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தவைளக� பா�ய தாலா�� 

மைழ�கா� எ��ேம ���வதி�ைல. மைழ�கா�� பக� பறைவகள�� இைசயா��,

சி�வ��கள�� இைர�சலா�� நிர�ப�ய�����. மாைல ேவைளய�� ச�� ஓ�ெவ��த

ப��, ம���� இரவ�� மைழ�கா� உய���ெத�வ� தவைள� பா��� க�ேச�யா�தா�.

மைழ�கா�����, �றி�பாக மைழ�கால�கள�� இ�த ஜுக�ப�திைய நி�சயமாக�

ேக�கலா�.

ேம��� ெதாட��சி மைலய�� இ���� ஒ� கா��� பாைத வழிேய ஒ� மைழ�கால

மாைல ேவைளய�� தன�ேய பயண� ெச��� நிைல ஏ�ப�ட�. ேவைல�காக எ�பதா�

தவ���க ��யவ��ைல. �மா� 50 கி.ம�. கா��� ப�தி, ஏ�ற�� இற�க��, வைள�க��

ெநள��க�� நிைற�த பாைத அ�. பலவைகயான வாழிட�கைள� தா��� ேபாகேவ���.

ெபா�வாக� கா��� பாைதய�� ஜ��ப�� பயண��ப� எ�றா�, ேவகமாக� ெச�வதி�ைல.

ஏதாவ� கா��ய�� சாைலைய� கட�கலா�. மாைலய��� இரவ��� ச��� கவனமாகேவ

வ��ைய ஓ�ட ேவ���.

ப����டா�� க��சா��

அ�திமாைல� ெபா��. ��ய�� உய��ன�க�� அைட�� ேவைளயாதலா�, பலவ�த�

பறைவகள�� �ர�க� கலைவயாக� கா�கைள வ�தைட�� ெகா����தன. கா�ைட

ஊட���� ெச��ெகா����த த�தி� க�ப�கள�� ெச�தைல� ப����டா� ��ட� ஒ��

க�தி ெகா����த�. அ�வ�ேபா�� கா�றி� ேமெல��� பற�� ெகா����த ��சிகைள�

ப����வ���, ப�ற� ம���� க�ப�ய�� அம��தன. தைலைய இ�ப��� அ�ப��� ஆ��

ஆ��� ப���த ��சிைய உய��ழ�க ைவ��, தா� தி�ன��யாத பாக�கைள வ�ல�கி�

ெகா����தன.

����வா� க��சா�க� இர�� அ��மி��� பற�� ��சிகைள� ப����� ெகா����தன.

பற���ேபா� �டேவ ��ச� ேபா�ற வா� சிற��, அவ�ைற� ப��ெதாட��தைத�

பா���� ேபா� ேவ��ைகயாக�தா� இ��த�. அ�கிலி��த மர�கிைளய�� அம��� வாைல

ெவ�� ெவ��ெகன ஆ���ெகா�� ப���த ��சிைய வ���கி� ெகா�� ��தன.

இ�ேநா�கிய�� பா��தேபா� ேம� ேநா�கி� பற��ெகா����த அ���சிக�, ஈச�க�

எ�ப� ெத��த�.

சாைல�� கா��ய��க��

க�ய ேமக�க� வான�� �ழ ஆர�ப��தன. ேநரமி�ைமயா� வ��ைய ெம�ல ெம�ல

பட�க�: ேடவ�� ராஜு



நக��திேன�. மர�கிைளகளா� ேவய�ப�ட �ைரைய� ெகா�ட கா��� பாைத எ�பதா�

வ�ள�ைக� ேபா���ெகா�� ெச�ல ேவ��ய���த�. பலவைகயான தகைர� ெச�க�

(ெபரண�க� - Ferns) சாைலேயார�ைத அல�க��தி��தன. இய�ைகயாக வள��த இ�த�

கா��� தாவர�கைள எ�த� ேகாண�தி� பா��தா�� அழ�தா�.

���� �ழி�மாக இ��த� அ�த� சாைல. கா��� சாைல அ�ப��தா� இ��க ேவ���.

கா��� சாைலக� இ��பேத கா��ய��க����, வாழிட�க���� ேக�தா�. நம��

சாைலக� அவசிய�, ஆனா� இய�ைகயான வாழிட�தி� வழிேய ெச��� சாைலக�

அ���ள கா��ய��க��� ேம�� ெதா�தர� ெகா��காத வைகய�� இ��க ேவ���.

ெச�பன�ட�படாத, அகல�ப��த�படாத சாைல�� கா��ய��க���� பல வைகய�� ந�ைம

பய���.

�� அ�பவ�

இைதெய�லா� ேயாசி�தவாேற ஒ�� அ�ல� இர�டா� கிய�� வ��ைய

நக��தி�ெகா�ேட ெச�ேற�. மதிய ேவைளய�� மைழ ெப�தி��க ேவ���.

சாைலெய��� ஈரமாக��, ஓர�க� சகதி நிைற��� இ��த�. ��றி�மாக

இ���வ�����த�. அ�ேபா�தா� உண��ேத�. பறைவகள�� ஒலி ��றி�மாக

நி��ேபா�, தவைளகள�� ஒலி ேக�க ஆர�ப��தைத.

அவ�றி� �ர�� பல வைககள�� இ��த�. சில தவைளகள�� �ரைல ைவ�ேத தவைள

ஆரா��சியாள�க� அ� இ�ன வைக� தவைள என� ெசா�லி வ��வா�க�. வழி ெந�க�

தவைளகள�� பா�ைட ேக���ெகா�ேட, இரவ�� தன�யாக, ேவ� வாகன�க� ஏ�� அதிக�

வராத கா��� பாைதய�� பயண� ெச�வ� ஒ� �� வ�த அ�பவ�தா�.

ச�ெடன ஓ� எ�ண� உதி�த�. ெகா�ச ேநர� தவைளகள�� �ர�கைள� ேக��வ����

ெச�றா� எ�ன என� ேதா�றிய�. வ��ைய ஓரமாக நி��தி ேக�க ஆர�ப��ேத�.

தவைள இைச

இைடெவள�ய��லாத ��.. ��.. ��..

ச�� நிதானமான இைடெவள��ைடய ட�..ட�..ட�..

ெம�ல ஆர�ப���� ப�� இைடவ�டாம� உ�ச�தாய�ைய அைட��...ெடா�..

...ெடா�.....ெடா�.....ெடா�.....ெடா�.....ெடா�....ெடா�..

ஒேர ஒ� �ைற �ரெல��ப�� ப�� சில நிமிட�க� அைமதியைட��..�ரா�க�க�.

இ��ெமா� �ரெலாலி ேக�ட�.

ச�யாக �டாத �ழாய�லி��� நிர�ப�ய வாள�ய�� ெம�ல� ெசா��� ந��� ஒலிைய�

ேபா�ற, த��த இைடெவள��டனான ட�.........ட�.........ட�.........

இேத ஒலிைய இத�� �� ேக�ட���. மர�தி� உ�சிய�லி��� வ�� இ�த� �ர�

‘ந����ள�� தவைள'��� ெசா�தமான�. ஆ�கில�தி� இைத water drop frog எ�பா�க�.

வ�ேநாத� ைப

நி�சயமாக ஒ�ெவா��� ஒ�ெவா� வைக. இைவயைன��� �த� தவைளக� (Bush frogs)

இன�ைத� ேச��தைவ. நா� ேக���ெகா����த� அைன��ேம ஆ� தவைளகள��

�ர�க�. ஆ�, தம� இைணய� கவரேவ அைவ அ�ப�� �ரெல���கி�றன. இ�த ஆ� �த�

தவைளகைள எள�தி� பா��ப� சிரம�.

ஆனா� பா���வ��டா�, அ��� அைவ �ரெல����ேபா� பா��தா�, அைவ ந�ைம

வ�ய�ப�� ஆ����. இ�தவைளகள�� ெம�லிய ேதா��ள கீ��தாைட அைவ

ஒலிெய����ேபா� ப�� ேபால உ�ப�, ம���� பைழய நிைல��� தி����. எ����

ஒலிைய ெவ�ெதாைல� ெகா�� ெச�லேவ, இவ�றி� கீ��தாைட ஒ� ஒலிெப��கிைய�

ேபால� ெசய�ப�கிற�.

ைகய�� டா�� இ��தா��, இைவ இ���மிட�ைத க�டறிவதி� ஆ�வமி�றி� சிறி� ேநர�

க�கைள �� அவ�றி� �ரெலாலிய�� லய��தி��ேத�.
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கைல�த� தியான�

இரவ�� தவைளக� பா�ய அ�த� தாலா�ைட� க� �� ேக��� ெகா������ ேபாேத

‘�ட�...' எ�� ஒ� மைழ��ள� என� ெந�றிய�� வ���� ெதறி��, அ�த� கண ேநர

இ�ப�ைத� கைல�த�. ச�� ேநர�தி� இேலசான �ற� ேபாட ஆர�ப��த�. இ���

ெவ��ர� பயண��க ேவ��ய���ததா�, அ�கி��� �ற�ப�ேட�.

வ��ய�� �� சில அ�க� ம��ேம ெத��� அள���� சாைல ��வ�மாக�

பன�பட��� வ��ட�. இ�ள�� வ�ள�� ெவள��ச�தி� ெம�ல வ��ைய ஓ���ெகா��,

சிறிய ��ய����� ப�திைய� கட�� ெச�ேற�. அ�த� ப�திய�� சாைல ஒேர சீராக

இ��த�. மைழ நி�றி��ததா�, சாைல ெதள�வாக� ெத��த�.

தி�ெரன� சாைலய�� ஒ� ப�க�திலி��� தவைள ஒ�� �தி�� வ��ைய ேநா�கி

வ�வ� ெத��த�. வ��ய�� வ�ள�கினா� கவர�ப�� வ�� ��சிகைள�

ப���பத�காகேவா, எ�னேவா பல ேவைளகள�� இ�த� தவைளக� வ��ைய ேநா�கி

வ�வ���. பல ச�கர�கள�� அைரப�� சாவ�� உ��. வ��ைய வைள�� ெநள���

ஓ�� வழிய�� வ�த பல தவைளகைள அைர��வ�டாம�, கட�� ெச�� ெகா����ேத�.

ஒ� ���

மைல�பாைத கீழிற�கி� கா��� சாைல ���� வ�ைளநில�கைள ேநா�கி� பயண�ப�ேட�.

இ�ேக பாைத சீராக��, இ�வழி� சாைலயாக�� இ��த�. இ�ேக பைழய அள����

தவைளகள�� ஒலி நி�சயமாக இ�ைல. சாைலய�� ச��� ெதாைலவ�லி��� �ேரா�...

�ேரா�... �ேரா�... எ�� ஒலி வ�த�. இ� சமெவள�கள�� ெத�ப�� ேவ� வைகயான

தவைள. சாைல அகலமாக� அகலமாக தவைளகள�� ஒலிய�ற நகர� ப�தி ெம�ல ெம�ல�

����, ��வ�மாக ஆ�கிரமி��� ெகா�ட�.

இ�பயண�தி� ��வ�� மனதி� ஒ� ேக�வ� எ��த�. சாைலய�� பன�பட���, மைழ

ெபாழி�� ேநர�தி� என� வ��� ச�கர�கள�� அைரப�� எ�தைன தவைளக�

உய��ழ�தி����? அ�ேபா� ��� ெச�ேத�, அ�வழிேய இன� எ�ேபா�� இரவ��,

�றி�பாக மைழ�கால�கள�� பயண� ெச�வேத இ�ைல என.

த�ட��� தவைள

தவைளகைள� க�டா� சில� அ�வ����, பய�� ெகா�வா�க�. ஆனா� ��சிகைள��

ெகா��கைள�� சா�ப��� நம�� அைவ ந�ைம ெச�கி�றன. தவைளக� அழகானைவ,

�றி�பாக ேம��� ெதாட��சி மைல� ப�திகள�� மைழ�கா�கள�� ெத�ப�� �த�

தவைளக�.

பா��த�ட� ந�ைம ஈ��க���ய ப�ைச, இள�ப�ைச, ம�ச� கல�த ப�ைச, சிவ��,

ெச�க� நிற�, ஆர�� நிற�, மி�டா� நிற� என� பல வ�ண�கள���, அழகிய

��ள�கைள�ைடய, வ�க�ைடய வ�வ�கள�� பல தவைளக� இ��� ெத�ப�கி�றன.

இைவ �மா� 3 ெச.ம�. ந�ளேம இ����. சில ந� வ�ர� நக�தி� அளைவவ�ட�� சிறியைவ

(பா��க பட�). இ�த� தவைளக� ெப��பா�� மர இைலகள�� ேமேலா, கீேழா,

கிைளகள�ேலா அம��தி����. 

(வ��ேயா இைண�� கீேழ)

மைழ�கா��� வ�தான�, ம�திய� ப�தி, தைர� ப�தி என� பல அ���கள�� இைவ

வா�கி�றன. ப�பா� �த� தவைள க��வ�, த�ட�� ெச�வைத� ேபாலி��பதா� அத���

த�ட��� தவைள எ�ேற ெபய�. இைத� கீ��க�ட வ��ேயாவ�� காணலா�.

கா�� ந�ேராைடகள��, இைல� ச��கள��, நம�� எ�டாத உயர�தி� மர�தி� ேம� வா��

தவைள இன�க�� உ��. அைவ உ�வ�� ச��� ெப�யைவ.

க��ைரயாள�, கா��ய�� ஆரா��சியாள� 

ெதாட����: jegan@ncf-india.org         
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