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ஒள��� காளா�க�

ப. ெஜகநாத�

ப�ள�� ப�வ�தி� எ� வ���� க�கார�தி� எ�க�� ��க�� இரவ�� ப�ைச நிற�தி�
ஒள��வைத� க�� வ�ய�தி��கிேற�. வ���� சாமி மாட�தி� ேவளா�க�ண� மாதாவ�� சிறிய
இள�ப�ைச நிற வ��கிரக� இ����. இரவ�� மாதா ஒள��வைத� க�� வ�ய�தி��கிேற�.
ப��கால�தி� உய���லாத இ�ெபா��க� ஒள��வத�கான காரண� ேர�ய� (radium) எ�ற
ேவதிய�ய� தன�ம� என��, அைத� க��ப���த ேம� ��� - ப�ய� ��� த�பதியைர� ப�றி��
ப�ள�� பாட� ��தக�க� வாய�லாக அறி��ெகா�ேட�.

சி� வயதி� ேகாைட வ���ைறய�� கிராம����� ேபானேபா�, இர� ேநர�கள�� ப�ைச
நிற�தி� மி��மி�� என வ���வ��� எ���ெகா�ேட ெம�ல� பற��� மி�மின����சிகைள�
க�� வா� ப�ள�� பா��� வ�ய�தி��கிேற�. இள�சிவ�ப��� இள� ப�ைசய��� ஒள�
வ�சி�ெகா�� தைரய�� ஊ��� ெச��� ெச�வ�ைட (glowworm) ��சிைய� க�� க�க� அகல
வ��ய� பா��� ஆ�ச�ய�ப����கிேற�. இ�த ஒள� உமி�� நிக��, உய��ஒள���
(bioluminescence) என�� அத�கான காரண� �சிெபேர� (luciferase) எ�� ெநாதிேய (enzyme)
எ�பைத�� க���ய�� ப��தி��கிேற�.

இ�த ஒள��� த�ைம காளா�க���� உ��. உலகி� �மா� 71 வைகயான காளா�க� இ�ப�
ஒள� உமி�� த�ைமைய� ெகா����பதாக� ெத�கிற�. இ�த� காளா�கள�� வ���க�
ஓ�ட�திலி��� ம�ேறா� இட����� பர�வத�� உத�� ��சிகைள�� ஏைனய
உய��ன�கைள�� கவ�வத�காகேவ இ�தைகய ஒள� உமி�� த�ைமைய இைவ
ெப�றி��கி�றன. இ�த�ைமைய இைவ எ�ப�� ெப�கி�றன? இ�வைகயான காளா�கள��
தி��கள�� உ�ள �சிெபேர� எ�� ெநாதியான� �சிெப�� எ�� க�ம �ல��றி�
ஆ�ஸிகரண�ைத (oxidation) ஊ��வ��கிற�. அ�ேபா�, ேவதிய�ய� மா�ற�தி� வ�ைளவா�
ஏ�ப�� அதிக�ப�யான ஆ�ற� ப�ைச ஒள�யாக ெவள�ேய�கிற�. இ�ேவ அ�காளா�கள��
தி��கைள ஒள�ரைவ�கிற�.

ேம��� ெதாட��சி மைல�ெதாட�� ஒ� ப�தியான ஆைனமைல� �லிக� கா�பக�தி�
ெத�ப�� ��ைசகைள�� காளா�கைள�� ஆவண�ப��தி சி� �� ஒ�ைற� தயா����
பண�ய�� என� சக ஊழிய�களான ர�சன�, தி�யா, ச�க� ராம� ஆகிேயா�ட� ஈ�ப����ேத�.
அ����காக� காளா�கைள எ�� பா��தா�� பல ேகாண�கள��
படெம����ெகா����ேத�. அவ�றி� சில வைக� காளா�க� இரவ�� ஒள��� த�ைமைய�
ெகா�டைவ எ�பைத� ப��� அறி�தி��ேத�. ஆனா� பா��ததி�ைல.

அ�ைமய��, ஒ� மைழ�கால மாைல ேநர�தி� கள�பண�ைய ����வ��� வ�� தி����
ேவைளய��, சாைலேயாரமாக வ���� கிட�த மர�தி� ெகா�தாக �ைள�தி��த காளா�கைள�
க�ட�� உடேன வ��ைய நி��திேன�. அ�கி� ெச�� பா��தேபா� அ� இரவ�� ஒள���
காளா� வைக என� ெத��த�. அ�ேபாேத இரவான�� அ�காளாைன வ�� பா��க ேவ��� என
��� ெச�ேத�.

வாகன� ேபா��வர�� இ�லாத ந� இரவ�� சக ஊழிய�க� சில�ட� அ�த இட�ைத
அைட�ேத�. காளா� இ���� இட����� ச�� ��ேப வ��ைய நி��தி அதன�ேக நட��
ெச�ேற�.

இரவ�� பா��க� க�கைள பழ�க�ப��தி�ெகா�வத�காக டா�� இ�லாமேலேய அதன�கி�
ெச�� பா��ேத�. அ�த இட�தி� ேமக�தா� மைற�க�ப�ட ப�ைற நிலவ�� ெம�லிய ஒள�
வ�சிய�. இ���� ஒள��வத�கான எ�த வ�த அறி�றி�� இ�லாதைத� க�� ச��
ஏமா�றமாக�தா� இ��த�. காளா�க� வ��� ஒள� ��மி����தா� ந� க�க����
�ல�ப�� எ�பைத உண��� மைழ�காக எ���வ�த �ைடைய� ப���� அத�� இ��த
�ைட�காளா�கைள� க�ேட�. அ�த� ��மி���� அைவ ெம�லிய இள�ப�ைச நிற ஒள�ைய
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உமி�வைத� க�� என�� மய�����ெசறி�த�. எதி�பா��� வ�த� நிைறேவறியதி�
அைனவ���� மகி��சி. இய�ைகய�� எ�ண�லட�கா அ��த�கள�� ஒள� உமி�� காளா��
ஒ��. அைத� பா��த� எ� வா�வ�� மற�க ��யாத அ��த�கள�� ஒ��!
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