
க ொடிய க ொர ொனொ 
- முனைவர் அ.சஜீை், தூத்தூர ்

 

சீனொவில் மனிதனொய் பிறந்திருந்தொலல்லவொ  ண்ணில் கதன்படுவொய் 

புொியொத புதி ொய் இருந்த நீ அறிவியலுக்கு அப்பொல் இருந்தொய்  

க ொடிய விலங்கு ளில் குடிக ொண்ட நீ எம் அழைக் ப்படொத விருந்தினர்  

கசய்வதறியொமல் திழ த்து நின்ற எம் ஆ ொட்சியொளர்  
 

இரபொலொ எச் ஐ வி சுவொச ரநொய் பன்றிக் ொய்ச்சல் பறழவக் ொய்ச்சல்    

இத்தழன பயத்ழத உருவொக் ினொரய மொனிடர் உள்ளத்தில் 

உஹொனில் உலர்ந்த சந்ழதயில் உயிருள்ள விலங் ொய் விற்பழனக்கு வந்த  

 ழதயின்  ொ ணம் கசொல்லவொ இப்ப  
 

 ொடு ள் அைித்ததன் விழளவு தப்பிக்  வைியறியொ க ொடிய மிரு ம்   

ஆளும் மனிதன் ழ ப்பிடி விடுபட வைியறியொ குைப்பம்    

இழணந்தனர் மி  அரு ில் மனிதனும் விலங்கும்  

இன்னுரமொர் இழணவொ   நொட்டு மிரு மும்  ொட்டு மிரு மும்  
 

இத்துடன் முடியுமொ உருவொன  ொ ணங் ள் மனித ொல்   

கபொருளொதொ  முன்ரனற்ற நடபடி ள் என்ற கபய ொல்  

 ொடு ள் வைியொய் சொழல ள் அழமத்தொன் சு ங் ங் ள் கவட்டினொன் 

இன்னும் தன்ழன மீண்டும் விலங் ின் அரு ில் க ொண்டொன் 
 

க ொடூ ச் கசயல் ள் நின்றபொடில்ழல  உஹொனில்  

மீண்டும் அறிந்தனர் விஞ்ஞொனி ள் ஆ ொட்சியில் 

க ொடிய விலங்கு ள் உல  வணி த்தில் விழல கபொருட் ள்  

இலொபம்  ண்ட சீனொ கதொடர்ந்தது இன்னும் பல தீச்கசயல் ள்  
 

வீட்டு விலங்குடன் ஓநொய் குட்டி ளும் எலி ளும்  சந்ழதயில் கசல்ல 

நொி ள் பூழன ள் எத்துழன விதவித விலங்கு ள் மனிதன் வொங் ி உண்ண  

வவ்வொல் வைி பன்றி ளில் வந்த நிப்பொவும் பின் குதிழ க்கு ஹின்ட் ொ ழவ சும்       

நுழைந்த  ழத ள் விளக் ிய வ லொற்று ஆவணங் ள் உள்ளன நம் ழ வசம் 
 

மொசுள்ள  சுற்று சூைல் சீ ழமக்  வந்தொன் மனிதன்  

ரவறு சொத்திய வைிரதடும் அவன் நல்லகதன்றொன்   

க ொடிய  ொட்டு வவ்வொல் ள் அைித்து ஒைிக்   

அவன் திட்டம் ஒன்று தீட்டினொன் தன்ழன  ொக்   
 

பல்லுயிர் கபற்ற  ொடு ள் தன்ன த்ரத உயிர் க ொல்லும்  ிருமி ள்  

மனிதர் வொழ் குடி ட்க்கு கவளிரய ப ந்து விொிந்த  ொல்நழட ள்    

வீற்றிருக்கும் உண்ழம உண ொ நொ ொீ  மொந்தர்  

அறிந்தபின் துயருற்று கசயலற்ற நம் ரவந்தர்  
 

உண்ழம அறிந்தும் அறியொத அ சுடன் தனிநபர் இவர் ள்  

எவ்வித கதொந்த வற்ற இந்த இயற்ழ  வனப்புழடய நிலங் ள் 

கபொருளொதொ  வளர்ச்சியின் தழடகயன்ற  ருத்து நிறுத்துதல்  

சமமொனது இத்துழன ரப ைிவு இல்லொ உல ம்  ொத்தல் 



குறு ிய  ொலம் கநடிய வளர்ச்சி ர ொவிட்-பத்கதொன்பது 

 வனமில்லொ அ சு க ொடூ  விழளவு ள் பல தவிர்க்  என்பது  

 ொடு ள் அைிப்பு நிறுத்த அ சின் நடவடிக்ழ  எடுத்தல்  

இன்னும் நல்லபல முடிவு மனித குலம் அைிவு தடுத்தல் 
 

உணர்ந்தொரயொ மனிதொ! கவறும் ஒரு க ொர ொன ழவ ஸ் கதொற்று 

தன்  ொல் பொதம் மனித குலம் அடிபணிய ழவத்து 

உன் வொழ்க்ழ த்த ம் மொறிய உண்ழம  நிலவ  ரசொ ம்     

மொறிக்க ொண்டிருக்கும் சமூ  வொழ்வு தடுமொற்ற அவலம் 
 

அறிவொரயொ! க ொர ொனொரவ! உன் உருவளவு நிழல பற்றியும்  

ஒரு மில்லிமீட்டர் விட்டத்தில் பத்தொயி த்தில் ஒருபகுதி குழறவும்  

உன்  ற்பழனக்கு எட்டொ மண்ணுல  விட்டமிருந்தும் உன்  ிருமி ள்     

வீொியத்தில் விழளயொடுரத பல்லொயி  மக் ள் உயிொினுள்     
 

சீன மண்ணில் ரவரூன்றி உல ம் சுற்றும் உன் ரநொக் ரமன்னரவொ 

மண்ணுல ம் அறியொ அைிழவ  ட்டவிழ்த்தது நீயல்லரவொ 

அடக் ி ஆளும் தீய எண்ணம் நிழற க ொண்டவரன 

பொகுபொடின்றி பல்லொயி ம் உயிர் குடித்த  ல் கநஞ்சரன  
 

வயதொரனொர் குைந்ழத ள் உனக்ர தி ொளி ள் என்று தவறொ  உணர்ந்தொரய 

ஏன் இக் க ொடூ ம் இப்பொொில் என உண ொமல் திொி ின்றொரய    

பசியொல் வொடும் குற்றமற்ற மொந்தர்க்கு வஞ்ச ரனொ நீ 

அறிஞர் ள் விஞ்ஞொனி ள் திழசயறியொ திழ க்  ழவத்த நீ   
 

கதருக் ளில் மயொன அழமதிழயயல்லவொ  ஏற்படுத்தினொய்  

கசொந்த பந்த உறவு பற்றி ஏதும் அறியொதவனொய்  

பிறப்பு இறப்பு சிறப்பு கூட்டங் ள் தழட ரபொட  

ஏன் வந்தொய் உன் பழடரயொட எம்மவழ  சூழறயொட?   
 

திருமணங் ள் ஆயி ங் ளொல் ர ொலொ லமொக் ிய எம் பொ ம்பொியம் 

பத்து இருபது என்று குழறத்தது உன் தந்தி ம் 

எம் துன்ப கவள்ளத்தில் அக் ளித்து ஆ வொ ம் கசய்யும் உனக்கு 

ரவட்டு ழவத்து ரவ றுக்கும் நொட் ள் கதொழலவிலில்ழல அரு ில் இருக்கு 
 

இன்னும் பல அைிவு ள்  ண்டு நிழல குழலயும் உல ம் 

ஆயி மொயி ம் சொவு ள் ஒவ்கவொரு நொளும் ஏங் ி நிற்கும் மனித குலம்  

என்று முடியும் உன் ர ொ தொண்டவம் என முைங் ொலில்  ண்ணீர் கசொொிய     

துழணபுொிவொரயொ இழறவொ விடுதழல தந்து முடிவு  ொண. 
 

 


