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இந்த நடையில் கலநதுககொணை முரளி  அழகர் 
வடரந்த ஓவியம்

பூவுலகின் நண்பர்கள் சொர்்பொக ்பள்ளிககரடை சதுப்புநில வனப்்பகுதி மற்றும் க்பருங்குடி குப்ட்பக கிைங்கில் மம 8ம் ம்ததி 
்பசுடம நடை ஏற்்பொடு கசயயப்்பட்டிருந்தது  இதில் குழநட்தகம�ொடு க்பற்மறொரும் இட�ஞர்களும் கலநது ககொணைனர்.
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ஆசிரியர் பக்கம்

பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாய் ஓடின�ாம்; 
வியர்வை சிந்த ஓய்வின்றி உ்ைதன்தாம்; வைா்� 
அளநன்தாம்; நில்வை எட்டிப்பிடிதன்தாம்; அறிவியல் 
த்தாழில்நுட்்பததில் சீறிப்்பாய்நது னவைகமாய் 
முன்ன�றின�ாம்; மருததுவைம் – விவைசாயம் எ� நம் 
புரட்சிக்கு உட்்படா்த து்ை இல்்ல; இரவும்்பகலுமாய் 
சிறுகச் சிறுக த்பாருள் னசரதன்தாம். வைா�ளாவிய 
வைளரச்சி்ய னநாக்கியும் வைளமா� - நலமா� - 
ஒளிமயமா� எதிரகாலத்்த னநாக்கியும் நாம் 
தசன்றுதகாண்டிருப்்ப்தாய் நமக்குச் தசால்லப்்பட்டது. 
அ்்த நாம் முழு்தாய் நம்பின�ாம். நம்பிய்தால் 
கண்க்ள மூடிக்தகாண்டு ஓடின�ாம். வைளரச்சியின் 
உச்சத்்தத த்தாட்டபின் உயனர இருந்த்படினய 
இப்ன்பாது மின்த�ாளியில் த�ாலிக்கும் நமது 
புவி்யத திரும்பிப் ்பாரக்கினைாம். 

பு்கமண்டிக் கிடக்கிைது நமது நகரஙகள்; 
பு ழு க் க ள்கூ ட  வை ா ை ா ்த  ச ா க் க் ட க ள ா ய் 
மாறியிருக்கின்ை� நம் நீரநி்லகள்; உற்பததி சக்தி 
இைநது கிடக்கிைது நமது நிலம்; நச்சாக மாறிக்கிடக்கிைது 
நம் மூச்சுக்காறறு; சாவுமணியாய் எதிரதகாண்டு 
நிறகிைது காலநி்ல மாறைம்! 

கு்ைந்த்பட்சம் கடந்த ்பத்தாயிரம் வைருடஙகளில் 
கடநது தசன்ைதுன்பான்ை எந்த வைருடமாகவும், இனி 
நாம் ்பாரக்கப்ன்பாகும் எந்த வைருடமும் ‘இயல்்பாய்’ 
இருக்கப்ன்பாவைதில்்ல என்ை நி்ல்ய எட்டிப் 
பிடிததிருக்கினைாம்.

நிச்சயமாய் நாம் ஏமாரநது ன்பான�ாம். ஆ�ால் 
இன்னும் ன்தாறறுப்ன்பாகவில்்ல. இப்ன்பாது 
நி்�த்தாலும் நம்மால் ஒன்று்பட்ட மானுட சமூகமாய் 
இப்புவி்யயும் நம் வைாழ்வையும் மீட்தடடுக்க முடியும்! 

நமக்குத ன்த்வையா�த்தல்லாம் ஒரு பிரம்மாண்டக் 
தசயல்த திட்டம்! 

நம்்மச் சி்்தத்த ‘வைளரச்சி என்ை புரட்்ட’ 
உ்டதது, இன்னும் அதிக நியாயமா� – சமததுவைமா� 
– எல்லா உயிரகளுக்குமா� – நலமும் வைளமுமிக்கப் 
புவியாக நம் வைாழிடத்்த மாறை இந்த சுறறுச்சூைல் 
நாளில் உறுதினயறன்பாம்!
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எதிர்கொலத்தின் மீ்தொன துரும்்ப�வு நம்பிகடகடயககூை 
கிள்ளி எறிநதுவிடும் கசயதிகள் நம்டமச் சூழநதுககொணடிருககும் 
நொட்கள் இடவ. கொலநிடல மொற்றம் குறித்்தச் 
கசயதிகளிலிருநதும்  சூழல் சீர்மகடுகள்- உயிர்ப்்பன்டமத்துவ 
வீழ்ச்சி ம்பொன்ற கவடல்தரும் விஷயங்களிலிருநது என்டன 
விடுவித்துகககொள்�, சிறு அ�விமலனும் நம்பிகடக ்தரும் 
முன்கனடுப்புகட�க குறித்துத் க்தரிநதுககொள்வதிலும் 
அவற்டறப் ்பற்றிப் ம்பசுவதிலும் எழுதுவதிலும் என் 
கவனத்ட்தத் திருப்்பமவணடுகமன்று அடிககடி என் 
மனதிற்குள் கசொல்லிகககொணடிருநம்தன்.

ஏத�ோவ�ோரு நண்பரின் நினைவு திடீவெை 
மைதில் எழுமத்போது சற்றும எதிர்போெோமல் 
அ�ரிடமிருந்து வ�ோனைத்பசி அனைப்பு�ருதம, 
அத� த்போன்று த�ோைர அைந்து அ�ர்கனைப் 
்போரக்கும �ோய்ப்புக் கினடத�து. ‘Organic Farmers 
Market’ (OFM) எைப்்படும அ�ருனடய ‘இயற்ன்க 
அங்கோடி’னய ஒரு நு்கரத�ோைோ்கத வ�ரிந்து 
ன�ததிருந்�ோலும ஒரு சூைல் வசயல்்போடடோைைோ்க 
எைக்குள் அ�ரிடம த்கட்க ஏெோைம த்கள்வி்கள் 
இருந்�ை. மைதில் த�ோன்றிய சிை த்கள்வி்கனைச் 
சிறிய ்கோகி�வமோன்றில் குறிதது ன�ததுவிடடு 
அ�ருனடய திரு�ோன்மியூர அங்கோடிக்குச் 
வசன்தறேன்.

  ஒரு �னி வீடடில் �னெத�ைததுக்கு வ�ளிதய 
்பைங்கள் -்கோய்்கறி்களும, உள்தை ்பல்த�று 
வி�மோை ்போெம்பரிய அரிசி இெ்கங்கள், 

சிறு�ோனியங்கள், அ�ற்றிலிருந்து மதிப்புக் 
கூடடப்்படடப் வ்போருட்கள், தின்்பணடங்கள், 
எணவணெய் த்போன்றேன� ்கணணெோடிப்புடடி 

்களிலும, வ்பரிய அைவிைோை உதைோ்க 
டின்்களிலும அனடதது ன�க்்கப்்படடிருந்�ை. 
மு�ல் �ைததில் ‘துைோ’ என்றே வ்பயரில் நோடடுப் 

்பருததியிலிருந்து ன்கயோல் வநய்யப்்படடு 
இயற்ன்கச் சோயதமற்றேப்்படட ஆனட்கள் 

விற்்பனைக்குக் கினடக்கின்றேை.

ஒரு இயற்ன்க அங்கோடிக்குள் வசன்றேவுடதை 
எல்ைோருக்கும வ்போது�ோய் என்ை த்கள்வி 
எழுதமோ அதுத��ோன் என்னுனடய மு�ன்னமக் 
த்கள்வியோ்கவும இருந்�து. ஏன் இன� எளிய 
மக்்களுக்கு எடடோ� வினையில் இருக்கின்றேை? 
“நீங்கள் இ�ற்கு என்ை ்கோெணெவமன்று 
நினைக்கிறீர்கள்?” என்று என்னைதய த்கடடோர 
அைந்து. இந்� த்கள்விக்கு இெணடு ்பதில்்கள் 

எைக்குள் இருந்�ை .  ஒன்று இயற்ன்க 
வினைவ்போருட்கள் ம்கசூல் குனறே�ோ்கவும த�ன� 
(அல்ைது விற்்பனை) குனறே�ோ்கவும இருப்்ப�ோல் 
இைப்ன்ப ஈடு்கடட அதி்கமோை வினைக்கு 
விற்்கப்்படைோம. இன்வைோன்று நியோயமோை ஒரு 
உற்்பததியோைர சந்ன�வினைனயவிட அதி்க 
நியோயமோை வினைனய ,  �ன்னுனடய 
நு்கரவ்போருட்கனை உற்்பததி வசய்யும 
வி�சோயிக்குக் வ்கோடுப்்ப�ோைோல் இருக்்கைோம. 

இருளைத் 
தள்ளிப்போடும் 

சின்ன வெளிச்சம் 

ஜீயயோ டோமின்

அனநது
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“தக்கோளி கிய�ோ அஞ்சு ரூபோய்ககு விககுதுண்ோ நு்கர்யவோர் அததக க்கோண டோடககூடோது. 
அதத விதைவிதத விவசோயியின் நித�தய நிதைததுக ்கவத�பபடணும். ஒரு அகெரிக்க 

விவசோயி நூறு ரூபோய்ககு நு்கர்யவோருககு விற்கபபடும் தன் கபோருளுககு 14 ரூபோதயப 
கபறுகிறோர். அதுயவ இந்திய சரோசரி 20 முதல் 30 ரூபோயோ்க இருககிறது. நோங்கள் OFM இல் 

சுெோர் 75 ரூபோய் விவசோயிககுக க்கோடுககியறோம்.

கூடு�ைோ்க, வ்கோள்மு�ல் வசய்யப்்படும வ்போருளின் 
அைவு குனறே�ோ்க இருக்குமத்போது (அ�ோ�து 
சிறு�ோனியங்கள் த்போன்றேன� அரிசி 
த்போன்றே�ற்றுடன் ஒப்பிடுமத்போது மி்கச்சிறிய 
அைவில் ஒருசிை மூடனட்கதை வ்கோள்மு�ல் 
வசய்யப்்படுகின்றேை. )  த்போக்கு�ெதது ச�ோைோைது 
என்்பதும ்கோெணெமோ்க இருக்்கைோம.

“�க்்கோளி கிதைோ அஞ்சு ரூ்போய்க்கு 
விக்குதுணணெோ நு்கரத�ோர அன�க் வ்கோண 
டோடக்கூடோது. அன� வினைவித� வி�சோயியின் 
நினைனய நினைததுக் ்க�னைப்்படணும. ஒரு 
அவமரிக்்க வி�சோயி நூறு ரூ்போய்க்கு 
நு்கரத�ோருக்கு விற்்கப்்படும �ன் வ்போருளுக்கு 14 
ரூ்போனயப் வ்பறுகிறேோர. அதுத� இந்திய செோசரி 
20 மு�ல் 30 ரூ்போயோ்க இருக்கிறேது. நோங்கள் OFM 
இல் சுமோர 75 ரூ்போய் வி�சோயிக்குக் 
வ்கோடுக்கிதறேோம .  O FM வ்பரும்போலும 
�ன்ைோர�ைர்கைோல் இயஙகு��ோலும மி்கச்சிறிய 
இைோ்பதம நிரணெயிக்்கப் ்படடிருப்்ப�ோலும  
எங்கைோல் உற்்பததியோைருக்கு மடடுமின்றி 
நு்கரத�ோருக்கும நியோயதன�ச் வசய்ய முடிகிறேது.” 
என்றேோர அைந்து.

ஆம! உணனம�ோன், நோம வினை ‘மலிவு’ 
என்தறேோ ‘அதி்கம’ என்தறேோ வசோல்்பன� ஒப்பீடடு 
அைவு்கள்�ோன். அதுவும ��றேோை ஒப்பீடு்கள். 
வி�சோய வினைவ்போருட்கள் நியோயமோை 
வினைக்குக் வ்கோள்மு�ல் வசய்யப்்படோ�த� 
வ்பரும்போலும நோம வசோல்லும ‘மலிவு’ வினைக்குக் 
்கோெணெம என்்பன� நோம உணெர�தில்னை. 
ஒருபுறேம ‘வி�சோயினயக் ்கோப்்போற்றுங்கள்’ என்று 
வசோல்்ப�ர்கள் கூட இன்வைோருபுறேம 
வி�சோயிக்கு உரிய வினை கினடப்்பன�ப் ்பற்றிப் 
த்பசு�தில்னை. இஙகு ஒரு ்கணினினயதயோ 
அல்ைது வமோன்பனைதயோ உற்்பததி வசய்யும ஒரு 
நிறு�ைம �ன் அனைதது உற்்பததிச் வசைவு்களும 

த்போ்க �ைக்்கோை இைோ்பதன�யும �ோதை 
நிரணெயிதது ஒரு வ்போருனை விற்்க முடிகிறேது.

“ஆைோல், எல்ைோருக்கும அடிப்்பனடத 
த�ன�யோை உணென� விற்்பனை வசய்யும 
வி�சோயி �ன் உற்்பததி வ்போருளுக்குத �ோதை 
வினை நிரணெயிக்்க முடி�தில்னை. வ்பரும்போலும 
வி�சோயியின் உடலுனைப்்போைது, வினையில் 
தசரக்்கப்்படு�த� இல்னை. உங்களுக்கு நோன் 
உணெவு உற்்பததி வசய்ய மோடதடன் என்று ஒரு 
வி�சோயி த்போெோடடததில் ஈடு்படடோல் என்ை 
ஆகும?. உணனமயில் வி�சோயி்கள் நு்கரத�ோருக்கு 
உணென� மோனிய வினையில் வ்கோடுக்கின்றேைர. 
நு்கரத�ோர்களுக்கு மடடுமல்ை; �ைக்்கோை 
விற்்பனைத வ�ோன்கயில் சமெசம வசய்து 
விற்்பனை வினைனயப் வ்பறு��ற்்கோை நீணட 
்கோை அ�்கோசதன�க் வ்கோடுப்்ப�ன்மூைம உணெவு 
சோரந்� அத�னைத வ�ோழில்்களுக்கும அ�ர்கதை 
மோனியம வ்கோடுக்கின்றேைர” என்கிறேோர அைந்து. 
“வி�சோயப் வ்போருட்களின் வ்கோள்மு�லுக்்கோைப் 
்பணெம வி�சோயி்களுக்கு 4 மு�ல் 7 நோட்களுக்குள் 
்கடடோயம �ைங்கப்்படு�ன� நோங்கள் உறுதி 
வசய்கிதறேோம” என்கிறேோர அ�ர. அ�ெதுகூற்றுப்்படி 
்போரத�ோல் ரினையன்ஸ் பிெஷ் மு�ல் ஒவவ�ோரு 
்கோய்்கறி – உணெவு �ோனியம விற்்பனை 
வ�ோழில்்களுக்கும வி�சோயி்கதை மோனியம 
வ்கோடுததிருக்கின்றேைர.

இத�ப்த்போன்தறே �மது இயற்ன்க ஆனட 
விற்்பனைய்கததின் வினைக்கும அ�ர நியோயம 
தசரக்கிறேோர. “இந்�ச் சடனடனய நீங்கள் 
அணிகிறீர்கள் என்றேோல் ்பதது குடும்பங்களுக்குத 
த�ோள்வ்கோடுக்கிறீர்கள் என்று அரத�ம” என்று 
வசோன்ை்படி அந்� விற்்பனை வினையோைது 
அன�ச் சோரந்� வ�ோழிைோைர்களுக்கு எப்்படிப் 
்பஙகிடப்்படுகிறேது என்றே வி்பெதன�யும நமக்குக் 
்கோடடுகிறேோர.  9 விழுக்்கோடு ன�யல் வசைவு, 5 
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விழுக்்கோடு �டி�னமப்புக்கு, 16 விழுக்்கோடு 
வநசவுக்கு, 9 விழுக்்கோடு சோயதமற்று�ல், 12 
விழுக்்கோடு ்பருததி வ்கோள்மு�ல் 6 விழுக்்கோடு 
நூல் நூற்புக்கு, இைோ்பம 10 விழுக்்கோடு என்று 
நீள்கிறேது அ�ெது ்படடியல். ஆனட விற்்பனைக்கு 
வ்பரும்போலும ்கண்கோடசி்கனைதய நமபியிருக் 
கும அ�ர அந்�க் ்கண்கோடசி்களின்த்போது �ைது 
ஆனட்கைோல் ஈரக்்கப்்படட அத� தநெததில் 
�ோஙகும சக்தியற்றே வி�சோயி்களுக்கு அ�ர்கள் 
வசோல்லும வினைக்த்க �ோன் ஆனட்கனை 
விற்்பன�யும ்பதிவுவசய்கிறேோர.

ஒருபுறேம வி�சோயி்களுக்கு நியோயமோை 
வினைனயப் வ்பற்றுத�ரு�தில் ்கோடடும உறுதினய 
இ ன் வை ோ ரு பு றே ம  ்க டு ன ம ய ோ ை 
�ெக்்கடடுப்்போடனடக் ்கனடபிடிப்்பதிலும OFM 
வசயல்்படுததுகிறேது. குனறேந்�்படசம இெணடுத்பர, 
�ோங்கள் வினைவ்போருட்கனை �ோங்கவிருக்கும 
வினைநிைங்கனை தநெடியோ்கத ‘திடீர’ப் 

்போரன�யிடடு அஙகிருக்கும வி�சோயி்கள் 
மற்றும த�ோடடத வ�ோழிைோைர்களிடம 
இயல்்போ்கப் த்பசி எவ�ோறு அஙகு வி�சோய 
உற்்பததி நனடவ்பறுகிறேது என்்பன� மி்கவும 
நுட்பமோ்கத வ�ரிந்துவ்கோள்கிறேோர்கள். �ோம 
வ்கோள்மு�ல் வசய்�து நூறு விழுக்்கோடு நச்சற்றே 
வி�சோயம என்று உறுதிப்்படுததிய பின்த்ப 
வ்கோள்மு�ல் வசய்கின்றேைர .  அதிலும 
சிறுவி�சோயி்களுக்த்க முன்னுரினமயும 
வ ்க ோ டு க் கி ன் றே ை ர .  5 0  வி ழு க் ்க ோ டு 
வி ன ை வ ்ப ோ ரு ட ்க ன ை ப்  வ ்ப ண 
வி�சோயி்களிடமிருந்து வ்கோள்மு�ல் வசய்ய 
த�ணடுவமன்்பது எைது நீணட நோள் ்கைவு 
என்று குறிப்பிடுகிறேோர அைந்து.

மு�ைோளிதது� உற்்பததி முனறேயில், �ோன் 
உற்்பததி வசய்யும வ்போருனை நு்கெ 

வ�ோழிைோளிக்குப் வ்பரும்போலும �ோய்ப்பு 
கிடடு�தில்னை. உ�ோெணெமோ்க ஒரு ்கோனெ 
உற்்பததி வசய்யும வ�ோழிைோளி என்றுதம அந்�க் 
்கோனெ �ோங்க முடி�தில்னை. ‘அணணெோச்சி’்களின் 
�ங்கநன்க மோளின்க்களில், ன்ககூப்பிய்படி 
்கோல்்கடுக்்க நின்று வ்கோணடிருக்கும நம 
�ங்கச்சி்களின் உடலில் குணடுமணி �ங்கமகூட 
எப்த்போதும தசர�தில்னை. இன� நன்கு 
உள்�ோஙகியிருக்கும அைந்து �ன் ்கனடயில் 
்பணியோற்றும ஊழியர்களுக்கு �ம ்கனடயின் 
நு்கர வ்போருட்கனை �ோஙகு�தில் ்பை சலுன்க்கள் 
வ்கோடுப்்ப�ோ்கவும; அ�ர்களுக்்கோை ஊதிய 
உயரவின் ஒரு ்பகுதினய இயற்ன்க அங்கோடியின் 
வ்போருட்கனை நு்கரும �ோய்ப்ன்ப அதி்கரிப் 
்ப�ோ்க மோற்றியிருப்்ப�ோ்கச் வசோல்கிறேோர. �ன் 
ஊழியர்கள் மோனை மூன்று மணிக்குதமல் 
எப்த்போது த�ணடுவமன்றேோலும வீடடுக்குச் 
வசல்ைைோம;ஞோயிற்றுக்கிைனம ்கடடோய 
விடுமுனறே என்று அ�ருனடய ஊழியர்களின் 

நைன் குறித� அக்்கனறே விரிகிறேது. அதத�ோடு 
னசக்கிள் அல்ைது வ்போதுப்த்போக்கு�ெததில் 
்கனடக்கு �ரும �ோடிக்ன்கயோைர்களுக்குச் 
சலுன்க்கள் வ்கோடுப்்பது ்பற்றிக் கூடப் 
்பரிசீலித��ோ்கவும, சுற்றுச்சூைல் ்பற்றிய �ைது 
அக்்கனறேனய நீணடு ்படெவிடுகிறேோர.

இயற்ன்க வி�சோயமோைது இெசோயை 
வி�சோயததுடன் ஒப்பிடுமத்போது ம்கசூல் 
குனறே�ோ்கத �ரு�த�ோ என்றே எைது சந்த�்கதன� 
எழுப்பியத்போது அன� ஆணித�ெமோ்க 
மறுக்கிறேோர. உை்கைோவிய ஆய்வு்கள் மு�ல் 
உள்ளூர ஆய்வு்கள் �னெயிலும இது�னெ 
வசய்யப்்படட ஒப்பீடு்களின் �ெவு்கனை 
வி�ரிக்கும அ�ர, ஒதெ ்பயிர - ஒதெ இடததில் 
- அரு்கருத்க - இயற்ன்க மற்றும இெசோயை 
முனறேயில் வினைவிக்்கப்்படுமத்போது (ஒருசிை 
விைக்்கத�க்்க நி்கழ்வு்கள் �விரதது) எப்த்போதும 

முத�ோளிததுவ உறபததி முதறயில், தோன் உறபததி கசய்யும் கபோருதை 
நு்கர கதோழி�ோளிககுப கபரும்போலும் வோய்பபு கிட்டுவதில்த�.
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இயற்ன்க வி�சோயதம அதி்க ம்கசூல் 
வ்கோடுததிருப்்பன�ச் சுடடிக்்கோடடுக்கிறேோர. 
அவமரிக்்கோவின் ‘Rodale farm university’ யில் 1981 
மு�ல் இன்று�னெ ஒவவ�ோரு �ருடமும 
நடத�ப்்படும ஆய்விலும இந்தியோவில் ‘All india 
coordinated study’ எை ஒன்றிய அெசோல் 
வசய்யப்்படடுப் பின் மூடி மனறேக்்கப்்படட 
(பின்ைர ்பல்த�று த்போெோடடங்களுக்குப் 
பின்ைர வ�ளிக்வ்கோணெெப்்படட) ஆய்வு்களிலும 
இயற்ன்க வி�சோயம அதி்க ம்கசூல் �ரு��ோ்க 
நிரூபிக்்கப்்படடிருக்கிறேது என்கிறேோர. “இஙகு ஒரு 
புறேம த�ன�க்கு அதி்கமோ்க உணெவு �ோனியங்கள் 
உற்்பததி வசய்யப்்படுகின்றேது என்கிறேோர்கள். 
இன்வைோருபுறேம ்படடினி �யிதறேோடு ்பை 
இைடசம மக்்கள் தூங்கச் வசல்கிறேோர்கள். ்பசியும 
்படடினியும உற்்பததி சோரந்� பிெச்சினை அல்ை; 
விநிதயோ்கம சோரந்� பிெச்சினை” என்கிறேோர.

வ�றும இயற்ன்க வி�சோயம விற்்பனை 
என்்பத�ோடு நிறுததிவிடோமல் ்கோைநினை மோற்றேம, 
்பல்த�று சூைல் சீரத்கடு்கள், குப்ன்ப்கள், இன� 
எல்ைோ�ற்னறேயும இனணெக்கும அெசியல், 
உற்்பததி முனறே த்போன்றேன� ்பற்றிய �ைது 
புரி�னைத �ன் த்பச்சின் ஒவவ�ோரு ்கணெததிலும 
வ�ளிப்்படுததுகிறேோர அைந்து. “இத�ோ ்போருங்க 
நோம உக்்கோரந்திருக்குறே அனறேயிதைதய ஒவவ�ோரு 

நோற்்கோலியும ஒவவ�ோரு வி�மோ்க இருக்கும. 
இ ன �  அ ன ை த து ம  ந ண ்ப ர ்க ளு ம 
�ோடிக்ன்கயோைர்களும எங்களுக்குத �ந்�ன�. 
எங்களுக்கு என்ை த�ன�தயோ அ�ற்னறே எங்கள் 
அங்கோடி நுனை�ோயிலில் எழுதி ன�ப்த்போம. 
எங்கள் �ோடிக்ன்கயோைர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் 
வ்கோடுப்்பன�ப் வ்பற்றுக்வ்கோள்கிதறேோம. 
என்றேோலும புதிய வ்போருட்கனை நோங்கள் 
ஏற்்பதில்னை. ஏற்வ்கைத� ்பயன்்படுத�ப்்படட 
வ்போருட்கனை மடடுதம வ்பற்றுக்வ்கோள்கிதறேோம. 
அந்� வி�ததில் எங்கள் ்கனடயின் வ்பரும்போைோை 
வ்போருட்கள் ‘உயரசுைற்சி ’  ( U p c y c l e d ) 
வசய்யப்்படடன� என்று வ்பருமி�தத�ோடு 
்பகிரகிறேோர.

�ம ்கனட்களுக்கு �ரு்ப�ர்கள் வ்பரும்போலும 
்பதது �ருடங்களுக்கும தமைோய்த வ�ோடரந்து 
�ரு்ப�ர்கள் என்று அ�ர வசோல்�திலிருந்து 
� ோ டி க் ன்க ய ோ ை ர ்க ள்  அ � ர ்க ள் மீ து 
வ்கோணடிருக்கும நமபிக்ன்கப் புைப்்படுகிறேது. 
�ோடிக்ன்கயோைர்கதை ்பை தநெங்களில் 
�ன்ைோர�ைர்கைோ்கவும வசயல்்படு�த�ோடு 
�ோன் முன்வைடுத�ப் ்பல்த�று த்பெணி்கள் 
த்போன்றே�ற்றுக்கு இ�ர்கதை உறுதுனணெயோ்க 
இருந்�ன�யும மகிழ்ச்சியுடன் வசோல்கிறேோர. ஆம! 
இது வ�றும இயற்ன்க அங்கோடிதயோ அல்ைது 

மசொலொககள் மற்றும் சிறு்தொனியங்கள்
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அைந்து வ�றும வியோ்போரிதயோ அல்ை. ்பை 
ஆணடு்கைோ்க மெ்பணுமோற்றேப்்படடப் 
்பயிர்களுக்கு எதிெோ்கவும ்போது்கோப்்போை 
உணெவுக்்கோ்கவும த்போெோடும - ்கைப்்பணியோற்றும 
வசயல்்போடடோைோருமகூட. உணனமயில் அந்� 
மு்கம�ோன் அ�ருக்கு மு�ன்னமயோைது 
என்றேோலும என் உனெயோடலின் தநோக்்கம 
சூைலுக்கு உ்கந்� மோற்றுக்்கனை முன்ன�க்கும 
த�டல் என்்ப�ோல் வ்பருமைவில் நோன் அதில் 
்க�ைம வசலுத�வில்னை.

�்க�ல் வ�ோழில்நுட்பத துனறேயில் ்பணிபுரிந்து 
பின்ைர இயற்ன்க தநோக்கியத த�டைோல் 
உந்�ப்்படடு த�னைனயத துறேந்து ்பல்த�று்கடடத 
த�டல்்களுடன் முயற்சி்களுடன் இறுதியில் OFM 
என்றே ‘இயற்ன்க வி�சோயி்கள் சந்ன�னய’க் 
்கடடனமப்்பதில் �ந்து தசரந்திருக்கிறேோர அைந்து. 
OFM இன் 12 கினை்களும துைோவும தசரந்து 
ஏறேத�ோை 700-800 வி�சோயி்கள் மற்றும நூற்புத 
வ�ோழிைோைர குடும்பங்களுக்கு த�னை�ோய்ப்ன்பக் 
வ்கோடுக்கிறேது. “ஏத�னும ஒரு வ�ோழிற்துனறே 
இத�னைக் குடும்பங்களுக்கு த�னை�ோய்ப்பு 
வ்கோடுக்்கத�ணடுவமன்றேோல் எத�னை த்கோடி்கள் 
மு�லீடு த�ன�ப்்படும?” என்று த்கள்வி 
எழுப்புகிறேோர அைந்து.

இன்னும இதுத்போன்றே தநரனமயோை, 
எ�ருனடய நைனையும சமெசம வசய்யோ� 
இயற்ன்க அங்கோடி்கள் எஙகும கினை்பெப்்ப 
த�ணடும என்று �ைது விருப்்பதன� 
வ�ளிப்்படுததுகிறேோர அைந்து. அத� தநெததில் 
இயற்ன்க – நச்சற்றே உணெவு த்போன்றே�ற்றின் 
மீ�ோை வ்போதுமக்்களின் த�டல் அதி்கரிதது�ரும 
நினையில் மு�ைோளிதது� சக்தி்கள் வ்பரும 
மு�லீடடில், இந்�ச் சந்ன�னயக் ன்கப்்பற்றும 
அ்போயம இருப்்பன�யும அன� இ�னுள் 

நுனைந்�ோல் ஓைோவும ஊ்பரும 
ஓடடுநர்கனைச் சுெணடு�துத்போை 
வி�சோயி்கனையும ஊழியர்கனையும 
சுெணடித தின்்போர்கள் என்கிறேோர.  
“குறுகிய்கோை ்க�ரச்சியோை வினை்கைோல் 
நு்கரத�ோரும அந்�த தூணடிலில் 
மோடடிக்வ்கோள்�ோர்கள்” என்கிறேோர.

“இயற்ன்க அங்கோடி்களில் மி்கவும 
ச�ோைோை விஷயதம சிறிய அைவிைோை 
வ்போருட்கனைக் வ்கோள்மு�ல் வசய்யும 
வசைவு�ோன் .  ்பை அங்கோடி்கள் 
ன்கத்கோரததுச் வசயல்்படுமத்போது இந்� 
இனடவ�ளினயச் சரிவசய்ய முடியும. 
ச ோ ம ோ னி ய ர ்க ள்  ன ்க த ்க ோ ர க் 
்கவில்னைவயன்றேோல் ்கோரப்்பதெடடு்கள் 
ன்கத்கோரதது இந்� இனடவ�ளினய 
நிெப்பு�ோர்கள் .  வ்பரும சூைல் 
சிக்்கல்்கனையும வநருக்்கடி்கனையும 
எதிரவ்கோணடு�ருகிதறேோம. இஙத்க நோம 

வ ச ய்� �ல்ை ோ ம  ந மனம  வ ந ரு ஙகும 
வநருக்்கடி்கனைச் சற்றுத �ள்ளிப்த்போடு�து�ோன்” 
என்றே்படி புன்முறு�ல் பூக்கிறேோர அைந்து.

ஆம! இருள் இன்னும நமனம மூழ்்கடிதது 
விடவில்னை.

(கட்டுரையின் த�ொடர்ச்சி அடுத� இ�ழில் 
தெளியொகும்)

OFM குறித்்த 
்தகவல்களுககு...

இயற்டக முடறயில் உருவொககப்்பட்ை 'துலொ' ஆடைகள்
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‘இருலைக் வகாண்டு ெரும் மின்்ாரம்’  ஆெணப்படம் வெளியீடு
உைன்குடி அனல்மின் 
நிடலயத்்தொல் ஏற்்பைப்ம்பொகும் 
்பொதிப்புகள் குறித்து பூவுலகின் 
நண்பர்கள் சொர்பில் 
்தயொரிககப்்பட்ை ‘இருட�க 
ககொணடு வரும் மின்சொரம்’ எனும்  
ஆவைப்்பைம் சமூகப் ம்பொரொளி 
மம்தொ ்பட்கர் அவர்க�ொல் 
உைன்குடியில்  மம 24ம் ம்ததி 
கவளியிைப்்பட்ைது. இந்த 
நிகழ்வில் சமூகப் ம்பொரொளி மம்தொ 
்பட்கர், அணுசகதிககு எதிரொன 
மககள் இயகக 
ஒருங்கிடைப்்பொ�ர் சு்ப.
உ்தயகுமொரன் மற்றும் வழககறிஞர் 
ரொஜிவ் ரூ்பஸ், குைசீலன் 
உள்ளிட்மைொர் கலநது 
ககொணைனர்.

இந்த நி்கழ்வு குறித்்த கூடு்தல ்த்கெல்களுககு  
QR Code ஸக்கன் வசய�வும்.

கொர்ட்டூன்: ஜீமயொ ைொமின்
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சூழல் செய்திகள்
இரயில் ்தணைவொ�ங்களில் 
யொடன உள்ளிட்ைப் பிற 
உயிரினங்கள் நிற்கும்ம்பொது அது 
குறித்்த ்தகவல்கட� இரயில் 
ஓட்டுனருககு அளிககும் வடகயில் 
கசயற்டக நுணைறிவுத் க்தொழில் 
நுட்்பத்ட்தப் ்பயன்்படுத்துவது 
குறித்து ஆரொயுமொறு ்தமிழ்நொடு 
மற்றும் மகர� வனத்துடறககுத் 
க்தன்மணைல ம்தசியப் 
்பசுடமத்தீர்ப்்பொயம் 
உத்்தரவிட்டுள்�து. இ்தன்மூலம் 
குறிப்பிட்ை மநரத்தில் இரயிலின் 
மவகத்ட்தக குடறத்துக 
கொட்டுயிர்கள் வி்பத்தில் சிககி 
உயிரிழப்்பட்தக குடறகக முடியும் 
என ்பசுடமத் தீர்ப்்பொயம் 
க்தரிவித்துள்�து.

வசங்கல்்பட்டு மொவட்ைத்தில் உள்� 
மவைந்தொங்கல் ்பறடவகள் 
சரைொலயத்தில் சன்்பொர்மொ எனும்  
மருநது உற்்பத்தி் ஆடல ்தனது 
உற்்பத்தித் திறடன அதிகரித்துக 
ககொள்� ஒன்றிய அரசு வழங்கியுள்� 
சுற்றுச்சூழல் அனுமதிடய எதிர்த்து 
எம்.ஆர்.தியொகரொஜன் என்்பவர் 
க்தன்மணைலத் ம்தசியப் ்பசுடமத் 
தீர்ப்்பொயத்தில் ்தொககல் கசயதுள்� 
வழககில் விசொரடை முடியும் வடர 
மமற்ககொணடு எவ்வி்த ்பணிகட�யும் 
மமற்ககொள்�க கூைொது என 
இடைககொலத் ்தடை 
விதிககப்்பட்டுள்�து.
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சூழல் செய்திகள்
வ்பருநகர கசன்டன 
மொநகரொட்சிககுட்்பட்ை ்பகுதிகளில் 
குப்ட்பகட�த் ்தரம் பிரித்து 
வழங்கொ்த ்தனிந்பர் வீடுகளுககுத் 
திைககழிவு மமலொணடம துடை 
விதிகள் 2019ன்்படி ரூ.100/- 
அ்பரொ்தம் விதிககப்்படும் என 
மொநகரொட்சி ஆடையர் 
அறிவித்துள்�ொர்.

 திருவள்ளூர் மொவட்ைம் க்பொன்மனரி ்தொலுகொவில் 
வலடசப் ்பறடவகளின் வொழிைமொன நீர்நிடலடய 
அழித்து அடமயவிருந்த ்தமிழ்நொடு ்பொலிமர் 
க்தொழிற்பூங்கொவிற்கு 2019ம்ஆணடு வழங்கப்்பட்ை 
சுற்றுச்சூழல் அனுமதிடயத் க்தன்மணைல ம்தசியப் 
்பசுடமத்தீர்ப்்பொயம் ரத்து கசயது 
தீர்ப்்பளித்துள்�து.

 லைொக இமயமடலப் ்பகுதியின் கமொலொஸ் 
்படிமங்களில் இருநது ஒரு மட்மசொயிமை என்னும் 
அரியவடகப் ்பொம்பின் புட்த ்படிமத்ட்த 
விஞஞொனிகள் மு்தன்முடறயொகக 
கணடுபிடித்துள்�னர். முன்பு 
எணணியிருந்தட்தவிை, மிக நீணைகொலத்திற்கு 

முன்பு துடைககணைத்தில் இந்தப் ்பொம்பு 
இருநதிருகக மவணடும் என்்பட்த இதுகொட்டுகிறது. 
மட்மசொயிமை என்்பது அழிநது ம்பொன நடுத்்தர 
அ�வு மு்தல் பிரம்மொணைமொன அ�வுககொணை 
்பொம்புவடகயொகும். இது மு்தலில் 
கிகரட்மைசியஸின் பிற்்பகுதியில் ம்தொன்றி, பின்னர் 
மகொணட்வொனொ நிலப்்பகுதிகளில் ்பரவிய்தொகக 
கரு்தப்்படுகிறது. 

 மமற்குத் க்தொைர்ச்சி மடலப் ்பொதுகொப்பிற்கு 
அச்சுறுத்்தலொக வி�ங்கிய கர்நொைகொ - மகொவொ 
இரட்டை இரயில் ்பொட்தத் திட்ைத்திற்கு 
வழங்கப்்பட்ை ம்தசியக கொட்டுயிர் வொரிய 
அனுமதிடய உச்சநீதிமன்றம் ரத்து கசயதுள்�து.
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மத்தியப் பிரம்தசத்தின் ஷிமயொபூர் மொவட்ைத்தில் உள்� 
்பகசொகிரொமசஹொரியொ ்பழங்குடியினர் ஆப்பிரிகக 
மவங்டகககுப் புகலிைம் அளிப்்ப்தற்கொக மறுகுடியமர்த்்தப்்பை 
உள்�னர். இம்முடிவு அவர்களுககு வொழ்வொ்தொர இழப்ட்பயும், 
சுற்றுச்சூழலுககு ஆ்பத்ட்தயும் விட�விககும்.

“நோன் த�்கமோ்க ஓடி�ந்து குதைோவில் 
வீடனட அனமததுக்வ்கோள்ை த�ணடும.”

இது�ோன் அஙகு ஒடடப்்படடுள்ை 
சு�வெோடடி �ழியோ்கச் சின்டடு எனும த�ஙன்க, 
த்கட்கத�ோ அல்ைது ்படிக்்கத�ோ �யோெோ்க 
உள்ை�ர்களுக்குச் வசோல்லும வசய்தியோகும.

உயர அதி்கோரி்களின் உத�ெவுப்்படி 
மததியப்பிெத�ச �ைததுனறே அதி்கோரி்கள் ஆறு 
மோ�ங்களுக்கு முன்பு ன�த� சு�வெோடடி இது. 
இச்சு�வெோடடியில் இருக்கும நடபுக் 
்க�ோ்போததிெமோை ‘சின்டடு த�ஙன்க’, குதைோ 
த�சியப் பூங்கோன�ச் சுற்றியுள்ை கிெோமங்கனைத 
�ைது வீடோ்க மோற்றேவிருப்்ப�ோ்கத வ�ரிவிக்கிறேது.

உயிருடன் உள்ை 50 ஆப்பிரிக்்க த�ஙன்க 
்களுடன்  சின்டடுவு ம  இவவீடடில் 

�சிக்்கப்த்போகிறேோன். ஆைோல் அ�ற்்கோ்கப் ்பக்சோ 
கிெோமததிலிருந்து 556 மனி�ர்கள் த�று ஏத�னும 
இடததிற்கு மறுகுடியமரத�ப்்பட உள்ைைர. 
்கோடு்களுடன் பின்னிப்பினணெந்துள்ை சஹோரியோ 
்பைஙகுடியிைரின் அன்றேோட �ோழ்ன�யும, 
�ோழ்�ோ�ோெதன�யும இந்� வ�ளிதயற்றேம 
தமோசமோ்கப் ்போதிக்்கப்த்போகிறேது.

த�சியப் பூங்கோவிற்கு இறேக்குமதி வசய்யப்்பட 
உள்ை த�ஙன்க்கனை அதி்க வினை வ்கோடுதது 
சஃ்போரி ்பயணெம வசய்யும சுற்றுைோப்்பயணி்கள் 
மடடுதம ்கோணெமுடியும. உள்ளூர மக்்கள் 
குறிப்்போ்க, �றுனமக் த்கோடடிற்குக் கீழுள்ை�ர்கள் 
இதிலிருந்து இயல்்போ்கத� விைக்்கப்்படுகின்றேைர.

செணெோையததிற்கு வ�ளிதய 20 கிதைோமீடடர 
வ�ோனைவில் உள்ை குக்கிெோமமோை 
ன்பெோஜோ�வில் �சிக்கும எடடு �யதுச் சிறு�ன் 
சதயன்ஜோ�விற்கு ‘அன்்போை’ த்கலிச்சிததிெச் 
சு�வெோடடியில் ்கோணெப்்படும பூனை குைப்்பதன� 
ஏற்்படுததிவிடடது. அ�ன் �ைது �ந்ன�யிடம, 
“இது ஆடோ?” எைக் த்கடடோன். அ�ைது நோன்கு 
�யதுத �மபி அனுதெோதிற்கு அது ஒரு நோயின் 
�ன்க எைத த�ோன்றுகிறேது.

்ெஙளகை உள்்ை, பழஙகுடிகைள் வெளி்ே
பரிததி யடவிட்
தமிழில்: சவிதோ
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குதைோ த�சியப் பூங்கோவின் �ோசலில் 
ஒடடப்்படட 'சிந்து சீடடோ' த்போஸ்டர.

சின்டடுன�த வ�ோடரந்து தமலும இெணடு 
்கோமிக் ்க�ோ்போததிெங்களும சு�வெோடடி்களில் 
இடமவ்பறுகின்றேை. த�ஙன்க குறித�த 
�்க�ல்்கனை மின்டடு, மீனு எனும இெணடு 
குைந்ன�க் ்க�ோ்போததிெங்கள் ்பகிரகின்றேை. 
அ�ர்கள் த�ஙன்க்கள் ஒருத்போதும 
மனி�ர்கனைத �ோக்்கோது என்்ப�ோல் 
சிறுதன�னயவிடப் ்போது்கோப்்போைது 
என்கின்றேைர. அ�ற்றுடன் ஓடடப்்பந்�யம 
நடத�த திடடமிடடுள்ை�ோ்க மின்டடு 
வசோல்கிறேோன்.

வ்பரிய பூனை�ன்கனயச் தசரந்� இந்� 
த�ஙன்க்கனை தநரில் ்கணடோல் ஜோ�வ 
சிறு�ர்கள் நடபுப் ்போெோடட முயற்சிக்்க 
மோடடோர்கள் எை நமபுத�ோம.

இது உணனமக் ்கன�, இதில் இெசிப்்ப�ற்கு 
ஒன்றுமில்னை.

அசிதைோனைஸ்ஜஜூ்போதுஸ் – ஒரு ஆப்பிரிக்்க 
த�ஙன்க –ஆ்பதன� வினைவிக்்கக்கூடிய திறேன் 
வ்பற்றேப் வ்பரிய ்போலூடடி. நிைததில் �ோழும 
த�்கமோை விைஙகு. இந்தியோன�ப் பூரவீ்கமோ்கக் 
வ்கோள்ைோ� இன� ்போதிக்்கப்்படக் கூடிய 
விைஙகிைம ஆகும. நூற்றுக்்கணெக்்கோை 
குடும்பங்கனை அ�ர�ம �ோழ்விடங்களிலிருந்து 
விெடடவிருக்கும விைஙகிைம.

“இந்�ோணடு மோரச் 6 ஆம த�தி அஙகுள்ை 
்கோடடில் ஆதைோசனைக்கூடடம நனடவ்பற்றேது, 
”என்கிறேோர குதைோ்கோடனட ஒடடியுள்ைத 
�ைது ்பக்சோ கிெோமதன�ச் சுடடிக்்கோடடி 40 
�ய�ோை ்பல்லு ஆதி�ோசி. “இப்்பகுதி 
த�சியப்பூங்கோ�ோ்க மோற்றேப்்பட உள்ை�ோல் 
நோங்கள் த�று இடததிற்குச் வசல்ை த�ணடும 
எை எங்களிடம வசோல்ைப்்படடது.”

மததியப் பிெத�சததின் ஷிதயோபூர 
மோ�டடததின் தமற்கு மூனையில் அனமந்துள்ை 
சஹோரியோ  ்பைஙகுடியிைர ’அதி்கம 
்போதிக்்கப்்படக்கூடியப் ்பைஙகுடியிைர குழு 
(PVTG)’என்று மததியப்பிெத�சஅெசிைோல் 
அனடயோைப்்படுத�ப்்படடிருக்கின்றேைர. 

சஹோரியோ ்பைஙகுடியிைரின் ்பக்சோகிெோமம 42 
ச�வீ�க் ்கல்வியறிவு வ்பற்றே�ர்கனைக் 
வ்கோணடுள்ைது. விஜய்பூர �டடோெததில் உள்ை 
இக்கிெோமததில் 556 த்பர (மக்்கள் வ�ோன்கக் 
்கணெக்வ்கடுப்பு 2011ன்்படி) �சிக்கின்றேைர. 
அ�ர்களில் வ்பரும்போைோதைோர குதைோ 
ஆ ற் றே ங ்க ன ெ யி ல்  த � சி ய ப் பூ ங ்க ோ 
(குதைோ்பல்புரஎன்றும குறிப்பிடப்்படுகிறேது) 
சூழ்ந்துள்ை ்பகுதியில் ்கற்கூனெவ்கோணட 
வசங்கல்வீடு்கள், மணவீடு்களில் �சிக்கின்றேைர.

இப்த்போது 60-்களில் உள்ை ்கல்தைோ ஆதி�ோசி 
்பக்சோகிெோமததில் �ைது திருமணெ �ோழ்ன�க் 
்கழித��ர. “எங்கள் நிைம இஙகுள்ைது. எங்கள் 
�ைம, வீடு எை அனைததும இஙகு�ோன் 
உள்ைது. இன� எங்களுனடயது. ஆைோல் 

இ ப் த்ப ோ து  ந ோ ங ்கள்  ்கடட ோ ய ம ோ ்க 
வ�ளிதயற்றேப்்படுகிதறேோம.” ஏழு பிள்னை்களுக்குத 
�ோய். ஏெோைமோை த்பெப்பிள்னை்களுடன் 
�சிக்கும அ�ர ஒரு வி�சோயி. �ைப் 
வ்போருட்கனைச் தச்கரிப்்ப�ரும கூட. அ�ர 
த்கடகிறேோர, “இந்� த�ஙன்கனய இஙகு 
வ்க ோணடு�ரு��ோல்  என்ை நன்னம 
வினையப்த்போகிறேது?” எை.

்பக்சோவிற்கு ஒரு�ர வசல்ை த�ணடுவமனில் 
ஷிதயோபூரத்கோயிங வநடுஞ்சோனையிலிருந்து 

 ்பொகசொகிரொமம், கொட்டின்விளிம்பில்
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இறேஙகி,  ்கருங்கோலி, ்கர�ோய், குமஞ்சம மெங்கள் 
சூழ்ந்� இனையுதிர ்கோடு்களில் மோசுக் ்கோற்னறேப் 
்பெப்பும சோனைக்குள் நுனைந்து வசல்ை த�ணடும. 
்பன்னிவெணடு கிதைோமீடடருக்குப் பிறேகு 
ஏெோைமோை எணணிக்ன்கயில் ்கோல்நனட்கள் 
தமயும இடதன�க் ்கோணுமத்போது கிெோமதன� 
அனடயைோம. இஙகிருந்து ஆெம்ப சு்கோ�ோெ 
நினையம 20 கிதைோமீடடர வ�ோனைவில்உள்ைது. 
வ�ோனைப்த்பசி இனணெப்பு்கள், வநடவ�ோரக்கு்கள் 
வசயல்்படடோல் 108-க்குஅனைக்்கைோம. 
்பக்சோவில் ஒரு வ�ோடக்்கப்்பள்ளியும உள்ைது. 
5-ம�குப்பிற்குப் பிறேகு ்படிப்்ப�ற்கு 20 
கிதைோமீடடர வ�ோனைவில் ஒச்சோவில் உள்ை 
நடுநினைப்்பள்ளிக்குச் வசல்ை த�ணடும. �ோெம 
முழு�தும அஙத்கதய �ங்கத�ணடும.

சஹோரியோக்்கள் சிறிய நிைங்களில் மோைோ�ோரி 
வி�சோயதன� தமற்வ்கோள்கின்றேைர மற்றும 
மெம சோெோ�க் ்கோடடுப்வ்போருட்கனை (NTFP) 
விற்்க குதைோன� நமபியிருக்கிறேோர்கள். 
மறுகுடியமர த � ப்்படடவுடன் இந் � 
விற்்பனையும �னட்படும. சிரமெங்களில் 
கினடக்கும த்கோந்து த்போன்றே NTFP வ்போருட்கதை 
அ�ர்களின் மு�ன்னம �ரு�ோய் ஆ�ோெம. 
வ�ணடு இனை்கள், ்பைங்கள், த�ர்கள், 
மூலின்க்களும, பிறே வெசின்்களும அஙகுக் 
கினடக்கின்றேை. அனைததுப் ்பரு�்கோைங்களும 

நன்றேோ்க இருந்�ோல் ஒவவ�ோரு வீடடிற்கும 
(செோசரி 10 ந்பர்கள்) ஆணடு �ருமோைம ரூ.2-3 
ைடசம �னெ இருக்கும எைச் சஹோரியோக்்கள் 
்கணெக்கிடுகின்றேைர. �றுனமக் த்கோடடிற்குக் 
கீைோை குடும்ப அடனட்கள் மூைம கினடக்கும 
நியோய வினைப்வ்போருட்களும உணெவின் 
நினைத�ன்னமனய ஓெைவுக்கு உறுதி வசய்கிறேது.

்கோடனட விடடு வ�ளிதயறிவிடடோல் இன� 
எல்ைோம முடிந்துவிடும. “்கோடடில் கினடக்கும 
�சதி்கள் த்போய்விடும. உப்பு, எணவணெய் 
�ோஙகு��ற்்கோ்க இப்த்போது தச்கரிதது �ரும சிர 
மற்றும த்கோந்து்களும இனிதமல் கினடக்்கோது. 
அதுவும முடிந்து விடும. �ருமோைததிற்கு 
ஏத�னும கூலிதவ�ோழில் �ோன் வசய்யத�ணடும, 
”எைக் குறிப்பிடுகிறேோர ்பக்சோவில் உள்ை ஹதெத 
ஆதி�ோசி.

மறு குடியமரத�ைோல் ஏற்்படும மனி� மற்றும 
வ்போருைோ�ோெ இைப்பீடு குறிப்பிடத�க்்கது, 
என்கிறேோர த்பெோசிரியர அஸ்மி�ோ்கப்ெோ. 
புைமவ்பயர ்போது்கோப்பு �ல்லுநெோை அ�ர 
்பக்சோ குறித� 2004 ஆம ஆணடு வசய்� 
ஆ ெ ோ ய் ச் சி ,  ச ந் ன� ப் ்ப டு த � க் கூடிய 
�ைப்வ்போருட்களில்  கிெோமததிற்குக் கினடக்கும 
்கணிசமோை �ரு�ோனயக் ்கோடடுகிறேது. 
“இந்�நிைப்்பெப்பிற்கு, மெததுணடு்கள், 
மூலின்க்கள், ்பைங்கள், இலுப்ன்ப த்போன்றே 
்பை�ற்னறே அளிக்கிறேது,” என்கிறேோர அ�ர. 
அதி்கோெப்பூர� �னைத�ைததின்்படி குதைோ 
த�சியப்பூங்கோ 748 சதுெகிதைோமீடடர 
அைவுக்்கோைப் ்பகுதினய உள்ைடக்கியது. 
வமோத�முள்ை 1,235 சதுெகி.மீ. வ்பரிய குதைோ 
�ைவிைஙகுப் பிரிவுக்குள் �ருகிறேது.

்கோடடிலிருந்து கினடக்கும �ரு�ோயுடன், 
�னைமுனறே �னைமுனறே்கைோ்க வி�சோய 
நிைததில் வ�ோடரந்து வினைச்சல் வசய்�ன� 
மோற்று�வ�ன்்பது ்கடிைம. “மனைவ்பய்யும 
த்போது எங்கைோல் ்கமபு, தசோைம, மக்்கோச்தசோைம, 
உளுந்து, எள்ளு, ்போசிப்்பயறு, ்கோெோமணி 
[�டனடப்்பயறு] ,  த்போன்றே�ற்னறேயும , 
வ�ணனடக்்கோய், ்பெஙகிக்்கோய், பீரக்்கங்கோய் 
த்போன்றே ்கோய்்கறி்கனையும வினைவிக்்கமுடியும, 
”என்கிறேோர ஹதெதஆதி�ோசி.

்பொகசொ கிரொமத்தின் ்தடலவர் ்பல்லு ஆதிவொசி.
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�ைது குடும்பததிற்கு 1 5  பி்கோ ( 5 
ஏக்்கருக்குமகுனறேவு) வினைநிைம ன�ததுள்ை 
்கல்தைோ த்பசுன்கயில், “இஙகுள்ை எங்கள் நிைம 
நன்றேோ்க வினையக்கூடியது. நோங்கள் வ�ளிதயறே 
விரும்பவில்னை, ஆைோல் அ�ர்கள் எங்கனைக் 
்கடடோயப்்படுததுகின்றேைர, ”என்கிறேோர.

முனறேயோை சூைலியல் ஆெோய்ச்சி நடத�ோமல் 
த�ஙன்கக்கு இடமளிக்்கக் ்கோடடிலிருந்து 
சஹோரியோக்்கள் வ�ளிதயற்றேப்்படு��ோ்கச் 
வ ச ோல்கி றே ோ ர  த ்ப ெ ோ சிரிய ர  ்க ப் ெ ோ . 
“�ைததுனறேக்கும, ்பைஙகுடியிைருக்கும 
இனடதயயோை உறேவு தமைோதிக்்கம வ்கோணடது 
என்்ப�ோல் ்பைஙகுடியிைனெ வ�ளிதயற்று�து 
எளி�ோைது. அ�ர்கள் �ோழ்வின் ்பல்த�று 
அமசங்கனை �ைததுனறே ்கடடுப்்படுததுகிறேது, 
”என்கிறேோர அ�ர.

ெோமசெண ஆதி�ோசி அணனமயில் சினறேக்குச் 
வ ச ன் று  � ந் �  அ னு ்ப � ம  இ ன � 
உணனமயோக்குகிறேது. பிறேந்து 50 ஆணடு்கைோ்க 
அ�ர குதைோவின் ்கோடு்களுக்கு உள்தை வசன்று 
�ந்து வ்கோணடிருக்கிறேோர. மு�ன் மு�லில் 
அ�ெது �ோயோருடன் விறேகு தச்கரிக்்கச் வசன்றேோர. 
்கடந்� 5-6 ஆணடு்களில், ெோமசெண மற்றும 
அ�ெது சமூ்கததிைர ்கோடடின் �ைங்கனை 
எடுப்்ப�ற்கு �ைததுனறே �னட விதிப்்ப�ோல் 
அ�ர்களின் �ரு�ோயும ்போதியோ்கக் 
குனறேந்துவிடடது. “அததுமீறி நுனை�ல், 
த�டனடயோடு�ல் எை [்கடந்� ஐந்து 
ஆணடு்களில்] எங்கள் மீது தெஞ்சர்கள் வ்போய் 
�ைக்குப் த்போடுகின்றேைர. எங்கனை [அ�ெது 
ம்கன் மத்கஷஜூம, அ�ரும] ஷிதயோபூர சினறேயில் 
அனடதது விடடைர. பினணெத வ�ோன்க மற்றும 
�ணடங்களுக்்கோ்க நோங்கள் 10,000 – 15,000 �னெ 
்பணெம வசலுத� த�ணடியிருந்�து,”என்கிறேோர 
அ�ர.

வ�ளிதயற்றேப்்படுத�ோம என்றே அச்சுறுத�லும 
�ைததுனறேயுடன் அன்றேோடப் பிெச்னை்கள் 

இருந்�ோலும ்பக்சோ ்பைஙகுடி்கள் துணிச்சைோ்க 
இருக்கின்றேைர .  “ ந ோங்கள்  இன்னும 
வ�ளிதயற்றேப்்படவில்னை. கிெோமசன்பக் 
கூடடததில் எங்கள் த்கோரிக்ன்க்கனைத 
வ�ளி�ோ்கக் கூறிவிடதடோம,” என்று குடியிருப்பு 
�ோசி்கள் குழுவுக்கு நடுத� உெத�குெலில் 
வசோல்கிறேோர ஹதெத. 70 �ய�ோகும அ�ர 
கிெோமசன்ப உறுப்பிைர. புைப்வ்பயரவுக்்கோ்க 
2022 மோரச் 6 ஆம த�தி �ைததுனறேயின் சோரபில் 

கிெோமசன்பப் புதி�ோ்க அனமக்்கப்்படடது 
என்கிறேோர. �ை உரினமச் சடடம, 2006 [பிரிவு 
4 (2) (இ)], கீழ் கிெோமசன்ப எழுததுப்பூர� 
ஒப்பு�ல் வ்கோடுத�ோல் மடடுதம வ�ளிதயற்றேம 
வ�ோடஙகும.

கிெோமததிைெோல் �னை�ர என்று 
குறிப்பிடப்்படும ்பல்லு ஆதி�ோசி நமமிடம 
த்பசுன்கயில், “இைப்பீடடிற்குத �குதியுள்ை 
ந்பர்கள் 1 7 8 த்பர எை அதி்கோரி்கள் 
எழுதிவிடடைர. ஆைோல் கிெோமததில் நோங்கள் 
2 6 5  த்பர இருக்கிதறேோம என்்பன�த 

்கடந்த 5-6 ஆணடு்களில், ரோம்சரண ெறறும் அவரது சமூ்கததிைர் ்கோட்டின் 
வைங்கதை எடுபபதறகு வைததுதற ததட விதிபபதோல் அவர்்களின் வருவோயும் 

போதியோ்கக குதறந்துவிட்டது.

கரி ஆதிவொசி, கிரொமத்தில் உள்� அவரது வீட்டில்.
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வ�ரிவிததுவிடதடோம. எங்கள் எணணிக்ன்கனய 
அ�ர்கள் ஏற்்கவில்னை, அனை�ருக்கும 
இைப்பீடு கினடக்கும �னெ நோங்கள் 
ந்கெமோடதடோம என்று கூறிவிடதடோம. 30 
நோட்களில் இன�ச் வசய்��ோ்க அ�ர்கள் 
கூறியுள்ைைர.”

ஒரு மோ�ம ்கழிதது 2022, ஏப்ெல் 7 ஆம த�தி 
கூடடம நனடவ்பற்றேது. அடுத�நோள் கூடடததில் 
்பஙத்கற்குமோறு மு�ல்நோள் மோனைதய 
வ�ரிவிக்்கப்்படடது. ்கோனை 11 மணிக்குக் 

கூடடம வ�ோடஙகியத்போது, எங்கனை யோரும 
வ�ளிதயற்றேவில்னை என்றும நோங்கதை 
ஒப்புக்வ்கோணடு ந்கரகிதறேோம என்றும 
எழு�ப்்படடக் ்கோகி�ததில் ன்கவயழுததிட 
அதி்கோரி்கள் த்கோரிைர. புைமவ்பயரத�ோருக்்கோை 
இைப்பீடடுக்கு  1 7 8  த்ப ர  மடடுதம 
�குதிவ்பற்றே�ோ்கக் ்கோகி�ததில் ்படடியலிடப்்படடு 
இருந்�து. இதில் ன்கவயழுததிடக் கிெோமசன்ப 
மறுததுவிடடது.

குதைோ �ைததின் அரு்கோனமப் ்பகுதி்களில் 
�சித� 28 கிெோமங்கனைச் தசரந்� 1,650 
குடும்பங்கள் 1999 ஆம ஆணடு குஜெோததிலிருந்து 
�ந்� சிங்கங்களுக்்கோ்க அ�செ அ�செமோ்க 
வ�ளிதயற்றேப்்படட துன்்ப்கெமோை நினைவு்கள், 

சஹோரியோக்்களின் நினைப்்போடனட இன்னும 
�லுப்்படுததுகிறேது. “அ�ர்களுக்கு அெசு அளித� 
உறுதினய இன்று�னெ  நினறேத�ற்றேவில்னை. 
அ�ர்கள் இப்த்போதும இைப்பீடடிற்்கோ்க 
அெசின் பின்ைோல் ஓடிக்வ்கோணடிருக்கிறேோர்கள். 
இதுத்போன்றே சூைலில் சிக்கிக்வ்கோள்ை நோங்கள் 
விரும்பவில்னை, ”என்கிறேோர ்பல்லு.

சிங்கங்கள் �ெத� இல்னை. ஆைோல்அது 
நடந்து 22 ஆணடு்கள் ஆகிவிடடை.

இந்தியோவில் த�டனடயோடி அழிக்்கப்்படட 
ஆசிய த�ஙன்க (அசிதைோனைஸ்ஜஜூ்போது 
ஸ்வ�ைோடி்கஸ்) – ஆெஞ்சு நிறேப் புள்ளி்கள் 
வ்கோணட ்கோடடுப்பூனை �ன்கனயச் தசரந்�து. 
�ெைோற்று நூல்்களிலும, தினெப்்படங்களிலும 
்கோடடப்்படட ்பரிச்சயமோை உரு�ம. 
்கனடசியோ்க நோடடில் இருந்� மூன்று ஆசியப் 
்பகுதி த�ஙன்க்கனை குரியோ எனும 
சமஸ்�ோைததின் ம்கோெோஜோெோமோனுஜ் 
பிெ�ோப்சிஙதிதயோ 1 9 4 7  ஆம ஆணடு 
சுடடுக்வ்கோன்றேோர.

பூமியில் சிங்கம, புலி, த�ஙன்க, சிறுதன�, 
்பனிச் சிறுதன�, ்பனடச் சிறுதன� எை 
ஆறு�ன்கயோை புலிக் குடும்பங்களும �ோழும 
ஒதெ நோடு இந்தியோ என்றே வ்பயனெ ப்திதயோவின் 
இச்வசயல் வீழ்ததியது. த�்கமோை, சக்தி�ோய்ந்� 
புலி்கள், ‘்கோடடின் ெோஜோக்்கள்’ எை நம 
அதி்கோெப்பூர�ப் புன்கப்்படங்கனை ஆதிக்்கம 
வசய்கின்றேை. முததினெ்களிலும ரூ்போய் 
த ந ோடடு்களிலும ்பயன்்படுத�ப்்படும 
அதசோ்கசக்்கெததில் ஆசியச் சிங்கததின் சிததிெம 
உள்ைது. த�சப் வ்பருனமக்குச் சறுக்்கல் 
ஏற்்படடன�க் ்கணடு, அடுத�டுத� அெசு்கள் 
சிறுதன�்கனை இைப்பிலிருந்து ்போது்கோக்கும 
திடடங்கனை உறுதிவசய்�ை.

இந்�ோணடு ஜை�ரி மோ�ம சுற்றுச்சூைல், �ை 
மற்றும ்கோைநினை மோற்றே அனமச்ச்கம 
(MoEFCC), இந்தியோவில் த�ஙன்கனய அறிமு்கம 
வசய்யும வசயல்திடடம எனும ஆ�ணெம வ�
ளியிடடது. இதில்‘சீடடோ’ என்றே வ்பயர 
சமஸ்கிரு�ததில் இருந்து �ந்துள்ைது வ�ரிகிறேது. 
‘புள்ளி்கனைக் வ்கோணடது’ என்்பது இ�ன் 
வ்போருள். மததிய இந்தியோவில் புதிய ்கற்்கோைக் 

குமனொ  ம்தசியபூங்கொவின்  நுடழவொயிலில் சிறுத்ட்தகளின் 
்பைங்கள்  ்பொர்டவயொ�ர்கட� வரமவற்கின்றன
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குன்க ஓவியங்களில் த�ஙன்க இடம வ்பற்றுள்ைது. 
இந்தியோவில் மீணடும த�ஙன்க்களின் 
எணணிக்ன்கனய அதி்கரிக்்கச் சிை ஆசியோ டிக் 
த�ஙன்க்கனைத �ருமோறு ஈெோனின் ஷோவிடம 
இந்திய அெசு 1970-்களில் த்பச்சு �ோரதன� 
நடததியது.

நோடடில் த�ஙன்க்கனைக் வ்கோணடு 
�ரு��ற்்கோை சோததியங்கனை அறியுமோறு 
இந்திய �ை உயிர நிறு�ைம மற்றும இந்திய 
�ை உயிர அறேக்்கடடனையிடம MoEFCC 
த்கடடத்போது 2009 ஆம ஆணடு இந்� விஷயம 
மீணடும த்பசப்்படடது. மிச்சமுள்ை ஆசிய 
த�ஙன்க்களும ஈெோனில் �ோன் ்கோணெப்்படுகின்றேை. 
அ�ற்றின் எணணிக்ன்கயும குனறே�ோ்க 
உள்ை�ோல் இறேக்குமதி வசய்�து ்கடிைம. 
எைத� �ோன் நமிபியோ, வ�ன்ைோப்ரிக்்கோவில் 
்கோணெப்்படும ஆப்ரிக்்க த�ஙன்கத த�ோற்றேததில் 
ஒததுப்த்போ��ோ்கக் ்கரு�ப்்படடது. அ�ற்றின் 
்பரிணெோம �ெைோறு்கள் த�ோெோயமோ்க 70,000 
ஆணடு்கள் இெணனடயும பிரிதது ன�க்கின்றேை 
என்கிறே உணனம வ்போருட்படுத�ப்்படவில்னை.

மததிய இந்தியோவில் உள்ை ்பததுச் 
ச ெணெோையங ்களில்  நட த � ப் ்படடக் 
்கணெக்வ்கடுப்பில் 345 ச.கி.மீஆ்க இருந்து 748 ச.
கி.மீஆ்க 2018 ஆம ஆணடு �ெம உயரத�ப்்படடுச் 
சிங்கததிற்கு �சிப்பிடமோ்கத தி்கழும 
குதைோ்போல்பூர த�சியப் பூங்கோத� �குதியோைது 
எைக் ்கரு�ப்்படடது. பூங்கோவிற்குள் இருந்� 
்பக்சோ கிெோமம மடடுதம இததிடடததிற்கு 

அசவு்கரியதன�த  �ரு��ோல்  அன� 
அ்கற்றேத�ணடும. 2022 ஜை�ரிமோ�ம MoEFCC 
வ�ளியிடட வசய்திக்குறிப்பில் குதைோன� 
“எந்� மனி�ரும �ோை முடியோ� இடம” என்று 
அதிரச்சியூடடும �ன்கயில் குறிப்பிடடுள்ைது.

த�ஙன்கனயக் வ்கோணடு �ரு��ோல் “்கடந்� 
்கோைங்கனைப் த்போன்று புலி, சிறுதன�, சிங்கம, 
த�ஙன்க ஆகியன� ஒன்றேோ்க �ோை முடியும” 
என்று வசயல் திடட ஆ�ணெம வசோல்கிறேது. 
இக்கூற்றில் இெணடு வ்பருமபினை்கள் உள்ைை. 
இது ஒரு ஆப்ரிக்்க த�ஙன்க. இந்தியோவின் 
பூரவீ்க விைங்கோை ஆசிய த�ஙன்க கினடயோது. 
2 0 1 3  ஆம  ஆணடு உச்ச நீதிமன்றேம 
உத�ெவிடடத்போதும, குஜெோத அெசு அ�ற்னறே 
அனுப்்போ� ்கோெணெத�ோல் குதைோவில் இப்த்போது 
சிங்கங்கள் இல்னை.

“இப்த்போது 22 ஆணடு்கள் ஆகியும சிங்கங்கள் 
�ெவில்னை. எதிர்கோைததிலும அன� 
�ெப்த்போ�தில்னை, ”என்கிறேோர ெகுநோத 
ஆதி�ோசி. ்பக்சோவில் நீணட ்கோைமோ்க 
�ோழ்ந்து�ரும ெகுநோத, குதைோன�ச் சுற்றியுள்ை 
கிெ ோமங்கள் புறேக்்கணிக்்கப்்படு�தும 
நிெோ்கரிக்்கப்்படு�தும மு�ன்முனறே இல்னை 
என்்ப�ோல் �ைது வீடனட இைக்்க தநரிடும எைக் 
்க�னைப்்படுகிறேோர.

்கனடசியோ்க உள்ை ஆசியச் சிங்கங்கள் 
(்பந்�தெோலிதயோலிதயோ) அனைததும குஜெோததில் 
உள்ை வசௌெோஷ்டிெோ தீ்ப்கற்்பததில் ஒதெ 
இடததில் குவிந்துள்ைை–�ைவிைஙகுப் 
்போது்கோப்்போைர்களின் ்க�னையோல் '்கோடடின் 
ெோஜோக்்கள்' இடமோற்றேம வசய்யப்்படடை. த�று 
இடங்களுக்கு மோற்றேோவிடடோல் த்கனைன்டிஸ் 
வடம்பர ன�ெஸ் ்போதிப்பு, ்கோடடுததீ அல்ைது 
பிறே  ஆ்பதது்கைோல்  ஒடடு வமோத� 
எணணிக்ன்கயும அழிந்துவிடும.

இது ஒரு ஆபரிக்க யவஙத்க. இந்தியோவின் பூர்வீ்க வி�ங்கோை ஆசிய யவஙத்க 
கிதடயோது. 2013 ஆம் ஆணடு உசசநீதிென்றம் உததரவிட்டயபோதும், குஜரோத அரசு 
அவறதற அனுபபோத ்கோர்ததோல் குயைோவில் இபயபோது சிங்கங்கள் இல்த�.

இந்த ஆணடு ஆகஸ்ட் மொ்தம் குமனொவிற்கு 
ஆப்பிரிககொவில் இருநது வரும் 20 

மவங்டககளுககொகக கட்ைப்்பட்ை அடைப்பு. 
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கெங்டகத்திட்ைம் என்ற க்பயரில் இநதியொவிற்கு 
ஆப்பிரிகக மவங்டககள் ககொணடுவருவ்தற்கொன 
மு்தன்டமக கொரைங்களில்ஒன்றொக  ‘சூழடல்பொதுகொப்
ம்பொம்’  என்றக கொரைம் ்பட்டியலிட்டுள்�து. ைொகைர் 
ரவிகசல்லம் ம்பொன்ற வன விலங்கு நிபுைர்கட� 
எரிச்சலூட்டும் ஒரு விஷயம். “புல்கவளிப் ்பொதுகொப்பு என்ற 
க்பயரில் மவங்டககள் இநதியொவுககுக ககொணடு 
வரப்்படுகின்றன. இநதியொ ஏற்கனமவ இந்தப் புல்கவளிகளில் 
கொட்டுப்பூடன, புல்வொய, கொனமயில் ம்பொன்ற கவர்ச்சியொன 
விலங்குகட� ஆ்பத்தில் டவத்திருப்்ப்தொல் இது 
அர்த்்தமற்றது. ஆப்பிரிககொவிலிருநது இவற்டறக ககொணடு 
வரமவணடிய அவசியம் என்ன?” என்று வனவிலங்கு 
உயிரியலொ�ர் மற்றும் கமட்ைொஸ்ட்ரிங் அறககட்ைட�யின் 
்தடலடம நிர்வொக அதிகொரி மகட்கிறொர்.

மமலும், 15 ஆணடுகளில் 36 மவங்டககள் என்ற 
அ ர சின்  இல ககு  ச ொ த் தி ய ம ொ ன ்த ொ க ம வ ொ , 
்தன்னிடறவொன்தொகமவொ இல்டல. அடவ மர்பணு 
வலிடமடயயும் ககொணடிருககொது. இநதியொவில் ்பல்லுயிர் 
ஆரொயச்சி மற்றும் ்பொதுகொப்ட்ப ஊககுவிககும் 
வடலயடமப்்பொனப் ்பல்லுயிர் ஒத்துடழப்பு அடமப்பில் 
உறுப்பினரொக இருககும் கசல்லம், "இது ஒரு புகழ்க்பற்ற 
மற்றும் விடலயுயர்ந்த சஃ்பொரி பூங்கொவொக இருககப் 
ம்பொகிறது" என்று கூறுகிறொர்.

வரொ்த சிங்கங்களுககொக குமனொவிலிருநது மங்கு 
ஆதிவொசி கவளிமயறி 22 ஆணடுகள் ஆகிவிட்ைன. அவர் 
இழப்பீைொகப் க்பற்ற நிலமும் ்தரமற்ற்தொக உள்�து. அவர் 
கசல்லத்தின் கருத்ட்த ஒப்புகககொள்கிறொர். “மவங்டககள் 
கவறுமமன கொட்சிககொகத்்தொன் வருகின்றன. குமனொவில் 
இதும்பொன்ற ஒன்டறக ககொணடு வநதுள்ம�ொம் என்று 
சர்வம்தச அ�விலும் ம்தசிய அ�விலும் கசயதியொககமவ 
இட்தச் கசயகின்றனர். சிறுத்ட்தகட� [கொட்டிற்குள்] 
விட்ைொல் அவற்றில் சிலவற்டற ஏற்கனமவ உள்� 
விலங்குகள் ககொன்றுவிடும், சில அங்குககட்ைப்்பட்டுள்� 
வசிப்பிைத்தில் அடமககப்்பட்டுள்� மின்மவலியில் சிககி 
இறநது விடும். நொம் ்பொர்ககலொம்.”

கவளிநொட்டு விலங்குக�ொல் மநொயககிருமிகள் 

வருவ்தற்கொன ஆ்பத்தும் உள்�து. “உள்ம� வரும் 
மவங்டககளுககு ஏற்கனமவ உள்� விலங்கினங்களின் 
மநொயககிருமிகளுைன் க்தொைர்பு ஏற்்பட்ைொல் விட�யும் 
ஆ்பத்துகள் குறித்துத் திட்ைம் முழுடமயொகக கருத்தில் 
ககொள்�வில்டல" என்று ைொகைர்கொர்த்திமகயன் வொசும்தவன் 
கூறுகிறொர்.

டஹ்தரொ்பொத்தில் உள்� கசல்லுலொர் மற்றும் 
மூலககூறு உயிரியல் டமயத்தில் அடமநதுள்� 
அழிநதுவரும் உயிரினங்களின் ்பொதுகொப்புககொன 
ஆயவகத்தின் ்பொதுகொப்பு உயிரியலொ�ர் மற்றும் ்தடலடம 
விஞஞொனி ைொகைர் கொர்த்திமகயன், “ப்ரியொன் மற்றும் பிற 
மநொயகளுககுப், பூர்வீக வனவிலங்குகளின் சொத்தியமொன 
கவளிப்்பொடு, சொத்தியமொன எணணிகடகடயத் 
்தககடவககத் ்தவறிவிடும் ”என்று எச்சரிககிறொர். 
நீணைகொலமொகச் சுற்றுச்சூழலில் இருககககூடிய 
மநொயககிருமிகள் சிறுத்ட்தகட�ப் ்பொதிககலொம்.”

கைந்த ஆணடு நைககவிருந்த மவங்டகயின் வருடக 
ஒரு க்தொழில்நுட்்பக கொரைத்்தொல் ்தடுத்து நிறுத்்தப்்பட்ை்தொகப் 
்பரவலொன வ்தநதிகள் உள்�ன. வனஉயிர் (்பொதுகொப்பு) 
சட்ைம் 1972 , 49B பிரிவில் யொடனத் ்தந்தங்களின் 
வர்த்்தகம் மற்றும் இறககுமதி கணடிப்்பொகத் ்தடை 
கசயயப்்பட்டுள்�து என்று க்தளிவொகக கூறுகிறது. 
அழிநதுவரும் வனவிலங்குகள் மற்றும் ்தொவரங்களின் 
சர்வம்தச வர்த்்தகத்தின் (CITES) உைன்்படிகடகயின் கீழ் 
்தந்தத்தின் மீ்தொன ்தடைடய நீககுவட்த இநதியொ 
ஆ்தரிககும் வடர, எந்தச் சிறுத்ட்தகட�யும் ்பரிசளிககத் 
்தயொரொக இல்டல என நமிபியொ கசொல்வ்தொக ஒரு வ்தநதி 
நிலவுகிறது. எந்த ஒரு அரசு அதிகொரியும் இட்த 
உறுதிப்்படுத்்தமவொ மறுககமவொ ்தயொரொக இல்டல.

இ்தற்கிடையில், ்பொகசொ இடைநிறுத்்தப்்பட்டுச் கசயலற்ற 
நிடலயில் உள்�து. பிசிடனச் மசகரிககக கொட்டுககுள் 
முன்பு  அடமத்்த இைத்திற்குச் கசல்லும் வழியில், ஹமரத் 
ஆதிவொசி ம்பசுடகயில், “நொங்கள் அரடசவிைப் க்பரியவர்கள் 
அல்ல. அவர்கள் கசொல்வட்தத் ்தொன் நொங்கள் கசய்தொக 
மவணடும். நொங்கள் கவளிமயற விரும்்பவில்டல, ஆனொல் 
அவர்கள் எங்கட� கவளிமயறும்்படி கட்ைொயப்்படுத்்தக 
கூடும்,”என்கிறொர்.
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ஆதி�ோசி்கள் மடடுமின்றிக் ்கோடடில் 
�சிக்கும �லிதது்கள், பிறே பிற்்படுத�ப்்படட 
�குப்பிைரும விைஙகு்களுடன் அனுசரிதது 
�ோழ்��ோ்க �ைததுனறேயிடம உறுதி 
அளிததுள்ைைர. “சிங்கங்களுக்்கோ்க நோங்கள் ஏன் 
த�று இடததிற்குச் வசல்ைத�ணடும? எங்களுக்கு 
விைஙகு்கனைத வ�ரியும, எங்களுக்குப் 
்பயமில்னை. நோங்கள் ்கோடடில் �ைரந்��ர்கள். 
நோங்களும சிங்கங்கதை ! , ” என்கிறேோர 
த�சியப்பூங்கோவிற்குள் ஒரு ்கோைததில் இருந்� 
ன்பெோ கிெோமதன�ச் தசரந்� 70 �யது ெகுைோல் 
ஜோ�வ. 50 �யது �னெஅஙகு �ோழ்ந்��ர, 
அசம்போவி�ம எதுவும அஙகு நடந்�தில்னை 
என்கிறேோர.

மனி�ர்கள் மீது த�ஙன்க்கள் �ோக்கு�ல் 
நனடவ்பற்றே�ோ்க எவவி� �ெைோற்று 
அல்ைது �ற்்கோைப்  ்பதிவு்கதைோ இல்னை 
என்கிறேோர உயிரியல் ்போது்கோப்்போைரும, 
இந்திய�ை உயிரநிறு�ை (WII) மு�ல்�ரு 
மோை டோக்டர யோ�த�ந்திெோஜோைோ. 
“மனி�ர்களுடன் தமோ�ல் என்்பது வ்பரிய 
பிெச்னை கினடயோது. த�ஙன்கனய 
மறுஅறிமு்கம வசய்யத த�ரவுவசய்யப்்படட 
இடங்களில் �சிக்கும மக்்கள் வ்பரிய 
மோமிச உணணி்களுடன் �ோழ்ந்து 
்பைக்்கப்்படட�ர்கள். சச்செவு்கனைக் 
குனறேப்்ப�ற்்கோ்க அ�ற்த்கற்றே �ோழ்க்ன்க 
முனறே ்கனையும, ்கோல்நனடப் ்பெோமரிப்புச் 
வசயல்்கனையும வ்கோணடுள்ைைர.” 
்கோல்நனட்கள் இைப்பு ஏத�னும 
ஏ ற் ்ப ட ட ோ லு ம  அ � ற் த்க ற் ்ப ப் 
வ ்ப ோ ரு ை ோ � ோ ெ ம  ச ரி வ ச ய் து 
வ்கோள்ைப்்படுகிறேது.

உ ள் ந ோ ட டு  ம க் ்க ன ை யு ம , 
விஞ்ஞோனி்கனையும அைடசியம வசய்யும 
�ன்கயில் 2022 ஜை�ரி மோ�ம ஒன்றிய அெசு 
வசய்தி அறிக்ன்க வ�ளியிடடுள்ைது:  “த�ஙன்கத 
திடடம, சு�ந்திெ இந்தியோவின் ஒதெ 
அழிந்துத்போைப் வ்பரிய ்போலூடடியோை 
த�ஙன்கனய மீணடும வ்கோணடு�ரு�ன� 
தநோக்்கமோ்கக் வ்கோணடுள்ைது. தமலும, இந்� 
நட�டிக்ன்க “சூைலியல் சுற்றுைோ மற்றும 

அ�னுடன் வ�ோடரபுனடய வசயல்்போடு்கனை 
அதி்கரிக்கும”.

இந்� ஆப்பிரிக்்க த�ஙன்க்கள் நன்க முெணெோ்க 
இ ந் � ோணடு  ஆ்கஸ்ட  1 5ஆம  த �தி 
சு�ந்திெதிைத�ன்று இந்தியோவிற்கு �ெ உள்ைது.

அ�ன் மு�ல் இனெ ்பக்சோகிெோமமோ்க 
இருக்கும.

மக்்கனை அப்புறேப்்படுததும திடடதன�க் 
்க�னிதது �ரும மோ�டட �ைததுனறே அலு�ைர 
பி ெ ்க ோ ஷ்  � ர ம ோ  கூ று ன ்க யி ல் , 
த�ஙன்க்கனைக்வ்கோணடு �ரும திடடததிற்்கோ்க 
ரூ.38.7 த்கோடி நிதி ஒதுக்்கப்்படடுள்ைது. ரூ.26.5 
த்கோடி அப்புறேப்்படுததும வசைவு்களுக்குப் 

்பயன்்படுத�ப்்படும. “த�ஙன்கக்்கோை ்பகுதினய 
ஒதுக்்கவும அ�ற்்கோை �ணணீர மற்றும சோனை 
ஏற்்போடு்கனைச் சரிவசய்யவும விைஙன்கக் 
ன்கயோளும �ை அலு�ைர்களுக்குப் ்பயிற்சி 
அளிக்்கவும எைச் சுமோர 6 த்கோடி  ரூ்போய் 
வசைவிடப்்படுகிறேது, ”என்கிறேோர அ�ர.

35 ச.கி.மீ �சிப்பிடததிற்கு ஒவவ�ோரு 
இெணடு கிதைோமீடடர தூெததிற்கும 
்கண்கோணிப்புக் த்கோபுெங்கள் அனமக்்கப்்பட 

கொவல் மகொபுரத்திலிருநது அப்்பகுதியின் கொட்சி
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உள்ைை. மு�ல்்கடடமோ்க ஆப்ரிக்்கோவிலிருந்து 
�ரும 20 த�ஙன்க்களுக்குத �ைோ 5 ச.கி.மீ 
்பெப்்பைவிற்குச் சிறிய �சிப்பிடங்கள் 
அனமக்்கப்்படும. த�ஙன்க்கள் சிறேப்்போ்க 
�ோழ்�ன� உறுதிவசய்ய அனைதது �ன்கயிைோை 
்க�ைமும வசலுத�ப்்படுகிறேது. ஆப்ரிக்்க 
த�ஙன்க (அசிதைோனைஸ்ஜஜூ்போதுஸ்) ஆப்ரிக்்க 
�ை உயிரிைங்களில் மி்கவும ்போதிக்்கப்்படக்கூடிய 
நினையில் உள்ை�ோ்க IUCN அறிக்ன்க 
வ�ரிவிததுள்ைது. அ�ற்றின் எணணிக்ன்க 
த�்கமோ்கக் குனறே�ன�ப் பிறே அறிக்ன்க்களும 
்பதிவு வசய்துள்ைை.

எளிதில் ்போதிக்்கப்்படத�க்்க ஒரு �ன்கனயப், 
பூர�குடியில்ைோ� ஓர இைதன�, வ்போருந்�ோ� 
சூைலுக்குக் வ்கோணடு �ரு��ற்குக் கிடட�டட 
ரூ.40 த்கோடி வசைவிடப்்படுகிறேது. பூர�க்குடி்கனை, 
‘்போதிக்்கப்்படக்கூடிய ்படடியலிடப்்படட 
்பைஙகுடிச் சமூ்கங்கனை’ வ�ளிதயற்றி 
அ�ற்றுக்கு இடமளிக்்க உள்ைைர. இ�ற்கு 
'மனி�–விைஙகு தமோ�ல்' என்றே புதிய வ்போருளும 
வ்கோடுக்்கப்்படுகிறேது.

“மனி�ர்களும விைஙகு்களும ஒன்றேோ்க 
�ோைமுடியோது என்்பதும, ்போது்கோப்பிற்்கோ்க 
இந்� விைக்்கப்்படட அணுகுமுனறே உ�வும 
என்்பதும இன்னும நிரூபிக்்கப்்படவில்னை” 
என்கிறேோர த்பெோசிரியர ்கப்ெோ. ்போது்கோப்பிற்்கோ்க 
அ்கற்று�ல் என்றே �னைப்பில் இந்�ோணடு 
ஜை�ரியில் வ�ளியோை  ்கடடுனெனய   அ�ர 
இனணெந்து எழுதியுள்ைோர. �ை உரினமச்சடடம 
2006ம ஆணடு நனடமுனறேக்கு �ந்� பிறேகுப் 
்பைஙகுடியிைருக்்கோை ்போது்கோப்பு முனறே்கனை 
�குத� த்போதிலும, இந்தியோ முழு�தும புலி்கள் 
்கோப்்ப்கங்களில் இருந்து 14,500 குடும்பங்கள் 
எப்்படி இடமவ்பயரந்�ை என்று அ�ர 
த்கடகிறேோர. இந்� வினெ�ோை இடமோற்றேம 
நடந்��ற்குக் ்கோெணெம, கிெோம�ோசி்கனைத 
‘�ோைோ்க முன்�ந்து’ இடமோற்றேம வசய்யப் 

்பல்த�று சடட மற்றும நனடமுனறே 
நட�டிக்ன்க ்கனைப்  ்ப யன்்படு ததும 
அதி்கோரி்களுக்கு ஆ�ெ�ோ்கப் ்ப்கனட்கள் 
எப்த்போதும ந்கரத�ப்்படு�த� ்கோெணெம என்று 
அ�ர �ோதிடுகிறேோர.

வ�ளிதயறு��ற்கு ரூ.15 ைடசம �ெ உள்ை�ோ்க 
்பக்சோ குடியிருப்பு �ோசி்கள் கூறுகின்றேைர. 
அ � ர ்க ள்  மு ழு ப் ்ப ணெ த ன� யு ம 
�ோஙகிக்வ்கோள்ைைோம அல்ைது வீடு 
்கடடு��ற்்கோை நிைதன�யும, ்பணெதன�யும 
வ்பறேைோம. “3.7 ைடசம ரூ்போயில் வீடு்கடடிக் 
வ்கோணடு, எஞ்சியப் ்பணெதன� வி�சோய 
நிைமோ்க எடுததுக் வ்கோள்�து மு�ல் �ோய்ப்பு. 
ஆைோல் அ�ர்கள் மின் இனணெப்பு்கள், சோனை 
�சதி்கள், ன்கப்்பமபு்கள், ஆழ்துனைக் கிணெறு்கள் 
அனமத�ல் த்போன்றே ்பணி்களுக்்கோை 
வசைன�யும  அதிலிருந்து  பிடித�ம 
வசய்கின்றேைர, ”என்கிறேோர ெகுநோத.

்பக்சோவிலிருந்து 46 கிதைோமீடடர வ�ோனைவில் 
உள்ை ்கெோஹல் �ோலுக்்கோவின் த்கோெஸ் அருத்க 
்பமுெ ோவில்  அ�ர்கள்  புதியவீடு்கள் 

அனமப்்ப�ற்்கோை இடம அளிக்்கப்்படடுள்ைது. 
“எங்களிடம ்கோடடப்்படடப் புதிய நிைம 
�ற்த்போன�ய நிைததுடன் ஒப்பிடடோல் �ெமற்றேது. 
்போனறே்கள் நினறேந்துள்ை�ோல் உற்்பததியும 
குனறே�ோ்க இருக்கும. நிைதன� உற்்பததித 
திறேனுக்குக் வ்கோணடு �ரு��ற்கு நீணட ்கோைம 
பிடிக்கும. மு�ல் மூன்று ஆணடு்களுக்கு 
அதிலிருந்து எந்� �ரு�ோயும எங்களுக்குக் 
கினடக்்கோது,”என்கிறேோர ்கல்தைோ.

இக்்கடடுனெக்்கோை ஆெோய்ச்சி மற்றும  
வமோழிப்வ்பயரப்பிற்குப் வ்பருமைவு உ�விய சவு
ெப் சவுதரிக்குச்  வசய்தியோைர நன்றி 
வ�ரிவிக்்க விருமபுகிறேோர.

இக்்கடடுனெ மு�லில் PARI �ைததில் 
வ�ளியோைது.

வை உரிதெசசட்டம் 2006ம் ஆணடு நதடமுதறககு வந்த பிறகுப பழஙகுடியிைருக்கோை 
போது்கோபபு முதற்கதை வகுதத யபோதிலும், இந்தியோ முழுவதும் புலி்கள் ்கோபப்கங்களில் இருந்து 

14,500 குடும்பங்கள் எபபடி இடம்கபயர்ந்தை என்று அவர் ய்கட்கிறோர்.

கவபப அத�்களின் தீவிரததத அதி்கரிககும்  
்கோ�நித� ெோறறம்
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ெைக்்கமோ்க தம மோ�ததில் �ோன் வ�யிலின் 
�ோக்்கம உச்சததில் இருக்கும. ஆைோல், இந்� 
ஆணடு வ�ப்்பததின் �ோக்்கம மோரச் மோ�ததிதை 
வ�ோடஙகியது. த்கோனட ்கோைங்களில் நிைவும 
�ட்பவ�ப்்ப நினைனய விட அதி்கமோ்கத� 
உணெெப்்படடது. இந்தியோவில் வ்பரும்போைோை 
இடங்களில் அதிதீவிெ வ�ப்்பஅனை வீசிய�ோ்க 
இந்திய �ோனினை ஆெோய்ச்சிததுனறே (IMD) 
வ�ரிவிததிருந்�து. 

கவபப அத� 

செோசரி �ட்பவ�ப்்பநினைனய விட 4.5°c 
�ட்பவ�ப்்பநினை இெணடுநோட்களுக்கு 
வ�ோடரந்�ோல் அது வ�ப்்ப அனை(HEAT WAVE) 
என்று IMD �னெயறுததுள்ைது. இதுத� 6.4 °C 
அைவிற்கு வ�ோடரந்து வீசிைோல் அது தீவிெ 
வ�ப்்ப அனை ஆகும. ்பல்த�று நிைவியல் 
அனமப்பிற்கு ஏற்்பத �ட்பவ�ப்்பநினை 

�னெயறுக்்கப்்படடுள்ைது. சமவ�ளிப் 
்பகுதி்களில் 40°C-க்கும அதி்கமோ்கவும,்கடதைோெப் 
்பகுதி்களில் 3 7 ° C க்கு  அதி்கமோ்கவும , 
மனைப்்பகுதி்களில் 30 °C-க்கும அதி்கமோ்க 
�ட்பவ�ப்்பநினை இருந்�ோல் அப்்பகுதி்களில் 
வ�ப்்ப அனை வீசிய�ோ்க ்கரு�ப்்படும. இந்திய 
நிைப்்பெப்ன்பப் வ்போறுத��னெ ஆணடுத�ோறும 
வ�ப்்ப அனை வீசு�து இயல்்போைது. ஆைோல் 
அது ஏப்ெல் மு�ல் ஜஜூன் மோ�ம �னெயிைோை 
்கோைக்்கடடததில் வீசும. இ�ன் தீவிெத�ன்னம 
தம மோ�ததில் உச்சம வ்பரும. ஆைோல் இந்� 
ஆணதடோ மோரச் மோ�தம அதிதீவிெ வ�ப்்ப 
அனை்கள் வீசியன� IMD ்பதிவு வசய்திருந்�து. 
்கடந்� 122 ஆணடு்களில், இந்� ஆணடு மோரச் 
மோ�ம�ோன் அதி்க வ�ப்்பநினை ்பதி�ோைது (122 
ஆணடுக்்கோை �ெவு்கள் மடடுதம IMD-யிடம 
உள்ைது). இ�ற்குமுன், 2010-ம ஆணடு�ோன்அதி்க 
வ�ப்்பம மிகுந்� மோரச் மோ�மோ்க ்பதி�ோகி 

கவபப அத�்களின் தீவிரததத அதி்கரிககும்  
்கோ�நித� ெோறறம்

ய�ோய்கஷ்  போர்ததிபன்
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இருந்�து. இது1981-2010 ஆணடு �னெயிைோை 
்கோை்கடடததின் செோசரி �ட்பவ�ப்்பநினைனய 
விட2 °C அதி்கமோகும. இத�்கோைக்்கடடதில் 
ஏப்ெல் மோ�ம 1 °Cஅதி்கமோ்க இந்� ஆணடு 
்பதி�ோகியுள்ைது. அத�த்போை, வ�ப்்ப அனையின் 
நோட்களும ்கடந்�  3 0  ஆணடு்களில் 
அதி்கரிததுள்ைது. 1981-90 ்கோைக்்கடடததில் 413 
நோட்களும,2000-10 ்கோைக்்கடடததில் 575 
நோட்களும, 2010-2020 ்கோைக்்கடடததில் 600 
நோட்களுமவ�ப்்ப அனை வீசிய�ோ்க IMD 
தமற்வ்கோணட ஆெோய்ச்சியில் வ�ரிவிக்்கப் 
்படடுள்ைது.

இந்� ஆணடு அதி்க வ�ப்்ப அனை வீச 
்கோெணெம‘ைோ-நிைோ’ எனும ்கோைநினை 
அனமப்்போகும எை ்கோைநினை ஆெோய்ச்சி 
யோைர்கள் வ�ரிவிக்கின்றேைர.தமற்கு ்பசுபிக் 
்கடலில் இருந்து வ�ப்்பமோை நீனெக் வ்கோணடு 
�ரு�து �ோன் அ�ன் இயல்பு. இந்திய 
நிைப்்பெப்பில் மனைக்்கோைததின் �ன்னமனயத 
தீரமோனிப்்பது ‘ைோ-நிைோ’ ஆகும.இந்� ைோ-நிைோ 
்கோைநினை அனமப்பு இந்திய நிைப்்பெப்பில் 
வசன்றே ஆணடில் இருந்து இன்றேைவும 
வ�ோடரந்து நினைப்வ்பற்றுக் வ்கோணடு 
இருக்கிறேது. தமலும இந்� ைோ-நிைோ அனமப்பு 
ஆ்கஸ்ட �னெ நீடிக்்க �ோய்ப்பிருப்்ப�ோ்க 
அவமரிக்்கோவின் த�சியக் ்கடல் மற்றும 
�ோனினை நிர�ோ்கம(NOAA) கூறியுள்ைது. 

த்கோனடக்்கோைங்களில் இந்திய நிைப்்பெப்பில், 
குனறே�ோை ்கோற்றேழுத�த �ோழ்வு நினை உரு�ோகும. 
இது அெபிக் ்கடலில் உள்ை உயெழுத�க் ்கோற்னறே 

உள்ளிழுதது ்பரு� மனை உரு�ோ்கக் ்கோெணெமோய் 
அனமயும. ஆைோல் இந்� ஆணதடோ,இந்திய 
நிைப்்பெப்பில் நிைவிக் வ்கோணடிருக்கும ைோ-
நிைோ அனமப்்போல்,�னெக்்கோற்று (Jetstreams) 
இயல்்போ்க ்பயணிக்்க முடியோமல் ஒரு �டுப்புப் 
த்போைத�ோ அல்ைது,கூனெ த்போைத�ோ 
உரு�ோகியிருந்�து . J e t s t r e am என்்பது 
�ட்பகுதியின் ்பல்த�று அடசதென்கயில் (dif-
ferent Latitudes in Northern zone) வீசும ்கோற்று 
ஆகும. இது தமற்கிலிருந்து கிைக்குத தினசதநோக்கி  
வீசக்கூடிய ்கோற்றேோகும.ஆ்கத� இந்திய 
நிைப்்பெப்பில் இருக்கும வ�ப்்பக் ்கோற்று 
வ�ளிதயறே முடியோமல்தமற்கு கிைக்குமோய் 
ந்கரந்து வ�ப்்ப அனை்கைோ்க மோறேக் ்கோெணெமோய் 
அனமந்�து. இ�ன் ்கோெணெமோ்க ஏப்ெல் மோ�ததில் 
வீச த�ணடிய வ�ப்்ப அனை இந்� ஆணடு 
மோரச் மோ�ததிதைதய வ�ோடஙகியது அன்று 
இந்தியோவில் சிை ்பகுதி்களில் �ட்பவ�ப்்பநினை 
49° வசல்சியசுக்கும தமல் ஆ்க ்பதி�ோைது.

WWA(World Weather Attribution) வ�ளியிடட 
ஆய்�றிக்ன்கயில், �ற்த்போது நிைவும வ�ப்்ப 
அனையோல் இந்தியோ மற்றும ்போகிஸ்�ோனில் 
மடடும 90க்கும தமற்்படட இறேப்பு்கள் 
ஏற்்படடுள்ை�ோ்கக் கூறியுள்ைது. தமலும, 
�டக்கு ்போகிஸ்�ோன் ்பகுதியில் ்பனி ஏரி்கள் 
வ�டிதது அதி்க அைவில் வ�ள்ைம ஏற்்படும 
எைவும, இந்தியோவில் ்கோடடுததீ அதி்க அைவில் 
ஏற்்படும எைவுமகூறியுள்ைது. உத�ெ்கோணட, 
சததிஸ்்கர, மததியப் பிெத�சம, ்கரநோட்கோ, 
ெோஜஸ்�ோன் & ஓடிஸோ மோநிைததில் 1 
ைடசததிற்கும தமற்்படட ்கோடடுததீ 
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ஏற்்படடுள்ைது எை ஆற்றேல், சுற்றேச்சூைல் மற்றும 
நீருக்்கோை மன்றேம (council for energy, environment 
& Water, CEEW)வ�ரிவிததுள்ைது. இந்தியோவில் 
36% ்கோடு்கள் அதிதீவிெ, மற்றும தீவிெக் ்கோடடுததீ 
்போதிப்பு்களுக்கு உள்ைோகும எைவும,்கடந்� 20 
ஆணடு்களில் ்கோடடுததீயின் ்போதிப்பு ்பதது 
மடங்கோ்க அதி்கரிததுள்ைது என்றும, இ�ைோல் 
ஆணடிற்கு 1.74 இைடசம த்கோடி வ்போருைோ�ோெ 
இைப்பு ஏற்்படு��ோ்க(CEEW) அறிக்ன்கயில் 
வ�ரிவிததுள்ைது.

த்கோனடக்்கோை வ�ப்்பததிலிருந்து �ப்பிக்்க 
குளிரப்பிெத�சங்களுக்கு வசல்லும �ைக்்கம 
இஙகுள்ைது. ஆைோல் அதி்கரிதது �ரும 
்கோைநினை மோற்றேததின் ்போதிப்பு்கைோல், 
குளிரப்பிெத�சங்களின் இயல்பு நினை மோறி 
�ருகிறேது.மனைப்பிெத�சங்களில் ்கடந்� 30 
ஆணடு்களில் �ட்பவ�ப்்பநினை உயரந்துள்ைது 
எைவும ்கோைநினை மோற்றேததிைோல் �ோன் வ�ப்்ப 

அனை்களின் எணணிக்ன்கயும, தீவிெத�ன்னமயும 
அதி்கரிதது �ருகின்றேது என்கிறேோர �ோனினை 
அறிஞெோை மத்கஷ் ்போை�ோட. 

கவபப அழுததம் 

வ�ப்்ப அனை்களின் ்போதிப்்போல் அதி்கம 
்போதிக்்கப்்படு�து விளிமபு நினை மக்்கதை. 
வ � யி லி ல்  அ தி ்க  த ந ெ ம  த � ன ை 
வசய்யக்கூடிய�ர்கள் இ�ர்கதை. இந்தியோவில் 
வ்பரும்போன்னமயோை மக்்கள் வசய்யும 
வ�ோழிைோ்க வி�சோயமும,  அடுத�்படியோ்கக் 
்கடடிடத வ�ோழிலுமோகும. அதி்கரிக்கும 
�ட்பவ�ப்்பநினையோல் வ�ப்்ப அழுத�ம, 
வ�ப்்பம சோரந்� தநோய்்கைோல் மக்்கள் 
்போதிப்்பனடகின்றேர. வ�ற்்கோசிய நோடு்கள் அதி்க 
அைவில் வ�ப்்ப அனை்களிைோல் ்போதிக்்கப்்படும 
எை ஐ.பி.சி.சி அறிக்ன்கயில் வ�ரிவிததிருப்்பதும 
குறிப்பிடத�க்்கது.
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 1971-2019 �னெயிைோை ்கோைக்்கடடததில் 
கிடடத�டட, அதிதீவிெ ்கோைநினை மோற்றே 
நி்கழ்�ோல் 1,41,308 த்பர இறேந்துள்ைைர. இதில் 
17,362 த்பர வ�ப்்ப அனையின் ்கோெணெமோ்க 
இறேந்துள்ைைர. ஆந்திெோ, வ�லுங்கோைோ மற்றும 
ஓடிஸோ மோநிைததில் இறேப்பு விகி�ம அதி்க 
அைவில் உள்ைது. ்பஞ்சோப், ஹிமோச்சல் 
உத�ெ்கோணட, வடல்லி, ஹரியோைோ, ெோஜஸ்�ோன், 
உததிெப் பிெத�சம, குஜெோத, ஜோரக்்கணட, 
ம்கோெோஷ்டிெோ, சடடிஸ்்கர, மததியப் பிெத�சம, 
பீ்கோர, ஓடிஸோ. ஆந்திெோ மற்றும வ�லுங்கோைோ 
ஆகிய மோநிைங்கள் வ�ப்்ப அனை்கள் அதி்க 
அைவில் வீசக்கூடிய மோநிைங்கைோ்க உள்ைை.

தம மோ� வ�ோடக்்கததில் ்கோற்றின் தினச த�்க 
மோறு்போடு ்கோெணெமோ்க  �ட �மிழ்நோடு 
மோ�டடங்களில் �னெக்்கோற்று தமற்கு தினசயில் 
இருந்து வீசக்கூடும என்்ப�ோல்  வ�ப்்பநினை 
இயல்ன்ப விட 3°C கூடு�ைோ்க, அதி்க்படச 
வ�ப்்பநினை 40°C ஒடடி ்பதி�ோகும எை 
�ோனினை ஆய்வு னமயம அறிவிததிருந்�து.

யெ 1ம் யததி தமிழ் நோட்டில் பதிவோை கவபபநித� 

வ.எண மொவட்ைம் °C °F
1 அரியலூர் 41 105.8
2 கசன்டன 38.5 101.3
3 கைலூர் 39.6 103.28
4 ்தர்மபுரி 38.3 100.94
5 கொஞசிபுரம் 43.8 110.84
6 கிருஷைகிரி 40.8 105.44
7 மதுடர 39.6 103.28
8 புதுகமகொட்டை 39.7 103.46
9 ரொணிப்ம்பட்டை 41.6 106.88
10 மசலம் 39.2 102.56
11 திருச்சி 40.7 105.26
12 ்தஞசொவூர் 38 100.4
13 திருவள்ளூர் 42.1 107.78
14 திருவணைொமடல 42.3 108.14
15 மவலூர் 42.3 108.14
16 விருதுநகர் 39.8 103.64
17 ஈமரொடு 39.4 102.92
18 கரூர் 40.2 104.36
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தம 1ம த�தி �மிழ்நோடடில் வ�ப்்பநினை 
இயல்ன்ப விட கூடு�ைோ்க 2°C - 5°C �னெ 
்பதி�ோகியது. இ�ன் ்கோெணெமோ்க 13க்கும 
தமற்்படட   மோ�டடங்களில் வ�ப்்பநினை 100°F 
்கடந்து ்பதி�ோகியது. குறிப்்போ்க �ட �மிழ்நோடு 
மோ�டடங்களில் அதி்கைவில் வ�ப்்பநினை 
்பதி�ோகியது.

்கடந்� தம 24ம த�தி மதுனெ, ்கரூர, ்கடலூர, 
வசன்னை ஆகிய மோ�டடங்களில் வ�ப்்பநினை 
40° வசல்சியனசத வ�ோடடது. அதி்க்படசமோ்க 
24ம த�தி வசன்னை மீைம்போக்்கததில் 40.4° 
வசல்சியஸ் வ�ப்்பநினை ்பதி�ோகியது.

்கோைநினை மோற்றேததின் வினைவிைோல் 
இப்த்போத� ்கடுனமயோை வ�ப்்ப அனை 
்போதிப்பு்கனை நோம சந்திதது �ரும நினையில், 
�ரும ்கோைங்களில் வ�ப்்ப அனை்களின் �ோக்்கம 
30 மடஙகு �னெ அதி்கரிக்கும எை World Weath-
e r  A t t r i b u t i o n  ஆ ய் � றி க் ன்க யி ல் 
வ�ரிவிக்்கப்்படடுள்ைது. தமலும,2026 ஆம 
ஆணடிற்குள் ஏ�ோ�து ஒரு ஆணடில் புவியின் 
செோசரி வ�ப்்பநினை �ற்்கோலி்கமோ்க 1.5 டிகிரி 
வசல்சியஸ் அைவிற்கு தமல் உயர��ற்கு 48 
விழுக்்கோடு �ோய்ப்பு இருப்்ப�ோ்க உை்க �ோனினை 
அனமப்புGlobal Annual to Decadal climate update 
எனும அறிக்ன்கயில் வ�ரிவிததுள்ைது. புவி 
வ�ப்்பநினைனய வ�ோழிற்புெடசிக்கு முந்ன�ய 
அைன�விட (1850-1900 �னெயிைோை செோசரி 
புவி வ�ப்்பநினை) 1/5° வசல்சியஸ் அைவிற்கு 
உயெ விடோமல் �டுப்்ப�ற்்கோ்கத�ோன் ்போரிஸ் 
ஒப்்பந்�ததில் உை்க நோடு்கள் ன்கவயழுததிடடை. 
ஆைோல், இந்� 1.5° வசல்சியஸ் உயரன� அடுத� 
ஐந்து ஆணடு்களுக்குள் �ரும ஏ�ோ�து ஒரு 
ஆணடில் �ற்்கோலி்கமோ்க புவி எடடிவிடும எை 
உை்க �ோனினை அனமப்பு �ைது அறிக்ன்கயில் 
எச்சரிததுள்ைது. இந்� அைவிற்கு வ�ப்்பநினை 
உயரந்�ோல் �ற்த்போது ்கோைநினை மோற்றேததின் 
�ோக்்கத�ோல் உை்கம சந்திதது �ரும தீவிெ 
்கோைநினை நி்கழ்வு்களின் எணணிக்ன்கயும 
தீவிெமும அதி்கரிக்கும அ்போயம உள்ைது.

தமலும இது�னெ ்பதி�ோைதிதைதய அதி்க 
வ�ப்்பநினை ்பதி�ோை ஆணடோ்க அடுத� ஐந்து 
ஆணடு்களில் ஒரு ஆணடு இருப்்ப�ற்கு 93% 

�ோய்ப்பிருப்்ப�ோ்கவும உை்க �ோனினை அனமப்பு 
்கணிததுள்ைது.(2016ம ஆணடு�ோன் �ெைோற்றில் 
அதி்க வ�ப்்பமோை ஆணடோகும). “நோம 
வ�ோடரந்து ்பசுனம இல்ை �ோயுக்்கனை 
வ�ளிதயற்றிக் வ்கோணடிருக்கும �னெயில் 
புவியின் செோசரி வ�ப்்பநினை உயரந்து 
வ்கோணதட இருக்கும. இ�னுடன் தசரந்து நம 
்கடல்்களும வ�ோடரந்து வ�ப்்பமனடந்து 
அமிைமோகிக் வ்கோணடிருக்கும, ்பனிப் 
்ப ோனறே ்களும ,  ்படுன்க்களும  உருகிக் 
வ்கோணதடயிருக்கும, ்கடல் நீரமடடம உயரந்து 
வ்கோணடும புவியின் �ோனினையோைது மி்கத 
தீவிெமோ்க மோறு்போடு அனடயும, ஆரடிக் 
்பகுதியில் வ�ப்்பநினை உயரும அந்� வ�ப்்பநினை 
உயர�ோைது புவியில் �ோழும அனை�னெயும 
்போதிக்கும” எை உை்க �ோனினை அனமப்புத 
�னை�ர வ்பத�ோரி �ோைஸ் வ�ரிவிததுள்ைோர.

இந்திய அெசு நிைச்சரிவு, �றேடசி, வ�ள்ைம, 
புயல் த்போன்றே இடர்கனை த்பரிடெோ்க 
�னெயறுததுள்ைன�ப் த்போைத� வ�ப்்ப அனை 
்போதிப்ன்பயும த்பரிடெோ்க அறிவிக்்க த�ணடும. 
இப்த்பரிடரின் ்போதிப்ன்பக் குனறேக்்க குறுகிய 
மற்றும நீணட்கோை வசயல் திடடங்கனை �குக்்க 
த�ணடும.

த்கவல் உதவி:

 La Niña, climate change — why Indian subcontinent 

got scorched so early &  for so long this year (theprint.

in)

 Heatwaves claimed over 17,000 lives in 50 years in 

India: Study | India News,The Indian Express

 Over one lakh fires in forests from January to March:  

Why jungles are burning in India (firstpost.com)

 Heatwave in India: April cruellest month for India in 

2022 so far as blazing sun sizzles country (firstpost.com)

 Poor workers bear the brunt of India's heatwave - Busi-

nessToday

 India heatwave 2022: Why is it so hot in most parts of 

India? Delhi temperature likely to rise to 46°C, Orange 

alert in Rajasthan, MP, Vidarbha region (jagranjosh.

com)
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திருவள்ளூர் மொவட்ைம் க்பொன்மனரி ்தொலுகொவில் உள்� 
புழுதிவொககம் மற்றும் வொயலூரில் ்தமிழ்நொடு அரசின் 
க்தொழிழ்வ�ர்ச்சி நிறுவனம்(TIDCO) மற்றும்  சிறுக்தொழில் 
வ�ர்ச்சிக கழகம்(SIDCO) நிறுவனங்களின் கூட்டுமுயற்சியில் 
்தமிழ்நொடு ்பொலிமர் க்தொழிற்பூங்கொ (Tamilnadu Polymer 
Industries Park) ஒன்டற 243.78 ஏககர் ்பரப்்ப�வில் 217 
மகொடி ரூ்பொய மதிப்பீட்டில் அடமககக கைந்த அதிமுக 
ஆட்சியில் திட்ைமிைப்்பட்ைது. இத்திட்ைத்திற்கு 2019ம் ஆணடு 
்தமிழ்நொடு மொநில சுற்றுச்சூழல் ்தொககமதிப்பீட்டு ஆடையம் 
சுற்றுச்சூழல் அனுமதிவழங்கியது.

இததிடடததிற்்கோை சுற்றுச்சூைல் அனுமதி 
விணணெப்்பததில் ��றேோை �்க�ல்்கனை 
அளித�து, திடட அனமவிடததில் இருந்� 
நீரநினைனய அழிக்்கச் சோம்பல் ்கழிவு்கனைக் 
வ்கோடடியது, அஙகீ்கோெமில்ைோ� நிறு�ைதன�க் 
வ்கோணடு EIA அறிக்ன்கத �யோர வசய்�து, மோற்று 
இடங்கள் குறிதது ஆெோயோ�து உள்ளிடட 

்கோ ெணெங்களுக்்கோ்க  இததிடடததிற்கு 
�ைங்கப்்படட சுற்றுச்சூைல் அனுமதினய 
ெததுவசய்யக் த்கோரி எணணூர ்கழுவ�ளிப் 
்போது்கோப்புப் பிெச்சோெக் குழுன�ச் தசரந்�  
செ�ணென் என்்ப�ர ்பசுனமத தீரப்்போயததில் 
மனுத�ோக்்கல் வசய்திருந்�ோர.

இமமனுமீ�ோை இறுதித தீரப்ன்பத 
வ�ன்மணடைப் ்பசுனமத தீரப்்போயததின் 
நீதிததுனறே உறுப்பிைர ெோமகிருஷ்ணென் மற்றும 
நிபுணெதது� உறுப்பிைர சதயத்கோ்போல் 
ஆகிதயோரவ்கோணட அமரவு �ைஙகியது. 
அததீரப்பில் இததிடடததிற்கு �ைங்கப்்படட 
சுற்றுச்சூைல் அனுமதினய ெதது வசய்��ோ்கவும 
திடட அனமவிடததில் இருந்� நீரநினையில் 
வ்கோடடப்்படட சோம்பல் ்கழிவு்கனை அ்கற்றி 
மறுசீெனமப்புச் வசய்து சுற்றுச்சூைல் �ோக்்க 
ஆய்வு தமற்வ்கோள்ைப் புதிய ஆய்வு எல்னை்கனை 
மோநிைச் சுற்றுச்சூைல் �ோக்்கமதிப்பீடடு 
ஆனணெயம �ைங்கத�ணடும எைவும  
அ�ைடிப்்பனடயிதைதய இததிடடததிற்்கோை 
விணணெப்்பம ்பரிசீலிக்்கப்்பட த�ணடும 
எைவும கூறேப்்படடுள்ைது. த�ன�ப்்படடோல் 
மோநிை சுற்றுச்சூைல் நிபுணெர மதிப்பீடடுக்குழு 
திடட அனமவிடதன� தநரில் ஆய்வு வசய்து 
விணணெப்்பதன�ப் ்பரிசீலிக்்க த�ணடும 
என்றும இப்்பணி்கள் அனைதன�யும ஒன்்பது 
மோ�ங்களுக்குள் முடிக்்கத�ணடும எைவும 
தீரப்பில் கூறேப்்படடுள்ைது.

�ட வசன்னையில் குறிப்்போ்க எணணூரில் 
�ங்கைது �ோழ்�ோ�ெமோை ஆற்னறேயும, 
்கடனையும, ்கழிமு்கதன�யும ்கோப்்போற்றேப் 
த்போெோடி �ரும மீை� மக்்களுக்குக் கினடத� 
வ�ற்றியோ்க இததீரப்பு அனமந்துள்ைது.

- தெய்திப்பிரிவு

திருெள்ளூரில் அளைேவிருநத  
போலிைர் வதோழிற்பூஙகைோவிற்கு ெழஙகைபபட்ட 

சுற்றுசசூழல் அனுைதி ரத்து
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ஓடிசொவின் மகொரொபுட் மொவட்ைம்; ்பழங்குடி மககள் 
அதிகம் வசிககும் கொடுகள் நிடறந்த பிரம்தசம் அது! அங்மக 
உைவுககொக ஏம்தொ ஒன்டறப் க்பொறுககி வநது சிறு உரலில் 
இட்டு இடித்துக ககொணடிருந்தொர் அந்த முதியவர். அருகில் 
கசன்று ்பொர்த்்ததில் ஆச்சரியம்: அடவ எறும்புகள்!

"எறுமபு்கனை நோங்கள் ்கோைம ்கோைமோ்க 
உணெ�ோ்கக் வ்கோள்கிதறேோம. சற்தறே ்கோெமோ்க 
இருக்கும இது, �யிற்றின் அமிைத�ன்னமனய 
குணெமோக்கும; ்கண்போரன�னயக் கூடடும" 
என்றேோர. இ�ற்்கோ்கத� ்கோடு்களில் வசன்று 
இனை்கனை இனணெதது மெங்களில் கூடு ்கடடும 
சுளுக்ன்க எறுமபு்கனை, அ�ற்றின் வ்கோடும �லி 
வ்கோடுக்கும ்கடி்கனையும வ்போருட்படுத�ோது 
தச்கரிக்கிறேோர்கள் இந்� மூத�க்குடி்கள்.

எறுமபு்களுக்கும மனி�ர்களுக்கும இருக்கும 
வ�ோடரபு நீணடது! உைகில் மு�லில் மனி�ர 
த�ோன்றிய ஆப்பிரிக் ்க்கணடததில்,  ஆளுயெதன� 
விடவும உயெமோை எறுமபுப் புற்று்கள் உணடு; 
அஙகுள்ை ்பல்த�று ்பைஙகுடி இைக்குழுக்்களுக்கு 

எறுமபு்கள் வ�ய்�ங்கள் த்போன்றேன�. தமற்கு 
ஆப்பிரிக்்கோவின் ஒரு குறிப்பிடட ்பைஙகுடியின் 
நமபிக்ன்க என்ை வ�ரியுமோ: இவவுைத்க 
எறுமபின் ்கழிவில் இருந்து த�ோன்றியது�ோன் 
என்்பத� அது!

எறும்பும் நோமும்:

�மிை்கததிலும எறுமன்பச் சுற்றி ்பல்த�று 
வ�ோன்மங்களும, ்கருததுக்்களும உணடு. இயற்ன்க 
்கோடசி்கள் ்பை�ற்னறேத �ன்ை்கதத� வ்கோணட 
சங்க இைக்கியங்களில் எறுமபு்கள் ்பற்றிக் 
குறிப்பு்கள் இருக்கின்றேை. எறுமபின் சிறிய 
உரு�தன� உரு�்கமோக்கிய ்போடல்்கள் இனடதய 
பின்�ரும ்போடல் எறுமபின் இயல்ன்பக் 
்கோடடுகிறேது:

க்பொயயொ எழிலி க்பயவிை மநொககி 
முட்டைக ககொணடு வற்புலஞ மசரும் 
சிறு நுண கைறும்பின்

- புறநொனூறு 173

  அெர போரதி

வொர்லி ்பழங்குடி மககளின் எறும்புப்புற்று ஓவியமொய!

பூச்சிகளுக்குமான பூவுைகு 
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அ�ோ�து, எறுமபு்கள் �ம முடனட்கனை 
எடுததுக் வ்கோணடு சற்று தமடடுநிைததுக்குச் 
வசன்றேோல் மனை வ்பய்யவுள்ை�ோ்க அ�ன் 
�ோழ்வியனை அறிந்திருந்� ஒரு ்கவிஞன் 
்போடியிருக்கிறேோன்.

வ்போதின்க மனையில் �சிக்கும ்கோணிப் 
்பைஙகுடியின் ்போடல் ஒன்னறே எழுத�ோைர 
நக்கீென் �ன் "எறுமபு்கள்: ஆறு்கோல் மனி�ர்கள்" 
நூலில் வசோல்கிறேோர. எறுமபு ்கடித� சிறுமிக்கு 
ஆறு�ல் �ரு�துத்போல்,

‘மசட்ைொ சுகமொன்னு மசொதிச்ச மசொனொன்  
மசச்சி சுகமொன்னு மசொதிச்ச மசொனொன்  
்தம்பி சுகமொன்னு மசொதிச்ச மசொனொன்  
்தங்கக சுகமொன்னு மசொதிச்ச மசொனொன்...'

என்று நீள்கிறேது ்போடல்.

இதில் தசோைோன் என்்பது எறுமபு. தசோைோன் 
சிறுமினயக் ்கடிக்்கவில்னையோம; மோறேோ்க நைம 
விசோரிக்்க �ந்திருப்்ப�ோ்கச் வசோல்கிறேது 
இவ�ைகிய்போடல்! இது மடடுமல்ைோது, 
உை�ர்கள் நிைத�டி நீர அறிந்து கிணெறு 
த�ோணடவும எறுமபுக் கூடடங்கனைப் 
்பயன்்படுததியுள்ைைர. கிணெறு த�ோணடத 
வ�ரிவு வசய்� நிைததில், மு�ல் நோள் மோனைதய 
�ோனிய �ன்க்கனைத தூவிவிடு�ர. அவவிடததில் 
கீதை நீர இருந்�ோல் எறுமபு்கள் அஙத்கதய புற்று 
த�ோணடித �ோனியங்கனைச் தசமிக்கும. 
அவ� ோறு  இல்னைவயனில் ,  அன� 
�ோனியங்கனைச் தசரதது புற்றேனமத� இடததில் 
த�ோணடி கிணெறு உரு�ோக்குகிறேோர்கள் உை�ர்கள்! 
்பைஙகுடி்களின் ்போடல்்களும, உை�ரின் 
மெ்பறிவும நமக்கு உணெரதது�து இன�தய: 
சூைலில் எறுமபு்களின் �ோக்்கதன�க் குறிதது 
வ�ோன்றுவ�ோடடு நோம அறிந்து�ந்திருக்கிதறேோம. 
எறுமபு்கள், வீடடில் மனி�ர்களுக்குச் சு்கோ�ோெக் 
த்கடு வினைவிக்கும  மூடனடபூச்சி, ்கெப்்போன் 
த்போன்றேன�்களின் முடனடனய த�டனடயோடும 
்கோ�ைர்கள்; மணனணெ அ்கழ்ந்து புற்று 
்கடடுமத்போது  கீதையுள்ை சத�ோை மணனணெ 
தமல் தநோக்கித �ந்து�ைம தசரக்கும னமக்தெோ 
ஏரக் ்கைப்ன்ப்கள்!

இப்்படியோ்க எறுமபு்கள் குறித� அறின�க் 
வ்கோணடிருந்� நமமினடதய, �ற்்கோைததில் 
ஏெோைமோை ஐயங்களும, அறிவுக்குப் புறேம்போை 
வசய்தி்களும ்பெவியுள்ைை என்்பது த��னை. 
நவீை �ோழ்க்ன்க முனறே உணடோக்கிய 
த�ன�்கைோல், இயற்ன்கதயோடு இனணெந்து 
�ோழும �ோய்ப்ன்ப விடடு நோம வ�கு�ோ்க 
விைகியன� இ�ற்கு முக்கியமோை ்கோெணெமோ்க 
நோன் ்போரக்கிதறேன்.

நம்மிதடயய எறும்பு்கள் குறிததுள்ை கபோதுவோை சி� 
ய்கள்வி்களும், அதன் விதட்களும் கீயழ:

1. எறும்பும் கரையொனும் தநருங்கிய 
த�ொடர்புரடய பூச்சிகளொ?

புற்று அனமத�ல், சமூ்கமோ்க �ோழ்�ல் என்று 
சிை ஒற்றுனம்கள் இருந்�ோலும எறுமபும, 
்கனெயோனும வநருஙகிய பூச்சியிைங்கள் அல்ை! 
்கனெயோன் ்கெப்்போன் பூச்சி்கதைோடு 
வ�ோடரபுனடய இைம (order Blattodea); 
எறுமபு்கள், த�னீ-குைவி இைங்கதைோடு 
வ�ோடரபுனடயன� (order Hymenoptera).

2. ஈெல் எறும்பினமொ?

மனைக் ்கோைததில் விைக்கு்கள் தநோக்கி 
்பறேந்து�ரும ஈசல்்கள், உணனமயில் Winged ter-
mites என்று ஆஙகிைததில் அனைக்்கப்்படும சிறேகு 
முனைத� ்கனெயோன்்கள்!  எறுமபு்களில் ெோணி 
எறுமபுக்கும, சிை�ன்க ஆண்களுக்கும �ோன் 
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சிறேகு முனைக்கின்றேை. ஓரிடததில் இருந்து 
த�றிடததுக்குப் புற்னறே அனமக்்கச் சிறேகு 
முனைத� ெோணி எறுமபு்கள் வசல்கின்றேை. 
இன� ஈசல்்கள் அன்று.

எறுமபு்கனை அனடயோைம ்கோணெ 
இவவிெணனடயும ்க�னிக்்க த�ணடும.

 L த்போன்று �னைந்� உணெரவ்கோமபு்கள்.

 �னைக்குக் கீதை உடல் மி்கவும வமலிந்து 
பின்ைர �டித� �யிறு.

 ்கனெயோனுக்கு இன� இெணடுதம 
இருக்்கோது.

3. �ன் எரடரய விட எத�ரன மடங்கு 
எரடரய எறும்புகள் தூககெல்்லது?

எறுமபு்கள் திைசரி �ம கூடடுக்கு/புற்றுக்கு 
உணெவுவ்கோணடு வசல்்பன�; இனை்கள், இறேந்து 
மக்கும உயிர்கள், மற்றே பூச்சி்களின் இைரி்கள் 
என்று இன� அன்றேோடம �ோனட்கைோல் (man-
dibles) தூக்கும ்போெங்கள், �ம எனடனய விடப் 
்பை மடஙகு அதி்கம உள்ைன�! வ்போது�ோ்கத 
�ம எனடனயவிட 20 மடஙகு அதி்க எனட 
தூக்கும எறுமபு்கனைப் ்பதிவு வசய்துள்ைைர 
அறிவியைோைர்கள். இது கிடடத�டட ஒரு 
செோசரி மனி�ன், 1500 கிதைோ எனட வ்கோணட 
்கோனெ தூக்கு��ற்குச் சமம!

ஒரு �ன்கயில் ்போரத�ோல் இன� இெணடும 
வ�ோடரபில்ைோ� ஒப்பீடு�ோன்! மனி�ர்கள் 

எனடனய முதுகிதைோ/�னையிதைோ சுமந்து 
வசல்ைத த�ோள், ன்கத�னச்கள் உ�வுகிறேது. �ம 
முன்னிரு ்க ோல்்கனையும ,  �லு�ோை 
�ோனடனயயும வ்கோணதட எனட சுமக்கும 
எறுமபு்களுக்த்கோ, �ோய்க்கு அருகிலுள்ை 
நுண�னச்கள் மடடுதம உ�வுகின்றேை. இந்�த 
�னச, அ�ன்  �னையின் ்கோல் ்பஙகு எனடனயக் 
வ்கோணடது! மி்கச்சிறிய அைவுள்ை �னசநோர்கள் 
�ரும சக்தி, அத� விகி�ததில் வ்பரிய �னச 
வ்கோடுக்கும சக்திக்கு இனணெயோ்க இருப்்பதில்னை 
(Not proportional). இதுத� நமக்கும, சிறிய 
உயிர்கைோை எறுமபுக்கும உள்ை த�று்போடு. 
்பரிணெோம �ைரச்சியின் அடிப்்பனடயில் �ம 
த�ன�்கனைக் வ்கோணதட உயிரிைங்கள் 
�்க�னமததுக் வ்கோள்கின்றேை. இ�ன் 
அடிப்்பனடயில் எறுமபு்கனைப் ்பற்றி தமலும 
அறிய உ�வும ்கோவணெோளி ்கடடுனெ முடிவிலுள்ை 
QR த்கோடில்்கோண்க [1].

5. எல்்லொ எறும்பு இனங்களும் 
மனி�ர்கரளக கடிககுமொ?

கிடடத�டட அனைதது எறுமபிைங்களும 
(71%) ்கடிக்கும வ்கோடுக்கு த்போன்றே உறுப்பினை 
(stinger) வ்கோணடன�தய. அன� நம த�ோலின் 
தமைடுக்ன்கக் கிழிக்கும த்போது நமக்கு �லி 
உணடோகிறேது. மி்கச்சிறிய அைவிைோை 
எறுமபு்கள் நமனமக் ்கடித�ோலும, அன� 
த�ோைடுக்ன்க மீறிச் வசல்லும அைவுக்கு 

்தொடைக�ொல் எடைதூககும் எறும்பு
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இருப்்பதில்னை என்்ப�ோல் நமக்கு அன� 
்கடிப்்ப�ோ்கத த�ோன்று�தில்னை.

6. எறும்புககடி விஷமுள்ள�ொ?

எறுமபு்களில் formic acid என்னும அமிைம 
உணடு. உயிர த்போக்கும விஷம இல்னை 
எனினும, வ்கோடுக்கில் இருந்து வ�ளி�ரும 
அமிைம, ்கடித� இடததில் எரிச்சனையும, 
வ்போறுக்்க முடியோ� �லினயயும ஏற்்படுததுகிறேது;  
த�ோல் �டிததும, சி�ப்்போ்கவும மோறே �ோய்ப்புணடு. 
இவ�ன்கக் ்கடிக்கு ்கற்றேோனைசோறு பிழிந்�ோல் 
�லி குனறேயும.

7. வீட்டில் எறும்ரபக கட்டுப்படுத�  
என்ன ெழி?

்கெப்்போன்பூச்சி, மூடனடப்பூச்சி, வ்கோசு 
த்போன்று மனி�ரின் உடல்நைததுக்குத தீஙகு 
வினைவிப்்பை அல்ை என்றேோலும, உணென� 
மோசு்படுததியும, சிை சமயம நமனமக் ்கடிததும 
இனடயூறு வசய்்பன� எறுமபு்கள். நம வீடனடக் 
்கடடு��ற்கு முன்பிருந்த� அது எறுமபின் 
நிைம�ோன். அ�ன் நிைததில் இருந்த� அ�னை 
வ�ளிதயற்றேத துடிக்கும நோம ன்கயோளும 
யுக்தி்கள் ்பை �ன்கயில் நமக்த்க ஊறு 
வினைவிப்்பன�. எறுமபு்கனைக் வ்கோல்ை நோம 
உ்பதயோகிக்கும ஹிட, த்ப்கோன் த்போன்றே 
ெ ச ோ யைத  வ �ளிப்்ப ோன்்கைோல்  ந ம 
சு�ோசமணடைததுக்கும �ோன் த்கடு! வீடடுக்குள் 
எறுமபு்கனைக் ்கடடுக்குள் ன�க்்க எளினமயோை 
�ழி்கள் ்பை உணடு: உணெவுப் ்பணடங்கனை 
அ�ன் �ோசனை வ�ளிதயறேோ��ோறு மூடி 
ன�த�ல், வீடடில் சு�ருக்கும, �னெக்கும 
இனடயிலுள்ை சிறு இனடவ�ளி �ழிதய 
எறுமபு்கள் மணணுக்்கடியில் இருந்து �ெ 
�ோய்ப்பு இருப்்ப�ோல், அவ�ோறு இனடவ�ளி்கள் 
இல்ைோமல் ்போரததுக் வ்கோள்ளு�ல் ஆகியை 
அ�சியம.

எறுமபு்களின் �ோசனை உணெரச்சிதய அ�ன் 
முக்கியத �்க�ல் வ�ோடரபு; எைத� அ�ன் 
�ோசனை �டயதன� நீக்கிைோதை எறுமபு்கள் 
அவவிடதன�விடடு அ்கன்றுவிடும. இ�ற்குக் 
்கற்பூெம, எலுமிச்னசப் புல் ன�ைம (Lemon grass  

oil) த்போன்றே வீடடிலுள்ை நறுமணெம மிகுந்� 
வ்போருட்கனை உ்பதயோகிக்்கைோம; சரக்்கனெ 
டப்்போவில் சிறு ்கற்பூெததுணனடப் த்பப்்பரில் 
்கடடித்போடடு ன�த�ல் த்போன்றே எளிய 
முனறேயில் எறுமபு்கனைத �விரக்்கைோம.

நம்ரமச் சுற்றி கொணப்படும் எறும்பினங்கள்:

ந்கெம, கிெோமம என்றே விததியோசம இல்ைோமல் 
�மிை்கம முழுக்்கக் குனறேந்�து 5 மு�ல் 10 
எறுமபிைங்கனைக் ்கோணெமுடியும. நம ஊருக்த்க 

மமலும் வொசிகக:
எறும்புகளின் கவகு நுட்்பமொன உலகம், 

உணடமயில் ஒரு பிரம்மொணைமொன இயற்டக 
உணடம. ஒன்றிரணடு கட்டுடரகள் அறிமுகம் ்தர 
உ்தவுமம அன்றி, அடவகட�ப் ்பற்றி ஆழமொன 
அறிவுககு வொசிப்புத் ம்தைல் அவசியம். ஆங்கிலத்தில் 
்பரிைொமவியலொ�ர் E.O.Wilson எழுதிய எறும்புகள் 
குறித்்த நூலொன “The Ants” ஆயவ�விலும், 
ஜனரஞசகமொன வொசிப்புககும் ஏற்றக்தொருநூல். 
எறும்புகள், ம்தனீககள் ம்பொன்ற சிறுபூச்சிகளின் 
இயல்பு குறித்து அறிய உலககமங்கும் நைத்்தப்்பட்ை 
எளிய ஆயவுகட�ப் ்பற்றிப் ம்பசும் நூலொன “Exper-
iments in Animal Behaviour-Cutting edge research 
in Trifling cost” இலவசத் ்தரவிறககத்துககு 
இடையத்தில் கிடைககிறது. எறும்புகள் வொசடன 
ககொணடு்தொன் ்பயணிககிறது என்று கணடுபிடித்து 
எப்்படி, ம்தனீககளுககு நிறங்கள் க்தரியுமொ ம்பொன்ற 
்பல மகள்விகளுககு உலகம் முழுகக அறிவியலொ�ர்கள் 
நைத்திய எளிய ஆயவுகட�ப் ்பற்றி சுவொரஸ்யமொக 
எழுதியுள்�ொர் ம்பரொசிரியர் ரொகமவநதிர கைககர். 
இநநூடலத் ்தரவிறககம் கசயயக கட்டுடரயின் 
இறுதியிலுள்� QR மகொடைககொணக [3]

்தமிழில், எழுத்்தொ�ர் நககீரன் அவர்கள் எழுதிய 
“எறும்புகள்: ஆறுகொல் மனி்தர்கள்” என்னும் சிறுநூல் 
எறும்புகட�ப் ்பற்றிய எளிய அறிமுகத்ட்தத் ்தரும் 
என்றொலும்,  அறிவியல் பூர்வமொக எறும்புகட� 
அணுகும் நூல்கள் அதிகம் இல்டல. ்தற்கொலஅறிவியல் 
மொற்றங்களுககு ஏற்்ப நொம் கணைறிந்த உணடமகட�த் 
்தமிழில் நூலொக எழு்த மவணடிய கட்ைொயம் இருககிறது.
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த�டனடயோடி உயிரிைங்கள் அ�ற்னறேத 
�விரக்கும. அத�த்போை, எறுமபுத்போல் இருக்கும 
சிைந்தி்கள், எறுமபு்களின் ஊதட வசன்று 
அ�ற்னறே   த�டனடயோடவும இந்� அனமப்பு 
உ�வுகிறேது.

அடுததுெரும் கட்டுரையில்  
ெணணததுப் பூச்சிகள் சிறகடிககும்...!

உரிய இயல்பிைங்கள் �ோணடியும ்பல்த�று 
�ன்கயோை அயல் எறுமபு (exotic species) 
இைங்களும இஙகுணடு. இன� ஆப்பிரிக்்கோ, 
அவமரிக்்கக் ்கணடங்களில் இருந்து இஙத்க 
�ந்�ன�; ்கப்்பல்/விமோை செக்கு்கைோல் உை்கம 
முழுக்்க இவ�ோறு ்பல்த�று அயல் எறுமபிைங்கள் 
்பெவியுள்ைை. “பிள்னையோர எறுமபு” (Longhorn 
crazy ant) என்று ்பெ�ைோ்க அனைக்்கப்்படும 
எறுமபிைதன�த �மிை்கம முழுக்்கக் ்கோணெைோம; 
வ்கோடுக்கு இல்ைோ� �ன்க எறும்போை இது 
்கடிக்்கோது. ்கல்லுக்கு அடியில், ்படடுப்த்போை 
மெக்்கடனட்களில், ்கடடிடங்களில் �னெயில் 
கூடனமக்கும �ன்க இது.

சுள்ைோன் என்று அனைக்்கப்்படும Pharaoh 
ants உைகிதைதய அதி்கம ்கோணெப்்படும 
எறுமபிைம; �னெயில் கூடனமக்கும இைமோை 
இது, ஒன்றுக்கும தமற்்படட ெோணி எறுமபு 
உள்ை சமூ்க அனமப்ன்பக் வ்கோணடது; அ்போயம 
தநருமத்போது சிறு சிறு ்கோைனி்கைோ்கப் பிரிந்து 
வசல்ை இந்�த �்க�னமப்பு உ�வுகிறேது.

இனை்கனை இனணெததுக் கூடனமக்கும weav-
er ant ஐமுசுறு எறுமபு என்றும, வசஞ்சுளுக்ன்க 
என்றும சிை இடங்களில் அனைக்கிறேோர்கள்.  
இன� �விெக் ்கடவடறுமபு(carpenter ant), 
்கருப்பும சி�ப்பும ்கைந்� வ்பரிய சுள்ைோன் 
எறுமபு (Arboreal bicolored ant) மு�ைோைன�்கனை 
நம வீடடிதைதய ்கோணெைோம. தமலும �மிை்கம 
மற்றும அணனட மோநிைங்களில் உள்ை எறுமபு 
இைங்கனைக் குறித� ஆய்வின் சுடடி 
்க ட டு ன ெ யி ன்  மு டி வி லு ள் ை  
QR த்கோடில் ்கோண்க.

யபோலி  எறும்பு்கள்!

வ்போது�ோ்கப் பூச்சி்கள் உைகில் எறுமபு்கனைக் 
வ்கோன்றுணணும த�று பூச்சி்கள் குனறேவு. 
்கோெணெம, எறுமபு்களின் சமூ்கமோய்ப் த்போெோடும 
குணெமும, அ�ன் வ்கோடுக்கும �ோன். இ�ைோதைதய 
எறுமபு்கனைப் த்போன்று �ம உரு�தன�த 
� ்க�னமததுக்வ்க ோணட பூச்சி்களும , 
எடடுக்்கோலி்களும உை்கம முழுக்்க உணடு. Mim-
ics என்றேனைக்்கப்்படும ஒப்புப் த்போலி்கள், 
எறுமபு்கனைப் த்போைத� இருப்்ப�ோல், 
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அனல் மின் நிடலயங்களில் இருநது வரும் கொற்று மொசிடனக 
கட்டுப்்படுத்தும் க்பொருட்டு 2015ம் ஆணடு அனல்மின் நிடலயங்களுககொன 
புதிய மொசுக கட்டுப்்பொடு விதிகட� ஒன்றியச் சுற்றுச்சூழல் அடமச்சகம் 
அறிவித்்தது. புதிய விதிகளின் ்படி அனல் மின் நிடலயங்களில் FGD(Flue 
Gas Desulfurizer) எனப்்படும் கொற்று மொசு கட்டுப்்படுத்தும் கருவி க்பொருத்்தப்்பை 
மவணடும்.

புதிய விதிமுனறே்கனை நனடமுனறேப்்படுத� மு�லில் 2017ம 
ஆணடு �னெ அ�்கோசம வ்கோடுக்்கப்்படடிருந்� நினையில் 
அடுதது �ந்� அறிவிப்பு்களின் மூைம அந்� ்கோைக்வ்கடு 2024/25 
�னெ நீடடிக்்கப்்படடது.இது மடடுமல்ைோமல் அடுத�டுத� 
அறிவிப்பு்களில் அைல் மின் நினைய நிறு�ைங்களுக்குச் 
சோ�்கமோ்க நினறேய �ைரவு்கள் வ்கோணடு�ெப்்படடை.

்கடந்� 01.04.2021  அன்று வ�ளியோை அறிவிப்பில் அைல் 
மின் நினையங்கள் மூன்று பிரிவு்கைோ்கப் பிரிக்்கப்்படடு 
ஒவவ�ோரு பிரிவிற்கும ஏற்றேோல் த்போை புதிய விதிமுனறே்கனை 
நனடமுனறேப்்படுத�க் ்கோைநீடடிப்பும �ைங்கப்்படடிருந்�து.
இ�ன் ்படி �னைந்கர வடல்லியில் இருந்து ்பதது கிதைோ மீடடர 
சுற்றேைவில் இருக்கும அல்ைது 10 இைடசததுக்கும தமல் மக்்கள் 
வ�ோன்க உள்ை ந்கெங்களில் இருக்கும அைல் மின் 
நினையங்கனை  A பிரிவிலும. ஏற்்கைத� அதீ�க் ்கோற்று 
மோசிைோல் அ�திப்்படும மோசனடந்� ந்கெங்களில் உள்ை 
அைல் மின் நினையங்கள் B பிரிவிலும,நோடடின் மற்றேப் 
்பகுதி்களில் உள்ை அைல் மின் நினையங்கள் C பிரிவிலும 
�னெயனறே வசய்யப்்படடிருந்�ை.

அ்னல் மின 
நிளைேக் 
கைோற்று ைோள்சக் 
குளைக்கை 
்ைலும் 
15 ஆண்டுகைள் 
கைோை நீடடிபபுக் 
்கைடகும் 
எரி்சக்தித்துளை

பிரபோ்கரன் வீரஅரசு
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இதில் A பிரிவிற்கு 2022 �னெயிலும,  B 
பிரிவிற்கு 2023 �னெயிலும,   C பிரிவிற்கு 2024 
�னெயிலும ்கோை அ�்கோசம நீடடிக்்கப்்படடிருந்�து.
இந்நினையில் 03.05.2022 அன்று, வ்கோதெோைோ 
வ்போதுமுடக்்கம, FGD ்கருவியின் வினைதயற்றேம 
மற்றும �டடுப்்போடனடயும ்கெணெம ்கோடடி, C 
பிரிவின் கீழ் �ரும அைல் மின் நினையங்களுக்கு 
2035 �னெ ்கோை அ�்கோசதன� நீடடிக்்க 
த�ணடும எைஒன்றிய எரிசக்தி அனமச்ச்கம 
த்கோரியுள்ைது. இந்�க் த்கோரிக்ன்கனயச் 
சுற்றுச்சூைல் அனமச்ச்கம ஏற்றுக்வ்கோணடோல் 
வ்போது மக்்களின் நைன் மற்றும சுற்றுச்சூைல் 
நைனில் ஒன்றிய அெசிற்கு எவவி� அக்்கனறேயும 
இல்னை என்தறே அரத�ம.

த்போகிறேது என்றேோல் இந்� விதி முனறே்கள் 2015ல் 
வ்கோணடு �ந்��ற்்கோை அரத�தம இல்னை.2035ம 
ஆணடு �னெ அைல் மின் நினையங்கள் ்கோற்று 
மோசு ்கடடு்போடடுக் ்கருவி்கள் வ்போருத�ோமதை 
வசயல் ்படும என்றேோல், ்கோைநினை மோற்றேதன� 
மடடுப்்படுத� பிெ�மர தமோடி க்ைோஸ்த்கோவ 
்கோைநினை மோநோடடில் வ்கோடுத� �ோக்குறுதி்கள் 
என்ை ஆ�து?

பிெ�மரின் ்பஞ்சமிர� �ோக்குறுதி்களின் ்படி 
இந்தியோ 2030ம ஆணடிற்குள் 50% புதுபிக்்கத�க்்க 
ஆற்றேலுக்கு மோறே த�ணடும. நோடடின் 78% அைல் 
மின் நினையங்கள் C பிரிவில் �ோன் உள்ைது. 
Cபிரிவில் உள்ை அைல் மின் நினையங்கள் 2035 
�னெ புதிய விதிமுனறே்கனை நனடமுனறே்படுத�ோது 

தமிழ்நோட்தடப கபோறுததவதரயில் கசயல்போட்டில் உள்ை 40 அைல் மின் நித�ய 
அ�கு்களில், 16 அைல் மின் நித�ய அ�கு்கள் C பிரிவில் வதரயதற 

கசய்யபபட்டுள்ைது. 

இது வ�ோடர்போ்க எரிசக்தி அனமச்ச்கம 
வ�ளியிடடுள்ை அலு�ை்கக் குறிப்பில் இ�ற்கு 
முன் FGD அனமப்ப்்ப�ற்கு ஒரு வம்கோ �ோடடுக்கு 
0.39 த்கோடி வசை�ோைது , �ற்வ்போழுது நோடு 
முழு�தும நிைவும �டடுப்்போடடின் ்கோெணெமோ்க 
ஒரு வம்கோ �ோடடுக்கு FGD அனமப்்ப�ற்கு 1.14 
த ்க ோடி வசை�ோ��ோ்கவும இ�ைோல் 
வ்கோடுக்்கப்்படட ்கோை அ�்கோசததிற்குள் FGD 
வ்போருதது�து சிக்்கைோகி இருப்்ப�ோ்கத 
வ�ரிவிக்்கப்்படடுள்ைது.

இதுமடடுமல்ைோமல்  வ்க ோ த ெ ோைோ 
வ்போதுமுடக்்கதின் ்கோ ெணெமோ்க  F G D 
வ்போருதது�தும அ�ற்்கோை திடடமிடலும 
்போதிக்்கப்்படடுள்ை�ோ்கவும அ�ைோல் அனைதது 
அைல் மின் நினையங்களுக்கும FGD  
வ்போருதது��ற்குக் கூடு�ல் இெணடு ஆணடு்கள் 
்கோை அ�்கோசமும, C பிரிவு அைல் மின் 
நினையங்களுக்கு 2035 �னெயில் ்கோை அ�்கோசமும 
த�ன� எைக் கூறேப்்படடுள்ைது.

2035ம ஆணடு �னெ இந்� அைல் மின் 
நினையங்கள் எல்ைோம ்கோற்னறே மோசு்படுத�ப் 

என்றேோல், நிச்சயம இந்தியோவின் ்கோைநினை மோற்றே 
�ோக்குறுதி்கள் எதுவும நினறேத�றேப் த்போ�தில்னை.

�மிழ்நோடனடப் வ்போறுத��னெயில் 
வசயல்்போடடில் உள்ை 40 அைல் மின் நினைய 
அைகு்களில், 16 அைல் மின் நினைய அைகு்கள் 
C பிரிவில் �னெயனறே வசய்யப்்படடுள்ைது. 
ஏற்்கைத� அைல் மின் நினையக் ்கோற்று 
மோசிைோல் �மிழ்நோடு ்போதிப்புக்குள்ைோகி�ரும 
சூைலில், இந்� 16 அைகு்களும 2035 �னெ 
இப்்படிதய ்கோற்று மோசுடன் இயஙகிைோல் 
மக்்களின் ஆதெோக்கியதிற்கு யோர வ்போறுப்பு?

இந்� அறிவிப்பின் மூைம அடுத� 15 
�ருடங்களுக்கு இந்� அைல் மின் நினையங்கள் 
சூைனையும மக்்களின் ஆதெோக்கியதன�யும 
சீரகுனைக்்கத �ோன் த்போகிறேது எை ஒன்றிய அெசு 
மனறேமு்கமோ்கக் கூறி இருக்கிறேது. இவ�ோறு அைல் 
மின் நினையங்களின் �சதிக்்கோ்க மக்்களின் 
ஆதெோக்கியதன�யும சுற்றுச்சூைனையும 
்பலியோக்கும இந்� ்கோை அ�்கோச நீடடிப்பினை 
ஒன்றிய அெசின் சுற்றுச்சூைல் துனறே நிெோ்கரிக்்க  
த�ணடும.
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கூ ைங்கு�ம் அணுவுடலககு எதிரொக அ்தன் 
சுற்றுவட்ைொரத்தில் உள்� மககள்  கைலினுள் இறங்கிப் 
ம்பொரொடிகககொணடிருககும் மநரத்தில் இநதிய ஆளும் வர்ககம், 
நடுத்்தர வர்ககம், ஒன்றிய மற்றும் மொநில அரசுகள் மகட்ை ஒமர 
ஒரு மகள்வி “அப்ம்பொ வ�ர்ச்சி மவணைொமொ?” என்்பம்த. இந்தக 
மகள்வி இன்றும் மகட்கப்்பட்டுக ககொணமை ்தொன் இருககிறது. 
“சூழலுககுத் தீங்கு என்று அடனத்ட்தயும் எதிர்த்்தொல் வ�ர 
மவணைொமொ? வ�ர்ச்சி மவணைொமொ? அடனவரும் 
கற்கொலத்துககுப் ம்பொயவிை மவணடுமொ?” என்்பது ஒவ்கவொரு 
ம்பொரொட்ைத்தின் ம்பொதும் ஏம்தொ ஒரு மூடலயில் இருநது 
ஒலித்துக ககொணமை இருககிறது. உணடமயொகமவ 
வ�ர்ச்சிடய மககள் ஏன் எதிர்கக மவணடும்? இந்த 
வ�ர்ச்சியின் அடிப்்படை ்தொன் என்ன? இ்தடனப் புரிநது 
ககொள்ளு்தல் அவசியம் ஆகிறது.

வைர்சசியும் வைர்சசிவோதமும்:

இெணடோம உை்கப்த்போர முடிந்� பின்பு 
ஐதெோப்பியக் ்கோைனியோதிக்்கததில் இருந்து 
ஒவவ�ோரு நோடோ்க விடு�னை வ்பறேத து�ஙகியது. 
ஆசிய, ஆப்பிரிக்்க நோடு்களின் விடு�னை உை்கப் 
வ்போருைோ�ோெ �ெைோற்றில் புதியத�ோர 
அததியோயதன�த து�ஙகியிருந்�து. வநடுங்கோைமோ்க, 
ஏன் நூற்றேோணடு்கைோ்க வ்போருைோ�ோெ 
மந்�நினையிலும த�க்்கததிலும இருந்� இக்்கோைனி 
நோடு்கள், அெசியல் விடு�னைக்குப் பின் புதிய 
உதத�்கதத�ோடு சமூ்க-வ்போருைோ�ோெ �ைரச்சினய 
எதிரதநோக்கித திடடங்கள் �குக்்க து�ஙகிை. 
இந்நோடு்களுக்கு �ைரச்சிக்்கோைத த�ன� இருந்�து 
என்்பது எவவி�ததிலும மறுப்்ப�ற்கில்னை. 
ஆைோல் இந்� �ைரச்சியின் த�ன�னய 
மு�ைோளிதது�மும தமற்்கததிய மு�ைோளிதது� 
நோடு்களும உடகிெகிததுக்வ்கோணடை என்்பது 
�ோன் ்க�னிக்்கப்்பட த�ணடியது. இது 

ெைர்சசிெோதம்  
இனி வ்சல்ைோது!

த. ஹரி போரதி
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மு�ைோளிதது� �ைரச்சினய உை்கைோவிய 
�ைரச்சியின் மோதிரியோ்கக் ்கடடனமத�ை.

1949ஆம ஆணடு அவமரிக்்க அதி்பர வஹன்றி 
டருமன் (Henry Truman), புதி�ோ்க விடு�னை 
அனடந்� நோடு்கனை ‘�ைரச்சியனடயோ�’ அல்ைது 
‘�ைரச்சி குன்றிய நோடு்கள்’ (Underdeveloped) என்று 
அறிவிக்கிறேோர. அந்� நோடு்களின் �ைரச்சிக்கு 
அவமரிக்்கோ உ�வும என்றும கூறுகிறேோர. இ�ன் 
பின்பு �ோன் ‘�ைரச்சி’ என்றே ்ப�ம உை்க அைவில் 
்பெ�ைோ்கப் த்பசப்்படுகிறேது. ஐக்கிய நோடு்கள் சன்ப, 
உை்க �ஙகி, சர�த�ச நிதி நிறு�ைம (International 
Monetary Fund) த்போன்றே உை்க அனமப்பு்கள் 
‘�ைரச்சிக்்கோை’ அடிப்்பனட்கனை ஆெோயவும, 
அ�ன் வசயல்திடடங்கனை �குக்்கவும 
து�ஙகுகின்றேை .  இ ந் �  �ைர ச்சியின் 
வசயல்திடடங்கள் வ�ோழில்மயமோக்்கல் , 
ந்கெமயமோக்்கல், சந்ன�ப் வ்போருைோ�ோெம, 
்கடடுப்்போடற்றே உற்்பததி மற்றும மு�ைோளிதது�ம 
என்னும தமற்்கததிய/ஐதெோப்பிய மோதிரினய 
முன்ன�த�ை.

இஙகு �ோன் �ைரச்சிக்்கோை த�ன�யும 
வசயல்திடடங்களும, மு�ைோளிதது�தன� உைகில் 
�க்்கன�ப்்ப�ற்்கோை �தது�ோரத� அடிப்்பனடயோய் 
மோறிப் த்போயிை. மு�ைோளிதது�ததினை எதிர 
த்கள்வி த்கட்கோமலும மோற்று இல்ைோ� ஒரு சமூ்கப் 
வ்போருைோ�ோெ உற்்பததி முனறேயோ்கவும 
மோற்று��ற்்கோை அடிப்்பனட அஙகீ்கோெதன� இந்� 
‘�ைரச்சி �தது�ம’ அளித�து. �ைரச்சி�ோ�ம 
(Developmentalism) பிறேந்�து!

அ�ன் உரு�ோக்்கததின் தநோக்்கதம , 
மு�ைோளிதது�ததில் மடடும �ோன் �ைரச்சி 
சோததியம என்்பன� நம்ப ன�தது; மோற்று இல்ைோ� 
வ்போருைோ�ோெ அனமப்்போ்க மு�ைோளிதது�தன� 
நிறுவு�து �ோன். அ�னை �ைரச்சி�ோ�ம ்கடந்� 
50 ஆணடு்களுக்கும தமைோ்க சிறேப்்போ்கவும 
வசய்து�ந்�து. ‘The Development Dictionary’ என்றே 
புத�்கததின் முன்னுனெயில் அ�ன் ஆசிரியர 
உல்ப்்கோங சோக்ஸ் (Wolfgang Sachs) இவ�ோறு 
எழுதுகிறேோர.

“உை்கப்த்போர்களுக்குப் பிந்ன�ய உைகில், 
மூன்றேோம உை்க நோடு்களுக்்கோை ்கைங்கனெ 
விைக்்கமோ்க ‘�ைரச்சி�ோ�ம’ இருந்�து. 
மக்்கைோடசிதயோ சர�ோதி்கோெதமோ, எது�ோ்க 

இருப்பினும இந்நோடு்களுக்கு முக்கிய குறிக்த்கோைோ்க 
�ைரச்சிதய கூறேப்்படடது. அத�னை தியோ்கங்களும 
அந்� குறிக்த்கோனை அனடயத� வசய்யப்்படடது. 
நோன்கு �சோப்�ங்களுக்குப் பிறேகும, முன்பிருந்� 
அத� தூெததிதைதய இருக்கும �ைரச்சி என்னும 
அந்�க் குறிக்த்கோனை மூன்றேோம உை்க நோடு்களின் 
அெசு்களும, மக்்களும ்போரத� �ணணெம உள்ைைர. 
அந்� ்கைங்கனெ விைக்்கம ஒரு த்பரிருளில் மனறேந்து 
வ்கோணடிருக்கிறேது.”

இருபதோம் நூறறோணடின் ெதம்:

இதில் இந்� �ைரச்சிக்்கோ்கத தியோ்கம வசய்ய 
‘ன�க்்கப்்படட’ மக்்கள் அனைதது நோடு்களிலும 
ஒடுக்்கப்்படட ,  சுெணடப்்படட/்படுகிறே 
மக்்கைோ்கத� இருக்கின்றேைர. இந்தியோ உை்க 
அைவில் வ்பரும இருமபு மற்றும எஃகு ஏற்றுமதி 
ந ோட ோ ்க  ம ோறு��ற் ்க ோை  வினைனயத 
�ணட்கோெணயம மு�ைோை மததிய இந்தியக் 
்கோடு்களில் �சித� ்பைஙகுடி மக்்கள் �ந்�ைர. இந்� 
�ைரச்சிக்்கோ்க அ�ர்கள் ்பன்வைடுங்கோைமோ்க 
�சித� அ�ர்கைது நிைங்கள் பிடுங்கப்்படடு, 
அ�ர்களின் ்கோடு்களில் இருந்து துெத�ப்்படடைர. 
இந்� �ன்முனறேனய எல்ைோம இந்தியோவின் 
�ைரச்சிக்்கோை ‘தியோ்கம’ என்றே வ்பயரில் 
அ�ர்களின் மீது நி்கழ்ததியது இந்திய அெசு.

உைகின் மி்கப்வ்பரிய அனணெ்களில் ஒன்றேோ்கச் 
சர�ோர சதெோ�ர அனணெனயக் ்கடடி, உை்க 
அைவில் இந்திய �ைரச்சியின் முததினெனயப் 
்பதிக்்க, அ�ன் உயரும நீரமடடததில் மூழ்கிக் 
கிடக்கும ்பைஙகுடி்களின் நிைமும, குடினச்களும 
தியோ்கம வசய்யப்்படடை. இந்தியோ மின்சோெம 
வ்பறேக் கூடஙகுைம அணுவுனையின் அரு்கோனம 
கிெோம மக்்கள் �ங்களின் �ோழ்க்ன்கனயத தியோ்கம 
வசய்ய மோடடோர்கைோ என்று த்கட்கப்்படடது. 
வசன்னையின் �ைரச்சிக்கு எணணூரும, 
மணெலியும தியோ்கம வசய்யப்்படடது. இன்று 
சிங்கோெச் வசன்னைக்கு ஆர.ஏ.புெததில் �சித� 
ஒடுக்்கப்்படட மக்்கனைத தியோ்கம வசய்யக் 
த்கோருகிறேது அெசு. இந்�த தியோ்கதன� ஏன் 
அனடயோறும, னமைோப்பூரும வசய்�தில்னை 
என்று யோரும த்கட்பதில்னை. இது த்போன்றே 
அனைதது �ன்முனறே்களும, மனி� உரினம 
மீறேல்்களும ‘�ைரச்சி’ என்றே ்ப�த�ோல் அஙகீ்கோெம 
வ்பற்றுவிடுகின்றேை. இ�ன் அடிப்்பனடயில் 
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்போரத�ோல், ‘�ைரச்சி�ோ�ம’ �ோன் இரு்பது மற்றும 
இரு்பததிதயோெோம நூற்றேோணடின் ‘ம�ம’ என்தறே 
கூறேைோம.

நிைவுனடனம சமூ்கததில் அெசு, அ�ன் 
வ்போருைோ�ோெக் வ்கோள்ன்க்கள் ,  அ�ன் 
அடக்குமுனறே்கள், ஏற்றேத�ோழ்வு்கள் எை 
அனைததும ்கடவுளின் வ்பயெோல் அஙகீ்கோெம 
வ்பற்றேது. ம�தம சமூ்கததின் னமயமோ்க 
இருந்��ற்கும , சர� ்பைம வ்போருந்திய 
அனமப்பு்கைோ்க இருந்��ற்கும இதுத� முக்கிய 
்கோெணெம. இன்னறேய ்கோைததில் இந்� ம�ததின் 
இடதன� ‘�ைரச்சி�ோ�ம’ பிடிததிருக்கிறேது. இ�ன் 
மூைம �ைரச்சித திடடம என்று கூறிவிடடோல் 
எ�ரும த்கள்வி த்கட்க முடியோ� ஒரு புனி�த 

�ன்னம �ைரச்சி�ோ�ததிற்கு �ைங்கப்்படடுள்ைது. 
இ�னை �தது�ோரத� அடிப்்பனடயோ்கக் வ்கோணடு 
மு�ைோளிதது�மும, அ�னைத வ�ோடரந்து ந�-
�ோெோை�ோ�மும (Neoliberalism) த்கள்வி த்கட்க 
முடியோ� புனி�மோை இடததில் அமரந்துள்ைை.

வைர்சசிவோதததின் தததுவோர்தத எதிர்பபு:

மு�ைோளிதது�ப் வ்போருைோ�ோெ அனமப்பினை 
எதிரதது உரு�ோை ‘தசோசியலிச’ நோடு்கைோல் கூட 
இந்� �ைரச்சி�ோ�ததில் இருந்து �ப்்ப 
முடியவில்னை. தசோசியலிச உற்்பததி முனறேனயக் 
ன்கயில் எடுததுக்வ்கோணட த்போதிலும , 
�ைரச்சி�ோ�ம த்பசிை நோடு்கைோ்கத� தசோசியலிச 

நோடு்கள் இருந்�ை. அ�ன் அெசின் அடிப்்பனட 
அஙகீ்கோெதன� மு�ைோளிதது� நோடு்கதைோடு 
�ைரச்சியில் த்போடடி த்போடடுப் வ்பறே 
முயன்றே�ோ்கத� தசோசியலிச நோடு்களின் �ெைோறு 
இருந்�து. மு�ைோளிதது�தன� வீழ்த� அ�ன் 
�தது�ோரத� அடித�ைமோை ‘�ைரச்சி�ோ�தன� 
எதிரக்்கோ�து ‘தசோசியலிச வீழ்ச்சியின்’ முக்கியக் 
்கோெணி என்கிறேோர த்பெோசிரியர அரிப் டிரலிக் (Arif 
Dirlik).

�ைரச்சி�ோ�ம என்னும இந்� �தது�ோரத� 
அடித�ைதன� ஓெைத�ணும எதிரத�து 
மோத�ோவின் சீைோ �ோன். சந்ன�க்கு நன்னம 
்பயக்கும �ணணெம உற்்பததினயயும அ�ன் 
்பைன்்கனையும குறிப்பிடடப் வ்பருந்கெங்களில் 
குவிதது அ�ைோல் உரு�ோகும உ்பரினய (Surplus) 
ைோ்பமோ்க மு�ைோளிதது� �ரக்்கததிற்குக் 
வ்கோடடோமல், சிறு ந்கெங்கனை நோடு முழு�தும 
உரு�ோக்கி அதில் உற்்பததினயயும அ�ன் 
வ�ோழில்நுட்பங்கனையும சமதது�மோை முனறேயில் 
்பகிரந்�ளிதது அ�னைச் சூழ்ந்� கிெோமங்களுக்கும 
அ�ன் ்பைன்்கள் வசன்று தசரும �ணணெம 
நோடடின் உற்்பததி �னெ்படதன�தய மோற்றே 
முயன்று அதில் ஓெைவு வ�ற்றியும வ்பற்றேோர 
மோத�ோ! இ�னை மோற்று �ைரச்சிக் (Alternative 
development) த்கோட்போடடின் னமல்்கல் என்கிறேோர, 
சமூ்கவியல் ஆய்�ோைர ெஜினி த்கோத�ோரி. இது 
த்போன்றே �ைரச்சி மோதிரினய ‘Reorganization of 
Space and Reworking the production systems and its 
technologies’ என்றே �ன்னமய�ோ்க �னெயறுக்கிறேோர. 
ஆைோல் இது 70்களுக்குப் பிறே்கோை சீைோவில் 
மோறியது. உை்க �ைரச்சிப் த்போடடியில் சந்ன�ப் 
வ ்ப ோருை ோ � ோ ெ தன�  ஏ ற்று க்வ்க ோணடு , 
�ைரச்சி�ோ�ம த்பசிக்வ்கோணடு சீைோவும ஓடத 
து�ஙகியது.

பிறே நோடு்களில் �ைரச்சி�ோ�மும அ�ைோல் 
அஙகீ்கோெம வ்பற்றே மு�ைோளிதது�மும 
ந��ோெோை�ோ�மும த்கோதைோச்சிை. இன்று �ோன் 
இந்� ‘�ைரச்சி�ோ�தன�’ எதிரதது த்கள்வி்கள் 
�ருகின்றேை. த்கட்ப�ர்கள் எளிய மக்்கைோ்க 
இருக்கின்றேைர. அந்�க் த்கள்வி்களின் அடிப்்பனட 
‘நீதி’க்்கோை குெைோ்க இருக்கிறேது. அ�ன் ்கோெணெம 
என்ைவ�ன்றேோல், எத�னை �தது�ோரத� 
த மல்பூச்சுப்  த ்ப ோடடு  மனறே த � ோலும 
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மு�ைோளிதது�த�ோல் சமதது�மோை, நீதினய 
நினைநோடடிய ஒரு சமூ்கதன� அனமக்்க 
முடி�தில்னை.

்கடடுனெயின் ஆெம்பததில் கூறியன�ப் த்போை 
ஆளும �ரக்்கமும, நடுத�ெ �ரக்்கமும அெசும 
த்கடட த்கள்வி்களுக்குப் த்போெோடும மக்்களிடம 
இருந்து �ந்� ்பதில் “�ைரச்சி என்றே வசோல் 
அத�னை அநீதினயயும சமன் வசய்யோது. 
எங்களுக்குப் ்பயன்்கனைத �ெோமல், ஆ்பதன� 
மடடும �ரும �ைரச்சி எங்களுக்குத த�ன� 
இல்னை” என்்பத�. இப்்படித�ோன் ‘�ைரச்சி�ோ�ம’ 
என்றே �தது�ோரத� அடிப்்பனடனய ‘நீதி’ (Justice) 
என்னும �தது�ம எதிரதது நிற்கிறேது. இந்� நீதி 
ஒரு நோடடின் மக்்களுக்கு இனடயில் என்்பத�ோடு 
நில்ைோமல், நோடு்களுக்கு இனடயிைோை நீதியோ்க, 
�னைமுனறே ்கடந்� நீதியோ்க (Intergenerational justice) 
�ைரந்துள்ைது. மு�ைோளிதது� �ைரச்சி�ோ�தன� 
‘நீதி அடிப்்பனடயிைோை �ைரச்சிக் த்கோட்போடு’ 
முன்னின்று எதிரக்கிறேது.

நீதியின் அடிபபதடயி�ோை வைர்சசி:

     மனி�ச் சமூ்கம சமூ்க, வ்போருைோ�ோெ, 
அெசியல் உறேவு்கைோல் உரு�ோக்்கப்்படடது. இந்� 
உறேவு்கள் வ்போது�ோ்க சமதது�ம அற்றே�ோ்கத� 
இருக்கின்றேை .  இ�ைோல் சமூ்கததிலும 
சமதது�மின்னம நிைவுகிறேது. இந்� சமூ்க, 
வ்போருைோ�ோெ, அெசியல் அதி்கோெ உறேவு்கனைச் 
சமதது�மோக்கு�த� ‘நீதி’ என்றே த்கோட்போடடின் 
அடிப்்பனட. இ�ன் முக்கியக் கூறேோ்க ‘விநிதயோ்கதது� 
நீதி’ (Distributive justice) இருக்கின்றேது. அது 
சமூ்கததின் நன்னம, தீனம, ்பைன், வினை, ்போதிப்பு 
எை அனைததும அந்�ச் சமூ்கததில் உள்ை 
அனை�ருக்கும சமமோ்கப் ்பஙகிடடு வ்கோடுப்்பது. 
இந்�க் கூறு �ோன் �ைரச்சினய அனை�ருக்குமோை 
�ைரச்சியோ்க, நீதியின் அடிப்்பனடயிைோை 
�ைரச்சியோ்க மோற்றுகிறேது.

�ைரச்சித திடடங்கைோல் வினையும 
நன்னம்கனையும, ்பைன்்கனையும, அ�ன் 
வினை்கனையும, ்போதிப்பு்கனையும சமமோ்க 
அ ன ை � ரு க் கு ம  வி நி த ய ோ கி க் கு ம 
�ன்னமயுனடய�ோ்க அததிடடங்கள் இருக்்க 
த�ணடும. இ�னைதய ‘நீதியின் அடிப்்பனடயிைோை 
�ைரச்சி’ (Justice Approach in Development)  

என்கிதறே ோம .  இதுத�  சமூ்க  நீதியின் 
அடிப்்பனடயோ்கவும இருக்்க த�ணடும. இட 
ஒதுக்கீடடின் மூைம சமமோை �ோய்ப்பு்கனை 
உரு�ோக்கு�து சமூ்க நீதியின் ஒரு சிறிய ்பகுதி�ோதை 
அன்றி, அது முழுனமயோை சமூ்க நீதி அல்ை. 
சமதது�ம அற்றே சமூ்க உறேவு்கனை சமதது�மோ்க 
மோற்று�த� சமூ்க நீதியின் முழுனமயோை சோ�னை. 
அ�னை நினறேத�ற்றும �ணணெம �ைரச்சித 
�தது�ம மோற்றியனமக்்கப் ்பட த�ணடும.

இந்� த்கோட்போடு இன்று ஒரு நோடடினுள் 
இருக்கும மனி�ர்களுக்கு இனடயிைோை சமூ்க 
உறேவு்கள் மடடும இன்றி, உை்கைவில் நோடு்களுக்கு 
இனடயிைோை உறேவு்களிலும த்பசப்்படுகிறேது. 
மூன்றேோம உை்க நோடு்கள் �ைரச்சி குன்றிய நோடு்கள் 
எைவும, அ�ன் �ைரச்சிக்கு தமற்்கததிய நோடு்கள் 

உ�வும எைவும அறிவித� பின்பு அனைதது 
நோடு்களின் �ைரச்சித திடடங்களிலும தமற்்கததிய 
நோடு்களின் �னையீடு அைவுக்்கதி்கமோ்க இருந்�து. 
முெணெோை ்பை �ணி்க ஒப்்பந்�ங்கள் 
ன்கவயழுத�ோகிை. மூன்றேோம உை்க நோடு்களின் 
அெசியல் விடு�னைக்குப் பின்னும வ்போருைோ�ோெ 
அைவில் அ�ற்னறே �மது ்கோைனி்கைோ்கத� 
ன�ததுக்வ்கோள்ை அனைதது வி�மோை 
நட�டிக்ன்க்கனையும தமற்்கததிய நோடு்கள் 
எடுத�ை. இ�ற்றில் சிை எடுததுக்்கோடடு்கனை ‘ஒரு 
வ்போருைோ�ோெ அடியோளின் ஒப்பு�ல் �ோக்குமூைம’ 
புத�்கததில் ்படிக்்கைோம .  அ�னையும 
‘�ைரச்சி�ோ�ம’ வ்கோணடு நியோயப்்படுததிை.
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நீதி அடிப்்பனடயிைோை �ைரச்சிக் த்கோட்போடு 
இ�னையும எதிரத�து. நோடு்களுக்கு இனடயிைோை 
சமதது�தன� அது த்கோரியது. இ�ன் �ோக்்கத�ோல் 
ஐக்கிய நோடு்களின் சன்பயோல் ‘Right to Development’ 
பிெ்கடைம 1986ஆம ஆணடு ன்கவயழுத�ோைது. 
இது �ைரச்சி என்்பது அனைதது மக்்களுக்கும 
அனைதது நோடு்களுக்கும சமமோை�ோ்க நி்கை 
த�ணடுவமன்்பன�  நிறுவுகிறேது .  இது 
சடடபூர�மோ்கப் பினணெக்்கப்்பட (Legally binding) 
எதிரப்பு வ�ரிவித� ஒதெ நோடோ்க அவமரிக்்கோ 
இருந்�து. மு�ைோளிதது�ததிற்கும �ைரச்சி�ோ�த 
திற்கும இது எத�ன்கய ச�ோைோ்க இருக்கிறேது 
என்்பன� இ�ன் மூைம நோம புரிந்து வ்கோள்ைைோம.

சமூ்க நீதியும் யவணடும்! சூழல் நீதியும் யவணடும்!

இந்� நீதிக் த்கோட்போடு �ற்த்போது ‘�னைமுனறே 
்கனைக் ்கடந்�’ நீதியோ்க உருவ�டுக்கின்றேது. 
இயற்ன்கக்கும மனி�னுக்கும இனடயிைோை 
சமதது�மற்றே உறேவு்கனை மறுசீெனமக்்கக் 
த்கோருகிறேது. இயற்ன்கயின் �ைங்கனை நோனைய 

�னைமுனறேயின் நினைனய எணணிப்்போெோது 
சுெணடி எடுதது �ைரும �ைரச்சிப் த்போக்ன்க ‘நீதி 
அடிப்்பனடயிைோை �ைரச்சிக்த்கோட்போடு’ அநீதி 
என்கிறேது. இந்� நீதி அடிப்்பனடயிைோை �ைரச்சி 
இன்னறேய உைகின் வ்போருைோ�ோெ மோதிரி்கைோ்க 
விைஙகும ‘ந��ோெோை�ோ�ம’ மற்றும ‘உை்கமயததில்’ 
சோததியமில்னை என்்பன�ப் ்பல்த�று �ெவு்கள் 
மீணடும மீணடும நிரூ்பணெம வசய்கின்றேை.

இந்� ந��ோெோை�ோ�, இந்திய-�மிழ் த�சிய 
முெணில் சிக்கிச் சுைன்று வ்கோணடிருக்கும இந்திய 
ஒன்றிய மற்றும �மிை்க அெசின் �ைரச்சித 
திடடங்கனை ஆ�ரிக்்க மீணடும இஙகு 
‘�ைரச்சி�ோ�ம’ த்பசப்்படுகிறேது. நமது முன்ைோள் 
குடியெசுத �னை�ெோ்க இருந்� அப்துல் ்கைோனம 
ன�தது மி்க தநரததியோ்க ‘�ல்ைெசு இந்தியோ 2020’  
என்று இந்திய ஆளும �ரக்்கமும, 2014 த�ர�லுக்குப் 
்போெதீய ஜை�ோ ்கடசியோல் ‘குஜெோத மோடல்’ 
என்றும  த்பசிய அனைததும சமதது�மற்றே, 
நீதியற்றே, மு�ைோளிதது� �ைரச்சி�ோ�ம மடடுதம! 
இன்று ‘சிங்கோெச் வசன்னை 2.0’ என்றே �மிை்க 
அெசின் திடடம, நீதியின் த்கோட்போனட 
உள்ைடக்்கோவிடில் அதுவும �ைரச்சி�ோ�மோ்க 
மடடுதம இருக்கும. 

சமூ்க நைததிடடங்கள் மூைம மடடுதம 
சமூ்கதன� முன்தைற்றி விட நினைக்கும ‘Dravidi-
an Model’, சமூ்க உறேவு்கள் �ோணடிப் வ்போருைோ�ோெ 
உறேவு்கள், சூைல் உறேவு்களின் நீதினயயும, �னைமுனறே 
்கடந்� நீதினயயும உள்ைடக்கிய�ோ்க மோறேோவிடடோல் 
வினெவில் ்கோைோ�தியோகும. �ைரச்சிக்்கோை 
இைக்்கணெங்கள் மோறிவிடடை. �ைரச்சிக்்கோை 
த�ன�னய, அ�ன் �ன்னமனய, அ�ன் ்பைன் 
மற்றும ்போதிப்பு விநிதயோ்கதன� மக்்கதை முடிவு 
வசய்யும ்கோைம இது. இ�னைப் புரிந்து வ்கோணட 
அெசு்கதை இஙகு நினைக்்க முடியும!

“சூைலுக்கு தீஙகு என்று அனைதன�யும 
எதிரத�ோல் �ைெ த�ணடோமோ? �ைரச்சி 
த�ணடோமோ?” என்றேோல் அ�ற்கு ்பதில் “அனைதது 
�ெப்பு மக்்கனையும, சூைனையும, நோனைய 
�னைமுனறேனயயும உள்ைடக்கிய �ைரச்சி 
திடடதன�க் வ்கோணடு �ோருங்கள். தசரந்து 
�ைருத�ோம!” என்்பத�.

குறிபபு்கள்:
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அலீனொவுககு 14 வயது. அவளுககுப் புறொககள் பிடிககும். 
்பந்தயங்களுககொக அவளின் புறொககள் ்பயன்்படுத்்தப் 
்படுவதுணடு. ஆனொல்புறொககளுககுஇருககும்சு்தநதிரம்அவளு
ககுஇல்டல.

அலீைோஒரு்கோ�நித�அ்கதி!

Stolen Shorelines  என்கிறே ஆ�ணெப்்படம  
சூைலியல் சீரத்கடனடப் ்பற்றி த்பசுகிறேது. 
த்கெைோவின் மூத� மற்றும முக்கியமோைச் 
சுற்றுச்சூைல் ்பததிரின்கயோைர த்க.ஏ.ஷோஜி 
இயக்கியிருக்கும இந்� ஆ�ணெப்்படம ஜஜூன் 
மோ�ம வ�ளியோ்கவுள்ைது. இப்்படம வ்கோடுக்கும 
அதிரச்சி்கள் ்பை. அதில் முக்கியமோைது இப்்படம 
த ்ப சு ம  சூைலியல்  சீ ர த்கடு  த ந ர�து 
த்கெைமோநிைததின் திரு�ைந்�புெததில் என்்பது 
�ோன்.

ஒக்கிபுயலில் ்கனெதயறிய ்கடைோல் 
்கடதைோெங்களில் �ோழ்ந்� அலீைோ த்போன்தறேோரின் 
குடும்பங ்கள்  மு்க ோ ம ்களில்  �சி தது க் 
வ்கோணடிருக்கின்றேை. ஏற்்கைத� திரு�ைந்�புெக் 
்கடதைோெங்கள் ்கடைரிப்ன்பச் சந்திதது �ரு�து 
முக்கியமோை பிெச்சனையோ்க இருக்ன்கயில், 
அன�யும விட வ்பருமபிெச்சினை ஒன்று ்கடலின் 
சூைலியனை நோசப்்படுதது��ோ்க ஆ�ணெப்்படம 
குற்றேஞ்சோடடுகிறேது.

அதோனி துதறமு்கம்!

திரு�ைந்�புெததின் விழிஞ்சம ்பகுதியில்�ோன் 
அ�ோனி குழுமததின் ்பன்ைோடடுததுனறேமு்கம 
்கடடுமோைப் ்பணி்கள் நடந்து �ருகிறேது.
்கடைரிப்்போல் கிடடத�டட 300 மீை�க்குடும்பங்கள் 
மு்கோம்களில் �சிக்குமநினை. ்கடதைோெங்களில் 

திரு்டபபடும் 
கை்ட்ைோரஙகைள்! 

பூவு�கின் நணபர்்கள்

www.poovulagu.org | பூவுலகு - ஜூன் 2022 | 39



கிெோனைட �டுப்பு்கள் நினறேந்திருக்கின்றேை. 
மீை�க் குடி்களுக்கு �ோழ்�ோ�ோெம இல்னை. 
்கடல்�ோழ் சூைலும ்போதிப்பில்இருக்கிறேது. 
அலீைோவும குடும்பமும ்பள்ளிக்கூட மு்கோமில் 
�சிக்கிறேது. அலீைோவின் ்பள்ளிப்்படிப்பு 
வசல்த்பசியில் தநரகிறேது.

இன�்பற்றிய எந்�க் ்க�னையுமின்றி 
அ�ோனியின் துனறேமு்கம திரு�ைந்�புெததில் 
எப்்படி �ைரந்துவ்கோணடிருக்கிறேது என்கிறே 
த்கள்வினய ஆ�ணெப்்படம முன்ன�க்கிறேது.

கிடடத�டட 590 கிதைோமீடடருக்கு நீணட 
்கடற்்கனெனய த்கெைோ வ்கோணடிருக்கிறேது.
திரு�ைந்�புெததின் ்கடற்்கனெ 79.3 கிதைோமீடடர 
நீைம. திரு�ைந்�ப்புெக் ்கடதைோெததில் ்பை 
மீை�க்கிெோமங்கள் இருந்�ை. அ�ற்றில் ்பை 
்கடைரிப்ன்ப எதிரவ்கோணடு மு்கோம்களில் �ஞ்சம 
அனடந்திருக்கின்றேை.

சஙகு மு்கம என்கிறே ்கடதைோெப்்பகுதினயப் 
்பற்றிப்்படம குறிப்பிடுகிறேது. சஙகுமு்கக் 
்கடதைோெச்சோனை �ழியோ்கத�ோன் திரு�ைந்�புெ 
விமோைநினையததுக்குச் வசல்ைமுடியும. 
அச்சோனையின் �ழிதய வசல்ன்கயில் சஙகுமு்கததின் 
்கடதைோெம அற்பு�மோை ்கோடசியோ்க இருக்கும. 
ஆைோல் இப்த்போது அஙகு சுற்றுைோ �ோசி்கள் 
�ரு�தில்னை. ்கோெணெம, ்கடல் தமதைறிச் சோனைக்கு 
அருத்க �ந்துவிடடது. விமோை நினையததுக்குச் 
வசல்லும சோனைனயயும ்கடல் அச்சுறுததிக் 
வ்கோணடிருக்கிறேது.

மீை�க் குடும்பங்களுக்கு ஒதுக்்கப்்படடிருக்கும 
மு்கோம்களில் வ்பரும�சதி்கள் இல்னை. இருக்கும 
ஒதெ �சதி �னைக்குதமதை ஒருகூனெ , 
அவ�ைவு�ோன்.  மு்கோம்கள் வீடு்கைோ்க 
இருப்்பதில்னை. ஒரு வ்பரிய அெஙகு �டுப்பு்கள் 
வ்கோணடு அனறே்கைோ்கப் பிரிக்்கப்்படடிருக்கின்றேை. 
ஒவவ�ோரு அனறேயிலும ஒன்றுக்கு தமற்்படடக் 
குடும்பங்கள் �சிக்கின்றேை. இது�ோன் மு்கோம. 
்கடனை ஆளும மீை�க்குடி்கள் அனறே்களுக்குள் 
முடஙகிக் கிடக்கின்றேைர.

அ�ோனி துனறேமு்கததுக்்கோை த�னை்கள் 2015ம 
ஆணடு து�ங்கப்்படடை. அப்த்போது ஆடசியில் 
இருந்�து ்கோஙகிெஸ் ்கடசியின் �னைனமயிைோை 
ஐக்கிய ஜைநோய்கக் கூடடணி. அெசு-�னியோர 
கூடடில் 7,525 த்கோடி ரூ்போய் வசைவில் துனறேமு்கம 
்கடடத திடடமிடப்்படடது. 2018ம ஆணடில் 
முடிக்்கப்்படும எை உறுதி வ்கோடுக்்கப்்படடது. 
திடடததின் நிதியில் முனறேத்கடு நடந்திருப்்ப�ோ்க 
இடது ஜைநோய்க முன்ைணி குற்றேம சோடடியது. 
2016ம ஆணடு ஆடசி மோறியதும இடது ஜைநோய்க 
முன்ைணி ஆடசிக்கு �ந்�து. ஆைோல், ்கோடசி 
மடடும மோறேவில்னை. அ�ோனியின் துனறேமு்கத 
திடடம வ�ோடரந்�து.

துனறேமு்கக் ்கடடுமோைததுக்வ்கை த்கெை அெசு 
360 ஏக்்கர நிைதன� �ைஙகியிருக்கிறேது. அது 
மடடுமின்றி ்கடலின் 130 ஏக்்கனெயும அ�ோனி 
குழுமம ்பயன்்படுததிக்வ்கோள்ை அனுமதி 
�ைஙகியிருக்கிறேது. ஏற்்கைத� ்கடைரிப்பு மற்றும 
மீை�ர �ோழ்�ோ�ோெ ்போதிப்ன்பத துனறேமு்கமும 
்கடல்நீர �டுப்பு்களும அதி்கரிக்கும என்கின்றேைர 
�ல்லுநர்கள். உை்கம முழுக்்கக் ்கோைநினை மோற்றேம 
்பற்றிய வி�ோ�ங்கள் நடந்துவ்கோணடிருக்கும 
சூைலில் ்கடல் என்றே வ்பரும ஆகிருதினய 
�னியோருக்குத �ோனெ �ோரப்்பது என்ை மோதிரியோை 
மக்்கள் நை அெசியல் என்்பது புரியவில்னை.

த்கெைோவின் மு�ல் ்கடதைோெச் சுற்றுைோத �ைம 
த்கோ�ைம. த்கோ�ோ த்போைப் ்பை சுற்றுைோ �ோசி்கள் 
�ரும �ைமோ்க இருந்� த்கோ�ைததில் சூைல் 
மோறியிருப்்ப�ோ்க ஆ�ணெப்்படம சுடடுகிறேது. 
சுற்றுைோ �ோசி்கள் ்கடனை வநருங்கத�ணடோம 
எை எச்சரிக்ன்கப் ்பைன்க்கள் ன�க்்கப்்படடிருக் 
கின்றேை. சுற்றுைோ �ரு்ப�ர்களுக்குக் த்கோ�ைம 
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ஏமோற்றேதன� மடடுதம அளிததுக் வ்கோணடிருக்கிறேது. 
அ�ோனி துனறேமு்கததுக்கு �டக்த்க த்கோ�ைக் 
்கடதைோெம அனமந்திருக்கிறேது.

ஏன் ்கடைரிப்பு அதி்கரிக்கிறேது, ஏன் மீை�ர்கள் 
வ�ோடரந்து �ங்கள் �ோழ்�ோ�ோெதன� இைந்து 
வ்க ோணடிருக்கின்றேைர ,  ஏன்  அ�ோனி 
துனறேமு்கததுக்கு �டக்த்க இருக்கும ்கடதைோெங்கள் 
அழின�ச் சந்திததுக் வ்கோணடிருக்கின்றேை மு�லிய 
த்கள்வி்கனை ஆ�ணெப்்படம முன்ன�க்கிறேது.

வ்போருைோ�ோெம, �ைரச்சி ஆகிய ்கோெணெங்கள் 
்பதிைோ்க அளிக்்கப்்படடு அக்த்கள்வி்கள் 
முடக்்கப்்படு��ோ்கவும ஆ�ணெப்்படம குற்றேஞ் 
சோடடுகிறேது.

திரு�ைந்�புெதது மீை�ர்கள் �ற்த்போது 
்கடதைோெததில் இல்னை. அ�ர்களின் மீன்�னை்கள் 
்கோய்��ற்்கோை இடங்களும அஙகு இல்னை. 
�ோழ்�ோ�ோெம மடடுமின்றி மீை�க்குடி்களின் 
உரினம்களும ்பறிக்்கப்்படடிருக்கின்றேை. �சிப்பிடம 
இைந்து மு்கோம்களில் �விக்கும அ�ர்களுக்கு 
நி�ோெணெமோ்க அெசு 10 இைடசம ரூ்போய் �ைஙகி 
இருக்கிறேது. அந்� 10 இைடசதன�க் வ்கோணடு�ோன் 
அ�ர்கள் திரு�ைந்�புெம த்போன்றே ந்கெததுக்குள் 
இடமும �ோங்க த�ணடும. வீடும ்கடட த�ணடும. 
ஏழ்னமயும நிச்சயமின்னமயும மீை�க்குடி்களின் 
�ோழ்க்ன்க்கனை நிெப்பியிருக்கிறேது!

இவ�ைவுக்குப் பிறேகும துனறேமு்கக் ்கடடுமோைம 
எவ�ைவு முடிந்திருக்கிறேது எைத வ�ரியுமோ? 800 
மீ ட ட ர ்க ள் .  வ ம ோ த � ம ோ ்க  அ � ோ னி 

துனறேமு்கததுக்வ்கை ்கடடப்்படும ்கடல் �டுப்பின் 
அைத�ோ 3.1 கிதைோமீடடர. வமோத�க் ்கடடுமோைம 
முடியுமத்போது திரு�ைந்�புெக்்கடலும 
திரு�ைந்�புெமும எந்� நினையில் இருக்கும 
என்்பது நோம அனை�ரும வ�ளிப்்படுத�த 
�யஙகும உணனம.  துனறேமு்கக் ்கடடுமோைததுக்்கோ்க 
6 இைடசம டன் கிெோனைட வ்கோணடு 
�ெப்்படடிருக்கிறேது. அ�ற்றின் வ்பரும்பகுதி 
தமற்குத வ�ோடரச்சி மனையிலிருந்து வ்கோணடு 
�ெப்்படடன�. திடடதன�க் ்கடடி முடிக்்க 
வமோத�ம 1 த்கோடி டன் கிெோனைட த�ன�ப்்படுமோம.

ஆைோல், அெசின் �ெப்பும அ�ோனி நிறு�ைமும 
துனறேமு்கக் ்கடடுமோைம சூைல் சீரத்கடு என�யும 
ஏ ற் ்ப டு த � வி ல் னை  எ ன் தறே  கூ றி க் 
வ்கோணடிருக்கின்றேை.  சரி, சூைலியனை விடுத�ோம. 
வ்போருைோ�ோெம, �ைரச்சி என்கிறேோர்கதை.. அது 
என்ைவ�ை சற்று்போரப்த்போம.

துனறேமு்கக் ்கடடுமோைச் வசை�ோை 7,525 
த்கோடி ரூ்போயில் அ�ோனி குழுமததின் ்பஙகு 2,454 
த்கோடி்கள் மடடுதம . ஒன்றிய அெசின் ்பஙகு 1,635 
த்கோடி்கள். த்கெை அெசின் ்பஙத்கோ 3,436 த்கோடி 
ரூ்போய். அ�ோனியின் துனறேமு்கம 40 �ருடங்களுக்கு 
இயஙகும. 20 �ருடங்களுக்கு உரிமதன� 
நீடடிததுக்வ்கோள்ைைோம. ஆைோல் த்கெை அெசு, 
துனறேமு்க �ருமோைததிலிருந்து ஒரு்பஙன்கப் வ்பறே 
50 �ருடங்கள்்கோததிருக்்கத�ணடும. இந்தியோவின் 
�னைனமக் ்கணெக்குத �ணிக்ன்கயோைர நிறு�ைம 
திரு�ைந்�புெததுத துனறேமு்கததின் ்கடடுமோைச் 
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வசைவு திடடமிடடன�க்்கோடடிலும அதி்கமோகிக் 
வ்கோணடிருப்்ப�ோ்கக் ்கணிததிருக்கிறேது . 
�ற்த்போன�ய நினையில் ்கடடுமோைம முடிந்�ோலும 
த்கெை அெசுக்கு நஷ்டதம தநரும என்றும 
குறிப்பிடடிருக்கிறேது.

வசப்டம்பர 2021-ல் அ�ோனி குழுமம 
திரு�ைந்�புெ விமோை நினைய நிர�ோ்கதன� 50 
�ருடக் குத�ன்கக்கு �ோஙகியது. ஒன்றிய அெசின் 
அந்� நட�டிக்ன்கனய த்கெைோன� ஆளும இடது 
ஜைநோய்க முன்ைணி அெசு ்கடுனமயோ்க எதிரத�து. 
்கடைரிப்பு வ�ோடரந்�ோல் அது திரு�ைந்�புெ 
விமோைநினையதன�யும விடடுன�க்்கோது 
என்கிறேது ஆ�ணெப்்படம.

ஆ�ணெப்்படம உரு�ோக்கும வ்பரும 
அதிரச்சி்களில் முக்கியமோைது  இடது 
முன்ைணியும சூைலியனைப் வ்போறுத��னெ பிறே 
்க ட சி ்க ளி லி ரு ந் து  வ ்ப ரி ய  த ்ப � ம 
வ்கோணடிருக்்கவில்னை என்கிறே விஷயதம.  இந்திய 
ஒன்றியததின் அெசனமப்பின் ்படிப் பிெமோணெம 
எடுதது இயக்கும நினையில் இருக்கும எல்ைோ 
மோநிை அெசோங்கங்களும அெசு்களும இந்திய 
ஒன்றியததின் வ்போருைோ�ோெக் வ்கோள்ன்க்கனை 
பின்்பற்றியோ்கத�ணடும என்்பது ்கடடோயம. 
அந்�க் ்கடடோயததுக்கு இடதுசோரி்கள் ஒன்றும 
விதிவிைக்்கோ்க இருக்்கவில்னை என்கிறே ய�ோரத�தம 
ஆ�ணெப்்படம ்போரக்குமத்போது நமனம உறுததும 
விஷயமோ்க இருக்கிறேது.

இடதுசோரி்களுக்கு எதிெோைப் பிெசோெததுக்கு 
உை்கமூை�ைம �ைஙகும வ்பரும நிதியின் ஒரு 
்பகுதியோ்கத �ோன் இத�ன்கய ஆ�ணெப்்படங்கள் 
எை இடதுசோரி்கள் �ோதிடைோம.  உைகின் பிெ�ோை 
முெணெோ்க மோனுடததின் இருப்பு மோறிக் 
வ்கோணடிருக்கும சூைலில், ்கோடு்கள் �னியோரமயப் 
்படுத�ப்்படடன� எதிரத� மோரக்னஸப் 
புரிந்துவ்கோள்ை த�ணடியத� ்கோைக் ்கடடோயம.

உை்கைோவிய ்பை நோடு்களில் ்பசுனம 
இடதுசோரியம உரு�ோகி இருக்கிறேது. ்பசுனம 
இடதுசோரி்களின் குெனை மக்்கள் ஏற்றுக் 
வ்கோணடுள்ைைர.  மு�ைோளிதது� உற்்பததிமுனறேக்கு 
மோற்றேோை �ோழ்க்ன்கனய, வ்போருைோ�ோெதன�ப் 
்பசுனம இடதுசோரி்கள் முன் ன�க்கின்றேைர. 
அ�ர்களுக்கு மக்்கள் அதி்கோெதன�யும 
�ைஙகியிருக்கின்றேைர.

்கோைநினை மோற்றேம தீவிெமோகிக்வ்கோணடிருக்கும 
நினையிலும கூட உற்்பததிமுனறே மோற்றேதன�ப் 
்பற்றிதயோ மு�ைோளிதது� அறிவியல் மற்றும 
வ்போருைோ�ோெ �ைரச்சி ்பற்றிதயோ த்பச மறுப்்பது 
மோரக்சியம ்கோடடிச்வசன்றே சூைலியல் சிந்�னைனய 
மறுப்்ப�ற்கு ஒப்்போகும.

Stolen Shorelines என்கிறே ஆ�ணெப்்படம 
முடி�ோ்க நோம வ்கோணடிருக்கும ்கருதன��ோன் 
உறுதிப்்படுததுகிறேது.

்கோைநினை மோற்றேதன� உரு�ோக்கியது இயற்ன்க 
அல்ை, இைோ்பவ�றி மு�ைோளி்கதை!
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“கைோைநிளை ைோற்ைத்ளத 
அதிகைரிக்கும் இநதிே 

ெஙகிகைளின அைடசிேம்”

்கோலநிடல மொற்றத்ட்த 2 டிகிரி கசல்சியஸ்ககுள் கட்டுப்்படுத்்தத் ம்தடவயொன நிதிடயவிை மூன்று மு்தல் ஆறு மைங்கு 
குடறவொன நிதிமய ்தற்ம்பொது கசலவிைப்்படுகிறது என அணடமயில் கவளியொன ஐ.பி.சி.சியின் ஆறொவது ஆயவறிகடக 
க்தரிவிககிறது.

இந்�ச் சூைலில், ்கோைநினை மோற்றேதன�க் ்கடடுப்்படுத� நிதி மு�லீடு்களும அ�னை �ைஙகும/ 
நிர�கிக்கும அனமப்பு்களின் ்பஙகும முக்கியமோைது. அந்� அடிப்்பனடயில் �ஙகி்களின் வசயல்்போடு்கள் 
்கோைநினை மோற்றேதன� உள்ைடக்கிய�ோ்க இருத�ல் அ�சியமோ்க உள்ைது.

�ஙகி்கள் ்கோைநினை மோற்றேதன� உள்ைடக்கி வசயல்்படும வி�ம குறிதது Climate Risk Horizon என்றே 
அனமப்பு தமற்வ்கோணட ஆய்�றிக்ன்க அணனமயில் வ�ளியோைது. இந்� ஆய்வில் இந்தியோவின் 34 
�ஙகி்களின் ்கோைநினை வ்கோள்ன்க்கள் மற்றும வசயல்்போடு்கனை (Criteria 1 to Criteria 10) எைப் ்பதது 
�ன்கயோ்கப் பிரிக்்கப்்படடு ஆய்வுக்கு உட்பகுத�ப்்படடது.

ஆய்வுகுட்படுத�ப்்படட 34 �ஙகி்களில் ்போதிக்கும தமற்்படட �ஙகி்கள் ்கோைநினை மோற்றேதன�ப் 
்பற்றிய எந்� முன்தைற்்போடும இல்ைோமல் இருப்்ப�ோ்கவும அதிலும குறிப்்போ்க இந்தியோவில் உள்ை 

பிரபோ்கரன் வீரஅரசு
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வ்போதுததுனறே �ஙகி்கள் ்பைவும ்கோைநினை 
நட�டிக்ன்க்களில் மி்கவும பின்�ஙகி இருப்்ப�ோ்கவும 
வ�ரி�ந்துள்ைது.

இந்� ஆய்வில் �ஙகி்கள் தமற்வ்கோள்ளும 
்கோர்பன் உமிழ்வு குனறேப்பு நட�டிக்ன்க்கள், 
்கோைநினை மோற்றே ்போதிப்பு்கள் குறித�ோை எச்சரிக்ன்க 
நட�டிக்ன்க்கள், சூரிய ஆற்றேல், ்கோற்றேோனை, மின் 
�ோ்கைம த்போன்றே ்கோைநினை மோற்றேக் குனறேப்பு 
நட�டிக்ன்க்களுக்கு �ஙகி்கள் �ைஙகிய ்கடன்்கள், 
�ஙகி்களின் பூஜ்ஜிய உமிழ்வு இைக்கு்கள், நிைக்்கரி 
மற்றும எணவணெய் நிறு�ைங்களுக்குக் ்கடன் 
�ைஙகு�ன� �விரத�ல் ,  உை்கைோவிய 
அனமப்பு்களுடன் ்கோைநினை வசயல்்போடு்களில் 
இனணெந்து வசயல்்படுத�ல் , �ஙகி்களின் 
வசயல்்போடு்களில் தநெடியோ்கவும மனறேமு்கமோ்கவும 

உள்ை உமிழ்வினை குனறேத�ல் த்போன்றே ்பதது 
அமசங்கனை அடிப்்பனடயோ்கக் வ்கோணடு இந்திய 
�ஙகி்களின் ்கோைநினை மோற்றேச் வசயல்்போடு்களுக்கு 
இ ந் �  ஆய்வின் முடிவில் மதிப்வ்பண 
�ைங்கப்்படடுள்ைது. இந்� 34 �ஙகி்களில் 29 
�ஙகி்கள் ்போதி மதிப்வ்பண கூட �ோங்கவில்னை 
என்்பது குறிப்பிடத�க்்கது.

இந்தியோவின் மி்கப் வ்பரிய வ்போதுததுனறே 
�ஙகியோை ஸ்தடட த்பஙக் ஆப் இந்தியோ (SBI) 
இன்ைமும நிைக்்கரி சோரந்� மு�லீடு்களுக்குப் 
வ்பரிய அைவில் ்கடன் �ைஙகி �ருகிறேது. ்கடந்� 
2016 மு�ல் 2020ம ஆணடு ்கோைததில் மடடும 1,57,000 
த்கோடி ரு்போனய நிைக்்கரி ்பயன்்படுததும அைல் 
மின் நினையங்களுக்குக் ்கடைோ்க �ைஙகியுள்ைது. 
�ைக்வ்கை நிைக்்கரி சோரந்� வ்கோள்ன்க 
இல்ைோ��ோலும, சுற்றுச்சூைனைப் ்போதிக்கும 
திடடங்கனை நிெோ்கரிக்கும வ்போறிமுனறே 
இல்ைோ��ோலும, �ெப்த்போகும ்கோைநினை மோற்றே 
்போதிப்பு்கனைக் ்கணெக்கில்வ்கோள்ைோமல் 
வசயல்்படு��ோலும இந்� ஆய்வில் ஸ்தடட த்பஙக் 

ஆப் இந்தியோவிற்கு 20க்கு 9 மதிப்வ்பண மடடுதம 
�ைங்கப்்படடுள்ைது. மற்றே வ்போதுததுனறே 
�ஙகி்களுக்கு முன்மோதிரியோ்க இருக்்க த�ணடிய 
ஸ்தடட த்பஙக் ஆப் இந்தியோ வ�ோடரந்து அைல் 
மின் நினையத திடடங்கனை ஊக்குவிப்்பது 
என்்பது தமோசமோை ஒரு வசயல் ஆகும.

15 மதிப்வ்பண எடுதது ்படடியலில் மு�ல் 
இடததில் இருக்கும எஸ் �ஙகி  (YES BANK) ்கடந்� 
2020-2021ம ஆணடு மடடும சூரிய மின்சோெத 
திடடங்களுக்கு ரு்போய் 575 த்கோடி ்கடன் 
�ைஙகியுள்ைது .இது மடடுமல்ைோமல் கிரீன் 
கினைதமட ்பணட (Green Climate Fund) அனமப்புடன் 
இனணெந்து மின் �ோ்கைத வ�ோழில் நுட்பங்கள், 
்கழிவு தமைோணனம, ஆற்றேல் தமைோணனம, 
்கோைநினை �்க�னமக்கும வி�சோயம மு�லிய 

திடடங்களுக்குக் ்கடன் �ைங்க உள்ைது. மற்றே எந்� 
இந்திய �ஙகி்கனை விடவும ்கோைநினை மோற்றேப் 
்போதிப்பு்கனை ்கணிததுச் வசயல்்படு�தில் எஸ் 
�ஙகி முன்தைோடியோ்க உள்ைது. �ைது ்கோர்பன் 
உமிழ்ன� 2030 க்குள் பூஜ்ஜிய உமிழ்�ோ்கக் குனறேக்்க 
இைக்கு்கனை நிரணெயிததுள்ைது எஸ் �ஙகி.
ஆைோல் இவ�ைவு எச்சரிக்ன்கயுடன் இருக்கும 
�ஙகி நிைக்்கரி குறித�ோை எந்�க் வ்கோள்ன்கயும 
இது�னெ  அறிவிக் ்கவில்னை  என்்பது 
�ருத�ததிற்குரிய �்க�ல்.

இந்தியோவின் மி்கப் வ்பரிய �னியோர �ஙகியோை 
எச் .டி .எப் .சி (HDFC )  �ஙகி ்கோைநினை 
வசயல்்போடு்களில் 12 மதிப்வ்பண்கள் வ்பற்று 
மூன்றேோ�து இடததில் உள்ைது. அடுத� 10 
ஆணடு்களுக்குள் (2031-32) ்கோர்பன் சமநினைனய 
எடடிவிடு��ோ்க இைக்கு்கனை நிரணெயததுள்ைது 
எச்.டி.எப்.சி �ஙகி. ஆைோல், நிைக்்கரி சோரந்� 
திடடங்களுக்குக் ்கடன் அளிப்்பது வ�ோடர்போை 
வ்கோள்ன்க்கள் எதுவும இல்ைோ�தும, ்கோைநினை 

புதிய அைல் மின் நித�யங்கள் ெறறும் அைல் மின் நித�ய விரிவோக்கத திட்டங்கள், 
எணக்ய் ெறறும் இயறத்க எரிவோயு எடுபபது யபோன்ற சூழலியல் சீர்க்கடுககும் 

திட்டங்களுககுக ்கடன் வழங்கககூடோது யபோன்ற முடிவு்கதை அதைதது வஙகி்களும் 
எடுக்க யவணடும்.
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மோற்றேதன�க் குனறேக்கும �ைஙகுன்றேோ 
திடடங்களுக்குக் ்கடன் �ைஙகு�து குறித� 
�்க�ல்்கனை வ�ளியிடடதும அதிருப்தினய 
ஏற்்படுததியுள்ைது.

இ�ற்கு அடுத� இடததில் உள்ை ஆக்சிஸ் �ஙகி 
(Axis Bank)்கடந்� மோரச் 2021 ம ஆணடு �னெயில் 
ரு்போய் 9753 த்கோடி ரு்போய் நிதினய ந்கரபுறேப் 
வ்போதுப் த்போக்கு�ெததுத திடடங்களுக்கும,  
புதுப்பிக் ்க த � க் ்க  ஆற் றேலுக்கும ,  மின் 
�ோ்கைங்களுக்கும ,  ்பசுனமக் ்கடடிடத 
திடடங்களுக்கும ்கடைோ்க �ைஙகியுள்ைது. 
ஆைோல், ஆக்சிஸ் �ஙகிக்வ்கை நிைக்்கரிக் 
வ்கோள்ன்கதயோ, ்கோர்பன் உமிழ்வு இைக்கு்கதைோ 
இல்னை என்்பது குறிப்பிடத�க்்கது.

்கோைநினை மோற்றேச் வசயல்்போடு்கனைப் 
வ்போறுத��னெயில் எஸ் �ஙகி (Yes Bank), 
இன்டஸ்இன்ட �ஙகி (IndusInd Bank), எச்.டி.எப்.சி 
�ஙகி (HDFC Bank), ஆக்சிஸ் �ஙகி (Axis Bank), 
வ்கோடோக் மகிந்திெோ �ஙகி (Kotak Mahindra Bank) 
ஆகிய �னியோர �ஙகி்கதை மு�ல் ஐந்து 
இடங்கனைப் பிடிததுள்ைை.

மு�ல் ்பதது �ஙகி்களின் �ெ�ரினசயில் ஒதெ 
ஒரு வ்போதுததுனறே �ஙகி  (ஸ்தடட த்பஙக் ஆப் 
இந்தியோ) மடடுதம உள்ைது. மீ�முள்ை இந்தியப் 
வ்போதுததுனறே �ஙகி்கள் வ்பரும்போன்னமயோைன� 
்கோைநினை மோற்றேம வ�ோடர்போை எந்� வி� 
முடிவு்களும எடுக்்கோமல் அைடசியமோ்க உள்ைது 

என்்பது இந்தியப் பிெ�மர ்கோைநினை மோற்றேதன�க் 
குனறேக்்க /�்க�னமக்்க க்ைோஸ்த்கோவ மோநோடடில் 
வ்கோடுததுள்ை �ோக்குறுதி்கனை நினறேத�ற்றேத� 
�னடயோ்க அனமயும.

அதி்கரிதது�ரும ்கோைநினை மோற்றே அ�செ 
நினைனயக் ்கருததில் வ்கோணடு இந்திய �ஙகி்கள் 
அ�ன் வ்கோள்ன்க்களில் உடைடியோ்கச் சிை 
மோற்றேங்கனை தமற்வ்கோள்ை த�ணடும.

புதிய அைல் மின் நினையங்கள் மற்றும அைல் 
மின் நினைய விரி�ோக்்கத திடடங்கள், எணவணெய் 
மற்றும இயற்ன்க எரி�ோயு எடுப்்பது த்போன்றே 
சூைலியல் சீரவ்கடுக்கும திடடங்களுக்குக் ்கடன் 
�ைங்கக்கூடோது த்போன்றே முடிவு்கனை அனைதது 
�ஙகி்களும எடுக்்க த�ணடும. �ற்த்போது 
இந்தியோவில் வ்படெல் �ஙகி (Federal Bank) 
மடடுதம இந்� முடிவினை அறிவிததுள்ைது.

அத� த்போல் இந்திய �ஙகி்கள் புதுபிக்்கத�க்்க 
ஆற்றேல்  உட்பட  பிறே  �ைஙகுன்றே ோ த 
திடடங்களுக்்கோை நிதினய அதி்கரிப்்ப�ன் மூைம 
இந்தியோவில் ்கோைநினை மோற்றேக் குனறேப்பு மற்றும 
�்க�னமப்பு நட�டிக்ன்க்கள் அதி்கரிக்கும 
என்்ப�னை இந்� ஆய்�றிக்ன்க �லியுறுததுகிறேது.

இந்திய �ஙகி்கள் ்கோைநினை மோற்றேப் 
வ்போறுப்புணெரவுடன் நடப்்பது இந்தியோ ்கோைநினை 
மோற்றேதன� எதிரவ்கோள்ை உ�வு�த�ோடு 
மடடுமில்ைோமல் �ஙகி்கனையும வ்போருைோ�ோெ 
இைப்பு்களில் இருந்து ்கோப்்போற்றும.
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ஒரு நொள் கொடல கொட்டுவழிப்்பொட்தயில் சிங்கமும் 
டலயனும் நைநது வந்தன. என்னது சிங்கமும் டலயனுமொ? 
கரணடுமம ஒன்று ்தொமன என்கின்றீர்க�ொ? சரி உங்கள் 
சநம்தகத்ட்த சரி கசயதுவிைலொம். எதிமர வந்த கரடியொர் 
“வைககம் சிங்கங்கம�!” என்றது. இைது ்பககம் இருந்த 
வய்தொன சிங்கம் “வைககம்” என்றது. வலது ்பககம் இருந்த 
மிருகம் “ஹொய கரடி. நொன் சிங்கம் இல்டல லயன்” என்றது. 
கரடியொருககு ஒன்றும் புரியவில்டல. இரணடுமம சிங்கம் ்தொமன 
என குழம்பியது. ்தன் முதுகில் இருந்த ம்தன் ்பொட்டிலில் 
ஒன்றிடன இரணடிற்கும் ககொடுத்்தது. வய்தொன சிங்கம் ம்தடசச் 
சுடவத்துவிட்டு ஆஹொ அருடமயொக உள்�து எனச் கசொல்லி 
நன்றி க்தரிவித்துவிட்ைது. லயமனொ “மவணைொம் நொன் 
இக்தல்லொம் சொப்பிடுவதில்டல” என்றது. “மவற என்ன 
சொப்பிடுவீங்க?” என்றதும் “பூஸ்ட், ஹொர்லிகஸ் அந்த மொதிரி” 
என்றது லயன். குழம்பிவிட்டு அவர்கள் பின்னொடிமய 
க்தொைர்ந்தது 

எதிதெ ஒரு குெங்கோர �ந்�ோர. அ�ரும 
்கெடியோனெப்த்போைத� குைமபிவிடடோர. அ�ன் 

பின்ைர புள்ளிமோன் ஒன்று, அ�ன் பின்ைர 
ஒடட்கசிவிஙகி ஒன்று எை அந்� சோனையில் 
வசன்றே மிரு்கங்கள் எல்ைோம குைமபிவிடடை. 
ஆைோல் அன� அனைதது சிங்கம மற்றும ையன் 
பின்ைோடிதய நடந்து வசன்றேை. அ�ர்கள் 
குைப்்பததிற்கு வினடதய கினடக்்கவில்னை.

“சிங்க அஙகிள் எைக்கு ்பசிக்குது, ஒரு ்பர்கர 
இல்ைன்ைோ பீடசோ �ோஙகி �ருவீங்கைோ?” 
எைக்த்கடடது ையன். அஙகிள் என்றே �ோரதன� 
த்கடட பின்ைோடி �ந்� மிரு்கங்களுக்கு 
புரியவில்னை. அஙகிைோ அப்்படின்ைோ என்ைோப்்போ 
இ ன் ை ோ ப் ்ப ோ  எ ை  ஒ வ வ� ோ ன் றே ோ ்க 
த்கடடுக்வ்கோணடை. அஙத்க �ந்� அணில் �ோன் 
அ�ன் விைக்்கதன� வ்கோடுத�து. மோமோ அல்ைது 
வ்பரியப்்போ அல்ைது சித�ப்்போ. அந்� �ய�ோை 
சிங்கம ்பர்கர மற்றும பீடசோ விற்்கப்்படும அந்� 
ஒதெ ்கனடக்கு அனைததுச்வசன்றேது. அந்� 
்கோடடிதைதய அந்� மோதிரி உணெவுப்வ்போருட்கனை 

சிங்கமும் த�யனும் 
விழியன் 
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விற்கும ்கனடனய ஒரு சிறுதன� நடததி �ந்�து. 
வ�கு த�்கமோ்க ஒரு மோனினை துெததிச்வசன்று 
்பக்்கதது ்கோடடுக்கு ்பக்்கதது ்கோடடுக்கு ்பக்்கதது 
்கோடடுக்கு த்போய் த�றே நோடடுக்த்க த்போயிடுச்சோம. 
அங்க ்போரத� சோப்பிடட உணெவு்கனை எல்ைோம 
�ோன் அ�னுனடய ்கனடயிை வசய்து 
விற்றுக்வ்கோணடு �ருகின்றேது .  நடந்�து 
என்ைவ�ன்றேோல் சிறுதன� மோனை துெத� 
ஆெமபித� சிை தூெததிதைதய மோன் ஒரு மெததின் 
பின்ைோல் ஒளிந்து வ்கோணடது ஆைோல் சிறுதன� 
அ�னை ்க�னிக்்கத� இல்னை. துெததிக்வ்கோணதட 
த்போை�ோம.

அந்� ்கனடக்கு வசன்று அனைப்பு மணினய 
சிங்கம அழுததியது. தூக்்க ்கைக்்கததுடன் வெோம்ப 

னையனும அமரந்�து. ”�ணெக்்கம சிங்கங்கதை ! 
சிறேப்பு உணெவினை ்பரிமோறே�ோ?” என்று த்கடடது 
யோனையோர.  “இல்னை எைக்கு த�ணடோம, 
சிங்கததிற்கு மடடும ்பரிமோறுங்கள், எைக்கு த�று 
உணெவு” என்றேது ையன். ஐந்து நிமிடம �ோருங்கள் 
சூடோை எடுதது �ருகின்தறேன் என்றேது யோனையோர.

ஐந்து நிமிடததில் சுடச்சுட கிைஙகு உமபுமோ 
�ந்�து. ்பயங்கெ �ோசனை. ையனின் நோக்கில் 
எச்சில் ஊறியது. சிங்கம வமல்ை வமல்ை சுன�தது 
சோப்பிட ஆெமபித�து. ஆஹோ ஆஹோ என்று 
நிமிடதது ஒருமுனறே ருசிதது சோப்பிடடது. அஙத்க 
எடடி சிறுதன� ்கனடனய ்போரத�து ையன். 
இன்னும சிறுதன� தூஙகிக்வ்கோணதட �ோன் 
இருந்�து .  அய்யத்கோ .  ையனுக்கு ்பசி 
அதி்கமோகிவிடடது.

அந்த வயதோை சிங்கம் பர்்கர் ெறறும் பீட்சோ விற்கபபடும் அந்த ஒயர ்கதடககு 
அதழததுசகசன்றது. அந்த ்கோட்டிய�யய அந்த ெோதிரி உ்வுபகபோருட்்கதை 

விறகும் ்கதடதய ஒரு சிறுததத நடததி வந்தது. 

தசோரவுடன் சிறுதன� �ந்து ்க�வினை திறேந்�து. 
ஒரு பீடசோ ஒரு ்பர்கனெ த்கடடது சிங்கம. இன்னும 
ஒருமணி தநெம ்கழிதது �ோருங்கள் நோன் வ்கோஞ்ச 
தநெம தூஙகிவிடடு பிறேகு �யோர வசய்து 
ன�க்கின்தறேன் என்றேது சிறுதன�.

்பக்்கததில் இருந்து ்பயங்கெ மணெம வீசியது. அது 
யோனையோர நடததும இயற்ன்க உணெவுக்்கனட. 
்போெம்பரிய உணெவு்கனை சனமதது விற்றுக்வ்கோணடு 
�ந்�து யோனையோர.  வ்பரிய குடினச வீடடிற்குள் 
இருந்து உணெவினை சனமத�து யோனையோர. 
சிங்கததிற்கும ்பசி எடுத�து.  “மிஸ்டர ையன், நோன் 
அஙத்க ்பக்்கதது ்கனடயில் சோப்பிடப்த்போகிதறேன், 
என்னுடன் �ருகின்றீர்கைோ?” என்றேது சிங்கம. 
“�ருகிதறேன், ஆைோல் என்னை அஙத்க சோப்பிட 
�ற்புறுத�க்கூடோது. எைக்கு ஏற்்கைத� பிடசோ 
்பர்கர வசய்ய வசோல்லிவிடதடோம இல்னையோ?” 
என்றேது ையன்.

இன்னறேய சிறேப்பு உணெவு – கிைஙகு உப்புமோ 
மற்றும மோம்பை கூழ். எை எழுதி ன�க்்கப்்படடு 
இருந்�து. அஙத்க ஒரு வ்பரிய விரிப்பில் சிங்கமும 

சரி வ�ட்கதன�விடடு யோனையோரிடம 
கிைஙகும மோம்பை கூழும த்கடடுவிடைோமோ எை 
த�ோன்றியது. “யோனையோதெ” என்றேது. அனைத�து 
ையன் அல்ை ்பக்்கததுக்்கனட சிறுதன�. “எைக்கும 
உணெவு �ோருங்கள்” என்றேது சிறுதன�. சிங்கததுடன் 
அமரந்து சோப்பிட ஆெமபிததுவிடடது சிறுதன�. 
அடப்த்போங்கடோ எை ையனும அ�ர்களுடன் 
அமரந்து உல்ைோசமோ்க சோப்பிட ஆெமபிததுவிடடது. 
அற்பு�ம அருனம என்று மடடுதம வசோல்லி 
�ந்�து.

த�்கமோ்க அஙகு �ந்� புலி ஒன்று “இங்க யோதெோ 
ையன்ன்னு �ந்திருக்்கோதம யோரு அது?” என்றேது.

“அப்்படி யோரும இல்னைதய வெணடு சிங்கமும 
சிறுதன� மடடும �ோன் இஙத்க இருக்கு” என்றேது 
ையன்.

“ஹோ ஹோ ஹோ” எை பின்ைோல் இருந்� எல்ைோ 
மிரு்கங்களும சிரித�ை.

மின்மினி பககஙகள்
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"நோன் இந்த டி.வி நிகழ்ச்சி முடிந்த பிறகு்தொன் 
வருமவன். நீ ம்பொய திணடையில் உட்கொர்நது உன் 
சுற்றுச்சூழல் புத்்தகத்ட்த எடுத்துப் ்படி. இந்த நிகழ்ச்சி 
முடிந்ததும் நொன் வநது மகள்வி மகட்ம்பன். உம், சீககிரம் ம்பொ!" 
என்று அம்மொ மிகவும் மகொ்பப்்பட்ைொர்கள்.

நோன் ஒரு ்போடடு ்போடு�ன�தயோ அல்ைது 
நடைம ஆடு�ன�தயோ அமமோ விரும்ப 
மோடடோர்கள் .  ஆைோல் இது த்போன்று 
வ�ோனைக்்கோடசி நி்கழ்ச்சியின் த்போடடி்களில் 
பிள்னை்கள் ்போடு�ன�யும ஆடு�ன�யும மி்கவும 
ெசிப்்போர்கள். த�ோற்றுப்த்போை குைந்ன�்களுக்்கோ்க 
அழு�ோர்கள். இன�வயல்ைோம நினைததுப் 
்போரத�த்போது வசல்வியின் ்கண்களில் ்கணணீர 
நினறேந்�து.

ஆ்கோயததில் ஒன்றிெணடு நடசததிெங்கள் ்கண 
சிமிடடுகின்றேை. சன்ைல் �ழியோ்கக் குளிரந்� 
்கோற்று �ந்து வசல்வினய சமோ�ோைப்்படுததியது.

்கோற்று, "நீ ஏன் குைந்ன�தய அழுகிறேோய்? உைக்கு 

நோங்கள் இருக்கிதறேோம அல்ை�ோ?" என்று அ�ள் 
�னைனய �ருடிச் வசோன்ைது.

சரி�ோன். வசல்விக்கு அ�ர்கள் எல்தைோரும 
நண்பர்கள்�ோன். ்கோற்றும நடசததிெங்களும 
த�ோடடததில் உள்ை வ்பரிய மோமெமும அ�ளுக்கு 
நண்பர்கள் �ோன். ஆைோல் இந்� நண்பர்கள் இனி 
எத�னை ்கோைம இருப்்போர்கள்?

தநற்றுக்கூட அப்்போ வசோல்�ன� வசல்வி 
த்கடடோள் .  த� ோடடதன� யோருக்த்கோ 
விற்்கப்த்போகிறேோெோம. அஙத்க இனி ஆ்கோயம 
முடட அடுக்கு மோடிக் குடியிருப்பு ்கடடப்்படும. 
நோன்கு சு�ர்களுக்குள் �ோசிக்்க நினறேய 
மக்்கள்      �ரு�ோர்கள். இப்த்போது இந்� சன்ைல் 
�ழியோ்கத வ�ரியும சிறு சதுெமோை ஆ்கோயமும 
நடசததிெங்களும ்கோற்றும அப்த்போது இருக்்கோது. 
வசல்வி எல்ைோ�ற்னறேயும இைக்்க த�ணடியிருக்கும. 
மு�லில் அந்� வ்பரிய மெதன� வ�டடிவிடு�ோர்கள். 
அப்த்போது வசல்வி என்ை வசய்�ோள்.

கசல்வியின் ஆ்கோயம்
்கதத - விழியன்

ஓவியம் - கசோக்கலிங்கம்
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வசல்வியின் அப்்போ வ்பரிய ்படிப்புப் ்படித��ர. 
அமமோவின் சந்த�்கங்களுக்கு அ�ர�ோன் ்பதில் 
வசோல்�ோர. இந்� அப்்ப�ோன்  ஒரு நோள் வசல்வியின் 
்பள்ளிக்கூடததிற்கு �ந்து த்பசிைோர. அன்று 
சுற்றுசூைல் திைம. வசல்வி ்படிக்கும ்பள்ளியில் 
சுற்று சூைல் ்பற்றிய விழிப்புணெரவுக் கூடடம 
நடந்�து. வசல்வியின் அப்்போ சிறேப்பு விருந்திைெோ்க 
அனைக்்கப்்படடிருந்�ோர. அப்த்போது அ�ர என்ை 
த்பசிைோர?

வி�சோய நிைங்கனைத தூரதது அ�ற்றின் மீது 
வீடு்கள் ்கடடு்ப�ர்களுக்கு எதிெோ்கப் த்பசிைோர. 
த�ோடடததில் உள்ை மெங்கனை வ�டடு்ப�ர்கனைக் 
்கணடிததுப் த்பசிைோர. சுற்றுச்சூைனைச் சீெோ்க 
ன�ததுக்வ்கோள்ை த�ணடிய அ�சியதன�ப் ்பற்றி 
த்பசிைோர.

இப்்படி அப்்போ அன்று நினறேய தநெம த்பசிைோர. 
ஆசிரியர்களுக்கும ஆசிரினய்களுக்கும அப்்போவின் 

என்ை வசய்�வ�ன்று வசல்விக்குத 
வ�ரியவில்னை. ஆைோல் அ�ளுக்கு ஒரு விஷயம 
வ�ளி�ோ்கப் புரிந்�து. அப்்போ த�ோடடதன� 
விற்்பது வ்பரிய ��று!

வசல்வியின் சுற்றுச் சூைல் புத�்கததில் என்ை 
எழுதியிருக்கிறேது  வ�ரியுமோ?

"மனி�ர்கள் நோடடின் ்பசுனமனய அழிதது, 
நதி்கனைவயல்ைோம மோசு்படுததி இயற்ன்கனயக் 
வ்கோள்கிறேோர்கள். இப்்படிதய வசன்றேோல் நம 
மணனணெயும ்கோற்னறேயும �ணணீனெயும நோம 
இைந்துவிடுத�ோம.." என்று எழுதியிருக்கிறேது.

வசல்விக்கு அப்்போவின் �ய�ோகுமத்போது 
எல்ைோ இடமும ்போனை�ைமோ்க ஆகியிருக்கும. 
வசல்வியின் பிள்னை்கள் வினைவ்கோடுதது �ோஙகிய 
பிெோணெ�ோயு சிலிணடர்கனை முதுகில் 
சுமந்துவ்கோணடு ்படிக்்கச் வசல்�ோர்கள்.

போட்டி இறபபதறகு முன்புவதர அபபோ, யதோட்டததத விற்கபயபோவதில்த� என்று 
கசோல்லிகக்கோணடிருந்தோர். ஆைோல் போட்டி இறந்த பிறகு அததகயல்�ோம் ெறந்து விட்டோர். 

த்பச்சு மி்கவும பிடிததிருந்�து. அந்� அப்்போ�ோன் 
இப்த்போது த�ோடடததில் உள்ை மெங்கனைவயல்ைோம 
வ�டடப்த்போகிறேோர. அந்� இடததில் அடுக்கு 
மோடிக் குடியிருப்புக் ்கடடு��ற்்கோ்க நிைதன� 
விற்்கப்த்போகிறேோர.

வசல்விக்கு அனை�ர மீதும த்கோ்பம த்கோ்பமோ்க 
�ந்�து. இந்�ப் வ்பரிய மனி�ர்கள் எல்ைோம 
இப்்படித�ோன். த்பசுமத்போது �ோய் கிழியப் 
த்பசு�ோர்கள். ஆைோல் அ�ற்கு தநர எதிெோ்கத�ோன் 
வசய்�ோர்கள். ்போடடி இறேப்்ப�ற்கு முன்பு�னெ 
அப்்போ, த�ோடடதன� விற்்கப்த்போ�தில்னை என்று 
வசோல்லிக்வ்கோணடிருந்�ோர. ஆைோல் ்போடடி 
இறேந்� பிறேகு அன�வயல்ைோம மறேந்து விடடோர. 
இந்� வ்பரிய�ர்கள் ��று வசய்�ோல், எடுததுச் 
வசோல்லி அ�ர்கனைத திருதது�து யோர? வசல்வி 
அ�ரிடம எதுவும வசோல்ை முடியோது. அப்்போ சிை 
முனறே வசல்வினய அடித�தும உணடு. 'த�ோடடதன� 
விற்்கோதீர்கள் அப்்போ' என்று இப்த்போது வசல்வி 
வசோன்ைோல், மறு்படியும அடி விைைோம. ்போடடி 
இருந்�ோைோ�து வசல்விக்குத துனணெயோ்க 
இருப்்போர்கள். இப்த்போது அ�ர்களும இல்னை.

அப்்படி நினைததுப் ்போரக்்கத� வசல்விக்கு 
்பயமோ்க இருந்�து. எப்்படியோைோலும, வசல்வி ஒரு 
முடிவு வசய்திருக்கிறேோள். அ�ள் வ்பரிய�ைோ்க 
ஆைோ பிறேகு நினறேய நிைங்கள் �ோஙகு�ோள். அந்� 
இடங்கனைப் ்பண்படுததி நினறேய நினறேயச் 
வசடி்களும மெக்்கன்று்களும வ்கோடி்களும நடு�ோள். 
அன�வயல்ைோம �ைரந்து வ்பரிய ்கோடோகும. 
வ்பரும வ்பரும மெங்களும இருடடும வ்கோடி்களும 
அபூர� மூலின்க்களும அற்பு�மோை பூக்்களும 
்பறேன�்களும விைஙகு்களும நினறேந்� ்கோடோகும. 
வசல்விக்கு மடடுதம வசோந்�மோை ்கோடு அது. 
அவவுைவு வ்பரிய ்கோடும, அ�ற்கு தமல் உள்ை 
ஆ்கோயமும வசல்விக்கு மடடுதம வசோந்�ம...

ஆஹோ... அப்்படியிருந்�ோல் எவவுைவு நன்றேோ்க 
இருக்கும!

"வசல்வி, என்ை, ்படிதது விடடோயோ ?"

வ�ோனைக்்கோடசி நி்கழ்ச்சியின் இனடவ�ளியில் 
அமமோ த்கடடோர்கள்.

வசல்வி, �ன் வ்பரிய ்கோடனடயும நீை 
ஆ்கோயதன�யும ்கைவு ்கணட�ோறு அஙத்க 
்படுததிருந்�ோள்.
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காட்டுககு 
ராஜா நரி

”இனி நொந்தொன் இந்த கொட்டுககு 
ரொஜொ” என்று கூச்சல் ம்பொட்ை்படிமய 

இங்கும் அங்குமொக 
ஓடிகககொணடிருந்தது நரி.

அ்தன் சத்்தம் மகட்டு மற்ற 
விலங்குகள் எல்லொம் 

ஒன்று கூடின.

நரிடயப் ்பொர்த்து, "ஏய 
என்ன இது உ�றல்” என்று 

மகட்ைது யொடன.
்தன் டகயில் 

இருககும் மவட்டைத் 
துப்்பொககியொல் 

வொனத்ட்த மநொககி 
சுட்ைது நரி. 

ஒரு இ�நீர் யொடனயில் ்தடலயில் 
விழுநது, க்தறித்்தது. நரி டகயில் 

இருககும் துப்்பொககிடயப் ்பொர்த்்ததும் 
எல்லொ விலங்குகளும் மணடியிட்ைன.

குடக வொசலில் எல்லொ மிருகங்களும் கூடி 
இருந்தன. சிங்கம் ஒரு ்பொடறயின் மீது நின்றது. 
கீமழ மற்ற விலங்குகள் நின்றன. “அவன் டகயில் 
இருககும் துப்்பொககியொல் நமககு ஆ்பத்து வரலொம். 
அ்தனொல் ககொஞசம் அைங்கிப்ம்பொமவொம்” என்றன 

விலங்குகள். 

50 |  பூவுலகு - ஜூன் 2022 | www.poovulagu.org 



சிங்கம் மசொர்வொக 
நைநதுககொணடு இருந்தது. 
தூரத்தில் க்தொப்பி அணிந்த 

ஒரு மவடைககொரன் 
வநதுககொணடிருந்தொன்.

‘என் துப்்பொககிடய ஒரு நரி 
தூககிகககொணடு ஓடிவிட்ைது. 

நீ ்பொர்த்்தொயொ?” என்று 
சிங்கத்திைம் மகட்ைொன்.

“ ஓ.. நீ்தொன் அந்த கவப்்பன் 
சப்்பட�யரொ.. நரியின் 

அட்ைகொசம் அதிகமொகிவிட்ைது. 
ஓடிப்ம்பொயவிடு.” என்றது 

சிங்கம்.

ம்தொட்ைொ இல்லொ்த துப்்பொககிடய 
பிடுங்கிகககொணடு, உருட்டுககட்டையொல் நரிககு 
பூடச ம்பொட்டு துரத்தி அடித்்தன விலங்குகள்.  

நரி உயிர் பிடழகக ஓடியது. 

முற்றும்

கொட்டின் அடமதிடய ககடுத்்தடமககு உனககு 
்தணைடன இந்த ்பககம் வரககூைொது 

ஓடிப்ம்பொயவிடு” என்று சிங்கம் 
மவட்டைககொரடன விரட்டி விட்ைது. அவன் 

்தடல க்தறிகக ஓடினொன்.

“ஆமொம்.. ஒமர ஒரு 
ம்தொட்ைொ” என்றொன் 

அவன்.

“ஒரு ம்தொட்ைொவொ?” மகட்ைது சிங்கம்.நரி திருடிகககொணடு வநதுவிட்ைது. 
அந்த துப்்பொககியில் ஒரு ம்தொட்ைொவும் 

இருககிறது” என்றொன்.

பின்னர்

சிங்கத்தின் மூடலயில் ஒரு 
்பல்பு எரிந்தது.
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