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பபருபெள்ளம்  

காலநிலல 
மாற்றத்தின் 
பபரெலம்



மதுரையில் 17.08.2022 அன்று பூவுலகின் நண்பர்களும மதுரை அவமரிக்கன் ்கல்லூரியும இரைந்து 
”இரைய�ோரும ்கோலநிரலயும” என்கிற தரலபபில் ஒரு நோள் ்கருததைங்கவமோன்ரற ஒருஙகிரைததிருந்தது. 

‘‘இளைய�ோரும் கோலநிளலயும்” 
கருத்தரஙகம்

இந்த நி்கழ்வு குறிதத 
்கோவைோளிர�க ்கோை  
QR code-ஐ களிக 

வெய�வும.
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ஆசிரி�ர் பககம்

பூமியின் வடதுருவப் பகுதியான ஆர்க்டிக்கில் 
பனிப்பாறைகள் வவகமாக உருகி வருகின்ைன. காலநிறல 
மாறைத்தின் த�ாடர் �ாக்கத்�ால் இது நிகழ்ந்து வருகிைது. 
பசுபிக் கடறபரப்பின் �டபதவப்ப நிறல அதிகரித்து வருவ�ன் 
காரணமாக க்ரீன்லாந்து உள்ளிடட பகுதிகளில் உள்்ள 
பனிப்பாறைகள் வவகமாக உருகி வருகிைது. இந்�ப் பரப்பில் 
உள்்ள பனிப்பாறைகள் உருகுவ�ன் காரணமாக கடல்மடடம்  
7 அடி அ்ளவு உயர்வ�றகுக் கூட வாய்ப்பிருப்ப�ாக ஆய்வுகள் 
கூறுகின்ைன.

இந்�ப் பகுதிறயச் சார்ந்திருக்கக்கூடிய உயிரினஙகள் 
அழிந்து வருவதும் இடம்தபயர்ந்து தசல்லும் வபாக்றகயும் 
காண முடிகிைது. குறிப்பாக பனிக்கரடிகளின் இடம்தபயர்வு 
அச்சமூடடுவ�ாக உள்்ளது.  பனிக்கரடிகளுக்குத் வ�றவயான 
உணவு கிறடக்காமல் வபாகிைது. இந்�ச் சூழலில் வமறகத்திய 
நாடுகள் காலநிறல மாறைத்தின் �ாக்கத்ற�க் குறைப்ப�றகான 
நடவடிக்றககற்ள வமறதகாள்்ளாமல் �ஙகளுக்கு இறடவய 
அதிகாரப் வபாடடியிலும் நிலப்பகுதிறயக் றகப்பறறுவ�றகான 
அரசியலும் ஈடுபடத் த�ாடஙகியுள்்ளனர்.

ரஷயா ஆர்க்டிக் பகுதியின் தபரும்பான்றம இடஙகற்ள 
�ஙகளுக்குச் தசாந்�மான�ாக கருதி அப்பகுதியில் கடல் 
வபாக்குவரத்ற� அதிகரிப்ப�றகான முன்தனடுப்புகற்ளயும் 
தசய்து வருகிைது. மறதைாரு புைம் அதமரிக்க அரசு ஆர்க்டிக் 
பகுதியில் �ஙகள் தசல்வாக்றக அதிகப்படுத்� �னி 
சடடதமான்றை(Arctic Commitment Act) அந்நாடடு 
நாடாளுமன்ைத்தில் �ாக்கல் தசய்துள்்ளது. இ�ன் மூலம் 
பனிப்பிரவ�சத்தில் புதிய பனிப்வபார் துவஙகியுள்்ளது.

ஏறகனவவ உக்றரன் மீ�ான ரஷயப் பறடதயடுப்பின் 
காரணமாக அதமரிக்கா - ரஷயா இறடவய ப�றைமான சூழல் 
நிலவுவற� நாம் அறிவவாம். இந்� நிறலயில் ஆர்க்டிக் 
பகுதியின் மீ�ான அதிகாரச் சணறட விரிவறடந்�ால் அது 
உலகத்திறவக ஆபத்�ாக மாைக்கூடும். நாடுகள் �ஙகளுக்கு 
இறடவயயான வவறறுறமகற்ள மைந்து மனி� இனமாக ஒன்று 
கூடி சூழறலக் காக்க வவணடிய �ருணமிது.

ஆசிரியர்
ய்கோ.சுந்தரைோஜன்

கவுரவ ஆசிரியர்
மருததுெர கு.சிெைோமன்

நிர்வாக ஆசிரியர்
்கவிதோ முைளிதைன் 
ெதீஷ் வலட்சுமைன்

இறண ஆசிரியர்
ெழக்கறிஞர சுந்தைைோஜன்

ஆசிரியர் குழு
ெழக்கறிஞர மு.வெற்றிசவெல்ென்

ஜீய�ோ ்டோமின்

மின்மினி ஆசிரியர்
ய்கோ.ைோஜோைோம

இ�ழ் ஒருஙகிறணப்பா்ளர்
்போரததி்பன்

இ�ழ் வடிவறமப்பு
SAI CREATIVE

பூவுலகின் நண்பர்கள்
பறழய எண 29/2,

புதிய எண 6/2 12 ஆவது த�ரு,
றவறக காலனி, அவசாக் பில்லர், தசன்றன -83

த�ாடர்புக்கு: 90949 90900
இறணயம்: www.poovulagu.org
வறலப்பூ: www.poovulagu.net

ஃவபஸ்புக்: www.facebook.com/poovulagu
மின்னஞசல்: info@poovulagu.org (நிர்வாகம்)

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
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வநய்�ல் நிலமான தசன்றனயில் அ�ன் �ாவரஙகள்,  
பைறவகள் மறறும் உயிர்ச்சூழல் குறித்த�ல்லாம் சூழலியல் 
மீது அக்கறை தகாணடிருக்கும் நணபர்கள் அவறறைப் 
பறறி த�ரிந்து தகாள்வது மிக அவசியம்.  அந்� வறகயில் 
தசன்றனயின் பைறவகள் பறறிய அறிமுகத் த�ாடராகக்கூட 
இக்கடடுறரறய நாம் கரு�லாம்.

பென்லனையின் ப்றலெகள
செழியன், ஓசெ
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இந்த இ்தழில் நாம் க�ாண்டைக்குருவி என 
ஊர்ப்புறங�ளில் அ்ைக்�ப்்படும் சினனான 
குருவி�்ைப் ்பற்றித்தான ்பார்க்�ப்்்பாகி்றாம். 
இ்தற்கு �ாரணம் இச்சிறு ்பற்ையின மீது சிலர் 
்பறநது கெனற்தா� விடடை �்்த�ைல்ல...

இச்சிறு ்பற்ை�ளும் நாம் ைாழும் சூைலின 
முக்கியமான அங�ம் என்ப்தால் ்தான..

இது ்தமிை�ததின க்பரும்்பாலான 
மாைடடைங�ளில் ்பரைலா� �ாணப்்படும் 
்பற்ையினமாகும். இதில் ்பல உடபிரிவு�ள் 
இருந்தாலும் இந்த இ்தழில் நாம் ்பார்க்�ப்்்பாைது 
்ப ரைல ா �  � ாணப்்படும்  சில  பிரிவு 
சினனான�்ைத்தான. அடைர்�ாடு�ளிலும் 
்மற்குத க்தாடைர்ச்சி ம்லப்்பகுதியிலும் இ்தன 
மற்ற பிரிவு�ள் �ாணப்்படடைாலும் ஊர்ப்புறங�ள் 
மற்றும் �ாட்டை ஒடடிய ்பகுதி�ளில்  இ்தன சில 
பிரிவு�ள் ்பரைலா�க் �ாணப்்படுகினறன.

1. கெம்பு்ைச்சினனான அல்லது சிைப்பு 
பிடடை க�ாண்டைக்குருவி எனறு அ்ைக்�ப்்படும் 

Red vented bulbul. இ்தன அறிவியல் க்பயர் pyc-
nonotus cafer.

புல்புல் எனறு அ்ைக்�ப்்படும் க்பயருக்்�ற்்ப 
நல்ல �ரு்மயான ்த்லயும் அத்த்லக்கு்மல் 
அ்்த �ரு நிறததில் எடுப்்பான சிறு 
க�ாண்டை்யயும் க�ாணடைது இப்்பற்ை. 
உடைகலஙகும் ைர்ணம் பூசியது ்்பானற �ருநிற 
உடைல், கைண்மயான ையிற்றுப்்பகுதி, 
ஆங�ாங்� கைணணிறததில் மீன கெதில்�ள் 
்்பால அ்மப்பு, எல்லாைற்றிற்கும் ்மலா� 
பிடடைப் ்பகுதியில் க்தாடடைால் ஒடடிக்க�ாள்ளும் 
சிைப்பு நிற திடடுக்�ள் இருப்்ப்்தக்க�ாண்டை 
இப்்பற்ை�்ை அ்டையாைம் �ாணலாம். இந்த 
ை்� சினனான�ள் மனி்தர்�ள் கநருக்�மா� 
ைாழும் ்பகுதி�ளி்ல்ய கூடு�டடி ைாழ்கினறன.

2. கெம்மீ்ெச்சினனான - Red whiskered Bulbul. 
இ்தன அறிவியல் க்பயர்  - pycnonotus Jacosus.

இது கெம்பு்ைச்சினனான ்்பால்ை 
இருந்தாலும் ்தனித்த அ்டையாைமா� �ண�ளின 
்பக்�ைாடடில் இரணடு ்பக்�மும் சிைப்பு நிறததில் 
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க்பாடடு�ள் ்ைத்தாற்்்பால மீ்ெப்்பகுதியும் 
முன்னாக்கி வில்்்பால் ை்ைந்த �ருநிற 
க � ா ண ்டை ப் ்ப கு தி யு ம்  உ ண டு . . . 
கெம்பு்ைச்சினனான ்்பால்ை இ்தற்கும் 
பிடடைப்்பகுதியில் நல்ல சிைப்பு நிறததிடடு 
உணடு..

�ாடு�்ை ஒடடியுள்ை கிராமப்்பகுதி�ளில் 
சிறு ்பைங�்ை ் ்தடித்்தடி உணணும் இைற்்ற 
எளி்தா�க் �ாணமுடியும்.

3. கைணபுருைச் சினனான (White – browed 
bulbul அறிவியல் க்பயர்-Pycnonotus luteolus)

கைணபுருைச்சினனான ைனப்்பகுதியில் 
மடடு்ம  �ாணப்்படும் கைணபுருைச்சினனான. 
கைணபுருைச் சினனான �ணணின ் மல்்பகுதியில் 
்தடித்த க்பரிய கைணபுருைத்்தயும், �ணணின 
கீ்ை சிறிய புருைத்்தயும் க�ாணடைது. இ்தன 
இறக்்��ள் ்பச்்ெ நிறததிலும் கநஞ்சுப்்பகுதி 
கைளிரிய ஆலிவ் நிறததிலும் கைண்ம,மஞ்ெள் 
� ல ந ்த  � ல்ைய ா � யு ம்  இ ப் ்ப ற்ை 
�ாணக்கி்டைக்கும். ைால் ்பகுதி க்தாடைஙகும் 
இடைததில் சிறிய அைவில் க்தளிைான மஞ்ெள் 
நிறத்்தக்  �ாணலாம். க்பாதுைா� ம்ல்ய 
ஒடடிய �ாடடுப்்பகுதியில் இைற்்ற �ாணமுடியும். 

4. மஞ்ெள் க்தாண்டை சினனான (Yellow – 
throated bulbul விலஙகியல் க்பயர் Pycnonotus 
Xantholaemus)

இப்்பற்ை ெர்ை்்தெ இயற்்�ப் ்பாது�ாப்புக் 
�ை�த்தால் (International Union for Conservation of 
Nature- (IUCN) கைளியிடைப்்படும் சிைப்புப் 
்படடியலில் (Red list)  அழிவுக்�ான அச்சுறுத்தல் 
(Vulnerable) அதி�மாய் உள்ை அரிய ்பற்ையினமா� 
உள்ைது. இப்்பற்ை�ள் ம்லப்்பகுதியில் 
இருக்கும். அரி்தா�்ை இது ்பார்்ைக்கும்  
�ாணக்கி்டைக்கும்.

மஞ்ெள் நிறத ்த்லயுடைன பிர�ாெமான 
மஞ்ெள் க்தாண்டைப் ்பகுதி இ்தன குறிப்பிடடை 
அ்டையாைம். கைள்்ை நிற உடைல், ஆலிவ் நிற 
இறக்்��ள், பிடடைப்்பகுதியில் நல்ல மஞ்ெள் 
நிறம் அ்மநதுள்ைதும் இ்தன அ்டையாைங�ள். 
க்பரும்்பான்ம சினனான�ள் ஆலமரம் மற்றும் 
அரெ மரததின ்பைங�ள், புழு,  பூச்சி�்ை 
உணணும்.

�ண�்ைக் க�ாள்்ை க�ாள்ளும் அை்�ாடு 
ந ா ம்  ை சி க் கு ம்  ்ப கு தி யி ல்  ை ா ழு ம் 
இப்்பற்ை�்ைக்�ணடு மீ்ெக்�விஞன ்பாரதி 
கொனன்்தப்்்பால ைணணப்்பற்ை�்ைக் 
�ணடு மகிழ்ச்சி க�ாள்்ைாம்.

6 |  பூவுலகு - செப்டம்பர் 2022 | www.poovulagu.org 



‘்பக்கி' என்ை வார்த்ற�யால் ஏன் 
திடடுகிைார்கள் என இன்று வறர 
த�ரியாது. ஆனால் அப்படி ஒரு பைறவ 
இருக்கிைது என்றும் அ�ன் ஒரு 
விசித்திரமான குணம் (இரவு வநரஙகளில் 
வணடி ஓடடிச் தசல்றகயில், பாற�யில் 
விருடதடன்று பைந்து தசல்வற� 
காணலாம்)�ான் அப்படி திடட வழிவறக 
தசய்��ா என்ை வகள்வியும் இப்வபாது 
எழுகிைது. 

நீணட நாள் கழித்து, நணபரின் 
அறையில் இருந்� புத்�கம் அமரபாரதி 
மறறும் வமகா சதீஷ எழுதிய 'நிலவாழ் 
பைறவகள்' என்ை பூவுலகு நணபர்களின் 
தவளியீடு. இந்� குறிப்பிடட 
பதிப்பகத்�ாரின் தவளியீடு என்பது 
புதுறமயும் எதிர்பார்ப்பும் நிறைந்��ாகத் 
�ான் எனக்கு இருந்துள்்ளது. அந்� 
எதிர்பார்ப்றப இந்� புத்�கம் பூர்த்தி 
தசய்துள்்ளது.

முதுகு உள்்ள உயிரினம், முதுகு 
இல்லா� உயிரினம் என்ை இரணடு 
வறகப்பாடுகள் இருந்�ாலும் �டப 
தவடப நிறல சார்ந்து பைறவகற்ள 
வறகப்படுத்�லாம் என்ை புது �கவறல 
இப்புத்�கம் நல்கியுள்்ளது.

சூழல் குறியீடடு இனஙக்ளாக 
பைறவகள் உள்்ளது என்ப�றன 
ஆணித்�ரமாக கூறி, பல நில 
பைறவகற்ள பறறி இந்� புத்�கம் சிறு 
குறிப்புகள் வழஙகியுள்்ளது. பைறவகற்ள 
அவ�ானிக்க check list ஒன்றை 
தகாடுத்து புறகப்படம் நிறைந்� 
புத்�கமாக புது எழுத்�ா்ளர்களின் 
'நிலவாழ் பைறவகள்' புத்�கம் 
முடிந்துள்்ளது.

பி.கு. கணடிப்பாக அறனவரும் 
றகயில் றவத்துக்தகாணடு சுறறுலாத் 
�லஙகள் தசல்லுமாறு 
வகடடுக்தகாள்கிவைன். 

‘‘நிலவோழ் 
பறளவகள்” 

நூல் அறிமுகம்

பிரேம் முருகன்

நூல் : ‘‘நிலவாழ் பைறவகள்”
பதிப்பகம் : பூவுலகு நணபர்கள்
விறல : 200
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கிம் கி டுக்கின் புகழ்தபறை ”Spring, Summer, Fall, 
Winter... and Spring” படத்தில் வரும் சிறுவன் ஒரு மீறன 
ஒரு கல்லில் கடடி நீந்�விடுவான். அற�ப் பார்க்கும் 
அவனது குரு அவன் உடவலாடு ஒரு தபரிய கல்றல 
கடடிவிடடு �ணடிப்பார். இவ�வபான்ை ஒரு அனுபவம் 
எனக்கு பள்ளியில் ஐந்�ாம் வகுப்பு படிக்கும்வபாது 
கிற ட த் � து .  நண ப வ ன ா டு  வ ப சி க் தக ாண டு 
நடந்துதகாணடிருக்கும்வபாது எ�ார்த்�மாக அருகிலிருந்� 
வவப்பமரத்திலிருந்து ஒரு சிறு தகாழுந்ற� பிய்த்து 
வீசீவனன். அற� எஙகிருந்வ�ா பார்த்� பனிதரணடாம் 
வகுப்பிறகு  �ாவரவியல் நடத்தும்  ஆசிரியர் ஓடி வந்து 

“பறககும் 
�ோளைகள்” 

நூல் அறிமுகம்

நூல் : பைக்கும் யாறனகள்
பதிப்பகம் : பாரதி புத்�காலயம்
விறல : 40

ோரகஷ் தாோ
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என் காற�ப் பிடித்து திருகினார். வலி தபாறுக்காமல் நான் 
கத்�த் த�ாடஙகிவனன். அப்வபாது அந்� ஆசிரியர் "உனக்கு 
வலிக்கிை மாதிரி�ான அதுக்கும் வலிக்கும். எதுக்கு சும்மா 
அ� பிடிச்சு இழுக்குை' எனக் கூறிடடுச் தசன்ைார்.

அனறிலிருநது எ்்தர்ச்்ெயா� ஒரு பூ்ை 
்பறிக்� ்நர்ந்தாலும் �ா்்தத திரு� அந்த 
ஆசிரியர் தூரததிலிருநது ஓடி ைருகிறாரா எனறு 
ஒரு �னம் திரும்பிப் ்பார்க்�த ்்தானறும். 
குைந்்த�ளின மனம் இயல்்பா�்ை ஒருவி்த 
குறுகுறுப்்்ப விரும்பும் ்தன்ம க�ாணடைது. 
அைர்�ள்  இந்த உல�ததில் ்பார்க்கும் 
அ ் ன த ்்த யு ம்  ஆ ச் ெ ரி ய த ்்த ா டு ம் 
ஆர்ைத்்தாடும் ்பார்க்�க் கூடியைர்�ள். 
எல்லாைற்்றயும்  க்தரிநதுக�ாள்ளும் ஆர்ைம் 
அைர்�ளிடைம் �னம் �னம் அதி�ரிததுக்க�ாண்டை 
இருக்கும். சிறிய பூச்சி�்ை ்பார்த்தால் அைற்்ற 
புரடடி ்பார்ப்்பது. பூக்�்ைப் ்பார்த்தால் 
அ்்தப் ்பறிதது எறிைது என அ்னத்்தயும் 
்பார்ததும் க்தாடடும் உணர முற்்படுகினறன. 
ஆனால், எல்லாைற்்றயும் அறியும் அைர்�ைது 
குறுகுறுப்்்ப ெரியா� ைழிநடைததுைது மி� 
அைசியமானது. அறிய முற்்படும் ஆைலில் 
நல்லது க�டடைது என பிரிதது அைர்�ளுக்கு 
உணரதக்தரியாது. 

ஒரு குைந்்தயின மனம் எப்்படிச் சூைலுடைன 
்தனது மு்தல் அனு்பைங�்ை (நல்ல்தா�்ைா , 
க � ட டை ்த ா � ் ை ா )  உ ண ர் கி ற ் ்த ா 
அ்தனடிப்்ப்டையில் ்தான அைர்�ளின ஆளு்ம 
�டடை்மக்�ப்்படும். இந்த ைழி�ாடடு்லத ்தான 
க்பற்்றார்�ள் ்தங�ள் குைந்்த�ளுக்கு �ற்பிக்� 
நி்னக்கிறார்�ள். ஆனால், க்பரும்்பாலும் இந்த 
ைழி�ாடடு்த்ல ்பயததி்ன அடிப்்ப்டைக் 
�ருவியா� ்பயன்படுததி்ய கெய்கிறார்�ள். 
எதிர்வி்னயா� குைந்்த�ளிடைம் ஒழுக்�ம் 
குறித்த ஒவ்ைா்ம்ய உருைாகிறது. உல�ம் 
முழுைதும் சிறார் இலக்கியம்,  சிறார் சினிமா 
என ்தனி �்லைடிைங�ள் கெய்ய முற்்படுைது 
இந்த ைழிப்்படுதது்த்லத ்தான.  இ்ை 
குைந்்த�ளின �ற்்ப்ன ைைத்்த ைைர்க்கிறது, 
மக்�ளின க்தானமக்�்்த�்ை ைாய்கமாழியா� 
�டைததுகிறது. இந்த �்்த�ள் குைந்்த�்ை 
அைர்�்ைச் சுற்றி இருக்கும் உயிர்ச்சூைலுடைன 
இணக்�மா� உணரச்கெய்கிறது. இனறு 
குைந்்த�ள் ்தான இருக்கும் சூைலுடைன 
முற்றிலும் அறு்படடைைர்�ைா� ்தனிதது 
இருக்கிறார்�ள். ்தன்னச் சுற்றி இருக்கும் 

உயிர்�ளின இருப்்்பயும் மனி்த ைாழ்வில் 
அ்னததுயிர்�ளும் ஒனறின நி்றவிற்கு 
மற்கறானறு அைசியமான்ை என்ப்்த 
அைர்�ளுக்கு உணர்த்த ்ைணடியது நம் 
�டை்மயாகிறது 

ஊடை�வியலாைர் பிரொநத.்ை எழுதியுள்ை 
”்பறக்கும் யா்ன�ள்” க்தாகுப்பில் இடைம்க்பற்ற 
�்்த�ள் மனி்தர்�ளுக்கும் விலஙகு�ளுக்கும் 
உணடைான உற்ை மி� எளி்மயான அ்்த 
்நரததில் நீதியுணர்வுடைம் உணர்த்தக் கூடிய 
�்்த�ள். ஒவ்கைாரு உயிரும் அ்தனைவில் 
முக்கியமானது. அ்தற்க�னறு கெய்ை்தற்கு ஒரு 
்பஙகு இருக்கினறது.்மலும் இம்மாக்பரும் 
்பல்லுயிர்ச் சூைலில் ்தனனலம் மடடு்ம 
� ரு ்த ா மல்  ெமூ�ம ா �  ஒனறி்னநது 
கெயல்்படுைது, மனி்தனுக்கு இயல்பி்ல்ய 
இருக்�கூடிய ்்பரா்ெ�ள் ,  ்்பானற 
அடிப் ்ப்டைய ான  அ றவுணர்வு �்ை 
விலஙகு�ளின ைாழ்க்்��ளின உலகில் 
கொல்கிறது. இதில் முக்கியமான விஷயம் 
எனனகைனறால் இ்்தகயல்லாம் ஒரு 
ஆசிரியரின �ணடிப்்்பாடு கெய்யவில்்ல. 
மாறா� அைர்�ளின �ற்்ப்ன�்ை விரிதது 
அைற்றின அனு்பைங�ைா� மாற்றுைது ைழியா� 
இந்த �்்த�ள் அ்்த கெய்கினறன. அந்த 
ை்�யில் சிறார் இலக்கியததில் இந்தப் புத்த�ம் 
மி�வும் முக்கியமானது.
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வி்ளாதிமிர் .வக. ஆர்தசன்வயவ் ரஷயா நாடறடச் 
வசர்ந்�வர்.இயறறக ஆர்வலரான இவர் கிழக்கு ஆசியப் 
பகுதிகளில் மாதபரும் பயணஙகற்ள வமறதகாணடவர்.
அத்�றகய பயணதமான்றில் �ான் சந்தித்� தடர்சு என்கிை 
வவடறடக்காரனுடனான அனுபவஙகற்ள 'தடர்சு உஸாலா' 
என்கிை பயண நூலாக எழுதினார். இந்நுல் உலகம் 
முழுவதும் தபரும்  கவனத்ற�ப் தபறறு பல்வவறு 
தமாழிகளில் தமாழிதபயர்க்கப் படடிருக்கிைது. வமலும் 
இரணடு தமாழிகளில் திறரப்படமாக்கப் படடிருக்கிைது.
அதில் ஒன்று ஜப்பானிய இயக்குனர் அகிரா குவராசாவா 
இயக்கியது. இந்நுறல �மிழில் அறவ நாயகன் 
தமாழிப்தபயர்ப்பில் ஓறச பதிப்பகம்  கடந்� மா�ம் ஜூறல 
மா�ம் தவளியிடடது.

நாைலின ஒரு சிறு ்பகுதி மடடும் கீ்ை.

இரவு உணவு முடிந்ததும் ் ்பாகினும் நானும் 
திரும்பி ைநது ்பார்த்த்்பாது கடைர்சுவும் கென 
்பா்ைாவும் கநருப்பின முன அமர்நது 
இ்றச்சி்ய ைாடடிக்க�ாணடிருப்்பது 
க்தரிந்தது.

தூக்�ததின இ்டையில் விழிதது க�ாண்டைன. 
�ணணுக்கு அரி்தா�ப் புலனாகும் கைளிைடடைம் 
ஒனறு நில்ைச் சூழ்நதிருந்தது.அடுத்த நாள் 
�டு்மயான ்பனிப்க்பாழிவு இருக்�ப் ் ்பாகிறது 
என்ப்்த அது திடடைைடடைமா� உணர்ததியது.
்மலும் க்பாழுது விடிை்தற்குள் கைப்்பநி்ல 
இனனும் கு்றயவும் ைாய்ப்புள்ைது . 
சுற்றிலுமிருந்த ்ெற்று நிலததில் ்பனி ்படைரத 
க்தாடைஙகியது.

கென ்பா்ைா,கடைர்சு இருைரும் முன்பா�்ை 
எழுநது க�ாணடைார்�ள்.கநருப்பில் விற்� 
இடடுத ்்தநீர் ்தயாரிதது அ்தன பிறகு 
என்னயும் ் ்பாகி்னயும் எழுப்பி விடடைனர்.

்பற்ை�ள் வியக்� ்ைத்தன. குறிப்்பா� 
�ா�ங�ள்.எவ்ைைவு வி்ரைா� இ்றச்சி 
இருக்குமிடைத்்த அறிநது க�ாள்கினறன. 
சூரியனின க்பாற்�திர்�ள் ம்லமு�டு�ளில் 
்படியதக்தாடைஙகும் முனன்ர ்பற்ை�ள் 
எங�ள் ்தஙகுமிடைத்்தச் சுற்றி ைடடைமிடைத 
க ்த ா டை ங கி வி ட டை ன .  உ ர க் � 
ஒலிகயழுப்பிக்க�ாண்டை மரததுக்கு மரம் 
இடைம் மாறிக் க�ாணடைன. அதில் ஒனறு 
எங�ளுக்கு அருகில் இருந்த மரததின ் மல் ைநது 

‘‘டெர்சு 
உஸோலோ” 

நூல் அறிமுகம்

நூல்:  வ்டரசு உஸோலோ
பதிப்பகம்:  ஓறச
விறல:  300
த�ாடர்புக்கு:  9842047855
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அமர்நது �்ரயும் ஒலி ் �டடைது.

'்�டு�ாலம் கநருஙகி விடடைது உனக்கு' 
் ்ப ாகின முனுமுனுததுக்  க � ாண்டை 
துப்்பாக்கி்ய உயர்ததினான.

கடைர்சு அை்ன ்தடுதது நிறுததினான.

'சுடடு விடைா்்த' எனறு கூறினான.' அைன 
உனக்கு இ்டைஞ்ெல் ்தரவில்்ல்ய. இ்றச்சி 
அைனுக்கும் ்தா்ன ்ைணடும். அைன இஙகு 
ைநதிருப்்பது நாம் இருக்கி்றாமா என்ப்்தப் 
்பார்ப்்ப்தற்�ா�. இ்்தா இப்்்பாது ்்பாய் 
விடுைான. நாம் இந்த இடைத்்த விடடு கெனறதும் 
்பறநது ைநது நாம் மீ்தம் ்ைத்த்்த எடுததுக் 
க�ாள்ைான.

அ்்த ்நரில் �ாண விரும்புைது ்்பாலத 
க்தன்படடைான ் ்பாகின.அ்தனபிறகு �ா�ங�ள் 
அை்ன கநருஙகி ்பறந்த்்பாதும் அைன 
துப்்பாக்கி்ய எடுக்�வில்்ல.

�டு்மயான ்தா�ததில் ்தவித்்தன. அரு்� 
கநல்லிக்�ாய்�ள் �ாய்தது குலுஙகிய மரகமானறு 
க்தன்படடைது. ஆனால், அ்ை ்பனியில் 
உ்றநது ்்பாயிருந்தன .்்பராைலுடைன 
அைற்்றப் ்பறிதது உணணத க்தாடைஙகி 
விட்டைன. கடைர்சு �ண்ண அ�லத திறநது 
என்ன வியப்புடைன ்பார்த்தான.

'இ்தன க்பயர் எனன' உள்ைங்��ளில் சில 
கநல்லிக் �ாய்�்ை ் ைதது உருடடிக் க�ாண்டை 
்�டடைான.

'கநல்லிக் �ாய்' என்றன

'இ்ை உண்ப்தற்�ான்ை என்பது உங�ளுக்கு 
உறுதியா�த க்தரியுமா..?' எனறு மீணடும் 
்�டடைான.

' நி ச் ெ ய ம ா � '  என ்றன . ' இ ை ற்்ற 

உண்மயா�்ை க்தரியா்தா உனக்கு.?'

அடிக்�டி நி்றயப் ்பார்ததிருந்த ் ்பாதிலும் 
அ்ை உண்ப்தற்கு உரிய்ை என்பது அதுை்ர 
க்தரிய்ை க்தரியாது எனறான அைன.

ைழிகயஙகும் அ்ை நீலங �லந்த சிைப்பு 
நிறததில் அநநிலப்்பரப்பு முழுைதும் நி்றநது 
கிடைப்்ப்ை.

மா்லயில் எனது ்பணி�்ை முடிததுக் 
க�ாணடை்்பாது கடைர்சு ,மான�றி்ய ஒரு 
சூடடுக்  ்� ாலால்  குததி  க நருப்பில் 
ைாடடிக்க�ாணடிருந்தான. உணைருநதும் 
்்பாது ஓர் இ்றச்சித துண்டை கநருப்பின மீது 
வீசி்னன.கடைர்சு ்பர்பரப்புடைன ்பாய்நது அ்்த 
கைளி்ய எடுததுத ்த்ரயில் ்தள்ளினான.

'இ்றச்சி்ய எ்தற்�ா�த தீயில் வீசினீர்�ள்.?' 
எனறு மனக்கு்றயுடைன ் �டடைான. ' நா்ைக்கு 
நாகமல்லாம் ்்பாய் விடு்ைாம். அ்தன பிறகு 
மற்றைர்�ள் ைருைார்�ள். அைர்�ள் அ்்த 
உணடு முடிப்்பார்�ள்.'

'யார்...? யார் அைர்�ள்..?' குைம்பியைா்ற 
்�ட்டைன.

'க்தரியா்தா உங�ளுக்கு..?' வியநது்்பாய்ச் 
கொனனான.'ரஙகூன,ை்ைக்�ரடி�ள்,�ா�ங�
ள் ஆகி்யார் ்தான. இதில் �ா�ங�ள் 
இல்்லகயனறால் எலி�ள் ைருைார்�ள்; எலி�ள் 
இல்லாவிடடைால் எறும்பு�ள். ஊசியி்ல 
�ாடடின எல்லா மனி்தர்�ளும்்தான..'

கடைர்சு உணர்ததுைது மனி்தப் பிறவி்ய 
மடடுமனறு.  எல்லா விலஙகினமும் அைனுக்கு 
மனி்த்ரப் ் ்பாலத்தான. நாம் க்பாருட்படுத்தா்த 
எறும்பு�்ையும்்தான. ஊசியி்ல �ாடடில் 
ைாழும்  எல்லா உயிர்�்ையும் ்நசிக்கிறைன 
அைன. அைற்றின மீது உள்ைார்ந்த அக்�்ற 
க�ாணடைைனும் கூடை.

எல்லா வி்ங்கினமும் அவனுக்கு மனிதரைப் 
ப�லா்ததலான். நலாம் ப�லாருட�டுததலாத 
எறும்புகரையும்தலான். ஊசியிர் கலாடடில வலாழும்  
எல்லா உயிரகரையும் பநசிக்கிறவன் அவன்.
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இ யறறக எப்படி இந்�ப் புவியில் உள்்ள 
அறனவருக்கும் தபாதுவானவ�ா அவ� வபால் �ான் 
சூழலியல் என்பதும் அ�ன் அரசியல் அக்கறை என்பதும் 
அறனவருக்கும் தபாதுவான, அடிப்பறடயான ஒரு விடயம். 
சூழலியல் சார்ந்து இயஙகு�ல் என்பது அடிப்பறட இருத்�ல் 
மறறும் இயஙகுவியலாகும். ஆதியில் எந்� கருத்தியலும் 
உருவாகுவ�றகு முன்பாகவவ உலகம் இயறறகயாகவவ 
தகாணடிருந்� ஒவர அரசியல், சூழலியல் அரசியலாக �ான் 
இருக்க முடியும். எனவவ, சுறறுச்சூழறலப் தபாறுத்வ� 
இனக்குழுக்கள் குறிஞசி,  முல்றல, மரு�ம், தநய்�ல், 
பாறல என வறகப்படுத்�ப்படடன.

சூழலியல் உலக மக்களுக்குப் தபாதுவான அறிவியல் 
என்ைாலும் அ�ன் தசயல்பாடுகள் இடத்திறகு இடம் 
மாறுபடுகிைது. எந்� ஒரு கருத்வ�ா அல்லது சித்�ாந்�வமா 
குறிப்பிடட நிலப்பரப்பில் வசிக்கும் மக்கற்ள மறறும் 
அவர்களின் பணபாடு பழக்க வழக்கஙகற்ள தபாருத்து 
எப்படி மாறுபடுவமா அற� வபாலவவ �ான் இந்�ச் சூழலியல் 
அரசியலும் மாறுபடுகிைது . எனவவ அவறறை நாம் அந்�ந்� 
பரப்பு சார்ந்து அஙகு வசிக்கும் மக்களின் கருத்தியலின் 
ஊடாக �ான் அணுக வவணடும் என்கிைார் வழக்கறிஞர் 
மு.தவறறிச்தசல்வன்.  அறிவியல் �்ளத்தில் மடடுமல்லாது  
சமூக தபாரு்ளா�ார �்ளத்திலும் காலநிறல மாறைம் குறித்� 
உறரயாடறல த�ாடஙக வவணடும் என்கிைார். இது மிகப் 
தபரிய சவாலும் கூட. கருத்தியல் சார்ந்�  வமா�ல்கள் 
பணபாடு கலாச்சார வாக்குவா�ஙகளுக்கு இறடயில் 
சூழலியல் குறித்� முன்தனடுப்பு வ�றவயறை�ாகக் கூடத் 
த�ரியலாம். ஆனால், எந்� ஒரு கருத்தியறலயும் மிகத் 
த�ளிவாக உள்வாஙகி இருப்வபாமானால் சூழலியல் 
அரசியலின் முக்கியத்துவத்ற� நம் வவறலதிடடஙகளில் 
�னி இடத்ற� அளிக்க முறபடுவவாம். எனவவ �ான் 
சூழலியல் என்பவ� அடிப்பறட அரசியல் என்கிைார் 
தவறறிச்தசல்வன். அந்� வறகயில் இக்கால சூழலுக்கு 

ஏறப தபரியார், அம்வபத்கர் மறறும் மார்க்ஸ் வபான்ை 
�றலவர்களின் பார்றவயிலிருந்து சூழலியல் அரசியறல 
வமறவகாள் காடடி வி்ளக்குகிைார்.  இதுவவ மார்க்சிய 
அம்வபத்கரிய தபரியாரிய அரசியல் சூழலியலாக 
உருதவடுத்துள்்ளது.

"மாறைத்ற�த் �விர அறனத்தும் மாைக் கூடியது" என்று 
கூறினார் மார்க்ஸ். "இயறறகயில் மாறைத்திறகு ஏறப 
�கவறமப்பு தசய்து தகாள்்ள மறுக்கும் உயிரினம் அழிந்து 
வபாகும்" என்பது இயறறகவிதி என்று கூறுகிைார் டார்வின். 
"இயறறகயில் அறனத்தும் ஒன்றுக்தகான்று த�ாடர்புறடய 
ச ா ர்பியல் என்ப� ால் இயறறகறய அறிவவ� 
அடிப்பறடயானது" என்கிைார் மார்க்ஸ். பின் காலத்தில் 
மனி�ர்கள் உருவாக்கிய கடடறமப்புகற்ளயும் கருத்தில் 
தகாள்்ள வவணடிய வ�றவ உள்்ளது. மு�லாளித்துவ 
உறபத்திவய மனி�றன மனி�னிடமும், மனி�றன 
இயறறகயிடமிருந்தும்  அந்நியப்படுத்துகிைது.  ஆனால், 
இயறறகறய அந்நியப்படுத்திவயா புைந்�ள்ளிவயா நாம் 
நிச்சயமாக வாழ முடியாது. சமூகத்தில் நிகழும் எந்� ஒரு 
மாறைமும் அகக் காரணஙகளினாலும் புைக்காரணஙகளினாலும் 
�ான் நறடதபறுகிைது என்று மாவவா கூறுகிைார். 
அகக்காரணஙகள் என்பது மனி� சமூகத்�ால் 
உருவாக்கப்படட அறமப்புகற்ளக் குறிக்கிைது. சாதி, ம�ம், 
இனம், வர்க்கம், கலாச்சாரம்,நம்பிக்றககள் வபான்ைவறவைாடு 

புத்தக விமர்்சைம்

அரசி�ல் 
சூழலி�ல் 

மீனு மீனா
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த�ாடர்புறடய�ாகும். மனி�ர்களின் வாழ்நிறலறய 
நிர்ணயிப்பது அவர்க்ளது உணர்வு அல்ல, மாைாக 
அவர்க்ளது சமூக வாழ்நிறலவய அவர்க்ளது உணர்றவ 
நிர்ணயிக்கிைது என்கிைார் மார்க்ஸ். ஆக இயறறகயும் 
சமூகமும் மனி� வாழ்றவ நிர்ணயிக்கும் அஙகஙக்ளாக 
உள்்ளன. இயறறக அறமப்பு,  சமூக அறமப்பு இரணடும் 
இறணந்� வ்ளர்ச்சிவய சூழலியல் தீர்வுகற்ளத் �ரும். 
அரசியல் அறிவியலும் இயறறக அறிவியலும் இறணந்� 
அரசியல் சூழலியவல இன்றைய வ�றவயாக உள்்ளது 
என்கிைார் தவறறிச்தசல்வன்.

விளிம்புநிறல மக்க்ளான �லித் மறறும் பழஙகுடி மக்கள் 
குறித்�ான பார்றவ சூழலியல் பிரச்சறனயில் எந்�்ளவிறகு 
உள்்ளடக்கப்படடுள்்ளது என்பற�வய அம்வபத்கரிய 
சூழலியல் அரசியலில்  வி்ளக்கியதிலிருந்து காண 
முடிகிைது. சூழலியல் குறித்� வபாராடடஙகள் தபாதுதவளியில் 
எத்�றனவயா நடந்� வபாதிலும், அ�ன் பாதிப்புகள் என்பது 
வநரடியாக உறழக்கும் அடித்�டடு மக்கற்ளவய தசன்று 
வசர்கிைது. ஒரு புதிய த�ாழிறசாறல வருகிைது என்ைாலும் 
சரி, தபரிய வணிக வ்ளாகமாக இருந்�ாலும் சரி அஙகுள்்ள 
பூர்வகுடி மக்கற்ளவய இறடயூறு தசய்கின்ைனர். மு�ல் 
கடட பாதிப்பு என்பது அவர்களுக்குத் �ான் நிகழ்கிைது. 
காறறு, நிலம் , நீர் பாதிப்பிறகுள்்ளாவது மடடுமின்றி 
அஙகுள்்ள மக்களின் வாழ்நிறலகளும் ஆவராக்கியமுவம 
தபரும்ளவில் பாதிப்பிறகுள்்ளாகிைது. வரலாறு முழுக்க 
அ�றகான பல எடுத்துகாடடுகற்ள நாம் காணலாம். எனவவ, 
அம்வபத்கரிய சூழலியலின் அவசியத்ற� நாம் புரிந்து 
தகாள்்ள வவணடும். கிராமஙகற்ளக் தகாணடாடும் "சூழல் 
விரும்பிகள்"  அஙகு நிகழும் தீணடாறம வபான்ை சாதிய 
ஒடுக்குமுறைகற்ள பறறி ஏன் வபசுவதில்றல என்ை 
வகள்வியும் எழுகிைது. மறை பிரச்சறனகற்ள வபாலவவ 
சூழலியல் பிரச்சறனயிலும் இந்� ஒடுக்கு�ல் 
நறடதபறுகிைது. காரணம் இந்திய சமூகம் சாதிய சமூகமாக 
இருப்பது. சாதி என்பது ஒரு கணவணாடட மனநிறல 
என்கிைார் அணணல். இது கூடடு நடவடிக்றகறய 
�டுக்கிைது. இந்� மனநிறலயிலிருந்து விடுபடடு அ�ன் 
கடடறமப்றப புரிந்து தகாணடால் மடடுவம சூழலியல் 
பிரச்சறனகற்ளக் றகயா்ள முடியும் . மக்களிறடவய 
அறிவியல் மனப்பாஙறகயும் வ்ளர்த்த�டுக்க வவணடிய 
அவசியத்ற� இறவ கூறுகின்ைன.

சமத்துவ சமூகம் என்பற� இறுதிக் தகாள்றகயாகக் 
தகாணடுள்்ள தபரியாரியம், சமத்துவம் என்பற�வய 
இயறறகயின் இயஙகியலாக பார்க்கிைது. தபரியாரியம் 
என்பது ஒரு சமூக அறிவியல்.  நாம் புரிந்து தகாள்்ள 
வவணடியது அறிவியவல. மாைக் கூடியது அறிவியல். மாறைம் 
என்பதும் அறிவியல். உறபத்தி அடிப்பறடயிவல மனி� 
சமூகம் இயஙகுகிைது. இந்திய சமூக உறபத்தி முறையில் 

சாதியம், வர்ணமுறை, கலாச்சார,  பணபாடுகள் வபான்ைறவ 
கலந்துள்்ளது. எனவவ ஒரு சம�ர்மக் தகாள்றக வவணடும் 
என்கிைார் தபரியார். இயறறகயின் இயல்பு நிறலவயாடு 
மனி�ன் வாழத் வ�றவயான சமூகக் கடடறமப்பு, 
அ�றகான அறிவியல் த�ாழில்நுடபத்தின் வ�றவ குறித்து 
வபசுகிைார். எந்� ஒரு த�ாழில்நுடபமும் அ�ன் அரசியவலாடு 
�ான் இஙகு அறிமுகமாகிைது. அறிவியல் மறறும் சமூக 
ரீதியான வகள்விகற்ள வகடபவ� பகுத்�றிவுப் பார்றவயாக 
இருக்க முடியும். சூழலியறலப் புைம்�ள்ளிய எந்� ஒரு 
சமூக சிந்�றனப் வபாக்கும் மக்களிடம் இருந்து அந்நியப்படும் 
என்னும் நிறலயில் சூழலியல் அரசியறலப் தபரியாரியம் 
உள்வாஙக வவணடிய நிறல உள்்ளது. அவ� வபாலவவ 
இந்திய, �மிழக சமூகத்தின் அக-புைச் சூழல்கற்ளப் புரிந்து 
தகாள்்ள தபரியாரியத்ற� உள்வாஙக வவணடிய வ�றவ 
சூழலியல் அரசியலுக்கு உள்்ளது.

காலநிறல மாறைத்தில் அதமரிக்க சூழலியல்  
அரசியலின் பஙகு சர்வவ�ச சூழலியறல மாறறிய 
வபாக்கிறனயும் �ரவுகளுடன் கூறுகிைார் தவறறிச்தசல்வன். 
�றலவர்களின் உறரயிலிருந்து பலவறறை வமறவகாள் 
காடடி புரி�றல எளிறமயாக்குகிைார். சூழலியல் குறித்� 
பல விமர்சனஙகற்ள கற்ளத்து சமூகப் புரி�றல 
உருவாக்கியுள்்ளார்.

சூழலியல் நீதி இல்லாமல் சமூகநீதி இல்றல, சமூக 
நீதி இல்லாமல் சூழலியல் நீதி இல்றல. அறனத்து 
உயிரினஙகளும் உயிர்க்வகா்ளத்ற� பஙகிடடு வாழ்வவ� 
சூழலியல் நீதி.

இயறறகயில் அறனத்தும் இறணந்�றவவய. 
சார்பில்லாமல் எந்� உயிரினமும் பிறழத்திருக்க முடியாது. 
எனவவ, சூழலியல் அறனத்து உயிர்களுக்குமானது. 
அறனத்து மக்களுக்குமானது. சர்வவ�சத் �ன்றம 
தகாணடது. வ�சஙகள் கடந்தும் மானுடம் தவல்லும் 
என்பற� அடிப்பறடயாக தகாணடது என்பற� மிகத் 
த�ளிவாக கூறுவவ� அரசியல் சூழலியலாகும்.

meenukavi96@gmail.com

 கிரோமஙகளைக டகோணெோடும் "சூழல் 
விரும்பிகள்"  அஙகு நிகழும் தீணெோளம 
யபோனற ்சோதி� ஒடுககுமுளறகளை பற்றி 

ஏன யபசுவதில்ளல எனற யகள்வியும் 
எழுகிறது. மற்ற பிரச்சளைகளை யபோலயவ 

சூழலி�ல் பிரச்சளையிலும் இந்த 
ஒடுககு்தல் நளெடபறுகிறது.
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ப ா கி ஸ் � ா ன்  மி க ப் தப ரி ய  வ ப ர ழி ற வ 
சந்தித்துள்்ளது, இ�றகும் காலநிறல மாறைத்திறகு த�ாடர்பு 
உள்்ள�ா?

அண்மயில் ்பாகிஸ்தானில் ஏற்்படடை 
கைள்ைத்தால் 1200-க்கும் ்மற்்படடை மக்�ள் 
உயிரிைநதுள்ைனர். 4000-க்கும் ்மற்்பட்டைார் 
�ாயம்டைநதுள்ைனர். கிடடைத்தடடை 10 
இலடெததிற்கும்  அதி�மான வீடு�ள் 
்ெ்தம்டைநதுள்ைன. ஏறத்தாை 3.3 ் �ாடி மக்�ள் 
்பாதிப்்ப்டைநதுள்ைனர். இது ்பாகிஸ்தானின 
மக்�ள்க்தா்�யில் 13% ஆகும். 7-ல் ஒரு 
்பாகிஸ்தானியர்�ள் ்பாதிப்்ப்டைநதுள்ைனர் 
என அநநாடடு அரசு கூறியுள்ைது. ஐக்கிய 
ந ாடு�ள் ெ்்பயின க்பாதுச்கெயலர் , 

"்பாகிஸ்தானின ்பருைம்ை ஊக்�மருதது�்ை 
உடக�ாணடைது்்பால் கெயலாற்றுகிறது" (mon-
soon on steroids) எனறார். ைரலாற்றில் மி�ப்க்பரிய 
க ை ள் ை த ்்த  ெ ந தி க் கு ம்  ்ப ா கி ஸ 
்தானிற்கு 160 மில்லியன அகமரிக்� டைாலர்�்ை 
உ்தவியா� ைைங� உல� நாடு�ளுக்கு அ்றகூைல் 
விடுததுள்ைது ஐநா.

ஆணடின ெராெரி ம்ை்ய, 65- 75% ்பருை 
ம்ை மூலம் ்பாகிஸ்தான க்பறுகிறது. ஆனால், 
இந்த ஆணடு ஜூன மு்தல் ஆ�ஸட ை்ர 
க்பய்்த ம்ையின அைவு ெராெரி அை்ை விடை 
190% அதி�ம். க்பாதுைா� ்பலுசிஸ்தான மற்றும் 
சிநது ்பகுதி�ள் கு்றைான ம்ைப்க்பாழி்ை 
ெநதிக்கும் மா�ாணங�ைாகும். ஆனால், ஜூன 

பாகிஸ்ான் பெள்ளம்!  
பாடம் கறகுமா இந்தியா? 

ரகா.சுநதரோஜன், ர�ாரகஷ் பாரத்திபன்
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மு்தல் ஆ�ஸட ை்ர  ்பலுசிஸ்தான மா�ாணததில் 
430%, சிநது மா�ாணததில் 460% அதி�மான 
ம்ை க்பய்துள்ைது. ்பாகிஸ்தானில் ்பாதிக்�ப்்ப
டடை 75 மாைடடைங�ளில் 73 மாைடடைங�ள் 
சிநது மற்றும் ்பலுசிஸ்தான ்பகுதியில் உள்ை்ை. 
இந்த ஆணடு ஆ�ஸட மா்தததில், சிநது 
மா�ாணததின 18 மாைடடைங�ளில் ம்ைப் 
க ்ப ா ழி வு  ந ா ட � ளி ன 
எணணிக்்� 10 மு்தல் 17 நாட�ள். இது க்பா
துைா� 0.5 மு்தல் 3.6 நாட�ைா�   இருக்கும். 
ஒரு நாளில் ஏற்்படும் ம்ைப்க்பாழிவிலும் சிநது 
மா�ாணததின நானகு மாைடடைங�ள் புதிய 
அைவு�்ை எடடியுள்ைன, அந்த மா�ாணததின 
‘்படிடடைான’ (Padidan) மாைடடைததில் ஒருநாள் 
ம்ைப்க்பாழிவு 355 மிமீ, ஆ�ஸட 19 அனறு 
்பதிைானது, இ்தற்கு முன அந்த மாைடடைததின 
ஒருநாளில் ்பதிைான அதி�மான 
ம்ைப்க்பாழிவின அைவு  238 மிமீ 
ஆகும்..

்பாகிஸ்தானின ்பருைம்ைக் �ாற்று 
இரணடு தி்ெ�ளில் ்பயணிக்கும். 
க்தன்மற்குக் �ாற்று  ைங�க்�டைலில் 
இருநது இமய ம்ல அடிைாரததின 
ைழியா� ்பாகிஸ்தானின இஸலாமா்பாத, 
லாகூர், கஜலம் ்்பானற ைடைக்குப் 
்பகுதி�ளுக்கு ம்ைப்க்பாழி்ைத 
்தருகினறது. க்பரும்்பாலான ்பருைம்ை 
இப்்பகுதியில் ்தான க்பாழிகினறது.  
க்தன்மற்குக் �ாற்று அரபிக் �டைல் 
ைழியா� ்பாகிஸ்தானின க்தனகிைக்குப் 
்பகுதி�ளில்  ம்ைப்க்ப ாழி்ை 
ஏற்்படுததும். இப்்பருைததில்  கு்றைான 
ம்ைப்க்பாழிவு ்தான கி்டைக்கும். 
ஆனால், இந்த ஆணடு அதி�மான 
ம்ை க்பய்துள்ைது. இ்தற்குக் �ாரணம் 
லா-நினா எனும் �ாலநி்ல அ்மப்பு என 
ஆய்ைாைர்�ள் கூறுகினறனர். மூனறு ஆணடு�ள் 
க்தாடைர்ச்சியா� ்பசுபிக் க்பருங�டைலில் 
நி்லப்க்பற்றுள்ை இந்த �ாலநி்ல அ்மப்பு 
இ்தற்கு முன இப்்படி க்தாடைர்ச்சியா� 
இருந்ததில்்ல எனக் கூறுகினறனர். இ்்த லா-
நினா �ாலநி்ல அ்மப்பு ்தான 2010-ம் 
ஆணடில் ஏற்்படடை கைள்ைததிற்கும் �ாரணம். 
லா-நினா நி�ழ்வு உள்ை ெமயங�ளில், ்பசிபிக் 
க்பருங�டைல் பூமததிய ்ர்�்ய ஒடடிய 
்பகுதியில் �டைல் ்பரப்பின கைப்்பநி்ல கு்றைா� 

இருக்கும், இது கிைக்கில் இருநது ்மற்கு 
்நாக்கி, பூமததிய ்ர்�யின க்தற்கிலும் 
ைடைக்கிலும் கெல்லக்கூடிய �ாற்றில் (trade 
w i n d s )  ்தாக்�த்்த ஏற்்படுததும் . T r a d e 
winds எனறு ஆஙகிலததில் அ்ைக்�ப்்படும் 
�ாற்றில் மாற்றம் ஏற்்படடைால் அ்தன 
க்தாடைர்ச்சியா� உலக�ஙகிலும் உள்ை 
்பருைநி்லயில் ்தாக்�த்்த ஏற்்படுததும். 
க்பாதுைா� க்தற்�ாசியப் ்பகுதியில் �டு்மயான 
ம்ைப் க்பாழி்ைக் க�ாணடுைரும். 2010லும் 
இப்்்பாதும் ஏற்்படடுள்ை கைள்ைததிற்கு லா-
நினா மடடு்ம �ாரணமில்்ல, க்பருைாரியான 
ஆய்வு�ள் இந்த கைள்ைததிற்�ான �ாரணம் 
�ாலநி்ல மாற்றம்்தான எனகினறன. 
ஐ்ராப்்பாவில் வீசிய கைப்்ப அ்லயும், 
்பாகிஸ்தானில் ைைக்�ததிற்கு அதி�மான 

ம்ைப்க்பாழிவிற்க்குக் �ாரணம் எனகிறார் 
உ்தவி ்்பராசிரியரான ைாஹித உல்லாஹ். 
ஏகனனில் 2003 மற்றும் 2010-ல் ்பாகிஸ்தானில் 
அதி� அைவில் கைள்ைம் ஏற்்படும் ்்பாது 
ஐ்ராப்்பாவில் கைப்்ப அ்ல�ளின ்தாக்�ம் 
அதி�மா� இருந்தது எனறு அைர் கூறியுள்ைார். 
20 1 0இல் ஏற்்படடை கைள்ைததிற்கு ஒரு 
� ா ர ண ம ா �  2 0 1 2 ஆ ம்  ஆ ண டு 
நீரியல்-ைானி்லயியல் (hydro-metero lo-
gy) ஆய்வி்தழில் ைநதுள்ை ஒரு ஆய்வில், 2010இல் 
க்பய் ்த  அடைர்  ம்ைக்கும் ,  " ் ம ற்கு 
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ரஷயா, �ெகிஸ்தான மற்றும் சீனா ை்ர 
நீடிநதிருந்த ைளிமணடைல ்தடுப்பு நி�ழ்விற்கும்" 
(atmospheric blocking event) க்தாடைர்பு இருப்்ப்்த 
உறுதிப்்படுததியுள்ைது. இத்தடுப்பு நி�ழ்வு 
க்தற்கு்நாக்கி ஊடுருவி இமயம்லப் ்பகுதியில் 
�ாற்றின தீவிரத்்த அதி�ரித்தது, ைங�ாை 
விரிகுடைாவில் இருநது ைந்த ஈரப்்ப்தமும் இ்தற்கு 
து்ண புரிந்தது. 2022 இல் ரஷிய, சீனா 
உள்ளிடடை ்பகுதி�ளில் ஏற்்படடை கைப்்ப 
அ்ல�ளுக்கும் இ்ை �ாரணமா� இருந்தது. 
இந்த "ைளிமணடைல ்தடுப்பு நி�ழ்வு" ஏற்்படடை்தற்கு 
முக்கியக் �ாரணம், ஆர்க்டிக்-கஜட ஸடரீம் 
(artic Jet Stream) ைலுவிைநது ை்ைநது-கநளிநது 
கெல்ைது்தான, ஆர்க்டிக் ்பகுதியில் ஏற்்படடை 
கைப்்பமிகுதி்ய கஜடஸடரீம் ைலுவிைந்த்தற்கு 
�ாரணம். இந்தாணடு மார்ச் மு்தல் ஜூன ை்ர 
்ப ா கிஸ ்த ான  க ை ப் ்ப  அ்ல �ை ா ல் 
்த த ்தளி த ்தது ,  அதுவும்  ஒ ரு  கூடு ்தல் 
�ாரணம், அஙகுள்ை ்பனிம்ல�ள் அதி�மா� 
உருகி நீர்ைரதது அதி�ரிதது அஙகுள்ை நதி�ளில் 
�டு்மயான கைள்ைப்க்பருக்கு ஏற்்படடைது.

்தட்பகைப்்பநி்ல உயர்வும் இந்த ஆணடு 
்பருை ம்ை அதி�மா� க்பய்யக் �ாரணமா� 
உள்ைது. �ாற்றில் கைப்்பம் அதி�மா� இருந்தால் 
அ்ை அதி�மான ஈரத்்த ் ைததுக்க�ாள்ளும். 
இது அதி�மான ம்ைப் க்பாழிவிற்கும், 
கைள்ைம் ஏற்்படைக் �ாரணமா�வும் விைஙகுகிறது. 
இந்த ஆணடு க்தற்�ாசிய ்பகுதி�ள் ைைக்�ததிற்கு 
அதி�மான ம்ைப்க்பாழி்ை ெநதிக்� ் நரிடும் 
என கஜர்மானிய ஆய்வு நிறுைனம் ் மற்க�ாணடை 
ஒரு ஆய்வில் கூறியுள்ைது. ்மலும் அந்த 
ஆய்வில்  1 0C அைவிற்கு உல�ம் கைப்்பம்டைந்தால், 
அது ்பருைம்ையின அை்ை 5% அைவிற்கு 
அதி�மாக்கும் எனக் கூறியுள்ைது. ்பாகிஸ்தானில் 

2010-ம் ஆணடில் இருநது ெராெரியா� ஆணடிற்கு 
0 . 1 8  0C  அைவிற்கு ்தட்பகைப்்பநி்ல 
உயர்நதுள்ைது. ்தட்ப கைப்்ப உயர்ைால் 
�ாலநி்ல சுைற்சி மாற்றம் (climate cycle) மற்றும் 
்பசுபிக் �டைலின �ாற்றின தி்ெயில் மாற்றம் 
ஆகிய்ை ்பாகிஸ்தானில் ஏற்்படடுள்ை 
கைள்ைததிற்கு கூடு்தல் �ாரணமா� உள்ைது.  
அதி�ரிக்கும் உல� கைப்்பமயமா்தலால் 
�ாலநி்ல அ்மப்்பான ENSO (El Nino- Southern 
Oscillation) எவ்ைாறு கெயல்்படுகிறது என்ப்்த 
�ணிக்� முடியவில்்ல எனகிறார் ைானி்ல 
ஆய்ைாைாரான ஸ�ாட டைன�ன.

இது குறிதது ஐ.நோவின் வ்போதுசவெ�லர குட்யைோஸ் 
கூறி�தோெது,

“க்தற்�ாசியப் ்பகுதி�ள் தீவிர �ாலநி்ல 
்பாதிப்பு�ள் நி�ழும் ்பகுதி�ைாகும். பிற 
்பகுதி�்ைக் �ாடடிலும் இஙகு 15 மடைஙகு 
அதி�மா� மக்�ள்  இறப்்ப்தற்க்கு ைாய்ப்புள்ைது. 
�ாலநி்ல ்பாதிப்்பால் இந்த உல�ம் 
்பாதிப்்ப்டைை்்த நாம் �ணமூடி ்பார்ததுக் 
க�ாணடு இருப்்ப்்த நிறுததிக்க�ாள்்ைாம்.  
இனறு ்பாகிஸ்தான, நா்ை உங�ள் நாடைா� 
இருக்�க்கூடும்” எனறு எச்ெரிததுள்ைார்.

க ஜ னீ ை ா  ந ா ட டி ன  ்த ன ன ா ர் ை 
அ்மப்்பான I D M Cயின  ்த ரவு�ளின 
்படி, ஏப்ரல் மா்தததில் ஏற்்படடை �டு்மயான 
க ை ப் ்ப த ்த ா ல்  ஏ ற் � ன ் ை  சி ந து 
மா�ாணததில் 20% ்�ாது்ம உற்்பததி 
கு்றநதிருந்தது. ்பாகிஸ்தான நாடடின விைொய 
உற்்பததியில் சிநது மா�ாணததின ்பஙகு 25%,  
சுமார் 25 லடெம் ஏக்�ர் வி்ைச்ெல் நிலம் 
கைள்ைததில் மூழ்கி இருப்்ப்தால் �ணடிப்்பா� 
அந்த நாடடில் உணவு ்தடடுப்்பாடு ஏற்்படும் 
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என ஆய்ைாைர்�ள் க்தரிவிக்கிறார்�ள். 
்பலுசிஸ்தான மா�ாணத திலும் 12 மாைடடைங�ளில் 
மி� அதி�மான ம்ைப்க்பாழிவு நாட�ள் 
்ப தி ை ா கி யு ள் ை ்த ா � வு ம் ,  தி ன ெ ரி 
ம்ைப்க்ப ாழிவும்  ெ ர ா ெ ரி்ய  விடை 
அதி�மா� 4 மாைடடைங�ளில் ்பதிைாகியுள்ை 
்தா�வும் ்தரவு�ள் மூலம் அறிநதுக்க�ாள்ை 
முடிகிறது.

மு்தல் �டடைமா� ்பலுசிஸ்தான மா�ாணததில் 
்ெமிப்பு கிடைஙகு�ளில் இருந்த ்தானியங�ள் 
கைள்ைததில் மூழ்கிவிடடை்தால் அந்த 
மா�ாணததில் உணவு எடுததுக்க�ாள்ைது 
கு்றநதுள்ை்தா� அறியமுடிகிறது. இந்த 
க ை ள் ை த ்த ா ல்  அ ந ்த 
நாடடில் 7,35,000 �ால்ந்டை�ள் உயிரிைநதிருப் 
்ப்தா�வும், அதில் சுமார் 5,00,000 ்பலுசிஸ்தான 
மா�ாணததில் மடடும் உயிரிைநதிருப்்ப்தா�  
IDMC ்தரவு�ள் க்தரிவிக்கினறன. சிநது மற்றும் 
்பலுசிஸ்தான மா�ாணததில் உள்ை மக்�ளின 
ைாழ்ைா்தாரம் அதி�மா� �ால்ந்டை�்ை 
ொர்நது இருந்தது, இப்்்பாது �ால்ந்டை�்ையும் 
இைநது உண்ையும் இைநதிருப்்ப்தால் அந்த 
மா�ாணம் மி�ப்க்பரிய ைறு்மக்குள் 
சிக்கிக்க�ாள்ளும் ைாய்ப்பு இருப்்ப்தா�வும்,  
அைர்�ளு்டைய உணவு ்பாது�ாப்பு ் �ள்விக்கு
றியாகிருப்்ப்தா� IDMC  அ்மப்பின கிபின 
க்தரிவிக்கிறார்.

இந்த ஆணடு ஜூ்ல மு்தல் கெப்கடைம்்பர் 
ை்ரயான �ால�டடைததிற்�ான ைானி்ல 
அறிவிப்்்ப கைளியிடடிருந்த "்பாகிஸ்தான 

ைானி்லத து்ற" இந்த கைள்ைம் குறிதது 
எச்ெரிதது இருந்தது. ்மலும், அஙகுள்ை 
ம்லப்்பகுதி�ளில் அதி�மான கைப்்பம் 
இருப்்ப்தால் அஙகுள்ை ்பனிம்ல�ள் உருகி 
திடீர் க்பருகைள்ைம் ஏற்்படும் எனறும் 
எச்ெரிததிருந்தது, இ்ைகயல்லாம் இப்்்பாது 
நடைந்்தறியுள்ைது.

இவ்கைள்ை ்பாதிப்்்ப “ �ாலநி்ல 
மாற்றத்தால் ஏற்்படடுள்ை மாக்பரும் 
மனி்த ்்பரைலம் ”  எனகிறார் 
்ப ா கி ஸ ்த ா னி ன  � ா ல நி ் ல 
மாற்றததிற்�ான அ்மச்ெர் கஷர்ரி 
ர ஹ் ம ா ன .  உ ல � ை வி ல்  1 
விழுக்�ாடடிற்கும் கு்றைான ்பசு்ம 
இல்ல ைாயுக்�்ை மடடு்ம 
்பாகிஸ்தான கைளி்யற்றுகினறது. 
ஆனால், �ாலநி்ல மாற்றத்தால் 
்பாதிப்புக்குள்ைாகும் நாடு�ளின 
்படடியலில் மு்தல் 10 இடைங�ளில் 
க்தாடைர்நது இருக்கிறது. 2010-ம் 
ஆணடில் இருந்்த ்பாகிஸ்தான 
க்தாடைர்ச்சியா� கைள்ைம், கைப்்ப 
அ்ல ,  � ா டடு த தீ  ் ்ப ான ற 
்்பரிடைர்�்ைச் ெநதிததுக்க�ாணடு 
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இருக்கிறது. ்தற்்்பாது ஏற்்படடுள்ை கைள்ைம் 
நூறாணடிற்கு ஒரு மு்ற ஏற்்படும் கைள்ைம் 
எனவும், இந்த ் ்பரிடைர்�ைால் ஆணடு்்தாறும் 
்பாதிப்்ப்டைை்தால் அ்ை மக்�ளின ைாழ்வில் 
இயல்்பாகி விடடை்தா�வும் ்பாகிஸ்தானின 
�ாலநி்ல ஆய்ைாைரான மு்னைர்.்பாஹாத 
ெயீத க்தரிவிக்கினறார்.

்பாகிஸ்தானின க்தற்கு, க்தன்மற்கு மற்றும் 
ைடைக்குப் ்பகுதி�ள், குறிப்்பா� உணவுப் ்பயிர்�ள், 
்பருததி வி்ையும் ்பகுதி�ள் �டு்மயா� 
்பாதிக்�ப்்படடுள்ை்தால் உணவுத ்தடடுப்்பாடு 
ஏற்்படும் எனறும், அ்்த எதிர்க�ாள்ை இநதியா 
உள்ளிடடை நாடு�ளிலிருநது உணவு இறக்குமதி 
கெய்யப்்்பாை்தா�வும் அநநாடடு நிதி 
அ்மச்ெர் க்தரிவிததுள்ைார். இப்்்பரிடைலிருநது 
மீை 5-10 ஆணடு�ள் ஆகும் எனறும், ைரக்கூடிய 
மா்தங�ளில் ்மலும் கைள்ைப் க்பருக்கு 
ஏற்்படடைால் இனனும் ்மாெமான நி்லக்கு 
நாடு ்தள்ைப்்படும் எனகிறது ்பாகிஸ்தான அரசு. 
உல�ைவில் �ார்்பன உமிழ்வில் கு்றைான 
்பங�ளிப்்்பக் க�ாணடுள்ை நாடைா� 
இருந்தாலும் ்பாகிஸ்தான �டு்மயான 
�ாலநி்ல நி�ழ்வு�்ை ெநதிததுள்ைது, ் மற்கு 
உல�நாடு�ள் கெய்்த ்தைறு�ளுக்கு ்பாகிஸ்தான, 
இநதியா ் ்பானற ைைர்நதுைரும் நாடு�ள்்தான 

அதி� வி்ல்யக் க�ாடுக்� ் ைணடியுள்ைது.

்பாகிஸ்தானில் ஏற்்படடுள்ை இந்த 
கைள்ைப்க்பருக்கு நமக்கு குறிப்்பா� ்தமிழ் 
நாடடிற்கு அ்பாய ஒலியா�்ை ்பார்க்� 
்ைணடும். ஏகனனில் ைைக்�ததிற்கு அதி�மான 
ம்ைப்க்பாழி்ையும், ம்ை நாட�்ையும் 
ஜூ்ல, ஆ�ஸட மா்தங�ளில் நாம் ெநதிதது 
ைருகின்றாம். இனனும் ்பருை ம்ைக்�ாலம் 
க்தாடைங�ா்த நி்லயில், ்பாகிஸ்தானில் அதி� 
ம்ைப்க்பாழிவிற்க்கு �ாரணமா� இருந்த 
அ்னததுக் �ாரணி�ளும் இஙகும் க்பாருநதும். 
உ ல கின  பி ற  ்ப குதி �ளில்  ஏ ற் ்படடை 
ம்ைப்க்பாழி்ை எடுததுப் ்பார்த்தால் 
்தட்பகைப்்பநி்ல உயர்வு மி� முக்கியக் 
�ாரணியா� இருநதுள்ைது. இந்த ஆணடு ்தமிழ் 
நாடடில் அதி� அைவிலான ம்ை க்பய்ய 
ைாய்ப்பு�ள் அதி� அைவில் உள்ை்்த நாம் 
நிரா�ரிக்� முடியாது. இ்்த உணர்நது அரசு 
்தக்� நடைைடிக்்��்ை முனகூடடி்ய எடுக்� 
்ைணடும் .  ம க் �ளும்  ்தங �ளுக் � ான 
முனகனச்ெரி க்்�  நடைைடிக்்� �்ை 
்மற்க�ாள்ை ் ைணடும்.

Reference:

 https://www.pik-potsdam.de/en/news/lat-
est-news/climate-change-is-making-indian-mon-
soon-seasons-more-chaotic

 https://www.washingtonpost.com/climate-en-
vironment/2022/08/31/monsoon-pakistan-flooding-ex-
plainer/

 https://www.theguardian.com/environ-
ment/2022/aug/29/monster-monsoon-why-the-floods-
in-pakistan-are-so-devastating

 h t t p s : / /www .bbc . c om /news /wo r l d -
asia-62722117

- lokeshparthipan57@gmail.com

திருத்தம்
1. ஜூன் மா� பூவுலகு இ�ழில் தவளியான “வவஙறக 
உள்வ்ள, பழஙகுடிகள் தவளிவய” எனும் கடடுறரயில் 
வவஙறக என வருமிடஙகளிதலல்லாம் ‘சிவிஙகிப் புலி’ 
என்று படிக்கவும்.

2. ஜூன் மா� பூவுலகு இ�ழில் 50வது பக்கத்தில் 
தவளியான காடடுக்கு ராஜா நரி எனும் படக்கற�றய 
எழுதியவர் தபயர் தயஸ்.பாலபாரதி, ஓவியம் வறரந்�வர் 
தபயர் அவசாக் ராஜவகாபாலன்.
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சீனாவில் ஏறபடடுள்்ள தீவிர தவப்ப அறல மறறும் 
இயல்றப விட குறைவான மறழப்தபாழிவால் உணடான 
வைடசியின் காரணமாக கடந்� 9 ஆணடுகளில் மு�ல் 
முறையாக வ�சிய அ்ளவில் வைடசி அபாய நிறல 
அறிவிக்கப்படடுள்்ளது.

சீனா உல� ைல்லரசு�ளில் ஒனறு. உலகில் 
அதி�மான மக்�ள் க்தா்� க�ாணடை நாடு. 
ைரலாற்று ரீதியா� �ார்்பன உமிழ்வில் அ்தன 
்தாக்�ம் கு்றவு எனற க்பாழுதும் ்தற்்்பா்்தய 
நி்லயில் உலகி்ல்ய மி� அதி� அைவு 
�ார்்ப்ன உமிழும் நாடைா� உள்ைது. உல� 
ைல்லரசு�ள் �ாலநி்ல மாற்றம் ்தங�்ை எனன 
கெய்துவிடும் எனற அலடசியமான  எணணததில் 
இத்த்ன �ாலம் இருநதுவிடடு கைற்று 
ஒப்்பந்தங�்ை மடடும் ் மற்க�ாணடு ைநதிருந்த 
நி்லயில் இனி அ்ை�ைால் அப்்படி இருக்� 
இயலாது என்ப்்த அண்மயில் சீனாவில் 
நடைக்கும் தீவிர �ாலநி்ல நி�ழ்வு�ள் நமக்கு 
உணர்ததுகினறன.

�ாலநி்ல மாற்றம் ைைர்ந்த நாடு�்ையும் 
ைாடடி ை்்ததது ைருகிறது. உலகின க்பரிய 
அணணன எனற மனநி்லயில் இருக்கும் 
அகமரிக்�ா, அ்த்ன வீழ்ததி மு்தலிடைம் பிடிக்� 
அடைம்பிடிக்கும் சீனா, உலகின ைைமான 
கெழிப்்பான �ணடைம் எனக் கூறப்்படும் 
ஐ்ராப்்பா என அ்னததும் இந்த ஆணடில் 
புவி கைப்்பமயமா்தலால் ஏற்்படடை அதீ்த கைப்்ப 
அ்ல்ய ெமாளிக்� முடியாமல் திணடைாடி 
ைருகினறன. இததீவிர கைப்்பத்தால் உலகில் 
்பல்்ைறு நாடு�ளின �டும் ைறடசி ஏற்்படடு 
அந ந ாடு�ளின உணவு ்ப ாது� ாப்பும் 
்�ள்விக்குறியாகி உள்ைது. கெனற இ்தழில் 
ஐ்ராப்பிய நாடு�ள் எப்்படி கைப்்ப 
அ்லயினால் ்பாதிக்�ப்்படடைன என்ப்்த 
்பார்த்்தாம். ்தற்க்பாழுது உலகின அதி� மக்�ள் 
க்தா்� க�ாணடை சீனா எனன சிக்�ல்�்ை 
�ாலநி்ல மாற்றத்தால் அண்மயில் எதிர் 
க�ாணடைது என ்பார்ப்்்பாம்.

காலநிலல மாற்றத்தின் தீவிரம்:  
சீனைாவில் ப்சிய ெ்றட்சி அபாயநிலல அறிவிப்பு

 கார முகில்

Source: SCMP
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�டைந்த ஜூன மா்தம் தீவிர ம்ைப்க்பாழிைால் 
�டும் கைள்ைத்்த சீனா எதிர்க�ாணடைது. இந்த 
கைள்ைம்  சீனாவின க்தன்பகுதி்ய  
்பாதிததுக்க�ாணடிருந்த அ்்த ் நரததில் அ்தன 
ைடைக்குப் ்பகுதி கைட்ப அ்ல�ைால் 
்பாதிக்�ப்்படடு அதீ்த கைப்்பம் மக்�ளின 
இயல்பு ைாழ்க்்�்ய ்பாதித்தது. ஐ.பி.சி.சியின 
�ாலநி்ல மாற்றம் க்தாடைர்்பான ஆறாைது 
மதிப்பீடடு ஆய்ைறிக்்� இனி்மல் ஒ்ர 
்நரததில் இரணடிற்கும் ்மற்்படடை தீவிர 
�ாலநி்ல  நி�ழ்வு�்ையும் ஒரு ்்பரிடைர் 
நி�ழ்நது அதிலிருநது மீள்ை்தற்குள்ைா�்ை 
இனகனாரு ் ்பரிடை்ர எதிர்க�ாள்ளும் சூைல் 
உருைாகும் என எச்ெரித்தது ் ்பால்ை சீனாவில் 
நடைநது ைருகிறது.

�டைந்த ்பல ்பதது ஆணடு�ளில் இல்ல்தா 
அைவிற்�ான கைள்ைத்்த ்தற்க்பாழுது சீனா 
்பார்ததுள்ைது .  இ்தனால் மி�ப்க்பரிய 
க்பாருைா்தார இைப்பும்  உயிரிைப்பு�ளும் 
ஏற்்படடுள்ைன. சீனாவிற்கு கைள்ைம் புதி்தல்ல 
எனற ்்பாதிலும் இது மி�வும் �டு்மயான 
கைள்ைம் எனறு அதி�ாரி�ள் கூறுகினறனர். 
இந்த அைவு ் மாெமான நி்ல ைரும் என சீனா 
இதுை்ர நி்னததுக் கூடை ்பார்ததிருக்�ாது என 
ஆய்ைாைர்�ள் �ருதது க்தரிவிததுள்ைனர்.

சீனத்த்லந�ரம் பீஜிங உட்படை அ்தன 
ைடை்மற்குப் ்பகுதி கைப்்ப அ்பாயததில் இருக்� 
அ்தன க்தன்பகுதி்யா கைள்ைததில் ்தவித்தது. 
�டைந்த ஆ�ஸட 15ல் ஹாம்சும் ந�ரில் உள்ை 
�டடிடைததில் மி�ப்க்பரிய ்பனிக்�டடி�ள் ைநது 
இறஙகின, அந்த இடைம் உணவுப்க்பாருட�்ை 

்ப்தப்்படுததும் இடை்மா அல்லது ஐஸகிரீம் 
கெய்யும் இடை்மா அல்ல அது ஒரு பிர்பலமான 
மருததுைம்ன. அஙகுள்ை மருததுைம்ன்யக் 
குளிர்விப்்ப்தற்�ா�  அப்்பனிக்�டடி�ள் 
க�ாணடுைரப்்படடைன. சீனாவில் சில 
இடைங�ளில் ஆ�ஸட மா்தம் 50 டிகிரி கெல்சியஸ 
கைப்்பநி்ல ்பதிைாகியது. �டைந்த 50 ஆணடு�ளில் 
இல்லா்த ைறடசி்ய ்தற்்்பாது சீனா 
ெநதிததுள்ை்தா� ைானி்ல ஆய்ைாைர்�ள் 
கூறுகினறனர்.

ைறடசியின ்தாக்�த்தால் ஆறு�ள் ைறணடு 
நீ்ராடடைம் முழு்மயா� கு்றநதுள்ைது. 
க்தன்மற்கு சீனாவில் ஏற்்படடை இந்த கைப்்ப 
அ்லயால் கமாத்த சீனாவும் மினொர 
்தடடுப்்பாடடைால் ்பாதிக்�ப்்படடுள்ைது. 
ஏகனனில் சீனாவின மினொர உற்்பததியில் நீர் 
மினொரம் மி� முக்கியப் ்பங�ாற்றி ைருகிறது. 
இதுை்ர ெநதிக்�ா்த அைவு மின ்பற்றாக்கு்ற்ய 
்தற்க்பாழுது சீனா ெநதிதது ைருகிறது. என்ை 
அரொங�ம் மினொர சிக்�ன நடைைடிக்்� 
்மற்க�ாணடு ைருகிறது.

மினொரப் ்பற்றாக்கு்ற �ாரணமா� அஙகு 
16 , 000 மு்தல் 17 , 000 க்தாழிற்ொ்ல�ள் 
்தற்�ாலி�மா� மூடைப்்படடுள்ைன.இ்தனால் ்பல 
்ை்லைாய்ப்பு பிரச்ெ்ன�ள் எழுநதுள்ைன. 
ஆசியாவின மி�ப்க்பரிய ஆறான Yangtze இந்த 
ைறடசியினால் ்பாதிக்�ப்்படடு நீர்ைரதது 
கு்றன துள்ைது. ஒருபுறம் கு்றந்த நீர்ைரத்தால் 
மினொர உற்்பததி ்பாதிப்்ப்டைநதிருக்கும் 
்ை்ையில் சீனாவின ைடைக்குப் ்பகுதியில் 
நிலவும் அதி� கைப்்பததினால் குளிர்ொ்தன 
்பயன்பாடு க்பருகி அஙகு மினொரத ்்த்ை 
அதி�ரிததுள்ைது.

மினனுற்்பததி நிறுைனங�ள் இ்தனால் 
மினொரத ்்த்ை்ய ெமாளிக்� முடியாமல் 
்தடுமாறுகினறன. நாடடின ைறடசி �ாரணமா� 
அஙகு தீய்ணப்பு ைா�னங�்ை ்பயன்படுததி 
கிராமங�ளுக்கு நீர் எடுததுச் கெல்லப்்படடு 
மக்�ளுக்கு நீர் ைைஙகும் அைவிற்கு நி்ல்ம 
மி�வும் ்மாெம்டைநதுள்ைது. இ்தனால் சீன 
அரொங�ம் ்்தசிய ைறடசி அ்பாய நி்ல்ய 
அறிவிததுள்ைது.

சீனாவில் ைறடசிக்�ான நானகு நி்ல 
அ்பாய எச்ெரிக்்��ளில் மூனறாம் நி்லயான 
ம ஞ் ெ ள்  எ ச் ெ ரி க் ்�  இ ப் ்்ப ா து 
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விடுக்�ப்்படடுள்ைது. கு்றந்த்படெம் இரணடு 
மா�ாணங�ளில் ைறடசி நி்ல ஏற்்படடுள்ைது 
எனறும் ்மலும் ைறணடை ைானி்லயும் 
ைறடசியும் எதிர்்பார்க்�ப்்படுகிறது என்ப்்த 
இந்த எச்ெரிக்்� குறிக்கிறது. சீனாவின 
ைானி்ல ஆய்வு ்மயம் �டைந்த ஆ�ஸட 3ம் 
ைாரததில் கைளியிடடை அறிவிப்பில் நாடடில் 
உள்ை 244 ந�ரங�ளில் கைப்்பநி்ல 40 டிகிரி 
கெல்சிய்ெத ்தாணடும் எனவும் 407 ந�ரங�ளில் 
கைப்்பநி்ல 37 டிகிரி கெல்சிய்ெத ்தாணடும் 
எனவும் எச்ெரிததிருந்தது.

ஆ�ஸட மா்தம் 17ம் ் ்ததி ை்ரயில் சீனாவின 
8 6 மா�ாணங�்ைச் ்ெர்ந்த 8 லடெதது 30 
ஆயிரம் ்்பருக்கு குடிநீர் ைைங�ல் ்ெ்ை 
்பாதிக்�ப்்படடை்தா� அநநாடடின நீர்ைை 
அ்மச்ெ�ம் க்தரிவிததுள்ைது. ்தற்்்பாது 
சீனாவின விைொயம்  மி�ப்  க்பரும் 
்பாதிப்்ப்டைநதுள்ைது. சீன அரொங�ம் இ்தன 
�ாரணமா� இரொயனத்்த ்பயன்படுததி 
கெயற்்� ம்ைப் க்பாழி்ை ஏற்்படுத்த 
்ம�வி்்தப்பு(Cloud seeding) ்்பானற ்பல 
நடைைடிக்்��்ை ்மற்க�ாணடு ைருகிறது. 
உல� அைவில் ்ம� வி்்தப்்்ப அதி�ம்  
்மற்க�ாள்ளும் நாடைா� சீனா உள்ைது.இந்த 
்ம�வி்்தப்பு என்பது சில இரொயனங�்ை 
்ம�ங�ளின மீது தூவுை்தன மூலமா� 
ம்ைப்க்பாழி்ை ஏற்்படுத்த முயல்ை்தாகும்.

உல�ம் முழுைதும் அது ைைர்ந்த நாடைா� 
இருந்தாலும் ைல்லரசு நாடைா� இருந்தாலும் அது 
உலகின எந்தப் ்பகுதியில் இருந்தாலும் �ாலநி்ல 
மாற்றததின ்தாக்�த்்த  அநந ாடு�ள் 
எதிர்க�ாணடு ைருகினறன. என்ை உலகில் 
உள்ை அ்னதது நாடு�ளும் ஒனறி்ணநது நம் 
புவி்யக்  � ா ப்்ப்த ற் � ான  ்பணி�ளில் 
ஆக்�ப்பூர்ைமா� ஈடு்படை ் ைணடும்.

- kaarmuhil20398@gmail.com
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கோடுகள் போதுகோப்பு 
ட்தோெர்போை உச்சநீதிமனறத 
தீர்ப்பு எதிர்ககப்படுவ்தன 
கோரணஙகள்

ெதீஷ் ச�ட்சுமணன்

்கடந்� ஜூன் 3ம் வ�தி உச்சநீதிமன்ை நீதிபதிகள் 
நாவகஸ்வர ராவ், பி.ஆர்.கவாய், அனிருத்�ா வபாஸ் 
ஆகிவயார் தகாணட அமர்வு ராஜஸ்�ான் மாநிலத்தில் 300 
சதுர கிவலாமீடடர் பரப்ப்ளவில் அறமந்துள்்ள ஜாம்வா 
ராம்கர் காடடுயிர் சரணாலயத்திறகு அற�ச் சுறறியுள்்ள 
சுரஙக நடவடிக்றகக்ளால் ஏறபடட பாதிப்பு குறித்� வழக்கில் 
திர்ப்பு நாடு முழுவதும் அதிர்வறலகற்ள ஏறபடுத்தியுள்்ளது.

உச்ெநீதிமனறத்தால் �ாடு மற்றும் �ாடடுயிர் 
்பாது�ாப்பு க்தாடைர்்பான ைைக்கு�ளில் 
ை ை ங � ப் ்ப ட டை  தீ ர் ப் பு � ள் 
ந்டைமு்றப்்படுத்தப்்படுைது க்தாடைர்்பா� 
ஆராய 9.05.2002 அனறு Central Empowered Com-
mittee ஒனறு உருைாக்�ப்்படடைது. இக்குழுைானது 
உச்ெநீதிமனறததில் 20.11.2003 அனறு அறிக்்� 
ஒன்ற ெமர்ப்பிததிருந்தது. அதில், ராஜஸ்தானில் 
உள்ை ஜாம்ைா ராம்�ர் �ாடடுப் ்பகுதி மற்றும் 
அ்தற்கு அரு�ா்ம ்பகுதி�ளில் ெடடை 
வி்ரா்தமா�வும், விதிமீறலா�வும் கெயல்்படடு 
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ைந்த சுரங�ங�ைால் அக்�ாடடுயிர் ெரணாலயம் 
�டு்மயா� ்பாதிக்�ப்்படடிருப்்ப்தா�வும் 
ெரணாலயததிலிருநது  500மீ சுற்றைவிற்�ான 
்பகுதி�ளில் எவ்வி்த சுரங� நடைைடிக்்�யும் 
்மற்க�ாள்ைக் கூடைாது எனறும் அப்்பகுதி்ய 
்பாது�ாக்�ப்்படடை இடைமா� அறிவிக்� 
்ைணடுகமனறும் CEC க்தரிவிததிருந்தது.

இ ந்த  அறிக்்�யின ்பரிநது்ர�ள் 
அ்னத்்தயும் ஒரு ைைக்கி்டை மனுைா� (I.A. 
1000 of 2003) மாற்றி உச்ெநீதிமனறம் விொரிதது 
ைந்தது. 20.09.2012 அனறு CEC ்மலும் ஒரு 
அறிக்்�்ய உச்ெநீதிமனறததில் ்தாக்�ல் 
கெய்்தது. அதில் அந்த அறிக்்�யில் நாடு 
முழுைதும் உள்ை �ாடடுயிர் ெரணாலயங�ள், 
்்தசிய பூங�ாக்�்ைப் ்பாது�ாக்கும் ை்�யில் 
அ்தன எல்்லயில் இருநது குறிப்பிடடை 
க்தா்லவிற்கு ்பாது�ாக்�ப்்படை ்ைணடிய 
்பகுதி�்ை அ்டையாைம் �ணடு அ்்த 
அறிவிக்்� கெய்ய ்ைணடும் எனக் 
கூறப்்படடிருந்தது. இது்தான Eco Sensitive Zone 

எனற்ைக்�ப்்படுகிறது. இந்த ESZ அ்மப்்பது 
க்தாடைர்ப்்பான முடிைானது W.P. (Civil). No. 460 
of 2004 Goa Foundation v. Union of India எனகிற 
ைைக்கில் ்பரிசீலிக்�ப்்படடு 4.12.2006 அனறு 
தீர்ப்பும் ைைங�ப்்படடைது.

அ்தன க்தாடைர்ச்சியா� ESZ அறிவிக்்� 
கெய்ை்தற்�ான ைழி�ாடடு்தல்�்ை ஒனறிய 
அரசு 9.02.2011 அனறு கைளியிடடைது. இந்த 
ைழி�ாடடு்தலானது மூனறு ை்�யா� ESZ ஆ� 
அறிவிக்்�  கெய்யப்்படை ்பகுதி�ளில் 
கெயல்்பாடு�்ை ஒழுஙகு்படுததுகிறது.

 முற்றிலும் ்த்டை கெய்யப்்படடை ்பணி�ள் 
மற்றும் கெயல்்பாடு�ள் (prohibited Activities)

 ஒழுஙகு்படுத்தப்்படடை கெயல்்பாடு�ள் 
(Regulated Activities)

 அனுமதிக்�ப்்படும் கெயல்்பாடு�ள் (Per-
mitted Activities)

முற்றிலும் ்தளெ ட்சய�ப்படெ பணிகள் மற்றும் ட்ச�ல்போடுகள் (prohibited Activities)
1 வணிக சுரஙகம்.

வீடுகற்ள பழுதுபார்ப்ப�றகாகவும், தசாந்� உபவயாகத்திறகாக வீடடு 
ஓடுகள் அல்லது தசஙகறகள் �யாரிப்ப�றகாகவும் பூமிறய வ�ாணடுவற� 
ஒழுஙகுமுறை �றட தசய்யாது.

2 அறுக்கும் ஆறலகற்ள அறமத்�ல்

3 மாசுபடுத்தும் த�ாழில்கற்ள அறமத்�ல் (நீர், காறறு, மண, சத்�ம் 
வபான்ைறவ)

4 விைகின் வணிகப் பயன்பாடு. வ�ாடடல்கள் மறறும் பிை வணிகம் 
த�ாடர்பான நிறுவனஙகளுக்கு

5 தபரிய நீர்மின் திடடஙகற்ள நிறுவு�ல்

6 ஏவ�னும் அபாயகரமான தபாருடகளின் பயன்பாடு அல்லது உறபத்தி

7 வ�சிய பூஙகா பகுதியில் எந்� விமானம், தவப்ப-காறறு பலூன்கள் மூலம் 
அதிக அ்ளவில் பைப்பது வபான்ை சுறறுலா த�ாடர்பான நடவடிக்றககற்ள 
வமறதகாள்வது

8 இயறறக நீர்நிறலகள் அல்லது நிலப்பரப்பில் கழிவுநீர் மறறும் திட நீறர 
தவளிவயறறு�ல்

ஒழுஙகுபடுத்�ப்படட தசயல்பாடுகள் (Regulated Activities)

9 மரஙகற்ள தவடடு�ல். உரிய அதிகாரியின் அனுமதியுடன்

10 வ�ாடடல்கற்ள நிறுவு�ல். அஙகீகரிக்கப்படட மாஸ்டர் திடடத்தின்படி, 
வன விலஙகுகளின் நடமாடடத்திறகு எந்� 
�றடயும் இல்லாமல் வாழ்விடஙகற்ளக் 
கவனித்துக்தகாள்கிைது

11 விவசாய முறைகளில் கடுறமயான மாறைம்
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12 நிலத்�டி நீர் வசகரிப்பு உள்ளிடட இயறறக நீர் ஆ�ாரஙகளின் வணிக 
பயன்பாடு.

அஙகீகரிக்கப்படட மாஸ்டர் திடடத்தின்படி, 
வன விலஙகுகளின் நடமாடடத்திறகு எந்� 
�றடயும் இல்லாமல் வாழ்விடஙகற்ளக் 
கவனித்துக்தகாள்கிைது

13 மின் வகபிள்கள் அறமத்�ல். நிலத்�டி வகபிளிஙறக ஊக்குவிக்கவும்

14 வ�ாடடல்கள் மறறும் லாட்ஜகளின் வ்ளாகத்திறகு வவலி அறமத்�ல்

15 கறடக்காரர்க்ளால் பாலித்தீன் றபகற்ளப் பயன்படுத்து�ல்

16 சாறலகற்ள அகலப்படுத்து�ல். இது சரியான EIA மறறும் �ணிப்பு 
நடவடிக்றககளுடன் தசய்யப்பட வவணடும்

17 இரவில் வாகனப் வபாக்குவரத்தின் இயக்கம். வணிக வநாக்கத்திறகாக

18 அயல்நாடடு இனஙகளின் அறிமுகம்

19 மறல சரிவுகள் மறறும் ஆறைஙகறரகளின் பாதுகாப்பு. மாஸ்டர் பி்ளான் படி

20 காறறு மறறும் வாகன மாசு

21 அறடயா்ள பலறககள் மறறும் பதுக்கல்கள்

அனுமதிக்கப்படும் தசயல்பாடுகள் (Permitted Activities)

22 உள்ளூர் சமூகஙக்ளால் நடந்து வரும் விவசாயம் மறறும் வ�ாடடக்கறல 
நறடமுறைகள்.

இருப்பினும், இந்� நடவடிக்றககளில் 
சிலவறறின் அதிகப்படியான விரிவாக்கம் 
மு�ன்றமத் திடடத்தின்படி கடடுப்படுத்�ப்பட 
வவணடும்

23 மறழ நீர் வசகரிப்பு. தீவிரமாக ஊக்குவிக்க வவணடும்

24 இயறறக விவசாயம். தீவிரமாக ஊக்குவிக்க வவணடும்

25 புதுப்பிக்கத்�க்க எரிசக்தி ஆ�ாரஙகற்ளப் பயன்படுத்து�ல். தீவிரமாக ஊக்குவிக்க வவணடும்

26 அறனத்து நடவடிக்றககளுக்கும் பசுறம த�ாழில்நுடபத்ற� 
ஏறறுக்தகாள்வது.

தீவிரமாக ஊக்குவிக்க வவணடும்
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்பாது�ாக்�ப்்படடை �ாடடுயிர் ைாழிடைங�ளுக்�ான ESZ அறிவிக்்� கெய்யப்்படைா்த 
ை்ரயில் ெரணாலயம் அல்லது ்்தசிய பூங�ாக்�ளின எல்்லயிலிருநது 10கி.மீ 
சுற்றைவிற்�ான ்பகுதி்ய ESZ ஆ� �ணக்கில் ் ைததுக் க�ாள்ை ் ைணடும் எனவும் 4.12.2006 
அனறு உச்ெநீதிமனறம் உத்தரவிடடிருந்தது. ஒனறிய அரசின இந்த ைழி�ாடடு்தலின்படி 
்தமிழ்நாடடில் இதுை்ர 25 ெரணாலயங�ள் மற்றும் புலி�ள் �ாப்்ப�ங�ளில் ESZ அறிவிக்்� 
கெய்யப்்படடுள்ைது. ்மலும், 7 ெரணாலயங�ள் மற்றும் ்்தசிய பூங�ாக்�ளுக்கு ESZ 
அறிவிக்்� கெய்ை்தற்�ான முனகமாழிவு�்ை ்தமிழ் நாடு அரசு ஒனறிய அரசிற்கு 
அனுப்பியுள்ைது.

்தமிழ்நோடடின ESZ அறிவிப்புகள்

எண
. 

ES
Z 

அ
றி
வி
பபு

 
யத

தி
 

்பகு
தி
 (
ெது

ை 
கி
மீ)
 

தோ
லு
்கோ
 

மோ
ெட்

்டம

1 சித்திரஙகுடி பைறவகள் சரணாலயம் 07.06.2019 4.7972 முதுக்ளத்தூர் ராமநா�புரம்

2 கறரதவடடி பைறவகள் சரணாலயம் 31.05.2019 5.519 அரியலூர் அரியலூர்

3 கூந்�ன்கு்ளம் பைறவகள் 
சரணாலயம்

07.06.2019 9.74 திருதநல்வவலி திருதநல்வவலி

4 உ�யமார்த்�ாணடபுரம் பைறவகள் 
சரணாலயம்

07.06.2019 2.213 திருத்துறைப்பூணடி திருவாரூர்

5

முதுமறல புலிகள் காப்பகம்

17.12.2019 438.904 பந்�லூர் நீலகிரி

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  பந்�லூர் நீலகிரி

  கூடலூர் நீலகிரி

  கூடலூர் நீலகிரி

  கூடலூர் நீலகிரி

  கூடலூர் நீலகிரி

  உ�றக நீலகிரி

  உ�றக நீலகிரி

  உ�றக நீலகிரி

  உ�றக நீலகிரி

  உ�றக நீலகிரி

  உ�றக நீலகிரி

6 வ�ர்த்�நாகல் பைறவகள் 
சரணாலயம்

17.12.2019 4.5718  ராமநா�புரம் ராமநா�புரம்

7 சக்கரக்வகாடறட பைறவகள் 
சரணாலயம்

11.12.2019 19.0387 ராமநா�புரம் இராமநா�புரம்

8 வில்லிபுத்தூர் சாம்பல் நிை 
அணில் சரணாலயம்

01.11.2019 305.86 தபரியூர் மதுறர

வில்புத்தூர் விருதுநகர்

9 காஞசிரஙகு்ளம் பைறவகள் 
சரணாலயம்

06.11.2019 3.9 முதுக்ளத்தூர் ராமநா�புரம்

த்கெல் ஆதோைம: https://moef.gov.in/en/rules-and-regulations/esz-notifications/
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10 வல்லநாடு  சரணாலயம் 11.11.2019 12.03 தூத்துக்குடி

11 வவடடஙகுடி பைறவகள் சரணாலயம் 17.12.2019 7.423 திருப்பத்தூர் சிவகணகா

12 வமலதசல்வனூர்-வமலதசல்வனூர் 
பைறவகள் சரணாலயம்

10.10.2019 11.5108 கடலாடி ராமநா�புரம்

13 கன்னியாகுமரி காடடுயிர்  
சரணாலயம்

22.09.2020 117.7772 கன்னியாகுமரி

திருதநல்வவலி

14 மன்னார் வற்ளகுடா வ�சிய பூஙகா 01.01.2020 720.89

15 வமகமறல சரணாலயம் 10.10.2019 116.73 உத்�ம்பாற்ளயம் வ�னி

ஆணடிப்படடி வ�னி

16 கஙறகதகாணடான் புள்ளிமான்கள் 
சரணாலயம்

01.08.2019 1.47 திருதநல்வவலி திருதநல்வவலி

17 வகாடியக்கறர காடடுயிர் 
சரணாலயம் (த�ாகுதி B உடபட)

28.01.2020 88.93 வவ�ாரணயம் நாகப்படடினம்

18
 
 
 

தநல்றல காடடுயிர் சரணாலயம் 

05.08.2019 106.24 தசஙவகாடறட திருதநல்வவலி

  கறடயநல்லூர் திருதநல்வவலி

  சிவகிரி திருதநல்வவலி

  வாசுவ�வநல்லூர் திருதநல்வவலி

19 தகாறடக்கானல் சரணாலயம் 28.01.2020 106.78 தகாறடக்கானல் பிரிவு திணடுக்கல்

20
வடுவூர் பைறவகள் சரணாலயம்

16.09.2019 1.299 நீடாமஙகலம் திருவாரூர்

   ஒரத்�நாடு �ஞசாவூர்

21 ஊசுடு சரணாலயம் 21.02.2020 9.068 வானூர் விழுப்புரம்

22

சத்தியமஙகலம் புலிகள் காப்பகம் 

19.02.2021 209.4634 சத்தியமஙகலம் ஈவராடு.

   வகாபிதசடடிபாற்ளயம் ஈவராடு.

   �ா்ளவாடி ஈவராடு.

23
காவிரி வடக்கு சரணாலயம்

01.01.2020 301.934 வ�ன்கனிக்வகாடறட 
கிருஷணகிரி

பாலக்வகாடு �ருமபுரி.

24 வகாடியக்கறர  காடடுயிர் 
சரணாலயம் (த�ாகுதி A உடபட)

28.01.2020 37.492 படடுக்வகாடறட �ஞசாவூர்

திருத்துறைப்பூணடி திருவாரூர்

25 தவள்வ்ளாடு பைறவகள் சரணாலயம் 22.05.2020 3.4 தபருந்துறை ஈவராடு

வமோததம 2676.9811

ஜூன மா்தன கைளியான தீர்ப்பில் ஒவ்கைாரு இடைததிற்கும் ்தகுந்தாற்்்பால ESZ அறிவிக்்� 
கெய்யப்்படுை்தற்�ான ைழி�ாடடு்தல்�ள் மீது ்தங�ளுக்கு உடைன்பாடு உள்ைது எனறு கூறிய நீதி்பதி�ள் 
இருப்பினும் அ்னதது ்பாது�ாக்�ப்்படடை �ாடடுயிர் ைாழிடைங�ளுக்கும் கு்றந்தது 1கி.மீ சுற்றைவிற்கு 
�ணடிப்்பா� ESZ அறிவிக்்� கெய்யப்்படை ்ைணடும் எனவும் கூறியது. இ்தற்�ான நியாயமான 
பினனணி்யயும் நாம் அறிநது க�ாள்ைது அைசியம். 2011ம் ஆணடு கைளியான ைழி�ாடடு்தலில் 
ஒவ்கைாரு இடைததிற்கும் ்தகுந்தாற்்்பால 0 KM சுற்றுலாவிற்குக் கூடை ESZ அறிவிக்்� கெய்ய ைழிை்� 
உள்ை்தால் அ்்தச் சில மாநிலங�ள் சுரங�ம், உல்லாெ விடுதி�ள், இறால் ்பண்ண�ள் ்்பானற 
ைணி� நலனுக்கு ஏதுைா� ்பயன்படுத்தத க்தாடைஙகிய்தால் இந்த ESZ அறிவிப்்ப்தற்�ான அர்த்தம் 
இல்லா்த சூைல் உருைானது.
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ஆனால், இந்த 1KM சுற்றைவிற்கு �ணடிப்்பா� 
ESZ அறிவிப்்பது மும்்்பயில் உள்ை ெஞ்ெய் 
�ாநதி ்்தசிய பூங�ா மற்றும் கென்னயில் 
உள்ை கிணடி ்்தசிய பூங�ாவிற்கு �டினம் 
என்ப்தால் இ்தற்கு மடடும் சிறப்பு விலக்கு 
அளிக்�லாம் என தீர்ப்பில் கூறப்்படடிருந்தது.

இந்த உத்தர்ை எதிர்தது ்�ரைா மற்றும் 
்தமிழ் நாடு ஆகிய மாநிலங�ளில் க்தாடைர்ச்சியா� 
்பல்்ைறு ்்பாராடடைங�ள் ந்டைக்பற்று 
ைருகினறன. குறிப்்பா� உச்ெநீதிமனறததின 
தீர்ப்புக்கு எதிரா�  நீலகிரி மாைடடைததின 
கூடைலூர், ்பந்தலூர் ்தாலு�ா அ்னதது 
ைணி�ர்�ள் கூடடை்மப்பு ொர்பில் 25.08.2022ம் 
்்ததி மு்தல் 10 ஆயிரம் �்டை�ளில் �ருப்பு 
க�ாடி�ள் ஏற்றப்்படடைது. க்தாடைர்நது 29.08.2022 
அனறு �ா்ல மு்தல் 24 மணி ் நரம் வியா்பாரி�ள் 
முழு �்டைய்டைப்பு ்்பாராடடைததிலும் 
ஈடு்படடைனர்.

இது க்தாடைர்்பா�  நம்மிடைம் ்்பசிய 
்பைஙகுடி�ள் நல கெயல்்பாடடைாைர் கெல்ைராஜ் 
“ESZ ஆ� அறிவிக்�ப்்படடை ்பகுதி�ளில் 
்மற்க�ாள்ைப்்படை ் ைணடிய கெயல்்பாடு�்ை 
ைருைாய்தது்ற, ைனதது்ற, சுற்றுச்சூைல் 
ஆய்ைாைர்�ள் ஆகி்யார் க�ாணடை Monitoring 
Committee ்தான முடிவு கெய்ய ் ைணடும். 2006 
ைழி�ாடடு்தலில் கூறியுள்ைது ் ்பால ஒவ்கைாரு 
இடைததிற்கும் ்தகுந்தாற்்்பால மாநில அர்ெ 
உரிய ஆய்வு மற்றும் �லந்தாய்வு கெய்து ESZ 
எல்்ல�்ை ை்ரை்ரயறுப்்ப்்த ெரியானது. 
இந்த உரி்ம்ய PCCF எனும் மு்தன்ம 
்த்ல்ம ைனப்்பாது�ாைலர் எனகிற ஒற்்ற 
அதி�ாரிக்கும் ைைஙகும் ை்�யில் உச்ெநீதிமனறம் 
உத்தரவிடடுள்ைது 2006 ைழி�ாடடு்தலுக்கு 
முரண்பாடைா� உள்ைது” எனக் கூறினார்.

ஆனால், �ாடு மற்றும் �ாடடுயிர் ஆர்ைலர்�ள் 
சி ல ர் ,  இ து ் ்ப ா ன ற  உ த ்த ர வு � ள் 
ந்டைமு்றப்்படுததுை்தற்கு �டினம் எனறாலும் 
�ாடு�ளில் சுற்றுலா ்நாக்கில் நடைக்கும் 
அழிவு�்ையும் நிலப் ்பயன்பாடு மாற்றத்்தயும் 
்தடுக்கும் எனகினறனர். அ்்த ்நரததில் 
்பாது�ாக்�ப்்படடை ைாழிடைங�ள் சிலைற்றிற்கு 
குறுகிய சுற்றைவிற்கும் சிலைற்றுக்கு அதி� 
சுற்றைவிற்குமா� ESZ அறிவிக்்� கெய்யப்்படுைது 
அைசியமாகிறது. அ்னதது இடைங�ளுக்கும் 1 

கி.மீ. என முடிவு கெய்ைதில் எவ்வி்த அறிவியல் 
�ாரணங�ளும் இல்்ல எனகினறனர்.

இந்தத தீர்ப்பு க்தாடைர்்பா� ஒனறிய அரசு 
உச்ெ நீதிமனறததில் மனுத்தாக்�ல் கெய்யும் என 
ஜூன மா்த்ம ஒனறிய சுற்றுச்சூைல், ைனம் 
ம ற்றும்  � ாலநி்ல  ம ா ற் ற ததி ற் � ான 
அ்மச்ெ�ததின  இ்ண அ்மச்ெர் அஸவினி 
குமார் ்ொ்்ப க்தரிவிததிருந்த நி்லயில் 
்�ரைா, ்தமிழ் நாடு ஆகிய மாநிலங�ள் உச்ெ 
நீதிமனறததின இந்த உத்தர்ை எதிர்தது 
்மல்மு்றயீடு  கெய்யப்  ்்ப ாை்த ா � 
அறிவிததுள்ைனர்.

�ாடு மற்றும் �ாடடுயிர் ்பாது�ாப்பிற்�ா� 
எடுக்�ப்்படும் நடைைடிக்்��ள் �ாட்டைச் 
ொர்நது ைாழும் மக்�்ை குறிப்்பா� 
்பைஙகுடி�்ைப் ்பாதிக்கும் ை்�யில் அ்மயக் 
கூடைாது. அ்்த ்நரததில் 2006ம் ஆணடு 
ைழி�ாடடு்தலில் உள்ை சில ெலு்��்ை 
ைணி� நலனில் அணுகும் ்்பாக்கும் 
க்தாடைர்ை்தால் �ாடடுக்கும் �ாடடுயிர்�ளுக்கும் 
ஈடு கெய்ய முடியா்த ்பாதிப்பு�ள் ஏற்்படுை்்தயும் 
்தடுக்� ்ைணடிய அைசியம் அரசிற்கும் 
க்பாதுமக்�ளுக்கும் உள்ைது.

- satheeshlakshmanan@outlook.com
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்தமிழ்நோடடின கோற்றோளல & சூரி� ஆற்றல் பற்றி� 
எதிர்கோல கணிப்புகள்  

உல�ைவில் �ாலநி்ல மாற்றம் ஒரு முக்கிய 
விைா்தமா� உருகைடுததுள்ை நி்லயில் 
பு்்தப்்படிம ஆற்றல் ்பயன்பாட்டை நிறுத்த 
்ைணடும் எனகிற ் �ாரிக்்�யும் ைலுப்க்பற்று 
ைருகிறது. 

ைளிமணடைலததில் இருக்கும் �ார்்பன 
ைாயுக்�ளில், 89% �ார்்பன ைாயுக்கு �ாரணமா� 
இ ரு ப் ்ப ் ை  பு ் ்த ப் ்ப டி ம ங � ளு ம் 
க்தாழிற்ொ்ல�ளும் ்தான. அதிலும் குறிப்்பா� 
க்தாழிற்புரடசிக்கு பிறகு ஏற்்படடுள்ை 1 டிகிரி 
கெல்சியஸ கைப்்பநி்ல உயர்வில் 0.3 டிகிரிக்கு 
�ாரணமா� நிலக்�ரி்ய எரித்ததின மூலம் 
கைளி்யறிய �ார்்பன அைவு�்ை உள்ைது. 
என்ை ்தான �ாலநி்ல மாற்றத்்த 
மடடுப்்படுத்த ்ைணடும் எனறால் நிலக்�ரி 
்்பானற பு்்தப்்படிம ஆற்றல் ்பயன்பாடடி்ன 

ைைர்ந்த &  ைைரும் நாடு�ள் உடைனடியா� 
நிறுததிவிடடு புதுப்பிக்�த்தக்� ஆற்ற்ல ் நாக்கி 
ந�ர ் ைணடிய �டடைாயம் உணடைாகியுள்ைது. 

இநதிய பிர்தமர் ந்ரநதிர ் மாடி ெமீ்பததில்  
க்ைாஸ்�ாவில் ந்டைக்பற்ற �ாலநி்ல 
மாற்றததிற்�ான C o p - 2 6  மாநாடடில் 
�லநதுக�ாணடு இ்்த �ருததுக்�்ைத ்தான 
ைாக்குறுதி�ைா� முனகமாழிந்தார். பிர்தமர் 
்மாடி கூறிய ்பஞ்ொமிர்்த ைாக்குறுதி�ளில் 
முக்கியமானது, இநதியா 2030க்குள் ்தனது 50% 
மின உற்்பததி்ய புதுப்பிக்�த்தக்� ஆற்றலில் 
இருநது க்பறும் என்பது ்தான. பு்்தப்்படிம 
ஆற்றல் உற்்பததி �ாலநி்ல மாற்றம்டையக் 
�ாரணமா� இருப்்ப்்த ்்பால, �ாலநி்ல 
மாற்றததின ்பாதிப்பினால் ைரும் �ாலங�ளில் 
மின உற்்பததியும் கைகுைா� ்பாதிப்்ப்டையும் 
எனறு ஆய்வு�ள் ்பலவும் க்தரிவிகினறன.

குறிப்்பா� இயற்்�்ய நம்பி இருக்கும் சூரிய 
ஆற்றல் மினொரம், �ாற்றா்ல மினொரம் 

“காறறுள்ள பபாப் தூறறிகபகாள”
பிேபாகேன் வீேஅேசு
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்்பானற புதுபிக்�த்தக்� ஆற்றல் உற்்பததி 
மு்ற�ள் �ாலநி்ல மாற்றததின �ாரணமா� 
்பாதிப்பு�்ை ெநதிக்�க் கூடும் என ஆய்வு�ள் 
எச்ெரிக்கினறன. �ாலநி்ல மாற்றததின 
வி்ைைா� ஏற்்படை இருக்கும் தீவிர புயல், அதீ்த 
ம்ை, அடிக்�டி உருைாகும் �ாற்றழுத்தத ்தாழ்வு 
நி்ல, ் ம� மூடடைம் ் ்பானற்ை �ாரணமா� 
அடுத்த சில ஆணடு�ளில் இநதியாவின சூரிய 
ஆற்றலும் , �ாற்றின ் ை�மும் கு்றய ் நரிடும் 
எனறு ெமீ்பததில் புவி அறிவியலுக்�ான 
அ்மச்ெ�ம் ொர்பில் கைளியிடைப்்படடை ‘’Anal-
ysis of future wind and solar potential over India 
using climate models” எனகிற ஆய்ைறிக்்�த 
க்தரிவிக்கிறது.

பூ்ைா� அடிப்்ப்டையில் இநதியா்ை ஆறு 
மணடைலங�ைா� பிரிதது நடைத்தப்்படடை இந்த 
ஆய்வின ்படி அடுத்த சில ்பதது ஆணடு�ளில் 
�ங்�ச் ெமகைளி மற்றும் க்தன இநதியப் 
்பகுதி�்ை ்தவிர்தது மீ்தமுள்ை மற்ற இநதியப் 
்பகுதி�ளில் �ாற்றின ் ை�ம் கு்றயும் எனறும் 
அ்தனால் �ாற்றா்ல மின உற்்பததி ்பாதிக்கும் 
எனறு குறிபிடைப்்படடுள்ைது. 

�ாற்றா்ல மினொரத்்தப் க்பாறுத்த 
ை்ரயில் �ாற்றின ்ை�ம் 1 m/s அைவு 

கு்றந்தால் கூடை அது மின உற்்பததி்ய 
கைகுைா� கு்றக்கும் என்பது குறிப்பிடைத்தக்�து. 
எதிர்�ால �ாலநி்ல நி�ழ்வு�்ை முனகூடடி்ய 
�ணடைறியும் கமனக்பாருள் க்தாழில்நுட்பம் 
(Climate Models) க�ாணடு நடைத்தப்்படடை இந்த 
ஆய்வில் அடுத்த 55 ஆணடு�ளுக்�ான �ாற்றின 
்ை�ம் மற்றும் சூரிய �திர் ஆற்றல் ஆகிய்ை 
�ணிக்�ப்்படடுள்ைது.

இநதியா்ைப் க்பாறுத்தை்ரக்கும் 
ஏற்�ன்ை 23% மின உற்்பததி புதுப்பிக்�த்தக்� 
ஆற்றலில் இருநது கி்டைதது ைருகிறது என்பது 
குறிப்பிடைத்தக்�து. சூரிய ஆற்ற்லப் க்பாறுத்த 
ை்ரக்கும் இநதியாவின க்பரும்்பான்ம 
்பகுதி�ளில் �ாலநி்ல மாற்றததினால் அடுத்த 
50 ஆணடு�ளில் சூரியக் �திரின அைவு 10-15 
Wm-2  ை்ர கு்றயும் எனவும் அ்தனால் சூரிய 
ஆற்றல்  உற்்பததி  கு்றயும்  எனவும் 
குறிப்பிடைப்்படடுள்ைது. அதுவும் குறிப்்பா� 
்பருைம்ைக் �ாலங�ளிலும் அ்தற்கு பிந்்தய 
�ாலங�ளிலும் (July to November) ்பாதிப்பு 
இருக்கும் என �ணடைறிய்படடுள்ைது.  ஆனால், 
்தமிழ்நாடடிலும் ்�ரைாவிலும் சூரிய ஆற்றல் 
பிர�ாெமா�்ை இருக்கும் என இந்த ஆய்வு 
மூலம் க்தரிய ைருகிறது.  
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அ்மப்்ப்தற்கு அதி� அைவிலான மு்தலீடு�ள் 
்்த்ைப்்படுகிறது, ஏற்�ன்ை 1,34,000 ்�ாடி 
�டைனில் இருக்கும் ்தமிழ்நாடு மின உற்்பததி 
மற்றும் ்பகிர்மானக் �ை�ததிற்கு இது கூடு்தல் 
நிதிச் சு்ம்ய்ய ஏற்்படுததும். �டைலில் 
அ்மக்�ப்்படும் �ாற்றா்ல�்ைக் க�ாணடு 
மினொரம் ்தயாரிக்� ஒரு யூனிடக்கு 9.42 ரூ்பாய் 
கெலைாை்தா� சீனாவின க்ரீன ் ஷார் எனர்ஜி 
பி ் ர ் ை ட  லி மி ட கடை ட  நி று ை ன ம் 
க்தரிவிததுள்ைது. இது நிலததில் எடுக்�ப்்படும் 
�ாற்றா்ல மினொரத்்த விடை எடடு – ஒன்பது 
மடைஙகு அதி�மாகும். இ்்தகயல்லாம் �ருததில் 
க�ாணடு புதி்தா� நிலததில் �ாற்றா்ல மின 
நி்லயங�ள் அ்மப்்ப்்தயும் ்ப்ைய 
�ாற்றா்ல�்ை புதிய க்தாழில்நுட்பங�ள் 
க�ாணடு புதுப்பிப்்ப்தன மூலமும், ்தமிழ்நாடு 
அரசு ஏற்�ன்ை அறிவிததுள்ை 20,000MW 
்பரநதுப்்படடை சூரிய ஆற்றல் மின உற்்பததி்யயும், 
10,000  MW மின�ல ்ெமிப்பு �டடை்மப்பு 
ஆகியைற்்ற  ந்டைமு்றப் ்படுததுை்தன 
மூல்ம சூைலுக்குப் ்பாதிப்பில்லா்த மு்றயில் 
ைருங�ாலங�ளில் ்தமிழ்நாடு ்தனது மின 
்்த்ை்யப் பூர்ததி கெய்ய முடியும்.

புதுப்பிக்�த்தக்� ஆற்ற்லப் க்பாறுத்த 
ை்ரக்கும்  ்தமிழ்ந ாடு  இநதியாவிற்கு 
முன்னாடியா� விைஙகுகிறது. ்தமிழ்நாடடில் 
ஏற்�ன்ை 16,723 MW (49%) அைவிற்�ான 
புதுப்பிக்�த்தக்� ஆற்றல் உள்�டடை்மப்பு�ள் 
இருக்கினறன. 2016ம் ஆணடு 1,062 MW ஆ� 
இருந்த ்தமிழ்நாடடின சூரிய ஆற்றல் திறன  
2022ம் ஆணடு 5690.79 MW ஆ� உயர்நதுள்ைது. 
�ாற்றா்ல க்பாறுத்தை்ரயில் ்தமிழ்நாடு 9,867 
MW திறன அைவிற்�ான �டடை்மப்பு�்ை 
்ைததுள்ைது. 

 49% புதுப்பிக்�த்தக்� ஆற்றல் �டடை்மப்பு�ள் 
இருக்கினற ் ்பாதிலும் அதிலிருநது கைறும் 25% 
மின உற்்பததி மடடு்ம நம்மால் க்பற முடிகிறது. 
இ்்த ெரி கெய்ய ஏற்�ன்ை  இருக்கும் 
�ாற்றா்ல நி்லயங�்ை நவீனப்்படுததுை்்தாடு 
இனி அ்மக்� இருக்கும் மின நி்லயங�ள் 
அதி� திறன உள்ை்தா� அ்மக்�ப்்படை ் ைணடும் 
என்ப்த்ன்ய இந்த ஆய்ைறிக்்�யும் 
க்தளிவு்படுததுகிறது.

prabhakaranenvi@gmail.com

அ்்த ் ்பால �ாற்றின ் ை�த்்தப் க்பாருத்த 
ை்ரக்கும் ்தமிழ்நாடடில் ்பாதிப்பு இருக்�ாது 
என இந்த ஆய்ைறிக்்�யில் கூறப்்படடுள்ைது. 
இ்தனால் ்தமிழ்நாடு, ் �ரைா ஆகிய ்பகுதி�ளில் 
புதுப்பிக்�த்தக்� ஆற்றல் �டடை்மப்பு�ள் 
ை ரு ங � ா ல ங �ளில்  க ்ப ரு கு ம்  என க் 
�ணிக்�ப்்படடுள்ைது. அ்்த ்ை்ையில் 
நிலததில் நிறுைப்்படும் �ாற்றா்ல நி்லயங�ள் 
அதி� உற்்பததி திறனுடைன இயஙகும் எனவும் 
�டைலுக்குள் நிறுைப்்படும் (Off shore) �ாற்றா்ல 
மின நி்லயங�ளின உற்்பததி கு்றய 
ைாய்ப்புள்ை்தா� கூறப்்படடுள்ைது.

இநநி்லயில் ்தமிழ்நாடடின �டைல் ்பகுதியில் 
4000 MW அைவிற்கு புதி்தா� க�ாணடுைரப்்படை 
உள்ை �ாற்றா்ல மின உற்்பததி நி்லயங�்ை 
இந்த ்�ாணததிலும் ஆய்வு கெய்து ்பார்த்தல் 
அைசியமாகிறது. �டைலில் அ்மக்�ப்்படும் (Off 
shore wind) �ாற்றா்ல மின நி்லயங�ளினால் 
மீன ைைமும் மீனைர்�ள் ைாழ்ைா்தாரமும் 
்பாதிப்்ப்டையுமா எனற ் �ாணததில் சூைலியல் 
்தாக்� மதிப்பீடு கெய்யப்்படை ்ைணடியது 
எவ்ைைவு முக்கிய்மா  அ்்த ்்பால 
ைருங�ாலங�ளில் �டைலில் �ாற்றின ்தன்ம 
எப்்படி இருக்கும் என்ப்்தயும் ஆராய்நது இந்த 
நி்லயங�ள் அ்மக்�ப்்படை ்ைணடும் 
என்ப்த்ன இந்த ஆய்ைறிக்்� நமக்கு 
உணர்ததுகிறது.

�டைலில் (Off shore wind) �ாற்றா்ல�்ை 
நிறுவுை்்த விடை நிலததில் (On shore wind) 
அ்மப்்பது ்தான நமது  க்பாருைா்தாரததிற்கு 
நன்ம ்பயக்கும் . �டைலில் �ாற்றா்ல 
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மு்லாளித்துெத்தின் இரணடாம் முரண

மனி்த இனம் ்ைைாண்மக்�ா� மு்தல் 
வி்்த்ய மணணில் ஊனறியதில் இருந்்த 
மனி்த  ெமூ� தது க்கும்  இய ற்்� க்கும் 
இ்டையிலான முரண (Contradiction) ைலுக்�த 
துைஙகிவிடடைது. ்ைைாண்ம அைவிற்கு 
அ்தற்கு முனனர் மனி்தனின எந்த கெயல்்பாடும் 
இயற்்�்ய க்பரிய அைவில் மாற்றி 
அ்மத்ததில்்ல. �ாரணம், புவியியல் பூ்�ாை 
�ாரணி�ள் ்்பானற ்பல �ாரணி�ளின ைழி 
்்பாய்க்க�ாணடு இருந்த இயற்்�யின 
்பா்்த்ய, மனி்த ெமூ�ம் ்தனது உற்்பததிக்�ா� 
ை்ைத்தது. இது ்தைறு இல்்ல. இயற்்�்ய 
ை்ைக்கும் மனி்த உ்ைப்பினால் ்தான நாம் 
உயிர்ைாை முடியும். உ்தாரணமா�, உைவு 
கெய்ை்தற்கு மனி்தர்�ள் �ாட்டை அழிக்� 

்ைணடி இருந்தது. ஆறு�ளின ஓடடைத்்த 
்தடுதது ்பாெனததிற்கு திருப்்ப ் ைணடியிருந்தது. 
(இது இன்றய க்பரும் அ்ண�்ை ்பற்றிய்தல்ல. 
சிநதுநதி நா�ரி� �ாலததில் இருந்்த சிறு சிறு 
அ்ண�ள், குைங�ள், ஏரி�ள் ்்பானற்ை 
்பாெனததிற்கு �டடைப்்படடைன.)

அ்்த ்நரம் இயற்்�்ய கமாத்தமா� 
அழிததுவிடடும் மனி்த ெமூ�த்தால் பி்ைததிருக்� 
முடியாது .  இயற்்� ்ைணடும்; அந்த 
இயற்்�்ய சிறிது ை்ைக்� ்ைணடும், அது 
்தவிர்க்� முடியா்தது. உற்்பததி என்ப்்த 
அடிப்்ப்டையில் மனி்தருக்கும் இயற்்�க்கும் 
இ்டையிலான க்தாடைர்பு ்தான. அந்த க்தாடைர்பில் 
முரண இருக்கும். இருந்்த ஆ�்ைணடும். இது 
்தான மனி்தருக்கும் இயற்்�க்கும் இ்டையில் 
உ ற் ்ப த தியின  வி்ைை ா ல்  நி � ழ் ந து 
க�ாணடிருக்கும் அடிப்்ப்டை முரண, ‘மானுடை-
இயற்்�’ (Human-Nature) முரண.

அததி�ோ�ம் 1: முரணகள் - ஓர் அறிமுகம்

த. ஹரி பாேதி

www.poovulagu.org | பூவுலகு - செப்டம்பர் 2022 | 31



ஆனால், ெமீ்ப �ாலம் ை்ரயில் இந்த 
மு ரணின  மீது  ் ்ப ா தி ய  ஆய்வு �ள் 
கெய்யப்்படைவில்்ல. முரண�ளின மூலம் 
உல்�ப் புரிநதுக�ாள்ளும் மார்க்சிய 
அடிப்்ப்டை க�ாணடை அறிஞர்�ள், குழுக்�ள், 
�டசி�ள் கூடை மனி்தருக்கும் இயற்்�க்குமான 
இந்த முர்ண ஒதுக்கி்ய ைநதுள்ைனர் அல்லது 
மி�வும் அரி்தா� விைாதிததுள்ைனர். �ாரணம் 
மனி்த ெமூ�ததில் இந்த முரண மடடும் இல்்ல. 
உல�்ம முரண�ைால் நி்றந்தது எனகிறது 
மார்ச்சிய ்தததுைம். அதில் சில முரண�ள் 
அவ்ைப்்்பாது மு்தன்ம முரண�ைா� (Princi-
pal Contradiction) மாறும். அப்்படி மு்தன்ம 
முரணா� மாறிய ஒனறின வி்ைவு�ள் 
ெ மூ � த தி ன  அ ் ன த து  ்த ை த தி லு ம் 
எதிகராலிக்கும். மார்க்சியர்�்ைப் க்பாறுத்த 
ை்ர உற்்பததியின ்பல்ன பிரிததுக் க�ாள்ைதில் 
ைர்க்�ங�ளுக்கு இ்டையில் உருைான முர்ண 
மு்தன்ம முரண எனறு ்பல ஆணடு�ைா� 
கூறியிருக்கினறனர். ஆனால், 20 மற்றும் 21ஆம் 
நூற்றாணடில் ‘மானுடை-இயற்்�’ முரண, 
மு்தன்ம முரணா� மாறிக்க�ாணடு இருக்கிறது 
எனறு ஒரு ்தரப்பினர் இனறு கூறுகினறனர். 
்ஜம்ஸ O’ �ார்னர் எனகிற மார்க்சிய அறிஞர் 
இ்த்ன ‘மு்தலாளிததுைததின இரணடைாம் 
முரண’ எனறு ை்ரயறுக்கிறார். இ்த்ன சிலர் 
மறுக்�வும் கெய்கினறனர்.

நடைநது க�ாணடிருக்கும் �ாலநி்ல 
மாற்றங�ள், புவியின கைப்்பமயமா்தல், சூைல் 
சீர்்�டு�ள், �ாற்று, நீர், நிலம் என எஙக�ஙகும் 
சூழ்நதுள்ை மாசு, உல�ப்க்பரும் ்நாய்�ள், 
அழிநது க�ாணடிருக்கும் பிற உயிரினங�ள் 
்்பானற்ை ‘மானுடை-இயற்்�’ முரணானது 
ஒற்்ற மு்தன்ம முரணா� இல்லாமல் 
்்பானாலும் கூடை, மு்தன்ம முரண�ளுள் 

ஒனறா� மாறி ைருை்்த நம்மால் புரிநது 
க�ாள்ை முடிகிறது. இந்த �ருத்தாக்�ததின 
உண்மத ்தன்ம்ய புரிநதுக�ாள்ை நாம் 
முரண�்ைப் ்பற்றி புரிநது க�ாள்ளு்தல் 
்ைணடும்.

்மலுள்ை ்பததி�்ை ைாசிக்கும் ் ்பா்்த ்பல 
்�ள்வி�ள் நம் மனதில் எழுநதிருக்கும். முரண 
எனறால் எனன? மு்தன்ம முரண எனறால் 
எனன? மு்தலாளிததுைததில் உள்ை முரண�ள் 
எனகனனன? அைற்றுள் மு்தன்ம முரண எது? 
‘்தற்்்பாது ‘மானுடை-இயற்்�’ முரண மு்தன்ம 
மு ரணா �  ம ாறுை ்த ா � க்  கூ ற ப் ்படும் 
்�ாட்பாடடில் எந்த அைவு உண்ம உள்ைது?  
இது ்்பானற ்பல ்�ள்வி�ளுக்கு நாம் இந்த 
க்தாடைரில் வி்டை �ாணப் ் ்பாகி்றாம்.

அ்தற்�ான ஒரு துைக்�மா� இந்த க்தாடைர் 
அ்மயும். முரண�ளின அடிப்்ப்டையில் 
இருநது துைஙகி, மு்தலாளிததுை யு�மான இந்த 
�ால�டடைததில் மானுடை-இயற்்� முரண எந்த 
நி்லயில் இருக்கிறது, இ்தனால் வி்ையப் 
்்பாகிற்ை எனகனனன ்்பானறைற்்ற 
க்தாடைர்நது விைாதிக்�லாம். மு்தலில் முரணின 
அடிப்்ப்டை்ய இந்த அததியாயததில் புரிநது 
க�ாள்ைலாம்.

முரணகள் சூழ் உலகு:

முரண�ளின அடிப்்ப்டை என்பது 
‘்தததுைததில்’ இருந்்த பிறக்கிறது. ்தததுைம் 
இரணடு ்�ாட்பாடு�ளின ்பார்்ையில் 
முர்ண அணுகுகிறது.

ஒனறு அரிஸடைாடடிலின ்தர்க்� (Aristotelian 
Logic) �ருததுருைாக்�ம். இது முரண�ள் எதிர் 
்தனமய்தான்ை எனறும் ஒனறு இருக்கும் 
்்பாது இனகனானறு இருக்�ாது எனறும் 
கூறுகிறது. இந்த கூற்று, அடிப்்ப்டையில், ஒனறு 
உண்ம எனறால் இனகனானறு க்பாய் 
எனனும் ்தர்க்�ததில் ைரும். உ்தாரணமா� 
இரவும் ்ப�லும் எடுததுக்க�ாள்்ைாம். ்தற்்்பாது 
இரவு எனறு கூறினால், அது ்ப�ல் இல்்ல எனற 
க்பாரு்ை ்ெர்த்்த புரிநது க�ாள்ைலாம். 
்தர்க்�ததின ்தைததில் இந்த �ருததுருைாக்�ததிற்கு 
இருக்கும் ்பயன எ்தார்த்த ்தைங�ளில் க்பரி்தாய் 
இருப்்பதில்்ல. அ்தாைது உல்�்யா 
ெமூ�த்்த்யா புரிநது க�ாள்ைதில் இ்தன ்பயன 
மி�வும் கொற்்ப்ம.

உற�ததி என்�பத அடிப்�ரையில மனிதருக்கும் 
இயறரகக்கும் இரையி்லான பதலாைரபு தலான். 
அநத பதலாைரபில முைண் இருக்கும். இருநபத 
ஆகபவண்டும். இது தலான் மனிதருக்கும் 
இயறரகக்கும் இரையில உற�ததியின் 
விரைவலால நிகழ்நது பகலாண்டிருக்கும் அடிப்�ரை 
முைண், ‘மலானுை-இயறரக’ (Human-Nature) 
முைண்.
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இனகனாரு �ருததுருைாக்�ம் இயஙகியல் 
்தததுைததின (Dialectic) அடிப்்ப்டையில் எழுந்தது. 
ஒரு அ்மப்பி்லா, இயக்�ததி்லா, நி�ழ்வி்லா, 
க்பாருளி்லா இரணடு எதிர்த ்தன்ம க�ாணடை 
கூறு�ள் அல்லது எதிர் ்தன்ம க�ாணடை 
வி்ெ�ள் ஒ்ர ்நரததில் முடடிக்க�ாணடு 
இருப்்ப்்த இந்த இரணடைாம் �ருததுருைாக்�ம் 
குறிக்கிறது. உ்தாரணததிற்கு நமது அனறாடை 
ைாழ்்ை எடுததுக்க�ாள்ைலாம். தினமும் 
்�யில் இருக்கும் 24 மணி ் நரத்்த ் ை்லக்கும் 
குடும்்பததிற்கும்  இ்டையில் பிரிததுக் 
க�ாடுப்்பதில் ஒரு முரண நிலவுகிறது. இந்த 
முரணில் இரணடு்ம முக்கியம் ்தான. 
்ை்லக்குச் கெனறால் ்தான குடும்்பததிற்�ான 
அடிப்்ப்டைத ்்த்ை�்ை பூர்ததி கெய்ய 
க்பாருள் இருக்கும். அது்ை, அதி� ்நரத்்த 
்ை்லயி்ல்ய கெலவிடடுவிடடைால் , 
குடும்்பததின ்தன்ம மாறிப்்்பாகும். இந்த 
இரணடும் ்மாதிக்க�ாணடு ஒன்ற ஒனறு 
அழிததுவிடைா்த ைணணம் ஒரு ெமநி்ல்ய 
(Equilibrium) எடடுகிறது.

இ ந ்த  மு ர ணி ல்  ஒ ன றி ன  அ ை வு 
அதி�மானாலும் கூடை அது கநருக்�டியில் (Cri-
sis) ் ்பாய் முடியும். ெமநி்லயில் உள்ை ் ை்ல-
குடும்்பம் முரணில் திடீகரன ஒரு ெமயததில் 
்ை்லப்்பழு கூடுகிறது, அல்லது ்ைறு ஒரு 
ஊருக்கு கெனறு ் ை்ல ்பார்க்� ் ைணடியுள்ைது, 
அல்லது குடும்்பததில் குைந்்த பிறக்கிறது 
்்பானற நி�ழ்வு�ள் நாம் ்பார்த்த முரணின ஒரு 
்பக்�ததின ைலு்ை அதி�ரிதது கநருக்�டி 
நி்ல்ய உருைாக்கும்.

இந்த கநருக்�டி்ய முறியடிக்� நாம் அந்த 
முரணின ்தன்மயில் எது அதி�மாகி உள்ைது, 
எ்த்ன மாற்றிய்மக்� முடியும், புதி்தா� 
எதுவும் கெய்ய முடியுமா ்்பானற முயற்சி�ள் 
எடுக்கும்்்பாது, முரண மீணடும் ெமநி்ல்ய 
அ்டையலாம். ்தாம் கெல்லும் ஊருக்்� 
குடும்்பத்்தயும் அ்ைதது கெல்லலாம், 
குைந்்த்ய ்பார்ததுக் க�ாள்ை ஆட�்ை 
நியமிக்�லாம் ,  அல்லது குை ந்்த்ய 
்பார்ததுக்க�ாள்ை ைருமானத்்தாடு கூடிய 
விடுப்பு எடுக்�லாம். இது ் ்பானற முயற்சி�ள், 
ெமநி்ல ்தைறிக்க�ாணடு இருக்கும் முர்ண 
மீணடும் �டடுக்குள் க�ாணடு ைரும்.

அது்ை எதுவும் கெய்ய முடியா்த சூைலில், 

முரணின ்தன்மயால் நி�ழ்ந்த கநருக்�டிநி்ல 
முற்றி அது கமாத்த அ்மப்்்பயும், நி�ழ்்ையும், 
இயக்�த்்தயும் அடி்யாடு க்பயர்தது எறியும்; 
மாற்றி அ்மக்கும் (Revolutionary Change). இந்த 
அடி்யாடு நி�ழ்ந்த மாற்றம் அடுத்த �டடைததிற்கு 
கெல்லும்்்பாது, ்ைகறாரு �டடுக்குள் உள்ை 
முர்ண அடிப்்ப்டையாய் ் ைதது மீணடும் ஒரு 
ெமநி்ல்ய உருைாக்கும். இப்்படி ்தான 
முரண�ளினால் ஒரு அ்மப்பின ெமநி்லயும், 
அ்்த அ்மப்பின மாற்றமும் நி�ழ்கிறது என 
இயஙகியல் ்தததுைக் �ருததுருைாக்�ம் கூறுகிறது.

இ�ற்ளகயில் முரணகள்:

இது ் ்பானற முரண�ள் பிர்பஞ்ெம் முழுதும் 
இருக்கிறது எனகிறது இயஙகியல் ்தததுைம். இது 
மி�வும் பு�ழ்க்பற்ற எடுததுக்�ாடடு. ஒரு 
அணுக்�ருவில் இருக்கும் இரணடு எதிர் 
வி்ெ�்ை ்பார்ப்்பது. ஒரு அணுக்�ருவில் ் நர் 
அயனி க�ாணடை நி்றய ப்்ராடடைான�ள் 
அரு�ரு்� இருக்கும். க்பாதுைா� ஒரு ்நர் 
அயனி இனகனாரு ்நர் அயனி்ய விலக்கித 
்தள்ளும். ஆனால், அணுக்�ருவில் இருக்கும் 
‘்பலமான அணுவி்ெ’ (Strong Nuclear Force) 
அ ந ்த  வில க்கும்  வி்ெ க்கு  எதி ர ா � 
ப்்ராடடைான�ள் நியூடரான�்ை அரு�ரு்� 
க நருக்கி  அணுக்�ரு்ை இறுக்�மா � 
பி்ணததுள்ைது.   ஒரு  குறிப்பிடடை அைவிலான 
ப்்ராடடைான�ளும் நியூடரான�ளும் இருக்கும் 
ை்ர இந்த ெமநி்ல நி்லததிருக்கிறது.

இதில் ஒரு்பக்� முர்ண அதி�ரிக்� ஒ்ர ஒரு 
நியூடரா்ன அணுக்�ரு்ை ்ந ாக்கி 
கெலுததினால், இந்த ெமநி்ல கநருக்�டி 
நி்லக்குச் கெனறு, அ்த்ன ெமாளிக்� 
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முடியாமல் அந்த அணுக்�ரு அணுகைடிப்்பா� 
(Nuclear Fission) கைடிததுச் சி்தறுகிறது.

கைடிதது சி்தறிய பினபு அடுத்த ெமநி்ல 
க�ாணடை ஒரு அணுைா� அது மாறும். அ்தன 
�ருவும் அ்்த ‘்நர்அயனி விலக்குவி்ெ’ மற்றும் 
‘்பலமான அணுவி்ெக்கு’ இ்டையிலான 
முரணில் ்தான நி்லக்பறுகிறது. அணுவின 
�ருவில் இருக்கும் முரண இது! உ்தாரணமா� 
யு்ரனியம் அணுக்�ரு கைடிதது சி்தறினால் அது 
யு்ரனியத்்த விடை சிறிய அணுக்�ைான 
்பாரீயம் மற்றும் கிரிப்டைான அணுக்�ைா� 
மாறும். இ்தன அணுக்�ருவிலும் அ்்த 
‘்நர்அயனி விலக்குவி்ெ’ மற்றும் ‘்பலமான 
அணுவி்ெக்கு’ இ்டையிலான முரண இருக்கும்.

சூரியக்குடும்்ப அ்மப்பில் சூரியனின 
ஈர்ப்பிற்கும் கிர�ங�ளின இயக்�ததிற்கும் 
இ்டையில் முரண இருக்கிறது. இது்்பால 
கூறிக்க�ாண்டை ் ்பா�லாம். இப்்படி பிர்பஞ்ெம் 
முழுைதும் முரண�ள் இருக்கும் ்தன்ம்ய 
கலனின ‘Universality of Contradiction’ எனகிறார். 
அ்தாைது எஙக�ஙகும் முரண�ள் இருக்கினறன 
எனகிறார். இ்தற்கு சில எதிர்ைா்தமும் இருக்கிறது. 
இயற்்�யில் சிலைற்றில் முரண எல்லாம் 
இருப்்பதில்்ல எனறு சில விதிவிலக்கு�ள் 
்ைக்�ப்்படுகினறன. இ்ை கொற்்பமான்ை 
என்ப்தாலும் இயற்்�யில் உள்ை முரண�ளின 
மீது நாம் அவ்ைைைா� �ைனம் கெலுத்தப் 
்்பாைதில்்ல என்ப்தாலும் இ்தற்கு ் மல் இந்த 
்தததுைார்த்த விைா்தததிற்குள் கெல்ல 
்ைணடைாம்.

நாம் �ைனிக்� ் ைணடியது ் மற்கொனனது 
்்பால இயற்்�யில் மடடும் இனறி ெமூ�-
அரசியல் அ்மப்பு�ளிலும் முரண�ள் 
இருக்கினறன என்ப்்தத ்தான. இந்த முரண�ள் 

்தான ெமநி்லயான அ்மப்பு�்ையும் 
்தருகினறன. அ்த்ன ைரலாறு �ாணா்த 
அைவிற்கு மாற்றியும் அ்மக்கினறன.

்சமூக அளமப்புகளில் முரணகள்:

ெமூ� அ்மப்பு�ளுக்குள் உள்ை முரண�ள் 
சிறிது விததியாெமான்ை. உ்தாரணமா� குடும்்ப 
அ்மப்பின ்்தாற்றததின ்்பாது அ்தற்குள் 
ைரும் இரு ்ைறு ்பாலினததிற்கு இ்டையில் 
க்பரும் முரண�ள் இருநதிருக்கும். இனறும் 
இருக்கிறது. ஆனால் இந்த முரண�ள் ்பல்லாணடு 
�ாலமா� ்பல்்ைறு கெயல்்பாடு�ளின மூலம் 
(அடைக்குமு்ற, ்பண்பாடடு மதிப்பு�ள், ஏமாற்று 
்ை்ல என எப்்படிப்்படடை கெயல்்பாடைா�வும் 
இருக்�லாம்) ஒரு ெமநி்லக்கு க�ாணடு 
ைரப்்படடுள்ைது. இனறும் இந்த முர்ண 
�டடுக்குள் ் ைக்� இந்த ெமூ�மானது ்பண்பாடு, 
க�ௌரைம், ஒழுக்�ம் ் ்பானற மதிப்பு�ள், �ற்பு, 
ெடடைங�ள், குடும்்பம் எனற அ்மப்பிற்கு 
க�ாடுக்�ப்்படடுள்ை புனி்த இடைம் ் ்பானறு ்பல 
�ருவி�ளுடைன ் ்பாராடுகிறது. எனன மாதிரியான 
ைரலாற்று உருைாக்�ம் இந்த முரண�்ை 
�டடுக்குள் ் ைக்� உ்தவியது என்ப்்தத ் ்தாைர் 
ஏஙக�ல்ஸ அைரது “குடும்்பம் ,  அரசு , 
்தனிச்கொதது ஆகியைற்றின ் ்தாற்றம்” எனனும் 
நூலில் மி�வும் விரிைா� ் ்பசியிருக்கிறார்.

ஆனால், இன்றய ் ்ததியில் எதிர்மு்னயில் 
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இருக்கும் இனகனாரு முரணில் ெமூ�நீதி, 
சு்தநதிரம், சுயமரியா்்த ்்பானற்ை அ்தன 
எதிர்்பக்� முரணவி்ெயின அை்ைக் 
கூடடிக்க�ாண்டை ்்பாகிறது. இ்தனால் 
குடும்்பம் எனற ெமூ� அ்மப்பு இனறு 
க ந ரு க் � டி நி ் ல க் கு ச்  க ெ ன று 
க�ாணடிருப்்ப்்தயும், புது்மயான அை�ான 
குடும்்பங�ளின உருைாக்�த்்தயும் ்பார்க்கி்றாம்.

இயற்்�யில் இருக்கும் முரண�ளுக்கும், 
மனி்த ெமூ�ததின அரசியல்-ெமூ� அ்மப்பு�ளில் 
உ ள் ை  மு ர ண � ளு க் கு ம்  ் ை று ்ப ா டு 
எனனகைனறால், இயற்்�யில் உள்ை முரணில் 
இரணடு ்பக்� அைவும் உண்மயி்ல்ய 
ெமமா� இருக்கும் ்்பாது ்தான ெமநி்ல்ய 
அது எடடும். ஆனால் ெமூ� அ்மப்பு�ளில் 
இந்த  ெமநி்ல ைனமு்ற மூலமா� , 
அடி்மத்தனம், அடைக்குமு்ற ்்பானற 
க ெ ய ல் ்ப ா டு � ளி ன  மூ ல ம ா � வு ம் 
க�ாணடுைரப்்படும். இ்தனால் ்தான ஆணடைான-
அடி்ம ெமூ�ம், நிலவு்டை்மச் ெமூ�ம் 
்்பானற ெமததுைமற்ற ெமூ� அ்மப்பு�ள் 
எல்லாம் ைரலாற்றில் இருநதிருக்கிறது. ஆனால், 
இது ் ்பானற கெயல்்பாடு�ைால் அந்த முரணின 
்தன்மயும் அைவும் கூடிக்க�ாண்டை கெல்கிறது. 
ஒரு ெமயததில் அது ‘புரடசியா�’ கைடிக்கிறது 
எனகினறனர் மார்க்சியர்�ள். இவ்ைாறு 
ைரி்ெயா� உருைான ெமூ� அ்மப்பு�்ையும், 
அ்தன மு்தன்ம முரண�ளின ்தன்ம்யயும் 

்ைதது கமாத்த ைரலாற்்றயும் ்்தாைர் 
மார்க்ஸ ஆறு பிரிவு�ைா� பிரிக்கிறார் (�ாண� 
்படைம் ) .  இ ்த்னத  ்த ான  ‘ ை ரல ா ற்று 
க்பாருள்மு்தல்ைா்தம்’ (Historical Materialism) 
எனகிறார்.

இவ்ைாறு  இயற்்�  மற்றும்  ெமூ� 
பிர்பஞ்ெததில் ்பல இயக்�ங�ள் இந்த முரணின 
அடிப்்ப்டையில் நி�ழ்கிறது என்பது இயஙகியல் 
்தததுை ்�ாட்பாடடின அடிப்்ப்டை . 
முரண�ளின அடிப்்ப்டையில் ெமூ�த்்தப் 
்பார்ப்்பது ்பல புதிய புரி்தல்�்ை நமக்கு 
க�ாடுக்கும். ஒவ்கைாரு அ்மப்பிலும் உள்ை 
முரண�்ை நாம் சிநதித்தால் ஆச்ெர்யமான 
்பார்்ை ஒனறு நமக்குக் கி்டைக்கும் . 
மார்ச்சியத்்தப் புரிநதுக�ாள்ை்தற்�ான 
அ டி ப் ்ப ் டை  இ ந ்த  மு ர ண � ் ை 
புரிநதுக�ாள்ைதும், முரண�ைா� உல்� 
்பார்க்�ப் ்பைகுைதும் ்தான.

இந்த �டடு்ர முரண�்ைப் ்பற்றிய ஒரு 
அறிமு�த்்த ் ்பாதுமான அைவு ைைஙகியுள்ைது. 
இ்த்ன அடிப்்ப்டையா� ்ைதது எழுந்த 
ைரலாற்று க்பாருள்மு்தல் ைா்தம் ்பற்றியும், 
அதில் மு்தலாளிததுைததின உருைாக்�ம் 
்பற்றியும், இந்த ைரலாற்றில் ்பல்்ைறு பிரிவு�ள் 
இருந்த மு்தன்ம முரண ்பற்றியும் இந்த 
க்தாடைரின அடுத்த �டடு்ரயில் �ாண்்பாம். 
அ்ை மு்தலாளிததுைததில் ைலுதது ைரும் 
‘மானுடை-இயற்்�’ முர்ணப் ்பற்றி புரிநது 
க�ாள்ை நமக்கு உ்தவும்.

கட்டுரையாளர்,  ஐதைாபாத் 
பலகரைககழகத்தில ஆய்வு மாணவைாக 

உளளார்.
haribharathi777@gmail.com

குறிப்புகள்:

[1] Engels, F. (1942). The Origin of Family, 
Private Property and the State. New York: In-
ternational Publishers.

[2] Harvey, D. (2014). Seventeen Contradic-
tions and the End of Capitalism. Profile Books.

[3] Mao, Z. (1966). On Contradictions. In 
Four Essays on Philosophy (pp. 23-78). Foreign 
Language Press.

அதுபவ எதுவும் பெயய முடியலாத சூழலில, 
முைணின் தன்ரமயலால நிகழ்நத பநருக்கடிநிர் 
முறறி அது பமலாதத அரமப்ர�யும், 
நிகழ்ரவயும், இயக்கதரதயும் அடிபயலாடு 
ப�யரதது எறியும்; மலாறறி அரமக்கும்  
(Revolutionary Change). 

www.poovulagu.org | பூவுலகு - செப்டம்பர் 2022 | 35



அணறமயில் நாசா தவளியிடட பிரபஞசத்தின் புறகப்படஙகள் 
தபரும்ளவில் இறணய�்ளத்தில் ஒறறை வாசகத்துடன் இறணத்து 
பகிரபடடன. இம்மாதபரும் பிரபஞசத்தில் பூமியும் மனி�னும் ஒரு 
சிறு துளிய்ளவவ ,இத்�றன பிரம்மாணடத்தின் முன் அவன் �னக்தகன 
கடடிதயழுப்பி றவத்திருக்கும் மூடநம்பிக்றககள், அவனது 
வபராறசகள் உள்ளிடட அறனத்தும் பயனறைறவ.  மானுடறமய 
வநாக்கத்தில் மடடுவம இயஙகும் சமூகத்திடம் அ�ன் இருப்பு எத்�றன 
சிறியது என்பற� உணர்த்தும் வநாக்கத்தில் இக்கூறறு 
புரிந்துதகாள்்ளக்கூடியவ�. ஆனால், இம்மாதபரும் பிரபஞசத்தில் 
�னது இருப்றப கணடுணர்ந்து தகாணட ஒவர உயிரினம் மனி�ன் 
மடடும் �ான் என்று உணரும்வபாவ� மனி�ன் சு�ந்திரமானவனாய் 
�ன் அறனத்து தசயல்களுக்கும் நியாயஙகள் கறபித்துக் தகாள்்ளக்கூடிய 
�குதி தபறைவனாகி விடுகிைான் இல்றலயா. மனி�றனக் காடடிலும் 

இயறறக சக்தி வாய்ந்�து என மனி�ன் 
உணர்ந்துவிடட பின் இயறறகயில் எழும் ஒரு 
சுழிப்பு ஒடடுதமாத்� மானுட இனத்ற�வய 
துறடத்�ழித்துவிடும் என்று அறிந்துதகாணடபின் 
�ன்னுறடய வபராறசகற்ள கீழ்றமகற்ள 
துைந்து அவன் கடறமயுணர்ச்சிவயாடு 
இருப்ப�றகு அவனுக்கு எந்� நிர்பந்�மும் 
இல்்லகயனறாகி விடுகிற்்த.

எதுகைான்ற நிர்ணயிக்கும் 
இடைததில் அைன இல்்லகயனறு 
உணர்ந்த்்பாது இத்த்ன க்பரிய 
மாக்பரும் உயிரியக்�ததில் அைன 
்தன்ன எ்தற்�ா� க்பாறுப்புள்ைைனாய் 
உணர்ைான .  பூமி்ய ் ந ா க்கி 
விைக்கூடிய ஒரு விண�ல் அைன 
ைாழ்நாள் முழுைதும் உணடைாக்கிய 
சி்்தவு�்ை இல்லாமலாக்கிவிடும் 
எனகிற்்பாது அைன எ்தற்�ா� ்தன 
கெயல்�ளுக்�ான க்பாறுப்்்ப ்தன 
்த்லயில் தூக்கிச் சுமக்� ்்பாகிறான. 
் ்ப ர ழி வு � ள்  கு றி த ்த ா ன 
தி்ரப்்படைங�்ைப் ்பார்க்கும்்்பாது 
எல்லாம் எனக்குள் எழும் ்�ள்வி 
இது்தான. கெனற ஆணடின இறுதியில்  
கைளியான "Dont look up" மற்றுகமாரு 
்்பரழிவு குறித்த தி்ரப்்படைம். பூமி்ய 
அழிக்�க்கூடிய அைவிற்கு க்பரிய 
விண�ல்லின ைரு்�்ய அறிவியல் 
பூர்ைமா� �ணடுபிடிக்கும் இரு 
ைானியலாைர்�ள் அ்்த அரசிற்கும் 
ம க் � ளி டை மு ம்  க ்த ரி வி க் � 
மு்னகிறார்�ள். ஆனால், முற்றிலும் 
்த�ைல் நு�ர்வு ெமூ� ை்ல்தைங�ளின 
அ்பரிமி்தமான �டடுக்குள் இருக்கும் 
ெமூ�ததிற்கும் அதி�ார நலனிற்�ா� 
மடடு்ம கெயல்்படும் அரசிடைமும் 
அறிவியல் பூர்ைமான ஒரு உண்ம்ய 
க�ாணடு ்ெர்ப்்ப்தற்கு அைர்�ள் 
ெநதிக்கும் சிக்�ல்�ளும் ,  நவீன 
்ெ்பர்கொ்ெடடியிடைம் ஒரு உண்ம 
க ெ ன று  ் ெ ரு ை ்த ற் கு  அ து 
எப்்படிகயல்லாம் ்பரிணாமம்டைய 
்ைணடிய �டடைாயம் இருக்கிறது 
என்ப்்த இந்த ்படைததில் �ாணலாம். 
மனி்த உணர்வு�ள் அ்னததும் 
நு�ர்வுப் க்பாருைாகிப்்்பான ஒரு 

“Don't look up”   
்ன் அழிலெ கறபலனை 

பெய்யும் மனி்ன்
ோரகஷ் தாோ
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ெமூ�ச் சூைலில் ஒரு உண்ம்ய நி்லநாடடை 
இ ப் ்ப டை த தி ல்  எ தி ர் க� ா ள் ை ப் ்ப டு ம் 
்்பாராடடைங�்ை    ெம�ாலததில் �ாலநி்ல 
மாற்றம்  குறித்தான விழிப்புணர்வு, அ்தற்�ான 
ஏற்பு, அ்்த மறுக்கும் ்தரப்பு, ்மலும் 
ஆராய்ைணடிய �ாரணி�ள் ஆகியைற்றுடைன 
நாம் க்பாறுததிப் ்பார்க்�லாம். இன்றயச் 
சூைலில் � ாலநி்ல மாற்றம்  ்பற்றிய 
விழிப்புணர்்ைக் க�ாணடு ் ெர்ப்்பதில் ெமூ� 
ை்ல்தைங�்ை க்பருமைவில் ொர்நதிருக்கும் 
நி்லயில் நாம் யூகித்தறியா்த எதிர்வி்ைவு�்ை 
அது எற்்படுத்தக்கூடிய ொததியங�்ை 
ஆராய்ைது மி�வும் அைசியமாகிறது.

உணர்வு நுகர்சசி

இனறு நாம் எ்தார்த்த உலகிலிருநது கைகு 
க்தா்லவிற்கு ைநதுவிடடிருக்கி்றாம். ஒரு 
ெராெரி மனி்தனின அனறாடை கெயல்்பாடு�ளில் 
்நரடியான ைாழ்க்்� அனு்பைங�ளிலிருநது 
பிரதி்பலிதது கைளிப்்படும் எதிர்வி்ன�ள்  
இனறு மி�வும் அரிது. நமது புறப்க்பாருட�ளுடைன 
இருந்த உறவு முற்றிலும் அழிநது்்பாய் நமக்�ான 
சுயம் என்பது எ்தன ்மலும் பிரதி்பலிதது 
உ்ரயாடைாமல் ெமூ� ை்ல்தைததின 
மா்ய�ைால் �டடை்மக்�ப்்படுகிறது. நம் 
உணர்வு கைளிப்்பாடு�ள் அ்னததும் அ்தனால் 
தீர்மானிக்�ப்்படுகினறன. எந்த வி்த �ாரண 
�ாரியங�ளும் இல்லாமல் அ்னைரும் ஒ்ர 
கெய்ல ந�கலடுத்த்படி இருக்கி்றாம். 
அகமரிக்�ாவில் இருக்கும் யா்ரா ஒருைர் ஏ்்தா 
ஒரு ்பாடடிற்கு ் ்பாடும் ஒரு ரீல்்ஸை 
எ ண ணி ல டை ங � ா ்த  ம க் � ள் 
பி ர தி க ய டு த து க் 
க�ாணடிருக்கிறார்�ள். எந்த வி்த 
அர்த்தத்்ததும் ்தாஙகி நிற்�ாமல் அது 
கெய்ய்படுைது ஒன்ற  அ்தன 
இருப்பிற்கு அர்த்தமாகியிருக்கிறது. 
நம்்ம நாம் ஒரு ்தனி சுயமா� 
அ்டையாைம் �ாண முடிைதில்்ல. 
உ்தாரணமா� க்பரும் துன்பததில் 
இருக்கும் ஒருைர் ்தான துயரததில் 
இ ரு ப் ்ப ்த ா �   ஒ ரு  ்ப தி வி ல் 
கைளிப்்படுததிய  பின  ைரும் 
அனு்தா்பங�்ை ்படித்தபினன்ர 
்தனது துன்பத்்த உணர்நது �ணணீர் 
விடுகிறார். உணர்்தல் ்பகிர்்தல் எனகிற 
சுைற்சி மாறி மு்தலில் ்பகிர்்தல் அ்தன 

ைழியா� ்தன்ன உணர்்தல் எனகிற ை்�யில் 
மாற்றம் அ்டைநதிருக்கிறது நம் சுயம். பிறர் 
நம்்ம உணர்ை்தன மூலம் நம்்ம நாம் 
உணர்கி்றாம்.எந்த ்பயணமும் கெல்லாமல் எந்த 
நாடடிற்கும் ் ்பா�ாமல் இருந்த இடைததிலிருந்்த 
உல�ம் முழுதும் சுற்றிய உணர்்ை அ்னதது 
உணவு ை்��்ையும் ொப்பிடடை நி்ற்ை 
ந ம் ம ா ல்  அ்டை ந துவிடை  முடிகி ற து . 
எ்தார்த்தததுடைன எந்த இணக்�மும் இல்லாமல் 
அ்்த விடடு கைளி்யறா்த ை்�யில் நிஜ 
அனு்பைங�்ை ஒத்த பிரதியனு்பைங�ைால் 
நி்றை்டைநதுவிடுகி்றாம். நமக்குத ் ்த்ையான 
வீடி்யாக்�்ை ்த�ைல்�்ை நமக்கு 
ைைஙகிக்க�ாணடிருப்்ப்்த இந்த ெமூ� 
ை்ல்தைங�ளின ் ை்ல.

இனறு ெமூ� ை்ல்தைததில் ஒரு உண்ம 
்பகிரப்்படுகிறது எனறால் அது அந்த உண்மயின 
நிரூ்பனத்தன்மக்�ா� அல்லாமல் அ்்த 
நு�ரப்்படும் சுைாரசியததிற்�ா� மடடு்மயா� 

இன்று நலாம் எதலாரதத உ்கிலிருநது பவகு 
பதலார்விறகு வநதுவிடடிருக்கிபறலாம். ஒரு 
ெைலாெரி மனிதனின் அன்றலாை பெயல�லாடுகளில 
பநைடியலான வலாழ்க்ரக அனு�வங்களிலிருநது 
பிைதி�லிதது பவளிப்�டும் எதிரவிரனகள்  இன்று 
மிகவும் அரிது.
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்பகிரப்்படுகிறது. இந்தப் ்படைததில் நாம் �ாணும் 
இத்த்�ய ெமூ�ததில் அக்�்றக�ாணடை 
ஆய்ைாைர்�ள்  உணர்ச்சிப்பூர்ைமா � 
உண்ம்யப் ் ்பசும் ் ்பாது அது �ாரணங�ள் 
இல்ல ா ம ல்  ் � லி க்்�  க ்ப ா ருை ா � 
மாற்றப்்படுகிறது. அ்தன உண்மத்தன்ம்ய 
மக்�ள் விமர்சிப்்ப்தற்கு மாறா� அ்்த 
்்பசிய்்பாது ஒருைரின மு�ம் எவ்ைைவு 
ந்�ச்சு்ையா� இருந்தக்தன்ப்்த அஙகு 
்்பசுக்பாருைாகிறது. உல�ம் அழியப்்்பாகிறது 
எனகிற அறிவியல் உண்ம்ய உணர்நது 
க�ாள்ை நமக்கு ்த�ைல்�ள் மடடு்ம 
்்பாதுமான்தா� இல்்ல. மாறா� அ்்த ஒரு 
்பாப் ்பாடை�்ர க�ாணடு மி� உருக்�மான 
ைரி�ைால் ்பாடைலா� அ்மதது. அ்்த 
ஒ ளி ்ப ர ப் பி  ் ெ ா � ம ய ம ா ன  ஒ ரு 
உணர்கைழுச்சி�்ை மக்�ளிடைம் எழுப்பிய 
பினன்ர ்தனக்�ான ஆ்தர்ை க்பற முடிகிறது 
அந்த ஆராய்ச்சியாைர்�ைால் . இந்த �டடைததில் 
்படைம் ்தைரவிடடை அல்லது அது கெனறு 
உணரா்த உண்ம எனனகைனறால் அப்்படி 
உணரப்்படும் ஒரு உண்ம மக்�ளுக்கு ஒரு 
நு�ர்வு க்பாருள் மடடு்ம. அ்தன உண்ம 
அைர்�ளுக்கு முக்கியமல்ல அது அளிக்கும் துயர 

்பாை்ன்தான அைர்�ளுக்கு ்ைணடும்.பூமி 
அழியப்்்பாகும் ்்பாது ஒடடு கமாத்த 
மானுடைமும் ்�்�ார்தது இ்ணநது நிற்கும் 
மி்�யுணர்வு அளிக்கும் கிைர்ச்சி மடடு்ம. 
அனறாடைங�ளில் ெலிதது ஒரு க்பரு உணர்ச்சி 
கைடிப்புக்கு �ாததிருக்கும் ெலிப்்பான மக்�ளுக்கு 
அது்தான ் ்த்ை.

இ்்த ் ்பாக்்� �ாலநி்ல மாற்றம் குறித்தான 
கைகுென ஊடை�ங�ள், ்பததிரி்� நிறுைனங�ளில் 
நாம் ்பார்க்� முடியும். க்பருகைள்ைங�ள், புயல், 
நிலச்ெரிவு�ள் என ்்பரிடைர் �ாலங�ளில் 
மடடு்ம �ாலநி்ல க்தாடைர்்பான கெய்தி�்ை 
அப்்்பா்்தய சூைலில் நு�ர்வுப் க்பாருைா� 
அ்்தப் ்்பசுகினறன. �ாலநி்ல மாற்றததின 
பினனிருக்கும் �ாரணங�ள், அ்தன வி்ைவு�ள் 
்்பரிடைர்�ளுக்கு பிந்்தய நி்ல என 
்மற்க�ாணடு எ்்தப்்பற்றியும் அ்ை அக்�்ற 
க�ாள்ைதில்்ல. இத்த்�ய ்்பரிடைர்�ளின 
்்பாது அ்தன மூலமா� மனி்தாபிமான 
உணர்கைழுச்சி�்ை ைைஙகுை்்த அைற்றின 
்நாக்�ம்.

மி்�யான உணர்கைழுச்சி�்ை ைைஙகி 
ைைஙகி ஒரு �டடைததில் ஒரு பிரச்ெ்ன 
குறித்தான நமது உணர்வு�ள் மழுங�டிக்�ப்்படடு 
விடுகினறன. ஒரு குறிபிடடை �ாலததிற்கு ்மல் 
அது நமது �ைனத்்த ஈர்க்� முடிைதில்்ல. 
அது ் மலதி�மான ஒரு திடுக்கிடைலுடைன நம்்ம 
ைநது ்ெர்ந்தால் ஒழிய அது நம்்ம 
சுைாரசியப்்படுததுைதில்்ல.

இன்றச் சூைலில் �ாலநி்ல மாற்றம் 
குறித்தான விழிப்புணர்்ை ெரியான ை்�யில் 
்ெர்ப்்ப்தற்கு ்மற்�ததிய நாடு�ள்  இ்தழியல் 
து் றயில்  ்ப ல் ்ைறு  ைழிை்� �்ை 
்மற்க�ாணடு ைருகிறது. கெய்தி ைைஙகும் 
மு்ற, அதில் ்பயன்படுத்தப்்படும் கமாழி, 
ஒவ்கைாரு கமாழியிலும் சூைலியல்  க்தாடைர்்பான 
கொற்�்ை உ்ப்யாகிப்்பது எனப் ்பல்்ைறு 
ை்�யில் முயற்சி�ள் ் மற்க�ாள்ைப் ்படுகினறன. 
சூைலுக்கு க்பரும் முக்கியததுைம் ைைங�ப்்படடை 
்தமிழ்ப் ்பண்பாடடில் இனறு கமாழியியல் 
ரி தி ய ா �  மி � ச்  சி ல  மு ய ற் சி � ் ை 
்மற்க�ாள்ைப்்படடிருக்கினறன.

மனி்த இையம டபரி�து.

அழிவு ்பற்றிய சிந்த்ன�ள் மனி்தனுக்கு 
இ ய ல் ்ப ா � ் ை  ஒ ரு  � ற் ்ப ் ன 

38 |  பூவுலகு - செப்டம்பர் 2022 | www.poovulagu.org 



வி்ையாடடு்்பால்தான. ்்பரிடைர்�்ைப் 
்ப ற் றி ய  ்ப டை ங � ள்  க ்ப ரு ம ை வி ல் 
ரசிக்�ப்்படுை்தற்�ான �ாரணமும் இது்தான. 
ஆனால், மனி்தனின இந்த விசிததிர �ற்்ப்னக்குத 
தீனி ்்பாடும் இத்த்�ய ்படைங�ள் கெய்ைது 
முன்்ப கொனனது்்பால் நம்்ம விடை இயற்்� 
க்பரியது எனறு அ்தனிடைம் ெரண்டையும் 
மனப்்்பாக்்� உணடைாக்கி நம்்ம நம் 
க்பாறுப்பு�ளில் இருநது விடுவிப்்ப்்தயாகும். 
்படைததில் ஒரிரு கநாடி�்ை ைரும் ஒரு �ாடசி 
இ்தற்கு ெரியான உ்தாரணமாகும். பூமி 
அழியப்்்பாகும் இறுதி நாளில் உைச்்ொர்்ை 
்்பாக்� மக்�ள் ஒனறு கூடி நிர்ைாணமா� 
்�ளிக்்��ளில் ஈடு்படுகிறார்�ள். மற்கறாரு 
்பக்�ம் நம் உல�ம் அழியும் ்தருணததில் நாம் 
கெய்ய ் ைணடியக்தல்லாம் நம் நண்பர்�ளுடைனும் 
நம் குடும்்பததுடைனும் ஒரு நல்ல இரவுண்ை 
ொப்பிடடு மகிழ்ந்தைா்ற உயிரிைப்்பது ்தான. 
இத ்த்�யப்  ்படைங�ளில்  இறுதியா � 
�ாடடைப்்படும் ஒடடுகமாத்தமான அழிவு 
அ்னைருக்கும் ெமமான ஒனறு ைைங�ப்்படும் 
எனனும் �ற்பி்தத்்த நமக்கு அளிக்கிறது. 

�ாலநி்ல மாற்றம் ஒவ்கைாரு ெமூ� 
்படிநி்ல�ளில் இருக்கும் மக்�ளின இயஙகுச் 
சூைலுடைன ஒனறி்ணநது அைர்�ளின 
ஒடுக்குமு்ற�ளின ்பக்�  வி்ைைாய் 
கெயல்்படைக்கூடியது. அ்தனால் ்தான அ்்த நாம் 
அ்னைருக்குமான ஒற்்ற அழிவு எனகிற 
அர்த்தததில் ் ்பெமுடியாது. விைொயம் அழிநது 
நிலமிைநது நிற்கும் மக்�ள் ஒருபுறம் எனறால் 
மீனைர்�ள் கூடடைம் கூடடைமா� இடைப்க்பயர்வுக்கு 
உள்ைாகுைது மறு்பக்�ம். ந�ரததில் ைாழும் 
ஒருைரும் அைரது ் ை்லைாய்ப்பு ்பறி்்பாைது. 
இதில் அ்னைருக்குமான ெமமான அழிவும் 
அ்தன மூலம் எழும் மனி்தாபிமான உணர்வு 
ஒடுக்கும் ெமூ்தாயததிற்கு ்ைணடுமானால் 
உைப்்பா� இருக்�லாம். இ்்த எல்லாம் 
உணர்ை்தற்கு எந்த விண�ல்லும் பூமி்ய ் நாக்கி 
ைர்ைணடியதில்்ல. ்தற்ெமயம் நாம் இருப்்ப்்த 
சீரழிவின விளிம்பில் ்தான. மாக்பரும் அழி்ை 
�ற்்ப்னயில் ்பார்ததுப் ்பார்தது நாம் நம் 
�ணமுன அழிநதுக�ாணடிருப்்ப்்த உணர 
மறுக்கி்றாம். மீணடும் மீணடும் இயற்்� 
மனி்த்னக் �ாடடிலும் ்பனமடைஙகு க்பரியது 
எனறு கொல்லு்்பாது நாம் கெய்ைது எனன? 
மனி்தனின எத்த்ன அநநியாயங�ளுக்கு 
பிறகும் பூமி ்தன்ன சீர்கெய்துக�ாள்ை 
முடிகைடுத்தால் அது மனி்தனின இருப்்்ப 
அழிததுவிடும் என்ப்்தயா? பூமியின நலனுக்�ா� 
்தன ஒடடுகமாத்த இருப்்்ப்ய மனி்தன 
தியா�ம் கெய்யும் �ற்்ப்னயில் ைாழ்நது 
க�ாணடிருக்கிறான. ஆனால், நாம் கொல்ல 
்ைணடியது உயிரியல் ்பரிணாமததில்  மி�வும் 
்மம்்படடை பிரஞ்்�ப்பூர்ைமான ஒரு 
உ யி ரி ன த தி ன  ் � யி ல்  இ ந ்த  பூ மி 
ைெப்்படடிருக்கிறது. அது ்தன நலனிற்�ா� 
எத்த்ன அழி்ையும் ொததியப்்படுத்தக்கூடியது. 
்தான நு�ர்நது நி்றை்டைய அது ்தன்ன்ய 
அழிததுக்க�ாள்ளும் �ற்்ப்ன�ளுடைன 
வி்ையாடைக்கூடியது. அது பூமி்யக் �ாடடிலும் 
்ப ல மடைஙகு  அழி்ை  உணடை ா க் கு ம் 
திறனக�ாணடைது. பூமி அல்ல நாம் ்தான அ்்த 
விடை ்பல மடைஙகு க்பரியைர்�ள். அ்்த 
ஏற்றுக்க�ாணடு நம் க்பாறுப்பு�ளிலிருநது 
விடு்படைாமல் நம் கெயல்�ளுக்கு நாம் முழு 
க ்ப ா று ப் ்்ப யு ம்  ஏ ற் று க் க� ா ள் ை ் ்த 
்மற்க�ாணடு உத்ை�மிக்� கெயல்�ளுக்கு 
ைழிைகுக்கும்.

rakki.camus.gmail.com
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்கோலநிறல மாறைத்ற� எதிர்தகாள்்ள வ�சிய அ்ளவில் 
தீ ர் ம ானி க் க ப் ப ட ட  இ ந் தி ய ாவின்  ப ங களி ப் பு 
தசயல்திடடத்ற�(NDC) ஐக்கிய நாடுகள் சறபயின் 
காலநிறல மாறைத்திறகான அறமப்பிறகு(UNFCC) 
இந்திஒய அரசு அனுப்பியுள்்ளது. 

03.08.2022 அனறு  பிர்தமர் திரு ந்ரநதிர 
்மாடி ்த்ல்மயில் ந்டைக்பற்ற  ஒனறிய 
அ்மச்ெர்ைக்  கூடடைததில் இ்தற்�ான 
ஒப்பு்தல் ைைங�ப்்படடைது. ்பாரீஸ ஒப்்பந்தததில் 
ஏற்�ப்்படடைது ்்பால், �ாலநி்ல மாற்றததின 
அச்சுறுத்தலுக்கு உல�ைாவிய நடைைடிக்்�்ய 
ைலுப்்படுததுை்்த ்நாக்கிய இநதியாவின 
்பங�ளிப்்்ப விரிவு்படுததும் ை்�யில் இந்த 
்்தசிய அைவில் தீர்மானிக்�ப்்படடை ்பங�ளிப்பு 
கெயல்திடடைம் உருைாக்�ப்்படடுள்ை்தா� 

ஒனறிய அரசின சுற்றுச்சூைல், ைனம் மற்றும் 
�ாலநி்ல மாற்றததிற்�ான அ்மச்ெ�ம் 
கைளியிடடுள்ை  க ெய்திக்  குறிப்பில் 
க்தரிவிக்�ப்்படடிருந்தது.

புதுப்பிக்�ப்்படடை இந்த NDC-யானது பிர்தமர் 
்மாடி �டைந்த ஆணடு கிைாஸ்�ாவில் நடைந்த 
�ாலநி்ல மாற்றததிற்�ான ஐக்கிய நாடு�ள் 
ெ்்பயின உச்சி மாநாடடில் கூறிய ்பஞ்ொமிர்்தக் 
க � ா ள் ்� � ் ை  ஒ ட டி ் ய 
உருைாக்�ப்்படடுள்ைது.

இநதியா �டைந்த 2015ம் ஆணடு அக்்டைா்பரில் 
்தனது மு்தல் NDC -்ய ஐ.நா. ெ்்பயிடைம் 
அளித்தது. எடடு இலக்கு�்ை உள்ைடைக்கிய 
அந்த NDC-யில்  2030-ஆம் ஆணடுக்குள் 
ஒடடுகமாத்த உள்நாடடு உற்்பததியில் �ார்்பனின 

காலநிலல மாற்றத்ல் எதிரபகாளெ்றகானை 
இந்தியாவின் புதிய பெயல்திட்டம்

ெதீஷ் ச�ட்சுமணன்
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ொர்்்ப 30%-33% ை்ர கு்றப்்்பாம் எனக் 
கூறப்்படடிருந்தது. ்தற்்்பாது புதுப்பிக்�ப்்படடை 
NDCயில் �ார்்பனின ொர்்்ப  45% கு்றப்்்பாம் 
எனவும் 2030-ஆம் ஆணடுக்குள் இநதியாவுக்குத 
்்த்ைப்்படும் எரிெக்தித ்்த்ையில் 50% 
புதுப்பிக்�த்தக்� எரிெக்தி மூலம் க்பறப்்படும் 
எனவும் க்தரிவிக்�ப்்படடுள்ைது. முந்்தய ND-
Cயில் இது 40 விழுக்�ாடைா� இருந்தது.

்மலும் �ாலநி்ல மாற்றத்்த எதிர்ததுப் 
்்பாராடை இநதியாவின ்பாரம்்பரியம் மற்றும் 
இயற்்� ைைப்்பாது�ாப்பின மதிப்பீடு�ள் 
ஆகியைற்்ற அடிப்்ப்டையா�க் க�ாணடை 
ஆ்ராக்கியமான மற்றும் ைைஙகுனறா ைாழ்க்்� 
மு்ற்ய ்பரப்பும் ை்�யில் LIFE( ‘Lifestyle for 
Environment’) எனப்்படும் மக்�ள் பிரச்ொர 
இய க் � ம்  க ்த ாடைங � ப் ்படும்  எனறும் 
பு து ப் பி க் � ப் ்ப ட டை  N D C யி ல் 
க்தரிவிக்�ப்்படடுள்ைது.

இப்புதிய NDC �ாலநி்ல மாற்றத்்த 
எதிர்ததுப் ்்பாராடுை்தற்கு குடிமக்�்ை 
்மயப்்படுததிய அணுகுமு்ற்ய ்�யாைப் 
்்பாை்தா�வும் இநதியா்ை மாெற்ற ஆற்றல் 
மாற்றத்்த ்ந ாக்கி ைழி�ாடடுை்்த 
இலக் � ா �வும்  க � ாணடுள்ை்த ா �வும் 
கூறப்்படடுள்ைது.

இது க்தாடைர்்பா� அரசு கைளியிடடுள்ை 
கெய்திக் குறிப்பின்படி இந்த புதுப்பிக்�ப்்படடை 
NDC ஆனது பிர்தமர் ்மாடி �டைந்த ஆணடு 
கிை ாஸ ்� ாவில்  ந டை ந ்த  � ா ல நி்ல 
மாற்றததிற்�ான ஐக்கிய நாடு�ள் ெ்்பயின உச்சி 
மாநாடடில் கூறிய ்பஞ்ொமிர்்தக் க�ாள்்��்ை 
ஒடடி்ய அ்மக்�ப்்படிருந்தாலும் ”2030-ஆம் 
ஆணடில் புதுப்பிக்�த்தக்� எரிெக்தித திற்ன 
500 கி�ாைாடடைா� இநதியா அதி�ரிக்கும்” 
மற்றும் ”இநதியா ்தனது �ார்்பன உமிழ்வில் 1 

பில்லியன டைன அை்ைக் கு்றக்கும்” எனகிற 
பிர்தமர் ்மாடியின அறிவிப்பு புதிய NDCயில் 
இடைம்க்பறவில்்ல. இது 2070ம் ஆணடில் 
இநதியா பூஜ்ய உமிழ்்ை அ்டையும் எனகிற 
இலக்்� �டு்மயா�ப் ்பாதிக்கும் என சில 
� ா ல நி ் ல  ஆ ய் ை ா ை ர் � ள்  � ரு த து 
க்தரிவிததுள்ைனர்.

”இநதியாவின ்தற்்்பா்்தய புதுப்பிக்�த்தக்� 
ஆற்றல் இலக்கு என்பது 2030ம் ஆணடிற்குள் 
175GW ஆ� உள்ைது. 2070ம் ஆணடுக்கு பூஜ்ய 
உமிழ்்ை அ்டைய ்ைணடுமானால் 2030 
ை்ரயில் குறுகிய �ாலததில் அ்டையக் கூடிய 
திடடைங�்ை ைகுக்� ்ைணடும்” என IEEFA 
அ்மப்்்பச் ்ெர்ந்த ஆற்றல் க்பாருைா்தார 
நிபுணர் விபுதி �ார்க் க்தரிவிததுள்ைார்.

இநதியாவின புதுப்பிக்�ப்்படடை NDC-யானது 
நாடடின ைைர்ச்சிப்்பா்்த�ளில் �ரியமிலைாயு 
கைளி்யற்றங�்ை கு்றக்� உ்தவும் எனறும் 
இது நாடடின நலன�்ை ்பாது�ாப்்ப்்தாடு, 
அ்தன எதிர்�ால ைைர்ச்சித ்்த்ை�ளுக்கும் 
்பாது�ாப்்்ப அளிக்கும் என ஒனறிய அரசு 
க்தரிவிததுள்ைது.

புதுப்பிக்கப்படட 
NDC-ஐ பதிவிைக்கம் தசய்ய
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மயிபல மயிபல 
இ்றகுபபாடு 

ஜீரயா டாமின்

மு�லாளித்துவ உறபத்தி முறைவய இஙகு எல்லா 
சூழல் தீஙகுகளுக்கும் மு�ன்றமயான காரணமாக 
இருக்கிைது. இதிலிருந்து தவளிவயறுவது நாம் பிறழத்திருக்க 
முன்நிப ந் �றனய ா க  உள்்ள  நிறலயில்  பல 
சூழலியலா்ளர்கள்கூட சூழல் பிரச்சிறனகளுக்கானத் 
தீர்வுகற்ள, மு�லாளிய அறமப்புக்கு உள்வ்ளவய 
வ�டுகின்ைனர். இந்� உறபத்தியறமப்றப மாறறியறமப்பது 
குறித்து வபசுவ�றவக பலரிடமும் அச்சமும் �யக்கமும் 
இருப்பற�ப் பார்க்க முடிகிைது.

ைரலாற்றில் க்பாருள் உற்்பததியானது 
்பல்்ைறு �ால்�டடைங�ளில் க்தாடைர்நது 

்பல்்ைறு மாற்றங�்ை அ்டைநது ைநதிருக்கிறது. 
மு்தலாளிய அ்மப்பு்மகூடை அது உருப்க்பற்ற 
நாள் மு்தலாய் இனறு ை்ரயிலும் க்தாடைர்நது 
மாறிக்க�ாண்டை ைநதிருக்கிறது. ஒவ்கைாரு 
மாற்றங�ளும் அ்த்ன இனனும் இறுகிய 
அ்மப்்பா� நி்ல நிறுததியிருக்கினறன 
என்ப்்த மறுப்்ப்தற்கில்்ல. எனினும் இந்த 
இறுகிய அ்மப்பில் உ்டைப்்்ப ஏற்்படுததும் 
சிந்த்ன�்ை முனகனடுக்� ்ைணடியது 
இன்றய சூைலில் அததியாைசியமான்தா� 
இருக்கிறது. இ்தற்கு மாற்றா�, மு்தலாளிய 
அ்மப்புக்குள்்ையான தீர்வு�ள்  எவ்வி்த 
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ஈவிரக்�மற்ற ஒரு க�ாள்்ைக்�ாரனிடைம் 
க� ாள்்ை்ய நிறுத்த  இ்றஞ்சுைது 
்்பானற்தா�வும் ்்த்ைப்்படும் வி்ை்ை 
உருைாக்� இயலா்த்தா�வு்ம இருக்கும்.

இந்த மு்தலாளிததுை உற்்பததி மு்ற்ய 
அப்்படி்ய ்பாது�ாததுக்க�ாண்டை உமிழ்்ைக் 
�டடுப்்படுத்தமுடியுகமனற நம்பிக்்�யில் 
இ ங கு  ்ப ல் ்ை று  ை ழி மு ் ற � ள் 
முனகமாழியப்்படடு ்பயன்பாடடிலும் 
இருக்கினறன. அைற்றின ொ்த� ்பா்த�ங�்ை 
நாம் இஙகு சுருக்�மா�ப் ்பார்ப்்்பாம். உமிழ்்ைக் 
கு்றக்கும் ைழிமு்ற�ளில் மு்தன்மயான்தா�க் 
கு்றைான ஆற்ற்லப் ்பயன்படுததுைதும், 
இரணடைாை்தா� புதுப்பிக்�த்தக்� ஆற்றலுக்கு 
மாறுைதும் மூனறாை்தா�  ஒவ்கைாரு 
உமிழ்வுக்கும் அ்தற்்�ற்ற்படி ைரிவிதிப்்பதும் 
�ருததில் க�ாள்ைப்்படுகினறன. இந்த 
நடைைடிக்்��ள் ஆற்ற்லக் கு்றைா� 
்பயன்படுததும் க்தாழில் நுட்பங�ளுக்கு மாற 
நிறுைனங�்ைத தூணடும் எனறு நம்்பப்்படுகிறது. 
இைற்றில் ்பசு்மயில்ல ைாயுக்�ளின உமிழ்வு 
மடடு்ம �ருததில் க�ாள்ைப்்படுகிறது 
என்ப்்தயும் க்பாருட�ளின உற்்பததி மு்தல் 
�ழிவு நீக்�ம் ை்ரயிலான ்ைறு  எந்தப் 
்படிநி்லயிலுமான மற்ற சூைல் ்தாக்�ங�ள் 
்்பானற்ை - உ்தாரணமா� ஒரு க்தாழிற்ொ்ல 
�ழிவுநீ்ர நீர்நி்லயில் �லப்்பது – க்தாழிலாைர் 
நலன – நு�ர்்ைார் நலன ் ்பானற்ை �ருததில் 
க�ாள்ைப்்படைவில்்ல என்ப்்தக் �ைனததில் 
க�ாள்ை்ைணடும்.

்சடெ விதிமுளறகள் மூலம் மோசுகளைக கடடுப்படுத்தல் 
(Command and control regulations)

இது மி�வும் ்பை்மயான மர்பான 
�டடுப்்பாடைாகும். இ்தன்படி ஒவ்கைாரு ைணி� 
நடைைடிக்்��ளுக்கும் அ்ை ்பயன்படுததும் 
க்தாழில்நுட்பங�ள், கைளியிடும் �ழிவு�ள் 
்்பானறைற்றுக்குப் ்பல்்ைறு �டடுப்்பாடு�ள் 
விதிக்�ப்்படுகினறன. உ்தாரணமா� ஒரு 
அனல்மின நி்லயத்்த எடுததுக்க�ாணடைால் 
அதிலிருநது கைளி்யறும் �ந்த� ் டை ஆக்்ெடு, 
்நடரஜன ்டை ஆக்்ெடு, நுணது�ள்�ள், 
்பா்தரெம் ்்பானற்ை ஒவ்கைானறும் 
குறிப்பிடடை அைவீடு�ளுக்குள் இருக்� 
்ைணடுகமனறு மாசுக்�டடுப்்பாடு விதிமு்ற�ள் 
கெ ால்கினறன .  அ்்தப்்்ப ானறு ஒரு 
அ ணு வு ் ல யி லி ரு ந து  க ை ளி ் ய று ம் 
� தி ரி ய க் � மு ம்  க ை வ் ்ை று 
க்தாழிற்ொ்ல�ளிலிருநது கைளி்யறும் 
ம ா சு � ளு ம்  வி தி � ளி ன  மூ ல ம் 
�டடுப்்படுத்தப்்படுகினறன. அரசு இயக்கும் 
அனல்மின ன நி்லயங�ளி்ல்ய இ்ை 
துளியும் மதிக்�ப்்படுைதில்்ல என்பதிலிருநது 
இலா்பம் மடடு்ம குறிக்்�ாைா�க்க�ாணடை 
்தனியார் நிறுைனங�ள் எப்்படி இ்்தக் 
்�க்க�ாள்ளும் என்ப்்தச் கொல்ல 
்ைணடியதில்்ல. க்பரும்்பாலான எல்லா 

ந ா டு � ளி லு ம்  க ்த ா ழி ற் ெ ா ் ல 
கெயல்்பாடு�ள் இந்த மு்றயி்ல்ய 
�ண�ாணிக்�ப்்படுகினறன.

மோனி�ஙகள் (Incentives)

சூைலுக்கு இ்ெைான உற்்பததி 
அல்லது க்தாழில்நுட்பங�ளுக்கு அதி� 
மானியம் க�ாடுப்்பதும் மர்பான ெந்்த 
ொரா்த ஒரு உமிழ்வுக் �டடுப்்பாடு 
ந்டைமு்றயாகும் .  இநதியாவில் 
புதுப்பிக்�த்தக்� மினொர உற்்பததிக்கு 
மானியங�ள் ைைஙகுை்்த இ்தற்கு 
உ்த ா ரணமா�க்  க� ாள்ைலாம் . 

இங்கு அைசு குறிப்பிடை அைவி்லான 
உமிழ்வுக்கலான அனுமதிரய இ்வெமலாகபவலா 
அல்து குறிப்பிடை பதலாரகக்பகலா அல்து 
ஏ்ததின் மூ்பமலா நிறுவனங்களுக்கு 
வழங்குகிறது. 
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எனன்தான மானியங�ள் ைைங�ப்்படடைாலும் 
ஏற்க�ன்ை ்பயன்பாடடிலிருக்கும் க்தாழில் 
நுட்பத்்த ்�விடடு புதிய மு்தலீடடில் 
சூைலுக்கு இ்ெைான க்தாழில்நுட்பங�ளில் 
ஈடு்படுைது ந்டைமு்றயில் ொததியமாைதில்்ல. 
உ ்த ா ர ண ம ா �  க ந கி ழி  ்த ் டை 
கெய்யப்்படைா்தை்ரயில் அ்தற்�ான மாற்றுத 
க்தாழிலுக்குக் க�ாடுக்�ப்்படும் மானியத்தால்  
கநகிழி உற்்பததிக் கு்றயப்்்பாைதில்்ல.

 கோர்பன வரிவிதிப்பு (Carbon Tax)

இ்தன்படி ஒரு நிறுைனம் உமிழும் ஒவ்கைாரு 
கமடரிக் டைன ்பசு்ம இல்ல ைாயுவுக்கும் ஒரு 
குறிப்பிடடை க்தா்� ைரி / �டடைணம் அரசுக்கு 
கெலுத்த ்ைணடும். �டு்மயான ஒரு 
�டடைணத்்த நிர்ணயிப்்ப்தனமூலம் ஒவ்கைாரு 
நிறுைனமும் ஆற்றல் ்பயன்பாட்டைக் 
கு்றப்்ப்தற்�ான அல்லது உமிழ்வு கு்றைான 
க்தாழில்நுட்பங�்ை ்நாக்கி ந�ர்ை்தற்�ான 
ைாய்ப்பு ஏற்்படும் எனறு நம்்பப்்படுகிறது. இஙகு 
உமிழ்வுக்கு  உ ச் ெை ரம்பு �ள்  எதுவும் 
நிர்ணயிக்�ப்்படுைதில்்ல. அ்தாைது எவ்ைைவு 
அதி�ம் உமிழ்வு இருக்கிற்்தா அவ்ைைவு 
அதி � ம ா �  � ா ர் ்பன  ை ரி  க ெலு த ்த 
்ைணடியதிருக்கும். அவ்ைைவு்தான.

ஒரு குறிப்பிடடை நிறுைனததுக்கு உமிழ்்ைக் 
கு்றப்்ப்்தவிடை �ார்்பன ைரி கெலுததுைது 
கெலவு கு்றைான்தா� இருக்�லாம். அப்்படி 
இருக்கும்்்பாது இஙகு எதிர்்பார்க்�ப்்படும் 
நல்வி்ைவு�ள் எதுவும்  உண்மயில் 
நி�ழ்ைதில்்ல .  க்பருநிறுைனங�ளுக்கு 
ைாலாடடும் -  க்பருநிறுைனங�ைால் 
ைைர்க்�ப்்படும் அரசு�ள் இருக்கும்்்பாது இந்த 
நி்ல்ய ஏற்்படை அதி� ைாய்ப்பிருக்கிறது. 
அரசு�்ை, நியாயமற்ற மி�க்கு்றைான 
�ார்்பன ைரி்ய நிர்ணயிக்�ச் கெய்ை்தன மூலம் 
க்பருநிறுைனங�ள் ்தங�ள் உமிழ்்ை 
ைைக்�ம்்்பாலத க்தாடைரலாம். அகமரிக்�ா, 
ஐ்ராப்பிய யூனியன, சீனா ்்பானற ்பல 
நாடு�ளில் இத்த்�ய ைரிவிதிப்பு அமலில் 
இருக்கிறது .  ஒப்பீடடைைவில் அடுததுப் 
்ப ா ர் க் �விருக்கும்  ‘ ை ர ம்பு க்குட்படடை 
ைணி� ’ த்்தவிடை  சூைல் ரீதியில்  இது 
்பயனளிப்்ப்தா� அறியப்்படுகிறது.

வரம்புககுடபடெ வர்த்தகம் (Cap and trade)

இ்தன்படி ஒவ்கைாரு நிறுைனததுக்கும் 
அ்தன உமிழ்வுக்கு  ஒரு  உ ச் ெை ரம்பு 
நிர்ணயிக்�ப்்படும். அந்த உச்ெைரம்புக்குள் 
இ ரு ப் ்ப து ் ்ப ா ன று  அ து  ்த ன து 
க்தாழில்நுட்பங�்ையும் கெயல்்பாடு�்ையும் 
ைடிை்மததுக் க�ாள்ைலாம். இது ஏரக்கு்றய 
உமிழ்ை்தற்�ான அனுமதி ் ்பானற்்த. கு்றைா� 
உமிழும் நிறுைனங�ள் ்தாம் ் ெமித்த புள்ளி�்ை 
அதி�ம் உமிழும் நிறுைனங�ளுக்கு விற்றுக் 
க�ாள்ைலாம். அ்தாைது அதி�ம் உமிழும் ஒரு 
நிறுைனம் இயல்பி்ல்ய (விதிக்�ப்்படடை 
உச்ெைரம்்்பவிடைக்) கு்றைா� உமிழும் ஒரு 
நிறுைனததிடைமிருநது அது ்ெமித்த �ார்்பன 
உமிழ்வுப் புள்ளி�்ைக் �டைனக்பற்று ்தனக்கு 
்ப ய ன ்ப டு த தி க் க� ா ள் ை ல ா ம் . 
இனகனாருவி்தததில் கொல்ை்தானால் ஒரு 
நிறுைனம் நல்ல வி்லக�ாடுதது ்தனது உமிழ்்ை 
ைைக்�ம்்்பாலத க்தாடைரலாம். இஙகு அரசு 
குறிப்பிடடை அைவிலான உமிழ்வுக்�ான 
அனுமதி்ய இலைெமா�்ைா அல்லது 
குறிப்பிடடை க்தா்�க்்�ா அல்லது ஏலததின 
மூல்மா நிறுைனங�ளுக்கு ைைஙகுகிறது. 
இ்தனமூலம் ைசூலிக்�ப்்படும் க்தா்� �ாலநி்ல 
மாற்றத்்த எதிர்க�ாள்ளும் கெலவினங�ளுக்�ா� 
்பயன்படுத்தப்்படும்.

கலார�ன் ரை ஆக்ரெரை மடடும் 
கருததிலபகலாண்டு ஒரு வணிகதரத 
அனுமதிப்�து ப�ரும் சூழல சீரபகடடுக்கு 
�சரெக்பகலாடி கலாடடுவதுப�லான்று 
ஆகிவிடும். 
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இஙகு ்நரடியா�ப் புதி்தா� ஒரு �ார்்பன 
ெந்்த உருைாகிறது. அந்தச் ெந்்தயில் 
ம்றமு�மா� �ார்்ப்ன உமிழும் அனுமதி்ய 
ைாங�வும் விற்�வும் முடிகிறது .  அந்த 
்பரிமாற்றததுக்�ான மதிப்்்பயும் ெந்்த்ய 
முடிவு கெய்கிறது. அ்தாைது A மற்றும் B எனற 
இரு நிறுைனங�ள் ஓராணடில் 1000 கமடரிக் 
டைன �ார்்பன உமிழ்வுக்�ான ைரம்்்பப் 
க்பற்றிருக்கிறார்�ள் எனறு ் ைததுக்க�ாள்்ைாம். 
ஆனால் A நிறுைனததின உற்்பததிக்கு 
இயல்்பா�்ை கைறும் 500 கமடரிக் டைன 
�ார்்ப்ன உமிைப்்படுகிறது. ஆனால், B க்கு 1500 
கமடரிக் டைன ்்த்ைப்்படுகிறது எனறால் B 
நிறுைனம் A நிறுைனம் ் ெமித்த 500 கமடரிக்டைன 
�ார்்ப்ன உமிழ்ை்தற்�ான உரிமத்்த 
வி்லக�ாடுதது ைாஙகிக்க�ாள்ைலாம். இங்� 
இரு நிறுைனங�ளும் ்தங�ள் உமிழ்்ைக் 
கு்றக்� எந்த நடைைடிக்்�யும் எடுக்�வில்்ல 
என்ப்்த இ்தனமூலம் புரிநதுக�ாள்ை முடியும். 
இஙகு �ார்்பன உமிழ்்ைக் கு்றக்கும் க்தாழில் 
நு ட ்ப ங � ள்  எ து வு ம்  அ ர ெ ா ல் 
நிர்்பநதிக்�ப்்படுைதில்்ல. மாறா� அரசு ஒரு 
உச்ெ ைரம்்்ப மடடு்ம நிர்ணயிக்கிறது. இந்த 
ைரம்புக்குட்படடை ைணி�ததில் ்பல நாடு�ள் 
ஈடு்படுகினறன. ஐ்ராப்பிய யூனியன 2005 
மு்தலும் சீனாவின சில ்பகுதி�ளில் 2013 மு்தலும் 
அகமரிக்�ாவின சில மாநிலங�ளிலும் இது 
்பைக்�ததிலிருக்கிறது.

இஙகு இனகனாரு அனுகூலமும் இருக்கிறது. 
அ்தாைது ஒரு நிறுைனம் ைளிமணடைலக் �ார்்பன 
உமிழ்்ைக் ் ெ�ரிக்கும் / உள்ைாஙகிக்க�ாள்ளும் 
கெயல்்பாடு�ள் எ்்த்யனும் கெய்ை்தன மூலம் 
்தான அதி�ம் உமிழ்ை்தற்�ான உரிமத்்தப் க்பற 

முடியும். அ்தாைது உலகின ஏ்்தாகைாரு 
மூ்லயில் க�ாஞ்ெம் மரங�ள் நடடு �ார்்பன 
புள்ளி�்ை ஈடடி (Carbon offsets) அ்தன மூலம் 
இனகனாரு இடைததில் ்தனது உமிழ்்ை 
ைைக்�ம்்்பாலத க்தாடைர முடியும். எப்்படி 
மூனறாம் உல� நாடு�ளில் மரம் நடும் 
திடடைங�ளுக்குப் க்பருநிறுைனங�ளின 
ஆசீர்ைா்தமும் நனக�ா்டையும் கி்டைக்கிறது 
என்பது இப்்்பாது உங�ளுக்குப் புரிநதிருக்கும்.

இனகனாரு பிரச்சி்ன மி� முக்கியமானது. 
ஜனநாய�ம் எனற க்பயரில் இஙகு ந்டைக்பறுைது 
க்பருநிறுைனங�ளின ஆடசி எனற நி்லயில், 
இந்த உச்ெைரம்்்ப ்தங�ள் க்தாழிலுக்குப் 
்பாதிப்பில்லா்த ை்�யில் அதி�்படெ அைவீடைா� 
நிர்ணயிததுக்க�ாள்ை அரசுக்கு கநருக்�டி 
க�ாடுதது ்பணிய்ைக்கும் ொததியம் இருக்கிறது.  
இத்த்�ய ொததியங�ள் இருப்்ப்தால் இது 
மு்தலாளி�ள் விரும்பும் தீர்ைா�வும் ்பயனற்ற 
ஒனற ா �வும்  இருப்்பதில்  ஆச்ெரியம் 
எதுவுமில்்ல. ் நரடியான �ார்்பன ைரிவிதிப்்்ப 
ஒப்பிடும்்்பாது இது எவ்வி்த ்பயனுமற்ற 
தீர்ைா�்ை இருக்கிறது.

அடுத்த்தா� சூைல் சிக்�ல் என்பது 
்மற்கொனன்படி கைறும் �ார்்பன உமிழ்வு 
மடடுமல்ல. அது ்பல்்ைறு நச்சுத ்தன்ம 
க�ாணடை உற்்பததிப் க்பாருட�ள், அைற்றின 
திடை, திரை, ைாயுக் �ழிவு உமிழ்வு�ள், 
க்தாழிலாைர்�ள் மு்தல் நு�ர்்ைார் ை்ரயிலான 
அ்னை்ரயும் ்பாதிக்கும் உடைல்நலப் 
்பாதிப்பு�ள், �ழிவு நீக்�ம் ்்பானறு ்பல்்ைறு 
பிரச்சி்ன�்ை உள்ைடைக்கியது. �ார்்பன ் டை 
ஆக்்ெ்டை மடடும் �ருததில்க�ாணடு ஒரு 
ைணி�த்்த அனுமதிப்்பது க்பரும் சூைல் 
சீர்்�டடுக்கு ்பச்்ெக்க�ாடி �ாடடுைது்்பானறு 
ஆகிவிடும். உ்தாரணமா� ஒப்பீடடைைவில் 
அணுமின  நி்லயங �ள்  அனல்மின  

 நுகரபவலாபை உற�ததிரய முடிவு பெயயும் 
எஜமலான் என்று நுகரபவலாரின் ரகயில 
ப�லாறுப்ர� ஒப்�ரைப்�துப�லான்று பவைமிடடு 
அநத நுகரபவலாரின் பதரவில தர்யிடடு அரதத 
திரெதிருப்பி திரிக்கும் �லாெலாங்கு பவர்களுக்கலாக 
இது �்பகலாடிகள் பெ்வு பெயயும்.
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நி்லயங�்ைவிடை கு்றைான �ார்்பன ்டை 
ஆக்்ெடு உமிழ்வு க�ாணடை்ை. ஆனால், 
அைற்றின �திரியக்�ப் ்பாதிப்பு�்ையும் 
்�யாை முடியா்த �ழிவு�ளின ்தன்ம்யயும் 
்பார்க்கும்்்பாது இைற்்ற எவ்வி்தததிலும் நாம் 
அனுமதிக்� முடியாது.

பசுளம ்சோனறி்தழ்கள் (Green Certification):

்பசு்மயான சூைலுக்கு இ்ெைான உற்்பததிப் 
க்பாருட�ளுக்குப் ்பசு்ம ொனறி்தழ் 
ைைஙகுை்தன மூலமா� சூைலுக்கு ்பாதிப்பு ்தரும் 
க்பாருட�ளின விற்்ப்ன்யக் கு்றதது 
உல்�க் �ாக்�முடியுகமனற நம்பிக்்�யில் 
இந்த ந்டைமு்ற பின்பற்றப்்படுகிறது. இந்த 
்பசு்மச் ொனறி்த்ை “்பச்்ெப் ்பாொஙகு 
கெய்ை்தற்�ான உரிமம்” எனகிறது ‘Changing 
markets foundations’ .  ்்பஷன து்றயில் 
ந்டைக்பறும் ்பச்்ெப்்பாொஙகு�ள் குறித்த “Li-
cense to Greenwash” எனற ்தனது அறிக்்�யில். 
குறிப்பிடடை உற்்பததிக்�ான ்பசு்ம ொனறி்தழ்�ள் 
அ்தற்கு மாற்றான ெந்்தயிலிருக்கும் அதி� 
சூைல் ்தாக்�மிக்�ப் க்பாருட�்ை ைாஙகுை்்தத 
்தவிர்க்கும் ைாய்ப்்்ப நு�ர்்ைாருக்குக் 
க�ாடுப்்ப்தன மூலம் சூை்லப் ்பசு்மயாக்� 
முடியும்  என ற  ந ம் பி க்்�்ய  இது 
அடிப்்ப்டையா�க் க�ாணடிருக்கிறது.

இது முழுக்� முழுக்� உமிழ்்ையும் சூைல் 
சீர்்�டு�்ையும் ‘நு�ர்்ைாரின ்்தர்ைா�’ 
தி்ெதிருப்புகிறது. அடிப்்ப்டையி்ல்ய ்பச்்ெ 
ைணண விற்்ப்னப் க்பாருட�்ை நு�ர்ை்்த 
நு�ர்்ைார் அதி�ம் விரும்புகிறார் எனற 
நி்லயில் ்பசு்மச் ொனறி்தழ் ்மலும் அதி� 
நு�ர்வுக்கும் உற்்பததிக்கு்ம ைழிைகுக்கும். அ்்த 
்நரததில் இந்தப் ்பசு்ம எவ்வி்தததிலும் அதி� 

சூைல் சீர்்�டுக�ாணடை க்பாருட�ளின 
உற்்பததிக்கு ்த்டைவிதிப்்பதில்்ல. நு�ர்்ைா்ர 
உற்்பததி்ய முடிவு கெய்யும் எஜமான எனறு 
நு � ர் ்ை ா ரின  ் �யில்  க ்ப ா று ப்்்ப 
ஒப்்ப்டைப்்பது்்பானறு ்ைடைமிடடு அந்த 
நு�ர்்ைாரின ்்தர்வில் ்த்லயிடடு அ்்தத 
தி்ெதிருப்பி திரிக்கும் ்பாொஙகு ் ை்ல�ளுக்�ா� 
இது ்பல்�ாடி�ள் கெலவு கெய்யும்.

இ்ை  ஒவ்கை ானறிலும்  ்பல் ்ைறு 
கு்ற்பாடு�ள் இருக்கினறன. உ்தாரணமா� 
ைரி�ள்  விதிக்�ப்்படடு உற்்பததியின 
கெலவினங�ள் அதி�ரிக்கும்்்பாதும்ெரி 
்பசு்மத க்தாழில்நுட்பங�ளுக்�ாய் மு்தலீடு 
கெய்யப்்படும்்்பாதும் அது க்பரும்்பாலும் 
க ்த ாழில ாைரின  ஊதிய ததிலிரு நதும் 
நு�ர்்ைாரின மடியிலிருநதும் சுரணடுை்தா� 
இருக்கு்ம ்தவிர இலா்பத்்தக் கு்றப்்ப்்த 
மு்தலாளிததுைம் அனுமதிக்�ாது. இனகனானறு 
இ்ை எதுவும் எல்்லயற்ற ைைச்சுரணடைல் 
க ெ ய் யு ம்  � ட டை ற் ற  உ ற் ்ப த தி ் ய க் 
�டடுப்்படுததுைதில்்ல. இவ்ைாறு எத்த்ன்தான 
்பசு்ம முனகனடுப்பு�ள் நடைந்தாலும் இ்ை 
அ்னததும் மு்தலாளிததுைப் க்பாருைா்தாரச் 
ெடடை�ததுக்குள்்ை்ய இருக்கினறன. இந்தப் 
க்ப ாருைா்த ர ததிற்கு  எதுவும்  ம ா ற்று 
இல்்லகயன்பது்்பாலச் கெயல்்படுகினறன.  
இ்ை அ்னததும் ஏறக்கு்றய ஒரு 
தி்ரப்்படைததில் ந்�ச்சு்ையா� ைரும் 
‘்பஞ்ொயததுக்கு முன்பணமா� அ்பரா்தம்’ 
கெலுததிவிடடு ஒரு க்பணணின மீ்தான 
்பாலியல் ைனமு்றயில் ஈடு்படும் ர�த்்தச் 
ொர்ந்த்ை.

�ாலில் முள் குததிவிடடைது எனறால் மு்தலில் 
முள்்ை எடுததுவிடடுத்தா்ன மருநதிடை 
முடியும்? முள்்ை எடுக்கும் ்்பாது �ால் 
ைலிக்கும் எனறு அப்்படி்ய  ்ைததுவிடடு 
கைளி்ய வி்தவி்தமான மருநது�ள் ் ்பாடுை்தால் 
எனன எதிர்வி்ைவு ஏற்்படும் என்பது நமக்குத 
க்தரியா்த்தல்ல. ஏற்�கன்ை �ால் புணணாகி 
அழு�த க்தாடைஙகிவிடடைது. முள்்ைத 
தூக்கிவீசுை்்த விடுதது புதிது புதி்தாய் 
ம ரு ந து � ் ை க்  � ண டை றி ை தி லு ம் 
்பரி்ொதிப்்பதிலும் �ாலத்்த வி்ரயம் 
கெய்துக�ாணடிருந்தால் நம்்மவிடை க்பரிய 
முடடைாள்�ள் இருக்� முடியாது.

geo_ezhil@yahoo.com
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யுதனஸ்வகா அறமப்பு 1971- ஆம் ஆணடு ஈரானில் உள்்ள ராம்சார் எனும் இடத்தில் சதுப்பு நிலஙகளுக்கு சர்வவ�ச 
அ்ளவில் முக்கியத்துவம் தகாடுத்து, சில தநறிமுறைகற்ள வகுத்து அவறறைப் பாதுகாப்ப�றகானத் தீர்மானத்ற� 
நிறைவவறறியது. �னித்துவம் வாய்ந்� சதுப்பு நிலஙகற்ளக்த் கணடறிந்து அ�ன் இயறறகயான இயல்பு �ன்றமறய பாது 
காக்கவவ இத்திடடம் தகாணடு வரப்படடது. சதுப்பு நிலஙகள் அதிக எணணிறகயிலான பைறவகள், இருவாழ்விகள், 
ஊர்வன விலஙகுகள், மீன்கள் என உயிர்பன்றமய முக்கியத்துவம் வாய்ந்� இடஙக்ளாகத் திகழ்கின்ைன. 

இருப்பினும்  அ்ை அதி� ்பாதிப்புக்குள்ைாகும் ்பகுதி�ைா�வும் உள்ைன. சுமார் 160 நாடு�ள் 
்�கயழுததிடடை இந்தத தீர்மானம், 1975ம் ஆணடில் ந்டைமு்றக்கு ைந்தது. இந்த ராம்ொர் திடடைம் 

“உயிரபன்லமயச் சூழலல மீட்படடுகக உ்வுமா  
ராம்ொர அங்கீகாரம் பபற்ற ெதுப்பு நிலங்கள”

ர�ாரகஷ் பாரத்திபன்
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இநதியாவில் 1981 மு்தல் ந்டைமு்றக்கு ைந்தது. 
இநதியாவில் மு்தனமு்தலா� ஓடிொ மாநிலததில் 
உள்ை ‘சிலிக்�ா ஏரியும்’, ராஜஸ்தானில் உள்ை 
‘கி்யாலடி்யா ் ்தெய பூங�ாவிற்கும்’ ராம்ொர் 
அஙகி�ாரம் 1981-ம் ஆணடு அளிக்�ப்்படடைது. 
்தமிழ் நாடடில் மு்தனமு்தலா� 2002-ம் ஆணடு 
நா�ப்்படடினம் மாைடடைததில் உள்ை 
்�ாடியக்�்ர விலஙகு�ள் மற்றும் ்பற்ை�ள் 
ெரணாலயததிற்கு ராம்ொர் அஙகி�ாரம் 
ைைங�ப்்படடைது.  அ்தன பினனர் 20 ஆணடு�ள் 
�ழிதது பிச்ொைரம் அ்லயாததிக்�ாடு�ள், 
்ைடைந்தாங�ல் ்பற்ை�ள் ெரணாலயம், 
மனனார் ை்ைகுடைா �டைல்ொர் உயிர்மணடைலக் 
�ாப்்ப�ம், ்பகுதி ்்பானற 14 இடைங�ளுக்கு 
ராம்ொர்  அஙகி�ாரம் இந்த  ஆணடு 
அளிக்�ப்்படடுள்ைது. இநதியாவி்ல்ய ்தமிழ் 
நாடடில் ்தான அதி�மான ராம்ொர் அஙகி�ாரம் 
க்பற்ற ்பகுதி�ள் உள்ைன. இநதியாவில் 
இதுை்ர 75 இடைங�ளுக்கு ராம்ொர் அஙகி�ாரம் 
அளிக்�ப்்படடுள்ைது. அதில் 14 இடைங�ள் 
்தமிழ்நாடடில்  உள்ைன. \

்தமிழகததில் ரோம்்சோர் அஙகீகோரம் அளிககப்படெ பகுதிகள்

வ.
எண

ரா
ம்ச

ார்
 

அ
ஙகீ

கா
ரம்
 

தப
றை

 
பகு

தி
கள்

 

மா
வட

டம்
 

ஆ
ண

டு

1 வகாடியக்கறர 
பைறவகள் & 
விலஙகுகள் 
சரணாலயம் 

நாகப்படடிணம் 19/08/2002

2 பள்ளிக்கரறண 
சதுப்பு நிலம் 

தசன்றன 26/7/2022

3 பிச்சாவரம் 
அறலயாத்திக் 
காடுகள் 

கடலூர் 26/7/2022

4 கரிக்கிலி 
பைறவகள் 
சரணாலயம்

காஞசிபுரம் 26/7/2022

5 கூந்�ன்கு்ளம் 
பைறவகள் 
சரணாலயம்

திருதநல்வவலி 03/08/2022

6 மன்னார் 
வற்ளகுடா 
கடல்சார் 
உயிர்மணடல 
காப்பகம்

ராமநா�புரம் 03/08/2022

7 தவம்பனூர் சதுப்பு 
நிலஙகள்

கன்னியாகுமரி 03/08/2022

8 தவள்வ்ளாடு 
பைறவகள் 
சரணாலயம்

ஈவராடு 03/08/2022

9 வவடந்�ாஙகள் 
பைறவகள் 
சரணாலயம்

தசஙகல்படடு 03/08/2022

10 உ�ய 
மார்த்�ாணடபுரம் 
பைறவகள் 
சரணாலயம்

திருவாரூர் 03/08/2022

11 வடுவூர் பைறவகள் 
சரணாலயம்

திருவாரூர் 13/08/2022

12 சித்திரஙகுடி 
பைறவகள் 
சரணாலயம் 

ராமநா�புரம் 13/08/2022

13 கஞசிரன்கு்ளம்  
பைறவகள் 
சரணாலயம் 

ராமநா�புரம் 13/08/2022

14 சுசீந்திரம் – 
வ�ரூர் சதுப்பு 
நிலஙகள் 

கன்னியாகுமரி 13/08/2022

 ராம்ொர் அஙகீ�ாரம் க்பற சில 
அைவு்�ால்�்ை ைகுக்�ப்்படடுள்ைது. அந்த 
அைவு்�ால்�ள்�்ை எடடும் இடைங�ளுக்கு 
ம ட டு ் ம  ர ா ம் ெ ா ர்  அ ங கீ � ா ர ம் 
ைைங�ப்்படுகிறது. அந்த அைவு்�ால்�ள்;

பகுதி அ

அரி்தான அல்லது ்தனிததுைமான ஈரநில 
ை்��்ைக் க�ாணடை இடைங�ள்

அைவுயகோல் 1

ஒரு ஈரநிலமானது, அரி்தான அல்லது 
்தனிததுைமான இயற்்� அ்மப்பு�்ை 
க�ாணடை ஈரநில ை்��ைா� இருந்தால் அது 
ெர்ை்்தெ அைவில் முக்கியமான்தா�க் 
�ரு்தப்்படை ் ைணடும். 

பகுதி ஆ

உயிர்்பன்மய சூை்லக் க�ாணடை 
ெர்ை்்தெ முக்கியததுைம் ைாய்ந்த இடைங�ள்

அைவுயகோல் 2

ஒரு ஈரநிலம் ்பாதிப்புக்குள்ைா�க்கூடிய, 
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அழிநது ைருகினற அல்லது ஆ்பத்தான 
உயிரினங�்ை க�ாண்டை்ையா� இருந்தால், 
அது ெர்ை்்தெ அைவில் முக்கியமான்தா�க் 
�ரு்தப்்படை ் ைணடும்.

அைவுயகோல் 3

ஒரு ஈரநிலம் உயிர்ச்சூைல் முக்கியததுைம் 
ைாய்ந்த ்பகுதியின உயிர்்பன்மயத்்த  
்பாது�ாக்கினற ்தாைர மற்றும் விலஙகினங�்ைக் 
க�ாணடை்தா� இருப்பின ெர்ை்்தெ அைவில் 
முக்கியமான்தா�க் �ரு்தப்்படை ் ைணடும்.

அைவுயகோல் 4

ஒரு ஈரநிலம் ்தாைரங�ள் மற்றும் விலஙகினங�ள் 
ைைரும் �ால�டடைததில் அல்லது அ்ை அழிநது 
ைரும் நி்ல�ளில், அ்ை ைைர ஏற்ற சூை்ல 
உருைாக்கினால் அந்த ஈர நிலங�ள் ெர்ை்்தெ 
அைவில் முக்கியமான்தா�க் �ரு்தப்்படை ் ைணடும்.

நீர்ப்்பற்ை�ளின அடிப்்ப்டையில் 
குறிப்பிடடை அைவு்�ால்�ள்

அைவுயகோல் 5

ஒரு ஈரநிலம் 20,000 அல்லது அ்தற்கு 
்மற்்படடை நீர்ப்்பற்ை�ள் ைநது ைாழ்ை்தற்்�ா 
அல்லது ்தஙகுை்தற்்�ா ஏற்ற சூைலுடைன 
இருந்தால் அந்த ஈர நிலங�ள் ெர்ை்்தெ 
அைவில் முக்கியமான்தா�க் �ரு்தப்்படை 
்ைணடும்.

அைவுயகோல் 6

ஒரு ஈர நிலம் ஒரு நீர்ப்்பற்ையின 
கி்ையினங�ளின எணணிக்்�யில்  1% 
அைைான ்பற்ை�ள் ைாை ஏற்ற சூைலுடைன 
இருந்தால் அந்த நிலங�ள் ெர்ை்்தெ அைவில் 
முக்கியமான்தா�க் �ரு்தப்்படை ் ைணடும்.

மீன�ள் அடிப்்ப்டையில் குறிப்பிடடை 
அைவு்�ால்�ள்

அைவுயகோல் 7

அயல்ை்� அல்லா்த நாடடு மீன இனங�ள் 
அல்லது கி்ை இனங�ள் ைைர மற்றும் அ்ை 
எணணிக்்� அதி�ரிக்�வும், உயிர்்பன்மய 
சூைலுக்கு  ஏற்ற சூைல் க�ாணடை ஈர நிலங�ள் 
அ ் ன த து ம்  ெ ர் ை ் ்த ெ  அ ை வி ல் 
முக்கியமான்தா�க் �ரு்தப்்படை ் ைணடும்.

ஈைநி்ங்கரை �லாதுக்கலாக்க எடுக்கப்�டும் 
முயறசிகளில அநத ஈைநி்ங்கரை ெலாரநது 
வலாழக்கூடிய மக்கரை ஈடு�டுததுவது மிகவும் 
முக்கியமலாகும். அம்மக்களின் மைபு அறிரவப் 
�யன்�டுததி �லாதுகலாப்பிறகலானத திடைங்கரை 
பெயல�டுததுவது மிகவும் அவசியம். 
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அைவுயகோல் 8: 

மீன�ள் முட்டையிடுை்தற்�ான ஏற்ற இடைம்,  
இடைம்க்பயர்வுப் ்பா்்தயில் மீன�ளுக்�ான 
முக்கிய உணவு ஆ்தாரமா� இருத்தல், மீன�ள் 
எணணிக்்� அதி�ரிப்்ப்தற்கு ஏற்ற சூைல் 
உருைாக்குைது ்்பானறைற்றிற்கு ஆ்தாரமாய் 
இருக்கும் ஈர நிலங�ள் ெர்ை்்தெ அைவில் 
முக்கியமான்தா�க் �ரு்தப்்படை ் ைணடும்.

அைவுயகோல் 9: 

ஒரு ஈர நிலததில் ஒரு இன்மா அல்ல கி்ை 
இன்மா 1% அதி�மா� ைாழ்ை்தற்கு ஏற்ற 
சூைலுடைன இருந்தா்லா அல்லது ்பற்ை�ள் 
அல்லா்த பிற உயிரினங�ள் ைாை ஏற்ற சூைலுடைன 
இருந்தால் அ்ை ெர்ை்்தெ அைவில் 
முக்கியமான்தா�க் �ரு்தப்்படை ் ைணடும்.

  தி.மு.� ஆடசியில் ெதுப்பு நிலங�ளுக்�ான 
இயக்�ம் எனும் திடடைம் க�ாணடு ைரப்்படடைது. 
இந்த திடடைததினகீழ் சுமார் 150 ் �ாடி ரு்பாய் 
ஒதுக்கீடு கெய்யப்்படடுள்ைது. இந்த திடடைததின 
்நாக்�ம் ்தமிழ்நாடடில் 5 ஆணடிற்குள் 100 
ெதுப்பு நிலங�்ைக் �ணடைறிநது அைற்றுக்கு 
ராம்ொர் அஙகீ�ாரம் க்பறுை்்த ஆகும். இ்தன 
மு்தற்�டடைமா�்ை ்தமிை�ததில் 14 இடைங�ளுக்கு 
ராம்ொர் அஙகீ�ாரம் க்பறப்்படடுள்ைது. 

இத்த்ன �ாலங�ைா� சுரணடைலுக்கும், 
ஆக்கிரமிப்பு�ளுக்கும் உள்ைாகிய ஈரநிலங�ளுக்கு 
்த ற் ்்ப ாது  ெ ர்ை ் ்த ெ  முக்கிய ததுைம் 
கி்டைததுள்ை்தால் அ்ை ்பாது�ாக்�ப்்படும் 
எனகிற நம்பிக்்� எழுநதுள்ைது. ‘்பாது�ாப்பு’ 
எனும் க்பயரில், அந்த ஈரநில சூை்ல 
ைாழ்ைா்தாரமா�க் க�ாணடை மக்�்ை 
அப்்பகுதியில் நு்ைய விடைாமல் ்தடுப்்பது, 
அநநிய ்தாைர ை்��்ை நடுைது  உள்ளிடடை்ை  
நடைக்�ாலம் இருப்்ப்்த அரசு உறுதிப்்படுத்த 
்ைணடும். ஈரநிலங�்ைா அல்லது ெதுப்பு 
நிலங�்ைா அைற்்ற ொர்நது ைாைக்கூடிய 
விளிம்புநி்ல மக்�்ை விடுதது எந்த ஒரு 
்பகுதியின சூை்லயும் ்பாதுக்�ாக்� முடியாது. 
ஈரநிலங�்ை ்பாதுக்�ாக்� எடுக்�ப்்படும் 
முயற்சி�ளில் அந்த ஈரநிலங�்ை ொர்நது 
ைாைக்கூடிய மக்�்ை ஈடு்படுததுைது மி�வும் 
முக்கியமாகும். அம்மக்�ளின மரபு அறி்ைப் 
்பயன்படுததி ்பாது�ாப்பிற்�ானத திடடைங�்ை 
கெயல்்படுததுைது மி�வும் அைசியம். ‘்பாது�ாப்பு’ 
என்பது கைறும் க்பயரைவில் மடடும் இல்லாமல் 
திறன்படை கெயல்்படுததினால் உயிர்்பன்மய 
முக்கியததுைம் ைாய்ந்த ்பகுதி�்ை மீட்ப்்தாடு 
்்பரிடைர்  �ாலங�ளில் க்பரும் ்பாதிப்பிலிருநது 
்தப்பிக்� ைழியா�வும் இருக்கும்.

lokeshparthipan57@gmail.com  
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Sustainable Mobility Network மறறும் �மிழ்நாடறடச் 
வசர்ந்� சில முக்கிய அறமப்புக்ளால் நியமிக்கப்படட 
CMSR எனும் ஆவலாசறனக் குழு அணறமயில் 
வாடிக்றகயா்ளர்களிடம் ஒரு கணக்தகடுப்றப நடத்தியது. 
இக்கணக்தகடுப்பின் முடிவானது காறறு மாசு மறறும் கால 
நிறல மாறைத்ற�க் கருத்தில் தகாணடு தடலிவரி 
நிறுவனஙகள் �ஙகள் வபாக்குவரத்து முழுவற�யும் மின் 
வாகனப் பயன்பாடடிறகு மாைவவணடும் என்கின்ை 
வகாரிக்றக  தசன்றன மக்களிடம் அதிகரித்துள்்ளது 
என்பற�க் காடடுகிைது. வமலும் மும்றப, புவன, தடல்லி, 
தகால்கத்�ா, தபஙகளூர் ஆகிய  ஐந்து தபரு நகரஙகற்ளச் 
வசர்ந்� 9048 வாடிக்றகயா்ளர்களிடம்  எடுக்கப்படட இந்�  
கருத்துக்வகடபில்  தசன்றனயில் மடடும் 1508 நபர்களிடம் 
விநிவயாக நிறுவனஙகளின் மின்வாகன மாறறுத் திடடஙகள் 
குறித்து அவர்களின் கருத்துகள் வகடகப்படடன.

ஆயவு முடிவு்களின் முககி� அமெங்கள்:

தடல்லி, மும்றப, புவன, தகால்கத்�ா, தபஙகளூர் 
மறறும் தசன்றன முழுவதும் உள்்ள 78% நுகர்வவார் கறடசி 
றமல் தடலிவரி வாகனஙகள் காறறு மாசுபாடடிறகு 
பஙகளிக்கின்ைன என்பற� உணர்ந்துள்்ளார்கள்.

தசன்றன, தடல்லி, மும்றப, புவன, தகால்கத்�ா மறறும் 
தபஙகளூர் முழுவதும் இ-காமர்ஸ், உணவு, மளிறக 
தபாருடகள் மறறும் பார்சல் தடலிவரி வசறவகள் சார்ந்�  

9048 நுகர்வவாரிடம் கணக்தகடுப்பு நடத்�ப்படடது.

தசன்றனயில் உள்்ள 86% நுகர்வவார்கள் கறடசி றமல் 
தடலிவரியில் ஒரு தபரிய நிறுவனம் மின்சார வாகனஙகளுக்கு 
மாறுவது, தபரும் மாறைத்ற� உருவாக்கி மறை 
நிறுவனஙகற்ளயும் அவ்வாறு தசய்ய றவக்க உ�வும் என 
நம்புகிைார்கள்.

தசன்றனயில் உள்்ள 89% நுகர்வவார் இ-காமர்ஸ், 
உணவு, மளிறக தபாருடகள் மறறும் தடலிவரி 
நிறுவனஙகளுக்கு காறறு மாசுபாடறட குறைக்க மின்சார 
வாகனகளுக்கு மாறுவது "மிகவும் முக்கியமானது" என 
நம்புகிைார்கள்.

80% தசன்றனயில் உள்்ள  நுகர்வவார் கறடசி றமல் 
தடலிவரிக்கு பயன்படுத்தும் வாகனஙகள் காறறு 
மாசுபாடடிறகு பஙகளிப்ப�ாக உணர்கிைார்கள்.

தசன்றனயில் உள்்ள 8% நுகர்வவார் தடலிவரி 
நிறுவனஙகள் மின்சார வாகனஙகற்ளப் பயன்படுத்தி 
தடலிவரி எடுக்க முயறசிகள் தசய்வற�ப் பறறி 
அறிந்திருக்கிைார்கள்.

தசன்றனயில் உள்்ள 70% தடலிவரி நிறுவனஙகள் 
மின்சார வாகனஙகளுக்கு மாறுவ�றகான நடவடிக்றககளில் 
ஈடுபட வவணடும் என நிறனக்கிைார்கள்.

கோற்று மோசுபோடளெக கடடுப்படுத்த  
E-Commerce மற்றும் Delivery 

நிறுவைஙகள் மின்சோர வோகைஙகளுககு 
மோறுவது அவசி�ம் எை நுகர்யவோர்கள் விருப்பம்:  

ஆயவு முடிவில் ்தகவல்
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