




மீனவர் பெண்களால் க்கயால் தயாரிக்கபெட்டது. அன்பின் 
ெரிசு, விறெகனககு அல்்ல.
இது ___________________,

_________________________ இலிருந்து

பெருங்கடல் ெலரின் வடீு,சிறிய சுனாமி்கா உடெட.
வலிமமமிக்க பெருங்கடல் நம்முமடய ஒரு ெகுதி 

என்ெமத மக்கள் பெரும்ொலும் மறந்து விடு்கிறார்கள்
எங்கள் சூழலியல்.

2004 ல் சுனாமி தமிழ்கக ்கடற்கமைமயத் தாக்கியபொது, 
சிறிய சுனாமி்கா மனிதர்கள் தங்கள் வாழவாதாைத்மத 
மீடபடடுக்க உதவியது. மீண்டும் பெருங்கடலுககுச் 

பசன்றபொது, ்கடல் வாழ உயிரினம் என்ெமத அவள் 
உணரந்தாள்

மனித தமலயடீு ்காைணமா்க அச்சுறுத்தலுககு 
உள்்ா்கிறது.

பெைழிவு்கைமான சுனாமியின் பொது அவள் 
மனிதர்களுககு உதவியது பொலபவ, இபபொது அவள் 
பெருங்கடல் மறறும் சூழலியல் குைலா்க மாறத் பதரவு 
பசய்கிறாள். இது சுனாமி்காவின் ெயணத்தின் அடுத்த 

்கடடமா்க இருககும்.
சிறிய சுனாமி்காவுககு முக்கியமான ஒன்று பசால்ல 

பவண்டும்.

உொசனா டிகசன் ஸ்டுடியயாவின் திட்டம், ஆய�ாவில், தமிழ்ாடு, 

இந்தியா.. 
Tsunamika@upasana.in |  office@upasana.in



அது ஒரு அழ்கான ்காமல. சிறிய சுனாமி்கா தனது 
வழக்கமான ்காமலயில் ்கடல் ்கமையில் பசன்றாள்.

அவள் அமல்கம்த் துைத்தினாள், அவ்து 
்கால்்கம்யும் அவ்து அழ்கிய சிறிய ஃெிைாக, ஈைமான 

மறறும் மணமலயும் பெறு்கிறது.



சிறிது தூைத்தில், ஒரு சிறிய மீன் 
பவடிகம்கயா்க இருந்தது, கு்ிரந்த நீலக 
்கடலுககுள் திரும்ெிச் பசன்றது. மீன் 
சுனாமி்காமவப ொரத்து ஒரு நடபு துடுபமெ 
அமசத்து ம்கிழச்சியுடன் கூறினார, 
           ‘ஏய சிறுமி, நீச்சலுடன் என்னுடன் 
பசை விரும்பு்கிறாயா?
             ஆம்! நீச்சல் அடிக்க பொ்கலாம்
சுனாமி்கா சிறிய மீனுடன் பசரந்தார, அவர்கள் 
ம்கிழச்சியுடன் பசரந்து பசன்றனர.
               ‘என் பெயர சுனாமி்கா. 
உங்களுமடயது என்ன?
                ‘என் பெயர மிமி, ெதில்ித்த 
மீமி, பெசும் மீன்.
சுனாமி்கா மறறும் மிமி இைண்டு சிறிய 
பெட விமானங்கள் பொன்ற ஆழங்களுககுள் 
அமனத்து வம்கயான நீருக்கடியில் 
அகபைாொடடிகஸ் பசய்கிறார்கள். அவர்கள் 
விமைவில் ஒரு நீருக்கடியில் ந்கைத்மத 
அணு்கினர.   



 
 நீ என் வடீடிறகு வை விரும்ெி்கிறாயா? 
மிமி வாழந்த நீருக்கடியில் மீன் ந்கைத்மத 
்கடந்து பசல்லும்பொது மிமி சுனாமி்காவிடம் 
ப்கடடார.
 
ந்கைம் ஏைா்மான குபமெ்க்ால் 
நிைம்ெியிருபெமத சுனாமி்கா ்கண்டார. ்கடல் 
ந்கைத்தின் அழகு குபமெத்பதாடடியால் 
இழக்கபெடுவமதக ்கண்டு அவள் 
வருத்தபெடடாள். அமனத்து வம்கயான 
ெி்ாஸ்டிககு்கள் - ்கணினி ொ்கங்கள் 
முதல் மீன்ெிடி வமல்கள் வமை, எல்ல. 
இடங்க்ிலும் சிதறிக்கிடந்தன, பெரிய ்கடலின் 
ஆபைாக்கியத்மத அழித்தன. 

‘இது எனது நண்ெர்கள் பெசிக ப்காண்டிருந்த 

்காலநிமல மாறறமா?

 



மிமி தனது குடும்ெத்மத சுனாமி்காவுககு 
அறிமு்கபெடுத்தினார. அவர்கள் அமனவரும் 
அவம் ம்கிழச்சியுடன் வைபவறறனர. 
ஆனால் சுனாமி்கா தனது மீன் நண்ெர்க்ின் 
வாழகம்கமய அழிககும் ்கருபபு மாசுொடமடக 
்கண்டு மி்கவும் வருத்தபெடடார

 திருமதி பொபொ: ‘சிறுமிமய 
உறசா்கபெடுத்தினால். எங்கள் ந்கைத்மத 
்காபொறற உன்னால் முடியும்.
                        
 
                    ‘நான் மி்கவும் சிறியவள். 
என்னால் எபெடி ்காபொத்த முடியும்? என்று 

ஆச்சரியத்துடன் ப்கடடார சுனாமி்கா.



அக்கமற உள்்வர்களுககு எந்தப 
ெிைச்சிமனயும் பெரிதா்க இருக்காது, 
‘நீங்கள் மீண்டும் நிலத்திறகுச் 
பசல்லும்பொது, ெி்ாஸ்டிக ெயன்ொடமடக 
குமறககுமாறு உங்கள் நண்ெர்கம்்க் 



‘நாம் சிறிய விஷயங்கம்ச் சரியா்கச் பசயதால், பெரிய 
விஷயங்கள் நடககும், அது சரிதான அம்மா?சிறிய மிமி 



சுனாமி்கா புன்னம்கத்து தன் பொறுபமெ 
அங்ககீ்கரிக்கிறாள். அவள் விமடபெறறு 
வடீடிறகுத் திரும்ெ ஆைம்ெித்தாள். அவள் 
பசல்லும்பொது, ்கடமலயும் அவளுமடய 
மீன் நண்ெர்கம்யும் ்காபொறற ஏதாவது 
பசயய பவண்டும் என்ெதில் உறுதியா்க 
இருந்தாள்.



அன்று மாலம, சுனாமி்கா தனது நண்ெை்்க்ம தனது 
வகீட்டிற்்கு அழமத்து, ்கடலில் ொை்த்த அனமத்தமயும் 
அவை்்க்ிடம் ்கூறினாை்.
           அது எல்லா இடங்்க்ிலும் இைுந்தது!
ெவ்ெ்ொறம்க்ில், ்கடல் ெடு்க்்கமயில், ்கடலில் 
மித்க்்கிறது.
அது மகீனின் துடுெ்ெு்க்ில் ்கூட சி்க்்கி்க்்கொண்டது.
 மகீனின் துடுெ்ெு்க்ில் ்கூட ெி்ாஸ்டி்க் 
சி்க்்கி்க்்கொண்டது. 
‘்கடல் ந்கைம் உதவி ்கபட்்கிறது,  நாம் உதவ 
வபண்டும்., சுனாமி்கா, 
           ‘ஆனால் சுனாமி்கா, நாங்்க்் மி்கவும் 
சிறியவை்்க்். வலிமமமி்க்்க ்கடலு்க்்கு நாம் எவ்வாறு 
உதவ முடியும்? என்று நந்தா ்கபட்டாை்.
           ‘அ்க்்கறம உ்்்வை்்க்ு்க்்கு எந்தெ் 
ெிைச்சினமயும் ெபைிதா்க இல்லம, என்று அவை்்க்ு்க்்கு 
நினமவுெடுத்தினா்். “ஆம்! நாங்்க்் எங்்க்் ்கடலம 
நபசி்க்்கிறோம், நாங்்க்் நடவடி்க்்கம எடுெ்ெோம்! 
“என்று சிறு ்குழந்தம்க்் சொன்னாை்்க்். நண்ெை்்க்ப 
இந்த ்குெ்ெம எங்்க்ு்க்்கு சொந்தமானது, எங்்க்் 
ெொறுெ்ெு “என்று சுனாமி்கா ெதில்ித்தாை்.



சிறிய ்குழு அன்றமய தினம் தங்்க்ு்க்்கு 
ெின்வைும் வா்க்்குறுதி்க்ம அ்ித்தது.

• ்ான் ெிளாஸ்்டி்க் 
ெயன்ொ்ட்்டக்க் 
்குறகெ்ெயன்.

• ்ான் ்க்டக்க்்குச் 
சப்ல்்லும் ஒவ்வொ�ு 
முறகயும் என் ெகயக 
எ்டுத்துச் சப்ல்வயன்.

• ்ான் ஈ�மான மற்றும் 
உ்ல�்்்த ்குெ்ெக்களக 
்ான் வீ்ட்்டி்ல் 
ெி�ிெ்ெயன்.

• எனது அழ்கான 
ெப�ுங்்க்ட்லகெ் 
ொது்கா்க்்க தீ�்வு்களக்க் 
்காண்ெயன்.

• ்ான் மறுசுழற்சி 



ெின்னை் அவை்்க்் நபைுெ்ெமச் சுற்றி 
அமை்ந்து, விண்மகீன்்க்் இைவு வானத்தம 
நோ்க்்கிெ் ொடல்்க்மெ் ொடினை். 

்கிைாம ம்க்்க்் அனமவைும் ெபைுங்்கடலின் 
நண்ெை்்க்ா்க மாறினை். ெி்ாஸ்டி்க் 
மறுெயன்ொடு மற்றும் சுழற்சி்க்்கான 
சுவாைஸ்யமான வழி்க்ம அவை்்க்் 
்கண்டறிந்தனை். அவை்்க்ின் சிறிய 
முயற்சியால் அவை்்க்் ்கடல் மகீதான தங்்க்் 
அன்ெம்க் ்காட்டினை். 
 

சுனாமி்கா ்கடலின் ்குைலா்க மாறியது.



ெபைுங்்கடல் 
வாழ்வதால் நாம் 
வாழ்்கிறோம்!




