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 அம்பேத்கரும 
இயற்்க வள 
உரி்ையும



க�ோடை மு�ோமில் சூழல் அரசியல் க�ோணைோடைம் -  
கும்மிடிபூணடி ைோன் போஸக�ோ பள்ளி மோணவர�க�ோடு!

 
ஜூன் மாத 17, 18 ஆகிய இரண்டு நாட்கள் நடைபெற்ற இநத க்காடை மு்காமில் 

நீர், ்காறறு, நிலம், மனிதர்்கள், உயிரினங்கள் என 5 விதமா்க சூழல் அரசியல் சார்நத ொர்டவையில் வைகுப்பு்கள் 
எடுக்கப்ெடைன! வைகுப்ெட்ற தவிர்த்து அருகில் உள்்ள கதர்வைாய் ்கண்டிட்க நீர் கதக்கத்திறகு பசன்று இயறட்க 

நடை மூலம் அஙகுள்்ள உயிர்ப்ென்டமயம் குறித்தும் குழநடத்களுககு ெயிறறுவிக்கப்ெடைது.
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ஆசிரியர பக�ம்

நீங்கள் ்கடையில் ஒரு பிஸ்கட்ைோ, சோக்லேட்ைோ 
வோஙகினோல் அதன் உடைடை எததடன முடை 
பைன்படுததுவீர்கள்? ஏ்தோவவோரு வ�ோறுககுததீனியின் 
உடைடை? ஷோம்பூக்கள், சோஸ்கள், எணவணெய்கள், 
மசோலேோக்கள் ்போன்ைடவ விற்கபபடும் ்ஷ்ஷக்களின் 
உடைடை? ‘ஒருமுடை பைன்படுததி தூககிவைறிைவும்’ 
என்று அச்சிைபபடை குளிரபோனப புடடிடை எததடன முடை 
பைன்படுததுவீர்கள்? அமுல் ் மோர அல்லேது டிரோபபிக்கோனோ 
ஜூஸ உடைடை எததடன முடை பைன்படுததுவீர்கள்?

வபருநிறுவனங்கள் உறபததி வசயயும் இநத அததடன 
ஒறடைப பைன்போடடு வ�கிழிடையும் அனுமதிததுவிடடு 
சோடலே்ைோரம் பூ விககும் போடடியிைம் இருககும் டபடைப 
பிடுஙகி வ�கிழிடை ஒழிப்போவமன்று மல்லுக்கடடுகிைது 
ஒன்றிை அரசு. ஜூடலே 1 ஆம் ்ததி முதல் அமலுககு 
வருவதோ்க அறிவிக்கபபடடிருககும் ‘ஒறடை பைன்போடடு 
வ�கிழி’க்கோன (SUP) தடைைோனது முழுக்க முழுக்க 
பன்னோடடு மறறும் வபரு நிறுவனங்களுககு பச்டசகவ்கோடி 
்கோடடிவிடடு சிறுகுறு உறபததிைோளர்கடள மடடும் 
பலிவ்கோடுககிைது.

ஏ ை க குட ை ை  1 9  வ � கி ழி ப  வ ப ோ ரு ட ்க ள் 
தடைவசயைபபடடிருககும் நிடலேயில்,  ஏ்தோ ஒன்றிை 
அரசு வ�கிழிடை ஒழிததுவிடைது ்போன்ை மோடைடை 
ஏறபடுததுகிைது. ஆனோல், வ�கிழி மோசுவில் முன்னணியில் 
இருககும் நு்கரவபோருள் நிறுவனங்களோன வபபசி, ் ்கோக, 
வ�ஸ்லே, போர்லே ஜீ, புரோகைர ஆணட ்்கம்பில், 
்்க ோல்்்கட ப ோல்ம ோலிவ் ,  யுனிலீவர ்ப ோன்ை 
வபருமுதடலே்களின் நூறறுக்கணெக்கோன உறபததிப 
வ ப ோருட்களின் ஒறடைப வ ப ோருள்கூைத தடை 
வசயைபபைவில்டலே என்பதிலிரு்த இது ைோருக்கோனது 
என்பதும் இதன் பலேன் என்னவோ்க இருககும் என்படதயும் 
�ோம் புரிநதுவ்கோள்ள முடியும். இததடனககும் இநதப 
வபருநிறுவனங்களின் வபரும்போலேோன வ�கிழிப வபோருட்கள் 
‘குடைசுழறசி’கூை வசயை இைலேோதடவ.

உறபததி முதல் ்கழிவுநீக்கம் வடர சூழடலேயும் 
மனிதடரயும் போதிககும் வ�கிழிடை ஒழிக்க ‘போசோஙகு’ 
�ைவடிகட்க்கள் எடுபபடதக ட்கவிடடு ஒவ்வவோரு அரசும் 
ஆக்கபபூரவமோன முன்வனடுபபு்கடள ்�ோககி �்கர 
்வணடிைது ்கோலேததின் ்கடைோைம்.

ஆசிரியர்
க்கோ.சுந்தர்ோஜன்

்கவுரவை ஆசிரியர்
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(்கைநத இதழின் பதாைர்ச்சி)

அதிமுக தலைலையிைான கடநத 
ஆட்சியில், ககார�ானாவுக்கு முன்பு 
கெகிழிததலடலை அைல்்படுததி 

ஓ�ளவுக்கு கெகிழி விற்பலனலைத  தடுக்க 
முைறசிகள் கெய்து ககாண்டிருநத காைகட்டம் 
அது. அபர்பாது கலடக்குச் கெல்லும் 
வாடிக்லகைாளரகளுக்கு விற்பதறகாக 
விதவிதைாகத துணிபல்பகளும் ர்பாலித 
துணிபல்பகளும் (Non-woven plastic fabric) 
கலடகளில் அரைாகைாக விறகப்பட்டுக் 
ககாண்டிருநதன. சிை வாடிக்லகைாளரகள் தம் 
வீட்டிலிருநரத ல்பகலள எடுததுச் கெல்வலதப 
்பாரக்க முடிநதாலும் எல்ைாரும் அப்படி இல்லை. 
்பைமுலை கலடகளில் வாடிக்லகைாளரகள் 
கெகிழிப ல்பக்காகரவா அல்ைது ரவறு ஏரதனும் 
‘இைவெப’ ல்பக்காகரவா ெண்லட ர்பாடுவலதரைா 
பின்னர ககஞ்சுவலதரைா அதுவும் கிலடக்காத 
்பட்ெததில் ரகா்பததில் கவளிரைறுவலதரைா 
கவனிததிருக்கிரைன். அதறகு முன்பும் ஒரு முலை 
கெகிழிபல்பகலள இைவெைாக விநிரைாகிக்காது 
விலைக்கு விறைால் ைக்கள் ல்பகலள 
வீடுகளிலிருநரத ககாண்டு வருவாரகள் என்ை 
ரைாெலனலை அ�சு கெைல்்படுததிப ்பாரததது. 
ொன் ்பாரததவல� குறிப்பாகப ர்ப�ஙகாடிகளில் 
க்பாருட்கள் வாஙகும் எவரும் ல்பலை 
வீட்டிலிருநது எடுததுவ�வில்லை. ்பை ஆயி�ம் 
ரூ்பாய்களுக்கு ஷாபபிங கெய்்பவரகள் 
ஒன்றி�ண்டு ரூ்பாய் ககாடுதது கெகிழிபல்பகலள 
வாஙகிக் ககாள்வலதரை வெதிைாகக் 
கருதினாரகள்.

 அரத ரெ�ததில் ்பை கலடகளில் 
வாடிக்லகைாளரகலளக் குளிரவிக்க கெகிழிப 
ல்பகலளப ்பதுக்கிலவதது விநிரைாகிததலதயும் 
்பாரக்க முடிநதது. க்பாதுவாகத துணிக்கலடகளில் 
ொம் எவவளவு விலைக்குத துணிகள் 
வாஙகுகிரைாரைா அவவளவு அதிகைாகப ல்பகள் 
ககாடுப்பதுண்டு. மூன்று ொன்கு ைலிவான 
ஆலடகலள வாஙகு்பவல�விட ஒரு விலையுைரநத 
ஆலடலை வாஙகு்பவருக்கு இ�ண்டு மூன்று 
ல்பகலளக் கூடுதைாக வழஙகி அநத 
வாடிக்லகைாளல�க் கலடக்கா�ரகள் 
ைகிழ்விப்பலதயும் ்பாரக்கைாம். இலதத 
திைாக�ாை ெகர அண்னாச்சிக் கலடகளில் 
இைல்்பாகப ்பாரக்கைாம். ஜீ ய�ோ டோமின்
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 இன்டறைய அவசர�தியோன நோ�ரீ� உலகில், கசன்டன கபோன்றை ஒரு கபருந�ரில், 
வோடிகட�யோ�ருககு அசவு�ரிதடதைக க�ோடுபபதைோ�கவ இருநதைோலும் ஒரு வியோபோரதடதைச் 

சூழலுககுப போது�ோபபோ� கவற்றி�ரமோனதைோ� நி�ழ்ததிக�ோடை முடியுகமன்று 
நிரூபிததிருககிறைோர கதைோழர அனநது.

சுறறுச்சூழல் பி�ச்சிலனகளில் ைக்களுக்கு 
ஓ�ளவுக்காவது விழிபபுணரவும் எதிரபபுணரவும் 
ஒருஙரக இருக்கும் விஷைைாக ொன் கெகிழிலைரை 
கருதுகிரைன். இநத விஷைததிரைரை அ�சின் 
முைறசிகளுக்கு (அலவ முழுலைைானலவ அல்ை 
எ ன் ்ப து  ர வ று  வி ஷ ை ம் )  ை க் க ள் 
க்பாருட்்படுததும்்படிைான ஒததுலழபல்ப 
வழஙகவில்லை என்்பது கவலை தரும் உண்லை.

இ ப ்ப டி ை ான  பின்னணியில்  ஒ ரு 
விற்பலனைாளர (அ�சுகட்டுப்பாடுகள் எதுவும் 
இல்ைாத நிலையிலும் கூட) வாடிக்லகைாளல�ப 
்பாரதது “எஙகிட்ட க்பாருள் வாஙகணும்ணா 
நீஙகதான் ல்ப எடுததுட்டு வ�ணும்; ொஙக அலத 
இைவெைாக அல்ை – விலைக்குக் கூடக் ககாடுக்க 
ை ா ட் ரட ா ம் ”  எ ன் று  மு டி க வ டு க் க 
ரவண்டுகைன்ைால் எவவளவு கெஞ்சு�ம் 
ரவண்டும்? அநத கெஞ்சு�ம் OFM அனநதுவுக்கு 
இருக்கிைது. “கதாடக்கததில் என் ெண்்பரகளின் 
வறபுறுததுதைால் எண்கணய் விற்பதறகாகக் 
கண்ணாடிப புட்டிகலளக் கலடயில் 
ககாடுதரதாம். ஆனால் காைபர்பாக்கில் அலத 
வாஙகிச் கெல்்பவரகள் கூட அடுததமுலை 
மீண்டும் கவறுஙலகரைாடு வருவலதப 
்பாரதரதாம். அலத விறகத கதாடஙகினால் 

(எஙகளின் விற்பலன அதிகரிததாலும் கூட) 
ைக்களிடம் எநத ைாறைமும் ஏற்படவில்லை 
என்்பலத உணரநரதாம். கெகிழி ர்பான்ை 
்பைன்்படுததித தூக்கிகைறியும் கைாச்ொ�தலத 
ஒழிக்க ரவண்டுகைன்ைால் நுகரரவாரிடம் (ஒரு 
புட்டிலைரைா அல்ைது ல்பலைரைா) மீண்டும் 
்பைன்்படுததும் (Reuse) கைாச்ொ�ம் உருவாக 
ரவண்டும். ொஙகள் புட்டிகலள விறகத 
கதாடஙகினால் எஙகளால் அநத ைாறைதலத 
ஏற்படுதத முடிைாது. ஆகரவ எண்கணய்க்கான 
புட்டிலை வாடிக்லகைாளர ககாண்டு வநதால் 
ைட்டுரை அவர எண்கணய் வாஙக முடியும் என்ை 
நிலைலை ஏற்படுததிரனாம்.” என்கிைார அனநது.

இது ஒருபுைம் வாடிக்லகைாளரின் ஈரகாலவத 
தூண்டுவது ர்பாை இருநதாலும் இன்கனாரு புைம் 
அவ�து சூழல் அக்கலையும் விற்பலனக்காகத 
தனது ககாள்லகலைச் ெை�ெம் கெய்து 
ககாள்ளாதத தன்லைலையும் உண� முடிகிைது. 
“ஒரு விவொயி ்பருவம் ்பாரதது விலததது, 
கவயிலிலும் ைலழயிலும் காய்நது, ைாடாய் 
உலழதது, ்பயிரகலளப ்ப�ாைரிதது வளரதது, 
பூச்சிக்கும் புழுவுக்கும் ர்பாக எஞ்சிைலத 
அறுவலட கெய்து ெநலதக்கு அனுபபுவார; 
இவஙக ரொகாை வநது எடுததுட்டுப ர்பாகணுைா? 
(ஒரு விவொயி இததலனப ்பாடு்பட்டு ஒரு 
உணவுபக்பாருலள உற்பததி கெய்யும் ர்பாது 
நுகரரவா�ால்) தனக்குப க்பாருள் வாஙகத 
ரதலவைானப ல்பலை வீட்டிலிருநது எடுததுட்டு 
வ�முடிைாதா?” என்கிைார அனநது. கெகிழி 
குறிதத க்பரிை விழிபபுணரவுகள் கவகுைக்களிடம் 
உருவாவதறகு கவகு காைததுக்கும் முன்ர்ப 
இப்படி ஒரு விற்பலனலைத திட்டமிட 
ரவண்டுகைன்ைால் மிகுநத ைன லவ�ாக்கிைம் 
ரவண்டும் என்று ரதான்றுகிைது.

OFM இன் வாடிக்லகைாளரகள் தானிைஙகள் 
ர்பான்ைவறலை வாஙக சிறுசிறு ல்பகள் அல்ைது 
மீள் ்பைன்்படுததததக்க டப்பாக்கலள 
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வீட்டிலிருரத ககாண்டுவருகின்ைனர. ைொைாக்கள் 
ர ்ப ான் ைலவ  க ா கி த ததில்  ைடி ததும் 
ககாடுக்கப்படுகின்ைன.  அரத ரெ�ததில் 
தானிைஙகள் ர்பான்ைவறலை விறகச் சிறுசிறு 
சுருக்குப ல்பகளும் விற்பலனக்கு இருக்கின்ைன. 
அலவ தானிைஙகலளப க்பாதிவதறகும் எடுததுச் 
கெல்வதறகும் வெதிைாக இருப்பரதாடு மீண்டும் 
்பைன்்படுததததக்கதாகவும் எளிலைைானதாகவும் 
இருக்கின்ைன. எனினும் இலவ ரவறு வழியில்ைாத 
சூழலில் ைட்டுரை விலைக்குக் ககாடுக்கப்படு 
வரதாடு இவறலை வாஙகும் வாடிக்லகைாளரகள் 
அடுததமுலை இவறலை எடுததுவ� ‘கண்டிபபுடன்’ 
அறிவுறுததப்படுகிைாரகள்.

இவவளவு ‘கண்டிப்பான’ விற்பலனைாளல� 
விடாது கதாடரும் வாடிக்லகைாளரகலள 
நிலனததால் ைகிழ்ச்சிைாகரவ இருக்கிைது. 
க்பாட்டைஙகலளப (ர்பக்ரகஜிங) ்பறறிப 
ர்பசும்ர்பாது “’No packaging’ is the easisest system” 
(க்பாட்டைமில்ைாைல் விற்பது  அதாவது 
வாடிக்லகைாளரின் க்பாட்டைததில் க்பாருலள 
நி�பபுவதுதான் எளிதான விற்பலன.) என்கிைார. 
ஆனால் அரத ரெ�ததில் ெறறு மு�ணாக, 
கதாடக்ககாைஙகளில் தாம் அதனால் அனு்பவிதத 
சி�ைஙகலளயும் நிலனவு கூரகிைார. “ொஙக 
ைாரும் கலடயில் ரவலை ்பாததவஙக இல்ை; ஒரு 
க்பாருலள ைடிச்சி க்பாட்டைம் ர்பாட்டப 
்பழக்கம் ைாருக்கும் இல்லை. கதாடக்கததில் 
காகிதஙகளில் க்பாருட்கலள ைடிததுக் 
ககாடுதரதாம் .  (இபர்பாது கவகுசிை 
க்பாருட்களுக்கு ைட்டுரை ‘்பட்டர ர்பப்பர’ 
எனப்படும் கைல்லிை காகிதஙகள் ்பைன்்படுததப 
்படுகின்ைன.) அபர்பாகதல்ைாம் ஒரு சிை 
வாடிக்லகைாளரகள் வநதாரை க்பாட்டைம் 
கட்டுவது எஙகளுக்கு சி�ைைாகிவிடும்.”  என்கிைார.

விைா்பா�தலதப க்பருக்குவதும் விரிவு்படுததிக் 
ககாண்ரட இருப்பதும் முதைாளிததுவப 

க்பாருளாதா�ததின் முக்கிை ஆதா�ைாக 
இருக்கிைது. இதறகாக வாடிக்லகைாளரகலளக் 
கவரநதிழுக்கவும் ெநலதயில் இடம் பிடிக்கவும் 
நிறுவனஙகள் ்பல்ரவறு தநதி�ஙகளில் 
ஈடு்படுவதுண்டு .  இநததத நதி�ஙகலள 
லகக்ககாள்ளாத நிறுவனஙகள் ெநலதயில் 
ரதால்விைலடயும் எனும் நிலையில் அலவ 
எவவளவு ரெரலைைறைலவைாய் இருநதாலும் 
ெநலதயில் பிலழததிருததலுக்காய் அவறறின் 
தநதி�ஙகள் ்பைரெ�ஙகளில் நிைாைப்படுததப 
்படுவதுண்டு. “Profit at any cost” (எலதச் கெய்தாவது 
இைா்பம் ெம்்பாதிப்பது)  எனப்படும் முதைாளிததுவ 
அலைபபுக்கு ரெர எதி�ான திலெயில் 
்பைணிப்பதாகச் கொல்லும் அனநது இது குறிதத 
ஒரு அனு்பவதலத ெம்ரைாடு ்பகிரகிைார.

“இைறலக ஆலடைகைான ‘துைா’ ககார�ானா 
க ்ப ரு ந கத ா ற று  மு ட க் க த தி ன் ர்ப ா து 
மூடப்பட்டதும் கண்காட்சிகள் எதுவும் ெடதத 
முடிைாத நிலையில் அதன் விற்பலனலைச் 
ொரநதிருநத ஏ�ாளம் கதாழிைாளரகள் நிலை 
்பரிதா்பக�ைாக ைாறிைது. அபர்பாது ொஙகள் 
அவரகளுக்காக ஏதாவது கெய்ை ரவண்டியிருநத 
நிலையில் விற்பலனலைத கதாட� ஆன்லைன் 
வணிகததிறகான முைறசிகள் எடுதரதாம். ஆனால் 
கவகுவில�வில் ஆன்லைன் வரததகததில் 
கெயிக்கரவண்டுைானால் அதறகானத 
தநதி�ஙகலள (வாடிக்லகைாளரிடம் நுகரலவத 
தூண்டும் வலகயிைான முன்கனடுபபுகள் 
உதா�ணைாக அவரகள் ரதடுக்பாறியில் மீண்டும் 
மீண்டும் தம் க்பாருலளக் காட்சிப்படுததுவது 
ர்பான்ைலவ) லகக்ககாள்ள ரவண்டிைதிருக்கும் 
என்்பலத உணரநரதாம். அது நுகரவு குறிதத 
எஙகள் ககாள்லகக்கு மு�ணாக இருநததால் 
அலத அப்படிரை லகவிட்டு விட்ரடாம்.” 
என்கிைார. அதாவது ஒரு க்பாருள் ரதலவைறை 
வாடிக்லகைாளருக்கு அலத மீண்டும் மீண்டும் 
காட்சிப்படுததி அவருலடை நுகரவு கவறிலை 
உசுபபி விட்டு நுக�ச் கெய்வது அைைறைது 
என்்பலதயும் சூழலுக்கு மு�ணானது என்்பலதயும் 
கவளிப்படுததுகிைார.

எஙகளுக்கு எநதக் கடன்களும் இல்லை என்று 
கொல்லும் அனநது கடன்கலளயும் வட்டிலையும் 
ெைாளிப்பதறகாய் விற்பலனலை அதிகரிக்க 
ஓடிக்ககாண்டிருக்க ரவண்டிைதில்லை என்்பலதச் 
க ெ ா ல் கி ை ா ர .  “ எ ங க ளது  வணிக ம் 
கழிவில்ைாலைலை (zero waste) இைக்காகக் 
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ககாண்டது.” என்கிைார.  இன்று சூழலை 
ைாசு்படுததுவதிலும் உமிழ்விலும் தீவி�ப 
்பாதிபபுகளுக்குக் கா�ணைாக கெகிழி இருக்கிைது. 
குறிப்பாக கெகிழியின் ெச்சுத தன்லைைானது 
அலதப ்பைன்்படுததுரவாருக்கும் அதிக 
்பாதிபபுகலள ஏற்படுததுகிைது. விற்பலனலை 
அன்றி ைனிதல� ரெசிக்கும் சூழலிைைாளரகளால் 
கெகிழிலை ஒழிக்கத தீரவாகச் கொல்ைப்படும் 
விஷைம் ‘மீள் ்பைன்்பாடு ககாண்ட நீடிதது 
உலழக்கும் க்பாட்டைஙகள்’ (Refillable and Reus-
able packaging systems) ைட்டுரை. ரவறு எநதத 
தீரவுகளும் சூழல் ெைனுக்கு அன்றி ‘வழக்கைான 
வணிகததுக்ரக’ ொதகைாக இருக்கும். ெம்மிடம் 
்பை தலைமுலைகளாக இருநததும் இநதப 
க்பாட்டைாக்கும் முலைரை. இதறகு ைாைாக 
ெம்லை மீட்க எநத உைர கதாழில் நுட்்பததீரவுகளும் 
இபர்பாது ெம் முன் இல்லை.

இலதப ்பழலைவாதைாகப ்பாரக்கரவண்டிை 
அவசிைமில்லை. ்பழலைைானது எல்ைாம் 
பிறர்பாக்கானதும் புதுலைைானது எல்ைாம் 
முறர்பாக்கானதும் இல்லை. ்பகுததறியும் எவரும் 
இலத நிச்ெைம் ஏறறுக் ககாள்வார. இன்லைை 
அவெ�கதிைான ொகரீக உைகில், கென்லன 
ர்பான்ை ஒரு க்பருெகரில், வாடிக்லகைாளருக்கு 
அெவுகரிதலதக் ககாடுப்பதாகரவ இருநதாலும் 
ஒரு விைா்பா�தலதச் சூழலுக்குப ்பாதுகாப்பாக 
கவறறிக�ைானதாக  நிகழ்ததிக்காட்ட 

முடியுகைன்று நிரூபிததிருக்கிைார ரதாழர 
அனநது. அ�சு ைனது லவததால் ைக்களின் 
ஒததுலழபர்பாடு எநத விற்பலனலையும் 
சூழலுக்குப ்பாதுகாப்பானதாக ொததிைைாக்க 
முடியுகைன்்பதறகு OFM ஒரு உதா�ணைாக 
இருக்கும். அரத ரெ�ததில் இலவ ்ப�வைாகப 
க்பருைளவில்  எல்ைா  இடஙகளிலும் 
லகக்ககாள்ளப்படாதவல� இவறைால் கவறும் 
உதா�ணஙகளாக ைட்டுரை இருக்க முடியுரை 
தவி� உண்லைைான ைாறைஙகலள உருவாக்கு 
முடிைாது என்்பது து�திர்ஷடைான உண்லை.

5 ைணிவாக்கில் கதாடஙகிை உல�ைாடல் 
நீண்டு ‘வலியூட்டப்பட்ட அரிசி’ (Fortified Rice)
வல�யும் ர்பானது. உல�ைாடல் முடிநது 
அவரிடம் விலடக்பறறுக்ககாண்டு சிை 
க்பாருட்கலள வாஙகுவதறகாகத தல�ததளததுக்கு 
வநரதன். கவளிரை விளக்குகள் அலணக்கப்பட்டு 
கலட கவறிச்ரொடியிருநதது. அபர்பாது தான் 
தன் ஊழிைரகலள வில�வில் வீட்டிறகு 
அனுபபுவதறகாக வழக்காைான வணிக 
ரெ�ததுக்கு கவகுமுன்ர்ப தன் கலடகலள 
அலடதது விடுவது ்பறறி அனநது கொன்னது 
நிலனவிறகு வநதது. விைா்பா�தலதத தாண்டி, 
வருலக தரும் ஒவகவாரு வாடிக்லகைாளர�ாடும் 
சூழல் குறிததும், உணவு, வாழ்விைல் ர்பான்ைலவ 
குறிததுச் கெறிவாய் உல�ைாடும் ரதாழர அனநத 
எனக்காகக் காததிருநதார. அவர�ாடு ர்பசிவிட்டு, 
ககாண்டு வநதிருநத துணிபல்பயில் சிை 
க்பாருட்கலளயும் வாஙகிவிட்டு ைகிழ்ச்சிரைாடு 
கவளிரை வநரதன்.

பூவுைலக இருள் கவவியிருநதது.

ஆனால் கவளிச்ெம் இன்னும் ைலைநது 
விடவில்லை.

அடுத்த இ்தழில் மீண்டும் ஒரு சின்ன 
வெளிச்சப் புள்ளிய�ோடு உங்களைச 
்சந்திக்கியேன.

- geo_ezhil@yahoo.com

அரசு மனது டவததைோல் மக�ளின் ஒததுடழபகபோடு எநதை 
விற்படனடயயும் சூழலுககுப போது�ோபபோனதைோ� சோததியமோக� 

முடியுகமன்பதைற்கு OFM ஒரு உதைோரணமோ� இருககும்.
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சூழல் செய்திகள்

அண்டமயில் AQLI என்கி்ற அடமப்பு 
இநதியர்்களின் ஆயுட்காலத்டத ்காறறு மாசு 
எநத்ளவிறகு குட்றககி்றது என்ெது ெறறி 
பவைளியிடை ஆய்வு பதாைர்ொ்க ஊை்கங்களில் 
பவைளியான பசய்தியின் அடிப்ெடையில் ஒன்றிய 
அரசின் சுறறுச்சூழல் துட்ற வி்ளக்கமளிக்க 
கதசிய மனித உரிடம்கள் ஆடையம் 
உத்தரவிடடுள்்ளது. ்காறறு மாசுொடடின் 
ொதிப்பு்கள் குறித்து ஊை்கங்களில் பவைளியான 
பசய்தியானது மனிதரின் உயிர் வைாழ்வைதற்கான 
உரிடம பதாைர்ொனது என்ெதால் அதுகுறித்தும் 
2019ம் ஆண்டு பதாைங்கப்ெடை கதசிய மாசற்ற 
்காறறுத் திடைம் குறித்தும் 4 வைாரங்களுககுள் 
சுறறுச்சூழல் துட்ற வி்ளக்கமளிக்க கவைண்டும் என 
கதசிய மனித உரிடம்கள் ஆடையம் 
பதரிவித்துள்்ளது.

்கோலநிடல மாற்றத்தின் தாக்கத்தால் ்கைநத 
2021ம் ஆண்டில் மடடும் உல்கம் முழுவைதும் 23.7 
க்காடி கெர் இைம்பெயர்நதுள்்ளதா்க Internal 
Displacement Monitoring Centre அடமப்பு 
பதரிவித்துள்்ளது. அதி்கெடசமா்க சீனாவில் 60 
லடசம் , பிலிப்டென்சில் 57 லடசம், இநதியாவில் 
49 லடசம் கெர் இைம்பெயர்நதுள்்ளதா்கவும் 
கூ்றப்ெடடுள்்ளது.

ஒருமுட்ற ெயன்ெடுத்த உெகயாகிக்கப்ெடும் 
பி்ளாஸ்டிக பொருட்களுககு ஜூடல 1ம் கததி 
முதல் இநதிய அரசு தடை விதித்துள்்ளது. 
ெலூன்்கட்ள ்கடை ெயன்ெடுத்தப்ெடும் பி்ளாஸ்டிக 
குச்சி்கள், ஐஸ் கரீம் குச்சி்கள், க்கண்டி குச்சி்கள், 
பி்ளாஸ்டிக க்காப்டெ்கள், பி்ளாஸ்டிக அல்லது 
பிவிசி பெனர்்கள் உள்ளிடை 100 டமகரானுககும் 
குட்றவைான பொருட்கள் உள்ளிடைடவைககு இநதத் 
தடை பொருநதும்.

அஸ்்ாம் மாநிலத்தில் ஏறெடை ்கனமடழ மறறும் 
பவைள்்ளப்பெருக்கால் ்கைநத ஜூன் 29ம் கததி 
நிலவைரப்ெடி 139கெர் உயிரிழநததா்கவும், 1.79 லடசம் 
கெர் மு்காம்்களில் வைசித்து வைருவைதா்கவும் அம்மாநில 
கெரிைர் கமலாண்டமத் துட்ற பதரிவித்துள்்ளது. 
்காலநிடல மாற்றத்தின் தீவிர விட்ளவு்கட்ள 
அண்டமக ்காலத்தில் பதாைர்ச்சியா்க வைைகிழககு 
மாநிலங்கள் சநதித்து வைருவைது குறிப்பிைத்தக்கது.
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சூழல் செய்திகள்

அதி்க ஒலி எழுப்ெக 
கூடிய ஒலி பெருககி்கட்ள 
வைா்கனங்களில் பொருத்துவைது 
சடைத்திறகுப் பு்றம்ொனது 
என க்கர்ள உயர்நீதிமன்்றம் 
தீர்ப்ெளித்துள்்ளது.

்தமிழ்நாடடில் ஜனவைரி 2019 முதல் அககைாெர் 
2021 வைடர தடை பசய்யப்ெடை ப்்ளாஸ்டிக 
பொருட்கட்ள உறெத்தி பசய்த 117 
நிறுவைனங்கட்ள மூடுவைதறகும் அவைறறிற்கான 
மின்சார இடைப்டெத் துண்டிக்கவும் 
உத்தரவிைப்ெடடுள்்ளதா்க மாநில மாசு ்கடடுப்ொடு 
வைாரியம் ெசுடமத் தீர்ப்ொயத்தில் பதரிவித்துள்்ளது. 
கமலும் ஜனவைரி 2019 முதல் ஏப்ரல் 2022 
வைடரயிலான ்காலத்தில் மடடும் மாந்கராடசி்களில்  
992 ைன் தடை பசய்யப்ெடை ப்்ளாஸ்டிக 
பொருட்கள் ட்கப்ெற்றப்ெடைதா்கவும், ரூ.570 
லடசம் அெராதம் வைசூலிக்கப்ெடைதா்கவும், 
ந்கராடசி்களில் 630 ைன் தடை பசய்யப்ெடை 
ப்்ளாஸ்டிக பொருட்கள் ட்கப்ெற்றப்ெடைதா்கவும், 
ரூ.263 லடசம் அெராதம் வைசூலிக்கப்ெடைதா்கவும், 
ந்கர ெஞசாயத்து்களில் 122.37 ைன் தடை 
பசய்யப்ெடை ப்்ளாஸ்டிக பொருட்கள் 
ட்கப்ெற்றப்ெடைதா்கவும், ரூ.140.97 லடசம் 
அெராதம் வைசூலிக்கப்ெடைதா்கவும் மாசு ்கடடுப்ொடு 
வைாரியம் பதரிவித்துள்்ளது.

நீலகிரிடயத் பதாைர்நது ைாஸ்மாக 
மதுொடடில்்கட்ள திரும்ெப் பெறும் திடைத்டத 
மாநிலம் முழுவைதும் அமல்ெடுத்தும் வைட்கயில் 
திடைம் வைகுத்து ஜூடல 15ககுள் சமர்ப்பிக்க 
ைாஸ்மாக நிர்வைா்கத்துககு பசன்டன உயர் 
நீதிமன்்றம் உத்தரவிடைது. இத்திடைத்டத 
நீலகிரியில் அமல்ெடுத்தியகொது 29 லடசம் 
ொடடில் மதுொனங்கள் விற்கப்ெடைதா்கவும், 
அதில் 18 லடசத்து 50 ஆயிரம் ்காலி 
ொடடில்்கள் கச்கரிக்கப்ெடைதா்கவும், 63 சதவீத 
ொடடில்்கள் திரும்ெப் பெ்றப்ெடைதா்க ைாஸ்மாக 
நிர்வைா்கம் பசன்டன உயர்நீதிமன்்றத்தில் 
கூறியிருநதது.

ஆஃப்்கானிஸ்தான் நாடடில் ஜூன் 22ம் 
கததி ஏறெடை சகதி வைாய்நத நிலநடுக்கத்தால் 
குட்றநதெடசம் 1000 கெர் வைடர உயிரிழநதனர். 
2002ம் ஆண்டிறகுப் பி்ற அநநாடடில் ஏறெடை 
சகதி வைாய்நத நிலநடுக்கம் இதுதான் எனவும் 
ரிகைர் அ்ளவுக்காலில் 6.1 ஆ்க இநத 
நிலநடுக்கம் ஏறெடைது என புவியியல் ஆய்வு 
நிறுவைனங்கள் பதரிவித்துள்்ளன.
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Air Quality Life Index எனும் அலைபபு அண்லையில் 
கவளியிட்டிருக்கும் ஆய்வு ஒன்றில் இநதிைாவில் 
வசிக்கும் ைக்கள் தஙகள் வாழ்ொளில் ெ�ாெரிைாக 5 

ஆண்டுகலளக் காறறு ைாசினால் இழக்கிைாரகள் எனத 
கதரிவிததிருக்கிைது.

உைகளவில் காறறு ைாசினால் கடுலைைாகப ்பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் 
ொடுகளின் ்பட்டிைலில் இநதிைா இ�ண்டாவது இடததில் உள்ளது. 
குறிப்பாகப ்பை வட இநதிை ெக�ஙகளின் காறறின் த�ம் 
அ்பாைக�ைான அளவில் உள்ளது. கடநத 10 ஆண்டுகளில் உைகம் 
முழுவதும் அதிகரிததுள்ள காறறு ைாசில் 44% காறறு ைாசிறகு 
இநதிைா கா�ணைாக உள்ளதாக ஆய்வுகள் கதரிவிக்கின்ைன.

 பிரபோகரன் வீரஅரசு

இந்திய ைக்களின் ஆயு்ளக 

கு்ைககும ்காறறு ைாசு

்காறறு மாசினால் அதி்கம் ொதிப்பு அடைநதிருககும் நாடு்கள்
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PM2.5 நுண்துகள் என்்பது ெம் தலைமுடிலை 
விட 30 ைடஙகு சிறிை காறறு ைாசு ஆகும்.காறறில் 
இருக்கும் ெச்சு வாயுக்கலள விட இநத நுண்துகள் 
தான் ைனிதரின் ஆர�ாக்கிைதலதக் குலைப்பதில் 
முக்கிைப ்பஙகாறறுகிைது. கதாழில் வளரச்சி,  
சீ�றை திட்டமிடப்படாத ெக�ைைைாக்கல், 
வாகனப க்பருக்கம், நிைக்கரி ொரநத அனல் மின் 
நிலைைஙகள் ர்பான்ைலவைால் கடநத 25 
ஆண்டுகளில் ெம் ொட்டில் காறறில் நுண்துகள் 
க்பருக்கைானது 61.4% அதிகரிததுள்ளது.

இநத  நுண்துகள் கைநத  காறலைச் 
சுவாசிப்பதனால் இநதிை ைக்கள் ெ�ாெரிைாக 
தஙகள் ஆயுள் காைததில் 5 ஆண்டுகலள 
இழப்பதாகவும். வட இநதிைாவில் கஙலகச் 
ெைகவளிப ்பகுதிகளில் வாழும் 40% (51 ரகாடி) 
இநதிைரகள் ெ�ாெரிைாக தஙகள் வாழ்ொளில் 7.6 
ஆண்டுகலள இழப்பதாக AQLI ஆய்வறிக்லக 
கதரிவிக்கிைது.

ொட்டிரைரை அதிகப ்படிைாக தலைெகர 
கடல்லியில் வசிக்கும் ைக்கள் 10 ஆண்டுகளும், 
ைக்ரனாவில் வசிக்கும் ைக்கள் 9.5 ஆண்டுகளும் 
தஙகள் ஆயுட்காைததில் இழப்பதாக இநத 
ஆய்வறிக்லக கூறுகிைது.

உைகின் ரவறு எநத ொட்டிலும் காறறு ைாசு 
இவவளவு ரைாெைாக ைனித ஆர�ாக்கிைதலதப 
்பாதிக்கவில்லை. உைகிரை மிக ரைாெைான காறறு 
ைாெலடநத ெக�ைான ்பாகிஸதானின் ைாகூரில் 
ைக்களின் ஆயுள் காைம் 6.8 ஆண்டுகள் குலைகிைது. 
சீனாவில் அதிகப்படிைாக டிைான்ஜின் ெக�ததில் 
4.2 ஆண்டுகள் ைக்களின் ஆயுள் காைம் குலைகிைது. 
ஆனால், கடல்லியில் இது 10.1 ஆண்டுகளாக 
உள்ளது.

2013க்கு முன் சீன ெக�ஙகளின் காறறின் த�மும் 

கடல்லி அளவிறகு ரைாெைாகத தான் இருநதது. 
ஆனால் 2013ம் ஆண்டு சீனா காறறு ைாசுக்கு 
எதி�ான ர்பார (war against pollution) என்ை 
திட்டதலத ெலடமுலை்படுததிை பிைகு சீனாவின் 
காறறு ைாசு 40% குலைநதுள்ளது.

2019ம் ஆண்டு இநதிை ெக�ஙகளின் காறறின் 
த�தலத உைரதத ரதசிை ைாெறை காறறுத 
திட்டததிலன (NCAP-National Clean Air Program) 
அறிமுகப்படுததிைது. இததிட்டதின் மூைம் 
இநதிை ெக�ஙகளின் காறறின் த�தலத 20 முதல் 
30 விழுக்காடு உைரததுவது என இைக்கு 
லவக்கப்பட்டது. ஆனால், தறக்பாழுது வல� 
இநதிை ெக�ஙகளின் காறறின் த�ததில் எநத 
முன்ரனறைமும் இல்லை. முன் எபர்பாதும் 
இல்ைாத அளவிறகு இநதிை ெக�ஙகள் காறறு 
ைாசினால் திணறிக் ககாண்டிருக்கின்ைன.

இநதச் சூழலில் ரதசிை ைாெறை காறறுத 
திட்டததிலன ைறுஆய்வு கெய்து திட்டததிலன 
வலுப்படுதத ரவண்டிை கட்டாைததில் 
இருக்கிரைாம். அரத ரவலளயில் ரதசிை ைாெறை 
காறறுத திட்டததின் கீழ் கென்லன ர்பான்ை 
ெக�ஙகள் ரெரக்கப்பட ரவண்டும் என்ை 
ரகாரிக்லகயும் அவசிைைானது.

ரதசிை ைாெறை காறறுத திட்டம் திைன்்பட 
கெைல்்படுததி இநதிைாவின் 20% முதல் 30% 
காறறின் த�ம் உைரததப்பட்டால், ெ�ாெரிைாக 
இநதிைரகளின் ஆயுட்காைம் 1.4 ஆண்டுகளும், 
கடல்லி வாசிகளின் ஆயுட்காைம் 2.6 ஆண்டுகளும் 
அதிகரிக்கும் என இநத AQLI ஆய்வு மூைம் கதரிை 
வருகிைது.

நுணது�ள் �ோற்று மோசுபோடடில் தைமிழ்நோடடின் நிடல:

ரதசிை ைாெறை காறறுத திட்டததின் கீழ் 

கமடகரோ ரயில் �டைணக குடறைபபு, போது�ோபபோன சோடல�ள், 
முககிய வழிததைைங�ளில் அதி� அரசுப கபருநது�ட� இயககுவது 

கபோன்றை வோ�னப புட� குடறைககும் வழிமுடறை�ட� அரசு 
கமற்க�ோள்� கவணடும்.
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திருச்சி & தூததுக்குடி ைாவட்டஙகள் 
ரெரக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், அலத விடக் 
காறறு ைாசு்பாடு அதிகமிருக்கும், ைக்கள் கதாலக 
அதிகைாக உள்ள கென்லன ரெரக்கப்படவில்லை.

இநநிலையில் கென்லனயில் உள்ள ைக்களும் 
தஙகள் வாழ்ொளில் 2.5 ஆண்டுகலள நுண்துகள் 
கைநத ெச்சுக் காறலைச் சுவாசிப்பதனால் 
இழப்பதாக இநத AQLI ஆய்வில் கதரிைவநதுள்ளது. 
நுண்துகள் காறறு ைாலெப க்பாறுததவல� 
கென்லனக்கு இலணைாக இருக்கும் திருவள்ளூர, 
காஞ்சிபு�ம், ஈர�ாடு, ொைக்கல், ரெைம், திருபபூர, 
கரூர ஆகிை ைாவட்டஙகலளயும் ரதசிை ைாெறை 
காறறு திட்டததின் கீழ் ரெரக்க ரவண்டும் என்ை 
ரகாரிக்லகயிலன பூவுைகின் ெண்்பரகள் 
முன்லவக்கிைது.

்தமிழ்ோட்டில் உள்ை ்்கரங்களில் ்கோற்றின 
்தரதள்த உ�ரத்த அரசு உட்னடி�ோ்க வ்சய� 
யெண்டி�ளெ:

1. ஆண்டில் 130 ொட்களுக்கு ரைல் காறறின் த�ம் 
ரைாெைான நிலையில் உள்ள வட கென்லன 

்பகுதிலையும், அதறகு இலணைான காறறு 
ைாலெச் ெநதிதது வரும் திருவள்ளூர , 
காஞ்சிபு�ம், ஈர�ாடு, ொைக்கல், ரெைம், 
திருபபூர, கரூர ஆகிை ைாவட்டஙகலளயும் 
ஒன்றிை அ�சின் NCAP-National Clean Air 
Program திட்டததின் கீழ் இலணக்க 
ரவண்டுகைன தமிழக அ�சு ரகாரிக்லக 
லவக்க ரவண்டும்.

2.  காறறில் நுண்துகள் க்பருக்கததிறகு முக்கிை 
க ா � ண ை ா க  இ ரு க் கு ம்  அ ன ல் 
மின்நிலைைஙகலளப ்படிப்படிைாக 
மூடுவத ற க ான  முைறசி கலளயும் 
புதுபபிக்கக்கூடிை எரிெக்தியில் இருநது 
தமிழ்ொட்டின் மின்ொ�த ரதலவலைப 
பூரததி கெய்வலத ரொக்கிை ககாள்லக 
முன்கனடுபபுகலள அ�சு எடுக்க ரவண்டும். 
எண்ணூர , வடகென்லன, உடஙகுடி 
்பகுதிகளில் வ� இருக்கும் அனல் மின் 
நிலைைத திட்டஙகலள உடனடிைாகக் 
லகவிட ரவண்டும்.

3.  எண்ணூர-ைணலி கதாழிறர்பட்லடயில் 

இநதியாவில் நுண் து்கள் 
பெருக்கத்தால் மக்களின் 
வைாழ்நாள் குட்றதல்
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தமிழ்நாடடில் நுண்து்கள் 
பெருக்கத்தினால் மக்களின் 
வைாழ்நாள் குட்றதல்

ஆகிைவறலைக் கணக்கில் ககாண்டு 
கென்லன ைறறும் அதன் துலண ெக�ஙகலள 
விரிவாக்கும் ்பணிகலள ரைறககாள்ள 
ரவண்டும்.

6.  ெக�ஙகளில் தனிெ்பர வாகன ்பைன் 
்பாட்டிலனக் குலைக்கப க்பாதுப ர்பாக்கு 
வ�தலத ரைலும் ரைம்்படுதத ரவண்டும். 
கைட்ர�ா �யில் கட்டணக் குலைபபு, ்பாது 
காப்பான ொலைகள், முக்கிை வழித 
தடஙகளில் அதிக அ�சுப ர்பருநதுகலள 
இைக்குவது ர்பான்ை வாகனப புலக 
குலைக்கும் வழிமுலைகலள அ�சு 
ரைறககாள்ள ரவண்டும்.

இநத முன்கனடுபபுகள் காறறு ைாசு்பாட்லடக் 
குலைதது ைக்களின் உடல்ெைலனயும் ஆயுலளயும் 
அதிகரிப்பரதாடு நீண்ட காை அளவில் 
சுகாதா�ததிறகாக அ�சு கெய்யும் கெைவீனஙகளின் 
சுலைலைக் குலைக்கும்.

prabhakaranenvi@gmail.com

ரைலும் கதாழிறொலைகலள புதிதாக 
அலைக்கரவா, விரிவாக்கம் கெய்ைரவா 
தலட விதிக்க ரவண்டும். கென்லன ைறறும் 
அதன் சுறறுப்பகுதிகளில் காறறு 
ைாசுப்படுததும் கதாழிறொலைகலளக் 
கண்டறிநது அதலன குலைக்கும் 
ெ டவடி க்லக கலள  த மி ழ் ெ ா ட் டு 
ைாசுக்கட்டு்பாட்டு வாரிைம் எடுக்க 
ரவண்டும். கென்லனயில் புதிதாகக் காறறு 
ைாசுப்படுததும் எநதத கதாழிறொலை 
களுக்கும் அனுைதி வழஙகப்படாது என்று 
அ�சு உடனடிைாக அறிவிக்க ரவண்டும்.

4.  காறறு ைாலெக் கண்காணிப்பதறகும் 
அலதக் குலைப்பதறகான ெடவடிக்லக 
களுக்கு நிதிநிலையில் (Budjet) அதிக நிதி 
ஒதுக்க ரவண்டும்.

5.  அ�சு ெக�த திட்டமிடுதலின் க்பாழுது 
காைநிலை ைாறைம், அப்பகுதியின் 
தட்்பகவட்்பம், புவியிைல், ைக்கள் கதாலக, 
ர்பாக்குவ�தது, அதனால் உண்டாகும் ைாசு 
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்ோட்டு ைக்களுக்குப ்பாதுகாப்பான உணவு 
கிலடப்பலத உறுதி கெய்யும் க்பாருட்டு, ைாநிைஙகள் 
ைறறும் யூனிைன் பி�ரதெஙகலள ஊக்குவிக்க, 
இநதிை உணவுப ்பாதுகாபபு ைறறும் த� நிரணை 
ஆலணைததின் 4-வது ைாநிை உணவு ்பாதுகாபபு 
குறியீட்லட ஒன்றிை அ�சின் சுகாதா�ம் ைறறும் 
குடும்்பெைததுலை அலைச்ெர ைன்சுக் ைாண்டவிைா 
கடநத ெூன் 7ம் ரததி கவளியிட்டார.

2021-22-ம் ஆண்டுக்கான த�வரிலெப ்பட்டிைலில் 
க்பரிை ைாநிைஙகள் ்பட்டிைலில் தமிழ்ொடு 
முதலிடதலதயும், குெ�ாத ைகா�ா்ஷடி�ா ஆகிை 
ைாநிைஙகள் இ�ண்டாவது இடதலதயும் க்பறைன. 
சிறிை ைாநிைஙகளில் ரகாவா முதலிடதலதயும், 
அதலனத கதாடரநது ைணிபபூர, சிக்கிம் ஆகிை 
ைாநிைஙகள் குறியீட்டில் முன்னிலைப க்பறைன. 
யூனிைன் பி�ரதெஙகளில் ெம்மு & கா்ஷமீர 
முதலிடததலதயும் ,  தில்லி  இ�ண்டாம் 
இடததலதயும், ெண்டிகர மூன்ைாம் இடதலதயும் 
க்பறைன. ஆனால், உனவுப ்பாதுகாபபில் தமிழ்ொடு 
அலடநதுள்ள இநத நிலை எதிரகாைததிலும் 

கதாடருைா என்்பது தறர்பாது ரகள்விக் 
குறிைாகியுள்ளது.

காரவரி கடல்டாவில் இன்னும் சிை ஆண்டுகளில் 
ைலழபக்பாழிவு குலைவு ைறறும் கவப்பநிலை 
உைரவின் கா�ணைாக ரவளாண் உற்பததிைானது 
குறிபபிடததகுநத அளவிறகு குலையும் என 
அண்ணா ்பல்கலைக் கழகப ர்ப�ாசிரிைரகள் 
ரைறகண்ட ஆய்வில் கதரிை வநதுள்ளது.

த மி ழ் ெ ா ட் டி ன்  க ெ ற க ள ஞ் சி ை ம் 
என்ைலழக்கப்படும் தஞ்ொவூர உட்்பட திருவாரூர, 
ெ ாகப்பட்டினம் ,  ையிைாடுதுலை ஆகிை 
ைாவட்டஙகளின் முழுப்பகுதிலையும், கடலூர, 
புதுக்ரகாட்லட, அரிைலூர, திருச்சி ஆகிை 
ைாவட்டஙகளின் சிை ்பகுதிகளும் காரவரி கடல்டா 
என அலழக்கப்படுகிைது. இப்பகுதிகளில் கெல் ஒரு 
முக்கிைைான ்பயி�ாக கிட்டததட்ட 14 இைட்ெம் 
ஏக்கர ்ப�பபில் ொகு்படி கெய்ைப்படுகிைது. 
ைாநிைததின் ஒட்டுகைாதத அரிசி உற்பததியில் 34 
விழுக்காடு அரிசி உற்பததியிலன இநதக் காரவரி 
கடல்டா ்பகுதி உற்பததி கெய்கிைது. இதுைட்டுமின்றி 
கதன்லன, கரும்பு, வாலழ, ைக்காச்ரொளம், ்பைறு 
வலககள், எள், ்பருததி ர்பான்ை ்பயிரகளும், 
கடல்டா ்பகுதிகளில் ொகு்படி கெய்ைப்பட்டு 
வருவதால், தமிழ்ொட்டின் உணவுப ்பாதுகாபல்பரை 
உறுதி கெய்யும் ைண்டைாைாகக் காரவரி கடல்டா 
விளஙகி வருகிைது.

காைநிலை ைாறைததின் தாக்கததால் ஏற்படும் 
வைட்சி, கவள்ளம், அதிக ைலழபக்பாழிவு, குலைநத 
ைலழபக்பாழிவு, கவள்ளம், புைல் ஆகிை அதி தீவி� 
காைநிலை நிகழ்வுகள் உைகமுழுவதும் ரவளாண் 
உற்பததிலை கடுலைைாக ்பாதிப்பலடைச் 
கெய்கின்ைன. இதன் கா�ணைாக ஒரு ொட்டின் 
அல்ைது ஒரு ைாநிைததின் உணவுப ்பாதுகாபர்ப 
ரகள்விக்குறிைாவரதாடு ெமூக க்பாருளாதா�ம் 
ைறறும் ைக்களின் வாழ்வாதா�மும் ்பாதிப்பலடகிைது. 
அப்படிகைாரு ்பாதிபல்ப இன்னும் சிை 
்பததாண்டுகளில் தமிழ் ொட்டின் காரவரி கடல்டா 
ெநதிக்கும் என எச்ெரிக்கிைது அண்லையில் 
கவளிைான ஆய்வுக் கட்டுல� ஒன்று.

கென்லனயில் உள்ள அண்ணா ்பல்கலைக் 
கழகததின் காைநிலை ைறறும் ர்பரிடர ரைைாண்லை 
லைைதலதச் ரெரநத ்பவித�பிரிைா, �ாைச்ெநதி�ன், 
அஹைது இப�ாகிம் ைறறும் ்பழனிரவலு ஆகிை 
ர்ப�ாசிரிைரகள் இலணநது ” Climate variability trend 
and extreme indices for the Thanjavur Delta region of 
Tamil Nadu in South India” எனும் ஆய்வறிக்லக 
ஒன்லைத தைாரிததுள்ளனர. இநத ஆய்வறிக்லக 
ைானது இநதிை வானிலை ஆ�ாய்ச்சிததுலையின் 
காைாண்டு ஆய்விதழான  ‘Mausam’ எனும் 
ஆய்விதழில் கவளிைாகியுள்ளது. இதறகாக 1971 

தமிழ்ாட்டின்  
உணவுப் போது்காப்்பே 

அச்சுறுததும 
்காலநி்ல ைாறைம

 சதீஷ் லெட்சுமணன்
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முதல் 2014ம் ஆண்டு வல�யிைான 45 ஆண்டுகளில் 
தஞ்ொவூர, திருவாரூர ைறறும் ொகப்பட்டினம் 
ைாவட்டததில் ்பதிவான கவப்பநிலை ைறறும் 
ைலழபக்பாழிவு குறிதத த�வுகள் ஆ�ாைப்பட்டன. 
குறிப்பாக அதி�ாைப்பட்டினம், ொகப்பட்டினததில் 
உள்ள வானிலை ஆய்வு லைைம் ைறறும் இநதிை 
வானிலை ஆ�ாய்ச்சிததுலையின் த�வுததளத 
திலிருநது க்பைப்பட்ட த�வுகள் ஆ�ாைப்பட்டன. 
எதிரகாை கணிபபுகளுக்கான த�வுகள் அலனததும் 
ht tp : / /ccafs-c l imate .org / தளததில் இருநது 
க்பைப்பட்டுள்ளது.

இதத�வுகலள ஆ�ாய்நததில் 1971 முதல் 2015ம் 
ஆண்டிறகு இலடப்பட்ட 45 ஆண்டுகளில் 
்பதிவான  அதிக்பட்ெ கவப்பநிலைைானது 
ெ ா க ப ்ப ட் டி ன த தி ல்  0 . 7 °  ை ற று ம் 
அதி�ாைப்பட்டினததில் 0 . 9 °  கெல்சிைஸ 
உைநதிருப்பதாக ஆய்வறிக்லகயில் கூைப்பட்டுள்ளது. 
இதிலும் குளிரகாைததில் ைட்டும் அதிக்பட்ெ 
கவப்பநிலைைானது ொகப்பட்டினததில் 2.2° 
கெல்சிைசும், அதி�ாைப்பட்டினததில் 0.9° 
கெல்சிைசும் ரகாலட காைததில் ொகப்பட்டினததில் 
1 .5 ° கெல்சிைசும், அதி�ாைப்பட்டினததில் 
கெல்சிைசும் உைரநதுள்ளதாகக் கூைப்பட்டுள்ளது. 
காைநிலை ைாறைததிறகான ்பன்னாட்டு 
அ�ொஙகஙகளின் குழுவானது(IPCC) 1900 
ஆண்டிறகுப  பிைகு  புவியின் ெ � ா ெ ரி 
கவப்பநிலைைானது 1° கெல்சிைஸ உைரநது 
விட்டதாகக் கூறியுள்ளது. இநத கவப்பநிலை 
உைரலவ 1.5° கெல்சிைசுக்குள் கட்டுப்படுததுவதற 
காகததான் உைக ொடுகள் இலணநது ்பாரிஸ 
ஒப்பநதததில் லககைழுததிட்டன. மிகத தீவி�ைாக 
புவி கவப்பநிலை உைரலவ தடுப்பதறகான 
ெடவடிக்லககலள ரைறககாள்ளாவிட்டால் மீள 

முடிைாத ்பாதிபபுகலள உைகம் ெநதிக்கும் என IPCC 
எச்ெரிததுள்ளது.

எதிரகாை அதிக்பட்ெ கவப்பநிலை உைரவு 
குறிதத கணிபபின்்படி 2015 முதல் 2050ம் ஆண்டிறகு 
இலடப்பட்ட காைததில் 1.05° கெல்சிைஸ அளவிறகு 
கவப்பநிலை உைரும் எனவும் இநத உைரவானது 
குளிரகாைததில் 0.7° கெல்சிைசும், ரகாலடகாைததில் 
1.05° கெல்சிைசும், கதன்ரைறகுப ்பருவைலழ 
காைததில் 0.7° கெல்சிைசும், வடகிழக்குப ்பருவைலழ 
காைததில் 1 .4 ° கெல்சிைசும் உைரும் என 
ஆ ய் வ றி க் லக யி ல்  கூ ை ப ்ப ட் டு ள் ள து . 
ைலழபக்பாழிலவப க்பாறுததவல�யில் 2015 முதல் 
2050ம் ஆண்டிறகு இலடப்பட்ட காைததில் ஆண்டு 
ெ�ாெரி ைலழபக்பாழிவானது 1033.9மிமீ ஆக 
இருக்கும் எனவும் இது இைல்ல்பவிட 270.36 மிமீ 
குலைவு என ஆய்வறிக்லகயில் கூைப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறிதது ர்ப�ாசிரிைர ்பழனிரவலுவிடம் 
ர்பசிைர்பாது “ கவப்பநிலை உைரவு ைறறும் 
ைலழபக்பாழிவு குலைவினால் தமிழ்ொட்டின் 
உனவுப ்பறைாக்குலை எதிரகாைததில் நிச்ெைைாக 
்பாதிப்பலடைக் கூடும். ைலழபக்பாழிவு குலைவு 
ஒரு்பக்கம் பி�ச்ெலன என்ைாலும், குறுகிை காைததில் 
அதிக ைலழபக்பாழிவு ஏற்படுவது ைறகைாரு ்பக்கம் 
க்பரிை பி�ச்ெலனைாக உருவாகியுள்ளது. 
ெ�ாெரிைாக மூன்று ைாதஙகளுக்குப க்பய்ை 
ரவண்டிை ைலழைானது ஒரு சிை ொட்களுக்குள் 
ளாகரவ க்பய்துவிடும் நிகழ்வுகள் அண்லைக் 
காைைாக நிகழ்நது வருகிைது. இதுர்பான்ை 
நிகழ்வுகளுக்கு தகவலைததுக்ககாள்வதறகான 
ெடவடிக்லககலள ொம் முன்கனடுக்க ரவண்டும். 
குறிப்பாக காரவரி கடல்டா ்பகுதியில் அதிகனைலழ 
க்பய்யும் காைஙகளில் அலதத ரதக்கிலவப்பதறகான 
கட்டலைபபுகலள அதிகப்படுதத ரவண்டும்” எனக் 
கூறினார.

இநத முடிவுகள் அலனததுரை எதிரகாைததில் 
காகவரி கடல்டாவில் ்பயிர உற்பததி க்பருைளவில் 
குலைவதறகான எச்ெரிக்லககலள வழஙகியுள்ளன. 
ரவளாண் உற்பததிக் குலைவது கடல்டா 
ைாவட்டஙகளின் ெமூக க்பாருளாதா� நிலைலைக் 
குலைக்கும் எனவும் இநத ஆய்வறிக்லக எச்ெரிக்கிைது.

satheeshlakshmanan@outlook.com

சரோசரியோ� மூன்று மோதைங�ளுககுப கபயய கவணடிய 
மடழயோனது ஒரு சில நோட�ளுககுள்�ோ�கவ கபயதுவிடும் 

நி�ழ்வு�ள் அணடமக �ோலமோ� நி�ழ்நது வருகிறைது.

www.poovulagu.org | பூவுலகு - ஜூலல 2022 | 15



விைஙகினஙகளில், ஒர� இடததில் 
ைலைவாகக் காததிருநது தனது இல� 
அருகில்  வ ந ததும் ,  ்ப ா ய் நது 

ரவட்லடைாடும் உயிரினஙகலள ‘Ambush preda-
tors’ (்பதுஙகி ரவட்லடைாடு்பலவ) என்்பர. 
அப்படிைாக ொம் அலனவரும் அறிநத உயிரின 
வலக, ைலைப்பாம்புகள். இலவ ை�ததின் ரைல் 
ஏறிரைா, நீரில் மூழ்கிரைா, புதரகளுக்கிலடரை 
ைலைநரதா தன் இல� வரும் வல� காததிருநது, 
கணப க்பாழுதில் அவறறின் மீது ்பாய்நது தம் 
வலளநத ்பறகளால் இல�லை வலுவாகப பிடிதது 
அவறறின் மூச்லெ நிறுததும் வல� முறுக்கிக் 
ககான்று, பின்னர விழுஙகும். ெமீ்பததில் ஒரு 
காகணாளலைப ்பாரக்க ரெரநதது. அதில் 
வாகனஙகள் வில�நது ககாண்டிருநத ொலையில் 
ஒரு ைலைப்பாம்பு ைாலனப பிடிதது 

விழுஙகுவதறக ா க  இறுக்கி  முறுக்கிக் 
ககாண்டிருநதது. ொதா�ணைாக சிறு சிறு எலிகள், 
்பைலவகள் ர்பான்ைவறலை ரவட்லடைாடினாலும், 
ைான்கலளப ர்பான்ை க்பரிை இல�கள் அவறலை 
அடுதத ்பை ைாதஙகளுக்கு உணவுத ரதலவயின்றி 
லவததுக் ககாள்ள வல்ைலவ. இன்னும் சிை 
நிமிடஙகளில் ைானின் எலும்புகள் முறிநது, அநத 
ைலைப்பாம்பின் இல�ைாக அது ைாைவிருநத 
ரெ�ததில் ெறறும் எதிர்பா�ா விதைாக ஒருவர 
ை�க் கிலளயினால் அநத ்பாம்ல்ப அடிதது 
ைாலன காப்பாறறிை காட்சி வன ஆரவைரகள் 
ைததியில் க்பரும் விவாததலத 
ஏற்படுததியிருநதது.

இநத கெைல் ெரிைா தவைா 
என்ை விவாதததுக்கிலடரை, 
வனததுலை அதிகாரி ஒருவர 

பேகுததறிந்து பேல்லுயிர் ஓமபுதல்
 யமகோ சதீஷ்
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“கருலணக்கும், ெரிைானதுக்கும் இலடயில் 
ஒன்லை ரதரநகதடுக்கும் நிலை ஏற்பட்டால் 
கருலணலைத ரதரநகதடு” என்று அநத கெைலை 
நிைாைப்படுததும் வலகயில் ்பதிவிட்டு, க்பரும் 
ெரச்லெலை ஏற்படுததியிருநதார. உண்லையில் 
இது அவ�து நிலைப்பாடு ைட்டுைல்ை, கவகுைக்கள் 
க்பரும்்பாைாரனாரின் நிலைப்பாடாகவும் 
இருக்கிைது. இநத நிலை்பாட்லடரை லைைைாகக் 
ககாண்டு, இைறலக ்பாதுகாபபு என்ை க்பைரில் 
இைஙகும் ைக்கள் இைக்கஙகளும் இஙகு ்பை 
உண்டு. ‘கருலண’, ‘அன்பு’, ‘்பாெம்’ ர்பான்ை 
ைனிதனுக்கு தனிப்பட்ட ைனநிலைலவத தரும் 
த த துவ ங கலள  லவ தது  அலனதது 
உயிரினஙகலளயும் இைறலகயில் ெைகைனக் 
கண்மூடிததனைாக அணுகி அவறலைக் 
காப்பாறறும் ரதலவ இருக்கிைதா என்ன?

‘�ருடண’ அழகியடலச் சோரநதைது

்பவளத திட்டுகளில் (Coral reefs) வாழும் 
மீன்கலளப ்பறறிை ெமீ்பததிை ஆய்கவான்று, 
எ ப ்படி  ைனித ர களின்  ்ப ா ர லவ க் கு 
கவரச்சிக�ைாகத ரதான்றும் மீன்கள் கவரச்சிைறை 
மீ ன் க ல ள வி ட  மி க  எ ளி த ா க ப 
்பாதுகாக்கப்படுவதறகான முன்னுரிலைகலளப 
க்பறுகின்ைன என்்பலத சுட்டிக்காட்டுகிைது1. 
கவரச்சிைறை மீன்கள், மிக ரவறு்பட்ட 
இனக்குழுக்களுள் இருப்பதுடன், அதிக சூழல் 
முக்கிைததுவம் வாய்நதலவைாக இருக்கின்ைன. 
இருநதும் அலவ அழகாக இல்ைாத கா�ணததால் 
அவறறுக்கு ரதலவப்படும் ்பாதுகாபல்ப 
க்பறுவதில்லை என்று இநத 
ஆய்வில் குறிபபிடப்பட்டுள்ளது. 
இலதபர்பான்ை அழகிைல் 
ொரபுகள், உயிரினஙகள் ்பறறிை 
ெைது ்பாரலவயிலும் ்பை 
இடஙகளில் பி�தி்பலிப்பதுண்டு.

உ த ா �ண த தி ற கு  ெ ம் 
அன் ை ாட  வ ா ழ்லகயில் 
்பாரக்கும் ஓணான்கலளயும், 
அ ணி ல் க ல ள யு ம் 
எடுததுக்ககாள்ரவாம்.  ்பாரக்க 
அருகவறுப்பாக இருப்பதால், 
ொம் கல் எறிநது து�ததும் 

ஓணான்கள், பூச்சிகளின் எண்ணிக்லகலை 
கட்டுக்குள் லவததிடப க்பரிதும் உதவுகின்ைன; 
ைாைாக, ெம் கண்களுக்கு அழகாக சுட்டிைாகத 
ரதான்றும் அணில்கள், இன்று எண்ணிக்லகயில் 
அதிகைானதுடன் குருததுகலளக் கடிதது ொெம் 
கெய்து காய், கனி ொகு்படிலைப ்பாதிக்கின்ைன. 
இலதப ர்பான்ை ைறகைாரு உதா�ணம், 
்பட்டாம்பூச்சிகள்! வண்ணைைைாக, அழகிை 
ரதாறைததுடன் இருக்கும் ்பட்டாம்பூச்சிகலள 
�சிக்கும் ொம்; அவறறின் இளநிலைைான 
புழுக்கலள அருகவறுப்பாக உணரகிரைாம். 
இவவாறு அழலக லவதது உயிரினஙகலள 
்பாதுகாப்பதும், அணுகுவதும் ஒரு ர்பாக்காக 
இருக்க, இதன் அடுதத நிலைைாகததான் ‘அன்பு’ 
அல்ைது ‘கருலணயின்’ அடிப்பலடயில்  ொய் 
முதல் ைாலன வல� அலனதது உயிரகளும் 
ஒன்கைனவும், அலவ அலனததிறகும் ஒர� 
ரீதியிைான ்பாதுகாபபு எனவும் ெடவடிக்லககலள 
உருவாக்கும் நிலைலைப ்பாரக்க ரவண்டியுள்ளது.

டசவ உணவு (Vegan) வோழ்வியலும், 
நோய பூடனக �ோதைலும்

இநதிைாவில் காட்டுயிரகலளப ்பாதுகாக்கும் 
ெடவடிக்லககள் ஆஙகாஙரக அததி பூததாற 
ர்பாை கைதுவாக ெடநது ககாண்டிருக்கும் 
ரவலளயில், ொய், பூலன, ைாடு ர்பான்ை 
விைஙகுகலளப ்பாதுகாக்க ெக� ைக்கள் 
க ்ப ரு ந தி � ள ா க  க ெ ை ல் ்ப ட் டு க் 
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ககாண்டிருக்கின்ைனர. இவரகள் இைறலகப 
்ப ாது க ா ப பு  என்ை  க்பைரில்  வீ கன் 
வாழ்வுமுலைலையும், அலனதது உயிரகளிடதரத 
அன்பு ர்பான்ை தததுவஙகலளயும்  ைக்களிலடரை 
்ப�பபி, கைாச்ொ� ரீதிைாகவும், பு�தததிறகாகவும் 
விைஙகு இல�ச்சிலை ெம்பி இருக்கும் எளிை 
ைக்கலள இைறலகயின் எதிரிகலளப ர்பாை 
சிததரிததுக் குறை உணரவில் தள்ளுகின்ைனர. 
ரைலும், கதருதகதருவாக கென்று ொய், 
பூலனகளுக்கு உணவு லவப்பது, ஆ்பததில் 
சிக்கிைவறலை மீட்கடடுப்பது ர்பான்ை 
கெைல்கலள இைறலகயின் மீதான காதைால் 
கெய்வதாகக் கூறுகின்ைனர. ஆனால், இச்கெைலின் 
மூைம் ஏற்படும்  பின்விலளவுகள் அரத 
இைறலகக்கு எப்படி வில்ைஙகைாகின்ைன 
என்்பலத இவரகள் உணரவதில்லை.

’Feral’ எனும் ஆபதது

ஐஸைாநது, பூலனகளுக்குப க்பைர ர்பான 
ொடு. ஒரு காைததில் விழா எடுக்கும் அளவிறகு 
பூலனகலளக் ககாண்டாடிை அரத ொட்டில் 
இன்று பூலனகலள வீட்லடவிட்டு கவளியில் 
அனுப்பத தலட விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இவறறின் 
எண்ணிக்லக கட்டுப்படுதத முடிைாத அளவில் 
க்பருகிைதால் ைனிதரகளுக்குத கதால்லை 

ஏற்பட்டது ஒரு கா�ணைாக இருபபினும், 
ைறகைாரு கா�ணமும் இதறகுண்டு.

ஐஸைாநதில் ரவட்லடைாடும் விைஙகுகளின் 
எண்ணிக்லக இைல்பிரைரை மிகக் குலைவு; 
இநதச் சூழலுக்குப ்பழகிக் ககாண்டு வாழ்நத 
எண்ணறைப ்பைலவகலள தைக்கு இல�ைாக்கிக் 
ககாண்டன ஐஸைாநதின் கெல்ைப பூலனகள். 
இதனால் கடற்பைலவகள் ைறறும் அவறறின் 
கூடுகளின் எண்ணிக்லக கிடுகிடுகவன வீழ்நதன6. 
இைறலக ்பாதுகாபபிறகான ெரவரதெ ெஙகததின் 
(IUCN) ‘ஆக்கி�மிபபு இனஙகலள’ப (Invasive Spe-
cies) ்பறறிை நிபுணர குழு உைகின் முதல் 100 
ரைாெைான ஆக்கி�மிபபு உயிரினஙகளில் 
ஒன்ைாகப பூலனலைக் குறிபபிடுகின்ைனர. 
பூலனகள் ்பழக்கப்பட்ட விைஙகுகளாக 
கருதப்பட்டாலும், அலவ இன்னமும் அவறறின் 
மூதாலதை�ான காட்டுப பூலனகள் ர்பாை 
ரவட்லடைாடரவ கெய்கின்ைன. ெமூக 
ஊடகஙகளில் அதிகைாகப ்ப�வும் பூலன 
்பாம்புகலள ரவட்லடைாடும் காகணாளிகள், 
இலவ காட்டுயிரகளுக்கு வளரநது வரும் 
அச்சுறுததல் என்்பலத நிரூபிக்கின்ைன.

இதுைட்டுைல்ைாைல், ைனிதரகளுடன் ஒன்றி 
வாழப ்பழக்கப்பட்ட உயிரினஙகளுள் ஒன்ைான 
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ொய்கள், இன்று சுறறுச்சூழலுக்குப க்பரும் 
ஆ்பததாக ைாறியுள்ளன. ்பரிணாை வளரச்சியில், 
ஓொய்களில் இருநது உருவாகி ைனிதனுடன் 
ரவட்லடைாட ,  அருகாலையில் வாழ 
்பரிணமிததுள்ள ொய்கள், காட்டுயிரகள் 
ர்பாைல்ைாைல் ைனிதனின் அருகாலைக்கு 
ென்ைாக ்பழகியுள்ளன. இவவாைான வளரபபு 
ொய்கள், ஒரு கட்டததில் உணவு ர்பாதாலை, 
ர்பாட்டி ,  வாழிடத ரதலவ ர்பான்ை 
கா�ணஙகளுக்காக மீண்டும் ைனிதலன ொ�ாது 
வாழவும், கூட்டைாக ரவட்லடைாடவும், அரத 
ரெ�ததில் ைனிதரகளின் அருகாலைக்கும் 
்பழகிவிடுகின்ைன. தல� வாழ் ்பைலவகள், 
அவறறின் கூடு, ைான்கள், ெரி, உடும்பு ர்பான்ை 
ஏ�ாளைான உயிரினஙகலள இலவ எளிதாக 
ரவட்லடைாடி இல�ைாக்கி விடுகின்ைன. 
இதுைட்டுைல்ைாது ,  இவறை ால்  வன 
உயிரினஙகளுக்கு  �ாபிஸ ரொய்த கதாறறு 
ஏற்படும் அ்பாைமும் உண்டு. இநத ொய்கள் 
அதிரச்சியூட்டும் வலகயில் ெரிகளுடன் 
இனபக்பருக்கம் கெய்கின்ைன. இதனால் பிைக்கும் 
தலைமுலை வன உயிரகலளக் கூட்டைாக, ைனித 
அருகாலைக்கு அஞ்ொைல் ரவட்லடைாடுகின்ைன; 
ரைலும் இலவ ைைட்டுத தன்லையுடன் 
இருப்பதால் ெரிகளின் இனம் அழிநது ர்பாகும் 
அ்பாைமும் ஏற்படுகிைது. கதரு விைஙகுகளுக்குக் 
கருததலட கெய்ைாைல் (Animal birth control) 
உணவு ைட்டும் லவதது அவறறின் இருததலை 
எளிலைப ்படுததுவரத பி�ச்ெலனக்கு 
விததிடுகிைது. இது இவவிைஙகுகள் சுை்பைாக 
இனபக்பருக்கம் கெய்து எண்ணிக்லகலை 
அதிகப்படுதத ஆைததைான சூழலைரை 
ஏற்படுததித தரும். 

பல்லுயிர போது�ோபபு

இைறலகலைப ்பாதுகாக்க ரவண்டும் என்ை 
எண்ணம் ெம் ஒவகவாருவரிடமும் இருநதாலும், 
அறிவிைல் ரீதியிைான ்பல்லுயிரிைதலதயும்  
அவறறின் வாழ்விடதலதயும் ்பாதுகாப்பதறகான 
கூட்டுமுைறசிைாக அவறலை ைாை விடாைல்; 
கருலண, அன்பு ர்பான்ை ர்பாக்குகள் 
சிலதக்கின்ைன; திலெ திருபபுகின்ைன. ெமீ்பததில் 
கவளிைான சுறறுச்சூழல் கெைல்்பாட்டுக் குறியீடு 
( E n v i r o n m e n t a l  P e r f o r m a n c e  I n d e x ) 
ஆய்வறிக்லகைானது, உைகின் 180 ொடுகளின் 
சுறறுச்சூழலை; காைநிலை ைாறைம், சுறறுச்சூழல் 
ெைன், சூழல் அலைபபின் ஆர�ாக்கிைம் (eco-sys-
tem vitality) ர்பான்ைவறலைக் ககாண்டு த�வரிலெப 
்படுததிைது. இதில் சூழல் அலைபபின் ெைனுக்கு 
ைட்டும் 42% ைதிபபீடும், அதனுள் ்பல்லுயிரிைம் 
ைறறும் அவறறின் வாழ்விட ெைனுக்கு 18% 
ைதிபபீடும் வழஙகியிருநதது. இநதத த�வரிலெயில் 
இநதிைா 180 ொடுகளில் கலடசி இடதலத 
பிடிததரதாடு, ்பல்லுயிரிைம் ைறறும் அவறறின் 
வாழ்விட ்பாதுகாபபில் 179 ஆவது இடதலதப 
பிடிததிருப்பது ரவதலன அளிப்பதாக உள்ளது2. 
இநத நிலைலை ைாறறிைலைப்பதறகு, அறிவிைல் 
ரீதியிைான சூழல் கண்ரணாட்டததில் 
்பல்லுயிரகலள அணுகுதல் மிக முக்கிைத 
ரதலவைாக உள்ளது.

கவறுபடை வட�பபோடு�ளும் அவற்றின் முககியததுவமும்

ெமூகவிைலில் posi t ive discr iminat ion 
(ஆக்கபபூரவைான விதததில் ்பாகு்படுததி 
்பாரததல்) என்ை அணுகுமுலை உண்டு. Discrimi-
nation (்பாகு்பாடு) காட்டுதல் என்ைால் ஒருவல� 
ைறைவரகலளப ர்பாை அல்ைாைல் விததிைாெைாக 
அணுகுவது என்்பதாகும். Positive discrimination 

 பூடன�ள் பழக�பபடை விலஙகு��ோ� �ருதைபபடைோலும், அடவ 
இன்னமும் அவற்றின் மூதைோடதையரோன �ோடடுப பூடன�ள் கபோல 

கவடடையோைகவ கசயகின்றைன.
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என்ைால் ஒருவரின் ெைனுக்காக, வளரச்சிக்காக 
ைறைவரகலள விட அவல� ெறறு ரவறு விதததில் 
அணுகுவதாகும். காைம் காைைாக ெம் ெமூகததில் 
ொதி, ைத, ்பாலின அடிப்பலடயில் ெமூகப 
க்பாருளாதா� ரீதிைாக ஒரு குறிபபிட்டக் 
குழுவினர ்பைனலடநதும், பிைர ்பல்ரவறு 
ரீதியில் ்பாதிக்கப்பட்டும் ஒடுக்கப்பட்டும் 
வநதுள்ளனர. இன்று, இநதச் ெமூகதலத 
நிரவகிதது, இதில் ெைததுவதலதக் ககாண்டுவ� 
ரவண்டுகைன்்பதறகாகப ்பாதிக்கப்பட்ட 
ஒடுக்கப்பட்ட ைக்களுக்குச் ெலுலககளும், 
திட்டஙகளும் வழஙகி அவரகலள ைறைவரகலளப 
ர்பாை வளரநது வ�ச் கெய்ைப்படு்பலவ Positive 
d i sc r im ina t ion . இலதபர்பாைரவ, ைறை 
உயிரினஙகளிலும் சிைவறலைத தனிப்பட்ட 
அக்கலையுடனும், கூடுதல் கவனததுடனும் 
்பாதுகாததிட ரவண்டும். இதறகு வழிவகுக்கும் 
வண்ணம் இைறலகப ்பாதுகாபபிறகான ெரவரதெ 
ெஙகம் உைகில் உள்ள உயிரினஙகலளத தன் 
சிவபபுப ்பட்டிைலில் (IUCN Red List) அவறறுக்கு 
எநத அளவு ்பாதுகாபபு ரதலவப ்படுகிைது 
என்்பலதப க்பாருதது 7 நிலைகளாகப 
பிரிததுள்ளன. இதில் ்பாதிக்கப்படக்கூடிை 

நிலை(vulnerable), அருகிவரும் நிலை (endangered), 
ஆ்பததான நிலை (critically endangered) 
ஆகிைவறறில் உள்ள உயிரினஙகள் உடனடிைாகப 
்பாதுகாபபுக் கவனம் க்பை ரவண்டிை இடததில் 
உள்ளலவ.

இலதப ர்பாைரவ, காட்டுயிர ்பாதுகாபபுச் 
ெட்டததின்்படி (Wildlife protection act 1972) 
இநதிைாவில் உள்ள அலனதது உயிரினஙகளும் 
6 ்பட்டிைல்களாகப (schedules) பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. 
இதில் I,II ்பட்டிைல்களில் உள்ள உயிரினஙகள் 
மிகவும் முக்கிைததுவம் வாய்நதலவ, இதில் 
க்பரும்்பாலும் அருகிக்ககாண்டிருக்கும் 
உயிரினஙகள் இடம்க்பரும்.

இவறலை ரவட்லடைாடரவா கடததரவா, 
எவவித இலடயூறு விலளவிக்கரவாக் கூடாது. 
்பட்டிைல் III, IV இல் உள்ளலவ I,II இன் அளவுக்கு 
முக்கிைம் இல்லைகைன்ைாலும், ்பாதுகாக்கப்பட 
ரவண்டிைலவ ரைலும் ரவட்லடைாடினால் 
தண்டலன உண்டு. ்பட்டிைல் 5 இல் கவரமின் 
(Vermin) எனப்படும் ரவட்லடைாட அனுைதியுள்ள 
உயிரினஙகள் இடம்க்பறும். இலவ க்பாதுவாக 
எண்ணிக் லகயில் அதிகைாக உள்ள , 

இமய மடலயின் உச்சிடயப் ெ்றநது ்கைககும் ெடடைத் தடல வைாத்டத கவைடடையாடிய நாய்
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விவொயிகளுக்கு ஊறு விலளவிக்கும் எலி 
ர்பான்ை விைஙகுகளாக இருக்கும். ்பட்டிைல் VI 
இல் தாவ� வலககரள இருக்கும். இவறலைப 
்பயிரிடுவதறகு, ்பறிப்பதறகு, ்பைன்்படுததுவதறகுத 
தலட விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுைட்டுைல்ைாது சூழலிைலில் ரைலும் ்பை 
உயிரின வலகப்பாடுகள் உண்டு. ‘உள்ொட்டு 
உயிரினம்’ (Native species - ெம் நிைததிறரக உரிை, 
அதறரகற்ப ்பரிணமிததுள்ள உயிரினஙகள்), 
‘ஆதா� உயிரினம்’ (Keystone species - காட்டின் 
இருததலுக்கு அடிப்பலடைாக உள்ள உயிரினம்), 
‘ஓரிட வாழ்விகள்’ (Endemic species - ஒரு 
குறிபபிட்ட இடதலத ைட்டுரை வாழ்விடைாகக் 
ககாண்ட உயிரினம்) ர்பான்ைலவ முக்கிைததுவம் 
அதிகைானலவ. இன்கனாரு புைம், ‘அைல் 
உயிரினஙகள்’ (Exotic species: அைல் ொட்டில் 
இருநது ககாண்டுவ�ப்பட்டலவ), ‘ஆக்கி�மிபபு 
உயிரினஙகள்’ (Invasive species: ைறை உயிரினஙகலள 
விட அநதச் சூழலில் எளிதாக அதிகைாகப ்ப�வும் 
உயிரினம்) ர்பான்ைலவ சூழலுக்குத தீஙகு 
விலளவிப்பதால், அழிக்கப்பட ரவண்டிைலவ.

இவறலை அடிப்பலடைாகக் ககாண்டு 
அறிவிைல் ரீதியிைான வலகப்பாடுகலள 
உள்ளடக்கிைதாக ்பாதுகாபபு ெடவடிக்லககள் 
இருததல் அவசிைம். அன்பும், கருலணயும், 
அழகிைலும் ைட்டும் ர்பாதாது. ரைலும், இது 
ர்பான்று கருலண அடிப்பலடயில் விைஙகுகளின் 
்பாதுகாபபு என்று வருலகயில், அரத சூழலை 
ெம்பி வாழும் ைனிதரகளின் மீது அநதக் கருலண 
இல்ைாைல் ர்பாவது கவளிப்பலடைான 
மு�ணாகத கதரிகிைது.

 மனிதைனுக�ோன பல்லுயிரியம்

கடநத ைாதப பூவுைகு இதழில், ஆபரிக்கக் 
கண்டததிலிருநது இஙகு ககாண்டுவ�ப்படவுள்ள 
சிவிஙகி புலிகளுக்குப (African Cheetah) புகலிடம் 
அளிப்பதறகாக ைததிைப பி�ரதெ ைாவட்டததில் 
உள்ள ்பக்ொ கி�ாை ெஹாரிைா ்பழஙகுடியினரகள் 
தஙகள் வாழிடதலத விட்டு கவளிரைறைப்படுவது 
கதாடர்பான கட்டுல�3, உயிரின ்பாதுகாபபில் 
உள்ள இன்கனாரு மு�லண அழுததைாக 
முன்லவக்கின்ைது. கவள்லளைரகளால் 
ரவட்லடைாடப்பட்டும், சிறை�ெரகளால் 
‘கவளிைான்’ (Black buck) ரவட்லடக்காகப 
பிடிக்கப்பட்டும் ெம் சூழல் அலைபபில் இருநரத 
முறறிலும் அழிநது ர்பான ஒரு இனதலத 
மீட்கடடுப்பதறகான விலைலை, இன்று எநதத 
தவறும் கெய்ைாத அநதக் காடுகளின் ்பழஙகுடி 
ெமூகததினர கெலுததுகின்ைனர. ெனாதனக் 
ரகாட்்பாடு தாழ்ததப்பட்ட, ஒடுக்கப்பட்ட 
ைக்கலள மிருகஙகளுக்கு இலணைாக 
லவததிருநதது. இன்ரைா, உயிரினஙகளின் 
ெைனுக்காக விளிம்பு நிலையில் உள்ள ைக்கலள 
விைஙகுகலளவிட தாழ்நத இடததில் லவதது 
்பாரக்கும் இநத நிலைலை ‘இைறலகவாதம் 
என்னும் ெவீன ெனாதனம்’ என்று தான் கூை 
ரவண்டும்.

அண்லையில் ொகாைாநது ்பழஙகுடி ஒருவர, 
இருவாச்சி ஒன்றிலன அடிததுக் ககான்ை 
காகணாளி ்ப�வைாகிைலதகைாட்டி, ெக�வாழ் 
இைறலகக் காதைரகள் ககாதிதது எழுநதனர. 
்பழஙகுடிகலள ைரிைாலதக் குலைவாக, இழிவான 
விதததில் சிததரிததுப ்படஙகலளயும் , 

IUCN இன் சிவைப்பு ெடடியலில் உள்்ள வைட்கப்ொடு
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்பதிவுகலளயும் ்பகிரநது வநதனர. இரத இைறலகக் 
காதைரகள், க்பருநிறுவனஙகள் ஏற்படுததும் 
காடழிபபினாலும்4, காைநிலை ைாறைததாலும்5 
ெ ாம்  இழக்கும்  இருவாச்சிகளுக்காக 
கு�கைழுபபுவது அதிெைரை. இைறலகப 
்பாதுகாபபு என்ை க்பைரில், க்பரிைளவில் 
்பாதிபபு ஏற்படுததும் ்பைம் க்பாருநதிை 
க்பருநிறுவனஙகலளயும், அ�லெயும் ரகள்வி 
ரகட்கத தைஙகும் இவரகள், ்பைைறை 
்பழஙகுடிகலள ைட்டும் எளிதான இைக்காக்கிக் 
ககாள்கின்ைனர. இருவாச்சிலைக் ககான்ைதற 
காகத   தூறைப்படும் இரத ்பழஙகுடிகள் தான், 
அவ றலை ப  ்ப ா து க ா க் க வு ம்  க ்ப ரு ம் 
்பஙகாறறுகின்ைனர என்று இவரகளுக்குத 
கதரிநதிருக்கவில்லை. 

வடகிழக்கு இநதிைப ்பகுதிகளில் வாழும் 
‘லெஷி’ ்பழஙகுடிகள் ஒரு காைததில் அவரகளின் 
கைாச்ொ� ரதலவக்காக இருவாச்சிகலள 
ரவட்லடைாடி வநதனர. ஆனால் இன்று, 
அவரகள் ெமூகம் ொரநத இைறலகப ்பாதுகாபபு 
ெடவடிக்லகயில் ஒரு ்பஙகாக, இருவாச்சிகளின் 
கூடுகலளக் காண்காணிப்பது, ை�ம் கவட்டுவலதத 
தவிரப்பது என்று இருவாச்சிகளின் எண்ணிக்லக 
உை� உதவி கெய்கின்ைனர. இைறலகப 
்பாதுகாபபுத திட்டததில் ைனிதரகலளத தவிரதது 
அதிலும் முக்கிைைாக இைறலகலைச் ொரநது 
வாழும் ைனிதரகலளத தவிரதது கெய்ைப்படும் 

எநதச் கெைலும் உண்லையில் இைறலக 
்பாதுகாபபிறகு உதவாது. ைக்கலள ஈடு்படுததி 
அவரகளின் ெைலனயும் உட்்படுததிை ்பாதுகாபபுத 
திட்டரை முழு வீச்சுடன் ெடக்க வல்ைது. 
ஏகனனில், ைனிதரகளுக்காக ைட்டுரை 
இைறலகலைக் காப்பாறறும் ரதலவ ெைக்கு 
எழுநதுள்ளது. ைனித இனம் அழிவுறைாலும் 
இைறலக தன்லன அதறரகற்ப நிலை நிறுததிக் 
ககாள்ளும்; உைகம் எபக்பாழுதும் ர்பாைச் 
கெைல்்படும். இஙகு ெம்லை  நிலைநிறுததிக் 
ககாள்ளரவ,  இஙகிருக்கும் உணவுச் ெஙகிலிலைப 
்பறறிக் ககாள்ளரவ இைறலகலை காப்பதறகுச் 
கெைல்்பட்டுக் ககாண்டிருக்கிரைாம். இநநிலையில், 
அன்பு, அழகிைல், கருலண ர்பான்ை ொரபுகளுக்கு 
இடம் ககாடுக்காைல், விளிம்பு நிலை ைனிதரகளின் 
ெைலனயும் உட்்படுததி, ்பகுததறிநது ்பல்லுயில�க் 
காப்பரத ெம் சூழல் ெைலனக் காததிட உதவும்.

- meghaasathish@gmail.com

குறிபபு�ள்:

1.  The aesthetic value of reef fishes is globally mis -
matched to their conservation priorities. PLoS 
Biol. 2022 Jun 7

2. Environmental Performance Index 2022

3.  In Kuno: Cheetahs in, Adivasis out- Pari

4. Global Forest Watch 2020

5. The collapse of Breeding Success in desert-dwelll-
ing Hornbills Evident Within a Single Decade - The 
Frontline

6.  It’s 10 PM. Do You Know Where Your Cat Is? - 
Hakai Magazine

ெழஙகுடி்கட்ள இழிவைா்கவும்,  
கமடலநாடடினடர உயர்வைா்கவும் சித்தரிககும் ெதிவு

22 |  பூவுலகு - ஜூலல 2022 | www.poovulagu.org 



1948ம் ஆண்டு இநதிைாவின் அ�சிைல் 
நிரணை ெல்பயின் வல�வுக் குழுவினால் 
இறுதிைாக்கப்பட்ட இநதிை அ�ெலைபபின் 
முன்வல�லவ அ�சிைல் நிரணை ெல்பயின் 
தலைவருக்கு குழுவின் தலைவர டாக்டர 
அம்ர்பதகர வழஙகினார. இநத முன்வல�வு 
அ�சிைல் நிரணை ெல்பயில் விவாதிக்கப்பட்டுத 

தறர்பாது ெலடமுலையில் உள்ள அ�ெலைபபுச் 
ெட்டம் உருவாக்கப்பட்டது.

அ�ெலைபபுக்கான முன்வல�வில் 
இைறலகவளம் மீதான உரிலை குறிததான 
பிரிவுகளும் இடம்க்பறறிருநதன. குறிப்பாக 
முன்வல�வில் உள்ள பிரிவு  31, இைறலக வளம் 
மீதான ைக்களின் உரிலை குறிததுப ர்பசுகிைது.

“The Public Trust Doctrine: The concept of public trusteeship may be accepted as a basic principle for the protection of 
natural resources of the land and sea. The Public Trust Doctrine (which, found its way in the ancient Roman Empire) primarily rests 
on the principle that certain resources like air, sea, water and the forests have such a great importance to the people as a whole 
that it would be wholly unjustified to make them a subject of private ownership. The said resources being a gift of nature should 
be made freely available to everyone irrespective of their status in life. The doctrine enjoins upon the Government and its instru-

mentalities to protect the resources for the enjoyment of the general public.”

Justice Dalveer Bhandari 

(Karnataka Industrial Area Development Board vs Sri C.Kenchappa)

 அம்பேத்கரும 
இயற்்க வள உரி்ையும

 மு.லெற்றிசலசலென்
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பிரிவு 31 “அ�சுக் ககாள்லகயிலன 
கெறிப்படுததும் வழிமுலைகள்” ்பகுதியில் 
இடம்க்பறறுள்ளது. அதாவது, இநதப பிரிவில் 
உள்ள ரகாட்்பாடுகள் ொட்டின் ஆட்சி கெறிக்கு 
அடிப்பலடைாக அலையும், ரைலும், ெட்டஙகள் 
இைறறுலகயில் இநதக் ரகாட்்பாடுகலளப 
்பைன்்படுததுவது அ�சின் கடலைைாகும். 
இதலனப பிரிவு 29 உறுதி கெய்கிைது.

பிரிவு 31 கூறுவது:

“ 3 1 .  குறிப்பாக , பின்வருவனவறலை 
எய்திடுைாறு அ�சு தன் ககாள்லகலை 
கெறிப்படுததுதல் ரவண்டும் –

(ii) ெமூகததின் முக்கிை மூைவளஙகளின் 
உலடலையும் ைறறும் கட்டுப்பாடும், க்பாது 
ென்லைலைச் ொரநது சிைநத முலையில் 
்பகிரநதளிக்கப்பட ரவண்டும் (that the ownership 
and control of the material resources of the commu-
nity are so distributed as best to sub serve 
the common good);

( i i i )  க ்ப ா ரு ளி ை ல் 
மு ல ை ல ை யி ன் 
கெைற்பாட்டினால் கெல்வ 
வளமும் உற்பததிச்ொதனங 
களும் ,  க்பாதுெைனுக்கு 
ஊறுவிலளவிக்கும் வலகயில் 
ஒரு சிைரிடம் குவிநதுவிடாது 
இருததல் (that the operation of 
the economic system does not 
result in the concentration of 

wealth and means of production to the common 
detriment)”

 இநதப பிரிவு மீது அ�ெலைபபு நிரணை 
ெல்பயில் விவாதிக்கப்பட்டது. சிை திருததஙகளும் 
முன்லவக்கப்பட்டது. குறிப்பாகப ர்ப�ாசிைர 
ஷா, இைறலக வளஙகள் ஏகர்பாகைாக 
ைாரிடமும் முடஙகி விடக் கூடாது என்னும் 
அடிப்பலடயில் இ�ண்டு திருததஙகலள 
முன்லவததார. ரைலும், ரொெலிெ ககாள்லகயின் 
அடிப்பலடயில் இைறலக வளம் குறிதத 
உரிலைகள் நிரவகிக்கப்பட ரவண்டும் என்னும் 
வலகயில் அநதத திருததஙகள் இருநதன. அவர 
முன்லவதத திருததஙகள்:

     “(ii) that the ownership, control and man-
agement of the natural resources of the country in 
the shape of mines and mineral wealth, forests, rivers 
and flowing waters as well as in the shape of the 
seas along the coast of the country shall be vested 
in and belong to the country collectively and shall 
be exploited and developed on behalf of the commu-

nity by the State as represented by the Central 
or Provincial Governments or local governing 
authority or statutory corporation as may 

be provided for in each case by Act 
of Parliament;

(iii) that there shall 
be no private monop-
olies in any form of 

production of material 
wealth, social service, or pub-
lic utilities nor shall there be 
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any concentration of means of production and dis-
tribution in private hands and the State shall adopt 
every means to prevent such concentration or accu-
mulation."

அம்ர்பதகர, இநத திருததஙகளுக்கு, 22 
ெவம்்பர 1948ம் ஆண்டு அ�ெலைபபு நிரணை 
ெல்பயில் ெடநத விவாதததில் இவவாறு ்பதில் 
அளிததார:

“அவருலடை இத� திருததஙகலளப க்பாறுதத 
வல�யில், அதாவது 31 வது விதியின் உ்பவிதிகள் 
(ii) ைறறும் (iii) ஆகிைலவகளுக்குப ்பதிைாக 
அவருலடை உ்பபிரிவுகலளப ்பைன்்படுதது 
வலதப க்பாறுததவல�யில் ொன் கூறுவது 
எல்ைாம் இதுதான்: ர்ப�ாசிைர ஷா தம்முலடை 
கொநத உ்ப விதிகலளப ்பைன்்படுததி அலடை 
விரும்புவலத இபர்பாதுள்ள வாெகததால் 
அலடை முடிைாது என்்பலத நிரூபிப்பார� 
ைானால் அவருலடை திருதததலத ஏறறுக் 
ககாள்ள ொன் முறறிலும் தைா�ாக உள்ரளன். 
என்னுலடை ்பாரலவயில், அ�சிைல் ொென 
வல�வில் ்பைன்்படுததப்பட்ட வாெகம் 
ர்ப�ாசிரிைர ஷா கூறியுள்ள குறிபபிட்ட 
ரொக்கஙகலளப க்பருைளவில் பிரிதி்பலிக்கும் 
விரிவான வாெகைாகும். ஒரு குறிபபிட்ட 
கருததுப்பாஙகு ரொக்கததிறகாக க்பாதுவான 
வாெகைாக ரவண்டுகைன்ரை ்பைன்்படுததப்பட்ட 
உ்பவிதிகலள ைாறைாகப ்பைன்்படுததுவதறகுத 
ரதலவ இருப்பதாக எனக்குத கதரிைவில்லை. 
எனரவ, அவருலடை இ�ண்டாவது ைறறும் 
மூன்ைாவது திருததஙகலள ொன் எதிரக்கிரைன்.”

அதாவது, இைறலக வளஙகள் மீதான 

உரிலைகள் அலனதது ைக்களுக்கும் கிலடக்கவும், 
இைறலக வளஙகள் மீதான ஏகர்பாக உரிலைலை 
தடுக்கவும் ஏறகனரவ உள்ள பிரிவுகள் 
ர்பாதுைானது என்று அம்ர்பதகர கூறுகிைார. 
ர்ப�ாசிைர ஷாவின் அலனதது கருததுகலளயும் 
ஏறகவும் கெய்கிைார.

“கெறிமுலைக் ரகாட்்பாடுகளில் ரொெலிெ 
ரொக்கமும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது” என்று 
கூறும் அம்ர்பதகர, “இநத கெறிமுலைகள் மூைம் 
தான் ெட்டைன்ைமும், நிருவாகமும் அவறறின் 
ககாள்லகலை வகுததுக் ககாள்ள” ரவண்டும் 
என்றும் கூறுகிைார. (CAD Part VII, Nov 15, 1948, 
p:403)

ரைலும், “இப்பததியில் இக்ககாள்லககலள 
உண்லையிரைரை, சிைர கூறிைதுர்பால் 
ரைகைழுநத வாரிைான அறிவிபபுகளாக 
புகுததுவது ரொக்கைல்ை. வருஙகாைததில் 
ெட்டைன்ைமும் ,  நிருவாகத துலையும் 
இப்பகுதியில் ெட்டைாக்கப்பட்ட இக்ககாள்லக 
களுக்கு உதட்டளவில் ைட்டும் ைரிைாலத 
கெலுததக்கூடாது என்்பது அ�சிைல் நிரணை 
ெல்பயின் ரொக்கைாகும். ஆனால் இநொட்டின் 
நிருவாகததிறகாக இபர்பாதிருநது ரைறககாள்ளப 
்படும் ெட்டமிைறறுதல், நிருவாகம் ஆகிை 
அலனதது  க ெ ைல் களுக்கும்  இலவ 
அஸதிவா�ைாக அலைை ரவண்டும் என்்பதுதான் 
அலவயின் ரொக்கைாகும்” என்று கூறுகிைார. 
(CAD Part VII, Nov 19, 1948, p:476)

“எநத ஒரு குறிபபிட்ட ைக்கள் கூட்டமும் 
ெரவாதிகா�தலத எவவித வழிமுலையிலும் 
நிறுவுவலத ொஙகள் விரும்்பவில்லை. அதன் 

 “நம்முடைய கபோரு�ோதைோர இலடசியததிற்கு முடறை என்ன?, 
நம்முடைய சமுதைோய அடமபபு எவவோறு இருக� கவணடும்? என்பது 

பற்றி சிநதிததிைோது, அரசியலடமபபுச் சடைததில் அளிக�பபடும் 
பலவட� சோதைனங�ள் மூலம் ஒரு நோைோளுமன்றை ஜனநோய�ம் 
சோதைோரணமோ� அடமயபபடுவடதை நோங�ள் விரும்பவில்டல.
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கா�ணைாகததான் இநத  அ�சிைைலைபபில் 
ஒரு அ�சிைல் ெனொைக முலைலை 
அலைததிருக்கிரைாம். அ�சிைல் ெனொைகதலத 
ொம் அலைததிடும்ர்பாது, ெைது இைட்சிைைாக 
க்பாருளாதா� ெனொைகததிறகும் ஏற்பாடு 
கெய்ை ரவண்டும். ஒரு சிை ைக்கள் பிரிவினர 
அதிகா� ஆட்சிலைக் லகப்பறறுவதறகு 
உதவக்கூடிை ொதனைாக இதலன அலைக்க ொம் 
விரும்்பவில்லை. அ�ெலைபர்பாருக்கு முன் ஓர 
இைட்சிைப ்பாரலவயிலன அளிததிடவும் 
அ�ெைைலைபபுச் ெட்டம் விரும்புகிைது. அநத 
இைட்சிைம், க்பாருளாதா� இைட்சிைைாகும்” 
என்று கூறும் அம்ர்பதகர,  இநத இைட்சிைதலத 
“கெறிமுலைக் ரகாட்்பாடுகள்” மூைம் 
அலடைைாம் என்று கூறுகிைார: “ெம்முலடை 
க்பாருளாதா� இைட்சிைததிறகு முலை என்ன?, 
ெம்முலடை ெமுதாை அலைபபு எவவாறு இருக்க 
ரவண்டும்? என்்பது ்பறறி சிநதிததிடாது, 
அ�சிைைலைபபுச் ெட்டததில் அளிக்கப்படும் 
்பைவலக ொதனஙகள் மூைம் ஒரு ொடாளுைன்ை 
ெனொைகம் ொதா�ணைாக அலைைப்படுவலத 
ொஙகள் விரும்்பவில்லை. எனரவதான் 
கெறிமுலைக் ரகாட்்பாடுகலள ரவண்டுகைன்ரை 
ெைது அ�சிைைலைபபுச்  ெட்டததில் 
ரெரததுள்ரளாம். இநத அ�சிைைலைபபுச் 
ெட்டதலத உருவாக்குவதில் ெைக்கு இ�ண்டு 
இைக்குகள் உண்டு. முதைாவதாக, அ�சிைல் 
ெனொைகதலத அலைப்பது. இ�ண்டாவதாக, 
க்பாருளாதா� ெனொைகரை ெைது இைட்சிைம் 
என்்பதறகு ஏற்பாடு கெய்வது, அதாவது 
ஆட்சிலை ஏறகும் எநத அ�சும் க்பாருளாதா� 

ெனொைகம் அலைநதிட ெடவடிக்லக 
ரைறககாள்ள ரவண்டுகைன்று நிரணைம் 
கெய்வது.” (CAD Part VII, Nov 19, 1948, p:493)

இதில் க்பாருளாதா� ெனொைகம் என்்பது, 
இைறலக வளம் மீதான ைக்கள் உரிலைலையும் 
உள்ளடஙகிைரத. அரதர்பாை இைறலக வளம் 
மீது ைாரும் ஏகர்பாக உரிலை ககாண்டாடாைல் 
தடுப்பலதயும் உள்ளடக்கிைரத.

அ�சிைல் ெனொைகமும், க்பாருளாதா� 
ெனொைகமும் உள்ளடஙகிை ெனொைக 
குடிை�லெரை அம்ர்பதகர விரும்பினார. 
அ�ெலைபபு முன்வல�வில் இருநத “சுதநதி�க் 
குடிை�சு” என்்பலத “ெனொைகக் குடிை�ாக” 
ைாறறினார. ெனொைகக் குடிை�சு என்்பது 
அ�சிைல் ெனொைகம், க்பாருளாதா� 
ெனொைகதலத உள்ளடஙகிைது என்று கூறுகிைார 
அம்ர்பதகர.

உை கைைக்  க க ாள்லகயின் மூைம் 
க்பாருளாதா� ெனொைக விர�ாதப ர்பாக்கு 
ெலடமுலைப்படுததப்பட்டு வருகிைது. நீரவளம், 
ைண்வளம் ,  மீன்வளம் ,  கனிைவளம் , 
எண்கணய்வளம், க்பட்ர�ாலிைவளம் என 
அலனதது வளஙகளும் இன்று ஏகர்பாக 
உரிலைைாக ைாறைப்பட்டு வருகின்ைன. 
அ�சுக்கான வழிகாட்டு கெறிமுலை 
கதாடரச்சிைாக மீைப்பட்டு வருகிைது.  இது 
அ�ெலைபபு விர�ாதப ர்பாக்காகும்.

ஆ்தோர நூல்்கள்: டாக்டர அம்ர்பதகர நூல் 
கதாகுபபு, ்பகுதி : 26, 27.

vetri@poovulagu.org

ஜனநோய�க குடியரசு என்பது 
அரசியல்  
ஜனநோய�ம், கபோரு�ோதைோர 
ஜனநோய�தடதை  
உள்�ைஙகியது என்று 
கூறுகிறைோர அம்கபத�ர.
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இைறலகலை அறிவிைல் கவல்ை முடியுைா? 
சூழல் சீரரகடுகலள அறிவிைல் மூைம் 
கவன்றுவிட  முடியுைா? ர்பான்ை ரகள்விகள் 
மீண்டும் மீண்டும் ரகட்கப்பட்டுக் ககாண்ரட 
இருக்கின்ைன. இதறகு ஒரு ொ�ார, “இைறலகயின் 
ெக்தி மிகவும் க்பரிைது; ைனிதனால் என்றுரை 
அலத வீழ்தத முடிைாது. இைறலகயின் பிடியின் 
உள்ரளரை தான் ைனிதன் இருநதிருக்கிைான், 
இருநதாக ரவண்டும்” என்கின்ைனர. இன்கனாரு 
ொ�ார, “ைனிதரகள் அறிவிைலின் மூைம் 
இைறலகயின் ்பை ெஙகிலிகலள உலடதது 
எறிநதுள்ளனர. வ�ைாறறில் இைறலகயின் 
இடரகள், ரொய்கள் ர்பான்ைவறலை ைனிதன் 
அறிவிைலின் துலண ககாண்ரட கவன்றுள்ளான். 
அலதப ர்பாைரவ இபர்பாது ெடநது 
ககாண்டிருக்கும் சூழல் சீரரகடுகள், காைநிலை 
ைாறைம் ர்பான்ைவறலையும் ைனிதரகள் 

அறிவிைலின் துலண ககாண்டு கவன்று 
விடுவர” என்கின்ைனர. இவறறில் எநத அளவு 
முழுலைைான உண்லையுள்ளது; எது ொததிைம் 
என்்பலத ொம் ்பாரக்க ரவண்டியுள்ளது. அதறகு 
ைனிதரகலளப ்பறறியும் அவரகளின் 
அறிவிைலைப ்பறறியும் வ�ைாறறு ரீதியில் 
்பாரக்க ரவண்டியுள்ளது.

அறிவியலும் அதைன் சமூ� அடமபபுச் சோரபும்:

ைனித ெமூகததின் துவக்க காைஙகளில் 
இருநத நிலைலை ஒபபிடுலகயில் ைனிதன் 
இைறலகயின் பிடியில் இருநது நிலைைரவ 
விடு்பட்டுள்ளான் என்்பது உண்லைரை! 
துவக்கததில் ைனித ெமூகம் முழுவதும் 
இைறலகயின் பிடியில் தான் இருநதது. இதலன 
‘Environmental/Ecological Determinism’ என்்பர. 
அதாவது ைனிதனின் உணவு, வாழிடம், 
்பழக்கவழக்கம், இைபபு, கைாச்ொ�ம் என 

இயற்்க்ய  
அறிவியல் வவல்ல முடியுைா?

 த. ஹரி போரதி.
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அலனததும் இைறலகயில், அதன் சூழலில் 
ெடக்கும் ைாறைஙகலள க்பாறுதரத அலையும். 
இன்றும் ைனிதலனத தவி� பிை உயிரகள் இநத 
நிலையில்தான் உள்ளது. தறர்பாலதை ைனித 
ெமூகமும் சுறறுச்சூழலின் தாக்கததில்தான் 
இருக்கிைது என்ைாலும் கூட, முழுவதும் 
இைறலகயின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிைது 
என்று கூறுவது பிலழ.

ைாரக்சின் ஆ�ம்்பகாைக் கட்டுல�கள் 
இதலன மிக ஆழைாக ஆ�ாய்நதுள்ளது. 
ைனிதரகள் உைகின் பிை உயிரகலளப ர்பாை 
கவறும் 'நுகரும் இனைாக' ைட்டும் இல்லை. 
ைாைாக அவரகள் உற்பததி கெய்்பவரகள். இநத 
உற்பததி தான் ைனிதல�யும் ைனித ெமூகதலதயும் 
பிை உயிரகளில் இருநது ரவறு்படுததிக் காட்டிைது. 
இதலனக் ககாண்டு ைனிதெமூகம் இைறலகயின் 
பிடிகலளச் சிறிது சிறிதாக தளரததுகிைது. 
தனக்கான உற்பததிலைத துவஙகிைது, உழலவ 
கண்டுபிடிததது, நீல�ச் ரெமிக்க அலணகலளக் 
கண்டுபிடிததது, உைகம் முழுதும் ்பைணஙகலளச் 
ொததிைைாக்கிைது ர்பான்ைலவ அறிவிைலைக் 
ககாண்டு ைனிதன் இைறலகயின் பிடிகலளத 
தளரததிைதாகததான் ்பாரக்க முடியும்.

ஆனால் 'அது ைட்டும் தானா?' என்ைால் 
இல்லை. வ�ைாறறில் அறிவிைரைாடு இன்னும் 
சிைவும் ைனித இனததின் இருததலுக்கு மிகவும் 
ரதலவைாய் இருநதுள்ளது. அலவ ைனிதரகள் 
கட்டலைதத ெமூக-அ�சிைல் கட்டுைானஙகள். 
ைனித இனததின் வ�ைாறறில் எநத அளவு 
அறிவிைல் கதாழில்நுட்்பம் முக்கிைரைா; அநத 
அளவு அவரகளின் குழுவாக வாழ்தல், குழுவாக 
உற்பததி கெய்தல், தனக்கான ெமூக-அ�சிைல் 
க ட் டு ை ா ன ங க ல ள  உ ரு வ ா க் கு த ல் 
ர்பான்ைவறலையும் கூைரவண்டும். இலவ 
இ�ண்டில் எலதயும் தனிததுப ்பாரதது விட 
முடிைாது.

ைனிதனின் தீ�ாத அறிவிைல் ரதடலும், 
குழுவாக வாழ்வதறகு உருவாக்கப்பட்ட ெமூகக் 
கட்டுைானஙகளுரை ைனித ெமூகம் வ�ைாறறு 
காைததின் முன்பிருநரத தன்லன ஒரு சிறறினைாக 
இபபுவியில் தக்கலவததுக் ககாண்டதறகு 
முக்கிை அல்ைது அடிப்பலட கா�ணம். ஆகரவ 
இன்லைை சூழல் ைாறைஙகலளப ்பறறிை 
ரகள்விகள் அறிவிைலுக்கு எதி�ாய் ைட்டும் 
ரகட்கப்படுவன அல்ை. இஙகிருக்கும் ெமூக 
அ�சிைல் க்பாருளாதா� அலைபபுகளுக்கு 
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எதி�ாய் ரகட்கப்படுவது என்்பலத அழுததைாய் 
கூை ரவண்டியுள்ளது. இன்னும் கூைபர்பானால் 
ஒரு ெமூகததின் அறிவிைரை அதன் ெமூக 
கட்டுைானஙகளின் அடிப்பலடயில் தான் 
அலைநதுள்ளது. உதா�ணைாக, உைக வ�ைாறறில் 
அ�சு உருவாகாத எஙகும் நீரரதக்கஙகரளா 
அலணகரளா உருவானதில்லை.

இஙகுதான் அறிவிைல்-கதாழில் நுட்்பததிற 
கும், ெமூக-அ�சிைல் கட்டுைானஙகளுக்கும் 
உள்ள கதாடரல்ப ொம் உண� ரவண்டும். 
இன்லைை உைகில் ெடக்கும் சூழல் ர்பா�ாட் 
டஙகள் ்பைவும் இநதத கதாடரல்ப உண�ாைல் 
ெடக்கும் கா�ணததினால் தான் ெைக்கு, 
“அறிவிைைா? இைறலகைா?” என்ை ரகள்வி 
வருகிைது. முக்கிைக் குறைவாளி கண்ணில் 
்படுவதில்லை.

குஹோவின் வட�பபோடு:

�ாைச்ெநதி� குஹா இநதிைாவில் சூழல் 
்பாதுகாபபில் ஈடு்பட்டுள்ள ைக்கலள மூன்று 
விதைாக பிரிததுள்ளார1.

 காநதிை அைபர்பா�ாளிகள் (Crusading 
Gandhians) - இவரகள் நுகரவிலன குலைதது 
்பண்லடை இநதிை வாழ்விைலுக்கு கென்று 
விடுரவாம் என்று கூறு்பவரகள். ஐர�ாபபிை/
ரைலை ொட்டின் அறிவிைல் கதாழில்நுட்்பத 
தாக்கரை இன்லைை சூழல் சீரரகட்டிறகுக் 
கா�ணம் என்ை கருதலத முன்கைாழி்பவரகள்.

 கதாழில்நுட்்பவாதிகள் (Appropriate 
Technologists) - இவரகள் ெரிைான அறிவிைல் 
கதாழில்நுட்்பஙகள் மூைம் தறர்பாது இருக்கும் 
சூழல் சீரரகடுகலள கவன்று விடைாம் என்று 
கூறு்பவரகள். அறிவிைல் மூைம் இைறலகலை 

கவல்ை முடியும் என்ை கருதலத மீண்டும் 
மீண்டும் ர்பசு்பவரகள் இவரகரள.

 சூழலிை ைாரக்சிைவாதிகள் (Ecological 
Marxist) - இவரகள் அறிவிைலையும் கதாழில் 
நுட்்பதலதயும் ைறுக்காைல், இஙகிருக்கும் ெமூக-
அ�சிைல் நிறுவனஙகலள ைாறறிைலைக்கக் 
கூறு்பவரகள். முக்கிைைாக முதைாளிதது 
வதலதயும், அதன் ரவலிைாய் நிறகும் 
அ�சிலனயும் எதிரப்பவரகள்!

முதல் இ�ண்டு ொ�ார அறிவிைலை லவதது 
அதலன ஆதரிததும் எதிரததும் நிலை்பட்டிருக்க, 
‘ைாரக்சிை சூழலிைைாளரகள்’ அறிவிைலை 
எதிரக்காைல் அநத அறிவிைலின் அ�சிைலை 
எதிரக்கின்ைனர. ெமூக ெைததுவமின்லைலையும், 
அதலன உருவாக்கும் முதைாளிததுவ உற்பததி 
முலைலையும் ரகள்விக்குள்ளாக்குகின்ைனர. 
இநத ெமூக அ�சிைல் க்பாருளாதா� 
நிறுவனஙகலள ைாறைாைல் அறிவிைைால் 
ைட்டுமின்றி எதனாலும் ைனித இனதலதக் 
காப்பாறை இைைாது என்்பது அவரகளின் 
கருதது. ஒரு  ைாரக்சிைவாதிைாக என்னுலடை 
கருததும் இதுரவ!

மின்ொ�ம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு இததலன 
ஆண்டுகள் கடநதுவிட்ட பிைகும், மின்ொ�ம் 
இல்ைாத கி�ாைஙகள் இஙகு எததலன? ொலளரை 
உைக ்பணக்கா�ரகளின் வீட்டில் லஹட்�ென் 
ைறறும் ஆக்சிெலன இலணதது தண்ணீர 
உண்டாக்கும் கருவிகள் வ�ைாம். அது அலனதது 
ைக்களுக்கும் கென்று ரெ�ாது. காைநிலை 
்பாதிக்காத ‘Climate resilient’ ெக�ஙகள் வ�ைாம். 
ஆனால், அது அலனவருக்குைான ெக�ைாக 
இருக்காது. இஙகிருக்கும் முதைாளிை ெமூக 
அ ல ை ப பு க ள ா ல்  அ றி வி ை லி ன் 

இஙகிருககும் முதைலோளிய சமூ� அடமபபு��ோல் 
அறிவியலின் �ணடுபிடிபபு�ட� அடனவருககும் 
க�ோடுக� முடியோது. இன்னும் சரியோ�க கூறினோல் 

க�ோடுக�வும் விரும்போது!
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கண்டுபிடிபபுகலள அலனவருக்கும் ககாடுக்க 
முடிைாது. இன்னும் ெரிைாகக் கூறினால் 
ககாடுக்கவும் விரும்்பாது! இதனால் தான் 
சூழலிைலில் அறிவிைலை விட கதாழில்நுட்்பதலத 
விட ‘அ�சிைல்’ ர்பெ ரவண்டிை ரதலவ அதிகம் 
இருக்கிைது.

விளிம்புநிடல மக�ளின் அறிவியல் எதிரபபு:

இநதிைாவில் விளிம்புநிலை ைக்கள் எடுக்கும் 
ர்பா�ாட்டஙகள் எல்ைாம் இைறலக 
வளஙகலளயும், அலவ வழஙகும் சூழல் 
ரெலவகலளயும் (Ecological Services), சூழல் 
க்பாதுகவளிகலளயும் (Ecological Commons) 
அ�சிடம் இருநதும் க்பருநிருவனஙகளிடம் 
இருநதும் காப்பாறறும் ர்பா�ாட்டைாகரவ 
இருக்கிைது. இதனால்தான் உைர ைறறும் ெடுதத� 
வரக்கததின் சூழலிைல் என்்பது ‘காநதிைவாதைாக’, 
கதாழில்நுட்்ப வாதைாக திரிநதுர்பாய் இருக்கும் 
ரெ�ததில், விளிம்பு நிலை ைக்களின் சூழல் 
ர ்ப ா � ாட்டங கள்  அ � சு க் ககதி � ா க , 
கதாழிறொலைகளுக்கு எதி�ாக ைாரக்சிைப 
ர்பா�ாட்டைாக மிளிரகிைது.

விளிம்பு நிலை ைக்களின் கவலை 
என்னகவன்ைால், இைறலகைாய் கிலடக்கும் 
சூழல் ரெலவகலள (Ecological Services) அ�சு 
ககாடுப்பதாய் கூறிக்ககாண்டு சூழலை 
சிலதக்லகயில்; வழக்கம் ர்பால் ொம் ஓ�ஙகட்டப 

்படுரவாம் என்்பரத. உதா�ணைாகத தண்ணீர 
இைறலகைாய் கிலடக்கும் ஆறுகலள, வளரச்சித 
திட்டஙகள் என்ை க்பைரில் ைாசு்படுததி விட்டு, 
அல்ைது தனிைாருக்கு ஏைம் விட்டுவிட்டு 
உஙகளுக்கு தண்ணீர குழாய்களில் தருகிரைாம் 
என்ை அ�சின் வாக்கு நிலைரவறுவதறகு 
இன்னும் காததுக் ககாண்டிருக்கிைாரகள் 
ைக்கள். இபர்பாது அ�சிடம் இருநதும் தண்ணீர 
கிலடக்கவில்லை; இைறலகைாய் கிலடதத 
ஆறுகளில் கிலடக்கும் தண்ணீல�யும் 
்பைன்்படுதத முடிைவில்லை, தனிைாரிடம் காசு 
ககாடுததும் வாஙக முடிவதில்லை. இப்படி 
ெட்டாறறில் விடப்படுவது விளிம்புநிலை (சிை 
ெைைஙகளில் ெடுதத�) ைக்கள் தான்.

இது தவி� காடுகலளக் காப்பாறறும் ்பழஙகுடி 
ைக்களின் ர்பா�ாட்டஙகள் இநதிைா முழுவதிலும் 
ெடக்கிைது. வளரச்சித திட்டம் என்று எது 
வநதாலும் அது விளிம்பு நிலை ைக்களான 
்பழஙகுடிகள், மீனவரகள் ,  கால்ெலட 
வளரபர்பார, குறுவிவொயிகள் ர்பான்ைவரகளின் 
வாழ்வாதா�தலதயும் வாழிடதலதயும் 
அழிப்பதாகரவ முடிவதால் அவரகளின் 
ர ்ப ா � ா ட் ட மு ம்  அ � சு க் கக தி � ா ன 
க்பருநிருவனஙகளுக்கு எதி�ான ர்பா�ாட்டைாக 
கவடிக்கிைது. இலவ அலனததும் ‘சூழலிைல் 
ைாரக்சிைரகளின்’ கருததான முதைாளிதது 
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வததிறகு எதி�ாகரவ இருக்கிைது என்்பது ைறுக்க 
முடிைாத உண்லை.

இவரகளின் வளரச்சி திட்டஙகள் எதிரபபு 
‘அறிவிைலின் எதிரப்பாக’ கதரிநதாலும் அது 
‘எநத அறிவிைல்?’ என்்பலதத தான் இஙகு ர்பெ 
ரவண்டியுள்ளது. வ�ைாறறில் ைனிதனின் 
முன்ரனறைததிறகுப ்பைன்்பட்ட அறிவிைல் 
ரவறு. இன்று க்பருநிறுவனஙகள் இைா்பம் ஈட்ட, 
அ�சுகள் சூழல் சீரரகலட ெைாளிக்கப 
்பைன்்படுததும் அறிவிைல் ரவறு. முதைாளிதது 
வதரதாடு இலணநது நிறகும் அறிவிைலைத 
தான் இம்ைக்களும், சூழலிைல் ஆரவைரகளும் 
(ைாரக்சிைரகள்) எதிரக்கின்ைனர. ஆனால் 
இஙகும் அறிவிைலின் முதைாளிததுவத கதாடரபு 
இ�ண்டு விதைாக உள்ளது.

 க்பருநிறுவனஙகளின் உற்பததி மூைம் 
சூழல் சீரரகட்லட உருவாக்கும் 
அறிவிைல் (The Polluting Technologies of 
Capitalism)

 இநத சூழல் சீரரகடுகளில் இருநது 
ைக்கலள காப்பாறை அ�சு ்பைன்்படுததப 
ர்பாவதாக கூறும் அறிவிைல் (The Savior 
technologies of Capitalism)

இதில் முதல் பிரிலவ ெைக்கு ென்கு கதரியும். 
மிகத கதளிவாக அலத அலனவரும் 
எதிரக்கிரைாம். ஆனால், இ�ண்டாவதான ‘Sav-
ior technologies’ஐ சிைர ெம்பி ஏைாறுகிரைாம். 
அது முதைாவலதத கதாடரநது நிலைக்பை 
லவப்பதறகும் ஒரு அஙகீகா�தலத அதறகு 
ககாடுப்பதறகும் நிகழ்ததப்படுகிை சூழ்ச்சி. 
அதுவும் முதைாளிததுவததின் அடிப்பலடயில் 
இருநது வருவது தாரன. இதலன இன்னும் 

ஆழைாய்ப புரிநது ககாள்ள ொம் Ulrich Beckஐ 
கதரிநது ககாள்ள ரவண்டும்.

அபோயங�ளின் சமூ�மும், அரசின் கசடவ�ளும்:

1986ஆம் ஆண்டு Ulrich Beck என்ை 
ெமூகவிைைாளர ‘Risk Society’ என்ை புததகதலத 
எழுதுகிைார. அதில் முதன்முதைாக இநதச் 
ெமூகததின் அ்பாைஙகள் (Risk ) எப்படி 
இஙகிருக்கும் ெமூக-க்பாருளாதா� நிறுவனங 
கலள/அலைபபுகலளச் (Systems) ொரநதிருக்கிைது 
என்்பலத விளக்குகிைார. அதிலும் முக்கிைைாக 
சூழலிைல் ொரநத அ்பாைஙகள்!

ைனிதனின் எல்ைா ெடவடிக்லககளும் (An-
thropogenic activities) இைறலகலை, சூழலை 
்ப ா தி க் க த த ா ன்  க ெ ய் கி ை து .  இ ந த 
ெடவடிக்லககளின் மூைம் தான் ைனிதனுக்கான 
உற்பததிகளும், ரெலவகளும் கிலடக்கின்ைன. 
அது விவொைம் ஆனாலும் ெரி, அணுெக்தி 
ஆனாலும் ெரி. இநதச் ரெலவகள் ைக்களுக்கு 
கென்று ரெரும் க்பாறுபபிலன இன்லைை 
காைகட்டததில் ‘Welfare States’ எனப்படும் ெமூக 
ெைன் அ�சுகள் ஏறறுக்ககாண்டுள்ளன. இலவ 
பி�தானைாக முதைாளிை அ�சுகளாக 
இருபபினும் சிை ெமூக க்பாருளாதா� உற்பததி 
ைறறும் ரெலவகள் ைக்கலளச் கென்று ரெரவலத 
உறுதி கெய்வதாகக் கூறிக்ககாண்டுள்ளன. 
அ�சுகள் ைட்டும் அல்ைாது பிை அலைபபுகளும் 
இநத ‘Nature to People’ ்பரிைாறைததில் 
்பஙகுககாள்கின்ைன. இதறகும் அவரகள் 
அறிவிைல் கதாழில்நுட்்பதலதத தான் ெம்பி 
உள்ளனர.

இநத ெடவடிக்லககளுக்குப க்பாறுபர்பறகும் 
அலைபபுகள்தான் அதனால் விலளயும் 

நமது அரசு�ளின் திறைன் என்ன என்பது நமககு நன்கு 
கதைரியும். அடனதது மக�ளுககும் எழுததைறிவு, 

மருததுவம், உணவு கபோன்றை அடிபபடைத கதைடவ�க� 
இன்னும் கசன்று கசரவில்டல.
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அ்பாைஙகளுக்கும் க்பாறுபர்பறகின்ைன. இது 
தவி� சூழல் சீரரகடுகலளக் குலைப்பதாகவும் 
கூறுகின்ைன. உதா�ணைாக அலனவருக்கும் 
குடிநீர கென்று ரெருவலத உறுதிப்படுததுவதாக 
இநதிை அ�சு கூறியுள்ளது. அபர்பாது சிைருக்கு 
குடிநீர கிலடக்காைல் ர்பாவதறகான 
அ்பாைஙகலள (Risk of not getting pure Drinking 
water) அரத அ�சு தான் ெைாளிக்க ரவண்டும். 
இலதச் ெைாளிப்பதறகான அநத அ�சின் 
திைலனப க்பாருதது அநத அ்பாைததால் 
்பாதிக்கப்படும் ைக்களின் எண்ணிக்லக உைரும்.

ஆக க்பக்கின் கூறறுப்படி ்பாரததால் ஒரு 
அலைபபு எததலன ரெலவகலள வழஙகுவதாக 
ஒபபுக்ககாண்டுள்ளது, எததலன ரெலவகலள 
வழஙகும் திைன் ககாண்டது என்்பலதப 
க்பாருதது எவவளவு ைக்கள் அநத ‘Risk’இன் 
உள்ரள ர்பாவாரகள் என்்பது இருக்கிைது. ெைது 
அ�சுகளின் திைன் என்ன என்்பது ெைக்கு ென்கு 
கதரியும். அலனதது ைக்களுக்கும் எழுததறிவு, 
ைருததுவம், உணவு ர்பான்ை அடிப்பலடத 
ரதலவகரள இன்னும் கென்று ரெ�வில்லை.

இப்படிச் ெமூக ரெலவகலள ைக்களிடம் 
ககாண்டு ரெரப்பதிரைரை தள்ளாடும் அ�சு 
சூழலிைல் ரெலவகலள அறிவிைலின் துலண 
ககாண்டு, தாரன வழஙகுவதாக முன்வரும் 
ர்பாது எததலன ஆயி�ம் ைக்கள் அதன் ‘risk 
category’க்குள் ர்பாவாரகள் என்்பலதச் 

சிநதிததால் புரிநது ககாள்ளைாம். சூழலிைல் 
ரெலவகள் ்பல்ரவறு கா�ணிகலள (factors) 
உள்ளடக்கிைது. அலதச் ெரிைாக புரிநது 
ககாள்வதும், உருவகப்படுதத முைறசிப்பதுரை 
(simulate) அததலன சி�ைம். அலதப ்ப�வைாக 
ஒரு ைக்கட்கதாலகக்கு ககாடுப்பது எததலன 
சி�ைம்!

முதைலோளிததுவ அறிவியலுககு எதிரபபு:

ைலழநீர வடிகால் என்னும் ரெலவ 
இைறலகைாய் இஙகு அலைநத நிை-நீர 
அலைபபுகள் மூைம் கிலடப்பது. ெக�ஙகளில் 
இலத அ�சு ஏற்பதாகக் கூறி, ‘Storm Water drain’ 
ர்பாட்டுவிடைாம் என்று கூறிவிட்டு வடிகால் 
அலைபபு கள்  இரு ந த  நிைங கலளக் 
கட்டுைானததிறகுத தள்ளிவிடுகிைது. ஆனால் 
அநத கவள்ள வடிகால் அலைபபு என்னும் 
சூழலிைல் ரெலவலைத திைனாய் லகைாள 
இைைாைல் ைக்கலள கவள்ளததில் நிறுததுகிைது. 
இது ர்பால் இைறலகைாய் கிலடக்கும் 
ைலழநீல�க் ககடுததுவிட்டு கடல் நீரில் இருநது 
குடிநீர எடுப்பது, அலைைாததிக் காடுகலள 
அழிததுவிட்டு சுவர கட்டுவது, ஆறுகலள 
அழிததுவிட்டு ைாரியில் தண்ணீர அனுபபுவது, 
புைம்ர்பாக்கு நிைப புல்கவளிகலள அழிததுவிட்டு 
ஆடு ைாடு தீவனம் வழஙகுவது ர்பான்ைலவ 
தான் சூழலிைல் சீரரகடுகளுக்கான ெைது 
அ�சின் அறிவிைல் தீரவுகள். இநத அறிவிைலை 
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தான் சூழலிைல் ஆரவைரகளும், விளிம்பு நிலை 
ைக்களும் எதிரக்கின்ைனர.

சூழலிைல் ஆரவைரகள் இது ர்பான்ை 
சூழலிைல் ரெலவகலள இைறலகயிடரை விட்டு 
விடுஙகள் என்கிைாரகள். ஆயி�ம் ஆண்டுகளாக 
அதரனாட இலணநது அதலனப புரிநது 
வாழ்நத ைக்கள் அநத இைறலகயிடம் இருநரத 
்பைனலடநது ககாள்வாரகள். இது அறிவிைல் 
எதிரபபு ர்பால் கதரிநதாலும் இது 
அடிப்பலடயில் முதைாளிததுவ எதிரபபு தான். 
இதில் எநத ்பழலைவாதமும் இல்லை. 
முதைாளிைததின் ரகா�பபிடியில் இருநது 
தபபிக்க எளிை ைக்களுக்குக் கிலடதத ஒரு ‘Cush-
ion’ இது!

இது ெைது முதைாளிததுவ அலைபபுகளின் 
ர்பாதாலை, அதன் இைா்ப கவறியினால் நிகழும் 
அதிகப பி�ெஙகிததனம் ஆகிைவறறிலிருநது 
ைக்கலள காப்பதறகான தீரவு. இதலன, இநத 
ர ்ப ா த ாலையுலடை  முதை ாளிததுவ 
அலைபபுகலள எதிரக்க ரவண்டிை ொம் 
' இ ை ற லக ை ா ?  ை னி த ன ா ? '  எ ன் று 
அடிததுக்ககாண்டிருக்கிரைாம். எநதச் ெமூக 
அலைபபினாலும் இைறலக ககாடுக்கும் 
அலனததுச் ரெலவகலளயும் ககாடுக்க 
முடிைாது. “இைறலகலை ைனிதனால் கவல்ை 
முடிைாது!” என்ை ஏஙகல்ஸின் வாரதலதகளுக்குப 
க்பாருள் இது தான். ெவீனரை ரவண்டாம், 
வலிலைைான இைறலக அன்லனக்கு ெைக்கு 
என்ன ரவண்டும் என்்பது கதரியும் என்்பன 
ர்பான்ை புரிதலில் அல்ை. அது இைறலக 
வழி்பாடு.  Understanding the biosphere as a system 
in feeble equilibrium is different from worshiping it!

முன்ரனறைம் என்ை க்பைரில் சூழலை 
ஒழிதது விட்டு அது வழஙகிை அலனததுச் 

�ோலநிடல மோற்றைம் கபோன்றை சூழலியல் பிரச்சடன�ளில் இருநது 
அறிவியல் உதைவிகயோடு தைபபிக�ப போரபபதில் தீரவு இல்டல; 

சூழகலோகை கசரநது இயஙகும் சமூ�, கபோரு�ோதைோர, அரசியல் 
அடமபபு�ட� உருவோககுவதில் தைோன் தீரவு உள்�து!

ரெலவகலளயும் ககாடுக்கும் அறிவிைலையும், 
ெமூக அலைபபுகலள உருவாக்கிவிடைாம் 
என்்பது ைடலை. அப்படிரை உருவாக்கினாலும் 
அலத அலனதது ைக்களுக்கும் ்ப�வைாக 
ககாடுக்க முடிைாது. இன்னும் மின்ொ�ம் 
கென்று ரெ�ாத கி�ாைஙகள் இருப்பலத 
நிலனவில் ககாள்க! இைறலகைாகரவ 
இைவெைாகக்  கிலடக்கும் தண்ணீர , 
கவள்ளவடிகால், கடலில் இருநது ்பாதுகாபபு, 
சூழலிைல் சுழறசிகள் (நீர, கரிைம், ெல்்பர, 
லெட்�ென்), காைநிலை ர்பான்ைவறலை 
இைறலகயிடரை விட்டுவிடுஙகள். அரதாடு 
இலணநது இைஙகும் ெமூகப க்பாருளாதா� 
அலைபபுகலள உருவாக்குவது தான் ெரிைான 
தீரவு. அதுரவ ைனித இனதலத காக்கும் 
அறிவிைல்.

இைறலகலை கவன்றுவிடைாம் என்று 
எக்காளமிட்ட்படி உைலக கூறுர்பாட்டு விறகும் 
அறிவிைல் சிை ஆளும் வரக்க முதைாளிகளுக்கு 
உதவப ர்பாகும் அறிவிைல் ைட்டுரை! ைக்கள் 
அறிவிைல் அல்ை. காைநிலை ைாறைம் ர்பான்ை 
சூழலிைல் பி�ச்ெலனகளில் இருநது அறிவிைல் 
உதவிரைாடு தபபிக்கப ்பாரப்பதில் தீரவு 
இல்லை; சூழரைாரட ரெரநது இைஙகும் ெமூக, 
க்பாருளாதா�, அ�சிைல் அலைபபுகலள 
உருவாக்குவதில் தான் தீரவு உள்ளது!

(ஆய்வு மாைவைர், ஐதராொத் ெல்்கடலக ்கழ்கம்.)
haribharathi777@gmail.com
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அரைொன் ்பழஙகுடி ைக்களுக்காக கதாடரநது 
கு�ல் ககாடுதது வநத ்பததிரிலகைாளர டாம் பிலிப, 
்பழஙகுடியின நிபுணர பரூரனா ஃபிரி�ா இருவரும் 
ககால்ைப்பட்ட ெம்்பவம் உைகம் முழுவதும் இைஙகி 
வரும் சுறறுச்சூழல் கெைல்்பாட் டாளரகலள 
அதிரச்சிக்குள்ளாக்கி உள்ளது.

இஙகிைாநது ொட்லடச் ரெரநத பி�்பை 
்பததிரிலகைாளர டாம் பிலிப (57). இவர கதாடரச்சிைாக 
அரைொன் ைலழக் காடுகளின் ்பாதுகாபபு குறிததும், 
அரைொன் ்பழஙகுடிகள் குறிததும் எழுதி வநதார. 

வ்கால்லப்பேட்்ட பேழங்குடியின 
வெயறபோட்்டாளர்்கள்

 இந்து சோரல
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்பழஙகுடிகள் கதாடர்பாக புததகஙகலளயும் 
டாம் பிலிப எழுதியுள்ளார. அரைொன் 
காடுகளுக்கு எதி�ாக பிர�சில் அதி்பர கெய்ர 
ர்பால்ெரனா�ாவின் ெடவடிக்லககலளயும்யும் 
அவர எதிரதது வநதார.

இநதச் சூழலில் டாம் பிலிபபும், பிர�சிலைச் 
ரெரநத ்பழஙகுடியின நிபுணர  பரூரனா 
ஃபிரி�ாவும் (41) கடநத ெூன் 5-ம் ரததி சுரைா 
ைாகாணததில் உள்ள ொ ரகபரிைல் கி�ாைததில் 
இருநது ்படகு மூைம் ைறகைாரு ்பழஙகுடியின 
கி�ாைததிறகு புைப்பட்டுச் கென்றுள்ளனர. 
ஆனால், ்பை ைணி ரெ�ம் கடநதும் டாம் 
பிலிபபும், பரூரனாவும் தஙகளது இைக்கான 
்பழஙகுடி கி�ாைததிறகுச் கெல்ைவில்லை. 
இதலனத கதாடரநது அவரகள் இருவல�யும் 
காணவில்லை என்று ்பழஙகுடி ைக்கள், 
ர்பாலீஸாருக்கு தகவல் ககாடுததனர. ரைலும் 
டாம் பிலிப, பரூரனா ஃபிரி�ாலவ கண்டுபிடிக்க 
ரவண்டி ்பழஙகுடிகள் ர்பா�ாட்டம் ெடததினர.

இநதச் சூழலில் அரைொன் அடர காட்டில் 
இருவல�யும் ரதடும் ்பணியில் பிர�சில் 
காவல்துலையினர ைறறும் �ாணுவததினர 
இைஙகினர. இநதத ரதடுதலில் காவல்துலை 
யினருக்கு ்பழஙகுடி ைக்கள் க்பரும் உதவிைாக 
இருநதனர. இருவல�யும் கண்டுபிடிக்கக் ரகாரி 
பிர�சிலில் ்பை இடஙகளில் ்பழஙகுடிகள் 
ர்ப�ணி ெடததினர. இநத நிலையில், டாம் பிலிப, 
பரூரனா ஆகிை இருவரும் ககால்ைப்பட்டு, 
அவரகளது உடல்கள் எரிநத நிலையில் 
கண்கடடுக்கப்பட்டன.

இநதக் ககாடூ� ககாலை கதாடர்பாக 
பிர�சிலை அைரலிரைா என்ை ெ்பல�யும், 
அவ�து ெரகாதல�யும் ர்பாலீஸார லகது 
கெய்து விொ�லண ெடததிைதில் அைரலிரைா 
தனது குறைதலத ஒபபுக் ககாண்டார. ஆனால், 

அவ�து ெரகாத�ர இதில் தனக்கு கதாடரபில்லை 
என்று கதரிவிததிருக்கிைார.

அைரலிரைா ைறறும் அவ�து குழு அரைொன் 
காட்டில் உள்ள ஆறறில் ெட்ட விர�ாதைாக 
மீன் பிடிதது வநதுள்ளனர. இதலன டாம் 
பிலிபபும், பரூரனாவும் எதிரததுள்ளனர. இநத 
நிலையில்தான் இருவல�யும் திட்டமிட்டு  
ககான்றுள்ளனர. இநதக் ககாலை கதாடர்பாக 
8 ர்பல� ர்பாலீஸார லகது கெய்துள்ளனர.

்பழஙகுடி ைக்களின் ெைனுக்காக ்பை 
ஆண்டுகளாக கெைல்்பட்ட வநத டாம் பிலிப, 
பரூரனாவின் ை�ணம் பிர�சிலில் ்பழஙகுடி 
ெைனுக்கான ர்பா�ாட்டததில் க்பரும் 
கவறறிடதலத ஏற்படுததியிருக்கிைது. உைகளவில் 
காடுகலளயும், அஙகு வாழும் ்பழஙகுடிகளின் 
உரிலைகலளயும் ்பாதுகாக்கப ர்பா�ாடு 
்பவரகளின் ககால்ைப்படும் ெம்்பவஙகள் 
அதிகரிதது வருவதாக Global Witness அலைபபு 
கதரிவிக்கிைது.

உைகம் முழுவதும் நிைவுரிலை ைறறும் 
சுறறுச்சூழலைப ்பாதுகாக்க ர்பா�ாடிை 227ர்பர 
கடநத 2020ஆம் ஆண்டில் ககால்ைப்பட்டனர. 
அ தி க ்பட் ெ ை ா க  க ட ந த  ஆண்டில் 
ககாைம்பிைாவில் 65ர்பரும், கைக்சிரகாவில் 30 
ர்பரும் பிலிபல்பன்ஸ ொட்டில் 29 ர்பரும், 
பிர�சிலில்  ககால்ைப்பட்டுள்ளதாக 
அறிக்லகயில் கதரிவிக்கப்பட்டுள் ர்பரும் 
ககால்ைப்பட்டதாக குரளா்பல் விட்னஸ 
அலைபபின் ஆய்வு கதரிவிததுள்ளது.

்பல்ரவறு ொடுகளின் அ�சுகள் ைாவும் சூழல் 
்பாதுகாபபு  ைறறும் கண்காணிபல்ப 
வ லு ப ்ப டு த து வ த ன்  மூ ை ம்  சூ ழ ல் 
கெைற்பாட்டாளரகள் மீதான வன்முலைகலளத 
தடுக்க ரவண்டும்

உல��வில் �ோடு�ட�யும், அஙகு வோழும் பழஙகுடி�ளின் உரிடம�ட�யும் 
போது�ோக�ப கபோரோடு பவர�ளின் க�ோல்லபபடும் சம்பவங�ள் அதி�ரிதது 

வருவதைோ� Global Witness அடமபபு கதைரிவிககிறைது.
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உைகம் முழுவதும் ைக்கள் மின்ொதனப 
க்பாருட்கலள ்பழுது ்பாரக்கும் உரிலைச் 
ெட்டததின் ்பைன்கலள அலனதது நுகரரவாரும் 
க்பறுவதறகான முன்கனடுபபுகள் அண்லையில் 
கவனம் க்பைத கதாடஙகியுள்ளன.

ஏ�ாளைான நுகரக்பாருட்கள் குறிப்பாக 
மின்ொதனப க்பாருட்கள் அவறறின் 
உ ற ்ப ததிை ாளர கள ால்  வில�வ ா க ப 
்பழுதாகும்்படி திட்டமிட்டு ஆயுட்குலைபபு 
கெய்ைப்பட்டு வடிவலைக்கப்படுகின்ைன 
என்்பது ொம் அறிநதரத. இதலன “Planned ob-
solescence” என்கிைாரகள் .அதரதாடு ்பழுதாகும் 
க்பாருட்கலளப ்பழுது ்பாரப்பலதத தவிரக்க 
நிறுவனஙகள் எண்ணறை வழிகலளக் 
லகைாள்கின்ைன. உதா�ணைாக க்பாருட்கலளப 
்பழுது ்பாரக்க முடிைாதலவைாக வடிவலைப்பது; 
சிறிை ்பழுதுகூட அதிகம் கெைவு லவப்பது 
ர்பான்று வடிவலைபல்பச் சிக்கைாக்குவது; 
குறிபபிட்ட உற்பததி நிறுவனததின் க்பாருலள 
்பழுது்பாரக்க, சிை உரிைம் க்பறை நிறுவனததில் 
ைட்டுரை அணுக ரவண்டுகைன நுகரரவால� 
வறபுறுததுவது; ்பழுது ்பாரக்கும் கலடகளின் 
எண்ணிக்லகலைக் குலைதது வாடிக்லகைாளர 
க்பாருலளப ்பழுது்பாரப்பலத விடப புதிைதாய் 
வாஙகுவது எளிது என சிநதிக்க லவப்பது 
ர்பான்ைலவ இநத யுக்திகளில் சிை. இவறறின் 
ரெ ாக்கம்  ஒன்ரை  ஒன்றுதான் ,  அது 
வாடிக்லகைாளர க்பாருலளப ்பழுது 
்பாரக்காைல் புதிை க்பாருலள வாஙகச் 
கெய்வதுதான்.

உதா�ணைாக Landline கதாலைர்பசிகளின் 
விற்பலனயில் ரகாரைாச்சும் நிறுவனைான 
‘பீட்டில்’ (Beetel) கதாலைர்பசிலை புதிதாக 
வ ா ங க  ரவண்டுகைன்ை ால்  நீ ங கள் 
அைரநதிருக்குமிடததிரைரை வாஙக நிலனததால் 
அரத ொளில் குறிப்பாக 8-10 ைணிரெ�ததில் 
உங கள்  இருபபிடததி ரை ரை  புதிை 
கதாலைர்பசிலை நீஙகள் க்பை முடியும். 
ஆனால், அரத கதாலைர்பசிலைப ்பழுது 
்பாரக்க ரவண்டுகைன்ைால் கென்லனயில் 
நீஙகள் எநத இடததில் இருநதாலும் அதன் ஒர� 
ரெலவ லைைைான அண்ணா ொலையில் 

பேழுது போர்ககும 
உரி்ைச் ெட்்டத்த 
பேலப்பேடுதது்வாம

  ஜீ ய�ோ டோமின்
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இருக்கும் ஒரு ்பததுக்குப ்பதது அளவு கலடலைத 
ரதடிக் கண்டுபிடிதது, அஙகு கென்று ககாடுக்க 
ரவண்டும். ஒர� ஒரு ெ்பர ்பணிபுரியும் அநதக் 
கலடலை அவர வெதிக்குத திைக்கும் மூடும் 
ரெ�ம் கதரிநது ்பழுது்பாரதத பின்னர  
இன்னுகைாரு முலை கெல்ை ரவண்டும். 
இதுகவாரு சின்ன  உதா�ணம் தான். ்பைவிதைான 
மின்ொதனஙகளின் ்பழுது்பாரபபுக்கும் நிலை 
இதுதான்.

இநநிலையில் நுகரரவாரின் ்பழுது்பாரக்கும் 
உரிலைலைப ்பாதுகாக்கும் “Fair Repair Act” 
(நிைாைைான ்பழுது்பாரபபுக்கானச் ெட்டம்) 
எனப்படும் ெட்டம் கடுலைைான அழுததததிறகுப 
பின்னர உைக வ�ைாறறில் முதன்முலைைாக 
அகைரிக்காவில் அைல் கெய்ைப்பட்டிருக்கிைது. 
இநதச் ெட்டததின்்படி தனது உற்பததிப 
க்பாருலளப ்பழுது ்பாரப்பது குறிதத 
வழிமுலைகலளத கதளிவாக நுகரரவாருக்கும் 

அநத நிறுவனததின் உரிைம் க்பைாத 
்பழுது்பாரக்கும் நிலைைஙகளுக்கும் விளக்க 
ரவண்டிைதும் அவறறுக்கான ்பாகஙகள், ்பழுது 
்பாரக்கும் கருவிகலளக் கிலடக்கும்்படிச் கெய்ை 
ரவண்டிைதும் ஒரு உற்பததிைாளரின் கடலை 
எனக் கூைப்பட்டுள்ளது.

சூழலைச் சீ�ழிக்கும் மின்ொதனக் கழிவுகளின் 
க்பருக்கதலத இது குலைப்பரதாடு புதிை 
க்பாருட்களுக்கான இைறலக  வளச் 
சு�ண்டலையும், ்பசுலை இல்ை வாயுக்களின் 
உமிழ்விலனயும் இது குலைக்கும். அரத ரெ�ததில் 
சிறு சிறு ்பழுது்பாரக்கும் கலடகலள வலுப்படுததி 
ரவலைவாய்பபுகலள ஏற்படுததுவரதாடு 
நுகரரவாரின் க்பாருளாதா�தலதயும் 
உரிலைலையும் ்பாதுகாக்கும். சூழலையும் 
நுகரரவால�யும் ொட்டின் க்பாருளாதா�த 
லதயும் காக்கும் இததலகைச் ெட்டஙகள் குறிதது 
ொம் கு�கைழுப்ப ரவண்டிைது காைததின் 
கட்டாைம்.
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அஸ்ாம  
வவள்ளததிற்கான ்காரணங்்கள் 

  ஆதயரயி தோர்   தமிழில:  கீர்ததிெோசன்

்காலநி்ல ைாறைம, ்ைாெைான திட்்டமி்டல் : 

அஸஸாமின் கவள்ளபக்பருக்கு இதுவல� 
நூறறுக்கும் ரைற்பட்ட உயிரகலளப ்பறிதது, 32 
ைாவட்டஙகளில் ஏைததாழ 32 இைட்ெம் 
ைக்கலளப ்பாதிததுள்ளது. , அஸஸாமின் 
டர�ாங ைாவட்டததில் கவள்ளம் ஏற்பட்டர்பாது 
அம்ைாவட்டவாசிகள் , அவரகளின் வீட்டின் 
உள்ரள கவள்ளநீர க்பாஙகி வழியும் காட்சிக்ரக 
கண்விழிததனர , அது அவரகள் வீட்லட விட்டு 
கவளிரைறுவலத அலனதது திலெயிலும் 
தடுததது. இநத ைாவட்டம், பி�ம்ைபுததி�ா 

ஆறறின் ்பை துலண ெதிகள் வடக்ரக பூட்டானில் 
இருநதுவரும் பி�தானக் கால்வாயில் இலணயும் 
இடைாகும்.

ைாவட்டததில் உள்ள ்பெசு்பா கி�ாைததில் 
வசிக்கும் நிரிக்பன்ொத, ரை ைாதம் க்பய்த 
ைலழலைத கதாடரநது பி�ம்ைபுததி�ா 
ெதியிலிருநது வநத திடீர கவள்ளம் தனது 
வீட்லடச் சுறறியுள்ள ்பகுதிலை மூழ்கடிததலத 
நிலனவு கூரநதார. ஆனால், ெூன் ைாதம் 
க்பய்த ைலழ, இதறகு முன்பு அவர ்பாரதத 
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அலனதது ைலழலையும் விட மிக அதிகைாக 
இருநதது என்ைார.

கதாடரச்சிைாகப ்பை ொட்கள் ைலழக்பய்தது, 
கிலள ெதிகளின் இருபுைமும் உள்ள கல�கள் 
உலடநது இருபுைமும் உள்ள கி�ாைஙகலள 
மூழ்கடிததன, என்கிைார தனது ொற்பதுகளின் 
முற்பகுதியில் உள்ள ொத. ”எனது வீட்டின் 
உை�ைான ்பகுதிகள் கூட முழஙகால் அளவுத 
தண்ணீரில் உள்ளது. ஆழ்துலளக் கிணறுகளும், 
கழிவலை களும்  மூழ்கி  ெ ான்லக நது 
ொட்களாகிைதால் குடிக்கக் குடிநீரும் இல்லை” 
என்ைார.

ொதலதப ர்பாைரவ, ்பரரனாடி, ொரனாய் 
ைறறும் ெட்ரகாைா ெதி ைறறும் பி�ம்ைபுததி�ா 
கால்வாய் ர்பான்ை துலணெதிகளில் 10-15 கிரைா 
மீட்டர கதறரக ்ப�வியுள்ள கல�களுக்கு 
அருகிலுள்ள 80 க்கும் ரைற்பட்ட கி�ாைஙகளில் 
வசிப்பவரகள் எதிர்பா�ாத கவள்ளததால் 
்பாதிக்கப்பட்டனர. இதுவல�, பி�ம்ைபுததி�ா 
ெதியிலிருநது ைட்டுரை கவள்ளம் வரும்  , அதன் 
சிறிை துலண ெதிகளில் கவள்ளம் வநததில்லை 
என்று அப்பகுதி ைக்கள் கதரிவிததனர.

இது முறறிலும் எதிர்பா�ாவிதைாக இருநதது 
என்ைார ொத. "எஙகள் கால்ெலடகள், ்பயிரகள் 
ைறறும் மீன் வளதலதப ்பாதுகாக்கும் 
ஏற்பாடுகலளச் கெய்ை எஙகளுக்கு ரெ�ம் 
கிலடக்கவில்லை. "இ�ண்டு ்பசுக்கள் ைறறும் 
மூன்று ஆடுகலள வீடுகளில் கட்டிலவப்பதும் 
தீரவாகாது ,  ஏகனனில் அவறறிறக்கு 
உணவளிப்பது கடினம் அதுைட்டுமின்றி ரொய் 
்ப�வும் அச்ெமும் உள்ளது.

ொத தனது மீன் பிடியிலிருநது கிலடக்கும் 
கூடுதல் வருைானதலதத தவி�, இலைச்சிக்காகத 
தனது விைஙகுகலள ெம்பியிருக்கிைார, இது 
அவருக்கு ஆண்டுக்கு ரூ 1 ைட்ெம் ஈட்டித 
தருகிைது. கவள்ளப க்பருக்கு கா�ணைாக 
அவ�து மீன்கள் கவள்ளததில் தபபிததுவிட்டன.

கதாடரநது க்பய்த கனைலழ சிறிதுரெ�ம் 
கூட நிறகவில்லை    - ெூன் 19, 2022 நிைவ�ப்படி 
ைாநிைததில் 53.4 மி மீ ைலழ ்பதிவாகியுள்ளது. 
ெூன் ைாதததின் முதல் 12 ொட்களில் 528.5 

மில்லி மீட்டர ைலழக்பய்தது - இது 109 ெதவீதம் 
அதிகைாகும். பூமியின் ஈ�ைான ்பகுதிைான 
ரைகாைைாவில் இநதைாதம் 19ஆம் ரததி 
நிைவ�ப்படி 1,215.5 மிமீ ைலழ ்பதிவாகியுள்ளது. 
இது 185 ெதவீதம் அதிகைலழ க்பய்துள்ளது 
என்்பலத நிரூ்பணைாக்குகின்ைது.

இநதிைன் இன்ஸடிடியூட் ஆப ட்�ாபிகல் 
கைட்டாைஜியின் காைநிலை விஞ்்ானி �ாக்ஸி 
ரைதயூ ரகால் கூறுலகயில் “்பசிபிக் ்பகுதியில் 
உள்ள ைாநினா ைறறும் இநதிைப க்பருஙகடலில் 
எதிரைலை இநதிைப க்பருஙகடல் இரு 
முலனயின் கைலவைானது வஙகாளவிரிகுடாவில் 
கதன்ரைறகிலிருநது வடகிழக்கு (கதன்ரைறகு) 
வல� வீசும் காறலை வலுப்படுததியுள்ளது. 
வஙகாள விரிகுடாவில் இநத வலுவான 
்பருவக்காறறுகள் புவி கவப்பைலடதலுக்கு 
எதிரவிலன கெய்யும் விதைாக, முன்ல்ப விட 
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அதிக ஈ�ப்பததலத இபர்பாது ககாண்டு கெல்ை 
முடியும்," என்று அவர கூறினார.

வளிைண்டை ஈ�ப்பதததின் அளவு உைரும் 
கவப்பநிலையுடன் அதிகரிக்கிைது, ஏகனனில் 
கவப்பைான காறறு அதிக ஈ�ப்பததலத நீண்ட 
காைததிறகுத தக்கலவததுக் ககாள்ளும், என்று 
அவர விளக்கினார. "எனரவ, இபர்பாது ொம் 
காணும் அதிக அளவு ைலழபக்பாழிவு காைநிலை 
ைாறைததின் தாக்கைாக இருக்கைாம்."

்பஙகளாரத்ஷ ைறறும் வடகிழக்கு இநதிைாவில் 
ைலழலைக் ககாட்டித தீரக்கும் இநதப ்பருவக் 
காறறு ெூன் ைாதததில் என்றும் இல்ைாத 
அளவில் வலுவாக இருநததாகவும் அவர 
கூறினார.

ஒழுங�ற்றை நிரவோ�ம் :

ரை ைாதததில் ஏற்பட்ட கவள்ளததில் 
ரெதைலடநத பின்னர சீ�லைக்கப்பட்ட ஒரு 
தடுப்பலண இநத முலை மீண்டும் உலடநதுள்ளது 
என்று ொதகூறினார. அ�ொஙகததால் 
அலணகலளக் கட்டுவதறகான ஒப்பநதஙகள் 
வழஙகப்பட்ட நிறுவனஙகள் இநத அடுததடுதத 
அழிவுகளிலிருநது இைா்பம் ஈட்டுகின்ைன, 
என்ைார. ெூன் 19, 2022 இன் அொம் ைாநிைப 
ர்பரிடர ரைைாண்லை கவள்ள அறிக்லகயின் 
்படி, அொமின் 20 ைாவட்டஙகளில் கைாததம் 

297 கல�கள் உலடநதன. தர�ஙகில் ைட்டும் 33 
கல�கள் உலடநதன.

"எஙகள் ்பகுப்பாய்வின்்படி, அொமில் 2020 
ஆம் ஆண்டுவல� 7 ெதவீத ைாவட்டஙகள் 
ைட்டுரை தஙகள் ர்பரிடர ரைைாண்லைத 
திட்டஙகலள (DDMP) புதுபபிததுள்ளன" என்று 
தில்லிலைச் ரெரநத  CEEW இன் அ்பாைஙகள் 
ைறறும் தழுவல் குழுவின் திட்டததலைவர 
அபினா்ஷ கைாஹநதி கூறினார.

ைாநிைப ர்பரிடர ரைைாண்லைத திட்டததின் 
புதுபபிபல்ப உறுதிகெய்தல் ைறறும், அலதவிட 
முக்கிைைாக, அலத ெலடமுலைப்படுததுதல் 
கவள்ளதலத ெரிைாகக் லகைாள உதவும், 
என்ைார.

புரனலவச் ரெரநத விகாஸ அன்ரவ்ஷ 
அைக்கட்டலளயின் மூதத ஆ�ாய்ச்சிைாளர 
நிரைால்ைா ெவுதரி கூறுலகயில் “கவள்ளப 
்ப�பபின் சூழலுடன் இநதக் கல�கள் ஒரு 
குழப்பைான சூழலை ஏற்படுததுகின்ைது  . இநதச் 
சுவரகட்டலைபபுகள் ஆறறின் மிக அடிைட்டப 
்ப�பபில் உள்ள நிைததில் ைலழநீர இைறலகைாகச் 
கென்று ரெருவலதப ்பாதிக்கிைது. இதனால், 
துலண ஆறுகளில் இருநது வரும் தண்ணீர 
ஆறறில் கைநரதாட முடிைாைல், கதாடரநது 
தண்ணீர ரதஙகுகிைது. ஒருொளில் 53.5 மி.மீ.க்கும் 
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அதிகைான ைலழபக்பாழிலவச் ெரிகெய்ை 
ைாநிைம் ர்பா�ாடிக்ககாண்டிருப்பதாலும், 
கி�ாைக் குடியிருபபுகள் கவள்ளததில் 
மூழ்கிைதாலும் ,  துலணெதிகள் கல� 
பு�ண்டதாலும், அொமின் இததலகை கவள்ள 
நிகழ்வுகளுக்கான நிவா�ணப்பணி கண்களுக்குத 
கதன்்படவில்லை”  என்ைார.

"வழக்கைாகக் கல�கள் உலடயும்ர்பாது,   
கல�களுக்குள் உள்ள கி�ாைஙகள்  (ெதிக்கும் 
கல�க்கும் இலடரை) ்பாதிக்கப்படும் என்்பதால் 
அஙகுள்ள ைக்கள் கவளிரைறைப்பட ரவண்டும். 
ஆனால், இநத ஆண்டு, தர�ாங ைாவட்டததில் 
கல�களுக்கு கவளிரை இருநத கி�ாைஙகள், 
அதாவது அலணகள் ்பாதுகாக்கரவண்டிை 
நிைரை, கவள்ளததால் சூழ்நதன" என்று 
அொமின் கி�ாைஙகளில் ர்பரிடர மீட்பில் 
கவனம் கெலுததும் ஒரு தன்னாரவத கதாண்டு 
நிறுவனைான SATRA  அைக்கட்டலளயின் 
நிரவாக இைக்குனர ொனுலெகிைா கூறினார.

உைக அளவில் கவள்ள ரைைாண்லையில் 
உள்ள சிக்கல், அ�சின் கருவூைததின் ஒரு 

்பகுதிலைப ்பைன்்படுததும் கதாழில்நுட்்ப 
லைைப க்பாறியிைல் கட்டலைபபுகளினால் 
உருவாகும் அலணகள் ர்பான்ை கட்டுைானஙகளில் 
பி�தரைக கவனம் கெலுததுவதாகும். அலணகள் 
ஒரு தறகாலிகத தீரரவ ஆகும். அலவ அவறறின் 
நிரவாகதலதப ர்பாைரவ உள்ளன, என்றும் 
அவர கூறினார.

கவள்ளததால் ்பாதிக்கப்பட்ட ைக்கலள 
அ வ ர க ளு க் க ா ன  க க ா ள் லக க ள் 
உருவாக்கும்ர்பாது கைநதாரைாசிதது , 
அவரகளின் வாழ்க்லகலை கவள்ளம் 
இல்ைாததாக ைாறறுவதில் அ�சு கவனம் 
கெலுதத ரவண்டும் என்ைார ெவுதரி. காைநிலை 
ைாறை உச்ெததின் அதிரவக உைரவு கா�ணைாக 
வடகிழக்குப ்பகுதிகள் க்பரும் ்பைவீனைாகி 
வருகின்ைன என்ைார கைாஹநதி .

கால்ெலட வளரபபு ைறறும் விவொைம் 
ர்பான்ை ்பல்ரவறு அ�சுத துலைகள் கவள்ளம் 
இல்ைாத ைாதஙகளில் வளஙகலளத தீவி�ைாகவும், 
து ரி த ை ா க வு ம்  ்ப ைன் ்படு த துவ த ற கு 
உலழக்கரவண்டும் என்று ெவுதரி கூறினார. 
"இதில் கால்ெலடகலள முன்னதாகரவ 
ைாறறுவது அல்ைது ரொய்கள் ்ப�வாைல் 
இருப்பலத உறுதி கெய்வது ஆகிைலவ அடஙகும், 
இதனால் கவள்ளததின்ர்பாது   இதில் எநதக் 
கவலையும் இல்ைாைல் இருக்கைாம்."

ரைலும் அவர கூ றுலகயில் , கவள்ளம் 
ஏற்படும்ர்பாது மீட்பு ைறறும் நிவா�ண 
ெடவடிக்லககளில் முதலீடு கெய்வரத 
அ�ொஙகம் அதிக்பட்ெம் கெய்து வருகிைது,  
என்ைார.

குறிப்பு: இந்்தக் ்கட்டுளர மு்தலில்  
DownToEarth ்தைததில் வெளி�ோ்னது.

அரசோங�ததைோல் அடண�ட�க �டடுவதைற்�ோன ஒபபநதைங�ள் வழங�பபடை 
நிறுவனங�ள் இநதை அடுததைடுததை அழிவு�ளிலிருநது இலோபம் ஈடடுகின்றைன, 
என்றைோர. ஜூன் 19, 2022 இன் அசோம் மோநிலப கபரிைர கமலோணடம கவள்� 
அறிகட�யின் படி, அசோமின் 20 மோவடைங�ளில் கமோததைம் 297 �டர�ள் 

உடைநதைன.
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்கடலும் கடறகல�யும் ைனிதரகளுக்கு மிகவும் 
பிடிததைான இடம். மீனவரகளுக்கு அலவ தான் உயிர, 
ொமி எல்ைாம். இது அவரகளின் உணரச்சி ொரநதது 
என்று ைட்டும் சுருக்கிவிட முடிைாது. கடலும் 
கடறகல�யும் தான் மீனவரகளுக்கு உணவுப ்பாதுகாபபு, 
நீரப ்பாதுகாபபு, ெமூக-க்பாருளாதா�ப ்பாதுகாபபு, மிக 
முக்கிைைாக வாழிடைாகவும் உள்ளது. மீனவரகள் 
ைட்டுைல்ைாது உள்ொட்டு நிைததிறக்கும் ைனிதரகளுக்கும் 
உணவுப ்பாதுகாபபு, நீரப ்பாதுகாபபு, ெமூக-
க்பாருளாதா�ப ்பாதுகாபல்ப வழஙகுவது கடலும் 
கடறகல�யுரை.

ஆனால், அண்லைக்காைததில் இலவைலனததும் 
ரவகைாக ்பாதிபபுக்குள்ளாகி வருகிைது. ஆம், தமிழ்ொடு-
புதுச்ரெரி கடறகல� கடநத ்பததாண்டுகளுக்கும் ரைைாக 
தீவி�ைான கடைரிபபிறகு ஆளாகி வருகிைது. கடறகல� 
அரிபபு ஏற்படும்ர்பாது கடல் நிைப்பகுதியில் உட்புகும். 
இதறகான கா�ணஙகள் இைறலகைாகவும் , 

ொடடியின் வீடு (ஜனவைரி,2022). ெைம்: K. சரவைைன், CRC

்க்டற்க்ர  
எங்்்க?

  துர்கோ மூர்ததி
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கெைறலகைாகவும் இருக்கைாம். கடரைா�ச் 
சூழல்  மிகவும்  ஆறைல்  வ ாய் ந தது , 
ைாறிக்ககாண்ரட இருப்பது, இைறலகயின் 
ெட்டதிறகு ைட்டுரை கெவி ொய்ப்பது.  கடலில் 
கறகள் ககாட்டி அலைததடுபபு சுவர எழுபபுவது 
ர்பான்ை ைனிதச் கெைல்்பாடுகளினால் ஏற்படும் 
ைாறைஙகளினால் கடைரிபபு தீவி�ைலடகிைது.

கிழக்குக் கடறகல�யில் ைணலின் நிக� 
இைக்கம் (net movement ) க்பரும்்பாலும் 
கதறகிலிருநது வடக்காகரவ இருக்கும். இலத 
ைறிக்கும் வலகயில் துலைமுகம் கட்டுதல், 
கடலில் கறகள் ககாட்டுதல் ர்பான்ை எநதகவாரு 
ைனிதச் கெைல்்பாடும் அதன் வடக்கு ்பகுதியில் 
கடல் அரிபல்ப ஏற்படுததும்.

பூவுைகு சுறறுச்சூழலுக்கான பிப�வரி (2022) 
ைாத வடகென்லன சிைபபிதழில்- காணாைல் 
ர்பாகும் வடகென்லனயின் கடறகல� என்று 

தலைபபிட்ட ரைகா ெதீஷின் கட்டுல�யில்  
கைரினா ஏன் வளரநதிருக்கிைகதன்றும் 
வடகென்லன கடறகல� ஏன் அரிததுப 
ர்பாயிருக்கிைகதன்றும் வாசிததிருபபீரகள்.  
இல்லைகைனில் வாசிததுவிடுஙகள். கென்லனக் 
கடறகல�யின் முக்கிை கலத அது.

கெஙகல்ப்பட்டு ைாவட்டம் கடலூர ”சின்னக் 
குப்பம்” ்பாைாறறின் முகததுவா�ஙகளுக்குத 
கதறரக உள்ள ஒரு கி�ாைம்.  இக்கி�ாைதலதச் 
ரெரநத மீனவரகள் தஙகள் வாழ்விடததில் 
க்பரிதளவில் கடல் அரிபபு ஏற்பட்டு 
வருவதாகவும் இதனால் ்படகுகலள நிறுததி 
லவக்கும், மீன் காைலவக்கும், வலை 
பின்னுதலுக்கும் & ரெமிததலுக்கும் இடைாய் 
இருநத கடறகல� காணாைல் ர்பாவதாகவும் 
கூறுகின்ைனர. ரைலும் கடல் அலையின் 
தீவி�ததிறகு தஙகள் வீடுகலளயும் இழநது 
வருவதாக அவரகள் கதரிவிக்கின்ைனர.

கிைறு (ஜனவைரி,2022) ெைம்: K. சரவைைன், CRC
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2022 ெனவரி ைறறும் ரை ைாதஙகளில் 
கடறகல� வள லைைம், கென்லனக் (CRC, Chen-
nai) குழு கடலூர சின்னக்குப்பததில்  கள ஆய்வு 
கெய்தது. இக்கள ஆய்வின் முக்கிை ரொக்க 
ைானது- எநத அளவிறகு கடல் நிைப்பகுதியில் 
உட்புகுநது இருக்கிைது, மீனவரகலள எப்படிப 
்பாதிததிருக்கிைது என்்பதலனக் கண்டறிவதாக 
இருநதது.

�� ஆயவில்...

2022 ெனவரி முதல் ரை ைாதம் வல�யில் 
ைட்டும் அதாவது 5 ைாதஙகளில் குலைநத்பட்ெம் 
40 மீட்டருக்கும் அதிகைாக கடல் ஊருக்குள் 
ரைறகு ரொக்கி ெகரநதுள்ளலதக் கவனிக்க 
முடிநதது. இநத இடஙகள் சுனாமிக்கு முன்பு 
இருநதலதக் காட்டிலும் ஒபபீட்டளவில் சுைார 
130 மீட்டர கடறகல�லை தறர்பாது இழநதுள்ளது.

க்பாதுப ்பைன்்பாட்டு ஆத�ஙகளான குடி 
தண்ணீர கிணறு, ொலை, ரகாயில், விலளைாட்டு 
லைதானம், ரைறகூறிை மீனவ வாழ்வாதா� 
்பைன்்பாட்டுக்கான கடறகல�ப ்பகுதி கவறும் 
ஐநரத ைாதஙகளில் கடல் விழுஙகியுள்ளது. 
கடல்நீர உட்புகலினால் குடிநீர கிணறுகள் 
உப்பாகிவிட்டன. 13 வீடுகள் இடிநது 
விழுநதிருக்கிைது.

ெனவரி ைாதததில் கள ஆய்வு கெய்தர்பாது, 
தனது வீடும் அழிநது விடுரைா என்று அதீத 
அச்ெததில் இருநத ைல்லி என்்பவ�து வீடு ரை 
ைாததில் முறறிலும் இடிநது விழுநதிருநதது!  
ைல்லியின் குடும்்பம் ரவறு வழி இல்ைாைல் 
உைவினரின் வீட்டிறக்கு இடம் க்பை� 
ரவண்டியிருநதது. இடிநத வீட்டிறகு அருகில் 
பிை வீடுகளில் வசிப்பவரகள் தினமும் 
அச்ெததுடரன உைக்கமின்றி தவிக்கின்ைனர.

‘‘எஙகள் பூரவீகச் சின்னக்குப்பம் கடலுக்குள் 
ர்பாய்விட்டது. இஙரக மீதமுள்ளவரகள் அதன் 
பிைகு குடிரைறினவரகரள. அவவளவு இடம் 
கடலுக்குள் ர்பாய்விட்டது’ ’  என்ைார 
சின்னக்குப்பதலதச் ரெரநத மீனவர ரதெப்பன்.

கடைரிப்பால் ஏற்படும் ்பாதிபபிறகுத 
தீரவாகக் கடலுக்குள் குறுக்கும் கெடுக்குைாய் 
அலைத தடுபபுச் சுவரகலளக் கறகலளக் 
ககாட்டி எழுபபுவலத அ�சு ரைறககாண்டு 
வருகிைது.   இது குறுகிை காை ைறறும் தவைான 
தீரரவ என்று ்பை ஆய்வுக் கட்டுல�களும்,  
காைநிலை ைாறைததிறகான ்பன்னாட்டு 
அ�ொஙகஙகளின் குழுவின் ஆய்வுகளும் 
கூறுகிைது.

கடலின் ஆறைல் க்பரிது. கறகலளக் ககாட்டி  
கடைரிபல்பத தடுக்க முைல்வது அரிபல்ப 
வடக்கு ரொக்கி ரவறு இடததிறகு ெகரததுரை 

 லல்லியின் வீடு (கம,2022). ெைம்: துர்்கா, CRC 
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அன்றி பி�ச்ெலன ஓைாது. வடக்ரக கல� ரதயும் 
கதறரக கல� வளரும். கறகள் தவைான 
தகவலைததலுக்கான குறியீடாகும்.

Original  Application No.  04/2013(SZ) WITH Appeal 
No.18/2017(SZ) என்கிை வழக்கில் கதன்ைண்டை 
ரதசிை ்பசுலைத தீரப்பாைம் அளிதத தீரபபில் 
கல�ரைா� ரைைாண்லைத திட்டதலதக் (SMP) 
கடரைா� ைாநிைஙகள்/ யூனிைன் பி�ரதெஙகள் 
“working with nature” என்ை கெறிமுலையுடனான 
ஆய்வுகளின் அடிப்பலடயில் தைாரிக்கும் வல� 
கடல் அரிபபுக் கட்டுப்பாட்டுக்காக எநதவிதக் 
கடினைான கட்டலைபபுகளும் (கறகள்) 
எழுப்ப்படரவா அல்ைது கட்டப்படரவா 
கூடாது என்று உதத�விட்டுள்ளது. அதாவது 
ஒரு குறிபபிட்டக் கடரைா�ப ்பகுதிக்கு, குறுகிை, 
ெடுதத� ைறறும் நீண்ட காை இலடகவளியில் 
கடல் அரிபபு அ்பாைதலத நிரவகிப்பதறகான 
ஒரு உததிைான SMP தைா�ாகும் வல�யில் கடல் 
அரிபபிறக்காகக்  கறகள் கடலுக்குள் 
ககாட்டப்படக் கூடாது.

மீனவக் கி�ாைஙகளில் ைக்கள் கறகள் 
ரகட்கிைாரகரளா ரகட்கவில்லைரைா, எல்ைாருக் 
குைான அல்ைது எல்ைாப ்பகுதிக்குைான 

அதாவது வடக்கும் கதறகும் ரதைாைல் இருக்க 
SMP தைாரிக்கப்படும்வல�  காததிருக்காைல்  
மீனவரகளுக்கு நீண்ட காைக் குடியிருபபுகள் 
வழஙகப்படரவண்டும். கடறகல� ஒழுஙகுமுலை 
ைண்டை அறிவிக்லக, 2011-ன்்படி சுகாதா�ம், 
்பாதுகாபபு ைறறும் ர்பரிடர தைாரநிலை 
உள்ளிட்ட அடிப்பலட ரெலவகளின் 
ஏற்பாடுகலள கருததில் ககாண்டு கடரைா� 
மீனவச் ெமூகஙகளின் நீண்ட காை வீட்டு 
ரதலவகளுக்கான விரிவான திட்டஙகலள 
மீனவக் கி�ாைஙகளின் ஆரைாெலனலைக் 
கருததில் ககாண்டு தைாரிதது ைாநிைஙகள் 
கெைல்்படுதத ரவண்டும்.

கூவததின் ஓ�ைானாலும் கடறகல�யின் 
ஓ �ை ானாலும்  தஙகளது  நிைததின் , 
வாழ்வாதா�ததின், தாய் பூமியின் ்பநதஙகலளயும் 
உரிலைகலளயும் இழக்கச் கெய்யும்  ்பாதிபபுக்கு 
எளிதாக ஆளாகக்கூடிைவரகள்/ ஆளாகப்படு 
கிைவரகள் ஒடுக்கப்பட்ட/ ஓ�ஙகட்ட்பட்ட 
ைனிதரகரள. இவரகளுக்காக, இவரகளின் 
பி � ச் ெலனகளுக்க ா க  அ � சு  என்ன 
கெய்ைவிருக்கிைது?

durga3gds@gmail.com

கிைறு (கம,2022), ெைம்: துர்்கா, CRC
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்தமிழ்ொட்டில் ்பலழை நிைக்கரி ொரநத அனல்மின் 
நிலைைஙகலள நிறுததி விட்டு ைாெறை மின்னாறைலை உற்பததி 
கெய்யும் வலகயில் அவறலை ைாறறிைலைப்பதன் மூைம், தமிழ்ொடு  
₹4000 ரகாடி வல�யில் ைா்பம் அலடைைாம் என்று Climate Risk 
Horizon என்கிை அலைபபு ரைறககாண்ட ஆய்வறிக்லக ஒன்று 
கதரிவிததுள்ளது.

தமிழ்ொட்டில் உள்ள ்பலழை நிைக்கரி ொரநத அனல் மின் 
நிலைைங களில்  மின்னுற்ப ததிலை  நிறு ததிவிட்டு 
அக்கட்டலைபல்ப  ைாெறை மின்னாறைலை உற்பததி கெய்யும் 
வலகயில் ைாறறிைலைப்பதன் மூைம்  ைாநிைததின் மின்ொ� 

பே்ழய அனல்மின் நி்லயங்்க்ள 

ஏன் மூ்ட ்வண்டும? 
  பூவுெகின் நணபர்கள்
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உற்பததிக் கட்டலைபல்ப ஒரு நிலைததன்லைக்குக் 
ககாண்டுவ� முடியும் எனவும்,  ரைலும் ₹4000 
ரகாடி வல� இதனால் ைா்பம் உண்டாகும் 
என்றும் க்லளரைட் ரிஸக் கஹால�ொன் 
அலைபபு ‘Financial benefits of repurposing Tamil 
Nadu’s old coal plants’ எனும் க்பைரில் 
ரைறககாண்ட ஆய்வு கதரிவிக்கின்ைது. (Repur-
posing என்்பது ஆயுள் முடிநத அல்ைது முடியும் 
தருவாயில் உள்ள அனல்மின் நிலைைஙகள் 
ைறறும் அதன் ொம்்பல் குட்லடகளுக்கான 
இடம் ைறறும் அதன் கட்டுைானம் , 
கதாட�லைபபு, மின்கை ரெமிபபு ஆகிைவறறின் 
சிை ்பகுதிகலள சூரிை மின்னுற்பததி ர்பான்ை 
புதுபபிக்கதத ஆறைல் உற்பததி ரைறககாள்ளும் 

வலகயில் ைாறறிைலைப்பதாகும்).

ஆக்ஸர்பாரடு ்பல்கலைக்கழகததுடன் 
இலணநது கெைல்்படும் முலனவர கிரீ்ஷ 
ஸரீைலி ைறறும் முலனவர அபினவ ஜிண்டால் 
தமிழ்ொட்டில் உள்ள 3990MW உற்பததித திைன் 
ககாண்ட ்பலழை நிைக்கரி ொர அனல் 
மின்நிலைைஙகலள [தூததுக்குடி I,II & III (1050 
MW), ரைட்டூர I & II (840 MW), வட கென்லன  
stage I (630 MW) & கெய்ரவலி II stage I (1470 MW)] 
நிறுததுவதில் உள்ள கெைவுகலளயும், 
ைா்பஙகலளயும் இநத ஆய்வின் மூைம் 
அளவிட்டுள்ளனர.
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இநத அனல்மின் நிலைைஙகள், நிரணயிக்கப்பட்டுள்ள 
வாழ்ொலளயும் தாண்டி அல்ைது இறுதி கட்டததிலும், 
கெைல்்பட்டு வருகின்ைன. இவறறில் உற்பததிைாகும் ஒரு 
யூனிட் மின்ொ�ததின்  விலை அதிகைாக இருப்பதுடன், 
நிைக்கரி விநிரைாகததிறகாக மிகவும் நீண்ட விநிரைாகத 
கதாடரகலள ெம்பியுள்ளன. அண்லையில் நிைக்கரி 
விநிரைாகததில் ஏற்பட்ட  பிரச்ெலனகளால் உண்டான 
மின்ொ� உற்பததி ்பாதிபபு இநத விநிரைாகத கதாடர 
எவவளவு எளிதாக ்பாதிபபுக்குள்ளாகக் கூடிைது 
என்்பலத உணரததுகிைது.

CRH-ன் முநலதை ஆய்வில் இப்பலழை அனல்மின் 
நிலைைஙகலள நிறுததுவதாலும், அவறலை புதிை, 
ைலிவான புதுபபிக்கததக்க மின்ொ� உற்பததிக்கு 

ைாறறுவதன் மூைமும் குலைநத 
விலையில் மின்ொ�ம் உற்பததி 
கெய்ைைாம் என்்பதால் தமிழ்ொடு மின் 
உற்பததி ைறறும் மின் ்பகிரைானக் 
கழகம்  ₹35,000 ரகாடி வல�  ரெமிக்க 
முடியும் என்று கூைப்பட்டிருநதது.

“இநத அனல்மின் நிலைைஙகளில் 
மி ன் னு ற ்ப த தி  மு ல ை 
ைாறறிைலைக்கப்பட்டால், அவறலை 
கெைலிழக்கச் கெய்வதறகு (Decommis-
sioning)  ஆகும் கெைவிலன விட 2-3 
ைடஙகு அதிக ைா்பதலத ஈட்டுவரதாடு 
புதிை சூரிை மின் தகடு, மின்ெை 
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ரெமிபபு ஆகிைவறலை வாஙகுவதறகு 
ரதலவப்படும் முதலையும் ஈட்டமுடியும் 
என்்பலத எஙகள் ஆய்வு எடுததுல�க்கின்ைது” 
என்கிைார இநத ஆய்லவ ரைறககாண்ட 
முலனவர கிரீ்ஷ. 

ரைறகுறிபபிட்டுள்ள 4  அனல்மின் 
நிலைைஙகலள கைாததைாக கெைலிழக்கம் 
கெய்வதறகு ₹1,300 ரகாடி கெைவாகும் நிலையில், 
அவறலை சூரிை மின் ஆறைல் உற்பததி 
நிலைைைாக ைாறறிைலைப்பதால் ₹2400 ரகாடி 
ரூ்பாய் ைதிபபீட்டில் ்பைன் கிலடக்கும். ரைலும் 
repurpose கெய்லகயில், ்பலழை அனல்மின் 
நிலைைததின் டரர்பாகெனர�ட்டல� மின் 
ரதக்கிைாக ்பைன்்படுததினால் ₹4000 ரகாடி 
வல� ்பைன் கிலடக்கும் என ஆய்வு 
கதரிவிக்கின்ைது.

ஏறகனரவ ்பைன்்பாட்டில் இருக்கும் 
நி ை ங க ல ள யு ம் ,  மி ன்  க த ா கு ப பு 
கட்டலைபபுகலளயும் உ்பரைாகிப்பதன் மூைம், 
மின்ொ� உற்பததியின் கெைவு க்பரிதளவு 
குலையும். இது மின்ொ�ததின் விலைலை, ஒரு 
யூனிட்டுக்கு ₹1.42 (சூரிை மின்னுற்பததி) ைறறும் 
₹2.33 (மின்கை ரெமிபபுடன் கூடிை சூரிை 
மின்னுற்பததி) ஆக குலைக்கும். இது TANGED-
COலவ மிக ைலிவான வழியில் மின்ொ�தலத 
உற்பததி கெய்ை உதவும்.

“தமிழ்ொட்டின் எரிெக்தி உற்பததி ைறறும் 
நிதிநிலைலைக் கருததில் ககாண்டு, விலையுைரநத, 
வழக்கறறுப ர்பான நிைக்கரி ொரநத அனல் மின் 
நிைைஙகலள லகவிடுவது அவசிைைாகிைது. 

நிைக்கரி மின்னுற்பததி ஆலைகளால் ஏற்படும் 
காறறு, நீர ைாசு அதிகைாகி வருவலதயும், 
காைநிலை ைாறைததின் தாக்கதலதயும் கருததில் 
ககாண்டு தமிழக அ�சு நீண்ட காைத தீரவுகள் 
குறிதது சிநதிக்க ரவண்டும்” என்று பூவுைகின் 
ெண்்பரகள் அலைபல்ப ொரநத சுநதர�ாென் 
கதரிவிததுள்ளார.

நிதி கெருக்கடியில் சிக்கியிருக்கும் 
மின்வாரிைம், ்பலழை விலைமிகுநத அனல்மின் 
நிலைைஙகலள மூடுவது ்பறறியும், அதன் 
மின்னுற்பததி முலைகலள ைாறைம் கெய்வது 
்பறறியும் சிநதிக்க ரவண்டும். இது தமிழ்ொட்டின் 
நிதி ெைலனயும், சூழல் ெைலனயும் ரைம்்படுததவும் 
மின்ொ�  துலையில் கரிைமிை வாயு 
கவளிரைறைதலத குலைக்கவும் ஒரு ெல்ை 
வாய்பபு என்கிைார க்லளரைட் ரிஸக் 
கஹால�ொன் அலைபபின் தலைவர திரு 
ஆஷி்ஷ ஃக்பரனான்டஸ.

்பலழை அனல்மின் நிலைைஙகள் , 
அ வ ற றி ற க ா ன  நி ை க் க ரி  ெ ா ம் ்ப ல் 
குட்லடகளுக்கான இடஙகளில் சூரிை மின்தகடு 
ைறறும் மின்கைஙகலள ்பைன்்படுததுவதன் 
மூைம், 348 MW சூரிை ஆறைல் ைறறும் 36 MW/ 4 
ைணிரெ� மின்கை ரெமிபபுத திைலன 
அலடைைாம்.

 

முழு ஆயெறிக்ள்கக்கு:  
https://climateriskhorizons.com/research/

 

அணடமயில் நிலக�ரி விநிகயோ�ததில் ஏற்படை  பிரச்சடன��ோல் 

உணைோன மின்சோர உற்பததி போதிபபு இநதை விநிகயோ�த கதைோைர 

எவவ�வு எளிதைோ� போதிபபுககுள்�ோ�க கூடியது என்படதை 

உணரததுகிறைது.
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 நிலப் ெகுதி்களில் மற்ற ெகுதி்கட்ள விை அதி்கமான 
பவைப்ெநிடலடய ப்காண்ை ெகுதி்கட்ள 'பவைப்ெத்தீவு' 
என்கிக்றாம். பொதுவைா்ககவை கிராமப்பு்றங்கட்ள விை 
ந்கரங்களில் பவைப்ெம் அதி்கமா்க இருககும்; இதனால் 
ஏறெடுவைகத ‘ந்கர பவைப்ெத்தீவு’. இநத ந்கர பவைப்ெத்தீவு 
விட்ளவிறகு ்காரைம் ந்கரத்தில் உள்்ள குட்றநத 
்காறக்றாடைம், உயரமான பதாைர் ்கடடிைங்கள் பவைப்ெத்டத 
தக்க டவைத்துக ப்காள்வைது; குட்றநத எண்ணிகட்கயிலான 
மரங்கள் மறறும் நீர்நிடல்கள் கமலும் மனிதனின் பதாைர் 
பசயல்ொடு்க்ளால் இயநதிரங்களில் இருநது பவைளிவைரும் 
பவைப்ெம் கொன்்றடவை ஆகும். பவைப்ெமண்ைல நாடு்கள் 
மடடுமின்றி உல்கம் முழுவைதிலும் உள்்ள அடனத்து 
நாடு்களில் உள்்ள ந்கரங்களிலும் இநத ந்கர பவைப்ெத்தீவு 
விட்ளவு உருவைாகி்றது. ந்கர பவைப்ெத்தீவு விட்ளவு மறறும் 
புவி பவைப்ெமயமாதல் ஆகியவைறறின் கூடடுத்தன்டமயினால் 
சராசரி பவைப்ெநிடலடய விை மாஸ்க்காவில் 1°C,சிடனியில் 
0.21°C ்கல்்கத்தாவில் 2.6°Cபவைப்ெநிடல அதி்கமா்க 
ெதிவைாகியுள்்ளது.

ந்கரமயமாதல் அதி்கரிப்ெதின் விட்ளவைா்ககவை ந்கர 
பவைப்ெத்தீவு விட்ளவும் அதி்கரிககி்றது. ந்கரங்கள் 
இயல்பிகலகய நீர் சுழறசிடய ொதிககின்்றன, கமலும் 
பவைள்்ளம் ஏறெடுவைதற்கான வைாய்ப்பு்கட்ள அதி்கரிககின்்றன. 
ஏபனனில் ந்கரங்கள் என்ெடவை ‘்கான்கிரீட ்காடு்கள்’. அடவை 
எப்கொதும் ்காறக்றாடைத்டத அனுமதிப்ெதில்டல. 
அதுகொலகவை மடழ பெய்யும் சமயங்களில் நீடர தடரககுள் 
பசல்வைடதயும் அனுமதிப்ெதில்டல. இதனால் பவைள்்ள 
அொயம் அதி்கரிககின்்றது. உல்கம் முழுவைதிலும் உள்்ள 
ந்கரமயமாதல் மறறும் ந்கர பவைப்ெத்தீவு விட்ளவு 
பிரச்சடன்கள்  தமிழ்கத்தில் மி்க மி்க முககிய பிரச்சிடனயா்க 
உள்்ளது. தமிழ்கத்தில் ந்கரபவைப்ெத்தீவு பிரதானமா்க 
கதான்றும் இைங்கட்ளகய ப்காடுக்கப்ெடடுள்்ள வைடரெைம் 
பதளிவுெடுத்துகின்்றது. இநத வைடரெைத்டத ொர்ககும் 
பொழுது பசன்டன, மதுடர,திருச்சி, க்காடவை, திருப்பூர், 

ஈகராடு, கசலம், தூத்துககுடி, கவைலூர் கொன்்ற தமிழ்கத்தின் 
ந்கரங்கள் எவவைாறு ந்கர பவைப்ெ தீவு விட்ளவு்க்ளால் 
ொதிக்கப்ெடுகின்்றன என்ெடத புரிநது ப்காள்்ள முடியும். 
இநத ந்கர பவைப்ெத்தீவு விட்ளவு ஒரு சமூ்க - சூழலியல் 
விட்ளவைாகும். ஏபனனில் இது ந்கரத்தில் உள்்ள அடித்தடடு 
மக்கட்ளகய அதி்கம் ொதிககின்்றது. வைசதி ெடைத்தவைர்்கள் 
இரவு கநரங்களில் குளிரூடடி்கட்ள ெயன்ெடுத்தி தங்கள் 
வீடு்கட்ள குளிர்வித்துக ப்காள்கின்்றனர். ஆனால், ஏடழ 
மறறும் அடித்தடடு, விளிம்புநிடல மக்கள் ெ்கல் முழுவைதும் 
பவையிலில் கவைடல பசய்கி்றார்்கள் இரவும் அதி்க 
பவைப்ெநிடலயிகலகய உ்றங்க கவைண்டிய நிடல உள்்ளது. 
இதனால் அவைர்்க்ளது உ்றக்கம் ொதிக்கப்ெடுவைகதாடு  உைல் 
நலமும் மனநலமும் கசர்நகத ொதிக்கப்ெடைகின்்றது. 

பதாைர் பவைப்ெத்தீவு விட்ளவு மறறும் பவைப்ெ அடல்களின் 
்காரைமா்க ஆற்றல் கதடவை அதி்கரித்துள்்ளது.இதறகு 
்காரைம் பவைப்ெ அழுத்தத்தின் ்காரைமா்க மக்கள் அதி்க 
அ்ளவு மின்சார இயநதிரங்கட்ள ெயன்ெடுத்தி தங்க்ளது 
வீடு்கட்ள குளிர்விக்க முயறசி பசய்கின்்றனர். இதனால் 
கமலும் கமலும் மின்சாரத் கதடவை அதி்கரித்து ப்காண்கை 
கொகி்றது.இநதியா கொன்்ற நாடு்கள் இன்னும் ்கார்ென் 
ஆற்றல் மூலங்கட்ள ெயன்ெடுத்திகய மின்சாரத்டத 
உறெத்தி பசய்கின்்றன. எனகவை இநத மின்சார கதடவை 
்கார்ென் மூலங்களின் கதடவைடய கமலும் அதி்கரித்து புவி 
பவைப்ெமயமாதடல கமலும் தீவிரப்ெடுத்துவைதா்க உள்்ளது.

ந்கரமயமாதல் தவிர்க்க முடியாத ஒன்்றாகிவிடைது. 
ஆனால், ஒகர இைத்தில் அடனத்டதயும் குவிப்ெடத 
தவிர்த்து ந்கரங்கட்ள ெரவைலாக்க கவைண்டும். கமலும் 
ந்கரங்களில் ெசுடமப் ெரப்டெ அதி்கப்ெடுத்த கவைண்டும் 
ந்கரங்கட்ள திடைமிடும்பொழுது வைடி்கால் வைசதி மறறும் 
்காறக்றாடை வைசதி்களுைன் சரியா்க வைடிவைடமப்ெதன் மூலம் 
இநத ந்கர பவைப்ெ தீவு விட்ளவு மறறும் பவைள்்ளம் 
கொன்்றவைறறிலிருநது மக்கட்ள ்காக்க இயலும்.

தமிழ ்ாட்டின் 
்்கரவவப்பேத தீவு்கள்

  கட்டுரர: கோர்முகில    படம்: யமகோ சதீஷ்
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