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வ�ல3கிய� �ைற

ெச4ைன- ப�கைல5கழக�

கி�1 வளாக�

ெச4ைன - 600 025.
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ஆசிய நா?கள@� ஒ: வBவான ெபா:ளாதார

வ�லரசாக இ%தியா உ:வாகி வ:கிற�. ெதாழி�மயமா5க�

ம��� �����ழ� ேமலா�ைம ஆகிய இர�?5<�

85கிய��வ� அள@5கி4ற�.

இ%திய அரசி4 Õ�����ழ�, வன��ைற ம��� 

காலநிைல மா�ற� அைம�சக�’, �����ழ� ேமலா�ைம

ெகா�ைகக� ம��� 81ெவ?5<� ெசய�8ைறக� Fல�

�����ழ� பா�கா-' ம��� உய��ன3கள@4 வா75ைக�

தர� உய2��த� ேபா4றவ�ைற ேநா5கமாக5

ெகா�?�ள�. ச�யான �����ழ� தகவ� ேதைவைய

உண2%�, நா? 8Gவ�� உ�ள ஆ2வல2க�, ெகா�ைக

வ<-பாள2க�, ஆ)வாள2க�, க�வ�யாள2க�,

ஆரா)�சியாள2க�, வ�=ஞான@க� ம��� ெபா�

ம5கI5<� பய4ப?� ேதசிய ம��� ச2வேதச �����ழ�

தகவ�கைள வழ3<� ேநா5<ட4 இ%த அைம�சக�, 1982-

ஆ� ஆ�? �����ழ� தகவ� (ENVIS) ைமய3கைள

நி�வ�ய�. நா? 8Gவ�� 68 ENVIS ைமய3க� ப�ேவ�

க:-ெபா:Pகைள ைமயமாக5 ெகா�? ெசய�பP?

வ:கி4றன. இ%த ைமய3க�, ேதசிய ம��� ச2வேதச

�����ழ� தகவ�கைள� ேசக��த�, ெதா<�த�,

ேசமி�த�, ம��� தகவ� பர-'த� ஆகிய ெபா�வான

ேநா5க3கைள ெகா�?�ளன.

ெச4ைன- ப�கைல5கழக�தி� வ�ல3கிய� �ைறய��,

�����ழ�, வன��ைற ம��� காலநிைல மா�ற�

அைம�சக�தி4 கீ7 ெசய�பP? வ:� ENVIS ைமய�
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பன@யா� �ழி%தி:5<� அ�டா21கா க�ட�தி� 

உ�ள ஒ: ஏ�ய�� ���ய��க� இ:-ப� 

க�?ப�15க-பP?�ள�. இ5க�?ப�1-' ேவ��5

கிரக3கள@� ‘ஏலிய4’ உய�2 உ�ளதா எ4பைத ஆரா�� 

ஆYPேராபயாலஜி (Astrobiology) �ைற5< மிக- ெப:� 

ஊ5க�ைத�� உ�சாக�ைத�� அள@���ள�. ேமB�

அ�டா21காவ�� ���ய��க� இ:-பத�<� ஏலிய4 

உய�2கI5<� எ4ன ெதாட2' எ4பைத அறிய அ%த 

வ��ல4Y ஏ�ைய- (Lake Whillans) ப�றி� 

ெத�%�ெகா�ள ேவ�1��ள�.

அ�டா21கா க�ட� 8G5க பன@யா� 

�ழ-பP?�ள�. �7%��ள பன@5< �மா2 1கி.ம]. கீேழ 

ஏ�க� உ�ளன. இவ�றி� சில, பல மி�லிய4 

ஆ�?களாக- பன@யா� Fட-பPடைவ. ��ய 

ெவள@�ச� உ�ேள '<� வா)-ேப இ�ைல. ��ய 

ெவள@�ச� உ�ேள 'காததா� பாசி, ெச1, ெகா1, தாவர� 

8தலிய எ%த உய��ன3கI� அ%த ஏ�கள@� வாG� 

வா)-' இ�ைல என5க:த-பPட�.

ெப�ய உய�2க� இ�ைலெயன@9� ஏ�ய�� ஒ: 

ெச� ���ய��க� இ:5கலா� என வ�=ஞான@க� 

க:தினா2க�. வ��ல4Y ஏ�ய�� ���ய��க� 

இ:-பதாக5 க:தினாB� அைவ எைத உணவாக 

உPெகா�ள 81�� எ4பதி� ச2�ைச இ:%� வ%த�.

அதனா� அ�டா21காவ�� உ�ள வ��ல4Y ஏ�ய�� 

ஆ)b ெச)ய 81b ெச)தா2க�. ஆனா� அ%த 

வ�யாழ4 கிரக�தி4 �ைண நிலவான �ேராபாவ��

(Europa), மிக- ெப:� ச8�திர� ஒ4� இ-ேபா�� திரவ 

வ1வ�� காண-ப?கிற�. ஆனா� வ��ல4Y ஏ�ைய- 

ேபால, அ%த� ச8�திர8� மிக- ெப:� பன@- 

பாள�தா� Fட-பP?�ள�. வ��ல4Y ஏ�ைய- ேபால,

�ேராபா ச8�திர�தி4 உ�I� ��ய ெவள@�ச� 

ப?வதி�ைல. இதன1-பைடய�� வ��ல4Y ஏ� ந\�� 

���ய��க� உ:வாகி, ப�ைழ�தி:5க 81�ெமன@� 

�ேராபா ச8�திர�தி4 உ�I� ���ய��க� 

இ:5<� வா)-' உ�? அ�லவா?

அதனா�, இ%த5 க�?ப�1-', �:வ அறிவ�ய�

(Polar science) வ�=ஞான@கைள வ�ட, ஆYPேராபயாலஜி 

�ைற வ�=ஞான@கI5< மி<%த உ�சாக�ைத�� 

மகி7�சிைய�� அள@���ள�. இ�ேவ �ேராபாவ�4 

���ய��கைள ஆராய, நாசாb5<� c�?தலாக 

அைமயலா� என அவ2க� ஆ2வ��ட4 

கா�தி:5கிறா2க�.

ஆதார�ஆதார�ஆதார�ஆதார�: ெச)தி.org.

உலக நா?கைள அ����தி5 ெகா�1:5<�,

'எேபாலா' ைவரY எ4ற உய�25ெகா�லி ேநா), கட%த 

ஆ�? இ�திய��, ேம�< ஆ-ப��5க நாடான 

கின@யாவ�� வசி�த, 2 வய� சி�வன@ட� இ:%� தா4,

ம�றவ2கI5< பரவ�யதாக தகவ� ெவள@யாகி��ள�.

அ�டா21கா ஏ�அ�டா21கா ஏ�அ�டா21கா ஏ�அ�டா21கா ஏ�ய��ய��ய��ய��    'திய 'திய 'திய 'திய 
உய�2க� க�?ப�1-'உய�2க� க�?ப�1-'உய�2க� க�?ப�1-'உய�2க� க�?ப�1-'
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ஆ)b ெச)ய 81b ெச)தா2க�. ஆனா� அ%த 

ஏ�ைய� �ைள�� ஆ)b ெச)ைகய�� �ைளய�?� 

உபகரண3கள@� உ�ள ���ய��க� ஏ�ய�� 

'<%�வ�Pடா� எ4ன ெச)வ� எ4ற அ�ச�தி� 

உய2ெவ-ப ந\ைர <ழா) Fல� பா)�சி ஏ�ய�4 ேம� 

உ�ள பன@ய�� �ைளய�?� 8ய�சிைய 

ேம�ெகா�டா2க�. ெவ-பந\ைர ���ய��க� தா3கா� 

எ4பதா� ெவள@ேய உ�ள ���ய��க� ஏ�ய�� 

�ைழ�� வா)-' தவ�25க-பPட�.

இ-ப1யாக- பல இ4ன�கIட4, ஏ�ைய 

F1��ள பன@-பாைறைய �ைளய�P?, �மா2 120 லிPட2 

ஏ� ந\ைர ெவள@ேய எ?�தா2க�.இ%த ந\2, பல மி�லிய4 

ஆ�?களாக- ^மிய�4 ேம�பர-ைபேய பா2�திராத ந\2.

அைத ஆ)b ெச)ததி� �மா2 4000 வைக ���ய��க� 

ஏ� ந\�� வா7%� வ%த� க�?ப�15க-பPட�. இ%த 

���ய��க� அைன��� கீேமாஆPேடாPரா-

(chemoautotrophs) எ9� வைக ���ய��க�. இைவ த� 

உணைவ� ��ய ெவள@�ச� Fல� அ4றி, ஏ�ய�� 

ப1%��ள தா� உ-'5க�, ேவதி-ெபா:Pக� Fல8� 

அைடய5 d1யைவ.

"���ய��க� பாைறைய உ�? உய�2வாழ 

81�மா?" எ4ற ச%ேதக� வ�=ஞான@கI5< 

இ:%ததாகb�, பாைறய�� உ�ள தா� உ-'5கைள

உணவாக உPெகா�? ���ய��க� உய�2வாழ 

81�� என இ5க�?ப�1-' நிeப��தி:-பதாகb� 

வ�=ஞான@க� d�கிறா2க�.

ம�றவ2கI5< பரவ�யதாக தகவ� ெவள@யாகி��ள�.

கட%த 1976�, ேம�< ஆ-ப��5க நாடான,

கா3ேகாவ��, எேபாலா நதி5கைரய�� ேதா4றியதா�,

இ%த ேநா)5<, 'எேபாலா ைவரY' என ெபய2 

ைவ5க-பPட�. இ%த ேநாைய <ணமா5<வத�< 

இ49� ம:%� க�?ப�1-படாத நிைலய��, 84 

எ-ேபாைத�� வ�ட, த�ேபா�, மிக� த\வ�ரமாக இ%ேநா) 

தா5க� �வ3கி��ள�.

இ%ேநா)5கான வ�ஷ வ���, கட%தா�? 

இ�திய��, ேம�< ஆ-�5க நாடான, கின@யாவ�� உ�ள,

<ய�5ேகேடா) எ4ற சிறிய நகர�தி� ஊ4ற-பPட�.

இர�? லPச� ேப2 வசி5<� இ%த நகர�, ம�ற 

ஆ-�5க நா?களான, சியாரா லிேயா4, ைலபT�யா 

ஆகியவ�றி4 எ�ைலய�� அைம%��ள�. இ3< d?� 

வார�ச%ைத, மிகb� ப�ரபல�. இ�ச%ைதய��

2



ெபா:Pக� வா3<வத�காக, அ�ைட நா?கள@� இ:%�,

ஏராளமாேனா2 வ:வ� வழ5க�.

இ%நிைலய��, கட%தா�? 1ச�ப��, <ய�5- 

ேகேடா) நக�� வசி�த, 2 வய� ஆ� <ழ%ைத5<,

'எேபாலா ைவரY' பாதி-' ஏ�பPட�. அ?�த சில 

நாPகள@�, அ%த <ழ%ைத5<, க?ைமயான கா)�ச�,

வா%தி, வய���-ேபா5< ஆகியைவ ஏ�பPடன. 1ச�ப2,

6� ேததி, ேநா) பாதி-' அதிகமாகி அ5<ழ%ைத இற%த�.

ஒ: வார��5< ப�4, அ5<ழ%ைதய�4 தா��, அத4ப�4,

<ழ%ைதய�4 பாP1��, இ%ேநாயா� பாதி5க-பP? 

இற%தன2. ஆனாB�, அ%த நகர�ைத ேச2%த �காதார 

அதிகா�கI5<�, ெபா�ம5கI5<�, எேபாலா ைவரY 

தா5க-பPடதா� தா4, இற%தா2க� எ4ற வ�வர� 

ெத�யவ��ைல. <ழ%ைதய�9ைடய பாP1ய�4 இ�தி� 

சட3கி�< வ%தி:%த, ேமB� இர�? ேப:5<, சில 

வார3கI5< ப�4, இ%த ேநா) பாதி-' ஏ�பP?, அ?�த 

சில நாPகள@� இற%தன2. இவ2கI5< சிகி�ைச அள@�த 

�காதார ஊழிய:�, ம:��வ:�, அ?�த?��, இ%த 

ைவரY தா5க-பP? இற%தன2.

இைத� ெதாட2%�, அ:கி� உ�ள நகர3கள@� 

வசி�த, இவ2கள@4 உறவ�ன2கI5<� இ%த ேநா) 

பரவ�ய�. மா2� மாத ம�திய��, ஒP? ெமா�த 

கின@யாவ�B�, ேநா) பாதி-' ெத�%தப�4 தா4, 'எேபாலா'

ைவரY ேவகமாக-பரவ� வ:வைத �காதார அதிகா�க� 

உண2%தன2. அத�<�, அ:கி� உ�ள, சியாரா லிேயா4,

ைலபT�யா ஆகிய நா?கள@� வசி�த பல:5< இ%த 

ேநா) பரவ� வ�Pட� இ%த F4� நா?கIேம மிகb� 

ேதன@ மாவPட�ைத ேச2%த இைளஞ:5<, இ%த

ேநாய�4 தா5க� இ:-பதாக ெவள@யான ெச)தியாB�,

1�லி, 8�ைப ஆகிய நகர3கள@�, இ%த ேநா) 

தா5க��ட4 சில2 சிகி�ைச ெப�� வ:வதாக 

ெவள@யான ெச)தியாB�, இ%தியாவ�B� பTதி 

ஏ�பP?�ள�. இத4Fல�, ேம�< ஆ-�5க நா?கைள 

தா�1, ம�ற நா?கள@B�, இ%த ைவரY எம4 கா� 

பதி���ள� ெத�யவ%��ள�.

தமிழக�தி� இ:%� எ�தைன ேப2தமிழக�தி� இ:%� எ�தைன ேப2தமிழக�தி� இ:%� எ�தைன ேப2தமிழக�தி� இ:%� எ�தைன ேப2?

ேதன@ அ:ேக உ�ள ெகா?வ�லா2பP1, த2ம'�,

ெவ3கடாசல'ர�, ேகாவ�%த நகர�, கடமைல5<�?,

க�டமg2 ம��� ஆ�1-பP1 ப<திகைள ேச2%த,

2,0005<� அதிகமாேனா2 ெவள@நா?கள@� 

பண�'�கி4றன2. இவ2கள@� ெப:�பாலாேனா2 

ஆ-ப��5க நா?கள@� பண�'�கி4றன2. ஆ-ப��5க 

நா?கள@� எ%ெத%த நாP1� 'எேபாலா' ைவரY ெதா�� 

உ:வாகி உ�ள� எ4ற வ�வர� இ3<�ள கிராம 

ம5கI5< 8Gைமயாக கிைட5கவ��ைல. இதனா� 

ெவள@நாP1� உ�ள த3க� மக95< பாதி-' ஏ�பP? 

வ�?ேமா என, கிராம ம5க� அ�ச�தி� உ�ளன2. ேம�< 

ஆ-ப��5க நா?கள@�, தமிழக�ைத ேச2%த ஏராளமாேனா2 

பண�'�%� வ:கி4றன2. ஆனாB�, எ�தைன ேப2 

உ�ளன2 எ4ற ��லியமான தகவ�,அரசிட� இ�ைல.

nry;Nkdnry;Nkdnry;Nkdnry;Nkd;  ;  ;  ;  gpu`hkgpu`hkgpu`hkgpu`hk; ; ; ; thfthfthfthf;];;];;];;];NkdNkdNkdNkd;;;;
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ேநா) பரவ� வ�Pட�. இ%த F4� நா?கIேம, மிகb� 

ஏ7ைமயான நா?க� எ4பதாB�, F4� 

நா?கI5<மிைடேய அதிக-ப1யான ம5க� 

ேபா5<வர�� உ�ளதாB�, ேநா) ேவகமாக பரவ�ய�.

ைலபT�யாவ��, மா2�, ஏ-ர� மாத��5< ப�4, இ%த 

ேநா) <றி�த அறி<றி ெத�யவ��ைல. இதனா�,

'எேபாலா’ ைவரY, இன@ பரவ வா)-ப��ைல' என,

ெபா�ம5க� நிைன�தன2. ஆனா�, சில மாத 

இைடெவள@5<-ப�4, 84ைப வ�ட, மிக ேவகமாக இ%த 

ேநா), த�ேபா� பரவ� �வ3கி��ள�. ைலபT�யாவ�� 

மP?�, இ�வைர, 156 ேப2 இ%ேநாயா� பாதி5க-பP? 

இற%��ளன2.

இைத� ெதாட2%�, அ?�த?�த நா?களான,

கானா, ைநஜ\�யா, ேகமe4, கா3ேகா ஆகியவ�றிB�,

இ%த ேநாய�4 தா5க� ெத4பட��வ3கி��ள�.

த�ேபாைதய நிலவர-ப1, 1,779 ேப2, இ%த ேநாயா� 

பாதி5க-பP?�ளதாக, உலக �காதார அைம-' 

ெத�வ����ள�. இவ2கள@�, 961 ேப2 இற%��ளன2.

ைநஜ\�யாவ�� உ�ள ஒ: சிறிய கிராம�தி� வசி5<� 

அைனவ:5<� இ%த ேநாய�4 தா5க� இ:-ப� உ�தி 

ெச)ய-பP?�ள�. த�ேபா�, இ%த ேநாய�4 ைமயமாக,

சியாரா லிேயா4 உ�ளதாக �காதார அதிகா�க� 

தர-ப�� அ�ச� ெத�வ�5க-பP?�ள�. இ�வைர 

இ�லாத அளb5<, இ%த ேநா), ேவகமாக- பரவ� 

வ:வ�, ச2வேதச நா?கள@ைடேய பTதிைய 

ஏ�ப?�தி��ள�.

சம]ப�தி�, கின@யாவ�லி:%� ெச4ைன5< வ%த,

தன@ைம-ப?��த�தன@ைம-ப?��த�தன@ைம-ப?��த�தன@ைம-ப?��த�
'எேபாலா ைவரY தா5க��5< ஆளானவ2கைள,

தன@ைம-ப?�தி சிகி�ைச அள@-பத4 Fல�, இ%த ேநா),

ேமB� பல:5< பரவாம� கP?-ப?�த 81��' என,

�காதார அதிகா�க� dறி��ளன2. ெப:�பாலான,

ேம�< ஆ-ப��5க நா?கள@�, இ%த ேநாயா� 

பாதி5க-பPடவ2கைள, தன@ வா21� ைவ�� சிகி�ைச 

அள@5க-ப?வதி�ைல.

இu\pa Ez;ZapH Muha;r;rpahsuhd nrynrynrynry;; ;;NkdNkdNkdNkd;; ;; gpu`hkgpu`hkgpu`hkgpu`hk;; ;;

thfthfthfthf;; ;;]]]];;;;NkdNkdNkdNkd;; ;; (Selman Abraham walksman)> gha;L
cl;ugpDld; NrHe;J Neha; cz;lhf;Fk; ghf;Bhpahf;fSf;F

vjpuhf nray;gLk; gz;Gfisf; nfhz;l ,aw;ifg;

nghUl;;fis milahsk; fhz cjTk; njhopy; El;gkhd

‘tsHrtsHrtsHrtsHr;; ;;rprprprp jLgjLgjLgjLg;; ;;GgGgGgGg;; ;; kzkzkzkz;;;;lyjlyjlyjlyj;; ;;ijijijij’ ((((Growth Zone Inhibition))))
tbtikj;jhh;.

ghf;Bhpahtpd; tsHr;rpiaj; jLf;Fk; (bacteriostatic)
kw;Wk; ghf;Bhpahitj; mopf;Fk; (bactericidal) gz;Gisf;
nfhz;l Kjy; capHf;nfhy;yp;ahd ‘MfMfMfMf;; ;;bNdhikrpdbNdhikrpdbNdhikrpdbNdhikrpd;; ;;’----id
milahsk; fz;ltH KidtH. thf;];Nkd;. ,tH

];l;nug;Nlhikrpd;;> epNahrpd; Nghd;w 20-f;Fk; Nkw;g;gl;l

,aw;if capHf;nfhy;ypfis fz;Lgpbj;Js;shH. NkYk;

capHfcapHfcapHfcapHf;; ;;nfhynfhynfhynfhy;; ;;ypypypyp (antibiotic) vDk; thHj;ijia Kjd; Kjypy;
gad;gLj;jpatUk; ,tNu. fhrNeha;f;F vjpuhf nray;gLk;

capHf;nfhy;ypahd ];l;nug;Nlhikrpid fz;Lgpbj;jjw;f;fhf>

1952 Mk; Mz;L ,tUf;F Nehgy; ghpR toq;fgl;lJ. ,tuJ

,e;j fz;Lgpbg;G> ‘capHfcapHfcapHfcapHf;; ;;nfhynfhynfhynfhy;; ;;ypfspdypfspdypfspdypfspd;; ;; jejejeje;; ;;ijijijij’ ((((Father of
antibiotic) vd;w ngUikiag; ngw;Wj;je;jJ.



ப�ண3கைளப�ண3கைளப�ண3கைளப�ண3கைள    ெதா?வதா�ெதா?வதா�ெதா?வதா�ெதா?வதா�

'எேபாலா' ைவரY ேநாயா� பாதி5க-பP? 

இற%தவ2கள@4 இ�தி� சட3கி� ப3ேக�பவ2க� 

Fலமாகேவ, இ%த ேநா) ேவகமாக பரbவதாக 

dற-ப?கிற�. இ�தி� சட3<கள@� ப3ேக�பவ2க�,

இற%தவ2கள@4 உட�கைள ெதா?வ� தா4, இத�< 

காரண� என, dற-ப?கிற�. எனேவ, 'ேம�< ஆ-ப��5க 

நா?கள@� வசி5<� ம5க�, இ%த ேநாயா� பாதி5க-பP? 

இற%தவ2கI5< இ�தி� சட3< ெச)�� 

நைட8ைறைய மா�ற ேவ�?�' என, �காதார 

அதிகா�க� எ�ச����ளன2.

ஆதார�ஆதார�ஆதார�ஆதார�: தினமல2.

ந� நாP1�, ந4ன \2 ம]4வள2-' �மா2 13.67 ேகா1 

ெஹ5ேட2 பர-பளவ�� வள25க-ப?கிற�. இதி� 2.25 ேகா1 

ெஹ5ேட2 <ள3க� ம��� ெதாP1க�, 8.27 ேகா1 

ெஹ5ேட2 ந\2நிைலக� ம��� 3.15 ேகா1 ெஹ5ேட2 

ந\2�ேத5க3க� உ�ளன. 1990� <றி-ப�ட 81யாத

அளவ��< ம]4 உ�ப�தி  அதிகமாக இ:%த�.

ந4ன\2ந4ன \2ந4ன \2ந4ன \2 ம]4ம]4ம]4ம]4    வள�தி�வள�தி�வள�தி�வள�தி�    உரஉரஉரஉர    ேமலா�ைமேமலா�ைமேமலா�ைமேமலா�ைம

இ%தியாவ�� மிகb� அதிக-ப1யாக ந4ன \2 

ம]4வள� உய2%� வ:கிற�. ேம4ேமB� உ�ப�திைய 

அதிக�5க ெவiேவறான ம]4 வள3கைள� திறைமயாக5

ைகயாள ேவ�?�. இதி� 85கியமான ஒ4�, <ள�ைத- 

பராம���, ேதைவயான அளb உரமி?தலா<�. <ள�தி4 

பராம�-'க�,ம� ம��� ந\�4 தர�ைத- ெபா:�தேத.

இ%த அளைவவ�ட <ைற%தா� அமில�த4ைமயாக மாறி 

ந\�� உ�ள� ச��5கைள <ைற��வ�?�.

க�மக�மக�மக�ம    உPெபா:�உPெபா:�உPெபா:�உPெபா:�

பா5`�யாவ�4 ஆ�றைல அதிக�5க ம��� உய�2 

ேவதிய�ய� 8ைற Fல� ���ய�2கள@� இ:%� 

ச��5க� ெவள@யாகிற�. இய�ைக5க�ம� <ள�� 

ம�ண�� 0.5%5< <ைறவாக இ:5க5 dடா�. 0.5-1.5%

ம��� 1.5 - 2.5%. ந?நிைல ம��� அதிக அளb 

இ:5கலா�. இேத ேபா4� 2.5%5< ேம� இ:%தா� ம]4 

உ�ப�தி ெச)ய 81யா�.

க�ம�க�ம�க�ம�க�ம�:ைநPரஜ4ைநPரஜ4ைநPரஜ4ைநPரஜ4    வ�கித�வ�கித�வ�கித�வ�கித�

ம� ���ய��கள@4 வள2�சி5< க�ம�:ைநPரஜ4 

வ�கித� ச�யான அளவ�� ேதைவ-ப?கிற�.

க�ம�:ைநPரஜ4 வ�கித� உைட�� அளb 

அதிேவகமாகb�, ந?நிைல, ம��� <ைற%தபPச� 

8ைறேய >10,10-20,20 எ4றவா� இ:5க ேவ�?�.

ெபா�வாக க�ம�:ைநPரஜ4 வ�கித� 10 8த� 155<� 

இ:%தா� ம]4 வள2-'5< ஏ�றதா<�. 20:1 இ:%தா� 

ம]4 அதிகளb உ�ப�தியா<�.

ெபா�வானெபா�வானெபா�வானெபா�வான    ஊPட�ச��5கள@4ஊPட�ச��5கள@4ஊPட�ச��5கள@4ஊPட�ச��5கள@4    நிைலக�நிைலக�நிைலக�நிைலக�

85கியமான ஊPட�ச��5க� தைழ, மண�, ம��� 

சா�ப� ச��5களா<�. ம]4 <ள3கள@� பாYேபP 

உர�தி�< �-ப2 பாYேபPைட பய4ப?�தலா�. <ள�� 

ம�ண�� உ�ள பாYேபP அளைவ- ெபா:��

156 – 312 கி சி3கி� �-ப2 பாYேபP இடேவ�?�. ம]4 

வள2�சி ம��� இ:-'5<ள3கள@� 250 - 468 கி �-ப2 

பாYேபP இ:5க ேவ�?�. இ49� ந�ல உ�ப�தி 

    ந4ன \2ந4ன \2ந4ன \2ந4ன \2 ம]4வள�ம]4வள�ம]4வள�ம]4வள�

பராம�-'க�,ம� ம��� ந\�4 தர�ைத- ெபா:�தேத.

<ள�தி�<<ள�தி�<<ள�தி�<<ள�தி�<    உரமி?த�உரமி?த�உரமி?த�உரமி?த�

ம]4<ள�தி4 உணb �ழ�சிய�� மிகb�

ேதைவயானைவ தாவர ���ய�2 மிதைவக�. இ%த 

���ய��க� ந\ைர- ப�ைச நிறமாக மா��கிற�.

இதனா� ���ய��- ெப:5க� அதிக�5கிற�. எனேவ 

வள:� ம]4கI5< இ�ேவ இய�ைக உரமாக 

அைமகிற�. மாb-ெபா:� ெதா<-'கள@� க�யமில வா�,

த�ண\2 ம��� ��ய ஒள@ இ:%தாB� மிதைவ தாவர 

���ய��கI5< கன@ம�ச��5க� ேதைவ-ப?கிற�

(தைழ� ச��, மண��ச��, சா�ப�ச��, ��ணா�',

க%தக�, இ:�', தாமிர�, ��தநாக�, ம��� மா3கன \� 

ச��5க�) மிதைவ தாவர ���ய��க� வள2வத�<� 

ம��� <ள�தி4 உ�ப�தி திறன@�<� ேதைவயான 

ச��5க� ந\�� இ:5க ேவ�?�. ம� ம��� ந\�4 

ேமலா�ைமைய ெபா:�ேத <ள�தி� வள:� 

ம]4கI5<, இய�ைக உணb கிைட5<�. இதனா� ம]4க� 

ந�ல வள2�சியைட��. <ள�தி� உ�ள ந\:5< 

ேதைவயான ச��5க� <ள�� ம�ண�லி:%ேத 

கிைட5கிற�.

<ள��<ள��<ள��<ள��    ம�ண�4ம�ண�4ம�ண�4ம�ண�4    த4ைமக�த4ைமக�த4ைமக�த4ைமக�

ம�ண�4 கார அமில�த4ைம

<ள�தி� ம]4 உ�ப�தி5< கார அமில�த4ைம 

85கியமான ஒ4�. இ� <ள�தி� நிகG� இரசாயன 

வ�ைனகைள கP?-ப?��கிற�. ந?நிைலய�லி:%� சிறி� 

கார� த4ைம��ள ம� காரஅமில�த4ைம (7 ம��� 

அத�< ேம�) ம]4 உ�ப�தி5< ஏ�றதா<�.

பாYேபP இ:5க ேவ�?�. இ49� ந�ல உ�ப�தி 

கிைட5க ேவ�?ெம4றா� வார இைடெவள@ வ�P? 

பாYேபP உர� இடேவ�?�. மி�ேரP ஆஃ- ெபாPடாY 

ம��� ெபாPடாசிய� ச�ேபP ஆகிய இர�ைட��

ெபாPடாY உர3களாக ம]4 <ள�தி� 

பய4ப?��கிறா2க�. மி�ேரP ஆஃ- ெபாPடாY 16 - 32

கி/ெஹ. எ4றஅளவ��அ�ல� ெபாPடாசிய� ச�ேபP 20 -

40 கி/ெஹ. வள2�சி ம��� இ:-'� ெச)�� ேபா� 

அள@5க ேவ�?�. இைத ஒ: மாத�தி�< இர�? 

8ைறய�� ச�பாதியாக ப���� அள@5க ேவ�?�.

<ள�தி� ந\2 ந�ல க:�ப�ைச நிற�தி� 

இ:5<�ேபாேத <ள3கள@� அதிக பாசிக� ேதா4றி 

ந\�4 ம]� அைட அைடயாக மித5<�. இத4 Fல� 

உய�2வள@5<ைறைவ த?5கலா�, <ைற%த உர3கேள 

ேதைவ-ப?�. இய�ைக ம��� இரசாயன உர3கைள 

கல%� இ?� ேபா� கவன� ேதைவ. ��தமி�லாத 

<ள�தி� இய�ைக உரமிPடா� ��தமா<�. அதிக 

இய�ைக உரமி?வதா� பாசிக� நிைறய வள:�.

ஆதார�ஆதார�ஆதார�ஆதார� :ம]4வள� ம��� கட�வள ைகேய?க� – 2006.

ைச�றி1ேயாைமேகாடா (Chytridiomycota) எ4ற

^=சானா� (உய��ய� ெபய2 Batrachochytrium dendrobatidis)

தா5க-ப?� ெகா�Bகி4ற ேதா� ேநா) உலைக� ��றி

200 தவைளக�, ேதைரக� (toats) ம��� ப�ற நிலந\2 

வாழின3கைள (amphibians) அ����தி��ள�. கட%த

4

நிலந\2 வாழின3கைள� தா5<� 'திய நிலந\2 வாழின3கைள� தா5<� 'திய நிலந\2 வாழின3கைள� தா5<� 'திய நிலந\2 வாழின3கைள� தா5<� 'திய 
���ய�2 ^=சா4���ய�2 ^=சா4���ய�2 ^=சா4���ய�2 ^=சா4



ஆ�?, ெப:� எ�ண�5ைகய�லான த\-ப�லிகைள (fire

salamanders) அழி5கவ�ல ஒ: கி:மிநாசின@ ெநத2லா%� 

ம��� ெப�சிய�தி� க�டறிய-பPட�.

8�ெகB�'ைடய நிலந\2 வாழின3கைள- பாதி5<� 

���ய�2 அழி5கவ�ல B. salamandrivorans (Bs) எ4பேத இ� 

ேபா4ற வைகய�� காண-ப?� இர�டா� உய��னமா<�.

த�ேபா� 4 க�ட3கைள� ேச2%த �மா2 5000 நிலந\2 

வாழின3கைள ஆ)b ெச)த ேபா� Bs கி:மி ப�ராண� 

வ2�தக�தி4 (Animal trade) Fல� ஆசியாவ�லி:%� 

ஐேரா-ப�ய�தி�< பரவ�ய� என ெத�யவ%��ள�.

ஆதார�ஆதார�ஆதார�ஆதார�:::: 'திய அறிவ�ய�.in

கட%த k�றா�14 மிக- ெப�ய ம:��வ� 

சாதைன எ4� ேபா�ற-ப?வ�, ���ய�25 ெகா�லி

ம:%�க� எ4� அைழ5க-ப?� ‘ஆ�1பயா15’<கைள5 

க�?ப�1�த�தா4. 
உலகி4 8த� ஆ�1பயா15 ம:%தான 

ெப4சிலி4 ம:��வ��ைறய�� ெப:� 'ரPசிைய 

நிக7�திய�. ெப4சிலிைன5 க�டறி%த அெல5சா�ட2 

ஃப�ளமி3<5< 1928-� ேநாப� ப�� கிைட�த�. 

உலக அளவ�� 1930-5< 84ன2 சிறிய 

ெவP?5காய�, சாதாரண ஜலேதாஷ�dட- பலர� 

மரண��5<5 காரணமாக அைம%தன. ப�ேள5, காலரா 

ேபா4ற ெகா�ைள ேநா)க� அ�ர ேவக�தி� பரவ�, 

ப�லாய�ர� மன@த உய�2கைள- பலி வா3கிய 

வரலா��� சா4�க� உ�ளன. ஆ�1பயா15கி4 வரb 

மன@த5<ல�ைத மிக- ெப�ய அழிவ�லி:%� 

கா-பா�றிய�. 
எGப� ஆ�?கI5< 84, எ� மன@தன@4 

அ�'த5 க�?ப�1-பாக5 க:த-பPடேதா, அேத 

ஆ�1பயா15 இ-ேபா� d2மG3கிய வாளாக, ேநாயா� 

வா?� ம:%தாக, த4 ச5திைய இழ%� 

ெகா�1:5கிற�. உலக� �காதார நி�வன� சம]ப�தி� 

ெவள@ய�P?�ள ஆ�1பயா15 ஆ)b 81வ�4 

அறி5ைக இ%த5 க:��5< வB ேச25கிற�. 

Õஇ-ேபா� நைட8ைறய�� உ�ள ப�ேவ� 

2.8 ப��லிய4 ஆ�?கள@� உய��ன3கேள ப��லிய4 ஆ�?கள@� உய��ன3கேள ப��லிய4 ஆ�?கள@� உய��ன3கேள ப��லிய4 ஆ�?கள@� உய��ன3கேள 

இ:5கா�இ:5கா�இ:5கா�இ:5கா�!

��ய ெவ-ப� ப1-ப1யாக உய2%� 

ெகா�ேடய�:-பதா� அ?�த 2.8 ப��லிய4 

ஆ�?கள@� ^மிய�� உய��ன3கேள இ:5கா� 

எ4ப� ெத�யவ%��ள�. ேமB�, ��ய4 

ெவ-ப�தா� கட� ந\:� வ�றி உய��ன3க� 

ப1-ப1யாக அழி%�வ�?� எ4�� ஆ)வ�� 

அ������ ஆ�1பயா15 ம:%�க�அ������ ஆ�1பயா15 ம:%�க�அ������ ஆ�1பயா15 ம:%�க�அ������ ஆ�1பயா15 ம:%�க�

கட%த k�றா�14 மிக- ெப�ய ம:��வ� சாதைன

Õஇ-ேபா� நைட8ைறய�� உ�ள ப�ேவ� 

ஆ�1பயா15 ம:%�கI5< க��5<�ெத�யாத 

பா5`�யா கி:மிக� சவா� வ�?கி4றன; 

ேநா)கI5ெகதிராக இ%த ம:%�க� நட��� 

தா5<தB5< அைவ ெப:� தைடயாக நி�கி4றன; 

ஆ�1பயா15 ம:%ைத வBவ�ழ5க� ெச)�� எதி2-' 

ச5திைய உ:வா5கி5 ெகா�?, பல�த ஆதி5க� 

ெசB��கி4றன. 

இதனா� நிேமான@யா, ெகாேனா�யா, காலரா, 

வய���-ேபா5<, சி�ந\2- பாைத� ெதா�� ேபா4ற 

சாதாரண ேநா)கI5<5 ெகா?5க-ப?கி4ற ஆ�1ப-

யாP15<க�dட ெசய�திறைன இழ%� நி�கி4றன. 

அ�'த3க� '��� ஆ�1பயாP15<-கைளேய அழி5<� 

அளb5< ‘கி:மிகள@4 எதி2-' ச5தி’ (Antibiotic Resistance)

நாI5< நா� அதிக��� வ:கிற� எ4� ஆ)வாள2க� 

ெத�வ�5கிறா2க�. 

காரண�காரண�காரண�காரண�    எ4னஎ4னஎ4னஎ4ன????    
ஒ: ேநா)5<5 <றி-ப�Pட கால��5<5 

ெகா?5க-பPட ஆ�1பயா15 ம:%ைத- பாதிய�� 

நி��தினாேலா அ�ல� வ�P?வ�P?� சா-ப�Pடாேலா, 

உடலி� அ%த ேநாைய உ�டா5கிய எ�லா5 

கி:மிகI� சாகாம� ேபாகலா�. 

அ-ேபா� அ%த ம:%தி4 ப�1ய�லி:%� த-ப��த, 

எ=சி��ள கி:மிக� த?-பா�ற� ெகா�ட கி:மிகளாக 

உ:மாறிவ�?�. இவ�ைற அழி5க இ49� அதிக வ \�ய� 

மி<%த ஆ�1பயா15 ம:%�க� ேதைவ-ப?�. ஆனா�, 

5

ப1-ப1யாக அழி%�வ�?� எ4�� ஆ)வ�� 

ெத�யவ%��ள�. ^மி5< மிக ஆழமான ந\2 

ஊ��கள@� வாG� ���ய��க� மP?ேம உய�2 

வாG� நிைல ஏ�ப?� எ4� வ�=ஞான@க� 

d�கி4றன2. இ%த இய�ைக மா�த�களா� ந\2 

வ�றிவ�?�, கா2ப4-ைட-ஆ5ைஸ? அளb� 

<ைற%�வ�?�.

கா2ப4-ைட-ஆ5ைஸ? அளb <ைற%�-

வ�Pடா� அைத �வாசி5<� தாவர3க� 

அழி%�வ�?�. தாவர3க� அழி%�வ�Pடா� 

உய��ன3கள@4 அழிb� ெதாட3கிவ�?�. இ%த 

மா�த�க� ஏ�ப?� ேபா� ^மிய�� வாG� 

மன@த4 உய�2க� வா7வத�< ஏ�ற ேவ�� 

கிரக3கள@� <1ேய�� வா)-'� உ�ள�. தி`2 

இய�ைக மா�த�க� அ�ல� வ��க�க� 

தா5<த� அ�ல� ந\�ட கால இய�ைக 

மா�த�க� ேபா4ற காரண3களாB� இ%நிைல

ஏ�படலா�. எனேவ க�1-பாக அ?�த 2.8

ப��லிய4 ஆ�?கள@� ^மிய�� எ%த

உய��ன3கI� இ:5க-ேபாவதி�ைல எ4� 

ஆ)b அறி5ைக ஒ4றி� ெத�வ�5க-பP?�ள�.



இவ�றி4 ப5கவ�ைளbக� ஆப�தானைவயாக இ:5<�.

ம:%�5<5ம:%�5<5ம:%�5<5ம:%�5<5    கP?-படாதகP?-படாதகP?-படாதகP?-படாத    காசேநா)காசேநா)காசேநா)காசேநா)    
கட%த ஒ: k�றா�டாக மன@த<ல�ைத  

மிரளைவ��5 ெகா�1:5<� காசேநா), இத�< ந�ல 

உதாரண�. காசேநா) 8�றிB� <ணமைடய5 <ைற%த� 

6 மாத3கI5< இைடவ�டாம� ெதாட2%� அத�கான 

ம:%� சா-ப�ட ேவ�?�. 

ஆனா�, ம:%� எ?��5ெகா�ள ஆர�ப��த இர�? 

மாத3கI5<� ேநாய�4 அறி<றிக� மைற%�வ�?வதா�, 

ேநா) <ணமாகிவ�Pட� எ4� ந�ப� ெப:�பாேலா2 ம:%� 

சா-ப�?வைத- பாதிய�ேலேய நி��திவ�?கிறா2க�. இதனா� 

காசேநா)5 கி:மிக� அ%த ம:%�கைளேய எதி2��- 

ேபாரா?� திறைன- ெப��வ�?கி4றன. 

அத4 ப�ற< ஏ�ெகனேவ ெகா?��வ%த ம:%�களா�, 

இ%த5 கி:மிகைள5 கP?-ப?�த 81யா�. இத4 

வ�ைளவாக, ேநாய�4 வ \�ய� அதிக��� ம:%�5<5 

கP?-படாத காசேநாயாக (Multi Drug Resistance TB) அ� 

உ:மாறிவ�?கிற�. இத�< வழ5கமான 6 மாத சிகி�ைச

ேபாதா�. 2 வ:ட3க� சிகி�ைச எ?��5ெகா�ள 

ேவ�?�. இ%தியாவ�� மP?� 70 லPச��5< ேம�பPட 

காச ேநாயாள@க� இ%நிைலைமய�� உ�ளன2.
இரPைட 8ைன5 க�திஇரPைட 8ைன5 க�திஇரPைட 8ைன5 க�திஇரPைட 8ைன5 க�தி! ! ! ! 

ஆ�1பயா15 எ4ப� இ: 8ைன5d2 க�தி 

ேபா4ற�. இத4 அளb <ைற%தாB� ஆப��; d1னாB� 

ஆப��. இதி� இர�டாவ� க:��5< ச�யான உதாரண�,

ந� நாP1� சாதாரண� சள@5< வழ5கமாக- 

பய4ப?�த5d1ய அமா5ஸிசிலி4 ம:%� அத\தமாக (Over

ெசB��வ�� இ%தியாவ�� அதிகமான ஆ�1பயா15 

பய4பாP?5<5 காரணமாக அைமகி4றன. இதனா� 50 

சதவ \த ஆ�1பயா15 ம:%�கைள ம:��வ2கI� 

ேநாயாள@கI� அளb5< ம]றிேயா, ேதைவய�ற 

�ழலிேலா பய4-ப?��கிறா2க� எ4கிற� இ%திய- 

ெபா�� �காதார� �ைற. 
இ%திய நிைலைமஇ%திய நிைலைமஇ%திய நிைலைமஇ%திய நிைலைம

இ%தியாவ��தா4 காலரா, ைடஃபா)?, காசேநா) 

ேபா4ற ெதா��ேநா)கள@4 பாதி-' அதிக�. எனேவ, 

ெதா��ேநா)கI5< எதிராக- ேபாரா?� ஆ�1ப-

யா15<கள@4 பய4பா?� மிக அதிக�. இ-ேபா��ள 

நிைலைமய�� வழ5கமான ஆ�1பயா15<கI5< 

த?-பா�றைல5 கி:மிக� ெப��வ�Pடா�, அ%த 

ஆ�1பயா15<க� ேவைல ெச)யாம� ேபா<�ேபா� 

எ4ன ெச)வ�? 

1987-5<- ப�ற< ந� நாP1� 'திய 

ஆ�1பயாP15 எ�b� க�?ப�15க-படவ��ைல. 

'திய ம:%�கI5< அெம�5கா, ஐேரா-பா ேபா4ற 

ேம�நா?கைள�தா4 நா� ந�ப� இ:5க ேவ�?�. 

இற5<மதி ஆ<� ம:%�கள@4 வ�ைலேயா மிக 

அதிக�. இ%த நிைலைம ந\1�தா�, 'திய 

ஆ�1பயா15<க� இ�லாத ஒ: �க�ைத ந�மா� 

சமாள@5க 81�மா எ4ப� ேக�வ�5<றிேய! 

ந�ந�ந�ந�    கடைமகடைமகடைமகடைம    எ4னஎ4னஎ4னஎ4ன????    
ெபா�� �காதார� <ைறவ�தா4 ேநா) 

ெதா��வத�கான 85கிய5 காரண�. எனேவ, �ய 

��த� கா-ப��, ���-'ற�ைத� c)ைமயாக- பய4ப?�த5d1ய அமா5ஸிசிலி4 ம:%� அத\தமாக (

dose) பய4ப?�த-பPட காரண�தா�, அ� பல4 த:� 

திறைன இழ%�வ�Pட�. 

அத�<- பதிலாக அைதவ�ட வ \�ய� நிைற%த 

ஆ�1பயா15<கைள�தா4 அேலாபதி (ஆ3கில) ம:��வ� 

இ-ேபா� பய4ப?��கிற�. இவ�றி4 வ�ைலேயா அதிக�. 

ப5கவ�ைளbகI� d?த�. 
அலPசிய� ேவ�டா�அலPசிய� ேவ�டா�அலPசிய� ேவ�டா�அலPசிய� ேவ�டா�! ! ! ! 

ஆ�1பயா15 வ�ஷய�தி� நா� மிகb� 

அலPசியமாகேவ இ:5கிேறா� எ4பைத இ%திய- ெபா�� 

�காதார� �ைற இய5<னேர ஒ-'5ெகா�?�ளா2. 

ஆ�1பயா15 சிகி�ைசைய 8ைற தவறி- பய4-

ப?���ேபா�, எதி2-' ச5தி உைடய கி:மிகள@4 

எ�ண�5ைக ேவகமாக அதிக���, ஆ�1பயா15 

ம:%�கைளேய பயன�றைவயாக ஆ5கிவ�?� ஆப�� 

ஏ�ப?கிற�. 

இ%தியாவ�� இ%த நிைலைம மிகb� ேமாச�. சாதாரண 

ைவரY கா)�ச�, சள@ ேபா4றவ�ைற5dட- பல 

ம:��வ2க� வ \�ய� மி<%த ஆ�1பயா15 மா�திைர, 

ஊசி ம:%� Fல� <ண-ப?�த 8�ப?கிறா2க�. 

உடன1யாக ேநா) <ணமாக ேவ�?� எ4கிற ேநா5க�தி� 

ேநாயாள@கI� இ�ேபா4ற ஆ�1பயா15 சிகி�ைசைய-

ெபறவ�:�'கிறா2க�. ம:%� தயா�-' நி�வன3கI� 

த3கள� லாப��5காக� சாதாரண ேநா)கI5<5dட அதிக 

வ \�ய8�ள ஆ�1பயாP15<ைள வலி%� 

ப�%�ைர5கி4றன. 

நகர3கள@� தன@யா2 ம:��வமைனக� ெப:கிய�-

:-ப��, கிராம3கள@� ேபாலி ம:��வ2க� ஆதி5க�

��த� கா-ப��  ���-'ற�ைத� c)ைமயாக- 

ேப�வ�� நம� மிக- ெப�ய கடைமக�. ��தமான 

<1ந\:5<� �காதாரமான உணb5<� உ�தரவாத� 

ேவ�?�. ேநா) வ%�வ�Pடா� �யம:��வ� ெச)�-

ெகா�ள5dடா�. ஆர�ப5கPட�திேலேய சிகி�ைச- 

ெப�வ�தா4 ந�ல�. 8தலி� <?�ப ம:��வ�ட� 

ஆேலாசி5க ேவ�?�. அவ2 ப�%�ைர�தா�, சிற-' 

நி'ண�ட� ேம� சிகி�ைச5<� ெச�ல ேவ�?�. 

ஆ�1பயா15 வ�ஷய�தி� ம:��வ2 ெசா�B� 

கால அளைவ�� ம:%தி4 அளைவ�� கவன�தி� 

ெகா�ள ேவ�?�. ஆ�1பயா15 வ�ஷய�தி� 

ம:��வ2கI� ேநாயாள@கI5<� ச�யான 

வழிகாP?தைல� தர ேவ�?�. ம:%�கைள எGதி5 

ெகா?5<�ேபா�, ம:��வ:5<�ய ேகாPபாP14ப1 

நட%�ெகா�ள ேவ�?�. 
ஒ:3கிைண%த ம:��வ�ஒ:3கிைண%த ம:��வ�ஒ:3கிைண%த ம:��வ�ஒ:3கிைண%த ம:��வ�! ! ! ! 

எ�லா ேநா)கI5<� அேலாபதி(A) சிகி�ைசதா4 

சிற%த� எ4பதி�ைல. சி�தா(S), ஆ�2ேவத�(A), 

ேஹாமிேயாபதி(H), �னான@(U) உ�ள@Pட மா�� 

ம:��வ 8ைறகள@B� ேநா) <ணமா<�. 

வ:3கால�தி� ஒ:3கிைண%த(AAUSH) ம:��வ 

8ைறயா� மP?ேம ஆேரா5கியமான ச8தாய�ைத 

உ:வா5க 81��. இைத மற%தாேலா அ�ல� 

ம��தாேலா சாதாரண ேநா)கI5<5dட- ெப:� 

வ�ைல ெகா?5க ேவ�1ய� �ழ� உ:வா<�. கட%த 

k�றா�14 8�ப<திையவ�ட ேமாசமான நிைல5< 

மன@த <ல� த�ள-ப?�. இ�, மன@த <ல��5<

���ய��க� வ�?5<� அபாய எ�ச�5ைக. 6



ஆதார�ஆதார�ஆதார�ஆதார� :தி இ%�.

ெட3< கா)�ச� எ4ப� தி`ெரன� ேதா4�� ஒ: 

ைவரY ேநாயா<�. இ� ெட3< ைவரஸி4 வைக-1, 

வைக-2, வைக-3 ம��� வைக-4 ஆகிய 4 வைக 

ைவரYகளாB� ஏ�ப?வ�. இைவக� ெவ-ப ம�டல 

ம��� ெவ-ப ம�டல அண�ைமய�ட� சா2%த நா?கள@� 

காண-ப?� ஏ1Y ஏஜி-1 (Aedes aegypti) எ4ற ஒ: வைக 

ெகா�வா� இ� பரbகிற�.

ேநா)ேநா)ேநா)ேநா)    அறி<றிக�அறி<றிக�அறி<றிக�அறி<றிக�:

1. கா)�ச�, தி`ெரன5 கா)�ச� ஏ�பP?, 40-40.5 1கி� 

ெச�சியY வைர உட� உ;ண� தி`ெரன 

அதிக��த�.

2.ச:ம�தி� ேவன�கP1க�, அ�ல� ெவ1-'க�, 

ெட3< கா)�ச� ெட3< கா)�ச� ெட3< கா)�ச� ெட3< கா)�ச� ----    ஒ: க�ேணாPட�ஒ: க�ேணாPட�ஒ: க�ேணாPட�ஒ: க�ேணாPட�

இஇஇஇலாப� த:� கட� பாசி வள2-'லாப� த:� கட� பாசி வள2-'லாப� த:� கட� பாசி வள2-'லாப� த:� கட� பாசி வள2-'
ப:வகாலமா�ற� காரணமாக, வ��ெவள@ 

வ \ர2கI5< உணb தயா�5க- பய4ப?� கட�பாசி

வள2-', த�ேபா� தமிழக�தி� ெப:� 

வரேவ�-ைப ெப��வ:கிற�. கட� பாசிைய 

(Yகட� வா7 உய��னமான பாசிகள@� 27 

வைகக� உ�ளன. அவ�றி� 14 வைகயான  

கட�பாசிக� ம:��வ�தி�< பய4ப?�த--

ப?கிற�. அவ�றி� “Yைபeலினா” எ4றைழ5-

க-ப?� கட�பாசி ம:��வ பய4பாP1�<�, 

�ைண உணவாகb� அதிகளவ�� பய4ப?கிற�. 

கட�பாசிக� சில ஆ�?கI5< 84 கடலி� 

இ:%��எ?�� ம:��வ�தி�< பய4ப?�த--

பPட�. த�ேபா� அத4 ேதைவ அதிக�-' 

காரணமாக ஆ)வக�தி� ெசய�ைகயான 

8ைறய�� உ�ப�தி ெச)� பய4ப?�த 81b 

ெச)ய-பP?�ள�.

கட� பாசி எ4ப� இய�ைகய�4 ஒ:

வர-ப�ரசாத�. ஊPட�ச�� அளவ�� 500 மி�லி 

கிரா� கட� பாசி ஒ: கிேலா கா)கறி5<� சம�. 

கட�பாசிய�ைன மா�திைரயாக 12 வயதி�< 

ேம�பPடவ2க� ஒ: கிரா� ெகா�ட இர�? 

மா�திைரகைள��, சிறியவ2க� அைர கிரா� 

ெகா�ட ஒ: மா�திைரைய�� சா-ப�டலா�. 

'��ேநா), ச25கைர ேநா), காசேநா), FP? 

வலி, இ:�'� ச�� <ைறபா? உ�ளவ2க�, ேநா)� ெதா�றிய 3-4 நாPகள@� உடலி4 

ந?-ப<திய�� ேதா4றி, 8க�, ைக, கா�க� எ4� 

பரவ� ெதாட3<�.

3.தைச வலி.
4.FP?கள@� வலி.
5.தைலவலி.

ேநா)5ேநா)5ேநா)5ேநா)5    கண�-'கண�-'கண�-'கண�-':

ெவ�ைள அ�5கள@4 ெமா�த அளைவ ப�ேசாதைன 

ெச)த�, அதாவ� இர�த�தி� சாதாரணமாக இ:5க 

ேவ�1ய லிsேகாைசPY எ4ற ெவ�ைள ர�த 

அ�5கள@4 அளb (4000-10,000 சி.எ�.) எiவளb 

<ைற%தி:5கிற� எ4பைத ப�ேசாதைன ெச)த�.

திரா�ேபாைசPேடாபTன@யா : ெட3< கா)�சலி4 ேபா� 

இர�த�தி� உ�ள இர�த தP?5கள@4 (Platelets)

எ�ண�5ைக <ைறவாக காண-ப?�.

ெட3< ைவரஸி�< எதிராக உட� உ�ப�தி ெச)�� 

ஆ4P1-பா1 எ4� அைழ5க-ப?� எதி2-' ச5திைய 

ப�ேசாதைன ெச)�� இர�த நிணந\2 ப�ேசாதைன 

ஆகியைவக� இ%த ேநாைய5க�?ப�15க பய4-

ப?�த-ப?�.

1990-ஆ� ஆ�?கள@� ெகா� Fல� பரb� 

85கியமான ேநாயாக ெட3< இ:%த�. ஒiெவா: 

ஆ�?� லPச5கண5காேனா2 இ%ேநாயா� பாதி--

பைட%��ளன2. 

ஏ1Y ஏஜி-1 எ4ற ெகா� அதிகமாக5 காண-ப?�

ெத4கிழ5< ஆசியா, இ%தியா, ம��� அெம�5க 

ெவ-பம�டல நா?கள@� ெட3< கா)�ச� அதிகமாக-
7

வலி, இ:�'� ச�� <ைறபா? உ�ளவ2க�, 

மாதவ�டா) சா2%த ேநா)க� ம��� 

ெவ�ைள-ப?த� ேபா4றைவ த?5க-ப?�. கட� 

பாசியான� அதிகளவ�� ெவள@நா?கI5< 

ஏ��மதியாகி வ:கிற�. இ%தியாவ�B� மா�திைர 

தயா�5க- பய4ப?கிற�. வ��ெவள@5< 

வ��கல�தி� ெச�பவ2க� கட� பாசியா� 

தயா�5க-பPட மா�திைரகைளேய சா-ப�?கி4றன2.

d?த� வ:வா) கிைட-பதா�, ஏராளமான 

வ�வசாய�க� இ�ெதாழிலி� ஆ2வ� காP1 

வ:கி4றன2.

ஆதார�ஆதார�ஆதார�ஆதார� : www.flippar.in



பரவ� வ:கிற�. ெவ-பம�டல நா?கள@� இ� மிகb�

சகஜமாக� ேதா4�கிற�. ம5க� ெந�ச�, த�ண\ைர 

திற%த ெவள@ய�� ேசமி-ப�, பாசன5 கா�வா)க� 

ஆகியைவகள@� இ%த வைக ெகா�5க� அதிக� 

8Pைடய�?கி4றன. 

சிகி�ைசசிகி�ைசசிகி�ைசசிகி�ைச:

ெட3< கா)�சைல- ெபா��தவைர, ஓ)b�, திரவ 

வைக உணb அதிக� ேச2��5ெகா�வ��,  உட� 

உ;ண�ைத5 <ைற5க ‘அசிPடாமிேனாஃெப4’ 

மா�திைரக� ஆகியைவ அவசிய�. இர�த தP?5கைள 

க�காண�5<� அளb5< த\வ�ரமா<� ேபா� 

ம:��வமைனய�� அ9மதி5க-ப?வ� அவசிய�. இத�< 

த<%த ஆேலாசைனகைள உ3க� ம:��வ2 

வழ3க5d?�. 

ெகா�5க1கள@லி:%� ந�ைம பா�கா-பத4 Fல� 

இதைன த?5கலா�. பா�கா-பான உைடக�, ெகா� 

வ�ரP1க� ஆகியவ�றி4 ப3< மிக அவசியமா<�. 

வா7வ�ட3கI5< அ:கி� த�ண\2 ேத3காம� பா2��5 

ெகா�வ�� அவசிய�. ேமB� மைழ5கால3கள@� எ%த 

ந\ைர�� ந4றாக5 கா)�சிய ப�ற< பய4ப?��வ� மிக 

மிக அவசியமா<�.

ஆதார�ஆதார�ஆதார�ஆதார� : www.tamil.webdunia.com

ேதசிய5கவ� பாரதி5< நவ \ன உய��யலி� ப��சய� 

இ:%தி:%தா� அவ2 "எ3ெக3< காண�9� கி:மியடா!' 

எ4� பா1ய�:-பா2. கி:மிக� இ�லாத இடேமய��ைல. 

தைரய1- பாைறகள@4 ஊடாக5 கசி%� ெவள@-ப?� 

ஊ�� ந\�� த3க�, ெச�', �ேரன@ய�, இ:�' 

ேபா4றவ�றி4 தா�5க� கல%தி:5<�. அ%த ந\�� 

வா7கி4ற சில கி:மிக�, ந\�� கைரயாத ேச2ம3கைள 

உ�?, ந\�� கைரகிற ேச2ம3களாக மா�றி 

வ�?கி4றன.

‘தேயா பாசிலி’ எ4ற வைக ���ய��கள@4 ஜ\4 

அைம-ைப மா�றியைம�� அவ�றி4 உேலாக- 

ெபா�5கி�த4ைமைய அதிக�5<� 8ய�சிக� 

நைடெப�� வ:கி4றன.

ெகா�5கைள �� 'G5க� (Larvae) நிைலய�ேலேய 

தா5கியழி5கிற ‘லா�ேபா2ன�லா’ எ4ற ���-

ய��ைய- பய4ப?�தி ெகா�- ெப:5க�ைத� த?5<� 

உ�திகைள ெப25லி ப�கைல5கழக�ைத� ேச2%த ேஜ4 

வா;ப24 எ4பவ2 உ:வா5கிய�:5கிறா2.

^=ைச ஓ2 அலாதியான வைக ���ய��. சில 

^=ைசக� தாவர3கள@B�, வ�ல3<கள@B� 

மன@த2கள@B� ேநாைய உ�டா5<�. 1945-இ� வ3க 

ேதச�தி� ெந�- பய�ைர ^=ைச தா5கியழி�ததா� 

உணb- ப=ச8�, அரசிய� ெகா%தள@-'� ஏ�பPட�.

அேத காலகPட�தி� அய2லா%தி� 

‘ைபPேடா-ேதாரா’ எ4ற ^=ைச, உ:ைள5கிழ3< 

வ�வசாய�ைத 8�றாக அழி�தத4 Fல� அ3< 

உ�நாP?- ேபா2 Fள வழி வ<�த�.

சில வைக- ^=ைசகைள ேவ� வைக- 

^=ைசகள@4 ேம� பர-ப� இர�ைட�ேம அழி5க5

d1ய உ�திக� உ:வா5க-பP?�ளன. அத4Fல� 

மா�ற� ெச)�� கி:மிக�மா�ற� ெச)�� கி:மிக�மா�ற� ெச)�� கி:மிக�மா�ற� ெச)�� கி:மிக�

எ4� பா1ய�:-பா2. கி:மிக� இ�லாத இடேமய��ைல. 

எ3<� எதிB� அைவ ந\5கமற நிைற%��ளன. 

உ�ைமய�� க� ேதா4றி ம� ேதா4றா5கால�திேலேய 

ேதா4றிவ�Pட F�த <1 கி:மிக�தா4.

கடல1 �?ந\2 ஊ��5கள@B�, நில5க�� 

�ர3க3கள@� கன4� ெகா�1:5கிற க�5<ழிகள@B� 

dட க%தக-ைடயா5ைசைட உ�? உய�2வா7கிற கி:மிக� 

உ�ளன. பாைற வ�:�ப�க�, ெவ-ப வ�:�ப�க� எ4ற 

பலவைக5 கி:மிக� எ�மைலய�லி:%� வழி�� 

எ�மைல5<ழ�ப��dட வா7கி4றன. 

வ�=ஞான@க� க%தக ச�ைப? ந�ைச5 க%தக 

ஆ5ைசடாக மா�றி� �����ழைல� ��தமா5க க%தக� 

உ��� கி:மிகைள- பய4ப?��கிறா2க�. க%தக� 

ேச2ம3களாக5 கிைட5<� தா�5கள@லி:%� த3க�, 

ெவ�ள@ ேபா4ற உேலாக3கைள- ப���ெத?5<� 

உேலாக- ெபா�5கி ஆ�ேக5க� எ4ற வைக5

கி:மிகைள- பய4ப?�தி� ேதா�1815க-பPட

�ர3க3கள@� மி�ச ெசா�சமி:5<� உேலாக3கைள� 

�ர�1ெய?5கிறா2க�.

அெம�5காவ�B�ள நைக உ�ப�தி� சாைலகள@� 

கண�சமான அளவ�� ேசதார� த3க8�, ெவ�ள@�� 

கழிbந\�� கல%� வ�?கி4றன. அவ�ைற ம]Pெட?5கb� 

உேலாக- ெபா�5கியாக ஆ�ேக5க� உதbகி4றன. 

நி�ெம5சிேகாவ�B�ள ஆ�கள@4 ந\�� லPச� ேகா1ய�� 

பல ப3<க� எ4ற அளவ�� கைர%��ள த3க�ைத- 

ப���ெத?5க ‘<ேளார�லா வ�காvY’ எ4ற ஆ�ேக 

பய4ப?�த-ப?கிற�.

d1ய உ�திக� உ:வா5க-பP?�ளன. அத4Fல� 

�����ழB5<- பாதக� ஏ�படாத வைகய�� 

பய�2கI5< வ:� பல ேநா)கைள5 கP?-ப?�த 

81கிற�.

‘ேடவ�P ப�ஷ-’ எ4ற ஆ3கிேலய வ�=ஞான@ மர' 

மா�ற� ெச)ய-பPட ைவரYகைள- பய4ப?�தி ைப4 

மர�ைத� தா5<� அ%�-^�சிகள@4 'G5கைள 

அழி5<� உ�திைய உ:வா5கிய�:5கிறா2. ‘பா<ேலா 

ைவரY’ என-ப?� ���ய�� அ%த- 'G5கள@� 

ேநாைய உ�டா5கி அவ�ைற அழி��வ�P? தா9� 

அழி%� வ�?�. அவ�ைற5 கி:மி�லகி4 த�ெகாைல- 

பைட எனலா�.

மன@தன@4 <டB5<� பா51�யா5க�, ைவரYக� 

ஒ: ெச� உய��க� என- ப�ேவ� வைககைள� ேச2%த 

k� 1��லிய4 கி:மிக� வசி�� வ:கி4றன. மன@த 

உடலி� உ�ள ெச�கள@4 ெமா�த எ�ண�5ைகேய 

அதி� ப�திெலா: ப3<தா4.

தாய�4 க:-ைபய�லி:5கிற வைர சி�வ�4 உடலி� 

ஒ: கி:மி dட இரா�. சி� ^மி5< வ:�ேபா�தா4 

அத4 உடB5<� எ�லா வைகயான கி:மிகI� 

'<%� ெகா�கி4றன. அைவ சி�வ�4 <டலி� ேபா)� 

திரI�. அவ�றி� சில ந4ைம ெச)பைவ. சில த\ைம 

ெச)பைவ. இ49� சில கி:மிக� எ�b� ெச)யாம� 

��மா உPகா2%� சா-ப�P?5 ெகா�1:5<�. ‘லா5ேடா 

பாசிலY’ எ4ற கி:மி சி�வ�4 <டலி� பா� ெச�5க 

உதbகிற�.
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சி� வளர வளர கா�றிலி:%��, உணவ�லி:%��, 

ந\�லி:%��, ம�ண�லி:%�� ேமB� பல வைக5 

கி:மிக� அத4 <டலி� <1ேய�கி4றன. அைவ நா� 

உ�பைதேய உ�? வள2சிைதமா�ற- ெபா:�கைள��, 

கழிb-ெபா:Pகைள�� உ�டா5<�.

அ-ெபா:�க� மன@த உடலி4 ஜ\ரண ம�டல�தி4 

வள2சிைதமா�ற� ெசய�பா?கள@� தா5க3கைள ஏ�ப-

?��கி4றன. அத4Fல� கி:மிகள@4 வ�:-ப�தி�ேக�ப 

மன@தன@4 உடB� மன�� மா�றியைம5க-ப?கி4றன.

<ட�வா7 கி:மிக� மன@தன@4 உணb 

வ�:-ப�ைத��, �ைவ�ேத2ைவ�� மா�றி வ�?வதாக 

கலிேபா2ன@யா- ப�கைல5கழக�தி4 கா2ேலா மாலி எ4ற 

ஆ)வ�4 <G க�?ப�1�தி:5கிற�.

ெவள@�லக�தி� நட-பைத-ேபாலேவ <டB5<�I� 

ப�ேவ� வைக ���ய��கI5கிைடய�� ப�ண-

மி5கb�, உய�2 வாழb� அவசியமான ஊPட�- 

ச��கைள5 ைக-ப��வத�கான ேபாP1 நிலbகிற�. 

அத�< உதb� பல �7�சிகைள ���ய��க� 

ைகயாIகி4றன.

உதாரணமாக கா2ேபா-ைஹPேரP என-ப?� மாb� 

ச�தி� ெசழி�� வளர5d1ய ‘ப��ேவாெட�லா’ வைக 

���ய��க� <டலி� மாb�ச�ைத உ�டப�4 சில 

ேவதி-ெபா:Pகைள ெவள@ய�?கி4றன. அ%த 

ேவதி-ெபா:Pக� மன@த உடலி� பரb�ேபா� அவ:5< 

மாb� ச�� நிைற%த உணbகைள உ��� ஆ2வ� 

ேமலி?கிற�.

அேதேபால5 ெகாG-'�ச�தி� ெசழி�� வள2கிற 

ேவ� சில ���ய��க� மன@த2 எைத வ�:�ப�� 

சா-ப�?கிறாேரா, அைதேய தா8� உ�கிறவா� 

த�ைம� தகவைம��5 ெகா�கி4றன எ4ப�� 

க�?ப�15க-பP1:5கிற�. ஜ-பான@ய2க� கட� பாசி 

கல%த உணbகைள வ�:�ப���கிறா2க�.

அவ2கIைடய <ட�கள@� கட� பாசிகைள 

உ��� தன@�திறைம��ள ���ய��க� 

உ:வாகிய�:5கி4றன. ஆ-ப��5காவ�B�ள <ழ%ைதக� 

ெச�BேலாY நிைற%த கா5ைக�ேசாள உணைவ 

உ�கிறா2க�. 

அவ2கIைடய <ட� ெச�Bேலாைச ஜ\ரண� 

ெச)யா�. ஆனா� அத�<� ெசBேலாைச உ�? 

ெச�5கிற தன@�திறைம ெகா�ட ���ய��க� 

ப�ணமி�தி:5கி4றன.

பாைல� தய�ரா5கb�, இPலி மாைவ- 'ள@5க 

ைவ5கb�, ெராP1 மாைவ ெநாதி5க ைவ5கb� 

ம�பான� தயா�-ப�B� ஈYP எ4ற ���ய��க� 

உதbகி4றன. ஈYP1லி:%� 'ரத� நிைற%த 

உணbகைள� தயா�5கிறா2க�.

ஒ�ைற� ெச� ஆ�ேக5கள@லி:%� பலவ�தமான 

அமிேனா அமில3க� உ:வா5க-ப?கி4றன. அைவ 

ம:%�கள@4 உ�ப�திய�� க�சா-ெபா:�களாக 

உதbகி4றன.

ப�ேள5, ைடபா)?, அ�ைம ேபா4ற ெகா�ைள 

ேநா)க� ேதா4றி ம5கைள5 காb ெகா�டேபா�, 

ேமைலநா?கள@4 ம5க� ேவ� நா?கள@� த=ச� 

'<%� அiவ�ட3கள@� கலாசார5 கல-பட3கைள அேதேபால5 ெகாG-'�ச�தி� ெசழி�� வள2கிற 

‘பா5டரா)டP’ வைக ���ய��க� ெகாG-' நிைற%த 

உணவ�4 ேப�லான ஆைச அதிகமா<�ப1 ெச)கி4றன.

அ%த ���ய��க� ெவள@ய�?� ேவதி-ெபா:Pக� 

ஜ\ரண ம�டல�தி� மP?ம4றி நர�'ம�டல�திB� 

தா5க3கைள ஏ�ப?��கி4றன. அத4Fல� அைவ 

மனநிைல, வலி, இ4ப�, �ைவ ஆகியவ�ைற உண:� 

ஏ�ப�கைள மா�றியைம5கி4றன. அத4 காரணமாக மன@த 

மன நிைலய�B� உணb வ�:-ப�திB� மா�ற� 

ஏ�ப?கிற�.

<1ேயறி5கி:மிகளான ‘ஓ�ப�’ எ%த வைகயான 

உணbகைள அதிகமாக உ�ண ேவ�?� என ஆைண 

ப�ற-ப�-பைத- ேபால5dட�ேதா4�கிற�. அவ��5< 

இண3கி வய��ைற நிர-'கிறவ2கI5<- ப:மனாத�, 

ந\�ழிb, ஒiவாைம, மனநிைலய�� ஏ�ற இற5க3க�, 

ஆP1ச� ேபா4ற ேகாளா�க� ஏ�ப?கி4றன. 

���ய��க� மன@த4 மனதிB� உடலிB� தா5க� 

ஏ�ப?��கி4றனேவா எ4ற ச%ேதக� ஏ�பP1:5கிற�.

சாதாரணமாக வ \?கள@� வள25க-ப?கிற ^ைனய�4 

உட� வாச� எலிகள@4 மனதி� அ�சஉண2b

உ�டா5<�. ஆனா�, எலிகள@4 <ட�கள@� 

‘டா5ேசாப�ளாYமா ேகா4ைட’ எ4ற ���ய��ைய- 

'<�திய ப�4 எலிகள@4 இய�பான அ�ச உண2b 

மைற%த�.

அைவ �ண��சலாக- ^ைனய�4 84னா� நடமாட� 

ெதாட3கியதா� ^ைன5< எலி ேவPைட எள@தாகி- 

ேபாய���. அ%த ���ய��க� ^ைனய�4 <டலிB� 

ெசழி�� வள2%தன.

'<%� அiவ�ட3கள@� கலாசார5 கல-பட3கைள 

ஏ�ப?�தினா2க�.

அெம�5காவ�4 ^2வ <1களான ெசiவ�%திய2கைள, 

ைடபா)? கி:மிகைள- பர-ப� இன5 ெகாைல ெச)த 

ப�4ன2தா4, ஐேரா-ப�ய2களா� அ3< காலன@கைள 

ஏ�ப?�த 81%த�.

இiவா� கி:மிக� ெபா:ளாதார�, கலா�சார�, 

அரசிய� ஆகிய �ைறகைள�� மா�றியைம5கி4றன.

ஆதார�ஆதார�ஆதார�ஆதார� : தினமண�.

கி:மிகைள உய��ய� ஆ�த3களாக- பய4ப?�தி 

நட�த-ப?கி4ற ேபா2 உய��ய� ேபாரா<�. “உய��ய� 

�ைறய�4 வள2�சி5< ப�4'தா4 இibய��ய� 

ேபா2�திPட3க� நட�த-பPடனவா” 
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� பா5`�யா8கவ2:-  ஆ%�ரா5Y,'eெச�லா,Tularemia

� ைவரY 8கவ2:- ெப�ய�ைம (Smallpox) ைவரY
இர�த இழ-'�ேசாைக கா)�ச� (Viral Hemorrhagic fever)

� ந=�க�:- ேபா?லின�, ��சி4 (Botulinum, Ricin).

20� k�றா�? கால-ப<திய�4 ேபா� 

உலக-ேபா�� எதி�கள@4 எ�ண�5ைகைய5 

<ைற-பத�< இரசாயன ஆ�த3க� மP?� 

பய4ப�த-படவ��ைல. இரசாயன ஆ�த3க� Fலமாக 

உய��ய� 8கவ2கI� பர-ப-பPடன. d?தலாக

வா4ெவள@�தா5<த� Fலமாகேவ பர-ப-பPட�. 

உலக-ேபா�� ஒ: அ3கமாக உய��ய� ேபா:� 

நிக7%��ளதாக dற-ப?கி4ற�.

1972� ஆ�? உய��ய� ஆ�த3கைள தைடெச)�� 

U.N.O திPட3க� அறி8கமான�. இத4 Fல� உய��ய� 

ம��� ந���த4ைமயான ஆ�த மாநா? நட�த-பPட�. 

சில நா?க� கல%� ெகா�? உய��ய� 

ஆ�த�தைடைய ஆேமாதி�� ைகெயG�திPட�. 

ஆனாB� மைற8கமாக ஆ�த�திPட3க� 

நிக7�த-பP?5ெகா�?தா4 இ:%தி:5கி4றன. 21� 

k�றா�1� அெம�5ககா3கிரY உ�-ப�ன2களா� 

18.09.2001 அ4�� அத4 ப�4ன2 ஒ: சில நாPகள@B� 

பல க1த3க� ெபற-பPடன. இ5 க1த3கள@� 

Anthrax கி:மிக� powder வ1வ�� ^ச-பP? 

அ9-ப-பP?�ளதாக ப�4ன2 அறிய-பPட�. இத4 

வ�ைளவாக 5 ேப2 ெகா�ல-பPட�ட4 17 

ேப2  ஆ%�ரா5Y ெதா��5<�ளாகின2.

எ4றா� இ�ைல எ4ேற dறேவ�?�. மன@த 

வரலா�றி� உய��ய� அழிbக� ெதாட2%� 

பய4ப?�த-பP? வ%தி:5கி4றன. ஒ: அ� 

ஆ�த�திPட�தி4 ெசலbட4 ஒ-ப�14 உய��ய� 

ஆ�த� திPட�ெசலb மிக5<ைறb. 1 g ந=� 10 million

ம5கைள5 ெகா�ல5d1ய�. 

இibய��ய� ேபா�� ���ய��க� (Virus,

Bacteria, Fungus) உய��ய� ந=�க� ேபா4றைவ 

உய��ய� 8கவ2களாக5 ைகயாள-ப?கி4றன. 20� 

k�றா�14 84னரான கால-ப<திகள@� உய��ய� 

8கவ2களாக- பய4ப?�த-பPட 85கிய 

வ1வ3களாவன:-

� உணb ம��� த�ண\�� ந=�/ெதா�-

�-ெபா:Pக� கல�த�.

� ஒ: ஆ�த8ைறயாக உய��ய� ந=�க�, ��-

�ய��க�, இற%த/உய�:�ள தாவரவ�ல3<கைள-

பய4ப?�தி ேநா)பர-ப-பட�.

� உய��ய� ந=�க� உP'<�திய 

�ண�க�/மன@த2கைள- பய4ப?�தி ேநா)பர-ப�.

இ5கால-ப<திய�� இiவா� பர-ப-பPடைம5கான 

சா4�க� பல காண-ப?கி4றன. அைவக� ப�4-

வ:மா�:

�ேஹாம2 கால-ப<திய�� Trojan ��த�தி4 ேபா� 

ெகா1ய பா�' வ�ஷ� தடவ�ய அ�'க� 

பய4ப?�த-பPடதாக அ5கால வரலா�� k�க� 

ெவள@-ப?��கி4றன.
ேப2   ஆ%�ரா5Y ெதா��5<�ளாகின2.

ஆ%�ரா5Y தா5<த� பல வ1வ3கள@� 

நிக7�த-படலா�. க1த�, கP1ட�வ2, ந\2, கா�� 

எ4பவ�றி� பர-ப�வ�?த� ேமB� பல. இத4 

ப�4னராக 2008� உய��ய� ஆ�தமாநா? 

நட�த-பPட�. 125 நா?க� உ�திேயாக^2வமாக 

இைண%� உய��ய� ஆ�த3கைள கைளவதாக 

உ�தியள@�தன.

நவ \ன உய��ய� �ைறய�4 வள2�சியா� மிக 

வ�ைரவாக ெப:5க-பட5d1ய உய��ய� 

அழிb5கி:மிக� க�?ப�15க-பP? பய4ப?�-

த-படலா� எ4ற அ�ச� த�ேபா� ஏ�பP?�ள�. 2008� 

ெவள@யான தமி7�திைர-படமான Ôதசாவதார�” 

இ�சா�திய5 d�ைற ைமயமாக ைவ�� 

எ?5க-பPடதா<�. த�ேபா� ேபச-ப?� Ôஎேபாலா” dட 

உய��ய� ஆ�தமாக இ:5கலா� என 

ச%ேதகி5க-ப?கி4ற�.

ஆதார�ஆதார�ஆதார�ஆதார� : www.vembadiscu.com,
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ெவள@-ப?��கி4றன.

� ஏெத4Y, கிற\ஸிv� இட�ெப�ற 

ேபா��  Kirrha இ4 நக2 ஒ4றிB�ள ந\2 வள3க� 

வ�ஷமா5க-பPடன என வரலா� d�கி4றன.

� 4� k�றா�? கால-ப<திய�� Scythian

ேபா2வ \ர2க� அ�'கள@� பா�' வ�ஷ�, ேநா��ள 

மன@தன@4 <:தி ம��� கழிbகைள� தடவ�- 

பய4ப?�தின2.

� தளபதி Manius Aquillius இ4 கீ7 ேராமன@2களா� 

எதி�கள@4 கிண�க� வ�ஷமா5க-பPடன.

� ேராம4 பைடய�னைர வ�ரP?வத�காக வ�ஷ8�ள 

ேத�க�, ெகா1ய பா�'க� நிைற%த ம�சா1க� 

அவ2கள� ேபா25க-ப�க� ம]� வ \ச-பPடன.

�ம�திய கால-ப<திய�� ேபா�4ேபா� 

catapault இைன பய4ப?�தி இற%த அGகலைட%த 

ப�ண3க�, வ�ல3<கைள எதிராள@க� ம]� 

வ \சி��ளன2. இதனா� எG� �2நா�ற� 

எதிராள@கைள5 ெகா�லb�, பலவ \னமைடயb� 

ெச)�� என எ�ண�ன2.

� தளபதி Simeon Ewyer தம� ப�ரதிநிதிகI5< 

ெப�ய�ைம ேநாைய பர-பவத�காக ேநாயாள-

2கI5< அண�வ�5க-பPட இ: ேபா2ைவகைள��, 

ைக5<Pைடைய�� ப�சாக வழ3கினா2.

20� k�றா�1B� அத4 ப�4னரான 

கால-ப<திய�B� ப�ேவ� உய��ய� 8கவ2க� 

உ:வா5க-பP? பய4ப?�த-பP?�ளன.

99999999% % % % மன@த மரபமன@த மரபமன@த மரபமன@த மரப����5க� அைன���5க� அைன���5க� அைன���5க� அைன���
பா5`�யா5கIைடயைவயாபா5`�யா5கIைடயைவயாபா5`�யா5கIைடயைவயாபா5`�யா5கIைடயைவயா????

Ôமன@த2கள@4 பரம எதி� பா5`�யா எ4�

dறினா�, ந�மி� பல:5<� ஒ4�� ப�ர�சிைன 

இ:5கா�. ஆனா�, Ôமன@த2கள@4 உ�ற ந�ப4 

பா5`�யா” எ4� dறினா�? உ�ைம அ�தா4! அ� 

எ-ப1? அைத-ப�றி�தா4  இ%த பதிவ�� வ�ள5கமாக 

நா� பா25க-ேபாகிேறா�…



மன@த9�மன@த9�மன@த9�மன@த9�    பா5`�யாb�பா5`�யாb�பா5`�யாb�பா5`�யாb�…....!!!!

ÔÔÔÔபா5`�யாதா4பா5`�யாதா4பா5`�யாதா4பா5`�யாதா4    இ%த உலக�ைத ஆ�கிற�, ந� 

உடைல�� ேச2�� மன@த2களாகிய நா�, உ�ைமய�� 

ெவ�� மன@த2க� அ�ல,  நடமா?� பா5`�யா5கள@4

ெதா<-'. அ�மP?ம�லாம�, நா� தா3கி� ெச�B� 
பா5`�யா5க�தா4 ந� உட� நல�தி�<�, 

ேம�பாP1�<� காரண�ÔÔÔÔ. என ெஜேரா4 ேரயY (Jeroen

Raes) எ4ற ெஜ2மன@ நாP? ஆ)வாள2, ப�ரபல அறிவ�ய� 

வார இத7 ேந�ச2 (Nature)- � ெவள@யான த4 சம]ப�திய 

ஆ)வறி5ைகைய ஆதாரமாக ைவ��5

dறி��ளன2.

 

மன@த5மன@த5மன@த5மன@த5    <ட�<ட�<ட�<ட�    ஒ:ஒ:ஒ:ஒ:    பா5`�யாபா5`�யாபா5`�யாபா5`�யா    கா-பக�கா-பக�கா-பக�கா-பக�!!!!

<ட� உ�ைமய�� ஒ: பா5`�யா5 கா-பக� எ4�

ந�மி� சில/பல ேப:5<� ெத�%தி:5<�. அதாவ�, ந� 

<டலி� ப�லாய�ர5கண5கான பா5`�யா5க� 

இ:5கி4றன, ஆனா�  அைவயா� நம5< ந4ைமதாேன 

இ%தியாவ�� பறைவ5 கா)�ச�இ%தியாவ�� பறைவ5 கா)�ச�இ%தியாவ�� பறைவ5 கா)�ச�இ%தியாவ�� பறைவ5 கா)�ச�

கா)�ச�கா)�ச�கா)�ச�கா)�ச�    ப�றியப�றியப�றியப�றிய    தகவ�தகவ�தகவ�தகவ�

மன@த2கைள- ேபா� பறைவகI5<� கா)�ச� 

வ:கிற�.  ஏவ�ய4ஏவ�ய4ஏவ�ய4ஏவ�ய4    'I'I'I'I,,,, ஏவ�ய4ஏவ�ய4ஏவ�ய4ஏவ�ய4 இ4'Iெய4சாஇ4'Iெய4சாஇ4'Iெய4சாஇ4'Iெய4சா,,,, 

ஹ�ஹ�ஹ�ஹ�----5555----எ4எ4எ4எ4----1111    ைவரYைவரYைவரYைவரY என பரவலாக அைழ5க-ப?� 

இ%த ைவரY ேநா)5கி:மி பறைவகைள, 85கியமா 

ேகாழி ம��� வா��கைள தா5<கிற�. என@9�, 

பறைவ5கா)�ச� மன@த2கI5<� பரவ� உட� 

நல5ேக?கைள உ�? ப�ணலா�.  1997 -� 

ஹா3கா3கி� பறைவ5 கா)�ச� ைவரY ஹ�-5-எ4-

1, பறைவய�� இ:%� மன@த95< பரவ�ய ெச)தி

8த48ைறயாக5 க�டறிய-பPட�. அ4றிலி:%� 

இ-பறைவ5 கா)�ச� ைவரY ஆசியா, ஆ-�5கா 

ம��� ஐேரா-ப�ய நா?கI5<- பரவ� வ:கிற�.

இ%தியாவ��, ேம�< வ3க�தி�, ஜனவ� மாத�தி� 

இ%த ைவரY தா5கிய�. இiைவரY பரbவைத 

த?-பத�காக, நா? 8Gவ�� �மா2 3.9 மி�லிய95< 

ேமலான ேகாழி5 <=�கைள��, வா��கைள�� 

அழி���ளதாக உணb ம��� ேவளா�ைம அைம-' 

(FAO) தன� அறி5ைகய�� ெத�வ����ள�.  ப�-ரவ� 

2ஆ� ேததி5< ப�4 எ3<� ேநா)�தா5க� 

ெத4படவ��ைல என உணb ம��� ேவளா�ைம 

அைம-' ெத�வ�5கிற�.  ஏவ�ய4 இ4'Iெய4சா, 

பறைவகைளேய ெப:�பாB� தா5<கிற�.  ஆனா�, 
இ:5கி4றன, ஆனா�, அைவயா� நம5< ந4ைமதாேன 

தவ�ர ெக?த� ஏ�� இ�ைல. என@9� மன@த5 <டலி4 

உ�ள@:5<� பா5`�யா5க� ப�றிய 8Gவ�வர� 

இ�வைர (எ%த) வ�=ஞான@5<� ச�யா� ெத�யா�!

ஆனா�, சம]ப�திய ஒ: மரப� ஆ)வ��, 

மன@த2கள@4 உடலி� இ:5கி4ற ேவ�� உய��ன 

மரப�5க� எ�தைன எ4� க�?ப�15க 8ய�சி 

எ?5க-பP?�ள�. அ%த ஆ)b 81வ��, ந� 

உணb5<ழாய�� கிPட�தPட 170 வ�தமான பா5`�யா 

இன3க� வா7கி4றன எ4ற (இ�வைர5<� ெத�யாத) 

ஒ: ெப�ய அறிவ�ய� உ�ைமைய 

க�?ப�1���ளன2.
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சம]ப�திய ஆ)b 81b-ப1,  ந� உடB5<� 

இ:5கி4றன மரப�5க� எ�லாேம ந�8ைடய�

எ4�  இ�வைர நா� நிைன��5 ெகா� ;1:ேதா�. ந� 

உடலி� இ:5கிற கிPடதPட 99% மரப�5க� எ�லா� 

ந� <டலி� த3கிய�:5<� பா5`�யாbைடய� என

ஆ)b�தகவ�dறி��ள�.

இ%த ஆ)வறி5ைகைய பய4ப?�தி ந�ைம 

ஆP1-பைட5கி4ற பல ேநா)கைள <ண-ப?�த 

ஏதாவ� வழிய�:5கி4றதா என ஆராய 81��.

உதாரண��5<, ந\�ழிb ேநா), உட� ப:ம4 இ-ப1 

பல ேநா)கI5கான த\2bக� ப�றி ஆராய உதவ�யா)

இ:5<�.

ஆதார�ஆதார�ஆதார�ஆதார� : www.padmahari.wordpress.com

ஹ�-5-எ4-1 ைவரY 2003ஆ� ஆ�1லி:%� �மா2 

234 மன@த2கைள பலிவா3கியதாக உலக� �காதார 

அைம-' d�கிற�.

பறைவ5கா)�ச� பரb� ெபாG�, மன@த2க�, 

ேநா)வா)-பPட பறைவகIட4 இ:%தா� அவ2கI� 

ேநா)வா)பட ேந2கிற�. ந4< சைம5காத 

ேகாழி5கறிைய உ�டாேலா அ�ல� ேநா) தா5க-பPட 

மன@த2கIட4 இ:%தாேலா ேநா) ெதா�றி5 ெகா�I�.

பறைவ5கா)�ச� தா5<� ேபா�, உட� நல5ேக? 

ஏ�ப?ேவதா? அ�லாம� உய��ழ5கb� ேந�டலா�. 

த�ெபாG�, இ%ேநா)5< எ%த த?-^சி�� இ�ைல.

 



 gwitfgwitfgwitfgwitf; ; ; ; fha;r;ryfha;r;ryfha;r;ryfha;r;ry; ; ; ; NehaNehaNehaNeha; (; (; (; (VtpadVtpadVtpadVtpad; ,d;/; ,d;/; ,d;/; ,d;/g;gYd;rHg;gYd;rHg;gYd;rHg;gYd;rH) ) ) ) gw;wpgw;wpgw;wpgw;wp mwpe;Jmwpe;Jmwpe;Jmwpe;J nfhs;snfhs;snfhs;snfhs;s Ntz;baNtz;baNtz;baNtz;ba tptptptp\\\\aq;fsaq;fsaq;fsaq;fs; ; ; ; 

Fwpg;GFwpg;GFwpg;GFwpg;G 1111

• Neubahf Nfhopia njhLtijj; jtpHf;fTk.; ifAiwfisNah my;yJ NtW ghJfhg;G KiwiaNah

gpd;gw;wTk;.

• Nfhopapd; ,wf;iffs;> fopT kw;Wk; vr;rk; Mfpatw;iw njhl Ntz;lhk;.

• kPwp njhl;Ltpl;lhy;> iffis Nrhg;G my;yJ blHn[d;l; Nghl;L ed;whf fOtTk;.

• gwitfis> %ba miwapNyNa itj;jpUf;fTk;.

• fha;;r;ryhy; ,we;j my;yJ epuhfhpf;fg;gl;l Nfhopfis ghJfhg;ghd Kiwapy; mg;Gwg;gLj;JtJ> ,e;j

njhw;W fha;r;ry; guthky; ,Ug;gjw;F xU Kf;fpa eltbf;if MFk;. NehAw;w ,we;j

gwitfisg;gw;wp clNd> jtwhky; fhy;eil guhkhpg;Gj; Jiwf;F njhpag;gLj;jTk;. ed;whf rikj;j

Nfhop kw;Wk; Kl;ilfis cz;gJ> ghJfhg;ghdJ MFk;.

Fwpg;GFwpg;GFwpg;GFwpg;G 2222

gwitfgwitfgwitfgwitf; ; ; ; fha;r;ryfha;r;ryfha;r;ryfha;r;ry;; ;; vjpHnfhs;svjpHnfhs;svjpHnfhs;svjpHnfhs;s vLf;fg;gl;bUf;FkvLf;fg;gl;bUf;FkvLf;fg;gl;bUf;FkvLf;fg;gl;bUf;Fk; ; ; ; jahHjahHjahHjahH epiyepiyepiyepiy

� gwitf; fha;r;ry; Neha; (kpff; fLikahf

Neha; Vw;gLj;Jk; gz;izfSf;F xU kpfg;

nghpa mghak;.

� ,e;j itu];> Mrpah> INuhg;gh> kw;Wk;

Mg;gphpf;f ehLfspy; gy Nfhopg;

gz;izfisg; ghjpj;Js;sJ.

� ,t;itu]; kpf tpiutpy; njhw;wf; $bajhFk;.

• gwitf; fha;r;ry; njd;gLk; gFjpfspy;

cldbahf nray;gLtjw;fhd> nray; jpl;lq;fs;

tFf;fg;gl;Ls;sd.

• gwit kw;Wk; kdpjHfsplk; ,e;j itui]

fz;Lgpbf;Fk; Nrhjidf;$lq;fis murhq;fk;

epWtpAs;sJ.

• gwit tsHg;G kw;Wk; tHj;jfj;jpy
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சி%�தியாசி%�தியாசி%�தியாசி%�தியா!

ஒ: பா5`�யாவ�4 (Mycopalsma genitalium) மரப�5ேகா-ப�ைன (Gene Sequence) 8�றிB� ெத�%�ெகா�? ப�4 

அேத மரப�5ேகா-ப�ைன 8Gைமயாக ேசாதைன5dட�தி� உ:வா5கி, உய�:�ள ஒ: பா5`�யாவ�4 

மரப�5ேகா-ப�ைன அக�றிவ�P?, ெசய�ைக 8ைறய�� தயா��த மரப�5ேகா-ப�ைன அ-பா5`�யாவ�4 உடலி9� 

ெசB�தி, ம]�?� உய�2ெபற� ெச)தன2. அ%த 'திய உய��pைய�தா4 ‘சி%�தியா’ எ4கி4றன2. அதாவ� சி%�ெத15 

ெச� (Synthetic cell)அ�ல� ெசய�ைக அ� எ4பத4�:5கேம சி%�தியா!

gwitf; fha;r;ry;> Nfhopg; gz;izfSf;F

mjpf ,og;ig Vw;gLj;jf; $baJ.

� kdpjHfs;> Kf;fpakhf> Foe;ijfs;>

ghjpf;fg;gl;l NfhopiaNah my;yJ Nfhopapd;

,wf;if/vr;rj;ijj; njhLk;NghJ> Neha;

njhw;Wtjw;fhd> tha;g;Gfs; mjpfk;.

� kdpjHfsplk; Neha; njd;gl;lhy>; mjw;fhd

mwpFwpfs; /g;S fha;r;ry; NghdNw ,Uf;Fk;.

mjhtJ> %r;R jpzwy;> mjpfkhd fha;r;ry;>

[yNjh\k;> %f;fpy; ePH tbjy;> Nghd;wjhFk;.

,e;j Neha; ,Ug;gjw;fhd re;Njfk; ,Ue;jhy;

cldbahf> kUj;Jt mjpfhhpia njhlHG

nfhs;sTk;.

,Ug;gtHfSf;F Neha; njhw;whky; ,Ug;gjw;fhd

nray; Kiwf;fhd mwpTiufs;

toq;fg;gl;Ls;sd.

• fhy;eil> Rw;Wr;R+oy; kw;Wk; Vida gwit

rk;ke;jg;gl;l CopaHfSf;F> gwitf; fha;r;rypd;

mwpFwp kw;Wk; fl;LgLj;Jk; Kiw gw;wpa gapw;rp

mspf;fg;gLfpwJ.

• ghjpf;fg;gl;l Nfhopia epuhfhpg;gJ kw;Wk;

mg;Gwg;gLj;JtJ Mfpait> Neha; njhw;whky;

,Ug;gjw;F kpfr;rpwe;j topfshFk;. ,k;Kiw>

ehl;bYs;s kw;w Nfhop gz;izfis

ghJfhf;Fk;.

• Nehahy; ghjpf;fgl;l kdpjHfSf;F rpfpr;ir

mspg;gjw;F Vw;g kUj;Jtkidfs;

trjpahf;fg;gl;Ls;sd.

%yk;: Rfhju kw;Wk; FLk;gey mikr;rfk;> ,e;jpa murhq;fk; 
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