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நம் பிள்ளைகளின் கூக்குரல்
குழந்தைகள மீதைான 
காலநி்ல நநருக்கடி

மியாவாக்கி காடுகள மியாவாக்கி காடுகள 
உண்மையில்  உண்மையில்  
காடுகள தைானா?காடுகள தைானா?
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2003ஆம் ஆண்டில் அண்்ணா 
பல்்கலைக் ்கழ்கத்தின் ்கடல் மேைணாண்லே  
நிறுவனம் மேற்்கணாண்ட ஆய்வில் 1999 முதல் 
2001 ஆம் ஆண்டிறகு இலடபபடட ்கணாைத்தில் 
ேடடும் ்கணாடடுபபள்ளி குபபத்திறகு வடக்ம்க 
40.60மீ அளவிறகும் ்களஞ்சி கிரணாேத்திறகு 
அரும்க 11.13மீ அளவிறகும் ்கடைரிபபு 
ஏறபடடுள்ளதணா்கவும் இபபகுதியில் 
்கடைரிபபின் அளவணானது ஆண்டிறகு 506மீ 
முதல் 20 .3மீ அளவிறகு இருபபதணா்க 
்தரிவிக்்கபபடடுள்ளது. இநத நிலையில் 
அதணானி துலைமு்க நிறுவனேணானது 

கடலரிப்ால் 
்ாதிக்கப்டட 
இடமைாக 
காடடுப்ளளி்ய 
அறிவிக்க வவணடும்

்கணாடடுபபள்ளியில் உள்ள தனது துலைமு்கத்லத 
விரிவணாக்்கம் ் ெய்தணால் பழமவற்கணாடு ஏரிமே 
அழிநது மபணாகும் நிலை உண்டணாகும் என்பதணால் 
பழமவற்கணாடு, ்கணாடடுபபள்ளி ்கடற்கலரலே 
்கடைரிபபணால் பணாதிக்்கபபடட இடங்களணா்க 
அறிவித்து பணாது்கணாக்்க மவண்டிே ்கடடணாேம் 
ஏறபடடுள்ளது.

்கணாடடுபபள்ளி துலைமு்கத்திறகு அரும்க 
்கடைரிபபணால் இன்னும் சிை நணாட்களில் 
்கடலுக்குள் விழவிருக்கிை பலனேரம்.

்ப்டம: பிரொந்த் இ்டம: ்காட்டுப்பள்ளி
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கூடங்குளம் அச்சம்
தமிழ்நாட்டு மக்களின் எதிர்ப்பை மீறி கூடங்குளத்தில் 

அணு உ்ை்களின் எண்ணிக்்க்ை அதி்கரி்பபைதில் 
ஒன்றிை அரசு மு்ைந்து ச்சைல்பைடுகிறது. 

கூடங்குளம் அணுவு்ை்ப பைகுதி்களில் வசிககும் 
மக்கள் அத்திட்டத்திற்கு  சதநாடக்கம் முதலை எதிர்பபு 
சதரிவித்து வருகின்றைர. சபைரும் லபைநாரநாட்டங்்கள் 
்டந்துள்ளை. பைல்லவறு அரசிைல் ்கட்சி்களும், மக்கள் 
இைக்கங்்களும் அ்பலபைநாரநாட்டங்்களில் ்கைந்துச்கநாண்டு 
ஆதரவு சதரிவித்துள்ளைர.  பைல்ைநாயிரக ்கணக்கநாலைநார 
மீது லத்சத்துலரநா்கம் உள்ளிட்ட பைல்லவறு ச்கநாடிை 
வழககு்கள் சதநாடர்பபைட்டை.  

எனினும் அத்திட்டத்்த ச்சைல்பைடுத்துவதில் ஒன்றிை 
அரசு சிறிதும் பின்வநாங்்கவில்்ை. ஐந்து மற்றும் 
ஆறநாவது அணுஉ்ை்களுக்கநாை ்கட்டுமநாை லவ்ை்கள் 
அண்்மயில் சதநாடங்கியுள்ளை. கூடங்குளம் பைகுதியில் 
வநாழும் மக்களும், தமிழ்கத்தின் அரசிைல் ்கட்சி்களும், 
மக்கள் இைக்கங்்களும் ் ்கைறு நி்ையில் இருககின்றைர. 

கூடங்குளம் அணுவு்ை எதிர்பபு்ப லபைநாரநாட்டங்்களில் 
ஈடுபைட்டவர்கள் மீதநாை வழககு்கள் திரும்பை்பசபைற்பபைடும் 
என்று தற்லபைநா்தை தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. 
இந்த வரலவற்்கத்தக்க அறிவி்ப்பைத் சதநாடரந்து 
கூடங்குளத்தில் புதிை அணுவு்ை்கள் அ்ம்பபைதற்கு 
எதிரநாை நி்ை்பபைநாட்்ட தமிழ்நாடு அரசு லமற்ச்கநாள்ள 
லவண்டும். லதநாழ்ம ்கட்சி்கள் ஆதரவுடன் இது குறித்து 
்சட்ட மன்றத்தில் தீரமநாைம் நி்றலவற்றி ஒன்றிை 
அரசுககு அழுத்தம் ச்கநாடுக்க லவண்டும். 

அடுத்த பைத்தநாண்டு்களில் தமிழ்நாட்டிற்கு லத்வைநாை 
மின்்சநாரத்தில் கு்றந்தபைட்்சம் 20,000 சம்கநாவநாட் 
மின்்சநாரத்்த சூரிை ஒளியில் இருந்து தைநாரிக்க 
திட்டமிட்டு, தமிழ்நாடு அரசு மி்கவும் பைநாரநாட்டத்தக்க 
வ்்கயில் ச்சைைநாற்றி வருகிறது. இந்நி்ையில் மி்கவும் 
ஆபைத்தநாை, அதி்க ச்சைவநாகும், சூழ்ைக ச்கடுககும் 
அணுவு்ை்களுககு எதிரநாை நி்ை்ை தமிழ்நாடு அரசு 
லமற்ச்கநாள்ள லவண்டும் என்று ல்கநாரிக்்க விடுககிலறநாம். 
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�ாணனை - ைனித சைவாதலகளில 2018 முதல 
2020 வணரயிலவானை கவாலத்தில ைட்டும் 1401 
ைனிதர்கள் உயிரிைந்துள்்ளனைர். இசத கவாலகட்டத்தில 
இந்தியவா முழுவதும் 301 யவாணனைகள் 
உயிரிைந்துள்்ளதவாக ஒன்றிய அணைச�ர் பூசபந்திர 
யவாதவ் ைவாநிலஙக்ளணவயில ததரிவித்துள்்ளவார்.

"்காலநிணல ைவாற்றத்ணத ைவானுடத்தின் மிகப் தபரிய 
பிரச�ணனையவாக அரசு கருதுகி்றது. உலகின் சில 
பகுதிகள் Wet-bulb temperature தன்ணைணய 
எட்டியுள்்ளது.உடல தன்ணனைத் தவாசனை குளிர்விக்கும் 
தன்ணை இதனைவால இைக்கும். 
இணதத் தடுப்பதறகவானை ஆசலவா�ணனைகண்ள சூைலியல 
அறிஞர்கள் வைஙக சவண்டும்" 

- மு.்க.ஸ்டாலின்.

(MSSRF ஆண்டு விைவாவில சபசிய உணரயிலிருந்து...)

Cartoon : Green Humor
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சூழல் சசய்திகள்சூழல் சசய்திகள்
 தறசபவாது நடந்து முடிந்திருக்கும் ஒலிம்பிக் சபவாட்டிதவான் 
இதுவணர நடந்த சபவாட்டிகளிசலசய ‘பசுணையவானை’ (குண்றந்த 
க வா ர் பன்  வழி த் த ட ம்  த க வாண்ட )  நி க ழ் வ வா கு ம் . 
சபவாட்டியவா்ளர்களுக்கவானை படுக்ணகயிலிருந்து பதக்கஙகள் 
வணர ைறுசுைறசி த�யயப்பட்ட அலலது ைறுபயன்பவாட்டுப் 
தபவாருட்கண்ளக் தகவாண்டு தயவாரிக்கப்பட்டசதவாடு குப்ணபணயக் 
ணகயவாளுதலிலும் கவனைம் த�லுத்தப்பட்டிருந்தது. 
பவார்ணவயவா்ளர்கள் அனுைதிக்கப்படவாததும் மிகக்குண்றந்த 
கரிை உமிழ்வுக்கு ஒரு கவாரைைவாகும்.

உலகம்

 உலகில முதல நவாடவாக கனைடவா அரசு தநகிழிணய 
‘நசசு’ என்று அறிவித்திருக்கி்றது. இனி கனைடவாவின் 
சுறறுசசூைல பவாதுகவாப்புச �ட்டத்தின்படி (CEPA) பலசவறு 
தணடத�யயப்பட்ட நசசுப் தபவாருட்கண்ளப் சபவான்று 
தநகிழியும் ஒரு நசசுப் தபவாரு்ளவாகக் கருதப்படும். 
உலகின் மிக அதிக்க் குப்ணபகண்ள உருவவாக்கும் 
நவாடுகளில ஒன்்றவானை கனைடவா 3.3 மிலலியன் டன் தநகிழிக் 
குப்ணபகண்ள ஒவ்தவவாரு வருடமும் உருவவாக்குகி்றது. 
இவறறில 10 விழுக்கவாட்டுக்கும் குண்றவவாகசவ ைறுசுைறசி 
த�யயப்படுகி்றது. இப்சபவாணதய �ட்டத்தின்படி கனைடவா 
அரசு குறிப்பிட்ட தநகிழிப்தபவாருட்களின் உறபத்திணயத் 
தணட த�யதிருப்பசதவாடு ைறுசுைறசி த�யயப்பட்ட 
தநகிழிணயப் பயன்படுத்தும் நிறுவனைஙகளுக்கு ைவானியம் 
வைஙகுகி்றது. ைறுசுைறசிக்கவானை நிதி தநகிழி 
உறபத்தியவா்ளர்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்படும்.

 �மீபத்தில தவளியவானை ஆயவறிக்ணக ஒன்று ஒலிைவாசுவவால 
கடறபுறகள் பவாதிக்கப்படுவதவாகக் கண்டறிந்துள்்ளது. Marine Biology 
இதழில தவளியவானை இந்த ஆயவறிக்ணகயில ஒலிைவாசுவவால பவாதிக்கப்பட்ட 
கடறபுறகள் கடறபடுணகயிலிருந்து தம் சவசரவாடு தவாசை தபயர்ந்துவிடுவதவாகத் 
ததரிவிக்கப்பட்டிருக்கி்றது. ஏறதகனைசவ உலகமுழுதும் 30% கடறபுறகண்ள 
பலசவறு சூைல சீர்சகடுக்ளவால நவாம் பறிதகவாடுத்துவிட்சடவாம். இந்த 
கடறபுறகள் பலசவறு உயிர்னைஙகளுக்கு உைவவாகவும் புகலிடைவாகவும் 
இருப்பசதவாடு கவார்பணனை கடறபடுணகயில நிணலநிறுத்தும் பணிணயயும் 
த�யகின்்றனை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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சூழல் சசய்திகள்சூழல் சசய்திகள் இந்தியா

 சதசிய �ணையல எண்தைய- 
பவாைவாயில திட்டத்ணத ஒன்றிய அரசின் 
புதிய நிதி உதவித் திட்டைவாக, குறிப்பவாக 
வட கிைக்கு ைவாநிலஙகள் ைறறும் 
அந்தைவான் ைறறும் நிக்சகவாபவார் தீவுகளில 
சி்றப்பு கவனைம் த�லுத்தும் வணகயில 
இந்தத் திட்டத்ணத அைலபடுத்த பிரதைர் 
நசரந்திர சைவாடி தணலணையிலவானை 
அணைச�ரணவ ஆகஸ்டில  அனுைதி 
அளித்துள்்ளது. சூைல முக்கியத்துவம் 
வவாயந்த இப்பகுதிகளில உரிய 
திட்டமிடுதல ைறறும் ஆயவுகளின்றி திட்டம் 
சைறதகவாள்்ளப்பட்டவால தபரும் சூைலியல 
சீர்தகடு உண்டவாகும் எனை அறிஞர்கள் 
எச�ரிக்கின்்றனைர்.

 கவாலநிணல ைவாற்றத்தின் தவாக்கத்தவால 
அடிக்கடி பவாதிப்பிறகுள்்ளவாகும் 
ைஹவாரவாஷ்டிரவா ைவாநிலத்தின் தணல 
நகரவானை மும்ணபக்கவானை முதல கவால நிணல 
ைவாற்ற த�யல திட்ட அறிக்ணகணய 
அம்ைவாநிலத்தின் சுறறுசசூைல துண்ற 
அணைச�ர் ஆதித்ய தவாக்கசர ஆகஸ்ட் 
27ஆம் தததி தவளியிட்டவார்.  நீடித்த, 
நிணலயவானை வ்ளர்சசி, கவாலநிணல 
ைவாற்றத்தின் பவாதிப்புகண்ள தணித்தல 
ைறறும் தகவணைத்தல சநவாக்கி மும்ணப 
நகர வவாசிகண்ள நகர்த்தும் முயறசிசய 
இந்த த�யல திட்டத்தின் சநவாக்கைவாக்கும்.

 2018- 19 ஆண்டு கவாலத்தில ைட்டும் இந்தியவாவில 97.85 மிலலியன் 
தஹக்சடர் அ்ளவிறகவானை நிலம் சீர்தகட்டுள்்ளதவாக இஸ்சரவாவின் Space 
Applications Centre அண்ணையில தவளியிட்டுள்்ள அறிக்ணகயில 
கூ்றப்பட்டுள்்ளது. இது இந்தியவாவின் தைவாத்த நிலப்பரப்பில 29.7 
�தவிகித பரப்பவாகும்.

 1990 முதல 2018ஆம் ஆண்டிறகு இணடப்பட்ட கவாலத்தில ைட்டும் 
இந்தியவாவின் தைவாத்த கடறகணர தூரத்தில 32 �தவிகித தூரைவானைது 
கடலரிப்பவால பவாதிக்கப்பட்டுள்்ளதவாக National Centre for Coastal 
Research அண்ணையில தவளியிட்டுள்்ள ஆயவறிக்ணக கூறுகி்றது. தமிழ் 
நவாட்டின் ஒட்டுதைவாத்த கடறகணர தூரத்தில 41% கடலரிப்பவால 
பவாதிக்கப்பட்டிருப்பதவாகவும் இந்தியவாவில அதிகம் பவாதிப்பணடந்து வரும் 
98 கடறகணர பகுதிகளில அதிகபட்�ைவாக தமிழ் நவாட்டில 26 
கடறபகுதிகள் இடம்தபறறுள்்ளது.

 

 இந்தியவாவில உள்்ள 34 ைவாநில ைவாசுக் கட்டுப்பவாடு வவாரியஙகளில 
கர்நவாடகவா, ததலஙகவானை, தடலலி, குஜரவாத், சகர்ளவா, பஞ�வாப், ரவாஜஸ்தவான், 
சகவாவவா ைறறும் மிச�வாரம் ஆகிய ைவாசுக் கட்டுப்பவாடு வவாரியஙகள் ைட்டுசை 
தபவாது ைக்கள் கருத்துக் சகட்புக் கூட்டஙகள் குறித்த முழு 
தகவலகண்ளயும் இணனையத்தில பதிசவறறுவதவாக Centre for Science 
and Environment சைறதகவாண்ட ஆயவில ததரிய வந்துள்்ளது.
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கடந்த ஆண்டில தகவாசரவானைவா தபவாதுமுடக்கத்தின் 
சில நவாட்களுக்கு முன்னைர், 'த�ன்ணனை நகரின் நடுசவ 
கவாடு வ்ளர்ப்பு' என்று த�யதியில பவார்த்சதன். ஆர்வம் 
தகவாண்டவனைவாய என்னைதவன்று பவார்த்த சபவாது, 
த�ன்ணனை ைவாநகரவாட்சி, சகவாட்டூர்புரத்தில மியவாவவாக்கி 
முண்றயில குறுஙகவாடு ஒன்றிணனை ஏறபடுத்தி 
இருந்தவார்கள். அந்த இடசை இன்னும் சில ஆண்டுகளில 
பசுணைக் கவாடவாக ைவாறிவிடும், தவயில கவாலத்தில 
இதைவாக இருக்கும் என்த்றலலவாம் அஙகிருந்த ைக்களின் 
சபசசில பல தபருமிதஙகள். எனைக்கு என்னைசவவா அது 
ஒரு சிறிய இடத்தில வ்ளர்ந்த புதர் சபவாலத்தவான் 
இருந்தது. நிச�யம் இன்னும் சில வருடஙகளில அசத 
இடம் கவாடு சபவான்்ற உைர்ணவ எனைக்கு ஏறபடுத்தும் 
என்்ற நம்பிக்ணகணய ஏறபடுத்திக்தகவாண்சடன்.

இநதக் ்கணாடடிலன மநரில் பணாரக்்க 
விரும்புபவர்களுக்கு :  அலடேணாறு 
ஆறைங்கலர ஓரேணா்க, ெரிேணா்கச் ்ெணால்ை 
மவண்டுேணானணால் ம்கணாடடூரபுரத்திறகுச் 
்ென்று மிேணாவணாக்கி ்கணாடு எஙம்க இருக்கிைது 
என்று ம்களுங்கள், அஙகிருபபவர்கள் மநரணா்க 
உங்கலள ஓரிடத்திறகு அலழத்துச் 

்ெல்வணார்கள். சுேணார 23,000 ெதுர அடி 
பரபபளவில் அடரநத ேரங்களுடன் ஒரு 
குறுங்கணாடடிலன நீங்கள் அஙம்க ்கணா்ைணாம். 
முன்பு குபலப ் ்கணாடடும் இடேணா்க இருநத 
நிைத்லதத் தறமபணாது குறுங்கணாடணா்க ேணாறறி 
உள்ளனர . அதணாவது ்ென்லனயின் 
்கணான்கிரீட வனத்திறகுள், ஓர பசுலேக்்கணாடு. 
ஆனணாலும் இநத மிேணாவணாக்கி முலை ்கணாடு்கள் 
உண்லேேணான ்கணாடு்கள் தணானணா என்ை ஐேம் 
எபமபணாதுமே என்லன விடடபணாடில்லை.

எனது இநதத் தடுேணாறைத்திறகுக் 
்கணார்ங்கள் இருக்கிைது. அவறலைக் கீமழ 
விரிவணா்கக் கூறுகிமைன். அதறகு முன்னர 
மிேணாவணாக்கி ்கணாடு்கள் என்ைணால் என்ன்வன்று 
முதலில் பணாரத்து விடுமவணாம்.

மி�ாொககி ்காடு்கள்:
அகிரணா மிேணாவணாக்கி என்பவர ஒரு 

ஜபபணான் நணாடடு தணாவரவிேைணாளர, விலத்கள் 
ேறறும் இேறல்க ்கணாடு்கள் பறறிே 
அறிவிேைணாளர. இவர தனது ஆரணாய்ச்சி்களின் 
மபணாது ஜபபணான் ்கணாடு்களில் அநநணாடடின் 

மியாவாக்கி காடுகள 
உண்மையில் காடுகள தைானா?

பிரதீப் சரண, வி்ச
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இேல் (native) ேரங்கள் குலைநதும், அேல் 
(invasive) ேரங்கள் நிலைநதும் இருபபலதப 
பறறி ஆரணாய்நதணார, அதறகு ேணாறைணா்க 
முழுவதும் உள்நணாடடு ேரங்கலளக் 
்்கணாண்ட ்கணாடு்கலள விலரநது 
வளரபபதற்கணான முலை்கலள ஆரணாய்நது 
வநதணார. அவவணாறு அவரது ஆரணாய்ச்சியில் 
உருவணானமத இநத மிேணாவணாக்கி ்கணாடு 
வளரபபு முலை. அதணாவது, இலட்வளி 
இல்ைணா அடர்கணாடு என்பமத மிேணாவணாக்கி 
்கணாடு்கள்.

இது, ஒரு குறிபபிடட இடத்தின் ேண் 
வளம், ்கணாைநிலை, பருவ ேணாறைங்கள் என 
அலனத்லதயும் ெணாரநது தனித்துவேணா்க 
உருவணாக்்கபபடும் ்கணாடு வளரபபு முலை 
ஆகும்.

இநத முலையில் மி்கவும் அடரத்திேணான 
்கணாடு்கலளக் குலைநத ்கணாைத்தில் 
உருவணாக்கி விடமுடியும். ெணாதணார்ேணா்க 
ஒரு ்கணாடு உருவணாவதறகு 150 முதல் 300 
ஆண்டு்கள் ஆகும். ஆனணால், இநத 
மிேணாவணாக்கி முலை மூைம் அமத 
அளவிைணான ்கணாடு்கலள 15 முதல் 30 
வருடங்களில் உருவணாக்கிவிடைணாம்.

இநத முலையில் ஒரு சிறிே இடம் 
மதரந்தடுக்்கபபடடு, அதில் பல்மவறு 
வல்கேணான ேரங்கள் மி்கவும் ் நருக்்கேணா்க 
நடபபடும். உங்களிடம் சுேணார 500 ெதுர 
அடி இடம் இருநதணால் கூட, அதில் இநத 
முல ையில்  நீ ங ்க ள்  ்க ணா டு ்க லள 
வளரக்்கைணாம்.

இநத ேரக்்கன்று்கலள ்நருக்்கேணா்க 
நடுவதின் மூைம் அவறறிறகுச் சூரிே ஒளி 
மேலிருநது ேடடுமே கிலடக்கும், 
ப க் ்கவ ணாடடில்  ே ற ை  ் ெடி ்கள் 
்நருக்குவதணால், ஒளிச்மெரக்ல்கக்்கணா்க 
ே ரங்கள் சூரிே  ஒளிலே மதடி 
ஒ ன் று க் ்்க ணா ன் று  ம ப ணா ட டி 
மபணாடடுக்்்கணாண்டு மேல்மநணாக்கி 
மவ்கேணா்க வளரும். இதனணால் பத்து 
ஆண்டு்களில் ஒரு ேரம் எவவளவு 
வளரச்சிேலடயுமேணா, அநத வளரச்சி 
இநத முலையில் இரண்மட ஆண்டு்களில் 
கிலடத்து விடும். ்பணாதுவணா்க இநத 
முலையில் ேரங்கள், இேறல்க ்கணாடு்கலள 

விட 10 ேடஙகு அதி்க மவ்கேணா்கவும், 30 ேடஙகு 
அதி்க ் நருக்்கேணா்கவும் வளரும்.

எநத அளவிறகு என்ைணால், ஒரு வருடத்திறகுச் 
சுேணார ஒரு மீடடர வலர இநதக் ்கணாடு்கள் 
வளரவலத நீங்கள் பணாரக்்க முடியும். இதில் 
முக்கிேேணா்க முதல் இரண்டு வருடங்களுக்கு 
நன்ைணா்கப பரணாேரிக்்க மவண்டும். விலதத்த 
ஒவ்வணாரு ் ெடியும் வளரநது ் ெழிக்்க மவண்டும் 
என்ை மநணாக்குடன் இலவ ்ெய்ேபபடுகிைது. 
மூன்று வருடங்களுக்குப பிைகு பரணாேரிபபின்றித் 
தணானணா்கமவ வளரும். அதறகுப பிைகு இநதக் 
்கணாடு்கள் தன்னிலைவு ்பறறு அதன் சூழல் 
அலேபலப தணாமன நிலைபபடுத்தும் தன்லேலே 
அலடநது விடும்.

இவறலை உருவணாக்்க நணாம் ்்கணாஞ்ெம் ்ெைவு 
்ெய்ே மவண்டும். ்பணாதுவணா்க அறுநூறு ெதுர 
அடி குறுங்கணாடு உருவணாக்்க சுேணார இருபதணாயிரம் 
ருபணாய் ் ெைவு ஆகும். ் ென்லன ம்கணாடடூரபுரத்தில் 
உள்ள மிேணாவணாக்கி ்கணாடடிலன உருவணாக்்க 
்ென்லன ேணாந்கரணாடசி சுேணார 15 ைடெம் ் ெைவு 
்ெய்துள்ளது.

இன்்றை� உலகில மி�ாொககி ்காடு்கள்:
மிேணாவணாக்கி ்கணாடு்கள் முதலில் ஜபபணானில் 

்கணா்பபடடணாலும், 19ஆம் நூறைணாண்டின் 
இறுதியில் உை்்கஙகும் பரவ ஆரம்பித்தது. 
குறிபபணா்க ஜபபணானில் ேடடும் சுேணார 4000 
மிேணாவணாக்கி ்கணாடு்கள் உள்ளன. அதிலும் ்கடநத 
இருபது வருடங்களில் மி்கப ் பரிே வரமவறபிலன 
்பறறுத் தறமபணாது உை்கம் முழுவதும் 
பேன்படுத்தபபடுகிைது. ஐமரணாபபணா நணாடு்களில் 
பைவறறில் இநதக் ்கணாடு்கள் பரவைணா்க 
உருவணாக்்கபபடடுள்ளன. குறிபபணா்கப பிரணான்ஸ், 
்பல்ஜிேம், ்ந்தரைணாநது மபணான்ை நணாடு்கள் 
இநதக் ்கணாடு்கலளத் தங்கள் ந்கரங்களில் 
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ஏறபடுத்தியுள்ளன.

இநத வரிலெயில் இநதிேணாவும் ெமீப 
்கணாைேணா்கப பை ் பருந்கரங்களில் இதுமபணான்ை 
்கணாடு்கலள ஏறபடுத்தி உள்ளது. ் பங்களூரு, 
ஐதரணாபணாத், ் ென்லன மபணான்ை ந்கரங்களில் 
இலவ தறமபணாது உருவணாக்்கபபடடுள்ளன. 
உைகின் மி்கப ்பரிே மிேணாவணாக்கி ்கணாடு 
குஜரணாத்தில் ்தறகு ்கடற்கலர பகுதியில் 
உருவணாக்்கபபடடுள்ளது.

் ென்லனலேப  ்ப ணாறுத் தவலர 
ேணாந்கரணாடசி திடடங்கள் ேறறும் தன்னணாரவ 
்தணாண்டு நிறுவனங்களின் மூைம் அலடேணாறு, 
ம்கணாடடூரபுரம், பல்ைணாவரம், வணான்கரம், 
தலைலே ்ெேை்கம், மு்கலிவணாக்்கம், 
வளெரவணாக்்கம், ்பருஙகுடி மபணான்ை 
இடங்களில் 2020ஆம் ஆண்டில் இநத 
மி ே ணா வ ணா க் கி  வ ல ்க க்  ்க ணா டு ்க ள் 
உருவணாக்்கபடடது. மேலும் மெணாழிங்கநல்லூர 
மபணான்ை பை பகுதி்களில் புதிதணா்க உருவணாக்்க 
முேறசி்கள் நடநது ்்கணாண்டிருக்கின்ைன. 
தமிழ் நணாடு முழுவதும் சிை விவெணாயி்கள் 
தங்கள் நிைங்களில் இநத வல்கச் ் ெேறல்க 
்கணாடு்கலள உருவணாக்கி, அதன் நடுமவ பழ 
ேரங்கலளயும் நடடு பேன் ்பறறு 
வருகின்ைனர.

மிேணாவணாக்கி முலை நன்ைணா்கப பேன் 
தருவதணால் தணாமன இவவளவு நணாடு்களில் 
பின்பறறுகின்ைனர என்று நீங்கள் மேணாசிபபது 
புரிகிைது.

இந்்த மி�ாொககி மு்றை அ்டரெனங்களினால ்பல 
நன்்ம்கள் இருககின்றைன. அெற்றுள் சில:
  இநத முலை அடர வனங்கள் ஜபபணான் 

நணாடடில் அடிக்்கடி நி்கழும் இேறல்க 
மபரழிவு்களில் இருநது மி்கச் சிைநத தடுபபு 
அர்ணா்கத் தி்கழ்கிைது. பை இடங்களில் 
சுனணாமி தடுபபு அர்ணா்கவும் இலவ 
உருவணாக்்கபபடடுள்ளன.

 ேலை பிரமதெங்களில் ேண் அரிபபு 
ஏறபடடு ்கணாடு்கலள இழநத இடங்களில், 
இநத முலையின் மூைம் ்கணாடு்கலள 
உருவணாக்குவது ் பரும் ் வள்ளங்கள் ேறறும் 
நிைச்ெரிவு்கலளத் தடுக்்க உதவுகிைது.

 ஒரு குறிபபிடட அளவிறகு இநதக் 
்கணாடு்கள் பல்லுயிரப ்பருக்்கத்திறகு வழி 

்ெய்கிைது .  படடணாம்பூச்சி்கள் ,  சிறு 
பூ ச் சியினங்கள்  ே றறும்  பல் மவறு 
பைலவயினங்களின் ்பருக்்கத்திறகு இலவ 
உதவுகின்ைன.

 தரிசு நிைங்கலள இநதக் ்கணாடு்கள் சிை 
ஆண்டு்களிமைமே ்ெழிபபணான ேண்்ணா்க 
ேணாறறுகிைது.

 மேலும் ் பரு ந்கரங்களில் இத்தல்கே 
அடரவன ேரங்களின் கீழ் ்வபப அளவு 
சுேணார 5 டிகிரி வலர குலைவதணா்கக் 
கூைபபடுகிைது.

   ்பருந்கரங்களில் பசுலேப 
மபணாரலவலேப பை ேடஙகு உேரத்துகிைது.

 ந்கரபபுைங்களில் நடுமவ இத்தல்கே 
பசுலேேணான ்கணாடு்களினணால் ேக்்களின் 
உடல்நைத்தில் ேணாறைம் ஏறபடுகிைது. 
அவர்களின் ேனஅழுத்தம் குலைே இத்தல்கே 
்கணாடு்கள் உதவுகிைது. இலவ நீண்ட்கணாைப 
பேனணா்க ேக்்களுக்குக் கிலடபபலவ.

 இன்லைே ்கணாைத்தில் ் பருந்கரங்களில் 
முக்கிேப பிரச்சிலனேணான ்கணாறறு 
ேணாசுபணாடடிலன இநத வல்கயிைணான 
குறுங்கணாடு்கள் குலைக்கின்ைன.

 ்கணாடு அழிபபினணால் நணாம் இழநத 
பசுலே பிரமதெங்கலள, இத்தல்கே 
குறுங்கணாடு்களின் மூைம் மீண்டும் உருவணாக்்கம் 
்ெய்ே முடியும். ் வடடபபடட ேரங்களுக்கு 
ே ணா ற ை ணா ்க  இ த் தல ்க ே  ்க ணா டு ்கலள 
ஏறபடுத்தைணாம்.

இதுமபணாை இன்னும் பை பேன்்கள் 
உள்ளன. மிேணாவணாக்கிக் ்கணாடு்கள் என்பது 
நவீன யு்கத்தின் ஒரு உன்னதக் ்கண்டுபிடிபபு 
எனபதில் ேணாறறுக்்கருத்து இல்லை. ஆனணால், 
இநத மிேணாவணாகி முலையிலன இேறல்க 
்க ணாடுவளரபபுக்கு  ே ணா ற ை ணா ்க ச்  சிை 
விஞ்்ணானி்களும் சுறறுச்சூழல்வணாதி்களும் 
முன்னிறுத்துவது தணான் ெறமை ்நருடலை 
தருகிைது.

பை நைன்்கலளக் ்்கணாண்டிருநதணாலும், 
இநதக் ்கணாடு வளரபபு முலையினணால் இேறல்க 
்கணாடு்கலள ஈடு ் ெய்ே முடிேணாது. இேறல்க 
பை நூறைணாண்டு்களணா்கச் ் ெதுக்கி ஏறபடுத்திே 
்கணாடு்கலள நணாம் சிை ஆண்டு்களில் உருவணாக்்க 
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முேல்கின்மைணாம் எனபலத நணாம் நிலனவில் 
்்கணாள்ள மவண்டும்.

இப்படிச வெ�ற்்்க ெழியில மனி்தன் மு�லும க்பாது 
அதில பிரசசி்ன்கள் இருக்கத் ்தாகன வெய்யும. 
அெற்றில முககி�மான சில பிரசசி்ன்க்ைப 
்பாரபக்பாம :
 ்பணாதுவணா்க ந்கரபபுைங்களில் 

உருவணாக்்கபபடும் மிேணாவணாக்கி 
்க ணா டு ்க ள் ,  ்க ணா ன் கி ரீ ட 
்கடடிடங்களுக்கு நடுமவ ஒரு 
சிறிே லேதணானத்தில் அடரநத 
் ெ டி ்க ளு ம்  ே ர ங ்க ளு ம் 
வளரநதுள்ளலத மபணாைமவ 
இருக்கின்ைன .  இத்தல்கே 
்கணாடு்கள் வளரநத பின்னர நணாம் 
இநத லேதணானங்கலளச் சுறறி 
வரைணாமே தவிர, உள்மள ் ென்று 
ரசிக்்க முடிேணாது. நண்பர்களுடன் 
டி்ரக்கிங மபணா்கவும் முடிேணாது.

 இேறல்க ்கணாடு்களில் நம் 
்கறபலனக்கு எடடணாத அளவில் 
்ெடி்களும் ேரங்களும் உள்ளன. 
அதில்  ஒவ்வ ணான்றி றகும் 
தனித்தனி சிைபபு்களும் உண்டு. 
உதணார்த்திறகு இன்றும் பை 
மூலில்க ்ெடி்கள் ்கணாடடில் 
ேடடுமே ்கணா்பபடுகின்ைன. இலவ 
அலனத்லதயும் மிேவணாகிக் ்கணாடு்களின் 
மூைம் ் பை முடிேணாது.

  இேறல்கக் ்கணாடு்களில் ெதுபபு 
நிைக்்கணாடு்கள், ்வபப ேண்டை ்கணாடு்கள், 
ேலழக்்கணாடு்கள் எனப பை வல்க்கள் 
உள்ளன. இவறலை எல்ைணாம் மிேணாவணாக்கி 
முலையினணால் உருவணாக்்கம் ் ெய்ே முடிேணாது.

 ்பணாதுவணா்க, ்கணாடு்கள் அலேநதுள்ள 
இடம் ேறறும் அதன் சுறறுவடடணார 
பகுதி்களின் ேலழ அளவு, தடப ்வபபம் 
மபணான்ைவறறில் இேறல்க ்கணாடு்களின் 
பங்களிபபு ்வகுவணா்க இருக்கும். ஆனணால், 
இநதக் குறுங்கணாடு்களினணால் ேலழப்பணாழிலவ 
ஏறபடுத்தும் அளவிறகுத் தணாக்்கம் இருக்குேணா 
என்று ம்கடடணால், ெநமத்கம் தணான்.

 மேலும் இநதக் குறுங்கணாடு்கள் 
பல்லுயிர ் பருக்்கத்திறகு வழி வகுத்தணாலும், 

வன விைஙகு்களின் கூடணாரேணா்க இலவ 
என்றுமே ேணாைணாது. இநதக் குறுங்கணாடு்களில் 
ேரங்களின் ்நருக்்கம் ்கணார்ேணா்கச் சிறிே 
வன உயிரினங்கள் கூட இஙகு உைணாவமவணா 
அல்ைது வசிபபதறம்கணா முடிேணாது. எனமவ 
வன விைஙகு்களின் பணாது்கணாபபுக்கு இவறறின் 
பங்களிபலப நணாம் எதிரபணாரக்்க முடிேணாது.

 ் வறும் ேரத்்தணாகுபபு்கள் ேடடுமே 
்க ணா டு ்க ள்  ஆ ்க ணா து . 
இேறல்கேணான ்கணாடு்கள் 
என்பது மி்கவும் வலுவணான 
உ்வுச் ெஙகிலி ேறறும் 
நு ட ப ே ணா ன  சூ ழ ல் 
அலேபபு்கலளக் ் ்கணாண்டது. 
அநத அளவிலன லவத்து 
பணாரக்கும் மபணாது மிேணாவணாக்கி 
்க ணா டு ்கள்  ்வறும்  ே ர 
்தணாகுபபு்கள் ேடடுமே.

 இேறல்கக் ்கணாடு்கள் ஒரு 
சிைநத ்கணாரபன் வஙகி ஆகும். 
அ த ணாவது  பல்ை ணாயி ர க் 
்க்க்்கணான ஆண்டு்களணா்க 
அதன் ேரங்களில், ேண் 
அடுக்கு்களில் பை மில்லிேன் 
டன் ்கணாரபலன மெமித்து 
லவத்திருக்கின்ைது. நேது 
்ெேறல்க ்கணாடு்கள் 10 அல்ைது 

15 ஆண்டு்களில் வளரநதணாலும் இநத ஒரு 
ெணாரணாம்ெத்லத ஈடு ் ெய்ே முடிேணாது.

 இநத முலையில் ் ெேறல்கக் ்கணாடு்கலள 
ஏறபடுத்த அதி்கப ப்ம் ்ெைவணாவதணால், 
ஒரு ்பரிே நிைபபரபலப இநத முலையில் 
்கணாடு்களணா்க ேணாறைம் ்ெய்யும் முேறசி 
மேற்்கணாள்ளப படுவதில்லை.

 இநத மிேணாவணாக்கி ்கணாடு்கள், ேலை 
மு்கேணா்க விேணாபணார மநணாக்ம்கணாடு ் ெய்ேபபடும் 
்கணாடு அழிபபிலன ஊக்்கபபடுத்தக்கூடும் 
எனச் சிைர ்கருதுகின்ைனர. ேனித இனத்தின் 
மதலவ்களுக்்கணா்கக் ்கணாடடின் ்பரிே 
ேரங்கலள ் வடடி விடடு அதறகுப பதிைணா்க 
இத்தல்கே மிேவணாகி ேரங்கலள லவத்து 
விடுகிமைணாம் என்று கூறி சிை இடங்களில் 
்கணாடழிபபு நடநதுள்ளது.

இேறல்கயின் ்்கணாலட்களணான ்கணாடு்கள், 

 சாதார்ணமைாக ஒரு 
காடு உருவாவதறகு 

150 முதல் 300 
ஆணடுகள் ஆகும். 
ஆனால் இந்த 

மியாவாக்கி மு்்ற 
மூலம் அ்த 
அளைவிலான 

காடுக்ளை 15 முதல் 
30 வருடஙகளில் 

உருவாக்கிவிடலாம்.
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ேண் முதல் முதிரநத ேரங்கள் வலர, 
ேண்புழு முதல் பைலவ வலர, தவலள முதல் 
ேணாலன வலர, குடலட முதல் நதி்கள் வலர, 
விஷச்்ெடி்கள் முதல் அறபுதேணான 
மூலில்க்கள் வலர எனப பல்மவறு நிலை்களில் 
பல்லுயிர ் பருக்்கத்திலனக் ் ்கணாண்டுள்ளது. 
அமேெணான், மபணாரனிமேணா ்கணாடு்கள் மபணான்ை 
பை ்கணாடு்களுக்கு என்று தனிச் சுறறுச்சூழல் 
அலேபமப ்கணாைபமபணாக்கில் உருவணாகி, தனி 
உை்கமே அதறகுள் நடநது ் ்கணாண்டிருக்கிைது. 
மேலும் ேனித இனம் பரி்மித்தது முதல் 
ெமீபத்தில் சிை ஆயிரம் ஆண்டு்கள் முன்பு 
நணா்கரி்கத்தின் ்கணார்ேணா்க ந்கரத்தில் நணாம் 
புகும் வலரயில், ேனிதனுக்கும் ்கணாடு்களுக்கும் 
இருநத பநதம் மி்கப ்பரிேது. 
நம் மூதணாலதேர்கலளத் தனது 
வளங்களின் மூைம் வணாழ 
லவத்தது இநத இேறல்க 
்கணாடு்கள் தணான். இவறறில் எநத 
அம்ெங்கலள மிேணாவணாக்கி 
குறுங்கணாடு்கள் மூைேணா்கப 
பூரத்திச் ் ெய்ேமுடியும் என்று 
நீங்கமள சிநதித்துப பணாருங்கள், 
இலவ உண்லேயில் ்கணாடு்கள் 
தணானணா என்று நணான் ஆரம்பத்தில் 
கூறிே எனது தடுேணாறைத்திற்கணான 
்கணார்ம் உங்களுக்ம்க புரியும்.

ஒருபக்்கம்  இத்தல்கே 
குறுங்க ணாடு்கள்  நிலைேப 
்பருகும் அமத மநரத்தில் 
ேறுபுைம் இேறல்க ்கணாடு்கள் 
வரைணாறு ்கணா்ணாத அளவிறகு 
மவ்கேணா்க அழிநது வருகின்ைன. 
உதணார்த்திறகு ஒவ்வணாரு நிமிடத்திறகும் 
150 ஏக்்கர அளவிறகு அமேெணான் ்கணாடு்கள் 
அழிக்்கபபடுகிைது. இதலன ஒரு நிமிடம் 
மேணாசித்துப பணாருங்கள், அதன் தீவிரம் 
புரியும். இன்்னணாரு பக்்கம் ்ெம்பலன 
(பணாேணாயில்) விேணாபணாரத்திற்கணா்க ேமைசிே 
ேலழக்்கணாடு்கள் முழுவதுேணா்க அழிக்்கபபடடு 
வருகின்ைன. இேறல்க வளங்கள், ்கனிே 
சுரங்கங்களுக்்கணா்க ஆபபிரிக்்கணாவின் ்கணாடு்கள் 
பணாதி அழிக்்கபபடடு விடடன. இதுமபணாை 
உைகின் பை ்கணாடு்களுக்கும் இமத நிலைலே 
தணான்.

சுருக்்கேணா்கச் ் ெணால்ைப மபணானணால், இநத 
மிேணாவணாக்கி ்கணாடு்கலளப ்பருந்கரங்களில் 
உருவணாக்குவது ேகிழ்ச்சிேணான ்ெய்திதணான். 
ஆனணால், இநத மிேணாவணாக்கி ்கணாடு்கள் என்றுமே 
இேறல்கயில் தன்னிச்லெேணா்க உருவணான 
்கணாடு்களுக்்கணான ஒரு ேணாறைணா்க ஏறறுக்்்கணாள்ள 
முடிேணாதலவ. இத்தல்கே சிநதலன, தறமபணாது 
மீதமுள்ள இேறல்கக் ்கணாடு்களுக்கும் அழிவுப 
பணாலதயிலனக் ்கணாடடிவிடும். மேறகு 
் த ணாடர ச்சி  ேலைக்  ்க ணாடு ்கலளப 
பணாது்கணாக்்கணாேல் , அதறகுப பதிைணா்க 
மிேணாவணாக்கிக் ்கணாடு்கலள முன்னிறுத்த 
முடிேணாது. இது ்கடலின் தண்ணீர அளவிலன 
நேது ல்கயில் உள்ள குவலள நீருடன் 

ஒபபிடுவது மபணான்ைது. இநத 
குறுங்க ணாடு ்கள்  இேறல்க 
்க ணா டு ்க ளு க் கு  ே ணா ற ை ணா ்க 
அலேேணாேல், அவறறிறகுத் 
துல்ேணாய் உருவணாக்்கபபட 
மவண்டும் என்பமத என் 
ம ப ணா ன் ை  ப ை  சூ ழ ல் 
ஆரவைர்களின் கூறறு.

இநதக் குறுங்கணாடு்கலள 
ந்கருக்குள் கிலடக்கும் சிறு 
இடங்களில் உருவணாக்கும் பணி 
நடநது்்கணாண்டிருக்கும் அமத 
மவலளயில், உண்லேேணான 
்கணாடு்கலள வளரக்்கவும் இமத 
ஆரவம் ்கணாடடபபட மவண்டும். 
அதற்கணான முேறசி்கலள 
மேலும் தீவிரேணா்கத் ்தணாடர 
மவண்டும். இேறல்க ்கணாடு்களின் 
அழி பலப  த டு க் ்க  வ ழி 

்ெய்ேணாேல், பன்னணாடடு நிறுவனங்களும் 
சிை ஆரவைர்களும், இநதக் குறுங்கணாடு்கலள 
ஏறபடுத்தி விடடமதணாடு தேது சுறறுச்சூழல் 
்கடலேலே ஆறறிவிடடதணா்க நிலனத்துத் 
தம்லேத் மதறறிக்்்கணாள்வது, இபமபணாது நணாம் 
இருக்கும் ்கணாைநிலை ேணாறை அழிவின் 
நிலையில் ஏற்கத்தக் ்கதல்ை .  இ நத 
மிேணாவணாக்கிக்  ்கணாடு்கள், இேறல்கக் ்கணாடு்களின் 
பணாது்கணாபபிறகு அளிக்்கபபடும் பங்களிபபில் 
்தணாய்லவ ஏறபடுத்தி விடக்கூடணாது 
என்பதில் நணாம் ்கவனேணா்கவும், விழிபமபணாடும் 
இருக்்க மவண்டும்.

்மைறகு சதாடர்ச்சி 
மை்ல காடுக்ளைப் 
பாதுகாக்காமைல், 
அதறகுப் பதிலாக 

மியாவாக்கி 
காடுக்ளை 
முன்னிறுத்த 
முடியாது. இது 

கடலின் தணணீர் 
அளைவி்ன நமைது 
்கயில் உள்ளை 
குவ்ளை நீருடன் 

ஒப்பிடுவது ் பான்்றது.
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இவவுை்கம் நணாம் எப்பணாழுதும் 
ெணாதணார்ேணா்க எடுத்துக்்்கணாள்ளும் 
வண்்ங்களணால் நிரம்பியுள்ளது. இேறல்க 
பல்மவறு வண்்ங்கலள உலடேது. 
இேறல்கயின் வண்்ங்களில் ேனிதன் 
சுலவ, அழகு, பேன் ஆகிேவறலை ்கண்டணான். 
எனமவ அவன் பலடத்த ்ெேறல்க 
்பணாருள்்கள் பை வண்்ங்களில் அலேநதன. 
'இக்்கணாைத்தில் நிைத்லதயும் குறிக்கும் 
'வண்்ம்' என்ை ்ெணால் அக்்கணாைத்தில் 
அழகு, இலெ, ஒழுஙகு ஆகிே ் பணாருள்்கலள 
ேடடுமே தநதது.' என்று குறிபபிடுவணார 
பண்பணாடடு ஆய்வணாளர ் தணா.ப.

 எல்ைணா இேறல்கப ் பணாருள்்களிலும் நிை 
மவறுபணாடு இருபபது மபணாை ேனித உடலிலும், 
அதணாவது மதணாலிலும் இேறல்கயின் 
தடப்வபபநிலைக்ம்க றப  வண்் 
மவறுபணாடு்கள் உண்டு. ேனித இனத்லதமே 
கூட ேணானுடவிேைணாளர்கள் வண்்ங்களின் 
அடிபபலடயில் தணான் நணான்கு ேரபினங்களணா்க 
பிரிக்கிைணார்கள். அலவ  ்கணாக்ம்கசிேர்கள், 
ஆபபிரிக்்கர்கள், ேஙம்கணாலிேர்கள் ேறறும் 
அ்ேரிக்்க-இநதிேர்கள். (ஆஸ்திமரைணாய்டு்கள் 

பின்பு வநதவர்கள் என்று கூைபபடுகிைது). 
இலவ அலனத்தும் மவறுபணாடு்கமள தவிர 
ஏறைத்தணாழ்வு்கள் இல்லை. ஆனணால், அநத 
மவறுபணாடு்கள் இன்லைே உைகில் வறுலேக்கு 
அல்ைது வளலேக்கு, உேரவுக்கு அல்ைது 
தணாழ்வுக்கு, அதி்கணாரத்திறகு அல்ைது 
அடிலேத்தனத்திறகு, ஒடுக்குமுலைக்கு 
அ ல் ை து  அ த ற கு  எ தி ர ணா ன 
மபணாரணாடடத்திறகுரிே குறியீடு்களணா்க 
ேணாறைபபடடுவிடடன.

இநத வண்்ங்களின் அடிபபலடயிைணான 
குறியீடு்கள் தணான் உை்க அரசிேல் 
வரைணாறலையும், ெமூ்க வரைணாறலையும் 
நிர்யித்து வநதுள்ளது .  இரண்டு 
வண்்ங்களுக்கு இலடயில் நி்கழும் மேணாதல் 
தணான் ்தணாடரநது அரசிேல் வரைணாைணா்க 
இருநது வநதிருக்கிைது என்பலத 'ஒறலை 
லேே உை்கம்' என்ை நூலில் ஈழத்து 
வரைணாறைணாசிரிேர மு.திருநணாவுக்்கரசு பதிவு 
்ெய்கிைணார. ்கறுபபுக்கும் ்வள்லளக்கும், 
பழுபபுக்கும் ் வள்லளக்கும், ் வள்லளக்கும் 
பச்லெக்கும், ்வள்லளக்கும் சிவபபுக்கும் 
என அநதப படடிேல் நீளும். தமிழ்நணாடடு 

மைனிதை சமூகத்தில் வண்ணஙகள 
சரவ்ணன், வி்ச
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அரசிேல் கூட ்கருபலபயும் ்கணாவிலேயும் 
லேேபபடுத்திேதணா்க தணான் இருநது 
வநதுள்ளது.

எனமவ ேனித ெமுதணாேத்தில் வண்்ங்கள் 
என்பது ் வறும் வண்்ங்கள் அல்ை. அநத 
வ ண் ் ங ்க ளு க் கு ள்  ஏ ர ணா ள ே ணா ன 
எண்்ங்கள் ்பணாதிநதுக் கிடக்கின்ைன. 
இ ன் லை ே  ெ மூ ்க  நி ்க ழ் வு ்க ளி லு ம் 
அலெவு்களிலும் கூட ்கறுபபு நிைம் 
கீழ்ச்ெணாதிக்்கணாரன், வறுலேபபடடவன், 
்கல்விேறிவு இல்ைணாதவன் அல்ைது 
நணா்கரீ்கேறிேணாதவன், அழ்கறைவன் என்ை 
்பணாருள்்களிமைமே ஆளபபடுகிைது. இபபடி 
வரைணாறு ்நடு்க ேனிதர்கள் ்ெய்து வநத 
பல்மவறு ெமூ்க அநீதி்களுக்கும், வண்்ங்கள் 
ஒரு அடிபபலடேணா்க இருநது வநதுள்ளது. 
அத்தல்கே 'வண்்ம்' தணான், இன்று ஒரு சிை 
உயிரினங்களுக்கு எதிரணா்க நணாம் நி்கழ்த்தும் 
சூழல் அநீதி்களுக்கும் ேலைமு்க ்கணாரணிேணா்க 
அலேநதிருபபலத பறறிே ்கலத தணான் இது.

வண்ைஙகளின் பரிைவாைக் கணத :

  சுேணார 2.3 ம்கணாடி ஆண்டு்களுக்கு முன்பு 
வலர சிவபபு ேறறும் பச்லெ ஆகிேவறலை 
ஒத்த பிை வண்்ங்கலள அலடேணாளம் 
்கண்டுக்்்கணாள்ளும் திைனுலடே ்கண்்கள் 
எநத உயிரினத்துக்கும் பரி்மிக்்கவில்லை. 
அதன் பிைகு தணான் ஒரு குறிபபிடட வல்க 
பலரமேட வல்க குரஙகு்கள் இன்னும் அதி்க 
வண்்ங்கலள ்கண்டறியும் திைலனேலடே  
துவஙகிேது.

  உயிரினங்களுக்கு வண்்ங்களுக்குரிே 
ெமிக்ல்்கள் ஏறபடடதற்கணான  ்கணார்ேணா்க 
1859-ஆம் ஆண்டில் ெணாரைஸ் டணாரவின் 
பின்வருேணாறு கூறுகிைணார : "இேறல்கத் 
மதரவுக் ம்கணாடபணாடடின்படி, தனிபபடட 
வி ை ங கு ்க ளு க் கு  ' இ ன ப ்ப ரு க் ்க 
அனுகூைத்லத' (Reproductive  Advantage) 
வழஙகுவதன் மூைம் 'வண்்ம்' மபணான்ை 
அம்ெங்கள் பரி்மித்தன. உதணார்ேணா்க, 
அமத இனத்லதச் மெரநத ேறைவர்கலள விட 
ெறறு சிைநத உருேலைபபு (camouflage) 
்்கணாண்ட உயிரினங்கள், ெரணாெரிேணா்க, அதி்க 
ெநததி்கலள விடடுச் ் ெல்வணார்கள்."

பி்ற உயிரினைஙகளின் வவாழ்வில வண்ைஙகள்:

  இன்லைே அறிவிேல் ேறறும் 
்தணாழில்நுடப வளரச்சியின் விலளவணா்க, 
வண்்ங்கள் எவவணா்ைல்ைணாம் ேனிதலன 
தவிரத்த பிை உயிரினங்களின் வணாழ்க்ல்கயில் 
்பரும் பங்களிக்கிைது என்பலத பறறி 
ஏரணாளேணான ஆரணாய்ச்சி்கள் நடநது 
வருகின்ைன. அதன்படி, வண்்ங்கலள 
ேனிதர்கள் ்தணாடரபு ்்கணாள்ளவும், 
்கவனத்லத ஈரக்்கவும் ேறறும் உ்ரச்சி்கலள 
்வளிபபடுத்தவும் பேன்படுத்துகிைணார்கள் 
என்ைணால், பிை உயிரினங்களுக்கு வண்்ங்கள் 
ஒரு துல்லே ்கவரநது ்வல்ைவும், ெ்க 
மபணாடடிேணாளலர வீழ்த்தவும், எதிரிலே 
எ ச் ெ ரி க் ்க வு ம்  அ ல் ை து  இ ல ர 
விைஙகு்களிடமிருநது தன்லன ேலைக்்கவும் 
பேன்படுத்தபபடுகின்ைது.

ஆதைணால், எல்ைணா உயிரினங்களும் உயிர 
வணாழ்வதறகு அல்ைது பிலழத்து இருபபதறகு 
வண்்ங்கள் முக்கிேேணானது என்பலத 
அறிவிேல் நேக்குக் ்கணாடடுகிைது.

ேயில்்களின் ஆடம்பரேணான நீை இைகு்கள் 
தன் இல்லே ்கவரவதற்கணா்கமவ இருக்கிைது.

ேஞ்ெள், பச்லெ ேறறும் சிவபபு என 
ேைர்கள் வண்் வண்்ேணான நிைங்களில் 
பூ த் து க்  கு லு ங கு ம்  இ த ழ் ்க ல ள 
்்கணாண்டிருபபதும் தன் ே்கரநதத் து்கள்்கலள 
ப ர ப பு வ த ற கு  த ன் லன  ம ந ணா க் கி 
மதனீக்்கலளயும், படடணாம்பூச்சி்கலளயும் 
ஈரபபதற்கணா்கமவ.
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உருைண்றப்பிறகவாக பயன்படும் வண்ைஙகள்:

  நம்லே சுறறி ஏரணாளேணான பைலவ்கள் 
இருநதும் ்வறும் ்கணாக்ல்கயும், ம்கணாழியும் 
தணான் இருக்கிைது, ேறைலவ எல்ைணாம் அழிநது 
மபணாய்விடடது என்பது மபணாை ஒரு 
மதணாறைத்லத நணாம் நம்புவது தவைணானது 
என்று பைலவ்கலள ்கணாணும் பழக்்கத்லத 
வளரத்துக் ் ்கணாண்ட பின் தணான் உ்ரநமதன். 
நம்லேச் சுறறி இருக்கும் பைலவ்கலள ்கணா் 
நணாம் நிச்ெேேணா்க ்பணாறுலேேணா்க இருக்்க 
ம வண்டும் .  ப ைலவ ்கள் , 
விைஙகு்கள் ேறறும் பூச்சி்கள் 
்பரும்பணாலும் அவறறின் 
சு ற று ப பு ை ங ்க ளு ட ன் 
்கைக்கின்ைன, எனமவ அலவ 
அதி்க ்கவனத்லத ஈரக்்கணாது, 
இ து  அ வ ற லை க் 
்க ண் டு பி டி ப ப ல த 
்கடினேணாக்கும் .  இதலன 
உருேலைத்தல் (camouflage) 
என்பர. இரணாணுவ வீரர்கள் 
அணியும் உலட்கள் இேறல்க 
அலேபபு்களில் ்கணா்பபடும் 
இலை தலழ்களுக்கு இலடயில் 
எதிரி்களுக்கு அலடேணாளம் 
்தரிேணாேல் பதுஙகி இருக்்க 
உதவுவது மபணாை.

புலி-ைவான் கணத:

    இநத உருேலைபபு 
விைஙகு்கள் உைகில் மி்கவும் ஆச்ெரிேேணான 
முலை்களில் ் ெேல்படுகிைது. உதணார்ேணா்க, 
நம் ்கண்்களுக்கு நன்கு புைபபடும் ஆரஞ்சு 
வண்் புலி்களுக்கு கூட தன்னுலடே 
இலரலே மவடலடேணாட இநத உருேலைபபு 
உத்தி தணான் உதவுகிைது. ஏ்னனில், நம் 
்கண்்களுக்கு தணான் புலி ஆரஞ்சு வண்்த்தில் 
்கருபபு வரி்கலள ்்கணாண்ட உயிரினம். 
புலி்கள் ஆரஞ்சு வண்்த்தில் இருபபது 
புலி ்களுக்கும்  ் த ரி ே ணா து ,  அலவ 
மவடலடேணாடும் ேணான்்களுக்கும் ் தரிேணாது. 
சிவபபு ேறறும் ஆரஞ்சு ஆகிேவறலை ஒத்த 
வண்்ங்கலள அலடேணாளம் ்கணாணும் 
திைன் ்்கணாண்ட ்கண்்கள் ேணான்்களுக்கு 
இல்லை. புலியின் ஆரஞ்சு வண்்ம் 
ேணான்்களுக்கு பச்லெ நிைேணா்க தணான் 

்கணாடசிேளிக்கும். 100 முலை மவடலடேணாடும் 
புலி்களுக்கு 10 தடலவக்கும் குலைவணா்க தணான் 
்வறறி கிலடக்கும். அதறகு ்கணார்ம், புள்ளி 
ேணான்்கள் புலி்களிடமிருநது தங்கலள 
்கணாபபணாறறிக் ்்கணாள்ள சிை ெேேங்களில் 
்கணாடு்களின் ்கண்்களணா்க ் ெேல்படும் ைஙகூர 
குரஙகு்களின் ெமிக்ல்்கள் உதவுகின்ைன. 
அதுமவ ெணாம்பணார ேணான்்களுக்கு மவறு ஒரு 
விதத்தில் இேறல்க ஒரு பணாது்கணாபபு அரல் 
உருவணாக்கி லவத்துள்ளது. பிை ேணான்்கலளப 
மபணாைமவ ெணாம்பணார ேணான்்களுக்கும் குலைநத 

்கண்பணாரலவ தணான் உள்ளது. 
ஆனணால், அவறறின் ்கணாது்கள் 
்ெேறல்கக்ம்கணாள் தடடு்கள் 
ம ப ணான் ைலவ .  ஒ ரு  புலி 
்தரிேணாேல் ஒரு கிலளலே 
அல்ைது இலைலே மிதித்து, 
அது இமைெணா்க முறியும் ெத்தம் 
ம்கடடணால், ்தணாடஙகுவதறகு 
மு ன் மப  ம வ ட லட 
முடிநதுவிடும். ஆரஞ்சு வண்் 
மதணால்்கள் இல்ைணாேல், புலி 
மவடலடயின் ் வறறி வணாய்பபு 
இலதயும் விட குலைவணா்கமவ 
இருக்கும். எனமவ, புலி்களின் 
வண்்ம் தணான் அலவ உயிர 
வணாழ்வதறகு திைவும்கணாைணா்க 
இருக்கிைது.

உருைண்றப்பின் வணககள்:

   விைஙகு்கள் ேறறும் பூச்சி்கள் தங்கள் 
சுறறுபபுைங்களுடன் ்கைக்்க பல்மவறு 
வழி்களில் இநத உருேலைபபு உத்திலே 
பேன்படுத்துகின்ைன. அவறறில் முக்கிேேணான 
ஐநது வழி்கள் :

color matching - வணாழும் சூழலுக்ம்கறப 
தங்கள் உடலின் நிைத்லத இேல்பணா்க ்கைநது 
விடுவது.

d i s r u p t i v e  c o l o r a t i o n  -  தங்கள் 
சுறறுபபுைங்களுடன் ்கைக்்க உதவ ஒன்றுக்கும் 
ம ே ற ப ட ட  வ ண் ் ங ்க ல ள ப 
பேன்படுத்துவது. புள்ளி்கள், ம்கணாடு்கள், 
ேறறும் அவறறின் உடலில் ெேச்சீரறை 
வடிவங்கள் விைஙகின் ்வளிபபுைத்லத 
உலடக்்க உதவும்.

ஆரஞ்சு வண்ண 
்தால்கள் இல்லாமைல், 
புலி ் வட்்டயின் 
சவறறி வாய்ப்பு 
இ்தயும் விட 
கு்்றவாக்வ 

இருக்கும். என்வ, 
புலிகளின் வண்ணம் 
தான் அ்வ உயிர் 

வாழவதறகு 
தி்றவு்காலாக 
இருக்கி்றது.
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self-decoration - தங்கலளச் சுறறியுள்ள 
சூழலில் உள்ள ேண், இலை, ்ெடி, பணாசி 
ஆகிேவறலைமே ்கைக்்கப பேன்படுத்துவது.

active camouflage - சிை விைஙகு்கள் தங்கள் 
நிைங்கலளயும் வடிவங்கலளயும் ேணாறறும் 
திைலனக் ் ்கணாண்டுள்ளன, அலவ அவறறின் 
சுறறுபபுைங்களுடன் ்கைக்்க உதவுகின்ைன.

mimesis - இலர விைஙகு்கள் ேறறும் 
பூச்சி்கள் சிை மநரங்களில் இலை்கள், 
கிலள்கள் ேறறும் மவடலடேணாடும் 
விைஙகு்கள் ஆரவம் ்கணாடடணாத பிை 
்பணாருட்கலளப மபணாை ஒபபுமபணாலி 
்ெய்வது.

வண்ைஙகள் அடிப்பணடயில ைண்றமுகைவாக நவாம் 
நிகழ்த்தும் சூைல அநீதியின் கணத:

இநத ஐநதில் active camouflage என்னும் 
உத்திலே பேன்படுத்தி உயிர பிலழக்கும் சிை 
உயிரினங்கலள பறறியும், ்கணாைம் ்கணாைேணா்க 
இேறல்க மதரவின் அடிபபலடயில் 
பரி்மித்து வளரத்துக் ்்கணாண்ட இநத 
்வறறி்கரேணான உத்தி, ்கடநத இருபது 
ஆ ண் டு ்க ளி ல்  ே னி த ர ்க ளி ன் 
்ெேல்பணாடு்களணால் எபபடி தங்கள் உயிருக்ம்க 
ஆபத்தணா்க அலேநது விடடிருக்கிைது 
என்பலத ்கணாண்மபணாம்.

சி ை  விைஙகு ்கள்  பருவ த்துடன் 
வண்்ங்கலள ேணாறறுகிைது. இநத பருவ்கணாை 
ேணாறுபணாடு ஆண்டு முழுவதும் ்வவமவறு 
மநரங்களில் சுறறுச்சூழலுடன் ்கைக்்க 
உதவுகிைது. சிை விைஙகு்கள் அவறறின் 
சுறறுபபுைத்திறகு எதிரணா்க கிடடத்தடட 

்கண்ணுக்குத் ்தரிேணாத  அளவுக்கு 
ப ரிபூ ர்ே ணா ்க  உருேல ை ப பு ்கலள 
உருவணாக்கியுள்ளன .  ஆனணால் அநத 
சுறறுபபுைங்கள் ேணாறும்மபணாது என்ன 
நடக்கும்? நிச்ெேேணா்க, விைஙகு்களும் ேணாை 
மவண்டும். ேணாறியும் இருக்கிைது.

பனிபபிரமதெேணான ஆரக்டிக் முழுக்்க 
இபபடி பருவங்களுக்கு ஏறப உருேலைபபு 
்ெய்து தணான் பை உயிரினங்கள் இலர 
விைஙகு்களிடமிருநது தங்கள் உயிலர 
்கணாபபணாறறிக் ்்கணாள்கின்ைன. ஸ்்கணாடைணாநது 
நணாடடில் உள்ள ம்கன்ம்கணாம் ேலை்களில் 
(Cairngorm Mountains) பருவத்திறக்ம்கறப 
குளிர ்கணாைங்களில் பனிக்்கடடி்களணால் 
சூழபபடடு ்வள்லள வண்்த்தில் 
்கணா்பபடும், பிைகு ம்கணாலட ்கணாைங்களில் 
அதுமவ ் வறும் பணாலை்களணா்க ்கபிை (brown) 
வண்்த்தில் ்கணா்பபடும்.

இநத ம்கன்ம்கணாம் ேலை்களில் அபபடி 
பருவங்களுக்ம்கறப தங்கள் நிைங்கலள 
ேணாறறிக் ்்கணாள்ளும் தன்லே ்்கணாண்ட 
பைலவ தணான் டணாமி்கன் (ptarmigan). அளவில் 
நம்மூர ்கவுதணாரி மபணான்றும், வடிவத்தில் புைணா 
மபணான்று சிறிே தலை உலடேதணா்கவும் 
இருக்கும். டணாமி்கன் பைலவ ேடடுேன்றி, 
ஆரக்டிக் பிரமதெத்தின் நரி்கள், முேல்்கள், 
ேரநணாய்்கள் ஆகிே பை உயிரினங்கள் 
ஒவ்வணாரு வருடமும் குளிர்கணாைத்தில் ்கபிை 
வண்்ம் ் ்கணாண்ட தங்கள் மதணாலை முழு 
்வள்லள நிைத்திறகு ேணாறறிக் ்்கணாண்டு 
தணான் உயிர பிலழக்கிைது. ஏ்னனில், இநத 
திைநத வணாழ்விடம் டணாமி்கலன இலர 
விைஙகு்களுக்கு எளிதில் உ்வணாக்்கக் 
கூடிேதணா்க அலேநதுள்ளது. எனமவ, இஙகு 
வணாழும் உயிரினங்களுக்கு ெரிேணான 
வ ண் ் த் தி ல்  இ ரு ப ப து  மி ்க வு ம் 
முக்கிேேணானது. இபபடி உருேணாறுவதணால், 
அஙகு வணாழும் உயிரினங்கள் ஒரு கூரலேேணான 
்கண்்களுலடே ்கழுகுக்கு கூட புைபபடணாது. 
எனமவ பருவங்களுக்ம்கறப வண்்ங்கலள 
ேணாறறுவது தணான், சிை விைஙகு்களுக்கு, தணான் 
ஒரு உ்வணா்க ேணாறுவலதத் தவிரக்்க ஒமர 
வழி.

"்்கய்ரன்ம்கணாரம் பீடபூமிலேச் சுறறி 
ஆண்டும த ணா று ம்  நீ டி க் கு ம்  பனி த் 
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திடடு்களுலடே பகுதி்கள் உள்ளன. ஆனணால், 
்கடநத 20 ஆண்டு்களில், ஐநது, ஆறு முலை 
பனி முறறிலும் மபணாய்விடடது. 200, 250 
ஆண்டு்களுக்கும் மேைணா்க, ஏழு முலை 
ேடடுமே நடநத ேணாறைம், தறமபணாது ்கணாைநிலை 
ே ணா ற ை த் த ணா ல்  இ ப படி  அடி க் ்கடி 
ேணாறைேலடநது அஙகு வணாழும் உயிரினங்கள் 
இேறல்கயுடன் இ்க்்கேணா்க வணாழ்வதறகு 
்பரும் தலடேணா்க அலேநதுள்ளது." 
என்கிைணார இநத ேலை்களின் இேறல்க 
வரைணாறலை ்கடநத 30 வருடங்களணா்க 
்கண்்கணாணித்து வரும் நிபு்ர ஜிம் 
்கணாரன்ஃபூட (Jim Cornfoot).

இத்தல்கே ேணாறுதல்்களணால், அஙகு வணாழும் 
உயிரினங்கள் உருேலைத்துக் ்்கணாள்ள சிை 
இடங்கள் ேடடுமே உள்ளன, ேறைபடி 
ஆண்டு முழுவதும் இலர விைஙகு்கள் 
்கண்்களில் படும் அளவுக்கு ் வளிபபலடேணான 
சூழலில் வணாழும் ்கடடணாேத்திறகு அலவ 
த ள் ள ப ப ட டி ரு க் கி ன் ை ன .  உ ை ்க 
்வபபேேேணாதைணால், விஷேங்கள் இபமபணாது 
மி ்க வு ம்  ஆ ப த் த ணா ன  மு ல ை யி ல் 
ேணாறிவருகின்ைன. பனி உலையில் ெமீபத்திே 
குலைவு அஙகு வணாழும் உயிரினங்களின் 
வணாழ்க்ல்கலே மி்கவும் அபணாே்கரேணானதணா்க 
ஆக்குகிைது. இநத ேணாறைங்கள் வடக்கு 
அ ல ர க் ம்க ணா ள த் லத ச்  சு ற றி யு ள் ள 
்பரும்பணான்லேேணான விைஙகு்கலளப 
பணாதிக்கின்ைன.

குலைநது வரும் பனி உலை இநத 
விைஙகு்கலள பல்மவறு இலை விைஙகு்களின் 
இரவு உ்வணா்க முடிவதற்கணான வணாய்பபு்கலள 
10% அதி்கரித்திருக்கிைது. இநத நூறைணாண்டின் 
இறுதியில், பனியுலை இழபபு இநத 
விைஙகு்கலள ஆண்டுக்கு எடடு வணாரங்கள் 
வ ல ர  சு ற று ப பு ை த் தி ல்  இ ரு ந து 
அ ம் ப ை ப ப டு த் து ம்  எ ன் று 
்கணிக்்கபபடடுள்ளது, இநத ேணாறைம் 

அவறறின் வருடணாநதிர இைபபு விகிதத்லத 
கிடடத்தடட ்கணால் பகுதி அதி்கரிக்கும். 
இலவ விலரவணா்க த்கவலேத்துக் ்்கணாள்ள 
முடிேணாவிடடணால், அலவ முறறிலும் அழியும் 
என்பதில் எநத ெநமத்கமும் இல்லை. 
இேறல்கமேணாடு இலேநது வணாழும் வழிலே 
நணாமும் பின்பறறுவதில்லை, பிை உயிரினங்கள் 
இேறல்கமேணாடு இ்க்்கேணா்க வணாழ்நது 
வருவதறகும் ் பரும் தலடேணா்க இருக்கிமைணாம் 
என்பதற்கணான ெணான்று தணான் மேமை விவரித்த 
டணாமி்கனின் ்கலத. இேறல்க வரைணாறறில் 
இநத ஒரு அவைப ்பருலே மவறு எநத 
உயிரினத்துக்கும் கிலடக்குேணா என்பது 
ெநமத்கமே.

 உயிரபபன்லே என்பது அழகிற்கணா்க 
அல்ைது ேனித இனம், தணாவரங்கள் ேறறும் 
விைஙகினங்கள் மபணான்ை ேற்ைணாரு 
இனங்களுக்கு  சிை வல்கேணான தணாரமீ்க 
்பணாறுபபு ்கணார்ேணா்க நணாம் பணாது்கணாக்்க 
மவண்டிே ஒன்று அல்ை. உ்வு உறபத்தி, 
சுத்தேணான ்கணாறறு, சுத்தேணான நீர, ்கணாரபன் 
உமிழ்லவ குலைத்தல் , ஊடடச்ெத்து 
ேறுசுழறசி ஆகிேலவ மவலை ்ெய்ே 
உயிரபபன்லே ஒரு அடிபபலட புதிர 
ஆகும். பல்லுயிரினங்கள் இல்ைணாத கிர்கம் 
ஒரு ் ெேல்படும் கிர்கம் அல்ை. ் வறும் 50 
ஆண்டு்களில், ேனிதகுைம் உை்களணாவிே 
வனவிைஙகு  ் த ணால்கயில்  6 8 % - ஐ 
அழித்துவிடடது. இநத பல்லுயிரினத்லத 
இழபபது பூமியில் நேது ் ெணாநத இருத்திேலை 
இழபபதறகு ெேம். சுருங்கக் கூறின், 
உயிரபபன்லேலே ்கணாபபணாறறுவது என்பது 
ஒன்றும் நணாம் பிை உயிரினங்களுக்கு ஆறறும் 
மெலவ அல்ை, ேணாைணா்க அது ேனித ெமூ்கங்கள் 
பிலழ த் திரு ப ப த ற ்க ணான  ்க ருவூை ப 
்படடிேணாகும்.
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பூமியின் சைறபரப்பு சைண� சபவால ஒசர ைரத்தவால 
ஆனைது கிணடயவாது. ஒரு உருவத்ணத கணலத்து பின் 
ச�ர்க்கும் புதிர் (Puzzle) விண்ளயவாட்டு சபவால பல 
கண்டத்தட்டினைவால ச�ர்ந்துதவான் நவாம் இருக்கும் இந்த 
நிலப்பரப்பு. ஒவ்தவவாரு படத்துண்டும்  ஒவ்தவவாரு 
கண்டத்தட்டுக்கள். 

்கண்டத்தடடுக்்கள் எபமபணாதும் ந்கரநதுக் 
் ்க ணா ண் டு ம் ,  ஒ ன் மை ணா டு  ஒ ன் று 
மேணாதிக்்்கணாண்டும் இருக்கும்.  அபபடி 
மேணாதிக்்்கணாண்டும், ந்கரநதுக்்்கணாண்டும் 
இருபபதின் விலளவணா்க அதிரவலை்கள் 
மதணான்றி நிைநடுக்்கங்கள் உருவணாகும். 
நி ை ந டு க் ்க ங ்க ள்  ்க ண் ட த் த ட டி ன் 
எல்லை்களில் (Tectonic Plate Boundary) தணான் 
அதி்கம் ஏறபடும். ஜபபணானில் அதி்க 
எண்ணிக்ல்கயில் நிைநடுக்்கம் வர ்கணார்ம், 
பை ்கண்டத்தடடுக்்கள் மெரும் இடத்தில் 
(Pacific Rings of Fire) அலேநதிருபபமத  
்கணார்ணாேணாகும் .  அமதமபணால் தணான் 
அ்ேரிக்்கணாவின் ெணான் அண்டரிேஸ் 
பிளவிலும் (San Andreas Fault), இநதிே 
நிைபபரபபில் இேே ேலைத்்தணாடரிலும் 
அதி்க அளவில் நிைநடுக்்கங்கள் வரக் 
்கணார்ம் அலவ ்கண்டத்தடடின் எல்லையில் 
இருபபது தணான். இநதிேணாலவப ் பணாருத்தவலர 

இேே ேலைத்்தணாடர, வடகிழக்கு இநதிேப 
பகுதி்கள், அநதேணான் தீவுப பகுதி்கள் தணான் 
்கண்டத்தடடின் எல்லைபபகுதி்களணா்க 
இருக்கின்ைன. உை்கத்தில் மதணான்றும் 
் ப ரு ம் ப ணா ை ணா ன  நி ை ந டு க் ்க ங ்க ள் 
்க ண் ட த் த ட டி ன்  எ ல் லை ்க ளி ல் 
உருவணாகுபலவ. அலதத் தவிரத்து ஏறபடும் 
நிைநடுக்்கங்கள் ்கண்டத்தடடினுள் 
ஏறபடுபலவ (Intra-Plate Quakes). இதறகு 
்கணார்ம் ்கண்டத்தடடினுள் இருக்கும் 
பிளவு்கமள (Faults) . இவவல்க நிைநடுக்்கங்கள் 
ஏறபடுவது அரிது என்ைணாலும், மிகுநத 
ப ணா தி ப லப  ஏ ற ப டு த் து ப ல வ . 
்தன்இநதிேணாவிமைணா அல்ைது  தமிழ்கத்திமைணா 
ஏறபடும் நிைநடுக்்கத்திறகு ்கணார்ம் 
்கண்டத்தடடின் பிளவு்கமள ஆகும்.

ஆ்கஸ்ட 24 , ப்கல் 12 .35 ேணிக்கு 
்ென்லனயில் இருநது ் தன்கிழக்கு பகுதியில் 
3 2 0  கி . மீ  ்த ணாலைவில் உருவணான 
நிைநடுக்்கத்திறகு ்கடல்மு்கடடில் (Mid-Oce-
anic Ridges) ஏறபடட அதிரவலை்கமள 
்கணார்ம் என நிைநடுக்்க ஆய்வணாளர்கள் 
்தரிவித்து உள்ளனர. சுேணார 5.1 ரிக்டர 
அளவு ஏறபடட இநத நிைநடுக்்கம் ஆநதிர 
ேணாநிைத்தின் 'ரசூல்' பகுதிக்கு அருகில் தணான் 
சுேணார 2 5 8  கி .மீ உருவணாகியுள்ளது . 

த�ன்ணனைக்கு அருசக நிலநடுக்கம்:
கவாரைமும் சதணவப்படும் புதிய ஆயவுகளும்
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் ெ ன் லன யி ல்  தி ரு ் வ ணா ற றி யூ ர , 
திருவணான்மியூர, அலடேணாறு, ் பென்ட ந்கர, 
அம்பத்தூர, தணாம்பரம் பகுதி்களில் ் ேல்லிே 
அதிரவலை்கள் உ்ரபபடடதணா்க ்பணாது 
ேக்்கள் ் தரிவித்து இருநதனர. தமிழ்கத்லதப 
்பணாறுத்தவலர ்கடநத 20 ஆண்டு்களில் 20 
முலை நிைநடுக்்கம் ஏறபடடுள்ளது. 
் ப ரு ம் ப ணா ை ணா ன  நி ை டு க் ்க ங ்க ள் 
(திருவண்்ணாேலை, தரேபுரி, மதனீ, 
துத்துக்குடி, மெைம்) ஏறபடடுள்ளது. ரிக்டர 
அளவு 3 - 4  வலர உருவணான இநத 
நிைநடுக்்கங்கள் உ்ர முடிேணாத அளவில் 
இருக்்கக்கூடிேலவ. பிை நிைநடுக்்கங்கள் 
்கடற்கலர பகுதி்களில் ஏறபடுபலவ 
(்ென்லன, ேரக்்கணா்ம், புதுச்மெரி) ரிக்டர 
அளவு 4- 5.2 வலர பதிவணாகியுள்ளது. 
்கலடசிேணா்க 2001-ம் ஆண்டு ேரக்்கணா்ம் 
பகுதியில் ஒமர நணாளில் 2 நிைநடுக்்கங்கள் 5.2 
ேறறும் 4.1 ரிக்டர அளவில் பதிவணாகியுள்ளது 
குறிபபிடத்தக்்கது. 2.5 ரிக்டர அளவு  மேல் 
பதிவணாகும் நிைநடுக்்கங்கள் சிறுசிறு 
பணாதிபபு்கலள உண்டணாக்்கக் கூடிேது.

இநதிேணாவில் 54% நிைபபகுதி்கள், நிைநடுக்்க 
பணாதிபபிறகு உள்ளணாகும் பகுதி்கள் என 
இ ந திே  வ ணானிலை  ஆய்வு த்துல ை 
கூ றி யி ரு க் கி ை து  ( நி ை  அ தி ர வி ன் 
அடிபபலடயில் ்ென்லன, ேண்டைம்-2 
(Seismic Zone 2) உள்ளது). குலைவணான முதல் 
மிதேணான அதிரவலை்கள் உள்ளணாகும் 
பகுதி்கள் ேண்டைம் 2-இல் அடஙகும். 
இதுகுறித்து ்பங்களூரிலுள்ள இநதிே 
அறிவிேல் ்கழ்கத்தின் நிைநடுக்்க ஆய்வணாளர 
இநதிேன் எக்ஸ்பிரஸ் நணாளிதழிறகு 
கூறிேதணாவது, ்கடநத 2019-ம் ஆண்டில் 
உருவணான நிைநடுக்்கம் ்ென்லனயிலிருநது 
600 கி.மீ ் தணாலைவில் உருவணாகிேது. தறமபணாது 
உருவணான நிைநடுக்்கம் 300 கி.மீ ் தணாலைவில் 
உருவணாகியுள்ளது என்றும் கிழக்கு ்கடற்கலர 
பகுதிக்கு மி்க அருகில் உருவணாகியுள்ளதணால் 
இதுகுறித்து ஆய்வு்கள் மேற்்கணாள்ள 
மவண்டிேது மி்க அவசிேம் என்று 
குறிபபிடடுள்ளணார.

 மேலும், இதுகுறித்து மபசிே பிை நிைநடுக்்க 
ஆரணாய்சிேணாளர்கள் மிதேணான நிைநடுக்்கம் 
தணான் என்றும், சுனணாமி ஏறபட வணாய்பபில்லை 

என்றும் ் தரிவித்திருநதனர. சுனணாமி மபணான்ை 
இேறல்க மபரிடர ஏறபட வணாய்பபில்லை 
என்ை மபணாதிலும், இநதிே ்கடற்கலர்களிலுள்ள 
அணுவுலை்கலள பறறி மேணாசிக்கும் மபணாது 
அச்ெமூடடுவதணா்கமவ உள்ளது. இநதிேணாவில் 
உள்ள 13 அணுவுலை்களில் 8 அணுவுலை்கள் 
இநதிே ்கடற்கலர்களில் உள்ளது. அதில் 4 
கிழக்கு ்கடற்கலர்களில் ,  4  மேறகு 
்கடற்கலர்களிலும் உள்ளது. நிைநடுக்்கம் 
என்பது எபமபணாது? எஙம்க? எவவளவு? 
அளவில் மதணான்றும் என்பது ேணாரும் 
்கணிக்்கமுடிேணாது. 2019-இல் மதணான்றிே 
நிைநடுக்்கத்லத விட தறமபணாது மதணான்றிே 
நிைநடுக்்கம் 300 கி.மீ நிைபபரபபிறகு அருகில் 
மதணான்றியுள்ளது.

 ஒருமவலள அடுத்த நிைநடுக்்கம் இன்னும் 
அருகில் மதணான்றினணால் மிதேணான நடுக்்கங்கள் 
நேக்கு உ்ரபபடடணாலும், அம்மிதேணான 
நடுக்்கம் அணுவுலை்களுக்கு தீவிரேணானதணா்க 
இருக்கும். ஏமதனும் ஒரு அணுவுலை 
பணாதித்தணால் ெஙகிலித்்தணாடரமபணால் உள்ள 
ேறை அணுவுலை்களும் பணாதிபபிறகு 
உள்ளணாகும். புகுஷிேணா விபத்து என்பது 
நேக்கு இேறல்க தநத படிபபிலன பிை 
நணாடு்கள் அணுவுலை்கலள எதிரத்தும், 
மூடியும் வரும் நிலையில் நணாம், இன்னும் 
விரிவணாக்்கத்தில் ஈடுபபடடுக் ்்கணாண்டு 
வருவது நேக்கு நணாமே பறிக்கும் குழி 
மபணான்ைதணாகும். அதுேடடுமின்றி ேலை்கலள 
துலளத்து அலேக்்கவிருக்கும் நியுடரிமனணா 
திடடமும் ஆபத்தணான திடடேணாகும்.  
நியுடரிமனணா திடடம் அறிவிக்்கபபடட 
பகுதி்களில் குலைவணான முதல் மிதேணான 
அ ள வி ை ணா ன  நி ை ந டு க் ்க ங ்க ள் 
ஏறபடடுக்்்கணாண்டு வருகிைது. நியுடரிமனணா 
மபணான்ை திடடங்கள் ்ெேல்படுத்துவதன் 
மூைம் ்ெேறல்கேணா்க அதிரவலை்கள் 
உருவணாகுவமதணாடு, இபமபணாது மி்கக்குலைநத 
அளவிைணான அதிரவலை்கலளக் ்்கணாண்ட 
நிைநடுக்்கங்கள் வரும் நிலையில் நியுடரிமனணா 
மபணான்ை திடடங்களணால்  தீவிர அதிரவலை்கள் 
்்கணாண்ட  நிைநடுக்்கங்கள் ஏறபடுவதறகு  
வணாய்பபும் உள்ளது.  
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எசெரிக்்க: இநதக் ்கடடுலரயின் ஒரு 
வரிலேக்கூட உங்கள் பிள்லள்கள் 
்கண்டிபபணா்கப படித்துவிட மவண்டணாம்”

‘ ்க ணாைநிலை  ் நருக் ்கடி  என்பது 
குழநலத்களின் (வணாழும்) உரிலே்கள் மீதணான 
்நருக்்கடி’ (The climate crisis is a child rights 
crisis) என்ை தலைபபில்  ஐக்கிே நணாடு்களின் 
குழநலத்கள் நிதிேம் (UNICEF) அதிரசியூடடும் 
ஆய்வறி க்ல்க  ஒன்லை  ெ மீ ப த் தில் 
்வளியிடடிருக்கிைது. நம் பிள்லள்களுக்்கணா்க 
நணாம் ்ெய்யும் மெமிபபு்கள் - முதலீடடுப 
பத்திரங்கள், அவர்களின் பள்ளி ேதிப்பண் 
அறிக்ல்க்கள் அல்ைது அவர்களின் ேருத்துவ 

அறிக்ல்கலேவிடவும் அதிமுக்கிேேணான - 
்க வ ன ம் ்்க ணா ள் ள  ம வ ண் டி ே த ணா ன 
‘குழநலத்களின் ்கணாைநிலை அபணாேக் 
குறியீடலட’ (Childeren’s climate risk index - 
CCRI) இநத அறிக்ல்க ் வளிச்ெம் மபணாடடுக் 
்கணாடடியிருக்கிைது.

்கணாைநிலை ேணாறைம் குறித்து குழநலத்களிடம் 
நணாம் எபபடிப மபசுவது? அவர்கலள 
உளவிேல்ரீதிேணா்க ்கணாைநிலைப மபரழிவு்கலள 
எதிர்்கணாள்ள எபபடித் தேணாரபடுத்துவது? 
என்பதுமபணான்ை விவணாதங்களும் ஆய்வு்களும் 
வளரநத நணாடு்களில் நடநது்்கணாண்டி 
ருக்கின்ைன. வளரநத நணாடு்களின் இரணாணுவ 

நம் பிள்ளைகளின் கூக்குரல்
ஜீ்யா டாமின்.மை
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பைத்லதமேணா அல்ைது ்பணாருளணாதணார 
பைத்லதமேணா அலடே முறபடுவலத 
ே ட டு ம ே  வ ள ர ச் சி ் ே ன் று 
எண்ணிக்்்கணாண்டிருக்கும் நம் மதெத்துக்கு 
‘ஒரு பில்லிேன் குழநலத்கள் ்கணாைநிலைப 
பி ை ழ் வி ன்  அ தி தீ வி ர  ஆ ப த் தி ல் 
சிக்கியிருக்கிைணார்கள் ’  என்ை ்ெய்தி 
்பணாருடபடுத்தத் மதலவயில்ைணாத்துதணான். 
இநத எண்ணிக்ல்க உை்கம் முழுவதும் உள்ள 
ெரிபணாதி குழநலத்களின் எண்ணிக்ல்கக்குச் 
ெேம். அமதணாடு இது நணாலளே ஆபத்து 
இல்லை இன்லைே ஆபத்து என்று இநத 
அறிக்ல்க அழுத்தேணா்கச் ் ெணால்கிைது.

எடடு  துல்லிேே ணான  புவியிேல் 
வலரபடங்களுடன் உைகின் எந்தநதப 
பகுதியில் வணாழும் குழநலத்கள் எபபடிேணானப 
பணாதிபபு்களுக்கு ஆடபடுவணார்கள் என்பலத 
முன்லவத்திருக்கிைது இநத ஆய்வு. இதன் 
சுருக்்கம் பின்வருேணாறு.

திடீசரன உருவாகித் சதாடர்ந்து தீவிரமைாகும் 
ஆபத்துகள்

1 . உை்கம் முழுவதும் மூன்றில் ஒரு 
குழநலத அதணாவது 820 மில்லிேன் குழநலத்கள் 
்வபப அலை்களணால் ்கடுலேேணா்கத் 
தணாக்்கபபடும் அபணாேத்தில் உள்ளனர. 
்கணாைநிலைப பிைழ்வு இன்னும் தீவிரேணாகி 
உை்கம் இன்னும் ்வபபேலடயும்மபணாது 
இநத எண்ணிக்ல்க மேலும் அதி்கரிக்கும்.

2.    உைகில் ஆறில் ஒரு குழநலத அதணாவது 
400 மில்லிேன் குழநலத்கள் சூைணாவளி 
தணாக்குதலை எதிர்்கணாள்ளும் அபணாேத்தில் 
இருக்கின்ைனர. இலவ 4வது 5வது ்கடட 
அதி தீவி ர  சூ ை ணா வளி்கள ணா ்க  ே ணா றி 
எண்ணிக்ல்கயில் அதி்கரித்து தீவிர 
ேலழப்பணாழிவும் உடன் மெரும்மபணாது 
நிலைலே இன்னும் மேணாெேலடயும்.

3. உைகில் ஏழு குழநலத்களில் ஒருவர 
அதணாவது 330 மில்லிேன் குழநலத்கள் 
ஆறறுபபடுல்க்களில் ஏறபடபமபணாகும் 
்பரு்வள்ள அபணாேத்தில் இருக்கிைணார்கள். 
உைகின் ்வபபநிலைத் ்தணாடரநது 
அதி்கரிபபதணால் ஏறபடும் அதி்கபடிேணான 

நீரணாவிேணாதைணால் ேலழப்பணாழிவு ் தணாடரநது 
அ தி ்க ரி ப ப து ம்  இ ன் ்ன ணா ரு பு ை ம் 
பனிேலை்கள் உருகுவதும் நிைலேலே 
இன்னும் தீவிரேணாக்கும்.

4. உைகில் பத்தில் ஒரு குழநலத அதணாவது 
240 மில்லிேன் குழநலத்கள் தீவிரேணானக் 
்கடமைணார ் வள்ள அபணாேத்திலிருக்கிைணார்கள். 
தீவிரேணாகும் புேல்்களும் ் தணாடரநது உேரும் 
்கடல்  ேடடமும் இலத  இன்னும் 
மேணாெேணாக்கும்.

சமைதுவாகத் சதாடஙகி சதாடர்ந்து 
தீவிரமைாகும் ஆபத்துகள்

5.  உைகில் மூன்றில் ஒரு குழநலத 
அதணாவது 920 மில்லிேன் குழநலத்கள் 
்கடுலேேணானத் தண்ணீர பஞ்ெத்லத 
எதிர்்கணாண்டிருக்கிைணார்கள். ்கணாைநிலைப 
பிைழ்வுத் தீவிரேணாகி வைடசியின் தீவிரமும் 
எண்ணிக்ல்கயும் அதி்கரித்தல், ேணாசுபணாடு, 
நீரத்மதலவயின் அதி்கரிபபு, நீருக்்கணான 
மபணாடடி ஆகிேலவ அதி்கரித்து நீரணாதணாரங்கள் 
அழியும்மபணாது நிலைலே இன்னும் 
மேணாெேணாகும்.

6.  உைகில் நணான்கில் ஒரு குழநலத 
அதணாவது 600 மில்லிேன் குழநலத்கள் 
ேமைரிேணா, ்டஙகு மபணான்ை ்தணாறறு 
மநணாய்்களணால் தணாக்்கபபடும் அபணாேத்தில் 
இருக்கிைணார்கள். உை்க ்வபபேேேணாதல் 
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்்கணாசுக்்கள் ேறறும் நுண்ணுயிரி்களின் 
்பருக்்கத்துக்கு ெணாத்கேணா்க இருபபதணால் இது 
்தணாடரநது இன்னும் அதி்கரிக்கும்.

சுறறுச்சூழல் சீரழிவும் சூழல் அழுத்தமும்

 7. உைகின் ்தணாண்ணூறு விழுக்்கணாடு 
அதணாவது 2 பில்லிேன்  குழநலத்கள் 10g/m3  
ஐ விட அதி்கேணானக் ்கணாறறுேணாசுபணாடடுக்கு 
இைக்்கணாகியுள்ளனர. ேரபு எரி்பணாருள் 
பேன்பணாடும் பிை ்கணாறறு ேணாசுபணாடடு 
மூைங்களும் ்கடடுக்குள் ் ்கணாண்டுவரபபடணாத 
வலரயில் இது மேலும் ்தணாடரநது 
அதி்கரிக்கும்.

8. உைகில் மூன்றில் ஒரு குழநலத அதணாவது 
815 மில்லிேன் குழநலத்கள் ேணாசுபடட 
்கணாறறு, நீர, நிைம், உ்வின்மூைேணா்கக் 
்கனவுமைணா்கேணான ஈேத்தின் (Lead) பணாதிபபுக்கு 
ஆளணாகியிருக்கிைணார்கள். ்பணாறுபபணான 
உறபத்தி நு்கரவு ேறறும் ஈேப்பணாருட்களின் 
ேறுசுழறசி உறுதி ் ெய்ேபபடணாததுவலர இது 
்தணாடரநது அதி்கரிக்கும்.

“இநத பூமிப பநதின் ்தணாடக்கூடணாத 
எல்லை்கலள எதிர்்கணாண்டு நின்று எதிரத்து 
உலடத்து மீறிக் ்கடநதிருக்கிமைணாம். ்கணாைநிலை, 
பல்லுயிரினங்களின் அழிபபு, நிை - நீர - 
்கணாறறு - ்கடல் ேணாசுபணாடு உள்ளிடடலவ 
புவியின் இேறல்கக் ்கடடலேபபு்கலளத் 
்தணாடரநது சிலதத்துக்்்கணாண்டிருக்கின்ைன. 
இநத எல்லை்கள் மீைபபடடதணால் ேனிதர்கள் 
பிலழத்திருபபதற்கணான நுடபேணான இேறல்கச் 
ெேநிலை குலைநது மபணாயிருக்கிைது. இவறறின் 
விலளவு்கள் ேனித இனத்லதக் குறிபபணா்க 
எளிே இைக்கு்களணானக் குழநலத்கலள 
்வகுவணா்கப பணாதிக்கின்ைன.  ஆ்கமவ 
இபமபணாது ்கணாைநிலை ்நருக்்கடிேணானது 
குழநலத்கள்மீதணான ்நருக்்கடிேணா்கப 
பரி்ணாேம் ்பறறிருக்கிைது” என்கிைது 
யுனி்ெபின் இநத அறிக்ல்க.

்தணாடரநது “துரதிர்ஷடவெேணா்க இலவ 
அலனத்தும் ்தணாடக்்கம்தணான், ஐபிசிசியின் 
அறிக்ல்கயின்படி 2030 க்குள் உமிழ்லவப 
பணாதிேணாக்்கவும் 2050 க்குள் ்கணாரபன் 
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ெ ே நி ல ை ல ே  எ ட டு வ த ற கு ே ணா ன 
குறிக்ம்கணாளிலிருநது ் பரும்பணாைணான நணாடு்கள் 
்வகு்தணாலைவில் இருக்கின்ைன. இநத 
குறிக்ம்கணாலள எடடுவதற்கணான உறுதிேணான 
ே ணா ற ை ங ்க ல ள  மு ன் ்ன டு த் து த் 
்தணாடரவதில்தணான் நம் குழநலத்களின் 
எதிர்கணாைம் இருக்கிைது”  என்கிைது 
ஆய்வறிக்ல்க.

பின்வரும் கார்ணஙகளைால் குழந்்தகள் 
சபரியவர்க்ளைவிட அதிக பாதிப்புக்கு 
உள்ளைாவர் என்கி்றது அறிக்்க.

கு ழ ந லத ்க ள்  உ ட ை ள வி ல் 
பைவீனேணானவர்கள். அவர்களணால் ்கடும் 
வைடசி, ்வள்ளம், ்வபப அலை்கள் 
மபணான்ை இேறல்கச் சீறைங்கலளத் தணாஙகிப 
பிலழத்திருக்்க இேைணாது.

குழநலத்கள் உடலிேல் ரீதியில் மி்கவும் 
பைவீனேணானவர்கள். சூழல் ேணாசுபணாடு்கள் 
குறிபபணா்க ஈேம் மபணான்ை ்கனவுமைணா்கப 

பணாதிபபு்கள் ் பரிேவர்கலளவிட அதி்கேணா்கக் 
குழநலத்கலள அதுவும் குலைநத அளவிமைமே 
இ ரு ந த ணா லு ம் கூ ட க்  ்க டு ல ே ே ணா ன 
பணாதிபபு்கலள ஏறபடுத்தும்.

்டஙகு, ேமைரிேணா மபணான்ை ்கணாைநிலைப 
பிைழ்வினணால் உநதபபடும் மநணாய்்கலளத் 
தணாஙகும் திைன் குழநலத்களுக்கு இேல்பிமைமே 
்பரிேவர்கலளவிடக் குலைவணானது.

வணாழ்வின் ் தணாடக்்க நிலையில் இருக்கும் 
அவர்களுக்கு ஏறபடும் பணாதிபபு்கள் 
உதணார்ேணா்க வைடசிேணால் ஏறபடும் 
ஊடடச்ெத்துக் குலைபணாடு மபணான்ை 
ப ணா தி ப பு ்கள்  வ ணா ழ் ந ணா ள்  முழுதும் 
அவர்களுக்குத் ்தணாடரநது பணாதிபபு்கலள 
ஏறபடுத்திக்்்கணாண்டிருக்கும்.

மேமைக் குறிபபிடபபடட எடடு 
ஆபத்து்களில் ஒமர குழநலத ஒன்றுக்கும் 
மேறபடட பணாதிபபு்களுக்கு ஆளணாகும் 
வணாய்பபு அதி்கம் இருக்கிைது. இலதயும் இநத 
ஆய்வறிக்ல்க ்கணிதவிேல் ரீதியில் 
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்கணித்திருபபது முக்கிேத்துவம் ்பறுகிைது. 
அநத விபரங்கள் பின்வருேணாறு.

 உைகின் 99 விழுக்்கணாடடுக்கும் 
மேறபடடக் குழநலத்கள் குலைநதபடெம் 
ஏமதனும் ஒரு தீவிரக் ்கணாைநிலை ேணாறை 
விலளலவ எதிர்்கணாள்ளவிருக்கிைணார்கள்.

  2 . 2  பில்லிேன் குழ நலத்கள் 
குலைநதபடெம் ஏமதனும் இரண்டு தீவிரக் 
்கணாைநிலை விலளவு்களுக்கு உடபடுவணார்கள்

 1.7 பில்லிேன் குழநலத்கள் குலைநதபடெம் 
ஏமதனும் மூன்று தீவிரக் ்கணாைநிலை ேணாறை 
விலளவு்கலள எதிர்்கணாள்ளவிருக்கிைணார்கள்.

 850 மில்லிேன் குழநலத்கள் குலைநத 
படெம் ஏமதனும் மூன்று தீவிரக் ்கணாைநிலை 
ேணாறை விலளவு்கலள எதிர்்கணாள்ள 
விருக்கிைணார்கள்.

 330 மில்லிேன் குழநலத்கள் குலைநத 
படெம் ஏமதனும் நணான்கு தீவிரக் ்கணாைநிலை 
ேணாறை விலளவு்கலள எதிர்்கணாள்ள 
விருக்கிைணார்கள்.

 80 மில்லிேன் குழநலத்கள் குலைநதபடெம் 
ஏமதனும் ஐநதுத் தீவிரக் ்கணாைநிலை ேணாறை 
விலளவு்கலள எதிர்்கணாள்ளவிருக்கிைணார்கள்.

மேற்கண்டப புள்ளிவிபரங்களின்படி ஒரு 
குழநலத முன்பு குறிபபிடட எடடு தீவிரக் 
்கணாைநிலை விலழவு்களில் ஏமதனும் 
ஒன்றுக்குக்கூட உடபடணாதிருக்கும் வணாய்பபு 
்வறும் ஒரு விழுக்்கணாடடுக்கும் குலைமவ. 
இத்தல்கே ஆய்வறிக்ல்க ்வளிவருவது 
இதுமவ முதல்முலை எனும் விதத்தில் இது 
மி்கவும் முக்கிேேணானதணா்க இருக்கிைது.

இலவ ்வறும் புள்ளிவிபரங்கமளணா 
இல்லை மஜணாதிடக் ்கணிபபு்கமளணா அல்ை. நம் 
பிள்லள்களின் சூனிேேணான எதிர்கணாைத்தின் 
முடிவுலரக்்கணான குறிபபு்கள். நணாம் நம் 
குழநலத்களுக்கு எண் ்கணிதம் எழுத்துக் 
்கணித்ேல்ைணாம் பணாரத்து லவத்தப 
்பேர்கமளணா, பள்ளி்களில் தவமிருநது 
்பறறுக் ்்கணாடுத்த ்கல்விமேணா இல்லை 
உயிலர உருக்கிச் மெரத்து ் ெய்த முதலீடு்கமளணா 
நணாம் தீடடியிருக்கும் எநத எதிர்கணாைத் 

திடடங்களுமேணா இநத முடிவுலர்கலள 
ேணாறறும் ெக்திேறைலவ .  கிமரடடணா 
தன்பரக்்கணால் ்தணாடங்கபபடட Fridays for 
Future எனபபடும் ்கணாைநிலை ேணாறைத்துக்கு 
எதிரணான பள்ளிக் குழநலத்களின் ்கவன 
ஈரபபுப மபணாரணாடடங்களில் அவர்கள் 
ஏநதியிருநத பதணால்க்களில் எல்ைணாருலடே 
்கவனத்லத ஈரத்த – இதேத்லத ஊடுருவிே 
வணாெ்கம் ஒன்று உண்டு. அதில் இவவணாறு 
எழுதபபடடிருநதது: “நீங்கள் வயதாகி 
இறப்பீர்கள், ஆனால் நாங்கள�ா ்காலநி்ல 
மாறறததால் சா்கப் ளபாகிளறாம்”

இந்த வார்த்்தக்ளை எந்தப் சபற்்றாரால் 
தாஙகிக்சகாள்ள் முடியும்? 

எனினும் இது குறை உ்ரவு ் ்கணாள்வதற 
்கணா்கவும் உலடநதுமபணாவதறகுேணான 
மநரமில்லை. நம் முழு ஆறைலையும் 
ஒன்றில்த்து நம்ேணாைணான அலனத்து 
முே ற சி ்கலளயும்  மி ்க த் தீவி ர ே ணா ய் 
்ெேவதற்கணான தரு்ம். ்கருவணா்கவிருக்கும் 
– ்கருவிலிருக்கும் – பள்ளியிலிருக்கும் – 
விலளேணாடிக்்்கணாண்டிருக்கும் நம் பிள்லள்கள் 
வணாழ்வதற்கணாய் கூக்குரலிடுகிைணார்கள். இது 
்பணாருளணாதணாரத்துக்கும் சுறறுச்சூழலுக்குேணான 
மபணார அல்ை. வணாழ்வுக்கும் ெணாவுக்குேணான 
மபணார. மபணாரின் ்வறறி மதணால்விலே 
நிர்யிக்கும் இறுதி ்நணாடி்கள் இமதணா 
்கடநது்்கணாண்டிருக்கின்ைன. ஐபிசிசியின் 
இறுதி எச்ெரிக்ல்க்களும் ்்கடுவும் 
்கணாைணாவதிேணாகிக்்்கணாண்டிருக்கின்ைன. 
ஒடடு்ேணாத்த ேணானுட ெமூ்கமும் ஒன்றில்நது 
மபரழிலவ எதிர்்கணாள்ள ல்கம்கணாரக்்க 
மவண்டிே தரு்மிது.

நம் பிள்லள்கள் ேர்த்தின் விளிம்பில் 
நின்று ஓை்ேழுபபிக் ் ்கணாண்டிருக்கிைணார்கள். 
தம் ் பறமைணாரின் அவர்களின் ் பறமைணாரின் 
தவறு்களுக்்கணா்கமவணா இேைணாலேக்்கணா்கமவணா 
அல்ைது ேவுனத்துக்்கணா்கமவணா விலை்்கணாடுக்்கப 
மபணாகிைணார்கள். உங்கள் ்கணாது்களுக்கு 
அவர்களின் கூக்குரலைக் ம்கட்க முடிநதணால் 
வணாருங்கள் நம்ேணால் இேன்ைலதயும் அதறகு 
மேைணானலதயும் கூடச் ் ெய்மவணாம்.
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சமீப ்கணாைங்களில் ்கணாறறு ேணாசு மி்கப 
்பரிே சூழலிேல் பிரச்ெலனேணா்க உை்்கஙகும் 
தலைதூக்கி வருகிைது. குறிபபணா்கக் ்கணாறறு 
ேணாசுபணாடடில் இநதிே ந்கரங்கள் மி்க 
மேணாெேணான நிலையில் உள்ளன. IQ AIR 
அலேபபு நடத்திே ‘World Air Quality Report 
2020’ இன் படி உைகில் ்கணாறறு ேணாசுபணாடடில் 
மேணாெேணான இடத்தில் உள்ள 30 ந்கரங்களில் 
22 ந்கரம் இநதிேணாவில் உள்ளதணா்கத் 
்தரிேவருகிைது.

்கணாறறு ேணாசுபணாடடினணால் இநதிேணாவில் 
2017ம் ஆண்டு ேடடும் 12.4 ைடெம் மபர உயிர 
இழநதிருக்கிைணார்கள் என்று “State of Global Air 
2019” ஆய்வறிக்ல்க கூறுகிைது. குறிபபணா்க 
்டல்லியில் ேடடும் ஆண்டிறகு 10,500 மபர 
்கணாறறு ேணாசுபணாடடணால் இைக்கிைணார்கள் மூன்று 
நிமிடத்திறகு ஒரு குழநலத நச்சுக் ்கணாறலைச் 
சுவணாசிபபதணால் இநதிேணாவில் இைக்கிைது என்று 
“Global Burden of disease 2017” அறிக்ல்க 
குறிபபிடுகிைது.

தலைந்கர ்டல்லி ்கணாறறு ேணாலெ பறறி 
இவவளவு ்கவலைபபடும் ்பணாழுது நம் 

தமிழ்நணாடடில் உள்ள ந்கரங்களில் ்கணாறறின் 
தரத்லத ்கவனத்தில் ்்கணாள்ள மவண்டிேது 
அவசிேேணா்க உள்ளது . குறிபபணா்கச் ் ென்லன, 
்கடலூர, தூத்துக்குடி , மேடடூர மபணான்ை 
்தணாழிறெணாலை்கள் மிகுநத ந்கரங்களில் ்கணாறறு 
ேணாசு மேணாெேணாகிக் ் ்கணாண்மட தணான் மபணாகிைது.

இநதிேணாவில் ்கணாறறு ேணாசுபணாடு மேணாெேணா்க 
உள்ள ந்கரங்கலள (122 ந்கரங்கள்) படடிேலிடடு 
அவறறில் ்கணாறறின் தரத்லத உேரத்துவதறகு 
National Clean Air Program (NCAP) என்ை ் ெேல் 
திடடத்லதக் ்கடநத 2019ம் ஆண்டு ஒன்றிே 
சுறறுசூழல் அலேச்ெ்கம் துவஙகிேது. ஆனணால், 
அநத ேணாெலடநத 122 ந்கரங்களின் படடிேலில் 
்ென்லன மெரக்்கபபடவில்லை.

ேணாெலடநத ந்கரங்களின் படடிேலில் 
்ென்லன இல்ைணாதது நல்ை ்ெய்திேணா 
இல்லை ம்கடட ் ெய்திேணா?

நல்ை ்கணாறலைச் சுவணாசிக்்க முடிேணாேல் 
ஏற்கனமவ மூச்சுத் தி்றிக்்்கணாண்டிருக்கும் 
்ென்லன வணாசி்களுக்கு நிச்சிேம் இது ஒரு 
்்கடட ் ெய்தி தணான்.

வாழ தைகுதியற்ற வாழ தைகுதியற்ற 
இடமைாக மைாறிவரும் இடமைாக மைாறிவரும் 

நசன்்னநசன்்ன
பிரபாகரன் வீர அரசு
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வென்்னயின் ்காற்றின் ்தரம எப்படி இருககிறைது?
்ென்லனயில் ்கணாறறுத் தரம் ் ேணாத்தேணா்க 

ஒரு நணாள் ெரணாெரி 50AQI முதல் 100AQI ஆ்க 
இருக்கிைது. இது சுவணாசிக்்கப பணாது்கணாபபணான 
அளவு. அதனணால் நணாம் குலைவணா்கக் ்கணாறறு 
ேணாசு ் ெய்கிமைணாம் என்று அரத்தம் இல்லை, 
்டல்லி, பணாடனணா, அ்கேதணாபணாத் மபணான்ை 
ந்கரங்களுக்கு இல்ேணான ்கணாறறு ேணாசிலன 
நணாமும் தினநமதணாறும் ் வளியிடுகிமைணாம்.

இதறகு ஒரு முக்கிேச் ெணான்று ்கடநத 2019ம் 
ஆண்டுச்  ்ென்லனயில் ஏறபடட 
அதி்கபபடிேணான ்கணாறறு ேணாசு. 04.11.2019 முதல் 
09.11.2019 ஆகிே நணாட்களில் ்டல்லிக்கு 
ெேேணான ்கணாறறு ேணாசுபணாடடணால் ்ென்லன 
பணாதிபபு்களுக்கு உள்ளணாகி இருக்கிைது. 06.11.2019 
அன்று ்டல்லியின் ்கணாறறு ேணாசு 242AQI 
ஆ்கவும் ் ென்லனயின் ்கணாறறின் தரம் 271 AQI 
ஆ்கவும் பதிவணாயிருநதது(2). PM2.5 அளலவ 
்பணாறுத்தவலரயில் ே்லியில் 334 Microgram/
cubic meter, மவளச்மெரியில் 321 Microgram/
Cubic meter, ஆைநதூரில் 317Microgram/Cubic 
meter எனும் அபணாே்கரேணான அளவு பதிவணாகி 
இருநதது.

்ென்லனயில் அப்பணாழுது நிைவி இருநத 
Temperature Inversion னும் வழக்்கேணா்கச் 
் ெ ன் லன யி ன்  ்க ணா ற று  ே ணா ல ெ 
உள்வணாஙகிக்்்கணாள்ளும் ்கடல் இநத முலை 
அலதச் ்ெய்ேத் தவறிேதும் ஒரு முக்கிேக் 
்கணார்ம்.

மி்கக் குலைவணான ்கணாறறின் மவ்கமும் (1.7Km/
hr) , ்கடல் ்கணாறறு இல்ைணாததும், அதி்க 
ஈரபபதமும் (95%) , மேைடுக்கு ்கணாறறு 
ஈரபபதேணா்கவும் , தலர ேடட ்கணாறறு சூடணா்கவும் 
இருக்கும் (Temperature Inversion) நிலையும் 
நச்சுப புல்கயுடன் மெரநது ்ென்லன 
்கணாறலைச் சுவணாசிக்்க முடிேணாத அளவிறகு மி்க 
மேணாெேணானதணா்க உருவணாகி இருநதது.

ஆனணால் ேறை நணாட்களில் ்ென்லனயின் 
தடப ்வடபத்தின் ்கணார்ேணா்கவும், 
அரு்கணாலேயில் ்கடல் இருபபதணாலும் ்கணாறறு 
ே ணா சி ன்  ப ணா தி ப பு  ் த ரி ே ணா ே ல் 
தபபித்துக்்்கணாண்டிருக்கிமைணாம். இதனணால் 
தணான் NCAP படடிேலில் ்ென்லன 
விடுக்்கபபடடுள்ளது.

ம ே ம ை ணாடடே ணா ்க ப  ப ணா ர த் த ணா ல் 
்ென்லனயில் ்கணாறறின் தரம் நன்ைணா்க உள்ளது 
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மபணால் மதணான்றும். ஆனணால் வட 
்ென்லன, ் தன் ் ென்லன, ேத்திே 
் ெ ன் லன  எ ன் று  பி ரி த் து 
ஆரணாய்நதணால் ் ென்லனயில் ்கணாறறின் 
தரம் பகுதிக்கு பகுதி ேணாறுபடுவது 
புரியும். ்கணாறறு ேணாசில் உள்ள ெல்பர 
லட ஆக்லெட, லநடர்ஜன் 
ஆக்லெட, ்கணாரபன் மேணானணாக்லெடு,  
PM2.5 நுண்து்கள்்கள் மபணான்ைவறலைத் 
தனித்தனிமே ஆரணாய்நதணால் அது 
அபபகுதியில் உள்ள ் தணாழிறெணாலை 
நடவடிக்ல்க்கள், வணா்கன ்நரிெல் 
மபணான்ைவறலைப ் பணாறுத்து பகுதிக்கு 
பகுதி ேணாறுபடும். வட ் ென்லனயில் 
உள்ள அனல் மின் நிலைேங்கள் 
ேறறும் ்கணாறறு ேணாசுபபடுத்தும் 
்தணாழிறெணாலை்கள் ்கணார்ேணா்க 
அஙகுச் ெல்பர லட ஆக்லெட, 
லநடர்ஜன் ஆக்லெட்களின் 
அளவு்கள் ்தன் ்ென்லனலேக் 
்கணாடடிலும் பை ேடஙகு அதி்கேணா்க 
இருக்கும். அமத மபணால், மபணாக்குவரத்து 
்நரிெைணா்க இருக்கும். ்கணாலை ேறறும் 
ேணாலை மவலை்களில் ்கணாறறு ேணாசு 
அதி்கேணா்கக் ்கணா்பபடும்.

்ென்லனயின் ்கணாறறு ேணாலெ நணாம் 
புரிநதுக்்்கணாள்ள மவண்டும் என்ைணால் 
்கணாறறுேணாசு ்கணாரணி்கள், மநரம் ்கணாைம், 
்தன் ்ென்லன வட ்ென்லன 
எனப பிரித்துப பிரித்துபபணாரத்தணால் 
ேடடுமே உண்லே நிைவரம் 
புைபபடும்.

இலதமே தணான் ்கணாறறு ேணாசு 
்தணாடரபணா்கச் ெமீபத்தில் ் வளிவநத 
மூன்று முக்கிே ஆய்வறிக்ல்க்கள் 
(CPCB’s Report On Impact Of Lockdown 
On Ambient Air Quality, Greenpeace Re-
port Behind the Smokescreen, Health 
Energy Initiative Study on Chennai Air 
Pollution) நேக்கு உ்ரத்துகின்ைன.

மத்தி� மாசுக்கட்டு்பாடு ொரி� 
ஆய்ெறிக்்க, CPCB’s Report On Impact 
Of Lockdown On Ambient Air Quality:
ேத்திே ேணாசு ்கடடுபபணாடடு 

வணாரிேம் நடத்திே ஆய்வில், ் பணாது 

முடக்்கத்திறகு முன்பு (ேணாரச் 2020) உள்ள ்கணாறறின் 
தரத்லதயும் ஏபரல்-மே 2020 ்பணாது முட்கத்தின் 
்பணாழுது ் ென்லன உடபட நணாடு முழுவதிலும் உள்ள 
12 ந்கரங்களின் இருநத ்கணாறறின் தரத்லதயும் 
ஆரணாய்நதது. இநத ஆய்வின் முடிவில் 2019ம் அமத 
ேணாதம் இருநதலத விடப ் பணாது முட்கத்தின் ் பணாழுது 
(ஏபரல் மே 2020) ்கணாறறில் நுண்து்கள்்களின் அளவு 
42% குலைநதிருநதது எனவும் லநடர்ஜன் 
லடஆக்லெடின் அளவு 30% வலர உேரதுள்ளதணா்கவும் 
்தரிவிக்்கபடடிருநதது.

வணா்கன ் நரிெல் குலைநததின் ்கணார்ேணா்கச் ெல்பர 
லடஆக்லெட முநலதே ஆண்டு அளவு்கலள விட 
28% குலைநது ்கணா்பபடடது ஆனணால் லநடர்ஜன் 
லடஆக்லெடின் அளவு 30% அதி்கரிக்்கக் ்கணார்ம் 
ேத்திே ேணாசு ்கடடுபணாடடு வணாரிேம் ஆய்வுக்கு 
எடுத்துக்்்கணாண்ட இடம் வட ் ென்லனயில் உள்ள 
ே்லி, எண்ணூர ே்லி பகுதியில் உள்ள அனல் 
மின்நிலைேங்களும் தீவிர ்கணாறறு ேணாசு ஏறபடுத்தும் 
்தணாழிறெணாலை்களும் ் பணாது முடக்்கத்தின் ் பணாழுதும் 
இேஙகி வநதது.

அமத மபணாை ேத்திே ேணாசு ்கடடுபணாடு வணாரிேம் 
நடத்திே ேறறு்ேணாரு ஆய்வில் 2020 பிபரவரி 22 – 
ேணாரச் 21, ேணாரச் 22 – ஏபரல் 21, 2020 ஆகிே 

City Phase SO2 NO2 PM 2.5

Chennai

Phase-1 Lockdown 
(25th March  to 19th 
April, 2020)

-19% 18% -8%

Phase-2 Lockdown
(20th April to 3rd 
May, 2020)

-28% 30% -42%
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்கணாை்கடடத்லத ஒபபிடுல்கயில் ் பணாது முடக்்கத்தின் 
்பணாழுது ்ென்லனயில் ்கணாரபன் மேணானணாக்லெடு 
அளவு்கள் 43% குலைநதிருநததணா்கவும் ஆனணால் ் பணாது 
முடக்்கதிறகு முநலதே பிபரவரி ேணாதத்லத ஒபபிடும் 
்பணாழுது லநடர்ஜன் லடஆக்லெடின் அளவு்களில் 
எநத ஒரு ் பரிே ேணாறைமும் இல்லை என்பது ் தரிே 
வநதுள்ளது.

ஒமர ் பணாது முட்கத்தின் மபணாது ் ென்லன ்கணாறறில் 
்கணாரபன் மேணானணாக்லெடு ்கணிெேணா்கக் குலைகிைது 
ஆனணால், லநடர்ஜன் லடஆக்லெடு குலைேவில்லை. 
்கணாரபன் மேணானணாக்லெடு ேணாசுக்கு வணா்கன புல்க 
முக்கிேக் ்கணார்ேணா்க உள்ளது, லநடர்ஜன் 
லடஆக்லெடு ேணாசுக்கு அனல் மின் நிலைேங்கள் 
ேறறும் ்தணாழிறெணாலை்கள் ்கணார்ேணா்க உள்ளன. 
ஆல்கேணால் ்ென்லன ்கணாறறின் தரத்லத உேரத்த 
மவண்டும் என்ைணால் நணாம் ஒவ்வணாரு ்கணாறறு ேணாசு 
்கணாரணிலேயும் தனித் தனிமே அணு்க மவண்டிேது 
அவசிேேணாகிைது.

்பணாது முடக்்கத்தின் ்பணாழுது ்டல்லி, மும்லப, 
்்கணால்்கடடணா, ்பங்களுரு மபணான்ை ந்கரங்களில் 
எல்ைணாம் லநடர்ஜன் லடஆக்லெடின் அளவு 
குலைநதிருநத மபணாதும். ்ென்லனயில் லநடர்ஜன் 

லடஆக்லெடு  அதி்கரி த்து க் 
்கணா்பபடடது. இலதமே தணான் 
ெமீபத்தில் ்வளிவநத கிரீன்பீஸ் 
ஆய்வறிக்ல்கயும் உறுதி்ெய்கிைது.

கிரீன் பீஸ ஆய்ெறிக்்க- Behind the 
Smokescreen, Greenpeace Report on 

NO2 pollution in Indian cities:

கிரீன்பீஸ் என்ை பன்னணாடடு 
சூழலிேல் அலேபபு நடத்திே 
ஆய்வில் ஏபரல் 2020 ேறறும் ஏபரல் 
2021 ஆகிே இரண்டு ் பணாதுமுடக்்கக் 
்க ணாை ்கடடத்திலும்  ்க ணா றறில் 
லநடர்ஜன் லடஆக்லெடின் 
அளலவ ஒபபிடடு முடிவு்கலள 
்வளியிடடது. அதில் ் ென்லனயில் 
்கடநத ஆண்டு 2020 ஏபரலை விட 
20 2 1  ஏபரலில் லநடர்ஜன்  
லடஆக்லெடின் அளவு 5 5% 
அதி்கரித்துள்ளது என்பது ்தரிே 
வருகிைது. இநத ஆய்லவ கிரீன்பீஸ் 
ேத்திே ் ென்லனயில் ் ெய்திருநதது 
என்பது குறிபபிடத்தக்்கது. 2020 
்பணாது முடக்்கத்லதக் ்கணாடடிலும் 
2021 ஏபரல் ்பணாதுமுடக்்கதின் 
்பணாழுது ேத்திே ்ென்லனயில் 
வணா்கன பேன்பணாடு அதி்கரித்ததும், 
வட ்ென்லனயில் ்கணாறறு ேணாசு 
குறிபபணா்க அனல் மின்நிலைே 
நச்சுபபுல்க 25கிமீ வலர பணாதிபபு 
உண்டணாக்கும் என்பதும் அதுமவ 55% 

Cities Delhi Mumbai Kolkata Bengaluru Chennai

NO2 Levels 
in  Phase 1

-51% -56% -67% -67% 18%

NO2 Levels 
in Phase 2

-47% -69% -74% -57% 30%
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லநடர்ஜன் லடஆக்லெட அதி்கரிபபுக்கு 
முக்கிேக் ்கணார்ேணா்க இருக்்கக் கூடும் 
என்கிைணார்கள் ஆய்வணாளர்கள். லநடர்ஜன் 
லடஆக்லெடு வணாயு ஆஸ்த்ேணா, மூச்சுக் குழணாய் 
பிரச்ெலன்கலள மேலும் அதி்கரிபபமதணாடு 
பல்மவறு நுலரயீரல் ெணாரநத மநணாய்்களுக்குக் 
்கணார்ேணா்க அலேகிைது. இது ேடடுேல்ைணாேல் 
்கணாறறு ேணாசில் ் பரும் பஙகு வகிக்்கக் கூடிே 
நுண் து்கள் உருவணாக்்கத்திருக்கும் ஒரு வல்கக் 
்கணார்ேணா்க உள்ளது.

எநத எநதப பகுதியில் எநத எநதக் ்கணாறறு 
ேணாசு ்கணாரணி்கள் ஆதிக்்கம் ் ெலுத்துகின்ைன, 
அவறலை உறபத்தியில் இருநது (Controlling 
from the source) குலைக்்க என்ன ்ெய்ே 
மவண்டும் என்ை Demographic Approach இஙகுத் 
மதலவ படுகிைது. இநத அடிபபலடயில் தணான் 
நணாம் வட ்ென்லனலேயும் , ்தன் 
்ென்லனலேயும் பிரித்து ஆரணாய்நது பணாரத்துப 
புரிநது்்கணாள்ள மவண்டியுள்ளது. அபபடிப 
பிரித்துப பணாரக்ல்கயில் ் தன் ் ென்லனலே 
விட வட ்ென்லனயில் ்கணாறறின் தரம் பை 
ேடஙகு மேணாெேணா்கவும் அபபகுதிலே வணாழ 
தகுதிேறை இடேணா்கவும் ேணாறறிக்்்கணாண்டி 
ருபபதும், வட்ென்லன ் தன்்ென்லனக்கு 
இலடமே உள்ள சூழலிேல் பணாகுபணாடும் 
புரிநதுக்்்கணாள்ள முடியும். இமத ்கருத்லத 
தணான் Health Energy Initiative அலேபபின் 
ஆய்வறிக்ல்கயும் ஆதரத்துடன் விளக்குகிைது.

வெலத் எவனரஜி இனிசிக�ட்டிவ் ஆய்ெறிக்்க 
Health Energy Initiative’s, Unfit to Breathe:

்கடநத ஜூலை 2021 Health Energy Initiative 
என்ை அலேபபுச் ்ென்லனயில் உள்ள 20 
இடங்களில் ்கணாறறின் தரத்லத ஆய்வு 
்ெய்தது. இதில் ்பரும்பணான்லேேணான 
இடங்களில் ்கணாறறில் நுண் து்கள்்களின் அளவு 
பணாது்கணாபபணான அளவணா்க வலரேலை 
்ெய்ேபபடடுள்ள 60g/m3 அளலவக் 
்கணாடடிலும் அதி்கேணா்க இருநதது. குறிபபணா்கத் 
திரு்வணாறறியூர, ்கணாசிமேடு(துலைமு்கம்), 
துல ர ப ப ணா க் ்க ம் ( கு பலப  கிடஙகு ) , 
குருவிமேடு(வல்லூர அனல் மின் நிலைேம்), 
மெணாழிங்கநல்லூர(OMR ெணாலை), மவளச்மெரி, 
்நணாச்சிக்குபபம், ்்கணாடுஙல்கயூர(குபலப 
கிடஙகு), மீஞ்சூர, ஊர்ம்மேடு, ் ெபபணாக்்கம் 
(வட்ென்லன அனல் மின் நிலைேம்), 

்பரும்புதூர, தி.ந்கர, அத்திபபடடு, 
்கணாடடுக்குபபம், அம்பத்தூர ஆகிே பகுதி்களில் 
PM2.5 நுண் து்கள்்களின் அளவு 60g/m3 முதல் 
128g/m3 வலர இருநதது. PM2.5 நுண் து்கள்்கலள 
ேனிதர்கள் ்தணாடரச்சிேணா்கச் சுவணாசிக்்க 
மநரநதணால் நுலரயீரல் பிரச்ெலன முதல் 
இருதேப பிரச்ெலன வலர வரும். மி்க 
முக்கிேேணா்கக் குழநலத்களின் வளரச்சி 
ே ற று ம்  ்க ர ப பி ணி  ் ப ண் ்க ளி ன் 
ஆமரணாக்கிேத்லதப பணாதிக்கும் தன்லே 
்்கணாண்டது என்பது குறிபபிடத்தக்்கது.

ம ே மை  குறிபபிடடுள்ள மூன்று 
ஆய்வறிக்ல்க்கலள லவத்துப பணாரக்ல்கயில் 
்ென்லனயில் ்கணாறறின் தரம் மேணாெேணா்கவும் 
சுவணாசிக்்க ஆபத்தணானதணா்கவும் உள்ளது. இநதச் 
சூழல் மேலும் ் தணாடரநதணால் ் தணாழில்ேேேணாதல், 
ேக்்கள் ்தணால்க ்பருக்்கம், ்பருகும் ேணாசு 
இதனுடன் ்கணாைநிலை ேணாறைமும் மெரநது 
்ென்லனலே வணாழ தகுதிேறை இடேணா்கமவ 
ேணாறறி விடும்.

வென்்ன ்காற்று மா்ெ கு்றைக்கத் ்தமிழநாடு அரசு 
வெய்� கெணடி� ந்டெடிக்்க்கள்:

1. வருடத்தில் 130 நணாட்களுக்கு மேல் 
்கணாறறின் தரம் மேணாெேணான நிலையில் உள்ள 
்ென்லன ந்கரத்லதயும் NCAP-National Clean 
Air Program இல்க்்க மவண்டும்.
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2. எண்ணூர-ே்லி ் தணாழிறமபடலடயில் 
மேலும் ்தணாழிறெணாலை்கலளப புதிதணா்க 
அலேக்்கமவணா, விரிவணாக்்கம் ் ெய்ேமவணா தலட 
விதிக்்க மவண்டும்.

3. வட ் ென்லன, ் தன் ் ென்லன, ேத்திே 
்ென்லன எனப பகுதி வணாரிேணா்கக் ்கணாறறு 
ேணாசு ஆரணாய்நது ஒவ்வணாரு பகுதியிலும் எநத 
எநதக் ்கணாறறு ேணாசு ்கருணி்கள் அதி்கேணா்க 
உள்ளன அதறகுக் ்கணார்ம் என்ன என்பலதக் 
்கண்டறிே மவண்டும்.

4. அரசு ந்கரத் திடடமிடுதலின் ் பணாழுது 
்கணாைநிலை ேணாறைம் ,  அபபகுதியின் 
தடப்வடபம், புவியிேல், 
ேக்்கள் ் தணால்க , மபணாக்குவரத்து, 
அதனணால் உண்டணாகும் ேணாசு 
ஆகிேவறலைக் ்க்க்கில் 
்்கணாண்டு ்ென்லன ேறறும் 
அதன் துல் ந்கரங்கலள 
விரிவணாக்கும்  பணி்கலள 
மேற்்கணாள்ள மவண்டும்.

5 .  ்க ணா ற று  ே ணா சிலன 
உருவணாக்்கத்தில்(Reduction from 
source) இருநமத குலைபபதற்கணான 
திடடமிடல் மவண்டும்.

6. ்கணாறறு ேணாலெ ்கண்்கணாணிப 
பதறகும் அலதக் குலைபபதற்கணான 
நடவடிக்ல்க்களுக்கு budjet இல் 
அதி்க நிதியும் ஒதுக்்க மவண்டும்.

7 .  ்க ணா ற று  ே ணா ல ெ 
்கண்்கணாணிக்கும் ்தணாடர 
்கண்்கணாணிபபு நிலைேங்களின் (Continuous 
Monitoring Stations) எண்ணிக்ல்கயிலன 
அதி்கரிக்்க மவண்டும். ெமீபத்திே ்ென்லன 
்கணாறறு ேணாசின் மூைம் ்ென்லனயின் 38 
பகுதி்கள் ்கணாறறின் தரம் பணாதிபபுக்குள்ளணாகும் 
vulnerable points பகுதி்களணா்க அலடேணாளம் 
்கணா்ப படடிருக்கின்ைன, 38 இடங்களிலும் 
்தணாடர ்கண்்கணாணிபபு லேேங்கள் அலேக்்கப 
பட மவண்டும்.

8. அதி்க அளவிைணான Sulphur Dioxide, Ni-
trogen Dioxide முதலிே நச்சு வணாயுக்்கலளயும், 
்கணாறலை ேணாசுபபடுத்தும் PM2.5 து்கள்்கள் 

ேறறும் FlyAsh ெணாம்பல்்கலள ் வளியிடும் வட 
்ென்லன அனல் மின்நிலைேம், வல்லூர 
அனல் மின் நிலைேம், எண்ணூர அனல் மின் 
நிலைேத்லதயும் விலரவில் மூடுவதற்கணான 
முேறசி்கலளயும் புதுபபிக்்கக்கூடிே 
எரிெக்த்தியில் இருநது தமிழ்நணாடடின் 
மின்ெணாரத் மதலவலேப பூரத்திச் ் ெய்வலத 
மநணாக்கிே முன்்னடுபபு்கலள எடுக்்க 
மவண்டும்.

9. ் ென்லன ேறறும் அதன் சுறறுபபகுதி்களில் 
்கணாறறு ேணாசுபபடுத்தும் ் தணாழிறெணாலை்கலளக் 
்கண்டறிநது அதலனக் குலைக்கும் 
நடவடிக்ல்க்கலளத் தமிழ்நணாடடு ேணாசு 

்கடடுபணாடடு வணாரிேம் எடுக்்க 
மவண்டும் .  ்ென்லனயில் 
புதிதணா்க எநதக் ்கணாறறு ேணாசுப 
படுத்தும் ்தணாழிறெணாலை 
்களுக்கும் அனுேதி வழங்கப 
படணாது என்று அரசு உடனடிேணா்க 
அறிவிக்்க மவண்டும்.

10 . ்ென்லன தனிநபர 
வணா்கன பேன்பணாடடிலன 
குலைக்்கப ்பணாதுப மபணாக்கு 
வரத்லத மேலும் மேம்படுத்த 
மவண்டும். ் ென்லன ் ேடமரணா 
ரயில் ்கடட்க் குலைபபு, நவீன 
ெ ணா ல ை ்க ள் ,  மு க் கி ே 
வழித்தடங்களில் அதி்க அரசு 
மபருநது்கலள இேக்குவது 
மபணான்ை வணா்கனப புல்க 
குலைக்கும் வழிமுலை்கலள 

அரசு ்கவனத்தில் ் ்கணாள்ள மவண்டும்.

11. ்கணாறறு ேணாசுபணாடடினணால் உடல் நைத்திறகு 
ஏறபடும் தீலே்கலளயும், அதில் இருநது 
ேக்்கள் தங்கலளப பணாது்கணாத்து ் ்கணாள்வதற்கணான 
வழிமுலை்கலளயும். பிரச்ெணாரங்கள், ்பணாது 
நி்கழ்சி்கள், ் தணாலைக் ்கணாடசி, மரடிமேணா, ெமூ்க 
வலைத்தளங்கள் மப ணான்ைவறலைப 
பேன்படுத்தி ேக்்களுக்கு விழிபபு்ரவு 
ஏறபடுத்த மவண்டும்.

12. ்ென்லன ந்கரத்தில் ஆங்கணாஙம்க 
மேலும் புதிதணா்கப பசுலே பூங்கணாக்்கலளயும், 
பசுலே மதணாடடங்கலளயும் உருவணாக்்க 
மவண்டும்.

்நட்ரசென் 
்டஆக்்சடு வாயு 
ஆஸத்மைா, முசுக் 

குழாய் 
பிரச்ச்னக்ளை 

்மைலும் 
அதிகரிப்ப்தாடு 

பல்்வறு நு்ரயீரல் 
சார்ந்த 

்நாய்களுக்குக் 
கார்ணமைாக 
அ்மைகி்றது.
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“நீரின்றி அலேேணாது உைகு” என்பது 
முபபணாடடன்  திருவள்ளுவரின் வணாக்கு. 
விலத்களுக்கும் ேறை  உயிரினங்களுக்கு உயிர 
்்கணாடுக்கும்  நீர உயிரநீர அல்ைவணா.

இவவுைகில் வணாழும் உயிர்களுக்கு 
உயிர்கணாறறுக்கு அடுத்ததணா்க உயிர நீரணானது மி்க 
இன்றிேலேேணாததணாகும். நணாவைம் தண்்பணாழில் 
என்று அலழக்்கபபடட தமிழ் நணாடடில், நீலரமே 
இேறல்க அர்ணா்க மவலிேணா்க ் ்கணாண்டு ஆறறு 
நீர ஊறறு நீர ேலழ நீர என முநநீர 
்்கணாள்ல்கமேணாடு வணாழ்லவ சுறறுசூழமைணாடு 
்்கணாண்டணாடிே ்ெநதமிழ் ேக்்கள் இன்று 1000 
அடிக்கு கீழ் நீலர மதடி்்கணாண்டிருபபது, இன்று 
நணாம் நீர மேைணாண்லேயில் எவவளவு மேணாெேணான 
நிலையில் இருக்கிமைணாம் என்பலத ்கணாடடுகிைது. 
நணாம் உ்வு உலட ேறறும் நணாம் உருவணாக்கும் 
அலனத்துப ் பணாருட்களும் ் பருேளவு நீலரக் 
்்கணாண்டு தணான் உருவணாக்்கபடுகிைது. இன்லைே 
புதிே ்பணாருளணாதணார உைகில்  எநத்வணாரு 
்பணாருலளயும்  உருவணாக்குவதறகு மதலவபபடும் 
நீர அல்ைது ஒரு ் பணாருளுக்குள் ேலைநதிருக்கும் 
்கண்ணுக்கு ் தரிேணாத நீர ேலை நீர (Virtual wa-
ter) என்று அலழக்்கபபடுகிைது. ேலழநீலரப 
மபணாறறிே நணாம் இன்று ேலைநீலரபபறறி மபசும் 
நிலைக்கு வநதுள்மளணாம் என்பது வருநதத்தக்்கதணா? 
இல்லை இபமபணாதணாவது இபபடி சிநதிக்்க 
ஆரம்பித்திருக்கிமைணாமே என்று பணாரணாடட 
தக்்கதணா?

உ்வு ,  உலட ,  உலைவிடம் என 
அலனத்திறகும் நீரின் பேன்பணாடு எவவளவு 
மதலவேணானது என்பலத விளக்கும் வல்கயில் 
்தணால் தமிழ்குடியின் ்தணான்லேேணான 
இ ை க் கி ே ே ணான  பு ை ந ணானூறு  நீ ரின் 
சிைபபுதன்லேலே கீழ்்கண்டவணாறு பதிவு 

்்னயாண்மை  
வளைம் கூடடும் வளைர்ச்சிக்குப ் ்ன

மு்னவர் பா.்மைா. சசல்வகுமைார்

உயிர்க் காறறின் ஊற்றாகப் ப்ன

5
்ெய்திருக்கிைது. 

நீரின் ்றணையவா யவாக்ணகக் தகலலவாம்
உண்டி தகவாடுத்சதவாசர யிர் தகவாடுத்சதவார்
உண்டி முதறச்ற உைவின் பிண்டம்
உைதவனைப் படுவது நிலத்ததவாடு நீசர
நீரும் நிலனும் புணிரிசயவாரின்
உடம்பும் உயிரும் பணடதிசனைவாசர 

(புைநணானூறு. 18, குடபுைவிேனணார)

உடம்பணானது உ்வணால் அலேநத பிண்டம். 
உடம்பில் உயிர இருக்்கமவண்டும் என்ைணால் 
உ்வு மவண்டும். உண்ணும் உ்வு நிைமும் 
நீரும் இல்நத கூடடுப்பணாருள். நிைத்தில் 

நீருக்குள்ளும் பவாண்றசைலும் வ்ளர்ந்து பயன் தகவாடுக்கும்பணனை
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நீலரச் மெரத்து லவத்தணால் உ்வுப்பணாருளின் 
விலளச்ெலைப ் பருக்்கைணாம். எனமவ நிைத்தில் 
நீர தஙகும்படி மெமித்து லவத்தவர உடலில் 
உயிலரப பலடத்தவர ஆவணார.

இேறல்கேணான ஊறறு ஆறறு நீரணானது 
நுண்ணுயிர்கலளயும் உடலுக்கு மவண்டிே 
உபபு்கலளயும் ் ்கணாண்டது. இது உயிர்களுக்கு 
உ்வணா்கவும், ேருநதணா்கவும், பல் உயிர 
்பருக்்கத்திறகும் ,  மவளணாண்லேக்கும் , 
பல்்தணாழில் வளரச்சிக்கும்  மதலவேணான 
அடிபபலட ் பணாருளணால்கேணால் ்கணாை ஓடடத்தில் 
நன்னீரின்  மதலவ அதி்கரித்து வருகிைது.. இன்று 
ஆறறுநீர ஊறறு நீர ேடடுேல்ை ேலழநீர கூட 
ேனித விைஙகு்களணால் ேணாசுபடுத்தபபடடுக்்்கணா
ண்டிருக்கிைது. அமதணாடு, இேறல்கயின் 
்்கணாலடேணான நீர இன்று ேனித இனத்தணால் 
விறபலன ் பணாருளணா்க ேணாறைபபடடு விடடது. 
மேலும் நீர ஏ்கணாதிபத்திேம், நீர அரசிேல்  எனப 
மபெபபடும் அளவுக்கு நீர இன்று ் பணாதுவணான 
மபசு்பணாருளணாகி இருக்கிைது. 

இநத சூழலில் நீர வளத்லத குலைவணா்க 
பேன்படுத்துவதிலும் ,  ்க ணா ப பதிலும் , 
மபணுவதிலும், மேம்படுத்துவதிலும் ்கவனம் 
்ெலுத்த மவண்டியுள்ளது. இநத வல்கயில், நம் 
முன்மனணார்கள் நீரவளத்லத ்பருக்கிட 
குளங ்கலளயும்   குடலட்கலளயும் 
்கண்ேணாய்்கலளயும் ் வடடிேமதணாடு ேடடுமின்றி, 
அலதச்சுறறி  நீரநிலை்கலள பணாது்கணாத்திட 
வ ரி ல ெ ே ணா ்க  ப ல ன  ே ர ங ்க ல ள 
வளரத்திருக்கின்ைனர. பலனயிருக்குமிடத்தில் 
பஞ்ெமிருக்்கணாது என்பது பழ்ேணாழி. 

இவவல்க பலனேரக் குளஙகுடலட 

்கண்ேணாய் ்கலர்கள் நீரினணால் அரிக்்கபபடணாேலும் 
குளக்்கலர்கள் உலடேணாேலும் பணாது்கணாக்கின்ைன. 
பலனேணானது, எடடுத்திக்கிலும் சிறு சிறு 
குழணாய்்கள் மபணாை ஓடி ேண்ல்ப பறறிப 
பிடித்து ஒன்றில்நது நிறகும் நீண்ட 
வலிலேதரக்கூடிே  ேண்்ரிபலப தடுக்்கக்கூடிே  
ஆழ்நத்கன்று ்ெல்லும் நிலைே மவர்கலள 
உ ள் ள ட க் கி ே  ம வ ர த்்த ணா கு ப லப 
்்கணாண்டதணால்கேணால், இலத உ்ரநத 
தமிழ்க்குடி  ேக்்கள் நீர நிலை்களின் ்கலர்கலள 
வலிலேபபடுத்த.்கணாைங்கணாைேணா்க பலன்கலளப 
பேன்படுத்தி வநதிருக்கிைணார்கள். மேலும் பலன 
ேரங்கள் நீர  நிலை்கலள பணாது்கணாக்கும் அர்ணா்க 
விளஙகுவமதணாடு நிைத்தடி நீரேடடத்லதயும்    
உேரத்திட உதவும் என்பது மவளணாண்குடி 
ேக்்களின் ேரபு ரீதிேணான நம்பிக்ல்க . 
பலனேரங்கள் தனது மவரத்்தணாகுபபணால் ேலழ 
ம ந ரங்களில் ேண்ல் அரிக்்க ணாேல் 
பிடித்துக்்்கணாண்டும், வைடசிக்்கணாைங்களில் 
குலைநதளவு நீலரக்்்கணாண்டு  தணாக்குபபிடித்து 
வளரும்  தன்லே உலடேன. இலவ வைண்ட 
பகுதி்களிலும் நீரபபிடிபபு நிலைநத பகுதி்களிலும் 
ஏன் பணாலை்கள் மேலும் வளரநது பைன் 
தரக்கூடிே ஆறைலை உலடேன.  இதுமபணாை 
கி்று்கலளச்சுறறிலும் பலனேரங்கலள 
வளரத்து  கி்றறின் அலேபலப வலிலேேணாக்கி 
பணாது்கணாபபமதணாடு நீரவளத்லதயும் மேம்படுத்தும் 
வணாழ்விேல் அறிலவ நம் முன்மனணார்கள் 
்பறறிருநதது  பணாரணாடட தக்்கதணாகும். 

இது மபணான்மை ஆறு்களின் ்கலர்கள் 
அரிக்்கபபடணாேல் இருக்்கவும் ்கலரபுரண்டு 
ஓடும் ்வள்ளத்தணால் அதி்க பணாதிபபு்கள் 
ஏறபடணாேல் இருக்்கவும், ஆறமைணாரங்களில் 
இருபுைமும் பலனேரங்கலள நடடணால் ஆறமைணார 
நிைங்கலள ஆக்கிரமிபபில் இருநது 
பணாது்கணாபபமதணாடு தமிழ் நணாடடில் பைம்கணாடி 
ே ர ங ்க ல ள  ் ்க ணா ண் ட  நீ ண் ட 
பனஙகூடல்்கலளக்்்கணாண்ட ஆறைங்கலர 
பலனேரச்மெணாலை்கலள உருவணாக்்கைணாம். 

இதனணாமை இேறல்க ஆரவைர்கள் பைரின் 
்தணாடரநத பலன நடுல்க ்ெேல்பணாடு்கள்  
அலைகூவல்்கலள ்தணாடரநது தமிழ்நணாடடு 
அரசு பலனேரங்கலள ்வடடுவதறகு 
ஆடசிேரிடம் அனுேதி ்பைமவண்டும் 
என்பமதணாடு  தமிழ்நணா்டஙகும் பலன்களின் 
எண்ணிக்ல்கலே உேரத்திட பலன  நடுல்க 
்ெய்திட 2021 மவளணாண் திடட அறிக்ல்கயில் 
அறிவித்திருபபது, நலடமுலையில் முலைேணா்க 

கு்ளக்கணரசயவாரம் தநருக்கைவாக வரிண�யவாக  
வ்ளர்க்கபட்டிருக்கும் பனைஙகூடல 

32 |  ஜூலை செப்டம்பர் பூவுைகு | www.poovulagu.org



்ெேல்படுத்தபபடடணால் பலனவளப 
்பருக்்கத்தணால் நீரவளம் மேம்படுத்தபபடுவமதணாடு 
ேடடுமின்றி பலனபடு ்பணாருட்கள் உறபத்தி 
்பருகி பை ஆக்்கபூரவேணான வணாழ்விேல் 
்பணாருளிேல் சூழலிேல் விலளவு்கலள 
உருவணாக்கும். தற்கணாை எடுத்துக்்கணாடடணா்க, ்கடநத 
ஆண்டில் ்பணாள்ளணாச்சி ்தறகு உரணாடசிக்கு 
உடபடட சிஞ்சுவணாடியில் இருக்கும் 
சிஞ்சுவணாடிகுடலட, ைடசுேணாபுரம் குடலட 
ஆகிேவறலை தூர வணாரி நிைத்தடி நீரவளத்லத 
்ெறிவூடடி மேம்படுத்திட ஊரணாடசி ெணாரபில் 
ஆயிரக்்க்க்்கணான பலனவிலத்கலள 
்கலரமேணார்ேஙகும் நடுல்க ் ெய்துள்ளனர. 

இது மபணாை ்தன்்கணாசி ேணாவடடம் 
்கலடேத்தில் உள்ள ் தன்பத்து குளக்்கலரயில் 
்நடுகிலும் பலனேணாண்லே தறெணாரபு வணாழ்விேல் 
& வளம் கூடடும் வளரச்சிக்்கணான நடுவம் 
ெணாரபில் தன்னணாரவைர குழுவணால் பலனவிலத்கள் 
நடுல்க ்ெய்ேபபடடு வளரநது வருகின்ைன.  
தமிழ்நணா்டஙகும் நடக்கும் இது மபணான்ை 
நி்கழ்வு்கள் தமிழ்நணாடடு அரசின் ேரேணான பலன 
ெணாரநது தமிழர பண்பணாடடில் வணாழ்விேலில் புது 
வரைணாறலை உருவணாக்குகின்ைன.

வைண்ட நிைபபகுதி்களில் ் தன்லன வணாலழ 
்கரும்பு மபணான்ை நீலர நிலைேக்  குடிக்கும் 
பயிர்கலள பயிரிடடு வளரக்்க முடிேணாது. 
அபபடி நிைத்தடி நீலர ஆயிரம் அடி மபணாய் 
உறிஞ்சி மவளணாண்லே ்ெய்தணால் மவளணாண் 
்பணாருட்களின்  ேலைநீர அளவு மி்க அதி்கரிக்கும். 
அதனணால் இபபடிபபட டநீலர அதி்கம் 
உறிஞ்சும் பயிர்கலள நீர வளம் அதி்கேணா்க 
உள்ள பகுதி்களில் பயிரிடடு வளரபபதும் , 

வைண்ட பகுதி்களில் வளர அதி்க நீலர 
எதிரபணாரக்்கணாத பலனவிலத்கலள விலதத்து 
வளரத்து உயிர்கணாத்தல் , உயிர்கணாறறு உயிரநீர , 
உ்வு , உலட , உலைவிடம் , ேருநது , ஆறைல் 
என தறெணாரபணாய் வணாழ வழி வல்க ்ெய்யும் 
பலனேரச்மெ ணாலை்கலள உருவணாக்கி 
பலனேணாண்லே ் ெய்வமத சூழலிேலுக்கு உ்கநத 
வணாழ்விேல் வழிமுலைேணாகும். 

இவவணாறு நிைங்களில் சுறறு ்கலர்களிலிருநது 
4 அடிக்குஉள்மள   2 அடி அ்கைமும் ஆழமும் 
்்கணாண்ட ்நடுஙகுழி(T r en ch )  எடுத்து 
உடபகுதியிலும் குறுக்கு ்நடுக்்கணா்க சிை 
்நடுஙகுழி எடுத்து, இநத ்நடுஙகுழி்கலள 
சுறறிலும் உள்ளும் ் வளியும் இரண்டு வரிலெயில் 
5 அடிக்கு ஒரு பலனவிலதலே சீரணா்க 
விலதபமபணாேணானணால் அடரத்திேணான ்நடும் 
பனஙகூடல்்கலள உள்ளடக்கிே பலனேரச் 
மெணாலை்கலள  உருவணாக்்கைணாம் இநத 
அடிபபலடயில் ஒரு ஏக்்கர  நிைத்தில் ஆயிரம் 
பலன்களுக்கு மேல் வளரக்்க முடியும். இநத 
்நடுஙகுழி்கள் ேலழமநரத்தில் தண்ணீலர 
மெ்கரித்து ேண்ணுக்குள் அனுபபிடுவதணால் 
அலத சுறறி விலதக்்கபடடிருக்கும் பலன்கள் 
்ெழித்துவளரும். ( பத்து ஏக்்கரில் ்கரும்லப பயிர 
்ெய்து கிலடக்கும் ் வல்ைேணானது  ஒரு ஏக்்கர 
நிைத்தில் உள்ள பலன்களில் இருநது கிலடக்கும் 
பலன்வல்ைத்திறகு ெேேணாகும் என்ைணால், 
பலனமே நம் சூழலுக்கு ஏறை ேரேணாகும் 
அல்ைவணா)

- ததாடைரும்
பணனையவாண்ணை பணனைைரசச�வாணலயில தநடுஙகுழிகண்ள சுறறிலும் 
நீண்ட வரிண�யவாக வ்ளர்ந்து வரும் பணனை ைரஙகள் 

உயிர்நீரவானை பனைம்பவால  
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்தமிழ் நணாடு முழுவதும் பல்மவறு பகுதி்களில் 
நலட்பறறு வரும் லைடமரணா்கணாரபன் 
எடுபபு பணி்களணால் பணாதிபபு ஏறபடடுள்ளதணா? 
என்பலத ஆரணாேத் தமிழ் நணாடு அரசு பல்துலை 
நிபு்ர்கள் ் ்கணாண்ட குழு ஒன்லை அலேத்து 
்கடநத ஆ்கஸ்ட 9ஆம் மததி உத்தரவிடடுள்ளது.

தமிழ் நணாடடில் கிழக்கு ்கடற்கலரலே 
ஒடடியுள்ள நிைபபகுதி ேறறும் ஆழேறை 
்கடல் பகுதி்கள் ்கணாமவரிப படுல்க என ONGC 
நிறுவனத்தணால் வலரேறுக்்கபபடடுள்ளது. 
இநதப படுல்கயில் 1 .5 ைடெம் ெதுர 
கிமைணாமீடடர பரபபளவில் நிைபபகுதியிலும் 
25,000 ெதுர கிமைணாமீடடர பரபபளவில் ்கடல் 
பகுதியிலும் எண்்்ய் வளங்கள் 
இருபபதணா்கக் ்கண்டறிேபபடடுள்ளது. 1950-
்களின் பிறபகுதியிலிருநது இநதப படுல்கயில் 
எண்்்ய் எடுபபு பணி்கலள ONGC நிறுவனம் 
்தணாடஙகிேது.

1964ஆம் ஆண்டுதணான் ்கணாமவரிப படுல்கயில் 
முதன் முதலில் ஆழேணான எண்்்ய்க் 
கி்று ஒன்று அலேக்்கபபடடது. 1984ஆம் 
ஆண்டிறகுப  பிைகு  மவ்க்ேடுத்த 
லைடமரணா்கணாரபன் ஆய்வுக் கி்று்கள் 
அலேக்கும் பணி்களணால் இநதப படுல்கயில் 
பல்மவறு சிறு எண்்்ய் ேறறும் எரிவணாயு 
வேல்்கள் ்கண்டறிேபபடடன.

தமிழ்நணாடடில் ேடடும் ் ேணாத்தணாேணா்க 636 
லைடமரணா்கணாரபன் கி்று்கள் மதணாண்டப 
படடன. அவறறுள், 631 கி்று்கலள, 
எண்்்ய் ேறறும் இேறல்க எரி்கணாறறுக் 
்கழ்கம் (ONGC) மதணாண்டிேது; ேறை ஐநது 
கி்று்கலள மவறு சிை நிறுவனங்கள் 
மதணாண்டியிருநதன. அவறறுள் 329 கி்று்கள் 
ல்கவிடபபடடன. அவறறுள் 324 ஓஎன்ஜிசி 
ேறை நிறுவனங்கள் மதணாண்டிேது 5. எஞ்சிே 
307 கி்று்கள், பேன்பணாடடில் உள்ளன; 
அவறறுள், 178 கி்று்களில், லைடமரணா்கணாரபன் 

காவிரி நடல்டா்வ விடடு விலகுமைா ் ைடவராகார்்ன் அ்ாயம்?
திமுக அரசின் மீதைான எதிர்ப்ார்பபும்  

அதைன் நசயல்்ாடுகளும்
சதீஷ் சலட்சுமை்ணன்
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எடுக்கும் பணி்கள் நலட்பறறு வருகின்ைன. 
எஞ்சிே 129 கி்று்கல், பரணாேரிபபுப பணி்கள், 
்தணாழில் நுடபப பழுதுபணாரபபு்கள், பணாது்கணாபபு, 
உ்கநத நிலை இன்லே ேறறும் ்கருவி்களில் 
ம்கணாளணாறு்கள் ்கணார்ேணா்க மூடபபடடு 
உள்ளன.

்தணாடக்்கத்தில் இநதப பகுதி்களில் நிைம் 
ல்கே்கபபடுத்தும் பணி்களில் ஈடுபடட ONGC 
நிறுவனத்தினர எண்்்ய் ேறறும் எரிவணாயுக் 
கி ் று ்க ள்  அ ல ே க் ்க ப ப ட ட ணா ல் 
மவலைவணாய்பபு ்பருகும் ்படமரணாலும், 
டீெலும், எரிவணாயுவும் ேலிவணான விலையில் 
கிலடக்கும் என்று கூறினர.

ஆனணால், நணாளலடவில் தமிழ்நணாடடின் 
உ்வு உறபத்தியில் முக்கிேப பங்கணாறறும் 
்கணாமவரி ் டல்டணா விவெணாயி்களின் நிரநதரத் 
தலைவலிேணா்க லைடமரணா்கணாரபன் எடுபபுப 
பணி்கள் ேணாைப மபணாவலத ேணாரும் 
அறிநதிருக்்கவில்லை. எண்்்ய், எரிவணாயு 
எடுபபுப பணி்கள் ்தணாடஙகிே சிை 
ஆண்டு்களிமை ் டல்டணா பகுதி்களில் வணாழ்நத 
ேக்்களின் அன்ைணாட வணாழ்க்ல்கயில் மநரடி 
பணாதிபலப இபபணி்கள் ஏறபடுத்தியிருநதது.

்கணாமவரி ்டல்டணாவின் தஞ்ெணாவூர, 
புதுக்ம்கணாடலட, திருவணாரூர, நணா்கபபடடினர, 
்க ட லூ ர ,  அ ரி ே லூ ர  உ ள் ளி ட ட 

ேணாவடடங்களில் லைடமரணா்கணாரபன் 
எடுபபுப பணி்கள் விரிவுபடுத்த ் தணாடஙகிே 
உடமன ஆங்கணாஙம்க மபணாரணாடடங்களும் 
நடக்்கத் ்தணாடஙகின. அதன் உச்ெ்கடட 
நி ்கழ்வுத ணான்  ்கதி ர ணாேங்கைத்திலும் 
்நடுவணாெலிலும் நலட்பறை மபணாரணாடடங்கள். 
2019ஆம் ஆண்டு அபபடி ஒரு மபணாரணாடடத்தின் 
மபணாதுதணான் அடுத்து வரவுள்ள 6 
லைடமரணா்கணாரபன் திடடபபணி்கள் குறித்து 
நன்கு ஆரணாய்நது முடி்வடுக்்க அபமபணாலதே 
அதிமு்க அரசு ஒரு குழுலவ அலேத்தது. 
ஆனணால், அநதக் குழுவின் இறுதி அறிக்ல்க 
்வளிவரமவ இல்லை.

கெ்கவமடுத்்த ் ெட்கரா்கார்பன் ்பணி்கள்

்நடுவணாெல், ்கதிரணாேங்கைம் உள்ளிடட 
்க ணா வி ரி  ் ட ல் ட ணா  ப கு தி ்க ளி ல் 
லைடமரணா்கணாரபன் எடுபபதறகு விவெணாயி்கள் 
ேத்தியில் ்கடும் எதிரபபு கிளம்பி 
மபணாரணாடடங்கள் ் வடித்த சூழலில் ஒன்றிே 
அரசும் சிை ்கணாைத்திறகு அலேதி ்கணாத்து 
வநதது . ஆனணால், 2016ஆம் ஆண்டு 
உருவணாக்்கபபடட Open Acreage Licensing Pol-
icy மூைம் லைடமரணா்கணாரபன் எடுபபதற்கணான 
ஏை நடவடிக்ல்க்கலள ஒன்றிே அரசின் 
்படமர ணாலிேத்துலை  அலேச்ெ்கம் 
அறிமு்கபபடுத்தியிருநதது. அதன் கீழ் 5 ்கடட 
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ஏைம் நலட்பறைது. மவதணாநதணா உள்ளிடட பை 
நிறுவனங்களுக்கு இநதிேணா முழுவதும் பல்மவறு 
எண்்்ய் வேல்்களில் லைடமரணா்கணாரபன் எடுக்்க 
வருவணாய்ப பஙகீடு ஒபபநதம் வணாயிைணா்க அனுேதி 
வழங்கபபடடது.

இநத ஏைங்களின் வணாயிைணா்க ஒபபநததில் 
ல்க்ேழுத்திடட மவதணாநதணா , ஓ .என்.ஜி.சி . 
நிறுவனங்கள் 2019ஆம் ஆண்டு ேடடும் தமிழ் நணாடு 
ேறறும் புதுச்மெரியில் ்ேணாத்தேணா்க 4 8 9 
லைடமரணா்கணாரபன் கி்று்கள் அலேக்்கச் 
சுறறுச்சூழல் அனுேதி ம்கணாரி விண்்பபம் ் ெய்தது 
விவெணாயி்கள் ேத்தியில் ்கடும் ்்கணாநதளிபலப 
ஏறபடுத்திேது. இதில் மவதணாநதணா நிறுவனம் ேடடும் 
341 கி்று்கள் மதணாண்ட அனுேதி ம்கணாரியிருநதது.

்ெட்கரா்கார்பன் ்பணி்களுக்கா்க நீரத்துப க்பா்கச 
வெய்�ப்பட்்ட சுற்றுசசூழல ்பாது்காபபு விதி்கள்

புதிே லைடமரணா்கணாரபன் எடுபபுக் ் ்கணாள்ல்கயின் 
கீழ் பேன் ் பறை நிறுவனங்களுக்கு மேலும் உதவிடும் 
வல்கயில் பல்மவறு சூழல் பணாது்கணாபபுச் ெடடங்கலளத் 
தளரத்தும் நடவடிக்ல்கயிலும் ஒன்றிே அரசு 
இைஙகிேது.

2 0 1 9 ஆ ம்  ஆண்டில்  ்க ட ற ப கு தியில் 
லைடமரணா்கணாரபன் கி்று்கள் அலேபபதறகுக் 
்கடற்கலர ஒழுஙகுமுலை ேண்டை (CRZ) அனுேதி 
்பறுவதிலிருநது விைக்்களிக்்க மவண்டும் என்று 
்படமரணாலிேத்துலைேணானது ஒன்றிே சுறறுச்சூழல் 
துலையிடம் ம்கணாரிக்ல்க விடுத்தது. ஆனணால், 
தறமபணாலதே சூழலில் இநத அனுேதிலே வழங்க 

முடிேணா்தனச் சுறறுச்சூழல் துலை 
ேறுத்தது.

நிைம் ேறறும் ்கடறபகுதியில் உள்ள 
எண்்்ய் ேறறும் எரிவணாயு 
எடுபபதற்கணான ஆய்வுக் கி்று்கள் 
அலேபபதறகு இனிமேல் ஒன்றிே 
அரசின் சுறறுச்சூழல் அனுேதி 
அவசிேமில்லை என்றும் ேணாநிை 
அரசின் அனுேதிமேணாடு ஆய்வுக் 
கி்று்கலள அலேக்்கைணாம் என்ை 
வல்கயில் சுறறுச்சூழல் தணாக்்க 
அறிவிக்ல்க 2006ல் ஒன்றிே சுறறுச்சூழல் 
துலை திருத்தம் ் ்கணாண்டு வநதது. இது 
்தணாடரபணான திருத்தபபடட 
அறிவிக்ல்க 2020ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 
18ஆம் மததி அரசிதழில் ் வளிேணாகிேது.

விெொயி்கள் மற்றும அரசி�ல ்கட்சியினர 
க்பாராட்்டம

ஒரு பக்்கம் புேல் மவ்கத்தில் புேல் 
மவ்கத்தில் கி்று்களுக்கு அனுேதி. 
ேற்ைணாரு பக்்கம் நிறுவனங்களுக்குச் 
ெணாத்கேணா்கச் ெடடங்கலள வலளபபது, 
விதி்கலளத் தளரத்துவது எனப 
்பரும் தணாக்குதமை தமிழ் நணாடடின் 
மீது நி்கழ்த்தபபடடது. இதன் 
விலளவணா்க 2019, 2020ஆம் ஆண்டு்களில் 
தமிழ் நணாடு முழுவதும் பல்மவறு 
விவெணாே அலேபபு்களின் ்தணாடர 
ம ்க ணா ரி க் ல்க ்க ள்  ே ற று ம் 
மபணாரணாடடத்லதக் ்கருத்தில் ் ்கணாண்டு 
அபமபணாலதே எதிர்கடசிேணான திமு்க 
உள்ளிடட பை ்கடசி்களும் இநத 
லைடமரணா்கணாரபன் திடடங்களுக்கு 
எதிரணா்கப ்பரிே அளவிைணான 
மபணாரணாடடங்கலள நடத்தினர.

ெட்்டம இ�ற்றி� அதிமு்க

இபமபணாரணாடடங்களின் தணாக்்கம் 
அடுத்து வரவுள்ள மதரதல்்களில் 
எதி்ரணாலிக்கும் என்பலத அறிநதிருநத 
அபமபணாலதே ஆளும் ்கடசிேணான 
அதிமு்க 2020ஆம் ஆண்டில் ”தமிழ்நணாடு 
பணாது்கணாக்்கபபடட மவளணாண் ேண்டை 
மேம்பணாடு ெடடம்” ஒன்லை இேறறிேது. 
அதன் மூைம் தஞ்ெணாவூர, திருவணாரூர, 
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ந ணா ்க ப படடினம்  ே ணாவடடங்களில் 
முழுலேேணா்கவும் ்கடலூர ேறறும் 
பு து க் ம்க ணா டலட  ே ணா வடடங ்களில் 
பகுதிேணா்கவும் புதிே லைடமரணா்கணாரபன் 
திடடங்களுக்குத் தலட விதிக்்கபபடடது. ஒரு 
்தணாடக்்க அளவில் இது வரமவற்கபபட 
மவண்டிே ெடடம் என்ைணாலும் இதில் பை 
மபணாதணாலே்களும் இருநதன.

குறிபபணா்க ஏற்கனமவ ் ெேல்படடு வரும் 
கி்று்கலள இநதச் ெடடத்தணால் தடுக்்க 
இேைணாது. மேலும் எண்்்ய் சுத்தி்கரிபபு 
நிலைேங்கள் மபணான்ைவறலையும் இநதச் 
ெடடம் தடுக்்கவில்லை. இதனணால் 
்கணாமவரி ்டல்டணா பகுதிலே 
முழுலேேணா்கப பணாது்கணாக்்க 
முடிேணாத சூழல் உருவணாகிேது.

திமு்க ஆட்சியின் மீ்தான எதிர்பாரபபும 
அ்தன் வெ�ல்பாடும

இநத நிலையில்தணான் 2021ஆம் 
ஆண்டு நலட்பறை ெடடேன்ைத் 
மதரதலுக்கு முன் லைடமரணா 
்கணாரபன் உள்ளிடட திடடங்கலளத் 
தடுத்து நிறுத்துமவணாம் என தனது 
மதரதல் அறிக்ல்கயில் கூறியிருநத 
திமு ்க ப  ் ப ருவ ணா ரி ே ணான 
்தணாகுதி்கலளக் ல்கபபறறி 
ஆடசிேலேத்தது.

ஆ ட சி ே ல ே த் த  ஒ ரு 
ேணாதத்திமைமே ஓ.என்.ஜி.சி. 
நிறுவனம் ்கடலூர, அரிேலூரில் 
லைடமரணா்கணாரபன் எடுபபதற்கணான 
கி்று்கலள அலேக்்கச் சுறறுச்சூழல் 
அனுேதிலே தமிழ் நணாடு அரசிடம் 
ம்கணாரியிருநதது. விண்னபபிக்்கபபடட சிை 
நணாட்களுக்குள்ளணா்கமவ அநத விண்்பபத்லத 
நிரணா்கரித்தது தமிழ் நணாடு அரசு. மதரதல் 
அறிக்ல்கயில் கூைபபடடுள்ள வணாக்குறுதி்கலள 
முழுலேேணா்க நிலைமவறறும் மநணாக்கில் 
ஏ ற ்்கன மவ  ் ெ ேல் படடு  வரும் 
லைடமரணா்கணாரபன் கி்று்கலளயும் 
நிறுத்துவதற்கணா்கத் தணான் தறமபணாது புதிே குழு 
ஒன்லை தமிழ் நணாடு அரசு நிேமித்துள்ளது.

புதி� குழு

2019ஆம் ஆண்டில் 6 கி்று்கள் அலேக்கும் 

பணி குறித்து ஆரணாே அலேக்்கபபடட 
குழுவணானது ்கடநத ஆ்கஸ்ட 9ஆம் மததி 
திருத்திேலேக்்கபபடடது. தமிழ் நணாடு திடடக் 
குழு உறுபபினரணா்கப மபரணாசிரிேர சுல்தணான் 
இஸ்ேணாயில் தலைலேயில் ஏழு உறுபபினர்கள் 
இக்குழுவில் இடம்்பறறுள்ளனர. 2020ஆம் 
ஆண்டுச் ெடடம் மபணாலில்ைணாேல் தமிழ் நணாடு 
மு ழு வ து ம்  ந ல ட ் ப ற று  வ ரு ம் 
லைடமரணா்கணாரபன் பணி்களணால் நிைத்தடி நீர, 
ேண், மேறபரபபு நீர, பயிர, தணாவரம், ்கணாறறு, 
்கடல் நீர உடபுகுதல் உள்ளிடட பல்மவறு 
பணாதிபபு்கள் குறித்து ஆரணாய்நது நணான்கு 

ேணாதங்களுக்குள் அறிக்ல்க 
ெேரபபிக்குேணாறு இக்குழுவிறகு 
உத்தரவிடபபடடுள்ளது.

அண்லேயில் ்வளிேணான 
ஐ.பி.சி.சியின் அறிக்ல்கேணானது 
ேனிதர்களின் ்ெய்ல்பணாடு 
ேடடுமே உை்க ் வபபேேேணான 
தறகு முக்கிேக் ்கணார்ம் 
என்பலத அறிவிேல் பூரவ 
ஆதணாரங்களுடன் நிரூபித்து 
விடடது. ஐக்கிே நணாடு்கள் 
ெலபேணானது அடுத்தப 
பத்தணாண்டு்கலளச் சூழலிேல் 
அலேபபு்கலள ேறுசீரலேப 
புக் ் ெய்து ேணாறைத்லத மநணாக்கி 
ந்கர மவண்டிேதற்கணான 
்க ணா ை ்க ட ட ே ணா ்க 
அறிவித்துள்ளது. பணாரிஸ் 
ஒ ப ப ந த த் தி ன்  அ டி ப 

அலடயில் பசுலே இல்ை வணாயுக்்களின் 
்வளிமேறைத்லத ்கடடுபபடுத்தினணாலும் கூட 
இநத நூறைணாண்டின் இறுதியில் புவியின் 
ெரணாெரி ் வபபநிலை 2° ் ெல்சிேஸ் அளவிறகு 
உேரநது விடும் என்று ஐ.பி.சி.சி.யின் Climate 
Change 2021: The Physical Science Basis அறிக்ல்க 
கூறுகிைது. இநத நிலையில் புலதபடிவ 
எரி்பணாருட்கள் பேன்பணாடலட நணாம் குலைக்்க 
மவண்டிே ்கடடணாேத்தில் இருக்கிமைணாம். 
திமு்கத் தலைலேயிைணான தமிழ் நணாடு அரசின் 
இக்குறிபபிடட நடவடிக்ல்கேணானது ்கணாரபன் 
ெேநிலைலே விலரவில் தமிழ் நணாடு 
எடடுவதற்கணான முதல் படிேணா்கமவ 
பணாரக்்கபபட மவண்டும்.

ஐக்கிய நாடுகள் 
ச்பயானது அடுத்தப் 
பத்தாணடுக்ளைச் 

சூழலியல் 
அ்மைப்புக்ளை 
மைறுசீர்மைப் புச் 

சசய்து மைாற்றத்்த 
்நாக்கி நகர 

்வணடியதறகான 
காலகட்டமைாக 

அறிவித்துள்ளைது. 
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மிகவும் சநர்த்தியவாகவும். நிண்றய நிலவுலகம் �வார்ந்த 
பிரச�ணனைகள் சிக்கலகண்ள அலசும் விதைவாக வந்து 
தகவாண்டுள்்ளது. அதில முத்தவாயப்பவாக சூைலியல �வார்ந்த 
கணதகள், ஓவியஙகள்(சிறுவர்), கவிணதகள், நவாவலகண்ளயும் 
அறிமுகம் த�யவது. பணடப்புகண்ள வரசவறபது. நவான் கூட 
சூைலியல நவாவணல ததவாடரவாக பூவுலகில தவளியிட 
நிணனைத்சதன். �ந்தவாணவ புதுப்பிக்க சவண்டும். 

-துொர்கா ொமிநா்தன்

இதழின் தரம் எப்சபவாதும் முன் ைவாதிரியவாகசவ இருந்து 
வந்துள்்ளது. சூைலியணல தமிழில அறிமுகப்படுத்தியதில 
பூவுலகு இதழ் தபரும் பஙகவாறறியுள்்ளது. பூவுலகு மின்மினி 
இதழ் மீண்டும் அசச�்ற சவண்டும் என்பது என்னுணடய 
விருப்பம்.

க்த்ெ�ான மாற்றைம:

இதணை வவா�கர்களிடம் தகவாண்டு த�லவதில தபரும் 
சுைக்கம் பூவுலகு இதழ் நிர்வவாகத்திடம் உண்டு. �ந்தவா 
த�லுத்தியும் ததவாணலசபசியில அணைத்துச த�வாலலியும்கூட 
இதழ் ணகக்கு வந்து ச�ர்ந்த்திலணல. நவான் இதுவணர மூன்று 
முண்ற �ந்தவா த�லுத்தி இருந்தும் தைவாத்தசை நவான் 
மூன்றுமுண்ற ைட்டுசை இதழ் தபறறிருப்சபன்.இணத ைட்டும் 
தயவுத�யது நிவர்த்தி த�யயுஙகள். 

– ெம்பத்குமார, அவிநவாசி.

ஆரம்ப கவாலத்தில நண்பர் தநடுஞத�ழியன் ைறறும் 
குழுவினைர் தகவாண்டு வந்த இதழ்கள் முதல வவாசித்துக் 
தகவாண்டிருக்கிச்றன். இணடயிணடசய ததவாயவுகள் 
இருந்தவாலும், நவான் பல கவாலம் �ந்தவா கட்டவாைல விட்டு 
சபவானைவாலும், ஏசதவா ஒரு விதத்தில எனைக்கு மீண்டும் வந்து 
ச�ர்கி்றது. மிக்க ைகிழ்சசி. தமிைகத்தில ைக்கள் �வார்ந்த 
ைக்களின் வவாழ்ணவ பவாதிக்கும் சுறறுப்பு்ற சூைல சகடுகண்ள 
எடுத்துச த�வாலல, பூவுலகு இன்று மிகப்தபரிய பவாலைவாக 
அணைந்துள்்ளது,  ஒரு நீண்ட கவால வவா�கரவாக தபருணை. 
அசத �ையம் பூவுலகு தவறும் பத்திரிணகயவாக ைவாத்திரம் 
இலலவாைல, ஒரு இயக்கைவாக ைவாறியிருக்க சவண்டும், பி்ற 
இயக்கஙகண்ள ஒன்றிணைக்க சவண்டும் என்பது 
என்னுணடய எண்ைம். இன்ண்றய சூைலில, தமிைகம் 
ைவாத்திரம் அலல, இந்தியவா, ைறறும்தமிழ் சபசும் இதர 
நவாடுகளுக்கும் அழுத்தைவாக சூைல குறித்த குழுக்கள், 
ஊடகஙகள் ைறறும் சூைல அரசியல குறித்த பவார்ணவ எடுத்து 
த�லலசவண்டிய அவ�ர நிணலயில நவாம் இருக்கிச்றவாம். 
இன்னைமும் amateur ைறறும் volunteer ணவத்து இயஙகவாைல, 

ஆரவாயசசியவா்ளர்கள், முழு சநர ஆயவவா்ளர்கள் தகவாண்டு 
உலக அ்ளவில இயஙக துவஙக சவண்டும். 

– ொெ்கர.

சுறறுசசூைல குறித்த ஆைைவானைப் புரிதணலப் பரவலவாக்க 
தமிழில உள்்ள முக்கியைவானை த்ளம் பூவுலகு இதழ். சைலும் 
சுறறுசசூைல �வார்ந்த ஒரு ஆக்கப்பூர்வைவானை உணரயவாடணலத் 
ததவாடஙகவும் சபருதவியவாக உள்்ளது. ஆனைவால சுறறுசசூைல 
ைவாசு அலலது இயறணக இைக்கமிலலவாத த�யலபவாடுக்ளவால 
ஏறபடும் பவாதிப்புகண்ளப் பறறிசய அதிகைவானை கட்டுணரகள் 
உள்்ளனை. ஆக்கபூர்வைவானை த�யலபவாடுகண்ளயும் 
தவளிக்தகவாைர்வதவால வவா�கர்கண்ள ஊக்கப்படுத்தி 
தூண்டுவதுடன் த�யலபடவும் வழிகவாட்டும். இதனைவால நம் 
இயறணகசயவாடு இணயந்த வவாழ்வு என்்ற எதிர்கவாலத்ணத 
சநவாக்கிய பயைம் விணரவுபடும். 

– வெைந்்தரராஜன்.

அணனைத்துலக சுறறுசசூைல ைட்டுைலலவாைல 
நம்மிணடசய உள்்ள சுறறுசசூைல சீர்க்சகட்டிணனை 
எளிசயவார்க்கும் புரியும் வண்ைம் உள்்ளது. விலஙகுகள் 
பறறிய கட்டுணரகள் அதிகம் இடம்தபற்றவால இன்னும் நலம்.

– முணனைவர். ்க. குமார.
இதுவணர தவளிவந்த அணனைத்து பூவுலகு இதணையும் 

http://poovulagu.org பதிசவற்றம் த�யயலவாம். ஏறகனைசவ 
பதிசவற்றப்பட்ட இதழ்கண்ள (http://poovulagu.org/?page_
id=859) வவாசிக்க/பதிவி்றக்கம் த�யயமுடியவிலணல. பூவுலகு 
இதழுக்கு கூடுதலவாக, சுறறுசசூைல, வனைம் ைறறும் கவாட்டுயிர் 
பவாதுகவாப்பு �வார்ந்த ஆரவாயசசி கட்டுணரகண்ள தமிழ் 
தவளிக்தகவாண்டுவர ISSN எண் தபறறு (https://www.issn.
org) ஆரவாயசசி இதழ் ஒன்ண்ற உருவவாக்கலவாம். என்ணனை 
சபவான்்ற ஆரவாயசசியவா்ளர்கள் ஆஙகிலத்தில தவான் கட்டுணரகள் 
எழுதுகிச்றவாம், ஆரவாயசசி கட்டுணரகண்ள தமிழில எழுத 
சைறத�வான்னை ஆரவாயசசி இதழ் ஒரு ஊடகைவாக இருக்கும்.

– ஷங்கர பிர்காஷ்.

வாசகர் கடிதஙகள்

பூவுலகு இதழ் குறித்து கருத்து ததரிவித்த 
வவா�கர்களுக்கு நன்றி. புத்தகம் கிணடப்பதிலணல முதல 
பலரும் கூறிய கருத்துகள் அணனைத்ணதயும் பரிசீலித்து 
வருகிச்றவாம். ததவாடர்ந்து அடுத்தடுத்த இதழ்கள் 
உஙகண்ள வந்தணடயும். படித்து விட்டு உஙகள் 
கருத்துக்கண்ள எஙகளுக்குத் ததரியப்படுத்துஙகள். 

– ஆசிரியர்.
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குபலப்கலளப பறறி படிக்்கவும் எழுதவும் 
்தணாடஙகிேதிலிருநமத ்ென்லனயின் 
குபலபக் கிடஙகு்கலள மநரில் ்ென்று 
பணாரத்து ஆழேணா்க அவறலை அவதணானிக்்க 
மவண்டு்ேன்பது எனது நீண்டநணாள் ஆவல். 
உடன் அலழத்துச் ் ெல்ைப ் பணாருத்தேணான 
நண்பர ஒருவலர ெநதித்தமபணாது அவர தன் 
்கல்லூரி நணாட்களின் தணான் அதற்கணா்க எடுத்த 
முேறசிலே என்மனணாடு பகிரநது்்கணாண்டணார.  

குபலபக் கிடஙகு்கலளப பணாரலவயிட 
ெம்பநதபபடட அரசுத் துலையிடம் அனுேதி 
்பறுவது அவசிேம். அபபடி அநத 
அனுேதிக்்கணா்க அலைநதமபணாது இறுதியில் 
அனுேதிக் ்கடிதத்தில் ல்க்ேழுத்திடட 
அதி்கணாரி ்ெணான்னதணா்க அவர ்ெணான்ன 
விஷேம் என்லன அதிரச்சிேலடேச் ் ெய்தது. 
“நீங்க உங்கமளணாட ்ெணாநத ரிஸ்க்ைதணான் 
அதுக்குள்மள மபணா்கப மபணாறீங்க. உைகில் 
என்ன்வல்ைணாம் ் தணாறறு விேணாதி்களுக்்கணானக் 

கிருமி்கள் உள்ளனமவணா அத்தலனயும் அஙம்க 
இருபபதற்கணான வணாய்பபு்கள் உண்டு. 
என்்ன்வல்ைணாம் நச்சு மவதிப்பணாருட்கள் 
உைகில் புழக்்கத்தில் உள்ளனமவணா அலவ 
எல்ைணாவறறுக்கும் நீங்கள் இைக்்கணா்க 
வணாய்பபு்கள் உண்டு. சிை நிமிடங்கள் அஙம்க 
உைணாவுவதுகூட உங்களுக்குக் ்கடுலேேணானப 
ப ணா தி ப பு ்க ல ள  ஏ ற ப டு த் த ை ணா ம் . 
அதி்கணாரி்களணாகிே நணாங்கமள அவறறினுள் 
நுலழவதில்லை. தனிபபடட முலையில் 
ேணா்வர்களணாகிே நீங்கள் அஙம்க ் ெல்வலத 
நணான் ஏற்கவில்லை. இதறகுமேல் உங்கள் 
விருபபம்.” என்றிருக்கிைணார. இலதக் ம்கடட 
நண்பர அனுேதி ்பறை பிைகும் முடிலவ. 
ேணாறறிக்்்கணாண்டு தனது திடடத்லதத் 
ல்கவிடடிருக்கிைணார. எனக்கும் இலதக் ம்கடட 
பின்னர குபலபக் கிடஙகு்களினுள் நுலழயும் 
மபரணாலெ அத்மதணாடு முடிவுக்கு வநதது.

குபலப்களுக்கு ஒரு ேநதிரெக்தி உண்டு. 

குப்பையின் 
முகம்

ஜீ்யா டாமின்.மை
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ஒரு நணாடடின் வளரச்சி  அதி்கரிக்்க அதி்கரிக்்க 
குபலப்களும் அதி்கரிக்கும். நணாம் ஒரு நணாலளக்கு 
எவவளவு குபலப்கலள உருவணாக்குகிமைணாம் 
என்பமதணாடு ஒரு பழஙகுடி ெமூ்கம் எவவளவு 
குபலப்கலள உருவணாக்்கக்கூடும் என்பலதயும் 
ஒபபிடடுப பணாருங்கள் இநத உண்லே புரியும். 
நணா்கரீ்கமும் வளரச்சியும் இல்நது பு்ரநது 
்பறும் பிள்லள்கள்தணான் குபலப்கள்மபணாலும்! 
இவவிடத்தில்  ஒரு  ்க ணா மடணாடிலே 
நம்மிடமிருநது பிரித்துக்்கணாடட நணாம் 
பேன்படுத்தும் ‘நணா்கரீ்கம்’ என்ை வணாரத்லதமே 
எத்தலன அரு்வறுபபணானது என்பலதப 
புரிநது்்கணாள்ள முடியும்.

ஒரு தனிநபர ெரணாெரிேணா்க ஒருநணாளில் 
உருவணாக்கும் குபலபயின் எலடலேக் 
்க்க்கிடடணால் ்கனடணா, மி்கக்குலைநத 
வித்திேணாெத்தில் அ்ேரிக்்க ஐக்கிே நணாடு்கலள 
விஞ்சி மி்க அதி்கக் குபலப உறபத்தியுடன் 
உைகின் முதலிடத்லதப ்பறுகிைது. 
இநதிேணாவின் தனிநபர குபலபலேவிட இது 
7 ேடஙகுக்கும் மேல் அதி்கேணாகும் . 
இநதிேணாலவமே எடுத்துக்்்கணாண்டணால் 
முன்மனறிே ேணாநிைங்கள் பின்தஙகிே 
ேணாநிைங்கலளவிட அதி்கேணா்கக் குபலபலே 
உருவணாக்குகின்ைன. முன்மனறிே ந்கரங்கள் 

பின்தஙகிே ந்கரங்கலளவிட அதி்கேணா்கக் 
குபலபலே உருவணாக்குகின்ைன. ந்கரங்கள் 
கிரணாேங்கலளவிட அதி்கேணா்கக் குபலபலே 
உருவணாக்குகின்ைன. ஒரு கிரணாேத்தின் வெதிமிக்்க 
ஒரு குடும்பம் வறுலேயில் உழலும் ஒரு 
குடும்பத்லதவிட மி்க அதி்கக் குபபலபலே 
உருவணாக்குகிைது. 

2016 ஆம் ஆண்டு ்க்க்குபபடி இநதிேணா 
வருடத்துக்கு சுேணார 5.2 ம்கணாடி ் ேடரிக் டன் 
குபலப்கலள உருவணாக்குகிைது .  இது 
ஒ வ ்வ ணா ரு வ ரு ட மு ம்  ம வ ்க ே ணா ்க 
அதி்கரித்துக்்்கணாண்மட வருகிைது. ் ென்லன 
ந்கரம் ேடடுமே அரசின் புள்ளிவிபரங்கள்படி 
சுேணார 18 ைடெம் ் ேடரிக் டன் குபலப்கலள 
ஒரு வருடத்தில் உருவணாக்குகிைது. ெரணாெரிேணா்க 
இநதிே ந்கரவணாசி ஒருவர ஒரு நணாலளக்கு 400 
முதல் 450 கிரணாம் குபலபலே உருவணாக்குகிைணார. 
சிறு ந்கரங்களில் இது சுேணார 250 கிரணாமுக்குக் 
குலைவணான அளவிலும் ் பரு ந்கரங்களில் 500 
கிரணாமுக்கு மேலும் உள்ளது (மேற்கண்டப 
புள்ளி விபரங்கள் Centre for Science and Envi-
ronment இன் NOT IN MY BACKYARD 
புத்த்கத்திலிருநது எடுக்்கபபடடலவ.) 

இநதிேணாவில் திடக்்கழிவு்களில் ேட்கணாக் 
குபலப்களின் அளவு ெரணாெரிேணா்க 40 முதல் 
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60 விழுக்்கணாடு என்று எடுத்துக்்்கணாண்டணால் 
அதி்கபடெ ேட்கணாக்  குபலப்கலள 
வருேணானத்தில் மேல்தடடு ேக்்களும் 
குலைநதபடெ ேடகும் குபலப்கலள 
்பணாருளணாதணாரத்தில் பின்தஙகிே வகுபபு 
ேக்்களும் உருவணாக்குகின்ைனர. அதணாவது 
குபலபயின் அளவிலும் எலடயிலும் 
தரத்திலும் மேணாெேணா்கக் – ல்கேணாள இேைணாதக் 
்கழிவு்கலள மேல்தடடு வரக்்கமே உறபத்திச் 
்ெய்கிைது. ஒரு உேரதடடு ேறறும் ஒரு 
பின்தஙகிே வரக்்கத்லதச் ெணாரநதப பிள்லள்கள் 
இருவரின் ் ேணாத்த விலளேணாடடுச் ெணாதனங்கள் 
ேறறும் அவர்களின் ்ேணாத்த உலட்கள் - 
உலடலே்கலள ்கறபலன ்ெய்து 
ஒபபிடடுக்்்கணாள்ளுங்கள். ேணாருலடேது 
எலட அதி்கேணா்க இருக்கும்? ேணாருலடேது 
விலரவில் குபலபயில் வீெபபடடு ேணாறறீடு 
்ெய்ேபபடும்? என்ை ம்கள்வி்களுக்்கணான 
விலடலேச் சிநதித்தணால் வரக்்கமும் குபலபயும் 
எபபடி ஒன்மைணா்டணான்றுப பின்னிப 
பில்நதிருக்கின்ைன என்பலத நன்கு உ்ர 
முடியும். 

ஆனணால், அமத மநரத்தில் சு்கணாதணாரக்ம்கடு 
பறறிமேணா இல்லை குபலப பறறிமேணா ஒரு 
்கணாடசி நம் ்கண்முன் விரிநதணால் எநத 
வரக்்கத்தினர அல்ைது எநத வரக்்கத்தினரின் 
வணாழிடங்கள் நம் ேனக்்கண்ணில் மதணான்றும் 
என்பலத உ்ர முறபடடணால் இஙகு ஒரு 
விசித்திரம் புைபபடும். ஒரு திலரபபடத்தில் 
துணி ் வளுக்கும் ் தணாழிைணாளி பணாத்திரத்தில் 
நடித்த நடி்கர ்கவுண்டேணி “உை்கத்தில் 
இரண்மட ெணாதி்கள்தணான் உண்டு. ஒன்று 
துணிலே அழுக்்கணாக்குகிை ெணாதி; இன்்னணான்று 
துணிலேத் துலவக்கிை ெணாதி” என்பணார. அமத 
மபணான்று ் ெணால்வதணானணால் ‘இஙகு இரண்மட 
ெணாதி்கள்தணான். ஒன்று குபலபலே உருவணாக்குகிை 
ெணாதி. இன்்னணான்று அநதக் குபலபயில் 
உழல்வதற்கணா்கவும் அலதக் ்கணாைமுழுதும் 
சுேபபதற்கணா்கவும் ்கடடலேக்்கபபடடிருக்கும் 
ெணாதி’.

்பணாதுவணா்கக் குழநலத்களிடம் மபசும்மபணாது 
அவர்களுக்குப புரியும் வித்த்தில் இலத நணான் 
ஒரு எடுத்துக்்கணாடடுடன் ் ெணால்வதுண்டு. ஒரு 
குழநலதயின் ல்கயில் ஒரு 500 ரூபணாேத் 
தணாலளயும் இன்்னணாரு குழநலதயின் ல்கயில் 

10 ரூபணாய்த் தணாலளயும் ் ்கணாடுத்துச் ் ென்லனக் 
்கடற்கலரயில் உங்களுக்குப பிடித்தலத 
வ ணா ங கி க் ்்க ணா ள் ளு ங ்க ள்  எ ன் று 
்ெணால்லிேனுபபுவதணா்கக் ்்கணாள்மவணாம். 
குறிபபிடட மநரம் ்கடநததும் அவர்கள் 
திரும்பி வரும்மபணாது அநத ஐநூறு ரூபணாய் 
்பறறுக்்்கணாண்ட சிறுவன் அவனுக்குப 
பிடித்த விலளேணாடடுச் ெணாதனங்கள், தண்ணீர 
புடடி, குளிரபணானங்கள், ் நணாறுக்குத் தீனி்கள் 
மபணான்ை ஏரணாளம் ் பணாருட்கலள வணாஙகிவிடடு 
ஏரணாளம் குபலப்கலளக் குறிபபணா்க ேட்கணாக் 
குபலப்கலள உருவணாக்கியிருபபணான். அதுமவ 
பத்து ரூபணாய் ் பறறுக்்்கணாண்ட சிறுவனுக்கு 
்கணாகிதத்தில் ்பணாதிேபபடடச் சுண்டல் 
அல்ைது மவரக்்கடலைலேவிட அவன் 
விரும்பினணாலும் ஏதும் வணாஙகும் ெணாத்திேம் 
இருக்்கணாது. இல்லை்ேனில் அதி்கபடெம் 
அவன் ஒரு ் நணாறுக்குத் தீனிப ் பணாடடைத்லத 
வணாஙகியிருபபணான்.

அடுத்த நணாள் ்கணாலை விடிநததும் 500 
ரூபணாய்க்கு குபலப உருவணாக்கிேச் சிறுவனின் 
அபபணா ்கடற்கலரயில் ைணாேணா்க நலடபபயிறசி 
்ெய்யும்மபணாது 10 ரூபணாய்க்்கணாரன் த்கபபன் 
ஒரு ல்கயுலைமேணாச் ்ெருபமபணாகூட இன்றி 
்கணாறறில் ஆங்கணாஙம்கப பைநது்்கணாண்டிருக்கும் 
அநத உேரதடடுக் குபலப்கலளத் தன் 
பிலழபபுக்்கணா்கப ் பணாறுக்கிக் ் ்கணாண்டிருபபணார. 

்வயிமைணா - ேலழமேணா இல்லை இரமவணாப 
-  ப ்க மை ணா  மூக்ல்க த்  துலளக்கும் 
துரநணாறைத்துக்கும் மூச்சுத்தி்ைச் ்ெய்யும் 
புல்கக்கும் இலடமே அரு்வறுபபு ் ்கணாள்ளச் 
்ெய்யும் பேன்படுத்தித் தூக்கிவீெபபடட 
டேபருக்கும் நணாபகினுக்கும் இலடமேக் 
ல்கலேவிடடு ்நகிழிபலபலேத் துளணாவி 
எடுக்கும் அநத ேனிதர்கலளப பணாருங்கள். 

ேணாரிவர்கள்? 

்கருத்துபமபணானக் கிழிநதப புடலவயின் 
மீது ்தணாள்தணாளத்தச் ெடலடலே 
அணிநதபடித் திரியும் இநதப ் பண் ேணாரணா்க 
இருக்கும்? உட்ைஙகும் ஈ ்ேணாய்த்தணாலும் 
்கடற்கலரயில் விலளேணாடும் சிறுவலனபமபணாை 
உத்மவ்கத்துடன் அமத மநரத்தில் கூரிேக் 
்கண்்களுடன் குபலப்கலளத் துளணாவிேபடிப 
பவனிவரும் இநதச் ெடலடேணிேணாதச் 
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சிறுவன் ேணார? இரண்டு ்கணால்்களிலும் 
் வ வ மவ று ச்  ் ெ ரு ப பு ்க ளு ட ன் 
்நகிழிபலபலேக் ல்கயுலைேணாக்கிேபடி 
குபலபலேக் கிழறிக்்்கணாண்டிருக்கும் இநதப 
்பரிேவர ேணார? புழுதி பைக்கும் ேண்ணில் 
பு ரண்டு மிதிபடடலதப  ம ப ணாை த் 
ம த ணா ற ைேளிக்கும்  இ ந த  மு்கங்கள் 
எவருலடேலவ? 

இன்்னணாரு புைமேணா இநத மு்கங்களின்மீது 
எச்சில் மெணாறு முதல் தன் வீடடின் அத்தலன 
அழுக்ல்கயும் மெரத்து வீசி்ேறிநத மு்கங்கள் 
எவருலடேலவ? இதுதணான் குபலபயின் மு்கம். 
ம்கணார மு்கம். முலட நணாறை்ேடுக்கும் மு்கம்.  
பர்கரும் பீடெணாவும் ெணாபபிடும் நவீனர்கள் 
பணாரக்்க விரும்பணாத மு்கம். ெமூ்க அநீதியின் 
மு்கம். சூழல் அநீதியின் மு்கம். 

குபலப ் வறும் சூழல் சிக்்கல் அல்ை. அது 
ஒரு ெமூ்கச் சிக்்கல். ெமூ்க நீதிச் சிக்்கல். 

ம ே ட டு க் கு டி ்க ள ணா லு ம்  ஆ ழு ம் 
வரக்்கத்தணாலும் புைக்்கணிக்்கபபடட ேனிதக் 
்கழிவு்கலள அ்கறறும் ் தணாழிைணாளர்களின் மீது 
விழும் குலைநதபடெக் ்கவனம்கூட இநதக் 
குபலப்கலளக் ல்கேணாளும் முலைெணாரணா / 
ெணாரநதத் ் தணாழிைணாளர்கள்மீதுப படிவதில்லை. 
முன்னவர விஷவணாயு தணாக்கி உடனடிேணா்க 
உயிரிழக்கிைணார. பின்னவர ்்கணாஞ்ெம் 
்்கணாஞ்ெேணாய் நச்சுக்்கழிவு்களில் அமிழ்நது 
ெணாகிைணார . ஆஙகிைத்தில் இவர்கலள 
்கவுரவபபடுத்துவது மபணான்ை ‘Garbage worriors’ 
என்ை பதம் பேன்படுத்தபபடுகிைது. சு்கணாதணாரப 
பணிேணாளர்கள் அல்ைது தூய்லேப 
பணிேணாளர்கள் என்ை ்பரேர்களுக்குள் 

அடக்கிவிட முடிேணாத நம் குபலப்கலளப 
்பணாறுக்கி வயிறலைக்்கழுவும் இன்னும் 
தமிழில் ்பேரலவக்்கபபடணாத இநத எளிே 
ேனிதர்கலளக் குறித்து நணாம் எபமபணாது 
சிநதிக்்கப மபணாகிமைணாம்? 

‘என்னப்பத்த ஆத்தணா’ என்று அம்ேணாவின் 
பு்கலழப பணாடிக்்்கணாண்மட அவளது இறுதி 
மூச்சுவலர அவள் உலழபலப உறிஞ்சி சு்க 
வணாழ்வு வணாழும் ்பணாதுச் ெமூ்கம் மபணான்மை 
Garbage wor r i o r s  மபணான்ை அதீதப 
புனிதபபடுத்தல்்கள்கூடப பை மநரங்களில் 
பேனற ை த ணா ்கவும்  ஆபத் த ணா ்கவு மே 
முடிநதுவிடும். 

குபலப்கலளக் ல்கேணாளும் / குபலப்களில் 
ேறுசுழறசி ்ெய்ேத்தக்்கக் ்கழிவு்கலளப 
பிரி த்்தடு க்கும்  ் த ணாழிை ணாளர ்கள் 
மநரடிேணா்கவும் ேலைமு்கேணா்கவும் நம் சுறறுச் 
சூழலின் நைனுக்குப ்பரும் பஙகு 
வகிக்கிைணார்கள். ேறுசுழறசிக் குபலப்கலளப 
பி ரி த் ்த டு க் கு ம்  அ தி ்க ணா ர ப பூ ர வ 
நலடமுலை்கள் இல்ைணாத நம் பகுதி்களில் 
இவர்களுலடேப  பங்களிபபு  மி்க 
முக்கிேேணானது. மூைப ் பணாருள் விலரேத்லதத் 
தடுத்தல், ்கழிவின் அளலவக் குலைத்தல், 
ேறுசுழறசி ் ெய்தல் மபணான்ைவறலைச் ் ெய்யும் 
இவர்கலள அலடேணாளம்்கண்டு அவர்களுக்கு 
அலடே ணாள  அடலட்கள்  வழஙகி 
அஙகீ்கரித்தல், நச்சுக் ்கழிவு்கலளக் ல்கேணாளத் 
மதலவேணானக் ல்கயுலை்கள்மபணான்ைப 
பணாது்கணாபபு உப்கர்ங்கலளத் ்தணாடரநது 
வழஙகுதல், ்தருக்்களில் குபலப்கலளச் 
மெ்கரிக்கும் முலைெணாரணாத் ் தணாழிைணாளர்களுக்கு 
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மூன்று ெக்்கர மிதிவண்டி்கள் வழஙகுதல், 
அபணாே்கரேணானக் ்கழிவு்கள் ேறறும் சு்கணாதணாரம் 
குறித்த  விழிபபு்ரவு வழஙகுதல் , 
முக்கிேேணா்கக் குழநலதத் ் தணாழிைணாளர்கலள 
இத்்தணாழிலிருநது அ்கறறி அவர்களுக்கு 
ேறுவணாழ்வளித்தல் மபணான்ைவறலை அரசு 
உடனடிேணா்கச் ்ெய்ே மவண்டும். இநதத் 
் த ணாழிை ணாளர ்களின் ம தலவ்கலள 
முழுலேேணா்க ஆய்வு ்ெய்து இவர்களின் 
பணிச்சூழலையும் வணாழ்லவயும் ெமூ்க 
ேதிபலபயும் மேம்படுத்தும்விதத்தில் 
திடடங்கள் தீடடபபட மவண்டும்.

குபலப்கலள உறபத்திச் ்ெய்மவணாருக்கு 
்கடட்மும் குபலபமேைணாண்லே விதி்கலள 
மீறுமவணாருக்கும் ்கடுலேேணான அபரணாதங்களும் 
விதித்து அவவணாறு வசூலிக்்கபபடும் 
்தணால்கயின் ஒரு பகுதிலே அரசு இநதத் 
்தணாழிைணாளர்கள் நைனுக்குச் ்ெைவிட 
மவண்டும்.

நம் ்கழிவு்கலள அ்கறறிச் சூழலைப 
பணாது்கணாக்கும் இநதத் ்தணாழிைணாளர்களுக்கு 
ேறுசுழறசி ்ெய்ேத்தக்்கக் குபலப்கலளச் 

சு்கணாதணாரேணான முலையில் வழங்கமவண்டிேது 
குடிேக்்களணாகிே நம் ஒவ்வணாருவரின் ்கடலே. 
இவர்களுக்கு உரிே ேரிேணாலத ் ்கணாடுபபமதணாடு 
நணாம் வழஙகும் பேன்படுத்திேப ் பணாருட்கலள 
இைவெேணா்கமவணா இல்லைக் குலைநதபடெேணா்க 
அதி்கம் மபரம் மபெணாேமைணா ்்கணாடுபபது 
அவர்களின் வணாழ்க்ல்கத் தரத்லதச் 
சிறிதளவிமைனும் மேம்படுத்த உதவும்.

குபலப்கள் ்வறும் குபலப்கள் அல்ை. 
அலவ ெமூ்கத்தின் ேனெணாடசிலேக் ்கணாடடும் 
்கண்்ணாடி்கள். ஒரு நணாடடின் குபலப்கள் 
அநத நணாடடின் ெணாதிே வரக்்க மபதங்கலளயும் 
அரசின் நிரவணா்கத்திைலனயும் குடிேக்்களின் 
்பணாறுபபு்ரலவயும் ெமூ்க நீதியின் 
நீடசிலேயும் திைநது ்கணாடடுபலவ. 

நம்முலடேக் குபலப்கள் எலதக்்கணாடடு 
கின்ைன? ்கணாய்த்தல் உவரத்தல் இன்றி 
்்கணாஞ்ெம் அவறலைக் கிளறிபபணாரபமபணாேணா?
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IPCC அண்லேயில் ் வளியிடடுள்ள Cli-
mate Change  2021: the Physical Science Basis 
என்கிை அறிக்ல்க குறித்து தமிழ்நணாடு ேக்்கள் 
பிரதிநிதி்கள் ேறறும் அரசிேல் ்கடசி 
பிரதிநிதி்கள் பஙம்கறை ்கைநதுலரேணாடலை 
ஆ்கஸ்ட 31ஆம் மததி  ்ென்லனயில் 
பூவுைகின் நண்பர்கள் ெணாரபில் ஒருஙகில்த் 
திருநமதணாம். ்கைநது ்்கணாண்ட அலனத்து 
ேக்்கள் பிரதிநிதி்களும் ெடடமிேறறுதலிலும், 
திடடமிேறறுதலிலும் ்கணாைநிலை ேணாறைத்திற 
்்கன தங்களணால் முடிநத ்கவனத்லதயும் 
நடவடிக்ல்கயிலனயும் மேற்்கணாள்வதணா்க 
உறுதிேளித்துள்ளனர.

இநதக் கூடடத்தில் மபரணாசிரிேர 
ஜன்கரணாஜன் , ேக்்களலவ உறுபபினர்கள் 
்தணால். திருேணாவளவன் ேறறும்  ்கனி்ேணாழி 
்கரு்ணாநிதி,  ெடடேன்ை உறுபபினர்கள் 
மபரணாசிரிேர ஜவணாஹிருல்ைணா, மவல்முரு்கன், 
நணால்க ேணாலி, டி.ஆர.பி.ரணாஜணா, ெதன் 
திருேலைக்குேணார ஆகிமேணாரும் இநதிே 
்கம்யூனிஸ்ட ்கடசி ெணாரபில் ்ைனின், 
்கணாஙகிரஸ் ்கடசி ெணாரபில் ெசி்கணாநத் ் ெநதில், 
ை்ஷமி ரணாேச்ெநதிரன் ஆகிமேணாரும் ்கைநது 
்்கணாண்டனர. 

மைக்கள் பிரதிநிதிகளுடன் நடந்த 
காலநி்ல உ்ரயாடல்
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கவாலநிணலப் பி்றழ்வுக்கு ஆ்ளவானை குைந்ணதகள்
கிசசுக்கிசசுக்கு சிரிப்பணத
ை்றந்துவிட்டனைர்.
நீர் சதடுவணத 
விண்ளயவாட்டவாக்கிக் தகவாண்டனைர்.
ைவாதக்கைக்கில 
விடவாது தபவாழியும் ைணையிணனை 
தின்பண்டஙக்ளவால எறிகின்்றனைர்.
தவயில கஙகுகளில
எசசில துப்புகின்்றனைர்.
தவக்ணகயூரின் குளிருக்கு
தணலயில 
தீக்குசசி ைருந்ணத
பூசுகின்்றனைர்.
பள்ளிப் ணபகளில
பூதப்புயணல அணடக்கின்்றனைர்.
வீட்டுசசுவரில படிந்த 
தவள்்ளத்தின் நுணரதடஙகண்ள
குருவிக்ளவாக்குகின்்றனைர்.
சூம்பிய தவள்்ளரிபிஞ�வானை
குைந்ணதகள் 

இயற்கை்யக் கைாட்டி 
பயமுறுத்தி ச�ாறூட்டுகிச�ாம்

முள்ளுடம்புடன் நீந்தும்
அயிணரக்ளவாகிவிட்டனைர்.
ைதி ைவாற்றப்பட்ட
ைணையிடம்
தவயிலிடம்
குளிரிடம்
கடலிடம்
தணரயிடம்
குைந்ணதகள் ண�ணகயவால தகஞசுகின்்றனைர்.
இயறணகயின் பதிலசகட்டு
திரும்பவும் மூச�ணடக்க
அழுகின்்றனைர்.

- முத்துரவா�வா குைவார்
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மின்மினி பக்கஙகள்

த�ாம்ப ்ரணாம்ப வருஷங்களுக்கு 
முன்னணால், ்கணா்கமும் ஆநலதயும் நண்பர்களணா்க 
இருநதன. இரண்டும் மெரநமத உ்வு மதடி, 
பகிரநது உண்டு ேகிழ்ச்சிேணாய் வணாழ்நது 
வநதன. இரண்டிறகுமே வேதணாகி, அவறறின் 
சி ை கு ்கள்  நல ர க் ்க  ஆ ர ம்பி த் தன . 
விலரவிமைமே, இரண்டு பைலவ்களும் பனி 
மபணாரத்திேதுமபணால் ்வள்லளேணா்க 
ேணாறிவிடடன.

ஆநலத ்கணா்கத்திடம், “நண்பணா! அழ்கணா்க 
இருபபது என்ைணால் என்ன்வன்மை 
்தரிேணாேல் நணாமும் வணாழ்நதுவிடமடணாம். 
நம்லேப மபணான்ை பைலவ்கள் சிவபபு, 
அரக்கு, பச்லெ நிைங்களில் இருக்கும் 
சிைகு்களுடன் இஙகும் அஙகும் பைநது 
திரிகின்ைன. நணாம் ேடடும் இபபடி ் வள்ளி 
நிைச் சிைகு்களுடன் வணாழ மவண்டிேது 
இருக்கிைமத?” என்று வருத்தபபடடது.

“நீ ்ெணால்வது உண்லேதணான். ஆனணால் 
நணாம் என்னதணான் ்ெய்ே முடியும்?” என்று 
மெணா்கேணா்கக் ம்கடடது ்கணா்கம்.

“நணாம் ஏன் ஒருவருக்்்கணாருவர ெணாேம் 
பூசிக்்்கணாள்ளக் கூடணாது?” என்ைது ஆநலத.

்கணா்கம் அதறகுப பதில் ் ெணால்லும் முன்மப, 
“முதலில் நீ எனக்குப பூசிவிடு. பிைகு நணான் 
உனக்குப பூசுகிமைன்.” என்ைது.

்கணா்கமும் அதறகு ஒபபுக்்்கணாள்ள, ஆநலத 
அஙகிருநத ்கல் ஒன்றில் அேரநது ் ்கணாண்டது. 
்கணா்கம் தன்னுலடே வணாலில் இருநத சிைகு 
ஒன்லைப பிடுஙகி கிண்்த்தில் இருநத 
அடுபபுக்்கரிேணால் ்ெய்த ெணாேத்லதத் 
்தணாடடுத்்தணாடடு ஆநலதயின் சிைகு்களில் 
சின்னச்சின்னப புள்ளி்கலள வலரேத் 

காகமும் 
ஆந்்தயும்

எஸகி்மைா க்தகள்
மூலம் ஜி.தைசனைவாவ்ஷ்சிசகவாவ்
ஆஙகிலத்தில அனைசடவாலி பிசலஙசகவா
ஓவியம் தவாட்யவானைவா சுர்ஸிசநவாவவா
தமிழில �ரவைன் பவார்த்த�வாரதி
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்தணாடஙகிேது. ‘ஒரு சிைல்கக்கூடத் தவைவிடடு 
விடக் கூடணாது’ என்பதில் அது ்கவனேணா்க 
இருநதது.

அபபடி வலரநது ் ்கணாண்டிருக்கும்மபணாது, 
“நணான் இபபடி்ேல்ைணாம் சிரத்லத எடுத்து 
வலரநதணால்தணான் ,  எனக்குச் ெணாேம் 
பூசும்மபணாது ஆநலதயும் எனக்கு மி்கச் 
சிைபபணா்கச் ெணாேம் பூசும்.” என்று ்கணா்கம் தன் 
ேனதிறகுள் நிலனத்துக்்்கணாண்டது.

்க ணா ்க ம்  நி த ணா ன ே ணா ்க ச்  ெ ணா ே ம் 
பூசிக்்்கணாண்டிருக்்க, ஆநலதமேணா ் பணாறுலே 
இழக்்கத் ்தணாடஙகிேது. “இநதக் ்கணா்கம் 
ஏன்தணான் இநதச் சின்ன மவலைக்கு இவவளவு 
மநரம் எடுத்துக்்்கணாள்கிைமதணா? நணானணா்க 
இருநதணால் இவவளவு மநரம் எல்ைணாம் 
அலதக் ்கணாத்திருக்்க லவக்்கேணாடமடன். 
ெட்டன்று மவலைலே முடித்துவிடுமவன்.” 
என்று ேனதிறகுள் நிலனத்தது.

ஒரு வழிேணா்கக் ்கணா்கம் தன் மவலைலே 
முடித்த உடன், “நண்பணா! எபபடி ஒரு 
அருலேேணான மவலை ்ெய்திருக்கிமைன். 
பணார. உன் சிைகு்கள் சிறிது மநரம் ்கணாறறில் 
்கணாேடடும். அதறகுப பிைகு, எனக்கு நீ 
ெணாேத்லதப பூசிவிடு.” என்ைது.

“ெரி” என்ை ஆநலத சிைகு்கள் ்கணாயும் வலர 
்கணாத்திருநதது. 

இபமபணாது ்கணா்கத்திறகு ெணாேம் பூெ 
மவண்டிே மநரம். ்கணா்கம் அஙம்க இருநத 
்கல்லில் அேர, ஆநலதமேணா “அன்பு நண்பணா! 
்கல்லில் அேரணாமத! நிமிரநது நின்று ் ்கணாண்டு 
்க ண் ல்  மூ டி க் ்்க ணா ள் .  ந ணா ன் 
்ெணால்லும்மபணாது ்கண்ல்த் திைநதணால் 
ம ப ணா து ம் .  ே ற ை ் த ல் ை ணா ம்  ந ணா ன் 
பணாரத்துக்்்கணாள்கிமைன்.” என்ைது.

அமத மபணால் ்கணா்கமும் அநதக் ்கல்லின் 
மீது ஏறி நின்று்்கணாண்டு ்கண்ல் 
இறுக்்கேணா்க மூடிக்்்கணாண்டது. ஆநலத 
தன்னிடம் இருநத அடுபபுக்்கரிச் ெணாேத்லத 
அபபடிமே ்கணா்கத்தின் தலை முதல் ்கணால் 
வலர ஊறறிவிடடது. இபமபணாது ்கணா்கம் 
்கன்னங்கமைல் என்று ேணாறிவிடடது.

“என் மவலை முடிநதுவிடடது. ெணாேம் 
்கணாயும்வலர, நீ அபபடிமே அலெேணாேல் 

்கண்ல் மூடிேபடி இரு. ்கணாய்நததும் பணார. 
குளிர ்கணாைமேணா, ்வய்யில் ்கணாைமேணா இனி 
ேணாரும் உன்லன எளிதில் அலடேணாளம் 
்கண்டு்்கணாண்டுவிடுவணார்கள்.” என்ைது 
ஆநலத.

ெணாேம் ்கணாய்நததும் ்கண்ல்த் திைநத 
்கணா்கம் அதிரநது மபணாய், “ஐமேணா... என்ன 
மவலை ்ெய்துவிடடணாய். இனிமேல் 
முேமைணா, எலிமேணா நணான் வருவலதத் 
தூரத்திலிருநமத ்கண்டு ஒளிநது்்கணாண்டு 
விடுமே? இனி நணான் எபபடி மவடலட 
ேணாடுமவன்? மவடலடேணாடணா விடடணால், 
ந ணான் படடினிேணா்கத்த ணான் கிடக்்க 
மவண்டிேதிருக்கும்” என்று புைம்பிேது.

“நீதணாமன ேணாரிடமும் இல்ைணாத அழ்கணான 
சிைகு்கள் மவண்டும் என்ைணாய். இபபடிபபடட 
சிைகு ேணாரிடேணாவது இருக்கிைதணா? பிைகு ஏன் 
என்லனக் குலை ்ெணால்கிைணாய்?” என்று 
ம்கடடது ஆநலத.

இலதக்ம்கடட ்கணா்கம் ம்கணாபத்தின் 
உச்சிக்ம்க மபணாய்விடடது. “நணான் மி்கச் 
சிரத்லத எடுத்து உன்னுலடே சிைகு்களுக்கு 
ெணாேம் பூசிமனன். அதனணால்தணான் நீ இபமபணாது 
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அழ்கணான சிைகு்களுடன் இருக்கிைணாய். ஆனணால் நீ 
்ெய்த ் பணாறுபபறை மவலைேணால் நணான் ்கருபபணான 
சிைகு்களுடன் இருக்கிமைன். இனி என் ்கண்முன்மன 
வரணாமத.’ என்று இலரநதது.

பேநதுமபணான ஆநலத உடமன அஙகிருநது 
பைநது ் ென்றுவிடடது.

அன்றிலிருநது ்கணா்கங்கள் ்கருபபணான 
சி ை கு ்களுடன்  இரு க் கின் ைன .  இ ந த க் 
்கணார்த்தணால்தணான் ஆநலத்கள் இபமபணாதும் 
்கணா்கங்கலள மநருக்குமநர ெநதிபபலதத் 
தவிரத்துவிடுகின்ைன.

நரியும் வாத்துகளும்

முன்்னணாரு ்கணாைத்தில் ஒரு நரி வணாழ்நது வநதது. 
ஒரு ந ணாள்  ்கடற ்கல ர  ஓ ர ே ணா ்க  நட நது 
மபணாய்க்்்கணாண்டிருநத அது, “இஙம்க என்லனவிட 
அறிவணாளிேணான, தநதிரெணாலிேணான ஒருவரும் 
கி ல ட ே ணா து . ”  எ ன் று  ே ன தி ற கு ள் 
நிலனத்துக்்்கணாண்டது.

்கடலுக்குள் வணாத்துக்கூடடம் ஒன்று 
நீநதிக்்்கணாண்டிருநதது. அலவ ்கலரயில் நடநது 
்ெல்லும் இநத நரிலேப பணாரத்தவுடன், 
விலளேணாடிபபணாரக்்க முடிவு ் ெய்தன.

“நண்பர்கமள! நணாம் ஒருவமரணாடு ஒருவர 
இைக்ல்க்கலளத் ் தணாடடபடி இரண்டு வரிலெேணா்க 
நீநதுமவணாம். இநத நரி நம்லேப பணாரக்கும்மபணாது, 
்கடலுக்குள்  படகு  மித க்கி ைது  என்று 
நிலனத்துக்்்கணாள்ளும்.” என்ைது தலைலே வணாத்து.

அது ்ெணான்னதுமபணாை எல்ைணா வணாத்து்களும் 
இரண்டு வரிலெ்களில் இருநது ் ்கணாண்டு, ஒருவர 

இை க்ல்கலே  இன்்னணா  ருவர 
்தணாடடபடி நீநதத்்தணாடஙகின. 

“ஏமைமைணா ஐைெணா.. . ஏமைமைணா 
ஐைெணா... துடுபலப மபணாடு ஐைெணா..” 
என்று குரல் எழுபபிேது தலைவர 
வணாத்து.

வ ே த ணா ன த ணா ல்  ப ணா ர லவ 
ேஙகிபமபணாயிருநத நரியின் ்கண்்களில் 
ஒரு படகு மிதபபது அலரகுலைேணா்கத் 
்தரிநதது. ஆனணால் அதில் மீனவர்கள் 
ஐமைெணா பணாடிேபடி துடுபபுபமபணாடுவது 
ேடடும் அதன் ்கணாது்களில் ் தளிவணா்கக் 
ம்கடடது. 

தன்லனவிடடு விைகி ்கடலுக்குள் 
்ெல்லும் படல்கக் ்கண்ட அது, 
“அய்ேணா! படகுக்்கணாரமர, என்லன 
ேணா்ரன்று ் தரிேவில்லைேணா? இநதப 
பகுதியிமைமே ் பரிே அறிவணாளி நணான். 
நடநது நடநது மெணாரநது மபணாயிருக்கும் 
என்லனயும்  அ ந த ப  ப ட கில் 
ஏறறிக்்்கணாள்ளுங்கள்.’ என்று ்கத்திேது.

இலதக்  ம ்கடட வணாத்து்கள் 
படல்கபமபணாைமவ அலை்கள் மேல் 
நீநதிேபடி நரியிடம் வநதன. ்கலரமேறிே 
பின்னும்கூட அவறறின் வரிலெ 
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ேணாைவில்லை. ெரிேணான பணாரலவ இல்ைணாத 
நரி அவறறின் நடுமவ மபணாய் நின்று்்கணாண்டது. 
அது உண்லேயில் வணாத்து்களின் இைக்ல்க 
மேல் நின்று ் ்கணாண்டிருநதது. ஆனணால், தணான் 
படகின் நடுவில் இருபபதணா்க நிலனத்து, தன் 
தலைலே உேரத்தி, ் நஞ்லெ நிமிரத்திேபடி 
சுறறிலும் பணாரத்தது. இபபடிேணா்க அநதப 
படகும் கிளம்பிேது. 

்கடலுக்குள் சிறிது தூரம் மபணானதும், 
தலைலே வணாத்தின் குரல் ம்கடடது.

“நண்பர்கமள! நீநதிேது மபணாதும். 
இபமபணாது பைக்்க ஆரம்பிக்்கைணாம்.”

என்ன நடக்கிைது என்று நரி உ்ரும் 
முன்னமர அது ்கடலுக்குள் விழுநதுவிடடது. 
அது சுதணாரிபபதறகுள், அநத வணாத்து்கள் 
்வகுதூரம் பைநது ் ென்றுவிடடன.

“அவேணானம். மபணாயும் மபணாயும் இநத 
வணாத்து்கள் என்லன முடடணாளணாக்கி 
விடடனமவ . ”  என்று வருநதிேபடி 
்கடற்கலரலே மநணாக்கி நீநதத் ் தணாடஙகிேது 
நரி.

ஆனணால் நீநதுவது அபபடி ஒன்றும் 
எளிதணான மவலைேணா்க இல்லை. நரியின் 
வணால் தண்ணீரில் நலனநது நரிலே கீழ்மநணாக்கி 
இழுத்தது.

“என் அழ்கணான வணாமை! தேவு ்ெய்து 
என்லன மூழ்்கடித்துவிடணாமத. அதறகுப 
பதில், நணான் நீநதுவதறகு உதவி ் ெய்.” என்று 
்்கஞ்சிேது நரி.

இலதக்ம்கடட வணாலும், நரி நீநதுவதறகுத் 
தன்னணால் ஆன எல்ைணா உதவி்களும் ் ெய்தது.

தடடுத்தடுேணாறி ஒரு வழிேணா்கக் ்கலரமேறிே 
நரி, அஙகிருநத பணாலை ஒன்றின் மேல் ஏறி 
சூரிே  ஒளி தன்மீது படும்படி நின்று 
்்கணாண்டது. இதறகிலடமே, பைநதுமபணான 
அநத வணாத்து்கள் எல்ைணா பைலவ்களிடமும், 
விைஙகு்களிடமும் மபணாய் நரி தங்களிடம் 
ஏேணாநத ்கலதலேச் ் ெணால்லிவிடடன.

குடடிப பைலவ்களில் இருநது ்பரிே 
விைஙகு்கள் வலர எல்மைணாரும் அஙம்க வநது, 
“என்ன நரிேணாமர! வணாத்து்கள் உங்கலளக் 
்கடலில் விழச்்ெய்த ்கலதலேக் ் ்கணாஞ்ெம் 
்ெணால்ை முடியுேணா?” என்று கிண்டல் 
்ெய்ேத் ் தணாடஙகின.

்வறுத்துபமபணான நரி ,  இன்னும் 
முழுலேேணா்கக் ்கணாேணாேல் இருநத வணாலைத் 
தன் வணாயில் ்கவவிேபடி அஙகிருநது மவ்கேணா்க 
ஓடிேது. எவவளவு மவ்கேணா்க ஓடினணாலும் 
பிைரின் சிரிப்பணாலி அதன் ்கணாது்களில் 
ம்கடடுக்்்கணாண்மட இருநதது. அன்றிலிருநது 
அநத நரி ்கடற்கலரப பக்்கமே வருவதில்லை.

பாடும் முயல்

முன்்னணாரு ்கணாைத்தில் ஒரு மவடன் தன் 
திைலேலேயும் ,  அதிர்ஷடத்லதயும் 
மெணாதிபபதற்கணா்கக் ்கணாடடிறகுள் வநதணான். 
அவன் ல்கயில் வில்லும், கூரலேேணான 
அம்பு்களும் இருநதன. அபமபணாது அஙம்க 
ஒ ரு  முேல் ,  தன்  குடடி ்களுடன் 
மபணாய்க்்்கணாண்டிருபபலதப பணாரத்தணான். 
பதுஙகிேபடி, அவறலை மநணாக்கி ் ேதுவணா்க 
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ந்கர ஆரம்பித்தணான் அநத மவடன். ஆனணால் 
அவலனப பணாரத்துவிடட தணாய் முேல், 
“பிள்லள்கமள! என் பின்னணால் மவ்கேணா்க 
ஓடி வணாருங்கள்.:” என்று ்கத்திேது. அலவ 
தங்கள் தணாலேப பின்்தணாடரநது மவ்கேணா்க 
ஓடத்்தணாடஙகின.

மவடனும் விடணாேல் அவறலைத் துரத்தத் 
்தணாடஙகினணான். ் வகுமநரம் துரத்திேபின், 
முேல்்கள் ஒரு ஆறைங்கலரக்கு வநது 
மெரநதன. அவறறின் முன்னணால் ஆறறில் நீர 
சுழித்துக்்்கணாண்டு ஓடிக்்்கணாண்டிருநதது. 
இன்்னணாருபக்்கம், அவனும் அவறலை 
்நருஙகிவிடடணான். இமதணா அலவ அவன் 
ல்க்களில் சிக்்கபமபணாகின்ைன என்ை 
நிலையில், முேல்்கள் ஒவ்வணான்ைணா்க 
ஆறறுக்குள் குதித்துவிடடன. 

மவடன் ஆறைங்கலர க்கு  வ நது 
மெரநதமபணாது, முேல்்கள் எல்ைணாம் நீநதி 
ேறு்கலரலே அலடநது, அஙகிருநத குன்றின் 
பின்னணால் மபணாய் ேலைநது்்கணாண்டன.

மவடன் ஆறலைப பணாரத்தணான். ஆறறின் 
தல ர மே  ் த ரிே ணா த படி  தண்ணீர 
ஓடிக்்்கணாண்டிருநதது. அநத ஆறலைக் 

்கடபபது என்பது இேைணாத மவலை என்ை 
முடிவுக்கு அவன் வநதணான். ம்கணாபமும், 
வருத்தமும் மெர அஙம்க இருநத பணாலைமேல் 
அேரநது அழத்்தணாடஙகினணான்.

அபமபணாது குடடி முேல் ஒன்று குன்றின் 
மேல் ஏறி நின்ைபடி அவலனப பணாரத்துப 
பணாட ஆரம்பித்தது.

ஓடிசனைவாம் ஓடிசனைவாம் தவகுசநரம்,

அப்படிசய கடந்சதவாம் தரவாம்ப தூரம்.

இணடயில நீந்திசனைவாம் சுழிக்கும் ஆறறிசல,

அது ஒன்றும் எளிதவானை சவணலயிலணலசய!

அழுகி்றவான் இந்த வீரன்,

அவன் ஒரு பயந்த சூரன்.

நவாஙகள் இப்படித் தப்பிக்க என்னை கவாரைம்?

ஆறறில குதிக்கவாத அவன் பயம்தவான் கவாரைம்.

ஹவாஹஹவா! ஹவாஹஹவா!

சஹவாஹசஹவா! சஹவாஹசஹவா!

நவாஙகள் இப்படித் தப்பிக்க என்னை கவாரைம்?

ஆறறில குதிக்கவாத அவன் பயம்தவான் கவாரைம்.

இபபடி அநத குடடி முேல் அவலனக் 
கிண்டல் ் ெய்து பணாடிேது.

அநதப பணாடலடக் ம்கடட பின்னும்கூட, 
அவனணால் அநத முேல்குடடிலே ஒன்றும் 
்ெய்ே முடிேவில்லை. தன்னுலடே 
அம்பு்கள் எல்ைணாவறலையும் எடுத்து 
அம்பணாரத்தில் லவத்துக்்்கணாண்டு, ்வறும் 
ல ்க யு ட ன்  வீ ட டி ற கு த்  தி ரு ம் ப த் 
்தணாடஙகினணான்.

ஆனணால் ,  அவன் வணாய் ேடடும் , 
“்பணாறுங்கள், முேல்்கமள! பணாடடுபபணாடிேணா 
என்லன ் வறுபமபறறுகிறீர்கள். இன்்னணாரு 
நணாள் நீங்கள் என்னிடம் சிக்குவீர்கள். அன்று 
உங்களணால் என்லன ஏேணாறைமவ முடிேணாது.” 
என்று முணுமுணுத்துக் ் ்கணாண்டிருநதது.
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பவாலூட்டிகளில ப்றக்கும் தி்றனுணடய ஒசர விலஙகு 
தவௌவவாலதவான்.

நைக்தகலலவாம் அந்த 
பவாக்கியம் கிணடயவாது!

அதைரிக்கவாவில கவாட்சடரி தவௌவவால என்று அணைக்கப்படும் ஒரு வணக 
தவௌவவாலகள், உைவவாக ரத்தத்ணத குடிக்கும் வைக்கமுணடயணவ. அந்த 

தவௌவவாலகள் கவாட்டு விலஙகுகள், மிருகஙகள், ஆடு ைவாடுகள், சில 
சநரஙகளில ைனிதர்களின் இரத்தத்ணதயும் குடிக்கும்.

என் இரத்தத்ணத குடிக்க 
சபவாறியவா?

பயப்படவாசத! உன் 
இரத்தம் பி பவாசிடிவ். 

எனைக்கு அது 
ஒத்துக்கவாது!

தவௌவவால தன் வவாய வழியவாக உண்ட 
உைவு த�றித்த பின், வவாய வழியவாகசவ 

கழிணவ தவளிசயறறுகி்றது.

ஏன் என்ணனை ைட்டும் 
நீஙக விருந்துக்தகலலவாம் 

கூப்பிடுவதிலணல?

அத என் வவாயவாசல எப்படிச 
த�வாலசவன்?

தகவலும் தாமைசும் 
பாம்புகள்

கணத & ஓவியம்  
அகொக ராஜக்கா்பாலன்
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பைந்திண்ணி தவௌவவாலகள் பைத்தின் �வாண்ற ைட்டுசை உறிஞசி 
குடிக்கும், பைத்தின் �க்ணகணய உமிழ்ந்து விடும்.

இஙக வச� 
பைஙகண்ள 
பவார்த்தியவா?

ம்ம்ம்!

தவௌவவாலகளின் இ்றக்ணககள் கனைைவானைணவ. அதனைவால தவான் 
இணவ தணலகீைவாகத் ததவாஙகுகின்்றனை. சைலும், ஆபத்திலிருந்து 
கவாப்பவாறறிக்தகவாள்்ள, உடசனை ப்றந்து த�லவதும் எளிதவாகும்.

நீ என்னை தணலகீைவா நின்னைவாலும்  
உனைக்கு இஙசக சவணல கிணடயவாது!

தவௌவவால மீதயவாலி (Ultrasound) எழுப்பி தவான் ப்றக்கும். இந்த ஒலி 
தபவாருட்கள் மீது பட்டு வரும்  எதிதரவாலிணய உைரும் ஆற்றல 

தவௌவவாலகளுக்கு உள்்ளது.
அது மீதயவாலி! மியவாவ் 

ஒலி இலணல!
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