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- த�ோழமையுடன்
இமையுைன் சோகர்

 ஆசிரியர்

அன்பு நெஞசஙகளுக்கு வணக்கம்.

கடறகமை இருைோ� இ�ழ் இைணடோவது ஆணடில் கோல்்பதிப்பதில் மிகுந� ைகிழ்ச்சி அமடகிதேன். கடந� ஓைோணடில் ்பமடபபுகள் அனுபபியும், விளம்்பைம் ைறறும் 

ென்நகோமடகள் �நதும், உடன் உமழத்தும் இ�ழ் வளர்ச்சிக்கு துமணநின்ே அமைவருக்கும் இத்�ருணத்தில் ைைைோர்ந� ென்றிமய ந�ரிவித்துக்நகோள்கிதேன். இருைோ� 

இ�ழ் ைட்டுமின்றி கடறகமை இலக்கிய வட்டத்தின் நசயல்்போடுகளிலும், அ�ன் வளர்ச்சியிலும் நீஙகள் ஒவநவோருவரும் �ரும் ஒத்துமழபபு மிகுந� ைகிழ்ச்சிக்கும் 

ென்றிக்கும் உரியது!

நெய�ல் ்பமடப்போளிகமள கவுைவிக்கும் வமகயில் மூன்ேோம் வருடைோக ‹கடறகமை விருது› நிகழ்மவ சிேப்போக ெடத்தி முடித்துள்தளோம், கூடதவ கடறகமை கமல 

இலக்கியப த்போட்டிகமளயும் சிேப்போை முமேயில் ெடத்தி முடித்த�ோம். இந�முமே விருதுகதளோடு நைோக்கத் ந�ோமக வழஙக முடிந�ம� ெல்லந�ோரு ெகர்வோகதவ 

கோணகிதேன். கடந� 2021 -ல் கமலச்நசல்வன் குட்டியோணடி எழுதிய திமைமீளர் (குறுெோவல்), சஜூ எழுதிய துமி�ஙகள் (கவிம�கள்), என்னுமடய ந�ோகுபபு 

நூல்களோக நவளிவந�  ‹கடதலோை ைக்கள் சஙகம் - ஓர் சகோப�ம்› (கட்டுமை ந�ோகுபபு நூல்), கடதலோைக் கம�கள் (சிறுகம� ந�ோகுபபு), கவிஞர். ந�ோபியோஸ் 

நெல்ஜின் எழுதிய கடலின் மகநயழுத்து (கவிம�கள்), கலியைோஜ் கலியந்பருைோள், தகபடன் ஜோணசன், இ. �ர்ைைோஜ் ஆகிதயோர் இமணநது எழுதிய ஆழ்கடல் 

மீன்பிடித்�லில் நசயயதவணடிய ்போதுகோபபு வழிமுமேகள் (்போதுகோபபு மகதயடு), கவிஞர். மில்லட் த்போபின் எழுதிய உணர்வின் நைோழி (கவிம�கள்) எை ஏழு 

நூல்கமள கடறகமை ்பதிப்பகம் மூலம் நவளியிட்டுள்தளோம். வரும் ெோட்களில் இன்னும் சிேப்போக நசயல்்படுதவோம் என்கிே ெம்பிக்மக உள்ளது. ந�ோடர்நது உஙகள் 

தைலோை ஆ�ைவு த�மவ!

நெய�ல் இலக்கிய உலகில் புதுபபுது எழுத்�ோளர்கள் வந�வணணம் உள்ளைர். இது ஆதைோக்கியைோை விஷயம்�ோன். அத�தெைம் ெம் எழுத்துகளின் �ன்மையில் அல்லது 

�ைத்தில் ஏறேம் கோணதவணடி இருக்கிேது. அ�றகு மு�ல் த�மவ வோசிபபு! குறிப்போக ெல்ல நூல்கமள கணடறிநது வோசிப்பது. அந� வோசிபபில் எழுத்�ோளர்கள் 

ைட்டுைல்ல ஒட்டு நைோத்� ெம் சமூகதை கவைம் நசலுத்� தவணடியுள்ளது. நூலகஙகள் இல்லோ� கிைோைஙகளில் நூலகஙகள் எழ தவணடும். இருக்கக்கூடிய நூலகஙகள் 

ஏறேம் ந்பே தவணடும். அதுதவ ெம்மை அடுத்� கட்டத்துக்கு ெகர்த்திச்நசல்லும்.  எைதவ இது குறித்து ஒவநவோரு உயிலுள்ள இமளஞர்களும், ஊர் நிர்வோகஙகளும் 

ஒரு முடிவுக்கு வைதவணடியது மிக மிக அவசியம். ஆலயஙகள், திருைண ைணட்பஙகள், விமளயோட்டு மை�ோைஙகள் எல்லோம் த�மவயோைது�ோன்.  அத�தவமள 

அமவகளில் கோட்டும் ஈடு்போட்டில் கோல் ்பஙதகனும் ெல்லந�ோரு நூலகம் அமைப்பதில் கோட்டதவணடியது கோலத்தின் த�மவயோகதவ ெோன் கருதுகிதேன். அத�த்போன்று 

நெய�லில் இருநது ந்பணகள் அதிகைோக எழு� முன் வைதவணடும். ந்பணகளுக்கோை நூலகஙகள் உருவோகு�ல் தவணடும். ஆம்... ெல்லந�ோரு வீட்மட கட்டுவத்தில் 

ைட்டுைல்ல, ெல்ல சமூகத்ம� உருவோக்குவதிலும் ந்பணகளுக்கு முக்கிய ்பஙகு உணடு. 

மிக முக்கியைோக, கன்னியோகுைரி, நெல்மல, தூத்துக்குடி த்போன்ே ந�ன் ைோவட்டஙகளில் உள்ளதுத்போல் ஒவநவோரு கடதலோை ைோவட்டத்திலும் நெய�ல் ைக்களின் 

இலக்கிய ்பஙகளிபபு ந்பருக தவணடும். அத� த்போன்று அைசு ்பணிகமள குறிமவக்கும் ெம் ைோணவ நசல்வஙகள் ்பள்ளி ்போடத்ம� கடநது ்பயனுள்ள நூல்கமள 

வோசிக்க தெைம் ஒதுக்க தவணடும். அ�றகோய ையறசி எடுக்க தவணடும். இமவநயல்லோம் நவறும் இலக்கிய வளர்ச்சிமய ைட்டுைல்ல சமூகத்ம�தய முன்தைோக்கி 

நகோணடு நசல்லும். ஏன்...? இ�ைோல் மீைவ பிைதிநிதித்துவமும் மகக்கூடும், மீைவ பிைச்சமைகளும் குமேயக்கூடும். உலகில் உள்ள அறிஞர்கள் ்பலரும் புத்�க வோசிபபு 

நகோணடவர்கள் என்்பது ்பலருக்கும் ந�ரியும். இன்று மீைவ சமூகத்திலிருநது உயர் ்ப�விகள் வகிபத்போரும்கூட புத்�க வோசிபம்ப தெசித்�வர்கதள என்்பம� இன்மேய 

இமளய �மலமுமேயிைர் உணை தவணடும்.

்பலரும் நிமைப்பது எழுத்�ோளர் என்ேோல் கவிம� கம� எழுதுவது என்று. அ�ைோல்�ோதைோ என்ைதைோ ்பலரும் ெைக்கு இந� கவிம� கம� எல்லோம் எழு�வைோது 

எை ஒதுஙகிக்நகோள்கின்ேைர். ைட்டுைல்ல, எழுத்�ோளர்கமளயும் கம� கவிம� எழுதுதவோைோய குமேத்து ைதிபபிடுகின்ேைர். கிமடயதவ கிமடயோது! எழுத்�ோளன் 

என்்பவன் இந� சமூகத்ம� நசதுக்க வல்லவன் நசதுக்க தவணடியவன். தகடுநகட்டு கீழ் தெோக்கி நசல்லும் சமூகத்ம� நசம்மையோக்குவதில் நசதுக்குவதில் உஙகள் 

ஒவநவோருவருக்கும் ்பஙகு உணடு. அம� புரியோ��ோல்�ோன் எழுதுவது தவமலநவட்டி இல்லோ�வர்களுக்கோை தவமல எை சிலைோல் த்பசப்படுகிேது.

வோசிபபின் ்பயமை உணர்ந�வர்களோய, எழுத்தின் வலிமை உணர்ந�வர்களோக... வோருஙகள் ெம் சமூகத்ம� நசதுக்குதவோம், அமைத்ம�யும் தகள்வி தகட்க கூடியவர்களோய, 

அறிவோர்ந�வர்களோய, சுயெலைறேவர்களோய ெல்லந�ோரு சமூகத்ம� கட்டி எழுபபுதவோம். 

வருவீர்கள் என்கிே ெம்பிக்மகயுடன்...
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சோதிகள் இல்லோ�, கோ�ல் திருைணத்ம� வோழ்க்மக முமேயோக, 
வை�ட்சமை நகோடுமை இல்லோ� இன்மேய ஐதைோபபியச் 
சமு�ோயத்ம�  ஒத்� சமூகத்தில் வோழ விரும்்போ�வர் மிகச் 
சிலதை. ெைது முன்தைோர்  இனிமையோக இப்படி வோழ்ந� 
கோலம் சஙக கோலம். ைணணின் இயறமக அமைபபின் அடிப 
்பமடயில்,  வோழ்விடத்ம� ஐநது வமகயோக பிரித்�ைர். 
ைனி�ோபிைோைத்திறகும் அறிவியலுக்கும் ந�ோடர்பில்லோ� 
கருத்�ோன் சோதி. பிேபபின் அடிப்பமடயில் உயர்வு �ோழ்வு 
நசோல்லும் ைடமைமய கடநது வோழ்ந�ைர். நிலம் குறிஞசி, 
முல்மல, ைரு�ம், நெய�ல், ்போமல என்று ஐந�ோகப பிரித்து 
அறியப்பட்டது. அபந்போழுது இந� பிரிவு �ோன் ெமடமு-
மேயில் இருந�து.

குறிஞசி என்்பது ைமலயும் ைமல சோர்ந� இடம், கோடும் 
கோட்டிறகு அருகில் இருக்கின்ே இடஙகளும் முல்மல, விவசோய 
நிலம் ைரு�ம்,  கடலும் கடறகமையும் நெய�ல். இந� ெோன்கில் 
ஏத�னும் ஒன்று �ன்னுமடய இயறபில் திரிநது வேணடு 
்பயைறே�ோக த்போகுைோைோல் அ�மை ்போமல என்ேைர். 
வோழும் நிலத்தில் விமளந�ம� உணடோன்.  உணமவ 
அடிப்பமடயோகக் நகோணடத� ந�ோழில், ந�ோழிலுக்கு 
�க்க உமட. இந� ஐநது பிரிவு நிலஙகளிலும் வோழ்ந� 
ைக்களின் உணவும் உமடயும் ந�ோழிலும் ்பழக்கவழக்கஙகளும் 
விமளயோட்டுக்களும் ந்போழுது த்போக்குகளும் ்போட்டுக்க-
ளும் இமசக்கருவிகளும் தவறு. நெய�ல் நிலத்தில் ்பை�வர், 
நுமழஞர், உைணர் வோழ்ந�ம� சஙக நூல் ந�ோல்கோபபியம் 
அறிமுகப்படுத்தும்.

்பை�வர்,  மீன் ைறறும் கடற ந்போருட்கமள வோணி்பம் 
நசய�ைர். இவர்கள்  �மலமை இைத்திைர் என்று ந�ரிகிேது, 
நுமழஞர்  கடலுக்குள் நுமழநது மீன் பிடிப்பவர், உைணர் 
உபபு �யோரிப்பவர். இன்று ்பை�வர் ைட்டும் கோலம் ்பல 
கடநதும் அறியப்படுகிேைர். இன்றும் மீன்பிடித் ந�ோழில் 

நசயகின்ேைர். ஒதை ந�ோழிமல நசயயும் ்பலரும் இன்று 
ை�ம் சோதி அடிப்பமடயில் ்பல ந்பயர்களோல் அமழக்கப்ப-
டுகிேோர்கள். இந� ்பை�வர் ந�ோடர்்போக சில குறிபபுகள் 
பிறகோலச் தசோழர் கோலத்திய (8 ஆம் நூறேோணடு மு�ல் 13-ஆம் 
நூறேோணடு வமை) கல்நவட்டுகளில் கோணக்கிமடக்கின்ேை. 

தகோயிலில் இருக்கும் கடவுளுக்கும் பிைோைணர்களுக்கும் 
ைன்ைருக்கும் அவர் குடும்்பத்திைருக்கும் ஆமட நெயது 
நகோடுக்கும் ்பணிமய நசயது வந��ோக ்பல கல்நவட்டுக் 
கள் ெைக்குச் நசோல்கின்ேை. மீன்பிடித் ந�ோழிலில் இருநது 
நெசவுத் ந�ோழிலுக்கு எப்படி ைோறிைோர்கள் இந� ்பை�வர் …?

ெம் அமைவரின் ந்போதுச் சிந�மையில் உதிக்கும் ஒரு 
தகள்வி.  இ�றகு உ�ோைணம் ஒன்று,  இன்மேய எடப்போடி-
யில் நெசமவ ந�ோழிலோகக் நகோணட ்பலர் �ோஙகள் ்பை�வர் 
என்றும் மீன்பிடித் ந�ோழிலில் இருநது ஏத�ோ கோைணத்தி-
ைோல் முன்தைோர்கள் இடம் ந்பயர்நது ந�ோழிமல ைோறறிக் 
நகோணட�ோக இன்றும் வழக்கத்தில் உள்ள வோயவழிச் 
நசயதிமய ெம்மில் ்பலைறிதவோம். கல்நவட்டுச் நசயதியும் 
வோயவழிச் நசயதியும் இமணநதுச் நசல்கின்ேை.

இருந�ோழிலுக்கும் என்ை ந�ோடர்பு என்று ஆழ்நது தெோக்கும் 
த்போது ்பல உணமைகள் ந�ரிய வந�ை. மீன் பிடிப்ப�றகு 
வமல பின்ை தவணடும். மீனின் அளவுக்கு ஏற்ப வமல 
ைோறு்படும், ந�ோமல தூைம் நசன்று ஆழ் கடலில் மீன் பிடிக்க 
வலுவோை வமல த�மவ. இப்படி ்பல�ைப்பட்ட வமலகள் 
பின்னு�ல் அவசியம். வமல ைட்டுைோ….? ்படகுகளில் கப்பல்களில் 
நெடுநதூைம் நசல்லும் கப்பல்கமள கோறதேோட்டத்தில் திமச 
ைோேோைல் இருப்ப�றகோக ந்பரிய திமை சீமலகள் அமைக்கப 
்படும். ெைக்கு சட்நடன்று நிமைவுக்கு வருவது எம்ஜிஆர் 
ெடித்� ஆயிைத்தில் ஒருவன் ்படத்தில் 'அத�ோ அந� ்பேமவ 
த்போல வோழ தவணடும்' என்னும் ்போட்டு. அதில் ந்பரிய 
ந்பரிய திமைச் சீமலகள் ்போர்த்துள்தளோம். இமவ ்பருத்தி 
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நூலோல் நசயய ்பட்டமவதய. அவறமே விரித்துப பிடிப்ப-
�றகோக தகோல் மவக்க தவணடும் எந� இடத்தில் எப்படி 
தகோல் மவத்�ோல் எந�க் தகோணத்தில் சரியோக இருக்கும் 
என்்பம� மிக துல்லியைோக அறிநதிருந� ்பை�வர் அந�க் 
தகோமல மவப்போர்கள். இந� திமைச்சீமலகளுக்கு சோயம் 
முக்கி எடுப்போர்கள். இப்படி நூல் பிரித்�ல், இமழகமள 
நசம்மைப ்படுத்து�ல், பின்னு�ல், சோயம் ஏறறு�ல் த்போன்ே 
்பணிகள் அமைத்தும் நெசவுக்கும் ந்போருநதும். அஙதகயும் 
நூமல இமழ இமழயோக எடுத்து சிக்குகமள அகறேவும் 
அ�ன்பின் �றியில் தகோல்கள் மவத்து நூமல விரித்து, அ�ன் 
பின்ைதை நூமல துணியோக நெயது ெைக்கு நகோடுப்போர்கள். 
ஒறறுமைகள் இத்�மை இருப்ப�ோல் துணி நெயவ�றகு 
்பை�வர்கள்  ஆமட நெயவதில் வல்லவர்களோக ைோறிைர் 
த்போலும். ந�ோழிலின் அடிப்பமடயில் இருக்கும் ஒறறுமையும் 
அனு்பவதை துணி நெய�லில் ்பயன்்பட்டது

இவவளவு திேமையும் அனு்பவம் நகோணடவர்கள் ்பை�வர்கள். 
இ�ைோல் �ோன் ைன்ைனுக்கும் கடவுளுக்கும் துணி நெயயும் 
�குதி ந்பறேவர்களோக கரு�ப்பட்டு இருக்கிேோர்கள். தகோயில் 
்பணியில் அைர்த்�ப்பட்டு இருக்கிேோர்கள்.

இன்மேய புதுச்தசரியில் இருக்கும் திருபுவமை ந்பருைோள் 
தகோயில் கல்நவட்டு ஒரு �கவல் நசோல்கிேது. சில ்பை�வர் 
கமள இக்தகோயிலுக்கும் அந�ணர்களுக்கும் ஆமட நெயய 
ைன்ைன் அனுபபி மவக்கிேோர். அவர்களிடத்தில் �ன்னுமடய 
கட்டமளமய ஒரு ஓமல மூலம் நகோடுத்�ோர். அந� ஓமல 
நகோணடு வரு்பவர் அந� ஊரின் �மலமையிடம் நகோணடு 
தசர்க்க, �மலமை �ன்னுமடய அஙகத்திைர் ஒபபு�லுடன் 
்பணியும் சன்ைோைமும்  �ருவது அன்மேய ெமடமுமே. 
கல்நவட்டு இந� நசயதி �ோன் நசோல்கிேது. ஆைோல் 
அதில் ஒரு வோர்த்ம� வருகிேது இந� ்பை�வர்கமள இரு 
சோதியிைரின் கலபபு என்று ந்போருள்்படும்்படி வடச்நசோல் 
ஆை ஆதயோகவர் என்று வருகிேது. அப்படிக் குறிபபிட 
ஒரு கோைணம் இருந�து. ெைது ைணணில் நிலத்தின் அடி-
ப்பமடயில் இயறமகயின் அடிப்பமடயில் அறிவியலின் 
அடிப்பமடயில் ஐநது வமகயோை பிரிவுகள் இயஙகி வந� 
அத� கோலகட்டத்தில் வடக்கில் ஒரு ்பழக்கம் இருந�து. 
சோதிய முமே அல்லது சைோ�ை �ர்ைம் அஙகு நிலவியது. 
ைனி�ர்கமள பிேப்போல் உயர்வு �ோழ்வு எை அமடயோளப 
்படுத்துவது.  உணவு, உமட, வீடு,  வோழ்விடம், ந�ோழில் 
இமவ அமைத்தும் சோதியின் அடிப்பமடயிதலதய அமை-
த்திருந�ோர்கள். ஒவநவோரு சோதியிைரும்  அவைவர் சோதிமய 
தசர்ந�வர்கமள ைணம் முடிக்க தவணடும். ஆைோல் சட்டம் 
எப்படி இருந�ோலும் அன்மேய ெமடமுமே தவறுவி�ைோக 
இருநதிருக்கிேது. அது கிட்டத்�ட்ட கிபி இைணடோம் நூறேோ-
ணடிதலதய ஒதை சோதிக்குள் திருைணம் நசயது நகோள்ளோ� 
அவர்களின் எணணிக்மக அவர்களுமடய குழநம�களின் 
எணணிக்மக ஒரு கணிசைோை ந�ோமகமய எட்டியது. அது 
வமையிலும் தவறு சோதியுடன் திருைணம் நசயது நகோணட-
வர்கள் சோதிமய விட்டு நீக்கி மவக்கப்பட்டிருந�ோலும் 
அவர்களுக்க சோதி ைறுக்கப்பட்டது. 

ஒரு கணிசைோை ைக்கள் ந�ோமக சோதிக்கு நவளிதய இருக்கிேது 

என்்பம� உணர்ந�ோர்கள் த்போலும். பின்ைர் அவர்களுக்கும் ஒரு 
சோதியின் ந்பயர் நகோடுத்து ஒரு ந�ோழிமல நகோடுத்து சோதி 
அமைபபுக்குள் தசர்த்துக் நகோணடோர்கள். அ�ன்்படி கணவன் 
உயர்ந� சோதியும் ைமைவி �ோழ்ந� சோதியோகவும் இருநது 
அவர்களின் குழநம�கள் அனுதலோைோ என்றும் ஆணைகன் 
�ோழ்ந� சோதியோகவும் ந்பண உயர்ந� சோதியோகவும் இருபபின் 
அவர்களின் குழநம�கள் பிைதிதலோைோ என்றும் அமழக்கப 
்பட்டைர். அனுதலோைோ உயர்ந�வர் பிைதிதலோைோ �ோழ்ந�வர் 
என்று கரு�ப்பட்டோர்கள். அவர்களுக்கு சில ந�ோழில்கமளயும் 
நசோன்ைோர்கள். அனுதலோைோவிைருக்கு தகோயிமலச் சோர்ந� 
்பணிகள் இருந�ை. அப்படிப்பட்ட அனுதலோைோ பிைதிதலோ-
ைோமவ குறிப்பது�ோன் இந� ஆதயோகவர் என்னும் நசோல். 

்பை�வர்கள் எபத்போது தவறறு சோதியுடன் ைணம் புரிந�ோர் 
கள்?  அவர்கமள ஏன் ஆதயோகவர் என்று கல்நவட்டு 
குறிக்கிேது?  இது�ோதை ெைக்குள் எழும் அடுத்� தகள்வி 
அ�றகும் ஒரு விமட உணடு. வடக்கிலிருநது ந�றகிறகு வநது 
தகோயிமலயும் தகோயில் கலோச்சோைத்ம�யும் உணடோக்கிைர். 
ைன்ைர்களும் அவர்களுக்கோை நிலம், ந�ோழில் வல்லுைர்கள், 
நீர் வசதி த்போன்ே அடிப்பமட த�மவகமள பூர்த்தி நசயது 
நகோடுத்�ோர்கள். அப்படித் �ோன் திேமை ந்பறே நெசவோ-
ளிகளோை ்பை�வர் அனுப்பப ்பட்டைர். ஆைோல் வடக்கரின் 
்போர்மவயில் சோதி குறுக்தக நின்ேது த்போலும், எைதவ அந� 
்பை�வர்கமள ஆதயோகவர் என்று ஒரு சோதியின் ந்பயர் 
சூட்டி அவர்கமள உயரிய சோதி என்று �ஙகளது ைைதிறகு 
ஒரு சைோ�ோைத்ம� நசோல்லிக் நகோணடு துணி நெயயும் 
அனுைதியும்,  ஊருக்குள் வோழும் �குதியும் நகோடுக்கிேோர்கள். 
ைோஜைோஜதசோழனின் கோலத்திலும் ஊருக்குள் வோழும் ஒரு முக்கி-
யைோை கமலஞன் என்ேோல் அவர் நெய�ல் ந�ோழிலோளிதய. 
அன்று மு�ல்  தகோயில் ்பணியில் ஈடு்பட்ட ்பை�வர்கள் 
ஆதயோகவர் ஆகிப த்போைோர்கள். சில �மலமுமேகளுக்குப 
பின் அத� ்பை�வர் வம்சோவழியிைர் தகோயில்களுக்கு �ோை 
�ர்ைஙகமள வழஙகியம� கல்நவட்டுகள் நசோல்கின்ேை. 
பிறகோலச் தசோழர்களின் இறுதிக்கோலத்திலும் பின்ைர் வந� 
விஜயெகை ைன்ைர்கள் கோலத்திலும் இந� ்பை�வர்கள் தகோயில் 
நிர்வோகத்தில் ்பஙகு ந்பே ந�ோடஙகியிருந�ோர்கள். இதில் 
வரும் அடிப்பமட அடிெோ�ம் என்ைநவனில் சோதி இல்லோது 
வோழ்ந� ைக்களின் மீது �ஙகளின் த�மவக்கு ஏற்ப சோதிப 
ந்பயர்கள் ஏறேப்பட்டை. 

சோதி, ைனி�ன் த�ோன்றிய த்போத� பிேநதுவிட்ட ஒன்ேல்ல. 
சோதிமய ைறுத்�ோல் ைடிநது த்போக அது ெைது இ�யத் துடிபத்போ, 
மூச்சுக் கோறதேோ அல்ல எனும் வைலோறறு புரி�தலோடு தீர்க்க-
ைோை ைனி�ைோக முன்தைோர்கள் நசோல்லிச் நசன்ே யோதும் 
ஊதை யோவரும் தகளிர் எனும் உயரிய கருத்ம� ெம் ைைதில் 
்பதியமவத்து வோழ்தவோைோைோல் எதிர்கோலம் ஒளிரும்.

- முமைவர். எஸ். சோநதினிபீ,

த்பைோசிரியர், வைலோறறு துமே,

அலிகர் முஸ்லிம் ்பல்கமலக்கழகம்

அலிகர், உத்திைப பிைத�சம்.
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கடறகரையில் மரை கட்டினைன்,

கடல் அரைகள் ககொண்டுன�ொச்சு

மைதிறகுள் னகொட்ரட கட்டினைன்,

அது கருமண்்ொகி ன�ொச்சு .

கண்ணீரில் நீந்துகின்னறேன்,

கடவுனே! கண்திறேவொயொ?

கருர்யுள்ே உன் கெஞ்சின்

கதவுகரே திறேவொயொ?     

உறேவிைரகள் வந்தொரகள்

உரையொடி கென்றேொரகள், 

அலுவைரகள் வந்தொரகள்,

தகவல் எழுதி கென்றேொரகள்,

அைசியல்வொதிகளும் வந்தொரகள், 

ஆறுதல்கள் தந்தொரகள்,

அன்பின் ஆண்டவொ! என்

அழுரகரய கொண்�ொயொ ? 

�ககவொதம் பிடி�ட்டு �டுகரகயில் க்வர ஒருவர, 

�சினயொடு வொழும் வயதொை க�றனறேொரகள் இருவர, 

�ள்ளிகென்று �டிகின்றே �ருவத்தில் குழந்ரதகள் மூவர

�ொரிரை �ரடத்த �ைமனதவனை! இப�ொவிரய �ொைொயொ?

கஸடஙகள் வருவதும் ன�ொவதும் கொைத்தின் மொறறேம்

கதிைவன் எழுவதும் மரறேவதும் திைத்தின் மொறறேம்

மைரகள் மைரவதும் மடிவதும் இயறரகயின் மொறறேம்

மொறேொத மரறேயொத மன்ைவொ! 

என் மன்றேொட்ரட  னகட்�ொயொ?                

             - �. எஸபின்,  

சின்ைத்துரறே.

தண்ணீரில் இன்று ெம்ெொடு :
தத்தளிககுனத, இத் தமிழெொடு!..
ெொரையில் ஓடுது தண்ணீரு - இது
னகொடி மககளின் கண்ணீரு!!..

கூவத்தின் ெொறறேத்ரதத் தொஙகிடைொம்:
விரைவொசி ஏறறேத்ரத ெம்மைம் தொஙகிடுமொ?..
ெரி, இயறரகயின் சீறறேம் ஒரு�ககம் :
வன்ககொடுரமதன் ஏறறேனமொ, «மறு�ககம்»!..
ஏஙகிடும் உள்ேஙகள் �ைநூறு - இஙகு
புதுயுகம் �ரடககுது வைைொறு!!..

ஓடினயொடி உரழககுது அைெொஙகம்..
உண்ரமயில் ெடககுது ைொஜொஙகம்!..
ஓரிைம் ெொம் எனும் ஓர தொ�ம், அதிலும்
�ொலிைக ககொடுரமயின் �ரிதொ�ம்!!..

என்றுதொன்  மொறறேத்ரத ெொம் கொண்ன�ொம்?..
வன்ககொடுரம தொககத்ரத ெொம் ஒழிபன�ொம்?..

�ொம்�தன்  �ல்லிலும், �ல்லியின்  வொலிலும் ..
னதேதன்  ககொடுககிலும் விஷகமன்�ொர, உண்ரமதொன்!..
சிை வஞ்ெகப பிறேவி மொந்தரகனகொ,
உடம்க�ஙகும் விஷம்  என்ன�ன்!!..
                       

- திரு. வ. னகொபிெொத்
   ர�ஙகுேம்,   

கன்னியொகுமொரி மொவட்டம்.
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கோவல் துமேயில், சட்டம் - ஒழுஙகு கோவல் ஆயவோளர்க-

ளின் முக்கிய ்பணி அவர்களின் ்பணி எல்மலக்குள் சட்டம்  

ஒழுஙகிமை ்போதுகோப்பது�ோன். சட்டம் - ஒழுஙகிமை 

்போதுகோப்பது ைக்கள்்பணி�ோன் என்ேோலும்,  அம�க் கடநது 

ைக்கள் ெலனில் அக்கமே நகோணடு ைக்களுக்கோை ெலப 

்பணிகமள தைறநகோள்ளும் ஆயவோளர்களும் கோவல்துமேயில் 

இருக்கத்�ோன் நசயகின்ேைர். அபத்பற்பட்ட நவகு சிலரில் 

�ைது சிேப்போை ைக்கள் ெலப்பணிகளிைோல் ைக்களின் 

ைைதில் இடம் ந்பறே ஆயவோளைோக வலம் வரு்பவர் நெல்மல 

ைோவட்டம் வள்ளியூர் கோவல் ஆயவோளர் சோகுல் ெமீது.

கடந� ஆணடு நகோநைோைோ  அமல ெோநடஙகும் கடும் 

்போதிபம்ப ஏற்படுத்திய கோலகட்டத்தில் ்பணகுடி கோவல் 

ஆயவோளைோக  ்பணியோறறிய இவர், ்பணகுடி ைறறும் 

அம�ச் சுறறியுள்ள ஊர்களில் ஊைடஙகிமை அமுல்்படுத்தும் 

ந்போறுபபில் இருந�த்போது அந� ஊைடஙகிைோல் ைககள் 

்படும் துயைஙகமள கணடு 

்பணகுடி ்பகுதியில் வசிக்கும் ஏமழ எளிய ைக்களுக்கு அரிசி, 

்பருபபு, எணநணய. கோயகறிகள் த்போன்ே அத்தியோவசியப 

ந்போருட்கமள வழஙகிைோர். குறிப்போக ஊைமுறதேோர்கள் 

இருந� இடஙகமளத் த�டிப பிடித்து அவர்களுக்கு ்பல்தவறு 

உ�விகமள வழஙகிைோர். ஊைடஙகிைோல் முடஙகிக் கிடந� 

ைோணவ ைோணவியமை உறசோகப்படுத்தும் வமகயில் ஓவியப 

த்போட்டி,   ந்பணகளுக்கு தகோலபத்போட்டி, த்போன்ேமவ 

ெடத்தி ்பரிசுகள் வழஙகிைோர். ைட்டுைல்ல,  நகோைோைோ �டுபபு 

்பணியில் ஈடு்பட்டிருந�வர்களின் இருசக்கை வோகைஙகமள 

்பழுது நீக்கும் முகோம் ஒன்றிமை ெடத்தி ந்போதுைக்கள் 

ைத்தியில் மிகுந� ்போைோட்மடயும் ந்பறேோர். 

்பணகுடியில் இருநது தூத்துக்குடி ைோவட்டம் ஆத்தூருக்கு 

ைோறேம் நசயயப்பட்ட ஆயவோளர் சோகுல் ெமீது அவர்களின் 

சிேப்போை ்பணிகள் அஙகுள்ள ைக்களின் ்போைோட்மடயும் 

ந்பறேது. பின்ைர்�ோன் ஆத்தூரிலிருநது இருநது நெல்மல 

ைோவட்டம் வள்ளியூருக்கு ைோறேலோகி வந�ோர். அஙதக 

அவைது ைக்கள் ெலப ்பணிகள் ந�ோடர்ந�ை. ஊர் ைக்கள் 

�ரும் புகோர்கள் மீது விமைவோக ெடவடிக்மககள் எடுக்கப 

்பட்ட�ோல் வள்ளியூர் ்பகுதிகளில் குறேஙகள் குமேந�ை. 

ஒரு நூலகம் திறககப்படும் ப்பொழுது...ஒரு நூலகம் திறககப்படும் ப்பொழுது...

கட்டுரை...கட்டுரை...
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இவைது அதிைடி ெடவடிக்மககள் வள்ளியூர் ைக்கள் ைத்தியில் 

ந்பரும் வைதவறபிமை ந்பறேது.

இநநிமலயில், இமளஞர்கள் ைறறும் ைோணவர்களின் 

வோழ்க்மகமய தைம்்படுத்� வள்ளியூர் த்பருநது நிமலயத்தில் 

ஒரு சிேப்போை நூலகம் ஒன்றிமை அமைக்கும் முயறசி-

யில் இேஙகிைோர் ஆயவோளர் சோகுல் ெமீது.  ெகரின் ்பல 

்போகஙகளில் இ�றகோக  புத்�க உணடியல்கள் கோவல்து-

மேயோல் மவக்கப்பட்டை. தைலும் நூலகத்திறகு புத்�கம் �ை 

விரும்பு்பவர்கள் கோவல்துமே எணகளுக்கு த்போனில் �கவல் 

நசோன்ைோல் கோவல் துமேயிைர் அஙகு தெரில் நசன்று 

அந� புத்�கஙகமள ந்பறறு நகோணடைர்.

4 ைோ�ஙகள் அவர் எடுத்துக் நகோணட கடிை உமழபபின் 

நிமித்�ம்   சிேப்போை நூலகம் ஒன்று 'ெைது நூலகம்' எனும் 

ந்பயரில் வள்ளியூர் த்பருநது நிமலயத்தில் நசயல்்பட்டு 

வருகிேது.

நூலகத்ம� திேநது மவத்� நெல்மல ைோவட்ட கோவல் 

கணகோணிப்போளர் திரு. நெ. ைணிவணணன், இ.கோ.்ப அவர்கள் 

த்பசுமகயில்,  வள்ளியூர் கோவல்  நிமலய கோவல் துமேயிைர் 

ந்போதுைக்கள் ெலனுக்கோகவும், அைசு த�ர்வுக்கு ்பயிறசி ந்பறும் 

ைோணவர்கள் ெலனுக்கோவும்  முயறசி நசயது அமைக்கப்பட் 

டுள்ள இநநூலகத்திமை அமைவரும் ெல்ல முமேயில் 

்பயன்்படுத்தி நகோள்ளதவணடும் எை அறிவுமை வழஙகிைோர். 

நசயதியோளர்களிடம் த்பசுமகயில், இது அருமையோை ஒரு 

்பணி , இதுத்போன்ே திட்டத்ம� நெல்மல ைோவட்டத்திலுள்ள 

அமைத்து கோவல் நிமலயஙகளிலும் ெமடமுமேப்படுத்� 

முயறசி எடுப்ப�ோக ந�ரிவித்துள்ளோர்.

"ஒரு நூலகம் திேக்கப்படும் ந்போழுது நூறு சிமேச்சோமலகள் 

மூடப்படுகின்ேை " - என்று தைல்ெோட்டு அறிஞர் விக்டர் 

ஹியுதகோ கூறியுள்ளம� இஙதக அமைவரும் கருத்தில் 

நகோள்ள தவணடும். நூலகஙகள் அறிவுத் த�டமல நிமேவு 

நசயகின்ேை.  வோசிபபும், வோசிபபின் வழிதய உருவோகிே 

சிந�மையும் ெம்மைப ந்போதுவோை நிமலயிலிருநது விடுவித்து 

சிேப்போைந�ோரு தைம்்போட்டிறகுத் தூக்கிச் நசல்கின்ேை.

வீட்டுக்கு ஒரு நூலகம், ஊருக்கு ஒரு நூலகம் என்்பதுத்போல் 

கோவல் நிமலயத்துக்கு ஒரு நூலகம் எனும் முயறசி அமைத்து 

ைோவட்டத்திலும் தைறநகோள்ளப்பட்டோல் மிக சிேப்போக 

இருக்கும். அ�றகு வள்ளியூர் புேக்கோவல் நிமலயம் மிக சிேந� 

ஓர் முன்ைோதிரியோக திகழுகிேது. இ�மை உருவோக்க கடிை 

உமழபபு தைறநகோணட ஆயவோளர் சோகுல் ெமீது அவர்கள் 

மிகவும் ்போைோட்டுக்குரியவர். �ன் ைக்கள் ெலப்பணி மூலம் 

கோவல்துமேக்கு ந்பருமை தசர்க்கும் இவர் கன்னியோகுைரி 

ைோவட்டத்ம� சோர்ந�வர் என்்பது குறிபபிட �க்கது. இவர் 

இது த்போன்று இன்னும் ்பல ைக்கள் ்பணிகமள நசயய 

கடறகமை இ�ழ் வோழ்த்துகிேது... ⃣

- மில்டன் த்போபின்
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    5

''நீஙகள் தகட்டது இஙதக இருக்கிேது ்போருஙகள் ' எை 
கோல்்பகுதியிலிருநது ந�ோமடவமை துணிமய விலக்கி தசை-
லோ�னின் வலது ந�ோமடமய கோணபித்�ோர் அந� ைருத்துவர்.

 "என் ைகசியஙகளின் குறியீடல்லவோ நீ! " எை அஙதக 
்பச்மச குத்�ப்பட்டிருந�து.

 'இ�றகு என்ை அர்த்�நைன்று எைக்கு ந�ரியவில்மல. 
அதுைட்டுமில்லோைல் தெறறு கோமலயிலிருநத� எைக்கு 
சில நவளிெோட்டு எணகளிலிருநது மகத்பசி அமழபபு 
வநதுநகோணடிருக்கிேது. அவர்கள் த்பசுவம� ்போர்த்�ோல் 
ைமேமுகைோக என்மை மிைட்டுவது த்போலவும் ந�ரிகிேது. 
இம� யோரிடம் நசோல்வந�ன்று ந�ரியோைல் இருக்கும் 
த்போது�ோன் நீஙகள் வநதீர்கள். அதுதவறு இவர் உஙகள் 
ெண்பர் என்றும் நசோன்னீர்கள், அ�ைோல்�ோன் ம�ரியைோக 
எல்லோவறமேயும் உஙககிளிடம் நசோல்கிதேன் ' எை 
நசோன்ைோர் அந� ைருத்துவர்.

மிைட்டலோ? அந� எணகமள �ைமுடியுைோ?

 'ெோன் அந� எணகமள எழுதிதய மவத்திருக்கிதேன் ' 
எை ஒரு கோகி�த்ம� உம்்பறகோடனிடம் நீட்டிைோர். அவரும் 
அம� வோஙகி பிரித்து அதில் எழு�ப்பட்டிருந� மூன்று 
ந�ோடர்பு எணகமளயும் ்போர்த்துவிட்டு அம� நீலகணடனி-
டம் நகோடுத்�ோர்.

  "உஙகளிடம் த்பசியவர்கள் என்ை நசோன்ைோர்கநளன்று 
நகோஞசம் நசோல்ல முடியுைோ? " உம்்பறகோடன் நைதுவோக �ன் 
விசோைமணமய அந� ைருத்துவரிடம் ந�ோடஙக, நீலகணடன் 
�ன் மகத்பசியில் அம� குைல்்பதிவு நசயய �யோைோைோர்.

சோர், இ�ைோல் எைக்கு எ�ோவது பிைச்சிமை வருைோ?

அம�ப்பறறி நீஙகள் கவமலப்பட தவணடோம். இந� 
விசோைமணமய ெோன் மிகவும் ைகசியைோகத்�ோன் நகோணடு 
த்போகிதேன். இன்னும் நசோல்லதவணடுநைன்ேோல் த�மவ-
ப்பட்டோல் ைட்டும்�ோன் உஙகமள சோட்சியோக கூபபிடுதவன். 
ந்பரும்்போலும் நீஙகள் வைதவணடியது இருக்கோது, நீஙகள் 
�ைபத்போகிே உடறகூேோயவு அறிக்மகதய த்போதுைோை�ோக 
இருக்கும். அ�ைோல் எம�யும் ைமேக்கோைல் நசோல்லுஙகள்.

ெோன் உஙகமள ெம்புகிதேன் சோர்.

அப்படிநயன்ேோல் ம�ரியைோக நசோல்லுஙகள்.

தெறறு கோமலயில் டீன் என்மை கூபபிட்டு இந� வழக்மக 
்போர்க்க நசோன்ைோர். ெோனும் என் தவமலகமள முடித்துவி-
ட்டு அஙதக த்போகலோநைன்று இருக்கும்த்போது ஒரு அமழபபு 
வந�து. ்போர்த்�ோல் நவளிெோட்டு எண. ெோனும் எடுத்து 
த்பசிதைன். ைறுமுமையில் த்பசிய ெ்பர் எந� நைோழியில் 
த்பசிைோநைன்று என்ைோல் கணடுபிடிக்க முடியவில்மல. 
ஆைோல் அவருமடய த்பச்சு நகோஞசம் எச்சரிக்மக நசயவம� 
த்போலதவ இருந�து. அ�ன்பிேகு அந� அமழபபு அப்படிதய 
துணடிக்கப்பட்டது. எைக்கு ஒதை குழப்பைோயிருந�ோலும் 
ெோன் தெைோக இஙதக வநத�ன், வநது இவருமடய உடமல 
்போர்த்துவிட்டு மு�ல் �கவல் அறிக்மகமய எடுத்து வோசித்த�ன். 
அதில் �றநகோமல என்று குறிபபிடப்பட்டிருந�து. அந�தெ-
ைம் ைறு்படியும் இன்நைோரு நவளிெோட்டு எணணிலிருநது 
எைக்கு அமழபபு வந�து. அபந்போழுத� எைக்கு புரிந�து 
இந� வழக்கில் ஏத�ோ ஒரு வில்லஙகம் இருக்கிேந�ன்று. 
மகத்பசிமய எடுத்து த்பசிதைன் தவதேோரு ெ்பர் மீணடும் 
ைறநேோரு நைோழியில் த்பசிைோர். எைக்கு அவர் நசோன்ைது 
எதுவும் புரியோ��ோல் ெோதை அமழபம்ப துணடித்த�ன்

 'அவர் த்பசிய த�ோைமண எப்படி இருந�து? ' நீலகணடன் 
�ைக்கிருந� சநத�கத்ம� தகட்டோர்.

இைணடோவது ெ்பரின் த்பச்சு மிைட்டுவம� த்போலதவ இருந�து.
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 "அ�ன்பிேகு என்ை நசயதீர்கள்? " இம்முமே உம்்பறகோடன்.

ெோன் திரும்்பவும் மு�ல் �கவல் அறிக்மகமய ஒருமுமே 
கூட வோசித்த�ன். ஆைோல் அதில் �றநகோமல�ோன் என்று 
ந�ளிவோக எழுதியிருந�து. குழப்பத்துக்கு தைல் குழப்பைோக 
இருந��ோல் அஙதக இருந� ெோறகோலியில் அப்படிதய உட்கோ-
ர்நதுவிட்தடன். அந�தெைம் மூன்ேோவது முமே இன்நைோரு 
புதிய நவளிெோட்டு எணணிலிருநது அமழபபு வந�து. மு�லில் 
அமழபம்ப ஏறக தவணடோநைன்று�ோன் ்போர்த்த�ன், பிேகு 
சட்டுணணு மகத்பசிமய நசோடுக்கி,  'ெதலோ, உஙகளுக்கு 
யோர் தவணடும் ' எை தகோ்பைோ தகட்தடன். ைறுமுமையில் 
த்பசிய ெ்பர் நசோன்ைது எைக்கு அதிர்ச்சியோக இருந�து.

 "அப்படி என்ை நசோன்ைோர்? ", உம்்பறகோடன் அவரின் 
த�ோள்கமளப ்பறறிக்நகோணதட தகட்டோர்.

 'நீ�ோன் தவணும் டோக்டர் எழில்குைோர் ', அப்படிநயன்று என் 
ந்பயமை நசோல்லி �மிழில் த்பசிைோர் அந� மூன்ேோவது ெ்பர்.

தவறு என்நைன்ை நசோன்ைோர்?

 'இந� தகச நைோம்்ப சீரியசோ எடுத்துக்கோ�. எஃப ஐ ஆர்ல 
என்ை இருக்தகோ அ� ைோதிரி ரிபத்போட்ட குடுத்திட்டு 
த்போயட்தட இருக்கணும். இப்படி ைோத்தி ைோத்தி ஃ்போரி-
ன்தலநது ஃத்போன் வரும்த்போத� உைக்கு புரிஞசிருக்கணும். 
ெோஙக நசோல்ே� நீ நசயயல்தலணணோ உன் வம்சத்துக்தக 
என்ை ெடக்குமுணணு ெோன் நசோல்லவோ தவணும்?! ்போத்து 
ெடநதுக்தகோ ' அப்படிநயன்று நசோல்லிவிட்டு அமழபம்ப 
துணடித்துவிட்டோன்.

த்பசிய ெ்பரின் குைலிலிருநது அவன் எப்படிப்பட்டவன், 
அவன் நைோழி எப்படி இருந�து அல்லது தவறு எ�ோவது 
உஙகளோல் கணடுபிடிக்க முடிந��ோ?

அபந்போழுது இருந� ்ப�ட்டத்தில் என்ைோல் எம�யும் 
கணிக்க முடியவில்மல.

சரி, அப்படி உஙகளுக்கு எ�ோவது ந�ரியவந�ோல் என்னுமடய 
இந� எணமண உடைடியோக ந�ோடர்புநகோள்ளுஙகள். சரி, 
உடறகூேோயவு அறிக்மக எபத்போது கிமடக்கும்?

 'இன்மேக்கு ைதியத்திறகுள் கிமடக்கும். என் மகயில் 
கிமடத்�தும் ெோதை தெரில் நகோணடு வருகிதேன். நீஙகள் 
நகோஞசம் நவளியில் கோத்திருஙகள், நீஙகள் மகநயழுத்து 
த்போடதவணடிய ்படிவஙகமள ெோன் நகோணடு வருகிதேன் 
' எைச் நசோல்ல அவர்கள் இருவரும் அந� கூடத்திறகு 
நவளிதய வந�ோர்கள். நகோஞசம் தெைத்திறகுபிேகு அந� 
ைருத்துவர் சில கோகி�ஙகமள நகோணடு வநது உம்்பறகோடனி-
டம் நீட்டி மகநயழுத்துப த்போட நசோன்ைோர். உள்ளத்தில் 
தவ�மை கடல்த்போல் ந்போஙகிக்நகோணடிருந�ோலும் அது 
நவளிப்படோ�வோறு விழிகமள கல்லோக்கிக்நகோணடு அதில் 
மகநயோப்பமிட எத்�னிக்கும் த்போது அவர்கமள �டுத்து 
நிறுத்துவதுத்போல் அவர்கள் முன்பு ைோவட்ட ஆட்சியரின் 
வோகைம் வநது நின்ேது. திேக்கப்பட்ட க�விறகுள்ளிருநது 
ஒரு ந்பண இேஙகி வநது உம்்பறகோடனின் மகயில் இருந� 
கோகி�ஙகமள வோஙகி மகநயழுத்து த்போட்டு அம� அந� 
ைருத்துவரிடம் நகோடுத்�ோர். உம்்பறகோடன் ஆச்சர்யத்தில் 
திமகத்துபத்போய நிறக ைறே இருவரும் அஙதக என்ை 
ெடக்கிேது என்்பது புரியோைல் குழம்பிபத்போய நின்ேோர்கள்.

 'தைடம் நீஙகள் ', சறறு ம�ரியத்ம� வைவமழத்துக்நகோ-
ணடு தகட்டோர் டோக்டர் எழில்குைோர்

ெச்நசள்மள, இந� ைோவட்டத்தினுமடய புதிய ைோவட்ட 
ஆட்சியர்.

இன்னும் என்நைன்நை ெடக்கபத்போகிேத�ோ எை வோைத்தில் 
முழஙகிய அந� இடியின் சப�த்தில் ஆடிபத்போயவிட்டோர் 
டோக்டர் எழில்குைோர்.

 'அடக்கம் நசயவ�றகு ஏற்போடு நசயது விட்டோயோ? ', துக்கம் 
அமடத்� குைலில் உம்்பறகோடனிடம் தகட்டோர் ெச்நசள்மள.

ஒரு கணணில் கீேல், ைறுகணணில் ைமழச்சோைல், வோர்த்ம�கள் 
எப்படி நவளிப்படும் ெோவில். ்பத்து ஆணடுகள் இமடநவ-
ளிக்குப பிேகு ஒருவமை முக்தி நிமலயிலும் ைறநேோருவமை 
சக்தி நிமலயிலும் கணடவைல்லவோ! எப்படி த்பசமுடியும் 
அவைோல்? எைதவ நைல்லைோக நீலகணடமைப ்போர்த்�ோர்.

 'எல்லோ ஏற்போடுகளும் நசய�ோயிறறு தைடம் ', எதுவும் 
புரியவில்மல என்ேோலும் சூழ்நிமலமய புரிநதுநகோணடு 
்பதில் நசோன்ைோர் நீலகணடன்.

 'அப்படிநயன்ேோல் த்போகலோம் ' எை ெச்நசள்மள அவரின் 
வோகைத்தில் ஏறி கிளம்்ப, அம�த் ந�ோடர்நது உம்்பறகோ-
டனும், நீலகணடனும் அவர்கள் வந� வோகைத்தில் த்போக, 
அவர்கமளப பின்ந�ோடர்நது நசன்ேது அந� அைைர் ஊர்தி.

அழுகுைல் �விர்த்� ஒரு ையோைம்; உேவுகள் கூடோ ையோைம்; 
கூட்டம் தசைோ ையோைம்; குமே ஏதும் நசோல்லோ ையோ-
ைத்தில் த்போய நின்ேது அந� அைைர் ஊர்தி. உடமல 
குழிக்கு அருகில் இேக்கி மவத்துவிட்டு வந� ஊழியர்களும் 
நசன்றுவிட்டோர்கள். ை�ச்சடஙகுகதளோ, அைசு ைரியோம�தயோ 
பின்்பறேப்படவில்மல. ஆேடி நிலத்தின் அருகில் அமசயோைல் 
கிடந�து அந� அறிவியல் சுடர்.

ெோன்கு விழிகள் அமசயவில்மல, இைணடு விழிகள் அமச-
வறறுக் கிடந�ம�ப ்போர்த்து. கணகளில் நீர் சுைந��ோ 
இல்மல கணகதள நீைோய உருகிய�ோ எை கணிக்க முடி-
யவில்மல ெச்நசள்மளயின் கணகமளப ்போர்த்� பின்பு. 
உள்ளம் உமடநது பிளந�த்போதிலும் உணர்வுகமள முகத்தில் 
கோட்டோைல் அடக்கி நின்ேோர் உம்்பறகோடன்.

 'ந்பட்டிமய மூட த்போதேன், கமடசியோ முகத்� ்போத்துக்தகோ-
ஙக ', எை அடக்கம் நசயய வந� ஊழியர்கள் நசோன்ை 
நிமிடத்தில் �ோமை �ோமையோக் நகோட்டியது கணணீர் 
உம்்பறகோடனின் கணகளிலிருநது.

ந்போழுதின் விடியலில் மூன்று த்பரின் முன்னிமலயில் 
ைட்டும் ஒரு சகோப�ம் அன்று பும�க்கப்பட்டது.

அன்மேக்கு கோமலயிலிருநத� உம்்பறகோடைோல் �ன் ்பணிகளில் 
கவைம் நசலுத்� முடியவில்மல. முநம�ய ெோள் இைவின் 
விளிபபும், ைைம� பிச்சி எறியும் கவமலயும் அவமை மிகவும் 
வம�த்�து. �ன் இருக்மகதய ்போேோஙகல் த்போல் கைடுமுைடோக 
த�ோன்றியது. பூக்கள் லோர்வோ கக்கிைோல் எப்படி இருக்கும்? 
அப்படி இருந�து அவர் மூமளக்குள் ஓடிய சிந�மை. இன்று 
ஒருெோள் ைட்டும் அமேக்குள் நசன்று, குபபியில் மூழ்கி, 
�மலயமணக்கு அடியில் பும�நது நகோள்தவோைோ, என்று 
கூட அவருக்கு த�ோன்றியது. ஆைோல் உடமலக் கட்டுப்ப-
டுத்தும் வலிமை ஆன்ைோவிறகு உணடு என்்பம� அன்று 
அவருமடய ைைது நிரூபித்�து.

(ந�ோடரும்)⃣
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துணிந�ோல் எந� ந்பணணும் வோழ்க்மகயில் நஜயிக்கலோம்..!

அடுபபூதும் ந்பணணுக்கு ்படிபந்ப�றகு என்ே கோலம் எபத்போத�ோ 

கமைதயறிவிட்டது. இபத்போது ஆணகமளவிட தைலோக ்படிப்ப-

தும், அதிக ைதிபந்பண ந்பறுவதும், ்பல தவமல வோயபபுகமள 

ந்பறுவதும் ந்பணகள்�ோன் எனும் நிமலக்கு கோலம் ைோறிவிட்டது. 

அத�தவமள இன்மேய ெோளிலும்கூட உயர்கல்விகளில் ்பட்டம் 

ந்பறறுவிட்டு திருைணைோகி வீட்டுக்குள் முடஙகி விடுதவோர் 

்பலர் உணடு. ஆைோல் �ைக்நகை ஒரு தவமலவோயபபு அல்லது 

ந�ோழில் ஒன்மே �ோை�ோக்கிக்நகோணடு வோழ்வில் நவறறிகோணும் 

ந்பணகள் மிக சிலதை... அபத்பற்பட்ட ஒரு நவறறியோளர்�ோன் 

ஷி்போனி த்பஷன் மூலம் உயர்நது நிறகும் திருைதி. ஷி்போனி.

கன்னியோகுைரி ைோவட்டம் குளச்சல் மீைவ கிைோைத்ம� சோர்ந�வர் 

ஷி்போனி. எலக்ட்ைோனிக்ஸ் அணட் கம்யூணிதகஷனில் எஞசினிய-

ரிங முடித்துள்ள இவர் குளச்சலில் நிறுவியுள்ள ஷி்போனி த்பஷன் 

ைக்கள் ைைதில் இடம் பிடித்�தில் இவைது கடிை உமழபபும், 

விடோமுயறசியும் வோடிக்மகயோளர்களுக்கு வழஙகும் �ைைோை 

தசமவயும்�ோன் கோைணம் எைலோம். 

எப்படி உருவோைது இந� ந�ோழில்?

எஞசினியரிங முடித்� ெோன் திருைணைோை�ோல் தவமல வோயபபு 

ந்பே முடியோைல் த்போைது. ஆயினும் ஏ�ோவது ஒரு சுய ந�ோழிமல 

நசயது முன்னுக்கு வைதவணடும் எை நிமைத்த�ன். ம�யல் 

எைக்கு மகநகோடுத்�து. எைதவ அம� முமேயோக கறகும் வி�த்தில் 

ஒரு வருட த்பஷன் டிமசனிங கறறுக் நகோணதடன்.  ்படிக்கும் 

ெோட்களிதலதய நவளியில் உள்ள ெ்பர்களுக்கு உமடகள் ம�த்து 

நகோடுக்க ஆைம்பித்த�ன், அதுவும் ெல்ல வைதவறபம்ப ந்பறறுக் 

நகோடுத்�து. என்மைபத்போல பிேரும் சுய ந�ோழிலில் முன்னுக்கு 

வைதவணடும், என்ைோல் இன்னும் ்பலருக்கு தவமல வோயபபு 

வழஙக தவணடும் எை எணணம் நகோணதடன். அ�றகு ெோன் 

எடுத்� முடிதவ ஷி்போனி ஆமடயகம் ைறறும் ம�யலகம் .

இ�மை உருவோக்கியதில் சிைைம் ஏற்படவில்மலயோ? 

சிைைம் இல்லோைல் எதுவும் இல்மல. இன்மேக்கு, ந்பணகள் 

ந�ோழில் முமைதவோைோக நஜயிக்கும் வோயபபுகள் அதிகரித்துள்ளது. 

இன்மேய கோலகட்டத்தில் ந்பணகள் அதிக சு�நதிைைோக நசயல் 

்படு்பவர்களோக உருநவடுத்துள்ளோர்கள். �ஙகளின் சு�நதிைத்ம� 

ெல்ல்படியோக ்பயன்்படுத்தி �ஙகள் திேமைக்கு ஏறேைோதிரி சம்்போ-

தித்து நகோள்கின்ேைர். ்பல ந்பணகள் ஏ�ோவது சோ�மை நசயய 

தவணடும் என்ே எணணத்தில்�ோன் வோழ்கின்ேைர். ஆைோல் 

உரிய ஊக்கம்�ோன் ்பலருக்கும் கிமடப்பதில்மல.  என் கைமவ 

நிமேதவறறி �ந�தில் என் கணவருக்கு முக்கிய ்பஙகு உள்ளது.

இத�த்போன்று ஒவநவோரு கணவன்களும் �ஙகள் ைமைவிக்கு 

துமண நின்ேோல் ஒவநவோரு ந்பணணும் வோழ்க்மகயில் சோதிக்க 

முடியும். 

இபத்போது எத்�மை த்பர் ்பணி நசயகிேோர்கள். என்நைன்ை 

தவமலகள் நசயது நகோடுக்குறீர்கள்?

�றத்போது இஙதக 16  த்பர் ்பணிபுரிகின்ேைர். வரும் ெோட்களில் 

குமேந�து நூறு த்பருக்கோவது தவமல வோயபபு நகோடுக்க 

தவணடும் என்கிே இலக்மக தெோக்கி முன் நசல்கிதேன். எஙகளி-

டம் �ைைோை உயர்ைக நைடிதைட் ஆமடயகம் உள்ளது, அதுத்போக 

ம�யலகம் மூலைோக ஆரி ஒர்க்ஸ், எம்பிைோயடரிங ஒர்க்ஸ், நெட் 

ஒர்க்ஸ், தவமைட்டி பிளவுஸ், எை தவமலப்போடுகளுடன் கூடிய 

உமடகள், குறிப்போக திருைண, புதுென்மை உமடகள் ைறறும் 

விதசஷஙகளுக்கோை உமடகள் த்போன்ேமவ நசயது வருகிதேோம். 

சிேப்போகவும் வோடிக்மகயோளர்களின் ைைதிருபதி ஏற்படும்வமக-

யிலும் நசயது நகோடுப்ப�ோல் வோடிக்மகயோளர்கள் ந�ோடர்நது  

எஙகமள த�டி வருகிேோர்கள். 



13
கடறகரை ஜன-பிப் 2022

ந்பணகளுக்கு ம�யல் �விை தவறு என்நைன்ை ந�ோழில்கள் 

நசயயலோம் ?

நிமேய இருக்கிேது. வோழ்க்மகயில் முன்தைே துடிக்கும் ஒவநவோ-

ருவரும் இது த்போன்ே ஒரு ந�ோழிமல முன்நைடுக்க தவணடியது 

இன்மேய கோலத்தின் கட்டோயம்.  இன்மேக்கு ஆமடகளுக்கோக 

ைக்கள் ந்பரும் ந�ோமகமய நசலவு நசயகின்ேைர். அதிலும் 

�ஙகள் ஆமடகள் அழகோை வடிவமைபபுடனும் �ைைோை�ோகவும் 

இருக்கதவ விரும்புகின்ேைர். எைதவ இத்ந�ோழில் மூலம் ெல்ல 

வருவோய ஈட்டமுடியும். இத�த்போல் ெமக நசய�ல், நைழுகுதிரி 

நசய�ல், ந்போக்தக நசய�ல் எை ்பல ந�ோழில்கள் உள்ளது. 

ெம்ைோல் எப்படி முடியும் எை வீட்டில் முடஙகி கிடக்கோைல் அந� 

தெைத்தில் ஏ�ோவது ஒரு ந�ோழிமல துவஙகி முன்னுக்கு வைலோம். 

உஙகள் ஸ்�ோ்பைத்தில் ைோறறு திேைோளிகள் ைறறும் ஆ�ைவறதேோர் 

த்போன்தேோமை கோணமுடிகிேது. அவர்களோல் சரிவை தவமல நசயய 

முடிகிே�ோ? உஙகள் ்போர்மவ என்ை?

சிேப்போகதவ நசயகிேோர்கள். உ�ோைணத்திறகு இஙகு தவமல 

நசயயும் வோய த்பச முடியோ� ைோறறு திேைோளி ஒருவைோல் 

த்பசத்�ோன் முடியோத� �விை தவமல நசயவதில் எந� பின்ை-

மடவும் இல்மல. நசோல்லபத்போைோல் அவர்களிடம் சிேபபு �குதி 

இருக்கிேது என்றுகூட நசோல்லலோம். எைதவ சுயந�ோழில் நசயய 

முன்வை யோர் யோர் வைலோம் என்கிே த்பச்சுக்குகூட இடமில்மல. 

ஆர்வம் உள்ள யோரும் முன் வைலோம். அப்படி ஆர்வம் இருந�ோல் 

ெோஙகதள ்பயிறறுவிக்க �யோைோக உள்தளோம், கறேவர்களுக்கு 

தவமல வோயபபு வழஙகவும் �யோைோக உள்தளோம்.  ந்பணகள் 

�ோைோளைோக ம�ரியைோக ந�ோழில் நசயய முன்னுக்கு வருவது 

ெல்லது . இன்மேக்கு ்பலருக்கும் என்ை ்படிக்க தவணடும் எை 

ந�ரியவில்மல. ்படித்�ோல், அடுத்து என்ை நசயய தவணடும் எை 

ந�ரியவில்மல. எைதவ இவர்களுக்கு வழி கோட்டும் வமகயில் 

வகுபபுகள் ைறறும் கவுன்சிலிங த்போன்ேமவ த�மவப்படுகிேது. 

எந� ஒரு ந்பணணும்,எஞசினிரிங, எம்பிஏ எை என்ை ்படி-

த்திருந�ோலும் தவமல கிமடக்கவில்மல என்று முடஙகிபத்போக 

த�மவதய இல்மல. 

ெகரில் அல்லோைல் நசோந� ஊரில் ந�ோழில் ந�ோடஙகுவது ஏறேம் 

�ருைோ?

ெகைஙகளில் வோயபபு அதிகம்�ோன். அ�றகோக ெம் நசோந� ஊமை 

குமேத்து ைதிபபிடுவது சரியல்ல. ெகரில் உள்ள ்பலதும் கிைோைபபு 

ேஙகளில் இருநது நசல்்பமவ�ோன். ெோஙகள்கூட ெகை்பகுதிக்கு 

நிமேய தவமலகள் நசயது அனுபபி வருகிதேோம். அஙகுள்ளவர் 

கள் ெம்மிடம் விரும்பி நகட்டு ந்பறுகிேோர்கள். நிமேய ஆர்டர் 

வருகிேது. எைதவ இடம்கூட ஒரு �மடதய அல்ல. வோழ்க்மகயில் 

நசோந� கோலில் நிறக தவணடும் எை நிமைக்கும் ஒவநவோரு 

ந்பணணும் ந�ோழில் நசயய முன் வைலோம்.  ஒன்தே ஒன்று, 

�யக்கதைோ தசோம்்பதலோ இருக்கக்கூடோது, துணிய தவணடும். 

துணிந�ோல் எந� ந்பணணும் வோழ்க்மகயில் முன்னுக்கு வைமுடியும். 

கணவரின் வருைோைத்ம� ைட்டும் ெம்பி இருக்க த�மவ இல்மல 

ெோமும் ஆணுக்கு நிகைோக சம்்போதிக்க முடியும் என்ேோர்.

அவைது த்பச்சில் எல்லோவறமேவிட தைலோக ெம்பிக்மகமய 

கோணமுடிந�து.

- இமையுைன் சோகர்
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சில கம�கள் ைைதுக்கு மிகவும் நெருக்கைோகவும் அணுக்கைோகவும் 

ைோறுவதுணடு. ெோம் ்படிக்கிே கம�கள் அமைத்தும் அப்படி ெைக்கு 

நெருக்கைோகவும் அணுக்கைோகவும் ைோறுவதில்மல. இது ஒரு ந�ோகுப 

பினுள் வரும் கம�களுக்கும் ந்போருநதும். ந�ோகுபபினுள் இருக்கும் 

்பல கம�களில் சில கம�கள் ெம்மை நவகுவோகப ்பமடப்பனு்பவ 

உணர்வுகளுக்குள் ஆழ்த்தி விடுவதுணடு. அதிலிருநது மீள்வந�ன்்பது 

ஏேக்குமேய சோத்தியைறே�ோகப த்போயவிடும். ்பமடபபு இத்�மகய 

ைைநிமலமய வோசகரிடம் ஏற்படுத்துைோ என்று தகட்டோல் ஏற்ப-

டுத்தும். கோைணம், உணர்ச்சிகளுக்குக் கட்டுப்படோ� ைனி ைைஙகள் 

இபபூவுலகில் கிமடயோது. 

அனு்பவஙகள் கம�களோக ைோறும்த்போது அது ்பமடபபில் அமடயும் 

உச்சம் என்்பம� விவரிக்க முடியோது. வருணமைகளுக்கும் அப்போற 

்பட்டது. அனு்பவஙகள் கம�களோக, உணர்ச்சிகள் �ழும்பும்  சிேந� 

புமைவோக ைோறுகிேத்போது அக்கம�கள் சோகோ வைத்ம�ப ந்பறறு 

விடுகின்ேை. �மிழ் இலக்கிய ்பைபபில் இத்�மகய சோகோ வைஙகள் 

ந்பறே ்பமடபபுகள் ஏைோளைோக இருக்கின்ேை. அந�வமகயில் 

“கடதலோைக் கம�கள்” என்னும் ந�ோகுபபு அந� இடத்ம�ப 

ந்பறுகிேது எைலோம். நெய�ல் நிலம் சோர்ந� ்பன்னிநைணடு கம�கள். 

்பன்னிநைணடு எழுத்�ோளர்கள். ்பன்னிநைணடும் ்பன்னிநைணடு 

வி�ைோை கம�கமளக் தகோர்த்திருக்கின்ேை. ஒவநவோரு கம�க-

ளுக்கு இமடதயயும் ந�ோடர்்பேோ ்பல கணணிகள் ந�ோடர்நது 

நகோணதட இருக்கின்ேை. இது ஒரு ெோவமலப ்படித்� ைைபபி-

ைம்மைமய ஏற்படுத்துகிேது. 

 நெய�ல் நிலம் சோர்நது ்பல ்பமடபபுகள் நவளி வநது நகோணடி-

ருக்கின்ேை. ்பமடபபின் அமைத்துக் கூறுகள் சோர்நதும் ்பமடபபு 

நவளியில் நெய�ல் �ன்மை எழுதிக் நகோணடிருக்கிேது. சஙக 

இலக்கியம் த்பசோ�, �மிழ் இலக்கியம் த்பசியிைோ� ்பகுதிகமள 

மிகவும் அழகியதலோடு நெய�ல் கம�கள் த்பசுகின்ேை என்்ப�றகு 

இத்ந�ோகுபபு சிேந� உ�ோைணம்.

எழுத்�ோளர் இமையுைன் சோகைது ந�ோகுப்போக நவளிவநதிருக்கும் 

இத்ந�ோகுபபு கடறகமை ்பதிப்பக நவளியீடோக வநதிருக்கிேது. 

நெய�ல் நிலம் சோர்ந� சிேந� கம�கமளத் ந�ோகுத்திருப்ப�ன் 

மூலம் இமையுைன் சோகரின் வோசிபபு அனு்பவமும், விைர்சை ைைமும், 

்பமடபபு ைைமும், சிேந� ்பமடபபுகமள அமடயோளப்படுத்� 

தவணடும் என்கிே சமூக உநது�லும் இதில் நவளிப்படுகிேது. 

இத்ந�ோகுபபிமை இத்�மகய அம்சஙகதளோடு நகோணடு வநதி-

ருக்கும் இமையுைன் சோகர் மிகவும் ்பைோட்டுக்குரியவர்.  

ந�ோபியோஸ் நெல்ஜினின் புேக்கணிக்கப்பட்ட கறகள், டி. அருள் 

எழிலனின் அந�க் கோரியம் நிமேதவறியது, குறும்்பமை சி. 

ந்பர்லினின் புயதல! புயதல!, நசல்வைோஜின் ைதகசுவரியும் ந�க்கு 

ஆறும், ஆன்ேனி அைசுவின் நசோல்லிச் நசன்ே கம�, சபதிகோவின் 

யோகோவைோயினும் ெோ கோக்க, கடிமக ந்பர்ைோர்டின் விட்மட,        

அருள் ஸ்தெகத்தின் ஊை தசசயயன், ஜோக்குலின் தைரியின் 

கோறறில் கலந� கைவு, முட்டம் எஸ். வோல்டரின் ்போச்தசோறு, 

தைோஷித் வியோனியின் குடிமயக் நகடுத்� கூல் லிப, இமையுைன் 

சோகரின் ஆமச எைப ்பன்னிநைணடு கம�கள்.

கம�கள் என்கிே �ன்மையில் ஒவநவோரு கம�யும் �ன்மைத் 

�னித்து அமடயோளப்படுத்தி விடுகின்ேை.  ைனி� உணர்வுகள்,  

அது கறபிக்கும் த்போலி அேம், சுயெலம் த்போன்ேவறறின் அடுக்குகள் 

வழிதய ைனி� உேவுகமள அ�ோவது சமூகத்�ோல் ஒதுக்கப்பட்ட ைனி� 

உேவுகமள உ�ோசீைப்படுத்�வம�, ை� பீடஙகளில் தகோதலோச்சும் 

சோதிய ஏறேத்�ோழ்வுகமள அது கறபிக்கும் அேவுணர்வுகமள 

ை�ரீதியோை எந�நவோரு விைர்சைஙகமள  முன்மவக்கோ� கம� 

நசோல்லல்,  கடல் ந�ோழில் அது சோர்நது நிகழும் பிைச்சமைகள், கமை 

வோழ்வில் அது எழுபபும் துயைஙகள் அைசியல், அைசுகள்,  குழநம� 

ைை உணர்வுகள், அ�றகுள் ஊடோடும் உலகம், சமூக எ�ோர்த்�ம், 

நகோணடோட்டம், சமூகத்தில் நிலவும் ந�ோன்ைம், உேவுகளுக்குள் 

நிகழும் ைோறேஙகள், அது ஏற்படுத்தும் வலிகள், உேவுகளின் இழபபு, 

இழபபுகமள சமூகம் கடநது நசல்லும் �ன்மை,  ைனி� ைைஙக-

ளின் இயல்பு, அது சக உேவுகளில் ஏற்படுத்தும் சலைம், ஏளைம், 

தகலி, குழநம�கள் ்பறறிய கைவுகள், ந்பறதேோரின் ஏக்கஙகள், 

ைனி� ெம்பிக்மககள் �ரும் ைகிழ்ச்சி, வறுமை அது ஏற்படுத்தும் 

நவறுமை, குடும்்பப பிமணபபு, த்போம� அது ஏற்படுத்தும் வலிகள், 

துயைஙகள், மீன் விய்போைம், குடும்்பத்தில் ந்பணகள், குழநம�கள், 



15
கடறகரை ஜன-பிப் 2022

சந்தா / விளம்பர விவரமசந்தா / விளம்பர விவரம

அவர்களது உணர்வுகள், கைவுகள், ஆமசகள், ஆணகளின் இயல்பு 

எை இத்ந�ோகுபபு ஒட்டுநைோத்� கடறகமை வோழ்மவப பிழிநது 

சோேோகத் �நதுள்ளது. 

ஒவநவோரு கம�யும் ஒவநவோரு உலகம். ெம் அருதக இருக்கும் 

உலகத்ம� அழகியதலோடு கோட்டுகிேது இத்ந�ோகுபபு. நெய�ல் 

இலக்கிய ்பயணத்தில் இத்ந�ோகுபபு சிேந� கவைத்ம�ப ந்பறும் 

என்்பதில் ஐயமில்மல.  ்பல கம�கள் ்பமடபபின் அமைத்து உச்சங 

கமளயும் ந�ோட்டு, ெம்மை உணை மவத்து ெகர்கின்ேை. ்படித்து 

முடிக்கிேத்போது அந� வோழ்வுக்குள் ்பயணித்�ம�ப த்போன்ே ஓர் 

அனு்பவத்ம�த் �ருகிேது. அந� ையோத்ம� அவர்கள் ்பயன்்படுத்தி 

இருக்கும் நைோழி  நசயகிேது. ஆம் இத் ந�ோகுபபின் மிகச் சிேபபு 

என்்பது நைோழி. நெய�ல் நைோழி. அந� நைோழி வோயிலோக ைனி� 

வோழ்வியமலப புமைவோகத் �நதிருப்பதில்�ோன் இத்ந�ோகுபபு 

நவறறி ந்பறுகிேது எை அடித்துச் நசோல்லலோம். இத்ந�ோகுபபில் 

்பல எழுத்�ோளர்கள் ்பமடப்போளிகளோகத் �ஙகமள அமடயோ-

ளப்படுத்தியிருக்கிேோர்கள். சிலர் எழுத்�ோளர்களோகத் �ஙகமள 

அருமையோக நவளிப்படுத்தியிருக்கிேோர்கள். கமை சமூகம் ்பறறி 

த்போகிே த்போக்கில் இவர்களின் ்பதிவு என்்பது அடர்த்தியும், ஆயவும், 

எ�ோர்த்�மும் நகோணட�ோக அமைநதுள்ளது. 

ஒரு பிைதி என்்பது ்பல்தவறு விசயஙகமளப த்பசும். அப்படிப 

த்பசும் விசயஙகளுக்கோக எழுத்�ோளர்கள் ்பயன்்படுத்தும் நசோறகள் 

என்்பமவ நசோறகளுக்குப புேதையோை ந்போருமள ைட்டுைல்லோைல், 

அகதை ைமேநதிருக்கும் ்பல விசயஙகமளப த்பசும். அப்படிப்பட்ட 

சில கம�களும் இத்ந�ோகுபபில் அடஙகியுள்ளை. அவறறில் 

நுணணைசியல் நசயல்்படுவம� ஒரு த�ர்ந� வோசகைோல் உணர்நது 

நகோள்ள முடியும். இத்�மகய நுணணைசியமல, எழுத்துக்கள் 

வோயிலோக, அமவ முன் மவக்கும் ைமே ந்போருள் வோயிலோகப 

த்பசும் ்பமடபபுகள் சோகோ வைம் ந்பறேமவ. அந� வமகயில் 

இத்ந�ோகுபபும் சோகோவைம் ந்பறேது. ந�ோகுப்போளர் இமையுைன் 

சோகர் ்போைோட்டுக்கும் ென்றிக்குமுரியவர்.

- த்பைோ.  ந்பருைோ.  நசல்வ இைோதசசு  ⃣

அன்பு நெஞசஙகதள...

இ�ழின் வளர்ச்சிக்கு உஙகளது விளம்்பைஙகள் த�மவப்படுகிேது. அத�த்போன்று ென்நகோமடயும் த�மவப 
்படுகிேது. இ�ழ் இமடநின்று த்போகோைல் ந�ோடர்நது நவளிவை விளம்்பைம் ைறறும் ென்நகோமடகமள 
எதிர்்போர்கிதேோம்...!

விளம்்பைம்:

இ�ழின் அளவு 8" X 11". உள் ்பக்கம் விளம்்பைம் - முழுப்பக்கம் 1000 ரூ, 

அமைப்பக்கம் 500 ரூ. முன்்பக்க உள் அட்மட  1750 ரூ, 

பின்்பக்க உள் அட்மட 1250 ரூ,, பின் அட்மட : 3000 ரூ

சந�ோ: ஆணடு சந�ோ 150 ரூ.

ென்நகோமட : இ�ழ் வளர்ச்சிக்கு ென்நகோமட வழஙகுதவோரின் ந்பயர் ைறறும் ந�ோமக விவைம் கடறகமை 
இ�ழில் நவளியிடப்படும் . ந்பயர் குறிபபிட விரும்்போத�ோரின் ஊர் ைறறும் ந�ோமக நவளியிடப்படும்.)

- ஆசிரியர் 
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�மிழகத்திலுள்ள 13 கடதலோை ைோவட்டஙகளில் ஆழ்கடல் 
மீன்பிடித்�லில் திேமை வோயந� ைோவட்டம் கன்னியோகு-
ைரி ைோவட்டம். ஆழ்கடல் மீன்பிடித்ந�ோழிலின்த்போது மீன் 
தவட்மடயோடும் இவர்களில் எழுத்து தவட்மடயில் ஈடு்ப-
டுதவோரும் உணடு!  ஆம், ஆழ்கடலில் ந�ோழில் நசயயும் 
தெைம்த்போக கிமடக்கும் ஓயவு தெைஙகளில் ்படகில் மவத்த� 
கவிம�, ெோவல் எை ்பமடபபுகமள  எழு�க் கூடிய ்பலர் 
இந� ைோவட்டத்தில் இருக்கிேோர்கள். அவர்களில் ஒருவதை 
எழுத்�ோளர் கடிமக அருள்ைோஜ் !

'கடல் நீர் ெடுதவ' எனும் ெோவல் மூலம் ்பலைோலும் அறியப்ப-
டு்பவைோை இவமை கடறகமை இ�ழுக்கோக த்பட்டி தவணடும் 
என்ேதும், நசல்ல கும்்போரி நசோல்லுஙக... என்ேோர். விமசப்படகு 
ஆழ்கடலுக்கு நசல்ல �யோைோக இருந�து. வோயபம்ப ெழுவ 
விடக்கூடோந�ை ைடைடநவை தகள்விகமள தகட்தடன்.

தகள்வி : கடறகமை வோசகர்களுக்கோக உஙகமளப ்பறறி 
நசோல்லுஙக...?

்பதில் :  என்தைோட இயறந்பயர் தஜோசப அருள் ைோஜ். 
கடிமக அருள்ைோஜ் என்கிே ந்பயரில் எழுதி வருகிதேன். 
அப்போ த்பரு ைோயப்பன்.  அம்ைோ த்பரு நசலின்தைரி. ஊரு 
கடியப்பட்டணம். என் ைமைவி ந்பயர் ஆதைோக்கிய பிதேைோ 

தைரி. எைக்கு எஸ்ந்பைன்்ோ ஆல்்போ, அபின்சோ அதஷோலின், 
ஆன்ட்ரியோ லகோனி என்கிே மூன்று ைகள்களும் உணடு. 
்பத்�ோம் வகுபபுவமை ்படிச்சிருக்தகன். ஆழ்கடல்ல மீன்பிடித் 
ந�ோழில் நசஞசிட்டிருக்தகன்.

தகள்வி :  உஙகளுக்கு எழுத்து ஆர்வம் வந�து எப்படி ?

்பதில் : ெோன் நெமேய  சினிைோ வசைஙகமள கோணோைல் 
த்பசுதவன். அப்படி ்பைோசக்தி ்படத்துல சிவோஜிகதணசன் 
த்பசிய தகோர்ட் சீன் வசைப்போணியில்,  குைரிைோவட்டத் 
தில் ந்பணைக்களுக்கு அதிகைோை வை�ட்சமண நகோடுத்து, 
ஆணைக்களுக்கு அதிகைோை கடன் சுமைமயக் நகோடுக்கும் 
அவலத்ம�ப ்பறறி ெோன் ஸ்கிரிபட் எழுதி அப்படிதய 
கோணோைல் த்பசுதவன். அம� குைல் ்பதிவு நசயது தேோஸ் 
கியூ்பர்ட் என்ே முன்ைோள் ைோணுவ அதிகோரியிடம் தகட்கக் 
நகோடுத்த�ன். புத்�க வோசிபபு ஆர்வலைோை அவர், நீஙக 
புத்�கம் எழு�லோதை என்று உசுபத்பத்தி விட்டோர்.  ஒரு 
புத்�க நவளியீட்டு விழோவிறகும் அமழத்துச் நசன்ேோர். 
அதிலிருநது�ோன் புத்�கம் எழு� தவணடும் என்ே ஆர்வம் 
வந�து.

தகள்வி : உஙகள் திேமைகள் ைறறும் ்பமடபபுகள் ்பறறி 
நசோல்லுஙகதளன்?
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்பதில் : எைக்கு சிறுவயதிலிருநத� கமலகள் மீது ஆர்வம் 
இருந�து. ்படிக்கும் கோலகட்டஙகளில் தைோைோக்ட் ்பணேது, 
ெோடகம் ெடிக்கிேது, ெோடகம் எழுதி ெடிபபு நசோல்லிக் 
நகோடுக்குேது, ்போட்டுப ்போடுேது, ்படம் வமையுேது, மிமிக்ரி 
்பணேது இப்படியோை திேமைகள் நகோஞசம் இருந�து. தவறு 
ஊர்களிலும் மிமிக்ரி ்பணணி ைக்கமள ைகிழ்வித்திருக்கிதேன். 
நகோதைோைோ துவக்க கோலத்தில் 'நகோதைோைோமவத் த�டி..' 
ன்னு ஒரு குறும்்படம் எடுத்து யூடியூபில் த்போட்டிருக்கிதேன்.  
கடியப்பட்டணம் ைதுவிலக்கு சம்பயில் இருநது, ைதுவுக்கு 
அடிமையோைவர்கமள திருத்துவ�றகோக ்பல முயறசிகமளயும் 
நசயதிருக்கிதேன். கத்த�ோலிக்க தசவோ சஙக உறுபபிைைோ-
கவும்  நசயல்்பட்டு வருகிதேன்.

தகள்வி : உஙகள் மு�ல் ்பமடப்போை கடல் நீர் ெடுதவ 
எப்படி உருவோைது ?

கடல் நீர் ெடுதவ ெோவல் உருவோக ்பலர் கோைணைோக இருந 
�ோஙக . மு�லில் ெோன் ஒரு சிறிய கம� எழுதி, ்போபுஜி 
நிமலய இயக்குைர் ்போசத்திறகுரிய அருட்�நம� அருள்ைோஜ் 
அவர்களிடம் கோணபித்த�ன். அவர் அம�ப்போர்த்து, ்பல 
ஆதலோசமைகள் �நது, தைலும் என்மை எழுதுவ�றகு 
ஆக்கமும் ஊக்கமும் �ந�த�ோடு, ்பல உ�விகமளயும் நசயது 
�ந�ோர்கள்.  இந� புத்�கம் ெோவலோவ�றகு அருட்�நம� 
ஆன்ேனி கிளோைட்டும், த்பைோசிரியர் தவ� சகோய குைோரும் 
முக்கிய கோைணைோக இருந�ோர்கள். என் அக்கோ முமைவர் 
தைரி கிறிஸ்டந்பல் அவர்கள், என்மை எழு� தூணடியத�ோடு 
கம� எழுதிய துவக்க கோலத்திலிருநது புத்�கைோகும்வமை 
என் எழுத்துக்கமள உன்னிப்போக கவனித்து ஊக்கப்படு-
த்திைோர்கள். என் ைோைோ ந�ன்நைோலி ஆசிரியர் கடிமக 
நஜதேோமியோஸ் அவர்கள்,   கம�மய வோசித்து பிமழ-
திருத்�ம் நசயது �ந�ோர்கள். இந� புத்�கத்ம� �ட்டச்சு 
நசய�த�ோடு, எைக்கு ்பக்க்பலைோக இருநது நசயல்்பட்டவர் 
என் அணணன் ைகன் கடிமக ஆன்ேனி. ்போபுஜி நிமலயம் 
இநெோவமல புத்�கைோக நவளியிட்டது. எைக்கோக  தெைத் 
ம�யும் கோலத்ம�யும் நசலவழித்� இவர்கள் அமைவருதை 
கடல்நீர்ெடுதவ ெோவல் உருவோவ�றகு முக்கிய கோைணைோக 
இருந�ோர்கள். இநதெைத்தில் இவர்கள் அமைவமையும் 
ென்றிதயோடு நிமைவு கூறுகிதேன்.

தகள்வி :   உஙகளுக்கு கிமடத்� ்போைோட்டுகள், விருதுகள் 
்பறறி ?

்பதில் :  மீன்பிடித் ந�ோழில் முமேதயோடு, மீைவனின் 
வோழ்மவப ்பறறி ெோன் எழுதிய கடல்நீர் ெடுதவ ெோவல், 
ெல்ல வைதவறம்ப ந்பறறுத் �ந�து. ்பலர் ெோவமல வோசித்து 
அமலத்பசியில் அமழத்து ்போைோட்டிைோர்கள். ்பல ைோவட்ட 
நூலகஙகளில் ெோவமலப்பறறி கலநதுமையோடல் நிகழ்த்திைோர்கள். 
நசஙதகோட்மட நூலகத்தில், வோசிபபில் ஆர்வம் நகோணட ்பல 
கல்லூரி ைோணவர்களுக்கு புத்�கத்ம�க் நகோடுத்து வோசிக்க 
மவத்து திேைோயவுப த்போட்டி ெடத்திைோர்கள். அநநிகழ்ச்சிக்கு 
என்மை அமழத்து ்பரிசு நகோடுக்கவும் மவத்�ோர்கள். ்பல 
ெோழி�ழ்களிலும் ைோ� இ�ழ்களிலும், இமணய �ளத்திலும் 
ெோவமலப்பறறிய நசயதிகள் நவளிவந�ை. வோநைோலியி-
லும் என்மைப த்பட்டி எடுத்து ஒலி்பைபபிைோர்கள். ்பட்டப 

்படிபபுக்கோக இநெோவமல த�ர்நந�டுத்து, ்பட்டம் ந்பறறிருக் 
கிேோர்கள். கடல் நீர் ெடுதவ ெோவலுக்கு ந�றகு விருதும்,  
�மிழ்ெோடு கமல இலக்கிய தைமட விருதும் கிமடத்�து.

தகள்வி :  ஆழ்கடல் மீன் பிடித்�ல் அவவளவு சிைைைோை 
ஒன்று. அ�றகு ைத்தியில் எழுத்து எப்படி சோத்தியப்படுகிேது ?

்பதில் : ெோன் தகைளோவில் விமசப்படகில் ஆழ்கடல் மீன்பிடித் 
ந�ோழில் நசயது வருகிதேன். ஏேக்குமேய இைணடு ைோ�ஙகள் 
அஙதக ந�ோழில் நசயதுவிட்டு, பின்ைர் குைரி ைோவட்டத் 
திலுள்ள என் ஊரில் சில ெோட்கள் �ஙகியபின், மீணடும் 
தகைளோவில் நசன்று விடுதவன். விமசப்படகு ஒருமுமே 
கடலுக்குள் நசன்று, கமை திரும்்ப எட்டு ்பத்து ெோட்கள் வமை 
ஆகும். கடலுக்குள் ந�ோழில் நசயது நகோணடிருக்கும் த்போது, 
எழுதுவ�றகு வோயபபும் வசதியும் கிமடக்கோது. எபத்போ�ோவது 
தெைம் கிமடத்�ோல் கம�க்குத் த�மவயோை குறிபபுகமள 
எழுதி மவபத்பன். ஊரில் வந�பிேகு அமவகமள ஞோ்பகப்ப-
டுத்தி எழுதுதவன். எஙகளுக்கு ஜூன் ஜூமல ைோ�ஙகளில் 
மீன்பிடித் �மடக்கோலம் வரும். அந� தெைத்திலும் தெைத்ம� 
வீணோக்கோைல் எழுதுதவன். அப்படி ெோவமல எழுதி முடிக்க 
மூன்று வருடஙகள் ஆைது.
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தகள்வி :  உஙகள் ெோவல் கல்லூரி ்போடத்திட்டத்தில் 
இமணத்�த்போது எப்படி இருந�து ?

்பதில் : கடல்நீர் ெடுதவ ெோவமல, ்போமளயஙதகோட்மட 
நசயின்ட் தசவியர் கல்லூரியின் �மிழ்த்துமே �மலவர் 
வோசித்து விட்டு, என்மை ்போைோட்டியத�ோடு அந� கல்லூரி-
யில் ெடந� கருத்�ைஙகம் ஒன்றில் என்மை அமழத்து த்பச 
மவத்�ோர்.   இநெோவலின் இைணடோம் ்பதிபம்ப நசன்மை 
டிஸ்கவரி புக் த்பலஸ் நவளியிட்டது. அந� நவளியீட்டு 
விழோ நிகழ்வு விமசப்படகில் கடலுக்குள் நசன்று, கடலின் 
ெடுவில் மவத்து ெடத்�ப்பட்டது.  அநநிகழ்ச்சியில் ்பல எழுத் 
�ோளர்களும் அறிஞர் ந்பருைக்களும் கலநது நகோணடோர்கள். 
நசயின்ட் தசவியர் கல்லூரியின் �மிழ்த்துமே �மலவரும் 
்பஙதகறேோர். அதில் த்பசிய அவர், இந� ெோவமல எஙகள் 
கல்லூரியில் ்போடத்திட்டத்தில் மவக்கப த்போகிதேோம் என்று 
உறுதியோகச் நசோன்ைோர். அது எைக்கு மிகுந� ைகிழ்ச்சிமய  
அளித்�து. அவர் நசோன்ைது த்போலதவ கல்லூரி ்போடத்திட் 
டத்தில் மவக்கவும் நசய�ோர். கல்லூரி ைோணவ ைோணவியர் 
என் ெோவமல வோசித்�து எைக்கு ந்பரும் ைகிழ்ச்சிதய.

தகள்வி :  உஙகள் அடுத்� ்பமடபபுகள் ்பறறி நசோல்லுஙகதளன்....

்பதில் :  ஒரு ெோவலும்,  ஒரு வைலோறறு சரித்திைமும் எழுதிக் 
நகோணடிருக்கிதேன். அது முழுமை அமடயவில்மல. ந�ோழிலில் 
அதிக ஈடு்போடு நகோடுக்க தவணடியிருப்ப�ோல், எழுத்துப்பணி 
சறறு �ோை�ைோகிக் நகோணடிருக்கிேது. இயன்ேவமை அவறமே 
எழுதி முடிக்கதவ ்போர்க்கிதேன்.

தகள்வி :   ஆழ்கடல் மீன்பிடி ந�ோழில் ்பறறி நகோஞசம் 
விளக்க முடியுைோ ?

்பதில் : ஆழ்கடல் மீன்பிடித் ந�ோழிமல ்பல முமேகளில் 
மீைவர்கள் நசயது வருகிேோர்கள்.                

1. இழுமவ வமலப ்படகிைர்,   நிலத்தின் அடிப்பகுதியில் 
இருக்கும் மீன்கமள வமலவிட்டு இழுத்து  பிடிக்கிேோர்கள்.

2. தூணடில் ்படகிைர், ்பலவமகயோை தூணடில் முமேயில், 
நிலத்தின் அடிப்பகுதியிலும், தைற்பைபபிலும் வோழும் மீன்கமள 
பிடிக்கின்ேைர்.

3. வழிவமலப ்படகிைர், வமலமய நீளவோக்கில் விரித்து, 
நீதைோட்டத்தின் த்போக்கிதல ெகைவிட்டு, கடலின் தைல்ைட்ட-
த்தில் உலவும் மீமை பிடிக்கின்ேைர்.

இப்படியோக ஆழ்கடல் மீன்பிடித்�லில் ்பலவமக உணடு. 
ஒவநவோரு மீைவனும் அவைவர் சோர்ந� ந�ோழிமல நசயது 
வருகின்ேைர். இ�ைோல் ்பல�ைப்பட்ட மீன்கள் கமைக்கு 
நகோணடு வைப்படுகின்ேை. நவளிெோடுகளுக்கு ஏறறுைதியோகி 
அைசுக்கு ந்பருைளவு அன்னியச் நசலோவணிமய ஈட்டிக் 
நகோடுக்கின்ேைர் . நவளிெோட்டுக் கப்பல்கள் இஙதக வநது 
மீன்பிடித்�ோல் ஒட்டு நைோத்� ஆழ்கடல் மீன்பிடிபபும் ெலிவ-
மடநது அதைக ைக்களின் வோழ்வோ�ோைம் தகள்விக்குறியோகும் 
நிமலமை வநதுவிடும்.

தகள்வி :   கடல் ந�ோழிலில் எந� ந�ோழில் கஷடைோை�ோக 
நீஙக நிமைக்கிறீஙக? ஏன்...?

ந்போதுவோகதவ எல்லோ கடல்ந�ோழிலும்

கஷடைோைது�ோன். ஒவநவோரு ெோளும் கடலுக்குச் நசன்று 
கமைதிரும்புகின்ே ்படகும் உணடு. ஒரு வோைம் �ோணடி 
கமைவரும்  இழுமவ ந�ோழில் நசயயும் விமசப்படகும் 
உணடு. முப்பதுெோள் கடலில் �ஙகி

தூணடில் ந�ோழில் ைறறும் வமல ந�ோழில் நசயது கமை 
திரும்பும் விமசப ்படகும் உணடு.  ஒவநவோன்றிலும் நவவதவறு 
ந�ோழில் முமேயும், நவவதவறு கஷடஙகளும் உணடு.

ம்ப்பர்ைைம், வள்ளம் த்போன்ே சிறியவமகப ்படகில் ஓடும்த்போது 
கடல்நீர் சோைல்கள் ெம்மை ெமைத்துக் நகோணதட இருக்கும். 
கோறறு சறறு அதிகைோக வீசும்த்போது வமல இழுக்க கஷடைோக 
இருக்கும். கடலில் அமலகள் உருவோைோல் மிக கவைமுடன் 
இருக்க தவணடும். இல்மலதயல் ்படகு கவிழ்நது ஆ்பத்தும் 
தெைலோம். தூணடிலில் மீன் கூடு�லோக ைோட்டும்த்போது 
மீன்பிடிக்கும் ஆர்வத்தில் கஷடம் ந�ரியோது.  பிடிக்கவில்மல 
என்ேோல் நசை த்போைோக இருக்கும். வமலமய கடலில் விட்ட 
பிேகு தகபடமைத் �விை ைறேவர்களுக்கு ஒன்றிைணடு ைணி 
தெைம்வமை உேக்கம் கிமடக்கும். அ�ன்பிேகு வமலமய 
இழுக்க தவணடும்.

ஒருவோைம் கடலில் �ஙகி இழுமவ ந�ோழில் நசயவதில் 
நிமேய கஷடஙகள் இருக்கிேது. ந்பரும்்போலும் இைவும் 
்பகலும் ந�ோடர்நது தவமல ெடநது நகோணதட இருக்கும். 
இைணடு மூன்று ைணிதெைம் வமலமய  இழுத்துச் நசன்று, 
பிடி்படும் மீமை ்படகில் குவியலோக நகோட்டிைோல், ்பல�ைப 
்பட்ட மீன்களும் அதில் கிடக்கும். அவறமே �னித்�னியோக 
கூமடகளில் ந்போறுக்கி எடுக்க இைணடுைணி தெைம்வமை 
ஆகலோம். பின்ைர் ஐஸில் ்ப�ப்படுத்தி முடிய..  திரும்்பவும்  
வமலமய ்படகில் இழுக்கும் தெைம் வநதுவிடும். அந� வமலமய 
இழுக்கவும் அதிக ்பலத்ம� உ்பதயோகிக்க தவணடும்.  இதில் 
வமல கிழிநது வந�ோல் அந� வமலமய ்படகில் மவத்த� 
்பழுது்போர்க்கும் தவமலயும் ெடக்கும். இமடயிமடதய 
அமைைணி தெைதைோ, ஒருைணி தெைதைோ தவமல இல்லோைல் 
இருந�ோல்  அபத்போது தூஙகுவோர்கள்.

ஒரு ைோ�ம் �ஙகி தூணடில் ந�ோழில் நசயயும் ்படகில் 
குளிப்ப�றகோை �ணணீர் வசதி இருக்கோது. ஏத�ோ இைணடு 
மூன்று முமே சிறி�ளவு �ணணீரில் குளிக்க முடியும். அதுதவ 
மிக கஷடைோக இருக்கும்.  'ைட்டு' ந�ோழில் நசயயும்த்போது 
்பல ைணிதெைைோக அந� 'ைட்மட' இழுக்க  தெரும். கடலின் 
நிலத்�டி ைட்டத்தின் கல்லில் தூணடில் ைோட்டிைோல் இழுக்க 
சிைைைோக இருக்கும். இவர்களுக்கு    தூக்கம் குமேவோகதவ 
இருக்கும். இவறறில் எைக்கு ந�ரிநது, இழுமவத் ந�ோழில்�ோன் 
ைறே ந�ோழில்கமளவிட கடிைைோை�ோக இருக்கும் என்று 
கருதுகிதேன்.

தகள்வி : உஙகளோல் ைேக்க முடியோ� ெோள், நூல் , ெ்பர் 
என்ேோல் எம� எம� நசோல்வீர்கள் ?

்பதில் : வோழ்க்மகப ்பயணத்தில் ்பல நிகழ்வுகள் ெடந�ோலும் 
ஒருசில  நிகழ்வுகள்�ோன் நிமைவுகளோக என்றும் ைைதில் 
நிமலத்திருக்கும்.



19
கடறகரை ஜன-பிப் 2022

அதில் ஒன்று 16.6.1997 என்னுமடய திருைணெோள். அதுத்போல 
22.8.2015 இது என்னுமடய கடல்நீர் ெடுதவ ெோவல் 
நவளியிட்ட ெோள். அன்மேயதிைம் என் பிேந�ெோளும்கூட. 
அ�றகு முன்ை�ோக ெோன், பிேந�ெோள் நகோணடோடியதில்மல. 
ந்பரும்்போலும் அந� ெோளில் ெோன் கடலில்�ோன் இருநதிருக் 
கிதேன். அத�த்போன்று,

14.6.2011 - இது கடலில் இேநது த்போக தவணடிய ஒரு ெ்பமை, 
ெோன் என் உயிமை ்பணயைோக மவத்து கோப்போறறிய ெோள். 
இந� நிகழ்வுகள் கடல்நீர் ெடுதவ ெோவலில் 19,20,21,22 ஆகிய 
அத்தியோயஙகளில் ்பதிவு நசயயப ்பட்டிருக்கின்ேை.

என்ைோல் ைேக்க முடியோ� நூல் தவறு எதுவும் அல்ல ! 
என்னுமடய கடல் நீர் ெடுதவ ெோவல்�ோன். ஏநைனில் 
ெோன் மகப்பட எழுதியம� ஒருத்போதும் என்ைோல் ைேக்க 
முடியோத�.. ெ..ெ..ெ.

என்ைோல் ைேக்க முடியோ� ெ்பர், என் ைமைவி, ைக்கள்.

தகள்வி :  நகோதைோைோ ஆழ்கடல் மீன்பிடி ந�ோழிமல எந� 
அளவுக்கு ்போதித்துள்ளது?

்பதில் : நகோதைோைோவிைோல் ்பல�ைப்பட்ட ைக்களின் வோழ்வோ-
�ோைம் ்போதிப்பமடநது த்போைது. அதிலும் மீைவர்கள் அதிகைோக 
்போதிப்பமடந�ோர்கள்.  லோக் டவுன் கோைணைோக ்பல மீன் 
கம்்பனிகள் நசயல்்படோ��ோல்  பிடித்து வந� மீன்கமள விறக 
முடியோைலும்,  ந�ோழிலுக்கு நசல்ல முடியோைலும் �வித்�ைர். 
கடந� இைணடு ைோ� கோலைோகத்�ோன் மீன் கம்்பனிகள் திேக் 
கப்பட்டு மீைவர்கள் ந�ோழிலுக்கு நசன்று வருகிேோர்கள்.

தகள்வி :   மீைவர்கள் சோர்பில் நீஙகள் அைசிடம் முன் 
மவக்கும் தகோரிக்மககள் என்நைன்ை ?

்பதில் : மீைவர்களுமடய வோழ்மவ ்போதிப்பமடயச் நசயயும் 
எந� திட்டத்ம�யும் அைசு நசயல்்படுத்�க் கூடோது. அவர்க-
ளுமடய வோழ்க்மகத் �ைத்ம� தைம்்படுத்� ்பல ெல்ல 
திட்டஙகமள நகோணடுவை தவணடும்.

1. மீைவர்களின் வோழ்மவ ெோசைோக்கும் இநதிய மீன்வள 
ைதசோ�ோ சட்டம் 2021 ஐ முறறிலுைோக மகவிட தவணடும்.

2. டீசல்,  ந்பட்தைோல் விமல உயர்விைோல் பிடித்து வரும் 
மீன்கள் நசலவுக்தக த்போ�ோைல் ஆகிேது. ஆகதவ, இநதி-
யோவிலுள்ள அமைத்து மீைவர்களும் ந�ோழிலுக்குச் நசல்ல 
்பயன்்படுத்தும் டீசல், ந்பட்தைோல், ைணநணணமண த்போன்ே 
எரிந்போருளுக்கு வரிகள் இல்லோைல் ைோனிய விமலக்கு 
நகோடுத்�ோல் மீைவர்களின் வோழ்வில் முன்தைறேம் ஏற்படும்.

3.்போைம்்பரியைோக மீன்பிடித் ந�ோழில் நசயதுவரும் மீைவர்கமள 
கடல் ்பழஙகுடி ைக்களோக அறிவிக்க தவணடும்.

4.மீைவர்களுக்நகன்று �னி கூட்டுேவு வஙகி நசயல்்படுத்� 
தவணடும்.

5. நவளிெோட்டு மீன்பிடிக் கப்பமல இநதிய ெோட்டுக் கடலில் 
மீன்பிடிக்க அனுைதியளிக்கக் கூடோது.

6. கமைக்கடலில் �ோறுைோேோக ஓடும் கப்பல்களோல், உயிர்தச-
�மும் ந்போருட்தச�மும் ெமடந்பேோைல் �டுக்க, கப்பல்கமள 
கமையிலிருநது அறு்பது ெோட்டிக்கல் தூைத்தில் ஆழ்கடலில் 
ஓட வழிவமக நசயய தவணடும்.

தகள்வி :   உஙகள் எதிர்கோல லட்சியம் என்ை ?

்பதில் :  நவளிவை முடியோைல் என் ைைதிறகுள் விம்மி 
�வித்துக் நகோணடிருக்கும் ்பல புத்�கஙகமள நவளிதய 
நகோணடு வருவது...! என்ேோர்.

நிச்சயைோக உஙகள் ைைதில் விம்மித் �விப்பமவ நூல்களோக 
நவளிவரும். கடல் நீர் ெடுதவ த்போல உஙகளுக்கு ெல்ல 
ந்பயமையும் த�டித்�ரும். உஙகமளபத்போலதவ ெோஙகளும் 
கடிமக அருள்ைோஜ் எனும் ஆழ்கடல் மீைவரிடமிருநது 
நூல்கமள நிமேயதவ எதிர்்போர்த்திருக்கிதேோம்.. ெல்ல்படி 
ந�ோழிலுக்கு த்போயகிட்டு வோஙக!  கடறகமை இ�ழின் 
வோழ்த்துகள் எைக் கூறி விமடந்பறதேன். .⃣



20
கடறகரை ஜன-பிப் 2022

2021 டிசம்்பர் ைோ�ம் �மிழ்ெோடு அைசு "மீன்வளம் ைறறும் மீைவர் 
ெலத்துமே " ஒரு அறிவிபம்ப நவளியிட்டுள்ளது. அதில்

"நசன்மை மீன்வளம் ைறறும் மீைவர் ெலத்துமே ஆமணயர் 
அவர்களின் ஆமணப்படி 28.12.2021 அன்று விமசப்படகுகளுக்கும், 
29.12.2021அன்று ெோட்டுப்படகுகளுக்குைோை வருடோநதிை ஆயவு 
ெமடந்பேவுள்ளது.  ஆகதவ. அதுசையம் அமைத்து விமசப்படகு 
ைறறும் ெோட்டுப்படகு உரிமையோளர்கள் �ஙகள் மீன்பிடிக்கலன்கமள 
�வேோைல் ஆயவுக்குக் கோணபிக்குைோறு தகட்டுக்நகோள்ளப்படுகிேது.
- உ�வி இயக்குெர்,
மீன்வளம் ைறறும் மீைவர் ெலத்துமே,
குளச்சல்.

என்ே அறிவிபபு குைரி ைோவட்டத்தின் அமைத்து கடதலோை 
கிைோை ்பஙகுகளிலும் கிறிஸ்து பிேபபு ெள்ளிைவு திருப்பலியில் 
வோசிக்கப்படுகிேது. இந� அறிவிபபு அமைத்து மீைவர் கூட்டுேவு 
சஙகஙகளுக்கும் அனுப்பப்படுகிேது. இந� அறிவிபபின்்படி  விமசப 
்படகுகமளயும், ெோட்டுப்படகுகமளயும் ஆவணஙகள் சகி�ம் ஆயவுக்கு 
உட்்படுத்�வில்மலநயன்ேோல் என்நைன்ை விமளவுகள் ஏற்படும் 
என்்பம�யும் அந� அறிவிபபு ந�ளிவோகக் குறிபபிடுகிேது.

1. ஆயவின்த்போது கோணபிக்கப்படோ� ்படகுகளுக்கு விற்பமை வரி 
விலக்கு அளிக்கப்பட்ட டீசல் எரிஎணநணய/ைோனிய ைணநண-
ணநணய நிறுத்�ம் நசயயப்படுவதுடன் அப்படகுகள் இயக்கத்தில் 
இல்லோ��ோகக் கருதி அப்படகுகளின் ்பதிவு ைறறும் உரிைம் இைத்து 
நசயயப்படும்.

2.ஆயவு ெோளன்று ்படகிமை ஆயவுக்கு உட்்படுத்�ோைல் பின்நைோரு 
ெோளில் ஆயவு நசயயக்தகோரும் ்படகு உரிமையோளர்களின் 
தகோரிக்மக ஏறகப்படைோட்டோது. ஆயவுக்கு உட்்படுத்�ோமையோல் 
ஏற்படும் நிகழ்வுகளுக்கு துமே ந்போறுபத்பறகோது.

3. ஆயவு நசயயப்படவுள்ள ்படகுகளின் ்பதிவுச்சோன்று, மீன்பிடி 
உரிைம் ைறறும் வரிவிலக்கு அளிக்கப்பட்ட டீசல் எரிஎணநணய/
ைோனிய ைணநணணநணய ்போஸ்புத்�கம் ஆகியமவகளின் அசல் 
ஆவணஙகளுடன் அவறறின் நஜைோக்ஸ் ெகல்கள் ைறறும் ஆயவுக் 
குழுவிைரிடம் அளிக்கதவணடும்.

4. ஆயவின் த்போது விமசப்படகு/ெோட்டுப்படகுகளுக்கு அைசு 

நிர்ணயித்� வணணம் Fluorescent Green (uniform Color coding) 
்படகின் இருபுேமும் ந�ளிவோகப ்பதிநவண எழுதியிருக்க தவணடும்.

5.ஆயவின்த்போது உயிர்கோபபு சோ�ைஙகளோை உயிர்கோபபு சட்மடகள், 
உயிர்கோபபு மி�மவகள், கம்பியில்லோ �கவல் ந�ோடர்பு சோ�ைம் 
(VHF) ைறறும் விமசப்படகிறகு வழஙகப்பட்ட ந�ோமலந�ோடர்பு 
சோ�ைஙகள் (தசட்மலட் த்போன், தெவிக் ைறறும் தெவநடக்ஸ்) 
ஆகியவறமே ஆயவுக் குழுவிைரிடம் கோணபிக்க தவணடும்.

6.ெோட்டுப்படகுகள் உயிர்்போதுகோபபு மி�மவகள் ைறறும் கம்பி 
யில்லோ �கவல் ந�ோடர்பு சோ�ைம் ஆகியறமே ஆயவுக்குழுவிை-
ரிடம் கோணபிக்க தவணடும். முக்கிய குறிபபு : அணமட ைோநில 
மீன்பிடித் துமேமுகஙகளில் நிேத்தி மவக்கப்பட்டுள்ள இவவலு-
வலகத்தில் ்பதிவு நசயயப்பட்டுள்ள/்பதிவு நசயயப்படோ� மீன்பிடி 
விமசப்படகு/ெோட்டுப்படகுகமள அணமட ைோநிலஙகளுக்கு வநது 
எக்கோைணத்ம� முன்னிட்டும் ஆயவு நசயய இயலோது என்று 
மிகத்ந�ளிவோக அறிவிபபில் கூேப்பட்டுள்ளது.
சோைோனிய மீைவனின் தகள்வி :

அறிவிபபில் ்பக்கம் ்பக்கைோக விதிமுமேகள் நசோல்வது எல்லோம் 
உணமை�ோன். ஆைோல் மு�ல் ்போைோவில் "�மிழ்ெோடு அைசு மீன்வளத் 
துமேயின் மூலம் கன்னியோகுைரி ைோவட்டம் தைறகு கடறகமைக்கு 
உட்்பட்ட மீன்வளம் ைறறும் மீைவர் ெலத்துமே, உ�வி இயக்குெர், 
குளச்சல் அலுவலகத்தில் ்பதிவு நசயயப்பட்டுள்ள ைறறும் ்பதிவு 
நசயயப்படோ� விமசப்படகுகள்/இயநதிைம் ந்போருத்�ப்பட்ட 
ைறறும் இயநதிைம் ந்போருத்�ப்படோ� ெோட்டுப்படகுகள் ஆணடிறகு 
ஒருமுமே ஆயவு நசயயப்படுவது வழக்கைோகும்"  எை நசோல்வது 
எந� வி�த்தில் உணமை? "்பதிவு ந�ோடஙகியதிலிருநது இதுவமை 
மூன்று ஆணடுக்கு ஒருமுமே ஆயவு நசயது ்பதிவு புதுபபிப்பது 
வழக்கைோக இருந�து. அது எப்படி ஓைோணடுக்கு ஒருமுமே என்று 
ஆைது? அயயோ ெோயன்ைோதை நியோயத்�ச் நசோல்லுஙக" என்ே ஒரு 
சோைோனிய மீைவனின் நியோயைோை தகள்விக்கு ்பதில் இல்மல.

கோலஙகோலைோக இருக்கும் ஒரு வழக்கத்ம�, ஒரு ெமடமுமேமய, ஒரு 
விதிமய ைோறறுவந�ன்ேோல் அம� அந� ைக்களிடம் கருத்துக்தகட்டு 
அம்ைக்களின் ெலமை கருத்தில் நகோணடு�ோன் ைோறேதவணடும். 
ஆைோல் மீைவர்கள் ெலனில் அக்கமை நகோணடு ெமடமுமேப்ப-
டுத்துவ�ோகக் கூேப்படும் ஒரு அறிவிபபு அந� ைக்களிடம் எந� 
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கருத்ம�யும் தகட்கோைல், ்போைதி நசோன்ைது த்போன்று "ெல்ல 
விமல நகோணடு ெோமய விற்போர் - அந� ெோயிடம் தயோசமை 
தகட்்பதுணதடோ?" என்று தகட்்பது த்போல் உள்ளது. ைோ�ோ ைோ�ம் 
மீைவர் குமேதீர்பபுக்கூட்டம் ெடத்தும் அைசு அந� கூட்டத்தில் கூட 
இந� அறிவிபம்ப நவளியிட்டு மீைவ ைக்களிடம் குமேந�்பட்ச 
கருத்ம�க் கூட தகட்டுபந்பேவில்மல. மீன்வளம் என்று இருந� 
ந்பயமை மீைவர் ெலன் சோர்ந� திட்டஙகமள நசயல்்படுத்� 
‘மீன்வளம் ைறறும் மீைவர் ெலத்துமே' என்று ந்பயர் ைோறறியது 
இ�றகுத்�ோைோ? இது�ோன் மீைவர் ெலன் சோர்ந� ெமடமுமேயோ?

மீன்வள ைதசோ�ோ திணிபபு

ஒன்றிய அைசு நகோணடுவந� த�சிய மீன்வள ைதசோ�ோ 2020-ல் 
மீைவர்கள் ஆணடுக்கு ஒருமுமே �ஙகள் மீன்பிடிப்படகுகமள 
அ�றகோக நியமிக்கப்பட்ட ஆயவுக்குழுவிடம் ஆயவுக்கு உட்்படுத்� 
தவணடும். ்படகுகளின் உறுதித்�ன்மை, ஆயுட்கோலம். ்பைோைரிபபு, 
இயநதிைஙகளின் ்பயன்்போடு த்போன்ேவறமே கணடறிய ஆயவுகள் 
நசயது சோன்றி�ழ்கமளப ந்பேதவணடும். அவவோறு ஆயவுக்கு 
உட்்படுத்தி சோன்றி�ழ் ந்பேோ� ்படகுகள் கடலில் மீன்பிடிக்க 
அனுைதிக்கப்படோது என்ே விதிமய ைமேமுகைோக நசயல்்படுத்� 
�மிழ்ெோடு அைசு மீன்வளம் ைறறும் மீைவர் ெலத்துமே நசயல்்ப-
டுகிேத�ோ என்ே சநத�கம் மீைவர்கள் ைத்தியில் எழுநதுள்ளது.

2021-ம் ஆணடு ந்பபைவரி ைோ�ம் அபத்போம�ய அதிமுக அைசிடம் 
ஒன்றிய மீன்வள ைதசோ�ோமவ நிமேதவறேக் தகோரியது. அதிமுக 
அைசும் அைசு மூன்ேோணடுக்கு ஒருமுமே ்படகுகமள ஆயவு நசயயும் 
ெமடமுமேமய ஓைோணடோகக் குமேக்க மீைவர்களிடம் கருத்து 
தகட்டது. ஆைோல், �மிழ்ெோடு முழுவதும் உள்ள மீைவர்களின் 
எதிர்பம்ப கணக்கில் நகோணடு அபத்போம�ய மீன்வளத்துமே 
அமைச்சர் ைோணபுமிகு D.நஜயக்குைோர் அவர்கள் ஒன்றிய அைசின் 
மீன்வள ைதசோ�ோவின் சைத்ம� நசயல்்படுத்�ோைல் நிறுத்தி மவத்�ோர். 
ஒன்றிய ்போஜக அைசு என்ை நசோன்ைோலும் அம� அப்படிதய 
தகட்டு ெமடமுமேப்படுத்தும் அடிமை அைசு என்று விைர்சைம் 
மவக்கப்பட்ட அதிமுக ஆட்சிதய மீைவர்களுக்கு ஏற்படும் துய-
ைஙகமள �டுத்து நிறுத்தியது. ஆைோல் ஒன்றிய ்போஜக அைசின் 
ைக்கள் விதைோ� நகோள்மககமள ைக்கள் விதைோ� ைதசோ�ோக்கமள 
�மிழ்ெோட்டில் அனுைதிக்கைோட்தடோம் என்று நசோல்லி ஆட்சிக்கு 
வந� திமுக அைசு மீன்வள ைதசோ�ோமவ முநதிக்நகோணடு நசயல்்ப-
டுத்� விமளகிேத�ோ என்று ைக்கள் சநத�கத்ம� எழுபபுகிேோர்கள்.

த்போலி எரிஎணநணய அட்மடகள் :

விமசப்படகுகளுக்கு வழஙகப்படும் ைோனிய டீசல் அட்மடகள், 
ெோட்டுப்படகுகளுக்கு வழஙகப்படும் ைோனிய ைணநணணநணய 
அட்மடகள் வழஙகுவதில் ்பல முமேதகடுகள் ெமடந்பறுகிேது 
என்று மீன்வளத்துமே உயர் அதிகோரிகள் புகோர் கூறுகிேோர்கள். 
ஒரு ்படகு, எஞசின் மவத்திருப்பவர் மூன்று ெோன்கு ைோனிய எரி 
எணநணய அட்மட மவத்திருக்கிேோர். ஒரு ்படகுகூட இல்லோ�வர் 
ெோன்கு ஐநது ைோனிய ைணநணணநணய அட்மட மவத்திருக்கிேோர். 
்படகுகளின் ்பதிமவவிட ைோனிய அட்மடகளின் எணணிக்மக 
அதிகைோக இருக்கிேது. இ�ைோல் உணமையோை ்படகு, எஞசின் 
மவத்திருக்கும் மீைவர்களுக்கு ைோனிய அட்மட கிமடக்கவில்மல. 
எைதவ, த்போலி அட்மடகமள கணடுபிடித்துக் நகோடுஙகள் 

என்று அமைத்து அதிகோைஙகமளயும், அைசு இயநதிைஙகமளயும் 
�ன்ைகத்த� மவத்திருக்கும் உயர் அதிகோரிகள் மீைவர்களிடம் 
நகஞசுகிேோர்கள்.

த்போலி ைோனிய அட்மடகமள வழஙகியது யோர்? மீைவர்களின் 
்படகுகமளயும் இயநதிைஙகமளயும் ஆயவு நசயது, ்பதிவு நசயயும் 
மீன்வளத்துமே அதிகோரிகள் ஒரு ைோனிய அட்மடக்கு ரூ.2000 மு�ல் 
ரூ.5000 வமை மகயூட்டுப ந்பறறுக்நகோணடு ஒரு ்படகு - எஞசின் 
மவத்திருப்பவருக்கு மூன்று, ெோன்கு அட்மடயும். ்படகு- எஞசின் 
இல்லோ�வர்களிடம் ந்பேதவணடியம�ப ந்பறறுக் நகோணடு 
ெோன்கு  ஐநது அட்மடகளும் வழஙகுவ�ோகப புகோர் வருகிேது. 
அ�றகு சில புதைோக்கர்கள் கூட உலோவுவ�ோக மீைவர்கள் புகோர் 
கூறுகிேோர்கள். ஆயவு நசயது அட்மட வழஙகும் மீன்வளத்துமே 
அதிகோரிகளுக்கு எதுத்போலி யோர் உணமையோை ்பயைோளி என்்பது 
ந�ரியும். அவர்கமள முமேயோக விசோரித்�ோல் முமேதகடுகமளத் 
�டுத்துவிடலோம். அம� விட்டுவிட்டு

"எய�வன் இருக்க அம்ம்ப தெோவதுத்போல்'' உயர் அதிகோரிகளின் 
த்போக்கு இருக்கிேது.
்பதிமவ குமேத்துக்கோட்ட...
ஆணடுக்கு ஒருமுமே ்படகுகமள ஆயவுக்கு உட்்படுத்� தவணடும் 
என்று நசோல்வ�ன் மூலம் மீன்கமள விைட்டிச் நசன்று ்பல 
இடஙகளுக்குப புலம் ந்பயர்நது மீன்பிடித் ந�ோழில் நசயயும் 
தவட்மடச் சமூகைோை மீைவர்கள், அதிகோரிகள் நசோல்லும் தெைத்தில் 
்படகுகமள ஆயவுக்குக் கோட்டமுடியோ� நிமல ஏற்படும். அவவோறு 
ஆயவுக்கு உட்்படுத்�ோ� ்படகுகமள இயக்கத்தில் இல்லோ��ோகக் 
கூறி அப்படகுகளின் ்பதிவு ைறறும் உரிைத்ம� ைத்து நசயது 
அவர்களுக்கு வழஙகும் ைோனியத்ம� அைசுக்கு மிச்சப்படுத்துவ�றகோக 
அதிகோரிகள் நசயயும் சதியோகத்�ோன் இம�ப ்போர்க்கமுடிகிேது 
என்று சோ�ோைண மீைவ ைக்கள்கூட கூறுகிேோர்கள்.

இது மு�ல்வருக்குத் ந�ரியுைோ?

�மிழ்ெோட்டில் ஒரு ைக்கள் அைமச ெடத்திக் நகோணடிருக்கும் 
ைோணபுமிகு.மு.க.ஸ்டோலின் அவர்களின் கவைத்திறகு வநது�ோன் 
இந� விதிமுமே ெமடமுமேப்படுத்�ப்படுகிே�ோ?!

ஏநைன்ேோல் இதுவமை இருந� மீன்வளத்துமேமய 'மீன்வளம் 
ைறறும் மீைவர் ெலத்துமே’ என்று ந்பயர் ைோறேம் நசயது மீைவர் 
ெலன்சோர்ந� திட்டஙகமள நசயல்்படுத்திவரும் மு�ல்வர்....

அணுவுமல எதிர்பபுபத்போைோட்டம், சைக்குபந்பட்டக துமேமுக எதிர்பபு-
பத்போைோட்டம், ஒக்கி புயலில் சிக்கிய �ஙகள் நசோந�ஙகமள மீட்க 
ெடந� த்போைோட்டம் த்போன்ேவறறில் மீைவர்கள்தைல் கோவல்துமே 
த்போட்ட வழக்குகமள �ள்ளு்படி நசயது உத்�ைவிட்ட மு�ல்வர்....

அதிகோரிகளின் இந� நசயல்களுக்கு நிச்சயம் உடன்்படைோட்டோர். 
அைசுக்கு அவபந்பயமை ஏற்படுத்தும் அதிகோரிகளின் நசயமல 
ைக்கள் மு�ல்வர் நிச்சயம் அனுைதிக்கைோட்டோர் என்று மீைவ 
ைக்கள் முழுமையோக ெம்புகிேோர்கள்.

மீைவ ைக்களின் தைல் திணிக்கப்படும் ந்பரும் சுமைமய, மீைவர் 
களுக்கு எதிைோக ெடத்�ப்படும் அக்கிைைஙகமள மு�ல்வர் �டுத்து 

நிறுத்துவோர் என்று ெம்புகிதேோம்..⃣ 
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1860 பிபைவரி 18ல் ையிலோபபூர் ெடுக்குப்பத்தில் திரு. நவஙகடோச்சலம் 
ைறறும் திருைதி. வள்ளியம்மை ஆகிதயோருக்கு 3வது ைகைோக சிஙகோை-
தவலர் பிேந�ோர்.

1881 டிசம்்பர் ைோ�ம் நசன்மை ்பல்கமலக்கழகத்�ோல் ெடத்�ப்பட்ட நைட்ரி-
குதலசன் த�ர்வில் இைணடோம் வகுபபில் த�றிைோர்.

1884ல் எஃப.ஏ ்பட்டத்ம� நசன்மை தசத்துப்பட்டில் இருந� கிறித்துவக் 
கல்லூரியில் ்பயின்று ந்பறேோர்.

1889 ல் அஙகம்மைமய கோ�ல் திருைணம் நசய�ோர். 

1900 ்பர்ைோ டிதைடர்ஸ் என்ே வணிக நிறுவைத்ம� ந�ோடஙகிைோர்.

1902 அரிசி விற்பமை நசயவ�றகோக வர்த்�க ந�ோடர்ம்ப ஏற்படுத்� 
லணடன் நசன்ேோர்.

1902 லணடன் உலக ்பவுத்� ைோெோட்டில் கலநது நகோணடோர்.

1907 நசன்மை உயர்நீதிைன்ே வழக்குமைஞைோக ்பதிவு நசய�ோர்.

1917 ல் 'இன்ஃபளுநவன்சிய கோயச்சல் நசன்மை குப்பஙகளில் ஒரு 
நகோள்மள தெோயோக உருவோகி ைக்கமள �ோக்கியத்போது �டுபபு ெடவ-
டிக்மகள் ைறறும் நிவோைண உ�விகமள ஏற்போடு நசய�ோர்.

1921ல் கோநதியடிகளின் ஒத்துமழயோமை இயக்க அமழபம்ப ஏறறு 
வழக்கறிஞர் அஙகிமய ந்போதுைக்கள் ைத்தியில் தீமவத்து நகோளுத்தி 
வழக்கறிஞர் ந�ோழிமலத் துேந�ோர். 

1922 ஆகஸ்ட் 25ல் திருவோன்மியூரில் உள்ள சிஙகோைதவலரின் வீடு 
ஆஙகிதலய அைசோல் தசோ�மையிடப்பட்டது.

1922 டிசம்்பரில் ெமடந்பறே கயோ கோஙகிைஸ் ைோெோட்டில் பிைதிநிதியோக 
கலநது நகோணடு உமையோறறிைோர்.

1923 தை 1ல் இநதியோவில் மு�ன்மு�லோக தை திைம் சிஙகோைதவலைோல் 
நசன்மை உயர்நீதிைன்ே கடறகமையில் நகோணடோடப்பட்டது.

1923 இநதுஸ்�ோன் தல்பர் கி்ோன் கட்சிமய ஆைம்பித்�ோர்.

1923 நசபடம்்பர் ைோ�ம் ெமடந்பறே �மிழ்ெோடு கோஙகிைஸ் கட்சியின் 
தசலம் ைோெோட்டில் கலநது நகோணடு உமையோறறிைோர்.

1924 ைோர்ச் 6ல் கோன்பூர் 'த்போல்ஸ்விக் சதி' வழக்கில் மகது நசயயப்பட்டோர்.

1924 ஆகஸ்டு 30ல் கழிவு நீர் ந�ோழிலோளர் சஙக (டிமைதைஜ் ஓர்க்கஸ் 
யூனியன்) கூட்டத்தில் �மலமை வகித்�ோர்.

1925 நசன்மை ெகைோணமைக் கழகத்திறகு கோஙகிைஸ் சுயைோஜ்ஜிய கட்சி 
தவட்்போளைோக நிறுத்�ப்பட்டு 13 வது யோமை கவுனி டிவிஷனுக்கு 
அஙகத்திைைோக த�ர்நந�டுக்கப்பட்டோர்.

1925 டிசம்்பரில் கோன்பூரில் ெடந� மு�லோவது 'கம்யூனிஸ்ட் 'ைோெோட்டிறகு 

�மலமை வகித்�ோர். 

1926 �மிழ்ெோடு கோஙகிைஸ் கட்சி நசயறகுழு உறுபபிைைோக த�ர்நந�டுக்கப்பட்டோர்.

1927 பிபைவரியில் நசன்மை வந� பிரிட்டிஷ கம்யூனிஸ்ட் சக்வத்வோலோ 
எம்.பி அவர்கமள வைதவறேோர்.

1927 ஆகஸ்ட் அநைரிக்கோவில் சோக்தகோ, வோன்சிட்டி ஆகிய ந�ோழிலோளர் 
�மலவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட ைைண �ணடமைமயக் கணடித்து 
கணடைக் கூட்டம் ெடத்திைோர்.

1928 ஜூமல ைோ�த்தில் ந�ன்னிநதிய ையில் ந�ோழிலோளர் தவமல 
நிறுத்�த்தில் கலநது நகோணட�றகோக மகது நசயயப்பட்டர்.

1930 ஆகஸ்ட் ைோ�ம் நசன்மை, திருச்சி ைறறும் தகோமவ சிமேகளில் 18 
ைோ�ஙகள் இருந� பின் விடு�மல நசயயப்பட்டோர்.

1931 டிசம்்பர் 26 சுயைரியோம� ைோெோட்மட திேநதுமவத்து நசோறந்போழிவு 
ஆறறிைோர்.

1932 ஜைவரி சுத�சமித்திைன் அச்சுத் ந�ோழிலோளர் சஙகத்தின் 6வது 
ஆணடுவிழோவில் �மலமை �ோஙகிைோர்.

1932 தை ைோ�த்தில் தசலம் ைோவட்ட சுயைரியோம� ைோெோட்டில் �மலமை 
உமை ஆறறிைோர். 

1933 ஜைவரி 15ல் கோஞசிபுைம் சுயைரியோம� விதிக்கப்பட்ட �மடமய 
நீக்குவ�றகோக கூட்டப்பட்ட ைோெோட்டில் சை�ர்ை இயக்கத்ம� விளக்கி 
நசோறந்போழிவு ஆறறிைோர். 

1933 ஏபைல் ைோ�த்தில் சிஙகோைதவலரின் வீடு த்போலீசோைோல் தசோ�மையிடப்பட்டது.

1933 டிசம்்பர் ைோ�ம் நசன்மையில் ெமடந்பறே ெோத்திக ைோெோட்டிறகு 
�மலமை வகித்�ோர்.

1935 'புதிய உலகம்' ்பத்திரிமக நவளிவை கோைணைோக இருந�ோர்.

1935 நசன்மை டிைோம்தவ எலக்ட்ரிக் சபமள ந�ோழிலோளர் சஙகத்தின் 
�மலவைோக ்பணியோறறிைோர்.

1937 நசன்மை டிைோம்தவ மின்சோை ந�ோழிலோளர் சஙகத்தின் �மலவைோக 
த�ர்நந�டுக்கப்பட்டோர். 

1938 இநதியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி  கூட்டத்திறகு �மலமை �ோஙகிைோர்.

1943 ஜூன் ைோ�ம் 20 ஆம் த�தி ெடந� தீணடோமை ஒழிபபுக் கூட்டத்தில் 
கலநது நகோணடு உமையோறறிைோர்.

1945 ஜூன் அச்சுத் ந�ோழிலோளர் சஙக ைோெோட்டில் �மலமை உமையோறறிைோர். 

1946 பிபைவரி 11ல் மைலோபபூர் முணட கணணியம்ைன் தகோவில் ந�ருவில் 
உள்ள �ைது வீட்டில் கோலைோைோர்..⃣
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கடறகமை இலக்கிய வட்டம் சோர்பில் ஒவநவோரு ஆணடும் 
ெடத்�ப்படும் கடறகமை விருது விழோ 05.12.2021 ஞோயிறு 
அன்று ைோமல 3 ைணிக்கு ெோகர்தகோவில் கோரித்�ோஸ் 
அைஙகில் (CPD) மவத்து ெமடந்பறேது .

�மிழ்�ோய வோழ்த்துடன் ஆைம்பித்� விழோவில் எழுத்�ோளர் 
சபதிகோ வைதவறபுமை நிகழ்த்திைோர்.  கடறகமை இலக்கிய 
வட்ட நசயல்்போடுகள் குறித்து கடறகமை இலக்கிய வட்ட 
ஒருஙகிமணப்போளர் இமையுைன் சோகர் அறிமுக உமையோ-
றறிைோர் .

ஊடகத்தின் ்பயனும், ்பஙகளிபபின்  அவசியமும் எனும் 
�மலபபில் இநது �மிழ் திமச சிேபபு நசயதியோளர் என்.
சுவோமிெோ�ன் அவர்களும் , ஏன் எழு� தவணடும்?  எம� 
எழு� தவணடும் ? என்கிே �மலபபில் சூமசபுைம், புனி� 
அல்த்போன்சோ கமல ைறறும் அறிவியல் கல்லூரி த்பைோசி-
ரியர் ந்பருைோ. நசல்வ. இைோதசசு அவர்களும் , நெய�ல் 
்பமடப்போளர்களும் ்பமடபபுகளும் எனும் �மலபபில் ந�றகு 
எழுத்�ோளர் இயக்க ஒருஙகிமணப்போளர் திருத்�மிழ்த்த�-
வைோர் அவர்களும் ,

நெய�ல் ைக்கள் எழு� தவணடிய அவசியம் என்ை ? எனும் 
�மலபபில் நெய�ல் ைக்கள் இயக்கம் ைோவட்டச் நசயலோளர் 
குறும்்பமை சி. ந்பர்லின்

அவர்களும் , நெய�ல் ்பமடப்போளர்களின் அடுத்�கட்ட 
ெகர்வுகள் குறித்து கடதலோை அமைதி ைறறும் வளர்ச்சி 
மைய இயக்குெர் அருட்்பணி. டன்ஸ்டன் அவர்களும் உமை 
நிகழ்த்திைர்.

ெோகலோநது புனி� தஜோசப ்பல்கமலகழக தைெோள் துமண 

தவந�ர் த்பைோ. G.M.தஜோசப டன்ஸ்டன் அவர்கள் ெோன்கோம் 

உலக இலக்கியத்தில் நெய�ல் ்பமடப்போளர்கள் எனும் 

�மலபபில் சிேபபுமை நிகழ்த்திைோர்.

விழோவில் ைோநில அளவில் ெடத்�ப்பட்ட சிறுகம�, கவிம� 

கட்டுமை, ஓவியம் , புமகப்படம் , குறும்்படம் ஆகிய த்போட்டி-

களில் நவறறி ந்பறதேோருக்கு தகடயம், சோன்றி�ழ் ைறறும் 

நைோக்கத் ந�ோமக த்போன்ேமவ வழஙகப்பட்டது . ந�ோடர்நது 

2020 ல் நவளிவந� நெய�ல் நூல்களில் சிேந� நூல்களுக்கு 

விருதுகள் வழஙகப்பட்டது . சிேந� கவிம� 

நூலோக கவிஞர் விஜய தசசுலோ எழுதிய உயிருள்ளவமை எனும் 

நூலுக்கு A. M. மசைன் நிமைவு கடறகமை விருதும், சிேந� 

ெோவலோக அருள் எழுதிய �ணணீருக்கோக எனும் நூலுக்கு 

ைரிய ெட்சத்திைம் நிமைவு கடறகமை     விருதும்,   சிேந�  

கட்டுமை  நூலோக  த்பைோசிரியர் தஜ.எம்.ஏ. இைோதசநதிைன் 

அவர்கள் எழுதிய ்போைதிய ஜை�ோ கட்சி வீழ்த்� முடியோ� 

கட்சியோ ? எனும் நூலுக்கு அருள் நிமைவு கடறகமை 

விருதும், சிேபபு விரு�ோக குறும்்பமை சி. ந்பர்லின் எழுதிய 

நெய�ல் நசோல்லகைோதி எனும் நூலுக்கு ெசதைத் நிமைவு 

கடறகமை விருதும், அத்துடன் சோன்றி�ழ் ைறறும் நைோக்க 

ந�ோமகயும் வழஙகப்பட்டது.

நிகழ்ச்சிமய புனி� சிலுமவ கல்லூரி �மிழ்துமே �மலவர். 

முமைவர். ஆன்சி தைோள் ஒருஙகிமணபபு நசய�ோர் . 

கடறகமை இலக்கிய வட்ட ஒருஙகிமணப்போளர்

இமையுைன் சோகர் அவர்கள் ென்றியுமையோறறிைோர் .

கடறகமை இலக்கிய வட்டம் ெடத்திய கடறகமை கமல 

இலக்கிய த்போட்டியில் கட்டுமை பிரிவில் மு�லிடத்ம� கீழ 

ைைக்குடிமய சோர்ந� J. ஜோண அஸ்லினும், இைணடோம் 

இடத்ம� இைோஜோக்கைஙகலம்துமேமய சோர்ந� M. ஆதைோ 

எபிஷோவும் ந்பறேைர். கவிம� த்போட்டியில் மு�லிடத்ம� 

ைணப்போமட சோர்ந� ைணமவ மலவினும், இைணடோம் 

இடத்ம� கூட்டபபுளிமயச் சோர்ந� நசல்வி முக்தகலும் 

ந்பறேைர். சிறுகம� த்போட்டியில் மு�லிடத்ம� கடியப்பட்டி-

ைத்ம� சோர்ந� ஸ்டனி தசவியறும், இைணடோம் இடத்ம� 

இடிந�கமைமயச் சோர்ந� ரிவோல்தடோவும் ந்பறேைர்.

ஓவியபத்போட்டியில் மு�லிடத்ம� கூத்�ன்குழிமய சோர்ந� 

R.K. ஆன்தேோ கிைோஸ் கோவியோவும், இைணடோம் இடத்ம� 

குளச்சமல சோர்ந� தைோகனும் ந்பறேைர். புமகப்பட 

த்போட்டியில் மு�லிடத்ம� குறும்்பமைமய சோர்ந� கவின் 

ஆஸ்கரும், இைணடோம் இடத்ம� இமையுைன்துமேமய சோர்ந� 

K. த்பபி ஜோக்சனும் ந்பறேைர். குறும்்பட த்போட்டியில் மு�-

லிடத்ம� குளச்சமல சோர்ந� அருளும், இைணடோம் இடத்ம� 

முட்டத்ம� சோர்ந� பிரிட்தடோ ெண்பனும்  ந்பறேைர்.

விழோவில் கன்னியோகுைரி , நெல்மல , தூத்துக்குடிமய 

சோர்ந� இலக்கிய ஆர்வலர்கள்,த்போட்டியோளர்கள் ைறறும் 

எழுத்�ோளர்கள் ்பலர் கலநது நகோணடைர் .⃣

- முமைவர். ஆன்சிதைோள்
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கரை கொ்ொப க�ருஙகடலில் 

கரை னதடும் அகதிகேொய் 

கதியின்றி வொழந்திடும் மீைவர ெொஙகள்! 

கடலில் மச்ெஙகள் பிடித்திடும் எம்ரம

கரையின் மிச்ெஙகேொய் கவறுப�து ஏனைொ? 

கட்டுமைமொய் அரைகனேொடு ஆடிடும் எம்ரம 

உஙகளின் கட்டுககுள் ரவகக முரைவது ஏனைொ? 

கொரை விடியல் கொணுமுன்ன� எஙகள் 

கைவிரைக கரைகக முயல்வது ஏனைொ? 

கொைத்திறகொய் கொத்திருகரகயில் எம்ரம 

கழித்திடும் மீைொய் தூககி எறிவது ஏனைொ? 

கடலுககுள் கென்று வருவதறகுள் எம்ரம 

கொககொ குருவிகேொய் சுட்டழிப�து ஏனைொ? 

கவரை னவண்டொம் மீைவனை! 

கவரை னவண்டொம் மீைவனை! 

கொககும் கடவுள் ெம் கடல் இருகக 

கொககின்றே கயவரககேல்ைொம் ெம்ரமச் சூழந்திருகக 

கொண்ன�ொர யொவரும் விழி பிதுஙக 

ெொம் கொண்ன�ொம் கவறறிரய கவகு விரைவில்..!!

-னமொ. ஆடம்ஸ, 

கூட்டபபுளி 

காண்பாம் வெற்றியை வெகு வியைவில்..!!   காண்பாம் வெற்றியை வெகு வியைவில்..!!   கடலின் ககயெழுத்துகடலின் ககயெழுத்து

கவிஞர் மில்லட் த்போபின் எழுதிய உணர்வின் நைோழி கவிம� 
நூல் 25.12.2021 அன்று சின்ைத்துமே புனி� யூ�ோ �த�யு ஆலய 
கிறிஸ்துைஸ் ந்பருவிழோ திருப்பலியில் மவத்து அருட்்பணி. 
ஸ்நடலின் அவர்கள் நவளியிட அருட்்பணி.  தஜோஸ் அவர்கள் 
ந்பறறு நகோணடோர். நூல் குறித்து அருட்்பணி. தடோணி ்போல் 
ைறறும் திரு.த்போஸ்தகோ ஆகிதயோர் த்பசிைர்.

ந�ோடர்நது, 31.12.2021 அன்று உணர்வின் நைோழி - நூல் அறிமுக 
நிகழ்வு சின்ைத்துமே புனி� யூ�ோ நூலகத்தில் ெமடந்பறேது. 
கடறகமை ்பதிப்பக நிறுவைர் இமையுைன் சோகர் அறிமுகவுமையோறறி-
ைோர்.  அருட்்பணி. தடோணி அவர்கள் விழோவுக்கு �மலமைதயறறு 
த்பசிைோர்.  எழுத்�ோளர் குைரித் த�ோழன், எழுத்�ோளர் குறும்்பமை 
சி. ந்பர்லின், எழுத்�ோளர் ஜோக்குலின் தைரி ஆகிதயோர் உமையோற 
றிைோர்.  நூலோசிரியர் மில்லட் த்போபின் ஏறபுமை வழஙகிைோர். 
விழோவில் நெய�ல் எழுத்�ோளர்கள் ைறறும் எழுத்து ஆர்வலர்கள் 
்பலர் கலநது நகோணடைர்.   

உணர்வின் வ�ாழிஉணர்வின் வ�ாழி  

நூல் வெளியீடு...நூல் வெளியீடு...
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ந�ோபியோஸ் நெல்ஜின் எழுதிய கடலின் மகநயழுத்து 
கவிம� நூல் நவளியீட்டு விழோ நெலன் ெகர் 
புனி� சதவரியோர் சமூக ெலக்கூடத்தில் ெமடந்பறேது. 
எழுத்�ோளர் அருள் ஸ்தெகம் விழோவுக்கு �மலமை 
�ோஙகிைோர். எழுத்�ோளர் குறும்்பமை சி. ந்பர்லின் 
முன்னிமல வகித்�ோர். 

கடறகமை ்பதிப்பக நிறுவைர் இமையுைன் சோகர் வைதவ-
றபுமையோறறிைோர், நூமல நூலோசிரியரின் ந்பறதேோர் 
நவளியிட ்பவுளின் ந்பறறுக்நகோணடோர். எழுத்�ோளர் 
சபதிகோ நூல் ஆயவுமை வழஙகிைோர் எழுத்�ோளர் 
அருள்,எழுத்�ோளர் முட்டம் எஸ். வோல்டர் ஆகிதயோர் 
வோழ்த்துமை வழஙகிைர். நூலோசிரியர் நெல்ஜின் 
ஏறபுமை வழஙகிைோர்.

கவிம� நூதலோடு ஒரு ெோள் நிகழ்வு 21/11/2021 
ஞோயிறறுக் கிழமை, கோமல 10 ைணி மு�ல் 1 ைணி 
வமை �க்கமலயில் ெமடந்பறேது . நிகழ்வுக்கு 
�க்கமல ை. ந்பன்னி �மலமை வகித்�ோர். நூல் 

குறித்து எழுத்�ோளர்கள் என். சுவோமி ெோ�ன், 
நசளமியோ சு�ோகைன், ஜோண கிறிஸ்தடோ்பர், த்பைோ. 
ெட. சிவகுைோர் ஆகிதயோர் உமை நிகழ்த்திைர் . 
இமையுைன் சோகர் ஏறபுமை வழஙகிைோர். 

கவித் நூல�தாடு ஒரு நதாள்!கவித் நூல�தாடு ஒரு நதாள்!

கடலின் ககயெழுத்துகடலின் ககயெழுத்து

தக்கலை இைககிய வட்டம் சார்பில் தக்கலை இைககிய வட்டம் சார்பில் 

நூல் வெளியீடு...நூல் வெளியீடு...

நூல் வெளியீடு...நூல் வெளியீடு...
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ஆழ்கடல் மீன்பிடித்�லின்த்போது ்படகுகளில் கப்பல் தைோது�ல், 
இயறமக சீறேஙகளில் ்படகுகள் தச�ைோகு�ல் ைறறும் ஆழ் 
கடலில் ்படகுகள் மூழ்கு�ல் த்போன்ேமவ அதிகரித்து வரும் 
இன்மேய கோலச்சூழமல கருத்தில்நகோணடு ஆழ்கடல் மீை-
வர்களுக்கு உ�வும் வமகயில், ையிலோடுதுமே ைோவட்டம், 
பூம்புகோமை சோர்ந� கலியைோஜ் கலியந்பருைோள் அவர்கதளோடு 
மீைவர் ஒருஙகிமணபபு சஙக நசயலோளர் தகபடன் ஜோணசன் 
ைறறும் மீைவம் கோபத்போம் ைக்கள் இயக்க �மலமை ஒருஙகி-
மணப்போளர் இ. �ர்ைைோஜ் ஆகிதயோர் ஒன்றிமணநது  'ஆழ்கடல் 
மீன்பிடித்�லில் நசயயதவணடிய ்போதுகோபபு வழிமுமேகள்' 
எனும் நூமல நவளியிட்டுள்ளைர். 

நூலின் நவளியீட்டு விழோ த�ஙகோய்பட்டணத்தில் ெமடந்பறே 
உலக மீைவர்திை விழோ அைஙகில் ெமடந்பறேது. நூமல �மிழக 
சட்டபத்பைமவ ச்போெோயகர் அப்போவு அவர்கள் நவளியிட, 

தகோட்டோறு ைமேைோவட்ட த்பைோயர் ெசதைன் சூமச அவர்கள் 
ந்பறறுக்நகோணடோர். கன்னியோகுைரி ெோடோளுைன்ே உறுபபிைர் 
விஜய வசநத், கிள்ளியூர் ந�ோகுதி எம்எல்ஏ ைோதஜஷகுைோர், 
கடதலோை வளர்ச்சி ைறறும் அமைதி மைய இயக்குைர் அருட்்பணி 
டன்ஸ்டன், கழக சிறு்போன்மையிைர் ெல உரிமை பிரிவின் 
ைோநில இமண நசயலோளர் A. தஜோசப ஸ்டோலின், கோஙகிைஸ் 
ந்போறுப்போளர் �ோைமக கத்்பர்ட், கடறகமை ்பதிப்பக ்பதிப்போளர் 
இமையுைன் சோகர் ஆகிதயோர் உடன் இருந�ைர்.

கடறகமை ்பதிப்பகம் நவளியிட்டிருக்கும் இந� நூல் ஆழ்கடல் 
மீைவர்கள் �ஙகள் விமசப்படகுகளில் மவத்திருநது சரிவை 
்பயன்்படுத்தும் வி�த்தில் விளக்கப ்படஙகளுடன் முழுக்க 
முழுக்க வணண ்பக்கஙகளில் அச்சிடப்பட்டுள்ளது. இநநூல் 
எந� ந�ோமகயும் வசூலிக்கோைல் �மிழகத்தின் அமைத்து ஆழ்க-
டலில் ந�ோழில் நசயயும் விமச்படகுகளுக்கும் நசன்றுதசை 
த்பரு�வி நசயதுள்ளோர் ெம்ைவர் திரு. A. தஜோசப ஸ்டோலின் 
அவர்கள். கணடிப்போக இந� நூல் ஆழ்கடல் மீைவர்களுக்கு 
ந்பரும்நகோமட என்தே கூேலோம்.  
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கட்டுமை கதொட்டிகைொண்ணுகட்டுமை கதொட்டிகைொண்ணு
வொஙகித்தைவொ? - உன்ரைவொஙகித்தைவொ? - உன்ரை
கடைம்மொ அரைரயச்கெொல்லிகடைம்மொ அரைரயச்கெொல்லி
ஆட்டிவிடவொ?ஆட்டிவிடவொ?

எட்டுமுட்டு மூஙகிகைொண்ணுஎட்டுமுட்டு மூஙகிகைொண்ணு
வொஙகிவந்துதொன்வொஙகிவந்துதொன்
என்மகனை நீகதொடுககஎன்மகனை நீகதொடுகக
கதொேவ கெய்யவொ?கதொேவ கெய்யவொ?

ெச்ெத்கதொடு கச்ெொன்கொத்தெச்ெத்கதொடு கச்ெொன்கொத்த
ஏந்திகககொள்ேடொ - உடல்ஏந்திகககொள்ேடொ - உடல்
ெடுககம் ன�ொக  அரையின்ஓரெெடுககம் ன�ொக  அரையின்ஓரெ
னகட்டுகககொள்ேடொனகட்டுகககொள்ேடொ

�ச்ெஉடம்பில் எச்சில்வொெம்�ச்ெஉடம்பில் எச்சில்வொெம்
�ழகின�ொகனவ..�ழகின�ொகனவ..
துடிககும்மீரை ரகயில்ககொண்டுதுடிககும்மீரை ரகயில்ககொண்டு
விரேயொடடொவிரேயொடடொ

அச்ெமரத சிறுவயதில்அச்ெமரத சிறுவயதில்
விட்டு�ழகு - அதறகுவிட்டு�ழகு - அதறகு
கடனைொைம் அரைகடரைகடனைொைம் அரைகடரை
கதொட்டு�ழகுகதொட்டு�ழகு

ஒட்டுதுணி ன�ொரத்தொமல்ஒட்டுதுணி ன�ொரத்தொமல்
ஒறேஙக�ழகு - பின்புஒறேஙக�ழகு - பின்பு
கடுஙகுளிரை தொஙகுமடொகடுஙகுளிரை தொஙகுமடொ
உைதுஉடம்பு !உைதுஉடம்பு !

கட்டிலினை கடனைொடியின்கட்டிலினை கடனைொடியின்
தூககம் குரறேவு - கண்்ொதூககம் குரறேவு - கண்்ொ
கடல்நீரின் னமனைதொன்கடல்நீரின் னமனைதொன்
�ைெொள்இைவு�ைெொள்இைவு

�ட்டினிககும் மீைவரககும்�ட்டினிககும் மீைவரககும்
உண்டு உறேவு - கடலில்உண்டு உறேவு - கடலில்
�சித்தொலும் உண்�தறககு�சித்தொலும் உண்�தறககு
னெைம்குரறேவு !னெைம்குரறேவு !

உச்சிகவயிை உச்ெந்தரையில்உச்சிகவயிை உச்ெந்தரையில்
ஏந்திதொைடொ - இடுபபில்ஏந்திதொைடொ - இடுபபில்
கச்ெகட்டி கடலுனமைகச்ெகட்டி கடலுனமை
னவைகெய்யணும்னவைகெய்யணும்

துச்ெமொக உயிரைகயண்ணிதுச்ெமொக உயிரைகயண்ணி
தூைம்ன�ொகணும் ! - துர்ககுதூைம்ன�ொகணும் ! - துர்ககு
தமககுதொனம மைசுககுள்ேதமககுதொனம மைசுககுள்ே
துணிவுனெககணும்துணிவுனெககணும்

கண்குளிை கரையில்கொணும்கண்குளிை கரையில்கொணும்
கொட்சியொவுனம - அந்தகொட்சியொவுனம - அந்த
கடல்னமனை இல்ரையடொகடல்னமனை இல்ரையடொ
எந்தன் மகனை..எந்தன் மகனை..

உடல்னதொலும் கடல்கொத்தில்உடல்னதொலும் கடல்கொத்தில்
கறுத்துன�ொகுனம - ெொனும்கறுத்துன�ொகுனம - ெொனும்
ஒயிககனவை �ொத்திருந்தொஒயிககனவை �ொத்திருந்தொ
கவள்ேககொைனை! கவள்ேககொைனை! 

ெொன்பிறேந்தனெைம் - என்ரைெொன்பிறேந்தனெைம் - என்ரை
தூககிககொஞ்சிச்ெொம் - மகரைதூககிககொஞ்சிச்ெொம் - மகரை
இஞ்சினியைொ ஆககுனவணுஇஞ்சினியைொ ஆககுனவணு
எஙகப�ொகெொல்லுச்ெொம்எஙகப�ொகெொல்லுச்ெொம்

மண்க�ொறுரம மிஞ்சியமண்க�ொறுரம மிஞ்சிய
எஙகம்மொமைசு எஙகம்மொமைசு 
மைசில்ைொமதொனை - என்ரைமைசில்ைொமதொனை - என்ரை
கடலுககு விட்டுச்ெொம்கடலுககு விட்டுச்ெொம்

தந்ரதககொய், தொய்ககொய்,தந்ரதககொய், தொய்ககொய்,
தன்னைொடு பிறேந்ததன்னைொடு பிறேந்த
உடன் பிறேபபுககொய்.உடன் பிறேபபுககொய்.
தைககொய், தன்மரைவிககொய்,தைககொய், தன்மரைவிககொய்,
க�றகறேடுத்த பிள்ரேகளுககொய்,க�றகறேடுத்த பிள்ரேகளுககொய்,
ன�ைபபிள்ரே மண்ணில்வைன�ைபபிள்ரே மண்ணில்வை
ன�ருகொை கெைவுககொய் .ன�ருகொை கெைவுககொய் .

கொல்நிமிரந்து கடல்நீரில்கொல்நிமிரந்து கடல்நீரில்
உரழகககதொடஙகிைொல் - மகனைஉரழகககதொடஙகிைொல் - மகனை
‘கண்ணுறேககம்’ �ைகொைம்‘கண்ணுறேககம்’ �ைகொைம்
இழகக னவண்டுனமஇழகக னவண்டுனம

வயதொைன�ொதும் - கடலில்வயதொைன�ொதும் - கடலில்
உரழககனவண்டுனம - இபன�ொஉரழககனவண்டுனம - இபன�ொ
�ொல்குடுச்சு தூஙகடொ �ொல்குடுச்சு தூஙகடொ 
என்  கெல்ைமகனை..என்  கெல்ைமகனை..
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தைோதை ஜோண எவதளோ தெைைோ எழுபபுைது... சோபபிட 
னும்னு எணணமுணடோ..? அப்போ ந�க்க த்போயிருக்கு வமல 
நகட்டணூைோம் சோபபிட்டிணடு சீக்கிைம் த்போ" - இைவில் 
கடலில் மீன் பிடிக்க த்போயவநது, கோமலயில் ்படுத்�வன் 
்பகல் இைணடு ைணியோகியும் இன்னும் எழோ��ோல் அக்க-
மேயுடன் ைகமை எழுபபிைோள் அமிர்�ம்ைோள். 

கத்�ரிக்கப்பட்ட கைவுகளுடன், ்போைைோை இமைகளுடன் எழுந� 
ஜோண சுருக்கம் கூடிய �ன் அம்ைோவின் முகம் ்போர்த்�ோன். 
ந்பரும்்போலும் அம்ைோவின் முகத்ம� மிக அருகில் ்போர்க்க 
அவைோல் முடியோது. வதயோதிகம் வரிதயோடிருக்கும் அந� 
முகத்ம�ப்போர்க்கும் த்போந�ல்லோம் அவன் ைைம் நெகிழ்நது 
கணகளில் நீர் முட்டிக்நகோணடு வரும். 'உஙகளில் முகவ-
ரிகள்�ோன் எைக்கு முகவரி �நதிருக்கின்ேை அம்ைோ என்று 
ைைதிறகுள் நசோல்லிக்நகோள்வோன். உஙகள் முகத்தில் உள்ள 
ஒவநவோரு சுருக்கஙகளிலும் என்மைப்பறறிய கைவுகமள-
யல்லவோ தசகரித்து மவத்திருக்கிறீகள்.'

ைதிய உணமவ முடித்துவிட்டு கடறகமையில் இருக்கும் 
மீைவர் ஓயவகத்துக்கு வந�ோன். அப்போவின்..! நைலிநது 
த்போை கருத்� மககள் கடமைதய கணணோக இைவு மீன்பி-
டிக்க நகோணடுநசல்ல தவணடிய வமலயின் பீத்ம�மய 
(கிழிசல்) கட்டுவதில் மும்முைைோய இயஙகிக் நகோணடிருந�ை.

"என்ை இவதளோ தெைம். சோயஙகோலம் எஙதகயும் த்போயிடோ� 
இன்னிக்கு முஙகவருக்கு (சோயஙகோலம் கடலுக்கு நசல்லு�ல்) 
வமல �ள்ளணும்.. சீக்கிைம் வமலமய கட்டுணடு வமலமய 
வலுச்சு வச்சிணடு குளிச்சுட்டு வநதுடலோம். கட்டோ ைமடக்கு 
கீழோ நவலஙக ஐல மீனு கைைோ ்பட்டிருக்கு "

"சரிப்போ..?" - �நம�க்கு ்பதில் நசோன்ை ைகனின் மககள் 
லோகவைோய வமலயின் கிழிசமல நவகுதவகைோய அமட-
த்துக்நகோணடிருந�து. அவன் வமல கட்டும் தவகத்ம�ப 
்போர்க்கும்த்போந�ல்லோம் அப்போவுக்கு ஆச்சரியம் வரும்.

த்போை வருஷம்�ோன் கோதலஜ் ்படிச்சு முடிச்சவன், 'தவமல 
கிமடக்கிேவமைக்கும் கடலுக்கு உஙக கூட வோதேன் 
அப்போனு..!' - நசோன்ைவமை மு�லில் கடலில் நகோணடு 
த்போக அப்போவுக்கு முழு விருப்பமில்மல. ஆைோல் ைமைவி 
அமிர்�ம்ைோள் விடோபபிடியோகச் நசோன்ைோள், "இஙக 
்போருஙக ்படிச்ச உடை தவமல இந�கோலத்தில த்போட்டோ 
கிடக்கு? அ�ோன் அவன் கடலுக்கு வோதைனு நசோல்லு�ோதை 
கூட்டுணடு த்போஙக. அவனுக்கு எமளயது நைணடும் ந்பம்புள 
ைக்க. மூத்�வ சடஙகோயி நைணடு வருஷைோச்சு இப்பதை 
தசத்�ோ�ோன் நகட்டி நகோடுக்க முடியும். தவல நகடச்சும்த்போது 
நகடச்சட்டும் அதுவமைக்கும் அவன் கடலுக்குத்போைோ�ோன் 
ெைக்கும் ஏந�லோ இருக்கும்..!"

ைமைவியின் த்பச்சில் இருக்கும் ய�ோர்த்�ம் புரிநது ைகன் 
ஜோமண கடலுக்கு அமழத்துச் நசல்ல அவர் சம்ைதித்�ோர். 
கோதலஜ் ்படித்�வநைன்ேோலும் கடல் ந�ோழிலில் உஷோைோகத்�ோன் 
இருந�ோன் அவன். கமையில் வந�ோல் வமலகட்டுவதிலும் 
அவமை மிஞசிவிடுவோன் த்போல் தவகம் இருந�து. "்படிச்ச-
வமைத்போலயோ கடலுல அவன் தவல ்போக்குேோன். மகயும் 
கோலும் வோை வருத்து. ஒருெோ கூட ஒயை இருக்கு�ோனில்மல. 
ந�ோளவ த்போடுே தவகம். அவன் ந�ோடுத்�ோ �ன்ைோல ைைம் 
ஓடும்" - அவர்களுடன் கடலுக்குப த்போகும் அம்புதைோஸ் 
ைகமைப ்பறறி குடி கமடயில் நசோல்லும்த்போது அப்போவுக்கு 
ைகமை நிமைத்து ந்பருமை�ோன். இருந�ோலும் கடலுக்கு 
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த்போகவோ என் தைோமை கோதலஜ் வமைக்கும் ்படிக்க வச்தசன் 
என்ே எணணமும் அவருக்கு அடிக்கடி எழோைல் இல்மல.

"ைக்கோ நைட்ைோஸ்ல தவமலக்கு அபளிதகசன் த்போட்டிருநதிதய 
்பதில் வநதிச்சோ.." - கிட்ட�ட்ட அவன் ைேநதுவிட்ட விசய-
த்ம�ம� அப்போ இன்னும் ைேக்கோைல் தகட்டது அவனுக்கு 
ஆச்சரியத்ம� நகோடுத்�து.

எந� கடதலோடி அப்போவும் �ன் ைகமை ்படிக்க மவக்கும் 
தெோக்கதை இது�ோன். �ோன் கடலுக்குப த்போய கோறறிலும் 
கடலிலும் கஷடப்படுவதுத்போல் �ன் ைகனும் கஷடப்படக்கூ-
டோது என்்ப�றகோகத்�ோன். என்ைோல்�ோன் ்படிக்க முடியல 
என் ைகைோவது ்படிச்சி முன்தைேட்டும் என்று நிமைக்கோ� 
�நம� உள்ளம் கடதலோைத்தில் இல்லதவ இல்மல என்று�ோன் 
நசோல்ல தவணடும். 

இன்று விஞஞோைம் மீன் பிடித்ந�ோழிமல எநதிை்படகுக-
ளோய ்பரிணமிக்க மவத்திருந�ோலும் கடதலோடிகளின் கடும் 
உமழபபின் அளவும், இயறமகயின் சீறேத்ம� எதிர்நகோள்ளும் 
சூழலும் அதிகரித்த� உள்ளது என்று�ோன் நசோல்லமுடியும். 
சிறு கட்டுைைம் மு�ல் ந்பரிய விமசப்படகுகள் வமை இந� 
விதிகளுக்கு அப்போற்பட்டது அல்ல.

கடுமையோை கடல் த்போைோட்டத்துபபின் கிமடக்கும் ்பணம் 
�ன் குழநம�களின் ்படிபபுக்கோக, திருைணத்திறகோக நசல-
விடுவதில்�ோன் ஒரு கடதலோடி முழுதிருபதியமடகிேோன். 
ஆைோல் கடதலோடிகளின் ்பணம் இபத்போந�ல்லோம் கடறகமை 
கிைோைஙகளில் அடிக்கடி நிகழும் குழு வன்முமேகளிைோல் 
வழக்கோடு ைன்ேஙகளில் அல்லவோ நசலவிடப்படுகிேது. 
இப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகள் கடதலோடி கிைோைஙகளின் 
ந்போருளோ�ைவளர்ச்சிமய நவகுவோக ்போதிப்பத�ோடு சமூக 
ைதிபபீட்மடயும் அல்லவோ குமேத்துவிடுகிேது. இப்படிப்பட்ட 
சமூக அவலத்ம� ைோறறுவது யோர்..?

�ன் �நம�யின் தகள்விக்கு ்பதில் நசோல்லுமுன் இப்படிநயல் 
லோம் ைைதிறகுள் எணணிமுடித்திருந� ஜோண, "இன்னும் 
்பதில் வைதலப்போ ந்பரும்்போலும் ஒணணு நைணடு ெோள்ல 
ந�ரிஞசிடும்" - என்று அமைைைதுடன் நசோல்லிமவத்�ோன்.

ைறுெோள் கோமலயில் வீட்டு வோசலில் �்போல்கோைர் அவன் 
ந்பயர் நசோல்லி அமழத்�த்போது அவனுக்கு புரிநதுவிட்டது, 
�ோன் இந� ஊமை பிரியும் ெோளும் நெருஙகிவிட்டந�ன்று.

தவமலத�டும் இளஞனுக்கு தெர்முகத்த�ர்வுக்கு அமழபபு 
வந�ோல் அம�விட சநத�ோசம் என்ை இருக்க முடியும். 
ஆைோல் அது அவனுக்கு தசோர்மவதய �ந�து. சிறு வயதி-
லிருநது ஊமைபபிரிநது இருந�தில்மல. ்படிக்கும் த்போது 
சுறறுலோ நசன்ேத்போது அதிக்பட்சைோய ஐநது ெோட்கள் 
இருநதிருகிேோன் அவவளவு�ோன்.

வீடு, வீட்டுக்கு பின்புேம் ்போமேகதளோடு கடல் அடிக்கும் 
ஓமச, திைநத�ோறும் குளிக்கும் ஆறு, குருவிகல், கும்்போ-
ரிகல்.. ஆறறுக்கு அக்கமையில் கோல்்பநது விமளயோடும் 
நவள்மளைணல், ்பக்கத்து ஊரில் இருக்கும் ்பஞசோயத்து 
நூலகம், இப்படி ஒவநவோன்ேோய அவன் ைைதில் நிழலோ-
டியது இவறமேநயல்லோம் பிரிநது ெோன் த்போயத்�ோன் ஆக 
தவணடுைோ?. நசன்மையில் ைட்டும் ஏன் தவமல வோயபபு 
குவிநது கிடக்கிேது. ஒவநவோரு ைோவட்டத்திலும் அது ்பைவலோய 
கிடந�ோல் எத்�மை ென்ேோக இருக்கும். ்படிக்கிேவநைல்லோம் 
நசன்மைக்குத்�ோன் த்போயோகதவணடுநைன்ேோல் நசன்மை 

ைக்கள் அடர்த்தி மிகுநது நவப்பக்கோடோய ைோறிவிடுவதில் 
என்ை வியபபு? ஒவநவோரு ைோவட்டஙகளிலும் ந�ோழிறசோ-
மலக்நகன்று �னி ்பகுதி ஒதுக்கி இந� அைசோஙகம் ந�ோழில் 
மு�லீடுகமள ்பகிர்ந�ளித்�ோநலன்ை? 

"தைோை எப்ப நைட்ைோஸுக்கு த்போே.." - அம்ைோவின் குைலில் 
புதிய ைகிழ்சி. கணகளில் இன்னும் நகோஞசெோள் இவமை 
்போர்க்கமுடியோத� என்்ப�ோல் ஒருவருடத்திறகோை ்போசம். 
அம்ைோவின் முகமும் அதில் ந�ரிந� நிம்ைதியும் ஜோணின் 
ைைம�க் கமைத்துவிட்டது. 'இந� முகத்தில்�ோன் எத்�மை 
ஏக்கம், எத்�மை கைவுகள்'.

"ெோள, ஞோயித்துகிழை சோயஙகோலம் த்போகதவணடியது�ோன்.."

"ெல்லது. த்போகும் முன்ைோல குருசடில ஒரு ஆைம் வோஙகி 
அநத�ோணியோருக்கு த்போடப்போ.."

"சரிம்ைோ"

"கோலம்பூைோ இந� ஊரில இருநது கடலுக்கு த்போதய கஷடப 
்படபத்போறிதயோணு நிைச்தசன் ெல்லதவமள கடவுள் கண 
திேநதிட்டோரு.." - அம்ைோ தசமல �மலப்போல் கணகமள 
ஒறறிக்நகோணடோள்.

ைறுெோள் - ஞோயிறறுக்கிழமை- கதிைவன் சுடும் முயறசிமய 
ந�ோடஙகிய ஒரு கோமல தெைம். என்ை ெடந�ோநலன்ை 
ெோன் உதிக்கத்�ோன் நசயதவன் என்்பதுத்போல சூரியன் 
�ன் சுடும் கதிமை ஜன்ைல் வழிதய தூவ தூக்கம் கமலந� 
ஜோண வீட்டுக்கு நவளிதய வந�ோன். ஞோயிறு பூமசயில் 
கடவுமள கோணும் ெம்பிக்மகயில் ஆணகளும் ந்பணகளும் 
தகோவிலுக்கு விமைநது நகோணடிருந�ைர். 

பூமச முடிந�பின்பு ஆலயத்துக்கு வருவது�ோன் அவன் 
வழக்கம். ்பனிநைணடோம் வகுபபுவகுபபு வமை ஒன்ேோய 
்படித்� ெண்பர்கள் கல்லூரி ்படிபபுக்கோக தவறு தவறு ஊர் 
என்று பிரிந�பின்பு ெட்ம்ப புதுபிக்கவும், அவைவர் அனு-
்பவஙகமள ்பகிைவும் ஞோயிறறுகிழமை பூமச முடிந�பின் 
ெடக்கும் சநதிபபு�ோன் வடிகோல்.

வழக்கைோக சநதிக்கும் இடத்தில் ெண்பர்கள் கூட்டம் இல்மல. 
எஙதக த்போயவிட்டோர்கள் இவர்கள். நைோம்பமல எடுத்�ோன்.

"ைக்கோ எஙக த்போயிட்ட"

"ெோன் வீட்டுக்கு வநதிட்தடணடோ..ெம்ை ்பசஙகளும் வீட்டுக்கு 
த்போயிட்டோனுக."

"ஏணடோ..சீக்கிைம் த்போயிட்டீஙக.?"

"புதுசோ வநதிருக்கிே சின்ை சோமியோர் இமளஞர்கமள 
்போக்கணும்னு நசோன்ைோரு. ெைக்கு இந�ல்லோம் சரிப்பட்டு 
வைோது. தகோயில் ்பக்கம் நின்னிட்டிருந�ோ வோ.. வோ..னு கூபபி-
டுவோரு அ�ோன் ெோஙகநளல்லோம் எஸ்தகப ஆயிட்தடோம்"

த்பசிக்நகோணடிருக்கும் த்போது அவன் கணகள் த�வோலயத்திற 
குள் ஓடியது. திருப்பலி முடிந� பின்னும் தகோவிமலவிட்டு 
நவளிதயேோைல் இமளஞர் ்பட்டோளம் கூடத்தில் குழுமியிருந�து.

'ஒரு ்பஙகில் புதி�ோய ஒரு ்பணியோளர் வநதுவிட்டோல், ்பக்� 
சம்பயிைர்கமளயும், ்போடகர் குழுவிைமையும், ைமேக்கல்வி 
ைன்ேத்திைமையும் - �ோன் மு�ல் மு�லில் சநதிக்க விரும்பு-
வது வழக்கம். ஆைோல் இவர் ைட்டும் சறறு வித்தியோசைோய 
இமளஞர்கமளத் த�டி..!' அவன் ைைதில் எதிர்்போர்பபுதைமக 



32
கடறகரை ஜன-பிப் 2022

ஓடியது. அவனும் தகோவிலுக்குள் இருந� கூட்டத்திைருடன் 
தசர்நதுநகோணடோன். 

கூட்டத்தில் ந்பரும்்போலோதைோர் ஐந�ோம் வகுபத்போடு ்படிபம்ப 
நிறுத்திவிட்டு சிறு வயதிதலதய கடலுக்கு த்போைவர்கள். 
'்படிச்சோ தவமலயோ கிமடச்சத்போறு..! எழுத்து வோசிக்க ந�ரிஞசோ 
த்போ�ோ�ோ கடலுக்கு த்போைோ �ோன் குடும்்பம் ெல்லோவும்' - 
என்று ந்பறதேோர்கள் நசோல்லி ்படிபம்ப ஆைம்்பப ்பள்ளியின் 
இறுதியில் நிறுத்தியவர்கள்- ' ந்பம்புள ைக்க இருக்க வீடு ஒரு 
வருைோைத்� வச்சி எப்படி அதுகமள நகட்டி நகோடுக்கமுடியும் 
அ�ைோல ஒைக்க தைோமை கடலுக்கு வுடு இல்தலைோ முதுகு 
கூனுேவமை ஒன் ைோபபிள்மள சம்்போரிச்சோலும் நகோமுறு 
நகோமுேோ�ோன் இருக்கும் ' - உேவிைர்களின் தயோசமையில் 
்படிபம்ப நிறுத்தியவர்கள் - ' ்பரிச்மசல ஃந்பயிலோைவஙக 
எல்லோம் வீட்தலர்நது ஆளு கூட்டிட்டு வைணும் ' - வகுபபு 
ஆசிரியர் நசோன்ை�ோல் வீட்டிறகு வநது நின்ே ைகமை 
,'எல இனி உைக்கு ்படிபபு ஏேோது த்பசோை உஙகப்பனுக 
கூட கடலுக்கு த்போல..' - என்று அம்ைோக்களோல் �மடநசயயப 
்பட்டவர்கள் - ஆசிரியர் நகோடுத்� அடிமய �ோக்குபிடிக்க 
முடியோைல் அவமை அடித்துவிட்டு வீட்டுக்கு வநது ' யம்ைோ 
ெோன் இனி ்பள்ளுகூடத்துக்கு த்போவல' - என்று �ைக்கு-
த்�ோதை முடிநவடுத்து ்படிபம்ப நிறுத்தியவர்கள் - இப்படி 
கடறகமை கிைோைஙகளில் ்படிபம்ப ்போதியில் நிறுத்தியவர்கள் 
பின்ணணியில் ஒரு கம� இருக்கும்.

இமளஞர்கமள அதிக தெைம் கோக்க மவக்கோைல் சின்ை 
சோமியோர் அருள்ைோஜ் சீக்கிைம் வந�ோர். எல்லோரும் அவருக்கு 
வணக்கம் நசோல்ல, ஸ்தைகைோை புன்ைமகயுடன் அவர் 
்பதில் வணக்கம் நசோன்ைோர். புத்�ம் புதிய நவள்மளயஙகி 
அணிநது, நைல்லிய உடலும், ெல்ல சிவந� நிேமுைோய 
எளிமையோய இருந� அவர் முகம் அமைவமையும் ஈர்த்த்து. 
புது சோமியர்களுக்தக உரிய சிேபபுக் கமளயும் த�ஜஸூம் 
அவர் முகத்தில் இருந�து.

�ன்மை ்பறறிய சுய அறிமுகத்ம� முடித்து நகோணடபின்பு, 
ந�ளிவோை குைலில் அவர் த்பசிைோர்," உஙகமள எதுக்கு 
சநதிக்க வநதிருக்தகனு யூகிக்க முடியு�ோ?".

கூட்டம் ஒருவர் முகத்ம� ஒருவர் ்போர்த்துக்நகோணடது. என்ை 
விஷயைோ இருக்கும் கணகளோல் தகட்டுக்நகோணடது. ஆைோல் 
வந�தும் வைோ�துைோய இமளஞர்கமள த�டி வநதிருக்கும் 
அவரின் நசயல் எல்லோமையும் கவர்ந�து. 

"இந� ஊதைோட ந்பரிய நசோத்து எதுனு ந�ரியுைோ?"

'என்ைடோ இது வந�தும் வைோை நசோத்துக்கணக்மக 
தகட்கிேோரு அம� கணக்கு பிள்ளகிட்டு தகட்டு ந�ரிஞசுக் 
கலோதை' - என்று ைைதிறகுள் எணணிக்நகோணடிருந� 
ஒருவன் நசோன்ைோன் " ந்பரிய குளத்து ஏலோமவ சுறறி 
வோஙகித்போட்டிருக்க ந�ன்ைநத�ோபபும்,வயலும்�ோன் ந்பரிய 
நசோத்து " - நசோல்லி முடிக்குமுன்பு கூட்டம் சிரிப்பமலயில் 
மி�ந�து. சோமியோரும் சிரித்துக்நகோணடோர்.

"நீஙகதள நசோல்லுஙக சோமி, எஙகளுக்கு ைைம்நகட்டனும், 
வமல ்போக்கணும், எஞசினுக்கு ஆயில் ைோத்�ணும் இப்படி 
நெமேய தவமல. வயித்து ்பசிதவே குடமல பிைட்டுது" - 
இன்நைோருவனின் வோயிலிருநது வோர்த்ம� அவசைைோய 
விழுந�து.

"இந� ஊதைோட ந்பரிய நசோத்த� நீஙக�ோன்".

அைர்நதிருந�வர்களில் தெை நெருக்கடி அவருக்கும் புரிந�ந�ன் 
்ப�ோல் அவர்களின் தெைத்ம� விையம் நசயய விரும்்போ� 
ஃ்போ�ர் அருள்ைோஜ் தெைடியோக விசயத்துக்கு வந�ோர். "ெம்ை 
ஊரில இமளஞர் இயக்கம் ந�ோடஙகணும்னு நிமைக்கிதேன் 
நீஙக என்ை நசோல்லுறீஙக"

"அந�ல்லோம் எதுக்கு சோமி, அ�ோன் ஊருல ்பஙகு த்பைமவ 
இருக்கு, நிமேய சம்பகள் இருக்கு, இவஙகநயல்லோம் 
நசயயோ�ம�யோ ெோஙக நசயயபத்போதேோம்." - கூட்டத்தில் 
சில முணுமுணுபபுகள் எழுந�ை.

இந� முணுமுணுபபுகளோல் ைை உறுதிமய இழக்கோ� 
்பணியோளர் த்பசிைோர், "நீஙக நசோல்லுே இந� எல்லோ 
அமைபபுகளும் தகோவில் ்பணிமயத்�ோன் நசயயுது ஆைோ 
இந� சமூகத்துக்கோை ்பணிமய நசயயணும் அது உஙகளோ-
ல�ோன் முடியும். கிட்டத்�ட்ட நைணடோயிைம் இமளஞர்கள் 
இருக்கிே இந� ஊரில ஒரு நூறுத்பர் �ன்முமைபத்போட 
நசயல்்பட்டோ இந� ஊரில இருக்கிே ்பல பிைச்சமைகளுக்கு 
விடு�மல கிமடக்கும். அது த்போல ஒவநவோரு இளஞனுக்கும் 
இந� சமூகத்ம�ப்பறறிய பிைக்மஞ இருக்கணும் இது�ோன் 
அடுத்� �மலமுமேக்கு நீஙக நகோடுக்கிே ந்பரிய நசோத்து" 
- அவர் நசோல்வம� ஒன்றிைணடு த்பர் �விை ்பலர் சரியோக 
உள் வோஙகவில்மல என்ேோலும் அவர் த்பச்சுத் ந�ோனியில் 
ஈர்க்கப்பட்ட கூட்டம் சறறு அமைதியோகியது. "ஆமளப்போத்�ோ 
ெல்லவைோத்�ோன் இருக்கோர் என்ை நசோல்ல வைோருனு�ோன் 
புரியில" - சிலர் முைகியது ஜோணின் கோதில் விழுந�து.

�ைது த்பச்சில் சிறிய இமடநவளி விட்டவரின் கணகள் 
ஒவநவோருவமையும் �னித்�னியோக கணக்கிட்டது. அடுத்� 
நிமிடம் ைைதில் என்ை நிமைத்�ோதைோ , "ெோன் நசோன்ைதில் 
விருப்பம் உள்ளவர்கள் இஙகிருஙகள். ைறேவர்கள் விமட-
ந்பறுஙகள் கோத்திருந�துக்கு ென்றி" - என்று நி�ோைைோகச் 
நசோன்ைோர்.

விட்டோல் த்போதும் த்போயவிடலோம் என்றிருந� சிலர் உடதை 
எழுநதுவிட்டைர். அவதை த்போேோன் ெோன் ைட்டும் எதுக்கு 
இருக்கணும் என்ே எணணத்தில் சிலர் கமலந�ைர். ஐநத� 
நிமிடத்தில் கூட்டம் குமேநது, பின்ைர் குறுகி நூறு த்பைோய 
ஆைது.

"்பைவோயில்மல விதவகோைந�ன் நசோன்ைதுத்போல் இந� 
ஊமை ைோறறும் நூறுத்பர் எைக்கு கிமடதிருக்கிறீர்கள்.. நீஙகள் 
கூடிஇருப்பது உஙகளுக்குள் இருக்கும் த�டலோல்�ோன். ெோன் 
உஙகமள அமழத்�து எைக்குள் உள்ள த�டல். 'த�டுஙகள் 
கணடு நகோள்வீர்கள்' -இதயசு நசோன்ைோர். ெோன் உஙகமள 
கணடு நகோணதடன் நீஙகள் என்மை ந�ரிநது நகோணடீர் 
கள். இந� ஊரின் பிைச்சமைகள் ெோன் அறிதவன். சின்ை 
சின்ை கோைணஙகளுக்கோக ந்பரிய ந்பரிய சணமடகள். 
இைணடுத்பருக்குள் ெடக்கும் வோக்குவோ�ம் இைணதட நிமிட-
த்தில் ந�ருச் சணமடயோகிேது. சிலர் ஊதி ஊதி ந்பருசோக்கி 
அம� ஊர் சணமடயோக்குகின்ேைர். என்ை தவறு்போடு 
உஙகளுக்குள் சோதியோ..? ை�ைோ..? ஒதை இைம். ஒதை ை�ம். 
பின் எ�றகு சணமட..!ஏன் சச்சைவுகள்..!ை�மும், இைமும்,-
சோதியும்�ோன் சணமடக்கு கோைணநைன்று உலகம் �வேோக 
புரிநது மவத்துள்ளது. உணமை தவறு அ�ன் �ன்மையும் 
தவறு... அம� நீஙகள் உணைதவணடும் ெைது அடிப்பமட 
ைதிபபீடுகள் ைோேதவணடும்" - கணகளில் புத்ந�ோளிவீசச் 
நசோன்ைோர் ்போதிரியோர். 
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"உஙகளிடம் ஒரு தகள்வி.." - கூட்டத்திலிருநது ஒரு குைல் 
நவடித்�து.
"உைது ந்பயர்"
"ஜோண"
"தகள்.."
"ஏன் இமளஞர்கமள ைட்டும் அமழத்தீர்கள்.."
"இமளஞர்கள் உலமகயோளும் சக்தி"
"அ�ைோல்..?"
"நீஙகள் இமணய தவணடும்"

"ந்பரியவர்கமள மீறி எஙகளோல் என்ை நசயய முடியும்..?"

"அவர்கமள மீேதவணடியதில்மல நீஙகள் சரியோை ்போம�யில் 
நசன்ேோல் அவர்களோகதவ உஙகளுக்கு வழிவிட்டுத்�ருவோர்கள். 
த�மவப்பட்டோல் வழிகோட்டவும் நசயவோர்கள்" - புன்முறுவல் 
ைோேவில்மல ்போதிரியோர் முகத்தில்.

"சமூக அக்கமே எஙகளுக்கு எதுக்கு.. தவமல, வீடு, குடும்்பம் 
என்றிருந�ோல் த்போ�ோ�ோ?"

"விருப்பம் இல்லோ�வர்கமளத்�ோன் த்போகச் நசோன்தைதை 
நீயும் த்போக தவணடியது�ோதை.."

"விருப்பம் இருக்கிேது விளக்கம்�ோன் தகட்தடன்"

"என்ை வயது உைக்கு"

"இரு்பத்து இைணடு"

"சரியோை வயது�ோன் ஆைோல் அறியோ�வன் த்போல் த்பசுகிேோய"

"அறிந��ோல்�ோன் த்பசுகிதேன்"

"என்ை அறிநதுநகோணடோய"

"�ன்மையறியச் நசோன்ை சோக்கிைடீசுக்கு விஷம் நகோடுத்து 
இந� சமூகம்�ோன். தசகுதவைோமவ,லிஙகமை,கோநதிமய 
நகோன்ேது இந� சமூகம்�ோன் இவர்கமள விடுஙகள்.. நீஙகளும் 
ெோனும் பின்்பறறும் இதயசு கிறிஸ்துமவ நகோமலக்களம் 
அனுபபியதும் இந� சமூகம்�ோன். ெல்லவர்கமள நகோன்று 
குவித்�, அவர்கமள புரிநது நகோள்ளோ� இந� சமூகத்திறகுத் 
�ோைோ ெோஙகளும் சோகதவணடும்.."

"த்பசி முடித்துவிட்டோயோ..! நகோஞசம் மூச்சும் வோஙகிக் 
நகோள்"- சலைைறறு ஒலித்�து சோமியோரின் குைல். "நீ 
நசோன்ை இத்�மை த்பரும் நகோல்லப்பட்டோர்கள். ஆைோல் 
யோரும் சோகவில்மல. ைைணம் உடல் சோர்ந��ல்ல. உணமை 
சோர்ந�து. புரிநதுநகோள். உன்மையறிநதுநகோள்..!"

்போதிரியோர் கூட்டம் ்போர்த்து உைக்கச் நசோன்ைோர், அவர் 
த்பசபத்பச இமளஞர் கூட்டம் எழுச்சியுறேது.

ஜோண எழுநது நசோன்ைோன், "எஙகமள பிரிக்க ்பலர் இருக் 
கிேோர்கள் - ஆைோல் இமணக்கத்�ோன் யோருதை இல்மல. 
இபத்போது அந� குமே தீர்ந�து". 

"'இல்மல.. இல்மல நீஙகள் சரியோை விம�கள்�ோன் ஆைோல் 
விழுந� இடம்�ோன் சரியில்மல"

சோமியோர் ந�ோடர்நது த்பசிைோர். "ெோன் உஙகளுக்கு நசோல்லு-
கிதேன் ெோன் ஒரு வழிபத்போக்கன். ஓைோணடு�ோன் எைக்கு 
உஙகள் ஊரில் ்பணி. அதுவமை�ோன் ெோன் உஙகதளோடு 
பின்ைர் என் ்பயணம் தவறு என் ்போம� தவறு. உஙகமள 
வழிெடத்தும் �மலவர்கள் உஙகளில் உருவோகதவணடும். 
அ�றகோை முயறசியும் முமேயோை ்பயிறசியும் தவணடும். 

இபத்போது உஙகளில் ஒருவமை த�ர்நந�டுபத்போம் "

"இவன்�ோன் இ�றகு சரியோை ஆள்" கூட்டத்தில் ஒருவன் மக 
ஜோமண சுட்டியது. இன்நைோருவன் அம� வழிநைோழிந�ோன்.

"ஆம்..இவன் ்படிச்சவன் எஙகளுக்கும் பிடிச்சவன்"

"இல்மல இல்மல எைக்கந� �குதி இல்மல ெோன் �மல-
வைல்ல உஙகளில் ஒருவைோகத்�ோன் இருக்க விருப்பம்" 
- அவசைைோய ைறுத்�ோன் ஜோண.

"இந� �ன்ைடக்கம்�ோன் �மலவனின் மு�ல் �குதி.." - 
்போதிரியோர் நசோல்ல அமைவரின் மககளும் இமணநது 
கைநவோலியோல் அம� ஆதைோதித்�ை.

ஜோண கூட்டத்தின் முன் எழுநது நின்ேோன். அவன் முகத்தில் 
புதிய ெம்பிக்மக ஒளி. இந� ஊர் நிச்சயம் ைோறும். இத்�மை 
ெோட்கள் இ�றகோகத்�ோதை ஏஙகிதைோம், "ெண்பர்கதள 
உஙகமள ைதிக்கிதேன். உஙகளின் கருத்ம� ஏறகிதேன். 
ஒரு சமூகம் ைோேதவணடுநைன்ேோல் அ�ன் அடிப்பமட 
ைோேதவணடும். �வேோை கருத்துக்களோலும் ெம்பிக்மககளோ-
லும் ெைது இ�யம் என்ே குளம் கலஙகி இருந�து. அதில் 
சில சுய ெலமிகள் மீன்பிடித்து விட்டைர். இனி அ�றகு 
வழியில்மல அந� கைவுகமள ெைது இமளய ்பஙகு�நம� 
விம�த்துவிட்டோர். ெோம் ஒன்றிமணநதிருக்கிதேோம் என்ே 
ெம்பிக்மகயில் நசோல்லுகிதேன், இமளஞர்கள் உலமகயோ-
ளும் சக்தி இனிநயோரு விதி நசயதவோம். இந� யுகத்ம�யும் 
நவல்தவோம்" உணர்சியுடன் ஒலித்�து அவன் குைல்.

ைகிழ்சியும் திருபதியும் ஒவநவோரு ைனி�னுக்கும் வோழ்மகயில் 
மிக அவசியம். நீஙகள் வோழ்கின்ே வோழ்மக உஙகளுக்கு 
திருபதிமய �ருகிே�ோ ைகிழ்சியோக இருகிறீர்களோ என்று 
தகட்டோல் ்பலர் உ�ட்மட பிதுக்குவோர்கள். கோைணம் ைகிழ்சி 
என்ே நசோல்�ோன் ஒன்தே �விை அ�றகோை அளவுதகோல் 
ைனி�னுக்கு ைனி�ன் ைோறு்படுகிேது.

சிலருக்கு நிமைத்� தவமல கிமடப்பது�ோன் ைகிழ்சி. சிலருக்கு 
அழகோை ைமைவி, சிலருக்கு நசோந� வீடு, சிலருக்கு ்பணம்,-
சிலருக்கு புகழ் இப்படி ைனி�ன் �ைது ைகிழ்ச்சிக்கோை 
அளவுதகோல்களில் உணடோக்கி அது கிமடக்கோ� த்போது 
துன்்பத்திலும், கிமடக்கின்ே த்போது திருபதியுைோய உணர்கிேோன்.

ஜோண அன்று முழுவதும் மிகவும் ைகிழ்சியோை ைைநிமல-
யில்�ோன் இருந�ோன். அவன் ைைம் எம�தயோ சோதித்து 
விட்டதுத்போல் ஆைந�த்தில் மி�நதுநகோணடிருந�து. சிறு 
வயதுமு�ல் எந�வி� எதிர்்போர்புக்குள்ளும் சிக்கோ� அவன் 
ைைம் இன்று ஊரில் ந�ோடஙகப்பட்ட இமளஞர் இயக்கம் 
புதிய எதிர்்போர்பம்பயும் அதில் அவன் ஆறேயிருக்கும் ்பஙகும் 
அவமை மிகத்திருபதியோய உணைமவத்�து.

ந்போதுவோக ந்பரும்்போன்மையிைர் �ோன், �ைது குடும்்பம் 
என்ே கைவுகளில்�ோன் வமளயவருகின்ேைர். மிகச்சிலரிடம் 
ைட்டுதை சமூக பிைக்மஞ எபத்போதும் உணடு. நிகழ்கின்ே 
ஒவநவோரு நசயல்களிலும் சமூகத்தில் ஏற்படும் �ோக்கம்்பறறி 
�ன்மையறியோைல் எவநைோருவன் உள்ைைம் லயித்துக் கிடக் 
கிேத�ோ அவைோல் ைட்டுதை �ன்ைலம் �ோணடி சமூக ெலம் 
்பறறி சிநதிக்க முடியும். ஜோணின் ைைம் இைணடோம் வமக 
ைனி�ர்கமளச்சோர்நத்து. வீட்டில் இருக்கும் பிைச்சமைகமள 
அவன் ைைம் ந்பரி�ோக எணணி ைைம் குமுறிக்நகோள் 
வதில்மல. �ோன் இந� சமூகத்துக்கோை ைனி�ன் என்ே விம� 
அவமையறியோைல் எபத்போத�ோ அவன் ைைதிறகுள் விம�க் 
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கப்பட்டிருந�து. அ�ன் கோைணம் அவனுக்கு புரியவில்மல. 
புரிநது நகோள்ள விருப்பமும் இல்மல. எப்படிதயோ சைோசரி 
ைனி�னின் கைவுகள்�ோணடி அவன் உருவோகி இருந�ோன்.

அவன் ைைம் திரும்்ப திரும்்ப சிறிய ்பஙகு�நம� நசோன்ைம� 
சுறறி வந�து. இளஞர்கள் உலமகயோளும் சக்தி. சமூக 
ைோறேத்திறகோை திேவுதகோல் அவனிடம் ைட்டுதை உணடு. 
சமூகம் வீழ்வதும் எழுவதும் அவன் மகயில்.

கோமல உணவு ைேந�ோன் அவன். உநைல்லோம் சுறறித்திரிந 
துவிட்டு வீடு வரும்த்போது ைணி ெண்பகல் ஒன்று �ோணடி 
விட்டது.

"ைணி என்ைோவுது. கோமலல ஒணணும் தின்ைோை எஙக 
த்போை. வோ..வோ சோபபிடு நைட்ைோஸ்க்கு த்போவணுதை 
துணிநயல்லோம் எடுத்து வச்சணும்னு எணணம் இருக்கோ?" 
- அம்ைோவின் குைலில் அ�ட்டல் இருந�து. அ�ன் ஆழத்தில் 
அக்கமேயும் இருந�து.
"ெோன் நைட்ைோஸ்க்கு த்போகதலம்ைோ"
"எல என்ை நசோல்லு�?" 
"என்ைோல இந� ஊை பிரிஞசு இருக்க முடியோ�ம்ைோ."
"இந� ஊர்ல அப்படி என்ைத்� இருக்கு. கடல்�ோன் இருக்கு."

"ெோன் கடலுக்தக த்போதேன்ைோ"

"பின்ை எதுக்கு ்படிச்ச சின்ை வயசிதலர்நத� கடலுக்கு 
த்போயிருக்கதவணடியத்�ோதை. எஙக ்பணத்ம�யும் இல்லோ-
ைோக்கிணடு இப்படி கடலுக்கு த்போய சோவணும்ைோ உன்மை 
்படிக்க வச்தசோம் "

"்படிச்சிட்டு கடலுக்கு த்போைோ ்போவைோம்ைோ"

"எல்லோம் உன் ெல்லதுக்கு�ோன் நசோல்லுத�ன் எஙகமள 
த்போல நீயும் கஷடப்படக்கூடோதுனு�ோன் நசோல்லுத�ன் 
நசோன்ைோதகளு த்பசோை நைட்ைோஸ்க்கு த்போ.. எஙக 
ஜீவமையும் வோணோமலயும் எடுக்கணும்தை வநது வோச்சி-
ருக்கோன்" - அம்ைோவின் குைல் அழுமக கலநது ஒலித்�து. 
�ோன் இத்�மை ெோள் கூட்டி மவத்� கைவுகள் கமலநது 
விடுதைோ என்ே ்ப�ட்டமும் அதில் ந�ரிந�து. ைகன் நசோல்ல 
நசோல்ல தகக்கமலதய என்ே இயலோமையில் அவள் கணகள் 
கசிந�ை. ெோசியிலிருநது வடிந� நீமை முந�ோமையோல் 
துமடத்�ோள் அமிர்�ம்ைோள். 

�ோயுக்கும் ைகனுக்கும் உள்ள உமையோடமல வீட்டு திணமண-
யிலிருநது தகட்டுக்நகோணடிருந� அப்போ உள்தள வந�ோர். 
அம்ைோமவ ்போர்த்து நசோன்ைோர், " இஙக ்போரு அவமை 
்படிச்சவச்சிட்தடோம் எல்லோ விவைமும் அவனுக்கு ந�ரியும். 
அவன் இஷடப்படி அவமை விடு. என்மைகோவது ஒரு ெோள் 
இந� ஊதை தவணடோம்னு கூட அவனுக்கு த�ோணலோம் 
அப்ப அவனுக்கு நீ நசோல்லுேது ஒமைக்கும். அதுவமைக்கும் 
அவன் த்போக்கில உடு.."

அப்போ நசோல்ல, அம்ைோ அவமை விட்டுவிட்டு அப்போமவ 
பிடித்துக்நகோணடோள். "எல்லோம் நீஙக நகோடுக்கிை எடம். 
இந� வீட்டில யோர் என் த்பச்மச தகக்கிேோ...". 

ஜோண �ன் அமேக்குள் வநது தசகுதவைோ - வின் வோழ்மக 
வைலோறறுப புத்�கத்ம� தெறறிைவு விட்டதிலிருநது ்படிக்க 
ஆைம்பித்�ோன். ⃣
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கொைனெரைககட்டி
கரைனயொைம் கொத்திருகனக
னெைம் தொண்டிடுச்சு
கெஞ்ெகமல்ைொம் �தறுதுஙக

ஓைககுடிரெககுள்ே ஒழுகுறேதண்ணிககு
�ொத்திைத்ரத வச்சிருகனக
ஏத்து்த்த கொணுனம -எம்
மவைொெொ எஙகிருகக

வந்துருவ நீ வந்துருவ
மழகொத்து நின்னுன�ொவும்
கடல்தொயும் ரகககொடுப�ொ
கரைனயொைம் கொத்திருகனகன்...
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கடறகமை இலக்கிய வட்டத்தின் 'சஙகைம்' 
நிகழ்வு குைரி ைோவட்டம்  குளச்சல் கடறகமை-
யில் ெமடந்பறேது. 

எழுத்�ோளர்கள்  நசல்வைோஜ், ்பவுளின், அருள், 
இமையுைன் சோகர், மில்லட் த்போபின், குறும்்பமை 
சி. ந்பர்லின், முட்டம் எஸ் வோல்டர், லிதயோன் 

சசி, கருஙகல் அலக்சோணடர் ைறறும் மீைவன் 
சுமிஜின் நடோைோல்டு ஆகிதயோர் இக் கூடுமகயில் 
்பஙகுந்பறறு கலநதுமையோடிைர். கூடுமகயில் 
�றத்போ�ய நிமல குறித்தும் அடுத்�கட்ட 
நீக்கஙகள் குறித்தும் விவோதித்து முடிவுகள் 
எடுக்கப்பட்டது. 

கடறகரையின்கடறகரையின்  சஙகமம்சஙகமம்
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கடறகமை இ�ழ் அருமையோக உள்ளது. கூமை கத்�ோமள  மீன் குறித்� �கவல் எைக்கு புதிதும் ஆச்சரியைோைதுைோக இருந�து. 
லூர்�ம்ைோள் மசைன் குறித்� ்பதிவு சிேபபு. அவர்களுக்கு அைசு ைணிைணட்பம் அமைத்திருக்க தவணடும். என்ை அைசியதலோ, 
ந�ரியவில்மல. 

- குைரி ஆ�வன், ெோகர்தகோவில்

மிக சிேப்போக நவளிவநதுள்ளது கடறகமை இருைோ� இ�ழ். மிகவும் தெர்த்தியோக, ்படிப்ப�றகு சுவோைசியைோக கடறகமை ைணம் 
�தும்பி வீசுவ�ோக உள்ளது. வோழ்த்துக்கள் ! �வேோைல் கடறகமை இ�மழ எைது ஊருக்கு வழஙகவும். ென்றி! 

- குைோை சு�ன், நகோட்டில்்போடு

.

குறும்்பமை சி. ந்பர்லின் அவர்கள் எழுதிய என்ைத்� நசோல்ல, நகோள்ளோைோ க� ைறறும் கவிஞர் லிதயோண சசி அவர்கள் 
எழுதிய கைம் ஆகிய கவிம�கள் மிகவும் அருமையோக இருந�து. ்போைோட்டுகள் 

- ஷோமினி, புதுக்கமட

 

ந�ரு சணமட சிறுகம� மிகவும் அறபு�ைோக இருந�து. ெல்லந�ோரு கம�மய வோசிக்கும் வோயபபு �ந� அந� கம�மய ஆசிரியர் 
கடிமக ந்பர்ைோர்டுக்கு ென்றி. 

- ஜோண பிரிட்தடோ, ைோர்த்�ோன்டம் 

ெோடகர் நைஜின் தேோஸ் அவர்களது த்பட்டி ்படித்து பிைமித்து த்போதைன். அவருமடய வளர்ச்சியும் அமடந� ைோறேஙகளும் 
ெம்பிக்மக �ருகிேது. குைரிைோவட்டத்தில் ெடிபபு ்பயில வசதிகள் உள்ள�ோ ? நசன்மை அல்லோைல் ெடிபபு கறறுக்நகோள்ள எந� 
இடம் சிேந��ோக இருக்கும் என்்பது ந�ரிந�ோல் மிகவும் ெல்லது. 

- கிறிஸ்து�ோஸ், அழிக்கோல் 

உம்்பர்கோடன் ஐபிஎஸ் ந�ோடர்கம� மிகவும் விறுவிறுப்போகவும் ்படிக்க ஆர்வைோகவும் உள்ளது. கம� சூப்பர் சோர் 

- தைரி, நகோல்லஙதகோடு 

டோக்டர் சுபிசன் அவர்களது கட்டுமை மிக சிேபபு. உயர்நிமல அமடந�தும் அம்ைோ அப்போ ைறறும் ஊமை ைேநதுத்போகும் ்பலைது 
ைத்தியில் �ன் கிைோைத்ம� ைேநதுவிடோைல் தசமவ நசயயும் டோக்டைது உள்ளம் த்போறறு�லுக்கு உரியது. கடலுக்கு த்போைதும் 
வோழ்க்மக முடிநதுவிடோது ைைம் மவத்�ோல் நிமைத்� இலட்சியத்ம� அமடயலோம் என்்ப�றகு ைரிய சுபிசன் டோக்டர் ஓர் 
சிேந� எடுத்துக்கோட்டு 

- சுந�ர், ஆதைோக்கியபுைம்

நன்றி...! 
கடறகமை விருது வழஙக உ�வி நசய� திரு. ெசதைத் ்பசலியோன் (10,000), திரு. சோபு அருள், இமையுைன்துமே (5000), 
குைரி ைோவட்ட விமசப்படகு ந�ோழிலோளர் சஙகம் (5000) ஆகிதயோருக்கும், கடறகமை கமல இலக்கிய த்போட்டி 
விருதுகள் வழஙக உ�வி நசய� , ரிவர்தஷோர் ைமைன் சர்வீசஸ், ்பைக்கோணி (3000), திரு. சுபின் ஆன்ேன், குறும்்பமை 
(3000), திரு. ஜோன் ்போல், குறும்்பமை (3000), திரு. ந்பன்னி தஜக்ஸ், குறும்்பமை (3000), திரு. டோர்பின் ஷோஜி, சின்ை-
த்துமே (3000), திரு. பிரிட்தடோ ஹில்லோரி, சின்ைத்துமே (3000) ஆகிதயோருக்கும், திரு. லிரில், இமையுைன்துமே (2500), 
டோக்டர். சோபு, சின்ைத்துமே, திரு. டோன் �த�யுஸ், சின்ைத்துமே (1500), கவிஞர். விஜய தசசுலோ, இமையுைன்துமே 
(500) ஆகிதயோருக்கும், கடறகமை விருது நிகழ்மவ தெைமல நசய� குளச்சல் A. K. கிரிமயஷன்ஸ், ைறறும் புமகப்ப-
டஙகள் எடுத்து �ந� ெண்பர் பிலிஸ்து �மிழ் ைறறும் உ�விகள் நசய� ெல் உள்ளஙகள் அமைவருக்கும் கடறகமை 
இலக்கிய வட்டம் ைறறும் கடறகமை இருைோ� இ�ழின் ென்றிகள்...
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குளச்சமல தசர்ந� எழுத்�ோளர் அருள் எழுதிய '்ப�வன்' 
என்ே ெோவமல வோசித்த�ன். இவர் ஏறகைதவ 5 நூல்கள் 
எழுதியுள்ளோர், இபத்போது ஆேோவ�ோக '்ப�வன்' என்ே 
கிமைம் ெோவமல எழுதியுள்ளோர். இநெோவல் ந�றகு 
எழுத்�ோளர் இயக்கத்தின் நவளியீடோக வநதுள்ளது. 
நூலின் அட்மட வடிவமைபத்ப தவறு்பட்ட வி�த்தில் 
என்மை வோசிக்க தூணடியது. மு�ல் அத்தியோயம் 
ந�ோடஙகி கமடசி அத்தியோயம் வமை புத்�கத்ம� 
கீதழ மவக்க முடியவில்மல. ஒரு ்பக்கத்தில் இருநது 
அடுத்� ்பக்கம், ஒரு அத்தியோயத்தில் இருநது அடுத்� 
அத்தியோயம் எை ெம்மை கம� ஓட்டத்த�ோடு இழுத்து 
நகோணடு நசல்கிேோர் ஆசிரியர்.

கவிபத்பைைசு மவைமுத்து எழுதிய 'வில்தலோடு வோ 
நிலதவ' என்ே வைலோறறு புமைவு கம�யின் கம� 
ைோந�ர்களோை உம்்பர்கோடன், தசைலோ�ன் ைறறும் 
ெச்நசள்மள ஆகிதயோர்கமளதய �ன் நிகழ் கோல கம� 
களத்தில் உலோவ விட்டிருப்பம� அவதை நசோல்கிேோர் 
என்ேோல் அந� கம� அருள் அவர்கமள எவவளவு 
்போதித்து இருக்கும் என்று வியநது த்போதைன்.

கிமைம் ெோவல் எழுதுவது என்்பது அவவளவு எளி�ோைது 
அல்ல. ்ப�வன் ெோவலில் ்பல முடிச்சுகமள த்போட்டு 
த்போட்டு அவறமே எல்லோம் �க்க தெைத்தில் கம�யின் 

சுமவ நகோஞசம் கூட குமேயோைல் அவிழ்த்து இருக்கிேோர் 
ெோவலோசிரியர் அருள். கம� ைோந�ர்கமள மகயோணட 
வி�ம், ைறறும் கம�மய ெகர்த்திச் நசன்ே வி�ம், 
புலைோயவு நசயயப்படும் வி�ம் எை அமைத்ம�யும் 
மிக தெர்த்தியோக மகயோணடு இருக்கிேோர். என்னுமையி-
தலதய இது புமைவு கம� என்று நசோல்லிவிட்டோலும், 
வோசிக்கும் ெைக்கு உணமைத்�ன்மைதயோடு இருப்ப�ோக 
ஒரு த�ோன்ேமல உருவோக்கி விடுகிேோர்.

கம�மய வோசிக்கும் த்போது என்மையும் அறியோைல் 
சில இடஙகளில் நின்று ைசித்� இடஙகள் ஏைோளம். 
அதில் ஒன்று

கம�யின் ெோயகைோை உம்்பர்கோடமை அறிமுகப்ப-
டுத்தும் வி�த்தில் �றத்போம�ய திமைப்படஙகள் கூட 
த�ோறறு த்போகும். ்ப�வன் ெோவமல மு�லில் உம்்பர் 
கோடன் ஐபிஎஸ் என்தே ந்பயர் மவத்திருக்கலோம் அந� 
அளவுக்கு மிகவும் கைைோை ஒரு  ்போத்திைைோக உம்்பர்கோ-
டமை ்பமடத்திருக்கிேோர் அருள். "ஊதை உேஙகியது 
ஆைோல் ஒருவனின் விழியில் ைட்டும் சூரியன் சுழன்ேது" 
என்று ெோயகனின் விழிபபு நிமலமய உருவகப்படு-
த்தும் இடத்திலும், "வோைம் நகோட்டிச் நசன்றிருந� 
ைமழத்துளிகள் புறகளின் �மலயில் கூடோைம் அமைத்து 
�ஙகியிருந�ை" என்்பை த்போன்ே இடத்திலும் �ன்மை 
ஒரு கவிஞைோக நிமல நிறுத்துகிேோர். அது த்போலதவ 
ெோவல் முழுக்க அணமையில் ெடந� ்பை்பைப்போை ்பல 
வழக்குகள் ைறறும் நசயதிகமளயும் அள்ளித் ந�ளித்து 
இருப்ப�ோல் கம�யின் ஓட்டம் நிகழ் கோலத்தில் ெடப்பது 
த்போன்ே ஒரு பிைமைமய உருவோக்கி இருக்கிேோர். 
நைோத்�த்தில் ெோவமல வோசித்து முடித்�தும் ஒரு முழு 
நீள திமைப்படத்ம� ்போர்த்� ஒரு உணர்வு தைலிட்டது.

ஏறகைதவ '�ணணீருக்கோக' என்ே ெோவமல எழுதி 
இருந�ோலும் அ�ன் சோயல் துளி கூட இல்லோைல் 
தவநேோரு ்பரிைோணத்ம� எழுத்�ோளர் அருள் மகயில் 
எடுத்து அதில் நவறறியும் கணடிருக்கிேோர். கிமைம் 
ெோவல் உலகில் தகோதலோச்சும் ைோதஜஷ குைோர், சு்போ, 
்பட்டுக்தகோட்மட பிை்போகர் த்போன்தேோருக்கு இமணயோக 
அருளின் '்ப�வன்' ெோவல் இருக்கிேது.

எழுத்�ோளர் அருள் எஙகள் குைரி ைோவட்டத்திறகு 
ந்பருமைதய. தைன்தைலும் நிமேய ்பமடபபுகள் உஙக-
ளிடமிருநது வை தவணடும் என்று வோழ்த்துகிதேன்.

பின் குறிபபு:  நூலின் விமல ரூ. 150, நூல் த�மவப 
்படுதவோர் ந�ோடர்பு நகோள்ள தவணடிய மகத்பசி 
எண +919791604907

- மில்லட் த்போபின்,

சின்ைத்துமே.⃣

பதென் - நூல் வி�ர்்சனம்பதென் - நூல் வி�ர்்சனம்
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‘வர்ளம்’ ெோவல் மூலம் எழுத்துலகிறகு அறிமுகைோைவர் 
முட்டம் எஸ். வோல்டர். ஐந�ோம் வகுபபு வமை ்படித்� இவர் 
�ைது அனு்பவ அறிவின் மூலம் கிமடக்கபந்பறேமவகமளக் 
நகோணடு ெோவல்கள், கவிம�கள், சிறுகம�கள் எழுதிவருகி-
ேோர். கல்வி அறிவு இல்மலநயன்ேோல் என்ை? என்னிடம் 
கமலயறிவு இருக்கிேது என்்பம� �ைது ்பமடபபுகள் மூலம் 
நிரூபித்துநகோணடிருப்பவர் முட்டம் வோல்டர் அவர்கள். 
அவர் எழுதிய 'கடவோக்கு ' ெோவல் அ�றகு சோன்று என்தே 
நசோல்ல தவணடும்.

குைரி ைோவட்ட மீைவ சமு�ோயத்தில் ்பல கோலஙகளோக 
இருநது வரும் சோதிய பிரிவிமைமய அடித்�ளைோக நகோணடு 
இநெோவல் ெகர்கின்ேது. கடறகமை கிைோைங களில் ெோவி�ர்கள் 
முன்பு எவவோறு ெடத்�ப்பட்டைர், இபந்போழுது எவவோறு 
ெடத்�ப்படுகின்ேைர் என்்பம� குைோர் க�ோ்போத்திைம் மூலம் 
்படம் பிடித்துக் கோட்டுகிேோர் ெோவலோசிரியர்.

திருைண வீட்டில் ெோவி�ைோை குைோரின் �நம�க்கு புத்�ோமட 
வழஙகி, அவருக்கு �மலப்போமகக் கட்டி ைோபபிள்மளக்கு 
்போல்ைணச் சடஙகு ெடத்துகின்ேந்போழுது தகவலைோகத் 
த�ோன்ேோ�து, அவர்கள் மு�ல் ்பநதியில் அைர்நது உணவ-
ருநதுவது ைட்டும் தகவலைோகத் த�ோன்றுகிேத�ோ?என்று 
தகட்கும் ந்போழுதும் 'அவஙக தீட்டுக் களுஞசுட்டது எஙக 
தீட்டு எப்பக் கழியும்?' என்று தகட்கும் ந்போழுதும் ஒட்டு 
நைோத்� ெோவி�ர்களின் வலி நிமேந� குைலோகதவ விளங 
குகிேோன் குைோர்.

குைோருக்கும் நஜனி்பருக்கும் கோ�ல் தவர்விட தடவிட்டின் 

�வேோை புரி�லும், அணுகுமுமேயும் கோைணைோகி விடு 
கின்ேை. அப்படி தவர்விட்ட கோ�ல் ்பல த்போைோட்டஙக-
மளயும் எதிர்பபுகமளயும் கடநது திருைணத்தில் முடிகிேது. 
ைகிழ்ச்சியோக நசன்று நகோணடிருந� இவர்களது திருைண 
வோழ்வில் ந்பரும்புயநலை விமழந�து குைோரின் ைைணம்.

இதுவமை சோதிய பிரிவிமைமய அடித்�ளைோக நகோணடு 
குைோமை முன்னிறுத்தி ெகர்ந� கம� அவனின் ைைணத் 
திறகு பிேகு நஜனி்பமை முன்னிறுத்தி ந்பணணியம் த்பசி 
ெகர்கிேது. கணவமை இழந� நஜனி்பர் இந� சமூகத்தின் 
சவோல்கமள எப்படி எதிர்நகோள்கிேோள், ைமேந� குைோரின் 
நீணட ெோள் கைவிமை எவவோறு நிமேதவறறுகிேோள் 
என்்பது �ோன் மீதி கம�.

இநெோவலில் கடறகமை கிைோைஙகளில் ந்பணகளுக்கு எதிைோை 
அடக்குமுமேகள் இமலைமே கோயோக இன்றும் இருக்கிேது 
என்்பம� கணவமை இழந� நஜனி்பர் �ன் வோழ்க்மகக்கு 
வழி த�ட கடன் தகட்டு அமலநது திரியும் தவமளயில் 
அவமள குமே கூறும் ந்பணகள் மூலம் நவளிச்சமிட் 
டுக் கோட்டுகிேோர் ெோவலோசிரியர். ந்பணகமள மவத்த� 
ந்பணகளுக்கு எதிைோை அடக்குமுமேகமள நசயல்்படுத்திக் 
நகோணடிருக்கின்ே ஆணோதிக்க சிந�மையிலிருநது எபந்போழுது 
ெம் சமூகம் விடு�மலப ந்பறும் என்ே ஏக்கத்ம� ெம்முள் 
விம�த்து நசல்கிேது.

்படித்� ்பட்ட�ோரி ந்பணணோை நஜனி்பர் குறேதை 
நசயயோைல் �ன்னுமடய ந்பயர் நகட்டுபத்போை தெைத்தி-
லும், �ன்மை திருைணம் நசயய குைோர் சறறு �யஙகிய 
தெைத்திலும், குைோரின் ைைணத்திறகு பிேகு திக்கறறு நின்ே 
தெைத்திலும் சோமவத் த�டி ஓடு்பவளோக, ைைவலிமையறே 
ந்பணணோக, ்படித்திருநதும் வோழ்மவ எதிர்நகோள்ளும் துணிச் 
சலறேப ந்பணணோக ெோவலோசிரியர் சித்�ரித்திருக்கிேோர் 
என்ே த்போதிலும் ்போனுத்பகத்தின் உ�வி கிமடத்�து மு�ல் 
�ன்ைம்பிக்மகயில் ஆலைைைோய வளர்நது, �ன் ைகமை 
�ோதை உருவோக்கும் சோ�மைத் �ோயோக உருைோறேம் ந்பறும் 
நஜனி்பமை �நதிருக்கிேோர் ெோவலோசிரியர்.

நஜனி்பர் என்னும் க�ோ்போத்திைத்தின் மூலம் ெம்மை 
சூழ்நதிருக்கும் இருளோைது விடியலுக்கோை�ோ அல்லது 
அஸ்த்�ைைத்திறகோை�ோ என்்பது ெோம் வோழ்மவ எதிர் 
நகோள்ளும் வி�த்தில் �ோன் உள்ளது என்ே சிந�மைமய 
வோசகர்களுக்கு வழஙகுகிேோர் ெோவலோசிரியர்.

கம�யின் ெகர்வு ந�ோடக்கம் மு�ல் இறுதி வமை மிக 
விமைவோக ெகர்வது த்போன்ே உணர்விமை அளிக்கிேது. 
தைலும் ைகனுக்கு கம� நசோல்லும் ்பகுதியில் கட்டுமையின் 
சோயல் ந�ன்்படுகின்ே ஒரு சில இடஙகமள �விர்த்து 
சோதிய பிரிவிமைமய இன்னும் ஆழைோக கம� முழுவதும் 
நகோணடு வநதிருந�ோல் இன்னும் சிேப்போக அமைநதிருக்கும்.

நைோத்�த்தில் கடவோக்கு ெோவல் மூலம் ைனி� ைைத்தின் 
கூறுகமள நவளிக்நகோணை முயறசித்திருக்கிேோர் முட்டம் 
எஸ் வோல்டர். அவைது முயறசி நவறறி ந்பே வோழ்த்துகள்.

- சபதிகோ,

்பள்ளம்.⃣

கடொக்கு - நூல் வி�ர்்சனம்கடொக்கு - நூல் வி�ர்்சனம்
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கடறகமை ைணலில் கமைபுைணட கோலம் த்போய 
திைவியம் த�ட வோன்வழி வநது, அமீைகவோசிக-
ளோை நெய�ல் இமளஞர் குழுைம் ந�ோடஙகிய 
கல்ப கட்ஸ் (GULF CUTS) என்ே யூட்யூப 
வமல�ளம் சோர்்போக எடுக்கப்பட்ட மு�ல் குறும் 
்படம் 'ைேவோமை', அணமையில் ெமடந்பறே 
அமீைக குறுெோடக குறும்்பட விழோவில் சிேந� 
குறும்்படைோக த�ர்வோகி உள்ளது ைேவோமை. 
குறும்்படஙகமள ஆயவு நசய� ்பழம்ந்பரும் 
வசைகர்த்�ோ லியோகத் அலிகோன் அவர்கள் 
கூறுமகயில், கலநது நகோணட 11 குறும்்படஙக-
ளில் ைேவோமை குழுைத்திறகு திமைத்துமேயில் 
கோல்்பதிக்கும் �குதி இருப்ப�ோக ்போைோட்டிைோர். 
தவமல த�டி வந� இமளஞனின் ைை ஓட்ட-
ஙகளும் அம� உணரும் 'முன்ைோல் தவமல 
த�டிய' இமளஞரின் நெகிழ்வுைோய, ஒரு நிஜ 
சம்்பவத்ம� டிஜிட்டலில் நசதுக்கியிருக்கிேது 
'ைேவோமை'. சிேந� குறும்்படத்துக்கோை விருது 
ைட்டுமின்றி சிேந� ெடிகருக்கோை விரும� இக் 
குறும்்படத்ம� இயக்கி ெடித்� பிைவின் ஜோயும், 
சிேந� எடிட்டருக்கோை விருதில் மு�லிடத்ம� 
நைோதைக்சின் ைோ்பர்ட் ைறறும் யுவன் நஜயைோஜும், 
சிேந� சினிைோட்தடோகிைோ்பருக்கோை விருது 
இைணடோவது இடத்ம� நைோைோக்சின் ைோ்பர்ட் 
ைறறும் சூரியோவும், கம� திமைக்கம�க்கோை 
விருது மு�லி டத்த்ம� பிைவின் ஜோய ைறறும் 

�ோதைோ�ைனும் ந்பறறுள்ளைர். நைோத்�த்தில் 5 
விருதுகமள ந்பறறு ைேவோமை அமைவருமடய 
ைைதிலும் ைேவோ குறும்்படைோக ைோறியுள்ளது!  
இ�றகோய உமழத்� கல்ப கட்சின் அமைத்து 
கமலஞர் கமளயும் கடறகமை இ�ழ் வோழ்த்துகிேது. 

இக்குறும்்படத்ம� "Gulfcuts" யூட்யூப தசைல் 
வழியோக https://youtu.be/6z7X9CX1eLA 
அமைவரும் கோணலோம். 

குறும்பட விமர்சனம..குறும்பட விமர்சனம....அமீரகத்தில் அசத்தும கல்்பகட்ஸ்!அமீரகத்தில் அசத்தும கல்்பகட்ஸ்!
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வாழ்த்துகள்!வாழ்த்துகள்!  
அகம் என்கிே கவிம� நூல் மூலம் இலக்கிய 

உலகில் கோல் ்பதித்� நெய�ல் எழுத்�ோளரும், 

ெோகர்தகோவில் புனி� சிலுமவ கல்லூரி �மிழ்து-

மேயின் �மலவியுைோை த்பைோசிரிமய ஆன்சி 

தைோள் அவர்கள் திருநெல்தவலி ைதைோன்ைணி-

யம் சுந�ைைோர் ்பல்கமல கழகத்தில் ெமடந்பறே  

இருப்பத்தி எட்டோவது ்பட்டைளிபபு விழோவில் 

�மிழக ஆளுெர் Dr. R. N ைவி அவர்களிடமிருநது 

முமைவர் ்பட்டம் (Ph.D) ந்பறறுள்ளோர். கடறகமை 

இருைோ� இ�ழின் வோழ்த்துகள்!

குைரிைோவட்டம் தூத்தூர் மீைவ கிைோைத்ம� 
சோர்ந� D. ைரிய ஜிதஜோ மிஸ்டர் �மிழ்ெோடு 
2021 ஆக த�ர்வோகி உள்ளோர். இ�றகோை 
்ப�க்கம் நவன்ேத�ோடு ைட்டுமின்றி மிஸ்டர் 
இநதியோ 2022 த்போட்டிக்கோகவும் த�ர்வோகியு-
ள்ளோர். �ன் உடமல கட்டமைப்பது த்போல் 
ெம் சமூகத்ம�யும் கட்டமைப்பதில் ஆர்வம் 
கோட்டக்கூடிய ெல்லந�ோரு சமூக ஆர்வலர். 
இவர் தைலும் ்பல ்ப�க்கஙகமளயும், உயை-
ஙகமளயும் அமடய வோழ்த்துகிதேோம்.

- நெய�ல் எழுச்சிப த்பைமவ, 
குைரி ைோவட்டம்

சமுத்திைத்தின் சக்கைவர்த்திகள் முக்குவர்,  குத்�மக 
ஒப்பந�ம் 999, கடலில் ந்பய� ைமழ , அவள் 
ஒரு த�வம� த்போன்ே நூல்கமள எழுதியுள்ள 
எழுத்�ோளரும் வழக்கறிஞருைோை ஜோக்ககுலின் 
தைரி அவர்களுக்கு �மிழ்ெோடு முறத்போக்கு 
கமல இலக்கிய தைமட ெடத்திய தைமட 
விருது 2021 நிகழ்வில் ைக்கள் கவி இன்குலோப 
நிமைவு ்பமடப்போக்க விருது கிமடத்துள்ளது. 
விருது ந்பறே ஜோக்குலின்தைரி அவர்களுக்கு 
கடறகமை இருைோ� இ�ழின் வோழ்த்துகள்!
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கடதலோைக் கம�கள் நூல் நவளியீட்டு விழோ 19.12.2021 
ஞோயிறு, ைோமல 3 ைணிக்கு  ெோகர்தகோவில்,  �மிழ்ெோடு 
ஓயவுந்பறே அலுவலர்கள் சஙக அைஙகில் மவத்து 
ெமடந்பறேது.

விழோவுக்கு எழுத்�ோளர். அருள் ஸ்தெகம் �மலமை 
வகித்�ோர்.

கவிஞர். ஜூடி சுந�ர் வைதவறபுமையோறறிைோர்.

இமையுைன் சோகர் ந�ோகுத்திருக்கும் 'கடதலோைக் கம�கள்' 
சிறுகம� ந�ோகுபபு நூமல சோகித்ய அகோடமி விருதுந்பறே 

எழுத்�ோளர் ைலர்வதி நவளியிட்டோர், ஊடகவியலோளர் 
ஜவெர். ஜி நூமல ந்பறறுக் நகோணடோர். �மிழக 
அைசின் �மிழ் நசம்ைல் விருதுந்பறே எழுத்�ோளர்  குைரி 
ஆ�வன் நூல் குறித்து ஆயவுமை வழஙகிைோர்.

எழுத்�ோளர்  ந்பருைோ. நசல்வ. இைோதசசு, ைறறும் 
எழுத்�ோளர் ஆன்ேனி நடலி ஆகிதயோர் வோழ்த்துமை 
வழஙகிைர். நூல் ந�ோகுப்போசிரியர் இமையுைன் சோகர் 
ஏறபுமை வழஙகிைோர். நிகழ்மவ கடறகமை இலக்கிய 
வட்டம் ஒருஙகிமணபபு நசயதிருந�து.. 

கடல�ோரக் கதைகள் ....கடல�ோரக் கதைகள் ....
  

நூல் வெளியீட்டு விழா !நூல் வெளியீட்டு விழா !

கடறகமை ்பதிப்பகம் மூலம் எழுத்�ோளர் இமையுைன் 
சோகர் ந�ோகுத்� கடதலோை ைக்கள் சஙகம் - ஓர் சகோப�ம் 
நூலின்  நவளியீட்டு விழோ இைவிபபுத் �ன்துமே 
கடதலோை ைக்கள் சஙக அைஙகில் மவத்து ெமடந்பறேது. 

விழோவுக்கு கடதலோை ைக்கள் சஙக �மலவர் திரு. தசவியர் 
்போஸ்டின் அவர்கள் �மலமை வகித்�ோர். சஙகத்தின் 
முன்ைோள் �மலவர் திரு. ஒலிவர் ஜோய அவர்கள் 

நூமல நவளியிட, சஙகத்தின் ந்போதுச்நசயலோளர் 
திரு. ஆன்ேணி அவர்கள் மு�ல் பிைதிமயப ந்பறறுக் 
நகோணடோர். திரு. ஒலிவர் ஜோய, திரு. தசவியர் ்போஸ்டின் 
ைறறும் எழுத்�ோளர் ஜோக்குலின் தைரி ஆகிதயோர் நூல் 
குறித்து த்பசிைர். நூல் ந�ோகுப ்போசிரியர் இமையுைன் 
சோகர் ஏறபுமை வழஙகிைோர். 

நூல் வெளியீட்டு விழா !நூல் வெளியீட்டு விழா !

கடல�ோர மககள் சஙகம் - ஓர் சகோப்தம் கடல�ோர மககள் சஙகம் - ஓர் சகோப்தம்   
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