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நெஞ்சில் என்றும் ெீங்கா கானக ெினனவுகள் 

வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன வளங்கள்  பாதுகாப்பு அனமச்சு   
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        வனவிலங்கு  

        அதிகாாிகளின்   

        அனுபவங்களுள்  

        மறக்க முடியாத       

        ெினனவுகள்    

        பற்றிய      

        பிரதிபலிப்புக்கள்   

        மற்றும்  

        வனஜீவராசிகள்   

        பாதுகாப்பு    

        தினைக்களத்துக்குாிய  

        அனனத்து ெிலங்கள்  

        பற்றியதுமான   

        விாிவான    

        மதிப்பாய்வுகளின்   

        உள்ளடக்கத்னதக்   

        நகாண்டது.   
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சமர்ப்பைம் 

நெஞ்சில் என்றும் ெீங்கா ெினனவுகள் 

எனும் இவ்வினையப் புத்தகம் 

ொட்டின் பிள்னளகளுக்கும் அனனத்து 

நபாது மக்களுக்கும் 

சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றது.  
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வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன வளங்கள் பாதுகாப்பு அனமச்சின் 

இனையத்தில் பிரசுாிக்கப்படுகின்ற நெஞ்சில் என்றும் ெீங்கா 

ெினனவுகள் கனதத் நதாடாின்  1-10  வனரயான பகுதி  

https://www.mwfc.gov.lk/wild-life-stories/ 

டிஜிட்டல்படுத்தப்பட்டது:  31/12/2022  
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முன்னுனர 
 

வனஜீவராசிகள் பாதுகாப்பு அனமச்சாின் கீழ் அனமகின்ற 1,258,997.55 நெக்டயார் 

ஆன ெில அளநவான்றின் கீழ் உள்ள அதி இயற்னக ஒதுக்கங்கள் 3 ஆகும். ததசிய வன 

ஒதுக்கங்கள் 26 ஆகும். இயற்னக ஒதுக்கங்கள் 09 ஆகும். வன பயைப் பானதகள் 02 

ஆகும். சமுத்திர ததசிய வனப்பூங்காக்கள் 01 ஆகும். சமுத்திர இருப்புக்கள் 01 ஆகும்.  

அவ்வாதற சரைாலயநமான்று அல்லது ெிர்வகிக்கப்பட்ட யானனகள் ஒதுக்கநமான்றாக 

அறிவிக்கப்பட்ட இடங்கள் 68 ஆகும்.  இவ்வனனத்து வனவிலங்குகளுக்கும் 

பாதுகாப்பினன வழங்குகின்ற அவற்றின் பாதுகாப்புக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 

பகுதிகளாகும். அதிகளவான வனங்களின் அழனகப் பார்ப்பதற்காக சுற்றுலாப் 

பயைிகளுக்கு திறக்கப்பட்டுள்ளதால் ததசிய வருமானத்துக்கு தெரடியான பங்களிப்னப 

வழங்குகின்றது. அவ்வாதற உயிர்ப் பல்வனகத் தன்னமயினால் ெினறந்த இவ்வனம் 

ஆராய்ச்சிகளுக்கும் கல்விக்கும் மூலாதாரங்கனள வழங்குகின்ற நபறுமதி மிக்க சிறந்த 

இடநமான்றாகும்.   

1937 ஆம் ஆண்டு இல (02) உனடய வனவிலங்கு மற்றும் தாவர பாதுகாப்பு கட்டனளச் 

சட்டத்தினால் பாதுகாக்கப்பட்ட வனஜீவராசிகள் தினைக்களத்துக்கு உாிய 

இவ்வழகான வனங்கனளப் பாதுகாப்பதற்காக அங்கு தசனவயாற்றும் முழு  பைிக்குழு 

சுமார் இரண்டாயிரம் ஆகும். அவர்களினால் வனங்களிலும் அங்குவாழும் வன 

விலங்குகளினதும் பாதுகாப்பினன உறுதிப்படுத்த தவண்டும் என்பததாடு அதற்காக 

அவர்கள் ெினறதவற்ற தவண்டிய கருமங்கள் அளப்பாியன. வனவிலங்குகள்  

ஆபத்துக்குள்ளாவனதத் தவிர்த்தல், ஆபத்துக்களுக்கு உள்ளாகிய வனவி லங்குகளுக்குத் 

ததனவயான சிகிச்னசகனள வழங்குதல், தகானட காலத்தில் அனவகளுக்குத் 

ததனவயான ெீர் மற்றும் ஏனனய வசதிகனளயும் வழங்குதல், வனவிலங்குகள் 

குடியிருப்புக்களுக்குள் நுனழவனதத் தவிர்த்தல், காட்டு யானனகள் 

குடியிருப்புக்களுக்குள் நுனழந்த சந்தர்ப்பத்தில் அனவகனள மீண்டும் விரட்டுதல், 

வனவிலங்கு தவட்னடகனள ெிறுத்துதல், காடுகனள சுத்திகாிப்பனதத் தடுத்தல்,  காட்டு 

ெிலங்கனள களவில் னகப்பற்றிக் நகாள்வதனனத் தடுத்தல் மற்றும் ெில எல்னலகனளப் 

பாதுகாத்தல்,  விலங்குகளின் எண்ைிக்னக குனறயும் சந்தர்ப்பத்தில் நபாருத்தமான 

மாற்றீடுகனளச் நசய்வதற்கு ெடவடிக்னக எடுப்பது தபான்தற பார்னவயிடுவதற்கும்  
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வருகின்ற  சுற்றுலாப் பயைிகளுக்குத் ததனவயான வசதிகனள வழங்குதல் தபான்ற பைிகள் 

வனவிலங்கு உத்திதயாகத்தர்களினால் பூர்த்தி நசய்யப்பட தவண்டிய பைிகளுள் சிலவாகும்.  
 

இவ்வாறான விதசடமான பைிகனள ெினறதவற்றுவதில் வனவிலங்கு உத்திதயாகத்தர்கள் 

முகம் நகாடுக்கின்ற எதிர்பாராத ெிகழ்வுகள் சிலசமயம் அழகானனவ. இன்நனாரு சமயம் 

பயங்கரமானனவ. அது எவ்வாறாயினும்  அனவ மறக்க முடியாத அழகான ெினனவுகளாகும். 

தமது தசனவக் காலத்தினுள் வனங்களிலும்  அங்குள்ள விலங்குகனளப் பாதுகாத்துக் 

நகாள்வதற்காக சில சந்தர்ப்பங்களில் தம் உயினரயும் பற்றி எண்ைாது உத்திதயாகத்தர்கள் 

தமது ெினனவுகனள ஞாபகப்படுத்துவதன் மூலம் அவர்களுக்கு அவ்வுத்திதயாகத்தர்கள் 

அனுபவிப்பதற்கும் சந்தர்ப்பம் எழுகின்றது. நெஞ்சில் என்றும் ெீங்கா கானக ெினனவுகள் கனதத் 

நதாடர் அவ்வாறான ஒன்றாகும். பல்தவறான பதவிகளில் உள்ள வனஜீவராசிகள் 

தினைக்களத்தின் பைிக்குழு தமது கனதகள் அது கூறும் விதத்ததலதய இதன் மூலம் உங்களால் 

அனுபவிக்க முடியும். அவர்கள் அவ்வனுபவங்கனள அனுபவிப்பதில் ஏற்படும் 

ெடவடிக்னககளின் மூலம் அவரகளின் வாழ்வு பற்றி உங்களுக்கு புாிந்து நகாள்ள முடியும். 

வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன வளங்கள் பாதுகாப்பு அனமச்சின் இனையத்தினூடாக இக்கனதத் 

நதாடனரயும் அதற்கு இனையாக உாிய காடு பற்றிய விாிவான விபரத்னதயும் உங்களுக்கு 

வழங்குவது அதன் மூலம் உங்களின் அறினவ விருத்தி நசய்யும் தொக்கத்தினாலாகும்.  

தமது அனுபவங்கனள அதத தபான்று விவாித்து இதற்கு ஒத்துனழப்பு வழங்குகின்ற சகல 

வனவிலங்கு உத்திதயாகத்தர்கள் இக்கனதத் நதாடர்கனள இனையத்தில் மும்நமாழிகளிலும் 

பிரசுாிப்பதற்காக ஆரம்ப கட்டத்திலிருந்தத அதனன சிறப்பாகக் னகயாண்டு ஒவ்நவாரு 

பக்கத்னதயும் சாியாகப் பிரசுாிப்பதற்கு பாடுபடுகின்ற அனமச்சின் கருத்திட்டப் பிாிவின் திருமதி 

றிப்னா றிபாய் அவர்களும் கனதத் நதாடர்களுக்குத் ததனவயானவற்னற விபரமாக நபற்றுத் 

தருகின்ற வனஜீவராசிகள் தினைக்களத்தின்  பிரச்சாரர் அதிகாாி ெசினி சரத்சந்திர 

அவர்களும் ஒத்துனழப்பு அதிகாாி மதெஷா சதுரானி நபதரரா அவர்கள்  இல்லாவிட்டால் 

இதனன பிரசுாிப்பதற்கு முடியாமல் தபாகும்.  அவர்களின் தியாகம் மற்றும்  முயற்சினயப் 

பாராட்ட தவண்டும். அவ்வாதற பல புனகப்படங்கனள வழங்கி  கனதத் நதாட னர அழகாக்கிய 

வனஜீவராசிகள் தினைக்களத்தின் காலஞ் நசன்ற திரு. தராெித ராஜபக்க்ஷ அவர்கனளயும்  

நகௌரவத்துடன் ெினனவு கூறுகிதறாம். கனதத் நதாடாின் ஆங்கில நமாழிநபயர்ப்பினன 

நசய்கின்ற வனஜீவராசிகள் தினைக்களத்தின் நமாழிநபயர்ப்பாளர் திரு. அதசாக பலிெவடன 

அவர்களும்  தமிழ் நமாழிநபயர்ப்பினன  நசய்கின்ற திருமதி றிப்னா றிபாய் அவர்களும்  

அப்பைிகனள பினழயின்றி வினனத்திறனுடன் ெினறதவற்றுவதனால்  இங்கு 

நமாழிநபயர்ப்புகனள மனங்கனளக் கவரும் விதத்தில் உங்களுக்கு வழங்குவதற்கு 
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பங்களிப்புச்  நசய்துள்ளனர்.  

அவ்வாதற கனதத் நதாடாினன இனையத்தில் பிரசுாிப்பதற்கு பங்களிப்பு வழங்கிய 

திட்டமிடல் பிாிவின் திருமதி என். ஐ. கயத்ாி அவர்கள் மற்றும் திரு. திமுது அஸங்க 

நகால்லுதர அவர்களின் குறித்த தெரத்திலான தசனவனயப் பாராட்ட தவண்டும்.    

புத்தகநமான்றாக கனதத் நதாடாினன நவளியிடுவதற்கு கலந்துனரயாடப்பட்டாலும் 

அது வினல மதிப்பு மிக்க பைிநயான்றாகும்.  கனதத் நதாடாின் இனையப் 

புத்தகநமான்றாக பிரசுாிக்க முடியும் என்னும் தயாசனனனய வழங்கியவர் கருத்திட்டப் 

பிாிவின் திருமதி ருசினி நசனவிரத்ன அவர்கள் ஆவார். ருசினி,  றிப்னா மற்றும் 

கருத்திட்டப் பிாிவின் துஷாரா விதஜரத்ன அவர்களுடன் இனைந்து  ஈ-புத்தகத்தினன 

ெிர்மாைிப்பதற்கு பாடுபடுகின்றனர். வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன வளங்கள் 

பாதுகாப்பு அனமச்சின் நசயலாளர் அவர்களான திருமதி சந்திரா தெரத் அவர்களின் 

உற்சாகமூட்டலினால் ஈ புத்தகத்தினன நவளியிடுவது இடம் நபற்றது.   

 

இவ் ஈ புத்தகத்னத மும்நமாழிகளிலும் நபற்றுக் நகாள்ள முடியும் என்பதனால் அந்தந்த 

நமாழிகளில் பயன்படுத்தத் ததனவயானவர்களுக்கு தமது உாிய நமாழியில் 

பயன்படுத்துவதற்குச் சந்தர்ப்பம் உள்ளது. ஒரு புத்தகத்தில் 10 அத்தியாயங்கள் 

உள்ளததாடு அதன் விபரங்கள் என்பனவ 10 காட்டு ெிலங்கனளப் பற்றியதுமாகும். 

இது ஒரு பகுதியாகும். இவ்வருடத்தின் முதலாம் பகுதி நவளியிடப்படுவததாடு அடுத்த 

வருடத்தின் ெடுப்பகுதியில் இரண்டாம் பகுதியும் அடுத்த வருடத்தின் இறுதிப்  

பகுதியில் மூன்றாம் பகுதியுமாக அனனத்து வனங்கள் பற்றிய நெஞ்சில் என்றஞம் 

ெீங்கா கானக ெினனவுகளினூடாக உங்கனள அறிவூட்டுவதற்கு ொம்  

எதிர்பார்க்கின்தறாம்.  இங்கு ஒன்றாக தரவிறக்கம் நசய்வதினூடாக உங்களுக்கு 

இலகுவாக இலங்னகயில் வனஜிவராசிகள் தினைக்களத்துக்குாிய வனங்கள் பற்றிய 

தகவல்களனப நபற்றுக் நகாள்ள முடியுமாக உள்ளது.  

 

    தம்மிகா மல்சிங்ெ 

    தமலதிக நசயலாளர் (கருத்திட்டம்)    

    வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன வளங்கள் பாதுகாப்பு அனமச்சு  
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நசய்தி 

 

 

 

 

 

“ததசத்தின் உயிர்ொடி பிள்னளகதள. அவ்வாதற ொட்டின் இருப்புக்கு வனவிலங்குகள் மற்றும் 

காடுகள் அத்தியாவசியமானனவ. வனவிலங்குகள் மற்றும் காடுகனள எதிர்கால 

சந்ததியினருக்காக பாதுகாப்பது என்பது ொட்டின் அடிப்பனடப் நபாறுப்பாகும். 

அந்தொக்கத்தினனப் பூர்த்தி நசய்து நகாள்வதும் ொட்டின் பிள்னளகளின் வனவிலங்குகள் 

மற்றும் காடுகள் பற்றிய அறினவ விருத்தி நசய்து நகாள்வதற்காக்கவும், இவ்வனவிலங்குகள் 

மற்றும் காடுகனளப் பாதுகாப்பதற்காக தம் உயனர ஈடாக னவத்து  கடனமனய 

ெினறதவற்றுகின்ற வனவிலங்குகள் மற்றும் வன வளங்கள் பாதுகாப்பு அதிகாாிகளின் 

உைர்வு பூர்வமான, விதசடமான, சுனவயானனவ தபான்தற பயங்கரமான அனுபவங்கனள    

முன்னவப்பதனால் அவர்களின் கடனமப்பைி பற்றி வாசகர்கள் அனனவனரயும் 

அறிவூட்டுவதற்காகவும்,  வனவிலங்கு அதிகாாிகனள ஊக்குவிப்பதற்காகவும் இந்த ‘நெஞ்சில் 

என்றும் ெீங்கா கானக ெினனவுகள் ’  கனதத் நதாடர் எமது அனமச்சின் இனையத்தின் மூலம் 

பிரசுாிக்கப்படுகின்றது. அதனன இலகுவாக ஒரு இடத்திலிருந்து பாீட்சிப்பதற்காக பல 

பகுதிகளாக மும்நமாழிகளிலும் இவ்வினைய புத்தகநமான்னற (ஈ- புக்) ஆக 

நவளியிடப்படுகின்றது.  இன்று உங்கள் னககளுக்கு இதன் முதலாம் பாகம் 

னகயளிக்கப்படுகின்றது. வனவிலங்குகள் மற்றும் காடுகள் நதாடர்பான துனற பற்றிய 

அனனத்து மக்களினதும் அறிவு விாிவுபடுத்தப்படுதல் என்பது  அவற்னறப் பாதுகாப்பதற்கு 

மிகவும் நபாருத்தமான வழிநயான்றாகும் என ொன் ெம்புகின்தறன்.  

அக்கனதத் நதாடர் மற்றும் நூனல நவளியிடுவதற்கு பங்களிப்புச் நசய்கின்ற எமது 

அனமச்சின் பைிக்குழுவினர் தபான்தற  வனஜீவராசிகள் பாதுகாப்பு தினைக்களத்தின் 

பைிக்குழுவினாினதும் முயற்சி மற்றும் அர்ப்பைிப்பினனப் பாராட்டுகிதறன்.   
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இந்நூல்கனள வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன வளங்கனளப் பாதுகாப்பதற்காக இலங்னக 

மக்களின் எதிர்கால சந்ததியினருக்கு உதவியாக அனமயும் என  ொன் ெம்புகின்தறன்”. 

     

 

    நகௌரவ மெிந்த அமரவீர 

    வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன வளங்கள்  பாதுகாப்பு அனமச்சர் 
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நசய்தி 

 

 

 

 

 

 
 

“எனது தசனவக் காலத்தினுள் ஆசிாினயநயாருவராகவும், அரச அதிகாாிநயாருவராகவும் 

எனக்குக் கினடத்த அனுபவங்கனள ெினனவு கூறுகின்தறன்.  பல்தவறு இடங்களில் 

பல்தவறான ெபர்களுடன் பழகிதனன். இலங்னக வனவிலங்குகள் மற்றும் காடுகனளயும் 

இரசித்ததன். இவ்வாறான அழகிய அற்புதமான இயற்னகப் பனடப்பினனக் நகாண்ட 

தீநவான்று என எண்ணுவதற்கும் நபருனமயனடகிதறன். அவ்வாறான அழகிய 

பாரம்பாியமுள்ள தீவான ொடான்றில் வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன வளங்கள் பாதுகாப்பு 

அனமச்சின் நசயலாளராக எனக்கு அளிக்கப்பட்ட கடனமப் நபாறுப்புக்கனள மகிழ்வுடன் 

ெினனவு கூறுகின்தறன். பல்தவறான பைிகளினூடாக அப்நபாறுப்புக்கனள 

ெினறதவற்றியுள்ளததாடு அப்நபாறுப்புக்கனள ெினறதவற்றுவதற்காக அவ்வதிகாாிகளின் 

அனுபவங்கனள நூலுருப்படுத்தி நவளியிடப்படுகின்ற ‘நெஞ்சில் என்றும் ெீங்கா கானக 

ெினனவுகள்’ கனதத் நதாடருக்கு என்னுனடய வாழ்த்துகனள நகாண்டு வருகின்தறன். என் 

அன்பார்ந்த பிள்னளகதள, ெீங்கள் இப்பூமியில் பிறந்தாலும், வளர்ந்து தபாசனை நபற்றாலும், 

தமது தாய் ொட்டுக்கு தமது கடனமகனள ெினறதவற்றுவநதன்றால், மரம் நசடி நகாடிகள், 

விலங்குகள் கால்ெனடகனளப் பாதுகாப்பதினூடாக எப்தபாதும் ென்றினயச் நசலுத்த 

தவண்டும்.  அதற்காக இவ்வாறான நூலினூடாக வழங்கப்படுகின்ற வினல மதிக்க முடியாத 

அறிநவான்று விருத்தியனடகின்றது. 
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இக்கனதத்நதாடர் மற்றும் நூனல நவளியிடுவதற்காக பாடுபடுகின்ற எமது அனமச்சின் 

பைிக்குழுவினனரப் தபான்தற வனஜீவராசிகள் பாதுகாப்பு அனமச்சின் 

பைிக்குழுவினாினதும் அர்ப்பைிப்னப ொன் மனப்பூர்வமாக பாராட்டுகிதறன். 

இவ்வாறான நூல்களினூடாக எமது அனமச்சின் தொக்கநமான்றான வனஜீவராசிகள் மற்றும் 

வன வளங்கனளப் பாதுகாப்பதன்  பைி ெினறதவறும் என ெம்புகின்தறன்”. 

    

 

    ஆர். எம். சீ. எம்.தெரத் 

    நசயலாளர் 

    வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன வளங்கள் பாதுகாப்பு அனமச்சு  

 

 

 

 

 

    

 

 
     



12 

நபாருளடக்கம் 

1. வில்பத்து ததசிய பூங்கா  .............................................. 11 

2. கெல்தல பல்தல நகதல சரைாலயம்...........................22 

3. கவுடுள்ள ததசிய பூங்கா .............................................. 31 

4. யால  ததசிய பூங்கா ...................................................... 38 

5. மின்தனாியா  ததசிய பூங்கா ...........................................47 

6. வஸ்கமுவ  ததசிய பூங்கா ........................................ 58 

7. மாதுறு ஓயா ததசிய பூங்கா ........................................68 

8. பூந்தல ததசிய பூங்கா ............................................ 78 

9. உடவளனவ ததசிய பூங்கா ......................................88 

10.குமை  ததசிய பூங்கா ..............................................97 

  



13 

 

வில்பத்து ததசிய பூங்கா 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 அனுபவம்  - சதுப்புமுதனல என் பின்னால் துரத்தியது 

 அனுபவத்னத உைர்ந்த வனவிலங்கு அதிகாாி 

அவர்கள் -நவொன் சென்ஜித் தவரகம 

 வில்பத்து ததசிய பூங்காவின் விபரம் 

01 
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சதுப்புமுதனல என் பின்னால் துரத்தியது 
 

ொன் தசனவக்கு இனைந்த காலத்தில் இந்ெிகழ்வு ெடந்தது. அப்தபாது, வில்பத்து வனம் 

எட்டாகப் பிாிக்கப்பட்டிருந்தது. எனக்கு, 3 ஆம் தர வனப் பாதுகாப்பு உத்திதயாகத்தராக 

‘நபாம்பாிப்பு’ எனும் இடத்தில் நதாழில் கினடத்தது. அக்காலத்தில் கள தவனலகளுக்கு 

அரசிடமிருந்து வாகனங்கள் தரப்படவில்னல. ொம் கால்ெனட அல்லது னசக்கிள் மூலதம 

பயைம் நசய்ததாம்.  

இவ்வழியில் பனழய ஒரு வயல்நவளி காைப்பட்டது. அதனூடாக எவ்வாதறனும் 

வாகனங்கள் நசல்ல முடியாது. அதுமட்டுமன்றி சுமார் இருபது கிதலா மீற்றர் தூரம் வனர 

மைலாகக் காைப்பட்டது.  

ொம் தசாதனனயிட்டால் குற்றவாளிகனள ெீதிமன்றத்தில் ஆஜராக்குவர். அந்ொட்களில் 

குற்றவாளிகனள ெீதிமன்றத்திற்கு உட்படுத்துவதற்கு வில்பத்து பிரதான வாயிலால் 

வாகனநமான்னறப் நபற்றுக் நகாள்ள முடியும். வழக்கு விசாரனை ெனடநபறும் 

தினங்களில் ொங்கள் ெீதிமன்றத்துக்கு ெடந்தத நசல்தவாம்.  

ொன் தவனல நசய்த நபாம்பாிப்பு வனத்திலிருந்து வில்பத்து பிரதான வாயிலுக்கு 

ொற்பத்தாறு கிதலா மீற்றர் தூரம் இருக்கின்றது. ொன் ஏாிக்குப் பக்கத்தால் வரும் தபாது 

நபாிய முதனலநயான்று ஏாிக் கனரயிலிருந்து திடீநரன என் முன்தன பாய்ந்தது. 

இம்முதனல சுமார் பதினனந்து அடிகள் ெீளமானது. அதிஷ்டவசமாக ொன் 

அகப்படவில்னல. பாய்ந்து ஓட ஆரம்பித்ததன். மைற் பானத புனதவதால் கஷ்டத்துடன் 

ஓடிதனன். பின்னர் மனறந்திருந்து பார்க்கும் தபாது  முதனல என்னனப் பின்னால் துரத்தி 

வந்து நகாண்டிருந்தது. எனக்கு ெடுக்கநமடுத்தாலும் ஓட முடிந்தது.  முதனல சுமார் எட்டு 

மீற்றர் தூரத்திற்குத் துரத்தியது. அதன் பின்னர் இப்பானதயில் நசல்லும் தபாநதல்லாம் 

முதனலனயப் பற்றி விதசட கவனநமடுத்ததன். 

 ெீதிமன்றத்துக்குச் நசல்லும் ொட்களில் ொங்கள் அதிகானலயில் எழுந்து 

ொற்பத்தாறு  கிதலா மீற்றர் தூரம் ெடந்து நசல்ல ஆரம்பிப்தபாம். ததனவயான 

ஆவைங்கனளயும் ஏனனய நபாருட்கனளயும் ஒரு னபயில் இட்டு எங்கள் முதுகில் 

சுமந்து நகாண்தடாம்.  
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நபாம்பாிப்புவில் இருந்து ஏழு கிதலா மீற்றர் நசன்ற பின் தலவில விடுதி 

இருக்கின்றது. அங்தக சிறிது ஓய்நவடுத்துக் நகாள்ள முடியும். பின்னர் 

முப்பத்நதான்பது கிதலா மீற்றர் ெடந்து நசன்தறாம். வில்பத்துவ வாயிலுள்ள 

இடத்துக்கு ‘ெுணுவில’ என்று அனழக்கப்படும்.  

தலவில விடுதினயத் தாண்டி வரும் தபாது மைலுள்ள பிரததசப் பகுதியில் 

‘நகாக்காிய’ எனும் ஏாி காைப்படுகின்றது. இந்த ஏாியிலுள்ள களப்பு ெீாினால், 

ஏாிக்கு அருகிலுள்ள மைற்பானத புனதயும் தன்னமயுள்ளது  

 

ொன் ஒரு ொள் அதிகானல ெீதிமன்றத்துக்குச் நசல்ல வந்ததன். தெரம் கானல ஆறு 

மைி தபால இருக்கும். சிறிதாக சூாிய ஔி விழுந்திருந்தது. எனது னகயில் ஆயுதம் 

இருக்கவில்னல. காட்டு விலங்குகனளப் பயமுறுத்துவதற்காக உபதயாகிக்கும் 

நவளிச்ச நவடிகள் (தன்டர் ப்தளஷ்) இரண்டு அல்லது மூன்று இருந்தன. 

பாதுகாப்புக்குப் பக்கத்தில் யாரும் நதன்படவில்னல.  
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                                         தவொன் சென்ஜித் தவரகம 

 

இருபது வயதிலும் குனறந்த இனளஞராக 1981 ஆம் ஆண்டு ெவம்பர் மாதம் 3 ஆம் தர 

வன பாதுகாப்பாளராக வனஜீவராசிகள் தினைக்களத்தில் இனைந்த சென்ஜித் 

தவரகம அவர்கள் தற்தபாது 2 ஆம் தர மற்றும் 1 ஆம் தர வினனத்திறன் தனடகாண் 

பாீட்னசனயத் தாண்டி அனுராதபுர வலய உதவிப் பைிப்பாளராக பைி புாிந்தார்.  

 

மனனவினயயும், மகநளாருவனரயும், இரு மகன்கனளயும் நகாண்ட தவரகம 

அவர்களின் அன்பான குடும்பம் கண்டி மாவட்டத்தில் கலநகதர பிரததசத்தில் 

வாழ்வததாடு அவர் அனுராதபுரஉத்திதயாகபூர்வ வாசஸ்தலத்திலிருந்து தம் 

கடனமகனள ெினறதவற்றுகிறார்.  
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வில்பத்து ததசியப் பூங்கா 
இலங்னகயில் வனவிலங்குகள் பாதுகாப்புப் பிரததசங்கள் 1938 ஆம் ஆண்டில் வன 

விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்கள் பாதுகாப்புக் கட்டனளச் சட்டத்தின் கீழ் 

பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வனஜீவராசிகள் பாதுகாப்பு ஒதுக்கம் சில பகுதிகளாக 

அனமந்துள்ளன.    

   ததசிய பூங்கா 

   அதியுயர் இயற்னக பாதுகாப்பு ஒதுக்கம் 

   இயற்னக ஒதுக்கம் 

   சரைாலயம் 

இதில் முதல் மூன்று பகுதிகளும் அரச காைிகளுள் மாத்திரம் மாத்திரம் 

உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளததாடு அனவ “ததசிய பாதுகாப்பு பூமி” ஆக 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சரைாலயம் ஒன்றுக்கு அரசின் காைியும் தனியார் எனும் 

அளவில் நூற்றுக்கு பதினான்கு “வனஜீவிகள் பாதுகாப்பு ஒதுக்கம்” எனப் 

பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  
 

இந்தப் பாதுகாப்பு ஒதுக்கப் பிரததசத்தில நபாதுமக்களுக்கு மிகவும் சமீபமானது “ததசிய 

பூங்கா” ஆகும். அதனில் உயிர்வாழும் விலங்குகனளப் பார்னவயிட்டு மகிழ்வதற்குப் 

நபாதுமக்களுக்குத் ததனவயான வசதிகள் ஏற்பாடு நசய்யப்பட்டுள்ளது. இலங்னகயில் ததசிய 

வனப் பூங்காக்கள் இருபத்தாறு ஆகும். அரச காைிகள் மாத்திரம் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள 

வில்பத்து பூங்காவும் “ததசிய பாதுகாப்பு பூமிநயான்று” எனக் கவனிக்கப்படுகின்றது. 

நகாழும்பிலிருந்து வில்பத்து ததசிய பூங்காவிற்கான தூரம் 180 கி.மீ ஆகும்.  

 

 

 

 

 

                    

  பூங்காவின் நுனழவாயில்  
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பூங்காவின் தனலனமயகம் 

பயிர்ச்நசய்னக நசய்ய முடியாத சதுப்பு ெிலம் ‘ வில்லுவ’ ஆகும். உயர்ந்த மதில் தபான்று 

அனமந்துள்ள மத்தி தாழ்வான இந்த வில்லுவ பிரததசம் மனழ காலத்தில் ெீர் ெினறந்து 

காைப்படும். 

‘ பத்துவ’ என்பது பல ஊர்களயும், சில துலான்கனளயும், சில பிாிவுகளும் ஒன்றாக அனமயும் 

எல்னலயாகும். அதன்படி, பல ஏாிகள் தசர்ந்து அனமந்திருப்பதால் இப்பகுதிக்கு “வில்பத்துவ” 

என்னும் நபயர் உண்டாயிற்று. 

 

   

 

 

 

 

  

 கால வில்லு  

ெிர்வாக வசதிகளுக்காக வில்பத்து இரு பகுதிகளாகப் பிாிக்கப்பட்டுள்ளன. 

   I வில்பத்து ததசிய பூங்கா 

   IIவில்பத்து வட சரைாலயம்  என்பனவாகும். 

வில்பத்துததசிய பூங்காவின் அளவு 131667.1 நெக்டயார் ஆகும். வில்பத்து வட 

சரைாலயத்துக்கு அறுநூற்று இருபத்து ொன்கு நெக்டயார் ஆகும்.  
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இந்த ெிலங்கள் நபாதுவாக புல்நவளிகளாகும். காடுகள்,மைற்றனரகள், ெீர்த்ததக்கங்கள், 

ஏாிகனளக் நகாண்ட காடாகும். ஜனவாி-நபப்ரவாி மாதங்களில் உலர் காலெினலநயான்று 

காைப்படுவததாடு, மார்ச், ஏப்ரல் வனர பருவ மனழ கினடக்கும். தம மாதம் முதல் நசப்நடம்பர் 

ஆரம்பம் வனர ஈரமான வறண்ட காலெினல நதாடங்கி ெீண்ட தகானட காலம் காைப்படும். 

பின்னர் நசப்நடம்பர், டிசம்பர் வனர முழு காலத்திலும் மனழ நபய்யும். சராசாி வருடாந்த 

நவப்பெினல 27 பானக நசல்ஸியஸ் ஆகும். சராசாி வருடாந்த மனழவீழ்ச்சி 1000 மில்லி மீற்றர் 

ஆகும்.  

 வில்பத்து பூங்கா சுமார் ொற்பது ஏாிகனள உாித்தாகக் நகாண்டுள்ளது. இவற்றுள் 

நபரும்பாலானனவ ென்னீனரக் நகாண்டனவ.தமற்பரப்புப் பகுதி கடலுடன் 

நதாடர்பில்லாவிட்டாலும் இவற்றுள் சில உவர் தன்னம நகாண்டன. நவவ்தவறு வனகயான 

ெீர்ப்பறனவகளும் பாலூட்டிகளும் ஒன்று கூடியிருக்கும் ஏாினயச் சுற்றி அனமந்துள்ள பரந்த 

சாய்வான கடற்கனரகள் மதிப்பு மிக்க “ெீர்ப் பிடிப்புப் பகுதிகள்” என்று அனழக்கப்படுகின்றன. 

இனவ பிரதான ஏாிகள் என அனடயாளம் காைப்பட்டுள்ளன.  
 

வில்பத்து ததசிய பூங்காவில் உள்ள சதுப்பு ெிலங்கள் அவ்வப்தபாது வறண்டு தபாகும் 

ஆறுகளிலிருந்து பிாிக்கப்பட்ட வழிந்ததாடாத சமநவளினயப் பிரதிெிதித்துவப்படுத்துகின்றது. 

இங்கு கடற்கனரயிலிருந்து சுமார் இருபத்து ொன்கு கி.மீ பரப்பளவில் அனமந்துள்ள யாழ்ப்பாைத் 

தீபகற்பத்தில் காைப்படும் சுண்ைாம்புக் கல்லிலிருந்து தவறுபட்டது என அனடயாளம் 

காைப்பட்டுள்ளன. தாழ்வான பகுதிகளின் தமற்குக் கனரகளும் கடல் மைலால் ஆனனவ 

என்பததாடு அனவ வறண்ட பானறகளால் ெினறந்துள்ளன. பலகத்துனறக்கும் குதினரமனலக்கும் 

இனடயிலான மைல் மற்றும் சிவப்பு மண் பானறகளும் இலங்கயின் பிற பகுதிகளில் எளிதில் 

கினடக்காதனவ. இது மத்தியபிரததசம் இயற்னக ெீரூற்றுக்கள் மற்றும் ஏாிகனளக் நகாண்டுள்ளது.  

 

தமற்குக் கனரயில் உள்ள மண் மிகவும் வளமற்றதாகவும் தாிசாகவும் சிவப்பு ,மஞ்சள் 

அம்சங்கனளயும் நகாண்டதாகும். இது காிம மற்றும் கனியப் நபாருட்கள் இல்லாதது. கிழக்குப் 

பிரததசத்தின் மண்ைில் தாதுக்கள் ெினறந்துள்ளன. அனவ சிவப்பு மற்றும் கபில ெிறமாக 

உள்ளன.    

 

 

 

                                                   குதினரமனல முனன  
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புவியியல் ாீதியாக, இது அனுராதபுரத்திலிருந்து 30 கி.மீ தமற்காக, ெீண்ட வடதமற்குக்  கனரயில் 

அனமந்துள்ளது. அவ்வாதற வடதமற்கு மற்றும் வட மத்திய மாகாைங்களுக்கு இனடயிலான 

எல்னலகனளக் கடந்து ெீண்டுள்ளது. இது வடக்தக தமாதரகம் ஆறு,  நதற்தக கலா ஓயா, 

தமற்கில் தபார்த்துக்தகயர் மற்றும் ஒல்லாந்த விாிகுடாக்கள் மற்றும் திறந்த கடல் ஆகியவற்றால் 

சூழப்பட்டுள்ளது.  

இச்சரைாலயம் ொட்டின் வடக்குப் பகுதியில் கடற்கனரயிலிருந்து உள்ொட்டில் முழுனமயாக 

அனமந்துள்ளது. அது ததசிய பூங்கானவ அண்மித்த தமாதரகம் ஆறு மூலம் 

தவறாக்கப்பட்டுள்ளது. .  

வில்பத்து இலங்னகயர்களின் வரலாற்று ெிலமாகக் கைிக்கப்படுகின்றது. அது இளவரசர் 

விஜயன் வில்பத்துவின் ஓர் எல்னலயான தம்பபண்ைி என்னும் குதினரமனல துனறமுகத்தில் 

தற்நசயலாகத் தனரயிறங்கியதன் ஊடாகதவ ஆகும். அதன்படி தீவின் குடியிருப்புக்களின் 

ததாற்றம் மட்டுமல்ல, அரச கலாச்சாரத்தின் அடித்தளம் விழுந்திருப்பதும் இப்பகுதியிலாக 

இருக்கலாம். அனுராதபுரம், புத்தளம் மற்றும் மன்னார் மாவட்டங்களுக்கு உாித்தான 

வில்பத்துவில் பண்னடய இடிபாடுகள், புனன மற்றும் ொட்டுப் புறக் கனதகள் என்பன 

ெினறந்துள்ளன.   

 

 

 

 

 

 

                                குதவனியின் அரண்மனனயின் இடிபாடுகள்  

புராைங்களின்படி, இளவரசர் விஜயனன இழந்த குதவனியின் அரண்மனனயின் இடிபாடுகனள 

இன்று “காளி வில்லு” எனும் பகுதியில் காைலாம். வைக்கத்துக்குாிய எல்லாவல தமதான்ந்த 

தததரா அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின்படி,இன்னறக்கு இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு 

துட்டனகமுனு மன்னாின் மகன் இளவரசர் சாலியவும் அவருனடய மனனவியுமான 

அதசாகமாலாவும் வாழ்ந்ததாகக் கூறப்படும் அரச மாளினக, ெீர்த்தடாகம், அரச சனப மண்டபம் 

என்பவற்றின் இடிபாடுகளும் இன்னும் மரதன்மடுவ ஈசான மூனலப் பகுதியில் அனமந்திருக்கும் 

வீரன்நகாடயும் கல்நபந்தி திரய பகுதிகளுக்கு உாித்தானனவ.   
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அதாவது சுமார் கி.மு. 161-131 ஆம் ஆண்டுகளில் கட்டப்பட்ட விலதாநகாட இராசதானியும் 

அனமந்திருப்பது இப்பிரததசத்திலாகும். புத்தள- அனுராதபுர பானதயில் சுமார் 17னமல் தூரம் 

நசன்ற தபாது அகப்படும் அளுத்கம சந்தியில் வில்பத்து சரைாலயத்தின் எல்னலயில் இராசதானி 

அனமந்துள்ளது. இளவரசர் சாலியவினால் ெிர்மாைிக்கப்பட்ட “விலதாநகாட” விகானர உட்பட 

பல வரலாற்று நபௌத்த சின்னங்கள் இங்கு காைப்படுவதால் இது சிறப்பு மிக்க ஓர் இடமாகும். 

தமலும் இப்பிரததசத்தில் கற்றூண்கள், நவவ்தவறு அளவிலான குனககள், குனக தரவுத் 

தளங்கள், பிராமிய எழுத்துக்களிலான ஷீலா கல்நவட்டுக்கள் என்பவற்னறக் காைக் கூடியதாக 

உள்ளன.  

அவ்வாதற நபாம்பாிப்புப் பிரததசமும் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஓர் இடமாகும். இப்பிரததசத்தில் 

அகழ்வுகனள தமற்நகாள்வதற்காகத் ததர்ந்நதடுப்பதில் தாக்கம் நசலுத்திய முக்கிய 

காரைிகளாவன, 

I இது இந்தியாவிற்கு மிக அண்னமயில் அனமந்திருப்பதனாலும் அதனால்  துனறமுகம்  மற்றும் 

வட இந்திய கனரயிலிருந்து அவ்விரு பகுதிகளுக்குமினடயில் அடிக்கடி இடம்நபற்ற கலாச்சார 

மற்றும் வியாபாரத் நதாடர்புகளினாலும் இத்தீவின் கலாச்சாரத்தில் அவ்வவ் காலப் 

பகுதிகளுக்குள் இடம்நபற்றனவ நதாடர்பான ெம்பிக்னகயான தகவல்கனளப் நபற்றுக் 

நகாள்வதற்காக மற்றும் 

II விவசாய சமூகங்களின் இடப்நபயர்வு மற்றும் குடிதயற்றத்திற்கு அடிக்கடி வழிவகுத்த சுற்றுச் 

சூழல் விஞ்ஞானத்துக்கு சமமானவ. 

 

இப்பிரததசமானது, தீவின் வட பகுதியின் தமற்குக் கடற் கனரக்கு அருகிலுள்ள பிராக் 

வரலாற்றுக்கு முந்னதய கல்லனற என்று அனழக்கப்படுகின்றது. இது வறண்ட வலயத்தில் 

அனமந்துள்ள ஒதர பாதுகாப்பான இடமாகும். புத்தளத்திலிருந்து இளவன்குளம் வனர நசல்லும் 

வீதி ஊடாகவும் இவ்விடத்னத அனடய முடியும். இங்கு நதற்தக கலா ஓயாவும் கிழக்கில் 

பண்னடய கல்தக விகானரயும் உள்ளன. நபாம்பாிப்புவில் நபரும்பாலான கல்லனறகள் பரந்த 

அளவிலுள்ளன. இவ்வாறு நசய்யும் ஆராய்ச்சிகளின் மூலம் அக்கால மக்களின் நதாழிநுட்ப 

அறிவு பற்றிய குறித்த சில கருத்துக்கனளப் நபற முடியும். .  

தமதல குறிப்பிட்ட தகவல்களின்படி, பல முக்கியமான வரலாற்றுப் பதிவுகள் மற்றும் ெிதிச் 

சின்னக் கல்நவட்டுக்களும், புராதன துனறகள், ெினனவுச் சின்னங்கள் மற்றும் மனித கலாச்சாரப் 

நபாருட்கள் ெினறய வில்பத்துப் பகுதியில் மனறந்திருப்னதக் காைலாம். அதனால்,வில்பத்து 

ததசிய பூங்காவானது, இலங்னகயின் பழனமயான மற்றும் மிக முக்கியமான பாதுகாக்கப்பட்ட 

பகுதிகளில் ஒன்றாகும்.  
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தமலும் இங்கு தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் பற்றிப் பார்த்தால் தமற்குப் பகுதிகளில் 

காைப்படும் காடுகள், புதர்கள், புல்நவளிகள், ததாட்டங்களின் மத்தியில் காைப்படும் ஏாிகள், 

மற்றும் வடிகாலனமப்பு காரைமாக இவ்வாறான சூழல்களில் பல்லுயிர்களும் சூழலியல் 

விஞ்ஞான ாீதியில் மதிப்பு வாய்ந்தனவ. இங்கு பாலூட்டிகள் இனங்கள் 31 அனடயாளம் 

காைப்பட்டுள்ளததாடு,ததனீக்களும்நவௌவால்களும் விதசடமாக வாழ்கின்றன. . 

இங்கு அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகியிருக்கும் பாலூட்டிகள் விதசடமாக யானன, கரடி, சிறுத்னத, 

காட்டு மாடுகள் என்பன அடங்கும். தாவர உண்ைிகளில் குனறந்த எண்ைிக்னகயிலான 

அடர்த்தினயக் காட்டுவது ‘யானன’ என்பதுடன் முதலிடத்தில் கருதப்படுவது ‘புள்ளி மான்’ 

ஆகும். இது எண்ைிக்னகயில் 3500 ஆக உள்ளது. இதற்கினடயில் ததசிய பூங்காவின் 

சரைாலய ெிர்வாகத்தின் கீழ், புல் வளர்த்தல் தபான்றவற்றால் யானனகளின் வாழ்விடங்கள் 

அந்த விலங்குகளுக்கு ஏற்றதாக மாற்ற அண்னமயில் முயற்சிகள் தமற்நகாள்ளப்பட்டுள்ளன.  

 

 

 

 

 

                            தூங்கிக் நகாண்டிருக்கும் ஓர் சிறுத்னத (panthera pardns kotiya)  

 

 

 

 

 

       கரடி  (melursus ursinus)        மனர (sambar Rusa unicolor) 
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இப்பகுதியிலுள்ள தாவரங்கனளப் பற்றிக் கருத்தில் நகாண்டால், கடதலாரத்திற்கு அருகில் 

அனமந்துள்ள கடதலாரப் புல்நவளிகள், தாழ்ெிலம் மற்றும் கடதலாரத் தாவரங்கள் என மூன்று 

வனகயான தாவரங்கள் உள்ளன. பூங்காவில் சுமார் 73% ஆன காடுகள் அல்லது புட்கனளக் 

நகாண்ட காடுகளாகதவா இருப்பததாடு, மீதமுள்ளனவ திறந்த வாழ்விடமாக உள்ளன. 5-10 

கி.மீ. க்கும் இனடயிலான உயரம் குனறந்த கடற்கனர இருப்பததாடு, உள்ொட்டில் மனழக் 

காடுகள் காைப்படுகின்றன.  

பூங்காவில் தமற்குப் பகுதியில் காைப்படும் முக்கிய தாவர இனங்களாக காட்டு ஈச்சம், உங்சி, 

நதல் கதுரு, தகாலங், தவவரை, ெல்மில்ல, முதினர, தலால்லு, கழுவர, தலுக், வீர, பானல, 

தகான், மெதன், மில்ல, கிாிதகான் ஆகியனவ காைப்படுவததாடு, புதர்களில் ெீரஸ்ஸ, தமனிய, 

பூ நகாம்தப, கறிதவப்பினல, நெல்லி, உல்நகந்த,குகுருமான ஆகியனவயும் ,புல் மற்றும் 

மூலினககள் என்பவற்றில் ததர்ந்நதடுக்கப்பட்ட ததார,மயுர புல்,நமல்லிய புல் தபான்றவற்னறயும் 

அனடயாளம் காை முடியும்.  

அத்தனகய அழகிய, வரலாற்று முக்கியத்துவத்னதக் நகாண்ட வில்பத்து பூங்காவானது, கடந்த 

காலங்களில் இடம்நபற்ற பயங்கரவாத ெடவடிக்னககளாலும், இராணுவக் காரைங்களுக்காகக் 

கட்டப்பட்ட அபிவிருத்தி ெடவடிக்னககளான சானலகள் காரைமாகவும், திட்டமிடப்பட்ட 

முனறயில் இடம்நபறும் சட்ட விதராதமான முனறயில் மரங்கனள நவட்டுதல் மற்றும் 

தவட்னடயாடுதல் காரைமாகவும் ஓரளவு தசதமனடந்தது. தமலும் பூங்காவுக்கு நதாடர்புனடய 

கிராமங்களும் விாிவாக்கப்படுவததாடு, பூங்காவின் ஒருங்கினைப்பு அச்சுறுத்தப்பட்டதுடன், 

புனர் ெிர்மாைிக்கப்பட்ட மகா அந்தரநகால்தலவ மற்றும் மகாநவவ ெீர்த்ததக்கங்களில் உள்ள 

தாக்கம் நசலுத்தும் தாவரங்கள் அதிகளவு வனவிலங்குகளுக்குத் தீங்கு வினளவிக்கும்.  

 

தமலும் வில்பத்து ததசிய பூங்கா ெுணுவில கிராமத்திலுள்ள, பூங்கா தனலனமயகத்தால் 

ெிர்வகிக்கப்படுவதுடன், சுற்றுச் சூழல், சுற்றுலா ெடவடிக்னககளும் நவற்றிகரமாகச் 

நசயற்படுத்தப்படுகின்றன.  
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யானன என் தமலால் பாய்ந்தது 

எனது ெினனவின் பிரகாரம் 1984 ஆம் ஆண்டு நபப்ரவாி மாதம் இந்ெிகழ்வு ெனடநபற்றது. 

யானனகனளத் ததடிப் பிடிக்கும் ெடவடிக்னகநயான்று கல்கமுவ நரஸ்நவநெர எனும் 

பிரததசத்தில் இடம்நபற்றது. யானனகனளப் பிடிப்பது என்பது, யானனகனளப் பிடித்து 

வாகனநமான்றில் ஏற்றி நகான்று நசன்று விடுவிப்பதாகும். இதுவனர இச்தசனவக்கு 

இனைந்து இரண்டு வருடங்களாகும். ொன் யானன விரட்டும் ெடவடிக்னகக்குச் சம்பந்தப்பட்டு 

இருந்தாலும், யானனகனளப் பிடிக்கும் ெடவடிக்னககளுக்குச் சம்பந்தப்பட்டிருக்கவில்னல.  

நரஸ்நவநெர கெல்ல பல்நலநகதல ஒதுக்கப்பட்ட வனத்தில் கன்நனாருவ வாவிக் 

கனரயில் யானன பிடிக்க தவண்டியிருந்தது. அக்காலத்தில் இப்பிரததசம்  ஒதுக்கப்பட்ட 

வனமாகப் நபயாிடப்பட்டிருக்கவில்னல. மகாவலிக்கு உாித்தான சரைாலயமாக இருந்தது.  

 

ொம் பிடிக்கச் நசன்ற யானன மூன்று, ொன்கு மனிதர்கனளக் நகான்று, வீடுகனள உனடத்த, 

பிரததசநமான்னறதயஅழித்த நகாடிய யானனநயான்றாகும். யானன பிடிக்கச் நசன்ற 

குழுவில் என்னுடன் இருபது தபர் இருந்தனர். எமது குழுவில் பெமன் மன்ஸுர் எனும் 

நபயருனடய அனுபவம் வாய்ந்த அதிகாாிகளும் இருந்தனர்.  

 

அந்ொளில் யானன கிராமநமான்றுக்குச் நசன்று பயிர்கனள அழித்து காட்டுக்குள் 

நுனழந்திருந்தது. ொம் யானனயின் அடிச்சுவற்னறப் பின் நதாடர்ந்து நசன்தறாம். அப்தபாது 

யானனக்கு மதம் பிடித்திருந்தது என ொம் அறிந்திருந்ததாம். மதம் பிடிக்கும் காலத்தில் யானன 

மிகவும் பயங்கரமானது.  

 

ொம் யானனயின் அடிச்சுவற்னறப் பின் நதாடர்ந்து காட்டுக்குள் நுனழந்து விட்தடாம். 

காட்டுக்குள் நுனழந்து சுமார் அனர கிதலா மீற்றர் நசல்லும் தபாது யானன ஒன்றல்ல யானனக் 

கூட்டநமான்று இருப்பனத அறிய முடிந்தது. அப்பக்கம் இருண்ட காநடான்றாக 

இருந்தனமயால் எதனனயும் நதளிவாகக் காை முடியவில்னல. திடீநரன  மன்ஸுர் என்பவர் 

“அததா யானன இருக்கின்றது” எனக் கூறினார்.  
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இததா யானன ஐம்பது, அறுபது மீற்றர் தூரத்திலிருந்து எமக்கு முன்தன ஓடி வருகிறது. 

ஏநனனில் காற்று அனசவு மாறியிருப்பதால் ொம் இருப்பனத யானன கண்டுள்ளது. 

எம்தமாடு இருந்தவர்கள் யானன நவடி தபாட்டார்கள். என்றாலும் யானன ெிற்கவில்னல. 

யானன முன்தன ஓடி வந்தது. ொம் யானன விரட்டும் ெடவடிக்னகக்குச் நசன்றிருந்த தபாது 

ஒவ்நவாருவருக்கும் இனடயில் பத்து, பதினனந்து அடி இனடநவளினய னவத்துக் 

நகாண்தடாம்.  

ொன்தான் முன்னால் இருந்ததன். ஓடுவதற்கு எனக்கு இடமிருக்கவில்னல. “பாய்ந்து 

ஓடுங்கள், பாய்ந்து ஓடுங்கள்” என எல்தலாரும் கூறினார்கள். பாய்வதற்கும் 

இடமிருக்கவில்னல. எனக்கு மரை பீதி வந்தது. . 

ொன் இருந்த இடத்துக்கு அருகில் விழுந்த நபாிய பானல மரம் ஒன்றிருந்தது. திடீநரன ொன் 

பானல மரத்துக்கு அருகில் கீதழ படுத்துக்நகாண்தடன். ஓடி வந்த யானன எனது தமலால் 

பாய்ந்தது தபான்று எனக்கு விளங்கிற்று. நபருங் காற்நறான்று அடிப்பது தபான்று  

யானனயின் உடம்பில் ஒட்டியிருந்த மண் எனது உடம்பில் விழுந்தது. அந்தெரத்தில் ொன் 

னக ெீளமான தசட் ஒன்னற அைிந்திருந்ததன். எனது தசட்டின் ஒரு பகுதி யானனக்கு 

மிதிபட்டு இறுகுவது தபான்று எனக்குத் ததான்றியது. மயிாினழயில் எனது உயிர் 

பினழத்தது.  

அடுத்த கைத்தில் “ஐதயா, சார் பிடிபட்டார் தபாலும்” என்று அனனவரும் கூறுவது எனக்குக் 

தகட்டது. ஆயினும் உயிர் தப்புவதற்கு ொன் அதிஷ்டக்காரனாகி விட்தடன். ொன் 

அதிஷ்டவசமாக உயிர் பினழத்ததன். 

மறுொதள, எங்களுக்கு யானனக்குத் தடுப்பூசி தபாடக் கினடத்தது. 
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    தவொன் சென்ஜித் தவரகம 

 

இருபது வயதிலும் குனறந்த இனளஞராக 1981 ஆம் ஆண்டு ெவம்பர் மாதம் 3 ஆம் தர வன 

பாதுகாப்பாளராக வனஜீவராசிகள் தினைக்களத்தில் இனைந்த சென்ஜித் தவரகம 

அவர்கள் தற்தபாது 2 ஆம் தர மற்றும் 1 ஆம் தர வினனத்திறன் தனடகாண் பாீட்னசனயத் 

தாண்டி அனுராதபுர வலய உதவிப் பைிப்பாளராக பைி புாிந்தார்.  

 

மனனவினயயும், மகநளாருவனரயும், இரு மகன்கனளயும் நகாண்ட தவரகம அவர்களின் 

அன்பான குடும்பம் கண்டி மாவட்டத்தில் கலநகதர பிரததசத்தில் வாழ்வததாடு அவர் 

அனுராதபுரஉத்திதயாகபூர்வ வாசஸ்தலத்திலிருந்து தம் கடனமகனள ெினறதவற்றுகிறார்.  
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கெல்தல பல்தல நகதல சரைாலயம் 

கெல்லபல்நல நகதல சரைாலயம் வட மத்திய மாகாைத்தில் அனுராதபுர மாவட்டத்திற்கு 

உாித்தான கலாகம் பகுதி , பலாகல மற்றும் நககிராவ பிரததச நசயலகப் பிாிவுக்கும், வடதமல் 

மாகாைத்தில் குருொகல் மாவட்டத்தில் கல்கமுவ மற்றும் நபால்பிதிகம பிரததச நசயலகப் 

பிாிவுகளிலும் வியாபித்துள்ளது. இந்த சரைாலயத்தின் நதன்கிழக்குப் பகுதியில் மத்திய 

மாகாைத்தின் மாத்தனள மாவட்டத்தின் எல்னல அனமந்துள்ளது.  

 

1980 ஆம் ஆண்டு ஜூனல மாதம் முதலாம் திகதி, இதன் நமாத்த ெிலப்பரப்பு 216.9 சதுர 

கிதலா மீற்றர் அல்லது 26690 நெக்டயராக அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்அனமவிடத்தின் 

காரைமாக, சரைாலயத்னதச் சுற்றி குடிதயற்றங்கள் உள்ளததாடு, ெக்வடுன ஓயாவும் 

சியம்பலாங்கமுவ வாவியும் இதன் அண்னமயில் அனமந்துள்ளன. இப்பன்கமுவ முதல் 

நபால்பிதிகம ஊடாக நமாரநகால்லாகம வனர தொக்கிச் நசல்லும் பானதயும், கதலவல இல் 

இருந்து தெகம வனர தொக்கிச் நசல்லும் பானதயும் சரைாலயத்னத அனடயக் கூடிய பிரதான 

பானதகளாகும். மடாடுகம, கலாநவவ ஊடாக நககிராவ பானதனயத்நதாடர்புபடுத்தி குறுக்கு 

வழிகள் பல இந்த சரைாலயத்துக்கு அண்னமயில் காைப்படுகின்றன.  

 

மகாவலி எச்வலயத்தின் கீழ் இப்பிரததசத்தில் விவசாய ெடவடிக்னககள், மக்கள் குடியிருப்பு 

மற்றும் அபிவிருத்தி  ெடவடிக்னககள் ெனடநபறும் காரைத்தால் தம் வாழ்விடங்கனள இழந்த 

காட்டு யானனகள் உட்பட வன விலங்குகளுக்கு வாழ்விடமளிப்பதனன தொக்காகக் நகாண்டு 

ெக்வடுன ஓயா, கலா வாவி மற்றும் பலலு ஓயா என்பவற்னற அண்மித்து இச்சரைாலயம் 

பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

 

கெல்ல பல்நலநகதல சரைாலயம் அதன் அளவுகனளக் கைிக்கும் தபாது பல்லுயிர்கனள 

நபருமளவு நகாண்டது. வன விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்கள் கட்டனளச் சட்டத்தின் கீழ் 

பிரகடனப்படுத்தப்படும் சரைாலயத்தில் அரச காைிகள் தபான்று தனியார் காைிகளும் 

அனமந்திருக்கலாம். எனினும் அத்தகனய தனியார் காைிகளில் ஏததனும் ெிர்மாைப் பைிகள் 

அல்லது ஏததனும் அபிவிருத்திச் நசயற்பாடுகனள தமற்நகாள்வதாயின் அதற்கு 

வனஜீவராசிகள் பைிப்பாளர் ொயகத்தின் அனுமதினயப் நபற்றுக் நகாள்ள தவண்டும்.  
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கெல்ல பல்நலநகதல சரைாலயத்தில் சுமார் 50 கிராமங்கள் அனமந்துள்ததாடு, 

சரைாலயத்தின் எல்னலகனளச் சுற்றியும் பல கிராமங்கள் அனமந்துள்ளன. இச் சகல 

கிராமங்களும், இதனன சரைாலயமாகப் பிரகடனப்படுத்த முன்னதர 

அனமந்திருந்தனவயாகும். இந்தப் பனழய கிராமங்கள் சிறிய வாவிகளுக்கு அருகில் 

அனமந்துள்ததாடு ததங்காய், வானழப்பழம், பழங்கள் தபான்ற வீட்டுத் ததாட்டப் 

பயிர்ச்நசய்னககளும் இங்கு இடம்நபற்று வருகின்றன. ாிடிகல பாதுகாப்பு ஒதுக்கமும் 

இச்சரைாலயத்துக்கு அண்னமயில் அனமந்துள்ளது.  

வருடந்ததாறும் உலர் காலெினலநயான்று காைப்படுததாடு, இங்கு சராசாி வருடாந்த 

நவப்பெினல சுமார் 32 பானக நசல்ஸியஸ் ஆகும். வருடத்தில் ஏப்ரல்-தம மற்றும் ஒக்தடாபர் 

– ெவம்பர் மாதங்களில் மனழவீழ்ச்சி கினடப்பததாடு ஜூன் முதல் நசப்நடம்பர் இறுதி வனர 

ெீண்ட தகாடயான காலெினல காைப்படும். ெவம்பர்- ஜனவாி வனர பருவ மனழ 

கினடக்கின்றது. சராசாி வருடாந்த மனழவீழ்ச்சி 1450 முதல் 1650 மில்லி மீற்றருக்கும் 

இனடயில் ஆகும்.    

   

 

 

  

  

      கலா வாவி  

கெல்ல பல்நலநகதல சரைாலயத்தில் பிரதான ொன்கு முக்கிய ெீதரானடகள் 

காைப்படுகின்றன.கெல்ல கிழக்கு சாிவிலிருந்து நமாரநகால்ல ஓயா, கலா வாவிக்கு 

பாய்கின்றது. நதன்  சாிவிலிருந்து ெக்வடுனா ஓயா பாய்வததாடு, பல்நல நகதல தமற்கு 

சாிவிலிருந்து மீ ஓயா பாய்கிறது. இங்குள்ள பிரதான ெீர் ஆதாரம் சியம்பலங்கம ஓயா ஆகும். 

இதற்கு தமலதிகமாக விவசாய ெடவடிக்னககளுக்காக பலலு வாவி, தபாகெபத்துவ வாவி, 

ஆடியாகல வாவி, திவுல் வாவி, உல்பத் வாவி, ரம்தபவ வாவி, மில்லநகாட வாவி ஆகிய பல 

வாவிகள் அனமக்கப்பட்டுள்ளன.   
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இச்சரைாலயத்தில் 256 வனகயான தாவரங்கள் உள்ளததாடு இங்கு உயர் விதானமுடன் 

கூடிய முதன்னமக் காடுகள், கீழ் விதானமுனடய மனலகள், மத்திய அளவிலான அடுக்குக் 

காடுகள், புதர்கள், ஈரெிலங்கள், நெல் வயல்கள், மனலகள் தபான்ற சுற்றுச் சூழலியல் 

அனமப்புக்கனளக் காைக் கூடியதாக உள்ளது. 

 

 

 

 

                                                          மரஅைில் (Ratufa macroura)  

இச்சூழல் அனமப்புக்களுடன் நதாடர்புனடய ஏராளமான விலங்கினங்கள் விதசட 

எண்ைிக்னகயில் இங்கு காைப்படுகின்றன. பாலூட்டிகள், மீனினங்கள், ஊர்வன, ெீர்வாழ் 

உயிாினங்கள், பறனவயினங்கள், வண்ைத்துப்பூச்சிகள், பூச்சியினங்கள், நமாநலாஸ்காக்கள் 

(ெத்னதகள்)  தபான்ற பல்தவறு வனகயானவற்னற அதிகளவில் காைலாம். யானன, கரடி, 

கறுப்பு குரங்கு, புலி, எருனமகள் இங்கு அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகியிருக்கும் உயிாினங்களாக 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. மான், காட்டு எருனமகள், ததவாங்கு, அழுங்கு என்பன 

அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகியிருக்கும் உயிாினங்களாகும். குரங்கு, ொி, சிறுத்னத,தொதம்புவா, 

முகடியா, முள்ளம்பன்றி, மரஅைில் தபான்ற உயிாினங்களும் இங்கு வாழ்கின்றன.கெல்ல 

பல்நலநகதல சரைாலயத்தில் 150- 200 அளவிலான யானனகள் வசிப்பததாடு,  அவற்றுள் 

தந்தங்கனளயுனடய யானனகள் சுமார் 10 காைப்படுகின்றன. னகவிடப்பட்ட தசனனகள், 

வாவிக் கனரகள், ததக்கப்பயிர்ச் நசய்னக ெிலங்கள் என்பன யானனகள் விருப்பமான 

வாழிடங்களாகும். பகல் காலங்களில் யானனகள் புதர்களுக்கு அருகிலுள்ள மரங்களின் 

ெிழலில் தம் தெரத்னத சுதந்திரமாகக் கழிக்கின்றன.            

 

 

 

 

    இளஞ்சிவப்பு மார்பக பச்னசப்புறா (Treron bicinctus)  
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மானல தெரங்களில் வாவிக் கனரகளுக்கு அருகில் அனமந்திருக்கும் புல்நவளிகளுக்கு வரும் 

அனவ, வாவிகளின் மூலம் தமது ெீர்த் ததனவனயப் பூர்த்தி நசய்து நகாள்கின்றன. 

புல்நவளிகள் தபான்தற ததக்கப் பயிர்ச் நசய்னககளும் அவற்றிற்குத் ததனவயான சிறந்த 

உைனவ வழங்குகின்றன.  

 

இச்சரைாலயத்தில் அதிகளவான மான்கனளயும் மனரக் கூட்டங்கள் பலவற்னறயும் காைக் 

கூடியதாக உள்ளன. அனவ கீழ் அடுக்குக் காடுகளிலும், தமல்  அடுக்குக் காடுகளிலும் 

காைப்படுகின்றன. ஏழு அல்லது எட்டு புலிகள், சில கரடிகள் இங்கு வாழ்கின்றன. 

இலங்னகயில் சுமார் 427 வனகயான பறனவகள் பதிவாகியுள்ளன. அவற்றில் சுமார் 189 

இனங்கள் புலம் நபயர்ந்த பறனவகளாகும். இலங்னகயில் சுமார் 236 வனகயான புலம் 

நபயர்ந்த பறனவகள் வாழ்கின்றன. அவற்றில் 34 வனகயானனவ  இலங்னகக்குச் 

நசாந்தமானனவ.  

கெல்ல பல்நலநகதல சரைாலயத்தில் உள்ொட்டு மற்றும் இடம் நபயர்ந்த பறனவகனள 

அனடயாளம் காைலாம். இவற்றில் பல பறனவயினங்கள் தமல் முதன்னமக் காடுகளில் 

காைப்படுகின்றன. தசனனப் பயிர்ச்நசய்னக ெிலங்கள், பற்னறக் காடுகள், ஈரெிலங்கள் 

மற்றும் ெீர்த்ததக்கங்கள் என்பன அவற்றின் வாழிடங்களாகும்.  

இலங்னகயில் சுமார் 171ஊர்வன வனககள்பதிவாகியுள்ததாடு அவற்றில் 75 வனகயானனவ 

இலங்னகக்கு உாித்தானனவ. கெல்ல பல்நலநகதல சரைாலயத்தில் பல வனகயான 

ஊர்வன இனங்கனளக் காைலாம். அதற்குாிய பல ஊர்வன இனங்கள் ஆபத்துக்களுக்கு 

உள்ளாகியுள்ளன. இலங்னகக்கு உாித்தான அனனத்து உயிாினங்களிலும் 45% ஆனனவ 

ஊர்வன ஆகும். ெட்சத்திர ஆனமகள், ஓைான் இனங்கள், கபரநகாயா, தலநகாயா, முதனல, 

பல்லியினங்கள் என்பனவும் இங்குகாைப்படுகின்றன. அவ்வாதற மைல் பாம்புகள், மனலப் 

பாம்புகள், ொகப்பாம்புகள் தபான்ற பல வனகயான பாம்புகளும் உள்ளன.  

 

இலங்னகயில் 82 வனகயான மீனினங்கள் பதிவு நசய்யப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் 20 

வனகயானனவகெல்ல பல்நலநகதல சரைாலயத்தில் கண்டறியப்பட்டுள்ளததாடு, 

அவற்றுள் 4 வனகயானனவ இதற்கு உாித்தானனவ.கெல்ல பல்நலநகதல 

சரைாலயத்திலிருந்து  47 வனகயான வண்ைத்துப்பூச்சியினங்கள் கினடத்துள்ளததாடு, 

அவற்றில் 5  வனகயானனவ உாித்தானதாக உள்ளன. விதசடமாக 3 இனங்கள் 

ஆபத்திலுள்ளன. ப்ளூ நமாமன்ட், நகாமன் நபன்டட் , பிநகாக், ப்ளூ அத்மிரால் தபான்றனவ 

அவ்வாறு அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகியிருப்பனவயாகும்.நகாமன் இந்தியன் க்தரா, புஷ் 

ப்ரவுன் இதற்கு உாித்தானனவ.  
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இந்த பல விதமான வண்ைத்துப் பூச்சியினங்கள் சரைாலயத்தில் பற்னறக் காடுகளுக்கு 

அண்டிக் காைப்படுகின்றன.  

கெல்ல பல்நலநகதல சரைாலயம் வடதமல் மற்றும் வட மத்திய மாகாைங்களுக்கு இனடயில் 

அனமந்துள்ள அதி முக்கிய சரைாலயம் ஒன்றாகும்.விதசடமாக யானனகள் உட்பட பல விதசட 

விலங்கினங்களுக்கு வாழிடங்கனள அளிக்கும் இச்சரைாலயமானது, அப்பிரததசத்தின் வன 

ஜீவராசிகளுக்கு இைக்கமான சுற்றுச் சூழல் அனமப்புக்கனளக் நகாண்ட சரைாலயம் 

ஒன்றாகும். 

இச்சரைாலயத்துக்கு உாிய முக்கிய அச்சுறுத்தல், இதன் ெிலத்னத விவசாயத்துக்குப் 

பயன்படுத்துவதாகும். அதனால் காடுகனள அகற்றுவதற்காக குடியிருப்பாளர்கள் ெடவடிக்னக 

எடுப்பதனால் காட்டில் வாழும் உயிாினங்கள் தம் வாழ்விடத்னத இழக்க தவண்டிய 

அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாவததாடு அதனூடாக யானன – மனித தமாதலும் அதிகாிக்கின்றது. 

அவ்வாதற பசுக்கள் உட்பட பசு மந்னதகள்  சரைாலயத்துக்குள் அனுப்பப்படுவதன் காரைமாக 

யானனகளும் பிற விலங்கினங்களும் உைவுப் பற்றாக்குனறனய எதிர்தொக்க தவண்டியுள்ளன. 

சரைாலயத்துக்குள் விலங்குகனள தவட்னடயாடுதலானது, வன விலங்குகள் மற்றும் 

தாவரங்கள் கட்டனளச் சட்டத்தின் கீழ் தனட நசய்யப்பட்ட நசயலாக இருந்தாலும் குனறந்த 

மற்றும் கூடியளவு விலங்குகனள தவட்னடயாடுவது எப்தபாதாவது இன்னும் இங்கு ெடந்து 

நகாண்டிருக்கின்றது. அதத தபான்று சட்ட விதராதமான முனறயில் மரங்கனள நவட்டுதல், 

மூலினகக்காக தாவரங்கனளப் நபற்றுக் நகாள்ளல் தபான்ற காரைங்களால் சுற்றுச் சூழல் 

அனமப்புக்குச் தசதம் ஏற்படுகின்றது.   இச்சரைாலயத்துள் பல வனகயான மூலினகத் 

தாவரங்கள் காைப்படுகின்றன. அவற்றுள், நவள்னள சந்தனம், கடுக்காய், புலு, இழுப்ப, 

ஒழிந்த, எலபடு, எலநெதுன், வசம்பு, சீந்தி, தவப்பினல, கற்றானழ, ஆடாததாடா, கபுகினிஸ்ஸ, 

மஞ்சள்நகாடி (நவனிநவல்), நவடதக மற்றும் வல் கந்துரு தபான்ற மூலினகத் தாவரங்கள் 

ஆகும்.  
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சட்ட விதராதமாக மைல் அகழ்தல், விறகுக்காக மரங்கனள நவட்டுதல் தபான்ற வன 

விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்கள் கட்டனளச் சட்டத்திற்கு எதிரான ெடவடிக்னககனள 

தமற்நகாள்வதனால் சரைாலயத்தில் காைப்படும் இயற்னக வளங்களுக்கு தசதம் 

ஏற்படுவதுடன் அனவ குனறவனடந்தும் நசல்கின்றன. சரைாலயத்னத பல்தவறு அபிவிருத்தி 

ெடவடிக்னககளுக்காகப் பயன்படுத்த முயற்சி எடுப்பது, இதன் ெிலத்னத சட்ட விதராதமாக 

ஆக்கிரமிக்க முயற்சிப்பதும் இச்சரைாலயத்திற்கான மற்றுநமாரு அச்சுறுத்தலாகும்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     மயில் ராஜ ெீலம் (Tajuria cippus)  

ததசிய பூங்காக்களில் இவ்வாறான சரைாலயங்களில் சுற்றுலா ெடவடிக்னககனள 

தமற்நகாள்வதற்கு வன விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்கள் கட்டனளச் சட்டத்தில் விதிகள் 

இல்னல. சரைாலயம் என்பது, முழுனமயாகதவ வனவிலங்குகளின் வாழ்விடங்கனளப் 

பாதுகாக்கும் ஓர் இடமாகும். சரைாலயநமான்றுற்குள் வனவிலங்குகளின் வாழ்விடங்களுக்கு 

தசதம் வினளவிக்கும் வனகயில் ஏதாவநதான்னற நசய்தல், கனளகனள அழித்தல், 

குட்டிகனளயும் முட்னடகனளயும் அழித்தல், மிருகங்கனளக் நகால்லுதல் தபான்றன தனட 

நசய்யப்பட்டுள்ளன.  
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கவுடுள்ள ததசிய பூங்கா  

 

 

 

 

 

 

 அனுபவம்  - இரண்டு அபாயங்கள் ஒன்றாக 

 அனுபவத்னத உைர்ந்த வனவிலங்கு அதிகாாி 

அவர்கள்- டீ. எம். வீரசிங்ெ 

 கவுடுள்ள ததசிய பூங்காவின் விபரம் 

03 
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இரண்டு அபாயங்கள் ஒன்றாக 

2004 ஆம் ஆண்டு நசப்நடம்பர் மாதம் தபாயா தினநமான்றில் கவுடுள்ள வன பூங்காவிற்கு 

உாித்தானகிதுல் உதுவ எனும் பிரததசத்தில் இச்சம்பவம் ெனடநபற்றது. அப்தபாது ொன் 

கவுடுள்ள  ததசிய பூங்காவில் நபாலன்னறுனவ வன விலங்கு அதிகாாியாகக் கடனமயாற்றிக் 

நகாண்டிருந்ததன். எனக்கு இரவு 12.45 மைியளவில் அலுத் ஓயாவிலிருந்து நமதிாிகிாிய 

கவுடுள்ள பூங்கா ஊடாக மரப் தபாக்குவரநதான்று இடம்நபறுவதாக ஓர் உளவுச் நசய்தி 

கினடத்தது. வனஜீவராசிகள் தினைக்களத்திற்கு அல்லது வன பாதுகாப்புத் 

தினைக்களத்திற்கு அருகில் காைப்படும் இடங்களிலுள்ள காடுனள நவட்டி அதன் 

மரங்கனளக் கிழித்தத இவ்வாறு நகாண்டு நசல்கின்றனர். ொன் எமது ஆட்களுடன் 

அவ்விடத்துக்குச் நசன்தறன்.  

கிதுல் உதுவ புனகயிரதப் பானத அருகில் சுமார் ொம் எட்டு தபர் காவலுக்கு இருந்ததாம். 

எனது ெினனவுகளின்படி அவ்வித்தில் சுரங்க ரத்ொயக்க, புஷ்பகுமாரஎனும் வட்டார வன 

பாதுகாவலர்கள் இருவரும் இருந்தனர். ொம் நகப் வாகனத்தில் அவ்விடத்திற்குச் 

நசன்தறாம்.நகப் வாகனத்னத சாரதி திலகரத்ன ஓட்டிச் நசன்றார். . 

சாதாரைமாக மர வியாபாாிகள் மரங்கனள நவட்டுவது தபான்று மிருகங்கனளயும் 

தவட்னடயாடுகின்றனர். පஅவர்களிடம் ஆயுதங்களும் காைப்படுகின்றன. ‘ஒதரயடியாகப் 

பாய தவண்டாம். கவனமாக இருங்கள் என’ எல்தலாருக்கும் ஆதலாசனன வழங்கி விட்டு 

ொன் அவ்விடத்திலிருந்து விலகி அங்கிருந்து முந்நூறு ொனூறு மீற்றர் தூரத்தில் இருந்தசதுரக் 

கினள கூடுகளின் அருகிற்கு நசல்ல வந்ததன். சதுரக் கினள கூடுகள் என்பது ெிலத்தில் 

மனிதர்கள் மனறந்திருப்பதற்கு அனமத்துக் நகாண்ட இடநமான்றாகும். தாவர வனககளாலும் 

கினளகளாலும் நபட்டி தபான்று அனமத்து அதன் ெடுவில் மனறந்திருப்பது ெீர் அருந்த வரும் 

விலங்குகனள தவட்னடயாடுவதற்காகும். . 

சாதாரைமாக ெீர்த்ததக்கநமான்றினனத் நதாடர்புபடுத்திதய சதுரக் கினளக் கூடுகள் 

அனமக்கப்படுகின்றன. இங்தக ஏாிநயான்று இருந்தது. ஏாினய இனைத்து சதுரக் கினளக் 

கூடுகள் பல அனமக்கப்பட்டிருந்தன.  

ொன் வீதியில் வாகனத்னத ெிறுத்தி விட்டு சதுரக் கினளக் கூட்டுக்கு அருகிற்கு ெடந்து 

நசன்தறன். எனக்குப்  பின்னால் ;சாரதியும், துனற அதிகாாியும் வந்தனர். சந்திரனின் 

நவளிச்சம் இருந்தாலும் அப்பக்கத்தில் மரங்கள் இருந்தனமயால் இருளாகக் காைப்பட்டது. 

சதுரக் கினளக் கூடுகள் காைப்பட்ட பக்கத்தில் நபாியமருத மரம் ஒன்றிருந்தது.  
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ொன் மருத மரத்திற்குப் பக்கத்தில் நசன்தறன். அங்கு யானனநயான்று ெின்றிருப்பது எனக்குத் 

நதாிந்திருக்கவில்னல. திடீநரன யானனொன் இருந்த பக்கத்னத தொக்கித் திரும்பியது. 

ஆனால்அதன்தபாது என் பின்னாடி இருந்த சாரதியும், துனற அதிகாாியும் 

கூச்சலிட்டதால்  ொனும் ஒரு புறத்திற்குப்பாய்ந்து விட்தடன். யானன பாய்ந்து ஓடியது.  

 

அந்த சத்தத்திற்கு மர வியாபாாிகள் ொம் இருந்த தினசக்கு துப்பாக்கிச் சூடு னவத்தனர். 

அதனுடதன காவலில் ஈடுபட்டிருந்த எமது ஆட்களும் ொம் இருந்த பக்கத்திற்தக துப்பாக்கிச் 

சூடு னவத்தனர். காது அதிரும் வனகயில் துப்பாக்கிச் சூடு  பாிமாறப்பட்டது. . 

 

அதிஷ்டவசமாக எமக்கு துப்பாக்கிச் சூடு தாக்கவில்னல. இறுதியாகப் பார்க்கும் தபாது மர 

வியாபாாிகள் னசக்கினள விட்டு விட்டு பாய்ந்து ஓடியிருந்தனர். காட்டிலிருந்து நவட்டிய 

மரங்கனள னசக்கிள்களில் கட்டிதயநகாண்டு வருகின்றனர். ஒரு னசக்கிளில்எட்டு ஒன்பது 

பலனக அல்லது பரானலகனளக் கட்டிக் நகாண்டு வருகின்றனர். 

அவர்கள் விட்டுச் நசன்ற மர பரானலகளுடன் கூடிய எட்டு னசக்கிள்கள் எமக்குக் கினடத்தன. 

எம்மால் அவ்வியாபாாிகனளப் பிடிக்க முடியவில்னல. 

அன்று யானன தாக்கியிருந்தால் ொன் முடிந்திருப்தபன். அதததபால் இரு புறமிருந்தும் வந்த 

துப்பாக்கிச் சரமாாியிலிருந்தும் தப்பிக்க முடிந்தது . 
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டீ. எம். வீரசிங்ெ 

 

நபாலன்னறுனவ வன விலங்கு அத்தியட்சகராக முதலாம் தரம், பதவிெினல உத்ததயாகத்தராக 

1998 ஆம் ஆண்டு வனஜீவராசிகள் தினைக்களத்தில் இனைந்த டீ. எம். வீரசிங்ெ அவர்கள் 

2013 ஆம் ஆண்டு முதல் உதவிப் பைிப்பாளர் (சட்டம்) ஆகக் கடனமயாற்றினார்.  

அவர் இலங்னக திறந்த பல்கனலக்கழகத்தில் விஞ்ஞான பட்டத்னதப் நபற்றுள்ளததாடு, சிறீ 

ஜயவர்தனபுர பல்கனலக்கழகத்தில் வன மற்றும் சூழல் விஞ்ஞானம் நதாடர்பாக கனல 

முதுமாைிப் பட்டத்னதப் நபற்றுள்ளார். அதற்கு தமலதிகமாக களனி பல்கனலக்கழகத்தில் 

உயிர் பல்வனகனம பற்றிய டிப்தளாமானவயும், இந்தியாவில் வனஜீவராசிகள் ெிர்வாகம் 

பற்றிய பாடநெறினயயும், தாய்லாந்து மற்றும் பிலிப்னபன்ஸ் ஆகிய ொடுகளில் 

வனஜீவராசிகள் பற்றிய குறுகிய காலபாடநெறினயயும் ெினறவு நசய்துள்ளார். 

தற்தபாது அவர் இலங்னக மன்றக் கல்லூாியில் குற்றவியல் விஞ்ஞானம் பற்றிய உயர் 

டிப்தளாமானவபயின்று நகாண்டிருக்கின்றார். 

மனனவினயயும், ஒரு மகனளயும் மற்றும் மகன்மார்கனளயும் உள்ளடக்கிய வீரசிங்ெ 

அவர்களின் அன்பான குடும்பம் அவருடன் பத்தரமுல்னலயில் வசிக்கின்றது. 
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கவுடுள்ள ததசிய பூங்கா 

மின்தனாிய மற்றும் கவுடுள்ள ததசிய பூங்காக்கள் ஆசிய யானனகளின் (Elephas maximus) 

இயல்பான ெடத்னதக்கு உலகப் புகழ் நபற்றனவ. கவுடுள்ள ெீர்த்ததக்கத்னதச் சுற்றியுள்ள 

புல்நவளிகள் யானனகளின் புகலிடமாகும். ஆண்டு முழுவதும் யானனக் கூட்டங்கனள இங்கு 

காை முடிவததாடு ஓகஸ்ட் – நசப்நடம்பர் மாதங்களில் வறண்ட காலங்களில் நபாதுவாக ஏாிக் 

கனரகளில் சுமார் இருநூறு முந்நூறு யானனகனள நபாதுவாகக் காை முடிகிறது.  

 

 

 

 

 

 ஆசிய யானனகள்  

( Elephas maximus ) 
 

வன விலங்குகளுக்கு முழுனமயான பாதுகாப்னப வழங்குததாடு சுற்றுச் சூழல் ஆர்வலர்களுக்கு, 

வனவிலங்குகள் மற்றும் இயற்னக சூழல் அனமப்புகனளப் பார்னவயிடுவதற்கும் கற்பதற்கும் 

இடமளிக்கக்கூடிய வன ஒதுக்க  வனகயிலான ததசிய பூங்காவாகும். 1938 ஆம் ஆண்டில் 

பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட வன விலங்குகள் மற்றும் தாவர பாதுகாப்பு கட்டனளச் சட்டத்தின் கீழ் 

இலங்னகயில் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ள நமாத்த ததசிய பூங்காக்களின் எண்ைிக்னக 26 

ஆகும். 

 கவுடுள்ள ததசிய பூங்கா நபாலன்னறுனவ மாவட்டத்துக்கு உாித்தான நமதிாிகிாிய மற்றும் 

ெிங்குரக்நகாட பிரததச நசயலகப் பிாிவுக்குள் அனமந்துள்ளது. இது 6900 நெக்நடயார் 

ெிலப்பரப்னபக் நகாண்டுள்ளததாடு 2002 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 01 ஆம் திகதி ததசிய 

பூங்காவாக அறிவிக்கப்பட்டது. 



39 

இத்ததசிய பூங்கா கவுடுள்ள ெீர்த்ததக்கத்துடன் இனைத்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் இது 

கவுடுள்ள   ததசிய பூங்கா என்று அனழக்கப்படுகின்றது. நமாத்த ெிலப்பரப்பில் சுமார் 

மூன்றில் இரண்டு பகுதி அளவு ஆண்டின் பல மாதங்களுக்கு ெீாில் மூழ்கியுள்ள இத்ததசிய 

பூங்காவின் வடக்கு எல்னலயில் 60 இலிருந்து 500 மீற்றர் வனர உயரமுள்ள மனலகனளயும் 

காை முடிகிறது. கவுடுள்ள ெீர்த்ததக்கமானது 3 ஆம் நூற்றாண்டில் மெநசன் ஆட்சியின் 

தபாது மின்தனாிய ஏாிக்கு அருகில் கட்டப்பட்டது. இந்ெீர்த்ததக்கம், விவசாயம் மற்றும் 

கலாச்சார பாரம்பாியத்னத அடிப்பனடயாகக் நகாண்டு அதற்கு உாினம கூறும் அன்று தபால் 

இன்றும் முக்கியத்துவம் நபற்ற ெீர்த்ததக்கநமான்றாகும். 

 

 

 

 

 

கவுடுள்ள ததசிய பூங்காவின் வருடாந்த மனழவீழ்ச்சி மில்லி மீற்றர் 1500 க்கும் 2000 க்கும் 

இனடயில் ஆகும். கூடிய மனழவீழ்ச்சி ெவம்பர் முதல் நபப்ரவாி வனர பருவ மனழ 

கினடக்கின்றது. ஏப்ரல் முதல் ஒக்தடாபர் வனர வறண்ட காலெினல ெிலவுகின்றது. 

நவப்பெினல 20 முதல் 34.5 பானக நசன்டிகதரட் வனர மாறுபடுகின்றது.  

கவுடுள்ள ததசிய பூங்கா மின்தனாிய ததசிய பூங்கானவயும் தசாமாவதிய ததசிய 

பூங்கானவயும் அண்மித்து அனமந்துள்ளது. இப்பூங்காவில் வறண்ட மற்றும் ஈரமான 

பசுனமயான காடுகள், புல்நவளிகள், பற்னறக் காடுகள் மற்றும் மனலத்நதாடர்கள் தபான்ற 

சுற்றுச் சூழல் அனமப்புக்கள் காைப்படுகின்றன.  

இத்ததசிய பூங்காவில், கவுடுள்ள ெீர்த்ததக்கம், ஒலமடு ெீர்த்ததக்கம், நவநெரகல 

ெீர்த்ததக்கம் மற்றும் புலியன்நகதல ஏாி என்பன அனமந்துள்ளன. அதற்கு தமலதிகமாக 

மின்தனாிய – கந்தளாய் தயாத கால்வாய் மற்றும் ெதநரஸ் நகாடுவ ஓயா, அலுத் ஓயா 

என்பனவும் இதனூடாகப் பாய்கின்றன.  
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 அவ்வாதற இச்சூழல் அனமப்புக்களுடன் நதாடர்புனடய பல வனகயான விலங்குகனளயும் 

காை முடிகின்றது. இப்பூங்காவில் நவவ்தவறு வனகயான புட்தனர ஈர ெில சூழல் 

அனமப்புக்களில் யானனகள், மனரகள், புள்ளி மான் கூட்டங்கள், சருகுமான், காட்டுப் 

பன்றிகள் தபான்ற விலங்குகனளக் காை முடிகின்றது. அவ்வாதற புலி, கரடி, சதுப்பு 

முதனலகள், ெீர்ப் பறனவகள் மற்றும் பல வனகயான விதசட மீனினங்கள் என்பனவுமாகும். 

தமலும் பூங்காக்கு அருகில் உள்ொட்டு மற்றும் புலம்நபயர் பறனவகள் அதிகமானவற்னறயும் 

அனடயாளம் காைலாம். இங்கு சிறு ெீர்த்ததக்கங்களிலும் கால்வாய்களிலும் 

ெீர்ப்பறனவகனளக் காைலாம். அவற்றுள் விதசடமாக ெீர்க் காகங்கள், ெீளவால் 

இனலக்தகாழி,நகாக்கு தபான்றவற்னறயும் காைலாம்.  

 

தகானட காலங்களில் ஒன்று கூடும் யானனக் கூட்டங்கள் மற்றும் அவற்றின் ெடத்னதகனள 

னவத்து ஒதுக்கப்பட்ட ெிலமாக அனடயாளம் காைப்பட்டுள்ளன. கவுடுள்ள ததசிய 

பூங்காவானது, நவவ்தவறு காலங்களில் யானனகளுக்கு பயைம் நசய்வதற்கான பானத 

வசதினயயும் வழங்குகின்றது. அந்த ாிடிகல அதி இயற்னக வன ஒதுக்கத்திலிருந்து 

தசாமாவதிய ததசிய பூங்காவுக்குச் நசல்வதற்கு யானனகளின் பயைப் பானத இத்ததசிய 

பூங்காவினூடாகச் நசல்கின்றனமயாகும்.  
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விலங்குகளுக்கு, தாவரங்களுக்கு வாழ்விடங்கனள வழங்கி உள்ொட்டு நவளிொட்டு சுற்றுலாப் 

பயைிகளின ததனவகனளப் பூர்த்தி நசய்யும் இம்மதிப்பு மிக்க ததசிய பூங்கா பல்தவறு 

அச்சுறுத்தல்களுக்கு உள்ளாகியுள்ளது. சட்ட விதராதமான முனறயில் மரங்கனள நவட்டுதல், 

மிருகங்கனள தவட்னடயாடுதல், காடுகளுக்கு தீ னவத்தல், சட்ட விதராதமாக ெிலங்கனளக் 

னகப்பற்றிக் நகாள்ளல், கால்ெனடகனள பூங்காவிற்கு விடுவித்தல், மைல் அகழ்தல் தபான்ற 

ெடவடிக்னககனளக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக இத்ததசிய பூங்காவில் வனவிலங்கு அதிகாாிகள் 

நதாடர்ந்து கடனமயில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.  
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யால  ததசிய பூங்கா  

 

 

 

 

 

 

 அனுபவம்  - தீவிரவாதிகளின் துப்பாக்கிச் சூடு 

 அனுபவத்னத உைர்ந்த வனவிலங்கு அதிகாாி 

அவர்கள்- திலிப் டிலந்த சமரொயக்க 

 யால ததசிய பூங்காவின் விபரம் 

04 
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தீவிரவாதிகளின் துப்பாக்கிச் சூடு 

ொன் 1996 இல் வனஜீவராசிகள் தினைக்களத்தில் வன விலங்கு காவலராக இனைந்ததன். 

2007 ஒக்தடாபர் பதினனந்தாம் திகதி இச்சம்பவம்  இடம்நபற்றது. அப்தபாது ொன் யால 

பூங்காவில் முதலாம் தனலனமயகத்தில் 2 ஆம் தர வன விலங்கு வட்டார பாதுகாப்பு 

உத்ததயாகத்தராக கடனமயாற்றிக் நகாண்டிருந்ததன்.  
 

யால ததசிய பூங்காவானது ஒவ்நவாரு வருடமும் ஒன்றனர மாத காலம் நசப்நடம்பர் முதலாம் 

திகதி முதல் ஒக்தடாபர் பதினனந்தாம் திகதி வனர தகானட காலத்திற்கு மூப்படுகிறது. 

அக்காலத்தில் பைியாளர் குழு சட்ட விதராத தவட்டயாளர்கனளப் பிடிப்பதற்கு தராந்து 

தசனவயில் ஈடுபடுகின்றனர். பூங்காவிற்குள் ெீர்க் குழிகள், பானதகள் தபான்றவற்றின் 

பராமாிப்பு தவனலகள் இடம்நபறுகின்றன. உல்லாச விடுதிகளின் திருத்தற் பைிகளும் 

ெனடநபறுகின்றன. உல்லாச விடுதிகளுக்குத் ததனவயான நபாருட்களும் வழங்கப்படுகின்றன.  
 

2007 ஒக்தடாபர் பதினாறாம் திகதி யால பூங்கானவபார்னவயாளர்களுக்காக மீண்டும் 

திறப்பதற்காக இருந்த ொளாகும். 2007 ஒக்தடாபர் பதினனந்தாம் திகதி ொம் உல்லாச 

விடுதிகளுக்குத் ததனவயானவற்னற வழங்குவதற்கு பூங்கா தனலனமயகத்திலிருந்து 

புறப்பட்தடாம். ொம் ஐந்து தபர் நசன்தறாம். வன விலங்கு வட்டார பாதுகாப்பு உத்ததயாகத்தர் 

அஸங்க குைவர்தை, வன விலங்கு காவலர் மதெந்திர கமதக, ெிதி உதவியாளர் டீ.தஜ. 

லக்மால், சாரதி எச்.ஏ.பீ. சந்தன, என்னுடன் இருந்தனர். ொம் 57-1462 எனும் இலக்க டிநபன்டர் 

வாகனத்தில் நசன்தறாம். 
 

அன்று மானல சாதாரைமாக மனழ இருந்தது. ொம் ‘மெசீலவ’ உல்லாச விடுதிக்குச் நசன்தறாம். 

அடுத்து ‘ெவ புதவ’ உல்லாச விடுதிக்குப் தபாதனாம். அதன் பின்னர் ‘தல்கஸ்மங்கட’ விடுதிக்குச் 

நசன்தறாம். இந்த உல்லாச விடுதிகளுக்கு யால பூங்காவின் உட்புறத்தினூடாகதவ நசல்ல 

தவண்டியிருந்தது.  

வீதியில் ‘தர்ஷன நவவ’ என்றனழக்கப்படும் ஓர் ஏாி காைப்படுகிறது. அந்த ஏாிக்கு ‘நகாடா 

நபந்தி நவவ’ என்றும் கூறுவர். அவ்தவாிக்கு அருகில் நசல்லும் தபாது ‘தல்கஸ்மங்கட’ உல்லாச 

விடுதினய ‘எல்.டீ.டீ.ஈ’* யினர் சுற்றி வனளத்துத் தாக்குகின்றனர்,தபாக தவண்டாம் எனத் தகவல் 

கினடத்தது. அத்துடதன ொம் ஜீப் வண்டினயத் திருப்பிக் நகாண்டு மீண்டும் நசன்தறாம். 

எனினும் வரும் தபாதத‘எல்.டீ.டீ.ஈ’ யினர் சத்தமிட்டுக் நகாண்தட மூன்று பக்கங்களிலிருந்தும் 

துப்பாக்கிச் சூடு ெடாத்தத் நதாடங்கினர்.  
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அதன்தபாது தெரம் மானல சுமார் ஆறு மைி இருக்கும். மனழ இருளுடன் கூடிய சற்று 

இருளாகக் காைப்பட்டது. அப்பக்கம் காடு தபால் காைப்பட்டது. ‘எல்.டீ.டீ.ஈ’ யினர் பத்து 

பன்னிரண்டு தபர் இருப்பது தபான்று நதன்பட்டது. அவர்கள் துப்பாக்கிச் சரமாாி 

னவத்தனர்.  

ொம் துப்பாக்கி தவட்டு பட்டுக் நகாண்தட முதலாம் தனலனமயகத்துக்கு தவகமாக 

வந்ததாம். அதன் பின்னர் பார்க்கும் தபாது வாகனத்னத பதிமூன்று துப்பாக்கி தவட்டுக்கள் 

தாக்கியிருந்தன.  

 

அந்தெரத்தில் ‘தல்கஸ்மங்கட’ முகாமில் இராணுவ வீரர்கள் எட்டு தபனரக் நகான்று 

விட்டனர் எனவும் அவர்களின் ஆயுதங்கள் அனனத்னதயும் ‘எல்.டீ.டீ.ஈ’ யினர் கடத்திக் 

நகாண்டு நசன்று விட்டனர் என  எமக்கு அறியக் கினடத்தது. 

அதற்கு தமலதிகமாக எமது ‘தல்கஸ்மங்கட’ விடுதியின் நபாறுப்பாளாின் வீட்டிற்கும் தீ 

னவத்திருந்தனர். அந்தெரத்தில் விடுதியில் இருந்த விடுதி நபாறுப்பாளர் தக.எல். 

சந்திரசிறியும், உதவி  விடுதி நபாறுப்பாளர் ஜகத் ததமியபாலவும் காட்டிற்கு ஓடி தப்பித்துக் 

நகாண்டனர். 

ொம் அன்று அதிஷ்டவசமாக உயிர் பினழத்துக் நகாண்டாலும் ‘எல்.டீ.டீ.ஈ’ யினர் அடிக்கடி 

பூங்காவிற்குத் தாக்குதல் ெடாத்தினர். 2009 தம மாதம் யுத்தம் முடிவுக்குக் நகாண்டு 

வரப்படும் வனர இந்ெிகழ்வு ெனடநபற்றது. 

2009 ஆரம்பத்தில் எனக்கு நகாழும்பு பிரதான அலுவலகத்தில் சட்டப் பிாிவிற்கு இடமாற்றம் 

கினடத்தது. 

‘எல்.டீ.டீ.ஈ’ (தமிழ் ஈழ விடுதனலப் புலிகள்) என்பது இலங்னகயில் நசயற்பட்ட பயங்கர 

தீவிரவாத இயக்கநமான்றாகும். முப்பது வருட சிவில் யுத்தத்தின் பின்னர் 2009 தம 

பதினாறாம் திகதி இலங்னக அரசின் இராணுவத்தினரால் ‘எல்.டீ.டீ.ஈ’ இயக்கம் 

ததாற்கடிக்கப்பட்டது. 
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திலிப் டிலந்த சமரொயக்க 

திரு.திலிப் டிலந்த சமரொயக்க அவர்கள் குமை ததசிய பூங்காவில் பூங்காப் நபாறுப்பாளராக 

தற்தபாது கடனமயாற்றுகிறார். அவர் இலங்னகயில் பல்தவறு ததசிய பூங்காக்களில் தசனவ 

நசய்துள்ளார். யால, உடவளனவ, லுணுகம்நவநெர, வஸ்கமுவ, பிரதான அலுவலகத்தில் 

சட்டப் பிாிவு, வளனவ இடது கனர (Walawa left bank) எனும் தசனவ ெினலயம் அவர்  

தசனவநசய்துள்ள பல தசனவத் தளங்களுள் சிலவாகும். 

திலிப்சமரொயக்க அவர்கள் இரு மகன்களின் அன்புத் தந்னதயாவார். நொரை நவல்ல 

பிடியவில் வசித்து வருகிறார். 
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யால ததசிய பூங்கா 

 வனவிலங்கு சுவர்க்கம் என்று அனழக்கப்படும்  யால ததசிய பூங்கா இலங்னகயின் வறண்ட 

வலயத்தில் அனமந்துள்ள பழனமயான வனவிலங்கு சரைாலயங்களில் ஒன்றாகும். 

பூங்காவின் பரப்பளவு 126786 நெக்நடயார் என்றாலும், வில்பத்து பூங்கானவ விட 

ெிலப்பரப்பில் குனறந்தாலும் உயிர்ப் பல்வனகனம ெினறந்துள்ளமிகவும் மதிப்பு மிக்க 

ெிலமாகும். இலங்னகயின் நதன்கிழக்குப் பகுதியில் அனமந்துள்ள யால ததசிய பூங்கா 

வடக்தக ஊவா மனலத் நதாடாினாலும், கிழக்கு மற்றும் நதற்தக இந்து சமுத்திரத்தினாலும், 

தமற்கில் மாைிக்க கங்னகயின் கினள ஆற்றினாலும் மற்றும் கதரகம மனலத் நதாடாினனயும் 

எல்னலகளாகக் நகாண்டுள்ளது. யால சரைாலயம் வன விலங்குகள் மற்றும் தாவர 

பாதுகாப்பு கட்டனளச் சட்டத்தின் கீழ் 1938 நபப்ரவாி 25 ஆம் திகதி 

ததசிய  பூங்காவாக்கப்பட்டது.  

இத்ததசிய  பூங்கா ெிர்வாக வசதிகளுக்காக ஐந்து வலயங்களாகப் பிாிக்கப்பட்டுள்ளது. 

I ஆம் பகுதி நெக்டயார் 14101    –           ெம்பாந்ததாட்ட மாவட்டத்னதச் தசர்ந்தது. 

II ஆம் பகுதி நெக்டயார் 9931     –           ெம்பாந்ததாட்ட மாவட்டத்னதச் தசர்ந்தது. 

III ஆம் பகுதி நெக்டயார் 40775 –           நமானராகனல மாவட்டத்னதச் தசர்ந்தது. 

IVஆம் பகுதி நெக்டயார் 26418  –           நமானராகனல மாவட்டத்னதச் தசர்ந்தது. 

V ஆம் பகுதி நெக்டயார் 6656     –           நமானராகனல மாவட்டத்னதச் தசர்ந்தது. 
 

இப் பகுதிகளுக்கு தமரதிகமாக யால அதி இயற்னக பாதுகாப்பு வனம் 28905 

நெக்டயார்னளக் நகாண்டுள்ளது.  

 

 

 

 

 

 

 யால புதவ சுற்றுலா விடுதியிலிருந்து நதன்படும் ஓர் காட்சி  



47 

இரு மாவட்டங்களினனச் தசர்ந்த இத்ததசிய பூங்கா மாறுபட்ட 

காலெினலனயக்நகாண்டுள்ததாடு நமானராகனல மாவட்டத்துக்கு உாித்தான மூன்றாம், 

ொன்காம் மற்றும் ஐந்தாம் வலயங்களில் வருடாந்த மனழவீழ்ச்சி 550-775 மில்லி மீற்றருக்கு 

இனடப்பட்டதுடன் நவப்பெினல 23 – 32 பானக நசல்ஸியஸிற்கு இனடப்பட்டதாகும். 

ெம்பாந்ததாட்ட மாவட்டத்துக்கு உாித்தான முதலாவது மற்றும் இரண்டாம் வலயங்கள் 

வருடாந்த மனழவீழ்ச்சி 400-500 மில்லி மீற்றருக்கு இனடப்பட்ட அளவாகும்.  

தம மாதம் முதல் நசப்நடம்பர் மாதம் வனர வறண்ட காலெினல ெிலவுததாடு அக்காலத்தில் 

விலங்குகளுக்கு ெீர் மற்றும் உைவு பற்றாக்குனறயாகும் காலமாகும். இக்காலத்தில் வன 

விலங்குகளுக்கு அதிக ஓய்வு ததனவப்படுததாடு வறட்சி மிகக் கடுனமயாக இருக்கும் 

காலங்களான நசப்நடம்பர், ஒக்தடாபர் மாதங்களில் பூங்காவானது சுற்றுலாப் பயைிகள் 

பார்னவயிடச் நசல்ல முடியாதவாறு மூடுவதற்கு ெடவடிக்னக எடுக்கப்படும். . 

இப்பூங்கா நபாதுவாக ஈரமான பருவ மனழ மற்றும் வறண்ட பருவ மனழக் காடுகள், முட்கள், 

சுற்றுச் சூழல் அனமப்புக்கள், ென்னீர் மற்றும் கடல் ஈரெிலங்கள், சதுப்பு ெில சுற்றுச் சூழல் 

அனமப்புக்கள் மற்றும் பவளப் பானறகள தபான்ற கடல் சுற்றுச் சூழல் அனமப்புக்கள் 

காைப்படுகின்றன. தீவின் மிகக் குனறந்த சமநவளிகளில் அனமந்துள்ள இப்பூங்காவின் சில 

பகுதிகள் கடல் மட்டத்தில் மீற்றர் 100 முதல் 125 மீற்றர் வனர உயரமானது. இலங்னகயில் 11 

மற்றும் 12 ஆவது ெீளமான ெீதரானடகளான நமனிக் ெதி, கும்புக்கன் ஓயா என்பன யால 

பூங்கா ஊடாக ஓடுகின்றன. விலபலா ஓயா, தகானகல ஓயா, மண்டாகல ஓயா, ஊரைிய ஓயா, 

மெசீலவ ஓயா மற்றும் நகாரவக்கா ஓயா உட்பட பல ஓயாக்கள் காைப்படுகின்றன.  

யால ததசிய பூங்காவில் 41 வனகயான பாலூட்டிகள், 133 வனகயான உள்ளூர்ப் பறனவகள் 

மற்றும் 27வனகயான புலம்நபயர் பறனவகள் என்பன் பதிவுநசய்யப்பட்டுள்ளன. இத்ததசிய 

பூங்கா உள்ளூர், நவளிொட்டு வனவிலங்கு ஆர்வலர்களிடம் பரவலாக உள்ளது. ஏநனனில் 

இங்கு அதிகளவான விலங்குகனள எளிதாகக் கண்டு நகாள்ளக் கூடிய ததசிய பூங்காவாக 

இருப்பதனாலாகும். காட்டு யானனகள், காட்டு எருனமகள், புள்ளி மான்கள் தபான்றவற்னற 

இங்கு எளிதில் கண்டு நகாள்ளலாம். வன விலங்குகள் நபரும்பாலும் முதல் வலயத்தில் கடல் 

பகுதிகளில் காைப்படுகின்றன. பூங்காவின் I மற்றும் II ஆகிய வலயங்கள் சிறுத்னதகளின் 

சுவர்க்கமாகும். தமலும் கரடிகள், மனரகள், சருகு மான்கள், புனுகுப் பூனனகள், நபான்னிற 

குள்ள ொிகள், காட்டு பூனனகள், குரங்குகள், ஆசிய மர ொய்கள், முள்ளம்பன்றிகள் 

தபான்றனவ இப்பூங்காவில் காைப்படக்கூடிய பிற விலங்குகளாகும். கடலுக்கு அருகில் 

ெட்சத்திர ஆனமகள், ததாட்டப் பல்லிகள்மற்றும் நபாதுவான பச்னச வன பல்லி தபான்ற 

ஓைான் இனங்கனளயும், ெீதரானடகளுக்கும் ஆறுகளுக்கும் அண்னமயில் சதுப்பு ெில முதனல 

மற்றும் உவர் ெீர் முதனல ஆகியவற்னறயும் காை முடிகின்றது.  
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யானனகள் (Elephas maximus)   புள்ளி மான்கள் (Axis axis ceylonensis) 

 

 

 

 

 

                      கரடி (Ursus ursinus ) 

அவ்வப்தபாது புலம்நபயர்ந்த பறனவகளுக்கு எவ்வித இனடஞ்சலுமின்றி கூடு கட்டுவதற்கு 

உகந்த இடமாக விளங்கும் இக்காட்டில் தண்ைீருக்குப் பற்றாக்குனற இல்னல. ெீர்வாழ் 

பறனவகள் மற்றும் பிற விலங்குகளின் நுகர்வுக்காக இங்கு சுமார் 20 ஏாிகள் மற்றும் 

களப்புக்கள் காைப்படுகின்றன. 

இந்த வருடத்தின் நசப்நடம்பர் மாதம் முதல் அடுத்த வருடம் மார்ச் மாதம் வனர 

இப்புலம்நபயர் பறனவகள் இதனனச் சுற்றியுள்ள மற்றும் அருகிலுள்ள சரைாலயங்களில் 

தங்கியுள்ளன. சில விதசட புலம்நபயர் பறனவகள்இங்கு ெிரந்தரமாகத் தங்குகின்றன. 

கருங்கழுத்து ொனர அவ்வாறான பறனவநயான்றாகும். இலங்னகயில் நவளியிடப்பட்ட ‘Top 

7 Wild SriLanka’ விலங்குகளிடத்தில் நபாிய பறனவயாகக் காைப்படுவது கருங்கழுத்து 

ொனரயாகும்.பறனவகளின் இடப்நபயர்வு காலத்தில், நபாதுவான புள்ளிச் நசங்கால் 

உள்ளான், நகாட்டிக்கால் வாலாட்டி, நபரும் பூொனர, கருவால் மூக்கன், இந்திய ததாட்டக் 

கள்ளான், ெீலவால் பஞ்சுருட்டான்,கல்நபாறுக்கி என்பனவற்னறக் 

காைலாம். சாம்பல் ொனர, இலங்னகக் காட்டுக் தகாழி, சின்னக் 

காட்டுக் தகாழி, சிறியநபரு ொனர, ெீளவால் இனலக் தகாழி, 

நவண்கழுத்து ொனர, மஞ்சள் மூக்குொனர, நசந்ொனர தபான்ற 

விதசட பறனவயினங்கனளயும் இங்கு காைலாம். 

 

கருங்கழுத்து ொனர  ( Ephippiorhynchus asiaticus) 
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ெீலவால் பஞ்சுருட்டான் (Merops philippinus)                 மயில்   (Pavo cristatus)  
 

பூங்காவின் இரண்டாம் வலயத்தில் குனறந்தளவு காடுகள் காைப்படுகின்றன. ஆனால் 

ஏனனய அனனத்து வலயங்கள் மனழக் காடுகளினால் ெினறந்துள்ளன. யால பூங்காவில் 

உள்ள தாவர அனமப்புக்களில் வறண்ட அல்லது அனர பசுனமயான அல்லது முட்காடுகள், 

ஈரமான இனலயுதிர் காடுகள், சதுப்பு ெிலங்கள் ஆகியவற்னறக் காை முடியும். பானல, வீனர, 

மாவிலங்கம் என்பன முதல் முக்கிய தாவரங்களாக இருப்பதுடன் நகான்னற, ஆவாரம், 

தவப்பம், விலா தபான்ற தாவரங்களும் பரவலாக உள்ளன. பனன, மனல மாதுனள, சிறு 

கிளா, இலந்னத, வச்சிரவல்லி,நவண் நுனா, காட்டு மல்லினக, சாதாவாாி என்பன 

விதசடமாகும். இப்பூங்காவில் முதலாம் வலயத்தில் மாத்திரம் தாவர வனககள் 300 அளவில் 

அனடயாளம் காைப்பட்டுள்ளன.  

புராதன காலத்தில் இவ்வனத்துடன் நதாடர்புனடய குடியிருப்புக்கள் காைப்பட்டன என்பது 

ெிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்தபாது பயன்படுத்தப்படும் நபாதன, பலடுபான, நெலவ, ஓகந்த 

தபான்ற நபயர்கள் பண்னடய கால மக்கள் வாழ்ந்த கிராமங்களாகும். காலப்தபாக்கில் 

இக்குடியிருப்புக்கள் காடுகளாக மாறி வன விலங்குகளின் இராசதானியாக மாற்றம் நபற்றது. 

பலடுபானவிற்கு அருகில் மகுல் மகா விகானர ெிலத்திற்கு உாித்தான மனல உச்சியில் உள்ள 

ஒரு பானறக் குனகயில் புத்த நபருமானின் சினல காைப்படுகின்றது. தமலும், பண்னடய 

மட்பாண்டங்களின் இடிபாடுகள், பிராமிய எழுத்துக்கள், சீலா கலநவட்டுக்கள், புத்தர் 

சினலகள் தபான்றவற்றின்படி, அக்காலத்தில் நபௌத்த விகானரகளுடன் நதாடர்புனடய 

அம்சங்கள் மிகவும் வளர்ச்சியனடந்திருந்தன என்பதற்கான சான்றுகள் கினடக்கப் நபற்றன. 

சித்துல் பவ்வ புனித பூமிக்கு அருதக துட்டனகமுனு மன்னாின் ஆட்சி நதாடர்பான 

கல்நவட்டுக்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.  
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பிம்புராகல மனல, தகான கல, ஆகாஷ னசத்ய, விகார நகாநடல்ல, ஞானமனடந்த பிக்குகள் 

வாழ்ந்த சிதுல் பவ்வ ரஜமகா விகானர மற்றும் கல்குனக, மகுல் விகானர ஆகியனவயும் 

இன்றும் பூங்காவின் எல்னலக்குள் அனமந்துள்ள நபௌத்தர்களின் வழிபாட்டுத் தலங்களாக 

உள்ளன. யாலவுடன் நதாடர்புனடய பல வரலாற்றுக் கனதகள் மற்றும் புனனக் கனதகளும் 

உள்ளன. இதற்கினடயில் அந்ததரயுடன் நதாடர்பான கனதகள் மிகவும் சுவாாிஷ்யமானனவ. 

 

 

  

 

 

 

பலடுபானவின் ஊடாக யால    புதிய புதவ சுற்றுலா விடுதி  

பூங்காவிற்கான உள் நுனழவு      

 

ெிர்வாக வசதிகளுக்காக பிாிக்கப்பட்டுள்ள  யால ததசிய பூங்கா சுற்றுலாப் பிரயாைிகளுக்குப் 

பார்னவயிடுவதற்கு சானல வசதிகள் உள்ளன. யாலவின் முதலாம் பகுதினயப் 

பார்னவயிடுவதற்கு பலடுபானவின் ஊடாக உள் நுனழய தவண்டும். இப் பூங்கா 

பலடுபானவில் அனமந்துள்ள பூங்கா தனலனம அலுவலகத்தினால் ெிர்வகிக்கப்படுகின்றது. 

நகாழும்பு -கத்தரகம பிரதான பானதயில் அனமந்துள்ள திஸ்ஸமகாராம ெகரத்திலிருந்து 

கிாிந்தனவ தாண்டிச் நசல்லும் தபாது 9 ½ கிதலா மீற்றர் நசன்ற பின்னர் பலடுபான பிரதான 

நுனழவாயினலச் சந்திக்க முடிகின்றது. தமலும் கதரகமயிலிருந்து கடகமுவ, சுற்றுலா 

விடுதிகள் அனமக்கப்பட்டிருப்பததாடு இங்கு தங்குமிடம் நபற்றுக் நகாள்வதற்கு 

வனஜீவராசிகள் பாதுகாப்புத் தினைக்களத்தினால் ஒதுக்கிக் நகாள்ள முடியும். சுற்றுலாப் 

பிரயாைிகளுக்கு தகவல்கனளப் நபற்றுக் நகாள்வதற்காக சுற்றுலாத் தகவல் னமயமும் 

அனமந்துள்ளததாடு அங்கு பூங்காவிற்குள் உயிர் வாழும் புலிகனள அனடயாளம் 

காணும்  னமயமும் அண்னமயில் ெிறுவப்பட்டது.              
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மின்தனாியா ததசிய பூங்கா 

பூங்க 

 அனுபவம்  - வாழ்வுக்கும் மரைத்துக்கும் 

இனடயிலான அனுபவநமான்று 

 அனுபவத்னத உைர்ந்த வனவிலங்கு அதிகாாி 

அவர்கள்- விலங்கு னவத்தியர் விஜித நபதரரா  

 மின்தனாியா ததசிய பூங்காவின் விபரம் 

05 
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வாழ்வுக்கும் மரைத்துக்கும் இனடயிலான 

அனுபவநமான்று 

 

ொன் மின்தனாிய ததசிய பூங்காவில் தசனவயாற்றும் காலத்தில் இந்ெிகழ்வு இடம்நபற்றது. 

என்னுனடய வல்கமுவ அலுவலகத்திற்குக் காயமனடந்து யானநயான்று பற்றித் 

தகவநலான்று கினடத்தது.  ொன், நகமுனு, ஜீவக என்னும் என்னுனடய உதவியாளர்கள் 

இருவருடன் யனனக்கு மருந்து இடுவதற்குச் நசன்தறாம்.  மின்தனாியக் குளத்தின் 

அனைக்கட்டிற்கு அருகில் எமக்குச் நசல்ல தவண்டியிருந்து. 

மின்தனாிய குளத்தின் அனைக்கட்டு அண்னமயில் புனர்ெிர்மாைம் நசய்யப்பட்டிருந்தது. 

அங்கு ஆயிரக்கைக்கில் மரங்கள் ெீருக்கு அடியில் அகப்பட்டிருந்தன. தகானட காலத்திலற்கு 

ெீர் கீழ் மட்டத்திற்கு நசன்றால் இம்மரங்கள் ென்றாகத் நதாிகின்றன. இம்மரங்கள் மீனன 

இனரயாகக் நகாள்ளும் பறனவகளுக்கு அனடந்திருப்பதற்கும், கூடு கட்டுவதற்கும் சிறந்த 

இடமாகும். இன்னும் நகாஞ்சம் ெீர் மட்டம் குனறயும் தபாது இப்பிரததசம் புல் நவளிகள் 

ஆகின்றன. ஆயிரக்கைக்கான ஏக்காில் இறந்த மரங்கள் ெினறந்து காைப்படும் புல் 

நவளிகள் பறனவகளுக்கு தபான்தற யானனகளுக்கு புல் தமய்வதற்கான சிறந்த ஒரு 

தளமாகும். 

அன்று ொம் நசல்லும் தபாது யானனகள் கூட்டம் கூட்டமாக அப்பிததசத்தில் இருப்பனத 

கண்தடாம். பிததசம் முழுவதும் வாகனத்தில் தபாய் நதடியதன் பின்னர் குளத்தின் 

ஓரநமான்றில் இருந்த அப்நபாிய யானனனய ொம் கண்தடாம். எமக்குக் கினடத்த 

தகவல்களின் படியும், யானனயின் பருமனின்படியும் ொம் ததடும் யானன என எமக்கு 

விளங்கிற்று. இன்னும் நகாஞ்சம் அருகில் நசல்லும் தபாது, யானன அதன் வயிற்றில் ஒரு 

புறத்தில் இருக்கும் காயநமான்றிற்கு தசற்னற அடித்துக் நகாள்னத ொம் கண்தடாம் அது ஒரு 

நபாிய காயம். எவ்வாறு இக்காயம் ஏற்பட்டது என்பதனன ெினனத்துப் பார்க்கதவ கடினமாக 

இருந்தது. காயம் அழுகி ஈக்கள் நமாய்த்த வண்ைமிருந்தன. அக்காயத்திற்கு தமலதிகமாக 

யானனயின் இடது முன் காலின் முழங்காலுக்கு தமல் துப்பாக்கிச் சூநடான்றின் 

காயநமான்றும் இருப்பதாகத் நதன்பட்டது. வயிற்றுப் புண் அளவு நகாடியதாக இல்லா 

விட்டாலும் இக்காயம் அழுகியிருந்தது. இந்த யானனயின் ஒரு கண் குருடாகவும் 

இருந்ததுடன், யானன மிகவும் தவதனனயுடன் இருப்பதனனயும் விளங்கிக் நகாள்ள 

முடிந்தது.. 
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யானனனய ெினனவிழக்கச் நசய்து மருந்து நசய்ய தவண்டும் என ொன் 

தீர்மானித்ததன்.  ெினனவிழக்கச் நசய்யும் நபாருட்கனளத் தயாாிப்பதற்கான ொம் சிறிது தூரம் 

நசன்தறாம். இந்தெரத்தில் யானன தண்ைீாிலிருந்து ஓரமாகி புட்தனரப் பகுதிக்கு வந்திருந்தது. 

யானனயப் புட்தனரயில் ெினனவிழக்கச் நசய்து அங்கு படுக்க னவத்துக் நகாள்வதுதான் 

எமக்குத் ததனவயாக இருந்தது. எனினும் யானன குளத்திற்கு அருகில் ெீர் காைப்படும் 

ஓரத்தில் இருந்ததனால் வாகனத்தில் நசன்று ெினனவிழக்கச் நசய்வது கடினம். அவ்விடத்திற்கு 

ெடந்து நசன்று மருந்து நசய்வதும் ஆபத்தானது.  

அதனால் யானனயின் குருடான கண்னைப் பிரதயாசனப்படுத்திக் நகாள்ள ொன் 

ெினனத்ததன். வாகனத்திலிருந்து இறங்கி ெினனவிழக்கச் நசய்யும் மருந்னதச் நசலுத்துவதற்கு 

நமது நமதுவாக யானனக்கு அருகில் அதன்  குருடான கண் இருக்கும் பக்கத்தால் நசன்தறாம். 

எனக்குப் பின்னால் துப்பாக்கிநயான்னறயும் எடுத்துக் நகாண்டு ஜீவக வந்தார்.  

ஐம்பது யார் அளவு தூரத்திலிருந்து ொன் சாியாக இலக்கு னவத்து யானனக்கு மருந்னத 

ஏற்றிதனன். கிளர்ந்நதழுந்த யானன ொம் இருந்த பக்கத்திற்குத் திரும்பினாலும் ொம் கீதழ 

படுத்திருந்ததனால் எம்னமக் காைவில்னல.  

ஆபத்நதன்று விளங்கி விட்டது தபாலும். யானன காட்டுப் பகுதிக்கு ஓடியது. ொம் 

வாகனத்திற்கு ஓடிச் நசன்று யானன ஓடுவதனனத் தடுப்பதற்காக வாகனத்னதச் 

நசலுத்திதனாம். எமது முயற்சி ததால்வியுற்றது. யானன, காட்டிற்கு ஓடுகின்ற ஏனனய 

யானனகளுடன் இனைந்து நகாண்டது. ொம் மிகவும் ஆபத்தான ஒரு ெினலனமக்கு விழுந்து 

விட்தடாம்.  

அப்பக்கம் சிறிது அடர்ந்த காடாகும். எல்லாப் பக்கத்தாலும் யானனகளின் பயைப் பானதயாக 

இருந்தது. அனவ ஒன்றன் தமல் ஒன்று விழுந்திருந்தன. ஒரு யானனயின் பாத 

அனடயாளத்தின் பின்னாடி நசல்வது மிகவும் சிரமமானது.  

உபகரைங்கனளயும் தூக்கியவாதற பயங்கரமான நசயநலான்னற ொம் ஆரம்பித்ததாம். எமது 

குழுவில் மூவதர இருந்தனர். மூவர் இக்காாியத்துக்கு எவ்வாதறனும் தபாதுமானதாக இல்னல. 

அவ்வாதற எனது உதவியாளர்கள் இருவரும் இதற்கு முன்னர் அனுபவம் நபற்றவர்கள் 

அல்லர்.  
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யானனகள் ெினறந்த பிரததசநமான்றில், தமது பின்னால் துரத்தக் கூடியது என்று 

நதாிந்திருந்த, குழம்பியிருந்த யானனநயான்னறத் ததடிச் நசல்வதனால் பாதுகாப்பு முக்கியமாக 

இருந்தது. அதிஷ்டவசமாக காட்டில் சுமார் நூறு மீற்றர் தூரத்திற்குச் நசல்லும் தபாது மருந்து 

ஏற்றப்பட்ட யானன நசன்ற பானதனய எம்மால் அனடயாளம் காை முடிந்தது. இழுத்துச் 

நசன்ற அடிச்சுவடுகள் மூலம் அப்பானதனய ொம் அனடயாளம் கண்தடாம். அம்மருந்து 

நசயற்படுவதனனக் காட்டும் விதத்திலான  அனடயாளநமான்று நதாிந்தது. ெினனவின்றிக் 

கிடக்கும் யானனநயான்னறக் காணும் எதிர்பார்ப்புடன் ொம் முன்தன நசன்தறாம். யானன 

விழுந்ெிருப்பதனன எம்மால் காை முடிந்தது. அதிஷ்டவசமாக மூச்சு விடச் சிரமமின்றி 

சாதாரைமாகதவ விழுந்திருந்தது.  

சில காயங்கனளச் சுத்தம் நசய்து ததனவயான சகல விதமான நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு 

மருந்துகனளயும் மற்றும் துனை மருந்துகனளயும் வழங்குவதற்கு எமக்கு முடிந்தது. எனினும் 

யானனயின் வலது புறத்தில் வயிற்றுப் பகுதியில் உள்ள காயத்னத ென்றாகச் சுத்தம் நசய்ய 

முடியவில்னல. ஏநனனில் அந்த யானன காயம் ஏற்பட்டிருந்த பக்கத்திற்தக விழுந்து 

படுத்திருந்தனமயினாலாகும். எவ்வாறாயினும் இம்மருந்து மூலம் புழுக்கள் ஏற்படுவதனனத் 

தடுத்து யானன அனுபவிக்கும் தவதனனனயக் குனறக்கிறது. ெினனவின்றிக் கிடந்த 

யானனயின் இரு புறத்திலும் எனது உதவியாளர்கள் இருவனரயும் இருத்தி ொன் ஒரு 

புனகப்படத்னத எடுத்ததன். ஏநனனில் அவர்கள் கலந்து நகாண்ட யானனநயான்னற 

ெினனவிழக்கச் நசய்யும் முதலாவது அனுபவம் இதுநவன்பதனாலாகும்.  

யானனக்கு மீண்டும் ெினனவு திரும்பும் ஊனசச் நசலுத்தி பாதுகாப்பான தூரத்தில் ொம் 

ெின்றிருந்ததாம்.  ஆனாலும் சிறிய மரக் கினளத் துண்நடான்றினால் குத்தியும் யானன 

எழுந்திருக்கவில்னல. அதற்காக ொம் கவனலயனடந்ததாம். சிறிது தெரத்தின் பின்னர் 

யானனக்கு மீண்டும் ெினனவு திரும்பும் அனடயாளம் நதன்பட்டது. எமது பாதுகாப்னபக் கருதி 

ொம் இன்னும் சற்று தூரம் நசன்தறாம். எனினும் யானன எழுந்து  ெிற்கவில்னல. அதன் 

நெஞ்சுப் பகுதிக்குப் பாரத்னதச் நசலுத்திப் படுத்திருந்தது. இவ்வாறு படுத்திருந்த முனறயினால் 

மூச்சு விடுவது தனடப்பட்டு யானனநயான்று இறக்கவும் தொிடலாம். யானனனய எழுப்பி 

தெராக னவத்திருப்பதத எனக்குத் ததனவப்பட்டது.  

இவ்வாறான சந்தர்ப்பநமான்றில் யானன நவடி ஒன்னறப் பற்ற னவத்து யானனனயப் 

பயதமற்படச் நசய்து எழுப்புவதுதான் சாதாரைமாக ெனடமுனறப்படுத்தும் முனறயாகும். 

எனினும் இங்கு புற்றனர காைப்பட்டதனால் ஏனனய யானனகள் சஞ்சலப்பட்டு காட்டிற்குள் 

நுனழந்து விடலாம் என்பதனனக் கருத்திற் நகாண்டு யானனநவடி ஒன்னறப் பற்ற னவக்கவும் 

முடியவில்னல.  

 



55 

தற்தபாது தெரம் மானல ஆறாக இருக்கலாம். காட்டிற்குள் இருள் சூழ்ந்து நகாண்டிருந்தது. 

சத்தமிட்டுக் நகாண்தட, அடிதமல் அடி னவத்து அனசவின்றியிருந்த யானனனய ொம் நெருங்கி 

விட்தடாம். அதன் பார்னவ எம்மீது இருந்தாலும் எவ்வித மாற்றத்னதயும் காை முடியவில்னல. 

மீண்டும் ொம்  மரக் கினளத் துண்நடான்றினன எடுத்து யானனனயக் குத்தி அதனனத் நதாந்தரவு 

நசய்ததாம். 

உடதன ஒதரயடியாக எழும்பிய யானன எமது பக்கத்திற்குத் திரும்பி எம்னம விரட்டத் 

நதாடங்கியது. உயினரக் காப்பாற்றிக் நகாள்ள ொம் ஓட்டம் பிடித்ததாம். யானனயின் தும்பிக்னக 

எனக்கு மிக அருகில் நதாிந்தது. இது எனது வாழ்வின் இறுதித் தருைம் என என் மனதில் 

ததான்றியது. மரைப் பீதி காரைமாகக் காட்டினனத் தாண்டியும் ஓட முடிந்தது. புற்றனரக்கு வந்த 

உடதன எனது கால் சிக்கி கீதழ விழுந்து பல முனற உருண்டு நசன்தறன். அதிர்ச்சி காரைமாக 

சில ெிமிடங்கள் ொன் அவ்வாதற படுத்திருந்ததன். 

காட்டிலிருந்து நவளிதய பாய முடியுமாக இருந்ததும், யானன திறந்த பகுதிக்கு வர 

விரும்பானமயும் எமது முற்பிறப்பின் புண்ைியத்தினாலாகும். இன்னும் சில அடிகள் யானன 

முன்தன வந்தால் ொன் இலகுவாக நொறுங்கி சுக்கு நூறாகி விட இடமிருந்தது. எவ்வாறிருந்தும் 

ொம் பாதுகாப்பாதனாம். 

பின்னர் ஜீவகவிடம், “யானன விரட்டும் தபாது சத்தம் வருவதற்குத் துப்பாக்கினய ஏன் பற்ற 

னவக்கவில்னல” என்றுொன் தகட்தடன். அதற்கு அவர் “முயற்சி நசய்தும் துப்பாக்கி

நசயற்படவில்னல” என்று கூறினார். பின்னர் பாீட்சித்துப் பார்த்த தபாது துப்பாக்கியின் நகாக்கி 

மாறியிருந்தது. 

சுமார் ஒரு கிழனமக்குப் பின்னர், ொம் மீண்டும் மின்தனாிய பூங்காவில் அந்த யனனனயக் 

கண்தடாம். யானனயின் காயங்கள் ென்றாகச் சுகமனடந்து நகாண்டிருந்தன. அதனால் அன்னறய 

ெிகழ்வு வாழ்வில் மரைம் பற்றிய பயங்கர அனுபவநமான்றாக இருந்தாலும் மனதுக்கு 

மகிழ்சினயத் தந்தது. 

 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

விலங்கு னவத்தியர் விஜித நபதரரா   

 

விலங்கு னவத்தியரான விஜித நபதரரா அவர்கள் வனஜீவராசிகள் விலங்கு 

னவத்தியராவார். அவ்வாதற ஆசிய யானனகள் பற்றிய விதசட ெிபுைர் ஆவார். 

தபராநதனிய பல்கனலக்கழகத்தில் விலங்கு னவத்திய விஞ்ஞானம் பற்றிய பட்டதாாியான 

அவர் தமது முதுமாைிப் பட்டத்னத ஐக்கிய இராச்சியத்தின் லண்டன் தனலெகரத்தில் 

இராஜ விலங்கு னவத்திய பீடத்தில் நபற்றுக் நகாண்டார். விலங்கு னவத்தியரான விஜித 

நபதரரா அவர்கள் ஐக்கிய இராச்சியத்தின் ‘டரல்’ வனஜீவராசிகள் பாதுகாப்பு கல்வி 

ெிறுவனத்தில் மற்றும் தன்ஸானினயாவில் ஆபிாிக்க வனஜீவராசிகள் கல்லூாியிலும் 

பயிற்சி நபற்றுள்ளார். பாிசில்கனளப் நபற்றுக் நகாண்ட எழுத்தாளரான அவர்கள் 

வனஜீவராசிகள் நதாடர்பான அதிகளவான நூல்கள் நவளியிட்டுள்ளார். 

23 வருட காலமாக யானனகள் பாதுகாப்புக்காக தசனவ நசய்துள்ள விலங்கு னவத்தியர் 

விஜித நபதரரா அவர்கள் தற்தபாது அொனத யானனக் குட்டிகனளப் புனர்வாழ்வு 

அளிக்கும் மத்திய ெினலயத்தின்  (எத் அத்துரு நசவை) கட்டுப்பாட்டாளராவார். 

அவ்வாதற அவர் இலங்னகயின் நதன் பகுதிக்குப் நபாறுப்பான பிரதான விலங்கு 

னவத்தியராவார். 



57 

மின்தனாியா ததசிய பூங்கா 

 

ஆரம்ப காலத்தில், இலங்னக விவசாயத்தில் தன்னினறவு நபற்றிருந்த இடமாகும். அனுராதபுர 

இராசதானியின் மத்திய பகுதியில் இருந்து நபாலன்னறுனவ இராசதானி யுகம் வனர 

இலங்னகயில் ெீர்த்ததக்கங்கனள ெிர்மாைிக்கும் நதாழிநுட்பம் உயர் மட்டத்தில் 

காைப்பட்டதுடன் ொட்டில் மிகப் நபாிய ெீர்த்ததக்கங்கள் பல இக்காலத்தில் 

அனமக்கப்பட்டன. 

மகாதசனன் மன்னாினால் ெிர்மாைிக்கப்பட்ட நபாலன்னறுனவ மாவட்டத்தில் அனமந்துள்ள 

மின்தனாிய ெீர்த்ததக்கத்திற்கு இன்றும் தனித்துவமான இடம் 

காைப்படுகின்றது.மின்தனாிய  குளம் நபாலன்னறுனவயில் அனமந்துள்ள நபாிய குளம் 

என்பதுடன் அது கிறிஸ்து வருடம் 286 இல் மகாதசன  மன்னாினால் மின்தனாிய ஆற்றுக்குக் 

குறுக்காக அனமக்கப்பட்டது. இந்ெீர்த்ததக்கத்தில் ெீதரந்துப் பகுதி 249 சதுர கிதலா மீற்றர் 

அளவு பரப்பிற்கு வியாபித்துள்ததாடு அங்கு 13 மீற்றர் அளவு உயரமான அனைக்கட்டு 2 

கிதலா மீற்றர் தூரத்திற்குக் காைப்படுகின்றது. 

 

ருபதாம் நூற்றாண்டில் ஏற்பட்ட பாதகமான மனித ெடவடிக்னககள் காரைமாக அங்கு 

வாழ்கின்ற விலங்குகனள ெீண்ட காலத்திற்குப் பாதுகாக்கும் நபாருட்டு வன விலங்குகள் 

மற்றும் தாவர பாதுகாப்புக் கட்டனளச் சட்டத்தின் கீழ் 1938 ஆம் ஆண்டில் இது 

சரைாலயமாகப் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது. எனினும் காடழிப்பு ெிறுத்தப்படானமயினால் 

ெீண்ட காலப் பாதுகாப்புக் கருதி இப்பிரததசம் வன விலங்குகள் மற்றும் தாவர பாதுகாப்புக் 

கட்டனளச் சட்டத்தின் கீழ் 1997 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 12 ஆம் திகதி ததசிய பூங்காவாக 

அறிவிக்கப்பட்டததாடு 1998 ஆம் ஆண்டில் சுற்றுலா ெடவடிக்னககள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன.  
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இத்ததசிய பூங்கா வட மத்திய மாகாைத்தில் நபாலன்னறுனவ மாவட்டத்தில் ெிங்குரக்நகாட 

பிரததச நசயலாளர் பிாிவில் 8889411 நெக்டயார் அளவு  பிரததசத்திற்குப் பரந்துள்ளது. 

கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் 60 மீற்றர் முதல் 500 மீற்றர் உயரம் வனர பரந்துள்ள 

மனலகளினாலும், புதர்க் காடுகள், அடர்ந்த காடுகள் மற்றும் புல்நவளிகனளப் பூங்கா 

முழுவதும் காை முடிகின்றது. மின்தனாியப் பிரததசத்தின்வருடாந்த மனழவீழ்ச்சி 1500- 2000 

மில்லி மீற்றருக்கு இனடயிலும் சாதாரை நவப்பெினல 20.6 முதல் 34.5 நஸன்டிகிதரடிற்கும் 

இனடயிலானதாகும். வட கிழக்கு பருவ மனழ கினடக்கக்கூடிய இத்ததசிய பூங்காவில் ஏப்ரல் 

முதல் ஒக்தடாபர் வனர தகானட காலம் ெிலவுகிறது. இங்கு ெிலமானது பிரதானமாக 

நசங்கபில மற்றும் தரான்மடவும் நகாண்ட மண்னையும் நகாண்டது. 

மின்தனாிய ததசிய பூங்காவினுள் உள்ள மின்தனாிய ெீர்த்ததக்கத்திற்குப் பிரதான ெீர் 

வழங்கல் ஆக இருப்பது தயாத கால்வாய் மூலம் பாய்ந்து வருகின்ற மகாவலி ெீராகும். படு 

ஓயா, ஈாிதக ஓயா, தல்நகாதட ஓயா, கிாி ஓயா, மடயம்பல ஓயா தபான்ற ஏாிகளினால் 

பாய்ந்து வருகின்ற ெீர், மின்தனாிய ெீர்த்ததக்கத்தின் ெீதரந்துப் பகுதியுடன் இனைவதுடன் 

ெீர்த்ததக்கத்துடன் மிகவும் சிறிய அளதவ இனைகிறது. 

இப் பூங்காவிற்கு அண்னமயில் உலர்ந்த கலனவயுனடய பசுனமயான காடுகள் இனத்திற்குச் 

தசர்ந்த காடுகனளக் காை முடிகின்றது. தாவர மற்றும் வாழிட வனககாகக் கீழ் வளாிகளுடன் 

கூடிய சிறிய தாவரங்களுடனான மனலகளில் உள்ள காடுகள், ெடுெினலனமயாகக் 

காைப்படும் இரண்டாம் ெினலக் காடுகள், முட்புதர்க் காடுகள், னகவிடப்பட்ட தசனனப் 

பயிர்ச் நசய்னக ெிலங்கள், புல் ெிலங்கள் மற்றும் ஈர ெிலங்கள் என்பவற்றுடன் நவப்ப மண்டல 

உலர் கலந்த பசுனமயான காடுகனளயும் காை முடிகின்றது. தமலும் வன பாதுகாப்புத் தினை

க்களத்தினால் பயிாிடப்படுகின்ற ததக்கு மற்றும் யூகலிப்டஸ் நசய்னகயும், அம்பகஸ்நவவ 

மற்றும் கெடிநவமுல்ல தபான்ற பிரததசங்களில் உள்ளன. 

 

தாவர வனககனளப் பற்றிக் கவனிக்கும் தபாது பானல,  முதினர, காட்டு நொச்சி, 

பதுரன்நகாலி, சாவண்டனல மரம், வீனர தபான்ற பல தாவரங்கனளயும் அதிகமாகக் 

காைலாம். வரண்ட வலயதடதின் காடுகளில் காைக் கூடிய மூங்கிலிாிசி, காட்டு ஈச்னச, 

கினியா புல் தபான்ற பல்தவறு புல் வனககளும் னகவிடப்படும் தசனன மற்றும் பற்னறக் 

காடுகளில் மருக்கனர, ஆனல வனககள், ெீல எருக்கு தபான்ற விதசட இனங்கனளயும் கண்டு 

நகாள்ள முடிகின்றது.  
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ததசிய பூங்காவிலுள்ள தாவரங்களின் இவ்வாறான பல்வனகனமயினால் இங்கு வாழும் 

விலங்குகளுக்கு உைவு, ெிழல் மற்றும் பாதுகாப்பு என்பன குனறவின்றிக் கினடக்கின்றன. 

தகானட காலத்தின் நதாடக்கத்துடன் மின்தனாிய ெீர்த்ததக்கத்தின் ெீர் மட்டம் வினரவாகக் 

குனறவனடவதனால் குளத்தினன அண்டியுள்ள கனரயில் வளரும் புட்கள், புதர்கள் மற்றும் 

தாவரங்கள் என்பவற்றினால் சுற்றியுள்ள காட்டிலிருந்து 

பல்தவறு காட்டு விலங்குகள் தமது உைவு மற்றும் ெீனரத் 

ததடி இங்கு வருகின்றன. கடுனமயான வறட்சி 

அதிகாிப்பதுடன ஓகஸ்ட் – நசப்நடம்பர் மாதங்களில் 

வஸ்கமுவ, மாதுறு ஓயா, தசாமாவதிய தபான்ற 

நவவ்தவறான பகுதிகளில் இருந்து வருகின்ற யானனக் 

கூட்டங்கள் ஏாினயச் சுற்றியிருப்பது மானலயில் கண்டு 

நகாள்ள முடியுமான நபாதுவான காட்சியாகும்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

காட்டு யானனகள் ஒதர முனறயில் சுமார் 500 னயக் 

காை முடிகின்ற இவ்வாிய சந்தர்ப்பத்னதக் காண்பதற்கு 

உள்ளூர் மற்றும் நவளிொட்டு சுற்றுச் சூழல் 

ஆர்வலர்கள் அதிகமாதனார் இங்கு வருனக 

தருகின்றனம விதசட  அம்சமாகும். கவுடுள்ள மற்றும் 

வஸ்கமுவ பூங்காக்களுடன் நதாடர்புபடும் 

யானனகளின் ெனடபானதயின் ஒரு பகுதியாக 

மின்தனாிய ததசிய பூங்கா காைப்படுகின்றது. . 
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மின்தனாிய பூங்காவிற்கு அண்னமயில் பாலூட்டி இனங்கள் 24 உம், பறனவயினங்கள் 160 

உம், ஊர்வன வனககள் 25 உம், மீனினங்கள் 26 உம், வண்ைத்துப் பூச்சியினங்கள் சுமார் 75 

உம் அனடயாளம் காைப்பட்டுள்ளன. இங்கு வாழ்கின்ற வன விலங்கினங்களாக காட்டு 

யானனகள், குரங்குகள், நசங்குரங்குகள், மனரகள், புள்ளி மான்கள் தபான்ற தாவர 

உண்ைிகளும், புலிகள் மற்றும் கரடிகள் தபான்ற மாமிச உண்ைிகளும் அதிகமாக 

வாழ்கின்றன.  

 

 

 

 

 

 

இந்தியன் தராலர்  (Coracias benghalensis) 

 

மின்தனாிய ெீர்த்ததக்கம் மற்றும் அதற்கு அண்னமயில் உள்ள ஈரெில சூழல் அனமப்பு 

தபான்தற புலம்நபயர் பறனவகளும் ெடமாடுவததாடு ெீர்க்காகம், சாம்பல் ொனர, மஞ்சல் 

மூக்கு ொனர, நபாிய நவள்னள ொனர தபான்ற உள்ொட்டுப் பறனவகனளயும், இலங்னகக்கு 

உாித்தான காட்டுக்தகாழி, இலங்னக நதாங்கும் கிளி, பழுப்புத் தனலச் சிலம்பன், இலங்னக 

சாம்பல் இருவாய்ச்சி, கிாிம்ஸன் ப்நரன்டட் குக்குறுவான், நசந்நதாண்னடச் சின்னான் 

என்பனவற்னறயும் கண்டு நகாள்ள முடிகின்றது. பூங்காவில் வாழ்கின்ற ஊர்வன வனககளில் 

சிவப்பு உதட்டுப் பல்லி, அரனை, சதுப்பு  ெில முதனல, மனலப் பாம்பு, உடும்பு, ெீர் உடும்பு 

என்பன பிரதானமானனவயாகும். வண்ைத்துப் பூச்சியினங்கள் பலவற்னறயும் இங்கு காைக் 

கூடியதாய் உள்ளது.  
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மகாதசனன் மன்னாினால் ெிர்மாைிக்கப்பட்ட பாாியெீர்த்ததக்கங்கள் 16 இல் மிகப் நபாிய 

ெீர்த்ததக்கம் மின்தனாிய ெீர்த்ததக்கம் என்பததாடு மகாதசன மன்னர் இறந்து அவருக்காக 

அர்ப்பைிக்கப்பட்ட ஒரு ததவாலயநமான்று இன்னும் மின்தனாிய தவல்ல இல் 

காைப்படுவதுடன் மன்னர் மின்தனாிய கடவுளாக இன்றும் தபாற்றப்படுகிறார்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

     ரம்பவில சுற்றுலா விடுதி  

 

மின்தனாிய ததசிய பூங்காவிற்கு வருனக தரும் தபாது நகாழும்பிலிருந்து ெபரை ஊடாக 

நபாலன்னறுனவ வழியில் 182  கிதலா மீற்றர் தூரத்தில் அம்பகஸ்நவவ அனமந்துள்ள 

பூங்காவின் தனலனம அலுவலகத்னத நெருங்க முடியும்.  நபாலன்னறுனவயிலிருந்து 36 

கிதலா மீற்றர் தூரத்தில் அனமந்துள்ள இப்பூங்கா நுனழவாயில் அலுவலகம் மூலம் அனுமதிப் 

பத்திரம் விெிதயாகிக்கப்படும். சுற்றுலாப் பயைிகளிக் தங்குமிட வசதிக்காக ரம்பவில 

சுற்றுலா விடுதி அனமக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அதனன ஒதுக்கிக் நகாள்வது நகாழும்பில் அனம

ந்துள்ள வனஜீவராசிகள் பாதுகாப்புத் திைனககளத்தின் பிரதான அலுவலகத்தின் மூலம் 

ெனடநபறுகிறது.  
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வஸ்கமுவ ததசிய பூங்கா 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 அனுபவம்  - தவட்னடக்காரர்கள் முகத்துக்கு முகம் 

 அனுபவத்னத உைர்ந்த வனவிலங்கு அதிகாாி 

அவர்கள்- திலிப் டிலந்த சமரொயக்க 

 வஸ்கமுவ ததசிய  பூங்காவின் விபரம் 

 

06 
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தவட்னடக்காரர்கள் முகத்துக்கு முகம் 

 

இந்ெிகழ்வு 2017 ம் ஆண்டு ஜனவாி மாதம் 17 ஆம் திகதி இடம்நபற்றது. அப்தபாது ொன் 

வஸ்கமுவ பூங்காப் நபாறுப்பாளராகக் கடனமயாற்றதனன்.அப்தபாது ொன் வனஜீவராசிகள் 

தினைக்களத்தில தசனவக்கு இனைந்து மூன்று வருடங்கள். 

வனஜீவராசிகள் தினைக்களத்தில் தசனவயாற்றும் தபாது ஒவ்நவாரு முனறயிலும் அடிக்கடி 

எமக்கு உளவு கினடக்கும். மரம் நவட்டுதல், மிருகங்கனள தவட்னடயாடுதல், மாைிக்கம் 

அகழ்தல் என்பனஉளவுகளுக்குள் முக்கியமானனவ. இத்தினத்தில் ஸங்ஸ்தாபிடிய  எனும் 

பிரததசத்துக்குச் சில ெபர்கள் தவட்னடயாட வந்ததாக எமக்குத் தகவல் கினடத்தது. 

‘ஸங்ஸ்தாபிடிய’ வஸ்கமுவ உள்தளயுள்ள பிரததசநமான்றாகும்இவ்வாறான தெரத்தில் 

மிருகங்கனள தவட்னடயாடுவதனன மிக வினரவாக ொம் தடுக்க தவண்டும். இல்லாவிட்டால் 

பல்தவறு வனகயான விலங்குகனள நகானல நசய்ய முடியும். அதனால் வினரவாக எமது 

குழுவினரும் அவ்விடத்துக்குச் நசல்ல ஆயத்தமாதனாம். என்னுடன் வன விலங்கு வன 

பாதுகாப்பு அதிகாாி சிந்தன பண்டார, வன விலங்கு காவலர் சந்திரலால் பண்டார, கள 

உதவியாளர் சாலிய பண்டார, கள உதவியாளர் சந்த சிாியானந்த தபான்தறாரும் 

இக்குழுவில் இனைந்தனர். ொம் வஸ்கமுவ பிரதான அலுவலகத்திலிருந்து ஸங்ஸ்தாபிடிய 

பிரததசத்திற்கு வாகனத்தில் நசன்தறாம்.இது தபான்ற சுற்றி வனளப்பின் தபாது 

தாக்குதல்கள் இடம்நபற முடியும் என்பதனால் ொம் நசல்லும் தபாது ஆயுதங்கனளயும் 

எடுத்துச் நசல்தவாம். 

அன்று ொம் பிரதான அலுவலகத்திலிருந்து நவளிதயறும் தபாது மானல ஆறு மைி 

ொற்பத்னதந்து தபால் இருக்கும். அப்பகுதி காடாகக் காைப்பட்டது. இருள் கூடிக் நகாண்தட 

இருந்தது. பல தவட்னடக்காரர்கள் வருவதனன ொம் கண்தடாம். அங்தக அவர்கள் ஐவர் 

இருப்பது தபால் நதன்பட்டது. அவர்கள் ொம் காத்திருந்த பக்கத்திற்கு வந்து 

நகாண்டிருந்தனர். அவர்களின் னகயில் இரண்டு துப்பாக்கிகளும் மின்சூள் தபான்ற 

உபகரைங்களும் இருப்பதாகத் நதன்பட்டது. 

சாதாரைமாக வனஜீவராசிகள் தினைக்களத்தினால் சுற்றிவனளப்பு நசய்யும் தபாது 

தவட்னடக்காரர்கள் பயப்படுவர். தயக்கமின்றி உடனடியாக அடிபைிவர். 
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அன்று ொம் ஒதரயடியாக முன்னால் பாய்ந்து “ொம் வனஜீவராசிகள் தினைக்களத்தினர், 

ெில்லுங்கள்” என அவர்களுக்குக் கட்டனளயிட்தடாம். அடிபைிவதற்குப் பதிலாக அவசரமாக 

அவர்கள் எமது பக்கத்திற்கு நவடி னவத்தனர். அது எதிர்பாராத சம்பவநமான்றாகும். எமது 

உயிர் ஆபத்திலுள்ளது என்று எமக்குத் நதாிந்தது. 

அதனுடதன எமது பக்கத்திலிருந்தும் தவட்னடக்காரர்களுக்கு நவடி னவத்தனர். ஒரு 

தவட்னடக்காரருக்கு நவடி தாக்கியது. தனலக்கு துப்பாக்கிச் சூடு பட்டது தபால் 

நதன்பட்டது. நவடி தாக்கியதுடன் இரு புறமிருந்தும் துப்பாக்கிச் சூடு னவப்பது 

ெிறுத்தப்பட்டது. துப்பாக்கிச் சூடு தாக்கிய ெபருக்கு வருத்தம் தபால் 

நதன்பட்டது.ஏனனய    தவட்னடக்காரர்கனளக் னகது நசய்து துப்பாக்கிச் சூடு 

தாக்கியவனர  அண்னமயிலிருந்த னவத்தியசானலக்குக் நகாண்டு நசன்றனர். 

னவத்தியசானலயில் வினரவாக இரவு சுமார் எட்டு மைி முப்பது ெிமிடமளவில் அவர் இறந்து 

விட்டார்.இத்தருைத்தில் துப்பாக்கிச் சூடு தாக்கி ொமும் காயப்படுவதற்கு இறப்பதற்கு 

இடமிருந்தது. 

இந்ெிகழ்வு நதாடர்பாக வனஜீவராசிகள் தினைக்களத்தினால் வழக்குத் 

நதாடரப்பட்டுள்ளது. தற்தபாது அவ்வழக்கு விசாரனைக்குட்படுத்தப்படுகின்றது. 

(வழக்குத் நதாடரப்பட்டுள்ள சம்பநமான்றாகியனமயால் நவடி  னவப்பது பற்றிய 

சுருக்கமான விளக்கம் குறிப்பிடப்படவில்னல) 
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திலிப் டிலந்த சமரொயக்க 

திரு.திலிப் டிலந்த சமரொயக்க அவர்கள் குமை ததசிய பூங்காவில் பூங்காப் 

நபாறுப்பாளராக தற்தபாது கடனமயாற்றுகிறார். அவர் இலங்னகயில் பல்தவறு ததசிய 

பூங்காக்களில் தசனவ நசய்துள்ளார். யால, உடவளனவ, லுணுகம்நவநெர, வஸ்கமுவ, 

பிரதான அலுவலகத்தில் சட்டப் பிாிவு, வளனவ இடது கனர (Walawa left bank) எனும் 

தசனவ ெினலயம் அவர்  தசனவநசய்துள்ள பல தசனவத் தளங்களுள் சிலவாகும். 

திலிப்சமரொயக்க அவர்கள் இரு மகன்களின் அன்புத் தந்னதயாவார். நொரை நவல்ல 

பிடியவில் வசித்து வருகிறார். 
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வஸ்கமுவ ததசிய பூங்கா 

 

 

நபாலன்னறுனவ மற்றும் மாத்தனள மாவட்டங்களுக்கு உாித்தாக அனமந்துள்ள வஸ்கமுவ 

ததசிய பூங்கா இலங்னகயில் வடதமல் மற்றும் மத்திய மாகாைங்களில் வியாபித்துள்ளது. 

வனஜீவராசிகள் வனககள் 300  க்கு அண்மித்த எண்ைிக்னககளுக்கு வாழிடத்னத 

வழங்குகின்ற இத்ததசிய பூங்கா கிழக்கு எல்னல மகாவலி கங்னகயினாலும்,தமற்கிலிருந்து 

வடக்கு வனர கழு மற்றும் அம்பன் எனும் கங்னககளினாலும் எல்னலகளாகக் நகாண்டுள்ளது. 

1977 ஆம் ஆண்டு துாித மகாவலி தயாசனனத் திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட தபாது காடுகள் 

மற்றும் வன விலங்குகளின் இயற்னக வாழிடங்கள் நபருமளவு அழிக்கப்பட்டன. அவ்வாதற 

மகாவலி அபிவிருத்தி நசயற்றிட்டத்தில் இடம்நபயர்ந்த வன விலங்குகளின் பாதுகாப்பு 

மற்றும் அனடக்கலம் வழங்குவதற்காக அச்நசயற்றிட்டத்தின் கீழ் 1984 இல் 

பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட ததசிய பூங்காக்கள் ொன்கில் வஸ்கமுவ ததசிய பூங்காவும் ஒன்றாகும். 

மாதுறு ஓயா,தசாமாவதிய மற்றும் மின்தனாிய ததசிய பூங்கா அவ்வாறு 

பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட ஏனனய ததசிய பூங்காக்களாகும்.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

வஸ்கமுவ பிரதான நுனழவாயில்  
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வஸ்கமுவ ததசிய பூங்கா 1984 ஆகஸ்ட் மாதம் 7 ஆம் திகதி பிரகடனப்படுத்தப்பட்டததாடு 

இதன் பரப்பளவு 37,062.9 நெக்டயாருக்கு அண்மித்ததாகும்.நகாழும்பிலிருந்து 225 

கிதலாமீற்றர் தூரத்தில் அனமந்துள்ள இத்ததசிய பூங்கா சூழல் மற்றும் விலங்கு 

பல்வனகனமயினனக் நகாண்ட ஓர் அழகான ததசிய பூங்காவாகும். 

ெீர்வளம் குனறயாது கினடக்கும் வஸ்கமுவ ததசிய பூங்காவிற்குள் கி.பி.1153 – 1186 

இல்முதலாம் பராக்கிரமபாகு மன்னாின் ஆட்சிக் காலத்தில் ெிர்மாைிக்கப்பட்டதாகக் 

கருதப்படும் காலிங்க தயாத கால்வாய், மாலகமுவ, வில்மிடிய, தாஸ்நதாட தபான்ற 

கால்வாய்களின் பானதயில் இடிபாடுகனளயும் இன்னும் கண்டு நகாள்ள முடிவதுடன் 

துட்டனகமுனு மன்னருக்கும் எல்லால மன்னருக்கும் இனடயில் இடம்நபற்ற தபாாின் தபாது 

முகாமிட்டதாகக் கைிக்கப்படும் தபார்க்களம், அப்தபார் சாசனத்தின் எதிர்கால 

ெடவடிக்னககளுக்குத் தனடயாக அனமயும் என சந்ததகித்த ஞானமனடந்த பிக்குகள் அனதத் 

தடுப்பதற்கு உருவாக்கப்பட்ட மனலயான ரகனன்நமவூ கந்தவும்  வஸ்கமுவ ததசிய 

பூங்காவிற்குள் அனமந்துள்ளது. சுமார் 1800 வருடங்கள் பழனம வாய்ந்த புத்த நபருமானின் 

உருவச் சினலநயான்று,  பனழய கற்றூண்கள் பலவும் காைப்படுவதுடன் இப்பூங்கா பிரசித்தி 

நபற்ற கலாச்சாரத் தளமாகவும் கருதப்படுகின்றது. 

காலெினலயில் வறண்ட மற்றும் இனடெினல வலயத்திற்கு உாியதாக உள்ளததாடு 

நபரும்பாலும் ஒக்தடாபர்- நபப்ரவாி மாதங்களில் வடகிழக்கு பருவ மனழயின் 

தாக்கம்காைப்படுகிறது. மார்ச்- தம மாதங்களில் பருவ மனழ கினடப்பதுடன், மனழ 

குனறவாகக் கினடக்கும் காலங்கள் சுற்றுலாவிற்கு உகந்த காலமாகும். வருடாந்த மனழவீழ்ச்சி 

வடக்கில் 1750 மில்லிமீற்றாிலிருந்து நதற்தக 2250 மில்லிமீற்றர் வனர உயர்ந்து நசல்வததாடு 

சாதாரை வருடாந்த நவப்பெினல சுமார் 27 பானக நசல்ஸியஸ் ஆக இருப்பதுடன் வருடாந்தம் 

முழுவதும் சிறு மாற்றமும் ெிகழ்கின்றது. நதன்தமற்கு பருவ மனழ காலத்தில் தம- ஆகஸ்ட்) 

மாதங்களில் காற்றின் தவகம் அதிகமாகவும் வறண்டதாகவும், வடகிழக்கு பருவக் காற்று 

குனறவாகவும் ஈரப்பதமாகவும் இருப்பதனனக் காை முடிகின்றது. 

.மகாவலி கங்னக, அம்பன் கங்னக மற்றும் களு கங்னக ஆகிய மூன்று வடிகால் படுக்னககள் 

இப்பூங்காவினுக் அனமந்திருப்பதுடன் தமலும் கராபன கால்வாய், கிருதள எல,நவந்திதக எல, 

பலுகக எல, மிதிரதன எல, ெவகக எல, வஸ்கமுவ ஓயா தபான்ற ெீதரானடகளாலும் ெீர் 

வளத்னதப் நபற்றுக் நகாள்கிறது. 
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சாதாரைமாக கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் 470 மீற்றர் உயர்வான கண்கவர் நவள்னள 

மனலயுடன் நதாடர்புனடயதாகப் பாய்கின்ற ஆறுகள் மற்றும் ெீதரானடகள் பூங்காவிற்கு 

ெீனர வழங்குகின்றன. பூங்காவின் உயர் ெீதரந்துப் பிரததசங்களில் சிவப்பு ெிறத்திற்கு 

சார்ந்த கபில ெிற தனரநயான்று இருப்பது  தபான்தற தசறு ெினறந்த மண்னையும் 

நகாண்டுள்ளததாடு,நகாண்டனலட், திருவானன மற்றும் கிாிகருவ தபான்று கனிய 

வளங்கனளயும் நகாண்டுள்ளது. ததசிய பூங்காவில் உயர்ந்த உயர் பல்வனகனமக்கான 

காரைம், பூங்காவானது ொலா புறங்களாலும் பாய்கின்ற ஆறுகளினனக் நகாண்ட 

காரைத்தினால் மண்ைின் நசழிப்பு மற்றும் பன்முகத்தன்னம அதிகாித்துச் 

நசல்கின்றனமயாகும்.  

 

வஸ்கமுனவயில் காடுகளில், இலங்னகயின் வறண்ட வலயத்தில் பசுனமயான காடுகனளப் 

பிரதிெிதித்துவப்படுத்துகின்றததாடு, இப்பூங்காவினுள் முதன்னமக் காடுகள், இரண்டாம் 

ெினலக் காடுகள், ெதிக்காடுகள், புல்நவளிகள், முட்புதர்கள் மற்றும் பானறப் பகுதிகனளயும் 

நகாண்ட இலங்னகயின் பாதுகாப்புப் பிரததசங்களில் உயர் உயிர்ப் பல்வனகனமனயக் 

காட்சிப்படுத்துகின்ற பூங்காவாகும். பூங்காவில் தாவர வனககள் 150 க்கும் கூடிய அளவில் 

பதிவாகியுள்ளததாடு,ெீர்ச் நசடியான கிாிப்டதகாாின் வல்தகாி மற்றும் முன்தரானியா 

பியுமிலா எனும் நபாருளாதார மதிப்பு மிக்க அாிய இரண்டு தாவர வனககள் ஆகும். காடுகள் 

அடுக்குகள் பலவற்னற உள்ளடக்கிய காடுகளில் உயர் அடுக்கு தாவரமாக முதினர, பானல, 

நவண்ைங்கு, கருங்காலி, காட்டு நொச்சி, வீனர, சமுனள தபான்ற தாவரங்களும் புதர்க் 

காடுகளுக்கு அருகில் விளா, ரது வா,நவட்புலா தபான்ற ஏனனய அடுக்குகளின் 

தாவரங்களும் காைப்படுகின்றன.  

 

ெீர் மற்றும் ெீதரந்துப் பகுதிகளுடன் கூடிய காடுகள் நபருமளவு விலங்கு வனககளுக்கு 

உதவுவதுடன் வஸ்கமுவ பூங்காவின் உாினமயாளர்களாக பாலூட்டி வனககள் 23 உம், 

பறனவயினங்கள் 149 உம்,ஈரூடக உயிாினங்கள் 8 உம், ஊர்வன வனககள்17 உம், 

வண்ைத்துப் பூச்சியினங்கள் சுமார் 50 உம் வாழ்கின்றன.  

 

இங்கு பாலூட்டி வனககளில் விதசடமாக 2 வனககள் இலங்னகக்கு உாித்தாவததாடு, 6 

வனககள் அழிந்து நசல்லும் அச்சுறுத்தலுக்கும், பறனவ வனககள் 8 உம் உாித்தாக 

இருப்பதுடன், 9 வனககள் அழிவுறும் அச்சுறுத்தலுக்கும், ஊர்வன வனககளில் 5 உம் 

உாித்தாக இருப்பதுடன், 8 வனககள் அழிவுறும் அச்சுறுத்தனல எதிர்தொக்கியுள்ளன.  
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கரடிகனளப் பார்னவயிடுவதற்கான சிறந்த பூங்கா வஸ்கமுனவயாகும். 

 

ததசிய பூங்காவில் இலங்னக காட்டு யானனகள் கூட்டம் 150 ஆக ஆசிய யானனகள், 

மகாவலி கங்னகப் பகுதியில் உலாவுவதுடன் இவ்யானனகள் குளத்து யானனகள் எனவும் 

வழக்கில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன . 

 

 

 

 

 

 

 

பூங்காவில் அதிகளவில் காட்டு யானனகனளக்   கண்காைிக்க முடிகின்றது.  

 

இலங்னகக்கு உாித்தான மந்தி மற்றும் சிறு குரங்கு, ொிகள்,ததவாங்கு, காட்டுப் பன்றிகள், 

புற்றனரகனள தமய்ந்து உலாவித் திாிகின்ற காட்டு எருனமகள் மற்றும் புள்ளி மான்கள் 

அவற்றின் அவதானங்கள் நபாதுவாகக் காைப்படுவதுடன், அாிய வனகப் புலிகள் மற்றும் 

கரடிகள் என்பவற்னறயும் அாிதாகக் காை முடியும்.  

 

 

 

 

 

 

        புள்ளி மான்கள்  

           (Axis axis ceylonensis )                                     ததவாங்கு  

                                                                           (Loris lydekkerrianus ) 
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இலங்னகப் பறனவ இனங்களில் 143 இனன இப்பூங்காவினுள் கண்டு நகாள்ள முடியும். 

நசன்முகப் பூங்குயில், இலங்னகக் காட்டுக் தகாழி,  சிறுத்த நபரு ொனர, குக்குறுவான், 

தீக்காக்னக, சின்னக் காட்டுக் தகாழி,இலங்னக சாம்பல் இருவாய்ச்சிஎன்பன இவற்றுள் 

விதசடமானனவ.   

இலங்னக சாம்பல் இருவாய்ச்சி   

 

இலங்னகக்கு உாித்தான மற்றும் அழிவுறும் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகியிருக்கும் ஈரூடக 

விலங்கு வனககளாக இலங்னக மரத் தவனள, ஊர்வன வனகயான இலங்னக அரனை, 

ஓைான் வனகயான சிவப்பு உதட்டுப் பல்லி மற்றும் நபாிய காது இல்லாத பல்லி, பாம்பு 

வனகயான இலங்னக பறக்கும் பாம்பு என்பன வாழ்வதுடன் உடும்பு, சதுப்பு முதனல, ெீர் 

உடும்பு என்பனவும் இதில் அடங்கும். இங்கு காைப்படும் ெீர்த்ததக்கங்களுக்குாிய 

மீனினங்களாக கல் பாடியாவும், வண்ைத்துப் பூச்சிகள் பலவும் பூங்கானவ சுற்றிப் 

பறப்பதனனக் காை முடிவதுடன், வண்ைத்துப் பூச்சியினங்கள் 50 உம் கினடக்கப் 

நபற்றுள்ளன. 

தங்குமிட வசதிக்காகப் பூங்காவினுள் கந்துருபிடிய, வவுல்எதப மற்றும் மகாவலிதபான்ற 

(ெதிக்கு அருகில்) சுற்றுலா விடுதிகள் மூன்றும் ெதரமங் ெந்திய, மகாவலி 1,மகாவலி 

2,நமதபிடிய 1, நமதபிடிய 2,வவுல்எதப மற்றும் உல்பத் 7 என்னும் முகாம்களின் ெிலமும் 

பூங்காவிற்குள் அனமந்திருப்பதுடன் அவற்னற ஒதுக்குவதற்குக் நகாழும்பிலுள்ள 

வனஜீவராசிகள் பாதுகாப்புத் தினைக்களத்தின் பிரதான அலுவலகத்தினால் 

தமற்நகாள்ளப்படும். 

 

 

இந்தியன் தராலர்  (Coracias benghalensis ) 
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 மகாவலி விடுதி      வவுல்எதப விடுதி  

         

வஸ்கமுவ ததசிய பூங்காவின் வனரபடம் 

  



72 

 

 

மாதுறு ஓயா ததசிய பூங்கா 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 அனுபவம்  - ொம் ஏமாந்ததாம் 

 அனுபவத்னத உைர்ந்த வனவிலங்கு அதிகாாி 

அவர்கள்- புபுது ஸுரங்க ரத்ொயக்க  

 மாதுறு ஓயா ததசிய பூங்காவின் விபரம் 

07 
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ொம் ஏமாந்ததாம் 

எனக்கு 1998 ஆம் ஆண்டில்  வனவிலங்கு பாதுகாப்பு  இரண்டாம் தர அதிகாாியாக 

மாதுறு  ஓயா ததசிய பூங்காவிற்கு முதல் ெியமனம் கினடத்தது. மாதுறு  ஓயா பூங்காவின் 

தனலனமயகத்தில் தங்கக் கினடத்தது. 

அக்காலத்தில் பூங்காவின் நபாறுப்பாளராக ரஞ்சித் ஜயசிங்க அவர்கள் இருந்தார்கள். அவர் 

நதன்னாபிாிக்காவில் விதசட பயிற்சி நபற்ற அதிக அனுபவமுள்ள அதிகாாியாவார். தமலும் 

சுமார் ஐந்து காவலர்களும் அங்கிருந்தனர். ொன் அங்கு கடனமயாற்றச் நசன்று இரண்டு 

மூன்று மாதங்கள் நசல்லும் தபாது அதிகானல சுமார் ஆறு மைியளவில் வனவிலங்குக் 

காவலர் பீட்டர் சிங்தஞா தனலனமயகத்துக்கு வந்து பூங்காவின் பிரதான பானதக்கு 

அண்னமயில் யானனநயான்று இறந்திருப்பதாக எமக்குத் தகவல் தந்தார். 

 

அதன் பின்னர் பூங்காப் நபாறுப்பாளரான  ரஞ்சித் அவர்கள் அவ்விடத்துக்குச் நசல்ல 

ஆயத்தமானார். ொனும் விருப்பத்துடன் அப்பயைத்திற்கு ஆயத்தமாதனன். ரஞ்சித் 

அவர்களும் ொனும் பீட்டர் சிங்தஞாவும் கால்ெனட மூலதம நசல்வதற்கு நவளியாதனாம். 

பிரதான பானதயில் சுமார் மூன்று கிதலா மீற்றர் ெடந்து நசன்று கினள வீதிக்குத் திரும்பி 

பற்னறயுடனான காட்டுப் பகுதிக்குள் சுமார் இருநூறு மீற்றர் அளவிற்குச் நசன்தறாம்.  

காட்டிற்குள் ெிழலுடனான மரநமான்றின் கீழ் நகாழுத்த இளனமயான யானனநயான்று 

விழுந்து படுத்திருப்பதனன ொம் கண்தடாம்.  அதற்கு சுமார் 25 வயது தபால் இருக்கும் என   

ரஞ்சித் அவர்கள் கூறினார்கள். இப்பகுதியில் பற்னறக் காதட காைப்பட்டது.  

யானன இறந்திருப்பதனன அறிந்திருந்தனமயினால் அனதத் நதாட்டுத் தடவும் அளவிற்கு 

நெருங்கிதனாம். யானனயின் பின் பக்கத்தில் ொனும் ரஞ்சித் அவர்களும் ெின்றிருந்ததாம். 

பீட்டர் யானனயின் தும்பிக்னகயின் பக்கத்திற்குச் நசன்றார்.  

“இது இறந்து ஒரு ொனள அண்மித்துள்ளது, அதனால்தான் இந்தளவிற்கு வயிறு 

ெினறந்துள்ளது. இன்னும் சிறிது தெரத்தில் வயிறு நவடிக்கும்” என ரஞ்சித் அவர்கள் 

கூறினார்கள். அவர் நதாடர்ந்தும் யானனயின் ெினலனமனயப் பற்றி என்னிடம் கூறினார்.  

இதற்கினடயில் பீட்டர் யானனயின் முன்னால் நசன்று அதன் கானதப் பிடித்தார். அதனுடதன 

யானன கானத ஆட்டியது. சார் இது இறந்தில்னல என்று பீட்டர் கத்தினார். அதனுடதன 

ஒன்றும் ெடக்காதது தபான்று ஒதரயடியாக யானன எழும்பியது. என்ன ெடந்தது என்பதனனச் 

சாியாக ெினனத்துக் கூடப் பார்க்க முடியவில்னல.   
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ொம் மூவரும் மூன்று பக்கங்களுக்கு ஓடி விட்தடாம். பயத்தின் மிகுதியால் நசய்வதறியாது 

தடுமாறிதனாம். சுமார் அனர மைி தெரத்தின் பின்னர் சத்தமிட்டு கூச்சலிட்டுத்தான் ொம் 

ஓாிடத்திற்கு ஒன்று கூடி மீண்டும் வந்ததாம். 

யானனயின் வயிறு காற்றினால் ெிரம்மியிருக்கவில்னல. மாறாக அதன் வயிற்றில் உைவு 

ெினறந்திருந்தது. இந்த யானன முந்னதய ொள் இரவு அண்னமயிலுள்ள கனித்திகல எனும் 

கிராமத்திற்குள் புகுந்து வயல் ெிலங்களிலிருந்தவற்னற சாப்பிட்டு விட்டு மிகவும் 

நசளகாியமாக உறங்கிக் நகாண்டிருந்துள்ளது. 

இது எனது வாழ்வில், முதலாவது நதாழிலில், முதலாவதாகத் நதாழில் புாியும் இடத்தில், 

முதல் அனுபவம் ஆகும். அதன் தபாது என்னுடனய வயது பத்நதான்பது தபால் இருக்கும். 

இந்ெிகழ்னவ எனக்கு ஒரு தபாதும் மறக்க முடியாது. 
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புபுது ஸுரங்க ரத்ொயக்க அவர்கள் 

புபுது ஸுரங்க ரத்ொயக்க அவர்கள் தற்தபாது வில்பத்து ததசிய பூங்காவில் பூங்காப் 

நபாறுப்பாளராகக் கடனமயாற்றுகிறார். 09.11.1998 ஆம் திகதி வனவிலங்கு பாதுகாப்பு 

இரண்டாம் தர உத்திதயாகத்தராக தமது முதல் பதவியிதலதய மாதுறு ஓயா ததசிய 

பூங்காவிற்கு வந்த அவர் இதுவனர வஸ்கமுவ, உடவளனவ, குமை, யால மற்றும் 

வில்பத்து ஆகிய பூங்காக்களிலும் மற்றும் விக்தடாாியா, ரன்நதனிகல, ரன்நதம்நப 

தபான்ற சரைாலயங்களின் பிரதான தனலனமயகங்களிலும் தசனவயாற்றியுள்ளார். 

க.நபா.த உயர் தரத்தில் விஞ்ஞானப் பிாிவில் திறனமச் சித்தியுடன் சித்தியனடந்து 

தபாட்டிப் பாீட்னசநயான்றில் வனஜீவராசிகள் தினைக்களத்திற்கு வந்த அவர் 

அச்சந்தர்ப்பத்தில் ததர்ந்நதடுக்கப்பட்ட 24 தபர்களுள் உட்படுவதற்குப் பாக்கியம் 

நபற்றார். இதுவனரஸுரங்க ரத்ொயக்க அவர்கள் இந்தியாவில் வனஜீவராசிகள் 

முகானமத்துவப் பயிற்சிநயான்னறப் நபற்றுள்ளததாடு, இந்ததாதனசியா, மதலசியா, 

பிலிப்னபன்ஸ் தபான்ற ொடுகளிலும் பயிற்சி நபற்றுள்ளார். 

தற்காலத்தில் ஸுரங்க ரத்ொயக்க அவர்கள் மகள் ஒருவாின் அன்புத் தந்னதயாக 

இருப்பதுடன், கடுநவல, பியகம பிரததசத்தில் வசிக்கிறார். 



76 

 

மாதுறு ஓயா ததசிய பூங்கா 

 

துாித மகாவலி அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் கீழ் அபிவிருத்தி நசய்வதற்கு உட்பட்ட ெீர்த்ததக்கம் 

ஐந்தில் ெீதரந்துப் பிரததசங்கனள உள்ளடக்கி 1983 ெவம்பர் மாதம் 09 ஆம் திகதி 

இலங்னகயில் ஐந்தாவது ததசிய பூங்காவாக மாதுறு ஓயா ததசிய பூங்கா 

பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது. மாதுறு ஓயா, என்.டீ.தக, உல்ெிடிய, ரத்கித மற்றும் 

நென்னானிகல ெீர்த்ததக்கத்னத அபிவிருத்தி நசய்யும் தபாது இடம்நபயரும் வனவிலங்குச் 

சமூகத்திற்கு வாழ்விடங்கனள அளிப்பதற்கும் அந்த ெீர் ஆதாரங்களால் வளம் நபறும் 

ெீதரந்துப் பிரததசங்கனளப் பாதுகாத்தலும் மாதுறு ஓயா ததசிய பூங்கா உருவாவதற்கான 

பிரதான இலக்காகும்.  

 

 

 

 

 

 

 

      மாதுறு ஓயா ததசிய பூங்காவின் வனரபடம்  

மாதுறு ஓயா ததசிய பூங்காவின் ெிலம் 58850 நெக்டயார் பரப்பளனவக் நகாண்டது. 

வடதமல், கிழக்கு மற்றும் ஊவா மாகாைங்களுக்கு உாிய காட்டுப் பகுதி நபாலன்னறுனவ, 

அம்பானற மற்றும் பதுனள மாவட்டங்களுக்குள் அனமந்துள்ளது. முழு காட்டுப் பகுதியும் 

உலர் வலயத்துக்குள் பரந்துள்ளது. இப்பூங்கா நகாழும்பிலிருந்து 288 கிதலா மீற்றர் (179 

னமல்) வடகிழக்கில் அனமந்துள்ளது. மகாவலி அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் கீழ் உருவான 

ததசிய பூங்காவான வஸ்கமுவ, தசாமாவதிய, ஜலநகலும் ெிம்ன மற்றும் மாதுறு ஓயா 

என்பவற்றில் மாதுறு ஓயா ததசிய பூங்கா விதசடமானது.  
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மாதுறு ஓயா ததசிய பூங்காவின் இலக்னக நமன்தமலும் நதளிவுபடுத்துவதாயின் உள்ொட்டு 

இயற்னக வளங்கனளயும் சூழல் ெடவடிக்னககனளயும் பாதுகாப்பதுடன், பூங்காவினுள் ெீாின் 

தரத்தினனயும் ெீர்த்ததக்கங்களின் அளவினன உறுதிப்படுத்துவதும், சுற்றுச்சூழல் 

பயைத்திற்கான சந்தர்ப்பத்னத ஏற்படுத்திக் நகாடுப்பதும் பூங்காவின் புறத்திலுள்ள 

பிரததசங்களில் பிரததச மக்களுக்கு இலாபத்னத ஈட்டிக் நகாடுக்கும் தொக்குடன் இப்பூங்கா 

உருவாக்கப்பட்டது.  

மாதுறு ஓயா அனமந்திருப்பது மகாவலி கங்னகயின் ஓட்டத்திலிருந்து நவகு தூரத்திலாகும். 

மகாவலி ெீாினால் தபாசனை நபறும் இரட்னட சதகாதாிகளாக இனைந்துள்ள உல்ெிடிய 

மற்றும் ரத்கித என இரு  ெீர்த்ததக்கங்களும் இங்கு பிரதானமாக உள்ளன. மகாவலி ெீர் 

உல்ெிடிய ஓய ஊடாகப் பாய்ந்து உல்ெிடிய ெீர்த்ததக்கமும், உல்ெிடிய இரட்னட 

ெீர்த்ததக்கங்களான ரத்கித ெீர்த்ததக்கத்தின் முடிவு அனமக்கப்பட்டுள்ள 04 னமல் ெீளமான 

சுரங்கநமான்றினூடாக  மாதுறு ஓயா ெீர்த்ததக்கத்திற்கு ெீனரக் நகாண்டு நசல்கின்றது. 

ெீர்த்ததக்கத்தில் ததங்கும் ெீாின் நகாள்ளளவு 46 தகாடி கன மீற்றர் 70 லட்சம் தபால் 

இருக்கும்.  

 

 

 

 

 

மாதுறு ஓயா ெீர்த்ததக்கத்திற்கு ெீனரக்     நசாநராவ்வ  

நகாண்டு நசல்லும் சுரங்கநமான்று                    
 

அம்பானற மற்றும் பதுனள மாவட்டங்களுக்குப் தபான்தற நபாலன்னறுனவ மாவட்டத்தின் 

எல்னலயாக அனமந்துள்ள மாதுறு ஓயாததசிய பூங்கா வறண்ட வலயத்துக்கு உாித்த்தான 

ஒக்தடாபர், நபப்ரவாி மாதங்களில் வடகிழக்கு பருவக்காற்று மனழ மூலம் மார்ச் – தம 

மாதங்களில் நதன்கிழக்கு ெீண்ட பருவ மனழ மூலம் தபாசனைனயப் நபறுவதுடன், 

சாதாரை மனழவீழ்ச்சி சுமார் 2000 மில்லி மீற்றர் ஆவததாடு, சாதாரை நவப்பெினல 27 

பானக நசன்றிகிதரட்னடயும் உனடய பிரததசமாகும். இங்கு பிரதான ெிலப்பரப்பு 

அம்சஙகளாக பூங்காவின் நதன்தமற்குப் பகுதியில் 8 கிதலா மீற்றர் (5.0 னமல்) ஆக ெீண்ட 

பானற மனலகள் காைப்படுகின்றன.  
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நசம்மண்னை முதன்னமயாகக் நகாண்டுள்ளதுடன் பூங்கா முழுவதும் ஒதர மாதிாியாகப் 

பரந்து காைப்படுவதில்னல என்பதுடன் காபன் திரவியங்கனளக் நகாண்ட இங்குள்ள மண் 

வினரவாக உலர்வதற்கு உட்படுகின்றது. கவல ஏாி பிரததசத்தில் காைப்படும்நவந்ெீர்க் 

குமிழிகள் சுற்றுலாப் பயைிகளின் மனனதக் கவரும் இடநமான்றாகும் என்பதனனக் 

குறிப்பிட முடியும்.. 

மாதுறு ஓயா அனமந்திருப்பது இயற்னகயானதும் மானிட தபான்ற சிக்கலான பக்கங்களின் 

சூழல் அனமப்பாகக் கசாைப்படுவதுடன் அவ்வாறான பாாிய பிரததசம் சிறு அலகுகளுக்கு 

அல்லது முகானமத்துவ வலயங்களாகப் பிாிப்பது அத்தியாவசியமானதாகும். 

அந்த சகலனவயும் அங்கு ெிர்வாகம், முகானமத்துவம் மற்றும் பாவனன முனறக்தகற்ப 

தவறுபடுகின்றன. அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ள மனித ெடவடிக்னககள் ஒரு வலயத்திலிருந்து 

இன்நனாரு வலயத்திற்கு கவனிக்கப்படக் கூடியவாறு தவறுபட முடியும். ெிர்வாகத்தின் 

இலகுக்காக, மாதுறு ஓயா கீழ்வரும் முகானமத்துவ வலயங்களாகப் பிாிக்கப்பட்டுள்ளன. 

அனவ, 

1) இயற்னக வலயம் 

2) கலாச்சார வளங்கள் வலயம் 

3) அபிவிருத்தி வலயம் 

4) காட்டு தாழ்வாரம் ெனடபானத அல்லது இயற்னக பாதுகாக்கப்பட்ட பிரததசம் 

5) தூண்டல் வலயம் என்பனவாகும். 

 

பிரபல்யமானதும் புராதன ஆவைங்களின்படி இப்பிரததசம் மிக முந்னதய வரலாற்றிலிருந்தத 

பாதுகாக்கப்பட்ட காடாக அனடயாளப்படுத்துவதற்கான காட்டு ெிலமாகும். 

மகாவம்சத்தின்படி கி.பி. 273 இல் மகாதசன மன்னனாலும் கி.பி. 1055 – கி.பி. 1110 வனர 

ஆட்சி நசய்த 1ஆம் விஜயபாகு மன்னனதும் குனறயாத பராமாிப்பு மாதுறு ஓயாவிற்கும் 

கினடத்துள்ளதாகக் குறிப்பிப்பட்டுள்ளது. பண்னடய மொதாரகல்ல என்று அனழக்கப்பட்ட  

இப்பிரததசம் பிற்காலத்தில் நெல நமாழிக்கு ஏற்ப மாதுறு ஓயா என்னும் நபயாில் 

அனடயாளப்படுத்தப்பட்டது. மாதுறு ஓயா ெீர்த்ததக்கத்தின் பின்புறத்தில் அனமந்ெதுள்ள 

புராதன சதுப்பு ெிலம் பண்னடய வாபி நதாழிநுட்ப அறிவிற்கான நமௌனமான 

சாட்சிநயான்றுக்கு சமமானதாகும்.  
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அவ்வாதற தற்தபாது இலங்னகயில் வாழும் பழங்கால தவடர் மக்கள் மாதுறு ஓயா ததசிய 

பூங்காவிற்கு அருகில் வசிப்பதுடன் அவர்களுக்கும் ததசிய பூங்காவிற்கும் இனடயில் 

ெல்லிைக்கமும் காைப்படுகின்றது.  

 

 

 

    

 

மாதுறு ஓயா ததசிய பூங்கானவச் சுற்றி வாழ்கின்ற தவடர்களின் கிளிதராரக ெடனத்தின் 
சந்தர்ப்பநமான்று 

இப்பிரததசத்தின் பிரதான சூழல் அனமப்பாக நவப்ப மண்டல உலர்ந்த கலப்பு பசுனமயான 

காடுகளாகும். மகாவலியிலிருந்து நதானலவில் அனமந்துள்ள மாதுறு ஓயா தனக்தக 

உாித்தான அழனகக் நகாண்டுள்ள கானகமாகக் குறிப்பிட முடியும்.  ெீர்த்ததக்கத்னதச் சுற்றி 

மரங்கனளயுனடய பல தாவரங்கனளக் காை முடியும். உலர் வலயக் காடுகளாக வீனர, 

பானல, முதினர, நவண்ைங்கு என்பன முதன்னம வாய்ந்தனவ. எனினும் ெீர்ெினலகளுக்கு 

அருகில் ெதியின் அம்சங்கனளக் நகாண்ட நவண்மருது, பத்திாி, இலுப்னப தபான்ற 

தாவரங்களும், ஈரமான மற்றும் உலர்ந்த சூடான பானறகளுடன் கித்துள், ொகமரம் தபான்ற 

இரண்டாம ெினலக் காடு மற்றும் பானறகள் ெினறந்த முட் பற்னறகனளக் நகாண்ட 

புல்நவளிகனளயும் காைலாம்.  
 

கம்பீரமான யானனகளின் பரம்பனர முதல் சிறிய எறும்பு வனர வறண்ட மண்டலத்தில் 

மாதுறு ஓயாவில் பல வனகயான விலங்குகள் காைப்படுகின்றன. இலங்னகக்கு உாித்தான 

ஓர் அாிய பறனவயாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள நசம்முகப் பூங்குயிலுக்கு மாதுறு ஓயா 

உணுகிாிகலனயச் சுற்றியுள்ள காடு ெடமாடுவதற்கு ஒரு சிறந்த இடமாகும்.  

 

 

 

 

 

 

   நசம்முகப் பூங்குயில் ( Phaenicophaeus pyrrhocephalus ) 
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தயாத அலிபனாவ என்பது சுற்றுலாக் கவர்ச்சினய நவற்றி நகாண்ட ஓர் இடமாகும். 

அவ்வாறான அவ்விடத்தில் காைப்படும் இரண்டுஆலமரங்களுக்கினடயில் காட்டு 

யானனகள் எப்தபாதும் பயைிப்பதும் நவளிப்புற முனனகளில் அாிப்பு காரைமாக சீப்பின் 

பற்கள் தபான்ற அதற்குச் சமமான ஏராளமான ஆலமர விழுதுகள் ஒரு தகாட்டில் 

அனமந்திருப்பது ஒரு நபாிய சீப்னப ெினனவூட்டுகிதாக உள்ளது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  சீப்பின் பற்கள் தபான்று அனமந்துள்ள ஆலமர விழுதுகள்  

 

பாலூட்டி இனங்கள், ஊர்வன வனககள், ஈரூடக வாழிகள், வண்ைத்துப் பூச்சியினங்கள் 

மற்றும்பூச்சிகளின் பன்முகத் தன்னமயும் சிறந்த சிறந்த முனறயில் பரந்திருப்பதனனக் காை 

முடிகின்றது. அச்சுறுத்துக்கு உள்ளாகியுள்ள பாலூட்டி இனங்கள், ஊர்வன மற்றும் 

மீனினங்கள் பூங்காவில் பரவலாகக் காைப்படுகின்றன. அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகியுள்ள 

விலங்கினக் குழுவாக யானன, சிறுத்னத, நசம்முகப் பூங்குயில், ெீர் உடும்பு, சதுப்பு ெில 

முதனல, மனலப்பாம்பு என்பனவாகும். தமலும் சிறுத்த நபருொனர, நவண்கழுத்து ொனர, 

நசம்பருந்து, மஞ்சள் மூக்கு ொனர, மலபார் சாம்பல் இருவாச்சி என்னும் பறனவகளும் மனர, 

நபான்னிறக் குள்ளொி, எருனம, இலங்னகப் புள்ளிமான், காட்டுப்பன்றி, முள்ளம்பன்றி, 

காட்டுப்பூனன, ெட்சத்திர ஆனம, ஓைான் வனககள், ெச்சுப் பாம்புகளாக ொகங்கள், புனடயன் 

பாம்பு வனககள் என்பனவும் இங்கு வாழ்கின்றன.  



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மஞ்சள் மூக்கு ொனர (Mycteria leucocephala)  காட்டுப்பன்றி (Sus scrofa) 

 

 

 

 

 

 

நசம்பருந்து (Haliastur indus )             சாம்பல் தனல மீன்பிடிக் கழுகு  

            (Ichthyophaga ichthyatus ) 

நகாழும்பிலிருந்து குருொகல், தம்புள்னள, ெபரனை, நபாலன்னறுனவ மற்றும் மனம்பிட்டியா 

ஊடாகப் பயைிப்பது எளிதானதும் மிக ெனடமுனறயானதுமான பானதயாகும். இத்ததசிய 

பூங்கானவ நபாலன்னறுனவ- மட்டக்களப்பு வழியாகவும், மெியங்கன- பதியதலாவ வழியாக 

இத்ததசிய பூங்காவிற்கு அண்மிக்க முடியும். 

அம்பானற, பதுனள மற்றும் நபாலன்னறுனவ ஆகிய பிரததசங்களில் பயைிக்கும் ஒருவருக்கு 

இலகுவாக அண்மித்து சுற்றுச் சூழல் அழனக அனுபவிக்க முடியுமான மதிப்பு மிக்க ஓர் ததசிய 

பூங்காவாகக் குறிப்பிடக்கூடிய மாதுறு ஓயா ததசிய பூங்காவில், தற்தபாது திட்டமிடப்பட்ட 

முனறயில் காலைித்துவத்திற்கு உள்ளாக்குவது அதிகாிப்பதனனக் காட்டுகிறது. இது 

பூங்காவிலுள்ள வனஜீவராசிகளுக்குக் குறிப்பிடத்தக்க தனடயாக இருந்து வருகிறது. மாதுறு ஓயா 

ெீர்த்ததக்கத்துக்கு முன்னால் அனமந்துள்ள எடரு எடமுல்லவில் இரண்டும் மற்றும் ஒரு விடுதியும் 

காைப்படுகின்றன. இயற்னகனய விரும்புபவர்களுக்காக உல்ெிடிய முகாம் தளத்னதப் நபற்றுக் 

நகாள்ள முடிவதுடன் பூங்காவின் நுனழவாயிலில் ென்கு பராமாிக்கப்படக் கூடிய 

அருங்காட்சியகமும் ஆகும்.  
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பூந்தல ததசிய பூங்கா  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 அனுபவம்  - பூந்தல பூங்காவில் மரைநமான்று 

 அனுபவத்னத உைர்ந்த வனவிலங்கு அதிகாாி அவர்கள்

- எம். ரத்னசிாி நபதரரா 

 பூந்தல ததசிய பூங்காவின் விபரம் 

08 
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பூந்தல பூங்காவில் மரைநமான்று 

இச்சம்பவம் 2004 அம் ஆண்டு இடம்நபற்றது தபால் எனக்கு ெினனவிருக்கின்றது. அதன் 

தபாது ொன்  கடனமக்கு வந்து இரண்டு வருடங்களாக இருந்தன. ொன் அப்தபாது பூந்தல 

ததசிய பூங்காவில் வனவிலங்கு நபாறுப்பதிகாாியாக இருந்ததன். அது என்னுனடய 

இரண்டாவது ெியமனமாகும். 

பூந்தல ததசிய பூங்கா சிறியது. எனினும் அனனத்துப் பிாிவுகளிலும் சூழல் ாீதியாக பூரைமான 

ஆய்வுகூடம் தபான்றிருந்தது. இவ்விடத்திற்கு பிற புலம்நபயர் பறனவகளும் வருகின்றன. 

பூந்தல பூங்காவின் ஒரு பக்கத்தில் கடலுக்கு எல்னலயாகக் காைப்படுகின்றது. அதனால் 

அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளான ஐந்து கடலானம இனங்கள் கடற்கனரக்கு வருகின்றன. 

அந்ெிய ஆக்கிரமிப்புத் தாவர இனங்களும் உள்ளன. இப்பூங்காவில் கடனம புாியும் தபாது 

இவ்விலங்குகள் மற்றும் தாவர இனங்கள் பற்றியும் தபான்தற அதனுடன் நதாடர்புனடய 

பாதுகாப்பு முகானமத்துவச் சட்டம் பற்றியும் சிறந்த அறிவனப நபற்றுக் நகாள்ள முடியும். 

வர்த்தமானி மூலம் வன ஒதுக்கமான பூங்காவாகப் பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட  பூந்தல 

பூங்காவிற்கு இனைந்தவாதற வில்நமன்ன சரைாலயமும் காைப்படுகின்றது. 

பூந்தல ததசிய பூங்காவில் தவட்னடயாடுதல் மிகவும் குனறவு . எனினும் 2004 ஆம் ஆண்டுல் 

ஒரு ெபர் எப்தபாதும் பூங்காவில் தவட்னடயாடுவதாக எமக்குத் தகவல் கினடத்திருந்தது. 

அதற்கு தமலதிகமாக அவர் வனவிலங்கு அதிகாருகளுக்குச் சவால் விடுவதாகவும் தகவல் 

கினடக்கப் நபற்றிருந்தது. 

 

இந்த சூழல் விதராதச் நசயனல ெிறுத்துவதற்குச் தசாதனன நசய்ய ொம் முடிவு நசய்ததாம். 

அதன்படி ஒரு ொள் இரவு எட்டு முப்பது மைியளவில் ொம் பூந்தல களப்பில் 

காவலில்  ஈடுபட்டிருந்ததாம். சுமார் ஒன்று அல்லது ஒன்றனர மைித்தியாலயங்கள் 

அவ்விடத்தில் தங்கியிருந்து தடயம் எதுவும் இல்லாததால் அங்கிருந்து நவளியாதனாம். எமது 

குழுவானது வன பாதுகாவலர் சமத் லக்ஷ்மன், வன விலங்கு நபாறுப்பதிகாாி ெிகால் 

ரத்னபால, வன விலங்கு நபாறுப்பதிகாாி னவ. டீ. கருைாரத்ன, வன விலங்கு பராமாிப்பாளர் 

எச். கருைாரத்ன அவர்களுடன் ொனும் உள்ளடங்கிதனன்.  



84 

ொம் அங்கிருந்து வருவதற்கு நவளியான தபாது இனைந்துள்ள வில்நமன்ன 

சரைாலயத்திலிருந்து நவடிப்புச் சத்தநமான்றுதகட்டது. ொம் உடதன பானதயின் 

மறுபக்கத்திற்குப் பாய்ந்து நவடி சத்தம் தகட்ட பக்கத்திற்கு நெருங்கிதனாம்.  எமது ெபர்கள் 

அங்கு நசலுல்லும் தபாது தெரம் சுமார் பத்து மைி தபால் இருக்கும். சுற்றிலும் இருளாகக் 

காைப்பட்டது.  பற்னறக் காநடான்றாகதவ இருந்தது. ொம் முன்தன நசல்லும் தபாது 

ஒதரயடியாக டிராக்டர்  ஒன்று இயங்கும் சத்தம் தகட்டது. டிராக்டாில் மின்விளக்கு ஒன்று 

திடீநரன எாிந்தது. ொம் இருந்த இடத்திதலதய அப்படிதய குனிந்து நகாண்தடாம். 

டிராக்டாின் என்ஜின் பகுதி மாத்திரம் எமக்கு  முன்னால் வருவது நதாிந்தது. இன்னும் 

பாிதசாதித்துப் பார்க்கும் தபாது டிராக்டர் நவளிச்சத்துக்கு முன்னால் ஒருவர் 

துப்பாக்கினயயும் னகயில் எடுத்துக் நகாண்டு சுற்றும் முற்றும் பார்த்தவாதற வந்து 

நகாண்டிருந்தார். அவர் தவட்னடக்கு வருவது நதாிந்தது. அவர் வாட்டசாட்டமான ெபர் 

தபான்று ததான்றியது.  

ொனும் காவலராமன கருைாரத்னவும் டிராக்டாின் பின்பக்கத்திற்குச் நசல்தவாம் என 

பின்பக்கத்திற்கு நமதுநமதுவாகச் நசன்தறாம். பின்புறமாகச் நசன்று துப்பாக்கினய 

இலகுவாக எடுப்பதற்கு முடியும் என்பதனாலும் பாதுகாப்பாக இருப்பதனாலும் ொம் 

அவ்வாறு நசன்தறாம். எவ்வாறாயினும் டிராக்டாின் முன்னால் நசல்லும் தபாது எமது 

ஏனனய ெபர்கள் அம்மனிதாின் முன்தன பாய்ந்து துப்பாக்கினய எடுப்பதற்கு முயற்சி 

நசய்தனர். அவனர ெிராயுதபாைியாக ஆக்குவதற்கு முயற்சித்ததாம். அந்தெரத்தில் 

துப்பாக்கினயக் நகாடுக்காது மற்றவர்களுடன் சண்னடயிடுவதனனக் கண்தடன்.  

 

சில வினாடிகளில் ‘பூம்’ என்று துப்பாக்கிநயான்றின் நவடி  சத்தம் தகட்டது. எனது 

அனுபவங்களின்படி துப்பாக்கி ஒன்றிலிருந்து சத்தநமான்று நவளியானதன் பின்னர் 

நவடில்கள் ஏதாவநதான்றில் படாதனதயும், நவடில்  ஏதாவநதான்றில் படுவதனயும் இனம் 

கண்டு நகாள்ள முடியும். அந்தெரத்தில் யாருக்காவது அல்லது அருகிலிருக்கும் 

ஏதாவநதான்றிற்கு நவடி பட்டது தபான்று எனக்கு விளங்கியது. அந்தெரத்தில் டிராக்டாின் 

என்ஜின் ென்று விட்டது. அங்கு வந்து பாரக்கும் தபாது துப்பாக்கினய எடுத்து வந்த ெபர் 

கீதழ விழுந்திருந்தார். இரத்தம் பாய்ந்ததாடியது. காதின் அருகில் இருந்து இரத்தம் பாய்வது 

நதாிந்தது. அவருனடய காதுக்கு அருகில் துப்பாக்கி நவடி  உட்நசன்றிருந்தது. அதன்படி 

அவருக்கு நகாடூரமாகக் காயம் ஏற்பட்டிருக்கும் என எனக்கு விளங்கிற்று. ொம் அனனவரும் 

இரண்டு மூன்று ெிமிடங்கள் மிக நமௌனமான ெினலக்கு ஆளாதனாம்.  
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வனவிலங்கு பாதுகாப்புக் கட்டனளச் சட்டம் பற்றி எனக்கு அறிவு இருந்தாலும் 

இவ்வாறான தவனளயில் ெடந்து நகாள்ள தவண்டிய முனற பற்றிய அறிவு 

காைப்படவில்னல. எனினும் அது பற்றி தயாசிக்காமல் ொம் அந்ெபனர எமது வாகனத்தில் 

ஏற்றி உடனடியாக ெம்பாந்ததாட்னட னவத்தியசானலக்கு எடுத்துச் நசன்தறாம். 

டிராக்டனரச் நசலுத்திய ெபனரக் னகது நசய்ததாம். 

ொனும் சமத் அவர்களும் இன்நனாருவரும் காயப்பட்டவனர னவத்தியசானலக்கு எடுத்துச் 

நசன்தறாம். ஏனனயவர்கள் மற்றவனர அலுவலகத்திற்கு அனழத்துச் நசன்றனர். 

காயப்பட்டவனரனவத்தியசானலயில் தசர்க்கும் தபாதத அவர் இறந்து விட்டார் என 

எமக்கு அறிவித்தனர். அதன் பின்னர் ொம் சம்பவம் நதாடர்பாக  ெம்பாந்ததாட்னட 

நபாலிஸாருக்கு அறிவித்ததாம். ெீதிபதி அங்கு வந்து சம்பவம் ெடந்த இடத்திதலதய 

விசாரனை ெடத்தினார். வாய்நமாழியும் எடுத்தார். 

அந்ெபர் அப்பிரததசத்தில் நபயர் தபான தவட்னடக்காரநராருவர் எனவும் குற்றங்களுடன் 

நதாடர்பான கும்பநலான்றின் உறுப்பினர் ஒருவர் என அடுத்த ொள் எமக்குத் நதாிய 

வந்தது. அதன்படி இரண்டு மூன்று ொட்களாக எமது அலுவலகத் நதானலதபசிக்கு 

அனழப்பு மிரட்டல் வந்தது. எனினும் ொம் அதற்குப் பயந்து தசனவ ெினலயத்னத விட்டுச் 

நசல்லவில்னல. தமலும் ொம் அங்கு கடனம புாிந்ததாம். 

இச்சம்பவத்தின் பின்னர் ொம் அதாவது வனஜீவராசிகள் பைிக்குழுவிற்கு 

விசாரனைநயான்றும் விசாரனையின் தபாது கவனத்தில் எடுக்க தவண்டிய அனனத்து 

ெடவடிக்னககள் பற்றியும் நபாிய அனுபவநமான்று கினடத்தது. உதாரைமாக சுற்றி 

வனளப்பிற்குச் நசல்வதாக இருந்தால் வாகனம் அருகில் இருக்க தவண்டும் என்ற 

விடயங்கள் பற்றித் நதாிந்து நகாள்ள முடிந்தது. 

ெீதிமன்ற ெடவடிக்னககள் நபாலிஸாாினால் இடம்நபற்றன. ொம் சந்ததக ெபர் பக்கத்தில் 

இருந்ததாம். பின்னர் சாியான முனறயில் உண்னம மற்றும் பினழயின்றி சாட்சி 

வழங்கப்பட்டதனாலும் ஏனனய விடயங்கள் பினழயின்றி முன்னவக்கப்பட்டதினூடாக 

ொம் விடுதனலயாதனாம். 

இச்சம்பவத்தின் பின்னர் பிரததசத்தில்  தவட்னடயாடுதல் பற்றிய அறிக்னககள் நபருமளவு 

குனறந்தன. 

அவர் விலங்குகனள தவட்னடயாடிய முனறயிதலதய அவருக்கும் இறக்க தொிட்டததா என 

எனக்குத் தனிப்பட்ட முனறயில் ததான்றுகின்றது. 



86 

 

 

 

 

 

 

    எம். ரத்னசிாி நபதரரா 
 

எம். ரத்னசிாி நபதரரா அவர்கள் தற்தபாது வனவிலங்கு காவலராக ெக்கல வனவிலங்குக் 

காவல் ெினலயத்தில் தசனவயாற்றுகிறார். 2000 ஆம் ஆண்டில் வனவிலங்கு 

காவலராகதசனவக்கு இனைந்த அவர் வன உதவியாளராகவும் பின்னர் வனவிலங்கு 

காவலராகவும் பதவியுயர்வு நபற்றார். 

ரத்னசிாி நபதரரா அவர்கள் 2017 ஆம் ஆண்டில் நகாழும்புப் பல்கனலக்கழகத்தில் 

வனஜீவராசிகள் முகானமத்துவ டிப்தளாமா பாடநெறினய ெினறவு நசய்து தபராசிாியர் சரத் 

நதாடகம எனும் நபயாில் வழங்கப்பட்ட அதிசிறந்த துனறக்கான தங்க விருனதயும் (Best 

field performance) நவற்றி நகாண்டுள்ள திறனமயான அனுபவம் மிக்க வனவிலங்கு 

அதிகாாிநயாருவராவார். அண்னமயில் மனலொட்டு சிறுத்னதக்கு ஏற்பட்ட 

அச்சுறுத்தல்களிலிருந்து சிறுத்னதனய விடுவிப்பதற்காக தீர்வுனளத் ததடி நவற்றிகரமான 

திட்டங்கனள ெனடமுனறப்படுத்திக் நகாண்டுள்ளார். 

ரத்னசிாி நபதரரா அவர்கள் மனனவி மற்றும் மகனுடன் நவற்றிகரமான  குடும்ப 

வாழ்நவான்னற ெடத்திச் நசல்கிறார். அவருனடய மனனவி மில்லனிய பிரததச சனபயில் 

கடனமயாற்றுவதுடன் ஒதரநயாரு மகன் நகாழும்புப் பல்கனலக்கழகத்தில் நபௌதிக 

விஞ்ஞானப் பிாிவில் மூன்றாம் பிாிவில் பட்டத்னத எதிர்பார்த்துக் நகாண்டிருக்கிறார். அவர் 

நொரை பிரததசத்தில் வசித்து வருகிறார். 

தமலும் அவரட சகல முகானமத்துவ கற்னகநெறிகனளயும் ெினறவு நசய்துள்ளார். 

வனஜீவராசிகள் தினைக்களத்தின் மூலம் 2001 ஆம் ஆண்டில் வழங்கிய வனவிலங்கு 

சிறப்புத் திறனம விருனதயும் நபற்றுள்ளார். 
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பூந்தல ததசிய பூங்கா  

 
இந்து ஆசிய பறனவ இடம்நபயர்வு பானதயில் கனடசி ெிறுத்தங்களில் ஒன்றான பூந்தல 

மற்றும் அதற்கு அண்னமயிலுள்ள களப்பு அனமப்பினனப் பாதுகாத்துக் நகாள்வதான 

பிரதான தொக்கத்துடன் 1969 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 05 ஆம் திகதி 

சரைாலயநமான்றாகப் பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட பூந்தல வன விலங்கு ஒதுக்கம், 1993 ஆம் 

ஆண்டு ஜனவாி மாதம் 04 ஆம் திகதி ததசிய பூங்காவாக மாறியதுடன் நபாிதும் 

பாதுகாக்கப்பட்டது.  இலங்னகயில் நதன்கிழக்கு ெீண்ட வறண்ட வலயத்னதச் தசர்ந்த இங்கு 

அனமந்துள்ள ஆழமற்ற களப்பான நகாநொலங்கல, மலல, எம்பிலிகல மற்றும் பூந்தல 

தபான்ற ஈர ெிலக் குழுக்கள்  உயர்ந்த பறனவ இனங்களின் பன்முகத் தன்னமனயக் 

நகாண்டுள்ளதுடன் அதற்குப் புலம்நபயர் பறனவகளும் உள்ளடங்குகின்றன. 

இக்காரைத்தினால் பூந்தல ஈர ெிலம், விதசடமாக   புலம்நபயர் ெீர்ப் பறனவகளுக்கு 

முக்கியமான இலங்னகயின்  முதல் சர்வததச ரம்ஸா ஈரெிலமாக ரம்ஸா சர்வததச மாொட்டின் 

கீழ் 1990 அம் ஆண்டு ஒக்தடாபர் மாதம் 15 ஆம் திகதி பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது. சுமார் 

6216 நெக்டயார் அளவிலான இத்ததசிய பூங்கா ஏனனய ததசிய பூங்காக்களுடனான 

ஒப்பீட்டளவில் சிறிய பூங்கா என்றாலும், இது பல சிறப்புக்கனளக் நகாண்டுள்ளது. .  

 

 

 

 

 

பூந்தல ததசிய பூங்காவின் நுனழவாயில்  

ப்ராக் வரலாற்று காலத்துக்கு ஒரு மனிதனின் புனதகுழி ஆதாரங்கள் கினடத்ததன் பின்னர் 

பூங்காவிற்குள் காைப்படும் பதிராஜ பிரததசம் முழுவதும் விஞ்ஞான ாீதியாக மிக 

முக்கியமான ஓர் இடமாக இனம் காைப்பட்டது. பதிராஜ பிரததசத்திலிருந்து  கினடத்த 

விதசடமான பரள் மற்றும் மண் அடுக்குகள் 74000- 64000 க்கும் இனடயிலான வருடங்கள் 

பழனம வாய்ந்தனவ என உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.  
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காபன் 14 ஆய்வின்படி இந்த பரள் மண் அடுக்குகள் சாதுர்த்த காலத்தின் இரனைமடு எனும் 

கலனவக்குாியதாகவும் இப்பரள், அடுக்குகளுக்கினடயிலிருந்து கண்நடடுக்கப்பட்ட 

நுண்ைிய கற்களின் கலனவகளின் படி ஷீலா காலத்தில் இப்பிரததசத்தில் மனித 

குடியிருப்நபான்று இருந்ததாக ஆதாரங்கனள அடிப்பனடயாகக் 

நகாண்டனவகள்  விஞ்ஞானிகளால் கண்நடடுக்கப்பட்டுள்ளன. தமலும் பூந்தல பிரததசத்தில் 

மைல் தமடுகளுக்கு அண்னமயில் அனர பினற வடிவிலும் முக்தகாை வடிவிலுமான 

கற்நபாருட்கள் கினடக்கப் நபற்றதனால் ொட்டில் மனித வரலாறு பற்றி முக்கிய பல 

தகவல்கள் பற்றி அறிந்து நகாள்ள முடிந்தது. ஐக்கிய ொடுகளின் விஞ்ஞான மற்றும் கலாசார 

அனமப்பு (UNESCO)மூலம் ஒரு மனித மற்றும் உயிர்க்தகாள வன ஒதுக்கமாக  (Man Bio-

sphere Reserve)பூந்தல ததசிய பூங்கா பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது.  

 

 

 

 

 

பதிராஜ பிரததசத்தில் பரந்துள்ள மைல்தமடு  

பூந்தல  ததசிய பூங்கா ெம்பாந்ததாட்ட மாவட்டத்தில் மாகம்பத்துவிற்கு உத்தான 

பிரததசத்தில் அனமந்துள்ளது. நதன் வலயத்துக்குாிய இங்கு வருடாந்த மனழவீழ்ச்சி 107.4 

மில்லி மீற்றர் மற்றும் சாதாரை நவப்பெினல சுமார் 27°Cஆக உள்ளது. எனினும் ஏப்ரல், தம, 

ஜூன் மாதங்களில் நவப்பெினல அதி கூடுதலாக உள்ளதுடன் நபப்ரவாி முதல் நசப்நடம்பர் 

வனர வறண்ட காலெினல ஒன்று காைப்படுகின்றது.  

பூங்காவில் 1/3 ஆன அளவு பிரதான களப்புக்குள் மூழ்கிக் காைப்படுகின்றது. இதற்குப் 

புறம்பாக உப்புத் திரவியங்கள், மைல் தமடுகள், சதுப்பு ெிலங்கள், புல்நவளிகள் 

என்பனவற்னறக் நகாண்டுள்ளது. இப்பூங்காவில் அனமந்துள்ள பிரதான சூழல் வலயமாக 

முட்புதர்கனளக் நகாண்ட பற்னறக் காடுகளும் களப்புக்களுமாகும்.  
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இச்சூழல் அனமப்புக்களுக்கு தமலதிகமாக இங்கு கினடக்கும் ஏனனய சூழல் அனமப்புக்களாக 

வறண்ட வலயக் காடுகள் (பானல தாவரம் முதன்னமயானது), மைல் தனரகளுடனான தாவர 

வனககள், கடற்கனரகளுக்கு அண்னமயிலான தாவர வனககள், கடதலாரப் புல்நவளிகள், 

கங்னக காடுகள், களப்புடனான பற்னறக் காடுகள், உப்பு சதுப்பு ெிலங்கள், சதுப்பு ெிலங்கள் 

மற்றும் அடிக்கடி ெீாில் மூழ்கும் ஏாி மற்றும் குளம் என்பனவாகும்.  

இச்சூழல் அனமப்புக்களிலிருந்து பூக்கும் தாவர வனககள் சுமார் 383 இனனப் பற்றி 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றுள் 06 வனகயான தாவரங்கள் உள்ொட்டுக்குாியதாக 

உள்ளதுடன் 07வனகயானனவ அழிவுறும் அச்சுறுத்தலுக்கு முகம் நகாடுத்துள்ளன. உள்ொட்டுத் 

தாவரங்களாக பானல, உகாய், நகாழுஞ்சி, ஆவாரம், வீனர, என்பன முதன்னம வாய்ந்தனவ. 

கடதலாரத் தாவரங்களாக நபாிய இராவைன் மீனச, அடும்பு மற்றும் விஷ்ணு கிரந்தி 

என்பனவாகும். ஆக்கிரமிப்புத் தாவரங்களாக சூழல் அனமப்பு முழுவதிலும் படர்ந்திருக்கும் 

சீனமக் கருதவலம் மற்றும் ொகதாளி என்பன பூங்காவின் இயற்னக தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் இருப்புக்கு அச்சுறுத்தலாகக் காைப்படுகின்றன.  

விலங்கினங்கனளக் கவனித்துப் பார்க்கும் தபாது ஆசிய யானனகள் பிரதான இடத்னதப் 

பிடித்துள்ளன. ெிரந்தர வதிவிட யானனகள் 10 – 15 இற்கு இனடயிலான 

எண்ைிக்னகயில்  காைப்படுவதுடன், வருடத்தில் அடிக்கடி பூங்காவிற்குள் நவளியிலிருந்து 

வரும் சுற்றுலா யானனக் குழுக்கள் 25- 50 இனனக் காை முடிகின்றது.  

 

 

 

 

 

ஆசிய யானன (Elephas maximus) 

 

ஏனனய பாலூட்டியினங்களாக புள்ளி மான்கள், காட்டுப் பன்றி, நபான்னிறக் குள்ளொி, சிறு 

குரங்கு, இந்திய முழி முயல் மற்றும்சாம்பல் முகக் குரங்கு, புலி மற்றும் முள்ளம்பன்றி என்பனவும் 

ஊர்வன வனககளான சதுப்பு முதனல, நசம்மூக்கு முதனல தபான்ற முதனல வனககள் இரண்டும் 

பாம்புகளான மனலப்பாம்பு, ொகம் என்பனவும் விதசடமானனவயாகும்.  
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       கருங் குரங்கு               சதுப்பு முதனல  

 

உலகில் வாழ்கின்ற ஊர்வனவான ஆனம வனககளுள் 07 முதல் 05 வனகயானனவ பூந்தல 

கடற்கனரயில் கினடக்கப் நபற்றுள்ளன. ததாைியானம, ஒலிவ ெிறச் சிற்றானம, 

தபரானம,நபருந்தனலக் கடலானம,அழுங்கானம எனும் இவ்வானம இனங்களின் 

முட்னடனயயும் குஞ்சுகனளயும் பாதுகாப்பதற்கு விதசடமாக ஆனம பாதுகாப்புச் 

நசயற்றிட்டநமான்றும் பூந்தல ததசிய பூங்காவில் ெனடமுனறப்படுத்தப்படுகின்றது. பூந்தல 

ததசிய பூங்காவில் கினடக்கப்நபற்ற அறிக்னகயின்படி மீனினங்களின் எண்ைிக்னக 32 ஆக 

இருப்பதுடன் வண்ைத்துப்பூச்சியினங்கள் 52 உம் காைப்படுவதாக அறிக்னக 

வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

இக்களப்பு மற்றும் அதற்கு அண்னமயிலுள்ள சதுப்பு ெில ெீர்ப்பறனவகளுக்கு உகந்த உைவும் 

பானங்களும் உனறவிடங்களாக உள்ளன. பறனவயினங்களாக இலங்னகக் காட்டுக் தகாழி, 

மஞ்சள் மூக்கு ொனர, ெீல முகச் நசண்பகம், சாம்பல் கூனழக்கடா என்பன பூங்காவில் 

காைப்படுகின்ற உள்ொட்டுப் பறனவகளாகும்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

அநமாிக்க  பூொனரகளின் அழகான காட்சி (Phoenicopterus ruber) 
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அநமாிக்க பூொனர, கருவால் மூக்கன் என்பன பூங்காவிற்கு வருகின்ற புலம்நபயர் பறனவகள் 

சிலவாகும்.  அநமாிக்க பூொனரயின் சுவர்க்க பூமியாக இருந்த இந்ெிலப்பகுதி தற்கால மனித 

ெடவடிக்னககள் காரைமாக களப்பிற்குள் ென்னீர் கலப்பதினூடாக ஏற்பட்ட உைவுப் 

பற்றாக்குனற இப்பறனவகளின் வருனக குனறவதற்கு பாதிப்பாக உள்ளது.  

 

 

 

 

        ஏனனய ெீர்ப் பறனவகள்                         சிறிய சீழ்க்னகச்சிரவி                                        

       (Dendrocygna javanica ) 

 

 

 

மஞ்சள் மூக்கு ஆள்காட்டி (Vanelius malabaricus ) 

நகாழும்பிலிருந்து காலி, தங்கல்ல ஊடாக கதிர்காமம் பானதயில் சுமார் 256 கிதலா மீற்றர் 

தாண்டியதன் பின்னர் நவலிகத்த பிாியும் இடத்தில் வலப்பக்கம் திரும்பி 16கிதலா மீற்றர் 

இறுதியில் பூங்காவின் தனலனம அலுவலகத்னதச் சந்திக்க முடியும். இதற்கு தமலதிகமாக் 

நகாழும்பு, இரத்தினபுாி பானதயில் எம்பிலிபிடிய, தொனகம சந்தியினூடாக கதிர்காமம் 

பானதயில் 245 கிதலா மீற்றர் தூரம் நசன்று பூந்தல ததசிய பூங்கானவ நெருங்க முடியும்.  

சுற்றுலா னமயநமான்றும், ெினனவுச்சின்ன விற்பனன ெினலயநமான்றும் அனமந்திருக்கும் 

பூந்தல ததசிய பூங்காவிற்குள் பறனவகனளப் பார்னவயிடுவதற்காக ெிர்மாைிக்கப்பட்ட ஒரு 

சிறப்பு பறனவ முற்றமும் காைப்படுகின்றது. விடுதி வசதிகள் இல்லாவிட்டாலும் னமதான 

முகாம்கள் காைப்படுகின்றன.  
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உடவளனவ ததசிய பூங்கா 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 அனுபவம்  - விதசடமான சந்திப்நபான்று 

 அனுபவத்னத உைர்ந்த வனவிலங்கு அதிகாாி 

அவர்கள்- அனில் சந்திர விதானதக 

 உடவளனவ ததசிய பூங்காவின் விபரம் 

09 
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விதசடமான சந்திப்நபான்று 

ொன் 1996 இல் வனஜீவராசிகள் நபாறுப்பதிகாாியாக வனஜீவராசிகள் தினைக்களத்தில் 

இனைந்ததன். ொன் சுமார் 10 மற்றும் 12 வருடங்களாக வனஜீவராசிகள் நபாறுப்பதிகாாியாக 

தனமல்வில தளம், ெந்தபானகல தளம், நுவநரலிய சிறீபாத தளம் தபான்ற பல இடங்களில் 

கடனமயாற்றிதனன். பின்னர் தள உதவியாளராக எனக்குப் பதவுயுயர்வு கினடத்தது. அதன் 

பின்னர் 2016 இன் ஆரம்ப காலம் முதல் உடவளனவ ததசிய பூங்காவில் ொன் ெீண்ட காலம் 

தசனவயாற்றிதனன். காட்டு யானனகனளப் பார்னவயிட முடியுமான இடநமான்றாக் 

நகாழும்புக்கு அருகிலுள்ள உடவளனவ ததசிய பூங்கா காைப்பட்டது. இங்கு நபருமளவிலான 

உயிர்ப் பல்வனகத்தன்னமநயான்று காைப்பட்டது. காட்டுப் பூனனகள் என்பன அதிகளவு 

காைப்படுகின்றன. எனினும் சிறுத்னத அவ்வாறு இன்தறல் புலிகள் அாியனவ. அங்கு எமக்கு 

புலிகனளப் பற்றி அதிக உைர்நவான்று காைப்படவில்னல.  

 எனினும் 2016 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் எனக்கு விசித்திரமான சம்பவநமான்று ெிகழ்ந்தது. 

எப்தபாதும் டிசம்பர் மாதம் 31 ஆம் திகதி வீட்டுக்குச் நசன்று ஜனவாி மாதம் முதலாம் திகதி 

கடனமக்குத் திரும்பும் பழக்கம் எனக்கிருந்தது. எனினும் இவ்வருடம் அதிக தவனல 

காைப்பட்டதன் காரைமாக வீட்டுக்குச் நசல்லாது பூங்காவிதல தங்க ெினனத்ததன். அவ்வாறு 

மனனதச் சாி நசய்து நகாண்டிருக்கும் தபாது, அப்பா அண்ைா விழுந்து னக ஏததா ெடந்து 

னகயில் ஒரு நபாிய கட்டி வந்து விட்டது என்று எனது இனளய பிள்னளயிடமிருந்து 

நதானலதபசி அனழப்பு வந்தது. அதனுடதனதய எனக்கு மகனனக் பார்க்கச் நசல்ல தவண்டி 

ஏற்பட்டது.  அதனால் ொன் நவளிச் நசல்லும் னகநயாப்பத்னத இட்டு விட்டு எனது 

னபனயயும் எடுத்துக் நகாண்டு வீட்டுக்குச் நசல்வதற்காக வீதியில் இறங்கிதனன். 

அலுவலகத்துக்கும் பிரதான வீதிக்கும் இனடயிலான தூரம் சுமார் 75 m உம் 100 m தபால் 

இருக்கும். இவ்வீதியின் இரு புறமும் அங்குமிங்கும் நதாியாத அடர்ந்தததக்கு மரக் காடாகக் 

காைப்பட்டது. அப்பிரததசத்தில் எப்தபாதாவது யானனநயான்று ெிற்பது அல்லாது தவறு 

எந்தநவாரு விலங்னகயும் அங்கு கண்டிருக்கவில்னல.  

 ொன் வீட்னடப் பற்றி ெினனத்துக் நகாண்தட முன்தன நசன்தறன். எனக்குப் பின்னால் ஜீப் 

ஒன்றின் சத்தநமான்று தகட்டது. அந்தெரத்தில் சுற்றுலாப் பயைிகள் பூங்கானவ பார்னவயிட்டு 

முடிந்து மீண்டும் நவளிதய நசல்லும் தெரமாகும். அங்கிருந்து ஜீப் ஒன்றில் ஏறினால் சில 

வினாடிகளில் சாியாகப் தபருந்து ஒன்னறப் பிடிக்க முடியுமான சந்தர்ப்பம் அதிகம் எனும் 

காரைத்தினால் ொன் ொன் பின் பக்கம் திரும்பி ஜீப் வண்டியில் இடம் உள்ளதா நவற்றாக 

உள்ளதா  எனப் பார்த்ததன்.  
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எனினும் ொன் ஜீப் இனனப் பார்க்கும் தபாது ஜீப் வண்டியின் சாரதி அவர்கள் ஒரு னகனய 

நவளிதய விட்டு அனசத்து கூச்சலிடுவதனனக் கண்தடன்.  அவ்வாதற நவளிொட்டவர்களும் 

மிகப் பயத்தில் கூச்சலிட்டனர். உடனடியாக ொன் முன்தன பார்க்கும் தபாது எனது காலுக்கு 

சுமார் இரண்டனர அடி தூரத்தில் நபாிய புலிநயான்று ெின்றது. அது ஐந்தனர அடி ஆறு அடி 

தபால் ெீளம் இருக்கும். எனது கானல சிறிது ெீட்டினால் புலியின் உடலில் படும் அளவில் 

அது ெின்றிருந்தது. அச்சந்தர்ப்பத்தில் எனக்குப் பயம் ஏற்பட்டாலும் என்ன ெினனத்ததன் 

என்பதனனக் கூற முடியாத உைர்வு ஏற்பட்டது.  

 

ொன் எப்தபாதும் புலினயத் தூரத்திதல பார்த்திருக்கின்தறன். ஆனால் இவ்வளவு 

அண்னமயில் பார்த்ததில்னல. ஆனால் அதனுடதனதய புலி தவகமாகப் பாய்ந்து ஓடியது. 

ஜீப் இல் இருந்தவர்கள் புலி என் தமல் பாய்ந்திருக்கும் என ெினனத்திருப்பார்கள். எனக்கு 

ஏற்பட்ட உைர்வு குனறந்து இன்னும் மூன்று அடிகள் முன்தன நசன்தறன். ெிறுத்திய 

ஜீப்பிலிருந்து பாாிய சத்தநமான்று தகட்டது. அந்ெபர்கள் ஏன் மீண்டும் சத்தமிடுகின்றனர் 

என ொன் பின்தன திரும்பிப் பார்த்ததன். பார்க்கும் தபாது எனது பின்னால் சுமார் ஐந்து அடி 

தூரத்தில் இன்நனாரு புலிநயான்று இருந்தது. அதுவும் முன்னனய புலி ஓடிய தினசக்தக ஓடி 

வீதினயக் கடந்தது. சில தவனள இப்புலி என் மீது பாய்ந்திருந்தால் என்ன ெடந்திருக்கும் என 

எனக்கு அந்தெரத்தில் ததான்றியது. எனினும் அவ்வாறான ஒரு ெிகழ்வு இடம்நபறவில்னல 

என்பதனனயிட்டு ொன் மகிழ்ச்சியனடகிதறன். 

அந்தெரத்தில் ஜீப்பிலிருந்த சுற்றுலாப் பயைிகள் மிகவும் மகிழ்ச்சியனடந்திருப்பர். 

ஏநனனில் பூங்காவின் எல்னலக்கு நவளிதய இரு புலிகனளக் கண்டனமயினாலாகும். 
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அனில் சந்திர விதானதக 
 

அனில் சந்திர விதானதக அவர்கள் அவிஸ்ஸாநவல்ல 

பிரததசத்தில் பிறந்தார். தககல்னல தல்துனவ நபௌத்த 

வித்தியாலயத்தில்  ஆரம்ப கல்வினயப் நபற்று 

எநெலியநகாட  மத்திய மகா வித்தியாலயத்தில் உயர் 

தரத்தில் சித்தியனடந்தார். அவர் சிவில் நபாறியியல் 

துனறயிற்குாிய பாடநெறி ஒன்றினனச் நசய்து அதனுடன் 

நதாடர்பான நதாழில் நசய்து நகாண்டிருக்கும் தபாது அவர் 

வனஜீவராசிகள் தினைக்களத்தில் நதாழில் ஒன்றுக்காக 

இருந்த விருப்பத்தினாதல நதாழில் நசய்யும் தபாதத ததசிய மிருகக்காட்சிச்சானலத் 

தினைக்களத்தில் இனளஞர் மிருக ஆர்வலர்களின் அனமப்பில் இனைந்து அங்கு கல்வி 

ெடவடிக்னககளில் ஈடுபட்டார். விலங்குகள் நதாடர்பாக ஆரம்ப அறினவ அவற்றின் மூலதம 

அவர் நபற்றுக் நகாண்டார். பாம்புகள் பற்றிய அதிகளவு பரந்த அறினவப் நபற்றுக் 

நகாண்டார். இந்த வயதில் அவர் நூலகர் பாடநெறிநயான்னறயும் ெினறவு நசய்தார்.  
 

1996.06.24 ஆம் ஆண்டு தமது ஆனசனய ெினறவு நசய்து நகாண்டதுடன் அனில் சந்திர 

விதானதக அவர்கள் வனஜீவராசிகள் நபாறுப்பதிகாாியாக வனஜீவராசிகள் தினைக்களத்தில் 

தசனவயாற்றுவதற்கு அதிஷ்டம் நபற்றார். முதன் முனறயாக ெந்தபானகல தளத்தில் கடனம 

புாிவதற்கு சந்தர்ப்பம் கினடத்த அவருக்கு தனமல்வில, நுவநரலிய தபான்ற கஷ்டப் 

பிரததசங்களிலும் கடனமயாற்றியுள்ளார்.  

ஆய்வு மற்றும் பாிதசாதனன ெடவடிக்னககள் பற்றி கூடியளவு அக்கனற காட்டிய  விதானதக 

அவர்கள் சிாிபாத தளத்தில் குள்ள யானனகள், நவள்னள மனரகள் மற்றும் உள்ளூர்ப் 

பறனவகள் பற்றி பாிதசாதனனகள் தமற்நகாண்டுள்ளதுடன் ெீல கடற்கனர ஆனல தாவரத்தின் 

ெிறம் ெீலம் என ெிரூபித்துக் காட்டுவதற்கும் பங்களிப்புச் நசய்துள்ளார். 

சமனல தளத்திலிருந்து பதவியுயர்வு நபற்று ரன்நதம்நப சரைாலயத்துக்கு அவருக்குச் 

சந்தர்ப்பம் கினடத்தது. அங்கு அவர் இலங்னகயில் அறிமுகம் நசய்யப்பட்ட மிகக் நகாடிய 

ஆக்கிரமிப்புத் தாவரமான Poloniasamantosa ஆனது தனியார் துனற மூலம் பரவுவதனனத் 

தடுப்பதற்காக வனஜீவராசிகள் தினைக்களத்தின் மூலம் சட்ட விதிகனள தமற்நகாண்டார். 

தற்தபாது நெத வழக்கு முடிவனடயவில்னல. இக்காரைத்தினால் ெக்கள்ஸ் 

வன  ஒதுக்கத்துக்கும் அத்தாவரம் உள்நுனழவதனனத் தடுப்பதற்கும் முடியுமாக உள்ளது. 
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விதானதக அவர்களின் மனனவி ஓர் ஆசிாியத் தாயாவார் ஆவததாடு மகநளான்னறயும் 

மகநனாருவனரயும் அவாின் குடும்பம் நகாண்டுள்ளது. தன்னனப் தபான்தற தமது 

பிள்னளகளும் வனத்துக்கும் வன விலங்குகளுக்கும் அன்பு காட்டுவதாக விதானதக அவர்கள் 

கூறுகிறார்கள். தற்தபாது அவிஸ்ஸாநவல்ல மாதுலுதவயில் வசித்து வருகிறார்.  
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உடவளனவ ததசிய பூங்கா 
 
 

ஊவா மாகாைத்தில் நமாைராகனல மாவட்டத்திற்கும் சப்ரகமுவ மாகாைத்தில் இரத்தினபுாி 

மாவட்டத்திற்கு எல்னலயாக அனமயுமாறு அனமந்துள்ள உடவளனவ ததசிய பூங்கா, வளனவ 

கங்னக அபிவிருத்தித் திட்டம் காரைமாக வாழிடங்கனள இழந்த உயிாினங்களுக்கு 

பாதுகாப்னப அனமக்கும் நபாருட்டு மற்றும் உடவளனவ ெீர்த்ததக்கத்தின் ெீதரந்துப் 

பிரததசத்னதப் பாதுகாப்பதனனயும் தொக்காகக் நகாண்டு 1972 ஜூன் மாதம் 30 ஆம் திகதி 

வனவிலங்குகள் மற்றும் தாவர பாதுகாப்புக் கட்டனளச் சட்டத்தின் கீழ் 

பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது.  

 

 

 

    

 உடவளனவ ததசிய பூங்காவின் வனரபடம்  

இலங்னகயில் அனமந்துள்ள ததசிய பூங்காக்களுள் நகாழும்பிற்கு அண்னமயில் அனமந்துள்ள 

ததசிய பூங்காநவான்றாக சுற்றுலாப் பயைிகளின் கவர்ச்சினய நவற்றி நகாண்டுள்ள இங்கு 

முழு ெிலப்பரப்பளவு 30821 நெக்டயார் ஆகும். நபருமளவு சமநவளியுடனான நவளிதய 

கரடுமுரடான மனலகனளக் காைலாம். வடக்தக அனமந்துள்ள கல்நதா மனலத்நதாடர் மற்றும் 

தியவின்ன எல்ல பூங்காவின் இயற்னக அழனக இன்னும் நமருகூட்டுகிறது. .  

 

 

 

  

 உடவளனவ ததசிய பூங்காவின் நுனழவாயில்  
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உடவளனவ ததசிய பூங்காஅனமந்துள்ள ெிலப்பரப்பு ெீண்ட வரலாற்றுக்கு உாினம கூறுகிறது. 

கஜபா மன்ன்னினால் ெீல மகா  இராட்சதருக்கு வழங்கப்பட்ட ஒரு கிராமமாக வளனவ 

மிடியாவத்னதயில் அனமந்துள்ள மிக அழகான கல்நதாட பிரததசம் பிரபல்யமானது.  ெீல 

மகா  இராட்சதர் இப்பிரததசத்தில் விவசாய ெடவடிக்னககள் தமற்நகாண்டதற்கு சாட்சியாகும். 

உடவளனவ ததசிய பூங்காவினனச் சுற்றி அனமந்துள்ள சீனுக்கல, முவங்நபநலஸ்ஸ மற்றும் 

தெபட எனும் கிராமங்கள் கடந்த காலத்தில் வளமான கிராமங்களாக இருந்தன. நவநெரமங்கட 

மற்றும் நவநெரநகால்ல பிரததசங்களிலிருந்து புராதன கற்றூண்கள் மற்றும் இடிபாடுகள் 

என்பவற்றின் மூலம் அப்பிரததசத்தில் குடியிருப்புக்கள் இருந்தன என உறுதிப்படுத்துகின்றன.  

பூங்காவின் வழியாகப் பாய்கின்ற இலங்னகயின் பிரதானமான கங்னகநயான்றான வளனவ 

கங்னகக்குக் குறுக்காக உடவளனவ ெீர்த்ததக்கம் ெிர்மாைிக்கப்பட்டுள்ளது. 1155 சதுர கிதலா 

மீற்றருக்குப் பரந்துள்ளது. வளனவ கங்னக, சமனல தளத்திலிருந்து ஆரம்பித்து இன்னும் பல 

ெீதரானடகனள இனைத்துக் நகாண்டு உடவளனவ ததசிய பூங்காவிற்கு ஊடாகப் பாய்ந்து 

அங்கு வாழும் வன விலங்குகளுக்கு அபூர்வமான சூழல் அனமப்நபான்னற 

ஏற்படுத்தியுள்ளது.  உடவளனவ ெீர்த்ததக்கத்துக்கு தமலதிகமாக வளனவ கங்னக அபிவிருத்தித் 

திட்டத்தின் கீழ் அனமக்கப்பட்ட சந்திாிக்கா வாவி, சமனல வாவி மற்றும் மவு ஆர ெீர்த்ததக்கம் 

உருவாக்கப்படும் தபாது அொதரவான வனவிலங்குகளுக்கும் இத்ததசிய பூங்கா மூலம் 

வாழிடங்கள் கினடத்தன.  

உலர் மற்றும் இனட காலெினல வலயங்களுக்குாிய வனகயில் அனமந்துள்ள இப்பூங்காவிற்கு 

நதன்கிழக்கு ெீண்ட பருவ மனழ மூலம் பிரதானமாக மனழ கினடக்கிறது. வருடாந்த மனழவீழ்ச்சி 

அண்ைளவாக 1524 மில்லி மீற்றர் மற்றும் சாதாரை நவப்பெினல நசன்டிகிதரட் 32 பானக 

நசல்ஸியஸ் ஆகும். பூங்காவின் தமற்குப் பகுதியில் ஒரு பகுதி இனட வலயத்திற்கு 

உாித்தானதுடன் ஒப்பீட்டளவில் அதிக மனழவீழ்ச்சிநயான்று இப்பிரததசத்திற்குக் 

கினடக்கின்றது. இரத்தினபுாிக்கு அண்னமயில் உள்ள எல்னலப் பகுதியில் ஈரெில வலயத்திற்காக 

பண்புகனளயும், நமானராகனலயின் எல்னலப் பகுதியில் வரண்ட வலய காலெினலநயான்று 

காைப்படுகின்றது. வருடத்தில் நபப்ரவாி மார்ச்  மாதங்களில் குறுகிய 

வரண்டகாலெினலநயான்று காைப்படுவதுடன், சில தவனளகளில் இந்த வரண்ட காலெினல 

ெவம்பர் முதல் ஜனவாி ெடுப்பகுதி வனரயான காலப்பகுதியில் வடகிழக்கு பருவக்காற்று மனழ 

கினடக்கிறது. இதற்கு தமலதிகமாக ஏப்ரல் முதல் தம தபான்ற காலப் பகுதியிற்குள் நவப்ப 

மனழயும் கினடக்கின்றது. தம முதல் ஜூனல வனர காற்று வீசும் தவகம் மைிக்கு 5.9 கிதலா 

மீற்றர் முதல் 6.3 கிதலா மீற்றர் வனர மாறும். அதிகமான காற்றினன ஜூன் மாதத்தில் கண்டு 

நகாள்ளலாம்.  
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உடவளனவ ததசிய பூங்காவில் முதல்ெினல, இரண்டாம் ெினலக் காடுகள் மற்றும் திறந்த 

புல்நவளிகள், சவன்னா புல்நவளி, பற்னறக் காடு மற்றும் ததக்குப் பயிர்ச்நசய்னக 

என்பனவயும் காைப்படுகின்றன. ததசிய பூங்காநவான்றாக பிரகடனப்படுத்தப்பட முன்பு 

இப்பிரததசத்தில்  காைப்பட்ட தசனனப்பயிர்ச்நசய்னக காரைமாக இயற்னகத் தாவரங்கனள 

அகற்றும் பைி இடம்நபற்றது. இக்காரைத்தினால் தற்தபாது திறந்த புல்நவளிகனள 

அதிகமாகக் கண்டு நகாள்ளலாம்.  

 

பூங்காவில் காைப்படுகின்ற தாவர வனககனளப் பார்க்கும் தபாது உயரமான தாவரமாக 

முதினர, சாவண்டனல மரம், கருங்காலி, மஞ்சக்கடம்பு, காட்டு நொச்சி, பூக்கம், காிமரம் 

தபான்றவற்னறக் கண்டு நகாள்ள முடிவதுடன் நபறுமதிமிக்க மூலினகத் தாவரமாக நெல்லி, 

தான்றி என்பன கினடக்கப் நபற்றுள்ளன. வளனவ கங்னகயின் இரு மருங்கிலும் நவண்மருது, 

எருக்கனல தபான்ற தாவரங்கள் பிரதானமானனவ. புல்ெிலப் பகுதிகளில் மானா, தர்ப்னபப் 

புல், தெப்பியர்ப்புல் தபான்ற புல் வனககனளயும் பலிசமரம் தபான்ற பற்னற மரங்களும் 

காைப்படுகின்றன. வன விலங்குகளுக்கு ஏற்றனவயல்லாத உண்ைிச் நசடி மற்றும் 

சிறுநெல்லி தபான்ற ஆக்கிரமிப்புத் தாவரங்களும் பூங்காவிற்கு அச்சுறுத்தலாய் உள்ளன.  

 

உடவளனவ ெீர்த்ததக்கம் மற்றும் வளனவ கங்னக என்பன ஆண்டு முழுவதும் 

வனவிலங்குகளுக்குத் ததனவயான ெீனர வழங்குவதும் அச்சூழல் அனமப்பில் காைப்படும் 

உைவு மிகுதியாக உள்ளனமயினால் உடவளனவ ததசிய பூங்காவினுள் அண்ைளவாக 

ஆசிய யானனகள் சுமார் 250 அளவிலான நதானகயினனக் கண்டு நகாள்ள முடிவதுடன் 

ஏனனய விலங்கினங்கள் பலனவயும் இங்கு வாழ்கின்றன.  

 

 

 

 

 

ஆசிய யானனகள்  (Elephas maximus) 
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பூங்காவினுள் கினடக்கக் கூடிய பாலூட்டியினங்களுள் மனர, புள்ளிமான், காட்டுப் பன்றி, 

காட்நடருனம என்பன பிரதானமானனவ என்பதுடன், ொி, ஆசிய மரொய், நசங்குரங்கு, 

இந்திய குழி முயல் தபான்ற சிறிய பாலூட்டி விலங்குகளும் வாழ்கின்றன. காட்டுப் பூனனக் 

குடும்பத்னதச் தசர்ந்த சிறுத்னத, துரும்பன் பூனன, மீன்பிடிப் பூனன தபான்ற விலங்குகளும் 

கரடியும் பூங்காவினுள் காைப்படுகின்றன. எனினும் இங்கு ததன் கரடிகனளக் குனறந்த 

எண்ைிக்னகயில் கண்டு நகாள்வதற்கான சந்தர்ப்பம் மிகவும் அாிதானது. எலி இனங்கள் 05 

உம், பாம்பு இனங்கள் 30 உம், மரொய் இனங்கள் 03 உம், வண்ைத்துப்பூச்சியினங்கள் 50 

உம் என பூங்காவினுள் காைக் கினடத்துள்ளன. ஊர்வன வனககளுள் சில பல்லி 

இனங்களும், சதுப்பு முதனல, ெீர் உடும்பு, இந்திய உடும்பு என்பனவும் காைப்படுகின்றன

                                              

பூங்காவில் கினடக்கும் பறனவயினங்களுள் இலங்னகக்தக உாித்தான பறனவயான சின்னக் 

காட்டுக்தகாழி, நசம்முகப் பூங்குயில், இலங்னக சாம்பல் இருவாய்ச்சி, காட்டுக்தகாழி 

என்பன விதசடமானனவயானதுடன் மலபார் கறுப்பு நவள்னள இருவாய்ச்சி, சிறிய 

சீழ்க்னகச்சிரவி, நசம்மஞ்சள் மார்புனடய பச்னசப்புறா, குடுமிப் பருந்து தபான்ற 

பறனவகனளயும் காைலாம். உடவளனவ மற்றும் மவ்ஆர ெீர்த்ததக்கத்திலிருந்து 

அண்னமயில் சின்ன ெீர்க்காகம் தபான்ற ெீர்ப் பறனவகள் என்பவற்னறப் நபாதுவாகக் 

காை முடியுமான காட்சிநயான்றாகும்.                                                                                                              

 

 

 

 

 பறனவகள் இருக்கும் காட்சிநயான்று   

          குடுமிப் பருந்து  
          (Nisaetus cirrhatus)    

இத்ததசிய பூங்காவின் நுனழவுக்குக் நகாழும்பிலிருந்துள்ள தூரம் சுமார் 165 கிதலாமீற்றர் 

ஆகும். நகாழும்பிலிருந்து பூங்கதவினன அண்மிக்க முடியுமான இலகுவான வழியாக, 

நகாழும்பிலிருந்து இரத்தினபுாி நபல்மடுல்ல ஊடாகப் பயைித்து,  நபல்மடுல்ல – 

எம்பிலிபிடிய வழியாக திம்நபால்நகடிய சந்தியிலிருந்து இடப்புறமாக உள்ள தனமல்வில 

வீதியில் பூங்காவின் நுனழவாயில் ஆகும். பூங்காவின்  நுனழவாயில் தனமல்வில வீதியில் 

07 வது கிதலாமீற்றருக்கு அண்னமயில் அனமந்துள்ளது.  
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உடவளனவ ததசிய பூங்காவில் இன்னும் சுற்றுலாப் பயைிகனளக் கவர்ச்சினய நவற்றி 

நகாண்ட இடமாக “எத் அத்துரு நசவன” காைப்படுகின்றது. காட்டில் தாயினால் 

னகவிடப்பட்ட அல்லது தாய் மரைித்த அல்லது கூட்டத்திலிருந்து விடுபடக்கூடிய சிறிய 

யானனக் குட்டிகனளக் நகாண்டு வந்து வளர்த்து காட்டில் தனியாக வாழ்வதற்கு 

முடியுமானவாறு பருவமனடயும் வனர யானனக் குட்டிகனளப் பாதுகாத்து வளர்க்கும் 

இடநமான்றாக 1986 ஆம் ஆண்டு உடவளனவ ததசிய பூங்காவிற்கு அண்னமயில் “எத் அத்துரு 

நசவன” உருவானது.  உடவளனவ ெீர்த்ததக்கத்தில் அனமந்துள்ள “எத் அத்துரு நசவன” இல் 

வளரும் யானனக் குட்டிகளின் வினளயாட்டு இங்கு வருனக தரும் எவாினதும் கண்கனளயும் 

மனனதயும் நகாள்னள நகாள்ளும் காட்சியாகும்.  

 

 

 

எத் அத்துரு நசவனவின் யானனக் குட்டிகள் 

உடவளனவ ததசிய பூங்கானவப் பார்னவயிடுவதற்கு வருனக தரும் சுற்றுலாப் பயைிகளுக்கு 

நுனழவுக் காாியாலயத்திலிருந்து நுனழவுச் சீட்டினனப் நபற்றுக் நகாள்ள முடியும் 

என்பதுடன்  பயைிகளின் வசதிக்காக பூங்காவிற்குள் தமம்படுத்தப்பட்ட சானல 

அனமப்நபான்று காைப்படுகின்றது. காட்டிற்குள் தங்கி ெின்று ஒரு முகாம் னமதானத்தில் 

இரவினனக் கழித்து காட்டினுள் அற்புதமான அனுபவத்தினனப் நபற்றுக் நகாள்வதற்கு 

விருப்பமான  சுற்றுலாப் பயைிகளுக்காக பிரங்சதார, அலிமங்கட, பிலிமத்தார, தரனகல, 

அலிகடுநபநலஸ்ஸ, ெதகிாிய தபான்ற பிரததசங்களில் முகாம் னமதானம் 

அனமக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறான முகாம் னமதானங்கனள அனமத்திருப்பது ஒரு 

தனித்துவமான பிரததசத்தில் இருப்பதன் மூலம் பார்னவயாளர்களுக்கு வனவிலங்கு வளங்கனள 

அனுபவிப்பதற்கு அதிகபட்ச சந்தர்ப்பநமான்னறயும் காநடான்றில் வாழ்வதற்கான 

தனித்துவமான அனுபவம் ஒன்னறயும் தமது வாழ்வில் இனைத்துக் நகாள்ள முடியும். சுற்றுலாப் 

பயைிகளுக்காக சகல வசதிகனளயும் நகாண்ட விடுதிகள் திம்பிாிகஸ்மன்கட 

நவநெரநகால்ல, சீனுக்கல, தகானவித்தகல மற்றும் நபாகுனுநதன்ன தபான்ற பிரததசங்களில் 

ெிர்மாைிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் இங்கு தங்குமிடங்கனளப் நபற்றுக் நகாள்வதற்காகக் 

நகாழும்பிலிருந்து வனஜீவராசிகள் பாதுகாப்புத் தினைக்களத்தின் பிரதான 

அலுவலகத்திலிருந்து ஒதுக்கிக் நகாள்வதனன முன்னதர தமற்நகாள்ள தவண்டும்.  
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 அனுபவம்  - இருபத்னதந்து திருடர்கள் 

 அனுபவத்னத உைர்ந்த வனவிலங்கு அதிகாாி 

அவர்கள்- ரஞ்சித் சிசிரகுமார 

 குமை ததசிய பூங்காவின் விபரம் 

10 
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இருபத்னதந்து திருடர்கள் 

ொன் 1981 ெவம்பர் மாதம் வன கட்டுப்பாட்டாளர் ஒருவராக வனஜீவராசிகள் 

தினைக்களத்தில் இனைந்ததன். முதன்முதலாக வில்பத்துவில் தசனவ நசய்ததன். அதன் 

பின்னர் 1983 நபப்ரவாி முதலாம் திகதி குமை ததசிய பூங்காவிற்கு வந்ததன். அக்காலத்தில் 

குமைனவ யால கிழக்கு  ததசிய பூங்கா அல்லாவிட்டால் தொகந்த ததசிய பூங்கா என்று 

அனழத்தனர். அங்கு மிகக் கஷ்டமான கடனம ஒன்று காைப்பட்டது . ொன் உத்திதயாகபூர்வ 

விடுதியில் தங்கியிருந்ததன். காலியில் எனது வீடு இருந்தது. வீதியில் தபருந்து இல்னல 

நவௌளிக் கிழனமக்கு மாத்திரம் ஓகந்த ததவாலயத்திற்கு தபருந்து ஒன்று வருகின்றது. தபருந்து 

கினடக்கா விட்டால் பன்னிரண்டு னமல்கள் பானம இலிருந்து தெகந்த ததசிய 

தனலனமயகத்திற்கு கால்ெனட மூலமாக நசய்ய தவண்டும். இல்லாவிட்டால் டிராக்டர் ஆவது 

குதபாடா டிராடர் ஆவது கினடத்தால் ஏறிச்நசல்தவன்.  

1985ம் ஆண்டு எல்.டீ.டீ.ஈ *தீவிரவாதிகள் சக்தி வாய்ந்த்தாக இருந்த காலநமான்றாகும். 1985 

மார்ச் மூன்றாம் திகதி எல்.டீ.டீ.ஈ யினர் தொகந்தபூங்காவிற்கு தாக்குதல் ெடத்தினர். அதன் 

பின்னர் ொம் அனனவரும் தற்காலிகமாக யாலததசிய பூங்காவிற்கு இனைக்கப்பட்தடாம்.  

1988 ஆம் ஆண்டின் ஆரம்ப காலத்தில் தொகந்தததசிய பூங்கானவ மீனவர்கள் 

ஆக்கிரமித்துள்ளனர் என ொம் தகள்வியுற்தறாம்.  மீனவர்கள் குமை வில்லுவில் தமாய 

ஆற்றின் குறுக்தக வாடி அனமத்துக் நகாண்டுள்ளனர், ஈரெிலத்னத எாித்து ெீனரத் ததக்கி 

னவத்து மீன்பிடிக் னகத்நதாழினலச் நசய்கின்றனர், அதற்குப் புறம்பாக களப்புகளிலும் 

மீன்பிடிக் னகத்நதாழினல தமறநகாள்கின்றனர்தபான்றவற்னறக் தகள்வியுற்தறாம். இது 

நதாடர்பாக ொம் கவனலயனடந்ததாம்.  ொம் குமைவுடன் அதிக அன்பாக இருந்ததாம். 

எவ்வாறாவது குமைனவ பாிதசாதனன நச ய்ய தவண்டும் என ொம் எண்ைிதனாம். 

பிரச்சினனகள் இல்லாத காலத்தில் ொம் நபாருட்கனள எடுத்துக் நகாண்டு ததடல்களுக்குச் 

நசல்தவாம். தங்கி ெின்று சனமத்து உண்டு ததடல்கனள தமற்நகாள்தவாம். அனவ 

அனனத்தும் ெின்று விட்டன.  

இதன் தபாது எல்.டீ.டீ.ஈ* யின் அச்சுறுத்தல் தபான்தற தஜ.வி.பி* யினாின் அச்சுறுத்தலும் 

மினகயாக இருந்தது. அப்தபாது யால ததசிய பூங்காவின் துப்பாக்கி தஜ.வி.பி யினரால் 

னகப்பற்றப்பட்டிருந்தது. எமது பாதுகாப்னப ொதம பார்த்துக் நகாள்ள தவண்டும் என 

அரசாங்கம் எமக்குக் கூறியிருந்தது. உயர் அதிகாாிகள் யாருக்கும் வற்புறுத்தப்படுவதில்னல. 

அக்காலத்தில்  யால ததசிய பூங்காவின் பூங்காப் நபாறுப்பாளராக இருந்தவர் எட்மன்ட் 

வில்ஸன் அவர்களாவார்.  
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எமக்கு குமைவில் உள்ள மனிதர்களின்  ெடவடிக்னககனளப் பார்னவயிடச் நசல்ல தவண்டும் 

என ொம் அவாிடம் கூறிதனாம்.  ொம் எமது விருப்பத்ததலதய வில்ஸன் அவர்களிடம் குமை 

தமாயானவப் பாிதசாதனன நசய்ய தவண்டும் எனக் தகாாிதனாம். துப்பாக்கி எதுவும் 

இருக்கவில்னல. 

அன்று பயைத்திற்கு ொம் பதிநனாரு தபர் இருந்ததாம். எமக்கு ெிரந்தர பைிக் குழுவாக 

இருந்தது தள உதவியாளர் ஆர்.பீ. கருைாதசன, தள கட்டுப்பாட்டாளரான நமனிகா எம். 

குைதாச மற்றும் ொன் மாத்திரதம இருந்ததாம். பயைத்திற்கு சாதாரைமானவர்கள் எட்டு 

தபர் இனைந்தனர். சரத் இந்திரபால, டப்ளுயூ. ரூபசிங்ெ, எஸ். எம். அனுர பண்டார, ொலக 

வீரதுங்க, தசாமரத்ன நெட்டிநகாட, பிதரமரத்ன மனம்தபாி, தசபால மனம்தபாி மற்றும் தக. 

கருைாதசன என்தபாதர அந்த எட்டு தபருமாவர். எமக்கு 36 ශ්රී 90   TMTஎன்னும் 

டிராக்டாிதலதய நசல்லக் கினடத்தது. 

அன்று கானல ஐந்து மைியளவில் ொம் பலடுபான தனலனமயகத்திலிருந்து புறப்பட்தடாம். 

பிரததசத்னத அறிந்திருந்த சிலரும் எமக்குள் இருந்தனர். ொம் மாைிக்க கங்னகயிலிருந்து 

கனரதயறிதனாம். நபாத்தான, பெல நபாத்தான வீதியினூடா விழுந்திருந்த கினளகனள 

ஓரமாகத் தள்ளித் தள்ளி டிராக்டாில் நசன்தறாம். கஜபாவுக்கு அருகில் நசல்லும் தபாது 

டிராக்டாின் முன் சில்லு ஒன்றின் காற்று நவளிதயறி விட்டது. டிராக்டருக்கு மரக் 

குற்றிநயான்னறப் நபாருத்திக் நகாண்டு இன்னும் சுமார் மூன்று கிதலா மீற்றர் நசன்தறாம். 

ொம் கானலயுைனவத் தயார் நசய்து நகாண்டு நசன்றிருந்ததாம். அவற்னற உண்டதன் 

பின்னர் கால்ெனட மூலம் நசல்லத் நதாடங்கிதனாம். கஜபாவிலிருந்து மடமநதாடவிற்கு 

சுமார் ஐந்து கிதலா மீற்றர் இருக்கிறது. ொம் நசல்லும் தபாது வீதியில் விழுந்திருந்த 

விளாம்பழத்னத உண்ட வண்ைதம நசன்தறாம். ொம் மடமநதாடவிற்குச் நசல்லும் தபாது 

அங்கு வாடி அனமத்துக் நகாண்டிருந்த ெபர்கள் பாய்ந்து ஓடினர். 

 

மடமநதாடவிலிருந்து நகபலித்தவிற்குச் நசல்லும்வீதியில்சுமார் மூன்று கிதலா 

மீற்றர்நசல்லும்தபாது சத்தநமான்று தகட்டது. அது இரும்புகளின் சத்தமாகும். அதனனப் 

பார்க்கும் தபாது மூன்று தபர் இரத்தினக்கல் அாித்துக் நகாண்டிருந்தனர். அந்த மூன்று 

தபனரயும் பிடித்து னககனளப் பின்னால் கட்டி எம்முடன் பயைிக்க இனைத்துக் 

நகாண்தடாம்.  
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ொம் இன்னும் சுமார் மூன்று னமல்கள் தூரத்தில் ஆற்றின் பானதயின் தமதல கற்சுவர் வாினச 

சாியாகச் நசன்றது. இப்தபாது மனிதர்கள் தபசும் சத்தம் தகட்கிறது. அதனனப் பார்க்கும் தபாது 

மனிதர்கள் இரண்டு வாடிகனள அனமம்மிருந்தனர். அந்தெரத்தில் பகல் உைனவ உண்பதற்கு 

சுமார்தபர் வந்து நசன்றனர். ொம் அவர்கனளயும் னகது நசய்ததாம். எமது ெபர்கள் இருவனர 

அங்கு பாதுகாப்புக்காக னவத்து விட்டு மீண்டும் பயைத்னதத் நதாடர்ந்ததாம். னகது நசய்த 

ெபர்களின் னககனள பின்தன கட்டி னவத்ததாம். இன்னும் நசல்லும் தபாது ஆற்றின் தெதர 

பானதயில் மனிதர்கள் னசக்கிள்களில் நபாருட்கனளயும் கட்டிக் நகாண்டு வருவனதக் 

கண்தடாம். அங்கு பதிநனாரு தபனரப் பிடித்ததாம். ஒன்பது னசக்கிள்கள் இருந்தன. 

னசக்கிள்கனளயும் பிடித்ததாம். சிலர் காட்டிற்குத் தப்பிதயாடினர். 

இன்னும் முன்தன நசல்லும் தபாது ெபநராருவர் துப்பாக்கிநயான்னறயும் எடுத்துக் நகாண்டு 

மரத்துக்கு தமல்  சுட்டுக் நகாண்தட வந்து நகாண்டிருந்தனர். இது குரங்குகள். துப்பாக்கிச் சூடு 

னவயுங்கள். னகயிலிருந்தது மஸல் தலாடின் துப்பாக்கி ஒன்றாகும். ொன் ஔந்து பார்த்துக் 

நகாண்டிருந்ததன். அம்மனிதர் ஆற்றங்கனரக்கு ஏறும் தபாதத காலால் அடித்ததன். 

அக்காலத்தில் எனது வயது சுமார் இருபத்தாறு வருடங்களாகும். எனக்கு ென்றாகச் சக்தி 

இருந்தது. அந்ெபர் விழுந்து விட்டார். அதனுடதனதய ொதன பாய்ந்து பிடித்துக் நகாண்தடன். 

அந்ெபருக்கு எத்மதல சுது ராஜா என அனழத்தனர். தனட நசய்யப்பட்ட கட்சிநயான்னறச் 

தசர்ந்த ஒருவராவார். அவனரயும் கட்டிக் நகாண்டு பயைத்துடன் இனைத்ததாம். 

இப்தபாது பசித்தது. அங்தக எவரும் இல்லாத வாடி ஒன்று  காைப்பட்டது. அதில் ததசிக்காயும் 

சீனியும் இருந்தன. ொம் ததசிக்கானயத் தயாாித்து சீனி இட்டு குடித்ததாம். 

மீண்டும் பயைத்னதத் நதாடரும் தபாது இரண்டு மாடுகனளப் பூட்டிய வண்டி ஒன்று முன்தன 

வருகிறது. நபாருட்கனள ெினறத்துக் நகாண்டு ொன்கு தபர் வாடிக்கு வருகின்றனர். ொம் 

பிடித்துக் நகாண்தடாம். சுமார் ொன்கு கிழனமகளுக்குத் ததனவயான நபாருட்கள் வண்டிகளில் 

இருந்தன. வண்டினயயும் னகப்பற்றிதனாம். 

இப்தபாது தெரம் மானல மூன்று மைி தபால் இருந்தது. ொம் மீண்டும் வருவதற்கு 

நவளியாதனாம். ஆற்றிதல விதியிதலதய மநடால்நதாடவிற்கு வந்ததாம். னகது நசய்யப்பட்ட 

ெபர்கள் இருபத்னதந்து தபர்களும் ொம் பதிநனாரு தபரும் இருந்ததாம்.  இப்தபாது பசிக்கிறது 

அங்தகதய தசாறும் ததங்காய்ச் சம்பலும் பருப்பும் சனமத்து  சாப்பிட்தடாம். 
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புறப்பட ஆயத்தமான தபாது தெரம் மானல சுமார் மூன்று மைி இருக்கும். ொன்கு தபர் பாய்ந்து 

ஓடினர். ஏனனயவர்கனள ொம் கயிற்றினால் கட்டி விட்தடாம். ஒருவாின் இடது னக 

அடுத்தவாின் வலது னகயுடன் கட்டப்பட்டிருந்தது. ொம் இருளில் தமலும் சுமார் ொன்கு 

னமல்கள் கஜபாபிடியவில் டிராக்டர் ெிறுத்தப்பட்டிருந்த இடத்துக்கு வந்ததாம். 

மின் பந்தநமான்றாவது இன்றி எல்.டீ.டீ.ஈ னயப் பற்றி பயந்து நகாண்டிருக்கும் தபாது 

நெலிகப்டர் ஒன்று வானத்தில் சுற்றிச் நசன்றது. பின்னர் இந்தியன் பனடயினர் என அறிந்து 

நகாண்தடன். 

அடுத்த ொள் மானல ஆறு மைி ஆகும் தபாது கூட்டத்தினனக் கூட்டிக் நகாண்டு ொம் 

தனலனமயகத்திற்கு வந்ததாம். கஜபாபிடியவில் எமக்கு இரண்டு மாடுகனளயும் மாற்ற 

தவண்டிதயற்பட்டது. 

வனஜீவராசிகள் தினைக்களத்தினால் நபாதி வண்டிநயான்னறக் னகது நசய்தனம இதுதவ 

முதலாவது மற்றும் ஒதரநயாரு ெிகழ்வாகும். 

அன்று ொம் நபற்ற அனுபவம் இரசனனயான மறக்க முடியாத ெினனநவான்றாகும். 

எல்.டீ.டீ.ஈ      – தனட நசய்யப்பட்ட தீவிரவாத குழுவாகும். 

தஜ.வி.பி        – அந்த காலத்தில் தனட நசய்யப்பட்ட அரசியல் கட்சிநயான்றாகும். 
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ரஞ்சித் சிசிரகுமார  அவர்கள்  

1981ம் ஆண்டு ெவம்பர் மாதம் 25ம் திகதி சாதாரை உதவி விடுதி நபாறுப்பாளர் ஒருவராக 

கடனமக்கு வந்த ரஞ்சித் சிசிரகுமார அவர்கள் அப்தபானதய வனவிலங்கு தள பாதுகாவளர் 

ஒருவாின் தனகனமனளப் பூர்த்தி நசய்திருந்தார். வில்பத்து ததசிய பூங்காவில் சுமார் ஒரு 

வருடம் கடனமயாற்றியதன் பின்னர் குமை ததசிய பூங்காவிற்கு வனவிலங்கு பாதுகாவலர் 

ஒருவராக பதவியுயர்வு நபற்று அவர் அங்கு சுமார்  மூன்று வருடங்கள் தசனவயாற்றி யால 

ததசிய பூங்காவில் ஏழு வருடங்களும் தசனவயாற்றினர்.ரன்நதனிகல, இகினியாகல, 

கதிர்காமத் தளம், ெிக்கடுனவ சமுத்திர ததசிய பூங்கா, கல்பிடிய தபான்ற இடங்களில் அவர் 

கடனம புாிந்த ஏனனய இடங்களுள் சிலவாகும். 

ரஞ்சித் சிசிர குமார அவர்கள் திறனமயான வனவிலங்கு தள பாதுகாவலர் தபான்தற 

திறனமயான சுழிதயாடி ஒருவராவார். அவ்வாதற அவர் சுமார் 1200 னகதுகனள 

தமற்நகாண்டுள்ளார்.  வனவிலங்கு நதாடர்பான வழக்குகனள ெடத்தும் கருமங்களில் 

நவற்றியுடன் நசயற்பட்டு அதிக வழக்குகளில் வனஜீவராசிகள் தினைக்களத்னத 

நவற்றியனடயச் நசய்த ஒருவராவார். அது அதிக விருப்பத்துடன் நசய்த நசயலாகும். 

இலங்னக திறெத பல்கனலக்கழகத்தில் வனஜீவராசிகள் முகானமத்துவ சான்றிதழ் பத்திர 

பாடநெறியில் சித்தினடயந்துள்ள ரஞ்சித் சிசிர குமார அவர்கள்தினைக்களத்தினூடாக 

ெடத்தப்பட்ட சான்றிதழ் மற்றும் டிப்தளாமா பாடநெறிகள் மூன்றில் முதலாமவராக 

சித்தியனடந்து தங்கப் பதக்கத்னதயும் நவன்றுள்ளார். அவ்வாதற ெீச்சல் மற்றும் 

சுழிதயாடிக்கான சர்வததச ‘நபடி’ சான்றிதனழப் நபற்றுள்ளததாடு திறனமயான நவடி 

னவப்பாளராகவும் இலங்னக விதசட நசயலைியின் (STF) சான்றிதனழ நவன்றுள்ளார். 

ரஞ்சித் சிசிர குமார அவர்களின் குடும்பம் மனனவி மற்றும் மூன்று மகள்கனளயும் நகாண்டது. 

அவருனடய வதிவிடம் காலி ெபராதுவ பிரததசமாகும். 
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குமை ததசிய பூங்கா 

உலர் வலயமான கலீ இலங்னகயில் காைப்படும் காலெினல வலயங்களுள் விதசடமான 

வலயநமான்றாகும். அது, அங்கு அதற்தக உாித்தான உயிர்ப்பல்வனகனம ஒன்று 

காைப்படுவதாகும். உயிர்ப்பல்வனகனமத் தனனமயில் நசல்வந்த ொடுகளில் முதன்னம 

இடநமான்னற இலங்னக நபற்றுக் நகாள்வதற்கு காரைமாக அனமந்தது ொடு முழுவதும் 

விாிந்து பரந்துள்ள நவவ்தவறான சூழல் காலெினல குைாதிசயங்கனளக் நகாண்ட வன 

அனமப்பு ஆகும். 

யால  ததசிய பூங்காவிற்குச் சமனான உயிர்ப்பல்வனகனமத் தன்னமயின் குைாதிசயங்கனள, 

குமை ததசிய பூங்காவிலும் காை முடியும். இத்ததசியபூங்காக்கள் இரண்னடயும் ஒப்பிட்டு 

தொக்கினால் குமை ததசிய பூங்காவின் ெிலங்கள் , சூழல் அனமப்நபான்னறக் காைக் கினட

க்காத ெீருடன் நதாடர்புனடய சூழல் அனமப்புக்கள் பலவற்னற உள்ளடக்கியது. அதனால் 

ஈரூடக உயிாினங்களின் தபான்தற ெீர்வாழ் உயிாினங்களின் அதிக பல்வனகத் தன்னமனய 

குமை ததசிய பூங்காவில் காை முடியும். கிழக்குத் தினசயில் இருந்து நதன்கிழக்குத் தினசக்கு 

பரந்த அழகான கடற்கனரகளும் கடற்கனரயுடன் இனைந்ததாக அனமந்துள்ள ெீல ெிறத்தால் 

ெினறந்த குமை நபரும் காடு பறனவகளின் சுவர்க்கமாகப் பிரசித்தி நபற்றது. இலங்னகயில் 

பறனவகளுக்கான அதி முக்கிய ஓர் இனப்நபருக்கமான இடம் என்பதனால் குமை1938 இல் 

சரைாலயமாகப் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது. 

குமை ததசிய பூங்காஅம்பானற மற்றும் நமானராகனல ஆகிய மாவட்டங்கள் இரண்டுக்கும், 

நபாத்துவில் ததர்தல் நதாகுதிக்கும் பானம ததர்தல் நதாகுதிக்கும் உாித்தாகிறது. 1969 ஆம் 

ஆண்டில் 265.3 நெக்டயாராகவும், 1970 இல் 17,863.4நெக்டயார் வனரயும் பரந்து 

வியாபித்தது ததசிய பூங்காவாக உருவானது. 2006 ஜூனல 05 ஆம் திகதி ஆகும் தபாது 

35,665நெக்டயார் வனரபரந்துள்ளது..  

 

இயற்னக அழகுள்ள யால  ததசிய பூங்காவிலிருந்து நபளதீக ாீதியாக குமை ததசிய பூங்கா 

கும்புக்கன் ஓயாவினால் பிாிகிறது. குடும்பிகல ஓகந்தவிலிருந்து ஆரம்பமாக கும்புக்கன் ஓயா 

வனர குமை ததசிய பூங்கா வியாபித்துள்ளததாடு, அங்கிருந்து அப்பால் 

பரந்திருப்பதுயால  ததசிய பூங்காவின் இரண்டாம் இலக்க பகுதியாகும். அதனால், குமை 

ததசிய பூங்கா யால கிழக்கு பூங்கா எனவும் அனடயாளப்படுத்தப்படுகிறது.  
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இங்கு உயர் மனலயுச்சி இல்னல, ஆங்காங்தக அழகான கல் மனலகனளக் காை முடிகிறது. 

குடும்பிகனல, பம்பரகஸ்தலாவ, நபகுர, தகான்கல, கிாிநபாகுணு நெல தபான்ற கல் 

மனலகள் வனத்திற்கு வித்தியாசமான அழனகக் நகாண்டு வருகின்றன. புல், கடற்கனரத் தாவர 

அனமப்பு, ஆறுகள், காடுகள், கழிமுகம் மற்றும் முட்புதர்கள் தபான்ற அளவு குமை ததசிய 

பூங்காவிற்கு வடகிழக்கு பருவ மனழ மூலம் அதிக மனழ கினடக்கிறது என்பததாடு அதன் 

முலம் இங்கு அனமந்துள்ள ஓகந்த, துன்முல்ல, திவுல்பல்லம, எரமினியா நவவ,  அலுத் நவவ, 

மற்றும் பக்மீ நவவ தபான்ற குளங்கள் ெிரம்பி வழிகின்றன. கும்புக்கன் ஓயா கழிமுகத்துக்கு 

அண்னமயில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள குமை வில்லு சுமார் 500 ஏக்கர் ஆனது உலக 

பிரபல்யமான வில்லு ஒன்றாகும். குமை வில்லு கடல் ெீரால் அடிக்கடி அமிழ்வதற்கு 

உட்படுவததாடு பூங்காவிற்குள் பறனவ வனககளின் இருப்புக்கு மிகவும் நபாருத்தமாக 

அனமந்த குளங்கள் களப்புகள் சுமார் 20 மற்றும் ெினறய காடுகளும் அனமந்துள்ளன. 

களப்புகளின் ஆழம் 2 மீற்றருக்கும் குனறவானது.. 

 

 

 

 

       களப்பு  

நகாழும்பிலிருந்து 391 கிதலாமீற்றர் தூரத்தில் நதன்கிழக்கு கடற்கனர சார்பாக அனமந்துள்ள 

குமை ததசிய பூங்காவின் சாதாரை வருடாந்த நவப்பெினல சுமார் 27.30 பானக நசல்ஸியஸ் 

ஆவததாடு சாதாரை வருடாந்த மனழவீழ்ச்சி சுமார்1300 மில்லிலீற்றர் ஆகும். 

சுமார் மூன்றாம் நூற்றாண்டிற்கு உாித்தான ஒரு பழனமயான ொகாிகத்திற்கு உாினம கூறும் 

இதன் ஆரம்பம் மாகம இராசதானி முற்பட்ட காலத்திலிருந்து ததான்றி வருகின்றது. 1 ஆம் 

மற்றும் 2 ஆம் நூற்றாண்டுகளுக்கு உாித்தான ஷீலா கல்நவட்டுக்கள் இப்பிரததசத்தின் 

சுற்றிலிருந்து கண்நடடுக்கப்பட்டுள்ளன. குமை ததசிய பூங்கா அனமந்துள்ளது வருடாந்த 

மற்றும் சம்பிரதாயமாக இந்து பக்தர்கள் பாத யாத்தினரயில் ஈடுபடும் கதிர்காமம் இந்துக் 

தகாவில் அனமந்துள்ள வழியிதலயாகும்.  
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  இங்கு உயிர்ப் பல்வனகத்தன்னமனய விசாாித்துப் பார்த்தால் சுமார் 223 தாவர வனககனள 

காை முடியும். பூக்கம், சாவண்டனல மரம், உகாய், பத்திாி, யானனக் நகாழிஞ்சி, 

நசங்காந்தன், பானல, முதினர, ஆலமரம், அரச மரம் தபான்ற தாவரங்கனளயும், கடற்கனரக்கு 

அண்னமயான ெிலத்தில் நவள்நளருக்கு, கழிமுள்ளி, அடும்பு தபான்ற தாவரங்களும் ென்னீர் 

ெீர்ெினலப் பிரததசங்களில் ென்றாக வளர்ந்த நெய்தல் மலர், தாமனர தபான்ற ெீர்த் 

தாவரங்கனள காை முடிவதும் அருனமயான காட்சிநயான்றாகும். 

குமை ததசிய பூங்கா இலங்னகயின் முக்கியமான மற்றும் பிரசித்தமான பறனவகள் ததசிய 

பூங்காநவான்றாக பிரபலமாவது பிரதானமாக அங்கு வரும் நவவ்தவறான புலம்நபயர் 

பறனவகளினால் ஆகும். உள்ொட்டு, தங்கியுள்ள மற்றும் புலம்நபயர்பறனவகனளக் நகாண்ட 

430 க்கும்  அதிகமான அளனவக் நகாண்ட பறனவ வனககள் இலங்னகயிலிருந்து 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இங்கு பறனவகள் கண்காைிப்பாளர்களுக்கு 200 க்கும் அதிகமான 

எண்ைிக்னகயுனடய பறனவ வனககனள இலகுவாகக் கண்டு நகாள்ள முடியும். 
 

ஏப்ரல் – ஜூனல காலங்களில் குமைவில் சதுப்பு ெிலப் பகுதிக்கு இந்ொட்டில் 

வாழும்  பறனவகள் பல்லாயிரக்கைக்கான முட்னடயிடுவதற்கு வில்லுனவ தொக்கி 

தசர்வதுடன், நபாிய கூட்டமாக வரும் உள்ொட்டு ெீர்வாழ் பறனவகளான நசந்ொனர, நபாிய 

நகாக்கு, இந்திய குளத்துக் நகாக்கு தபான்றவற்னறக் காை முடிகின்றது. நசப்நடம்பர் முதல் 

மார்ச் வனர புலம்நபயர் பறனவகள் நபாிய எண்ைிக்னகநயான்று இலங்னகனய தொக்கி 

பறந்து வருவது நவப்பெினலனயப் நபற்றுக் நகாள்வதற்கும் மற்றும் உைனவத் ததடிக் 

நகாள்வதற்குமாகும். புலம்நபயர் பறனவகள் இங்கு வருகின்றன ஆனால் முட்னட 

இடுவதில்னல. இங்கு நபாதுவாகக் கண்டு நகாள்ள முடியுமான பறனவகளுள் அாிய வனகப் 

பறனவநயான்றான கறுப்புக் கழுத்து ொனர, சிறுத்த நபரு ொனர, மஞ்சள் மூக்கு ொனர, 

சாம்பல் ொனர, ெீலத் தானழக் தகாழி, நவண் கழுத்து ொனர, சின்ன ெீர்க்காகம், சாம்பல் 

கூனழக்கடா, நபாிய ெீர்க்காகம் தபான்ற ெீர்ப்  பறனவகள்நபாிய எண்ைிக்னகயில் 

உள்ளதாகவும் மாமிச பட்சைிகளாகவும் னவாி, நசம்பருந்து தபான்ற  பருந்து வனககள் 

சிலவும் கினடத்துள்ளன. 

 

 

 

 

  கறுப்புக் கழுத்து ொனர(Ephippiorhynchus asiaticus)      கஸ்பியன் ஆலா (Hydroprogne caspia) 
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      நகாண்டலாத்தி  (Upupa epops)   தசானலபாடி  (Copsychus malabaricus ) 

         

குமை ததசிய பூங்காவானது புலிகள் (சிறுத்னதகள்) க்கான பிரபலமான ததசிய 

பூங்கநவான்றாகும். யால, வில்பத்து அளவுக்கு புலிகனளக் காை முடியுமான குமைபூங்காவில் 

முடியும் என்பதனால் சுற்றுலாப் பயைிகளும், வனவிலங்கு ஆர்வலர்களும், புனகப்படக் 

கனலஞர்களும் அடிக்கடி குமை ததசிய பூங்காவிற்கு வருகின்றனர். வனஜீவராசிகள் 

பாதுகாப்புத் தினைக்களத்தின் தனலயீட்டினால் குமை ததசிய பூங்கா இன்று புலிகளின் 

சுவர்க்கமாகி விட்டது. முன்னனய காலத்தில் பறனவகளின் சுவர்க்கமாகப் பிரபலமான 

இப்பூங்கா இன்று புலினள ென்கு கண்டு நகாள்ள முடியுமான பிரபலமான பூங்காநவான்றாகும். 

.   

 

 

 

 

 

புலி (சிறுத்னத) (Panthera pardus kotiya ) 

 

புலிகளுக்கு தமலதிகமாக ஆசிய யானன, கரடி, சிவந்த கீாி, இந்திய சாம்பல் கீாிப்பிள்னள, 

முள்ளம்பன்றி, நசந்ொி, காட்டுப்பன்றி, இந்திய குனரக்கும் மான், காட்நடருனம தபான்ற 

விலங்குகனளயும் கண்டு நகாள்ள முடியும்.  
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  யானன (Elephas maximus )  புள்ளி மான்   (Axis axis ceylonensis ) 

 

 

 

 

 

  இந்திய குழி  முயல் (Lepus Nigricollis)  வண்ைத்துப்பூச்சிக் கூட்டம்  

இப்பூங்காவில் ென்னீர் களப்பு சூழல் அனமப்பிற்குள் மீனினங்களின் பல்வனகனம 

அருனமயானது. நமாநரல்லா, உடப்புவா, பூவிரால், கனயா,மஸ்நபதியா இவற்றுள் 

உள்ளனவயாகும். இங்குள்ள சதுப்பு ெில அனமப்பினன அண்டி தசக்காலி ஓட்டு மீன்கள், இறால் 

வனககளும் களப்பு ெண்டுகள் மற்றும் சின்னக் நகாக்கு தபான்ற ஊணுண்ைி பறனவகளும் 

தவனள வனககள் சிலவற்னறயும் காை முடியும். 

இலங்னகயில் கண்டு நகாள்ள முடியுமான பிரதானமான உயிாினங்கள் 7 இன்(Top 7 Wild Sri 

Lanka) நபயாிடப்பட்ட ெீலத் திமிங்கிலம், ஆசிய யானன, சிறுத்னத, நசம்மூக்கு 

முதனல,தபரானம மற்றும் கறுப்புக் கழுத்து ொனர எனும் உயிாினங்கள் 7 இனனயும்  இத்ததசிய 

பூங்காவில் கண்டு நகாள்ள முடிவது விதசடமாகும். 
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    அழுங்கானம  (Eretmochelys imbricata) 

குமை கடற்கனரக்கு வரும் ஆனமயினங்களின் பாதுகாப்புக்காக வனஜீவராசிகள் பாதுகாப்புத் 

தினைக்களத்தினால் ததசிய பூங்காவிற்குள் கிாிகல்தப பிரததசத்தில் பாதுகாப்பு னமயநமான்னற 

அனமத்துள்ளது. அதன் மூலம் ஆனமக் குஞ்சுகள் ஆயிரக்கைக்கினன உருவாக்கி சமுத்திரத்தில் 

விடுவதற்கு ெடவடிக்னக எடுத்துள்ளது. 

நபாத்துவில் ெகரத்திற்கு வலது பக்கத்தில் சுமார் 21 னமல்கள் தூரத்தில் அனமந்துள்ள 

நுனழவாயில் நகாழும்பு, இரத்தினபுாி, உடவளனவ, நவல்லவாய, நமானராகனல, 

சியம்பலாண்டுவ, லாகுகல ஊடாக நபாத்துவில் பானம ஓகந்த குடும்பிகலவில் அனமந்துள்ளன. 

பூங்காவின் நுனழவாயில் உள்ளது பானமய, பூங்காவின் அலுவலகம் அனமந்திருப்பது 

பானமவிலிருந்து 22 கிதலா மீற்றர் தூரத்திலாகும். சுற்றுலாப் பயைிகளின் தங்குமிட வசதிக்காக 

தும்முல்ல மற்றும் கிாிகல்தப சுற்றுலா விடுதிகள் இரண்டு ெிர்மாைிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அதனன 

ஒதுக்கிக் நகாள்வதனன  நகாழும்பில் அனமந்துள்ளவனஜீவராசிகள் பாதுகாப்புத் 

தினைக்களத்தின் பிரதான அலுவலக்தினால் தமற்நகாள்ளப்படுகின்றன. இயற்னக அழகின் 

இன்பத்னத சுதந்திரமாக அனுபவிப்பதற்காக நெரலிகஸ்ஆர, கும்புக 01, கும்புக 02, கல்அமுை, 

தமாயவில் னமதான முகாம்களும் அனமந்துள்ளன. 

 

 

 

 

ஆனமகள் பாதுகாப்பு னமயம்                     தும்முல்ல சுற்றுலாவிடுதி அருகிலுள்ளவிடுதிநயான்று  
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விலங்குகளின் நபயர்ப் பட்டியல் 

Sinhala Name Tamil Name English Name Scientific Name 

අලියා யானனகள் Asian Elephant Elephas maximus 

වලසා கரடிகள் Sloth Bear Ursus melursus 

ග ෝනා மனரகள் Sambar Rusa unicolor 

මීමන්නා சருகு மான்கள் Mouse Deer Moscheola meminna 

කළවැද්දා ஆசிய மர ொய்கள் Palm Civet Hermophroditus species 

උරලෑවා புனுகுப் பூனன Ring Tailed Civet Viverid species 

හිවලා நபான்னிற குள்ள ொி Golden Jackal Canis aureus 

වල්බළලා காட்டு பூனன Jungle Cat Felis chaus 

රිළවා குரங்கு  Toque Macaque macaca sinica 

ඉත්තෑවා முள்ளம்பன்றி Porcupine Hystrix indica 

කළු වදුරා குரங்கு Purple Faced Langur Semnopithcus Vetulus 

තිත් මුවා புள்ளி மான் Spotted Deer Axis axis ceylonensis 

නිල්තල්මසා ெீலத் திமிங்கிலம் Blue Whale Balaenoptera musculus 

ගකාටියා (දිවියා) புலிகள் Leopard Panthera pardus kotiya 

උනහපුලුවා ததவாங்கு Gray Slender Loris Loris lydekkerrianus 
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වල් ඌරා காட்டுப் பன்றிகள் Wild Boar Sus scrofa 

වල් මී හරකා காட்டு எருனமகள் Water Buffalo Bubalus bubalis 

හාවා / වල්හාවා இந்திகுழி முயல் / இந்திய 
Indian Hare / Black 

Naped Rabbit 
Lepus nigricollis 

අළු වදුරා சாம்பல் முகக் குரங்கு Common Langur Semnopithecus entellus 

කලවැද්දා ஆசிய மரொய் Toddy Cat Paradoxurus hermaphroditus 

ගකාළ දිවියා துரும்பன் பூனன Rusty– Spotted Cat Felis rubginosa 

හඳුන් දිවියා மீன்பிடிப் பூனன Fishing Cat Prionailurus viverrinus 

මු ටියා இந்திய சாம்பல் Mongoose Herpestes edwardsil 

ගහෝතම්බුවා சிவந்த கீாி Ruddy Mongoose Herpestes smithii 

අලිමානාවා கருங்கழுத்து ொனர Black-Necked Stork Ephippiorhynchus asiaticus 

කැළෑහැලගපන්දා நகாட்டிக்கால் வாலாட்டி  Forest Wagtail Dendronanthus indicus 

සියක්කාරයා நபரும் பூொனர Greater Flamingo Phoenicopterus ruber 

අළුපැසතුඩුවා / තිත් 

ගහාට  පැසතුඩුවා 
சாம்பல் ொனர Spot-Billed Pelican Pelecanus philippensis 

ගපද කළු ග ාගහාදු 

විත්තා 
கருவால் மூக்கன் Blak Tailed Godwit Limosa limosa 

අවිච්චියා இந்திய ததாட்டக் கள்ளான் Indian Pittah Pitta brachyura 
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බිඟුහරයා ெீலவால் பஞ்சுருட்டான் Bee Eater Merops species 

මහාරන් ඔගලවියා கல்நபாறுக்கி Golden Plower Pulvialis fulva 

පාදිලිමානාවා நவண்கழுத்து ொனர Woolly Necked Stork Ciconia episcopus 

ලු වැකියා மஞ்சள் மூக்குொனர Painted Stork Mycteria leucocephala 

ගකාකා විග තෂ சாம்பல் ொனரவனக Heron Species Ardea species 

ගකාකා විග තෂ நபாிய நகாக்கு வனக Egret Species Egretta species 

ගකාකා විග තෂ மஞ்சள் குருகு வனக Bittern Species Ixobrychus species 

සැවුල්ගපද දියසෑනා ெீளவால் இனலக் தகாழி 
Pheasant Tailed 

Jacana 
Hydrophasianus chirurgus 

බහුරු මානාවා சிறிய நபரு ொனர Lesser Adjutant Leptoptilos javanicus 

වළි කුකුලා இலங்னகக் காட்டுக் தகாழி Ceylon Jungle Fowl Gallus lafayetti 

හබන් කුකුලා சின்னக் காட்டுக் தகாழி Sri Lanka Spur Fowl Galloperdix bicalcarata 

සිලිබිල්ලා 
நபாதுவான புள்ளிச் 

நசங்கால் உள்ளான் 

Shanka and Sand 

Pipers 
Tringa Species 

කලපු ගකාකා சாம்பல் ொனர Grey Heron Ardea cinerea 

මහ සුදු පැසතුඩුවා நபாிய நவள்னள ொனர Great White Pelican Pelecanus onocrotalus 

ගිරා මලිත්තා இலங்னக நதாங்கும் கிளி 
Sri Lanka Hanging 

Parrot  
Loriculus beryllinus 
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ලංකා මුදුන් ගබාර 

ගදමලිච්චචා 

பழுப்புத் தனலச் 

சிலம்பன் 
Brown-Capped Babler  Pellorneum fuscocapillum 

අළු කෑදැත්තා 
இலங்னக சாம்பல் 

இருவாய்ச்சி 
Sri lanka Grey Hornbill ocyceros  gingalensis 

ඔලුව රු ගකාටගටෝරුවා 
கிாிம்ஸன் ப்நரன்டட் 

குக்குறுவான் 
Crimson-Fronted Barbet Megalaima rubricapilla 

හිස කළු ගකාණ්ඩයා 
நசந்நதாண்னடச் 

சின்னான் 
Black- Crested Bulbul Pycnonotus melanicterus 

දුම්බගබාන්නා பனங்கானட  Indian Roller Coracias benghalensis 

වතරු මල්ගකාහා நசன்முகப் பூங்குயில் Red– Faced Malkoha Phaenicophaeus pyrrhocephalus 

රන් නළල් 

ගකාටගටෝරුවා 
குக்குறுவான் Yellow-Fronted Barbet Megalaima flavifrons 

ශ්රී ලංකා සිළු මහාකවුඩා தீக்காக்னக Srilanka Trogon Harpactes fasciatus 

බ්රාහතමන උකුසතසා  நசம்பருந்து Bhaminy Kite Haliastur indus 

ගපාගරෝ කෑදැත්තා 
மலபார் சாம்பல் 

இருவாச்சி 
Malabar Hornbill Ocyceros griseus 

රජ අළු හිසත මසුකුසතසා 
சாம்பல் தனல 

மீன்பிடிக் கழுகு 
Grey Headed Eagle Ichthyophaga ichthyaetus 

වත නිල් මල් ගකාහා ெீல முகச் நசண்பகம் Blue – Faced Malkoha Phaenicophaeus viridirostris 

හීන් තඹ 

ගසතරුවා                       
சிறிய சீழ்க்னகச்சிரவி Lesser Whistling duck Dendrocygna javanica 

කහ යටිමල් කිරලා 
மஞ்சள் மூக்கு 

ஆள்காட்டி 
Yellow Wattled Lapwing Vanelius malabaricus 

ගපාගරෝ දෑකෑත්තා 

மலபார் கறுப்பு 

நவள்னள 

இருவாய்ச்சி 

Malabar Pied Horn bill Anthracoceros coronatus 

ළය රන් බට ග ායා 

நசம்மஞ்சள் 

மார்புனடய 

பச்னசப்புறா 

Orange BreastEdgreen 

Pigeon 
Treron bicinctus 
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ගපරළි ගකාණ්ඩකුසතසා குடுமிப் பருந்து Changeable Hawk Eagle Nisaetus cirrhatus 

කරවැල් ගකාකා நசந்ொனர Purple Heron Ardea purpurea 

ගලාකුසුදුගකාකා நபாிய நகாக்கு Great Egret Casmerodius albus 

කණ ගකාකා இந்திய குளத்துக் நகாக்கு Indian Pond– Horon Ardeola grayii 

හීන්මානාවා சிறுத்த நபரு ொனர Lesser Adjutant Leptoptilos javanicus 

අළු ගකාකා சாம்பல் ொனர Grey Heron Ardea cinerea 

ගපාදු දම්බ කිතලා ெீலத் தானழக் தகாழி Purple Swamphen porphyrio porphyrio 

පුංි දිය කාවා சின்ன ெீர்க்காகம் Little Cormorant Phalacrocorax niger 

මහා දියකාවා நபாிய ெீர்க்காகம் Great Cormorant Phalacrocorax carbo 

කුරුළු ග ායා னவாி Shikra Accipiter badius 

ගපාගරෝලුවා நகாண்டலாத்தி Common Hoopoe Upupa epops 

කසතබියානු මුහුදු 

ලිහිණියා 
கஸ்பியன் ஆலா Caspian Tern Hydroprogne caspia 

වල් ගපාල්කිච්චචා தசானலபாடி White RumpedShama Copsychus malabaricus 

ඇලි ගකාකා சின்னக் நகாக்கு Little Egret Egretta garzetta 

නිල් ගපඳ බිඟුහරයා  ெீலவால் பஞ்சுருட்டான் Blue Tailed Bee Eater Merops philippinus                          

ගමාණරා   இந்திய மயில் Indian Pea Cock Pavo cristatus 
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තාරකාඉබ්බා ெட்சத்திர ஆனமகள் Star Tortoise Testudo elegans 

හැලකිඹුලා சதுப்பு ெில முதனல Mugger Crocodile Crocodylus palustris 

 ැටකිඹුලා உவர் ெீர் முதனல Estuarine Crocodile Crocodylus porosus 

 රා කටුසතසා ததாட்டப் பல்லிகள் Oriental Garden Lizard Calotes versicolor 

පලා කටුසතසා  
நபாதுவான பச்னச வன 

பல்லி 

Common Green Forest 

Lizard 
Calotes calotes 

ගතාල විසිුරු කටුසතසා சிவப்பு உதட்டுப் பல்லி Red Lipped Lizard Calotes ceylonensis 

හිරළුවා அரனை Skink Lankascinicus fallax 

පිඹුරා மனலப் பாம்பு Python  Python molurus 

තලග ායා உடும்பு Land Monitor Lizard Varanus bengalensis 

කබරග ායා ெீர் உடும்பு Asian Water Monitor Varanus salvator 

ලක්හීරළුවා இலங்னக அரனை Sripada Forest Skink Lankascincus sp 

පිණුම්බ කටුසතසා நபாிய காது இல்லாத Earles’s Lizard Otocryptis wiegmanni 

නා යා ொகம் Cobra Cobra cobra 

ගපාලඟා புனடயன் பாம்பு Viper Sps   

ගකාළ කැසතබෑවා ததாைியானம Green Sea Turtle Chelonia mydas 

බටු කැසතබෑවා ஒலிவ ெிறச் சிற்றானம, Olive Ridley Sea Turtle Lepidochelys olivacea 
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දාර කැසතබෑවා தபரானம 
Leatherbacked Sea 

Turtle 
Demochelys coriacea 

ඔලුග ඩි  කැසතබෑවා நபருந்தனலக் கடலானம Logger Head Caretta caretta 

ගපාු  කැසතබෑවා அழுங்கானம Hawks Bill Eretmochelys imbricata 

ලංකා බැදි මැඩියා இலங்னக மரத் தவனள 
Sri Lanka Wood 

Frog 
Rana gracilis 

ග බි විග තෂ தவனள வனககள் Frog And Toad Frog and toad species 

ද ර දණ්ඩා இலங்னக பறக்கும் பாம்பு 
Sri Lanka Fling 

Snake 
Chrysopelea taprobanica 

 ල්පාඩියා கல்பாடியா Ceylon Logsucker garra ceylonensis 

ගමාරැල්ලා நமாநரல்லா Morella Zenarchopterus dispar 

උඩුප්පපුවා உடப்புவா Uduppuwa Butis butis 

 ංආරා பூவிரால் Ganara Channa ara 

කනයා கனயா Kanaya Channa gachua 

මසතගපතියා மஸ்நபதியா Maspethiya Puntius sarana 

කූනිසතසා தசக்காலி ஓட்டு மீன்கள் Shrimp Shrimp species 

ඉසතසා இறால் Prawn Prawn species 

කලපු කකුළුවා களப்பு ெண்டு Lagoon Crab Lagoon crab species 
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පලු பானல  Ceylon Iron wood Manilkara hexandra  

වීර வீனர  Hedge Boxwood Drypetes sepiaria  

ලුණුවරණ மாவிலங்கம்   Crateva adansonii subsp. odora  

ඇහැල நகான்னற 
Indian Laburnum,Shower of 

Gold 
Cassia fistula 

රණවරා ஆவாரம் Matara Tea 
Senna auriculata     

(Synonym- Cassia  auriculata) 

ගකාගහාඹ தவப்பம் Margosa, Neem Azadirachta indica  

දිවුල් விலா Wood apple, Elephant apple Limonia acidissima 

අන්දර பனன       – Many species under family Fabacea 

කුකුරුමාන් மனல மாதுனள 
Spiny Randia , Emetic – nut, 

False Guava 
Catunaregam spinosa  

හීන්කරඹ சிறு கிளா  – Carissa spinarum 

එරමිනියා இலந்னத     – Ziziphus species 

හිරැසතස வச்சிரவல்லி Veld(t) Grape Cissus quadrangularis 

කිරිවැල් நவண் நுனா  – 
Families Apocynacea and Rubiacea 

species 

වල්පිච්චච 
காட்டு 

மல்லினக 
      – Jasminum species 

හාතවාරිය சாதாவாாி       – Asparagus racemosus 

ුරුත முதினர Satin Chloroxylon swietenia 

මිල්ල காட்டு நொச்சி Milla Vitex altissima 
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කලුමැදිරිය பதுரன்நகாலி Kalumediriya Diospyros aquaesita 

හල්මිල්ල சாவண்டனல மரம் Halmilla Berriya cordifolia 

කටු උණ மூங்கிலிாிசி katuUna Bambusa bambos 

වල් ඉඳි காட்டு ஈச்னச walindi Phoenix  zeylanica 

ගපාගහාන් கினியா புல் Pohon Panicum maximum 

කුකුරුමාන மருக்கனர Kukuruman Randia dumetorum 

කැප්පගප්පටටිය ஆனல வனககள் Keppttia Croton sp 

වරා ெீல எருக்கு Wara Calotropis gigantea 

ගවලන් நவண்ைங்கு Welan Pterospermum canescens 

කළුවර கருங்காலி Ebony Diospyros ebenum 

රුවා ரது வா Rathuwa Cassia roxburghii 

කටුපිල நவட்புலா Katupila Flueggea leucopyrus 

කුඹුක් நவண்மருது kumbuk Terminalia arjuna 

තිඹිරි பத்திாி Thimbiri Diospyros malabarica 

මී இலுப்னப Mee Madhuca longifolia 

කිුල් கித்துள் Fishtail Palm Caryota urens                  
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නා ொகமரம் Na Tree Mesua ferrea 

මලිත්තන් உகாய் Malittan Salvadora persica 

කටුපිල நகாழுஞ்சி Katupila Tephrosia purpurea 

මහා රාවණ රුවුල 
நபாிய இராவைன் 

மீனச 
Maha RawanaRewla Spinifex littoreus 

මුහුදු බිං තඹුරු / බිං 

තඹුරු 
அடும்பு Muhudu Bin Thamburu Ipomoea pescaprae 

වි තණුක්රාන්ති விஷ்ணு கிரந்தி Vishnu Kranthi Evolvulus alisinoides 

කලපු අන්දර சீனமக் கருதவலம் Andara Prosopis juliflora 

පගතාක් ொகதாளி Cactus Opuntia dillenii 

හල්මිල්ල சாவண்டனல மரம் Halmilla Berrya cordifolia 

ගකාලං மஞ்சக்கடம்பு kolon Haldina cordifolia 

ගකෝන් பூக்கம் Kon Schleichera oleosa 

කුණුමැල්ල காிமரம் Kunumella Diospyros ovalifolia 

ගනල්ලි நெல்லி Nelli Phyllanthus emblica 

ුළු தான்றி Bulu Terminalia bellirica 

මැන්ගඩෝරා எருக்கனல Mendora Hopea cordifolia 
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මාන மானா Mana Cymbopogon confertiflorum 

ඉලුක් தர்ப்னபப் புல் Illuk Imperata cylindrica 

ගපාගහාන් தெப்பியர்ப்புல் Pohon Pennisetum polystachion 

දමනීය பலிசமரம் Damaniya Grewia tiliifolia 

 දපාන உண்ைிச் நசடி Gandapana Lantana camara 

කුරටිය சிறுநெல்லி Kuratiya Phyllanthus polyphyllus 

ගකෝන් பூக்கம் Kon Sheleichera oleosa 

පුසතවැල් யானனக் நகாழிஞ்சி Puswel Entada pursaetha 

නිය ල நசங்காந்தன் Flame Lily Gloriosa superba 

ුරුත முதினர Ceylon Satain wood Chloroxylon sweietenia 

නු  ஆலமரம் Banyan Ficus benghalensis 

ගබෝ அரச மரம் Sacred Fig Ficus religiosa 

වරා நவள்நளருக்கு Wara Calotropis procera 

කටු ඉකිළි கழிமுள்ளி Katuikill Acanthus ilicifolius 

ඕලු நெய்தல் மலர் Olu Nymphaea nouchali 

 ගනළුම්බ தாமனர Lotus Nelumbo nucifera 
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ஈ- புத்தகத்னத நவளியிடுவதில் உள்ள பங்களிப்பு......... 

 
 

நதாகுப்பாளர் : தம்மிகா மல்சிங்ெ, தமலதிக நசயலாளர் (கருத்திட்டம்),  

  வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன  வளங்கள் பாதுகாப்பு அனமச்சு 

 

பூங்கா பற்றிய தகவல்கனளத் நதாகுத்தவர் : ெஸினி சரத்சந்திர, பிரதம ஊடக அதிகாாி,  

          வன பாதுகாப்புத் தினைக்களம் 

          மதெக்ஷா சதுராைி நபதரரா, அபிவிருத்தி  உத்திதயாகத்தர்,   

          வனஜீவராசிகள்  பாதுகாப்புத் தினைக்களம் 

 

ஆங்கில நமாழிநபயர்ப்பு (அறிக்னக மற்றும் விடயங்கள்) : அதசாக பலிெவடன, நமாழிநபயர்ப்பாளர்,   

       வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன  வளங்கள் பாதுகாப்பு  

       அனமச்சு 

ஆங்கில நமாழிநபயர்ப்பு (கனத) : தானுக மல்சிங்ெ  
 

தமிழ் நமாழிநபயர்ப்பு-: ஏ.ஆர்.எப். றிப்னா, அபிவிருத்தி  உத்திதயாகத்தர்,  

               வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன  வளங்கள் பாதுகாப்பு அனமச்சு 

சிங்கள  தட்டச்சு மற்றும் ஏனனய உதவிகள்  : ருசினி நசனவிரத்ன, அபிவிருத்தி  உத்திதயாகத்தர்,  

              வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன  வளங்கள் பாதுகாப்பு அனமச்சு 

படங்கள் : தராெித குைவர்தன,  மதெஷா சதுரானி நபதரரா (அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர்),  

      வனஜீவராசிகள் பாதுகாப்பு தினைக்களம் 

இனைய வடிவனமப்பு : என்.ஐ கயத்ாி, அபிவிருத்தி  உத்திதயாகத்தர்,  

   வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன  வளங்கள் பாதுகாப்பு அனமச்சு 

   சீ. ஏ. டீ. டீ. ஏ.நகால்லுதர, முகானமத்துவ தசனவ உத்திதயாகத்தர்,     

   வனஜீவராசிகள் மற்றும்  வன பாதுகாப்பு அனமச்சு 

 

பல்தவறு உதவிகள் : துஷாரா அமரசூாிய, முகானமத்துவ தசனவ உத்திதயாகத்தர் III,     

   வனஜீவராசிகள் மற்றும்   வன பாதுகாப்பு அனமச்சு 
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நெஞ்சில் என்றும் ெீங்கா கானக ெினனவுகள் 

 

வனஜீவராசிகள் மற்றும் வனப் பாதுகாப்புத் தினைக்களங்களில் தசனவயாற்றும் 

உத்திதயாகப் பற்றுள்ளவர்கள் கடனமகளில் மிகுந்த அர்ப்பைிப்புடன் தமது 

அலுவலகங்களில் பைியாற்றுகின்றனர். இனரனயத் ததடிச் நசல்லும் நகாடிய 

விலங்குகனளயும்‚ அவற்றிலிருந்து தப்பித்து விரண்தடாடும் இனரயாகக் கூடிய 

விலங்குகளும் அடங்கிய வன விலங்குகளின் அபூர்வ ெடத்னதகளுடன் கூடிய கற்பனனயான 

வனத்னதப் பாதுகாப்பதற்குத் ததாள் நகாடுக்கும் வன உத்திதயாகத்தர்களின் உயிருக்கு 

அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்ட சந்தர்ப்பங்கள் நபருமளவு உள்ளன. அவ்வாறான சம்பவங்கள் பற்றி 

பின்நனாரு ொளில் அறிவிப்பதாயின்‚ இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் உத்திதயாகப் 

பற்றுள்ளவர்கள் தம் உயினரக் காப்பாற்றிக் நகாள்வது அவசியமானதாகும். அது தத்தமது 

ஆற்றல்‚ பயிற்சி மற்றும் அனுபவம் என்பவற்றில் தங்கியுள்ளது. 

 

அவ்வாதற, கவர்ச்சி மிகு காடானது, வளங்னளச் சூனறயாடுபவர்கனளயும், 

தவட்னடயாடுபவர்கனளயும் இழுத்நதடுப்பது துரதிஷ்டவசமான அம்சமாகும். அதன்தபாது, 

வன உத்திதயாகத்தர்கள் அவ்வாறானவர்களுடன் தமாதும் சந்தர்ப்பங்களும் 

குனறவானதல்ல. 

 

அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களுக்கு முகம் நகாடுத்து அர்ப்பைிப்புடன் நசயலாற்றிய வனப் 

பற்றுள்ள உத்திதயாகத்தர்களுக்கு நகௌரவமும் னதாியமும் ஆக அவர்கள் முகம் நகாடுத்த 

பயங்கரமான சந்தர்ப்பங்களில் ஒரு துளினயப் பற்றி எடுத்துனரத்து, அவர்களின் 

தன்னலமற்ற அர்ப்பைிப்பு பற்றி வாசகர்களான உங்கனள அறிவுறுத்துதல் இதன் 

தொக்கமாகும். 


