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ச鈀ဇயாக நட欀怆கி攀砉றனவா வன உய⠂鈀ဇன வார வ⠂ழா欀怆க稀栈?
ப.ெஜகநாத攀砉

இᄀதியாவ⠂洀� ஒ瀀ேவா鈀 ஆ唀䠌稀䠈ꀀ렇 அ欀怆ேடாப鈀 ꈀ렋த洀� வாரꀀ렇, 'வன உய⠂鈀ဇன வார வ⠂ழா'வாக欀怆
ெகா唀䠌டாட退ப稀䠈வꀈ நꀀ렇மி洀� பல鐀䠉欀怆堀瀈뀋 ெத鈀ဇᄀதி鐀䠉欀怆堀瀈ꀀ렇. அழிᄀꀈ ெகா唀䠌蔀逇鐀䠉欀怆堀瀈ꀀ렇 இயᄀ䠇ைக退
ப洀�⠀耊ய⠂鈀ဇகைள退 பாꀈகா欀怆堀瀈ꀀ렇ெபா鐀䠉鐀瀇稀䠈 இ瀀வ⠂ழா நட뀋த退ப稀䠈கிறꀈ. இᄀத ஆ唀䠌稀䠈 அ欀怆ேடாப鈀 2ꀀ렇 ேததி, தி鐀䠉退뜀頇鈀 வ⠂뀋யா கா鈀뀋தி欀怆 தி鐀䠉மண ம唀䠌டப뀋தி洀� நடᄀத அதᄀ䠇கான ꀈவ欀怆க
வ⠂ழா稀 欀怆堀瀈欀 ெச洀�⠀耊ꀀ렇 வா鄀 退踀젅 கிைட뀋தꀈ.
வன உய⠂鈀ဇன வார வ⠂ழா (Wildlife Week Celebration) ெகா唀䠌டா鐀瀇டꀀ렇 இர唀䠌稀䠈 ப堀瀈திகளாக
ப⠂鈀ဇ欀怆க退ப鐀瀇蔀逇鐀䠉ᄀதꀈ. ஒ鐀䠉 ெப鈀ဇய அைறய⠂洀� கா鐀瀇稀䠈ய⠂鈀 பாꀈகா退ப⠂洀� ஈ稀䠈ப鐀瀇稀䠈欀怆 ெகா唀䠌蔀逇鐀䠉欀怆堀瀈ꀀ렇
அர欀ꀆ சாரா இய欀怆க鄀䠈கள㏽攀砉 ெசய洀�தி鐀瀇ட鄀䠈கைள வ⠂வ鈀ဇ退பதᄀ䠇காக稀 ꀀ렇, ஆைனமைல, ꈀ렋ꀈமைல
மᄀ䠇⠀倉ꀀ렇 ச뀋தியம鄀䠈கலꀀ렇 踀젅லிக稀栈 கா退பக鄀䠈க阀頋欀怆காக稀 ꀀ렇, தன㏽뀋தன㏽யாக அர鄀䠈堀瀈க稀栈
அைம欀怆க退ப鐀瀇蔀逇鐀䠉ᄀதன. மᄀ䠇ெறா鐀䠉 ெப鈀ဇய கைலயர鄀䠈க뀋தி攀砉 ேமைடய⠂洀� கைல நிக謀꼇欀சிக稀栈
கைளக鐀瀇蔀逇ன. அ鄀䠈ேகேய சிற退பாக退 பண⠂踀젅鈀ဇ븀栈ꀀ렇 வன뀋ꀈைற அதிகா鈀ဇக阀頋欀怆堀瀈ꀀ렇, வன உய⠂鈀ဇன
வார ேபா鐀瀇蔀逇கள㏽洀� ெவᄀ䠇றிெபᄀ䠇ற மாணவ鈀க阀頋欀怆堀瀈退 ப鈀ဇ欀ꀆ வழ鄀䠈堀瀈த⠀耊ꀀ렇 நைடெபᄀ䠇⠀倉欀怆
ெகா唀䠌蔀逇鐀䠉ᄀதꀈ.
ேகாைவைய欀 ேச鈀ᄀத 'ஓைச' 欀ꀆᄀ䠇⠀倉欀欀᠈ழ洀� அைம退ப⠂攀砉 காḀய⠂鈀 பட欀怆 க唀䠌கா鐀瀇சி அ鐀䠉ைமயாக
இ鐀䠉ᄀதꀈ. ெவ⠀倉ꀀ렇 பட鄀䠈கைள ம鐀瀇稀䠈ேம கா鐀瀇சி欀怆堀瀈 ைவ欀怆காம洀� வ⠂ள欀怆க稀 ைரகைள븀栈ꀀ렇
இைடய⠂ைடேய ைவ뀋தி鐀䠉ᄀதா鈀க稀栈. வன退ப堀瀈திைய退 ப⠂ளᄀꀈ அைம欀怆க退ப稀䠈ꀀ렇 சாைலகளா洀�
கா鐀瀇稀䠈ய⠂鈀க阀頋欀怆堀瀈 ஏᄀ䠇ப稀䠈ꀀ렇 ꈀ렋欀怆கியமான பாதி退踀젅கள㏽洀� ஒ攀砉⠀倉, அ鄀䠈ேக சீறி退பா븀栈ꀀ렇
வாகன鄀䠈கள㏽洀� அ蔀逇ப鐀瀇稀䠈 சாைலய⠂洀� பலியாவꀈ. அைத退பᄀ䠇றிய வ⠂ள欀怆க退பட鄀䠈க稀栈
ைவ欀怆க退ப鐀瀇蔀逇鐀䠉ᄀதன. 'ேமᄀ䠇堀瀈뀋 ெதாட鈀欀சி மைல - நꀀ렇 நதிகள㏽攀砉 தா鄀 ம蔀逇!' எḀꀀ렇 தைல退ப⠂洀�
ஒ鐀䠉 நதி எ退ப蔀逇 உᄀ䠇ப뀋தியாகிறꀈ எ攀砉ற பட鄀䠈க阀頋ட攀砉 欀렊蔀逇ய வ⠂ள欀怆க稀 ைர அ鐀䠉ைம.
தமிழக뀋தி洀� கா鐀瀇稀䠈 ஆரா鄀 欀சி, இயᄀ䠇ைக மᄀ䠇⠀倉ꀀ렇 欀ꀆᄀ䠇⠀倉欀欀᠈ழ洀� பாꀈகா退ப⠂洀�
ஈ稀䠈ப鐀瀇稀䠈欀怆ெகா唀䠌稀䠈稀栈ள பல அர欀ꀆ சாரா நி⠀倉வன鄀䠈கள㏽攀砉 அர鄀䠈堀瀈க稀栈 இ鐀䠉ᄀதன. பா⠀倉
இன退பறைவக稀栈 பல அழிவ⠂攀砉 வ⠂ள㏽ꀀ렇ப⠂洀� இ鐀䠉欀怆கி攀砉றன. ஒ鐀䠉 கால뀋தி洀� வானெம鄀䠈堀瀈ꀀ렇
欀렊鐀瀇டꀀ렇 欀렊鐀瀇டமாக பறᄀꀈ தி鈀ဇᄀத அைவ, 99% அழிᄀꀈ ேபா鄀 வ⠂鐀瀇டꀈ. காரணꀀ렇
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ைட欀怆ேளாஃெபனா欀怆 (Diclofenac) எḀꀀ렇 கா洀�நைடக阀頋欀怆கான வலிந뇻
欀怆கி ம鐀䠉ᄀꀈ. உட洀� வலி欀怆காக
ெச⠀耊뀋த退ப稀䠈ꀀ렇 இꀀ렇ம鐀䠉ᄀꀈ கா洀�நைடக稀栈 இறᄀத ப⠂攀砉Ḁꀀ렇 அவᄀ䠇றி攀砉 உடலி攀砉
உ稀栈阀頋⠀倉退踀젅கள㏽洀� த鄀䠈கி வ⠂稀䠈கிறꀈ. அைத உ唀䠌⠀㠎ꀀ렇 பா⠀倉க阀頋欀怆堀瀈 அꀀ렇ம鐀䠉ᄀꀈ ந樀சாகிறꀈ.
தᄀ䠇ேபாꀈ ைட欀怆ேளாஃெபனா欀怆 இᄀதிய அரசா洀� தைட ெச鄀 ய退ப鐀瀇稀䠈 வ⠂鐀瀇டꀈ. என㏽Ḁꀀ렇 இᄀத
ம鐀䠉ᄀꀈ இ攀砉Ḁꀀ렇 踀젅ழ欀怆க뀋தி洀�தா攀砉 இ鐀䠉欀怆கிறꀈ. 'அ鐀䠉ளகꀀ렇' எ攀砉Ḁꀀ렇 அைம退ைப欀 ேச鈀ᄀதவ鈀க稀栈
பா⠀倉 க爀ည堀瀈கள㏽攀砉 (ப⠂னᄀதி唀䠌ண⠂欀怆 க爀ည堀瀈க稀栈) பாꀈகா退ப⠂ᄀ䠇காக退 பா稀䠈ப鐀瀇稀䠈 வ鐀䠉கி攀砉றன鈀.
பா⠀倉 க爀ည堀瀈க稀栈 இற退பதᄀ䠇கான காரணꀀ렇, ைட欀怆ேளாஃெபனா欀怆 ம鐀䠉ᄀதி攀砉 வ⠂ைள稀 , கா鐀瀇蔀逇洀�
இயᄀ䠇ைகயாக இறᄀத உய⠂鈀ဇன鄀䠈கைள 踀젅ைத欀怆காம洀� இ鐀䠉退பதா洀� ஏᄀ䠇ப稀䠈ꀀ렇 ந攀砉ைமக稀栈
ஆகியவᄀ䠇ைற ைமய欀怆க鐀䠉뀋தாக ைவ뀋ꀈ, 'அ鐀䠉ளகꀀ렇' அைம退ப⠂ன鈀 ஒ鐀䠉 பரமபத வ⠂ைளயா鐀瀇ைட
உ鐀䠉வா欀怆கிய⠂鐀䠉ᄀதன鈀. ப稀栈ள㏽ மாணவ鈀க稀栈 தாய欀怆க鐀瀇ைடகைள உ鐀䠉鐀瀇蔀逇 வ⠂ைளயாட, ஒ瀀ெவா鐀䠉
நக鈀வ⠂⠀耊ꀀ렇 பா⠀倉 க爀ညகி攀砉 பாꀈகா退ப⠂ைன退 பᄀ䠇றி அறிᄀꀈ ெகா稀栈ள ஏேதா ஒ鐀䠉 தகவ洀�
அ欀சிட退ப鐀瀇蔀逇鐀䠉ᄀதꀈ. அைத 'அ鐀䠉ளகꀀ렇' அைம退ப⠂ன鈀 வ⠂ைளயா稀䠈ேவா鐀䠉欀怆堀瀈 வ⠂ள欀怆கி欀怆
ெகா唀䠌蔀逇鐀䠉ᄀதன鈀. பா鈀ைவயாள鈀கைள ஈ稀䠈ப稀䠈뀋தி, அவ鈀களாகேவ ஒ鐀䠉 தகவைல அறிᄀꀈ
ெகா稀栈阀頋ꀀ렇 வைகய⠂洀� அைம欀怆க退ப鐀瀇蔀逇鐀䠉欀怆堀瀈ꀀ렇 இꀈ ேபா攀砉ற வ⠂ைளயா鐀瀇稀䠈க稀栈 இ瀀வைகயான
நிக謀꼇欀சிகள㏽洀� ெப鐀䠉க ேவ唀䠌稀䠈ꀀ렇.
காைலய⠂洀� அர鄀䠈கி攀砉 உ稀栈ேள ⠀ࠈைழᄀத稀 டேன ஒ鐀䠉 ேவதைனயான நிக謀꼇ைவ退 பா鈀欀怆க
ேந鈀ᄀதꀈ. வாசலி洀� ஒ鐀䠉 欀렊鐀瀇டꀀ렇 எைதேயா 欀᠈謀꼇ᄀꀈ, ேவ蔀逇欀怆ைக退 பா鈀뀋ꀈ欀怆ெகா唀䠌稀䠈ꀀ렇,
ேபா鐀瀇ேடா எ稀䠈뀋ꀈ欀怆ெகா唀䠌稀䠈ꀀ렇 இ鐀䠉ᄀதꀈ. உ稀栈ேள எ鐀瀇蔀逇退 பா鈀뀋ேத攀砉; ெப鈀ဇய 欀렊唀䠌稀䠈
ெத攀砉ப鐀瀇டꀈ. 踀젅லி ேவடமண⠂ᄀத ஒ鐀䠉வ鈀 அதḀ稀栈ேள ம唀䠌蔀逇ய⠂鐀瀇稀䠈 நடᄀꀈ ெச攀砉ற稀 ட攀砉
欀렊唀䠌蔀逇攀砉 கத稀  பல뀋த ஓைச븀栈ட攀砉 ꈀ逋蔀逇欀怆ெகா唀䠌டꀈ. 欀ꀆᄀ䠇றி நி攀砉றவ鈀க稀栈 சி鈀ဇ뀋ꀈꀀ렇,
ைகெகா鐀瀇蔀逇븀栈ꀀ렇 ஆ鈀退ப鈀ဇ뀋தன鈀. இ뀋தைகய ெசய洀�பா稀䠈க稀栈, வன뀋ꀈைறய⠂ன鈀 இꀈ ேபா攀砉ற
ேவைலகைள ம鐀瀇稀䠈ேம ெச鄀 வா鈀க稀栈 எ攀砉கிற ஒ鐀䠉 தவறான எ唀䠌ண뀋ைத뀋 தᄀꀈவ⠂稀䠈ꀀ렇.
கைல நிக謀꼇欀சிக稀栈 நடᄀꀈ ெகா唀䠌蔀逇鐀䠉ᄀத அர鄀䠈கிᄀ䠇堀瀈稀栈 ெச攀砉⠀倉 பா鈀뀋ேத攀砉. ஒலிெப鐀䠉欀怆கிய⠂攀砉
ஓைச காைத欀怆 கிழி뀋தꀈ, சᄀ䠇⠀倉 ேநர뀋திேலேய ெவள㏽ேய வᄀꀈவ⠂鐀瀇ேட攀砉. அர鄀䠈கி攀砉
ப⠂攀砉ப欀怆க뀋திᄀ䠇堀瀈欀 ெச攀砉ற ேபாꀈ ப稀栈ள㏽ மாணவ மாணவ⠂ய鈀 踀젅லி, மய⠂洀�, மரꀀ렇 என பலவ⠂த
ேவட鄀䠈கள㏽洀� அவ鈀களꀈ நிக謀꼇欀சிக阀頋欀怆காக தயாராகி欀怆 ெகா唀䠌蔀逇鐀䠉ᄀதன鈀. மய⠂洀�
ேவடமண⠂ᄀதவ鈀க稀栈 உ唀䠌ைமயான மய⠂洀�ேதாைகைய அண⠂ᄀதி鐀䠉ᄀதன鈀. இைவ எ鄀䠈கி鐀䠉ᄀꀈ,
எ退ப蔀逇 வᄀதி鐀䠉欀怆堀瀈ꀀ렇 எ攀砉பைத அவ鈀க稀栈 அறிᄀதி鐀䠉退பா鈀களா?
அர鄀䠈堀瀈க稀栈 நிைறᄀத அைற欀怆堀瀈稀栈 ⠀ࠈைழᄀꀈ பா鈀ைவய⠂鐀瀇ேட攀砉. அைறய⠂攀砉 ந稀䠈வ⠂洀� ஒ鐀䠉 சிறிய
欀렊唀䠌ைட븀栈ꀀ렇, அத攀砉 ேமேல ெப鈀ဇய 踀젅லி ெபாꀀ렇ைமைய븀栈ꀀ렇 பா鈀ைவ欀怆堀瀈 ைவ뀋தி鐀䠉ᄀதன鈀. எ攀砉ன
ெசா洀�லவ鐀䠉கிறா鈀க稀栈 எ攀砉பேத 踀젅鈀ဇயவ⠂洀�ைல. ெப鐀䠉ꀀ렇பாலாேனா鈀 அᄀத ெபாꀀ렇ைம退 踀젅லிைய
ெதா鐀瀇稀䠈退பா鈀뀋ꀈ, அதன鐀䠉கி洀� நி攀砉⠀倉 ைகேபசிய⠂洀� படெம稀䠈뀋ꀈ欀怆 ெகா唀䠌蔀逇鐀䠉ᄀதன鈀.
மᄀ䠇ேறா鈀 அர鄀䠈கி洀� சி⠀倉뀋ைதைய வைல ைவ뀋ꀈ退ப⠂蔀逇欀怆堀瀈ꀀ렇 கா鐀瀇சிைய뀋 ெதாட鈀ᄀꀈ ஒள㏽பர退ப⠂欀怆
ெகா唀䠌蔀逇鐀䠉ᄀதன鈀. பா鈀欀怆க退 பாவமாக இ鐀䠉ᄀதꀈ. உய⠂鈀ဇன鄀䠈க稀栈 ப⠂蔀逇欀怆க退ப稀䠈வꀈ ேபா攀砉ற
கா鐀瀇சிகைள ம鐀瀇稀䠈ேம ெதாட鈀ᄀꀈ ஒள㏽பர退பாம洀�, 'மன㏽த - கா鐀瀇稀䠈ய⠂鈀 எதி鈀ெகா稀栈ளைல
சமாள㏽뀋த洀�' பᄀ䠇றிய பட鄀䠈கைள븀栈ꀀ렇, இꀈ ேபா攀砉ற நிக謀꼇稀 க阀頋欀怆கான காரண鄀䠈கைள வ⠂ள欀怆堀瀈ꀀ렇
கா鐀瀇சிகைள븀栈ꀀ렇 ேச鈀뀋ꀈ திைரய⠂鐀瀇蔀逇鐀䠉ᄀதா洀� ந攀砉றாக இ鐀䠉ᄀதி鐀䠉欀怆堀瀈ꀀ렇.
வன退ப堀瀈திைய ஒ鐀瀇蔀逇ய சில இட鄀䠈கள㏽洀�, மன㏽த鈀க稀栈 வசி欀怆堀瀈ꀀ렇 ப堀瀈திய⠂洀� எதி鈀பாராத வ⠂தமாக
⠀ࠈைழᄀꀈ வ⠂鐀瀇ட கா鐀瀇稀䠈ய⠂鈀கைள யா鐀䠉欀怆堀瀈ꀀ렇 (அᄀத உய⠂鈀ဇன뀋திᄀ䠇堀瀈ꀀ렇, அ鄀䠈堀瀈稀栈ள
மன㏽த鈀க阀頋欀怆堀瀈ꀀ렇) ெதாᄀதர稀  ஏᄀ䠇படாத வ唀䠌ணꀀ렇 ப⠂蔀逇退பꀈꀀ렇, வ⠂ர鐀瀇蔀逇வ⠂稀䠈வꀈꀀ렇 சில
ேவைளகள㏽洀� அவசியமாகிறꀈ. ஆனா洀� அவᄀ䠇ைற退 ப⠂蔀逇退பꀈꀀ렇, வ⠂ர鐀瀇稀䠈வꀈꀀ렇 ம鐀瀇稀䠈ேம மன㏽தகா鐀瀇稀䠈ய⠂鈀 எதி鈀ெகா稀栈ளைல சமாள㏽欀怆க நிரᄀதர뀋 த뇻
鈀வாகி வ⠂டாꀈ. வன退ப堀瀈திகள㏽攀砉
அ鐀䠉காைமய⠂洀� வா謀꼇பவ鈀க阀頋欀怆堀瀈 கா鐀瀇稀䠈ய⠂鈀கள㏽攀砉 堀瀈ண鄀䠈கைள븀栈ꀀ렇, அைவ 堀瀈蔀逇ய⠂鐀䠉退踀젅退
ப堀瀈திக阀頋欀怆堀瀈 அ鐀䠉கி洀� அ蔀逇欀怆க蔀逇 நடமாடாம洀� இ鐀䠉欀怆க நாꀀ렇 ெச鄀 ய ேவ唀䠌蔀逇யைவகைள븀栈ꀀ렇
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எ稀䠈뀋ꀈ欀ெசா洀�வꀈ அவசியꀀ렇.
வா洀�பாைறய⠂洀�, மன㏽த鈀 - யாைன எதி鈀ெகா稀栈ளைல 堀瀈ைற欀怆堀瀈ꀀ렇/சமாள㏽欀怆堀瀈ꀀ렇 பண⠂ய⠂洀�
ெதாட鈀ᄀꀈ இய鄀䠈堀瀈ꀀ렇 ꈀ렋ைனவ鈀 ஆனᄀத堀瀈மா鈀ဇ攀砉 ெசய洀� தி鐀瀇ட鄀䠈கைள வ⠂ள欀怆堀瀈ꀀ렇
堀瀈⠀倉ꀀ렇பட뀋ைத뀋 திைரய⠂ட稀 ꀀ렇, வ⠂ள欀怆க欀 欀ꀆவெரா鐀瀇蔀逇ைய அ鄀䠈ேக கா鐀瀇சி欀怆堀瀈 ைவ欀怆க稀 ꀀ렇 ஏᄀ䠇பா稀䠈
ெச鄀 ய退ப鐀瀇蔀逇鐀䠉ᄀதꀈ. ஆனா洀�, கைடசி ேநர மா⠀倉த洀�களா洀� அ欀怆堀瀈⠀倉ꀀ렇படꀀ렇
திைரய⠂ட退படவ⠂洀�ைல.
踀젅லிக稀栈 கா退பக அர鄀䠈堀瀈கள㏽洀� பத退ப稀䠈뀋த退ப鐀瀇ட சில கா鐀瀇稀䠈ய⠂鈀கைள பா鈀ைவ欀怆堀瀈
ைவ뀋தி鐀䠉ᄀதன鈀. ꈀ렋ꀈமைல 踀젅லிக稀栈 கா退பக뀋தி攀砉 அர鄀䠈கி洀� பா鈀뀋த கா鐀瀇சி எ攀砉 மனைத欀怆
கல欀怆கமைடய欀 ெச鄀 தꀈ. பத退ப稀䠈뀋த退பட சி⠀倉뀋ைத, யாைன欀怆 堀瀈鐀瀇蔀逇, அல鄀䠈堀瀈, இர唀䠌稀䠈 கர蔀逇欀怆
堀瀈鐀瀇蔀逇 ஆகிய உய⠂鈀ဇன鄀䠈கைள வன欀欀᠈ழலி洀� இ鐀䠉欀怆堀瀈மா⠀倉 அைம뀋தி鐀䠉ᄀதன鈀. அைவ
த뀋蘀瀊பமாக欀怆 கா鐀瀇சியள㏽欀怆க இயᄀ䠇ைகயான 欀᠈ழலி洀� இ鐀䠉ᄀேத தாவர鄀䠈கைள எ稀䠈뀋ꀈ வᄀꀈ
அ鄀䠈堀瀈 அல鄀䠈கார退ப稀䠈뀋தி இ鐀䠉ᄀதா鈀க稀栈. அழகிய ெபரண⠂欀 ெச蔀逇க稀栈 (தகைர - Ferns), மர鄀䠈கள㏽洀�
பட鈀ᄀதி鐀䠉欀怆堀瀈ꀀ렇 பாசி欀 ெச蔀逇க稀栈 (Moss), ேமᄀ䠇堀瀈뀋 ெதாட鈀欀சி மைல退ப堀瀈திய⠂攀砉 உயரமான
ப堀瀈திகள㏽洀� ம鐀瀇稀䠈ேம ெத攀砉ப稀䠈ꀀ렇 மைல退뜀頇வர欀ꀆ (Rhododendron), ேசꀀ렇踀젅 வைக欀 ெச蔀逇 (Arisaema),
தைரய⠂洀� வள鐀䠉ꀀ렇 ஆ鈀கி稀䠈 (Orchid) ꈀ렋தலிய தாவர鄀䠈கைள பா鈀欀怆க ꈀ렋蔀逇ᄀதꀈ. இயᄀ䠇ைகயான
அ鈀ဇய தாவர鄀䠈கைள அல鄀䠈கார뀋ꀈ欀怆堀瀈 பய攀砉ப稀䠈뀋ꀈꀀ렇 ெசய洀�கைள뀋 தவ⠂鈀欀怆க ேவ唀䠌稀䠈ꀀ렇.
蔀逇ராஃப⠂欀怆 இᄀதியா எ攀砉Ḁꀀ렇 அர鄀䠈கி洀� அல鄀䠈கிைன退 பᄀ䠇றிய ஒ鐀䠉 வ⠂ள欀怆க欀 欀ꀆவெரா鐀瀇蔀逇
ைவ뀋தி鐀䠉ᄀதன鈀. அைத退 ப蔀逇欀怆க退ப蔀逇欀怆க ேவதைனயாக இ鐀䠉ᄀதꀈ. அல鄀䠈கி攀砉
ெசதி洀�க阀頋欀怆காக稀 ꀀ렇, மாமிச뀋திᄀ䠇காக稀 ꀀ렇 2008洀� இ鐀䠉ᄀꀈ 2014 வைர 堀瀈ைறᄀதப鐀瀇சꀀ렇 3000 வைர
கட뀋த退ப鐀瀇稀䠈 ெகா洀�ல退ப鐀瀇蔀逇鐀䠉欀怆கிறꀈ. இꀈ ஒ鐀䠉 ேதாராயமான மதி退ப胼
稀䠈தா攀砉, உ唀䠌ைமயான
எ唀䠌ண⠂欀怆ைக இைத வ⠂ட அதிகமாக뀋தா攀砉 இ鐀䠉欀怆堀瀈ꀀ렇.
அர鄀䠈கி攀砉 ெவள㏽ேய மதிய உணவ⠂ᄀ䠇காக ெபாꀈம欀怆க稀栈 ந뇻
唀䠌ட வ鈀ဇைசய⠂洀� கா뀋ꀈ欀怆
ெகா唀䠌蔀逇鐀䠉ᄀதா鈀க稀栈. உய鈀 அதிகா鈀ဇக阀頋欀怆堀瀈ꀀ렇, அரசிய洀� ப⠂ரꈀ렋க鈀க阀頋欀怆堀瀈ꀀ렇 அர鄀䠈கி攀砉 உ稀栈ேள
மதிய உண稀  ஏᄀ䠇பா稀䠈 ெச鄀 ய退ப鐀瀇蔀逇鐀䠉ᄀதꀈ. உ稀栈ேளய⠂鐀䠉ᄀத ப⠂ளா搀而蔀逇欀怆 த唀䠌ண鈀뇻堀瀈退ப⠂븀栈ꀀ렇,
ெவள㏽ேய கிடᄀத ஐ搀而கி鈀쀆ꀀ렇 சா退ப⠂鐀瀇ட ப⠂ளா搀而蔀逇欀怆 த鐀瀇稀䠈ꀀ렇 எனꀈ க唀䠌ைண உ⠀倉뀋தியꀈ.
காைலய⠂洀� மாணவ鈀களா洀� ஏᄀத退ப鐀瀇稀䠈 மதிய ேவைளய⠂洀� தைரய⠂洀� ேபாட退ப鐀瀇蔀逇鐀䠉ᄀத வாசக
அ鐀瀇ைடக稀栈, ''ப⠂ளா搀而蔀逇欀怆ைக ꈀ렋ᄀ䠇றி⠀耊ꀀ렇 தவ⠂鈀退ேபாꀀ렇'' எ攀砉றன. அர欀ꀆ வ⠂ழா欀怆கள㏽洀� இꀈ ேபா攀砉ற
ப⠂ளா搀而蔀逇欀怆 ெபா鐀䠉鐀瀇கைள ꈀ렋ᄀ䠇றி⠀耊மாக தவ⠂鈀欀怆க ேவ唀䠌稀䠈ꀀ렇.
மன㏽தனா洀� வைரய⠀倉欀怆க退ப鐀瀇ட எ洀�ைலக稀栈 கா鐀瀇稀䠈ய⠂鈀க阀頋欀怆堀瀈 ெபா鐀䠉ᄀதாꀈ. பல உய⠂鈀ဇன鄀䠈க稀栈
மன㏽தன㏽攀砉 ெசய洀�களா洀� அழிᄀꀈ ேபா鄀 欀怆ெகா唀䠌蔀逇鐀䠉欀怆கி攀砉றன, கா鐀瀇稀䠈ய⠂鈀கைள븀栈ꀀ렇, அவᄀ䠇றி攀砉
வாழிட鄀䠈கைள븀栈ꀀ렇 பாꀈகா退பꀈ நꀀ렇 அைனவ鈀ဇ攀砉 கடைம. இதᄀ䠇காக ெபாꀈம欀怆க稀栈 ெச鄀 ய
ேவ唀䠌蔀逇யꀈ எ攀砉ன? தி鐀䠉鐀瀇稀䠈 ேவ鐀瀇ைடய⠂洀� ஈ稀䠈ப稀䠈ேவாைர ப⠂蔀逇欀怆க ெபாꀈம欀怆க稀栈, வன뀋ꀈைற欀怆堀瀈
எ退ப蔀逇 உதவ⠂ ெச鄀 யலாꀀ렇? எ攀砉பைத பட鄀䠈க稀栈, திைர退பட鄀䠈க稀栈, நாடகꀀ렇 ꈀ逋லமாக
பா鈀ைவயாள鈀க阀頋欀怆堀瀈 எ稀䠈뀋ꀈ欀 ெசா洀�ல ேவ唀䠌稀䠈ꀀ렇. இைவயா稀 ꀀ렇 踀젅லி எ退ப蔀逇 欀렊唀䠌稀䠈 ைவ뀋ꀈ退
ப⠂蔀逇欀怆க退ப稀䠈கிறꀈ எ攀砉⠀倉 வ⠂ள欀怆கி欀 ெசா洀�வைத欀怆 கா鐀瀇蔀逇⠀耊ꀀ렇 மிக稀 ꀀ렇 அவசியமானꀈ,
ꈀ렋欀怆கியமானꀈ.
இைதெய洀�லாꀀ렇 பா鈀뀋ꀈவ⠂鐀瀇稀䠈 ெவள㏽ேய வᄀேத攀砉. எதிேர ஒ鐀䠉வ鈀 பல ைபகைள உைடய
ப欀ைச நிற உைடயண⠂ᄀꀈ, அ欀சிறிய ைபகள㏽洀� மர欀怆க攀砉⠀倉கைள ைவ뀋ꀈ欀怆ெகா唀䠌稀䠈 வளாக뀋தி洀�
அ鄀䠈堀瀈மி鄀䠈堀瀈ꀀ렇 நடᄀꀈ ெகா唀䠌蔀逇鐀䠉ᄀதா鈀. அவரꀈ உைடய⠂洀� ''மரꀀ렇 ந稀䠈வ鈀!'';
뇻 "ந鐀瀇ட மர뀋ைத
பாꀈகா뀋தி稀䠈வ鈀!"
뇻 எḀꀀ렇 வாசக鄀䠈க稀栈 அ欀ச蔀逇뀋ꀈ ஒ鐀瀇ட退ப鐀瀇蔀逇鐀䠉ᄀதன. அவரꀈ அ鐀䠉கி洀� ெச攀砉⠀倉
அறிꈀ렋கꀀ렇 ெச鄀 ꀈெகா唀䠌ேட攀砉. எ攀砉 ெபய鈀 'மரꀀ렇 அ鄀 ய退ப攀砉' எ攀砉றா鈀. மர뀋ைத த攀砉 உடலி洀�
ம鐀瀇稀䠈ம洀�ல ெபய鈀ဇ⠀耊ꀀ렇 தா鄀䠈கி欀怆 ெகா唀䠌蔀逇鐀䠉ᄀதா鈀. மர欀怆க攀砉⠀倉கள㏽攀砉 பார뀋ைத뀋 தா鄀䠈கி欀怆ெகா唀䠌稀䠈
ஆ蔀逇யைசᄀꀈ நடᄀꀈ ெச攀砉றா鈀. ேவ蔀逇欀怆ைகயான ேதாᄀ䠇ற뀋தி洀� இ鐀䠉ᄀத அவைர அைனவ鐀䠉ꀀ렇
தி鐀䠉ꀀ렇ப⠂退 பா鈀뀋ꀈ 踀젅攀砉னைக 踀젅鈀ဇᄀதன鈀. சில鈀 அவைர뀋 ேத蔀逇欀 ெச攀砉⠀倉 பாரா鐀瀇蔀逇ன鈀.
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வன உய⠂鈀ဇக稀栈 எ攀砉Ḁꀀ렇 ெசா洀�லி攀砉 அ鈀뀋தꀀ렇 வன뀋தி洀� இ鐀䠉欀怆堀瀈ꀀ렇 உய⠂鈀ဇன鄀䠈கைள ம鐀瀇稀䠈ேம
堀瀈றி退பத洀�ல. நꀀ렇 வ鐀瀇蔀逇洀�
뇻
இ鐀䠉欀怆堀瀈ꀀ렇 ப洀�லி, ெத鐀䠉வ⠂洀� பா鈀欀怆堀瀈ꀀ렇 காகꀀ렇, வ鐀瀇稀䠈뀋
뇻
ேதா鐀瀇ட뀋தி洀�
வள鐀䠉ꀀ렇 踀젅ᄀ䠇க稀栈, அதி洀� இ鐀䠉欀怆堀瀈ꀀ렇 சிறிய 뜀頇欀சி இைவயைன뀋ꀈꀀ렇欀렊ட அதி洀� அட欀怆கꀀ렇. எனேவ
நாꀀ렇 'வன உய⠂鈀ဇன வாரவ⠂ழா' எ攀砉Ḁꀀ렇 ெபயைர மாᄀ䠇றி "踀젅ற稀 லைக退 ேபாᄀ䠇⠀倉ꀀ렇 வாரவ⠂ழா"
என欀怆 ெகா唀䠌டாட ேவ唀䠌稀䠈ꀀ렇.
踀젅ற稀 லகிᄀ䠇堀瀈 ஏᄀ䠇ப稀䠈ꀀ렇 பாதி退踀젅கைள븀栈ꀀ렇, அவᄀ䠇ைற뀋 தவ⠂鈀欀怆க நாꀀ렇 ெச鄀 ய ேவ唀䠌蔀逇யைத븀栈ꀀ렇,
இயᄀ䠇ைக மᄀ䠇⠀倉ꀀ렇 ப洀�⠀耊ய⠂鈀 வள뀋திைன退 பᄀ䠇றி அறிᄀꀈெகா稀栈ள稀 ꀀ렇, அவᄀ䠇ைற退 ேபாᄀ䠇ற稀 ꀀ렇
இꀈ ேபா攀砉ற நிக謀꼇欀சிகைள退 பய攀砉ப稀䠈뀋தி欀怆 ெகா稀栈ள ேவ唀䠌稀䠈ꀀ렇. அᄀத ஒ鐀䠉 வார கால뀋தி洀�
ெபᄀ䠇ற ப蔀逇退ப⠂ைனைய வா謀꼇நா稀栈 ꈀ렋爀ညவꀈꀀ렇 அைனவ鈀ဇ攀砉 ஞாபக뀋தி⠀耊ꀀ렇 ைவ뀋ꀈ欀怆
கைடப⠂蔀逇欀怆堀瀈மா⠀倉 நிக謀꼇欀சிகைள ஏᄀ䠇பா稀䠈 ெச鄀 ய ேவ唀䠌稀䠈ꀀ렇. கிைட欀怆堀瀈ꀀ렇 இᄀத வா鄀 退ைப அர欀ꀆ뀋
ꀈைறக阀頋ꀀ렇, அர欀ꀆசாரா நி⠀倉வன鄀䠈க阀頋ꀀ렇 ச鈀ဇயான ꈀ렋ைறய⠂洀� பய攀砉ப稀䠈뀋ꀈத洀� அவசியꀀ렇.
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