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செறிவூட்டப்பட்ட அரிசியால் யாருக்கு நன்மை



்காலநிலல மாற்றம் த�ாடர்ாக ஐக்கிய நாடுகள் சல்யின் 
்ன்்ாட்டு அரசாஙகஙகளின் குழு அணலமயில் மூன்று 
ஆய்வறிக்லககலை த்வளியிட்டுள்ைது. இ�ன் பின்்ணியில் 
�மிழநாட்லட காலநிலல மாற்ற ் ாதிப்பிலிருந்து காப்்ாற்ற 
வ்வணடிய நட்வடிக்லககள் குறித்து பூவுலகின் நண்ரகள் 
சாரபில் �மிழக அலமசசரகள், நாடாளுமன்்ற உறுப்பி்ரகள், 
சட்டமன்்ற உறுப்பி்ரகள் மறறும் திட்டக்குழு உறுப்பி்ரகள் 
ஆகிவயார உட்ா் கலந்துலரயாடல் கூட்டம் தசன்ல் 
அண்ா நூற்றாணடு நூலக ்வைாகத்தில் 20.4.2022 அன்று 
மாலல நலடத்ற்றது.

இந்� 
கலந்துலரயாடலலக் 

கா்:
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ஆசிரியர் பக்கம்
(மின்)சிக்கனம் அவமானம் அல்ல!
தறவ்ாது �மிழகத்தில் ஏற்ட்டிருக்கும் மின்�ட்டுப்்ாடா்து 

அரசுக்கு த்ரும் தநருக்கடிலயயும்  சஙகடத்ல�யும் உணடாக்கியுள்ைது. 
அரசு இந்� பிரசசில்லய சமாளிக்க புதிய மின் உற்த்தித் 
திட்டஙகளில் மு�லீடு தசய்வது, �னியாரிடமிருந்து மின்சாரம் ்வாஙகு்வது 
அல்லது ஏறக்வ்வ இருக்கும் திட்டஙகலை விரிவு்டுத்து்வது என்்ற 
வகா்ஙகளிவலவய அதிகமாக சிந்திக்கி்றது. நாடுகளுக்கிலடவயயா் 
உ்றவிலும் இயறலக ்வைஙகளின் இருப்பிலும் எதிரகாலத்தில் 
நிசசயமற்ற நிலல நிலல நிலவும்வ்ாது இன்த்ாரு பிராந்தியத்ல�வயா 
�னியாலரவயா �ன்னுலடய ஆற்றலுக்காகச சாரந்திருக்கும் நிலல 
நீணடகால அைவில் நல்ல�ல்ல. �றவ்ாது உற்த்தி தசயயப்்டும் 
மின்சாரத்ல� உசச்ட்சத் தி்றனுடன் ்யன்்டுத்து்வ�ன் மூலமாகத் 
�றவ்ால�யச சஙகடமா் நிலலலய முழுலமயாகத் தீரக்க 
முடியவில்லலதயன்்றாலும் இ�ன் தீவிரத்ல�க் நிசசயம் மட்டுப்்டுத்� 
முடியும். 

�மிழக மின்்வாரிய அலு்வலகஙகளில் ‘மின்சார வசமிப்பு 
உற்த்திக்கு சமம்’ என்்ற ஒரு ்வாசகம் எழு�ப்்ட்டிரு்ல�ப் ் ாரக்கலாம். 
இஙகு குடிமக்கவைாடு அரசும் ஒரு மின்நுகரவ்வாராகவ்வ இருக்கி்றது. 

இந்�ப் பின்்ணியில் சமீ்த்தில் த்வளியா் இரணடு தசயதிகள் 
நம் க்வ்த்ல�க் வகாருகின்்ற். மு�ல் தசயதி தசன்ல்லய 
அழகு்டுத்தும் 2.0 திட்டத்தின் ஒரு்குதியாக ரூ. 1.75 வகாடியில் 
நி ரந்� ர  ்வண் மின்விைக்குகைால் ரிப்்ன் ம ாளிலக 
அழகு்டுத்�ப்்ட்டிருக்கி்றது என்்தும் அடுத்து உயிரி எரி்வாயுவிலிருந்து 
மின்சாரம் �ாரிக்கும் தெ்வரட்டர ் ழு�ால் 8 மா�ஙகைாக காஞ்சிபுரம் 
்குதியிலலமந்திருக்கும் குப்ல் ்வைாகத்தில் மின்னுற்த்தித் �லட 
்ட்டிருக்கி்றது என்்ற தசயதி.

ஒருபு்றம் கடும் நிதிசசுலமயிலும் மின்�ட்டுப்்ாட்டிலும் மாநிலம் 
தி்றிக்தகாணடிருக்கும்வ்ாது வமம்்ாலஙகள், அரசுக் கட்டிடஙகலை 
மின்்லஙகாரஙகைால் ஒளிரவிப்்தும்; சாலலகளிலும் பூஙகாக்களிலும் 
மின் வமாட்டாரகைால் இயஙகும் தசயறலக நீரூறறுகள் வ்ான்்றல்வ 
அலமப்்தும் எவ்வி�த்தில் அ்வசியமா்ல்வ? இல� த்வறும் ஒரு 
கட்டிடத்ல�வயா அல்லது தசன்ல்லயவயா ஒளிரவிக்கும் ஒரு 
விஷயமாகச சுருக்கிப் ் ாரக்ககூடாது. �மிழகதமஙகும் இப்்டி ் ல்வ்வறு 
அரசுக் கட்டிடஙகள் த்ாதுவிடஙகளில் தசயயப்்டும் மின்்லஙகாரஙகள், 
உசசி த்வயிலில்கூட ஒளிரந்துதகாணடிருக்கும் த�ருவிைக்குகள்,  அதிக 
மின்சாரம் உறிஞ்சும் மின்னு்கர்ஙகள், மின் திருட்டு, மின்னிழப்பு, 
்ழஙகாலத் தி்ற்ற்ற மின்மாறறிகள், தசயல்்டாமல் முடஙகிக்கிடக்கும் 
சிறுசிறு மின்னுற்த்தி நிலலயஙகள், ் ழு�ா் வசாலார மின்னுற்த்திச 
சா�்ஙகள் வ்ான்்ற்வறறின்மீது தகாஞ்சம் க்வ்ம் குவித்�ால் 
நிசசயமாகக் குறிப்பிட்த்�க்க அைவில் மின்வசமிப்ல்ச தசயய முடியும். 
அது த்ரி�ாய எந்�ச தசலவுமின்றி கூடு�ல் மின்னுற்த்தி தசய்வ�றகு 
இல்யா்�ாக இருக்கும்.
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்கடவலாரக் கிராமஙகளின் அழலக ்வழிப்வ்ாக்கரகள் 
கணடாலும் திலகத்துப்வ்ா்வர. கிழக்வகப் ் ரந்து விரிந்� 
நீலக்கடல், ் சுலம வ்ாரத்திய நிலம் இல்வ இரணலடயும் 
இல்த்�து வ்ால் த்வணலம நி்றக் கடல் ம்ல். 
இத்�லகய அழகு கணகளுக்கு மட்டுமின்றி, அ�ல்ச 
சாரந்து ்வாழும் மக்களின் ்வாழக்லகக்கும் ஏது்வாக 
அலமந்துள்ைது. கடல் என்்றால், அ�றகு தநருக்கமா் 
மீ்்வச சமு�ாயம் ்றறிவய அல்்வரின் எண்த்தில் 
வ�ான்றும். ஆ்ால், மீ்்வச சமு�ாயம் மட்டும் இன்றி 
்ல�ரப்்ட்ட சமு�ாய மக்கலைப் ்ண்ாட்டு ரீதியில் 
ஒன்றில்த்துக் தகாணடு �ன் அறபு�ப் ் லடப்புகலை 
அல்்வருக்கும் ்கிரந்து அளித்து ்வருகி்றது கடவலார 
சூழலியல். பிசசா்வரம் சதுப்பு நிலக்காடுகள் உலகைவில் 
கா்ப்்டும் அரி�ா் இயறலக ்வைஙகளில் ஒன்்றாகும். 
இக்காடுகள் ் ல்லுயிரகளின் புகலிடமாகவும் திகழகி்றது.  
�ாணட்வராயன் வசாழகன்வ்ட்லட, பிசசா்வரத்தின் த�ன் 
கிழக்வக அலமந்துள்ை கிராமம். இக்கிராமம் கடலும், 
ஆறும் ஒன்று வசரும் இடத்தில் அலமந்துள்ைது. 
இத்�லகய நிலப்்ரப்பு சுறறுசூழலின் த்ாக்கிஷமாகும்.

 தாண்டவராயன்சாழகன்பேட்்ட 
பேல்வறுபேட்ட சமுதாயஙக்ையும், அவரகளுக் 
்கற்ார ்போல வாழவாதாரஙக்ையும் 
ககாணடிருக்கின்து. மீனவர, தலித் மக்கள், 
இருைர, நாயக்கர, யாதவர என ்வறுபேட்ட 
சமூதாய மக்க்ை ஒனறி்ைத்து ் வத்துள்ைது. 
மீனவச் சமூகம் ஆறு, க்டல ்போன்வறறில 
மீனபிடித் கதாழிலக்ையும், தலித் சமூகம் 
வி வ ச ா ய  நி ல ங க ளி ல  கூ லி த் 
கதாழிலாைரகைாகவும், தலித் கபேணகள் 
ஆறறில இ்ால த்டவிப் பிடித்தல, மறறும் 
கூலித் கதாழிலாளியாக உள்ளூர மறறும் 
கவளியூரகளுக்குச் கசலவர.  இருைர சமூகத்தில 
இருபோலரகளும் ஆறறில பே்டகில மீன, இ்ால 
பிடித்து வருகின்னர. சில சமுதாயஙகள் 
இக்கிராமத்தில மிகக் கு்்நத மக்கள் 
கதா்க்யக் ககாணடு விவசாயம் ்போன் 
கதாழிலகளில ஈடுபேடடு வருகின்னர. 
இக்கிராம மக்கள், பேருவ காலத்திறகு ஏற்ாற 

வாழ்த்ைக் கடினமைாக்கிய 
காைநி்ை மைாற்றம்

்தாண்டவராயன்ொழகன்்பட்்ட ச்பணகளின துயரம்
ஷகி்லா சமுத்திரா
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 இருளில ஒளி வந்தது பபால பபண்கள் அநநிறுவனங்களை நாடத் 
ப்தாடஙகினர். வருமானம் என்்ற ஒன்ப்ற இலள்ல என்்றாலும் அடிபபளடத் 

ப்தளவ்களைப பூர்த்தி பசய்யும் உடனடிக ்கடபன வருமானமா்க மாறியுள்ைது.

்போல வாழவாதாரஙக்ைப் பேயனபேடுத்திக் 
ககாணடு ,  கி்்டக்கும் ்வ்லகளில 
ஈடுபேடடுக்ககாணடு வாழநது வநதனர. 
பேலதரப்பேட்ட சமுதாயஙகள் ககாண்ட இநதக் 
கிராமத்தில, தலித் சமுதாயம் ் வ்ல வாய்ப்பு 
மறறும் வாழவாதாரஙக்ை இழநது 
மற்வரக்ைக் காடடிலும் முன்பேவி்ட 
்மலும் பினதஙகியவரகைாக  ம ாறி 
வருகின்னர. அதிலும் குறிப்போகத் தலித் 
கபேணகள் சமூதாய, குடும்பே ரீதியிலும் கபேரிதும் 
போதிக்கப்பேடடு வருகின்னர. எத்த்கய 
மாற்த்்த எதிரககாண்டாலும்  தனக்கான 
க்ட்மகளில கபோறுப்பு்டன, குடும்பேத் 
்த்வக்ைப் பூரத்தி கசய்து, பேல்வறுபேட்ட 
க்ட்மகளிலிருநது தவ்ாது நாளும் உ்ழத்துக் 
ககாணடிருக்கின்னர.

உ்ழப்பு என்ால சாதி, மதம், இனம் 
க்டநது உலக அைவில உதாரைமாக 
இருப்பேவரகள் கபேணக்ை. அக்கருத்துகளுக்கு 
இைஙக தாண்டவராயன்சாழகன ் பேட்்ட 
கிராமத்தின தலித் கபேணகள் ம்ழ, கவயில 
போராது, அன்ா்டம் கூலி ஆடகைாக கவளி 
ஊரகளுக்குச் கசனறு உ்ழத்து வருகின்னர. 
அதுமடடுமினறி, ஆறறில மீன பிடித்தும், 
இ்ால பிடித்தும் பி்ழப்பு ந்டத்தி வருகின்னர. 
தாண்டவராயன ்சாழகன்பேட்்ட்யச் 
்சரநத தலித் கபேண ஒருவர கூறு்கயில - 
"நாஙகதான கபேணகைா கபோ்நதுட்்டா்ம 
பேடிச்சாலும் கலயாைத்துக்கு அப்பு்ம் 
கைவருக்கு அடி்ம தா்ன, நாஙக ் வ்லக்குப் 
்போய் ்சாரவா வ்்ாம்னு யாரு போக்கு்ா, 
தினமும் மீன குழம்பு ் சாறு சமச்சி ் கக்கு்ாஙக, 
எனனதான காலம் ் போயி மாற்ம் வநதாலும் 
ஆணகள் ஆணகள் தான, கவளிய ் போய் ் வல 
போத்துடடு வநதாலும் சாப்போடு நாம தான 

்போடடுத் தரனும், சாப்பிட்ட தட்்டயும் நாம 
தான எடுத்துக் கழுவனும்". கபோதுவாக்வ 
ச ா தி  அடிப் பே்்டயில  ் வ்லயில 
அமரத்தப்பேடும் சூழநி்லகள் இனறும் 
நிலவுகின்ன .  நில உரி்மயாைராக 
இலலாவிட்டாலும், அதில கூலிகைாக இருநது 
உ்ழத்து சமுதாயத்தில தஙகளுக்கான 
இ்டத்்த அ்மத்து வநதனர.  இக்கிராமத்்தச் 
்சரநத தலித் கபேணகளில சிலர தூய்்மப் 
பேணியாைரகைாகவும் உள்ைனர. எத்த்கய 
்வ்லயாக இருநதாலும், கா்லயில வீடடு 
்வ்லகளிலிருநது அ்னத்்தயும் சரியாக 
முடித்துவிடடு, பினபு கி்்டக்கும் வருமானம் 
ஈடடும் ்வ்லகளில தஙகள் உ்ழப்்பேச் 
கசலுத்தி குடும்பேத் ்த்வக்ைப் பூரத்தி 
கசய்து வருகின்னர. உ்ழப்பின ்நரம் 
வீடடிலிருநது கதா்டஙகி ் வ்ல இ்டஙகளிலும் 
க த ா்ட ர நது  பினனர  வீடடி்ல ்ய 
முடிவ்்டகி்்த தவிர அதற்கற் மதிப்பு 
அளிக்கப்பேடுவதில்ல.

 இயற்கப் ் பேரி்டரின தாக்கம், அதனால 
ஏறபேடும் மாற்ஙகள் நகரப்பு் மக்க்ைவி்ட,  
கிராமப்பு் மக்க்ை்ய கபேரிதும் போதிப்பிறகு 
உள்ைாக்குகி்து. இத்த்கய காலநி்ல 
மாற்த்தின தாக்கம் சுறறுச்சூழலி்னக் 
காடடிலும் ,  உ்ழக்கும் கபேணகளின 
வாழக்்க்ய்ய கபேரிதும் போதிப்பிறகு 
உள்ைாக்குகி்து. கபேணகைாகச் சமூகத்தில 
சநதிக்கும் சவாலகளு்டன, இத்த்கய தாக்கம் 
அவரகளின வாழவில கூ்ட்வ வருகி்து. 
காலம் க்டநது பின கதா்டரும் தீராச் 
சு்மகளு்டன ் வ்லயின்ம, கபோருைாதார 
கநருக்கடி ்போன்்வயும் தீவிரம்்டநது 
வருகி்து.
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அதி்கரிககும் உபபுத்்தன்ளம:

  காலநி்ல மாற்ம் உலகில பேல்வறு 
ம ா ற ் ங க ் ை  ஏ ற பே டு து கி ் து . 
க்ட்லாரப்பேகுதியில நிகழும் காலநி்ல 
மாற்ஙகளில ஒனறு அடிக்கடி நிகழும் புயல 
சீற்ஙகள். அதுமடடுமினறி விவசாய 
நிலத்திறகுப் போசனத்திறகாக வரும் நனனீர, 
காவிரி க்டல்டாப் பேகுதியின க்்டம்்டயாக 
உள்ை பிச்சாவரம் ,  தாண்டவராயன 
்சாழகன்பேட்்ட மறறும் அத்னச் 
சுறறியுள்ை பேகுதிகளில சில காலமாகக் 
கு்்நது வருகி்து. சரியான ம்ழயும் 
கி்்டக்காததால, இயற்கயான நனனீர 
வரத்து கு்்நது, க்ட்லாரத்தில இருக்கும் 
இப்பேகுதிகளில, நிலத்தடி நீரின உப்புத்தன்ம 
அதிகரித்து  விவசாயம் போதிப்பே்்டநதுள்ைது.

இதனால, விவசாயிகள் ் வறு வழி இனறித் 
தவிக்கின்னர .  உ ல க ம்  முழுவதும் 
அரசாஙகஙகள் இ்ால பேண்ைக்ை 
ஊக்குவித்து வரும் நி்லயில, இக்கிராமத்திலும் 
இ்ால பேண்ைகள் வைரத் கதா்டஙகின. 
விவசாயத்்தக் ்கவிட்டப் பேலரும்,  இ்ால 
பேண்ைகளின மூலம் வருமானம் ஈட்டத் 
கதா்டஙகினர. இக்கிராமத்தில, மீனவச் 
சமுதாயம் அரசியல, கபோருைாதார ரீதியில 
மற்  சமூகத்்தவி்ட உயர நது ,  நில 
உரி்மயாைரகைாகவும் இருக்கின்னர. 
இவறறில சிலர இ்ால பேண்ையில முதலீடு 
கசய்து, இலாபே, நஷ்டத்்தயும் சமாளிப்பேவர 
கைாக உள்ைனர. நிலமற் மக்களுக்கு, விவசாய 
நிலஙகளில கி்்டத்தக் கூலி ் வ்ல வாய்ப்புகள், 
இ்ால பேண்ைகளில கி்்டப்பேதில்ல. 
ஏகனன்ால, ஒரு குட்்டக்கு இரணடு, மூனறு 
்பேருக்கு்மல ் வ்ல கி்்டப்பேதில்ல. இது 
குறித்துப் ்பேசிய தலித் கதாழிலாளி கூறியது 
்போல- "ஒருத்தவஙகளுக்கு ந்டவு ந்டப் 
்போனா, நாலு ் பேருக்கு ந்டவு நடு்வாம்" . ஒரு 
நிலத்திறகு ந்டவு ந்டச் கசன்ால அருகா்மயில 
உள்ை நிலஙகளுக்கும் ்வ்லயாடகள் 
்த்வயால தஙக்ை்ய அ்ழப்போரகள் 
எனறு, விவசாயம் ஓஙகிய காலத்தில கி்்டத்த 
்வ்ல வாய்ப்புக்ைப்பேறறி கூறுகின்னர. 

விவசாயக் கூலிகைாக இருநதாலும் குடும்பே 
்த்வக்ைப் போரத்துச் சமாளித்துக் 
ககாணடிருநத தலித் கபேணகள், மாறிய 
சூழநி்லயில வாழவாதாரம் இழநது, பி்ழக்க 
வழியினறித் தவிக்கின்னர.

    இ்ால வைரப்பு ஏறபேடுத்தும் தாக்கஙகள்  
நமக்கு புதியதலல. இ்ால குட்்டகைால 
்மலும் ்மலும் நிலஙகள் உப்போ க 
மாறிவருகின்ன. முதல ஈட்ட இயன் 
சமுதாயம் மடடும் ஒரு பு்ம் வைர, மறுபு்ம்  
பினதஙகிய  தலி த்  ம க் கள்  ் மலும் 
பினதள்ைப்பேடடு வருகின்னர. பேல்வறு 
உயிரினஙகளின புகலி்டமான அ்லயாத்திக் 
காடுகளில, இ்ால பேண்ைக் கழிவுகள் 
சுத்திகரிக்கப்பே்டாமல, ்நரடியாக வி்டப் 
பேடுகி்து. இதனால பேல நீரவாழ உயிரினஙகள் 
அழிநது வருகின்ன. "சுனாமிக்கு பி்கு கூ்ட 
ஆத்துல போடு கி்டச்சுது, இநத இ்ால குட்ட 
வநது அதுல இருநது விடு் ககமிக்கல 
தணணீரால தான ஆத்துல எதுவும் கி்்டக்கி்து 
இலல, சில ் நர ஆத்துல மீகனலலாம் கசத்து 
மிதக்கும்” - எனறு தலித் கபேண ஒருவர 
கூறினார. பிச்சாவரம், கிள்்ை மறறும் 
த ாண்டவராயன்ச ாழகன்பேட்்டப் 
பேகுதிகளில அதிக அைவில இருைர மறறும் 
தலித் கபேணகள் ஆறறில ்கயாலும், 
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வ்லயாலும் இ்ால, மீன பிடித்து வீடடுத் 
்த்வப்்போக விறறு தினசரித் ் த்வக்ைப் 
பூரத்தி கசய்து வருகின்னர. "வல ்போடடு 
மீன பிடிக்கரவஙகளுக்்க எதுவும் கி்்டக்கி்து 
இலல, கவறுங ்கயால த்டவிப் பிடிக்கி் 
எஙகளுக்கு எப்பேடிக் கி்்டக்கும்" தற்போ்தய 
நி்ல்யப் பேறறித் தலித் கபேணகள் 
கூ று கி ன ் ன ர .  இ ய ற ்க ய ா ன  நீ ர 
நி்லகளிலிருநது தணணீர எடுப்பேதறகும், 
பேண்ைக் கழிவுக்ை அகறறுவதறகும் 
ஏதுவாக அ்மநததால, அத்ன ஒடடி இ்ால 
பேண்ைகள் அ்மக்கப்பேடுகின்ன.

இத்த்கய காலநி்ல மாற்த்தால ஏறபேடும் 
தாக்கத்தி்னக் ககாணடு ஒரு பு்ம் சிலர 
பேயன்்டநது ஆதாயம் ்தடுகின்னர. 
மறுபு்ம், ஆறறு வைத்்தயும், கசாநத உ்டல 
உ்ழப்்பேயும் மடடு்ம ஆதாரமாகக் 
ககாண்ட தலித், இருைர கபேண கதாழிலாைரகள் 
பினதள்ைப்பேடடு வருகின்னர. போரம்பேரிய 
இ்ால த்டவிப்பிடித்தல ்போன் ்வ்ல 
வாய்ப்பிறகும் வழி இலலாமல ்போகி்து. 
முன்னற்த்திறகாக கசயலபேடுத்தப்பேடும் 
அரச ாஙகத்  திட்டம் சமநி்லயறறு 
ஒருபு்மாக்வ கசயலபேடுகி்து.  இத்த்கய 
நி்லயில இப்கபேணகள் அப்பேப்்போ 
கி்்டக்கும் ் வ்லகைான குப்்பே அள்ளுதல, 
100 நாள் ்வ்ல என வாழக்்கய ஓடடி 
வருகின்னர. தற்போ்தய நி்லயில 100 நாள் 
்வ்லயும் மு்்யாகக் கி்்டப்பேது இல்ல 
எனவும் வருநதுகின்னர.

குடும்பேப் கபோறுப்புக்ை மனதில சுமநதும், 
உ்டலு்ழப்்பேப் கபேரிதும் மதித்தும், நாளும் 
உ்ழத்துக் ககாணடிருநதப் கபேணகளின நி்ல 
்வ்லயின்மயால கபோறுப்புகளு்டன, 
போரஙக்ையும் சுமநது நிறகின்னர. நகரப்பு் 
வாழ்வக்க ாடடிலும் ,  கி ர ாமப்பு்ப் 
கபேணகளின வாழவு இயற்க்யாடு இ்ைநது 
இருப்பேதால இக்கிராமப் கபேணகளும் 
இத்த்கய வாழவாதார மாற்த்தினால 
ந்டக்கத் தி்சயினறி தவிக்கின்னர . 
இவவா்ான சூழநி்லயில ,  குடும்பேத் 
் த்வ கள் ,  கு ழ ந்த களின  க லவி , 
பேல்வறுப்பேட்டப் கபோறுப்புகளு்டன எனன 
தீரவு எனறு நிறகும் நி்லயில, நுண க்டன 
நிறுவனஙகள் (MF I )  கிராமஙகளுக்குள் 
நு்ழநதனர. இருளில ஒளி வநதது ்போல 
கபேணகள் அநநிறுவனஙக்ை நா்டத் 
கதா்டஙகினர. வருமானம் என் ஒன்் 
இல்ல  என ் ாலும்  அடிப் பே்்ட த் 
்த்வக்ைப் பூரத்தி கசய்யும் உ்டனடிக் 
க்ட்ன வருமானமாக மாறியுள்ைது.

 க்டன ககாடுக்கும் நிறுவனஙகள், 
கிராமஙகளுக்்க கசனறு எளிதாகக் க்டன  
ககாடுக்கும் வசதி்ய ஏறபேடுத்தி வருகின்னர. 
இதில அவசரக் காலஙகளில க்டன கபேறறு 
எப்பேடியும் பேைம் திரடடி கசலுத்திவி்டலாம் 
எனறு பேல கபேணகள் நுண க்டன நிறுவனஙகளில 
சிக்கித், தினசரி அடிப்பே்்டத் ்த்வக்காக 
உ்ழத்து வாஙகும் கூலி்யக் க்டனுக்கு வடடி 
கசலுத்துவதறகு மடடு்ம பேயனபேடுத்த 
்வணடியக் கட்டாயதிறகு ஆைாகியுள்ைனர. 
"இலவசமா 20 கி்லா அரிசி குடுக்கு்ாஙக அத 
வச்சிகிடடு காலத்த ஓட்ட ் வணடியது தான" 
தாண்டவராயன ்சாழகன்பேட்்ட தலித் 
கபேணகளின மன அழுத்தஙகள் வாரத்்தகைாய் 
கவடித்தன. அடிப்பே்்டத் ்த்வ, அவசரத் 
்த்வ என எவற்்யும் நி்லயாகச் கசய்ய 
இயலாமல, ்வ்லயின்மயு்டன, க்டனும் 
்சரநது இக்கிராமப்பு் கபேணகளின 
வ ா ழ க்்க ் ய க்  ் க ள் வி க் கு றி ய ா க 
மாறறிவிட்டது.
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சூழல் செய்திகள்
170 ஆணடுகளுக்குப் பி்றகு, 
மு�ன்முல்றயாக டாரஜிலிங 
மா்வட்டத்தில் உள்ை தசன்சல் 
காட்டுயிர சர்ாலயத்தில் 
Crimson-horned  pheasant 
என்னும் ்வ்க்வகாழி ் ்றல்வ 
இ்ம் கா்ப்்ட்டுள்ைது. இமய 
மலலத் த�ாடரின் ்வஙகாைப் 
்குதியில் ்வாழும் இல்வ,  
இத்�ல் ஆணடுகளுக்குப் பி்றகு 
இந்� சர்ாலயத்தில் 
கா்ப்்ட்டது 
மகிழசசியளிப்்�ாகவும் காடுகள் 
சீராக உள்ைல� இது 
குறிப்்�ாகவும் உள்ைது என்று 
இந்திய உயிரியல் மதிப்்ாயவு 
நிறு்வ் இயக்கு்ர 
த�ரிவித்துள்ைார.

சுறறுசசூழல் �ாக்க 
மதிப்பீட்டு அறிவிக்லக 
2006ன் கீழ ‘B’ ்வலகயாக 
்வலரயல்ற 
தசயயப்்ட்டுள்ை 
திட்டஙகளில் வ�ச 
முக்கியத்து்வம் மறறும் 
இராணு்வம் சாரந்� 
திட்டஙகளுக்கு இனிவமல் 
ஒன்றிய அரவச 
சுறறுசசூழல் அனுமதி 
்வழஙகும் ்வலகயில் புதிய 
திருத்�ம் 
வமறதகாள்ைப்்ட்டுள்ைது.
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சூழல் செய்திகள்
்கரநாடகா மாநிலத்தில் 
உள்ை ் ந்திப்பூர 
புலிகள் 
சர்ாலயத்திறகுட்்ட்ட 
காட்டில் அணலமயில்  
யால் ஒன்று ஒவர 
பிரச்வத்தில் இரணடு 
குட்டிகலை ஈன்றுள்ைது. 
இப்்டி நடப்்து மிகவும் 
அரி�ா் நிகழவு என்று 
யால் குறித்து 
ஆயவுகள் வமறதகாணடு 
்வரும் அறிஞரகள் 
த�ரிவித்துள்ை்ர.

 

தமிழநாடு மருந்து கட்டுப்்ாடு துல்ற 
அணலமயில் நடத்திய அதிரடி 
வசா�ல்யில் சட்டத்திறகுப் பு்றம்்ாக 
லடக்வைாபி்ாக் மருந்து விற்ல் 
மறறும் உற்த்தி தசய� 104 வ்ர மீது 
சட்ட நட்வடிக்லக வமறதகாணடுள்ைது. 
லடக்வைாபி்ாக் எனும் மருந்து 
்யன்்ாட்டால்�ான் இந்தியக் 
கழுகுகளின் எணணிக்லக த்ருமைவில் 
குல்றந்�து குறிப்பிடத்�க்கது. 
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அ ச ாமின் " தம ால ாய  க ாடு "  குறித்துக் 
வகள்விப்்ட்டிருக்கீரகைா? பிரம்மபுத்ரா நதிக்கலரயில் 
1360 ஏக்கர ்ரப்புள்ை, யால், காணடாமிருகம், புலி 
வ்ான்்ற த்ரு மிருகஙகள் ்வசிக்கும் அடர்வ்ம் இது! 
நாற்து ஆணடுகளுக்கு முன் இவ்விடம் காடாக இல்லல; 
உயிரகள் அற்ற ம்ல் திட்டு மட்டுவம இருந்�து. ொ�வ் 
்ாவயங என்னும் ்வ் அலு்வலரின் ்ல ்வருட விடா 
முயறசியால் அந்� இடம் இன்று காடாக மாறி தசழித்து 
்வைரந்திருக்கி்றது! காடு உரு்வாக முக்கியக் காரணியாக 
ொ�வ் தசால்்வது சி்வப்பு எறும்புகலைத் �ான்!

 ஆச்சரயமாக இருக்கி்து அலலவா? 
எறும்புகள் இயலபி்ல்ய  மணணின 
தன்ம்ய மாறறுபே்வ. 'எறும்பு ஊ்க் 
கலலும் ் தயும்' எனக்ாரு பேழகமாழி உணடு.  
கல ் தயுமா எனறு கதரியாது; ஆனால உைவு 
்தடி நிலத்தின மீது மடடுமலலாது, அடியிலும் 
கசனறு வரும் எறும்புகள் அடியில உள்ை 
க ச ழி ப் பே ா ன  ம ண ்ை  ் ம ் ல 
ககாணடுவருகின்ன; கூ்ட்வ அ்வகளின 
கூடடில ் சமிக்கப்பேடும் மக்கும் உயிரினஙகள் 
மணணுக்கு உரமூடடும்! மூஙகில மடடு்ம 

வைரும் மைலதிட்்ட, சிவப்பு எறும்புக்ை 
விடடு இப்பேடித்தான வனமாக்கியுள்ைார 
ஜாதவ!

உலகின கமாத்தப் பூச்சிகளின நி்ரயில 
(insect biomass) கால பேஙகு எறும்பினஙகள் 
தான. இ்ரக் ககாலலிகைாகவும், நிலத்தில 
இ ் ந த  உ யி ர க ்ை  ம க் க  உ த வு ம் 
துப்புரவாைராகவும் கபேரும் பேஙகு வகிக்கின்ன 
எறும்புகள். எறும்புகள் தனித்துவமான சமூகக் 
கட்ட்மப்பு ககாண்ட்வ. "இராணி" 
எனனும் இனப்கபேருக்கம் கசய்யக்கூடிய 
கபேண எறும்பு, உை்வத் ் தடும், கூடு கடடும் 
இனப்கபேருக்கம் கசய்ய இயலாத கபேண 
எ று ம் பு க ள் ,  இ ர ா ணி  எ று ம் பு க் கு 
இனப்கபேருக்கத்துக்கு  உதவகவன்் இருக்கும் 
ஆண எறும்புகள்- இ்வ்ய ஒரு சராசரி 
எறும்பினத்தின கட்ட்மப்பு.

‘மனிதனுக்கு அடுத்து எறும்பினஙகளில 
தான மிக நுடபேமான சமூகக் கட்ட்மப்பு 
உ ள் ை து ’  எ ன கி ் ா ர  எ று ம் பு க ள் 
ஆராய்ச்சியாைரும் இயற்கயியலாைருமான 

பூச்சிகளுக்குமைான 
பூவுைகு 

  அமர பாரதி

4  
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E.O. Wilson. இவரது ஒரு கணடுபிடிப்பு அது 
வ்ர மனித இனம் எறும்புகள் ் மல ககாண்ட 
போர்வ்ய முறறிலுமாக மாறறியது!

சமூகமாய் வாழும் எறும்புகளில தகவல 
பேரிமா் கமாழி அலலது சமிக்்ஞை (Signals) 
ஏதாவது இருக்க்வணடும் இல்லயா? 
அ்தத் ் த்ட முயன்ார விலசன. எறும்புகளின 
அபோரமான நுகரதல தி்ன ககாணடு, 
மணணில முன்ன கசலலும் எறும்பு விடடுச் 
கசன் ஏ்தா ஒரு வாச்னத் திரவத்்தப் 
பினகதா்டரந்த எறும்புகள் கசலகின்ன 
எனறு அறிநத விலசன, கதா்டரநது ஆய்வில 
ஈடுபேடடு எறும்புகளின தகவல கதா்டரபுக்கு 
உதவுவது pheromone எனனும் உயிர்வதி 
சமிக்்ஞைதான எனறு கணடுபிடிக்கி்ார! 
இத்த்கய தகவல பேரிமாற்ம் மூலம் இதுவ்ர 
மனிதனால மடடு்ம கசய்ய முடியும் எனறு 
நாம் நம்பிவநத நுணைறிவு ககாண்ட 
கசயலபோடுக்ையும், எறும்புகள் எப்பேடிச் 
கசய்கின்ன எனறு இ்த ்வத்துப் 
புரிநதுககாள்ை முடியும்!

எறும்பு்களின் நுண்ணறிவு:

உலகம் முழுக்கப் பேல ் காடி ஆணடுகைாக 
எறும்புகள் ஊரநதுககாண்்ட இருக்கின்ன; 
அதுவும் சா்ர சா்ரயாக, பேக்குவமான 
்நர்காடடில கசலலும் எறும்புக்ைப் 
போரத்து வியநத கபேலஜியம் அறிவியல அறிஞைர 

ஜீன லூயிக்கு (Jean Louis Deneubourg) , 
எறும்புகைால தம் உை்வ ்நாக்கிய 
மிகக்கு்்நத கதா்ல்வக் கணடுபிடிக்க 
முடியுமா? என் சந்தகம் உண்டானது.

்வதியியல நிபுைரான அவர, மிக எளிய 
ஒரு ்சாத்ன மு்்்ய உருவாக்கினார. 
எறும்புக்ை ஒரு கபேடடியிலும், அதறகான 
உை்வ இனகனாரு கபேடடியிலும் ்வத்து 
இரணடு போலஙகைால, இரு கபேடடிக்ையும் 
இ்ைத்தார. அதில ஒரு போலத்தின நீைம் 
மற்்த வி்டக் கு்்வு. எறும்புகளின 
கபேடடி்யத் தி்நது விட்டதும் அ்வ இரு 
போலஙகளிலும் கசலலத் கதா்டஙகியது. சறறு 
்நரத்தில அ்வ அ்னத்தும் கு்்நத 
கதா்லவுள்ை போலத்்தத் ்தரவு கசய்து 
கசலலத் கதா்டஙகியது. எனன ந்டக்கி்து 
இங்க?

ஜீன லூயி கசாலகி்ார: "எறும்பு, ்தனீ, 
குைவி ்போன் சமூகமாய் வாழும் பூச்சிகள்  
தமக்குள் தகவல பேரிமாற்த்துக்குப் பேல்வறு 
மு்்க்ைக் ககாணடிருக்கின்ன. அதில 
குறிப்போக எறும்புகள் Pheromone எனனும் 
உயிர்வதி சமிக்்ஞை்யக் ககாணடு தகவல 
பேரிமாறுகி்து. இங்க ந்டநததும் அது தான! 
எறும்புகள் தான ் போகும் வழியில உயிர்வதிச் 
சமிக்்ஞை்ய விடடுச் கசலலும். அ்த ் நரம் 
அவறறின அபோரமான நுகரதல தி்ன மற் 
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எறும்புகளின சமிக்்ஞை்யப் பினபேறறிச் 
கசலல உதவும். கு்்நத கதா்லவுள்ை 
போலத்தில கசலலும் எறும்புகள், மற் போலத்தில 
கசலலும் எறும்புக்ை வி்டச் சீக்கிர்ம 
உை்வச் ்சகரித்துத் திரும்பேச் கசலலும். 
அதனால அப்போலத்தில உயிர்வதியின கநடி 
மற் போலத்்த வி்ட அதிகம் இருக்கும். 
இதனால தான எப்்போதும் எறும்புகைால 
மிகக் கு்்நத கதா்லவுள்ை போ்த்யத் 
்தரவு கசய்ய முடிகி்து!"

உ்ணவு வள்க:

இத்த்கய எறும்புகளின உைவுப் பேழக்கம் 
எனனவாக இருக்கும்? கபோதுவாக எறும்புகள் 
அ ் ன த் து ண ணி க ள் ;  அ ் வ க ளி ல 
்வட்்டயாடி உணணும் காலனிகள், இ்நத 
உயிரினஙக்ை உணணும் வ்ககள், கவறும் 
இ்லக்ை மடடு்ம உணணும் வ்ககள் 

எனறு பேல உணடு. மற் பூச்சி, விலஙகினஙகள் 
எலலாம் அன்ா்டம் தம் உைவுத் ் த்வக்காக 
இ்ர்த்ட ,  எறும்புகள் மடடும் பேல 
நாடகளுக்கான உை்வக் கூடடில ்சரத்து 
்வக்கின்ன; ம்ழக்காலஙகளில அலலது 
அ்டாத குளிரகாலத்தில கூடடில ் சமித்த்வ 
தான எறும்புக் காலனியின உைவு! இவவாறு 
உை்வத் தம் கூடடில ்சமித்து ்வப்பேது 
குைவி, ் தனீ, எறும்பு (hymenoptera) இனஙகளின 
கபோதுப் பேணபு!

கூடு வள்க்கள்:

உலகிலுள்ை பேலலாயிரம் எறும்பு இனஙகளுக் 
குள் கூ்ட்மப்பேதில கபேரும் வித்தியாசஙகள் 
காைப்பேடுகின்ன. மணணுக்கு அடியில, 
இ்லகளில, போ்்களுக்கு அடியில, 
மரப்கபோநதுகளில என இனத்துக்கு இனம் கூடு 
்வக்கும் இ்டமும் மாறுகி்து .  சில 
எறும்பினஙகள் கூ்ட்மக்காமல காடடின 
த்ரயில அ்லகின்ன; பேகல முழுக்க 
இ்ர்தடும் இ்வ,  இரவில தறகாலிகக் 
கூ்ட்மத்து இராணி்யயும், தம் புழுக்க்ையும் 
காக்கின்ன ;  எப்பேடி ஒ்ர  இரவில 
கூ்ட்மக்கின்ன? கதாழிலாைர எறும்புகள் 
ஒன்்ாக்டானறு காலக்ைப் பினனிப் 
பி்ைநது தம்்ம்ய கூ்டாக்குகின்ன! Biv-
ouac எனறு அ்ழக்கப்பேடும் இநத அ்மப்பில 
சாதாரைமாக 1.5 லடசம் முதல 10 லடசம் 
கதாழிலாைர எறும்புகள் பேஙகு ககாள்கின்ன!

எறும்புக் கூடடில இராணி எறும்பும், அதன 
முட்்டகள்/புழுக்களும், ்சகரித்து ்வத்த 
உைவும் இருக்கும்; இவற்்ாடு சில இனஙகளில, 
காவலுக்காககவன்் பே்்டவீரர எறும்புகளும் 
இருக்கும். இ்வ மற் காலனி எறும்புப் 
பே்்டகள் உை்வக் கைவா்ட வநதால 
தறகாத்துக் ககாள்ைவும், மற் எறும்புக் 
கூடுகளுக்குள் கசனறு உை்வத் திருடி வரவும் 
கசய்கின்ன. சஹாரா போ்லவனத்தில 
வாழும் ஒரு குறிப்பிட்ட எறும்பினம் (Matabe-
le ants), காயமுற் சக எறும்புகளுக்கு உதவுவ்த 
கவனித்து வியநதிருக்கி்ாரகள் அறிஞைரகள்!

தமக்குள் ்வ்லப் பிரிவி்ன, தகவல 
கதா்டரபு, ்போர எனறு கிட்டத்தட்ட மனித 

்டக்குறிப்பு: 1. இலலகலைத் ல�த்துக் கூடு கட்டும் 
முசுறு எறும்புகள் (weaver ants) 2. மணணுக்கடியில் 
புழுக்களுடன் உள்ை எறும்புப் புறறு 3. த�ாழிலாைர 
எறும்புகள் பின்னிப் பில்ந்து உரு்வாக்கும் �றகாலிகக் 
கூடு (ant bivouac)
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சமூகம் ்போல வாழும் எறும்புகள் இயற்க 
உலகின ஆச்சரயம் தா்ன! அ்வ எப்பேடி 
பேரிைாம வைரச்சி ககாண்டன எனறு 
ஆராய்வது இஙகு அவசியம்.

பரி்ணாமம்:

சுமார 54 ்காடி ஆணடுகளுக்கு முன 
ந்்டகபேற் உயிரியல உலகின குறிப்பிட்ட சில 
தகவ்மப்புக்ை இஙகு காண்போம்:

1 . பறத்தல்: உலகின ஒரு உயிரினம் 
முதனமுதலில மண்ை விடடு வானில 
பே்நதது .  அது ஒரு பூச்சி !  அப்பூச்சி , 
காலப்்போக்கில பேல்வறு இனஙகைாகப் 
பேரிைாமம் ககாணடு பேலகிப் கபேருகியது.

2 .  அப்பூச்சிகள் ,  இப்்போதிருக்கும் 
தட்டானகள், இரு சி்கிகள் ்போல ம்டக்க 
முடியாத இ்க்்ககள் ககாணடிருநதன. 
அ்வகளின ஒரு சநததி, ம்டக்கும் வ்கயில 
இ்க்்ககள் கபேறறு இனனும் பேல்வறு பூச்சி 
இனஙகைாகப் பேரிைாமம் அ்்டநதன. 
ம்ட க்கும்  இ ் க்்க கை ா ல  பே ் க் க த் 
்த்வயிலலாத ்நரத்தில அ்வகைால 
மணணில ந்டநது கசனறு, இ்ர ்த்ட 
முடிநதது.

3 . மூன்ாவது முக்கிய தகவ்மப்பு, 
பூச்சிகளில உண்டான முழு உருமாற்ம் (full 
metamorphosis). அது வ்ர முழு்மயற் 
உருமாற்ம் எனனும் மு்்யில, உருவ அைவில 
முதிர நி்லப் பூச்சி்ய ஒத்திருக்கும் இைரிகள், 

வைரநது ் தாலுரித்து  வைரநி்லக்ைக் (in-
stars) க்டநது முதிரநத நி்ல அ்்டயும். 
இநநி்ல மாறி,  முட்்டயில இருநது புழு(lar-
va), கூடடுப் புழு(cocoon), பினனர வைரநத 
பூச்சி என் உருமாற் நி்லகளு்டன கூடிய 
வைரச்சி நி்லக்ைப் பூச்சிகள் கபேற்ன. 
இப்பூச்சிகளில இருநது தான இப்்போது நாம் 
காணும் பேட்டாம்பூச்சிகள், வணடுகள் (beetle), 
எறும்புகள் ஆகிய்வ ் தானறின.

4. முக்கியமான இம்மூனறு தகவ்மப்புகளும் 
பூச்சிகள் உலகில, ஆச்சரயம் ககாள்ைத்தக்க 
வ்கயில, சமூகம் எனனும் அ்மப்்பே 
உண்டாக்கியது! இனப்கபேருக்கம் கசய்யக்கூடிய 
குழுக்கள், இனப்கபேருக்கம் கசய்யாத 
கதாழிலாைர குழுக்கள் எனறு இனறு எறும்பு, 
குைவி, ் தனீ இனஙகளில நாம் காணும் சமூக 
அ்மப்பு அப்பேடி உருவானது தான!

இதன சி்ப்பு எனனகவன்ால, அது வ்ர 
தனித்த ஒரு உயிரினமாக வாழநது வநத்வ, 
இப்்போது ஒரு இராணி எறும்பு (சில இனஙகளில 
ஒனறுக்கும் ்மறபேட்ட இராணிகள்! )  
கதாழிலாைர, பே்்ட வீரர எனறு தனித்தனி 
்வ்லப் பிரிவுகள் ககாணடு ஒ்ர சமூக 
உயிரினமாகத் தகவ்மத்துப் பேரிைமித்தது 
தான! இ்த ஆஙகிலத்தில ‘super organism’ 
எனபேர. மனித சமூகத்தில இருப்பேது ்போல 
ஆதிக்கத்தால, அ்டக்குமு்்யால உண்டான 
சமூகக் கட்ட்மப்பு அலல எறும்புகளில 
இருப்பேது. மா்ாகப் பேலலாயிரம் ஆணடுகால 
பேரிைாமத்தால உருவான ் வ்லப் பிரிவுகள் 
தான நாம் எறும்பில காணபேது. இராணி 
எறும்பின கட்ட்ையால கதாழிலாைரகளும், 
பே்்டவீரர எறும்புகளும் ் வ்ல கசய்யவில்ல; 
ம ர பே ணு  அ ை வி ் ல ் ய  அ ் வ க ள் 
ஒனறு க் கக ானறு  உ தவி ,  இ் ய ந து 
வாழவதறககன்்த் தகவ்மத்து வநத்வ. 
இநத சமூக அ்மப்்பே எறும்புகளின பேலம்!

நம் வீடுகளில அடிக்கடி வரும் எறும்பினஙகள் 
எ்வ? அதன இயலபு எனன? முக்கியமாக 
அவறறின சூழல பேஙகு எனன ஆகியவற்் 
விரிவாக அடுத்தக் கடடு்ரயில காண்போம்!இடதுபு்றம் இருப்்ல்வ த�ாழிலாைர பிரிவு 

எறும்புகள்; ்வலதுபு்றம் இருக்கும் இரணடும் ராணி 
எறும்புகள்.
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நம்பிகள்கயளிககும்
வளரயாடு 
பாது்காபபுத் திடடம்’
பம்கா சதீஷ்

அறிவிக்
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உலகில, ் மறகுத் கதா்டரச்சி ம்லக்ைத் 
தவிரத்து ்வக்ஙகும் காைக்கி்்டக்காத 
வ்ரயாடுக்ைக் காப்பேதறகாக ‘Project Nilgiri 
Tahr’ எனனும் திட்டத்திறகு, இநத ஆணடு 
பேடகஜடடில 10 ்காடி ரூபோய் ஒதுக்கீடு 
கசய்துள்ைது தமிழக அரசு. வ்ரயாடுக்ைக் 
காப்பேதறகாக முனகமாழியப்பேடும் இத்திட்டம், 
்சா்லப் புலகவளிக்ைப் போதுகாத்தி்ட 
உதவும் எனபேதால, இது இயற்கயாைரகள் 
மறறும் சூழல கசயறபோட்டாைரகள் மத்தியில 
கபேரும் வர்வறப்்பேப் கபேறறுள்ைது.

 ம்ழக்காடுகள், புலகவளிகள், அதற்க 
உரிய உயிரினஙகள், ஆஙகாங்க உயிரநகதழும் 
ஊ ற று க ள் ,  ஈ ர நி ல ங க ள்  ் பே ா ன ் 
பிரம்மிப்புக்ைக் ககாணடு, இநதியாவின 
கதன-்மறகு எல்லக்கு எழில ்சரத்து 
நிறகி்து ்மறகுத் கதா்டரச்சி ம்ல. 
இமயம்ல்யக் காடடிலும் பேழ்ம வாய்நத 
இம்ம்ல, உலகின முதல 8 மிகச் கசழிப்போன 
உயிரபேனமயப் பேகுதிகளுள் (hottest biodiversity 
hotspots) ஒன்ாக உள்ைது. இது தனித்துவமான 
பேலலாயிரத் தாவரஙகளுக்கும், விலஙகுகளுக்கும் 
வாழவி்டம் எனபேது யாவரும் அறிநத உண்ம. 
கு றி ப் பே ா க ,  ம ர ப் கபே ா ந தி ல  அ்்ட 
காத்துக்ககாணடிருக்கும் ்பே்்டக்கு உைவு 
்சமித்துக்ககாணடு கானகத்தினூ்்ட 
பிரம்மாண்டமாகப் பே்நது கசலலும் மலபோர 
இருவாச்சிகள் (Malabar Grey Hornbill), சிஙகம் 
்போன் பி்டரி்யக் ககாண்ட ்சா்ல 
மநதிகள் (Lion Tailed Macaque), இராகஙகைால 
கவரநதிழுக்கும் ் சா்லக்கிளிகள் (Nilgiri Blue 
R o b i n )  எ னறு  நூ ற று க் க ை க் க ா ன 
விலஙகினஙகளும், சுமார 1500 தாவர 
இனஙகளும் ்மறகுத்கதா்டரச்சி ம்லயில 
மடடு்ம வாழநது வருபே்வ. இவற்் உலகில 
்வக்நத இ்டத்திலும் காைமுடியாது. 
இப்பேடிக், குறிப்பிட்ட ஒரு இ்டத்தில மடடு்ம 
வாழும் உயிரினஙக்ை Endemic Species எனபேர.

கசஙகுத்தான ம்லச்சரிவுகளிலும், 
போ்்களிலும் புவி ஈரப்பு சக்தி்யப் 
கபோருடபேடுத்தாது அஙகும் இஙகும் புறக்ை 
்மய்நது ஓடிக்ககாணடிருக்கும் வ்ரயாடு 
கூ்ட, ் மறகுத் கதா்டரச்சி ம்ல்ய மடடு்ம 

பு கலி்டம ா க க்  க க ாணடுள்ை  ஓரி்ட 
வாழவியாகும். ் மறகுத் கதா்டரச்சி ம்லயின 
உயரநத பேகுதிகளில உள்ை ்சா்லப் 
புலகவளிக்ை (Montane Shola Grassland) 
இவறறின வாழவி்டம். யா்னக்ையும், 
குரஙகுக்ையும் ்போலச் சமூகமாக வாழும் 
இ்வ, ஒரு காலத்தில ்மறகுத் கதா்டரச்சி 
ம்லயின பேல்வறு இ்டஙகளில பேரவி 
இருநததாக நம்பேப்பேடுகின்து. இனறு தமிழக-
்கரை எல்லயில கவறும் 5% நிலப்பேரப்பில 
மடடு்ம காைப்பேடும் இவறறின எணணிக்்க 
கவறும் 3122 ஆகக் கு்்நதுள்ைது. அழிவின 
விளிம்பில இருக்கக்கூடிய உயிரினமான  
(Endangered species) வ்ரயாடுக்ைக் காத்திடும் 
கபோருடடு,  வன உயிர போதுகாப்புச் சட்டம் 
பேடடியல I இன கீழ வ்ரயாடு போதுகாக்கப்பேட்ட 
உயிரினமாக அறிவிக்கப்பேடடுள்ைது (Protected 
species under Schedule I).

[முகூரத்தி மறறும் எரவிகுைம் ்தசியப் 
பூஙகாக்கள் வ்ரயாடுக்ைக் காணபேதறகுப் 
கபேயர்போன இ்டஙகைாகும்]

வளரயாடடின் சி்றபபம்சம்

1 8 5 0  களில ,  ஆடுக்ைப் பேறறின 
ஆராய்ச்சியில ஈடுபேடடிருநத பிரிட்டன 
உயிரியல ஆய்வாைர ஜான எடவரடு க்்ர(John 

படம்: கிளமெண்ட் கிரண் குொர்
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Edward Gray) எனபேவர ‘வ்ரயாடு’ என் தமிழ 
கபேய்ரத் தழுவி ஆஙகிலத்தில இவற்் 
‘வ்ரய்்டா’ எனறு அவரது ஆய்வில 
குறிப்பிடடுள்ைார. வ்ர எனபேதன கபோருள் 
ஆஙகிலத்தில கசஙகுத்தான ம்ல (cliff) 
எனபேதாகும். அக்காலத்தில, இதறகு ் வறு சில 
கபேயரகள் இருநத ்போதும், கசஙகுத்தான 
ம்ல உச்சிகளில சுலபேமாக ந்டமாடும் 
தன்மயு்்டயதால ‘வ்ரயாடு’ எனனும் 
கபேய்ர அவர ் தரநகதடுத்ததில ஆச்சரியம் 
இல்ல. இதறகு ‘வரு்்ட’ என் மறக்ாரு 
தமிழ கபேயரும் சஙக இலக்கியஙகளில 
பேயனபேடுத்தப்பேடடுள்ைது.

கபோதுவாகக், காலந்்டகைான ஆடுகள் 
கூ்ட, ம்லகளிலும், சரிவான போ்்களிலும் 
சுலபேமாக ஏறுவ்த நாம் கணடிருப்்போம். 
ஆனால வ்ரயாட்்ட ் போன் ம்லயாடுகள், 
சற்் சுவாரசியம் மிகுநத்வ. யாரும் அ்்டய 
முடியாத உயரநத ம்ல உச்சிகள், கசஙகுத்தான 
பிடிப்்பே இலலாத போ்்கள் ் போன்வறறில 
வைரக் கூடிய புறகள், கசடிக்ை உணைவும், 

போ்்களில அவறறுக்கு ்த்வயான 
தாதுக்க்ை உடககாள்ைவும் (salt licking) 
பேயனபேடும் வ்கயில இவறறின காலகளும், 
குைம்புகளும் பேரிைமித்துள்ைன; தஙகள் 
வாழநாடகளில, தஙகளுக்கு ஏதுவான 
போ்தக்ை இ்வ  பேழகிக்ககாள்கின்ன.

(மான, ஆடு, யா்ன ் போன் விலஙகினஙகள் 
அவறறின உ்டல கசயலபோடடிறகு ் த்வயான 
தாதுச் சத்துக்க்ை, நீ்ராட்டஙகளின 
ஓரத்திலுள்ை போ்்க்ை நக்குவதன மூலம் 
கபேறறுக்ககாள்கின்ன. இது Salt licking 
எனப்பேடும்)

கதன இநதியாவில உள்ை ஒ்ர வன ஆடடு 
வ்க வ்ரயாடுகள் (Nilgiritragus hylocrius). 
இவற்் ஒத்த மறக்ாரு வ்க இமாலய 
ம்லகளில காைக்கி்்டக்கும் ‘இமாலய 
வ்ரயாடுகள்’, காணபேதறகு மடடுமலலாது 
கசயலபோடுகளிலும் கிட்டத்தட்ட இவற்்ப் 
்போல்வ இருப்பினும், இ்வ இரணடிறகும் 
கநருஙகிய உ்வுகள் கி்்டயாது. வ்ரயாடு 
nilgiritragus எனனும் இனக்குழுவில தனி 
இனமாக ்வக்கப்பேடடுள்ைது. கபேண 
வ்ரயாடுகள் கபேரும்போலும் ஒ்ரகயாரு 
குடடி்யத் தான ஈனும்; அதுவும் ஒரு 
வரு்டத்தில இரணடு மு்் மடடு்ம. 
இவறறிலும் சிறுத்்த, கசநநாய் ் போன்வற்ால 
்வட்்டயா்டப் பேடுவதாலும் ,  இதர 
க ா ர ாைஙகை ாலும்  5 0 %  மடடு்ம 
பி்ழக்கின்ன .  வ்ரயாடுகளுக்குக் 
கிட்டத்தட்ட 120 வ்க கசடிகள், புறகள் 
உைவாகின்ன. ்சா்லப் புலகவளிகளின 
சத்து மறுஉறபேத்தியில (Nutrient Recycling), இ்வ 
புறக்ை ் மய்வதும், எச்சமிடுவதும் முக்கியப் 
பேஙகு வகிப்பேதால, இ்வ ம்்முகமாக 

புலகவளிகளின நலனு்டன 
கதா்டரபு ககாணடுள்ைன. 
என்வ, மிஞ்சியிருக்கும்  
இவற்் காப்பேது மிகவும் 

அ வ சி ய ம ா ன 
கசயலாகும்.
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பசாள்லப புலபவளி்கள்

்மறகுத் கதா்டரச்சி ம்லயின உயரமான 
பேகுதி களில  உள்ை  புலகவளிகளும் , 
அதனி்்டயில ம்ல மடிப்புகளில உள்ை 
அ்டரநத காடுகளும் ்சரநது ‘்சாலா’ (Shola) 
எனப்பேடுகி்து. வ்ரயாடடின வாழவி்டமான 
்சா்லப் புலகவளிகள் இறுதிக்கட்டச் சூழல 
அ்மப்போகக் கருதப் பேடுகின்து (Climax Com-
munities). க்டநத நூறு ஆணடு காலமாக, இ்வ 
எநத ஒரு குறிப்பி்டத்தக்க பேரிைாம வைரச்சியும் 
அ்்டயவில்ல. மரஙக்ைக் காடடிலும் 
இவறறில, நீராவி கவளி்யற்ம் (Evapotranspi-
ration) கு்்வாக இருப்பேதாலும், இவறறின 

சலலி்வர, கசழு்மயான மண அதிக அைவு 
நீ்ர பிடித்து ் வத்து வரு்டந்தாறும் ஊற்ாக 
கவளி்யறறுகின்து. காரபேன வாயு்வப் 
பிடித்து ்வப்பேதிலும் (Carbon sequestration) 
இவறறுக்குப் கபேரும் பேஙகுணடு. இ்வ 
காரபேன வாயு்வ, ்வரகளில ்சமிப்பேதால 
க ாடடுத் தீ  ஏ ற பேடு்கயில  க ா ர பேன 
கவளி்ய்ாமல தடுக்கின்ன. இயற்கயாக 
ந்்டகபேறும் காரபேன உமிழவில 3 இல 1 பேஙகு 
காடடுத்தீயால உமிழப்பேடுகின்ன (IPCC) 
எனபேது  குறிப்பி்டத் த க் கது .  இ ந த ப் 
புலகவளிக்ை நம்பி அதற்க உரிய பேலவ்க 
உயிரினஙகள் வாழநது வருகின்ன. இத்த்கய 
சூழல சி்ப்்பேப் கபேற் ்சா்லப்புலகவளி 
க ளி ன  ந ல னு ம் ,  வ ் ர ய ா டு க ளு ம்  
ஒன்்கயானறு சாரநது உள்ைன.

சவால்கள்

்தயி்லத் ்தாட்டஙகள், யூக்கலிப்்டஸ் 
மறறும் வாட்டல (Eucalyptus & Wattle) பேயிரீடு 
ஆகிய காரைஙகைாலும், சா்லகள் மறறும் 
சமீபேத்திய வைரச்சியினாலும், இவறறின 
வாழவி்டம் கிட்டத்தட்ட 124 பேகுதிகைாக 
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ஆஙகாங்க பிரிநதுள்ைன. இதனால இ்வ 
சிறுசிறு குழுக்கைாகத் தனித்தனியாக 
வாழகின்ன. ஒரு சிறு குழுவானது, ் வட்்ட, 
்நாய், காடடுத்தீ ்போன்வற்ால எளிதில 
அழிநது ் போகும் அபோயத்்தச் சநதிக்கின்து 
( L o c a l  e x t i n c t i o n ) .  ் ம லு ம் , 
குழுக்களுக்கி்்ட்யயான  கதா்டரபு, 
ந்டமாட்டம் முறறிலும் கடினமாகி, inbreeding 
எனனும் ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவினுள்்ை்ய 
மாறறி மாறறி ந்டக்கும் இனச்்சரக்்க்ய 
அதிகப் பேடுத்துகின்து. இவவாறு ந்டப்பேது, 
மிகவும் கநருக்கமான கதா்டரபு்்டய 
விலஙகுகள் ் மலும் ் மலும் இ்ை ் சரவ்தத் 
தூணடும். அதனால அநத இனத்தின மரபுப் 
பேனமயம் (Genetic diversity) கு்்நது, மிகவும் 
பேலவீனமான ஒரு இனமாக மாறி, அழி்வச் 
சநதிக்கும் வாய்ப்்பே அதிகப் பேடுத்துகின்து. 
வாழவி்ட அழிப்பு ஒருபு்மிருக்க, முறறு்கத் 
தாவரஙகள் (Invasive plants) புலகவளிகளில 
பேரவி வருவது மறக்ாரு ஆபேத்தாக கபேருகி 
வருகின்து. இது உைவுத் தடடுப்போட்்ட 
ஏறபேடுத்துவ்தாடு, இவறறின வாழவி்டத்்தச் 
சுருக்கவும், ந்டமாட்டத்்தத் தடுக்கவும் 
கசய்கின்ன. காலநி்ல மாற்ம், இவறறின 
வாழவி்டஙகளுள் சில பேகுதிகளின தடபேகவப்பே 
நி்ல்யப் போதிப்பேதால, வாழத் தகுதி 
இலலாததாக அ்வ மாறுகின்ன. இது ் போக, 
காடடுத்தீ, வணிக ் நாக்கில ந்டக்கும் ் வட்்ட 
ஆகியன வ்ரயாட்்டக் காப்பேதில, கபேரும் 
இ்்டயூ்ாக உள்ைன.

(Inbreeding: ஒரு குறிப்பிட்ட இ்டத்தில 
சி க் கி க் கக ா ள் ளு ம்  வ ் ர ய ா டு க ள் , 
அவறறுக்குள்்ை்ய கதா்டரநது இ்ை ் சர 
்நரிடும். ஒரு கட்டத்தில, அநதக் குழுவில 
உள்ை அ்னத்து விலஙகுகளும் ஒன்்ாடு 
ஒனறு உ்வு மு்் ககாண்டதாக இருக்கும். 
இது மரபு பேனமயத்்த (Genetic diversity) குன்ச் 
கசய்யும்; பேல்வறு இனனலக்ை சநதிக்கத் 
்த்வப்பேடும் கவவ்வறு மரபுகள் இலலாமல 
்போக ்நரிடும். அதாவது அவறறின மரபுத் 
தன்ம, ஒரு குறிப்பிட்ட தாய் தந்தயி்டம் 
இருநது கபேற்தாக மடடும் இருக்கும். இப்பேடி 
இருக்்கயில ,  அ ந த த்  த ா ய்  த ந்த 

பேலவீனமானதாக்வா, ்நாகயதிரப்பு சக்தி 
கு்்வாக்வா, அலலது ஒரு குறிப்பிட்ட சூழல 
மாற்த்்த எதிககாள்ை முடியாததாக்வா 
இருப்பின, கமாத்த குழுவும் இதனால ஒனறு 
்போல போதிக்கப்பேடும் .  இனனலகள் 
்நரிடு்கயில, ஒனறு கூ்ட தப்பிப்பி்ழக்க 
முடியாமல ் போகும்) .

வளரயாடு பாது்காபபுத் திடடம்

இத்திட்டத்தில, வ்ரயாடடின நல்ன 
் ம ம் பேடு த்தும்  வ் கயில  பே ல ்வறு 
முனகனடுப்புகள் கமாழியப் பேடடுள்ைன.

 ்வல ரய ா டு களின் ் ால�கள் ,  ் ர ்வல் 
வ்ான்்ற்வறல்றப் ் றறிய வ்ாதுமா் �ரவுகலைச 
வசகரித்�ல்,

 ்வலரயாடுகளின் உடல் நலல்யும், ்வாழவிட 
நலல்யும் ஆயந்�றிந்து வமம்்டுத்து�ல். 
முறறுலகத் �ா்வரஙகலை அகறறி ்வாழவிட 
வமலாணலம தசய�ல்

 வ�ாட்டஙகலை அகறறி வசாலலப் புல்த்வளிகலை 
மறு உரு்வாக்கம் தசய�ல்,

 ்வலரயாடுகள் முன்பு ்வசித்� இடஙகளில் அல்வ 
மீணடும் ்வாழ்வ�றகா் சாத்தியஙகலை 
உரு்வாக்கு�ல்,

 மலல்வாழ மக்களிலடவய விழிப்பு்ரவு 
ஏற்டுத்து�ல்

ஆகிய்வ அ்டஙகிய இத்திட்டம் நம்பிக்்க 
அளிப்பேதாகவும், வர்வறகத்தக்கதாகவும் 
உள்ைது. வ்ரயாடுக்ை காப்பேது மிகவும் 
முக்கியமான ஒரு ்த்வயாக இருநதாலும், 
ஒரு இனத்்த அழிவின விளிம்பிறகுத் தள்ளிய 
பின காப்பே்தத் தவிரத்து, ் மறகுத் கதா்டரச்சி 
ம்லயின முக்கியத்துவம் புரிநது, ்தயி்லத் 
்தாட்டஙகள், தாது சுரஙகத் கதாழிறசா்லகள், 
கா்டழிப்பு ்போன் சீர்கடுகளில இருநது 
போதுகாக்க ் வணடும் எனறும், அழிநது ் போன 
ஈர நிலஙகள், மர வ்ககள் ஆகியவற்் 
ம்லவாழ  மக்களின ஈடுபோ்்டாடு 
மீடடுருவாக்கம் கசய்யவும், போதுகாக்கவும் 
்வணடும் எனறும் சூழல கசயறபோட்டாைரகள் 
கதரிவித்துள்ைனர.
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சுறறுசசூழல் மறறும் காட்டுயிர ்ாதுகாப்ல் முறறிலுமாக ம்றந்துவிட்டு ்வணிக 
வநாக்கில் த�ாழில்கலையும் த�ாழிறசாலலகலையும் விலர்வாக அலமத்துக்தகாள்ை 
ஏது்வாக ஏறக்வ்வ இருக்கும் சுறறுசசூழல் ் ாதுகாப்பு விதிகளில் ் ல்வ்வறு மாற்றஙகலை 
ஒன்றிய அரசு வமறதகாணடு்வருகி்றது. இ�ன் உசசமாகத்�ான் 2020ம் ஆணடு ்வலரவு 
சுறறுசசூழல் �ாக்க மதிப்பீட்டு அறிவிக்லகலயப் த்ாதுமக்கள் கருத்துக் வகட்பிறகாக 
ஒன்றிய அரசு த்வளியிட்டிருந்�து.  இந்தியா முழு்வதும் இ�றகு எதிரப்புக் கிைம்பிய 
நிலலயில் இந்� ்வலரவு அறிவிக்லக  அமலுக்கு ்வராமல் இருக்கி்றது. ஆ்ால், 
்ல்வ்வறு அலு்வல் உத்�ரவுகள் மறறும் திருத்�ஙகள் மூலம் த�ாடரசசியாக இவ்விதிகலை 
நீரத்துப்வ்ாகச தசயயும் வ்வலலகலை ஒன்றிய அரசு வமறதகாணடு்வருகி்றது.

அநத வரி்சயில க்டநத 12 .04 .2022 அனறு சுறறுச்சூழல 
தாக்கமதிப்பீடடு அறிவிக்்க 2006ல புதிய திருத்தகமான்் 

அணுமின திட்டஙகளுக்கான சுறறுச்சூழல் 
அனுமைதியின காை அவகாெம் நீடடிபபு

சதீஷ் ப்லடசும்ணன்

்டம்:அமிர�ராஜ் ஸ்டீ்ன்
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்மறககாணடு ஒனறிய அரசு அரசிதழில 
கவளியிடடுள்ைது. இத்திருத்தத்தினபேடி 
பேல்வறு திட்டஙகளுக்கான கால அவகாசம் 
நீடடிக்கப்பேடடுள்ைது.  இத்திருத்தம் குறித்த 
ஆவைத்தில “ அணுமின மறறும் நீரமின 
உள்ளிட்ட திட்டஙகள் கசயலபேடுத்தும்்போது 
ஏறபேடும் புவியியல அ்மப்பு மாற்ஙகள், 
உள்ளூர சிக்கலகள், மறுவாழவு மறறும் மறு 
கு டி ய ம ர வு  தி ட ்ட மி ்ட ல ,  நி ல ம் 
்கயகப்பேடுத்துதல மறறும் வனத்து்் 
அனுமதி கபேறுவதில ஏறபேடும் தாமதம், 
்போன்வற்ால சுறறுச்சூழல அனுமதியின 
கால அவகாசத்திறகுள் திட்டத்்த முடிக்க 
முடியாத நி்ல ஏறபேடுகி்து .  இதன 
திட்டஙகளுக்கு வழஙகப்பேடும் சுறறுச்சூழல 
அனுமதியின கால அவகாசத்்த நீடடிக்கும் 
அவசியம் உள்ைது” எனக் கூ்ப்பேடடுள்ைது.

புதிய திருத்தத்தின பேடி ,  ஆறறுப் 
பேள்ைத்தாக்குகளில கசயலபேடுத்தப்பேடும் 
திட்டஙகளுக்கு 10லிருநது 13 ஆணடுகைாகவும், 

அணுமின திட்டஙகளுக்கு 10லிருநது 15 
ஆணடுகைாகவும், சுரஙகம், அணுமின மறறும் 
ஆறறுப்பேள்ைத்தாக்குத் திட்டஙகள் அலலாத 
பி் திட்டஙகள் மறறும் நகரவைரச்சித் 
தி ட ்ட ங க ளு க் கு  7 லி ரு ந து  1 0 
ஆணடுகைாகவும்  சுறறுச்சூழல அனுமதியின 
கால அவகாசம் நீடடிக்கப்பேடடுள்ைது.

இநதக்கால நீடடிப்பு இத்திட்டஙகள் 
மீதான கணகாணிப்்பே வலுவிழக்கச் கசய்யும். 
் ம லு ம்  இ த் தி ட ்ட ங க ை ா ல 
போதிக்கப்பே்டப்்போகும் மக்கள் தஙகள் 
கருத்துக்ைச் கசாலவதறகு வழியிலலாமல 
்போகும். எடுத்துக்காட்டாக ஒரு திட்டத்தின 
கால அவகாசம் 10 ஆணடுகள் எனில அநத 10 
ஆணடுகள் கழித்து அத்திட்டத்திறகாகக் கால 
அவகாசம் ்மலும் நீடடிக்கப்பேடும்்போது 
புதிதாகச் சுறறுச்சூழல தாக்க அறிவிக்்க 
்மறககாள்ைப்பேடும். அதன மூலம் திட்ட 
அ்மவி்டத்தில ஏறபேடும் மாற்ஙக்ைக் 
கவனத்தில ககாணடு சுறறுச்சூழலுக்கு 

 இருளில ஒளி வந்தது பபால பபண்கள் அநநிறுவனங்களை நாடத் 
ப்தாடஙகினர். வருமானம் என்்ற ஒன்ப்ற இலள்ல என்்றாலும் அடிபபளடத் 

ப்தளவ்களைப பூர்த்தி பசய்யும் உடனடிக ்கடபன வருமானமா்க மாறியுள்ைது.
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நாடுகளின எல்லக்கு அரு்க 100கிமீ வ்ர 
்போ்டப்பேடும் சா்லகளுக்கும் சுறறுச்சூழல 
அனுமதிகபேறுவதிலிருநது முழு்மயாக 
விலக்களிக்கப்பேடடுள்ைது.

வனத்து்் அனுமதி ்த்வப்பேடும் 
திட்டஙகளுக்கான சுறறுச்சூழல அனுமதியின 
காலமானது  அத்திட்டத்திறகு இரண்டாம் 
கட்ட வனத்து்் அனுமதி (Stage-II) கி்்டத்த 
நாளிலிருந்த கைக்கி்டப்பேடும் எனவும் 
திருத்தம் ் மறககாள்ைப்பேடடுள்ைது. ் மறகூறிய 
திருத்தஙகளும் விலக்கஙகளும் வ்ரவு 
சுறறுச்சூழல தாக்க மதிப்பீடடு அறிவிக்்கயில 
முழு்மயாக்வா பேகுதியாக்வா ககாணடு 
வரப்பேட்ட்வ தான. அ்தச் கசயலபேடுத்த 
முடியாத காரைத்தினால அத்திருத்தஙகள் 
அ்னத்்தயும் ககாஞ்சம் ககாஞ்சமாகப் 
கபோதுமக்கள் கலநதா்லாச்னயினறி ஒனறிய 
அரசு ் மறககாணடு வருகி்து.

போதிப்பிலலாத வ்கயில திட்டத்்தச் 
கசயலபேடுத்த முடியும். ்மலும் சுறறுச்சூழல 
அனுமதி நீடடிக்கப்பேட்டால அநத உத்தரவில 
ஏ்தனும் கு்்போடுகள் இருப்பின அ்த 
எதிரத்துப் கபோதுமக்கள் நீதிமன்த்திறகுச் 
கசலல வாய்ப்பு கி்்டக்கும். ஆனால, தற்போது 
அத்திட்டத்தின அனுமதிக்கான கால 
அ வ க ா ச ம்  1 5  ஆ ண டு க ை ா க 
நீடடிக்கப்பேடடுள்ைதால 15 ஆணடுகள் கழித்து 
மடடு்ம நீதிமன்த்்தப் கபோதுமக்கள் 
நா்டமுடியும்.

இநதியா்வப் கபோருத்தவ்ர ஒரு 
திட்டத்திறகாக ந்டத்தப்பே்ட ்வணடிய 
கபோதுமக்கள் கருத்துக்்கடபுக் கூட்டம் 
எனபேது ஒரு சம்பிரதாய நிகழவாக மடடு்ம 
ந்டக்கி்து. இநதநி்லயில ஒரு திட்டத்தால 
தஙகள் வாழவாதாரம் போதிப்பே்்டநதால 
போதிக்கப்பேட்ட மக்கள் நீதிக்காக நம்பியிருப்பேது 
நீதிமன்ஙக்ை மடடு்ம. மாசுகடடுப்போடு 
வாரியஙகள் ்போன்  கணகாணிப்பு 
அ ் ம ப் பு க ை ா ல  எ ந த ப்  பே ல னு ம் 
கி்்டக் கவில்ல .  இ த ற கு ச்  சி ் ந த 
எடுத்துக்காட்டாக வ்டகசன்ன அனல 
மினநி்லய நிலக்கரிச் சாம்பேல கழிவுப் 
பிரச்ச்ன்ய எடுத்துக்ககாள்ைலாம். 
எத்த்ன்யா உத்தரவுகள், தீரப்புகளுக்குப் 
பினனரும் அஙகு விதிமீ்லகள் கதா்டநது 
ககாண்்டதான இருக்கி்து. இப்பேடி ஒரு 
நி்லயில திட்டஙகளுக்கான சுறறுச்சூழல 
அனுமதியின கால அவகாசத்்த நீடடிப்பேது 
பேல ்நரஙகளில மக்களுக்கு எதிரானதாக 
மாறிவிடும் அபோயம் உள்ைது.

்மலும் சில திட்டஙகளுக்குச் சுறறுச்சூழல 
அ னு ம தி  க பே று வ தி லி ரு ந து 
விலக்களிக்கப்பேடடுள்ைது. குறிப்போக 25 
கமகாவாட அைவிறகு உயிரம எரிகபோருள் 
அலலது ஆபேத்தற் நகராடசித் தி்டக்கழிவுகள் 
மறறும் நிலக்கரி அலலது பேழுப்பு நிலக்கரி 
அலலது கபேட்ராலியப் கபோருடக்ை 15% 
வ்ர எரிகபோருைாகக் ககாணடு கசயலபேடும் 
மினனுறபேத்தித் திட்டஙகளுக்குச் சுறறுச்சூழல 
அ னு ம தி  க பே று வ தி லி ரு ந து 
விலக்களிக்கப்பேடடுள்ைது. ் மலும் அண்்ட 
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இந்தியப் பிர�மர கடந்� ஆணடு (2021) �்து விடு�லல நாள் உலரயில் இந்திய மக்களுக்கு இனிவமல் சத்துமிகுந்� 
்வலியூட்டப்்ட்ட அரிசிலயப் த்ாது ்வழஙகல் திட்டம் வ்ான்்ற அரசுத்திட்டஙகளின் ்வழியாகக் தகாடுக்க உள்ை�ாகப் 
வ்சி்ார. (வி்வசாயிகளுக்கும், நுகரவ்வாருக்கும் துன்்ம் �ரக்கூடிய திட்டம் என்்�ால் கட்டுலரயில் Fortified Rice 
என்்து ்வலியூட்டப்்ட்ட அரிசி என்று குறிப்பிடப்்ட்டுள்ைது) அ�றகா் கார்ஙகலைப் புள்ளி வி்வரஙகளுடன் அரசுத் 
�ரப்பில் இருந்து யாரும் த்வளியிடவில்லல. நிதி அவயாக், உ்வு மறறும் த்ாது்வழஙகல் துல்ற, இந்திய உ்வுப் 
்ாதுகாப்பு மறறும் �ர அதிகாரத்துல்ற (FSSAI) ஆகிய யாரும் ஏன் இந்� அரிசிலய இந்திய மக்களுக்குக் தகாடுக்க 
வ்வணடும் என்்ற �ரவுகலை த்வளியிடவில்லல. அ�றகு மாற்றாக எப்்டி ்வழஙகப்வ்ாகிவ்றாம் என்வ்ற விரி்வாகக் 
கூறுகி்றாரகள். அதிலும் எந்� அைவு சத்து இரசாய்ஙகலை யாரிடமிருந்து இ்றக்குமதி தசயயப்வ்ாகிவ்றாம் என்றும் 
த்வளியிடவில்லல.

வலியும் வாழவும்

பாமயன்

செறிவூட்டப்பட்ட அரிசியால் யாருக்கு நன்மை
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அது எனன வலியூட்டப்பேட்ட அரிசி (for-
tified rice)? இநதியக் குழந்தகளுக்கும், 
கபேணகளுக்கும் அனீமியா எனப்பேடும் 
இரத்த்சா்க உள்ைதாகவும் ்மலும் சில 
நுணணூட்டச் சத்துக்கு்்போடு உள்ைதாகவும் 
அ த ன ா ல  அ வ ர க ை து  வ ை ர ச் சி 
போதிக்கப்பேடுவதாகவும் கருதிச் கசயற்கயாக 
அரிசி்யத் தயார கசய்து, அதில இரும்புச்சத்து, 
்வட்டமின, ஃ்போலிக் அமிலம் ்போன் 
இரசாயனஙக்ைச் ் சரத்துச் சத்து உண்டாக்கி 
்ரசன க்்டகள் எனப்பேடும் கபோது வழஙகல 
மு்் மூலம், மாநில அரசுகளின நிதி்யயும் 
எ டு த் து க் கக ா ண டு  ஒ ன றி ய  அ ர சு 
ககாடுக்கப்்போகி்து! அப்போ்டா மூச்சு 
முடடுகி்தா? இதுமடடுமலல, இப்பேடிச் 
கசய்யப்பேடும் அரிசியில ்சரப்பேதறகான 
சத்துக்க்ைப் பேனனாடடு நிறுவனங 
களி்டமிருநது ஏ்த்தாழ 3000 ் காடி ரூபோய்க்கு 
வாஙகி அரிசியில ் சரத்துத் தரப்்போகின்து. 
அநத ் வ்லகளும் கதா்டஙகிவிட்டன.

தமிழநாடடிலும் அநதத் திட்டம் திருச்சி 
மாவட்டத்்த முன்னாடியாகக் ககாணடு 
நியாயவி்லக்க்்டகள் மூலம் கசயலாக்கம் 
கபேறுகின்ன. இநதியாவில அதிக அைவு 
இரத்த்சா்க, சத்துக் கு்்போடு ஆகியவற்ால 
போதிக்கப்பேடடுள்ை மாநிலஙகளில பீகார, 
்மறகுவஙகாைம், அரியானா, அநதமான 
நி்காபோர (ஒனறியப்பேகுதி) ஆகிய்வ்ய 
முனனணியில உள்ைன. இநத மாநிலஙகளுக்கு 
வலியூட்டப்பேட்ட அரிசித்திட்டம் இல்ல. 
ஒரு்வ்ை பீகார மக்கள் ்காது்ம உண 
பேதாகக் ககாண்டால, ் மறகு வஙகாைத்திறகு 
ஏன ்போகவில்ல? அத்து்டன  கு்்வான 
இரத்த்சா்க முதலிய போதிப்புகள் ககாண்ட 
்கரைா, தமிழநாடு ஆகிய மாநிலஙகளுக்கு 
இத்திட்டம் அறிமுகமாகியுள்ைது ஏன?

இம்மாதிரியான கருத்துக்களின ஊறறுக்கண 
எதுவாக இருக்கி்து என்ால, அது உலகச் 
சுகாதார நிறுவனமும் அதன து்ை 
அ்மப்புகைாகவும் உள்ைன. குறிப்போக 
பில்கடஸ் ் போன் பேனனாடடு நிறுவனஙகள் 
இதறகு வழஙகும் நிதிகளின அைவு ஆணடுக்கு 
ஆணடு அதிகமாகி வருகி்து. முனனர 
அரசுகள் அளித்த நிதியில ஐ.நா. நிறுவனஙகள் 
தனித்தன்மயு்டன இயஙகி வநதன. தற்போது 
நிதி  ஆத ா ரங களுக்குப்  பேனனாடடு 
நிறுவனஙக்ைச் சாரநது இயஙக ்வணடிய 
நி்லக்குத் தள்ைப்பேடடுள்ைன.

உண்மயில இநத வணை அரிசிக்கு 
ஒதுக்கும் கதா்க்ய மரபேரிசிகளுக்கு 
ஒதுக்கினால பேலநூறு உழவரகளுக்கும் 
பேயனகிடடும், மரபு கநலலினஙகளும் 
போதுகாக்கப்பேடும், மக்களுக்கும் சத்தான அரிசி 
உள்ளூரி்ல்ய கி்்டக்கும். ஆனால ஒனறிய 
அரசு 5 கபேரும் கவளிநாடடு நிறுவனஙகளுக்கு 
3000 ் காடி ரூபோய்க்ை அள்ளி வழஙகுகி்து  
(போரக்க. ்டவுணடுஎரத், கசப். 2019).

உலகம் முழுவதும் இநத மாதிரியான 
கசயற்க ஊட்ட்மறறும் மு்்க்கு 
எதிரப்புகள் உருவாகி வருகின்ன. அ்னத்து 
மக்களும் உணபோரகள். யாருக்கு என் சிக்கல 
உள்ைது எனறு யாருக்கும் கதரியாது. 
இரசாயனஙக்ை உைவில ் சரக்கும் ் போது 
அைவுக்கு அதிகமானால அது்வ நஞ்சாக 
மாறிவிடும். எனறு அகமரிக்கன சரனல ஆப் 
கிளினிக்கல நூடரீசியன கதரிவிக்கி்து.

(https://academic.oup.com/ajcn/article-ab-
stract/114/4/1261/6329768?redirectedFrom=fulltext)

இப்பேடிக் ் காடி ் காடியாக அள்ளித்தநது 
எநதச் சத்்த வாஙகப் ்போகி்ாரகள் எனறு 
போரத்தால ்வட்டமின பி-12 எனறு 
கூறுகி்ாரகள். அரிசி்யப் பே்ழய ் சா்ாக்கிச் 

தீர்வு்களை எத்்தளனபயா வழி்களில ப்தடுவள்த விடடு குறிபபிடட சி்ல 
நிறுவனங்களுககு மடடும் இ்லாபம் ்தரும் முள்றளயக ள்கயாளுவது 

நாடடிற்கு நல்ல்தல்ல. 
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சாப்பிட்டால, அலலது நீராகாரமாக்கிக் 
குடித்தால, ஏன ்கப்்பேக் கூழ, கம்பேங கூழ 
குடித்தால ் வட்டமின பி-12 சாதாரைமாகக் 
கி்்டக்கும் இ்த நாம் கசாலலவில்ல. அரசு 
உைவு ஆராய்ச்சி நிறுவனஙகள் கூறுகின்ன. 
பே்ழய்சாறு சாப்பிடும் பேழக்கத்்தயும் கூழ 
குடிக்கும் பேழக்த்்தயும் நம்மி்டம் இருநது 
இழிவு பேடுத்தி விரடடியது யார? அதறகு 
எதறகு 3000 ்காடி ரூபோய்கள்? அநதப்  
பேழக்கத்்த மீடடு விட்டா்ல ் போதுமலலவா?

அடுத்தாக இரும்புச்சத்்தச் கசயற்க 
அரிசி (வலியூட்டப்பேட்ட அரிசி) மூலம் 
தரப்்போகி்்ாம் எனகி்ாரகள். கபோதுவாகத் 
தீட்டாத அரிசியில இரும்புச்சத்து உணடு, 
அதிலும் கசநகநல யாவறறிலும் இரும்புச்சத்து 
இனனும் கூடுதல உணடு, கருப்பு கநலலிலும் 
உணடு. கருஙகுறு்வ என் அரிசியில மற் 
அரிசி்ய வி்ட ஆறு ம்டஙகு இரும்பேச்சத்து 
கூடுதலாக உள்ை்த ஆய்வுகள் கூறுகின்ன. 
குறிப்போகக் காடியாக (கநாதிக்க ்வத்து) 
மாறறும்்போது கருப்பு அரிசிகளில மிகச் 
சி்ப்போக இரும்புச்சத்து கி்்டக்கி்து. 
அதனால தான சித்த மருத்தவரகள் கருங 
குறு்வக் காடி்ய ஒரு து்ைமருநதாகப் 
பேயனபேடுத்துகி்ாரகள்.

ஆக பே்ழய ்சாறறுக்கு மாறினால 3000 
்காடி ரூபோய் மிச்சம். இநதத் கதா்க்ய மரபு 
க ந ல லி ன ங க ் ை ப்  பே ா து க ா க் க ப் 
பேயனபேடுத்தலாம்.

அடுத்ததாக முருங்கக் கீ்ரயில இவரகள் 
கூறும் அ்னத்துச் சத்துகளும் உள்ைன. இதறகு 
எநத இ்க்குமதியும் கசய்ய ்வண்டாம். ஒரு 
கி்லா அரிசியில 28 மி.கி இரும்புச் சத்து 
உள்ைதாகக் FSSAI கூறுகி்து. ஆனால முருங்க 
இ்லயில ஒரு கி்லாவிறகு 54.9 மி.கி. 
இருப்பேதாக  ஆய்வுகள் கூறுகின்ன . 
(போரக்க : h t t p s : / / e jm cm . c om / p d f _ 2 9 6 5 _
60490be228805e96a5f29fbb7010be58.html)

தீரவுக்ை எத்த்ன்யா வழிகளில 
்தடுவ்த  விடடு குறிப்பிட்ட சில 
நிறுவனஙகளுக்கு மடடும் இலாபேம் தரும் 
மு்்்யக் ் கயாளுவது நாடடிறகு நலலதலல. 
கசரமனியின பிஏஎஸ்எப், சுவிடசரலாநதின 
லானடசா, பிரானசின அடிசி்யா முதலிய 
ஐநது நிறுவனஙகளுக்கு மடடும் கதா்க 
அளிக்கப்பே்டவுள்ைது.

'ஒற்் மயத்தின' கூ்ான 'ஒ்ரநாடு ஒ்ர 
்ரசனகாரடு' மூலம் சில பேனனாடடு 
நிறுவனஙகள் பேயனகபே்ப் ்போகின்ன. 
ஆனால அலலும் பேகலும் உ்ழத்துச் சத்தான 
மரபின கநல்ல உருவாக்கும் பேரநதுபேட்ட 
மக்களுக்கான எநதத் திட்டமும் இல்ல. 
இநதியாவின மிகப்கபேரிய கூடடு்வு 
நிறுவனமான அமுல உைப்கபோருளில 
வலிவூடடும் மு்்்யக் கடு்மயாக 
எதிரத்துள்ைது. அதன ் மலாண்ம இயக்குநர 
்சாதி இதழகளில ்பேடடியளித்துள்ைார. 
அதறகாக இநத நிறுவனத்்த FSSAI  மிரடடிய 
கசய்திககைலலாம் வநதன.
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க்டலலியில உள்ை அ்னத்திநதிய மருத்து 
அறிவியல நிறுவனத்்தச் சாரநத ்டாக்்டர 
உ்மஷகபில எனபேவர வலியூட்டப்பேட்ட 
உை்வ எடுத்துக்ககாள்வதால சத்துக் 
கு்்போடு சரியாகும் எனறு எநத கமய்ப்பிக்கக் 
கூடிய எநதத் தரவுகளும் இல்ல எனறு 
கூறுகி்ார. (Dr. Umesh Kapil of the department 
of gastroenterology and human nutrition unit at 
the All India Institute of Medical Sciences, Delhi)

அ ் ன த் து த்  தி ட ்ட ங க ் ை யு ம் 
்மயப்பேடுத்தும் ் நாக்கில இநதத் திட்டத்்தயும் 
ஒனறிய அரசு ்நாக்குவதாகத் கதரிகி்து. 
இதனால மாநிலஙகளின தனித்த உைவுப் 
பேணபோடடிறகு ஊறு ஏறபேடும்.

எஸ்கி்மாக்கள் ஒரு நா்ைக்கு நானகு கி்லா 
இ்்ச்சி உணகி்ாரகள் எனபேதறகாக உலகில 
உள்ை அ்னவரும் அப்பேடி உணை ் வணடிய 
கட்டாயமில்ல. பீகாரிகள் ்காது்ம்ய 
உணகி்ாரகள் எனபேதறகாக, அ்னவரும் 
்காது்மதான உணை ்வணடும் எனறு 
கட்டாயப்பேடுத்த முடியாது, ஏன தமிழரகள் 
அரிசி உணகி்ாரகள் எனபேதறகாக உலகில 
உள்ை அ்னவரும் அரிசிதான உணை 
்வணடும் எனறு அ்டம் பிடிக்கலாகாது.

ஒனறிய அர்ச ஆதரிக்கும் ஆரஎஸ்எஸ் 
அ்மப்பின கி்ையான சு்தசி சாக்ரனமஞ்ச் 
என் அ்மப்பும் கூ்ட இநத வலியூடடும் 
அரிசிக்குத் தனனு்்டய எதிரப்்பேத் 
கதரிவித்துள்ை்த நாம் உறறுக் கவனிக்க 
்வணடும்.

அ்னத்்தயும் சந்தயாக்குவது எனபேது 
ஆபேத்தானது, குறிப்போக உைவும், உ்டலநலமும் 
அ்மற் சந்தக்குள் வரும்்போது அது 
சீரகசய்ய இயலாத ஆழமான வி்ைவுக்ை 
ஏறபேடுத்தும். குறிப்பிட்ட காலத்தில கசய்து 
முடித்து விடடு அடுத்த ் வ்லக்குப் ் போவதறகு 
இஃது எழுத்தறிவு ் போன் தி்ன ககாடுக்கும் 
திட்டமலல, கதா்டரநது தர்வணடிய 
பேணியாகும். இதில தறசாரபும் நனனலமும் மிக 
முதன்மயான்வ.

கசயற்க அரிசி, போல, ் காது்ம, சரக்க்ர 

எனறு கபேரும் வணிக  நிறுவனஙகளின 
்ககளில நமது உைவு இ்்யாண்ம்யக் 
ககாணடு ் சரக்கும் பேரப்புதல பேணியில PATH, 
பில்கடடிசின கமலின்டா  ் கடஸ் 
பேவுண்்டசன  ்போன் அ்மப்புகள் 
ஈடுபேடுகின்ன .  இ்வ  பேனனாடடு  
நிறுவனஙகளின அ்மப்புகள் அலலது 
அவறறி்டமிருநது கபேரும் நிதிகபேறும் 
நிறுவனஙகள். இ்வ உலகம் தழுவியக் 
கருத்திய்ல, தஙகளுக்கானத் தரவுக்ை 
உருவாக்கிக்  கக ாணடு ,  பேனனாடடு 
நிறுவனஙகளுக்குச் சாதகமாக இயஙகுகின்ன. 
எடுத்துக்காட்டாக ்டாலகபேரக் (Dalberg) என் 
நிறுவனம் இநதியாவில 70 விழுக்காடு மக்கள் 
சத்துக் கு்்போட்டால  அவதிப்பேடுகின்னர 
எனறு கதரிவிக்கி்து .  ஐ்ஜஎம்ஆர 
கடடு்ரயில எஙகும் அநதத் தகவல இல்ல. 
அதன முனனு்ரயில முனபு இருநத 
சத்துக்கு்்போடடு அைவான 50-60 விழுக்காடு 

கு்்நது ககாணடு வருகி்து எனறுதான 
குறிப்பிடுகி்து. குறிப்போகத் தமிழநாடடுக் 
குழந்தகளில கடும் சத்துப் பேற்ாக்கு்் 1% 
அைவிற்க உள்ைது. ஆனால ஓரைவு சத்துக் 
கு்்போடு 40 முதல 50 வ்ர உள்ைது. 
இப்பேடியாகத் தரவுக்ைத் தஙகளுக்கு ஏறபே 
மாறறி ஒரு கருத்்த உறுதிகசய்ய மு்னயும் 
அ்மப்புகள் அரசுக்கு ஆ்லாச்ன 
ககாடுக்கும் அைவிறகு வைரநதுள்ைன.

வரலாறறில கல உப்பிறகானத் த்்ட்யப் 
பேறறிப் போரப்்போம். க்டநத 11 ஆணடுகளுக்கு 
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முன்பே கல உப்்பே விறகக்கூ்டாது எனறு 
த்்ட விதித்தாரகள். ஆஙகி்லயர உப்பிறகு 
வரி விதித்த்போது, அ்த முறியடிக்க உப்புக் 
காய்ச்சும் ்போராட்டத்்தக் காநதியடிகள் 
முனகனடுத்தார. அவரது கபேயரால விடுத்ல 
கபேற் இநதியா, க்டலில இருநது சாதாரை 
மக்கள் உப்்பே எடுத்து விறக முடியாத 
நி்லக்குப் ்போன்த நி்னத்து அழுவதா? 
சிரிப்பேதா? எனறு கதரியவில்ல.

இநதியாவின ்த்வயான 60.5 லடசம் 
்டனனில 59 .7 லடசம் ்டன சந்தயில 
விறகப்பேடடு விட்டதாக உப்பு ஆ்ையர 
நிறுவன அறிக்்கத்  க தரிவிக்கி்து . 
அப்பேடியானால ஏ்த்தாழ 99 விழுக்காடு 
மக்கள் அ்யாடின உப்்பே எடுத்து விட்டாரகள் 
எனறு புரிநதுககாள்ை முடிகி்து. ஆக, 
இநதியாவில அ்யாடின பேற்ாக்கு்் அ்்வ 
இலலாமல இருக்க ்வணடும் அலலவா? 
ஆனால இநதியாவில அ்யாடின பேற்ாக்கு்் 
இலலாத ஒரு மாநிலம் கூ்ட இல்ல எனறு 
்தசியக் குடும்பே நலக் கைக்கீடு (NFHS) 
கதரிவிக்கி்து. க்டநத 11 ஆணடுகைாகச் 
சட்டம் ் போடடுச் சாதாரை உப்்பேத் தடுத்து 
விட்டாரகள்.  அப்பேடியானால இதன மூலம் 
பேயனகபேற்வரகள் யார? ஆணடுக்கு 1080 
்காடி ரூபோய்கள் வ்ர சாதாரை உப்பேைத் 
கதாழிலாைரகளின ்ககளில இருநது 
பிடுஙகப்பேடடுப் கபேருந கதாழிறசா்லகளுக்குக் 
்கமாற்ப்பேடடுள்ைது எனபேதுதான உண்ம. 
உப்பும் ககாடுத்தாகி விட்டது, சிக்க்லயும் 
சரிகசய்ய முடியவில்ல.

அ்யாடின உப்்பேப் பேறறிய வழக்கு 
உச்சநீதிமன்த்தில வநத்போது 'கலஉப்புக்குத் 

த்்ட' எனபேது அரசியல சாசனத்திறகு 
எதிரானது எனறு உச்சநீதிமன்ம் தீரப்பேளித்தது. 
சாதாரை உப்பு்டன அ்யாடின ்சரப்பேது 
கலப்பே்டம் எனறு நீதிமன்ம் கூறியது. அது 
வலியூட்டப்பேட்ட அரிசிக்கும் கபோருநதும். 
சாதாரை அரிசி்ய வாஙகுவதறகான உரி்ம 
அ்னத்து மக்களுக்கும் உணடு. அ்னத்து 
மக்களின வரிப்பேைத்தில இயஙகும் அரசு, 
அ்னத்து மக்களும் வாஙகும் கபோது 
வினி்யாகத் திட்ட அரிசியில ஊட்டம் 
்சரக்கி்்ன என் கபேயரில 'கலப்பே்டம்' 
க ச ய் வது  அ ர சி யல  ச ா சன த்தி ற கு 
எதிரானதாகும்.

பி்ரசில நாடடில கசய்யப்பேட்ட ஆய்வில 
அதிகமான இரும்புச்சத்து உடககாள்ைப் 
பேட்டதால உ்டலநலத்திறகு ்க்டான 
வி்ைவுக்ைச் சநதித்த்த அறிய முடிகி்து. 
(Assuno M., Santos I., Barros A., Gigante D., Victo-
ra C.G. Flour fortification with iron has no impact 
on anaemia in urban Brazilian children—Corri-
gendum. Public Health Nutr. 2013;16:188. doi: 10.1017/
S136898001200376X.)

அதுமடடுமலலாது இநதச் கசயற்க 
அரிசி்ய இருப்பு ் வக்கும்்போது அதிலுள்ை 
்வட்டமின ்போன் சத்துக்கள் கு்்நது 
வருவ்த கம்்போடியாவில கசய்த ஆய்வுகள் 
க ாடடுகின்ன .  இ்த  இநதியாவில 
விறபேவரகளும் சத்துகளின ஆயுடகாலம் 3 
ம ா தம்  முதல  2  ஆணடுகள் எனறு 
குறிப்பிடுகி்ாரகள். அப்பேடியானால மூனறு 
மாதத்தில காலாவதியாகும் கபோரு்ை எப்பேடி 
்ரசன க்்டகளில வழஙக முடியும். மூனறு 
மாதஙகளுக்குள் அ்னத்துச் சரக்குக்ையும் 
விறக முடியுமா ்போன் ்கள்விககைலலாம் 
எழுகின்ன. எதறகும் பேதில இல்ல. எவவைவு 
்வகமாக விறறுத் தீரக்க முடியு்மா அவவைவு 
்வகமாக விறக மு்னகி்ாரகள்.

நாம் தீரவுக்ை நம்மி்டமிருநது ் தடுவ்த 
விடடுவிடடு கவளிநாடடு நிறுவனஙகளி்ட 
மிருநது ்தடுகின்்ாம். இது தறசாரபிறகு 
வழிவகுக்காது.
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ோனுட ்வரலாறறில் சூழல் சாரந்� வ்ாராட்டஙகள் 
புதிது அல்ல. ஆ்ால், 1960களுக்குப் பிந்ல�ய உலகின் 
முக்கியமா் சமூக வ்ாராட்டஙகைாகச சூழல் 
வ்ாராட்டஙகள் உருத்வடுத்துள்ை். இ�றகுப் ்ல்வ்வறு 
கார்ஙகள் கூ்றப்்டுகின்்ற். அதில் ஒன்று, 1950களின் 
பின்பு ஐவராப்பியக் காலனிய ஆதிக்கத்தில் இருந்து 
அரசியல் விடு�லல த்ற்ற மூன்்றாம் உலக நாடுகள் 
ஐவராப்பிய நாடுகலைப் வ்ான்று ்வைர்வ�றகா் 
‘்வைரசசித் திட்டஙகலைத்’ �மக்தக் ்வகுக்கத் து்வஙகியது. 
இந்� ்வைரசசித் திட்டஙகைால் கணமூடித் �்மாக 
இயறலக ்வைஙகள் உ்வயாகப் ் டுத்�ப்்ட்டது, வமலும் 
்ல்வ்வறு வி�மா் மாசில் மக்கள் சந்திக்க வநரிட்டது.. 
1947ல் விடு�லல அலடந்� இந்திய அரசும் ஐவராப்பிய 
நாடுகலைப் வ்ான்்ற ்வைரசசிலயக் குறில்வத்து மிகவும் 

வ்வகமாகத் �மது ்வைஙகலை, ்வகுக்கப்்ட்டத் 
திட்டஙகளுக்கு உ்வயாகிக்கத் து்வஙகியது. இது ் ல்வ்வறு 
சூழல் சாரந்� வ்ாராட்டஙகலை இந்தியாவில் 
உரு்வாக்கியது. 1990களுக்குப் பிந்ல�ய ‘உலகமயப் 
த்ாருைா�ாரக்’ தகாள்லககள், சூழல் வ்ாராட்டஙகளின் 
எணணிக்லகலய வமலும் ் ல மடஙகு அதிகரித்துள்ைது.

உலக அைவில சூழல ்போராட்டஙகள் 
அதிகமான எணணி்கயில ந்்டகபேறும் 
இ்டஙகளுள் ஒனறு தமிழநாடு! கூ்டஙகுைம் 
அணுமினநி்லய எதிரப்புப் ்போராட்டம், 
நியூடரி்னா திட்ட எதிரப்புப் ்போராட்டம், 
கதிராமஙகலம் மீத்்தன திட்ட எதிரப்புப் 
்போராட்டம் எனத் கதா்டஙகி காடடுப்பேள்ளித் 
து்்முக விரிவாக்க எதிரப்பு வ்ர தறசமயம் 
கூ்ட சுமார முப்பேதுக்கும் அதிகமான சூழல 

சூழல் ் ்பாராட்டஙகளும்  
்்தசிய முரணகளும்!

்த. ஹரி பாரதி
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்போராட்டஙகள் தமிழநாடடில ந்்டகபேறறுக் 
க க ாணடிருக்கின்ன .   இ த் த் க ய 
்போராட்டஙகளுக்கான காரைஙகள், அதன 
சுரண்டல தன்ம, ஒடுக்கப்பேட்்டாருக்கு 
ந்்டகபேறும் அநீதி ் போன்்வ பேறறிகயலலாம் 
நி்்யப் பேடித்திருக்கி்்ாம். ஒவகவாரு 
்போராட்டம் குறித்தும் மிகவும் தீவிரமாக 
ஆர ாய் நது  எழுதப்பேட்ட ஆய்வுகள் 
கி்்டக்கின்ன.

ஆனால இநதப் ்போராட்டஙகளில நாம் 
கவனிக்க ் வணடியது, சில ் போராட்டஙகள், 
்வத்த இலக்கி்னச் கசன்்்டகின்ன. சில 
்போராட்டஙகள் அரசினால மூரக்கமாக 
ஒடுக்கப்பேடுகின்ன. சில ்போராட்டஙகள் 
கவறறி கபேறுகின்ன. சில ்போராட்டஙகள் 
கவனம் கூ்டப் கபேறுவதில்ல .  சில 
்போராட்டஙக்ை அது ந்்டகபேறும் 
இ்டத்்த த்  த ாணடி பி ்  ம க் களும் 
ஆதரிக்கின்னர. சில ்போராட்டஙகளுக்கு 
எதிரப்புத் தான கதரிவிக்கப்பேடுகின்து. இதன 
காரைஙகள் எனன? இநத ் வறுபோடுக்ைப் 
புரிநது ககாள்ை முயலவது மிகவும் முக்கியமான 
ஒன்ாகும்.

RMT மற்றும் POS ப்காடபாடு்கள்:

்மறகசானன ்கள்விகளுக்கு இரணடு 
்காடபோடுகள் (Theory )  வி்்ட காை 
முயலகின்ன.

 Resource Mobilization Theory (RMT)

 Political Opportunity Structure Theory (POS)

முதலாம் ்காடபோ்டான ‘RMT’ , ஒரு 
்போராட்டத்தில அநதப் ்போராட்டக் 
குழுவிறகுக் கி்்டக்கும் வைஙக்ை (Resources) 
முனனி்லப் பேடுத்துகி்து. அவரகளுக்கு 
இருக்கும் மனித வைம், கபோருைாதார வைம், 
சமூக மூலதனம் (Social Capital), தகவல வைம் 
( D a t a ) ,  அ்மப்பு ரீதியிலான பேலம் , 
ஆளு்மயான த்லவரகள் முதலியனவற்் 
்வத்து ஒரு ்போராட்டத்தின வீச்்சயும், 
அதன கவறறி்யயும் ஆராய்கி்து. இது 
்போன் வைஙகள் அதிகம் கி்்டக்்கயில 
அநதப் ்போராட்டக் குழுவினால அத்ன 
்போராட்டத்திறகுத் தகுநதது ்போலப் 
பேயனபேடுத்தவும் முடிகி்கதன்ால அநதப் 
்போராட்டம் மிகப்கபேரிய கவறறி கபேரும் 
எனகி்து RMT ் காடபோடு.

உதாரைமாக 50களில ந்்டகபேற் 
தமிழகத்தின ‘இநதித் திணிப்பு எதிரப்புப் 
்போராட்டம்’ கபேரிய அைவில கவறறி 
கபேற்து. இதறகுக் காரைஙகைாக RMT 
்காடபோடு கூறுவது அநதப் ் போராட்டத்திறகுத் 
திரண்ட மக்கள் கூட்டம், மக்க்ை அணிதிரை 
்வத்தக் கலாச்சார மூலதனம் (Cultural Capital), 
தீரக்கமான த்லவரகள் முதலிய காரைஙகள் 
கூ்ப்பேடுகி்து. இ்வ இநதி எதிரப்புப் 
்போராட்டத்்த மிகத் தீவிரமாக ந்்டகபே்ச் 
கசய்து இநதிய ஒனறிய அரசிறகு மிகப்கபேரிய 
அழுத்தத்்தக் ககாடுத்து ‘கட்டாய இநதி’ 
எனபேதிலிருநது தமிழநாடடிறகு விலக்கு 
கபேறறுக் ககாடுத்தது. ஆக ஒரு ்போராட்டம் 
எத்த்னத் தீவிரமாக மாறும் எனபேது அநதப் 
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்போ ர ாட்டக்குழுவிறகுக்  கி்்டக்கும் 
வைஙக்ைப் கபோருத்தது. அதன தீவிரம் தான 
அ ப் ்பே ா ர ா ட்ட த் தின  க வ ற றி்ய த் 
தீரமானிக்கி்து.

இநத RMT ் காடபோடு மிகப் கபேரிய அைவில 
ஒரு ்போராட்டத்தி்னப் புரிநது ககாள்ை 
உதவினாலும், அதில வரம்கபேல்லகள் (Lim-
i t a t i o n s )  இலலாமல இல்ல. இநதக் 
்காடபோடடினால பேல ்போராட்டஙக்ை 
விைக்க முடிவதில்ல. உதாரைமாக உலக 
அைவில பிரசித்தி கபேற், அத்த்ன ஆயிரம் 
மக்கள் பேஙகுகபேற், நரம்த நதியின மீது 
பேல்வறு கபேரும் அ்ைகள் கடடும் திட்டத்்த 
எதிரத்த ‘Narmada Bachao Andolan’ எனப்பேடும் 
்போராட்டம் கவலலவில்ல. உலகின மிகப் 
கபேரிய அ்ைகளில ஒன்ான ‘சரதார 
ச்ராவர அ்ை’யி்ை கடடி அதறகு 
அருகி்ல்ய மூவாயிரம் ்காடியில சரதார 
வலலபோய் பே்்டலின சி்ல்யயும் கடடி 
முடித்தது இநதிய ஒனறிய அரசு.

தமிழகத்தில ந்்டகபேற்க் ‘கூ்டஙகுைம் 
அணுவு்ல எதிரப்புப்’ ்போராட்டமும் 
அத்த்ன மக்கள் பேஙகு கபேறறும், மிகத் 
தீவிரமான எதிரப்போக அது மாறியும், உலக 
அைவில  பே ரவல ா க ப்  ் பே ச ப் பேட்ட 
்போராட்டமாக இருநதும் அ்வ அ்னத்தும் 
அரசின பேலத்தினால ஒடுக்கப்பேடடு, இனறு 
அணுவு்லயில மினசாரம் தயாரிப்பு 
ந்்டகபேறறு வருகி்து. அத்த்ன எதிரப்்பே 
மீறி புதிதாக இனனும் ஆபேத்தான ‘அணுக்கழிவு 
்மயம்’ கட்ட ஆ்லாச்ன ந்டத்தப்பேடுகி்து. 
இது ்போன் ்போராட்டஙக்ை முழுவதும் 
புரிநது ககாள்ை RMT ்காடபோடடில ஒரு 
கவறறி்டம் உள்ைது கதளிவாகி்து. அநத 
கவறறி்டத்்தத் தான Political Opportunity 

Structure (POS) ் காடபோடு நி்்வு கசய்கி்து.

Political Opportunity Structure 
ப்காடபாடு:

இநதக் ்காடபோடு ஒரு ்போராட்டத்தின 
அகக்காரணிகளு்டன (Internal Factors) ் சரத்து 
பு்க்காரணிக்ையும் அதன தாக்கத்்தயும் 
ஆராய்கி்து. அரசியல (Political) மறறும் 
அ்மப்பியல (Structural) சூழநி்லக்ைப் 
கபோறுத்து ஒரு ்போராட்டத்திறகான 
சாத்தியக்கூறுக்ை (Opportunities) இநதக் 
்காடபோடு ஆராய்கி்து. இது தவிர, ஒரு 
்போராட்டம் எவவாறு மக்களுக்குக் 
காட்டப்பேடுகி்து, எத்த்கய க்தயா்டலக்ை 
அரசும் பி் அ்மப்புகளும் ஏறபேடுத்துகின்ன, 
உலகைாவிய அ்மப்புகளின உள்ளீடு எநத 
அைவு ்போன்வற்் ்வத்து ஒரு 
்போராட்டத்தின ்போக்்க POS ்காடபோடு 
புரிநது ககாள்ை மு்னகி்து.

உதாரைமாக, 1970களின துவக்கத்தில உலக 
அைவில சூழல சாரநத அ்மப்புகள், 
ஒப்பேநதஙகள் உருவாகிக்ககாணடு இருநதன. 
அ்த ்நரத்தில இநதியாவில ந்்டகபேறறுக் 
ககாணடிருநத சிப்்கா ் போராட்டத்திறகு அது 
ம்்முகமாக ஆதரவும், இநதிய அரசிறகு 
அழுத்தமும் ககாடுத்தது. இதனால சிப்்கா 
்போராட்டம் கவறறியும் கபேற்து. சிப்்கா 
்போராட்டத்தின கவறறி அ்தப் ்போன்ப் 
பேல சூழல ்போராட்டஙக்ை இநதியா 
முழுவதும் எழச் கசய்தது.

1992இல சரதார ச்ராவர அ்ைத்திட்ட 
திறகான நிதியுதவி்ய உலக வஙகி திரும்பேப் 
கபேற் நிகழவு, அத்னப் ்போன் கபேரும் 
அ்ைகளுக்கு எதிரான பேல ் போராட்டஙக்ை 
இநதியா முழுவதும் பேரவச் கசய்தது. 2011இல 

்தமிழநாடடின் சூழல பபாராடடங்களைப புரிநது ப்காள்ை இரணடாவது ்காரணியான ‘அரசு 
நிறுவன ப்லம்’ மி்க முககியமானது. ்தமிழ நாடடில ஒரு சூழல சார்நது பபாராடடம் நளடபபறுகி்றது 

என்்றால எல்லா பபாராடடத்திலும் அ்தற்்கான ப்காள்ள்க முடிவு்களை எடுககும் அதி்காரமும் 
ப்லமும் ஒபர அரசியல நிறுவனத்ள்தச் சார்ந்தது இலள்ல. சி்ல பநரங்களில அது மாநி்ல 

அரசா்கவும், சி்ல பநரங்களில அது ஒன்றிய அரசா்கவும் இருககி்றது.
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புகுஷிமா அணுமின நி்லய கவடிப்பு, உலக 
அைவில அணுமின நி்லய எதிரப்புப் 
்போராட்டஙகள் மீணக்டழுவதற கான 
ச ா த் தி ய ங க ் ை யு ம் ,  ஆ த ர ் வ யு ம் 
ஏறபேடுத்தியது. தமிழநாடடில கூ்டஙகுைம் 
்போராட்டம் இநத நிகழவுக்குப் பின மீணடும் 
தீரக்கமாக அணுமின நி்லய எதிரப்்பே முன 
்வத்தது.

இது ் போன் உலக நிகழவுகள் மடடுமினறி, 
ஒரு அரசின கீழ ந்்டகபேறும் ்போராட்டம்  
அநத அரசின அ்மப்பியல தன்மக்ைப் 
(Structural Factors) கபோருத்தும் ்வறுபேடும் 
எனகி்து POS ் காடபோடு. 1986இல கஹரபேரட 
எனபேவரால ஒரு ஆய்வு ்மறககாள்ைப் 
பேடுகி்து. (இது ்போலப் பேல ஆய்வுகள் 
இருப்பினும் இநத ஆய்வு இக்கடடு்ரயில ஒரு 
உதாரைமாக எடுத்தாைப் பேடுகி்து.) இநத 
ஆய்வு ஸ்வீ்டன, பிரானஸ், ்மறகு கஜரமனி 
மறறும் அகமரிக்கா முதலிய நானகு நாடுகளில 
ந்்டகபேற் ‘அணுமின நி்லய எதிரப்பு’ 
்போராட்டஙக்ை POS ்காடபோடடி்ன 
்வத்து ஆராய்கி்து. ஆய்வின முடிவாக 
இரணடு விதமாக POS காரணிகைால இநதப் 
்போராட்டஙகளின தன்ம ் வறுபேடுவதாகக் 
கூறியது.

 அரசியல நிறுவனங்களின் ஜனநாய்கத்்தன்ளம

 அரசியல நிறுவனங்களின் ப்லம்

இதில முதலாவது காரணி, அரசின 
ககாள்்ககளில இருநது ் வறுபேட்டக் கருத்து 
உள்்ைாருக்கு அ்தத் கதரிவிக்க எநத அைவு 
ஒரு ஜனநாயக கவளி வழஙகப்பேடுகி்து 

எனபே்தக் குறிக்கி்து. இநதக் காரணியில 
ஸ்வீ்டன மறறும் அகமரிக்கா ஜனநாயக 
கவளி்ய உ்்டயதாகவும்; பிரானஸ் மறறும் 
்மறகு கஜரமனி ்போன் நாடுகளில இநத 
கவளி அரசியல தைஙகளில கி்்டப்பேதில்ல 
எனறும் ஆய்வு முடிவுகள் கதரிவிக்கி்து.

இரண்டாவது காரணி்யப் கபோறுத்த 
வ்ர, ஒரு அரசினால எநத அைவிறகு அநதக் 
குறிப்பிட்டக் ககாள்்கயி்ன மாறறிய்மக்க 
முடியும் எனபேதன அைவீடு. அகமரிக்காவில 
அணுமின தயாரிப்பில தனியார நிறுவனஙகளும் 
ஈடுபேடுகி்து. தனியார நிறுவனஙகளின மீதான 
த்லயீ்ட ற ்  அகமரி க் க  அ ர சியல 
அ்மப்பினால மிக அழுத்தமான ஒரு முடி்வ 
‘அணுமின எதிரப்பில’ எடுக்க முடிவதில்ல. 
ஆனால ஸ்வீ்டன, பிரானஸ் ் போன் நாடுகளில 
ஒரு அரசினால மிகத் தீவிரமான அரசியல 
ககாள்்க முடிவுக்ை எடுக்க முடிகி்து. 
இநதக் காரணி்யப் கபோறுத்த வ்ர ஸ்வீ்டன 
மறறும் பிரானஸ் தீரக்கமான ககாள்்க 
முடிவுகள் எடுக்கப் பேலம் ககாண்ட அரசியல 
அ்மப்பு ககாண்ட நாடுகைாகவும்; ்மறகு 
கஜரமனி மறறும் அகமரிக்கா பேலவீனமான 
அரசு அ்மப்புக் ககாண்ட நாடுகைாகவும் 
பிரிக்கப்பேடுகி்து.

பினனர எநத ்தசத்தில அணுமின 
நி்லயஙகள் மூ்டப்பேடும் ் போக்கும், அணுமின 
உறபேத்தி ககாள்்ககளில தீவிரமான ‘அணுமின 
அற் மினனுறபேத்தி’ ்போன் முடிவுகளும் 
எடுக்கப்பேடுகி்து எனபே்த ஆராய்்கயில 
அது ஸ்வீ்டனில தான ந்்டகபேறுகி்து 
எனபே்த ஆய்வு கண்டறிகி்து. அகமரிக்காவில 

Source: தெர்ரட் P. கிட்தசல்ட்டின் ஆயவு
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கபேரிய அைவில ககாள்்க மாற்ஙகள் 
இல்ல எனினும் சுலபேமாக ‘எதிர கருத்துகள்’ 
்மய நீ்ராட்ட அரசியலுக்குள் ் போக முடியும் 
எனபேதால வனமு்்யான ் போராட்டஙக்ை 
அது தவிரத்து இருக்கி்து. பிரானசில அரசியல 
அ்மப்பு மு்் மிகுநத பேலம் ககாண்டதாகவும், 
எளிதில எநதக் கருத்்தாட்டமும் ்மய 
நீ்ராட்டத்திறகு வரும் கவளி இலலாததாலும் 
மிகவும் வனமு்்யான ்போராட்டஙக்ை 
எதிரககாணடுள்ைது. இத்னப் ்போல 
அ ர சி ய ல  அ ் ம ப் பு  மு ் ் க ளி ன 
அடிப்பே்்டயில சூழல ்போராட்டஙகளும், 
அதன முடிவுகளும் ்வறுபேடுவதாக இநத 
ஆய்வு குறிப்பிடுகி்து.

்தமிழ்க பபாராடடங்களின் POS:

இ்த ்காடபோடடி்ன ்வத்து தமிழ 
நாடடின சூழல ் போராட்டஙக்ை முக்கியமாக 
அணுமின நி்லயப் ்போராட்டஙக்ை 
ஆராயலாம். அவவாறு ஆராய்நதால அ்த 
இரணடு காரணிகைான ‘அரசியல ஜனநாயக 
கவளி’ மறறும் ‘அரசியல நிறுவனஙகளின 
பேலம் ’  இ ரணடும்  தமிழ  ந ாடடின 
்போராட்டஙகளிலும் தாக்கம் கசலுத்துகி்து.

இநதிய அரசியல அ்மப்பு பேலகடசி 
மு்்க்ையும், சட்டச்பேயில கபேரும்போன்ம 
கபேறறு ஆடசி அதிகாரத்திறகுச் கசலல 
்வணடிய மு்்க்ையும் பேரிநது்ரப்பேதால; 
மக்களின விருப்பு கவறுப்புக்ை நி்்்வற் 
்வணடிய ்தரதல அ்மப்புகளின மூலம் 
‘அரசியல ஜனநாயக கவளி’ எனபேது இஙகுள்ை 
மக்களுக்குக் கி்்டக்கி்து. ஆனால அதிலும் 
சாதியத்தின தாக்கம் இருக்கி்து. எநதப் 

்போராட்டம் கபேரிதாய்ப் ் பேசப்பே்ட ் வணடும், 
எ து  ் ம ய  நீ ் ர ா ட ்ட  அ ர சி ய ல  
நி்லப்போடுகைாக மா் ் வணடும் எனபே்த 
இநத சாதிய-வரக்கச் சமூக அ்மப்புகள் 
முடிவு கசய்கின்ன. இதனால ஒடுக்கப்பேட்ட 
மக்கள், மீனவரகள், பேழஙகுடிகள் ் போன்்ாரின 
சூழல ்போராட்டஙகள் ஜனநாயக கவளி 
கி்்டக்காமல சில ்நரஙகளில அதிதீவிர 
்போராட்டஙகைாக உருகவடுக்கின்ன. 
உதாரைமாகக் கூ்டஙகுைம் அணுமின 
எதிரப்புப் ்போராட்டம், ஸ்க்டர்லட 
்போராட்டம் ் போன்வற்்க் கூ்லாம்.

தமிழநாடடின சூழல ் போராட்டஙக்ைப் 
புரிநது ககாள்ை இரண்டாவது காரணியான 
‘அரசு நிறுவன பேலம்’ மிக முக்கியமானது. தமிழ 
நாடடில ஒரு சூழல சாரநது ்போராட்டம் 
ந்்டகபேறுகி ்து  என ் ா ல  எ லல ா 
்போராட்டத்திலும் அதறகான ககாள்்க 
முடிவுக்ை எடுக்கும் அதிகாரமும் பேலமும் 
ஒ்ர அரசியல நிறுவனத்்தச் சாரநதது 
இல்ல. சில ்நரஙகளில அது மாநில 
அரசாகவும், சில ்நரஙகளில அது ஒனறிய 
அரசாகவும் இருக்கி்து.

இநதிய ஒனறிய அரசின கடடுப்போடடில 
உள்ை ‘அணுமின ககாள்்ககளில’ மாற்ம் 
்வணடி கூ்டஙகுைத்தில ்போராட்டம் 
ந்டத்து்கயில அநத ்போராட்டத்தினால 
இநதிய ஒனறிய அரசிறகு எநத கபேரிய 
போதிப்பும் இல்ல. மக்கை்வயில கவறும் 39 
இருக்்ககள் ககாண்ட ஒரு மாநிலமான தமிழ 
நாடடின ் போராட்ட்மா, மக்களின ் காபே்மா 
எநத விதத்திலும் க்டலலி்ய போதிக்கப் 

கூடஙகுைம் அணுமின் நிலலய எதிரப்புப் வ்ாராட்டம்
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்போவதில்ல. இநத ்போராட்டத்தி்ன 
ஒடுக்க ்வணடிய கபோறுப்பு மாநில அரசின 
கீழ உள்ைது. அது ் போராட்டத்தி்ன ‘விவாத 
தைத்திறகுக்’ கூ்ட ககாணடு கசலல இயலாமல 
மூரக்கமாக ஒடுக்குகி்து. சில ்நரஙகளில 
மாநில அர்ச நி்னத்தாலும் ்போராட்டங 
களுக்குச் சாதகமான ககாள்்க முடிவுக்ை 
ஒனறிய அரசி்ன எடுக்க ் வக்க முடிவதில்ல. 
சமீபேத்தில கபேரும் தீவிரமான அணுமின 
எதிரப்புப் ்போராட்டம் ந்்டகபேற் 
கூ்டஙகுைத்தி்ல்ய ‘அணுக் கழிவு ்மயம்’ 
அ்மக்கத் திட்டமிட்ட ஒனறிய அர்சயும், 
அது ்வண்டாம் எனக் கண்டனம் மடடு்ம 
கதரிவிக்க முடிநத மாநில அர்சயும் நாம் 
கண்்டாம். ஆக தமிழ நாடடின ‘POS’இல மிக 
முக்கியமான ஒரு காரணியாக நிறபேது ‘இநதிய-
தமிழக ் தசிய முரண’! இ்தப்பேறறிப் ் பேசுவதறகு 
முன முரணகள் பேறறிய ஒரு சிறிய அறிமுகத்்தப் 
போரத்துவி்டலாம்.

்தமிழநாடடின் பபாராடடங்களும் முரண்களும்:

ஒரு சமூகம் எவவாறு உருப்கபேறுகி்து, ஒரு 
நி்லயில இருநது இனகனாரு நி்லக்கு 
எவவாறு நகரகி்து எனபே்தப் பேல்வறு சமூக 
அறிஞைரகள் ஆராய்நதுள்ைனர. மாரக்சியம் 
சமூகத்்த ‘முரணகைாக’ புரிநது ககாள்ைச் 
கசாலகி்து. சமூகத்தில எநத அ்மப்பும் 
அ்மதியான நி்லயான அ்மப்போக இல்ல. 
இரு ்வறு ்த்வகள் ககாண்ட, இரு ்வறு 
போர்வகள் ககாண்ட இரணடு தரப்புக்கு 
இ்்டயில முரண இருநது ககாண்்ட தான 
இருக்கி்து .  கபோருைாதார  அைவில 
போரத்்தாமானால தற்போ்தய முதலாளித்துவ 

சமூக அ்மப்பில, உறபேத்தி ந்்டகபேறுகி்து. 
அதில முதலாளிகள் முதலீடு கசய்கின்னர. 
உ்ழப்போளிகள் தமது உ்ழப்்பேப் 
்போடுகின்னர. உறபேத்தியின இறுதியில 
கி்்டக்கும் லாபேம்/உபேரி யாருக்கானது எனபேதில 
இரணடு தரப்பிறகும் மாறறுக் கருத்துகள் 
இருப்பேதால, கதாழிலாளிகளின உ்ழப்பினால 
உருவானதாக இருப்பினும் உபேரி்ய 
முதலாளிகள் இலாபேமாக  சுரணடிக் 
ககாள்வதால, முதலாளிகள்- கதாழிலாளிகள் 
எனனும் இரணடு வரக்கஙகளுக்கு இ்்டயில 
முரண உள்ைது.

காலனிய இநதியாவில ஐ்ராப்பியச் 
சுரண்டல அ்மப்பினால, இநதியத் து்ைக் 
கண்டத்தின மக்களுக்கும் ஆஙகி்லய அரசுக்கும் 
ஒரு கபேரும் முரண இருநதது. பேண்்டய 
இநதியாவில கலாச்சார ரீதியில ஆதிக்கம் 
கசலுத்தும் பிராமை வரைத்திறகும் அரசியல 
அதிகாரம் கசலுத்தும் சத்ரிய வரைத்திறகும் 
அலலது அரசரகளுக்கும் ஒரு முரண இருநதது. 
இநத முரணில இருநது தான கபேௌத்தம் 
எழுநததாக அம்்பேத்கர கூறுகி்ார.

இவற்்ப் ் போல்வ சுதநதிர இநதியாவில, 
இநதிய ஒனறிய அரசிறகும் பிராநதிய 
்தசஙகளுக்கும் இ்்டயில கபேரும் முரண 
உள்ைது. இநதிய ஒனறியம் இநதியத் 
து்ைக்கண்டத்்த ஒ்ர ்தசமாக, ஒரு 
கலாச்சாரமாக, ஒ்ர கமாழியாகச் சுருக்க 
முயல்கயில; பிராநதியஙகள் தமது தனித்த 
கலாச்சாரம் மறறும் கமாழியி்னக் காத்து 
்தசமாக உருகவடுக்க மு்னகின்ன. இநத 
முரண தான ‘இநதிய அரசின ்தசிய முரண’. 
க்டலலியில த்லநக்ர அ்மத்திருக்கும் 
இநதிய ஒனறிய அரசினால கதன்காடியில 
இருக்கும் தமிழ மக்களின ் த்வக்ைப் புரிநது 
ககாள்ை்வா, அம்மக்களின வைரச்சிப் 
்போக்கி்ன பினகதா்டர்வா முடியவில்ல. 
வ்ட மறறும் மத்திய இநதியாவின அரசியல 
சூழலில இருநது தமிழ நாடு மிகவும் ் வறுபேடடு 
இருநதது. அஙகு இநதிய ்தசிய அரசியல 
நி்லகபேறறு இருக்்கயில, இஙகு சாதி எதிரப்பு 
அரசியல புயகலன வீசிக்ககாணடு இருநதது. 
இநதிய ஒனறியத்தின கசயலபோடுகள் தமிழ 
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நாடடின சாதி ஒழிப்்பே மடடுப்பேடுத்துகி்து 
எனபேதறகாகத் தான தந்த கபேரியார 
‘இநதியாவில இருநது கவளி்ய்ாமல தமிழ 
நாடடில சாதி்ய ஒழிக்க முடியாது என்ார’. 
கபேரியாரினு்்டய தமிழ ்தசியச் சாரம் இது 
தான.

அவர குறிப்பிட்ட அ்த ‘இநதிய-தமிழ 
்தசிய முரணின’ இனகனாரு வி்ழவு தான 
தமிழ நாடடின முடிவிலலாத சூழல 
்போராட்டஙகள். இன்்ய ்ததிக்கு ஏறபே 
மாறறினால ‘இநதியாவில இருநது கவளி்ய்ாமல 
தமிழநாடடின சூழல சீர்கடுக்ைத் தடுக்க 
முடியாது, கால நி்ல மாற்த்தில இருநதும் 
தப்பிக்க இயலாது.’  சரி இநதிய அர்ச இநதப் 
்போராட்டஙகளுக்கான தீரவுக்ைச் கசய்து 
விட்டால எனன கசய்வது? அப்்போது தமிழ 
்தசியம் எனபேது ்த்வ இலலாத சாகசப் 

இருக்கும் ‘இநதிய-தமிழ ்தசிய முரணி்னத்’ 
தீரக்க ்வணடும். இதில எது ந்்டமு்்யில 
சாத்தியம், எது மா்ாது எனகி் ்கள்விகளுக் 
ககலலாம் முனனால இநத முரண இருப்பே்த 
நாம் ஒப்புக்ககாணடு அஙகீகரிக்க ்வணடும். 
கணக்ை மூடிக்ககாணடு உலகம் இருண்டதாகக் 
கூறுவ்தப் ்போல இநத முர்ைக் கணடும் 
காைாமலும் மற் தைஙகளி்ல்ய சுறறுவது 
முழு தீர்வத் தராது.

இநத முர்ைப் பேறறி வா்ய தி்க்காமல 
கசய்யப்பேடும் ‘தமிழ ்தசிய அரசியல’ எநத 
முடிவுக்கும் கூடடிச் கசலலாது. அது தமிழ 
்தசிய அரசியலும் அலல, கவறும் முன்னார 
கபேரு்ம ் பேசிக் ககாணடிருக்க மடடு்ம அது 
உபே்யாகப்பேடும். அ்த ்போல தமிழ ்தசிய 
அரசியல  எனபேது  அறிவிய்லயும் , 
கதாழிலநுடபேஙக்ையும் ஒதுக்கித் தள்ளிவிடடு 

இநதிய ஒன்றியத்தின் பசயலபாடு்கள் ்தமிழ நாடடின் சாதி ஒழிபளப மடடுபபடுத்துகி்றது 
என்ப்தற்்கா்கத் ்தான் ்தநள்த பபரியார் ‘இநதியாவில இருநது பவளிபய்றாமல ்தமிழ 

நாடடில சாதிளய ஒழிக்க முடியாது என்்றார்.

்போக்கு தா்ன எனறு ்கட்டால, அப்்போது 
தான இநதிய ் தசியத்்த வி்ட கபேரிய முரைான 
‘உலகமய-மூன்ாம் உலக நாடுகள்’ எனனும் 
முரண வநது நிறகி்து. உலகமய சுழலில சிக்கி 
உள்ை இநதியாவால அது நி்னத்தாலும் 
சிலவற்்த் தடுக்க இயலாது. இநத முரணின 
இ ரண்ட ா ம்  பே டி நி்லயில  சி க் கி க் 
ககாணடிருக்கும் தமிழநாடு, அதிகமான 
்வ்ைகளில இநதிய அரசின நலனிறகுத் தா்ர 
வாரக்கப்பேடுகி்து. இனனும் வ்ட-கிழக்கு 
மாநிலஙகளின நி்லகயலலாம் கசாலல 
முடியாத அைவு ்வத்ன. அவரகளுக்கு 
எலலாம் இநதியப் போராளுமன்த்தில அதிக 
பேடசம் 5 இ்டஙகள் தான. இதனால தான 
கபேரியார இநதிய அரசி்ன ‘க்டலலியின 
காலனியம்’ என்ார.

ஆக தமிழநாடு ‘உலகமய-மூன்ாம் உலக 
நாடுகள்’ எனனும் முரணில தனனதிகாரத்்தாடு 
(Self-authority) நு்ழய்வ கூ்ட தற்போது சிக்கி 

பேழஙகால தமிழக வாழவிய்ல மீடபேதலல. 
உலகம் அநத கட்டஙக்ைத் தாணடி வநது 
விட்டது. இநதிய-தமிழ ்தசிய முர்ைப் 
்பேசுவ்த தமிழ ் தசிய அரசியல! தமிழகத்்தச் 
பேழஙகாலத்திறகு கூடடிச் கசலவதலல.

இநத ்தசிய முர்ைப் புரிநது ககாணடு, 
அ்த அஙகீகரித்து, நமது கசயலதிட்டஙகளில 
ஒன்ாக அலலது முதன்மயானதாகக் 
ககாணடு வருவது தான தமிழ நாடடில 
ஒவகவாரு நாளும் ந்்டகபேறறுக் ககாணடிருக்கும் 
சூழல ் போராட்டஙகளுக்கான ஒரு பேடித் தீரவு. 
இநத முர்ைத் தீரத்து விட்டால சூழ்ல 
முழுவதும் காப்போறறி வி்டலாமா என்ால, 
‘இல்ல! ’ .  ஆனால ்போராட்டஙகள் 
கவலவதறகான சாத்தியஙகள் அதிகரிக்கும். 
இ்தத் தான அரசியல சாத்தியக்கூறுக்ை 
ஆராயும் ‘POS’ ் காடபோடும் கூறுகி்து.

சூழல ் போராட்ட அரசியலில தமிழ ் தசிய 
அரசியலின ் த்வ தவிரக்க முடியாதது!
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இன்ல்றய நவீ் த்ாருைா�ார முல்ற மூலம் நிகழும் 
உற்த்தியா்து த்வறும் த்ாருைா�ார விலரயவம �விர, 
மனி�ரகளின் வ�ல்வக்கா் ஆக்கப்பூர்வத்ாருட்கலை 
அது உற்த்திதசய்வதில்லல. எ்வ்வ, அது வ�ல்வக்கா் 
உற்த்தியாக அல்லாமல் இலா்த்திறக்கா் உற்த்தியாக 
மட்டுவம இருக்கி்றது.

்மலும், இநத உறபேத்தி மு்்யானது 
பேயனமதிப்்பே (use value) சாரநததனறு ; 
மா்ாகப் பேரிவரத்த்ன மதிப்்பேச் (exchange 
value) சாரநததாக இருக்கி்து. உதாரைமாக, 
கசன் வாரம் பே்்வ காைலுக்காகப் 
பேக்கத்தில இருக்கும் ஏரிக்கு நணபேரகளு்டன 
கசனறிருந்தாம். அநத வழியாக வநத காவல 
அ தி க ா ரி  ஒ ரு வ ர  எ ன ன  க ச ய் து 
ககாணடிருக்கி்்ாம் எனறு விசாரித்தார. 
நாஙகள் கசானன்தக் ்கடடு அவரும் 
ஆரவமாக நி்்யப் ்பேசினார. அப்பேடி்ய 
உ்ரயா்டல ஏரி தூரவாருதல பேக்கம் நகரநதது. 

நம் ொக்்ைடடுகள் எவவளவு  
கெப்பான்வ ச்தரியுமைா?

அப்்போது அவர பினவரும் வாக்கியத்்தச் 
கசானனார, "எலலா நீரநி்லக்ையும் 
அரசாஙகத்தால தூரவாரிக்ககாணடு இருக்க 
முடியாது ,  ஒரு கசயலில பேைத்்தச் 
கசலுத்தினால எனன இலாபேம் வருகி்து 
எனறும் அரசாஙகம் போரக்க ்வணடும் 
இல்லயா? என்ார." ஏரிகளினால இருக்கும் 
பேயனக்ை (அ) பேயனமதிப்்பேக் (use value) 
காடடிலும், அதனால கி்்டக்கக்கூடிய 
இலாபேம் (அ) பேரிவரத்த்ன மதிப்பு (exchange 
value) இஙகு முதன்மயானதாக இருக்கி்து. 
இது்வ இன்்ய எலலா உறபேத்திப் 
கபோருடகளின அடிப்பே்்டயாக இருக்கி்து.

“ஒவகவாரு கதாழில நுடபேமும் அலலது 
இயநதிரமும் பேரநத  அைவினாலான 
நன்ம்யக் காடடிலும், தனனைவில 
க க ா ண டி ரு க் கு ம்  ந ன ்ம யி ன 
அடிப்பே்்டயி்ல்ய மதிப்பி்டப்பேடுகி்து.” 

சரவ்ணன், விளச
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[Source : Frank Webster & Keith Lambe, “Infor-
mation Technology : Who needs it?” in Joe Westen, 
ed., Red & Green]

இன்்ய சூழலில இநதத்தன்ம எனபேது 
கதாழிலநுடபேம் மடடுமனறு,  எலலா 
உறபேத்திகபோருடகளுக்கு்ம கபோருநதக்கூடிய 
ஒன்ாக நான கருதுகி்்ன. அது சரி அது 
எனன பேரநத அைவிலான போர்வ? அதுதான 
ஒவகவாரு உறபேத்திப் கபோருளின சமூகவியல, 
சூழலியல, அரசியல போர்வ. இத்ன 
விைஙகிக்ககாள்ை நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட 
உறபேத்திப் கபோரு்ை எடுத்துக் ககாள்்வாம்.

சாகப்லட வந்த ்கள்த:

இனறு நம்மில பேலரும் விரும்பிச் சாப்பிடும் 
சாக்்லட 5000  வரு்டஙகளுக்கு முனபிருந்த 
பேழக்கப்பேட்ட பேயிர எனறு ஆய்வாைரகள் 
குறிப்பிடுகின்னர. அ்மசான காடடில, 
குறிப்போக ஏணடீஸ் ம்லத்கதா்ட்ரப் 

மு்் 1 0 0  ஆணடுகளுக்கு மரமமாக 
்வக்கப்பேடடுப் பேைம் குவிக்கப்பேட்டது. 
பினபு மரமம் உ்்டப்பேடடு இநத நுடபேம் 
்மறகு ஐ்ராப்போ முழுக்கப் பேரவ, சாக்்லட 
சு்வப் பித்து மக்களி்்ட்ய அதிகரித்தது. 
அநதப் பித்து நம்்ம எஙகு ககாணடுவநது 
நிறுத்தியிருக்கி்து கதரியுமா?

இனறு வரு்டத்திறகு ஆறு இலடசம் ்டன 
்காக்்கா பேயிர உறபேத்தியாகி்து. சாக்்லட 
வணிகத்தில மாரஸ் இன காரப்பே்ரஷன 
(ஸ்நிக்கரஸ், எம்அணடஎம், மிலகி்வ, மாரஸ், 
டவிக்ஸ்) முதலி்டம் வகிக்கி்து. அடுத்தடுத்த 
இ்டஙக்ை கநஸ்்ல, ஃகபே்ராராஸ்போ 
(நியூக்டலலா), கஹர்ச நிறுவனம், காடபேரீஸ் 
நிறுவனஙகள் வகிக்கின்ன. 2019-ம் ஆணடில 
மடடும் கமாத்தச் சாக்்லட நிறுவனஙகளும் 
13 ஆயிரத்து 579 ்காடி ்டாலர வருமானம் 
ஈடடின. இதில அகமரிக்கச் சந்தயில இருநது 
கி்்டத்தது மடடும் 3 ஆயிரம் ் காடி ்டாலரகள். 

மனி்தர்ளைக ்கார்ணாமா்கக ப்காணடு துவஙகி, மனி்தர்்கபை பாதிக்கபபடுபவர்்கைா்க 
முடியும் சமூ்கப பிரச்சளன. எனபவ, சுற்றுச்சூழல பிரச்சளன்களை உயிரினங்களின் 

பாது்காபபுச் சார்ந்த பிரச்சளன்கைா்க மடடும் சுருககிப பார்க்கமுடியாது.

பூரவீகமாகக் ககாண்ட ்காக்்கா எனகி் 
பேயிரிலிருநதுதான நாம் இனறு விரும்பிச் 
சாப்பிடும் சாக்்லடடுகள் தயாரிக்கப்பேடு 
கின்ன. இநதக் ் காக்்கா பேயிரானது கி.மு.3-
ஆம் நூற்ாணடுக்கு முன்பே கதனனகமரிக்கப் 
பேழஙகுடிகளின ச்டஙகுகளில தனி இ்டம் 
கபேறறிருக்கி்து. பேண்்டய நாகரிகஙகளில 
இநதக் ்காக்்கா பேயி்ர, பேண்டமாறறு 
மு் ்யில  பேைம ா க வு ம் ,  ் பே ா ரி ல 
கவன்வரகளுக்கு உறசாகப் போனமாகவும் 
பேயனபேடுத்தியிருக்கி்ாரகள். பினபு நிராகுவா 
நாடடிறகு வநத ககாலம்பேஸுக்கு இநதக் 
்காக்்கா போனத்தின சு்வ பிடித்திருநததால, 
இத்ன ஐ்ராப்பிவிறகுக் ககாணடு கசனறு 
பிரபேலப்பேடுத்தினார.

இநதக் கசப்புத்தன்ம வாய்நத ் காக்்கா 
போனம் பினனாளில ஸ்போனியரகைால 
இனிப்புச் ்சரக்கப்பேடடு, இதன தயாரிப்பு 

ஏகனனில 52 சதவிகித அகமரிக்கரகளுக்குச் 
சாக்கலட மைம் பிடிக்குமாம்.

சமூ்க அரசியல பார்ளவ :

இத்தனை பபரிய வணிகமாக இருக்கும் 
ககாக்ககானவப் பயிரிட நிலம் எங்கிருக்கிறது?

இயற்க வைஙக்ைச் சுரணடுவதறகு 
மூன்ாம் உலகநாடுகள் இருக்கும் வ்ர 
்மறகத்திய நாடுகளுக்கு எனன கவ்ல?! 
என்வ, இநதக் ் காக்்காப் பேயிரகள் வைமான 
்ம றகு  ஆப்பிரிக் க க்  க ாடு களுக்குப் 
பே யைம ா கி ்து .  இன்்ய  உ லகில 
உறபேத்தியாகும் ்காக்்கா பேயிரகளில 70% 
பேஙகு ் மறகு ஆப்பிரிக்காவில இருநது வருகி்து. 
'ஐவரி்காஸட' மறறும் கானாவும் இதில 
முதன்மயான்வ.

க்டநத 30 ஆணடுகளில சாக்்லடடின 
சந்த 131% உயரநதுள்ை்தாடு ஆணடுக்கு 
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4.78% வைரச்சி கணடும் வருகி்து. இவவைரச்சி 
யால ்காக்்கா பேயிரிடும் ஆப்பிரிக்க 
உழவரகளுக்குப் பேைம் குவிநதிருக்கும் என 
நீஙகள் நி்னத்தால உஙக்ைப்்போல அப்போவி 
எவருமில்ல. கபேரும்போலான ்காக்்கா 
பேயிரிடும் உழவரகள் நாகைானறுக்கு ஒரு 
்டாலருக்கும் கு்்வாகத் தான சம்போதிக் 
கி்ாரகள். வறு்ம ்காடடிறகு மிகவும் கீழ 
நி்லயில தான அவரகள் வாழக்்கத்தரமும் 
இருக்கி்து.

 ்மலும், இதன வி்ைவாக, இநதக் 
்காக்்காத் ்தாட்டஙகள் ஆப்பிரிக்கக் 
குழந்தக்ைக் க்டத்திச் கசனறு விறகும் புதிய 
அடி்மச் சந்தக்ை உருவாக்கி இருக்கி்து 
எனபேதுதான அதிரச்சிகரமான கசய்தி.

இச்சிறுவரகள் அ்னவரும் ஒனபேதிலிருநது 
பேனனிரணடு வயதுள்ைவரகள். இவவாறு 
பேத்தாயிரத்துக்கும் ்மறபேட்ட சிறுவரகள் 
க்டத்தப்பேடடிருக்கி்ாரகள். இதுதவிர, 20 

ஓரினப் பேயிராக வைரக்கப்பேடும் ் காக்்கா, 
ஆப்பிரிக்க மணணுக்குச் கசய்திருக்கும் 
அழிவுகளும் ஏராைம். ்காக்்காவுக்காக 
உலகின பேழ்மயான ம்ழக்காடுகள் 
கபேருமைவில அழிக்கப்பேடடுள்ைன . 
அழிக்கப்பேட்ட இப்பேகுதிகளில போரம்பேரிய 
்காக்்கா்வ விடுத்து கானா நாடடின 
்காக்்கா ஆய்வு நி்லயத்தில கணடுபிடிக்கப் 
பேட்ட வீரிய ஒடடுக் ்காக்்கா பேயிர 
அறிமுகப்பேடுத்தப்பேட்டது. வழக்கமான வீரிய 
பேயிரக்ைப்்போல இதுவும் வி்ைச்ச்லப் 
கபேருக்கினாலும் வழக்கத்்தப் ்போல்வ  
மணணிலிருநத நுணசத்துக்க்ைத் து்்டத் 
தழிக்க, கசயற்க உர நிறுவனஙகள் மகிழச்சி 
அ்்டநதன.

 க்டநத 50 வரு்டஙகளில, கஜரமனி்ய வி்ட 
இரணடு ம்டஙகு அதிக நிலப்பேரப்புக் ககாண்ட 
காடுகளில உள்ை மரஙகள் கவட்டப்பேடடு, 

ஒவபவாருவருககும் ப்தளவ்கள் பவறுபடும் ஏற்்றத்்தாழவு்கள் ப்காணட நம் 
சமூ்கத்தில, எது ப்தளவ என்்ற ஒற்ள்ற நிர்்ணயம் சரியா்க இருககும் 

என்று நான் நிளனக்கவிலள்ல.

இலடசத்துக்கும் ் மறபேட்ட சிறுவரகள் இநதத் 
்தாட்டஙகளில ககாத்தடி்மகைாக ் வ்லப் 
போரக்கின்னர. குறிப்போக, கானாவில இருக்கும் 
ஒவகவாரு குழந்த்யயும் 34 ்டாலரகளுக்கு 
விறபேதாக அஙகு உைவாளியாகச் கசன் ஒரு 
பேத்திரிக்்கயாைர கண்டறிநதுள்ைார.

அ ந த க்  கு ழ ந்த களுக்கு  நி கழும் 
ககாடு்மக்ைச் சரவ்தச கதாழிலாைரகள் 
நிறுவனம் (ILO) - "இவவுலகில நிகழக்கூடிய 
மிகக்ககாடிய குழந்தத் கதாழிலாைர வடிவம்" 
எனகி்து. இப்பேடி எங்கா வாழும் சிறுவரக்ை 
அடி்மப்பேடுத்தி, உழவரக்ைச் சுரணடித் தான 
நாம் இஙகு சுகமாகப் பேல காரப்பே்ரட நிறுவனம் 
விறகும் சாக்்லடடுக்ைச் சு்வத்துக் 
ககாணடிருக்கி்்ாம்.

சூழலியல அரசியல பார்ளவ :

எரிக்கப்பேடடு அழிக்கப்பேடடுள்ைன. இ்வ 
அ்னத்தும் ஓரினப்பேயிரான கசம்பே்ன்யப் 
பேயிடுவதறகாக மடடு்ம. இநதச் கசம்பே்னயில 
இருநது கபே்ப்பேடும் எணகையில தான, இனறு 
நாம் சு்வக்கும் சாக்்லட உடபே்ட பேல நுகரவுப் 
கபோருடகள் தயாரிக்கப்பேடுகின்ன.

இத்த்கய கா்டழிப்பினால இந்தா்னசி 
ய ாவின ம்ழக் க ாடு களில  வ ாழும் 
உராஙஊத்தான (orangutan) குரஙகினம் தன 
வாழவி்டம் இழநது, அநத இன்ம அழியும் 
அபோயம் இருப்பேதாக Greenpeace அ்மப்பு Nestl  
நிறுவனம் முன பேல்வறு ்போராட்டஙக்ை 
ந்டத்தியுள்ைன, இதுகதா்டரபோன நீதிமன் 
வழக்குகளும் இருக்கின்ன.

உலகில தயாரிக்கப்பேடும் அ்னத்துச் 
சாக்்லடடுகளும் மறுசுழறசி கசய்யமுடியாத 
கநகிழிகளில அ்்டக்கப்பேடடு வருவதால 
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அதன சூழல்கடுக்ை நான விைக்க்வணடிய 
அவசியம் இல்ல.

கவறும் 100 கிராம் சாக்்லட உறபேத்தி 
கசய்வதறகு 2400 லிட்டர தணணீ்ர ம்் 
நீராகச் கசலவிடுவதாக ஒரு கைக்கு உணடு. 
எடமணடஹிலா ரிகூறுவ்த ப் ்பே ா ல 
சுறறுச்சூழலபிரச்ச்னகள் மனிதரக்ைக் 
காரைமாகக் ககாணடு துவஙகி, மனிதரக்ை 
போதிக்கப்பேடுபேவரகைாக முடியும் சமூகப் 
பி ர ச் ச்ன .  என ்வ ,  சு ற று ச்சூழல 
பிரச்ச்னக்ை உயிரினஙகளின போதுகாப்புச் 
சாரநத பிரச்ச்னகைாக மடடும் சுருக்கிப் 
போரக்கமுடியாது.

ஆக்வ, மனிதரகளின ் த்வ்யப் பூரத்தி 
கசய்யத்தான இத்த்ன இயற்க வைச் 
சுரண்டலகளும். ஆனால, எது ்த்வக்கான 
உறபேத்தி? எது ஆ்டம்பேர உறபேத்தி? எனபேது 
மிகவும் சிக்கலான ் கள்வி. ஒவகவாருவருக்கும் 
்த்வகள் ்வறுபேடும் ஏற்த்தாழவுகள் 
ககாண்ட நம் சமூகத்தில, எது ்த்வ என் 
ஒற்் நிரையம் சரியாக இருக்கும் எனறு 
நான நி்னக்கவில்ல.

ஆனால, அநதத் ் த்வக்ை நிரையிப்பேதில 
இனறிருக்கும் முக்கியமானச் சிக்கலகளில 
ஒனறு – அநதத் ்த்வ தனிநபேர சாரநது, 
அலலது அநத உறபேத்திப் கபோருள் தனனைவில 
ககாணடிருக்கும் நன்ம்யச் சாரநது 
மடடு்ம இருப்பேது. அப்பேடியிலலாமல, ஒரு 
உறபேத்திப் கபோருளின அலலது ஒரு 

க த ாழிலநுடபேத்தின  நன்மய ானது  
சமூகநலனுக்கானதாக இருக்கி்தா?, சமூகத்தின 
விளிம்புநி்ல மக்களினமுன்னறத்திறகுஉதவு
கி்தா? ஆகிய அைவு்காலக்ை ்வத்து 
நிரையிப்பேது, இநத உறபேத்திமு்் மா் 
உதவலாம்.

சுருஙகக் கூறின, உடுத்திக்ககாள்ை உ்்ட்ய 
கூ்ட இலலாமல சா்ல்யாரம் வசிக்கும் 
மனிதரகள் இருக்கும் இ்த சமூகத்தில தான 
சா்ல கநடுக வணைவணை விைக்குகளு்டன 
அத்த்னத் துணிக்க்்டகள் விதவிதமான 
உ்்டகளு்டன கஜாலிக்கின்ன. உடுத்த மாறறு 
சீரு்்ட இலலாமல கிழிநதசீரு்்ட்ய 
அணிநது பேள்ளிக்குச் கசலலும் குழந்தகள் 
இருக்கும் இநநாடடில, சமீபேத்தில சினிமா 
நடசத்திரஙகைால பிரபேலமான ரூ.45,000 
மதிப்புள்ை BALMAIN ் போன்

டீ-ஷர்ட்கள் இயற்ள்க வைங்களைச் சுரணடி எ்தற்்கா்க 
உற்பத்தி பசய்யபபடுகின்்றன?

அ்த ்போல 5 வயதுக்குடபேட்ட 20% 
குழந்தகள் சரியான ஊட்டச்சத்தினறி 
வைரச்சி குனறியிருக்கும் நம்நாடடில, இத்த்ன 
இயற்க வைஙக்ைச் சுரணடி, குழந்தக்ை 
அடி்மப்பேடுத்தி, உழவரகளின வாழவா 
தாரத்்த நசுக்கிச் சந்தக்கு வரும் இநத ஆ்டம் 
பேரமான சாக்்லடடுகள் யார நலனிறகாக 
உறபேத்தி கசய்யப்பேடுகி்து?
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இந்தியாவின் காட்டு விலஙகுகள், ்்றல்வகள் 
� ா்வ ரஙகள் ஆகிய்வறல்றப் ் ாதுக ா க்கவும் , 
்வாழிடவமலாணலமக்கும், அல்வ வ்வட்லடயாடப்்டு்வல�யும், 
க ட த் � ப் ் டு ்வல � யு ம்  � டு க் கு ம்  வ ந ா க் கி ல் 
உரு்வாக்கப்்ட்டது�ான் காட்டுயிர ் ாதுகாப்புச சட்டம்.1972 
ஆம் ஆணடு இந்�ச சட்டம் இயற்றப்்ட்டது. பின்்ாட்களில் 
சிலமுல்ற இசசட்டம் திருத்�ப்்ட்டது. கலடசியாக இசசட்டம் 
2006ம்ஆணடில் திருத்�ப்்ட்டது.

இச்சட்டத்தில பேல்வறு திருத்தஙக்ைக் 
ககாணடு வர நி்னத்த ஒனறிய அரசு காடடுயிர 

போதுகாப்புச் சட்டத் திருத்த ம்சாதா  2021ஐக் 
க்டநத ஆணடு டிசம்பேர 17ஆம் ்ததி 
மக்கை்வயில அறிமுகம் கசய்தது . 
கபோதுமக்களி்்ட்ய உரிய கலநது்ரயா்டல 
்மறககாள்ைாமல திடீகரன அறிமுகம் 
கசய்யப்பேட்ட இநத ம்சாதாவிறகுக் கடும் 
எதிரப்பு கிைம்பியதால டிசம்பேர 25ஆம் ்ததி 
இநத ம்சாதாவானது அறிவியல கதாழிலநுடபேம் 
சுறறுச்சூழல வனம் மறறும் காலநி்ல 
மாற்த்திறகான நா்டாளுமன் நி்லக்குழுவின 
பேரிசீல்னக்கு அனுப்பி ் வக்கப்பேட்டது.

காடடுயிர் ்பாதுகாபபுச் ெட்டத் திருத்்த மை்ொ்தா 
மீ்தான நா்டாளுமைன்ற நி்ைக்குழுவின அறிக்்க 

அரசி்டம் ெமைர்பபிபபு
சதீஷ் ப்லடசும்ணன்
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காஙகிரஸ் மாநிலஙகை்வ உறுப்பினர 
மறறும் முனனாள் சுறறுச்சூழல வனம் மறறும் 
காலநி்ல மாற்த்திறகான அ்மச்சராக 
இருநத கஜயராம் ர்மஷ த்ல்மயிலான 
நா்டாளுமன் நி்லக்குழு இநத சட்டத் திருத்த 
ம்சாதா மீது கருத்துக்க்ைத் கதரிவிக்குமாறு 
ஒரு அறிவிப்்பே கவளியிடடிருநதது. அதனபேடி 
இநதியா முழுவதும் இருநது பேல்வறு காடடுயிர 
போதுகாப்பு அ்மப்புகளும், காடடுயிர 
ஆரவலரகளும் ,  இநதிய  வனப்பேணி 
அதிகாரிகளும் தஙகைது கருத்துக்ை 
வழஙகியிருநதனர. இக்கருத்துகள் அ்னத்்தயும் 
கதாகுத்த நா்டாளுமன் நி்லக்குழு தனது 
இறுதி அறிக்்க்ய இனறு மாநிலஙகை்வத் 
த்லவரி்டம் சமரப்பித்துள்ைது.

இநத ம்சாதா ் மறககாள்ை நி்னக்கும் 6 
முக்கியமான ் நாக்கஙகள் குறித்து நி்லக்குழு 
தனது  நி்லப்பே ாட்்ட  விரிவ ா க க் 
குறிப்பிடடுள்ைது. குறிப்போக CITES( Convention 
on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora) எனப்பேடும் காடடுயிரகள் 
மறறும் தாவரஙகளில ஆபேத்தான நி்லயில 
உள்ை இனஙக்ைப் போதிக்காத வ்கயில 
வரத்தகம் கசய்வ்த உறுதி கசய்வதறகான 
பேனனாடடு ஒப்பேநதத்்த ந்்டமு்்ப் 
பேடுத்துவது, போதுகாக்கப்பேட்ட பேகுதிகளின 
் ம ல ா ண ்ம ் ய  ் ம ம் பே டு த் து த ல , 
்கப்பேற்ப்பேட்ட மறறும் ஒப்பே்்டக்கப்பேட்ட 
காடடுயிரகளின போதுகாப்பு மறறும் அதன 
கவனிப்்பே ்மம்பேடுத்துதல, அபேராதத் 
கதா்க்ய அதிகரிப்பேதன மூலம் குற்ஙக்ைக் 
கு்்க்க மு்னதல, அட்டவ்ைப்பேடுத்தப்பேட்ட 
உயிரினஙகளின பேடடிய்ல மறு வ்ரய்் 
கசய்தல கதா்டரபோகவும் ம்சாதாவில 
இ்டம்கபே்ாத மனிதர –  விலஙகுகள் 
எதிரககாள்ைல மறறும் காடடுயிர அறிவியல 
போர்வ குறித்தும் நா்டாளுமன் நி்லக்குழு 
தனது அறிக்்கயின வாயிலாக கருத்துக்ைத் 
கதரிவித்துள்ைது.

முதலாவதாக CITES ஒப்பேநதத்திறகுச் சட்ட 
அஙகீகாரம் வழஙக ்வணடும் எனகி் 
முடிவு்டன நி்லக்குழு ஒத்துப்்போவதாக 
நி்லக்குழு கதரிவித்துள்ைது. CITES ஒப்பேநதத்தின 

முக்கிய ்நாக்க்ம உயிரப்பேனமயத்தின 
வைஙகுன்ாப் பேயனபோடுதான எனபேதால 
உயிரப்பேனமயச் சட்டம் 2002ல தான திருத்தம் 
ககாணடுவநது CITES ஒப்பேநதத்திறகுச் சட்ட 
அஙகீகாரம் வழஙக்வணடு்ம தவிர காடடுயிர 
போதுகாப்புச் சட்டத்தில திருத்தம் ் மறககாள்ை 
்வணடியதில்ல  என  நி்லக்குழு 
கதரிவித்துள்ைது.

ஒரு்வ்ை ,CITES ஒப்பேநதத்்த அமலபேடுத்த 
காடடுயிர போதுகாப்புச் சட்டத்்த திருத்துவது 
மிக அவசியம் என ஒனறிய அரசு கருதினாலும் 
அதறகாக ் மறககாள்ைப்பேட்ட ந்டவடிக்்ககள் 
ஏறபு்்டயதாக இல்ல என நி்லக்குழு 
கதரிவித்துள்ை.  CITES ஒப்பேநதத்திறககனத் 
தனிச்சட்டம் இயறறுவது அலலது தற்போது 
முனகமாழியப்பேட்டது ்போல இதறககன 
தனிப்பேகுதி்யச் சட்டத்தில இ்ைக்காமல 
ஏறகன்வ உள்ை சட்டத்தின பிரிவுகள் 2(5), 2 
(18A), 2 (19), 2 (27), 2 (36), 3(1), 3(2), 3A, 9, 40, 40A(1), 
41(1b), 48 (bii), 49A, 51(1A), 51A and 57ல திருத்தம் 
ககாணடு வருவதன மூலம் CITES ஒப்பேநதத்திறகுச் 
சட்ட அஙகீகாரம் வழஙக முடியும் எனபேதால 
இதுகுறித்து ஒனறிய அரசு சிநதித்து முடிகவடுக்க 
்வணடுகமன நி்லக்குழு கதரிவித்துள்ைது.

இநதியப் பூரவீக மரபேணுப் பேனமயத்்த 
போதுகாக்கும் ்நாக்கில ககாணடுவரப்பேட்ட 
திருத்தஙகளு்டன நி்லக்குழு உ்டனபேடுவதாகவும் 
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அ்த்வ்ையிலஇநதியாவின எல்லக் 
குள்ைாக்வ ஒரு குறிப்பிட்ட பேகுதி்யச் ் சரநத 
உயிரினம் ்வ்்ாரு பேகுதிக்கு அநநிய 
உயிரினமாக இருக்கும் எனபே்தயும் கவனத்தில 
ககாள்ை ்வணடும். கவளிநாடுகளில இருநது 
வருவது மடடும் அநநிய உயிரினமாகாது 
எனபே்தயும் உள்நாடடிறகுள்ைாக்வ 
ஒவகவாரு இ்டம் சாரநது அநநிய உயிரினஙக்ை 
வ்கப்பேடுத்த ்வணடும் என நி்லக்குழு 
கதரிவித்துள்ைது. என்வ அநநியவ்க 
உ யி ரி ன ங க ் ை  ம தி ப் பி டு வ தி லு ம் , 
பேடடியலிடுவதிலும் மிகவும் ஆழமான அறிவியல 
அடிப்பே்்டயிலான கவளிப்பே்்டயான ் தரவு 
ந்்டமு்்்யக் ்கயாை ்வணடும் என 
நி்லக்குழு அறிக்்கயில கூ்ப்பேடடுள்ைது.

போதுகாக்கப்பேட்ட பேகுதிகளின உள்ளூரவாசி 
களின குடிநீரத் ்த்வ மறறும் வீடடுப் 
பேயனபோடடிறகாக நீ்ரப் பேயனபேடுத்துவதறகுக் 

ககாணடு வரப்பேட்ட திருத்தத்தில கூடுதல 
விைக்கஙகள் ்த்வப்பேடுவதாக நி்லக்குழு 
கதரிவித்துள்ைது. போதுகாக்கப்பேட்ட பேகுதிகளில 
எநதத் ் த்வக்காக நீர சாரநத ந்டவடிக்்ககள் 
அ ர சு  ம றறும்  தனிய ா ர  நி ல த்தில 
அனுமதிக்கப்பேடும் எனபேது கதா்டரபோக 
கதளிவான விதிகள் ் வணடும் என நி்லக்குழு 
கூறியுள்ைது. அ்த்போல மாநிலக் காடடுயிர 
வாரியத்திறகு ஒரு நி்லக்குழு்வ (Standing 
Committee) உருவாக்க ் வணடும் எனகி் திருத்தம் 
குறித்துச் சூழல ஆரவலரகளி்்ட்ய எழுநத 
எதிரப்்பே நி்லக்குழு தனது அறிக்்கயில 
எதிகராலித்துள்ைது.  இப்பேடி மாநில 
வாரியஙகளுக்கு நி்லக்குழு ஒன்் 
ஏறபேடுத்து்கயில 12 ்பேருக்கு மிகாமல அநத 
இ்டஙகளில அரசு அதிகாரிகள் மடடு்ம இ்டம் 
கபேறுவாரகள். இதனால மாநில காடடுயிர 
வாரியத்தின சுதநதிரம் பேறிக்கப்பேடுவ்தாடு 
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மடடுமிலலாமல திட்டஙகளுக்கு ்வகமாக 
அனுமதி ககாடுக்கக்கூடிய த்லயாடடி 
கபோம்்ம ்போல வாரியம் மாறிவிடும் என 
நி்லக்குழு கதரிவித்துள்ைது.

காடடுயிர போதுகாப்புச் சட்டத்தின கீழ 
ந்்டகபேறும் குற்ச் கசயலகளுக்காக 
விதிக்கப்பேடும் அபேராதத் கதா்கயானது 
கபோதுவிதி மீ்லுக்கு 25 ஆயிரத்திலிருநது 1 
லடசமாகவும், போதுகாக்கப்பேட்ட விலஙகுகள் 
கதா்டரபோன குற்ஙகளுக்குகு்்நதது ரூ. 10 
ஆயிரத்திலிருநது கு்்நதது ரூ. 25 ஆயிரமாகவும் 
உயரத்தும் வ்கயில திருத்தம் ககாணடு 
வரப்பேடடிருநதது. இ்த வர்வறபேதாகக் கூறிய 
நி்லக்குழு அ்த்நரத்தில கதரிந்த நிகழும் 
குற்ஙகளுக்கும் கதரியாமல பி்ழயாக நிகழும் 
விதிமீ்லக்ையும் ஒ்ர மாதிரி அணுகக்கூ்டாது 
எனத் கதரிவித்துள்ைது. குறிப்போகக் கலவி 
மறறும் அறிவியல ஆய்வுகளுக்காக வழஙகப்பேடும் 
அனுமதிகளில ந்்டகபேறும் பி்ழயான 
விதிமீ்லகளுக்கு அபேராதம் விதிக்கலாம் 
ஆனால, சி்்த்தண்ட்ன அவசியமில்லஎ
னநி்லக்குழுகதரிவித்துள்ைது.

காடடுயிர போதுகாப்புச் சட்டத்தினபேடி 
போதுகாக்கப்பேட்ட அட்டவ்ைப் பேடடியலின 
எணணிக்்க்ய ஆறிலிருநது மூன்ாகக் 
கு்்த்தது மறறும் பேடடியலில சில உயிரினஙகள் 
விடுபேடடுள்ை்தயும் முதல அட்டவ்ையில 
இருக்க்வணடிய உயிரினஙகள் இரணடு 
அ ல ல து  மூ ன ் ா வ து  பே ட டி ய லி ல 
இ்டம்கபேறறுள்ைது பேறறியும் தனது கவ்ல்யப் 
பேதிவு கசய்துள்ை நி்லக்குழு இத்திருத்தஙக்ை 
மறுஆய்வு கசய்ய்வணடும் எனக் கூறியுள்ைது.

்மலும் மனிதர – காடடுயிர எதிரககாள்ைல 
சம்பேவஙக்ை ் வட்்டக்கு நிகரான சிக்கலாகக் 
கருத்வணடும் எனவும் இப்பேடியான 
சம்பேவஙகள் நிகழும்்போது ஏறபேடும் சட்டம் 
ஒழுஙகு பிரச்ச்னக்ைச் சமாளிக்க 
காவலது்் அதிகாரிக்ைப் பேயனபேடுத்த 
்வணடும் உள்ளிட்ட ் யாச்னக்ைப் புதிய 
திருத்தஙகைாகக் காடடுயிர போதுகாப்புச் 
சட்டத்தில இ்ைக்க ்வணடும் எனவும் 
நி்லக்குழு கதரிவித்துள்ைது.

காடடுயிர போதுகாப்புச் சட்டம் 1972 
இயற்ப்பேடடு 50 ஆணடுகள் ஆன நி்லயில 
காடடுயிர ்மலாண்ம அறிவியலில இநதிய 
நிறுவனஙகளும் தனிநபேரகளும் உலக அைவில 
மிக முக்கியமான உயரநத நி்ல்ய 
அ்்டநதுள்ைன எனறு போராடடியுள்ை 
நி்லக்குழு, காடடுயிரபோதுகாப்பு மறறும் 
்மலாண்ம ்மறககாள்ை நமக்கிருக்கும் 
கட்ட்மப்புக்ை இனனும் அரத்தமுள்ைதாக 
மாற்்வணடும் எனவும் கூறியுள்ைது. 
்்டராடூனில அ்மநதுள்ை இநதியக் காடடுயிர 
ஆராய்ச்சி நிறுவனத்்த வலுப்பேடுத்த கூடுதல 
நிதி ஒதுக்குவது உள்ளிட்ட விஷயஙக்கயும் 
அரசு சிநதிக்க்வணடும் என நா்டாளுமன் 
நி்லக்குழு கதரிவித்துள்ைது.

பாது்காக்கபபடட பகுதி்களில எந்தத் ப்தளவக்கா்க நீர் சார்ந்த நடவடிகள்க்கள் அரசு 
மற்றும் ்தனியார் நி்லத்தில அனுமதிக்கபபடும் என்பது ப்தாடர்பா்க ப்தளிவான விதி்கள் 

பவணடும் என நிள்லககுழு கூறியுள்ைது. 
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தமிழநாடு சட்டப்வ்ரல்வயில் கடந்� 26.04.2022 
அன்று சுறறுசசூழல், காலநிலல மறறும் ்வ்த்துல்ற 
மானியக் வகாரிக்லக மீ�ா் வி்வா�ம் நலடத்ற்றது. 
அப்வ்ாது ்வ்த்துல்ற அலமசசர ராமசசந்திரனும் 
சுறறுசசூழல்துல்ற அலமசசர தமயயநா�னும் �ஙகைது 
துல்றகளில் புதிய அறிவிப்புகலை த்வளியிட்ட்ர.

சுற்றுச்சூழல மற்றும் ்கா்லநிள்ல மாற்்றம் துள்ற 
அறிவிபபு்கள்:

 பேசு்ம இயக்கத்்த ந்்டமு்்ப் 
பேடுத்துவதறகாக 25 பேசு்மப் பேள்ளிக்கூ்டஙகள் 
்தரநகதடுக்கப்பேடடு சூரிய ஆற்ல பேயனபோடு, 
ம்ழநீர ்சகரிப்பு, மக்கும் உரம் 
தயாரிப்பு ,  காய்கறி மறறும் 
மூ லி ் க த்  ் த ா ட ்ட ங க ள் 
உருவாக்குதல உள்ளிட்ட பேணிகள் 
அப்பேள்ளிகளில ்மறககாள்ைப் 
பேடும்.

 ம ா வ ட ்ட  அ ை வி ல 
காலநி்ல மாற்த்திறகான அலகு 
ஒனறு மாவட்டஙகள் ்தாறும் 
உருவாக்கப்பேடும். இதறகு மாவட்ட 
ஆடசியர  த்லவர ா கவும் , 
ம ா வட்ட  வன  அலுவல ர 
ஒருஙகி்ைப்பே ாை ர ா கவும் 
இருப்போரகள்.

 தமிழநாடடில உள்ை கதாழிறசா்ல 
க்ை தமிழநாடு மாசு கடடுப்போடு வாரியம் 
மூலம் பேசு்ம மதிப்பீடு கசய்தல.

 ்காயம்்பேடு சந்த வைாகத்்த கரிம 
மாசு இலலாத வைாகமாக உருவாக்குதல 

எனபேது ் போன் பேல முக்கிய அறிவிப்புகள் 
கவளியி்டப்பேட்ட ் போதிலும், கநகிழி ஒழிப்பு 
விழிப்புைரவிறகாக கதா்டஙகப்பேட்ட மீணடும் 
மஞ்சப்்பே இயக்கத்திறகாக மஞ்சப்்பே ‘ 
எக்ஸ்பிரஸ் ரயில கணகாடசி’ எனகி் 
திட்டத்்த ரூ. 13 ்காடி மதிப்பீடடில 
கசயலபேடுத்தப்பேடும் எனகி் அறிவிப்பு 
ஏமாற்த்்த அளிக்கி்து. இத்திட்டத்திறகு 
ஒதுக்கப்பே்டவுள்ை ரூ.13 ்காடி்ய இனனும் 
ஆக்கப்பூரவமான ்வறு திட்டஙகளுக்காக 
ஒதுக்கியிருக்கலாம்.

வனத்துள்ற அறிவிபபு்கள்:

 திருப்பூரில உள்ை நஞ்சராயன குைம் 
தமிழநாடடின 17வது பே்்வகள் சரைாலயமாக 
அறிவிக்்க கசய்யப்பேடும்.

 கி ர ா ம ந ்த ா று ம்  ம ர க த ப் 
பூஞ்்சா்லகள் ஏறபேடுத்தப்பேடும்.

 ஓசூர வனக்்காட்டத்தில உள்ை 
அஞ்கசடடி, உரிகம் மறறும் ஜவைகிரி 
சரகஙகளின வனநிலஙக்ை உள்ை்டக்கி 
காவிரி கதறகு வன உயிரின சரைாலயம் 
அ்மக்கப்பேடும்.

 திணடுக்கல ,  கரூர 
மாவட்டஙகளில ்தவாஙகு 
வன உயிரின சரைாலயம் 
ஏறபேடுத்தப்பேடும்.

 கசன்னயில க்டல 
ஆ்மகள் போதுகாப்பு மறறும் 
ம று வ ா ழ வு  ் ம ய ம் 
ஏறபேடுத்தப்பேடும்.

உ ள் ளி ட ்ட  மு க் கி ய 
அறிவிப்புகள் வனது்் 
சாரபில கவளியி்டப் பேட்டன.

்தமிழநாடு அரசின  
புதிய அறிவிபபுகள்
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்கடந்�13.04.2022அன்று மாலல தசன்ல் அவசாக் 
நகரில் உள்ை  அம்வ்த்கர திடலில், பூவுலகின் நண்ரகள் 
அலமப்ல்ச வசரந்� ்வழக்கறிஞரத்வறறிசதசல்்வன் 
அ்வரகள் எழுதிய மாரக்சிய, அம்வ்த்கரிய, த்ரியாரிய 
அ ரசியல் சூழலியல் புத்�கத்தின் அறிமுக 
விழாநலடத்ற்றது. இவ்விழாவில்விடு�லலச சிறுத்ல�கள் 
க ட் சி யின்  �லல ்வ ர த� ா ல் . தி ரு ம ா ்வ ை ்வன் , 
்வழக்கறிஞரஅருள்தமாழி மறறும் த்ணணிய 
தசயற்ாட்டாைர்வ.கீ�ா ஆகிவயார கலந்துதகாணடு 
கருத்துலர ்வழஙகி்ர.பூவுலகின் நண்ரகள் அலமப்ல்ச 
வசரந்� வகா.சுந்�ரராென் அறிமுக உலர ்வழஙகி்ார.

‘அரசியல் சூழலியல்’  
புத்்தக அறிமுக விழா

இந்� நிகழசசியில் ் ஙவகற்ற்வரகள் 
ஆறறிய உலரலயக் வகட்க:
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நீலப் 
பறவையின் 
துயரம் 

 வஸீலி ஸீஹாம்லீன்ஸ்கி

்தமிழில - யூமா வாசுகி
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மின்மினி பககஙகள்
சிறு்வன் மீஷாவும் அ்வன் �ஙலக ஓல்யாவும் �ஙகள் 

த்றவ்றாரகளுடன் கிராமத்தில் ்வாழந்து ்வந்�ாரகள். 
மீஷாவுக்கு ்த்து ்வயது. ஓல்யாவுக்கு ஒன்்து ்வயது. ஒரு 
விடுமுல்ற நாளில் அ்வரகள் விலையாடப் பு்றப்்ட்டாரகள்.

"என்் விலையாட்டு விலையாடு்வது?" என்று வகட்டாள் 
ஓல்யா.

சறறு வநரம் வயாசித்� பி்றகு மீஷா தசான்்ான்:

"நாம் ஊஞ்சலாடி விலையாடுவ்வாம்."

"அது நல்ல விலையாட்டு�ான். ஆ்ால் அ�றகுக் 
கயிறும், ் லலகயும் வ்வணடுவம?" என்று ஓல்யா வகட்டாள்.

மீஷா நம்பிக்லகயுடன் தசான்்ான்:

"்லமா் கயிறு இருக்கி்றது, நல்ல ் லலகயும் உணடு!"

ஓல்யா மீணடும் சந்வ�கத்துடன் வகட்டாள்:

"ஊஞ்சல் கட்ட ஒரு மரம் வ்வணடுவம?"

"அது ஒரு பிரசசில்யில்லல. நம் வீட்டுக்குப் ் க்கத்தில் 
நில்றய கிலைகளுள்ை ஒரு த்ரிய ்ாப்ைார மரம் 
நிறகி்ற�ல்ல்வா. அ�ன் கீழ கிலையில் கட்டி்ால் வ்ாதுவம!"

மீஷா அ�றகுள் கயிறும் ் லலகயும் தகாணடு ்வந்�ான். 
பி்றகு இரு்வரும் ்ாப்ைார மரத்ல� வநாக்கி ஓடிச  
தசன்்றாரகள்.

மீஷா கயிறறுடன் அந்� மரத்தில் �ாவி ஏறி்ான். 
மரத்தின் ்லமா் கீழ  கிலை ஒன்றில் ஏற்ற உயரத்தில் 
கயில்றக் கட்டி்ான். கீவழ இ்றஙகி கயிறறில் மரப் 
்லலகலயயும் இல்த்�ான்.

அப்வ்ாது ஒரு அருலமயா் ஊஞ்சல் �யாராகிவிட்டது!

"மு�லில் நீ இதில் உட்கார, நான் பிடித்து ஆட்டி 
விடுகிவ்றன்" என்்ற மீஷா, ஊஞ்சலலப் பிடித்துக்தகாடுத்�ான். 
ஓல்யா மகிழசசியுடனும் சறறு அசசத்துடனும் ஊஞ்சலில் ஏறி 
அமரந்�ாள்.

"இரணடு ் க்கமும் கயிறல்ற நன்்றாகப் பிடித்துக்தகாள்" 
என்று �ஙலகலய எசசரிக்லக தசயதுவிட்டு அ்வன் 
ஊஞ்சலல ஆட்டத் த�ாடஙகி்ான்.

மு�லில் தமது்வாக ஆட்டி்ான். பி்றகு சறறு வ்வகமாக 
ஆட்டி்ான். கலடசியில் முழு சக்தியுடனும் ஆட்டி்ான்...

"அண்ா தகாஞ்சம் தமது்வாக ஆட்டு!" அ்வள் உரக்கச 
தசான்்ாள். அ்வன் ஊஞ்சலில் வ்வகத்ல� சறறு குல்றத்�ான்.

அப்வ்ாது�ான் ஒரு நீலப் ் ்றல்வ அ்வரகளுக்கு வமவல 
்வட்டமிட்டுப் ்்றப்்ல� மீஷா ்ாரத்�ான். அ்வன் �ன் 

�ஙலகயிடம் தசான்்ான்:

"இவ�ா, ்ாரத்�ாயா, நாம் ஊஞ்சலாடு்வல�ப் ்ாரத்து 
மகிழந்து ஒரு நீலப் ் ்றல்வ நம்முடன் ் ்றக்கி்றது!"

ஊஞ்சலாடிக்தகாணடிருக்கும்வ்ாது அ்வள் ் ்றல்வலயப் 
்ாரத்�ாள். பி்றகு ஊஞ்சலின் கயிறு கட்டிய மரக் 
கிலைலயயும் ் ாரத்�ாள். திடீதரன்று அ்வள் முகம் ்வாடியது. 
அ்வள் மீஷாவிடம் தசான்்ாள்:

"அந்� நீலப் ்்றல்வ மகிழசசியால் ்்றக்கி்றது என்று 
எ்க்குத் வ�ான்்றவில்லல."

"அப்பு்றம் என்்?"

"நீ இந்� ஊஞ்சலில் ஆடிப் ்ாவரன். அப்வ்ாது�ான் 
உ்க்கு என்் விஷயம் என்று த�ரியும்."

அ்வள் ஊஞ்சலிலிருந்து இ்றஙகி்ாள். மீஷா அந்� 
இடத்தில் அமரந்து ஆடி்ான். அப்வ்ாது �ான் அ்வன் 
அல�ப் ் ாரத்�ான்.

ஊஞ்சல் கட்டிய கிலையில் ஒரு ்்றல்வக் கூடு 
இருக்கி்றது. அதில் சில ் ்றல்வக் குஞ்சுகள் இருக்கின்்ற்!

அந்�க் குஞ்சுகள் ்வாய தி்றந்து கத்துகின்்ற். 
ஒவ்த்வாருமுல்ற ஊஞ்சலாடும்வ்ாதும் அந்�க் கூடு 
அலசகி்றது.

ஓல்யா தசான்்து�ான் சரி.

்யத்�ால்�ான் நீலப் ்்றல்வ வமவல ்வட்டமிட்டுப் 
்்றக்கி்றது.

ஊஞ்சலாடும் அலசவில் �ன் கூடு கீவழ விழுந்து �ன் 
குழந்ல�களுக்கு ஏவ�னும் ஆகிவிடுவமா என்்ற அசசம்�ான் 
அ�றகு!

அ்வன் மீணடும் மரக் கிலையில் ஏறி்ான். ஊஞ்சல் 
கட்டியிருந்� கயிறல்ற அவிழத்த�டுத்து ்க்கத்திலிருந்� 
வ்வத்றாரு மரத்தின் கிலையில் கட்டி்ான்.

பி்றகு அண்னும் �ஙலகயும் எந்�க் க்வலலயும் 
இல்லாமல் நிம்மதியாக ஊஞ்சலாடி்ாரகள்.

அந்� நீலப் ் ்றல்வ �ன் கூட்டுக்கு ்வந்து �ன் சி்றகுகைால் 
குஞ்சுகலை அல்த்�்டி மகிழசசியாகக் கீசசிட்டுக் 
தகாணடிருந்�து.

அல�ப் ் ாரத்� மீஷா தசான்்ான்:

"்ாரத்�ாயா, அந்�ப் ் ்றல்வயுடன் வசரந்து குஞ்சுகளும் 
நமக்கு நன்றி தசால்கின்்ற்!"

"ஆமாம் ஆமாம்!"

என்று புன்ல்லகயுடன் தசான்்ாள் ஓல்யா.
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்கள்த: வி. சுப்தபயவ, 
்தமிழில – பூ. பசாமசுந்தரம்

படகு

�்வலை, வகாழிக்குஞ்சு, சுணதடலி, எறும்பு, ்வணடு ஆகிய எல்லாம் ஒன்்றாகச வசரந்து 
உலா்வச தசன்்ற்.

சறறு வநரத்தில் ஓலடக் கலரக்கு ்வந்�்.
“ஆகா! குளிக்கலாம், ்வாருஙகள்!” என்று தசால்லி, ட்க் என்று �ணணீரில் ் ாயந்�து �்வலை.
“எஙகளுக்கு நீந் �த் த�ரியாவ�!” என்று வகாழிக்குஞ்சும் சுணதடலியும் எறும்பும் ்வணடும் கத்தி்.
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“கரர – புரர, கரர – புரர” என்று ஏை்மாகச 
சிரித்�து �்வலை. “உஙகளுக்தகல்லாம் 
நீ ந் � க் கூ ட த்  த � ரி ய வி ல் லல வ ய , 
நீஙகதைல்ல ாம்  உ�்வ ா க்கல ரகள் , 
வசாம்வ்றிகள்” என்று �்வலை வகலி தசய�து.

வகாழிக்குஞ்சுக்கும், சுணதடலிக்கும், எறும்புக்கும், ்வணடுக்கும் வகா்ம் த்ாத்துக்தகாணடு ்வந்�து. 
�்வலை நம்லம அ்வமா்ப்்டுத்திவிட்டவ�! எப்்டி இந்� அ்வமா்த்ல�ப் வ்ாக்கு்வது? என்று 
ஆவலாசித்�். வயாசித்�், வயாசித்�், அப்்டி வயாசித்�். பி்றகு இப்்டிச தசய�்.

வகாழிக்குஞ்சு 
ஓடிப்வ்ாய, ஒரு 
இலலலயக் தகாத்தி 
எடுத்து ்வந்�து.  

www.poovulagu.org | பூவுலகு - மே 2022 | 47



சுணதடலி ஒரு 
தகாட்டாஙகசசிலய எடுத்து 

்வந்�து.

எறும்பு ல்வக்வகாலல 
எடுத்து ்வந்�து.

்வணடு நீைமா் நூலல 
இழுத்து ்வந்�து.

அப்பு்றம் எல்லாம் ஒன்்றாகச வசரந்து வ்வலல 
தசயயத் த�ாடஙகி். ல்வக்வகாலலக் 

தகாட்டாஙகசசிக்குள் தசருகி். 
அவ�ாடு இலலலயச வசரத்து நூலால் கட்டி். 
நிமிட வநரத்தில், மிக அழகா் ஒரு ் டகு 

�யாராகிவிட்டது.
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அல்வ, ் டலகத் �ணணீரில் மி�க்கவிட்டு 
அ�ன் வமல் ஏறி அமரந்�். ெம்தமன்று 

்்வனி ்வந்�்.

�்வலை �ணணீருக்கு வமல் 
�லலலயத் 
தூக்கிக்தகாணடு மறு்டியும் 
ஏை்ச சிரிப்பு சிரிக்க 
முற்ட்டது. ஆ்ால் அந்� 
அழகா் ் டலகயும் 
அ�னுள்வை இருந்� 
்யணிகலையும் ் ாரத்து 
திலகத்துவிட்டது. இவ்்வைவு 
தி்றலமசாலிகலைப்வ்ாய 
அ்வமதித்துவிட்வடாவம என்று 
்வருந்தி, மன்னிப்புக் வகட்க 
நில்த்�து. ஆ்ால் 
அ�றகுள் ் டகு த்வகுதூரம் 
தசன்றுவிட்டது. �்வலையால் 
தநருஙக முடியா�்டி 
அவ்்வைவு தூரம். 
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தகைலும் 
தமாசும்

கல� ஓவியம்: 
அமசாக ்ாஜம்கா்பாலன்

தகாஞ்சம் இப்்டி  
்வரீஙகைா?

ஹீ ஹீ ொ ொ, இன்னும் 
தகாஞ்சம், ஹீஹீ

மிக்க நன்றி, 
முள்ைம்்ன்றியாவர!

நீள்மூக்குப் ்ன்றிகள் தசாரிந்து விடு்வல� மிகவும் 
விரும்பு்வாரகள்.

இரு்து மில்லியன் ஆணடுகளில் நீள்மூக்குப் ்ன்றியின் வ�ாற்றத்தில் ஒரு 
மாற்றமும் ஏற்டவில்லல.

என் �ாத்�ாவ்வாட �ாத்�ாவ்வாட 
�ாத்�ாவ்வாட �ாத்�ாவ்வாட �ாத்�ாவ்வாட 
�ாத்�ாவ்வாட �ாத்�ாவ்வாட �ாத்�ாவ்வாட 
�ாத்�ாவ்வாட �ாத்�ாவ்வாட �ாத்�ாவ்வாட 
�ாத்�ாவ்வாட �ாத்�ாவ்வாட �ாத்�ாவ்வாட 

�ாத்�ாவ்வாட �ாத்�ாவ்வாட �ாத்�ா 
வ்ாலவ்வ நான் இருக்கிவ்றவ்!

நீள்மூக்குப் ்ன்றி: 
குதிலரயும் 

காணடாமிருகமும் எஙகள் 
உ்றவு.

நமக்தகான்றும் அ்வன் 
உ்றவு கிலடயாது.

நீள்மூக்குப் ்ன்றி இ்ஙகளில் 
பிவரசில் நீள்மூக்குப் ்ன்றி, மலாய 
நீள்மூக்குப் ்ன்றி, தமக்சிவகா 
நீள்மூக்குப் ்ன்றி, அவமசான் 
நீள்மூக்குப் ்ன்றி, கவ்ாமணி 

நீள்மூக்குப் ்ன்றி, மலல நீள்மூக்குப் 
்ன்றி எ் ஐந்து ்வலககள் உணடு.

யாவையும்  
பன்றியும்
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நீரயால்கலை வ்ாலவ்வ, நீள்மூக்குப் ்ன்றிகள் நீரின் அடிப்்ரப்பில் நடக்கும் 
�ன்லமயுலடயல்வ. 

இந்�ப் த்ரிய விலஙகு இஙவக 
்வராமல் இருந்�ால் நமக்கு நீந்� 
நில்றய இடம் கிலடத்திருக்கும்!

சுருணடு ்டுத்துக்தகாணடால், நீள்மூக்குப் ்ன்றி ஒரு ்ால்றலயப் வ்ாலவ்வ 
வ�ாற்றம் அளிக்கும்.

இலரயின் நல்ல 
ம்ம் ்வருகி்றது.

ஆ்ால் ஒன்றும் 
த�ரியவில்லலவய!

சில நீள்மூக்குப் ்ன்றிகள் முழுக்கருலம நி்றமுலடயல்வ.

நான் முழுக்கருலம நி்றமுலடய்வன் 
இல்லல. சாக்கலடயில் விழுந்வ�ன்!
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