ஏய் ர ொபின் குருவி

!

ரபொன் குலேந்தி ன் (கனடொ)

நொன் ஒரு இயற்கக விரும்பி. இயற்ககயில் புகதந்து
உள்ள அறிவியல் தத்துவங்ககள அேசி ஆ ொய்பவன்
என் வட்டுத்
ீ
லதொட்டத்தில் ரசரி . அப்பில், ப்ேம், பே
வித ரபர்ரி ரசடிகள் உண்டு . அலதொடு மேர் ம க்கரி
ரசடிகளும் உண்டு. குருவிகள் தொனியம் உண்ண ஒரு தொனியக் கூடு
உண்டு. குளிக்கச் சிறு தண்ண ீர் தடொகம் உண்டு

. முயல்களும்

அணில்களும் குருவிகளும் என் வட்டுத்
ீ
லதொட்டத்துக்கு வந்து
லபொகும். என் வட்டுத்
ீ
லதொட்டத்கிே உள்ள கதிக யில்
இருந்து அகவகளின் வருகககயப் பொர்த்து

சிப்லபன் . என் வடு
ீ

கனடொவில் உள்ள ஒன்டொரிலயொ மொகொணத்தில் இருப்பதொல் குயில்,
கொகம், கிளி லபொன்ற ரவப்பப் பி லதசத்தில் வொழும் பறகவககள
என் லதொட்டத்தில் கொண முடியொது முக்கியமொக என் வட்டுத்
ீ
லதொட்டத்துக்கு அடிக்கடி வருவது அழகிய ர ொபின் குருவிகள்.

அதன் கு ல்ககளப் பதிவு ரசய்து அது மனிதனுக்கு எகதச் ரசொல்ே
வருகிறது என்பகத ஆ ொய்ச்சி ரசய்பவன் நொன்.
அகவ எழுப்பும் கு ல்களில் பே விதமொன அதிர்வுகள் உண்டு.
மனிதன் லபசும் கு ேில் வித்தியொசம், கொ ணத் ரதொடர்பு உள்ளது
லபொல், ர ொபின் குருவி எழுப்பும் வித்தியொசமொன ஒவ்ரவொரு கு ேின்
அதிர்வுக்கும் ஒரு கொ ணம் உண்டு என்பகத அறிந்லதன்
. ர ொபின் குருவி தனது கொதேிலயொடு ரகொஞ்ச அகழக்கும் கு ேின்
அதிர்வுக்கும் தன்கன இக யொக்கத் லதடிவரும் பூகனகயக் கண்டு
எழுப்பும் கு ேின் அதிர்வுக்கும் வித்தியொசம்
உண்டு. உணகவலயொ கண்டவுடன் மகிழ்ச்சியில் அகத
தன் இனத்தவர்கலளொடு பகிர்ந்து உண்ண அது அகழக்கும் கு ேில்
வித்தியொசம் உண்டு. தனது ஆட்சிக்குள் இருக்கும் பகுதிக்குத் தனது
உத்த வு இன்றி லவறு இனப் பறகவகள் வந்தொல் அகதத் தொன்
விரும்பவில்கே என்று கு ல் எழுப்பி தன்
ஆதங்கத்கத வித்தியொசமொன கு ேில் சிே ர ொபின் குருவிகள்
ரவளிக் கொட்டும். சிே ர ொபின் குருவிகள் மகிழ்ச்சியில் பொடும்
கு ேில் ஒரு சந்தம் உண்டு. அகதக் லகட்டு பதிலுக்கு
மற்கறய ர ொபின் குருவிகளும் பொடத் ரதொடங்கும்
அகவ சிே லந ம் ம க் ரகொப்பில் இருந்தபடிலய
தன் தகேகயயும் உடகேயும் அகசத்து நடனமும் ஆடும்.
என் லதொட்டத்துக்கு அடிக்கடி வரும் ர ொபின் குருவியிடம் நொன் லகட்க
விரும்பும் சிே லகள்விககள அதன் கு ேின் அதிர்வில் பதிவு ரசய்து
அதன் மூேம் லகட்லடன். அந்த லகள்விகளுக்கு தன்
கு ேில் அக் குருவி ரகொடுத்த பதில்கள் இகவ

நொன்: “ஏய் ர ொபின் குருவி, என் ரபயர்

ொபர்ட்

. என்கன ர ொபின் என்று சுருக்கமொக என் நண்பர்கள்
கூப்பிடுவொர்கள் . தினமும் என் லதொட்டத்துக்கு வருகிறொலய. உன்
ரபயரும் என் ரபயர் லபொல் ர ொபின் என்று பேர் ரசொல்ேி
அறிந்லதன் . உனக்கு ர ொபின் என்று ரபயர் எப்படி வந்தது “?
குருவி : “ நல்ே லகள்வி இது . நீ ஒருவன் தொன் இந்த லகள்விகய
என்னிடம் லகட்கிறொய். முதேில் நொன் பதில் ரசொல்ே முன்
உன்னிடம் ஒரு லகள்வி. நீ பிறந்த லதசம் எது”?

நொன் : ” நொன் பிறந்தது இங்கிேொந்து. புேம் ரபயர்ந்து கனடொவில்
வொழ்கிலறன் ” .
குருவி : “அப்படிச் ரசொல்

ொபர்ட் இங்கிேொந்தில் ர ொபின் என்று

என்கன அகழப்பொர்கள். இங்லக வட அரமரிக்கொவில்
“அரமரிக்க ர ொபின் “ என்று ரபயர் கவத்து அகழப்பர். அரமரிக்க
ொபின் (டர்டஸ் மிகொல ொட்டியஸ்) என அறியப்படுகிறது. இந்த
விஞ்ஞொன ரபயர் ரவறுமலன புேம்ரபயர் புண்ணியம் என்று
ரபொருள். இங்கிேொந்தில் ,பதிகனந்தொம்
நூற்றொண்டில், உயிரினங்களுக்கு மனித ரபயர்ககள
கவப்பது

பி பேமொக இருந்தலபொது எனக்கு

அந்த ரபயக ச் சூட்டினொர்கள். என் பிற, பகழய ஆங்கிே
ரபயர்கள் ரூலடொக் மற்றும் ொபிரனட் ஆகியகவயொகும் சிவப்பு /
ஆ ஞ்சு நிறமுள்ள என் மொர்பகத்தின் அடிப்பகடயில் நொன் அந்தப்
ரபயக ப் ரபறுகிலறன். இன்னும் ஒன்கறயும்
உனக்கு ரசொல்ே விரும்புகிலறன். அதிர்ச்சி அகடந்து

விடொலத. என்கனப் புனிதம் உள்ள ரதய்வக
ீ பறகவ என்பர்.
நொன் ஒரு வசந்தகொே பறகவ என்பதொல் மறுபிறப்பு அல்ேது
புதுப்பித்தல் பறகவ என்பகத என் ரபயர் குறிக்கிறது”.
நொன் : “அதுசரி நீ ஆணொ ரபண்ணொ “?
குருவி : “ஆண் ர ொபின் குருவி ரபண் குருவிகய விடப் பி கொசமொன
நிறம் உள்ளது. அதன் கண் வகளயம், பி கொசமொன கூழ்
வண்ணம், கருப்பு தகே மற்றும் ரவள்கள நிறத் ரதொண்கட
ஆகியகவ ஆண் பறகவயின் லதொற்றம்”.
நொன்: ” அப்லபொ உன் ரதொற்றத்கதப் பொர்த்தொல் நீ ஆண் குருவி தொன் .
அதுசரி எங்லக உன் லசொடி?
குருவி: “அவளுக்குப் ரபொறுப்பு அதிகம். முட்கடயிட்டு அகடகொத்து,
குஞ்சு ரபொரித்து, குஞ்சுகள் வளரும் மட்டும் குஞ்சுகளுக்கு உணவு
ஊட்ட லவண்டும் அப்பத் தொன் எங்கள் ப ம்பக

விரிவகடயும் “.

நொன் : “நீ ங்கள் இடும் முட்கட இேங்ககயில்
உள்ள கொக்கொ முட்கட லபொல் அழகொன நீ ே நிற முட்கட . அதுசரி
உங்கள் ஆயுள் கொேம் எவ்வளவு”?
குருவி : “இ ண்டு கிழகமகளில் ரபொரித்து குஞ்சுகள் ரவளிலய வந்து
விடும். பின் சிே வொ ங்களில் பறந்து லபொய் விடும். எங்களின் ஆயுள்
கொேம் ஆறு அல்ேது எழு வருடங்கள்”
நொன் : “நீ ங்கள் லதசம் விட்டு லதசம் புேம் ரபயர்வதுண்டொ”?
குருவி : “ஏன் இல்கே. பருவகொே மொற்றம் எங்ககளப் புேம் ரபயர்
கவக்கிறது. நீ ங்கள் குளிர்

கொேத்தில் கனடொவிேிருந்து ப்லளொரிடொ லபொவது லபொல். எங்களுக்கு
பிடித்த உணவு, மண்புழுக்கள். குளிர்கொேத்தில் ஜூசி புழுக்கள்
மற்றும் பிற பூச்சிகள் உணவு கண்டுபிடிக்க இயேொது. அதனொல்
குளிர்கொேத்தில் எங்கள் உணகவ மொற்றிக் ரகொள்கிலறொம். வடக்கில்
வசிக்கும் ரபரும்பொேொன

ொபின்கள் ரதற்கு லநொக்கி நகர்கின்றன.

நொன்: “உங்களினம் புேம் ரபயரும் லபொது எவ்வளவு
லவகமொக பறக்ககிறது “?
குருவி: ” நொங்கள் புேம் ரபயரும் லபொது மணிக்கு சுமொர் 30 36 கமல் லவகத்தில் பறக்கிலறொம் தினமும் பே மணிலந ங்களுக்கு
எங்களொல் பறக்க முடியும், ஒரு நொகளக்குக் கிட்டத்தட்ட 100200 கமல்கள் வக பறப்லபொம்” .

நொன்:” உங்கள் இனத்தின் குடிரபயர்வு எவ்வளவு தூ ம்?
குருவி : “சிே ர ொபின்கள் ஆயி ம் கமல்கள்
பறக்கின்றன, வன்கூவர் தீவிேிருந்து குவொதமொேொ வக

ரதற்குப்

பகுதிக்கு குடிரபயரும் ர ொபின்களும் உண்டு”

நொன் : ” ர ொபின்கள் இ விேொ அல்ேது பகேிேொ புேம் ரபயரும்”?
குருவி: “ர ொபின் எப்லபொதொவது இ வில் குடிரபயர்ந்தொலும், பகல்
லந ங்களில் ரபரும்பொலும் குடிரபயர்கின்றன.
நொன் : “புயல்கள் வசும்லபொது
ீ
ர ொபின்கள் எவ்வொறு ரசல்கிறது”?

குருவி : “புயல் வசும்லபொதும்
ீ
பனி
ரபய்யும் லபொதும் நொங்கள் அடர்த்தியொன ரசடிகள்
உயர்ந்த கட்டிடங்களில் பொதுகொப்கப நொடுகிலறொம் எங்கள் உடேில்
உள்ள அடர்த்தியொன இறகுகள் எங்கள் உடகேக் குளிரில்
இருந்து பொதுகொக்கிறது. சூரியன் ரசல்லும் திகசகய கவத்து அகத
எமது வழிகொட்டியொகப் பொவிக்கிலறொம்”.

நொன் :. எல்ேொ ர ொபின்களும் குடிரபயர்ந்து வொழ்கிறொர்களொ?
குருவி : . இல்கே! ர ொபின்கள் இருபத்கதந்து விகிதம் மட்டுலம
நவம்பர் வக

உயிர்வொழும் என்று விஞ்ஞொனிகள் மதிப்பிட்டுள்ளனர்.

பே அனுபவம் வொய்ந்த ர ொபின்கள் கூட குடிலயறும்லபொது
இறந்து லபொகின்றறன .

நொன்” “முதேில் புேம் ரபயர்வது
ஆண் ர ொபின்களொ அல்ேது ரபண் ர ொபினொ ?
குருவி : "ஆண் ர ொபின்கள் முதேில் புேம்
ரபயரும். ரபண் ர ொபின்கள் முட்கடயிட்டு. குஞ்சு ரபொரிப்பதினொல்
புேம் ரபய த் தொமதமொகும்
நொன் : “ இடம் விட்டு
இடம் ரபயர்வதுக்குத் லதகவயொன சக்திகயப் ரபற ர ொபின்கள் என்ன
சொப்பிட லவண்டும்”?

குருவி: ” குளிர்கொேத்தில்
இறுதியில், ர ொபின்கள் ரபர்ரி நிகறயச் சொப்பிடும் . அவர்கள் வசந்த
இடம்ரபயர்வு ஆ ம்பத்தில் பே புழுக்கள் பழங்கள் மற்றும் பூச்சிகள்,

புழுக்கள் நிகறயச் சொப்பிடுவதன்
மூேம் தம்கமப் புேம் ரபய த் தயொர் படுத்துகின்றன” .

நொன் : “.குடிரபயரும் லபொது, ர ொபின்கள் ஒன்றொகப் பயணம்
ரசய்கின்றனவொ?
குருவி: “ஆம், அவர்கள் புேம்
ரபயரும் லபொது கூட்டமொகப் பறக்கின்றன” .

நொன்: ர ொபின்கள் புேம் ரபய க் குகறந்தபட்ச சொதகமற்ற வொனிகே
என்ன”?
குருவி: “ பனி மகழ மற்றும் பனி ஆகியகவ மிக லமொசமொக
உள்ளன.

நொன்: :ர ொபின்கள் ஏன் ரதற்கில் தங்கவில்கே? வடக்கில் ஏன்
வடக்கில் இடம் ரபயர்கிறது ?

குருவி: “ ர ொபின்கள் ரவப்பமொன பருவ நிகேகய விரும்பும். மற்றும்
குளிர்கொேங்களில் அடிக்கடி ரவப்பமொன பகுதிகளுக்குச் ரசல்லும்” .
நொன் ஒரு மொநிேம், மொகொணம் இருந்து ர ொபின்கள் குளிர்கொேத்தில்
புேம்
ரபயர்வதற்கொன தகவல்ககள விஞ்ஞொனிகள் எப்படிப் ரபறுகிறொர்கள் ?

குருவி : விஞ்ஞொனிகள் ர ொபின்கள் பறகவ எங்லக
ரசல்கின்றன என்று அறிய. அவர்கள் ர ொபின்களின் கொல்கள் மீ து
ஆயி க்கணக்கொன தகவல் லசகரிக்கும்
கருவிககள கவத்திருக்கிறொர்கள். இந்த பறகவகள் சிேவற்றில்
ரபொருத்திய கருவிகளிேிருந்து ரபரும் தகவல்கள் துல்ேியமொன

முடிவுககள எடுப்பதற்கு உதவும் லபொதுமொன தகவல்ககளச் லசகரிக்க
நீ ண்ட லந ம் எடுக்கும். இதற்கிகடயில், ர ொபின்களின் குடிரபயர்வு
முகறகளில் சிே மொறேொம். அதனொல் லமலும் ஆ ொய்ச்சி மிகவும்
சிக்கேொனதொகிறது.

நொன்: ர ொபின்கள் குடிரபயரும் லபொது, அது சிறிய அல்ேது ரபரிய
குழுக்களொகலவொ அல்ேது தனியொகலவொ பயணம் ரசய்கிறதொ?

குருவி : “ர ொபின்கள் ரபரும்பொலும்
கூட்டமொக இகணந்து வொனில் பறக்கின்றன . ஒருமுகற
ஏறக்குகறய 5 மணி லந த்தில்
ஏறக்குகறய 60,000 ர ொபின்கள்கூட்டமொக பறந்தன ! சிே
லந ங்களில் ர ொபின்கள் தனியொகவும் பறக்கின்றன”.

நொன் : “.இகேயுதிர்கொேத்தில் மற்றும்
குளிர்கொேத்தில் ர ொபின்களுக்கு உதவ நொன் என்ன ரசய்ய முடியும்?

குருவி :.நீ ங்கள் உங்கள் வட்டுத்
ீ
ரதொட்டத்துக்கு
வரும் ர ொபின்கலளொடு நட்பு ரகொள்ளுங்கள்
அதொவது, அதிகமொனஇகேககள கழிக்க லவண்டொம். இறந்த
இகேகள், பூச்சிகள் புழுக்கள்
ஆகியவற்கற அப்படிலய விட்டுவிடுங்கள் லதொட்டத்தில் உள்ள
தொனியக் கூடுககள நி ப்பி கவயுங்கள் . நொங்கள் கடுகமயொன
குளிரில் தங்க இடம் லவண்டும் அதுக்கு சியல் பறகவக் கூடுககளத்
லதொட்டத்தில் கவயுங்கள்
நொன் : “நீ லகட்டுக் ரகொண்ட பொடி நொன் ரசய்கிலறன்., எனக்கு
உன் லந த்கதச் ரசேவு ரசய்து லநர்கொணல்

தந்ததுக்கு என் நன்றிகள். அலதொ உன்
மகனவி உனக்கொகக் கொத்துக் ரகொண்டு இருக்கிறொள். ரசன்று விடு”.

ர ொபின் குருவி தன் மகனவியிடம் பறந்து ரசன்றது.

****
(யொவும் புகனவு )

