
தி�க�, ப��ரவ� 3, 2014

சி�தைன� கள� » சிற��� க��ைரக�

Published: January 29, 2014 00:00 IST Updated: January 29, 2014 09:25 IST

சாைலக� மன�த�க��� ம��மா?

ப. ெஜகநாத�

ஆழியா�� � ���பத�காக ஐ�� நிமிட� ப� நி��� எ�� நட��ந� ெசா�னா�.

ேப��ைத வ���� கீழிற�கி, வன� �ைறய�� ேசாதைன� சாவ�ைய� தா�� நட��

ெச���ேபா�, அ�கி��த ஒ� காவலாள� ேக�டா� “எ�க ேபாற��க?” உ�ேள அம��தி��த

வன� காவலைர� பா���� ��னைக��� ைகயைச�க��, “எ�ன சா� நட��ேபாற��க?”

எ�� அ�கி� வ�தா�. �ர�� அ�வ� வைர��� நட�� ேபாக�ேபாவதாக� ெசா�ன�ட�,

“நா�� �டவர��மா சா�?” எ�றவ�, தன�ேய ேபா� வ��ேவ� எ�� ைசைக கா��ய��

��னைக�ட� ைகயைச�� வ�ைடயள��தா�.

அ�ைமய��, ெந��சாைல� �ைறய�ன� ஆழியா� லி��� �ர�� அ�வ� வைர உ�ள

�மா� ��� கி.ம�. �ர�தி� ப�� ேவக�தைடகைள அைம�தி��கி�றன�. சாைலய��

அைவ எ�ெத�த இட�தி� அைம���ளன எ�பைத ஜிப�எ� க�வ� �ல� பதி�ெச��,

அ�த ேவக�தைட இ���மிட�தி� அ�சேரைக/ த���கேரைகைய� பதி�ெச�� ஒ�

வைரபட�ைத� தயா��கேவ இ�த நைட.

கா���பா���க�கி� த�சன�

ேசாதைன� சாவ�ைய� தா��ய சிறி� �ர�திேலேய சாைலய�� இட��ற� ஆழியா�

அைண�க��� வ�சாலமான ந���பர�� ெத��த�. சாைல ஓர� இ��த மர�கள��ேட

பா��தேபா�, ஒ� கா���பா���க�� இைலய�ற கா��த மர�கிைளய�� ேம�

அம��தி��த�. அத� ப�ட�ய�� உ�ள ெவ�ைள நிற ெகா�ைட�சிற�க� கா�றி�

அைச�தப� இ��தன. அ�வ�ேபா� தைலைய அ��மி��� தி��ப�� பா����

ெகா����த�. ந���பர�ைப� பா��தப� அம��தி��தா�� அத��� ப���ற�தி� (சாைலய��

நி��ெகா����த எ�ைன ேநா�கி) 180o தைலைய� தி��ப�� பா��த�.

சகீார� ����வ�

வான�� பைன உழவார�க� பல பற��ெகா����தன. ����வான�� ���... ���...

���... எ�ெறாலி��� �ர� ஓயாம� ேக���ெகா�ேட இ��த�. �ர�தி� ெச�பக�

ஒ�� ஊ�... ஊ�... ஊ�... என நி�� நிதான��� ஒலிெய��ப� ெதாட�கி, கைடசிய�� அத�

�ர� உ�ச�தாய�ைய அைட�� ���த�. உயேர ஒ� வ��� பற�� ெச�ற�. அத�

இற�ைககள�� ஓ�ட�தி� சிற� இ�லாம� இைடெவள� இ��த�. சிற� உதி�� ப�வ�

அத��. மா�பழ�சி��� வ�சில���� ஓைச அ�கிலி��த �த�லி��� ேக�ட�. நைட
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ெதாட��த�.

ெம�ல ��ேனறி சி�னா� பால���� அ�கி� வ�தேபா� கீழி��த ஓைடய�� ந��வர��

அ�வளவாக இ�ைல. பால�திலி��� பா��தேபா� பாைறகள�� இைடேய ெம�வாக ந��

கசி�� ஓ��ெகா����த�. த�டா�க� இர�� பற�� தி��தன. ஒ�றிர�� த�டா�க�

பாைறய�� ேம� இற�ைககைள வ���� ைவ���ெகா�� அம��தி��தன. ெந�ைச

அ��� ெம�லிய சீ��ைக ஒலி கா�றி� மித��வ�� மர�க� அட��த அ�த ஓைட�

ப�திைய நிர�ப�ய�. சீகார� ����வ�ய�� ர�மியமான �ர� அ�. ஓைட அ�கி� இ��த

ஒ� கா�� நாவ� மர�தி� ெம�லிய, சி� இைழகைள� ேபா�ற மகர�த� கா��க�ெகா�ட

��க� ெகா��ெகா�தாக� ��தி��தன. அ�த� ��கள�� உ�ள ம�ர�ைத அ��த மைல�

ேதன��க�, சி� ேதன��க�, வ�ண�����சிக� ெமா����ெகா����தன.

ைதய�கார எ���க�

அ�த இட�ைதவ��� அக�� சாைல ஓரமாக நட��ெகா����தேபா�, ஒ� சி� மர�தி�

ேம� ைதய�கார எ���கைள� பா��க ���த�. ெவ�ளபாவ�டா (Gardenia gummifera) மர�

அ�. இ���ள பழ���ய�ன� இதைன� க�க�ப� எ�றைழ�ப�. இ�த மர�தி� கிைளைய

ஒ��தா� வ�� ப�சி� ம���வ� �ண� உ�ளதாக ந�ப�ப�கிற�. அ�த மர�தி�

இைலகைள ம���� த�கள� உ�தியான கி��கி ேபா�ற தாைடகளா� �டைம�பதி�

���ரமாக இ��தன அ�த� ைதய�கார எ���க�. இவ�றி� ந��ட கா�கள�� �ைனய��

உ�ள ெகா�கி ேபா�ற அைம�ப�� உதவ�யா�� இைலகைள� ப���� இ���� ��க�ட

��கிற�. இ�த எ���கள�� ேதா��வள�கள�� (லா�வா) வாய�லி��� ெபற�ப��

ஒ�வ�த� பைச ேபா�ற எ�சிைலேய இைலேயா� இைல ஒ��வத��� பய�ப���கி�றன.

சாைலய�� வ�ைல எ�ன?

ேவக�தைடக� இ���மிட�கைள ஜி.ப�.எ�. க�வ�ய�னா� பதி�ெச�தப�, கள� ��தக�தி�

�றி��க� எ����ெகா�� நட��ெகா���த ேபா�, �மா� ��� கி.ம�. �ர� ெகா�ட

சாைலைய ேம�ப���வத�கான மதி�ப���� ெதாைக 10 ல�ச� �பா�, ேவைல ெச���

கால� �தலிய தகவ�கைள� ெகா�ட பலைக ஒ�� இ��த�. ஆழியா�லி��� �ர��

அ�வ���� ெச��� வழிய�� இர� ேநர�தி� பயண��தா� மிளா எ�கிற கட�ைப மா�

சாைல ஓர�தி� ��கைள ேம���ெகா����பைத� காண ����. ஆசியாவ�� உ�ள

மா�கள�ேலேய மிக� ெப�ய� இ�த வைக மான�ன�. இ� தவ�ர, கா�� �ய�,

��ள�ப�றி, ச��மா�, �����ைன எ�� பல வைகயான இரவா� உய��ன�கைள��

இ�த� சாைலய�� பா��க ����.

சில மாத�க��� �� ெப� மிளா ஒ�� சாைலைய� கட���ேபா�, சீறிவ�த

வாகன�தா� அ���� ெகா�ல�ப�ட�. மிளாைவ� தவ�ர மரநா�, மைல�பா��, எ�ண�ற

தவைளய�ன�க� இ�த� சாைல� ப�திய�� அைரப��� ெகா�ல�ப�டன. வன� ப�திய��

வழிேய ெச��� சாைல மன�த�க��� ம��ம�ல… அ�� நடமா��

கா��ய��க����தா� எ�பைத��, ேவக�தைடக� கா��ய��கள�� சாைல� பலிைய�

த��க/ம���ப��த ம��ம�ல… மன�த�கள�� பா�கா���காக��தா� எ�பைத��

ெந��சாைல� �ைறய�ன��� வன� �ைறய�ன� வ�ள�கியப�� இ�த ேவக�தைடக�

அைம�க�ப�டன. ஆனா�, இ� எள�தி� நட��வ�டவ��ைல. பல கால� ப���த�. பல�

�ய�சி ெச�ய ேவ��ய���த�.

ேவைலைய ����� தி����ேபா� சாைலையெயா�� அைம�க�ப����த தகவ� பலைக

க�ண�� ப�ட�. சிவ�� நிற ெகா�ைட எ���கள�� அதி� �றி�ப�����தா�க�: “ந�ல,



தரமான சாைலக� இன�ய பயண���� ம��ேம. உய�� இழ���ேகா, உட� ஊன���ேகா

அ�ல.”

இ� வாகன ஓ��களான நம�� ம��ம�ல… அ�� வசி��� கா��ய��கள��

பா�கா���காக��தா� எ�பைத ஒ�ெவா�வ�� ����ெகா�டா� எ�வள� ந�றாக

இ����?

- ப. ெஜகநாத�, பறைவய�யலாள�, ெதாட����: jegan@ncf-india.
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