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ஆசிரியர் பக்கம்

தமிழ்நாடு அரசின் 2021-22ம் ஆண்டு்க்கநான 
நிதிநிலை அறிகல்க பை தரப்பினரின் வர்வறலப 
பபறறுளளேது. குறிப்பநா்க சூழல் சநார்்நத அக்கலை 
ப்கநாண்்டநாரிடம் பபரும் ்ம்பிகல்கலய ஏறபடுத்தி 
உளளேது. 

எனினும் சர்்சலசககுரிய சிை அம்சங்களும் இ்நத 
அறிகல்கயில் இடம் பபறறுளளேன. உதநாரணமநா்க ரநாணுவ 
்பநார் ஆயுத உறபத்தி ் ்க்நதிரத்லதக கூைைநாம். ் ்கநாலவப் 
பகுதியில் 225 ்்கநாடி ரூபநாய் மதிப்பீட்டில் 500 ஏக்கர் 
நிைப்பரப்பில் அலமக்கப்படும் என்றும் இதன் மூைம் 
3500 ் ்கநாடி ரூபநாய் முதலீடு எதிர்பநார்க்கப்படுகிைது என்று 
கூைப்பட்டுளளேது. 

்கநாைநிலைப் பிைழவு குறித்து மிகு்நத அக்கலை்யநாடு 
வலரயப்பட்டுளளே நிதிநிலை அறிகல்கயில் ஏறபட்டுளளே 
்கருத்துப் பிைழவு இது. 

சூழல் என்பலத தனித்தபதநாரு அம்சமநா்க பநார்ப்பதநால் 
ஏறபடும் பின்னலடவு இது. பதநாழில் என்பலத பபநாருளேநாதநார 
வளேர்்சசியநா்கவும், ்வலை வநாய்ப்பநா்கவும், சமூ்க 
முன்்னறைமநா்கவும் மட்டு்ம பநார்ககும் பநார்லவத் திரிபு 
நிலை இது. 

பபநாருளேநாதநார வளேர்்சசியும், ் வலை வநாய்ப்பும் மட்டும் 
மக்களுககு ் ல்வநாழலவ தரவியைநாது; அதறகு மனிதன் 
வநாழத் தகு்நத சூழல் ் தலவ. சூழல் மநாசுபட்ட பகுதியில் 
வநாழும் மனிதனின் உடல்நிலையும், மனநிலையும்  
ஆ்ரநாககியமநா்க இருக்க முடியநாது என்ப்த ்மது 
அனுபவம். 

பசன்லன – ் சைம் எட்டுவழி்சசநாலைலய, லைட்்ரநா 
்கநார்பன் திட்டங்கலளே, நியூட்ரி்னநா திட்டத்லத எதிர்ககும் 
ஒரு ்கட்சியின் ஆட்சி பவளியிடும் நிதிநிலை அறிகல்கயில் 
்பரழிவுககு வழி வகுககும் ரநாணுவ ் பநார் ஆயுத உறபத்தி 
மண்டைம் இடம் பபறுவது பபரும் ்கவலைககுரியது. 
இத்திட்டம் அணு உலை்களுககு இலணயநான பபரும் 
்்கடு்கலளே தரககூடியது என்ப்த உை்க ்நாடு்களின் 
அனுபவம். 

சூழலை தனிபயநாரு அம்சமநா்க பநார்ப்பது அர்த்தமறைது. 
சூழல் பநாது்கநாப்பு என்பலத ் மது பதநாழில் துலை்யநாடு, 
்கல்வித் துலை்யநாடு, நிதித் துலை்யநாடு, மருத்துவத் 
துலை்யநாடு இதர ஏலனய துலை்க்ளேநாடு இலணத்து 
சி்நதித்தநால் மட்டு்ம இது ்பநான்ை இடர்்கலளே ்கலளேய 
முடியும். 
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காணப்படுகிற�ாம் என்பது எத்தனை 
வெடகப்படறெண்டியது? மற�ெரகள் 
நம்னம எந்த அளவீடுகளால் அளவிடுெ்தாக 
உணரகிற�ாறமா அற்த அளவீடுகளாறேறய 
நாம் அெரகனளயும் அளவிடுகிற�ாம். 
நம்முடன ்பழகும் ந்பர எனை வினே 
வ்பறுமாைமுள்ள காேணி அணிநதிருக்கி�ார 
(அது நன�ாக இருக்கி�்தா இல்னேயா 
என்பற்தா அல்ேது அெருனடய உனடக்குப 
வ்பாருத்தமாக இருக்கி�ற்தா என்பதுகூட 
வினே மறறும் பிராண்டுக்கு இரண்டாம் 
்பட்சம்்தான) என்பது மு்தல் அெர எனை 
வினேமதிபபுள்ள ொகைததில் ெநதிருக்கி�ார 
என்பதுெனர அளவிடறட அ்தனபின 
அநந்பனரப்பறறிய ஒரு சிததிரம் நம் மைதில் 
கடடனமக்கப்படுகி�து. அடுத்தக் கடடமாக 
நாம் கடடனமத்த அந்தச் சிததிரதன்த அற்த 
ற்பான� அளவீடுகளுடன நமக்கு நாறம 

ர�ொம்ப ‘ரெத்ொன’  
ஆளொஙெ நீஙெ?

முகநூல வழிசய அறிமுகைவாகிய நண்பர் 
ஒருவணர ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு புத்தகத் 
திருவிைவாவில சநரில �ந்தித்சதன். தநரி�லில 
சில நிமிடஙகளுக்குசைல ச ந ரில 

சபசிக்தகவாள்ள வவாய்ப்பு கிணடக்கவிலணல. பின்பு நீண்ட 
நவாடகளுக்குப் பிறகு �மீபத்தில ததவாணலசபசியில 
ததவாடர்புதகவாண்டு சில த�ய்திகண்ளப் பகிர்ந்துதகவாண்டவார். 
சபசும்சபவாது எஙகள முந்ணதய �ந்திப்பு ததவாடர்புணடய ஏசதவா 
ஒன்ணற நிணனைவுபடுத்துவதற்கவாக “அன்ணனைக்கு நீஙக தரட 
கலர் ‘லூயிஸ் பிலிப்’ ஷர்ட சபவாடடிருந்தீஙகச்ள” என்று 
குறிப்பிடடவார். தூக்கிவவாரிப் சபவாடடது எனைக்கு. சில நிமிடஙகச்ள 
நீடித்த அதுவும் புத்தகத்திருவிைவா தநருக்கடிக்கிணடசய நடந்த 
முதல �ந்திப்பில நவான் எவவவாறு அந்நபரவால ைதிப்பிடப் 
படடிருக்கிசறன் என்று எண்ணிப்பவார்த்த சபவாது உளளுக்குள 
ஏற்படட திடீர் அ�வுகரிய உைர்ணவ ஒருவவாறு �ைவாளித்துப் 
சபசி முடித்சதன்.

இனறு நாம் நம்முனடய குணநேன 
களாேனறி நாம் அணியும் ஆனட 
ஆ்பரணஙகளாறேறய அனடயாளம் 

ஜீவயோ டோமின்.மை 
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சுயமதிபபீடு வ்சய்து உருொக்கிய நம் வ்சாந்த 
சிததிரததுடன ஒபபிடடுக் வகாள்கிற�ாம்.

இந்த ஒபபீடு நம்னமத ்தாழ்வு மைப்பானனம 
வகாள்ளச் வ்சய்ெ்தாயிருந்தாலும் ்சரி இல்னே 
வ்பருனமறயா வ்பா�ானமறயா வகாள்ளச் 
வ்சய்ெ்தாயிருந்தாலும் ்சரி. ஆைால், இந்த 
மதிபபீடுகளும் ஒபபீடுகளும் சிறி்தளவிறேனும் 
நமக்குள் ஊறிபற்பாயிருக்கி�து என்பற்த 
உண்னம. நானும் எைக்குள் இன்தப ்பேமுன� 
வ்சய்திருக்கிற�ன .  வெளிறய மற� 
பி ள் னள க ற ள ா டு  வி ன ள ய ா டி க் 
வகாண்டிருக்கும் என பிள்னளகள் ஏளைப 
்பாரனெக்கு உட்படடுவிடுொரகறளா என� 
எண்ணததில் நான அெரகளின ஆனடகனள 
மற�ெரகளுனடயற்தாடு ஒபபிடடிருக்கிற�ன. 
இந்த மதிபபீடுகனள என பிள்னளகளுக்கும் 
எந்தக் கூச்்சமுமினறி வெகு ்சா்தாரணமாக 
நான ்பேறநரஙகளில் கடததியிருக்கிற�ன 
என்பன்தயும் உணரகிற�ன.

பிற்படுத்தப்படட ்சாதினயச் ்சாரந்த 
ஒருெனரத ்தன ஆண்ட ்சாதி அேப்பன�களால் 
கூனிக்குறுகச் வ்சய்யும் ஒருெனகூடத ்தைது 
வ்சாந்த ்சாதி மக்கள் மடடும் கூடும் ஒரு 
திருமண விழாவில் ்தனனைவிட ‘வகத்தாை’ 
ஆனட ஆ்பரணஙகறளாடு திரியும் 
மற�ெரகளினடறய ்தனனை ஒரு புழுொக 
உணரகின�ான, இல்னே உணர னெக்கப 
்படுகின�ான. ்சாதிக் கன�்படிந்த இநதியச் 
்சமூகஙகளில் ஆண்னடயாக இருந்தாலும் ்சரி 

அடினமயாக இருந்தாலும் ்சரி அெரகள் 
்தஙகளுக்குள்றளறய வ்பருனமப்படடுக் 
வகாள்ெ்தறறகா  இல்னே சிறுனமப 
்படடுக்வகாள்ெ்தறறகா அெரகள் ்தம் 
உனடனமகளினமூேம் வெளிக் காடடிக் 
வகாள்ளும் ெரக்க றெறு்பாடும் காரணமாக 
அனமகி�து என்பது உண்னம.

உ�விைர வீடடுத திருமணம் ஒனறு 
ெரபற்பாகி�து என�ால் ்பேருக்கும் அது 
மகிழ்ச்சினய விட அதிகப ்ப்தடடதன்தறய 
வகாடுக்கி�து. அஙறக உ�விைரகள் கூடும் 
விழாவில் ்தான மரியான்தயுடன ்பாரக்கப்பட 
றெண்டுவமன�ால் ஒரு குண்டுமணித 
்தஙகமாெது ்தனனிடம் இருந்த ா க 
றெண்டுவமன� நினேக்கு அெரகள் 
்தள்ளப்படுகி�ாரகள். வ்பரி்தாய் கெரிங 
நனககள் புழக்கததில் இல்ோ்த எனனுனடய 
சிறுெயதில் வீடடுத திருமணஙகளினற்பாது 
வ்பண்கள் வ்பானநனககனள இரெல் ொஙகி 
அணிநதுவகாள்ெது ்சா்தாரண நிகழ்வு. 
எனினும்  குன�ெ ா க றெ  நன க கள் 
அணிநதிருந்தாலும் அந்தத திருமணததுக்குக் 
காரில் ெநதி�ஙகும் வ்பண்ணின மதிபபு 
இரெல் நனககறளாடு ற்பருநதில் ற்பாய் 
இ�ஙகும் வ்பண்ணின மதிபன்ப விட அதிகம் 
என்ப்தாைது இஙகு ‘மதிபபு’ என்தனெதது 
அளவிடப்படுகி�து என்பன்த நனகு 
உணரததும். இந்தச் சிக்கல் வ்பண்களுக்காைது 
மடடுமல்ே. ஒரு ஆணுக்காை மதிபபு அென 
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அணியும் காேணி மு்தல் அெனுனடய 
ொகைம் ெனர அளவிடறட இஙகுப 
வ்பரும்்பாலும் கடடனமக்கப்படுகி�து.

‘ஆள்்பாதி ஆனட்பாதி’ என்பாரகள். 
ஆனடகள் ஒரு ந்பரின இர்சனைனயயும் 
்தனைம்பிக்னகனயயும் அெர ்தனனைத்தாறை 
்பாராமரிததுக்வகாள்ளும் வி்ததன்தயும் 
்பன�்சாறறுகின�ை என்பது ஏறறுக்வகாள்ளத 
்தக்கற்த. ஆைால், உண்னமயில் இஙகு 
ஆனடயினறி அன்த அணி்பெரின 
வ்பாருளா்தாரப பினபுேறம அெருக்கு 
மரியான்தனயப வ்பறறுத்தருகி�து என்பன்த 
நாம் ஒததுக்வகாண்டு்தான ஆகறெண்டும். 
ஒறர வி்தமாை ஆனடறய அணிநதிருந்தாலும் 
ஆபபிள் வமான்பல் னெததிருப்பெரும் 
னமக்றராறமக்ஸ் வமான்பல் னெததிருப்பெரும் 
இஙகு ஒறர வி்தமாகப ்பாரக்கப்படுெதில்னே 
என்பது நமக்கு நன�ாகறெ வ்தரியும்.

இனவைாரு ்தரபபும் இஙறக உண்டு. 
வ்பாருளா்தாரததில் உச்்சததிறேறய இருந்தா 
லும் ்தான எளினமயாக ொழ்ெதுற்பான� ஒரு 
பி ம் ்ப த ன்த த  ்த ன  அ ர சி ய ல் 
இோ்பஙகளுக்காகறொ இல்னே றெறு 
ஆ்தாயஙகளுக்காகறொ உருொக்கும் 
மனி்தரகள். பிரிவிறேஜ் ்சாதியிைர “நான 
பிராமணன்தான, ஆைால் என பிள்னளக்குச் 
்சாதி ்சானறி்தழ் ொஙகவில்னே” எனறு 
பிரஸ்மீட னெததுச் வ்சால்ென்தப ற்பானறு 
றெடிக்னகயாைது்தான இது. ‘ஆடி’ காரில் 
்பயணம் வ்சய்யும் எம்.ஆர. காநதிகள் 
வ்சருப்பணியாமல் ்தஙகள் எளினமனய 
உேகுக்குப ்பன�்சாறறிக் வகாள்ென்த இ்தறகு 
உ்தாரணமாகக் வகாள்ளமுடியும்.

விசிததிரமாை மதிபபீடுகள் இனெ. இனெ 
எபற்பாதும் நம் ஒவவொருெர உள்ளததிலும் 
உ�ஙகிக்கிடப்பனெ. எனினும் இனெ 
எபற்பாதும் யாரிடமும் ொரதன்தகளால் 
வெளிப்படுத்தப்படுெதில்னே. நம் ்சமூகததில் 
வகாஞ்சம்கூட உறுத்தலினறிச் ்சாதிப வ்பருனம 
ற்பசு்பெரகள்கூடப வ்பாருளா்தாரப 
வ்பருனமனயத ்தன ொயால் ற்ப்சக் 
கூச்்சப்படுொரகள். அற்தறநரததில் குரூரமாய் 
அ ன ்த த  ்த ன  ம ை தி ற கு ள் றள 
ரசிததுக்வகாள்ொரகள். இந்த மதிபபீடுகள்்தான 
வ்பாருளா்தாரததில் பின்தஙகிய ஒருெனை 

அென ்தன வநஞசுச்கு வநருக்கமாைெைாகறெ 
இருந்தாலும் என நண்்பன எனறு பி�ர 
முனனினேயில் வ்சால்ே இனவைாருெனைத 
்தயக்கம் வகாள்ளச்வ்சய்து ்சஙகடதன்த 
உருொக்குகி�து.

இது ்தனி மனி்தரகனள மடடுமல்ே 
அருவெறுக்கத்தக்க வி்தததில் ்தனிமனி்தர 
களால் கடடப்படட ்சமூகதன்தயும் 
நாடனடயும்கூட றநாயாய்ப பீடிததிருக்கி�து. 
அடுத்தெரகள் முனனினேயில் ்தன 
கவுரெதன்தத தூக்கி நிறுததுெ்தறகாகறெ 
வெறறு ஆடம்்பரஙகள் பிரம்மாண்டஙகளுடன 
நிகழ்த்தப்படும் குடும்்ப - ்சமூக விழாக்கனள 
இ்தறகு உ்தாரணமாகக்வகாள்ள முடியும். 
கடடிட ெடிெனமப்பாளைாை எனனை 
நண்்பர ஒருெர வ்தாடரபுவகாண்டு ்தன 
ஊருக்கு ஒரு ்சரச்  ெடிெனமக்கக் 
றகடடுக்வகாண்டார. இரண்டு உயரந்த 
றகாபுரஙகளுடன ெடிெனமபபு முடிவு 
வ்சய்யப்படடு றெனே வ்தாடஙகியபினைர 
அெ்சரமாய் ஒரு இரவில் வ்தாடரபுவகாண்டு 
“்பக்கதது ஊரிலும் ்சரச் கடடுகி�ாரகளாம். 
அெரகளுனடய ்சரச்சின உயரதன்தவிட 
நம்முனடயது குன�நதுற்பாைால் நமக்கு 
அசிஙகமாகிவிடும் ,  எைறெ நமது 
ெடிெனமபபின றகாபுர உயரதன்த இனனும் 
10 அடிகள் அதிகரிக்க றெண்டும் எனறு 
றகடடுக்வகாண்டார”. இத்தனைக்கும் 
ஏறவகைறெ இருந்த ெடிெனமக்காை 
்பணதன்தத  தி ரடடறெ  அெரகள் 
்படா்த்பாடு்படடுக் வகாண்டிருந்தைர. குடும்்ப 
விழாக்களாை நம்மூரத திருமணஙகள்கூட 
நமக்காகெனறி ஊரில் நாலுற்பரமுன நம் 
கவுரெதன்த நினே நிறுததுெ்தறகாகறெ 
றயாசிததுத திடடமிடப்படுகின�ை. 
சிறுெயதில் திருமண வீடுகளில் எத்தனை 
காரகள் ெநதிருக்கின�ை, ொனழ இனேயில் 
எத்தனை கூடடுகளும் வ்பாரியலும் இருக்கி�து 
என்பன்த நண்்பரகளுடன ற்சரநது 
எண்ணிப்பாரதது உச்சுவகாடடியது இனனும் 
என நினைவில் இருக்கி�து.

இ ந ்த ச்  ்ச மூ க  ம தி ப பீ டு க ளி ன 
நீடசியாகத்தான நாடடின கவுரெதன்தயும் 
வகதன்தயும் உேகுக்கு எடுததுக்காடடும் 
‘்படறடல் சினே’ ற்பான� வெததுப 
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பிரம்மாண்டஙகனளப ்பாரக்க முடிகி�து. 
வ்பருநவ்தாறறுக் காேததில் ்தன குடிகள் 
ஒவவொரு நாளும் ஆயிரக்கணக்கில் ஒருபு�ம் 
வ்சததுக்வகாண்டிருக்க அெரகளுக்கு 
மூச்சுவிட ஆக்சிஜனைக்கூடக் வகாடுக்க 
முடியா்த நினேயிலும் விதிகனள ெனளதது 
அசுரறெகததில் ‘வ்சனடரல் விஸ்டானெ’ 
உருொக்கிக் வகாண்டிருக்கும் ஒனறிய 
அரசின நடெடிக்னகனய எனவைவெனறு 
வ்சால்ெது?

இ்தன வெளியரஙகமாை வ்பருமி்தஙகளின 
பினனிருக்கும் உளவியனேயும் விேஙகுேகததில் 
இ்தன ்பரிணாமதன்தயும் வகாஞ்சம் ஊகிக்க 
முடிகி�து. ்சக விேஙகுகனளவிட நனகு 
கினளத்த வ்பரிய வகாம்புகள், ற்ச்தாரமற� 
அழகிய ற்தானக, பிசி�ற� அடரந்தப பிடரி 
மயிர ற்பான� வெளிக் காடடிக்வகாள்ளும் 
்படியாை வ்பருமி்தஙகறள விேஙகுேகில் 
‘ஆண்னம’க்காை அனடயாளமாகவும் 
வகத்தாகவும் ்பாரக்கப்படுெற்தாடு 
எதிர்பாலுயிரினய ஈரப்பதில் முக்கியப ்பஙகு 
ெகிக்கின�ை. ்பழஙகுடிச் ்சமூகஙகளில்கூட 
இருொச்சியின இ�குகனளத ்தனேயில் 
சூடிக்வகாள்ளும் ்தகுதி வ்பறறிருப்பதும் 
கு றி ப பி ட ட  ஆ ்ப ர ண ங க ன ள 
அணிநதுவகாள்ெதும் ்தனேனமததுெததின 
ஆ ண் னம யி ன  அ ன ட ய ா ள ம ா க ப 
்பாரக்கப்படுகி�து. இ்தன நீடசியாகத்தான 
வ்பாருடகளினமூேம் ஈடடப்படும் 

வெளியரஙகமாை வகதன்தக் கடடனமக்கும் 
குணம் மனி்தருக்குள் குடிவகாண்டிருக்குறமா 
எனறு ற்தானறுகி�து. எனினும் முநன்தயது 
மரபு ரீதியாகறொ அல்ேது (உடல்ெலு 
அல்ேது ஆளுனமயால் ஈடடப்படடது) 
்தகுதியின மூேறமா வ்ப�ப்படுகி�து என�ால் 
இனன�ய  நவீை வ க தது  வெறும் 
வ்பாருளா்தாரப ்பேத்தால் கடடனமக்கப 
்படுகி�து. இனன�ய உேகில் பினழததிருக்க 
உடல்ெலுனெயும் ஆளுனமததி�னையும்விட 
ஒருெருனடய வ்பாருளா்தார  ெலு 
அததியாெசியமாய்ப ்பாரக்கப்படுெதுகூட 
இ்தறகுக் காரணமாக இருக்கோம்.

எது எப்படி இருபபினும் வகததுக்காகவும் 
கவுரெததுக்காகவும் ொஙகப்படும் – 
ெடிெனமக்கப்படும் வ்பாருடகறளா – 
அனடயாளஙகறளா இல்னே வ்சயல்்பாடுகறளா 
வெறும் வ்பாருளா்தாரச் சுனமயாய் மடடும் 
இருநதுவிடடால், ற்பாைால் ற்பாகடடும் 
எனறு விடடுவிடோம். ஆைால், உேகம் கடும் 
சூழல் சிக்கல்கனள எதிரவகாண்டு ெரும் 
இ ந ந ா ட க ளி ல்  இ ந ்த  வ ெ ற று ப 
பிரம்மாண்டஙகனள நாம் கடுனமயாை 
ம று ்ப ரி சீ ே ன ை க் கு  உ ட ்ப டு த ்த 
றெண்டியிருக்கி�து.

எவெளவு வகத்தாைப வ்பாருடகள் 
இருக்கின�ைறொ அவெளவு அதிகமாகச் 
சூழல் சீரவகடும் என்பது நாம் இஙகுக் 
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கருததில் வகாள்ளறெண்டியிருக்கி�து. ஒரு 
்சா்தாரண இரு்சக்கர  றமாடடார 
ொகைதன்தவிட வினே அதிகமுள்ள – 
ற்தனெக்கும் அதிகத தி�னவகாண்ட - அதிகப 
புனக உமிழும் – அதிக இனரச்்சனே 
உருொக்கும் – அதிக மரபு எரிவ்பாருள் 
உறுஞசும் ராயல் எல்பீல்டுகளின மீது 
்பெனிெரும்ற்பாது்தான நம் இனளஞரகள் 
்தம்னம ஒரு குடடி இளெர்சன ற்பாேக் 
வகத்தாக உணரகி�ாரகள். இதுறெ ஒரு 
வ க த ்த ா ை த  தி ரு ம ண த ன்த 
எ டு த து க் வக ா ண் ட ா ல்  தி ரு ம் பு ம் 
தின்சவயல்ோம் வஜாலிக்கும் ெண்ண 
விளக்குகள் – வீணாக்கப்படும் உணவு – 
குடிநீர – ்பரிசுபவ்பாருடகள் – ஒருமுன� 
்பயன்படுததித தூக்கிவயறியும் வீண் 
அேஙகாரஙகள் – ்தண்ணீரப புடடிகள் மு்தல் 
உணவுத ்தடடுகள் ெனரயிோை வநகிழிப 
வ்பாருடகள் – எஙகும் குளுகுளுவெை 
உணரனெக்கும் குளிரூடடிகள் எைச் 
வ்சால்லிக்வகாண்றட ற்பாகோம்.

இந்தச் சூழல் வநருக்கடியில் நாம் இந்த 
ொழ்க்னக முன�னய மறு்பரிசீேனை வ்சய்ய 
றெண்டியிருக்கி�து. நம் திருமண விழாக்கனள 
வநஞசுக்கு வநருக்கமாை உ�விைரகள் மறறும் 
நண்்பரகளுடன மடடும்  ற ்ச ர நது 
வகாண்டாடும் -எளினமயாை அற்த றநரததின 
இனனும் அதிக அனன்பயும் வநருக்கதன்தயும் 
உணரனெக்கும் குடும்்பவிழாக்களாக 
மாறறுெது குறிதது நாம் சிநதிக்க றெண்டும். 
நீண்ட நாடகளாகக் கிடபபில் கிடந்த 
தி ரு ம ண ங க ன ள க்  வ க ா ற ர ா ை ா 
வ்பாதுமுடக்கததில் வ்சேனெக் குன�க்கும் 
ற ந ாக்கததில் அெ்சர  அெ்சரமாக 
முடித்தெரகள் ்பேனர நாம் ்பாரததிருபற்பாம். 
இ்தன பினனிருக்கும் ெலினயக் வகாஞ்சம் 
உணரந்தாறே நமது இந்த வெதது ஆடம்்பர 
மதிபபீடுகளுக்காக வினேவகாடுக்கும் 
மனி்தரகளுக்கு இந்தச் ்சமூகம் வகாடுக்கும் 
வ்பாருளா்தார வநருக்கடினயப புரிநதுவகாள்ள 
முடியும்.

வ்பாருளிோரக்கு இவவுேகம் இல்னே 
என்பாரகள். வ்பாருடகளின உற்பததி 
சூழனேப ்பாதிக்கி�து என்ப்தறகாக நாம் 
அம்மணமாக அனேய றெண்டியதில்னே. 

வ்பாருடகனளயும் அெறறின மீ்தாை 
ஆன்சனயயும் து�நது புத்தைாகத 
திரியறெண்டியதுமில்னே .  ஆைால் 
கு ன � ந ்த ்ப ட ்ச  ெ ்ச தி க ளு ட ன 
உயிரொழ்ெ்தறகாை ற்தனெகனளத ்தாண்டிய 
வ்பாருடகனள அெறறின அெசியதன்த நாம் 
மறு்பரிசீேனை வ்சய்ய றெண்டியிருக்கி�து.

றெ்தனை்தரும் அருவெறுக்கத்தக்க 
வ்பாருள்்சாரந்த  மதிபபீடுகளுக்குப 
பினனிருக்கும் உளவியனே நாம் ஆய்வுக்கு 
உ ட ்ப டு த ்த  ற ெ ண் டி யி ரு க் கி � து . 
வ்பாருளா்தாரததில் பின்தஙகிய ்சக 
மனி்தனைப வ்பாதுவெளியில் நிரொணியாய் 
உணரச் வ்சய்யும் இந்த மதிபபீடுகள் 
உனடக்கப்பட றெண்டுமாைால் அந்த 
நிரொணதன்த நாம் ஒவவொருெரும் ெலிநது 
ற்தரநவ்தடுப்பது ஒனற� ெழி.

வெளிறய வ்தரிெ்தறகாகறெ கழுதன்த 
இறுக்கிய்படி நாம் அணியும் ்தஙகச் 
்சஙகிலிகறளா, நாம் அணியும் வினேயுயரந்த 
பிராண்டட ஆனடகள், அணிகேனகள், 
காேணிகள், னகக்கடிகாரஙகறளா இல்னே 
நாம் ஜம்வமனறு ஏறியமரநது ்பெனிெரும் 
ஸ்னடோை ொகைஙகள், உடலில் புஸ்… 
புஸ்வ்சனறு அடிததுக்வகாள்ளும் றெதி 
ந று ம ண ங க ற ள ா ,  ்ப ா க் வக ட டி ல் 
வ ்ச ா ரு கியிரு க் கு ம்  வினேயு ய ர ந ்த 
ற்பைாக்கறளா, ்பணபன்பனய நின�ததிருக்கும் 
்பே ெண்ண கிவரடிட காரடுகறளா 
அணுெளவிறேனும் நமக்குச் ்சமூக மதிபன்பப 
வ்பறறுத ்தர முடியாது.

வ்பாருடகளால் நம் மரியான்தயும் 
கவுரெதன்தயும் உயரததிக்வகாள்ள முடியாது.

இரவில் ஒளினய நாடி ெடடமிடும் 
பூச்சிகள் ற்பான� சிே மனி்தரகள் அந்த 
‘வகத்தாைப வ்பாருடகளால்’ உஙகனள 
றநாக்கி ஈரக்கப்படக்கூடும். உஙகள் அருறக 
ெநது உஙகனள றமலிருநது கீழ்ெனர 
அளவிடட்படி புருெஙகனள உயரததித ்தம் 
கீழ்  உ்தடடால் றமல் உ்தடனடப 
பிதுக்கிக்வகாண்றட ‘வகத்தாை ஆளு்தான 
நீஙக’ என்பாரகள் அெரகள். நீஙகளும் 
ொைததில் சி�கடிப்ப்தறகுள் விடிநதுவிடும். 
இருள் விேகி ஆ்தென ஒளி்படரந்தபின 
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‘வெதது’ விளக்னகச் சுறறும் பூச்சிகள் 
எஙறகனும் உண்டா எனை?

வ்பரும் மக்கட திரனளத ்தம்ெ்சம் 
காந்தம்ற்பாே ஈரதது னெததிருந்த மகத்தாை 
ெரோறறு நாயகரகள் எெரும் கெரச்சியும் 
ஆடம்்பரமும் நின�ந்த வினேயுயரந்தப 
வ்பாருடகள் மூேம் ்தம் மகததுெதன்தயும் 
மனி்த அனன்பயும் ஈடடியெரகள் அல்ேர. 
‘உள்றள எதுவுமற�’ வெததுகறள ்பே இேட்சம் 
மதிபபுள்ள றகாடடுச் சூடடுகளில் ்தம் 
உ ட ன ே ப  பு ன ்த த து க் வக ா ண் டு 
வெண்்தாடியுடன ்தம்னம மகத்தாைெரகளாக 
நிறுெ முயல்கின�ைர.

உஙகள் னகெ்சமிருக்கும் ஒரு வினே 
மதிபபுமிக்கப வ்பாருள் உஙகனள றநாக்கி ஒரு 
‘உ�னெ’ ஈரக்கும் எனறு நீஙகள் நம்பிைால் 
தூக்கிவயறிய றெண்டியது அந்தப வ்பாருனள 
மடடுமல்ே உ�னெயும்்தான. பூபற்பானறு 
மேரந்த முகமும் அதிலிருநது வெளிப்படும் 
புனமுறுெலும், கனிொைப ்பாரனெயும், 
்பா்சாஙகற� ொரதன்தகளும் றகடகும் 
தி�னவ்பற� காதுகளும், இ்தமாை வ்தாடு்தல், 
மானிடக் கா்தலுமினறி மனி்தனர எது்தான 
ஈரக்க முடியும்? தூய அனன்பத ்தவிர 
எது்தான ஒரு உ�னெ நாம் ்தக்க 
னெததுக்வகாள்ள உ்தவும்?

நம்னமப வ்பருனமவகாள்ளச் வ்சய்யும் 
வ்பாருடகள் அெறன� உனடனமயாக்க 
ொய்பபுகளற� நம் நண்்பரகனளயும் 
உ�வுகனளயும் காயப்படுததி ஏளைம் 
வ்சய்்பனெ .  சிறுனமப்படுதது்பனெ . 
வ்பாதுவெளியில் அெரகனளக் கூனிக்குறுகச் 
வ்சய்்பனெ.

வ்பாருடகள் ்பணதன்த வீணாக்குகின�ை; 
வ்பாருடகள் உ�வுகனள விேக்குகின�ை. 
வ்பாருடகள் உடல் நேனைக் வகடுக்கின�ை. 
வ ்ப ாருடகள்  ்தம்  உ ற்ப ததியிலும் , 
்பயன்பாடடிலும், கழிவுநீக்கததிலும் சூழனேப 
்பாழ்்படுததுகின�ை.

தபவாருடக்ளவால தபறப்படும் தகத்து ஒரு �மூக அநீதி;

தபவாருடக்ளவால தபறப்படும் தகத்து ஒரு சூைல அநீதி

வ்பாருடகளால் வ்ப�ப்படும் வகதது 
‘விளக்குமாததுக்குப ்படடுக்குஞ்சம் ’ 
ற்பான�து .  அது மதிபன்ப அனறி 
ஏளைதன்தயும் பு�க்கணிபன்பயுறம 
வ்பறறுத்தரும்.

மனி்தர உள்ளடக்கிய நம் சூழலின 
மீ்தாைக் கா்தல்்தான உண்னமயாக நம்னமத 
்தனேநிமிரச்வ்சய்யும் ‘வகதது’. அந்தக் வகதன்த 
வ்சாந்தமாக்கிக்வகாள்ள உனழபற்பாம்.
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ஓர் உயிரின் அடிப்பணட மூலைவாக இயஙகி 
வருவது ஆக்சி�ன்(மூலக்கூறு வவாய்ப்பவாடு O2)
எனைப்படும் உயிர்வளி அலலது உயிர்கவாற்று 
ஆகும். இந்த உயிர்க்கவாற்றின்றி எந்த உயிரும் 

வவாை இயலவாது. ைனிதர்களும் ைற்ற விலஙகுகளும் தூய 
உயிர்கவாற்ணற உளவவாஙகி பயன்படுத்திவிடடு கரியமிலகவாற்ணற 
(கவார்பன்ணட - ஆக்ண�டு மூலக்கூறு வவாய்ப்பவாடு co2) 
தவளியிடுவதும் ,  த வாவ ரஙகள கரியமிலக வா ற்ணற 
எடுத்துக்தகவாண்டு உயிர்கவாற்ணற தவளியிடுவதும் 
த வா வ ரங களும் விலஙகுகளும் ஒன்றுக்தக வான்று 
உதவியவாயிருக்கும்படியவாகசவ பணடக்கப்படடிருப்பது 
இயற்ணகயின் சிறப்பியலபுகளில ஒன்றவாகும்.

 மனி்த  விேஙகுகள ாகிய  ந ா ம்  

அறியானமயாலும் ற்பரான்சயாலும்  
வ்தாடரநது வ்பருமளவு கார்பனனட 
ஆக்ன்சடுகனள  உருொக்கி சுறறுச்சூழனே 
மாசு்படுததி  இவவுேனக சூடாக்கிக் 
வகாண்டிருக்கிற�ாம்.  ்தறகாேததில்  றகாவிட 
19 நுண்மீயால் வினளந்த வ்பாதுநே ற்பரிடரில் 
இநதிய ஒனறியததில் உயிரகாறறுக்கு 
ஏற்படட ்தடடுப்பாடும் அ்தைால் ஏற்படட 
உயிரிழபபுகளும்  அனைெரும் அறிந்தற்த. 
இந்த சூழலில் உயிரகாறறு உருொக்கததில் 
மரஙகளின ்பஙகு அளப்பரியது .  ஒரு 
ெளரந்த மனி்தன ஒருநானளக்கு 500 
லிடடரகள் உயிரக ா றறுக்கு  றமல் 

்பனனயொணனமை  
வளம கூட்டும வளர்ச்சிக்குப் ்பனன

4
உயரைவானை கரும்பணனைகண்ளக் தகவாண்ட பனைஙகூடல முன் பணனை விடிலி

முனை�ர் ்போ.வமைோ. ரசல�குமைோர்

உயிர்க் கோற்றின் ஊற்்றோகப் ்பனை
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உருொக்குெதில் ்தன ்பஙனகச்  வ்சவெறை 
வ்சய்கி�து. ஓஙகி உயரநதிருப்ப்தால் 
ஆ்தெனின ஒளினய எந்தத ்தனடயுமினறி 
றநரடியாக வ்பறுெதும்,   நீண்டு அகன� ்பே 
மடிபபுகனளயும் ்பச்ன்சயம் எனும் ்பச்ன்சக் 
குருதினயயும்  ஏராளமாக வகாண்ட 
்பசுனமயாை ஓனேகளும்  அ்தறகு 
காரணிகளாக விளஙகுகின�ை. 

ஓனேகள் ஒனன� ஒனறு மன�க்காமல் 
ஒளினய ொஙகும் ஆனவடைா ற்பாே 
அடுக்காக மடனட ெழிறய ்பத்தல் ்பகுதியால் 
்பனையின நடுத்தண்றடாடு இனணநதிருக்கும். 
ஒரு ்பருெமனடந்த கரும்்பனையாைது விசிறி 
ற்பான� 2 5  மு்தல் 4 0  ஓனேகனள 
வகாண்டிருக்கும். ஆண்டிறகு 9 மு்தல் 12 
ஓனேகனள உருொக்கும். ஒரு ்பனை 
ஓனேயாைது 1-3 மீடடர அகேம் ெனர 
இருக்கும். ஏ�த்தாழ ஒரு ஓனேயின 
ஒளிொஙகும் ்பகுதி 1 ்ச. மீடடருக்கு ்சமமாக 
இருக்கும். எடுததுக்காடடாக, குன�ந்த 
்பட்சம் 25 ஓனேகனள வகாண்ட ஒரு 
்பனையாைது கிடட்தடட 25 ்ச. மீ  ்பகுதினய 
ஒளிச்ற்சரக்னகக்கு ்பயன்படுததும் ற்பாது 
அது எந்தவொரு ெளரந்த வ்பரிய மரததுக்கும் 
்சமமாை உயிரகாறன� உருொக்கும் என்பது  

்போவமைோ, 
சுற்றுசூைல ைற்றும் பணனை ஆய்வவா்ளர், 

பணனையவாண்ணை ( Palmyraculture)-தற்�வார்பு 
வவாழ்வியல ைற்றும் வ்ளம் கூடடும் வ்ளர்ச்சிக்கவானை 
நடுவம் (The Centre for self-reliance and 
sustainable developement), கணடயம்,  

ததன்கவாசி, தமிழ்நவாடு. 

உடவகாள்கி�ான. இரு ெளரந்த மரஙகள் 
ஒருெரின உயிரகாறறு ற்தனெனய நின�வு 
வ்சய்கின�ை. வ்பாருளியல் ்பாரனெயில், ஓரு 
மரமாைது ஓர ஆண்டில்  20 றகாடி ரூ்பாய் 
மதிபபுக்கு றமோை உயிரகாறன� 
சுரக்கின�ை . 

்தாெரஙகள் உயிர காறன� உருொக்க 
்த ா ெ ர  இ ன ே க ள்  உ யி ர  ற ெ தி 
வ்தாழிற்சானேகள் ற்பாே இயஙகுகின�ை. 
்தாெர இனேகளில் உள்ள ்பச்ன்சயம் (chlo-
rophyll ) எனும் ்பச்ன்சக் குருதி  மூேக்கூறு 
்த ா ன  இ ந ்த  ஒ ளி ச் ற்ச ர க்னக 
உயிரறெதிவினையின மு்தனனமக் கூ�ாக 
விளஙகுகி�து.  ்பச்ன்சப ்பற்சவேன�, 
உறுதியாை, ெழுெழுப்பாை ற்தால் ற்பான�, 
்பேமடிபபுகனளக் வகாண்ட அகன� 
அனரெடடெடிெமாை  இனேகனள 
(ஓனேகள் எனறு அனழப்பது ெழக்கம்) 
வகாண்ட  ்பனைமரமும்  உயிரகாறன� 

பணனைசயவாணலயில நடக்கும் ஒளிச்ச�ர்க்ணக சவதிவிணனை
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உறுதி. மற� மரஙகனள வநருக்கமாக 
ெளரக்க முடியாது ஆைால், ்பைம்புல்னே 
வநருக்கமாக ெளரக்க முடியும் என்ப்தாலும் 
குன�ந்த இடததிறே நின�ய ்பனைகனள 
ெளரக்க முடியும்என்ப்தாலும் நாம் நமக்காக 
வ்பருமளவில் உயிரகாறன� உருொக்க 
முடியும். இவெழியில் நினேத்த நீடித்த 
றெளாண்னமறயாடு கூடிய ்பனையாண்னம 
ொழ்வியனே றமறவகாண்டு நிேஙகளின 
றெலிறயாரததில் அடரததியாகவும் 
உள்்பகுதியிலும் நீண்ட காே ்பயிராக ்பனை 
ெளரக்கப்படட ்பைஙகாடு/்பைநற்தாபபுகள்/
்பனைமரச்ற்சானேகள்  வ்பருமளவில் 
உயிரகாறன� வெளியிடும் ற்சானேகளாக 
விளஙகுகின�ை. 

 இவொறு உயிரகாறன� உருொக்கும் 
்ப ன ை ற ய ா ன ே ய ா ை து  மு ்த லி ல்  
குருதற்தானே,பின  இளறொனே மறறும் 
்சாரறொனே எைவும் முதிரநது காய்நது 
விழும் நினேயில்  காறொனே  எைவும் 

அனழக்கப்படுகி�து. ்பனைறயானேயாைது 
்பத்தல் (கவுடனட ற்பான� மடனடயின கீழ் 
்பகுதி ) , மடனட  (இருபு�மும் கருக்கு ), ஓனே 
எை மூனறு ்பகுதினய வகாண்டிருக்கும். ்பே 
இேக்குகனள ஈரக்கால் இனணதது 
உருொக்க்படடிருக்கும் ஓனேப்பகுதியாைது 
மூக்றகானே, ெேஞசி�வு, இடஞசி�வு, 
கடஞவ்சேக்கு எை நானகு ்பகுதிகளாக 
பிரித்தறியப்படுகி�து.  

வ ்ச ம் வம ாழிய ா ம்  ்த மி ழ்  ்தைது 
வ்சவவிேக்கியஙகளில் ்பனையாண்னம 
எனும் ்பனை்சார ்தற்சாரபு ொழ்வியனே 
வ்தாடரநது ்பதிவு வ்சய்து ெநதிருக்கின�து. 
அது உயிரகாறறின பி�பபிடமாம் 
்ப னை ற ய ா ன ேனய  ்த மி ழ ர களின 
்தஙகசுரஙகமாம் ்சஙக இேக்கியஙகளில் 
சி�ப்பாக ்பதிவு வ்சய்துள்ளது, ்தமிழரகள் 
்பல்ோயிரக் கணக்காை ஆண்டுகளுக்கு 
மு ன னி ரு ந ற்த  ்ப ன ை ற ய ா டு 
்பனைறயானேறயாடு எவெளவு வநருக்கமாக 
இருநதிருக்கி�ாரகள் என்ப்தறகு ்சான�ாக 
விளஙகுகி�து 

ற்தாறட.. எைதவ்தாடஙகும்  வ்தால்காபபிய 
மரபியல் நூற்பா 88ெது ்பாடல் ்பனை 
இனேனய `ஓனே' எை அனழத்தல் மரபு 

பணனைசயவாணலயின் பகுதிகள

பணனைசயவாணலயின் வணககள 
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எனகி�து.

வநய்்தல் நிேததில் உயரநது ெளரநது 
ஆடியன்சயும் கரிய ்பனைமரஙகள் நின�நது 
அடரநது காணப்படடன்தயும், அஙறக 
்பனையின ்பாோை  கள்னள உண்டெரகள் 
மகிழ்நதிருந்தன்தயும் ,  காறறில் ஒலி 
எழுப்பக்கூடிய முறறிய காறொனேகனளயும் 
முடகனளயும் வகாண்டு கடடப்படட 
றெலிகனள வகாண்ட ற்தாடடஙகள் 
இருந்த்தன்தயும்  நறறினண ்படம் பிடிதது 
காடடுகி�து.

“சவடடம் தபவாய்யவாது வணல வ்ளம் சிறப்ப,
பவாடடம் தபவாய்யவாது பரதவர் பகர,
இரும் பனைந்தீம் பிழி உண்சபவார் ைகிழும்
ஆர்கலி யவாைர்த்து ஆயினும், சதர் தகழு
தைலலம்புலம்பன் பிரியின், புலதலனைப்  
புலம்பு ஆகின்சற சதவாழி! கலஙகு நீர்க்
கழி சூழ் படப்ணப கவாண்டவவாயில
ஒலி கவா ஓணல முள மிணட சவலி
தபண்ணை இவரும் ஆஙகண்,

தவண்ைைல படப்ணப எம் அழுஙகல ஊசர” 
-(நறறினண 38- உறோச்்சைார)

தவான் அது தபவாறுத்தல யவாவது? கவானைல
ஆடு அணர ஒழித்த நீடு இரும் தபண்ணை
வீழ் கவா ஓணலச் சூழ் சிணற யவாத்த
கவானைல நண்ணிய வவார் ைைல முன்றில,
எலலி அன்னை இருள நிறப் புன்ணனை  
நல அணர முழுமுதல அவ வயின் ததவாடுத்த
தூஙகல அம்பித் தூவல அம் ச�ர்ப்பின்,
கடு தவயில தகவாதித்த கல விண்ள உப்பு
தநடு தநறி ஒழுணக நிணர த�லப் பவார்ப்சபவார்
அ்ளம் சபவாகு ஆகுலம் கடுப்பக்,  
தகௌணவ ஆகின்றது ஐய நின் நடசப 
-(நறறினண 354- உறோச்்சைார)

நாேடியார பினெருமாறு ்பனை 
ஓனேனயப ்பயன்படுததுகி�ார .

கற்றறிந்த நவாவினைவார் த�வாலலவார்தம் ச�வார்வஞசி
ைற்ணறய ரவாவவார் பகர்வர் பணனையின்சைல
வற்றிய ஓணல கலகலக்கும், எஞ்வான்றும்
பச்ச�வாணலக்கு இலணல ஒலி. 
-(நாேடியார 256)

்பே நூல்கனளக் ்படிதது  அெறறின 
வ்பாருளுணரந்த  நாவினையுனடய 
உனடயெர, ற்தனெயினறி ற்பசிைால் 
எதுவும் பினழ றநருறமா எனவ�ண்ணி 
ற்தனெயில்ோமல் ற்ப்சமாடடார. ஆைால் 
கற�றியா்தெறரா ற்தனெயினறி ொய்க்கு 
ெந்த்படி ற்பசுொர. சிறிய காறறுக்கு கூட 
்பனைமரததின காய்ந்த ஓனே எபற்பாதும் 
'கேகே' எை ஒலி எழுபபிக் வகாண்டிருக்கும். 
ஆைால், ்பச்ன்ச இளறொனே அவொறு 
ஒலிபபுெதில்னே. அ்தாெது எபற்பாதும் 
அடக்கமாயிருக்கும் அறிவுனடயெருக்கு ஒலி 
எழுப்பா ்பச்ற்சானேனயயும் ; அடக்கமினறி 
ஆரொரததுடன இருக்கும் அறிெற�ெருக்கு  
ஒலி எழுபபும் காறொனேனயயும் நாேடியார 
ஒபபிடடிருக்கின�ார.

இேக்கியம் மடடுமினறி நமது குமுகாய  
ெடடார ெழக்கிலும் ்பனைறயானே ்பறறிய 
்பதிவுகள் ்பழவமாழிகளாக உள்ளை.

முழுவதும் ஓணலகள தவடடப்படட நிணலயில  
நிற்கும் பணனை வடலி
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“பனைஙகவாடடு நரி �ல�லப்புக்கு அஞ�வாது” 

“கவாசவவாணலணயப் பவார்த்து �வாரசவவாணல/குருத்சதவாணல 
சிரிச்சிதவாம்”

“பணனைசயவாணலயில நவாய் சைவான்டதுசபவால”

்பனைவயோனைகளின் ்பயன்்போடு :

்பனையில் உயிருடன இனணநதிருக்கும் 
ற்பாது நமக்கு உயிரகாறறு உருொக்கித ்தரும் 
்பனைறயானே, வெடடி எடுக்கப்படட பினனும் 
மனி்த குமுகாயததுக்கு ்பல்றெறு ெழிகளில் 

்பயன்படுகி�து . இளறொனேகனள  ஆடு 
மாடுகள் முறுக்கு ற்பான� உணொக 
உண்ணும் . ்பனைறயானேயாைது றெலி 
, வீடடு கூனர , ஆடடு குடடிகனள 
அனடக்கும் கினடக்கூடு  உருொக்க 
்பயன்படுகி�து. றமலும் வீடடிறகு 
ற்தனெயாை வ்பாருடகளாை ்பே ெனகப 
வ்படடிகள், விசிறி, ்பாய்கள் ,்படனடகள், 
மு�ம் , ஓனேவகாடடானகள் , எண்ணற� 
அேஙகார னகவினைபவ்பாருடகள்  
மறறும் காத்தாடி ,ஊது குழல்,  கடிகாரம் 
ற்பான� குழநன்தகளுக்காை வினளயாடடு 
வ்பாருடகள் உருொக்க ்பயன்படுகின�ை 
. ்பனைறய ானே  ்படனட  மு்தல்  
்பனைறயானேகளில் அச்்சடிக்கப்படும் 
திருமண அனழபபி்தழ்கள் ெனர ்பேநூறறு 
கணக்காை வ்பாருடகனள ்தமிழ் 
குமுகாயம் ்பனைறயானேயிலிருநது 
பினைல் னகப்பணி ெழி உருொக்கி 
வகாண்டிருக்கி�து என்பது நமது 
இயறனகறயாடின்சநதினணநது ொழும் 
இ ய ல் பு க் கு  எ டு த து க் க ா டட ா க 
விளஙகுகி�து. இனறு றெதிப்பே்படிகளால் 
உருொக்க்படடு இயறனக சூழலுக்கு தீஙகு 
வ்சய்யும் வநகிழிப வ்பாருடகளுக்கு 
ம ா ற � ா க   ்ப ன ை ற ய ா ன ே 
ன க வி ன ை ப வ்ப ா ரு ட க ன ள ப 
்பயன்படுததுெ்தன மூேம் சூழலியல் 
மாசு்பாடனடக் குன�க்கோம்.      றமலும்  
உெரநிேஙகளின உெரத்தனனமனய நீக்க 
அ ந நி ே த தி ல்  வ ்த ா ழி ய டி த து 
்பனைறயானேகனள அமிழ்தது மிதிதது 
னெததுவிடடால் ,  ஓனேய ாைது  
சிறிதுகாேததில் அழுகி உரமாெதுடன 
உெரத்தனனமனய நீக்கி விடுகி�து. 

 இவொறு உயிரக்காறறின ஊற�ாகவும் 
விளஙகி, ்பல்றெறு ்பயனகனள அள்ளித 
்தரும் ்பனைனய/ ்பனைறயானேனய 
வெடடி வீணாக வீழ்ததுெது ்தவிரக்கப 
்பட றெண்டும் . இளம் ெடலி ்பருெததில் 
ஓனேகனள வெடடுெது அெறறின 
ெளரச்சினய ்பாதிக்கும் என்பற்தாடு 
உயிரகாறறு உருொக்கதன்தயும் ்பாதிக்கும் 
என்பன்த உணரறெண்டும். ்பனைறய 
துனண! 

- த�ொடரும் 
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ஆஙகிசலயர்கள ஆடசிக் கவாலத்தின்சபவாது 
தபவாது ைக்கள சதணவக்கவாகவும் 
நிறுவனைஙகளின் சதணவக்கவாகவும் 
பலசவறு திடடஙகளுக்கவாக நிலம் 

ணகயகப்படுத்துவதற்கவாக உருவவாக்கப்படடதுதவான் Land 
Acquisition Act, 1894. ஆனைவால, இந்தச் �டடத்தின் மூலம் 
நடந்த நிலம் ணகயகப்படுத்தும் நடவடிக்ணககள அணனைத்திலும் 
தவளிப்பணடத்தன்ணை இலலவாைல இருந்தது. இதன் 
கவாரைைவாகப் பலசவறு திடடஙகளுக்கவாக விவ�வாய நிலஙகள 
தபருை்ளவில ணகயகப்படுத்தப்படடது இதனைவால பலசவறு 
விவ�வாயிகள நிலைற்ற விவ�வாயக் கூலிக்ளவானைவார்கள. 
இன்னும் பல இடஙகளில அரசுக்கும் ைக்களுக்குமிணடசய 
பிரச்சிணனைகள உண்டவாகினை.

இந்தச் சிக்கல்கனள எல்ோம் தீரக்கும் 
றநாக்கில்்தான 2013ஆம் ஆண்டு Right to Fair 
Compensation and Transparency in Land Acqui-
sition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013( 

LARR Act) வகாண்டு ெரப்படடது. நிேதன்த 
இழப்பெரகளுக்கு நியாயமாை இழபபீடு 
கினடப்பது, நிே உரினமயாளர மறறும் 
நிேதன்த நம்பி இருப்பெரகளுக்காை மறு 
ொழ்வு, மறு குடியமரவு மறறும் நிேம் 
னகயகப்படுதது்தலில் வெளிப்பனடத 
்தனனமனய உறுதி வ்சய்ெது ற்பான�னெ 
இந்தச் ்சடடததின முக்கிய அம்்சஙகளாக 
இருந்தது.

இந்தச் ்சடடததில் உள்ள பிரிவு 105 
ஆைது ஒனறிய அர்சால் ஏறவகைறெ 
இயற�ப்படட குறிபபிடட13 ்சடடஙகளின 
கீழாக நிேம் னகயகப்படுததும்ற்பாது 2013 
்சடடததில் பிரிவுகளிலிருநது அெறறிறகு 
விேக்களித்தது.

நிலம னெயெப்்படுதது்லில் சமூெத ் ொக்ெ ஆய்வின் 
முக்கியததுவமும உச்ச நீதிமைன்்ற தீர்ப்பும

சதீஷ் ரைட்சுமைணன் 
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13 சட்டஙகள்

1. The Ancient Monuments and Archaeological 
Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958).

2.  The Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962).

3.  The Damodar Valley Corporation Act, 1948 
(14 of 1948).

4.  The Indian Tramways Act, 1886 (11 of 1886)

5.  The Land Acquisition (Mines) Act, 1885 (18 
of 1885).

6.  The Metro Railways (Construction of Works) 
Act, 1978 (33 of 1978).

7.  The National Highways Act, 1956 (48 of 
1956).

8.  The Petroleum and Minerals Pipelines (Ac-
quisition of Right of User in Land) Act, 1962 
(50 of 1962). 9. The Requisitioning and 
Acquisition of Immovable Property Act, 1952 
(30 of 1952).

10.  The Resettlement of Displaced Persons (Land 
Acquisition) Act, 1948 (60 of 1948).

11.  The Coal Bearing Areas Acquisition and 
Development Act, 1957 (20 of 1957).

12.  The Electricity Act, 2003 (36 of 2003).

13.  The Railways Act, 1989 (24 of 1989)

2013ஆம் ஆண்டுச் ்சடடததில் வமாத்தம் 
13 வ்தாகுதிகள் உள்ளை. அதில், இரண்டாெது 
வ்தாகுதியாைது திடடத்தால் ஏற்படும் 
்சமூகத ்தாக்க ஆய்வு வ்சய்ெது மறறும் 
வ்பாதுமக்கள் கருததுக் றகடபு குறிததுப 
ற்பசுகி�து. இ்தன மூேம் திடடம் குறிததுச் 
்சமூகத ்தாக்க மதிபபீடடு ஆய்னெ 
றமறவகாண்டு அந்த ஆய்ொைது ஒரு 
நிபுணர குழுொல் அஙகீகரிக்கப்படடால் 
மடடுறம நிேம் னகயகப்படுததும் ்பணிகனளத 
வ்தாடஙக முடியும். 2014ஆம் ஆண்டு 
ஜைெரி 1ஆம் ற்ததி மு்தல் இந்தச் ்சடடம் 
நனடமுன�க்கு ெந்தது.

நிேம் னகயகப்படுதது்தனேப வ்பாருத்த 
ெனரயில் ்சடடம் இயறறும் அதிகாரமாைது 
மாநிேஙகளுக்கும் உண்டு ஒனறிய அரசுக்கும் 

உண்டு. அ்தைடிப்பனடயில் ்தமிழ் நாடு 
அர்சாைது மூனறு ்சடடஙகனள ஏறவகைறெ 
இயறறியிருந்தது.

1. Tamil Nadu Acquisition of Land for Harijan 
Welfare Scheme Act, 1978.

2். Tamil Nadu Acquisition for Land for Indus-
trial Purposes Act, 1997.

3. Tamil Nadu Highways Act, 2001.

்தமிழ் நாடு அரசு இந்த 3 ்சடடஙகளின 
மூேமாகத்தான வ்பருொரியாை நிேம் 
னகயகப்படுததும் நடெடிக்னககனளத 
வ்தாடரநது ெந்தது. குறிப்பாகக் கடடனமபபு 
ெ்சதித திடடஙகள், வ்தாழிற திடடஙகள், 
்ச ா ன ே த  தி ட ட ங க ளு க் கு  நி ே ம் 
ன க ய க ப ்படு ததும் ற்ப ா து  நி ே தன்த 
இழப்பெரகளுக்கு நியாயமாை இழபபீடு 
கினடப்பது, நிே உரினமயாளர மறறும் 
நிேதன்த நம்பி இருப்பெரகளுக்காை மறு 
ொழ்வு, மறு குடியமரவு மறறும் நிேம் 
னகயகப்படுதது்தலில் வெளிப்பனடத்தனனம 
உள்ளிடட அனைததும் மறுக்கப்படடு 
ெந்தது.

இற்த நினேனயத வ்தாடரெ்தறகாக 
2 2 . 2 . 2 0 1 4  அனறு ஒனறிய அர்சால் 
இயற�ப்படட 2013ஆம் ஆண்டு நிேம் 
னகயகப்படுதது்தல் ்சடடததில் புதி்தாகப 
பிரிவு 105A என்பன்தச் ற்சரதது அ்தன மூேம் 
3 ்சடடஙகனளயும் இனணத்தது. இந்த 
மற்சா்தாவிறகுக் குடியரசுத ்தனேெரின 
ஒபபு்தனேப வ்பறுெ்தறகு முனைறர 
வ நடுஞ்சானேத  துன�  உள்ளிடட 
துன�களுக்கு நிேம் னகயகப்படுததும் 
நடெடிக்னககனளப ்பனழய 3 ்சடடஙகளின 
மூேமாகறெ வ்தாடரோம் எை உத்தரனெயும் 
்தமிழ்நாடு அரசு ெழஙகியிருந்தது.

இந்த மற்சா்தாொைது சிே பினழகளுடன 
அனுப்பப்படட்தால் மு்தலில் குடியரசுத 
்தனேெரின ஒபபு்தல் கினடக்கவில்னே. 
பினழகனளத திருததி மீண்டும் அனுபபிய 
பினைரக்  குடியரசு த  ்தனேெரின 
ஒபபு்தோைது 2015ஆம் ஆண்டு ஜைெரி 
மா்தம் கினடத்தது. இ்தைால் ்பாதிப்பனடந்த 
்பல்றெறு நிே உரினம ்தாரரகள் வ்சனனை 
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உயரநீதிமன�ததில் ெழக்குத வ்தாடுத்தைர. 
50க்கும் றமற்படட மனுக்கனள ஒறர 
ெழக்காக வி்சாரித்தது வ்சனனை உயர 
நீதிமன�ம்.

்பாதிக்கப்படட நிே உரினம ்தாரரகள் 
்சாரபில் திராவிட முனறைற�க் கழகதன்தச் 
ற்சரந்த மூத்த ெழக்கறிஞர பி.வில்்சன 
ொதிடடார. அெரது ொ்தததில் 2013 ஆண்டு 
வகாண்டு ெரப்படட ்சடடததில் ்பல்றெறு 
ெனகயாை திடடஙகளுக்கு நிேதன்த 
இழப்பெரகளுக்கு நியாயமாை இழபபீடும், 
நிேததின மதிபன்ப அளவிடு்தலில் அறிவியல் 
பூ ர ெ  ெ ழி மு ன � ன ய யு ம் , 
்பாதிக்கப்படுறொருக்காை றெனேொய்பபு, 
மறுகுடியமரவு ற்பான�னெ உறுதி 
வ்சய்யப்படடுள்ளது. ஆைால், ்தமிழ் நாடு 
அரசின ்சடடத திருத்தத்தால் றமறகண்ட 
்பேனகனள நிே உரினம ்தாரரகள் வ்ப� 
முடியாமல் ற்பாய்விடுகி�து. இது 2013ஆம் 
ஆண்டுச் ்சடடததின றநாக்கதன்தறய 
இல்ோமல் ஆக்கி விடுகி�து எை ொதிடடார.

்பல்றெறு மனு்தாரரகள் ்தரபபு மறறும் 
அரசுத ்தரபபு ொ்தஙகனளக் றகடட பினைர 
இறுதித தீரப்பாைது 3.07.2019 அனறு 
ெழஙகப்படடது. தீரபபில் 2013ஆம் ஆண்டு 
ஒனறிய அரசு இயறறிய ்சடடததிறகுக் 
குடியரசுத ்தனேெரின ஒபபு்தல் கினடத்த 
நாளிலிருநற்த ்தமிழ் நாடு அரசு இயறறிய 3 
்சடடஙகளின அஙகீகாரம் இல்ோமல் 
ற்பாய்விடடது. 105 என� பிரிவில் மூனறு 

்சடடஙகனள இனணத்தை மூேமாக 
அம்மூனறு ்சடடஙகனளயும் நனடமுன�க்குக் 
வகாண்டு ெர முடியாது எைக் கூ�ப்படடது.

இந்தத தீரபபிலிருநதும் ்பனழய மூனறு 
்சடடஙகனளக் காப்பாறறும் றநாக்கில் 
இ ம் மூ ன று  ்ச ட ட ங க ன ள யு ம் 
உயிரபபிப்ப்தறகாை புதிய மற்சா்தா ஒனன� 
அபற்பான்தய அதிமுக அனமச்்சர ஆர.
பி.உ்தயகுமார 2019ஆம் ஆண்டு ஜூனே 
மா்தம் 19ஆம் ற்ததி ்சடடபற்பரனெயில் 
்தாக்கல் வ்சய்்தார. “ ்தமிழ்நாடு நிேம் 
னகயகப்படுதது்தல் ்சடடஙகள் (வ்சயல்முன� 
உயி ர பபி த ்த ல் ,  தி ரு த ்த ம்  ம றறும் 
வ்சல்ேத்தாக்கு்தல்) ்சடடமுனெடிவு 2019” 
எைப வ்பயரிடப்படட அம்மற்சா்தா 
்சடடபற்பரனெயில் ்தாக்கல் வ்சய்்த அனற� 
நின�றெற�ப்படடது. பினைரக் குடியரசுத 
்தனேெரின ஒபபு்தலும் வ்ப�ப்படடது. 
வ்சனனை உயர நீதிமன�த தீரப்பால் ்சறற� 
ஆறு்தல் அனடநதிருந்த ்பாதிக்கப்படட நிே 
உரினமயாளரகள் இபபுதிய மற்சா்தாொல் 
மிகவும் ஏமாற�மனடந்தைர.

2 0 1 3ஆம் ஆண்டு ஒனறிய அரசு 
உருொக்கிய ்சடடம் அமலுக்கு ெந்த 
நாளிலிருநற்த ்தமிழ்நாடு அரசு ஏறவகைறெ 
உ ரு ெ ா க் கி ய  மூனறு  ்ச டடங கள் 
வ்சல்லு்படியாகாமல் ற்பாய்விடடது. 
இ்தனைச் வ்சனனை உயர நீதிமன�மும் 
உறுதிப்படுததியுள்ள நினேயில் அம்மூனறு 
்சடடஙகனளயும் மீண்டும் உயிரபபிக்கக் 
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2019ஆம் ஆண்டு வகாண்டு ெரப்படட 
்சடடமாைது அரசியேனமபபுச் ்சடடததிறகு 
எதிராைதும், வ்சனனை உயரநீதிமன� 
தீரபபிறகு எதிராைதும் ஆகும் எனறு கூறி 
உச்்ச நீதிமன�ததில் ்பாதிக்கப்படட 
விெ்சாயிகள் ்சாரபில் முன�யிடப்படடது. 
குறிப்பாக அரசியேனமபபுச் ்சடடததின 
”இநதிய ஆடசி நிேெனரக்குள் ்சடடததின 
முனைர அனைெரும் ்சமம், ்சடடஙகள் 
அளிக்கும் ்பாதுகாபபில் ்சமநினேனய எெர 
ஒருெருக்கும் மறுத்தல் கூடாது” எனகி� 
14ஆம் பிரிவிறகு எதிராக 2019ஆம் ஆண்டுச் 
்சடடம் இருப்ப்தாக ொதிடப்படடது.

்தமிழ் நாடு ்சடடபற்பரனெக்குச் 
்சரச்ன்சக்குரிய 2019ஆம் ஆண்டு 
மற்சா்தானெ நின�றெற�த ்தகுதி 
உ ள் ள ்த ா ?  அ ப ்ப டி 
நின�றெற�ப்படட மற்சா்தா 
வ்சனனை உயரநீதிமன�த 
தீரபபிறகு எதிராை்தா? என்பற்த 
இந்த ெழக்கில் எழுப்பப்படட 
முக்கியமாை ற கள்விகள் . 
்பாதிக்கப்படறடார ்தரபபில் 
இந்த ெழக்கிலும் திமுகவின 
மூத்த ெழக்கறிஞர வில்்சறை 
ொதிடடார.

இரண்டு ்தரபபுகனளயும் 
றகடடறிந்த உச்்சநீதிமன� 
நீதி்பதிகள் கனவில்கர மறறும் 
திறைஷ் மறகஸ்ெரி ஆகிறயார 
வகாண்ட அமரவு ஜூன 29ஆம் 
ற்ததி இறுதித தீரபன்ப ெழஙகியது.

அதில் எல்ோச் ்சடடமன�ஙகளும் 
அரசியேனமபபுச் ்சடடததின மூன�ாெது 
்பகுதியாை அடிப்பனட உரினமகனள மீ�ா்த 
ெனகயில் ்சடடம் இயறறும் அதிகாரம் 
வகாண்டனெ்தான எைவும் வ்சனனை உயர 
நீதிமன� தீரபபிறகு எதிராக இந்த 2019 ஆம் 
ஆண்டு ்சடடம் இயற�ப்படவில்னே 
எனறும் தீரப்பளித்தது.

இந்தத  தீரப்பாைது ,  அனைதது 
மாநிேஙகளும் 2013ஆம் ஆண்டு ஒனறிய 
அர்சால் உருொக்கப்படட மிக முக்கியமாை 
இ ச் ்ச ட ட த தி ன  மூ ே ம்  நி ே ம் 

னகயகப்படுத்தாமல் ஏறவகைறெ ்தாஙகள் 
உருொக்கிய மாநிே ்சடடஙகள் அல்ேது 
புதி்தாகச் ்சடடஙகனள உருொக்கி நிேம் 
னகயகப்படுததுெ்தறகு ெழிெனகச் 
வ்சய்துவிடடது.

இதுகுறிதது நிேம் ்சார பிரச்்சனைகனள 
ஆராய்நது ெரும் Land Conflict Watch எனகி� 
அனமபன்பச் ற்சரந்த ஆய்ொளர நிஹர 
றகாகறேவிடம் றகடடற்பாது ”2013ஆம் 
ஆண்டு ஒனறிய அர்சால் இயற�ப்படட 
்சடடதன்தக் குஜராத, ஜாரகண்ட மறறும் 
வ்தேஙகாைா ற்பான� மாநிேஙகள் சிே 
திருத்தஙகள் மூேம் நீரததுப ற்பாகச் வ்சய்்தை. 

உ்தாரணமாக குஜராத அரசு 
்தைது கடடனமபபு ெ்சதித 
திடடஙகளுக்குச் ்சமூகத ்தாக்க 
மதிபபீடடாய்வு வ்சய்ெதிலிருநது 
விேக்களிக்கும் ெனகயில் 
திருத்தம் றமறவகாண்டது. 
ஆ ை ா ல் ,  ்த மி ழ் ந ா டு 
எல்ோெறறிறகும் ஒரு்படி றமறே 
வ்சனறு ஒடடுவமாத்தமாக 
2013ஆம் ஆண்டுச் ்சடடதன்த 
விடுதது ஏறவகைறெ உள்ள 
்சடடஙகளின ொயிோக நிேம் 
னகயகப்படுததும் ெனகயில் 
புதி்தாக ஒரு ்சடடதன்தறய 
இயறறி  விடடது ”  எைக் 
கூறிைார.

2 0 1 9 ஆ ம்  ஆ ண் டு 
இயற�ப்படட ்சடடததில் 
்தமிழ்நாடு அரசின ்பனழய 
மூனறு ்சடடஙகள் ொயிோக 

நிேம் னகயகப்படுத்தப்படடாலும் இழபபீடு, 
மறுொழ்வு, மறுகுடியமரவு ற்பான�னெ 
2013ஆம் ஆண்டு ஒனறிய அரசு இயறறிய 
்சடடததில் கூ�ப்படடுள்ளது ற்பாேறெ 
றமறவகாள்ளப்படும் எைக் கூ�ப்படடிருந்தது. 
்சமூகத ்தாக்க மதிபபீடு ஆய்வு மடடுறம 
விடு்படட முக்கியப பிரிவுகளுள் ஒன�ாகும்.

இந்தச் ்சமூகத ்தாக்க மதிபபீடடு ஆய்வு 
என்பது ஒரு திடடதன்தச் வ்சயல்்படுததுெ்தறகு 
முன பு  ற ம ற வக ா ள்ள  ற ெண்டிய 
நடெடிக்னககளில் மிகவும் முக்கியததுெம் 
ொய்ந்த்தாகும் .  2 0 1 3ஆம் ஆண்டுச் 

தமிழ�ோடு 
எலைோ�ற்றிற்கும் 

ஒரு்படி வமைவை ரசன்று 
ஒட்டுரமைோததமைோக 
2013ஆம் ஆணடுச் 
சட்டதனத விடுதது 
ஏற்ரகைவ� உள்ள 

சட்டஙகளின் 
�ோயிைோக நிைம் 
னகயகப்்படுததும் 
�னகயில புதிதோக 
ஒரு சட்டதனதவய 
இயற்றி விட்டது...
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்ச ட ட த தி ன ்ப டி  வ ்ப ா து ம க் க ள் 
்பயன்பாடடிறகாக அரசுக்கு மக்களின நிேம் 
ற ்த ன ெ ப ்ப டு ம்  ற ்ப ா வ ்த ல் ே ா ம் 
அததிடடததிறகாக நிேம் னகயகப்படுததுெது 
அப்பகுதியில் இருக்கும் மக்களின 
ொழ்க்னகயில் எந்த வி்தமாை ்தாக்கதன்த 
ஏற்படுததும் என்பது குறித்த ஆய்னெ அரசு 
றமறவக ாள்ள றெண்டும் .  திடடம் 
வ்சயல்்படுத்தப்படவுள்ள ்பஞ்சாயதது 
அல்ேது நகராடசி அல்ேது மாநகராடசிறயாடு 
இனணநது ்சமூகத ்தாக்க மதிபபீடு 
்தயாரிப்ப்தறகாை அறிவிக்னகனய உள்ளூர 
வமாழியில் வெளியிட றெண்டும். உள்ளூர 
அனமபபுகளின ்பஙகளிபற்பாடு ஆறு 
மா்தஙகளுக்குள் அறிக்னக ்தயாரிக்க 
றெண்டும். அந்த அறிக்னகயில் திடடத்தால் 
்பாதிக்கப்படக் கூடிய குடும்்பஙகள், வ்பாதுச் 
வ்சாததுகள் ,  ்ச ானேகள் ,  வ்பாதுப 
ற்பாக்குெரதது, ெடிகால், சுகா்தாரம், நீர 
ஆ்தாரம், ்பயிரகள், வ்பாதுப ்பயன்பாடடுக் 
கடடனமபபுகள், றர்சன, மின்சாரம், 
அஙகனொடி, பூஙகா, மருததுெமனை, அரசு 
ற்சமிபபு நினேயஙகள் அனைதது ெனகயாை 
கடடனமபபுகனளயும் ்படடியலிட 
றெண்டும்.

திடடம் மீ்தாை வ்பாதுமக்கள் கருதன்தயும் 
உரியக் காே அெகா்சம் ொஙகிப வ்ப� 
றெண்டும். அறிக்னக ்தயாராகிய பினைர 
அரசு அல்ோ்த ஒரு நிபுணர குழுனெக் 
வகாண்டு அறிக்னகனயப ்பரிசீலிக்க 
றெண்டும். பினைர அரசு ்சாரந்த ஒரு குழு 
இந்த அறிக்னகனயப ்பரிசீலிதது இரண்டு 

ம ா ்த ங களுக்குள்  இ ந ்த த  திடடம் 
வ்சயல்்படுத்தப்படுெ்தால் ஏற்படும் 
நனனமகள் திடடத்தால்  ஏற்படும் 
்பாதிபபுகனளக் காடடிலும் அதிகமாக 
உள்ள்தா என்பன்த இந்தக் குழுக்கள் ்தஙகள் 
அறிக்னகயில் கூ� றெண்டும்.

ஆை ால் ,  இ ந ்த  ெ ா ய் ப ்ப ாைது 
விேக்களிக்கப்படடுள்ள 13 ்சடடஙகளும், 
்தமிழ்நாடு அர்சால் இயற�ப்படட மூனறு 
்சடடஙகளின ொயிோகவும் நிேம் 
னகயகப்படுததிைால் கினடக்காமல் 
ற்பாய்விடும். இ்தைால்்தான ்பேரும் 
நீதிமன�ஙகனள நாடிைர. இந்த விெகாரம் 
வ்தாடர்பாை இரண்டு முக்கிய ெழக்குகனளச் 
வ்சனனை உயரநீதிமன�ததிலும், உச்்ச 
நீதிமன�ததிலும் ொ்தாடியெர திமுகவின 
மூத்த ெழக்கறிஞர பி.வில்்சன ்தான 
எ ன � ா லு ம்  ்த ற ற்ப ா து  ஆ ட சி ப 
வ்பாறுபற்பறறுள்ள அெர ்சாரநதுள்ள கடசி 
2019ஆம் ஆண்டு வகாண்டு ெந்த ்சடடம் 
மூேமாகறெ நிேம் னகயகப்படுததும் 
ந ட ெ டி க் னக க ன ள த  வ ்த ா ட ர ந து  
றமறவகாண்டு ெருகி�து.

்தமிழ்நாடடில் புதி்தாகத வ்தாழில் 
வ்தாடஙக ்பல்றெறு திடடஙகனள 
அறிவிததும் ்பே நிறுெைஙகறளாடு 
ஒப்பந்தஙகளிலும் அரசு னகவயழுததிடடு 
ெரும் நினேயில் இந்த நிேம் னகயகப்படுததும் 
்சடடஙகளில் உள்ள குன�்பாடுகளால் 
்ப ா தி க் க ப ்ப டு ம்  ம க் க ளு க் கு ம் 
அரசுக்குமினடறயயாை வநருக்கடிகள் 
இனனும் அதிகரிக்கறெ ொய்பபுள்ளது.
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எவவித தவளிச்�முைற்ற சுைன்சறவாடும் 
ை ண ல ப் ப வா ண த யி ல  மு ன் வி ்ள க் கு 
அணைக்கப்படட அதிவிணரவவானை கவாணர 
ஓடடிச் த�லவதவாய் கற்பணனை த�ய்து 

பவாருஙகள. குன்றுகளில �ரிந்துவிடக் கூடிய  அபவாயத்ணத 
தவிர்க்க வழிகவாடடலுக்கு தவளிச்�த்ணத விரும்புவீர்கள. நவாம் 
�ந்திக்கவிருக்கும் அபவாயஙகண்ள நைக்கு உைர்த்தத்தவான் 
அறிவியல எப்சபவாதும் முயற்சி த�ய்கிறது. நைது புவி இயக்க 
விதிகண்ள குறித்த விஞ்வானிகளின் அண்ணைகவால 
கண்டுபிடிப்புகள நம் அணனைவருக்கும் மிகவும் 
முக்கியைவானைணவயவாகும். புவி இயக்க வழிமுணறகண்ளப் 
பற்றிய நைது புரிதல எப்சபவாதும் முன்னைகர்ந்துக் 
தகவாண்சடயிருக்கிறது. உயிர்களின் நுண்ணிய சிக்கலவானை 
பிணைப்புகள நவாம் வவாழ்வதற்கு எத்தணகய அவசியைவானைது 
என்பணத நம்ைவால கவாைமுடிகிறது. ஆனைவால, இப்புவியின் 
உயிரியல பன்ணை குணலந்துக் தகவாண்டிருக்கிறது. 
கவாலநிணல ைவாற்றைணடந்து தகவாண்டிருக்கிறது.

நாம் அறிவியலுக்கு நனறி வ்தரிவிக்க 
றெண்டும். ஏவைன�ால்  மனி்த இைததின 
ற ம ம் ்ப ா ட டி ற க ா க  இ ப பு வி யி ன 
நினேபபுத்தனனமனயயும் ஆற�னேயும் 
அறிநதுக்  வ க ாள்ளக்கூடிய  மு்தல் 
்தனேமுன�கள் நாமாக இருக்கிற�ாம். மு்தல் 
மனி்த ்சமூகம் ற்தானறிய காேததிலிருநது 
புவி வெப்பநினே சீரறற� இருநது 
ெநதிருக்கி�து. ஒவவொரு ்த்சாப்தததிறகும் 
நாம் 10 டிகிரி வ்சல்சியஸ் வெப்பநினே 
ஏற�ததிறகும் குன�்தலுக்கும் இனடயில் 
ற்பாராடி ெநதிருக்கிற�ாம். எனினும் 
ஆச்்சரியப்படும் ெனகயில் கடந்த ்பத்தாயிரம் 
ஆண்டுகளாக புவி வெப்பநினே  சீராை 
நினேனய அனடநதிருக்கி�து. வியக்கத்தகுந்த 
ெனகயில்  இதுறெ  மு்தல்  சீ ர ாை 

ர�ோறுஙகும் பூவுைகின் 
அ�ணகள் 

�ோவகஷ் தோ�ோ

20 |  ஜூலை ஆகஸ்ட் பூவுைகு | www.poovulagu.org



இனடயூழிக்காேம்(Inter-Glacial Period) 
ஆ கு ம் .  புவியியே ா ே ர க ள்  இ ந ்த 
காேகடடததிறகு  றஹாறோசீன  (Holocene)  
எை வ்பயரிடடுள்ளாரகள்.

வ�ோவைோசீன் (Holocene)
 மனி்த நாகரிகம் ற்தானறும் முனபு ெனர 

புவியின ்சரா்சரி வெப்பநினே  10 டிகிரி 
வ்சல்சியஸ்  உயரநதும் குன�நதும் 
நினேயற�்தாகறெ இருநது ெநதுள்ளது. 
ஆைால், கடந்த ்பத்தாயிரம் ஆண்டுகாேமாக 
மடடும் இந்த ்சரா்சரி வெப்பநினே  உயரவு  
-1 க்கும் +1 க்கும் இனடயில் மடடுறம 
அதிகரிக்கறொ குன�யறொ வ்சய்யும்  ஒரு 
பு வி ய ன ம வு  க ா ே க ட ட த ன்த  
அ ன ட ந து ள் ள து .  இ து  மி க வு ம் 
குறிபபிடத்தகுந்தது. இந்த நினேறய நாம் 
்தறற்பாது அறியும் இபபுவினய உருொக்கியது. 
றஹாவோசீனின நினேயாை வெப்பநினேறய 
ந ம க்கு  நினேய ாை  ஒரு  பூமினய  
அ ளி த து ள் ள து .  க ட ல்  ம ட ட ம் 
நினேயாை்தாயிறறு. மு்தல் முன�யாக 
நம்மிடம் யூகிக்கக்கூடிய ்பருெகாேஙகளும் 
்சாரநதிருக்கக் கூடிய ொனினேயும் 
அனமந்தை. மனி்த இைம் ற்பான� ஒரு 
வ்சழிப்பாை  நாகரிகம் ற்தான� இந்த 
நினேபபுத்தனனம அெசியமாயிருந்தது. 
்தைது ்சகே ்பரிணாம ெளரச்சிக்கும் மனி்த 
்சமூகம் இந்த நினேனய ்பயன்படுததிக் 
வகாண்டது. ஒறர ்சமயததில் வெவறெறு 
கண்டஙகளில் நாம் அரிசி, றகாதுனம, 
தினணெனக கள் ,  ற ்ச ாளம்   எை 
அனைதன்தயும் ்பயிரிடடுள்றளாம். இரண்டு 
நிரந்தரமாை ்பனிப்படுனககள், ்பாய்நற்தாடும் 
ஆறுகள், கவிழும் ெைஙகள், ்தக்க ொனினே 
மறறும் உயிரெளமாை சூழல் ஆகிய 
கூடடனமவு இயஙகியல் விதிகள் நமக்கு  
இந்த றஹாறோசீன வநடுகிலும்  நமக்கு 
உண்்ப்தறகு உணவும், குடிப்ப்தறகு நீரும், 
சுொசிப்ப்தறகு சுத்தமாை காறறும் ெழஙகி 
ெநதுள்ளை.

வ�ோவைோசீனின் முடிவு
இபபுவியில் நினேயாை உயிரச்சூழல் 

நீடிததிருக்க குறிப்பாக மனி்த இைம் 
்சாரநதிருக்கக் கூடிய ஒறர புவியனமவு 

காேகடடமாை றஹாறோசீன  முடிெனடநது 
விடட்தாகவும் ்தற்சமயம் நாம் இருப்பது 
மனி்த  னமயப்படுத ்த ப்படட  ஒரு  
புவியனமனெ உருொக்கியுள்ள்தாக 
விஞஞானிகள் அறிவிததுள்ளாரகள். 
அ்தாெது இபபுவியின ்சா்தக ்பா்தகஙகள் 
அனைததும் இனி மனி்த நடெடிக்னககள் 
்சாரநற்த உள்ளை. ஆைால், நாம் ஏறகைறெ  
பூமியின ்பாதிக்கும் றமற்படட ொழ்விடங 
கனள ்பயிரகள் உற்பததி வ்சய்யவும் 
கால்நனடகளுக்கும் ்பயன்படுததிவிடறடாம். 
புவியின எந்த இயறனக நிகழ்வுகனளக் 
காடடிலும் அதிகளவிோை ்பான�கனளயும் 
்படிெஙகனளயும் அகழ்நவ்தடுக்கிற�ாம். 
்பாதிக்கும் அதிகளவிோை கடல் மீன 
பிடித்தலுக்கு ்பயன்படுத்தப ்படுகின�ை. 
நம்மில் ்பததில் ஒன்பது ந்பரகள் அசுத்தமாை 
காறன� சுொசிக்கிற�ாம். கடந்த ்பத்தாயிரம் 
ஆண்டுகளாக நாம் இருநது ெந்த இயறனக 
சூழலில் இருநது வெறும் ஐம்்பற்த 
ஆண்டுகளில் பூமினய  ஒரு  டிகிரி 
வ்சல்சியசுக்கு அதிகமாக வெப்பமனடயச் 
வ்சய்துள்றளாம். உேகின மிகபவ்பரும் 
காடுகனள ்பாதிக்கும் றமோக குன�தது 
விடடிருக்கிற�ாம், டன கணக்கில் கரியமிே 
ெ ா யு க் க ன ள  ெ ளி ம ண் ட ே த தி ல் 
வெளிறயறறிக் வகாண்டிருக்கிற�ாம். 
இபபுவியின ்சமநினேனய  நினேயிழக்கச் 
வ்சய்யும் அ்பாயததிறகு  நாம் மிக அருகில் 
இருக்கிற�ாம். புவியின ்சமநினேனய 
நினேநாடட அன்த நினேயாக னெததிருக்கும் 
காரணிகனள  அறிநதுவகாள்ெது மிக 
அெசியமாைது. இந்த காரணிகள் எப்படி 
ஒனறு மறவ�ானறுடன இனணநது 
உயிரபவ்பருக்கதன்த ்சாததியப்படுதது 
கின�ை என்பது குறித்தாை றமம்்படட 
புரி்தல் நமக்கு மிகவும் உறுதுனணயாை்தாக 
இருக்கும். றமலும் ஒனறின அழிவு எப்படி  
்சஙகிலித வ்தாடரச்சியாக மறவ�ானறின 
அழினெ ஏற்படுத்தக் கூடியது என்பதும் 
இ்தன மூேம் வ்தளிொகும்.

Tipping point

இந்த எல்னேகளில் ஆ்பத்தாை கடடதன்த 
நாம் எடடிவிடும் ற்பாது எந்த வி்த மனி்த 
தி�ைாலும் கடடு்படுத்த முடியா்த 
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மீளாநினேனய நாம் அனடநதுவிடுறொம். 
இன்த விஞஞானிகள் tipping point எை 
குறிபபிடுகி�ாரகள். இன்த ்சரிொை ஒரு 
்தடததில் நிறுததினெக்கப்படடிருக்கும் 
ர யி லு ட ன  ஒ ப பி ட ே ா ம் .  ர யி ல் 
நகரதவ்தாடஙகியதும் அ்தன றெகம் 
்படிப்படியாக அதிகரிக்கத வ்தாடஙகி ஒரு 
கடடததில் அன்த கடடுப்படுத்த முடியா்த 
அளவிறகு அது றெகவமடுததுவிடும்.

ஒன்்பது எலனைகள்

 உேகம் முழுதும் உள்ள விஞஞானிகனள 
ஒனறு  தி ரடடி  வ்பரும் 
ஆய்வுகனள றமறவகாண்டு  
IPCC ்தைது முடிவுகனள 
வெளியிடடது.  2 0 0 9இல் 
வி ஞ ஞ ா னி க ள்  க ட ந ்த 
்பத்தாயிரம் ஆண்டுகளாய் 
பூமினய ்சமநினேயுடன 
னெததிருந்த ஒன்பது புவியியல் 
க ா ர ணி க ன ள 
ெ ன ர ய று த ்த ா ர க ள் . 
றஹாறோசீன வநடுகிலும் 
இக்காரணிகள் ஒவவொனறும் 
்த ங க ளு க் வக ை 
திடடெடடமாை எல்னேகனள 
வகாண்டு பூமியின ்சமநினேனய 
நினேநாடடி ெநதிருக்கின�ை. 
இந்த ஒன்பது காரணிகள் 
ஒவவொனறும் ்தஙகளுக்காை 
குறிபபிடட எல்னேகனள 
வ க ா ண் டி ரு க் கி ன � ை . 
அெறன� மீறும் ்பட்சததில் 
நாம் ்தவிரக்கவியோ்த வ்பரும் 
அழினெ ்சநதிக்க றநரும் என்பற்த அெரகள் 
ஆய்வுகளின முடிவுகள் வ்தரியப்படுததிை. 
இந்த காரணிகள் ஒவவொனறிலும் ்பச்ன்ச, 
மஞ்சள் மறறும் சிெபபு எை மூனறு 
கடடஙகளாக பிரிக்கப்படடுள்ளை. ்பச்ன்ச 
நி�ம் ்பாதுகாப்பாை கடடதன்தயும், மஞ்சள் 
நி�ம் அதிகரிக்கும் ஆ்பததுகனளயும், சிெபபு 
நி�ம் அ்சா்தாரண வினளவுகனள ஏற்படுத்தக் 
கூடிய ஆ்பத்தாை கடடமாகவும் பிரிக்கப 
்படடிருக்கின�ை. காேநினே மாற�ததிைால் 
நாம் ்சநதிதது ெரும் இடரகனள கணக்கிடடு 
இந்த எல்னேகளில் நாம் ்தற்சமயம் இருக்கும் 

க ட ட த ன்த  வி ஞ ஞ ா னி க ள் 
ெனரயறுததுள்ளாரகள். இெறறில் இரண்டு 
காரணிகளின எல்னேகனள திடடெடடமாக 
ெனரயறுக்க முடியாவிடடாலும் மற� ஏழு 
காரணிகளின எல்னே ெனரவுகள் நம்மிடம் 
உள்ளை. இெறறின உ்தவியுடன நம்மால் 
இபபுவியின ்சமநினேனய சீரகுனேக்கும் 
நடெடிக்னக கனள ்தடுதது நிறுத்தவும், 
அர்சால் அமல்்படுத்தக் கூடிய ெளஙகுன�ா 
ெளரச்சிக்காை திடடஙகனள ெகுக்க 
முடியும் என்பறகாை ்சாததியங கனளயும் 
நமக்கு அளிக்கின�ை.  புவி வெப்ப மயமா்தல், 

உயிரதவ்தாகுதி, உயிரியல் 
்பனனம, நனனீர சுழறசி, 
ற ்ப ா ்ச ன ண க ள , 
வ்பருஙகடல்கள், ஓற�ான 
்ப ட ே ம் ,  க ா ற று ம ா சு , 
மாசு்படுததிகள் ஆகியனெறய 
இந்த ஒன்பது காரணிகள்.

புவி ர�ப்்பமையமைோதல
மு்தறகாரணியாை புவி 

வ ெ ப ்ப ம ன ட ்த ல்  ந ா ம் 
அ ன ை ெ ரு ம்  ந ன � ா க 
்பரிச்்சயப்படட ஒனற�. IPCC 
2018 இல் வெளியிடட ஆய்வு 
முடிவுகனளக் வகாண்டு புவி 
வ ெ ப ்ப ன ம ய ம ா ்த ன ே ப 
வ்பாறுத்தெனர நாம் ஏறகைறெ 
அ்பாயக் கடடதன்த வநருஙகி 
விடறடாம் எை அறிவித்தது. 
புவி வெப்பநினே 2 டிகிரி 
வ்சல்சியஸிறகு நகரும் ற்பாது 
உேகம் முழுெதும் உள்ள 

்ப ல் ே ா யி ர க் க ண க் க ா ை  ம க் க ள் 
வ்பருமளவிோை வ்பாருளா்தார வநருக்கடி 
கனளயும் இயறனகப ற்பரிடரகனளயும் 
்சநதிக்க றநரும் எை அறிவித்தது. விஞஞானி 
களின ்பல்றெறு ற்பாராடடஙகளுக்குப 
பி�கு 2015 இல் உேக நாடுகள் ்பாரிஸ் 
ஒப்பந்தததில் னகவயழுததிடடை. புவி 
வெப்பநினேய 2 டிகிரி வ்சல்சியசிறகு கீழ் 
னெததிருக்கும் ெனகயில் புன்த்படிெ 
எரிவ்பாருடகளின ்பயன்பாடனட குன�க்க 
ஏறறுக்வகாள்ளப்படடது .  பூமியின 
வெப்பநினே 1.5 டிகிரி வ்சல்சியன� எடடும் 

இப்புவியின் 
சமைநினைக்கு  

இ�ணடு நி�ந்த� 
்பனிப்்படுனககள்  

(ஆர்க்டிக், 
அணடோர்டிகோ) 
அடிப்்பனட 

முன்நி்பந்தனைகளோக 
அனமைந்திருக்கின்்றை.

இந்த இ�ணடு 
்பனிப்்படுனககள் மைற்்ற 

சிறு 
்பனியுன்றவிடஙகளுடன் 

ரதோடர்பு 
ரகோணடிருக்கின்்றை.
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ற்பாது நாம் ்பயிரகனள ்பராமரிப்பதில் 
மிகுந்த சிரமததிறகுள்ளாறொம். றநாய்த 
வ ்த ா ற று க ன ள  க ட டு ்ப டு த து ெ து 
சிரம்மாை்தாக இருக்கும். வ்சப்பச் ்சேைஙகள் 
மறறும் ெ�டசி ்சமாளிக்கமுடியா்த்தாக 
இருக்கும் . ஆைால் ்தற்சமயம் நாம் 
வ்சய்யறெண்டியது 2 டிகிரி வ்சல்சியன� 
அனடயாமல் இருப்பன்த இேக்காக 
நிரையிப்பற்த.

மனி்த நாகரிகம் ற்தானறிய காேம் மு்தல் 
இதுெனர இல்ோ்த அளவு புவி வெப்பம் 
அதிகரிப்பால்  உருகிெரும் ்பனிப்பான�கறள 
இ்தறகு ஆ்தாரம்.  சிறிய ்பனிப்பான�கள் 
உருகும்  நிகழ்வுகள் வ்பரி்தளவில் 
்பாதிபபுகனள எற்படுத்தக்கூடியனெயாக 
ற்தான�ாமல் இருக்கோம்.இபபுவியின 
்ச ம நினே க் கு   இ ரண்டு  நி ர ந ்த ர 
்பனிப்படுனககள்  (ஆரடிக், அண்டாரடிகா) 
அடிப்பனட முனநி்பந்தனைகளாக 
அனமநதிருக்கின�ை.இந்த இரண்டு 
்ப னி ப ்ப டு ன க க ள்  ம ற �  சி று 
்பனியுன�விடஙகளுடன வ்தாடரபு 
வகாண்டிருக்கின�ை.அ்தைால் ஒரு சிறிய 
்பனிச்்சரிொயினும் அது ஸ்வீடாைலும், 
கிரீனோந்தாயினும் அனெ ஏற்படுத்தக்கூடிய 
்பாதிபபுகள் மிகவும் அச்்சமூடடக்கூடிய்தாக 
இருக்கின�ை. பூமியின ்தட்பவெப்பதன்த 
குளிரூடடுெ்தறகு இந்த ்பனிப்பான�கள் 
நினேயாக இருப்பது மிக அடிப்பனடயாை 
ஒனறு. பூமியின ்பனி நிேப்பரபபுகள் 
சூரியனிடமிருநது வெளிறயறும் வெப்பததில் 
90 மு்தல் 95 விழுக்காடு வெப்பதன்த 
விண்ணிறகு திருபபி அனுப்பக்கூடிய 
ஆற�ல் வகாண்டனெ. இந்த ்பனி உருகத 
வ்தாடஙகியவுடன இனெ அளவில் 
சுருஙகிவிடுெது மடடுமில்ோமல் விளிம்பு 
நிேப்பகுதிகள் ஒரு ெனகயாை அடர 
நி � த ன்த  அ ன ட ந து வி டு கி ன � ை . 
்ப னி ப ்ப ர ப பு க ள்  நி � ம்  ம ா றி ய 
வ்தாடஙகியவுடன அனெ வெப்பதன்த 
பிரதிப்பலிப்பன்த நிறுததி அதிகளவிோை 
வெப்பதன்த உள்ொஙகத வ்தாடஙகி 
விடுகின�ை. இந்த நினேயில் அனெ ஒரு 
மீளா நினேனய (tipping point)  அனடநது 
விடுகின�ை.   ஒரு காேததில் கிரினோநதில் 
வ்பாழியும் ்பனி உருததிரண்டு, அன்த ஒரு 

மாவ்பரும் மாடமாக குவிநதிருந்தது. 
இப்பனிப்பரபபு இரண்டு அடி ்தடிமைாக 
உருொகி ெளிமண்டேதன்த மிகவும் 
குளிரனமயாக னெததிருந்தது .  ்பனி 
உருகதவ்தாடஙகியதும் ்பனிநிேப்பரபபு 
உஷ்ணமாை காறன� எதிரவகாள்ளத 
வ ்த ா ட ஙகுகி �து  இ ்தன  வினளவு  
்ப னி யு ரு கு ெ ன ்த  இ து  ற ம லு ம் 
வினரொக்குகி�து .  ்பனிப்பான�கள் 
உருகுென்த ்சமனவ்சய்ய ்தட்பவெப்பம் 
றமலும் குளிராக இருக்க றெண்டியிருக்கி�து. 
ஆைால், கிரீனோநதில் வெப்பநினே மிகவும் 
உஷ்ணமாை்தாக மாறிவிடடிருக்கி�து. 
்தறற்பான்தய நினேயில் கிரீனோநது 
்சரா்சரியாக வநாடிக்கு 10,000 ்சதுர அடி 
்பனினய  இழ நது  ெருகி �து .  புவி 
வெப்பமயமா்தல் அதிகரிக்க இநநினே 
றமலும் வ்தாடரநதுவகாண்றட ்தான 
இருக்கும். காேநினே மாற�தன்த  நம்மால் 
கடடுக்குள் னெக்கமுடியா்த ெனரயில்  
கிரினோநதில் ்பனிப்பான�கள் உருகுெது 
்தவிரக்கவியோ்த  ஒன�ாக மாறிவிடும். இது 
கடல் மடடததின அளனெ 7 அடி உயரததும். 

www.poovulagu.org | ஆகஸ்ட் 2021 பூவுைகு | 23



நூறறுக்கணக்காை நகரஙகள், கடறோர 
ொழிடஙகள் கடல் மடட உயரவிைால் 
அச் சுறு த ்தலுக்குள்ளா க  ற ந ரிடும் . 
இத்தனைக்கும் கிரீனோநது உேகின ஒரு 
்பனிப்படுனக மடடும்்தான. ஒபபிடடளவில் 
இது அண்டாரடிக்னகவிட சிறியதும்கூட.

சிே ெருடஙகளுக்கு முனபு ெனர 
அண்டாரடிகா என்பது எந்த வி்த காே 
நினே மாற�ததிறகும் உள்ளாகா்த 
்தடுப்பரணாகக் கரு்தப்படடு ெந்தது. இந்த 
நி ன ே  ம ா றி  வ ்ப ரு ம ள வி ே ா ை 
்பனிப்பான�களில் உருகி கடலில் கன�நது 
விடுென்த நாம் இனறு காண்கிற�ாம். றமறகு 
அண்டாரடிகா முழுெதும் உருகும் ்பட்சததில் 
கடல் மடடததில் 5 அடி ெனர உயரக்கூடும். 
அற்த றநரததில் கிழக்கு அண்டாரடடிகா 
இன்தக் காடடிலும் ்பதது மடஙகு வ்பரியது. 
எைறெ அது ஏ�த்தாழ 50 அடி கடல் 
மடடததின உயரவுக்காை ்சாததியம் 
வகாண்டிருக்கி�து.

இதில் விஞஞானிகளின முக்கியமாைக் 
கெனே இபபுவியின இயக்கமுன�கள் 
அ ன ை த து ம்  ஒ ன ற� ா டு  ஒ ன று 
வ்தாடரபுனடயனெ. எைறெ காேநினே 
மாற�ம் எனனும் ஒறன�க் காரணி அ்தனுடன 
வ்தாடரபுனடய இயறனக இயக்கஙகனள 
அெறறின மீளாநினேனய (Tipping points)  
வநருஙகச்வ்சய்யும். இ்தனை அெரகள்  
றடாமிறைா வினளவு (Domino effect)  எை 
அனழக்கின�ைர .  ஒனறின ்சரிவு 
அ்தனையடுத்த பி� இயக்கவிதிகனளயும் 
குனேக்கும்.

காேநினே மாற�ததிறகு மு்தனனமயாை 
காரணம் ்பசுஙகுடில் ொயுக்கள். 1988 ஆம் 
ஆண்டில் நாம் ெளிமண்டேததில் 350பி.
பி.எம் என� அளவில் கரியமிே ொயுனெ 
வெளிறயறறிக்  வகாண்டிருநற்தாம் . 
இஙகு்தான  ்பாதுகாப்பாை நினேயிலிருநது 
அ்பாயக்கடடததில் மு்தல் அடினய எடுதது 
னெதற்தாம். ்தறற்பாது நாம் 415 பி.பி.எம் 
என� அளவில் கரியமிே ொயுனெ 
வெளிறயறறிக் வகாண்டிருக்கிற�ாம்.
ஏறகைறெ நம் எல்னேகனள கடநது மிக 
ஆ்பத்தாை கடடததில் இருக்கிற�ாம் 
என்பன்த அதிகரிததுெரும் ெ�டசி, 

்பருெமனழ பிநது்தல், வெள்ளபவ்பருக்கு, 
்பனிப்பான� உருகு்தல், காடடுததீப ்பரெல் 
எை ்பே ெடிெஙகளில் காண்கிற�ாம். நாம் 
மிக றெகமாக 450 பி.பி.எம் றநாக்கி 
நகரநதுக்வகாண்டிருக்கிற�ாம். முழுெதுமாை 
அ ்ப ா ய க்  க ட ட த ன்த  ந ம் ம ா ல் 
வ்சால்ேமுடியாவிடடாலும், விஞஞானிகள் 
நம் எல்னேனய மு்தல் கடட அ்பாயமாக 
350பி.பி.எம் மு்தல்  450பி.பி.எம் இரண்டாம் 
கடட அ்பாயதன்த ெனரயறுக்கின�ைர. 
450பி.பி.எம் என்பது மிகபவ்பரும் அழிவுகனள 
ஏற்படுததும் மீளா நினேயாகும்.

உயிர்த ரதோகுதி (Biomass)
இபபுவியின நிேெனமவு ்பறறி நாம் 

வ்தரிநதுவகாள்ெது மிகவும் அெசியமாை 
ஒனறு .  மூனறு மனழக்காடுகள் ,மி்த 
வெப்பமண்டே காடுகள்,ெடதுருெ காடுகள், 
புல்வெளி நிேஙகள் மறறும் ்சதுபபு நிேஙகள் 
எை ்தாெரபபுேததின இக்கூடடனமவு 
எப்படி ்சாததியமாகி�து என்பன்த நாம் 
வ்தரிநதுவகாள்ள றெண்டும். இத்தனகய 
இயறனக கூடடனமவின வ்பரும் வ்சாத்தாை 
அறம்சான மனழக்காடுகனள நாம் இழக்கும் 
்தருணததில் உள்றளாம்.

1970 லிருநது அறம்சான காடடின 
வ்பருமளவிோை நிேஙகள் ற்சாயா 
்பயிரிடுெ்தறகாை நிேஙகளாக மாற�ப்படடு 
ெருகின�ை .  இ்தன வினளவுகனள 
கண்டுபிடிக்க விஞஞானிகள் 1998இல் 
இதுெனர எந்த  மனழக்காடடிலும் 
நடத்தப்படா்த வ்பரும் ஆராய்ச்சிகனள 
நடததிைாரகள். இந்த மனழக்காடுகள் 
எப்படி ்தஙகளுக்கு ஏற� ்பருெநினேனய 
உ ரு ெ ா க் கு ம்  ்த ன னி ே ய ல் ன்ப  
வ்பறறிருக்கின�ை எை்பன்த இெரகள் 
ஆராய முயன�ாரகள். காடடின வ்பரும் 
்பகுதிகளில் உயரமாை கண்காணிபபு 
றகாபுரஙகள் எழுப்பப ்படடை. ஆராய்ச்சி 
முடிவுகளின ்படி காடடின வ்பரும்்பகுதி 
ெ�ண்டு ெருென்த காடடியது. ெழக்கமாக 
அறம்சானில் றகானடக்காே ெ�டசி மூனறு 
மா்த காேம் ெனர நீடிக்க கூடியது. ஆைால் 
காேநினே மாற�ம். காடழிபபு ஆகியெறறின 
வினளொல் றகானடக்காே ெ�டசி 1980 
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மு்தல் ஒவவொரு ்பதது ஆண்டுகளுக்கும் 
ஆறு நாடகள் அதிகமாக நீடிக்கி�து. 
வ்தாடரச்சியாக மரஙகள் அழிக்கப்படடுெரும் 
நினேயில் நீர சுழறசி ்பாதிக்கப ்படுெதுடன 
றகானடகாேஙகளில் மனழனய உருொக்கும் 
்தனனமனயயும் இக்காடுகள் இழநது 
ெருகின�ை. இந்த ெ�டசி காேம் நானகு 
மா்தஙகளுக்கு றமல் நீடிக்குமாைால் 
இஙகுள்ள மரஙகள் உயிரழநது ்சொனைா 
னமயமா்தல் எனனும் நினே உண்டாக்குகி�து. 
்சொனைானமயமா்தல் என்பது மரஙகள் 
உயிரிழக்கத வ்தாடஙகியவுடன அனெ 
கரியமிே ொயுனெ ெளிமண்டேததில் 
வெளிறயற�த வ்தாடஙகிவிடும். ்தற்சமயம் 
நாம் 20 ்ச்தவீ்தம் அறம்சான மனழக்காடுகனள 
இழநதுவிடறடாம். 20 மு்தல் 25 %காடுகள் 
அழிக்கப்படும் நினேயில் அறம்சான 50 
மு்தல் 60 ்ச்தவி்தம் ்சொனைாொக 
மாறிவிடக்கூடிய அ்பாயம் உள்ளது. றமலும் 
அறம்சான காடு அடுத்த முப்பது 
ஆண்டுகளில் 200 பில்லியன டன கரியமிே 
ொயுனெ வெளியிடக்கூடும் எனறு 
கணிக்கப்படடுள்ளது. இது கடந்த ஐநது 
ஆண்டுகளில் உேகம்  வமாத்தமும் 
வெளிறயறறியுள்ள அளவிறகு நிகராைது. 
அறம்சான காடுகனளச் ்சாரநது இருக்கும் 
்தாெர விேஙகிைஙகள் அழியும் சூழனே நாம் 
உருொக்கியுள்றளாம். வமாத்தம் எடடு 
மில்லியன உயிரிைஙகளில் ஒரு மில்லியன 
உயிரிைஙகள் அழினெ எதிரவகாண்டு 
ெருகின�ை. வெறும் ஐம்்பற்த ஆண்டுகளில் 
மனி்த இைம் 68% காடடு ொழ் உயிரிைஙகனள 
துனடதவ்தறிநது விடடிருக்கி�து. எஞசியுள்ள 
உயிரிைஙகளுக்குப ற்பாதுமாை உணவு 
கினடக்கும் சூழல் கூட நம்மிடம் இல்ோது 
ற்பாகும் அ்பாயதன்த நாம் ்சநதிக்க 
றநரிடோம்.

 ஒருமுன� ஸ்வீடன நாடடுப ்பததிரிக்னக   
சிறிய உயிரிைஙகளின அழினெ வ்தரிவிக்கும் 
மிக துன்பகரமாை வ்சய்தினய வெளியிடடது. 
அந்த வ்சய்தியாைது இஙகிோநது நாடடு 
விஞஞானிகள் ஸ்வீடன நாடடிறகுள் ஒரு 
குறிபபிடட ற்தனீ ெனககனள அ்பகரிக்க 
ெநதிருப்ப்தாக  குறிபபிடடி ருந்தது. 
ஐறராப்பா முழுெதும் இந்த ெனக ற்தனீக்கள் 
மகரந்தச் ற்சரக்னகயில் முக்கிய ்பஙகு 

ெகிகின�ை. ஆைால், மு்தலில் இந்த ரக 
ற்தனீக்கள் அருகி ெருெ்தாக அந்த நாடு 
அறிவித்தது. ்தாஙகள் அழிததுவிடட ஒரு 
இைதன்த மீண்டும் ்தஙகள் நாடடிறகு 
வகாண்டுவ்சல்ே ெநதிருந்தெரகள் அந்த 
விஞஞானிகள். ஒரு நாடு மறற�ாரு 
நாடடிறகுள் புகுநது ்தைது மகரந்த 
ற்சரரக்னகயாளரகள் திருடும் நினே ்தனனை 
மிகவும் ெருத்தததிறகுள்ளாக்கிய்தாக 
றயாஹான விெரித்தார.

ஏ�த்தாழ 70 ்ச்தவீ்த ்பயிரிைஙகள் மகரந்த 
ற ்ச ர க்னக க் க ா க  பூ ச் சியிைங கனள 
்சாரநதிருக்கின�ை. ஆைால், ஒறன�ப ்பயிர 
்சாகு்படி காரணமாக வ்பருமளவிோை 
பூச்சியிைஙகள் அழிநது ெருகின�ை. முரண் 
எனைவெனில் எந்த உயிரிைஙகனள ்சாரநது 
நம் உணவு உற்பததி முன� கடடனமக்கப 
்படடிருக்கி�ற்தா அவவுயிரிைஙகனளறய 
நாம் அழிதது ெருகிற�ாம். ்பல்லுயிரச் 
சூழனேப ற்பண றெண்டிய்தன அெசியம் 
அழகுணரச்சியாேனறி, மனி்த இைம் 
உயிரொழ பூச்சியிைஙகறள அெசியம்.  
பூச்சிகளின அன�ாட வ்சயல்கனள 
கெனித்தாறே அனெ ஓவவொனறும் 
்தஙகளுக்குரிய ெனகயில் நுண்ணியப 
்பஙகளிபன்ப ெழஙகுகின�ை. பூச்சிகள் 
இல்ோ்த ஒரு புவி, ொழ்வியக்கம் இல்ோ்த 
ஒரு இடறம. பூச்சியிைததுடன இது நினறு 
விடுெதில்னே .  விெ்சாய நிேததின 
வ்பருக்கத்தால் வ்பரும்்பாோை விேஙகுகளின 
ொழ்விடஙகள் அ்பகரிக்கப்படடுவிடடை.
இனன�ய நினேயில் பூமியில் ொழும் 
்ப�னெயிைஙகளில் வெறும் 30 ்ச்தவீ்தம் 
மடடுறம காடடில் ொழக்கூடியனெறய. 
ற ம லு ம்  க ா ட டி ல்  ெ ா ழ க் கூ டி ய  
்பாலூடடிகளின எண்ணிக்னக 4 விழுக்காடு 
மடடுறம. எைறெ உயிர ்பனனமயின திடட 
ெடடமாக கனடபிடிக்கப்பட றெண்டிய 
எல்னேனய நாம் எவொறு தீரமானிப்பது? 
நம்மால் இனனும் எத்தனை ெளஙகனள 
்பறிவகாடுக்க முடியும்? இத்தனை புதிராை 
உயிரியக்கததில் ஒரு குறிபபிடட எல்னேனய 
ெகுக்க முடியாவிடடாலும் நாம் ஒரு 
மீளாநினேனயக் கடநது விடறடாம் 
என்ப்தறகாை வினளவுகனள ்தான நாம் 
்சநதிதது ெருகிற�ாம். இபபுவியில் ்பல்லுயிர 
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சூழல் நினேக்க றெண்டுவமன�ால் நாம் 
முடிந்த ெனரயில் வினரொக இயறனகயின 
சீரகுனேனெ நிறுத்தறெண்டும்.

�ன்னீர் சுழற்சி
உயிரிை மண்டேததின மூன�ாெது 

முக்கியமாை காரணி இபபுவியின 
நாளஙகளில் ்பயனிக்கும் நனனீர. ஒரு இை 
நாகரிகம் நாடியிருக்கும் பிர்தாைமாை 
ெளஙகளில் மு்தனனமயாைது நனனீர. ஒரு 
்தனிந்பர ்தைது ஒரு நாளில் மடடும் 3000 
லிடடர ்தண்ணீனர ்சாரநதிருக்கி�ார 
என்பது உஙகளுக்கு ஆச்்சரியமூடடோம். 
ஒரு ்தனி ந்பருக்கு சுமார 50 
லிடடர ்தண்ணீர குடிப்ப்தறகும் 
சுகா்தாரததிறகும் ்பயன்படுகி�து 
எை னெததுக்வகாள்ளோம். 
்சேனெ, ்சனமயல் எை வீடடு 
உ்பறயாகஙகளுக்கு சுமாராக 100 
லிடடர ்பயன்படுததுகிற�ாம். 
வ்தாழிற்சானேகள் 150 மு்தல் 
300 லிடடர ெனர ்தண்ணீனர 
்பயன்படுததுகின�ை. மீ்தமுள்ள 
2500 லிடடர ்தண்ணீர என்பது 
நாம் அன�ாடம் உண்ணும் 
உணனெ உற்பததி வ்சய்ெ்தறகாக 
மடடுறம ்பயன்படுத்தப்படுகி�து. 
நீரின ற்தனெ இத்தனை 
மி கு தி ய ா ை  அ ள வி ல் 
இருக்னகயில் இவவுேகிறகு 
ற்பாதுமாை நீர நம்மிடம் 
இருக்கி�்தா என்பன்தறய நாம் 
அறிநதுவகாள்ள முயல்கிற�ாம். 
நனனீனரப வ்பாறுத்தெனரயில் 
நாம் இதுெனர ்பாதுகாப்பாை 
கடடததில் ்தான இருக்கிற�ாம் என்பன்த 
ஆய்வுகள் வ்தரிவிக்கின�ை. ஆைாலும் 
ஒவவொரு நாளும் ஆறுகளிலிருநது 
உறிஞ்சப்படடு அனெ ெறறிவிடும் 
அ்பாயததிறகு நாம் வெகு வ்தானேவிலும் 
இல்னே.

சததுகள் (Nutrients)
மறறுவமாரு முக்கியமாை காரணி 

்சததுக்களின சுழறசி. னநடரஜன மறறும் 
்பாஸ்்பரஸ் ஆகிய இரண்டு மூேபவ்பாருள்கள் 

உயிரிைஙகளுக்கு அததியாெசியமாைனெ. 
அற்த றநரததில் இவவிரண்டும் உரஙகளின 
மூே வ்பாருடகள். நாம் னநடரஜனை 
காறறிலிருநது றெதியியல் முன�யில் 
்பயன்படுத்தக்கூடிய ெடிவில் மாறறுகிற�ாம் 
மறறும் ்பாஸ்்பரன� நிேததிலிருநது 
அகழ்நவ்தடுக்கிற�ாம். வ்சயறனக உரஙகள் 
்பயிரகளின ெளரச்சினய இரண்டு மு்தல் 
நானகு மடஙகு அதிகரித்தை. உேகளாவிய 
உணவுத ற்தனெனய பூரததிவ்சய்ய இத்தனகய 
உ ர ங கள்  அ ததியெசிய ம ாை ்த ா ய் 
இருக்கின�ை. ஆைால், மனி்தரகள் இந்த 
உ ர ங க ன ள  ்ப யி ர க ள ா ல் 

உடவகாள்ளக்கூடியன்த விட 
அதிகளவிோை உரஙகனள 
்பயன்படுத்த வ்தாடஙகிறைாம். 
்பயிரகளால் உடவகாள்ளப 
்படடது ற்பாக நிேததில் 
எஞசிய உரம் ஆறுகளில் 
வ்சனறு கேநது அெறன�யும் 
்பாதிக்கதவ்தாடஙகிை. இ்தனை 
்படடழி்தல் (eutrophication)  
எனறு குறிபபிடுகிற�ாம் .  
வ்சயறனக உரஙகள் ஏரி 
குளஙகளில் கேக்கும் ற்பாது 
அனெ நீரில் உள்ள ்பாசிகனள 
உயிரிழக்கச் வ்சய்கின�ை. 
உயிரிழந்த ்பாசிகள் நீரின 
றமற்பரபபில் ்பச்ன்ச நி�ததில் 
மி்தப்பன்த நாம் காண்கிற�ாம். 
றமலும் இெறறிடமிருநது 
து ர ந ா ற � மு ம் 
வெளிப்படதவ்தாடஙகுகி�து. 
இந்த இ�ந்த ஆல்காக்கள் நீரில் 
உ ள் ள  ஆ க் சி ஜ ன ை 

உள்ொஙகிக்வகாள்ளத வ்தாடஙகியவுடன  
அடிப்பரபபில் உள்ள ெண்டலின றெதியியல் 
கூறுகள் மாற�மனடயத வ்தாடஙகி அனெ 
றமலும் ்ப ாஸ்்பரன� உருொக்கத 
வ்தாடஙகுகின�ை. Eutrophication ஆறுகளில் 
மடடுமில்ோமல் கடலிலும் நனடவ்பறுகி�து. 
கடலில்  ்பே ஆயிரம் கிறோ மீடடர 
அளவிோை ்பகுதிகள் உயிறராடடமிழநது 
விடடை. இதுெனர பூமியில் நிகழ்நதுள்ள 
ஐநது ற்பரழிவுகளில் ்படடழி்தலுக்கு  ஒரு 
வ்பரும் ்பஙகு இருநதிருக்க ொய்பபுள்ளது. 

ன�ட்வ�ோஜன் மைற்றும் 
்போஸ்ப�ஸ ஆகிய 

இ�ணடு 
மூைப்ர்போருள்கள் 
உயிரிைஙகளுக்கு 

அததியோ�சியமைோைன�. 
அவத வ��ததில 
இவ்வி�ணடும் 
உ�ஙகளின் மூை 
ர்போருட்கள். �ோம் 

ன�ட்�ஜன் 
கோற்றிலிருந்து 

வ�தியியல முன்றயில 
்பயன்்படுததக்கூடிய 

�டிவில மைோற்றுகிவ்றோம் 
மைற்றும் ்போஸ்ப�னை 
நிைததிலிருந்து 

அகழந்ரதடுக்கிவ்றோம். 
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இ்தர சூழல்களுடன ஒபபிடும்ற்பாது 
வ்சயறனக உரஙகளால் ஏற்படும் ்பாதிபபுகள் 
வ்பரியளவில் கெைததிறகு ெருெதில்னே. 
ஆைால் ,  இ்தன  எல்னேனயனயப 
வ்பாறுத்தெனரயில் நாம் ஆ்பத்தாை 
கடடததில் இருக்கிற�ாம்.

மைோசுர்போருட்கள்
இறுதியாை இரண்டு காரணிகளாை 

மாசுவ்பாருடகள் மறறும் காறறு மாசு 
ஆகியனெ றஹாறோசின அல்ேது புவியின 
நானகனரக் றகாடி ஆண்டுகளில் அறிமுகறம 
இல்ோ்த ஒனறு. இனெ மனி்தரகளால் 
பூ மி யி ல்  அ றி மு க ்ப டு த ்த ப ்ப ட டு 
இயறனகயுடன எண்ணற� ெனககளில் 
இனணநது ்பாதிபபுகனள உருொக்கு்பனெ. 
இெறறில் சிே கழிவுகள் அரசுகளால் 
ஆ்தாயததிறகாக உருொக்கப்படடனெ. 1945 
இல் அவமரிக்கா மு்தல் அணு ஆயு்தச் 
ற்சா்தனைனய நடததியது அ்தனைத 
வ்தாடரநது 1949-இல் ருஷ்யா,1960-இல் 
ஃபரானஸ்,1964 இல் சீைா அணு ஆயு்தச் 
ற்சா்தனைகளின கழிவுகள்  வ்பருமளவில் 
பூமியில் ற்சருென்த அறிந்தபினைர 1963-இல் 
அணு ஆயு்த ்பரிற்சா்தனைகள் ்தனட 
ஒப்பந்தம் ற்பாடப்படடது. ஆைால்,  இது 
மனி்தரகள் உருொக்கியிருக்கும் ஓராயிரம் 
கழிவுப வ்பாருடகளில் ஒனறு மடடுறம.

 மாசுபவ்பாருடகள் என்பது அணுக் 
கழிவு மு்தல் உறோகக் கழிவுகள், நுண் 
வஞகிழி ெனர சுமாராக 100,000 புதிய 
ெனகயாை மாசு்படுததிகனள மனி்தரகள் 
உருொக்கியுள்ளாரகள். இனெ ஒவவொனறும் 
்பே ெனககளில் சுறறுச்சூழலுடன இனைநது 
வ்பரும் அழிவுகனள உண்டாக்க்கூடியனெ. 
இெறறின எல்னேனய நம்மால் தீரமாைமாக 
வ்சால்ேமுடியாவிடடாலும் இனெ 
ஏற்படுததியிருக்கும் ற்ச்தஙகனளக் வகாண்டு 
காேம் ்தாழ்ததுெதில் ்பயனில்னே.

கோற்றுமைோசு
இரண்டாெது காரணியாை காறறு மாசு 

ஏறகைறெ உேகளவில் பூ்தாகரமாை 
பிரச்்சனையாக உருவெடுததுள்ளது.  
ெளிமண்டேததில் ஏறராற்சால்(Aerosol) 

எ ை ப ்ப டு ம்  நுண்ணிய  து க ள் க ள் 
சூரியனிடமிருநது ெரும் வெளிச்்சதன்த 
இனடமறிதது சி்த�டிக்கச் வ்சய்கின�ை. நாம் 
காணும் ்பனிப்படரனெப ற்பால் ொனினே 
ற்தானறுெ்தறகு இது ்தான காரணம். 70 
விழுக்காடு ஏறராற்சால் புன்த்படிெ 
எரிவ்பாருடகளால் உருொக்கப்படுகின�ை. 
இெறறின வினளொய் குளிரனமயாை ஒரு 
ொனினே ஏற்படுெ்தாய் ற்தானறிைாலும் 
இந்த ்தறகாலிகமாை குளிரச்சியாை 
ொனினேப ்பசுனமஇல்ே  ொயுக்கள் 
ஏற்படுததும் புவி வெப்ப வினளனெ நாம் 
காண்்ப்தறகு வ்பரும் ்தனடயாய் இருப்பனெ. 
காறறுமா்சால் ெருடநற்தாறும் எழு்பது ேட்ச 
மக்கள் உயிரிழக்கின�ைர மறறும் ஒரு 
்தனிந்பரின ஆயுடகாேததில் மூனறு 
ஆண்டுகள் குன�கி�து. திடடெடடமாை 
ஒரு  எல்னே  வ ்த ரிய ாவிடடாலும் 
ெருடநற்தாறும் எழு்பது ேட்ச மரணஙகள் 
என்பற்த நாம் அ்பாயக் கடடததில் 
உள்றளாம் என்பன்த வ்தளிவுப்படுததுகி�து.

ஓவசோன் ்படைம்
இறுதியாக முக்கியமாை காரணி ஓற்சான 

்படேம் .  ந ாம்  ்சரியாை தின்சயில் 
்ப யணிதது க் வக ாண்டிரு க் கு ம்  ஒ ரு 
காரணிவயன�ால் அது இது்தான . 
சூரியனிடமிருநது வெளிப்படும் பு� ஊ்தா 
கதிரகள் நம் ற்தாலுடன றநரடியாக 
வ ்த ாடரபுவக ாண்டு பு றறுற ந ானய 
உண்டாக்கக்கூடியது. இந்த கதிரகனள 
்தடுதது நிறுததி அெறறின ்பாதிபபிலிருநது  
நம்னமக் காப்பது ஓற்சான ்படேம்்தான. 
அ்தைால்்தான 1980களில் அண்டாரடிகா 
்பகுதியில் ஓற்சான ்படேததில் துனளக் 
கண்டுபிடிக்கப்படட ற்பாது உேகளவில் 
வ்பரும் ்ப்தடடமாை சூழல் நிேவியது. 
உேகம் முழுெதும் எச்்சரிக்னக ஒலி 
எழுப்பப்படடது. ஒரு அறிவியல் எச்்சரிக்னக 
வ்பரும் அரசியல் இயக்கமாக மாற�ப்படடது 
எ ன ்ப து  மி க வு ம்  மு க் கி ய ம ா ை 
நிகழ்ொயிருந்தது. நம்மால் இபபுவியில் 
உருொகியிருக்கும் சீரகுனேனெ சீரவ்சய்ய 
முடியும் என்ப்தறகு இதுறெ ்சானறு. 
விஞஞானிகள் நாம் கனடபிடிக்கறெண்டிய 
எ ல் னே க ன ள  ந ம க் கு  ெ கு த து 
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வகாடுததிருக்கின�ைர. ்தறற்பான்தய 
நினேயில் நாம் நனனீர மறறும் ஓற்சான 
ஆகிய இரு காரணிகளில் மடடுறம 
்பாதுகாப்பாை இடததில் இருக்கிற�ாம். 
காறறு மாசு மறறும் மாசுபவ்பாருடகள் 
ஆகிய இரண்டில்  தீரமாைமாை முடிவுகள் 
நம்மிடம் இல்ோ்த நினேயில் பி� நானகு 
காரணிகளால் நாம் ஆ்பத்தாை நினேனய 
எடடிவிடறடாம் .  மனி்த நாகரிகம் 
நினேததிருக்க அெசியமாை புவியின 
்சமநினேனய திரும்்பப வ்ப�முடியா்த 
ெ ன க யி ல்  ந ா ம்  எ ல் னே க ன ள 
்தகரததுவிடடிருக்கிற�ாம்.

காேநினே மாற�ம், ்தாெரபபுேம், 
்பல்லுயிர சூழல், நீர, ்சததுகள் ஆகிய ஐநது 
முக்கியமாை காரணிகள் ஒனறினணநது 
இபபுவியின ்சமநினேனய நினேததிருக்கச் 
வ்சய்கின�ை. ஆைால், ஆராய்ச்சியாளரகள் 
ஒரு முழுனமயாை சிததிரததிறகு இனெ 
ற்பாதுமாைது அனறு என்பன்தயும் 
உணரநதிருந்தாரகள். மறறும் சிே நிகழ்வுகள் 
நம் கெைததிறகு  ெர றெண்டியுள்ளை. 
இனெ உண்டாக்கும் உடைடி ்பாதிபபுகள் 
இபபுவியில் மற� நிகழ்வுகனள காடடிலும் 
வ்பரியனெ.

கடல நீர் அமிைமைோதல  
(ocean acidification)

அதிகளவிோை கரியமிே ொயு 
வெளிறயற�ப்படும் ற்பாது அெறறில் 
மூனறில் ஒரு ்பஙகு  கடலில் வ்சன�னடகி�து. 
இவொறு கேக்கும் கரியமிே ொயு நீரின 
றெதியியல் கூறுகளுடன இனணநது 
கார்பனிக் அமிேமாக(Carbonic Acid ) 
மாறுகின�து. இது நீரின காரத்தனனமனய 
(Base) குன�தது அமிேத்தனனமனய (Acidic) 
அதிகரி க் க ச்  வ ்சய்கி�து .  இ்தனை 
அமிேமாக்கம் எை குறிபபிடுகி�ாரகள். இந்த 
அமிேம் நீரில் உள்ள கார்பறைட 
அயனிகளின அளனெ குன�க் க த 
வ்தாடஙகுகி�து. சிபபிகள், ்பெளப்பான�கள் 
மறறும் கடல் உயிரிைஙகளின எலும்புகளின 
ெளரச்சிக்கு இந்த கார்பறைட அயனிகள் 
மி க  மு க் கி ய ம ா ை ன ெ ய ா கு ம் . 
நவீைமயமாக்களிறகு பி�கு உேகளவில் 

கடல்கள் 26 ்ச்தவீ்தம் அமிேமாக்கப 
்படடுள்ளது. ்தற்சமயம் நாம் ்பாதுகாப்பாை 
கடடததில் ்தான இருக்கிற�ாம் என�ாலும்  
அதிகளவிோை கரியமிே ொயு வெளிறயற�ப 
்படும் நனடமுன� வ்தாடருமாைால் இந்த 
எண்ணிக்னக அதிகரிக்கறெ வ்சய்யும்.

அ�ச�நினைனய அறிவிப்்பது
மனி்த ்சமூகம் பூமியில் நீடிக்க றெண்டும் 

என�ால் நாம் இந்த அனைதது காரணிகளின 
எல்னேகளிலும் ்பாதுகாப்பாை ஒரு 
கடடததிறகு  திரும்பி வ்சல்லும் ெனகயில் 
நினேனமகனள சீர வ்சய்ய றெண்டும். காே 
நினே மாற�ம் குறிதது  உடைடி தீரவுகனள 
அமல்்படுத்த றெண்டிய நினேயில் நாம் 
இருக்கிற�ாம் என்ப்தறகு ற்தனெக்கதிகமாை 
அறிவியல்பூரெமாை  நிரூ்பணஙகள்  
நம்மிடம் இருக்கின�ை. ஆைால் ெல்ோதிக்க  
நாடுகளின முனைபபினறி இனெ அனைததும் 
்பயைற�ற்த. உேக ெரத்தக  நிறுெைததின 
வ்பாருளா்தாரக் வகாள்னககள் சுறறுச்சூழல் 
குறித்த எந்தவொரு நடெடிக்னககளுக்கும் 
எதிராைனெகளாகறெ இருக்கின�ை. 
2015இல் ற்பாடப்படட ்பாரிஸ் ஒப்பந்தம் 
வ்பருமளவில் வ்சயேறற� இருக்கி�து. 
இனிறமலும் நமது அணுகுமுன� ஒரு 
பு�ததில் வ்பாருளா்தார ெளரச்சினய 
றநாக்கிய்தாகவும் மறுபு�ததில் சுறறுச்சூழனே 
்பராமரிப்ப்தாகவும் இல்ோமல் நமது 
வகாள்னககள் அனைததும் ெளஙகுன�ா 
நீடித்த ெளரச்சினய னமயப்படுததிய 
ஒன�ாக மறுகடடனமபபு வ்சய்யப்பட 
றெண்டும். அற்த றநரததில் நாம் உடைடியாக 
வ்சயல்்படறெண்டிய முக்கியமாை சிே 
முனவைடுபபுகள் இருக்கின�ை.

்பசுனமை இலை �ோயுக்களின் 
ர�ளிவயற்்றதனத குன்றப்்பது

நாம் உடைடியாக  கரியமிே ொயு 
வ ெளிற ய ற � தன்த  பூ ஜ்ஜிய த தி ற கு 
வகாண்டுெர றெண்டும். வ்தாழிறபுரடசி 
காேம் மு்தல் இனறு ெனர நாம் 240 றகாடி 
டன கரியமிே ொயுனெ வெளிறயறறியுள் 
றளாம். புவியின வெப்பநினே 1.5 டிகிரி 
வ ்ச ல் சி ய சி ற கு ம்  கீ ற ழ  இ ரு க் க 
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றெண்டுவமன�ால் நாம் றமலும் 300 றகாடி 
டனனிறகு குன�ொகறெ ்பயன்படுத்த 
றெண்டும்.  நாம் ்தறற்பாது ெருடததிறகு 4 
றகாடி டன எனகி�  அளவில் கரியமிே 
ொயுனெ வெளிறயறறிக் வகாண்டிருக்கிற�ாம். 
இற்த நினேயில் வ்தாடரறொமாைால் 
அடுத்த ஏறழ ஆண்டுகளில் நினேனமகனள 
சீ ர வ்ச ய் ய  ந ம்மிடம்   மீ ்தமுள்ள 
அெகா்சதன்தயும் அழிததுவிடுறொம். 2018-
இல் ்பாரிஸ் ஒப்பந்தததில் குறிபபிடப்படடது 
ற்பான� புவி வெப்பநினே 2 டிகிரி 
வ்சல்சியசிறகு கீழ் இருக்க நாம் மு்தலில் 2030 
க்குள் கரியமிே வெளிறயற�தன்த 50 
விழுக்காடாக குன�க்க றெண்டும். இ்தனைக் 
கனடபிடித்தால் ெருடததிறகு 6 மு்தல் 7 % 
ெனர நாம் கரியமிே வெளிறயற�தன்த 
குன�க்கமுடியும். புன்தப்படிெ எரிவ்பாருட 
களின உ்பறயாகதன்த குன�ப்ப்தன  மூேம் 
காறறு மாசு,கடல் அமிேமாக்கம் ஆகிய 
நிகழ்வுகனள ்தவிரக்க றெண்டும். புதிய 
மரஙகனள நடுெது, ஓறன� ்பயிர்சாகு்படினயத 
்தவிரதது  கூடடுப  ்பயிரிைஙகனள 
வினளவிப்பது  ஏறகைறெ காறறில் உள்ள 
கரியமிே ொயுவின அளனெ குன�க்க 
உ்தவும்.

வகாறராைா வ்தாறறு நம் அனைெரின 

ொழ்க்னகனயயும் ஒருற்சர ்பாதிததிருக்கி�து. 
உேக வ்பாருளா்தரதன்த புரடடிபற்பாடடி 
ருக்கி�து. மருததுெத துன�னய திண�டித்தது. 
இவெளவு ்பாதிபபிறகும் காரணம் நாம் 
இயறனகயின இத்தனகயப ற்பரிடனர 
எதிரவகாள்ெ்தறகு எந்த வி்தததிலும் ்தயாராக 
இல்னே என்பற்த. வ்பாதுமக்கனள இது 
வ்பருமளவிறகு ஆச்்சரியமூடடுெ்தாக 
இருந்தாலும் உேக சுகா்தார அனமபபு 
இத்தனகய ஒரு ற்பரிடரின ெருனகனய 
முனைறம எச்்சரிததிருந்தது .  ந ாம் 
இயறனகனய அழிததுக்வகாண்டிருநற்தாம், 
சுறறுச்சூழனே அழிததுக்வகாண்டிருநற்தாம், 
மிக ெரடடுத்தைமாக வினள நிேஙகனள 
அ ழி த து க் வக ா ண் டி ரு ந ற்த ா ம் . 
வ்பருமளவிோை மரஙகனள வெடடிக் 
வகாண்டிருநற்தாம். நாம் ொழும் மாசு்படட 
நகரஙகனளயும் அெறறின மக்கள் 
வ்தானகனயயும் னெததுப்பாரத்தால் ஒரு 
றநாய்த வ்தாறறு உருொெ்தறகாை மிக 
வ ்ப ா ரு த ்த ம ா ை  சூ ழ ன ே  ந ா ம் 
ஏற்படுததியிருநற்தாம் .  இயறனகயின 
எதிரப்பாற�ல் குன�யத வ்தாடஙகும்ற்பாது 
விேஙகுெழித வ்தாறறுக்கள் மனி்தரகனள 
ெந்தனடகின�ை. ஒரு ஆறராக்கியமாை 
இயறனக சூழல் ற்பரிடரகனள உருொக்குெது 
அல்ே. அப்படிறய நிகழ்ந்தாலும் ஏ்தாெவ்தாரு 
குறிபபிடட இைம் ஒரு குறிபபிடட 
சூழலுக்குட்படறட ்தான ்பாதிக்கப்படும். 
இெறறின ொழிடதன்த மனி்தரகள் 
ஆக்கிரமிக்கும் ற்பாது்தான அது மனி்தரகனள 
்பாதிக்கி�து. மனி்த நேனும், விேஙகுகளின 
நேனும், சுறறுச்சூழல் நேனும் ஆகிய 
மூனறும் பிரிக்க முடியா்த ெனகயில் 
ஒனற�ாடு ஒனறு பினணநதிருப்பனெ. 
வகாறராைா வ்பருநவ்தாறறு நமக்கு கறறுக் 
வகாடுததிருக்கும் மிகப வ்பரிய ்பாடம் 
எனைவென�ால் இவவுேகின ஏற்தா ஒரு 
மூனேயில் நிகழும் ற்பரிடர ஒடடுவமாத்த 
வ்பாருளா்த ா ர தன்தயும்  ஒவவொரு 
்தனிந்பரின ொழ்க்னகயும் ஒருற்சர ்பாதிக்கக் 
கூடியது எனகி� உண்னமனய நமக்கு 
உணரததியது. வகாறராைா வ்பருநவ்தாறறு 
நாம் ஒரு இக்கடடாை காேததில் இருப்பன்த 
எச்்சரிக்கச் வ்சய்கி�து. ஆைால் அற்த 
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றநரததில் அது நமக்கு நினேனமகனள ஒரு 
ெழியில் சீர வ்சய்யும் ொய்பன்பயும் 
ெழஙகியுள்ளது.

மனி்த நாகரிகம் ற்தானறிய காேம் மு்தல் 
இனறுெனர இல்ோ்த ஒரு ்பல்லுயிர சூழல் 
வ்பருக்கதன்தக் கற்பனை வ்சய்து்பாருஙகள். 
இது நம் அனைெராலும் மிக எளிய 
முயறசிகளால் ்சாததியமாக்ககூடியது. 
ஒவவொரு ்தனிந்பரின விருப்பததின 
அடிப்பனடயில் மடடும்்தான இம்மாற�ம் 
நிகழ முடியும். நாம் எந்த மாதிரியாை 
உணவுமுன�னய ற்தரவுவ்சய்கிற�ாம் 

புவி 
இ�க்கமுறை குறியீடு வ்தோழிற்பு்ட்சிககு 

முநற்த� அளவு
்போது்கோப்போன 

எலறல
்தற்க்போற்த� 

அளவு ஆ்பத்்தோ?

்கோல நிறல 
மோற்ைம்

தவளிைண்டலத்தில கரியமில 
வவாயுவின் (co2) அ்ளவு (ppm) 280 350 410 ஆம்

உயிரின 
்பன்றம ஒழி்தல

ஆண்டுசதவாறும் உயிரினை 
வணககளின் அழிவு (பத்து லட�ம் 
வணககளின் விகிதைவாக)

0.1-1 10 >100 ஆம்

 ஓகசெோன் 
்படலம் அழி்தல

ஓச�வான் படலத்தின் அடர்த்தி 
(dobson units) 290 276 283 இலணல

்கடல 
அமிலமோக்கம்
உயிரிகெதிப 
வ்போருட்்களின் 
சுழற்சி

கடல சைலைடடத்தில aragonite 
எனைப்படும் கவார்பசனைட தவாதுவின் 
உலக்ளவாவிய �ரவா�ரி  
(omega units)

3.44 2.75 2.9 இலணல

ைனித த�யற்பவாடுக்ளவால 
வளிைண்டலத்தில இருந்து 
நீக்கப்படட தவடியத்தின்  
(nitrogen) அ்ளவு (ஆண்டுக்கு 
எவவ்ளவு சகவாடி டன்)  

0 3.5 12.1 ஆம்

ைனித த�யற்பவாடுக்ளவால 
கடலுக்குச் த�லலும் பவாஸ்பரஸின் 
அ்ளவு  
(ஆண்டுக்கு எவவ்ளவு டன்)

-0.1 1.1 0.85 - 0.95 இலணல

நிலப 
்ப�ன்்போட்டில 
மோற்ைங்கள்

தைவாத்த நிலப்பரப்பில 
சவ்ளவாண்ணைக்கு 
எடுத்துக்தகவாள்ளப்படட  
நிலப்பரப்பு (%)

குணறவு 15 11.7 இலணல

நணணீர 
்ப�ன்்போடு

ைனித கு்ளம் ஓரவாண்டில 
பயன்படுத்தும் அ்ளவு  
(லட�ங சகவாடி லிடடர்)

415 4000 2600 இலணல

என்ப்தறகு இதில் முக்கிய ்பஙகுண்டு. 
கழிவுகளற� ஒரு மனி்த ்சமு்தாயதன்த 
உருொக்குெ்தறகாக நாம் உ்பறயாகிக்கும் 
வ்பாருடகளின ற்தனெகனள கருததில் 
வகாள்ெது மிக அெசியம். இபபுவியில் நம் 
ொழ்னெ ெழிநடததும் ெழிகனள நாம் 
இயறனகயினடருநற்த வ்பறறுக்வகாள்ள 
முடியும். 2020 – 2030 ஆகிய இந்த ்பதது 
ெருடஙகளில் நாம் உடைடியாக வ்சயல்்பட 
வ்தாடஙக றெண்டும் .  இனி ெரும் 
்தனேமுன�க்கு  ஒரு ெளமாை எதிரகாேதன்த 
அனமததுத ்தருெற்த நம் கடனம.
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1.
உப்பு வியவாபவாரிகள 
எஙகள ஊருக்கு 
வருவணத நிறுத்திக்தகவாண்டவார்கள
கு்ளத்து நீரின் புளித்தச் சுணவயில
சவக ணவத்த உைவுக்கு 
ருசிணயக் கூடடிவிடடுச் த�ன்ற 
அவர்களின் குரல
ததவாணலவில எஙசகவா சகடகிறது.

ஊரின் ணையத்தில சபவார்சவல 
வந்து 
ஒரு தபரிய துண்ளயிடட பிறகு 
உப்புக்கு ைவாற்றுப் பண்டைவாக இனி
தவானியஙகண்ள 
த�லவு த�ய்ய சவண்டியதிலணல 
என்று எண்ைம் சதவான்றுை்ளவுக்கு 
எஙகள பூமிக்கடியில உப்பவானை 
உப்பு.

வழிப்சபவாக்கர்கள 
த�வாலலிவிடடவார்கள சபவாலும்
கரும்பு விண்ளயும் ஊருக்கு 
இலுப்ணபப்பூ விற்க யவார் வருவவார்?
உப்பு வியவாபவாரிகளின் பவாடல 
நவா்ளணடவில
கவாற்றிலிருந்து நீஙகி விடடது.

2.
படித்த சகவாைவாளி ஒருவன் 
ஷூ சபவாடடுக்தகவாண்டு 
தநல வயலுக்குப் சபவானைசபவாது 
கிடடத்தடட ஊரின் விண்ளச்�ல 

ஒரு சபவாகைவாகக் குணறந்திருந்தது 
கவாலம் அதுசவதவான்;
தபவாதுப் பயன்பவாடடுக்கு வந்த 
கு்ளத்தில
ைனிதன் துப்புகிற �ளிணயக் 
தகவாத்த
மீன்கள அடித்துக்தகவாண்டனை.
கவாலம் ைவாறிற்று;
கணரயில தகவாடடப்படட குப்ணபகள 
தகவாஞ�ம் தகவாஞ�ைவாகக் 
கு்ளத்ணதத்
தூர்த்துவிடடனை.
சகன் வவாடடணர ஏற்றிக்தகவாண்டு 
ஊருக்குள நுணையும் 
குடடியவாணனைகள
ஆற்றில 
புழுதி பறக்கக் கணரசயறுகின்றனை.

3.
நீருக்கு 
விணல தகவாடுக்கத் ததவாடஙகிய 
பிறகு
ஊதரஙகும் மூடடுத் சதய்ந்தவர்கள
சூனியக்கவாரர்கண்ளப்சபவால 
நடக்கிறவார்கள
நூறு ரூபவாய்க்கு வலி ைருப்பு
ஊசி சபவாடடு விடுபவணனை
டவாக்டர் என்று அணைக்கும் இவர்கள
வீஙகிக் தகவாண்சடயிருக்கும் 
கவாலகண்ள

ைடக்கி உடகவார விடுைவாறு 
குல ததய்வத்ணத சவண்டுகிறவார்கள
ததய்வசைவா...
சடவாசலவாபர் ைவாத்திணரகண்ள 
கவாணிக்ணகயவாகக் சகடகிறது.

4.
அதி�யைவாய் தைது நிலத்தில
குடிப்பதற்கு ஏற்ற வணகயில
நீணரக் கண்டு பிடித்தவன் 
நவாத்ளவான்றுக்கு ஆயிரம் 
பவார்த்துவிடுகிறவான்
நீர் ைடடத்தின் சவரில உப்பு 
ச�ரும் வணரதவான்
அவனுக்கு இந்த வவாழ்வு; 
பிணைத்துப் சபவாகடடும் என்கிறவான்
ஊரின் குணறகளுக்கு நீதி சவண்டி
ைனு சபவாடுபவன்
அவனிடமிருக்கும் ஒரு குடத்ணத
நீரவால குளிப்பவாடடி �ரி கடடுகிறவான்
நீரில பைம் பவார்க்கத் ததரிந்தவன். 

5.
இரவில குறி த�வாலலிவிடடு
பகலில தபவாருள தபற வரும் 
சகவாடஙகி
ஒரு வி�யத்ணதச் த�வான்னைவான்:

"அடுக்கில கீசை இருந்தவர்கள
கு்ளத்தில இறஙகி 
ஆண�யவாய் நீணரத் ததவாடடதிலணல 
அளளிப் பருகியதிலணல 
நீருக்கு வண்டி கடடி அணலயும் 
வவாழ்வு
இந்த ஊருக்கு சநர்ந்த �வாபம் 
ைண்ணுக்குக் கீசை 
வவாயில ணவக்க முடியவாத 
தவறும் உப்பு நீர்தவான் 
இருக்கிறததன்று
அறியவாைல
ைண்ணுக்கு சைலிருந்த நீரில
�வாதி வ்ளர்த்தவார்கள அலலவவா
அதன் ஊழ் வந்து உறுத்துகிறது"

- ரமைௌைன் யோதரிகோநீர�ன்னும்  
்பணடம்
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 தநகிழிப் பவாத்திரஙகள, குவண்ளகள, உறுஞசு 
குைலகள சபவான்ற ைறுபயன்பவாடடுக்கு உதவவாத தநகிழிப் 
தபவாருடகளுக்கு இரடணட வரிவிதிப்பு த�ய்யும் திடடத்ணத 
இஸ்சரல பரிசீலித்துவருகிறது. இந்த நடவடிக்ணகயவானைது 
ஒற்ணறப் பயன்பவாடடு தநகிழிப் தபவாருடகண்ள 40 
விழுக்கவாடு குணறக்குதைன்று அரசு ைதிப்பிடடிருக்கிறது. 
ஒவதவவாரு இஸ்சரலியக் குடிைகனும் ஒரு வருடத்தில 7.5 
கிசலவாகிரவாம் ஒற்ணறப் பயன்பவாடடு தநகிழிணயப் 
பயன்படுத்துகின்றனைர். இது ஐசரவாப்பிய யூனியணனைவிட 
ஐ ந்து  ை ட ஙகு  அதிகம் .  இ ந் த  வ ரிவிதிப் பு 
ஏற்றுக்தகவாள்ளப்படடவால 2022 இல நணடமுணறக்கு வரும்.

உைகம்

  க வா ல நி ண ல ப்  பி ற ழ் ணவ க் 
கருத்திலதகவாண்டு, ஆர்டிக் பகுதியில தவான் 
த�ய்துவந்த எண்தைய் ஆய்வுகண்ளயும் 
கிரீன்லவாந்த் ணகவிடுவதவாக அறிவித்திருக்கிறது. 
அதைரிக்கவாவின் நிலவியல ைதிப்பீடடின்படி 17.5 
பிலலியன் சபரலகள கச்�வா எண்தைய்யும் 
4,191கனை கிசலவாமீடடர்கள இயற்ணக எரிவவாயுவும் 
அஙகு இருக்கக்கூடும் என்று ததரிகிறது. 
எனினும் கிரீன்லவாந்த் அரசு தவான் புதுப்பிக்கத்தக்க 
ஆற்றலமீது கவனைம் த�லுத்தவிருப்பதவாகத் 
ததரிவித்திருக்கிறது.

 உலகிசலசய முதலவாவதவாக அதிகக் கரிை 
வழித்தடம் தகவாண்ட தபவாருடக்ளவானை சிதைண்ட, 
இரும்புக்கம்பிகள, உரம் சபவான்ற இறக்குைதி 
த�ய்யப்படும் தபவாருடகளுக்குக் கரிை எலணல வரி 
(Carbon border tax) திடடத்ணத ஐசரவாப்பிய 
யூனியன் அறிவித்திருக்கிறது. இது 2026 ஆம் 
ஆண்டிலிருந்து அைலுக்கு வரும். இதன்படி 2023 
முதல 2025 வணரயவானை இணடப்படட கவாலக்கடடத்தில 
இறக்குைதியவா்ளர்கள தஙகள கரிை உமிழ்ணவக் 
கண்கவாணித்து அறிக்ணகயளிப்பவார்கள. இசத 
சபவான்று அதைரிக்க ஜனைநவாயகக் கடசி 
உறுப்பினைர்களும் அதைரிக்கவாவின் கரிை உமிழ்வு 
தரநிர்ையத்ணதக் கணடபிடிக்கவாத நவாடுகளிலிருந்து 
இறக்குைதி த�ய்யப்படும் தபவாருடகளுக்குக் கரிை 
எ லணல  வ ரி  வி தி க் கு ம்  தி ட ட த் ணத ப் 
பரிந்துணரத்துள்ளனைர். இது 2024 இல இருந்து 
அைலுக்கு வரும்.

சூழல் செய்திகைள்
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  தமிழ்நவாடு அரசு தனைது 2021-22 க்கவானை நிதிநிணல அறிக்ணகயில கீழ்கண்ட சூைல ததவாடர்பவானை அம்�ஙகண்ள 
இணைத்திருக்கிறது.

  கவாலநிணல ைவாற்றத்ணத தடுக்க, தணிக்க முதலணைச்�ர் தணலணையில 500 சகவாடி த�லவில கவாலநிணல 
ைவாற்ற இயக்கம் ைற்றும் தடலடவா ைவாவடடஙகளில கவாலநிணல ைவாற்றத்ணத எதிர்தகவாள்ள 1,825 சகவாடி திடடம்.

  தமிைகத்தின் வனைப்பரப்ணப 33% அதிகரிக்க ைக்கள பஙகளிப்புடன் இந்த ைண்ணிற்கு ஏற்ற ைரஙகண்ள 
நடுவதற்கு "பசுணை இயக்கம்"

  நீரவாதவாரஙகண்ளப் தபருக்க நவீனைத் ததவாழில நுடபத்ணதப் பயன்படுத்தி நீர்நிணலகள ததவாடர்பவானை எலணலகண்ள 
வணரயறுத்து நீர்சைலவாண்ணை தைன்தபவாருள உருவவாக்குதல.

  �துப்புநிலஙகண்ளப் பவாதுகவாக்க �துப்புநில பவாதுகவாப்பு இயக்கம்.

  திடக்கழிவு சைலவாண்ணைணய நணடமுணறப் படுத்து வதற்குக் குப்ணபணயத் துவக்கத்திசலசய தரம் 
பிரிப்பதற்கவானை திடடஙகண்ள நணடமுணறப் படுத்த நடவடிக்ணக.

  ைவாநிலப் சபரிடர் நிவவாரை ைற்றும் தணிப்பு நிதிணய அதிகரிக்கவும், சதசிய சபரிடர் நிவவாரை நிதியில 
இருந்து தமிழ்நவாடடிற்குக் கூடுதல ததவாணகணய விடுவிக்கவும் சவண்டுதைனை ஒன்றிய அரசிடம் வலியுறுத்தல.

  ஜூணல 20 �டடீஸ்கர் அணைச்�ரணவயவானைது, 
ஒன்றிய அரசு அணடயவா்ளப்படுத்திய 17 நிலக்கரிப் 
ப டுண க களின்  ஏ ல த் து க்கு  ஒ ப் பு த ல 
அளித்திருக்கிறது. இது சுற்றுச்சூைல ைற்றும் 
கவாடடுயிர்களின்மீது ஏற்படுத்தவிருக்கும் தவாக்கம் 
அச்�த்ணத ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இந்த நிலக்கரிப் 
படுணககள பலலுயிரினை வ்ளம் நிரம்பிய ஏரவா்ளைவானை 
யவாணனைகள, கரடிகள ைற்றும் சிறுத்ணதகளின் 
வவாழிடப்பகுதிகளில அணையவிருப்பதவாகச் 
சூைலியவா்ளர்கள கவணல ததரிவிக்கின்றனைர். 
சைலும் அவர்கள ைவாநிலத்தில நிலக்கரிக்கவானை 
சதணவ எதுவும் உயரவிலணலதயன்றும் இந்த 
ஏலம் சதணவயற்றது என்றும் ததரிவிக்கின்றனைர்.

இந்தியோ

 சகவாவிட19 மூன்றவாம் அணலணயக் 
கருத்திலதகவாண்டு ைருந்து உற்பத்தியவா்ளர் 
களுக்குக் கடுணையவானை சுற்றுச்சூைல 
அனுைதிகளிலிருந்து டி�ம்பர் 31, 2021 வணர 
விலக்கு அளித்திருப்பதவாக ஒன்றிய அரசு 
அறிவித்திருக்கிறது. அணனைத்து ைருந்து 
உற்பத்தி �வார்ந்த திடடஙகண்ளயும் B2 
திடடஙகளின் கீழ் வணகப்படுத்தியிருப்பதன்மூலம் 
சூைல தவாக்க ைதிப்பீடு ைற்றும் தபவாதுைக்கள 
கருத்துக் சகடபு நணடமுணறகள தவிர்க்கப்படடுத் 
திடடஙகளுக்கவானை அனுைதி தபறுவது எளிதவாகும்.

மைோநிைம்
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சைற்குத் ததவாடர்ச்சி ைணலயின் நீலகிரி ைவாவடட 
எலணலக்குள இருக்கும் சிகுர் கவாடடுப் பகுதிதவான் அந்தக் 
கவாடடு யவாணனையின் வைக்கைவானை வவாழ்விடம். ஆனைவால, 2008ஆம் 
ஆண்டு முதல பலசவறு கவாலக்கடடத்தில பலசவறு 
ைனிதர்க்ளவால அந்த யவாணனைக்கு உைவளிக்கப்படட 
கவாரைத்தவால தன்னியலபு ைவாறி உைவிற்கவாக முற்றிலுைவாக 
ைனிதர்கண்ள நம்பிசய வவாழும் வணகயில அந்த யவாணனை 
பைக்கப்படடு விடடது. அதற்கு ரிவவாலசடவா எனைப் தபயரும் 
ணவக்கப்படடது. 

2013ஆம் ஆண்டு அந்த யானையின 
தும்பிக்னகயும் ்பாதிக்கப்படறெ 
உணவுத  ற ்தடலுக்கு  மி கவும் 
சிரமப்படடு ெந்தது. வ்தாடரச்சியாக 
மசிைக்குடி, ொனழதற்தாடடம் 
்பகுதியில் உணவுக்காக மனி்தரகள் 
குடியிருபபுகளுக்கு ெரத வ்தாடஙகியது. 
இ்தனைத ்தடுக்கக்றகாரி ெந்த 
ற க ா ரி க் னக க ன ள  ஏ ற று 
ொனழதற்தாடடம் எனும் கிராமததில் 
யானைனய அனடக்கும் ‘க்ரால்’ 
என�னழக்கப்படும் கூண்டு ஒனன� 
ெைததுன� ்தயார வ்சய்து கிடடத்தடட 
3 மா்தஙகள் க்ராலில் னெதற்த அந்த 
யானைக்குச் சிகிச்ன்ச ெழஙகப்படடது. 

்சறற� குணமாை பினைர ்தமிழ் 
நாடு ெைததுன� இத்தனை ஆண்டுகள் 
வ்சய்யா்த ஒரு காரியதன்தச் வ்சய்ய 
முடிவெடுத்தது. பிடிக்கப்படட அந்த 
யானைனய மீண்டும் காடடிறகுள்றள 
விட முடிவெடுதது கடந்த ஜூனே 
மா்தம் காடடுப ்பகுதிக்குள் அ்தனை 
விடுவித ்த ா ர கள் .  ெை ததுன � 
ஊழியரகள், மருததுெரகள் உள்ளிடட 
25ற்பர அந்த காடடு யானைனயத 
வ ்த ா ட ர ந து  க ண் க ா ணி த து 
ெருகின�ைர. 

வமதுொக யானை ்தாைாகறெ 
காடடு ொழ்க்னகக்குத ்தனனைத 
்தயார்படுததி ெருகி�து. அனைதது 
காடடுயிரகளும் காடடில்்தான இருக்க 
றெண்டும் .  க ாடடுயிர களுக்கு 
உணெளிப்பது வ்பரிய சிக்கலில் ற்பாய் 
முடியும் என� வ்சய்தினய்தான 
ரி ெ ா ல் றட ா  ய ா னை  ந ம க் கு 
உணரததுகி�து. முக்கியம் ொய்ந்த 
இம்முடினெ காப்பகஙகளில் இருக்கும் 
சி ன ை த ்த ம் பி  ற ்ப ா ன �  பி � 
யானைகளுக்கும் வ்தாடரவிருப்ப்தாகக் 
கி ன ட த தி ரு க் கு ம்  வ ்ச ய் தி 
மகிழ்ச்சியளிக்கி�து.

‘ரிவவொல்வடொ’ 
எனும  

ெொட்டு யொனனயின் 
விடு்னல

 பூவுைகின் �ண்பர்கள்
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்க டந்த ஜூணல ைவாதம் உலகின் அணனைத்து 
பிரவாந்தியஙகளும் தவள்ளம், வறடசி, புயல, நிலச்�ரிவு, கடல 
நீர் ைடட உயர்வு, கனைைணை, கவாடடுத்தீ சபவான்ற ஏசதவா ஒரு 
சபரிடரவால பவாதிக்கப்படசடவா அலலது பவாதிப்பிலிருந்து 
மீண்டுதகவாண்சடவா இருந்தது. இணவதயலலவாம் கடந்த சில 
ஆண்டுக்ளவாக நடந்து தகவாண்டிருப்பணவதவாசனை இதில 
புதிதவாக ஏதுமிலணல எனை நீஙகள நிணனைக்கலவாம். ஆனைவால, 
தஜர்ைனியிலும், தபலஜியத்திலும் ஏற்படட கனைைணை ைற்றும் 
அதனைவால ஏற்படட தவள்ள பவாதிப்ணப கவாலநிணல ைவாற்றம் 
குறித்துத் ததவாடர்ச்சியவாகக் கண்கவாணித்து வரும் எந்த 
அறிவியலவா்ளரவாலும் கணித்திருக்க முடியவிலணல.

அறிவியோளரகள் வ்பரிதும் நம்பிக் 
வகாண்டிருந்த ற்பரிடரகனள முனகூடடிறய 
கணிதது விடும் அறிவியல் வ்தாழில்நுட்பஙகளால் 
கூட இந்த வெள்ள ்பாதிபன்பக் கணிததிருக்க 
முடியவில்னே. இனனும் சிே ஆண்டுகளில் 
காேநினேயில் குறிபபிடட அளவு மாற�ம் 

நிகழும் எை ஏறவகைறெ நாம் கணிததிருந்த 
்பே அளவுறகால்கனளச் சுக்கு நூ�ாக உனடத்தது 
ஜூனே மா்தததில் நடந்த தீவிர காேநினே 
நிகழ்வுகள்.

இந்தப பினைணியில்்தான ஐ.பி.சி.சி. 
அனமபபு வஜனிொவில் ்தைது புதிய அறிக்னக 
ஒனன� வெளியிடடது. ஐ.பி.சி.சி. ்தறற்பாது 
்தைது ஆ�ாெது மதிபபீடடுக் காேததில் 
உள்ளது. இந்தக் காேததில் அனமபபின மு்தல் 
்பணிக்குழுவின Climate Change 2021: the Physical 
Science Basis எைப வ்பயரிடப்படட இந்த 
அறிக்னக காேநினே மாற�ததின பினைணியில் 
உள்ள அறிவியல் குறிததும் மனி்தரகளால்்தான 
காேநினேயில் மாற�ஙகள் உண்டாகின�ை 
என்ப்தறகாை ஆ்தாரஙகனளயும் வ்தளிொக 
எடுததுனரக்கி�து.

இந்த அறிக்னக கூறும் முக்கியமாை வ்சய்தி 
என்பது ்பாரிஸ் ஒப்பந்தததின்படி அனைதது 

“இனி இயல்பு வொழக்னெ என்்பவ் 
வ்பரிடர்ெளுக்கு நடுவில்்ொன்” 

ரவளியொனது ஐ.பி.சி.சி.யின் அறிக்னெ

 பூவுைகின் �ண்பர்கள்
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நாடுகளும் ்தஙகளது ்பசுனம இல்ே ொயுக்கனளக் 
கடடுப்படுததிைாலும் கூட இந்த நூற�ாண்டின 
இறுதியில் புவியின ்சரா்சரி வெப்பநினேயாைது 
3° வ்சல்சியன்ச வ்தாடடுவிடும் என்பற்த ஆகும். 
2014ஆம் ஆண்டு வெளியாை ஐந்தாெது 
ம தி ப பீ ட டு  அ றி க் னக யி ல்  பு வி 
வெப்பமயமா்தலுக்கு மனி்தரகள் நடெடிக்னக 
காரணம் எனறு குறிபபிடடிருந்தது. ்தறற்பாது 
வெளியாகியிருக்கும் அறிக்னகயில் 1750ஆம் 
ஆண்டுக்குப பி�கு ெளிமண்டேததில் 
நின�நதுள்ள ்பசுனம இல்ே ொயுக்களின 
வ்சறிவுக்குச் ்சநற்தகததிறகிடமினறி மனி்த 
நடெடிக்னககள் மடடுறம காரணம் என்பன்த 
அ றி வி ய ே ா ள ர க ள்  உ று தி ்ப ட த 
வ்தரிவிததுள்ளைர.

அறிக்னகயில கூ்றப்்பட்டுள்ள  
முக்கியத தக�லகள்

 புவியின மீ்தாை மனி்தரகளின வ்சல்ொக்கு 
ஏறவகைறெ புவியின ்பல்றெறு பிராநதியஙகளில் 
உள்ள ொனினே மறறும் தீவிர காேநினே 
நிகழ்வுகனளப ்பாதிததுள்ளது.

 2014ஆம் ஆண்டு வெளியாை ஐந்தாெது 
மதிபபீடடு அறிக்னகக்குப பி�கு வெப்ப 
அனேகள், கைமனழ, ெ�டசி, புயல் ற்பான� 
ற்பரிடரகளின தீவிரததிறகு மனி்தரகளின 
நடெடிக்னக  முக்கியக்  க ா ரணமாக 
அனமநதுள்ளது.

 ்பசுனம இல்ே ொயுக்களின உமிழ்ொைது 
அதிகமாகறொ, நடுத்தரமாகறொ அல்ேது 
குன�ொகறொ எை எந்தப ்பான்தயில் 
வ்சன�ாலும் புவி வெப்பமாைது 1.5 டிகிரி 
வ்சல்சியஸ் அல்ேது 2 டிகிரி வ்சல்சியஸ் 
அளனெ இந்த நூற�ாண்டின இறுதிக்குள் 
எடடிவிடும்.

 புவி வெப்பமயமா்தோைது நீர சுழறசியில் 
ஏற்படுததும் ்தாக்கத்தால் ்பருெமனழப வ்பாழிவு 
மிகப வ்பரிய அளவில் ்பாதிக்கப்படும். இ்தைால் 
அதி தீவிர மனழபவ்பாழிவும், ெ�டசியும் 
ஏற்படும். சிே இடஙகளில் இவவிரு நிகழ்வுகளும் 
வ்த ாடச்சிய ா க றெ ா  அல்ேது  ஒற ர 
றநரததிறோகூட நிகழும் .  இ்தைால் 
்பாதிக்கப்படும் மக்கள் அதிலிருநது மீளறெ 
முடியா்த நினே உண்டாகும்.

 கார்பன னட ஆக்ஸ்டு உமிழ்வு அதிகமாகும் 
்பட்சததில் நிேமும் கடலும் கார்பன னட 

ஆக்ன்சனட உள்ொஙகும் தி�னை இழக்கும்.

 ்பசுனம இல்ே ொயுக்களின கடந்த காே 
மறறும் எதிரகாே உமிழ்ொல் கடல், 
்பனிப்பான�கள், கடல் நீரமடட உயரவில் 
ஏற்படும் மாற�ஙகனள மீண்டும் ்பனழய 
நினேக்கு மாற� முடியா்த நினே உண்டாகும்.

 2019ஆம் ஆண்டு ெளிமண்டேததில் 
காணப்படட கார்பன னட ஆக்ன்சடின 
வ்சறிொைது அ்தறகு முநன்தய 2 மில்லியன 
ஆண்டுகளில் காணப்படா்த அளொகும். 
மீதற்தன மறறும் னநடரஸ் ஆக்ன்சடின 
அளொைது அ்தறகு முநன்தய 800 ,000 
ஆண்டுகளில் காணப்படா்த அளொகும்.

 1970ஆம் ஆண்டிறகுப பி�கு நிகழ்ந்த 
உேகச் ்சரா்சரி வெப்பநினே உயரொைது 
அ்தறகு முநன்தய 2000 ஆண்டுகளில் நிகழ்நதிரா்த 
ஒன�ாகும்.

 1900ஆம் ஆண்டிறகுப பி�கு நிகழ்ந்த 
உேகின ்சரா்சரி கடல் மடட உயரவின 
றெகமாைது கடந்த 3000 ஆண்டுகளில் 
நிகழ்நதிரா்த ஒன�ாகும். 2100ஆம் ஆண்டில் 2மீ 
அளவிறகும் 2150ஆம் ஆண்டில் 5மீ அளவிறகும் 
உயர ொய்பபுள்ளது.

 கடல் வெப்ப அனே நிகழ்வுகளின 
எண்ணிக்னகயாைது 1980ஆம் ஆண்டிறகுப 
பி�கு இருமடஙகாக அதிகரிததுள்ளது.

அறிவியல் ஆ்தாரஙகளுடன காேநினே 
மாற�ததின ்தறற்பான்தய நினே மறறும் 
தீவிர தன்த  இ ந ்த  அறிக்னக  ந ம க்கு 
எடுததுனரததுள்ளது. ்பாரிஸ் ஒப்பந்ததின ்படி 
உமிழ்னெ குன�த்தால் கூட இனி நமது இயல்பு 
ொழ்க்னகயாைது ற்பரிடரகளுக்கு நடுவில்்தான 
அனமயும் என்பற்த இந்த அறிக்னக கூறும் 
முக்கியமாை வ்சய்தியாகும். ்தறற்பாது இருக்கும் 
உமிழ்வு அளனெ குன�ப்பற்தாடு மடடுமில்ோமல் 
மிக றெகமாக நம் ொழ்விடஙகனளப 
ற்பரிடரகளில் இருநது ்தபபிக்கும் ெனகயில் 
்தகெனமததுக் வகாள்ள நாம் முயே றெண்டும். 
இனி நாம் வெளியிடும் ஒவவொரு சிறு உமிழ்வும் 
இபபுவியின எதிரகாேதன்தச் சீரழிக்கும் 
என்பன்த அறிவியோளரகள் வ்தளிவுப்படுததி 
விடடைர.

இந்த அறிக்னககளின அடிப்பனடயில் 
திடடமிடு்தனே றமறவகாள்ள றெண்டிய 
இநதிய அரற்சா, வ்தாடரநது னஹடறராகார்பன 
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திடடஙகனளயும், அைல்மின நினேயஙகனளயும், 
நிேக்கரி மறறும் யுறரனிய சுரஙகஙகனளயும் 
தி�ப்பதில் முனைபபு காடடி ெருகி�து. 
அற்தாடு மடடுமில்ோமல் இது ற்பான� 
திடடஙகனளக் கடடுப்படுததுெ்தறகாக 
உருொக்கப்படட சி�ந்த சுறறுச்சூழல் ்பாதுகாபபு 
்சடடஙகனளயும் திருததி அனமதது நீரததுப 
ற்பாகச் வ்சய்யும் நடெடிக்னகயில் றெகமாக 
ஈடு்படடு ெருகி�து. அறிவியல் நம் இருததியலின 
எதிரகாேம் குறித்த எச்்சரிக்னகனயக் வகாடுதது 
விடடது. அ்தறகுச் வ்சவிமடுதது வ்சயல்்பட 
றெண்டிய கடனம இநதிய அரசுக்கு உள்ளது.

அண்னமயில் MSSRF அனமபபின ஆண்டு 
விழாவில் ற்பசிய ்தமிழ்நாடு மு்தேனமச்்சர 
மு.க.ஸ்டாலின அெரகள் காேநினே மாற�தன்த 
இந்த அரசு மானுட குேததிறகு ஏற்படட 
முக்கியமாை பிரச்்சனையாகக் கருதுெ்தாகத 
வ்தரிவிததிருந்தார. மிகவும் நம்பிக்னக அளிக்கக் 
கூடிய உனரயாக அது அனமந்தது. அந்த 
ெனகயில் இநதியாவில் ்பே மாநிேஙகளுக்கு 
முனறைாடியாக விளஙகும் ்தமிழ்நாடு அரசு 
க ாேநினே மாற�ததின ்த ாக்கதன்த 
மடடுப்படுத்தவும் ்தகெனமததுக் வகாள்ளவும் 
நமது மாநிேததிறவகைச் சி�ப்பாை காேநினே 

மாற� வ்சயல் திடடம் ஒனன�யும் ்சடடம் 
ஒனன�யும் உருொக்க றெண்டும். மாெடட 
அளவில் காேநினே மாற�ம் வ்தாடர்பாை 
திடடம் மறறும் னமயஙகனள அனமக்க 
றெண்டும் எனறு பூவுேகின நண்்பரகள் ்சாரபில் 
றகாரிக்னக னெக்கிற�ாம்.

ஐ.பி.சி.சி என்்றோல என்ை?

காேநினே மாற�ஙகளுக்காை ்பனைாடடு 
அர்சாஙகஙகளின குழு என்பது ்பல்றெறு 
அறிவியோளரகனளக் வகாண்ட ஒரு குழுொகும். 
இந்த ஐ.பி.சி.சி. அனமப்பாைது 1988ஆம் ஆண்டு 
ஐக்கிய நாடுகள் அனெயின சுறறுச்சூழல் 
திடடம் மறறும் உேக ொனினே அனமப்பால் 
இனணநது உருொக்கப்படடது. இ்தன றநாக்கம் 
என்பது உேக நாடுகளுக்குக் காேநினே மாற�ம் 
குறித்த வகாள்னகனய உருொக்குெ்தறகாை 
அறிவியல் பூரெ ்தகெல்கனள அளிப்ப்தாகும். 
்பனைாடடு அளவில் காேநினே மாற�ம் குறித்த 
உனரயாடல்களுக்கு முக்கியமாை கருவியாக  
ஐ.பி.சி.சி. ்தயாரிதது வெளியிடும் அறிக்னககள் 
விளஙகுகின�ை. இந்த அனமபபில் ்தறற்பாது 
195 நாடுகள் உறுபபிைரகளாக உள்ளைர. இந்த 
அனமப்பாைது ்தனனிச்ன்சயாக ஆய்வுகள் 
என்தயும் றமறவகாள்ளாது. ்பல்றெறு நாடுகளில் 
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உள்ள அறிவியோளரகள் றமறவகாள்ளும் 
ஆய்வுகனளக் குழு அனமதது ஆராய்நது அ்தன 
மூேம் காேநினே மாற�ததிறகாை காரணஙகள், 
்தாக்கஙகள், எதிரகாே ஆ்பததுகள், ்தடுபபு 
மறறும் மடடுப்படுததும் நடெடிக்னககள் 
குறிதது அறிக்னககளாக வெளியிடுகி�து.

ஐக்கிய நாடுகள் ்சன்ப மறறும் உேக ொனினே 
அனமபபு ஆகியெறறில் உறுபபிைரகளாக 
இருக்கும் நாடுகள் ்தஙகள் காேநினே 
வி ஞ ஞ ா னி க ளி ன  வ ்ப ய ர க ன ள ச் 
்சமரபபிப்பாரகள். இப்படடியலில் இருநது ஐ 
பி சி சி யின ்தனேனமக்குழு குறிபபிடட 
அளவிோை விஞஞானிகனளத ற்தரநவ்தடுதது 
அெரகளுக்காை ்பணிக் குழுனெ ஒதுக்கும். ஐ.பி.
சி.சி. அனமப்பாைது மூனறு ்பணிக்குழுக்கள் 
மறறும் ஒரு வ்சயற குழுொகப பிரிக்கப்படடுள்ளது. 
இதில் மு்தல் ்பணிக் குழுொைது காேநினே 
மாற�தன்த உண்டாக்கும் இயறபியல் 
அறிவியலின அடிப்பனட குறிதது ஆராய்கி�து. 
இரண்டாெது ்பணிக் குழுொைது காேநினே 
மாற�ததின ்தாக்கம் மடடுப்படுததும் 
நடெடிக்னககள் மறறும் ்பாதிபபு குறிததும் 
மூன�ாெது ்பணிக்குழு காேநினே மாற�ததிறகுத 
்தகெனமததுக் வகாள்ெது குறிததும் ஆராய்கி�து. 
வ்சயற குழுவின முக்கிய றநாக்கமாகப ்பசுனம 
இல்ே ொயு குறித்த ஆய்வு மறறும் அ்தனை 
நீக்குெது அனமநதுள்ளது.

இந்த அடிப்பனடயில் ஐ பி சி சி ஆைது 
இதுெனர 5 மதிபபீடடு அறிக்னககனள (Asses-
ment Report) ்தயாரிதது வெளியிடடுள்ளது.

முதல மைதிப்பீட்டு அறிக்னக ( FAR)

1990ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்படட இந்த 
மு்தல் மதிபபீடடு அறிக்னகயாைது காேநினே 
மாற�ததின பினைணியில் உள்ள அறிவியல் 
குறித்த ஒரு ்பரந்த கண்றணாடடதன்த 
ெழஙகியது றமலும் உேக வெப்பமயமா்தலின 
ஆ்தாரஙகள் மறறும் நிச்்சயமற� ்தனனம 
குறிததும் இவெறிக்னகயில் ற்ப்சப்படடு 
இருந்தது.

இ�ணடோ�து மைதிப்பீட்டு அறிக்னக ( SAR)

1995ஆம் ஆண்டு வெளியாை இரண்டாெது 
மதிபபீடடு அறிக்னகயாைது உேக அளவில் 
காேநினே மாற�ததில் வ்தளிொகக் கண்டறியக் 
கூடிய அளவில் மனி்த வ்சயல்்பாடுகளும் 
காரணமாக இருக்கோம் எைத வ்தரிவித்தது.

மூன்்றோ�து மைதிப்பீட்டு அறிக்னக (TAR)

2001ஆம் ஆண்டு வெளியாை மூன�ாெது 
அறிக்னக கடந்த 50 ஆண்டுகளில் உேகம் 
்சநதித்த வெப்பநினே உயரவுக்கு மனி்தச் 
வ்சயல்்பாடுகறள காரணம் என்ப்தறகாை புதிய 
மறறும் ெலுொை ஆ்தாரஙகனள முனனெத்தது.

�ோன்கோ�து மைதிப்பீட்டு அறிக்னக (AR4)

2007ஆம் ஆண்டு வெளியாை இந்த 
அறிக்னகயில் உேகளவில் ்சரா்சரி காறறு மறறும் 
கடல் வெப்பநினே உயரவு, ்பனிப்பான�கள் 
உருகு்தல், கடல்நீர மடடம் உயரு்தல் 
ற ்ப ான�ெறன� க்  கண்க ாணித்ததின 
அடிப்பனடயில் உேக வெப்பமயமா்தல் என்பது 
்சந்தற்தகததிறகிடமினறித வ்தளிொகிய்தாகக் 
கூ�ப்படடிருந்தது.

ஐந்தோ�து மைதிப்பீட்டு அறிக்னக (AR5)

2014ஆம் ஆண்டு வெளியாை இந்த 
அறிக்னகயில் அனைததுக் கண்டஙகள் மறறும் 
கடல்களில் காேநினே அனமபபில் மனி்தச் 
வ ்ச ய ல் ்ப ா டு களின  ்த ா க் க ம்  உறுதி 
வ்சய்யப்படடுள்ள்தாகவும் 95% மனி்தரகள் 
மடடுறம உேக வெப்பமயமா்தலுக்குக் காரணம் 
எைவும் குறிபபிடப்படடிருந்தது.

்தறற்பாது ஐ.பி.சி.சி. ்தைது ஆ�ாெது 
மதிபபீடடு அறிக்னகயின காேததில் உள்ளது. 
இந்த ஆ�ாெது அறிக்னக காேமாை 2015 மு்தல் 
2023 ல் வமாத்தமாக 8 அறிக்னககள் 
வெளியிடப்படும். ஏறவகைறெ இதில் 4 
அறிக்னககள் வெளியிடப்படடு விடடை. 
இனறு ஐ.பி.சி.சியின மு்தல் ்பணிக்குழு காேநினே 
மாற�ததின பினைணியில் உள்ள அறிவியல் 
குறித்த ்தைது அறிக்னகனய ெழஙகியுள்ளது. 
இந்த ஆ�ாெது காேததின இறுதி அறிக்னக 
2022ஆம் ஆண்டில் வெளியாகவுள்ளது.

முழு அறிக்ணகணயப் பதிவிறக்கம் த�ய்ய
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
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இன்றைய கா்ை  
குளிர்ச்சியுடன இருந்தது
இன்ணறய கவாணல குளிர்ச்சியுடன் இருந்தது, 
ஆனைவால ைத்தியவானைத்திற்குள தவப்பம் கூடிவிடடது.
நீல முகிலகள வடக்கில குவிந்திருந்தனை.
நவான் த�வவியல தைவாழிகண்ளக் கற்பிப்பது குறித்து விவவாதம் 
நிகழ்ந்த 
ஒரு �ந்திப்பிலிருந்து வந்சதன்.
தனைது பிரச்�ணனைகண்ள என்னிடம் த�வாலல விரும்பிய 
நண்பருடன் 
நவான் ஆற்றின் அருசக அைர்ந்திருந்சதன்.
தண்ணீர் நிணறய ஓடிக்தகவாண்டிருந்தது. 
இரண்டு சிறுவர்கள 
கணரயிலிருந்து கூைவாஙகற்கண்ள ஆற்றில 
வீசிக்தகவாண்டிருந்தனைர்.
அவருக்குப் பகிர்வதற்கு என்னிடம் எந்த ஆசலவா�ணனையும் 
இலணல...
சைலும் நதிக்கணரயில தபஞசுகளும் இலணல —
அசநகைவாக இரவுசநர சபவாக்கிரிகள
அவற்ணற ைறுபடியும் தண்ணீரில எறிந்திருக்கலவாம்.
சூரியன் ஒரு சைகத்தின் பின்னைவால ைணறந்தவான்.
நவாஙகள உணறந்து தகவாண்டிருந்சதவாம்.
பின் நவாஙகள எழுந்து மீண்டும் ஊருக்குச் த�ன்சறவாம்.
ஒருசவண்ள அவர் தன் பவாணதணயக் 
கண்டுபிடித்திருக்கக்கூடும்.
ஓடஸ் ைற்றும் தரவாடடிக்கவாக கணடதயவான்றில நவான் நின்சறன்.
இது ஜூன் ைவாதம். 
வீடடிற்குச் த�லலும்சபவாது பவார்த்சதன்
மூன்று இ்ளம் சபவாரவாளிகள தஙகள 
ரூபிக் கனை�துரத்ணத திருகிக்தகவாண்டிருந்தவார்கள.


கெ.நி.சூர�ோ: நவாகர்சகவாவிலுக்கு அருகில உள்ள 
பறக்ணகணயச் ச�ர்ந்தவர். இயந்திரவியல தபவாறியியலில 
இ்ளஙகணல படடம் பயின்றவர். சிற்றிதழ்கள ைற்றும் 
இணைய இதழ்களில கவிணதகள, புணனைக்கணதகள, 
தைவாழிப்தபயர்ப்புகள எனைத் ததவாடர்ந்து 
பஙகளித்துவருகிறவார். கரப்பவானியம் எனும் கவிணத 
ததவாகுதி தவளிவந்திருக்கிறது.

ஜான காப்லினஸ்கி  
(1941-)
எஸ்சடவானியவாவின் டவார்த்து பகுதியில 
பிறந்தவர். அவருணடய தவாயவார் 
எஸ்சடவானியவாணவ ச�ர்ந்தவர். தந்ணத 
சபவாலவாந்து நவாடடுக்கவாரர். அடிப்பணடயில, 
கவாப்லின்ஸ்கியின் ஆளுணை பலகுரல 
தன்ணை தகவாண்டது. கவி்ர், தத்துவவவாதி , 
சூைலியலவா்ளர், ைஹவாயவானை புத்தத்தின் 
ைவாைவர், கலவாச்�வார விைர்�கர். 
கவாப்லின்ஸ்கியின் கவிணதகள �லிப்பின்றி 
ணையம் தகவாளவது இயற்ணகயிலும் சுயம் 
இயற்ணகயில அணடயும் இடம் குறித்த 
தியவானைத்திலுசை. எஸ்சடவானியவாவின் 
நிலக்கவாடசி, அவருணடய பயை 
அனுபவஙகள, வீடடுச் சித்திரஙகள, அறிவின் 
பயஙகரம் குறித்த ததவாடர்ச்சியவானை எச்�ரிக்ணக 
உைர்வு சபவான்றவற்ணற நிணனைவின் 
விவரணைக்ளவாக அவருணடய கவிணதகளில 
ததவாடர்ச்சியவாக தவளிப்பவாடு கண்டுவரும் 
பவாடுதபவாருடகள. சைலும் தவாசவவா சத 
ஜிஙணயயும் சீனை த�வவியல கவிணதகண்ளயும் 
தைவாழியவாக்கம் த�ய்துள்ளவார். The wandering 
border, Evening brings everything back 
சபவான்ற கவிணத ததவாகுப்புகள 
தவளிவந்திருக்கின்றனை.


தமிழில: வ�.நி.சூர்யோ
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 பவாரம்பரிய தநல வணககண்ளத் திரடடி, பவாதுகவாத்து, விணத 
உற்பத்தி த�ய்து, விவ�வாயிகளுக்கு விநிசயவாகம் த�ய்யும் வணகயில, 
தநல தஜயரவாைன் அவர்களின் ைரபு�வார் தநல இரகஙகள பவாதுகவாப்பு 
இயக்கம்.

 நைது ைவாநில ைரைவானை பணனை ைரத்ணத நம்பி உள்ள 
விவ�வாயிகளின் வவாழ்வவாதவாரத்ணத உயர்த்த, பணனை ததவாடர்பவானை 
பலசவறு ததவாழிலகண்ள ஊக்குவிக்க, ரூ.3 சகவாடியில பணனை 
சைம்பவாடடுத் திடடம். சதணவயிலலவாைல பணனை ைரத்திணனை தவடடும் 
நணடமுணற தநறிமுணறப்படுத்தப்படும்.

 கவாசவரி தடலடவா சவ்ளவாண் தபருைக்கள ைற்றும் சவ்ளவாண் 
ததவாழிலவா்ளர்களின் வவாழ்வு வ்ளைவாக, திருச்சி-நவாகப்படடினைம் 
ைவாவடடத்திற்கு இணடசயயவானை பகுதிணய சவ்ளவாண் 
ததவாழிற்�வாணலகளுக்கவானை தபருந்தடைவாக (Agro Industrial Corridor) 
அறிவிக்ணக.

 சவ்ளவாண்ணைத் துணறயில இயற்ணக சவ்ளவாண்ணைக்தகன்று 
தனிப் பிரிவு ஒன்று உருவவாக்கப்படும்.

சைற்கண்ட இந்த அறிவிப்புகள அணனைத்தும் பூவுலகின் 
நண்பர்கள அணைப்பின் நீண்ட நவாள சகவாரிக்ணகயவாக இருந்து வந்தது. 
இந்த அறிவிப்புகள அணனைத்தும் நம்ைவாழ்வவார், தநல தஜயரவாைன் 
ஆகிசயவாரில பலலவாண்டுகள உணைப்ணப அடுத்தக் கடடத்திற்கு 
எடுத்துச் த�லலவும் இயற்ணக சவ்ளவாண்ணை சைற்தகவாண்டு வரும் 
விவ�வாயிகளுக்குப் புதிய ஊக்கத்ணதயும் அளிக்குதைனை நம்புகிசறவாம்.

தமிழ்நவாடடில கூடுதலவாக 11.75 இலட�ம் தஹக்டர் பயிரிடச் த�ய்து, 
தற்சபவாதுள்ள நிகரச் �வாகுபடிப் பரப்பவானை 60 விழுக்கவாடு என்பணத 
75 விழுக்கவாடவாக உயர்த்த நடவடிக்ணக எடுக்கப்படும் என்கிற அறிவிப்பு 
வரசவற்கத்தகுந்தது ைடடுமிலலவாைல உைவு உற்பத்தியில 
தன்னிணறவு தபற்ற ைவாநிலைவாகத் தமிழ்நவாடணட ைவாற்றும் என்றவாலும் 
தமிழ்நவாடடில பல ைவாவடடஙகளின் நிலத்தடி நீர்ைடடம் மிகவும் 
சைவா�ைவானை நிணலயில உள்ளது. இணதயும் கருத்தில தகவாண்டு 
பயிரிடும் பரப்ணப அதிகரிக்க சவண்டும் எனைக் சகவாருகிசறவாம். சைலும் 
அதிகத் தண்ணீர் சதணவப்படவாத பயிர்கண்ள ஊக்குவிக்க சவண்டும்.

- பூவுைகின் �ண்பர்கள்

எதிர்்பொர்ப்புெனள நின்றவவற்றிய  
வவளொணனமை நிதிநினல அறிக்னெ

தமிழ்நவாடடில சவ்ளவாண் குடிைக்கள, சுற்றுச்சூைல 
ஆர்வலர்கள ைற்றும் பலசவறு அரசியல கடசிகள, 
அணைப்புகள சகவாரிக்ணகணய நிணறசவற்றும் 
வணகயில சவ்ளவாண் துணறக்தகனைத் தனியவாக 
நிதிநிணல அறிக்ணகத் தவாக்கல த�ய்த தமிழ்நவாடு 
முதலணைச்�ர் மு.க.ஸ்டவாலின் அவர்களுக்கு நன்றி. 
பலசவறு முக்கியத்துவம் வவாய்ந்த அறிவிப்புகள இந்த 
நிதிநிணல அறிவிப்புகள இடம் தபற்றிருந்தவாலும் 
இயற்ணக சவ்ளவாண்ணை குறித்த அறிவிப்புகண்ள 
மிகவும் முக்கியத்துவம் வவாய்ந்ததவாகக் கருதுகிசறவாம்.

முக்கியமைோை அறிவிப்புகள்:

  சகவாயம்புத்தூரில உள்ள வ்ளஙகுன்றவா 
சவ்ளவாண்ணைக்கவானை துணற ‘நம்ைவாழ்வவார் இயற்ணக 
சவ்ளவாண்ணை ஆரவாய்ச்சி ணையம்’ எனைப் தபயர் ைவாற்றம் 
த�ய்து ,  நம்ை வாழ்வவா ர்  தபயரில இயற்ணக 
சவ்ளவாண்ணைக்கவானை ஆரவாய்ச்சி ணையம் உருவவாக்கி 
இயற்ணக சவ்ளவாண்ணை ததவாடர்பவானை ஆரவாய்ச்சிப் 
பணிகண்ள வலுப்படுத்த ரூ.3 சகவாடி.

 ைண் வ்ளத்ணதப் பவாதுகவாத்து, ஆசரவாக்கியைவானை 
உைணவ ைக்களுக்கு வைஙகுவதற்கவாக இயற்ணக 
சவ்ளவாண்ணை வ்ளர்ச்சித் திடடம் ரூ.33.03 சகவாடியில 
த�யலபடுத்தப்படும்.
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கவாலநிணல ைவாற்ற இயக்கத்ணத அறிவித்திருப்பதன் 
மூலம் சூைலியல முன்தனைடுப்புகளில தமிைகம் முன்ைவாதிரியவாக 
திகழும்.

்தமிழ்நாடு ்சடடமன�ததில் இனறு 
நிதியனமச்்சர ்பழனிறெல் தியாகராஜன 
்தாக்கல் வ்சய்்த நிதிநினே அறிக்னக சூழலியல் 
்பாரனெயில் முக்கியததுெம் வ்பறுகி�து. 
உேகம் முழுெதும் காேநினே மாற�த்தால் 
ஏற்படும் ற்பரழிவுகள்,  IPCC வெளியிடட 
அறிக்னக, சுொமிநா்தன அ�க்கடடனளயில் 
"காேநினே மாற�ம் ்தான மானுடததின 
வ்பரும் ்சொல்" எனறு மு்தல்ெரின உனர எை 
அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளின பினைணியில் 
காேநினே மாற�ம் குறித்த முக்கிய அறிவிபபு 
இனன�ய நிதிநினே அறிக்னகயில் ெநதுள்ளது. 
மு்தல்ெனர ்தனேெராக வகாண்டு "காேநினே 
மாற� இயக்கம்" 500 றகாடியில் ்தமிழகததில் 

ஆரம்பிக்கப்படும் எனகி� அறிவிபபு 
காேததின மிக முக்கியமாை ற்தனெ. 
ெரக்கூடிய காேஙகளில் காேநினே 
ம ா ற � ததி றகு  எை  ஒதுக் கப்படும் 
நிதியா்தாரஙகள் றமலும் அதிகரிக்கப்படும் 
எனறு நம்புகிற�ாம்.

ெைததுன�னய, ஆளில்ோ விமாைஙகள், 
நவீை வ்தாழில்நுட்பஙகள், வ்சயறனக 
நுண்ணறிவு, புவி்சார ்தகெல் அனமபபு 
உள்ளிடடெறன� வகாண்டு நவீைமாக்கப 
்படும் எனகி� அறிவிபபும் மிக முக்கியததுெம் 
ொய்ந்தது, அதுவும் காடுகள் இயறனகயில் 
உள்ள "கார்பன சிஙக்", அெறன� ்பாது 
காப்பது காேநினே மாற�ததின ்தாக்கதன்த 
மடடுப்படுததுெ்தறகு ்பயன்படும்.

வகாறராைா ற்பான� வ்பருநவ்தாறறு 
்பரவுெ்தறகு காடுகள் அழிக்கப்படுெது்தான 

சூழலியல் முக்கியததுவம வொய்்ந்  
்மிழநொடு ்பட்ரஜெட்

 பூவுலகின் நண்பர்ெள் அறிக்னெ
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முக்கியமாை காரணம் எனறு உயிரியோளரகள் 
வ்தரிவிததுள்ள நினேயில், ்தமிழகததின 
ெைப்பரபன்ப 33% அதிகரிப்ப்தறகு மக்கள் 
்பஙகளிபபுடன இந்த மண்ணிறகு ஏற� 
மரஙகனள நடுெ்தறகு "்பசுனம இயக்க" 
அறிவிபபும் இ்தறகாக வ்தாடரநது குரல் 
வகாடுக்கும் பூவுேகு ற்பான� அனமபபுகளுக்கு 
மிகுந்த நம்பிக்னகனய ்தருகி�து.

காறறு மாசு உேகம் முழுெதும் 
ேட்சக்கணக்காை மக்கனள காவு ொஙகி 
ெரும் சூழலில், சூழல் மாசு ஏற்படுததும் 
அனைதது  ெ ாயு க் கனளயும்  நுண் 
துகள்கனளயும் நிகழ்றநரததில் கண்காணிக்கும் 
மறறும் முனகூடடிறய அறிவிக்கும் 
"கண்காணிபபு ஸ்டூடிறயா" இநதியாவிறேறய 
மு்தல்முன�யாக அனமக்கப்படும் எனகி� 
அறிவிபன்ப ெரறெறகிற�ாம். ்தமிழகததில் 
உள்ள ்சதுபபு நிேஙகனள கண்டறிநது 
்பாதுகாக்கும் ெனகயில் "்சதுபபு நிே ்பாதுகாபபு 
இயக்கம்" வ்தாடஙகப்படடு மு்தலில் 100 
்சதுபபு நிேஙகள் கண்டறியப்படடு அன்த 
நம்பி ொழும் மக்களின ொழ்ொ்தாரதன்த 
றமம்்படுத்த 150 றகாடிகனள ஒதுக்கி இருப்பதும் 
ெரறெறகறெண்டிய அம்்சமாகும்.

நீர ஆ்தாரஙகனள வ்பருக்குெ்தறகாை 
சி�பபு அறிவிபபுகள் கெைம் வ்பறுகின�ை, 
இந்த ஆண்டிலிருநது 50 சிறிய நீரநினேகனள 
றமம்்படுத்தப்படும் அறிவிபபும் முக்கியமாைது. 
நீரா்தாரஙகனள வ்பருக்க வ்தாழிநுட்பதன்த 
்பயன்படுததி நீரநினேகள் வ்தாடர்பாை 
எல்னேகனள ெனரயறுதது நீரறமோண்னம 
வமனவ்பாருள் உருொக்கி கண்காணிக்கப்படும் 
அறிவிபபு காேததிறகு ஏற� அறிவிப்பாகும். 
வடல்டா மாெடடஙகளில் காேநினே 
மாற�தன்த எதிரவகாள்ள இரண்டாெது 
கடட திடடம் 1,825 றகாடி திடடம் ஆசிய 
ெள ர ச் சி  ெஙகியின  உ ்தவியுடன 
வ்சயல்்படுத்தப்படும் அறிவிபபு வடல்டா 
மாெடடஙகனள ்பாதுகாக்க உ்தவும்.

கடடிட வ்தாழில் சுறறுச்சூழனே ்பாதிக்கா்த 
ெனகயில் வ்பாருடகனள ்பயன்படுத்தவும், 
நீடிதது நினேக்கக்கூடிய வ்தாழில்நுட்பஙகனள 
உ ரு ெ ா க் க ப ்ப டு ம்  அ றி வி ப பு ம் 
ெரறெறகறெண்டியது. ஊரக ்பகுதியில் உள்ள 
79,395 ொழ்விடஙகளில் உள்ள ஒவவொரு 

வீடடிறகும் 55 லிடடர ்தண்ணீர ெழஙக 
" ஜ ல் ஜீென "  திடட த தின  மூே ம் 
நின�றெற�ப்படும் அறிவிபபும் மகிழ்ச்சி 
அளிக்கக்கூடியது. ்தண்ணீனர வீடுகனள 
வகாண்டு ற்சரப்பது எனகி� திடடததின 
துெக்கமாக இது இருக்கும்.

தி ட க் க ழி வு  ற ம ே ா ண் னம ன ய 
நனடமுன�ப்படுததுெ்தறகு "குபன்பனய" 
துெக்கததிறேறய ்தரம் பிரிப்ப்தறகாை 
திடடஙகனள நனடமுன�  ்படுத்த 
நடெடிக்னககள் "மா்சற� நகரஙகனள" 
உருொக்க ்பயன்படும்.

17,000 வமகா ொட மினனுற்பததி புதி்தாக 
நிறுெப்படும் எனகி� அறிவிபபில் , 
பு து ப பி க் க க் கூ டி ய  ஆ ற � ல் க ன ள 
்பயன்படுத்தறெண்டும் எனறு றகாருகிற�ாம்.

இராணுெ ற்பார ஆயு்தஙகள் வ்தாழிற 
ற்படனட (defence corridor), தூததுக்குடியில் 
புதிய உப்பகறறி ஆனேகள்(desalination plant), 
வ்பரிய றமம்்பாேஙகள், 1000 ்தடுப்பனணகள் 
ற்பான� அறிவிபபுகளில் சுறறுச்சூழல் 
்பாதுகாபன்ப கணக்கில் எடுததுக்வகாள்ள 
என்ப்தால் இந்த அறிவிபபுகனள மறு ஆய்வு 
வ்சய்ய றெண்டும்.

்தமிழ்நாடடில் கனிம ெளததுன� மூேம் 
ெருொய் ஈடட றமறவகாள்ளும் முயறசி 
வ்பரும் சூழலியல் சீரக்றகடடில் முடிெ்தறகாை 
ொய்பபுள்ளது. ஏறவகைறெ வ்சயல்்படடு 
ெரும் கனிம சுரஙகஙகளில் எவவி்த 
சுறறுச்சூழல் ்பாதுகாபபு நி்பந்தனைகளும் 
பின்பற�ப்படுெதில்னே. எைறெ இந்த 
முனவைடுபன்ப மிகவும் கெைததுடன 
அணுக றெண்டிய ற்தனெயுள்ளது.

சூழலியல் ்பாரனெயில் இனனும் நீண்ட 
தூரம் ்பயணப்படறெண்டியிருந்தாலும் இந்த 
நிதிநினே அறிக்னக நல்ே துெக்கம். இரு 
ஆண்டுகளுக்கு முனைர ஒனறிய அரசின 
நிதிநினே அறிக்னககளில் "காேநினே மாற�ம்" 
எனகி� ொரதன்தறய இல்ோ்த ற்பாது, ்தமிழக 
அரசின இந்த நிதிநினே அறிக்னகயில் 
்தனியாை இயக்கம் வ்தாடர்பாை அறிவிபபு 
உள்ளிடட ்பே அம்்சஙகள் ெரறெறகப்பட 
றெண்டியனெ.

- பூவுைகின் �ண்பர்கள்
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பூவுைகின் �ண்பர்களின்  
வதர்தல அறிக்னக 

தமிழ�ோடு நிதிநினை அறிக்னக 
2021-22

்கோலநிறல மோற்ைத்தின் ்பலகெறு ்பரிணோமங்கறள 
்கணடறிெ்தற்்கோன ஆ்ோய்சசி றம�ங்களும் ்கோலநிறல 
மோற்ைத்ற்த ்கட்டுப்படுதுெ்தற்்கோ்க ்கோலநிறல மோற்ை 
ஆறண�ம் அறமக்கப்பட கெணடும். 

i.) ்கோலநிறல மோற்ைத்ற்த ்தடுக்க, ்தணிக்க மு்தலறமசசெர 
்தறலறமயில 500 க்கோடி வசெலவில ்கோலநிறல மோற்ை 
இ�க்கம் ஆ்ம்பிக்கப்படும்.

ii.) வடலடோ மோெட்டங்களில ்கோலநிறல மோற்ைத்ற்த 
எதிரவ்கோள்ள 1,825 க்கோடி திட்டம்.

அ ் சின் ெனகவ்க ோள்ற்கயில கூறியுள்ள்படி 
மறலப்பகுதி்களில மூன்றில இ்ணடு ்பஙகு நிலப்ப்பபு 
்கோடு்களோ்க இருக்க நடெடிகற்க எடுக்க கெணடும்.

்தமிழ்கத்தின் ெனப்ப்பற்ப 33% அதி்கரிப்ப்தற்கு மக்கள் 
்பங்களிபபுடன் இந்த மணணிற்கு ஏற்ை ம்ங்கறள நடுெ்தற்கு 
"்பசுறம இ�க்கம்" துெங்கப்படும்.

்கோற்றின் ்த்த்ற்த ்கணடறி� கூடி� ்கண்கோணிபபு 
நிறல�ங்கறள அதி்கப்படுத்்த கெணடும். 

சூழல மோசு ஏற்்படுத்தும் அறனத்து ெோயுக்கறளயும் நுண 
து்கள்்கறளயும் நி்கழகந்த்தில ்கண்கோணிககும் மற்றும் 
முன்கூட்டிக� அறிவிககும் "்கண்கோணிபபு ஸ்டூடிக�ோ" 
வசெ�ல்படுத்்தப்படும்.

i.) வசென்றன மோந்கரில உள்ள அறனத்து நீர நிறல்கள் 
குறித்தும் விரிெோன செரகெ எடுக்க கெணடும். 

ii.) மோநிலத்தின் பிை ்பகுதி்களில உள்ள நீர நிறல்கள் 
குறித்்த விெ்ங்கறளத் வ்தோகுத்து, மீட்டுருெோக்கம் வசெய்� 
கெணடும்.

i.)நீ்ோ்தோ்ங்கறள வ்பருக்க வ்தோழிநுட்்பத்ற்த ்ப�ன்்படுத்தி 
நீரநிறல்கள் வ்தோடர்போன எலறல்கறள ெற்�றுத்து 
நீ ர கம ல ோணறம  வ ம ன் வ்ப ோ ரு ள்  உ ரு ெ ோ க கி 
்கண்கோணிக்கப்படும்.

ii.) நீர ஆ்தோ்ங்கறள வ்பருககுெ்தற்்கோன சிைபபு அறிவிபபு 
வசெ�ல்படுத்்தப்படும், இந்த ஆணடிலிருநது 50 சிறி� 
நீரநிறல்கள் கமம்்படுத்்தப்படும்.

செ து ப பு  நி ல ப ்ப கு தி ்க ற ள  மு ழு ற ம � ோ ்க 
ஆககி்மிபபிலிருநது மீட்வடடுத்து அெற்றைப ்போது்கோக்கப 
்பட்ட சூழல மணடலங்களோ்க அறிவிக்க கெணடும்.

்தமிழ்கத்தில உள்ள செதுபபு நிலங்கறள ்கணடறிநது 
்போது்கோககும் ெற்கயில "செதுபபு நில ்போது்கோபபு இ�க்கம்" 
உருெோக்கப்படும்

திடக்கழிவு்கறள ெற்கபபிரித்து வ்பைப்படுெற்த 
உறுதிவசெய்து, அ்போ�்க்மோன ்கழிவு்கறளப ்போது்கோப்போ்க 
அ்கற்ைகெணடும்.

திடக்கழிவு கமலோணறமற� நறடமுறைப்படுத்துெ்தற்கு 
குபற்பற� துெக்கத்திகலக� ்த்ம் பிரிப்ப்தற்்கோன 
திட்டங்கறள நறடமுறை ்படுத்்த நடெடிகற்க்கள் 
எடுக்கப்படும்.

சூழலுககு உ்கந்த ்கட்டிடங்கறள ்த்நிரண�ம் வசெய்து 
அெற்றிற்குச செலுற்க்கள் ெழங்க கெணடும்.

்கட்டிட இடி்போட்டு ்கழிவு்கள் மறுசுழற்சி வசெய்�ப்பட்டு, 
அபவ்போருட்்களோல செோறல்கள் அறமப்பது மற்றும் 
்கோஙகிரீட் ்த�ோரித்்தல க்போன்ை ்பணி்களில ்ப�ன்்படுத்்த 
கெணடும்.

்கட்டிட வ்தோழில சுற்றுசசூழறல ்போதிக்கோ்த ெற்கயில 
வ்போருட்்கறள ்ப�ன்்படுத்்தவும், நீடித்து நிறலக்கககூடி� 
வ்தோழிலநுட்்பங்கள்  உருெோக்கப்படும்.

்கோல நிறல மோற்ைத்தின் விறளெோ்க அதி்கரித்து ெரும் 
பு�ல, ்கனமறழ, வெள்ளம், நிலசசெரிவு க்போன்ை 
க்பரிடர்கறள எதிரவ்கோள்ள க்தறெ�ோன ்கட்டறமபபிறன 
மோெட்டநக்தோறும் உருெோக்க கெணடும்.

மோநிலப க்பரிடர நிெோ்ண மற்றும் ்தணிபபு நிதிற� 
அதி்கரிக்கவும், க்தசி�ப க்பரிடர நிெோ்ண நிதியில இருநது 
்தமிழநோட்டிற்கு கூடு்தல வ்தோற்கற� விடுவிக்கவும் 
கெணடுவமன ஒன்றி� அ்சிடம் ெலியுறுத்்தப்படும்.

2021ஆம் ஆணடின் சட்டமைன்்றத வதர்தலில அ�சியல கட்சிகளின் வதர்தல அறிக்னகயில இடம்ர்ப்ற வ�ணடிய 
சுற்றுச்சூழல ரதோடர்்போை வகோரிக்னககனளத ரதோகுதது அனைததுக் கட்சிகளிடமும் �ழஙகியிருந்வதோம். 

அதில சிை�ற்ன்ற திமுக அ�சு தைது நிதிநினை அறிக்னகயில அறிவிததுள்ளது.
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நம் நவாடடின் வரலவாற்ணறயும், நம் நவாடடு 
தணலவர்களின் வரலவாற்ணறயும் அறிந்துக் தகவாளவது 
எந்த அ்ளவு முக்கியசைவா, அந்த அ்ளவிற்கு நம் நவாடடின் 
புவியியல அணைப்ணபயும், கவாலநிணல அணைப்பு பற்றியும் 
அறிந்து தகவாளவது என்பது அவசியவாைவாகும். கவாலநிணல 
ைவாற்றம் பற்றி சபசி வரும் நவாம், நம் நவாடடின் புவியியல 
அணைப்ணபப் பற்றியும்; அப்புவியியல அணைப்பு 
கவாலநிணலணய எவவவாறு ைவாற்றுகிறது என்பது பற்றி  
ததரிந்துக்தகவாளவது அவசியைவாகி உள்ளது. ஐந்தவாம் 
வகுப்பு பவாடப்புத்தகத்தில நம் நவாடு ஒரு தீபகற்க பூமி 
எனைவும் ,  வ ட க்கில  இையமும் ,  த த ற்கில 
இந்தியப்தபருஙகடலும், கிைக்கில வஙகவா்ள 
விரிகுடவாவும்,சைற்கில அரபிக் கடலவால சூைப்படட 
நிலப்பரப்பு தவான் இந்திய துணைக்கண்டம் என்பது நவாம் 
படித்தணவசய. ஆனைவால, இன்று இந்தியப் புவிஅறிவியல 
�வார்ந்து எழுப்பப்படும் சிறு சகளவிகளுக்குக் கூட நம்மில 
எத்தணனை சபர் கூகுளின் உதவிணய நவாடவாைல பதிலளிக்க 
முடியும்.

நம் நாடு ்பேெனகயாை நிே அனமபபுகனளக் 

வகாண்டது. ஒரு 3D மாதிரியில் இநதிய 
நிேப்பரபன்ப எடுததுக்வகாண்டால் 
வ்பரும்்பாோை நிேப்பரபபு எல்னேகனள 
பிரம்மாண்ட மனேதவ்தாடரகள் சூழநது 
இருக்கும்; ்சமவெளிகளும், நிேப்பரபபிறகு 
மததியில்  பீடபூமிகளும் (Plateau), ொனறநாக்கி 
ெளரநது இருக்கும் உயரமாை சிகரஙகளும், 
்பள்ளத்தாக்குகளும்; ஆறுகள் ்பாயநதும், 
நீண்ட  கடறகனரகளும், தீவுகளும் எை 
்பேெனகயாை நிேப்பரபபுகனளக் வகாண்டது 
ஆ கு ம் .  ற ம லு ம் ,  இ து ெ ன ர 
கண்டுபபிடிக்கப்படடுள்ள உேகின அதிக 
ெயதுள்ள கனிமமும் (Zircon), கனடசியாய் 
உருொை மடிபபு மனேதவ்தாடராை இமயம் 
ெனர ்பேெனகயாை நிேப்பரபபுகள் எை 
அடுக்கிக்வகாண்றட ற்பாகோம்.  வமாழி 
ொரியாகறொ அல்ே இை ொரியாகறொ 
மாநிேமாகறொ; பிராநதியமாகறொ இநதிய 
நிேப்பரபன்ப பிரிக்க முடியும். ஆைால், 
இயறனகயாகறெ இநதிய நிேப்பரபபு அ்தன 

இ்நதியொ ஓர் அறிமுெம  
நிலவனமைப்பும ெொலநினலயும

்போ.வைோவகஷ்
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்தனனமக்கு ஏற்ப மூன�ாக பிரிக்கப்படடுள்ளது.

 தீபகற்க இந்தியவா (Peninsular India)

 இணைய ைணலத்ததவாடர் (Extra Peninsular)

 சிந்து-கஙணக �ைதவளி (Indo-Gangetic Plain)

தீ்பகற்க இந்தியோ (Peninsular India)

வ்பரும் மனேதவ்தாடரகள், ஆறுகள், 
ஆறுகள் உருொக்கும் வடல்டாக்கள், 
்சதுபபுநிேஙகள், பீடபூமி எை இநதிய 
நிேப்பரபபின வ்தன ்பகுதி முழுெதுறம 
தீ்பகறக இநதியாவில் அடஙகும். தீ்பகறக 
இநதியாவில் உள்ள ்பான�கள் 330 றகாடி 
ஆண்டுகள் முன ற்தானறியனெ ஆகும். ்பே 
முக்கிய ஆறுகளாை நரமன்த, ்த்பதி, றகா்தாெரி, 
கிருஷ்ணா, காவிரி, முல்னே வ்பரியாறு 
தீ்பகறக இநதியாவில் ்பாய்கி�து.

இமைை மைனைதரதோடர் (Extra Peninsular)

இநதிய கண்டத்தடடு ஆசியத்தடடின மீது 
றமாதிய்தன வினளொக ற்தானறிய இமய 
மனேதவ்தாடர, இநதியாவின காேநினேனய 
தீரமானிப்பதில் முக்கியப ்பஙகாறறி ெருகி�து. 
இமயமனே உருொகாமல் இருநதிருந்தால் 
மததிய ஆசியாவில் இருநது ெரும் குளிர 
காறறில் சிக்கி இருபற்பாம் அல்ேது அைல் 
காறறிைால் இநதியா ்பானேெைமாகி 
இருக்கும்.  6 இேட்ச ஆண்டுகளுக்கு முன 
ற்தானறிய இமய மானேதவ்தாடர ஜம்மு 
மு்தல் அ்சாம் ெனர நீண்டுள்ளது. மததிய 
ஆசியாவில் இருநது ெரும் குளிரந்த காறன� 
மடடும் ்தடுக்காமல், றகானடக்காே ்பருெ 
மனழ வ்பய்ய காரணமாகவும் இருக்கி�து.

சிந்து-கஙனக சமைர�ளி  
(Indo-Gangetic Plain)

இமய மனே உருொகி பின, அ்தனிலிருநது 
ற்தானறிய ெற�ா்த நதிகளாை கஙனக, 
யமுனை மறறும் பிரம்மபுததினர நதிகள் 
்பாயும் ்பகுதிகள் சிநது-கஙனக ்சமவெளி 
்பகுதிகள் ஆகும். இம்மூனறு நதிகளும், அ்தன 
கினள நதிகளும் வ்பரும்்பாோை ெடஇநதிய 
்பகுதிகளில் ்பாய்கி�து.

இந்திய கோைநினை

ெடகிழக்கு மறறும் வ்தனறமறகு 

்பருெக்காறறு மூேம் ்தான மனழ  நமக்கு 
கினடக்கி�து. பூமததியறரனகப ்பகுதியில் 
இருநது வீசும் காறறு இநதிய நிேப்பரபபில் 
வ்தனறமறகு தின்சயில் ்பயணிப்ப்தால் 
வ ்தன றம ற கு  ்ப ரு ெ க் க ா ற று  எை 
அனழக் க ப ்படுகி �து .  வ ்தனறம றகு 
்பருெக்காறறு இநதிய நிேப்பரபபில் இரு 
கினளகளாக பிரிநது அரபிக்கடல் ெழியாக 
றகரளா, கரநாடகா எை றமறகு ்பகுதியில் 
மனழ வ்பய்கி�து. ெஙகாள விரிகுடா ெழியாக 
இநதியாவின கிழக்குப்பகுதியிலும், கிழக்கு 
இ ம ய  ்ப கு தி யி லு ம் ,  ெ ட கி ழ க் கு 
இநதியப்பகுதிலும் மனழ வ்பய்கி�து. 
இநதியாவிறகு மிக முக்கியமாை்தாக 
வ்தனறமறகு ்பருெகாறறு கரு்தப்படுகி�து. 80% 
இநதியப்பகுதிக்கு வ்தனறமறகு ்பருெக்காறறு 
மூேம் ்தான மனழக்கினடக்கி�து. ரஷ்யாவின 
வ்தறகுப்பகுதியில் இருநது ெரும் ெ�ண்டகாறறு 
ெஙகாள விரிகுடாவில் ஈரத்தனனம ொஙகி 
ஆநதிரா மறறும் ்தமிழகததில் மனழயாக 
வ்பாழிகி�து. ்தமிழகம் மறறும் ஆநதிர 
மாநிேததிறகு இந்த ெடகிழக்கு ்பருெகாறறு 
மூேம் ்தான அதிக அளவு மனழப வ்பாழிகி�து.
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 றமலும் எல்-லிறைா (El-Nino) மறறும்  
ோ-நிைா (la-Nina) ற்பான� காேநினே 
நிகழ்வுகளும் இநதிய காேநினேனய 
தீரமானிக்கி�து. வ்தனஅவமரிக்காவில் 
இருநது ்பசிபிக் கடல் ெழியாக வீசும் காறறின 
்தனனம வ்பாறுதது இநதியாவில் மனழ 
வ்பாழிவு இருக்கி�து. இனெயனைததும் 
ற்சரததுத்தான இநதியாவின காேநினே 
அனமகி�து. இந்த எல்-லிறைா மறறும்  
ோ-நிைா காேநினே நிகழ்வுகள் 5 
ஆண்டுகளுக்றகா அல்ே 7 ஆண்டுகளுக்கு 
ஒருமுன� ற்தானறும். ஆைால், இந்த நிகழ்வுகள் 
கடந்த சிே ஆண்டுகளாக ஆண்டுற்தாறும் 
ஏற்படுகி�து. பூமியில் ஏற்தா ஒரு மூனேயில் 
ஏற்படும் மாற�ம் பி� ்பகுதினயயும் ்பாதிக்கும் 
அளவு ்தனனம வகாண்டது ்தான காேநினே. 
ஒவவொரு நாடடிறவகை ்தனித்தனி காேநினே 
கினடயாது. எல்னேகள் மனி்தறகு ்தான.

 இயறனகறகா அல்ே பி� உயிரிைஙகளுக்றகா 
கினடயாது. கடந்த ொரம் வெளிெந்த ஐ.பி.சி.
சி.யின ஆ�ாெது  அறிக்னகயில் உேக 
வெப்பமயமா்தோைது அடுத்த ்பத்தாண்டுகளில் 
1.5.°C அளவிறகு உயரநது விடும் எனறும் ்பசுனம 
இல்ே ொயுக்கனள வெளிறயறறும் அளனெ, 
உடைடியாக, றெகமாக, வ்பரிய அளவிறகு  
குன�க்காவிடடால் 2° வ்சல்சியஸ் அளனெக் 
கூட ்தாண்டும் எை கூ�ப்படடுள்ளது. 
ஏறகைறெ ,  இமய  மனே உருகிக் 
வகாண்டிருக்கி�து எை ்பே ஆய்வுகள் 
கூ�ப்படடு ெநதிருந்த நினேயில், இபற்பாது 
வெளிெந்த ஐ.பி .சி .சி .யின அறிக்னக 

இநதியாவின காேநினேயிறே வ்பரும் மாற�ம் 
உண்டாக்கும் என்பன்த வ்தள்ளதவ்தளிொக 
உணரததுகி�து. அதிக புயல் உருொகுெது; 
ஒரு மா்தததில் வ்பய்ய றெண்டிய மனழ ஒரு 
ொரததில் வ்பாழிெது; அதிகரிக்கும் 
வெப்பநினே; வெள்ளம் ற்பான� இயறனக 
ற்பரிடரகள் இநதியாவில் மடடுமல்ோது 
உேக அளவிலும் அதிகரிததிருக்கி�து. 
ற்பரிடரகளுக்குள் ்பழக வ்தாடஙகிவிடட 
நமது ொழ்க்னகமுன� ெரும் காேஙகளில் 
எத்தனகய ற்பரிடரகள் நிகழும் என்பன்த 
கணிக்கமுடியா்த அளவில் இருக்கும். 
ஏறகைறெ, உேகததின நுனரயீரோக 
கருத்தப்படட அறம்சான காடுகள், இத்தனை 
ஆண்டுகளாக உள்ொஙகிய கார்பன 
அளனெவிட ்தறற்பாது அதிக அளவில் 
உமிழத வ்தாடஙகியுள்ளது. அற்தற்பால் 
வ்சனனை ்பள்ளிக்கரனண ்சதுபபு நிேஙகளாக 
இருக்கடடும் அனெயும் கார்பனை உமிழத 
வ்தாடஙகியுள்ளது. அறம்சான காடுகளாக 
இருக்கடடும் அல்ேது ்சதுபபு நிேஙகளாக 
இருக்கடடும் இயறனகயாை அ்தன இயல்பிறகு 
எதிராக வ்சயல்்படடு ெருகி�து. கடந்த 
ஆண்டு உருொை அதிக எண்ணிக்னகயிோை 
புயல்களாக இருக்கடடும், வெள்ளம், 
நிேச்்சரிவு ற்பான� நிகழ்வுகளாக இருக்கடடும், 
சீைா, வ்பல்ஜியம், வஜரமனியில் ஏற்படட 
வெள்ளஙமாகவும்  இருக்கடடும், அவமரிக்கா; 
ஆஸ்திறரலியா ்பகுதிகளில் உருொை காடடுத 
தீயாக இருக்கடடும் காேநினே மாற�தன்த 
நம் காதுகளில் அடிக்கும் அெ்சர மணியாகறெ 
நாம் கரு்த றெண்டும்
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ண�க்லிஸ்ட என்றவால யவார் ததரியுைவா? வீடடில 
இருந்து பளளிக்சகவா அலுவலகத்திற்சகவா த�லபவர்கண்ள 
ண�க்லிஸ்ட எனைச் த�வாலலைவாடடவார்கள. ண�க்லிஸ்ட 
என்பவர்கள தநடும்தூரம் ண�க்கிளில பயைம் 
த�ய்பவர்கள. ஒரு ஊரில இருந்து இன்தனைவாரு 
ஊருக்கு, ஒரு நவாடடில இருந்து இன்தனைவாரு நவாடடிற்கு 
கூட ண�க்கிளில பயைம் த�ய்வவார்கள. அவர்கள 
ஆசிரியரவாகசவவா, இண�க் கணல்ரவாகசவவா, புணகப்பட 
க ண ல ் ர வா க ச வ வா ,  த ப யிண் ட ர வா க ச வ வா , 
விஞ்வானியவாகசவவா, எந்தப் பணி த�ய்பவரவாகவும் 
இருக்கலவாம். �ரி, கணதக்கு வருசவவாம். நம் கணதயின் 
நவாயகன் ஒரு ண�க்லிஸ்ட.

அெர ஒரு கணி்த விஞஞானி. வ்பயர 
ஹானஸ். அெர ஹாோநது நாடடுக்காரர. 

மின்மினி ்பக்கஙகள்

அெருக்கு ஆஸ்திறரலியா கண்டதன்த 
சுறறிப்பாரக்க ஆன்ச. (ஹாேநது நாடு எஙறக 
இருக்கு, ஆஸ்திறரலியா நாடு எஙறக இருக்கு 
எை அப்பா/அம்மானெ காடடச்வ்சால்ேவும்). 
அதுவும் ன்சக்கிளில் சுறறிப்பாரக்க ஆன்ச. 
கிளம்பியும் விடடார. நம்ம ஊரகனளபற்பாே 
நின�ய வீடுகள் எல்ோம் ஆஸ்திறரலியாவில் 
இல்னே. மனி்தரகளும் மிகவும் குன�வு ்தான. 
சிே ்சமயம் ஒருவீடடிறகும் மற� வீடடிறகும் 
இனடவெளி சுமார 200 கி.மீடடர கூட 
இருக்குமாம். நம்ம ஊரிகளில் நம்ம 
வீடடிறகும் எதிர வீடடிறகும் இனடவெளி 
்பதது மீடடர ்தான இருக்கும். ஒறர ஒரு ன்ப 
மடடுறம எடுததுச்வ்சன�ார. ஹானஸின 
ன்பயில் இருந்தது 2 - 3  ஆனடகள் . 
உணவுபவ்பாருடகள். நின�ய ்தண்ணீர. 
இரண்டு நானளக்கு ற்தனெயாை ்தண்ணீர 
எடுததுச்வ்சல்ே றெண்டும் அல்ேொ. 
்தண்ணீர ்தான பிர்தாைம்.

அற்த ற்பாே இரவு எஙறகனும் ்தஙகுெ்தறகு 
ஒரு வடண்ட இருந்தது. டாரச் னேட. அந்த 

னசக்லிஸ்ட்டின்  
புதிய நண்பர்ெள்
்கற்த: விழியன்  ஓவி�ம்: ரசோக்கலிஙகம்
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வகாஞ்சம் வமதுொகறெ ன்சக்கினள 
வ்சலுததிைார. இரண்டு மணி றநரம் கழிதது 
ஒரு இடததில் ஓய்வெடுத்தார. அடிக்கடி 
றக ாொோ  க ரடிகனளப ்ப ா ரதது 
புனைனகத்தார. இருடட துெஙகியதும் ஒரு 
நல்ே இடமாக ்பாரதது வடண்ட அனமத்தார. 
றகாொோ கரடிகளும் அெருடன ்தஙகிை. 
உணவு மறுநாள் இரவு ெனர ெராது. 
்தண்ணீரும் தீரும் நினேயில் இருந்தது. 
ஆைாலும் மகிழ்ொக கரடிகளுடன 

்பகிரந்தார. ஒரு நாள் முழுக்க 
ன ்ச க் கிள்  ஓ டடிய ்த ா ல் 
அ ்ச தி ய ா க  இ ரு ந ்த து 
ஹானஸிறகு. உ�ஙகிவிடடார. 
நடு இரவில் ்பயஙகர ்சத்தம். 
வெளிறய எடடிப்பாரத்தற்பாது 
ற க ா ெ ா ே ா  க ர டி க ள் 
்சத்தமிடடுக்வகாண்டிருந்தை. 
தூரததில் ஒரு வ்பரிய மிருகம் 
ஓ டி க் வக ா ண் டி ரு ந ்த து . 
ஹானன� இந்த கரடிகள் 
்தான காப்பாறறி இருக்கின�து. 
மீண்டும் புனைனகததுவிடடு 
நிம்மதியாக உ�ஙகிைார 
ஹானஸ்.

கானே எழுந்த ற்பாது இரண்டு கரடிகளும் 
அருறக காணவில்னே. அெர ்தண்ணீர 
்பருகும் ்பாடடில் மடடும் காணவில்னே. 
வடண்னட மடக்கி வ்பாருடகனள ன்பயில் 
ற்பாடடு கிளம்்ப ்தயாராைார. தூரததில் 
இரண்டு கரடிகள் ெருெது வ்தரிந்தது. 
னகயில் ்தண்ணீர ்பாடடில். ்பாடடில் 
நின�ய ்தண்ணீர இருந்தது. மறவ�ாரு 
கரடியின னகயில் நின�ய ்பழஙகள் இருந்தை. 
எல்ோம் ஹானஸிடம் வகாடுக்கப்படடது. 
ன்பயில் னெததுக்வகாண்டார. ன்சக்கிளில் 
ஏ� ன்சனக வ்சய்்தார. கரடிகள் ஏ�வில்னே. 
ற்பாய்ொருஙகள் என்பது ற்பாே வ்சானைது. 
ஹானஸ் ன்சக்கிள் ஏறி னககள் அன்சதது 
்தன ்பயணதன்த மீண்டும் துெஙகிைார.

(ஹானஸ் நிஜமாை விஞஞானி. ஆறுமா்தம் 
ஆஸ்திறரலியானெ ன்சக்கிளில் சுறறிெந்தெர. 
றநரடியாக அெருனடய அனு்பெஙகனள 
றகடடு மகிழ்நற்தன. மற�்படி றகாொோ 
கரடிகள் கன்த கற்பனைறய) 

்சானே றநராக இருந்தது. மிக றநராக ஒரு 
றநர றகாடுற்பாே. ெனளவுகள் எதுவும் 
இல்னே. எவெளவு தூரம் றநராக இருந்தது 
வ்தரியுமா? 1200 கி.மீடடர. வராம்்ப தூரம் 
்தான இல்னேயா.. அெருக்கு பிடித்தமாை 
்பாடனே ்பாடிக்வகாண்றட ன்சக்கிள் 
ஓடடிச்வ்சன�ார. ்பே கிறோமீடடரகளுக்கு 
இரண்டு ்பக்கமும் எதுவும் இல்னே. நம்ம 
ஊரகனளபற்பாே ெயல்கள், மரஙகள் கூட 
இல்னே. தூரததில் ஏற்தா நகரென்தபற்பாே 
இருக்கும். அனெ கஙகாருக்கள். 
ஆஸ்திறரலியாவில் இரண்டு 
மிருகஙகள் ்தான அதிகம் 
க ங க ா ரு க் க ள்  ம ற று ம் 
றகாொோ கரடிகள். இரண்டு 
்பக்கமும் மரஙகள் இருக்கும் 
்ச ா ன ே யி ல்  வ ்ச ன று 
வகாண்டிருந்தார ஹானஸ்.

அபற்பாது ்தான யாறரா 
்தனனைப ்பாரப்பது ற்பாேவும் 
பின வ்தாடரெது ற்பாேவும் 
உண ர ந ்த ா ர .  ம ர த தி ல் 
அ ன ்ச வு க ள்  இ ரு ந ்த து . 
ன்சக்கினள நிறுததி ஒரு மர 
நிழலில் அமரந்தார. ்சாபபிட 
ற்தானறியது. நானள மானே ்தான இற்தாடு 
வீடுகள் வ்தன்படும் எைச் வ்சால்லி 
இருந்தாரகள். அ்தைால் ்தண்ணீனர 
கெைமாக ்பயன்படுததிைார. அெர முனறை 
திடீவரை இரண்டு உருெஙகள். ஆமாம் 
றகாொோ கரடிகள் ்தான. மூக்கு நீளமாக 
இருக்கும். குடடி குழநன்த ற்பாே அழகாக 
இருக்கும். ஹானஸ் அந்த கரடிகனளப 
்பாரதது புனைனகத்தார. அனெ அஙறகறய 
நின�ை. ்தான ்சாபபிடும் வராடடிததுண்டுகள் 
சிேெறன�க் கரடிகளுக்கு வகாடுத்தார. 
அனெ ொஙகித தின�ை. ்தண்ணீர 
்ப ாடடினேக்  ற கடடு  அதிலிரு ந ்த 
்தண்ணீனரயும் ்பருகிை.

அஙகிருநது ஹானஸ் கிளம்பும்ற்பாது 
்தானும் அெருடன ன்சக்கிளில் ெருெ்தாக 
ன்சனக வ்சய்்தை. அெரும் ்தன ன்பனய 
மு ன றை  ன ெ த து க் வக ா ண் டு 
பினனிருக்னகயில் றகாொோ கரடிகனள 
அமர னெத்தார. கூடு்தல் சுனம இருந்த்தால் 

 ஆமைோம் வகோ�ோைோ 
க�டிகள் தோன். 
மூக்கு நீளமைோக 
இருக்கும். குட்டி 
குழந்னத வ்போை 

அழகோக இருக்கும். 
�ோன்ஸ அந்த 

க�டிகனளப் ்போர்தது 
புன்ைனகததோர்.
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ட வா ர்வின் தன்னுணடய பீகிள கப்பல 
பயைத்தின்சபவாது ( 1 8 3 4 )  பலசவறு புதிய 
உயிரினைஙகண்ளக் கண்டறிந்து ஆவைப்படுத்தினைவார். 
அவரவால ததன்னைதைரிக்க நவாடவானை சிசலயில (Chile) 
கண்டறியப்படட ஒரு புதுவணக நரியினைம் ‘டவார்வினின் 
நரி’ (Darwin's fox) என்று அணைக்கப்படுகிறது. 
அதன்பிறகு தவகுகவாலம்வணர இந்த நரியினைம் 
ததன்னைதைரிக்கச் �வாம்பல நரியினைத்தின் (South 
American gray fox) ஒரு துணைவணகயவாக 
அணடயவா்ளப்படுத்தப்படடு வந்தது. 1990-களுக்குப் 
பிறகு நணடதபற்ற ைரபணு ஆரவாய்ச்சிகளின் வழிசய, 
ட வா ர்வினின் நரிகள தனித்த வணக என்று 
உறுதித�ய்யப்படடது.

உரு�மும் �ோழிடமும்

கருபபு அல்ேது அடர ்சாம்்பல் நி� 
மயிரகளாோை றமல்ற்த ானேயும் , 
புசுபுசுவென� குடனடயாை ொனேயும் 

டொர்வினின் 
நரி

்கட்டுற்: ஜி.ச�ண  
ஓவி�ம்: ரசோக்கலிஙகம்
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வகாண்ட சினைஞசிறிய நரியிைம் இது. 
இெறறின கால் மறறும் காதுகனள ஒடடியப 
்பகுதிகளில் அடரவ்சநநி� மயிரகள் 
காணப்படுகின�ை. ்தஙகளுக்குக் கினடக்கும் 
எந்தறொர உணனெயும் உண்ணக்கூடிய 
அனைததுண்ணிகளாை (omnivorous) இந்த 
நரிகள் வ்பரும்்பாலும் வின்தகள், ்பழஙகள், 
பூச்சிகள், முடனடகள், ்ப�னெகள் மறறும் 
சிறு விேஙகுகனள உண்கின�ை. இனறு 
இனெ ்சநதிததுெரும் ொழ்விடச் சிக்கல்களால் 
குடியிருபபுப ்பகுதிகளுக்குள் நுனழநது 
அஙகு ெளரக்கப்படும் றகாழிகனளயும், 
கு ப ன்ப க் கூ ன ட க ளி ல்  வீ ்ச ப ்ப டு ம் 
உணவுகனளயும்கூட உண்கின�ை.

இைச்ற்சரக்னகக் காேததில் ஆண், வ்பண் 
இனணகளாகச் ற்சரநது உணவு ற்தடுகின�ை. 
எடடு ொர கரப்பகாேம் வகாண்ட இனெ 
ஒருமுன�க்கு இரண்டு அல்ேது மூனறு 
குடடிகள் ஈனுகின�ை. குடடிகள் நனகு 
ெளரந்த பினைர, ்தாய் நரி ்தான ெசிக்கும் 
இடததிறகு அருகிறேறய அெறறுக்காை 
ெசிபபிடஙகனள ஒதுக்கிவிடுகி�து. குடடிகள் 
்த ங க ளு க் கு ள்   எ ல் னே க ன ள ப 
பிரிததுக்வகாண்டு அருகருறக கூடடமாக 
ொழ்கின�ை.

சிக்கல தரும் சிறு எணணிக்னக

சிறேயின நஹுல்புடா ற்தசியபபூஙகா 
(Nahuelbuta National Park), சிறோறய தீவு 
(Chiloe Island) மறறும் அவேரஸ் றகாஸ்வடறரா 
ற்தசியபபூஙகா (Alerce Costero National Park) 
்பகுதிகளில் மடடுறம இந்த நரிகள் 
காணப்படுகின�ை. காடழிப்பாலும், 
நகரமயமா்தோலும் இெறறின ொழிடப்பகுதி 
சு ரு ங கி க் வக ா ண் றட  ெ ரு கி � து . 
ற்தசியபபூஙகானெ ஒடடிய ்பகுதிகளில் 
ெசிக்கும் ெளரபபு நாய்கள் மறறும் வ்தரு 
நாய்களின ்தாக்கு்தல்களாலும், அெறறிடம் 
இருநது ்பரவும் றநாய்களாலும் இந்த 
நரிகளில் சிே இ�நதுற்பாகின�ை . 
இ ன வை ா ரு பு � ம்  ற க ா ழி க ன ள 
றெடனடயாடுகின�ை எனறு வ்சால்லி 
ம னி ்த ர க ளு ம்  இ ெ ற ன� க் 
வகானவ�ாழிகின�ைர. 

கோக்கும் முயற்சிகள்

சிறே அரசு 1929-ஆண்டு ஏற்படுததிய 
உயிரிைப்பாதுகாபபுச் ்சடடம் இந்த 
நரியிைதன்த றெடனடயாடுென்தத 
்தண்டனைக்குரிய  கு ற � ம்  எனறு 
ெனரயறுததுள்ளது. ஆைால் இனறும்கூட 
சிே இடஙகளில் இனெ றெடனடயாடப 
்ப டு கி ன � ை .  கு ளி ர க ா ே த தி ல் 
ற்தசியபபூஙகானெவிடடு வெளிறயறும் 
நரிகள் றநாய், வி்பதது உள்ளிடட ்பல்றெறு 
காரணஙகளால் மரணமனடகின�ை. 
குன�ொை எண்ணிக்னகயிறேறய இருக்கும் 
இந்த நரியிைம் நீடிததுப வ்பருகுெ்தன 
ெழிறய்தான அஙகிருக்கும் உயிரச்சூழல் 
காக்கப்பட முடியும் என்ப்தால், பூஙகானெ 
ஒடடிய கிராமஙகளில் ெசிக்கும் விெ்சாயிகள், 
மாணெரகள் ஆகிறயாருக்கு இெறன�ப்பறறிய 
விழிபபுணரவு ஏற்படும் ெனகயில் அரசு 
்பரபபுனரகள் வ்சய்துெருகி�து. 

்பல்றெறு றமம்்பாடடு முயறசிகளுக்கு 
இனடறய இெறறின எண்ணிக்னக 2016-ஆம் 
ஆண்டில் அறுநூன�த ்தாண்டிவிட, 
்பனைாடடு இயறனகப ்பாதுகாபபுச் ்சஙகம் 
(International Union for Conservation of Nature 
- IUCN) இெறன� மிகவும் அருகிவிடட 
உயிரிைம் (Critically endangered) என� 
்படடியலில் இருநது நீக்கி அருகிெரும் 
உயிரிைம் (Endangered) என� ்படடியலுக்கு 
மாறறியுள்ளது. 

வ்போதுபவ்ப�ர டோரவினின் நரி  
(Darwin's fox)

அறிவி�ல வ்ப�ர   றலக்ககலோவ்பகஸ் 
ஃபுலறெபஸ்  
(Lycalopex fulvipes)

்தறல உட்்பட 
உடல நீளம் 

48 – 60 வசெ.மீ

ெோலின் நீளம்  17 – 26 வசெ.மீ
உடல எறட  4 கிகலோெற்
ஆயுள்்கோலம் இ�ற்ற்கசசூழலில  

7 ஆணடு்கள்
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தக�லும் தோமைசும் 
்போம்புகள்

கணத & ஓவியம்  
அகசெோக ் ோஜக்கோ்போலன்

்போம்பு்களில 2,700ககும் 
அதி்கமோன ெற்க்கள் உணடு. 
அதில நூற்றில ஒரு 
விழுக்கோடுககும் 
குறைெோனறெக� 
நசசுப்போம்பு்கள் (<1%).

"இந்தோ ஏெோள், ஒரு 
ஆபபிள் செோபபிடு"

"நீ விஷப்போம்்போ? அ்த மு்தலல 
வசெோலலு!”

்போம்பிற்கு ்கண இறம்கள் கிறட�ோது.

"நோங்கள் ்கண்கறளத் திைநது 
றெத்க்த தூஙகுகெோம்!"

்போம்பிற்குக  
்கோது்கள்  
கிறட�ோது.

"நீங்க வசெோலெது எதுவும் 
எனககு க்கட்்கல!"

"நோன் ஒன்னும் 
வசெோலலறலக�! க்பசெோம 

புலறல 
வமன்னுககிட்டிருநக்தன்."

்போம்பு்களுககு அதிரவு்கறள 
உணரும் திைன் உணடு. 
மனி்தகனோ, விலஙக்கோ 
வநருஙகும் க்போது, நிலத்தில 
ஏற்்படும் அதிரெறல்கறளப 
்போம்பு்கள் ்தங்கள் 
ெயிற்றுபபுைச வசெதில்கள் 
மூலம் உணரநது வ்கோள்ளும்.
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ஒரு ்போம்பு அ்தன் ெோற�விட மூன்று மடஙகு வ்பரி�்தோ்க இருககும் 
இற்ற�ககூட  விழுங்க முடியும். ்போம்பு்கள் ஒரு முழு புலிற� 
விழுஙகி� நி்கழவு்கள் உள்ளன.

"மோமோ, நீங்க  
எஙக்க இருககீங்க?"

்போம்பு மூககினோல சுெோசிப்பதிலறல, நோககு்களோல 
சுெோசிககிைது, அடிக்கடி நோகற்க வெளிக� நீட்டுெது 
சுெோசிக்கவும், கமோப்பம் பிடிப்ப்தற்கும் ்தோன்.

"நலல ெோசெறன மலர்கள். 
மிக்க நன்றி!"

்போம்பு்களோல மி்க ெழெழப்போன ்தற்யிகலோ ்கணணோடி மீக்தோ ஊரநது 
க்போ்க முடி�ோது.

"என்னோல 
முடி�கல!"

"நமகவ்கலலோம் இந்த மோதிரி 
வசெோகுசு ெோழகற்கவ�லலோம் 

ஒத்துெ்ோது!"
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