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பஷ��� ��மி� க��

ப. ெஜகநாத�

வைள�� ெநள��� ெச��� மைல�பாைதய�� ேபா�� ெகா����த� வ��. ��

இ��ைகய�� இ��தப� சாைலேயார� கா��� ப�திைய ேவ��ைக பா����ெகா�ேட

வ�ேத�.

சாைலையவ���� ச�� த�ள� மைல�ச�வ��, இைலகள��லாத ஒ� ெமா�ைட மர� நி��

ெகா����த�. அைத� கட�� ெச���ேபா� மர�தி� ம�திய�லி��த ப�ள�ப�ட

கிைளய��, ஏேதா அைசவ� க�ண�� ப�ட�. உடேன வ��ைய நி��தி, ப��னா� எ��க�

ெசா�ேன�. அ�கி� ெச�ற�� ெத��த�, அ� ஒ� ��மி� க�கி� ��.

சிற�த இட�

எ� க���� ேந�ம�ட�தி� சாைலையவ���� ச��� ெதாைலவ�� அைம�தி��த�

அ�த� ��. அ�த� க��, �� க�ட மிக அ�ைமயான இட�ைத��, மர�ைத��

ேத��ெத��தி��த�. ெந�ேதா�கி வள��தி��த மர� த��� ம�திய�� இ� ெப��

கிைளக� ப�ள�ப����த இட�தி� மர� ��ள�களா� த�� ேபா�ற அ�த� ெப�ய ��

அைம�தி��த�. அதி� அம��தி��த� ஒ� ��மி� க��.

அ�வ�ேபா� எ��� தன� ��ய அலகா� ��ள�கைள நக��தி, ச�ெச�� ெகா����த�.

ப��� உடைல� ப�கவா��� அைச�� அம��த�. நி�சயமாக ��ைடய�����க ேவ���.

சிறி� ேநர� கவன��த ப��, அ�த மர�தி� இட��ற ேம� கிைளய�� இ��ெமா� ��மி�

க�� அம��தி��தைத� க�ேட�. அ� ஆ� பறைவயாக�தா� இ��க ேவ���. ஆ��,

ெப�ைட�� ேச��� �� க��னா��, அைடகா�ப� ெப�ைட ம��ேம.
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ெபய� காரண�

நா� அ�த� க�ைக� பா���� ெகா����தைத��, ேகமராவ�� படெம��பைத�� பா��த

காேரா�� பஷ��, ெம�ல அ�கி� வ�� அ�ேக எ�ன பா��ற��க எ�� ேக�டா�.

இ�ேநா�கிைய (Binocular) ெகா���� க�� இ���� திைசய�� பா��க� ெசா�ேன�.

"கி�ட�க ெத��� சா�! அேதாட ��� (அல�) ��ைமயா இ��� சா�" எ��

ஆ�ச�ய��ட� ெசா�னா�. பறைவய�� ெபயைர� ேக�டா�. கா��� ��மி� க�� எ�ேற�.

மர�கிைளய�� அம��தி��த ஆ� பறைவைய�� கா��, அைத� பா��க� ெசா�ேன�.

அத� உ�ச�தைலய�லி��� ப��னா� 3-4 சிற�க� தன�யாக� சி��ப�� ெகா����தைத�

பா���, இதனா�தா� ேப� ��மி� க�கா எ�� ேக�டா�. ஆேமாதி�ேத�. நா� பா��ப�

கா��� ப�திய�� ம��ேம வா�� கா��� ��மி� க�� (Legge's hawk eagle) எ�ேற�.

ரய���� ேநரமானதா�, ெகா�ச ேநர�தி� அ�கி��� �ற�ப��வ��ேடா�.

ப�ற�த� ���

அ��க� இ�ைல எ�றா�� இ� மாத�க��� ஒ� �ைறயாவ�, நா� வசி���

வா�பாைற மைல� ப�தி�� வாடைக� கா�� பயண� ேம�ெகா�ள ேவ��வ��.

வழ�கமாக நா� அைழ��� காேரா�� ஒ� �ைற வராததா�, பஷ�ைர அ��ப� ைவ�தா�.

அதிலி���தா� அவைர� ெத���. பஷ�� ஒ� ெபா��பான காேரா��. எ�ேபா�� நிதானமாக

வ��ைய ஓ�� ெச�வா�. வைள�கள�� ���வதி�ைல, ேமேலறிவ�� வாகன����

ஒ��கி வழிெகா��ப� - என மைல�பாைதய�� வ�� ஓ���ேபா� கைட�ப���க

ேவ��ய, எ�லா வழி�ைறகைள�� ப��ப��பவ�.

அவ�ைடய வ��ய�� ேபாவ�, இ� இர�டாவ� �ைற. அதிக� ேபசாத அவ�, இ�த�

��மி� க�ைக� பா��த� �த�, பறைவகைள� ப�றி�� கா��ய��கைள� ப�றி��

வழிெய�கி�� ேக�வ�கைள� ேக���ெகா�ேட வ�தா�. நா�� சைள�காம� பதி�

ெசா�லி�ெகா�ேட வ�ேத�.

இ� நட�� ஒ� மாத� கழி�� (ஏ�ரலி�), பஷ��டமி��� என�� ஒ� நா� ேபா� வ�த�.

"சா�... ��ைட ெபா��சி, ��� ெவள�ய�ல வ����சி�� ெநன�கிேற� சா�" என ஆ�வ�

ேமேலா�க� க�தி ெசா�னா�.

எ�ைனவ�ட அதிகமாக� பயண� ெச�பவ� அவ�. அ�வழிேய ேபா�வ�� ேபாெத�லா�

அ�த� ��ைட� க�காண��� வ�தி��கிறா�. எ�ப�� ெத��� என� ேக�ேட�. வ��ைய

நி��தி ச�� ேநர� ��ைட� பா��தேபா�, ஏேதா சிறியதாக அைச�த� எ�றா�.

கீ...கீ...கீ...

அ� நட�� சில நா�கள�� பஷ��� வ��ய�� பயண� ெச�ேத�. அ�ேபா� அ�த�

��ைட� பா��தேபா�, ப�� ேபா�ற �வ�கைள� ெகா�ட சிறிய க��� ��� அைசவ�

ெத��த�. அைத� ��றி� ப�ைச இைலக� பர�ப� ைவ�க�ப����தன.

ப�சிள� க��� ��ைச� ���� கா��த ��ள�க� ��தாம� இ��கேவ, ப�ைச

இைலகளா� ஆன ெம�ைத ேபா�ற இ�த ஏ�பா�. இ�ேநா�கி �ல� க��� ��ைச

ஆ�வ��ட� பா��தா� பஷ��.

நா�� மாத� கழி�� (ஆக��) ம���� பஷ��ட�, அ�த வழிேய பயண� ேம� ெகா���

வா��� கிைட�த�. நா� ெசா�லாமேலேய �� இ���மிட���� ச��� த�ள�, வ��ைய
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நி��தினா�.

எ�ன�டமி��த இ�ேநா�கிைய வா�கி, ��ைட� பா��க ஆர�ப��தா�. அ�� க��

இ�லாததா�, அ�கிலி��த கிைளகைள ேநா�டமி�ட அவர� �க� மல��த�. "சா� க���

���, வள��� ெப�சாய���சி" எ�றா�.

அ�மர�தி� கிைளய�� ��மி� க�கி� இள� ப��� நிற� ��� அம��தி��த�. ச��

ேநர�தி� க��க��ேக உ�ய "கீ..கீ..கீ..." எ�ற ஒலி�ட� உர�க� �ரெல��ப ஆர�ப��த�.

"அேதாட அ�மாவ ��ப��தா சா�?" எ�� ேக�டா�. சி� �ழ�ைத ேபா�ற அவர�

ஆ�வ�ைத� க�� "இ��கலா�" எ�ேற� ��னைக�ட�.

பைழய ��

இ�த ஆ�� ெவள����� அதிக� பயண��கவ��ைல. அதனா� பஷ�ைர� ச�தி��� பல

நா�க� ஆகி�றன. இ�ேபாெத�லா� அவ�டமி��� ேபா�� வ�வதி�ைல. என���

அவைர� ெதாட��ெகா�ள ேநர� கிைட�கவ��ைல. அவ�� எ�ைன� ேபால ேவைலய��

���ரமாக ஈ�ப����க����.

க��க� பல ேவைளகள�� தா� க��ய ��ைட, ம�ப��� பய�ப����

�ண�ைடயைவ. ஆகேவ, ஒ� ேவைள ம���� அ�த� ���� அவர� ��மி� க�ைக�

க�டா�, நி�சயமாக எ�ைன� ேபான�� அைழ��� ேப�வா� எ�ற ந�ப��ைக இ��கிற�.

க��ைரயாள�,

கா��ய�� ஆரா��சியாள�
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