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க�ைண�ம் அ�ம்ைச�ம் மனித 
வாழ்�ன் அ�ப்பைட. ேநரை்ம 
��ந்த, நாகரிகமான மனிதரக்ள் 
இவற்ைற வாழ்நாள் ��க்க 
கைட��ப்பாரக்ள். நனிைசவேம 
நலம்! 
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ெசயற்ைகக் க�த்தரிப்� என்�ம் 
வன்�ைற, ஆண் �ழந்ைதகைளக் 
ெகான்� ��தல், தாய் �ழந்ைதைய 
�ரித்� ைவத்தல், �லங்�கைள 
���ய இடங்களில் உண�, நீர,் காற்� 
ேபாதாமல் அைடத்� ைவத்தல், 
அவரக்ைள ஊனமாக்�தல், வாழ்நாள் 
��க்க அவரக்ள் �� வன்�ைற 
ெச�த்�, இ���ல் நம� 
ேபராைசக்காக ெகான்� ��தல். நாம் 
��ந்த லாபத்�ற்காக இவரக்ளின் 
எண்ணிக்ைகைய ெசயற்ைகயாகப் 
ெப�க்��ேறாம். இவரக்ள் நம் 
ேபான்ேற உணர�்ள்ள உ�ரக்ள், வ� 
மற்�ம் ேவதைனைய 
உணரக்��யவரக்ள் என்பைத மறந்� 
�ட�்.... 



நாம் சாப்��ம் �ராய்லர ்ேகா�கள் 45 
நாடக்ேள ஆன ேகா�க்�ழந்ைதகள்தாம். 
அவரக்ள் இயற்ைகக்� மாறான உண� 
ெகா�த்� எைட �டட்ப்படட்வரக்ள். �ல 
வாரங்களிேலேய எ�ம்�கள் தாங்க 
��யாத அள�க்� எைட ��  
க�ைமயான வ��ல் �ரமப்ப�வாரக்ள். 
மனிதரக்ள் தங்கள் வாய் ��க்காக�ம் 
�யநலத்�ற்காக�ம் �ன�ம் 20 ேகா� 
ேகா�க்�ஞ்�கைள அ�த்�க் 
ெகால்�றாரக்ள். உலகத்�ேலேய �கக் 
��ரமாக �ைறயாடப்ப�பவரக்ள் 
ேகா�க்�ஞ்�கள்தாம்.

ேகா�கள் சாதாரணமாக வ�டத்�ற்� 12 - 
15 �டை்டகள் தான் இ�வாரக்ள். ஆனால் 
நாம் மரப� மாற்றம் ெசய்� வ�டம் 250 - 
300 �டை்டகள் இ�மா� அவரக்ைள 
மாற்���க்�ேறாம் - 'ேலயர'் ேகா�கள்.  
இந்தக் ேகா�கள் 7-8 மாதங்களிேலேய 
ேசாரவ்ைடந்�, அவரக்ள் �டை்ட��ம் 
�வாரம் �ல ேநரங்களில் ெவளிேய ��ங்� 
வந்� ��ம் உபாைத ேந�ம். உலகம் 
�ரா�ம் �ன�ம் 2 ேகா� ஆண் 
ேகா�க்�ஞ்�கள் �டை்ட�ட ��யாததால், 
��ரமாகக் ெகால்லப்ப��றாரக்ள் .
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பன்�கள் �க�ம் �த்�சா�கள். ஒ� 
4-5 வய�ைடய �ழந்ைத�ன் அ�� 
அவரக்�க்� இ�க்�ன்ற�. உல�ல் 
200 ேகா� பன்�கள் இ�க்�ன்றாரக்ள். 
அவரக்ளில் 100 ேகா� பன்�கைள 
வ�டந்ேதா�ம் நாம் ெகான்� 
�ன்�ேறாம். வ�டத்�ற்� ஒ��ைற 
மட�்ேம �ழந்ைத ெபறக் ��ய 
அவரக்ைள வ�டம் �ன்� �ைற 
ெசயற்ைகயாக க�த்தரிக்க 
ைவக்�ேறாம். �ற� ஒ� 
வய�ற்�ள்ேளேய அவரக்ைள 
ெகான்� �ன்�ம் ���ேறாம்.

உலகம் �ரா�ம் ெசயற்ைக �ைற�ல் 
ெப�க்கப்ப�ம் ஆ�களின் 
எண்ணிக்ைக 300 ேகா�.  இவரக்ளில் 
150 ேகா� ஆ�கள் ெவட�்த் 
�ன்னப்ப��றாரக்ள். �லர ்மதத்�ன் 
ெபயரால் ப��டப்ப��றாரக்ள். 
ெப�ம்பாலானவரக்ள் நம் நா�ன் 
��க்காக ெவடட்ப்ப��றாரக்ள். 15 - 20 
ஆண்�கள் ஆ��ள்ள இவரக்ள் ஒ� 
வ�டத்�ற்�ள்ேளேய ெகா�ைமயாகக் 
ெகால்லப்ப��றாரக்ள். 
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நீரவ்ாழ் �லங்�கள் ேவ� மா�ரி இ�ப்பதால் 
அவரக்ைள உணர�்ல்லாதவரக்ள் என்� நாம் 
எண்ணிக் ெகாள்�ேறாம். �கப்ெபரிய 
அள�ல் நாம் ெகான்� ��க்�ம் �ன்கைள 
எண்ணிக்ைக�ல் அடக்க ��யா�, 
எைடதான் ேபாட ���ம். அ��ம் சரிபா�,  
உண�ற்� உகாததால் �� 
எ�யப்ப��றாரக்ள். நாம் கடல் வாழ் 
உ�ரினங்கைள அ�ப்ப� மட�்�ல்லாமல் 
கடைல�ம் ேசரத்்� அ�க்�ேறாம். இ� 
�ற்�ச�்ழல் அைமப்ைப�ம் ெக�க்�ற�. 
இ� ெதாடரந்்� நடந்தால் �� அ�வைத 
யா�ேம த�த்த நி�த்த ��யா�. 

10 - 12 ேதனீக்களின் ஆ�ள் உைழப்ைப 
�ரண்� எ�ப்ப� தான் ஒ� ேதக்கரண்� 
ேதன். அவரக்ள் தங்கள் வாரி�க�க்காக 
ேச�த்� ைவத்த க�ன உைழப்�ன் 
பலைன நாம் ���வ� தான் அ�. 
ராணித் ேதனீைய�ம் அவள் �டை்ட�ம் 
நாம் �ைறப�த்��ேறாம். இந்த ெகா�ர 
ெதா���க்காக வ�டந்ேதா�ம் 
ேகா�க்கணக்கான ேதனீக்கைள நாம் 
ெகான்� ��க்�ேறாம். ேதன் �� நமக்� 
உள்ள ேபராைசயால், ேதன் ேசகரிக்காத 
இனத் ேதனீக்கள் நிைறய அ�ந்��டட்ன. 
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ேதால் ஏற்�ம��ல் இந்�யா �த�டம் 
வ�க்�ற�. பா�க்காக�ம் மாட�்க்க�க்காக�ம் 
ெசயற்ைகயாக ெப�க்கப்ப�ம் கால்நைடகள், 
பால் மற்�ம் க�க்காக �ைறயாடப்படட் �ற� 
அவரக்ளின் ேதால், ெதா�ற்சாைலக்� 
அ�ப்பப்ப��ற�. �ற்�ப்�ற �ழைல �க�ம் 
ெக�ப்பதால்  வளரந்்த நா�கள் தங்கள் 
நா�களில் ேதால் ெதா�ற்சாைலகைள ைவத்�க் 
ெகாள்வ�ல்ைல. �ற்�ச�்ழல் �� அக்கைற 
இல்லாத இந்�யா ேபான்ற வள�ம் நா�கள் 
பணத்�க்காக�ம் அந்நிய ெசலாவனிக்காக�ம் 
இதைன ேமற்ெகாள்�ன்றன. ேதால் ெதா��ன் 
இத்தைகய ெப�க்கத்தால் �லங்�கள், 
நீரந்ிைலகள், நிலம், மற்�ம் ���ன் �ற்�ச�்ழல் 
ஆ�ய அைனத்�ம் நாசமைட�ம் த�வாய்க்� 
வந்��க்�ன்றன.

இன்� இந்�யா மாட�்க் க� ஏற்�ம��ல் 
�ன்றாவ� இடம் வ�க்�ற�. இதற்� 
காரணம் நாம் ��க்�ம்  பா�ம், ெகான்� 
��க்�ம் ேகா�க்கணக்கான 
கால்நைடக�ம் தான். இவரக்ளில் பா�க்� 
ேமல் நம் பால் ேதைவக்காக ெகால்லப்ப�ம் 
ஒ� பாவ�ம் அ�யாத இளம் கன்�கள். 
தாயான மா�க�ம் எ�ைமக�ம் பால் 
கறக்க ��யாமல் வற்�ப்ேபானால், 
ைக�டப்ப��றாரக்ள், அல்ல� மாட�்௧் 
க�க்காக�ம் ேதா�க்காக�ம் அ�மாடாக 
அ�ப்பப்ப��றாரக்ள்.
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கம்பளி என்ப�, வ� ��ந்த ஒ� ��ர 
ெசயல்பாட�்ன் �லம் வ�வ�.  
ஆட�்க்�ட�்க�ைடய �ைதகள் மயக்க 
ம�ந்�ன்� நீக்கப்ப��ன்றன. எ�க்�ம் 
கம்பளி �த்தமாக இ�ப்பதற்காக 
அவரக்ள் வால் ப���ம் �ற்��ள்ள 
ேதால் ப��க�ம் உரித்� 
நீக்கப்ப��ன்றன. ெகாம்�கைள இ�ம்� 
கம்�யால் �� ைவத்� தகரக்்�றாரக்ள். 
பல ஆட�்க்�ட�்கள் இைதெயல்லாம் 
தாங்க ��யாமல் இறந்� ���றாரக்ள். 
ஓரி� �ைற கம்பளி நீக்கப்படட் �ற�, 
அந்த ஆ�க�ம் க�க்காக 
ெகால்லப்ப��றாரக்ள். 

6500 பட�்ப்��க்கைள உ��டன் 
ெகா�க்க ைவத்� எ�ப்ப�தான் ஒ� 
�ேலா பட�். அப்ப�ெயன்றால் ஒ� 
பட�் ேசைல ெநய்வதற்காக �டட்த்தடட் 
15,000 பட�்ப்��க்கள் 
ெகால்லப்ப��றாரக்ள். 
ேகா�க்கணக்கான பட�்ப் �ச�்கைள 
நாம் வ�டந்ேதா�ம் க�ைண 
இல்லாமல் ெகான்� ��க்�ேறாம். 
நமக்� ேவ� எத்தைனேயா மாற்� 
ஆைடகள் இ�க்�ம் ெபா�� இந்தக் 
ெகா�ரம் ேதைவயா? லாபம் தராத இன 
பட�்ப் �ச�்கள் பல ஏற்கனேவ நம் 
ேபராைச�னால் அ�ந்� 
ேபாய்�டட்ாரக்ள். 

L¶T[=

Ty|¦©¢

க�ைண  |  சமத்�வம்  |  �தந்�ரம்  |  ெபா�ப்�ணர�்



நாம் �ன�ம் 750 ேகா� நீர ்வாழ் 
உ�ரினங்கைளக் ெகால்��ேறாம். 
அதாவ� உலக ஜனத்ெதாைக�ன் அள�. 
மனிதனின் தைல�ட�்னால் கடல்கள் 
இன்�ம் 28 வ�டங்களில் கா�யா� 
��ம் என �ஞ்ஞானிகள் 
ெசால்��றாரக்ள். நாம் உ�ர ்வாழ 
�க�ம் அத்�யாவ�யமான 
�ராணவா��ல், 70 சத��தத்ைத 
கட�ல் உள்ள பவளப்பாைறக�ம், 
ப்ளாங்கடன் என்�ம் �ண்��ரக்�ேம 
தயாரிக்�ன்றன. இ�ந்�ம் நாம் கடைல 
அ�த்�க் ெகாண்��க்�ேறாம்.

51% ைபங்��ல் வளிக்கள் (greenhouse gases), 
இைறச�் மற்�ம் பால் ெதா�ற்சாைலகளில் 
இ�ந்� உ�வா�ன்றன. இவ்�ரண்� 
ெதா�ல்க�க்காக�ம் நாம் ஒவ்ெவா� 
�னா��ம் 1.5 ஏக்கர ்கா�கைள அ�த்�க் 
ெகாண்��க்�ேறாம். இைறச�் & பால் 
ெதா��க்காக நாம்,  அரிய வளங்கைள 20% 
வைர அ�கமாக பயன்ப�த்��ேறாம். 
இதனால் �� ெவப்பமைடதல்,  தண்ணீர ்
பற்றாக்�ைற, மற்�ம் உண� பற்றாக்�ைற  
உண்டா�ன்றன. �ற்�ச�்ழல், பல்��ர ்
ெப�க்கம், மற்�ம் நிைலத்தண்ைம�ம் 
இைவகளினால் நாசமைட�ன்றன. 
ப�வநிைல மா�த�க்�ம் இத்ெதா�ல்கள் 
ஒ� காரணம். 
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இன்ைறய ெப�ம் �யா�களான நீரி�� 
ேநாய், �ற்� ேநாய், மற்�ம் இ�தய ேநாய் 
ஆ�ய �ன்�க்�ம் �க்�யமான காரணம் 
�லங்���ந்� எ�க்கப்ப�ம் உண� 
வைககேள. தாவர அ�ப்பைட�லான 
நனிைசவ உண� ஒ� ��ைமயான 
ஆேராக்�யமான உண�. அ� �யா�கள் 
வ�ம் அபாயத்ைத �ைறக்�ற�. தாவர 
உணைவ தங்கள் வாழ்க்ைக �ைறயாக்�க் 
ெகாண்� பலர ்ஆேராக்�யமாக உ�ர ்
வாழ்ந்� ெகாண்��க்�றாரக்ள். 

சத்�ணைவ பற்�ய ��ப்�ணர�் ெகாண்ட 
�த்�சா� ம�த்�வரக்ள், தாவர உணைவேய 
பரிந்�ைரக்�றாரக்ள். இந்�யரக்ளில் 70 - 80 
சத��தத்�னரால் பா�ல் உள்ள 'லாக்ேடாைஸ' 
ச�த்�க் ெகாள்ள ��யா�. அ� அவரக்ளின் 
ேநாய் எ�ரப்்� சக்�ைய �ைறக்�ற�. பா�ம் 
இைறச�்�ம், சரக்்கைர �யா�, இ�தய �யா�, 
மற்�ம் �ற்�ேநாய் வ�ம் அபாயத்ைத கணிசமாக 
அ�கரிக்�ன்றன. நாம் தாவரத்�ல் இ�ந்� வ�ம் 
ைகக்�த்தல் தானியங்கள், ப�ப்� வைககள், 
பழங்கள், காய்க�கள் மற்�ம் �ைதகைள 
அ�கமாக உடெ்காள்ள ேவண்�ம்.
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