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fl;Liu 1

கழுகுகளின் வலிைம 

கழுகுகள் மிக உயரமாகப் பறக்கும் திறைம ெகாண்டைவ. அைவ  பறைவகளில் மிக சக்தி 
வாய்ந்தைவ. வலிைம மற்றும் ைதrயத்தின் சின்னமாக இருக்கின்றன. ஆனால் கழுகுகளின் 
பறக்கும் திறைமகளும், வலிைமயும், ைதrயமும் பிறப்பிேலேய வருபைவ அல்ல. அைவ 
கழுகுகளால் வாழ்க்ைகயின் ஒரு கட்டத்தில் கற்றுக் ெகாள்ளப்படுபைவ தான். 

குஞ்சுகளாக இருக்கும் ேபாது கழுகுகள்  கூட்டில் தாய் பறைவயுடன் இருக்கும். கூட்டில் 
சுகமாகவும், பாதுகாப்பாகவும் பலவனீமாகவும் அைவ வாழும். அைவ அப்படிேய பாதுகாப்பாக 
இருந்து விட்டால் வலிைமயாகவும், சுதந்திரமாகவும் மாறுவது கடினம். குஞ்சுகளாக இருக்கும் 
ேபாது ேவண்டிய உணவளித்து, பாதுகாப்பாக ைவத்திருக்கும் தாய்ப்பறைவ குஞ்சுகள் பறக்க 
ேவண்டிய காலம் வரும் ேபாது அந்நிைலயிலிருந்து மாறி விடுகிறது. 

முதலில் கூடுகளில் ெமத்ெதன இருக்கும் படுக்ைகைய கைலத்து, சிறு குச்சிகளின் கூர்ைமயான 
பகுதிகள் ெவளிப்படும்படி ெசய்யும். கூட்ைட தங்க வசதியற்றபடி ெசய்து விடுகின்றது. தன் 
சிறகுகளால் குஞ்ைச அடித்து ெவளிேய விரட்டும். தாய்ப் பறைவயின் இம்ைச தாங்க முடியாமல், 
கழுகுக்குஞ்சு கூட்டின் விளிம்புவைர வந்து நிற்கும். பறக்கத் ெதrயாத குஞ்சு கூட்டின் ெவளிேய 
உள்ள உலகத்தின் ஆழத்ைதயும், உயரத்ைதயும் விrைவயும் முதல் தடைவயாக கண்டு பிரமிக்கும் 

ெபrய, பிரம்மாண்டமான உலகத்தில் தனியாகச் ெசல்ல பயந்து, பலவனீமாக நிற்கும். எல்லா 
குஞ்சுகளும் தன் வாழ்க்ைகயில் சந்தித்தாக ேவண்டிய ஒரு நிகழ்ச்சி இதுவாகும். அந்த ேநரத்தில் 
குஞ்சு கூட்டிேலேய தங்கி விட்டால் என்றுேம பறக்கக் கற்றுக் ெகாள்ளாது. சுயமாகப் பறப்பது 
கழுகுக்கு நீண்ட காலம் வாழ்வதற்கு உதவும் என்பைதத் தாய்ப்பறைவ அறியும். 

கழுகுக்குஞ்சு கூட்டின் விளிம்பில் என்ன ெசய்வெதன்று அறியாமல் ெவளிேய எட்டிப் பார்த்துக் 
ெகாண்டு இருக்கும்  ேபாது, தாய்ப்பறைவ குஞ்சின் உணர்வுகைள லட்சியம் ெசய்யாமல் குஞ்ைச 
கூட்டிலிருந்து ெவளிேய தள்ளி விடும். அப்ேபாது, கழுகுக்குஞ்சு கஷ்டப்பட்டு சிறகடித்துப் பறக்க 
முயற்சி ெசய்யும். குஞ்சு காற்றில் சிறகடித்துப் பறக்க முடியாமல் கீேழ விழ ஆரம்பிக்கும் 
ேநரத்தில் தாய்க்கழுகு ேவகமாக வந்து தன் குஞ்ைசப் பிடித்துக் ெகாள்ளும். சிறிது ேநரத்தில், 
குஞ்ைசப் பிடித்துக் ெகாண்டு வானுயரப் பறந்து ெசன்று மீண்டும் அந்தக் கழுகுக்குஞ்ைச 
அந்தரத்தில் பறக்க விட்டு விடும். இதன்ேபாது, மறுபடி காற்று ெவளியில் சிறகடித்துப் பறக்க 
ேவண்டிய கட்டாயத்திற்கு அந்தக் குஞ்சு உள்ளாகிறது. 

இப்படிேய குஞ்ைச ெவளிேய தள்ளி விடுவதும், காப்பாற்றுவதுமாகப் பல முைற நடக்கும் இந்தப் 
பயிற்சியில் கழுகுக் குஞ்சின் சிறகுகள் பலம் ெபறுகின்றன. காற்று ெவளியில் பறக்கும் கைலைய 
கழுகுக்குஞ்சு கற்றுக் ெகாள்கிறது. அது சுதந்திரமாக, ஆனந்தமாக, ைதrயமாக வாேனாக்கிப் பறக்க 
ஆரம்பிக்கிறது. 

தேனயீின் நன்்மைகள்

லதா வடீ்டு ததாட்்டதததில் அழகான பூச்செடிகள் நதிறைய இருநதன. அநத தகாற்டக் காலதததில், 
முதல் முறையாக அவரகள் ததாட்்டதததில் நதிறைய ததனகீ்கள் வரத ்தா்டஙகதின. ததாட்்டதததில் 
விறையா்டச ்செல்லும் ்�ாழுது, லதாவின் காததின் அருகதில் ததனியின் ரீஙகாரம் தகட்்டது. அறதக் 
தகட்டு லதா �யநது ஓ்டத ்தா்டஙகதினாள். தன் அம்்ாவி்டம் ்சென்று, ததாட்்டதததில் இருக்கும் பூச 
்செடிகறை எல்லாம் ்வட்டி வி்டலாம் என்று அழத ்தா்டஙகதினாள். ததனகீ்கள் தன்றன ்காட்டி 
விடுத்ா என்று �யநதாள். ததனயீின் ்காட்டு ்திகுநத வலதி தரும் ்ற்றும் அதன் விஷம் �லருக்கு 
ஒவவாற் ஏற்�டுததும் என்று அவள் �ா்டதததில் �டிததறத தன் �யதததின் காரண்ாக கூைதினாள். 
அபத�ாது லதாவின் அம்்ா, ஒவவாற் அல்லது அலர்தி எனப�டுவது ஒவ்வாருவருக்கும் 
ஒவ்வாரு வித்ானதாக இருக்கக்கூடும். த்லும் ஒவவாற்க்கு ததனகீ்கள் ்ற்றும் அல்லா்ல் 
தவறு �ல காரணஙகள் உண்டு. ததன ீ்னித இனதததில் ஒரு முக்கதிய்ான �ஙகு வகதிக்கதிைது என்�து 
உனக்கு ்தரியு்ா? ததனகீ்கள் ததன் உருவாக்குவது்டன் �ல நன்ற்கறை ந்க்கு ்செயகதின்ைன. 
ததனகீ்கள் பூவுக்குப பூ ்சென்று ்கரநதச தசெரக்றகக்கு உதவுகதின்ைன. இதனால் செதில ்ரஞ்செடிகள் 
காயதது விறதயிட்டு இனம் ்�ருக்குவததில் ததனகீ்கள் முக்கதிய �ஙகு வகதிக்கதிைன என்று எடுதது 
கூைதினார.

அநத செனிக்கதிழற் லதாவின் அம்்ா, அவறை அறழததுக் ் காண்டு �க்கதததில் இருநத பூஙகாவிற்கு 
்சென்ைார. அபத�ாது அவள் அம்்ா லதாவின் செதிநதறனறயத தூண்டும் வித்ாக “நீ நம் வடீ்டின் 
அருகதிதலா, ்�ாது இ்டஙகைிதலா ததனியின் கூடுகறை �ாரததது உண்்டா?” என்று தகட்்டார. 
ததன ீசுறுசுறுபபு, கூட்டு முயற்செதி, தறலற்க்கு கட்டுப�டுதல் த�ான்ை குணஙகைின் உதாரண்ாக 
கருதப�டுகதிைது. ராணிதததன ீ கூட்டில் வசெதிதது முட்ற்டயிடும். ்ற்ை தவறலக்காரத ததனகீ்கள் 
ததறன தசெகரிப�து த�ான்ை �ணிகறை ்செயயும். ராணிதததன ீதவறலக்காரத ததனகீ்கறை த்து 
கட்டுப�ாட்டில் றவதது தசெரநது வாழும் �ண்ற� வலதியுறுததுகதிைது. நீ உன் உணவில் ததறனக் 
கலநது உண்டு இருக்கதிைாய, நதிறனவு இருக்கதிைதா என்று அம்்ா தகட்்டார. ததறன உணவில் 
தசெரதது ்காள்வது ்திகவும் நல்லது. �ல்தவறு தநாயகறைத தீரக்கும் குணஙகறைக் ்காண்்டது 
ததன். �ல �ாட்டி றவதததிய ்ருநதுகள் ததன் அருநதுவறத அன்ைா்ட வாழக்றகயின் முக்கதிய 
அம்செ்ாக ்சொல்கதின்ைன. உ்டல் �ரு்றன குறைக்க/ஏற்ை, செைி, இரு்ல் த�ான்ைறவக்கு ததன் ்திக 
முக்கதிய ்ருநதாக எடுதது ்காள்ைப�டுகதிைது என்று அம்்ா ்சொன்னார. 

அண்ற்க் காலஙகைில் ்�ருந்தாறகயாக ததனகீ்கள் அழதிநதுவருகதின்ைன. இதற்காக ததன ீ
வைரப�வரகள், அைதிவியலாைரகள், அரசெதியல்வாததிகள் என்று �லரும் குரல் ்காடுதது வருகதின்ைனர. 
ததனகீ்கள் தாவரஙகைின் இனப்�ருக்கதததிற்கு உதவும் ்கரநதசதசெரக்றகயில் �ங்கடுப�தால், 
்னிதரகைின் உணவுச செஙகதிலதியில் ததனகீ்கள் இன்ைதியற்யாதது. உலக ்வப�்ய்ாதலும், புறத 
�டிவ எரி்ஙகைின் எரிபபும் ்ரஙகறை அழதிக்கதின்ைன ்ரஙகைின் அழதிவு ததனகீ்கறை �ாததிக்கதிைது. 
ததனகீ்கைின் அழதிவு �லவறக �யிரகள், �ழவறககள் உற்�தததியில் வழீசசெதிறய ஏற்�டுததும் 
என்�தனால், இறவ முக்கதிய �ிரசசெறனகைாகக் கருதப�டுகதின்ைன என்று அம்்ா ததனயீின் 
முக்கதியததுவதறத உறரததார.

இவவாறு த�செதிக்தகாண்த்ட லதாவும் அம்்ாவும், பூஙகாவிற்கு வநது தசெரநதனர. அஙதக ்செயற்றகத 
ததன ீவைரக்கும் வசெததி ்காண்்ட இ்டதததிற்கு, லதாறவ அம்்ா அறழததுச ்சென்ைார. ததனகீ்கைின் 
கூடு கட்டும் நதிறலகள் �ாரப�தற்கு அழகாக இருநதன. ததனகீ்கள் ந்டனம் மூலம் தஙகளுக்குள் 
கருததுப�ரி்ாற்ைம் ்செயது ்காள்வறத �ாரதது, லதா வியநதாள். ததனயீின் கூடு ்�ாதுவாக 
்ரஙகள், ்றலக் குறக, ்னிதரகள் எைிததில் அற்டய முடியாத கட்டி்டதததின் முடுக்கு, ்�ாநதுகள் 
த�ான்ைவற்ைதில் கட்்டப�ட்டிருக்கும் என்று அம்்ா கூடுகறைப �ற்ைதிக் கூைதினார. இவற்ைதின் கூட்டு 
அறை ்திக செரியாக அறுதகாண வடிவதததில் இருக்கும். இப�டி �ல நன்ற்கறைத தரும் ததனகீ்கள் 
நம் வடீ்டுத ததாட்்டதததில் இருக்கும் பூக்கைில் இருக்கும் உணறவத ததடி வரும் த�ாது, இறத நாம் 
அழதிக்கலா்ா? என்று செதிநதறன தூண்டும் வறகயில் தகட்்டார அம்்ா.
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fl;Liu 1

கழுகுகளின் வலிைம 

கழுகுகள் மிக உயரமாகப் பறக்கும் திறைம ெகாண்டைவ. அைவ  பறைவகளில் மிக சக்தி 
வாய்ந்தைவ. வலிைம மற்றும் ைதrயத்தின் சின்னமாக இருக்கின்றன. ஆனால் கழுகுகளின் 
பறக்கும் திறைமகளும், வலிைமயும், ைதrயமும் பிறப்பிேலேய வருபைவ அல்ல. அைவ 
கழுகுகளால் வாழ்க்ைகயின் ஒரு கட்டத்தில் கற்றுக் ெகாள்ளப்படுபைவ தான். 

குஞ்சுகளாக இருக்கும் ேபாது கழுகுகள்  கூட்டில் தாய் பறைவயுடன் இருக்கும். கூட்டில் 
சுகமாகவும், பாதுகாப்பாகவும் பலவனீமாகவும் அைவ வாழும். அைவ அப்படிேய பாதுகாப்பாக 
இருந்து விட்டால் வலிைமயாகவும், சுதந்திரமாகவும் மாறுவது கடினம். குஞ்சுகளாக இருக்கும் 
ேபாது ேவண்டிய உணவளித்து, பாதுகாப்பாக ைவத்திருக்கும் தாய்ப்பறைவ குஞ்சுகள் பறக்க 
ேவண்டிய காலம் வரும் ேபாது அந்நிைலயிலிருந்து மாறி விடுகிறது. 

முதலில் கூடுகளில் ெமத்ெதன இருக்கும் படுக்ைகைய கைலத்து, சிறு குச்சிகளின் கூர்ைமயான 
பகுதிகள் ெவளிப்படும்படி ெசய்யும். கூட்ைட தங்க வசதியற்றபடி ெசய்து விடுகின்றது. தன் 
சிறகுகளால் குஞ்ைச அடித்து ெவளிேய விரட்டும். தாய்ப் பறைவயின் இம்ைச தாங்க முடியாமல், 
கழுகுக்குஞ்சு கூட்டின் விளிம்புவைர வந்து நிற்கும். பறக்கத் ெதrயாத குஞ்சு கூட்டின் ெவளிேய 
உள்ள உலகத்தின் ஆழத்ைதயும், உயரத்ைதயும் விrைவயும் முதல் தடைவயாக கண்டு பிரமிக்கும் 

ெபrய, பிரம்மாண்டமான உலகத்தில் தனியாகச் ெசல்ல பயந்து, பலவனீமாக நிற்கும். எல்லா 
குஞ்சுகளும் தன் வாழ்க்ைகயில் சந்தித்தாக ேவண்டிய ஒரு நிகழ்ச்சி இதுவாகும். அந்த ேநரத்தில் 
குஞ்சு கூட்டிேலேய தங்கி விட்டால் என்றுேம பறக்கக் கற்றுக் ெகாள்ளாது. சுயமாகப் பறப்பது 
கழுகுக்கு நீண்ட காலம் வாழ்வதற்கு உதவும் என்பைதத் தாய்ப்பறைவ அறியும். 

கழுகுக்குஞ்சு கூட்டின் விளிம்பில் என்ன ெசய்வெதன்று அறியாமல் ெவளிேய எட்டிப் பார்த்துக் 
ெகாண்டு இருக்கும்  ேபாது, தாய்ப்பறைவ குஞ்சின் உணர்வுகைள லட்சியம் ெசய்யாமல் குஞ்ைச 
கூட்டிலிருந்து ெவளிேய தள்ளி விடும். அப்ேபாது, கழுகுக்குஞ்சு கஷ்டப்பட்டு சிறகடித்துப் பறக்க 
முயற்சி ெசய்யும். குஞ்சு காற்றில் சிறகடித்துப் பறக்க முடியாமல் கீேழ விழ ஆரம்பிக்கும் 
ேநரத்தில் தாய்க்கழுகு ேவகமாக வந்து தன் குஞ்ைசப் பிடித்துக் ெகாள்ளும். சிறிது ேநரத்தில், 
குஞ்ைசப் பிடித்துக் ெகாண்டு வானுயரப் பறந்து ெசன்று மீண்டும் அந்தக் கழுகுக்குஞ்ைச 
அந்தரத்தில் பறக்க விட்டு விடும். இதன்ேபாது, மறுபடி காற்று ெவளியில் சிறகடித்துப் பறக்க 
ேவண்டிய கட்டாயத்திற்கு அந்தக் குஞ்சு உள்ளாகிறது. 

இப்படிேய குஞ்ைச ெவளிேய தள்ளி விடுவதும், காப்பாற்றுவதுமாகப் பல முைற நடக்கும் இந்தப் 
பயிற்சியில் கழுகுக் குஞ்சின் சிறகுகள் பலம் ெபறுகின்றன. காற்று ெவளியில் பறக்கும் கைலைய 
கழுகுக்குஞ்சு கற்றுக் ெகாள்கிறது. அது சுதந்திரமாக, ஆனந்தமாக, ைதrயமாக வாேனாக்கிப் பறக்க 
ஆரம்பிக்கிறது. 

தேனயீின் நன்்மைகள்

லதா வடீ்டு ததாட்்டதததில் அழகான பூச்செடிகள் நதிறைய இருநதன. அநத தகாற்டக் காலதததில், 
முதல் முறையாக அவரகள் ததாட்்டதததில் நதிறைய ததனகீ்கள் வரத ்தா்டஙகதின. ததாட்்டதததில் 
விறையா்டச ்செல்லும் ்�ாழுது, லதாவின் காததின் அருகதில் ததனியின் ரீஙகாரம் தகட்்டது. அறதக் 
தகட்டு லதா �யநது ஓ்டத ்தா்டஙகதினாள். தன் அம்்ாவி்டம் ்சென்று, ததாட்்டதததில் இருக்கும் பூச 
்செடிகறை எல்லாம் ்வட்டி வி்டலாம் என்று அழத ்தா்டஙகதினாள். ததனகீ்கள் தன்றன ்காட்டி 
விடுத்ா என்று �யநதாள். ததனயீின் ்காட்டு ்திகுநத வலதி தரும் ்ற்றும் அதன் விஷம் �லருக்கு 
ஒவவாற் ஏற்�டுததும் என்று அவள் �ா்டதததில் �டிததறத தன் �யதததின் காரண்ாக கூைதினாள். 
அபத�ாது லதாவின் அம்்ா, ஒவவாற் அல்லது அலர்தி எனப�டுவது ஒவ்வாருவருக்கும் 
ஒவ்வாரு வித்ானதாக இருக்கக்கூடும். த்லும் ஒவவாற்க்கு ததனகீ்கள் ்ற்றும் அல்லா்ல் 
தவறு �ல காரணஙகள் உண்டு. ததன ீ்னித இனதததில் ஒரு முக்கதிய்ான �ஙகு வகதிக்கதிைது என்�து 
உனக்கு ்தரியு்ா? ததனகீ்கள் ததன் உருவாக்குவது்டன் �ல நன்ற்கறை ந்க்கு ்செயகதின்ைன. 
ததனகீ்கள் பூவுக்குப பூ ்சென்று ்கரநதச தசெரக்றகக்கு உதவுகதின்ைன. இதனால் செதில ்ரஞ்செடிகள் 
காயதது விறதயிட்டு இனம் ்�ருக்குவததில் ததனகீ்கள் முக்கதிய �ஙகு வகதிக்கதிைன என்று எடுதது 
கூைதினார.

அநத செனிக்கதிழற் லதாவின் அம்்ா, அவறை அறழததுக் ் காண்டு �க்கதததில் இருநத பூஙகாவிற்கு 
்சென்ைார. அபத�ாது அவள் அம்்ா லதாவின் செதிநதறனறயத தூண்டும் வித்ாக “நீ நம் வடீ்டின் 
அருகதிதலா, ்�ாது இ்டஙகைிதலா ததனியின் கூடுகறை �ாரததது உண்்டா?” என்று தகட்்டார. 
ததன ீசுறுசுறுபபு, கூட்டு முயற்செதி, தறலற்க்கு கட்டுப�டுதல் த�ான்ை குணஙகைின் உதாரண்ாக 
கருதப�டுகதிைது. ராணிதததன ீ கூட்டில் வசெதிதது முட்ற்டயிடும். ்ற்ை தவறலக்காரத ததனகீ்கள் 
ததறன தசெகரிப�து த�ான்ை �ணிகறை ்செயயும். ராணிதததன ீதவறலக்காரத ததனகீ்கறை த்து 
கட்டுப�ாட்டில் றவதது தசெரநது வாழும் �ண்ற� வலதியுறுததுகதிைது. நீ உன் உணவில் ததறனக் 
கலநது உண்டு இருக்கதிைாய, நதிறனவு இருக்கதிைதா என்று அம்்ா தகட்்டார. ததறன உணவில் 
தசெரதது ்காள்வது ்திகவும் நல்லது. �ல்தவறு தநாயகறைத தீரக்கும் குணஙகறைக் ்காண்்டது 
ததன். �ல �ாட்டி றவதததிய ்ருநதுகள் ததன் அருநதுவறத அன்ைா்ட வாழக்றகயின் முக்கதிய 
அம்செ்ாக ்சொல்கதின்ைன. உ்டல் �ரு்றன குறைக்க/ஏற்ை, செைி, இரு்ல் த�ான்ைறவக்கு ததன் ்திக 
முக்கதிய ்ருநதாக எடுதது ்காள்ைப�டுகதிைது என்று அம்்ா ்சொன்னார. 

அண்ற்க் காலஙகைில் ்�ருந்தாறகயாக ததனகீ்கள் அழதிநதுவருகதின்ைன. இதற்காக ததன ீ
வைரப�வரகள், அைதிவியலாைரகள், அரசெதியல்வாததிகள் என்று �லரும் குரல் ்காடுதது வருகதின்ைனர. 
ததனகீ்கள் தாவரஙகைின் இனப்�ருக்கதததிற்கு உதவும் ்கரநதசதசெரக்றகயில் �ங்கடுப�தால், 
்னிதரகைின் உணவுச செஙகதிலதியில் ததனகீ்கள் இன்ைதியற்யாதது. உலக ்வப�்ய்ாதலும், புறத 
�டிவ எரி்ஙகைின் எரிபபும் ்ரஙகறை அழதிக்கதின்ைன ்ரஙகைின் அழதிவு ததனகீ்கறை �ாததிக்கதிைது. 
ததனகீ்கைின் அழதிவு �லவறக �யிரகள், �ழவறககள் உற்�தததியில் வழீசசெதிறய ஏற்�டுததும் 
என்�தனால், இறவ முக்கதிய �ிரசசெறனகைாகக் கருதப�டுகதின்ைன என்று அம்்ா ததனயீின் 
முக்கதியததுவதறத உறரததார.

இவவாறு த�செதிக்தகாண்த்ட லதாவும் அம்்ாவும், பூஙகாவிற்கு வநது தசெரநதனர. அஙதக ்செயற்றகத 
ததன ீவைரக்கும் வசெததி ்காண்்ட இ்டதததிற்கு, லதாறவ அம்்ா அறழததுச ்சென்ைார. ததனகீ்கைின் 
கூடு கட்டும் நதிறலகள் �ாரப�தற்கு அழகாக இருநதன. ததனகீ்கள் ந்டனம் மூலம் தஙகளுக்குள் 
கருததுப�ரி்ாற்ைம் ்செயது ்காள்வறத �ாரதது, லதா வியநதாள். ததனயீின் கூடு ்�ாதுவாக 
்ரஙகள், ்றலக் குறக, ்னிதரகள் எைிததில் அற்டய முடியாத கட்டி்டதததின் முடுக்கு, ்�ாநதுகள் 
த�ான்ைவற்ைதில் கட்்டப�ட்டிருக்கும் என்று அம்்ா கூடுகறைப �ற்ைதிக் கூைதினார. இவற்ைதின் கூட்டு 
அறை ்திக செரியாக அறுதகாண வடிவதததில் இருக்கும். இப�டி �ல நன்ற்கறைத தரும் ததனகீ்கள் 
நம் வடீ்டுத ததாட்்டதததில் இருக்கும் பூக்கைில் இருக்கும் உணறவத ததடி வரும் த�ாது, இறத நாம் 
அழதிக்கலா்ா? என்று செதிநதறன தூண்டும் வறகயில் தகட்்டார அம்்ா.
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காக்ைகயின் கைத 

 
ஒரு காக்கா ெபrய ஆலமரத்தின் உயரத்தில் தீய விலங்குகளிடம் இருந்து தன் முட்ைடகைளக் 
காப்பாற்றுவதற்காக கூடு ஒன்று கட்டியது. காக்ைகக்கு அேத ஆலமரத்து ெபாந்தில் பாம்பு ஒன்று 
வாழ்ந்து வந்தது ெதrயாது. அப்பாம்பு, காக்கா கூட்ைடவிட்டு பறந்து ேபாவதற்காகக் காத்து இருந்து, 
அதன் முட்ைடகைள யாருக்கும் ெதrயாமல் எப்ேபாதும் சாப்பிட்டு வந்தது. காக்கா, முட்ைடகள் 
எங்ேக காணாமல் ேபாகின்றன என்று ெதrயாமல் அைத ேதடிக் ெகாண்டு இருந்தது. ஒரு நாள் 
காக்கா, பாம்பு தன் முட்ைடகைள சாப்பிடுவைதக் கண்டது. அதனால் பாம்ைபப் பழி வாங்க 
நிைனத்தது. ஆலமரத்தின் அருகில் ஒரு ஆறு ஓடிக் ெகாண்டு இருந்தது. அதில் மகாராணி நீராட 
வருவார். அப்படி ஒரு நாள் மகாராணி நீராட வரும் ேபாது, ராணியின் முத்து மாைலைய காக்கா 
திருடிச் ெசன்றது. முத்து மாைலைய காவலர்கள் கண்முன்ேன திருடி வந்து, அைதப் பாம்பு 
வசிக்கும் ெபாந்தில் காக்கா ேபாட்டது. காவலர்கள் பாம்ைப ெகான்று, முத்து மாைலைய எடுத்துச் 
ெசன்றனர். முதல் அச்சுறுத்தலான பாம்பிடம் இருந்து காக்கா தப்பியது 
 
காக்கா, இனி தன் முட்ைடகள் பத்திரமாக இருக்கும் என்று நிைனத்தது. அேத மரத்தில் ஒரு 
குயிலும் கூடு கட்டி வாழ்ந்து ெகாண்டு இருந்தது. குயில் தந்திரமாக காக்காவின் முட்ைடைய 
எடுத்து விட்டுத் தன்னுைடய முட்ைடைய மாற்றி ைவத்தது. இந்த உண்ைம ெதrயாத காக்கா, தன் 
முட்ைட என்று அதைனப் பாதுகாத்து குஞ்சு ெபாrத்தது. சிறு வயதில் குயில் குஞ்சு காக்கா குஞ்சு 
ேபால இருக்கும், இைத அறியாமல் காக்கா குயில் குஞ்ைச அரவைணத்து, பாதுகாத்து வளர்த்தது. 
ஆனால், ெகாஞ்ச நாட்களுக்குப் பிறகு, குயில் குஞ்சு பாடிய ேபாது, தான் ஏமாந்து விட்டைதக் 
காக்கா அறிந்து குயில் குஞ்ைசத் தன் கூட்ைட விட்டு விரட்டியது. ஆண் பறைவேயா அல்லது 
கூட்டத்ைத ேசர்ந்த மற்ற பறைவகள், குஞ்சுகளுக்கு உணைவ ேதடி ெகாண்டு வந்து தாய் 
பறைவயிடம் ெகாடுக்கும். குஞ்சுகளின் சிறகு முைளத்தவுடன், சுதந்திரமாக பறந்து வாழேவண்டும் 
என்பதற்காக  தாய் பறைவ குஞ்சுகைள கூட்டிலிருந்து ெவளிேய அனுப்புகிறது. குஞ்சுகள் தன் 
கூட்டத்தின் அருகில், மற்ற பறைவகளுடன் ேசர்ந்து வாழும். ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கும் பறைவ 
மற்ற குடும்பத்து பறைவகளிடம் உைறயாடி கூட்டமாக வாழும். உணைவ மற்ற பறைவகளுடன் 
ேசர்ந்து பகிர்ந்து உண்ணும். காக்ைக வானுயரப் பறப்பதற்காகேவா, வலிைமயாக நீண்ட காலம் 
வாழ்வதற்காகேவா தன் குஞ்சுகளுக்கு பயிற்சி அளிக்காது.  
 
ஒவ்ெவாரு பறைவயும், தன் குஞ்சுகைளயும் முட்ைடகைளயும் பத்திரமாக பார்த்து ெகாள்ள 
நிைனக்கும். அதற்காக இந்த உலக்கத்தில் உள்ள மற்ற உயிrனங்களிடம் சில ேநரங்களில் 
சண்ைடயிடும், அல்லது சாதுர்யமாகத் தந்திரம் ெசய்யும், அல்லது எதிrைய கண்டு ஒளிந்து 
ெகாள்ளும். அதன் பலம் மற்றும் சந்தர்ப்பம் ஏற்றார் ேபால முடிவு ெசய்யும். இப்படி 
ெசய்யாவிட்டால், அந்த பறைவேயா விலங்கினேமா அழிந்து ேபாகும்.  
 
இைதத் தான் சார்லஸ் டார்வின் என்ற விஞ்ஞானி, 'இயற்ைகத் ேதர்வு மூலமாக உயிrனங்களின் 
ேதாற்றம்' என்ற தத்துவத்ைத எடுத்து உைறத்தார். உயிர் வாழ்தற்காக எல்லா உயிrனங்களும் 
ேபாராடும் அதன் இனத்ைத விருத்தி ெசய்வதற்காக எல்லா காrயங்கைளயும் ெசய்யும், மற்ற 
விலங்குகைள ெகால்லவும் தயங்காது. நல்ல பலசாலி மற்றும் அதிக தந்திரமான விலங்குகள் 
பிைழத்துக் ெகாள்ளும் மற்ற அைனத்தும் அழிந்து ேபாகும். 
   

அழிந்துவரும் துருவக் கரடிகள்

செதிவாவும் அவர ்றனவியும் குழநறதகள், த�ரக்குழநறதகள் என்று நதிறைவான வாழக்றகறய 
வாழும் வயதான தம்�ததியினர. அவரகைின் எழு�தாவது �ிைநத நாைில் அவருற்டய குழநறதகள் 
ஒரு சுற்றுலாப �யணம் ் செல்வதற்கான ் செலவுகறை ஏற்று அவரகளுக்கு �ரிசு தர முடிவு ் செயதனர. 
அததிலதிருநது, அவரகள் ்திக ஆரவ்ாக சுற்றுலாவிற்கு ்செல்ல தயார ்செயதனர. �ல இ்டஙகறை 
ஆதலாசெறன ்செயது, கற்டசெதியாக அவரகள் கன்டா ்செல்வதற்கு முடிவு ்செயதனர. மூன்று வாரம் 
�யணம் ்செல்வதாக முடிவு ்செயதாரகள். அததில் ஒரு வாரம், துருவக் கரடிகள் இருக்கும் ஒரு 
ஆரடிக் தீவின் அருகதில் தஙகுவதற்கு முடிவு ்செயதனர.

அவரகள் �ல நாட்கள் ஆவலு்டன் எததிர�ாரதத துருவக் கரடிகறைப �ாரக்கும் நாள் வநதது. கன்டாவின் 
எல்லதிஸ்தியர தீறவ அற்டநதனர. உலகதின் அறு�து செதவதீம் �னிக்கரடிகள் கன்டா நாட்டில் 
வசெதிக்கதின்ைன. அஙகு �னிக்கரடிகறைக் கன்காணிக்க செதிைதிய ்தின்காநத துகடுகள் அதன் உ்டம்�ில் 
றவதது, அது ்செல்லும் இ்டஙகறை ்செயற்றகக் தகாள்கள் மூல்ாக கண்காணிக்கும் வசெததிகள் 
உள்ைன. அவவாறு கரடிகள் ் செல்லும் த�ாது, அதன் இருப�ி்டதறத றவதது, சுற்றுலா �யணிகளுக்கு 
தூரதததில் இருநது �ாரப�தற்கு ஏற்�ாடு ்செயததிருநதனர. செதில ்ணி தநரம் காதததிருநதததின் �ிைகு 
இரண்டு செதிைதிய கரடிகள் வநதன. அறவ உறைநத �னிறய உற்டதது தண்ணரீில் தவட்ற்டயா்டத 
்தா்டஙகதின. துருவக் கரடிகள் நீரிலும் நதிலதததிலும் தவட்ற்டயாடும். இவற்ைதின் முதன்ற் உணவு 
சீெல் (க்டல் செதிஙகம்) �ிராணிகள் ஆகும். �ிைகு த்லும் உறைநத �னிறய உற்டதது நீநதத து்டஙகதின. 
தவட்ற்டயாடும் த�ாது துருவக்கரடிகள் தஙகள் மூக்றக மூடிக் ்காள்ளும். இவற்ைதின் உ்டம்பு 
்வள்றையாய இருநதாலும் மூக்கு கருப�ாய இருப�தால், ்ற்ை விலஙகுகளுக்கு அற்டயாைம் 
்தரிநது விடும். அதனால் மூக்றக ்றைப�தன் மூலம் �னி �்டரநத ஆரடிக் நதிலப�ரப�ில் தன்றனத 
்தரியாதவாறு தவட்ற்டயாடும் அழறகப �ாரதது செதிவாத தம்�ததியினர ்திகவும் செநததாஷப�ட்்டனர. 
தண்ணரீின் உள்தையும் ்வைிதயயும் நீநததிச ்சென்று விறையா்டத ்தா்டஙகதின. செதிைதிது தநரதததில் 
இரண்டு ்�ரிய கரடிகள் அஙதக வநதன. அறவகறைப �ாரதததும், செதிைதிய கரடிகள் ஓடிச ்சென்று 
விறையா்டத ்தா்டஙகதின. இறத தூரதததில் இருநது �ாரதத செதிவா தம்�ததியினர ஆனநதப�ட்்டனர. 
செதிைதிது தநரம் கழதிதது, கரடிகள் ஒரு ்�ரிய �ாறைக்கு �ின்னால் ்சென்று ்றைநது விட்்டன. கரடிகள் 
எஙகு ்செல்கதின்ைன என்று கண்காணிபபுக் கருவியின் மூலம் வியநது �ாரததுக் ்காண்டிருநதனர. 
்ாறல தநரம் வநததால், இறைப�ாரச ்சென்ைனர.

துருவக் கரடிகளுக்கு இயற்றகயான வாழதி்ட எததிரிகள் ஏதும் இல்றல. ் னிதரகதை துருவக்கரடிகைின் 
முதல் எததிரி. தவட்ற்டயாடுவது ்ற்றும் உலக ்வப�்ய்ாதல், இதன் அழதிவிற்கு முக்கதிய 
காரணஙகள் ஆகும். காடுகறை அழதிப�து, புறத �டிவ எரி்ஙகைின் எரிபபு, வாகனஙகைின் 
அததிகரிபபு, என்று ்னிதரகைின் �ல ்செயல்கள் உலகதின் ்வப�நதிறல கூடுவதற்குக் காரணஙகைாக 
அற்கதிைது. கூடி வரும் ்வப�நதிறல க்டல் ்ட்்டதறத உயரச ்செயது �ல அழதிவுகறை 
ஏற்�டுததுகதிைது. ்வப�நதிறல அததிகரிப�து துருவக்கரடிகள் வாழும் ஆரடிக் �குததிகைில் அததிக 
�ாததிபபு ஏற்�டுததுகதின்ைது. உறைநத �னி இல்லா விட்்டால் துருவக்கரடிகள் அழதியக் கூடிய வாயபபு 
அததிக்ாகதிைது. ்னிதரகள் இயற்றகறய அழதிப�தன் மூலம் �ல விலஙகுகைின் அழதிவுக்கு காரணம் 
ஆகதின்தைாம். துருவக்கரடிகளும் அவவாதை அழதிநது வருகதின்ைன. செதிவாததம்�ததிகளுக்கு அறத 
நதிறனக்றகயில் ்திகவும் கவறல உண்்டாகதியது.
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