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்பரந்தூர் விமான 
நிலையம் வளர்ச்சியா? 
வீழ்ச்சியா? எனும் 
தலைப்பில் 9.10.2022 
அன்று சேப்்ாக்கத்தில் 
உளள சேன்லன 
நிரு்ர்்கள ேங்கத்தில்  
்கருத்தரங்கம் 
நலைச்ற்றது. 
இக்கருத்தரஙகில் 
ஓய்வுச்ற்ற சேன்லன 
உயர்நீதிமன்்ற நீதி்தி 
அரி்ரந்தாமன் 
ஏ்கனாபுரம் கிராம 
குடியிருப்ச்ார் மறறும் 
விவோய நை 
கூடைலமப்ல்ச் சேர்ந்த 
சுப்பிரமணி ஆகிசயார் 
உலரயாறறினார்்கள. 
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ஆசிரியர் பக்கம்

ஐககிய நாடு்கள ேல்யின் ்காைநிலை மாற்றத்திற்கான 
27வது உச்சி மாநாடு வரும் நவம்்ர் மாதம் சதாைங்கவுளளது. 
உை்கத்தில் உளள அலனத்துப் ்குதி்களும் ்காைநிலை 
மாற்றத்தின் தீவிர விலளவு்கலளச் ேந்தித்து வரும் நிலையில் 
அரோங்கங்களின் நைவடிகல்க்கள எதுவும் திருப்தியளிககும் 
வல்கயில் இல்லை.

இந்திய அரசு 2070ம் ஆண்டிறகுள பூஜ்ஜிய உமிழ்வு 
இைகல்க அலையும் என ஏற்கனசவ அறிவித்துளள நிலையில் 
வருகி்ற மாநாடடில் இந்தியாவின் சேயல்்ாடு்கள எப்்டி 
அலமயும் என அலனவரும் உறறு சநாககியுளளனர். ்கைந்த 
்காைங்கலளப் ச்ாைசவ இந்த ஆண்டும் இந்திய அரசு மாநிை 
அ ர சு ்களி ை ம்  ்க ரு த்து க ்கலள க  ச ்க ட ்க ா மலு ம் 
்கைந்தாசைாசிக்காமலும் முடிவு்கலள எடுத்துளளது. 

்ன்னாடடு சமலை்களில் இந்திய அரசு ஒப்புகச்காளளும் 
எல்ைா ஒவசவாரு முடிவு்கலளயும் சேயல்்டுத்தப் ச்ாவது 
மாநிை அரசு்களா்க இருககும் நிலையில் ஒவசவாரு முல்றயும் 
்காைநிலை மாற்றம் குறித்த முடிவு்கலள ஒன்றிய அரசே 
தன்னிச்லேயா்க எடுப்்து கூடைாடசி முல்றககு எதிரானது 
மடடுமின்றி ்காைநிலை மாற்றத்லதத் தடுப்்தற்கான 
சேயல்்ாடு்களில் குறிப்பிடை ்காைத்திறகுள இைகல்க அலைய 
முடியாமல் ச்ாவதற்கான நிலைலய உருவாககும். நவம்்ர் 
மாதம் நைக்கவுளள மாநாடடில் இந்திய அரசு எப்்டி சேயல்்ைப் 
ச்ாகி்றது என்்து குறித்து இந்தியாவின் அலனத்து 
மாநிைங்கள மறறும் யூனியன் பிரசதேங்களிைம் ்கருத்துக்கலளப் 
ச்்ற சவண்டும். அதனடிப்்லையிசைசய இந்தியா தனது 
முடிவு்கலள இம்மாநாடடில் அறிவிக்க சவண்டும்.

ஆசிரியர்
்்கோ.சுந்தர்ோஜன்

்கவுரவ ஆசிரியர்
மருத்துெர கு.சிெ்ோமன்

நிர்வா்க ஆசிரியர்
்கவி்தோ மு்ளி்த்ன் 
சதீஷ் வலட்சுமணன்

இலை ஆசிரியர்
ெழக்கறிஞர சுந்த்்ோஜன்

ஆசிரியர் குழு
ெழக்கறிஞர மு.வெற்றிசவசலென்

ஜீ்�ோ டோமின்

மின்மினி ஆசிரியர்
்்கோ.்ோஜோ்ோம்

இதழ் ஒருஙகிலைப்்ாளர்
்போரத்தி்பன்

இதழ் வடிவலமப்பு
SAI CREATIVE
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சதாைர்புககு: 90949 90900
இலையம்: www.poovulagu.org
வலைப்பூ: www.poovulagu.net

ஃச்ஸ்புக: www.facebook.com/poovulagu
மின்னஞேல்: info@poovulagu.org (நிர்வா்கம்)

editor@poovulagu.org  (ஆசிரியர் குழு)

ஆண்டுச்சந்தா: ரூ.350
இரண்்தாண்டுச ்சந்தா: ரூ.700

வங்கிக் கணக்கு

POOVULAGIN NANBARGAL,
KVB Anna nagar,

A/c No: 1154 135 00000 4357,
IFSC: KVBL 000 1154

www.poovulagu.org | பூவுலகு - அக்டோபர் 2022 | 3



தமிழ் நொட்டில் 
அலைகிறது 
இந்தி்யொவின் முதல் 
ததவொங்கு ெரணொை்யம்

கீர்த்தி

தமிழ்நாடு அரசின் சுற்றுச்சூழல், கநாலநிலல 
மநாற்்றம் மற்றும் வனத் துல்ற, 12.10.2022 அன்று, கரூர் 
மற்றும் திண்டுககல் மநாவட்டஙகளில் 11,806 ஹெக்்டர் 
நிலப்பரபல்ப இந்தியநாவின் முதல் ்தவநாஙகு 
சரணநாலயமநாக அறிவித்துள்ளது.

்தவநாஙகு விலஙகநானது சிறிய அ்ளவிலநான இரவு 
்்ர ்பநாலூடடியநாகும்.  அலவ மரஙகளில் தஙகள 
வநாழ்நாளின் ஹ்பரும்்பகுதிலயக கழிப்பதநால் 
இய ற்லகயில்  ம ர வ நா ழ  உயி ரினங க்ள நா க 
ஆறியப்படுகின்்றன.  இந்த இனம் விவசநாய ்பயிர்களுககு 
இயற்லக அரணநாக அலமந்து ்பயிர்கல்ளப ்பநாதிககும் 
பூச்சிகல்ள உணவநாகக ஹகநாளகின்்றன. இந்த 

உயிரினமநானது சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நிலம் 
சநார் சூழலியல் அலமபபில் ்பல்்வறு  
முககியத்துவத்லதக ஹகநாண்டுள்ளது.  
இயற்லக ்பநாதுகநாபபுககநான சர்வ்தச 
ஒன்றியத்தின் (IUCN) ்படி இந்த இனம் 
அ ழி ந் து  வ ரு ம்  இ ன ம நா க 
்படடியலி்டப்படடுள்ளது.  ் தவநாஙகுகளின்  
வநாழவி்டத்லத ் மம்்படுத்துதல், ்பநாதுகநாத்தல் 
மற்றும் அலவ சந்திககும் ்பல்்வறு  
அச்சுறுத்தல்கல்ளத் தணிப்பதன் மூலம் 
மடடு்ம இவற்ல்றக கநாப்பநாற்்ற  முடியும்.

அழிந்து வரும் ்தவநாஙகு  இனத்லத 
்பநாதுகநாககத் தமிழக அரசு  ்்டவடிகலக 
எடுத்துள்ளது. கரூர் மற்றும் திண்டுககல் 
மநாவட்டஙகளில் 11 ,806 ஹெக்்டர் 
்பரப்ப்ளவில் உள்ள வனப்பகுதிகள, 
தமிழகத்தில் ்தவநாஙகுகளின் முககிய 
வநாழவி்டஙக்ளநாக கண்்டறியப்படடுள்ளன. 
இந்த  ் தவநாஙகு இனத்லத உ்டனடியநாகப 
்பநாதுகநாகக ்வண்டியதன் அவசியத்லத 
உணர்ந்த தமிழக அரசு, "இந்தியநாவின் 
முதல் ்தவநாஙகுகளின் சரணநாலயம் 
தமிழகத்தில் உள்ள கரூர் மற்றும் 
திண்டுககல்லில் அலமககப்படும்" என்று 
ச ட ்ட ப ்்ப ர ல வ யி ல்  அ றி வி ப பு 
ஹவளியிடடிருந்தது. 

அதன்்படி, தமிழக அரசு, வனவிலஙகு 
(்பநாதுகநாபபு) சட்டம், 1972 இன் பிரிவு 26 (A) 
(1) (b) கீழ  கரூர் மற்றும் திண்டுககல் 
மநாவட்டஙகளில் 11806 ஹெக்்டர் 
நிலப்பரபல்ப (7blocks) "க்டவூர் ் தவநாஙகு 
சரணநாலயம்" எனும் ஹ்பயரில் இந்தியநாவின் 
முதல் ்தவநாஙகு சரணநாலயமநாக 
அறிவித்தது. 

இதுமடடுமின்றி  ்பநாக விரிகு்டநாவில் 
இந்தியநாவின் முதல் ஆவுளியநா ்பநாதுகநாபபு 
சரணநாலயம்,  விழுபபுரத்தில் கழு்வலி 
்ப்றலவகள சரணநாலயம், அகத்தியமலல 
யநாலனகள கநாப்பகம், ்ஞசரநாயன் ஏரி 
்ப்றலவகள சரணநாலயம், 13 சதுபபு 
நிலஙகளுககு ரநாம்சர் அஙகீகநாரம் என 
ஆடசிககு வந்த 15 மநாதஙகளில் சுற்றுச்சூழல் 
மற்றும் கநாடடுயிர் ்பநாதுகநாபபில் ்பல 
முககிய ்்டவடிகலககல்ள தமிழக அரசு 
எடுத்துள்ளது.

நியாயமான ்கனவு  
்காண்பாம் வாருங்கள்! 
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ஜீய�ோ டோமின்

உலகின் ஹ்பரும்்பநாலநான உலழககும் 
வர்ககத்தினர், நுகர்ஹ்பநாருடகளின் உற்்பத்தி 
மற்றும் அவற்றின் விநி்யநாகம் சநார்ந்த 
ஹதநாழில்களி்ல்ய அதிகம் ஈடு்படடிருககின்்றனர். 
இந்த உற்்பத்திப ஹ்பநாருடகளின் ்படடியலில் 
அத்தியநாவசியப ஹ்பநாருடக்ளநான உணவு, உல்ட 
்்பநான்்றலவ முதலநாய் ஆ்டம்்பரப ஹ்பநாருடக்ளநான 
ஹசநாகுசு வநாகனஙகள விலலயுயர்ந்த ஆ்பரணஙகள 
வலரயிலும் அத்தலனயும் அ்டஙகும். இந்த 
நுகர்ஹ்பநாருடகளின் வலரமுல்றயற்்ற உற்்பத்திப 
ஹ்பருகக்ம ஒருபு்றம் சூழல் சீர்்கடுகளின் 
மூலமநாக இருககி்றது என்்றநால் இன்ஹனநாருபு்றம் 
அது்வ ்பலரின் வநாழவநாதநாரமநாகவும் இருககி்றது. 
இந்த நிலலயில்தநான் இன்ல்றய சுற்றுச்சூழல் 
ஹ்ருககடிகளுககநான முதன்லமத் தீர்வநாக ்ம் 
ஹ ்ப நா ரு ்ள நா த நா ர  உ ற் ்ப த் தி யல ம பல்ப 
மநாற்றியலமப்பது, அதநாவது ்ம்‘உற்்பத்திலய 
இலநா்பத்துககநான உற்்பத்தியிலிருந்து ் தலவககநான 
உற்்பத்தியநாக மநாற்றுவது’ முன்ஹமநாழியப்படுகி்றது. 

சூழல் ்லலனக கருத்தில்ஹகநாண்டு ்ம் 

உற்்பத்தியலமபபு மநாற்றியலமககப்படும்்்பநாது 
அல்லது சுருககப்படும்்்பநாது அதனநால் உருவநாகும் 
்வலலயிழபபுகள, ஹ்பநாரு்ளநாதநார வீழச்சி 
்்ப நான்்றலவ ்மற்கண்்ட உலழககும் 
வர்ககத்தினரின் வநாழவில் எத்தலகயத் தநாககத்லத 
ஏற்்படுத்தும் என்்பலதப புரிந்துஹகநாளவது இஙகு 
அவசியமநானதநாக இருககி்றது. அலதப 
புரிந்துஹகநாள்ள, இந்தச் சந்லதப ஹ்பநாரு்ளநாதநார 
உற்்பத்தியிலிருந்து ் ம்லம விடுவிககும் அரசியல் 
மநாற்்றஙகல்ளயும் ் சர்த்து ் நாம் கருத்தில் ஹகநாள்ள 
்வண்டும் .  ஆக்வத நான் இன்ல்றயத் 
்தலவ,‘அரசியல் - ஹ்பநாரு்ளநாதநார மநாற்்றம்’ என்று 
இரண்ல்டயும் ் சர்த்்த குறிபபிடுகி்்றநாம். இந்த 
ம நாற்்றஙகள க நாலஙகநாலமநாக  ்ம்மீது 
திணிககப்படடிருககும் சந்லதப ஹ்பநாரு்ளநாதநார 
விழுமியஙகல்ள உல்டத்து ஹ்நாறுககுவலதயும் 
சமூ க ப  ்பண்்ப நாடடு  ம நா ற் ்ற ங க ல்ள 
ஏற்்படுத்துவலதயும் கூ்ட உள்ள்டககியலவ்ய.

ஹ்பநாருளுற்்பத்திலயத் தம் லகககுள 
லவத்திருககும் சகதிகள, அரசுகல்ளத் தம் 

நியாயமான ்கனவு  
்காண்பாம் வாருங்கள்! 
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ஹ்பநாரு்ளநாதநாரக லகப்பநாலவகள ்்பநால 
ஆடடுவிககின்்றன என்்பது இஙஹகநான்றும் 
இ ர க சி யமி ல்லல .  ் மலு ம் ,  இ ங கு ப 
ஹ்பநாருளுற்்பத்திலயக கடடுப்படுத்துவது அல்லது 
மநாற்றியலமப்பது என்்பது ்்ரடியநாக்வ 
சந்லதலய இயககும் முதலநாளித்துவ சகதிகல்ளக 
கடடுப்படுத்துவதநாக்வ இருககி்றது என்்பலத 
உணர முடியும். மககள ்லனுககுமுன் மற்்ற 
‘தயவு’கல்ளத் துச்சமநாகக கருதும் அரசநால் 
மடடு்ம இது ஹசய்யககூடியது என்்பலதயும் 
இதற்கு அசநாத்திய அரசியல் துணிவு 
அவசியஹமன்்பலதயும் ் ம்மநால் புரிந்துஹகநாள்ள 
முடியும். இந்த அரசியல் துணிலவ எடடுவதன் 
சநாத்தியஙகல்ளயும் அதற்கநான வழிமுல்றகல்ளயும் 
குறித்து சிந்திப்பலதச் சற்று ஒதுககி லவத்துவிடடு, 
ஒரு்நாள அத்தலகயத் துணிவு எட்டப்படடு‘நிகழ 
்வண்டிய மநாற்்றஙகள நிகழும்்்பநாது’இந்த உலகம் 
எப்படியநாக இருககும் என்்பலத ஒரு கனவு்்பநால 
சிந்திப்்பநாமநா?

ஆம்! கனவுதநான்.

்பல வழலமயநான கனவுகல்ள உஙகளுககுத் 
ஹதரிந்திருககும். அம்்பநானிகளின் வரலநாற்றுக 
கநாவியமநான ‘குரு’ திலரப்ப்டத்தில் ஏ.ஆர். 
ரஹமநானின் புல்லரிககும் உச்சஸத்தநாயி இலசயில் 
கவிஞர் லவரமுத்துவின் வரிகளில் “ஒ்ர கனநா 
என் கண்ணி்ல அலத ஹ்ஞசில் லவத்திருந்்தன்” 
என்று விரியு்ம ஒரு ஹதநாழில் சநாம்ரநாஜயத்தின் 
கனநா? ்நாம் ஹசநால்வது அந்தக கனவல்ல. 
ஏவுகலணகல்ளயும் அணுவநாயுதஙகல்ளயும் தன் 

கககத்தில் மநாடடிய்படி சநாந்த ஹசநாரூபியநாய் 
சிறு குழந்லதகளி்டம் ஹகநாஞசிக குலநாவிய 
வல்லரசு ்நாயகர் கண்்ட கனவுமல்ல இது. 
இந்த வழககமநான கனவுகள மனிதர்கள 
அல்லது ்தசஙகளின் ஹ்பநாரு்ளநாதநார 
உச்சநிலலலய ்்நாககி்ய அரலசயும் 
சமூகத்லதயும் ்கர்த்துகின்்றன. இந்த 
உச்சநிலலக்்ள ஒடடுஹமநாத்தப புவியின் 
சநா்பக்கடு என்்ற அ்ளவில் ்நாம் கநாணப்்பநாகும் 
கனவு அத்தலகயது அல்ல. உண்லமயில் 
அதற்கு ் ்ர் மநா்றநான கனவு இது. 

இது தூரத்திலிருககும் ஹவற்றிக கனிலய 
எவவ்ளவு ் வகமநாக ஓடிக லகப்பற்றி - யநார் 
முதலில் சுலவப்பது என்்பதற்கநான கனவு 
அல்ல. மநா்றநாக ஒரு்ரநாடு ஒருவர் லககல்ள 
இறுகப ்பற்றிகஹகநாண்டு,்தநா்்ளநாடு ்தநாள 
சநாய்த்த்படி அ்ளவ்ளநாவிக ஹகநாண்்்ட, ஹமல்ல 

ஹமல்ல ் ல்ட்்பநாடடு- கில்டககும் சிறு கனிலயப 
்பறித்து- அலத எல்்லநாருககுமநாய் கில்டககும்்படி 
எப்படிப ்பகிர்ந்து ஹகநாளவது என்று சிந்திககும் 
கனவு; ஹசல்லும் வழியில் எதிர்ப்படும் ஒரு 
சின்னஞசிறு ்பட்டநாம்பூச்சியின் சி்றகடிபல்பயும் 
கூ்ட பு்றககணித்து வி்டநாத்படி ்பதிவு 
ஹசய்துஹகநாண்்்ட ் ்டககும் கனவு; தவல்ளகளின் 
சத்தத்லதயும் எறும்புகளின் ஸ்பரிசத்லதயும் கூ்ட 
உணரக ் கநாரும் கனவு; முந்லதயக கனலவப்்பநால 
இது ஒருவலர மூச்சிலரகக ஓ்டச் ஹசய்வதில்லல; 
முந்லதய கனவின் ஆன்மநாவநாகத் தனி ்்பரின் 
ஹவற்றி  ்வடலக இருந்தது. இந்தக கனவின் 
ஆன்மநாவநாக ஒடடுஹமநாத்த சமூகத்தின் மீதநான 
அன்்்ப இருககி்றது. இந்தப ்பயணம் ஹமதுவநாய் 
இருப்பதநால் சநாகசப பிரியர்கள ஹ்பநாதுவநாக இலத 
விரும்புவதில்லல; ஹ்பயர்ளவில் சில ்தசஙகள 
இககனலவத் தநாஙகியிருந்தநாலும்கூ்ட உண்லமயில் 
எந்த ஜன்நாயகம் வில்ளந்த நிலமும் அந்தக 
கனவின் ஆன்மநாலவச்  சுத ந்திரமநாய் 
விடுவிககவில்லல. 

்பலழய கனவில், ்பந்லதயத்தில் ஓடும் 
ஒவஹவநாருவருககும் ஹவற்றி ்தநால்வி குறித்த 
்பதட்டமும் ்பயமு்ம ்ம்லநாஙகி இருககும். 
ஹவற்றிககநாக எந்த இழி ஹசயலலயும்கூ்ட அந்தக 
கனவு ர நாஜதந்திரம்்்பநால்  சித்தரித்து 
முன்ஹனடுககும். ஏஹனனில் அது வநாழவுககும் 
சநாவுககுமநானப ் ்பநாரநாட்டம். ஹவற்றிக கனிலயத் 
ஹதநா்டநாத ஒருவலர, அந்தக ஹகநாடுஙகனவு கநாறி 
உமிழந்து ்தநால்விகரமநானவரநாய் சித்தரித்து 
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ஆட்டத்திலிருந்து ஹவளி்யற்றிவிடும். பிந்லதயக 
கனவு அப்படியநானதல்ல. இந்தப ்பயணத்தில் 
மகிழச்சியும் நில்றவும் ்ம்லநாஙகியிருககும். 
அந்தப ்பயணம் வழியில் ் சநார்ந்து ் ்பநா்னநாலரத் 
தன் லககளில் தநாஙகிகஹகநாளளும்; மு்டஙகிக 
கி்டப்்பநாலர வநாரி அரவலணத்துகஹகநாளளும்; 
முதியவலரக ஹகநாண்்டநாடும்; இஙகு ் ்பநாடடிக்ளற்்ற 
வில்ளயநாடடுகள இருககும்; இந்த எல்லலயற்்றப 
்பயணம் எவருககும் கல்ளபல்பத் தரநாது; இந்தப 
்பயணமநானது பின்மநாலல ்்ரத்தில் ்ம் 
அன்புககுரி்யநாரு்டன் ஒன்்றநாய்ச் ்சர்ந்து 
சலமத்த உணலவ, ஹமழுகுவர்த்தியின் 
ஹவளிச்சத்தில் உண்்பலதப ்்பநால்வ 
ரம்மியமநானதநாய் இருககும். இப்படி்ய வநாழவு 
ஹ த நா ்ட ர் ந் து வி ்ட நா த நா  எ ன் று 
ஒவஹவநாஹவநாருவலரயும் ஏஙகச் ஹசய்யும்.

்நாம் முன்பு கண்்ட ‘வல்லரசு’ கனவுகளும் 
‘ஹதநாழிலதி்பர்’ கனவுகளும் தம்ம்ளவிலும் மநானு்ட 
சமூகத்துககும் அழிலவ்ய ஹகநாணர்கின்்றன. 
மநா்றநாக, குழந்லத உள்ளத்திலிருந்து பி்றககும் 
கனவுக்்ளநா சகமனித்ரநா்டநான ஒன்றித் 
தலழககும் மகிழச்சிலயயும் அதன்மூலமநாய்ப 
ஹ்ப்றப்படும் நில்றலவயும் ்்நாககியதநாய் 

இருககின்்றன. இந்தக கனவுகளில் மலரும் கனவு 
்தசம் மனிதர்மீது பு்றவயமநாகத் திணிககப்படும் 
சி ந் தலனக்ளநாலும் மதிபபீடுக்ளநாலும் 
கட்டப்படுவதல்ல. மநா்றநாக அகத்திலிருந்து 
தற்சநார்்பநாய் எழும் இயல்பூககமிகக அன்்பநால் 
மலர்வது.

்ம்கனவு ்தசத்தில்,‘மனிதர்கள’ மனிதரநாக 
அன்றி அவர்களின் ஆல்ட அலஙகநாரஙக்ளநா்லநா 
ஆ்பரணஙக்ளநா்லநா வஙகி இருபபுக்ளநா்லநா 
மதிபபி்டப்ப்ட மநாட்டநார்கள. ஆலகயநால், அஙகு 
ஆண்லமலய அதிகரிககும் வநாசலனத் 
திரவியஙகள மற்றும் ஹ்பண்லமலயப 
பிரதி்பலிககும் ஹ்பநான்னலககளும் உதடடுச் 
சநாயஙகளும் உற்்பத்தி ஹசய்யப்ப்டநாது. 
எல்்லநாருல்டய ்பசிலயயும் பூர்த்தி ஹசய்வது 
அதன் முதன்லம ்்நாககநாக இருப்பதநால் 
சர்ககலரத் தண்ணீர், உருல்ளககிழஙகு 
சிபஸகளுககநான உற்்பத்தியும்கூ்ட ் ல்டஹ்ப்றநாது. 
முழுலமயநான ஊட்டச்சத்துமிகக உண்வ அஙகு 
முதன்லமயநான அத்தியநாவசியத் ்தலவயநாகக 
கருதப்படுமநாதலநால் ‘ஹமநாறு ஹமநாறு’ ் கநாழிககறிக 
கல்டக்்ளநா அல்லது ‘யம்மி - கிரீமி ்கக’ 
கல்டக்்ளநா ஹசயல்்ப்டநாது. தநானியஙகல்ள 

உங்கள் ்களஞ்சியம் பபாஙகி வழிந்ால் ் ங்கள் வாழ்வும் இனிககுபமன்று இஙகு இனியும் ஒரு 
புல்லும்கூட நம்பாது. மாறா்க நீங்கள் இது்காறும் சுரணடி நிறறத் உங்கள் ்களஞ்சியங்கறளப் 

ற்கப்பற்றிப் ் மககுள் பகிர்நதுப்காணடு அறவ ் ம் வாழ்றவத ் ா்ம இனிப்பாககிக ப்காள்ளும்.
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அதிவுயர் எந்திரச் ஹசயல்்பநாடுகளுககு உட்படுத்தி 
அவற்ல்ற விற்்பலனப ்பண்்டஙக்ளநாககிப பின் 
வநாடிகலகயநா்ளரின் புலன்கல்ள ஈர்கக ்வதிச் 
சநாயஙகளும் அ்ரநாமநாககளும் அஙகு 
்சர்ககப்ப்டநாது.ஹசநாகுசு வநாகனஙக்்ளநா ஸமநார்ட 
வநாடச்க்்ளநா விற்்பலன ஹசய்யப்ப்டநாது. மநா்றநாகத் 
தரமநான உணவும் ்பசுலம எரிஹ்பநாரு்ளநால் இயஙகு 
வசதியநான இலவசப ஹ்பநாதுப்்பநாககுவரத்தும் 
அத்தலன மனிதருககும் சநாத்தியமநாகியிருககும்.

நுகர்ஹ்பநாருடகளும் ்சலவகளும் அவற்றின் 
அவசியத்லதப ஹ்பநாறுத்து அத்தியநாவசியமநானலவ 
ஆ்டம்்பரமநானலவ என வலகப்படுத்தப்படும். 
ஆ்டம்்பரப ஹ்பநாருடகளின் உற்்பத்தி முழுலமயநாக 
முடிவுககு வந்திருககும். லகவி்டப்படும் 
ஹ த நா ழி ற் ச நா ல ல க ள  ஹ ்ப நா து ம க க ள 
்பயன்்பநாடுகளுககு மல்டமநாற்்றப்படும். தன் 
ஹச நா ந் த க  குடிகல்ள ஒடுககுவதற்கும் 

சகமனிதர்கல்ளக ஹகநால்வதற்குமநான 
ஆயுதஙகளின் உற்்பத்தி ஒழிககப்படும். ஹகநால்லும் 
கருவிகளிலும் ்்பநார்த்தந்திரஙகளிலும் தம் 
மூல்ளலயக கசககி ஆய்வுகளில் ஈடு்படு்வநார் 
கல்வி, மருத்துவம், விவசநாயம் ் ்பநான்்றவற்றிற்கநான 
உடகட்டலமபபுகளில் ஈடு்படுத்தப்படடிரு 
ப்பநார்கள. அலனவருககும் சமமநான தரமநான 
இலவசமநான கல்வி, மருத்துவம் ் ்பநான்்றவற்ல்ற 
அரசின் வழிகநாடடுதலு்டன் சமூக்ம 
முன்ஹனடுககும்.

ஒருபு்றம் ் நாசகநாரத் ஹதநாழிற்சநாலலகளிலிருந்து 
ஹ்பருவநாரியநான உலழககும் வர்ககத்தினர் 
விடுவிககப்படும்  அ்த  ்வல்ளயில் 
அலனவருககும்  வீடு ,  தூய்லமய நான 
்பநாதுகநாககப்பட்ட இலவசக குடிநீர், ஹ்பநாதுப 
பூஙகநாககள, ்பசுலமப ்பரபபுகள ் ்பநான்்றவற்றுககநாக 
கட்டலமபபுகல்ள உருவநாககுவதில் அவர்கள 
ஈ டு ்ப டு த் த ப ்ப டுவ நா ர் கள .  அலனத்து 
நுகர்ஹ்பநாருளின் உற்்பத்தியும் சமூகஙகளின் 
உல்டலமயநாய் இருககும். தம் ்பகுதியின் 
வ்ளஙகல்ள எப்படி எவவ்ளவு ்பயன்்படுத்த 
்வண்டுஹமன்்பலத அந்த நிலத்தின் குடிக்்ள 
அரசின் வழிகநாடடு ஹ்றிகளுககு உட்படடு முடிவு 
ஹசய்வநார்கள. ஒவஹவநாரு முடிவுகல்ளயும் 
எடுப்பதிலும் திட்டமிடுதலிலும் ஒடடுஹமநாத்த 
சமூகத்தின் ஒவஹவநாருவரின் ஜன்நாயகப 
்பங்கற்பும் இருககும். 

எவருல்டய கஜநானலவ்யநா நில்றப்பதற்குப 
்பதிலநாக மனிதர்கள தஙகளின் அத்தியநாவசியத் 
்தலவகல்ளப பூர்த்தி ஹசய்வதற்கநாக மடடும் 
உலழப்பநார்கள. ஆக்வ, அவர்கள ஏரநா்ளம் 
ஓய்லவப ஹ்பறுவநார்கள. இஙகு எடடு மணி 
் ் ர ம்  ் வ ல ல ஹ ய ன் ்ற  வி தி 
உல்டககப்படடிருககும். ஒரு மீனவன் 
எப்்பநாது தனது கூல்ட நில்றந்ததும் தன் 
கலத்லதக கலரககுத் திருபபிவிடுவநா்னநா 
அ்தப்்பநான்று ஆலசககன்றி ்தலவககு 
மடடு்மயநான உலழபல்பக ஹகநாடுத்ததும் 
மனிதர்கள தஙகள அன்புககுரி்யநாரு்டன் 
இலணந்து வநாழலவக ஹகநாண்்டநாடுவநார்கள. 
அந்தக ஹகநாண்்டநாட்டஙகள லகய்டகக 
டிஜிட்டல் திலரகளுககு ஹவளி்ய நிஜமநான 
வநாழலவத் ஹதநாடடு உணர்வதநாய் இருககும்.   

எனினும் அது முன்்னநாரின் ்தசமல்ல. 
அஙகு வநாழப்படுவது ‘மரபு’ வநாழகலகயுமல்ல. 
அங்க ்ரநா்்பநாககள இருககும்; அலவ 

சீமநான்களுககுப ்பண்லண்வலல ஹசய்வதற்குப 
்பதிலநாக மலககுழிகளில் இ்றஙகி அல்டபஹ்படுககும். 
அங்க கணிபஹ்பநாறிகள இருககும். அலவ 
கல்டக்கநாடி குடிமகனுககும் அடிப்பல்டத் 
்தலவகல்ளப பூர்த்தி ஹசய்வது குறித்தப புளளி 
வி்பரஙகல்ளப ்பரிசீலிககும். ஆங்க இழிவநான 
ஹதநாழிஹலன்று எதுவும் இரநாது; முதுஹகநாடிககும் 
்வலலஹயன்றும் எலவயும் இரநாது; மலலககும் 
மடுவுககுமநான ஊதிய ்வறு்பநாடுகள அடித்து 
ஹ்நாறுககப்படடிருககும்; அங்க ் சரிகள இரநாது; 
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்கநாபுரஙகளும் இரநாது; உற்சநாகம் இருககும் 
எனினும் எந்த உற்சநாக ்பநானத்லதயும் அரசு 
குபபியில் அல்டத்து விற்கநாது. ்தலவப்படின் 
மரஙகளிலிருந்து அலவ ்்ரடியநாய்த் 
தருவிககப்படும்.

அடிப்பல்டத் ் தலவகள முழுலதயும் அரசும் 
சமூகமும் முழுகக முழுகக இலவசமநாய் 
நில்ற்வற்றிக ஹகநாடுகக ்பணத்துககநான ்தலவ 
ஹவகுவநாய் குல்றந்திருககும். நுகர்ஹ்பநாருடகளின் 
உற்்பத்தி அலனத்தும் அரசின் கடடுப்பநாடடில் 
இருககும். கழிவுநீககம் ஹசய்யப்ப்டநாத – சூழலலப 
்பநாதிககும் எந்த ஹ்பநாருளும் உற்்பத்தி 
ஹசய்யப்ப்டநாது. சில மணி ் ்ர மனிதத்தன்லமமிகக 
உலழபபில் ஹ்ப்றப்படும் நில்றவநான ஊதியம் 
அத்தியநாவசிய நுகர்ஹ்பநாருடகல்ள அலனவரும் 
ஹ ்ப ்ற ப  ் ்ப நாதும நானத நா ய்  இரு ககும் . 
்வலலயற்்்றநார்களுககும் ்வலல ஹசய்ய 
முடியநா்தநாருககும் அரசு உதவித்ஹதநாலக 
வழஙகும்; ்படிப்பதற்கு ்படிப்பதற்கநான ஆலசலயத் 
தவிர ‘எந்தத் தகுதியும்’ ் தலவப்ப்டநாது.் ஞசில்லநா 
உணவும், நில்றவநான ஓய்வும், அடிலமத்தனமற்்ற 
்வலலகள ஹகநாடுககும் அலமதியும், வநாழவியல் 
்்நாய்கல்ள ஓ்ட ஓ்ட விரடடும். இவற்ல்ற 
மீறிஹயழும் ்் நாய்கல்ள ,  சி்றப்பநாய்க 
கட்டலமககப்பட்ட ‘மரபும் ்வீனமும் 
ஒருஙகிலணந்த’ மருத்துவ உடகட்டலமபபுப 
்பநார்த்துகஹகநாளளும். 

ஆலல முதலநாளிகளுககு இனி சலுலககள 
இல்லல; மநானியஙகள இல்லல; க்டன் 
தளளு்படிகள இல்லல; ஆயுத உற்்பத்தியும் 
ஆயுத்மந்திய எல்லலப ்பநாதுகநாபபுககநானத் 
்தலவயும் அவற்றுககநாய் கஜநானநாலவக 
கநாலியநாகக ்வண்டியதும் இல்லல; ்ம் கனவு 
்தசத்தில் பிரம்மநாண்்ட நிலனவுச் சின்னஙக்்ளநா, 
்கநாபுரஙக்்ளநா, அலஙகநார வல்ளவுக்்ளநா 
அலமககப்படுவதில்லல. மநா்றநாக, இவற்றுககநான 
ஹமநாத்த ஹதநாலகயும் மககள ்லனுககநாய் 
ஹசலவி்டப்படும். ்தலவயற்்ற ஹசலவுகளின் 
தவிர்பபு குடிகல்ள வலதககும் வரிகல்ளக 
குல்றககும்.

இனியும் எவ்ரநா ஒருவரின் ்நாலவ 
இனிப்பநாககக கரும்புகள தம்லமத்தநா்ம 
ஆ ல ல யி ன்  ்ப ற் ச க க ர ங க ளு க கு ள 
திணித்துகஹகநாள்ளநாது. ஓ கரும்புத் ்தநாட்டக 
கநாவல்கநாரர்க்்ள! கரும்புகல்ளப ்பநாதுகநாப்பதற்குப 
்பதிலநாக அவற்ல்ற ஹவடடி ஆலலயி்லற்றும் 
்படி ய நா ய்  உ ங கள  ச ட்டங கல்ளயு ம் 
தத்துவஙகல்ளயும் நீஙகள கட்டலமத்திருககிறீர்கள; 
உஙகள லககளிலிருககும் அரிவநாளகல்ளத் 
தூககிஹயறியுஙகள; இல்லலஹயனில் விலரவில் 
கரும்புக்ளநால் தூககிஹயறியப்படுவீர்கள. ஓ ஆலல 
முதலநாளிக்்ள! உஙகள சர்ககலர ஆலலகல்ள 
இழுத்து மூடுஙகள. உஙகள க்ளஞசியம் ஹ்பநாஙகி 
வழிந்தநால் தஙகள வநாழவும் இனிககுஹமன்று 
இஙகு இனியும் ஒரு புல்லும்கூ்ட ் ம்்பநாது. மநா்றநாக 
நீஙகள இதுகநாறும் சுரண்டி நில்றத்த உஙகள 
க்ளஞசியஙகல்ளப லகப்பற்றிப தமககுள 
்பகிர்ந்துஹகநாண்டு அலவ தம் வநாழலவத் தநா்ம 
இனிப்பநாககிக ஹகநாளளும். கரும்புகளின் 
உலழபல்பயும் வநாழவநாதநாரத்லதயும் குறித்து 
நீஙகள எவரும் இனியும் முதலலககண்ணீர் 
வடிகக ் வண்்டநாம். இத்தலன நூற்்றநாண்டுக்ளநாய் 
ஆலலகளில் பிழியப்பட்ட அலவ இனி்யனும் 
ஹகநாஞசம் ஓய்ஹவடுககடடும். கரும்புகள 
வநாழவதற்குத்  ்தலவயநானஹதல்லநாம் 
் ல்வில்ள ச் சலு க க நா ய்  வ நானில்  ஒ ரு 
சூரியனும்,மலழயும், மண்ணும் மடடும்தநான். 
நீஙகள ஒதுஙகிகஹகநாண்்டநால் அலவ தநா்ம 
பிலழத்துகஹகநாளளும். 

வநாருஙகள கனவு கநாண்்்பநாம்; ் ம் கனவுகள 
இனியும் மற்்றவலர ஒதுககி உலதத்து முன்்னறும் 
ஓட்டப ்பந்லதயமநாய் இருகக ்வண்்டநாம்; 
ஓட்டப ்பந்லதயஙகள ஒருவருககு மடடு்ம 
ஹவற்றிலயக ஹகநாடுககும்; ்ம் கனவுகள 
கூட்டமநான ்ல்டப ்பயிற்சியநாய் இருககடடும்; 
அது்வ நியநாயமும் ் ்ர்லமயும் நிரம்பியதநாகவும் 
அலனவருககுமநான ் லலன உறுதி ஹசய்வதநாகவும் 
இதுவலர கநாணப்பட்டக கனவுகல்ளயும் அலவ 
ஹசய்த ்நாசஙகல்ளயும் சரிஹசய்வதநாகவும் 
இருககும்.  

நம் ்கனவு்கள் இனியும் மற்றவறர ஒதுககி உற்தது முன்்னறும் ஓடடப் பநற்யமாய் இருக்க 
்வணடாம்; ஓடடப் பநற்யங்கள் ஒருவருககு மடடு்ம பவற்றிறயக ப்காடுககும்; 
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அண்லமயில் ்மற்கு மற்றும் மத்தியக 
கிழககு ் நாடுகளில் வீசிய தீவிர ஹவப்ப அலலகள, 
்பநாகிஸதநாலனப புரடடிப ்்பநாட்ட ஹ்பரும் 
ஹவள்ளம்,  குஜரநாத், மகநாரநாஷ்டிரநா, ஹ்பஙகளுரு 
்பகுதிகளில் ஏற்்பட்ட ஹவள்ளம் ்்பநான்்ற 
நிகழவுகள ்ம் கண்முன்்ன ்்டந்்தறிவரும் 
கநாலநிலல மநாற்்றதிற்குச் சநாடசியநாக உள்ளன.

கநாலநிலல மநாற்்றம் குறித்து ஹவளிவரும் 
தகவல்களும் ்பன்னநாடடு விஞஞநானிகள 
ஹவளியிடும்  ஆர நாய் ச்சி  முடிவுகளும் 
அதிர்ச்சியளிப்பதநாக்வ உள்ளன.

இந்தச் சூழலில் தநான் கநாலநிலல மநாற்்றம் ் ம் 
எதிர்கநாலத்தின் நிச்லசயமற்்றத் தன்லமலய 
உருவநாககிக ஹகநாண்டு இருககின்்றது எனவும் 
உலகின் உள்ள அலனத்துப ்பகுதிகளிலும் உள்ள 
கநாலநிலல அலமபபுகளில் மநாற்்றம் ஏற்்படடுள்ளது 

எனவும் கநாலநிலல மநாற்்றத்திற்கநான சர்வ்தச 
்நாடுகளின் கூட்டலமப்பநான IPCC அதன் 
அறிகலகயில் கூறியுள்ளது.

3675 ்பககஙகள ஹகநாண்்ட IPCCன் ஆ்றநாவது 
மதிபபீடடு ஆய்வறிகலகயில் ஆறு முல்ற 
ஹசன்லன குறிபபி்டப்படடுள்ளது என்்பது 
கவனிககத்தககது. IPCC ்்பநான்்ற சர்வ்தச 
அலமபபின் ்பன்னநாடடு ஆய்வறிகலகயில் ஆறு 
முல்ற ஹசன்லன குறிபபி்டப்படடுள்ளது என்்றநால் 
ஹசன்லனககநான கநாலநிலல ்பநாதிபபுகள 
எவவ்ளவு அதிகமநாக இருககும் என்்பதலன ் நாம் 
புரிந்துகஹகநாள்ள ் வண்டும். இந்தப பின்னணியில் 
தற்ஹ்பநாழுது ஹவளிவந்திருககும் “ஹசன்லனககநான 
கநாலநிலல மநாற்்றச் ஹசயல்திட்ட அறிகலகயின் 
வலரவு” முககியத்துவம் ஹ்பறுகி்றது. இந்த 
அறிகலகயநானது, ‘C40 Cities’ மற்றும் ‘Urban Man-
agement Centre’ ஆகிய நிறுவனஙகளு்டன் 

இலணந்து ஹ்பரு்கர  ஹசன்லன 
மநா்கரநாடசியநால் தயநாரிககப்படடுள்ளது.

இந்தியநாவில் இதுவலர மும்ல்ப 
்கரத்திற்கு மடடு்ம ‘கநாலநிலல மநாற்்றச் 
ஹசயல்திட்டம்’ வடிவலமககப்படடிருந்த 
நிலலயில் கநாலநிலல மநாற்்றத்துகஹகதிரநான 
ஹசயல்்பநாடுகளுககு முககியத்துவம் 
ஹகநாடுககும் வலகயில் தமிழக அரசு 
ஹசன்லனககநான அறிகலகலயத் தயநாரித்து 
ஹவளியிடடிருப்பலதப பூவுலகின் 
்ண்்பர்கள அலமபபு சநார்்பநாக 
வர்வற்கி்்றநாம்.ஹசன்லனககநான இந்தக 
கநாலநிலல ஹசயல் திட்டத்தில், அடுத்த சில 
ஆண்டுகளில் ஹசன்லன சந்திககப்்பநாகும் 
்பல்்வறு கநாலநிலலப பிரச்சலனகளும் 
ஹசன்லன மககளின் மீது அது ஏற்்படுத்தப 
்்பநாகும் ்பதிபபுகளும் ் ்பசப்படடுள்ளன.

்காலநிறல பாதிப்பிலிருநது  
பென்றனறயக ்காப்பாற்றுமா  

புதிய பெயல்திடடம்?

பிரபோகரன் வீரஅரசு
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ஹசன்லனககநான கநாலநிலலச் ஹசயல் 
திட்ட அறிகலகயில் கூ்றப்படடுள்ள 
ஹசன்லனககநான ்பநாதிபபுகள:

பவள்ள பாதிப்பு்கள்

 5 ஆண்டுகளுககு ஒரு முல்ற 
ஏற்்ப்டககூடிய ஹவள்ளத்தநால் ஹசன்லனயின் 
29.1% நிலப்பகுதிகள ்பநாதிககப்படும் அ்பநாயம்

 25 ஆண்டுகளுககு ஒரு முல்ற 
ஏற்்ப்டககூடிய ஹவள்ளத்தநால் ஹசன்லனயின் 
46% நிலப்பகுதி ்பநாதிககக்படும் அ்பநாயம்.

 100 ஆண்டுகளுககு ஒரு முல்ற 
ஏற்்ப்டககூடிய ஹவள்ளத்தநால் ஹசன்லனயின் 
56.5% நிலப்பகுதி ்பநாதிககககப்ப்டககூடிய 
அ்பநாயம்.

்கடல் மடட உயர்வு பாதிப்பு்கள்

 2100-ககுள ஹசன்லனயின் 16% நிலப்பகுதி 
(67 சதுர கி.மீ) நிரந்தரமநாகக க்டலில் மூழகும்; 
ஹசன்லனயில் வநாழககூடிய 10 இலடச மககள 
இதனநால் ்பநாதிககப்படுவர்.

 ஹ ச ன் லன யி ல்  உ ள ்ள  2 7 5 
குடிலசப்பகுதிகளில் 17% குடிலசப்பகுதிகள 
்பநாதிககப்படும், இதனநால் கிட்டத்தட்ட 2.6 
இலடச மககள ்பநாதிககப்படுவநார்கள.

 ஆற்்றஙகலர  ஓ ர த்தில்  மற்றும் 
முகத்துவநாரப ்பகுதிகளில் வசிககககூடிய மககள 
ஹ்பரிதும் ்பநாதிககப்படுவர்.

 தமிழ்நாடு ் கர்பபு்ற வநாழவி்ட ் மம்்பநாடடு 
வநாரியம் அலமத்த 7500 மநாற்று குடியிருபபும் 
க்டல் மட்ட உயர்வினநால் ்பநாதிககப்படும்.

்கடல் மடட உயர்வினால் பாதிக்கப்படும் ்கடடறமப்பு்கள்

 அடுத்த 5 ஆண்டிற்குள 7 ஹச.மீ க்டல் 
மட்ட உயர்வநால் 100மீ க்டற்கலரப ்பகுதிகள 
க்டலில் மூழகும்.

 வ்டஹசன்லன அனல்மின் நிலலயமும் 
க்டல்நீர் மட்ட உயர்வநால் ்பநாதிககப்படும்.

க்டல்  மட்ட உயர்வினநால் ்பநாதிககப்படும் 
சமூகக கட்டலமபபுகள

 ்்பரி்டர் நிவநாரண லமயஙகள 
ஹவள்ளத்தில் மூழகும் அ்பநாயம் மற்றும் சமுதநாயக 
கூ்டஙகள, அரசுப ்பளளிகள க்டல் மட்ட 
உயர்வினநால் ்பநாதிககும் அ்பநாயம்.

 ்்பரி்டர் கநாலத்தில் தஙகுமி்டஙக்ளநாக 
உள்ள இ்டஙகள க்டல்நீர் மட்ட உயர்வநால் 
மிகவும் ்பநாதிப்பல்டயக கூடியதநாக உள்ளது.

அதி்கரிககும் பவப்பததின் பாதிப்பு்கள்

 நீர்ப ்பற்்றநாககுல்ற கநாரணமநாக 53% 
வீடுகள ஹவளிபபு்ற நீர் ஆதநாரஙகல்ள 
்ம்பியுள்ளன.

 ஹசன்லனயில் உள்ள குடிலசப 
்பகுதிகளில் 27% வீடுகளில் ஆஸ்பஸ்டநாஸ 
்மற்கூலரயநாகப ்பயன்்படுத்தப்படடுள்ளது. 
ஒடடுஹமநாத்தச் ஹசன்லனயில்  8.9% வீடுகளில் 
அஸ்பஸ்டநாஸ ்பயன்்படுத்தப்படடுள்ளது. இது 
ஹவப்ப அழுத்தத்லத ் மலும் அதிகரிககும்.

 ஹவப்பத்தீவு வில்ளவின் கநாரணமநாக 
இரவு குளிர்ச்சியநான ் ்ரம் சுருஙகுகி்றது.

 ஹவப்ப உயர்வின் கநாரணமநாகத் தீ 
வி்பத்துககள, ஹவப்ப அழுத்தம் ்்பநான்்றலவ 
ஏற்்ப்டலநாம்.

ஹசன்லனககநான கநாலநிலலச் ஹசயல் திட்ட 
அறிகலக முன்லவககும் கநாலநிலல மநாற்்றத் 
தணிபபு மற்றும் தகவலமபபு ் ்டவடிகலககள:

2050ம் ஆண்டிற்குள கநார்்பன் சமநிலல(Carbon 
Neutrality) மற்றும் நீர்சுழற்சி ்பநாதிககநாத வலகயில் 
நீர்ப ்பயன்்பநாடல்ட ஹ்றிப்படுத்துவது ஆகிய 
இரண்டு இலககுகல்ள அல்டய ஆறு முககியமநான 
துல்றகளில் ்பல்்வறு ஹசயல்திட்டஙகல்ள இந்த 
வலரவு அறிகலக முன்ஹமநாழிந்துள்ளது.
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மின்சநார உற்்பத்தியில் கநார்்பன் ்பயன்்பநாடல்ட 
அகற்றி 100% புதுபபிககத்தகக ஆற்்றலலக 
ஹகநாண்டு மின்சநாரத்லத உற்்பத்தி ஹசய்ய 8 
ஹசயல்திட்டஙகல்ளயும், அதிகக கநார்்பன் 
வழித்த்டம் இல்லநாத  கடடி்டஙகல்ள 
வடிவலமத்தல் ;  குல்றவநாக மின்சநாரம் 
்பயன்்படுத்தககூடிய தி்றன்மிகு கடடி்டஙக்ளநாக 
அவற்ல்ற மநாற்றுவது ஹதநா்டர்்பநாக 8 
ஹசயல்திட்டஙகல்ளயும்; ்்பநாககுவரத்துத் 
துல்றயில் 100% புதுபபிககத்தகக ஆற்்றலநால் 
இயஙகும் ஹ்பநாதுப்்பநாககுவரத்லத உருவநாககுவது; 
்கரின் ்பயணஙகளிலும் 80% ்பயணஙகல்ளப 
ஹ்பநாதுப ்்பநாககுவரத்து, ்்டந்து மற்றும் 
மிதிவண்டியில் ்மற்ஹகநாளளும் வலகயில் 
மநாற்றுவதற்கநாக 10 ஹசயல் திட்டஙகல்ளயும், 
வ்ளஙகுன்்றநாக கழிவு ்மலநாண்லமயில் 100% 
கழிவுகல்ள வீடடுககு வீடு ஹசன்று ்சகரித்தல் 
மற்றும் வலகப பிரித்தல் மற்றும் 100% 
்பரவலநாககப்பட்ட/லமயப்படுத்தப்ப்டநாதக கழிவு 
்மலநாண்லம வசதிகல்ள உருவநாககுதல் 
உளளிட்ட 11 ஹசயல் திட்டஙகல்ளயும், ் கர்பபு்ற 
ஹவள்ளம் மற்றும்  நீ ர்ப்பற் ்ற நா ககுல்ற 
்மலநாண்லமயில் 17 ஹசயல்திட்டஙகல்ளயும், 
கநாலநிலல மநாற்்றத்தநால் ்பநாதிப்பல்டயக கூடும் 
நிலலயில் உள்ள மககளின் வசிபபி்டஙகள மற்றும் 
அவர்களின் ஆ்ரநாககியம் ஹதநா்டர்்பநாக 12 
ஹசயல்திட்டஙகல்ளயும் இந்த வலரவு அறிகலக 
்்பசுகி்றது.

அறிகற்கயின் ் பா்ாறம்கள்

 இ த் தி ட ்ட  அ றி க லக யி ல் 
ஹகநாடுககப்படடுள்ள ்பல தகவல்கள முழுலம 
ஹ்ப்றநாமலும், ஹதநா்டர்பில்லநாமலும், சில 
இ்டஙகளில் ஒன்றுகஹகநான்று முரணநாகவும், 
தரவுகள சரிவர வி்ளககப்ப்டநாமலும் உள்ளன. 
இத்திட்ட அறிகலகயில் இ்டம்ஹ்பற்றுள்ள 
எதிர்கநால ஆ்பத்துககள குறித்த சில தகவல்கள 
்்பநாதிய அறிவியல் ஆதரஙகளு்டன் இல்லநாமல் 
இருககி்றது.

 ஹசன்லனயின் ்பசுலம இல்ல வநாயு 
உமிழலவ (GHG inventory) குறிபபிடுலகயில் 
அனல்மின் துல்றயினநால் ஹவறும் 2% ்பசுலம 
இல்ல வநாயு மடடு்ம ஹவளி்யறுவதநாகக 
குறிபபி்டப்படடுள்ளது. ஆனநால், உண்லமயில் 
மின்சநார ஆற்்றல் உற்்பத்தியில் தநான் ் வறு எந்த 
துல்றலயக கநாடடிலும் அதிகமநான ்பசுலம இல்ல 

வநாயுககள ஹவளி்யறுகி்றது என்்பது உலகறிந்த 
உண்லம. ஆனநால், ஹசயல்திட்ட அறிகலகயில் 
குறிபபி்டப்படடுள்ள 2% உமிழவு என்்பது எந்த 
வலகயில் கணககீடு ஹசய்யப்படடுள்ளது 
என்்பதற்கநான விவரஙகள (Methodology ) 
அறிகலகயில் இல்லல.

 ஹசன்லன கநாலநிலல ஹசயல் திட்ட 
அறிகலகயில் மககளின் வீடுகள 31% ்பசுலம இல்ல 
வநாயுககளுககுக கநாரணமநாக உள்ளதநாகக 
குறிபபி்டப்படடுள்ளது. ஹசன்லன மககள  
ஒவஹவநாருவரும்(per capita) ஆண்டு்தநாறும் 1.9்டன் 
கநார்்பன் உமிழவிற்குக கநாரணமநாக உள்ளதநாகக 
கநாட்டப்படடுள்ளது. ஹசன்லனயில் இயஙகும் 
3330MW அனல் மின் நிலலயஙகல்ள மூடிவிடடு 
புதுபபிககதகக ஆற்்றலில் இருந்து மின்சநாரம் 
எடுககப்பட்டநால் ஹசன்லனயின் தனி்்பர் 
கநார்்பன் உமிழவு என்்பது 35-40% குல்றந்து 
இருககும். மின் உற்்பத்தியில் இருந்து ஹவளி்யறும் 
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்பசுலம இல்ல வநாயுககல்ள மின் உற்்பத்தியில் 
குறிபபி்டநாமல் ,  வீடுகளில் மின்சநாரம் 
்பயன்்படுத்துவதநால் வீடுகளின் மீது அந்தப ்பழி 
சுமத்தப்படடிருப்பது என்்பது மககல்ளக குல்ற 
ஹசநால்லி அனல்மின் நிறுவனத்லதக கநாப்பநாற்றும் 
ஹசயலநாக்வ ஹதரிகி்றது.

 ஹசன்லனககநான தனித்த ஆய்வுகல்ள 
அரசு முன்ஹனடுககநாமல் ஏற்கன்வ உள்ள 
சர்வ்தச ஆய்வுகளின் தரவுகல்ள மடடு்ம 
்பயன்்படுத்தியிருப்பது ஏமநாற்்றமளிப்பதநாக 
இருககி்றது.

 கநாலநிலல மநாற்்றத் தணிபபு(mitigation)  
்்டவடிகலககளுககும் தகவலமபபு(Adaptation)   
்்டவடிகலககளுககும் புதிய திட்டஙகல்ள 
வகுககநாமல் ஏற்கன்வ உள்ள திட்டஙகல்ளக 
கநாலநிலல மநாற்்றத்திற்கநானத் தீர்வுக்ளநாக கணககுக 
கநாட்டப்படடிருப்பது ஏமநாற்்றம் அளிககி்றது.

 கநாலநிலல ஹசயல் திட்டத்தில் தணிபபு 
்்டவடிகலககளுககுக ஹகநாடுககும் அ்ளவிற்கநான 
அ்த முககியத்துவம் தகவலமத்தலுககும் 
ஹகநாடுககப்ப்ட ் வண்டும். ஹசன்லனக கநாலநிலல 
மநாற்்றச் ஹசயல்திட்ட அறிகலகயில் ஆறு 
பிரிவுகளின் கீழ தீர்வுகள வகுககப்படடுள்ளன. 
அதில் இரண்டு பிரிவுகள மடடு்ம தகவலமபபு 
( a d a p t a t i o n )  ் ்ட வ டி க லக க ளு க கு 
ஒதுககப்படடுள்ளன.

 தகவலமபல்பப ஹ்பநாறுத்தவலர , 
ஹவள்ளம் மற்றும் வ்றடசி சூழலலச் சமநாளிப்பது, 
சுகநாதநாரம் & கநாலநிலல மநாற்்றத்லதத் தநாஙகும் 
வீடுகள என்்ற தலலபபுகளில் பிரச்சலனகளுககநானத் 
தீர்வுகள கூ்றப்படடுள்ளன. ஆனநால், கநாலநிலல 
மநாற்்றத்தினநால் தமிழகத்தில் ஏற்்ப்டப ்்பநாகும் 
ஹ்பரும் பிரச்சலனக்ளநான  ்வலலயின்லம, 
இ்டம்ஹ்பயர்தல், விளிம்பு நிலல மககளுககுக 
குறிப்பநாக மீனவ மககளுககு ஏற்்ப்டப ்்பநாகும் 
ஹ்பநாரு்ளநாதநார இழபபுகள ஆகிய சமூகப 
ஹ்பநாரு்ளநாதநார பிரச்சலனகல்ளப ்பற்றி 
அறிகலகயில் எந்த இ்டத்திலும் ் ்பசப்ப்டவில்லல.

 கநாலநிலல மநாற்்றத்தின் வில்ளவநாக 
ஏற்்ப்டப்்பநாகும் உணவுப ்பற்்றநாககுல்ற  இந்தியநா 
்்பநான்்ற மககளஹதநாலக மிகுந்த, வ்ளரும் ஆசிய 
்நாடுகளில் மிகபஹ்பரிய  சிககலநாக இருககும் என 
IPCC ஆய்வறிகலக எச்சரித்துள்ள ்்பநாதிலும், 
இந்த ஆவணத்தில் உணவு ்பநாதுகநாபபு குறித்து 
எதுவும் ் ்பசப்ப்டவில்லல.

 உலஹகஙகும் ஹவளி்யறும் (29 GtCO2-eq) 
்பசுலம இல்ல வநாயுககளில்  72% உமிழவிற்குக 
கநாரணமநாக இருப்பது ்கரஙகள தநான் என்று 
IPCCன் ஆ்றநாவது ஆய்வறிகலக ஹதரிவிககி்றது.  
இந்நிலலயில் தற்சநார்பு ் கரஙகள (sustainable cit-
i e s )குறித்தும், ஹதநா்டர்ந்து ஹ்பருகிவரும் 
ஹசன்லனயின் மககளஹதநாலக மற்றும் 
திட்டமி்டநாத அதீத ்கர வ்ளர்ச்சி ஆகிய 
பிரச்சலனகல்ள குறித்து ் ்பசப்ப்டவில்லல.

  கநாலநிலல மநாற்்றத்தினநால் ஏற்்ப்டப 
்்பநாகும் பிரச்சலனகள  அலனவருககும் 
ஹ்பநாதுவநானது  என்்றநாலும், அபபிரச்சலனகளின் 
தநாககம் சமூகக கட்டலமபபில் ்பல்்வறு 
அடுககுகளில் இருககும் ஒவஹவநாருவலரயும் 
ஹவவ்வறு அ்ளவில் ்பநாதிககும் என்்ற ்படசத்தில், 
அதுவும் இந்தியநா ்்பநான்்ற ஏற்்றத்தநாழவுகள 
நில்றந்த ்நாடடில் சமூக ஏற்்றத்தநாழவுகளில் 
அதிகம் கவனம் ஹசலுத்த்ப்டநாமல் இந்த அறிகலக 
தயநாரநாகி உள்ளது. குறிப்பநாக அறிகலகயில் எந்த 
இ ்ட த் தி லு ம்  ஹ ்ப ண் க ளு க ஹக ன ் வ நா 
குழந்லதகளுகஹகன்வநா பிரத்தி்யகச் 
ஹசயல்திட்டஙகள எதுவும் இல்லல, கநாலநிலல 
மநாற்்றத்தினநால் அதிகம் ்பநாதிககப்ப்டப்்பநாகும் 
ஹ்பண்களும் குழந்லதகல்ளயும் ்பற்றி ஒரு வரி 
கூ்ட இல்லநாத ஹசயல் திட்டமநாக இது இருககி்றது.

  சமீ்ப கநாலஙக்ளநாக உலகத்தின் ்பல்்வறு 
்பகுதிகள ஹவப்ப அலலக்ளநால் ்பநாதிககப்படடு 
வரும் இந்தச் சூழலில் ஹவப்ப அலலகள மற்றும் 
‘ஹவட ்பல்ப ஹ்டம்்ப்ரச்சர்’ ்பநாதிபபுகளில் 
இருந்து மககல்ளப ்பநாதுகநாககும் ஹசயல்திட்டஙகள  
எதுவும் குறிபபி்டப்ப்டவில்லல.

 ஹசன்லனயில் கநாலநிலல மநாற்்றத்லதத் 
தடுகக்வநா தகவலமத்துக ஹகநாள்ள்வநா 
திட்டஙகள இல்லநாததன் கநாரணமநாகத்தநான் 
ஹசன்லனக கநாலநிலல ஹசயல்திட்ட அறிகலக 
உருவநாககப்படுகி்றது ஆனநால், புதிய திட்டஙகல்ள 
உருவநாககநாமல் ஏற்கன்வ திட்டமி்டப்படடுள்ள 
்கர்பபுர வநாழவி்ட ்மம்்பநாடடு வநாரியத்தின் 
திட்டஙகளும், குடிலச மநாற்று வநாரியத்தின் 
திட்டஙகளும், ஹ்பநாதுப்பணித்துல்றயின் ஹவள்ள 
நீர் வடிகநால் திட்டஙகளும், மத்திய மநாநில 
அரசுக்ளநால் ஏற்கன்வ அறிவிககப்பட்ட சில 
திட்டஙகளும் கநாலநிலல மநாற்்றத் தடுபபு மற்றும் 
தகவலமபபு  ்்டவடிகலகக்ளநாக இந்த 
அறிகலகயில்  கணககு கநாட்டப்படடுள்ளன. 
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அதிலும் குறிப்பநாக 2030ம் ஆண்டுககுள  
ஹ்பட்ரநாலில் 20% எத்தனநால் கலககும் ஒன்றிய 
அரசின் திட்டமும் இதில் ் சர்ககப்படடுள்ளது. 
ஹ்பட்ரநாலில் 20% எத்தனநால் கலப்பதினநால் 
எவவ்ளவு ்பசுலம இல்ல வநாயுககள குல்றயும் 
என்்பதற்கநான தரவுகள இச்ஹசயல்திட்டத்தில் 
இ்டம்ஹ்ப்றவில்லல. எத்தனநால் உற்்பத்திககுத் 
்தலவயநான இலடசககணககநான ்டன்  
மூலபஹ்பநாருடகல்ள உற்்பத்தி ஹசய்யவும், அதன் 
்்பநாககுவரத்திற்கும், அலத சுத்திகரிககப்பட்ட 
எத்தனநாலநாக மநாற்றும் ் ்பநாதும் எந்த அ்ளவிற்குப  
்பசுலம இல்ல வநாயுககள ஹவளி்யறும் என்்ற 
ஆய்வுகள  ் மற்ஹகநாள்ளப்ப்டநாமல்  ஹ்பட்ரநாலில் 
எத்தனநால் ் சர்ககும் திட்டத்திலனக கநாலநிலல 
மநாற்்றத் தணிபபு ்்டவடிகலகயநாக முன்ஹமநாழிவது 
சரியநான அறிவியல் ்பநார்லவயநாகத் ஹதரியவில்லல.

 க்டல்நீர் மட்ட உயர்வநால் ஹசன்லனயில் 
உள்ள  குடிலசப்பகுதிகளில் 17% குடிலசப்பகுதிகள 
்பநாதிககப்படும், கிட்டத்தட்ட 2.6 இலடசக 
குடிலசப ்பகுதியில் வநாழும் மககள ்பநாதிககப்ப்டப 
்்பநாவதநாக அறிகலகத் ஹதரிவித்துள்ளது. 
அ்த்்பநால ஹ்பரும் ஹவள்ளம் ஏற்்படும் ஹ்பநாழுது 
ஹசன்லனயின் 68.1% குடிலசப ்பகுதிகள 
்பநாதிப்பல்டயும் எனவும் ஹசன்லனயில் உள்ள 
குடிலசப ்பகுதிகளில் 27% வீடுகளில் ஆஸ்பஸ்டநாஸ 
்மற்கூலரக்ளநாக இருப்பதநாகவும் திட்ட 
அறிகலகயில் ஹதரிவிககப்படடுள்ளது. ்மல் 
ஹசநான்ன ்பநாதிபபுககுள்ளநாகப  ் ்பநாகும் குடிலசப 

்பகுதி மககல்ளப ்பநாதுகநாகக அவர்கல்ள ்வறு 
இ்டஙகளுககு மநாற்றும் திட்டம் உள்ளதநாகத் 
ஹதரிவிககப்படடுள்ளது.  ஆனநால், ஹசன்லனக 
குடிலசப ்பகுதிகல்ள கநாலி ஹசய்து அப்பகுதி 
மககல்ள ்கரத்திற்கு ஹவளி்ய குடியமர்த்த 
ஏற்கன்வ ்்டந்துவரும் திட்டஙகளுககநான 
கநாரணமநாக்வ கநாலநிலல மநாற்்றம் இஙகு 
கநாட்டப்படடுள்ளது என்்ற சந்்தகம் எழுகி்றது. 
க்டந்த 20 ஆண்டுகளில் மடடும் இது ்்பநால 
1.7லடசம் குடிலச வநாழ மககள ஹசன்லனலய 
விடடு ஹவளி்ய துரத்தப்படடுள்ளனர் என்்பது 
குறிபபி்டத்தககது. குடிலச ்பகுதி மககல்ள 
இ்டஹ்பயர்ககும்  ஹ்பநாழுது அவர்கள 
வநாழவி்டத்திற்கு அருகநாலமயி்லநா அல்லது 
அவர்கள விரும்பும் இ்டத்திற்்கநா மநாற்றிக 
குடியமர்த்த ்வண்டும். இது ்்பநான்்ற சமூகப 
்பநார்லவயின்லம இச்ஹசயல் திட்டத்தின் 
குல்ற்பநா்டநாக உள்ளது.

 ஹசன்லன கநார்்பன் சமநிலலலய 
எடடுவதற்கு அனல் மின் நிலலயஙகல்ளத் 
தவிர்த்து விடடு   100% புதுபபிககத்தகக ஆற்்றலலக 
ஹகநாண்டு மின் உற்்பத்தி ஹசய்யப்ப்ட ் வண்டும்  
என்று இந்த அறிகலகயில் கூறியிருப்பது 
வர்வற்கத்தககது. ஆனநால், அதற்கநான 
வழிமுல்றகள குறிபபி்டப்ப்டவில்லல.

 ஹசன்லனயில் ்பசுலம இல்ல வநாயுககளின் 
ஹவளி்யற்்றத்தில் ஹ்பரும் ்பஙகு வகிப்பது  
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வ்டஹசன்லன மற்றும் வல்லூர் அனல் மின் 
நிலலயஙகள தநான், என்வ இந்த இரண்டு அனல் 
மின் நிலலயஙகளும் எவவ்ளவு ்பசுலம இல்ல 
வநாயுககல்ள ஹவளி்யற்றுகின்்றன என்்ற 
தரவுகல்ளயும், ஹசன்லனலய அனல் மின் 
நிலலயம ற்்ற ்பகுதியநாக மநாற்றுவதற்கநானக கநால 
அ்ளவுக்்ளநாடு கூடிய ஹசயல் திட்டலதயும் இந்த 
ஹசன்லனக கநாலநிலல மநாற்்ற திட்டத்தில் ் சர்கக 
்வண்டும் என்்பதலன பூவுலகின் ்ண்்பர்கள 
சநார்்பநாக ் கடடுகஹகநாளகி்்றநாம்.

 ஹசன்லனயின் தி்டககழிவு ் மலநாண்லமத் 
திட்டத்தில் ‘குபல்பயிலிருந்து ஆற்்றல்’ ஹ்பறுதல் 
ம ற்றும்  ‘ ச நா ம் ்பல நா ககி கள ’  ் ்ப நான்்ற 
ஹ த நா ழி ல் நுட ்ப ங க ள  முன்ஹம நா ழி ய ப 
்படடிருககின்்றன. கநார்்பன் ல்ட ஆகலசடு 
உமிழலவக குல்றப்பது ்பற்றிய திட்டஙகளுககநான 
அறிவிபபில் உமிழலவ அதிகரிககும் இந்தத் 
ஹதநாழில்நுட்பஙகள இ்டம்ஹ்பற்றிருப்பது 
அதிர்ச்சியளிப்பதநாக இருககி்றது. குறிப்பநாக WTE 
எனப்படும் கழிவிலிருந்து ஆற்்றல் ஹ்பறும் 
ஹ த நாழில்நுட்பம்  மூலம்  ஹ்ப ்றப்படும் 
மின்சநாரமநானது, உலகின் மிக அதிக உமிழவுககுக 
கநாரணமநாகவும் அ்த்்ரத்தில் ஐபிசிசி 
அறிகலகயின்்படி உ்டனடியநாகக லகவி்டவும் 
்வண்டியதுமநாக  இருககும்  நிலககரி 
மின் ச நா ர த் லதவி்ட  அதி க  உமி ழலவ 
ஏற்்படுத்து்பலவயநாக இருககின்்றது. கூடுதலநாக 
இவற்றிலிருந்து கநார்்பன் ல்ட ஆகலசடு 
மடடுமின்றி ்பல்்வறு ்ச்சுவநாயுககள 
ஹவளிவருவதும், இவற்றின் ‘fly ash’ மற்றும் ‘bottom 

ash ’ ்்பநான்்றலவ ்ச்சுத் தன்லம்யநாடு 
இரு ப ்பல த யு ம்  ்ப ல் ்வறு  ஆய்வு கள 
ஹமய்பபித்திருககின்்றன. Pyrolysis, Plasma, Gasifi-
cation என ஹவவ்வறு ஹ்பயர்களில் ஹசநால்லப்படும் 
ஹவவ்வறுவிதமநான குபல்ப சநாம்்பலநாககிகள 
எலவயும் இந்தப பிரச்சிலனகளுககு விதிவிலககு 
அல்ல .  குபல்பகல்ளச் சநாம்்பலநாககும் 
ஹதநாழில்நுட்பஙகள அதிக வ்ளஙகல்ள எரித்து 
அழிப்பலவய நா கவும் ,  அதிக  ஹ சலவு 
பிடிப்பலவயநாகவும் குறிப்பநாக ஆற்்றல் உற்்பத்தி 
ஹசய்யும் நிலலயஙகள ஹதநா்டர்ந்து குபல்ப 
்தலவப்படு்பலவயநாகவும் இருககின்்றன. 
சூழலலப ்பநாதுகநாகக ‘கழிவில்லநா நிலல’லய (zero 
waste)  ்்நாககி ்கர்வண்டிய சூழலில் தன் 
இயககத்துககு அதிக அ்ளவில் குபல்பகள 
்தலவப்படும் அதிக உமிழவும் ்ச்சுககல்ளயும் 
உருவநாககும்  ஒரு  உடகட்டலமபல்ப 
முன்ஹனடுககத் திட்டமிடுவது அறிவு்டலமயல்ல.

இந்த அறிகலகயநானது கநாலநிலல மநாற்்றத்தின் 
அ்பநாயஙகள குறித்த ்பல்்வறு தரவுகல்ளக 
ஹகநாண்டிருப்பது வர்வற்கத்தககது. நீண்்ட 
்நாடக்ளநாகத் தஙகள வநாழவநாதநாரஙகல்ளப 
்பநாதுகநாககப ்்பநாரநாடிவரும் விளிம்புநிலல 
மககளும், சுற்றுச்சூழலலப ்பநாதுகநாககச் 
ஹசயல்்படடு வரும் சூழலியல் அலமபபுகளும் 
கூறி வந்த விஷயஙகள அலனத்லதயும் அர்ச 
இந்த அறிகலகயில் ஹதரிவித்திருப்பது ஆறுதல் 
அளிககி்றது.

எனினும், கநாலநிலல மநாற்்றத்தின் தீவிரமநானது 
்நாளுககு்நாள அதிகரித்து வரும் நிலலயில் இது 

்்பநான்்ற ஹசயல்திட்டஙகல்ள 
உருவநாககும் ஹ்பநாழுது அலனத்துத் 
தரப்பட்ட மககளின் கருத்லதயும் 
் க ட ்ட றி ந் து  இ ல த 
அலனவரு க க நான  ஹ ச ய ல் 
திட்டமநாக ்ல்டமுல்ற ்படுத்துவலத 
அரசு உறுதிஹசய்ய்வண்டும்.

இந்தச் ஹசன்லனக கநாலநிலல 
ஹசயல்திட்ட வலரவு அறிகலக 
மீது அக்்டநா்பர்2 6ம் ்ததி 
வலர chennaiclimateactionplan@
gmail.com என்கி்ற மின்னஞசல் 
வநாயிலநாகப ஹ்பநாது மககள கருத்து 
ஹதரிவிககலநாம்.
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மனி் குலததின் ்கறடசிப் படி

கா லநிலல மநாற்்றம் குறித்து ்நாம் 
ஹதநா்டர்ச்சியநாகப ்படித்்தநா, ் கட்்டநா ஹதரிந்து 
ஹகநாண்டு வருகி்்றநாம். கநாலநிலல மநாற்்றத்திற்கு 
மனித ஹசயற்்பநாடுகள தநான் கநாரணம் என்று கூறி 
வரும் ்நாம், பூமியின் 450 ்கநாடி ஆண்டுகள 
நீ்ளமநான வரலநாற்றில் ‘கநாலநிலலயில் மநாற்்றம்’ 
என்்பது இப்்பநாது தநான் ஏற்்படுகி்றதநா? என்று 
்கட்டநால் ்ம் தலல இ்டபபு்றமிருந்து 
வலபபு்றமநாகத் திரும்பும். பூமியின் வரலநாற்றில் 
முதல் 200 ்கநாடி ஆண்டுகளில் எந்தஹவநாரு 
உயிரினமும் ் தநான்்றவில்லல. அடுத்த 250 ் கநாடி 
ஆண்டுகளில் ஐந்து முல்ற முற்ஹ்றநாழிபபுககள 
நிகழந்துள்ளன. அ்த்்பநால ஐந்து முல்ற 
்பனியுகமும் ஏற்்படடுள்ளது. ஹதநா்டர்ச்சியநாகப 

்பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுககு எரிமலல ஹவடிபபு 
்்பநான்்ற நிகழவுகளும் நிகழந்துள்ளன. பூமியின் 
இத்தலன ்கநாடி ஆண்டுகநால ்பயணத்தில் 
தட்பஹவப்பநிலல என்்பது ஒரு்்பநாதும் சீரநானதநாக 
இருந்தது இல்லல. இந்தச் சமநிலலயற்்ற 
தட்பஹவப்பநிலலகள தநாம் முற்ஹ்றநாழிபபுகளுககுக 
கநாரணமநானதநாகவும் இருந்துள்ளது. க்டந்த 11,000 
ஆண்டுகளுககு முன் முடிந்த குறுகிய கநாலக 
கல்டசிப ்பனிககநாலத்திற்குப பின், அடலநாண்டிக 
ஹ்பருஙக்டலில் ஏற்்பட்ட ஹவப்ப மநாறுதல் வ்ட 
்பருவகநாலத்லத வலுவல்டவதற்கு வழிஹசய்தது. 
இந்த மநாற்்றம் மனிதக  கூட்டம் ஓரி்டத்தில் தஙகி 
உணவுகல்ள உற்்பத்தி ஹசய்ய ஏற்்ற சூழலல 
உருவநாககியது.

இன்று வலர கநாலநிலலயில் எந்தஹவநாரு 

ய�ோயகஷ் போர்த்திபன்
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Source: SCMPமநாற்்றமும் (மனித ஹசயற்்பநாடடின் வில்ளவுகல்ளத் 
தவிர்த்து) இல்லநாமல் இத்தலன ஆண்டு கநாலம் 
அதநாவது க்டந்த ்பத்தநாயிரம் ஆண்டுக்ளநாகச் 
சீரநான கநாலநிலல நிலவி வந்துள்ளது.  இந்தக 
கநாலநிலல உருவநாகப ்பல கநாரணிகள இருந்தன. 
மலலகளின் இருபபி்டம் மற்றும் அலமபபு, க்டல் 
நீ்ரநாட்டம் (ocean current),தட்பஹவப்பநிலல, 
மலழககநாடுகள எனப ்பல இவற்றில் அ்டஙகும். 
இலவ அலனத்தும் ்சர்ந்து சீரநான கநாலநிலல 
உருவநாகவும், இத்தலன ஆண்டு கநாலமநாக அது 
நிலலத்து இருககவும், மனித சமுகம் ்பரிணமிககவும் 
உதவியநாய் இருந்தன. ஆனநால், தற்்்பநாது இந்தக 
கநாரணிகள அவற்றினுல்டய நிலலகளில் இருந்து 
மநாறுதல் அல்டய ஆரம்பித்துள்ளன. இந்தக 
கநாரணிகளில் மநாற்்றம் நிகழும் ்்பநாது, 
கநாலநிலலயில் ஹ்பரும் அ்ளவிலநான மநாற்்றத்லத 
அலவ ஏற்்படுத்துகின்்றன. இந்த உயிர்ச் சூழலும், 
்பல்லுயிர்த்தன்லமயும் உருவநாகக கநாரணமநாய் 
இருந்தது தற்்்பநாது நிலவுகி்ற கநாலநிலல்ய 
ஆகும். அந்தக கநாலநிலலயில் மநாற்்றம் ஏற்்படும் 
்்பநாது, இவவுயிர்ச் சூழலில் ஹ்பரும்ளவு மநாற்்றம் 
ஏற்்படும்.

்பன்னநாடடு ஆய்வநா்ளர்கள தற்்்பநாது 9 
முககிய கநாரணிகல்ளப ்படடியலிடடுத் 
,தட்பஹவப்பநிலல உயர்வினநால் அவற்றில் 
ஏற்்படும் மநாற்்றஙகள, ் நாம் சந்திககும் கநாலநிலல 
மநாற்்றத்லத மிகத்தீவிரமநானதநாக மநாற்றும் என்று 
எச்சரித்துள்ளனர். இந்த 9 கநாரணிகளும் 
முழுலமயநாக தன் நிலலகளில் இருந்து இன்னும் 
மநா்றவில்லல. எனினும், அலவ அலனத்தும் தன் 
நிலலகளில் இருந்து மநாறும் கட்டத்தின் கல்டசி 
்படியில் இருககின்்றன. இந்த நிலலலய ‘உச்சப 
புளளி’ (T ipp ingPoin t s ) என்று அவர்கள 
வலரயறுத்துள்ளனர். ்பனிப்பநால்றகள உருகுதல், 
ஆ ஸ தி ் ர லி ய நா  ்ப வ ்ள ப ்ப நா ல ்ற க ள 
அழிதல்,அ்மசநான் கநாடுகள அழிதல், ்பருவகநாலத் 
தன்லம மநாறுதல் ் ்பநான்்றலவ உச்சப புளளிகளில் 
அ்டஙகும். இலவ சஙகிலித் ஹதநா்டர் ்்பநால் 
ஹசயல்்ப்டக கூடியலவ. இவற்றில் ஏ்தனும் ஒன்று 
அழிந்தநால் அது மற்ஹ்றநான்று அழிய வழிவகுககும். 
எந்ஹதந்தக கநாரணிகள அதன் இயல்புத் 
தன்லமயில் இருந்து முரண்்படும் நிலலயில் 
உள்ளது எனச் சுருககமநாகப ்பநார்ப்்பநாம்.

ஆர்கடிக பனிமறல

ஆர்கடிக ்பகுதி பூமியின் பி்ற ்பகுதிகல்ளக 

கநாடடிலும் இரண்டு முதல் மூன்று ம்டஙகு 
அதிகமநாக ஹவப்பமநாகி வருகி்றது. புவி 
ஹவப்பமயமநாதலநால் இந்தப ்பகுதியில் உள்ள 
்பனிப்பநால்றகள ்வகமநாக உருகி,  க்டலில் 
கலரந்து வருகின்்றன. க்டல் ்பகுதியநானது அதிக 
ஹவப்பத்லத உளவநாஙகிக ஹகநாளளும் தன்லம 
ஹகநாண்்டது. உலகத் தட்பஹவப்பநிலல 1.5ͦ C 
உய ர் ந் த நால்  ஆர்கடிக  ்பகுதி  அதன் 
இயல்புத்தன்லமலய இழந்துவிடுஹமன்று 
எச்சரிககின்்றனர் ஆய்வநா்ளர்கள.

கிரீன்லாநது பனிக்கடடி உருகு்ல்

பூமியில் இரண்்டநாவது அதிக அ்ளவு 
்பனிப்பநால்றகல்ளக ஹகநாண்்டது கிரீன்லநாந்து 
்பகுதி. இஙகுள்ள ்பனிப்பநால்றகள ஹமநாத்தம் 
உருகினநால் உலக அ்ளவில் க்டல்நீர் மட்டம் 7.2மீ  
வலர உயரும். ஆர்கடிக ்பகுதியில் ஹவப்பம் 
அதிகரிப்பதநால் கிரீன்லநாந்து ்பனிககடடிகள 
்வகமநாக உருகி வருகின்்றன. ் மலும் கிரீன்லநாந்தில் 
உள்ள ்பனிப்பநால்றகள உருகி நிலப்பகுதிகள 
ஹவப்பம் அல்டவதநால், மீதமுள்ள  ்பனிப்பநால்றகள 
60% ்வகத்தில் உருகத் ஹதநா்டஙகியிருககின்்றன. 
கிரீன்லநாந்து ்பனிககடடிகள எல்லநாம் உருகி நீரநாய் 
மநாறுவதநானநால் அடலநாண்டிக ஹ்பருஙக்டலின் 
நீ்ரநாட்ட்ம ்பநாதிககும்.

மனி் குலததின் ்கறடசிப் படி
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அடலாணடிக பமரி்டானியல் சுழல் 
(Atlantic Meridional Out turning  

Circulation)

AMOC என்று ஆய்வநா்ளர்க்ளநால் அலழககப்படும் 
இந்த நீ்ரநாட்டம் ஹதற்குப ்பகுதியில் இருந்து 
ஹவப்பத்லத கிரீன்லநாந்து வலர ஹகநாண்டு 
ஹசல்கி்றது. இந்த நீ்ரநாட்டத்தினநால் தநான் 
ஐ்ரநாப்பநா மற்றும் வ்ட அஹமரிககப ்பகுதிகளில் 
மலழ ஹ்பநாழிகி்றது. இந்த ஹவப்பமிகுந்த நீ்ரநாட்டம் 
வ்டககு ்்நாககிச் ஹசல்ல, ஹசல்லக குளிர்ந்து, 
அ்டர்த்தி அதிகம் ஹ்பற்று ஆழமநாய்ச் ஹசன்று 
பின் ஹதற்கு ் ்நாககிப ்பயணிககி்றது. கிரீன்லநாந்தில் 
்பனிககடடிகள உருகி ் ன்னீரநாய்க கலப்பதனநால் 
அடலநாண்டிக ஹ்பருஙக்டல் நீ்ரநாட்டம் 
வலுவிழககி்றது. இது க்டந்த 50 ஆண்டுகளில் 
15%வலுவல்டந்து விட்டது. ்மலும் இலவ 
்பருவமலழக கநாலத்தில் ஹ்பரும் மநாற்்றத்லத 
உருவநாககுவ்தநாடு, உலகம் முழுகக கநாலநிலலயில் 
ஹ்பரும் ்பநாதிபல்ப ஏற்்படுத்தும். ்மலும் 
வ்டஅஹமரிககநாவின் கிழககுக க்டற்கலரப ்பகுதி 
மற்றும் ஐ்ரநாப்பநாவின் ்மற்குப ்பகுதிகளில் 
முழுவதும் ்பனிப ்ப்டர்ந்த ்பகுதிக்ளநாக மநாறிவிடும். 
்மலும் இப்பகுதிகளில் மலழபஹ்பநாழிவில் 
ஹ்பரிதும் ்பநாதிபல்ப ஏற்்படுத்தும்.

பருவமறழக ்காலம்

்பருவமலழக கநாலம் என்்பது மனித சமூகம் 
இத்தலன ஆண்டுக்ளநாக நிலலஹ்பற்று வநாழ மிக 
முககியமநானதநாக இருககின்்றது. உலகத்தின் 
ஹ்பரும்்பநாலநான உணவு உற்்பத்தி ்பருவமலழக 
கநாலஙகல்ள ்ம்பி்ய உள்ளது. குறிபபிடடுச் 
ஹசநால்ல்வண்டும் என்்றநால் ஆபரிககப ்பருவ 
மலழயும், இந்தியப ்பருவமலழயும் மிக முககியப 
்பருவ மலழக கநாலஙக்ளநாகும்.

்மற்கு ஆப்ரிக்கப் பருவமறழ மாற்றம்

ஆபரிகக நிலவியல் அலமபபும் கநாலநிலல 
அலமபபும் மிகவும் சிககல் வநாய்ந்தலவ. 
ஏஹனனில், ஆபரிககநா வ்டககு மற்றும் ஹதற்கு 
அலரக்கநா்ளப ்பகுதியில் அலமந்துள்ளது. அஙகு 
ஒ்ர ் ்ரத்தில் ் கநால்டக கநாலமும் நிலவும், ்பனிக 

கநாலமும் நிலவும்.்மற்கு ஆபரிககப ்பருவமலழ, 
்மற்கு ஆபரிககநா மற்றும் சநா்ெல் ்பகுதிககு 
மலழபஹ்பநாழிலவக ஹகநாண்டு வரும் . 
அடலநாண்டிக ஹ்பருஙக்டல் ்பகுதியில் ்ன்னீர் 
அதிகமநாகக கலப்பதநால் ்மற்கு ஆபரிககப 
்பருவமலழ மநாற்்றம் அல்டகி்றது. கல்டசி 
்பனியுகக கநாலத்தின் மநாதிரிலயக (sample) 
ஹகநாண்டு ஆய்வு ஹசய்ததில், அடலநாண்டிக 
ஹ்பருஙக்டலில் ்ன்னீர் அதிகரித்தநால் ்மற்குப 
்பருவமலழயில் ்பநாதிபல்ப ஏற்்படுத்தும் என்று 
ஹதரியவந்துள்ளது. இது ‘Younger Dryas’ என்று 
குறிபபி்டப்படும் சிறிய ்பனியுகக கநாலத்தின் 
மநாதிரியிலும் புலப்படுகி்றது.

இநதிய பருவமறழ மாற்றம்

இந்திய ்பருவமலழக கநாலம் இமயமலல 
்தநான்றியதற்குப பின் உருவநான்த. இந்தியநா, 
்பருவ மலழ மூலம் 70% மலழலயப ஹ்பறுகி்றது. 
இன்னும் சில ்பகுதிகளில் 90% மலழலயப 
ஹ்பறுகி்றது. இந்திய விவசநாயம் முழுகக முழுககப 
்பருவ மலழலய ் ம்பி்ய இருககின்்றது. வ்டககு 
அலரக்கநா்ளப ்பகுதியில் குளிர் கநாலமநாக 
இருககும் ்்பநாது , ஹதற்கு அலரக்கநா்ளப 
்பகுதியில் ் கநால்டககநாலம் இருககும். அப்்பநாது, 
இந்தியப்பரபபின் ் மல் உள்ள கநாற்று, வ்டகிழககுப 
்பகுதியில் இருந்து உலர்கநாற்ல்றக ஹகநாண்டு வரும். 
ஹதற்கு அலரக்கநா்ளப ்பகுதியில் குளிர்கநாலம் 
நிலவும் ் ்பநாது, வ்டஇந்தியப ்பகுதி, திஹ்பத்தியப 
்பகுதி மற்றும் அதன் சுற்று வட்டநாரப ்பகுதிகள 
விலரவில் ஹவப்பமல்டந்து, அழுத்தத்லத 
ஏற்்படுத்தும். இந்த அழுத்தத்தின் கநாரணமநாக 
இந்தியப ஹ்பருஙக்டல் ்பகுதியில் இருந்து குளிர்ந்த 
கநாற்று ஹதன்்மற்குத் திலசயில் வ்டஇந்தியப 
்பகுதிககுச் ஹசல்லும். இவவநாறு தநான் இந்தியப 
்பருவமலழ ஹசயல்்படடு வருகி்றது. ஆசிய 
நிலப்பகுதி மற்றும் இந்தியப ஹ்பருஙக்டலின் 
அழுத்தம்தநான், ்பருவமலழககு அடிப்பல்டயநாக 
வி்ளஙகுகி்றது. ்மலும் தட்பஹவப்பநிலலயில் 
மநாற்்றமும் அல்லது இந்தியப ஹ்பருஙக்டலில் 
நீரநாவியநாதலில் ஏற்்படும் மநாற்்றமும், ்பருவ 
மலழயின் அ்ளலவ மநாற்றிவிடும். உலக 

்மற்கு அணடார்டிக்கா பகுதி முழுவதும் ்கடலுககு அடியில் உள்ள பாறற்களுககு ் மல் 
அறமநதுள்ளது. இந்ப் பனிக்கடடி்கள் அறனததும், ்கடல் பவப்பததின் ் நரடித ப்ாடர்பில் 

உள்ளறவ. என்வ இப்பகுதியில் மீள முடியா் அளவில் பாதிப்றப ஏற்படுததும்.
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ஹவப்பமயமநாதலநால் நிலப்பகுதியில் ஹவப்பம் 
அதிகரிகக, அதிகரிகக ஆசிய நிலப்பகுதி மற்றும் 
இ ந்தியப  ஹ ்பருங க்டலின்  அழுத் தம் 
வலுவல்டயும்[2]. இது தீவிர மலழப ஹ்பநாழிவுககு 
வழிகுககும்.

அ்மொன் மறழக்காடு்கள்

ஹதன் அஹமரிககநாவின் 9 ்நாடுகளில் 
விரிந்துள்ளது அ்மசநான் மலழககநாடு. அ்மசநான் 
்பகுதியில் க்டந்த 12 ஆண்டுகளில் 100 ஆண்டுகளுககு 
ஒரு முல்ற ஏற்்ப்டககூடிய வ்றடசி மூன்று முல்ற 
ஏற்்படடுள்ளது. அ்மசநான் ்பகுதிகளில் அதிகரித்த 
தட்பஹவப்பநிலல, அப்பகுதியின் மலழயின் 
அ்ளலவப ்பநாதித்த்தநாடு, மரஙகளில் 
இருந்தும் நீர் ஆவியநாதல் முல்ற அழித்து 
வருகி்றது. இது அ்மசநான் ்பகுதியின் 
மலழலயப ஹ்பரும்ளவில் ்பநாதிககி்றது. 
்மலும், கநா்டழிபபு ்்பநான்்ற நிகழவுகள 
மலழயின் அ்ளவு குல்றவதில் ஹ்பரும் 
்பஙகநாற்றி வருகி்றன. இத்தலன ஆண்டுக்ளநாக 
கநார்்பலன உளவநாஙகிக ஹகநாண்டு இருந்த 
அ்மசநான் கநாடுகள, இப்்பநாது கநார்்பலன 
ஹவளி்யற்றிக ஹகநாண்டு இருககி்றன. 
அதநாவது கநார்்பலன உறிஞசுவலத வி்ட 
அலதத் தநாவரஙகள சிலதவல்டயும் ் ்பநாதும் 
எரிககப்படும்்்பநாதும் ஹவளி்யறும் 
க நா ர் ்பனின் அ்ளவு  அ்மச நானில் 
அதிகரித்திருககி்றது. உலகத் தட்பஹவப்பநிலல 
2C ் மல் உயரும் ் ்பநாது, அ்மசநான் கநாடுகள, 
ஆஙகநாங்க மரஙகள கநாணப்படும் புற்கள 
ஹகநாண்்ட ‘சவன்னநா’ ்பகுதிக்ளநாக மநாறிவிடும்.

்மற்கு அணடார்டி்கா பனிக்கடடி்கள் 
உருகு்ல்

டரநான்ஸ அண்்டநார்டிக மலலத்ஹதநா்டர், 
அண்்டநார்டிகநா ்பகுதிலய ் மற்கு மற்றும் கிழககு 
அண்்டநார்டிகநா  எனப பிரித்துள்ளது . 
தட்பஹவப்பநிலல  உயர்வநால்  அதிக 
்பநாதிபபுககுள்ளநாகும் நிலலயில் உள்ள ்மற்கு 
அண்்டநார்டிகநா, கிழககு அண்்டநார்டிகநா ்பகுதிலய 
வி்ட அ்ளவில் சிறியதநாகும். இந்தப ்பனிப்பநால்றகள 
உருகும் ்்பநாது, அலவ உலக அ்ளவில் க்டல்நீர் 
மட்டத்லத 3.3 மீ அ்ளவிற்கு உயரச் ஹசய்யும். 
்மற்கு அண்்டநார்டிககநா ்பகுதி முழுவதும் 
க்டலுககு அடியில் உள்ள ்பநால்றகளுககு ்மல் 
அலமந்துள்ளது. இந்தப ்பனிககடடிகள 
அலனத்தும், க்டல் ஹவப்பத்தின் ்்ரடித் 

ஹதநா்டர்பில் உள்ளலவ. என்வ இப்பகுதியில் 
மீ்ள முடியநாத அ்ளவில் ்பநாதிபல்ப ஏற்்படுத்தும். 
்மலும், அடலநாண்டிக ஹ்பருஙக்டலில் நீ்ரநாட்டம் 
வலுவிழககும் ்்பநாது, அலவ வ்டககு ்்நாககிக 
ஹகநாண்டு ஹசன்்ற ஹவப்ப நீ்ரநாட்ட சஙகிலி 
உல்டயும்.  இந்த ஹவப்ப நீ்ரநாட்ட சஙகிலி 
உல்டயும் ் ்பநாது பூமத்திய ் ரலகப ்பகுதியிலும், 
ஹதன் ்பகுதியிலும் ஹவப்பத்லத அதிகரிககும். 
ஹதற்குப ்பகுதியில் ஹவப்பம் அதிகரிககும் ் ்பநாது, 
அலவ அண்்டநார்டிகநாவில் உள்ள ்பனிப்பநால்றகள 
உருகுவதற்கு  ஹ்பரிதும் வழிவகுககின்்றன.

உறறபனி (Permofrost)அழி்ல்

உல்ற்பனி என்்பது நிலத்தின் கீழ உல்றந்த 
்பனிப்பநால்றகல்ளக ஹகநாண்்ட ்பகுதிகள ஆகும். 
வ்ட அலரக்கநா்ளத்தில் லசபீரியநா, அலநாஸகநா, 
வ்டககு கன்டநா, திஹ்பத்தியப ்பகுதியில் உள்ளது. 
ஹ தன் அலரக்க நா்ளப  ்பகுதிகளிலும் 
உல்ற்பனியநானது அண்்டநார்டிகநா, நியூசிலநாந்து, 
ஹதற்கு ஆல்பஸ மலலத்ஹதநா்டர் ்்பநான்்ற 
்பகுதிகளில் உள்ளது. இலவ ்பல ஆயிரம் 
ஆண்டுக்ளநாக மககிய ஹசடிகள மற்றும் 
விலஙகுகளில் இருந்து ஹவளி்யறிய கநார்்பனு்டன் 
உல்றந்த ்பகுதிக்ளநாக உள்ளது. தற்்்பநாது 
வளிமண்்டலத்தில் உள்ள கநார்்பன் அ்ளலவ வி்ட 
இரும்டஙகு, இந்த உல்ற்பனி ்பகுதியில் உள்ளது. 
உலக ஹவப்பமயமநாதல் அதிகரிககும் ் ்பநாது, இந்த 
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உல்றந்த ்பகுதிகள அலனத்தும் கலரகி்றது. 
உல்ற்பனி கலரந்தநால் அதிலிருந்து ஹவளி்யறும் 
கநார்்பன் ல்ட ஆகலசடு நிலலலமலய இன்னும் 
்மநாசமநாககும்.

்பாரியல் ்காடு்கள்

வ்ட அலரக்கநா்ளப ்பகுதிகளில் குளிர்ந்த 
சூழலலக ஹகநாண்்ட கநாடுகல்ளக கநாணலநாம். 
இககநாடுகளில் கடும் குளிலரத் தநாஙகிக ஹகநாளளும் 
தன்லம ஹகநாண்்ட மரஙகள வ்ளரும். வ்ட 
அஹமரிககநா, வ்ட ஐ்ரநாப்பநா மற்றும் வ்ட ஆசியப 
்பகுதிகளில் இலவ விரிந்துள்ளது. உலகக 
கநாடுகளின் ஹமநாத்த அ்ளவில் 30% ்்பநாரியல் 
கநாடுகள ஆகும். இககநாடுகளில் உள்ள ஹசடிகளும், 
மரஙகளும், விலஙகுகளும் இயற்லகயி்ல ் தநான்றி, 
இச்சூழலுககு ஏற்்ற ஒற்ல்றத் தன்லமயுல்டயதநாக 
இருககும்.  நிலப்பகுதியில் உள்ள கநார்்பனில் 
மூன்றில் ஒரு ்பஙகிற்கும் ்மல் உல்ற்பனியில் 
உள்ளது. உலக சரநாசரி ஹவப்பத்லத வி்ட 2 ம்டஙகு 
இப்பகுதியில் ஹவப்பம் வீசி வருவதநால் இஙகுள்ள 
மரஙகள ் ்நாய்களுககும், இனபஹ்பருககத்திற்கும், 
கநாடடுத்தீககும் அதிகம் ்பநாதிபபுககுள்ளநாகும் 
நிலலயில் உள்ளன.

பவளத திடடு்கள் அழி்ல்

்பவ்ளத் திடடுகள, உயிர்ப்பன்லமயச் சூழலுககு 
மிகவும் முககியத்துவம் வநாய்ந்த ்பகுதியநாக 
வி்ளஙகுகி்றது .  இஙகு கூ்றப்பட்ட ்பல 

அலமபபுகளில் உச்சப புளளி அ்ளலவ ்பவ்ளத் 
திடடுகள ஏற்கன்வ க்டந்து விட்டன. அதிகரிககும் 
ஹவப்பம், க்டல் அமிலமநாதல், தீவிரப புயல்களின் 
எண்ணிகலக அதிகரிப்பது, க்டல்மட்ட 
உயர்வினநால் அதிகரிககும் ்படிவுகள ஆகியலவ 
்பவ்ளப்பநால்றகள அழிய முககிய கநாரணிக்ளநாகத் 
திகழகின்்றன. ்பவ்ளப்பநால்றகள அழிவதனநால் 
அதில் உள்ள ‘ல்ப்்டநாபி்ளஙக்டநான்’ அழிகி்றது. 
க்டல் உயிர்ச் சூழலுககு ஆதநாரமநாய் வி்ளஙகும் 
இலவ அழிவதநால் க்டல் உயிர்ச் சூழலில் ஹ்பரும் 
அ்பநாயத்லத ஏற்்படுத்தி உள்ளன. 1.5 C அ்ளவிற்கு 
ஹவப்ப நிலல உயரும் ் ்பநாது  ஹவப்பமண்்டலப 
்பகுதியில் உள்ள ்பவ்ளப்பநால்றகள 90% அ்ளவிற்கு 
2050-ல் இருந்து அழியும். அது்வ 2 C அ்ளவிற்கு 
உயரும் ்்பநாது 98% அ்ளவிற்கு அழிந்து விடும். 
இது ஹ்பரும் உயிர்ச்சூழல் ்பநாதிபபுககு வழிவகுககும்.

ஐந்தநாவது முற்ஹ்றநாழிபல்பத் தவிர்த்து அதற்கு 
முந்லதய முற்ஹ்றநாழிபபுகளுககு தட்பஹவப்பநிலல 
உயர்வு, ்பனியுகம், ்பல்லுயிரியம் அழிதல், 
நிலவியல் அலமபபு மநாற்்றம் அல்டதல் 
்்பநான்்றலவ ஏஹதநாஹவநான்்்றநா அல்லது சில்வநா 
கநாரணமநாக இருந்தது. ஆனநால், இன்்்றநா ் மககு 
இவவலனத்தின் ்பநாதிபபுகளும் ஒரு்சர நிகழத் 
ஹதநா்டஙகியிருககின்்றன. ்்பரி்டர்களின் 
தீவிரத்தன்லம அதிகரித்துக ஹகநாண்டிருககும் 
இச்சூழலில் ் நாம் அலனவரும், ் ம் இருத்தலுககநாக 
ஒன்று ்சர்ந்து ்்பநாரநா்ட ்வண்டியது 
அத்தியநாவசியமநாகி்றது.
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சில நூற்்றநாண்டுகளுககு முன்பு வலர 
உலகின் உயிரினஙகள அலனத்லதயும் 
வலகப்படுத்திப ்பநார்கக மடடு்ம ் மது அறிவியல் 
்பழகியிருந்தது. அதில் ஒவஹவநாரு வலகப 
பிரிவிற்கும் ஒரு குறிபபிட்ட ஒத்ததன்லம அல்லது 
குணம் இருககும். எளிலமயநான உதநாரணமநாக, 
்ப்றலவகள என்்ற பிரிவு ்ப்றககும், முடல்டயிடும்; 
மீன்கள தண்ணீரில் இருககும்; ்பநாலூடடிகள 
குடடி்்பநாடும், ்பநால் ஹகநாடுககும் ் ்பநான்்றவற்றின் 
அடிப்பல்டயில் ்மற்கண்்ட பிரிவுகள 
உருவநாககப்படடு இருந்தன. இதில் ஒவஹவநாரு 
பிரிலவயும் க்டவுள தனித்தனி்ய ்பல்டத்தநார் 
என்றும்கூ்ட கூ்றப்பட்டது. அதில் மனித 
இனத்லதக, க்டவுள தன்லனப்்பநான்்ற உருவில் 
மிகவும் ஹ்ருககமநாகப ்பல்டத்தநார் என்ஹ்றல்லநாம் 
அறிவியல் உலக்ம கூறிய கநாலஙகள உண்டு. 
இதில் ஒரு பிரிவுககும் இன்ஹனநாரு பிரிவுககும் 
இல்டயில், உணவுச் சஙகிலிலயத் தவிர ்வறு 
எந்தத் ஹதநா்டர்பும் இல்லல என்றும் ்ம்்பப்பட்டது. 
ஆனநால், முதன்முதலநாக ஒரு அறிவியல் அறிஞர், 
“மனிதலனக க்டவுள ்பல்டககவில்லல. குரஙகு 
உருவநான அ்த மூதநாலதயரில் இருந்து தநான் 
மனிதனும் உருவநாகி இருககி்றநான். உயிர்கள 
அலனத்திற்கும் மூலம் ஒன்்்ற. அலவ ்பல்்வறு 
கநாலகட்டத்தில் ்பல்்வறு விதஙகளில் 
்பரிணமித்ததன் வில்ளவநாகத் தநான் இறுதியில் 
மனித இனம் ்தநான்றியுள்ளது” என்று கூறி 
அதலன நிரூ்பணம் ஹசய்தநார். அவர் தநான் 
‘உயிரியல் ்பரிணநாமக ் கநாட்பநாடு’ தந்த சநார்லஸ 
்டநார்வின்!

அந்தச் சமயத்தில் அறிவியல் உலகினநால் ் கலி 
ஹசய்யப்பட்டநாலும் ,  ஹவகுகநாலத்திற்கு 
்டநார்வினின் ‘்பரிணநாமக ்கநாட்பநாடல்ட’ 
அறிவியல் உலகினநால் மறுகக இயலவில்லல. 

அவரது இந்தக ்கநாட்பநாடு அறிவியல் உலலக 
‘்டநார்வினுககு முன் - ்டநார்வினுககுப பின்’ என்று 
பிரிககும் அ்ளவிற்கு உலலக்ய புரடடிப 
்்பநாட்டது. உதநாரணமநாகப ்ப்றலவகள 
முடல்டயிடும், ்பநாலூடடிகள குடடி ்்பநாடடுப 
்பநால் ஹகநாடுககும் என்று வலகப்பநாடு இருகலகயில்; 
பி்ளநாடடி்பஸ என்்ற ்பநாலூடடி முடல்ட்்பநாடும். 
்டநார்வினுககு முந்லதய அறிவியல் உலலகப 
ஹ்பநாறுத்த வலர அது ஒரு ‘Exception’ அல்லது 
‘Anomaly’. அதநாவது அவர்கள உருவநாககிய 
வல க ப ்ப நா டடின்  ்ப நா ர் லவயில்  ஒ ரு 
‘ஒழுஙகின்லமயநான’ உயிரினம். ஆனநால், 
்டநார்வினுககுப பிந்லதய அறிவியல் உலகு இதற்கு 
வி்ளககம்  ஹக நாடுத்தது .  ்ப ்றலவகளும் 
்பநாலூடடிகளும்  முடல்டயிடும் தன்லமயுல்டய 
ஒ்ர மூதநாலதய இனத்தில் இருந்து வந்தலவ்ய. 
இ ரண்டு இனஙகளும்  இரு  ்வ்ற நா க 
்பரிணமித்துள்ளன. அப்படிப ்பநார்த்தநால் 
்பரிணநாமம் ஒரு இயககம்; ஒரு இயஙகியல் (Dia-
lectic). அந்த இயககத்தின் ஒரு கட்டத்தில் 
உருவநான ஒரு உயிரினம்தநான் ‘பி்ளநாடடி்பஸ’ 
என்்றது ்டநார்வினுககுப பிந்லதய அறிவியல் 
உலகம்.

இதற்குப பின்னர் அறிவியல் உலகம் 
வலகப்பநாடுகல்ள்ய விடடுவி்டவில்லல. 
ஆனநால், நிலலத்த ்பண்புகளின் அடிப்பல்டயில் 
வலகப்பநாடுகள இல்லநாமல் ஒரு இயககத்லத 
அடிப்பல்டயநாய் ஹகநாண்டு வலகப்பநாடுகள 
உருவநாககப்பட்டன. ்டநார்வினின் இந்த தநாககம் 
இயற்லக அறிவிய்லநாடு நின்றுவி்டவில்லல 
என்்பதுதநான் வியபபு. அவரது தநாககம் சமூக 
அறிவியலிலும் எதிஹரநாலித்தது. முககியமநாக 
வரலநாற்றில்!

்டநார்வினுககு முன்னர் வரலநாறு என்்பது 

மு்லாளிததுவததின்  
இரணடாம் முரண

அத்தி�ோ�ம் 2: முரண்்களும் வரைாறறு ச்ாருளமுதல்வாதமும்

த. ஹரி போரதி

ஆய்வு மாைவர், ஐதரா்ாத் ் ல்்கலைக்கை்கம். 
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்பல்்வறு மன்னர்கள ஆடசி ஹசய்த கநால 
அ்ளவநாகவும், முககிய நிகழவுகல்ளக குறித்து 
லவப்பதநாகவும் மடடு்ம ்பநார்ககப்பட்டது. ஒரு 
கநாலத்திற்கும் மற்ஹ்றநாரு கநாலத்திற்கும் எந்தவிதத் 
ஹதநா்டர்பும் கற்பிககப்ப்டவில்லல. ஆனநால், 
்டநார்வினின் தநாககம் வரலநாற்ல்ற ஒரு ் கர்வநாக, 
இயககமநாக, ஓட்டமநாகப ்பநார்ககச் ஹசநால்லியது. 
வரலநாற்றுக கநாலஙகள ஒரு ்தியிலனப்்பநால் 
்பநார்ககப்பட்டன. ‘சமூகப ்பரிணநாமம்’ (Social 
Evolution) என்்ற ்பதம் புழககத்திற்கு வந்தது. 
அதநாவது உயிரினஙகள ் ்பநால்வ சமூகமும் ஒரு 
நிலலயில் இருந்து இன்ஹனநாரு நிலலககுப 
்பரிணமிககி்றது என்்ற கருத்து உருவநானது.

இதற்குப ்பல்்வறு அடிப்பல்டகள 
்பயன்்படுத்தப்பட்டன. உதநாரணமநாக ஆஙகி்லய 
சமூகவியல் அறிஞரநான ஸஹ்பன்சர் (Herbert Spen-
cer), இந்தப ்பரிணநாமத்லத மககளஹதநாலகலயயும், 
அந்தச் சமூக அலமபபின் எளிலமத் 
தன்லமலயயும் லவத்து வி்ளககுகி்றநார் . 
சமூகமநானது குல்றந்த மககளஹதநாலகயில் இருந்து 
அதிக மககளஹதநாலகலய ்்நாககியும் , 
எளிலமயநான அலமபபிலிருந்து சிககலநான (Com-
plex) அலமபல்பயும் ்்நாககி ்கரும் என்று 
கூறினநார். ்பல அறிஞர்கள இந்த எளிலமயநான 
அலமபபிலிருந்து சிககலநான அலமபபிலன 
்் நாககிய  சமூகத்தின் ்பரிணநாமத்லத 
ஏற்றுகஹகநாண்்டனர். ஆனநால், “எதனநால் இந்தப 
்பரிணநாமம் நிகழகி்றது? அந்த இயககத்தின் 
அடிப்பல்ட (mechanism) என்ன?” ்்பநான்்ற 
்களவிகளுககு அவர்களி்டம் ்பதில் இல்லல. 

இதற்கநான ்பதிலல ‘இயஙகியல்’ (dialectic) 
தத்துவத்தின் அடிப்பல்டயில் ‘வரலநாற்றுப 
ஹ்பநாருளமுதல்வநாதம்’ என்னும் ் கநாட்பநா்டநாக 
அளித்தவர்தநான் ் ்பரநாசநான் கநார்ல் மநார்கஸ. 
அதலனப ்பநார்ககும்முன், “ஏன் மநார்கசின் 
இந்தக ்கநாட்பநாடு ஹ்பநாருளமுதல்வநாதம் 
எனப்படுகி்றது? ஹ்பநாருள உலகிற்கும் சமூக 
வரலநாற்றிற்கும் என்ன ஹதநா்டர்பு” என்்பலத 
்பநார்த்துவி்டலநாம்.

ஏன் பபாருள்மு்ல்வா்ம் (Materialism)?

முன்ன்ம கூறியலதப்்பநால, வரலநாற்றின் 
இது ்்பநான்்ற ்பல்்வறு வலகப்பநாடுகள 
்பல்்வறு அறிஞர்க்ளநால் உருவநாககப 
்படடிருந்தன. தற்கநாலத்தில் கூ்ட ்பரவலநாக 
அலனவரும் யுவல் ் ்நாவநா ெரநா்ரவின் ‘Sa-

piens’ புத்தகம் ்பற்றிக ் களவியுற்றிரு்்பநாம். இந்த 
பு த் த க மு ம்  வ ர ல நா ற் ல்ற  ்ப ரி ண நா ம 
அடிப்பல்டயில்தநான் ்்பசியிருககும். ஆனநால் 
அந்தப ்பரிணநாமத்திற்கு அடிப்பல்டயநாக 
மனிதனின் சிந்தலனலயக குறிபபிடடு 
்்பசியிருப்பநார் ெரநா்ர [1]. இது ்படிப்பதற்கு 
சுவநாரஸயமநாக இருந்தநாலும் அடிப்பல்டயில் 
ஹ்பரும் பிலழ ஹகநாண்்டது. இது கருத்துமுதல்வநாத 
(Idealism) தத்துவத்லதச் சநார்ந்தது.

கருத்துககளும் சிந்தலனகளும் தன்னிச்லசயநாக 
மனிதனின் உளளிருந்்தநா, அல்லது க்டவுளி்டம் 
இருந்து அரு்ளப்பட்்டநா பி்றப்பதில்லல. இந்த 
உலகின் ஹ்பநாருண்லமயில் இருந்துதநான், அதநாவது 
ஹ்பநாருளசநார் (Mater ia l i s t i c ) தன்லமயில் 
இருந்துதநான் பி்றககி்றது. ்ப்றலவகல்ளப ்பநார்த்து, 
அதன் அலமபபியலலப ்பநார்த்து தநான் மனிதன் 
ஆகநாயவிமநானத்லத வடிவலமககி்றநான். ஏன் 
உலலக்ய புரடடி்்பநாட்டதநாக ்நாம் ்பநார்த்த 
்டநார்வினின் ்கநாட்பநாடு்ம, அவர் உலகம் 
முழுவதும் க்டற்்பயணம் ்மற்ஹகநாண்்ட்்பநாது 
்பநார்த்த உயிரினஙகல்ள ஒபபிடடு ஆரநாய்ந்து 
உருவநான சிந்தலன தநான். ்ம் சிந்தலனகள 
அலனத்தும் ஹ்பநாருள தன்லமயதநான இந்த 
உலகில் இருந்து ஹ்ப்றப்பட்ட்த. ்பரிணநாமத்திலும் 
கூ்ட கருத்தின் தநாககத்லத வி்ட ஹ்பநாருளின் 
தநாகக்ம அதிகமநாக உள்ளது என்கின்்றனர் 
தற்கநால ஆய்வநா்ளர்கள.

உதநாரணமநாகப ஹ்பரும்்பநாலும் மரத்தில் 
வநாழும் தன்லமலயயுல்டய ( A r b o r e a l ) 
மனிதஇனத்தின் மூதநாலதய இனஙகள, ்பல 

மூன்று வித்தியாேமான ் ண்பு்கலள  
ஒருஙச்க ச்ற்ற பிளாடடி்ஸ்
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நூற்்றநாண்டுகள நிலலத்த ஒரு ஹ்பரும் ்பஞசத்தின் 
கநாரணமநாக்வ தலரயில் இ்றஙகுகின்்றனர். 
்வடல்டயநா்டத் துவஙகுகின்்றனர். ஹ்பநாருளசநார் 
உலகின் தநாககம் கநாரணமநாக்வ ்வடல்ட 
உலகில் நிலலககத் ்தலவயநான ்கஙக்்ளநா, 
்பற்க்்ளநா இல்லநாமல் கருவிகல்ளக லகயில் 
எடுககின்்றது மனித இனம். மனிதனின் மூல்ளயில் 
கருவிகள ஹசய்யும் சிந்தலன ்தநான்றிய பின்பு 
தநான் அவன் அலத உருவநாககுவதநாகவும் 
இதனநால் மனிதனின் உ்டலநானது கருவிகளுககு 
ஏற்்றநார் ்்பநால மநாறுவதநாகவும் ெரநா்ர 
‘்சபபியன்ஸ’ புத்தகத்தில் குறிபபிடடிருப்பநார். 
ஆனநால், மனிதரின் கடல்டவிரல் கருவிகல்ளப 
பிடிப்பதற்கு ஏற்்றநார்்்பநால் மநாறிய பின்புதநான், 
அவர்கள சிந்தலன ஹசய்யும் வலகயில் மூல்ளயின் 
அ்ளவு மநாற்்றஙகள உருவநானது என்்பலத உயிர்-
ஹதநால்லியல் ஆய்வுகள நிரூபித்துள்ளன. இதலன 
‘மனிதக குரஙகு மனிதனநாக மநாறியதில் உலழபபின் 
்ப நா த்தி ரம் ’  கடடுலரயில்  ஏஙஹகல்ஸ 
வி்ளககியிருப்பநார் [2]. தற்்்பநாலதய அறிவியல் 
உலகமும் இதலன்ய கூறுகி்றது.

மநார்கசின் வரலநாற்று வலகப்பநாடும் 
ஹ்பநாருளிலனயும் ஹ்பநாருளசநார் உலகின் 
தன்லமகல்ளயும் அடிப்பல்டயநாய் ஹகநாண்்ட்த. 
அதில் ்்டககும் உற்்பத்திலயயும், அதில் உள்ள 
முரண்கல்ளயும் அடிப்பல்டயநாய் லவத்து 
உ ருவ நா க க ப ்பட்ட த நா ல்  த நான் ,  இ து 
ஹ்பநாருளமுதல்வநாதத் தன்லம ஹ்பற்றுள்ளது. 
இதன் கநாரணமநாகத்தநான் மநார்கசின் இந்தக 
்கநாட்பநாடல்ட ‘வரலநாற்று ஹ்பநாருளமுதல்வநாதம்’ 
(Historical Materialism) என்கி்்றநாம். இந்தக 
்கநாட்பநாடடில் வரலநாற்றின் ஒவஹவநாரு 

கட்டத்திலநான சமூகஅலமபபிலும் ஒரு உற்்பத்தி 
முல்றககும், அதன் முதன்லம முரண்களுககும் 
முககியத்துவம் ஹகநாடுககப்படடிருககும்.

வரலாற்று பபாருள்மு்ல்வா்ம்:

 வரலநாறு என்்பது ஒன்றுகஹகநான்று 
ஹதநா்டர்பில்லநாத தனித்தனியநான கநால-நிகழவுகள 
அல்ல. அலவ ஒரு ஹதநா்டரநாக நிகழவது. அந்த 
நிகழவிற்குக கநாரணம் க்டவுள இல்லல; மநா்றநாக 
இந்த உலகி்ல்ய கநாணப்படும் முரண்களதநான் 
என்கி்றநார் மநார்கஸ. இந்த முரண்களதநான் 
வரலநாற்றின் ்பநாலதயில், சமூகத்லத ஒரு 
நிலலயிலிருந்து இன்ஹனநாரு நிலலககு உந்தித் 
தளளுகின்்றன என்கி்றநார். இந்தக ் கநாட்பநாடடின் 
்படி, மனிதர்களின் சமூக வரலநாறு ஆறு 
பிரிவுக்ளநாய் பிரிககப்படுகின்்றது.

 ஆதிபஹ்பநாதுவுல்டலம (Primitive Com-
munism) - இது ஆரம்்பகநால ் வடல்டச் சமூகமநாகும். 
சிறுசிறு குழுகக்ளநாக மனிதர்கள வநாழந்த இந்தச் 
சமூகத்தில் உலழபபும் அதன் ்பயனும் ஹ்பநாதுவில் 
இருந்தது .  ஒரு குழுவில் அலனவரும் 
்வடல்டக்கநா, உணவு கண்ஹ்டடுகக்வநா 
ஹசல்வர். அப்படிச் ்சமிககப்பட்ட உணவு 
அலனவருககும் ஹ்பநாதுவநாகப பிரித்துக 
ஹகநாடுககப்படும். தனிச்ஹசநாத்து, தனியுல்டலம 
்்பநான்்றலவ வழககத்தில் இல்லல. ஆனநால், 
இந்தச் சமூகத்தில் உற்்பத்தி ஹ்பரிய அ்ளவில் 
இல்லல. இதனநால் மனிதர்கள ் நா்்டநாடிக்ளநாகத் 
திரிந்து ஹகநாண்டிருந்தனர்; சிறு ்பஞசம் அல்லது 
உணவுப ்பற்்றநாககுல்ற வந்தநாலும் குழு்வ 
ஹமநாத்தமநாக அழியும் நிலல இருந்தது. அந்த 
அ்ளவிற்கு இயற்லகயின் பிடியில் கடடுண்டு 
இருந்தது மனித சமூகம்.

 அடிலமச் சமூகம் (Slave Society) - சிந்து்தி 
்கரஙகள, கி்ரகக ்கரஙகள, தமிழச்சஙக 
் க ரஙகள ்்ப நான்்ற ,  அடிலமகல்ளப 
ஹ்பரும்்பநான்லமயநாகக ஹகநாண்டு இயஙகிய சமூக 
அலமபபுகள இலவ. தற்்்பநாலதய உற்்பத்திலய 
ஒபபிடுலகயில் சிறிய அ்ளவில் உற்்பத்தி 
்ல்டஹ்பற்்றது. ் நாகரிகஙகள உருவநாகின; ் கரஙகள 
உருவநாகின. தனியுல்டலம, தனிமனித ஹசநாத்து 
்்பநான்்றலவ இருந்தன. மனிதர்க்்ள இன்ஹனநாரு 
மனிதர்கல்ள உரிலம ஹகநாண்்டநாடும், ஏன் 
ஹ்பநாருளுககு விற்கும் சமூகம் இது. ஆனநால், இந்தச் 
சமூக அலமபபுதநான் இயற்லகயின் நிலலயில்லநாத் 
தன்லமயில் இருந்து மனித இனத்லதக கநாத்தது. ்கற்கருவி்கலள பிடிக்க ஏதுவா்க மாறிய ்கடலைவிரல்
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இந்த நிலலககு வர இயலநாமல் அழிந்த பி்ற மனித 
இனஙகள ஏரநா்ளம். இதலன இன்னும் விரிவநாகப 
பின்னர் கநாணலநாம்.

 நிலபபிரபுத்துவம் (Feudalism) - விவசநாய 
உற்்பத்தி மிகபஹ்பரிய அ்ளவில், உலகம் முழுவதும் 
நிலம் சநார்ந்து, ்பண்லண சநார்ந்து நிகழந்தது. 
ஒருவரின் ஹசநாத்து என்்ப்த அவருககுச் 
ஹசநாந்தமநான நிலத்தின் அ்ளலவப ஹ்பநாறுத்து 
இருந்தது.  நிலககுத்தலக, குறுநில மன்னர்கள, 
பிரபுககள ் கநா்லநாச்சிய மத்திய கநால (Medieval) 
சமூகஙகள இலவ. இந்தியநாவில் குபதர்களுககுப 
பிந்லதய கநாலத்லதக கூ்றலநாம். தமிழகத்தில் 
்பல்லவர்களுககுப பி்றகு வந்த கநாலகட்டம் 
நிலபபிரபுத்துவ சமூக அலமபல்பக ஹகநாண்்டது.

இ ந்தியநாவில் அடிலமச்  சமூகமும் 

நிலபபிரபுத்துவ அலமபபும் இல்லல; மநா்றநாக 
‘ஆசிய உற்்பத்தி முல்ற’ [1] என்்ற அலமபபு 
இருந்தது என்றும் மநார்கஸ கூறியிருககி்றநார். 
இதலன ஒரு வலகயில் கிரநாமிய, சநாதிய 
அலமபபிலநான உற்்பத்தி முல்ற என்றும் கூ்றலநாம்.

 முதலநாளித்துவம்  (Capitalism) - தற்்்பநாது 
உலகில் ஹ்பரும்்பநான்லமயநாக இருககும், தனிமனித 
முதலநாளிகள நில்றந்த சமூகம். உலழப்பநா்ளர்கள 
ஹ ்ப ய ர ்ள வி ல்  அ டி ல ம ய நா க ் வ நா , 
்பண்லணயடிலமக்ளநாக்வநா இல்லல எனினும் 
உற்்பத்தியில் தனது உலழபல்ப விற்று அதில் 
வநாழும் பிரிவநாக உள்ளனர். அடிலமச் சமூகத்தில் 
உருவநான தனிமனித உல்டலம, முதலநாளித்துவ 
சமூகத்தில் உச்சத்லத எடடுகி்றது என்கின்்றனர் 
மநார்ச்சிய அறிஞர்கள. ஹதநாழிற்புரடசிககுப 
பிந்லதய உலகின் கநாலகட்டம் ‘முதலநாளித்துவ’ 
கநாலகட்டம்.

 ்பநாட்டநாளி அரசுல்டலம (Socialism) - 
தனிமனித முதலநாளிகள ஒழிககப்படடு, 
அலனத்தும் அரசின் உல்டலமயநாக மநாற்்றப்பட்ட 

ஒரு சமூகம். தனிமனித மூலதன்மநா, அதலன 
அதிகரிகக உற்்பத்தி்யநா இல்லநாமல்; மககளின் 
்தலவயின் அ்ளலவ அறிந்து அதற்்கற்்ப 
திட்டமிட்ட உற்்பத்தி ்ல்டஹ்பறும் சமூக 
அலமபல்ப உல்டயது.  மனித சமூகம் 
முதலநாளித்துவத்தில் இருந்து ஹ்பநாதுவுல்டலமககு 
்கர்வதற்கு இல்டப்பட்ட சமூக அலமப்பநாக 
இதலன மநார்கஸ முன்ஹமநாழிகி்றநார். ஹலனின் 
இதலன முதன்முதலநாக ரஷியநாவில் சநாதித்தநார். 
அவலரத் ஹதநா்டர்ந்து மநா்வநாவின் சீனநா, 
கநாஸட்ரநாவின் கயூ்பநா ்்பநான்்ற ்நாடுகள இந்த 
நிலலலய எடடின.

 ஹ்பநாதுவுல்டலம (Commun i sm ) - 
தனியுல்டலம, அரசு ்்பநான்்ற அலமபபுகள 
ஒழிககப்படடு, உற்்பத்தியும் அதன் ்பயன்களும் 
சமூகத்தில் உள்ள அலனவருககும் சமமநாக 
்தலவக்கற்்ப பிரித்து அளிககப்படும் ஒரு 
சமூகம். ஆதிப ஹ்பநாதுவுல்டலம ்்பநான்்ற 
சமத்துவம் நிலவும், ஆனநால் இயற்லகயின் 
நிலலயற்்ற தன்லம ்பநாதிககநாத வண்ணம் உற்்பத்தி 
்ல்டஹ்பறும்.  இந்தச் சமூக நிலல இன்னும் ் ம் 
வரலநாற்று ்பரிணநாமத்தில் உருவநாகவில்லல.

இவவநாறு மனிதச் சமூக வரலநாறு ்பல 
நிலலகல்ளக க்டந்து ்பரிணமிககி்றது. இறுதியில் 
ஹ்பநாதுவுல்டலம சமூகத்லத எடடும் என்கி்றநார் 
மநார்கஸ. இந்தப ்பரிணநாம வ்ளர்ச்சி முரண்க்ளநால் 
நிகழவது என்கி்றது ்கநாட்பநாடு. உலகம் 
முரண்க்ளநால் அலமந்தது என இயஙகியல் 
தத்துவம் கூறுவதநாக ஹசன்்ற அத்தியநாயத்தில் 
்பநார்த்்தநாம். அ்த இயஙகியல் தத்துவத்லத, 
்மற்ஹசநான்ன சமூகத்தின் வரலநாற்று 
்பரிணநாமத்லத ஆரநாயப ்பயன்்படுத்துகி்றநார் 
மநார்கஸ.

உற்பததிமுறறயும் ‘வர்க்க’ முரண்களும்:

 இயற்லகயும் அதன் ஹ்பநாரு்ளநாதநாய 
வ்ளஙகளும் உற்்பத்தியின் மூலம் தநான் 
மனிதர்களின் உ்ப்யநாகத்திற்கு வருகி்றது. 
மனிதர்கள உலழககின்்றனர்; அந்த உலழபபு 
இயற்லகலய மனிதர்கள நுகரத் தகுந்ததநாக 
மநாற்றித் தருகி்றது. மநார்கசின் வரலநாற்று 
ஹ்பநாருளமுதல்வநாதக ்கநாட்பநாடடின்்படி, 
வரலநாற்றின் ஒவஹவநாரு நிலலயிலும் இந்த 
உற்்பத்தி ஒவ்வநாரு விதமநாக ்ல்டஹ்பற்்றது. 
உதநாரணமநாக நிலவுல்டலமச் சமூக அலமபபின் 
உற்்பத்தியநானது விவசநாய உற்்பத்தியநாக நிலத்திலும் 
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தற்்்பநாலதய முதலநாளித்துவ சமூக அலமபபில் 
உற்்பத்தியநானது ஹதநாழில் உற்்பத்தியநாக 
ஹதநாழிற்சநாலலகளிலும் ் ல்டஹ்பறுகின்்றன. இந்த 
உற்்பத்திலயப புரிந்துஹகநாள்ள இதலன இரண்டு 
கநாரணிக்ளநாகப பிரிககின்்றது ‘வரலநாற்று 
ஹ்பநாருளமுதல்வநாதக’ ் கநாட்பநாடு.

 உற்்பத்தி சகதிகள (Forces of Production) 
- உற்்பத்தி சகதிகள என்்பலவ உற்்பத்தியில் 
்்பநா்டப்படும் ஹ்பநாருடகள (இடுஹ்பநாருடகள), 
கருவிகள, உலழபபுச் சகதி, ஹதநாழில்நுட்ப அறிவு 
்்பநான்்றலவயநாகும். இவற்றில் இடுஹ்பநாருடகள 
பு்றபஹ்பநாருள சநார்ந்தலவயநாகவும், இயற்லக 
வ்ளஙகளில் இருந்து கில்டப்பலவயநாகவும் 
இருககின்்றன .  கருவிகள மனிதனநால் 
உருவநாககப்படுவன .  இலவ முந்லதய 
சமுதநாயத்தின் மூலம் லகயளிககப்பட்டன. 
்மலும் உலழபபு சகதியும் ஹதநாழில்நுட்ப அறிவும் 
மனிதன் ்்டவடிகலக சம்்பந்த்பட்டலவயநாகும். 
இந்த ்்டவடிகலககள மூலம் தநான் உற்்பத்தி 
உ்றவுகள உருவநாகின்்றன.

 உற்்பத்தி உ்றவுகள  (Relations of Production) 
- ்மற்கண்்ட உற்்பத்தி சகதிகள மனிதர்களில் 
யநாருல்டய உல்டலமயநாக இருககி்றது 
என்்பலதயும், அவற்ல்ற ஹகநாண்டு யநார் 
உலழககின்்றனர் என்்பலதயும் ஹ்பநாறுத்து 
‘உற்்பத்தி உ்றவுகள’ அலமகின்்றன. ஒரு பிரிவு 
உலழகலகயில், அவற்றின் மூலம் உருவநாகும் 
உற்்பத்திலய இன்ஹனநாரு பிரிவு அ்பகரிகலகயில் 
இந்த இரண்டு பிரிவுகளுககும் இல்டயில் முரண் 
்தநான்றுகி்றது. இந்த இரண்டு பிரிவுகள 
வர்ககஙகள (C l a s s )  எனப்படுகின்்றன. 
உற்்பத்தியு்டன் இருககும் ஹதநா்டர்பிலன 
லவத்துதநான் ஒருவரின் வர்ககம் முடிவு 
ஹசய்யப்படுகி்றது. ஒன்று ‘உல்டலம/ஆளும்’ 
வர்ககம்; மற்ஹ்றநான்று ‘உலழககும்/அடிலம 
வர்ககம்’.  ஹ்பநாதுவுல்டலமச் சமூகஙகல்ளத் தவிர 
பி்ற சமூகநிலலகள வர்ககமநாகப பிரிந்திருககும்.

இந்த இரண்டு கநாரணிகளின் அடிப்பல்டயில் 
தநான் ஒவஹவநாரு சமூக அலமபபின் உற்்பத்தி 
முல்றகளும் உருவநாகின்்றன. வரலநாற்றின் 
ஒவஹவநாரு சமூக அலமபபின் உற்்பத்தி 
உ்றவுகல்ளயும் உற்்பத்தி சகதிகல்ளயும் 
அட்டவலண 1-ல் கநாணலநாம். இவற்றில் உற்்பத்தி 
உ்றவுகளில் கநாணப்படும் இரண்டு வர்ககஙகளுககு 
இல்டயில்தநான் முரண்கள உள்ளன என்கி்றநார் 

மநார்கஸ. இந்த ‘வர்கக முரண்’தநான் வரலநாற்றின் 
ஒவஹவநாரு சமூக அலமபபிலும் முதன்லம 
முரணநாக உள்ளது என்கி்றநார். ்நாம் ஹசன்்ற 
அத்தியநாயத்தில் ்பநார்த்தலதப ்்பநால இந்த 
முதன்லமயநான வர்கக முரண்தநான் அதன் 
சமநிலல தவறி, அதலனச் சரிஹசய்ய முடியநாமல் 
்்பநாகும்்்பநாது புரடசியநாக ஹவடித்து அடுத்த 
நிலலககு சமூகத்லத ் கர்த்திச் ஹசல்கி்றது.

உதநாரணமநாக, நிலபபிரபுத்துவ சமூகத்லத 
எடுத்துகஹகநாள்வநாம். நிலம் சநார்ந்த விவசநாய 
உற்்பத்தி முல்றயில், நிலத்லத உல்டலமயநாகக 
ஹகநாண்்ட வர்ககம் ஒன்று உள்ளது. இது 
ஐ்ரநாப்பநாவில் Nobles, Knights, Lords, Dukes 
்்பநான்்ற ்பல்்வறு ஹ்பயர்களில் அலழககப்பட்ட 
‘நிலபபிரபுககள வர்ககம்’. இந்தியநாவில் ஜமிந்தநார், 
ஜநாகிர்தநார், குறுநில மன்னர்கள ் ்பநான்்றவர்கல்ளக 
கூ்றலநாம் . எல்லநா நிலமும் இவர்களின் 
ஹசநாத்தநாக்வ இருந்தது. ஆனநால், இந்த நிலத்தில் 

உற்்பத்தி ஹசய்்பவர்கள இவர்கள இல்லல. மநா்றநாக, 
இந்த  நிலஙகளிலும் ்பண்லணகளிலும் 
அடிலமயநாக இருந்து உலழககும் ‘்பண்லணயடிலம 
வர்ககம்’. இதற்கு முந்லதய அடிலமச் சமூகத்தில் 
உலழத்தவர்கல்ள வி்ட இவர்களின் வநாழவு 
்மம்்பட்டது என்்றநாலும் ்பண்லணயடிலமயநாக 
இருப்்பநாருககு அவர்களின் உலழபபில் வில்ளந்த 
உற்்பத்தியில் ஒரு சிறு ்பகுதி மடடு்ம கில்டத்தது. 
இந்த இரண்டு வர்ககஙகளுககும் இல்டயிலநான 
முரண், ்பல நூற்்றநாண்டுக்ளநாக ஒரு சமநிலலயில் 
இருந்து வந்தது.

18ஆம் நூற்்றநாண்டின் மத்தியில் நிகழந்த 
ஹதநாழிற்புரடசி, அதனநால் உருவநான ஹதநாழில் 
சநார்ந்த முதலநாளிகள வர்ககம், நிலத்திலிருந்து 
உற்்பத்தி ஹதநாழிற்கூ்டஙகளுககும் ் கரஙகளுககும் 
்கர்ந்தது ் ்பநான்்ற ்பல்்வறு மநாறுதல்கள இந்தச் 
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சமநிலலலய அலசத்தன. ்மற்கண்்ட 
நிகழவுகள அந்த சமநிலலலய அலசத்து, 
்பண்லணயடிலமகளின் ்பகக விலசலய 
அதிகரித்தன. இது நிலபபிரபுகக்ளநால் ்பல்்வறு 
வழிகளில் சரிஹசய்ய முயன்றும் முடியநாமல் 
்்பநாக, அந்த நூற்்றநாண்டின் இறுதியில் 
பிரஞசுப புரடசியநாக ஹவடித்தது.

இதற்குப பின்பு ்பல ஆண்டுக்ளநாக 
ஐ்ரநாப்பநா முழுவதும் நிகழந்த ஹதநா்டர் 
புரடசிகள, நிலபபிரபுத்துவ சமூகத்தில் இருந்து 
முதலநாளித்துவ சமூகத்திற்கு வரலநாற்ல்ற 
்கர்த்திச் ஹசன்்றன. ஹதநாழிற்புரடசியின் 
்பயன்கல்ள முழுவதுமநாக அனு்பவித்து 
மூலதனத்லத குவித்த ஹதநாழில் முதலநாளிகள, 
இந்த முதலநாளித்துவ சமூகத்தில் ஆளும் 
வர்ககம் ஆயினர். ்பண்லணயடிலமயநாக 
இருந்த வர்ககத்தினர், ஓர்ளவு சுதந்திரத்்தநாடு 
உலழபல்ப ஹகநாடுத்து ஊதியம் ஹ்பரும் 
‘்பநாட்டநாளி வர்ககம்’ ஆயினர். இவவநாறு 
வரலநாற்றின் அடுத்த நிலலயின் இரண்டு 
வர்ககஙகள ்தநான்றின. தற்்்பநாது இந்த 
இரண்டு வர்ககஙகளுககும் இல்டயில் முரண் 
இருககி்றது. இதலன முதலநாளித்துவ சமூகத்தின் 
முதன்லம முரணநாகவும், இதன் சமநிலல 
தவறும் ்்பநாது அது ‘்பநாட்டநாளி வர்ககப 
புரடசியநாகவும்’ ஹவடிககும் என்கின்்றது 
வரலநாற்று ஹ்பநாருளமுதல்வநாதக ்கநாட்பநாடு. 
இவவநாறு முரண்க்்ள சமூகத்லத வரலநாற்றின் 
ஒரு நிலலயில் இருந்து அடுத்த்தநார் 
முன்்னறிய நிலலககுப ்பரிணமிககச் 
ஹசய்கி்றது. அதுவும் உற்்பத்தி சநார்ந்த 
ஹ்பநாருளசநார் முரண்க்்ள இதற்குக கநாரணம்.

ஆனநால், இந்தச் சமூக நிலலகளில் முதல் 
நிலலயநான ‘ஆதிப ஹ்பநாதுவுல்டலமயில்’ 
வர்ககஙக்்ள இல்லநாத ்்பநாது, அது எவவநாறு 
அடுத்த நிலலயநான ‘அடிலமச் சமூகத்திற்கு’ 
்பரிணமித்தது? சமத்துவமநான ஒரு சமூகம் ஏன் 
ஒரு அடிலமச் சமூகமநாக ்பரிணமிகக ் வண்டும்? 
இதற்கநான ்பதிலலயும், இந்த வரலநாற்றுப 
்பரிணநாமத்தில் முரண்களின் தநாககத்லத இன்னும் 
ஆழமநாகவும் இந்தத் ஹதநா்டரின் அடுத்தடுத்த 
அத்தியநாயஙகளில் கநாண்்்பநாம்.

அடடவறை 1: வரலாற்றுச் ெமூ்க-நிறல்களில் உற்பததி 
ெகதி்களும், உற்பததி உறவு்களும்

ெ்லோற்று 
சமூ்கநிலல 

உற்்பத்தி சகதி்கள் உற்்பத்தி 
உறவு்கள்

ஆதிப் 
ச்ாதுவுலைலம

்கற்கருவி்கள, சவடலைக 
்கருவி்கள, வளர்ப்பு 
மிரு்கங்கள

வர்க்கம் 
உருவா்கவில்லை

அடிலமச் 
ேமூ்கம்

சிறிய விவோயக 
்கருவி்கள, உசைா்கக 
்கருவி்கள, வளமான 
நிைம்

ஆண்ைான் 
- அடிலம

நிைப் 
பிரபுத்துவம்

நிைம், ்ாேன வேதி்கள, 
முன்சனறிய விவோயக 
்கருவி்கள

பிரபு - 
்ண்லையடிலம

முதைாளித்துவம் தனியுலைலமயான 
நவீன உற்த்திக 
்கருவி்கள, மூைதனம்

முதைாளி 
- ்ாடைாளி

அரசுலைலம அரசுலைலமயான நவீன 
உற்த்திக ்கருவி்கள, 
அரசு மூைதனம்

வர்க்கப்ச்ார்

ச்ாதுவுலைலம ச்ாதுவுலைலமயான 
நவீன உற்த்திக 
்கருவி்கள

வர்க்கமற்றது
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உலகம் முழுவதும் இயற்லக வ்ளஙகல்ள 
லகப்பற்்ற்வ ஹ்பரும்்பநான்லமயநான ் ்பநார்கல்ள 
அரசுகள ்்டத்துகின்்றன. அ்தசமயம் 
வ்ளஙகளுககநாக இன்ஹனநாரு பு்றம் ்வஹ்றநாரு 
விதமநான ்்பநாரும் ்ல்டஹ்பற்று வருகி்றது. 
ஆனநால் ,  அந்தப ்்பநார் வ்ளஙகல்ளச் 
சுரண்டுவதற்கநாக அல்ல வ்ளஙகல்ளக 
கநாப்பதற்கநாக. ஆம்! இந்தப ்்பநாலர ்்டத்துவது 
அணு ஆயுதத்லதக லகயில் லவத்திருககும் 
வல்லரசுகள அல்ல மநா்றநாக அறிவநாயுதத்லதக 
லகயில் ஏந்தி நிற்கும் எளிய மககள.

உலகம் முழுவதும் 2021 ஆம் ஆண்டு  மடடும் 
சுற்றுச்சூழல், இயற்லக வ்ளஙகள மற்றும் 
நிலவுரிலமலயப ்பநாதுகநாப்பதற்கநாகப ் ்பநாரநாடிய 
200 ்்பர் ஹகநால்லப்பட்டதநாக ‘கு்்ளநா்பல் 

விடனஸ’ எனும் சர்வ்தச அலமபபு அண்லமயில் 
ஹவளியிடடுள்ள அறிகலகயில் கூறியுள்ளது. அந்த 
அறிகலகயின்்படி அதிக்படசமநாகக க்டந்த 
ஆண்டில் ஹமகசி்கநாவில் 5 4  ்்பரும் 
ஹகநாலம்பியநாவில் 33 ் ்பரும் பி்ரசிலில் 26 ் ்பரும் 
ஹகநால்லப்படடுள்ளனர். இந்தியநாவில் மடடும் 
க்டந்த ஆண்டு 14 சூழலியல் ஹசயல்்பநாட்டநா்ளர்கள 
்படுஹகநாலல ஹசய்யப்படடுள்ளனர். க்டந்த 
ஆண்டு அதிகமநான சூழலியல் ்படுஹகநாலலகள 
்ல்டஹ்பற்்ற ்நாடுகளின் வரிலசயில் ்பத்தநாவது 
இ்டத்தில் இருந்த இந்தியநா இந்த ஆண்டு ஆ்றநாவது 
இ்டத்திற்கு வந்துள்ளது.

கு்்ளநா்பல் விடனஸ எனும் சர்வ்தச மனித 
உரிலம அலமபபு க்டந்த 2004 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 
சுற்றுச்சூழல் ்பநாதுகநாபபிற்கநாக உலஹகஙகும் 
்்டககும் ்பல்்வறு ்்பநாரநாட்டஙகள மற்றும் 

 படுப்காறல பெய்யப்படும்  
பசுறமக ்காவலர்்கள் 

கோர் முகில்
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அதனநால் ஆளும் அரசநாஙக்ளநாலும், இலநா்ப 
்்நாககம் ஹகநாண்்ட ஹ்பறு நிறுவனஙக்ளநாலும் 
ஹகநால்லப்பட்டவர்கள குறித்து ஆண்்டறிகலக 
ஹவளியிடடு வருகி்றது. சுரஙகப்பணிகள, அலண 
கடடுமநானப ்பணிகள, ்வடல்டத் தடுபபு, 
சட்டவி்ரநாத மீன்பிடி ் ்டவடிகலக, கநாடுகல்ள 
அழிககும் தனியநார் நிறுவனஙகள மற்றும் 
அரசநாஙகஙகள ஆகியவற்ல்ற எதிர்த்து 
்்ரடியநாகக க்ளத்தில் ்்பநாரநாடியவர்கள, 
மககளி்டம் விழிபபுணர்வு ஏற்்படுத்திய, ஏற்்படுத்த 
முயன்்றவர்கல்ள அரசநாஙகஙகளும் தனியநார் 
நிறுவனஙகளும் ஹகநான்று வரும் சம்்பவஙகள 
அதிகரித்து வருகின்்றது.

இந் 2021 ஆம் ஆணடு அறிகற்கயில் உள்ள  
முககியமான ் ரவு்கள்:

 அதி க  சூ ழலியல்  ம ரணங கள 
ஹமகசி்கநாவில் ஏற்்படடுள்ளது. ஹசன்்ற 
ஆண்ல்ட வி்ட அஙகு 40%  ்படுஹகநாலலகள 
அதிகரித்துள்ளது.

 பி்ரசிலிலும் இந்தியநாவிலும் இந்தச் 
சூழலியல் ்படுஹகநாலலகள எண்ணிகலக 
ஹசன்்ற ஆண்ல்டவி்ட அதிகரித்துள்ளது. 
அ்த சமயம் ஹகநாலம்பியநாவிலும் 
பிலிபல்பன்சிலும் இது குல்றந்துள்ளது.

 இலத்தின் அஹமரிகக ்நாடுக்ளநான 
பி்ரசில், ஹ்பரு, ஹவனிசுலநா ஆகியவற்றில் 
்்டந்த தநாககுதல்களில் 78% தநாககுதல் 
அ்மசநான் ்பகுதியில் அதநாவது உலகின் 
நுலரயீரல் எனச் ஹசநால்லப்படும் 
அ ் ம ச நா லன க  க நா ப ்ப த ற் க நா க 
்்டந்துள்ளது.

 உலக அ்ளவில் ஒன்றுககும் ்மற்்பட்ட 
மககள ஒ்ர ்்ரத்தில் ஹகநால்லப்பட்ட 
நிகழவு 12 ்்டந்துள்ளது அதில் மூன்று 
இந்தியநாவிலும் ் நான்கு ஹமகசி்கநாவிலும் 
்்டந்துள்ளது.

 ஹகநால்லப்பட்டதில் அதிகமநா்னநார் 
சு ர ங க ப ்பணிகளுககு  எதி ர நான 
்்பநாரநாட்டத்திற்கநாகக ஹகநால்லப 
்பட்டனர். அதநாவது 27 ்்பர் ஹகநால்லப 
்படடுள்ளனர். அதில் ஹமகசி்கநாவில் 
அதிக்படசமநாக 15 ் ்பரும் பிலிபல்பன்சில் 
6 ்்பரும் ஹவனிசுலநாவில் 4 ்்பரும் 
நிகரகுவநா மற்றும் ஈகுவ்டநார் ்நாடுகளில் 

தலநா ஒருவரும் ஹகநால்லப்படடுள்ளனர்.

 ஆபபிரிககநாவில் 10 ்்பர் ்படுஹகநாலல 
ஹ ச ய் ய ப ்ப ட டு ள ்ள ன ர்  அ தி ல் 
கநாங்கநாவில் அதிக்படசமநாக 8 ்்பர் 
்படுஹகநாலல ஹசய்யப்படடுள்ளனர்.

 2021 ஆம் ஆண்டில் ஹகநால்லப்பட்டவர்கள 
5 0  ் ்ப ர்  சி று  விவ ச நா யி கள . 
ஹகநால்லப்பட்டவர்களில் ்பத்தில் ஒருவர் 
ஹ்பண் அதில் மூன்றில் இரண்டு ்்பர் 
்பழஙகுடியினப ஹ்பண்கள.

 உலகில் ்பழஙகுடிகளின் எண்ணிகலக 5% 
மடடு்ம ஆனநால் உலக அ்ளவில் 
சூழலியல் ்படுஹகநாலலகளில் 40% 
அவர்க்்ள ஹகநாலல ஹசய்யப்படுகின்்றனர்.

அதி்க ப்காறல்கள் நி்கழ்ந் நாடு்களின் வரிறெ-
ப்காறல்களின் எணணிகற்க

2021ல் ச்காலைசேய்யப்்டை சுறறுச்சூைல் ஆர்வைர்்கள

எண் நாடு்களின் ச்யர் ச்காலை்களின் 
எண்ணிகல்க

1. சமகசிச்கா 54
2. ச்காைம்பியா 33
3. பிசரசில் 26
4. பிலிப்ல்ன்ஸ் 19
5. நி்கரகுவா 15
6. இந்தியா 14
7. ்காஙச்கா மக்களாடசிக 

குடியரசு
8

8. ச்ஹாண்டுராஸ் 8
9. ச்ரு 7
10. குவாத்தமாைா 4
11. சவனிசுைா 4
12. ஈககுவசைார் 3
13. ச்கன்யா 1
14. சிலி 1
15. அர்சஜென்டினா 1
16. ச்ாலிவியா 1
17. ்காச்ான் 1

கு்்ளநா்பல் விடனஸ அலமபபு 2021 ஆம் 
ஆண்டிற்கநான ஆய்வறிகலகலய ‘Decade of Defi-
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ance’ என்்ற ஹ்பயரில் ஹவளியிடடுள்ளது. ் மலும் 
அதில் க்டந்த 10 ஆண்டுகளில் உலகம் முழுவதும் 
்ல்டஹ்பற்்ற சூழலியல் ்படுஹகநாலலகல்ளயும் 
ஹதநாகுத்து வழஙகியுள்ளது. 2012 முதல் 2021 
வலரயிலநான ்பத்து ஆண்டுகநாலத்தில் 1733 ் ்பர் 
்ப டுஹ க நாலல  ஹ ச ய்ய ப ்படடுள்ளனர் . 
ஹகநால்லப்பட்ட மககளில் 39% ்பழஙகுடி 
இனமககள. ஏஹனனில் ்பழஙகுடியின மகக்்ள 
தஙகள நிலத்லதக கநாப்பநாற்றும் ்பணியில் 
எபஹ்பநாழுதும் முன் நிற்்பவர்கள. ் மலும் ஹகநாலல 
ஹசய்யப்பட்டவர்களில் 11% ஹ்பண்கள. இயற்லக 
வ்ளஙகல்ளயும் சுற்றுச்சூழலலயும் ்பநாதுகநாப்பதில் 
ஹ்பண்களின் ்பஙகளிபபு ஆண்கல்ளவி்டவும் 
அதிகம் எனினும் அவர்கள ஹகநாலல 
ஹசய்யப்படுவது குல்றவநாக்வ உள்ளது. ஆனநால், 
அதற்குப ்பதில் அவர்கள குடும்்ப வன்முல்ற, 
சமூக வன்முல்ற அல்லது ்பநாலியல் துன்புறுத்தல் 
்்பநான்்றவற்றிற்கு ஆ்ளநாககப்படுகின்்றனர்.

ஹகநால்லப்பட்டவர்களில் ்ம்்ப முடியநாத 
அ்ளவு அதநாவது 68% ் ்பர் இலத்தீன் அஹமரிகக 
்நாடுகல்ளச் சநார்ந்தவர்கள மடடு்ம என்று 
குறிபபிடும் அறிகலக ்மலும் ்பல தகவல்கல்ள 
ஹவளிச்சத்துககுக ஹகநாண்டு வந்திருககி்றது. க்டந்த 
்பத்து ஆண்டுகளில் ஹகநால்லப்பட்டவர்களில் 
அதிக்படசமநாகப பி்ரசிலில் 342 ்்பரும் 
ஹகநாலம்பியநாவில் 322 ்்பரும் பிலிபல்பன்ஸில் 
270 ் ்பரும் ஹகநால்லப்படடுள்ளனர். இந்தியநாலவச் 
்சர்ந்தவர்கள 79 ்்பர் ஹகநால்லப்படடுள்ளனர். 
இந்த ்பத்தநாண்டு சூழலியல் ஹகநாலலகளின் 
்படடியலில் இந்தியநா ஏழநாவது இ்டத்தில் உள்ளது. 

தனிமனிதக ஹகநாலலகல்ளத் தநாண்டி ்பல 
்்பநாரநாட்டககநாரர்கல்ளயும் சமூகக குழுககல்ளயும் 
மடடுப்படுத்துவதற்கநாகக ஹகநாலலமிரட்டல், 
ஹ்பநாரு்ளநாதநாரப பிரச்சிலனகல்ள ஏற்்படுத்துதல், 
்பநாலியல் ஹதநால்லலகள, சமூகத்தநால் குற்்றம் 
சநாட்டப்படுதல் ்்பநான்்றவற்ல்றச் ஹசய்து 
அவர்கல்ள மனத்ளவில் ்பநாதிககின்்றனர் 
என்கி்றது அறிகலக.

2012-2021 ஆகிய பத்ாணடு்களுககு இறடயில் 
ப்காறலபெய்யப்படட சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்்கள்

எண் நாடு்களின் ச்யர் ச்காலை்களின் 
எண்ணிகல்க

1. பிசரசில் 342
2. ச்காைம்பியா 322
3. பிலிப்ல்ன்ஸ் 270
4. சமகசிகச்கா 154
5. ச்ஹாண்டுராஸ் 117
6. குவாத்தமாைா 80
7. இந்தியா 79
8. ்காஙச்கா மக்களாடசிக 

குடியரசு
70

9. நிக்கராகுவா 57
10. ச்ரு 51
11. சவனிசுைா 17
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12. இந்சதாசனசியா 14
13. ்ரகுலவ 13
14. தாய்ைாந்து 13
15. ்கம்ச்ாடியா 10
16. ஈரான் 9
17. மியான்மர் 8
18. அர்சஜென்டினா 7
19. வங்காளத்சதேம் 7
20. ச்கன்யா 6

இந்தியநாவில் க்டந்த ஆண்டு ்ம 17 அன்று 
சத்தீஸகரில் ் ்டந்த ்பழஙகுடிகள ் ்பநாரநாட்டத்தில் 
்்டந்த துப்பநாககிச் சூடடில் ஹகநாவநா சிவநாகநா, 
உர்சநாபீமநா, உய்கநா்பண்டு ஆகிய ்பழஙகுடியின 
ஹ ச ய ல் ்ப நா ட ்ட நா ்ள ர் க ள  ஹ க நா ல ல 
ஹசய்யப்படடுள்ளனர். அ்த்்பநால் கர்்நா்டகநாவில் 
ஸரீதர் மற்றும் ஹவஙக்்டஷ் ஆகி்யநார் 
குண்்டர்க்ளநால் ்படுஹகநாலல ஹசய்யப்படடுள்ளனர். 
ஜநார்கண்ட மநாநிலத்தில் ்பழஙகுடி மககளுககநாகக 
குரல் ஹகநாடுத்து வந்த  ்பழஙகுடியின 
ஹசயல்்பநாட்டநா்ளர் ஸ்்டன் சுவநாமி அவர்கள 
அரசநாஙகத்தநால் தனது 83 ஆவது வயதில் 
்்நாய்வநாய்்படடிருந்த சமயத்தில் லகது 
ஹசய்யப்பட்டநார். அவருல்டய கல்டசி ஜநாமீன் 
மனு விசநாரலணயின்்்பநாது தனது உ்டல்நிலல 
்மநாசமநாக உள்ளதநாகவும் இந்தநிலல இப்படி்ய 
ஹதநா்டர்ந்தநால் தநான் விலரவில் இ்றககக கூடும் 
என்று அவர் கூறியிருந்தநார். அப்படிப்பட்ட 
சூழநிலலயிலும் அரசு ் வண்டுஹமன்்்ற பிலண 
தரநாமல் அவரின் உ்டல்நிலலலய ் மநாசமநாககியது. 
இது திட்டமிடடு சூழலியல் ஹசயல்்பநாட்டநா 
்ளர்கல்ள அச்சுறுத்துவதற்கநாக்வ அரசநாஙகத்தநால் 
்்டத்தப்பட்ட ஹகநாலல என்று சமூக ஆர்வலர்கள 
்பலரும் கூறிவருகின்்றனர்.

்மலும் இந்த அறிகலக ்மது தமிழகத்தில் 
க்டந்த அ.தி.மு.க. ஆடசிக கநாலத்தில் ் ்டந்த மிகக 
ஹகநாடூரமநான தூத்துககுடி ஸஹ்டர்லலட 
்படுஹகநாலலலயப ்பற்றியும் குறிபபிடடுள்ளது. 
அதுமடடுமின்றி இப்படுஹகநாலல குறித்து தமிழ 
்நாடு அரசிற்கு சில ்பரிந்துலரகல்ளயும் 
வழஙகியுள்ளது.

தூத்துககுடி ்படுஹகநாலல ஹதநா்டர்்பநான 
நீதி்பதி அருணநா ஹஜகதீசன் விசநாரலணக 
கமிஷன் அறிகலகலயயும் ,  அதன்மீது 

எடுககப்பட்ட ்்டவடிகலக அறிகலகலயயும் 
(Action Taken Report) தமிழக அரசு உ்டனடியநாக 
ஹவளியிடடு, அந்த அறிகலகயின் ்பரிந்துலரகள 
மீதநான விவநாதத்லதத் தமிழக சட்டப்்பரலவயில் 
்்டத்த ஏற்்பநாடு ஹசய்ய ்வண்டும். ்மலும் 
மநாவட்ட ஆடசியர், கநாவல்துல்ற அதிகநாரிகள 
உட்ப்ட  ச ம் ்ப ந் த ப ்பட்ட  அலனத்து 
அதிகநாரிகல்ளயும் ்பணியில்ட நீககம் ஹசய்து,  
குற்்றவியல் ்்டவடிகலககல்ளத் ஹதநா்டஙக 
்வண்டும்.

 N H R C  வி ச நா ரலணயில்  ஹவளிப 
்பல்டத்தன்லமக கல்டபிடிககவில்லல , 
தூத்துககுடி ்படுஹகநாலலகள ஹதநா்டர்்பநான 
புகநார்கல்ளயும் 16 ்்பநாரநாட்டககநாரர்கல்ளக 
ஹகநான்று ்மலும் 200 ககும் ்மற்்பட்டவர்கள 
கநாயப்படுத்திய கநாவலர்களின் ஹகநாடூரத் தநாககுதல் 
்்டந்்தறிய ஐந்்த மநாதஙகளுககுள விசநாரலனலய 
மு டி த் த து ;  அ ் த ் ்ப நா ல்  ஹ ச ன் லன 
உயர்நீதிமன்்றத்தின் தீர்பல்ப மீறி இந்த வழகலக 
மீண்டும் தி்றகக NHRC மறுத்துள்ளது. என்வ 
ஐககிய ்நாடுகளின் மனித உரிலமகள உயர் 
ஆலணயரின் (OHCHR) ஐ.்நா அலுவலகம்,  ்பநாரிஸ 
்கநாட்பநாடுக்ளநால் வகுககப்படடுள்ள சர்வ்தசத் 
தரஙகளு்டனநான இந்திய ் தசிய மனித உரிலமகள 
ஆலணயத்தின் (NHRC ) இணககத்திலன 
மதிபபிடுவதற்கநான சி்றபபு ்ல்டமுல்றகல்ளத் 
ஹதநா்டஙக ் வண்டும்.

 இந்திய அரசும் – மற்்ற அரசுகளும், ஐ.்நா. 
சி்றபபு அறிகலகயநா்ளர்கள, சர்வ்தசத் 
தன்னநார்வத் ஹதநாண்டு நிறுவனஙகள, பிரநாந்தியத் 
தன்னநார்வத் ஹதநாண்டு நிறுவனஙகள மற்றும் 
மனித உரிலமப ்பநாதுகநாவலர்கள ் ்பநான்்ற உலகச் 
சமூகத்தினரும் – தூத்துககுடி மககளு்டன் நின்று, 
தூ த் து க கு டி ப  ்ப டு ஹ க நா ல ல யி ல் 
்பநாதிககப்பட்டவர்களுககு நீதி கில்டப்பலத 
உறுதி ஹசய்ய ் வண்டும்.
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 உலஹகஙகிலும் உள்ள சூழலியல் 
ஹசயல்்பநாட்டநா்ளர்கள தஙகள தனிப்பட்ட 
வநாழகலகககநாக இல்லநாமல் கநாலநிலல ஹ்ருககடி, 
வ்ளஙகள சுரண்்டப்படுதல், ்பல்லுயிரிழபபு 
ஆகியவற்றுககு எதிரநாகத் தஙகள உயிலரப 
்பணயம் லவத்துப ்்பநாரநாடுகின்்றனர். ஆனநால், 
அவர்கள மககள மற்றும் சுற்றுச் சூழலுககுப 
்பநாதிபல்ப ஏற்்படுத்தும் இலநா்பத்லத மடடு்ம 
்்நாககமநாகக ஹகநாண்்ட அரசநாஙகள மற்றும் 
தனியநார் ஹ்பருநிறுவனஙக்ளநால் ்பநாதிபபுககு 
உள்ளநாககப்படுகின்்றனர். அரசநாஙகஙகள இந்த 
மககளுககநாகவும் சுற்றுச்சூழலுககநாகவும் 
்்பநாரநாடு்பவர்களுககு எதிரநான ஆ்பத்திலிருந்து 
அ வ ர் க ல ்ள க  க நா க க  ் வ ண் டு ம் . 
ஹ்பருநிறுவனஙகளின் இலநா்பத்லதவி்ட இந்த 
்பல்லுயிர்த் தன்லமயும் சுற்றுச்சூழலும் 
முககியத்துவம் வநாய்ந்தது என அவர்கள உணர 
்வண்டும். இந்த இரண்டும் ்்டககநாதவலர 
கநாலநிலல ஹ்ருககடி அல்லது சூழலியல் 
்படுஹகநாலலகள தடுககப்ப்டநாது.

நிலத்திற்கநாகவும் அதன் வ்ளத்லதக 
கநாப்பதற்கும் ்்பநாரநாடும் மககள எவவ்ளவு 
அழுத்தஙகல்ளயும் அ்பநாயஙகல்ளயும் 
எதிர்ஹகநாளகின்்றனர் என்்பதற்கு இந்த 
அறிகலகலய ஒரு அல்டயநா்ளம் என்று கு்்ளநா்பல் 
விடனஸ அலமபபின்‘ கிரிஷ்்ம்டன்’ ஹசன்்ற 
ஆண்டு கூறியிருந்தநார். ஆனநால், இந்தநிலல 
அப்படி்ய ஹதநா்டர்வது கவலலயளிககி்றது. இந்த 
அலமபபு சூழலியல் ்படுஹகநாலல அதிகம் 
்ல்டஹ்பறும் ஒவஹவநாரு ் நாடடிற்கும் தனித்தனி்ய 
்பரிந்துலரகல்ளத் தந்த ்்பநாதிலும் ஹ்பநாதுவநாக 
அலனத்து அரசநாஙகஙகளுககும் கீழககண்்ட 
்பரிந்துலரகல்ளக கூறுகின்்றது.

 சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களுககநான ஒரு 
்பநாதுகநாப்பநான மற்றும் எந்த ஒரு தல்டயும் 
இல்லநாமல் அவர்களின் குரல்கல்ளப ்பதிவு 
ஹசய்யும் சூழலல உருவநாகக ் வண்டும்.

 தனியநார் நிறுவனஙகள ஹசய்ய்வண்டிய 
ஹ்பநாறுபபுகல்ள அவற்ல்றச் ஹசய்ய லவகக 
அரசநாஙகம் ஊககுவிகக ் வண்டும்.

 சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள மீது தனியநார் 
நிறுவனஙகள ஹதநாடுககும் வன்முல்றகல்ள 
அல்டயநா்ளம் கண்டு அவற்ல்றத் தடுககவும் 
அதனநால் ஏற்்படும் வில்ளவுகல்ள நிவர்த்தி 
ஹசய்யவும் ் வண்டும்.

 நிறுவனஙகள தஙகளின் ஹ்பநாறுபபுகல்ளக 
கல்டபிடிப்பலதயும் சட்ட இணககமநாக 
இருப்பலதயும் உறுதி ஹசய்ய ் வண்டும்.

 க நா லநிலல  ம நா ற் ்ற ம்  குறித்துப 
்்பசுவதற்கநான அடிப்பல்ட அணுகுமுல்றலய 
அலனத்து இ்டஙகளிலும் ஹகநாண்டுவர ் வண்டும்.

் நாம்  இந்த  அறிகலகயில் க நாணும் 
்படுஹகநாலலகளின் எண்ணிகலக எல்லநாம் ் ்டபபு‘ 
சூழலியல் ஹகநாலலகள ’  எனப ்பதிவு 
ஹசய்யப்பட்டக ஹகநாலலகளின் கணககு மடடு்ம. 
உண்லமயில் சூழலியல் ்படுஹகநாலலகள என்று 
்பதிவு ஹசய்ய்யப்ப்டநாதவற்ல்றயும் கணககிட்டநால், 
சரியநான எண்ணிகலகயநானது ் ம்லம இலதவி்ட 
்மலும் அச்சுறுத்துவதநாக்வ இருககும்.

ஹசன்்ற மநாதம் கரூரில் சட்ட வி்ரநாத 
கல்குவநாரிககு எதிரநாகச் குரல் ஹகநாடுத்ததற்கநா 
கல்குவநாரி உரிலமயநா்ளர்க்ளநால் ்படுஹகநாலல 
ஹசய்யப்பட்ட சமூக ஆர்வலர் ஹஜக்நாதன், 
இப்படி ்ம்லமச் சுற்றிலும் ்மககநாக ்ம் 
வருஙகநாலச் சந்ததி ்பநாதுகநாபபுககநாகப ் ்பநாரநாடும் 
்பலலர ்நாம் இழந்து வருகி்்றநாம். சுற்றுச்சூழல் 
்பநாதுகநாபபு என்று ஹசநான்ன உ்ட்ன பி்ளநாஸடிக 
்பயன்்பநாடல்டக குல்றப்பது, மரம் ்டுவது, 
க்டற்கலரலயச் சுத்தம் ஹசய்வது மடடு்ம அல்ல 
அது ்ம்லமச் சுற்றி ஹ்பருநிறுவனஙகளும் 
அரசநாஙகமும் சுற்றுச்சூழலுககுப ்பநாதிபல்ப 
ஏற்்படுத்தும் திட்டஙகல்ளக ஹகநாண்டு வரும்்்பநாது 
அதற்கு எதிரநாக ்ம் சூழலலயும் ்பல்லுயிர்த் 
தன்லமலயயும் ்பநாதுகநாகக குரல் ஹகநாடுப்பதுமநாகும். 
அத்்தநாடு அப்படிககுரல் ஹகநாடுப்பவர்களுககுத் 
துலண நிற்்பதும் ஒவஹவநாரு குடிமகனின் 
க்டலமயநாகும்.
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நம்மில் ்பலர் இச்ஹசநாற்ஹ்றநா்டலரக க்டந்து 
வந்திருககக கூடும். மல்றந்த ்வ்ளநாண் அறிஞர் 
்ம்மநாழவநார் ்பயன்்படுத்திய ஹசநாற்ஹ்றநா்டர் இது. 
இயற்லக உழவர்கள முதல் இன்ல்றய இல்ளஞர்கள 
வலர முகநூல் ்பதிவுகளிலும் இயற்லக உழவர் 
மற்றும் உணவுத் திருவிழநாககளிலும் ்ம்மநாழவநாரின் 
ஓவிய த் தின்  கீ ழ  இ ந் த  வ நா ச க த்லத 
்பயன்்படுத்துவலதப ்பநார்த்திருககலநாம் . 
விலதகல்ளப ்பற்றி ஒன்று்ம ஹதரியநாதவர்கள 
கூ்ட இந்தச் ஹசநாற்ஹ்றநா்டலரப ்பயன்்படுத்தும் 
சூழலில் விலதகளின் வீரியத்லத அறிந்த ்பலர் 
இ ந் த  வ நா ர் த்லத க ளி ன்  வீ ரி ய த் லத 
அறிந்திருககி்றநார்க்ளநா என்று ஹதரியவில்லல. 
உயிர்கநாககும் உணவிலன வழஙகும் விலதகள 
கநாத்தல் ஹ்பநாரு்ளநாக அல்லநாமல் அழிககும் 
ஹ்பநாரு்ளநான ஆயுதமநாக மநாறியது எப்படி. அதற்கு 
்நாம் விலதகளின் வரலநாற்ல்றக கற்க ் வண்டும்.

விற்யும்ஆதிமனி்னும்:

கநாடுகளிலும் மலலகளிலும் சுற்றித் திரிந்து 
்வடல்டயநாடியும் ,  க நாய்கனி கிழஙகு 
்்பநான்்றவற்ல்ற அறுவல்ட ஹசய்தும் ்பசியநாறிய 
ஆதிமனிதன், தநான் அறுவல்ட ஹசய்தது ்்பநாக 
எஞசிய தநானியஙகள சிதறி நிலத்தில் விழுந்து 
மீண்டும் வ்ளர்ந்து வருவலதக கநாண்கி்றநான். 
பின்னர் தன் லகயிருபபில் உள்ள தநானியஙகள 
தண்ணீர் ்படடு முல்ளவிடுவலதக கண்்டவு்டன் 
இலவதநான் ்பயிருககநான ஆதநாரஙகள என்்ற 
முடிவுககு வருகி்றநான்.  விலதகளில் இருந்து தநான் 
்பயிர்கள முல்ளத்து ஹசழித்து வ்ளர்ந்து ்பலன் 
தருகின்்றன என்்ற உண்லமலய அறிந்து ஹகநாண்்ட 
கணம் முதல் விலதகல்ளத் ்தடி ்சமிககத் 
ஹதநா்டஙகினநான். அப்படி ்சமித்த விலதகல்ள 
ஆஙகநாங்க மண்ணில் புலதத்து லவத்துத் 
தண்ணீர்விடடு அலவ வ்ளர்ந்து ்பலன் தரும் 
ஹ்பநாழுது அறுவல்ட ஹசய்து உண்டு வந்தநான். 
பின்னர் மலலகளில் இருந்து கீழ இ்றஙகி வந்து 
சமத்ளத்தில் தன் ஹசௌகரியஙகளுககு ஏற்்ப உழுது 
விலதத்து அறுககும் ஹதநாழில்நுட்பத்லதக 
கண்டுபபிடித்தநான். அது உழவுககலல என 
அறியப்பட்டது. ஆனநால் உழுது விலதத்த 
அலனத்து விலதகளும் ஒ்ர சமயத்தில் முல்ளத்து 
வி்டவில்லல. ஒவஹவநாரு ்பயிருககும் அதன் விலத 
முல்ளபபுத்தி்றனுககும் அவசியமநான அதன் 
அதன் தன்லம, தட்பஹவப்பநிலல, ஈரப்பதம், 
ஆயுளகநாலம் என்று ஹவவ்வறு கநாரணிகள 

விற்்க்ள 
்பராயு்ம்! - 
யாருககு?
அகி�ன் போ�குரு
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இருந்தன. இவற்ல்ற அறிந்து ஒவஹவநாரு ்பயிரநாகத் 
தரம் பிரித்து அவற்றின் ஆயுளகநாலம், விலத 
உ்றகககநாலம், ்பயிரி்ட உகந்த கநாலநிலல, அதன் 
இலணப்பயிர்கள எதிர்ப்பயிர்கள, பூச்சித்தநாககம், 
்்நாய்த்தநாககம் ் ்பநான்்றவற்ல்ற அலசி ஆரநாய்ந்து 
அனு்பவப்படடு அட்டவலண்படுத்தும் முன் ்பல 
நூற்்றநாண்டுகள க்டந்துவிட்டது. ஆதிமனிதன் 
அதற்குள ்பட்டம் ்பநார்த்துப ்பயிர்ஹசய்யும் 
்வ்ளநாண் குடி சமூகமநாக ்நாகரிக வ்ளர்ச்சி 
அல்டந்திருந்தநான். ் நாகரிகம் மடடும் வ்ளரவில்லல 
அத்னநாடு ்சர்ந்து விலதகளும் வ்ளர்ச்சி 
அல்டந்திருந்தன. விலதகல்ள மனிதன் அதன் 
சுலவ, ஊட்டம், வ்ளர்ச்சி, ்தநாற்்றம், நிலத்தின் 
தன்லம, நீரின் தன்லம ்்பநான்்ற ஹவவ்வறு 
பு்றககநாரணிக்ளநால் அ்ளந்து பிரித்துப ஹ்பயரிடடு 
லவத்திருந்தநான். உதநாரணமநாக அரிசி கருபபு 
நி்றத்தில் உள்ளதநால் கருபபுகவுணி என்றும்,  
மு்டககுவநாதத்லதத் தடுப்பதநால் மு்டககற்்றநான் 
கீலர  என்றும்  ்பல்்வறு  வலகயநான 
உணவுபஹ்பநாருடகளுககும் ்பல இலடசம் 
ரகஙகளுககும் ்பழந்தமிழர் ஹ்பயரிடடு வ்ளர்த்து 
்பநாதுகநாத்து வந்தனர். இவற்ல்ற ஆதிமனிதர்களின் 
அறிவியல் வ்ளர்ச்சியநாகத் தநான் ்பநார்கக்வண்டும். 
இந்தியநாவில் அலரநூற்்றநாண்டு முன்புவலர 
1,10,000 ஹ்ல்ரகஙகள இருந்ததநாக சூழலியலநாலர் 
Debal Deb கூறுகி்றநார். ஆனநால் இன்று உள்ள்தநா 
6000 ககும் குல்றவு அதிலும் தமிழ்நாடடில் 
200ககும் குல்றவுதநான். ்நாம் அதிகம் நுகரும் 
அரிசிக்க இந்நிலல என்்றநால் இன்ன பி்ற 
கநாய்கறிகள, கிழஙகுகள, ்பழஙகள, பூககள, 
கீலரகள, தநானியஙகள, ்பருபபுகள, எண்லண 
வித்துககள ்்பநான்்றவற்றின் நிலல குறித்து 
நீஙக்்ள முடிவுஹசய்து ஹகநாளளுஙகள. 
இலவஹயல்லநாம் கநாணநாமல் ்்பநானது ஹ்பரு 
நிறுவனஙகளின் சூழச்சியநால் மடடும் அல்ல 
விலதகல்ளக கநாகக ம்றந்த ் மது அறியநாலமயநாலும் 
தநான். ்நாகரிக வ்ளர்ச்சியின் ஊ்டநாக எப்படி 
விலதகளும் ்பரந்து விரிந்து வ்ளர்ந்தது என்று 
்பநார்த்்தநாம். ஆனநால் இலவ இயற்லகயநால் 
மடடு்ம சநாத்தியப்படடுவி்டவில்லல. மனிதனின் 
உலழபபும் அறிவும் ்பல நூற்்றநாண்டு ஹ்பநாறுலமயும் 

்சர்ந்்த விலதகளின் ்பரிணநாம வ்ளர்ச்சிககும் 
ஹ்பருககத்திற்கும் வழி்கநாலின. எந்தவிலத எந்தக 
குடும்்பத்லதச் ் சர்ந்தது, எலவ சுலவயில் ் ல்லது, 
எலவ நுண்ணூட்டச் சத்துககள நில்றந்தது என்று 
ஆரநாய்ந்து அறிந்து இயற்லகயின் துலணகஹகநாண்டு 
்பல்்வறு மரபு ரகஙகல்ளக கலபபின முல்றயில் 
உருவநாககிப ஹ்பருககினர். இதனநால் வில்ளச்சலும் 
சுலவயும் மணமும் சத்துககளும் ்பன்ம்டஙகு 
கூடின. இதன் கநாரணமநாக்வ ்பண்ல்டய 
்நாகரிகஙகள ்பல ்்பநார்கல்ளயும் கநாலனிய 
ஆதிககஙகல்ளயும் சந்திகக ் ்ர்ந்தது. 

விற்்களும் அரசு்களின் ் ்ாற்றமும்

்வ்ளநாண்லமயின் மகத்துவத்தநால் அ்ளப்பரிய 
வில்ளச்சலலக கண்்ட ஆதி உழவர்களின் மீது 
மற்்ற இனககுழுககளின் கவனம் திரும்பியது. 
கற்கண்ல்டக கடஹ்டறும்பு ஹமநாய்ப்பது ்்பநால் 
கூடுதல் வில்ளச்சலலக கண்்ட மற்்ற இனககுழுககள 
்்பநாரிடடு வில்ளச்சலலக ஹகநாண்டு ஹசல்ல 
வந்தன. இவற்றில் இருந்து தம்லமயும் தம் 
வில்ளச்சலலயும் கநாத்துகஹகநாள்ள்வ ் வ்ளநாண் 
சமூகஙகள ஒன்று கூடி இனககுழு கலநாச்சநாரத்தில் 
இருந்து அரசநாடசிக கநாலத்திற்கு மநாறின. 
தஙகளுககு்்ள அரலசயும் அரசலனயும் 
(சிற்்றரசர்கள) ்தர்ந்ஹதடுத்து ்கநாடல்ட 
ஹகநாத்தலஙகல்ள நிர்மநாணித்து நில வலரயலர 
ஹசய்து தம் வில்ளச்சலலயும் விலதகல்ளயும் 
்பநாதுகநாத்து வந்தனர். [்கநாடல்ட என்்ற ஹசநால்்ல 
விலத ் சமிபபில் இருந்துதநான் வந்தது. உழவர்கள 
அந்்நாளில் விலதகல்ள நீண்்ட கநாலம் ் சமிபபில் 
லவகக விலதகல்ளச் சுற்றி மண்ணநால் குலழத்துப 
பூசி உள்்ள எறும்்்பநா பூச்சி்யநா எதுவும் நுலழய 
வழியில்லநாமல் அல்டத்துவிடுவர். அதற்கு 
்கநாடல்ட கடடுதல் என்று ஹ்பயர்.] கதிர் முற்றிய 
வயலில் எலிகள ்பல்டஹயடுப்பது ்்பநால் 
இச்சிற்்றரசுகளின் மீது ்வற்று்நாட்டவர் 
்பல்டஹயடுத்து வரத் ஹதநா்டஙகினர். அப்படிப 
்்பநாரிடடு ஹவன்்றவர்கள நிலத்லதயும் 
வில்ள ச் சலலயும்  உல்டலமய நா க கி க 
ஹகநாண்்ட்தநாடு ்தநாற்்றவர்கல்ளத் தஙகள 
அடிலமக்ளநாககிக ஹகநாண்்டனர். பின்னர் 

 நாம் அதி்கம் நு்கரும் அரிசிக்்க இநநிறல என்றால் இன்ன பிற ்காய்்கறி்கள், கிழஙகு்கள், 
பழங்கள், பூக்கள், கீறர்கள், ் ானியங்கள், பருப்பு்கள், எணறை விததுக்கள் ் பான்றவற்றின் 

நிறல குறிதது நீங்க்ள முடிவுபெய்து ப்காள்ளுங்கள்.

www.poovulagu.org | பூவுலகு - அக்டோபர் 2022 | 33



தநாஙகள உலழப்பலத நிறுத்திகஹகநாண்டு 
அடிலமகல்ளக ஹகநாண்்்ட நிலத்லத உழுது 
விலதத்து அறுத்து உண்டு சுக்்பநாகமநாக வநாழந்து 
வந்தனர். உலழபல்ப நிறுத்திவிட்ட கூட்டம் 
்ன்்றநாக உண்டு களித்ததன் வில்ளவநாக உ்டல் 
தினஹவடுத்து மீண்டும் மீண்டும் ்்பநாரிடுவலத 
வழககமநாககிக ஹகநாண்்டது. இதன் கநாரணமநாக்வ 
்பல இலடசககணககநான மககள தஙகள 
உ்டலமகல்ளயும் உயிலரயும் இழகக ் ்ரிட்டது. 
எவற்ல்ற இழபபினும் தஙகள உயிரநாதநாரமநான 
விலதகல்ளக கநாகக ்வண்டும் என்்ற உயர்ந்த 
அறிவு அவர்களி்டம் இருந்ததநால் தநான் 
க்டவுளுககும் ்மலநாக விலதகல்ளப ்்பநாற்றிக 
்கநாயில் கலசஙகளில் அவற்ல்றப ்பநாதுகநாத்தனர். 
அலனத்லதயும் இழபபினும் மீண்டும் முதலில் 
இருந்து ஹதநா்டஙகிக ஹகநாள்ளலநாம் என்்ற 
்ம்பிகலகலய விலதகள அவர்களுககுக 
ஹகநாடுத்தது. ஆனநால் அதற்குள உணவுககநாகத் 
ஹதநா்டஙகிய ்்பநார் ்பல ்பரிணநாமஙகல்ள 
அல்டந்து மன்னர்களின் ்நாடு பிடிககும் 
்வடலகயநாக மநாறி விடடிருந்தது. ்்பரநாலச 
ஹகநாண்்ட மனிதர்கள ்்பநாலர்ய ஹதநாழிலநாய் 
ஏற்றுப ்பல ்்பரரசுகல்ள உருவநாககியிருந்தனர். 
வரலநாற்றில் ஹ்பரிதும் புகழஹ்பற்்ற ்ரநாமநாபுரிப 
்்பரரசு முதல் ் சநாழப ் ்பரரசு வலர அலனத்தும் 
ஆலசயநால் வில்ளந்த்த அன்றி அவசியத்தநால் 
அல்ல. ஆனநால் இந்தப ் ்பரரசர்கள கநாலத்திலும் 
விலதகளின் மகிலம ் ்பநாற்றிப ்பநாதுகநாககப்பட்டது 
என்ன்வநா உண்லமதநான்.  அவர்களின் க்டல் 
க்டந்த வணிகத்தினநால் தநான் ் நாம் இன்று விரும்பி 
உண்ணும் தககநாளி, உருல்ள, ஹவஙகநாயம், பூண்டு, 
்கரட, பீன்ஸ, மி்ளகநாய், ்கநாதுலம ்்பநான்்ற 
இன்னும் ்பல உணவுகள ஹவளி்நாடடில் இருந்து 
இஙகு ஹகநாண்டு வரப்பட்டன. இஙகிருந்து அரிசி, 
வநாலழ, மி்ளகு, ஏலம் ் ்பநான்்ற ்பல்்வறு உணவுப 
ஹ்பநாருடகளும் உலகம் முழுவதும் ஹசன்று 
்சர்ந்தன.

விற்்களும்்காலனியஆதிக்கமும்

இவவநாறு உலகம் முழுவதும் ஹசன்று ் சர்ந்த 
விலதகள உணவுப ்பன்மயத்லதக ஹகநாண்டு 

்சர்த்த்தநா்டல்லநாமல் வ்ளலமயின் ருசிலய 
வநானரக கூட்டத்தின் ்நாவில் த்டவி வந்தது. 
அந்தச் சுலவ தநான் ஐ்ரநாபபியர்கல்ளக 
கப்ப்லற்றி இஙகு இழுத்து வந்தது. மி்ளகு ஏலம் 
முதலநான உணவின் சுலவயூடடிகளுககும் மற்்ற 
இந்தியப ்பண்்டஙகளுககும் அன்று ஐ்ரநாப்பநாவில் 
ஹ்பரும் கிரநாககி இருந்தது. எந்த விலல ஹகநாடுத்தும் 
அவற்ல்றப ஹ்ப்ற ்பல ஐ்ரநாபபியர்கள தயநாரநாய் 
இருந்தனர். (ஹசநாந்த உலழபபில் ஈடடி இருந்தநால் 
ஹசல்வத்தின் அருலம ஹதரிந்திருககும். எஙகு 
ஹகநாளல்ளயடித்த்தநா!) இவற்ல்ற ்்ரடியநாக 
இந்தியநாவில் இருந்து தநாஙக்்ள வநாஙகி விற்்றநால் 
ஹ்பரும் இலநா்பம் ஈட்டலநாம் என்று அஙகிருந்து 
கி்ளம்பிய சில வணிகர்க்ளநால் தநான் வரலநா்்ற 
மநாறிப்்பநானது. வணிகம் ஹசய்ய வந்த கூட்டம் 
இந்தியநாவின் அ்ளப்பரிய வ்ளஙகல்ளக 
கண்்டவு்டன் சூலரயநாடும் தம் இயற்பிற்குத் 
திரும்பியது. அதற்கு ஏற்்றநார் ் ்பநால் இஙகு ்பலக 
்பநாரநாடடிய ்்பரரசுகளும் அதற்கும் கீ்ழ 
புலர்யநாடிப ்்பநாயிருந்த சநாதிய அலமபபும் 
அவர்களுககுத் ் தநாதநாய் ் ்பநாய்விட்டது. பின்னர் 
என்ன அ்த ்பலழய கலததநான் ்்பநாரும் 
்நாடுபிடிபபும் அடிலமத்தனமும் சுரண்்டலும் 
சுக்்பநாக வநாழவும் (ஹவளல்ளயர்களுககு!) தநான். 
ஆடசிகள மநாறினநாலும் கநாடசிகள மநா்றவில்லல 
என்்பது்்பநால் உலழககும் மககளின் நிலல 
ஹமன்்மலும் சரிவுர்வ ஹசய்தது. விலதகல்ளக 
கண்டுபிடித்து வரலநாற்ல்றத் ஹதநா்டஙகிலவத்த 
அம்மககள சில கநாலத்தி்ல்ய அடிலமக்ளநாய் 
மநாறிப ் ்பநானநார்கள. அன்று அடிலமயநானவர்கள 
இன்று வலர மீ்ளவில்லல. அதனநால் தநா்னநா 
என்ன்வநா தநாய்ககுப பின் தன் இரத்தத்லத 
உணவநாககி உயிர் தந்து ஹகநாண்டிருககும் உழவர் 
கூட்டம் இன்றும் சமூகத்தநால் இழிநிலலயி்ல்ய 
லவககப்படடுள்ளது. விலத எவவ்ளவு 
விந்லதயநானது ்பநாருஙகள ் நாகரிக வ்ளர்ச்சிககும் 
கநாரணமநாக இருந்தது பின்னர் அடிலமத் 
தனத்தின் நீடசிககும் கநாரணமநாக அலமந்து 
விட்டது.

வில்த்கள் எப்படி ஆயு்தமோகின? 
அடுத்்த மோ்த இ்தழில ்போரக்கலோம்.

வணி்கம் பெய்ய வந் கூடடம் இநதியாவின் அளப்பரிய வளங்கறளக ்கணடவுடன் சூறரயாடும் 
்ம் இயற்பிற்குத திரும்பியது. அ்ற்கு ஏற்றார் ் பால் இஙகு பற்க பாராடடிய ் பரரசு்களும் அ்ற்கும் 

கீ்ழ புறர்யாடிப் ் பாயிருந் ொதிய அறமப்பும் அவர்்களுககுத ் ்ா்ாய் ் பாய்விடடது. 
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சென்லனககநான இரண்்டநாவது விமநான 
நிலலயம் ்பரந்தூரில் அலமககப்படும் என தமிழ 
்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. இந்த ்பரந்தூர் விமநான 
நிலலயம் தனியநாருககு தநாலரவநார்கக உதவும் 
வலகயிலநான  ஒன்றிய அரசின் "Greenfield Airport" 
ஹகநாளலகயின் கீழ அறிவிககப்படடுள்ளது. அரசு 
இத்திட்டத்லத அறிவித்த ்நாள முதலநாக 
இத்திட்டத்தின் கநாரணமநாக ்பநாதிககப்ப்ட 
இருககும் 13 கிரநாமஙகல்ள சநார்ந்த மககள விமநான 
நிலலயத்திற்கு எதிர்பபு ஹதரிவித்து வருகின்்றனர்.

மறுக்கப்படும் ஜனநாய்க உரிறம்கள்:

அரசுகள நில்ற்வற்்ற முற்்படும் திட்டஙகள 
அலனத்தும் மககளின் ஹ்பயரநா்ல்ய 
நில்ற்வற்்றப்படுகின்்றன, அத்திட்டத்லத 
நிரநாகரிககவும், அலத எதிர்த்துப ்்பநாரநா்டவும் 
இந்திய அரசியல் அலமபபுச் சட்டம் மககளுககு 
உரிலமலய வழஙகியுள்ளது. ஆனநால், ்பரந்தூர் 
விவகநாரத்தில் அந்த உரிலமகல்ள மறுத்து 
வருகி்றது தமிழ்நாடு அரசு. இத்திட்டத்திற்கு 
எதிரநான விவசநாயிகளின் ்்பநாரநாட்டத்திற்கு 
ஆதரவு ஹதரிவிககச் ஹசன்்ற விவசநாய சஙகத் 
தலலவர் பி.ஆர்.்பநாண்டியன்  ஹசட்டம்்பர் 17 

அன்று லகது  ஹசய்யப்பட்டநார். பின்பு 
உண்ணநாவிரத ் ்பநாரநாட்டத்தில் கலந்துஹகநாள்ளவும் 
அனுமதி மறுககப்படடுள்ளது. அந்த ்பகுதி மககள 
்பல புதிய கநாவல் கண்கநாணிபபு நிலலயஙகள 
மூலம் கண்கநாணிககப்படடு வருகின்்றனர். 
ஊ்டகவிலநா்ளர்கள கூ்ட சுதந்திரமநாக அந்தப 
்பகுதியில் ஹசய்தி ்சகரிகக முடியநாத நிலல 
உள்ளது. மகநாத்மநா கநாந்தி பி்றந்த ்நாள அன்று 
கிரநாமசல்ப கூட்டத்தில் விமநான நிலலயத்திற்கு 
எதிரநாக தீர்மநானம் நில்ற்வற்றுவலத அதிகநாரிகள 
தடுகக முயன்று ்தநாற்றுப்்பநாயுள்ளனர். மககள 
தீர்மநானத்லத நில்ற்வற்றி ஊர்வலமநாக ஹசன்று 
கிரநாமத்தில் உள்ள அம்்்பத்கர் சிலலயி்டம் 
மனுவநாக அளித்து தஙகள எதிர்பல்ப ்பதிவு 
ஹசய்துள்ளனர்.  ்பஞசநாயத்து தீர்மநானம் ஒன்றும் 
நில்ற்வற்்றப்படடுள்ளது.

இற்ப்்பான்ற திடடதற்  
எப்படி நறடமுறறப் படுத்்வணடும்?

2013ஆம் ஆண்டு இயற்்றப்பட்ட "நிலம் 
லகயகப்படுத்தும் சட்டத்தின்" கீழ, எந்த ஒரு 
திட்டமநாக இருந்தநாலும், அத்திட்டத்தினநால் 

பரநதூர் விமான நிறலய திடடதற் மறு ஆய்வு பெய்ய 
பூவுலகின் நணபர்்கள் ் ்காரிகற்க.

பூவு�கின் நணபர்கள்
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ஏற்்படும் சமூக தநாகக மதிபபீடு (Social Impact As-
sessment), சுற்றுச்சூழல் தநாகக மதிபபீடு (Environment 
Im p a c t  A s s e s sm e n t ) ,  ஆகிய ஆய்வுகள 
்மற்ஹகநாள்ளப்படடு ஹ்பநாதுமககளின் கருத்தறிந்து, 
அவர்களின் அனுமதி ஹ்பற்்ற பின்்்ப நிலம் 
லகயகப்படுத்தப்ப்ட ்வண்டும். அ்தநாடு 
சுற்றுச்சூழல் அனுமதி, மநாசு கடடுப்பநாடு வநாரியம் 
அனுமதி ஆகியவற்ல்றயும் ஹ்ப்ற ்வண்டும். 
இதலனச் சுற்றுச்சூழல் ்பநாதுகநாபபு சட்டமும், 
நிலம் லகயகப்படுத்தும் சட்டமும் வலியுறுத்திக 
கூறுகின்்றன. இந்த சட்ட ்்டவடிகலககள 
ஜன்நாயகப பூர்வமநாக ் ல்டஹ்ப்ற ் வண்டும். அந்த 
வலகயில் இந்த திட்டம் குறித்த ஹவளிப்பல்டயநான 
விவநாதம் ் தலவ. மநாற்றுக கருத்துகள வர்வற்கப்ப்ட 
்வண்டும். முன்முடி்வநாடு இந்த திட்டம் 
அணுகப்ப்ட கூ்டநாது.

முதல்்படியநாக இந்த “திட்டத்திற்கநான விரிவநான 
அறிகலகலய" (Detailed Project Report) ஹ்பநாது 
மககள ்பநார்லவககு லவகக ்வண்டும். அடுத்த 
்படியநாக இத்திட்டத்திற்கநான இ்டத்லத ்தர்வு 
ஹசய்ததற்கநான கநாரணஙகல்ள ஹகநாண்்ட 
ஆய்வறிகலக (Pre-Feasibility Report) ஹவளியி்டப்ப்ட 
்வண்டும். இதன் மூல்ம இந்த திட்டத்தின் 
்தலவ குறித்த அரசின் நியநாஙகல்ள விவநாதிகக 
முடியும். என்வ அரசு உ்டனடியநாக இதலன 
ஹவளியி்ட பூவுலகின் ்ண்்பர்கள சநார்்பநாக 
்கநாரிகலக விடுககி்்றநாம்.

பரநதூர் விமான நிறலயத்ால் வரப்்பாகும் பாதிப்பு்கள் 
என்ன ?

தற்்்பநாது வலர கில்டத்துள்ள தகவல்களின் 
அடிப்பல்டயில் இந்த திட்டத்தின் ்பநாதிபபுக்ளநாக 
பூவுலகின் ் ண்்பர்கள இயககம் கீழகண்்டவற்ல்றப 
்பநார்ககி்றது:

வ்ளர்ச்சித் திட்டஙகளுககு விவசநாய நிலஙகள 
லகயகப்படுத்துவலத அரசு தவிர்கக ்வண்டும் 
என்று நிலம் லகயப்படுத்தும் சட்டத்தின் பிரிவு 
10 கூறுகி்றது:

10. Special provision to safeguard food security.–(1) 
Save as otherwise provided in sub-section (2), no irri-
gated multi-cropped land shall be acquired under this 
Act.

சட்டத்தில் உள்ள அபபிரிவின்்படி, உணவுப 
்பநாதுகநாபல்ப உறுதிப்படுத்த, விவசநாயம் 
்ல்டஹ்பறும் எ ந்த  இ்டத்லதயும்  ஒரு 
திட்டத்திற்கநாகக லகயகப்படுத்தக கூ்டநாது. 
்ப ர ந்தூ ர்  வி ம நான  நில ல ய த் தி ற் க நா க 
லகயகப்படுத்தப்ப்டவுள்ள ஹமநாத்தமுள்ள 4,563.56 
ஏககரில் சுமநார் 3,246 ஏககர் நிலம் விவசநாயம் 
்ல்டஹ்பறும் ் ன்ஹசய் ((2,446.79) மற்றும் புன்ஹசய் 
(799.59) நிலஙக்ளநாகும். ஹ்ல் விவசநாயம் ் ல்டஹ்பறும் 
இந்நிலத்லத லகயகப்படுத்துவதம் மூலம் 
்ம்முல்டய உணவு ்பநாதுகநாபபு ்களவிககு 
உட்படுத்தப்படுகி்றது.

Such land may be acquired subject to the condition 
that it is being done under exceptional circumstances, 
as a demonstrable last resort, where the acquisition of 
the land referred to in subsection (1) shall, in aggregate 
for all projects in a district or State, in no case exceed 
such limits as may be notified by the appropriate Gov-
ernment considering the relevant State specific factors 
and circumstances.

்வறு வழி்ய இல்லலஹயன்்றநால் தநான் 
விவசநாய நிலத்லத லகயகப்படுத்தலநாம் என நிலம் 
லகயகப்படுத்தும் சட்டமும், ஒன்றிய அரசின் 
"புதிய விமநான நிலலயம் அலமககும் வழிகநாடடு 
ஹ்றிமுல்றகளும்(GUIDELINES FOR SETTING UP OF 
GREENFIELD AIRPORTS)" ஹசநால்கின்்றன.  ஆனநால், 
இந்த சரத்து "்பரந்தூர் விமநான நிலலயத்திற்கு 
ஹ்பநாருந்தநாது, இதற்கநான கநாரணஙகள.

ஒன்றிய அரசின், "கரீன்பீல்டு" விமநான 
நிலலயஙகளுககநான "வழிகநாடடு ஹ்றிமுல்றகளின்" 
்படி (Guidelines for Greenfield Airport) ஏற்கன்வ 
விமநான நிலலயம் அலமந்துள்ள இ்டத்தில் இருந்து 
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150 கி.மீ ஹதநாலலவில் தநான் புதிய விமநான நிலலயம் 
அலமகக ் வண்டும் எனக கூ்றப்படடுள்ளது:

The Central Government may, from time to time, 
notify guidelines to be followed by DGCA for grant of 
licence to operate a greenfield airport. While granting 
a licence, DGCA would keep these guidelines in view. 
At present, the following conditions shall be kept in view 
by DGCA while granting a licence:

a. No greenfield airport would be allowed within an 
aerial distance of 150 km of an existing civilian airport.

b. In case a greenfield airport is proposed to be set 
up within 150 km of an existing civilian airport, the 
impact on the existing airport would be examined. Such 
cases would be decided by the government on a case-
to-case basis.

்பரந்தூரில் அறிவிககப்படடுள்ள புதிய விமநான 
நிலலயம் இப்்பநாது ஹசயல் ்படடுகஹகநாண்டிருககும் 
விமநானநிலலயத்திலிருந்து 65-70 கி.மீககுளதநான் 
உள்ளது. அதனநால் இது இயல்்பநாக அலமககப்படும் 
வழிமுல்றககுள வரநாது.

ஹசன்லனயிலிருந்து ஹவளி்நாடுகளுககு 
ஹசல்லககூடிய ்பயணிகளில் 70-80% ஹசன்லனலயச் 
்சரநாதவர்கள, அதநாவது தமிழ்நாடடின் பி்ற 
மநாவட்டஙகளில் இருந்து ஹசன்லன வந்து 
ஹவளி்நாடுகளுககு ஹசல்லககூடியவர்கள. 
அப்படிஹயனில் ஏற்கன்வ ்கநாலவயிலும், 
திருச்சியிலும் சர்வ்தச விமநான நிலலயஙகள 
உள்ளன, அவற்ல்ற விரிவநாககி அல்லது சர்வ்தச 
"code sharing agreement" ககுள ஹகநாண்டுவந்து 
விமநானஙகல்ள இயககினநால் எல்்லநாரும் 
ஹசன்லனககு வர்வண்டிய ்தலவ இல்லல. 
ஒவஹவநாரு விமநான நிறுவனமும் வநாரத்தின் 
குறிபபிட்ட ்நாடகளில் விமநானஙகல்ள 
இயககினநா்ல மகக்ளநால் அதற்கு ஏற்்றநாற்்்பநால் 
்பயணத் திட்டஙகல்ள அலமத்துகஹகநாள்ள 
முடியும்.

இதலனத் தவிர மதுலர விமநான நிலலயத்லத 
சர்வ்தச விமநான நிலலயமநாக மநாற்றும் ் கநாரிகலக 
ஹ்டு ் நாடக்ளநாக நிலுலவயில் உள்ளது, அலதயும் 

தரம் உயர்த்தி சர்வ்தச "code sharing" 
ஹகநாண்டுவந்துவிட்டநால் ஹசன்லனககநான புதிய 
விமநான நிலலயத்தின் ்தலவ இல்லநாமல் 
்்பநாய்விடும். என்வ, ஹசன்லன விமநான 
நிலலயத்லத விரிவநாககுவது, அல்லது ்கநாலவ, 
திருச்சி விமநான நிலலயஙகல்ள விரிவநாககுவது, 
அல்லது  மதுலர விமநான நிலலயத்திற்கு சர்வ்தச 
அஙகீகநாரத்லதப ஹ்பறுவது ் ்பநான்்ற வநாய்பபுகள 
தமிழக அரசி்டம் உள்ளது. ் மலும் ஹசன்லனலய 
மடடு்ம லமயப்படுத்தப்பட்ட வ்ளர்ச்சி என்்பது 
சரியநான நிலலயும் அல்ல.

4) தமிழஹகஙகும் ்பயன்்படுத்தப்ப்டநாத விமநான 
ஒடு்பநாலதகள (Air Strips) ்பல உள்ளன. குறிப்பநாக 
அரக்கநாணம், ஹசடடி்நாடு, ்சநாழவரம், ஒசூர், 
கயத்தநார், ஹ்ய்்வலி, ரநாம்நாதபுரம், ் சலம், சூலூர், 
தநாம்்பரம், தஞசநாவூர், உளுந்தூர்்்படல்ட, ் வலூர் 
ஆகிய இ்டஙகளில் விமநான ஒடு்பநாலதகள 
உள்ளன.  இவற்றில் ஏ்தனும் ஒரு இ்டத்லத புதிய 
விமநான நிலலயத்திற்கநான இ்டமநாக ்தர்வு 
ஹசய்யலநாம்.

்பரந்தூர் ்பகுதி மககள தற்சநார்்்பநாடு 
வநாழகின்்றனர். விவநாசயத்தின் மூலம் இந்த 
தன்நில்றலவ அவர்கள ஹ்பறுகின்்றனர். 
அவர்களுககு ்தலவயநான உணலவ அவர்க்்ள 
உற்்பத்தி ஹசய்கின்்றனர். ்வ்ளநாண்லம சநார்ந்த 
ஹதநாழில்கள மூல்ம தஙகள வநாழகலகத் 
்தலவகல்ள பூர்த்தி ஹசய்து ஹகநாளகின்்றனர். 
்பரந்தூர் திட்டம் நில்ற்வற்்றப்பட்டநால் 
இவர்களுககுககநான இழபபீடடுத் ஹதநாலகயநாக 
அரசு தரும் அதிக்படசத் ஹதநாலகலய 
லவத்துகஹகநாண்டு அருகநாலமயில் புதிய நிலம் 
வநாஙக முடியநாது. கநாரணம், விமநான நிலலயம் 
சநார்ந்து புதியதநாக உருவநாகி உள்ள ரியல்  எஸ்்டட 
வணிகம், அருகநாலமப ்பகுதிகளில் நிலத்தின் 
விலலலய நூறு ம்டஙகிற்கும் அதிகமநாக 
உயர்த்தியுள்ளது.

ஹசன்லன விரிவநாககத்தின் ்பகுதியநாக 
்பரந்தூரும் ஹசன்லன மநா்கரநாடசியின் ்பகுதியநாக 
மநாற்்றப்ப்டவுள்ளது. ஆலகயநால், நிலத்தின் 
மதிபபும், விலலயும் கூடியுள்ளது. இந்த விலலககு 

்வளாணறம ொர்ந் ப்ாழில்்கள் மூல்ம ் ங்கள் வாழ்கற்கத ் ்றவ்கறள பூர்ததி பெய்து 
ப்காள்கின்றனர். பரநதூர் திடடம் நிறற்வற்றப்படடால் இவர்்களுககுக்கான இழப்பீடடுத 

ப்ாற்கயா்க அரசு ் ரும் அதி்கபடெத ப்ாற்கறய றவததுகப்காணடு அரு்காறமயில் புதிய 
நிலம் வாங்க முடியாது. 
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விவசநாய மகக்ளநால் புதிய நிலம் வநாஙக முடியநாது. 
நிலத்திற்குப ்பதிலநாக நிலம் இழபபீ்டநாக 
ஹகநாடுககப்பட்டநாலும், தற்்்பநாலதய வ்ளமநான 
பூமி அவர்களுககுக கில்டககுமநா என்்பது 
்களவி்ய.

பென்றனயின் பவள்ளம், வறடசி:-

விமநான நிலலயம் அலமப்பதற்கநாக 
லகயகப்படுத்தப்ப்டவுள்ள 4563 ஏககரில் 2446 
ஏககர் ்பகுதி நீர்நிலலயநாகவும், 1317 ஏககர் 
பு்றம்்்பநாககு நிலமநாகவும் உள்ளது.

்கம்பன் ்கால்வாய்:-

கநா்வரிப்பநாககம் ்பநாலநாற்று அலணயிலிருந்து 
துவஙகி ்பல்லவ அரசன் கம்்பவர்மனநால் 
உருவநாககப்படடு 43கி .மீ தூரம் க்டந்து 
திருபஹ்பரும்புதூர் ஏரிலய அல்டவதற்கு முன்னர் 
85 ஏரிகல்ள நிரபபி ஹசன்லனயின் குடிநீர் 
ஆதநாரமநாகவும் ஹவள்ளம் ஏற்்ப்டநாமலும் தடுககும் 
ஹசம்்பரம்்பநாககம் ஏரிககு ஹசல்லும் கம்்பன் 
கநால்வநாய் அழிககப்படுவது ஏற்்படுல்டயது அல்ல. 
இலதப்்பநான்்ற மூன்்றநாம் நிலல ஓல்டகளதநான் 
(3rd order stream ) ஆறுகளில் ஓடும் 80% நீலர 
ஹகநாண்டுள்ளன என்கி்றநார்கள நீரியல் நிபுணர்கள.

ஹசன்லனயில் ஹவள்ளம் ஏற்்படுவதற்கு 
முககியக கநாரணம், ஹசன்லனயின் ் மற்குப்பககம் 
உள்ள மநாவட்டஙகளில் ஹ்பய்யும் மலழப 
ஹ்பநாழிவுதநான். ஹசன்லனககு ் மற்்க உள்ள 4,000 
்மற்்பட்ட நீர்நிலலகல்ள தூர்வநாரி முழுலமயநாக 
்பயன்்படுத்தினநா்ல சுமநார் 100டிஎம்சி ககும் ் மல் 
தண்ணீலர ்சமிகக முடியும், ஹவள்ளம் 
ஏற்்ப்டநாமலும் தடுகக முடியும் என்கி்றநார் 
்்பரநாசிரியர் ஜனகரநாஜன், இவர் ஹசன்லன 
ஹவள்ளத்தடுபபு நிபுணர் குழுவின் உறுபபினர். 
இன்ல்றககுக கநாலநிலல மநாற்்றம் ஹகநாண்டுவரக 
கூடிய "குல்றந்த கநால இல்டஹவளியில் அதிதீவிர 
மலழபஹ்பநாழிவு" ்்பநான்்ற விஷயஙகல்ள 
சமநாளிப்பதற்கு நீர்நிலலகள, நீர்வழிப்பநாலதகல்ள 
்பநாதுகநாப்பது அவசியம் என்கின்்றனர்

்பரந்தூர் விமநான நிலலயத்திற்கு எதிரநாக 13 
கிரநாமஙகள ்்பநாரநாடினநாலும் "ஏகனநாபுரம்" 
கிரநாமம் அதிகமநான உயிர்பபு்டன் ் ்பநாரநாடுகி்றது. 
இந்த திட்டத்தின் கீழ அந்த கிரநாமத்தில் உள்ள 
அலனத்து வீடுகளும், விவசநாய நிலஙகளும் 
லகயகப்படுத்தப்படடு, அந்த கிரநாம்ம இந்த 
வலர்ப்டத்திலிருந்து துல்டத்து எறியப்படும்  

அரசநால் அவர்களுல்டய நிலத்திற்கும் வீடடிற்கும் 
இழபபீடு ஹகநாடுககமுடியும், அவர்களுல்டய 
பூர்வீகத்திற்கு (nativity) எது இழபபீடு ஆகும்? அலத 
யநாரநால் ஹகநாடுககமுடியும்.

அரு்காறம பகுதி்களில் வளர்ச்சியின் அழுத்ம்

்பரந்தூரில் விமநான நிலலயம் அலமககப்பட்டநால் 
அதன் தநாககம் அருகநாலமப ்பகுதிகளில் அதிகமநாக 
இருககும். குல்றந்த்படசம் 50-75 கி.மீ. சுற்்ற்ளவிற்கு 
அதன் தநாககம் இருககும். ்பரந்தூர் விமநான 
நிலலயம் மூழகடிககப்்பநாகும் நீர்நிலலகள 
இல்லநாமல் இந்த சுற்றுவட்டநார ்பகுதியில் 
்பல்லநாயிரககணககநான நீர்நிலலகள உள்ளன, 
விவசநாய நிலஙகள உள்ளன. அந்த ்பகுதிகளில் 
மககள தற்சநார்்பநாக விவசநாயம், கநால்்ல்ட/்கநாழி 
வ்ளர்பபு என எளிலமயநான வநாழவியல் முல்றலய 
பின்்பற்றிவருகி்றநார்கள. விமநான நிலலயம் 
ஹகநாண்டுவரும் "்வீன வ்ளர்ச்சி கூறுக்ளநான" 7 
்டசத்திர விடுதிகள, அலுவலக வ்ளநாகஙகள, 
மநால்கள என அந்த ்பகுதியில் இவவ்ளர்ச்சி ஹ்பரிய 
தநாககத்லத ஏற்்படுத்தும், அலத எளிலமயநான 
மககள எப்படி எதிஹகநாள்ளப்்பநாகி்றநார்கள 
என்கி்ற கவலலயும் ்சர்த்்த ்நாம் ்பநார்கக 
்வண்டியுள்ளது.

கநாலநிலல மநாற்்றம் இன்று மநானு்ட இருத்தியலல 
்களவிககு உட்படுத்தியுள்ளது, சூழலலக கநாப்பது, 
உணவுப ்பநாதுகநாபல்ப உறுதிஹசய்வது , 
நீர்நிலலகல்ள ்பநாதுகநாப்பதுதநான் இன்ல்றய 
நிலலயில் தலலயநாய க்டலம.

இந்தப பின்னணியில், அரசு ்பரந்தூரில் 
அலமககத் திட்டமிடடுள்ள உள்ள "Greenfield" 
விமநான நிலலயத் திட்டத்லத லகவிடடுவிடடு 
மநாற்றுவழிகல்ள முன்ஹனடுகக்வண்டும் என, 
அந்த திட்டத்தநால் ்பல்லநாயிரககணககில் 
்பநாதிககப்ப்டப்்பநாகும் பிற்்படுத்தப்பட்ட, மிகவும் 
பிற்்படுத்தப்பட்ட ்படடியலின சமூகத்தினர் 
சநார்பில் பூவுலகின் ்ண்்பர்கள ்கடடுக 
ஹகநாளகி்்றநாம்.

குறிப்பு: இந்த அறிகலகயில் கூ்றப்படடுள்ள 
தகவல்கள, திட்டம் ஹதநா்டர்்பநான அதிகநாரபபூர்வ 
ஆவணஙகள ஹ்பநாதுஹவளியில் இல்லநாததநால், 
அந்த ்பகுதியில் உள்ள மககளி்டமும், ஹ்பநாது 
ஹவளியில் கில்டககும்  ்வறு சில தரவுகல்ள 
லவத்து மடடு்ம ஹதநாகுககப்படடுள்ளன.
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ப ரந்தூர் விமநான நிலலயம் குறித்துப 
்்பசககூடிய அலனவரும் ஹ்பஙகளூரு விமநான 
நிலலயத்லத முன்லவத்்த கருத்துககல்ளத் 
ஹதரிவிககின்்றனர். முதலில் ஹசன்லனலயப 
ஹ்பஙகளூருவு்டன் ஒபபிடுவது தவறு, ஹ்பஙகளூரு 
மூன்்றநாம் இ்டத்திற்கு வந்துள்ளது என்்றநால் 
கர்்நா்டகநாவில் ்வறு ஊர்களில் ஹ்பரிய அ்ளவில் 
விமநானப ்்பநாககுவரத்து கில்டயநாது, இருககின்்ற 
ஒன்றிரண்டு விமநான நிலலயஙகளும் ஹ்பரிய 
அ்ளவில் ்பயன்்ப்டவில்லல. ஆனநால், தமிழகத்தில் 
ஹசன்லனலயத் தவிர, ்கநாலவ, மதுலர, திருச்சி, 
தூத்துககுடி விமநான நிலலயஙகள முழுஅ்ளவில் 
்பயன்்பநாடடில் உள்ளன. இலதத் தவிர ்சலம், 
ஹ்ய்்வலி ் ்பநான்்ற விமநான நிலலயஙகள ஹசயல்்ப்டத் 
தயநாரநாக இருககின்்றன. கர்்நா்டக மககளுககு 
ஹ்பஙகளூருலவ விட்டநால் ்வறு வழி இல்லல 
என்்பதநால் அந்த விமநான நிலலயத்லத மடடு்ம 
்பயன்்படுத்துகி்றநார்கள.

இப்்பாது என்ன பெய்ய்வணடும்?

ஏற்கன்வ திருச்சி, மதுலர, ் கநாலவ, தூத்துககுடி 
விமநான நிலலயஙகளுககு விரிவநாககத் திட்டஙகள 
ஹதநா்டஙகப்படடுள்ளன. இந்த விமநான நிலலயஙகளின் 
விரிவநாககப ்பணிகள சில ஆண்டுகளில் 
முடிவுற்்றவு்டன், முதல்்படியநாக "low cost airlines" 
(LCC) ஐ வல்ளகு்டநா ் நாடுகளுககும், சிஙகபபூர் மற்றும் 
ம்லசியநா ்நாடுகளுககு விமநானஙகல்ள தினமும் 
இயகக அனுமதிகக்வண்டும், அதன் பி்றகு 
ஹசன்லன விமநான நிலலயத்தில் ஹ்ருககடி குல்றயும்.

ரநாம்நாதபுரம், சிவகஙலக, மதுலர, ்தனி, 
விருது்கர், தூத்துககுடி ் ்பநான்்ற மநாவட்டஙகளிலிருந்து 
வல்ளகு்டநா மற்றும் சிஙகபபூர் ஹசல்்பவர்கள அருகில் 
உள்ள விமநான நிலயத்திலிருந்்த ஹசன்றுவிடுவநார்கள. 
அதன் பி்றகு சில ஆண்டுகள கழித்து வநாரம் ஒருமுல்ற 
லுபதநான்சநா, பிரிடடிஷ் ஏர்்வஸ ்்பநான்்ற 
விமநானஙகல்ள இயககினநா்ல ்்பநாதும் 
ஹசன்லனககுப புதிதநாக விமநான நிலலயம் 
்தலவப்ப்டநாது.

கன்னியநாகுமரி மநாவட்டத்திலிருந்து அதிக 
அ ்ள வி ல்  வ ல ்ள கு ்ட நா  ் நா டு க ளு க கு ச் 
ஹசல்லககூடியவர்கள ஏன் ஹசன்லன விமநான 
நிலலயத்லதப ்பயன்்படுத்துவதில்லல என்கி்ற 
்களவிககு ்பதில் கண்்டறிந்தநா்ல ஹசன்லன விமநான 
நிலலயத்தில் ஏற்்படும் ஹ்ருககடிககுத் தீர்வு 
கண்டுவி்டலநாம். கன்னியநாகுமநாரி மநாவட்டத்லதச் 
்சர்ந்தவர்கள அருகில் உள்ள திருவனந்தபுரம் 

விமநான நிலலயம் ஹசன்று அஙகிருந்து வல்ளகு்டநா 
்நாடுகளுககுப ்ப்றந்துவிடுகி்றநார்கள. ் கநாலவயிலிருந்து 
சர்வ்தசப ்பயணம் ஹசல்்பவர்கள அதிகம் 
்்பநாகககூடிய விமநான நிலலயம் ஹ்பஙகளூருதநான், 
ஏஹனனில் ஹசன்லனலய வி்ட தூரம் குல்றவு.

புதிய விமான நிறலயதற் ஏன் பபரிய நிறுவனங்கள் 
விரும்புகின்றன?

இப்்பநாதுவலர ஹசன்லன விமநான நிலலயம், 
இந்திய விமநான நிலலய ஆலணயத்தின் 
கடடுப்பநாடடில்தநான் உள்ளது, அலதப்்பநால்வ 
மதுலர, தூத்துககுடி, ்கநாலவ, திருச்சி விமநான 
நிலலயஙகளும். ஒரு்வல்ள இந்த விமநான 
நிலலயஙகல்ள ்மம்்படுத்தி ்்பநாககுவரத்து 
அதிகரித்துவிட்டநால், புதிதநாக அறிவிககப்படடுள்ள 
்பரந்தூர் விமநான நிலலயத்திற்கு வருமநானம் 
குல்றந்துவிடும். இதனநால் ஹ்பரிய நிறுவனஙகள 
இதற்கு எதிர்பபு ஹதரிவிககின்்றன, BOOT (Build own 
operate transfer) வலகயில் புதிய விமநான நிலலயத்லத 
எடுககப்்பநாகும் நிறுவனத்திற்குப ்பரந்தூர் திட்டம் 
வயப்ப்டநாமல் ் ்பநாய்விடும்.

அதநானி ் ்பநான்்ற நிறுவனஙகளுககு சின்ன சின்ன 
விமநான நிலலயஙகல்ள இயககி சிறிய அ்ளவில் 
இலநா்பம் ்பநார்ககும் ்்நாககம் எல்லநாம் கில்டயநாது, 
எல்லநாமும் ஒ்ர இ்டத்தில கில்டத்தநால் ஹ்பரிய 
அ்ளவில் இலநா்பம் ்பநார்ககலநாம் என்கி்ற ் ்நாககில்தநான் 
சிறிய விமநான நிலலயஙகள விரிவநாககம் ஹசய்யநாமல் 
தவிர்ககப்படுகின்்றன.

்பரந்தூர் விமநான நிலலயத் திட்டத்திற்கு அந்தப 
்பகுதி மககள எதிர்பபு ஹதரிவித்தவு்டன், தமிழகத்தின் 
ஹதநாழிற்துல்ற அலமச்சர் தஙகம் ஹதன்னரசு 
அவர்கள இந்தத் திட்டத்தின் ்தலவ குறித்து 

பரநதூர் விமான நிறலயததிற்கு மாற்றா்க 
பூவுலகின் நணபர்்கள் றவககும் சில ் யாெறன்கள்:-
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வி ரி வ நா ன  அ றி க லக ல ய 
ஹவளியிடடு இருந்தநார். அதில் 
கருத்தில் ஹகநாள்ள ்வண்டிய 
சிலவற்ல்ற எடுத்து விவநாதிப்்பநாம்.

1. விமநானப ் ்பநாககுவரத்திற்குச் 
ஹசலவு ஹசய்யப்படும் ஒவஹவநாரு 
நூறு ரூ்பநாய்ககும் 326 ரூ்பநாய் அ்ளவிற்கு ஹ்பநாரு்ளநாதநாரப 
்பயன்கள கில்டககும் என்றும், மற்றும் 100 ்்ரடி 
்வலலவநாய்பபிற்கும் 610 ்்பர்களுககு மல்றமுக 
்வலலவநாய்பபு கில்டககும் என்று தமிழக அரசு 
ஹதரிவித்துள்ளது.

பதில்:-

இந்தத் தரவுகல்ள சரியநானலவ என்று 
எடுத்துகஹகநாண்்டநால், இந்த முதலீடுகள மதுலர, 
தூத்துககுடி, திருச்சி ்்பநான்்ற ்பகுதிகளுககுத்தநான் 
அதிகம் ் தலவப்படுகின்்றன. என்வ, அந்த விமநான 
நிலலயஙகளில் முதிலீடு ஹசய்வ்த சரியநான முடிவநாக 
இருககும். தமிழகத்தின் பி்ற ்பகுதிகல்ள வி்ட 
ஹசன்லன ஏற்கன்வ ஹதநாழில்மயமநாகி, மற்்ற 
்பகுதிகளுககும் ஹசன்லனகககும் இல்ட்ய்யயநான 
இல்டஹவளி அதிகமநாகவுள்ள நிலலயில், ்பரந்தூரில் 
விமநான நிலலயத்தில் முதிலீடு ஹசய்வது இந்த 
இல்டஹவளிலய அதிகரிகக்வ ஹசய்யும்.

2. வரும் 2028 ஆம் ஆண்டிற்குள தற்்்பநாது 
விரிவநாககம் ஹசய்யப்படடுவரும் விமநான நிலலயம் 
தன்னுல்டய முழு லகயநாளும் தி்றனநான 35 மில்லியன் 
(3.5்கநாடி) ்பயணிகள என்கி்ற எண்ணிகலகலய 
எடடிவிடும் என்றும் அதற்குள புதிய விமநான 
நிலலயத்லத அலமககவில்லல எனில் ஹசன்லனயின் 
அருகநாலமப ்பகுதியின் வ்ளர்ச்சி ்தககமல்டயும் 
என்றும் தமிழக அரசு ஹதரிவித்துள்ளது. அடுத்த 30 
ஆண்டுகளுககுள புதிய விமநான நிலலயம் 100 
மில்லியன் (10்கநாடி) ்பயணிகல்ளக லகயநாளும் 
என்றும் இப்்பநாதுள்ள மீனம்்பநாககம் விமநான 
நிலலயமும் ஹசயல்்படும் எனவும் கூறியுள்ளது.

பதில்:-

அப்படிஹயனில் 2 0 5 0 - 6 0ஆண்டுகளில் 
ஹசன்லனயின் இரண்டு விமநான நிலலயஙகல்ளயும் 
்சர்த்து ்பயன்்படுத்தப்்பநாகும் ்பயணிகள "13.5்கநாடி 
்்பர்". தமிழ்நாடடின் மககள ஹதநாலக இப்்பநாது 
8்கநாடி, இது வரும் 2031ஆம் ஆண்டிற்குப பி்றகு 
குல்றய ஆரம்பிககும் என்கி்றது ் தசியப ஹ்பநாரு்ளநாதநார 
ஆய்வு. அலதக கணககில் எடுககநாமல், 8 ்கநாடி 
என்கி்ற மககள ஹதநாலகலய எடுத்துகஹகநாண்்டநால், 
ஹசன்லனயில் ்தநாரநாயமநாக 2்கநாடி்்பர் 
வநாழவநார்கள. அலமச்சர் ஹசநான்ன தரவுகல்ள 
எட்ட்வண்டும் எனில் சுமநார் 

ஹசன்லனயில் வநாழககூடிய 1்கநாடி 
்்பர் ஒரு வரு்டத்திற்கு 13முல்ற 
வி ம நா ன  நி ல ல ய த் லத ப 
்பயன்்படுத்த்வண்டும், இதில் 
குல்றந்த எண்ணிகலகயில் குல்றந்த 
அ்ளவில் சிலர் மற்்ற ஊர்களிலிருந்து 
வந்து ்்பநாகலநாம். 8்கநாடி மககள 

ஹதநாலகலயயும் எடுத்துகஹகநாள்ளவில்லல, கநாரணம் 
அந்தந்தப ்பகுதியில் உள்ள விமநான நிலலயஙகள 
்மம்்படுத்தப்படடு அங்க உள்ள மககள 
அஙகிருந்த்படி்ய ்பயணம் ஹசல்லும் வலகயில் 
இருககும் என்்பதநால்.

3. தற்்்பநாது உள்ள ஹசன்லன விமநான நிலலயத்தின் 
அருகி்ல்ய உள்ள ்பகுதிக்ளநான ஹகருகம்்பநாககம், 
மணப்பநாககம், ஹகநா்ளப்பநாககம் ் ்பநான்்ற ்பகுதிகளில் 
8 5 2 ஏ க க ர்  நி ல த்லத  வி ம நான  நிலலய 
விரிவநாககத்திற்ஹகன 2007ஆம் ஆண்டு ஒதுககி 
"விமநான நிலலயத்திற்ஹகன" (classified for airport) 
அறிவிககப்பட்டன. ஆனநால், அந்த இ்டத்லத ஏன் 
்பயன்்படுத்தவில்லல என்கி்ற ்களவி எழநாமல் 
இல்லல, இந்தப ்பகுதிகளில் வநாழககூடிய மககள 
யநாருககும் வநாழவநாதநாரம் அங்க்ய கில்டயநாது, 
ஆனநால் ்பரந்தூலரச் சுற்றியுள்ள அந்த 13கிரநாம 
மககளின் வநாழவநாதநாரமநாக இருப்பது அஙகு 
்ல்டஹ்பறும் விவசநாய்ம.

விமநான நிலலய ்பயன்்பநாடடிற்ஹகன 
அறிவிககப்பட்ட ஹகருகம்்பநாககம் ்பகுதியில் 
852ஏககர் நிலத்லத லகயகப்படுத்தி விமநான 
நிலலயத்லத ஏன் விரிவநாககம் ஹசய்யவில்லல 
என்கி்ற ்களவிககு தமிழக அரசின் அறிகலகயில் 
்பதில் இல்லல. சில ்பத்திரிலககளின் மூலம், அஙகு 
ஓடு்பநாலத அலமத்து முலனயத்திற்கு வந்து 
்சருவதற்கநான ் ்ரம் (taxing time) அதிகமநாக இருககும் 
என்்பதநால் இந்த ் யநாசலனலயக லகவிடடுவிட்டதநாக 
ஹதரிவிககப்படடுள்ளது. இலத தீர்ககப புதிய 
முலனயத்லதப ்பலழய மீனம்்பநாககம் விமநான 
நிலலயத்தில் உள்ள முலனயத்லத இடித்து புதிதநாக 
அலமத்தநால் குல்றந்த்படசம் சரககு ் ்பநாககுவரத்லதக 
லகயநா்ளலநாம்.

பூவுலகின் ்ண்்பர்கள விமநான நிலலயத்திற்கு 
எதிரியல்ல, தமிழ்நாடடின் வ்ளர்ச்சி ஒ்ர சீரநாக 
அலமய்வண்டும் எனில் மற்்ற 4/6விமநான 
நிலலயஙகளும் விரிவநாககம் ஹசய்யப்படடு, இன்னும் 
சில சிறிய விமநான நிலலயஙகள ்பயன்்பநாடடிற்கு 
வந்தநால் ஹசன்லனககு கில்டககும் எல்லநாமும் பி்ற 
்பகுதிகளுககும் கில்டககும் என்கி்்றநாம். ஆக்வ 
இத்திட்டத்லத மறு்பரிசீலலன ஹசய்யுமநாறு தமிழக 
அரலசக ் கநாருகி்்றநாம்
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உலகம் முழுவதும் உள்ள மககள ஹதநாலகயில் 
சுமநார் 84 சதவீத மககள ஏ்தநாஹவநாரு மதம் 
சநார்ந்த ்ம்பிகலககளு்டன் வநாழவதநாக 
புளளிவிவரஙகள கூறுகின்்றன. ் நாம் வநாழும் இந்த 
உலகத்லதயும், அதில் உள்ள உயிருள்ள மற்றும் 
உயிரற்்ற அம்சஙகல்ளயும் தம் மதம் சநார்ந்த 
க்டவு்ளர்க்்ள ்பல்டத்திருப்பதநாக அலனத்து 
மதம் சநார்ந்த மககளும் ் ம்புகின்்றனர். 

அடிப்பல்டயில் மதம் என்்பது மனிதர்களின் 
உ்ளவியல் சநார்ந்த அம்சம். மனிதனின் உ்ளவியலல 
வடிவலமப்பதில் ஹ்பரும்்பஙகு வகிப்பது மதம் 
சநார்ந்த ் ம்பிகலக்ய. ஆனநால் மதம் சநார்ந்த எந்த 
்ம்பிகலககளுககும் அறிவியல் பூர்வமநான 
ஆதநாரஙகல்ளத் ் தடினநால் வில்ட கில்டககநாது. 
ஆனநாலும் ஹ்பரும்்பநாலநான அறிவியலநா்ளர்கள 
உட்ப்ட ஹ்பரும்்பநாலநானவர்கள மதம் சநார்ந்த 
்ம்பிகலக ஹகநாண்்டவர்க்்ள

உ்ளவியல் ஆய்வநா்ளர்கள ஹதநா்டர்ந்து 
விலஙகுகளின் உ்ளவியலல ஆய்வு ஹசய்து 
வருகின்்றனர். அந்த விலஙகுகளின் உ்ளவியலலயும், 
மனிதர்களின் உ்ளவியலலயும் ஹதநா்டர்ந்து 
ஒபபிடடு ஆய்வுகல்ளயும் ்மற்ஹகநாண்டு 
வருகின்்றனர். அடிப்பல்டயில் விலஙகுகளின் 
உ்ளவியலுககும் மனித உ்ளவியலுககும் ஹ்பருத்த 
்வறு்பநாடு உண்டு. விலஙகுகள தம் வநாழகலகயில் 
சந்திககும் இயற்லக நிகழவுகளுககு ஏற்்ப்ட தம் 
்்டத்லதலய மநாற்றிகஹகநாளளும் இயல்பு 
்பல்டத்தலவ. அவவநாறு மநாறும் ்்டத்லதக்்ள 
கநாலப்்பநாககில் அந்த விலஙகுகளின் சந்ததிகளுககு 
இயல்்பநான ்்டத்லதயநாகிவிடும். அலத்ய 
விலஙகுகளின் உ்ளவியல் என ஆய்வநா்ளர்கள 
்பதிவு ஹசய்வர். என்வ விலஙகுகள இயற்லகககு 
இலயந்த வநாழகலகலய ் மற்ஹகநாளகின்்றன. 

ஆனநால் மனிதனின் மனம் விந்லதயநான ஒரு 
அம்சத்லதக ஹகநாண்்டது. விலஙகுகளுககு 
கனவுக்்ளநா, கற்்பலனக்்ளநா இருப்பதநாக 
இ து வ ல ர  அ றி வி ய ல் பூ ர் வ ம நா க 
நிரூபிககப்ப்டவில்லல. ஆனநால் மனித மூல்ளயின் 

தவிர்ககவியலநாத அம்சமநாக கனவுகளும், 
கற்்பலனகளும் இருககின்்றன. இந்த கனவுகளும், 
கற்்பலனகளும்தநான் அலனத்து மதஙகல்ளயும் 
உருவநாககியுள்ளன. இதன்்படி மனிதன் தன் 
வ நா ழ கலக யி ல்  ச ந் தி க கு ம்  இ ய ற் லக 
நிகழவுகளுககநான கநாரணத்லத தநாம் சநார்ந்த 
மதஙகளின் ்பநார்லவயில் ்தடுகி்றநான். மதம் 
சநார்ந்த புலனவுகளுககு அறிவியல் ஆதநாரத்லதத் 
்தடினநால் வில்ட கில்டககநாது என்று ஏற்கன்வ 
்பநார்த்திருககி்்றநாம். ஆனநால் மதம் சநார்ந்த 
்ம்பிகலககல்ள ஹகநாண்டிருககும் மனிதனின் 

உ்ளவியல் இயற்லக நிகழவுகளுககநான அறிவியல் 
பூர்வமநான கநாரணத்லதவி்ட தம் மதம் சநார்ந்த 
கருத்துகளின் அடிப்பல்டயில் கநாரணத்லத 
்தடுகி்றது. 

்நாம் வநாழும் இந்தப பூவுலலகயும் இந்தப 
பூவுலகில் வநாழும் அலனத்து உயிரினஙகல்ளயும் 
க்டவு்ளர்க்்ள ்பல்டத்ததநாக ்ம்பிகலக 
ஹகநாண்டிருககும் மதம் சநார்ந்த ்கநாட்பநாடுகள 
அ ல ன த் து ம்  ம னி த ல ன  ம ட டு ் ம 
முன்னிலலப்படுத்தி  வகுககப்படுகின்்றன. 
ஏஹனன்்றநால் மதம் சநார்ந்த ்கநாட்பநாடுகள 
அ ல ன த் து ம்  ம னி த ர் க ்ள நா ல் த நா ன் 
உருவநாககப்படுகின்்றன. என்வ மனிதன் தன்லன 
மடடு்ம லமயப்படுத்தி இந்தப பூவுலலக புரிந்து 

ம் நம்பிகற்க்களும்,  
்காலநிறல மாற்றமும்…!

டோர்வின் சோர்்ோகன்

www.poovulagu.org | பூவுலகு - அக்டோபர் 2022 | 41



ஹகநாளகி்றநான். மனிதர்களுககநாக மடடு்ம இந்தப 
பூவுலகு இருப்பதநாக தவ்றநாக எண்ணி, மற்்ற 
உயிரினஙகல்ள உதநாசீனப்படுத்தி அவற்ல்ற 
அழிவின் விளிம்பிற்கு தளளுகி்றநான். ்பல மதஙகள 
சநார்ந்த ்கநாட்பநாடுகளும்கூ்ட இந்தப பூவுலகு 
்பல்டககப்படடு மனிதனின் கடடுப்பநாடடில் 
இயஙகுவதநாக்வ கூறுகின்்றன. மனிதனின் இந்தப 
்்பநாககு முதல்கட்டமநாக ் வறு சில உயிரினஙகல்ள 
அழித்து  ஒழித்த நாலும் ,  இபபூவுலகின் 
உயிர்ச்சமநிலலலய குலலத்து கநாலப்்பநாககில் 
மனிதனின் இருத்தலுககும் ஆ்பத்லத்ய 

வில்ளவிககி்றது. 

மதம் சநார்ந்த ் ம்பிகலககளுககு சவநால் விடும் 
சம்்பவஙகளும் அவவ்்பநாது ்ல்டஹ்பற்று 
வருகி்றது. உதநாரணமநாக அண்லமயில் ஏற்்பட்ட 
ஹகநா்ரநானநா லவரஸ தநாககுதலலக கூ்றலநாம். 
அலனத்து மதஙகளின் க்டவு்ளர்களும் ஹசயலற்று 
இருகக, அலனத்து மதஙகளின் வழி்பநாடடுத் 
தலஙகல்ளயும் இழுத்துமூ்ட ்வண்டிய 
நிர்்பந்தத்லத ஹகநா்ரநானநா ஏற்்படுத்தியது. 
ஹ க நா ் ர நா ன நா  ஹ த நா ற் றி ய வ ர் க ள 
உயி ர்வ நா ழ த் ்தலவய நான  ஆ கஸிஜன் 
சிலிண்்டருககு மடடுமல்ல – உயிரற்்ற உ்டலல 
எரிககும் மயநானஙகளகூ்ட கில்டககநாத நிலல 
நிலவியலத ்நாம் ஹவகுவிலரவில் ம்றந்து 
விட்்டநாம். 

அதற்கு முன் வந்த சுனநாமிலய ்நாம் ம்றந்்த 
விட்்டநாம். எந்த ஒரு இயற்லகப ்்பரி்டலரயும் 
தூண்டிவிடுவதில் மனித சமூகத்துககும் ்பஙகுண்டு. 
ஆனநால் அலத ்நாம் உணரவி்டநாமல் தடுப்பது 
்மது மதம் சநார்ந்த ் ம்பிகலகக்்ள. இககருத்தில் 

உஙகளுககு ் களவிகள எழலநாம். ஆனநால் இன்று 
மீண்டும் சுனநாமி ்ம்லமத் தநாககநாது என்்பதற்கு 
உத்தரவநாதம் இருககி்றதநா? ஒரு ் வல்ள மீண்டும் 
சுனநாமி ் ம்லமத் தநாககினநால் அதன் ்பநாதிபபுகல்ள 
எதிர்ஹகநாளவதற்கு அல்லது குல்றப்பதற்கு ்நாம் 
தயநாரநாக இருககி்்றநாமநா? க்டற்கலரப்பகுதிகளில் 
அலலயநாத்திக கநாடுகல்ள உருவநாககி ்பநாதுகநாத்தநால் 
சுனநாமிப ் ்பரலலயின் ்பநாதிபபுகல்ள தவிர்ககலநாம் 
என்்பது அறிவியல் பூர்வமநாக நிரூபிககப்பட்ட 
உண்லம. ் நாம் ஹசய்்தநாமநா? 

தற்்்பநாது இந்த பூவுலகிற்கு மிகுந்த 
அச்சுறுத்தலநாக வி்ளஙகுவது கநாலநிலல மநாற்்றம் 
என்்ற அம்சம்தநான். ஆனநால் எந்த மதம் சநார்ந்த 
்ம்பிகலககளி்லநா, ்கநாட்பநாடுகளி்லநா 
கநாலநிலல மநாற்்றம் குறித்து எந்த ்்ரடியநான 
குறிபபும் இல்லல. எப்்பநாதநாவது ஏற்்படும் 
இயற்லகப ்்பரி்டர்கள குறித்து மதம் சநார்ந்த 
இலககியஙகளில் ்பதிவுகள இருககலநாம். ஆனநால் 
பூவுலகின் ்பல்்வறு ்பகுதிகளிலும் ஹதநா்டர்ச்சியநாக 
்பல அ்பநாயகரமநான வில்ளவுகல்ள ஏற்்படுத்தும் 
கநாலநிலல மநாற்்றம் குறித்து எந்த மதம் சநார்ந்த 
இலககியஙகளிலும் இதுவலர எந்தப ்பதிவும் 
கண்்டறியப்ப்டவில்லல. ஏஹனனில் இது குறித்த 
அனு்பவ்மநா ,  அறி்வநா மதம் சநார்ந்த 
இலககியஙகல்ள இதுவலர ்பல்டத்த 
மனிதர்களுககு இல்லல. 

உலகின் ஹ்பரும்்பநாலநான ்நாடுகள இந்த 
பூவுலலக அச்சுறுத்தும் கநாலநிலல மநாற்்றம் குறித்து 
எச்சரிகலக உணர்வு்டன் ஹகநாளலக சநார்ந்த 
திட்டமி்டல்கள, சட்டஙகல்ள இயற்றுதல், 
விதிமுல்றகல்ள வகுத்தல் ,  அவற்ல்ற 
்ல்டமுல்றப்படுத்துதல் உளளிட்ட அம்சஙகளில் 
கவனம் குவிககத் ஹதநா்டஙகியுள்ளன. 

ஒரு ் நாடடின் அரசு இயற்றும் சட்டஙகளும், 
வகுககும் விதிமுல்றகளும் அந்்நாடடின் 
குடிமககல்ள கடடுப்படுத்தும் ஆற்்றல் 
ஹகநாண்்டலவதநான். ஆனநால் அந்த குடிமககல்ள 
உ்ளபபூர்வமநாக அணுகும் ஆற்்றல் ஹகநாண்்டலவ 
மதம் சநார்ந்த ்ம்பிகலககளதநான். என்வதநான் 
மதம் சநார்ந்த அர்சநா, மதம் சநாரநாத அர்சநா 
மககளின் மத உணர்வுகல்ள உளவநாஙகி்ய 
சட்டஙகல்ளயும் ,  விதிமுல்றகல்ளயும் 
வகுககின்்றன. 

இந்நிலலயில் கநாலநிலல மநாற்்றம் குறித்து 
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அககல்ற ஹகநாளளும் ஐ.்நா . அலவயின் 
அஙகஙகளும், மற்்ற ஹசயற்்பநாட்டநா்ளர்களும் 
்பல்்வறு மதஙகளும் கநாலநிலல மநாற்்றம் குறித்த 
ஹதளிவநான நிலலப்பநாடுகல்ள ்மற்ஹகநாள்ள 
்வண்டும் என்று வலியுறுத்தி வருகின்்றன. 
என்வ அலனத்து மதம் சநார்ந்த அதிகநார 
லமயஙகளும் கநாலநிலல மநாற்்றம் குறித்து சிந்திகக 
்வண்டிய நிர்்பந்தம் ஏற்்படடுள்ளது.  இதற்கநான 
உலரயநா்டல்கல்ள ஏ்றத்தநாழ அலனத்து மதம் 
சநார்ந்தவர்களும் ் ்டத்திக ஹகநாண்டிருககின்்றனர். 

க்டந்த சுமநார் 15 ஆண்டுக்ளநாக ்பல்்வறு 
அலமபபுகள சநார்பில் கநாலநிலல மநாற்்றத்லத 
எதிர்ஹகநாளவதில் மதஙகளின் ்பஙகளிபபு குறித்த 
உலரயநா்டல்களும், கருத்தரஙகுகளும் நிகழந்து 
வருகின்்றன. உலகில் எந்த ஒரு மதமும் ஒற்ல்றக 
ஹகநாளலகலய்யநா, ஒற்ல்றத் தலலலமலய்யநா 
ஏற்றுகஹகநாண்்டதநாக இல்லல. ்மலும் மத 
்ம்பிகலக ஹகநாண்டுள்ள மககளும், அவர்க்ளது 
மதம் விதிககும் விதிமுல்றகல்ள, கடடுப்பநாடுகல்ள 
உறுதிப்பநாடடு்டன் கல்டபிடிப்பதில்லல. அரசு 
அலமபபுகளும், மத நிறுவனஙகளும் உருவநாககும் 
இந்த சட்டஙகல்ளயும், விதிமுல்றகல்ளயும் மனித 
மனம் முழுலமயநாக ஏற்்பதில்லல. தனககு 
சநாதகமநான அம்சஙகல்ள ஏற்கும் மனித மனம், 
தனககு சநாதகமில்லநாத  அம்சஙகல்ள 
பு்றககணிககி்றது. இந்த அம்சத்தில் மதரீதியநான 
த ல ல வ ர் க ளு ம் கூ ்ட  மி க வு ம் 
ஹ்கிழவுத்தன்லமயு்ட்ன ்்டந்து ஹகநாளகின்்றனர். 
மதம் விதிககும் கடடுப்பநாடுகல்ள கடுலமயநாக 
்ல்டமுல்றப்படுத்த வலியுறுத்தினநால் அந்த 
மத்ம மககளி்டம் ஆதரலவ இழந்துவிடும் 
என்்பது அலனத்து மதவநாதிகளுககும் ஹதரியும். 
என்வ தம் மதம் சநார்ந்த மககளின் 
எண்ணிகலகலய இழந்துவி்டநாதிருகக மிகவும் 
ஹ்கிழவுத்தன்லமயு்ட்ன மதஙகளின் அதிகநார 
பீ்டஙகள ஹசயல்்படுகின்்றன. இந்நிலலயில் 
கநாலநிலல மநாற்்றம் குறித்து மதபீ்டஙகள 
்மற்ஹகநாளளும் ஹகநாளலக முடிவுகல்ள அந்தந்த 
மதம் சநார்ந்த மககள முழுலமயநாக ஏற்றுகஹகநாண்டு 
்ல்டமுல்றப்படுத்துவது என்்பது மிகவும் 
கடினமநான கநாரியமநாகும். 

கநாலநிலல மநாற்்றம் குறித்த ஹசயல்்பநாடுகளில் 
அரசு அலமபபுகள, ஹதநாழில் - வணிக 
நிறுவனஙகள, ஹ்பநாதுமககள ஆகிய அலனத்துத் 
தரபபினரும் இலணந்து ஹசயல்்பட்டநால் மடடு்ம 
இலகலக ்்நாககி ்பயணிகக முடியும். ஆனநால் 

்ல்டமுல்றயில் கநாலநிலல மநாற்்றம் குறித்த 
ஹசயல்்பநாடுகளில் ஹதநாழில் – வணிக நிறுவனஙகள 
உண்லமயநான அககல்ற கநாடடுவதில்லல. ஐககிய 
்நாடுகள அலவ, அரசு அலமபபுகள ஆகியவற்றின் 
அழுத்தஙகளுககநாக சில சீர்திருத்தஙகல்ள 
ஹசய்வதநாக ஹதநாழில் – வணிக நிறுவனஙகள 
வி்ளம்்பரம் ஹசய்தநாலும் உண்லம நிலல 
்வ்றநாக்வ இருககி்றது. இந்த ஹதநாழில் – வணிக 
நிறுவனஙகள நிர்வநாகிகளில் ஹ்பரும்்பநாலநானவர்கள 
மத்ம்பிகலக ஹகநாண்்டவர்க்ளநாக இருந்தநாலும், 
அவர்க்ளது ஹதநாழில் – வணிக நிறுவனஙகள 
எதுவும் எந்த மதம் சநார்ந்த அலமபல்பயும் 
துளிகூ்ட மதிப்பதில்லல என்்பதுதநான் உண்லம. 

கநாலநிலல மநாற்்றம் குறித்த விவநாதஙகளில் 
மதஙகளின் பிரதிநிதிகள ்பங்கற்்பதும், சில 
தீர்மநானஙகல்ள முடிவு ஹசய்வதும் அண்லமக 
கநாலமநாக ்்டந்து வருகி்றது. ஆனநால் எந்த ஒரு 
மதத்திற்கும் ஒடடுஹமநாத்த பிரதிநிதி யநாரும் 
இல்லல என்்பது ஒரு ்ல்டமுல்றச் சிககலநாக 
இருககி்றது. 

இந்து மதம் என்று கூ்றப்படும் மதத்திற்்கநா 
ஒற்ல்றக ்கநாட்பநா்்டநா, ஒற்ல்றக க்டவு்்ளநா 
இல்லல என்்பது அலனவருககும் ஹதரியும். 
என்வ உலகின் ்பல இ்டஙகளில் ்ல்டஹ்பறும் 
கநாலநிலல மநாற்்றம் குறித்த நிகழவுகளில் இந்து 
மதத்லத பிரதிநிதித்துவம் ஹசய்வதநாகக 
கூறிகஹகநாளளும் சில அலமபபுகள கலந்து 
ஹகநாண்டு விவநாதஙகல்ள முன்ஹனடுத்து 
தீர்மநானஙகல்ள நில்ற்வற்றுகின்்றன . 
உதநாரணமநாக க்டந்த 2009ம் ஆண்டு ஹ்டன்மநார்க 
்நாடடின் ்கநா்பன்்ெகன் ்கரில் ்ல்டஹ்பற்்ற 
கநாலநிலல மநாற்்றம் ஹதநா்டர்்பநான நிகழவில் இந்து 
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மதம் சநார்்பநாக பிரம்ம குமநாரிகள அலமபபு 
்பங்கற்றுள்ளது. இந்த அலமபபு ஹதநா்டர்ந்து 
கநாலநிலல மநாற்்றம் ஹதநா்டர்்பநாக ்பல நிகழவுகல்ள 
்்டத்தி வருகி்றது. இ்த ்்பநால இந்தியநாவிற்கு 
ஹவளி்ய உள்ள ்பல அலமபபுகள, தநாம் 
இந்துககல்ள பிரதிநிதித்துவப ்படுத்துவதநாகக 
கூறிகஹகநாண்டு ்பல்்வறு கருத்துகல்ள கூறி 
வருகின்்றன. 

ஆனநால் இந்து மதத்லத பிரதிநிதித்துவப 
்படுத்துவதநாகக கூறிகஹகநாளளும் இந்த 
அலமபபுகளுககும், சநாமநானிய இந்து மககளுககும் 
எந்தத் ஹதநா்டர்பும் இல்லல என்்பலத 

நிதர்சனமநான உண்லமயநாகும். என்வ ஒரு 
சநாமநானிய இந்துவின் ்ல்டமுல்ற வநாழவிற்கும் 
இந்த ‘இந்து அலமபபு’களின் தீர்மநானஙகளுககும் 
எந்த ்்ரடித் ஹதநா்டர்பும் இல்லநாம்ல 
்்பநாய்விடுகி்றது. 

்ல்டமுல்றயில் மதம் சநார்ந்த ஹ்பரும்்பநாலநான 
்்டவடிகலககள கநாலநிலல மநாற்்றத்லத மிக 
்வகமநாகத் தூண்டும் அ்ளவி்ல்ய இருககின்்றன. 
இதில் எந்த மதமும் விதிவிலககநாக இல்லல. 
இந்தியநாவில் மிக அதிக மகக்ளநால் ்ம்்பப்படும் 
- கல்டபிடிககப்படும் இந்து மதமும் இதற்கு 
விதிவிலககல்ல. 

இந்து மத ் ம்பிகலககளின்்படி இந்தப பூவுலகு, 
பூமித் தநாயநாக கருதப்படுகி்றது. ஆனநால் 
ஹ்பரும்்பநாலநான இந்து மதம் சநார்ந்த ்்டவடிகலககள 
பூமித்தநாலய சிலதககும் வலகயி்ல்ய 
அலமகின்்றன. இயற்லக வ்ளஙகல்ள அழித்து 
வழி்பநாடடுத் தலஙகல்ள அலமப்பதில் துவஙகி, 
வழி்பநாடடுத் தலஙகளுககு ஹ்பரும் திர்ளநாக மககள 

ஹசல்வதும், அஙகு ் ல்டஹ்பறும் ்பல்்வறு விழநா 
உளளிட்ட நிகழவுகளும் கநாலநிலல மநாற்்றத்லத 
தூண்டிவிடும் நிகழவுக்்ள! ்பல்்வறு இ்டஙகளில் 
இருந்து வழி்பநாடடுத் தலஙகளுககு வரும் மககளின் 
்்பநாககுவரத்து சநார்ந்த அலனத்து அம்சஙகளும் 
புவி ஹவப்பத்லத அதிகரிககககூடியலவ. ஒரு 
வழி்பநாடடுத் தலத்தில் அதன் ஹகநாள்ளலவவி்ட 
்பன்ம்டஙகு அதிகமநாகக கூடும் மககள திரள அந்த 
வழி்பநாடடுத் தலத்தின் சுகநாதநாரத்லதக 
் க ள வி க கு றி ய நா க கி ,  அ ம் ம க க ளி ன் 
ஆ்ரநாககியத்திற்கு ்கடு வில்ளவிககி்றது. அந்த 
வழி்பநாடடுத்தலஙகளில் நுகரப்படும் ஹ்பநாருடகள 
அலனத்தும் அதன் உற்்பத்தி, ்்பக்கஜிங, 
் ்ப நா க கு வ ர த் து  ஆ கி ய  அ ல ன த் து 
ஹசயல்்பநாடுகளிலும் கநாலநிலல மநாற்்றத்லத 
மிகத்துரிதமநாக தூண்டிவிடும் ஹசயல்்பநாடுக்்ள! 

சற்று ் யநாசித்து ்பநாருஙகள...! தஞலச ஹ்பரிய 
்கநாவில் தமிழனின் ஹ்பருலமதநான்...! ஆனநால் 
எஙஹகங்கநா இருந்த மிகபஹ்பரிய மலலகல்ள 
சிலதத்து, அலதப ்பநால்றக்ளநாககி அலத 
ஓரி்டத்தில் குவித்து ஒரு ஆலயத்லதக கடடியதில் 
மனித உலழபபு மடடுமநா ்பயன்்படுத்தப்பட்டது? 
எத்தலன மலலகள, அந்த மலல சநார்ந்த ்பகுதிகள, 
அந்த ்பகுதிகளில் வநாழந்த மககளின் இயல்பு 
வநாழகலக  சூல்றயநா்டப்படடிருககும் ? 
இயற்லகயில் ஏற்்பட்ட இந்த இழபபுகல்ள எந்தக 
க்டவுளின் சகதி ஈடு ஹசய்தது? 

இ்தநா தீ்பநாவளி ஹகநாண்்டநாடுகி்்றநாம். இந்தத் 
தீ்பநாவளிககநாக எத்தலன ்்பர் ்பயணம் 
்மற்ஹகநாளகி்்றநாம்? இதற்கநான எரிஹ்பநாருள 
்பயன்்பநாடு கநாலநிலல மநாற்்றத்லத உந்தவில்லலயநா? 
தீ்பநாவளியின் ்்பநாது ஹவடித்துத் தீர்ககப்படும் 
்பட்டநாசு வலககள கநாலநிலலலய மடடுமநா 
்பநாதிககின்்றன? ்ம்்மநாடு வநாழும் விலஙகுகளுககும், 
்ப்றலவகளுககும் இந்தப ்பட்டநாசுக்ளநால் ஏற்்படும் 
தீஙகுகள குறித்து ்நாம் சிந்திககி்்றநாமநா? இந்தப 
்பட்டநாசுகல்ள ஹவடித்துத்தீர்ப்பதன் மூலம் ் நாம் 
சநாதிப்பது என்ன?

இவற்ல்ற ்நாம் சிந்திப்பதற்கு தல்டயநாக 
இருப்பது எது மத ்ம்பிகலககல்ள அரசியல் 
யுகதியநாக மல்டமநாற்றும் அலமபபுகளின் – 
்்பர்களின் திட்டம்தநான் அது. மதஙகளின் மூ்ட 
்ம்பிகலககள குறித்து குரல் எழுபபினநா்ல, அது 
மதஙகளுககு ஆ்பத்து என்்ற திலசதிருப்பல் மூலம் 
மத ்ம்பிகலககள குறித்த விவநாதஙகளின் 
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குரல்வல்ள ஹ்றிககப்படுகி்றது. மநாற்று 
மதஙகளு்டன் ்்பநாடடி்்பநாடடு தநாம் சநார்ந்த 
மதவிழநாககல்ள ஹகநாண்்டநா்ட ்வண்டும் என்்ற 
ஹவறி்யற்்றப்படுகி்றது. இந்தப பூவுலகின் 
நிகழகநால்மநா, எதிர்கநால்மநா, இம்மண்ணில் 
வநாழும் மனிதர்கள உளளிட்ட உயிர்களின் 
்லவநாழ்வநா முககியமல்ல; மதம் சநார்ந்த 
்ம்பிகலககல்ள, அது மூ்ட ்ம்பிகலகயநாக 
இருந்தநாலும் அலத கல்டபிடித்்த ஆக ் வண்டும் 
என்்ற ஹவறி சநாமநானிய மககளின் மனதில் 
விலதககப்படுகி்றது. 

வ்டமநாநிலஙகளில் ் ல்டஹ்பறும் கும்்ப்ம்ளநா, 
சிவரநாத்திரி, ் வரநாத்திரி, துர்கநா பூலஜ, வி்நாயகர் 
சதுர்த்தி உளளிட்ட விழநாககள மற்றும் ஹதன் 
மநாநிலஙகளில் உள்ள திருப்பதி, ச்பரிமலல ஆகிய 
வழி்பநாடடுத் தலஙகளில் லடசககணககில் திரளும் 
்பகதர்கள ்்ரடியநாகவும், மல்றமுகமநாகவும் 
கநாலநிலல மநாற்்றத்லத விலரந்து தூண்டும் 
்வலலகல்ள்ய ஹசய்து வருகின்்றனர். 

இந்நிலலலய மநாற்றுவது குறித்து ் நாம் சிந்திகக 
்வண்டிய நிர்்பந்தம் ஏற்்படடுள்ளது. மதம் சநார்ந்த 
்பண்டிலகககநாக கூ்றப்படும் கலதகல்ள ்நாம் 
மறுஆய்வு ஹசய்ய ஆரம்பித்தநால் மடடு்ம 
மதஙகளின் ஹ்பயரநால் ்்டககும் சூழலுககு 
எதிரநான ஹசயல்்பநாடுகல்ளத் தடுகக்வநா, 
தவிர்கக்வநா இயலும். ்ம்மில் ்பலரும் 
ஆரவநாரமநாகக ஹகநாண்்டநாடும் தீ்பநாவளி குறித்து 
்பநா்வந்தர் ்பநாரதிதநாசன் எழுபபிய ்களவிகள 
இன்னும் வில்டகநாணநாம்ல உள்ளது. 

்ரகலனக ஹகநான்்ற்நாள ் ல்விழநா ் நா்ளநா?

்ரகன் இ்றந்ததநால் ் ன்லம யநாருககு?

்ரகன் என்்பவன் ் ல்லனநா? தீயனநா?

அசுரன்என் ்றவலன அல்றகின் ்றநா்ர?

இரநாககதன் என்றும் இயம்புகின் ்றநா்ர?

இபஹ்பய ஹரல்லநாம் யநாலரக குறிப்பது?

இன்றும் தமிழலர இரநாககதர் எனச்சிலர்

்பன்னு கின்்றனர் என்்பது ஹ்பநாய்யநா?

இலவக ல்ள்நாம் எண்ண ் வண்டும்.

எண்ணநா ஹதலதயும் ் ண்ணுவ ஹதன்்பது

்படித்தவர் ஹசயலும் ்பண்பும் ஆகுமநா?

வழககம் என்்பதில் ஒழுககம் இல்லல்யல்

கழுத்துப ் ்பநாயினும் லககஹகநா்ள ் வண்்டநாம்.

ஆயிரம் ் கநாடி ஆண்டு ஹசல்லினும்

தூயது தூயதநாம் துரும்பிரும் ்பநாகநாது!

"உனகஹகது ஹதரியும், உள்ள்நா ஹ்ளல்லநாம்

நினத்து ் ்டத்திய நிகழச்சிலய விடுவதநா?"

என்று ் கட்பவலன "ஏன்டநா குழந்தநாய்!

உனகஹகது ஹதரியும் உலரப்பநாய்" என்று

்கடகும்்நாள, ம்டலம கிழிககும்்நாள, அறிலவ

ஊடடும்்நாள, மநானம் உணரு்நாள இந்்நாள.

தீவநா வளியும் மநானத் துககுத்
தீ-வநாளி ஆயின் சீஎன்று விடுவி்ர!
 இத்தலகய ஹசயல்்பநாடுகள அலனத்தும் இந்து 

மதத்தில் மடடு்ம ்்டககவில்லல. அலனத்து 

மதஙகளு்ம இவவநாறுதநான் ்்டந்து ஹகநாளகின்்றன. 
கிறித்து பி்றபபு ்நாள, புத்தநாண்டு ்நாடகளில் 
கிறித்தவ மதம் சநார்ந்தவர்கள உலகின் ்பல 
்நாடுகளிலும் இத்தலகய சூழலல சீர்ஹகடுககும் 
ஹசயல்்பநாடுகளில் ஈடு்படுகின்்றனர். இஸலநாமிய 
மதமும் விதிவிலககல்ல. இந்தியநாவில் இந்து மத 
்ம்பிகலககளின் அடிப்பல்டயில் ்ல்டஹ்பறும் 
சூழல் சீர்்கடுகள, மற்்ற மதஙகளு்டன் 
ஒபபிடும்்்பநாது மிகவும் அதிகமநாக இருககி்றது. 

என்ன செய்யப் பபாகிப�ாம்?
-சதாடர்ந்து சிந்திப்பபாம்
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தீவிர மலழயும் நீண்்ட வ்றடசிக கநாலஙகளும் 
சம்்பநா  ்பருவப  ்பயிலர  அழிப்பத நால் , 
மகநாரநாஷ்டிரநாவின் விதர்்பநா ்பகுதி குறுவிவசநாயிகள 
சந்திககும் கடும் துன்்பம் வரும் மநாதஙகளில் 
அதிகரிககவிருககி்றது.

்பருத்தி நிலத்தின் ஒரு தனித்தப ்பகுதியில்தநான் 
சம்்பட ் நாரநாயன் ஜநாஙக்்ள விழுந்து இ்றந்தநார். 

மகநாரநாஷ்டரநாவின் இப்பகுதிகளில் அலத 
ஆழமற்்ற நிலம் என அலழப்பநார்கள . 
கிரநாமத்திலிருந்து தளளியிருககும் இந்தத் தனி 
விவசநாய நிலம் அந்த் குலத்துககு ஹசநாந்தமநானது. 
அலலயலலயநாய் இருககும் நிலத்தின் பின்னணியில் 
்பசுலமயநான குன்று கநாடசியளிககி்றது. 

கநாடடுப ்பன்றிகளி்டமிருந்து வில்ளச்சலல 
கநாவல் கநாககஹவன, இரவு்பகலநாக நிலத்தி்ல்ய 
சம்்பட தஙகுவநார். ஹவயில் மற்றும் மலழயிலிருந்து 
கநாத்துக ஹகநாள்ள ஓலல ்வயப்படடு ்படுதநா 
ஹதநாஙகும் இ்டத்தில்தநான் அவர் தஙகியிருப்பநார். 

கற்கள நிரம்பிய இப்பரபபில் இன்னும் அந்த 
குடிலச இருககி்றது. எப்்பநாதும் அங்க்ய இருந்து 
நிலத்லதப ்பநார்த்துக ஹகநாளவநார் என 
அண்ல்டவீட்டநார் நிலனவுகூருகின்்றனர். 

40 வயதுகளிலிருந்த, ்பழஙகுடி விவசநாயியநான 
சம்்பட, அககுடிலசயில் இருந்து ்பநார்ககும்்்பநாது 
வ்ளர்ச்சிக குன்றி கநாய்க்ளற்்ற ஹசடிகளும் முழஙகநால் 
உயர துவலரச் ஹசடிகளும் முழுலமயநாகத் 
ஹதரிந்திருககும். கூ்ட்வ, முடியநாமல் ஹதநா்டரும் 
்ஷ்்டஙகளும் பூதநாகரமநாக ஹதரிந்திருககும். 

அறுவல்ட ஹதநா்டஙகி வில்ளச்சல் ஒன்றுமில்லல 
என்்றது்ம உளளூர அவருககு இரண்டு 
மநாதஙகளி்ல்ய ஹதரிந்திருகக ்வண்டும்.
க்டன்கள இருந்தன. வீடடுச் ஹசலவுகளும் 
இருந்தன. அவரி்டம் ்பணம் இல்லல. 

ஆகஸடு 29, 2022 அன்று அவரது மலனவி 
துரு்பதநாவும் குழந்லதகளும் 50 கி்லநாமீட்டர் 

ைலை கபயதொல்,  
து்யரதலதப கபொழிகிறது

ஜெய்தீப் ஹர்திகர்
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ஹதநாலலவில் உள்ள கிரநாமத்தில் ்்நாயுற்றிருந்த 
அப்பநாலவ ்பநார்கக ஹசன்றிருந்தனர். முதல் ் நா்்ள 
ஒரு ் கன் ் மநானசில்லல க்டனுககு வநாஙகியிருந்தநார் 
சம்்பட. பூச்சிமருந்தநான ்மநானசில்லல வீடடில் 
யநாருமில்லநாத அன்று அவர் குடித்தநார். 

பி்றகு எதி்ர இருந்த நிலத்தில் ் வலல ்பநார்த்துக 
ஹகநாண்டிருந்த உ்றவினலர சத்தமநாக அலழத்து 
வில்டஹ்பறுவது ் ்பநால பூச்சிமருந்து புடடி இருந்த 
லகலய அலசத்திருககி்றநார். பி்றகு நிலத்தில் 
விழுந்தநார். உ்ட்ன இ்றந்துவிட்டநார். 

அரு்க இருககும் இன்ஹனநாரு வில்ளச்சலற்்ற 
நிலத்தின் உரிலமயநா்ளரநான சம்்படடின் உ்றவினர் 
70 வயது ரநாம்தநாஸ ஜநாஙக்்ள நிலனவுகூர்லகயில், 
“்நான் எல்லநாவற்ல்றயும் ் ்பநாடடுவிடடு அவனி்டம் 
ஓடி்னன்,” என்கி்றநார் . கிரநாமவநாசிகளும் 
உ்றவினர்களும் ஒருவழியநாய் ஒரு வநாகனம் பிடித்து 
3 0  கி ் ல நா மீட்ட ர்  ஹ த நாலலவிலிரு ந்து 
மருத்துவமலனககு ஹகநாண்டு ஹசன்்ற்்பநாது 
‘இ்றந்துவிட்டநார்’ என்்றநார்கள. 

்மற்கு மகநாரநாஷ்டிரநாவின் யநாவத்மநால் 
மநாவடட்டத்தின் உமர்ஹகத் தநாலுகநாவில் நிஙகனூர் 
கிரநாமம் இருககி்றது. அந்த் ்பழஙகுடியினத்லத 
சநார்ந்த சிறு மற்றும் விளிம்பு நிலல விவசநாயிகளதநாம் 
ஹ்பரும்்பநாலும் அஙகு வசிககின்்றனர். குல்றந்த்படச 
வநாழகலகயு்டன் ஆழமற்்ற நிலஙகளு்டன் 
வநாழகின்்றனர். அஙகுதநான் சம்்பட வநாழந்து 
இ்றந்தநார். 

ஜூலலயிலும் ஆகஸட மநாத மத்தியிலும் ஹ்பய்த 
கடும் மலழயநால் ் ்ர்ந்த கடும் ் சதத்தின் வில்ளவநாக 
க்டந்த இரண்டு மநாதஙகளில் விதர்்பநா ்பகுதி 
விவசநாயிகளின் தற்ஹகநாலல எண்ணிகலக 
அதிகரித்திருககி்றது. 

“கிட்டத்தட்ட மூன்று வநாரஙகளுககு ்நாஙகள 
சூரியலனப ்பநார்ககவில்லல,” என்கி்றநார் ரநாம்தநாஸ. 
முதலில் கடும் மலழ ்்டலவ ்நாசமநாககியது 
என்கி்றநார் அவர். மலழயில் தபபிய ்பயிர் பின் வந்த 
வ்றடசியநால் குன்றிய வ்ளர்ச்சிலயக கண்்டது. “உரம் 
்்பநா்ட விரும்பிய்்பநாது மலழ நிற்கவில்லல. 
இப்்பநாது ்நாஙகள மலழ ்வண்டுஹமன 
விரும்புகி்்றநாம். ஆனநால் மலழ இல்லல.” 

விவசநாயத்தில் நிலவும் சூழலியல் மற்றும் 
ஹ்பநாரு்ளநாதநாரப பிரச்சிலனக்ளநால் அதிகரித்து வரும் 
்மற்கு விதர்்பநாவின் ்பருத்தி விவசநாயிகளின் 
தற்ஹகநாலல எண்ணிகலக ்பற்றிய ஹசய்திகள க்டந்த 

இரு்பது வரு்டஙக்ளநாக்வ வந்து ஹகநாண்டிருககி்றது. 

19 மநாவட்டஙகல்ளக ஹகநாண்்ட விதர்்பநா 
மற்றும் மரநாத்வ்டநா ்பகுதிகள தற்்்பநாலத 
மலழப்பருவத்தில் கூடுதலநாக 30 சதவிகித 
மலழலயப ஹ்பற்றிருப்பதநாக மநாவட்ட 
வநாரியிலநான மலழ அறிகலக குறிபபிடுகி்றது. 
இதில் ஹ்பரும்்பநாலநான மலழ ஜூலல மநாதத்தில் 
ஹ்பய்திருககி்றது. மலழககநாலம் முடிய இன்னும் 
ஒரு மநாதம் இருககும் நிலலயில், இப்பகுதி 1100 
மிமீ மலழலய ஏற்கன்வ ஜூன் மநாதம் ஹதநா்டஙகி, 
ஹசப்டம்்பர் 10, 2022 வலர (முந்லதய வரு்டஙகளில் 
இப்பகுதி ஹ்பற்்ற சரநாசரி மலழயின் அ்ளவு 800 
மிமீ) ஹ்பற்றுவிட்டது. இந்த வரு்டம் விதிவிலககநாக 
மநாறிக ஹகநாண்டு வருகி்றது. 

ஆனநால் புளளிவிவரம் மநாற்்றஙகல்ள 
கநாட்டவில்லல. ஜூன் மநாதம் கிட்டத்தட்ட 
வ்றடசியநாக இருந்தது. ஜூலல மநாதத்தின் 
ஹதநா்டககத்தில் மலழ ஹதநா்டஙகியது. சில 
்நாடகளி்ல்ய ்பற்்றநாககுல்ற சரியநானது. ஜூலல 
மநாதத்தின் ்டுவிஹலல்லநாம் மகநாரநாஷ்டிரநாவின் 
்பல இ்டஙகளில் ஹவள்ளபஹ்பருககு ஏற்்பட்டது. 
இந்திய வநானிலல ஆய்வு லமயம், ஜூலல 
மநாதத்தின் முதல் இரண்டு வநாரஙகளில் மரநாத்வ்டநா 
மற்றும் விதர்்பநா ்பகுதிகளில் கடும் மலழ (24 மணி 
்்ரஙகளில் 65 மிமீ-ககும் அதிகமநாக ) 
ஹ்பய்துள்ளதநாக குறிபபிடடிருககி்றது. 

இறுதியில் மலழ ஆகஸட மநாதத் ஹதநா்டககத்தில் 
குல்றந்தது. யநாவத்மநால் உட்ப்ட ்பல மநாவட்டஙகள 
ஹசப்டம்்பர் மநாதத் ஹதநா்டககம் வலர வ்றடசிலய 
எதிர்ஹகநாண்்டன. பி்றகு மீண்டும் மகநாரநாஷ்டிரநா 
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முழுகக மலழ ஹ்பய்யத் ஹதநா்டஙகியது. 

கடுலமயநான மற்றும் மிகக கடுலமயநான 
மலழபஹ்பநாழிவுககு பின் ஹதநா்டரும் நீண்்ட 
வ்றடசிக கநாலம் இப்பகுதியின் ்பநாணியநாக மநாறிக 
ஹகநாண்டிருககி்றது என்கின்்றனர் நிஙகனூரின் 
விவசநாயிகள. இந்த ்பநாணி, எந்த ்பயிர் வ்ளர்ப்பது 
என உறுதியநாக ஹதரியநாத இ்டத்தில் அவர்கல்ள 
நிறுத்தியிருககி்றது. எந்தப ்பயிர்கள தகவலமத்துக 
ஹகநாளளும் என அவர்களுககுத் ஹதரியவில்லல. 
நீலரயும் மண்ணில் ஈரத்லதயும் எப்படி தகக 
லவப்பது எனவும் ஹதரியவில்லல. வில்ளவு, 
சம்்பட ்்பநான்்்றநாலர தற்ஹகநாலலககு 
தளளும்ளவுககநான தீவிர ஹ்ருககடி. 

விவசநாய ஹ்ருககடிலயக கடடுப்படுத்த 
அரசநாஙகம் ் ்டத்தும் வசந்த்ரநாவ ் நாய்க ஹஷத்கரி 
ஸவவலம்்பன் மிஷன் அலமபபின் தலலவரநான 
கி்ஷநார் திவநாரி, தற்ஹகநாலல ஹசய்து ஹகநாளளும் 
விவசநாயிகளின் எண்ணிகலக சமீ்பமநாக 
அதிகமநாகிக ஹகநாண்டு வருகி்றது என்கி்றநார். 
ஆகஸட 25-லிருந்து ஹசப்டம்்பர் 10 வலர மடடும் 
விதர்்பநாவில் 30 விவசநாயிகள தற்ஹகநாலல ஹசய்து 
ஹகநாண்்டதநாக குறிபபிடுகி்றநார் அவர். ஜனவரி 
2020லிருந்து ஆயிரத்துககும் ் மற்்பட்ட விவசநாயிகள 
தற்ஹகநாலல ஹசய்து ஹகநாண்்டதற்கு  மலழலயயும் 
ஹ்பநாரு்ளநாதநார ஹ்ருககடிலயயும் கநாரணஙக்ளநாக 
ஹசநால்கி்றநார் அவர். 

யவத்மநாலின் ஒரு கிரநாமத்தில் இரு ச்கநாதரர்கள 
ஒரு மநாத இல்டஹவளியில் தற்ஹகநாலல ஹசய்து 
ஹகநாண்்டனர். 

“எந்த அ்ளவு உதவியும் ்்பநாதநாது. இந்த 
வரு்டத்தின் அழிவு ்மநாசமநான அ்ளவில் 
இருககி்றது,” என்கி்றநார் திவநாரி. 

வயல்களில் ஹவள்ளம் வந்து ்பயிர்கள அழிந்தன. 
மகநாரநாஷ்டிரநாவின் சிறு விவசநாயிகளில் 
ஹ்பரும்ளவிலநா்னநார் ஹ்ருககடி இன்னும் நீண்்ட 
கநாலத்துககு நீடிககுஹமன எதிர்்பநார்ககின்்றனர். 

விதர்்பநா, மரநாத்வ்டநா மற்றும் வ்டககு 
மகநாரநாஷ்டிரநா ்பகுதிகளில் இருககும் விவசநாய 
நிலஙகளில் கிட்டத்தட்ட 20 லடச ஹெக்்டர்கள 
இந்தப ்பருவகநாலத்தில் ்பநாதிககப்படடிருப்பதநாக 
மகநாரநாஷ்டிரநா விவசநாய ஆலணயர் அலுவலகம் 
ஹதரிவிககி்றது. சம்்பநா ்பயிலர முற்றிலும் 
இழந்துவிட்டதநாக அப்பகுதியின் விவசநாயிகள 
ஹசநால்கின்்றனர். ்சநாயநாபீன், ்பருத்தி, துவலர 
்்பநான்்ற ஹ்பரும்்பயிர்களும் ்பநாதிபல்பக கண்்டன. 
வ்றண்்ட நிலப்பகுதிகளில் பிரதநானமநாக சம்்பநாப 
்பயிலர்ய சநார்ந்திருககின்்றனர். இந்த வரு்டத்தின் 
அழிவு துன்புறுத்துவதநாக இருககும். 

ஆறுகள மற்றும் ஓல்டகள அரு்க இருககும் 
அர்த்பூர் தநாலுகநாவின் ஹஷல்கநா்வநான் ்்பநான்்ற 
கிரநாமஙகளதநான் எதிர்்பநாரநாத ஹவள்ளத்தின் 
முழுச் சீற்்றத்லதயும் எதிர்ஹகநாண்்டன. “ஒரு 
வநாரத்துககு ் நாஙகள ஹவளியுலகத்து்டன் ஹதநா்டர்பு 
ஹ க நாள்ள  முடியவில்லல , ”  என்கி்ற நா ர் 
ஹஷல்கநா்வநானின் ஊர்த் தலலவரநான ்பஞசநாப 
ரஹஜ்கநார். “கிரநாமத்துககு அரு்க ஓடும் உமநா 
ஆற்றின் சீற்்றத்தநால் எஙகளின் வீடுகளிலும் 
நிலஙகளிலும் ஹவள்ளம் புகுந்தது.” கிரநாமத்லத 
தநாண்டி சில லமல் ஹதநாலலவில் உமநா ஆறு 
ஆஸனநா ஆற்று்டன் இலணயும். இரண்டும் 
்சர்ந்து ்ந்ஹதடுககு அரு்க ்கநாதநாவரியில் 
இலணகின்்றன. இந்த ஆறுகள எல்லநாமும் கடும் 
மலழபஹ்பநாழிவின்்்பநாது கலர க்டந்து ஓடிக 
ஹகநாண்டிருந்தன. 

“ஹமநாத்த ஜூலல மநாதமும் கடும் மலழபஹ்பநாழிவு 
இருந்ததநால் எஙக்ளநால் வயலில் ்வலல ்பநார்கக 
முடியவில்லல,” என்கி்றநார் அவர். அரிககப்பட்ட 
மண்ணும் ல்ந்து கி்டந்த ்பயிரும் அதற்கு 
சநாடசியநாகக கநாடசியளித்தன. நிலத்தில் மிஞசிக 
கி்டககும் அழிந்த ்பயிர்கல்ள சில விவசநாயிகள 
அகற்றி, அக்்டநா்பர் மநாதத்தில் குறுலவ ் ்டவுககு 
தயநாரநாகின்்றனர். 

வநார்தநா மநாவட்ட சந்த்கியில், கடும் மலழ ஏழு 
்நாடகளுககுப ஹ்பநாழிந்து ய்ஷநாதநா ஆறு ஹமநாத்த 
கிரநாமத்திலும் ஜுலல மநாதம் புகுந்த 
பி்றகு,கிட்டத்தட்ட 1200 ஹெக்்டர் நிலம் இன்றும் 
நீருககடியில்தநான் இருககி்றது. உள்்ள மநாடடிக 
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ஹகநாண்்ட ்பல கிரநாமவநாசிகல்ள மீடக ்தசியப 
்்பரி்டர் மீடபுப ்பல்ட அலழககப்ப்ட ் வண்டிய 
நிலல இருந்தது. 

”என்னுல்டய வீடு உட்ப்ட 13 வீடுகள சரிந்து 
விழுந்தன,” என்கி்றநார் 50 வயது விவசநாயியநான 
தீ்பக வநார்ஃ்ப்த. வீடு அழிந்த பி்றகு அவர் 
தற்்்பநாது வநா்டலக வீடடில் வசித்து வருகி்றநார். 
“தற்்்பநாது விவசநாய ்வலல இல்லலஹயன்்ப்த 
எஙகளின் பிரச்சிலன. ்வலலயின்றி ்நான் 
இருப்பது இது்வ முதல் முல்ற.” 

“ஒ்ர மநாதத்தில் ஏழு ஹவள்ளஙகல்ள ் நாஙகள 
சந்தித்திருககி்்றநாம்,” என்கி்றநார் தீ்பக. “ஏழநாவது 
முல்றதநான் இறுதி அடியநாக இருந்தது. ்தசியப 
்்பரி்டர் மீடபுப ்பல்ட சரியநான ் ்ரத்தில் வந்து 
கநாப்பநாற்றிய ்நாஙகள அதிர்ஷ்்டசநாலிகள. 
இல்லலஹயனில் ் நான் இருந்திருகக மநாட்்டன்,” 

சம்்பநா ்பயிர் அழிந்துவிட்ட நிலலயில், சந்த்கி 
கிரநாமவநாசிகல்ள ஒரு ் களவிதநான் அலலககழித்துக 
ஹகநாண்டிருககி்றது: அடுத்தது என்ன? 

வ்ளர்ச்சி ்பநாதிககப்பட்ட ்பருத்திச் ஹசடிகளும் 
நீ்ளமநான நிலப்பரபபும் 64 வயது ்பநா்பநாரநாவ 
்பநாடடிலின் நிலம் சந்தித்திருககும் அழிலவ 
பிரதி்பலிப்பதநாக இருககி்றது. மிச்சமுள்ள ்பயிலரக 
கநாப்பநாற்்ற முயன்று ஹகநாண்டிருககி்றநார் அவர். 

”இந்த வரு்டம் ்நான் மீ்ளலநாம். மீ்ளநாமலும் 
்்பநாகலநாம்,” என்கி்றநார் அவர். “வீடடில் சும்மநா 
அமர்ந்திருப்பதற்கு ்பதிலநாக இந்தச் ஹசடிகல்ள 
மீடக முயலுகி்்றன்.” ஹ்பநாரு்ளநாதநாரப பிரச்சிலன 
ஹகநாடுலமயநாக இருககி்றது. இப்்பநாதுதநான் 
ஹதநா்டஙகியிருககி்றது என்கி்றநார் அவர். 

மகநாரநாஷ்டிரநாவின் எல்லநாத் திககில் இருககும் 
நிலஙகளும் ்பநா்பநாரநாவின் நிலம் ஹகநாண்டிருந்த 
நிலலலயத்தநான் ஹகநாண்டிருககின்்றன . 
ஆ்ரநாககியமநாக நின்று ஹகநாண்டிருககும் ்பயிர் 
இருப்பதற்கநான அறிகுறி்ய இல்லல. 

”இந்த ஹ்ருககடி அடுத்த 16 மநாதஙகளில் 
அதிகமநாகும் என்கி்றநார் உலக வஙகி ஆ்லநாசகரும் 
வர்தநா வட்டநார வ்ளர்ச்சி வல்லு்ருமநான ஷ்ரீகநாந்த் 
்பர்ெநா்த. “அப்்பநாதுதநான் அடுத்த ்பயிர் 
அறுவல்டககு  த ய நா ர நா கும் . ”  ் களவி 
என்னஹவன்்றநால் எப்படி விவசநாயிகள 16 
மநாதஙகள தநாககுப பிடிப்பநார்கள என்்பதுதநான். 

்பர்ெநா்தவின் ஹசநாந்த கிரநாமமநான 

் ர நாென்ஹக த்  ஹ ்பரும்  ்ஷ்்டங கல்ள 
சந்தித்திருககி்றது. “இரண்டு விஷயஙகள 
்்டககின்்றன. தஙகத்லத்யநா பி்ற ஹசநாத்துகல்ள்யநா 
அ்டமநானம் லவத்்தநா தனியநாரில் க்டன் வநாஙகி்யநா 
மககள வீடடுச் ஹசலவுகல்ள சமநாளிககின்்றனர். 
இல்ள்யநார் ் வலல ் தடி இ்டம்ஹ்பயருகின்்றனர்.” 

வரு்டம்  முடிலகயில் நிச்சயமநாக ்பயிர்க 
க்டன்கள எதிர்்பநாரநாத அ்ளவுககு நிலுலவயில் 
இருககும் என்கி்றநார் அவர். 

சந்த்கியில் அழிந்த ்பருத்திப ்பயிரின் மதிபபு 
மடடும் 20 ் கநாடி ரூ்பநாய்.  இந்த ஒரு கிரநாமத்தில் 
மடடும் நிலவரம் சரியநாக இருந்திருந்தநால் ்பருத்தி 
அவவ்ளவு வருமநானத்லதக ஹகநாண்டு வந்திருககும். 

இப்பகுதியில் ஒரு ஏககரின் சரநாசரி ்பருத்தி 
உற்்பத்திலய அடிப்பல்டயநாகக ஹகநாண்டுதநான் 
இந்தக கணககீடு. 

”47 வயது ்ம்்தவ ்்பநாயர் ஹசநால்லகயில், 
“்நாஙகள எஙகளின் ்பயிலர மடடும் இழககவில்லல. 
்்டவுககு ்நாஙகள ஹசலவழித்தப ்பணத்லதயும் 
மீடக முடியநாது,” என்கி்றநார். 

”இந்த ்ஷ்்டம் ஒருமுல்ற்யநாடு முடிவதல்ல,” 
என எச்சரிககி்றநார் அவர். “மண் அரிபபு என்்பது 
நீண்்ட கநால சூழலியல் பிரச்சிலன.” 

லடசககணககநான மகநாரநாஷ்டிரநா விவசநாயிகள 
ஜூலல ஹதநா்டஙகி ஆகஸட வலரயிலநான 
மலழபஹ்பநாழிவில் உழன்று ஹகநாண்டிருந்த்்பநாது, 
மநாநிலத்தின் அரசநாஙகம் இயககத்தில் இல்லல. 
சிவ்சனநா கடசிககுள குழப்பம் ஏற்்படடு மகநா 
விகநாஸ அகநாதியின் அரசநாஙகத்லத கவிழககும் 
்வலல ் ்டந்து ஹகநாண்டிருந்தது. 

ஹசப்டம்்பர் ஹதநா்டககத்தில், ஏக்நாத் ஷிண்்்ட 

www.poovulagu.org | பூவுலகு - அக்டோபர் 2022 | 49



அரசநாஙகம் 3500 ்கநாடி ரூ்பநாய் நிதி உதவி 
அறிவித்தது. இழந்த உயிர்களுககும் ்பயிர்களுககும் 
ஈடு ஹசய்ய முடியநாத்ளவுககநான குல்றந்த்படச 
உதவிதநான் அது. ்மலும் கணகஹகடுபபின் 
வழியநாக ்பயனர்கள கண்்டறியப்படடு வஙகிகளில் 
அவர்கள ்பணம் ஹ்ப்ற குல்றந்த்படசம் ஒருவரு்டம் 
ஆகிவிடும். ஆனநால் மககளுககு உதவி இன்ல்றயத் 
்தலவ. 

“என் நிலத்லதப ்பநார்த்தீர்க்ளநா?” எனக 
்கடகி்றநார் கலஙகி ்பலவீனமநாக இருககும் துரு்பதநா 
சம்்படடின் விதலவ மலனவி. அவலரச் சுற்றி 
மூன்று குழந்லதகள இருககின்்றன. எடடு வயது 
பூனம், ஆறு வயது பூஜநா, மூன்று வயது கிருஷ்ணநா. 
“இத்தலகய நிலத்தில் என்ன வில்ளவிகக முடியும்?”. 

ச ம் ்படடு ம்  து ரு ்ப த நா வு ம்  விவ ச நா ய த் 
ஹதநாழிலநா்ளர்க்ளநாக ்வலல ்பநார்த்துதநான் 
பிலழபல்ப ஓடடிக ஹகநாண்டிருந்தனர். 

க்டந்த வரு்டம் அவர்களின் மூத்த மக்ளநான 
தஜுலிலய மணம் முடித்துக ஹகநாடுத்தனர். 15 
வயதநாக ் தநாற்்றமளிககும் தஜூலி தனககு 16 வயது 
எனக கூறுகி்றநார். மூன்று மநாதக குழந்லத அவருககு 
இருககி்றது. மகளின் திருமணக க்டன்கல்ள 
அல்டப்பதற்கநாக நிலத்லத ஓர் உ்றவினருககுக 
ஹசநாற்்பமநான விலலககுக குத்தலக விடடுவிடடு, 
இருவரும் க்டந்த வரு்டம் கரும்பு ஹவடடும் ் வலல 
்பநார்கக ஹகநால்ெநாபபூர் ஹசன்்றனர். 

ஜநாஙக்்ளககள ஒரு குடிலசயில் மின்சநாரமின்றி 
வநாழகின்்றனர். தற்்்பநாது குடும்்பத்துககு சநாபபி்ட 
ஒன்றுமில்லல. அவர்கல்ளப ் ்பநால்வ மலழயநால் 
்பநாதித்து வறுலமயில் இருககும் அண்ல்ட வீட்டநார் 
உதவி ஹசய்கின்்றனர். 

“ஏலழகல்ள எப்படி ஏமநாற்றுவஹதன இந்த 
்நாடடுககுத் ஹதரியும்,” என்கி்றநார் உளளூர் 
்பத்திரிலகயநா்ளரும் விவசநாயியுமநான ஹமநாய்னுதின் 

சவுதநாகர். சம்்படடின் தற்ஹகநாலலலய முதலில் 
ஹசய்தியநாககியவர் அவர்தநான். துரு்பதநாவுககு 
ஹசநாற்்பமநான 2000 ரூ்பநாய் உதவி அளித்த உளளூர் 
்பநாஜக சட்டமன்்ற உறுபபினரின் ஹசய்லகலய 
ஹ்பரும் அவமதிபபு எனக குறிபபிடடு கநாத்திரமநான 
ஹசய்திலய எழுதினநார். 

“முதலில் யநாரும் வில்ளவிகக விரும்்பநாத 
ஆழமற்்ற, ்பநால்றகள நில்றந்த, வ்ளமற்்ற நிலஙகல்ள 
அவர்களுககு ஹகநாடுககி்்றநாம். பி்றகு அவர்களுககு 
ஆதரவநாக நிற்க மறுககி்்றநாம்,” என்கி்றநார் 
ஹமநாய்னுதின். தந்லதயி்டமிருந்து சம்்படடுககுக 
கில்டத்த நிலம், நில உச்சவரம்புச் சட்டத்தின்்படி 
்்டந்த நில விநி்யநாகத்தில் குடும்்பத்துககு 
அளிககப்பட்ட இரண்்டநாம் தர நிலம் என்கி்றநார் 
அவர். 

“க்டந்த ்பல ்பத்தநாண்டுகளில் இந்த ஆண்களும் 
ஹ்பண்களும் தஙகளின் வியர்லவலயயும் 
ரத்தத்லதயும் சிந்தி இம்மண்லண வ்ளமநாககி, 
தஙகளுககு ் தலவயநானவற்ல்ற வில்ளவித்தனர்,” 
என்கி்றநார் ஹமநாய்னுதின். ்பகுதியி்ல்ய நிஙகனூர் 
கிரநாமம்தநான் ஏழலமயில் இருககும் கிரநாமம். 
ஹ்பரும்்பநாலும் அஙகு அந்த் ்பழஙகுடி குடும்்பஙகளும் 
்கநாண்டகளும் வசிப்பதநாகக கூறுகி்றநார் அவர். 

ஹ்பரும்்பநாலநான அந்த் விவசநாயிகள, இந்த 
வரு்டம் வந்த கநாலநிலல ்பநாதிபபு ்்பநான்்ற 
்பநாதிபபுகல்ள எதிர்ஹகநாள்ள முடியநாத்ளவுககு 
ஏலழகள என்கி்றநார் ஹமநாய்னுதின். அந்த் என்்றநா்ல 
கஷ்்டமும் கடுலமயநான உலழபபும் ்பசியும் 
வறுலமயும்தநான் என்கி்றநார். 

இ்றந்த ் ்ரத்தில் சம்்படடுககு நில்றய க்டன்கள 
இருந்தன. அதிகம் வற்புறுத்திய பி்றகு ் நான்கு லடச 
ரூ்பநாய் க்டன் என்கி்றநார் துரு்பதநா. “க்டந்த வரு்டம் 
திருமணத்துககநாக க்டன்கள வநாஙகி்னநாம். இந்த 
வரு்டம் விவசநாயத்துககநாகவும் வீடடுச் ஹசலவுககும் 
உ்றவினர்களி்டமிருந்து க்டன் வநாஙகி்னநாம்,” 
என்கி்றநார் அவர். “க்டலன அல்டககும் நிலலயில் 
்நாஙகள இல்லல.” 

குடும்்பத்தின் நிச்சயமற்்ற எதிர்கநாலத்தினூ்டநாக, 
சமீ்பத்தில் ்்நாயுற்றிருககும் கநால்ளலயப ்பற்றி 
அவர் கவலல்பபடுகி்றநார். “உரிலமயநா்ளர் உலலக 
விடடுப ்்பநான கவலலயில் எஙகள கநால்ளயும் 
சநாபபிடுவலத நிறுத்திவிட்டது.” 

தமிழில்: ராஜெங்கீதன 
இககடடுலர முதலில் People’s Archive of Rural 

India த்ளத்தில் ஹவளியநானது.
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தமிழகத்தில் வனப்பரபல்ப அதிகப்படுத்தி, 
்பசுலமப ் ்பநார்லவலய விரிவு்படுத்தும் வலகயில் 
்பசுலம தமிழ்நாடு இயககமநானது தமிழ்நாடு 
முதலலமச்சரநால்  க்டந்த 24.09.2022 அன்று 
ஹதநா்டஙகி லவககப்பட்டது. தமிழக வனம் மற்றும் 
்பசுலமப ்பரபபிலன 33சதவீதமநாக முககிய 
்்நாககமநாகக ஹகநாண்டு இவவியககம் 
ஹதநா்டஙகப்படடுள்ளது. தமிழ்நாடு முழுவதும் 
்பல்்வறு இ்டஙகளில் மரம் வ்ளர்பபிற்கு 
ஊககுவித்தல் இவவியககத்தின் ் ்நாககமநாகும்

அதனடிப்பல்டயில், ் வ்ளநாண் ஹ்பருமககள, 
ஹதநாழில் நிறுவனஙகள, மககள ்லச்சஙகஙகள, 
இயற்லக ஆர்வலர்கள மற்றும் தனி ்்பர்கள 
மரககன்றுகல்ள எளிதநாகப ஹ்பறும்ஹ்பநாருடடு, 
்பசுலம தமிழ்நாடு இயககத்தின் இலணயத்ள 
முகவரியில் (www . g r e e n t nm i s s i o n . c om ) 
்பயன்்பநாட்டநா்ளர்கள தஙக்ளது வி்பரஙகல்ள 

்பதிவு ஹசய்து. தஙகளுககு ்தலவயநான 
மரககன்றுகல்ள ஹ்பற்றுக சுய ஹகநாள்ளலநாம் எனத் 
தமிழ ் நாடு வனத்துல்ற ஹதரிவித்துள்ளது.

 ்வ்ளநாண் ஹ்பருமககள,மரககன்றுகல்ள 
்டுவதற்கு தஙகளுககுச் ஹசநாந்தமநான நிலஙகள 
்பற்றிய விவரஙகளு்டன் தஙகளுககுத் ் தலவப்படும் 
மரககன்றுகல்ள இலணய த்ளம் மூலமநாக்வநா 
அல்லது கடிதத்தின்வநாயிலநாக இயககு்ர், ்பசுலம 
தமிழ்நாடு இயககம், ்பனகல் மநாளிலக, 8வது த்ளம், 
லசதநாப்்படல்ட,ஹசன்லன -600 015 என்கி்ற 
முகவரிககு அனுபபி லவத்து ஹ்பற்றுக 
ஹகநாள்ளலநாம். 

இது ஹதநா்டர்்பநாக கூடுதல் விவரஙகள மற்றும் 
வழிகநாடடுதல்கள ஹ்ப்ற 18005997634 என்கி்ற 
இலவச ஹதநாலல்்பசி எண்லணத் ஹதநா்டர்பு 
ஹகநாளளுமநாறும் ஹதரிவிககப்படடுள்ளது.

மரம் வளர்ப்றப ஊககுவிககும் 
 பசுறம ் மிழ்நாடு இயக்கம்
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