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ந��க�� வ��ஞான�தா�!

ப. ெஜகநாத�

��ய� தைல ந���� பா��காத அதிகாைல ேவைள. தியாகராஜ��, ேதவா��, ஆ�ரஹா��

ெச�ைனய�� ெத� ப�திய�� உ�ள ப�ள��கரைண ச��� நில�ப�தி�� அ�ேபாேத

வ��வ��டா�க�. ப�ற� ப�ள��கரைணய�� ெவ�ேவ� ப�திக���� ப���� ெச��

பறைவகைள� கண�ெக��க ஆர�ப��தன�. �மா� 2 மண� ேநர����� ப�ற� அவ�க����

பய��சியள���, இ�த நடவ��ைககைள ஒ��கிைண��� தி�நாரண�ட� ேச���, அ��

அவ�க� பா��த பறைவகள�� ப��யைல eBird இைணயதள�தி� பதிேவ�றினா�க�.

அ�ைற�� ஞாய����கிழைம. காைலய�� அ�த ேவைலைய ����வ��� வ��

தி��ப�ய�� அவ�க�ைடய வ����பாட�கைள எ�தேவா, ப��கேவா ேவ���. ஆ�,

அவ�க� அைனவ�� ப�ள�கள��� க���கள��� ப���� மாணவ�க�; பறைவ

ஆரா��சியாள�க� அ�ல. ெச�ைனைய� ேச��த இய�ைக அற�க�டைள (The Nature Trust)

எ�� ��வ�� உ��ப�ன�க�. இவ�க� இ�ப� உ��ப�யாக� ெபா�ைத� கழி�� ஓ�

இட�திலி���� பறைவகள�� வைககைள��, எ�ண��ைகைய�� ப��யலி�வ�,

ஆரா��சியாள�க�� பறைவய�யலாள�க���� ெப�� உதவ�யாக இ��கிற�. ஏென�றா�,

ஆரா��சியாள�க� எ�லா இட�க���� எ�லா ேநர�தி�� ெச��, இ� ேபா�ற

பண�கைள� ெச�வ� ��யாத கா�ய�. ஆகேவ, இ� ேபா�ற இய�ைக ஆ�வல�கள�� பண�

அவ�க���� ேப�தவ� ��கிற�.

ம�க� அறிவ�ய�

கா��ய��கைள, இய�ைகயான வாழிட�கைள� பா�கா�பதி��, அ� ெதாட�பாக நைடெப��

அறிவ�ய� ஆரா��சிகள��� சாதாரண ம�க� ப�கள��க ���மா எ�� ேக�டா�,

நி�சயமாக ����. ெசா�ல� ேபானா� பல அறிவ�ய� ஆரா��சிகள���, ப��ய���

பா�கா�� நடவ��ைககள��� ம�கள�� ப�கள��� ெப��� அவசிய�. தகவ� ெதாழி���ப

வள��சியா� இ� ேபா�ற ப�கள���க� த�ேபா� ெப�கிவ�கி�றன. இ�ேபால அறிவ�ய�

ஆரா��சி��� சாதாரண ம�க� உத�� தி�ட�க��� ம�க� அறிவ�ய� (Citizen science) எ��

ெபய�.

�றஉலைக� ேபா��த�, �����ழ� சீரழியாம� பா�கா�த�, கா��ய��கைள� ேப�த�,

வாழிட� கைள மதி�த�, ேந�ைமயான - ெபா��பான �ைறய�� இய�ைகைய ரசி��

அ�பவ��த� ஆகியவ�ைற� ப�றிய ��தைல� ெபா�ம�க����, இைளய

தைல�ைற��� �����ழ� க�வ� (Environmental Education) அ�ல� இய�ைக� க�வ�ய��

(Nature Education) �ல� எ���ைர�க ����.
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இ��தா��, வ��ப�� பாடமாக ஒ�ைற� ப��பைதவ�ட தாமாகேவ இவ�றி� அவசிய�ைத

உண��தா�, ஒ�வ�� மனதி� இவ�ைற� ப�றிய ��த� ஆழமாக�� எள�தாக�� பதி��.

ஒ� �ைற இ�ப� உண���வ��டா� இய�ைக� பா�கா�ப���, ���� �ழைல�

ேப�வதி�� வ���ப� ஏ�ப�� வா�நா� ��வ�� அ� சா��த ந�ெசய�கைள��,

ந�ப��கைள�� ஒ�வ� கைடப����� வா���க� அதிக�.

ப�ளா��� எம�

உதாரணமாக, �����ழ���� ேக� வ�ைளவ���� ப�ளா��� ைபகைள உபேயாகி�காம�

�ண��ைபைய எ���� ெச��� பழ�க�ைத ஏ�ப��தி�ெகா�ள இைளய தைல�ைறய�ட�

வலி����வ�, ஒ� ேவைள அவ�க��� எ��சைல ஏ�ப��தலா�. அ�ப� ெவ�மேன

வலி���தி�ெகா�� ம��� இ��காம�, ெப�ேறா�கேள ���தாரணமாக இ��� இைத�

கைடப���தா�, அவ�கைள� பா��� வா��க� க���ெகா��� வா��� அதிக�.

ப�ளா��� ��ைப �வ��� கிட��� அசி�கமான கா�சிைய வ��ேயாவாக, ஒள��பட�களாக�

கா���ேபா� இ� �றி�த ��த� அதிக��க வா��� உ��. அ�ல� ப�ளா��� ��ைபக�

�வ��� கிட��� இட�க��� ேநர�யாக அைழ��� ெச�� கா�ப��தா�, அ�கா�சி

அவ�கள�� உண�ைவ� ���� �����ழ���� பாதகமான ெசய�கைள� ெச�யாம�

இ��க வழியைம���.

இய�ைக ��த�

அ�ேபால� கா��ய��கைள�� அவ�றி� இய�ைகயான வாழிட�கைள�� ப�றி

வ��ப�ேலா, க��தர��கள�ேலா பல மண� ேநர� ெசா�லி� ெகா��பைத� கா����, அைவ

வா�� இட�க��ேக அைழ��� ெச�� கா��வ� ந�ல�. ஏென�றா�, ப��பைத�

கா���� ேநர� அ�பவ�தி� கிைட��� ப�டறிேவ சிற�த�. இத�காக ெவ� ெதாைல�

பயண� ெச��தா� கா��ய��கைள� பா��கேவ��� எ�பதி�ைல.

ந� வ���� இ���� சில�தி, ப�லி, வ��ைட� ��றி� தி��� பல வைக� பறைவக�,

அண��, பல வைக அழகிய தாவர�க�, மர�கைள� பா��� ரசி�கலா�. நகர�தி�

வசி�தா�� அ��� இய�ைகயாக� ��றி� தி��� (வள��� உய��ன�க� அ�லாத) பல

உய��ன�க��, பல வைக மர�க��, ெச� ெகா�க�� இ��கேவ ெச�கி�றன.

ஆரா��சிய�� ப�கள��கலா�

இ�ப�� �றஉலகி� ேம� ஆ�வ�ைத� ��ட, க�சன� கா�ட ம�ெறா� வழி சாதாரண

ம�கைள��, மாணவ�கைள��, இய�ைக ஆ�வல�கைள�� அறிவ�ய� ஆரா��சிய��,

அதாவ� ம�க� அறிவ�ய� தி�ட�கள�� ப��ெபற ைவ�ப�. இதனா� �றஉலைக� ப�றிய

��த��, இய�ைகய�� வ��ைதகைள ேந�ைடயாக� பா��� அ�பவ���� வா����,

ம�ெறா� �ற� இ� ெதாட�பாக நட��� ஆரா��சிக��� ேந�ைடயாக� ப�கள����

வா���� கிைட���.

ம�க� அறிவ�ய� தி�ட�கள�� தைலயாய ேநா�க�கள�� ஒ��, இ�தி�ட�கள��

ப��ெப�ேவா� ெவ�� தகவ� ேசக���� ேவைலைய� ெச�பவ�களாக இ�லாம� அைத

ஏ� ெச�ய ேவ��� எ�கிற அறிவ�ய� ப��னண�ைய� ெத���ெகா�வ��, அைத� ப�றிய

அறிைவ� ெப��கி�ெகா��� ஆ�வ�ைத� ���வ��, ஒ� ெபா��பான இய�ைக

ஆ�வல��கான ப�ைப வள��பத�காக��தா�.

வள��த நா�கள�� ம�க� அறிவ�ய� தி�ட�க��, அத�� ம�க� ப�கள���� அதிக�.

இ�தியா ேபா�ற வள�� நா�கள�� இ�ேபா�தா� இைவ ெதாட�க�ப��வ�கி�றன. அதிக

ம�க�ெதாைக��ள நா�கள��, அறிய�படாத அறிவ�ய� தகவ�க� பலவ�ைற� ெப�மள�

ேசக��க இ� ேபா�ற தி�ட�க� உத��. அ��ட� இ�தி�ட�கள�� �ல� �����ழ�

ேபண�, இய�ைக பா�கா�� ப�றிய வ�ழி��ண�ைவ பல���� ஊ�ட ����.

ந� நல��காக

சாதாரண ம�கள�� உதவ��ட� இ�ேபா�ற ம�க� அறிவ�ய� தி�ட�க�

ெசய�ப��த�ப�வ�, நா� அைனவ�� வா�� இ���லகி� நல��காகேவ. ஆகேவ

இத��� ப�கள��பவ�க� ேந�ைமயாக இ���, உ�ைமயான தகவைலேய அள��பா�க�

எ�ற ந�ப��ைகய��தா� இ�தி�ட�க� நட�த�ப�கி�றன. ஆகேவ, இ� ேபா�ற

தி�ட�க���� ப�கள��பவ�க� ெபா���ட� ெசய�பட ேவ��ய� அவசிய�.



ப��ய�� பா�கா�����, �����ழ� ேபண���� இய�ைக ஆ�வல�, கா��ய��

ஆரா��சியாள�க�, �����ழ� ஆ�வல�க� ம��ேம ப�கள��க ேவ��� எ�கிற

க�டாய� இ�ைல. �����ழ� பா�கா��, இய�ைக� பா�கா��, �றஉலகி� பா� க�சன�

ேபா�றைவ இ�த� �மிய�� வா�� ஒ�ெவா�வ���� அவசிய� இ��க ேவ��ய

ப��க�. அத�கான வா��ைப ம�க� அறிவ�ய� தி�ட�க� அைனவ���� அள��கி�றன.

க��ைரயாள�, 

கா��ய�� ஆரா��சியாள�
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