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உ�� ெகா��ேதா�, உய�� ெகா��ேதாமா?

ப. ெஜகநாத�

கா�� பயண� ெச�� ெகா����கிற��க�. ேம��� ெதாட��சி மைல அ�ல� தமிழக�தி�

ஏேதா ஒ� கா��� பாைதய�� கா� வைள�� ெநள��� ெச��ெகா����கிற�. மர�தி�

ேம��, சாைலய�� ஓர�தி�� நி��ெகா������ �ர��� ��ட� ச�ெட�� ந�

கவன�ைத ஈ��கிற�.

மர�தி� இ���� ��கைள��, கன�கைள�� அைவ அைமதியாக� தி��

ெகா����கி�றன. அைத க�ட�� ந�ைம�� அறியாம� �க�தி� ��னைக பட�கிற�.

ச�ெட�� காைர நி��தி ைகய�� இ���� ப��க� பா�ெக�ைட� ப����, �ர���

��ட�ைத ேநா�கி வ�சி எறிகிேறா�. அ�வைர மர�தி� இ��த ��கைள��, கன�கைள��,

��சிகைள�� அைமதியாக� சா�ப����ெகா����த �ர��க�, வ��ெடறிய�ப�ட

ப��ெக��கைள எ���� தி�ன ஆர�ப��கி�றன.

ப��ெக�ைட எ���� தி�பதி� அவ���கிைடேய ேபா�� ஏ�ப��, ேகாப�தி�

ஒ�ைறெயா�� க���� �ர��கி�றன. அ�த இட�தி� அைமதி��, மர�தி� இய�ைகயான

உணைவ� சா�ப����ெகா����தேபா� அ��ர�� ��ட�தின�ைடேய நிலவ�ய அைமதி��

ஒேர ேநர�தி� �ைல�� ேபாகி�றன.

அைவ அ����ெகா�வைத� பா��� ந� மனதி� ��கல�. ம�ெறா��ற� பல �ர��கள��

பசிைய� ேபா�கிய நி�மதி�ட�, அ�த இட�ைதவ��� அக�கிேறா�.

ேந� �ர�க�

ேபா�� வழிய�� சாைலேயார�தி� "�ர��க��� உண� தர ேவ�டா�" என� ெகா�ைட

எ��தி� வன��ைற ஒ� ேபா�ைட ைவ�தி��கிற�. அைத நா� கவன��கவ��ைல. உட�

வ�தவ� அைத� பா��கிறா�. ஆனா� அவ��� அ� ��யவ��ைல, ஏ� இ�ப��

ச�ப�தமி�லாம� அறிவ��தி��கிறா�க� எ��.

நா� இ�வைர உணராத வ�ஷய� ஒ�� இ��கிற�. அ�வ�ேபா� சாைலய�� ேவகமாக�

சீறி�ெச��� வாகன�கள�� ச�கர�கள�� அைரப�� இேத �ர��� ��ட�தி� சில

உ��ப�ன�க� ெச�� ேபான��, ந�ைம� ேபா�ற மன�த�களா�தா�. இ�ப� அ�த�

�ர��கள�� இய�� வா��ைக பல வைககள��, மன�த�களா� சீ��ைல�க�ப�கிற�.

�ழ�ப�� ேநா�க��

ம�ெறா� �ற� �ர��க��� உணவள��ப� அவ�றி� உட�நிைலைய� பாதி���,

அவ�றி� ���ப�தி�� (�ர��க� ��டமாக, அதாவ� ���பமாக வா�� த�ைம

ெகா�டைவ) �ழ�ப�ைத��, ச�ைடைய�� வ�ைளவ����.

அவ�றி� ச�க வா�� பாதி�க�ப��. நா� ெகா���� உணவா� அவ����� பல

ேநா�க� வரலா�. இய�ைகயான �ழலி�, இய�ைகயான உணைவ� சா�ப��வேத

�ர��க��� ந�ல�, அைத� பா��� மகி�� நம��� ந�ல�.



�ர��க��� உணவள��பதா��, தி�ப�ட�கைள� க�ட இட�தி� வ�சி எறிவதா��, ��

ைவ�க�படாத ��ைப�ெதா��களா��தா� �ர��களா� நம��� ெதா�தர� ஏ�ப�கிற�.

யா� ம�� தவ�?

�ர��க��� ஒ� �ைற நா� சா�ப��� உணைவ� ெகா���� பழகிவ��டா�, ப�ேவ�

�ைவ���க� ேச��க�ப�ட அேத வைக உணைவேய அைவ ம���� உ�ண

வ����கி�றன.

இதனா� கா����� ெச�� உண� ேதடாம� மன�த�க� வா�� ப�திகள���, ���லா�

பயண�க� அதிக� வ�� இட�கள��ேம த�கிவ��கி�றன. ஊ���� ����

ேகாய��கள���, வ�����, கைடகள��� உ�ள தி�ப�ட�கைள நம��� ெத�யாமேலா,

ந� ைககள�லி��� ப���கிேயா எ���� ெச�கி�றன.

ெத��ேதா, ெத�யாமேலா நா� ெச�த தவ�களா� �ர��க�� பாதி�க�ப��, ���லா�

தல�கள��� ஊ������ நம��� ெதா�தர� ஏ�ப���� உய��ன�களாக மா�கி�றன.

இ�ப�� ெதா�தர� த�� �ர��க� உ�வாக� காரணமாக இ��பேத நா�தா�. ஆனா�,

ெதா�தர� அதிக��க ஆர�ப��த�ட�, அவ�ைற� க���ப���� பண�ய�� இற��கிேறா�.

க���ப��த ேவ��ய� �ர��கைள அ�ல, �ர��க��� ந�ைம ெச�கிேறா� எ��

தவறாக ந�ப� அவ���� உணவள��பவ�கைள��, ெபா��ப�ற சில ���லா� பயண�கள��

நடவ��ைககைள��தா�.

எ�ன ப�ர�சிைன?

சில இட�கள�� ெதா�தர� ெச�வதாக� க�த�ப�� �ர��� ��ட�கைள� ப���� ேவ�

இட�க���� ெச�� வ���வ��� பழ�க�, ந� நா��� இ��� வ�கிற�. இதனா�

ப�ர�சிைன த��வதி�ைல.

ெகா�� ெச�� வ�ட�ப�ட �திய இட���� அ�கி��ள மன�த� ��ய����க���

ம���� வ��, அைவ ெதா�தர� த��. இதி� ப�ர�சிைன��� காரணமாக இ����

வ�ஷய���� ��� க�டாம�, ப�ர�சிைனைய ஓ�ட�திலி��� ேவேறா� இட���� மா�ற

ம��ேம ெச�கிேறா�.

இடமா�ற� ெச�வத�காக� �ர��கைள� ப�����ேபா� பல�த காய� ஏ�பட��, சில

இற��ேபாக�� ேந��கி�ற�. ஒ� �ர��� ��ட�ைத ஓ�ட�திலி��� ப�����

ெச��வ��டா� அைவ இ��த இட�தி�, ேவேறா� �ர��� ��ட�, இட�ைத�

ப�����ெகா���.

நகர�தி� ெவ�நா�களாக வா��� வ�� �ர��� ��ட�ைத� ப���� அ�கி��ள கா��

ப�திய�� வ��வதா�, அ�த� �ர��� ��ட�தி� உ�ள ேநா�க� கா��� உ�ள

உய��ன�க���� பர�� ஆப�� உ�ள�.

ேம��, கா���ப�திய�� ஏ�ெகனேவ வசி��வ�� �ர��க�ட� இட�ைத�

ெப�வத�காக� ச�ைட ஏ�ப��� பல உய��ழ�க�� ேந�கிற�.

உணவள��காம� இ��பேத த���

நகர�தி� வா�� ெப� �ர��க���� க��தைட அ�ைவசிகி�ைச ெச�� அவ�றி�

எ�ண��ைகைய� க����� ைவ��� �ய�சிக� சில இட�கள�� நட���ளன. ஆனா�

அைத� ெச�வத�� அதிக� ெசல��, த��த பய��சி ெப�ற நி�ண�க�� அவசிய�.

எ�றா���ட, இ� ந��ட கால� த��வாகா�.

உ�க���� �ர��கைள� பா��க� ப����� எ�றா�, அவ�ைற� பா��� ரசி��க�.

அவ���� உணவள��க ேவ�டா�. ஒ�ேவைள யாேர�� அ�ப� உணவள��பைத�

பா��தா�� அதனா� ஏ�ப�� த�ைமகைள அவ�கள�ட� ெபா�ைமயாக எ����

ெசா���க�. �ர��கைள� ெபா��தவைர உ�� ெகா��ப�, அவ���� உய�� ெகா��ப�

ஆகா�.

க��ைரயாள�, கா��ய�� ஆரா��சியாள� 
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