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ஓ� இ�ப� ���லா��, அத��� ப�ற��

ப. ெஜகநாத�

ைப�கி� வ�த காேல� ப���� மாணவ�க� சில�, கா�� வ�த ந�ப�க�/சக ஊழிய�க�

��ட�, ேப��தி� நிைற�தி���� ஒேர ���ப�ைத� ேச��த உறவ�ன�க� - வார

வ���ைறைய உ�சாகமாக� கழி�க, உ�லாசமாக இ��க, நகர�தி� ெந��க�ய�லி���

த�ப��க, �ய கா�ைற� �வாசி�க, �திய இட�ைத� பா��� ரசி�க மைல ேம� இ���� ஒ�

அழகிய ஊ���� ���லா ெச�றன�.

அ�த இட����� ேபா�� வழிெய�லா� நிைற�தி���� கா�க�, இைடய�ைடேய ெத�ப�ட

ந��நிைலக� ர�மியமாக இ��கி�றன.

வைள�� ெநள��� ெச��� அ�த மைல� பாைத ம�� வ��ய�� ேவகமாக� பற�ப�

ைப�கி� வ�த இைளஞ�க��� ���லி�கான அ�பவமாக இ��கிற�. பாதி �ர� ேபான

ப��� ஒ� வ�� பாய���� வ��ைய நி��தி கட�� வ�த பாைதைய��, வ�சாலமாக�

பர�� வ���� கிட��� நில�பர�ைப�� பா��� லய��கி�றன�.

சி�ெல�ற �ள���கா�� உடலி� ப�� இட�கள�� �����ைப ஏ�ப���கிற�. அவ�கள��

சில� �ைக�கிறா�க�. சில� ேபா�ேடா எ����ெகா�கிறா�க�. சில� ைபய�லி��� ப��

பா���கைள எ���, ப�லா� ��ைய� க���� �ர வ�சிெயறி�� ‘சிய��' ெசா�லி�

���க ஆர�ப��கி�றன�. சி�� பா�ெக�ைட� ப���� ஒ�ெவா�றாக எ����

சா�ப��கிறா�க�.

���� ���த�� சாைலேயாரமாக� பா���கைள வ�சி எறிகி�றன�. க�ணா� பா���

உைட�� சாைலேயாரெம��� சித�கிற�. ப��ன� ைப�ைக� கிள�ப��ெகா�� ேமேல ஏற

ஆர�ப��கிறா�க�.

கா��� அ��ம�ற�

கா�� வ�த அ�த ‘ஒ� நா� ேப��ல��' மைலய�� ேம��ள கா��� ப�தி வழிேய

ெச��� சாைலேயாரமாக வ��ைய நி���கி�றன�.

�ள���த கா�� அவ�க� �க�தி� ப�டைத ரசி���ெகா�ேட கா�லி��� ம�

பா���கைள��, ப�ளா��� ட�ள�கைள��, வா�கி வ�தி��த சி�க�, ம�ட�

பா�சைல�� சாைலேயார� சிெம�� க�ைடய�� ேம� பர�ப� ைவ�கி�றன�.

கா���� இ��த ச��� சி�ட�திலி��� இைசெய�ற ெபய�� ஏேதா ��... ��... என

அலறி� ெகா����கிற�. சிறி� ேநர�தி� பா��� காலியாகிற�. கா� நி��திய���த

இட���� அ�கி� கா��� ப�தி��� ெச��� ஒ�ைறய� பாைத இ��கிற�.



ஓ��வ� அ�த� பாைதய�� நட�க� ெதாட�கின�. ‘இ� கா��� ப�தி, வனவ�ல��க�

நடமா�மிட�, இ�� அ��ம�றி �ைழபவ�க� த���க�ப�வா�க�’ எ�ற வன��ைறய��

அறிவ���� பலைகைய� ெபா��ப��தாம� அவ�க� நட�கி�றன�.

ப��� மைல ேம��ள ஊ��� வ��ைய� கிள�ப�� ெகா�� ெச�கி�றன�. அவ�க�

அ�� இ��தத�� அைடயாளமாக� காலி ம� பா���க�, ப�ளா��� ட�ள�க�, ப�ளா���

ேக� ேப��க�, சிகெர�� ���க�, சா�ப�டாம� வ���� ேபான உண�� ெபா��க�

எ�லா� சிதறி� கிட�கி�றன. அ�வழிேய நட�� ெச�ற சில உ����கார�க� இைத�

பா��� �க� �ழி�கி�றன�.

எ�லா� நட���

���லா� ேப��� ெம�ல ெம�ல மைலய�� ேம� ஏறி� ெகா����கிற�. ெகா�ைட ஊசி

வைள�கள�� ெப�ய வ�டமி��� தி���ைகய�� கிய� மா���ேபா��, ப�ேர�

ேபா��ேபா�� பல வ�த ஒலிகைள அ�த� ப� எ���கிற�.

ஜ�னேலார� அம��தி��த சில� ெவள�ேய ெத��� மைலகைள�� அத� ேம� தவ���

வ�� ேமக�கைள�� பா��� ரசி�கி�றன�. சில� �நா�� சா�ப���� ெகா�ேட உ�ேள

ஓ�� பட�ைத� பா���� ெகா�ேட பா�ெக� காலியான�� ப�ஸிலி��� ��கி ெவள�ேய

எறிகிறா�க�. ஓ�� காலி ப�ளா��� த�ண�� பா���க�� ெவள�ேய வ�� வ��கி�றன.

�த��தலி� உயரமான மைல� ப�திக��� வ�த சில���� தைலைய� ��றி�ெகா��

வ�த�. ெகா�ச ேநர�தி� வா�தி�� வ�கிற�. ேமேல��ேபா� வைள�கள�� நி��த

��யாததா� ஜ�ன� க�ணா�ைய� திற�� த�ள�, தைலைய ெவள�ேய ந��� வா�தி

எ��கி�றன�. ப��னா� உ�கா��தி��தவ�க� அவசர அவசரமாக ஜ�ன� க�ணா�ைய��,

��ைக�� ���ெகா�கி�றன�.

மைலய�� ேம� சமமான நில�ப�திய�� இ��த ஊ�� சிறிய ேஹா�டலி� அ�ேக ப�

நி�கிற�. ஆ�க� இற�கி� சிகெர� �ைக�கி�றன�. சில� ேரா�ேடார�தி� சி�ந��

கழி�கி�றன�. ஓ�� ெப�க� த�கள� �ழ�ைதகைள ேரா�ேடாரமாகேவ உ�கார ைவ��

மல� கழி�க� ெச��, அ�ேகேய கா� க�வ� வ��கி�றன�. அத��� ப�ஸி� இ���

சா�பா�� பா�திர�க� ஒ�ெவா�றாக இற�க�ப�கி�றன.

ப�ளா��� தா� ஒ�ட�ப�ட ேப�ப� த��க��, ப�ளா��� ட�ள�க��

ெகா��க�ப�கி�றன. சா�பா� ���த�� மி�ச உணைவ��, ப�ளா��� த�ைட��,

ட�ள�கைள�� அ�கி� நிர�ப� வழி�� ெகா����த ��ைப�ெதா���� அ�ேக வ�சி

எறிகி�றன�. நா��� �ர��க��, கா��� ப�றிக�� வ�� வ�ச�ப�ட உணைவ� சா�ப�ட

ஆர�ப��கி�றன.

ெகா�ச� ��றிவ��� மாைல ஆன�� ��� ���க�� த�த� வ��கள�� ஏறி

ந�ள�ரவ�� அவரவ� ஊ���� தி���கிறா�க�. இரவ�� ப��க�ேபா�� �� ச�� ேநர�

தா�க� ேபா� வ�த அ�ைறய ���லாைவ� ப�றி��, அ�த அழகான இட�ைத� ப�றி��

நிைன��� ெகா�கி�றன�.

அ�த அழகான, ��ைமயான இட�தி� த�கள� கவைலக� எ�லா� காணாம� ேபான�

ேபால மன� இேலசாக��, �கமாக�� இ��பைத� ேபா� உண�கி�றன�. அ�ப�ேய

கைள�ப�� உற�கி� ேபாகிறா�க�. ஆனா�, அவ�க� ெச��வ�த அ�த மைலவாச� தல�

ம���, பைழய மாதி�ேய இ�ைல.

யா� சிற�த ���லா பயண�?

���லா� தல�கள�� அழ�� வள�� �ைறயாம� இ���� வைகய�� ���லா�

பயண�க� ெபா���ட� நட�� ெகா�வ� அவசிய�. ெச��� இட�ைத மதி�க�

க���ெகா�ள ேவ���. ���லா ெச�� வ�த இட�தி� அத�கான �வேட இ�லாம�,

ெச�ற இட�ைத எ�த வைகய��� சீ�ெக��காம�, நம� நடவ��ைககளா� ெச�ற இட�தி�

த�ைம மாறாம�, அ�த இட�தி� கலாசார�ைத��, ச�ட தி�ட�கைள�� ப��ப�றி,

உ��� ம�கள�ட� கன��ட� நட�ப�தா� ஒ� ெபா��பான ���லா பயண��கான

அைடயாள�.

கவன� ெகா�ள ேவ��யைவ

›› ெச��� இட� கா��� ப�தியாகேவா, வ�ல�� கா�சி சாைலயாகேவா இ��தா� அ��



அைமதி கா��, உய��ன�க��� உணவள��காம�� சீ�டாம�� இ��ேபா�.

›› ப�ளா��� ைப, �வைள, பா��� ேபா�றவ�ைற� பய�ப���வைத� தவ���ேபா�.

அ�ப�ேய பய�ப��தினா�� ��ைபைய��, ம��� ேபான உண�� ெபா��கைள�� க�ட

இட�தி� வ�சி எறியாம�, ��ைப ெதா��ய�� ேபா�ேவா�.

›› ெச��� இட� ேகாய�லாகேவா, �ராதன ��கிய��வ� வா��த இடமாகேவா இ��தா�

அ���ள க��ட அைம��க��� எ�த� ேசத�� ஏ�ப��தாம�, �வ�கள�ேலா, மர�கள�ேலா

கி��கி ைவ�காம� இ��ேபா�.

›› ���லா� தல�க���� ெச��� வழிய�� ெபா��பான �ைறய�� வ��கைள ஓ��

ெச�ேவா�. அதிேவகமாக வ�� ஓ��வைத� தவ���ேபா�.

›› ���லா ெச��மிட�தி� உ�ள உ���வாசிகைள மதி�� நட�ேபா�. அவ�க�ைடய

கலாசார�, உைடக�, வா��ைக �ைற வ��தியாசமாக இ��பைத ஆவண�ப���வத��

��, அவ�கள�ட� அ�மதி ெப�ற ப��னேர ஒள��படேமா, வ��ேயாேவா எ��ேபா�.

›› ெபா� இட�கள�� ெச�ய��டாத ெசய�கைள� ���லா� தல�கள�� ெச�யாம�

இ��ேபா�.

 

க��ைரயாள�, 

கா��ய�� ஆரா��சியாள� 

ெதாட����: jegan@ncf-india.org

Keywords: ��ைபக�, ��த�, �����ழ�, மா�, ப�ளா���, பா�கா��, உய��ன�க�, 

Topics:

�����ழ�| அழி�| ெபா�|

Printable version | Sep 23, 2014 10:23:28 PM | http://tamil.thehindu.com/general/environment/ஓ�-இ�ப�-

���லா��-அத���-ப�ற��/article6436430.ece

© தி இ��


