
ாண்புமிகு மிழ்ாடு முலனலச்சர் திரு.மு.க.ஸ்டாலின் அர்கள் 

23.12.2021 அன்று ‚மீண்டும் ஞ்சப்லத‛  விழிப்புர்வு இக்க 

தாடக்க விாவில் ஆற்றி உல. 

 ‚மீண்டும் ஞ்சப்லத‛ என்ந விழிப்புர்வு நிகழ்ச்சில தாடங்கி 

லப்ததில் ான் மிகுந் கிழ்ச்சி அலடகிறநன்.  ததருல அலடகிறநன். 

 ஞ்சள் லத தகாண்டு ந்ால், ‘வீட்டில் ஏாது விறசசா? தத்திரிலக 

தகாண்டு ந்திருக்கிறீர்கபா?’ என்று றகட்ட கானம் ஒன்று உண்டு. 

அன்பிநகு பிபாஸ்டிக் லத ந்து அதுான் ாகரிகம் –  

ஞ்சள் லத லத்திருப்தது றகனம் என்ந ஒரு சூல் உருாணது. 

 ஞ்சள் லத லத்திருந்ாறன அல தட்டிக்காட்டான் என்று கிண்டல் 

தசய்க் கூடிர்களும் உருாணார்கள்.  சினிாவிலும் – தாலனக்காட்சி 

தாடர்களிலும் கூட ஞ்சள் லதல கக்கத்தில் லத்து ஒருர் ந்ால் அல 

கிாத்துக்கார் என்று அலடாபம் காட்டுற்காக தன்தடுத்திக் 

தகாண்டிருந்ார்கள். 

 அகாண – விவிாண லதகலப ஒவ்தாரு ணிக நிறுணங்களும் 

ாரித்து ங்கபது றதாட்டிகளுக்காக தன்தடுத்தியிருக்கிநார்கள். அல 

ாங்குால் ஞ்சள் லதல எடுத்துச் தசல்து க்கள் த்தியிலும் குலநந்து 

விட்டது. 

 அந் ஞ்சள் லதான் சூலுக்கு – சுற்றுச்சூலுக்கு சரிாணது – 

அகாண  - ாகரிகாண – பிபாஸ்டிக் லத என்தது சுற்றுச்சூலுக்கு றகடு 

விலபவிப்தது என்தல தப்புல தசய்பிநகு இப்றதாது துணிப்லதகலபக் 



தகாண்டு தசல்லும் தக்கம் அதிகாகி ருகிநது.  அது றலும் அதிகாக 

றண்டும் என்தற்காகத்ான் இந் விழிப்புர்வுப் தம் ஆகும். 

 இன்லந ாள் பர்ச்சிக்கு எந்பவுக்கு முக்கித்தும் ருகிறநாறா – 

அந்பவுக்குச் சுற்றுச்சூலுக்கும் முக்கித்தும்  றண்டிர்கபாக ாம் 

இருக்கிறநாம்.  சுற்றுச்சூலில் ஏற்தடுத்க்கூடி தாதிப்பு என்தது னிகுனத்ல 

மீபா துத்தில் ஆழ்த்துது. 

றபாண் அறிஞர் எம்.எஸ்.சுாமிானின் பிநந்ாள் விாவில் ான் 

கனந்துதகாண்டு உலாற்றும்றதாது, சுற்றுச்சூல் பிச்சலணான் ானுடத்தின் 

ாததரும் பிச்சலண என்தல ான் லியுறுத்திச் தசான்றணன். 

 அந் சுற்றுச்சூலுக்கு மிகக் றகடு விலபவிப்ததுான் பிபாஸ்டிக். அந் 

பிபாஸ்டிக் தன்தாட்லட முற்றிலும் குலநத்ாக றண்டும். 

 இப்றதாது இந் ஞ்சள் லத இருக்கிநது.  தருத்தி தசடியில் இருந்து தஞ்சு 

கிலடக்கிநது.  அதில் இருந்து தருத்தி நூலன துணிாக தய்கிறநாம். லத 

லக்கிறநாம். அந் லத கிழிந்து என்நால் அலண கரித்துணிாக - 

மிதிடிாக வீட்டில் தன்தடுத்துகிறநாம். அதுவும் சிக்கணத்துக்குப் ததர்றதாண 

து ததண்கள் அல முழுலாக தன்தடுத்துார்கள்.  அன்பிநகு அது 

க்கிவிடும். ஆணால், பிபாஸ்டிக் க்காது. அதுான் சுற்றுச்சூலன தகடுக்கிநது. 

 ஒருமுலந தன்தடுத்ப்தட்டு தூக்கி எறிப்தடும் பிபாஸ்டிக் 

ததாருட்கள்ான் இன்று சுற்றுச்சூலுக்கு மிகப்ததரி சானாக 

அலந்திருக்கிநது. 

 அதுான் ண், நீர், காற்று எண எல்னாற்லநயும் சீழிக்கிநது. 



 பிபாஸ்டிக்லக ண்ணில் றதாட்டால் க்குற்கு தன ஆண்டுகள் ஆகும். 

 இணால் ண் தகடுகிநது, ண் தகட்டால் றபாண்ல தாதிக்கிநது,  

கால்லடகளும் இற்லந தின்று இநந்து றதாகின்நண. 

 நீர் நிலனகளில் தூக்கி எறிந்ால் அங்குள்ப உயிரிணங்கள் 

தாதிக்கப்தடுகின்நண. 

 நீர் ாசுதடக்கூடி சூழ்நிலனயும் ஏற்தடுகிநது. 

 ஒருமுலந தன்தடுத்தி தூக்கி எறிப்தடும் பிபாஸ்டிக் ததாருட்கபால் 

கடலின் சுற்றுச்சூல் தாதிக்கப்தடுகிநது. கடல்சார் உயிரிணங்கள் 

பிபாஸ்டிக் ததாருட்கலப உண்டு டிந்து றதாகின்நண. 

 ஒருமுலந தன்தடுத்தி தூக்கி எறிப்தடும் பிபாஸ்டிக்லக எரிப்தால் 

அதிலிருந்து லடாக்சின்  றதிப்ததாருள் காற்றில் கனந்து, காற்று 

ஞ்சாகிநது! 

 இல சுாசிக்கும் னிர்களுக்கு சுாசக் றகாபாறுகள், நுலயீல் 

தாதிப்புகள் ஏற்தடுகின்நண. 

இத்லண தாதிப்புகலப உருாக்கும் பிபாஸ்டிக் தன்தாட்லட ாம் 

நிறுத்திாக றண்டும்.  இத்லக பிபாஸ்டிக் தன்தாட்லட குலநக்க மிழ்ாடு 

அசு ஏாபாண டடிக்லககலப எடுத்து தகாண்டு ருகிநது. 

 ஒருமுலந தன்தடுத்தி தூக்கி எறிப்தடும் 14 லகாண பிபாஸ்டிக் 

ததாருட்கலபப் தன்தடுத்துது, உற்தத்தி தசய்து, ஓர் இடத்தில் றசமித்து 

லப்தது, விநிறாகம் தசய்து, றதாக்குத்து மூனம் எடுத்துச்தசல்து, 



விற்தலண தசய்து ஆகில மிழ்ாடு அசால் லட 

தசய்ப்தட்டுள்பது. 

 க்கும் ன்லயுள்ப இற்லகக்கு உகந் ாற்று ததாருட்கலபப் 

தன்தடுத் அறிவுறுத்ப்தட்டுள்பது. 

 அசு விதிகலப மீறி தசல்தடுறாரின் மீது டடிக்லக எடுக்கவும் 

ஆல பிநப்பிக்கப்தட்டுள்பது. 

 விதிகலப மீறி லடதசய்ப்தட்ட பிபாஸ்டிக் ததாருட்கலப உற்தத்தி 

தசய் 130 தாழிற்சாலனகளுக்கு இதுல மின் இலப்பு 

துண்டிக்கப்தட்டுள்பது. 

இன் தாடர்ச்சிாக தல்றறு விழிப்புர்வுப் பிச்சாங்கலபயும் அசு தசய்து 

ருகிநது. 

 ஒருமுலந தன்தடுத்தி தூக்கி எறிக்கூடி லட தசய்ப்தட்ட 

பிபாஸ்டிக் ததாருட்கலப தன்தடுத் றண்டாம் எண தன லகயிலும் 

விழிப்புர்வு பிச்சாங்கலப மிழ்ாடு அசு றற்தகாண்டிருக்கிநது.  

அலத் தாடர்ந்து தசய்துதகாண்டிருக்கிநது. 

 றதங்காடிகள், உகங்கள், திரு ண்டதங்கள், தாழிற்சாலனகள் 

ற்றும் அசு நிறுணங்கபாக இருக்கும் டாஸ்ாக் நிறுணம், 

அநநிலனத்துலந, உவு தாதுகாப்புத்துலந, தசுல குழுக்கள், றசி 

தசுல தலட எண அலணலயும் அலத்து ஒருமுலந தன்தடுத்ப்தட்டு 

தூக்கி எறியும் லடதசய்ப்தட்ட பிபாஸ்டிக் ததாருட்களின் 

உதறாகத்ல விர்ப்தது குறித்து விழிப்புர்வு ஏற்தடுத்ப்தட்டது. 



 பிபாஸ்டிக் ாசு இல்னா மிழ்ாடு என்ந லனப்பில் ததருகங்களில் 

ண்டன ாாடு டப்தட்டது. 

 ாகண கண்காட்சி மூனம் விழிப்புர்வு றற்தகாள்பப்தட்டது. 

 சமூக லனபங்களில் இலடவிடாது தப்புல றற்தகாள்பப்தட்டு 

ருகிநது. 

 சிறு குறு நிறுணங்களுக்கு விழிப்புர்வு ஏற்தடுத் ததரி 

தாழிற்சாலனகளுக்கு அறிவுறுத்ப்தட்டுள்பது. 

 ஒருமுலந தன்தடுத்ப்தட்டு தூக்கி எறிப்தடும் பிபாஸ்டிக்லக ஒழிக்க 

க்கள் இக்கம் ஒன்லந உருாக்கிட கடந் 03.09.2021 அன்று 

லடததற்ந சட்டன்நக் கூட்டத்தாடரில் மிழ்ாடு அசால் அறிவிப்பு 

தளியிடப்தட்டிருக்கிநது. 

கடந் ம்தர் 27-ஆம் றதி அசால ஒன்றும் தளியிடப்தட்டுள்பது.  

அசாங்கம் ட்டும் நிலணத்ால் இலண தசல்தடுத் முடிாது. க்களும் 

இல றண்டும் என்று அசு உறுதிாக ம்புகிநது. பிபாஸ்டிக் 

ததாருள்கலப க்கள் நிாகரிக்க றண்டும் க்கள் நிலணத்ால் ாற்நத்ல 

உடணடிாக தசல்தடுத் முடியும். 

அகத்தூய்ல ாய்லக்கு! புநத்தூய்ல ாழ்வுக்கு! 

- என்ந ல ரிகலப உருாக்கிக் தகாடுத்ர் ம்முலட 

முத்மிறிஞர் லனர் கலனஞர் அர்கள். 

அந் ழில அலணத்து க்களும் கலடப்பிடிக்க றண்டும் என்று 

றகட்டுக் தகாள்கிறநன். 



அலணத்துத் துலநகளிலும் முன்றணாடி ாநினாகத் திகழும் மிழ்ாடு, 

சுற்றுச்சூலனக் காப்ததிலும் முன்னிலன கிக்க றண்டும். 

இற்லகலக் காப்றதாம் ! 

இற்லகறாடு இலந்து, இலந்து காப்றதாம் ! 

இற்லகலக் தகடுக்கும் பிபாஸ்டிக்குக்கு முற்றுப்புள்ளி லப்றதாம் ! 

ஞ்சள் லத என்தல ாரும் அாணாகக் கரு றண்டி அசிமில்லன. 

சுற்றுச்சூலனக் காப்தரின் அலடாபப் லத ான் இந் ஞ்சள் லத.  அல 

ாம் நிரூபித்துக் காட்டுறாம் என்று கூறி என் உலல நிலநவு தசய்கிறநன். 

ன்றி க்கம் ! 

******* 


