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ப ான் குலேந்திரன் ( ைனடா)

முன்னுகர : ஐம்பூதங்களை உள்ைடக்கி மனிதனுக்கு இளைவன் தந்த
வரப்பிரசாதம் இயற்ளக. இயற்ளகயின் சில அடிப்பளடக் ககாள்ளககள்
இயற்ளகயின் இயல்ளபப் பற்ைிக் கூறுகின்ைன. இந்த வழியில்
இயற்ளகயின் அங்கங்கள் மனிதனுக்கு பாடம் புகட்டுகிைது

நான் வட மாகணத்தில் உள்ை வவுனியா மாவட்டதில் அளமந்த
குருமண்காடு என்ை கிராமத்தில் பிைந்தவன். எனக்கு என் கபற்றைார்
வன்னிராசன் என்று கபயர் சூட்டி ராசன் என்று கசல்லமாக
அளழத்தனர். இக் கிராமம் வவுனியாவில் இருந்து மன்னாருக்குப்
றபாகும் A30 கபரும் பாளதயில் 6 கி மீ தூரத்தில் உள்ைது இக்
கிராமத்ளதச் சுற்ைி உள்ை குைங்கைில் பாவற்குைம் மிகப் கபரிய குைம்
. அக்குைத்ளதச் சுற்ைிலும் அடர்ந்த காடு.

எனக்கு பண வசதி இருந்ததால் வவுனியா மத்திய கல்லுரியில் படித்து
ககாழும்பு பல்களலகழகத்தில் தவரஇயலில் பட்டம் கபற்ைவன்.
என்றனாடு படித்த கண்டிளயச் றசர்ந்த குணகசகார (குணா) என்ை
சிங்கை மாணவன் விலங்கியலில் பட்டம்கபற்ைவன் . இருவரும்

பல்களலகழக அைிவியல் மாணவர் சங்கத்தின் கசயற்குழுவில்
அங்கத்தினர்கள், அதனால் நண்பர்கலாறனாம். எங்கள் சந்திப்புக்கு
முக்கிய காரணம் நாங்கள் இருவரும் இயற்ளக விரும்பிகள். தாவர
இயலும், விலங்கியலும் இயற்ளகயில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்ைன.
என்பளதயும் இயற்ளகயில் புளதந்துள்ை இரகசியங்களையும் அறதாடு
மனித வாழ்வுடன் உள்ை கதாடர்பிளன கண்டு பிடிப்பறத எமது
இருவரின் றநாக்கம், ஆகறவ இரகசியங்கைின் சிைப்ளபப் பற்ைி நாம்
இருவரும் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்றடாம். . அறதாடு மட்டுமல்ல
எமக்கிளடறய இன்கனாரு ஒற்றுளமயும் இருந்தது . எனது தாய்
மல்லிகா பதவியாளவ றசர்ந்த சிங்கைப் கபண். என் தந்ளத முருளகயா
ஒரு வன்னித் தமிழன். அவர் பிைந்தது வவுனியாவில். என் தந்ளதயும்,
தாயும் ஆசிரியர்கள். வவுனியாவில் ஓறர கல்லூரியில் படிப்பித்த றபாது,
சந்தித்து, காதலித்து, திருமணம் கசய்தவர்கள்.
என்ளனப்றபால் குணகசகராவின் தாய் சுமனாவதி கண்டிளயச் றசர்ந்த
சிங்கைத்தி. தந்ளத இராமசாமி மாத்தளைளய றசர்ந்த மளல நாட்டுத்
தமிழர் . அவர் அப்றபாதிக்கரியாக கடுகஸ்கதாட ளவத்தியசாளலயில்
றவளல கசய்த றபாது றநர்ஸ் சுமனாளவ சந்தித்து ,காதலித்து.
திருமணம் கசய்தவர் . ஆகறவ எனக்கும் குணாவுக்கும் மூன்று
கமாழிகளும் சரைமாக றபச வரும். இருவரும் இருவரின் இனத்ளதயும்
இந்து, புத்த மதங்களை மதித்றதாம்.

எனது றவண்டுறகாளை ஏற்று வன்னியின் இயற்ளக காட்சிகளைப்
பார்த்து, ரசித்து ,அளவ மனித வாழ்றவாடு இளணந்தது என்பளத ஆராய
என்றனாடு வவுனியாவுக்கு குணா வந்தான் . எனது தந்ளத வன்னியில்
துனுக்காய், மாங்குைம் , ஒட்டுசுட்டான் , முல்ளலத்தீவு, கிைிகநாச்சி
ஆகிய இடங்கைில் அைிவியல் ஆசிரியராக றவளல கசய்ததால்

வன்னியில் உள்ை கிராமங்கைில் உள்ை குைங்களுக்கு கவைி நாட்டில்
இருந்து சில காலம் வருளக தரும் பைளவகள் பற்ைி நன்கு அைிந்து
ளவத்திருந்தார் . அவரும் ஒரு இயற்ளக விரும்பி .

மளழ காலத்தில் மட்டும் கபருக்ககடுத்து ஓடி குைங்களை நிைப்பும்
பாலி. அருவி, அக்கராயன் றபான்ை ஆறுகளைப் பற்ைியும், காட்டு
மூலிளககள், மலர்கள் . பழங்கள் பற்ைி அைிந்து ளவத்திருந்தார் என்
கிராமத்தில் உள்ை பாவற்குைம் விவசாயத்துக்கு கபரிதும் உதவும்
குைமாகும் அடங்காப்பற்று-வன்னிப் பிரறதசத்தின் மத்திய பகுதிகைில்
உற்பத்தியாகி கிழக்கு, றமற்கு, மற்றும் வடக்குத் திளசகள் றநாக்கிப்
பாயும் பல ஆறுகளை மைித்து குைங்கள் கட்டப்பட்டுள்ைன. இளவ
றதக்கம் என்ை தமிழ்ப் கபயர்கைால் அளழக்கப்பட்டுள்ைன. கல்லாற்ளை
மைித்து பாவற்குைம் உருவாகியது ,

சிறு வன பூங்காக்கைில் வாழும். சிறுத்ளதகள், நரிகள் கரடிகள்
யாளனகள், பாம்பு வளககள் காட்டுச் றசவல்கள் நிளைந்தது வன்னிக்
காடு. விவசாயம் வன்னி மக்கைின் முக்கிய கதாழில். தம்ளம
யாளனகைிடம் இருந்தும், பாம்புகைிடம் இருந்து, காப்பாற்ை பல வன்னிக்
கிராமங்கைில் கணபதி , நாகதம்பிரான், காட்டு ளவரவர் றகாவில்கள்
இருகின்ைன . வருடா வருடம் அக் றகாவில்களுக்கு விவசாயிகள்
கபாங்கிப் பளடப்பார்கள் .

****
நானும் குணாவும் எமது வன்னிக் காட்டு பயணத்ளத தற் பாதுகாப்புக்கு
ளகயில் அனுமதி கபற்ை என் தந்ளதயின் துவக்குடன் நடந்து கசன்ை
றபாது இருவரும் முதலில் பாவற்குைத்தில் கண்ட காட்சி ஒரு அழகிய

நிை நீண்ட கால்களைக் ககாண்ட கவள்ளை நிை நாளர. அது தன் ஒரு
காளல மடக்கி மறு காலில் நின்று தவம் புரிந்து ககாண்டு நின்ை காட்சி
என்ளன கவர்ந்தது. உடறன எனது புளகப்பட கருவியால் படம்
எடுத்றதன். என்ன நடக்கப் றபாகுது என்று சில நிமிடங்கள் நின்று
பார்த்றதாம் . யாளனயின் பிைிைல் சத்தத்தில் ககாக்கு அளசயவில்ளல.

“ அறதா பார் “ஓடு மீ ன் ஓட உறுமீ ன் வரும் அைவும் வாடி இருக்குமாம்
ககாக்கு.
என்று ஔளவயார் கசான்னது என நிளனவுக்கு வருகிைது” என்றைன்
நான் .
“அதன் அர்த்தம் என்ன ராசன”?
“கபாறுளம கபரிது என்பதாகும் . சரியான் சந்தர்ப்பம் வரும் வளர
அவசரப்படாமல் அளமதியாக காத்திரு என்பளத அந்தப் பைளவ அந்த
கசயல் மூலம் எமக்கு கசால்லுகிைது . திருவள்ளுவரும் அளத றவறு
விதமாக கசால்லுகிைார்”
““அவர் என்ன கசால்லுகிைார் ராசன் “ ?
“ககாக்ககாக்கக் காத்திரு!
அதன் குத்து ஒக்கச் கசயளல முடித்திடு:”
என்கிைார் வள்ளுவர்
“நீ கசால்வது ஏனக்கு புரியவில்ளலறய ராசன்"

"துள்ைி ஓடிடும் சிறு மீ ன்கள், களரயில் உள்ை ககாக்கு கண்ணற்ைது,
கசயல் திைனற்ைது என்றுதான் எண்ணிக் ககாண்டிருக்கிறைாம் , ககாக்கு,

ஆடாமல் அளசயாமல் ஒரு காலில் நின்று ககாண்டு நிற்கிைறத
என்றதரியுமா " ஹப்ப ராசன் றகட்டான்
"நீ கசால்லு ராசன் :

"தனக்குப் பிடித்த கபரிய மீ ளனக் கண்டவுடன், மடக்கியுல்ல
தன்காலால் லபக் என்று கண் சிமிட்டும் றநரத்தில் பிடித்து விடும் .

இத்தளன மீ ன்கள் துள்ைி ஓடின, ககாக்கு ஏதும் கசய்திடவில்ளல, இனி
நமக்ககன்ன பயம் என்று எண்ணிக் கிைம்புகிைது, கபரிய மீ ன்! என்ன
ஆகிைது? ககாக்கு ககாத்திக் ககாள்கிைது! ககாக்கு அங்றக கவகு றநரம்
காத்திருந்து இருந்தது அதற்குத்தாறன?

இளரறதடிக் காத்திருப்பதும், கிளடத்ததும் பற்ைிக் ககாள்வதும்
ககாக்குக்கு மட்டும்தானா இயல்பு; மற்ைப் பலவற்ைினுக்கும்
உண்டுதாறன ! ஏன் ககாக்கிளன மட்டும் குைிப்பாகக் காட்டுகிைார்
வாக்குண்டாம் பாடிய ஔளவயார் என்று றகட்கத் றதான்றுகிைதா?
காரணத்றதாடுதான், காட்டியிருக்கிைார்.

புலிகூட இளர றதடிக் காத்திருக்கிைது, பதுங்கிக் ககாள்ைக் கூடச்
கசய்கிைது.
வல்லூறு கூடப் புைாளவத் றதடி வட்டமிடுகிைது.
ஆனால், பதுங்கி இருந்திடும் புலி, மாளனக் கண்டதும் பாய்கிைது, மான்
ஓடுகிைது, புலி துரத்துகிைது, பல ளமல்கள் கூட அலுப்பு றமலிட ஓடி
ஓடி றவட்ளடயாடிய பிைறக மாளனக் ககால்ல முடிகிைது புலியினால்;
ஒரு றபாராட்டம் நளடகபறுகிைது.

வல்லூறு பாய்ந்து வருவது கண்ட புைா தப்பித்துக் ககாள்ைப்படும் பாடு,
ககாஞ்சமல்ல. ககாக்கு மீ ளனக் ககாத்துவது அவ்விதமல்ல! என்ன
நடக்கப் றபாகிைது என்று கதரியாமல் மீ ன் துள்ைி வருகிைது. ககாக்கு
அளதக் ககாத்தப் றபாக, மீ ன் தப்பித்து ஓட, ககாக்கு விடாமல் துரத்திச்
கசன்று ககாத்திடும் முளை இல்ளல. மீ ன் வருவதும் ககாக்கு
ககாத்துவதும், மீ ன் சிக்கிக் ககாள்வதும் உடறன இளரயாகிவிடுவதும்
எல்லாம் கண் மூடிக் கண் திைப்பதற்குள். மீ ன் வருவதற்கும், மீ ன்
சிக்குவதற்கும் உள்றை இளரயாகிச் கசல்லுவதற்கும், இளடகவைிகறை
இல்ளல; எல்லாம் ஒறர றநரத்தில் நளடகபற்று விடுகிைது.
அதனால்தான் ககாக் ககாக்கக் ககாத்திட றவண்டும் என்ைார். பாம்பு
கூட, ஓளசப்படாமல் தீண்டிவிடுகிைது. ஆளை றவட்ளடயாடிக்
கடிப்பதில்ளல. ஆனால், மனிதளனத் தீண்டித் தீர்த்துக் கட்டுறமயன்ைித்
தின்பதில்ளல. ககாக்கு தீண்டித் தீனியாக்கிக் ககாள்கிைது மீ ளன.
அவ்வைவு கூர்ளமயான பார்ளவ. அத்தளன றநர்த்தியான
குைிபார்த்திடும் திைன், அவ்வைவு றவகமான ககாத்தும் தன்ளம,
ககாக்குக்கு! அத்தளன திைளமயாக இளர றதடிக் ககாண்ட ககாக்கு,
புலிறபால உறுமுவதில்ளல, இரத்தம் குடித்த மகிழ்ச்சியில் புலி படுத்துப்
புரள்கிைறத, அதுறபாலவும் இல்ளல, ஏதும் அைியாததுறபால, எப்றபாதும்
றபால இருக்கிைது ககாக்கு, காரியத்ளதக் கச்சிதமாக முடித்துக்
ககாண்டு! இவற்ைிளன எல்லாம் எண்ணிப் பார்த்துத்தான் வள்ளுவர்,
"ககாக்ககாக்க' என்று கூைினார்” என்றைன் நான்

"ராசன் அந்த வானத்ளத பார் . குைத்ளத நாடி முக்றகாண வடிவில்
பைநது வரும் வாத்து இனthதின் அழளகப் பார் எத்தளன ஒழுங்ளக
களட பிடிக்கிைது அளவ கூட அைிவியல் பாடம் நமக்கு புகட்டுகிைது”
குணா கசான்னான்.

“அதனால் அறதா அந்தப் பைளவ றபால வாழ றவண்டும்” எனக் கவிஞர்
கண்ணதாசன் இயற்ைிய சினிமாப் பாடல் இன்றும் எமது காதுகைில்
ஒலித்துக்ககாண்டிருக்கிைது. சுதந்திரமாய், தமது விருப்பத்திற்றகற்ப
கூட்டமாகவும,; ஒற்றுளமயாகவும் வானில் பைந்து, குடிவரவு, கமாழி,
பாதுகாப்பு றபான்ை கட்டுப்பாடுகைின்;ைி, றதசம் விட்டுத் றதசம் கசல்லும்
பைளவகளைப் றபால மனிதன் வாழ நிளனப்பதில் தவைில்ளல. அந்த
நிளல மனிதனுக்கு வருமா என்பது சந்றதகம். கபாருைாதார, அரசியல்
காரணத்தால் நாடுகளுக்கிளடறய பயணக் கட்டுப்பாடுகள் மனிதனால்
உருவாக்கப்பட்டளவறய. தன் கசாந்த நாட்டுக்குள்ளும் ஒரு ஊரில்
இருந்து இன்கனாரு ஊருக்குப் றபாவதற்கும் பாதுகாப்பு வளலயம் என்ை
கபயரில் தளடகளுண்டு. இத்தளகய தளடகளுக்கு அப்பாற்பட்டளவ
மற்ளைய ஜீவராசிகள். அதிலும் பைளவகள் தாம் நிளனத்த மாதிரி எங்கு
றவண்டுகமன்ைாலும் பைந்து கசல்லக் கூடியளவ. அதன் றமல்
கபாைாளமப் பட்றடா என்னறவா துப்பாக்கி ஏந்தி தமது ஊருக்கு
விருந்தாைிகைாக வரும் அப்பைளவகளை மனிதன் றவட்ளடயாடி
மகிழ்கிைான். பைளவகள் றபான்று கமானாக் (Monac) என்ை இனத்ளதச
றசர்ந்த வர்ணத்துப் பூச்சிகள், மற்றும் தத்துக்கிைிகள் கூட வட
ஆபிரிக்காவில், கவகு தூரம் பாளலவனத்தினூடாக பயணம்
கசய்கின்ைன. கமானாக் வர்ணத்துப் பூச்சிகள், கபரும் கூட்டமாக வட
அகமரிக்கா, கதன் கனடா பகுதியிலிருந்து சுமார் 3000 ளமல்கள்
வாரக்கணக்கில் பைந்து கசன்று கமக்சிக்றகா, கலிறபார்னியா றபான்ை
இடங்களை அளடகி;ன்ைன. சில றவளைகைில் திளச மாைி அட்லான்டிக்
சமுத்திரத்ளதயும் கடந்து ஐறராப்பாளவ அளடகிைது என்ைால் சிலர்
நம்புவதற்கு தயங்குவார்கள். இவ்வாறை தண்ணரும்
ீ
உணவும் றதடி,
ஆபிரிக்காவில் வன விலங்குகள் கூட்டமாக இடம் கபயர்கி;ன்ைன.

அதனால் ஆறுகளைக் கடக்கும் றபாது சக்தி குளைந்த விலங்குகள் பல
பலியாகின்ைன. அதுவுமல்லாமல் சக்தியிழந்து றமலும் பயணத்ளதக்
கூட்டத்துடன் கதாடரமுடியாமல் றவறு விலங்குகளுக்கு
இளரயாகின்ைன.
“ முக்றகாண வடிவத்தில் பைந்து வருகிைது வாத்துகள் நாம் கசால்வது
றபால் வாத்து மளடயர்கள் அல்ல அளவ அந்த வடிவளமப்பின் மூலம்
காற்ைின் எதிர்ளப எதிர்த்து பயணம் கசய்கிைது. இளைவன் அளவக்கு
கற்றுக் ககாடுத் பாடம். அதில் இருந்து அைிவியல் கற்று விமானம்
பளடதான் மனிதன் இன்னும் எவ்வைறவா பைளவகைில் இருந்து
மனிதன் கற்க றவண்டியிருக்கு. முக்கியமாக எடுத்த காரியத்ளத
ஓய்வின்ைி கசயல்பட்டு .. கசய்து முடிக்க றவணும் என்ை உறுதிளய
அந்த பைளவகள் எமக்கு எடுத்து கசால்கிைது குணா”

“அங்றக பார் அந்த மரத்தில் கதாங்கும் தூக்கணாம் குருவிக் கூட்ளட
அதன் கட்டிடக் களலத் திைன் பிரமாதம். நாம் வட்டுக்கு
ீ
அத்திவாரம்
றபாடுவது றபால் அது கூட்ளட கட்டும்றபாது ஆரம்பத்தில் தாவர
நூல்கலாள் அவிழாத முடிச்சு றபாடுகிைது . இளத பார்த்து வடு
ீ கட்ட
நிலம் இல்லாவிட்டால் . மரத்தில் வடு
ீ கட்டி வன பூங்காவில் இருப்பது
றபால் வாழலாம் அல்லவா”? ராசன் கசான்னான்.

“ஊஞ்சல் றபால் குஞ்சுகளுக்கு கூட்ளட உருவாக்கிக் ககாடுத்து
இருக்கிைது குருவிகள் . தன் குரலால் தாலாட்டும் படுகிைது. எந்த
றவகமாக வசும்
ீ
காற்ைிலும் கதாங்கும் கூடு பாதிப்ளடவதில்ளல என்ன
விறனாதம் ராசன்” குணா கசான்னான்

“என் கிராமத்தில் சில கபண்கள் மரத்தில் றசளலளய ஏளனயாக கட்டி
அதில் குழந்ளதளய றபாட்டு தாலாட்டு பாடுவது எனக்கு நிளனவுக்கு
வருகிைது . அது தாய் பாசத்தின் எடுத்துக் காட்டு குணா.”

”அங்றகபார் ராசன் அந்த காகக் கூட்ளட. அதில் முட்ளடடுவது காகம்
அல்லறவ:” குணா ராசளனக் றகட்டான்.

“ காகத்தின் கூட்டில் அது இல்லாத றநரம் முட்ளட இடுவது காகத்தின்
நிைம் உள்ை குயில். இது றபால் எம் சமூகத்தில் நடக்கும் சம்பவங்கள்
உண்டு . காலியாக இருக்கும் வட்டுக்குள்
ீ
அனுமதி இன்ைி றபாய்
இருந்து இலவசமாக வாழ்வது சிலர் பழக்கம் காலப்றபாக்கில் இருந்த
வட்டுக்கு
ீ
கசாந்தம் ககாண்டாடுவார்கள். மனிதன் அளத குயிலில்
இருந்து கற்ைான் றபாலும்”
“சரி வா நாம் றமறல நடப்றபாம் காட்டில் என்ந நடகிைது என்று
பார்ப்றபாம் அகதன்ன றடாக் றடாக் என்ை சத்தம் அந்த மரத்தில் இருந்து
றகட்கிைறத. யாரவது தச்சன் றவளல கசய்கிைானா”?

:”இல்ளல அது மரம் ககாத்தி பைளவ கருங்காலி மரத்தில் தச்ச
றவளலளய கசய்கிைது. :
“. இந்த காட்டில் கருங்காலி மரம் உண்டா ?. அது அதிகம் விளல
கபறுமதியான மரமாச்றச அது”
“இந்த கருங்காலி மரத்தில் இருந்து கபைப்படும் பலளககளை, கருங்காலி
பலளக என்பர். இளவ மிகவும் கபறுமதிமிக்க பலளக வளகயாகும்.
இப்பலளக கருப்பு நிைம் ககாண்டளவ. நூற்ைாண்டுகைாக இரும்ளப
ஒத்த உறுதியுடன் கூடிய பலளககள் இம்மரத்தில் இருந்து

கபைப்படுகின்ைன. குைிப்பாக இந்த மரத்தின் நடுப்பாகமான கருளம
நிைம் ககாண்டப் பகுதிளய ளவரம் என்பர். அறநகமாக கருங்காலி
மரத்தில் இருந்றத "உலக்ளக" கசய்யப்படுகிைது. சில இடங்கைில்
கருங்காலி அல்லாத பலளககைில் இருந்து உலக்ளக கசய்யப்பட்டாலும்,
கருங்காலி உலக்ளககளுக்கான கபறுமதிளய மற்ளையப் பலளககள்
கபறுவதில்ளல.
“சரி .ராசன் இந்த மரத்துக்கும் இனத்துக்கு துறராகம் கசய்தவளன
இனத்தின் கருங்காலி என்பதுக்கும் என்ன கதாடர்பு: ராசன் ?
“நல்ல றகள்வி குணா. மரம் கவட்டும் றகாடரியின் ளகப்பிடியாக
கருங்காலி மரத்ளத பாவிப்பார்கள் , காரணம் அ\து உறுதியானது.
ஒன்ைாக இருந்து தம் இனத்துக்கு துறராகம் கசய்பவளன கருங்காலி
என்பர். . காரணம் கருங்காலி மரம் மற்ளைய மரங்களை கவட்டும்
றகாடரிக்கு ளகபிடியாக இருந்து உதவுவதால் இனத் துறராகிக்கு
இனத்தின் கருங்காலி என்பர்” ராசன் விைக்கம் ககாடுந்தான் .
“அந்த மரத்துக்கு றகட்ட கபயர் வந்தாலும் விளல மதிக்க முடியத மரம்
கருங்காலி. அதன் பட்ளட, பிசின், றவர் அதிக மருத்துவப் பயன்
ககாண்டளவ. துவர்ப்புத் தன்ளம மிக்கது. நீரிழிவு றநாய், கபருவயிறு,
வயிற்றுப்புழு றநாய் ரத்தக் குளைவால் உருவாகும் திமிர் வாதம்,
கபருறநாய், அழல் குன்மம் றபான்ைளவ நீங்கும் ககாழுப்ளப
குளைக்கும்”.
கருங்காலி றவளர எடுத்து சுத்தப்படுத்தி நீரில் ஊைளவக்க றவண்டும்.
பின்பு அந்த நீளரக் ககாதிக்க ளவத்து வடிகட்டி அருந்தினால்
வயிற்றுப்புண் ஆறும். வயிற்ைில் உள்ை ககாழுப்ளபக் குளைக்கும்.
வயிற்ைில் உள்ை பூச்சிகளை கவைிறயற்றும் கிருமி நாசினியாகவும்
கசயல்படுகிைது.

இரத்தத்தில் இரும்புச்சத்ளத அதிகரிக்கும். பித்தத்ளதக் குளைக்கும்.
நீரிழிவு றநாயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தினமும் இருறவளை இளதக்
குடித்து வந்தால் இரத்தத்தில் உள்ை சர்க்களரயின் அைவு குளையும்.”
குணா கசான்னான்

“ சர்க்களர வியாதி உள்ை என் தந்ளதக்கு அவசியம் இந்த கருங்காலி
மூலிளக மருந்ளதக் ககாடுக்க றவண்டும் குணா உனக்கு தான் இந்த
பைளவகள் பற்ைி அதிகம் கதரியுறம, ஏ ன்இந்த பைளவ இப்படி
அதிசயமான முளையில் நடக்கிைது :””? ராசன் றகட்டான்
:"அது தான் இயற்ளகயின் இரகசியம் இயற்ளகயில் உள்ைளவ மானிட
உலளகப் றபான்று ஒன்றுக்கு ஓன்று உதவுகிைது மரப் பளடகளை
ககாத்தும் ஒலியும் மரங்களை துவாரம் கசய்யும் உருவாகும் ஒலியும்,
சில கூவும் குயில்கள் எழுப்பும் ஒலிளய றபால் இனச்றசர்க்ளககு விடும்
அளழப்பு ஆகும் மரத்தில் உள்ை பூச்சிகளை ககான்று உண்டு, மரம்
ககாத்தி பைளவ ளவத்தியம் கசய்து மரத்தின் ஆயுளை நீடிக்கிைது.
அதாவது டாக்டர் றவளல பார்க்கிைது”. மரங்கள் இருந்தால் மளழ
கபய்யும். குைங்கள் நிைம்பும் "

“ எவ்வைவு காலமாக இந்த டாக்டர் றவளலளய கசய்கிைது இந்தப்
பைளவ”?

“ இளவ பல ஆயிரம் ஆணடுகளுக்கு முன் றதான்ைியளவ"

”அறதா பார் பக்கத்தில் உள்ை மரத்தில் வைரும் இன்கனாரு
குருவிச்சளச கசடிளய
அந்தச் கசடி. ஒரு மனிதளன றபால் இன்கனாரு உயிளர அண்டி
வாழ்கிைது” .:
இளத ஒட்டுண்ணி கசடி என்பர். குருவிகள் விட்ட எச்சத்தில் உள்ை
விளதகைில் இருந்து வைருவது குருவிச்சளச கசடி . இது மரத்தின்
சத்தில் பங்கு எடுக்கிைது .. அதனால் குருவிச்ளச என்ை கபயர் கபற்ைது.
இதுவும் மனித உடலில் உள்ை ளவரஸ் றபான்ைது தூத்துமக்
ககாத்தான் என்ை ஒட்டுண்ணிளய ஆங்கிலத்தில் கஸ்குட்டா (Dodder).
இது இதன் நுகரியிலிருந்து உணளவயும் நீளரயும், கனியுப்ளபயும்
எடுத்துக்ககாள்கின்ைது.”. அறடயப்பா இயற்ளகயின் விசித்திரம் தான்
என்ன .”?
(கதாடரும்)

