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தைலெதறி�க ஓ�ய சி��ைத!

ப. ெஜகநாத�

வாைன ��� ெகா����த மைழ ேமக�க�, ச�ெடன� திைரைய வ�ல�கிய� ேபால வ�லக,

ெவய�� அ��க ஆர�ப��த�. அ�வைர ெப�த மைழயா� மர�கள�லி��� ‘ெசா� ெசா�’ என

ந�� ெசா��� ெகா����த�.

வழிெய��� ப��னண� இைசைய� ேபால� பறைவகள�� பாட�க� ஒலி���

ெகா����ததன. அ�த அழகிய மைழ�கா��� ெந��ய��த மர�கைள��, அவ�றி�

த��கள��� கிைளகள��� பட��தி���� பலவ�த� ப�ைச நிற� பாசிக�, சி� ெச�க�,

தைரய�� வள��தி���� பல வ�ண மல�� ெச�கைள��, கா��� திற�ப�� எதிேர

ெத��த,ேமக� ��ட�க� த�வ�ய உய��த மைல�சிகர�கைள��, கா��ய��கைள��

க��கள��த நி�மதிய��, கைள�� ெத�யாம� நட�ேதா�. இைடய�ைடேய கா�கள�� ஊ���

ஒ���ெகா�ட அ�ைடகைள� ப���� எ���, �ர எறி��ெகா�ேட ெச�றைத�� இ��ட�

ேச����ெகா�ள ேவ���.

வ�ல��� தட�

ஆைனமைல �லிக� கா�பக�தி� மைழ� கா��� ப�திய�� கா�லா ெச��வ��� நா�க�

நா�� ேப� தி��ப�� ெகா����ேதா�. வைள�� ெநள��� ெச��� மைழ�கா���

பாைதய�� அைமதியாக நட�� ெகா����ேதா�.

மாைல 5 மண�. ��ேன ெச�� ெகா����தவ�, ச�ெடன� ைகைய� கா��, எ�கைள

நி��தினா�. எ�க� ��ேன கா��� தட�தி� ஓர�தி� �மா� 30 ம�. �ர�தி� ஒ�

சி��ைத அம��தி��த�. ஆமா�, சி��ைததா�! எ�க��� மகி��சி தாளவ��ைல!

ஆைனமைலய�� க��ைர ஆசி�ய� பா��த சி��ைத
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உடன�யாக� தட�ைதவ��� ஓரமாக ஒ��கி நி�� ெகா�ேடா�. க�களா��,

ைசைககளா�� ேபசி�ெகா�ேடா�.

அ�த சி��ைத அம��தி��த இட� மர�கள��லாத ஒ� திற�தெவள�. கா��� தட�தி�

ஓர�தி� அம���, கீேழய���த ப�ள�தா�ைக ேநா�கி� பா���� ெகா����த�.

அம��தி��த� எ�� ெசா�வைதவ�ட கி�ட�த�ட� ப����ெகா��, தைலைய ம���

உய��தி� பா���� ெகா����த� எ��தா� ெசா�ல ேவ���.

வசகீர வ�ல��

எ�ன அழ�! கா��� எ�தைன வைக உய��ன�கைள� க�டா��, ஒேர ஒ� சி��ைதைய�

பா��பத�� ஈ� இைணேய கிைடயா�. சி��ைதைய அத� இய��ட�, கா���

பா��தவ�க��� இ� ����.

சி��ைத வசீகரமான�. அைத� கா��ேபா� இன� ��யாத ஒ� உண�� கிள��ெத��. அ�

நி�சயமாக� பய� எ�� ெசா�ல ��யா�. ெசா�ல�ேபானா� இய�ைக ஆ�வல�க�தா�

எ�� இ�ைல, இய�ைக� �ழலி� சி��ைதைய� பா��க எ�லா மன�த�க���� ஆ�வ�

இ����. இைத� பல�� ெசா�ல� ேக����கிேற�.

சி��ைதைய� பா���� பய� ெகா�பவ�க�, அைத� ப�றி அறியாதவ�கேள.

அ�ப��ப�டவ�க� �த��தலி� சி��ைதைய� பா����ேபா� ஒ�வ�த அ�ச� ஏ�ப�வ�

இய��தா�. ஆனா� சி��ைதய�� �ணாதிசய�ைத� ெத���ெகா�டா�, அைத ஒ� �ைற

பா��த ப�ற� ம���� ம���� பா��க ேவ��� எ�� எ�ண� நி�சயமாக� ேதா���.

அ�த ஈ��� ச�தி சி��ைத�� உ��.

����ெகா�ேவா�

வா�பாைறய�� பல ேவைளகள�� ��� ைவ��� சி��ைதைய� ப����� ஒ� தவறான

பழ�க� உ��. அ�ேபா� ���� அைடப�ட அ�த� சி��ைதைய� பா��க வ��

��ட�ைத ந��க� பா��க ேவ��ேம? ஒ� சின�மா ந�ச�திர������ட அ�ப�� ��ட�

�டா�. எ�னதா� இ�த ஊ��கார�க� சி��ைதைய நிைன��� பய�தா��, அைத� பா��க

ேவ��� எ�கிற ஆ�வ�தி� ���� அைடப�ட, மனஉைள�சலி� இ���� ஒ�

ப�தாபமான உய�ைர� காண� ��ட���டமாக அைலெயன� திர�� வ�வா�க�.

அ�ேபா� என��� ேதா��வ� இ�தா�: இவ�க���� சி��ைதைய� ப�றி�

ெத��தி��தா�, இ�ப�� ��டமாக ேவ��ைக பா��க வ�தி��க மா�டா�க�. சி��ைதைய

இய�ைகயான �ழலி� பா��பைதேய அவ�க� வ���ப� இ��பா�க�. சி��ைதைய� ப�றி

அவ�க� அறி�தி��தா�, அ� �த�திரமாக� தி���ேபா� பா���� பய�படாம�, அைத�

பா��பைதேய ஒ� பா�கியமாக நிைன�தி��பா�க�. அ�த� கண� ஒ� �ைவ மி��த,

மய�����ெசறிய ைவ���, வா�வ�� மற�க ��யாத த�ணமாக இ��தி����.

ப���கலாமா?

அ�ைமய�� வ�ட�� ப�திய�� சி��ைத நடமா�ட� இ��பதாக� ச�ேதகி��, அைத�

��� ைவ��� ப���க ஏ�பா�க� நட�தன. ெச�ற ஆ�� ெபர�ப�� கா��� ப�தி��

அ�ேக இ���� ஒ� கிராம�தி� சி��ைத பா��க�ப�ட காரண�தாேலேய, அ� ���

ைவ��� ப���க�ப�ட�. சி��ைதைய� ப�றி �ைறயாக அறி�தி��தா� இ�த ஊ�கைள�

ேச��தவ�க� அைத� ��� ைவ��� ப���க� ெசா�லி அதிகா�கைள நி��ப�த�

ப��திய���க மா�டா�க�.
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யாைர�� ச�யாக� ���� ெகா�ளாம� அவ�கள�� �ண�கைள மதி�ப��வ� தவ�. அ�

சி��ைத��� ெபா����. சி��ைதைய ஊ���� பா��பதாேலேய (�றி�பாக, கா���

ப�திைய அ����ள ப�திகள��) அைத� ��� ைவ��� ப���ப� தவ�.

எ�ன ெச�யலா�?

உ�ைமய�� சி��ைதக� ��ச �பாவ��ள உய��ன�க�. மன�த�க� உ�ள ப�திகள��

உல�வைத, அைவ ெப��பா�� தவ���கி�றன. மன�த�க��� ஊ�வ�ைளவ��பைவ என�

க�த�ப�� சி��ைதகைள� ெபாறி ைவ��� ப����, ேவ� இட�கள�� வ��வ��பதா� எ�த�

ப�ர�சிைன�� த����வ�டா�. மாறாக, அ� ப�ர�சிைனைய ேமாசமைடய� ெச���.

ஓ�ட�திலி��� சி��ைதைய� ப����வ��டா�, அ�சி��ைத உலவ�வ�த இட�ைத

ேவெறா� சி��ைத ஆ�கிரமி��� ெகா���. ஒ� தா� சி��ைத, அத� ���க����

�ைற�த� 2-3 ஆ��க� உட� இ���

இைரைய ேவ�ைடயாட��, மன�த�கள�டமி��� வ�லகி� ெச�ல�� க���ெகா����. ஒ�

ேவைள தா� சி��ைதைய� ��� ைவ��� ப����வ��டா�, அத� சி��ைத� ���க�

தாய�� ேம�பா�ைவய��றி� �த�திரமாக� ��றி� தி��� எதி�பாராத வ�தமாக,

மன�த�க���� ேதைவய��லாத ெதா�தரைவ ஏ�ப��த����.

அதனா�, ஓ�ட�தி� சி��ைத நடமா�ட�ைத� க�டா�, அைத அ�ப�ேய ெதா�தர�

ெச�யாம� வ���வ��வ� ந�ல�. நா� அவ�ைற� ெதா�தர� ெச�தா� ஒழிய, அைவ

ந�ைம அநாவசியமாக� தா�க வ�வதி�ைல எ�பைத உண���ெகா�ள ேவ���.

தி����ைன

நா�க� பா����ெகா����த சி��ைத�� வ�ேவா�. அைத� க�ட மகி��சிய�� ஓ��

கண�க� திைள�த ப��ன�, உடன�யாக என� ேகமராவா� அைத� படெம��க

ஆர�ப��ேத�.

மாைல ��ய� கதி�க� அத� உடலி� ப�� ெதறி��, ெபா�ன�ற ேமன�ைய ெஜாலி�க�

ெச�தன. அ�த ேவைளய�� நா�க� நி�� ெகா����த ப�திய�� ஒ� மர�தி� ேமேல

ந�லகி� க�ம�தி ஒ�� தாவ�� �தி�� வ���வ� ேபா�� உர�த �ரெல��ப�ய�.

சி��ைதைய� க�� எ���� எ�ச��ைக ஒலி அ�.

ெம�வாக� தி��ப�ய சி��ைத எ�கைள� க�ட�. ெவ� அ�கி� ெகா�ய மி�க�க�

நி�� ெகா����பைத� பா��த� ேபால, அத� க�கள�� �ழ�ப�, பய�, மிர�சி.

க�ண�ைம��� ேநர�தி� தி��ப�� பா��காம� கா����� ஓ�ய� அ�த� சி��ைத. ஆ�,

அ�த� சி��ைத எ�கைள� க�� தைலெதறி�கேவ ஓ�ய�!

��த� வாசி����:

"சி��ைத�� நா��" (http://uyiri.wordpress.com/2010/10/01/leopard-and-us/)
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