
 ாய் இபேக்கக் கற்றுக்ககாள்   

பகவுர: 

 நம்ில் பயர் பிமர லரைபாடும்பபாது ‘’ம்பபால் இபேக்கிமாப!’’ 
எனக் கூறுலரைக் பகட்டிபேப்பபாம். ஆனால், அப்படி லரை 
பாடுபலர்களுக்கு ம் இரமலனின் பரைப்பில் ைிமந்ைது என்பது 
கைரிாது. ஆம் ம் இற்ரக நக்கு அரித்ை ககாரைகரில் 
உன்னைானது; உர்ந்ைதுாகும். ங்கரின் பன்கரரபம், அலற்மின் 
பக்கித்துலத்ரைபம் எடுத்துக் கூறுலபை இக்கட்டுரின் பநாக்காகும். 

ங்கள்: 

ங்கள் அகக்காழ் உரைன. இரல உர்ந்து லரக்கூடிரல; 
ைடித்ை, லயிரான ைண்டுப்பகுைிரக் ககாண்ைரல; இலற்மியிபேந்து 
கிரரகள் பைான்றுகின்மன. கிரரகள் இரயகரரக் ககாண்டுள்ரன. 
ாம், ஆயத்ைின் ைண்டுகள் அைிக லயிரபரைன. ங்கள் 
னிை குயத்ைிற்கு இரமலன் அரித்ை அரப்பரி ககாரைாகும். ங்கள் 
னிைனுக்கு உண்பைற்கு கனிகள், இரரப்பாறுலைற்கு  நிறல் ைபேகிமது. 
னிை லாழ்க்ரகபம் ங்கரரச் ைார்ந்பை உள்ரது. இபேப்பினும் 
நகாைல், கைாறில் லரர்ச்ைி, ைாரயகரர லிரிவு கைய்ைல் என்னும் 
கபரில் னிைன் ங்கரர அறித்து லபேகிமான். 

ங்கரின் பன்கள்:  

ங்கள் நக்குப் பய லறிகரில் உைவுகின்மன. அரல: 

உணவு: 

ங்கள் உண்பைற்குச் சுரல ிகுந்ை கனிகரரக் ககாடுக்கின்மன. 
கனிகள் ைத்துிக்க ைிமந்ை இற்ரக உணலாகும். 

ைான்று: 

ாம்பறம், பயாப்பறம் பையான கனி லரககள். 
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பேந்ைாக: 

ங்கள் பேத்துலத் ைன்ர ககாண்ைரல. ங்கரியிபேந்து 
பல்பலறு பேந்துகள் ைாரிக்கப்படுகின்மன. 

ைான்று: 

பலப்பத்ைின் அரனத்துப் பாகங்களும் பேத்துலத் ைன்ர 
ககாண்ைரல. இது ைிமந்ை கிபேி நாைினிாகப் பன்படுகிமது. 

பெகயிப்ைஸ் த்ைியிபேந்து பேந்துப் கபாபேரான பெகயிப்ைஸ் 
ரையம் ைாரிக்கப்படுகிமது. 

க்கட்ரைகள்: 

க்கட்ரைர அரத்துக் கூறாக்கி காகிைம் கைய்கின்மனர். 
க்கட்ரைகரரக் ககாண்டு ச்ைாான்கள் கைய்கின்மனர். 
குரிர்காயத்ைில் க்கட்ரைகரர எரித்து குரிரப் பபாக்கிக் 
ககாள்கின்மனர். 

உிரின லாழ்லிற்கு உைவுைல்: 

ங்கரின் உைலிால்ைான் னிைன் உட்பை அரனத்து 
உிரினங்களும் சுலாைிக்கின்மன. ங்கள் பிாண லாபரலத் 
ைபேகின்மன. பலும் நீபேக்கு ஆைாான ரறப்கபாறிலிற்கு ங்கள் 
பபபேைலி புரிகின்மன. ண் லரத்ரைப் பபணி ண்ணரிப்ரபத் 
ைடுக்கின்மன. 

காடுகள்: 

பல்பலறுபட்ை அைர்ந்ை ங்கரின் கைாகுப்பப காடுகராகும். காடுகள் 
னிை குயத்ைிற்குப் கபபேம் நன்ரரிக்கின்மன. அரனத்து 
லியங்குகளுக்கும் புகயிைம் ைந்து பாதுகாக்கிமது. காடுகள் நீர் லரத்ரைப் 
கபபேக்குகின்மன; ண்ணரிப்ரபத் ைடுக்கின்மன. காடுகரரக் ககாண்டு ஒபே  
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நாட்டின் லரம் ைீர்ானிக்கப்படுகிமது. உயகில் அைிக ரறப் 
கபாறிவுரை காடு அபைான் காைாகும். இக்காடுகரர அசு ைனது 
பநடிப் பார்ரலில் கண்காணித்து லபேகிமது. பய காடுகரர 
லனலியங்கு ைணாயங்கராகவும், உிரில் பூங்காக்கராகவும் பபணி 
லபேகிமது. காடுகள் கார்பன்-ரை-ஆக்ரைடு பையான பசுர இல்ய 
லாபக்கரரக் கட்டுப்படுத்ைி புலிின் கலப்பத்ரைக் குரமக்கின்மன. 

ம் ைார்ந்ை பறகாறிகள்: 

 னிை லாழ்பலாடு ஒன்மி ங்கரரப் பற்மி பத்பைாரின் அனுபல 
காறிகராக, 

‘’அை த்ரைச் சுற்மிதும் அடிலிற்ரமத் கைாட்டுப் 
பார்த்துக்ககாண்ைாராம்’’ 

‘’கலந்து ககட்ைது பபேங்ரக, பலகால் ககட்ைது அகத்ைி’’ 

‘’பலம்படி லிட்டு லியகாபை: புரிடிிய நிற்காபை’’ 

‘’ஆலும் பலலும் பல்லுக்கு உறுைி’’ 

பையானலற்ரமக் கூமயாம்.  

நிரமலாக: 

 னிை லாழ்பலாடு ஒன்மி ங்கள் ைற்காயத்ைில் அறிந்து 
லபேகின்மன. னிைன் ைான் கைய்லது ைலறு என்பரை உணாது 
ங்கரர அறித்து லபேம் இந்நிரய ாம பலண்டும். ங்கரின் 
கத்துலத்ரைப் புரிந்து அலற்ரமப் பபணிக் காப்பது நது கைராகும். 
பலும், ங்கரின் ைன்ரர உணர்ந்து, னிைா! நீ ைிாகச் 
கைம்யாய் லாறாலிட்ைாலும் ாய் இபேக்கக் (ம்பபால் லாறக்) 
கற்றுக்ககாள்லாாக.         
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