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ஒ�ெவா� �ைற�� பகலி� என� வ���லி��� ெவள�ேய ேபா��ேபா�
எ�ைனயறியாம� தைலைய� தி��ப� வழிய�� உ�ள அ�த மர�ைத என�
க�க� ேநா�டமி��. �மா� 10 அ� உயரேம இ���� அ�த மர�தி� கீ��
கிைளைய

ஒ�ெவா� �ைற�� பகலி� என� வ���லி��� ெவள�ேய ேபா��ேபா� எ�ைனயறியாம�
தைலைய� தி��ப� வழிய�� உ�ள அ�த மர�ைத என� க�க� ேநா�டமி��. �மா� 10 அ�
உயரேம இ���� அ�த மர�தி� கீ�� கிைளைய ேநா�கிேய என� பா�ைவ இ����. நா�
எதி�பா��� கா���ெகா����ப� ப���� கீ�சாைன.

ம�ற பறைவகைள ஒ�ப��டா� அ� அ�ப� ஒ��� வ�சி�திரமானேதா, ெகா�ைளெகா���
அழ� வா��தேதா, ர�யமான �ரைல�ெகா�டேதா இ�ைல. ஆனா�� இ�ப���� கீ�சா�
அழ�தா�. அ��� எ� வ���ன�ேக இ���� இ�மர�தி� கீ�� கிைளய�� வ�தம��
இ�ப���� கீ�சாைன என�� மிக�� ப�����. இத� தன��சிற�ேப ப�லாய�ர� ைம�க�
கட�� ஆக��- ெச�ட�ப� மாத�கள�� இ�தியாவ��� வ�ைக த�வேத. ைசப��யா
அதைனய��த�ப�திகள�� இைவ �டைம�கி�றன. அ�� க���ள�� நில�� கால�கள��
ெத�� ேநா�கி பயண��கி�றன.

இ�தியாவ�� ஒ�ப� வைக கீ�சா�க� ெத�ப�கி�றன. இவ�றி� ��� வைக�
கீ�சா�கேள இ�திய� �ைண�க�ட�தி� ��க�� ��� ெபா��கி�ற�. தமிழக�தி�
இ���ைற��, ப����கீ�சாைன�� காணலா�. இ�கீ�சா�க��� ஒ� வ�சி�திரமான
�ண���. இைவ ப����� இைரைய ��க� உ�ள கிைளய�� ��தி� ேசமி�� ைவ�� ஆர
அமர சா�ப���.

தன� உணைவ ��ள�� ��தி ைவ�� �ரான �ைன ெகா�ட அலகா��, கா�
நக�களா�� ப�றி இ���, சி�சி� ��டாக� கிழி�� உ�ெகா���. இதனா� இைத
ஆ�கில�தி� ��ச� பறைவ எ�றைழ�கி�றன�. ஒ�ெவா� ஆ��� அ�ேடாப� மாத�தி�
என� வ���ன�ேக இ���� இ�த சி�வ� ஓ� மர�தி� கீ��கிைளய�� இ�ப����
கீ�சாைன� காணலா�. நா� அ�வழிேய ேபா��ேபா�� வ��ேபா�� அைத�
பா���வ����தா� ெச�ேவ�. ெப��பா�� அ�ேகதா� அம��தி����. நா� நி��
படெம��க ��ப��ேபா�, தைலைய அ��மி��� தி��ப� ெகா�சேநர�தி� "சீ��������'
என �ரெல��ப� பற�� ெச��வ���.

நா�� இ�ெனா� �ைற பா���� ெகா�ளலா� என ெப���ேசா� தி��ப�வ��ேவ�.
��� ஆ��களாக �ய�சி ெச�� கைடசிய�� 2011� ப��ரவ� 22� ேததி காைல

ேவைளய�� எ�ப�யாவ� இ�� இ�ப���� கீ�சாைன படெம���வ�ட ேவ��� எ��
நிைன���ெகா�� காமிரா�ட� ெச�ேற�. அ�ேவைளய�� தன� ��ைக�
கா���ெகா�� எதி�ப�கமாக� பா���� ெகா����த� அ�த� ப���� கீ�சா�. ெம�ல
நட�� ெச�� சாைலய�லி��தப�ேய என� 300மிம� ெல�ைச அத� ��கி� ேம�
�வ�ய�ப��திேன�. காைல ேவைளயாதலா� ஓரளவ��� ந�ல ெவள��ச�� இ��த�.
அ�ப�ேய சில ெநா�க� காமிராவ�� வழியாகேவ பா����ெகா����த ேபாேத
அ�த�கிைளய�ேலேய தி��ப� உ�கா��த�. ெதாட��� ��� பட�க� எ��தி��ேப�,
அ�வைரய�� அைமதியாக அம��தி��த ப����கீ�சா� வ���ெட�� பற�� ேவெறா�
மர�தி��� ெச�றைட�த�. காமிரா�திைரய�� பா��தேபா� ��றி� இர�� சிற�த
�வ�ய��ட� காண�ப�டன.
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காமிராவ�லி��� கண�ண���� பட�ைத இற�கி ெப�ய திைரய�� பா��� மகி��ேத�.
ப����கீ�சான�� பட� பல சிற�த �ைக�பட� கைலஞ�களா�� எ��க�ப����கிற�.
அ��ைக�பட�கைள ஒ�ப���ேபா� நா� எ��த படெமா��� ப�ரமாதமான� இ�ைல.
இ��ப��� என� ப����கீ�சான�� பட� என�� உச�தியானேத. அ�ப� எ�ன இ��கிற�
இ�த� ப����கீ�சான�ட� ஏ� இத� ேம� ம��� இ�வள� ஆைச? நான����� ஊ��
இைத�ேபால பல ப����கீ�சா�க� பற�� தி�கி�றன. அைவ அைன��ேம இ�� வலைச
வ�தைவதா�. இ��ப��� இ�த��றி�ப��ட ப����கீ�சாென�றா� ப��ய� தா�. அைத
என� ப�க�� வ����காரைர� ேபால நிைன�கிேற�. ஆ�ச�ய��ட� அைத�பா���
தைலயைச�� வண�கமி�கிேற�, என� ப�க��வ����காரைர� பா���
ைகயைச�பைத�ேபால.

அ�� வ�தம�� ப����கீ�சா� ஆணா அ�ல� ெப�ணா எ�ப� என��� ெத�யா�.
அைத� க��ப���ப� மிக�� க�ன�. ஆ� ெப� இர����ேம இற�ைக நிற��, உ�வ
அள�� ஏற��ைறய ஒ�றாக�தா� இ����.

நா� ஒ�ெவா� ஆ��� பா��ப� ஒேர ப����கீ�சாைன�தா� எ�� என� உ�மன�
�றிய�. ஒ�ெவா� ஆ��� அ�ேடாப� மாத வா�கி� ேம���ெதாட��சி மைலய��
ஆைனமைல�ப�தி�� வ�திற��� எ�லா ப����கீ�சா�க�� அைவ இ�� இ����
கால� வைர, அதாவ� ஏ�ர� மாத இ�தி வைர தம�ெகன ஓ�ட�ைத வைரய����ெகா��
அ�� பற�� தி�கி�றன. ெவ�நா�க� கழி�� வ�தா�� கட�த ஆ�� எ�த இட�தி�
��றி� தி��தனேவா அேத இட�தி�ேக வ�கி�றன. இ� எ�லா வலைசேபா�� பறைவகள��
இய�பா��. இத��� சா��க�� இ��கிற�. காலி� வைளயமி�ட பறைவ ஒ��,
ஒ�ெவா� ஆ��� ஒ� �றி�ப��ட ப�தி�� வ�� தன�ெகன எ�ைலைய வ����ெகா��
அ�ப�தி��� தன� இன�ைத�சா��த ம�ெறா� பறைவைய அ�டவ�டாம� வ�ர��ய���,
தன� வ��ைட��றி��� வைகய��, எ�ைலேயார�தி� உர�த �ரெல���வ��, பா�வ�மாக
இ��ததாக பல ஆரா��சிகள�� ���க� ெத�வ��கி�றன. ஆகேவ ஒ�ெவா� ஆ��� ஒேர
இட�தி� வ�தம�வைத ைவ���பா���� ேபா� நா� பா���� ப����கீ�சா� என�
ப����கீ�சாேன எ�� நிைன�க�ேதா��கிற�.

அ�ப� எ�னதா� இ��கிற� அ�த கீ��கிைளய�� நா� பா���� பல ேவைளகள��
அ�ேகேய உ�கா��� கிட�கிற� அ�. ஏ� அ�த இட� அத�� அ�ப� ப�����ேபான�?
காரணமி�லாம� இ��கா�. அ�த உயர�திலி��� பா��தா� ��சிகைள��, அத� ம�ற
உண� வைககளான ப�லி, ஓணா�, ��ெடலி, சிறிய பறைவகைள க�� ேவ�ைடயாட
ஏ�வாக இ���ேமா எ�னேவா. சி�வ� ஓ� மர�தி� கிைளகைள ஆ��ேதா�� ெவ���
சா���� ேவைளய��, சம�ப�தி� என� ப����கீ�சா� வழ�கமாக உ�கா��தி����
கிைளைய�� ெவ��வ��டா�க�.

ப�லாய�ர� ைம�க� கட�� இ�த இட�தி�� தி��ப� வ�� அ�த� கீ�சா� கிைள காணாம�
ேபானைத�பா��� எ�ன நிைன�தி���� �ழ�ப�� ேபாய����மா? ேகாப�ப�����மா?
நி�சமாக ஏமா�றமைட�தி���� எ�பதி� எ�த� ச�ேதக�� இ�ைல. வழ�கமாக� ேபா��
ேப��தி� நம��� ப���த ச�னேலார இ��ைக கிைட�காம� ேபானா� எ�ப� இ����
நம��?

அ� நம�� ஒ� சாதாரண கிைள. ஆனா� அ�பறைவ�� அ� வ���� ஒ� ப�தி. ேவைல���
ேபா�வ��� வ������ தி��ப� வ�� பா����ேபா� உ�க� வ���� ஒ� ப�தி காணாம�
ேபாய���தா� உ�க��� எ�ப� இ����? ஒ� நா� வ�ேட காணாம� ேபானா� எ�ப�
இ����. எ�ன ெச�வ��க� எ�� ேபாவ��க� எ� எ�ப�ேயா, எ�த ெதா�தர�� ெகா��காத
என� ப�க��வ����காரைர இ�ேபாெத�லா� இ�த�ப�க� பா��க ��வதி�ைல.
வ���ன�கி� ஏதாவ� ஒ� ப���� கீ�சாைன� காண ேந��தா� இ�தாேனா அ� எ��
நிைன�க�ேதா���. அைடயாள� காண�� வழிய��ைல. எ�ேக இ��கிறா� எனத�ைம
ப����கீ�சாேன!

பட�, க��ைர: ப. ெஜகநாத� 
கா��ய�� வ��ஞான�, இய�ைக பா�கா�� நி�வன�, ைம��.
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