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 ஆசிரியர்

அன்பு நெஞசஙகளுக்கு வணக்கம். 

கடந� இ�ழ் குறித்து பலரும் கருத்துக்கமை அனுப்பியிருநதீர்கள், தெரிலும் அமலதபசி மூலமும் 

நிமையதபர் இ�ழ் குறித்து எணணஙகமை பகிர்நது நகோணடீர்கள். உஙகள் கருத்துப் பகிர்வுக்கும் 

கடறகமை இ�ழுக்கு நீஙகள் �ரும் ஆ�ைவுக்கும் அன்புக்கும் மிக்க ென்றி ! 

கடறகமை இ�ழின் வைர்ச்சிக்கு ென்நகோமடயும், விைம்பை உ�வியும் த�மவப்படுகிைது.  இயன்ைவர்கள் 

உ�வி நசய�ோல் இ�ழ் நைன்தைலும் ஏறைம் நபறும்.  ென்நகோமட  கிமடக்கோவிடடோதலோ, 

விைம்பைம் கிமடக்கோவிடடோதலோ கவமலயில்மல. ஆனோல், பமடப்புகள் தபோதிய அைவுக்கு வநது 

தசைோ�து வருத்�தை. கம�, கவிம�, எல்தலோருக்கும் வைோது... ஒத்துக்நகோள்கிதைன். ெம் சமூகத்ம� 

குறித்து பதிவு நசயய எவவைதவோ விஷயம் இருக்கிைது. கடடுமை�ோன் தவணடுநைன்றில்மல 

ெம்மில் ெடக்கும் நிகழ்வுகள், தபோைோடடஙகள், தபோன்ைவறமை நசயதியோக அல்லது �கவலோகக் 

கூட எழுதி அனுப்பலோதை!  எடடோக்கனியோக இருக்கும் ஊடகஙகளில் ெோம் எழுதுவது வருைோ என 

தயோசிப்தபோம்,  ெம்மைப் பறறிய நசயதி தபோடவில்மலதய என வருநதுதவோம். அத�தவமை, ெோம் 

ெம்மில் இருக்கக் கூடிய இ�மழ பயன்படுத்� ைைக்கிதைோம், ைறுக்கிதைோம். இந� நிமலயிலிருநது 

ெோம் ைோை தவணடியது மிக அவசியம். 

நெய�லில் �றதபோது எணணறை பமடப்புகள் நவளிவருகிைது. பல்தவறு பமடப்போைர்களும் எழுதிக் 

நகோணடிருக்கிைோர்கள். ஆனோல் அது தபோதுைோன�ோக இல்மல. இன்னமும் நிமையதபர் எழு� 

முன் வைதவணடும். ஆர்வம் இருக்கிைது, ஆனோல் எழுதும் திைன் இல்மல என த�ோன்றுகிை�ோ? 

கவமலதய தவணடோம். கிைோைம் சோர்நத�ோ அல்லது ைணடல அைவிதலோ பயிறசி �ைவும், வழி 

கோடடவும் ெோஙகள் �யோைோகதவ இருக்கிதைோம். பசி பஞசம் எப்படி ெம்மை விடடு தபோனத�ோ 

அது தபோலதவ வரும் ெோடகளில் பமடப்பு பஞசமும் பமடப்போைர் பஞசமும் ெம்மை விடடு 

அகல தவணடும். அ�றகோக  முயல்வத� இ�ழின் தெோக்கமும்கூட.  எனதவ துணிநது உஙகள் 

எழுதுதகோல்கமை மகயிநலடுத்து எழுதுஙகள்! 

பல ஆயிைம் உயிர்கமை நகோன்ைழித்� நகோதைோனோவின்,  மூன்ைோம் அமல வரும் என்றும் அது 

குழநம�கமை அதிகம் போதிக்கும் என்ை நிமல அறிநதும் பள்ளிகள் கல்லூரிகள் திைநதிருப்பது  

ஒரு வி�த்தில் அச்சத்ம�தய �ருகிைது. குழநம�கமை நகோதைோனோ தெோயக்கு பலி நகோடுக்கோ�படி 

போதுகோத்துக் நகோள்ைதவணடியது ஒவநவோருவரின் கடமை. அத�தவமை  நகோதைோனோ முறறிலும் 

ெம் ெோடமடவிடடு அகலும்வமை அைசு வழிகோடடும் நெறிமுமைகமை ெோம் ஒவநவோருவரும் 

பின்பறறி  நகோதைோனோமவ ஒழிக்க தவணடியது மிக மிக அவசியம் !  

இ�ழின் நபோறுப்புகளில் எதுவும் இல்மல என்ைோலும்கூட இ�ழ் வைர்ச்சிக்கு துமணயோக இருந� 

சூமசமிக்தகல் ஐயோ அவர்களின் ைமைவு �மிழ் இலக்கிய உலகிறகு ைடடுமின்றி கடறகமை இ�ழுக்கும் 

தபரிழப்பு. இமைவனின் திருவடி நீழலில் அவைது ஆன்ைோ இமைப்போைடடும்! இந� நகோதைோனோ 

ெோடகளில்  சமூகத்துக்கோக தபனோமவ மகயிநலடுத்திருக்கும் ஒவநவோரு பமடப்போைர்களுக்கும் 

இமைவன் நீணட ஆயுமையும் ஆதைோக்கியத்ம�யும் நகோடுப்போைோக...

இ�மழ ந�ோடர்நது படியுஙகள் 

இ�ழ் வைை உ�வுஙகள். ென்றி ! 



4
கடறகரை ஆக-செப் 2021

மீனவச் சமூகத்தின் வோழ்க்மக �ைத்ம� முன்தனறறியவர், 
மீனவர் சமூகத்தின் வைர்ச்சிக்கு ஆைம்பப்புள்ளியோக திகழ்ந�-
வர், இன்று மீனவர்களுக்கு அைசு வழஙகும் திடடஙகளின் 
அஸ்திவோைம், மீனவ சமூகத்தின் வீைப்நபணைணி என மீனவ 
சமூகத்தில் மிகவும் தபோறைப்படும் �மலவர்களில் ஒருவைோக 
முன்னோள் உள்ைோடசி ைறறும் மீன்வைத்துமை அமைச்சர், 
திருைதி. லூர்�ம்ைோ மசைன் அவர்கள் திகழ்கிைோர். 

மீனவப் பிைதிநிதித்துவம் தவணடும், தகோடமடயில் மீனவனின் 
குைல் ஒலிக்க தவணடும் என்நைல்லோம் மீனவ சமூகத்தில் 
தபச்சும், தபோைோடட ெகர்வுகளும் கோணப்படும் இக்கோலகடடத்தில் 
முடடி தைோதி போர்த்�ோலும் வோயப்பு என்பது  எடடோக்கனி-
யோகதவ தபோய முடிகிைது!  ஆனோல் பல வருடஙகளுக்கு 
முன்தப அதுவும், நபண ஒருவர் தகோடமடயில் அமைச்சர் 
ப�விமய வகித்�த�ோடு, �மிழகத்தின் த�ர்நந�டுக்கப்படட 
மு�ல் நபண அமைச்சர்; மிகவும் பிறபடுத்�ப்படட சமூகத்ம�ச் 
தசர்ந� மு�ல் நபண அமைச்சர்; மு�ல் கிறிஸ்துவப் நபண 
அமைச்சர் எனும் சிைப்புகமையும் நபறறுள்ைோர். 

�மிழகத்தில் மு�லமைச்சர் மு�ல் ஊைோடசி உறுப்பினர் 
வமையில் லஞசம் ஊழல் நசயயோ� யோமையும் ெோம் 
கோணபது சிைைம்!  அத�தவமை லஞசதை வோஙகோ� ஒதை 
அமைச்சர் யோர் எனக்தகடடோல் அது லூர்�ம்ைோ மசைன் 
எனச் நசோல்லும் அைவுக்கு இவர் நபயர்நபறைவர் என்பது 
மீனவ சமூகத்துக்தக நபருமை �ருகிைது.

யோர் இந� லூர்�ம்ைோ மசைன்? 

1911 நசப்டம்பர் 26 ம் த�தி  கன்னியோகுைரி ைோவடடம் 
தைலைணக்குடி மீன கிைோைத்தில் மைக்கிள் அநலக் 
சணடர்  போர்பைம்ைோள் �ம்பதிக்கு  ைகைோகப் பிைந�வர்              
ைரிய லூர்�ம்ைோள்.  இவைது சிறு வயதிதலதய �ோய இைநது-
விடடோர்.  இலஙமகக்கு உப்பு ைறறும் கருவோடு ஏறறுைதி 
நசயது வந�ோர் �நம� அநலக்சோணடர். 

�நம�யின் அைவமணப்பில் வைர்ந� லூர்�ம்ைோ குைச்சல் 

கிைோைத்ம�ச் தசர்ந� அநலக்சோணடர் ைனுதவல் மசைன் 
என்பவமை திருைணம் நசயது  அவதைோடு  நவளிெோடடில் 
நசன்று அஙகு சில ஆணடுகள் வோழ்ந�ோர். இவர்களுக்கு 
நைோத்�ம் ஐநது ஆண குழநம�கள் பிைந�னர். நபண 
குழநம� இல்லோ� ஏக்கத்ம�ப் தபோக்க மசைனின் �ம்பி 
ைகள் ஃபிதலோமினோமவத் �த்ந�டுத்து நசோந� ைகைோக 
வைர்த்�னர்.

மு�ல் இைணடு ஆண குழநம�கள் பிைந� தபோத� ஈைோனிலி-
ருநது இநதியோ திரும்பிய மசைன், ெோகர்தகோவில் தவப்பமூடு 
சநதிப்பில் எஸ்.எம் பிைஸ் என்ை அச்சு நிறு வனத்ம�த் 
ந�ோடஙகி ெடத்திவந�ோர். அது அச்சு நிறுவனைோக இருந� 
தபோதிலும்,  அைசியல் ைறறும் சமூக ஆர்வலர்கள் கூடும் 
இடைோகிப்தபோனது.  தெசைணி, சி�ம்பைெோ�ன், ஏ.தே.ேோன், 
நூர் முகம்ைது என்று ெடபு வடடம் நபருக, திருவி�ோஙகூர் 
�மிழ்ெோடு கோஙகிைஸில் உறுப்பினைோனோர் மசைன். அ�ன்மூலம் 
த�ர்�லில் தபோடடியிடும் வோயப்பும் கிமடத்�து.  அ�ன்தப-
ரில் 1951 ல் விைவஙதகோடு ந�ோகுதியிலும், 1954-ம் ஆணடு 
நகோல்லஙதகோடு ந�ோகுதியிலும்  த�ர்�ல்களில் நவன்று 
இருமுமை தகைைோ சடடைன்ை உறுப்பினைோனோர் மசைன். 
அப்தபோது கன்னியோகுைரி ைோவடடம் நகோச்சி திருவி�ோஙகூர் 
ைோநிலத்துடன் இருந�து. 1956 ல் �ோன் கன்னியோகுைரி 
�மிழகத்துடன் இமணக்கப்படடது. 
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மீனவர்கள் கடறகமைமயத் �ோணடி நவளிதய வைோ�    
கோலத்திதலதய ெோகர்தகோவில் ைோ�ர் சஙகத்துக்கு வநது 
நபண விடு�மல குறித்து லூர்�ம்ைோள் தபசியுள்ைோர். 
உள்ளூர் பள்ளியின் நபறதைோர் ஆசிரியர் கழகத்தின் 
நசயறகுழு  உறுப்பினர், நசவித்திைன் - நைோழித்திைன் 
அறதைோர் சஙகத்தின் �மலவர் எனப் பல �ைஙகளிலும் 
சமூகப் பணியோறறினோர்.

லூர்�ம்ைோளின் அைசியல் நுமழவு மிக சுவோைஸ்யைோனது. 
கணவர் மசைனின் நெருஙகிய த�ோழர் ஏ.தே.ேோண தகைை 
கோஙகிைஸின் முன்னோள் அமைச்சர் ைறறும் �மிழக ஆளுெர் 
ப�வியில் இருந�வர். 1957-ம் ஆணடு, �மிழகத்தின் த�ர்�ல் 
அறிவிப்புகள் வந�தபோது இநதிைோகோநதி அவர்களின் 
தவணடுதகோமை ஏறறு �குதியோன நபண தவடபோைர் 
ஒருவமை நிறுத்� நபரும் ஆர்வம்நகோணடிருந�ோர் �மிழக 
கோஙகிைஸ் �மலவர் கோைைோேர். அப்தபோது கோைைோேருக்கு 
ஏ.தே.ேோண அவர்கைோல் அறிமுகம் நசயது மவக்கப்பட 
டோர் லூர்�ம்ைோள். அவரின் கூரிய அறிவுத்திைன் ைறறும்  
நைோழிப்புலமை இைணடும் கோைைோேமை நவகுவோகக் கவைதவ,  
குைச்சல் ந�ோகுதியின் தவடபோைைோக நிறுத்�ப்படடு நவறறி 
நபறைோர் லூர்�ம்ைோள்.

ஏழு அமைச்சர்கள்நகோணட அமைச்சர் குழுவின் படடியமல 
ஆளுெர் ேோணிடம் அளித்�ோர் கோைைோேர்.

கோைைோேர் இைணடோவது முமை மு�ல்வைோகப் நபோறுப் 
தபறை அமைச்சைமவயில் இடம்நபறறிருந� ஒதை நபண  
லூர்�ம்ைோள் மசைன்.  தேோதி நவஙகடோசலத்துக்குப் பிைகு 
�மிழகத்தின் நபண அமைச்சைோக ைக்கைோல் த�ர்நந�டுக்கப் 
படட மு�ல் நபண அமைச்சைோக 1957 ஏப்ைல் 13 அன்று 
ப�விதயறறுக்நகோணடோர் லூர்�ம்ைோள். அந�ப் ப�வியில் 
1962 ைோர்ச் 1 வமை அவர் நீடித்�ோர்.

�ன் ப�வி கோலத்தில் உள்ைோடசி ைறறும் மீன்வைத் துமையில் 
அவர் நகோணடுவந� ைோறைஙகள் ஏைோைம் ஏைோைம் ! 

உள்ைோடசித்துமை சோ�மனகள் :

லூர்�ம்ைோள் நசய� உள்ைோடசி பணிகளில் மிக முக்கிய-
ைோனமவயோகக் கரு�ப்படுபமவ நசன்மன ைோெகைோடசிமய 

நிர்வகிக்க ஏதுவோக வட ைறறும் ந�ன்நசன்மனப் பிரிவுகைோ-
கப் பிரித்�தும், உள்ைோடசி அமைப்புகளின் நிர்வோகத்துக்கோக 
நவள்மை அறிக்மக சைர்ப்பித்�தும்�ோன். 

ைோவடடஙகளில் தபோடப்படும் திடடஙகள் கிைோைஙகள்வமை 
தபோயச்தசைவில்மலநயன அவர் உணர்ந�ோர். இம�நயல்லோம் 
சரிநசயய உள்ைோடசி கடடமைப்மப ைோறறியமைத்�ோர். 
உள்ைோடசி நிர்வோகச் சீர்திருத்�ம் ந�ோடர்போக நவள்மை 
அறிக்மக நவளியிடடோர்.

1958-ல் லூர்�ம்ைோளின் முயறசியோல் "�மிழ்ெோடு பஞசோயத்து 
சடடம்" உருவோக்கப்படடது. அ�ன்படி, அதிகோைம் பமடத்� 
ைோவடட ஆடசிக் குழு முறறிலுைோகக் கமலக்கப்படடு கிைோைம், 
ஒன்றியம் என்ை அைவில் பஞசோயத்துக்களின் கடட 
மைப்பு ைோறறியமைக்கப்படடது. உள்ைோடசி அமைப்புகளில் 
�ோழ்த்�ப்படட ைக்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு வழஙகப்படடது. 
நபணகமை நியைன உறுப்பினர்கைோக நியமித்துக்நகோள்ை 
வழிவமக நசய�து. �மிழகத்தின் குக்கிைோைஙகள்வமை சோமல 
அமைப்பதில் அவர் முமனப்பு கோடடினோர்.

அடிப்பமடத் த�மவகமைத் �ோணடி விவசோயம், கோல்ெமட, 
ஊைகத் ந�ோழில்கள், கல்வி, பிை பணிகமையும் தைறநகோள் 
ைக்கூடிய அமைப்போகக் கிைோை பஞசோயத்துக்கமையும் ஒன்றியங 
கமையும் ைோறறியமைத்துத் �மிழகக் கிைோைப்புை வைர்ச்சிக்கு 
வித்திடடோர். பஞசோயத்துக்கள் வழிதய தகோழிப் பணமண, 
மீன் வைர்ப்புப் பணமண, கோல்ெமட ைருத்துவைமனகள் 
தபோன்ைவறமைத் �மிழகம் முழுவதும் ஏறபடுத்தினோர்.

நசன்மன ைோெகைோடசி ைன்ைம் நகோடுக்கும் விைம்பைஙகள் 
இநதி, ந�லுஙகு நைோழிகளில்கூட இருக்கலோம் என்னும் 
நிமல இருந�து. அந� நிமலமயச் நசன்மன ைோெகைோடசி 
திருத்� ைதசோ�ோ 55-ன் மூலம் நீக்கிய லூர்�ம்ைோள், விைம் 
பைஙகள் �மிழிதலோ ஆஙகிலத்திதலோ இருக்க தவணடும் என 
ஆமண பிைப்பித்�ோர்.

அப்தபோம�ய தகோடடோறு அைசு ைருத்துவைமனமய விரிவோக் 
கம் நசய�து, மீனவ கிைோைஙகளில் பஞசோயத்து நூலகஙகள் 
அமைத்�து என அவர் அமைச்சைோக இருந� கோலத்தில் குைரி 
ைோவடடத்துக்கும் ஏைோைைோன பயனுள்ை திடடஙகமைக் 
நகோணடுவநதிருக்கிைோர். இநதியக் குடிநீர் வோரியத்தின் 
�மலவியோகவும் இருந�ோர்.

கோைைோேர் நகோணடுவந� இலவச ைதிய உணவுத் திடடத்ம� 
'தகர்' என்ை அநைரிக்க நிறுவனத்தின் உ�வியுடன் பிை 
ைோவடடஙகளுக்கு விரிவுபடுத்�க் கோைணைோனோர்; இ�ன் 
மூலம் 14 லடசம் பள்ளிக் குழநம�கள் பயனமடந�னர்.

இைணடோவது ஐந�ோணடுத் திடடக் கோல முடிவில் ஒவநவோரு 
கிைோைத்திலும் ஒரு பஞசோயத்து அமைப்பது என்ை குறிக்தகோமை 
முன்மவத்�ோர் லூர்�ம்ைோள். 
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பிைோக்குகளின் கீழ் பஞசோயத்துகமைக் நகோணடுவருவது, 
இந�க் கமிடடிகளுக்குத் த�மவயோன நிதி, ந�ோழில்நுடப 
வசதிகள் தபோன்ைவறமைச் நசயது �ை வழிவகுத்�து லூர்�ம் 
ைோளின் நவள்மை அறிக்மக. 1958-ம் ஆணடு, ை�ைோஸ் 
பஞசோயத்து சடடம் லூர்�ம்ைோளின் நபருமுயறசியோல் 
நகோணடுவைப்படடது.

மீன்வைத்துமை சோ�மனகள் :

மீன் வைர்ப்மப ஊக்குவிக்கும் வமகயில் நவள்ளிக்நகணமட 
மீமன லூர்�ம்ைோள் 1959-ல் சீனோவிலிருநது இைக்குைதி 
நசய�ோர். புறகமை விரும்பிச் சோப்பிடும் புல் நகணமடமய 
ேப்போனிலிருநது இைக்குைதி நசய�ோர். நகணமட ைக மீன் 
வைர்ப்மபத் �மிழகம் முழுவதும் விவசோயிகள் ைத்தியில் 
பைவலோக்கினோர். 

திருவல்லிக்தகணி பகுதியில் மீன்பிடித் துமைமுகம் அமைக்க 
தவணடும் என்ை நபரும்போன்மை கருத்துக்கு ைறுப்பு ந�ரிவித்� 
லூர்�ம்ைோள், `வடநசன்மனப் பகுதிதய அதிகம் வைர்ச்சிமயக் 
கோணதவணடிய பகுதி. ந�ன்நசன்மன ஏறநகனதவ விரி-
வமடநது விடடது' என்று நசோல்லி ைோயபுைத்தில் மீன்பிடித் 
துமைமுகம் அமைய முழு முயறசி எடுத்�ோர். 

மீனவர் ெலனுக்நகன 1957-ம் ஆணடு, இநதிய - ெோர்தவ 

ெோடுகளின் கூடடு முயறசியோக ைன்னோர் வமைகுடோ 
பகுதியில் ஆழ்கடல் மீன்பிடி ஆயவகம், குருசமட, தூத்துக்குடி, 
எணணூர், கன்னியோகுைரி ஆகிய இடஙகளில் கடல்வோழ் 
உயிரின மையஙகள் தபோன்ைமவ இவைது சீரிய முயறசியோல் 
அமைக்கப்படடன. நசன்மன, பவோனிசோகர், ைணிமுத்�ோறு, 
கன்னியோகுைரிப் பகுதிகளில் ென்னீர் உயிரின ஆயவு 
மையஙகள் அமைக்கப்படடன. நவகு தவகைோகச் நசல்லக் 
கூடிய `போப்ல' வமகப் படகுகமைத் �மிழக மீனவர்களுக்கு 
அறிமுகப்படுத்தினோர் லூர்�ம்ைோள். �னி மீன்வைத்துமை 
அதிகோரி ஒருவர் 24 ைணி தெைமும் அமைச்சரின் தெைடிக் 
கணகோணிப்பில் பணியோறறினோர். நையின்தபோ டைவுட 
என்ை ென்னீர் மீன் வமகமய உ�மகப் பகுதியின் ஏரிகளில் 
அறிமுகம் நசய�ோர். இந� மீன் முடமடகள் கோஷ்மீரிலிருநது 
�ருவிக்கப்படடமவ!

இமவ �விை, வைடசிக் கோலத்தில் உவர்நீர் குடமடகளில் 
வைர்க்கக்கூடிய ஜிதலபி வமக நகணமட மீன்கமை ேப்போ-
னிலிருநது இைக்குைதி நசயது �மிழகத்தில் அறிமுகம் நசய�ோர். 
வைடசிக் கோலத்தில் மீனவர்கள் /விவசோயிகள் குடமடகள் 
அமைத்து வைர்க்க இந� வமக மீன்கள் மகநகோடுத்�ன. 
இந� மீன் வமகமய `லூர்�ம்ைோள் மீன்' என்தை இன்றும் 
நசோல்தவோருணடு! மீனவர் கூடடுைவுச் சஙகஙகள் இவைது 
கோலத்தில்�ோன் வலுப்நபறைன. 

விமசப்படகுகமை �மிழகம் முழுக்க அறிமுகம் நசய�ோர். 
குறிப்போக குைச்சலில் மு�லில் விமசப்படகிமன அறிமுகம் 
நசயது மவத்�ோர் . தூத்துக்குடி, ெோமக , ைறறும் நசன்மனயில் 
விமசப்படகு ஓடடுெர் பயிறசி மையஙகள் உருவோக்கினோர். 
குைரி ைோவடடம் மசைன் கோலனியில் பிஷர்நைன் டிநையனிங 
நசன்டமை உருவோக்கியத�ோடு ஆறு ைோ�ம் �ஙகி படிக்க 
விடுதிமயயும் உருவோக்கினோர். 

விமசப்படகு அறிமுகத்�ோல் கடறகமை கிைோைஙகளில் 

நகோந�ளிப்பு ஏறபடடது. கடலிலிலும் கலவைம் உருவோனது. 

விமசப்படமக �மட நசயய கடடுைைக்கோைர்கைோல் வழக்கும் 

ந�ோடுக்கப்படடது. லூர்�ம்ைோவின் வீடும் �ோக்கு�லுக்கு 

உள்ைோனது. விமசப்படகு வோஙகியவர்கள் ஊமைவிடடு 

ஒதுக்கி மவக்கப் படடனர். ஆனோல் இன்மைக்கு விமசப் 

படகுகதை மீனவர்களின் உயிர்ெோடியோக விைஙகுகிைது. 

ந�ோடர்நது நசய� சமூகப்பணி :

அன்மைய பிை�ைர் இநதிைோ கோநதியுடன் லூர்�ம்ைோளுக்கு 

ஆதைோக்கியைோன ெடபு இருந�து. ைோதேநதிை பிைசோத், தெரு, 

கோைைோேர், கக்கன், பக்�வத்சலம் என்று கோஙகிைஸ் �மலவர் 

களின் நசல்லப்பிள்மையோகதவ வலம் வந�ோர் லூர்�ம்ைோள்.

1962-ம் ஆணடு ெமடநபறை த�ர்�லில் தபோடடியிடடவர் 

சோதிரீதியோன ஓடடுப் பிரிப்போல் த�ோல்விமயத் �ழுவினோர். 

கணவர் அநலக்சோணடர் அத்துடன் �ன் அைசியல் 
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மெரினா முற்றுகைப் ப�ாராட்டம்! மெரினா முற்றுகைப் ப�ாராட்டம்! 

ஜூமல 23 ஆம் த�தி நசன்மன நிருபர்கள் சஙகத்தில் 
ெடந� �மிழ்ெோடு போணடிச்தசரி மீனவர் தபைமைப்பு 
சோர்பில் ெடந� கூடடத்தில் நவள்மையதன நவளிதயறு 
தினைோன ஆகஸ்டு 9 ஆம் த�தி அன்று மீனவர்கமை 
போதிக்கும் 'இநதிய மீன்வை ைதசோ�ோமவ எதிர்த்து 
நைரினோ முறறுமகப் தபோைோடடம் ெடத்துவது என 
அறிவிக்கப் படடது. அ�ன்தபரில் நசன்மன மைலோப்பூர் 
நெோச்சிக்குப்பம் எல்மலயிலிருநது கலஙகமை விைக்கம் 
வமை ஊர்வலைோக வநது இறுதியில் ஆர்போடடம் ெமட-
நபறைது. இப் தபோைோட டத்தில் திருவோரூர் ைோவடடம் 
மு�ல் கடலூர் ைோவடடம் வமையுள்ை சுைோர் 2000 தபர் 
கலநதுநகோணடனர். கோமல 10:30 ைணிக்கு ஊர்வலம் 
துவஙகி சுைோர் 12 ைணியைவில் ெமடநபறை இப் 
தபோைோடடம் த�சிய மீன்வை ைதசோ�ோவுக்கு எதிைோன 
மீனவ ைக்களின் ஒறறுமைமயயும் எதிர்ப்மபயும் பமை-
சோறறுவ�ோக அமைந�து. ⃣

வோழ்க்மகமய முடித்துக்நகோணடோர். ஆனோல் லூர்�ம்ைோதைோ 

ைனம் �ைைவில்மல. மீனவ சமு�ோயம் முன்நனடுத்� அத்�மன 

தபோைோடடஙகளிலும் முன் நின்ைோர்.

1982-ம் ஆணடு ெமடநபறை ைணமடக்கோடு கலவைத்துக்குப் 

பின் மீனவர் சமூக ைக்களுடன் மூன்று ெோள்கள் உணணோ-

விை�ப் தபோைோடடத்தில் கலநதுநகோணடோர் லூர்�ம்ைோள். 

அத� ஆணடு அநலக்சோணடர் மசைன் இைநதுதபோக, 

ைகன்கள் ஆ�ைவில் வோழ்ந�ோர். 1992-ம் ஆணடு ெமடநபறை 

ஒரு விபத்தில் இடுப்நபலும்பு உமடநது தபோக, அ�ன் பின் 

வீல்தசர் வோழ்க்மகக்குப் பழகிக்நகோணடோர்.

சிைப்புகள் :

1997-ம் ஆணடு �மிழக அைசு சடடைன்ை மவை விழோ 

நகோணடோடியதபோது லூர்�ம்ைோமை அமழத்து விருது 

வழஙகி நகௌைவப்படுத்தினோர் அன்மைய மு�ல்வர் கமலஞர் 

கருணோநிதி.

கன்னியோகுைரி ைோவடடம், கீழைணக்குடி-தைல ைணக்குடி 

இமடதய சுைோர் 21 தகோடிதய 30 லடசம் ரூபோய நசலவில் 

நசன்மன தெப்பியர் போலம் தபோன்று, கடடப்படட பிைைோணட 

போலத்துக்கு முன்னோள் மு�ல்வர் எடப்போடி பழனிசோமி 

அவர்கைோல் லூர்�ம்ைோ மசைன் நபயர் சூடடப்படடுள்ைது. 

இறுதிக்கோலம் :

லூர்�ம்ைோ நசய� ைக்கள் பணிகமைவிட கன்னியோகுைரி 

ைோவடடத்தில் அைசியல் ரீதியோக எவரும் சோதிக்கவில்மல. 

அவவைவு ைதிப்புமிக்க ஒருவமை சோதிரீதியோக த�ோறகடித்�து 

மிக கீழ்�ைைோன நசயதல�விை தவநைன்ன? ைடடுைல்ல  

இவவைவு நபரிய ஒரு அைசியல் ஆளுமைமய மீனவர்கள், 

�மிழக அைசு, கோஙகிைஸ் கடசியினர் என எல்தலோரும் ைைநது 

தபோயினர் என்பது அம�விடக் நகோடுமை ! 

"வீடடில் நபண குழநம�கள் இல்லோைல் இருப்பது குமை, 

நபண குழநம�கமை வைர்ப்பது வைம்" எனச் சிலோகித்� 

லூர்�ம்ைோ 

�ன் இறுதி ெோள்கமைத் �னிமையிலும் வலியிலும் கழித்து,  

2002 தை 4 அன்று நசன்மன அணணோ ெகரில் கோலைோனோர். 
⃣
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என்னத்த ச�ொல்ல...? 

பந்திரண்டு நொட்டிக்கல

ச்தொடங்கி

இருநூறு நொட்டிக்கல

முடிய

ஆழ்கடல மீனபிடிப்பு ்களமொம்

ஆ்னொ.. ச்தரியுமொ �ங்்கதி...!

்கொ்லம்பற அஞ்சுமணிககு

கிளம்பிப்்பொ்னொ

ரொததிரி ஒம்பது மணிககு

வந்து ்�ரணும்

்நரு்தொ்னொ?

அச்தப்படி இருநூறு நொட்டிக்கல 

தூரததுககுப் ்பொவ 

ரண்டுநொள்

திருச்சு வர

ரண்டுநொள்

பொடு வலிச்�

நொலுநொள்

ச்கொறஞ்�து 

எட்டு நொள்

எவஞ்ச�ொன்னொன

இந்்த �ட்டத்த...? 

அது்தொன ்தமிழநொடு

்கடல மீனபிடி

ஒழுங்குமுறற மற்றும்

்ம்லொண்றம �ட்டமொம்

்நருயொ்னொ?!

்நரு்தொன.
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எந்்த ்கட்்லொடியிட்டயும்

்கருதது ்்கக்கொம

எந்்த �ட்டமனறததி்லயும்

விவொ்தம் பண்்ொம

அடுக்கள வழியொ

ஆளுநர ஒளிச்சு ்பொய் பொதது

அவ�ர அவ�ரமொ

்கள்ள ற்கசயழுதது வொங்கு்ன

அறிவொளி அர�ொங்்கததின

அற்பு்த �ட்டமொம்.

விற�ப்படகு ்கட்ட அங்கீ்கொரம் சபற்ற 

ஆர்ககிசடகட் கிட்ட்பொய்

அவன ்்கககு்த ப்த்த

ச்தண்டங்்கட்டி

பிளொன வொங்கி ்கட்டு்த

விற�ப்பட்கத்தொன

்கடல்ல எறங்்க உடுவொ்னொம்

மறரன எஞ்சினியரிங்

படிச்�வனும்

்நவல ஆபீ�ரும்

்கண்டிப்பொ ்பொட்டு்ல 

இருக்கணுமொம்.

இவனுவள ்்தடி நொன 

எங்்க ்பொவ...

அப்பன ்தொத்தன

ச�ொலலித்தந்்த

அனுபவ அறிவகச்கொண்டு

பொரம்பரிய நுட்பதது்ல நொங்்க ச�ய்்த

ச்தொழிலுககு அஞ்சு றப�ொ

மொனியம் ்தரொம

எங்்க �ம்பொததியதற்தசயல்லொம்

அந்நிய ச�்லொவணியொ

உறிஞ்சிட்டு

சபொனமுட்ட ்பொடு்த 

வொததுக்க வயித்த அறுககு்தது்பொ்ல

எங்்கள ்கடலு்லயிருந்து

சவளி்யதது்த �ட்டம்

ச்கொண்டு வொற்ய

இது நியொயமொ?

ச�ொலவழி ்்கட்டு நல்ல புள்ளயொ

குருசந்ல்யொட ஆட்சி ச�ய்வொணி பொத்தொ

ச�ொலவழி ்்கக்கொம

திக்கொரம் ்கொட்டு்த

அர�ொங்்கமொவல்ல இருககு

சபொறுககுமட்டும்்தொன

சபொறுககு்வொம்

சபறவு அப்ப்னொ

சபொறுககுவொண்ணு

ச�ொலலிகுடு...

்தலலிகுடு..

்தள்ளி்கள்லயினனு

தூககி எற்ஞ்சிட்டு ்பொவுண்்ட

இருககு்வொம் ்்கககு்தொ...! 
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நகோதைோனோ  இைணடோவது அமல  படிப்படியோக  சரிமவ  
சநதிக்கும் தெைத்தில்  மூன்ைோவது  அமல பறறி  பைபைப் 
போன �கவல் கள்  ைறறும்  நபரும் அச்சம்  ைக்களிமடதய 
உள்ைது.  இதுகுறித்து  சில  தகள்வி பதில்கள்:

1. நடல்டோ  பிைஸ்  என்ைோல்  என்ன?

உருைோறிய நகோதைோனோ நுணணுயிரியின்  ஒரு வமக�ோன் 
நடல்டோ பிைஸ். நகோதைோனோ மு�ல் அமலயின்  தபோது  
தீநுணை உயிரி வமக ஆல்ஃபோ வோக இருந�து.  இைணடோம் 
அமலயின் தபோது அது உருைோறைம் அமடநது நடல்டோ  
வமக  நகோதைோனோ    தீநுணை உயிரி ஆக இருந�து.  
நடல்டோ வமக  தைலும்  உருைோறைம் அமடநது   நடல்டோ  
பிைஸ் ஆக  உருைோறியது.

2. மூன்ைோவது   நகோதைோனோ  அமல  இநதியோவில்  
ந�ோடஙகி விடட�ோ?

இல்மல.  நடல்டோ  பிைஸ்   நகோதைோனோ  வமக  இநதி-
யோவின்  சில பகுதிகளில் இைணடோம்  அமலயின்தபோத�  
கணடறியப்படடுள்ைது.  எனதவ  மூன்ைோம் அமல  இநதி-
யோவில் இன்னும் ந�ோடஙகவில்மல.

3. மூன்ைோவது நகோதைோனோ  அமல  இநதியோவில்  எப்தபோது 
இருக்கும்?

சில ஆைோயச்சிகளின் முடிவில்  மூன்ைோவது   நகோதைோனோ  
அமல  நசப்டம்பர் ைறறும் அக்தடோபரில்  அ�ன் �ோக்கம்  
அதிகரிக்கும்  என்று  கணிக்கப்படுகிைது.

4. நடல்டோ  பிைஸ்   மூன்ைோம்  அமலக்கு  தூணடு�லோக  
இருக்குைோ?

நடல்டோ பிைஸ் கவமலக்குரிய புதிய வமக நகோதைோனோவோக  
கரு�ப்படுகிைது. ஏநனன்ைோல்

A. அதிகைோக  பைவும் �ன்மை   நகோணட�ோல்

B. நுமையீைலின்   ஏறபிகளில்  வலுவோன   பிமணப்பு 
�ன்மை     உமடய�ோல்

C. தெோய �டுப்போறைல் ைருநது குமைவோன அைதவ  இந�  
நுணணுயிரியிறகு  எதிைோக தவமல நசயவ�ோல்

எனதவ நடல்டோ பிைஸ் வமக மூன்ைோம் அமல  நகோதைோனோ  
வை கோைணைோக இருக்கலோம் என்று கரு�ப்படுகிைது.

5. மூன்ைோவது நகோதைோனோ அமல குழநம�கமை அதிகைோக 
�ோக்குைோ?

இது ஒரு ஆ�ோைைறை கூறைோக உள்ைது.  மு�ல் அமலயின் 
தபோது எந� �டுப்பு ைருநதும் இல்மல எனதவ 60 வயதிறகு 
தைறபடடவர்கள் அதிகைோக போதிக்கப்படடோர்கள். இைணடோம் 
அமலயின் தபோது �டுப்பூசி கணடறியப்படட�ோல்  தைலும் 
60 வயதிறகு தைறபடடவர்கள் நபரும்போலும் �டுப்பூசிமய  
எடுத்துக் நகோணட�ோல்  அதிக அைவில்  போதிக்கப்ப-
டவில்மல. எனதவ இைணடோம்  அமலயின் தபோது 40 
வயதிறகு தைறபடடவர்கள் அதிக போதிப்பிமன சநதிக்க 
தெரிடடது. இப்நபோழுது �டுப்பூசி 18 வயது தைறபடடவர் 
களுக்கு ைடடும்நசலுத்�ப்படுகிைது .எனதவ 18 வயதுக்கு 
கீதழ உள்ை குழநம�கள் போதிக்கப்படலோம் என்று கூைப்ப-
டுகிைது. குழநம�கமை �ோக்கினோலும் அ�னுமடய போதிப்பு  
மி�ைோகத்�ோன் இருக்கும்.

6 .மூன்ைோம் அமல   நகோதைோனோ  இதிலிருநது  �ப்பித்துக் 
நகோள்வது எப்படி?

எந�  தீநுணை உயிரி  ஆக இருந�ோலும் அ�னுமடய 
உருைோறைம் இயல்போனது. அம� �விர்க்கவும் இயலோது 
கடடுப்படுத்�வும் முடியோது. எனதவ ெோம் அதிலிருநது �ப்பித் 
துக்நகோள்ை ெம்மிடம் இருக்கும் ஒதை ஆயு�ம் �டுப்பூசி 
ைடடுதை. எந� வமக �டுப்பூசி ஆக இருந�ோலும் அம� 
எடுத்துக் நகோணடோல் தீவிை போதிப்பிலிருநது ெோம் �ப்பித் 
துக் நகோள்ைலோம்.  தைலும்  கீதழ   நகோடுக்கப்படடுள்ை  



11
கடறகரை ஆக-செப் 2021

சந்தா / விளம்பர விவரமசந்தா / விளம்பர விவரம

வழிமுமைமய  ந�ோடர்நது  பின்பறைலோம் 

* அடிக்கடி தசோப் மவத்து மககமைக் கழுவிக் நகோள்ளுஙகள். 

* உஙகள் முகம் கண வோய பகுதிகமை மககமைக் 
கழுவோைல் ந�ோடோதீர்கள்.

* நபோது இடஙகளில் �னிைனி� இமடநவளிமய( ஆறு 
அடி அல்லது இைணடு மீடடர்) கமடபிடியுஙகள்.

* முககவசம் அணிவம� கடடோயபடுத்தி நகோள்ளுஙகள். 
கூடட நெரிசலில் தபோவம� �விர்த்து நகோள்ளுஙகள். 
�விர்க்க முடியோ� படசத்தில் இைணடு முககவசம் 
அணியுஙகள்.

* இருமும் தபோதும் தும்மும் தபோதும் மகக்குடமடகமை 
உபதயோகியுஙகள்.

* தெோயந�ோறறு  இருப்பவர்கள் இடமிருநது விலகி 
இருஙகள்.

* உஙகள் தெோயத்�டுப்போறைமல அதிகரிக்க தினமும் 
குமைந�து ஏழு ைணி தெைம் தூஙகுஙகள்.

* சரிவிகி� உணவு ைறறும் தபோதுைோன நீர்ச்சத்து 
உடநகோள்ளுஙகள்.

* உஙகளின் ைன இறுக்கத்ம� குமைத்துக் நகோள்ளுஙகள்.

* மி�ைோன உடறபயிறசி தைறநகோள்ளுஙகள்.

* த�மவயறை பயணஙகமை �விர்த்துக்நகோள்ளுஙகள்.

* சர்க்கமை தெோயோளிகள் உஙகளின்  ைத்� சர்க்கமை 
.அைமவ  கடடுப்போடடில் மவத்துக்நகோள்ளுஙகள்.

* நகோதைோனோ  �டுப்பூசிமய கடடோயம் எடுத்துக்நகோள்ளுஙகள். 

இந� �டுப்பு முமைகமை பின்பறறினோல் ெோம் மூன்ைோம் 
அமலமய நவல்லலோம். ⃣

விைம்பைம்:

இ�ழின் அைவு 8" X 11". உள் பக்கம் விைம்பைம் - முழுப்பக்கம் 1000 ரூ, 

அமைப்பக்கம் 500 ரூ. முன்பக்க உள் அடமட  1750 ரூ, 

பின்பக்க உள் அடமட 1250 ரூ,, பின் அடமட : 3000 ரூ

சந�ோ: ஆணடு சந�ோ 150 ரூ.

ென்நகோமட : இ�ழ் வைர்ச்சிக்கு ென்நகோமட வழஙகுதவோரின் நபயர் ைறறும் ந�ோமக 
விவைம் கடறகமை இ�ழில் நவளியிடப்படும் . நபயர் குறிப்பிட     விரும்போத�ோரின் 
ஊர் ைறறும் ந�ோமக நவளியிடப்படும்.)

- ஆசிரியர் 
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மீனவ வோழ்க்மக வலி நிமைந�து. குடும்பத்�மலவருக்கு 

இயலோமை என்ைோல் குடும்பத் �மலவி �மலச் சுைடு எடுத்து 

மீன் விறக நசல்ல  தவணடிவரும். இல்மலதயல் குடும்ப 

போைத்ம� �ோஙக,  படிக்கும் ைோணவர்கள் படிப்மப இமட 

நிறுத்திவிடடு கடல் ந�ோழிலுக்கு நசல்ல தவணடிவரும். 

கூடடுைவு சஙகத்தில் கிைர்கோக பணியோறறி வந� �நம� 

சூமச பர்னோநது  அவர்களுக்கு ைனநிமல போதித்து,  பணி 

இழநது தபோகதவ குடும்பத்தின் அன்ைோட வருவோயக்கு 

வழியில்லோைல்  அதிக ைதிப்நபண எடுத்து 8 வது வகுப்பில் 

ென்ைோக படித்துக் நகோணடிருந� சுபிசன் படிப்மப நிறுத்தி-

விடடு ஆழ்கடல் ந�ோழிலுக்கு தபோக தவணடி வந�து. கடல் 

ந�ோழிலுக்கு தபோய விடடோல் அத�ோடு படிப்பும்,  தபோனது 

வோழ்க்மகயும் ந�ோமலந�து என எணணுதவோர் பலர் உணடு. 

அப்தபர்படடவர்களுக்கு ைத்தியில், திரும்பவும் படித்� சுபிசன் 

எப்படி  டோக்டர் சுபிசனோகி சோதித்து வருகிைோர்  என்பத� 

இக்கடடுமை!

ஆம்! கடல் ந�ோழிலுக்கு நசன்று குழநம� ந�ோழிலோளியோக 

தவமல நசய� ைரிய சுபிசன் இப்தபோது நவறும் MBBS 

டோக்டர் அல்ல. ெகரில் நபயர்நபறை ெைம்பியல் அறுமவ 

சிகிடமசக்கோன சிைப்பு ைருத்துவர்.

குைரி ைோவடடம், குறும்பமன மீனவக் கிைோைத்தில் சூமச 

பர்னோர்நது,  ைலர்தைரி �ம்பதிகளுக்கு பிைந� இவருக்கு ஒரு 

அக்கோ ஒரு அணணன்,  இைணடு �ம்பிகள். ஏழ்மையோன 

குடும்பம்! அப்போவின் நசோறப வருைோனத்தில் குடும்பம் ெகர்ந�து. 

ஆலஞசியிலுள்ை அைசு பள்ளியில் படித்து வந�ோர் சுபிசன். 

அப்போவுக்கு ைனநிமல சரியில்லோைல் தபோகதவ குடும்பதை 

தசோகத்திலும் வறுமையிலும் மூழ்கிப்தபோனது. இனி யோர் 

வீடமட கவனிப்போர் எனும் தகள்வி பிைந�து. அப்தபோது, 

"அம்ைோ ெோன் கடல் ந�ோழிலுக்கு தபோய வீடமட கோப்போத் 

துதைன்" என முன் வந�ோர் சுபிசன். வீடமடக் கோக்க தவறு 

வழியின்றி வீடடோரும் சம்ைதிக்க விமசப்படகில் ந�ோழிலுக்கு 

தபோகலோம் என முடிவோனது. ஆனோல் இவவைவு சின்னப் 

மபயமன ந�ோழிலுக்கு நகோணடு நசல்ல முடியோது என,  

யோரும் �ஙகதைோடு படகில் கூடடிக் நகோணடு தபோக �யோ-

ைோகவில்மல! வீடடு நிலமைமயச் நசோல்லி கணகலஙகி 

நகஞசிக் தகடடுக் நகோணட�ன் நபயரில்�ோன் கடல் ந�ோழில் 

மகக்கூடியது. அந� கடல் வோழ்க்மக எப்படி இருநதிருக்கும் 

என நசோல்லவோ தவணடும்.

"கடல் ந�ோழிலில் நிமைய கஷ்டஙகள் இருந�து. அமவகமை 

என் குடும்பத்திறகோக �ோஙகிக் நகோணதடன். நபரியவர்க-

ைோதலதய கடலுக்குள் தபோய மீன் பிடிப்பது சவோலோன 

விஷயம். எடடோவது படிக்கும் வயதில் கணணுக்நகடடிய 

தூைம்வமையில் �ணணீர் ைடடுதை ந�ரிந� ெடுக்கடலில்,  

அமசயும் படகில் தபோனது இப்தபோதும் ெடுக்கைோகதவ 

இருக்கிைது. அப்தபோது ைமழ புயல் வருவம� கணடறிய 

ந�ோழில் நுடபம் கிமடயோது. நசல்ல தவணடிய போம�மய 

அறிய ஜிபிஎஸ் கிமடயோது. கடலுக்குள் தபோனோல் கமை 

எஙதக என ந�ரியோது. வோனதை ெம்மை தபோத்திகிடட 

ைோதிரி இருக்கும்.
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கடலிலிருநது கமை வருகிை வமைக்கும் ெம்ை உயிர் ெம்ை 

மகயில் இல்ல. திடீர்ணு ைமழ வரும் புயல் வரும், படகு 

பயஙகைைோ ஆடும். இைணடு மூன்று ெோள் ைமழயில் ெமனநது 

பயத்த�ோடு இருநதிருக்தகன்" என்கிைோர்.

"ந�ோழிலுக்கு என்தனோடு உள்ைவஙககிடட ெோன் �றகோலி-

கைோகத்�ோன் ந�ோழிலுக்கு வோதைன்.  ஓைோணடு முடிந�தும் 

ெோன் கடல் ந�ோழிமல விடடுவிடடு திரும்பவும் படிக்க 

தபோதவன் என்தைன். அதுக்கு, நீ ைடடுமில்ல எல்லோருதை 

இம�தய�ோன் நசோல்லி வோைோஙக, அந�ல்லோம் ெடக்கோ� 

கோரியம். இனி இந� உப்பு �ணணியில�ோன் உன் வோழ்க்மக 

என்ைோர்கள். ெோன் ைனம் �ைைதவயில்ல என்னுடய முடிவில் 

உறுதியோ இருநத�ன்.  எனக்கு படிக்கணும்ணு ஆமச இருந�து. 

அத� தெைம் ெோன் ெல்லோ படிக்கிை ைோணவனோன�ோல 

பள்ளியிலுள்ை ஆசிரியர்களும் என்மன த�டியிருக்கோஙக. 

என்ன�ோன் குடும்ப வறுமை இருந�ோலும் இவவைவு ெல்லோ 

படிக்கிை மபயனயோ தவமலக்கு அனுப்புை�ோ எனக் தகடடு 

விஷயஙகள் நசோல்லி அழுத்�ம் நகோடுத்�ோர்கள். ெோன் ஒரு 

இமடநவளிக்குப்பிைகு திரும்பவும் 9 ஆம் வகுப்பில் தசர்நது 

படிக்க ஆைம்பிச்தசன்.  10 ஆம் வகுப்பில் 442 ைதிப்நபண 

நபறறு பள்ளியில் இைணடோவது இடத்ம� நபறறு போஸ் 

ஆதனன்" என்ைோர்

பள்ளிக்கூடம் தசர்ந�து ெல்ல விஷயம்�ோன். ஆனோ வீடமட 

கவனிக்க முடியோை தபோயிருக்குதை என ெைக்கு த�ோன்ைலோம்.  

"வீடல உள்ைவஙகளுக்கு ெோன் கடல் ந�ோழிலுக்கு தபோகத்�ோன் 

ஆமச. ந�ோழிமல நிறுத்திய�ோல் வருைோனம் இல்ல. அதுக்கோக, 

ெோனும் நவறுைதன படிக்கிைத�ோட விடடுவிடல,  விடுமுமை 

ெோடகள்ல பிைம்பிங, எலக்டரிக்கல், நபயின்டிங தவமலக்கு 

நெல்பைோக தபோதனன். அதிலிருநது கிமடத்� வருைோனம் 

வீடடுக்கு ஓைைவு உ�வியது. பின்னோடி,  ெோன் ைணவோைக் 

குறிச்சி போபுஜி தைல் நிமலப்பள்ளியில் படித்து 12 ஆம் 

வகுப்பிலும் ெல்ல ைதிப்நபண நபறதைன். 1127 ைதிப்நபண,  

பள்ளியில் இைணடோம் இடம் வநத�ன்" என்ைோர்.

எப்படி டோக்டர் படிச்சீஙக ? அதுக்கோன வசதி இருந��ோ?  

என ைனதில் படடம�க்தகடதடன். "ஸ்கூல்ல எனக்குத்�ோன் 

பஸ்ட ைோர்க். அப்படிதய MBBS க்கு எணடைன்ஸ் எக்சோம் 

எழுதிதனன். அதுல ைோவடட அைவில் எனக்குத்�ோன் மு�ல் 

ைதிப்நபண கிமடத்�து. அப்தபோ MBBS படிக்க வருடத்திறகு 

5000 ரூபோய பீஸ் நகோடுக்க தவணடும். ஆனோல் படிக்க எஙக-

ளிடம் கோசு எதுவுதை கிமடயோது. அந� நசயதி அப்தபோது 

தினைணி ெோளி�ழ்ல வந�து. அது அன்மைக்கு மு�லமைச் 

சைோக இருந� ைோணபுமிகு நேயலலி�ோ அவர்களுமடய 

போர்மவக்கு எடடிய�ன் நபயரில்,  அவஙக ஒரு லடசம் 

ரூபோய நிதி உ�வி நசய�ோர்கள். அது என் டோக்டர் படிப் 

புக்கு நபரும் உ�வியோக இருந�து. நசன்மன MMC யில் 

நைரிடடில் சீட கிமடத்து MBBS முடித்த�ன். அப்படிதய 

எம்.சி.நெச்  ெைம்பியல்  தைறபடிப்மபயும் முடிக்க நுமழவு 

த�ர்வு எழுதி �மிழகத்தில் 1300 இடஙகளில் 60 ஆவது இடம் 

நபறதைன், இநதிய அைவிலும் ெல்ல தைஙக் கிமடத்�து. 5 

ஆணடு படிப்பின் இறுதியோணடில் (2014) எனக்கு தகோல்டு 

நைடல் கிமடத்�து" என்ைோர்.

ைருத்துவப்பணி எஙதக துவஙகியது? எப்படிப் தபோகிைது? 

உஙகளுமடய நசோந� கிைோைத்ம� ைைநது விடோைல் இலவச 

ைருத்துவம் நகோடுக்கிறீர்கைோதை அம�ப்பறறி  எல்லோம் 

நசோல்லுஙகள் என்தைன்.

"எஙக ஊர் சின்னந�ோரு கிைோைம். இஙதக ைருத்துவைமன 

கிமடயோது. சிகிடமச நபை ைக்கள் நவகு ந�ோமலவு தபோக 

தவணடியிருந�து. அது ைடடுமில்ல... மீனவ ைக்களுக்குள்ைதய 

பல பிைச்சமனகள் உணடு. என்ன இருந�ோலும் ெடுக்கடலில் 

சக மீனவனுக்கு ஆபத்துணணோ  உசுை நகோடுக்கும் ெல்ல 

ைனம் நகோணடவஙக, அவஙகளுக்கு உ�வணும் என முடிவு 

நசயத�ன். எனதவ வசதிக்கோக பக்கத்து இடத்ம� த�ர்வு 

நசயது, 2014 ல் துவஙகி திருவனந�புைம் கோஸ்தைோதபோலிட 

டன் ைருத்துவ ைமனயில் இைணடமை ஆணடுகள் பணி 

நசயத�ன். அப்தபோது திருவனந�புைத்திதலதய �ஙகிதனன். 

ஆனோலும் ஒவநவோரு வோைமும் ஞோயிறறுக்கிழமை எஙகள் 

ஊரில் வநது இலவச சிகிடமச நகோடுத்து வநத�ன். எஙக 
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வீடு இலவச ைருத்துவைமனயோக ைோறியது. பின்னர்  2017-ல் 

துவஙகி ைதுமை தவலம்ைோள் ைருத்துவைமனயில் இைணடு 

ஆணடுகள் பணி நசயத�ன். அப்தபோது என்னோல் வோைோவோைம் 

ஊருக்கு வைமுடியோது என்ப�ோல் ைோ�த்திறகு ஒரு முமை 

ஊருக்கு வநது இலவச சிகிடமச வழஙகிதனன். பக்கத்து 

ஊர்கோைர்களும் வருவோஙக யோரிடமிருநதும் கோசு வோஙகுவத� 

இல்மல.  இப்தபோது ெோகர்தகோவில் திைவியம் ைருத்துவ-

ைமனயில் பணியோறறி வருகிதைன், கூடதவ தகோணத்தில் 

�னியோக ஒரு கிளினிக்கும் ெடத்தி வருகிதைன்" என்ைோர்.

ஒவநவோரு வருடமும் அதிக எணணிக்மகயில் ெைம்பியல் 

அறுமவ சிகிடமசகமை நவறறிகைைோக முடிக்கிைோர் டோக்டர் 

சுபிசன். தவறு ைருத்துவைமனகளில் முடியோ�ம�க்கூட �ன் 

திைமையோல் சோதித்து அவர்களுக்கு புது வோழ்க்மக நகோடுக் 

கிைோர். ைதுமைமயச் சோர்ந� நசல்வைோணிக்கு மூமையில் 

ைத்� கசிவும் வீக்கவும் ஏறபடதவ,  நசல்லோ� இடம் இல்மல. 

கமடசியில் சிக்கலோன அந� அறுமவ சிக்கிடமசமய 

நவறறிகைைோக முடித்�ோர். இயல்பு வோழ்க்மகக்கு திரும்பிய 

நசல்வைோணி "அவர் ந�யவம் சோர்..." என்கிைோர். இதுதபோல் 

மூமையில் ஏறபடட சிக்கலோன ைத்�க்கடடி ைோறறிய�ோல் 

குணைோன 45 வயது �ோணடிய புதூர் தைஷ்ைோ,  ைத்�க்கு-

ழோயில் ஏறபடட வீக்கத்ம� சரி நசய��ோல் குணைோன 

ஆலஞசிமயச் சோர்ந� 53 வயது �ோணடிய ைரிய ேோண என 

எணணறை பலருக்கும் டோக்டர் ைரிய சுபிசன் ந�யவைோ-

கதவ திகழ்கிைோர். இப்படி சிைப்போக ைருத்துவப்பணி நசயது 

ெைம்பியல் துமையில் சிைந� அறுமவ சிகிடமச நிபுணைோக 

�ஙகப் ப�க்கமும் நபறறுள்ைோர்.

இவைது ைமனவி தைரியட தேன் அவர்களும் ஒரு ைருத்துவதை. 

இவர் திைவியம் ைருத்துவைமன, விதவக் தலப் தபோன்ைவற 

றில் ந�ோறறுதெோய ைருத்துவைோக பணி நசயது வருகிைோர். 

வறுமையிலிருநது வீடமட போதுகோத்து �ன் லடசியத்திலும் 

நவறறி கணட

டோக்டர் ைரிய சுபிசன் இந� சமூகத்துக்கு நசோல்வது என்ன 

ந�ரியுைோ ?

என்மன ைோதிரி கிைோைப் புைஙகளிலிருநது முன்தனறி 

ெகர்புைஙகளுக்கு வந�வர்கள் நிமைய தபர் இருக்கிைோர்கள். 

இவர்கள் அமனவரும் அவைவர் துமை சோர்நது �ன்மன 

நபறநைடுத்� கிைோைத்துக்கு எம�யோவது நசயய தவணடும் ! 

அப்படி நசயய ஆைம்பித்�ோதல ஒவநவோரு கிைோைமும் முன்தன-

றிவிடும். கடல் ந�ோழில் ைடடுைல்ல எல்லோ ந�ோழிலுதை 

சவோல் நிமைந�து�ோன், எந� சூழ்நிமல வந�ோலும் படிப்மப 

ைடடும் விடடுவிடக் கூடோது என்கிை மவைோக்கியம் இைம் 

�மலமுமைக்கு எப்தபோதுதை இருக்கணும். படிப்புக்கு நபோரு-

ைோ�ோைமும் குடும்ப சூழலும் �மடதய இல்மல. அதுக்கு 

ெோனும் ஓர் உ�ோைணம் என்கிைோர் படிப்பிலும், பணியிலும் 

�ஙகம் நவன்ை �ஙகைனசுக்கோைர். ⃣
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நசன்மன உயர்நீதிைன்ை வழக்கறிஞரும், சமூக 

சிந�மனயோைருைோன வழக்கறிஞர் எடவின் 

நேதைோம் அவர்கள் 01.08.2021 அன்று கோலைோனோர். 

குைரி ைோவடடம், தூத்தூர் மீனவக் கிைோைத்ம�ச் 

சோர்ந� இவைது ெல்லடக்கம் ைோர்த்�ோணடம் புனி� 

சதவரியோர் ஆலயத்தில் மவத்து ெமடநபறைது. 

இவர் நெய�ல் எழுத்�ோைரும் வழக்கறிஞருைோன 

திருைதி. ேோக்குலின் தைரி ைறறும் எழுத்�ோைர் திரு. 

தேசு�ோஸ் நேதைோம் ஆகிதயோைது உடன்பிைந� 

மூத்� சதகோ�ைர்  ஆவோர். அன்னோைது ைமைவுக்கு 

கடறகமை இ�ழின் ஆழ்ந� இைஙகல்கள்.

நெய�ல் எழுத்�ோைர்களில் சிைந� இலக்கியப் புலமை 

நபறைவரும், இமசயறிஞருைோன போவலர். ந�ோ. 

சூமசமிக்தகல் அவர்கள் 21. 08.2021 அன்று ெோகர் 

தகோவிலில் கோலைோனோர். அறபு� அன்மனப்பதிகம், 

படடுைணல் நைோடடுக்கள், கடறகமை பமடப்போைர்கள், 

திருவள்ளுவர் நெய�ல் நிலத்�வதை, இமணய�ைக் 

கவிம�கள், வோரிக் நகோடுத்� வமைகுடோ, முப்போல் 

விருத்�ம் ஆகியமவ இவைது பமடப்புகள். திருவடி 

நீழல் எனும் இமசக் குறுந�கடும் நவளியிடடுள்ைோர்.  

அன்னோரின் ைமைவுக்கு கடறகமை இ�ழின் ஆழ்ந� 

இைஙகல்கள்.

நெய�ல் இலக்கிய உலகின் சிைந�ந�ோரு எழுத் 
�ோைர்  'போனுைதி போஸ்தகோ' என்கிை திரு. 
ேோண போஸ்தகோ பர்னோநது தகோயம்புத்தூரில்        
27- 08- 2021 அன்று கோலைோனோர். இடிந�கமைமயச் 
சோர்ந� இவர் தூைத்து நசோந�ஙகள், நீல நிை 
பைமவ, வலம்புரி ேோனும் சில பனஙகிழஙகுகளும், 
எனக்கோக தபச யோர் இருக்கோ, விடியலில் ஒரு 
ெடசத்திைம், ஈழத்�மிழர் - தபோருக்கு முன்னும் 
பின்னும் எனும் நூல்கமை எழுதியுள்ைோர். 
அன்னோைது ைமைவுக்கு கடறகமை இ�ழின் 
ஆழ்ந� இைஙகல்கள். 
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இந்திய ை்டல் மீன்வளச் சட்டம் - இந்திய ை்டல் மீன்வளச் சட்டம் - 20212021  

ஏன திரும்�ப் ம�றப்வண்டும்...?   ஏன திரும்�ப் ம�றப்வண்டும்...?   
சடடப்பிரிவு-1 உடபிரிவு (1) ன் படி, இச்சடடம் இநதிய 

கடல் மீன்வைச் சடடம்-2021 எனப்படுகிைது. ஆனோல் 

பன்னோடடு நபரும் கப்பல் நிறுவனஙகளுக்கோன வணிக 

கப்பல் சடடத்ம�, வோழ்வோ�ோைத்திறகோக மீன்பிடித் ந�ோழில் 

நசயயும் போைம்பரிய மபபர் படகுகள், ெோடடுப்படகுகள், 

விமசப்படகுகள் ைறறும் மீன்வியோபோைம் நசயயும் மீனவ 

ைக்கள் மீது திணிக்கப்படுகிைது.

சடடப்பிரிவு-2 ன் படி, தைோடடோர் அல்லோ� போைம்பரிய 

மீன்பிடி கப்பல்களுக்கு இந� சடடம் நபோருந�ோது என்கிைது. 

ஆனோல் 

போைம்பரிய மீன்பிடி கலன்கள் நபரும்போன்மையோக இயநதிை-

ையைோக்கல் திடடம் மூலம் குமைந� படசம் 10 எச்.பி குதிமை 

திைனுமடய என்ஜின்கள் நபோருத்�ப் படடுள்ைது. எனதவ, 

அமனத்து மீனவ ைக்களும் இச்சடடத்திறகு உடபட தவணடும்.

பிரிவு-3 (b) ல் பிரிவு -20ன் கீழ் ைத்திய அைசோல் கடல் 

மீன்வைம் பறறிய ஆதலோசமனக் குழு உருவோக்கப்படும் என 

இச்சடடம் நசோல்கிைது. அது தபோ�ோது,  தைறகணட கடல் 

மீன்வைம் பறறிய ஆதலோசமனக்குழுமவ கடல் மீன்வைம் 

ைறறும் போைம்பரிய மீனவர் ெலன் ஆதலோசமனக் குழு என 

உருவோக்கி அந� குழுவில் போைம்பரிய மீனவ ைக்கமையும் 

பிைதிநிதிகைோக தசர்க்க தவணடும்.

பிரிவு-3 உடபிரிவு (i) -ல் மீன்பிடித்�ல் ந�ோடர்போன ெடவ-

டிக்மகள் என்பது மீன்கமை �மையிைஙகு�ல், தபக்தகஜிங, 

சநம�ப்படுத்து�ல், ப�ப்படுத்து�ல், போதுகோத்�ல், மீன்களின் 

தெைடி தபோக்குவைத்து. கப்பல் தபோக்குவைத்து துமைமுகத்தில் 

முன்னர் �மையிைக்கப்படோ� மீன்கமை நகோணடு நசல்லு�ல் 

அல்லது தவறு எந� நசயல்போடுகளும் என குறிப்பிடப்பட 

டுள்ைது. ஆனோல் இச்சடடப்படி மீன்பிடித்�ல் ைடடுமின்றி 

மீன் சநம�ப்படுத்து�ல், ப�ப்படுத்து�ல் தபோன்ைமவகளு-

க்கும் இனி உரிைம் நபை தவணடும் கடடணம் நசலுத்� 

தவணடும். தைறகணட உரிைம் யோருக்கு தவணடுைோனோலும் 

வழஙகப்படும். போைம்பரிய மீனவ ைக்களுக்கு முன்னுரிமை 

என எந� உரிமைகளும் வழஙகப்படவில்மல.

பிரிவு-5 ல் இச்சடடம் ஆைம்பிக்கப்படட ெோளில் இருநது 

180 ெோடகளுக்கு பின் உரிய அனுைதியின்றி, பிைத்திதயக 

நபோருைோ�ோை ைணடலத்திறகு உள்தையும். உயர்கடல்களிலும், 

மீன்பிடித்�ல் ைறறும் மீன்பிடி ந�ோடர்போன ெடவடிக்மகக-

ளில் ஈடுபடக்கூடோது. ஆனோல் இச்சடடம் ெமடமுமைக்கு 

வந� ஆறு ைோ�த்திறகு பின் அனுைதி, உரிைம் இல்லோைல் 

பிைத்திதயக நபோருைோ�ோை ைணடலத்திறகு உள்தையும், உயர்க-

டல்களிலும், மீன் பிடித்�ல் ைறறும் மீன்பிடி ந�ோடர்போன 

ெடவடிக்மககள் குறைைோகும்.

சடடப்பிரிவு-7 உடபிரிவு (2),(1)-ன் கீழ் மீன்பிடித்�ல் ந�ோடர்போன 

ெடவடிக்மககளுக்கு உரிய கடடணம், மீன்பிடி ைறறும் மீன்பிடி 

ந�ோடர்போன கடடணம் நவவதவறு வமகயோன மீன்பிடி 

கலன்கள் அமவ மீன்பிடிக்க நசல்லும் பகுதிகளுக்கும் வசூ-

லிக்கப்படும் என உள்ைது . ஆனோல் ைோநில அைசுகளுடன் 

கலந�ோதலோசித்து மீன்பிடித்�ல் அைவிறதகறப மீன்பிடிக்க 

நசல்லும் இடஙகளுக்கு | ைறறும் மீன்பிடி ந�ோடர்போன 

ெடவடிக்மககளுக்கோன கடடணஙகளில் இருநது சில வமக 

இயநதிைைய ைோக்கப்படட மீன்படி கப்பலுக்கு விலக்கு 

அளிக்கலோம் என உள்ைது. �மிழகத்தில் மீன்பிடி படகுகள் 

பதிவின் தபோதும், படகுகள் பதிவு புதுப்பித்�லின் தபோதும் 

குமைந� படச மீன்பிடி உரிை கடடணம் வசூலிக்கப்படுகி-

ைது. வணிக கப்பல்களிடம் வசூலிப்பது தபோல் மீன்பிடிக்க 

கடடணம், படகுகளின் தகறப வசூலிக்கக்கூடோது.

சடடப்பிரிவு-14 உடபிரிவு (5)ல் ைத்திய அைசு மீன் வை 

�ைவுகளின் அடிப்பமடயில் கடல்கள் கைடு முடோக இருக்கும் 

தபோது மீன் இனஙகளின் போதுகோப்மப உறுதி நசயய 

அத்�மகய பகுதிகளுக்கு | மீன்பிடி ைணடலஙகள் அல்லது 

�றகோலிக மூடல்கள் குறிப்பிடட கோலத்திறகு, மீன்வைஙகமை 

போதுகோக்க ைறறும் த�சிய ெலன் சோர்ந� தவறு எந� விஷ-

யத்திறகு, மீன்வைஙகமை போதுகோக்க ைறறும் த�சிய ெலன் 

சோர்ந� தவறு எந� விஷயத்திறகும் அைல்படுத்�ப்படும் என 

உள்ைது. ஆனோல் அைசு ைறறும் �னியோர் நிறுவனஙகள் 

கடமல குத்�மக எடுக்க அவர்கள் பணி �மடயின்றி 

ெமடநபைதவ பயன்படுத்�ப்படும். போைம்பரியைோக மீனவ 

ைக்கள் மீன்பிடித்ந�ோழில் நசயது வந� இடஙகளில் இது 

தபோன்ை �றகோலிக மீன்பிடி �மட ைணடலஙகள் மீனவ 
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ைக்களிமடதய பல்தவறு பிைச்சமனகமை ஏறபடுத்தும்.

போைம்பரிய மீனவைக்களின் ெலன் ைறறும் கடல் வைம் 

குறித்து நகோணடுவைப்படும் இநதிய கடல் மீன்வை ைதசோ�ோ 

2021 சுைோர் 16 பக்கஙகள் நகோணட இந� ைதசோ�ோவில் 11 

பக்கஙகள் மீன்பிடித் ந�ோழிலில் ஈடுபடடு வரும் மீனவ 

ைக்கமை எம�நயல்லோம் மவத்து எப்படி எல்லோம் குறை-

வோளிகள் ஆக்க முடியும். எப்படி எல்லோம் �ணடமனகள் 

ைறறும் அபைோ�ஙகள் வசூலிக்க முடியும். மீனவைக்கமை 

�ணடிப்பவருக்கு வழஙகப்படட அதிகோைம் குறித்து ைடடுதை 

குறிப்பிடப்படடுள்ைது.

1. மபபர் படகுகள், ெோடடுப் படகுகள், வள்ைஙகள் ைறறும் 

விமசப்படகுகள் மூலம் வோழ்வோ�ோைத்திறகோக மீன்பிடி ந�ோழில் 

நசயயும் போைம்பரிய மீனவ ைக்களின் மீன்பிடி கலன்களும் 

நபருவணிகத்திறகோக மீன்பிடி ந�ோழிலில் ஈடுபடும் நபரு 

மு�லோளிகளின் மீன்பிடி கப்பல்களும் ஒன்ைோம்.

2. கப்பல்கமை பதிவு நசயயும் வணிக கப்பல் சடடம் 

1958ன் கீழ் போைம்பரிய மீன்பிடி படகுகமை பதிவு நசயய 

தவணடும். இ�னோல் கப்பல்கமை தபோல நிர்ணயிக்கப்படட 

பதிவு கடடணத்ம�யும், மீன்பிடி உரிைக் கடடணத்ம�யும் 

போைம்பரிய மீனவ ைக்கள் நசலுத்� தவணடும்.

3. போடடன், முப்போடடன் கோலநந�ோடடு கடலில் சு�ந 

திைைோக மீன்பிடி ந�ோழிலில் ஈடுபடட மீனவ ைக்கள், 12 

கடல் மைல்களுக்கு தைல் நசன்று மீன்பிடிக்கும் அமனத்து 

வமகயோன போைம்பரிய மீன்பிடி கலன்களும் அனுைதி நபறறு 

நிர்ணயிக்கப்படும் கடடணம் நசலுத்தி மீன்பிடிக்க தவணடும்.

4. கடலில் எஙகு நசன்று மீன்பிடிக்க தபோகிறீர்கள், எந� 

முமையில் மீன்பிடிக்க தபோகிறீர்கள், எந� வமகயோன படகின் 

மூலம் மீன்பிடிக்க தபோகிறீர்கதைோ அ�றதகறப கடடணஙகள் 

வசூலிக்கப்படும்.

5. அைசு நிமனத்�ோல் எந� ஒரு குறிப்பிடட கடல் பகுதிகமை-

யும், குறிப்பிடட கோலத்திறகு மீன்பிடிக்க �மடநசயயப்படட 

கடல் பகுதியோக அறிவிக்க முடியும்.

6. மீன்பிடி ந�ோழில் ைடடுமின்றி மீன்பிடி ந�ோடர்போன 

ெடவடிக்மககள் என்ை நபயரில் மீன் வியோபோைம், ப�ப்படு-

த்து�ல், மீன் இைஙகு�ல், மீன் தபக்கிங தபோன்ை அமனத்து 

ெடவடிக்மககளுக்கும் இனி அனுைதியும், கடடணமும் நசலுத்� 

தவணடும்.

7. மீன்பிடித்�ல், மீன்பிடி ந�ோடர்போன ெடவடிக்மககளுக்கு 

போைம்பரிய மீனவ ைக்களுக்கு என எந�வி�ைோன சலுமககதைோ 

முன்னுரிமைதயோ கிமடயோது.

8. கடலில் போடடன், முப்போடடன் கோலநந�ோடடு போைம்பரிய-

ைோக மீன்பிடி ந�ோழிலில் ஈடுபடும் மீனவ ைக்களும், புதிய�ோய 

யோர் தவணடுைோனோலும் உரிைம் ைறறும் மீன்பிடி கடடணம் 

நசலுத்தி கடலில் மீன்பிடிப்பவனும் இனிதைல் ஒன்ைோம்.

9. சிைப்பு உரிமை என்ை நபயரில் கடலில் மீன்பிடி ந�ோழில் 

நசயயும் இடஙகளில், நபோழுது தபோக்கு மீன்பிடித்�ல், 

கூணடு மவத்து மீன்வைர்த்�ல், போசி வைர்த்�ல், அக்வோ 

விமையோடடு தபோன்ைமவகளுக்கு அனுைதி வழஙகப்படும்.

10. இநதிய கடல் மீன்வைம் சடடம், போைம்பரிய மீனவ 

ைக்களின், வோழ்வுரிமைகமை பறிக்கிைது.

11. போைம்பரிய மீனவ ைக்கமை எப்படிநயல்லோம் குறை-

வோளிகள் ஆக்குவது? மீனவ ைக்களிடம் எப்படிநயல்லோம் 

அபைோ�ம் வசூலிப்பது ? மீனவ ைக்களுக்கு எப்படிநயல்லோம் 

�ணடமன வழஙகுவது என உள்ைது.

12. போைம்பரிய மீனவ ைக்களின் வோழ்வுரிமைகமை பறித்து 

பன்னோடடு ைறறும் �னியோர் கோர்ப்தைட நிறுவனஙகமை 

ஊக்குவிக்கும் வமகயில் இச்சடடம் உள்ைது.

13. கடலும், கடறகமையும் மீன்வைத்துமையின் கடடுப்போட 

டிலிருநது கடதலோை கோவல் பமடயின் கடடுப்போடடிறகு 

நசல்கிைது.

14. ஒரு அதிகோரி ெல்நலணணத்தின் அடிப்பமடயில் மீன்பிடி 

படகு, வமலகள் ைறறும் மீன்கமை பறிமு�ல் நசய�ோதலோ, 

தச�ப்படுத்தினோதலோ அவர் மீது எந� ெடவடிக்மகயும் 

எடுக்க முடியோது.

- ென்றி 

�மிழ்ெோடு புதுச்தசரி மீனவர் தபைமைப்பு , 

ந�ன்னிநதிய மீனவர் ெலசஙகம்.

.⃣
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கூரல் கத்தாளள கூரல் கத்தாளள 
திருநெல்தவலி ைோவடடம் கூத்�ன்குழிமயச் தசர்ந� 
தசமசயோ, சீலன் ஆகிய இருவரும் கடந� ஜூமல 10 
ஆம் த�தி ஃமபபர் படகில் மீன் பிடிக்கச்நசன்ைனர். 
அவர்களின் வமலயில் கூைல் கத்�ோமை மீன் கிமட-
த்�தும் மிகுந� ஆச்சரியம் அமடந�னர். 

கமைக்கு நகோணடு வநது ஏலம் தபோடடதபோது அந� 
மீனின் பள்மை  (மீன் நகோழுப்பு தசர்ந� பகுதி) ைடடும் 
1,72,000 ரூபோயக்கு ஏலம் தபோனது. பள்மை நீக்கிய மீன் 
8,000 ரூபோயக்கு விறபமன நசயயப்படடது. நகோஞச 
ெோடகளுக்கு முன்னர் தகைைோவில் ஒரு மீன் 47,000 
ரூபோயக்கு விறபமன நசய� கோநணோளி சமூக வமல 
�ைஙகளில் பைவியது.

இ�றகு முன் ைைோடடிய ைோநிலத்தின் போலகோர் கடறக-
மைப் பகுதிமயச் தசர்ந� ைதகஷ் நைகர், போைத் என்ை 
சதகோ�ைர்கள் அைபிக்கடலில் மீன்பிடிக்கப் தபோனோர்கள். 
வழக்கம் தபோல வோவல் மீன்கமை அவர்கள் பிடித்�தபோது 
கூடதவ ஒரு கூைல் கத்�ோமை (Black Spotted Croaker)  
மீனும் சிக்கியது. அ�ன் எமட 30 கிதலோ. ைைோடடிய 
நைோழியில் அந� மீனின் நபயர் தகோல் (Ghol). அந� 

கூைல் மீனுக்கு கிமடத்� ந�ோமக ஐந�மை லடசம் ரூபோய. 
போலகோர் பகுதியில் மீன் ஒன்று அவவைவு விமலக்கு 
ஏலம் தபோனது அதுதவ மு�ல்முமை.

கூைல் கத்�ோமையின் அறிவியல் நபயர் Protonibea 
diacanthus. இந� மீனின் உடலில் உள்ை  பள்மை 
(Swim Bladder) என்ை உடல் உறுப்புக்கு

 'கடல் �ஙகம்' என்நைோரு நபயர் உணடு. ஆம்!  கூைல் 
மீனில்  மிக விமல உயர்ந� நபோருள் இந� பள்மை 
என்ை கோறறுப்மப�ோன்.

இப்மபயின் உ�வியினோல்�ோன் கூைல் மீன்கைோல் 
கடலின் அடியோழத்தில் வோழ முடிகிைது. 

கூைல்களில் ஆணமீனின் பள்மை அடர்த்தியோகவும், 
நபணமீனின் பள்மை அடர்த்தி குமைநதும் இருக்கும். 
இ�னோல் ஆண மீனின் விமலதய அதிகம். இந� 
பள்மை ைடடும் அ�ன் அைமவப் நபோறுத்து 5 மு�ல் 
6 லடசத்துக்கு விமலதபோகும். 

கூைல் மீனின் �மலயில் உள்ை ஒருவமக கல்லுக்கும் 
விமல உணடு. இதுதபோக கூைல் மீனின் சம� மிகச் 
சுமவயோனது.சம� ைடடுமின்றி கூைல் மீனின் த�ோலும் 
கூட அதிக விமல தபோகக் கூடியது. ஆக நைோத்�த்தில் 
நைோத்� மீனும் ைதிப்புமடயது.

கூைல் மீனின் பள்மைக்கு ஏன் இப்படிநயோரு விமல? 
இந� மீனின் பள்மை ைருத்துவக் குணஙகள் நிமைந�து. 
குறிப்போக ஆணமைக் குமைவுக்கு இது அருைருந�ோக 
உ�வும் என ெம்பப்படுகிைது. கூைல் மீனின் சம�யில் 
அதயோடின், ஒதைகோ-3, நைக்னீசியம், ஃபுதைோமைட, 
நசலினியம், DHA, EPA தபோன்ை பல நபோருடகள் 
உள்ைன. கூைல் மீனில் அடஙகியுள்ை மவடடமின்கள், 
புநைோடடீன்கள், �ோதுச்சத்துகள் கண போர்மவக்கு உ�வக் 
கூடியமவ. கூைல் மீனின் த�ோலில் உள்ை மவடடமின் 
சி ெைது த�ோலில் சுருக்கஙகள் ஏறபடோைல் கோத்து 
த�ோமலப் பைபைப்போக்கக்  கூடியது. �மசகளுக்கு 
வலுவூடடக் கூடியது.

சரி! கூைல் மீன் கடலில் அதிகம் அகப்படுைோ? ' இனிய 
நீருள்ை கிணறு எப்தபோதும் கோலியோகதவ இருக்கும்' 
என்ை எகிப்து ெோடடு பழநைோழிக்தகறப இந� கூைல் 
மீன் அதிகைோக அகப்படோது. அகப்படடது என்ைோல் 
அவவைவு�ோன் ! 

- ென்றி,  

S.த�ோைஸ் ைோேோ, தைோகன ரூபன்
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பள்ளிககூட விழொவி்்ல - எ்னது
ஆடலபொொ்க்க  வரொம்்ல..
்தண்ணியி்ல ்வ்லச�ஞ்சு - எனற்ன
படிக்கவச்� சபரும்க்்ன..!

ச்தருக்கட   மிட்டொய்சயல்லொம்
நொனதின்னக  கூடொதிண்ணு !
டவுணுமிட்டொய் வொங்கி்தந்து - எனற்ன
பவு்னொட்டம்    வளத்தவ்ர..!

நொலு்பரப்  ்பொ்லநொனும்
நல்லஆறட  அணிவ்தற்ககு
நள்ளிரவில  ்கண்முளுச்சு
மீனபிடிச்சு  வந்்தவ்ர..!

்தொய்ககும்   எ்னககும்
�ண்றடமூளக  கூடொச்த்ன
துணிததுறவககும் எந்திரமும்
்தண்ணீொ்தூக்க கூடொச்த்ன
வீட்டுககுடிநீொ் குழொய்சய்ன
்கடி்னமினறி   நொங்்கவொழ
்கடலநீொில ந்னஞ்�வ்ர..!

்கொதில   ்கம்மலிட்டு
ற்கவிரலில ்மொதிரம்்பொட்டு
்கணுமுட்டுக்கொலில  ச்கொலுசும்
முளங்ற்கமுளுக்க  வளயலும்
முதுற்கவிட்டு முனபக்கம் - எனற்ன

நற்கயொலநிரப்பிய ்தந்ற்த்ய..!
அருகில   ம்முடிக்க
ஆளிலற்லசயனறொ ? 
ச்தொற்லதூரம்  வரனபொொ்தது
அனுப்புனீங்்க  எனற்ன ?

்கடல    ்கொற்றுககு  
உடற்ல சிற்லயொககி!
மீனபிடிதது - அற்த
விற்லயொககி! - எனற்ன
ம்முடிதது ச்கொடுக்க
உடலுருககி ஒழச்�வ்ர..!

்கொச்�லவந்தும்  உங்்கறள - இனறு
்கவனிக்க ஆளிலற்ல்ய!
்கடற்லவிட்டு என்்னொடு
வரவும் உங்்களுககு
ம்னமிலற்ல்ய..!

இறுதிக  கூட்டததில
குனிந்து குழியில
மண்்பொடவும் 
்கடி்னமிலற்ல்ய! - அப்பொ...
நீங்்க்பொட்ட 
்தொலியின  ்க்னம் ! - என
்தற்லறயத  ்தொழததியது!
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குளிருக்கும், சின்ன இருடடுக்கும் ெடுவில் நிலவிய 
நைல்லிய நவயில் ைஙகிப்தபோயக்நகோணடிருந� நபோழுது 
அது. கூடுகமை தெோக்கி விமைநதுநகோணடிருந� 
பைமவகளின் ஒலிகமைத் �விை தவநைந� சப்�மும் 
அஙதக தகடகவில்மல. ஆர்ப்பரிக்கும் அமலகள் கூட 
அன்று நைௌனம் அனுஷ்டித்�து. போதி கடலோலும் மீதி 
இருைோலும் சூழப்படட ஒரு வடடத்தில் மையப்புள்ளி-
யோக அைர்நதிருந�ோர் உம்பறகோடன். சூரிய நவப்பம் 
நபோசுக்கிவிடும் என்ப�ோதலோ என்னதவோ அ�மன 
விடடு நவகு தூைத்தில் சுழலும் புளூடதடோமவப் தபோல 
கடறபைப்பிலிருநது தைதல சறறு தூைத்தில் இருந� 
பூஙகோவிலிருநத� உம்பறகோடமனக் கவனித்துக்நகோ-
ணடிருந�ோர் நீலகணடன். தெைம் கடநதுநகோணதட 
இருந� தபோதிலும் உம்பறகோடனின் கடமல தெோக்கிய 
தெர்நகோணட போர்மவயிதலோ அல்லது அவனின் 
உடலினிதலோ எந� சலனமும் இல்மல. கடல் எத்�மன 
முமை போர்த்�ோலும் அலுத்துப் தபோகோ� ஒன்று�ோன் 
ஆனோலும் இது நகோஞசம் எல்மல மீறிய�ோகதவ இரு-
க்கிைது என �னக்கு ெோன்கோவது முமையோக ைோவடடக் 
கணகோணிப்போைர் அலுவலகத்திலிருநது வந� மகப்தபசி 
அமழப்மப துணடித்துவிடடு ைனதில் நிமனத்துக்நகோ-
ணடோர் நீலகணடன்.

நகோஞச தெைத்திறகுப் பின்பு கனத்� விழிகதைோடும், 
தசோர்ந� முகத்த�ோடும் வந� உம்பறகோடனிடம், 'சோர், 
இத�ோடு ெோன்குமுமை அலுவலகத்திலிருநது அமழப்பு 
வநதுவிடடது. ெம்முமடய விசோைமணமய பறறிய எந� 
ஒரு விஷயமும் எருக்கும் ந�ரியக்கூடோது என்று நீஙகள் 
நசோன்னதுனோல்�ோன் ெோன் எந� ஒரு அமழப்மபயும் 

ஏறகவில்மல' என நசோன்ன நீலகணடனிடம், "சரி அம� 
விடுஙகள், நீஙகள் வணடிமய ஓடடுஙகள், ெோம் அலு-
வலகத்திறகு நசன்ைபின் அம� போர்த்துக்நகோள்ைலோம்" 
என �ன் இருசக்கை வோகனத்தின் சோவிமய அவரிடம் 
நகோடுத்துவிடடு வணடியின் பின் இருக்மகயில் ஏறி 
அைர்நதுநகோணடோர் உம்பறகோடன். 

ைதியத்திலிருநது கோத்துக்நகோணடிருந� அந� ெோன்கு 
வோலிபர்களின் நபறதைோர்களும் மிகுந� எரிச்சதலோடு 
உம்பறகோடமன போர்த்�னர் ஆனோல் அவர் எம�யும் 
கணடுநகோள்ைோைல் தெைோக �ன் அமைக்கு நசன்ைோர். 
நகோஞச தெைத்திறகுப் பிைகு �ன் உ�வியோைமை அமழத்து 
அந� நபறதைோர்கமை �ன் அமைக்கு வை நசோன்னோர். 
மு�லில் அமைக்குள் வந� முகுந�மன போர்த்� உடன் 
சறறு ஆச்சர்யபடடோலும் அம� நவளிக்கோடடோைல் 
ைறை மூன்று நபறதைோர்கமையும் போர்த்�ோர். அவர்கள் 
நின்ை த�ோைமணயும், அவர்களின் முகத்தில் ந�ரிந� 
ந�னோநவடடோன போவமனயும் அவர்கள் �ஙகள் 
பிள்மைகளின் நசயலுக்கு துளியும் வருத்�ப்படவில்மல 
என்பம� ென்ைோக புரிநதுநகோணட உம்பறகோடன் 
மீணடும் �ன் உ�வியோைமை �ன் அமைக்கு வரும்படி 
அமழத்�ோர் அதுவமை அவர் அந� நபறதைோர்களுடன் 
எந� வோர்த்ம�யும் தபசவில்மல. �ன் உ�வியோைர் 
உள்தை நுமழந� உடன்:

மிஸ்டர் சணமுகம், ெோன் நசோல்கின்ை விஷயத்ம� 
எல்லோ கோவல் நிமலயஙகளுக்கும் உடதன நையில் 
அல்லது ஃதபக்ஸ்ஸில் அனுப்புஙகள்.

நசோல்லுஙக சோர்.

"மு�ல் விஷயம், எல்லோ கோவலர்களும் நபோதுைக்களிடம் 
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ெோகரீகைோன வோர்த்ம�கமை பயன்படுத்� அறிவுறுத்�ப் 
படுகிைோர்கள். அம�யும் மீறி புகோர்கள் வருைோயின் 
த�மவயோன ஒழுஙகு ெடவடிக்மக எடுக்கப்படும் 
என்பதும் இ�ன் மூலம் ந�ளிவுபடுத்�ப்படுகிைது.

இைணடோவது விஷயம், இருசக்கை வோகனத்தில் �மலகவசம் 
அணியோைல் வருதவோரிடம் ெோம் கோடடும் அக்கமைமய 
தபோக்குவைத்து விதிமய மீறுதவோரிடமும், அ�ோவது ஒரு 
வோகனத்ம� இடது புைைோக முநதி நசல்தவோமையும், 
இைவு தெைஙகளில் வோகனத்தின் முகப்பு விைக்கின் 
நவளிச்சத்ம� த�மவயோன இடஙகளில் குமைத்து 
ஒளிைவிடோைல் நசல்தவோரிடமும் கோடடுைோறு மிகவும் 
கடுமையோக அறிவுறுத்�ப்படுகிறீர்கள். இ�றகு த�மவயோன 
விழிப்புணர்மவ ைக்களிடம் ஏறபடுத்துைோறும் இ�ன் 
மூலம் ந�ரிவிக்கப்படுகிைது. சரியோ மிஸ்டர் சணமுகம்? 
இந� இைணடு விஷயஙகளும் ெோமைமு�ல் கடுமையோக 
கமடபிடிக்கப்பட தவணடுநைன்று அமனத்துக் கோவல் 
நிமலயஙகளுக்கும் உடதன �கவல் நகோடுஙகள்" எனக் 
கூறி �ன் உ�வியோைமை அனுப்பிவிடடு, "சரி, நீஙகள் 
எல்தலோரும் தபோகலோம்" என அந� நபறதைோர்கமை 
போர்த்து கூறினோர் உம்பறகோடன்.

'என்ன தபோகலோைோ? அப்ப எதுக்கு இவவைவு தெைம் 
நவயிட பணண வச்சீஙக?' ெோன்கில் ஒரு நவள்மை 
சடமட எகிறி எகிறி தபசியது.

"ஒருதவமை ைருத்துவைமனக்கு நவளியிதலதயோ அல்லது 
சிமைச்சோமலக்கு நவளியிதலதயோ கோத்துக்கிடக்க 
தவணடிய சூழ்நிமல வைக்கூடோதில்மலயோ, அ�றகுத் 
�ோன் இஙதக நகோஞச தெைம் கோக்க மவத்த�ன்" 
வோர்த்ம�யில் எள்ைைவும் தகோபம் ந�றிக்கோைல் பதில் 
நசோன்னோர் உம்பறகோடன்.

உம்பறகோடனின் வோர்த்ம�க்கு பதில் நசோல்ல முடியோைல் 
திணறிய அந� ெபர், 'ஒரு ஆளுஙகடசி எம்.எல்.ஏதவோட 
நசோந�க்கோை மபயன், ஒரு இன்ஸ்நபக்டதைோட ைகன், 
நைணடு நபரிய இடத்து பசஙக இந�ல்லோம் ந�ரிஞசும் 
எஙகை இவவைவு தெைம் கோக்க நவச்சிருக்கீஙக?' எனக் 
தகள்வி தகடடோர்.

"உஙகளுக்கு த�மவயோன பதிமல �நதுவிடதடன். 
அ�னோல் நகோஞசம் நவளிதய தபோகிறீர்கைோ?" என 
சறறு கடுப்போன வோர்த்ம�களில் பதில் நசோன்னோர் 
உம்பறகோடன். இம� நகோஞசமும் எதிர்போர்க்கோ� அந� 
ெோல்வரும் விடுக்விடுக்நகன அஙகிருநது நவளிதயறினர். 
நகோஞச தெைத்திறகு பிைகு அந� தைமசயில் இருந� 
ந�ோமலதபசி சிணுஙகியது. 

ெதலோ, ெோன் எஸ்பி தபசுகிதைன்.

சோர் வணக்கம், ெோன் ைோவடட ஆடசியரின் உ�வியோ-
ைர் தபசுகிதைன்.

சரி, நசோல்லுஙகள்.

சோர், நீஙகள் இன்மைக்கு எவவைவு தெைம் ஆனோலும் 
ைோவடட ஆடசியமை போர்த்துவிடடு�ோன் வீடடுக்குப் 
தபோகதவணடுைோம். இது அவருமடய உத்�ைவு அப்ப-
டிநயன்று சோர் நசோல்லச் நசோன்னோர்.

ம்ம்ம், ைோவடட ஆடசியர் இப்நபோழுது எஙதக 
இருக்கிைோர்கள்?

அவர் வீடடுக்கு தபோயவிடடோர். நீஙகள் அவமை வீடடில் 
தபோய போர்க்க தவணடுைோம்.

"சரி, ெோன் நசன்று போர்க்கிதைன்" எனக்கூறி ந�ோடர்மப 
துணடித்துவிடடு கடிகோைத்ம�ப் போர்த்�ோர், தெைம் ஏழு 
பதிமனநது. உமடைோறறும் அமைக்குச் நசன்று �ன் 
சீருமடமய அணிநதுநகோணடு �ன் பயன்போடடிறகோக 
நிறுத்�ப்படடிருந� அந� வோகனத்தில் ஏறி ைோவடட 
ஆடசியர் இல்லத்திறகு புைப்படடோர். வணடிமய ஓடடி-
க்நகோணடிருந� ஓடடுெருக்குக் கூட உம்பறகோடனின் 
ைனநிமலமயக் கணிக்க முடியவில்மல. ஒருசில நிமிடங 
களுக்கு உள்ைோகதவ ைோவடட ஆடசியரின் இல்லத்ம� 
அமடந� உம்பறகோடன் �ன் வருமகமய ைோவடட 
ஆடசியரிடம் அறிவிக்கும்படி அஙகு கோவலுக்கு நின்ை 
கோவலரிடம் ந�ரிவித்�ோர். அவரும் உடதன உள்தை 
நசன்றுவிடடு சறறு தெைத்திதலதய �யக்கத்துடன் 
நவளிதய வந�ோர்.

நசோல்லிவிடடீர்கைோ?

சோர், நசோல்லிவிடதடன் ஆனோல்…

ஆனோல்?

உஙகமை கோத்திருக்க நசோல்ல நசோன்னோர்கள்

"சரி, ெோன் கோத்திருக்கிதைன். இ�றகுப்தபோய ஏன் 
�யஙகிக்நகோணடு நிறகிறீர்கள்?. தபோய உஙகள் 
தவமலமய போருஙகள்" என அந�க் கோவலோளிமய 
அனுப்பிவிடடு அஙகு போர்மவயோைர்களுக்கோகப் தபோடப் 
படடிருந� இருக்மகயில் அைர்ந�ோர் உம்பறகோடன். 
தெைம் கடநதுநகோணடிருந�த� �விை ைோவடட ஆடசி-
யரிடமிருநது எந� அமழப்புதை வைவில்மல ஆனோலும் 
எந�வி� சலனத்துக்கும் இடம் நகோடுக்கோைல் மிகவும் 
நபோறுமையோக அைர்நதிருந�ோர் உம்பறகோடன். �ஙகள் 
ைோவடடக் கணகோணிப்போைருக்கு ஏறபடடிருக்கும் அந� 
நிமலமயக் கணடு சில கோவலர்கள் வருத்�ம் நகோணடதும், 
சில கோவலர்கள் உள்ளுக்குள் ைகிழ்நது நகோணடதும் 
அவைவர்களுக்தக நவளிச்சம். அந� தெைத்தில் உம்பற 
கோடனின் மகப்தபசி சிணுஙகியது, அம� எடுத்துப் 
போர்த்�தபோது அது நீலகணடனின் அமழப்பு.

நசோல்லுஙகள் மிஸ்டர் நீலகணடன்.

சோர், மிஸ்டர் தசைலோ�னின் உடறகூைோயவு முடிந�-
�ோம். உடமல யோர் நபறறுக்நகோள்வோர்கள் என்று 
தகடகிைோர்கள்?
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துக்கம் நைோத்�மும் ந�ோணமடமய அமடக்க, வைதவ 
ைோடதடன் என்று அடம்பிடித்� வோர்த்ம�கமை வம்போக 
இழுத்துக்நகோணடு வந�துதபோல், "ெோமைக்கு கோமலயில் 
ெோதன வநது மகநயழுத்து தபோடடு வோஙகிக்நகோள்கி-
தைநனன்று நசோல்லுஙகள்" எனக் கூறி ந�ோடர்மப 
துணடித்�ோர். அ�றகுதைல் அவருக்கு அஙகிருக்க பிடிக்க-
வில்மல ஆனோலும் அஙகிருநது நசல்லவும் முடியவில்மல. 
ைணி ஒன்பம�க் கடநதிருக்கும். 'ஐயோ உஙகமை வை 
நசோன்னோர்', வீடடு தவமலயோள் வநது அறிவித்து 
விடடு நசன்ைோர். ஒரு கனத்� ைனநிமலதயோடு உள்தை 
நசன்ைோர் உம்பறகோடன்.

'வோஙக, உடகோருஙகள். இன்மைக்குத்�ோன் நபோறுப்பு 
எடுத்தீர்கள் அ�றகுள்ைோகதவ உஙகள் தைல் ஏகப்படட 
புகோர்கள். அதுசரி, நபோறுப்நபடுத்துக்நகோணட உடதன 
ஒரு ைரியோம�க்கோகவோது என்மன வநது போர்க்க தவணடு-
நைன்று த�ோன்ைவில்மலயோ? விசோைமண அறிக்மகமய 
தூக்கி வீசினீர்கைோதை?, கோவல்துமைக்கு எதிைோன ஒரு 
நபரிய வழக்கில் ைோவடட கோவல் கணகோணிப்போை-
ைோல் �ணடமன நகோடுக்கப்படட ஒரு ஆமைத்�ோன் 
கூடதவ கூடடிக்நகோணடு தபோகிறீர்கைோம், சோமலயில் 
தபோன சிறுவர்கமை பிடித்துக்நகோணடுதபோய கோவல் 
நிமலயத்தில் மவத்துக்நகோணடு நபறதைோமை வைச்நசோ-
ல்லி நைோம்ப தெைம் கோக்க மவக்கிறீர்கைோம். என்ன 
நிமனத்துக்நகோணடு இம� எல்லோம் நசயகிறீர்கள்? 
அந� ஆளுஙகடசி எம்எல்ஏவுமடய ைச்சோனினுமடய 
மபயனும் அதில் உணடோம். எனக்கு பல இடஙகளிலி 
ருநது ஏகப்படட நெருக்கடி. உன்மன ந�ோடர்புநகோள்ை 
முயறசிக்கலோநைன்ைோல் உன் ெம்பர்கூட என்னிடத்தில் 
இல்மல. உன் கூடதவ வந�வமன ந�ோடர்புநகோணடோல் 
அவன் அமழப்மப ஏறகதவயில்மல. அப்படி இைணடு 
தபரும் எஙதக�ோன் தபோனீர்கள்?' எனக் கடுகடுநவன 
நபோரித்துத் �ள்ளினோர் ைோவடட ஆடசியர். இறுதியோக 
ஒருமையில் ஒலித்� அவரின் வோர்த்ம�கள் அதுவமை 
நபோறுமையோக இருந� உம்பறகோடமன உசுப்பிவிடடது. 
தகோபத்தின் உச்சத்தில் தபோய நின்றுநகோணடு;

"என்ன சோர் நசோன்னீர்கள் விசோைமண அறிக்மகமய 
தூக்கி எறிநத�னோ? அது மு�லில் உணமையோன 
விசோைமண அறிக்மக�ோனோ என்று உஙகளுக்குத் 
ந�ரியுைோ? ெடந� நகோமலமய �றநகோமல என்று 
ைோறறி எழுதிக்நகோணடு வந� கோகி�ஙகமைத்�ோன் ெோன் 
தூக்கி வீசிதனன். சோர், ஒரு விஷயத்ம� ைைநதுவிடோ-
தீர்கள் நகோமல நசயயப்படடதும் உஙகமைப்தபோல் 
பணியில் இருந� ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகோரி�ோன். அடுத்து 
என்ன நசோன்னீர்கள் கோவல்துமைக்கு எதிைோன ஒரு 
நபரிய வழக்கில் ைோவடட கோவல் கணகோணிப்போைைோல் 
�ணடமன நகோடுக்கப்படட ஒரு ஆமைத்�ோன் கூடதவ 
கூடடிக்நகோணடு தபோகிதைனோ?. ஆைோம், என்னுடன் 
என் உ�விக்கு யோர் வைதவணடுநைன்று ெோன்�ோன் 
முடிவு நசயதவன். அ�றநகல்லோம் உஙகளுமடய 
அனுைதி எனக்குத் த�மவயில்மல. அடுத்�து என்ன, 
ெோன் சோமலயில் தபோன சிறுவர்கமை பிடித்துக்நகோ-
ணடுதபோய கோவல் நிமலயத்தில் மவத்துக்நகோணடு 
நபறதைோமை வைச்நசோல்லி நைோம்ப தெைம் கோக்க 

மவத்த�னோ? அவர்கள் சோமலயில் சும்ைோ நசன்ை 
சிறுவர்கைோ? இப்தபோது அவர்கள் சிறுவர்கள் ஆகிவி-
டடோர்கைோ?. சரிசரி, உஙகளுமடய எணணுக்கு ஒரு 
வீடிதயோ அனுப்பியிருக்கிதைன் அம� போர்த்துவிடடு 
அவர்கள் சோமலயில் சும்ைோ நசன்ை சிறுவர்கள்�ோனோ 
என்பம� நீஙகதை முடிவு நசயதுநகோள்ளுஙகள். எந� 
அைசியல்வோதிமயயும் கணடு பயப்படதவணடிய அவசியம் 
எனக்கில்மல. ெோன் இஙதக எ�றகோக வநதிருக்கிதைதனோ 
அந� தவமலமய சரியோக நசயய ந�ோடஙகிவிடதடன். 
ெோன் நபோறுப்நபடுத்� பிைகு உஙகமை வநது போர்த்தி-
ருக்க தவணடும், அது ஓன்று�ோன் என்தைல் நீஙகள் 
நசோல்கின்ை குமையோக இருக்க தவணடும். அம�விடடு 
விடடு இம�ப்தபோல் ஒருமையில் தபசுவது ெோகரிக-
நைன்று நீஙகள் நிமனத்தீர்கநைன்ைோல் �யவுநசயது 
உஙகள் எணணத்ம� நகோஞசம் பரிசீலமண நசயயுங 
கள். இன்னும் ஒரு விஷயம், உஙகளுக்கும் எனக்கும் 
ஒதை ஓரு வித்தியோசம்�ோன், அது உஙகளுக்தக ந�ரியும். 
ெோன் கிைம்புவ�றகு முன்னோல் ஒரு விஷயத்ம�க்கூட 
உஙகளுக்கு நசோல்கிதைன். என்னுமடய எணணத்தின் 
ஓடடம் சரியோக இருந�ோல், ெோன் ைனதில் நிமனப்பத� 
ெோமை கோமலக்குள் ெடக்கும். எ�றகும் உஙகளுமடய 
மகப்தபசிமய �மலயமண பக்கத்திதலதய மவத்துக் 
நகோள்ளுஙகள்" என நசோல்லிவிடடு ஒரு சல்யூட 
அடித்�வோதை அஙகிருநது நவளிதயறினோர் உம்பறகோ-
டன். அவர் நவளிதய வந� த�ோைமணயும், அதுவமை 
உள்ளிருநது தகடட கர்ச்சமனயோன வோர்த்ம�களும் 
நவளியில் நின்ை கோவலர்கமை திடுக்கிட மவத்�து. 
என்ன ெடக்கப் தபோகிைத�ோ என்று நிலவும் இருணட 
தைகத்ம� முக்கோடோய தபோடடு நின்ைது!.   

zஉைக்கம் நகோள்ைோ இைமவக் கடந�துணடோ? உம்ப-
றகோடனின் விழிகமைக் தகடடுப்போருஙகள்!; கனவுகளின் 
ந�ோடக்கத்திறகும், கருகும் நெஞசின் ெடுவினிலும் 
அல்தலோலப்படடதுணடோ? சோடசியோய அவதனோடு 
அைர்நதிருந�ோல் ந�ரிநதிருக்கும்!; இைவின் விணமீ-
ன்களும் துக்கம் அனுஷ்டித்து நைழுகுதபோல் கமைநது 
ைணணில் வீழ்வ�ோய இருந�து. ைருவி நின்ை ந�ன்ைல் 
ைரித்துப்தபோயிருக்கும் அவன் சுவோசம் நகோள்வம� 
சறறு �ோைதித்திருந�ோல். ஊதை உைஙகியது ஆனோல் 
ஒருவனின் விழிக்குள் ைடடும் சூரியன் சுழன்ைது. 
திடீநைன ெோறகோலியில் இருநது எழுந�வன் �ன்னுமடய 
மகதபசிமய எடுத்து சில எணகமை அழுத்தினோன்: 

நீலகணடன், இந� தெைத்தில் ந�ோந�ைவு நசயகிதை-
நனன்று நிமனக்கோதீர்கள்.

பைவோயில்மல சோர், என்ன விஷயம் நசோல்லுஙகள்.

கோமலயில் டோக்டர் எத்�மன ைணிக்கு வருவோர் என்று 
எ�ோவது நசோன்னோைோ?

அவருக்கு இன்மைக்கு இைவு பணி�ோனோம், அ�னோல் 
கோமலயில் ஆறு ைணி வமைக்கும் அஙதக�ோன் இரு-
ப்போநைன்று நசோன்னோர்.
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"சரி, அப்படியோனோல் நீஙகள் கோமலயில் சரியோக 
ஐந�மை ைணிக்கு �யோைோக இருஙகள், ெோன் வநது 
உஙகமை கூடடிக்நகோணடு தபோகிதைன்" என 
நசோல்லிவிடடு அமழப்மபத் துணடித்�ோன். நபோழுது 
புலர்ந��ோகதவ இல்மல; கடிகோைமுள்கூட ஓரிடத்திதலதய 
நிமலநகோணடம�ப் தபோலதவ இருந�து. தூக்கத்திறகும், 
துயைத்திறகும் ைத்தியில் கூடமட இழந� குருவிமயப் 
தபோல என்ன நசயவந�ன்று அறியோைோல் அமைக்கு-
ள்தைதய ெடநது நகோணடிருந�ோர் உம்பறகோடன். ஒரு 
வழியோக கடிகோைமுள் ஐநம� ந�ோடடது. சறறு தெைம் 
ைனம� ஒருநிமல படுத்திவிடடு, மிக தவகைோக �யோைோகி 
�ன் கோவலர் உமடமய அணிநது நகோணடோர் உம்ப-
றகோடன். அவவோைோகதவ �னக்கோக அைசு ஒதுக்கிய 
வோகனத்ம� எடுத்துக்நகோணடு நீலகணடமன த�டி 
புைப்படடோர். அஙகு சோ�ோைண உமடயில் �யோைோக 
நின்ை நீலகணடன், ைோவடடக் கோவல் கணகோணிப்போ-
ைர் சீருமடயில் வருவம�ப் போர்த்து சிறிது அதிர்ச்சி 
அமடந�ோர் ஆனோலும் �ன் உமடமயப் பறறி அவர் 
எதுவும் நசோல்லோ��ோல் அவதைோடு வோகனத்தில் ஏறி 
ைருத்துவக் கல்லூரிக்குப் புைப்படடோர். 

சூரியன் உதிப்ப�றகும், நிலோ ைமைவ�றகுைோன நபோழுது 
அது. இருவரும் உடறகூைோயவு நசயயும் கூடத்திறகு 
நவளிதய ைருத்துவருக்கோகக் கோத்துக்நகோணடிருந�ோர் 
கள். நகோஞசதெைத்தில் அந� ைருத்துவரும் அஙகு வநது 
தசர்ந�ோர்.

'வணக்கம் சோர், தெறமைக்தக கோவல் நிமலயத்திலிருநது 
வநது த�மவயோனவறமைநயல்லோம் நசயது முடித்து-
விடடோர்கள். கமடசியோக உடமல நபறறுக்நகோள்ை 
கூடியவரிடமிருநது மகநயழுத்து ைடடும்�ோன் வோஙகணும். 
ஆனோல் நீஙகதை இப்நபோழுது வநதிருக்கிைதும் ஒரு-
வி�த்தில் ெல்லது�ோன்' என நசோல்லிவிடடு, நகோஞசம் 
�யஙகியவோதை 'உஙகமை ஒன்று தகடகடடுைோ?' என 
உம்பறகோடனிடம் தகடடோர் அந� ைருத்துவர்.

பைவோயில்மல, எதுவோக இருந�ோலும் தகளுஙகள்.

சோர், இைநது தபோன இந� ெபர் உஙகளுக்கு என்ன 
உைவு முமை?

அவர் என்னுமடய ெணபர்.

'அப்படியோ! என்னுடன் நகோஞசம் உள்தை வோருஙகள்' 
என உம்பறகோடமன அமழத்துக்நகோணடு உடறகூ 
ைோயவு அமைக்குள் நசன்ைோர். நீலகணடனும் பின்ந�ோ 
டர்நது வருவம�க் கணட அந� ைருத்துவர், 'சோர், ெோன் 
உஙகளிடம் நகோஞசம் �னியோக தபச தவணடும்' 
என உம்பறகோடனிடம் நசோன்ன உடன் நீலகணடன் 
நவளிதய நசல்ல திரும்பினோர். "நகோஞசம் இருஙகம் 
மிஸ்டர் நீலகணடன்" என நசோல்லிவிடடு, "டோக்டர் 
நீஙகள் என்ன நசோல்லதவணடுநைன்று நிமனத்�ோ-
லும் அம� ம�ரியைோக நசோல்லுஙகள். இந� வழக்கின் 
விசோைமண முழுக்க அவர் என்கூடதவ இருப்போர். 
அ�ோனோல் அவமைப் பறறி நீஙகள் தயோசிக்க தவணடோம்" 

என கூறினோர் உம்பறகோடன்.

சோர், ெோன் நசோல்லப் தபோவது மிகமிக சீரியசோன ஒரு 
விஷயம். அ�னோல்�ோன் ைறுபடியும் நசோல்கிதைன் ெோன் 
உஙகளிடம் �னியோக தபசதவணடும்.

டோக்டர், உஙகளுக்கு எந� குழப்பமும் தவணடோம். 
நீஙகள் என்னிடம் நசோல்வதும் அவரிடம் நசோல்வதும் 
ஒன்று�ோன். அவர் வோயிலிருநது ஒரு வோர்த்ம�கூட 
நவளிதய தபோகோது.

'உஙகளுக்கு அவவைவு ெம்பிக்மக இருந�ோல் எனக்கு 
ஓதக�ோன். மு�லில் இவறமை போருஙகள்' என சில 
புமகப்படஙகமை அவரிடத்தில் நகோடுத்�ோர் அந� 
ைருத்துவர். அமவகளில் சில தசைலோ�னின் உடல் 
உடறகூைோயவுக்கு முன்பு த�ோடடோ துமைத்திருந� 
அந� �மலமய பல தகோணஙகளில் எடுக்கப்படடதும், 
அந� ைருத்துவர் விசித்திைைோக உணர்ந� அந� ைறை 
சில பகுதிகமையும் உள்ைடக்கியமவ. அதில் ஒரு 
புமகப்படத்ம� போர்த்�தபோது உம்பறகோடன் அதிர்நது-
தபோனோர். அந� புமகப்படத்தில் அவர் போர்த்�து அவமை 
நிமலகுமலய நசய�து என்று கூட நசோல்லலோம். 
உம்பறகோடன் நின்ை நிமலமயக் கணட நீலகணடன் 
அவரின் மகமய நைதுவோக ந�ோடடோர். சூழ்நிமலமயப் 
புரிந�வைோய, "இம� ெோன் போர்க்கலோைோ?" என அந�ப் 
புமகப்படத்ம� சுடடிக்கோடடி ைருத்துவரிடம் தகடடோர் 
உம்பறகோடன்.

'நீஙகள் இப்படி தகடபீர்கநைன்று எனக்கு ந�ரியும், 
அ�னோல்�ோன் ெோன் தவறு எமையும் அந� அமைக்குள் 
நசல்ல அனுைதிக்கவில்மல. வோருஙகள் உள்தை நசன்று 
போர்க்கலோம்' என ைறநைோரு உள் அமைமயக் கோடடி 
நசோன்னோர் அந� ைருத்துவர். உடதன மூவரும் அந� 
அமைக்குள் நசன்ைனர். அஙகு ஒரு நீணட தைமச 
தபோன்ை ஒன்றின் தைல் அவரின் உடல் முழுவதுைோக 
துணிமய மூடி கிடத்�ப்படடிருந�து. �ன் வோழ்ெோளில் 
பலப்பல நகோடூைைோன சோவுகமையும், சிம�ந� உடல்க-
மையும் போர்த்திருந� உம்பறகோடனுக்கு இந� உடலின் 
தைல் தபோர்த்�ப்படடிருந� துணிமய நீக்க மககள் 
எழும்பவில்மல. சில நெோடிகளுக்குப் பின் நீலகணடதன 
அந�த் துணிமய நைல்ல விலக்கி அவரின் முகத்ம� 
உம்பறகோடனுக்கு கோணபித்�ோர். ஒரு நீணட பத்து வருட 
இமடநவளிக்குப் பிைகு �ன் ெணபனின் முகத்ம�ப் 
போர்த்� உம்பறகோடனுக்கு அவமன அப்படிதய அள்ளி 
உச்சி முகர்நது ைோர்தபோடு அமணக்க தவணடும் தபோலி-
ருந�து ஆனோல் அவர் வகித்� ப�வியும், அணிநதிருந� 
சீருமடயும், எல்லோவறறிறகும் தைதல நபோது இடத்தில் 
எந� கோைணம் நகோணடும் �ன்னுமடய உணர்வுகமை 
நவளிக்கோடடக் கூடோது என்ை அவைது கடடுப்போடும் 
விழிகளில் சிலத்துளி கணணீதைோடு அவமை நின்ை 
இடத்திதலதய நிமல நகோள்ை நசய�து. மீணடும் நீல-
கணடதன உம்பறகோடமன சுயநிமலக்கு நகோணடுவை 
தவணடியிருந�து.                  (ந�ோடரும்)⃣
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உலகம் ஒரு ெோடக தைமட, அதில்  ெோநைல்லோம் ெடிகர்கள் 
என்ைோர் தஷக்ஸ்பியர். இம� யோரும் ைறுக்க முடியோது. 
இன்னும் நசோல்லப் தபோனோல்,  உள் ஒன்மை மவத்து 
புைம் ஒன்மை கோடடி ெடக்கும் அதிபயஙகை ெடிகர்கள் ெோம்! 
இது எல்தலோைோலும் முடியும் அத�தவமை நிேைோன ெோடக 
தைமடயில் ெடிக்க திைமை இருந�ோல் ைடடுதை முடியும். 
அது ஒரு வைம்!  நெய�ல் ைணணிலிருநது அப்படி ெடிப்புத் 
திைமைமய நவளிப்படுத்திய பலர் உணடு. 

ெோடகம் நைல்ல நைல்ல ைமைநது சினிைோ தைோகம் அதி-
கரித்துள்ை இந� கோலத்தில் ெோடக ெடிப்பில் �னக்நகன 
ஒரு முத்திமைமயப் பதித்�த�ோடு, �மிழகத்தின் �மலெகைோம் 
நசன்மனயில் 'நசன்மன திதயடடர் அகோடமி' எனும் 
நபயரில் ெடிப்பு பயிறசி மையத்ம� துவஙகி அ�ன் இயக்குெர் 
நபோறுப்பில் இருநதுநகோணடு ெடிப்மப பலருக்கும் கறபித்து 
வருகிைோர் நே.நைஜின் தைோஸ். இவமை தெர்கோணலுக்கோக 
ந�ோடர்பு நகோணதடன். புன்னமகத்�படிதய ைட ைடதவன 
பதில் �ந�ோர். 

தகள்வி : உஙகமைப்பறறி நீஙகதை நசோல்லுஙகதைன்...

பதில் : என்னுடய நசோந� ஊர் கன்னியோகுைரி ைோவடடம் 
வோணியக்குடி எனும் மீனவக் கிைோைம். அஙதக�ோன் ெோன் 
பிைந�து வைர்ந�து எல்லோதை. அம்ைோ நபயர் புஷ்பைோஜ் 
அப்போ நபயர் ேோணதைோஸ். 65 வயதுவமை கடல் ந�ோழிலுக்கு 
நசன்ைோர்,  இப்தபோது என்தனோடு இருக்கிைோர். ஒரு �ம்பி,  
நபயர் அஷ்வின். எம்.நடக் முடித்துவிடடு ஐ.டி கம்நபனியில் 
தவமல நசயகிைோர். ைோைோ நபயர் பஸ்கோரிஸ். அவர்�ோன் 
என்னுமடய நகரியருக்கோன துவக்கம்ப்புள்ளியும் முழுமு�ல் 
கோைணமும் என்று நசோல்லலோம். இப்தபோது கடியப்படடணம் 
அைசு ைகளிர் தைல்நிமலப்பள்ளியில் உடறகல்வி ஆசிரியைோக 
இருக்கிைோர். ைறைபடி ைோைோவின் குடும்பம். அதுதபோனோல் 
நசோந� ஊரில் விமையோடடு சோர்நதும் , படிப்பு கல்வி 
சோர்நதும் , ஆலயம் சோர்நதும் எணணறை ெணபர்கள் உணடு ! 

தகள்வி : உஙகதைோட பள்ளி பருவத்ம� பறறி நசோல்லுஙக? 
அப்தபோ�ய உஙகளுமடய திைமைகள் எப்படி இருந�து? 

பதில் : 8 ஆவது வகுப்புவமை ெோன் வோணியக்குடி நசயின்ட 
தேம்ஸ் ெடுநிமலப் பள்ளியில் படித்த�ன். அஙதக 8 வமை 
எனக்குத்�ோன் கிைோஸ்ல பஸ்ட ைோர்க். பஸ்கோரிஸ் ைோைோ 
அப்தபோது அஙதக�ோன் உடறகல்வி வோத்தியோைோக  தவமல 
நசய�ோர். தபச்சு, போடடு, ஓவியம், ெடிப்பு என எல்லோ 
தபோடடிகளிலும் பஙதகறதபன் ஒவநவோன்றிலும் ஏ�ோவது 
ஒரு  பரிசும் வோஙகுதவன். கிறிஸ்�வ கிைோைம் ஆன�ோல் 
பள்ளிகமை �ோணடி ஆலயம் சோர்ந� அமைப்புகளிலும் 
பல்தவறு கமலப்தபோடடிகள் இருக்கும். அ�னோல் வருடத்திறகு 
50 �டமவயோவது தைமட ஏறும் வோயப்பு கிமடத்�து. ெோன் 
துவக்கத்தில போலர்சமபயில் இருநத�ன், அதில் ை�த்ம� 
�ோணடி ஒரு சமூகப்போர்மவ எனக்கு கிமடத்�து.  8 ஆம் 
வகுப்புக்குப் பிைகு ஒய.சி.எஸ்- ல் இமணநத�ன். ைோைோ 
ஒயசிஎஸ்- ல இருந�ோஙக,  அத�ைோதிரி ெோஞசில் ெோ�ம் 
கமலக்குழுவிலும் இருந�ோஙக அப்தபோ எனக்கு ைோைோ ைோதிரி 
வைணும்ணு ஆமச பிைந�து. அம� தெோக்கி பயணித்த�ன். 9 
மு�ல் 12 வமை குறும்பமன நசயின்ட இக்தனஷியஸ் தைல்நி-
மலப்பள்ளி. அஙதக தபோனதும் என் வகுப்பு ஆசிரியைோன 
தடவிட சோர் நவளியூர் ைோணவமை லீடைோ மவப்தபோம்ணு 
நசோல்லி என்மன லீடைோக்கினோர். கமல சோர்ந� நபோறுப் 
போைர்கைோன தேோசப் சோர், கலஸ்டின் சோர், ஷீலோ டீச்சர், 
பிதைமி டீச்சர் இவஙக எல்லோரும்  ஊக்கப்படுத்தினோஙக. 
குறிப்போ தேோசப் சோர் ஒயசிஎஸ் நபோறுப்போைைோக இருந 
��ோல ெோனும் ஒயசிஎஸ்- ல முழுமையோ ஈடுபட முடிந�து. 
11 ம் வகுப்பு படிக்கும் தபோது சுஙகோன்கமடயில் ஒயசிஎஸ் 
சோர்பில் 3 ெோள் முகோம் ெடந�து. அது எனக்கு ஒரு புது 
போர்மவமயயும் தெோக்கத்ம�யும் �ந�து, அது�ோன் இனி 
ெோன் என்னவோ ஆகணும் என முடிவு பணண மவத்�து. 
இருந�ோலும் கமலதயோடு,  படிப்பிலும் விமையோடடிலும் 
ஒரு தபோலதவ திைமை மிக்கவனோக இருநத�ன்.  
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தகள்வி : உஙக ைோைோ, ைறறும் பள்ளி ஆசிரியர்கமைத் 
�ோணடி பின் ெோடகளில் கமலகளில் நீஙகள் வைை 
கோைணைோக இருந�வர்கள் யோர் யோர் ? அடுத்� கடடத்துக்கு 
எப்படி தபோனீஙக ?

நிமைய தபமை நசோல்லலோம்... ஒயசிஎஸ் முகோமுக்கு வந� 
வின்ஸ்  அணணோ, தகோவைம் நவனிஸ், தகோடிமுமன ஷீபர்ட 
�ோஸ் தபோன்தைோர் நபரிய இன்ஸ்பிதைஷனோ இருந�ோங 
க! அதுக்கு பிைகு எனக்குள்ை ஒரு நபரிய ைோறைத்ம� 
உருவோக்கிய இைணடு ெணபர்கள் மிடோலத்ம� சோர்ந� தச 
கிப்டன், கடியப்படடணத்ம� சோர்ந� ெசதைன் நபர்னோர்டு 
அணணோ. அத�ைோதிரி போ�ர் கிைோைட,  குறும்பமன நபர்லின் 
அணணன் , மசைன்கோலனி நசல்வைோஜ் அணணன், தேோன்ஸ் 
அணணன் தபோன்தைோர் நைோம்ப ஆ�ைவு �ந�ோஙக .என்னுடய 
கவிம�கமை ைறைவர்களுக்கு நகோணடு தசர்த்�ோர்கள்,  
அத�தெைத்தில் கைரி முைசு குழுமவ சோர்ந� அரிெைசு�ன் 
அவர்களுடய பஙகளிப்பு நைோம்ப நபரியது. அவர் என்மன 
பல்தவறு இடஙகளுக்கு கூடடிச் நசன்ைோர். அத�ைோதிரி போ�ர் 
ேோய, போ�ர் சகோய�ோஸ் , முைசு கமலக் குழுவினுமடய 

ஆனநத் அணணோ, நசல்வி அக்கோ, பிைையம் கமலக்குழுவின் 
ென்ைோைன் , சு�ோ அக்கோ , அத� ைோதிரி போ�ர் பிைவீன், 
ேலோல், வறீம�யோ கோன்ஸ்�நதின் சோர், அப்படி நிமைய 
தபமை நசோல்லலோம் . அதுக்கப்பைம் ஒரு  நபரிய இடத்ம� 
எனக்கு �ந�து ெோஞசில் ெோ�ம். ெோஞசில் ெோ�த்தின் புதூர் 
சகோயைோஜ் அணணோ, இவஙக எல்லோருதை என்மன என்னுடய 
25 வயது வமைக்கும் பல்தவறு �ைத்திறகு அமழத்து நசன்ைோர் 
கள் . ைறைபடி ெோடகத்துமைக்கு தபோனபிைகு என்னுமடய 
தபைோசிரியர்கள் , ெணபர்கள், இயக்குெர்கள் நசோல்லலோம். 
குறிப்போக போணடிச்தசரி பல்கமலகழகத்தின் தபைோ. ைோேோ 
ைவிவர்ைோ , ைஙமக, முருகபூபதி இவர்கள் மூவருமடய பஙக-
ளிப்பும் மிகப்நபரியது.  அதுக்குப் பிைகு ெோதன என்மன 
உரிய வமகயில் நைருதகறறிக் நகோணதடன்.

தகள்வி : ெடிப்பு சோர்நது என்நனன்ன,  எஙதக படித்துள் 
ளிர்கள் ? 

பதில் : ஒரு ெடிகனோக ஒரு ந�ோழில் முமைக்குழுவில் 
என்மன இமணத்துக்நகோணடது தகோடடோர் ைமை ைோவ-
டடத்தினுமடய ெோகர்தகோவில் ெோஞசில் ெோ�த்தில்�ோன். 
அஙதக 5 வருடம் ெோடடிய ெோடகனோக இருநத�ன். அதுக்கு 
பிைகு ெடிப்மப முமையோக கறைது போணடிச்தசரி ைத்திய 
பல்கமல கழகத் தில் எம்.ஏ ெோடகம் இைணடு வருடம் 
படித்த�ன், பிைகு நடல்லியில் உள்ை த�சிய ெோடகப் 
பள்ளி குறித்து அறிநது, அஙதக ெடிப்மப ைடடுதை சிைப்பு 
போடைோக எடுத்து 3 வருடம் படித்த�ன். ைறைபடி லணடன், 
ைோஸ்தகோ , ஆஸ்டிரியோ தபோன்ை ெோடுகளில் குறுகிய கோல 
ெடிப்பு முகோம்களில் பயிறசி நபறதைன்.   ந�ோடர்நது கறறுக் 
நகோணதட�ோன் இருக்கிதைன் 

தகள்வி : அகோடமி துவக்க கோைணம் என்ன ? எப்படி 
மகக்கூடியது ? 

பதில் : 2014 த�சிய ெோடகப்பள்ளி படித்து முடித்து வந�துதை 
ெடிப்பு கறறுக் நகோடுக்க ஆைம்பித்து விடதடன். கோைணம் 
எனக்கு கறறுக் நகோடுப்பதிலும் ெல்ல ஆர்வம் இருந�து. 
நசன்மனயில் உள்ை ெடிப்பு பள்ளிகைோன கூத்துப்படடமை, 
மைணட ஸ்கிரீன் பிலிம் இன்ஸ்டிடியூட, கோர்த்திக் சுப்புைோஜின் 
ஸ்தடோன் நபஞச் , ெோமைய இயக்குெர் �யோரிப்போைரு-
மடய நே. வி மீடியோ டிரீம்ஸ் , அருண நைோழி சோருமடய 
ஸ்�னிஸ்லோவஸ்கி ஆக்டிங ஸ்கூல் , திதயடடர் தலப் என 
அமனத்து ெடிப்பு பயிறசி நிறுவனத்திலும் பயிறசியோைைோகவும், 
ெடிப்பு துமையில்  ஒருஙகிமணப்போைைோகவும் தவமல நசயது 
நகோணதட இருக்கிதைன். அத�தெைம்,  எனக்கு இன்னும் 
நகோஞசம் அதிகைோ நிமனத்�ம� நசயய முடியும் என்கிை 
ெம்பிக்மக பிைந�து. அது ைடடுைல்ல அடுத்� கடடத்துக்கு ெகை 
தவணடிய�ன் அவசியத்ம� உணர்நத�ன். அ�ன்படி�ோன் 
2019 ல் 'நசன்மன திதயடடர் அகோடமி' எனும் நபயரில் 
ெடிப்பு பள்ளி ஆைம்பித்த�ன். ென்ைோக நசல்கிைது. இ�றகு 
முநம�ய 5 வருடத்தில் என்னிடம் பயின்ை ைோணவர்கள் 
என்னுடய பயிறசி குறித்� எணணஙகமை பிைரிடம் பகிர்நது 
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நகோள்வ�ன் அடிப்பமடயில் பலரும் வநது பயிறசியில் 
இமணகிைோர்கள் என்பதில் ைகிழ்ச்சியோகதவ உள்ைது. 

தகள்வி : ெடிப்பு சோர்நது என்நனன்ன படிப்புகள் உள்ைது? 
எஙதக படிப்பது ? �குதிகள் என்ன ? 

பதில் :  ெடிப்பு கறறுக் நகோள்ை நிமைய �ைஙகள் இருக்கிைது. 
இைஙகமல படிப்பு தகைைோவில் சில பல்கமலக் கழகஙகளில் 
உள்ைது. ஆனோல் முதுகமல படிப்பு நபரும்போலும் எல்லோ 
ைோநிலஙகளிலுதை உள்ைது. போணடிச்தசரி ைத்திய பல்க-
மலக்கழகம் , �ஞசோவூர் �மிழ்  பல்கமலக்கழகம் , தபோன்ை 
பல்தவறு பல்கமலக்கழகஙகத்தில் உள்ைது. கூடதவ எம்.பில், 
பிநெச்டி தபோன்ைமவ படிக்கும் வசதியும் பல்கமலக்கழ-
கஙகளில் உள்ைது. அதுதபோக ஒரு வருட ெடிப்பு படிப்பு 
கர்ெோடகோவில் நீனோசோம் , தபோபோலில் தபோபோல் ஸ்கூல் ஆப் 
டிைோைோ , சணடிகரில் திதயடடர் அகோடமி, நபஙகளூரிலும்,  
திரிபுைோவிலும் தெஷனல் ஸ்கூல் ஆப் டிைோைோவின் கிமைகள் 
என பல இருக்கிைது. அது தபோனோல் திமைப்பட கல்லூரி-
கள் உள்ைது. புதன திமைப்பட கல்லூரி , நகோல்கத்�ோவில் 
இருக்கும் எஸ்.ஆர்.எப்.டி. ஏ இஙநகல்லோம் ஓைோணடு அல்லது 
இரு ஆணடு ெடிப்பு படிக்கலோம். ஆனோல் இநதியோவிதலதய 
சினிைோ ெடிப்பு,  ெோடக ெடிப்புக்கு சிைந� பள்ளி என்பது 
புது நடல்லியில் உள்ை த�சிய ெோடக பள்ளி�ோன். இஙதக 
வருடத்திறகு 26 ைோணவர்களுக்கு ைடடுதை பயிறசி நகோடுப் 
போர்கள், இது 3 வருட கல்வி.  இதில் இயக்கம்,  தைமட வடி-
வமைப்பு , ெடிப்பு தபோன்ை மூன்றும் நசோல்லித் �ருவோர்கள். 
இதுதபோக நவளி ெோடடில் சிஙகபூரில் இணடர் கல்ச்சைல் 
திதயடடர் இன்ஸ்டிடியூட, லணடனில் ைோடோ லோம்டோ , 
ஐதைோப்பிய ெோடுகளில் உள்ை பல்கமலகழகஙகள் என 
பல உணடு. இஙநகல்லோம் முக்கியைோக ெோடக ெடிப்பு�ோன் 
நசோல்லித் �ருவோர்கள் . அ�றகு பின் ெோம் ெோடகம் சினிைோ 
அல்லது கல்வி நிறுவனம் என ெைக்கோன துமைமய த�ர்வு 
நசயது இயஙகலோம். ஆனோல் இமவநயல்லோம் உடனடியோக 
தவமல �ைக்கூடியமவ அல்ல!  ஆர்வத்தின் அடிப்பமடயிலும்,  
லடசியத்தின் அடிப்பமடயிலும் சோத்தியப்படக்கூடியமவ. 
�குதிகமைப் நபோறுத்� ைடடில் இைஙகமல படிக்க 12 
ஆம் வகுப்பு  போஸ் ஆகி இருக்க தவணடும் . முதுகமல 
படிக்க ஏ�ோவது ஒரு இைஙகமலயில் 55% ைதிப்நபண 
நபறறிருக்க தவணடும். த�சிய ெோடகப் பள்ளியில் படிக்க 
இைஙகமலதயோடு 6 ந�ோழில் முமை ெோடகஙகளில் பணி 
நசயதிருக்க தவணடும். 

தகள்வி: நீஙக உஙகதைோட அகோடமியில் என்நனன்ன 
நசோல்லி நகோடுக்கிறீர்கள் ? படிப்பில் தசை �குதிகள் என்ன ? 

பதில் : ெோடகத் துமைமய வைர்ப்பது , ெோடக ெடிப்பு பயிலும் 
ைோணவர்கமை வோர்த்ந�டுப்பது தபோன்ைமவதய நசன்மன 
திதயடடர் அகோடமியின் மையதெோக்கம் ! ஆனோல் அம� 
இன்னும் முமையோக நசயயத் துவஙகவில்மல . �றதபோது 
மூன்று அல்லது ெோன்கு ைோ� அைவிலோன குறுகிய கோல  
ெடிப்பு பயிறசி நகோடுக்கிதைோம் . இது ெோடகம் சினிைோ 
ந�ோமலக்கோடசி ந�ோடர்  தபோன்ைமவகளில் இயஙக உ�வும். 

நபரும்போலோதனோர் சினிைோ ெடிப்மப எதிர் தெோக்கிதய 
வருவ�ோல் அவர்களுக்கோக தகைைோ முன் ெடிக்க நசோல்லிக் 
நகோடுப்பம�யும் தசர்த்து,  அமனத்து பயிறசிகமையும் 
பைநதுபடட போர்மவதயோடு திைன் வோயந� பயிறறுனர்கைோல் 
நசோல்லிக் நகோடுக்கிதைோம். இஙதக தசை �குதி எதுவும் 
த�மவயில்மல 15 வயது நிைம்பி இருந�ோதல தபோதுைோனது. 

தகள்வி ::ெடிப்பு கறறுக்நகோள்ை நிமனப்பவர்களுக்கு உஙகைது 
ஆதலோசமனகள் என்நனன்ன ? 

பதில் : மிக முக்கியைோன தகள்வி இது.. மிக குறுகிய எணணத் 
த�ோடு வநதுவிடக்கூடோது. அது மிகப்நபரிய நவறறிமய 
நபறும் சோத்தியக்கூறுக்கு �மடயோகதவ இருக்கும். உ�ோ-
ைணத்திறகு ெடிப்பு கறைதும் ஹீதைோ ஆகலோம்,  நிமைய 
பணம் சம்போதிக்கலோம் என்று நிமனத்�ோல் ஏைோறைதை 
மிஞசும். கோைணம் இஙதக பத்�ோயிைத்தில் ஒருவருக்தக 
வோயப்பு அல்லது நவறறி எனும் கணக்கீடு�ோன் உள்ைது. 
எனதவ ஆர்வம் நைோம்ப முக்கியம் அ�ோவது ெடிப்புத்துமை 
மீ�ோன ஆர்வம் ! அ�றகு பின் த�டல் இருக்க தவணடும் 
அது குறுகிய த�டலோக இருக்கக் கூடோது நீணட நெடிய 
பயணம் அது ! எனதவ குறுகிய கோலத்தில் நபரிய தெோக்கம் 
நகோள்ைக்கூடோது. அடுத்��ோக நுடப அறிமவ வைர்த்துக் 
நகோள்ை தவணடும். அ�ன் மூலம் தவறு யோமையும் பின்பறை 
முயலலோைல் ெைக்கோன போம�மய ெோதை உருவோக்கிக் 
நகோள்ை தவணடும். அ�றகு பல வருடம் ஆகும்.   நைோத்�த் 
தில் நபோறுமையும் ஆர்வமும் த�டலும் இருந�ோல் ைடடுதை 
நவறறி கோண முடியும். அப்தபறபடடவர்கள் �ோைோைைோக 
வைலோம்,  த�மவ நிமையதவ இருக்கிைது. 

தகள்வி : ெோடகம் சினிைோ தபோன்ைவறறில் உஙகள் பஙக-
ளிப்பு பறறி ? 

பதில் : ஆைம்பத்தில் ெோன் நசய�து ந�ரு ெோடகம்,  குறு 
ெோடகம் ைடடும்�ோன். போணடிச்தசரி பல்கமலகழகத்தில் எம்.ஏ 
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தபோன பிைகு�ோன் ந�ோழில்முமை ெோடகத்தில் பஙதகறதைன். 
அஙதக 2 வருடம் அ�றகு பின் நடல்லி த�சிய ெோடக 
பள்ளியில் 3 வருடம் , அது தபோக கல்வி நிறுவனஙகள் 
சோைோது இயக்கஙகளில் குறிப்போக முருகபூபதி, ைஙமக , 
ஸ்ரீஜித், பிைையன் தபோன்தைோதைோடு தசர்த்து போர்த்�ோல் 
கிடடத்�டட 50 ெோடகஙகள் நசயதிருப்தபன். சினிைோமவ 
எடுத்துக் நகோணடோல் �னுஷ் சோர் ஹிநதியில் நசய� 
ைோஞசனோ , அம்ைணி , தபடமட , குைஙகு நபோம்மை, தபோன்ை 
படஙகளில் ெடித்துள்தைன். கள்ைன், வல்லவன் வகுத்��டோ 
தபோன்ைமவ இன்னும் நவளிவைவில்மல தைலும் பல பட 
வோயப்புகள் உள்ைது. அது தபோக நவப் சீரிஸ் நசோல்லலோம் 
. டோப்நலஸ் , தபமிலிநைன்- 2 தபோன்ைமவ கூைலோம் . 
ைறைபடி குறும்படஙகமை நபோறுத்� ைடடில் ஒருவனுக்கு 
ஒருத்தி, வோன் கணதடன் , உள்ைஙமக நெல்லிக்கனி ,  இடம் 
நபோருள் உயிர் , லவவர்ஸ் இன் ந� ஆப்டர் நூண, என 
கடந� 7 வருடஙகைோக ந�ோடர்ச்சியோக நசயது வருகிதைன். 

தகள்வி : நீஙகள் வோஙகிய விருதுகள் போைோடடுகள் குறித்து 
நசோல்லலோைோ ? 

பதில் : விருதுகள் நபருசோ எதுவும் வோஙகவில்மல. இைணடு 
வருடஙகளுக்கு முன் எஙகள் ஊரில் இமைஞர்கள் நகோடுத்� 
விருது உணமையிதலதய ைைக்க முடியோ�து. ைறைபடி 
'நடலதபோன்' குறும்படத்தில் ெடித்�மைக்கோக ஐயோ, இயக்குெர் 
சமுத்திைகனி அவர்கள் மகயோல் வோஙகிய விருது,  திருப்பத் 
தூர் தூய நெஞசம் கல்லூரியில் ெடந� ெோடக விழோவில் 
கிமடத்� 'ெம்பிக்மக ெோடகர் விருது' தபோன்ைமவ ைைக்க 
முடியோ�து. ைறைபடி ெோடகத்துமை,  சினிைோத்துமைமயச் 
சோர்ந�வர்கள்,  தீவிை கமலயில் இருப்தபோர் பலரும்  என் 
நசயல்போடுகள் குறித்து போைோடடுவது ைகிழ்ச்சிமயயும் 
ஊக்கத்ம�யும் �ரும். அதுதபோலதவ  ஆைம்ப கோல இயக்கங 
கமை சோர்ந� பலரும் போைோடடுவது அடுத்�கடட ெகர்வுக்கு 
துமணயோகதவ உள்ைது.

தகள்வி : எந�ைோதிரியோன சினிைோக்கள் ெோடகஙகள் பிடிக்கும்? 
யோருமடய ெடிப்பு பிடிக்கும் ?

பதில் :: அழகியல் சோர்ந� சினிைோக்கள் நைோம்ப பிடிக்கும். 
எளிமையோன அத�தவமை உணர்வு ரீதியோக ெம்மை ந�ோடக் 
கூடிய சினிைோக்கள் பிடிக்கும். அத�தபோல எல்லோவமக ெோட-
கஙகளும் பிடிக்கும் வீதி ெோடகஙகள் , அைசியல் ெோடகஙகள், 
ெவீன ெோடகஙகள் என எல்லோம் பிடிக்கும் . ெடிகர்கர்களில் 
�னிப்படடு நசோல்ல முடியோது,  எல்தலோருமடய ெடிப் 
பிலிருநதும் ெல்ல விஷயஙகமை எடுத்துக் நகோள்தவன்,  
அமவகமை ந�ோழிலிலும் பயன்படுத்தி வருகிதைன். 

தகள்வி : எதிர்கோல இலடசியஙகள் என்நனன்ன ? 

பதில் : ஆயிைக்கணக்கோன அழகோன நிமனவுகதைோடு 
என்னுமடய 25 ஆணடுகோல நீணட பயணத்தின் மூலம் 
ஒரு இடத்ம� வநது தசர்நதிருக்கிதைன். இன்னும் உயை 
உயை தபோக தவணடியிருக்கிைது. ெோடகம் சோர்நது பல்தவறு 
தெோக்கஙகள் இருக்கிைது. கோைணம் ைறை ைோநிலஙகமை 
ஒப்பிடும்தபோது இஙதக மிக குமைவோன ெோடக �யோரிப்பு 
வைர்ச்சி�ோன் உள்ைது. �மிழ் ெோடக கடடமைப்மப சரி 
நசயவது குறித்� பல்தவறு தெோக்கம் உள்ைது. அ�றகோன 
முயறசிகள் எடுத்து வருகிதைன். அது நபரிய பயணம் அம� 
தெோக்கி பலதைோடும் மகதகோர்த்து பயணிப்பத� என் லடசியம். 

உஙகளுமடய லடசியக் கனவு ெனவோக தவணடும். ெம் 
�மிழ் ைணணிலிருநது ெோடகக் கமல சிறுகச் சிறுக அழிநது 
தபோகோைல் இருப்பத�ோடு,  நீஙகள் நிமனப்பது தபோன்ைந�ோரு 
ஏறைத்ம�யும் நபை தவணடும். அ�றகுரிய ஓர் கருவியோக 
நீஙகள் இருந�ோல் உஙகளுக்கு ைடடுைல்ல எஙகள்  அமன-
வருக்குதை நபருமை�ோன் . தெைம் ஒதுக்கி பதில் �ந�மைக்கு 
அன்பும் ென்றியும் ! ⃣
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கடல்..கடல்..

நீ்லம் ்கடலின ்பரறடயொளம்
நீள்்கடல உ்லகின ்பரழகு சின்னம்
மீன்கள் வொழும் உயிர்்க்லம் இது்வ
மீ்னவ இ்னததின உயிர்நி்லம் 
இது்வ...

்கட்லம்மொ என சமொழியில ்பசுகிறொள்
விட்லொமொ அவள் ச�ொலலும் 
்�தியிற்ன?
நி்லததில பயிர் ச�ய்பவன விவ�ொயி
்கடலில மீன பிடிப்பவன இனச்னொரு விவ�ொயி..
பயிர்உ்வின இற்உ்்வ 
மீன உ்வு. ச்தரியுமொ உங்்களுககு?

உப்றபயும் ்கரிப்றபயும் உயிரின 
்கரி�்னதற்தயும்
உள்வொங்கி உயிர் வளர்ககும் 
்கட்லம்மொநொன
ஒவசவொரு நொளும் ஓயொமல 
ஒலிககின்றன
வொழகற்கயின பொடதற்த...
உன ்்களொக ்கொது்கள் சூடொகும்வறர...

சவப்பமயமொ்தல பூமிககு மட்டுமல்ல
எ்னககுந்்தொன...
்தண்்கடல நி்கர்த்த எனற்னத 
்த்ல்கடல ஆககுகிறீர் இது ்தகுமொ?
நொளும் அழுதுருகும் பனிப்பொறற ஒருபுறம்
்மலும் ச்கொட்டிவிடும் பனிமறழ 
மறுபுறம்
அ்க்லக ்கட்லொய் இருந்்த நொன
இப்்பொது உயரக்கட்லொகின்றன..
நீ்லககுமரியொ்க இருந்்த நொன
இப்்பொது நீ�க கிழவியொகின்றன..

நண்டு்களும் சிண்டு்களும் 
வளரும் என மடியில
இப்்பொது துப்பொககித ்்தொட்டொக்களும்
மீ்னவன பி்மும்..
சபட்்ரொல ்கழிவு்களில 
ச�தது மி்தககும் மீன்களும்...
என்ன அநியொயம் ? யொர் ்்கட்பொர் 
இ்தற்கு நியொயம்?..

ஒனறு ச்தரியுமொ? 
எலற்ல்கள் எப்்பொதும் 
நி்லததிற்குண்டு
நொசட்ன சமொழிசய்ன ஊசர்ன உறசவ்ன
எலற்ல்கள் எப்்பொதும் 
நி்லததிற்குண்டு 
்கடலுககு எலற்ல ஏது கூறுங்்கள்?  ்கடலநீறர  கிழிதது 
எலற்லக்்கொடு வறரயும் 
சுண்்க்கட்டி உண்டொ உ்லகில?
நொட்டி்கல தூரம்  எனபச்தல்லொம்  
நொட்க மு்த்லொளியததின திட்டம்்தொ்்ன..
வழறமயொ்ன ச்கொள்ற்க்கள் 
திட்டங்்கள்  மீ்னவனுககு அதுசவொரு 
ஊசிப்்பொ்ன ம�ொலவறட 
மீ்னவ இ்னதற்த மீன வளதற்த 
அழிதது ஒழிககும் ்்கடொ்ன 
்க�ொப்புக்கறட

்கடல பொது்கொப்பு எனறு ச�ொலலி 
ஓடிப்்பொய் சுடுகினற ்்கொறழ்க்ள 
்்களுங்்கள் 
பொடு ்கடல ச்தொழில ச�ய்கினற 
்வட்டுவ மீ்னவ்்ன
நொட்டின பொது்கொப்பிற்கு 
அவ்்ன மு்தல ரொணுவ்ம ! 
  
மீ்னவன உயிர் என்ன உங்்களுககு 
மலிந்்த சபொருளொ
மரவலலிக ்கட்றடயொ?
எந்்த புயல அடித்தொலும் 
்கடலிலச�தது ்கட்றடசய்ன மி்தப்பது 
மீ்னவன பி்ம்்தொ்்ன..

்கண்ட ்கண்ட குப்றப எல்லொம்   
்கண்ட்மனிககு ்கடலில ச்கொட்டி
்கண்டதிட்டு்கசள்லொம் ம்லடொகி ்பொகிறது
நொச்னன்ன குப்றபக கிடங்்கொ?
பொ்தொளச் �ொக்கறடயொ?
ஆற்லக்கழிவு்கறள அள்ளிப் பரு்க 
நொச்னன்ன குடி்கொர மரக்கட்றடயொ?
சநகிழி்களும் ர�ொய்ன பொட்டில்களும் 
இரும்புத து்கள்்கள்  எரியும் ்தொர்்களும் 
ஆழ்கடலில ச்கொட்டுவ்தொல ஆபதது வொரொ்தொ ?..
இற்த அறியொ்த நீ என்ன றபததியமொ?

பசுறம இல்ல வொயுக்களொல சூடொகிப் 
்பொகின்றன
பசும் நி்லததின வொயுக்களொல 
்்கடொகிப் ்பொகின்றன 
றநட்ரஜன அதி்கமொகி ஆததிரம் 
அறடகின்றன 
சமொத்தததில நொ�மொய் ்பொகின்றன
சூததிரம் அறியொ மனி்தொ 
�முததிரம் இல்லொ வொழவு
்நததிரம் இல்லொ உடம்பு..
்கடற்ல ்கொப்பொற்ற உயிர் சூழல 
உருவொககு
உயிர்க ்கொற்றற உருவொக்க
உயிர் நீறர உருவொககு
உப்பின சுறவ உவப்பின சுறவயொககு
இலற்ல்யல வருங்்கொ்லம் 
சவறும் ்கொ்லம் ஆகி விடும் 

வந்து்பொ்ன சு்னொமி்ய   சநஞ்சில 
வடுவொய் இருக்க 
இனச்னொரு சு்னொமிறய 
இந்்த உ்ல்கம் ்தொங்குமொ ?
நொன நடததிய பொடதற்த இதுவறர 
மறந்து ்பொ்னொய் 
இனி்யனும் திருந்து 
இருப்பற்த ்கொப்பொற்று.

- முற்னவர் சபண்ணியம் ச�லவகுமொரி
பொ்டிச்்�ரி



29
கடறகரை ஆக-செப் 2021

கடறகமை இ�ழ் சிைப்பு. இ�ழ் குழுவுக்கு வோழ்த்துகள். இ�ழின் எழுத்துரு(Fonts)க்கள் மீது கவனம் நசலுத்�வும். ென்றி!

- முகமவ முஸ்�போ

ெல்ல �ைைோன நசயதிகமைத் �ோஙகி நவளிவநதுள்ைது கடறகமை ஜூன் ஜூமல இ�ழ்.  இம� அமனவரும் படித்�றி�ல் 
தவணடும். 

- அதசோகோ சுப்பிைைணியன், போணடிச்தசரி 

கடறகமை ஜூன்-ஜூமல இ�ழ் நசறிவோக அமைநதுள்ைது. நெய�ல் சோ�மனயோைர்கள் நபருகி வருவது நெஞசத்ம� நிை-
ம்புகிைது. �ம்பி ஓவியர் கனகைோஜ் கஙகன் மீது இப்தபோ�ோவது அஙகீகோை நவளிச்சம் குவிவம� அறிய ைகிழ்ச்சி. போைோடடுகள்.

- ைோயப்போ. மூத்� பத்திரிமகயோைர் . நசன்மன.

கடறகமை இ�ழ் கணதடன். விளிம்புநிமல ைக்களுக்கோகவும் அவர்கைது தைம்போடடிறகோகவும் நவளிவரும் கடறகமை, இ�ழ் 
உலகிறகு சிைந� முன்னு�ோைணைோக இருக்கிைது. மீனவ ைக்களின் வோழ்வியமல எதிநைோலிப்பத�ோடு ைடடுைல்லோைல், அச்சமூ-
கத்தின் சோ�மனயோைர்கமை சிைந� முமையில் அறிமுகப்படுத்துவது, இமைய �மலமுமையினருக்கு ஊக்கப்படுத்துவ�ோகவும் 
அமைகிைதுசிைந� உள்ைடக்கத்த�ோடு வரும் கடறகமை இ�ழ் ,�மிழுலகில் �னக்கோன �டத்ம�ப் பதிக்கும் என்ை ெம்பிக்மக 
எனக்கிருக்கிைது. வோழ்த்துக்களுடன்,

பவோ சைத்துவன்,  நிறுவனர் -�மலவர், இநதிய சமூக நீதி ஊடக மையம்  நசன்மன.

கடதலோை அமைதி ைறறும் வைர்ச்சி மையத்ம�ப் பறறி 25 கருத்துகமைத் ந�ளிவோக எழுதிய�றகு ென்றிகமை ந�ரிவித்துக்நகோள்கிதைன் 

-  அருள் �நம� எம். ஸ்டீபன்.

கவிஞர் லிதயோன் சசியின் கடப்புைத்து உணவுகள் எனும் கவிம� உணவு முமைமயயும், அ�னோல் ெம் உடலுக்கு விமையும் 
ென்மைகமையும் கூறிய வீ�ம் சிைப்போக உள்ைது. மீனவப்நபணகளும் வோனில் பைக்கிைோர்கள், உயர் கோவல் பணியில் ஈடுப-
டுகிைோர்கள் என்பம� போர்க்கும் தபோது போைதியின் கனவு நைல்ல நைல்ல நையப் படுகிைது என்பம� போர்க்கிதைோம். தகைைோ 
தபோக்குவைத்து அமைச்சைோக ஒரு மீனவ சமு�ோய பிைதிநிதி நபோறுப்தபறறிருக்கிைோர் என்பது தபோறறு�லுக்குரியது. தூரிமக 
சித்�ன் கஙகன் அவர்கள் முன்னோள் மு�லமைச்சர் எம்ஜிஆர் அவர்களின் போைோடடு�மலயும் நவகுைதியும் நபறறுள்ைோர் 
என்பது இன்னும் சிைப்பு. குறும்பமன சி. நபர்லின் அவர்களின் ைணடோம் அமலயும் நபலைோ அடிச்சுது என்ை கவிம� ைக்களின் 
ஓலத்ம�யும் அைசின் அலடசியத்ம�யும் படம் தபோடடு கோடடியிருக்கிைது. 

- நச. புஷ்பைோஜ் , நசன்மன 

மிக அருமையோக அழகு �மிழில் என்மன ெம் மீனவச் நசோந�ஙகளுக்கு. அறிமுகம் நசயதுள்ளீர்கள். இது எனக்குக் கிமடத்� 
தபறு அல்ல. என் இனத்திறகு கிமடத்� தபறு என்பத� என் பணிவோன கருத்து. உஙகள் பணி சிைக்க வோழ்த்துக்கள். ென்றி. 

- ஓவியர் கஙகன், கன்னியோகுைரி 

மில்லட தபோபின் எழுதிய கடடுப்போடுமடப்தபோம் கவிம� அருமையோக இருந�து. ஒவநவோரு வரிகளும் ெம்பிக்மகயூடடின.

- லூர்துதைரி, ைோைெோ�புைம். 

சூமை மீன் ஊறுகோய பயனுள்ை பகுதியோக இருநத்து.  இதுதபோல் நெய�ல் ைணம் கைழும் சமையல் குறிப்புகமை ந�ோடர்நது 
�ோருஙகள்.

- ரியோ,  தூத்துக்குடி 

நன்றி...! 
 இ�ழுக்கு 1000 ரூ ென்நகோமட வழஙகிய நபோழிக்கமை ெணபருக்கு ென்றி!
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"அனுபவஙகமை �ோணடிய கறபமனகளின் கலியுலகதை 
இந� கோ�ல் வரிகள்" என்கிை மைய கருத்ம� முன்மவத்து 
"ஆவல்" என்கிை சிறு ெோவமல கவிம�யோக நசதுக்கியுள் 
ைோர் புதுமுக எழுத்�ோைர் சுதைசு குைோர். கோ�ல், திருைணம் 
ைறறும் குழநம� பிைப்பு ஆகியவற தைோடு கவிம� நிமைவு 
நபறுகிைது. எத்�மனதயோ கோ�ல் திமைப்படஙகள் நவளிவந 
�ோலும் சில கோ�ல் கம�கள் ைக்கள் ைனதில் நீஙகோ இடம் 
நபறறுவிடும். அவவமகயில் ஆவமல பமடத்துள்ைோர். 

நபரியவிமை மீனவ கிைோைத்திலிருநது சுதைசு குைோரின் 
கவிம�ப் பமடப்பு மு�ல் கனியோக வலம் வருவது நபருமை-
க்குரிய விடயைோகும். நூலோசிரியமை அவருமடய வீடடில் 
சநதித்து ஆவமல வோஙகிச் நசன்தைன். அப்நபோழுது, 
"எனக்குத் ந�ரிந�துவமை நீஙகள்�ோன் இந� ஊரில் மு�ல் 
எழுத்�ோைர்" என்தைன். அ�றகு அவர், "எனக்கு முன்போக 
எஙகள் ஊரில் ஒரு எழுத்�ோைர் இருக்கிைோர்" என்ைோர். அவர் 
நபயர் எல். எப்தைன். அவர், உயர்நிமல கூடு�ல் உ�வித் 
�மலமையோசிரியைோக இைோைன்புதூர் கோர்ைல் பள்ளியில் 
பணியோறறி பணி நிமைவு நபறைவர்.'ைனம் நகோத்திப் 
பைமவ' ைறறும்'ைோதுமை முத்துக்கள்' ஆகிய பமடப்புகமை 
நவளிக்நகோணடு வந�வர். அவர், பிைந� ஊர் புதூர்த்துமை 
மீனவர் கிைோைம் என்பம� பலர் அறிநதிருக்க வோயப்பில்மல. 

இருப்பினும், "உஙகளின் வோழ்க்மகயுடன் என் பமடப்புகமை 
ஒப்பிடடு போர்க்மகயில் உஙகள் உள்ைம் நெகிழுநைன 
ஆவமல புைடடும்தபோத� உணர்நது நகோள்வீர்கள்" என 
கவிஞர் சுதைசு குைோர் முன்மவக்கும் கருத்�ோனது அவருமடய 
கவிம�மீது அவர் நகோணடிருக்கும் ஆழைோன ெம்பிக்மகமய 
நவளிப்படுத்துகிைது. அ�றகு ஏறைோறதபோல் அவரின் எழுத்தும் 
தபோக்கும் அழகுபட ந�ோனிக்கிைது. 

"தெறறு புயல்; இன்று நவயில். புரிநதுநகோள்ை முடியோ�து 

கோலநிமலமய ைடடுைல்ல, என் கோ�லிமயயும்�ோன்" என்று 
ந�ோடஙகும் கவிஞர் சுதைசின் கவி வரிகள் கவித்துவம் 
மிகுந�மவ. பூ பூப்ப�றகும், கோய கோயப்ப�றகும் கோலம் 
உணடு. அதுதபோல், கவிம�கள் பிைப்ப�றகும் கோலம் உணடு. 
நபோதுவோக, கோ�ல் பலமை கவிஞைோக ைோறறியிருக்கிைது. 
அ�னோல்�ோன் அவர் எழுதுகிைோர், "என் அருகில் உன்குைல் 
ஒலிக்கும் தபோந�ல்லோம் கவிம�கைோகிைது." ஆ�ோம்கூட 
ஏவோதைோடு மகதகோர்த்�தபோது கவிம� வடித்�ோன். "இவள் 
என் எலும்பின் எலும்புைோகவும் சம�யின் சம�யுைோகவும் 
இருக்கிைோள்." கோ�மல ைசிக்கவும் ருசிக்கவும் ந�ரிந�வர்களின் 
சிந�மனயில் கவிம�கள் கலகநலன புலபுநலன பிைக்கி-
ைது. இம�தய கவிஞர் இன்னும் அழுத்�ைோக நசோல்கிைோர், 
"தயோசித்�ோல்கூட வைோ� கவிம�கள் உன்முகம் கணடோல் 
அருவியோய ஆர்ப்பரிக்கும்."

�ன்மன இழநது �விக்கும் கோலஙகள் ஒவநவோருவருக்கும் 
உணடு. அது ைனம� பறிநகோடுத்� கோ�ல் கோவியஙகள். 
ஒவநவோரு உயிருக்குள்ளும் கோ�ல் பூக்கிைது. அம�தய 
கவிஞர், "புன்னமக �விழும் இ�ழ். ைனம� வருடும் கணகள். 
அம்புடடு அழகும் என் வோலிபத்ம�தய அவள் வசைோக்கியது" 
என்கிைோர். இவவோைோக, அவமைத் �விை தவறு எ�ன்மீதும் 
ெோடடத்ம�த் �ைோ� வோலிபப் பருவம் என்பது தகோைோறு 
அல்ல; அனுபவம். அந� அனுபவதை ஆத்ைோவின் ைோகம். 

கீதழ விழுந�ோலும் மீமசயில் ைண ஒடடவில்மல என்கிை 
திமிர் தபச்சு மீனவனின் பிைப்தபோடு ஒடடிப் பிைந�த�ோ 
என்னதவோ அந� திமிமையும் கோ�ல் விழுஙகி விடுகிைது. 
அ�மனக் கவிஞரின் வரிகளில் கோணமுடிகிைது. "மீனவமனதய 
உன் வமலயில் விழ மவத்�ோய. மீனவனோன தபோதும் 
எழ ைறுக்கிதைன். ஏநனனில் விழுந�து ெோன் கோத்தி 
ருந� வமலயிதலதய." கோ�ல்முன்தன ஆணும் நபணணும் 
அடிமை�ோன். இருப்பினும், கவிஞரின் தீர்க்கைோன வோர்த்ம�-
கள் இைசிக்கத் தூணடுகிைது.

ஒரு கோ�லிக்கு எப்படிப்படட கடி�த்ம� எழுதினோல், அது 
அவமை �ன்பக்கம் ஈர்க்கும் என்பம� கவிஞர் உணர்நத� 
மவத்திருக்கிைோர். கோ�லிமய திருைணத்திறகுப் பின்பும் 
கோ�லியோகப் போர்க்கத் �வறுவ�ோல் பல கோ�ல்கள் உதிர்ந 
துதபோய விடுகின்ைன. அ�னோல்�ோன் கவிஞர் அழகோகச் 
நசோல்கிைோர்: "கறபமனகமை அழகோக்கும் கவிஞன் ெோன். 
உன் கனவுகமை அழகோக்கும் கோ�லனும் ெோன். ைணநதுநகோள்! 
என்றுதை உடனிருப்தபன்." ைமனவியின் கனவுகளுக்கு 
உயிர் நகோடுப்தபோர் மிகச் சிலதை. ைமனவியின் எணணங 
கமை நசவி நகோடுத்து  தகடதபோரும் மிகச் சிலதை. ெோதனோ 
கவிஞன். என் எழுத்த�ோ உன் கனவுகமை இைசமனதயோடு 
நசதுக்கிக்நகோணதட இருக்கும். ஆகதவ, என்மன ைணநது-
நகோள் என கோ�ல் தூது விடுகிைோர்.   

ஏ�ோவது ஒரு நபண எனக்கு வோழ்க்மகத் துமணயோக 
அமைந�ோதல தபோதுநைன நிமனத்திருந�ோல் என்தைோ 
அவதைோடு கோ�மல நகோணடோடியிருப்தபன். இவள்�ோன் 

நூல் விமர்ெனம...நூல் விமர்ெனம...
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தவணடுநைன எந�ன் உள்ைம் பிடிவோ�ம் நகோள்வ�ோல் 
கோ�லர் தினம் எனக்கு �ள்ளிப்தபோகிைது என்கிை ஆ�ங 
கத்ம�, "ஒரு நபோணணு இருந�ோ தபோதும்னு நிமனத்தி-
ருந�ோல் என்தைோ கோ�லர் தினம் நகோணடோடியிருப்தபன். 
ஆனோல், நீ�ோன் தவணடுநைன விரும்பிதனன். இன்றுவமை 
�விக்கிதைன்" என்கிைோர். பின்பு, தவ�மனயின் விைக்திக்கு 
நசன்ை கவிஞர் இவவோைோகப் புலம்புகிைோர்: "உன் பின்னோல் 
அமலநது அமலநது த�யவது கோலணிகள் ைடடுைல்ல; என் 
த�கமும்�ோன். நகோஞசம் திரும்பித்�ோன் போதைன்!" ஏக்கமும் 
�விப்பும் அவனின் ைனம� ைணைோக்கிச் நசல்கிைது.

கோ�ல் மககூடவில்மல என்ைோலும் கோ�லனின் எணணம் 
கோ�லிதயோடு பயணப்படதட நசல்கிைது. "உன்மன ெோன் 
கோ�லிக்கிதைன்" என்பம� ஏத�ோ ஒருவமகயில் உணர்த்திதய 
நகோல்கிைது. "உனக்கோனவர்களுடன் அைவைோவி உன்மன 
என�ோக்குதவன். என்மன புரிந� உன்னவர்கள் ெம் கோ�மலயும் 
புரிவர்" என பிடிவோ�ம் நகோள்கிைது என்கிைோர். ஒரு கோ�ல் 
பநம� �ணணீரில் எவவைவு கோலம்�ோன் அமுக்கி மவக்க 
முடியும்? ஏ�ோவது ஒருெோள் அப்பநது ஏத�ோ ஒருவமக-
யில் பீறிடடுக்நகோணடு நவளிதயறிவிடத்�ோன் தபோகிைது. 
ஏநனனில், ைனதைோ ஓரிடத்தில் நிைந�ைைோக இருப்பு 
நகோள்வதில்மல. அதுவும் கோ�ல் விடயத்தில் வோயப்தப 
இல்மல. அது, அவமை தெோக்கி அமலபோயகிைது. அம�தய 
கவிஞர் தகள்விக் கமணயோக எழுப்புகிைோர். "தெசிக்கப் பலர் 
இருநதும் தெசிக்கோ� ஒருவருக்கோகத்�ோன் ைனம் ஏஙகும். 
இது�ோன் கோ�லின் அடிப்பமட விதிதயோ? என்னதைோ? 
என்மன இப்படி வோடடி வம�க்கிைது."

கோ�லின் வலி, உடலில் போயச்சப்படும் மின்சோை அதிர்மவப் 
தபோன்ைது. அது உடமல அமசவுக்கு உடபடுத்தினோலும் 
அ�ன் வலிதயோ ஒரு குறிப்பிடட கோலம் வமை நீடிக்க-
த்�ோன் நசயகிைது. "அவமைக் கோணைோல் கணகள் �வித்துப் 
தபோயவிடும். பின், ைறுெோள் வமை அது �விர்க்க முடியோ� 
தசோகைோயிடும்." ஆம்! எத்�மன உைவுகள் இருந�ோலும் 
கோ�மலப்தபோல் ஒரு உைவு உருவோகப் தபோவதில்மல. அது, 
உணர்தவோடும் உயிதைோடும் ஒன்றிதபோயவிடுகிைது. கோ�ல் 
அமலகள், கோலம் முழுவதும் ைனதில் அமசவோடிக்நகோணதட 
இருக்கும். அ�ன், "பிரிவுகள்கூட பிரிவ�றகல்ல; நிமனவுகமை 
அமச தபோடுவ�றதக" என்கிை �த்துவத்ம� மையைோகக் 
நகோணட�ோகும்.

யோருமடய கோ�லியும் அவவைவு நபரிய அழகு என்று 
நசோல்வதிறகில்மல. எனினும், ஒவநவோரு கோ�லனுக்கும் 
அவனுமடய கோ�லி அழகு த�வம��ோன்.  ஒருவர் கணணுக்கு 
அழகோகத் ந�ரிபவள் இன்நனோருபவர் போர்மவக்கு அழகு 
குமைவோகத் ந�ரியலோம். ஆயினும் வமலக்குள் ைோடடிய 
மீமனப்தபோன்று கோ�லிக்குள் கோ�லன் சிக்கிக் நகோள்கிைோன். 
"அவள் அழகியல்ல. அவமைவிட அழகிமயத்த�ட ெோனும் 
அழகனல்ல. இருநதும், அழகோன�ோய அமைந�து கோ�ல்" 
என்கிைோர் கவிஞர். உடல் அழமகவிட கோ�ல் இன்பம் 
அழகோனது. அந� கோந�ம் இந� இரும்புத்துணமட ஈர்த்துக் 

நகோணடது என்பது கோ�லும் கோைமும் கலந� அன்பின் 
திருவிமையோடல். 

கணகைோல் பயணிக்கும் கோ�ல் ஒருெோள் அவர்களுக்கு 
மககூடியது. அவர்களின் கோ�ல் பயணம் சுறறுலோ �லஙகமை 
தெோக்கி ெமடபயின்ைது. அம�தய கவிஞர், "கோ�ல் ெோடகள் 
நசல்ல, நபோறுப்போன கோ�லர்கைோக �ஙகமை ைோறறிக் 
நகோணதடோம்" என்கிைோர். தைலும், "நிலவு த�யந�ோலும் மீணடும் 
�ன்மன உருவோக்கும். அதுதபோலத்�ோன் ெம் வோழ்க்மகயும் 
உருவோக்க தவணடும்" என்று தீர்ைோனித்த�ோம் என்கிைோர். 
வோழ்க்மகயில் கடினஙகளும் இழப்புகளும் ஏறபடுவது இயல்பு 
என்ப�மன புரிநதுநகோணட கோ�லர்களின் வோழ்க்மகயில் 
வோய�கைோறுகளும் மககலப்புகளும் இைமைக்கோல சுமவக-
ைோகதவ ைோறிவிடுகிைது. அ�னோல்�ோன் கோ�லன், "அவமை 
ென்ைோகப் போர்த்துக்நகோள்ை தவணடுநைன ைனம் துடித்�து" 
என்கிை உள்ைோர்த்�த்ம� நவளிப்படுத்துகிைோர்.  

நபணமணயும் ஆமணயும் நெருக்கப்படுத்தும் குணம் 
வோசமனப் பூக்களுக்கு உணடு. அதிலும் குறிப்போக நபணகள் 
சூடும் ைல்லிமகப் பூக்களுக்கு உணடு. "கோ�லும் கோைமும் 
கணகளில் ைோறிைோறி நசல்கிைது, �மலயில் அவள் ஏநதிய 
ைல்லிமகப் பூவோல்" என்கிை நசோறநைோடரில் ைல்லிமகயின் 
வோசமனமய கவிஞர் ைனதில் ைணக்க விடுகிைோர். இன்று 
எனக்கு ைல்லிக்மகப்பூ வஙகி வோ என ஆணிடம் நபண 
கடடமை இடுகிைதபோது அவர்களுக்குள் ைல்லிமகப்பூவின் 
வோசம் அன்று முழுவதும் ைணக்கும். இருப்பினும், கோைத்தின் 
சூத்திைஙகமை பகிர்நது நகோள்வதில்�ோன் சிக்கல் எழுகிைது. 
திருவள்ளுவனின் கோைத்துப்போல் அதிகோைம் இன்னும் கல்லூ-
ரியில் இடம்நபைவில்மல என்கிை குமைபோடு பலரிடம் 
இருக்கத்�ோன் நசயகிைது. "கடடுக்கடஙகோ� ஆமசகமை அவள் 
கோதில் நசோல்ல ஒரு பயம் என்ைோலும், அவள் என்னவள் 
என்ை அஙகிகோைத்�ோல் ைடிமீது �மல சோயத்த�ன். புரிநது-
நகோணடோள்." என்கிைோர் கவிஞர் சுதைசு குைோர்.

கோ�ல், மிருகக் குணமுள்ைவர்கமை ைனி�ர்கைோக ைோறறி-
விடுவதுணடு. கோ�லிக்கோக தீய நசயல்கமை விடடுவிடுகிை 
கோ�லர்களும் உணடு. அ�னோதல கவிஞர் இவவோைோக எழு-
துகிைோர்: "அவைது அைவமணப்பு இருப்ப�ோதல ைனி�னோய 
உணர்கிதைன்." ஏநனனில், அவளின் வோர்த்ம�களுக்கு 
கடடுப்படடு அவன் ெடக்கத் துவஙகுகிைோன். அவளுமடய 
வோர்த்ம�யில்�ோன் அவன் வோழ்க்மக இருப்ப�ோக உணர்கி-
ைோன். அவளுமடய ஒவநவோரு அமசமவயும் �ன்னுமடய 
அமசவோகக் கருதுகிைோன். அவனின் ைன ைகிழ்ச்சி, அவளின் 
அமசவில்�ோன் ெடனம் ஆடுகிைது. 

ைனி�னின் வியர்மவ ைணமணத் ந�ோடும் தபோந�ல்லோம் 
ைணணும் நபோன்னோகும் என்பதுதபோல் கோ�ல் நகோணட-
வனின் வோழ்க்மக அர்த்�ம் உமடய�ோக ைோறிவிடுகிைது. 
"அன்று ஒரு விடயம் ைடடும் எனக்குப் புரிந�து. வைணட 
நிலத்தில் இருக்கும் புல்கூட பசுமையோகத்�ோன் கோடசியளி-
க்கும் நபணணின் போர்மவபடடோல்" என்கிைோர் கவிஞர். 
ஆணின் நவறறிக்கு பின்னோல் நபண இருப்போள் என்ப�றகு, 
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"விரும்பிய வோழ்க்மகமய ெம் விருப்பப்படி நிகழ்த்துவது 
மிகவும் அரி�ோனது. ஆனோல், அது அவைோல் சுலபைோனது" 
என்கிைதபோது கோ�லின் உச்சம் நையைைக்கச் நசயகிைது. 

கோ�ல் இல்மலநயனில் வோழ்க்மக சோ�தல. அம�தய, 
"நபறநைடுக்க ஒருத்தி இல்மல என்ைோல் புதுப்பிைப்பு ஏது? 
கடடி அமணக்க அல்லது கடடிப்புைை ஒருத்தி இல்மல 
என்ைோல் கோ�லும் கோைமும் ஏது?" என்கிை கோ�லின் 
சூத்திைத்ம� முன்மவக்கிைோர். "அவளின் அழகில் நசோக்கிப் 
தபோகிைது கணகள். உமடயறை சிறு இமடயின்மீது விழும் 
ஓைப் போர்மவகூட ஆயிைம் கவி போடும்' என்கிைோர். தைலும், 
"அவளின் இ�ழ்களுக்கும் எனக்கும் நபோதுவோன ஒரு உைவு 
உணடு. அவளின் இ�ழ் ெோநனழுதும் கோகி�ம். என் இ�ழ் 
அதிநலழுதும் எழுதுதகோல்" என்கிைோர். கோ�ல் முத்�மின்றி 
கோ�ல் கவிம� பமடப்பது கடினைோன கோரியம்�ோன். "அவர், 
�ைது வோயின் முத்�ஙகைோல் என்மன உமையிடுவோைோக! 
உைது கோ�ல், திைோடமச இைசத்ம�ப் போர்க்கிலும் இனிமை 
மிகுந�து!" என்கிைது உன்ன�ப்போடடு.

திைோடமச இைசம் அருந� அருந�த்�ோன் உடலில் தபோம� 
ஏறும். கோ�லிமய ைசிக்க ைசிக்கத்�ோன் கோ�ல் சுமவ ஏறும். 
அம�தய கவிஞர் "உலகதை மகக்குள் இருந�ோலும் அருகில் 
நீ இல்மல என்ைோல் அமனத்தும் நவறுமை�ோன்" என்கிைோர். 
இ�னோல்�ோன் கோ�ல் வோழ்க்மக சுமவபடுகிைது. கோ�ல் 
நகோள்ைோ�வர் வோழ்க்மக சிறுமைபடுகிைது. 

கோ�லர்கள் இமணயும் கல்யோண த�தியும் குறிக்கப்படடது. 
நபறதைோர்களும் திருைணத்திறகு பச்மசக்நகோடி கோடடி-
விடடனர். திருைணத்திறகோன ஏறபோடுகள் விமைவோக 
ஏறபடோயின. ஆமட அணிகலன்களும் த�ர்நந�டுக்கப்படடு 
திருைண தவமலகளும் சரிபோதி முடிநதுவிடடன. விடிந�ோல் 
திருைணம் என்கிை நிமலயில், "�ோலி கடடிவிடடு உன்மன 
ைமனவி என்று அமழப்பம�விட இந� இைவில் ைமனவி 
என்று அமழப்பது என்மன நையசிலிர்க்க மவக்கிைது" 
என்கிை நசோல்லோடல் �ோலி என்கிை அடிமைச் சஙகிலிமய 
கடப்போமை நகோணடு �கர்க்கோைல் கடநத� பயணிக்கிைது. 
"�ோலி கடடும் தவமையும் மககூடியது" என்கிை கவிஞரின் 
வரிகள் இழிபோம�யில் வடடமிடடு கிடக்கிைது. 

"ஒருெோள் ைடடும் ைஙமகயர் தினம் என்ைோல் அம� என் 
ைன�ோல்கூட ஏறக இயலவில்மல. வருடம் முழுவதும் உன் 
ெோைோனோலும் அம�யும் ைோர்�டடி வைதவறக கோத்திருக்கி-
தைன்" எனக் கூறும் கவிஞர், "மு�ல்முமை �மலகுனிநது 
என் மகயினோல் �ோலிமய கழுத்தில் சூடிக் நகோள்கிைோள்" 
என்கிைதபோது இன்னும் அவள் எத்�மன முமை அவனிடம் 
�மலகுனிய தவணடுதைோ என்கிை கருத்து�ோன் முன்எழுகி-
ைது. கோ�லனுக்கும் கோ�லிக்கும் இமடயில் சைத்துவ உரிமை 
கழநது கிடப்பம�க் கோணகிதைன். கவிம�யில் புைடசிகளும் 
ைோறைஙகளும் இல்மல; புதிய சமூகச் சிந�மனகளும் இல்மல 
என்பது ஒரு குமையோகதவ ந�ன்படுகிைது.

மு�ல் இைவுக்கோன தெைம் கனிந�து. "என்மீது சுறறியபடி 
அருகில் சுழன்று நசல்லச்நசல்ல விைக்மகயும் அமணத்து-
விடடோள். அவளிடமிருநது அவிழும் தசமலயின் அழமக 
இைவில் கணடதும் ஒரு சுகம்�ோன். அ�மன வர்ணிக்க 
என்னிடம் வோர்த்ம�கதை இல்லோைல் தபோனது�ோன் 
எ�ோர்த்�ம். பிைமிப்பும் ப�டடமுைோய அவளிருக்க, �விப்பும் 
�ோகமுைோய ெோன் இருநத�ன்" எனத் துவஙகி, "தச�மில்லோ 
பனிப்தபோரும் ஒரு முடிவுக்கு வந�து" என மு�ல் இைவு 
கோடசிகமை முடிவுக்குக் நகோணடுவருகிைோர். 

"நவயில்படோ� அவள் தைனியிமன நவளிச்சம் ஏநதி 
போர்க்கும்தபோது வந� வியர்மவகூட எனக்கு வோசைோகத்�ோன் 
இருந�து", "அந� இைவில் கருஙகூந�ல் ைடடுதை அவள் 
ஆமடயோனது", "அவமை ைசித்து அமணத்� இைவுகைோல் 
உடலும் கமைப்போனது. ஒருசில ெோடகள் இருவரும் கடடோய 
ஓயமவ விரும்பிதனோம்", "ஓயநவடுக்க தவணடுநைன்ைோல் 
வர்ணிப்பம� முறறிலும் �மட நசயய தவணடும்" தபோன்ை 
சுதைசு குைோரின் ஆவல் வரிகள் அமனத்தும் கோ�ல் இைசமன 
நசோடடச்நசோடட வழிநத�ோடுவம�க் கோணலோம். 

"ெம் குழநம� என் வயிறறில் உருவோக ந�ோடஙகிவிடடது" 
என கோ�ல் கம�மய ெகர்த்தும் கவிஞர் சுதைசு குைோர், 
இதுதபோன்ை ைகிழ்ச்சியோன �ருணஙகமை நவளிெோடடில் 
பணிபுரியும் கணவன்ைோர்கள் இழநது விடுகிைோர்கள் என்கிை 
ஆ�ஙகத்ம� முன்மவக்கிைோர். "வருைோனம் சிறி�ோயினும் 
நசோந� ஊரில் குடும்பஙகளுடன் இருந�ோல் வோழ்க்மக �ைம் 
நபரி�ோக இருக்குநைன பிைகு�ோன் வோழ்க்மக புரிநதுநகோ-
ள்ை மவக்கிைது" என வோழ்க்மகப் போடம் ெடத்துகிைோர். 
இதில் துைவிகளும் விதிவிலக்கல்ல. அவர்களின் ஆசிகளும் 
வோழ்த்துகளும் கோ�லின்றி கழன்தை கிடப்பம�க் கோணகிதைன். 

"கலப்படைறை கோ�ல் ெம் வோழ்வில் நீரூறைோய அமையடடும். 
கோலத்தின் ெகர்வோல் ெம் கோ�ல் கோவியைோகிட வோழ்நது 
கோடடுதவோம்" என'கோலநைல்லோம் கோ�ல் வோழ்க!' என்கிை 
வோர்த்ம�க்கு உயிரூடடி, "என் ைகள் மு�ல்முமை கண விழித்து 
என்மனயும் இந� உலகத்ம�யும் போர்த்�ோள்" என ஆவமல 
நிமைவுக்கு நகோணடு வருகிைோர்  கவிஞர் சுதைசு குைோர். 

கோ�மல வர்ணிப்ப�றகு ஒரு கமல தவணடும். அக்கமல 
கவிஞர் சுதைசு குைோரிடம் நிமையதவ உள்ைது. இது, அவரின் 
மு�ல் பமடப்பு என்ைோலும் அவருமடய கவிம� வரிகள் 
ஒவநவோன்றும் ைனம�க் கிள்ளுகிைது. அவர் வடித்திருக்கிை 
கோ�ல் வரிகமை வோசிப்தபோர் ைனம� நிச்சயைோக ஆவல் 
நகோள்ளும். ெல்லந�ோரு கோ�ல் போனத்ம� அருநதிய நிமைமவ 
ஆவல் �ருகிைது. நீஙகளும் ஆவமல அருநதிப் போருஙகள். 
இருப்பினும், சமூகத்தில் நிமைநது கிடக்கிை ஏறைத்�ோழ்வு-
கமை கவிம� வோயிலோக அகறை தவணடும் என்கிை சீரிய 
எணணத்த�ோடு கோ�லோனது புைடசி நசய�ோல் கவிஞர் 
சுதைசு குைோர் இன்னும் தபசப்படுவோர். ⃣

- திருத்�மிழ்த்த�வனோர்
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்�்லொளி...
வள்ளதது்ல ச்தொழிலு ச�ய்ய
அஞ்சு நொட்டிக்கலலு
தூரந்்தொன ்பொவணுமொ்ம
அஞ்சு நொட்டி்கலலு்ல
ஒரு மச்�மும் இலற்ல்ய
சவறுங்்கடலு்ல மண்ச்ண்ச்ய -
ச�்லவழிச்சிட்டு
ற்கநீட்டம் ்கடத்்தொட
்கரயவந்து அறடயவொ?!
மட்டும் தூண்றடயும்
நீவொடு வலுவு்ல 
அஞ்சு ்கடலறமலுககு அந்்தொண்ட ்பொவுட்டொ
்்தொககும் ்தடி்யொட
்நவியும் ்கடப்பறடயும் ்கஸடம்சும்
வந்து நிககுவொ்னொம்
ச்கொள்ளொமொ ்க்த...

்கட்ல பிளொட்டு பிரிச்சு
கூண்டு்கட்டி மீனபுடுச்�
பன்னொட்டு சமொ்த்லொளிய நம்ம ்கடலு்ல
ச்கொண்டுவரப்்பொறொவொம்
ச்கொள்ளொமொ ்க்த...

சபலஜியம் �ொமியொரு
ஜி்்லவுக்க ச்தொழில நுட்பதது்ல
ச�ஞ்சுவச்� றபபர் வள்ளம்
இண்ற்ககுவர ச�ல்லம்்பொ்ல இருககு
வள்ளத்தப்பததி ஆ்னொ ஆவன்னொ

அச்�ரம் ச்தரியொ்தவனுவ
அஞ்சு பதது வரியதது்ல
வள்ளத்த அழிச்சிடணுமணி
ச�ொலலு்தொவொம்
ச்கொள்ளொமொ ்க்த...

எத்தர மணிககு
எத்த்ன ்பரு
என்ன யொதது்னத்த
எந்்த ச்தொழில ச�ய்ய
எப்ப திரும்ப
என்ன அறடயொளதது்ல
எந்்த தூரதது்ல ்பொறீங்்க
இற்தசயல்லொம் 
மததிய �ர்க்கொரு ஆபீசு்ல
்கொததுநிண்ணு அனுமதி வொங்்கணுமொம்
ச்கொள்ளொமொ ்க்த..

இது யொரு்பொட்ட �ட்டம்?
்�லு மறழயும் சபொ�லும் வருளமும் பொதது
்கடலு்ல �ொடு்ன நம்மள 
இப்பிடி அ்லக்களிச்சு
்கடலு்ல எறங்்க உடொம பண்ணு்ன
நொ�ம்புடுச்� �ர்க்கொரு்க ற்கயி்ல
ச்கொளவொ்தம் வரொ்தொ?!
சநஞ்சு்ல புதது
ச்கட்டி ஒறடயொ்தொ?!
கிரொ்ம் தீண்டொ்தொ?!
்கண்ட ்நொவு வரொ்தொ?!
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மீனவம் கோப்தபோம் ைக்கள் இயக்கம் ெடத்திய ைோநில அைவிலோன 
தபச்சுப்தபோடடி 17.7.21 அன்று கோமல ந�ோடஙகி ைோமலவமை 
நிகழ்நத�றிய அருமையோன நிகழ்வு பறறி பதிவிடக் கோைணம் 
இைணடு. ஒன்று ெம் மீனவச் சமூகத்தில் இது புதிய வைவு. 
இைணடு இதுதபோல் பறபல நிகழ்வுகள் ெடநத�ை தவணடும் 
என்ை அவோ.  கோமல தெைம் நெோச்சிக்குப்பம் ைணடபம் 
ஓர் அமைதியோன சூழமல கமடபிடித்துக் நகோணடிருந�து. 
அஙநகோன்றும் இஙநகோன்றுைோக பறபல ஊர்களிலிருநது 
அந� ைணடபத்தின் ெோலுக்குள் நுமழந�னர்.

மு�லில் ைோவடட அைவிலோன தபச்சுப்தபோடடி ஒரு சுறறு 
முடிவமடந� நிமலயில் த�ர்நந�டுக்கப் படடவர்கள்�ோம் 
ைோநில அைவில் கலநதுநகோள்ை வநதிருந�னர்.    அ�றகு 
நெோச்சிக்குப்பம் கிைோை ைக்கள் குறிப்போக இமைஞர்கள் 
தபைோ�ைவு அளித்�து மீனவகிைோைஙகளுக்கு முன்னு�ோைண-
ைோக அமைநதிருந�து.

கோமலயில் ந�ோடக்க நிகழ்வோக மீனவப் பஞசோயத்�ோர்கள் 
நபணகள் குழு இமைஞர்கள் குழு மீனவம் கோப்தபோம் 
குழுவினர் ைத்தியில் 6 ைைஙகள் இநநிகழ்வின் நிமனவோக 
ெடப்படடன.  இதில் குறிப்போக நபண குழநம�கள் கலநது-
நகோணடு ைைஙகமை ெடடது நெகிழ்வோன சம்பவைோக 
இருந�து.  ைைஙகமை ெடடு �ணணீர் ஊறறிய உடன் இந� 
ைைஙகமை எப்படி போதுகோப்பது என்ை தகள்விமய முமனவர் 
நபணணியம் நசல்வகுைோரி முன்மவத்�தபோது அஙதகதய 
நின்றிருந� பஞசோயத்�ோர் ெோஙகள்  இந� ைைஙகமை 
போதுகோப்தபோம் என்று நசோன்னது எனக்கு உணமையிதல 
நபருமி�ம் நகோள்ைச் நசய� நிகழ்வு.  அ�றகுப் பிைகு 
ெோஙகள் ஆறு ைோ�ம் ைைஙகமை வநது கவனித்து நசல்தவோம் 
என்ை உறுதியும் அளித்த�ோம். ைைஙகளின் அருமைமய 
ைக்கள் உணை தவணடும் என்ப�ோகவும் ைைம் இல்மலதயல் 
ெோம் இல்மல என்பம� ெோமும் உணை தவணடும் என்ப�ன் 
அடிப்பமடயில் இந� நிகழ்வு அமைநதிருந�து

கோமலயில் உணவு உணட பின்னர்  ைோணவர்கள் தபசத் 
ந�ோடஙகினர். அத்�மன தபரும் உணமையில்  எவவி� 

ெடுக்கமுமின்றி நிமிர்ந� ென்னமடயும் தெர்நகோணட 
போர்மவயுடனும் தபசி பைவசத்தில் ஆழ்த்தினர். சிந�மன சிறபி 
சிஙகோைதவலரின் அைசியல் பறறியும் "மீனவப் நபணகள் 
உலகப் நபணகளுக்கு முன்னு�ோைணைோ", "பை�வ அைசோமண 
கோலத்தின் அவசியம் ஏன்? மீனவனோல் மீன்வை போதிப்போ, 
அைசியல்திடடஙகைோல் போதிப்போ? "�றசோர்பு நபோருைோ�ோ-
ைமும் மீனவர்களும்" என்ை ஆழைோன �மலப்புகளில் மிகச் 
சிைப்போக உமையோறறியது உணமையில் நபருமையளிக்கிைது.

தபச்சுகள் அத்�மன அறபு�ைோன தபச்சு.  அடடோ அந� 
தவமை சிஙகோைதவலர் இருநதிருந�ோல் அவர் �ன் கனவு 
நையப்பட நகோணடிருக்கிைது என்பம� ெம்பத் ந�ோடஙகி 
இருப்போர். "  குழல் இனிது யோழ் இனிது என்ப �ம் ைக்கள் 
ைழமலச் நசோல் தகைோ�வர் " என்போர்கதை அப்படி ைழமல 
நசோல்லில் ஒரு சிறுமி தபசியது ைனம� வருடிக் நகோணடு 
இருக்கிைது.  அவவைவு முத்�ோன தபச்சு பலவி�ைோன 
புள்ளிவிவைஙகள் ெைக்தக அறியோ� நிமைய நிகழ்வுகள் . 
மீனவர்கள் படும் போடு, மீனவப் நபணகள் படும்போடு இைவு 
இைணடு ைணிக்கு எநதிரிச்சு ைதியம் 2 ைணிக்கு தைல் ஆகி 
விடுகின்ைது . இப்படி விடியலில் கண விழிக்கும்  மீனவச்சி 
�ன் உடம்மபப் பறறி கவமலப்படோைல் �ன் குடும்பத்ம�ப் 
பறறி கவமலப்படடவைோகிைோள்.  ஆளுமைத் திைனுமடய 
உலகின் மிகச் சிைந� நபணைணி ஆனோல் கடல் வோழ்வு 
துயைம் மிகுநத்�ோக இருக்கிைத� ... என்று ஒரு நபண 
தபசியது நெஞசில் கலக்கத்ம� நசோல்லனோ துயைத்ம�யும் 
ஏறபடுத்தியது.  இப்படி மீனவர்கள் சுடப்படட நிமலமய 
சுடடிக் கோடடும் நபோழுது ெம் நெஞசில் ஒரு சூடு எழத்�ோன் 
நசய�து . இந� அைசோஙகம் ெம்மை புைக்கணிக்கிைது என்று 
நசோன்னதபோது ெம் ைனம் அது தவ�மனயுடன் ஏறறுக்நகோ-
ணடது. இப்படி பறபல நசயதிகள் அதில் உச்சபடசைோக ஒரு 
நசயதிமய ெோன் குறிப்பிடடோக தவணடும்.

நீதைோடி மு�ல் பழதவறகோடு வமை இருக்கின்ை மீனவ நசோந�-
ஙகமை ஒரு குமடயின் கீழ் நகோணடு வை முயறசிக்கும் 
ைக்கள் அமைப்போக திகழ்நது வருவது மீனவன் கோப்தபோம் 
என்ை ைக்கள் இயக்கம்.  இப்படி மீனவனுக்கு நீதைோடியில் 

மீனவம கதாப்்பதாம ்்பச்சுப்்பதாட்டி !மீனவம கதாப்்பதாம ்்பச்சுப்்பதாட்டி !

- முளனவர். ப்பண்ணியம பசல்வக்குமதாரி, புதுச்்சரி. - முளனவர். ப்பண்ணியம பசல்வக்குமதாரி, புதுச்்சரி. 
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ஒரு பிைச்சமன என்ைோல்  பழதவறகோடடில் உள்ை மீனவன் 
அழ தவணடும் என்ப�ோக ஒரு நபண தபசிய நபோழுது 
நெஞசில் சுருக்நகன்று ம�த்�து . அது�ோன் இன்மைய 
மீனவனின் நிமலயோகும்.

நபரியவர்களுக்கோன தபச்சுப்தபோடடியில் நவறறிப்நபற 
ைவர்கள், மு�ல் பரிசு: சிநது (ைதுமை) (10000 நைோக்கம், 
புத்�கஙகள், சோன்றி�ழ். இைணடோம் பரிசு: ஆடம்ஸ் (திருநெ-
ல்தவலி) 5000 நைோக்கம் , புத்�கஙகள் ,சோன்றி�ழ், மூன்ைோம் 
பரிசு: த�சப்பன் (நசஙகல்படடு) 2500 நைோக்கம் , புத்�கஙகள் 
ைறறும் சோன்றி�ழ். 

சிறியவர்களுக்கோன தபச்சுப் தபோடடியில் நவறறிப்நபற 
ைவர்கள், மு�ல் பரிசு: சுபநிதி சுப்ைைணி (ைதுமை) 10000 
நைோக்கம் , புத்�கஙகள் சோன்றி�ழ். இைணடோம் பரிசு: சுஜி 
(ையிலோடுதுமை) 5000 நைோக்கம் , புத்�கஙகள் சோன்றி�ழ். 
மூன்ைோம் பரிசு: அமிஷோ ைதிவோணன் (திருநெல்தவலி) 2500 
நைோக்கம்.  புத்�கஙகள் சோன்றி�ழ் என சிரித்� முகத்த�ோடு 
வோஙகியவர்கள் �ஙகள் அன்மபயும் ென்றியிமனயும் 
தைமடயில் ந�ரிவித்துக் நகோணடனர்.

ெம்மில் பிரிவிமன  இருக்கிைது என்ை உணமையும் ெோம் 
உணர்நது நகோள்ை தவணடும்.  இப்படி ய�ோர்த்�ைோன 
விஷயஙகமை மிகத் திைமையோக ஒளிவுைமைவின்றி மீனவர் 

பிைச்சிமனகமை தபசியது அப்படிதய ெம் கண முன்தன 
நகோணடுவநது நிறுத்துவது தபோலிருக்கிைது . இன்னும் தபசப் 
பழக தவணடும் . இன்னும் நிமைய நிமைய தபச தவணடும் 
என்று எதிர்போர்க்கின்தைோம்.  ைோணவருக்கு மு�ல் பரிசு 10,000 
இைணடோம் பரிசு ஐந�ோயிைம், மூன்ைோம் பரிசு 2500 ரூபோய 
எனவும் நபரிதயோர் சிறிதயோர் என்ை நிமலயில் மூன்று 
பரிசுகமை வழஙகியத�ோடு ெோன்கோம் ஐந�ோம் பரிசோக 
சோன்றி�ழ்கள் நகோடுக்கப்படடத�ோடு நின்றுவிடக்கூடோது. 
இது தைலும்தைலும் ந�ோடைதவணடும். கன்னியோகுைரியில் 
இருநதும் நசன்மன தபோன்ை ைோவடடஙகளில் இருநதும் 
வநதிருந� வருஙகோல சந�தியினர் பறறிய ெம்பிக்மக ெம் 
நெஞசில் நிமைவத�ோடு வரும் �மலமுமையினமை வோர்த்ந�-
டுக்க தவணடியும் வழிெடத்� தவணடியும் கடமை இருக்கிைது.

அடுத்து, அம்ைோ ெமகய அடகு வச்சி ..என்ை யூடியூப் போடலின் 
நவளியீடடு விழோவில் ெோமக   மீனவர்களின் வோழ்வியமல 
வலிகமை ைனமுருகப் போடியதபோது கூடடம் கணகலஙகி 
நின்ைது. ஒருெோள் நபோழுந�னினும் ஓர்மையுடன் முடிந� 
விழோ. இதுதபோல் மீனவச்சமூகத்தில் ஆயிைைோயிைம் விழோக்கள் 
ஓர்மையுடன்  ெமடநபைவிமழகிதைன். ⃣
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சனிக்கிழமை இைவு எடடுைணி - 

வழக்கத்துக்கு ைோைோக இைணடோம் ெம்பர் ந�ரு மீனவர் 
ஓயவகம் ைனி� �மலகைோல் நிைம்பி வழிந�து. அமனவரின் 
முகத்திலும் ஒரு தீவிைம் கடறபோமை தபோல் உமைநதிருக்க 
ஏத�ோ அசம்போவி�ம் ெடக்கப்தபோவ�றகோன அறிகுறி எல்லோர் 
முகத்திலும் ந�ரிந�து.

"புணடோச்சு ைக்கதை..யோருகிடடல உஙக சீமை ையிை கோடடு-
றீஙக.." - ஐம்பது வயம� �ோணடியிருந�, �டித்� உடல்வோகு 
நகோணட போமனதபோல் வயிரு நபருத்� ஒருவர் ஒன்ைோம் 
ெம்பர் மீனவர் ஓயவகத்ம�ப் போர்த்து உறுமிக்நகோணடிரு-
ந�ோர். ஒன்ைோம் ெம்பர் கூடம் நூறு மீடடர் �ள்ளி இருந�து.

"என்னப்போ ந�ரு �மலவமை இன்னும் கோணடுல.."

"அன்னோ வோைோரு"

"சரி சரி உள்ை வநது இருஙக..இப்டிதய நின்னுடடுருந� 
ஒரு கம�யும் ெடக்கோது"

ஆைோளுக்கு தபசினர். எல்லோருமடய வோர்த்ம�யிலும் தகோபம்..
எம�தயோ சோயக்க நிமனக்கும் தவகம் இருந�து.

வழக்கைோக சனிகிழமைநயன்ைோல் எல்லோரும் இநதெைம் 
வீடடிறகு தபோயிருப்போர்கள். ஆனோல் அவசைக்கூடடம் என்று 
சோயஙகோலம் ஓயவக சுவரில் மகயோல் எழுதி ந�ருத்�மல-
வர் மகநயோப்பத்துடன் ஒடடப்படடிருந� அறிவிப்பு�ோன் 
இத்�மன நகடுபிடிகளுக்கும் கோைணம். அவைசைக் கூடடத்திற 
கோன கோைணத்ம� வநதிருந�வர்கள் அறிநதிருந�ோர்கள் 
என்பம� அவர்களின் குழப்பம் இல்லோ� முகம் கோடடியது. 

வநதிருந�வர்கள் நபரும்போலும் இமைஞர்கள். அவர்கள் 
�விர்த்து திடகோத்திைைோன ஐம்பது வயதுக்குள் உள்ைவர்களும் 

ஒன்றிைணடு முதியவர்கள் �மலகளும் ந�ன்படடது.

ஓயவகத்தில் �மையில் நிைப்பப்படடிருந� நவள்மைைணலில் 
கருத்� முகத்துடன் அமனவரும் அைர்ந�னர்.

ந�ரு �மலவர் நபர்க்ைோன்ஸ் சப்மப மூக்குடன், கடலுக்குப் 
தபோய நவயிலும் உப்புத்�ணணீரும் படடுப்படடு கருஞசி 
வப்பு நிை முகத்தில் இருந�ோர். கூடி இருந�வர்கள் �ன்னிடம் 
ஒரு ெல்ல முடிமவ எதிர்போர்க்கிைோர்கள் என்ை நபருமி�ம் 
அவரின் மூக்கு விரியும்தபோது ந�ரிந�து. அவர் தபச 
ஆைம்பித்துடதன கூடடம் அவமை உன்னிப்போய கவனித்�து. 
சலசலப்புக்கு முன்பு நிலவும் அசோ�ைண அமைதி அவர்களிடம் 
நிலவியது. அவர் என்ன முடிமவச் நசோன்னோலும் �ஙகள் 
ைனதில் உள்ை முடிவுடன் ஒத்துப் தபோகதவணடுநைன்ை 
எதிர்போர்ப்பு எல்லோரிடமும் இருந�து. 

"எல்லோரும் ெல்லோ கவனிஙக ெம்ை இப்ப என்ன விசயத்ம�-
பத்தி தபச வநதிருக்தகோம்னு எல்லோருக்கும் புரிஞசிருக்கும்.
தெத்து திதயடடர்ல படம் போக்க தபோன ெம்ைந�ரு ஆளுஙக 
ெோலு தபமை ஒணணோம் ெம்பர் ந�ருவச் தசந� பத்துதபர் 
அடிச்சிருக்கோஙக. இதுக்கு ஒரு ெல்ல முடிமவ ெம்ை எடுக்க-
ணும். இ� இப்படிதய உடவும் முடியோது. அது சிக்கல்ல�ோன் 
முடியும்". கூடடத்�மலவர் தபசியதும், இ� நசோல்லவோ கூடடம் 
என்பதுதபோல் குழுமியிருந�வர்கள் ஒருவர் முகத்ம� ஒருவர் 
போர்த்து நகோணடனர்.

"இதிநலன்ன தயோசமன, ெம்ை ந�ருகோைஙகமை அடிச்ச 
அவனுகமை அடிச்தச ஆவனும்" - இருபதுவயதுக்குள் இருந� 
ஒருவன் நசோல்ல கூடடம் கடுகடுப்புடன் அவமன போர்த்�து.

"தல..தல வோமய வச்சிடடு சும்ைோ இருல..அடிக்கு அடி எடுத்� 
உடன படட அடிமய திருப்பியோ நகோடுக்க முடியும்.தபசோை 
அவஙக ந�ரு நபரியோளுகை போத்து நசோல்லுதவோம்.சணமடயும் 
தவணடோம் சச்சைவும் தவணடோம்."-ஒருவர் நசோல்ல. அ�றகும் 

தெரு சண்டைதெரு சண்டை

சிறுகள்சிறுகள்

  - கடிளக ப்பர்னதார்ட் - கடிளக ப்பர்னதார்ட் 
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உடதன எதிர்ப்பு குைல் ஒலித்�து.

"இப்படி பத்து தபரு ெம்ை ந�ருவில இருந�ோ அவன் அடிச்சு 
விடடிணடு இருப்போன் ெோை போத்திணடு இரு்கணுைோ..!"

"திதயடடர்ல ெடந� பிைச்சமன இது. யோர் தைல �ப்புணு 
யோருக்கு ந�ரியும் இம� நபருசு படுத்�ோை உடுைது�ோன் 
ெல்லது."

தபச்சு திமசைோறி தபோவம� கணட நேைோல்டடுக்கு தகோபம் 
�மலக்தகறியது. அடிபடடவர்களில் அவனும் ஒருவன் 
என்ப�ோல் 'எஙதக ெைது ந�ருக்கோைர்கள் சைோ�ோனைோய 
தபோயவிடுவோர்கதைோ' - என்ை அச்சம் வநதுவிடடது அவனுக்கு. 
�னக்கருகில் இருந� �ன் வயந�ோத்�வமன உசுப்பினோன். 
உடதன இருவரும் எழுநது நகோணடனர். அம�த்ந�ோடர்நது 
இன்னும் சிலர் எழ , 

"எல இருநது தபசுஙகை..நசோன்னோ தகளுஙக"

"நசோல்ல நசோல்ல தகக்கோடடோ எப்படி.." - கூடடத்தில் 
பலவி�ைோன சலசலப்பு ஒலி எழுந�து.

"எஙகளுக்கு வந�ம� எப்படி தீக்கணும்ணு எஙகளுக்கு 
ந�ரியும்.என்ன ஆனோலும் அவனுகமை விடப்தபோவதில்மல" 
- நேைோல்டு வீம்போய தபசினோன்.

"தல..நேைோல்டடு இரு ..இரு தபசிணடு இருக்தகோம்ல..ெம்ை 
மகமய விடடு எதுவும் தபோகோது. ெைக்கு ஒருத்�னுக்கு அடி 
படடோ எல்லோருக்கும் படடதுக்கு சைம். இது வமைக்கும் ெம்ை 
அடிச்சோ திருப்பி அடிச்சோ� பயலுக இப்ப அடிச்சிருக்கோணோ 
என்ன �ந�நயடம் அவனுகளுக்கு இருக்கணும். இப்ப ைோத்திரி 
ஆச்சு. ெோமைக்கு அடிச்சவன் எவமன கணடோலும் நசறுக்க-
ணும். அதுக்க பிைகு எவன் வோைோனு போக்கணும். எவனோவது 
எதுத்துக் தகடடோ ஓட ஓட அடி�ோன்"

"அந�ல்லோம் வோயப்தப இல்ல அடிச்சவனுஙக நைணடுெோைோ 
ஊர்பக்கதை �மல ெடைோடடம் இல்லோை இருக்கோனுக.பயலுக 
ஒளிச்சிடடோனுக"

"அப்ப...அவனுக எப்ப வநது எப்ப அடிக்கிைது.தபசோை வீடு ஏை 
தவணடியது�ோன்." ெடுத்�ை வயதுக்கோைர் ஒருவர் நசோல்ல, 
கூடடத்தின் நபரும்பகுதியினர் அ�மனதய பிடித்துநகோணடனர்.

"தல..நசோன்னோ தகளுஙக அது சரியில்லோ� விசயம்.வீடடில 
நபம்பமைஙகளும் குமழந�களும் இருப்போஙக, இைோத்திரி 
தவறு, இனனிக்கு ைோத்திரி ைடடும் நபோறுஙக ெோமைக்கு 
போத்துக்கலோம்."

"அந�ல்லோம் முடியோது." - கூடடம் ஆதவசைோய ஓயவு-
கூடத்ம�விடடு நவளிதய வந�து.கடடு ைைத்தில் இருந�, 
ந�ோழிலுக்கு பயன் படுத்தும் �டி, நகோழுத்தீடடி,அடிகம்பு 
என்று சிலர் மகயில் எடுத்துக்நகோணடனர்.

 கும்பல் ஆக்தைோசத்துடன் சத்�மிடடபடி யுத்�திறகு �யோைன 
தசமனதபோல் முன்தனறியது.

வீதியில் தகடட ஆதவசைோன குைல்கள் அருகோமையில் 
வீடுகளில் தூஙகிநகோணடிருந�வர்கமை எழுப்பியது. 
தவடிக்மக போர்க்கும் ஆவலில் கூடடம் வீடடு முறைஙகளில் 
கூடியது. ெடக்கப்தபோகும் பிைையத்ம� �டுக்கும் திைனறறு 
மகமய பிமசநது நகோணடு நின்ைனர் சில ஆணகள். 

"என்ன வருத்து வோைோனுகைப்போ..தய தய உள்ை தபோஙக 
அவஙக என்ன போடும்படடடும்.." -சில ைமனவிகள் கணவர் 
கமை வீடடுக்குள் அனுப்ப தீவிைைோனோர்கள்.

பழு�மடந� லம்போர்டி எநதிைத்திலிருநது வரும் கரும் புமக 
தபோல வோய கூசும் நகடட வோர்த்�கமை உபதயோகித்�படி 
நவறிநகோணட கூடடம் மு�லில் ஒரு வீ்டுக்குள் நுமழந�து.

"வீடமட அடிச்சு நெோறுக்குல.."- சிலரின் மககள் கூமை 
ஓடடின் மீதும், வோசல் க�வுகள் மீதும் �ஙகள் வரிமசமய 
கோடடின.

"ஒன் ைோப்பிள்மை எஙகம்ப..அவமன நவளிய விடு..�ோதயோழி 
அவன் ைடடும் இப்ப மகயில நகடச்சோன் நசத்�ோன்.."

"ஒன்னும் நசஞசிடோதீஙகப்போ..பச்ச குழநம�ய மகல வச்சிருக் 
தகன்" - வீடடிலிருந� முப்பது வயசுப்நபண வந�வர்கமை 
மகநயடுத்து கும்பிடடோள்.அவள் இடுப்பில் இருந� குழநம� 
வீநலன்று பயத்தில் அழு�து. அலடசியம் நசய� கூடடம் 
வீடடின் சமையல் கடடுக்குள் புகுந�து. அலுமினிய போமனயில் 
நபோஙகி மவத்திருந� தசோறமை கோலோல் எடடி உம�த்�து.

"ஆள் வீடடில இல்மல...வீடடில இல்மல ம்ம்..அடுத்� வீடடுக்கு 
கிைம்பு"

"ஏம்ப ஒன ைோப்பிள்மை வந�ோ நசோல்லிமவ.யோருகிடட 
தைோதுைோன்.ஒரு அப்பனுக்கு பிைந�வனோ இருந�ோ வீடடில 
இருக்க தவணடிய��ோதன த�வடியோ ைவன்"- ஒருவன் 
நவறி பிடித்�வன்தபோல் கத்�, இன்நனோருவன் அவமன 
சைோ�ோனப்படுத்தினோன்.

"ஒரு ெோள் இல்தலனோ ஒருெோள் மகல ைோடடோைலோ 
தபோவோன்.வோ ..ைக்கோ வோ..பச்ச குமழநம� கமையுது அடுத்து 
தைோணிமூஸ் வீடடுக்கு தபோலோம்"

"தல..சீக்கிைம் வோஙகல அந� இடுக்கு வழியோ ஒத்�ன் ஓடுன 
ைோதிரி இருக்கு. தைோணிமூஸ் தைோனோத்�ோன் இருக்கணும்"

"அப்படியோ ஆமை புடி இன்னிக்கு அவந�ோன் ெைக்கு 
இமை.." - கூடடம் இைணடு வீடடுக்கு இமடதய இருந� 
குறுக்கு சநதுக்குள் ஓடியது.

ெோகர்தகோவிலிலிருநது ஒன்பத� கோல் வணடியில் வீடடுக்கு 
வநது வீடடில் இைவு உணவு உணடு நகோணடிருந� 
நபஞசமின் அம்ைோவிடம் தகடடோன்.

"என்னம்ைோ நவளிய சத்�ம்?"
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"ம் நீ நவளிய ஒணணும் தபோகோ�..கடடு திணணி கலஙகிலோ 
ெடக்கோணுக ைோத்திரி பகலுனு இல்லியோ இவனுகளுக்கு"

நபஞசமின் சோப்போடமட போதியில் நிறுத்திவிடடு வீடடு 
முன் வோசலுக்கு வந�ோன். ந�ருவில் ஆணகளும் நபணகளும் 
கூடடைோய நின்று தைறகு திமசயில் தூைப்போர்மவ போர்த்து 
நின்றிருந�னர்.

"நசோன்னோ தகளுப்போ அந� பக்கம் தபோவோ� அவனுக யோரு 
எவருனு போக்கைோடடோனுக" - அம்ைோ நசோல்ல நசோல்ல 
தகடகோைல் க�வில் ைோடடியிருந� சடமட தபோடடுக்நகோணடு 
நபோத்�ோன் மவத்�படிதய நவளிதய வந�ோன் நபஞசமின்.

 படிப்பகம் அருகில் அவன் வயந�ோத்� இமைஞர்கள் கூடடத் 
தினரிடம் வந�ோன்.

"என்னோச்சு ைக்கோ..?" - அவனுக்கு சறறு அறிமுகைோன ஒரு-
வனிடம் தகடடோன் நபஞசமின்.

"நீ ஊர்ல�ோதன இருக்க.. உனக்கு ந�ரியோ� உஙக ந�ருவு 
பசஙகளுக்கும் அவனுகள்ல நகோஞச தபருக்கும் முந�ோனோள் 
திதயடடருல வச்சு அடியோம். இப்ப இவனுக ஒணணோ தசநது 
அவனுக வீடடில ஏைப்தபோைோனுக"

"இது�ோன் இந� ஊதைோட பிைச்சமன. ஒருத்�ன் நைணடு 
தபருக்கு பிைச்சமன வந�ோ அம� ஊர் பிைச்சமனயோ ஆக்கி-
டுவோனுக.தகடடோ எஙக ைோைமன அடிச்சிடடோன்.ைச்சோமன 
அடிச்சிடடோனு புதுசு புதுசோ உைவுமுமை நசோல்லுவோனுக"

"நீயும் அவனுக கூட ெடக்க ஆளு�ோதன.நசோல்ல தவணடியடு�ோதன"

"நசோன்னோ எவன் தகடகிைோன்.ஊர்ல தபசித்�ோன் இம� 
தீக்கணும்"

"வோஙகடோ பஙகு சோமியோமை போர்த்து ஒருவோர்த்ம� 
நசோல்லிடடு வநதிடுதவோம்.இப்படிதய விடடோ அடி�டில 
ந�ோடஙகி நகோமலல முடிஞசிடும்"

"சோமியோரு நசோன்னோ ைடடும் இவனுக தகடகவோ தபோைோனுக.
அந�ல்லோம் அந� கோலம்.இப்ப அவர் தகடடோ அவருக்கும் 
அடி�ோன் கிடடும்" - இன்நனோருவன் நசோன்னோன்.

"இப்படிதய ஒருத்�ர் ஒருத்�ர் ெைக்நகன்னனு ஒதுஙக 
ஆைம்பிச்சோ இன்னும் எத்�மன வருஷம் ஆனோலும் ெம்ை 
ஊரு இப்படித்�ோன் இருக்கும்.நகடடதுக்கு நூறு தபரு 
ஒணணோ தசருத�ோம்.ெல்லதுக்கு பத்துதபருகூட ஒணணு 
தசைைோடதடோம்கிதைோம்"

"நீ நசோல்லுைது சரி�ோன் ைக்கோ.ஆனோ ெல்லது நசயயணும்னு 
நினச்சோ ெோமைக்கு நைணடு நைணடு ந�ருக்கோைஙகளும் 
ெம்மை எதிரியோ நிமனப்போனுக" - பனிநைணடோம் வகுப்பு-
வமை ஒணணோ படித்துவிடடு இப்தபோது எஞசினியரிஙக் 
கோதலஜ் கமடசி வருடம் படிக்கும் சுனில் நசோன்னோன்.

"இப்ப நீ வோரியோ இல்மலயோ ெோன் ஃபோ�மை போத்து 
பிைச்சமனமய நசோல்லப் தபோதைன்.." - நபஞசமினின் 
பிடிவோ�ம் சுனிமல கமைத்�து.

"நசோன்னோ உனக்கு புரியோது. சரி வோ..வோ..ெோனும் வதைன்" 
சுனில் நசோல்ல இருவரும் இமணநது பஙகுப்பணியோைர் 
வசிக்கும் இல்லம் தெோக்கி ெடந�னர்.

தைமட என்று மீனவர்கைோல் அமழக்கபடும் பஙகுப் பணியோைர் 
இல்லம் தகோவிலுக்குச் அருகில் தைறகு பக்கம் இருந�து. முன்பு 
சைோசரி வசதியுடன் இருந� தைமட, இ�றகு முன்பிருந� 
ஃபோ�ைோல் ெவீன போணியில் கடடப்படடது. விமல உயர்ந� 
�மை ஒடுகள் கோல் மவத்�ோல் வழுக்கிவிடும்தபோல் பைபைத் 
�து. �ோழ்வோைத்தில் தபோடப்படடிருந� ஃபர்னிச்சர்களில் 
ஒருவி� பணக்கோைத்�னம் ந�ரிந�து.

"ஃபோ�ர்..ஃபோ�ர்.." - நபஞசமினும் சுனிலும் தைமட �ோழ்வோ-
ைத்திலிருநது உள் தெோக்கி குைல் நகோடுத்�னர்.

ஃபோ�ர் ெல்ல உைக்கத்தில் இருந�ோர் தபோலும். பத்து நிமிடம் 
கழித்து சிறிய நகோடடவியுடன் க�மவத் திைந�ோர். தைறக-
த்திய போணியில் இைவு உமடயில் மு�லோளித்துவம் கலநது 
ந�ரிந�ோர். இப்தபோது�ோன் தஷவ நசய�ோர் தபோல் கன்னம் 
அமை நவளிச்சத்திலும் மினுமினுத்�து.

"என்னப்போ தவணும். யோருக்கோவது அவஸ்ம� நகோடுக்க-
ணுைோ. இருஙக சின்ன சோமியோமை அனுப்புதைன்"

"அந�ல்லோம் இல்ல ஃபோ�ர். ஊர்ல சணமட. இைணடோம் 
ெம்பர் ந�ருக்கோைஙக கும்பலோதபோய ஒணணோம் ெம்பர் 
ந�ருவில இருக்க வீடடில ஏறி பிைச்சமன பணணுைோஙக"

ஃபோ�ர் தயோசமனயுடன் சில நெோடிகள் அவர்கமைப் 
போர்த்�ோர். புருவம் உயர்த்தி நெறறி சுருக்கினோர். 

"இது தபோலீஸ் ஸ்தடசன் இல்ல. சணட வருதுனோ தபோலீசுக்கு 
ஃதபோண பணணி நசோல்லுஙக"

"என்ன சோமி இப்படி நசோல்லுறீஙக?"

"பின்ன ெோன் என்ன நசயயணூம்?"

"நீஙக வநது நசோன்னோ அவஙக தகப்போஙக. சணமட 
உடதன நிக்கும்"

"அந�ல்லோம் நிக்கோது. முன்னோடி ைோதிரியில்ல உஙக ஆளுக. 
சோமியோருனு போக்கோை நகடடவோர்த்ம� தபோடுைோனுக. 
எனக்நகதுக்கு வம்பு. கிைம்புஙக நகோஞச தெைம் கழிச்சோ 
சணமட அதுவோ நிக்கும்"

"இப்படி நபோறுப்தப இல்லோைல் பதில் நசோன்னோ எப்படி 
ஃபோ�ர்?"
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ஃபோ�ரின் முகத்தில் தகோபத்தின் தைமககள் எடடிப்போர்த்�து. 
பல்மலக் கடித்துக்நகோணடு நசோன்னோர்.

"ெோஙகளும் ைனுஷஙக�ோதன. எஙகளுக்கும் ைோனம் ைரியோம� 
இருக்கு. உஙக கிடட வநது நகடட வோர்த்ம�யும் அடியும் பட 
எஙகை நபத்�வஙக சோமியோைோ எஙகமை அனுப்பிவிடல"

"இப்ப என்ன நசோல்ல வறீஙக ஃபோ�ர்?"

"ெோள் பூமசயோ..? திருவிழோ பூமசயோ..? அடக்க பூமசயோ..
அவஸ்ம� நகோடுக்கணுைோ..அது�ோன் எஙகைோல நசயய 
முடியும். ஊர்ல வநது ெடக்க சணமடய விலக்கி விடுைது 
எஙக தவமல இல்ல..அதுக்குத்�ோன் தபோலீஸ் இருக்தக..! 
ஒரு ஃதபோண பணணிடடோ தபோதும். உடதன வருவோஙக.. 
அவதைோ�ோன் நசோல்லுதவன்".

" நீஙகதை ஃதபோண பணணலோதை ஃபோ�ர்..!"

"உஙக ஊர்ல ெோலு ந�ரு இருக்கு ஒருத்�ருக்கோக தபோலீஸ் 
கிடட கம்மைணட பணணிணோ ைத்�வஙகளுக்கு விதைோ�ைோ 
தபோயிடும். ெோன் எல்லோர்கிடடயும் ெல்ல நபயர் எடுத்�ோ-
�ோன் இந� ஊர்ல கோலம் �ள்ை முடியும்"

ஃபோ�ர் நசோல்ல நசோல்ல நபஞசமின் உணர்ச்சிப் பிைம்போனோன்.

"நவறும் பூமச நசயயுைதுக்கும் , அவஸ்ம� பூசு�ல் நகோடுக் 
கிைதுக்கோகவுைோ பத்து வருஷைோ படிச்சீஙக ஃபோ�ர்?" 
நசோன்ன நபஞசமின் ைறுபதில் எதிர்போர்க்கோைல் இடத்ம� 
விடடு அகன்ைோன். �ன் முதுகில் ஃபோ�ரின் உஷ்ணைோன 
கணகள் சுடடம� அவனோல் உணை முடிந�து.

ைனம் முழுக்க சிந�மனயும், விைக்தியும் கைப்போன் பூச்சியோய 
துைத்� வீடடிறகு வந�ோன். படுக்மகயில் விழுந�ோன். ைனசு 
பல தகள்விகமைக் தகடக தூக்கம் பிடிக்கோைல் புைணடு 
நகோணடிருந�ோன். தைோடடில் ஏத�ோ ஒரு வய�ோன் நபணைனி-
யின் ஒப்போறி சத்�ம் அவன் கோதில் எடடியது.

"ஐயதயோ என் தைோமன அடிச்சு தபோடடிருக்கோனுகநை.. 
எல்லோரும் போத்திடடிருகோஙகதை.. என் தைோமன அடிச்சவன் 
ைணணோ�ோன் தபோவோன்.. நீரும் சோம்பலோ�ோன் தபோவோன்.. 
விைஙக ைோடடோன்...அவன் நபணடடோடடிக்கும் ைக்களுக்கும் 
உ�வோைத்�ோன் தபோவோன்" - நைல்ல நைல்ல அழுகுைல் வீதி 
கடநது த�யநது தபோனபின்னும் கோமல வமை அழுமகச் 
சத்�ம் விடோைல் எதிநைோலித்துக் நகோணதட இருந�து 
அவன் கோதில். ⃣

போவலர் ந�ோ. சூமசமிக்தகல் அவர்கைது நிமனதவந�ல் 
கூடுமக 05-09-2021 அன்று ைோமல 4 ைணிக்கு ெோகர்தகோவில் 
படடசோலியன்விமையில் எழுத்�ோைர் ேஸ்டின் திவோெர் 
அவர்கைது இல்ல அைஙகில் மவத்து ெமடநபறைது. நிகழ்வு-
க்கு எழுத்�ோைர் முடடம் எஸ்.  வோல்டர் அவர்கள் �மலமை 
�ோஙகினோர்.

பள்ைம் மீனவ கிைோைத்ம� சோர்ந� ந�ோ. சூமச மிக்தகல் 
அவர்கள் கவிஞர் , இமச வல்லுெர், ஆயவோைர் , சிந�மன-
யோைர் என பன்முகத் திைமை நகோணடவர். அவைது இழப்பு 
�மிழ் இலக்கிய உலகிறகு தபரிழப்பு என்தை கூைலோம். அவைது 
நிமனவுகமை பகிரும் வி�த்தில் குைரி ைோவடட நெய�ல் 
பமடப்போைர்கள் சோர்பில் நிமனதவந�ல் கூடுமக ஏறபோடு 
நசயயப் படடிருந�து. நிகழ்வில் அருடபணியோைர் ஆன்ைனி 
கிைோைட அவர்கள் துவக்கவுமையோறறினோர்.

ந�ோ. சூமச மிக்தகல் ஓர் இமச வித்வோன் எனும் �மலப்பில் 
திரு. நேய ஆனநத் அவர்களும், நெய�ல் கவிஞர் எனும் 
�மலப்பில் கவிஞர் கடிமக ஆன்ைணி அவர்களும், �மிழ் 
ஆயவோைர் எனும் �மலப்பில் எழுத்�ோைர் சப்திகோ அவர்களும், 
நெய�ல் சிந�மனயோைர் எனும் �மலப்பில் எழுத்�ோைர் 
திருத்�மிழ் த�வனோர் அவர்களும் உமையோறறினர். எழு-
த்�ோைர் ஆன்ைணி நடலி அவர்கள் சூமசமிக்தகல் ஐயோ 
அவர்களுடனோன நிமனவமலகமை பகிர்நது நகோணடோர். 
திரு. நேய ஆனநத் அவர்கள் இமசக்கருவியோல் இமைபுகழ் 
போட கூடுமக நிமைவு நபறைது.

எழுத்�ோைர் இமையுைன் சோகர் நிகழ்ச்சி  ஒருஙகிமணப்பு 
நசய�ோர். நிகழ்ச்சி ஏறபோடுகமை நெய�ல் பமடப்போைர்கள் 
நசயதிருந�னர். 

்பதாவலர் ப்தா. சூளசமிக்்கல் நிளன்வந்ல் நிகழ்வு ! ்பதாவலர் ப்தா. சூளசமிக்்கல் நிளன்வந்ல் நிகழ்வு ! 
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போ.ைஞசித்தின் "சோர்படடோ பைம்பமை" படம் நவளியோகி 
வைதவறபு, அதீ� வைதவறபு, விைர்சனம் என பலவி� 
கருத்து பரிைோறைஙகமை போர்க்க முடிகின்ைது. படம் 
எடுக் கப்படட வி�ம் குறித்து சினிைோ வல்லுனர்கள் 
தபசடடும். என்மன நபோருத்�வமை நைடைோஸ் போக்சிங 
பைம்பமை, எைர்நேன்சி அைசியல், சமூக அைசியல் என 
நிமைய விவோதிக்க இருக்கின்ைது. நபரும்போலோன ெணபர் 
கள் �லித் அைசியல்-கமல-விமையோடடு சோர்நது இப்ப 
டத்ம� அணுகுகிைோர்கள். இப்பின்னணியில் சோர்படடோ 
பைம்பமை குறித்� உணமை வைலோறு பறறிய த�டலும் 
விவோ�மும் அவசியைோன ஒன்ைோக கருதுகிதைன். 

சோர்படடோ உணமையில் யோர் அமடயோைம்?

சோர்நபடடோ நபயருக்கோன நபோருமை அறிய பலரும் 
முறபடுகின்ைனர். சரியோன விைக்கத்ம� கணடமடய 
முடியவில்மல. ஆனோல் அது யோமை பிைதிநிதித்துவப் 
படுத்துகின்ைது என்பது தகள்வியோனல் நிமைவோன 
பதிமல கணடமடயலோம். 

நைடைோஸ் குத்துக்சணமட கைத்தில் தகோதலோச்சிய 
சோர்படடோ பைம்பமையில் பல சமு�ோயத்ம� சோர்ந� 
வீைர்கள் இருந�ோலும்  வீழ்த்� முடியோ� வீைர்கைோக 
நீணடகோலம் கைத்தில் நின்ைவர்கள் நபரும்போலும் 
மீனவர்கள்�ோன். சோர்படடோ பைம்பமையின் மையம் 
இைோயபுைம், பமனைைத்ந�ோடடி பகுதி�ோன். இன்றும் 
நசன்மன போக்சிங வடடோைத்தில் சோர்படடோ என்ைோல் 
அது மீனவர் தகோ�ோ என்பது பைவலோக அறியப்படட 
ஒன்று.  

நைடைோஸ் போக்சர்களில் பலருக்கும் சிம்ை நசோப்பனைோக 
விைஙகியர் ஆஙகிதலோ இநதிய வீைைோன ெோடநடர்ரி. 
அவைது ஸ்மடல்,  கோல் அமசவு (footwork), நுணுக்க-
ைோன சணமடக்கு நபயர் நபறைவர் நடர்ரி.  ஆஙகிதலோ 

இநதியன் வீைைோன நடர்ரிமய மு�ன்மு�லில் வீழ்த்தி-
யவர் கித்த�ரி முத்து எனும் மீனவர். முத்துவின் அதிைடி 
ஆடடத்ம� போைோடடி  ஆல்பர்ட மை�ோனத்தில் ெமடநபறை 
விழோவில் "திைோவட வீைன்" என்ை படடத்ம� �நம�  
நபரியோர் அவருக்கு சூடடினோர். அணணோ கித்த�ரி 
முத்துமவ வோழ்த்தி தபசினோர். சோர்படடோ பைம்பமை-
யில் அதிக புகழ்நபறைவைோக கித்த�ரி முத்து இருந�ோர். 
எம்.ஆர்.இைோ�ோ, போைதி�ோசன் தபோன்ைவர்கள் கித்த�ரி 
முத்துமவ தெரில் வநது சநதிப்போர்கைோம். இருவரும் 
குத்துச்சணமட ைசிகர்கள் என்ப�ோல் கித்த�ரி முத்துவி-
டம் ெல்ல ெடபிமன நகோணடிருந�னர் என்ை �கவமல 
புலவர் போ. வீைைணி பதிவு நசயதிருக்கிைோர். 

கித்த�ரிமுத்துவுக்கு பிைகு பிைகு மீணடும் நடரிமய 
வீழத்தியது நேன்டில்தைன் போக்்ஸர்  என்று நபயர் 
நபறை  "டோமிகன்" சுந�ர்ைோேன் அவர்கள்.  அவைது 
சந�தியினர் இப்தபோதும் ைோயபுைம் பகுதியில் குத்துச்ச-
ணமட பயிறசி அளித்து வருகின்ைனர். அத�தபோன்று 
கித்த�ரி முத்து அவர்களின் ைகன்கள் அன்புமுத்து, அரு-
மைமுத்து ஆகிதயோர் கோசிதைடு ஜிவோ ெகர் பகுதியில் 
போக்சிங கிைப் மவத்திருந�னர். 

 சோர்படடோ பைம்பமையில் புகழ்நபறை ைறநைோரு போக்சர் 
ஆறுமுகம் அவர்கள். �ோன் பஙதகறை 120 தபோடடிக-
ளில் 100 தபோடடிகளில் ெோக்அவுட நசயது சோ�மன 
பமடத்�வர். இவமை ந�ோடர்நது போக்சர் வடிதவல், 
நசல்வைோஜ் என சோர்நபடடோ பைம்பமையில் பஙகளிப்பு 
நசலுத்திய மீனவர்களின் படடியல் மிக நீைம். 

உலககுத்து சன்மட வீைர் முகைது அலி நசன்மன 
வந�தபோது தெரு ஸ்தடடியத்தில் ெடந� கோடசி 
தபோடடியில் அவருடன் தைமட ஏறி சணமடயிடட-
வரும் பமனைைந�ோடடிமய சோர்ந�  போக்்ஸர் போபு 
என்ை மீனவர்�ோன்.

திரை விமர்சனம்..திரை விமர்சனம்....
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மீனவர்கமை �விர்த்து பிை சமு�ோயத்தினரும் சோர்படடோ 
பைம்பமையில் பஙகளித்துள்ைனர். அதில் முக்கியைோன-
வர் அருணோச்சலம், ைோசி, நேயதவல் தபோன்ை பலரும் 
பஙகளிப்பு நசலுத்தியுள்ைனர். சோர்படடோ பைம்பமை-
யிதலதய டோன்சிங ஏழுைமல என்ை �ைைோன போக்்ஸர் 
இருநதுள்ைோர். இப்தபோதும் ைோயபுைம், நசன்மன 
துமைமுகம் சுறறியுள்ை பகுதி தசர்ந� நபரியவர்கள் 
பலரும்  போக்சர் அருணோச்சலம் அவர்கமை பறறி தபச 
தகடகலோம். �லித் சமு�ோயத்தில் இருநது சோர்படடோ 
பைம்பமையில் புகழ்நபறை வீைர்களில் அருணோச்சலம், 
அநத�ோணி தேோசப் தபோன்ைவர்கள் மு�ன்மையோனவர்.  

ஆஙகிதலோ இநதிய குத்துச்சணமட வீைைோன ெோடநடர் 
ரியுடன் ெடந� தபோடடியில் தைமடயிதலதய அருணோ-
ச்சலம் அவர்கள் உயிரிழந�ோர். அவைது வீை ைைணத்திறகு

இைணடு ைோ�ஙகள் கழித்து நடரிமய கித்த�ரி முத்து 
வீழ்த்தினோர். இந� தபோடடிக்கு பிைகு�ோன் கித்த�ரி 
முத்து மிக பிைபலம் அமடந�ோர். 

இப்படி சோர்படடோ பைம்பமை மீனவர்களின் அமடயோ-
ைைோக இருக்மகயில், அப்நபயரிதலதய வரும் படத்தில் 
ஏன் முமையோக பதிவு நசயயவில்மல என்ை தகள்வி 
நியோயைோனது அல்லவோ?

படத்தில்… ைஙகமன �ணிகோ சிமைபடுத்தும் தபோது, 
"வோத்தியோர் எப்தபர்படட ஆளு ந�ரியுைோ. நடரிமயதய 
ெோக்அவுட பணணி பைம்பமை ைோனத்ம� கோப்போத்து-
னோரு" என்று கபிலன் �னது வோத்தியோர் ைஙகனின் 
நபருமைமய நசோல்லி நபோஙகி எழுவோர். உணமை 
வைலோறறில் நடரிமய வீழத்தியது ைோயபுைத்ம� சோர்ந� 
கித்த�ரி முத்து எனும் தபோது அம� ைமைக்க தவணடிய 
அவசியம் என்ன?

ைறநைோரு கோடசியில்  வரும் நபயர் பலமகயில் 
"சோர்படடோ பைம்பமை

வோத்தியோர் திைோவிட வீைன் வியோசோர்போடி ைஙகன்" என 
எழு�ப்படடிருக்கும். திைோவிட வீைன் என்ை படடத்ம� 
சரியோக குறிப்பிடடு இருக்கும் தபோது, இைோயபுைம் என்று 
குறிப்பிடோைல் வியோசோர்போடி என்று குறிப்பிட தவணடிய 
கோைணம் என்ன? இைோயபுைம் என்று நசோன்னோல் அது 
மீனவமை குறிக்கும் என்ப�ோலோ?

சோர்நபடடோ பைம்பமை நசயல்படட கோலம் மு�ல் அதில் 
முக்கிய பஙகளிப்பு நசலுத்திய மீனவர்கமை அமடயோ-
ைைறறு விலக்கி மவக்க தவணடிய அவசியம் என்ன? 

படத்தில் வரும் பீடி ைோயப்பன் க�ோபோத்திைம் கூட 
சோர்படடோ பைம்பமைக்கு ந�ோடர்தப இல்லோைல் ஏத�ோ  
கடலிதலதய வோழ்பவர் தபோல கோடடியுள்ைனர். அவமை 
சோர்படடோ பைம்பமைதயோடு இமணக்கவில்மல.  

ெோயகனுக்கு எதிர் தபோடடியோைைோக இருக்கும் "இடியப்ப 
பைம்பமையின்"  உணமை நபயர் "இடியப்ப ெோயக்கர் 
பைம்பமை". ைறநைோரு புகழ்நபறை பைம்பமை "எல்லப் 
பச்நசடடி பைம்பமை". சினிைோ நவகுேன ஊடகம் 
என்ப�ோல் எதிர்வரும் பிைச்சமனகமை �விர்க்க சோதி 
நபயர்கமை �விர்த்திருக்கிைோர் என்று புரிநதுநகோள் 
தவோம். ைறுபுைம், க�ோெோயகன் கபிலனின் சோதிய 
பின்புலத்ம� ைடடும் சரியோக அமடயோைப்படுத்� 
�வைவில்மல. �லித் ைக்கள் சோர்ந� கம� நசோல்லல் 
�ோன் போ.ைஞசித்தின் போணி என்பது ந�ளிவு. ஒரு 
ஒடுக்கப்படட சமூகத்தின் பிைதிநிதியோக கபிலனின் 
நவறறிமய பதிவு நசயய தவணடும் என்ை இயக்கு-
ெரின்  நைனக்நகடல் ஏறபுமடயது. அது அவருமடய 
இலக்கு. ஆனோல், புைந�ள்ைப்படட இனத்தின் சோ�மன 
வைலோறமை ைமைப்பது எந� வமகயில் நியோயைோக 
இருக்கும். அம� முமையோக பதிவு நசயவதின் மூலம் 
இயக்குெர் எம� இழநதுவிடப்தபோகிைோர்?.

அைசியல் பிைதிநிதித்துவம், சமூக அைசியல் அணித்திைடடல், 
கமல-இலக்கிய நசயல்போடுகள், கல்வி, நபோருைோ�ோைம் 
என அமனத்திலும் பிந�ஙகி இருக்கும் ஒரு மீனவ சமூ-
கத்தின் அமடயோைத்ம� திரிக்கதவோ? புைக்கணிக்கதவோ 
தவணடிய அவசியம் என்ன?

- த�ோழமையுடன்,
பகத்

 ⃣
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பொய்விரிதது வரும் ்்தொணி்ய - நீ
     பொய்ந்து ச�லலுமிடம் ச�ொலலுவொய்..
ஓய்வி்லொ்த துயர் தீண்டிடும் - எங்்கள்
     ஊர்க ்கடற்புறம் ச�லலுவொய்!..

புதிய மீனவளக ச்கொள்ற்கயொல - எறமப்
     சபொங்கிசயழ றவககும் ஆட்சிறய
எதிர்தது யொம் நிற்கும் ்கொட்சிறய - நீ
     ஏகும் நொசட்லொம் ச�ொலலுவொய்!..

வொழும் ்கொணியும் ஆழியும் - எம்
     வயிற்றுப் பசிக்கொ்ன தீனியும்
பொழும் ்கொர்ப்ப்ரட் ற்க்களில - ்தரப்
     ப்லவற்கச் சூழச்சி ச�ய்கிறொர்!..

உரிறமக குடிமக்கள் மீ்னவர் - எனும்
     உண்றம பறி்பொ்தல நீதியொ?.
விரி்கடல ஆளும் சநய்்த்லொர் - இனி
     ்வற்றுக கிர்கதது வொசியொ?..

ஆழிமொந்்தர் சவறும் சபொம்றமயொ - இது
     அடிறம வியொபொரச் �ந்ற்தயொ?
ஏறழ்மல �ட்டம் பொயுமொ? - இங்(கு)
     எடுத்த்தற்ச்க்லொம் உரிமமொ?..

அந்நியச் ச�்லொவொணிறய - நி்தம்
     அள்ளித ்தருகினற பூமிறய,
என்ன ச�ய்ய இவர் எண்ணி்னொர் - எறம
     எங்குத ்தள்ளிவிடப் பொர்ககிறொர்?..

்கடலின மீன்வட்ட எலற்லறய - யொர்
     ்கணிககும் அதி்கொரம் றவததுளொர்?
இடமறிந்து வற்ல வீசிடும் - எமக(கு)
     எ்தற்குக ்கடிவொளம் பூட்டுவொர்?..

பொர்ததுகச்கொள், அனபுத ்்தொணி்ய - நீ
     பய்ம் ச்தொடருவொய், ்்தொணி்ய..
கூதது நறடசபறுது, ்்தொணி்ய - இவர்
     ச்கொடுறம ்தொங்ச்கொ்ொச் ச�ய்தி்ய!..

மனி்த்நயததின  விழுமியங்்கறள
மறந்து - ம்தங்்கறள  தூககிப்  பிடித்்தொம்! 

ம்த்ம  எல்லொசம்ன
மனி்த உறவு்கறள உறடத்்தொம்,  பிரித்்தொம்,  
மனி்ததற்த சிற்தத்்தொம்!

பகுத்தறிவின ச்கொள்ற்க்கறள
இ்கழந்்்தொம், ஏள்னம் ச�ய்்்தொம்! 
ம்தம் வொழ மடறமறய கூட்வ  சுமந்்்தொம்!

மனி்தம் வளர ்வண்டிய
இடங்்களிச்லல்லொம்  ம்ததற்த  வளர்ந்்்தொம்  
பந்்தபொ�ங்்கள்  குற்லத்்தொம்! 

ம்தம் ச்கொண்டு அனறப இழந்்்தொம் 
அறதற்த இழந்்்தொம்!   
வனமம்  வளர - கூட்வ  
வனமுறற்கறளயும் வளர்த்்தொம்!

மனி்தொ,  
எப்்பொது  ்கொ்ப்்பொகிறொய்  
பகுத்தறிவின விடியற்ல? 
மொனிடர் இல்லொ உ்ல்கததில 
மனி்தொ நீ ம்ததற்த றவதது 
என்ன ச�ய்யப் ்பொகிறொய்?
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