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ெடசென்னை்ை ஒட்டி அ்ைந்துள்ள காட்டுப்பளளியில் 
பிப்ரவரி ைாதம் எடுககப்பட்ட பு்கப்படஙகள இ்வ.
அஙகுள்ள மின ககாபு்ரம் ஒனறில் 25 குஞ்சுகளுடன  
7 ச்பலிகன ்பற்வக கூடுகள  அ்ைந்துள்ளனை.

்பழகவறகாடு ெ்ரணாலைத்த ஒட்டி இருககும் 
சகாறற்லயின உப்பஙகழி, ெதுபபு நிலஙகள, கழுகவலி 
்பகுதிகள ைறறும் காட்டுப்பளளியின ைணல் குனறு ைறறும் 
ஊதது கு்ளஙகள ்பற்வகள ்பாதுகாபபு முககிைததுவம் 
வாயந்த இடஙக்ளாக ்பாதுகாககப்பட கவண்டிைதன 
அவசிைத்த இபபு்கப்படஙகள உணர்ததுகினறனை.

பு்கப்படம்: க்ராஹித னிவாென
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ஆசிரியர ்பக்கம்

ஒரு யுததததின ைததியில் இந்த இத்ழ தைாரிததிருககிகறாம். 
யுகச்ரயினுககும் ்ரஷைாவுககுைானை யுததம் ்பறறி ச்பாது ெமூகமும் 
ஊடகஙகளும் காட்டிை ்ப்த்ப்தபபும் அகக்றயும் நிைாைைானை்வகை. 
யுததம் ைானுடக குலததிறகு எதி்ரானைது எனகிற நி்லயிலிருந்து எழுந்த 
வலுவானை கு்ரல்களும் மிக உண்்ைைானைதும் நிைாைைானைதும்.

ஆனைால் நாம் கண்ணுககு சதரிைாத, இனசனைாரு கைாெைானை 
யுததத்தயும் எதிர்சகாண்டிருககிகறாம். அது ்பறறிை அகக்றயினறி அந்த 
யுததததுககானை ஆயுதஙக்்ள சதாடர்ந்து வழஙகிக சகாண்டிருககிகறாம்.

இந்த இதழ் க்பசுவது அந்த யுததம் ்பறறிதான. காலநி்ல ைாறறம், 
ைானுடம் ெந்திததுக சகாண்டிருககும் மிக கைாெைானை யுததம். இந்த சநாடி 
நாம் நடவடிக்க எடுககத சதாடஙகவில்்ல எனறால் மிக நிசெைைாக 
கதாறறுவிடுகவாம். இந்த இதழின முகபபுக கட்டு்்ர அ்ததான க்பசுகிறது. 
உலகின ச்பரும்்பாலானை ைககள மீதானை கந்ரடி க்பா்ராக காலநி்ல ைாறறம் 
இருககும் எனறு எசெரிககிறது ெமீ்பததில் சவளிைானை ஐ.பி.சி.சி அறிக்க. 
க்பரிடர்களும் ச்பருந்சதாறறுகளும் இைல்பு நி்லைாகிவிடக கூடும் எனகிறது 
அந்த அறிக்க.

இந்த இருள கவிந்த க்பார் சூழலில் சினனை ஒளிககீறறாக உலக்ளவில் 
இருககும் ஒரு நம்பிக்க்ையும் இந்த இதழ் க்பசுகிறது.

ைார்ச 8 ெர்வகதெ ைகளிர் தினைம்.
்பல க்பா்ராட்டஙகள சதாடுதது தஙகளுககானை சில அடிப்ப்ட 

உரி்ைக்்ள ச்பண்கள சவனசறடுதத்த குறிககும் நாள. ச்பண்களின 
க்பா்ராட்டம் என்பது சதாடர்க்த.

இனற்ளவும் ச்பண்கள அடிப்ப்ட உரி்ைகளுககாக உலகின ்பல 
மூ்லகளில் க்பா்ராடிக சகாண்டிருககிறார்கள. அதில் ஒனறாக சூழலுககானை 
க்பா்ராட்டஙகளும் இருககினறனை.

உண்வ, தண்ணீ்்ர, நிலத்த, சுததைானை காற்ற அசசுறுததும் சூழல் 
பி்ரச்னைகளுககாக சதாடர்சசிைாக ச்பண்கள உலசகஙகும் க்பா்ராடி 
வருகிறார்கள. கா்ரணம், சூழல் பி்ரச்னைகள முதலில் ச்பண்க்்ளதான 
்பாதிககும். உலசகஙகும் விளிம்புகளில் வாழும் ச்பண்கள, தண்ணீருககாக 
்ைல் கணககில் நடககிறார்கள. உணவு ்பாதுகாபபு ககளவிககுட்்படுததப்படும் 
க்பாது ச்பண்களதான முதலில் ்பதறறப்படுகிறார்கள. அதனைால் சூழ்ல 
்பாதுகாககும் உணர்வும் அது அசசுறுததலுககு உள்ளாகும் க்பாது க்பா்ராடும் 
உணர்வும் ச்பண்களிடம் இைல்பிகலகை இருககிறது.

ஆபபிரிககாவில் சதாடஙகி கூடஙகு்ளம் வ்்ரயில் சூழல் பி்ரச்னைகள 
சவடிககும் க்பாசதல்லாம் ச்பண்கள முனனைணியில் நினறு க்பா்ராடுவதன 
கா்ரணம் இதுதான. வாஙகாரி ைாததாய முதல் ையிலம்ைா வ்்ர ்பல 
உதா்ரணஙகள சொல்லலாம்.

ைகளிர் தினைத்த முன ்வதது இது ்பறறியும் க்பசுகிறது பூவுலகின 
இந்த இதழ்.

சூழல் ச்பாதுசவளியில் ச்பண்கள ்பறறியும், ைாதவிடாயககானை ‘நீடிதத 
உ்பக்ரணஙகள’ எனறு வி்ளம்்ப்ரப்படுததப்படும் ச்பாருட்கள ்பறறியும் 
கட்டு்்ரகள இடம் ச்பறறிருககினறனை.

முககிைைாக காடுகளிலிருந்து சவளிகைறறப்படும் சதால்குடி ைககளின 
பி்ரச்னைக்்ள க்பசும் மூகம்ைா காடு சிறுக்தயும் இந்த இதழில் இருககிறது. 
“சவளில க்பாயி்ரலாம், ஆனைா வாழ முடிைாது ைகக்ள” எனகிற மூகம்ைாவின 
கு்ரல்தான இனறு விளிம்புகளில் வாழும் எல்லா ைககளின கு்ரலும். இந்த 
கு்ரலின நி்ராகரிபபில் உலகம் தனைககானை குழி்ை கதாண்டிக சகாண்டிருககிறது.

மூகம்ைா க்பானற க்பா்ராடும் ச்பண்களின கு்ரலுககு சகாஞ்ெம் செவி 
ொயததால், உலகம் தன்னை காலநி்ல ைாறறம் எனனும் க்பாரிலிருந்து 
காப்பாறறிக சகாள்ளலாம்.

அது நடககும் எனறு நம்புகவாம்.

ஆசிரிைர்
க்கா.சுந்தர்ாஜன்

கவு்ரவ ஆசிரிைர்
மருத்துெர கு.சிெ்ாமன்

நிர்வாக ஆசிரிைர்
்கவி்தா மு்ளி்த்ன் 
சதீஷ் வலட்சுமணன்

இ்ண ஆசிரிைர்
ெழக்கறிஞர சுந்த்்ாஜன்

ஆசிரிைர் குழு
ெழக்கறிஞர மு.வெற்றிச்வசலென்

ஜீகயா டாமின்

மினமினி ஆசிரிைர்
க்கா.்ாஜா்ாம்

இதழ் ஒருஙகி்ணப்பா்ளர்
்பாரத்தி்பன்

இதழ் வடிவ்ைபபு
எம் கிரிகயட்டிவ்

பூவுலகின் நண்பர்கள்
்ப்ழை எண் 29/2,

புதிை எண் 6/2 12 ஆவது சதரு,
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நெகிழிக் குப்பைகளில் குறிபபைபாகப 
பைல்்லடுக்கு நெகிழி (Multilayered 
Plastic) இன்று ஒரு நபைரும் சூழல் 

சிக்க்லபாக உருநெடுத்து ெருகிறது. க்ைகளில் 
விறகபபைடும் சிபஸ் பைபாக்நகட்டுகள், பிஸ்நகட் 
பைபாக்நகட்டுகள் பைதபபைடுத்தபபைட்ைப பைழச்பாறு 
பைபாக்நகட்டுகள், ்பாக்்்லட் நபைபாட்ை்லஙகள் 
உட்பைை எல்்லபா  ஷபாம்பு  எணநணெய் 
்ஷ்ஷக்களும் (Sachets) மறுசுழறசி ந்ய்்ய்ெபா 
அல்்லது ் ெறு எநத விதத்திலும் பை்யன்பைடுத்த்ெபா 
அல்்லது பைபாதுகபாபபைபாக அழிக்க்ெபா முடி்யபாத 
பைல்்லடுக்கு நெகிழி்யபால் ஆன்ெ. உ்லகின் மிக 
அதிக  அளவு பைல்்லடுக்கு நெகிழிப நபைபாருட்க்ள 
விறபை்ன ந்ய்யும் நிறுெனஙகளில் ஒன்றபான 

யுனிலீெர் நிறுெனம் பை்ல்கபாடி ந்்லவில் 
பைல்்லடுக்கு நெகிழிக் கழிவுக்ள மறுசுழறசி 
ந்ய்ெதபாகச ந்பால்லி நிறுவி்ய ஆ்்ல்்ய 
்மீபைத்தில் எநத அறிவிபபுமின்றி மூடி்யது 
இஙகு குறிபபிைத்தக்கது.  

இநநி்்லயில் பைல்்லடுக்கு நெகிழி்்ய 
முழு்ம்ய பா க த்  த்ைந்ய்்யக் ்க பா ரி 
நபைஙகளூரு்ெச ்்ர்நத கிருஷணெபா, 
ந்ன்்ன்்யச ்்ர்நத ஆணைனி ரூபின் 
கிளநமணட் மறறும் ் ரெணென் ஆகி்ய மூன்று 
சூழலி்யல் ஆர்ெ்லர்கள் இ்ணெநது இன்று 
நதன்மணை்லப பைசு்மத் தீர்பபைபா்யத்தில் மனு 
ஒன்்ற தபாக்கல் ந்ய்துள்ளனர். சூழலி்யல் 
ந்்யல்பைபாட்ைபாளர்களபான கிருஷணெபா (குப்பை 

ஒழிக்கப்படுமா 
்பல்லடுககு 
நெகிழி? 

ஜீய�ோ டோமின்
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்்கரிக்கும் நதபாழி்லபாளர் பிரதிநிதி), ஆணைனி 
கிளமணட் ரூபின் (கபாட்டுயிர் ஆர்ெ்லர்) 
மறறும் ் ரெணென் (மீனெர் பிரதிநிதி) ஆகி்்யபார் 
தஙகள் மனுவில் ஏன் பைல்்லடுக்கு நெகிழி 
முழு்ம்யபாகத் த்ை ந்ய்்யபபைை்ெணடி்யதபாக 
இருக்கிறது என்பை்த பைல்்ெறு முக்கி்யத் 
தரவுக்ளபாடு குறிபபிட்டிருநதனர். 

மறுசுழறசி ந்ய்்யமுடி்யபாத, மபாறறுப 
பை்யன்பைபாடுகள் இல்்லபாத, மறறும் எரிவு்்லகளில் 
(Incinerators) எரித்து ஆறற்லபாகத் திரும்பைப 
நபைறமுடி்யபாத (Energy recovery)  பைல்்லடுக்கு 
நெகிழியின் உறபைத்தி்்யயும் பை்யன்பைபாட்்ையும் 
2 ஆணடிறகுள் (அதபாெது 2020க்குள்) 
முழுதுமபாகத் த்ை ந்ய்்ய ்ெணடுநமன்று 
ஒன்றி்ய அரசின் 2018 ஆம் ஆணடு நெகிழிக் 
கழிவு ்ம்லபாண்ம விதிகள் நதளிெபாகச 
ந்பான்னபிறகும் அரசு மறறும் அதிகபாரிகளின் 
அ்லட்சி்யத்தபால் பைல்்லடுக்கு நெகிழி்யபானது 

நதபாைர்நது உறபைத்திச ந்ய்்யபபைடுெதபாக 
அெர்கள் குறறம் ் பாட்டியுள்ளனர். 

நெகிழி உட்பைை கபாகிதம், அலுமினி்யம் 
்பைபான்ற பைல்்ெறு அடுக்குகளபா்லபான பைல்்லடுக்கு 
நெகிழி்்ய எரிபபைதுகூை கடு்ம்யபான 
சுறறுசசூழல் மறறும் உைல்ெ்லப பைபாதிபபுக்ள 
ஏறபைடுத்தக்கூடி்யது என்பை்தப பைல்்ெறு 
தரவுகள்மூ்லம் அெர்கள் தஙகள் மனுவில் 
சுட்டிக்கபாட்டியிருக்கின்றனர். அரசின் 
நெகிழித்த்ைகள் நபைரும்பைபாலும் கபார்பை்ரட் 
நிறுெனஙகளுக்குச ்பாதகமபாக இருபபை்தயும் 
அெர்கள் கெனபபைடுத்தி உள்ளனர். இநத 
பைல்்லடுக்கு நெகிழி்யபானது நபைபாதுெபாக 
ந பைருநிறுெனஙகள பால்  வி ற க ப பைடும் 
ந பை பா ட் ை ்ல ங க ளி ல்  ம ட் டு ் ம 
பை்யன்பைடுத்தபபைடுகிறது என்பைது இஙகு 
குறிபபிைத்தக்கது. நைட்ரபா ் பைக் (Tetra Pak Pvt. 
Ltd) நிறுெனம் மட்டும் 2020-21 இல் 2,25,360 
நமட்ரிக் ைன்கள் பைல்்லடுக்கு நெகிழி்்ய 
உ ற பை த் தி  ந ் ய் து  அ ் த  சூ ழ லி ல் 

க்லக்கவிட்டிருக்கிறது என்று அெர்கள் தஙகள் 
மனுவில் குறிபபிட்டிருக்கின்றனர். 

உறபைத்தி்யபாகும் நமபாத்த பைல்்லடுக்கு 
நெகிழியின் அளவு, அ்ெ ்க்யபாளபபைட்ை 
விதம் மறறும் ‘நீட்டிக்கபபைட்ை உறபைத்தி்யபாளர் 
நபைபாறுபபு’ (EPR) அமல்பைடுத்தபபைட்ை விதம், 
2016 ஆம் ஆணடின் நெகிழிக் கழிவு ் க்யபாளுதல் 
விதிகள் அடிபபை்ையில் எடுக்கபபைட்ை 
ெைெடிக்்ககள் குறித்த ஆெணெஙக்ள ெழஙக 
அரசுக்கு உத்தரவிைக்்கபாரி பைசு்மத் 
தீர்பபைபா்யத்தின் முன் மனுதபாரர்கள் இ்ைக்கபா்ல 
்கபாரிக்்க ்ெத்திருக்கின்றனர். அத்்தபாடு 
பைல்்லடுக்கு நெகிழி குறித்தபான ஒன்றி்ய அரசின் 
20 1 6 ஆம் ்ட்ைஙக்ள முழு்ம்யபாக 
அமல்பபைடுத்தவும் அ்த மீறும்பைட்்த்தில் 
்ட்ைபபூர்ெ ெைெடிக்்ககள் எடுக்கவும் 
அரசுக்கு உத்தரவிை தஙகள் மனுவில் 
்கபாரியுள்ளனர்.

இம்மனு மீது 18.02.2022 அன்று நதன்மணை்ல 
்தசி்ய பைசு்மத் தீர்பபைபா்யத்தின் நீதித்து்ற 
உறுபபினர் ரபாமகிருஷணென் மறறும் நிபுணெத்துெ 
உறுபபினர் ் த்்ய்கபாபைபால் ஆகி்்யபார் நகபாணை 
அமர்வு வி்பார்ன ெைத்தி்யது. மனுதபாரரின் 
்கபாரிக்்க்்ய தமிழெபாடு ,  ஆநதிரபா , 
நத்லஙகபானபா, ்கரளபா, கர்ெபாைகபா ஆகி்ய 
மபாநி்லஙகளின் மபாசு கட்டுபபைபாடு ெபாரி்யம், 
மத்தி்ய மபாசு கட்டுபபைபாடு ெபாரி்யம் மறறும் 
மனுதபாரரபால் குறறம் ் பாட்ைபபைட்ை நிறுெனம் 
ஆகி்்யபார் இநத பைல்்லடுக்கு நெகிழி 
உ ற பை த் தி ் ்ய க்  க ட் டு ப பை டு த் த 
்மறநகபாள்ளபபைட்ை ெைெடிக்்ககள் குறித்து 
பைதி்லளிக்குமபாறு உத்தரவிட்டுள்ளது.

பைல்்லடுக்கு நெகிழியின் உறபைத்தி்்யயும் 
பை்யன்பைபாட்்ையும் முழு்ம்யபாகத் த்ை 
ந்ய்்யபாமல் சூழ்்ல அசசுறுத்தும் நெகிழிப 
பிரசசி்ன்்ய எநதவிதத்திலும் ்ரி ந்ய்்ய 
முடி்யபாது என்பை்த ்யதபார்த்தமபான உண்ம.

 இந்த பல்லடுக்கு நெகிழியானது நபாதுவாக நபருநிறுவனஙகளால விறகபபடும் 

நபாட்ட்லஙகளில மடடுமம பயனபடுத்தபபடுகிறது எனபது இஙகு குறிபபி்டத்தக்கது
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சூழல் செய்திகள்
தமிழ்நாட்டில் ் ைட்க்ராகார்்பன 
கிணறுக்ளால் ஏற்பட்ட சுறறுசசூழல் 
்பாதிபபுக்்ள ஆ்ராை க்ப்ராசிரிைர் 
சுல்தான இஸ்ைாயில் த்ல்ையில் 
அ்ைககப்பட்ட 7 க்பர் சகாண்ட குழு 
தனைது அறிக்க்ை 17.02.2022 
அனறு தமிழ்நாடு சதாழிறது்ற 
செைலா்ளர் கிருஷணன இ.ஆ.்ப. 
அவர்க்்ளச ெந்திதது வழஙகினைர். 
காவிரி சடல்டாவில் ் ைட்க்ராகார்்பன 
கிணறுகள கதாண்டி எண்சணய, 
எரிவாயு  எடுககப்பட்டதால் 
அப்பகுதியில் நிலம் ைறறும் நீர்வ்ளம் 
ைாெ்டந்துள்ளதாகவும் ஓ.என.ஜி.சி. 
நிறுவனைம் கழிவுக்்ளக ் கைாண்ட 
மு்றகளில் ்பல்கவறு தவறுகள 
இருந்த்தயும் குழு தனைது 
அறிக்கயில் குறிபபிட்டுள்ளதாக 
தகவல்.

சென்னையில் அ்ைந்துள்ள 
ஐ.ஐ.டி. சைட்்ராஸ் வ்ளாகததில் 
சதாடர்சசிைாக ைானகள இறந்து 
வருவது ்பறறி விொரிகக 
தமிழ்நாடு வனைதது்ற 
உதத்ரவிட்டுள்ளது. 2021ம் 
ஆண்டு ஜூ்ல முதல் டிெம்்பர் 
வ்்ரயிலானை காலததில் ைட்டும் 
35 ைானகளும் நடப்பாண்டில் 7 
ைானகள வ்்ரயிலும் ஐ.ஐ.டி. 
வ்ளாகததில் உயிரிழந்துள்ளனை. 
வ்ளாகததில் வாகனைஙகள 
கைாதியும், நாயக்ளால் 
கவட்்டைாடப்பட்டும், 
குப்்பக்்ள உணவாக 
உட்சகாண்டும் ைானகள 
இறப்பது சதரிை வந்துள்ளது. 
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ைனனைார் வ்்ளகுடா ைறறும் ்பாக விரிகுடா 
்பகுதிகளில் உள்ள கடல்வாழ் உயிரினைஙகள 
சகால்லப்படுதல் ைறறும் கடததப்படுத்லத 
தடுககவும் அரிைவ்க தாவ்ர, விலஙகு வ்ககள 
கடததப்படுவ்தத தடுககவும் சிறபபு ்பயிறசி ச்பறற 
்பணிைா்ளர்க்்ளக சகாண்டு கடல்ொர் உைர் 
இலககுப்ப்ட்ை அ்ைகக  தமிழ்நாடு 
வனைதது்ற முடிவு செயதுள்ளது.  முதறகட்டைாக 
இ்ரண்டு குழுகக்்ள உருவாகக ரூ்பாய 1 ககாடிகை 
9 லட்ெதது 65 ஆயி்ரம் ஒதுககி அ்ரொ்ணயும் 
சவளியிடப்பட்டுள்ளது.

சூழல் செய்திகள்
வ்ளர்பபு ைா்னைக்்ள 
இடைாறறம் செயயும் 
உரி்ைைா்ளர்களுககு புதிை 
வழிகாட்டு சநறிமு்றக்்ள 
தமிழ்நாடு வனைதது்ற 
சவளியிட்டுள்ளது. வ்ளர்பபு 
ைா்னைக்்ள இடைாறறம் 
செயை ைா்னையின 
அதிகா்ரபபூர்வ 
உரி்ைைா்ளர் ைட்டுகை 
விண்ணபபிகக முடியும். 
ைாவட்ட வ்ளர்பபு ைா்னைகள 
நலவாழ்வுக குழுவின 
அறிக்க ைறறும் உடல் 
தகுதி ொனறிதழ் ெைர்பபிகக 
கவண்டும் உளளிட்ட 14 
விதிகள அதில் இடம் 
ச்பறறுள்ளனை.
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ம்ழ ஓய்நதுவிட்ைதபால் ெம்்மப 
்பைபா்ல்ெ பூசசிகளும் தன் 
இ்யல்புக்கு திரும்புகின்றன. ம்ழ 

நபைய்யும் முன் தபாழப பைறநத தட்ைபான்கள் 
இப்பைபாது ஒ்ர இைத்தில் அமர்நதெபாறு 
நெயிலில் கபாய்கின்றன. பூசசிகள் குளிர் ரத்த 
உயிரிகள்(Cold blooded animals); என்ெ தஙகள் 
உைல் நெபபைநி்்ல்்ய ்மனில் நகபாள்ள,  
நெளிபபுற  நெபபைம் இன்றி்ய்ம்யபாத 
்த்ெ்யபாகின்றது.

குறிப்பு 1: உ்லகில் ெபாழும் உயிர்கள் 
்யபா்ெயும், நெபபை ரத்த உயிர்கள், குளிர் ரத்த 
உயிரினஙகள் என்று பிரிக்க்லபாம். நெபபை 
ர த் தம்  ந க பாணை்ெகளுக்கு  உைல் 
ந ெ ப பை நி ் ்ல ்ய பா ன து ,  ந ெ ளி ப பு ற 
நெபபைநி்்ல்்யக்  கபாட்டிலும் அதிகமபாக 
இருக்கும். இ்ெகள் நெபபைச ்மநி்்ல்்ய 
நிறுவிப பைரபாமரிக்கநென்்ற பைரிணெபாம 
த க ெ்ம ப பு கள்  ந க பாணடிரு க் கு ம் : 
மனிதர்களபாகி்ய ெ பாம்  வி்யர்்ெ்்ய 

நெளி்்யறறி உைல் நெபபைச ்மநி்்ல 
நகபாள்கி்றபாம்; பைற்ெகளுக்கு இறகுகள் 
உதவுகின்றன. குளிர் ரத்தப பிரபாணிகள், 
சூரி்யனின் நெபபைத்தில் கபாய்நது தம் உைல் 
நெபபை  நி்்ல்்யப  ந பைறுகின்றன . 
பைட்ைபாம்பூசசி, தட்ைபான் முதலி்ய பூசசிகள் 
நெயில் ெநதவுைன் அதில் கபாய்நது ஆறறல் 
நபைறுகிறது.

 என் வீட்டுத் ்தபாட்ைத்தில் மல்லி்க, 
்ரபாஜபா, நெட்சி (இட்லிப பூ), ந்ம்பைருத்தி 
ஆகி்ய ம்லர்ச ந்டிகளும், தக்கபாளி ்பைபான்ற 
கபாய் தரும் தபாெரஙகளும் உணடு. இ்ெகளுக்கு 
நீர் ஊறறவும், உரம் ் ெக்க ந்ல்லும்்பைபாதும் 
அ தி ல்  ெ பா ழு ம்  சி று  உ யி ர் க ளி ன் 
ெைெடிக்்கக்ள கெனிப்பைன். ெம் வீட்்ைச 
சுறறி இருக்கும் சிறு தபாெரஙக்ள கூை 
பூசசிகள் ் பைபான்ற சிறறுயிர்களுக்கு முக்கி்யமபான 
்மக்்ரபா-சூழல் அ்மபபு தபான்.   அதில் 
மல்லி்க இ்்லகளின் ஊ்ை அதுெ்ர 
ஆைபாமல் அமர்நதிருநத சிறு ெணணெத்துபபூசசி 

பூச்சிகளுக்குமான பூவுலகு – 2

ை்ரப்பட்்ட க்பால் 
உருவம் சகாண்ட 
கும்பிடுப பூசசி

அமர போரதி
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நமல்்ல சிலிர்த்தது ் பைபால் இருக்க, நெருஙகிப 
பைபார்த்்தன்.

M a n t i s  எ ன் று  ஆ ங கி ்ல த் தி ல் 
அ்ழக்கபபைடும் கும்பிடுப பூசசி ஒன்று 
அத்ன பிடித்து, தன் ெ்ளநத முன் 
்ககளில் ெசுக்கிக் நகபாணடிருநதது. தன்  
இ்ர்்யப  பைறறி  ெ சு க் கநென்்ற 
இபபூசசியின் முன்னிரு கபால்கள் ெ்ளநத, 
முட்கள் நகபாணை ்ககள் ்பைபான்று 
பைரிணெமித்து உள்ளது; ்மலும் இ்ெ  
ம்றநதிருநது தபாக்கி  இ்ரக்நகபால்லும் 
பிரபாணிகள் (ambush predators); அதறகபாக்ெ 
மரபபைட்்ை நிறத்திலும், இ்்லப பைச்் 
நி ற த் தி லு ம்  பை ரி ணெ பா ம  ெ ள ர் ச சி 
அ்ைநதிருக்கின்றன. இநதக் கும்பிடுப 
பூசசி இ்்ல்்யபாடு இ்்ல ்பைபா்ல்ெ 
பைச்்்யபாக இருநததபால் ெணணெத்துபபூசசி 
எளிதபாக சிக்கிக் நகபாணடுவிட்ைது. அடுத்த 
நகபாஞ் நிமிைஙகளில் கடித்து குதறபபைட்ை 
ெணணெத்துபபூசசியின் சிறகுப பைபாகஙகள் 
மட்டு்ம மிஞசின!

குறிப்பு 2: சி்ல கும்பிடுப பூசசியினஙகளின் 
ஒரு தனித்துெமபான இ்யல்பு sexual cannibal-
ism; அதபாெது இ்ணெ ்்ர்நத பின்னர் 
ஆண பூசசி்்ய நபைண பூசசி கடித்து 
்பாபபிட்டுவிடும். நபைண பூசசி முட்்ைக்கு 
ஆண பூசசி்்ய புரதச ் த்தபாக இவெ்கயில் 
மபாறுகிறது.

எச்சில் பூச்சி:

ந்டிகளுக்கு ெடு்ெ மு்ளத்த புல் 
ஒன்றில் ்யபா்ரபா எசசில் துபபி ்ெத்தது 

்பைபான்று நு்ர; இ்த நீஙகள் புறகளில், புதர்களில் 
கணடிருக்க்லபாம். இதுவும் ஒரு பூசசியின் ் ெ்்ல 
என்றபால் ெம்புவீர்களபா? Froghopper அல்்லது Spit-
tle Bug   என்று ஆஙகி்லத்தில் அ்ழக்கபபைடும் 
எசசில் பூசசியின் இளரி (nymph) தபாெரஙகளின் 
்பா்ற உறிஞசி நு்ர்யபாக்கும். இநத நு்ர 
இ்ரக்நகபால்லிகளிைம் இருநது ஒளிநதிருநது 
தபபைவும், நெளிபபுற நெபபைநி்்ல மபாறறஙகளில் 
இருநது கபாக்கவும் உதவுகின்றது(insulation).

இலைநெட்டித் யேனீ!

்தனீக்கள் என்றபா்்ல ெம் நி்னவுக்கு ெருெது 
அதன் கூடி ெபாழும் கட்ை்மபபும், கூடும் தபான். 
ஆனபால் சி்ல ெ்க ் தனீ இனஙகள் தனி்யபாக்ெ 
ெபாழும் இ்யல்பு்ை்ெ. எஙகள் வீட்டு ் ரபாஜபா 
ந்டியின் இ்்லக்ள அழகி்ய அ்ரெட்ை 
ெடிவில் நெட்டிக் கபாலில் மடித்துச ந்ல்லும் 
இ்்லநெட்டித் ்தனீ ஒன்்ற ்மீபைத்தில் 
கண்ைன். ்ரபாஜபாவின் இ்்லகள் ்ற்ற 
தடிமனபானது; அது ்தனீயின் கூட்்ை 
ெலுெபாக்கும். நெட்டி்ய அநத இ்்லத் துணடுக்ள 
எஙகள் வீட்டிலுள்ள உபை்்யபாகிக்கபாத நீர்க்குழபாயில் 
நகபாணடு ந்ன்று அங்க சிறு கூை்மக்கிறது 

இ்ல க்பானற தகவ்ைப்பால் ஒளிந்திருந்து  
கவட்்டைாடும் mantis
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இபபூசசி.  இநதக் கூட்டில்தபான் நபைண ் தனீ 
முட்்ையிடும்; ெளர்நது நெளிெரும் 
இளரிகளுக்கு  இ்்லத்  துணுக்குகள் 
உணெெபாகவும் அ்மயும்.

ஒட்டுண்ணிக் குளவி

்தனீக்க்ள பைறறி ந்பால்லும்்பைபாது தபான் 
அதன் உறவினரபான குளவி குறித்த நி்னவு 
ெருகிறது. அண்மயில் ஒட்டுணணி குளவியின் 
இ்யல்்பை ்ெரடி்யபாகக் கபாணெ முடிநதது. 
ந்ஙகுளவி என்று ஊரபாரபால் அ்ழக்கபபைடும் 
இது Spider Wasp குடும்பைத்்தச ்்ர்நத 
ஒட்டுணணி; இது சி்லநதிகளின் உைலில் 
முட்்ையிடும். பைறநது ெநது சி்லநதியின் ் மல் 
நகபாட்டி அதில் ம்யக்கமுறும் திரெத்்த 
ந்லுத்தும். ம்யக்கத்தில் தன்னி்யல்்பை 
இழக்கும் சி்லநதி்்ய இழுத்துச ந்ன்று 
ம்றவிைத்தில் ்ெத்து அதன் உைலுக்குள் 
முட்்ையிடும்.

சிைந்தில� இழுத்துச் நெல்லும் குளவி

முட்்ையில் இருநது நெளிெரும் இளரிகள் 
சி்லநதியின் உை்்ல உணெெபாக்கி ஆறற்்லப 
நபைறும். இரக்கமறற இ்யல்பைபாகத் நதரிநதபாலும், 
பைரிணெபாமத்தில் தபபிப பி்ழத்திருக்க இதுவும் 
ஒரு ெழி தபான். ் மலும் இவெ்க ஒட்டுணணி 
குளவியினஙகள் சி்லநதிகள், கரபபைபான்கள் 
்பைபான்றெறறில் முட்்ையிடுெதபால், அெறறின் 
எணணிக்்க கட்டுக்குள் இருக்கிறது; இ்யற்க 
்மநி்்லக்கு முக்கி்ய பைஙகு ெகிக்கிறது 
இக்குளவி!

கலளயில் ெளரும் பட்டோன்

கபாய்கறிகள் ெளரும் பைகுதியில், அ்ெகளின் 
ஊ்ை தபானபாக்ெ புளி்யபா்ரக் கீ்ர 
மு்ளத்து ெளர்கிறது. க்ளச ந்டி்யபான இது, 
ெணணெத்துபபூசசி ஒன்றின் ெபாழக்்கச 
சுழறசியில் முக்கி்ய பைஙகு ெகிக்கிறது. Pale Grass 
Blue என்னும் நீ்லன் ெ்கப பைட்ைபானுக்கு இது 
தபான் ஓம்புபபையிர் (host plant). மிகசசிறி்ய 
அளவில் புளி்யபா்ர இ்்லக்கடியில் 
முட்்ையிட்டு, நெளிெரும் புழு அத்தபாெரத்்த 
உ ண டு  ெ ள ர் ந து  ் த பா லு ரி த் து 
பைட்ைபாம்பூசசி்யபாகும். பின்னர் இ்ணெ கூடி 
அ்த புளி்யபா்ர ெ்கச ந்டி ஒன்றில் 
முட்்ையிடும். நெடுஙகபா்லமபாக தபாெரமும் 
பூசசியும் ெபாழவி்யல் ெழி்்ய இ்ணெநத 
பைரிணெபாமம் இது.

குறிப்பு 3: பூக்கும் தபாெரஙகளுக்கும் 
குளவியினஙகள், ந்திலிறகிகள், ெணடுகள் 
ஆகி்ய பூசசிகளுக்கும் இ்ை்்ய இ்ணெநத 
பைரிணெபாம ெளர்சசி Cretaceous புவியி்யல் 
கபா்லத்தில், அதபாெது கிட்ைத்தட்ை 66 முதல் 
145 மில்லி்யன் ஆணடுகளுக்கு முன்னர் ெைநத 
ஒன்று. Coevolution என்று ஆஙகி்லத்தில் 
ெழஙகபபைடும் இத்ன விரிெபாக இனி ெரும் 
ந்திலிறகிகள் குறித்த  கட்டு்ரயில் 
கபாண்பைபாம்!

கண்ணி லெத்து இலரக்நகோல்லும் பூச்சி!

கபாய்கறிச ந்டிகளில் இருநது தள்ளி 
ெநதபால், பூசந்டிகளுக்கு  அரு்க சுெறறின் 
ஓரத்தில், கட்டிை ்ெ்்லக்கபாக நகபாட்டி்ய 
மணெல் நகபாஞ்ம் மிச்ம் இருக்கும். கபாலி்யபாக 
இருக்கும் இவவிைத்தில் ஆஙகபாங்க சிறு சிறு 
ெட்ைக் குழிகள் இருக்கின்றன! அ்ெ குழிெரி 
என்னும் Antlion இளரியின் (Larva) ்ெ்்ல. 
ெலுெபான தபா்ைகளும், மணணில் சிறு 
அ்்்ெயும் உணெர்த்தும் நுணமயிர்களும் 
தபான் இெறறின் பை்லம்.

கபால்களபால் ்லகுெபான மணெல்பைபாஙகில் சிறு 
பைள்ளம் நெட்டி உள்்ள கபாத்திருக்கும்; அநத 
ெழி்்ய ெைக்கும் சிறு எறும்பு ்பைபான்ற 
உயிர்கள் உள்்ள சிக்கி்யதும், அெற்ற தன் 
தபா்ை்யபால் கடித்துக் நகபான்று தின்னும். 
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இளரியின் இ்யல்பு தபான் இது. ெளர்நத 
நி்்லயில் தட்ைபா்ன ஒத்திருக்கும் குழிெரி ஒரு 
இரெபாடிப பூசசி; பூந்த்னயும் மகரநத 
ெ்கக்ளயும் உணெெபாகக் நகபாள்கிறது.

நெண் ெலள�க் கரபபோன்பூச்சி

 கருபபு உைலில் நெணபுள்ளிகள் நகபாணை 
ஒரு பூசசி, ்ருகுகளுக்கு ெடு்ெ நமல்்ல 
மணணில் ஊர்ெ்தக் கபாணெமுடிகிறது. 
எணணிபபைபார்த்தபால் ் ரி்யபாக இரு இறகுகளிலும் 
6 ெட்ைமபான நெள்்ளப புள்ளிகளும், உைல் 
ெடு்ெ ஒரு நெணபுள்ளியும் நகபாணைது; இது 
கரபபைபான் ெ்கப பூசசி. Domino Cockroach 
என்று ஆஙகி்லத்தில் அ்ழக்கபபைடும் இது, 
ெலி்ம்யபான  ஆறுபுள்ளி த்ரெணடி்ன 
ஒத்திருக்கும் ‘ஒபபுப்பைபாலி’ (visual mimic). 
இத்த்க்ய தகெ்மபபு இ்ரக்நகபால்லி 
களிைமிருநது இெற்றக் கபாக்கின்றது .

குறிப்பு 4 :  நபைபாதுெபாக  வீட்டின் 
அடுக்க்ளயிலும், குளி்ய்ல்றகளிலும் ெபாம் 
கபாணும் கரபபைபான்கள், 300 - 350 மில்லி்யன் 
ஆணடுகளுக்கு முன்ன்ர Carboniferous 
யுகத்தில் புவியில் ்தபான்றி்ய்ெ. அ்்ப 
்பைபாைக்கூடி்ய ெபா்ய்மப்பை நகபாணை 
இபபூசசியினஙகள், ஆர்க்டிக் பைனியிலும், 
அைபாத நெயிலிலும் கூை ெபாழப பைழகி்ய்ெ. 
பைற்ெகள், சிறு வி்லஙகுகளுக்கு இ்ர்யபாெதும், 
அழுகும் உயிரினஙக்ள உணடு ந்ரித்து, 
தபாெரஙகளுக்கு ்ெட்ரஜன் ெழஙகுெதும் 
இதன் முக்கி்ய சூழல் பைஙகு!

நகோம்புப பூச்சியின் யமயபபர்!

அடுத்து எஙகள் வீட்டுச ந்ம்பைருத்திச 
ந்டிக்கு ெரு்ெபாம்: எந்ெரமும் கருபபு 
எறும்புகள் நமபாய்த்தெபாறு இருநத கபாம்்பை 
அணுகிப பைபார்த்தபால், சிறு நகபாம்புபபூசசிகள் 
சி்லெறறின் ்ம்்ல ஏறி இறஙகி ந்ன்று 
நகபாணடிருநதன எறும்புகள். எறும்புக்கும் 
நகபாம்புப பூசசிகளுக்கும் இ்ை்்ய ஒரு 
உைன்பைடிக்்க உணடு; ெகர இ்ய்லபாத நகபாம்புப 
பூசசி இளரிக்ள எறும்புகள் ந்டியில் 
ெகர்த்தி ஆஙகபாங்க அமர உதவும். நகபாம்புப 
பூசசிகள், ந்டியின் ் பாற்ற உறிஞசி , கழிெபாக 
்தன் ்பைபான்ற திரெத்்த எறும்புகளுக்கு 
உணெெபாகத் தரும். இபபைடி்யபாக புவியின் முதல் 
்மய்பபைர் எறும்பினம் என்று ந்பான்னபால் 
அது  மி்க்யபாகபாது!

பைகலில் கபாணெபநபைறும் பூசசிகளில் 
சி்லெற்ற இக்கட்டு்ரயில் கபாட்டி்னன். பை்ல 
மில்லி்யன் ஆணடுகளபாக பி்ழத்திருக்க 
இன்னும் எத்த்ன்்யபா தகெ்மபபுக்ள 
நகபாணை பூசசிக்ள ்பாதபாரணெமபாக ெம் 
வீட்டுச சூழிலி்்ல்்ய கபாணெ முடியும்; இ்யற்க 
ெர்லபாறறின் ெபாழும் சின்னஙகள் இ்ெ.

இன்னும் சி்ல  பூசசிக்ள, குறிபபைபாக 
இரெபாடிப பூசசிக்ள அடுத்த கட்டு்ரயில் 
கபாண்பைபாம்.

இககட்டு்்ரயில்  
குறிபபிட்ட  

பூசசிக்்ளககானை
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கோ்லநி்்ல மபாறறத்திறகபான 
பைன்னபாட்டு அர்பாஙகங 
களின் குழு நஜர்மனி 

ெபாட்டின் நபைர்லினில் கபா்லநி்்ல மபாறறத்தபால் 
்மூக – நபைபாருளபாதபார மறறும்  இ்யற்க 
அ்மபபுகளில் ஏறபைட்டுள்ள பைபாதிபபுகள் 
மறறும் தகெ்மபபைதறகபான ெழிகள் குறித்த 
அறிக்்க்்ய நெளியிட்டுள்ளது.

தற்பைபாது ஐ.பி.சி.சி. தன்னு்ை்ய ஆறபாெது 
மதிபபீட்டு அறிக்்கயின் கபா்லகட்ைத்தில் 
உள்ளது. இநத ஆறபாெது அறிக்்க கபா்லமபான 
2015 முதல் 2023 ெ்ர நமபாத்தமபாக 8 
அறிக்்ககள் நெளியிைபபைடும். ஏறநகன்ெ 
இதில் 5 அறிக்்ககள் நெளியிைபபைட்டு 
விட்ைன. தற்பைபாது ஐ.பி.சி.சியின் இரணைபாெது 
பைணிக் குழு கபா்லநி்்ல மபாறறத்தின் கபா்லநி்்ல 

மபாறறத்தின் தபாக்கம், தகெ்மத்தல் குறித்த 
தனது அறிக்்க்்ய நெளியிட்டுள்ளது

அறிக்்கயில கூறப்பட்டுள்்ள முககியமான அம்சங்கள்

 கடு்ம்யபான மறறும் தீவிர கபா்லநி்்ல 
நி க ழவு கள்  உள்ளிட்ை  மனிதனபால் 
தூணைபபைட்ை கபா்லநி்்ல நி்்ல மபாறறத்தபால் 
இ்யற்கக்கு அபபைபாறபைட்ை அளவிறகு உ்லகம் 
முழுெதும் இ்யற்கக்கும் மக்களுக்கும் 
பைபாதிபபுகள் ஏறபைட்டுள்ளன.

  கபா்லநி்்ல மபாறறத்தபால் உ்லகின் 
பைல்்ெறு பிரபாநதி்யஙகளிலும் ஏறகன்ெ 
விளிம்பு நி்்லயிலும் அபைபா்ய கட்ைத்திலும் 
இருக்கும் மக்களும் இ்யற்க அ்மபபுகளும் 
அளவுக்கு மீறி்ய ெ்கயில் பைபாதிபபை்ைநதுள்ளன.

பூவுைகின் ெண்பர்கள்

்கா்லநில்ல மாற்றத்தின் ்பாதிபபில  
360 க்காடி மக்கள்: 

எச்ெரிக்கும் ஐ.பி.சி.சி. அறிக்லக
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அ ் ம ப பு க ள்  இ னி ் ம ல் 
தகெ்மத்துக் நகபாள்ள முடி்யபாத 
நி்்ல ஏறபைட்டுள்ளது.

 தற்பைபாது நி்லெக் கூடி்ய 
சூழலி்யலுக்கு எதிரபான ெளர்சசிக் 
நகபாள்்ககள் மனிதர்க்ளயும் 
சூழல் அ்மபபுக்ளயும் கபா்லநி்்ல 
மபாறறத்தின் பைபாதிபபுக்ள அதிகம் 
எதி ர் நக பாள்ளும்  நி்்ல க்கு த் 
தள்ளியுள்ளது.

 ்மூக நபைபாருளபாதபார ் மம்பைபாடு, 
நி ் ்ல ்ய பா ன  க ை ல்  ம ற று ம் 
நி ்ல ப பை ்ய ன் பை பா டு  இ ல் ்ல பா த , 
்மத்துெமின்்ம நி்லவும், விளிம்பு 
நி்்லயில் அதிகம் ்பைர் ெசிக்கும் 
மறறும் கபா்லனி்யபாதிக்கம் நி்லவுகிற 
பிரபாநதி்யஙகளில் கணி்மபான 
அளவில் மனிதர்களும் சூழல் 
அ ் ம ப பு க ளு ம்  க பா ்ல நி ் ்ல 
ம பா ற ற த் த பா ல்  அ தி க ம பா க 
பைபாதிபபை்ைகின்றனர்.

உ்லகம் முழுெதும் 330 முதல் 360 ்கபாடி மக்கள் 
கபா்லநி்்ல மபாறறத்தின் தபாக்கத்தபால் பைபாதிபபை்ையும் 
நி்்லயில் ெபாழகின்றனர்.

 தீவிர கபா்லநி்்ல நிகழவுகளின் எணணிக்்க 
மறறும் புவி நெபபைநி்்ல உ்யர்ெபால் மீள முடி்யபாத 
பைபாதிபபுகள் ஏறபைட்டு இ்யற்க மறறும் மனித 
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 இன்னும் சி்ல ஆணடுகளில் புவி 
நெபபைநி்்ல 1.5 டிகிரி ந்ல்சி்யஸ் அளவிறகு 
உ்யரும் பைட்்த்தில் தவிர்க்க முடி்யபாத ் ெகத்தில் 
தீவிர கபா்லநி்்ல ்பைரிைர்களும், மனிதர்கள் 
மறறும் சூழல் அ்மபபுகளுக்கும் ஏறபைடும் 
பைபாதிபபுகள் அதிகரிக்கும்.

 புவி நெபபைநி்்ல்்ய 1.5 டிகிரி ந்ல்சி்யஸ் 
அளவிறகுள் கட்டுபபைடுத்த முழு்ம்யபான 
தடுபபு ெைெடிக்்கக்ள ் மறநகபாணைபாலும் 
ஏறபைைப ் பைபாகும் பைபாதிபபுக்ள முறறிலுமபாக 
தடுக்க முடி்யபாது.

 கபா்லநி்்ல மபாறறத்தபால் ஏறபைடும் 
பைபாதிபபுகளும் தபாக்கஙகளும் ெபாளுக்கு ெபாள் 
சிக்க்லபானதபாகவும் ்க்யபாள்ெதறகு மிகவும் 
கடினமபானதபாகவும் மபாறக்கூடும்.

 ஒ்ர ் ெரத்தில் ஒன்றுக்கும் ் மறபைட்ை 
தீவிர கபா்லநி்்ல ்பைரிைர்கள் நிகழும் 
எணணிக்்க அதிகரிக்கும் ் மலும் கபா்லநி்்ல 
மபாறறம் அல்்லபாத பிரச்்னகளும் ்்ர்ந்த 

நி கழும்்பை பாது  ்ம பாளிக்க  முடி்யபா த 
பிரச்்ன்யபாக மபாறக்கூடும். அத்த்க்ய 
்ம்யஙகளில் கபா்லநி்்ல மபாறறத்்த தடுக்க 
்மறநகபாள்ளும் ெைெடிக்்ககள் ்ெறு சி்ல 
புதி்ய பிரச்்னக்்ல உருெபாக்கும்.

 ெரும் த்பாபதஙகளில் புவி நெபபைநி்்ல 
1.5 டிகிரி ந்ல்சி்ய்் விை அதிகரித்தபால் பை்ல 
மனித மறறும் சூழல் அ்மபபுகள் 1.5 டிகிரி 
ந்ல்சி்யஸ் அளவிறகு உள்ளபாக நெபபைநி்்ல 
இருக்கும்்பைபாது ஏறபைடும் பைபாதிபபுக்ளவிை 
கூடுதல் பைபாதிபபுக்ளயும் அபைபா்யஙக்ளயும் 
்நதிக்கும்.

கைநத 2 ஆணடுகளுக்கும் ்ம்லபாக 
நகபா்ரபானபா ்ெர்பால் உணைபான ்கபாவிட் 
– 19 என்கிற நபைருநநதபாறறு மக்க்ளயும் 
நபைபாருளபாதபாரத்்தயும் ஆட்டிப பை்ைத்து 
ெருகிறது. ெழக்கமபாக ெ்ைநபைறும் எல்்லபாப 
்பைரிைர்க்ளயும் ் பைபா்ல்ெ  இதிலும் விளிம்பு 
நி்்லயில் ெபாழும் மக்க்ள அதிகம் 
பைபாதிபபை்ைநதுள்ளனர். இதறகி்ையில்தபான் 
நபைரு நெள்ளம், அதி தீவிர கனம்ழ, 
கபாட்டுத்தீ, ஆழிப்பைர்்ல, நெபபை அ்்லகள், 
கடு்ம்யபான பைனிபநபைபாழிவு, ெறட்சி, கைல் 
நீர் மட்ை உ்யர்வு, கைல் நீர் உட்புகுதல், 
நி்லச்ரிவு, நி்லெடுக்கம் உள்ளிட்ை பைல்்ெறு 
தீவிர கபா்லநி்்ல நிகழவுகள் ஏறபைட்ைன.

இநத நி்்லயில்தபான் ஐ.பி.சி.சி. அ்மபபின் 
்பார்பில் அதன் இரணைபாெது பைணிக்குழுவின் 
அறிக்்க இன்று நெளி்யபாகியுள்ளது. 
இவெறிக்்கயில் அறிவி்ய்லபாளர்கள் 
குறிபபிடும்   முக்கி்யமபான ந்ய்தி்யபானது புவி 
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நெபபைம்ைத்்லக் கு்றக்க ெபாம்  கைநத 
கபா்லஙகளில் எடுத்த மறறும் தற்பைபாது எடுத்துக் 
நகபாணடிருக்கிற எநத ெைெடிக்்கயும் 
நி்்ல்யபான ெளர்சசி்்ய ெலுபபைடுத்துகிற 
ெளர்சசிப பைபா்தயில் ெம்்ம நி்்ல 
நிறுத்தவில்்்ல என்பைதுதபான்.

அடுத்த சி்ல ஆணடுகளில் பைசு்ம இல்்ல 
ெபாயுக்களின் நெளி்்யறறத்்தக் கு்றத்து புவி 
நெபபைம்ைத்்ல 1.5 டிகிரி ந்ல்சி்யஸ் 
அளவிறகுள் கட்டுபபைடுத்தபாவிட்ைபால் 
க பா்லநி்்ல மபா ற றத்தின் த பா க் கத்்த 
எதிர்நகபாள்ள ெபாம் ்மறநகபாணடு ெரும் 
அ்னத்து ெைெடிக்்ககளும் வீணெபாய்ப 
்பைபாகும் என்கின்றனர் ஆய்ெபாளர்கள்.

கபா்லநி்்ல மபாறறத்தின் தபாக்கத்்த 
எதி ர்நக பாள்ள  ் ம றநக பாள்ளபபைடும் 
த க ெ ் ம ப பு  ெ ை ெ டி க் ்க க ளி ல் 
்மத்துெமின்்ம நி்லவுெ்த அறிவி்ய்லபாளர்கள் 
சுட்டிக் கபாட்டுகின்றனர். அ்னத்துத் 
தரப்பையும் உள்ளைக்கி்ய, ஒருஙகி்ணெநத, 
்மத்துெமிக்க ெைெடிக்்ககள் மட்டு்ம 
நீடித்த மறறும் நி்்ல்யபான தகெ்மபபிறகு 
உதவும் என இவெறிக்்க கூறுகிறது.

்மலும் இபபுவியின் உயிர்பபைன்்ம்யம் 
மறறும் சூழல் அ்மபபுக்ள கபா்லநி்்ல 
மபாறறத்தின் தபாக்கத்திலிருநது பைபாதுகபாக்க 
்ெணடுமபானபால் ஏறநகன்ெ சீர்நகட்ை 
இபபூமியின் 30 முதல் 50 விழுக்கபாடு நி்லம், 
ென்னீர் மறறும் கைறபைகுதி்்ய மறுசீர்மபபு 
ந்ய்ெது அெசி்யம் என இவெறிக்்கயில் 
கூறபபைட்டுள்ளது.

அதி ் ெக ெைெடிக்்ககள் எடுத்தபால்கூை 
பை்ழ்ய நி்்லக்குத் திரும்புெது ்ந்தக்ம 
என்கிறது ஐ.பி.சி.சியின் இவெறிக்்க. ஆனபால், 
இ ந தி ்ய பா வி ல்  த ற ்பை பா து  நி க ழ ந து 
நகபாணடிருக்கும் ்ம்பைெஙக்ள கணெக்கில் 
நகபாணைபால் கபா்லநி்்ல மபாறறத்தின் 
தபாக்கத்திலிருநது ெம் ெபாட்்ை கபாபபைது கடினம் 
என்்ற ் தபான்றுகிறது. கைநத ஆணடு கபார்பைன் 
்மநி்்ல என்கிற இ்லக்்க இநதி்யபா 
அ்ைெதறகபான பைஞ்மிர்தக் நகபாள்்கக்ள 
கிளபாஸ்்கபா ெகரில் ெ்ைநபைறற கபா்லநி்்ல 
உசசி மபாெபாட்டில் இநதி்யப பிரதமர் ெ்ரநதிர 

்மபாடி அறிவித்திருநதபார். ஆனபால், மபாதஙகள் 
பை்ல கைநதும் அநத அறிக்்கக்கு ந்்யல் 
ெடிெம் ெழஙகுெதறகபான ஒரு ெைெடிக்்க்்ய 
கூை ஒன்றி்ய அரசு ் மறநகபாள்ளவில்்்ல.

பூமி்்ய ெபாமும் பிற தபாெர, உயிரின 
ெ்ககளும் ெபாழத் தகுநத இைமபாக நீடிபபைதறகுத் 
்த்ெ்யபான ெைெடிக்்கக்ள ் மறநகபாள்ள 
மிகக் கு்றெபான ்ெரம் மட்டு்ம உள்ளது. 
ஆனபால், இபபைடி்யபான நி்்லயில்தபான் 
இநதி்யபாவில் திட்ைமிைபபைைபாத நீடித்த மறறும் 
நி்்ல்யபான ெளர்சசி்்யத் தரபாத  ெபா்கபாரத் 
திட்ைஙகளின் எணணிக்்க ்ெகமபாக 
அதிகரித்து ெருகிறது. பைல்்ெறு சுறறுசசூழல் 
பைபாதுகபாபபு விதிகள் நீர்த்துப ்பைபாகச 
ந்ய்்யபபைடுகின்றன.

இநத நி்்ல நதபாைர்நதபால் ்பைரிைர்களும் 
நபைருநநதபாறறு்ம ெம் புதி்ய இ்யல்பு நி்்ல்யபாக 
மபாறிவிடும் அபைபா்யம் உள்ளது.

முழு அறிக்கககு: 
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கூைஙகுளத்தில் 1000 நமகபாெபாட் 
நகபாணை இரணடு அணுமின் 
நி்்ல்ய அ்லகுகள் ந்்யல்பைட்டு 

ெருகின்றன. 3 மறறும் 4ெது அ்லகுகள் 
அ்மக்கும் பைணி 2017ம் ஆணடில் நதபாைஙகி 
ெ்ைநபைறறு ெருகிறது. 5 மறறும் 6ெது 
அ்லகுகள் அ்மக்கும் பைணி அண்மயில் 
நதபாைஙகி்யது.

 1 மறறும் 2ெது உ்்லகளில் இருநது 
நெளி்யபாகும் அணுக் கழிவுக்ள உ்்லக்கு 
அருகபா்மயி்்ல்்ய Away From Reactor எனும் 
்்மிபபு ெ்தி்்ய ஏறபைடுத்தி ் ்மிக்க ் தசி்ய 
அணுமின் கழகம் திட்ைமிட்டிருநதது. 

இதறகபான சுறறுசசூழல் அனுமதி நபைற மு்யன்ற 
்பைபாது மக்கள் கருத்துக் ் கட்புக் கூட்ைம் 2019ம் 
ஆணடு அறிவிக்கபபைட்டிருநதது. அரசி்யல் 
கட்சிகள், நபைபாதுமக்கள், அ்மபபுகளின் 
எதிர்பபைபால் இநதக் கருத்துக் ் கட்புக் கூட்ைம் 
ரத்து ந்ய்்யபபைட்ைது.

 இநத நி்்லயில் 3 மறறும் 4 உ்்லகளின் 
கட்டும பானப  பைணியுைன்  ் ் ர் த்்த 
அவவு்்லகளில் உணைபாகும் அணுக்கழிவுக்ள 
உ்்லக்கு அருகபா்மயி்்ல ்்மித்து 
்ெபபைதறகபான Away from Reactor ெ்தி்்ய 
கட்ை்மக்கும் ெைெடிக்்கக்ள ்தசி்ய 
அணுமின் கழகம் ்மறநகபாணடு ெருகிறது. 

யெோேலை எலிகளோ ேமிழெோட்டு மக்கள்? 

கூடங்குளத்தில அணுக்கழிவு லமயம் 
அலமககும் ்பணிலயக ல்கவிடு்க

பூவுைகின் ெண்பர்கள்
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இவவு்்லகளுக்கபான Away From Reactor Spent 
Fuel Storage Facility (SFSF) அ்மபபைதறகபான 
ஒபபைநதப புள்ளிக்ள ்தசி்ய அணுமின் 
்க்திக் கழகம் கைநத 2021 டி்ம்பைர் மபாதம் 
்கபாரியுள்ளது. பிபரெரி 24ம் ்ததிக்குள் 
நிறுெனஙகள் தஙகள் ஒபபைநதப புள்ளிக்ள 
இ்ணெ்யம் ெபாயி்லபாக தபாக்கல் ந்ய்்ய கபா்ல 
அெகபா்ம் ெழஙகபபைட்டிருநதது.

கூைஙகுளம் அணு உ்்லக்கு எதிரபாக 
பூவு்லகின் ெணபைர்கள் நதபாடுத்த ெழக்கில் 
2013ஆம் ஆணடு அணு உ்்ல்்ய இ்யக்க 
அனுமதி அளித்த உச்நீதிமன்றத் தீர்பபில் 
ஐநது ஆணடுகளுக்குள்ளபாக அணுக்கழிவுக்ள 
பைத்திரமபாக ்ெக்கும் ஆழநி்ல கருவூ்லம்  
(DGR- Deep Geological Repository) ஒன்்ற 
இநதி்ய அரசு ஏறபைடுத்த ்ெணடும் என 
உத்தரவிட்டிருநதது.

2014ஆம் ஆணடு மீணடும் உச்நீதிமன்றத்்த 
அணுகி்ய ்தசி்ய அணுமின் ்க்தி கழகம் 
கூைஙகுளம் அணு உ்்லயில் இருநது 
நெளிெரும் கழிவுக்ள ஏழு ஆணடுகள் 
ெ்ரக்கும் அணு உ்்லக்கு கீ்ழ இருக்கும் 
நதபாட்டியில் ்ெத்து பைபாதுகபாக்க முடியும் 
என்றும் அதறகுப பின்னர் அணு உ்்லயில் 
இருநது ் றறு அபபைபால் away from reactor என்ற 
அ்மப்பை ஏறபைடுத்தி சி்ல ஆணடுகள் 
ெ்ரக்கும் அதில் அணுக்கழிவுக்ள 
பைத்திரபபைடுத்தி ்ெக்க முடியும் என்பைதபால் 
இன்னும் சி்ல பைத்தபாணடுகளுக்கு ஆழ நி்ல 

கருவூ்லம் அ்மபபைதறகபான அெசி்யம் எழபாது 
என்றும் இருபபினும் கூை ஆழநி்்ல கருவூ்லம் 
ஒன்்ற அ்மபபைதறகபான அ்னத்து 
ெைெடிக்்ககளும் ்ெகமபாக எடுக்கபபைட்டு 
ெருெதபாக உச்நீதிமன்றத்தில் ்தசி்ய 
அணுமின்்க்தி கழகம் நதரிவித்திருநதது.

ஆனபால் 5ஆணடுகள் கபா்ல அெகபா்ம் 
கைநத 2018ஆம் ஆண்ை முடிநத நி்்லயில் 
உச்நீதிமன்றத்்த மீணடும் அணுகி்ய ் தசி்ய 
அணுமின் கழகம் கூைஙகுளத்தில் away from 
reactor அ்மப்பை ஏறபைடுத்துெதில் பைல்்ெறு 
நதபாழில்நுட்பை ் ெபால்கள் இருபபைதபால் ் மலும் 
ஐநது ஆணடுகள் கபா்ல அெகபா்ம் ் ெணடும் 
என்று மனு தபாக்கல் ந்ய்தது. உச்நீதிமன்றமும் 
ஐநது ஆணடுகள் கபா்ல அெகபா்ம் ெழஙகி 
அதறகுள் நிச்்யமபாக away from reactor 
அ்மப்பை கட்டி முடிக்க ்ெணடும் என்று 
கூறி உத்தரவிட்டிருநதது.

இநத அணுக்கழிவு ்்மிபபு ்ம்யம் 
அணுக்கழிவு ் ்மிபபு ் ம்யம் அ்மபபைதறகபான 
நபைபாதுமக்கள் கருத்துக் ் கட்புக் கூட்ைம் 2019ம் 
ஆணடு ஜூ்்ல 10-ஆம் ்ததி ெ்ைநபைறும் 
என தமிழக மபாசுக் கட்டுபபைபாட்டு ெபாரி்யம் 
அறிவித்திருநதது. ஆனபால் இத்திட்ைத்திறகு 
கூைஙகுளம் ,  இடிநதக்ர உள்ளிட்ை 
கிரபாமஙக்ளச ் ்ர்நத நபைபாதுமக்கள் மறறும் 
தமிழகத்தின் அப்பைபா்த்ய பிரதபான 
எதிர்க்கட்சிகள் அ்னத்தும் எதிர்பபு 
நதரிவித்ததபால் ெபாள் குறிபபிைபாமல் நபைபாது 
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மக்கள் கருத்து்கட்பு கூட்ைம் ஒத்தி 
்ெக்கபபைடுெதபாக தமிழெபாடு மபாசுக் 
கட்டுபபைபாட்டு ெபாரி்யம் அறிவித்தது.

ஒரு ் ெ்ள கூைஙகுளம் அணுமின் நி்்ல்ய 
ெளபாகத்தில் அணுக்கழிவு ்்மிபபு ்ம்யம் 
அ்மத்தபாலும் குறிபபிட்ை சி்ல ஆணடுகள் 
கழித்து அநதக் கழிவுகள் எஙகு நகபாணடு 
ந்ல்்லபபைடும் என்ற ்கள்வி எழுநதுள்ளது. 
ஏநனனில் கூைஙகுளம் அணு உ்்ல குறித்து 
மது்ர ெபாைபாளுமன்ற உறுபபினர் சு 
நெஙக்ை்ன் மக்கள்ெயில் எழுபபி்ய 
்கள்விக்கு எழுத்துபபூர்ெ பைதில் அளித்திருநத 
இ்ணெ அ்மச்ர் ஜி்தநதிர சிங. நமன்நீர் 
அணு உ்்லகளில்(PWR / LWR )  இருநது 
நெளி்யபாகும் கழிவுக்ள மறுசுழறசி 
ந்ய்ெதறகபான ெ்தி இநதி்யபாவில் உள்ளதபா 
என்ற ் கள்விக்கு ் ெரடி்யபாக பைதில் ந்பால்்லபாமல் 
கூ ை ங கு ள த் தி ல்  உ ற பை த் தி ்ய பா கு ம் 
அணுக்கழிவுக்ள, முதலில் சி்ல ஆணடுகள் 
அணுவு்்லகளுக்குள் உள்ள நதபாட்டியில் 
பைபாதுகபாக்கபபைட்டு, பிறகு மறு சுழறசி்ம்யத்திறகு 
எடுத்துப்பைபாகும் ெ்ர அருகபா்மயில் உள்ள 
்ம்யத்தில் (away from reactor) ்ெக்கபபைடும் 
என்று நதரிவித்திருநதபார்.

இதன் மூ்லம் கூைஙகுளம் ்பைபான்ற 
அணுவு்்ல களிலிரு ந து  ெ ர க் கூடி்ய 
அணுக்கழிவுக்ள ்க்யபாள்ெதறகபான 
நதபாழில்நுட்பைம் இநதி்யபாவிைம் இல்்்ல 
என்பை்த அ்மச்ர்  ம்றமுகமபாக 
ஏறறுக்நகபாணைபார் . ்மலும் அெர் தனது 
பைதிலில் இநதி்யபாவிறகபான "ஆழநி்ல 
அணுக்கழிவு ்ம்யம்" (DGR) இ்பைபா்தக்கு 
்த்ெ இல்்்ல என்றும் கூறியிருநதபார். இது 
உச்நீதி மன்றம் 2103ஆம் ஆணடில் ெழஙகி்ய 
தீர்பபில், அடுத்த ஐநதபாணடுகளுக்குள் 
இநதி்யபாவின் டிஜிஆர் அ்மக்கபபைை்ெணடும் 
என்ற உத்தரவிறகு எதிரபாகவும் 2014ஆம் 
ஆணடும் ெழஙகி்ய தீர்பபிலும் DGR 
அ்மபபைதறகபான பைணிகள் துரிதபபைடுத்தப 
பைை்ெணடும் என்ற உத்தரவிறகு எதிரபாகவும் 
உள்ளது.

இ ந தி ்ய பா வி ல்  D G R  எ ங கு 
அ்மக்கபபைைவுள்ளது என்பை்த இன்னமும் 
முடிவு ந்ய்்யபாததபால் கூைஙகுளத்தில் 
உறபைத்தி்யபாகும் அணுக் கழிவுகள் நிரநதரமபாக 
அங்க ்ெக்கபபைட்டு விடும் என்கிற 
அச்த்்த நதபாைர்நது ெபாம் நெளிபபைடுத்தி 
ெரும் நி்்லயில்தபான் 3  மறறும் 4ம் 
உ்்லகளுக்கபான அணுக்கழிவு ்்மிபபு 
்ம்யத்்த கூைஙகுள ெளபாகத்திறகுள்ளபாக்ெ 
அ்மக்கும் ்ெ்்ல்்ய ்தசி்ய அணுமின் 
கழகம் நதபாைஙகியுள்ளது.

கூைஙகுளம் 1,2 மறறும் 3,4 உ்்லகளில் 
நெளி்யபாகும் கழிவுக்ள கூைஙகுளத்தி்்ல்்ய 
Away from Reactor அ்மபபு ஏறபைடுத்தி 
்்மித்து ்ெக்க AERB ெழஙகி்ய உத்தர்ெ 
திரும்பைப நபைறக்்கபாரி 7.10.2021 அன்று திமுக 
ெபாைபாளுமன்ற உறுபபினர் டி.ஆர்.பைபாலு 
அெர்கள் பிரதமருக்கு கடிதநமபான்்ற 
எழுதியிருநதபார். அக்கடிதத்தில் 1 மறறும் 2 
உ்்லகளில் உருெபாகும் அணுக் கழிவுக்ள 
மீணடும் ரஷ்யபாவிற்க அனுபபை இநதி்ய அரசு 
ெைெடிக்்க எடுக்க ்ெணடும் எனவும் DGR 
அ்மக்கும் பைணிக்ள வி்ரநது முடிக்க 
்ெணடும் எனவும் ெலியுறுத்தி இருநதபார்.
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20.10.2021 அன்று ந்ன்்ன பைத்திரி்க்யபாளர் 
மன்றத்தில் விடுத்்லச சிறுத்்தகள் கட்சியின் 
த்்லெர் மு்னெர் திருமபாெளென், மனித்ெ்ய 
மக்கள் கட்சியின் த்்லெர் ்பைரபாசிரி்யர் 
ஜெபாகிருல்்லபா, இநதி்ய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் 
ந்லனின் ,  S D P I  க ட்சியின்  ம பா நி்ல 
நபைபாதுந்்ய்லபாளர் அ். உமர்பைபாரூக், மறறும் 
மபார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, தமிழக 
ெபாழவுரி்ம கட்சித் த்்லெர் ்ெல்முருகன், 
மதிமுக கட்சியின் பிரதிநிதிகள் ஆகி்்யபார் 
கூட்ைபாக ந்ய்தி்யபாளர்க்ள ்நத்தித்தனர். 
அப்பைபாது இநதி்யபாவில் அணுக்கழிவுகளின் 
‘ஆழநி்லக் கருவூ்லம்’ (Deep Geological Reposito-
ry) எங்க கட்ைப ்பைபாகி்றபாம் என்பை்த 
அதிகபாரபூர்ெமபாக அறிவித்து, அதறகபான 
ஏறபைபாடுக்ளச ந்ய்த பிற்க, கூைஙகுளத்தில் 
‘அணுஉ்்லக்கு அக்்ல’ (Away From Reactor) 
அ்மப்பைக் கட்டுெது குறித்து மக்களிைம் 

கருத்துக்்கட்புக் கூட்ைம் ெைத்த ்ெணடும் 
என ெலியுறுத்தினர்.

 நிரநதரமபாக அணுக்கழிவுக்ள ்்மித்து 
்ெக்க உ்லக ெபாடுக்ள திணெறி ெருகின்றன. 
ஆழநி்ல கருவூ்லம் அ்மபபைதறகபான 
இைத்்தர்்ெக் கூை இன்னும் ந்ய்்யபாமல் 
நதபாைர்நது கூைஙகுளத்தில் அணுக்கழிவுக்ள 
்்மித்து ்ெக்க மு்யல்ெது எநத ெ்கயில் 
நி்யபா்யம். தமிழெபாடு அரசு இநத விெகபாரத்தில் 
உறுதி்யபான ஒரு நி்்லபபைபாட்்ை எடுத்த 
பின்னரும் அணுக்கழிவு ்்மிபபு ்ம்யம் 
அ்மபபைதறகபான ்ெ்்லக்ள ந்ய்ெது 
தமிழெபாட்டு அர்்யும் அதன் மக்க்ளயும் 
அெமதிக்கும் ந்்ய்லபாகும்.

இநத விெகபாரத்தில் தமிழெபாடு அரசு 
ஒன்றி்ய அரசிறகு தனது ெலி்ம்யபான 
கணைனத்்த பைதிவு ந்ய்்ய ்ெணடும். 3 
மறறும் 4 உ்்லக்ள கட்டுெதறகபாக ஒன்றி்ய 
அரசின் சுறறுசசூழல் து்ற அளித்த 

சுறறுசசூழல் அனுமதியின் கபா்ல அெகபா்த்்த 
நீட்டிக்கும்்பைபாது அணு உ்்லயில் உள்ள 
பைல்்ெறு கட்டுமபானஙகளின் ெரி்்யில் 
அணுக்கழிவு ்்மிபபு ்ம்யமும் ஒரு 
கட்டுமபானமபாக குறிபபிைபபைட்டு சுறறுசசூழல் 
அனுமதி நபைறபபைட்டுள்ளது. மின்்பாரம் 
உ ற பை த் தி  ந ் ய் கி ன் ற  அ ணு வு ் ்ல 
கட்டுமபானத்்தயும் அதிக அணுக்கதிர்வீச்் 
நெளி்்யறறக் கூடி்ய அணுக்கழிவு ் ம்யமும் 
்்மிபபு ்ம்ய கட்டுமபானத்்தயும் ஒ்ர 
ந்்யல்பைபாைபாக கருத முடி்யபாது.

 கூ ை ங கு ள ம்  அ ணு வு ் ்ல 
அ்மக்கபபைடும்்பை பாது  ெ்ைநபைற ற 
நபைபாதுமக்கள் க்லநதபா்்லபா்்ன கூட்ைஙகளில் 
இஙகு உறபைத்தி்யபாகும் அணுக்கழிவுகள் 
கூைஙகுளத்தில் ்ெக்கபபைைபாது என்கிற 
ெபாக்குறுதி்்யத்தபான் ஒன்றி்ய அரசு மக்களுக்கு 

நகபாடுத்தது. தற்பைபாது அதறகு மபாறபாக 
அ ணு க் க ழி வு க ் ள  கூ ை ங கு ள ம் 
ெளபாகத்தி்்ல்்ய ்்மித்து ்ெக்கும் 
கட்ை்மப்பை ஏறபைடுத்துெது மக்க்ள 
ஏமபாறறும் ெைெடிக்்க்யபாகும். இத்னக் 
கருத்தில் நகபாணடு தமிழெபாடு அரசு 
உைனடி்யபாக 3 மறறும் 4 உ்்லகள் அ்மக்க 
மபாசு கட்டுபபைபாடு ெபாரி்யம் அளித்த 
இ்்ெபா்ணெ்்ய நிறுத்தி ் ெக்க ் ெணடும்.

கூைஙகுளத்தில் அணுக்கழிவு ்ம்யம் 
அ்மபபைதறகபாக ்தசி்ய அணுமின் கழகம் 
்மறநகபாணடு ெரும் அ்னத்துப பைணிக்ளயும் 
உைனடி்யபாக நிறுத்துெதறகு ஒன்றி்ய அர்் 
தமிழெபாட்டின் அ்னத்து அ்மபபுகளும், 
அரசி்யல் கட்சிகளும் ெலியுறுத்த ்ெணடும் 
எனவும் பூவு்லகின் ெணபைர்கள் ்பார்பில் 
்கட்டுக் நகபாள்கி்றபாம்.

ஆழ்நி்ல கருவூ்லம் அமமபப்தறகான இ்டதம்தரமவக் கூ்ட இனனும் நெயயாமல 

ந்தா்டரநது கூ்டஙகுளததில அணுக்கழிவுகமள மெமிதது மவக்க முயலவது எந்த 

வமகயில நியாயம். 
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ேமிழெபாட்டில் ,  திருநெல்்ெலி மபாெட்ைத்தில் 
அ்மநதுள்ள கூைஙகுளம் அணுமின் நி்்ல்ய 
ெளபாகத்தில், பை்யன்பைபாடு முடிநத அணு எரிநபைபாருள் 

கழிவுக்ளச ்்கரிக்கும் ்ம்யத்தி்ன அ்மத்திடும் 
ெைெடிக்்கக்ளக் ்கவிைக் ்கபாரி, தமிழெபாடு முத்ல்மச்ர் 
திரு.மு.க.ஸ்ைபாலின் , இநதி்யப பிரதமர் திரு. ெ்ரநதிர ் மபாடிக்கு 
18-2-2022 அன்று கடிதம் எழுதினபார்.

அக்கடிதத்தில், கூைஙகுளம் அணுமின் நி்்ல்ய திட்ைத்தின்கீழ, 
அணு உ்்லகளிலிருநது நெளி்்யறும்  பை்யன்பைபாடு முடிநத அணு 

“கூடங்குளத்தில் அணுக்கழிவு 
சேமிப்பு மமயம் அமமக்கும் 
முடிமை மகவிட சைண்டும்” 

பிரேமர் யமோடிக்கு ேமிழெோடு முேல்ெர் கடிேம்
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எரிநபைபாருள் கழிவுக்ள அகறறுெது 
நதபாைர்பைபாக நபைபாது மக்களி்ை்்ய உள்ள 
கெ்்ல்்ய மபாணபுமிகு இநதி்யப பிரதமர் 
அெர்களின் கெனத்திறகுக் நகபாணடு 
ெருெதபாகக் குறிபபிட்டுள்ள மபாணபுமிகு 
முத்ல்மச்ர் அெர்கள்,  இநதத் திட்ைத்தில் 
1000 நமகபாெபாட் திறன் நகபாணை ஆறு 
அ ணு மி ன்  உ ் ்ல க ள்  அ ் ம க் க த் 
திட்ைமிைபபைட்டுள்ளதபாகவும், அநத ஆறு 
அ்லகுகளில், அ்லகுகள் 1 மறறும் 2 ஏறநகன்ெ 
நிறுெபபைட்டுள்ளன என்றும், அ்லகுகள் 3 
மறறும் 4 கட்டுமபானத்தில் உள்ளன என்றும், 
அ ்ல கு கள்  5  ம ற று ம்  6  இன்னும் 
நிறுெபபைைவில்்்ல என்றும் நதரிவித்துள்ளபார்.  
்மலும் அக்கடிதத்தில், ஆறு அணுமின் 
உ்்லகளிலிருநது உருெபாகும் பை்யன்பைபாடு 
முடிநத அணு எரிநபைபாருள் கழிவுக்ள, 
அணுமின் நி்்ல்ய ெளபாகத்திறகுள்்ள்்ய, 
அணு உ்்லக்கு அபபைபால் (Away from reactor) 
்்மித்து ் ெபபைதறகபான ெ்திக்ள அ்மக்க 
இநதி்ய அணுமின் கழகம் திட்ைமிட்டிருபபை்த 
அெர் சுட்டிக்கபாட்டியுள்ளபார்.

இது நதபாைர்பைபாக, சுறறுசசூழல், ெனம் 
மறறும் கபா்லநி்்ல மபாறற அ்மச்கம், 
அ்லகுகள் 1 மறறும் 2-க்கு முன்பு அனுமதி 
அளித்த்பைபா்த , இரணடு அ்லகுகளில் 
பை்யன்பைபாடு முடிநத அணு எரிநபைபாருள் 
கழிவுக்ள, தறகபாலிகமபாக அணுமின் நி்்ல்ய 
ெளபாகத்திறகுள் (உ்்லயில்) ் ்கரித்து, ் ்மித்து, 
பின்னர் அதன் ந்பாநத ெபாைபான ரஷ்யபாவிற்க 
தி ரு ப பி ்ய னு ப பி ை  ஒ ப பை ந த ம் 
்பைபாைபபைட்டிருநத்தச சுட்டிக்கபாட்டியுள்ள 
மபாணபுமிகு முத்ல்மச்ர் அெர்கள், பின்னர் 
பை்யன்பைபாடு முடிநத அணு எரிநபைபாருள் 
க ழி வு க ் ள ,  அ ணு மி ன்  நி ் ்ல ்ய 
ெளபாகத்திறகுள்்ள்்ய, அணு உ்்லக்கு 
அபபைபால் (Away from reactor) ்்மித்து 
்ெபபைதறகபான ெ்திக்ள நிரநதரமபாக 
ஏறபைடுத்திை முடிவு ந்ய்்யபபைட்ைது என்றும், 
மபாநி்ல அரசுைன் க்லநதபா்்லபாசிக்கபாமல் இநத 
முடிவு ்மறநகபாள்ளபபைட்ைதபாகவும் தனது 
கடிதத்தில் குறிபபிட்டுள்ளபார்.

பை்யன்பைபாடு முடிநத அணு எரிநபைபாருள் 

கழிவுக்ள, அணுமின் நி்்ல்ய ெளபாகத்திறகுள், 
அணு உ்்லக்கு அபபைபால் ் ்மித்து ் ெபபைதபால் 
ஏறபைடும் அபைபா்யஙகள் மறறும் ஆபைத்துகள் 
நதபாைர்பைபான ்பாத்தி்யக்கூறுகள் குறித்து 
பைல்்ெறு அரசி்யல் கட்சிகள் உட்பைை தமிழக 
மக்களின் ஆழநத கெ்்ல்்யயும், அச்த்்தயும் 
தபாம் பைகிர்நது நகபாள்ெதபாகக் குறிபபிட்டுள்ள 
மபாணபுமிகு முத்ல்மச்ர் அெர்கள், 
உ்லநகஙகிலும் பை்ல இைஙகளிலுள்ள 
இது்பைபான்ற ெ்திகள் விபைத்துக்ள 
எதிர்நகபாணடுள்ளன என்றும், சுறறுசசூழல் 
மறறும் அத்த்க்ய ஆ்்லப பைகுதிகளில் 
ெசிக்கும் மக்களுக்கு இது ்பைரழிவி்ன 
ஏறபைடுத்திை ெழிெகுத்திடும் என்றும் 
நதரிவித்துள்ளபார்.  ்மலும், அபபைகுதியில் 
உள்ள மக்கள் தஙகளுக்கு ஏறபைடும் பைபாதிபபுகள் 
குறித்து அச்ம் நகபாணடுள்ளதபாகவும், 
அதன்கபாரணெமபாக அணுமின் நி்்ல்ய 
ெளபாகத்திறகுள், பை்யன்பைபாடு முடிநத அணு 
எரிநபைபாருள் கழிவுக்ளச ் ்மித்து ் ெத்திடும் 
ெ்தி்்ய ஏறபைடுத்துெதறகு எதிர்பபு நதரிவித்து 
்பைபாரபாடி ெருகின்றனர் என்றும் அெர் தனது 
கடிதத்தில் ் கபாடிட்டுக் கபாட்டியுள்ளபார்.

தமிழக மக்களின் பைபாதுகபாபபு, சுகபாதபாரம் 
மறறும் ெ்லன்க்ளக் கருத்தில்நகபாணடு, 
பை்யன்பைபாடு முடிநத அணு எரிநபைபாருள் 
கழிவுக்ள மீணடும் ரஷ்யபாவுக்்க நகபாணடு 
ந்ல்்ல ெைெடிக்்க ்மறநகபாள்ள்லபாம் 
என்றும், இநெைெடிக்்க அ்லகுகள் 1 மறறும் 
2-க்கு மட்டுமல்்லபாமல், அடுத்தடுத்த ெபான்கு 
அ்லகு களுக்கும்  ் ம ற நக பாள்ளபபைை 
்ெணடுநமன்றும் மபாணபுமிகு தமிழெபாடு 
மு த்ல்ம ச ் ர்  அெ ர் கள்  ் கட்டு க் 
நகபாணடுள்ள்தபாடு, இது ் பாத்தி்யபபைைபாவிடில், 
மக்கள் ெசிக்கபாத மறறும் சூழலி்யல் அல்்லபாத 
பைகுதியில், நி்லத்தடி ஆழநி்்ல கிைஙகு (Deep 
Geological Repository) அ்மத்து, பை்யன்பைபாடு 
முடிநத அணு எரிநபைபாருள் கழிவுகள் 
நிரநதரமபாக ்்மிக்கபபைை்லபாம் என்றும், 
தமிழெபாட்டிலுள்ள எட்டு ்கபாடி மக்களின் 
்பார்பைபாக இநத ்ெணடு்கபா்ள தபான் 
வி டு ப பை த பா க வு ம்  அ க் க டி த த் தி ல் 
நதரிவித்துள்ளபார். 

www.poovulagu.org | பூவுலகு - மார்ச் 2022 | 21



பசு்ம்்ய நெளுத்துப பைபார்க்கும் 
நெயில் கபா்லம். ஸ்ரீ்்்லம் என்ற 
அசசிறி்ய ெகரம் ்றறதிகமபாக்ெ 

நெயிலூட்ைபபைட்டிருபபைதபாகத் ் தபான்றி்யது.

’ம்்ல ்ம்லயும் இவ்ளபா நெயில் 
நதரியுமபா? உை்்ல ெ்னத்த பிசுபிசுபபும் 
பை ்ய ணெ க்  க ் ள ப பு ம்  அ லு ப பு ை ன் 
இக்்கள்வி்்யக் ் கட்க த் தூணடின.

’’ஏறக்கு்ற்ய ெடுக்கபாட்டுக்குப ்பைபாகப 
்பைபா்றபாம். ் பைபாய் ் ்ரவும் ரபாத்திரி்யபாயிரும். 
அந்ெரத்துக்கு பூமி குளிர்நதிருக்கும்’’ என்றபார் 
்்பா்்ல்யன்.

ெடுக்கபாட்டில் குடியிருக்கும் பைழஙகுடி 
மக்க்ள ்நதிக்க இரவு ்ெரத்தில் ்பைபாக 

்ெரிடும் என நி்னக்கவில்்்ல. ஆனபால் 
பை்யணெத்தில் ஏறபைட்ை இைர்பைபாடுகளபால் 
இபபைடி ஆகிவிட்ைது.

’ரபாத்திரியி்ல ்பைபாறது்ல ஒன்னும் சிக்கல் 
இல்்்ல?’ - ெநத ்ெ்்ல திட்ைமிட்ைபைடி 
முடி்ய ்ெணடுநமன்ற பைதட்ைம் எனக்கு.  
இரணடு ெபாட்களுக்குள் ஊர் திரும்பி  ந்ய்திக் 
கட்டு்ர்்ய ் மர்பபித்தபாக ் ெணடு்ம!

’இவ்ளபா தூரம் ெநதுட்டீஙக. ்பைபாய் 
பைபார்க்க்லபாம்.’ ்்பா்்ல்யனின் குரலில் ஒரு 
நி த பா ன மு ம்  ெ ம் பி க் ்க யி ன் ்ம யு ம் 
நெளிபபைட்ைது.

தூரத்்த நதரிகிறது ெல்்லமல்்லபா.

உயிர்களைர்நத நபைருெனம் அது. மபான்கள், 

மூகம்மா காடு
 நெ�ரோணி
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கபாட்நைரு்மகள், பைன்றிகள், கரடிகள், ெரிகள் 
என பை்லவும் உ்லவும் கபாநைன்றபாலும் புலிதபான் 
ர பாஜ பா .  ் த பான்றின க பா்லத்தி்்ல்்ய 
புலிக்கபாடுதபான் எனினும் புலிக்ள 
பை பா து க பா க் கு ம்  க பா ை பா க  இ ப ்பை பா து 
அறிவிக்கபபைட்டுள்ளது. அதுதபான் பிரச்ன்்ய! 
புலிக்ள கபாபபைபாறற, கபாட்டில் ெசிக்கும் 
மனிதர்க்ள நெளி்்யறற மு்யல்கிறது அரசு. 
அது குறித்து எழுதுெதறகு தபான் ெபான் 
ெநதிருந்தன்.

கபாட்டிறகுள் ந்ல்ெதறகபான அனுமதி்்யபாடு 
ெனத்து்ற எனக்நகபாரு ஜீப்பையும் 
ஓட்டுன்ரயும் தநதது.

’நரணடு மணி ்ெரத்துக்குள்ள ெபாம 
கிரபாமத்துக்கு ்பைபாயிரணும். இல்்்லன்னபா 
ெடுக்கபாட்டு்ல மபாட்டிக்கு்ெபாம்’ என்றபார் 

்்பா்்ல்யன். ஒல்லி்யபான, ெலுெபான , கருத்த 
்தகத்துைன் நதன்பைட்ை ்்பா்்ல்யன், ஒரு 
தன்னபார்ெ்லர், தமிழெபாட்டுக்கபாரர். ்மறகு 
நதபாைர்சசி ம்்லத் நதபாைரில் உள்ள 
்த்தி்யமஙக்லம் ெனப பைகுதியில் பிறநதெர். 
அெரிைம் ஒருவிதமபான ்பைர்மதியும் 
்்பாகமும் குடி நகபாணடிருபபைதபாக ் தபான்றிக் 
நகபாண்ை இருநதது.

அெருைனபான சீரபானநதபாரு உ்ர்யபாை்்லத் 
நதபாைஙக முறபைட்்ைன்.

’ஊ்ரவிட்டு நரபாம்பை தூரம் ெநதுட்ைபாலும் 
பிடிச் ்ெ்்ல்ய ந்ய்றது இ்யற்கயின் 
பைரிசுதபான்’ - என்னு்ை்ய புரித்்ல ் ட்நைன 
நிரபாகரித்தபார் ் ்பா்்ல்யன்.

’இல்்லஙக .  எனக்கு இநத ்ெ்்ல 
கி்ைச்ப்பைபா, அ்த ஆகபாத துரதிர்ஷைம்னு 
நெனச்்ன்.’

ஏன்?

’என் மனசு இருக்குற இைத்து்ல இருநது என் 
உைம்்பை இநத ்ெ்்ல பிரிசசு நகபாணடு 
ெநதிருசசு. அநத துணடிபபு தபாஙக முடி்யபாத 
ெ்த’

’எஙகள கபாட்டு்ல இருநது விரட்டுறது 
கைல்்ல இருநது மீ்ன தூக்கி வீசுறதுக்கு ் மம்’ 
- ்்பா்்ல்யன் நதபா்்லவில் நி்்லகுத்தி்ய 
பைபார்்ெ்்யபாடு ந்பான்னபார். ந்பாநத மண்ணெ 
விட்டு விரட்ைபபைட்ை ்ெத்ன அெரது 
குரலில் நி்றநதிருநதது.

்்பா்்ல்யனுக்கு. அெரது ம்்லக்கிரபாமத்தின் 
ஞபாபைகம் ெநதிருக்க்லபாம் என்று ெபான் 
நி்னத்துக் நகபாண்ைன்.  புற உ்லகின் 
ஒளி்்யபா , ஒலி்்யபா துளியும் பைைபாமல் 
க பா ட் டு ெ பா சி க ள பா க ் ெ  ெ பா ழ கி ற 
ந்ன்சசுக்களுக்கபாக ஆநதிரபா ெநததன் மூ்லம் 

்்பா்்ல்யன் தன் ெ்தபைட்ை மனதிறகு 
மருநதிை மு்யல்ெதபாகப பைட்ைது!

ந்ம்பைழுபபு நிறத் ்தபாள்்பையிலிருநது 
ைபார்ச ்்லட்்ை எடுத்து ்பைட்ைரி்்ய 
்்பா்்ல்யன் மபாறறும் ்பைபாது அலுெ்லக 
்ம்பிரதபா்யஙக்ள முடித்து ஓட்டுனர் 
ஒருெழி்யபாக ெநது்்ர்நதபார். கிளம்பும் ் பைபாது 
மணி பிறபைகல் மூன்ற்ர.

நபைரும்ழ மபாதிரி நபைபாழிநத கடும் 
நெயிலில் ெல்்லமல்்லபாவின் மரஙகள் 
நெளுப்பைறித் நதரிநதன. நதபா்்லவிலிருநது 
அைர்த்தி்யபாகத் நதரிநதபாலும் கிட்ைத்தில் 
பைபார்க்க அ்ெ அவெளவு நெருக்கமபாக 
இல்்்ல. ்கபா்ையின் சீறறம், தகிக்கும் 
கபானலில் நெளிபபைட்ைது. ்்பா்்ல்யன் 
பி ன் னி ரு க் ்க யி ல்  அ ் ம தி ்ய பா க 
அமர்நதிருநதபார். கற்பா்்லயின் இருபுறமும் 
புதர்கள் மணடிக் கிைக்க,  அதனி்ை்்ய சி்ல 
மபான்கள் ஓடுெதுத் நதரிநதது. மனிதக் 

மூச்சு கூ்ட வி்டாமல நெடம்லடம்ட அமைததுவிடடு அமமதியாக அமரநதிருநம்தாம்.  

பூச்சிகளின ரீஙகாரமும், காறறின ஓமெயும் ெ்லெ்லக்கும் இம்லகளுமாக காடு ்தனது இரவுப 

பா்டம்ல இமெக்கத ந்தா்டஙகியிருந்தது. 
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கணகளுக்குத் தபான் மபான்கள் புலியின் இ்ர. 
ஆனபால் மபான்கள் தம்்ம அபபைடி கருதிக் 
நகபாள்ெதில்்்ல என்பைது அெறறின் சுதநதிரத் 
துள்ளலில் நெளிபபைட்ைது.

ஜீப ெல்்லமல்்லபா ெனபபைகுதிக்குள் 
ஒற்ற்யடியும் ் றுகலுமபாக இருநத பைபா்தக்குள் 
இறஙகியும் ஏறியும் ெ்ளநதும் ந்ன்றது. 
ெழி்்ய நி்றத்து கிைநத கறகள் ெபாகனத்தின் 
்க்கரத்்த்்ய இைறச ந்ய்யும் ெல்்ல்ம 
பை்ைத்திருநதன.

‘ இ ந த  பை பா் தயில்  பை ்யணெஙக ்ள 
நிகழெதில்்்ல்யபா?’

ந்ன்சசுப பைழஙகுடிகள் ெனத்்தவிட்டு 
நெளி்்ய ெருெது அரிதபான விஷ்யநமன்று 
்்பா்்ல்யன் கூறினபார்.

’அெஙக ெம்ம பைபா்த்ய பை்யன்பைடுத்துறதில்்ல. 
வி்லஙகுகள் மபாதிரி்்ய இநத கபாட்டின் நீள 
அ க்ல த்்த  அளக் க  ந ்ன் ச சு க் கள் 
அெஙகளுக்குனு தனி பைபா்த ெசசிருக்கபாஙக. 
அது ெம்ம கணகளுக்கு நதரி்யபாது’

ஆச்ர்்யமும் ஆர்ெமும் ெணடியில் 
பூட்ைபபைட்ை மபாடுகநளன என்்ன இழுத்துப 
்பைபாயின.

’கபால்க்ள ந்ன்சசுக்களின் ெபாகனம்’ 
என்று ந்பால்லி நமலிதபாக சிரித்தபார் 
்்பா்்ல்யன்.  அெரும் கூை குறுக்கு ெழியில் 
ெைந்தபா, இரு்க்கர ெபாகனத்தி்்லபா தபான் 
எப்பைபாதபாெது ம்்லக்குள் ெருகிறபார். மறறபைடி, 
ம்்ல்்ய விட்டு நெளி்்யறறபபைட்டு 
அனபாமத்தபான ்பா்்லகளில் வீ்பபைட்ை 
ந ்ன்ச சு களின்  உரி்ம களுக் க பா க ப 
்பைபாரபாடுெதுதபான் அெரது பைணி.

்ெரம் ் ெகமபாக கைநது ம்்லயின் மபா்்லப 
நபைபாழு்த இர்ெ ்ெபாக்கி இழுக்கத் 
நதபாைஙகி்யது.

இருட்டுெதறகுள் ெம்மபால் கிரபாமத்திறகு 
ந்ன்று ்்ர முடியுமபா? என்று ஐநது 
நி மி ை த் தி ற நக பா ரு மு ் ற  ் க ட் க த் 
நதபாைஙகி்னன். ந்ல்்பைபான் சிக்னல் 
எப்பைபா்தபா துணடிக்கபபைட்டிருநதது.

 ஓரிைத்தில் ஜீப்பை நிறுத்தி்ய டி்ரெர், 
ெழி்்ய தெறவிட்டுவிட்ைதபாக ் ்பா்்ல்யனிைம் 
நதரிவித்தபார் .  முழுக்கபாடும் இருளில் 
மூழகியிருக்க, ஜீபபின் நெட்்்லட் ஆன் 
ந்ய்்யபபைட்ைது. ஜீப்பை விட்டு ெபான் இறஙக 
முறபைட்ை ்பைபாது, இது புலிக்கபாடு என்பை்த 
நி்னவூட்டி ் ்பா்்ல்யன் தடுத்தபார்.
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பைரெபாயில்்்ல என்று ந்பால்லிவிட்டு இறஙகி்னன். 
என்்ன ் பைபான்ற நெளிெபைர்களுக்கு ெனம்  குறித்தும் 
ெனவி்லஙகுகள் குறித்தும் கு்றெபான மதிபபீ்ை 
இருபபைதபாகக் கு்றபைட்டுக் நகபாண்ை ்்பா்்ல்யனும் 
இறஙகினபார். நெட் ்்லட் நெளிச்த்தில் கறகளறற 
பைபா்த பைளிசந்ன  நதரிநதது. ெழி ் தடி  ் றறு தூரம் 
ெைநது ந்ன்ற ஓட்டுனர் ் ெகமபாகத் திரும்பி ெநதபார்.

’ெணடிக்குள்ள ஏறுஙக. தூரத்து்ல ஏ்தபா நபைரி்ய 
வி்லஙகுக் கூட்ைம் ெருது’.

அெரது குரலில் நதரிநத விரட்ைல் என்்னயும் 
்்பா்்ல்ய்னயும் ஜீபபிறகுள் பைபாய்நது ஏற ்ெத்தது. 
்ட்நைன வி்யர்த்துப ் பைபா்னன். மூசசு கூை விைபாமல் 
நெட்்்லட்்ை அ்ணெத்துவிட்டு அ்மதி்யபாக 
அமர்நதிருந்தபாம்.  பூசசிகளின் ரீஙகபாரமும், கபாறறின் 
ஓ்்யும் ் ்ல்்லக்கும் இ்்லகளுமபாக கபாடு தனது இரவுப 
பைபாை்்ல இ்்க்கத் நதபாைஙகியிருநதது. ஆனபால் அநத 
மனநி்்லயில் அது அவெளவு இனி்ம்யபாக இல்்்ல. 
்றறு ்ெரத்திறநகல்்லபாம் பைபா்தயில் நபைரி்ய நபைரி்ய 
உருெஙகள் ெைநது ெருெ்தக் கணடு ்்பா்்ல்யன் 
த்யக்கத்்தபாடு ைபார்ச ் ்லட்்ை அடித்துப பைபார்த்தபார்.

’ஓ இ்ெ ெளர்பபு எறு்மகள். அபபைடின்னபா, ெபாம 
கிரபாமத்துக்கு பைக்கத்து்லதபான் இருக்்கபாம். உை்ன 
கிளம்பை்லபாம்’ என்று ஓட்டுனரின் ் தபா்ளத் தட்டினபார். 
குரலில்  உற்பாகம் தழும்பி்யது.

பைபா்த ்பைபான ெழியில் அபபைடியும் இபபைடியுமபாக 
சுறறி ெநததில் அடுத்த முக்கபால் மணி ்ெரத்தில் ஒரு 
கிரபாமத்திறகுள் நு்ழந்தபாம். அ்த கிரபாமம் என்று 
்்பா்்ல்யன் தபான் ந்பான்னபார். ெபான் இருளுக்குள் 
கணக்ள உருட்டி மனிதர்க்ளயும் வீடுக்ளயும் 
்தடிக் நகபாணடிருந்தன்.

ஜீப ் த்தம் எஙகளது ெரு்க்்ய அஙகுள்ளெர்களுக்கு 
ந்பால்லியிருக்க ்ெணடும். சி்ல மனிதர்கள் எஙக்ள 
்ெபாக்கி ெைநது ெருெது நதரிநதது. நமலிநத ் தகத்தினர் 
என்பை்த தபாணடி ந்பால்்ல ் ெறு அ்ை்யபாளமில்்்ல. 
எஙகள் முகம் அெர்களுக்்கபா அெர்களின் முகம் 
எஙகளுக்்கபா பு்லபபைைவில்்்ல.

ெ ந த து ம்  ெ ர பா த து ம பா க  ெணடி்்ய யு ம் 
நெட்்்லட்்ையும் நிறுத்த ந்பான்னபார்கள். ஏறக்கு்ற்ய 
அது ஓர் உத்தரெபாக இருநதது. நெட்்்லட் 
அ்ணெக்கபபைட்டுவிட்ைதபால் அஙகிருநத இருள் 
கணகளுக்குப பைழக சி்ல நிமிைஙகள் பிடித்தது. 
நி்லநெபாளியில் நமல்்ல நமல்்ல சின்னஞசிறு குடி்்கள் 

பு்லபபைைத் நதபாைஙகின. ் ்பா்்ல்யன் 
ைபார்ச ்்லட்்ை எரி்யச ந்ய்த 
் பை பா து  அ ் த யு ம்  உ ை ் ன 
அ்ணெக்குமபாறு கூறினர்.

’ெனவி்லஙகுகள் ஊர் குட்்ையில் 
நீரருநத ெரும் ்ெரம். அெற்ற 
உஙகள் நெளிச்ம் நதபாநதரவு 
ந்ய்யும்’

் ் பா ் ்ல ்யன்  அெ ர் களது 
நமபாழியிலும் ்்்கயிலும் என் 
ெரு்க பைறறி புரி்ய ்ெக்க 
முறபைட்ைபார். ஆனபால், அெர்கள் 
எ்தயும் ் கட்கத் த்யபாரபாக இல்்்ல. 
்ரிதபான், பைகலி்்ல்்ய அநநி்யர்க்ள 
ஏறக முடி்யபாத்பைபாது இரவில் 
அதுவும் இநத கும்மிருட்டில் எபபைடி 
ெம்புெபார்கள்?

மின்விளக்கு எனும் தபா்ன 
அஸ்தமிக்கபாத சூரி்ய்ன அவவூர் 
க ண ை தி ல் ்்ல .  இ ரு ள் 
கவிநதுவிட்ைபால் ஊ்ர உறஙகுகிறது.

’ெபா்ள மபா்்ல ெபான்கு மணிக்குள் 
்ெ்்ல்்ய முடித்துவிடுஙகள்’ என்று 
ந்பால்லிவிட்டு ஜீப்பை கிளபபினபார் 
டி்ரெர் .  அெரது  டியூட்டி 
எப்பைபா்தபா முடிநதிருநதது.

கபா்்லயில் ்பைசிக் நகபாள்ள 
அனுமதி ் கட்டுவிட்டு ் ்பா்்ல்யன் 
என்னிைம் திரும்பினபார்.

பூமி பிறந்தபபமவ காடுகளும், 

காடுகள் உருவானபபமவ ொஙகளும் 

பிறநதுட்ட்தாமவ ெம்புமறாம்’’ மவர 

அரிபட்ட மரததின கூடடில வாழும் 

பறமவயின  பரி்தவிபபில இருந்தார 

மொம்லயன.  அவர 

்தம்லகுனிநதிருந்த அந்த மெரம்…
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’நெளிச்த்்தபாடு  ெநதிருநதபா ஒரு்ெ்ள 
இெஙகளுக்கு ெம்ம ்ம்ல ெம்பிக்்க 
ெநதிருக்கும். அதனபா்ல தஙகுறதுக்கு இைம் 
தர்ல. ெபாம இங்க்்ய எஙகபாெது உட்கபார்லபாம்’

 நி்லநெபாளியில், நெட்ை நெளியில் 
இ்ளபபைபாற ஏதுெபான இைத்்த ் தடி்னபாம்.

’ெல்்ல்ெ்ள ெபாம ெனத்து்ற ஜீபபில் 
ெந்தபாம். இல்்்லன்னபா நி்்ல்ம இன்னும் 
்மபா்மபாகி இருக்கும்’ – என்று ந்பால்லிக் 
நகபாண்ை அநத ஊ்ர ஒரு சுறறு பைபார்த்்தன். 
ெள்ளிரவு ் பைபா்ல நதன்பைட்ை முன்னிரவு அது. 
ஒரு நபைட்டிக் க்ை்்யபா நமழுகுதிரி 
நெளிச்்மபா கூை இல்்்ல.  பைசிக்கத் 
நதபாைஙகி்யது. நபைபாதுெபாக இது்பைபான்ற 
உள்ளைஙகி்ய கிரபாமஙகளுக்குப ்பைபானபால் 
இநத ்ெ்ளக்கு  ஒரு ்தநீரபாெது குடிக்க 
முடியும். அதறகு கூை ெழியில்்்ல.

ஒருெழி்யபாக, அநத இருள் பிர்த்த்தில் 
உறறுத் ்தடி ஓர் இைத்்த கணடுபிடித்து 
அமர்ந்தபாம். ெடு ெனத்தின் புதி்ய ெபா்்னயும் 
்பைர்மதியும் பைரவிக் கிைநதது. என் ் பைக்குள் 
இருநது பிஸ்கட் பைபாக்நகட்்ை பிரித்து 
்்பா்்ல்யனிைம் நகபாடுத்்தன். இப்பைபா்தக்கு 
அதுதபான் எஙகளின் பைசி்்ய ஆறறும் 
நபைருவிருநது.

ந்ன்சசுக்கள் பைறறி ந்பால்லுமபாறு 
்்பா்்ல்யனிைம் ் கட்்ைன்.

’ ’ ந ்ஞ ்் த்து்ல  மணணும்  நீ ரு ம் 
எபபைடியிருக்கும்! அபபைடித்தபான் கபாட்்ைபாை  
பைழஙகுடிகளுக்கு இருக்க உறவு. புலிகள் 
பைபாதுகபாபபுஙகற ்பைரு்ல எஙகளுக்கு 
விதிக்கபபைட்ை கட்டுபபைபாடுகள் எல்்லபாம் 

உச்நத்்லயி்ல இறஙகி்ய ் பைரிடி’’

இது தனது ெபாழக்்க க்தயும் தபான் 
என்பைதபால் ்்பா்்ல்யனுக்கு நதபாண்ை 
அ்ைத்தது.

ஒ வ நெ பா ரு  க பா ட்டு்லயு ம்  ெ பா ழ ற 
ம்்லெபாசிஙகளுக்கு இது எத்த்ன்யபாெது 
த்்லமு்றனு நதரி்யபாது. பூமி பிறநதபபை்ெ 
கபாடுகளும், கபாடுகள் உருெபானபபை்ெ ெபாஙகளும் 
பிறநதுட்ைதபா்ெ ெம்பு்றபாம்’’ ் ெர் அரிபைட்ை 
மரத்தின் கூட்டில் ெபாழும் பைற்ெயின்  
பைரிதவிபபில் இருநதபார் ்்பா்்ல்யன்.  அெர் 
த்்லகுனிநதிருநத அநத ் ெரம்…

கும்மிருட்டில் முதுகுக்குப பின்னபால் ஏ்தபா 
ெைநது ெருெது ் பைபா்லத் ் தபான்ற்ெ ் ட்நைன 
எழப ் பைபா்னன். தன்னி்்ல்்ய சுதபாரித்தபைடி 
்்பா்்ல்யன் அ்்்ய ்ெணைபாம் என 
தடுத்தபார்.  அங்க ஒரு கபாட்நைரு்ம நின்று 
நகபாணடிருநதது.

அ்ைஙகபபைபா என்னநெபாரு கம்பீரம்! 
எ று ் ம யி ன்  க ண க ள்  இ ரு ட் டி ல் 
நபைபான்ெண்ைப ்பைபா்ல மின்னி்யது. 
உறுதி்யபான மரக் கி்ள்்யப ்பைபா்ல அதன் 
நகபாம்புகள் ெ்ளநதிருநதன. முதுகின் அரு்க  
ஒரு ெனப நபைருவி்லஙகு நின்று புசுபுசுநென 
மூசசுவிை பை்யமும் குறுகுறுபபும் உை்்ல 
நெளி்யச ந்ய்தது. ்றறு ்ெரம் அபபைடி்்ய 
உட்கபார்நதிருநததில் அ்ம்பைபாவிதம் எ்தயும் 
நிகழத்தபாமல் இருட்டு ெழியில் கபாட்நைரு்ம 
திரும்பி ெைநதது.

ந்ன்சசுக்கள் பைறறி ்்பா்்ல்யனிைம் 
்பைசிக் நகபாணடிருநததில் ்ெரம் ்பைபான்த 
நதரி்யவில்்்ல. ் ெட்்ைதபான் ந்ன்சசுக்களின் 
ெ பா ழெ பா த பா ர ம் ,  ந பை பாழுது ் பை பா க் கு , 
நகபாணைபாட்ைம், து்யரம் எல்்லபாம் என்ற 
் ் பா்்ல்யனின்  ெ பா ர் த்்த கள்  என் 
மனக்கணணில் கபாட்சி்யபாக விரிநதது. அதில், 
வில் அம்புைனும், அம்பின் நுனி்்ய விை 
கூரி்ய பைபார்்ெ நகபாணை கணகளுைனும் 
நமலிநது முறுக்்கறி்ய ்தபாள்கள் நகபாணை 
இ்ளஞர்கள் ென வி்லஙகுக்ளத் துரத்திச 
ந்ன்றனர்..
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’இங்க்்ய பைடுத்துத் தூஙக்லபாம் என்று 
முடிவு ந்ய்து ்பை்்ய த்்லக்கு ்ெத்து, 
நகபாணடு ெநதிருநத ் பைபார்்ெ்்யப ் பைபார்த்தி 
உை்்ல நெறுநத்ரயில் கிைத்தி்னன். 
்கபா்ையின் இதமபானக் குளிர் நிரம்பியிருநதது. 
்்பா்்ல்யன் தனக்கு உறக்கம் ெரவில்்்ல 
என்றபார். எரு்மயின் ெரு்கக்குப பிறகு 
அெர் என்னு்ை்ய பைபாதுகபாபபு குறித்து 
்்யபாசிக்கிறபார் என  புரிநதது.

 பை்யணெ அ்தி என்்ன பைடுத்துக் நகபாள்ளப 
பைணித்தது.

ெபானத்்தப பைபார்த்்தன். அங்க நதரியும் 
நி்லபா முறறிலும் புதி்யது. ெடுெனத்தில் 
கபால்நீட்டிப பைடுத்து, நமபாழியும் முகமும் 
நதரி்யபாத நதபால்குடி மனிதர்கள் சூழ இநத 
ென நி்ல்ெ பைபார்பபைது ஓர் ஆதிகபா்ல 
உணெர்்ெக் நகபாடுத்தது. நி்லவு என் மீது 

அளவி்லபாத ஒளி்்யப நபைபாழிெதபாகத் 
்தபான்றி்யது.

த்்ல்்யத் தூக்கி சுறறிலும் பைபார்த்த்பைபாது 
குடில்களின் அ்மவிைஙகள் இப்பைபாது 
ென்றபாகத் நதரிநதன. இபபைடி இரணடு 
அ ந நி ்ய ர் க ள்  ெ ந து  இ ரு ட் டி ல் 
அமர்நதிருக்கிறபார்க்ள என்ற கெ்்லயின்றி 
அநத ஒரு சி்ல மனிதர்களும் தத்தம் 
குடில்களுக்குள் அைஙகிவிட்ைனர். அெர்கள் 
உண்ம்யபாக்ெ உறஙகி இருக்க்லபாம். அல்்லது 
்தடுதல் கூர்்ம நகபாணை அெர்களது 
்ெட்்ைக் கணகள் எஙகளின் அ்்்ெ 
கெனித்துக் நகபாணடும் இருக்க்லபாம் என்பைது 
அநத இரவின் எனது இறுதிச  சிநத்ன.

சூரி்யன் ெருெதறகு முன்பைபான ்பாம்பைல் 
கபா்்ல.  நமபாத்த்ம ஒரு 20-25 குடில்கள் 
இருக்கும். எல்்லபா்ம மிகச சிறி்ய்ெ. மணெலும் 
கபாய்நத புறகளுமபாக இருநதது பூமி. இரவின் 

பைணியில் அ்ெ ஈர்மறி கபாணெபபைட்ைன. 
உைம்பில் உ்ை்்ய தவிர ் ெறு ஆைம்பைரமபான 
விஷ்யம் எ்தயும் பைபார்க்க முடி்யவில்்்ல. 
இர்ெப ்பைபா்ல்ெ அவவூரின் பைகலிலும் 
்பைர்மதி. நதபால்குடி முகஙக்ள பைபார்க்கும் 
ஆெலுைன் ெபான் எழுநதமர்்தன். ் ்பா்்ல்யன் 
அக்குடியிருபபின் ் ம்யபபைகுதியில் நின்று சி்ல 
ஆணகளுைன் ்பைசிக் நகபாணடிருநதபார். 
அக்குடிலில் ்யபா்ரப பைபார்த்தபாலும் அெர்களின்  
கணகள் என்்ன பைபார்பபைதும் வி்லகுெதுமபாக 
இருநதன.

 கபா்்லக் கைன்க்ள முடித்து ெபாம் 
்ெ்்ல்்யத் நதபாைஙக்லபாம் என்றபார் 
்்பா்்ல்யன். முதல் ்கள்வி்்ய எடுத்து 
்ெபபைத ற க பான  ஆ்ள  துழ பாவிக் 
நகபாணடிருநதன என் கணகள்.  ெபாஙகள் 
அபபைடி்்ய ெைநது குடில்கள் இருநத பைகுதிக்குச 

ந்ன்்றபாம். கபால்கள் நின்ற முதல் குடிலின் 
ெபா்லில் ஒரு நபைண அமர்நது அெர் முன்னபால் 
கிைநத ஒன்றிரணடு பைபாத்திரஙக்ள கழுவிக் 
நகபாணடிருநதபார். ்்பா்்ல்யன் அெ்ர 
அம்மபா என்று அ்ழத்தவுைன் அெரது த்்ல 
்ெகமபாக எஙகள் பைக்கம் திரும்பி்யது.

அெர்தபான் மூகம்மபா. ந்ன்சசுக்களில் ெபான் 
பைபார்த்த முதல் நபைண முகம். க்்லெ்யமிக்க, 
வி்்லமதிபபைறற பைழம்நபைபாருள் ஒன்்ற 
பைபார்க்கும் உணெர்்ெ அநத முகம் அளித்தது. 
பைபார்்ெயில் நெபபைம் இருநதது. சிெபபு நிற 
புை்ெ்்ய  முது்மக்்கறற தளர்்ெபாடு 
அ ்ல ட் சி ்ய ம பா க  அ ணி ந தி ரு ந த பா ர் . 
முகசசுருக்கஙகள் நெண த்்லயும் அெரது 
ெ்ய்தச ந்பால்லின. அநத கணகள்...அதன் 
ஒளி...நூறபாணடு கபா்ல ம்ை்்யத் திறநது 
எதிரில் இருப்பைபார் மீது பைபாயும் ் ெகமு்ை்யதபாக 
இருநதது. அநத ெனக்கிழவி ெபாய் திறநதபாள்.

’ெல்லமவமள ொம வனததுமற ஜீபபில வநம்தாம். இலம்லனனா நிம்லமம இனனும் 

மமாெமாகி இருக்கும்’ – எனறு நொலலிக் நகாணம்ட அந்த ஊமர ஒரு சுறறு பாரதம்தன. 

ெள்ளிரவு மபா்ல ந்தனபட்ட முனனிரவு அது. ஒரு நபடடிக் கம்டமயா நமழுகுதிரி 

நவளிச்ெமமா கூ்ட இலம்ல. 
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்யபாரு நீஙக?

்்பா்்ல்யன் என்்ன அறிமுகபபைடுத்தி்ய 
அக்கணெம் அெர் என்்னபாடு ஒட்டிக் 
நகபாணைபார். எனக்குப புரிகிறதபா இல்்்ல்யபா 
என்பை்த பைறறி அெர் கெ்்லபபைை்ெ 
இல்்்ல. என் ் கள்விக்ள நமபாழிநபை்யர்த்து 
ந்பால்லும் ்்பா்்ல்ய்னப பைபார்க்கபாமல், 
நமபாழிநதரி்யபாத என் கணக்ளப பைபார்த்து 
மிகச ் ரளமபாகப ் பைசினபார். ஆ்லம் விழு்தப 
்பைபா்ல அெர் உைலில் நதபாஙகி்ய ்ககளபால் 
ம்்ல்்யச சுட்டிக் கபாட்டி ஏ்த்தபா 
விெரித்தபார். தபான் ்பைசுெது எனக்கு புரியும் 
என  அெர் எபபைடி ெம்பிக்்கக் நகபாணைபார் 
என ெபான் வி்யபபுற்றன். நதபாைக்கத்தில், 
புரி்யபாத ெபார்த்்தகளுக்கு த்்ல்ய்்க்க 
முடி்யபாமல் தடுமபாறி்னன். ஆனபால் நகபாஞ் 
் ெ ர த்தில்  அெரது  உை்ல்் களும் 
உணெர்வுகளும் புரி்யத் நதபாைஙகின.

அெர் பைரிதவிபபில் இருக்கிறபார். இநத 
ெனத்தில் இருநது தபான் விரட்ைபபைடு்ெபாம் 
என்ற  அச்த்தில்  அநத  முதி்யெள் 
துடித்திருக்கிறபாள். ம்்ல உசசியிலிருநது தூக்கி 
எங்கபா தூரத்தில் வீ்பபைடுெதபாக அெளுக்கு 
நகபாடுஙகனவுகள் ெருகின்றனெபாம்! அதறகு 
கபாரணெமிருநதது ஓரிரு மபாதஙகளுக்கு முன்னர் 
தபான் இஙகிருநது சி்ல கி்்லபா மீட்ைர் 
நதபா்்லவில் உள்ள ்ெநறபாரு குடியிருபபு 
அபபுறபபைடுத்தபபைட்ைது.

ெபானும் ்்பா்்ல்யனும் குடில் ெபாயிலில் 

்பபைனஙகபாலிட்டு அமர்நது மூகம்மபா்ெ 
பைபார்த்திருந்தபாம். ்பைசிக் நகபாண்ை. . .
அன்்ற்ய நபைபாழுதின் முதல் உணெ்ெ, 
சூைபான ஒரு பைபானத்தின் மூ்லமபாக நகபாடுத்து 
அருளினபார் மூகம்மபா. கபாபி மபாதிரி்யபான 
சுடுபைபானம். அநத ஒரு தம்ளர் பைபானத்தில் 
ஒடுக்கபபைட்ை ஒரு நதபால்குடியின் எளி்மயும் 
ெர்ெறபும் நி்றநதிருநதது.

இது என்்னபாை கபாடு - அக்குடியிருபபிறகு 
அரு்க  ஓடும் சிற்றபா்ையில் குளிக்கப 
்பைபாகும் ெழியில் மபாரில் தட்டி நெஞ்் 
நிமிர்த்தி மூகம்மபா ந்பான்ன முதல் ெபார்த்்தகள் 
இ்ெதபான். அவவிைத்்த கைநது ந்ன்ற 
இ்ளஞர்கள் ்கலி ந்ய்தபைடி ெகர்நதனர். 
’ெபாஙகள் ்ரி்யபான ஆளிைம் தபான் சிக்கி 
இருக்கி்றபாம்’ என ெ்கத்தனர். மூகம்மபா, 
அ்த நபைபாருட்பைடுத்தபாமல், ’இ்தபா இநத 
்பை்யன்க்ளபாை கபாடு’ என்றபார். அெரது 
்பைசசில் பைதில் கிணைல் இல்்்ல. மபாறபாக 
அ்ரபாத உண்ம இறுக்கமபாக நெளிபபைட்ைது.

’எத்த்ன நூறு ெருஷமபாக ெபாஙக இஙக 
இருக்்கபாம், நதரியுமபா? இநத கபாடு எஙகளுக்கு 
உணெ்ெ அள்ளிக் நகபாடுக்குது. பைசிந்யடுத்தபா 
கபாட்டுக்குள்ள ்பைபாய் ்தனும் கிழஙகும் 
பைழஙகளும் பைறிசசுக்குற ெரம் ்யபாருக்கபாெது 
கி்ைசசிருக்கபா? ந்ன்சசுக்களுக்கு இருநதுசசு.

சூரி்யன் பைைபாத ஓ்ை நீர் குளிர்நதிருநதது. 
முழஙகபா்லளவு தணணீரில் நின்றிருநதபார் 
மூகம்மபா.

’இநத கபாட்்ைப பைத்திச ந்பால்லுஙக?’

’ெபான் சின்னபபுள்்ள்யபா இருநதப்பைபா 
எஙக அபபைபா அம்மபா்ெபாை இநத கபாடு முழுக்க 
சுத்தி ெநதிருக்்கன். எஙக அம்மபா மடி நி்ற்ய 
புளி ்ய ம் பை ழ த் ்த யு ம் ,  வி தவி த ம பான 
்ெர்க்ளயும், இலுப்பைப பூக்க்ளயும் 
அள்ளிட்டு ெரும். அபபைபா்ெபாை ் ெட்்ைக்குப 
்பைபாற ஆம்பைளஙக்ளபாை   அம்புக்கு மபான், 
மு்யல், பைன்னிந்யல்்லபாம் ஒ்ர்யடி்ல விழுநதுரும். 
என் புருஷனுக்கு சுட்ை பைன்னிக்கறின்னபா 
உசிரு.  அெரு பைன்னி்ய ்ெட்்ை்யபாை 
அ்்ல்யபா அ்்லெபாரு. அம்பு குத்தி ரத்தம் 
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ந்பாட்ை கபாட்டுபபைன்னி்ய தூக்கிட்டு ெர்றத 
பைபாக்குறப்பைபா ென்தெனப பைபாக்குற மபாதிரி 
இருக்கும். சூரி்யன் ்பாயுறப்பைபா நெருபபு 
மூட்டி துணைஙகளச சுட்ைபா...இநத கபா்ை 
மணெக்கும். கபாட்டுபபைன்னிக்்க ெயிறு பைசிக்கும்.

மூகம்மபா களுக்நகனச சிரித்தபார். அெரது  
விெர்ணெயில் ர்்ன ெழிநதது. கபாட்டுப 
பைன்றியின் இ்றசசி்்ய சுடும் மணெம் அங்க 
பைரவி நின்றது. குளி்ய்்ல முடித்து க்ர்்யறி 
மீணடும் குடிலுக்கு ெைந்தபாம்.

 ’இநத கபாட்டு்ல நீஙக என்ன ்ெ்்ல 
ந்ய்வீஙக?

’்ெ்்ல்யபா?  ெனத்துக்கு நெளி்ல 
ெபாழுறெஙக உணெவுக்கபாக ் ெ்்ல ந்ய்றபாஙகனு 
எஙகபபைபா ஆச்ர்்யத்்தபாை ந்பால்லுெபாரு. 

எஙகளுக்கு பைசிந்யடுத்தபா ெபாஙக கபாட்டுக்குள்ள 
ஓடு்ெபாம். கி்ைச்தத் தின்்பைபாம். விரும்புனது 
நகைச்பா நரபாம்பை ்ந்தபாஷமபா தின்்பைபாம். 
்ெட்்ை்யபாடுறது ,  ் தநனடுக்குறது 
இநதல்்லபாம் எஙக ெபாழக்்க. ் ெ்்ல இல்்ல’’

மூகம்மபாவின் ் பைசசும் அதிலிருநத நதளிவும் 
உணெர்வும் வி்யபபூட்டின. இநத கிழவி 
் ் பா ் ்ல ்ய னு க் கு  பு து த்  ந த ம் ்பை 
அளித்திருநதபாள். அெரின் உணெர்வுகளுக்கு 
அெள் உயிர் நகபாடுபபைதபால் நபைறற உற்பாகம் 
அது.

ந்ன்சசுக்கள் உணெவு ்்கரிக்கும் 
பைழஙகுடிகள் என்பை்த தன் ெபார்த்்தகளபால் 
உறுதி ந்ய்தபார் மூகம்மபா. அப்பைபாநதல்்லபாம், 
கபா்்லயில் கிழங்க அவித்துத் தின்று விட்டுக் 
கிளம்பினபால், மபா்்லயில் வீடு திரும்பி 
்ெட்்ையில் சிக்கி்ய்த சுட்்ைபா, பைச்் 
மிளகபாயும் உபபும் ்்ர்த்து ்ெக ்ெத்்தபா 
உணடுவிட்டு உறஙகப ்பைபாகின்றனர். 

என்னநெபாரு அறபுதமபான ெபாழக்்க!

பைணெமில்்்ல. கைனில்்்ல. இன்ஷூரன்ஸ், 
மருத்துெச ந்்லவில்்்ல. என்னநெபாரு 
சுதநதிரம் – என் ெகர மூ்ள ் ஞ்்லபபைட்ைது.

ஓ்ையிலிருநது ் ெரபாக மூகம்மபா என்்ன 
்ெநறபாரு குடிலுக்கு அ்ழத்துச ந்ன்றபார். 
அங்க பைருெ ெ்ய்த ்ற்ற கைநதிருநத 
சின்னஞசிறு இ்ளஞனும் அெனது 
ம்னவியும் இருநதனர். அெர்களுக்கு 
மணெமபாகி சி்ல மபாதஙக்ள கைநதிருநதன. 
கபாட்டுப புறக்ள ்ெய்நது தமக்கபானக் 
குடி்்ல அத்தம்பைதி்யர் புதிதபாகக் கட்டி 
முடித்திருநதனர். இங்க அதுதபான் ெழக்கம்.

மூகம்மபா அநத இ்ளஞனிைம், உள்்ள 
ந்ன்று எ்த்்யபா எடுத்து ெரச ந்பான்னபார். 

அென் திரும்பி ெரும் ்பைபாது ்ககளில் 
பைளபைளக்கும் வில்்்லயும் அம்்பையும் நகபாணடு 
ெநதபான்.

‘வில் அம்பு ந்ய்ெதில் இென் கில்்லபாடி’.

மூகம்மபாவின் கட்ை்ளக்கு இணெஙகி அநத 
்பை்யன் என் கணநணெதி்ர ஒரு வில்்்ல 
ந்ய்து ,  குறிபைபார்த்து அம்நபைய்தியும் 
கபாட்டினபான் .  அது பைபாய்நது ்பைபாய் 
தூரத்திலிருநத மரத்தின் கி்ளயில் குத்தி 
நின்றது. மூகம்மபாவுக்கு அ்த பைபார்க்கும் ் பைபாது 
முகநமல்்லபாம் ம்லர்சசி.

’ ெ பா ங க  க ர டி ,  ம பா ந ன ல் ்ல பா ம் 
்ெட்்ை்யபாடு்னபாம் .  இபபை இதுஙக 
பைல்லி்்யயும்  சி்ல  பை ற்ெக்ளயும் 
்ெட்்ை்யபாடுதுஙக. எஙக வில்-அம்புக்கு 
்ெ்்ல இல்்லபாமப ் பைபாசசு’

 சூரி்யன் பைளீநரன ஒளிவீசி முறபைகந்லன 
அறிவித்தது .  எனக்கு பைசிந்யடுத்தது . 

வனததின குடிமக்களாக வாழ்ந்தவரகள் இபமபாது வனததுமறயின கூலித 

ந்தாழி்லாளரகள்! மவரகள், கிழஙகுகள், பூக்கள், ம்தன, பமெ என எம்த 

எடுத்தாலும்  அம்த கூடடுறவு வஙகியில மெரததுவி்ட மவணடும். 
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்்பா்்ல்யனும் அ்த உணெர்நதிருநதபார். ஒ்ர 
ஒரு நபைட்டிக் க்ை கூை இல்்லபாத ஊரில் 
உணெவுக்கு எங்க ் பைபாெது? ’்பாபபிை ஏதபாெது 
கி்ைக்குமபா’ என ் ்பா்்ல்யன் மூகம்மபாவிைம் 
்கட்ைபார்.   சுைசசுை ் ்பாளக்கஞசியும் பைச்் 
மிளகபாய்த் து்ெ்யலும் ெனக்கிழவியின் 
விருநதபாகக் கி்ைத்தன.

அக்குடிலின் ஓர் ஓரத்தில் ந்நநிற கூம்புப 
பூக்கள் பைரபபி ்ெக்கபபைட்டிருநதன.  
்்பா்்ல்யன் அ்த இலுப்பைப பூ என்று 
குறிபபிட்ைபார். ந்ன்சசுக்களு்ை்ய ெபாழவின் 
ஓர் அஙகம் இநத பூக்கள். இபபூக்க்ளக் 
நகபாணடு  மதிம்யஙகச ந்ய்யும் 
மது்ெ கபாய்சசுகின்றனர். விருநது 
் ் ம ப பை த ற கு  இ ் ணெ ்ய பா ன 
நகபாணைபாட்ைம் அது. திருவிழபா, 
கல்்யபாணெம் எதுவும் மது இல்்லபாமல் 
மகிழ்ெத் தருெதில்்்ல. பைபார்க்க 
அழகபாக இருநத அபபூ்ெ எடுத்து 
முகர்ந்தன். ஏகபாநதமபான மணெம் 
மூ்ள்்யத் தபாக்கி்யது.

’’  நீ நரணடு ெபாள் தஙகினபா, 
இலுப்பை ம்லர் மது்ெக் கபாய்சசித் 
தர்்றன். நீ குடிபபி்யபா?’’

’ ’ நி ச ் ்ய ம பா .  ஆனபா  ெ பான் 
இன்்னக்்க கிளம்பைணு்ம’’

’ ’ ்ரி  ்பைபா உனக்குத் தபான் 
நகபாடுபபி்ன இல்்ல’’ என மூகம்மபா 
சிலிர்த்துக் நகபாணை்தப பைபார்க்க 
எனக்கு சிரிபபு ெநதது. மதுக் 
கபாய்சசுதல் மூகம்மபாவுக்கு ்கெநத 
க்்ல. களிபபூட்டும் அநத அருமருநதிறகு 
தபாநனபாரு அடி்மந்யனச ந்பால்ெதில் 
அக்கிழவி நபைருமிதம் நகபாணைபாள்.

’’ெபான் ் பாகுறப்பைபா என்ன இநத கபாட்டு்ல 
பு்தபபைபாஙகள்்ல…அபபை இநத என் ்மபாதி 
முழுக்க இலுப்பை ம்ல்ர தூவி இருக்கணும்’’ 
மூகம்மபாவின் குரல் தளுதளுத்தது.

நகபாஞ்ம் இலுப்பை ம்லர்க்ள எடுத்து 
்பையில் ் பைபாட்டுக் நகபாணடு குடி்்ல விட்டு 
நெளி்்யறி்னன்.

மூகம்மபாவின் பைழஙக்தக்ளயும் பை்ழ்ய 
மகிழசசிக்ளயும் முடிவுக்குக் நகபாணடு ெர 
்ெணடி்ய ் ெரம் நெருஙகி விட்ைது.

‘ெனத்து்ற உஙகள இநத இைத்த விட்டு 
்பைபாகச ந்பால்லு்த?’

 ஆமபாம் . இவவிைம் புலிக்கபாைபாக 
அறிவிக்கபபைட்ைப பிறகு ந்ன்சசுக்களின் 
ெபாழக்்க்்ய மபாறிப ்பைபானது. சிறு சிறுக் 
குழுக்களபாக இநத ெனம் முழுக்க மரஙக்ளபாடு 
மரமபாக, வி்லஙகுக்ளபாடு வி்லஙகுகளபாக 
்ெரூன்றி இருநதெர்களில் பைபாதிப ்பைர் 

அபபுறபபைடுத்தபபைட்ைனர். மீதிப 
்பைர் கபாட்டிறகுள்்ள்்ய சி்ற 
்ெக்கபபைட்டுள்ளனர். ெளம் 
நி்றநத இபபூமியில் ெறு்ம 
என்பைது இ்யற்க்யபானதல்்ல. அது 
மனிதர்களபால் உருெபாக்கபபைடும் ் தி. 
்கக்நகட்டும் தூரத்தில் கபா்ை 
இருநதும் ந்ன்சசுக்கள் ெறு்மயின் 
பைடுகுழியில் தள்ளபபைட்ைனர்.

 ’அர்பாஙகம் எஙக கபாட்்ை 
அபைகரித்துக் நகபாணைது. இது எஙக 
கபாடில்்்ல்யபாம்!  ெபாஙக இஙக 
இ ரு க் கு ற  பு லி க ் ள க் 
நகபான்னுடு்ெபாமபாம். இஙக ெபாழுற 
புலிகளுக்கு எஙகளத் நதரியும். ெபாஙக 
கபா்லஙகபா்லமபா அதுஙக்ளபாை 
ெபாழ்றபாம். அது இநத கபாட்டுக்கு 
நதரியும் மக்ள!’

மூகம்மபா  முதல்மு்ற்யபாக 
என்்ன மக்ள என்ற்ழத்தபார்.

 என் ் கள்வி அெ்ர உணெர்வுச ் ஞ்்லத்தில் 
தள்ளியிருநதது . அெர்  பைரிதவிபபில் 
அஙகுமிஙகும் ெைநதபார். ்்பா்்ல்யனிைம் 
நெளிபபைட்ை அ்த பைரிதவிபபு. இப்பைபாது 
ந்ன்சசுக்கள் கபாட்டிலிருநது எ்த எடுத்தபாலும் 
அதறகு கணெக்கு ந்பால்லும் கட்ைபா்யத்திறகு 
ஆளபாக்கபபைட்டுள்ளனர் .   ெனத்தின் 
குடிமக்களபாக ெபாழநதெர்கள் இப்பைபாது 
ெனத்து்றயின் கூலித் நதபாழி்லபாளர்கள்! 
்ெர்கள், கிழஙகுகள், பூக்கள், ் தன், பை்் என 
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எ்த எடுத்தபாலும்  அ்த கூட்டுறவு ெஙகியில் 
்்ர்த்துவிை ் ெணடும். கூலி கி்ைக்கும். அநத 
பைணெத்்த ் ெத்து தஙகளுக்கு பைழக்கபபைைபாதப 
நபைபாருட்க்ள அெர்கள் நெளிக்க்ைகளில் 
ெபாஙகிக் நகபாள்ள்லபாம்.

மூ கம்ம பா  ெ்யதிலிரு ந த  ஆணகள் 
்கபாெனத்துணி்்ய மட்டு்ம கட்டிக் 
நகபாணடிருபபை்த பைபார்த்்தன். இ்ளஞர்கள் 
வி்்ல  மலிெ பான  ஜீன்ஸ்  டிஷ ர்ட் 
அணிநதிருநதனர். கூலிப பைணெத்்தக் நகபாணடு 
நெளிக்க்ைகளில் அெர்கள் இநத உ்ை்்ய 
ெபாஙகி அணிகின்றனர்.

பை பா ரு ங கள்  இ ந த  ் பை்யன்க்ள , 
புளி்யமரத்திறகு துணி ்தத்து ்பைபாட்ை்தப 
்பைபா்ல என்று மூகம்மபா நெறுபபைபாகச 
ந்பான்னபார். அெருக்கு இநத ஆ்ைக் 
க்லபாச் பா ர்ம  பிடிக்கவில்்்ல .  என் 
்கள்வியிலிருநது தன்்ன ெலுக்கட்ைபா்யமபாக 
அெர் ெகர்த்திப ் பைபாெது நதரிநதது.

‘உஙகளபா்ல இநத கபாட்்ை விட்டு நெளி்ல 
்பைபாய் ெபாழ முடியுமபா?’

மூர்க்கமபாக்ெ மூகம்மபா்ெ என் 
்கள்விக்குள் இழுத்து ெந்தன். ’நெளி்ல 
்பைபாயிர்லபாம். ஆனபா ெபாழ முடி்யபாது மக்ள!’ 
ந்பால்லிவிட்டு சி்ல நிமிைஙகள் அ்மதி்யபாக 
இருநதபார்.

’’எஙகளுக்கு கபா்லம் தபான் கைவுள். கபா்லம் 
தபான் ்பாத்தபான். இ்யற்க்்யபாை ெபாழுற 
மனிதர்கள் கைவு்ளயும் ஏத்துக்கணும் 
்பாத்தபா்னயும் ஏத்துக்கணும். நீஙகள்்லபாம் 
நெயில்்ல இருநதும் ம்ழ்ல இருநதும் தபபிப 
நபைபாழக்கிற தெறபான வித்்த்ய கத்துக்கிட்டீஙக. 
நகபாடும் நெயில்்ல புலிகள மபாதிரி, மபான்கள 
மபாதிரி தணணி இல்்லபாம ந்த்திருக்்கபாம். 
ம்ழக்கபா்லத்து்ல கபாட்ைபாத்து நெள்ளம் 
எஙகள இழுத்துப ்பைபாயிருக்கு. எஙகளுக்கு 
நரணடு்ம ெபாழக்்க, நரணடு்ம இ்யற்க. 
ெபாஙக இ்தபாை ெபாழவும் ் பைபாரபாடிச ் பாகவும் 
பைழக்கபபைட்ைெஙக. இஙக இருநது ெபான் 
நெளி்்யற மபாட்்ைன். இநத த்்லமு்றக்கு 
கபாடில்்லபாம ெபாழநதுர முடியும். ஆனபா 

என்னபா்ல முடி்யபாது. என்்னபாை  ெபாழக்்கயி்ல 
இருநது நீஙக கபாட்்ை அழிசசுர்லபாம்.  ஆனபா 
என் மனசு்ல இருநது அழிக்க முடி்யபாது.  இநத 
கி ர பா ம ம்  இ ந த  ம்்லயி்ல  இரு நது 
அபபுறபபைடுத்துறதுக்குள்ள என் உசிரு 
்பைபாயிரணும் .  ெ பான் ெபாழநத  இநத 
கபாட்டுக்குள்ளதபான் என்்ன பு்தக்கணும்’

மூகம்மபாவின் ெபார்த்்தக்ள  நமபாழி 
நபை்யர்த்துச  ந்பான்ன ்்பா்்ல்யன் 
அ்மதி்யபாக என்்ன விட்டு வி்லகி ெைநதபார்.

்தபால் சுருஙகி்ய அநத ெனக்கிழவியின் 
கணணிலிருநது விழுநத கணணீருக்கு 
கபாட்ைருவியின் ்பா்யல் இருநதது. துக்கத்தில் 
பு்ைத்த அெரது கழுத்து ெரம்புக்ள 
கபாட்டுமரத்தின் ்ெர்கநளன உணெர்ந்தன். 
அபநபைண ஒரு முதி்ய மரநமன தன் நி்லத்தில் 
கபாலூன்றி நின்றபாள். இநத கபாடு மூகம்மபாவுக்கு 
ந்பாநதமபானது. மூகம்மபா்ெப ்பைபான்ற 
நதபால்குடி மனிதர்களுக்கு ந்பாநதமபானது. ஒரு 
்துர அடி கூை பைட்ைபா ்பைபாட்டுக் 
நகபாள்ளபபைைவில்்்ல என்றபாலும் இது 
மூகம்மபாவின் கபாடு. தன் மூதபா்த்யரிைமிருநது 
நபைறறு இனி ெபாழப ்பைபாகிறெர்களுக்கு  
பைத்திரமபாக விட்டுத் தர விரும்புகிறபார். இது 
இ்யற்கயுைன் அெர் ்பைபாட்டுக் நகபாணை 
ஒபபைநதம். அது நீரபால், மணணெபால், கபாறறபால் 
இ பபி ர பைஞ் த்தில்  எழுத ப பைட்ைது . 
கபாகிதஙகளில் அல்்ல.

’நெளி்ல ்பைபாயிர்லபாம். ஆனபா ெபாழ 
முடி்யபாது மக்ள!’

ம்்ல்்ய விட்டு நெளி்்யறும் ்பைபாது 
மூகம்மபாவின்  குரல் ெனத்திறகுள் இருநது 
எதிநரபாலி்யபாக கபாதில் ஒலிக்க ்பைக்குள் 
கிைநத இலுப்பைப பூ்ெ எடுத்்தன். 
ெனத்்த்்ய தூக்குெது ்பைபா்ல அத்த்ன 
கனமபாக இருநதது அநத ஒற்றப பூ.
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நியூட்ரிசனா திட்டத்மதை  
அனுமதிக்க முடியாது 

உச்ேநீதிமன்றத்தில் தைமிழ்ாடு அரசு திட்டைட்டம் 

ெதீஷ் நைட்சுமணன்

இத்திட்ை அ்மவிைமபானது உ்லக அளவில் 
உயிர்பபைன்்ம்ய முக்கி்யத்துெம் ெபாய்நத 
்மறகுத் நதபாைர்சசி ம்்லயில் அ்மநதுள்ள 
்பைபாடி ்மறகு ம்்ல்யபாகும். இநத ்பைபாடி 
்மறகு ம்்ல்யபானது புலிகள் ெசிக்கக் கூடி்ய 
்மகம்்ல திருவில்லிபுத்தூர் புலிகள் 
்ரணெபா்ல்யத்்த கம்பைம் பைள்ளத்தபாக்குைன் 
இ்ணெக்கும்  முக்கி்ய  இ்ணெபபைபா க 
விளஙகுகிறது. இநத இ்ணெபபுப பைகுதி புலிகள் 
உள்ளிட்ை  பைல் ்ெறு  உயிரினங கள் 
ஓரிைத்திலிருநது மற்றபார் இைத்திறகு 
ந்ல்ெதறகும் அ்ெகளின் இனபநபைருக்க 
பைரெலுக்கும் மிகவும் முக்கி்யத்துெம் 
ெபாய்நததபாகும்.

இநத ம்்லயில் மிகசசிறி்ய அளவில் மனித 
ந்்யல்பைபாடுகளபால் அதிர்வுகள் ஏறபைட்ைபால் 
கூை புலிகளின் ெைமபாட்ைம் மிகப நபைரி்ய 
அளவில் பைபாதிக்கபபைட்டு இநத ம்்லபபைகுதி்்ய 
புலிகள் தவிர்க்கும் அபைபா்யகரமபான சூழல் 
ஏறபைட்டுவிடும்.

நியூட்ரி்னபா திட்ைத்்த ்தனியில் 
உள்ள ்பைபாடி ்மறகு ம்்லயில் 
அ்மக்க அனுமதிக்க முடி்யபாது என 

உச்நீதிமன்றத்தில் தமிழெபாடு அரசு 
நதரிவித்துள்ளது.

நியூட்ரி்னபா திட்ைத்திறகு ெழஙகபபைட்ை 
சுறறுசசூழல் அனுமதிக்கு எதிரபாக பூவு்லகின் 
ெணபைர்கள் ்பார்பில் உச்நீதிமன்றத்தில் 
நதபாைரபபைட்ை ெழக்கில் தமிழெபாடு அரசு 
இத்திட்ைம் குறித்த தனது நி்்லபபைபாட்்ை 
நதரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசு இத்திட்டத்்த 
எதிரப்்பதற்நான ் நாரணங்ள்:

திட்ை அ்மவிைம் மதிநகட்ைபான் 
நபைரி்யபார் புலிகள் இைம்நபை்யர்வு பைபா்தயில் 
அ்மநதுள்ளதபால் TIFRக்கு இத்திட்ைறகபான 
அனுமதி ெழஙக முடி்யபாது, கபாட்டுயிர் ெபாரி்ய 
அனுமதி ெழஙக முடி்யபாது என மபாெட்ை 
ெனத்து்ற அதிகபாரி பைரிநது்ரத்துள்ளபார்.
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்மலும் இநத ம்்லப பைகுதி்யபானது ் ெ்க 
அ்ணெக்கு நீர் தருகின்ற நபைரி்யபாறு ெதியின் 
முக்கி்ய நீர்பபிடிபபு பைகுதி்யபாக விளஙகுகிறது.

திட்ைத்தி ற க பா க  அ்மக் க ப பைடும் 
கு்க்யபானது ் மறபைரபபில் இருநது ஒரு கி்்லபா 
மீ ட்ை ர்  ஆழ த் தி ற கு  பூமி க் க டியில் 
அ்மக்கபபைட்ைபாலும் கூை அக்கு்க 
அ்மபபைதறகபான சுரஙகம் அ்மக்கும் பைணி 
நெடிநபைபாருள் மறறும் பிற நபைபாருட்க்ள 
எடுத்துச ந்ல்லும் ்பைபாக்குெரத்து, நபைரி்ய 
நபைரி்ய இ்யநதிரஙகள், மின்்பார இ்ணெபபு 
உள்ளிட்ை பைல்்ெறு கபாரணிகளபால் புலிகள் 
உள்ளிட்ை பைல்்ெறு  உயினஙகளின் 
ெைம பாட்ைம்  மிகபநபைரி்ய  அளவில் 
பைபாதிக்கபபைடும்.

மக்களின் எதிர்பபு, சுறறுசசூழல் பைபாதிபபு 
ஆகி்யெற்ற கருத்தில் நகபாணடு தமிழெபாடு 
முத்ல்மச்ர் மு க ஸ்ைபாலின் கைநத ஆணடு 
பிரதமர் ் மபாடியிைம் திட்ைத்்த ் கவிடுமபாறு 
்கபாரிக்்க ் ெத்துள்ளபார்.

திமுகவின் ெபாைபாளுமன்றக் குழுத் த்்லெர் 
டி.ஆர். பைபாலு த்்ல்மயில் தமிழெபாடு அரசின் 
அ்மச்ர்கள், மூத்த அதிகபாரிகள் நகபாணை 
குழு கைநத ஆணடு ஒன்றி்ய அ்மச்ர் பியூஷ 
்கபா்ய்்ல ் நதித்து இத்திட்ைத்திறகு எதிரபான 

அரசின் நி்்லபபைபாட்்ை நதளிெபாக எடுத்துக் 
கூறியுள்ளனர்.

்மறகணை கபாரணெஙக்ள தமிழெபாடு அரசு 
தனது பைதில் மனுவில் நதரிவித்துள்ளது. 

ஒன்றி� அரசின் நபோய

இத்திட்ைத்திறகபான சுறறுசசூழல் தபாக்க 
மதிபபீட்டு அறிக்்க த்யபார் ந்ய்து 
நபைபாதுமக்கள் கருத்துக் ்கட்புக் கூட்ைம் 
ெைத்தி்ய பின்ன்ர உரி்ய சுறறுசசூழல் 
அனுமதி்்ய சுறறுசசூழல் து்றயிைமிருநது 
நபைறறதபாக ஒன்றி்ய அரசு தபாக்கல் ந்ய்த பைதில் 
மனுவில் நதரிவிக்கபபைட்டுள்ளது.

 இது முறறிலும் நபைபாய்்யபான தகெ்லபாகும். 
20 1 8ஆம் ஆணடு இத்திட்ைத்திறகபான 
சுறறுசசூழல் அனுமதி்கபாரி ைபாைபா 
அடிபபை்ை ஆரபாய்சசி நிறுெனம் ஒன்றி்ய 
அ ர சிைம்  விணணெபபித் தது .  இ ந த 
விணணெபபைத்தின் மீது 25.01.2018 அன்று 
சுறறுசசூழல் நிபுணெர் மதிபபீட்டுக்குழு ெைத்தி்ய 
பைரிசீ்ல்னயின் ்பைபாது திட்ைத்திறகபாக 
ெைத்தபபைட்ை கருத்துக் ் கட்புக் கூட்ைத்தின் 
ஆ ெ ணெ ங க ் ள  ் ம ர் ப பி க் கு ம பா று 
்கபாரபபைட்ைது.
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அதனடிபபை்ையில் 8 .7 . 2010 அன்று 
இத்திட்ைத்திறகபான கருத்துக் ் கட்புக் கூட்ைம் 
ெைத்தி்யதபாகவும் அது நதபாைர்பைபான 
ஆெணெஙக்ளயும் மதிபபீட்டுக் குழுவிைம் 
TIFR ெழஙகி்யது. ஆனபால், 8.7.2010 அன்று 
ெ்ைநபைறறது ஒரு க்லநதபாய்வுக் கூட்ைம் 
மட்டு்ம. சுறறுசசூழல் தபாக்க அறிவிக்்கயின் 
பைடி ெைத்த ்ெணடி்ய கருத்துக் ்கட்புக் 
கூட்ைம் இல்்்ல. TIFR மதிபபீட்டுக் குழுவிைம் 
அளித்த ஆெணெத்தின் த்்லப்பை ”Draft sum-
mary of INO outreach meeting in Ramakrishnapu-
ram Govt High School, July 8, 2010, in presence 
of Collector, Theni District” என்பைதுதபான்.

நியூட்ரி்னபா ஆய்வுக் கூைத்்த Category B 
என்ற பிரிவில் கருதுெதபால் இத்திட்ைத்திறகு 
நபைபாதுமக்கள் கருத்துக் ்கட்புக் கூட்ைம் 
ெைத்தத் ்த்ெயில்்்ல என்பை்த பின் 
ெபாட்களில் நீதிமன்றஙகளில் ஒன்றி்ய அரசின்  
ெபாதமபாக இருநதது. குறிபபைபாக 18/06/2018 அன்று 

்தசி்ய பைசு்மத் தீர்பபைபா்யத்தில் ஒன்றி்ய அரசு 
்பார்பில் தபாக்கல் ந்ய்்யபபைட்ை மனுவில் 
இத்திட்ைத்திறகு நபைபாதுமக்கள் கருத்துக் 
்கட்புக் கூட்ைம் ெைத்துெது அெசி்யமில்்்ல 
எனத் நதரிவிக்கபபைட்ைது.

தமிழெபாடு மபாசு கட்டுபபைபாடு ெபாரி்யம் கூை 
இத்திட்ைத்திறகபான கருத்துக் ் கட்புக் கூட்ைம் 
ெைத்தபபைைவில்்்ல என்பை்த தகெல் அறியும் 
உரி்மச ்ட்ைத்தின் கீழ ெழஙகி்ய பைதிலில் 
நதரிவித்துள்ளது.

இப்பைபாதும் கூை திட்ைத்திறகபான 
சுறறுசசூழல் அனுமதி நதபாைர்பைபான 
ஆெணெஙகள் இைம்நபைறறிருக்கும் அரசின் 
அதிகபாரபபூர்ெ PARIVESH  இ்ணெ்யதளத்தில் 
நபைபாதுமக்கள் கருத்துக் ்கட்புக் கூட்ைம் 
என்பை்த ் தர்வு ந்ய்தபால் எநத தகெ்்லயும் 
நபைற முடி்யபாது.

 அடுத்ததபாக  இத்திட்ைத்திறகபான 
சுறறுசசூழல் தபாக்க மதிபபீட்டு ஆய்வு (EIA -  
E n v i r o nm e n t a l  Im p a c t  A s s e s sm e n t  ) 
ந்ய்்யபபைட்டுள்ளதபாக ஒன்றி்ய அரசு 
நதரிவித்திருபபைது மறறுநமபாரு நபைபாய்்யபாகும். 
2018ம் ஆணடு இத்திட்ைத்திறகபான சுறறுசசூழல் 
அனுமதி ்கபாரபபைட்ை்பைபாது சுறறுசசூழல் 
தபாக்க மதிபபீட்டு ஆய்வு ் மறநகபாள்ெதறகபான 
எவவித ஆய்வு எல்்்லக்ளயும் (Terms of 
Re f e r ence )  நிபுணெர் மதிபபீட்டுக் குழு 
ெழஙகவில்்்ல. இத்திட்ைத்்த Category B 
என்ற பிரிவில் கருதுெதபால் EIA ந்ய்்ய 
்ெணடி்ய அெசி்யமில்்்ல என்பை்த ஒன்றி்ய 
அரசின் ெபாதமபாக இருநது ெநதது.

இத்திட்ைத்தின் சுறறுசசூழல் அனுமதி 
நதபாைர்பைபான ஆெணெஙகள் இைம்நபைறறிருக்கும் 
அரசின் அதிகபாரபபூர்ெ PA R I V E S H   
இ்ணெ்யதளத்தில் EIA/EMP என்பை்த ்தர்வு 
ந்ய்தபால் EMP மட்டு்ம கி்ைக்கும்.

தமிழெபாடு அரசு இவெழக்கில் தனது 
நி்்லபபைபாட்்ைத் மிகத் நதளிெபாகவும் 
விளக்கம பா கவும்  உச ் நீதிமன்றத்தில் 
எழுத்துபபூர்ெமபாக ்மர்பபித்துவிட்ைது.
்மறகுத் நதபாைர்சசி ம்்லயின் பைபாதுகபாபபும் 
புலிகள் உள்ளிட்ை பைல்்ெறு கபாட்டுயிர்களின் 
ெபாழிை பைபாதுகபாப்பையும் கருதி இத்திட்ைத்்த 
அனுமதிக்க முடி்யபாது என்பை்த தமிழ ெபாடு 
அரசின் நி்்லபபைபாைபாகும்.

இ ந த  நி்்லயில் திட்ைத்திறக பான 
சுறறுசசூழல் மதிபபீட்டு ஆய்வு, நபைபாதுமக்கள் 
கருத்துக் ் கட்புக் கூட்ைம் ெைத்தபபைட்டுள்ளதபாக 
ஒரு தெறபான தகெ்்ல ஒன்றி்ய அரசு உச் 
நீதிமன்றத்தில் எழுத்துப  பூர்ெமபாக 
் ம ர் ப பி த் து ள் ள து  அ தி ர் ச சி ் ்ய 
ஏறபைடுத்துகிறது.

மமறகுத ந்தா்டரச்சி மம்லயின பாதுகாபபும் புலிகள் உள்ளிட்ட பலமவறு 
காடடுயிரகளின வாழி்ட பாதுகாபமபயும் கருதி இததிட்டதம்த அனுமதிக்க முடியாது 

எனபம்த ்தமிழ் ொடு அரசின நிம்லபபா்டாகும்.
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கோ்லநி்்ல  ம பா ற ற த் தின் 
தபாக்கத்்த எதிர்நகபாள்ள 
தற்பைபாது ்மறநகபாள்ளப 

பைட்டு ெரும் ெைெடிக்்ககள் ்பைபாதுமபானதபாக 
இல்்்ல எனவும் இபபைடி்்ய நதபாைர்நதபால் 
உ்லகம் மீள்ெ முடி்யபாத ்பைரபாபைத்்த ்ெபாக்கி 
தள்ளபபைடும் என அறிவி்ய்லபாளர்கள் 
எச்ரித்துள்ளனர்.

ஐ.பி.சி.சி. என்ற்ழக்கபபைடும் கபா்லநி்்ல 
மபாறறத்திறகபான பைன்னபாட்டு அர்பாஙகஙகளின் 
குழு நஜர்மன் த்்லெகர் நபைர்லினில் தனது 
இரணைபாெது பைணிக்குழுவின் அறிக்்க்்ய 
நெளியிட்டுள்ளது. கைநத ஆணடு ஆகஸ்ட் 
மபாதம் நெளி்யபான முதல் பைணிக்குழுவின் 
அறிக்்க்யபானது இ்யற்கயின் மீதபான 
மனிதர்களின் ஆதிக்கம் மட்டு்ம கபா்லநி்்ல 
மபாறறத்திறகு கபாரணெம் எனவும் பைசு்ம இல்்ல 
ெ பா யு க் க ளி ன்  ந ெ ளி ் ்ய ற ற த் ்த க் 

கு்றக்கபாவிட்ைபால் 2040ம் ஆணடிறகுள் புவி 
நெபபைநி்்ல்யபானது இ்யல்்பை விை  1.5 டிகிரி 
ந ்ல்சி்யஸ்  அளவிறகு  உ்யரும்  என 
எச்ரித்திருநதது. இநத நி்்லயில் இன்று 
நெளியிைபபைட்ை அறிக்்க்யபானது கபா்லநி்்ல 
மபாறறத்தபால் ்மூக – நபைபாருளபாதபார மறறும்  
இ்யற்க அ்மபபுகளில் ஏறபைட்டுள்ள 
பைபாதிபபுகள் மறறும் தகெ்மபபைதறகபான ெழிகள் 
குறித்து ் பைசுகிறது.

இநத அறிக்்க்்ய நெளியீட்டின் ்பைபாது 
்பைசி்ய ஐ.பி.சி.சி. குழுவின் த்்லெர் ் ெபா்ங லீ 
“ இரணைபாெது பைணிக்குழுவின் அறிக்்க்யபானது 
கபா்லநி்்ல மபாறறத்்த தடுபபைதறகபான 
ெைெடிக்்கக்ள ெபாம் எடுக்கபாவிட்ைபால் எநத 
ம பாதிரி்ய பான  பை்யஙக ர  வி்ளவுக்ள 
எதிர்நகபாள்்ெபாம் என்பை்தச சுட்டிக் 
கபாட்டுகிறது. பூமியின் ஆ்ரபாக்கி்யத்திறகு  
ம்்ல்யளவு அசசுறுத்த்லபாக கபா்லநி்்ல மபாறறம் 
விளஙகுெதபாகவும் இபபிரச்்ன்்யத் தடுக்க 

இந்தியாவின உணவுப் பாதுகாப்மப அச்சுறுத்தும் 
காலநிமல மாற்றம் – IPCC எச்ேரிக்மக

ெதீஷ் நைட்சுமணன்
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ெபாம் இன்று ்மறநகபாள்ளும் தீர்க்கமபான 
முடிவுக்ள எதிர்கபா்லத்தில் மக்கள் எபபைடி 
தஙக்ள தகெ்மக்கப ்பைபாகிறபார்க்ள 
என்பை்த நிர்ணெ்யம் ந்ய்யும்” எனக் கூறினபார்.

உ்யர்நது ெரும் புவி நெபபைநி்்ல்யபால் ஆசி்ய 
கணைத்தில் உள்ள பைல்்ெறு ெபாடுகள் கடும் 
நெபபை அ்்லக்ளயும் ெறட்சி்்யயும் ் நதிக்கும் 
என இவெறிக்்கயில் கூறபபைட்டுள்ளது. அதிலும் 
குறிபபைபாக இநதி்ய ெகரஙகளில் ஏறபைைப ் பைபாகும் 
நெபபை அ்்லகள், கைல் நீர்மட்ை உ்யர்வு, 
உணெவுப பைறறபாக்கு்ற, நபைபாருளபாதபார பைபாதிபபு, 
சுகபாதபார  சீர்்கடுகள் பைறறி விரிெபாக 
்பை்பபைட்டுள்ளது.

நெபப அலைகள்

இநதி்யபாவில் தற்பைபா்த்ய பைசு்ம இல்்ல 
ெபாயுக்கள் நெளி்்யறறத்தின் அளவு அதிகரிக்கும் 
நி்்லயில் நெட்-பைல்ப நெபபைநி்்லயும் ் ெகமபாக 
அதிகரிக்கும் என இவெறிக்்க எச்ரிக்கிறது. 
RCP 8.5 என்கிற அதிகபைட்் பைசு்ம இல்்ல ெபாயு 
நெளி்்யறற அளவு நதபாைர்நதபால் இநத 
நூறறபாணடின் இறுதியில் ்லக்்னபா, பைபாட்னபா 
ெகரஙகளின் நெட்-பைல்ப நெபபைநி்்ல 35 டிகிரி 
ந்ல்சி்ய்்யும் ந்ன்்ன, மும்்பை, புெ்னஷெர், 
இநதூர், அெமதபாபைபாத் ஆகி்ய ெகரஙகளின் நெட் 
– பைல்ப நெபபைநி்்ல 34 டிகிரி ந்ல்சி்ய்்யும் 
எட்டும் என அறிக்்க நதரிவிக்கிறது . 
நெபபைத்்தயும் ஈரபபைதத்்தயும் ்ெத்து 
கணெக்கிைபபைடும் நெட்-பைல்ப நெபபைநி்்ல 35 
டிகிரி ந்ல்சி்ய்் எட்டினபால் ஒரு ெடுத்தர 
ெ்யது இ்ளஞன் நிழலில் இருநதபால் கூை 6 மணி 
்ெரத்திறகு ் மல் அெனபால் உயிர் பி்ழத்திருக்க 
முடி்யபாது. இபபைடி ஒரு நி்்ல இநத நூறறபாணடின் 
இறுதியில் இநதி்யபாவிறகு ஏறபைை்லபாம் என 
எச்ரிக்கிறது இநத அறிக்்க.

கடல் நீர்மட்ட உ�ர்வு

இநதி்யபாவில் கைறக்ரயின் நீளம் அதிகம் 
என்பைதபால் கை்்லபாரம் ெசிக்கும் மக்களுக்கு 
கபா்லநி்்ல மபாறறத்தபால் ஏறபைடும் பைபாதிபபுகளும் 
அதிகம். நதபாைர்நது அதிகளவில் பைசு்ம இல்்ல 
ெபாயுக்களின் நெளி்்யறறம் இருநதபால் 2050க்குப 
பிறகு ஒவநெபாரு ஆணடும்  கைல் நீர் சூழும் 
அபைபா்யத்தில் 3.5 ் கபாடி மக்களும், நூறறபாணடின் 
இறுதியில் 5 ் கபாடி மக்களும் ெபாழ ் ெரிடும் என 
இவெறிக்்க கூறுகிறது. கைல் நீர்மட்ை உ்யர்ெபால் 
இநதி்யபாவிறகு ஏறபைடும் நபைபாருளபாதபார 
இழபபைபானது உ்லகின் பிற எநத ெபாடுக்ளயும் விை 
அதிகமபாக இருக்கும் என அறிக்்க எச்ரிக்கிறது.

உணவுப பற்ோக்குல்

கபா்லநி்்ல மபாறறத்தின் தபாக்கத்தபால் ஏறபைடும் 
தீவிர கபா்லநி்்ல நிகழவுகளபான ெறட்சி, நபைரு 
நெள்ளம், கனம்ழ ்பைபான்ற்ெ மிகபநபைரி்ய 
அளவில் ் ெளபாண நதபாழி்்ல பைபாதித்து பையிர்க்ள 
ெபா்ம் ந்ய்கிறது. இதன் கபாரணெமபாக ெபாட்டின் 
உணெவுப பைபாதுகபாபபு ்கள்விக்குறி ்யபாகிறது. 
அவெபாறு நிகழும்்பைபாது இைம்நபை்யர்வு, திருட்டு 
குறற ்ம்பைெஙகள், தறநகபா்்லகள் அதிகரிக்கும். 
அதிகபைட்்மபாக உள்ெபாட்டுக் குழபபைம் ஏறபைைக் 
கூை ெபாய்பபுள்ளது. 2050ம் ஆணடில் இநதி்யபாவில் 
நீர் பைறறபாக்கு்ற்யபால் பைபாதிக்கபபைடு்ெபார் 
எணணிக்்க 40 விழுக்கபாட்்ை எட்டும் எனவும் 
நெபபைநி்்ல 1.5 டிகிரி ந்ல்சி்ய்் தபாணடும் 
பைட்்த்தில் இநதி்யபாவின் முக்கி்யத்துெம் ெபாய்நத  
ெதிகளபான கங்க மறறும் பிரம்மபுத்திரபாவில் 
நெள்ளம் அதிகரிக்கும். இத்னபாடு கைல் நீர் 
உட்புகுதல் பிரச்்னயும் இருபபைதபால் 
இநதி்யபாவில் அரிசி, ் கபாது்ம, பைருபபு, தபானி்யம் 
்பைபான்ற உணெவுப நபைபாருட்களின் உறபைத்தி 2050ம் 
ஆணடில் 9 விழுக்கபாடு அளவிறகு கு்றயும். 
பைசு்ம இல்்ல ெபாயுக்களின் நெளி்்யறறம் 
அதிகமபாக இருக்கும் பைட்்த்தில் நதன்னிநதி்யபாவில் 
்்பாளம் உறபைத்தி 2050ம் ஆணடில் 17 விழுக்கபாடு 
ெ்ர கு்றயும். இநத உறபைத்தி பைறறபாக்கு்ற்யபால் 
வி்்ல உ்யர்வு ஏறபைட்டு ெபாட்டின் உணெவுப 
பைபாதுகபாபபு ்கள்விக் குறி்யபாகும் என ஐ.பி.சி.சி. 
ஆய்ெபாளர்கள் எச்ரிக்கின்றனர்.
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நபோருளோேோர போதிபபு

ஐ.பி.பி.சி. அறிக்்கயில் சுட்டிக்கபாட்ைப 
பைட்டுள்ள ஆய்வுகளின்பைடி கபா்லநி்்ல மபாறறத்தின் 
தபாக்கத்தபால் நபைபாருளபாதபார அடிபபை்ையில் அதிக 
பைபாதிப்பை ் நதிக்கும் ெபாடு இநதி்யபாதபான்.  உ்லக 
ெபாடுகள் நெளி்்யறறும் ஒவநெபாரு ைன் கபார்பைன் 
்ை ஆக்்்டிறகும் 86 அநமரிக்க ைபா்லர் 
மதிபபில் இநதி்யபாவிறகு பைபாதிபபு ஏறபைடும். 2021ம் 
ஆணடில் மட்டும் உ்லகம் முழுெதும் 36.4 
பில்லி்யன் ைன் கபார்பைன் ்ை ஆக்்்டு 
நெளி்்யறறபபைட்டுள்ளது.  புவி நெபபைம்ைதல் 
நதபாைர்நது நகபாண்ை இருநதபால் இநதி்யபாவின் 
நபைபாருளபாதபாரத்தில் அது பை்லத்த ்்தத்்த 
உணைபாக்கும். அதிகரித்து ெரும் நெபபைம் 
நதபாழி்லபாளர்க்ள கடு்ம்யபாக பைபாதிக்கும் 
குறிபபைபாக புவி நெபபைநி்்ல இ்யல்்பைவிை 3 டிகிரி 
ந்ல்சி்யஸ் அதிகரித்தபால் இநதி்யபாவில் 
்ெளபாண்ம து்றயில் இ்யஙகும் நதபாழி்லபாளர்கள் 
எணணிக்்க இநத நூறறபாணடின் இறுதியில் 17 
விழுக்கபாடு கு்றயும்.

தீவிர கோைநிலை யபரிடர்கள் எண்ணிக்லக அதிகரிபபு

இநதி்யபாவின் எல்்க பைரபபிறகுள்ளபாக்ெ 
பைல்்ெறு தீவிர கபா்லநி்்ல ் பைரிைர்கள் ஏறபைட்டு 
ெரும் நி்்லயில் இநதி்ய எல்்க பைரபபிறகு 
நெளி்்ய ெ்ைநபைறும் கபா்லநி்்ல ் பைரிைர்களபாலும் 
இநதி்யபா கடு்ம்யபான பைபாதிப்பை ்நதிக்க 
ெபாய்பபுள்ளதபாக கூறபபைடுகிறது. உதபாரணெத்திறகு 
கபா்லநி்்ல மபாறறம் உ்லகளபாவி்ய அளவில் ் ரக்கு 
விநி்்யபாகச ் ஙகிலி்்ய கடு்ம்யபாக பைபாதிபபைதபால் 
ெபாட்டில் பைல்்ெறு ்ரக்குகளின் தட்டுபபைபாடு 
உருெபாகும், இதனபால் வி்்ல்்யறறம் ெைக்கும். 
ெபாட்டில் நபைபாருளபாதபார நி்்ல்யறறதன்்ம 
ஏறபைடும். புவி நெபபை நி்்ல நதபாைர்நது 
அதிகரித்தபால் இநத நூறறபாணடின் இறுதியில் 
நமபாத்த உள்ெபாட்டு உறபைத்தி 10 முதல் 23 விழுக்கபாடு 
கு்றயும் என்று கூறுகிற ஆய்்ெயும் ஐ.பி.சி.சி 
சுட்டிக்கபாட்டியுள்ளது.

சுகோேோர போதிபபு

நெபபைநி்்ல, ம்ழபநபைபாழிவு ஆகி்யெறறில் 
ஏறபைடும் மபாறுபைபாடு கணி்மபான அளவில் நைஙகு 
்ெபாய் அதிகரிபபு மறறும் பைரெலில் முக்கி்ய 

பை ங க பா ற று ெ த பா க  ஆ ய் வி ன்  மூ ்ல ம் 
கணைறி்யபபைட்டுள்ள்தயும் ஐ.பி.சி.சி. தனது 
அறிக்்கயில் சுட்டிக்கபாட்டியுள்ளது. RCP 4.5 
என்கிற ெடுத்தர அளவில் பைசு்ம இல்்ல ெபாயுக்கள் 
நெளி்்யறறம் நிகழநதபால் 2030ல் ஹிமபா்ல்ய 
பைகுதிகள், நதறகு மறறும் கிழக்கு மபாநி்லஙகளில் 
ம்்லரி்யபா ்ெபாய் பைரெல் அதிகரிக்கும் எனக் 
கணைறி்யபபைட்ை ஆய்்ெயும் ஐ.பி.சி.சி. 
குறிபபிட்டுள்ளது.

இநத அறிக்்க நதபாைர்பைபாக ெம்மிைம் ் பைசி்ய 
Council on Energy, Environment and Water  எனும் 
அ்மபபின்  முதன்்ம ந்்யல் அதிகபாரி 
அருணெபைபா ்கபாஷ “ இநதி்யபாவில் ஏறபைை 
ெபாய்பபுள்ளதபாக ஐ.பி.சி.சி. அறிக்்கயில் 
கூறபபைட்டுள்ள உணெவுப பைறறபாக்கு்ற, நீர் ெழி 
பைரவும் ்ெபாய்கள் மறறும் ெறட்சி, நெபபைத்தபால் 
ஏறபைடும் உயிர்பபைன்்ம்ய இழபபு ஆகி்ய மூன்று 
பிரச்்னகளும் மிகவும் கெ்்ல அளிக்கிறது. 
இபபிரச்்னக்ள எதிர்நகபாள்ள இநதி்ய அரசு 
குறிபபிைத்தக்க தகெ்மபபு ெைெடிக்்கக்ள 
்மறநகபாள்ள ் ெணடும் எனத் நதரிவித்தபார்.

” மனித இனம் பை்ல நூறறபாணடுகளபாக 
இ்யற்க்்ய அதன் எதிரி்பைபா்ல ெைத்தியுள்ளது. 
உண்ம என்னநெனில் இ்யற்க்யபால் மட்டு்ம 
ெம்்மக் கபாபபைபாறற இ்யலும். ஆனபால், முதலில் 
ெபாம் அ்த பைபாதுகபாக்க ் ெணடும்:” என ஐக்கி்ய 
ெபாடுகள் ் ்பையின் சுறறுசசூழல் திட்ைத்திறகபான 
ந்்யல் இ்யக்குனர் இஙகர் ஆணைர்்ன் 
குறிபபிட்டுள்ளபார்.
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நெறறிைத்்த சு்லபைமபாக ஒரு சி்லர் ்லபாபை 
்ெபாக்கில் பை்யன்பைடுத்துகின்றனர். ்ெறு சி்லர் 
தபாம் பின்பைறறுெது தபான் ்ரி்யபான பைபா்த 
என்பை்த நிறுவுெதறகபாக பை்யன்பைடுத்திக் 
நகபாள்கின்றனர்.

மபாதவிைபாய் ் பார்நத உைல் ெலி, மனம் ் பார்நத 
மபாறுதல்கள், தீட்டு என்ற மூை ெம்பிக்்க  
்பைபான்ற முக்கி்யமபாக ்பை்பபைை்ெணடி்ய 
விஷ்யஙகளில் இன்நனபான்று  ‘Sanitary Prod-
uc t s ’இன் பை்யன்பைபாடு. பை்ல ஆணடுகளபாக 
இநதி்யபாவில் மபாதவிைபாய் ் ெரத்தில் நபைரும்பைபாலும் 
துணிக்ள பை்யன்பைபாட்டில் இருநதுள்ளது. இது 
பைல்்ெறு உைல்ெ்லக்்கடு, நபைணக்ள நபைபாது 
இைஙகளுக்கு ந்ல்்ல முடி்யபாமல் ந்ய்தல் 
்பைபான்ற இன்னல்களுக்கு ெழிெகுத்துள்ளது. 
பின்னர், துணிகளின் பை்யன்பைபாட்டில் இருநது ‘ஒரு 
மு்ற  பை்யன்பைடுத்தி்ய  பின் எளிதபா க 

மாதைவிடாயக்கான நீடித்தை தீர்வுகள்?
பபண்கள் மீது நிகழத்தைப்படும் ் வீன சுரண்டல் 

யமகோ ெதீஷ்

21ஆம் நூறறபாணடில் 21 ெருைஙகள் 
கைநதபாகி விட்ை நி்்லயிலும், மக்கள் 
்பைசுெதறகும், அதன் இருத்த்்ல 

நெளிக்நகபாணெர்ெதறகும் த்யஙகும் பை்ல 
வி ் ்ய ங களில்  ஒன்று  ‘ ம பா தவிை பா ய் ’ . 
வீட்டினுள்்ள்்ய சுறறி உள்ளெர்கள் கபாதில் 
்கட்கபாத ,  கணணில் பைைபாத ெணணெம் 
மபாதவிைபாய் கபா்லஙக்ள நபைரும்பைபா்லபான 
நபைணகள் கழித்துக்நகபாணடிருக்கின்்றபாம். 
பைள்ளி, கல்லூரிகளிலும், அலுெ்லகத்திலும் உள்ள 
ஆண ெணபைர்களிைம் ‘உைம்பு ்ரியில்்்ல, 
ெயிறறு ெலி’ என்று ம்றமுகமபாக மட்டு்ம 
இ்தப பைறறி பைகிர்நதுநகபாள்ள முடிகின்றது. 
இன்று பை்ல நபைணகள் இ்தபபைறறி உரக்கப 
்பை்த் நதபாைஙகி இருநதபாலும் ,  பை்லர் 
இத்னபபைறறி உ்ர்யபாைபாமல் இருபபைது ஒரு 
நெறறிைத்்த உருெபாக்கியுள்ளது. இநத 
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அபபுறபபைடுத்தக் கூடி்ய சுகபாதபார பைட்்ைகளுக்கு’ 
(Sani tary Pads ) மக்கள் மபாறினர். 19ஆம் 
நூறற பாணடில் இநதி்ய பாவிறகுள்  ெ ந த 
இபநபைபாருட்கள், கபா்லப்பைபாக்கில் பைல்்ெறு 
ெடிெஙகள் எடுத்தன. 1990களில் தபான் இன்று 
ெபாம் பை்யன்பைடுத்தும் துணிகளில் ஒட்ைக்கூடி்ய 
ெ்கயில் சுகபாதபார பைட்்ைகள் அதிக அளவில் 
விறபை்ன்யபாகின. பைள்ளி, கல்லூரிகளில் 
விழிபபுணெர்வு மூ்லமபாகவும், விளம்பைரஙகள் 
மூ்லமபாகவும் இநத சுகபாதபாரப பைட்்ைகள் நெகு 
மக்களின் பை்யன்பைபாட்டிறகு நகபாணடுெரபபைட்ைன. 
இ்ெ நபைணகளின் ெபாழக்்கயில் நபைரும் 
மபாறுத்்ல ஏறபைடுத்தின. ்மீபைத்தில், ்மூக 
ெ்்லதளஙகளில் பைல்்ெறு ெ்க்யபான புதுபபுது 
ம பா த வி ை பா ய்  ந பை பா ரு ட் க ள்  பை ற றி ்ய 
விளம்பைரஙக்ளக் கபாணெமுடிகின்றது. இநத 
விளம்பைரஙகள் இபநபைபாழுது பை்யனில் இருக்கும் 

இநத சுகபாதபார பைட்்ைகளில் இருநது, ் மறகத்தி்ய 
ெபாடுகளில் புழஙகும் சி்ல ெ்க நபைபாருட்களுக்கு 
மபாறுெதறகு பைரிநது்ர ந்ய்பை்ெ்யபாகும்.

அபபைடி்யபாக பிரபை்லமபாகிக் நகபாணடு ெரும் 
சி்ல நபைபாருட்கள்: Menstrual Cup  மறறும் Tampon. 
இ்ெ நபைணகளின் பிறபபுறுபபின் பைபா்தயில் 
நபைபாருத்திக்நகபாள்ளக் கூடி்ய நபைபாருட்கள். San-
itary cups மருத்துெ அஙகீகபாரம் நபைறற Silicone 
rubberஆல் (Cups) ந்ய்்யபபைட்ை்ெ. இெற்ற 
குறிபபிட்ை மணி்ெரத்தில் சுத்தம் ந்ய்துவிட்டு 
மீணடும் பை்யன்பைடுத்த்லபாம். Tampons ஒருமு்ற 
பை்யன்பைடுத்தக்கூடி்ய்ெ; எளிதபாக மக்கக் கூடி்ய 
பைஞசுகளபால் ந்ய்்யபபைட்ை்ெ. Cloth pads 
நெகிழிக்கு பைதி்லபாக துணிகளில் ந்ய்்யபபைட்ை 
பைட்்ைகள். இெற்ற து்ெத்து கபா்ய்ெத்து 
மீணடும் உபை்்யபாகப பைடுத்திக் நகபாள்ள்லபாம். 
இ ந த  நபை பாருட்களின் விளம்பைர த்தின் 
அடிபபை்ை்யபாக இரணடு கருத்துக்கள் 

அ்மநதுள்ளன:

1 .  ச�ௌ்ரியம்: அதபாெது இெற்ற 
பை்யன்பைடுத்துெது ெ்தி்யபாக இருபபைதபாகவும், 
நெகிழி பைட்்ைகள் ஏறபைடுத்தும் தடிபபுகள், 
அந்ௌகரி்யஙகளில் இருநது கபாபபைதபாகவும் 
உள்ளன என்றும் இது நபைணக்ள ் தரி்யமபாகச 
ந்்யல்பைை து்ணெ ந்ய்ெதபால் அெர்களின் 
ெளர்சசிக்கு உதவுெதபாகவும் கூறபபைடுகிறது.

2. சுறறுச்சூழலுக்கு தீஙகின்மை: ஒருமு்ற 
பை்யன்பைபாட்டில் உள்ள சுகபாதபார பைட்்ைகளில் 
90% நெகிழி உள்ளதினபால் இது மக்கிப்பைபாக 800-
900 ஆணடுகள் ஆகும். இதனபால் ஒரு நபைண தன் 
ெபாழெபாளில் நுகரும் நெகிழியின் அளவு மிக 
அதிகம பா க  உள்ளதனபால்  அெர்  தன் 
சுறறுசசூழலுக்கு அதீத தீஙகு வி்ளவிக்கின்றபார் 
என்றும் கூறுகின்றனர். இபபைடி சூழல் தன்னபால் 

சீர்கு்்லெ்த தடுக்க, தனி ெபைர் மபாறறமபாக 
இெர்கள் பைரிநது்ரக்கும் நபைபாருட்க்ள 
பை்யன்பைடுத்தினபால் நபைணகளின் மபாதவிைபாய் 
sustainable என்ற சிறப்பை அ்ைநதுவிடும் 
என்கின்றனர். இக்கபாரணெத்தபால் பை்ல சூழல் 
ஆர்ெ்லர்களும் இதன் பை்யன்பைபாட்்ை 
ஊக்குவிக்கிறபார்கள்.

‘நபைணகளின் மீதும் சுறறுசசூழலின் மீதும் 
உள்ள அக்க்ற்்ய தபா்ன இநத விளம்பைரஙகள் 
நெளிக்கபாட்டுகின்றன. இதில் எநத பிரச்்னயும் 
இல்்்ல்்ய!’ என்பை்த ்பைபான்ற பிம்பைம் இநத 
விளம்பைரஙகளுக்கு உணடு. ஆனபால் இ்ெ 
உறபைத்தி்யபாளர்கள் மீதும், ெபாட்டின் திைக்கழிவு 
்ம்லபாண்ம மீதும் ்ெக்க்ெணடி்ய 
நபைபாறுப்பை தனி ெபைர்கள் மீது ்ெக்கின்றன. 
சூழல் அக்க்ற என்ற கூறறின் மூ்லமபாக 
நபைணகளின் மீது குறறம் சுமத்தி தஙகள் 
ந பை பா ரு ட் க ் ள  வி ற பை ் ன ்ய பா ள ர் க ள் 

துணி படம்டகள் சுகா்தரமான முமறயில சுத்தம் 

நெயயத ம்தமவயான ்தணணீர வெதி இநதியாவில உள்ள 

அமனதது நபணகளுக்கும் இருபபதிலம்ல. துமவத்த 

துணி படம்டகளில உள்ள கிருமிகள் அழிய, அவறமற  

சூரிய ஒளியில காய மவக்க மவணடும்.
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விறறுக்நகபாள்கின்றனர். இெர்கள் கூறும் 
கருத்துகள் முழுக்க உண்ம்யபானதும் அல்்ல. 
நெகிழி்யபால் ந்ய்்யபபைட்ை பைட்்ைகளில் சி்ல 
பிரச்்னகள் உள்ளன என்பை்தப ்பைபா்ல்ெ 
மறற சுகபாதபார நபைபாருட்களிலும் பிரச்்னகள் 
உள்ளன.

ஒவநெபாரு நபைணணின் பிறபபுறுபபின் 
பைபா்தயும் தனித்துெமபான்ெ; அ்னெரபாலும் 
Menstrual cups-ஐ ஒன்று ்பைபா்ல பை்யன்பைடுத்த 
முடிெதில்்்ல.  சி்லருக்கு இது பை்யன்பைடுத்த 
சு்லபைமபாக இருநதபாலும், சி்லருக்கு இது கஷைத்்த 
நகபாடுக்கின்றது.  நீர்ெ்தியும், சுகபாதபாரமபான 
கழிபபிைஙகளும் இல்்லபாத இைஙகளில் ெபாழும் 
மக்களுக்கும், பைள்ளி, கல்லூரி, ்ெ்்லகளுக்கு 
நபை பாது  ் பை பா க்குெர த்து  ெ்திக்ளப 
பை்யன்பைடுத்தும் நபைணகளுக்கும் (ெம் ஊர் 
நபைபாதுக்கழிபபிைஙகள் பைறறி ந்பால்்லெபா 
்ெணடும் ) ,  இத்ன பைறறி மு்ற்யபாக 
க்லநது்ர்யபாை, து்ணெபுரி்ய ்யபாரும் இல்்லபாத 
நபைணகளுக்கும் இது எபபைடி ்பாத்தி்யமபாகும்? 
ஏறகன்ெ உைல் ரீதி்யபாக பை்ல அழுத்தஙக்ள 
்நதிக்கும் மபாதவிைபாய் ்ெரத்தில் இ்ெ மன 

ரீதி்யபாகவும் நபைணக்ள பைபாதிக்கின்றன. Tampons, 
C lo th pads ்பைபான்ற நபைபாருட்கள் ெ்தி 
பை்ைத்தெர்கள் மட்டு்ம ெபாஙக முடியும் 
வி்்லகளில் உள்ளன. துணி பைட்்ைகள் 
சுகபாதரமபான மு்றயில் சுத்தம் ந்ய்்யத் 
்த்ெ்யபான தணணீர் ெ்தி இநதி்யபாவில் உள்ள 
அ்னத்து நபைணகளுக்கும் இருபபைதில்்்ல. 
து்ெத்த துணி பைட்்ைகளில் உள்ள கிருமிகள் 
அழி்ய, அெற்ற  சூரி்ய ஒளியில் கபா்ய ்ெக்க 
்ெணடும். உள்ளபா்ைக்ள்்ய ஒளித்துக் 
க பா்ய்ெக்கும்  ெம்  மக் கள்  இ்தயும் 
வீட்டிறகுள்்ள்்ய கபா்ய்ெபபைதபால் நதபாறறு 
்ெபாய்கள் ஏறபைை ெபாய்பபுள்ளது.

அ்னத்து ெர்க்க மக்க்ளயும் கருத்தில் 
ந க பா ள் ள பா த  இ ப நபை பா ரு ட் க ் ள 
அ்னெருக்குமபானது என்று பிரகைனம் ந்ய்யும் 
்மட்டி்மெபாத ( e l i t i s t )  மனபபைபான்்ம 
மபாதவிைபாய் கபா்லத்்த நபைணகளுக்கு ்மலும் 
சிக்க்லபாக்கியுள்ளது.  ஒரு I P L  நிகழசசி 
நெளி்்யறறிடும் கழிவுக்ளயும், சூழல் 
அழுத்தத்்தயும் விைெபா நபைணகளின் 
மபாதவிைபாய் சூழ்்ல சீர்கு்்லக்கின்றது?. 
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இநதி்யபாவில் எத்த்ன்்யபா த்்ல ் பைபாகும் சூழல் 
பிரச்்னக்ள கணடு நகபாள்ளபாமல், சி்ல 
பைத்தபாணடு கபா்லமபாக மட்டு்ம ெளர்நது ெரும் 
நபைணகள் மீது தனிெபைர் மபாறறம் என்றும் 
நுகர்்ெபார் நபைபாறுபபுணெர்வு என்றும் ஒரு 
கரு த்்த  திணிபபைது  என்பைது  பை பாசி ் 
மனபபைபான்்ம்யபாகும்’!

நெகிழி என்பைது மபாநபைரும் பிரச்்ன 
என்பைதிலும், அதன் பை்யன்பைபாட்்ை கு்றக்க 
்ெணடும் என்பைதிலும் மபாறறு கருத்்த இல்்்ல. 
ஆனபால் அ்த எஙகிருநது நதபாைஙக ் ெணடும், 
்யபாரிைம் நதபாைஙக ்ெணடும் என்பை்த ெபாம் 
பைகுத்தறிநது ந்்யல்பைை ்ெணடும். அன்றபாைம் 
ெ்க ெ்க்யபாக நெகிழிப நபைபாருட்க்ள 
பை்யன்பைடுத்திக் நகபாணடிருக்கும் மபாதவிைபாய் 
பைறறி அனுபைெம் இல்்லபாத ஆணகள் கூை, 

நபைணகளின் ஒரு தவிர்க்க முடி்யபாத உைல் 
ந்்யல்பைபாட்்ை பைறறியும், அநத ்ெரத்தில் 
அெர்கள் எ்த பை்யன்பைடுத்த ் ெணடும் என்பை்த 
பைறறியும் நபைணகளுக்்க ெகுபபு எடுக்கும் நி்்ல 
இதனபால்  உருெ பாகியுள்ளது .  அபபைடி 
உண்மயி்்ல்்ய சூழ்்ல கபாபபைபாறற ் ெணடும் 
என்று நி்னக்கும் சூழல் ந்்யறபைபாட்ைபாளபார்கள் 
Extended Producers Responsibili tyஐ (EPR) 
அமல்பைடுத்த மு்யல்ெதில் கெனம் ந்லுத்த்லபாம். 
EPR என்பைது நெகிழி உறபைத்தி ந்ய்பைெர்க்ள 
அதன் கழிவிறகு நபைபாறுப்பைறக ்ெணடும் 
என்பை்த நிறுவும் அணுகுமு்ற. சுகபாதபார 
பைட்்ைக்ள மக்கக்கூடி்ய நபைபாருட்க்ள 
்ெத்து உறபைத்தி ந்ய்து (Sustainable Sanitary 
Products) அ்த எளி்ய மக்களும் ெபாஙகக் கூடி்ய 
வி்்லயில் விறக ் ெணடி்யது உறபைத்தி்யபாளர்களின் 
கை்ம.

இன்றளவிலும் நமபாத்த இநதி்யபாவில் உள்ள 
33.6 ்கபாடி மபாதவிைபாய் கபாணும் நபைணகளில் 
நெறும் 12.1 ்கபாடி நபைணக்ள சுகபாதரமபான 
மு்றக்ள பின்பைறறுகின்றனர். இநதி்யபாவின் 

 சுகா்தார படம்டகமள மக்கக்கூடிய நபாருடகமள மவதது 

உறபததி நெயது (Sustainable Sanitary Products) அம்த எளிய 

மக்களும் வாஙகக் கூடிய விம்லயில விறக மவணடியது 

உறபததியாளரகளின க்டமம.

மூ்்ல முடுக்கில் உள்ள அ்னத்து நபைணகளுக்கும் 
முதலில் சுகபாதபாரமபான மபாதவிைபா்்ய 
ெழஙகுெ்த ெம் கை்ம்யபாக இருக்க ் ெணடும். 
நபைபாது இைஙகளில், பைள்ளி, கல்லூரி, ்ெ்்ல 
ெளபாகஙகளில் இ்லெ்மபாக/மலி்ய வி்்லயில் 
சுகபாதபார பைட்்ைகள் ெழஙக அர்பாஙகம் 
முன்ெர ்ெணடும். அ்த்பைபா்ல அதன் 
கழிவுக்ள ்்கரிக்கவும், அபபுறபபைடுத்தவும் 
்த்ெ்யபான ்்கரிபபு  நதபாட்டிகள் , 
இ்யநதிரஙகள் ் பைபான்றெற்ற அ்த இைஙகளில் 
பை்யன்பைபாட்டிறகு ் ெக்க ் ெணடும்.

மபாதவிைபாய் கபா்லத்தில் எநத நபைபாரு்ள 
பை்யன்பைடுத்த ்ெணடும் என்பை்த நபைணக்ள 
்தர்நநதடுக்கட்டும். அது அெர்களின் ெபாழ்க 
மு்ற, ெருமபானம், ெபாழவிைம், ெ்தி, பை்யணிக்கும் 

மு்ற, உைலின் அ்மபபு, தனிபபைட்ை கருத்து 
்பைபான்ற பை்ல கபாரணிக்ள நபைபாருத்து அெர்களபால் 
்தர்நதுடுக்கபபைை ்ெணடி்ய ஒன்று. தனிெபைர் 
மபாறறம் என்ற கருத்து, இநதி்யபாவின் ்மூக 
க்லபாச்பார கபாரணெஙகளபால் ்மலும் ்மலும் 
நபைணக்ள்்ய குறி ்ெக்கின்றது. இது 
உண்ம்யபான பிரச்்னயிலிருநது மக்க்ள 
தி்் திருபபுெதபாக அ்மகிறது. இதன் நீட்சி்்ய 
ெம் மபாதவிைபாய் நபைபாருட்களின் மீதபான சூழல் 
சீர்்கடு என்ற தபாக்குதலும். நுகர்தலின் மீதபான 
விழிபபுணெர்வு அெசி்யமபான்த; சூழ்்லக் 
கபாபபைபாறற ்ெணடி்யதும் அெசி்யம் தபான். 
ஆனபால் அது ஒரு குறிபபிட்ை மக்களின் 
ெபாழ்ெ குறறக்குழியில் தள்ளித்தபான் ெைக்க 
்ெக்க ்ெணடும் என்பைதல்்ல. தவிர சூழ்்ல 
கபாக்கும் நபைபாறுபபுக்ள உறபைத்தி ந்ய்பைெரிைம் 
ஒ ப பை்ையுங கள் ;  மீணடும்  மீணடும் 
ஒடுக்கபபைட்டுக் நகபாணடிருக்கும் நபைணகளின் 
மீ து  ் ெ ண ை பா ம் .  சூ ழ லி ்ய த் ்த 
அ்னெருக்குமபானதபாக ் பை்ப பைழகு்ெபாம்!
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1978ஆம் ஆணடு பிபரெரி 1ம் 
ெ பாள் ,  அநத ்கபாைரி 
தபாஙகி்ய மனிதர்கள் குழு, 

சி்ல ்பைபாலீ்பாருைன் அநத ெனபபைகுதி்்ய 
நெருஙகிக் நகபாணடிருநதனர். நபைபாழுது 
விடிெதறகுள், ்பைபாலீஸ் தம்்ம சுறறி ஒரு 
ெட்ைம் அ்மக்க அநத மரஙக்ள நெட்டிவிை 
்ெணடும் என்ற முடி்ெபாடு அஙகு 
ந்ன்றெர்களுக்கு ஒரு அதிர்சசி! என்னநெனில், 
அஙகு இறஙகி்ய ்பைபா்த கூட்ைம் கூைமபாக 
பை்லர் அநத பைகுதியின் அத்த்ன மரஙக்ளயும் 
ஒன்றுவிைபாமல், மூெர் மூெரபாக கட்டிக்நகபாணடு 
நின்றிருநதனர். அதிலும் அத்த்ன ்பைரும் 
நபைணகள்! அத்த்ன நபைரி்ய கூட்ைம் இத்த்ன 
வி்ரெபாக, தபாம் ெரும் தகெல் அறிநது 

எவெபாறு ெநது ் ்ர்நதனர் என்பைது எெருக்கும் 
புரி்யவில்்்ல .  என்ன ந்ய்ெநதன்று 
நதரி்யபாமல் கபாத்திருநதனர். இரவு ெ்ர 
கபாத்திருநதுவிட்டு திரும்பி ந்ன்றனர். அநத 
நிகழவு ெர்லபாறறு புகழமிக்க ‘சிப்கபா 
இ்யக்கத்தின்’ ஒரு நிகழவு. சிப்கபா இ்யக்கம் 
சுமபார் 5 ெருைஙகளபாக ெ்ைநபைறறுக் 
நகபாணடிருநதது. இம்ய ம்்லகள் சூழநத 
இன்்ற்ய உத்தரகணட் மபாநி்லத்தின் (அன்்ற்ய 
உத்தர பிர்த்ம்) ‘கபார்ெபால் ம்்லபபைகுதியில்’ 
1973ஆம் ஆணடு, ‘சிப்கபா இ்யக்கம்’ துெஙகி்யது. 
அர்பாஙகத்தபால் ஒபபைநததபாரர்களுக்கு 
த பா ் ர ெ பா ர் க் க ப பை ட் ை  ம ர ங க ் ள 
நெட்டுெதறகு எதிரபான ்பைபாரபாட்ைமபாக 
துெஙகி்யது இநத இ்யக்கம்.

சூழல் பபாதுபைளிகளும் 
 பபண்களும்

சிபககா க்பா்ராட்டம்
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சூழல் பபாதுபைளிகளும் 
 பபண்களும்

சிப்கபா இ்யக்கத்தின் நிகழவுகளுக்குள் ெபாம் 
ஆழமபாகப ்பைபாக ்ெணைபாம். இஙகு ெநத 
அ்னெரும் நபைணகளபாக இருக்க என்ன 
கபாரணெம் என்ற ் கள்வி்்யப பின்நதபாைர்லபாம். 
ெனப பைகுதியில்  உள்ள  ம ர ங க்ள 
நெட்டுெதபால் நபைணகளுக்கு என்ன 
பிரச்்ன? இஙகு மட்டுமல்்ல. நபைபாதுெபாக 
சூழலி்யல் ்பார்நத  ்பைபாரபாட்ைஙகள் 
அ்னத்திலும் அணிதிரணடு ெருபைெர்கள் 
நபைணகளபாகத்த பான் இருக்கின்றனர் . 
தமிழகத்தில் ெைநத கூைஙகுளம் அணுஉ்்ல 
எதிர்பபுப ் பைபாரபாட்ைம், நியுட்ரி்னபா ஆய்ெக 
எதிர்பபுப ் பைபாரபாட்ைம், கமுதியில் சூர்்யமின் 
உறபைத்தி ் ம்யத்திறகு எதிரபான ் பைபாரபாட்ைம், 
தற்பைபாது ெ்ைநபைறறுக் நகபாணடிருக்கும் 
கபாட்டுபபைள்ளி து்றமுக எதிர்பபுப 
்பைபாரபாட்ைம் என அ்னத்திலும் முன்னணியில் 
நின்று ்பைபாரபாடிக் நகபாணடிருபபைெர்கள் 
நபைணகள்!

நபண்களும் சூழல் யபோரோட்டஙகளும்:

இதறகு மிக முக்கி்யக் கபாரணெம், இது 
்பைபான்ற ‘ெளர்சசித்’ திட்ைஙகளபால் முதலில் 
பைபாதிபபை்ைபைெர்கள் நபைணகளபாக்ெ 
இருக்கின்றனர். கபாட்டின் மரம்நெட்டுதல் 

்பைபான்ற நபைரும் நிகழவுகள் பைறறி ஆயிரம் 
பைக்கஙகளுக்கு ்மல் பைடித்திருப்பைபாம். 
அதனபால் எபபைடி கபாடு அழிகிறது, அத்ன 
கபாக்க என்ன ந்ய்்ய ் ெணடும் என்று பைக்கம் 
பைக்கமபாய் எழுதியிருக்கி்றபாம் .  இதில் 
குறிபபிட்டு ெனஙகளின் ‘Minor Forest Products 
(MFP)’ பைறறி அதிகம் ் பை்பபைடுெதில்்்ல. MFP 
என்பைது ெனஙகளில் புறகள், இ்்லகள், 
சுள்ளிகள், கபாய்கனிகள், எணநணெய், பை்், 
மூஙகில் ் பைபான்ற சிறி்ய அளவில் ் ்கரிக்கபபைடும் 
நபைபாருட்கள்; அதபாெது சிறு ெனபநபைபாருட்கள். 
இ ந த  சி று  ெ ன ப நபை பா ரு ட் க ் ள 
ெபாழெபாதபாரமபாகக் நகபாணடு பைல்்ெறு 
்மூகஙகள் இநதி்யபாவில் உள்ளனர். இநத சிறு 
ெனபநபைபாருட்க்ள ்்கரிக்கும் ்ெ்்ல்்ய 
நபைணக்ள ந்ய்கின்றனர். ஆணகள் நி்லஙகள் 
்பார்நத அல்்லது நதபாழில் உறபைத்தி ்பார்நத 
ஏ்தனும் ் ெ்்லகளில் இருக்கும்்பைபாது, MFP 
்பைபான்ற நபைபாதுவில் கி்ைக்கும் நபைபாருட்க்ள 

்்கரித்்தபா, அ்த ்பார்ந்தபா நபைணகள் 
உள்ளனர். இதனபால் தபான் கபாட்டின் மரஙகள் 
நெட்ைபபைடும் ்பைபாது, அது தஙகள் ்மல் 
விழும் ்கபாைரி்யபாக எணணி அ்த தடுக்க 
முன்ெருகின்றனர் நபைணகள். சிப்கபாவில் 
மரஙகளின் ்மல் விழப்பைபாகும் ்கபாைரி்்ய 
தபான் ஏநதுெதபாகக் கூறி மரஙக்ளக் 
கட்டிக்நகபாணடு நிறகும் நபைணகள் கூறி்ய  
கபாரணெம் இது்ெ. ஆணக்ள விை நபைணகள் 
இன்னும் அதிகமபாக அெர்களின் சூழ்்லபாடு 
இ்ணெநதுள்ளதபாக்ெ இ்தப பைபார்க்க 
்ெணடியுள்ளது.

சூழலி்யல் ஆய்ெபாளர் அமித்தபா பைவிஸ்கர் 
(Amita Baviskar), தபான் எழுதி்ய ‘In the belly of 
the river’ புத்தகத்தில், பைழஙகுடி இனபநபைணகள் 
எவெபாறு கபாட்டி்னபாடு பி்னநதுள்ளனர் 
என்பை்த பைதிவு ந்ய்கிறபார் .  நபைரும் 

இது எந்த ஒரு ்தனிெபரின நொததும் அல்ல. ஆனால அந்த நவளிமயயும் அ்தன 

வளஙகமளயும் சுறறி வாழும் யாரும் பயனபடுததிக் நகாள்ள்லாம். இ்தமன ்தன 

வாழ்வா்தாரமாகக் நகாணடு ஒரு ெமூகம் இயஙகும். 
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அ்ன்யபான (Large Multipurpose Dam LMD) 
் ர் த பா ர்  ் ் ர பா ெ ர்  அ ் ணெ யி ன் 
கட்டுமபானத்தினபால் மூழகப்பைபாகும் ஒரு 
பைழஙகுடியின கிரபாமத்தில் உள்ளெர்க்ள 
ஆய்வு ந்ய்்கயில், அஙகுள்ள நபைணகள் 
சுள்ளி நபைபாறுக்குெது, மீன் பிடிபபைது, சிறு சிறு 
வி்லஙகுக்ள ் ெட்்ை்யபாடுெது, இ்்ல த்ள 
்்கரிபபைது, கபால்ெ்ை ்மய்பபைது என 
ஒவநெபாரு அடியும் ெனத்தி்ன ெம்பி்்ய 
உள்ளனர் என்பை்த மிக ஆழமபாகப பைதிவு 
ந்ய்துள்ளபார். இதனபால் தபான் அ்ணெயினபால் 
கபாடு மூழகப ் பைபாகிறது என்ற தகெல் ெநததும் 
்பா்ர ் பா்ர்யபாக நபைணகள் அ்த எதிர்த்து 
அணிதிரணைனர்.

தமிழகத்திறகு ெரு்ெபாம்! கமுதியில் சூரி்ய 
ஒளியிலிருநது மின்னுறபைத்தி ந்ய்்ய, சூரி்ய 
மின்னுறபைத்திப பூஙகபா அ்மக்கும் பைணி 
துெஙகுகிறது. 2500 ஏக்கர் தரிசு நி்லம் என்று 
ந்பால்்லபபைட்ை பைகுதிக்ளயும் ,  பிற 
்க்யகபபைடுத்தபபைட்ை நி்லஙக்ளயும் 
நகபாணடு அதபானி நிறுெனத்தின் மூ்லம் 2016 
ஆம் ஆணடு இநத உறபைத்தி நி்்ல்யம் 
அ்மக்கபபைடுகிறது. இத்ன எதிர்த்து 
களத்திறகு ெநதெர்கள் நபைணக்ள. கபாரணெம், 
அரசு தரிசு நி்லம் என்று நபை்யர்்ெத்துள்ள 
புல்நெளி பைகுதி்்ய ெம்பி, அதன் மூ்லம் 
கபால்ெ்ை ெளர்ப்பை ெபாழெபாதபாரமபாக 
நகபாணைெர்கள் இெர்கள். “அது தரிசுநி்லம் 
அல்்ல, ்மய்ச்ல் நி்லம்!” என்ற குர்்லபாடு 
களம் ெருகின்றனர். இநத மின்னுறபைத்திப 

பூ ங க பா  அஙகிரு க்கும்  ந பைணகளின் 
ெபாழெபாதபாரத்்தத் தபான் பைபாதிக்கப்பைபாகிறது. 
ஆனபால் ,  அ்தயும் தபாணடி இன்று 
மின்னுறபைத்தி ெ்ைநபைறறுக் நகபாணடிருக்கிறது.

கமுதி ‘Solar Park’

்மீபைத்தில் பைழ்ெறகபாட்டில் அஙகிருக்கும் 
மீனெபநபைணகள் ஒரு விருநது ்ெத்தனர். 
தமிழக முதல்ெர், அ்மச்ர்கள், ் ட்ைமன்ற 
& ெபாைபாளுமன்ற உறுபபினர்கள் என 
அ்னெருக்கும் அ்ழபபு விடுத்து இநத 
விருநது ெ்ைநபைறறது. அநத நிகழவிறகு 
ந்ன்ற்பைபாது தபான் புரிநதது இது நெறும் 
விரு நது  மட்டுமல்்ல .  பை ழ ்ெற க பாடு 
மீனெபநபைணகளின் ்பைபாரபாட்ை ெடிெம் 
என்று! ஒன்றி்ய அரசின் உதவி்்யபாடு Adani 
Ports and Special Economic Zone (APSEZ) 
நிறுெனத்தினபால் கபாட்டுபபைள்ளி து்றமுகத்்த 
வி ரி ெ பா க் கு ம்  தி ட் ை ம்  பை ரி ந து ் ர 
ந்ய்்யபபைடுகிறது. சுமபார் 6000 ஏக்கர் 
பைரபபைளவுக்கு கபாட்டுபபைள்ளி து்றமுகம் 
தற்பைபாது இருக்கும் இைத்திறகு அருகில் 
இருக்கும் கிரபாமஙகள், விெ்பா்ய நி்லஙகள், 
்மய்ச்ல் நி்லஙகள், அ்்ல்யபாத்திகள், 
கழிமுகஙகள், பிற சூழலுக்கு இன்றி்ய்ம்யபாத 
அ்மபபுக்ள எல்்லபாம் விழுஙகிக்நகபாணடு 
விரிெபாகப்பைபாகிறது. இதன் கட்டுமபானத்தினபால் 
கைல் நீ்ரபாட்ைஙகள் பைபாதிக்கபபைடும், கைல் 
அரிபபு தீவிரமபாகும், பைழ்ெறகபாடு ஏரி்்யயும் 
கை்்லயும் பிரிக்கும் நி்லம் நமபாத்தம் 
அரிக்கபபைட்ைபால் பைழ்ெறகபாடு ஏரி்்ய 
கபாணெபாமல் ்பைபாகும். இத்ன எதிர்த்து இநத 
பைகுதி முழுெதும் ் பைபாரபாட்ைஙகள் ெ்ைநபைறற 
ெணணெம் உள்ளன. இதில் ஒரு ்பைபாரபாட்ைம் 
தபான் இநத விருநது!

நர்ை்த ஆறறு ச்பரும் அ்ணகள (LMD) எதிர்பபு 
க்பா்ராட்டததில் ச்பண்கள

்பல்கவறு க்பா்ராட்டஙக்்ள அதானி து்றமுகததிறகு எதி்ராக 
கைறசகாளளும் ்பழகவறகாடு-காட்டுப்பளளி ச்பண்கள
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் ம ற ந் பா ன் ன  அ ் ன த் து 
்பைபாரபாட்ைஙகளிலும் ்பைபாரபாடி்யெர்கள் 
நபைணகள் என்பை்தத் தபாணடி இன்னு்மபார் 
ஒறறு்ம இருக்கிறது. இ்ெ அ்னத்தும் 
சூழல்  ந பை பாதுநெளிக்ள  க பா க்கும் 
் பை பா ர பா ட் ை ங க ள் !  இ ந த  சூ ழ ல் 
நபைபாதுநெளிகளுைன் நபைணகள் எவெபாறு 
பி்னநதுள்ளனர் என்பை்த பைபார்க்கும் முன் 
‘சூழல் நபைபாதுநெளிகள்’ (Ecological Commons) 
என்றபால் என்னநென்று நதரிநதுநகபாள்ள 
்ெணடும்.

்யபாருக்கும் தனிெபைர் உரி்ம்யபாய் இல்்லபாமல், 
ஒரு ்மூகத்தின் அ்னெரும் உபை்்யபாகபபைடுத்திக் 
நகபாள்ள உரி்மயுள்ளெற்ற ‘நபைபாதுநெளிகள்’ 
(Commons) என்கின்றனர். உதபாரணெமபாக ஊரின் 
நபைபாதுெபான மந்தநெளி, ்மய்ச்ல்நெளி, 
ஊர் நபைபாதுக்குளம் ,  நபைபாதுக்கிணெறு, 
ெகரஙகளின் ெ்ைபைபா்தகள், கைறக்ரகள், 
இன்னும் கூறப்பைபானபால் ஆறு, குளம், கைல், 
ம்்ல இபபைடி நபைபாதுெபாக உள்ள அ்னத்தும் 
‘நபைபாதுநெளிகள்’ தபான். இெற்ற ‘புறம்்பைபாக்கு’ 
என்றும் கூறுகின்றனர். இது எநத ஒரு 
தனிெபைரின் ந்பாத்தும் அல்்ல. ஆனபால் அநத 

நெளி்்யயும் அதன் ெளஙக்ளயும் சுறறி 
ெபாழும் ்யபாரும் பை்யன்பைடுத்திக் நகபாள்ள்லபாம். 
இத்ன தன் ெபாழெபாதபாரமபாகக் நகபாணடு ஒரு 
்மூகம் இ்யஙகும். ் மறந்பான்ன உதபாரணெஙகள் 
எல்்லபாம் ‘சூழல் நபைபாதுநெளிகளுக்கும்’ 
நபைபாருநதும். இது தவிர நமபாழி, எழுத்து 
்பைபான்ற ‘க்லபாச்பாரப நபைபாதுநெளிகளும்’ 
உணடு. அதறகுள் ெபாம் ் பைபாக ் ெணைபாம்.

ஒரு சூழல் நபைபாதுநெளி்்ய சூழநது ஒரு 
்மூகம் ெபாழ்கயில், தனிெபைர் சு்யெ்லத்தினபாலும் 
சு்ய்லபாபைத்திறகபாகவும் அநத நபைபாதுநெளியின் 
ெளத்்த அதிகமபாக உபை்்யபாகித்து, அத்ன 
அழித்துவிடுெர் என்று ெபார்டின் (Garrett Har-
din) என்பைெர் 1968ஆம் ஆணடு ஒரு கட்டு்ர 
எழுதுகிறபார். இது தபான் மிகவும் புகழநபைறற 
அல்்லது புகழநபைற ் ெக்கபபைட்ை ‘The Trage-
dy of Commons’ கட்டு்ர. ஆனபால் இது என்்றபா 
‘மிகவும் குறுகி்ய அனுமபானம்’ என்று நிரபாகரிக்க 
பைட்டுவிட்ைது. பை்ல ஆயிரம் ஆணடுகளபாக 
அழி்ய பா மல்  உ பை ் ்ய பா க த்தில்  உள்ள 
நபைபாதுநெளிகள் இன்னும் இருக்கிறது என்று 
எலினர் ஆஸ்த்ரம் (Elinor Ostrom) நிரூபிக்கிறபார். 
இதறகபாக அெர் ் ெபாபைல் பைரிசு நபைறறபார்.
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இத்னத்  ந த பாை ர் நது  பைல் ்ெறு 
ஆய்ெபாளர்கள் எபபைடி சூழல் நபைபாதுநெளிகள், 
தற்பைபா்த்ய முத்லபாளி்ய ெளர்சசியில் 
்கவிைபபைட்ை மக்களுக்கு ெபாழெபாதபாரமபாய் 
இருக்கிறது என்பை்த ஆரபாய்நது கூறுகின்றனர். 
முத்லபாளித்துெ உறபைத்தி மு்றயில் ்லபாபை 
்ெபாக்கில் ் பைபாைபபைடும் ெளர்சசித் திட்ைஙகள் 
எல்்லபாருக்குமபானதபாக 
இ ரு க் க பா து .  ஒ ரு 
குறிபபிட்ை ெர்க்கம் 
ந்பாத்துக்க்ள ் ்ர்த்துக் 
நகபாண்ை ்பைபாகும் . 
மறநறபான்று ஓரம்கட்ைப 
பை ட் டு க் நக பா ண டு ம் , 
உ றி ஞ ் ப பை ட் டு க் 
நகபாணடு்ம இருக்கும். 
அத்த்க்ய ்மூகஙகள் 
இ்யற்க்யபாய் அ்மநத 
இநத நபைபாதுநெளி்்யயும் 
அதன் ெளஙக்ளயும் 
ெம்பி ெபாழகின்றனர். 
நபைபாதுநெளிக்ள ‘Haven 
to excluded population’ 

என்கின்றனர் நபைபாதுநெளிக்ளப பைறறி 
ஆரபாயும் அறிஞர்கள்.

இநத இைத்தில் தபான் நபைபாதுநெளிகளுைன் 
நபைணகளுக்கு உணைபாகும் இ்ணெபபு 
நதரிகிறது. ஆணக்ள ஒபபிடு்கயில் கல்வி, 
்ெ்்லெபாய்பபு, ெருமபானம், ெகர்வு (Mobility) 
என அ்னத்திலும் ஒதுக்கபபைடுபைெர்கள் 

ந பை ண க ள பா க ் ெ 
இருக்கின்றனர். இன்னும் 
ஒடுக்கபபைட்ை ் மூகஙகளபான 
தலித்துகள், பைழஙகுடியினப 
நபைணகளின் நி்்ல கூற 
முடி்யபாத அளவிறகு நபைரும் 
்பாபைம். இெர்கள் தபான் இநதி்ய 
சூழல் நபைபாதுநெளிக்ள 
நபைரிதும் ெம்பும் ்மூகமபாக 
உருெபாகின்றனர்.

கபாடுகளில் சுள்ளி முதலி்ய 
சிறு ெனபநபைபாருட்க்ள 
்்கரிபபைது, புல்நெளிக்ள 
கபால்ெ்ைகளுக்கு ்மய்ச்ல் 
நி்லமபாக உபை்்யபாகிபபைது, 

சூழலியம் மபசுமகயில 

நபணகளின உரிமமகமள 

விடடுவிடடு மபசுவந்தனபது 

அமரகுமற ்தான. அமனவமரயும் 

உள்ள்டக்கிய ‘Inclusive Environ-

mentalism’ஆக அது அமமயாது. 

நபணகள் நபாதுவாகமவ 

மபாரக்குைம் நகாண்டவரகள், 

அம்த மெரததில அதிகம் 

சுரண்டபபடுபவரகள். 
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பைழ்ெறகபாடு ்பைபான்ற ஏரிகளில் உறபைத்தி 
கருவிகள் எதுவுமின்றி ஒரு கூ்ை்்ய முதுகில் 
மபாட்டிக்நகபாணடு ்ககளில் மீன் பிடிபபைது, 
கைறக்ரயில் சிபபி ்்கரிபபைது ்பைபான்று 
மிகவும்  இணெக்கம பா க  அ ந த  சூழல் 
ந பை பா து ந ெ ளி க ளு ை ன்  இ ெ ர் க ளி ன் 
ெபாழெபாதபாரஙகள் பிணணிப பி்ணெநதுள்ளது.

  “கபாடுகள் அரசு்ை்ம ஆகபாது; அ்த 
ெம்பியுள்ள பைழஙகுடி மக்களுக்கும் அதில் 
உரி்ம உள்ளது”  என்பைன ்பைபான்ற 
கருத்தபாக்கஙகள் ெரத்துெஙகி்யபின் ‘Joint Man-
agement Committee’ (JMC) ் பைபான்ற அ்மபபுகள் 
1989க்கு பின் உருெபாக்கபபைட்ைது. கபாட்்ைப 
பைபாதுகபாபபை்த பைழஙகுடி மக்க்ளபாை ் ்ர்த்துப 
்பைசும் இந்ெரத்தில் கூை, அநத கபாட்்ைபாடு 
ந பை ண க ளு க் கு  உ ள் ள  ந த பா ை ர் பு 
்பை்பபைடுெதில்்்ல. எநத திட்ைஙகளிலும் 
நகபாள்்ககளிலும் இநத நபைபாதுநெளிகளின் 
மீ த பா ன  ந பை ண க ளி ன்  உ ரி ் ம க ள் 
கபாணெபபைடுெதில்்்ல. இது எத்த்ன நபைரி்ய 
அநீதி! நபைபாதுநெளிகளின் அழிபபைபால் முதலில் 
பைபாதிக்கபபைடும் ஒரு பிரிவு மக்களுக்கு அதன் 
மீது உரி்ம்்யபா அதிகபார்மபா பிற்ர ் பார்நது 
தபான் நபைற ்ெணடும் என்பைது, ெமது 
்மூகத்திலும் அரசிலும் இருக்கும் நபைணணி்யப 
பைபார்்ெ்யறற தன்்ம்்ய்்ய எடுத்து்ரக்கிறது.

இ்த நீக்கி நபைபாதுநெளிகளின் மீதபான 
நபைணகளின் உரி்ம்்ய ்்பாமபா கி்ஷபார் 
பைபார்த்த்பாரதி ் பைபான்ற சூழல் களப்பைபாரபாளிகள் 
்கபாரி ெருகின்றனர். சூழல் நபைபாதுநெளிகளில் 
நபைணகளின் உரி்ம்்ய பைறறி தனி்்ய ்பை் 
்ெணடி்ய ் த்ெ இன்றுள்ளது. சூழலி்யலில் 
நபைணணி்ய பைபார்்ெயின் ்த்ெ அதிகரித்த 
ெணணெம் உள்ளது. நெறும் ஆறுகளுக்கு 
நபைணகளின் நபை்யர் ்ெத்்தபாம், கை்்ல 
க ை்லன்்ன  என்று  கு ம்பிட் ்ை பா ம் 
என்பைநதல்்லபாம் நெறறு ் மல்பூசசுகள் தபான். 
இன்நனபாரு மு்ற ‘குழபா்யடிச ்ண்ை 
நபைணக்ளப ்பைபா்ல’ என்ற பைதத்்த 
உபை்்யபாக்கிக்கும் முன், எத்த்ன மு்ற 
ஆணகள் தணணீர் பிடிக்க குழபாய்க்கு 
ந்ன்றிருப்பைபாம் என்று சிநதியுஙகள். நபைபாது 
ெளமபாக நீர் இருநத ெ்ர எநத ் ண்ையும் 

இல்்்ல. அ்த ்்கரிக்கும் நபைபாறுப்பை 
நபைணகளின் மீது மட்டும் தூக்கி ் பைபாட்டுவிட்டு, 
அ்த குழபாயில் தருெதபாகக் கூறி, அரசின் 
்மபா்மபான ் ம்லபாண்ம்யபால் அது அரிதபான 
பின்பு தபான் இஙகு ் ண்ை ெநதது. ஆக இதில் 
கு்றகூற ்ெணடி்யது முத்லபாளி்ய உறபைத்தி 
மு்ற, அ்த கபாக்கும் அரசு, அதில் பை்ல 
நபைபாறுபபுக்ளயும் சு்மக்ளயும் நபைணகள் 
மீது தூக்கிப்பைபாட்ை ஆணெதிகபாரம்.

சூழலி்யம் ்பைசு்கயில் நபைணகளின் 
உரி்மக்ள விட்டுவிட்டு ்பைசுெநதன்பைது 
அ்ரகு்ற  த பான் .  அ்னெ்ரயும் 
உள்ளைக்கி்ய ‘Inclusive Environmentalism’ஆக 
அது அ்ம்யபாது. நபைணகள் நபைபாதுெபாக்ெ 
்பைபார்க்குணெம் நகபாணைெர்கள், அ்த 
்ெரத்தில் அதிகம் சுரணைபபைடுபைெர்கள். 
இ த ன பா ் ்ல ் ்ய  அ ் ன த் து  சூ ழ ல் 
்பைபாரபாட்ைஙகளிலும் நபைணக்ள முதல் 
ெரி்்யில் ெபாம் பைபார்க்க முடிகிறது. அெர்களின் 
சூழல் மறறும் ெபாழெபாதபார பிரச்்னக்ள 
்பை் ்ெணடி்யது சூழலி்யத்தில் மிக முக்கி்ய 
அஙகம்.

சூழலியல் ச்பண்ணியம் ப்பசுப�நாம்!

்பழகவறகாடு ஏரியில் இடுப்ப்ளவு தண்ணீரில் ் கக்ளால் 
இறால் பிடிககும் ச்பண்
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ெமீபைத்தில் நெளி்யபான ‘The Dravidian 
Mode l ’  என்னும் புத்தகத்தில் 
தமிழெபாட்டின் தனித்துெமபான 

நதபாழில்ம்யமபாக்கல் மறறும் ெகரம்யமபாக்கல் 
பைறறி ் பை்பபைடுகிறது. அதபாெது தமிழெபாட்டில் 
நதபாழில் உறபைத்தி ஒரு குறிபபிட்ை ெகரத்தில் 
குவிக்கபபைைபாமல் பைரெ்லபாக்கப பைட்டுள்ளதபாகக் 
கூறுகின்றனர் இநநூலின் ஆசிரி்யர்கள்.  அ்த 
விளக்க Herfindahl-Hirschman Index என்ற அளவீடு 
பைறறி கூறுகின்றனர். இது ஒரு பிரபாநதி்யத்தில் 
நதபாழில்ம்யமபாக்கல் எநத அளவு பைரெ்லபாக 
உள்ளது (Spatial Concentration of Industrialization)  
என்பை்த 1 முதல் 10000 ெ்ர நகபாணை 
அளவீடுகள் மூ்லம் தீர்மபானிக்கிறது. இநத 
அளவீடு அதிகம் ஆக ஆக நதபாழில் உறபைத்தி 

ஒரு இைத்தில் குவிகிறது என்பை்த புரிநது 
நகபாள்ள்லபாம்.  இதில் தமிழெபாட்டின் அளவு 
எண 796.  குஜரபாத்தில் இ்த அளவு 1076 ஆக 
உள்ளது. அதபாெது குஜரபாத்தில் நதபாழிற்பா்்ல 
மறறும் உறபைத்தி ஓர் இைத்தில் குவிக்கபபைடுகிறது. 
இபபைடி நதபாழிற்பா்்ல மறறும் உறபைத்தி்்ய 
பைரெ்லபாக்குெது அது ்பார்நத ெகரஙக்ளயும் 
பைரெ்லபாக்கும். அபபைடி பைரெ்லபாக்கபபைட்ை 
ெகரஙக்ளக் நகபாணைது தமிழெபாடு என்பைது 
இநத புத்தக ஆசிரி்யர்களின் ெபாதம்.

இது ஒபபீட்ைளவில் உண்ம எனினும், 
தமிழெபாட்டிலும் சி்ல குறிபபிட்ை ெகரஙக்ள 
கெனிக்க ்ெணடியுள்ளது. ந்ன்்னயிலும் 
அதன் புறெகரிலும் அதிகரித்து ெரும் ெகரம்ய 
அழுத்தம் பைறறி ்பை் ்ெணடி்யது உள்ளது. 

தைமிழ்ாடு ் கரமயமாதைல்
ே. ஹரி போரதி
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இ்த கபாட்சிபபைடுத்த ‘Nighttime Light Data’ (NLD) 
்ெ பை்யன்பைடுத்தி இநத  ெபாதத்்த 
முன்்ெக்கி்றன்.

ந்்யற்கக் ்கபாள்கள் மூ்லம் நபைறபபைடும் 
‘இரவு்ெர விளக்நகபாளித் தரவு’ (Nighttime Light 
Data) இன்று பைல்்ெறு வித பை்யன்பைபாடுக்ளக் 
நகபாணடுள்ளது. இரவு ் ெர விளக்நகபாளி அநத 
பைகுதிகளில் ெ்ைநபைறும் இரவு ்ெர 
நபைபாருளபாதபார ெைெடிக்்கக்ள; அதபாெது 
இரவு ் ெர ெபாகனப ் பைபாக்குெரத்து, ் ந்தகள், 
ெணிக ெளபாகஙகள், தி்ர்யரஙகுகள், பிற 
நபைபாழுது்பைபாக்கு ்பார்நத நிகழவுகள் 
ெ்ைநபைறுெ்தக் குறிக்கிறது. இத்னக் 
குறிபபைபாக நதபாழிற்பா்்ல மறறும் ்்்ெப 
நபைபாருளபாதபாரம் நி்றநத ெகரஙகளுைன் 
நதபாைர்பு பைடுத்துகின்றனர் அறிஞர்கள். இதன் 
கபாரணெமபாக இரவு்ெர விளக்நகபாளியின் 
அளவி்ன ெகரம்யமபாதல் என்னும் ் பைபாக்கி்ன 
ஆரபா்யப பை்யன்பைடுத்த்லபாம். ்மலுள்ள பைைம் 
நதன்னிநதி்ய மபாநி்லஙகளின் இரவு ்ெர 
விளக்நகபாளி தரவி்னக் கபாட்சிபபைடுத்துகிறது. 

இதில் நதன்னிநதி்ய ெகரஙகளபான ந்ன்்ன, 
நபைஙகளூரு, ்கபா்ெ, நகபாசசி ்பைபான்ற 
ெகரஙகளில் இரவு்ெர விளக்நகபாளி அதிகம் 
இருபபை்தக் கபாணெ்லபாம்.

அடுத்த ெ்ரபைைத்தில் தமிழெபாட்டின் இரவு 
்ெர விளக்நகபாளி கபாட்ைபபைட்டுள்ளது. இநத 
பைைஙகளில் இருநது சி்ல குறிபபிட்ை 
அனுமபானஙக்ள புரிநது நகபாள்ள முடிகிறது.

முத்லபாெது கெனிக்க ்ெணடி்யது மிக 
அதிகமபாக ெகரம்யமபாக்க்ள ்நதிக்கும் 
ந்ன்்னயும் அதன் புறெகர் பைகுதிகளும் தபான். 
ஒரு மபாநி்லத்தின் த்்லெகர் இது ் பைபான்ற அதீத 
ெகரம்யமபாத்்ல ்நதிபபைது இ்யல்பு தபான். 
இன்னும் கூறப்பைபானபால் தமிழெபாட்்ை 
தவிர்த்து பிற மபாநி்லஙகளில் இதன் விகிதம் 
மிகவும் அதிகமபாக இருக்கும். பைைத்தில் 
நபைஙகளூரி்ன கெனியுஙகள். கர்ெபாைக 
மபாநி்லத்தில் நபைஙகளூரு அத்ன அடுத்த 
நபைரி்ய ெகரத்்த விை 8 மைஙகு நபைரி்யது. 
ஆனபால் தமிழெபாட்டில் ந்ன்்ன அத்ன 
அடுத்து ெரும் ்கபா்ெ்்ய விை 4 மைஙகு 

குவிகி்றதைா? 
பரைலாகி்றதைா?
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நபைரி்யது. ஒபபீட்ைளவில் தமிழெபாடு ் மபா்மபாக 
இல்்்ல எனினும், 4 மைஙகு என்பைது அதீத 
அழுத்தத்்த ந்ன்்னயின் மீதும் அதன் சூழல் 
மறறும் ெளஙகளின் மீதும் ந்லுத்தும் என்பை்த 
மறுக்க முடி்யபாது. உதபாரணெமபாக ந்ன்்ன, 
நபைஙகளூரு ்பைபான்ற நபைருெகர குடிநீர் 
்த்ெ்்ய நிர்ெகிக்க முடி்யபாமல் அரசுகள் 
்பைபாரபாடுெ்த ெபாம் கபாணகி்றபாம். குடிநீர் 
மட்டுமின்றி, இது ்பைபான்ற குவிக்கபபைட்ை 
ெகர்ம்யமபாத்லபால் நி்லம், நீர், மின்்பாரம் ் பைபான்ற 
்த்ெகளில் மிகபநபைரி்ய அழுத்தம் உருெபாகும். 
இத்ன ‘Urban Stress’ என்பைபார்கள்.

இது தவிர நதபாழிற்பா்்லகள் நி்றநத 
பைகுதிகள் அல்்லது நதபாழிற்பைட்்ைக்ள 
இதில் குறிபபிட்டு கபாணெ முடியும். ஒபபீட்ைளவில் 
ெை தமிழகமும், ்மறகு மணை்லமும் 
(்கபா்ெயில் இருநது ்்்லம் ெ்ர உள்ள 
்ஙகிலி ்பைபான்ற ெகரஙக்ளக் கெனியுஙகள்) 
அ தீ த  ெ க ர் ம ்ய ம பா த ் ்ல யு ம் 
நதபாழில்ம்யமபாத்்லயும் ்நதிபபை்தக் கபாணெ 
முடிகிறது. தமிழ ெபாட்டின் பிற பைகுதிகள் இநத 
நதபாழில் ம்யமபாதலில் புறக்கணிக்கப பைடுகிறதபா 
என்பை்தயும் ்கட்க ்ெணடியுள்ளது. அ்த 
்ெரம் இநத புறக்கணிப்பைத் தபாணடி அதீத 
நதபாழிற்பா்்லகள் ஒரு குறிபபிட்ை பைகுதியில் 
குவியும் ்பைபாக்கு, அநத பைகுதியி்ன நபைரி்ய 
அளவில் மபாசுபைடுத்தும்.

தமிழகத்தின் தனித்துெமபான ெகர்ம்யமபாதல், 
மபாநி்லத்தின் எல்்லபா பைகுதியிலும் ஒரு நபைருெக்ர 
உ ருெ பா க் குெதும் ,  ெ க ர் ம ்ய ம பா த்்ல 
பைரெ்லபாக்குெதும் தபான் என ‘The Dravidian Mod-
el’ புத்தகத்தில் கூறபபைட்டுள்ளது. இதறகு 
நதபாழில்ம்யம் மறறும் ெகர்ம்யலில் அரசின் 
பைஙகு மிக முக்கி்யமபானது. 90களின் முன்பு ெ்ர 
நதபாழில் முதலீட்்ை த்்லெகரில் மட்டு்ம 
குவிக்கபாமல் ,  பிற ெளர்சசி குன்றி்ய 
மபாெட்ைஙகளுக்கும் பைகிர்நதளித்தது தமிழக 
அரசு. உதபாரணெமபாக ெளர்சசியில் மிகவும் 
பின்தஙகி்ய தர்மபுரி மபாெட்ைத்தின் ஓசூரில் 
அரசின் நதபாழிறநகபாள்்கயின் பைடி 
துெஙகபபைட்ை நதபாழிற்பா்்லக்ளக் கூற்லபாம். 
உ்லகம்யமபாதலின் பின் இநத ் பைபாக்கு மபாறுகிறது.

அதிக ்லபாபைம் ்பாத்தி்யமபாகக் கூடி்ய சி்ல 
இைஙகளில் மீணடும் மீணடும் முதலீடுகள் 
குவியும் ்பைபாக்கு நிகழகிறது. இநத ்பைபாக்கு 
பைரெ்லபாக்கபபைட்ை ெகரம்யமபாதலில் இருநது 
வி்லகி ெைக்கு மறறும் ் மறகு மணை்லஙகளில் 
அளவுக்கு அதிகமபான நதபாழிற்பைட்்ைகளும், 
ெகரஙகளும் உருெபாக்குகிறது. இதறகு ஒரு ் பாதி்ய 
முகமும், அரசி்யல் முகமும் இருக்கிறது.  இது 
மபாநி்லத்தின் உள்்ள்்ய பிரபாநதி்ய நபைபாருளபாதபார 
ஏறறத்தபாழ்ெ உருெபாக்கும்.

இத்ன Nighttime Light Dataவின்  உதவி்யபால்  
கணகூைபாக பைபார்க்க முடிகிறது. ஒரு பைகுதியில் 
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குவியும் நதபாழில் மூ்லதனத்்த, தமிழெபாடு 
முழுெதும் பைரெ்லபாக்கும் ெணணெம் நதபாழில் 
ெளர்சசி மறறும் ெகரம்யக் நகபாள்்கக்ள 
அரசு உருெபாக்க ்ெணடும். இது தற்பைபாது 
இருக்கும் நபைருெகரஙகளின் மீதபான 
அழுத்தஙக்ள கு்றக்கும். ந்ன்்ன ் பைபான்ற 
நபைருெகரஙகளில் இருநது இநத அழுத்தத்்த 
இரணைபாம் மறறும் மூன்றபாம் நி்்ல ெகரஙகளுக்கு 
ெகர்த்த ்ெணடும். அ்தயும் அநதநத 
இைஙகளின் சூழலி்யல் தன்்மக்ளப 
நபைபாருத்து முடிவு ந்ய்்ய்ெணடும் . 

இல்்்லந்யனில் ந்ன்்ன ்பைபான்ற ‘Ecologi-
cally sensitive’ பைகுதிகள் மிகபநபைரி்ய சூழல் 
சீர்்கடுக்ள ் நதிக்க ் ெணடி ெரும்.

Herfindahl-Hirschman Index அளவீட்டில் 796 
என்ற எண ஒபபீட்ைளவில் சிறபபைபாக 
இருபபினும் அது ்பைபாதபாது. இன்னும் 
பைரெ்லபாக்கபபைட்ை நதபாழிறம்யமும் ெகரம்யமும் 
தமிழெபாட்டிறகு ் த்ெ. அது்ெ தமிழெபாட்டின் 
ெளர்சசிக்கும் சூழலுக்கும் சிறநதது.
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