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ஞ்சக்கர ஆனை

தம்

ணிவொம் A J SURYAPRAKASH

நம் ிக்னக என்ற ஒரு கரத்னத நமக்கு உணர்த்திய,
தும் ிக்னக பகொண்ட ஐந்து கரத்தொனை நினைத்து,
இரு கரங்களும் தளரொமல்,
இரு கொல்களும் அயரொமல்,
எண் சொண் உடம்பும் தசொர்வுறொமல்,
பகொண்ட முயற்சியில் உறுதி குனலயொமல்,
என்றும் இன்புற்று இயற்னகயுடன் வொழும் வொழ்வு தவண்டி,
இந்த இைிய நன்ைொளில் விக்தைஷ்வரைின்

ொதம்

ணிந்து,

நம் சிரம் தொழ்த்தி, கரம் குவித்து அவைருனள நொடுதவொம்.
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அ. ஜ. சூரிய ிரகொஷ், (A. J. Suriyaprakash)

நொன்

ஒரு

தமிழ்

மதுனரயில்

ஆர்வலர்.

ிறந்து,

ொல

திருச்சிரொப் ள்ளியில்
கனலயில் ததர்ந்து,
இளநினல,

ள்ளிக்

ருவ

சங்கம்

பகொண்டிருந்த

கல்வினயத்

கல்வினயத்

துவக்கி,

பதொடர்ந்து,

ொண்டியர்

ததசத்து

தசொைர்

ததசமொகிய

இளநினல

இயல் ியல்

ல்லவ ததசத்து மொநகரமொம் பசன்னையில் இயந்திரவியலில்,

முதுநினல

நிறுவைங்களில்

தமிழ்

கல்விகளில்

ததர்ந்து,

**தொைியங்கி

ஊர்திகள்

உற் த்தி

ணினய பதொடர்ந்து பகொண்டிருக்கிதறன்.

தமிைின் மீ துள்ள ஆர்வத்தொல் மைதில் ததொன்றும் எண்ணங்கனளயும், வொழ்க்னக
நனடமுனறயில் எழும் விைொக்களுக்கும் எைது நண் ர்களுடன் உனரநனட

ொணியில்

கிர்ந்து பகொள்வதில் விருப் ம் பகொண்டுள்தளன்.
மின்ைஞ்சல் முகவரி :

ajsprakash@yahoo.com

இதுதொன் எைது முகவுனர.
** திரு AJSP என்னுடன் (பகௌதமன்) அதசொக் தலலண்டில் சில வருடங்கள், ஆரொய்ச்சி
மற்றும் அ ிவிருத்திப்

ிரிவில்

ணிபுரிந்தொர். வண்டியில் இன்றும் ப ொருத்தப் டும்

மின் சொதைங்கள், இனணப்புகள் எல்லொவற்னறயும் வடிவனமத்தவர் AJSP.

Back to index ^
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ஆன்மீ கப் ப ொங்கல் ! கீ தொ சொம் சிவம்
னதப்ப ொங்கலுக்கும்

கிருஷ்ணருக்கும்

சம் ந்தம்

உண்டொ

என்றொல்

உண்டு.

கிருஷ்ணரின் மகன் ஆை சொம் ன் என் வன் துர்வொச மஹரிஷி வந்தத ொது அவனரக்
ீடிக்கப்

தகலி த சியதொல் அவன் உடல் நலம் பகட்டுப் த ொய் ததொல் தநொயொல்

ட

சொ ம் கினடத்தது. அந்த சொ த்னதத் திரும் ப் ப ற்றுக் பகொள்ள முடியொத கொரணத்தொல்
கிருஷ்ணரும்,

துர்வொசரும்,

அவனை

சூரியனைப்

பூஜிக்கச்

பசொல்கின்றைர்.

சந்திர ொகொ நதிக்கனரயில் சூரியனைப் பூஜிக்கின்றொன் சொம் ன் அந்த நொள் தொன் மகர
சங்கரொந்தி

எைச்

பசொல்லப்

டுகின்றது.

நதிக்கனரயில் ஒன்று கூடி சூரிய

முைிவர்களின்

த்திைிகள்

அங்தக

கவொனை தவண்டி விரதம் இருந்து ப ொங்கல்

னவத்து வைி ட்டு வந்தொர்கள். சொ ம் நீ ங்க நதிக்கனரக்குச் பசன்ற சொம் ன் தொனும்
அதுத ொல் விரதம் இருந்து சூரிய வைி ொடு பசய்கின்றொன். அதுதவ மகர சங்கரொந்தி
எைச் பசொல்லப்

இந்தப்

டுகின்றது.

ண்டினக இந்தியொ பூரொவும் பவவ்தவறு ப யர்களில் பகொண்டொடப்

அஸ்ஸொம்,மணிப்பூர் த ொன்ற இடங்களில் "த ொகொலி
அறுவனடத் திருவிைொவொகக் பகொண்டொடப்

ிகு" என்ற ப யரில் இந்த விைொ

டுகின்றது.

மொநிலங்களில் "தலொகிரி" என்று அனைக்கப்

டுகின்றது.

ஞ்சொப், ஹரியொைொ த ொன்ற

டுகின்றது. குஜரொத், மஹொரொஷ்ட்ரொ

த ொன்ற மொநிலங்களில் "மகர சங்கரொந்தி" என்ற ப யரில் அனைக்கப்
அன்று

எள்ளுடன்

தசர்த்த

இைிப்புகனளயும்

ரிமொறிக்

டுவதுடன்

பகொள்வொர்கள்.

ஞ்சொப்,

ஹரியொைொவில் தசொளப்ப ொரி, அரிசி த ொன்றவற்றில் இைிப்புச் தசர்த்து பநருப் ில்
இட்டு ஆடிப்
பசய்து

ொடுவொர்கள். கொஷ்மீ ரத்தில் இந்நொளில்

அனைவருக்கும்

விநிதயொகித்துக்

ருப்பு, அரிசி, பநய் கலந்த கிச்சடி

பகொண்டொடுகின்றைர்.

மொர்கைிமொதம் முழுதும் வட்டில்
ீ
தகொலம் த ொடும்த ொது சொணப்

ிள்னளயொர்

னவத்து, அனவ பமொத்தத்னதயும் தசர்த்து ப ொங்கலுக்கு மறுநொள்
வைி ட்டுப்

ிள்னளயொர்

ப ொங்கல்

எைக்

இலங்னகயில்

பகொண்டொடுவொர்கள்

ிடித்து

ிள்னளயொனர
எைத்

பதரிய

வருகின்றது.
உத்தரப்

ிரததசம், மத்தியப்

ிரததசம் த ொன்ற மொநிலங்களில் சங்கரொந்தி அன்று

புண்ணிய கொல ஸ்நொைம் என்னும் வைி ொடு முக்கியமொய்க் கருதப்
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கங்னக, யமுனை, நர்மனத த ொன்ற புண்ணிய நதிகளில் நீ ரொடுவனதச் சிறப் ொய்க்
கருதுகின்றைர். நம் மொட்டுப் ப ொங்கல் த ொன்று அங்தகயும் தகொபூனஜ பசய்வதுண்டு.
அவ்வளவு

ஏன்??

அபமரிக்கொ

என்ற

ப ொதுவொை

ப யரில்

அனைக்கப்

டும்

யு.எஸ்.ஸிலும் நவம் ர் மொதம் அறுவனட முடியும் தநரம், அந்த வருஷத்து வினளயும்
கொய், கைிகனள னவத்து "Thanks Giving Day" என்று பகொண்டொடுகின்றைர்.

கிருஷ்ணொவதொரத்தில் சூரிய வைி ொடு நதிக்கனரயில் பசய்யப்
ட்டொலும்,

அதற்கும்

முன்ைதர

ரொமொயண

கொலத்தில்

ஸ்ரீரொமர்,

பவல்வதற்கொக அகத்தியரின் அறிவுனரப் டி ஆதித்ய ஹ்ருதயம்
விரதம்

இருந்து,

ின்ைர்

த ொருக்குப்

புறப் ட்டதொய்

ட்டதொய்ச் பசொல்லப்
ரொவணனை

டித்து சூரியனுக்கொக

வொல்மீ கி

பசொல்கின்றொர்.

சூரியனை வைி டுவது என் து பதொன்று பதொட்டு இருந்து வந்திருக்கும் ஒரு வைி ொடு
ஆகும். நம் கண்ணுக்கு அன்றொடம் பதரியும் நிதரிசைக் கடவுள் சூரியதை ஆகும். பதன்
தினசயில்

யணித்துக் பகொண்டிருந்த சூரியன் தன்

யணத்னத வடதினசக்கு மொற்றும்

நொதள உத்தரொயை புண்ணியகொலம் என்றனைக்கப்

டுகின்றது. இந்த வடதினசக்கு

சூரியன் மொறும் நொதள னத மொதம் முதல் தததியன்று நம் தமிழ்நொட்டில் ப ொங்கலொகக்
பகொண்டொடப்

டுகின்றது. சூரியன் இல்னலதயல் மனையும் இல்னல, மண் வளமும்

இல்னல, தட் மும், பவப் மும் இனணந்த சூைலில் தொன்,

யிர்,

ச்னசகள் பசைிப் ொய்

வளரவும் முடியும். ஆகதவ விஞ்ஞொை ரீதியொகவும் சூரிய ஒளி இன்றி எதுவும் பசய்ய
முடியொதல்லவொ? அதற்கொை நன்றி நவிலதல ப ொங்கல் என்றும் கூறலொம்.
மொர்கைிக் கனடசி

நொளொை த ொகி அன்று

னையை கைித்து, புதியை வொங்குவனதயும்,

வட்டில்
ீ

னைய

எரித்தும்

உள்ள

ப ொருட்கனள

பகொண்டொடுகின்தறொம்.

இந்தப்

ப ொருட்கனள எரிக்கும்த ொது சிறு குைந்னதகள் "த ொகி தமளம்" என்றபதொரு சிறு
கருவியொல் பகொட்டி ஆடிப்
பசொல்லுவபதன்றொல்

ொடிக் குதிப் ொர்கள்.

அதற்கும்

கண்ணதை

இந்திரனுக்கு மற்பறொரு ப யர் த ொகி

இதற்கொை கொரணம் என்ை என்று
வந்துடறொன்

என் தொகும்.

முந்திக்

பகொண்டு.

மனைனயப் ப ொைிய னவக்க

இந்திரனை வணங்குவதுண்டு. மனை ப ொைிய னவக்கும் இந்திரனுக்கு நன்றியொகதவ
னத முதல்நொள் அறுவனட ஆகும்
இருந்து

வந்ததொய்த்

பதரிய

யிர்கனள

வருகின்றது.

னடயலொக னவத்து வணங்கும் வைக்கம்
ஸ்ரீ

கிருஷ்ணர்

தகொகுலத்தில்

வளர்ந்து

வந்தத ொது இம்மொதிரி னத மொதம் இந்திரனுக்கு விைொ எடுக்கும் நொள் வந்தத ொது
கிருஷ்ணர் தகொகுலத்து மக்கனள இந்த வைி ொட்னட நியொயமொய் தகொவர்த்தைகிரிக்கும்,
அவற்னற

எல்லொம்

னடத்துக்

கொத்து

ரட்சிக்கும்

வொசுததவன்

ஆகிய

ஸ்ரீமந்நொரொயணனுக்தக பசய்யதவண்டும் என்றும், ஆனகயொல் அவைின் அம்சம் ஆை
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சூரியநொரொயணனுக்கு இந்த வைி ொட்னடச் பசய்யும் டிக்கும் மொற்றத்னதக் பகொண்டு
வந்தொர்.
ஆத்திரம் அனடந்த இந்திரன் தகொகுலத்திலும், சுற்று வட்டொரத்தில் இதுவனர கொணொத
அளவுக்குப் த ய் மனையொகப் ப ொைிய, தகொகுலதம நினல குனலந்தது. கண்ணதைொ
சற்றும்

கலங்கொமல்

தகொவர்த்தைகிரினயக்

கொப் ொற்றிைொர்.

தகொகுலத்தின்

ொதுகொத்தொர்.

ற்றி

பகொண்டு
இந்திரன்

(இது

ஒரு

ின்ைர்

ஸ்ரீமந்நொரொயணனைச்
ப யரொல்

த ொகிப்

ஈ,

குனடயொய்ப்

எறும்புக்குக்

விரிவொய்ப்

சரணனடய

ண்டினக

கூட

ொர்ப்த ொம்).

அவர்

எைக்

ிடித்து

மக்கனளக்

துன் ம்

தநரொமல்

இந்திரன்

பவட்கம்

சங்கரொந்திக்கு

பகொண்டொடுவொர்கள்

முதல்நொனள
எை

அவனை

சமொதொைம் பசய்தொரொம். கொளிங்க மடுவில் குதித்துக் கண்ணன் கொளிங்கனை வதம்
பசய்தத ொதும்

இந்த

மொதிரி

ஒரு

த ொகி

நொள்

என்றும்,

அன்று

கொளிங்கைின் விஷம் ஏறொத டிக்கு ஆயர் ொடிச் சிறுவர்கள் தீ மூட்டி,
இரவு

முழுதும்

தொங்களும்

விைித்திருக்கும் டிச்

பசய்தைர்

பகொட்டும்

ஏற் ட்டதொயும்

வைக்கம்

வி ரங்கனள அடுத்துப்
= = = =

விைித்திருந்து,

என்றும்

அதன்

பதரிய

கண்ணனும்

கொரணமொகதவ

வருகின்றது.

இைி

ஆன்மிக யணம் <<<<<
மின்ைஞ்சல் முகவரி : sivamgss@gmail.com
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அந்த நொள் ப ொங்கல் மீ ண்டும் வொரொதொ? ததவரொஜன்
சண்முகம்.
இப்த ொனதய

நொகப் ட்டிைம்

மொவட்டத்தில்

திருக்கண்ணபுரம்

ொல்ய ிரொயத்தில் நொன் பகொண்டொடி அனு வித்த
அப்த ொது பசய்த
1980கள்

என்ற

கிரொமத்தில்

ண்டினக நினைவுகள் எல்லொம்

லகொரங்கள்த ொல இைிப் னவ.

1990களில்

நடந்த

ண்டினககனளயும்

திருவிைொக்கனளயும்

அனு வித்த

சுவொரஸ்யங்கனள நினைக்கும்த ொது, கண்களில் கண்ண ீர்துளிகள் அரும்புகின்றை.
மீ ண்டும் அந்தநொள் வொரொதொ! என்ற ஏக்கம் பநஞ்சுக்கூட்டில் வந்து தகிடதகிடபவன்று
தொளம் த ொடுகிறது.
அப்த ொது உண்ட னதப்ப ொங்கல் மைதுள் தித்தித்தது. நொவில்இைித்தது.
இப்த ொது உண்ணும் ப ொங்கல் இைிக்கிறது நொவிைில் மட்டுதம!
த ொகி

என் து

எங்களுக்கு

சதகொதரர்கள்,சதகொதரிகள்,

மொர்கைி

நண் ர்கள்,

எம்வயபதொத்தவர்கள் எல்லொம்

ிறந்ததுதம

வந்துவிடும்.

அக்கம் க்கம்

வட்டுகளில்
ீ

பதருவில்
உள்ள

னைதவொனல, பதன்ைதவொனல, மூங்கில் இனலகள்,

சுப் ிகனளக்பகொண்டு எரியூட்டி வட்டம்கட்டி குந்தி, குளிர்கொய்தவொம். அந்த பவப் ச்சூடு
த ொல சுகம் உலகிைில் ஏதுண்டு?
அப் ொவிடம் பகஞ்சி கூத்தொடி ஒருரூ ொய் வொங்கி, திருமருகல் நடந்தத பசன்று, 5 ன சொ
ப ொங்கல் வொழ்த்து அட்னட 11, 10 ன சொ வொழ்த்து அட்னட 2, 25 ன சொ அட்னட ஒன்று என்று
வொங்கி வந்து, அதற்கு ஸ்டொம்பு ஒட்டி நண் ர்களுக்கும் பசொந்தக்கொரங்களுக்கும் அனுப் ி
னவத்து, அவர்கள் நமக்கு அனுப்பும் வொழ்த்து அட்னடக்கொக திைம் திைம் த ொஸ்ட்தமன்
மொமொனவ எதிர் ொர்த்து கொத்திருக்கும் சுகம்,

ருவ வயதில் வந்த கொதலில் வந்த

கொத்திருப்பு சுகத்திற்குக்கூட அது ஈடொகொது.
ப ொங்கல் பநருங்கும்

த்துதிைங்களுக்கு முன் ொக வபடங்கும்
ீ
ஒட்டனட அடிப்த ொம்.

ஆளுக்பகொரு ஈச்சம் இனல கட்டிய தடிகனள எடுத்துக்பகொண்டு,கூடம், தொழ்வொரம்,
அனறகள் எல்லொம் த ொட்டிப்த ொட்டுக்பகொண்டு ஒட்டனட அடிப் தில் தொன் எத்னை
மகிி்ழ்ச்சி!
அதன் ின்ைர், அப் ொதொன் சுண்ணொம்பு அடிப் ொர். அது ஒருவொரம் நீ டிக்கும்.
அம்மொவும் சதகொதரிகளும் வட்டிலுள்ள
ீ

ொத்திரங்கள் ப ொருட்கனள எல்லொம் சுத்தம்

பசய்வொர்கள்.
ப ொங்கலுக்கு முதல்நொள்

ொதி இரவு வனர அம்மொவும் சதகொதரிகளும் ஆட்டுக்கல்லில்

அரிசி உளுந்து ஆட்டுவொர்கள்.
ிறகு,

ின்ைிரவு

முழுவதும்

உறங்கொமல்

தகொலங்கள் த ொடுவொர்கள்.
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ீ

சதகொதரிகள்

வண்ண
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அதற்கு முன்திைம் நொங்கள் பசங்கல், கரி, சுண்ணொம்பு, தகொனவயினலகளில் பசய்து
தயொரித்த

வண்ண வுடர்

தகொலங்களில்

டரும்த ொதும்

ொர்க்க

ொர்க்க

ஆைந்தம்

பகொப் ளிக்கும்.
விடிந்தும் விடியொத கொனலப்ப ொழுதில் பதன்ைங்குருத்து ஓனலயில் அப் ொ ததொரணம்
ின்ைல் பசய்தவொர். நொங்களும் அவதரொடு தசர்ந்து ததொரணம்
வரொமல், முயன்று முயன்று இறுதியில் முழுனமப்ப ற்ற

ின்ைல்த ொட, அதுசரியொக

ின்ைல் கண்டு அப் ொ ‘ச ொஷ்’

என்று பசொல்ல, ஏததொ இமயமனலனயப்புரட்டி அந்தப் க்கம் னவத்த சந்ததொஷம் வருதம!
இப்த ொதும் பதன்ைதவொனல ததொரணங்கள் தஜொடி 25 ரூ ொய்க்கு வொங்கும்த ொபதல்லொம்
அப் ொ வந்து நினைவில் வந்து ஏளைமொய் சிரிக்கிறதுத ொல ததொன்றும்.
விடிந்ததும் நொங்கள் கொக்கொமங்கலத்தில் இருக்கும் எங்கள் வயல்பவளிக்குச் பசன்று
புத்தம்புது பநற்கதிரும், கள்ளிகளும் எடுத்துவரச்பசல்தவொம்.
வபடல்லொம்
ீ

தகொலத்தொல்

சிரிக்கும்.

முற்றம்

முத்தம்

தர

வொ...

வொ...

என்று

கூப் ிடுவதுத ொலதவ இருக்கும்.
முற்றத்தில்

முக்தகொண

வடிவில்

மூன்று

கல்

னவக்கப் ட்ட

தயொர்பசய்யப் ட்டிருக்கும். ஆண்டுக்கு ஒருமுனற குசலம் விசொரிக்க

அடுப்பு

ரணில் இருந்து

பவண்கல ொனை வந்து கிடக்கும். அந்தப் ொனைக்கு கொல்கிதலொபுளித ொட்டு ததய்த்து
ததய்த்து

ள ளப் ொக்கொமல்

விடமொட்டொள்

அக்கொ.

அதற்குப்

ொர்த்து

ொர்த்து

ரசனைதயொடு அலங்கொரம் பசய்வொர் அப் ொ.
நொலு

க்கமும் திருநீ று ட்னட இட்டு, சந்தைம் தடவி, அதன்தமல் குங்குமம் னவத்து,

மஞ்சள் பகொத்து, இஞ்சி பகொத்து கட்டி, கரும்பு பவட்டி சிறு துண்டுகளொக அரிந்து சணலில்
தகொர்த்து கட்டி விடுவொர்.ததங்கொய் உனடத்து அதில் துனளயிட்டு, கனடசிக் கணுக்கனள
துனளயிட்டு அவற்னறயும் தகொர்த்து, முழு வொனைப் ைம் தசர்த்து மொனலயிடுவொர். அந்தப்
ப ரிய பவண்கலப் ொனை விறகடுப் ில் அமரனவக்கப் டும். அடடொ! ரொஜததொரனண
வந்துவிடும் அதற்கு!
முக்கொல்

அளவுக்குப்

ொலும்

நீ ருமொக

பகொதிக்க

ஏலக்கொய்,

ச்னசக்

கற்பூரம்,

முந்திரிப் ருப்பு, குங்குமப்பூ, பவண்னண தசர்த்த கலனவயில் புத்தரிசி த ொடப் டும். ிறகு
அச்சுபவல்லம் தசர்க்கப் டும். ப ொங்கல் ப ொங்கும். எங்கள் மைபசல்லொம் மகிழ்ச்சியில்
ப ொங்கும்.

ிறகு பூனஜ பசய்வொர் அப் ொ.

கூடத்தில் இனல த ொட்டு எல்லொரும் தசர்ந்து உண்ணும் ஆைந்தம், இப்த ொது உயர்தர
ஸ்டொர் ஓட்டலில் சொப் ிட்டும்கூட அந்த ஆைந்தம் கடுகளவும் வரதவயில்னல.
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அதன்

ிறகு

ஆளுக்பகொரு

கரும்ன

எடுத்துக்பகொண்டு

பகொல்னலப்புறத்திலும்,

சிவன்தகொயிலுக்கும், மூங்கில்ததொப்புக்கும் பசன்று விடுதவொம்.
சதகொதரிகள் புளியமரத்தில் ஊஞ்சல்கட்டி ஆடிக்பகொண்டு கரும்புதின்று சுனவப் ொர்கள்.
அவரவர்களுக்கு அந்தந்த இடம் பசொர்க்கம்.
மொனலயில் ரஜிைி ரசிகர்கள் திருமருகல்

ரணி டூரீங் டொக்கீ ஸ்கும், கமல் ரசிகர்கள்

வவ்வொலடி னவரம் தினரயரங்குக்கும் பசன்றுவிடுதவொம்.
மறுநொள்

மொட்டுப்ப ொங்கல்!

கன்ைிப்ப ொங்கலுக்குக்

இதன்

சுவொரஸ்யங்கள்,

கட்டுச்தசொறுகட்டி

அடுத்த

ஆற்றுநீ ர்நினலக்குச்பசன்று

நொள்

நண் ர்கள்

ஊரொர்கதளொடு தசர்ந்து மகிழ்ந்து உண்டுவந்த அனு வங்க வொர்த்னதயிி்ல் இங்கு விவரிக்க
இயலொத சந்ததொஷ நிகழ்வுகள் அனவ.
அன்று

ப ொங்கலில்

ொழ் ட்டுப்த ொைது.
உடன் ிறப்புகள்

மகிழ்ந்த
அம்மொவும்

எல்லொம்

ப ரிய

ஓட்டுவடு
ீ

அப் ொவும்

தினசக்கு

வொைகம்

ஒருவரொய்

இப்த ொது

யொருமில்லொமல்

த ொைொர்கள்.

ினைப்புக்கொக

இடம்ப யர்ந்ததொம்.

நண் ர்களும்

அப் டித்தொன். இப்த ொதும் என் ஊரிைில் எங்கள் நினைவுகள் ஊர்வலம்த ொகின்றை.
எங்கள் ததகம்தொன் எங்பகங்தகொ ததங்கிக் கிடக்கின்றை.
இப்த ொதும்

ஆண்டுததொறும்

ப ொங்கல்

வரத்தொன்

சந்ததொஷங்கனள ஏதைொ பகொண்டு வருவததயில்னல.
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ஆைொல்,

அந்த
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சுயகுறிப்பு:
ச.ததவரொஜன், எம்.ஏ., ிட். வயது 50. நொனகமொவட்டம், திருக்கண்ணபுரம் பூர்வகம்.
ீ
20 ஆண்டுகளொக

த்திரினகயில்

ணி. 13 ஆண்டுகளொக திைமலரில் உதவிஆசிரியரொக

ணி பதொடர்கிறது.
அச்சுவடிவில் 10 புத்தகங்களும் மின்புத்தகங்கள் 15ம்
ிர ல

த்திரினககளில்

100க்கும்

அதிகமொை

ஆயிரத்துக்கும் அதிகமொை ஆன்மிக கட்டுனரகள்
மின்ைஞ்சல் முகவரி : tkpdev@gmail.com

Back to index ^
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ிரசுரம்.

சிறுகனதகள்,

கவினதகள்

ிரசுரமொகியுள்ளை.

மற்றும்
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திரவியம்.. சிறுகனத :: துனர பசல்வரொஜூ
" மொமொ... ஆயிரந்தொன் பசொல்லுங்க... நம்ம ஊரு மொதிரி வரதவ வரொது... "
ஜட்கொ வண்டிகளும் னக ரிக்ஷொக்களும் கடகட என்று ஓடிக் பகொண்டிருந்த சொனலயின்
ஊடொக தனலச் சுனமயுடன் அங்குமிங்குமொக

லதரப் ட்ட மக்கள்... அந்தச் சொனலயின்

ஒரு ஓரமொக ' டங்கு டக்கு... டங்கு டக்கு... ' - தடொலக் சத்தத்துக்கு ஏற்றொர் த ொல சிறுவன்
ஒருவைின் கனைக்கூத்து தவறு...
உறவு முனறத் திருமணத்துக்கு என்று தஞ்சொவூரில் இருந்து பசன்ைப்
வந்திருக்கிறொர்கள் மொமனும் மொப் ிள்னளயும்...

ட்டிைத்திற்கு

மொமன் மொரிமுத்து .. மொப் ிள்னள

சுந்தரம்...
இன்னறய அவியல் த ொல் இல்லொமல் மயிலொப்பூர், திருவல்லிக்தகணி, திருபவொற்றியூர்,
திருவொன்மியூர், தண்னடயொர்த ட்னட - இன்னும்

லவொை ஊர்களும் தைித்திருந்த

கொலம் அது..
மொமனுக்கு பரொம்

நொளொக ஆனச ஒன்று - வட ைைி முருகனைத் தரிசைம் பசய்ய

தவண்டும் என்று!..
தநற்று கல்யொணம் நல்ல விதமொக முடிந்து விட்டது.. இன்று சொயங்கொலமொக த ொட்
பமயிலில் புறப் ட தவண்டியது தொன்.. இனடப் ட்ட தநரத்தில் ஆலய தரிசைத்திற்கொக
இததொ வட

ைைி தகொயில் அருகிைில்..

' கமகம.. ' - என்று பவங்கொய சொம் ொர் வொசம் உணவகத்தின் உள்ளிருந்து வர வொசலில் சில நொய்கள் எதற்கொகதவொ அடித்துப் புரண்டு பகொண்டு இருந்தை..
க்கத்திதலதய சொனலயின் ஓரத்தில் கூனடக்குள்
அதனுள்ளிருந்து

புளித்த

வொனடயுடன்

ொனைனய னவத்துக் பகொண்டு

எனததயொ

எடுத்து

ஏவொரம்

பசய்து

பகொண்டிருந்தொர்கள் சிலர்..
" அது பதரிஞ்ச விசயந்தொதை மொப்தள.. தகட் ொர் இல்லொமக் கிடந்த மண்ணுக்கு
ிரிட்டிஷ்கொரனும்

ிரஞ்சுக்கொரனும்

தமொதிக்கிட்டொனுங்க...
த ொட்டொனுங்க..

ஒருத்ததைொட

ிரஞ்சுக்கொரை பவரட்டிட்டு

பமட்ரொஸ்..ன்னு

த ரு

னவச்சிக்

ஒருத்தன்

அடிச்சி

ரங்கியனுங்க இங்தக கனடயப்
கிட்டொனுங்க...

இது

எல்லொம்

அவிங்கதளொட ஏவொரத்துக்கு.. ன்னு.. பசொன்ைொலும் சூது வொது.. ன்னு எல்லொத்னதயும்
முன்பைடுத்து பசஞ்சவன் த ரு ரொவர்ட்டு கினளவு!.. " விவரித்தொர் மொரிமுத்து..
" இபதல்லொம் பதரிஞ்சு வச்சிருக்கீ ங்க.. மொமொ!.. " சுந்தரத்துக்கு மொமைின் அறினவக்
கண்டு வியப்பு..
" நொனும் திண்ணப்

ள்ளிக் கூடத்துல சுப்பு ஐயர் கிட்ட

டிச்சிருக்தகதை.. " மீ னசனயப்

ப ருனமயுடன் முறுக்கிக் பகொண்டொர்...
" என்ைதமொ ஏவொரம்.. ஏவொரம்..ங்கிறீங்க மொமொ!.. அப் டி அவன் என்ைத்னதக் பகொண்டு
வந்து வித்தொன்!?... "
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" மத்தது கிடக்கட்டும்.. சொரொயத்னதக் பகொண்டு வந்து வித்ததத அவனுங்க தொதை!..
அவனுங்க வித்தனத விட பகொள்னள அடிச்சிக்கிட்டுப் த ொைது தொன் ஏரொளம்.. சரி..அத
விடுங்க மொப்தள... தகொயில் வொசலுக்கு வந்துட்தடொம்... அர்ச்சனைத் தட்டும் மொனலயும்
வொங்குங்க... இந்தொங்க
"

ணம்!.. " - என்றொர் மொரிமுத்து..

ணத்னத னவங்க மொமொ!.. “ - என்ற டி முன் நடந்த சுந்தரம் ததங்கொய்

ைங்களுடன்

சம் ங்கி மொனல ஒன்னற வொங்கிக் பகொண்டு வந்தொன்...
தகொயிலுக்குள் கூட்டம் அதிகமில்னல.. நின்று நிதொைமொக வட ைைி ஆண்டவனைத்
தரிசைம் பசய்தொர்கள் மொமனும் மருமகனும்.

" அப் தை... முருகொ...எல்லொனரயும் நல்ல

டியொ னவக்கணும்.. ஐயொ!... "
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மைதொர தவண்டிக் பகொண்டு
"

ிரகொரம் சுற்றி விட்டு தகொயில் வொசலுக்கு வந்தைர்..

ல வருசத்து ஆனச மொப்தள.. இப்

தொன் தநரம் கூடி வந்திருக்கு... "- என்றவர் சட்படை

னகனய நீ ட்டி,
" அததொ நிக்கிறவன் சம்முவத்தண்ணன் மகன் தொதை!.. " - என்று ஆச்சரியமொைொர்..
" தட... கொசி!.. "
நொபலட்டில் வினரந்து அந்த இனளஞைின் ததொனளப்

ிடித்து அழுத்திைொர்...

" இல்தல... நொன் இல்தல!.. " - என்று தடுமொறிைொன்..
சற்தற அழுக்கொை தவட்டி சட்னடயுடன் அந்த இனளஞன்.. அவைது விைிகள் அங்கும்
இங்குமொக மருண்டை..
" என்ை... இல்தல!... எங்க அண்ணன் மவன் தொதை நீ ?.. "
" நீ ங்க யொனரதயொ பநனைச்சிக்கிட்டு!.. "
" எங்தக அந்த முருகைப்

ொர்த்து பசொல்லு!.. "

குப்ப ை அவன் முகம் வியர்க்க கண்களில் நீ ர் வைிந்தது...
" உைக்கு ஏன்டொ.. இந்தத் தனலபயழுத்து?.. வடு
ீ வொச.. ன்னும் வொய்க்கொ வரப்பு.. ன்னும்
த்து த ருக்கு தசொறு த ொட்டுக்கிட்டு இருக்குறப்
" தப்பு

ண்ணிட்தடன் சித்தப் ொ... தப்பு

உைக்கு என்ைடொ விதி இது?.. "

ண்ணிட்தடன்!... "

கொசி எைப் ட்ட கொசிநொதன் முகத்தில் அடித்துக் பகொண்டு அழுதொன்..
அவனை ஆதரவொகத் ததொளில் சொய்த்துக் பகொண்டொர் மொரிமுத்து...
"

கொசி...

ஒன்னை

எங்கண்ணுல

கொட்டுறதுக்குத்

தொன்

இந்த

முருகன்

இங்தக

அனைச்சிருக்கொன் த ொல!... "
" என்ை விட்டுடுங்க மொமொ!... " - மறு டியும் அழுதொன் கொசி...
" மச்சொன்.. என்ை இது சின்ைப் புள்ள மொதிரி...

ைச விடுங்க... இன்ைிக்கு புதுசொ

ப ொறந்ததொ பநைச்சுக்குங்க!... "
" சுந்தரம்... நொன் அதுக்பகல்லொம் லொயக்கொைவன் இல்லடொ... "
" கொசி சும்மொ இரு... திரும் த் திரும்

அனததய

பசொல்லிக்கிட்டு!.. "

- அதட்டிைொர்

மொரிமுத்து..
" இத்ததொட

ீனட எல்லொம் பதொனலஞ்சது... எம் புள்ள நல்லொயிருக்கணும் முருகொ!.. "
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- என்ற டி மடித்து னவத்திருந்த திருநீ ற்னற அள்ளி

கொசிநொதைின் பநற்றியில் பூசி

விட்டொர்...
" மொப்தள... அர்ச்சனைக் கூனடயத் திருப் ிக் பகொடுத்துட்டு வொங்க ... அந்த ஓட்டலுக்குப்
த ொய் சொப் ிடுதவொம்!.. "
மொரிமுத்து முன் நடக்க அவரது நினைவு

ின்தைொக்கிச் பசன்றது.

சண்முகம் சீன் பசட்டிங்ஸ் & சவுண்ட் சர்வஸ்!
ீ

சண்முகம் சீன் பசட்டிங்ஸ் & சவுண்ட் சர்வஸ்
ீ
திபைட்டு அடி நீ ளத்துக்கு நீ லப்

ட்டுத் துணியில் ஜரினக னவத்துத் னதக்கப் ட்ட

எழுத்துக்கள்..
பதொம்ன களும் ததொரணங்களும் நொடக அரங்கின் முகப் ில் மினுமினுக்கும்..
" கணகண.. கணகண!.. " - எை, ஹொர்தமொைியம், தத லொ, தொளம், தடொலக், கஞ்சிரொ
எல்லொம் தசர்ந்து முைங்க நொடக தமனடயின் தினரகள் இப் டியும் அப் டியுமொக நகரும்
த ொது -

ச்னச, மஞ்சள், சிவப்பு... ன்னு ஆயிரத்பதட்டு சீரியல் னலட்டுங்க சிலுசிலுக்கும்...

'அனைவருக்கும் நல்வரவு..' 'சண்முகம் சவுண்ட் சர்வஸ்..
ீ
'
என்று டூரிங் டொக்கீ ஸ் மொதிரி ஸ்னலடுகனளப் த ொட்டதும் ஜைங்கதளொட ஆரவொரம்
கொதவரினயத் தொண்டி திருனவயொத்துக்குக் தகட்கும்...
" வந்தததை... தய.. வந்தததை!... " - ன்னு எட்டுக் கட்னடதயொட ரொஜ ொர்ட் வர்றப்

சிவப்பு

ஸ் ொட் னலட்...
ஒரு பூச்பசண்டுடன் மகொரொணி வர்றப்

மஞ்ச ஸ் ொட் னலட்... ன்னு மொரியம்மன் தகொயில்

திருவிைொ அட்டகொசமொ ஆரம் மொயிடும்..
தஞ்சொவூர்,

புதுக்தகொட்னட,

ப ொன்ைமரொவதி..

ன்னு

த ொய்

நல்லொ

கூத்து

கட்டுறவங்கனளக் பகொண்டொந்து திருவிைொவ ப ருவிைொவொ ஆக்கிடுவொன் கொசிநொதன்...
ஏைொந் திருவிைொ அன்னைக்கு மொயவரத்து ப ொம்மலொட்டம் நடக்கும்.. ப ொம்னமகள்
ஆடுறனதப்

ொர்த்துட்டு ஜைங்க கிறங்கிக் கிடப் ொங்க...

தசலம்.. கொனரக்குடி... த ொயி அங்தக நடக்குற சிைிமொ சூட்டிங்

ொர்த்துட்டு வந்து அதத

மொதிரி ரொஜொ ரொணி டிரஸ், அலங்கொர சீன் பசட்டிங், ஸ்கிரீன் எல்லொம் தவணும்... ன்னு
ஒத்தக் கொல்ல நிப் ொன்... இவன் தகக்கிற மொதிரி பரடி

ண்ணிக் பகொடுக்குறதுக்குள்ள

தமலரொஜவதி
ீ
விட்டல் ரொவுக்கு தமல் மூச்சு கீ ழ் மூச்சு வொங்கிடும்... விட்டல் ரொவ்
படய்லரொ இருந்தொலும் ஓரளவுக்கு புல்லொங்குைல் வொசிப் ொர்... ப ரும் ொலும் கூத்து
கட்டும் இனசக் குழுக்களில் புல்லொங்குைல்கள் இருப் தில்னல.. இதைொல் கிருஷ்ண
லீலொ,

அல்லி

அர்ஜூைொ,

திபரௌ தி

வஸ்த்ரொ கரணம்
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த ொடுறப்த ொ

தஞ்சொவூர்..ல

இருந்து

இவனரத்

தள்ளிக்கிட்டுப்

வந்துடுவொன்..

கிருஷ்ணனுக்கு வொசிக்கணுதம!...
நொடகம் முடிஞ்சதும் விட்டல் ரொவுக்கு மொனலயுடன் மரியொனத.. தட்டில் ததங்கொய்
ைத்துடன் நூற்றிபயொரு ரூ ொய் னவத்துக் பகொடுப் ொன்...
நூறு ரூ ொய் ப ரிய கொசு... விட்டல் ரொவுக்கு கண்ணு கலங்கிடும்...
திருவிைொவுக்குக் கொப்பு கட்டி

ந்தக் கொல் நொட்டுைதும் தகொயிலுக்கு கிைக்கொல நொடகக்

பகொட்டொய்க்கும் முகூர்த்தம்

ண்ைிடுவொங்க... அதுல இருந்து

கொசிநொதனைக் னகயில

திதைொரு நொனளக்கு

ிடிக்க முடியொது...

' ஐநூறு தர்தறொம்.. ஆயிரந் தர்தறொம்!.. ' ன்னு யொர் வந்தொலும் உள்ளூர் திருவிைொ முடியிற
வனரக்கும் அனசஞ்சு பகொடுக்க மொட்டொன்...
கல்யொணங்கொட்சியில மணவனற தஜொடிக்கிறதுலயும் லவுட் ஸ் ீக்கர் கட்டி - சிவொஜி
ொட்டு, எம்ஜியொர்

ொட்டு, பசய்சங்கர்

ஒலிச்சித்திரம்.. ன்னு பரகொர்டு த ொட்டு

ொட்டு, தங்கதவல் கொபமடி, திருவினளயொடல்
ட்னடய கிளப்புறதுலயும் இவனை அடிச்சுக்க

முடியொது..
எல்லொம் நல்ல டியொ த ொய்க்கிட்டு இருக்கிறப்த ொ தொன் - கூத்து கட்ட வந்தவங்க யொதரொ
பசொன்ைொங்கன்னு வட்டுல
ீ
தகரொறு

ண்ணி அம்மொதவொட ஆறு

வுன் கொசு மொனலயக்

னகயில எடுத்துக்கிட்டு பமட்ரொசுக்குப் த ொய்ட்டொன்..
அப்த ொ த ொைவன் தொன்... பரண்டு வருசத்துக்குப்

ின்ைொல இப் தொன் ஊர்க்கொரங்க

கண்ணுல மொட்டியிருக்கொன்..
திடீபரன்று அழுதொன் கொசிநொதன்..
' ஆயி அப் னை விட்டுட்டு வந்து கஷ்டப் ட்டனத நினைச்சு அழுகிறொன்!.. '
என்று பதரிந்து பகொண்ட மொரிமுத்து ஆதரவொக முதுனகத் தடவிக் பகொடுத்தொர்...
" மொைம் மரியொனத எல்லொம் த ொச்தச... சித்தப் ொ!... வட்டுக்குள்ள
ீ
நுனையுறப்த ொ
பவளக்குமொத்தொல அடிக்க மொட்டொங்களொ?.. "
" யொர்ரொ இவன்!... தண்ணியடிச்சு தண்ணி விலகுமொ கொசி?... ஊரு ஒலகத்துல யொரு தொன்
தடுமொறிப் த ொகதல?.. "
" என்னை இப் டிதய விட்டுடுங்க சித்தப் ொ!.. " - விசும் ிைொன்..
" உம்தமல ஒரு குத்தமும் இல்தல... கொலம் த ொட்ட கணக்கு தொன் நடந்து இருக்கு.. அத
பநைச்சு இப்த ொ கண் கலங்குறதொல சல்லிக் கொசுக்குப்

ிரதயொஜைம் இல்னல.. நனக

த ொைததொட இருக்கட்டும்.. நீ நல்ல டியொ எங்களுக்குக் கினடச்சிதய.. அதுதவ த ொதும்!...
"
" அம்மொ கழுத்துல கிடந்த திரவியத்னதப் புடுங்கிக்கிட்டு வந்ததன்.. உருப் டொத கொரியம்
ண்ணி ஒதர நொள்..ல அைிச்சிட்தடன்... அந்தத் திரவியத்னத மறு டியும் சம் ொரிச்சு
எடுக்கணும் சித்தப் ொ!.. "
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" சம் ொதி.. நினறய சம் ொதி.. அதுதொதை ஆம் னளக்கு அைகு... ஆைொ, அது இந்தப்
ட்டணத்துல வச்சி தவணொம்!... நீ சம் ொதிக்கணும்.. சம் ொதிக்கணும்.. ன்னு பசொல்றிதய
அந்தக் கொசுமொனலயொ உைக்கு திரவியம்?.. "
சட்படைத் திரும் ி சித்தப் ொவின் முகத்னத தநொக்கிைொன்...
" உைக்கு அப் ன் ஆத்தொ திரவியம்... அவங்களுக்கு நீ திரவியம்... பசம்ப ொன் நழுவி
தசத்துல விழுந்தொ.. அதுக்குப் த ர் தவற...ன்னு ஆயிடுமொ?.. நீ

க்கத்தில இருந்தொதல

த ொதும்.. அப் னுக்கும் ஆத்தொளுக்கும் ஆயுசு நூறு.. ப ொனைக்க பூமியில்னலயொ..
ப ொங்கித் திங்க வொசல் இல்னலயொ!.. இன்னைக்கு மறு பஜன்மம்.. ன்னு பநனைச்சுக்கிட்டு
தவட்டிய மடிச்சுக் கட்டு.. இன்னும் பரண்டு மொசத்துல ஊர்த் திருவிைொ..

ந்தக் கொனல

எடுத்து நட்டு ஸ் ீக்கர் பசட்னட தூக்கிக் கட்டு!.. "
புன்ைனகத்த

சித்தப் ொ

கொசிநொதைின்

னகனயப்

ிடித்துக்

பகொண்டு

அந்த

உணவகத்தினுள் நுனைந்தொர்...
முன்ைிரவுப் ப ொழுது..
ஜன்ைதலொரத்தில் கொசிநொதன் அமர்ந்திருக்க எழும்பூர் ஸ்தடஷைில் இருந்து புதிய
உற்சொகத்துடன்

கிளம் ியது - தஞ்சொவூர் வைியொக ரொதமஸ்வரம் பசல்லும் த ொட்

பமயில்...
ஃஃஃ
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திரு துனர பசல்வரொஜூ சுயகுறிப்பு :
தஞ்னச மொ நகர்
கும் தகொணம்
அந்த

நொனளய

ிறப் ிடம்..

டிப்பு PUC வனரயில் .. வொழ்ந்ததும் வளர்ந்ததும்

ட்டுக்தகொட்னட வட்டொரங்களில்..
கிரொம

கர்ணமொக

மொற்றங்களொல் அந்த தவனல

வொழ்க்னகனயனயத்

றித ொைது... அதன்

பதொடங்கியும்

அரசியல்

ின் சிங்கப்பூரில் நொன்கொண்டுகள்..

தற்த ொனதய வசிப் ிடம் வனளகுடொ நொடுகளில் ஒன்றொை குனவத்... Catering நிறுவைம்
ஒன்றில் Store keeper.. ஆள் குனறவிைொல் சில மொதங்களொக கடுனமயொை தவனல..
வனலத் தளங்களின்

க்கம் வரும் தநரம் குனறந்தத விட்டது.. மீ ண்டும் கனதகள் எழுத

னவத்து இனளஞைொக்கிய ப ருனம அன் ின் ஸ்ரீரொம் அவர்களுக்கும் சமீ
கனதக்கு ஏற்றவொறு அைகிய
அவர்களுக்கும் எங்கள்

நொட்களில்

டங்கனள இனணத்து சிறப் ிக்கும் அன் ின் பகௌதம்

ிளொக் வனலத்தளத்திற்கும் பநஞ்சொர்ந்த நன்றி..

Blog link : thanjavur14.blogspot.com email : duraiselvaraju14@gmail.com

Back to index ^
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ஒரு அக்ரஹொரத்தின் ப ொங்கல் நினைவுகள் : கொமொட்சி
மஹொலிங்கம்
====
முதலில்

ஏதொவது

எழுதுதவொபமன்று

நினைத்தவுடன்,

னைய

ஞொ கங்களொக

இனவகதள என் மைதில் அணிவகுக்க ஆரம் ித்தது. வறுநனட
ீ
த ொடொவிட்டொலும், இந்தத்
பதொண்ணூனறத் பதொட தளர்ந்த நனடயுடைொவது என்னுனடய ஞொ கங்கனள
எண் து வருஷங்களுக்கு முன்

எப் டிபயல்லொம்

ஒரு

நடந்தது என் தத ப ொங்கலின்

நினைவனலகள்.
பவள்னளயடிக்கணும். வட்டின்
ீ
சுவர்களுக்கு சுண்ணொம்பு பூசுவது.
வொசலில் சுண்ணொம்பு வந்தொல் பசொல் என்ற வொர்த்னதயுடன் ஒருவருக்பகொருவர் பசய்தி
அஞ்சலொகும். சுண்ணொம்புக்கல் வதியில்
ீ
அனதயும் சிறிது மொதிரிக்கு வொங்கி

கூனடயில் னவத்து விற் னைக்கு வரும்.

சின்ை டப் ொவில் தண்ண ீர் விட்டுப்

ொர்த்து

சீறிக்பகொண்டு வந்து நல்ல பவண்னம நிறமொக இருந்தொல் வொங்குவொர்கள்.
ஆள் ஆளுக்கு எத்தனை டி தவண்டும்? எல்லொம் அலசி ஆரொய்ந்து மறுநொளுக்கு அவர்கள்
பமொத்தமொகக்

பகொண்டு வருவொர்கள். அக்கம், க்கம் எல்லொம்

எல்லொவற்னறயும்

சங்களொகிய நொங்கள்தொன்

சுண்ணொம்பு ஆச்சொ அடுத்து
பமொத்தமொக

ஆர்டர் பகொடுக்ப் டும்.

ொர்த்துச் பசொல்ல தவண்டும்.

சங்களொ பசம்மண் வந்தொ பசொல்லுங்தகொ! அதுவும் வொங்கி

ஜலம் விட்டுப்

ினசந்து ப ரிய ப ரிய உருண்னடகளொக

வருஷத்திற்கும் தகொலத்திறகு அைகு பசய்ய, மங்ளகரத்னதப்
வந்து பவயிதலொடு உட்கொர்ந்து பகொண்டு

உருட்டி

னறசொற்ற ஒரு ஓரத்தில்

னறசொற்றும்.

வடு
ீ
கிள ீைிங், ஒட்டனட அடித்து, சுவற்றில் த ொைது வந்தது துவொரங்கனள அனடத்து
பவள்னள அடித்துக் பகொள்ளும்.
வொசலிதலதய ப ரிய கட்னட வண்டிகளில்

அதொவது கூடு இல்லொத வண்டிகளில்

விற் னைக்கு ஸொமொன்கள் பகொண்டு வருவொர்கள். அபதல்லொம்

ொர்த்துப்

ொர்த்துச்

பசொல்ல தவண்டும்.
சவுக்கு

விறகு,கரி

டின்

கணக்கிலும்

விறகு

குண்டு

கணக்கிலும்

வினலக்குக்

பகொடுப் ொர்கள்.,
வரொத ஸொமொன்கதள இருக்கொது.
வினலயில்.
அடுத்து

உளுந்து, யறு,கட்டி பவல்லம் எல்லொம் ஸஹொய

டிப் டியொ கல்லுப்பு கூட. கொனல தவனளயில்

ன்னுருட்டி

அருகிலுள் ஊர் ஆதலொல் முந்திரிப்

தகொலமொவு, தகொலமொவு.
ருப்பு கூனட கூனடயொக

விற் னைக்கு வரும்.
எல்லொ

ஸொமொன்களும்

கனட

வினலனய

விட

குனறந்த

வினலயில்

நல்ல

ப ொருட்களொகதவ கினடக்கும். பநல் வினளயொத வதட
ீ
கினடயொது.
இப்த ொது நினைத்துக் பகொள்கிதறன். ஸொமொன்கள் தசகரம் வருஷம் பூரொவும் வருவதற்கு
வொங்கி இருப் ொர்கள்.
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இது மட்டுமொ? களிமண் கூட வினலக்கு வந்து விடும். வயதொைவர்கள் தவனல புதுசு
புதுசொ

பகொடியடுப்பு,

ஒத்னதயடுப்பு,

குமுட்டி,

கட்டியடுப்பு

என்று

தவண்டியவர்களுக்கொகவும், அகத்திற்குமொக அதுவும் அணி வகுக்கொத குனறதொன்.
எல்லொம் மனை ஓய்ந்து பவயில் அடிப் தொல் இருக்கும் என்று இப்த ொது ததொன்றுகிறது!
கறிகொய் அதுவும் கிரொம அக்கிரஹொரங்களில் பசொல்லதவ தவண்டொம்.!
பகொடியிதலதய கொம்பு கொய்ந்து

நன்றொக முற்றிய பூசணி

றங்கிக்கொய்கள்

உறிகட்டி

அதில் சும்மொட்டில் உட்கொர்ந்து ஊஞ்ஜலொடிக் பகொண்டிருக்கும்.
அவனர கொர்த்தி
பவள்னள,

ொர்க்கதவ பூத்துக் கொய்த்துக் பகொண்டிருக்கும். எத்தனை வனக?

ச்னச ஆட்டுக்பகொம்பு, வயபலட்,

அத்தனை வனக. கூனட கூனடயொகப்
வொனை ஐப் சி அனடமனைனயப்

றித்து மொளொது. பகொடுத்தும் மொளொது.

றிக்கலொம்.
ொர்த்தது தப் ிப்

ினைத்து குனல

, முற்றி நிற்கும்

த யன், பமொந்தன், ரஸ்தொளி, கற்பூரவல்லி என்று அனவகள் ப யர் பசொல்லி அறிமும்
பசய்வது த ொல உள்ளது. வொனை இனலக்குப்

ஞ்சதம கினடயொது.

புடனல ஒரு க்கம் சிரித்துக் பகொண்டு பதொங்கும்.

ொகல்

றித்து மொளொது.

சு மஞ்சள்

வொவொ என்று கூப் ிடும்.
இப் டி
வொங்க

ல தினுஸு கொய்கள் அக்கம், க்கம்

லதினுஸொக அவர்கள் பகொடுக்க, இவர்கள்

ஞ்சதம இல்னல.

வொசலில் கொவி, பவள்னள

ட்னடயடித்து, வடு
ீ பூரொ பவள்னளயடித்துத் தயொர்.

கரும்பு வினல பகொடுத்து வொங்கதவ தவண்டொம். பநல்லி குப் ம் சர்க்கனர ஆனலக்குக்
கரும்பு எங்கள் பதரு வைிதயதொன் த ொகும் கட்டுக்கட்டொக இரட்னட மொட்டு வண்டிகளில்.
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“ஏம் ொ ஒரு கரும்பு த ொதடன் !”

இழுத்துக்தகொ என் ொன் வண்டிக்கொரன் . பதரிந்த

வண்டிக்கொரன் யொரொவது எல்தலொருக்கும் உண்டு.
கிளிப் ச்னச நிறக்கரும்பு மளுக் மளுக்பகன்று சொப் ிட பவகு சுல ம்.
மீ தி நொட்களில் ஒரு கரும்ன தய சுல மொக யொவரும் த ொட்டி த ொட்டுக் பகொண்டு
நிமிஷத்தில் கொலி பசய்யும் த ொட்டி கூட உண்டு.
அப்புறம் மொட்டுக பகொட்டொய். மொட்டுக்கு ,கன்றுக்கு
பகொம்புக்கு கலர் எல்லொம் ப ொங்கலுக்கொகத் தயொர்.

25

அலங்கொரம். கழுத்துக்கு மணி.

மின்நிலொ ப ொங்கல் மலர் 2021
வடு
ீ

தயொர்.

த ொகிப்

ண்டினக

ஆகிவிட்டது.

மொவினலத்

ததொரணங்களும்,தகொலங்களுமொக ப ொங்கனலயும் வரதவற்க தவண்டியதுதொன்.
நொன் பசொல்வது சிறிய வயதின் நினைவுகனளத்தொதை? பூனஜ, புைஸ்கொரங்கபளல்லொம்
ப ரியவர்களின்

ொடு. பூப் றிப் து,கூடமொட தவண்டிய ஒத்தொனசகள் பசய்வதுதொன்

நம்முனடய தவனலயொக இருக்கும். மடியொக எல்லொம் பசய்தவொம்.
எங்கள் வடுகளில்
ீ
புதுப் ொனையில்தொன் ப ொங்கல் பசய்தவொம் என்ற வைக்கம் இல்னல.
புதிய அடுப்புகனள பமழுகி தகொலம் த ொட்டு இருப் ொர்கள். பவண்கலப் ொனைகளில்தொன்
நல்ல

தநரத்தில்

ப ொங்கல்

பசய்வொர்கள்.

அதற்குதொன்

மஞ்சள்

கட்டிய

அலங்கொரபமல்லொம்.

திறந்த முற்றத்திதலொ,மொடியிதலொ தகொலத்தில் ரதம் வனரந்து அதில் சந்திர ஸூரியன்
வனரந்து அதற்குதொன்

பூனஜ. ததருக்கு சக்கரம் ஏன் ஒன்று என்று தகள்வி தகட்டுக்

பகொண்டு இருப்த ொம்.
அவ்விடம்தொன் ப ொங்கல்பசய்த பவண்கலப் ொனையுடன் சட்ட தசொ ிதமொக பூனஜகளும்,
தீ ொரொதனை நிதவதைம் எல்லொம் நடக்கும்.
அப்த ொதுதொன் ப ொங்கதலொ ப ொங்கல் முைக்கமும., இபதல்லொம் உங்கள் யொவருக்கும்
பதரிந்ததுதொன்.
மூன்றுமணி சுமொருக்கு

இைொம் அணி வகுப்பு ஆரம் மொகிவிடும்.

எங்களூரிலுள்ள

எல்லொ தகொவில்களிலும் நொதஸ்வரம் வொசிக்கும் ஒவ்பவொரு தகொஷ்டியும், குரூப்,
குரூப் ொக எல்தலொர் வடுகளுக்குமுன்
ீ

இரண்டு நிமிஷங்கள் மங்கள வொத்தியங்கனள

வரினசயொக வொசிப் ொர்கள்.
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வட்டின்
ீ
ப ரியவர்கள், தயொரொக ஒரு

ொத்திரத்தில் த ொட்டுனவத்திருக்கும் ரூ ொய்கனள

விைிதயொகம் பசய்வொர்கள். ப ரிய பதொனக என்று நினைக்கொதீர்கள்.

ணக்கொரர்கள்

வட்டில்
ீ
ஐந்து ரூ கினடக்கலொம். இங்பகல்லொம் இரண்டு ரூ. தொன். சிலவடுகளில்,
ீ
“இன்னும்
சிறிது தநரம் வொசிப் ொ. நீ வந்த தவனள பதொடர்ந்து கல்யொணங்களொகதவ வரட்டும்”
என் ொர்கள்.
இப் டி மொரியம்மன், ப ருமொள் ,ஈசுவரன், திபரௌ தியம்மன், தகொணம்மொ,

ிள்னளயொர்

தகொயில்கள் என்று பசொல்லி வருவொர்கள். சரி இவர்கபளல்லொம் வொசித்து ஆகிவிட்டது.
இைி வரு வர்களுக்கு தரட் குனறந்து விடும்.
எல்லொம் ஒத்னத ரூ ொய்

ணமொகதவ இருக்கும்.

‘இது பசொந்த வடு
ீ இல்தலப் ொ!! இங்தக யொரும் சம் ொதிக்கதல’என்று முதலிதலதய தட்டிக்
கைிப் வர்களும் உண்டு!
பதரிந்த ததொைிகளின் வட்டிற்கு
ீ
இபதல்லொம் தவடிக்னக

ொர்க்க நொங்களும் த ொதவொம்

அவர்களும் வருவொர்கள். ஆண்

சங்களும் அப் டிதய!!!!!!!!!!!!!!!!

எங்களுக்கும் கொசு கினடக்கும்.

ிகுதவொடு வொங்கிக் பகொள்தவொம் என்று நினைக்கிதறன்.

த ொஸ்ட்தமன், தச்சு, இரும்பு தவனல, வண்ணொன் எை யொவரும் அப்த ொதத ஆஜர்.
இபதல்லொம் வைக்கமொக இருந்தது. னவதீகர்கள் வந்து
நமஸ்கொரம் பசய்து சம் ொவனை பசய்வொர்கள்.
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மொட்டுப் ப ொங்கலன்றுதொன் பவளியில் பசன்று திறந்த பவளியில் ப ொங்கலிடுவனதப்
ொர்க்கப் த ொதவொம். அந்த விதரனணயும் பசொல்லி மொளொது. அவர்கள் வட்டுப்
ீ
ப ண்கள்
ிறகு கும்மி அடிப் ொர்கள்.

சொயங்கொலம் ஜல்ஜல் மொட்டு வண்டிகளில்

ப ொங்கதலொ

ப ொங்கல் என்று தகொஷித்துக் பகொண்டு , குரூப் குரூப் ொக நொங்கள் யொவரும் ஊனரச்
சுற்றி வந்ததும்

எப் டி மறக்க முடியும்? எங்கள்

அக்கிரஹொரத்தில்

குடும் ங்கள். இருந்தை என்று பசொல்லுவொர்கள்.
இதுவும் ஒருவித ப ொங்கல் ஞொ கங்கள் தொதை??
=====
திருமதி கொமொட்சி மஹொலிங்கம் அவர்கள்

இயற்ப யர்-----கொமொட்சி.

ற்றிய குறிப்பு :

கொமொட்சி மஹொலிங்கம்.

வதலப்பூ------பசொல்லுகிகறன். https://chollukireen.com/
மின்ைஞ்சல்--- kamatchi.mahalingam@gmail.com

Back to index ^
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அய்யொ ப ொங்கல்! - சிறுகனத :: ததவரொஜன்
சண்முகம்.

சுட்படரிக்கும்
சூரியன்தமற்கு

பவயிலுக்குக்

கடற்கனரக்கொற்று

இதமொக,

சுகமொகத்தொன்

இருந்தது.

க்கம் நகர்ந்து விட்டொன். இப்த ொது கொற்று இன்னும் தஜொரொக ஜில்பலன்று

வசியது.
ீ
கடற்கனர மணலில் நடந்து பகொண்டிருந்ததன்.
“ஐஸ்... ஐஸ்... ஐஸ்...” முப் து வயபதொத்த இனளஞன் தள்ளுவண்டினய மணலில்
சிரமப் ட்டு தள்ளிக்பகொண்தட கூவி பசன்று பகொண்டிருந்தொன்.
‘இது எங்தகதயொ தகட்ட குரல் மொதிரி...’ மைசுக்குள் அந்த ஐஸ் வொர்த்னத நங்கூரம்த ொட்டு,
ொனையில் இருக்கும் தமொனர மத்து கனடவதுத ொல் கனடந்து பகொண்டிருந்தது.
அந்தக்குரலுக்கு உரியவனை

ின் க்கம்

ொர்த்ததொல் சட்படன்று அந்த உருவம் கண்ணில்

வழுக்கி வழுக்கிப் த ொைது.
பகொஞ்சம் நனடனய துரிதப் டுத்தி, அந்த ஐஸ்கொரனை பநருங்கி விட்தடன்.
புனடத்த

பநற்றியும்,

ிதுங்கிய

உதடும்,

அடர்மீ னசயும்,ப ொசுப ொசுபவை

சுருண்டிருந்த தொடியும்,மரக்கொ மண்னடயும் யொனரதயொ நினைவுப் டுத்தியது.
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“ யப் ொ, பகொஞ்சம் நில்தலன். ஒரு ஐஸ் பகொடுப் ொ” என்ற பசொல்லி, அவனை

ொதம் முதல்

தனலவனர ஸ்தகன் பசய்து ஆரொய்ச்சி பசய்ததன்.
“ சொர், என்ை ஐஸ் தவணும்?
“ஒரு
“

ொல் ஐஸ், தசமியொ ஐஸ் எது தவணும்?” என்று தகட்டொன்.

ொல் ஐஸ் பகொடுப் ொ...”

தினைஞ்சு ரூ ொ” என்றொன் அவன்.

ஐஸ் வொங்கிக் பகொண்டு,

தினைந்து ரூ ொனயக் பகொடுத்துவிட்டு, அவனைதய

ொர்த்துக்

பகொண்டிருந்ததன்.
இப்த ொது- அவன் என்னை தமலும் கீ ழும்

ொர்க்க ஆரம் ித்துவிட்டொன்.

என்ை நினைத்தொதைொ பதரியவில்னல. என்னைப்

ொர்த்து பகொஞ்சமொய் சிரித்துவிட்டு

நகர்ந்தொன்.
நொற் து அடி பதொனலவு பசன்றிருப் ொன் அவன். சட்படன்று உச்சி மண்னடயில் யொதரொ
என்னை ஓங்கி குட்டுவது த ொல் இருந்தது. என்னை அறியொமதலதய “ ஏஏஏ... அய்யொ
ப ொங்க!” என்று கத்தி கூப் ிட்தடன்.
அவன் சற்று நின்று, நிதொைித்து என்னைத் திரும் ிப்

ொர்த்தொன்.

நொன் அவனை தநொக்கி விருவிபரன்று நடந்ததன். அவன்- வண்டினய தள்ளிக்பகொண்தட
‘ஐஸ்... ஐஸ்...’ என்று கூவியப் டி பசன்றொன்.
“ஏஏஏ அய்யொ ப ொங்க!”
“........”
“ஏ அய்யொ ப ொங்க!”
“........”
“அய்யொ ப ொங்க”
“.....”
‘அவைொ இவன்? அவன்தொைொ? அவன், இவன் இல்னலயொ...’ எைக்கு ஒதர குைப் மொக
இருந்தது.
என்

எதிதர

அவன்

பரொம்

பதொனலவில்

வண்டினயத்

தள்ளியப் டி

பசன்று

பகொண்டிருந்தொன்.
நின்ற இடத்திதலதய அப் டிதய அமர்ந்து விட்தடன். அப் டிதய அய்யொ ப ொங்கலும் என்
மைதில் அமர்ந்துவிட்டொன்.
****
நதிமூலம் ரிஷிமூலம் பதரியொது என் ொர்கதள! அதுத ொலத்தொன் அய்யொ ப ொங்கலுக்கும்
மூலம் பதரியொது.
யொர் அவன்? அவர் ப யர் என்ை? ஊர் எது? பசொந்தம் ந்தம், சொதி சைம் எதுவும் அவனுக்குத்
பதரியொது. அதைொல் எைக்கும் அவனைப் ற்றி எதுவும் பதரியொது.
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கூனடனயக் கவிழ்த்து னவத்ததுத ொல தனலயில்
கண்ணில் ீனை ஒழுகும்.

ிசு ிசுப் ொை பசம் ட்னட தனலமுடி.

ிதுங்கிய உதடு. தகொனரப் ல். திட்டு திட்டொய் அழுக்குத் ததமல்.

சூம் ிப்த ொை னக, கொல்கள். அண்டிதள்ளிய

ொனை வயிறு. அழுக்தகறிய ஒரு கொக்கி

டவுசர் த ொட்டிருப் ொன். வயசு எட்தடொ ஒன் ததொ இருக்கலொம்.
ஒரு

மொசிமொதத்து

பதப்த ொற்சவத்துக்கு

எங்கிருந்ததொ

கூட்டத்ததொடு

கூட்டமொய்

திருக்கண்ணபுரம் வந்தொன்.
பதப் ம்

ொர்க்க

வந்த

க்தர்களுக்கு

மூன்று

மடங்களில்

இலவச

அன்ைதொைம்

த ொட்டதொல், இவனுக்கும் திைமும் மூன்று தவனளச் சொப் ொடு கினடத்தது.
கொனலயில் ப ருமொள்
பதொடர்ந்து வருவது

ல்லக்கில் புறப் ட்டு, மீ ண்டும் தகொயில் வரும் வனர

ல்லக்னக

ட்டொச்சொரியொரும் இவனும் தொன். இரவு அப் டித்தொன் ஒவ்பவொரு

வொகைத்தில் ப ருமொள் உலொவரும்த ொது இவனும் ப ருமொளுக்கு அடிப ொடித ொல
வருவொன்.
இப் டிதய நொட்கள் ஓடிை.
தினைந்தொம் நொள் பதப் ம் உற்சவம் சிறப் ொக முடிந்தது.
மறுநொள்

பகொஞ்ச

பகொஞ்சமொக

வந்த

க்த

ஜைங்கள்

எல்லொம்

ஊர்

திரும் ிைர்.

அடுத்தடுத்த நொளில் இலவச உணவுத ொடுவதும் நிறுத்தப் ட்டது. மடங்கள் மூடப் ட்டது.
ொவம் அவனுக்குப் சி! யொர் சொப் ொடு த ொடுவொர்கள்?
உச்சி

பவயில்

மொங்குட்னடயில்

அவன்

தண்ண ீரில்

மூழ்கி,

பகொண்டிருந்தொன். னகயில் என்ைதவொ கறுப் ொக இருந்தது. அனதப்

மூழ்கி

எழுந்து

ல்லொல் கடித்து

தின்று பகொண்டிருந்தொன்.
அப்த ொது நொன் குளக்கனரயில் நின்று பகொண்டிருந்ததன்.
“ ம்ம்வொ...” என்று என்னைக்கூப் ிட்டொன்.
“எைக்கு நீ ச்சல் பதரியொது. வரதல... த ொ... நீ என்ை திங்கற?”
தண்ண ீரில் இருந்து பவளிதய வந்தொன். அம்மணமொய் இருந்தொன். னகயில் இருந்தனதக்
பகொடுத்து, “இந்தொ தின்னு... இது அல்லிக்கிைங்கு. நல்லொருக்கும்.” என்று என் னகயில்
திணித்தொன். பகொஞ்சம் கடித்துப்

ொர்த்ததன். சப்ப ன்று இருந்தது.

மீ ண்டும் குளத்தில் அவன் இறங்கிவிட்டொன்.
நொன் வடு
ீ திரும் ிதைன்.
இதுவனரக்கும் அவனைக் கூப் ிட ப யரில்னல. அவனுக்குப் ப யதர இல்னல. இவனை
எப் டி கூப் ிடுவது என்று தீவிரமொய் தயொசித்ததன்.
அவனுக்குப் ப யர் னவக்க அந்தச் சந்தர்ப் ம் வந்தது.
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அன்னறக்குச் சைிக்கிைனம. இரவு ஏழு மணி இருக்கும்.

ப ருமொள் சந்நிதியில் நொன்

மொமொதவொடு நின்று பகொண்டிருந்ததன். சொயரட்னச பூனஜ நடந்து பகொண்டிருந்தது. கருட
வொகைத்தின்

ின் அவன் நின்று பகொண்டிருந்தொன்.

அனர மணி தநரத்தில் பூனஜ முடிந்தது.
ிரசொதம் பகொடுக்க ஆரம் ித்தொர்கள்.
முதல் சுற்று சுண்டல்.
இரண்டொம் சுற்று

ஞ்சொமிர்தம்.

மூணொம் சுற்றில் ப ொங்கல்.
அவன்

ிரசொதம் பகொடுப் வரின்

ின்ைொதலதய பசன்று “ அய்யொ ப ொங்க... அய்யொ

ப ொங்க... அய்யொ ப ொங்க” என்று னகதயந்திய டி பகஞ்சி பகொண்டிருந்தொன்.
‘ ஏ... தள்ளிப்த ொ... எத்தனை முனறதொன் தகட் ... எப்
ப ொங்கன்னுகிட்டு’

ொரு அய்யொ ப ொங்க... அய்யொ

ிரசொதம் பகொடுத்தவர் அவனை அடிக்கொத குனறயொக விரட்டிைொர்.

அப்த ொதுதொன் கவைித்ததன். அவன் கூப் ிட்ட ஐயொ ப ொங்கல் என் னததய.
ப ருமொள் சந்நிதியில் அவனுக்கு அய்யொ ப ொங்கல்ன்னு ப யர் னவத்ததன்.
அப்த ொதத ‘ஏ அய்யொ ப ொங்கல்’ என்தறன்.
அவன் திரும் ிப்

ொர்த்தொன்.

“இந்தொ, வொங்கிக்தகொ’ என்று என் னக நினறய னவச்சிருந்த ப ொங்கனலக் பகொடுத்ததன்.
அவன் வொங்கிக்பகொண்டு வொய்நினற திணித்து சொப் ிட்டொன்.
நொன் கூப் ிட்ட அய்யொ ப ொங்கல் ப யனர,

ிறகு எல்லொரும் ஐயொ ப ொங்க என்றுகூப் ிட

ஆரம் ித்து விட்டொர்கள்.
அவனை ‘அய்யொ ப ொங்க’ன்னு யொர் கூப் ிட்டொலும் திரும் ிப்

ொர்ப் ொன்.

நொளொக நொளொக அதுதவ அவனுக்குப் ப யரொகிவிட்டது.
கீ ைத் பதரு ருக்குமணி

ொட்டி வட்டு
ீ
திண்னணயில்

தவனலகள் பசய்வொன். ருக்குமணி

டுத்திருப் ொன்.

ொட்டிக்கு உதவியொக

ொட்டி மூணு தவனள தசொறு த ொடும்.

யொர் பசொன்ைொலும் தவனல பசய்வொன். எட்டணொ பகொடுத்தொ த ொதும்.
அவன் இந்த ஊருக்கு வந்து நொலு வருஷத்துக்கு தமல ஓடிவிட்டது.
அவனுக்கு அரும்பு மீ னச முனளக்க ஆரம் ித்து விட்டது.
அன்னறக்கு

ிரததொஷம். ரொமநந்தீஸ்வரம் சிவன் தகொயிலில் அய்யொ ப ொங்கவுடன்

தசர்ந்து வினளயொடி விட்டு வடு
ீ திரும்பும்த ொது மணி எட்டு.
கீ ைத் பதருவில் ஒதர சத்தம். மொட்டு வண்டி ஒன்று ருக்குமணி வட்டு
ீ
முன் ொக
நின்றுபகொண்டிருந்தது.
ருக்குமணி

ொட்டினய

ொம்பு கடிச்சுட்டதொம்.

தகொட்டூர் நொட்டு னவத்தியரிடம் ருக்குமணினய கூட்டிச் பசன்றொர்கள்.
வண்டி

ின்ைொதலதய ‘ ொட்டி...

ொட்டி...

ொட்டி...’ என்று ஓலமிட்டு அய்யொ ப ொங்க

ஓட்டமும் நனடயுமொய் பசன்றொன்.
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ப ொழுது விடிந்தது.
ருக்குமணி

ொட்டி சடலமொகத்தொன் வடு
ீ திரும் ியது.

ருக்குமணி

ொட்டிக்குச் பசொந்தம்

அன்னறக்கு சொயந்தரதம

ந்தம் எல்லொம் அதிகம் கினடயொது.

ொட்டினயத் தகைம் பசய்தொர்கள்.

மயொைக் கனரயில் அழுதுபகொண்தட இருந்தொன் அய்யொ ப ொங்க.
ரொத்திரி பூரொ அங்தகதய அழுதுகிட்டு இருந்தொன்.
ப ொழுது விடிந்தத ொது அய்யொ ப ொங்க ஊருக்குள் வரதவயில்னல.
ஒரு நொளொச்சு...
ஒரு வொரமொச்சு...
ஒரு மொதமொச்சு...
ஒரு வருஷமொச்சு...
அய்யொ ப ொங்க வரதவயில்னல.
எங்தக த ொைொன்... ஏன் த ொைொன்.. இன்னை வனரக்கும் யொருக்கும் பதரியொது.
அது ஆச்சு இரு து வருஷம்.
***
இருள்

டர்ந்தது. கடற்கனரக்கு ஜைங்கள் வருவதும் த ொவதுமொக இருந்தொர்கள்.

ிளொஸ் த க்கில் என் நினைப்பு இருந்ததில்...
நிஜ நிகழ்வுகளில் என் மைம் ஒட்டொமல் இருந்துவிட்டது.
எப் டியும் இந்தக் கடற்கனரயில்தொன் இருப் ொன். அவனைத் ததடிைொல் கினடக்கொமலொ
த ொய்விடுவொன்.
நொலொ

க்கமும் ததடிதைன். அவன் என் கண்களுக்குத் பதன் டதவயில்னல.

வடு
ீ திரும் ிதைன்.
இரவு உறக்கத்தில் அய்யொ ப ொங்கதொன் வந்தொன்.
அவனுக்குப் த ர் னவத்த என்னைதய அனடயொளம் பதரியவில்னலதய?
என்ைிடம் த ச அவன் ஏன் விரும் வில்னல?
என்னைப்

ொர்த்து தலசொக சிரித்தொதை?

எங்கிருந்ததொ வந்தொன். எங்தகதயொ ஓடிப்த ொைொன்.
இப்த ொ இரு து வருஷம் கைித்து கண்டுபகொண்தடன்.
நொனளக்கு அவனை நிச்சயம் கடற்கனரயில் கண்டு ிடித்து விட தவண்டும்.
இப் வும் அவன் ப யர் அய்யொ ப ொங்கதொைொ?
இல்தலன்ைொ இப்த ொது அவனுக்கு தவறு ப யரொ? அவனைச் சந்தித்தொல் முதலில்
இனதத்தொன் தகட்க தவண்டும் என்று நினைத்தப் டிதொன் இருந்ததன். நித்ரொததவி என்னை
தழுவிக்பகொண்டொள்.

Back to index ^
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டப் புதிர் ::

ொனுமதி பவங்கதடஸ்வரன்.

பமொத்தம் ஐந்து ஊர்கள். அனவ என்பைன்ை?
கண்டு ிடியுங்கள்:
ஊர் 1. (3

டங்கள்)
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ஊர் 5. (4

டங்கள்)

வினடகள் : கனடசி
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சுய அறிமுகம்:

என்
சிறு

ொனுமதி பவங்ககடஸ்வரன்

ிளொக்: தம் ட்டம்
வயதில்

ஒப்புக்பகொள்ள
கவதள

விதளயொட்டுகளில்
முடியொது

புத்தகங்கள்

இந்துமதி,

என்றொல்

கிதடத்தது.

வொஸந்திக்குப்

ிறகு

திறதம
யொர்

குதறவு,

விதளயொட

நிதறய

கசர்த்துக்

டித்கதன்.

நொன்தொன்

என்று

தவிர

கல்லூரி

கதொற்றுப்க ொவதத
பகொள்வொர்கள்?

கொலத்தில்

நிதைத்கதன்.

நல்ல

சிவசங்கரி,

நிதறகவறொத

சில

ஆதசகளில் அதுவும் ஒன்றொகிப் க ொைது.
எங்கள் வட்டுக்கு
ீ
அருகில் வசித்த ஒரு ப ண்மணி மூலம் ப்ளொக்
மகள்

ிளொக் துவக்கி பகொடுக்க, ஆகஸ்ட் 30, 2010 அன்று என்

ிறந்தது. முதல்

திவு 'மதரொச

எழுதியிருக்கிகறன்.

கதத,

சதமயல்,அனு வம்
எங்கள்

ற்றி அறிந்கதன். என்

ிளொக் ஆகிய 'தம் ட்டம்'

ட்டிைம்' திதரப் ட விமர்சைம். இதுவதர 399

கட்டுதர,

ிரயொணம்,

திதர

விமர்சைம்,

நூல்

திவுகள்

விமர்சைம்,

என்று கலந்து கட்டி எல்லொவற்தறயும் இதில்தொன் எழுதுகிகறன்.

ிளொக் - ககட்டு வொங்கிப் க ொட்ட கததயில் என்னுதடய 'மொங்கொய் பநக்பலஸ்',

'சீதத ரொமதை மன்ைித்தொள்' 'ககட்ட வரம்' க ொன்ற கததகள் அதிகம் ொரொட்தடப் ப ற்றை.
எங்கள்

ிளொக் பகொடுத்த உற்சொகத்தில்

JB channel என்ற ப யரில்

'யூ டியூப்' பதொடங்கி

அதில் என் சககொதரிதயயும் இதணத்துக் பகொண்டு கொபணொளிகதள வழங்கி வருகிகறன்.
அதற்கும் எங்கள்

ிளொக் பமம் ர்கள் ஆதரவளித்து உற்சொகமூட்டி வருகிறொர்கள்.

வணக்கங்களும், நன்றியும்.

Back to index ^
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னைய நினைப்புதொன் த ரொண்டி :: பநல்னலத்தமிைன்
ஒவ்பவொருத்தரும்
அவங்கதளொட

அவங்க,

பசொந்த

ஊர்

மைசுல,
என்று

இது

தன்

பசொல்லும்

மண்
தகுதி

என்று
ப றும்.

நினைக்கறதுதொன்
அதற்கொக

அந்த

மண்ணிதலதய கொலம் முழுதும் வொழ்ந்திருக்கணும் என்று அர்த்தம் கினடயொது. நொன்,
அப் ொவின் ஆசிரியப்

ணி கொரணமொக

ல மொவட்டங்களில் ஆரம் க் கல்வி முதல்

யின்றிருந்தொலும் என் மைதில், நொன் பநல்னலனயச் தசர்ந்தவன் என்ற உணர்தவ
இருக்கிறது.
எைக்கு பநல்னலத் தமிழ் – வட்டொர வைக்கு வரொது, ஆைொல் பநல்னலப்

குதினயச்

தசர்ந்தவர்களின் தமினை எங்கொவது தகட்க தநர்ந்தொல், அட ‘எங்கூர்க்கொரன்’ என்ற
எண்ணம் வரும். நினறய தடனவ, தமினை மட்டும் தகட்டுவிட்டு, நீ ங்க பநல்னலப்
நொகர்தகொயிலொ என்று தகட்டிருக்கிதறன். பசொந்தக் கனத ஒரு புறம் இருக்கட்டும்.

பநல்தலயப் ர் ககொவில், பநல்தல டவுன்
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எங்க அம்மொ னசடு, பகொஞ்சம் லி ரல், அதொவது ஆசொரமொக இருந்தொலும், தஹொட்டலில்
எப்த ொதொவது

வொங்கிச்

சொப் ிடுவததொ

இல்னல

லொலொ கனடகளில்

வொங்கிச்

சொப் ிடுவததொ உண்டு. பநல்னல ஜங்ஷைில் இருந்து சில கிதலொமீ ட்டர்கள் தள்ளி அப் ொ
னசடு வடு
ீ உண்டு. அங்க, அடுத்த வட்டில்
ீ
சொப் ிடுவதற்தக அனுமதி கினடயொது, நொங்க
சின்ைப்

சங்க என் தொல், ப ருமொள் தகொவில்

ிரசொதம் மட்டும் வொங்கி (தகொவில்ல

குடுக்கறதுதொன். அது வியொ ொர ஸ்டொல்கள் இல்லொத கொலம்) நொங்க சொப் ிடலொம். ஆைொ
வட்டுப்
ீ
ப ரியவங்க சொப் ிட மொட்டொங்க.
ொட்டி வட்டிற்குச்
ீ
பசன்றொல்தொன் பகொஞ்சம் மைசு ரிலொக்ஸ்டொக இருக்கும், இந்த மொதிரி
விஷயத்தில். அப்த ொல்லொம் (70களில்) பநல்னல ஜங்ஷைில், இரயில்தவ டிரொக் அருகில்
இருக்கும் எங்கள்

ொட்டி வட்டின்
ீ

குதியில் பதருவுக்கு இரண்டு இடங்களில் (வடுகளில்)
ீ

மிக்சர், தவனலவனட த ொன்றனவகள் தயொர் பசய்வொர்கள். மொனல 3 மணி ஆகிவிட்டொல்,
எங்கள்

ொட்டி வட்டில்,
ீ
என் அம்மொதவொ இல்னல மொமொக்கதளொ கொசு பகொடுத்தொல் அங்கு

பசன்று ப ொட்டண மிக்சர், கொரொதசவு, தவனலவனடபயல்லொம் வொங்கி வருதவன்.
இதுதவ வளர்ச்சியுற்று, லொலொக் கனடகளொக வர ஆரம் ித்தது. எங்க

ொட்டி வட்டிலிருந்து
ீ

என் ப ரியம்மொ இருக்கும் வட்டிற்குப்
ீ
(அது சில பதருக்கள் தள்ளி) த ொகும் வைியில்,
வரதரொஜர் தகொவில் இருக்கும் பதருவில் குனறந்த

ட்சம் 5-6 லொலொக் கனடகளொவது

உண்டு. அங்பகல்லொம் 50 ன சொவுக்கு அல்வொ வொங்கிைொல், அததைொடு பகொஞ்சம்
மிக்சரும் தருவொங்க.
அப்த ொபதல்லொம் தஹொட்டலிலிருந்து என் மொமொதவொ இல்னல ப ரியம்மொ

சங்கதளொ,

த ப் ர் தரொஸ்ட் என்று வொங்கி வருவொர்கள். ததொனசனய, நியூஸ் த ப் ரில் தமல் னவத்த
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வொனை இனலயில் சுற்றி, ஒரு தகலண்டர் த ொலச் சுற்றித் தருவொர்கள். சில சமயம் பூரி
பசட். எங்கள் வடுகளில்
ீ
சந்திரவிலொஸ் தஹொட்டல் என்பறல்லொம் ப யர் அடி டும்.

கஹொட்டல் சந்திரவிலொஸ், பநல்தல ஜங்ஷன், சொதலக்குமரன் ககொவில்
அருகக - 2018 ஜூதல

ல வருடங்களுக்குப்

ிறகு, கிட்டத்தட்ட 30-35 வருடங்களுக்குப்

ிறகு ஜங்ஷனுக்கு

குடும் த்துடன் பசன்றிருந்ததன். அப்த ொ ஃத மஸொ இருந்த கனடகள் சில இப்த ொதும்
இருக்கிறது.

சொனலக்குமரன் தகொவில் அருகில் (தமம் ொலத்துக்குக் கீ ழ்) இருக்கும்

சந்திரவிலொஸும் அதில் ஒன்று. எல்தலொனரயும் தஹொட்டலிதலதய கைற்றி விட்டுவிட்டு,
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எைக்கு கொலொர

னைய நினைவுகளுடன் நடக்கணும் என்று ததொன்றியது. சந்திரவிலொஸ்

தஹொட்டல் ப யனரப்

ொர்த்ததும் உள்தள நுனைந்ததன்.

வருடங்கள் சுற்றிவிட்டு, திரும்

பசொந்த ஊரில்

மொதிரி ஃ ீலிங் இருக்கும்? மைது தொன்
னைய தஹொட்டல்

பவளியூர்கபளல்லொம்

ொட்டி வட்டிற்குள்
ீ
நுனைந்தொல் என்ை

ொர்த்தனவகனளக் கம்த ர் பசய்யும் இல்னலயொ?

என்ற ஃ ீலிங்தொன். சும்மொ

ஓரிரு

ஐட்டங்கள்

ஆர்டர்

சொப் ிட்தடன். நிச்சயம் என் மனைவி அங்கு சொப் ிட விரும் மொட்டொள்.
ொர்க்கக்கூட விரும்
அருகில்)

இரொயர்

பசன்றிருந்ததன்.

ல

பசய்து

சங்க, எட்டிப்

மொட்டொங்க. இப் டித்தொன் னமலொப்பூரில் (த யொழ்வொர் தகொவில்
பமஸ்

என்ற

அங்கிருந்தவர்கள்

ஃத மஸ்

பமஸ்ஸுக்கு

விருந்ததொம் ல்

அருனம

அவனள

அனைத்துச்

என்றொலும்,

உணவு

பரொம் தவ சுமொரொகத் ததொன்றியது. அவள் உணவு, மற்றவர்கள் புகழ்ந்து தள்ளிய அளவு
இல்னல என்று பசொன்ைொள். அட.. சந்திரவிலொஸிலிருந்து மைது ரொயர் பமஸ்ஸுக்குத்
தொவி

விட்டதத.

இது

அந்த

தஹொட்டல்களின்

தஹொட்டல்கள், ஊர்கள், உணவு வனககனளப்

குனற

ொர்த்த

கினடயொது.

எவ்வளதவொ

ிறகு மைது ஒப் ீடு பசய்யும். அந்த

ஊரிதலதய இருப் வர்கள் மைது அப் டிதய இருக்கும். அவ்வளவுதொன். இனணயத்தில்
லர் ஆஹொ ஓதஹொ என்று எழுதும் விஞ்னச விலொஸில் டி ன் சொப் ிடணும் என்று
எைக்கு ஆனச. அதற்கு என் மனைவி, எல்லொரும்

னைய நினைவில்தொன் எழுதறொங்க.

த ொயிட்டு எதற்கு ஏமொற்றமனடயணும் என்று பசொன்ைொள்.
நொங்கள் பநல்னலயப் ர் தகொவிலின் முன் உள்ள இருட்டுக்கனடக்குச் பசன்தறொம். அங்கு
அல்வொ வொங்கிதைொம். ஜங்ஷைில் உள்ள சொந்தி ஸ்வட்ஸ்
ீ
கனடயில் 10 ரூ ொய்க்கு
வொனை இனலயில், மொனல 6 மணி வொக்கில் அல்வொ தருவொங்க. அது அவளுக்கு
பரொம் தவ

ிடித்திருந்தது.

ஒப் ீட்டளவில்

இருட்டுக்கனட

அல்வொ

அவ்வளவு

சுனவயொகத் பதரியவில்னல. பநல்னல தமம் ொலத்துக்குக் கீ ழ், சொனலக்குமரன் தகொவில்
இருக்கும்

தரொடில்,

சந்திரொ

ஸ்வட்ஸ்
ீ

கனடயும்

இததத ொல அல்வொ வொங்கிதைொம். இது தவிர

பவகு

புரொதொைமொைது.

அங்கும்

ொனளயங்தகொட்னட பதற்கு

ஜொரில்

ஸ்ரீரொம் லொலொ ஸ்வட்ஸ்
ீ
கனடயிலும் அல்வொ வொங்கிதைொம். சரி… எனததயொ எழுத வந்து,
மைது அல்வொவில் அமர்ந்துவிட்டது.
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இருட்டுக்கனட, பநல்னல டவுன், பநல்னலயப் ர் தகொவில் எதிதர - 2018 ஜூனல.

பநல்னல டவுன் - விஞ்னச விலொஸ்,
ஸ்வட்ஸ்
ீ
(நிற் வரின் வலதுனகப்

ொனளயங்தகொட்னட பதற்கு

க்கம்)
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நொன்

ொனளயங்தகொட்னடயில் வொழ்ந்தத ொது, பநல்னலல சதமொசொ கினடக்கும். உள்ள

நல்லொ பவங்கொயம் இருக்கும், தசொம்பு இருந்த நினைவு இல்னல. அவ்வளவு ருசி. அனத
நினைத்து நொங்கள் பசன்றிருந்தத ொது சதமொசொ வொங்கிைொல்,
இல்னல. இப்த ொ புதுசொ

ட்டொணி இன்ை

னைய ருசி இல்லதவ

ிற சமொச்சொரங்கனள நுனைக்கறொங்க.

இதுதவதொன் எங்கள் ஊர் புகழ் பூரி மசொலுக்கும் தநர்ந்துவிட்டது என்று நினைக்கிதறன்.
பசய் வர்கள்

மொறுகிறொர்களொ

இல்னல

பசய்யும்

முனறதய

மொறிடுதொ

என்று

பதரியவில்னல. அங்க சொப் ிடும் பூரி மசொலுக்கும் மற்ற ஊர்களில் கினடக்கும் பூரி
மசொலுக்கும் தவறு ொதட இல்லொமல் த ொயிடுது.
பசன்னைனய மொடலொ வச்சுக்கிட்டு, புதுசு புதுசொ நினறய
(சரவண

ிரொண்ட் தஹொட்டல்கள்

வொ த ொன்று) முனளத்திருக்கின்றை, ஆைொல் பநல்னலயின்

ொரம் ர்யச்

சுனவதொன் மிஸ்ஸிங். யொரொவது, இல்னல, இந்த இந்த தஹொட்டலில் பூரி மசொல் அதத
சுனவயுடன் இருக்கு என்று பசொன்ைொல் அடுத்த முனற சொப் ிட்டுப்
பநல்னலத்தமிைன்

ற்றிய குறிப்பு :

நொன் பநல்னலத் தமிைன். பநல்னல
குதிகளில்

ொர்க்கணும்.

வொழ்ந்தவன்,

தவனல

குதினயச் தசர்ந்தவன், ஆைொல் தமிைகத்தின்
ொர்த்தவன்.

எப் டிதயொ

எங்கள்

இனணயதளம் வொசிக்க ஆரம் ித்து நண் ர்கள் குழுவில் இனணந்திருப் வன்.
ததசங்களில் 25 ஆண்டுகள் தவனல ொர்த்தவன்.
சுற்றியவன், கலொச்சொரத்னத, மக்களின்

ணி நிமித்தமொக

ல

ிளொக்
கல்ஃப்

ல நொடுகனளச்

ண்புகனளக் கண்டவன். இந்தியொ திரும் ி இரு

வருடங்களொகின்றை. குறிப் ிட்டுச் பசொல்வதற்கு தவறு ஒன்றும் இல்னல.

Back to index ^
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அைகி :: சிறுகனத :: சியொமளொ பவங்கட்ரொமன்
திருமதி. சியொமளொ பவங்கட்ரொமன் அவர்கள் பசன்னை ரொமொபுரத்தில் வசிக்கிறொர்கள்.
பநய்தவலியில்

ள்ளி ஆசிரினயயொக

ணியொற்றி ஒய்வு ப ற்றவர். ரொமொபுரத்தில்

விக்தைஸ்வரொ தலடீஸ் க்ளப் ினை பதொடங்கி அதன் மூலம்
வருகிறொர். தற்ப ொழுது மத்யமரில் இவருனடய

ல சமூக

ணிகள் ஆற்றி

னடப்புகள் நினறய பவளியொகின்றை,

அதில் த ொஸ்ட் ஆஃப் தி வக்
ீ விருது அடிக்கடி வொங்குகிறொர். அனதத் தவிர

ிரதிலி ி ,

சஹொைொ த ொன்ற இனணய இதழ்களிலும் எழுதுகிறொர். அவனர நம்முனடய மின் நிலொ
ப ொங்கல் சிறப் ிதழுக்கொக எழுதச் பசொல்லி தவண்டிக் பகொண்தடன். அதற்கினணந்து
அவர் எழுதி அனுப் ியிருக்கும் கனததொன் 'அைகி'.
அன்புடன்,
ொனுமதி பவங்கதடஸ்வரன்.

= = = = = =

அழகி
சியொமளொ பவங்கட்ரொமன்.
சீதொ, சீதொ என்று கூப் ிட்டு பகொண்டு எதிர் வட்டு
ீ
மொமி வந்தொர்கள். னகனய புடனவ
தனலப் ில் துனடத்துக்பகொண்டு சீதொ வொசலுக்கு வந்தொள்... “ஏண்டி சீதொ உன் ப ண்ணுக்கு
ஏததொ ஸ்கொலர்ஷிப் கினடச்சிருக்கொதம! தமல் டிப்புக்கு !ஊதர த சி பகொள்கிறொர்கதள! நீ
ஒன்னும் பசொல்லனலதய........” என்று மொமி தகட்டொள்.
“எைக்கு

அனதப் ற்றி

ஒன்னும்

பதரியொது

மொமி,

தமல் டிப்பு

ன்னு

பசொன்ைொ

அவ்வளவுதொன்!!! அததொ நந்திைிதய வரொ .. நீ ங்கதள தகட்டுக்தகொங்தகொ” என்று கூறிவிட்டு
உள்தள பசன்றொள்.
“ஏண்டி நந்திைி. உைக்கு ஏததொ தமல் டிப்புக்கு ஆர்டர் வந்திருக்கொதம? என்ைடி அது?”
என்று மொமி தகட்க..... “அதொன் நொன்
வொங்கியிருக்தகன், எைதவ தமதல

எம் ி ிஎஸ் முடிச்சுட்தடன். அதில் நல்ல தரங்க்
டிக்க அப்ளிதகஷன் த ொட்டு இருந்ததன் அது வந்து

இருக்கு, அததொட எைக்கு ஸ்கொலர்ஷிப்பும் தரதொ பசொல்லி இருக்கொ....” என்று கூறிைொள்,
“அது என்ை
“அது

டிப்பு ?” எை மொமி தகட்டொள்…

ிளொஸ்டிக் சர்ஜரி என்ற

டிப்பு மொமி.…”

“ அப் டின்ைொ என்ைடி?”
“

நம்

உடம் ில்

ஏதொவது

அடி ட்டு

சரிப் டுத்துவது. முன்பு இருந்தது த ொல
“பரொம்

தமல்ததொல்

சினதந்து

த ொயிருந்தொ

அனத

னைய டி ஆய்டும்” என்று நந்திைி கூறிைொள்,

சந்ததொஷம்! தீர்கொயுசொ இரு!!!” என்று வொழ்த்தி விட்டு மொமி கிளம் ிைொள்.

சனமயல் அனறயில்இருந்த சீதொ இனதக்கட்டு

னைய நினைவுகளில் முழுகிைொள். சீதொ

ப யருக்தகற்ற அைகும் அடக்கமும் அறிவும் உனடயவள். எப்த ொதும் அவள் தொன்
வகுப் ில் முதல் மொணவியொக வந்து பகொண்டிருந்தொள்.
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எட்டொம் வகுப்பு
இருப் னத

ரீட்னச முடிந்து வட்டிற்கு
ீ
வரும்த ொது வட்டு
ீ
வொசலில் கூட்டமொக

ொர்த்து ஓடிவந்தொள். உள்தள கூடத்தில் அவள் அம்மொ கிடத்தப் ட்டு மொனல

த ொடப் ட்டிருந்தது, அனதப்

ொர்த்து விஷயம் பதரிந்து பகொண்டு

ஓ.........

பவன்று

அழுதொள்.
அதற்குப் ின் அவள் அப் ொ அவள்

டிப்புக்கு முற்று புள்ளி னவத்தொர். தொன் பசய்யும்

சனமயல் தவனலக்கு ஒத்தொனசக்கு அனைத்துச் பசல்ல ஆரம் ித்தொர். இப் டியொக
நொட்கள்

பசல்லச்

பசல்ல

ஆரம் ித்தது…

வயது

ஏற

ஏற

அவளுனடய

அைகும்

அதிகமொயிற்று… அவள் அப் ொவுடன் தவனல பசய்யும் மூர்த்திக்கு சீதொவின் தமல் ஒரு
கண்!!! அவன் சீதொவின் அப் ொவிடம் சீதொனவ கல்யொணம்
தகட்டொன்…
தகொவிலில்

அவனுக்கு எந்த பகட்ட
சிக்கைமொக

ண்ணிக்பகொள்ள சம்மதம்

ைக்கமும் இல்லொததொல் சம்மதம் பதரிவித்தொர்,

கல்யொணத்னத

நடத்தி

முடித்தொர்,

அவர்கள்

இருவரும்

தைிக்குடித்தைம் நடத்திைொர்கள்.
சீதொ கர்ப் மொைொள், அவளுக்கு ஒரு ப ண் குைந்னத

ிறந்தது, அந்த தநரத்தில் அவள்

அப் ொவிற்கு உடல்நினல சரியில்லொமல் இறந்துவிட்டொர்.
சீதொவிற்கு தொயும் இல்னல தகப் னும் இல்னல என்ற நினல ஏற் ட்டது, அடுத்து
மறு டியும் ஒரு ஆண் குைந்னத

ிறந்தது, இந்த தநரத்தில் மூர்த்திக்கு தவறு ஒரு

ப ண்ணின் சகவொசம் ஏற் ட்டது,

ல நொட்கள் வட்டிற்கு
ீ
வருவதத இல்னல என்ற நினல

ஏற் ட்டது, தன் குைந்னதகனள வளர்க்க, அக்கம்

க்கத்து வடுகளில்
ீ
சனமயல் தவனல

பசய்ய சீதொ பசன்றொள்.
குைந்னதகள் வளர வளர இந்த
ள்ளிக்கு

அருகில்

ணம் த ொதவில்னல, எைதவ குைந்னதகள்

மொனலயில்

ஜ்ஜி

த ொண்தடொ

த ொன்றனவகனள

டிக்கும்
த ொட்டு

குைந்னதகனள வளர்த்தொள்.
ஒரு நொள் மனை வரும் த ொல் இருந்ததொல் வட்டிதலதய
ீ

லகொரங்கனள பசய்வதற்கு

ஆயத்தம் ஆைொள், அப்த ொது குடித்துவிட்டு ஒருவன் உள்தள வந்தொன், சீதொவின் னகனய
ிடித்து இழுத்தொன். அவனுடன் த ொரொடிைொள். சனமயலனறயில் சட்டியில் எண்பணய்
பகொதித்துக் பகொண்டிருந்தது, அனத எடுத்து தன் மூஞ்சியில் ததய்த்துக்பகொண்டொள். வலி
தொங்கொமல் அலறிய அலறலில் அக்கம்
நினலனமனய

க்கத்து வட்டொர்
ீ
ஓடி வந்தொர்கள், அவள்

ொர்த்து ஆஸ் த்திரிக்கு அனைத்துச் பசன்றொர்கள்.

அங்கு முதலுதவிபசய்யப் ட்டு அவள்

ினைத்தொள். முகம் விகொரமொயிற்று, ஊர் மக்கள்

இப் டி பசய்ததற்கு என்ை கொரணம் என்று தகட்க, ‘என் அைகுதொன் கொரணம் எைதவ அனத
அைித்து விட்தடன். இைி எவரும் என்னை துன்புறுத்த மொட்டொர்கள்’ என்று கூறிைொள். ‘நொன்
த ொலீசுக்கு பசன்றொல் என்னைப் த ொன்ற ஏனைகளுக்கு நீ தி கினடக்கொது எைதவதொன்
இப் டி பசய்ததன்’ என்று கூறிைொள். நொட்கள் தவகமொக ஓடியது அவளுனடய ப ண்
நந்திைி நன்றொக

டித்து மொநிலத்திதலதய முதலொவதொக வந்தொள், சில நல்தலொர்களின்

உதவியொல் எம் ி ிஎஸ்

டித்து முடித்தொள். இன்று தமல்

டிப்புக்கும் ஆர்டர் வந்துவிட்டது.

அனத எண்ணி சீதொ சந்ததொஷப் ட்டொள் தன் கைவு நினைவுகளிலிருந்து சுயநினைவுக்கு
வந்தொள்.
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நந்திைினய கூப் ிட்டொள். அவளிடம் அவள் தமல்
“அம்மொ... நொன்

டிப்பு

ற்றி விவரம் தகட்டொள்.

டிக்கப் த ொவதத உைக்கொக தொன்!”

“ என்ைடி பசொல்கிறொய்?”
“ ஆமொம் அம்மொ....... நொன் இப்த ொது

டிக்கப் த ொவது

ிளொஸ்டிக் சர்ஜரி என்ற

டிப்பு.

வி த்தில் ஏற் டும் தமல்ததொல் சினதனவ சரிப் டுத்துவது. என் அைகு அம்மொவிற்கு
ஏற் ட்ட இந்த வி த்னத நொன் சரிபசய்யதவ இந்தப்

டிப்ன

எடுத்துக் பகொண்டுள்தளன்”

என்று கூற, சீதொ ஆைந்த கண்ண ீருடன் தன் மகனள கட்டி அனணத்துக்பகொண்டொள்...

தன் அம்மொவின் அைகிய முகத்னத மைக்கண் முன் பகொண்டு நிறுத்தி ஆைந்தப்

ட்டொள்

நந்திைி!!! உடதை அம்மொனவ தூக்கி ஒரு சுற்று சுற்றி கன்ைத்தில் முத்தம் பகொடுத்து, “என்
அைகு அம்மொ .....அைகு அம்மொ ......” என்று கூறிைொள்.
இனதக் தகட்ட சீதொ, “என்னை மட்டும் குணப் டுத்திைொல் த ொதொது. நம்னமப்த ொன்ற
ஏனைகனள குணப் டுத்த சத்தியப்

ிரமொணம் எடுத்துக்பகொள்ள தவண்டும்” என்று தன்

மகளுக்கு அறிவுனர கூறிைொள்.
====
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சுய குறிப்பு :

Syamala Venkata Raman
Retired teacher NLC higher secondary schools
Neyveli
Now
Sri vigneshwara ladies club
Ramapuram,chennai
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படல்லிப் ப ொங்கல் :: ஆதி பவங்கட்
ப ொங்கல் என்றொதல தித்திக்கும் ப ொங்கலும், கரும்பும், சூரிய
வருவது த ொல், எைக்கு ப ொங்கல் நினைவுகளில் மைதில்

கவொனும் நினைவுக்கு

சுனமயொக இருக்கும் நிகழ்வு

என்றொல் அது நொங்கள் இந்தியத் தனலநகரொம் படல்லியில்
பகொண்டொட்டம்

நிகழ்த்திய ப ொங்கல்

ற்றி தொன்.

15 வருடங்களுக்கு முன்பு அப்த ொது நொங்கள் இருந்த
தமிழ்க் குடும் ங்கள் வசித்தைர்.

குதியில் நூற்றுக்கும் தமற் ட்ட

ஜைவரியில் மிகவும் கடும்

ைி இருக்கும். அந்த

மொதத்தின் முதல் வொர ஞொயிறில் எல்தலொருக்கும் ஒரு மொறுதலொகவும், அன்னறய நொள்
முழுவதும் குதூகலத்துடனும், உற்சொகத்துடன் தநரத்னத பசலவிட என் கணவரும்,
அவரது நண் ரும் இனணந்து திட்டமிட்டைர்.
ஏறக்குனறய ஒரு மொதம் த ொல தநரத்னதச் பசலவிட்டு நிகழ்வுக்கொை ஏற் ொடுகனளச்
பசய்தைர். குைந்னதகளுக்கொை ஓவியப் த ொட்டி,
ப ரியவர்களுக்கு

மியூசிக்கல்

தசர்

ொட்டுப் த ொட்டி, நடைப் த ொட்டி,

த ொன்றனவ

ல

த ொட்டிகனள

ஏற் ொடு

பசய்திருந்தைர்.
ஒரு நிகழ்னவ ஏற் ொடு பசய்வது என்றொல் சும்மொவொ?? நிகழ்ச்சி நடத்த இடம் ஏற் ொடு
பசய்வது முதல் த ொட்டிகளுக்கு

ரிசு மற்றும் சொன்றிதழ்கள் தயொர் பசய்வது, உணவு

மற்றும் ததநீ ர் ஏற் ொடு பசய்வது, நிகழ்ச்சியில் ரிசு வைங்க, நடுவர்களொக இருக்க வயதில்
மூத்தவர்கனளயும், சிறப்பு விருந்திைர்கனளயும் ஏற் ொடு பசய்வது, புனகப் டங்கள்,
வடிதயொ
ீ
எடுக்க (இப்த ொது த ொல் எல்தலொரிடமும் தகமிரொபவல்லொம் இருக்கொதத!!)
என்று ஆட்கனள ஏற் ொடு பசய்வது என்று ஏகப் ட்ட தவனலகள் இருக்கும்.
இப் டி பசய்த ஏற் ொபடல்லொம்
எல்தலொருதம

ங்தகற்கும்

பவன்றவர்களுக்கு
அததொடு

டி

ல

த ொட்டிகள்

நனடப ற்றை.

த ொட்டிகளில்

ரிசுகளும், சொன்றிதழ்களும் தரப் ட்டை..

முடிந்தொல்

இனலயில் வனட,

பசயல் டுத்தும் நொள் வந்தது.. அன்னறய நொளில்

நன்றொக

இருக்குமொ?

மதியம்

எல்தலொருக்கும்

ொயசத்ததொடு நல்லபதொரு பதன்ைிந்திய விருந்து

மொனல வனர எல்தலொருதம இருந்து நிகழ்வுகளில்
இந்தியத் தனலநகரில் அதுவும் அந்த கடும்

தனலவொனை

ரிமொறப் ட்டது..

ங்தகற்று சிறப் ித்தைர்..

ைியில் ஒரு நொள் முழுவதும் ஆட்டம்

ொட்டம்

என்று மகிழ்வுடன் பகொண்டொடிய நிகழ்ச்சி எல்தலொருக்குதம மிகவும் ிடித்திருந்தது.. இதத
மொதிரி பகொண்டொட்டங்கனள பதொடர்ந்து மூன்று வருடங்களுக்கு என் கணவரும், அவரது
நண் ரும் இனணந்து நடத்திைர்.
இது

நிஜமொகதவ

ப ரிய

விஷயம்

தொதை!

ஏபைன்றொல்

லதரப் ட்ட

மக்கனள

ஒன்றினணத்து, சமொளித்து , அவர்கனள மகிழ்வுடன் வட்டிற்கு
ீ
அனுப் ி னவப் து வனர
அனைத்னதயும் கவைித்து பசயல் ட தவண்டும்.
இன்று

நினைத்தொலும்

மைதில்

சுனமயொை

நினைவுகனளயும்

அதத

சமயம்

ிரமிப் ொகவும் இருக்கும் நிகழ்வு..இனத கிர்ந்து பகொள்ள வொய்ப்பு கினடத்ததற்கு 'எங்கள்
ப்ளொக்' குழுவுக்கு என் மைமொர்ந்த நன்றிகள்.
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திருமதி ஆதி பவங்கட் குறிப்பு :

இயற்ப யர் - ஆதிலக்ஷ்மி

புனைப யர் - ஆதி பவங்கட்.

வனலப்பூ - https://venkatnagaraj.blogspot.com

YouTube link - https://youtube.com/channel/UCQc6JED6cw2B_CJnGvSj4UQ
மின்ைஞ்சல் - kovai2delhi@gmail.com
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அன்புள்ள அண்ணொ - சிறுகனத :: மொலொ மொதவன்
அன்புள்ள அண்ணொவுக்கு,
உங்கள் அன்புத் தம் ி ஸ்ரீதரன் எழுதுவது. தேமம் . தேமத்துக்குப்

தில்.

பவகு நொட்கள் கைித்து உங்களுக்குக் கடிதம் எழுத தவண்டிய சூழ்நினல. உருவொக்கிைது
என் இயலொனமதய.
உங்கள்

உறவும்

தவண்டொம்

வந்தவன்தொன் நொன்..

ஒட்டும்

தவண்டொம்

எைத்

தூக்கிபயறிந்து

விட்டு

அதுவும் எப்த ற் ட்ட அண்ணனைத் தூக்கி எறிந்திருக்கிதறன்.

அறிந்தொ பசய்ததன் அப்த ொது? ஆைொலும் அறியொத வயதில்னல அப்த ொது!
அன்னை, தந்னதனய இைந்த த ொது என் வயது
ிள்னளயொய் மிகவும் தொமதமொகப்

திைொறு. குடும் த்தில் ஏைொவது

ிறந்த என்னைச் சட்படன்று தந்னதயொய் னகயில்

ஏந்திக் பகொண்டவர் நீ ங்கள்தொதை அண்ணொ!
ஒவ்பவொரு வகுப்ன யும் கடந்தது உங்கள் தயவொல்தொன். இன்னும் தவனல கினடக்க
எத்தனை ஆயிரங்கள் எைக்கொகக் பகொடுத்து உதவிை ீர்கள். அவற்றுக்கு இப்த ொது லட்ச
மதிப்பு.
தவனலனய விடுங்கள். சொப் ொடு! அனதப்
அன்னையுமொை ீர்கள்.

ிறந்தொல்

சியறிந்து எைக்கு இடும் த ொது எைக்கு

உங்களுக்குப்

ிள்னளயொகப்

ிறக்க

தவண்டும்

என்பறல்லொம் கைவு கண்டிருந்ததன்
வட்டில்
ீ
அக்கொக்கள் நொல்வரும் திருமணம் முடித்துச் பசன்ற

ிறகு, இருக்கும் பசொத்னதப்

ிரிக்கலொம் என்று நீ ங்கள் பசொன்ை த ொது , சின்ை அண்ணன் தன்

ங்னகப்

ிரித்துக்

பகொண்டு விட, நொன் பரொம் ப் ப ருந்தன்னமயொய், " இருக்கட்டும் அண்ணொ! நொதை
உங்கள் பசொத்து! எைக்பகதற்குத் தைிச் பசொத்து?" என்தறன். நீ ங்கள் அப்த ொது என்ை
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பசொன்ை ீர்கள்.." எலி வனளயொைொலும் தைி வனள தவண்டுமடொ

டவொ!"

இன்னும்

மறக்கவில்னல அதனை. நொன் மறந்தொலும் என் மனைவி மறக்க விட மொட்டொள்.
" தவணுமொன்னு தகட்டொரொம்; தவண்டொம் அண்ணொன்னு இவர் விட்டுக் பகொடுத்து விட்டு
வந்தொரொம்!"

இப் டிக் தகட்டுக் தகட்டு, என் கொது இரண்டும் புளித்துப் த ொய் விட்டது. என் முன்ைொல்
நிலமுடன் வடு,
ீ
நீ ங்கள் எை இருந்தொல் நொன் நிச்சயம் உங்கள்

க்கம் வந்து நின்று

விடுதவன் அண்ணொ. ஆைொல் , என் மனைவி எைக்கொை அளவுதகொலொய் என் பசொத்னத
னவத்திருக்கிறொள்.
என்ை

பசய்ய?

ிள்னள

பகொண்டிருக்கிறொள்.

என்

வக்கீ லொகி
மனைவி

விட்டொன்.

பசொல்கிறொள்..

ப ண்
"

டொக்டருக்குப்

ிள்னளக்கொவது

ஒரு

டித்துக்
தகஸ்

பகொடுங்க!” என்று. அவள் எந்தக் தகஸ் த ொடச் பசொல்கிறொள் எை உங்களுக்குப் புரிகிறதொ
அண்ணொ?
அன்னறய நொள் நொன் கொதல் என்று வந்து நின்ற த ொது நீ ங்கள் என்னை ஏபறடுத்தும்
ொர்க்கவில்னல. ஜொதி விட்டு ஜொதி

ண்ணுவதொ எை ஆக்தரொஷமொகக் கத்திை ீர்கள். அனத

ஆங்கொரம் என்கிறொள் என் மனைவி. உங்கள் பசொத்தும் தவண்டொம், உறவும் தவண்டொம்
எை பவளிதயறி வந்தவனை மனைவியின் அைகு கண்னண மனறத்துக் கூட்டிச் பசன்ற
ின் உங்கனள சற்றும் நொன் நினைத்துப்
மொர் ில்

ொர்த்ததில்னல என் தத உண்னம. வளர்த்த கடொ

ொய்ந்தது எைத் துடித்திருப் ீர்கள். நொன் பமத்தப்

டித்தவன் என்னும் மமனத

என்னைத் தூக்கி எங்தக த ொட்டிருக்கிறது பதரியுமொ?
ஆளிருந்தும் ஆளில்லொக் பகொடுனமயில்.. ஆம் அண்ணொ! தகட் ொர் யொருமில்னல.
தகட் வர் எவருமில்னல. பசொத்பதன்று என் த ரில் இல்னல. பசொந்தமும் அருகில்
இல்னல. மனைவியும் மக்களும் உண்டு. மற்ற டி அவர்கள் யொதரொ!
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சட்படன்று சூழ்ந்த தைினம. சகலமும் நீ ங்கள் என்ற நினைவு. இருந்தும் இல்லொத
வொழ்க்னக. சூன்யத்ததொடொை இருப்பு.

என் மைம் என்னைக் பகொல்லும். பகொல்வதொல்

இக்கடிதம் இங்கு.
ஒதர ஒரு தகொரிக்னக அண்ணொ!
இனளப் ொறத் துடிக்கின்றது.

ொனத மொறிய என் கொல்கள் வளர்ந்த

ணக்கட்னட அவிழ்த்து மீ ண்டும்

ொனதயில்

ொசக்கட்னட அணிந்து

பகொண்ட உன் பசல்லத் தம் ிக்கு உன் மடியில் இனளப் ொற இடம் பகொடுப் ீர்களொ? ஓதடொடி
வந்து விடுகிதறன்.
அன்பு மகனுக்கும், மருமகளுக்கும் என் ஆசிர்வொதம்.
அன்புத்தம் ி
ஸ்ரீதரன்.
====
லஷ்மி

டித்து முடிக்க, ஆதிதகசவன் தன் தனலயில் வைிந்த வியர்னவனயத் துனடத்த டி

பசொன்ைொர்.
தில் எழுதிப் த ொட்டுடும்மொ!.
"வைம் எப் வும் சுனமயொத் தொன் இருக்கு. எந்தப் றனவயின் எச்சமும் அதன் சுனமனய
ஒன்றும் பசய்யொது. இனளப் ொற வரு வர்கனள அது என்றும் இருகரம் நீ ட்டி வரதவற்கும்.
அதன் கொற்றில், சலசலப் ில், சுகத்தில் மைம் புத்துணர்ச்சி ப றும் நிச்சயமொய். மற்ற டி,
வக்கீ லுக்குப்
வக்கீ லுக்கு

டித்தவனுக்கு நல்ல தகஸ் கினடக்க என் ஆசீர்வொதங்கள். ஏபைன்றொல்
தவனல

இல்லொது

உைக்குரிய

என்றுதம!"
இப் டிக்கு
தந்னதயொய் மொறிய தையன்
ஆதிதகசவன்.
= = = =
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த ரில்தொன்

இருக்கிறது
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மொலொ மொதவன் சுய குறிப்பு :
டித்தது MCA. கனத , கவினதகளில் ஆர்வம் உண்டு.

முதல் கனத, ‘விருட்ச வினதகள்’

திைமலர் வொரமலரில் பவளி வந்தது. எங்கள் ப்ளொக் உள் ட
எழுதி

வருகிதறன்.

ஆண்டொளின் திருப் ொனவனய

ஒட்டி

ல மின்ைிதழ்களில்

ொனவ

என்ற

பவண் ொ

புத்தகம் எமது ஆசொன் சந்தக்கவி ஸ்ரீமொன் ரொமசொமி அவர்கள் உனரயுடன் பவளியிட்டு
இருக்கிதறன்.
ல கவியரங்கிலும் கலந்து பகொண்டிருக்கிதறன்.

Email - malamadhav@gmail.com
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ப ொங்கல்

ண்டினக வரலொறும் - பகொண்டொடும் விதமும் கீ தொ

சொம் சிவம்.

தமிைில் ப ொங்கல் ண்டினக, என்றும் வடமொநிலங்களில் மகர சங்கரொந்தி என்பறல்லொம்
அனைக்கப் டும் இந்தப்

ண்டினக முன்கொலங்களில் இந்திரவிைொவொகக் பகொண்டொடப்

ட்டிருக்கும் என்று கூறப் டுகிறது.
வடமொநிலங்களில்

இப்த ொதும்

மகர

சங்கரொந்தி

என்ற

ப யரில்

பகொண்டொடப் டுகிறது. இதுவும் இந்தியொ முழுதும் பகொண்டொடப் டும் ஒரு

ண்டினகதய.

சங்க கொலத்திதலதய இது னத தநொன்பு என்ற ப யரில் பகொண்டொடப்

ட்டிருக்கலொம்

என்றொலும் ரொஜரொஜ தசொைன் கொலத்தில் தொன் வருடத்தின் முதல் அறுவனடத் திருநொள்
புதியீடு என்ற ப யரில் பகொண்டொடப் ட்டிருக்கிறது என் து கொணக்கினடக்கிறது.
இந்தியொ முழுதும் பகொண்டொடப் டும் இது பவவ்தவறு மொநிலங்களிலும் பவவ்தவறு
ப யர்களில் அனைக்கப் டுகிறது. தமிழ்நொட்டில் ப ொங்கல் எை அனைக்கப் டும் இது
ஆந்திரம்,

ஒரிசொ, தமற்கு

வங்கம்,

ிஹொர், மத்தியப் ிரததசம், உத்தரப்

ிரததசம்,

மஹொரொஷ்டிரொ, மணிப்பூர் ஆகிய இடங்களில் மகர சங்கரொந்தி என்ற ப யரிலும், குஜரொத்,
ரொஜஸ்தொைில் உத்தரொயணம் என்ற ப யரிலும், ஞ்சொப், ஹரியொைொ, ஹிமொசல் ிரததசம்
ஆகிய இடங்களில் தலொஹ்ரி என்ற ப யரிலும், அஸ்ஸொமில் மொதக ிகு என்ற ப யரிலும்,
தந ொளத்தில்

மொதக

சங்க்ரொந்த்

என்ற

ப யரிலும்

அனைக்கப் டுகிறது.

மற்றத்

பதன்கிைக்கு ஆசிய நொடொை தொய்லொந்தில் பசொங்க்ரொன் என்றும், மியொன்மரில் திங்க்யொன்
எைவும், லொதவொஸில்

ி மொ லொவ் என்ற ப யரிலும் பகொண்டொடுகிறொர்கள்.

ப ரும் ொலொை வடமொநிலங்களில் எள்ளிைொல் பசய்த இைிப்பு வனககள், அல்லது
தவர்க்கடனலயிைொல் பசய்யப் ட்டனவ விநிதயொகிக்கப் டுகின்றை.
இது

சூரியைின்

வொன்வைிப்

யணத்தில்

சூரியன்

மகரரொசிக்கு

மொறும்

நொள்

எை

இந்துக்களொல் நம் ப் டுகிறது. வொன்பவளியில் வடக்கு தநொக்கி சூரியன் நகரும் இந்த
நொளில்

இருந்து

கல்

தநரம்

அதிகரிக்கும்

என் தொலும்

இது

பகொண்டொட்டத்தின்

முக்கியகொரணமொகிறது. ஆடி மொதம் சூரியன் பதன் தினச தநொக்கிப்

யணம் பசய்யும்

கொலத்தில் வினதக்கப் டும் வினதகள் அனைத்தும் இதற்குள் பூரணமொக அறுவனட
பசய்யத் தயொரொகக் கொத்திருக்கும். வருடத்தின் முதல் அறுவனடனய அதமொகமொகத்
தங்களுக்கு

அளித்த

சூரியனுக்கு

நன்றி

கூறும்

விதத்திலும்

இந்தப் ண்டினக

பகொண்டொடப் டுகிறது. எைினும் இது மனைக்கடவுளொை இந்திரனுக்கு நன்றி பசலுத்தும்
விைொவொகதவ முதலில் இருந்திருக்கதவண்டும் என்றும்
இந்திரனுக்கு

நன்றி

பசலுத்தும்

விைொவொை

ின்ைர் முதல்நொனள மட்டும்

த ொகியொகவும்,

அடுத்த

நொனள

சூரியனுக்கொகவும், மூன்றொவது நொனள இதற்பகல்லொம் உதவி பசய்யும் கொல்நனடச்
பசல்வங்களுக்கொகவும் பகொண்டொடி வந்திருக்கின்றைர். நொளொவட்டத்தில் நொன்கொம் நொள்
உறவிைனர, நண் னரக் கண்டு பசல்லும் நொளொகக் பகொண்டொட ஆரம் ித்தைர். ஆக
தற்கொலங்களில் இது நொன்கு நொட்கள்
ஆரம் த்தில்

அதொவது

ண்டினகயொகக் பகொண்டொடப் டுகிறது.

சங்ககொலத்தில்

இது

மஹொவிஷ்ணுனவக்

குறித்தத

இளம்ப ண்களொல் பகொண்டொடப் ட்டிருக்கதவண்டும் என்றும் ஒரு கூற்று உண்டு.
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சொணத்தொல் ப ரியபதொரு உருண்னட
னவத்துச்

சுற்றிலும்

அவற்றிலும்

சிறிய

பூக்கனள

சிறிய

ிடித்து நடுவில் னவத்து அதில்
சொண

னவப் ொர்கள்.

உருண்னடகனளயும்
நடுவில்

உள்ள

றங்கிப்பூனவயும்

வட்டமொக

ப ரிய

னவத்து

உருண்னடனய

கண்ணைொகவும், சுற்றிலும் உள்ள சின்ை உருண்னடகனள தகொ ியரொகவும்
இளம்ப ண்கள்

அந்தக்

தகொலங்கனளச்

சுற்றி

வந்து

கும்மி,

ொவித்து

தகொலொட்டம்

ஆடிக்

களிப் ொர்கள். தமலும் ப ொங்கல் னவப் தன் தொத் ரியம், உணவுக்கு நமக்கு உதவி பசய்த
ஞ்சபூதங்கனளயும்

த ொற்றுவது

ஆகும்.

மண்ணிலிருந்து

நமக்குக்

கினடத்த

ப ொருட்கனள னவத்துச் சனமப் து முன்ப ல்லொம் மண்ணொலொகிய அடுப் ிதலதய,
மண் ொனைகளிதலதய ப ொங்கல் னவப் ொர்கள். கொலக்கிரமத்தில் இது மொறிவிட்டொலும்,
மண் அடுப்பும், மண் ொனையும் பூமித்தொனயயும், அதில் ப ொங்கலுக்கு ஊற்றப் டும்
ொலும், நீ ரும், தண்ண ீனரயும், எரியும் பநருப்பு அக்ைினயயும், ப ொங்கல் தவகும்த ொது
கிளம்பும்

ஆவி

வொயுனவயும்,

பவட்டபவளியில்

ப ொங்கல்

சனமத்துப்

ின்ைர்

பவட்டபவளியிதலதய வைி ொடு நடத்துவது ஆகொயத்னதயும் குறிக்கும் என் ொர்கள்.
ஐம்ப ரும் கொப் ியங்களில் ஒன்றொை மணிதமகனலயில் ஆரம் ம் ஆகும் விைொவனற
கொனதயில் “இந்திர விைொ” என்ற ப யரிதலதய ப ொங்கல்

ண்டினக பகொண்டொடப்

ட்டிருக்கதவண்டும் எை அறிய வருகிறது.
முதல்

முதல்

இந்திரவிைொ

பகொண்டொட

ஆரம் ிக்னகயில்

அனதப்

ப ொது

மக்கள்

மன்றத்தில் முரசனறந்து பதரிவிக்கப் ட்டதொகவும், சுமொர் 28 நொட்கள் விைொ நடந்ததொகவும்
பதரிந்து

பகொள்கிதறொம்.

விடுத்ததொகவும்

தமலும்

இந்திரன்

அகத்திய

முைிவர்

பூம்புகொருக்கு

இந்திரனுக்கு

அனைப்பு

வந்ததொகவும்

குறிப்புகள்

கூறுகின்றை. தற்கொலங்களில் ப ொங்கலுக்கு முன்ைர் வட்னட
ீ
அலங்கரித்துச் சுத்தம்
பசய்து

னையை கைிதல் த ொல் அந்தக் கொலங்களிலும் வட்னட
ீ
மட்டுமின்றி நொடும்,

நகரங்களுதம சிறப் ொக அலங்கரிக்கப் ட்டை. கமுகுக் குனலகளும், பதன்னை ஓனலத்
ததொரணங்களும், வொனை மரங்களும் கட்டப் ட்டு, ப ொன்ைொலொை
கும் ங்கள்

ஆகியவற்றொல்

அலங்கரிக்கப் ட்டை.

வடுகள்,
ீ

ொலினககள், பூரண

தகொயில்கள்,

வதிகளிதல
ீ
புது மணல்

அரண்மனைகள்

ரப் ி, கொவல் பதய்வங்கள் முதல்

அனைத்துத் பதய்வங்களுக்கும் சிறப் ொை வைி ொடுகள் நடத்தப் ட்டை. மனைத் பதய்வம்
ஆை

இந்திரனைச்

சிறப் ிக்கும்

வனகயில்

அவனுக்கு

நன்றி

கூறும்

எடுக்கப் ட்ட இந்த விைொ நொளில், னகனமயும், சியும் நீ ங்கச் சிறப் ொை
பசய்யப் ட்டததொடு

ஒருவருக்பகொருவர்

னகனம

வலியுறுத்தப் ட்டது. ஒருவருக்பகொருவர்

ொரொட்ட

வனகயில்

ிரொர்த்தனைகள்

தவண்டொம்

என் தும்

னகயுள்ளவர்கள் விலகி இருக்கதவண்டும்

எை அறிவுறுத்தப் ட்டது.
இப் டியொக ஆரம் ித்த இந்த விைொ
கடவுளொை

ின்ைர் நொளொவட்டத்தில் கண்ணுக்குத் பதரியும் ஒதர

சூரியனுக்கொகக்

பகொண்டொடப் டும்

விைொவொக

மொறி

இருந்திருக்கலொம். ஏபைைில் சூரியன் இருப் தொதலதய நமக்கு மனை, ஒளி, எல்லொம்
கினடப் ததொடு

உயிர்கள்

வொைவும்

முடிகிறது.

சூரியைில்லொத

பூமி

இருண்டுவிடும். மைிதர்களின் வொழ்வொதொரமொகச் சூரியதை இருந்து வருகிறது.
ப ொங்கல் வைி ொட்டில் ப ொங்கதலொடு தசர்த்துக் கரும்பு, வொனைப் ைம், மஞ்சள் பகொத்து,
இஞ்சிக்பகொத்து,

பவற்றினல,

கறிகள்/கூட்டுகள்/குைம்பு

ொக்கு,

த ொன்றனவ

ததங்கொய்

த ொன்றனவகதளொடு

பசய்யப் டும்.

அனைத்தும்

ஏழுவனகக்
வைி ொட்டில்

னவக்கப் டும். அதநகமொக வைி ொடுகள் வட்டின்
ீ
பகொல்னலப்புறம் கிைக்கு தநொக்கிதய
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பசய்யப் டும்.

அடுக்குமொடிக்

குடியிருப் ில்

இருந்தொலும்

சூரியனுக்குக் கற்பூரமொவது கொட்டுவொர்கள்.

ப ொங்கல்

பவல்லம் த ொன்றனவ தசர்த்துச் பசய்யப் டும்.

வட்டின்
ீ

பவளிதய

ொல், பநய், அரிசி,

ொல் ப ொங்க தவண்டும்.

வந்து
ருப்பு,

ொல் நன்றொகப்

ப ொங்கிைொல் அந்த வருடம் வினளச்சலும் ப ொங்கி வரும் என் ொர்கள். வட்டில்
ீ
உள்ள
அனைவரும் ப ொங்கல்

ொனையில்

ப ொங்கல் எைச் பசொல்லிக்பகொண்தட

ொல் ஊற்றுவது உண்டு. அப்த ொது ப ொங்கதலொ
ொனல ஊற்றுவொர்கள்.

கரும்பு இைிப் ொை சுனவனய உனடயது. ஆைொலும் அடிக்கரும்த

தித்திப்பு அதிகம்

உனடயது. நுைிக்கரும்பு உப் ொகவும் இருக்கும். அததொடு கரும் ில் நினறயக் கணுக்களும்
கொணப் டும். இந்தக் கரும் ின் கணுக்கள் வொழ்க்னகயில் ஏற் டும் தசொதனைகனளக்
குறிக்கிறது என்றும் ஆரம் த்தில் உப்புப் த ொல் கரிக்கும் வொழ்க்னக த ொகப் த ொக
அடிக்கரும்பு த ொல் இைிக்கும் எைவும் கூறுவொர்கள்.
மஞ்சள் பகொத்துக்களும் வைி டப்

டுகின்றை. தமலும் ப ொங்கல்

ொனையில் மஞ்சள்

பகொத்துக் கட்டும் வைக்கமும் உண்டு, மஞ்சள் மஹொலக்ஷ்மிக்கு உரியது.

மஹொலக்ஷ்மியொகதவ
யன் டுத்துகிதறொம்.
மஞ்சனளப்ப ொங்கல்
ஏற் ட்டது.

கருதப் டும்
மஞ்சள்

மஞ்சனள

இல்லொத

மங்கல

ொனையில்

அனைத்து

சு கொரியங்களுக்கும்

கொரியங்கதள

பகொத்ததொடு

இல்னல.

கட்டும்

ஆகதவ
வைக்கம்

ொனையில்கட்டும் மஞ்சனளதய த்திரம் பசய்து ஒரு துண்னட எடுத்து சுவொமி

அனறயில் னவத்துவிட்டு மற்ற மஞ்சனள உடலில் ததய்த்துக் குளிக்க அனரத்துப்
யன் டுத்துவொர்கள். சுவொமி அனறயில் னவத்திருக்கும் மஞ்சனளதய ப ொங்கலுக்கு
மறுநொள் கனுவன்று பநற்றியில் கீ றிக்பகொள்ள எடுத்துச் பசல்வொர்கள். அக்கம் க்கம்,
வட்டுப்
ீ
ப ரியவர்கள் எை எல்லொரிடமும் பகொடுத்து பநற்றியில் மஞ்சனளக்கீ றிவிடச்
பசொல்வொர்கள். அனரத்திருக்கும் மஞ்சளில் சிறிதளவு எடுத்து சொதத்தில் கலந்து பகொண்டு,
குங்குமம்

த ொட்டும்

கலந்து,

ப ொங்கல்,

கலந்த

சொதவனககள்,

கரும்புத்துண்டுகள், வொனைப் ைம், ததங்கொய் பவற்றினல,

தயிர்சொதம்,

ொக்கு எல்லொமும் னவத்து

கனுவன்று கொனலயில் கொக்கொய்ப் ிடி, கனுப் ிடி எை னவப் ொர்கள். இதன் தொத் ரியம்
கொக்னககள் எப் டிச் சுற்றம், பசொந்தங்கதளொடு தசர்ந்து உணவு எடுத்துக்பகொள்கிறததொ
அவ்வொதற நொமும் நம் உறவு, சுற்றம், நட்பு ஆகிதயொருடன் தசர்ந்து மகிழ்ச்சியொக
இருக்கதவண்டும் என் தத ஆகும்.
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ஒரு சிலர் வட்டு
ீ
வைக்கப் டி புதிதொய்ப்

ிறந்திருக்கும் சின்ைஞ்சிறு குைந்னதகனளப்

த்து

வயதுக்குட் ட்ட மற்பறொரு குைந்னதயின் மடியில் உட்கொர்த்தி னவத்துச் சின்ைச் சின்ை
பகொழுக்கட்னடகள்

பசய்து

அவற்தறொடு,

கரும்புத்துண்டுகள்,

நொணயங்கள் எல்லொம் கலந்து அரிசி அளக்கும்

இலந்னதப் ைம்,

டியில் நினறநொைி எை சுவொமிக்கு எதிதர

னவத்து இருப் ொர்கள்.
அக்கம் க்கம் சுற்றத்தொர், சின்ைக்குைந்னதகள், ப ண்கள் எை எல்லொனரயும் அனைத்து
மொனல விளக்கு ஏற்றியதும் வட்டில்
ீ
இருக்கும் வயதொை சுமங்கலிப் ப ண்னண விட்டுச்
சின்ைக்

குைந்னதயின்

இலந்னதப்
த ொடும்.

தனலயில்

பமதுவொய்க்

பகொட்டுவொர்கள்.

இதற்குக்

கொசு,

ைம் பகொட்டுதல் என்று ப யர். குைந்னதகள் கொனசப் ப ொறுக்கப் த ொட்டி
குைந்னதகதளொடு

தசர்ந்து

ப ரியவர்களும்

வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் பவற்றினல,

ொக்கு,

ப ொறுக்குவொர்கள்.

ின்ைர்

ைம், மஞ்சள் னவத்துக்பகொடுத்து

அவரவருக்கு இயன்ற ப ொருனள னவத்துக் பகொடுப் ொர்கள். இது குைந்னதக்கு திருஷ்டி
கைியதவண்டிச் பசய்யப் டுவது.

இது ப ரும் ொலும் குறிப் ிட்ட சில வடுகளிதலதய
ீ

பசய்யப் டுகிறது.
ஒரு சில கிரொமங்களில் மொர்கைி மொதம் னவக்கும் சொண உருண்னடகனளச் தசகரம் பசய்து
ிள்னளயொர் ப ொங்கல் எை னவப் து உண்டு. இன்னும் சிலர் வடுகளில்
ீ
இப் டியொை
உருண்னடகனளச் தசகரம் பசய்து பகொண்டு, ப ொங்கலுக்கு அடுத்து வரும் முதல்
ஞொயிற்றுக்கிைனமயில்

புதியதொய்ச்

ஊர்களின் நதிக்கனரயில்

அல்லது

சொண

உருண்னட

குளக்கனரயில்

உருண்னடகனளச் சுற்றிலும் னவத்துப் பூசணி,

ிடித்துக்பகொண்டு

அனத

நடுவில்

அவரவர்

னவத்து

மற்ற

றங்கி, பூவரசம்பூக்கள் த ொன்றவற்றொல்

அலங்கரித்து மணலில் வடுத
ீ
ொல் ஓவியம் வனரந்து அதன் நடுதவ அடுப்பு மூட்டிப்
ப ொங்கல்

ொனை னவப் ொர்கள்.

திருப் ிப்த ொட்டு
னவத்துவிட்டுக்

நுைி

இனல

ப ொங்கல் பசய்து, ஒரு முறம் அல்லது சுளனகத்

விரித்துப்

ப ொங்கல்

பகொஞ்சமும்

கற்பூரமும் ஏற்றி அதில் னவப் ொர்கள்.

,

ைமும்

அதில்

ின்ைர் அந்த இனலனய

அப் டிதய நீ ரில் விட்டுவிட்டுச் சொண உருண்னடகனளயும் நீ ரில் கனரப் ொர்கள். இதைொல்
வரும் வருடம் மனை நன்கு ப ொைிந்து நீ ரொதொரம் தமம் டும் என்று நம் ிக்னக. நீ ர்,
நினலகளுக்கு

மட்டுமின்றி

நீ ர்வொழ்

ஜந்துக்களுக்கும்

உணவளிக்கும்

விதமொகச்

பசய்யப் டும் இனத இன்னறய திைம் ப ரும் ொலொை மக்கள் அறிந்திருக்கவில்னல.
மைிதன் வொை ஆதொரமொை உணனவக்பகொடுக்கும் உைவர்களின் திருநொள் என்றும்
பசொல்லலொம்.

ப ொங்கலுக்கு மறுநொள் மொடுகள், உைவுக்கருவிகள் அனைத்துக்கும்

வைி ொடு நடக்கும். தற்கொலங்களில் கொலம் தப் ிப் ப ய்யும் மனையிைொல் விவசொயிகள்
கஷ்டப் டுவதத

ொர்க்க முடிகிறது.

ததசந்ததொறும்

ொனஷ தவறு என் தற்கு ஏற்

ஒவ்பவொரு ஊரிலும், ஒவ்பவொரு கிரொமத்திலும் ஒவ்பவொருவிதமொய்க்பகொண்டொடப் டும்
இந்தப்

ண்டினகயும் ஒரு ததசியப்

ண்டினகதய. அனைவருக்கும் ப ொங்கல் வொழ்த்னதத்

பதரிவித்துக்பகொண்டு கீ தை அக்கொர அடிசில் பசய்முனறனயத் தருகிதறன்.
அக்கொர அடிசிலுக்குப்

ொல் நினறய தவண்டும். ஆண்டொள் பசய்தொப்த ொல் நூறு தடொ

இல்னலைொலும் ஒரு லிட்டரொவது தவண்டும். நல்ல
ொகு அனர கிதலொ, பநய் கொல் கிதலொ.

ச்னச அரிசி கொல்கிதலொ, பவல்லம்

ொசிப் ருப்பு ஒரு கிண்ணம். நீ தர தவண்டொம்.

ொலிதலதய தவகதவண்டும். ஆகதவ முடிந்தவனரக்கும் ஒரு லிட்டருக்குக் குனறயொமல்
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ொல் எடுத்துக்பகொள்ளவும். குங்குமப் பூ, ஏலக்கொய்,

ச்னசக்கற்பூரம் ஒரு சிட்டினக அளவு

மட்டுதம. முந்திரிப் ருப்பு, திரொனே எல்லொம் ததனவப் ட்டொல். சொதொரணமொய் இதற்குப்
த ொடுவது இல்னல. ஆைொல் நொன் த ொடுதவன்.
ொசிப் ருப்ன யும்,

ச்னச

வறுத்துக்பகொள்ளவும்.

அரிசினயயும்

பவறும்

நன்கு

வொணலியில்

கனளந்து

பகொள்ளவும். பவண்கலப் ொனைனய அடுப் ில் னவத்துப்
ஊற்றவும். ததனவயொை

ொலில்

தைித்தைியொக

சுத்தம்

பசய்து

ொனலக் பகொஞ்சமொக முதலில்

ொதி அளவு ஊற்றலொம்.

ொல் பகொதிக்க ஆரம் ித்ததும்

ொசிப் ருப்ன க் கனளந்து சுத்தம் பசய்து அதில் த ொடவும். சிறிது தநரத்துக்கு ஒருமுனற
கிளறவும்.

ொல்

அடியில்

ிடிக்கொமல்

ொர்த்துக்பகொள்ளவும்.

இனத

நொன்

ஸ்டிக்

ொத்திரத்திதலொ அல்லது குக்கரிதலொ பசய்தொல் அவ்வளவு சுனவ வரொது.

ருப்பு

பவந்ததும் அரிசினயக் கனளந்து அததொடு தசர்த்துப் த ொடவும்.
ொனலக்பகொஞ்சம் பகொஞ்சமொய்ச் தசர்க்கவும்.

மிச்சம் இருக்கும்

அரிசி நன்கு பவந்து குனையும்

தம்

வரதவண்டும். அப்த ொது பவல்லத்னதத் தூளொக்கிச் சுத்தம் பசய்து தசர்க்க்கவும். பவல்ல
வொசனை

த ொக

வரும்வனரயில்
தவண்டும்.

நன்கு

பகொதிக்கதவண்டும்.

பநய்னயக்

நன்கு

கலந்து

பகொஞ்சம்
ொயசம்

பவல்லம்,

பகொஞ்சமொய்ச்

த ொலவும்

ொல்
தசர்த்து

இல்லொமல்

உருட்டும் டியும் இல்லொமல் னகயொல் எடுத்துச்சொப் ிடும்
தவண்டும்.

ின்ைர் ஏலப்ப ொடி தசர்த்துப்

இரண்டும்

தசர்ந்து

விடொமல்

பரொம் க்

கிளற

பகட்டியொக

தம் வரும் வனர கிளற

ொலில் கனரத்த குங்குமப் பூவும் தசர்த்துப்

ச்னசக்கற்பூரமும் தசர்க்கவும். ததனவப் ட்டொல் பநய்யில் முந்திரிப் ருப்பு, திரொனே
வறுத்துச் தசர்க்கவும். அது இல்லொமதலதய நன்றொக இருக்கும்.

குக்கரில் னவப் வர்கள்
னவத்துக்பகொண்டு
த ொட்டு நீ ர் அல்லது
கலனவனயப்

ொதிப் ொனல விட்டுக் குக்கரில் அரிசி,

ின்ைர் பவளிதய எடுத்து அடிகைமொை

ருப்ன க் குனைய

ொத்திரத்தில் பவல்லத்னதப்

ொல் விட்டுக் கனரத்துக் பகொதிக்னகயில் குக்கரில் இருந்து எடுத்த

த ொட்டு

மிச்சம்

ொனலயும்

அடிப் ிடிக்கொமல் நன்கு கிளற தவண்டும்.

விட்டுக்

கிளறதவண்டும்.

ின்ைர் நன்கு தசர்ந்து தளதளபவன்று

பகொதிக்க ஆரம் ித்ததும், பவல்ல வொசனை த ொய்விட்டதொ என்று
அனணக்கவும். ஏலக்கொய், குங்குமப்பூ,

ொர்த்துவிட்டு அடுப்ன

ச்னசக்கற்பூரம் தசர்க்கவும்.

Back to index ^
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ப ொங்கல் பகொண்டொட்டங்களில் சுற்றுச் சூழல் கொப்க ொம்
தில்தலநொயகம்

சுற்றுச்சூைல்: ஒரு 'மொசு மற்றும் கைிவு இல்லொத' ப ொங்கலுக்கு த ொங்கி

எம்

க்பகட் சவொனல

அறிமுகப் டுத்துகிறது.
'தி த ொகி

க்பகட் தசலஞ்சின்'

ல இடங்களில் வொளிகள் னவக்கப் டும், அங்கு குடிமக்கள்

தங்கள் வட்டுக்
ீ
கைிவுகனள பட ொசிட் பசய்து அதற்கு
மதுனரயில் உள்ள த ொகி

திலொக துணிப் ன கள் ப றலொம்.

க்பகட் சவொல்.

இந்த ஆண்டின் பதொடக்கத்தில் தமிைக மக்கள் பகொண்டொடும் முதல்
ஒன்று

ப ொங்கல்.

இது

ஆண்டு

அறுவனடக்கு

நன்றி

ண்டினககளில்

பசலுத்தும்

விைொவொக

பகொண்டொடப் டும் நொன்கு நொள் அறுவனட விைொ. சுவொரஸ்யமொக, 'த ொகி' என்று
அனைக்கப் டும் முதல் நொளில், மக்கள் தங்கள் வடுகனள
ீ
சுத்தம் பசய்து, ததனவயற்ற
ப ொருட்கனள
ப ொருட்கள்

நிரொகரிக்கின்றைர்.
ொரம் ரியமொக

மொட்டு

விவசொயக்

கைிவுகளுடன்,

சொணம் தகக்குகள்

அப்புறப் டுத்தப் ட்ட

மற்றும் மரங்களொல்

ஆை

பநருப்புக்குள் எறியப் டுகின்றை. ஒவ்பவொரு ஆண்டும் டன் கைிவுகள் எரிக்கப் டுவதொல்
கொற்று மொசு ொடு அதிகரிக்கும். இந்த சிக்கனலச் சமொளிக்க, எம்.எம்.சி ஒரு தைித்துவமொை
'தி த ொகி

க்பகட் தசலஞ்ச்' பகொண்டு வந்துள்ளது, அங்கு மக்கள் தங்கள் வட்டுக்
ீ

கைிவுகனள எரிப் தற்கு

திலொக அவற்னற பட ொசிட் பசய்யலொம்.

ிளொஸ்டிக் தனட. ஒரு சூைல் நட்பு குறிப் ில், குடிமக்கள் துணி ன களுடன்

ிளொஸ்டிக்

ரிமொறிக்பகொள்கிறொர்கள்
குச்சிகள்,

ிளொஸ்டிக்

மற்றும்

மின்ைணு

கைிவுகனளயும் எரிக்க தவண்டொம்.

கைிவுகள்

உள்ளிட்ட

எந்த

வனகயொை

நகரம் முழுவதும் வொளிகனள னவக்கும், அங்கு

குடிமக்கள் தங்கள் கைிவுகனள வொளியில் னவப் ொர்கள், அதற்கு

திலொக ஒரு துணி ன

கினடக்கும். தசகரிக்கப் ட்ட கைிவுகனள விஞ்ஞொை ரீதியொக சுத்திகரிக்க கைிவுகனள
னகயொளும் நகரத்னதச் தசர்ந்த தன்ைொர்வ பதொண்டு நிறுவைமொை குப்ன கொரனுடன்
நகரொட்சி நிறுவைம் ஒத்துனைக்கும் சுற்றுச்சூைலுக்கும்.
ப ொங்கலின் சுற்றுச்சூைலுக்கு மற்றும் சுற்றுச்சூைலுக்கு தீங்கு வினளவிக்கொத வனகயில்
அனதக் பகொண்டொட தவண்டியது
ப ொங்கல்

என் து

தமிழ்நொட்டின்

பகொண்டொடப் டுகிறது

மற்றும்

ிரதொை

ப ரும்

மத

திருவிைொவொகும்,

இது

முக்கியத்துவத்னதக்

உற்சொகத்துடன்
பகொண்டுள்ளது.

இருப் ினும், கைிவுகனள எரிப் தொல் இது சுற்றுச்சூைலுக்கு உகந்ததல்ல. நூற்றொண்டு
ைனமயொை

ைக்கவைக்கங்கனளயும் மரபுகனளயும்

ின் ற்றுவனதத் தடுக்க மொற்று

வைினயக் பகொண்டு வந்துள்தளொம். மக்கள் தங்கள் கைிவுகனள விட்டுவிட்டொல், வொளி
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தன்ைொர்வ பதொண்டு நிறுவைத்தொல் எடுக்கப் டும். இந்த வைியில் டன் கைிவுகள்
நிலப் குதிக்குச் பசல்வனதயும் தடுப்த ொம்.
ஜைவரி 11 முதல் 22 வனர வொளி சவொல் தமற்பகொள்ளப் டும்.

ஸ் ஸ்டொண்டுகள்,

கொர்ப் தரஷன் அலுவலகம், ப ொது பூங்கொக்கள் மற்றும் அரசு

ள்ளிகள் உள்ளிட்ட

நியமிக்கப் ட்ட

குதிகளில் வொளிகள் னவக்கப் டும்.

புனக இல்லொத ப ொங்கனலக் பகொண்டொடும் உன்ைத பசயலுக்கு மக்களுக்கு ஊக்கமொக,
குடினமக் கைகம் குடிமக்களுக்கு துணிப் ன கனள இலவசமொக வைங்கும். உண்னமயில்,
கடந்த ஆண்டு எம்.எம்.சி வொளி சவொலின் கீ ழ் மக்களுக்கு நீ ல மற்றும்
பதொட்டிகனள வைங்கியிருந்தது. கைிவுகனள

ச்னச நிற

ிரிக்க மக்கனள ஊக்குவிப் தத இதன்

தயொசனை.
(கைிவுப்

ிரிப்பு

ற்றி மக்களுக்குத் பதரிவித்தல் மற்றும் புனக இல்லொத திருவிைொனவக்

பகொண்டொடுவது)
சூைல் நட்பு (eco friendly) அலங்கொர தயொசனைகள்.:
இனலகள்

மற்றும்

மலர்

இதழ்கனளப்

யன் டுத்தி

முயற்சிக்கவும்: உங்கள் தகொலத்தில் வண்ணங்கனளப்
வண்ணமயமொை இனலகள், மலர் இதழ்கள் மற்றும்
கூறுகனளப்

இயற்னகயொை

ரங்தகொலினய

யன் டுத்துவதற்குப்

திலொக,

ருப்பு வனககள் த ொன்ற இயற்னக

யன் டுத்தி அைகொை வடிவங்கனள உருவொக்கவும். மலர் கம் ளம் ஒரு

புதிய அதிர்னவக் பகொடுக்கும் மற்றும் உங்கள் மைநினலனய உடைடியொக உயர்த்தும்.
முடிந்ததும், அவற்னற ததொட்டக்கனல தநொக்கங்களுக்கொக

உரம்

யன் டுத்தலொம்,

இதைொல் பூஜ்ஜிய விரயத்னத உறுதி பசய்யலொம்.
குடும் ம் மற்றும் விருந்திைர்களுக்கு
உணனவ

ண்டினக சிறப்புகனள வைங்க வொனை இனலகள்:

ரிமொற சிறந்த சூைல் நட்பு வைிகளில் இதுவும் ஒன்றொகும், இது உணவுக்கு

நுட் மொை மற்றும் இைினமயொை சுனவனய அளிக்கிறது.
உங்கள் வட்டு
ீ
இடங்கனள அலங்கரிக்க கொகித குயிலிங்னக ஆரொயுங்கள்: கொகித குயிலிங்
உங்கள் வட்டு
ீ
அலங்கொரத்திற்கு அருனமயொை பதொடுதனல தசர்க்கிறது. உங்கள் வட்னட
ீ
அலங்கரிக்க கொகித குயிலிங்னகப்

யன் டுத்தி ஏரொளமொை அலங்கொர தயொசனைகள்

உள்ளை.
மறுசுைற்சி பசய்யக்கூடிய ப ொருட்களிலிருந்து DIY விளக்குகள்:
மற்றும்

எண்பணய்

விளக்குகள்

தவிர,

அட்னடப்ப ட்டிகள், சீபஷல் விளக்குகள்,
தயொரிக்கக்கூடிய

சில

DIY

ிளொஸ்டிக்

ொரம் ரிய டயொக்கள்

ொட்டில்கள்,

முட்னட

னைய சொஸ் / ஜொம் ஜொடிகளில் இருந்து

டயொக்களுக்கு

நீ ங்கள்

பசல்லலொம்.

இது

உங்கள்

அலங்கொரத்திற்கு தைித்துவத்னத தசர்க்கும், தமலும் உங்கனளச் சுற்றியுள்ள உலனகக்
கொப் ொற்றும் திருப்தினயயும் தரும்.
ீங்கொன்,

படரதகொட்டொ

மற்றும்

ொரம் ரிய

ததர்வுபசய்க !
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திரு எம் தில்னலநொயகம்
இவர் அதசொக் தலலண்ட் – ஆரொய்ச்சி மற்றும் அ ிவிருத்திப்

ிரிவில்

தவனல பசய்தவர். என் ( பகௌதமன் ) குழுவிலும் தவனல பசய்தவர்.

ல குழுக்களில்
ல கடிைமொை

தவனலகனள இவனர நம் ி ஒப் னடத்து அவற்னற இவர் பசய்து முடித்த திறனை
அதிகொரிகள் தைிப் ட்ட முனறயில்

ொரொட்டியது உண்டு.

இவனர ‘தகவல் தில்னல’ என்று நண் ர்கள் வட்டத்தில்
உண்டு. நண் ர்களின்

ல

ிறந்தநொள், திருமணநொள் என்று

தகவல்களும், கனதகளும் த ொன்று

எல்தலொரும் அனைப் து

ல தகவல்கனளயும், ஆன்மீ க

ல தகவல்கனள தன்ைகத்தத பகொண்டவர்.

பசன்னையிலிருந்து திருப் திக்கு இதுவனர நூற்றுக்கு தமற் ட்ட முனறகள் நனட
யணம் பசய்துள்ளொர். இவருனடய

ொதயொத்தினர

ற்றிய த ட்டி, இந்த மலரில், தவறு

க்கங்களில் கொணவும்.
தொம் ரம்

–

வல்லக்தகொட்னட

என்று நனட

யணங்கள்

நனட

யணங்களும்,

திருவண்ணொமனல

ல பசய்துள்ள சொதனையொளர்.

Back to index ^
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மருதொணிச் சித்திரம். - சிறுகதத :: துதர பசல்வரொஜூ
" யக்கொ!... அவ எம்ப ொண்ணு..க்கொ... த ரு அஞ்சனல!.. " என்றொர்

ைைி ப ருனமயுடன்...

" அங்தக நிக்கிறது யொரு?... தவலி ஓரமொ!.." - என்று ப ரியம்மொ தகட்ட தகள்விக்குப்
தொன்

தில்

ைைி பசொன்ை வொர்த்னதகள்...

ப ரியம்மொ இந்த வட்டுக்கு
ீ
வர்றது இது தொன் முதல் தடனவ.. இந்த வடு
ீ வொங்கி ஆச்சு
அதுவும்

த்து வருசம்...

அந்த ஊர்ல பரண்டு வருசம்.. இந்த ஊர்ல மூணு வருசம்.. ன்னு கொலம் எல்லொம்
த ொைதுக்கு அப்புறம் யொதரொ பசொன்ைனதக் தகட்டு - இந்தக் கிரொமத்துக்கு வந்து இந்த
வட்னடப்
ீ

ொர்த்ததுதம

ிடித்து விட்டது..

அஞ்சு ஏக்கர் பதன்ைந்ததொப்பு.. அது நடுவொல பதற்கு

ொர்த்த வடு..
ீ
அந்தப்

மூனலயில நல்ல தண்ணிக் தகணி.. கூடதவ சின்ைதொ
எல்லொருக்கும்

பரொம்

சந்ததொஷம்.

உடதை

க்கமொ வருண

ம்பு பசட்...

பமடிக்கல்

கொதலஜ்

தரொட்ல

பரண்டு மனைக் கட்னடயும் வித்துட்டு அப் டி இப் டி இன்னுங் பகொஞ்சம்

இருந்த

ணத்னதப்

புரட்டி வட்னடக்
ீ
கிரயம் பசஞ்சது..
இந்த வட்னட
ீ
வொங்கிைது -

த்து வருசத்துக்கு முன்ைொலங்கிறதொல பவண்பணனய

பவட்டுற மொதிரி அவ்வளவு சீக்கிரம் தவனல முடிஞ்சது...
இப்த ொ...ன்னு பவச்சுக்தகொங்க வட்டு
ீ
தவலி ஓரத்தில கூட பநருங்க முடியொது...
ப ரியம்மொ தகட்டொர்கள்..
" அது ஏன்

ைைி.. உம் ப ொண்ணு அங்தகதய நிக்கிறொ... உள்தள வர தவண்டியது தொதை!...

இங்தக வொம்மொ அஞ்சனல!..." - என்று அனைத்தொர்கள்...
எளினமயிலும்

பசம்னம..

என் து

இதுதொன்

என்று

அஞ்சனலனயப்

யொருக்கும் புரியும்... புன்ைனகயும் பவட்கமும் முகபமல்லொம்

ொர்த்ததுதம

ரவிக் கிடக்க பமல்ல

நடந்து வந்தொள் - அஞ்சனல...
" வொம்மொ.. வொ!. ஏன் அங்தகதய நிற்கிதற!.. "
ப ரியம்மொனவப்

ொர்ப் தும் அந்தப்

க்கம் தகப் னைப்

ொர்ப் துமொகத் தடுமொறிைொள்

அந்தப் ப ண்...
" யக்கொ... நொந்தொன் பசொல்லியிருக்தகன்... பவளக்கு பவக்கிற தநரத்தில வட்னட
ீ
விட்டுட்டு
அங்கிட்டு இங்கிட்டு ப ொட்டப் புள்ள வரப் டொது.. ன்னு.. "
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" அதொன்.. நீ பசொன்ைனத எப் டிச் பசொல்றது..ந்னு தயொசிச்சுக்கிட்டு நிக்கிறொளொ!.. அப் ொ
பசொல்றது நல்லதுக்குத் தொன்... இருந்தொலும் நம்ம வட்டுக்கு
ீ
வர்றதுக்கு என்ை

யம்?...

அப்புறம்... இப் டி வட்டுக்குள்தளதய
ீ
அனடஞ்சி கிடந்தொ னதரியம் வர்றது எப் டி?...
ப ொம் னளப் புள்னளக்கு னதரியம் தொதை முக்கியம்!... " விஸ்தொரமொகப் த சியவர்
அருகில் வந்து நின்ற அஞ்சனலனய ஆதரவொக அனணத்துக் பகொண்டொர்...
" என்ைம்மொ
"

டிக்கிதற?... "

த்தொம்..ப்பு!... "

" நல்லொப்

டி... னடப் அடிக்க கத்துக்க... எைக்குத் பதரிஞ்சவங்க கிட்ட பசொல்லி தவல

வொங்கித் தர்தறன்... "
" அதுக்பகல்லொம்

ணப் புைக்கம் இருக்கணுதம அக்கொ!.. " -

ைைியிடமிருந்து விரக்தியின்

பவளிப் ொடொக தகள்வி...
"

அபதல்லொம்

தவணொம்

ைைி...

சர்க்கொர்

எவ்வளதவொ

அபதல்லொம் ஒைக்குத் பதரியொதொ!.. நீ எதுக்கும் கவனலப்
த ொதும்!.. " - என்ற ப ரியம்மொ அஞ்சனலனயப்

நல்லது

பசய்றொங்கதள...

டொதத!... புள்ளய

டிக்க வச்சொ

ொர்த்து,

" நீ என்ைம்மொ பசொல்தற!.. " - என்றொர்கள்..
தனலனயக் குைிந்த டி புன்ைனகத்த அஞ்சனல - " அப் ொ என்ை பசொல்றொங்கதளொ
அதொன்!.. " - என்றொள்..
"

ைைி பசொல்றதுக்கு

என்ை அர்த்தம்... ன்ைொ - அவுங்களுக்கு ஏன் சிரமத்னதக்

பகொடுப் ொதைன்... நடக்குறது நடக்கட்டும்... ங்கறது தொன்... என்ை
தில் பசொல்வதில்

ைைி.. சரி தொதை!... "

ைைிக்குத் தடுமொற்றம்...

அதற்குள் வட்டுப்
ீ
ப ண்கள் எல்லொரும் கூடி விட , த ச்சும் சிரிப்புமொக கலகலத்தது அந்த
இடம். வட்டினுள்ளிருந்து
ீ
வந்த ரொதிகொ, " கொஃ ி குடிக்கிறியொ அஞ்சனல!.. " என்றொள்..
"

தவணொங்..க்கொ!..

"

-

அஞ்சனல

பசொல்வதற்குள்

வொர்த்னதகள்

ளிச்சிட்டை

ப ரியம்மொவிடம் இருந்து...
" சொப் ிடுறது எனதயும் தவணொம்... ன்னு பசொல்லக் கூடொது!.. " - என்ற டி திரும் ியவர்,
" அஞ்சனல நம்ம வட்டுப்
ீ
ப ொண்ணு.. அவளக் தகக்கணுமொ?.. கொஃ ி எடுத்துட்டு வொ
ரொதிகொ!...

ைைி உைக்கு?... " - என்று புருவங்கனள உயர்த்திைொர்...

" யக்கொ.. நொன் குடிச்சிட்தடன்... கள்ளிச் பசொட்டு மொதிரி கொப் ி... பரொம்

தஜொர்!..

கும்தமொணம் யொனையடி கொப் ிய எல்லொம் தூக்கி அடிச்சிடும் நம்ம ஊட்டுக் கொப் ி!.. "
கொஃ ியின் மகத்துவத்னதப்

ைைி த சவும் எல்லொரும் சிரித்தொர்கள்...
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த்து வருசமொ இந்த வட்தடொட
ீ
நம் ிக்னகக்கு உரிய

ணியொளர்

ைைி.. வடக்குத்

பதருவில் சொதொரண ஓட்டு வடு..
ீ
இருந்தொலும் அந்த வட்டில்
ீ
இருந்த தநரத்னத விட இங்தக
-

னைய கிளொர்க் ஐயொ வட்டில்
ீ
கைித்த தநரம் தொன் அதிகம்...

மொடு கன்னு

ொர்த்துக்கிட்டு பரண்டு தவனளயும்

ொல் கறக்கணும்... புண்ணொக்கு

ருத்திக்

பகொட்னட .. ன்னு வொங்குறதுக்கு வொரச் சந்னதக்கு வண்டி கட்டணும்.. எல்லொத்துக்கும்
தமல ததொப்பு..ல இளநி, ததங்கொ, மட்னட,

ொனள, கீ த்து.. ன்னு எல்லொத்னதயும் கொ ந்து

ண்ணிக்கணும்.
வருசத்துக்கு

ன்ைிரண்டு மூட்னட பநல்லும் மூவொயிரம் ரூ ொய்

ணமும்...

ததொப்புல வருசத்துக்கு நொலு பவட்டு ததங்கொய்... ஒவ்பவொரு பவட்டுக்கும் அம் து ததங்கொ
ைைிக்கு.. மரத்துல இருந்து

ழுத்து விழுற மட்னடயும்

ைைிக்குத் தொன்... இதுத ொக

ப ொங்கல் தீவொளிக்கு தவட்டி துண்டு..
இப் டி சம் ளம் த சிக்கிட்டொலும் அதுக்கு கணக்கு வைக்கு.. ன்னு எதுவும் கினடயொது...
' மூனு தவனளயும் வயிறொர சொப் ொடு த ொட்டு கொப் ி பகொடுக்குற மகரொசன் வட்டுல
ீ
சம் ள
கணக்கு

ொர்த்தொ சொமி கண்னணக் குத்திடும்...' ங்கிறது

ைைிதயொட கட்சி..

எந்தக் குனறயும் இல்லொம இத்தனை வருசம் ஓடிடுச்சு...
" ததொப்புக்குள்தளதய வடு
ீ கட்டித் தொதறொம்.. இங்தகதய வந்துதடன்...

ைைி!.. " - என்று

அனைத்தொர்கள் ஒருமுனற..
" பசல்லம் இருந்த வடுங்க
ீ
அது... விட்டுட்டு வர்றதுக்கு மைசு இல்ல!.. " - கலங்கிய
கண்களுடன்

ைைியின் பநஞ்சம் துடிக்கும்..

த்து வருசத்துக்கு முன்ைொல் சீட்டு, குடி, கூத்து இனவ தொன்
ைைினய மீ ட் தற்கொகதவ மகள்

ிறந்தொள்..

புது உறவின் பூ முகத்துப் புன்ைனக ஏததொ தநொய் வொய்ப் ட்டு

ைைியின் அனடயொளங்கள்..

ைைினய புது மைிதைொக உரு மொற்றிய தவனளயில்

டுக்னகயில் விழுந்து த ொய்ச் தசர்ந்தொள்

ைைியின் மனைவி..

ஆதரவு கொட்ட யொரும் முன் வரொத நினலயில் அன்புக் கரம் நீ ட்டியது - அந்த ஊருக்கு
புதிதொய் வந்திருந்த இந்தக் குடும் ம் தொன்...
அதிலிருந்து

ைைிக்கு தகொயில் குளம் எல்லொம் இவர்களது வடும்
ீ
பதன்ைந் ததொப்பும்தொன்

என்றொைது...
இந்த நொலு வருசமொ

ைைி னகச் சம் ளம் வொங்கொததொல அது ப ரிய பரொக்கமொ அவங்க

வட்லதய
ீ
தசர்ந்திருக்குது - அஞ்சனல கல்யொணத்துக்கு... ன்னு...
' எைக்கு எல்லொமும் நீ ங்கதள!... ' ன்னு பசொல்லொமல் பசொல்லி விட்டொர்
இதுதொன் இந்தக் குடும் த்துக்கும்

ைைிக்குமொை நல்லுறவு..
66

ைைி..

மின்நிலொ ப ொங்கல் மலர் 2021
பரண்டு மூனு நொள் கைிச்சு கூனட பநனறய மருதொணி இனலதயொட வந்தொ அஞ்சனல...
எல்லொருக்கும் சந்ததொஷம்…
பகொப்பும்

குனலயுமொ

இருந்த

மருதொணினய

சுத்தமொ

ஆய்ந்பதடுத்த

ப ரியம்மொ

பசொன்ைொர்கள்..
" மருதொணிய நொன் அனறச்சுடதறன்..

சங்க எல்லொரும் சீக்கிரமொ சொப் ிட்டுட்டு வொங்க!... "

குறுக்கிட்ட அஞ்சனல - " நொன் அனறச்சுத் தர்தறம்மொ!.. " - என்றொள்..
பமல்லச்

சிரித்த

ப ரியம்மொ,

"

இல்லடொ

பசல்லம்...

மருதொணி

அனறக்கிறப்த ொ

னகபயல்லொம் சிவப் ொயிடும்.. அதுக்கு தமல மருதொணி னவச்சொ எடுப் ொ இருக்கொது!.. " என்ற டி அஞ்சனலயின் கன்ைத்னத வருடிைொர்கள்.

பதன்மனலயின் சந்தைதம
ததன்வைியும் பசண் கதம
ப ொன்ைி நதிப் பூங்கொற்தற
வந்திடம்மொ பூ முடிக்க..

ப ொன்ைிறத்துப் பூவரும்த
நன்ைிலத்து பசங்கரும்த
தங்கநிறத் தொமனரதய

வந்திடம்மொ னம எழுத..
முத்து முத்துப் புன்ைனகதய
முத்தமிைின் இன்சுனவதய
பநத்திச் சுட்டி சூடிடதவ
வந்திடம்மொ வொன்மதிதய...
மல்லினகயும் பூத்திருக்க
மங்கலங்கள் கொத்திருக்க
மஞ்சள் முக நித்திலதம
மருதொணிச் சித்திரதம..
பமலிதொகப்

ொடிய டி

ிள்னளகளுக்கும் தைது தங்னகக்கும் மருதொணி னவத்து விட்ட

ப ரியம்மொ கனடசியொக தைக்கும் னவத்துக் பகொண்டொர்கள்...
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னக விரல் சிவப்ன க் கொட்டுவதற்கொக ப ொழுது விடிவதற்கு முன் ஓடி வந்த அஞ்சனல
உறக்கத்தில் இருந்த

ிள்னளகனள எழுப் ி விட்டொள்...

கண் விைித்து னககனளக் கண்ட

ிள்னளகளின் முகம் கீ ழ் வொைச் சிவப் ொகியது..

ிள்னளகளின் புன்ைனகனயக் கண்டு ப ரியவர்களுக்குப் பூரிப்பு...
இன்னும் சில நொட்கள் தொன்.. ப ரியம்மொ ஊருக்குச் பசன்று விடுவொர்கள்.
***
அன்று ஞொயிற்றுக் கிைனம..
மதியப் ப ொழுதுக்கு தமல் ஈரமொை சொக்குச் சுருளுடன் வந்தொள் அஞ்சனல..
மகனள இந்த தநரத்தில் கண்ட

ைைி, " என்ைம்மொ இது!.. " - என்றொர்...

ஒன்றும் த சொமல் புன்ைனகத்த அஞ்சனல சொக்னக விரித்துப் த ொட்டொள்.. பவளிர் மஞ்சள்
மடல்களுடன் தொைம்பூக்கள்...
" தொைங்கொட்டுக்குள்தள த ொய்

றிச்சது யொரும்மொ?.. " 68
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திலொக -
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" கொர்தமகம் அத்தொன்!.. " - என்றொள் அஞ்சனல..
திண்னணயும் முன் வொசலும் தொைம்பூக்களின் நறுமணத்தொல் நினறந்தை...
ிள்னளகளுக்கு சந்ததொஷம் தொங்க முடியவில்னல..
அவ்வளவு தொன்..
பகொல்னலயில்

பூத்திருந்த

தநரத்தில் ஊசியும்

மல்லினகப்

பூக்கள்

கூடத்தில்

குவிந்தை..

பகொஞ்ச

ட்டு நூலும் ரிப் ன் நொடொக்களும் குஞ்சங்களும் வந்து தசர்ந்தை..

இபதல்லொம் சின்ைவளுக்கு சடங்கு சுத்துைப்த ொ வர்றவங்களுக்குக் பகொடுக்கிறதுக்கொக
வொங்குைது...
தொைம் மடல்கனளப்
ஜனட

ிரித்து ஓரத்து முட்கனள நறுக்கி விட்டு

ிள்னளகள் அனைவருக்கும்

ின்ை ஆரம் ித்தொர் ப ரியம்மொ..

முதலில் அமர்த்தப் ட்டவள் அஞ்சனல.. சூரியப்
மல்லினக பமொட்டுகள்
குஞ்சத்துடன் ஜனடனயப்

ிரன

மொதிரி ஜனடப்

ில்னலயுடன்

ட்டு நூல் ஜரினக இனைகனளயும் தசர்த்துத் னதத்து முத்துக்
ின்ைி முடித்ததும் ததவனதகள் நடமொடும் திருமொளினக ஆைது

வடு..
ீ
வட்டுப்
ீ

ிள்னளகள் மூவருடன்

நிற்க னவத்து ஆரத்தி எடுத்து திருஷ்டி கைித்து

பநற்றியில் ப ொட்டு னவத்த ப ரியம்மொ முகத்னதத் துனடத்த டி முற்றத்துத் தூணில்
சொய்ந்த த ொது அருகில் வந்த அஞ்சனல,
" உங்க ததொள்..ல சொஞ்சுக்கவொ அம்மொ!.. " என்றொள்...
" ததொள்..ல யொ?.. எம் மடியிலதய சொஞ்சுக்கடி பசல்லம்!.. " - என்றத ொது தொயில்லொத அந்தப்
ிள்னளயின் கண்களில் ஆைந்தக் கண்ண ீர் வைிந்தது..
வொைவர்கள் கூடி நின்று சந்ததொஷப் பூக்கனள வொரியினறத்துக் பகொண்டிருந்தைர்...
ஃஃஃ

Back to index ^
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ீட்ரூட் பதொக்கு :: சு ஸ்ரீ ஸ்ரீரொம்
ததனவயொை ப ொருட்கள் : -

ீ ட்ரூட் --- ஒன்று (1)

மீ டியம் னசஸ்
புளி

---

பநல்லிக்கொய் அளவு

குண்டு வர மிளகொய்

---

10 நம் ர்

மஞ்சள் ப ொடி ---

ஒரு சிட்டினக

ப ருங்கொயம் ---

ஒரு சிறிய கட்டி

கடபலண்பணய் --- ஒரு குைி கரண்டி
கல் உப்பு ---

ததனவயொை அளவு

தொளிக்க :-- (1) கடுகு --(2) உளுத்தம்

ஒரு டீஸ்பூன்

ருப்பு --- ஒரு

(3) கறிதவப் ில்னல ---

டீஸ்பூன்

த்து இனலகள்

பசய்முனற :
ீட்ருட்னட

(1) முதலில்

அலம் ி

விட்டு

ததொல்சீவிக்பகொள்ளவும்.

ின்ைர்,

நன்றொக

துருவிக்பகொள்ளவும்.
(2)

அடுப் ில்

வொணலினய

ஏற்றி,

ஒரு

ப ருங்கொயத்னத ப ொரித்துக் பகொள்ளவும்.

சிறிய

ஸ்பூன்

எண்பணய்

விட்டு,

ின்ைர், புளினய ஒரு அனர பசகண்டு

வதக்கி எடுத்துக் பகொள்ளவும்..அனத அடுத்து வரமிளகொய் வதக்கவும். கனடசியில்
ீட்ருட்னட

ச்னச வொசனை

த ொக கல் உப்பு தசர்த்து வதக்கவும்..

(3) நன்கு ஆறியவுடன், மிக்ஸியில் னநசொக மூன்னறயும், அனரக்கவும்.ததனவ என்றொல்
கொல் டம்ளர் ஜலம் தசர்த்துக்பகொள்ளலொம்.
(4) மறு டியும் ஒரு வொணலியில் எண்பணய் விட்டு, சூடொைதும், கடுகு, உ.

ருப்பு,

கறிதவப் ில்னல

நன்கு

வதக்கவும்.

த ொட்டு

அதனுடன்

னவக்கவும்..எல்லொம்

ீட்ரூட்

தொளித்தவுடன்,
மஞ்சள்ப ொடி

ஒருதசர

அனரத்தனதயும்

தசர்க்கவும்.

கலந்து,

கனடசியில்

த ொட்டு

அடுப்ன

எண்பணய்

ிரிந்து

வரும்..

ீட்ருட்னட துருவிதொன் வதக்கணும்..நம்ம பசளகரியத்த்திற்கு க்யூப் ொக கட்

ண்ணி

இப்ப ொழுது அட்டகொசமொை உப்பு, புளிப்பு, தித்திப்பு கொரத்துடன் கூடிய
பரடி..
(1)

சிம்மில்

வதக்கிைொல்
கொம்ப்ரனமஸ்

ீ ட்ரூட் பதொக்கு

குறிப்பு : -

ச்னச

வொசனை

த ொகதவ

த ொகொது.

(ப ொதுவொக

சனமயலில்

ண்ணக்கூடொது.. அப் டிச்பசய்தொல் தடஸ்ட் மொறிவிடும்..)

(2) வர மிளகொய்க்குப்

தில்,

சக்தி மசொலொ வர மிளகொய்ப் ப ொடி

தசர்க்கலொம். நல்ல

கொரமொகவும்,கலரும் பகொடுக்கும்..எைதவ என் சொய்ஸ் சக்திவரமிளகொய் ப ொடி..
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(3) இந்த பதொக்கு, ஒருவொரம் வனர ப்ரிஜ்ஜில் னவக்கலொம். பமம் ருக்கு ஏற்
ீட்ரூட் தசர்க்கலொம்..

(4)

சப் ொத்தி,பூரி,இட்லி,ததொனசக்கு

விட்டு

பதொட்டுக்பகொள்ளலொம்.

சொத்தில்

இரண்டு

நல்பலண்ண்ய்

ினசந்தும் சொப் ிடலொம்.

= = = = =

சு ஸ்ரீ ஸ்ரீரொம் - குறிப்பு :
இயக்குைர் சு ஸ்ரீஸ்ரீரொம் அவர்கள் சுமொர் 10 வருடம்

ஹ்னரைில் வசித்து வந்த இவர்,

2010 இல் து ொயில் குடிதயறிைொர். இவருக்கு சிறுவயதில் இருந்தத எழுத்தில் ஆர்வம்
உண்டு. இவர்

ள்ளிக்கொலத்தில் இருந்தத நினறய எழுதிக்பகொண்டு இருக்கின்றொர்.

71

மின்நிலொ ப ொங்கல் மலர் 2021
இதற்கு

முக்கிய

கொரணம்

அவரது

தந்னதயின்

ஊக்குவிப்பு.

தொத்தொவும், சூரிய நொரொயண சொஸ்த்ரி என்கின்ற

இவரது

பகொள்ளுத்

ரிதிமொற் கனலஞர் அவர்களும்

உறவிைர்கள் என் து குறிப் ிடத்தக்கது.
திைமலர், திைத்தந்தி, குமுதம், ஸ்தநகிதி த ொன்ற இதழ்களில் இவருனடய கவினத,
கட்டுனர, த ட்டி இடம்ப ற்றுள்ளை.
இனதத் தவிர இனணயத்தில் நினறய இதழ்களில் எழுதியிருக்கிறொர், இன்னும் எழுதிக்
பகொண்டு இருக்கின்றொர்.
2017ம்

ஆண்டு

து ொயில்,

தனலனமயில்

திரு.

க்தரசி

தமொஹன்

மற்றும்

திரு.

மொது

ொலொஜி

நனடப ற்ற குறுநொடகப் த ொட்டியில் , சிறந்த தினரக்கனத, வசைம்

எழுதியதற்கொக

திரு.க்தரசி தமொஹன் அவர்களின் திருக்கரங்களொல் முதல்

ரினச

ப ற்றொர்.
அடுத்து

2018

குறுநொடகப்

வருடம்

து ொயில்,

த ொட்டியிலும்

திரு.

கலந்துக்பகொண்டு

இயக்கியும் இருந்தொர். அந்த நொடகம்
2019

ல்,

தீ ொவளி

படல்லி

மலரில்,

இரண்டு

து ொயில்

கதணஷ்

கனத,

தனலனமயில்

தினரக்கனத

ஜைவரி மொதம்,

வசைம்,

எழுதி

ரிசுகனளத் தட்டிச் பசன்றது.

உள்ள

சிவன்

தகொவில்

கட்டுனரயும், அதத இதைில் இவருனடய நனகச்சுனவ சிறு கனதயும்
2020- இல்

நடந்த

ற்றிய

இவரது

பவளிவந்தது.

மங்னகயர் மலரில் இவருனடய த ட்டி பவளிவந்தது.

அக்தடொ ர் மொதம் து ொயில் நனடப ற்ற, குறும் டப் த ொட்டியில் கலந்துக் பகொண்டு,
கனத, தினரக்கனத, வசைம் எழுதி

இயக்கிய

அவருனடய "த ண்ட்" என்ற குறும்

டத்திற்கு நொன்கு அவொர்ட்கள் கினடத்தது.
சமீ த்தில்,

இந்த

மொதம்

மின்ைிதழ்

தீ ொவளி

மலரில்,

கட்டுனரகள் பவளிவந்துள்ளது என் து குறிப் ிடத் தக்கது.

Name:- Subhasri Sriram/சு ஸ்ரீஸ்ரீரொம்
My mail id : pgssubhaaiyar@gmail.com

Back to index ^
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சிதரொட்டி :: கீ தொ பரங்கன்

73

மின்நிலொ ப ொங்கல் மலர் 2021

74

மின்நிலொ ப ொங்கல் மலர் 2021

75

மின்நிலொ ப ொங்கல் மலர் 2021

76

மின்நிலொ ப ொங்கல் மலர் 2021

சுய குறிப்பு :
என் விவரங்கள் : நொன் கீ தொ.
ஒன்றுமில்னல.

என்னைப்

ற்றி ப ரிதொகச் பசொல்லிக் பகொள்ள

https://thillaiakathuchronicles.blogspot.com/

வனலப்பூவில்

நண் ருடன்

எழுதத் பதொடங்கிதைன்.

தற்த ொது எங்கள் எழுத்து குனறந்து, எழுதுவதில் இனடபவளி ஏற் ட்டுள்ளது.
எங்கள்

ப்ளொகில்

ஆசிரியர்கள்

தரும்

ஊக்கத்தொல்

உற்சொகத்தொல்

னடப்புகள் வருவதுண்டு. ஆசிரியர்களுக்கு மிக்க மிக்க நன்றி.

Back to index ^
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அம்மொ பசய்த தமொர்க்குைம்பு திருமங்கலம் 1958 :: தரவதி
நரசிம்ஹன்

எங்கள் வட்டில்
ீ
தம் ிக்குப்

ிடித்த தமொர்க்குைம்பும், பகொத்தவரங்கொயும் எைக்கு தநொ

தநொ.
எைக்குப்

ிடித்த கத்திரிக்கொயும், மிளகு குைம்பும் அவனுக்கு ஒத்துக்கொது.:)

தம் ி வொடொ. உைக்குப்

ிடித்த உசிலி பசய்து தருகிதறன்.

சின்ைவனுக்கு ரசம் மட்டும்

ிடிக்கும்.:)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++
தமொர்க்குைம்பு எைக்குப்

ிடிக்கொத கொரணம் அதன் புளிப்பு வொசனை. ஒரு நொள் அம்மொ

என்னையும்

னவத்துக்

க்கத்தில்

பகொண்டு

தமொர்க்குைம்பு

பசய்யும்

விதத்னதக்

கொட்டிைொர்.
நல்ல கனடந்த தமொரில் ப ருங்கொயம்,கருதவப் ினல, துளி ததங்கொய் எண்பணய்
தசர்த்து தைியொக னவத்தொர்.
ததங்கொனய உனடத்து ஒரு மூடினயத் திருகச் பசொன்ைொர். துவரம்

ருப்பு இரண்டு

ததக்கரண்டி அளவில் நன்றொக அலம் ி ஊறனவக்கக் கொண் ித்துக் பகொடுத்தொர்.
எைக்தகொ ‘இவ்வளவுதொதைம்மொ. த ொதும்’ என்று பசொல்லத்ததொன்றியது.
அதற்கு அடுத்தொற்த ொல அம்மொ வொணலினய அடுப் ில் னவத்ததும் மீ ண்டும் கவைிக்க
ஆரம் ித்ததன்.
அம்மொவின் அடுப்பு எப்ப ொழுதுதம நிதொைமொக எரியும். அவசரமொக எனதயும் கறுக்கி
விடமொட்டொர். வொணலியில் 6 சிகப்பு மிளகொய், இரண்டு டீஸ்பூன் உளுத்தம் ருப்பு,
பகொஞ்சம் பவந்தியம், கூடதவ துருவி

னவத்திருந்த ததங்கொய்த்தூனளயும் த ொட்டு

கவைமொக வறுத்துக் பகொட்டிைொர்.
”அம்மொ ததங்கொய்த் பதொனகயல் த ொல இருக்குமொ” என்று ஆவல் மீ றக் தகட்தடன்.
” ின்ை என்ைன்னு நினைச்தச. அதததொன். நீ தவணொ

ொரு”

என்று எல்லொவற்னறயும்

அனரக்கிற( ஏற்கைதவ அலம் ி னவத்திருந்த உரலில்) தசர்த்தொர்.
”ம்ம்.

குைவினயச்

சுத்து”

என்று

பசொல்லிவிட்டு,

கத்திரிக்கொய்

திருத்தி

னவக்க

ஆரம் ித்தொர்.
” னகனய, விரனலப்

ொர்த்துக் பகொண்டு அனரத்து எடு. பவழுமூண தவண்டொம்” என்று

அவ்வப்த ொது புத்திமதிகள் வரும்,
அனரத்தவுடன் வந்த வொசனை மிகப்
சுற்றிப்

ிடித்தது. என்ை ‘தொன்’ த ொடலொம் என்றதும்

ொர்த்துவிட்டு, “பவண்னடக்கொய் த ொடலொமொ” என்தறன்.
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” இன்ைிக்கு பவள்னளப் பூசணி எடுத்துக்கலொம். பவண்னடக்கொய் தைிதய வதக்கணும்.
சொப் ிட தநரமொகிறது .இன்ைிக்கு கொர்த்தினக இல்னலயொ. இன்னும் விளக்பகல்லொம்
ததய்ச்சு னவக்கணும்.
அகல் விளக்னகத் தண்ண ீரில் த ொட்டுத் துனடத்து னவக்கணும். திரிகள் த ொட்டு,
குங்குமம் சந்தைம் னவத்து, நல்பலண்பணய் சிதறொமல்.அகல்களில் விடணும்.
நீ யும் தம் ிகளும் அனத பசய்யும் த ொது நொன் ப ொரி உருண்னட, அப் ம், வனட,
திருக்கண்ணமுது எல்லொம் பசய்யணும். இப்த ொ இனதப்

ொரு”

என்று அடுப் ில்

பவன்ை ீரில் பூசணித்துண்டுகனளப் த ொட்டொர்.
துளி உப்பு தசர்த்து,பகொஞ்சம் மஞ்சள் ப ொடியும் த ொட்டொர்.
து. ருப்பு,அரிசி ,உ. ருப்பு,பவந்தியம் ததங்கொய் அனரத்த கலனவனய
னவத்திருந்த தமொரில் தசர்த்தொர். பூசணித்தொன் பவந்து விட்டதொ என்று

ொர்க்கும்

கட்டம்.
னகயில்

னவத்து

தசொதிக்கொமல்

ஒரு

ஸ்பூைொல்

நசுக்கிப்

ொர்ப் னத

தவடிக்னக

ொர்த்ததன்.
” இப்

என்ை பசய்யணும்?”

என்னைக் தகட்டொர்,

” இந்த தமொனர அதில தசர்க்கணும்.'' என்று பசொல்லி மூக்னகப்
ிடித்துக் பகொண்தடன்.
” முதல்ல னகபயடு. தளினக பசய்யும் த ொது பகொைஷ்னட பசய்யொதத.
இப்

ொரு” என்று தமொர்க்கலனவ ப ொங்கி வருவனதக் கொட்டிைொர்.

”இவ்வளவுதொன் இதற்கு தமல் பகொதிக்கக் கூடொது. இதற்கு சீரகம் திருமொறிைொல்
த ொதும்” என்று முடித்தொர்.
க்கத்திலிருந்த கிண்ணத்னத எடுத்து அதில் தமொர்க்குைம்ன யும் தொனையும் த ொட்டு
என்ைிடம் பகொடுத்து, “ சொப் ிடு”

என்றதும் தயக்கம் தொன்.

” உம்மொச்சிக்குக் கொண் ிச்சுட்டு சொப் ிடலொம்” என்றவனளப்
விட்டொர்.
ம்ம்ம் .தமொர்க்குைம்பு நன்றொகத் தொன் இருந்தது !
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சுய குறிப்பு :
இயற்ப யர் தரவதி நரசிம்ஹன்.
வனலப்ப யர் வல்லிசிம்ஹன்
இனணய வனலப்பூ நொச்சியொர்.
லிங்க் www.naachiyaar.blogspot.com
2006 ஏப்ரில் மொதத்திலிருந்து தமிழ்ப்

திவுகள். அதற்கு முன் ஆங்கிலத்தில்

ல தளங்களில் இயங்கிவிட்டு ஒதர வனலப்பூவில் பதொடர்கிதறன்.
அனு வம், சலிப்பு,களிப்பு, நொட்டு நடப்பு எல்லொம்
திந்த

ிறகு நினறய எழுத முடியொமல்

கொபணொளிகனள மட்டும்
இனணத்து வருகிதறன்.
அலுக்கொமல் என்

திவுகனளக் கண்டு த ொகிறவர்கள்

அதைகம் இருந்தொலும் கருத்து பசொல் வர்கள் குனறதவ.
நட்புகள் அனைவருதம பகௌரவமொைவர்கள்.
உயர் எழுத்துக்குச் பசொந்தமொைவர்கள்.
அனைவருக்கும் நன்றி.
இைிய புத்தொண்டு நல் வொழ்த்துகள்.

Back to index ^
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அக்கொ மகள் - சிறுகனத :: ' ரினவ' தச.குமொர்
ரொதஜஷ் அக்கொ வட்டுக்குள்
ீ
நுனைந்தத ொது யொருதம அவனுடன் முகம் பகொடுத்துப்
த சவில்னல. தகட்ட தகள்விக்குப் தில் யொரிடமிருந்தும் வரவில்னல. எல்லொருதம ஏததொ
ஒரு தவனல
அக்கொ

ொர்ப் து த ொல் நடித்துக் பகொண்டிருந்தொர்கள்.

கமலொ

அவனைப்

ொர்த்தும்

ொர்க்கொதது

த ொல்

டிவினயப்

ொர்த்துக்

பகொண்டிருந்தொள்.

ஹொலில்

நின்ற டி

ஒவ்பவொருவரின்

முகமொய்ப்

ொர்த்தொன்...

அவைொகப்

த சிப்

ொர்த்தொன்...
ஒருவர் கூட அவன் குரலுக்குப்

தில் பசொல்ல விரும் வில்னல என் னத உணர்ந்தவன்,

''ஆரொ எங்தக இருக்கொ..?" சற்தற சத்தமொகக் தகட்டொன்.
அதற்கும்

எந்தப்

அவர்களுக்குப்

க்கமிருந்தும்

வரவில்னல

என் தொல்

இங்கு

நிற் து

ிடிக்கவில்னல என் னத உணர்ந்தவன் பவளியில் த ொவது உத்தமம்

என்ற நினலக்கு வந்தத ொது
"ஆரொ மொடியில்

தில்

டுக்னகயனறக் கதனவத் திறந்து பவளியில் வந்த வந்தைொ,

டிச்சிக்கிட்டு இருக்கொ மொமொ" என்றொள்.

"உன்ை யொருடி தகட்டொ... மொமொ த ொட வந்துட்டொக... மொமொ… த ொடி உள்தள... வயசுக்குத்
தகுந்த மொதிரி நடந்துக்க…" கத்திைொள் கமலொ.
"மொமொவ மொமொன்னு பசொல்லொமொ தவற எப் டிச் பசொல்லுவொங்களொம்..."
கத்திய டி

டுக்னக அனறக் கதனவ அனறந்து சொத்திக் பகொண்டொள் வந்தைொ.
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"திமிபரடுத்து ஆடுறொளுக... தூக்கிப் த ொட்டு மிதிக்கொத வொசி...." மகனளத் திட்டிய டி
"ஆ...ரொ... த ொடுறொக ஆ...ரொ..." சத்தமொகச் பசொன்ைொள்.
அவள் பசொன்ைனதக் தகட்கும் மைநினலயில் அவன் இல்னல... மொடிப் டி

ஏறிக்

பகொண்டிருந்தொன்.
"அவனளபயல்லொம்

யொரும்

த ொயிப்

ொர்க்க

தவண்டியதில்னல..."

தகொ த்துடன்

வொர்த்னதகள் வந்தொலும் அவனுக்கு முன் த ொய்த் தடுக்க அவளொல் முடியவில்னல...
அவன் தகொ க்கொரன் என் தொல் எங்தக தன்னை
னகனய உயர்த்தி விடுவொதைொ என்ற

டக்பகைத் திட்டிவிடுவொதைொ அல்லது

யமும் அவளுக்குள் இருந்தது.

அனறக் கதனவத் தட்டிைொன்.
"ஏய் வந்து... கதவு திறந்துதொன் இருக்கு... வொடி..." உள்ளிருந்து ஆரொதைொவின் குரல் வந்தது.
"நொன் ரொதஜஷ்..."
"மொமொவொ... உள்ள வொ... என்ை புதுசொ... பவளியில நின்னுக்கிட்டு..." குரலில்

தட்டம்

பதரிந்தது.
உள்தள த ொைொன்...
அவள் ஏததொ எழுதிக் பகொண்டிருந்தொள்.
"எ... என்ை எழுதுதற...?" பமல்லக் தகட்டொன்.
"நொனளக்கு ஒரு பசமிைொர் இருக்கு... அதுக்கு தநொட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்தகன்..."
தனரயப்

ொர்த்த டி த சிைொள்.

"ம்... மொமொ தமல தகொ மொ...?"
"இ... இல்ல... மொ...மொ..." வொர்த்னதயில் தடுமொற்றம் பதரிந்தது. அவளுக்குக் தகொ மில்னல
ஆைொல் வருத்தம் இருக்கிறது என் னத உணர்ந்தொன்.
"சொரி ஆரொ..."
"என்ை மொமொ நீ ... எங்கிட்ட சொரி தகட்டுக்கிட்டு... உக்கொரு..."
அங்கு கிடந்த ப ட்டில் அமர்ந்தொன்... அவைருகில் வந்து அமர்ந்து அவைின் னகனயப்
ிடித்துக் பகொண்டொள்.
அவன் கண்களில் இருந்து கண்ண ீர் இறங்கியது.
"எதுக்கு நீ இப்

அைதற...?" அவளுக்கும் உதடு துடித்தது.

"இல்னல ஆரொ... யொருதம என்ைப் புரிஞ்சிக்க மொட்தடங்கிறொங்கடொ..."
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"ஏய் இங்க

ொரு... சின்ைப் புள்னளயொட்டொம்... அவங்க புரிஞ்சிக்கனலன்ைொ என்ை

இப்த ொ..." வந்த அழுனகனய அடக்கிய டி அவனைத் ததற்றிைொள்.
ரொதஜஷ் ஒண்ணும் த சொமல் தனல கவிழ்ந்திருந்தொன்.
"மொமொ... வொ பவளியில த ொலொம்..."
"இல்ல.... அக்கொ... அத்தொன்... எதொச்சும் பசொல்லுவொங்க... நீ யும் ஏததொ எழுதிக்கிட்டு
இருந்தத…. இங்கதய த சுதவொம்..."
"இங்க தவணொம்...வந்து எழுதிப்த ன்… நீ இப்

நல்ல மூடுல இல்ல... உைக்கு வொய் விட்டு

அைணும்ன்னு ததொணுது... எைக்கும்தொன்..." பசொன்ை த ொது அவள் உனடந்தொள்.
"ஆர்ரொ... தடய்... சொரிடொ..."
"என்ை மொமொ நீ சும்மொ சும்மொ சொரி பசொல்லிக்கிட்டு... வொ பவளியில த ொலொம்...."
"தவண்டொம்... ஏதொவது பசொல்வொங்க..."
"அப் ொ ஒண்ணும் பசொல்ல மொட்டொர்... அம்மொதொன் கத்தும்...

ிரச்சனையில்னல வொ..."

என்ற டி ஸ்கூட்டி சொவினய எடுத்துக் பகொண்டு அவைின்

தினல எதிர் ொர்க்கொமல்

கிளம் ிைொள்... அவனும் எழுந்து அவள்

ின்ைொல் த ொைொன்.

"எங்கடி த ொதற....?" ஹொலில் நின்ற டி தகட்டொள் கமலொ.
"பவளியில..."
"அவங்கூட இப்

எதுக்கு நீ த ொதற..."

"ஏம்மொ… எங்க மொமொ கூடத்தொதைம்மொ த ொதறன்..."
"அவங்கூட நீ த ொதவண்டொம்... அவன்

ண்ணிைது த ொதும்... இைி இங்க எதுக்கு அவன்

வரணும்..."
"அம்மொ..."
"என்ைடி கத்துதற... பசொன்ைொக் தகக்கமொட்தட..."
"அப் ொ...

நொன்

மொமொ

கூட

பவளியில

விருப் மில்னலயின்ைொலும் இப்

ப ொயிட்டு

வொதரன்...

உங்களுக்பகல்லொம்

நொன் மொமொக்கிட்ட த சணும்... அனதவிட முக்கியம்

மொமொ மைசுல இருக்கனதபயல்லொம் யொர்க்கிட்டயொச்சும் பகொட்டணும்... அது நொைொதவ
இருந்துட்டுப் த ொதறதை..."
தில் த சொமல் த ப் னரப்

ிடித்துக் பகொண்டிருந்தொர் அப் ொ ரத்ைதவல்.

"என்ைங்க... அவ பசொல்றொ த சொம இருக்கீ ங்க..."
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"என்ை த ச... எது நல்லது பகட்டதுன்னு முடிபவடுக்கிற வயசுதொதை அவளுக்கு... த ொய்
த சிட்டு வரட்டும்... என்ை இப் ..? எல்லொம் முடிஞ்சிருச்சு… இைி என்ை இருக்கு… அவ
த சுறதுதொன் சரி… நீ த ொம்மொ…"
"ம்...

நீ ங்க

புள்னள

வளக்குற

பலட்சணத்துக்கு....

அடிதய...

த ொக்கூடொதுன்ைொ

த ொக்கூடொது அம்புட்டுத்தொன்..."
"சும்மொ இரும்மொ... கத்தொம... மொமொ... நீ … வொ..." என்ற டி பவளிதயறிைொள்.
ஸ்கூட்டினய எடுக்கும் த ொது "என்தைொட வண்டியில த ொலொம்..." என்றொன் ரொதஜஷ்.
"இதுலதய த ொதவொம்.... சும்மொ உக்கொரு..."
தில் த சொமல் உட்கொர்ந்தொன்.
****
அந்தப்

ொர்க்

கல் தநரத்தில் ஆள் அரவமற்று இருந்தது.

மரத்திைடியில் இருந்த சிபமண்ட் ப ஞ்சில் இருவரும் அமர்ந்தைர்.
"சொரி ஆரொ..." என்றொன்.
"எத்தனை தடனவதொன் சொரி பசொல்தவ...." உலர்ந்த புன்ைனகனய உதிர்த்தொள்.
"ம்... நொன் இப் டி ஒரு இக்கட்டுல மொட்டுதவன்னு நினைக்கனல..."
"இது நம்ம ஜொதியில நடக்குறதுதொதை மொமொ... ஆமொ ஆயொ, ஐயொ என்ை பசொன்ைொங்க..."
"எங்கிட்ட த சதவ இல்னல... என்ைொல அங்க இருக்க முடியனல... என்தைொட நிலனமனய
எடுத்துச் பசொன்ைொ ஊருல உலகத்துல இருக்கவபைல்லொம் இப் டியொ பசொல்லிக்கிட்டு
நிக்கிறொனுங்கன்னு தகக்குறொங்க... பசத்துடலொம் த ொல வருதுடொ... என்ைொல உைக்கும்..."
"எல்லொரும்

பசொல்லிச்

பசொல்லி

என்தைொட

மைசுலயும்

ஆனச

வளர்ந்திருச்சு...

ஆரம் த்துல இருந்து வட்ல
ீ
த சும்த ொபதல்லொம் நீ யும் சிரிச்சிக்கிட்தட எந்திரிச்சிப்
த ொயிருதவ... அப்

எதுத்துப் த சனல... எைக்கு விருப் ம் இல்னலன்னு பசொல்லனல...

இப்

நீ முடியொதுன்னு மறுக்கவும் அவங்களொல ஏத்துக்க முடியனல..."

"ம்...

எைக்குத்

பதரியும்

கொரணமொயிட்தடன்...

உன்தைொட

இருந்தொலும்

மைசுல

உன்னை

ததனவயில்லொம
எப் டி

நொன்...

புரிஞ்சிக்க மொட்தடங்கிறொங்க... என்ைொல தயொசிச்சிக் கூட

ஆனச

எடுத்துச்

வளர

நொன்

பசொல்லியும்

ொர்க்க முடியனல..."

ஆரொதைொ சிரித்தொள்.
"என்ை ஆரொ... சிரிக்கிதற… நொன் பசொன்ைது தப்புங்கிறியொ... அவங்க பசொன்ைதுக்குச்
சரியின்னு பசொல்லியிருக்கணுங்கிறியொ..."
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"அப் டிச் பசொல்லல மொமொ... ஆைொ கட்டிக்கிட்டொ என்ை தப்பு... நம்ம பசொந்த

ந்தத்துல

கட்டிக்கனலயொ... புள்ள குட்டி ப த்துக்கனலயொ..."
ப த்துக்கலொம்...

"கட்டிக்கலொம்...

ஆைொ

மனைவியொ சும்மொ நினைச்சிக் கூடப்

எப் டி...

என்ைொல

உன்னைய

என்தைொட

ொக்க முடியனல ஆரொ... சொரி…"

"அய்தயொ மொமொ... அதொன் முடியொதுன்னு பசொல்லிட்டிதய... அப்புறம் எதுக்கு ஆயிரம் சொரி...
விடு..."
"இல்னல ஆரொ... அது..."
"மொமொ... எங்க மொமொனவக் கட்டிக்கப் த ொதறன்னு பரொம்
முடியொதுன்னு பசொல்தறன்னு ஆயொ த ொன்

மகிழ்ச்சியொ இருந்ததன்... நீ

ண்ணிைப்த ொ அம்மொ அழுது ஆர்ப் ொட்டம்

ண்ணுச்சு... எைக்குள்ளயும் எனததயொ இைந்த மொதிரி இருந்துச்சு... பரொம்
அழுததன்...

என்

மைசுக்குள்ள

மொதிரிபயல்லொம் கற் னை

நொம

பரண்டு

த ரும்

மணக்தகொலத்துல

தநரம்
இருக்க

ண்ணி ஒரு கொதல் தகொட்னடதய கட்டி வச்சிருந்ததன்... அது

எல்லொதம பநொறுங்கிருச்சு மொமொ... உன்தைொட விருப் ம் இல்லொம இந்தக் கல்யொணம்
நடந்தொ... ப ரியவங்க கட்டொயத்துல நடந்தொ... நொம மகிழ்ச்சியொ இருக்க முடியொது மொமொ...
அதொன் என்தைொட மைனசத் ததத்திக்கிட்தடன்... இப்
தம் ியொத்தொன்
தனர

நொன் உன்னைய என் அம்மொதவொட

ொர்க்கிதறன்... என்தைொட...." த ச்னச நிறுத்திைொள்...

ொர்த்துக் கவிழ்ந்திருந்தவளின் கண்ண ீர் அவளின் சுடிதொரில் விழுந்தது.

"அவங்க என்னையப் புரிஞ்சிக்கனல ஆரொ.... நீ புரிஞ்சிப்த ன்னு நினைச்தசன்... உைக்கு
மிகப்ப ரிய தவதனைனயக் பகொடுத்துட்தடன்... சொரி... நொன் தூக்கி வளர்த்த ப ொண்னண...
என் மொர்புல த ொட்டு தொலொட்டுை ப ொண்னண... எங்க மொமொ... எங்க மொமொன்னு என்
னகனயப்

ிடிச்சிக்கிட்டு விடொத ப ொண்னண... நொன் ட்ரஸ்

மருமகளொ...

மகளொ...

தங்கச்சியொத்தொன்

மனைவியொ.... என்தைொட கட்டினலப்

என்ைொல

ண்ணி விட்ட ப ொண்னண...

ொக்க

முடியுதத

ஒைிய.

என்

கிர்ந்துக்கிறவளொ என்ைொல

ொர்க்க முடியனல

"மொமொ... சொரி மொமொ... அவங்க எல்லொரும் உன்தைொட மைனச பரொம்

உனடச்சிட்டொங்க

ஆரொ... என்னை மன்ைிச்சிடு..."

மொமொ... என்ைொல புரிஞ்சிக்க முடியுது... வட்ல
ீ
ப ரியவங்க பசொன்ைப்த ொ இனத நொன் ஏன்
தயொசிக்கொம கைவுக் தகொட்னட கட்டிதைன்னு இப்
பசொல்றதுதொன்

சரி...

நொன்

உன்

மகளொ...

பவக்கமொ இருக்கு மொமொ... நீ

மருமகளொ...

தங்கச்சியொ

இருக்கலொம்...

மனைவிங்கிற இடத்துக்கு வர முடியொது... வரக்கூடொது... மொமொனவக் கட்டிக்கலொம்ன்னு
வச்சிக்கிற முனறதய தப்புத்தொன்... தூக்கி வளர்த்த ப ொண்ணக் கட்டிக்கிறதுன்ைொ...
தவண்டொம் மொமொ... உன்தைொட முடிவு சரிதொன்..." அழுனகனய அடக்கிய டி த சிைொள்.
"நீ புரிஞ்சிப்த ன்னு பதரியும்... அதொன் எல்லொரும் என்னைய பவறுத்து ஒதுக்கிைொலும்
உங்கிட்ட த சணும்ன்னு வந்ததன்... ஆரொ... நீ என்னையப் புரிஞ்சிக்கிட்தட அது த ொதும்...
இது த ொதும்டொ… த ொதும்…" கண்னணத் துனடத்துக் பகொண்டொன்.
"ம்... வொ மொமொ த ொகலொம்..."
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வண்டி வடு
ீ திரும் ியத ொது ரொதஜஷ் கவனல மறந்து அமர்ந்திருந்தொன்...
அவன் முகத்தில் நீ ர்த்துளிகள் வந்து விழுந்த வண்ணம் இருந்தை....
ஆம் ஆரொவின் அழுனகனய கொற்று வொங்கிக் பகொண்டிருந்தது.
= = = =
ரினவ தச குமொர் சுய குறிப்பு :
' ரினவ' தச.குமொர் என்ற ப யரில் கனத, கவினத, கட்டுனரகள் எழுதி வருகிதறன். மைசு
( http://vayalaan.blogspot.com/ ) என்னும் வனலப்பூவில் கடந்த
எண்ணங்கனள

எழுதி

வருகிதறன்.

கிரொமிய

த்தொண்டுக்கும் தமலொக

மணத்ததொடு

கனதகள்

எழுதுவது

ிடிக்கும். என் கனதகள் நினறயப் த ொட்டிகளில் பவன்றிருக்கின்றை. மின்ைிதழ்கள்,
இனணய இதழ்களில் பதொடர்ந்து எழுதி வருகிதறன்.
பசன்ற ஆண்டு பசன்னை புத்தகக் கண்கொட்சியில் பவளியிடப் ட்ட எைது
சிறுகனத

பதொகுப் ொை

தமனடயின் தஞ்னச

'எதிர்தசனவ'க்கு

ிரகொஷ் வளரும்

தமிழ்நொடு

முற்த ொக்கு

முதல்

எழுத்தொளர்

னடப் ொளர் விருது கினடத்திருக்கிறது. இந்த

வருட புத்தகக் கண்கொட்சிக்கு 'தவரும் விழுதுகளும்' என்னும் நொவல் பகொண்டு வரும்
முயற்சியில் இருக்கிதறன்.
email : kumar006@gmail.com

Back to index ^
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உலகளொவிய
இந்தியொ

ஊறுகொய் வதககள் :: எம் தில்தலநொயகம்

மட்டுமல்லொமல்,

உலகின்

ல

நொடுகளிலும்

ஊறுகொய்கள்

யன் டுத்தப் டுகின்றை. பதன்ைிந்தியர்களுக்கு தயிர் சொதத்திற்கு ஊறுகொய் என்றொல்,
வட

இந்தியர்கள்

சப் ொத்திக்தக

ஊறுகொய்

பதொட்டுக்

பகொண்டு

சொப் ிடுவொர்கள்.

கினடக்கும் அனைத்து வனகக் கொய்களிலும் ஊறுகொய்கள் தயொரிக்கப் டுகின்றை.
1.

🇺🇲 அபமரிக்கொ -

இரு தொம் நூற்றொண்டிலிருந்து பவள்ளரிக்கொனயக் பகொண்டு

பசய்யப் டும் 'Dill' ஊறுகொய் அங்கு மிகப்

ிர லம்.

1893இல் Heinz நிறுவைம் அதனை அபமரிக்கொவில் அறிமுகம் பசய்தது.
உலகம்

முழுவதும்

பவவ்தவறு

ைங்கள்,

கொய்கறிகள்

ஊறுகொய்

வடிவில்

தப் டுத்தப் டுகின்றை.
2. 🇮🇳 இந்தியொ: ஊறுகொய்
நம்மில்

லருக்குத் பதரிந்தது மொங்கொய் ஊறுகொய். ஆைொல் இஞ்சி, கொய்கறி, எலுமிச்னச,

ச்னச மிளகொய் இப் டிப்

லவற்னறக் பகொண்டு ஊறுகொய் தயொரிக்கப் டுகிறது.

பதன்ைிந்தியொவில் நல்பலண்பணய் பகொண்டு பசய்யப் டுகிறது.
ஆைொல் வட இந்தியொவில் அதில் கடுகு எண்பணய்

யன் டுத்தப் டுகிறது.

3. 🇮🇹இத்தொலி:
அது குனட மிளகொய், முள்ளங்கி, கொலிஃ ிளவர், ஸுக்கிைி (cauliflower, zucchini), பவங்கொயம்
ஆகிய கொய்கறிகனளக் பகொண்டு பசய்யப் டுகிறது.
சிவப்பு

அல்லது

பவள்னள

விைிகரில்

(vinegar)

தொளிதப்

ப ொருள்களுடன்

அந்தக்

கொய்கறிகள் ஊறனவக்கப் டுகின்றை.
பமொதரொக்தகொ:

4.

L'hamd Markad என் து மஞ்சள் எலுமிச்னசகனளப்

தப் டுத்தும்

முனறயொக பமொதரொக்தகொவில் பதொடங்கியது.
எலுமிச்னச, அதன் சொறு, தண்ண ீர், உப்பு ஆகியவற்றொல் பசய்யப் டும் அது
ஊறுகொயொகவும்
5.

ிர லமொைது.

ஜப் ொன்:

'Dill' ஊறுகொய் த ொல Kyuri Zukeயும் பவள்ளரிக்கொனயக் பகொண்டு பசய்யப் டுகிறது.
ஆைொல் அது ஜப் ொன் ரக பவள்ளரிக்கொய்.
6. 🇮🇱இஸ்தரல்:
மத்தியக் கிைக்குப்

குதிகளில்

ிர லமொைது Torshi எனும் ஊறுகொய்.

'Torsh' என்றொல் புளிப்பு என்று அர்த்தம்.
Torshi

ல கொய்கறிகனளக் பகொண்டு தயொரொகலொம்.
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ஆைொல்

சிவப்பு

முள்ளங்கினயக்

பகொண்டு

தயொரிக்கப் டும்

Torshiதொன்

அதிகம்

விரும் ப் டுகிறது.
7. 🇰🇷பதன் பகொரியொ: Kimchi
இன்று சிங்கப்பூரிலும்
முட்னடதகொஸொல்

லர் Kimchiனய விரும் ிச் சொப் ிடுகிறொர்கள்.

பசய்யப் டும்

இவ்வித

ஊறுகொய்

18ஆம்

நூற்றொண்டிதலதய

பகொரியொவில் அறிமுகமொைதொம்.
அது பதன்பகொரியொவின் ததசிய உணவொகவும் திகழ்கிறது.
8.🇸🇪 ஸ்வடன்:
ீ
Pickled Herring
ஸ்வடைில்
ீ

ைிக்கொலம்

நீ ண்டகொலம்

நீ டிப் தொல்

அங்கு

உணவு

அதிகம்

தப் டுத்தப் டுகிறது.
Herring எனும் மீ னை உப்பு, விைிகர், தொளிப்புப் ப ொருள் ஆகியனவ கலந்து இந்த ஊறுகொய்
பசய்யப் டுகிறது.
9. 🇸🇪பஜர்மைி: Sauerkraut
Sauerkraut பஜர்மைியில்
முட்னடதகொஸ்,

ிர லமொக இருந்தொலும் அது சீைர்களொல் கண்டு ிடிக்கப் ட்டது.

தண்ண ீர்,

உப்பு

ஆகிவற்றுடன்

ஜுைிப் ர்

ப ரிகனளயும்

தசர்த்து

பஜர்மைியில் அந்த ஊறுகொய் பசய்யப் டுகிறது.
10. 🇫🇷ஃ ிரொன்ஸ்: Cornichon
சிறிய பவள்ளரிக்கொனயக் பகொண்டு பசய்யப் டும் இந்த ஊறுகொனய 'gherkin' என்றும்
கூறலொம்.
விைிகர், தொளிப்புப் ப ொருள்கள், சின்ை பவங்கொயம், பூண்டு த ொன்றவற்னறக் கலந்து
இந்த ஊறுகொய் பசய்யப் டுகிறது.

From: தகவல் தில்னல
Back to index ^
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ஒப்புக்குச் சப் ொணி :: பநல்னலத்தமிைன்
எைக்கு 'ஊறுகொய்'
ததொன்றியது,

என்ற

நொம்

யொனரதயனும்

தனலப் ில்

சிறுவயதில்

நம்னமவிடச்

பதரியொதவனைதயொ
சப் ொணி ஊருக்கு

தகஜிஜி

நம்னம

ஒத்த

தகட்டத ொது,

உடதை

வயதிைருடன்

வினளயொடும்த ொது,

சிறியவனைதயொ

நம்தமொடு

அல்லது

தசர்த்துக்பகொள்ளச்

மொங்பகொட்னட'

என்று

அந்த

மைதுக்குத்

வினளயொட்டு

பசொன்ைொல்,

'ஒப்புக்குச்

பசொல்லி

அவனைச்

தசர்த்துக்பகொள்தவொம். எங்க ப்ரொஜக்ட்ல என்னை ஊறுகொய் மொதிரி

யன் டுத்திக்கிட்டு

விட்டுட்டொங்கடொ என்று புலம்புவனதயும் நொன் தகட்டிருக்கிதறன்.
நம்மில்

லருக்கு

உணவில்

ஊறுகொய்

இருக்கணும்.

ஆைொல்

ஊறுகொய்

என் து

எப்த ொதுதம முழு உணவொக முடியொது. அப் ளொம், தமொர் மிளகொய் என் துத ொல
ஊறுகொயும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரொதொன். அனவகள் இருந்தொல் உணவு இன்னும் பகொஞ்சம்
ருசிக்கும். இல்னலபயன்றொலும்
சொப் ொடு

சொப் ிடும்த ொது

ொதகமில்னல என்ற நினலதொன். கனடகளில் மதிய

இந்த

ஊறுகொய்

என் து பகொஞ்சம்

ததனவயில்லொத

சமொச்சொரம்தொன்.

ஆைொல் த ச்சலர்களுக்கு, forced த ச்சலர்களுக்கு, மிக வயதொைவர்களுக்கு ஊறுகொய்
சமொச்சொரங்கள் த ொன்ற உற்ற துனணவன் இல்னல. பவறும் தமொர் சொதம், அதற்கு
ஏததனும்

ஒரு

ஊறுகொய்.என்று

ஒரு

தவனள

உணனவ

பரொம் தவ

சிம் ிளொக

னவத்துக்பகொள்ளலொம். 40 வருடங்களுக்கு முன்பு, கனடகளில் ஊறுகொய் விற்கிறொர்கள்,
நொங்கள் வொங்கிதைொம் என் தத கினடயொது. தமொர் மிளகொய், வித வித வடகம், இட்லி
மிளகொய்ப்ப ொடி, ஊறுகொய் - அதிலும் எலுமிச்னச, மொங்கொய், மொவடு மட்டும்தொன் வருடம்
முழுவதற்கும் வரும் டியொை பசய்முனறயில் த ொடுவொங்க, இனவ எல்லொதம வட்டுத்
ீ
தயொரிப்புகள்தொன். இன்பைொருவர் வட்டிலிருந்துகூட
ீ
நொம் தகட்டு வொங்கும்

ைக்கம்

கினடயொது. அந்த அந்த சீசன் வரும்த ொது, நமக்குப் புத்தம் புது ஊறுகொய்கள், பதொக்கு
வனககள் கினடக்கும். மொகொணி, மொங்கொய் இஞ்சி, மொங்கொய்த் பதொக்கு த ொன்றனவ இந்த
ரகம்.
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எல்லொவற்றிலும் நுகர்வுக் கலொச்சொரம் வந்த

ிறகு, ஊறுகொய், அப் ள-வடகம் மற்ற

சமொச்சொரங்கள் ப ரிய இண்டஸ்டிரியொகதவ வளர்ந்துவிட்டை. வட்டுத்
ீ
தயொரிப்ன

விட,

நொட் ட இருப் தற்கொக பகமிக்கல், அதிக அளவு உப்பு த ொன்றனவ தசர்த்து அைகிய
ிளொஸ்டிக்

ொட்டில்களில் வர ஆரம் ித்துவிட்டை. பகொஞ்சம் கூகிளிட்டொல், எத்தனை

வனகயொை ஊறுகொய்
ஏமொற்றுதவனலகள்,

கம்ப ைிகள்,
வித விதமொை

அதில் எத்தனை

ஊறுகொய்

பதொக்கு

வனகயொை ஆர்கொைிக்
வனககள்

என்பறல்லொம்

ொர்த்தொல் நமக்குத் தனல சுற்றொத குனறதொன்.
எைக்கு, சப் ொத்திக்கு, ரவொ ப ொங்கலுக்கு எலுமிச்னச கொர ஊறுகொயும், தமொர் சொதம்,
ரவொ/அரிசி உப்புமொ வனகயறொக்களுக்கு மொங்கொய் ஊறுகொயும்
ஊறுகொய் எைக்குப்

ிடித்தமொைது. கனட

ிடிப் தில்னல. (mass production, Too much salt content இனவதொன்

முக்கியக் கொரணம்)
என்னைக் தகட்டொல்... முடிந்த அளவு 'நமக்கு நொதம' என்று நொதம ஊறுகொய்கனளத்
தயொரித்துக்பகொள்வது நல்லது. அப் டி முடியொத

ட்சத்தில், அருகில் யொரொவது இதனைச்

பசய்து விற் வர்களிடம் வொங்கி, அவர்களது வொழ்வொதொரத்துக்கு நம்மொல் முடிந்த
ங்களிப் ொகச் பசய்யலொம். நொன் பசன்னையில் இருந்தத ொது, அனடயொறு
தகொவில்

அருகில்

சைிக்கிைனம

ததொறும்

த்மநொ ர்

ஊறுகொய்/வடகம்/அப் ளொம் கனட

ரப்பு வரிடம், இல்னல என்றொல் மொம் லத்தில் ஒரு ப ரியவர், தள்ளு வண்டியில்
'கும் தகொணம் மங்களம் மொமி' என்ற ப யரில் விற் னை பசய்வொர், அவரிடம்தொன்
வொங்குவது வைக்கம். மற்ற டி, இந்த

ிரொண்ட் ஊறுகொய் அருனம, அந்த

ிரொண்ட்

பதொக்கு அருனம என்று பசொல்லிக்பகொள்வபதல்லொம் சுத்தப் த த்தல் என் து என்
அ ிப்ரொயம்.
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ஊறுகொய் தகவல் :: எம். தில்னலநொயகம்

In INDIA May 29 ஊறுகொய் திைத்னதக் பகொண்டொடுகிறொர்கள்.
14th November. அபமரிக்கர்கள் ஊறுகொய் திைத்னதக் பகொண்டொடுகிறொர்கள்.

அட! நம்ம குைந்னதகள் திைம் அபமரிக்கொவில் ஊறுகொய் திைமொ!

Back to index ^
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அம்மொவின் நினைவு ஊறும் ஊறுகொய் ததவரொஜன் சண்முகம்
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“ ஊறுகொய் என்றொல் .. .” ::

ொனுமதி பவங்கதடஸ்வரன்

ஊறுகொய் என்றொல் முதலில் நினைவுக்கு வருவது

ொனுமதி ரொமகிருஷ்ணொ எழுதிய

"மொமியொர்" கனதகள்தொன்.
ிறகு நொன்

ள்ளி மொணவியொக இருந்த ப ொழுது குமுதத்தில் வந்த"சுத்தம் பரொம்

பரொம் , பரொம்

பரொம்

சுத்தம்

சுத்தம்" என்னும் கனத. அதில் ஒரு ஒண்டுக் குடித்தைத்தில்

வசிக்கும் ப ண்களுக்கு ஆந்திரொவில் இருந்து வந்த ஒரு ப ண் ஆவக்கொய் ஊறுகொய்
த ொட கற்றுக் பகொடுப் ொள்.
ஊறுகொய் பகட்டுப் த ொகொமல் இருக்க தவண்டும் என்றொல் அதற்கு உப்பு, கொரம் த ொடும்
ப ொழுது உனடகள் அணிந்து பகொண்டிருக்கக் கூடொது என்று கூறி தன்
கனளயத்

பதொடங்குவொள்,

மற்ற

ப ண்கள்

முதலில்

உனடகனள

தயங்கிைொலும்

ின்ைர்

ஒவ்பவொருவரொக தங்கள் உனடகனள கனளந்து விடுவொர்கள். அந்த சமயத்தில் உடம்பு
சரியில்லொததொல் அலுவலகத்திற்கு விடுப்பு எடுத்திருந்த ஒரு ப ண்ணின் கணவர்,
குடிக்க தண்ண ீர் தவண்டும் என் தற்கொக தன் மனைவினயத் ததடி வருவொர், ஒதர
சமயத்தில் ஐந்து ப ண்கனள நிர்வொணமொக

ொர்த்த அவர் மொரனடப் ில் இறந்து விடுவொர்.

இந்த கனதக்கு அடுத்த வொரம் ஒருவர்,அந்தக் கனத அசுத்தம் பரொம் , அசுத்தம் பரொம் ,
பரொம்

பரொம்

அசுத்தம்" என்று கடிதம் எழுதியிருந்தொர். இந்த(அ)சுத்த கனதனய

எழுதியது ரொ.கி.ரொ.வொ? ஜ.ரொ.சு.வொ? என்று பதரியவில்னல.
கனதகனளத் தொண்டி நிஜத்திற்கு வந்தொல். ஆவக்கொய்க்கு அடுத்த
ிடித்தது நொர்த்தங்கொய். கடொரங்கொய்,கசப்புக்கொய் எல்லொதம

டியொக எைக்கு

ிடிக்கும். பகொளஞ்சிக்கொய்

என்னும் கொய்ந்த நொர்த்தங்கொய் ஓ.தக. ! அனத எங்கள் மொமொ, அதிகப் ிரசங்கி என் ொர்.
கொய்ந்த நொர்த்தங்கொய் சொப் ிட்டொல் ஏப் ம் வருவதொல் இந்தப் ப யர்.
என்

அக்கொ

இதற்கு

தகடலிஸ்ட்

என்று

ப யர்

னவத்திருந்தொள்.

சொப் ிட்ட

மற்ற

உணவுகனள ஜீரணம் பசய்யும் கொய்ந்த நொர்த்தங்கொய், தொன் ஜீரணம் ஆகொது என் தொல்
இந்தப் ப யர்.
என் ததொைி ஒருத்தி கொய்ந்த நொர்த்தங்கொய் இி்ல்லொமல்

யணிக்க மொட்டொள்.

இதற்கு அடுத்த இடத்தில் பநல்லிக்கொயும், மொகொளிக்கிைங்கும்
ஊறுகொய், பூண்டு ஊறுகொய் த ொன்றனவகள் அவ்வளவொக

ிடிக்கும். பவஜிபட ிள்

ிடிப் தில்னல.

ஊறுகொய் என்றொல் நினைவுக்கு வரும் இன்பைொரு விஷயம் வினைத்பதொனக!!
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ஊறுகொய் நன்னமகளும்,

ிரச்சனைகளும் எம் தில்னலநொயகம்

நன்னமகள் :
சிறிதளவு மட்டுதம
1. தீய

யன் டுத்தும் இந்த ஊறுகொயிைொல் எத்தனை

லன்கள் :

ொக்டீரியொக்கனள அைிக்கிறது ஊறுகொயில் அதிக அளவு ஆண்டிஆக்டிடன்டுகள்

நினறந்துள்ளை. இது உடலில் உள்ள தீங்கு வினளவிக்கும் பசல்கனள எதிர்த்து
த ொரொடுகிறது. தமலும் நமது உணவில் உள்ள பகமிக்கல்களொல் உண்டொகும் தீனமகனள
குனறக்க இது உதவுகிறது.
2. பசரிமொை

ிரச்சனை

ப்தரொ ிதயொடிக்

ொக்டீரியொக்கள் பசரிமொைத்திற்கு உதவுகிறது. நமது உடலில்

பசரிமொைத்திற்கு எதிரொக உள்ள
இருக்கிறது. விைிகர்

ொக்டீரியொக்கனள பகொல்ல இனவ உதவியொக

யன் டுத்தொமல் இயற்னகயொகதவ உப்பு தசர்த்து புளிக்க

னவக்கப் ட்ட ஊறுகொய் பசரிமொைத்திற்கு உதவுகிறது.
3. விட்டமின்கள், இரும்பு, கொல்சியம், ப ொட்டொசியம்
புதிய ஊறுகொய் அல்லது சட்ைிகளில் இனல கொய்கறிகளின் ஏரொளமொை சத்துக்கள்
அடங்கியுள்ளை. எடுத்துக்கொட்டொக பகொத்தமல்லி, கறிதவப் ில்னல, கீ னர, த ொன்றனவ
அடங்கியுள்ளை.
இதைொல் குைந்னதகள் இதனை விரும் ி சொப் ிட முடிகிறது. தவறு சில விதமொக
பகொத்தமல்லி, கறிதவப் ில்னல ஆகியவற்னற பகொடுத்தொல் அனத பவறுத்து
ஒதுக்கிவிடுவொர்கள். இதனை சொப் ிடுவதொல் னவட்டமின் சி, ஏ, தக, மற்றும் இரும்பு,
கொல்சியம் மற்றும் ப ொட்டொசியம் த ொன்ற அத்தியொவசிய னவட்டமின்கள்
கினடக்கின்றை.
4.நீ ரிைிவு
விைிகர் பகொண்ட ஊறுகொய்கனள சொப் ிடுவதன் மூலம் நீ ரிைிவு

ிரச்சனை

பகொண்டவர்களுக்கு ஹீதமொகுதளொ ின் அளவு அதிகரிக்கிறது. இது சக்கனரனய
கட்டுப் டுத்த உதவியொக இருக்கிறது எை ஆய்வுகள் கூறுகின்றை. இருப் ினும் நீ ங்கள்
அதிக அளவு உப்பு உள்ள ஊறுகொய்கனள தவிர்க்கவும். ஏபைைில் ஊறுகொய்களில் உள்ள
அதிக உப்பு இரத்த அழுத்தத்னத அதிகரிக்கும்.
4. ஜீரண சக்தினய அதிகரிக்கிறது
இந்தியொவில் கினடக்கும் சிறிய மற்றும் ப ரிய பநல்லிக்கொய் ஊறுகொய்கள் ஜீரண
சக்தினய அதிகரிக்க உதவியொக இருக்கின்றை. இந்த ஊறுகொய்கள் ஆயுர்தவத
அடிப் னடயிலும்

ரிந்துனரக்கப் டுகிறது. நினறய இந்திய குடும் ங்கள் பநல்லிக்கொய்

ஊறுகொனய ஜீரமொவதற்கொக சொப் ிட்டு வருகின்றைர்.
5. கல்லீரனல கொக்கிறது
பநல்லிக்கொய் ஊறுகொய் ஜீரண சக்தினய அதிகரிப் தற்கொக மட்டுமல்லொமல் இதில்
உள்ள பஹப்தடொப்தரொபடக்ட்டிவ் கல்லீரனல
ஆய்வில் கல்லீரல்

ொதுக்கொகவும் உதவியொக உள்ளது. ஒரு

ொதிக்கப் ட்ட மிருங்கங்களுக்கு பநல்லிக்கொய் பகொடுத்ததன் மூலம்

அவற்றின் கல்லீரல் நல்ல நினலக்கு மொறியது கண்டறியப் ட்டுள்ளது.
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🙏🏽அளவுக்கு மீ றிைொல் அமிர்தமும் நஞ்சு🙏🏽
வயிற்றில் ஏற் ட்ட புண்ணிற்கு நொர்த்தங்கொய் ஊறுகொய் நல்ல மருந்தொக அனமகிறது.
நொரத்தங்கொனய வட்ட வட்டமொய் நறுக்கி உப்பு தசர்த்து ஒரு மண்

ொனையில் இட்டு

வொனய துணியொல் மூடி விடவும். இதனை அவ்வப்த ொது பவயிலில் உலர்த்தி வரவும்.
இப் டி 40 நொட்கள் பசய்து

ிறகு அதில் இருந்து திைமும் ஒரு துண்னட எடுத்து

கொனலயிலும், மொனலயிலும் சொப் ிட்டு வர வயிற்றுப் புண் குணமொகும்.
🙏 நொரத்தங்கொனய அல்லது

ைத்னத எந்த வடிவத்திலொவது உணவில் தசர்த்து வர

ரத்தம் சுத்தமனடயும். வொதம், குன்மம் (வயிற்றுப் புண்), வயிற்றுப் புழு இனவ நீ ங்கும்.
சினய அதிகரிக்கும். நொரத்னத
ஊற னவத்து நன்கு ஊறிய
தரும். நொரத்னத

ைத்தின் தமல் ததொனல ததன் அல்லது சர்க்கனரப்

ின் சீதக் கைிச்சல் உனடயவர்களுக்கு பகொடுக்க நல்ல

ைத்னத சொறு

ொகில்
லன்

ிைிந்து குடித்து வர உடல் பவப் த்னத த ொக்கி குளிர்ச்சி

தரும். வொந்தினயயும், தொகத்னதயும் தணிக்கும்.
சிலர் பகொஞ்சம் சொப் ிட்டொல் கூட வயிறு ப ரிதொக

லூன் த ொல் கொணப் டும். சில

சமயங்களில் வொயுத் பதொல்னலயும் அதிகரிக்கும். இவர்கள் நொர்த்தம்
ிைிந்து பவந்நீ ர் கலந்து அடிக்கடி

ைத்னத சொறு

ருகி வந்தொல் வொயுத்பதொல்னலயிலிருந்து விடு ட்டு

வயிற்றுப் ப ொருமல் நீ ங்கும். எல்லொக் கொலங்களிலும் கினடக்கும் நொர்த்தம்

ைத்னத

திைமும் சொப் ிட்டு நீ ண்ட ஆயுதளொடு வொைலொம்.
மலச்சிக்கல் மற்றும் சிறுநீ ரகக்கல் தநொய்களுக்கு மருந்தொகிறது. கைியின் ததொலுனற
வயிற்றுப் த ொக்னக நிறுத்தும். வயிற்றில் ஏற் ட்ட புண்ணிற்கு நொர்த்தங்கொய் ஊறுகொய்
நல்ல மருந்தொக அனமகிறது.
ிரச்சனைகள்:
1. பசரிமொை

ிரச்சனைகள்:

ஊறுகொனய பதொடர்ந்து உட்பகொண்டு வரும் த ொது, ஊறுகொயில் உள்ள சொறொைது
வயிற்றில்

ிரச்சனைகனள ஏற் டுத்தும். அதில் அடிவயிற்றில் வலி,

ிடிப்புக்கள் மற்றும்

சில சமயங்களில் வயிற்றுப் த ொக்னக கூட உண்டொக்கும்.
2. அல்சர்
ஊறுகொயில் மசொலொ ப ொருட்கள் அதிக அளவில் தசர்ப் தொல், அவற்னற பதொடர்ந்து
எடுத்து வர, அல்சர்

ிரச்சனைனய சந்திக்கக்கூடும். எைதவ சொதொரணமொக அதிக

அளவில் கொரம் உட்பகொள்வனத தவிர்ப் ததொடு, ஊறுகொனய அதிகம் எடுப் னதயும்
தவிர்க்க தவண்டும்.
3. இரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் ஊறுகொனய தவிர்ப் ததொடு, இரத்த அழுத்தம்
இல்லொதவர்கள் அன்றொடம் சொப் ிடுவனத தவிர்க்க தவண்டும். நீ ரிைிவு இருப் வர்கள்,
ஊறுகொனய அறதவ தவிர்க்க தவண்டும். இல்லொவிட்டொல் தமொசமொை நினலனமனய
அவர்கள் சந்திக்கக்கூடும்.
4. இதய தநொய்:
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ஊறுகொயில் எண்பணய் அதிகம் தசர்ப் தொல், அனவ இரத்தத்தில் உள்ள ட்னர
கிளிசனரடுகளின் அளனவ அதிகரித்து இதய தநொய்க்கு வைிவகுக்கும்.
5. வயிறு உப்புசம்:
ஊறுகொயில்

தப் டுத்தும் ப ொருட்கள் மற்றும் அதிகம் இருப் தொல் அனவ உடலில்

நீ ர்த்ததக்கத்னத ஏற் டுத்தும். இதைொல் வயிறு எப்த ொதும் உப்புசமொக இருப் து த ொன்ற
உணர்னவ உணரக்கூடும்.
ல வனகயொை ஊறுகொய் நினறய எண்பணய், மசொலொ ப ொருட்கள் மற்றும் உப்பு தசர்த்து
பசய்வதொல், மிகவும் சுனவயொகவும், கொரசொரமொகவும் இருக்கும். அதைொல் எல்தலொரும்
விரும் ி சொப் ிடுகின்றைர்.
வியொ ொரத்திற்கொக தயொரிக்கப் டும் ஊறுகொய்கனள அன்றொடம் உட்பகொள்ளும் த ொது
ல உடல் நலப்

ிரச்சனைகனள சந்திக்க தநரிடும். அன்றொடம் கனடகளில் வொங்கி

சொப் ிடுவனத தவிர்ப் ததொடு, வட்டிதலதய
ீ
ததனவப் ட்டொல் ஆதரொக்கியமொை
முனறயில் ஊறுகொனய பசய்து அளதவொடு தசர்த்துக் பகொள்ளுங்கள்.

Back to index ^
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ஊறுகொய் அதிகொரம் ! A J சூர்யப்ரகொஷ்
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ஊறுகொய் ! K G Y RAMAN

K G Y Raman – எங்கள் blog / மின்நிலொ ஆசிரியர் குழு மூத்த ஆசிரியர். TNEB இல் தமிழ்
நொட்டின்

ல

புத்தகங்கள்

ஊர்களில்
டிப் து,

கண்டு ிடிப் து,

புதிர்

ணிபுரிந்து

கர்நொடக

ணி

சங்கீ தத்தில்

கணக்குகளுக்கு

ஓய்வு

ப ற்றவர்.

ரசனை

வினட

–
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ொடல்களுக்கு

கண்டு ிடிப் து

எல்தலொருக்கும் inspiration அவரிடமிருந்து கினடத்ததுதொன்.
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பவந்தய ஊறுகொய்
என்ை பமந்தியமொங்கொய்

கொமொட்சி மஹொலிங்கம்

ஊறுகொய்தொதை என்றுதொன் தகட்கிறீர்களொ?

இல்னல, இல்னல இது பவந்தய வினதனயதய தநரில் ஊறுகொயொகப்
இனத

ஒவ்பவொரு

முனறயும்

என்

ிள்னள

கொட்மொண்டு

த ொடுவது.
த ொகும்

த ொது

அவ்விடமிருந்து வொங்கி வருவது வைக்கம். யொவரும் விரும் ி ருசிப்த ொம். இப்த ொது
மின்ைிலொவிற்கொக பசய்யும் விதம் பதரிந்து பகொண்டு எழுதுகிதறன். சற்று மொறுதலொக
இருக்குபமன்று நொன் தயொசிக்கிதறன். நீ ங்கள் தயொசிக்க தவண்டுதம!
தவண்டியனவகள்---பவந்தயம்

200 கிரொம்.

எலுமிச்சம்

ைம்

ஒரு

ஆறு

அல்லது

ஏழு.

(சொறு

ஒண்ணனர

கப்

அளவிற்கு

வரும் டியொக)
மிளகொய்ப்ப ொடி---1 1/2 தட ிள் ஸ்பூன் .
\மஞ்சள்ப ொடி ---ஒரு

ஸ்பூன்

கடுகு---இரண்டு தட ிள்ஸ்பூன்,
ப ருஞ்சீரகம்—இரண்டு தட ிள்ஸ்பூன்.
நல்பலண்பணய் --- ஒரு கப் ிற்கு அதிகம்.
உப்பு---1 1/2 தட ிள்ஸ்பூன்.
ப ருங்கொயம் ப ொடி பசய்தது இரண்டு டீஸ்பூன்

பசய்முனற
பவந்தயத்னத முதல்நொள் இரதவ தண்ண ீரில் சுத்தம் பசய்து ஊற னவக்கவும்.
மறு

நொள் கொனலயில் நீ னர ஒட்ட வடிய னவத்து,

நன்றொக கொயனவக்கவும்.
நன்றொக உலரட்டும்.
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கடுனகயும்,

ப ருஞ்சீரகத்னதயும்

ப ருஞ்சீரகம்
அடுத்து

பவறும்

வொணலியில்

வறுத்துப்

ப ொடிக்கவும்.

ிடிக்கொதவர்கள், சீரகத்னத உ தயொகிக்கவும்.

பவந்தயம்

நன்றொக

கொய்ந்தவுடன்,

எலுமிச்னச

சொற்னற

கலக்கவும்.

(கலகலபவன்று கொய்ந்த பவந்தயம் ஞொ கமிருக்கட்டும். )

அதில் உப்பு தசர்த்து பவந்தயத்னதக் கலந்து

ஒரு பமல்லிய துணியிைொல் மூடி

பவயிலில் னவக்கவும்.. இரண்டு மூன்று திைங்கள் இப் டிதய பவயிலில் னவத்து
ஊறனவக்கவும்.
எண்பணனயக்கொய்ச்சி ஆறனவத்துக்,பகொள்ளவும்.
எல்லொ ப ொடிகனளயும் ஊறிய பவந்தயத்தில் கலந்து, எண்பணனயச் தசர்க்கவும்.
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நன்றொகக்

கிளறிவிடவும்.

.
நன்றொக உலர்ந்த

ொட்டிலில்

முக்கொல்

ொகம் இருக்கும் டியொக நிரப் ிக் கிளறிவிட்டு

ஊறவிடவும்.
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இன்னும் நொன்னகந்து திைங்களில் ஊறுகொய் ஊறிவிடும்.சொப் ிட்டுப்
இப் டியும் ஊறுகொய் உண்டு என்றொவது பசொல்லலொம் அல்லவொ?
======

Back to index ^
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விட்டில் பூச்சி :: சிறுகனத - மொலொ மொதவன்

மொலொ மொதவன்

"தயொசிச்சுக்தகொ வருண்! குடும் த்துக்கு சரிப் டுமொ என்று.!" இழுத்தொன் நவன்,
ீ
வருணின்
ஆத்ம நண் ன்.
விஷயம் ஒன்றுமில்னல . வருண் ஒரு மொடனலப்

ொர்த்து ஆனசப் ட்டு விட்டொன்.

ஆனசதயொடு நிறுத்திக்தகொ எை நவன்
ீ
பசொல்வனதப் ப ொருட் டுத்தொமல் கல்யொணம்
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ண்ணி குடும் த்துக்குள் பகொண்டு வரலொமொ எை நவைிடதம
ீ
தகட்டு விட்டொன். அதொன்
இந்த

தில்.

மொடல் ஸ்வயதொ பவகு அைகி. அைகு என் து ப ரியவர்கள் பமொைி. அம்சம் என் து வொலி
பமொைி. சிைிமொவுக்குப் த ொய் தசதொரம் ஆக விரும் ொமல் மொடலிங்தகொடு நிறுத்திக்
பகொண்டிருப் வள்.
"பசல்லம்.. இன்னுமொ தூங்கல!" த ஸ்புக் பமபசஜ்சர் இன் ொக்ஸில் வைிந்தது ஒன்று.
" ஏண்டொ ! உடம்பு சரியில்னலயொ?" அடுத்த

ந்து அவனள தநொக்கி வசப்
ீ

ட்டது.

யொரு நீ ங்க? ஏன் எைக்கு பமபசஜ் அனுப் றீங்க எை தகட்க ஒரு நிமிடம் ஆகொது. தகட்டொல்
ின் பதொடர்கனதயொகி விடும் . திைம் இரவு

த்து மணிக்கு தமல் இந்தத் பதொல்னல. "

ம்ஹூம்" என்ற டி பமொன னலக் கீ தை னவத்தொள் ஸ்வயதொ.
"நீ ததொைியொ இல்னல கொதலியொ யொரடி நீ இங்கு?" என்றது பமபசஜ்.
தனலனயப்

ிடித்துக் பகொண்டொள் அவள். மொடலிங் என் து சற்று அங்கம்

ளிச்சிடும்

துனறதொன். அது ஒரு பதொைில். அவ்வளதவ. அதற்கொக இப் டி பமபசஜ்கள் குவிவது
த ஸ்புக்னக விட்டு பவளிவந்து விடலொமொ எை தயொசித்துப்

ின் பமபசஜ்சனர எடுத்து

விட்டொள். சில நொட்களில்
" ஏம்மொ! த ொன்ல நீ எட்டனலன்ைொ த ஸ்புக், வொட்ஸப்ல பமபசஜ் தட்டி விடுதவன். இப்
அனதயும்
ஏஜன்ட்.

ொர்க்கறதில்னலயொ நீ ! எப் டி உைக்கு சொன்ஸ் வரும்..ஹூம்.. " எகிறிைொர்
அவரிடம் பசொல்ல முடியுமொ வரும் அைொமததய பமபசஜ்

ற்றி. மீ ண்டும்

புதுப் ித்தொள்.
விழுந்தது பமபசஜ் . இம்முனற பகொஞ்சம் எல்னலமீ றி..
பசன்ற வொரம் மொடலிங்கில் தொ த்னதக் கொட்ட தவண்டி இருந்தது. கதொ நொயகன் அவள்
முகவொனயத் தூக்கி முத்தமிட வருவது த ொல் கொட்சி. ஏததொ ஒரு வொசனைத் திரவியம்
விளம் ரத்துக்கொை கொட்சி. அதற்கும் அனரகுனற துணி தொன் தவண்டி இருந்தது. என்ை
பசய்ய ? ஆைொலும் தன்னைக் கொத்துக் பகொள்வதில் பகட்டி அவள். ஏடொகூடமொக நடந்தொல்
மொைத்துக்கொக உயினர விடத் துணிந்தவளொய் தன் னகயில் ஒரு சயனைடு தமொதிரம்
அணிந்திருப் ொள்.
ஒருமுனறயொவது இழுத்துப் த ொர்த்திக் பகொண்டு ஒரு புடனவயில் வரதவண்டும் என்று
நினைக்கிறொள். உன் உடம்புவொகுக்கு எல்லொத்னதயும் மூடிைொ எடு டொதும்மொ என்கிறொர்
ஏஜண்ட்.
கொப் கக் குைந்னத அவள். னகபகொடுப் ொர் யொருமில்னல. சுவொதி என்ற அவள் ப யனர
மொடலிங் உலகம் ஸ்வயதொ எை மொற்றி னவத்தது.
விடியலில் அவளின் கனத மொற்றப்

ட்டது.
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வொசனைத் திரவியத்தில் அவளுடன் நடித்த

ிர ல கிடொர் கனலஞன் வருண் அவனள

மணந்து பகொள்ள இருப் தொக டிவியில் த ட்டி பகொடுத்துக் பகொண்டிருந்தொன்.
மொதங்களொகத்

பதொடரும்

கொதல்

வினரவில்

திருமணத்தில்

முடியப்

சில

த ொவதொகச்

பசொல்லிக் பகொண்டிருந்தொன்.
" இவைொ? நொைொ? இவன் எப்த ொ தகட்டொன்? நொன் எப்த ொ பசொன்தைன்? என்ைடொ நடக்குது
உலகத்துல?!"
அவளின்

கைவு

நொயகன்

அனுப்பு வர்களில்

இவனும்

இவன்

தொதைொ?

ஒருவதைொ?

தன்

என்னை

த ொைில்

அடிக்கடி

ரசித்திருப் ொதைொ?

பமபசஜ்
ல

வனக

எண்ணங்களினூதட ஒன்று நிம்மதியொய் இருந்தது. இைி இழுத்துப் த ொர்த்திக் பகொண்டு
குடும் ப் ப ண்ணொய்... நினைக்க இைித்தது அவளுக்கு.
அவளுக்கொை சுயம்வரம் நடத்த எந்த ஜைகன் கொத்திருக்கிறொன்? தொைொய் தனலனயக்
பகொடுக்கவும் பதரியொத ப ண்.
வருண்

இன்னும்

இவள்

த ொன்கொல்கள்..உண்னமயொ

வொசல்
என்று

ததடி

அறிய

வரவில்னல.
நீ ட்டப் டும்

அதற்குள்

ஆயிரம்

கொக்னகமூக்குகள்.

இனர

கினடத்தொல் அகன்று விடும் அடுத்த இனர எங்தக என்று.
உனடயவள் இங்கு இருக்க எங்தகொ இட்ட இடிக்கு இங்கு மனை எதிர் ொர்த்தொல் எப் டி?
ஸ்வயதொவின்

பமௌைத்னத

சம்மதமொய்

எடுத்துக்

பகொண்டவர்கள்

வருணிடம்

பசய்தினயச் தசர்க்க அடுத்த அனரமணியில் அவள் முன்தை நின்றொன் அவன்.
" என்ை

ண்ணிக்கிட்டு இருக்க ஸ்தவ!"

உரினமயொய் அவள் த ொனை எடுத்து தன்

ர்சைல் எண்னண இட்டவன் அவனளப்

ொர்த்துக் தகட்டொன்
" எப்த ொ கல்யொணம்

ண்ணிக்கலொம்?"

ஸ்வயதொ கடவுளிடம் வரம் தகட்கும்
" நொன் அதிகம்

க்னதயொய் மொறிப் த ொைொள்.

டிக்கவில்னல வருண்!"

" இருக்கட்டும்!"
" நொன் அைொனத வருண்!"
" இருக்கட்டும்!"
" நொன் பசொத்தும் அதிகம் தசர்க்க வில்னல!"
" இருக்கட்டும்!"

ொர்னவ அவள் தமல் நினலக்கப்

" அப்த ொ.. என்னை.."
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"ம்! உன்னை கல்யொணம் பசய்து பகொள்ளப் த ொகிதறன். இைி நீ திருமதி. ஸ்வயதொ
வருண்!"
" இல்னல வருண்! நொன் சுவொதி.. ஸ்வயதொ என் து மொடலிங்க்குக்கொக னவத்த ப யர். இைி
நொன் குடும் ப் ப ண்ணொகதவ இருக்க ஆனசப்

டுகிதறன். "

அவன் புருவம் உயர்த்திச் பசொன்ைொன்
"எைக்கு ஸ்வயதொ தொன்

ிடிச்சிருக்கு!"

அதற்கு தமல் த ச ஒன்றும் இருக்கவில்னல. திருமணம் எை தகொவிலில் மொனல
மொற்றுவனதத் தவிர.
உலகத்தில் யொர் அதிகமொை அதிர்ஷ்டசொலி எைக் தகட்டொள் அவள் தன்னைத் தொன்
கண்ணொடியில் கொண் ிப் ொள்.
அதிர்ஷ்டம் அவளுக்கு வருனணத் தந்தது.
" நீ ங்களும் எைக்கு பமபசஜ் அனுப்புவங்களொ
ீ
முன்ைொடி?"
" நொைொ? இல்னலதய? பகொடு ..
மைம்

தலசொக

அடி ட்டது

நினைச்சுக்கலொம்.பகொடு..

டிக்கலொம்!"
அவளுக்கு.

டிக்கலொம்ன்னு

யொருன்னு
தகட்டொ..

தகட்டொ

இபதன்ை

அக்கனறன்னு

ரசிப்புத்

தன்னம..

புரியனலதய எை நினைத்தொள்.
ல மொதங்கள் கடந்தை.
அன்று தள்ளொடிக் பகொண்தட நுனைந்தொன் வருண். அவனைப்
நவைின்
ீ
துச்சொதைப்

ிடித்துக் பகொண்டிருந்த

ொர்னவயில் சற்தற முகம் சுளித்தவள்..

" என்ைொச்சு வருண்?"
" இன்னும் என்ை ஆகணும்? மகரொசி நீ வந்த.. அவனுக்கு தவனலதய த ொச்சு!"
" ஏன் ? ஏன்? கம்ப ைில நல்ல ப ொறுப்புல.."
" அட! கம்ப ைிதய த ொச்சுங்கதறன். இைி தகொவிந்தொ ப ொைப்பு தொன்! தநரத்தப்

ொரு.."

வருண் கத்திைொன்.
" கொம்டவுன் வருண்! இைி ஸ்வயதொ

ொர்த்துப் ொ.. நீ கொலொட்டி உட்கொர்ந்து சொப் ிடலொம்"

பசொன்ை நவன்
ீ
" இந்தொ! இதில் னகபயழுத்துப் த ொடு" என்றொன்.
" எதுக்கு? என்ைதிது.. எதுக்குப் த ொடணும்?" அவள்
வருண் எழுந்தொன்.
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" ஆனச ஸ்வயதொ! உன் தமல் ஆனச! நீ நல்லொ இருக்கணும்ன்னு ஆனச! உன்னை ரொணி
மொதிரி னவச்சுக்கணும்ன்னு ஆனச.. வொய்ப்பும், வளமும் என்னைத் ததடி வரனலதய.
உன்ைத் ததடில்ல வருது.. வந்தனதப்

ிடிக்கொமல் இருக்க வொத்து மனடயைொ நொன்?

ிடிச்சுட்தடன்... பகொடுத்துட்தடன்.. நவன்
ீ
! இன்ைிக்கு நீ யும்

என் சந்ததொஷத்னதப்

கிர்ந்துக்கணும். இங்தகதய இருடொ!"
நவன்
ீ ததன் குடித்த நரியொைொன்.
" ஸ்தவ! இரவுப்

ொர்ட்டிக்கு நீ .. நொங்கள். ட்ரிங்க்ஸ்.. பரடி

ண்ணு!" பசொல்லி விட்டு

நவதைொடு
ீ
உள்தள பசன்றொன் வருண்
அன்னறய இரவு தன்னை வற்புறுத்தி னகபயழுத்து வொங்கிய த ப் னரப்
தொன் ஏமொற்றப்

ொர்த்த அவள்

ட்தடொம் என் னத அறிந்தொள். அவள் இளனமயும், அவள் நடிப்பும்

தயொரிப் ொளரொல் குத்தனகக்கு எடுக்கப்

ிர ல

ட்டிருந்தது.

விளக்கின் அடியில் இருள் வட்டம் த ொடுபமன் து பதரிந்து இருந்தும் வட்டமிட்ட இருளில்
கலந்து இன்னும் இருளனடய இருந்தததை என்ற கைிவிரக்கம் அவனள அைத் தூண்டியது.
இல்னல! இல்னல! நொன் அை மொட்தடன்! கண்ணில் ப ருகிய நீ னர அடக்கிப் புடனவயொல்
துனடத்துக் பகொண்ட அவள் பமல்ல வருணின் அனறனய பநருங்கக் கதவின் இனடபவளி
அவளுக்கு உண்னமனயப் த ொதித்தது. த ொதிமரக் கததவ நீ வொழ்க!
" ஆனசப் டச் பசொன்ைொ இது.. இது.. த ரொனசயொ இருக்குடொ மச்சொன்! " வருணின் ததொள்
தட்டிச் சிரித்தொன் நவன்.
ீ
"

ின்ை?! எத்தனை கண்கள் இவனளச் சுற்றி?
ண்ணத் பதரிய தவணொம்? அந்தப்

ரசிகைொய்.. கொமுகைொய்.. அனதப்

ணமொ

ணம் நமக்தக நமக்குன்ைொ.. தஹ! என்ை ? சரியொ நொன்

பசொல்றது? இப்த ொ.. ஸ்வயதொ இந்த வருதணொட ப்ரொப் ர்டி.
அப் டிதய னக மொத்தி மொத்திப் த ொகட்டும்.

ணம் கொய்ச்சி மரம்!

ணமொ வந்து இங்க ப ட்டி நினறயட்டும்!"

வருணின் த ச்சு ஸ்வயதொவின் கொதில் அமிலத்னத ஊற்றியது.
அந்த ஒப் ந்தத்னதக் னகயில் எடுத்துக் பகொண்டு, அவர்களுக்கு னவத்த ட்ரிங்க்ஸில் ஒரு
துளி தன் தமொதிரத் துளினயக் பகொட்டி விட்டு,

ஒரு சொதொரணப் புடனவனயக் கட்டிக்

பகொண்டு இழுத்துப் த ொர்த்திய டி வட்னட
ீ
விட்டு பவளிதயறிைொள்.
மீ ண்டும்

வந்து

விடுவொள்.

இந்த

பசொத்துக்கனள

அவள்

ப யரில்

முன்த

எழுதி

னவத்திருக்கிறொதை வருண்.
அவள் எதிர் ொர்த்த பசய்தி வந்ததும், அவளொகதவ ஒப் ந்தப்

த்திரத்துடன் த ொலீஸில்

சரணனடந்து விடுவொள். இைி அவள் விட்டில் பூச்சியல்ல.. விழுவதற்கு!

Back to index ^
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என்னை த சச் பசொன்ைொல் ! ::
( திருமதி

ொனுமதி பவங்கதடஸ்வரன்

ொனுமதி பவங்கதடஸ்வரன், Facebook - Mathyamar தளத்தில்

திந்தது, அவர்

அனுமதிதயொடு இங்தக நம் வொசகர்களுக்கொக மறு ஒலி ரப்பு !!)

ஆங்கிலத்தில் த ச முடியொதது குறித்து தொழ்வு மைப் ொன்னம இருந்தது
பவற்றி பகொண்டது
அனவகனள

ற்றியும், அனத

ற்றியும் சு ியும், உமொ பவங்கட்டும் ரசிக்கும் டி எழுதியிருந்தொர்கள்.

டித்ததும் எைக்கு இருந்த தொழ்வு மைப் ொன்னம குறித்து எழுதலொம் என்று

ததொன்றியது.
சு ிக்கு ஆங்கிலத்தில் த ச முடியொதது குறித்து தொழ்வு மைப் ொன்னம என்றொல் எைக்கு
த ச முடியொதது குறித்து தொழ்வு மைப் ொன்னம. ஆமொம் என்ைொல் பமதுவொக த ச
முடியொது. மிகவும் தவகமொக த சுதவன். அதைொல் நினறய தகலிக்கும், கிண்டலுக்கும்
ஆளொதைன்.
சிறு வயதில் அதிகம் த ச மொட்தடன். எங்கள் குடும் ம் ப ரியது , நொன் கனட குட்டி,
எல்தலொரும் ப ரிய த ச்சொளர்கள், ப ரியவர்க த சி முடித்த ி
கொத்திருப்த ன்.

அந்த

சொன்ஸ்

கினடப் து

கஷ்டம்.

தவிர

ிறகு நொம் த சலொம் என்று
பகொஞ்சம்

மைனலயொக

த சியதொல் நொன் த சிைொதல என் மொமொ, "தத்த ித்த தத்த ித்த" என்று தகலி ண்ணுவொர்.
எைக்கு பவட்கமொகவும், தரொஷமொகவும் அழுனகயொகவும் வரும். அதைொல் வொனய
மூடிக்பகொண்டு விடுதவன்.
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அந்த மைனல மொறியதும் தவகமொக த சத் பதொடங்கி விட்தடன். தவகம் என்றொல்
எப் டிப் ட்ட

தவகம்

என்றொல்

என் வொயிலிருந்து

ஏததொ

சப்தம்

வருகிறது

என்ற

அளவில்தொன் மற்றவர்களுக்கு புரியுதம தவிர, என்ை த சிதைன் என்று புரியொது. "என்ைது?
என்ைது?" என் ொர்கள் நொன் மறு டியும் இல்னல.. என்று ஆரம் ிப் த ன். அதில் இல்னல
என் துதொன் ப துவொக இருக்கும், மீ ண்டும் அதத தவகம். எதிதர இருப் வர்களுக்கு சிரிப்பு
வந்து

விடும்.

ப ரும் ொலொை

தநரங்களில்

என்

மூன்றொவது

அக்கொ

நொன்

என்ை

பசொன்தைன் என்று மற்றவர்களுக்கு பசொல்லுவொள். தமிைில் த சியனத தமிைில் பமொைி
ப யர்ப்பு பசய்ய ஆள் னவத்துக் பகொண்டவள் நொைொகத்தொன் இருக்கும்.
இதில் நொன் தஜொக் பசொல்வதுதொன் மஹொ சிரிப்பு! நொன் ஒரு நனகச்சுனவனய பரொம் வும்
ரசித்து பசொல்லிவிட்டு எல்தலொர் முகத்னதயும் ொர்ப்த ன், ஒருவரும் சிரிக்க மொட்டொர்கள்.
"நீ என்ை பசொன்ைொய் என்று ஒரு வொர்த்னத கூட புரியவில்னல" என் ொர்கள். பநொந்து
த ொய் விடுதவன்.
ள்ளியில்
ஒரு

ொரொ

டிக்கும் ப ொழுது சில சமயங்களில் வகுப் ில் இருக்கும் ஒவ்பவொருவனரயும்
டிக்கச் பசொல்வொர்கதள அப்த ொது என் முனற வரும் ப ொழுது எல்தலொருக்கும்

அது நல்ல ப ொழுது த ொக்கு. "எந்த ட்னரயினை

ிடிக்க தவண்டும்? என்ை அவசரம்?"

என் ொர்கள் ஆசிரியர்கள். சில ஆசிரியர்கள் என்னை

டிக்க தவண்டொம் என்று கூறி

விடுவொர்கள்.
கனடகளுக்குச் பசன்று, ஒரு கிதலொ உளுத்தம்

ருப்பு, ஒரு கிதலொ துவரம்

ருப்பு... என்று

தவண்டிய சொமொன்கனள தவகமொக பசொன்ைொல், "இரு இரு அப் டி என்ை அவசரம்? இங்தக
எல்தலொரும் கொத்துகிட்டு இருக்கும் ப ொழுது உைக்கு மட்டும் அவசரமொ?பகொஞ்சம்
நில்லு.." என்று தவண்டுபமன்தற கொக்க னவப் ொர்கள்.
சில ப ரியவர்கள் நொன் மரியொனதயில்லொமல் த சுவதொக நினைத்துக் பகொள்வொர்கள்.
"ஏன் இப் டி த சற? நொக்னக நீ ட்டு, கூைொங்கல்னல வொயில் த ொட்டு உருட்டு த ச்சு
நன்றொக வரும் என்பறல்லொம் அறிவுனரகள் வரும். "கமொ, தகொலன், பசமி தகொலன்,
த ொன்ற

விஷயங்கள்

இதைொல்பலல்லொம்

எைக்கு

மற்றவர்கதளொடு த சவும்,
நொன்

த்தொம் வகுப்பு

இருப் து

பதரியுமொ?"

பகொஞ்சம்

தொழ்வு

என்று

தகலிகளும்

மைப் ொன்னம

இருந்தது.

உண்டு.
புதிதொக

ைகவும் தயக்கம் இருந்தது.

டித்துக் பகொண்டிருந்த ப ொழுது மொணவர்கள் ஸ்ட்னரக் பசய்து

ள்ளிகள், கல்லூரிகள் எல்லொம் ஒரு மொதம் மூடப்

ட்டை. எங்கள் அம்மொ எங்கனள

விடுமுனறக்கு கிரொமத்துக்கு அனுப் ிைொர். ஊரில் தொத்தொ வட்டில்
ீ
திைமணி த ப் ர்
வொங்குவொர்கள். நொன் திைசரி அந்த த ப் னர எடுத்துக் பகொண்டு குதிர்கள் இருக்கும்
குதிக்குச் பசன்று, குதிர் மனறவில் உட்கொர்ந்து பகொண்டு வொய் விட்டு நிதொைமொக
ைகிதைன். என்ைொல் நிதொைமொக
அப்த ொது எங்கள்

டித்து

டிக்க முடிந்தது.

ள்ளியில் ஒவ்பவொரு பவள்ளியும் கனடசி வகுப்பு கல்சுரல்

ிரொக்டிஸ்.

ஒவ்பவொரு வொரமும் இரண்டு த ர் ஏததொ ஒரு தனலப் ில் த ச தவண்டும். என் முனற
வந்து ப ொழுது நொன் த சுவதற்கொக எழுந்ததும், என் வகுப் ில் இருந்தவர்கள் 'ஊ..' என்று
கத்திைொர்கள். ஆைொல் அவர்கள் எதிர்
எல்தலொருக்கும்

ஒதர

பசய்தததொடு,"எப் டி

டி?

ஆச்சர்யம்.
நிதொைமொ

ொர்ப்ன

த சி

முடித்ததும்

த சிைொய்?"
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மீ றி நொன் நிதொைமொக த சியதும்
லமொக

என்றொர்கள்.

கர

அன்றுதொன்

தகொஷம்
எைக்தக
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பதரிந்தது என்ைொல் நிதொைமொகவும் த ச முடியும் என்று. பகொஞ்சம் பகொஞ்சமொக

ைக்கிக்

பகொண்தடன். முழுனமயொக மீ ள முடியவில்னல.
அந்த சமயத்தில்தொன் ஒருவர் நடிக்க வந்தொர். ஸ்னடலும், தவகமும் அவருனடய லங்கள்.
பவள்னளயொக, அைகொக இருந்த அவருனடய சமகொல நடிகனர விட கருப் ொக இருந்த
அந்த

நடிகர்தொன்

கொந்தமொக

எண்கனளக்

கவர்ந்தொர்.

இப்த ொது

உங்களுக்குப்

புரிந்திருக்குதம அவர் யொபரன்று? எஸ்! ரஜிைிகொந்த்தொன் அவர். இளனம ஊஞ்சலொடுகிறது,
நினைத்தொதல இைிக்கும் த ொன்ற
ிடித்தது.

அதுவும்

இளனம

டங்களில் ரஜிைிகொந்தின் நடிப்புதொன் எைக்கு மிகவும்

ஊஞ்சலொடுகிறது

டத்தில்

அவர்

மிகவும்

தவகமொக

த சியிருப் ொர்.
ஆைந்த விகடன் விமர்சைத்தில், ' ல இடங்களில் ரஜிைிகொந்த் த சுவது ஒரு வொர்த்னத
கூட புரியவில்னல, அவர் த சும் தவகத்னதக் குனறத்துக் பகொள்ள தவண்டும்' என்று
எழுதியிருந்தொர்கள். ஆைொல் எைக்தகொ அதுதொன் பரொம்

ிடித்திருந்தது. ஒரு நடிகர்

இத்தனை தவகமொக த சி பவற்றியனடய முடிகிற ப ொழுது, தவகமொக த சுவது ஒன்றும்
அப் டி பவட்கதமொ,வருத்ததமொ

ட தவண்டிய விஷயம் அல்ல என்ற ஒரு நம் ிக்னகனய

எைக்குத் தந்தவர் சூப் ர் ஸ்டொர்தொன்.
இதன்

ிறகு என் த ச்சின் தவகம் பகொஞ்சம் பகொஞ்சமொக மட்டுப் ட்டது.

ட்டிமன்றத்தில்

த சிதைன். நிகழ்ச்சிகனள பதொகுத்து வைங்கிதைன். இப்த ொது நொன் ஒரு யூ டியூ ர் கூட.

JB Channel (LINK) என்று ஒரு யூ டியூப் தசைலில் அவ்வப்ப ொழுது உனரகள் நிகழ்த்துகிதறன்.
JB Channel kids என் தில் குைந்னதகளுக்கு கனதகள் பசொல்கிதறன்."

Back to index ^
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அயல்நொட்டுச் சிறுகனத :: ஏகொந்தன்
வில்லியம் சிட்ைி த ொர்டர் (1862-1910) ஒரு அபமரிக்க எழுத்தொளர். ’ஓ. பஹன்றி’ (O. Henry)
என்கிற

புனைப்ப யரில்தொன்

ஆங்கில

இலக்கிய

சிறுகனத எழுத்தொளர்களில் ஒருவபரை
சிடுக்குகனள,

சிதறல்கனள

உலகில்

அனடயொளம்.

ிரொ ல்யம். சொதொரண மக்களின் வொழ்வுச்

லொவகமொகத்

தன்

புனைபவழுத்தில்

பகொணர்ந்த

னடப் ொளி. தற்பசயல் நிகழ்வுகளொக ப ொதுவொக அறியப் டும் வொழ்வின்
கொட்சிகனள,

சில

கனதகளில்

சிறந்த

அங்கதமொக

வடித்திருப் ொர்.

ரசமொை

சமயங்களில்

ீ தி

கிளப்புவொர். அதிர்ச்சியொகதவொ, திடீர்க் கிளர்ச்சியொகதவொ வரும் ஆச்சரிய முடிவுகளுக்கு
அவருனடய கனதகள் த ர்த ொைனவ. படக்ஸஸின் ஆஸ்டின் நகரில், எழுத்தொளர் ஓ.
பஹன்றியின்

ப யரில்

ஒரு

மியூஸியம்

பமொைியொக்கம் பசய்து கீ தை தருகிதறன் >>>>

சிறுகனத : O. Henry / தமிைில்: ஏகொந்தன்
ஒரு விதைொதமொை கனத
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உள்ளது.

அவரின்

சிறுகனத

ஒன்னற
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ஆஸ்டின்

நகரின்

வட குதியில்

ஒரு

கொலத்தில்,

’ஸ்மொதர்ஸ்

குடும் ம்’

எை

அனைக்கப் ட்ட ஒரு தநர்னமயொை குடும் ம் வசித்துவந்தது. ஜொன் ஸ்மொதர்ஸ், அவரின்
மனைவி, அவர், அவர்களின் ஐந்துவயதுப் ப ண்குைந்னத மற்றும் அவளது ப ற்தறொர்
ஆகிதயொனரக் பகொண்டது அந்தக் குடும் ம். அதொவது, நகரின் ஜைத்பதொனகனயக்
கணக்கிடும் அரசொங்கப்

திதவட்டில் அந்தக் குடும் த்தில் ஆறுத ர். நிஜமொை கணக்கு

மூன்று.
ஒரு நொள் இரவு உணவுக்குப்
உண்டொகியது.

பகொஞ்ச

ின், அவர்களின் மகளுக்குத் திடீபரை வயிற்றில் வலி

தநரத்தில்

தொங்கமுடியொமல்த ொக,

அை

ஆரம் ித்தொள்.

ஊருக்குள் த ொய் அவளுக்கு மருந்து வொங்கி வருகிதறன் எைச் பசொல்லிவிட்டு, ஜொன்
ஸ்மொதர்ஸ் அவசரமொக வட்டின்
ீ
பவளிதய பசன்றொர்.
திரும் தவ இல்னல.
அந்தச் சிறுமி பகொஞ்சதநரத்தில் தொைொகதவ குணமொகிவிட்டொள்.
அவளின் அம்மொ தன் கணவன் கொணொமற்த ொைதற்கு மிகவும் வருந்திைொள். அவர்
த ொய் மூன்று மொதத்திற்குப்

ிறகுதொன், இன்பைொரு கல்யொணம் பசய்துபகொண்டொள்.

ஸொன் அந்ததொைிதயொ நகருக்கு புதுக் கணவனுடன் குடிப யர்ந்தொள்.
அந்தச் சிறுமியும் வளர்ந்தொள். தகுந்த வயது வர, ப ண்ணொைொள்.
எந்த வட்டில்
ீ
தன் அப் ொ அவர்கனள எல்லொம் விட்டுவிட்டுப் த ொைொதரொ, எதற்குத்
திரும் தவயில்னலதயொ,

அதத

வட்டில்தொன்
ீ

சரியொகக் கொலம் கைினகயில், ஒருவனைப்

அந்த

இளம்ப ண்

வொழ்ந்துவந்தொள்.

ொர்த்து மணமும் பசய்துபகொண்டொள். சில

வருடங்கள் உருண்தடொடிை. அவளும் ஒரு குைந்னதனயப் ப ற்பறடுத்தொள். ப ண்
குைந்னத.
அதுவும் வளர்ந்துவந்தது. அவளது மகளுக்கு அப்த ொது வயது ஐந்தொகிவிட்டிருந்தது.
ஒருநொள் இரவு தநரம். அந்தச் சிறுமிக்கு வந்தது வயிற்றுவலி. வயிற்றில் னகனவத்து,
தொங்கமொட்டொது
ிறந்தநொள்

ரிதவித்தொள்.

அன்றுதொன்

எை,

தற்பசயலொக,
சிறுமியின்

கொணொமற்த ொை

அம்மொ

திடீபரை

தன்

அப் ொவின்

நினைவுகூர்ந்தொள்.

இப்த ொது அவர் உயிதரொடு இருந்து, ஒரு ஸ்படடியொை தவனலயிலும் இருந்தொல்.... என்
ப ண்ணிற்கு அவர் தொத்தொ அல்லவொ.. எை அவளது சிந்தனை தசொகமொக அனலந்தது.
”நொன்

ஊருக்குள்

த ொய்

இவளுக்கு

ஏதொவது

மருந்து

வொங்கிவருகிதறன்..”

என்று

எழுந்தொன் ஜொன் ஸ்மித் - அதுதொன் அவள் கணவைின் ப யர்.
”தநொ! தநொ! டியர் ஜொன்! பவளிதய த ொகொதத. த ொைொல், நீ யும் வட்டுக்குத்
ீ
திரும் ி வர
மறந்துத ொவொய். ஒதரயடியொகக் கொணொமற்த ொய்விடுவொய்.. தவண்டொம்!”

தறிைொள்

அவள்.
அதைொல்

அவள்

ொன்ஸியின் (Pansy)

கணவன்

பவளிதய

பசல்லவில்னல.

இருவரும்

தங்கள்

மகள்

டுக்னகயருகில் கவனலதயொடு உட்கொர்ந்திருந்தொர்கள். தநரம் ஆக
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ஆக,

ொன்ஸியின்

வலி

அதிகமொகியது.

ொர்த்துக்பகொண்டு

உட்கொர்ந்திருக்க

முடியவில்னல. மருந்து வொங்கி வரத்தொன் தவண்டும். ஜொன் எழுந்தொன் மீ ண்டும். அவன்
மனைவி ஆதவசமொக அவன் னகனயப்

ிடித்து இழுத்து உட்கொரனவத்தொள். அவனைப்

த ொகவிடவில்னல.
அப்த ொது திடீபரை க்ரீச்... எை வொசலில் சத்தம். பமல்லத் திறந்தது கதவு. கூன்விழுந்த
முதுகுடன் ஒரு கிைவர் தள்ளொடியவொறு உள்தள நுனைந்தொர்.
மற்ற

இருவனரவிடவும்,

ொன்ஸிதொன்

முதலில்

அனடயொளம்

தொத்தொ.. தொத்தொ வந்துட்டொர்!” என்றவளின் கண்களில்
பநருங்கி வந்த கிைவர் தன் ஜொக்பகட்

கண்டொள்.

“தஹ!..

ிரகொசம். குரலில் ஆைந்தம்.

ொக்பகட்டிலிருந்து ஒரு மருந்து

ொட்டினல

நிதொைமொக எடுத்தொர். திறந்தொர். ஒரு ஸ்பூன் மருந்பதடுத்து, அவளது வொயில் பமல்ல
விட்டொர்.

அருந்திய உடதை
“ட்ரொம்

ொன்ஸிக்கு வலி சரியொகிவிட்டது.

வண்டிக்கொகக்

கொத்திருந்ததைொ...

பமதுவொக, ஜொன் ஸ்மொதர்ஸ்.
=====
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தலட்டொகிவிட்டது..”

என்றொர்
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எழுத்தொளர் சுயகுறிப்பு :

ஏகொந்தன்: எழுத்தொளர், கவிஞர்
ல வருடங்களொகப்

துங்கிக் கிடந்தது அடிதயைின் எழுத்து! இரண்டொயிரங்களின் ஆரம் த்தில்

ஜப் ொன்-வொழ் தமிைர்கள் பவளியிட்ட ப ொங்கல் மலர்களில் கவினதகள், கட்டுனரகள் சில
பவளிச்சம் கண்டை.

ிறகு இனணய இதழ்கள் சிலவற்றில் சில கவினதகள். 2017-லிருந்து,

இனணயத்தின் தரமொை
தத்துவம்,

கனல, இலக்கிய இதைொை ‘பசொல்வைம்’, கிரிக்பகட்டில் ஆரம் ித்து

ிறபமொைி ஆளுனம,

பவளிநொட்டு வொழ்வனு வங்கள், சிைிமொ எை எைது சில

கட்டுனரகதளொடு, ஒன்றிரண்டு சிறுகனதகனளயும் பவளியிட்டிருக்கிறது.
”ஆதிசங்கரர்,

ரொமொனுஜர்,

அருந்துகிதறன்”

தவதொந்த

என்கிற

ததசிகர்”,

தனலப்புகளில்

“தூரத்திலிருந்து

எைது

ஒரு

மின்னூல்கனள

குரல்”,

சமீ த்தில்

“தொமதத்திற்கு
அதமஸொன்

பவளியிட்டுள்ளது. மூன்றொவதொகக் குறிப் ிட்டது எைது முதல் கவினதத் பதொகுப்பு.
ொல்யத்திலிருந்தத

எைது

ஆர்வம்,

ஈடு ொடு

எைப்

ொர்த்தொல்

-

அரசியல்,

சர்வததச

அரசியல்பசல்பநறிகள், இலக்கியம், கனல, சிைிமொ, வொைியல், கிரிக்பகட் - இப் டிப் த ொகும்...
2013 - இறுதியிலிருந்து வனலயிலும் பதன் டுகிதறன். பதொைில்நுட் ம், அறிவியல் புனைவு,
மருத்துவம்,

தஜொஸ்யம்

த ொன்றனவ ற்றி

எழுதவில்னல

இதுவனர.

மற்ற டி

ல்தவறு

விஷயங்கள் த சும் கட்டுனரகள், மூடுக்தகற்ற கவினதகள் எை பவளியிட்டு வொசகர்கனள
சீண்டிவருகிதறன் !

வனலப் க்கம் : https://aekaanthan.wordpress.com
பதொடர்பு : aekaanthan@gmail.com

Back to index ^
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அன்பு மகள் (சிறப்புச் சிறுகதத) :: அப் ொதுதர
“

கர்ப் ம்

நிச்சயமொயிடுச்சு...

புன்ைனகயுடன்.

" ிறக்கப்

வொழ்த்துக்கள்"
த ொற

என்றொர்

குைந்னதக்கு

னகைகொலஜிஸ்ட்

இலவசப்

என்ை

னவக்கத்

ப யர்

தீர்மொைிச்சிருக்கீ ங்க?".
"ரதி" என்றொன் அருண். "ரகு" என்றொள் உமொ. உரக்கச் சிரித்த னகைகொலஜிஸ்ட் "பரண்டு
ப யர்களும் அவசியம் தொன்" என்றொர்.
ஒரு கணம் அதிர்ந்து சுதொரித்து ஒதர குரலில் "எதிர் ொர்க்கவில்னல டொக்டர்" என்றைர்
இருவரும். டொக்டர் தயங்கி, "இரட்னடயர் என் தொல் இயற்னக ிரசவத்துல ரிஸ்க் இருக்கு.
சில

முன்பைச்சரிக்னககள்

அடுக்கிைொர்.

"சரி..

பசொல்கிதறன்.

தயவுபசய்து

கனட ிடியுங்கள்"

என்று

த ொய் நல்ல பசய்தினயக் பகொண்டொடுங்க. அடுத்த பசக்கப்புக்கு

தலட்டொ வரொதிங்க". த ொகிற த ொக்கில் உ ரிப் புன்ைனக.
====
"பகொஞ்சம் பமதுவொ த ொ, அருண்" என்று தன்

ருத்த வயிற்னறப்

ிடித்துக் பகொண்டொள்

உமொ. "ஏழு மொசம், கவைமிருக்கொ? ரகு இப் தவ கடுப் ொயிட்டொன் உம்தமதல.."
"சொரி டியர்" என்றொன் அருண். "ஒவ்பவொரு மொசமும் பசக்கப்புக்கு தொமதமொ த ொதறொதமனு
அவசரப் ட்தடன். மன்ைிச்சுரு.. ரகுப் ன யொ, ப ொறுத்துக்கடொ" என்று கொரின் தவகத்னதத்
தணித்துச் சீரொக்கிய டி பமன்னமயொக உமொவின் வயிற்னறத் பதொட்டொன்.
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அப் டிச் பசய்யொமல் சொனலயில் கவைமொக இருந்திருந்தொல்

க்கத்தில் வந்து இடித்த

கொனரயும் வி த்னதயும் தவிர்த்திருப் ொன்.
** **
"உங்க மகனள மட்டும்

ினைக்க னவக்க முடிஞ்சுது.

ஏற் ட்ட கருச்சினதவு கொரணமொ உங்க மகன் இறந்தத

உள்கொய ரத்தச் தசதத்துைொல
ிறந்தொன்.

ஸொரி. ஆைொ உங்க

மனைவிக்கு அதிக ஆ த்தில்தல. நினறய பரஸ்ட் ததனவ. கவைமொ

ொர்த்துக்குங்க".

அருணின் வலது ததொனள ஆதரவொகத் தட்டிைொர் டொக்டர்.
** = =
"ஏய்..

டுக்க வரியொ? ப ொண்ணு

ிறந்த நொள்ைொ ப ொண்டொட்டிய மறந்துடறதொ? எைக்கு

ரிசு தர தவண்டொமொ?” என்று ஏறக்குனறய கூவிைொள் உமொ.
விட்தடொதமொ என்று

ர ரத்துப்

ஒரு கணம் கவைித்துப்
டிவியில்

க்கத்துப்

ிறகு மகனள எழுப் ி

டுக்னகயில் ரதி நிம்மதியொகத் தூங்குவனத

ொர்த்தொள். பமள்ள அடிபயடுத்து அருணின்

இலயித்தொற்

த ொலிருந்த

"அய்தயொ.. என்ை இது.. டிவி

அவன்

கண்கனளப்

ின்ைொல் பசன்று

ப ொத்திைொள்.

தறிைொள்.

ொக்குதறனு நினைச்தசன்.. அழுதிட்டிருக்தக?"

"த ொை வருடம் இன்தைரம் நொன் மட்டும் கவைமொ இருந்திருந்தொ… என்ைதவொ பதரியதல...
ரகு நினைப்புல அழுனகயொ வருது.. என்ைொல் தொதை நம் மகனை இைக்கும் டி ஆச்சு... "
என்றொன் அருண்.
“அருண்.. என்ை இது? உன் தப்பு இதில் எதுவுமில்னல.. உன்னைப் த ொலதவ எத்தனை
அைகொை ப ண் நமக்கு! அனதக் பகொண்டொடுதவொம்.
முயற்சி

ண்ணலொம்,

என்ை

பசொல்தற?”

என்று

அப் டிதய இன்பைொரு ரகுவுக்கு

அருண்

மடியில்

சட்னடக்குள் னக நுனைத்து முதுனக வருடிைொள். “மம்மி நீ ட்ஸ்

புரண்டு

அவன்

ர்த்தட கிப்ட் தடடி”.

கனளத்துத் தூங்கிக்பகொண்டிருந்த இருவரும் சட்படன்று விைித்தைர், “ரதி அழுறொதள?”
பதொட்டிலுக்கு

ஓடிைர்.

“இபதன்ை

எழுப் ியிருக்கு” என்றொள் உமொ,

அலொரம்

வச்சிருக்தக?

இதொன்

குைந்னதனய

டுக்னகயில் கிடந்த அருணின் ஐத ொனை எடுத்து.

“அதுவும் ரொத்திரி ஒரு மணிக்கு?”
“ஆறு மணிக்கு தொதை அலொரம் வச்தசன்?” குைம் ிைொன் அருண்.

அனர மணி அழுது

தொைொகதவ தூங்கிைொள் ரதி.
**
இரண்டொவது

ிறந்தநொளன்றும்

ஆறு

மணிக்கு

னவத்த

அலொரம்

அடித்து

அைத்பதொடங்கிைொள் ரதி. மணி சரியொக ஒன்று. அனர மணி த ொல் அழுதுவிட்டுத்
தூங்கிைொள்.
**
மூன்றொவது

ிறந்தநொளன்று வட்டில்
ீ
கிடந்த அத்தனை பசல்த ொன்கனளயும் மூட்னட

கட்டி ஆ ீசில் னவத்துவிட்டு வந்தொன் அருண்.
ஏததொ த ச்சுக்குரல் தகட்கிறதத என்று இரவில் விைித்த உமொ, அருனண உடைடியொக
உலுக்கி

எழுப் ிைொள்.

பதொட்டிலில்

த சிக்பகொண்டிருந்தொள் ரதி. அைவில்னல.
சுவர்கடிகொரத்னதப்

உட்கொர்ந்து

யொருடதைொ

மைனலயில்

எழுந்து ஓடி சனமயனலயனறயில் இருந்த

ொர்த்தொன் அருண். மணி 1:01.
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அனர

மணி

தநரம்

த ொல்

த சிவிட்டு

டுத்துறங்கிைொள் ரதி. திடுக்கிட்டுப்

சுவிச்

நிறுத்தியது

த ொல

சட்படன்று

ொர்த்துக் பகொண்டிருந்தைர் அருணும் உமொவும்.

**
தன் அம்மொவிடம் உமொ விவரம் பசொன்ைதும் மறுநொதள ஊர் பூசொரியுடன் வந்துவிட்டைர்
உமொவின் ப ற்தறொர்.
“தம் ி.. எைக்கு உமொனவ இதொ இத்த ப ரிசிலந்து பதரியும்..
குட்டிச்சொத்தொன் தவனல. கர்ம

லன்.

யப் டொதிங்க.. இது

வட்ல
ீ
பசத்தவங்களுக்கு சரியொ திதி திவசம்

பசய்யலிைொ தகொவத்துல குட்டிச்சொத்தொனை ஏவி விடுவொங்க. குட்டிச்சொத்தொன் ஒரு
ததவனத. த ய்

ிசொசு கினடயொது. ப ொதுவொ நல்லது பசய்யும். வன்மம் இருந்தொ மட்டும்

பகட்டது பசய்யும். ஒரு சிக்கலும் வரொம நொன் ன
வொசலுக்கு

ஓடி

மரக்கினள

ஒன்னற

த ொட்டுர்தறன்” என்ற பூசொரி ஓட்டமொக

ஒடித்து

அனத

வழுவழுபவன்று

தனரயில்

ததய்த்பதடுத்து வந்தொர். கிைிந்த தவட்டித்துணி த ொல ஒன்னற எடுத்து அதில் மஞ்சள்
ப ொடி தடவிைொர். “தம் ி உங்க னகயொல ஒரு னகப் ிடி அரிசி, ஒரு னகப் ிடி கொரொமணிப்
ருப்பு எடுத்து இந்தப் ன ல த ொடுங்க.., உமொம்மொ.. நீ ங்களும்..” என்று பூசொரி முடிக்குமுன்
மொமியொர் அரிசி
உமொவும் அரிசி
மூட்னட

ருப்புடன் நிற் னதக் கவைித்த அருண் த ச்சின்றி ஒத்துனைத்தொன்.
ருப்பு தசர்த்ததும் பூசொரி அதன் தமல் விபூதி குங்குமம் தூவிைொர். ஒரு

த ொலக்

மூட்னடனயச்

கட்டிைொர்.

தசர்த்துக்

முன்த

கட்டிைொர்.

ததய்த்து
பவளிதய

னவத்திருந்த

ஓடி

கொற்றில்

மரக்கினளயுடன்
ஏததொ

த சிைொர்.

மூட்னடனயயும் கைினயயும் தனரயில் சில இடங்களில் னவத்து எடுத்தொர். ஐந்தத
நிமிடங்களில் திரும்
ொர்த்தொர்.

ஓடி வந்தொர். வட்டின்
ீ
சில இடங்களில் மூட்னடனய னவத்துப்

“பதற்தக

ொத்து நொலு திக்கிலும் சூத்திரம் வச்சு மந்திரம் பசொல்லிட்டு

வந்ததம்மொ..” என்று தயங்கிைொர்.
“பசொல்லுங்க பூசொரி” என்றொர் உமொவின் அம்மொ.
“இந்த வட்டுல
ீ
நிச்சயம் குட்டிச்சொத்தொன் வன்மம் இருக்குதுமொ.. கைி மூட்னடல வன்மம்
ஏறி எப் டி மஞ்சளொவுது

ொத்திங்களொ?”

“அனர கிதலொ மஞ்சள் ப ொடி துணில பகொட்டிைொ என்ைொவுங்க?” என்றொன் அருண்.
கவைிக்கொமல் பூசொரி பதொடர்ந்தொர். "இன்ைிக்கு ரொதவ பதொட்டி கட்டணும் பசொல்லிட்தடன்”
என்றொர்.
திடுக்கிட்டொர் உமொவின் அம்மொ. அருண் முகம் சுளித்து “பதொட்டியொ, என்ை அது?” என்றொன்.
“தம் ி.. ஒரு சின்ை குைி பவட்டி அதுல தண்ணி நிரப் ணும், அதொன் பதொட்டி. இந்தக் குட்டி
ததவனதகள் ரொத்திரி சரியொ ஒரு மணிக்கு உலொத்தி அனர மணி தநரத்துல அடங்கிரும்.
குட்டிச்சொத்தொன் உலொத்துற அனர மணி தநரம் பவறுங்கொதலொட பதொட்டில்ல இந்த கைி
மூட்னடனய உயரத் தூக்கி நின்னுகிட்டு நொன் பசொல்ற வசிய மந்திரத்னத பசொல்லணும்..
உங்க

ின்

க்கமொ வரும் குட்டிச்சொத்தொன்.. எட்டிபயட்டி மூட்னடயப்

ிடுங்கப்

ொர்க்கும்..

வசிய மந்திரம் பசொல்லுற மட்டும் அதொல ஒண்ணும் பசய்ய முடியொது.. தநரம் ஆவ அது
பகஞ்சும்.. அப்

நீ ங்க குட்டிச்சொத்தொனை குைியிறங்கச் பசொல்லி சத்தியம் தகக்கணும்…

அது சத்தியம் பசஞ்சொ உங்க கொல்ல தண்ணி
வந்து

ின்

ட டனு பதளிக்கும்… சட்டுனு நீ ங்க தமதல

க்கம் திரும் ொம மூட்னடய குட்டிச்சொத்தொன் கிட்தட குடுங்க.. அது வொங்கிட்டு
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பூனையொட்டம் அடங்கி குைில இறங்கிடும். சட்டுனு குைிய மூடிருங்க..

யப் டொதிங்க,

நொனும் துனணக்கு இங்கைதய இருப்த ன்”
“இபதல்லொம் எைக்கு நம் ிக்னகயில்லிங்க.. என்ைொல முடியொது. நீ ங்க த ொயிட்டு வொங்க”
என்றொன் அருண்.
“உங்க இஷ்டம்.. நீ ங்க மைபமொப்

பசஞ்சொத்தொன் கறுப்பு தீரும்” என்று பூசொரி கைி

மூட்னடயுடன் கிளம் ிைொர்.
**
நொலொவது
“தடடி,

ிறந்தநொள் வொக்கில் ரதிக்கு நன்றொகப் த ச்சு வந்துவிட்டது.

ர்த்தடக்கு

எைக்கு

ிடித்துக்பகொண்டிருந்தொள்.

ப் ி

தவணும்”

என்று

சில

ிடிவொதமும்.

நொட்களொகதவ

அடம்

தவணொம்டொ பசல்லம்” என்று ஒரு நொய் எந்திரப்

“இப்

ப ொம்னம வொங்கிக் பகொடுத்தொர்கள். பதொடும் த ொபதல்லொம் “உவ் உவ்” என்று குனரத்தது.
“வொ” என்றொல் உடதை வந்தது.

“தரொல்” என்றவுடன் புரண்டது.

ரதிக்குச் சந்ததொஷம்

ிடி டவில்னல. “லவ் யூ தடடி, மம்மி..” என்று முத்தமொகத் தந்தொள்.
ிறந்தநொள் இரவு சுமுகமொகப் த ொை நிம்மதியில் மறுநொள் கொனல எழுந்ததும் தன்
அனறயில் வினளயொடிக் பகொண்டிருந்த ரதினயப்

ொர்த்துத் தினகத்த உமொ, அவசரமொக

அருனண ரதியின் அனறக்கு இழுத்துச் பசன்றொள்.
ரதி எந்திர நொயுடன் த சிக்பகொண்டிருந்தொள்.

“ரதிக்குட்டி.. யொதரொட த சிட்டிருக்தக?”

என்றொள் உமொ.
“ஹொயம்மொ… என் தம் ியுடன் த சதறன்.. னம லிடில் ப்ரதர்” என்றொள் ரதி.
“இந்த நொய் உன் தம் ியொம்மொ?” என்று சிறு தகலியுடன் தகட்டொன் அருண்.
“நொய்னு கூப் ிடொதிங்க தடடி.. இவன் த ர் ரகு” என்றொள் ரதி.

“இைிதம எங்கூடதய

இருப்த ன்னு பசொல்லியிருக்கொன்”
**
ரதினய சில

ரிதசொதனைகள் பசய்த

குனறயும் இல்னல,

ிடிதயட்ரிக் னசக்தயட்ரிஸ்ட் “ரதிக்கு எந்தக்

யப் டத் ததனவயில்னல, ஷி இஸ் நொர்மல் எஸ் யு ஆர் மி” என்றொர்.

“டொக்டர்.. எங்களுக்கு

ிறக்கவிருந்த இரட்னடயர்ல ஆணுக்கு ரகு, ப ண்ணுக்கு ரதினு

ப யர் ததர்வு பசஞ்சிருந்ததொம்.. இந்த ப யர் ரதிக்கு எப் டி பதரியும்? எங்க குடும் த்துல
கூட யொர் கிட்டயும் பசொல்லதல” என்றொன் அருண்.
“அைொவசியமொை கவனலனு ததொணுது.. உங்களுக்கு அமொனுஷ்ய

யங்கள் இருந்தொல்

தவறு இடம் குடிப யருங்கதளன்?”
“இல்னல டொக்டர்” என்றொள் உமொ.

“இங்தக அருகிதலதய என் ப ற்தறொர்கள் இருப் து

ப ரிய துனண”
**
நொளனடவில் ரதிக்கும் உமொவுக்கும் நினறய வொக்குவொதம். சொதொரண தொய்-தசய்
பதொந்தரவுகளுக்கு அப் ொற் ட்டு ரதி சில வொர்த்னதகள் த சத் பதொடங்கிைொள். “அம்மொ..
உன்னை பவறுக்கிதறன்” என்றொள் ஒரு நொள். “இபதல்லொம்
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வயசுலதய

ஸ்கூல்

த ொடறதுைொல

வர

க்கவினளவு”

என்று

அருண்

அனமதிப் டுத்திைொன்.
ஐந்தொம்

ிறந்தநொள் கொனல ரதிக்கு உணவு பகொடுத்துப்

பகொண்டிருந்தொர்கள்.

“ரதி..

சொயந்திரம்

ர்த்தட

ள்ளிக்கூடத்துக்குத் தயொர் பசய்து
ொர்டிக்கு

உன்

ப்பரன்ட்ஸ்

யொனரபயல்லொம் கூப் ிடப் த ொதற?” என்றொன் அருண்.
“தடடி, அம்மொ என்

ர்த்தட

ொர்டிக்கு வரக்கூடொதுனு ரகு பசொல்லிட்டொன்.

நீ ங்க

வரொதிங்கம்மொ” என்றொள் ரதி.
உமொவுக்குக் தகொ ம் வந்துவிட்டது. “இன்பைொரு தடனவ இந்த மொதிரி ஏதொவது த சிைொ
ரகுனவ தூக்கிப் த ொட்டுருதவன்” என்றொள்.
“அதொன் ஏற்கைதவ ரகுனவத் தூக்கிப் த ொட்டிங்கதள?” என்றொள் ரதி.
அதிர்ந்த

உமொ அழுனகனய அடக்க முடியொமல் அனறனய விட்டு பவளிதயறிைொள்.

“அம்மொ ரகுனவத் தூக்கிப் த ொட்டொங்க தடடி” என்று கண்கலங்கிைொள் ரதி. சில கணங்கள்
தடுமொறிய அருண் நிதொைமொக “என்ை பசொல்தற ரதி? அம்மொ எப்

தூக்கிப் த ொட்டொங்க?”

என்றொன்.
“உைக்கு ஒண்ணும் பதரியொது தடடி. ரகுவும் நொனும் ஒண்ணொ இருந்தப்

அம்மொ

அவனைத் தூக்கிப் த ொட்டுட்டொங்க..”
“யொர் பசொன்ைது?”
“ரகு”
“ரகுனவ எங்கிட்ட பசொல்லச் பசொல்லு ப்லீஸ்?”
“மொட்டொன் தடடி..” என்றொள். அருணின் கொதருதக வந்து பமன்னமயொக “தடடி.. ரகு எங்கூட
மட்டுந்தொன் த சுவொன், சரியொ?” என்றொள்.
“ஓ! அப்

நீ தய ரகு கிட்தட ஒண்ணு பசொல்றியொ? அம்மொ ரகுனவத் தூக்கிப் த ொடதல.. ஒரு

வி த்து.. நீ அன்ைிக்கு

ொல் க்தளனஸ தவறவிட்டு கண்ணொடி கிைிச்சு என் னக

புண்ணொச்சுல்ல? அது மொதிரிதொன்.. சில சமயம் இபதல்லொம் நடக்கும்.. அம்மொவுக்கு ரகு
பரொம்

இஷ்டம் ரதிம்மொ.. ரகுனு த ர் வச்சதத அம்மொதொன். அம்மொ லவ்ஸ் ரகுனு அவன்

கிட்தட பசொல்றியொ? இது புரியொம ரகு அப் டி பசொன்ைது அம்மொவுக்கு பரொம்

வருத்தம்.

ிக் சிஸ்டர் நீ பசொன்ைொ ரகு தகட் ொன் இல்னலயொ?”
இருவரும் உமொவிடம் பசன்றைர். “ஐம் ஸொரிமொ..” என்று உமொனவக் கட்டிக்பகொண்டொள்
ரதி. “நீ என்

ிறந்த நொளுக்கு வரலொம் ஓதக? ரகு சரியொை லூசுமொ.. அவனுக்கு ஒண்ணும்

பதரியொது.. நொன் பசொல்லிடதறன் சரியொ? நொன் இப்த ொ

ிக் சிஸ்டர்மொ..”.

ிறந்தநொள் முடிந்து எல்லொரும் தூங்கிக் பகொண்டிருந்தைர். வியர்த்து எழுந்த உமொ
அருனண உலுக்கிைொள். “கைவுல ரகு வந்தொன் அருண்” என்றொள். “அம்மொ.. நொன் ரகும்மொ..
ரதினய நம் ொதம்மொ..

அவளொல உைக்கு ஆ த்துமொ.. என்னை விடமொட்தடங்குறொ..
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எங்கூட வந்துருமொ.. எைக்கு நீ தவணும்மொ.. நீ என் கூட இருக்கணும்னு திரும் த் திரும்
அதத குரல்” என்று அருணின் னககனளப்

ிடித்துக் பகொண்டொள். “எைக்கு

யமொ இருக்கு

அருண்”.
**
“உமொவுக்கொகவொது நீ ங்க இனத நம் ணும்” என்றொர் அருணின் மொமியொர்.
“ஆமொங்க தம் ி.. பரண்டு வருசம் முந்தி பதொட்டி கட்டி பசஞ்சிருந்தொ இன்தைரம்
குைியிறங்கி எல்லொம் சமொதொைமொயிருக்கும்.. இப்
வளந்துடுச்தச?” என்றொர் பூசொரி. “இப்

த ொக்கு கொட்டுற சூைியமொட்டம்

பதொட்டி கட்டிப்

த்தொது தம் ி.

ிறப்புக்பகொடி

ொத்துத் தீயிடணும்”
“அப் டிைொ?”
“இந்த குட்டிச்சொத்தொன் உமொம்மொ வயுத்துல இருந்த சிசுனு இப்
சிசு ஆத்மொ பதொட்ட எதுைொ இருந்தொ அதொன்

பதரிஞ்சிருச்சு இல்லியொ?

ிறப்புக்பகொடி.. அனத பதற்கொல வச்சுத்

தீயிடணும்.. தகொடித்பதரு தமஸ்திரினய கூட்டிட்டு வந்து தீயிடல் நடத்திருதவொம், சரிங்ளொ?
எததொ நொய்க்குட்டி இருக்குறதொ அம்மொ பசொன்ைொங்க…”
“நொய்க்குட்டி இல்லிங்க, ப ொம்னம”
“அதொன்.. அனத வச்சுதொதை குட்டிச்சொத்தொன் நம்ம

ொப் ொதவொட பவள்ளொடுது? அதொன்

ிறப்புக்பகொடி.. வசிய மந்திரம் பசொல்லி அனதத் தீயிட்டிருதவொம்.. ப ொம்னம தொதை..”
“விட்டொ நொனயதய பகொளுத்தத் தயங்க மொட்டிங்க... ஏழு மொசம் உமொ வயத்துல இருந்த சிசு..
அனதக்

குட்டிச்சொத்தொன்னு..”

அருணுக்கு

உள்ளுக்குள்

ஆத்திரம்

வந்தது.

“நொய்

ப ொம்னமனய ஏதொவது பசஞ்சொ என் ப ண் பநொறுங்கிப் த ொயிடுவொ.. ஆறு வயசு கூட
ஆகதல.. இபதல்லொம் கொட்டுமிரொண்டித்தைம்” என்றொன்.
“தம் ி..

இனத

இழுத்துரும்..

இன்னும்

வளத்திங்கன்ைொ

உள்ளனத

பசொல்லிட்தடன்..

எட்டு

வயசுக்குள்ள

என்னைக்

அருனணயும்
ததொன்றுகிறது.

ின் னகல சூடு த ொட்டு

க்கம் வரொதிங்க”

ரிதசொதனை

அனைத்த

குட்டிப்

ொத்துடலொம்”

“கிளம்புங்க.. இைி இந்த வட்டுப்
ீ
**
ரதியுடைொை

அம்மொனவ

தகட்டிங்கன்ைொ

ொப் ொனவயும் ஒரு தடனவ மொந்த்ரிக சக்கரத்துல உக்கொர வச்சு
கொத்து கறுப்பு அண்டிச்சொனு

அப் ொ

மற்றும்

னசகிதயட்ரிஸ்ட்,

ஆதலொசனை
“எைக்கு

இதில்

முடித்து

உமொனவயும்

ஆ த்தில்னல

என்தற

உங்கள் வி த்துகளுக்கு ஒரு அறிவுபூர்வ விளக்கம் இருப் தொகதவ

நினைக்கிதறன். ஷி இஸ் எ னசல்ட். கற் னைத் ததொைதைொ ததொைிதயொ.. இந்த வயதில்
இருப் து பரொம்

சொதொரணம். உதொரணத்துக்கு.. ரகு இவளுக்கு

றக்க பசொல்லிக்

பகொடுத்தொைொம்… எப் டி இருக்கிறது கற் னை? ஷி இஸ் இதமஜிபைடிவ்.. அவ்தளொ தொன்.
இதுக்கு ட்ரீட்பமன்ட் எதுவும் இப்
**
ஆறொவது
முதல்

ட்டுப்

ததனவயில்னல”

ிறந்தநொளின் த ொது வட்னட
ீ
அலங்கொரம் பசய்து பகொண்டிருந்தொர்கள்.
ொவொனடயுடன் மிக அைகொக இருந்த ரதி ஆர்வமொக ஒத்துனைத்தொள்.
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ததொரணம் கட்டுவது, பூ ஒட்டுவது என்று குதூகலமொக இருந்தொள். ததொரணம் ஒன்னற
இழுத்துக் பகொண்டு மொடியில் இருந்து இருவனரயும் கூப் ிட்டொள். “அம்மொ.. அப் ொ.. நொன்
இப்த ொ

றக்கப் த ொதறன்” என்று னகப் ிடிச் சுவனரத் தொண்டிக் குதித்தொள். றனவ த ொல்

னக கொல் ஆட்டிய டி.
அலறித் துடித்த உமொ ப ண்னணப்

ிடிக்கப் த ொைொள். அவளுக்குத் துனணயொக அருண்

ஓடி வர… னககனள விரித்து வந்த உமொவின் கழுத்தில் விழுந்த ரதி அனர குனறயொக
அவனள கட்டிக் னகவிட்டு அருண் தமல் விழுந்தொள்.. கழுத்து ஏறக்குனறய முறிந்து
சுைன்று விழுந்த உமொ மொடிப் டியில் தமொதி விழுந்தொள்.
"உங்கள் னககளில் கட்டு த ொட்டிருக்கிதறன்.. இரண்டு நொளில் சரியொகிவிடும்” என்றொர்
டொக்டர். “உங்கள் ப ண் ரதிக்கு

லமொை கொயம்.. எலும்பு முறிவு.. ஒரு மொத சிகிச்னசயில்

சரியொகி விடுவொள்”. குலுங்கி அழுத அருனண சமொதொைப்

டுத்த முடியொமல் “ஐம் சொரி..

உங்க மனைவிக்கு ஏற் ட்ட துரதிர்ஷ்டம்.. மகள் விழுவனதப்
கழுத்து முறிந்து விழுந்து க்தரைியம் விரிசல்

ொர்த்த அதிர்ச்சியிலும்

ட்டதிலும் உடைடியொக மொரனடப் ில்

மரணம்” என்றொர்.
**
உண்டொை ஈமச் சடங்குகள், பதொட்டி,

ிறப்புக்பகொடி தீயிடல் ஒன்று விடொமல்

பசய்தொன் அருண். ரகுப் ப ொம்னமனயத் தீயிட்டுக் பகொளுத்திைொன். மகளுடன் தசர்ந்துத்
துடித்துப்த ொைொன்.
“இைி எந்தக் குனறயும் இல்தல.. சொத்தொன் குைியிறங்கியொச்சு” என்றொர் பூசொரி.
“என்னை மன்ைிச்சுடுங்க” என்று உமொவின் ப ற்தறொர் கொலில் விழுந்தொன் அருண்.
“நொனும் ரதியும் இந்த ஊனர விட்டுப் த ொதறொம்.

தவனல மொத்தல் வொங்கிட்தடன்”

என்றொன் அருண்.
**
சில மொதங்களில் இயல்பு நினலக்குத் திரும் ிைொர்கள். தந்னதயும் மகளும் மிக
பநருக்கமொைொர்கள். ரகுனவப்
ஏைொவது

ற்றிய த ச்தச இல்னல. எந்தப்

ிரச்சினையும் இல்லொது

ிறந்தநொள் கைிந்தது.

விடுவிடுபவை தவகமொக வளர்ந்தொள் ரதி.

அய்ஷொ என்று ஒரு டீச்சர் தைக்கு மிகுந்த

துனணயொக இருப் தொகச் பசொன்ைொள். “எதுவொைொலும் அவங்க கிட்தட த சுதவன் தடடி,
ஷி இஸ் தஸொ அன்டர்ஸ்தடன்டிங்..”. அய்ஷொனவப்

ற்றி அடிக்கடி த சிைொள்.

“நீ ங்க

அய்ஷொ டீச்சனர சந்திக்கணும் தடடி”
வளர்ந்து

வரும்

ப ண்ணுக்கு

ஒரு

வளர்ந்த

ப ண்ணின்

துனண

கினடத்ததில்

நிம்மதியனடந்தொன் அருண். “கண்டிப் ொ அவங்கனளச் சந்திக்கலொம்”.
**
எட்டொவது

ிறந்தநொளன்று அதிகொனல திடுக்கிட்டு எழுந்த அருண் முகத்னதத்

துனடத்துக் பகொண்டொன். உமொ அவனை உலுக்கி எழுப் ி “உன்னை எங்பகல்லொம்
ததடுறது அருண்?” என்றொள். “அவசரமொ உைக்கு ஒரு உண்னமனயச் பசொல்லணும்.. ரகு
நல்லவன்.

ரதி உண்னமயில்

ிசொசு.

அவனள நம் ொதத. இன்னறக்கு உன்னைப்
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வொங்கப் ொர்ப் ொள்.. என்ை ஆைொலும் இன்னறக்கு அவள் பசொல்லும் வைியில் த ொகொதத..”
என்று பகஞ்சிைொள். கண்டது கைவொ? தநரத்னதப்

ொர்த்தொன். சரியொக ஒரு மணி.

ஏததொ ததொன்றிச் சட்படன்று எழுந்து பமள்ள ரதியின் அனறவொசலில் நின்று கவைித்தொன்.
உள்தள யொதரொ குறுக்கும் பநடுக்கும் நடக்கும் சத்தம்.
என்னை விட்டுரு ரகு” என்று திரும் த் திரும்

“தவணொம் மம்மி, ஸொரி மம்மி,

ரதி பசொல்லிக் பகொண்டிருந்தொள். இனடதய

சிரிப்பு.
கதனவத் தட்டிைொன். உள்தள நுனைந்து வினளக்னக இயக்கிைொன். அயர்ந்து தூங்கிக்
பகொண்டிருந்தொள் ரதி. சட்படன்று விளக்கனணத்துத் திரும் ிைொன். குைம் ிைொன்.
ரதி உண்னமயில்

ிசொசு, அவனள நம் ொதத, அவள் பசொல்லும் வைியில் இன்று த ொகொதத.

தவணொம் மம்மி, ஸொரி மம்மி என்னை விட்டுரு ரகு. இரண்டு குரல்களும் அருண் மைதுள்
ஒலித்தை. அப் டிதய தூங்கிப் த ொைொன்.
கொனல எட்டு மணிக்கு இருவரும் தயொரொைொர்கள்.
ரதி,

ள்ளிக்கூடம் த ொகக் கொரில் ஏறிய

பதருமுனை வந்தும் கொனர நிறுத்தச் பசொன்ைொள்.

“இன்ைிக்கு இப் டி த ொக

தவண்டொம் தடடி.. தவதற வைியொ த ொக முடியுமொ?”
தினகத்த அருண் “எப் டிப் த ொகணும்?” என்றொன்.
“ஸொரி தடடி, மறந்தத த ொச்சு.. அய்ஷொ டீச்சர்

வட்டுக்கு
ீ
வந்து அவங்கனள

ண்ணிட்டு த ொறதொ பசொன்தைன்.. அவங்க திைம் ஸ்கூல்
ஸ்கூல்

ிக்கப்

ஸ்ல வரொங்க.. இன்ைிக்கு

ஸ் ப்தரக்டவுைொம்.. வகுப்பு வொட்சப்ல பமபசஜ் அனுப் ிைொங்க எல்லொருக்கும்..

நொம அந்த வைியொ த ொைொ

ரவொயில்னலயொ தடடி? ப்லீஸ்..”

“இபதல்லொம் முன் கூட்டிதய என்ைிடம் பசொல்லணும் ரதிம்மொ…”
“ப்லீஸ் அப் ொ, அய்ஷொ டீச்ச்ர் கிட்ட ப்ரொமிஸ்

ண்ணிட்தடன்”

“சரி, இந்த ஒரு தடனவ மட்டும்.. ஓதக.. இதுைொல அவங்களுக்கு பதொந்தரவு வரக்கூடொது…”
“ததங்க்ஸ் தடடி”
அதிகொனலக் கைவு மைதில் ஓட, கொனர

க்கத்து பதரு வைியொகச் பசலுத்திைொன். ரதி

பசொன்ை முகவரி வந்ததும் நிறுத்திைொன். பவளிதய வந்தவரின்
ொவனைனயப்

முகம்,

நனட, உனட,

ொர்த்து மயிர்க்கூச்பசறிந்தொன். அருணருதக வந்து “ஹதலொ, ஐம் அய்ஷொ”

என்றொள் உமொ.
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அப் ொதுனர :
சில ஆண்டுகளுக்பகொருமுனற தமிழ்நொட்னடத் ததடி வரும் சிகொதகொ வொசி. முன்
த ொல் ஓட முடிவதில்னல, எழுத முடிவதில்னல,
இப்த ொது தொன் நினைவுக்கு வருகிறது,

ிதயதைொ வொசிக்க முடிவதில்னல.

ிதயதைொ வொசித்ததத இல்னலபயன்று.

எைக்கடுத்தத் தனலமுனற சுயமொக இயங்கத் பதொடங்கிவிட்டதில் கினடத்திருக்கும்
புதிய சுதந்திரம் உற்சொகம் தருகிறது.
தைி இபமயில் (msuzhi@gmail.com) அதிகம்
தைியொக வொட்சப் ிதலொ

ொர்ப் தில்னல. என்னை எ ி வொட்சப் ிதலொ

ிடித்து விடலொம்.
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அப் ொதுனர

தில்கள்

உங்கள் தகள்விகளுக்கு அப் ொதுனர

தில் அளிக்கிறொர்

==========

Karthik Lakshmi Narasimman:
முதல் தகள்வி அபதன்ை "மூன்றொம் சுைி" ??
ண - இதுல இடமிருந்து வலமொ மூணொவதொ இருக்குற உருண்னட.

ொக்குறதுக்கு

பரண்டொவது உருண்னட த ொலதவ இருக்கும் ஆைொ நொம நம் ிறக்கூடொது. அப்டினு எங்க
தமிைய்யொ பசொன்ைொரு. இதுல

ொருங்க இதத தகள்விய தவதற தினுசுல தகட்தடன்

அவர்ட்ட.. “ஐயொய்யொ.. மூணு உருண்னட இருந்தொ ண, பரண்டு உருண்னட இருந்தொ ை, ஒரு
உருண்னட இருந்தொ மட்டும் எ அப்டின்தறொதம ஏன் ஐயொ?”. அன்ைிக்கு துண்னட உதறி
வகுப்ன

விட்டுப்த ொைவரு மறுநொள் கணக்கு வொத்தியொரொயிட்டொரு.

Aaranyanivas R Ramamoorthy :
அப் ொதுனர எங்கிருக்கிறொர்?
இந்த

திலில்.

Hema Vl :
அவரது எழுத்துகனளப்
அவ்வப்த ொது

எ ி

ொர்த்து நொளொகிவிட்டதத, தவபறங்கும் எழுதுகிறொரொ?

வொட்சப்

குழுமத்தில்

ிடித்த)

(GVக்கு

சனமயல்

சொப் ொட்டு

சமொசொரங்கனள எழுதுகிறொர்... என்று தகள்வி.
தரவதி நரசிம்ஹன் :
யூ எஸ் வந்தது நன்னம கினடப் தொலொ?
ப ொதுவொ

நன்னமதய.

ஓரளவுக்கு

தமம் ட்ட

வொழ்க்னகத்தரம்

இன்னும்

அபமரிக்கொவில் கினடப் து உண்னம ஆைொல் அதிசயம் :-)
யொருக்கு

நன்னம

என்று

அனுப் ிைவங்களுக்கும்

நினைக்க

நன்னம

ததொணுது.

வந்தவங்களுக்கும்

ஒவ்பவொரு

முனற

(நொன்

இந்தியொனவ

நன்னம.
விட்டு

பவளிதயறும் த ொதும் ஊர் த ர் பதரியொதவர்கள் கூட வைியனுப்புகிறொர்கள். நொன்
யுஎஸ் த ொறதுல உங்களுக்கு என்ை அவ்வளவு சந்ததொஷம்னு தகக்குதறன்?)
ஒவ்பவொரு முனற இந்தியொ வந்திறங்கும் த ொது உற்சொகமும் ‘அடடொ இனத விட்டுப்
த ொதைொதம’ என்ற உணர்வும் ஏற் டும். சரியொக இரண்டு நொளில் மொறி இயல் ொகி
விடும். ஒவ்பவொரு முனற அபமரிக்கொ திரும்பும் த ொதும் ‘திரும் ப் த ொகணுமொ? த சொம
இந்தியொலதய

தங்கிட்டொ

இரண்டொவது

நொள்

என்ை?’ என்று

கொனல

நடக்கும்

நினைப்த ன்.
த ொது
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தங்கிடலொம்னு

கிறுக்குத்தைமொ

நினைச்சதம..

ப ொன்ைொை

பூமிைொ

இதல்லதவொ?’

என்று ததொன்றிவிடும்.
இந்த உணர்வு அபமரிக்கொ வொழ் இந்திய புலம்ப யர்ந்ததொர்க்கு

ஏற் ட்டிருக்குறதொ

பதரியவில்னல.
இந்தியொனவ மிஸ் பசய்வதுண்டொ.(இபதல்லொம் எைக்கொை தகள்விகள்.அதொவது நொன்
தயொசிக்க தவண்டி.!.)
இந்தியனர மிஸ் பசய்வதுண்டு - அதொவது இந்தியொவில் இருக்கும்

த்து இரு து

இந்தியனர. மற்ற டி இந்தியொனவ மிஸ் பசய்ய அப் டி என்ை இருக்கு என்று தயொசித்தொல்...
முதல் விரலிதலதய இன்னும் நிற்கிதறன்.
பநல்னலத் தமிைன் :
வொைம் வசப் டும், எண்ணதம வொழ்வு, நூறுவயது வொழ்வது எப் டி என்பறல்லொம்
புத்தகங்கள் எழுதும் ஆசிரியர் எவருதம தொங்கள் எழுதியனதக் கனட ிடித்ததொகத்
பதரியவில்னலதய. அவர்களுக்தக தொங்கள் எழுதுவதில் நம் ிக்னக இல்னலயொ?
நூறு வயது வொழ்ந்த

ிறகு எழுதிைொல் நொற் து வயதில் த ொவது எப் டினு எழுதும் டி

ஆயிடுதமொ?
வருடொந்தர

தசொதனைக்கு

வந்திருந்த

வொடிக்னகனய

தசொதித்துப்

ொர்த்த

டொக்டர்

“உங்களுக்கு எதுவும் இல்னல.. க்லீன் பஹல்த்.. எண் து வயசுல எப் டி இத்தனை
ஆதரொக்கியமொ இருக்கிங்க?” என்றொர்.
“கொனலல எழுந்ததும் திைம் ஒரு கப் சொரொயம் குடிப்த ன்.. நொள் முழுக்க சீட்டொடுதவன்.
அதுவொ இருக்கலொம்”
“ஆச்சரியமொ இருக்தக? ஒருதவனள உங்க

ரம் னரல நீ ண்ட ஆயுதளொ? உங்கப் ொ

இறக்கும் த ொது அவருக்கு என்ை வயது?”
“யொர் பசொன்ைொ அவர் பசத்தொருனு? நூத்தி ஆறு வயசொவுது அவருக்கு. இன்ைிக்கு கூட
என்தைொட எழுந்து ஒரு கப் சொரொயம் சொப் ிட்டு

கொனலல நடக்கப் த ொைொதர?”

“அட! இத்தனை வயசுல நிக்குறதத அதிசயம்.. நடக்கிறொரொ?”
“ஆமொ

டொக்டர்..

எங்க

தொத்தொ

வடு
ீ

ஒரு

னமல்

தள்ளி

இருக்கு..

நொன்

இங்க

வந்துட்தடன்ல.. அதைொல எங்க தொத்தொவுக்கு சொரொயம் குடுக்க த ொயிருக்கொரு அப் ொ..
நொள் முழுக்க தொத்தொதவொட சீட்டொடிட்டு வருவொரு”
மருத்துவ பதொைினல விட்டு

சீட்டொட்டக் கிளப் ஒன்று பதொடங்கி சொரொயம் விற்கத்

பதொடங்கிைொர் டொக்டர்.
தமற்பசொன்ைது Bob Hope தஜொக். நூறு வயது வொழ்ந்தொர். கனடசி நொள் வனர புனக
ிடித்தவர். ஒரு முனற அவரிடம் “Quit smoking today” என்ற புத்தகத்னத ஒரு
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பகொடுத்தொரொம்.
முன்ைொல்

உடதை

ொப் தஹொப் ரசினகயிடம் த ைொ கடன் வொங்கி

என்று

WHY

எழுதி

புத்தகத்தில்

னகபயழுத்திட்டு

quitக்கு

ரசினகயிடதம

பகொடுத்தொரொம்.
இந்த self help புத்தகங்கள் விடிதயொக்களில் எைக்கு நம் ிக்னகயில்னல.
3 ிலியன்

டொலர்

சந்னத

என் தொல்

ஆளொளுக்கு

எைினும் இது

எழுதுகிறொர்கள்.

எந்த

வித

அனு வமும் தகுதியும் ததனவயில்லொததொல் இருக்குதமொ?
எைக்கு மிகவும் பநருங்கிய ஒருவர் “அவைவன் இபதப் டி அபதப் டினு புஸ்தகம்
எழுதுறொன்.. சும்மொ இருப் து எப் டினு நொன் புஸ்தகம் எழுதப் த ொதறன்” என்றொர்.
“எழுதுவொதைன்?” என்தறன்
2.

ொவம், புண்ணியம் என் னத ஓரிரு வரிகளில் விளக்க முடியுமொ?

ஆன்மொனவப்

ிறவியுடன் கட்டிப் த ொடும் விலங்குகள் எைலொம்.

நியொயமொ? உன் த பரன்ைனு தகட்டொதல
புண்ணியம்

நொலு வரில பசொல்றவன் கிட்ட த ொய்

த்தி ஓரிரு வரியில விளக்கம் தகக்குறிங்கதள? 'பகொன்றொற்

த ொச்சு'ன்ற தத்துவ விளக்கத்னத வச்சு எத்தனை

ொவ

ொவம் தின்றொற்

திவு ஓட்டலொம் பதரியுமொ?

3. உண்ணும் உணவுக்கும் ஒருவரது நடத்னதக்கும்-குணத்துக்கும் பதொடர்பு உண்டொ?
விஞ்ஞொைம் அப் டித்தொன் பசொல்கிறது.
உண்ணும் உணவு வனக உண்ணும் முனற உண்ணும் கொலம் எல்லொதம ஒருவருனடய
குணம் நடத்னதகனளப்
தநரத்துக்கு

தநரொக

ொதிக்கின்றை... என்று நொனும் நம்புகிதறன்.

உண்ணொதவர்கள்

எரிச்சலும்

தகொ மும்

கொட்டுவனத

நினறய

ொர்க்கலொம். (“அவனுக்குச் தசொத்னதப் த ொட்டு பதொனல.. கொட்டுத்தைமொ கத்தறொன்

ொர்”

என்று என் ஞொைி மொமொ அடிக்கடி பசொல்வொர்).
Cleveland Clinic எனும் அனமப்பு இது

ற்றி நினறய ஆதலொசனையும் அறிவுனரயும் உலக

நொடுகளுக்கு வைங்குகிறது (தகொவிட்ைொல நினறய

ிர லமொயிடுச்சு இந்த அனமப்பு).

இப்

உணவுக்கும்

food

psychology

ட்டப்

டிப்பு

பதொடர்புகனள அம் து வருஷமொ

வர

அளவுக்கு

நடத்னதக்குமொை

ிட்டு வச்சுக்கிட்டிருக்கொங்க.

பகொனலக் குற்றவொளிகளுக்கும் அவர்களின் உணவு முனறகளுக்குமொை பதொடர்பு ற்றிய
சுவொரசியமொை
நடத்னதக்கும்

ஆய்வு
முழுதும்

இனணயத்தில்
மொமிசம்

கினடக்கிறது.

துறந்த

வித்தியொசங்கள் ஆய்வு வைியொக பகொடுக்கப்
மொடுகளிலிருந்து கறந்த
ப்தரன்சிஸ்தகொ

நகரில்

உணவு

மொமிச
உண்த ொர்

உணவு

உண்த ொர்

நடத்னதக்குமொை

ட்டுள்ளை. படஸ்டொஸ்டதரொன் புகட்டிய

ொல் முதன் முதலொக FDA அனுமதியுடன் 1975 வொக்கில் தசன்
அறிமுகமொைது.

( த்து

ஆண்டுகளுக்கு

முன்

இது

கட்டுப் டுத்த ட்டது, நிறுத்தப் டவில்னல). 2005 வொக்கில் அறிவிக்கப் ட்ட இரு து வருட
ஆய்வு முடிவுகனள னவத்து 1980க்கு

ிறகு

ிறந்த அபமரிக்கருள் தசன்ப்தரன் வொசிகள்

அதிகமொக homosexual வொழ்வுமுனறனய ததர்வு பசய்ததற்கும் அவர்கள் இளனமயில் உண்டு
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வளர்ந்த படஸ்தடொ

ொலுக்கும் பதொடர்பு உள்ளது என்கிறது Cleveland clinic. எந்த அளவுக்கு

உண்னமதயொ அறிதயன்.
பமய்ஞொைமும் இனத

லவொறொக வலியுறுத்துவதொகத் ததொன்றுகிறது.

ப ொதுவொக உணவு ஆத்மொனவ அனமதிப் டுத்துகிறது என்கின்றது ஆன்மிகம். மதம்
என்று

ொர்த்தொல்

டயத்துக்கு

இந்து

தசொறு

மத

ித்ரு

சொந்தி முனறகளில் கூட இனதப்

த ொடலின்ைொ

ித்ருக்களுக்கு

குடுத்துருவொங்களொம். அதுவும் அவங்களுக்குப்

தகொவம்

ொர்க்கலொம்.

வந்து

சொ ம்

ிடிச்சதொ சனமச்சு த ொடணும்னு நியமம்

தவதற.
புலைடக்கம் ததடுதவொர் சொப் ிடும் உணவும் சொப் ிடும் அளவும் சொப் ிடும் தநரமும்
முக்கியம் என்று என்

தின்ம வயதில் என் ஞொைி மொமொ பசொல்வொர் ( கவத் கீ னத

உதொரணத்துடன்). எல்லொம் சரிதொன் யொருக்கு எப்த ொ என்ை பசொன்ைொ மண்னடல
ஏறும்னு பதரியொம த ொச்தச ஞொைி மொமொவுக்கு..:-) நொதை நல்ல

சில உ.கி சொம் ொர்

பவண்னடக்கொய் கறி வட்டுல
ீ
பசஞ்ச வொனைக்கொய் வறுவல்னு பவட்டிட்டிருக்குறப்
இவர் தவதற.. மொமி குறுக்கீ ட்டொல்
என்ை

சொமியொர்

தவனலக்கொ

ினைப்த ன். (குைந்னதய சொப் ிட விடதறளொ? அவன்

த ொப்த ொறொன்)

ஆைொல்

மொமொ

பசொன்ைபதல்லொம்

இப்ப ொழுது உறுத்துகிறது.
பூண்டு பவங்கொயம் த ொன்ற உணவுகள் கொம உணர்வுகனள அதிகரிப் தொக நம் கலொசொரம்
பசொல்கிறதத?
“

தொர்த்த குணம்”

வொங்கிதைன்

ற்றிய (சித்தர்கள் நூல்களிலிருந்து பதொகுக்கப் ட்டது) புத்தகம் ஒன்று

புத்தகக்

கொட்சியில்.

டிக்கப்டொமல் அப் டிதய இருக்கிறது.

த்து

வருஷமொவது

இருக்கும்.

அவ்வளவொகப்

அனமதியொை மைம் தீர்க்க சிந்தனை பதளிந்த

பசயல் ொடு
- இவற்றுக்கு மிளகு எந்த வனகயில் உதவுகிறது என்று இந்தப் புத்தகத்தில் இருக்கிறது.
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இந்த டொ ிக் என் சமீ

ஆர்வம். வளவளனு த ொயிட்டதுக்கு என் அஞ்பசழுத்து. (ஓரிரு

வரிகளில் விளக்கவும்னு நி ந்தனை த ொடொததற்கு நன்றி)
4. அம்மொ என்று நினைக்கும்த ொது நீ ங்கள் மிஸ் பசய்யும் ஒன்று என்ை?
ஒன்று என்று தகட்டிருப் தொல் +17 என்று

தில் பசொல்லமுடியொது இல்னலயொ?

அம்மொ என்று நினைக்கும் ப ொழுது இந்நொளில் நொன் மிஸ் பசய்வது உடன் இருக்க
முடியவில்னல

என் தத.

நொன்

ொட்டுக்கு ஏததொ தகள்வி

தில் எழுதிட்டிருக்தகன், நீ

ொட்டுக்கு அ ிரொமி அந்தொதிதயொ என்ைதவொ ொடிட்டிரு.. ஆைொ கூட இரும்மொ. அது த ொதும்,
தவதற எதுவும் தவண்டொம்.
யொதரொ பசொன்ைொர்கதள (Faulkner?) என்ை அது?
“I'd just have a Mother so I could say Mother Mother”
அம்மொ நினைவு

ற்றி சமீ த்தில் நொன் ரசித்த கவிஞர் வரமணி
ீ
அவர்களின் கவினத.

அ...ம்....மொ...!
புயலுக்கு
ின்ைொை மனையிரவு
ப ொத்தி வளர்த்த
உன்னைத்தொன் நினைவூட்டுகிறது.
என்

ிள்னளப் ருவத்து
உறக்கங்கள்
உன்

தனலதகொதும் விரல்களொல் ஆசீர்வதிக்க ட்டனவ.
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அனலயும்
சருனக பூமியில் இறக்கிவிட
பதன்றலொக மொறிவிடும் கொற்னறப்த ொல்
உன்
வலிகள் மனறத்து கனதகள் பசொல்லி துயிலனவப் ொய்.
ொர்னவகளொல் தொலொட்டி
ஸ் ரிசங்களொல்

ொலூட்டி

இனம தழுவும் உறக்கம்
இரனவக்கடந்தும்
ததொள்களிலும்
தூளியிலும்
பதொடரும்.
உன் அன் ின்
ப ரு நதிகள்
என் தகொனட இரவுகனள
குளுனமயொக்கி
வைியனுப்பும்.
உன் சிறகுகளின் அரவனணப் ில்
என் குளிர்கொல இரவுகள்
கதகதப் ொய்
கடந்து த ொகும்.
இனவதயதும் வொய்க்கப்ப றொத
இந்த இரவில்
உன் நினைவுகனள
மட்டுதம த ொர்த்திக்பகொண்டு
உறங்கிப்த ொகிதறன்.
5. திரும்

தின்ம வொழ்க்னக வொழ்ந்த இடத்திற்குத் திரும் ி அந்தச் சூைலில்-வடு,
ீ

சுற்றுச்சூைல், வொை இயலுமொ?
இயலும்.
தின்ம வொழ்க்னக வொழ்ந்த இடத்தில்

தின்ம வொழ்க்னகனயத் திரும்

வொை இயலுமொ

என் து தகள்வியல்ல, சரியொ?
அது தகள்வியொக இருந்தொல் ஒரு சுவொரசியமொை கனத பசொல்லியிருப்த ன். ஒ பஹன்றி
அல்லது எச் ஜி பவல்ஸ் இருவருள் யொதரொ முதலில் எழுதி அடுத்தவர் சுட்டு அனத
ப்தரட் ரி சுட்டு
வொழ்க்னகப்

ிறகு நம்ம சுஜொதொ சுட்டு “பசொந்த

ொணியில்” எழுதிய கனத. தன்

ொனதனய மொற்றிக் பகொள்ள விரும் ிய ஒருவன் தன் இனளய வயதுக்கு

திரும் ி அங்கிருந்து பசப் ைிடும் எண்ணத்தில் கடவுனள தவண்டிக் பகொள்கிறொன்:
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கடவுதள என்னை 16 வயதுக்கு நொன் வளர்ந்த இடத்துக்கு மறு டி பகொண்டு த ொ. கடவுளும்
நல்ல மூடில் இருந்ததொல் சரி என்கிறொர்.
பகொஞ்சம் இருங்க, தகட்கொத

தகள்விக்கு விளக்கமொ

தில் பசொல்லி உங்கனளக்

கடுப் டிக்கிதறன்

ொருங்க.

ஒரு metaphysical

ொர்னவயில் புைர ி ஜைைம் புைர ி மரணம் என் தும் இதொதைொ?

வொழ்ந்தனததய வொழ்ந்து வழ்ந்தனததய
ீ
வழும்
ீ
வரபமைக்கு ஏன் தந்தொய் தவலவொ?
ரஞ்சைி நொரொயணன் :
வணக்கம்.

மூன்றொம்

சுைியில்

உங்கள்

கனதகள்

லவற்னறப்

டித்திருக்கிதறன்.

இன்னறக்கும் மைனத என்ைதவொ பசய்வது உங்களது 'தந்னத பசொல்'. அந்தக் கனதனய
எத்தனை முனற

டித்திருப்த ன் என்று எைக்தக பதரியொது.

லத ர்களிடம்

கிர்ந்து

பகொண்டிருக்கிதறன். யொருதம இந்தக் கனதனய விவொதிக்க முன் வந்தது இல்னல. மிக
ஆைமொை தொக்கத்னத ஏற் டுத்தியிருக்கும் என்று நினைத்துக் பகொள்தவன். எப் டி இந்தக்
கரு உருவொைது? இனத உங்கள் signature கனத என்த ன்.

>>>>> LINK for தந்னத பசொல் - post.
நினறய தடனவ
கனததொன்)

டித்ததொக நீ ங்கள் பசொல்வதத பநகிழ்ச்சி. அந்தக்கனத (நிச்சயமொகக்

தங்கனள

பவகுவொகப்

ொதித்ததொக

பசொல்லியிருக்கிறொர்கள். ஒரு அன் ர் கனதனயப்

இன்னும்

சிலர்

என்ைிடம்

டித்த வினளவொகத் தன் அப் ொவுக்கு

சிரொர்த்தம் பசய்யத் பதொடங்கியதொகவும், விட்டுப்த ொை கொலத்தில் அவர் தந்னதக்கு
என்ை

ங்கம் உண்டொைததொ என்றும் என்னைக் தகட்டு நீ ண்ட இபமயில் அனுப் ிைொர் -

என்ைதவொ எைக்கு எல்லொம் பதரிந்தொற் த ொல். 2010 கட்டத்தில் பசன்னை வந்தத ொது ஒரு
சக

திவர் என் னககனளப்

ிடித்தும் பகொண்டு சில நிமிடங்கள் அழுதொர். சங்கடமொை

கனத.
கனதயில் நடந்தொற்த ொலதவ ததொன்றிய கரு. கபைடிகட்- ொஸ்டன் வைியில் ஏற் ட்ட ஒரு
சிறு கொலக் குைப் த்தில் ததொன்றிய கனத. எைக்தக பதரியொமல் வண்டி ஓட்டும் ப ொழுது
கண தநரம் மயங்கி வி த்னதத் தவிர்த்து பரஸ்ட் ஏரியொவில் ஒதுங்கிச் சுற்றுப்புறத்னத
தநொட்டமிட்ட த ொது ததொன்றிய விவரங்கனள னவத்துப் புனைந்ததன்.
ப ற்தறொர், கணவன் அல்லது மனைவி த ொன்ற உறவுகனள இைக்கும் ப ொழுது சில தநரம்
இைப் ொகத் பதரிவதில்னல. வரமொகத் பதரிகிறது. இதொன் கனதயின் னமயம். மன்ைிப்பு
என் து மைித தநயம் அனத எந்த தநரத்திலும் வைங்கும்
இல்னலதயல் மொைிடப்

க்குவம் மொைிட சொரம்.

ிறவியில் அவசியமில்னல என்ற என் எண்ணத்னதக் கனதயின்

பசய்தியொகச் பசொல்ல முயன்தறன்.
என் அப் ொ நினைவு வந்துவிடும் என் தொல் நொன் எழுதிய கனதகளில் மிகக் குனறவொை
முனறகள்

டித்த கனத :-).
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என் அப் ொவிற்கும் எைக்கும் இனடதய சுமுகமொகத் தீர்வொகொத சில விஷயங்கள் அந்தக்
கனதயின் சம் வங்களொக இடம் ப ற்றுள்ளை. அனடயொளம் கண்ட என்னுனடய மூத்த
சதகொதரிகளுக்கு இது அதிர்ச்சியொகதவ இருந்தது. “அப் ொனவ மன்ைிச்சுத் பதொனலடொ..
எத்தனை வருஷமொ மைசுல வச்சிண்டிருக்தக?” என்று உடைடி தவண்டுதகொள். மற்ற உடன்
ிறப்புகளுக்கு

எதுவும்

பகொள்கிதறன்.

பதரியொது.

கூடுதல்

சமூகக்

கண்ணியம்

விவரங்களுடன்

கருதி

இங்தக

உங்களுக்கு

நிறுத்திக்

தைியொகப்

தில்

பசொல்லியிருக்கிதறன். என் மைதில் இருந்தனத உங்களிடம் பசொன்ைதில் சிறு ஆறுதல்.
தகள்விக்கு நன்றி.
Geetha Sambasivam:
1." க்தி"

"ஆன்மிகம்"

இரண்னடயும்

இந்தக்

கொலத்தில்

அனைவரும்

குைப் ிக்

பகொள்கிறொர்கதள! அதற்கொை தவறு ொடொக எனதச் பசொல்லுவர்கள்?
ீ
ஆஸ்திகம்,

க்தி இரண்னடயும் குைப் ிக் கண்டதுண்டு.

க்தினயயும் ஆன்மிகத்னதயும்

குைப் ிக் பகொள்கிறொர்களொ? தப் ொச்தச? ஆன்மிகம் தைியொகதவ நினறய குைப்புதம?
இதுல

க்தினய தவதற இழுத்து விட்டொ மய்ய நொயகன் த ொல

ொய்

ிரொண்டுற நினல

ஆயிடுதம?
க்தி சுல ம், ஆன்மிகம் கடிைம்.
யொர் தவண்டுமொைொலும்
புரிந்தவரொல்

மட்டுதம

க்தினய உணரதவொ பசயல் டுத்ததவொ இயலும். ஆன்மிகம்
பசயலொக்க

முடியும்

ஆன்மிகம் ததடலன்றி தவறில்னல.
கண்மூடி.

ஆன்மிகம்

எைலொம்.

க்தியில்

ததடல்

இல்னல.

க்தி பசலவு, ஆன்மிகம் வரவு எைலொம்.

கண்திறப்பு.

க்தியில்

குத்தறிவு

க்தி

கினடயொது.

குத்தறிவில்லொமல் ஆன்மிகம் வரொது (என்று நம்புகிதறன்).
க்தி ஒரு மொர்க்கம் அல்லது வைிபயன்று நினைக்கிதறன். ஆன்மிகத் ததடலுக்கு
உதவுவதொகவும்

டித்திருக்கிதறன்.

ஆன்மிகவொதிகள் இயல் ொக

க்தி

க்தி மொர்க்கத்னத

தழுவிதயொ உ ததசித்ததொ வருவதொல் இந்தக் குைப் ம் வந்திருக்கலொம். ஆன்மிகர்கள்
க்தியின் எல்னலகனள அறிந்தவர்கள் என்று நினைக்கிதறன்.

க்திக்கு எல்னலபுண்டு.

ஆன்மிகம் எல்னலகனளக் கடந்தது என்று நம்புகிதறன். கடவுளிடம் தன்னைச் தசர்க்க
க்தி உதவுகிறது. கடவுனளயும் தன்னையும் ஒருமிக்க ஆன்மிகம் உதவுகிறது எைலொம்.
க்தி

சொதொரணம்; ஆன்மிகம்

அசொதொரணம்.

ஆன்மிகம்

பதொட

முடியொத

நினறய

க்தர்கள் ஆன்மிக சூட்டில் குளிர் கொய்கிறொர்கள் - தொனும் குைம் ி என் த ொல சொதொரண
க்தர்கனளயும் குைப் ிபயடுக்கிறொர்கள் என்று நினைக்கிதறன்.
இது குறித்த இன்பைொரு தகள்வி
“நொம்

ஏன்

இத்தனை

தில் நினைவுக்கு வருகிறது.

கடவுள்கனள

வணங்குகிதறொம்? ஒரு

கடவுள்

இருந்தொல்

த ொதொதொ?” எைறு ஒருவர் தகட்டொர்.
அதற்கு இன்பைொருவர் இப் டி
நிரம்புவதற்கொகத்தொதை

தில் பசொன்ைொர். “நொம் திைம் சொப் ிடுகிதறொம். வயிறு

சொப் ிடுகிதறொம்.

எனதச்

சொப் ிட்டொல்

என்ை? அன்ைத்னத

மொத்திரம் சொப் ிட்டொல் கூட, வயிறு நிரம் ி விடுகிறது. அதநகவிதமொை
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எல்லொம் எதற்கொக என்று தகட்டொல் என்ை பசொல்வது? வயிறு நிரம்
சரி.

ஆைொல்

நொக்கு

ஒவ்பவொருத்தருக்கு

என்ற

ஒன்று

ஒவ்பவொரு

இருக்கிறது

தொர்த்தத்திதல

தவண்டும் என் து

அல்லவொ? அது
ருசி

ருசி

இருக்கிறது.

ொர்க்கிறது.

அந்த

ருசினய

அனுசரித்து அவரவரும் சொப் ிடுகிறொர்கள். அதைொல் பவவ்தவறு ருசியுள்ளவற்னறச்
சுனவக்கிறொர்கள். வயிறு நிரம்
இத்தனை

வனககள்

தவண்டும் என்ற அன்றொட உணர்னவப் ப றுவதற்தக

ததனவப் டும்

ப ொழுது

அன்றொடம்

என்ற

வரம்ன க்

கடந்த

ரம்ப ொருனள உணர எத்தனை வனக தியொைம் எத்தனை வனக வைி ொடு எத்தனை
வனக மூர்த்தங்கள் ததனவப் டும் என்று

கணக்கிட்டுப்

தகள்வி தகட்டவரின் உணர்வு நினலக்கும்

லைில்னல”

தில் பசொன்ைவரின் உணர்வு நினலக்கும்

மிகுந்த தவறு ொடு இருப் து பதரிகிறதொ?
தகள்வி தகட்டவர்

க்திமொன்.

தில் பசொன்ைவர் ஆன்மிகர்.
தில் பசொன்ை ஆன்மிகனர அதைகருக்கும் பதரிந்திருக்கும். கொஞ்சி மகொ ப ரியவர்.
ஆளொளுக்கு ப ரியவொனள உருட்டுறப்

நொனும் பகொஞ்சம் உருட்டுைொ தகொச்சுக்கவொ

த ொறொர்?
மகொ ப ரியவொ ஆன்மிகரொ
மகொ

ப ரியவரின்

என்னை

விட

ப ரியவரின்

க்தரொ?

கொமொட்சி

மூத்த

க்தி

என்

வயதிைருக்கு

தனலமுனறகளுக்கு

ஆன்மிக

வலினமக்கு

எக்கச்சக்கமொகத்

அவருனடய

ஆதொரமொக இருந்திருக்கும் என்று நினைக்கிதறன்.
உணர்னவப் ப ற்ற தருணத்தில்
எைில்

நன்றொகத்

பதரிந்திருக்கும்.

பதரிந்திருக்கும்.

அனசக்கமுடியொத

க்தி

மகொ
ஒரு

ஏததொ ஒரு கட்டத்தில் ஆன்மிக

க்தினயத் துறந்திருப் ொர் என்தற நினைக்கிதறன்.

க்தி ஒரு ப ொருட்டில்லொது த ொயிருக்கும் என்கிதறன். அவருனடய கொஷ்ட

பமௌை நினலனய
நினலனயப்

ொர்த்தவர்கள்

ற்றிச் பசொல்லியிருக்கிறொர்கள்.

த ொற்றுகிற அளவுக்கு கொமொட்சி
ஆன்மிகர்கனளத்
அன்ைியப்

க்தி புத்தி மைம் என்று எனதயும் ஏற்கொத அந்த

தைியொக

ொமரைின்

அவனர ஆன்மிகப் ப ரியவர் என்று

க்தர் என்று அனடயொளம் கொண் தில்னல.

அனடயொளம்

ொர்னவ த ொல

கொண

முடியும்.

னசைொவில்

இறங்கிய

க்தர்கள் மட்டும் எல்லொரும் ஒதர மொதிரித்

ததொன்றுகிறொர்கள்.
இன்னும் எழுதலொம்.. எழுதிைொ தகஜிஜி சொர் இைிதம ஒரு தகள்வி கூட என்
அனுப்

க்கம்

மொட்டொர். என்ைய்யொ இது.. எதுக்கும் ஒரு அளவு தவணொம்?

2."அவைன்றி

ஓரணுவும்

அனசயொது!"

என் னத

பரொம் த் தைிப் ட்ட கொரணங்களொக இருந்தொல்

நீ ங்கள்

உணர்ந்த

தருணம்

தில் பசொல்ல தவண்டொம். விட்டுடுங்க.

ஆைொல் உணர்ந்திருந்தொல் அனத மட்டும் பசொன்ைொல் த ொதும்.
ஒரு கனத பசொல்லவொ? (ஏண்டொ தடய்..தகள்வி தகட்டைொ, கனத தகட்டைொ? க்ர்ர்ர்)
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அப் ர், சம் ந்தர்னு
ொட்படல்லொம்

பரண்டு

னசவ

ொடிைவங்க.

ஆவணும்னு துடிக்கிறொங்க.

ஆசொமிங்க.

பரண்டு
ொட்டொ

த ரும்

சிவன்

த ர்ல

எப் டியொவது

தசொக்கொ

ப ரிய

சிவனைப்

ொர்த்தத

ொடுறொங்க, தகொவிலொ சுத்துறொங்க.

ஒரு சிவன் தகொவிலுக்குப் த ொைொ அது பூட்டிக் கிடக்குது.
சுத்தியிருந்த மக்கனளப்

ொத்து கதனவத் பதொறங்கப் ொனு பரண்டு த ரும் கடுப் ொ

பசொல்ல ஜைங்க இடியொச் சிரிச்சு, “அட ஆசொமிங்க்ளொ.. இது சொதொ பூட்டில்தல.. தவத
பூட்டு.. எங்க யொர் கிட்டயும் சொவி கினடயொது.. உள்ள இருக்குற சிவன்ட்டதொன் சொவி
இருக்குது.. அவதை வந்து கதவு திறக்குற வனரக்கும் சிவதைனு கிடங்க.. ஆமொ.. நல்லொ
ட்னட பூசிகினு பகொட்னட உருட்டிகினு உங்க பரண்டு த னர

ொத்தொ.. ஆண்டி மொதிரி

பதரியுதத.. ஒரு தவனள நீ ங்க தவண்டிகிைொ உள்ள இருக்குற ஆண்டி வந்து கதனவத்
திறப் ொரு”னு நக்கலொ பசொல்லிடறொங்க..
பசொம்மொதவ

ொடுறவங்க இப்

பசொம்மொ இருப் ங்களொ?

அடிச்சுதுரொ ஜொக் ொட்டுனு தகொவில் கதனவத் திறக்க
மூடிதய

இருக்குது.

சரி ஒத்து ொ

நொன்

ொடுதறன்னு

ொட்டொ

ொடுறொரு அப் ரு. கதவு

சம் ந்தர்

வந்து

ஒரு

ொட்டு

ொடிைதும் பூட்படல்லொம் க ொல்னு உனடஞ்சு கதவு பதொறக்குது..
“ஆகொ.. சம் ந்தொ சம் ந்தம் இல்லொம

ொடுற சம் ந்தொ.. இப் டி கதனவத் பதொறந்து என்

கண்னணத் பதொறந்துட்டிதய.. நொைொ அப் ரு? இல்னல நீ தொன் அப் ரு, நொன் பவறும்
தலொயரு”னு பசொல்லி சம் ந்தர் கொல்ல விழுறொரு. அதுக்கு சம் ந்தர் “அடடொ.. நீ ங்க
ொடிை

த்து

ொட்டுதொன் பூட்னட உனடச்சது..

திகட்டொம ஒண்ணு த ொதொதுனு

ொட்டு தகட்ட சிவன் பூட்னட உனடச்சொரு.. ஆைொ நொன்

ொடிை ஒரு

த்து

ொட்னடக் தகட்டு

ப ொறுக்கொம த ொதும்டொ ஆசொமினு கதனவத் திறந்துட்டொரு.. இது பதரியொம இப் டிப்
த சலொமொ? இந்தொங்க
அப் ர் விடொம

ிடிங்க அப் ரு

ட்டம்”னு சம் ந்தர் அப் ர் கொல்ல விழுறொரு.

“இல்தல நீ ங்கதொன் அப் ரு”னு சம் ந்தர் கொல்ல விழுறொரு. “இல்தல

அப் ர் தகுதி உங்களுக்கு தொன்”னு சம் ந்தர் அப் ர் கொல்ல விழுறொரு.
“அதடய்.. ஆண்டிங்களொ.. மொத்தி மொத்தி ஒருத்தர் கொல்ல விழுந்துட்டுறக்கணும்ைொ
ஜப் ொன்

த ொங்கடொ..

கதவு

திறந்திருக்கறப்

எங்கனளயொச்சும்

ஜைங்க பசொல்லவும் தகொவிலுக்குள்ள சிவனைப்
உள்ள சிவனைப்

விடுங்க”னு

ொக்கப் த ொறொங்க பரண்டு த ரும்.

ொத்ததும்.. ஆசொமி தொதை.. அடிச்சுக்கிறொரு அப் ரு. “ஏன்யொ

ண்டொரம்.. நொன் எங்கல்லொம் சுத்தி உன்னைப்
இங்கயும் நொன்

உள்ள

ொடிை

ஓடியொந்துட்டிதய? இது

த்து

த்தி எத்திைி

ொட்டு

ொட்டுக்கு திறக்கொம அந்தொள்

நியொயமொ

முண்னடக்கண்ணொ?”னு

ொடியிருக்தகன்?

ொடிை ஒரு
பரொம்

ரததசிப்
ொட்டுக்கு

கடுப் ொ

உருகி

உருகிக் தகக்குறொரு.
சம் ந்ததரொ சிவனைப்
ொட

பவக்கொம

ஒதர

ொத்து “சனட.. பரொம்
ொட்டுல

ததங்க்சு ொ.. அந்தொளொட்டம்

ஓடியொந்து

என்

த னர

த்து

ரிப்த ர்

ண்ணொம

உட்டிதய”னுறொரு. அதுக்கு அவர் கொதுல மட்டும் தகக்குறொப்ல ஒரு குரல் த சுது “நீ
கதவு திறந்துச்சுைொ நினைச்தச? அடக்தகண.. இதுக்கு
பசொல்தறன் தகட்டுக்க.. அவன்

ொட்டுக்கு

ொடி

தில் நொன் அப் ர் கைவுல

ொடுறொன்னு நினைக்கொதத.. அவன்
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என்னைதய

ொட்டுக்கலொம்.. தச..

ொத்துக்கலொம்.. கதவு இன்ைொ கதவு”னு பசொல்லிட்டு

சுச்சொ ொயிடுது.
உடதை சம் ந்தர்

“உைக்கு ஏதொவது கைவு வந்துச்சொ அப் ரு? தமட்டரு இன்ைொனு

பசொல்லு”ன்றொரு. பசொல்லி வச்சொப்புல அப் ருக்கு ஒரு ஞொைப்
அப் ரொட்டதம

ட்னட

அடிச்சிகினு

ஒரு

உருவம்

ிரகொசம் கினடக்குது.

“வொய்மூரில்

பதொடரவொ”னு

பசொல்லிட்டு மனறஞ்சுடுது.
ஷொக்கொயிடுறொரு அப் ரு. உடதை எடுத்து உடுறொரு ஒரு

ொட்னட.

“மன்னு மொமனறக் கொட்டு மணொளைொர்
உன்ைி உன்ைி உறங்குகின்தறன் உைக்கு
தன்னை வொய்மூர் தனலவைொமொ என்று
என்னை வொபவன்று த ொைொர்”னு பசொல்லி சம் ந்தர் னகனயப்

ிடிச்சு இழுத்துட்டு

அடுத்த

பரண்டு

நடரொஜொ

சர்வஸ்ல
ீ

இடம் ிடிச்சு

டொக்

திருவொய்மூருக்குப் த ொய் அங்தக சிவனை தநரில

டொக்னு

த ரும்

ொத்தததொட இல்லொம சொயந்திரம்

தகொவில் மண்ட த்துல சிவன்- ொர்வதி க்ரூப் டொன்ஸ் முதல் வரினசல உக்கொந்து

ொத்து

சந்ததொசமொயிட்டொங்க.
இதொன் கனத.
அப்புறம் இன்பைொரு சம் வக் கனத.
என் அக்ைிதஹொத்ரி ஞொைி மொமொ. விஷ்ணு சஹஸ்ரநொம க்ளொஸ் எடுப் ொரு திைம்
அவங்க

சங்களுக்கு..

விதமொை

த ர்

சில

சமயம்

பசொல்லிக்

நொன்

கூப் ிடறொங்க

மொட்டிக்குதவன்.
இதுல

என்ை

விஷ்ணுனவ
ப ருனமனு

ஆயிரம்
ததங்கொய்

சீைிவொசன் த ொல தகட்த ன்.. அவுரு கண்டுக்கொம என்னை நடுவுல உக்கொர வச்சு
வகுப்ப டுப் ொரு.
கவைிச்ச

இதுல ஒரு தடனவ நொன் ஏததொ பதரியொத்தைமொ கவைிச்சனத

மொமொட்ட

“தேத்ரஞொைிைொ
தகள்வி

சும்மொ

ஒரு

சொதொரணம்

தகட்டொலும்

நீ யொ

தகள்வி

இல்தலடொ.

தகட்கலடொ”னு

தகட்டு

ஆைமொை
தில்

வச்தசன்.
அர்த்தம்

பசொல்ல

அதுக்கு

இருக்கு..

ஆரம் ிச்சொரு.

நீ

மொமொ
இந்தக்
அவுரு

இப் டித்தொன் த சுவொர். அவர் பசொன்ைனத நினைக்குறப் ல்லொம் சில சமயம் மய்யதர
ரவொயில்னல

இந்த

அய்யருக்குனு

ததொணியிருக்கு.

தேத்ரஞொைிக்கு

ப ொருள்

பதரிஞ்சுக்கிட்தடன்னு னவங்க.
தகட்ட தகள்விக்கு

தில் பசொல்லொமல் தகட்கொத புரொணம்

ொடு வர் மீ து எரிச்சல் வரும்

எைக்கு என் அன்றொட வொழ்வில் :-).
அதைொல் உங்கள் தகள்விக்கொை தநரடி

தில்: June 4, 2017 அன்று கொனல ஏழு மணி

அளவில் உணர்ந்ததன்.
ஆைொல் உங்க தகள்விக்கொை அசல்

தில் தமற்பசொன்ை இரண்டு கனதகளில் (?)

இருக்குனு நினைக்கிதறன்.
June 4 ஒரு ஞொயிற்றுக்கிைனம. ஏகொதசி. தததி, கிைனம, திதி
விவரங்களின் அசொதொரண

ின்ைணினயப்
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புரிந்து பகொண்ட த ொது ஏற் ட்ட உணர்வுகளின் அனரகுனற வனர டம் நொன் எழுதத்
பதொடங்கி நிறுத்தியிருக்கும் புள்ளி.
தநரில்

சந்திக்கும்

த ொது

தமலும்

த சலொதம?

இந்த

உணர்னவப்

ற்றி

நிச்சயம்

உங்களிடம் பசொல்லிதய ஆக தவண்டும் :-)
(சும்மொ விடலொமொ)
*** *** *** ***
அப் ொதுனர :

“ இது வனர அனுப் ிை தகள்விகளுக்கு

தில் அனுப் ிட்தடன். ஆைொ

தில் சரியொனு மொர்க் வந்தொத் தொன் பதரியும்.
எங்கள் தகள்வி : “ யொர் த ொடணும் மொர்க்? “
அப் ொதுனர : “ என் தமிழ் டிச்சர்ட ஒரு தடனவ இனதக் தகட்தடன்.
‘ தில் எழுதுறது தொன் உன் தவனல, யொர் திருத்திைொ உைக்பகன்ை? நீ யொ சம் ளம்
குடுக்குதற எைக்கு’னு தகட்டொர்.
குதரொம்த ட்னட

அரசுயர்

ள்ளியில்

எங்கள்

9ம்

வகுப் ில்

பமொத்தம்

60

த தரொ

என்ைதவொ.. அதுவும் தமிழ் II என்று ஒரு வகுப்பு. அதில் இரண்டு பசக்ஷன்களும்
தசர்ந்து நூறு த ருக்கு தமல் ஆகிவிடும். தமிழ் II வில் தரொமன் எழுத்துருனவ தசர்க்க
கைகத் தமிழ்க் கொவலர்கள் எப் டி அனுமதித்தொர்கதளொ பதரியவில்னல.
தமிழ்

டீச்சருக்கு

திருத்துவொங்கனு

பரண்டு
கசமுசவொ

மனைவிகள்.

அவங்கதொன்

த சிக்குவொங்க.

ஒரு

தமிழ்

நொள்

II

அதொன்

வினடத்தொள்
அவரிடதம

தகட்டுவிட்தடன்.
இப்த ொது

தயொசித்து

ொர்த்தொல்

வினடத்தொள்கனள 4 நொளில் எவன்

அது

சொத்தியதம

என்று

ததொன்றுகிறது.

100

டிச்சு திருத்துவொன்.. அதுவும் அரசொங்க வொத்தியொர்

தவனலல இருந்துட்டு..

Back to index ^
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ப ொங்கல்

ண்டினக கண்களுக்கும் + வயிற்றுக்கும் : கமலொ

ஹரிஹரன்.

அனைவருக்கும் இைிய

ப ொங்கல்

திருநொள்

நல்வொழ்த்துக்கள்.

அனைவருக்கும் நன்னமகனள பகொண்டு வரட்டும். "னத
என் து

முதுபமொைி. அதன் டி

அனசத்துப்
அகன்று,

ொர்த்து

மக்கள்

மகிழ்ந்து
தர

பகொள்தவொம்.

.

தன்

பகொண்டிருந்த

இயல்புடனும்,

இந்நொளிலிருந்து

இந்நன்நொளில்

உலகத்னத

நன்ைொள்

ிறந்தொல் வைி

ிறக்கும்"

விருப் ப் டி

ஒருவருட

பகொடிய

பதொற்று

வொை

இனறவன்

நலமுடனும்

தவண்டுமொய்

இந்த

அனைவரும்

கண்களுக்கும், வயிற்றிக்குமொய்

ஒரு

தநொய்

மைமொற

சிறு

நல்ல

கொலமொக
முற்றிலும்
வைினய

ிரொர்த்தித்துக்

விருந்து. இவ்விரண்டும்

நினறந்தொல், மைதும் ஆைந்தமொை நினறவனடயும் அல்லவொ?
கொக்கும் கடவுள் கதணசனை மைமுருக முதலில் அனைப்த ொம். . தூக்கிய துதிக்னகதய
துனண நமக்கு எை நம்புதவொருக்கு, அவைருள் கண்டிப் ொக என்றும் உண்டு.

.
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அடுத்து பசங்கதிரும்...

முழுமதியும்......
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தசர்ந்தனணந்த
தசர்க்கும்.

சுந்தரைின்

.

அருளும்

கண்டிப் ொக

நம்

வொழ்வில்

வளம்

.

ிறகு மலர்ந்து மணம் வசி
ீ வரும் ப ொங்கல் திருநொனள, மங்களகரமொை தகொலங்கள்
இட்டு

சும் மஞ்சதளொடு வரதவற்கலொம்..
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முதலில் இைிப் ொை

ொல் பகொழுக்கட்னடகள்.

ச்சரிசி மொனவ பவன்ை ீர் தசர்த்து தவக னவத்துக் பகொண்டு, சிறு உருண்னடகளொக
பசய்து, ஆவியில் னவத்து ஒரளவு தவக னவத்துக் பகொண்டு,
ததங்கொய்

ொலுடன், தசர்த்து

மீ ண்டும்

பகொஞ்சம்

பகொதிக்க

ொல், மற்றும் பகொஞ்சம்
னவத்ததும்,தவண்டிய

பவல்லமும் தசர்த்து, அந்த பவல்ல வொசனை த ொகுமளவிற்கு (பவல்லம் முழுனமயொக
கனரந்தொல் அதுதொன் அனடயொளம்) பகொதிக்க னவத்துக் பகொண்டு ஏலக்கொய் ப ொடி
தசர்த்து இறக்கிைொல், இைிப் ொை

ொல் பகொழுக்கட்னடகள் தயொர்.
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அடுத்து இைிப் ொை தசமியொ தகசரி, மற்றும் உருனள கிைங்கு த ொண்டொ.
தசமியொனவ ததனவக்தகற்

எடுத்து வறுத்துக் பகொண்டு, அத்துடன் மூன்று மடங்கு

தண்ண ீர் தசர்த்து, அத்துடன் ஒரிரு சிட்டினக தகசரி
தவக னவத்துக் பகொண்டு, சர்க்கனர ஒன்றனர
அடி

ிடிக்கொமல் கிளறி ஏலக்கொயும் தசர்த்த

பநய்யில்

வறுத்து

த ொட்டு

வுடனரயும் தசர்த்த

ின், நன்றொக

ங்கு அதனுடன் தசர்த்து பநய் விட்டு
ின் மு.

ருப்பு, உலர்ந்த திரொட்னசகனள

இறக்கிைொல், சுனவயொை

தசமியொ

தகசரி

ொர்க்கதவ

அைகொக இருக்கும்.

உ. கி நொன்னகந்னத தவக னவத்துக் பகொண்டு, ததொல் நீ க்கிய
பவங்கொயம்,

ின், ப ொடிதொக அரிந்த

. மிளகொய் இவற்னற எண்பணய்யுடன் வதக்கி, அத்துடன் உதிர்த்த உ. கி

தசர்த்து, உப்பு, கொரப்ப ொடி கலந்து நன்கு வதக்கி, ஆறியதும் சிறு உருண்னடகளொக
உருட்டி னவத்துக் பகொள்ளவும்.
கடனலமொனவயும், அரிசி மொனவயும்,

ஜ்ஜி மொவுத ொல கலந்து னவத்துக்பகொண்டு,

அந்த உ. கி உருண்னடகனள முக்கி எடுத்து எண்பணயில் ப ொரித்பதடுத்தொல், உகி
த ொண்டொ தயொர். கூடதவ ததங்கொய் சட்ைியும் பசய்து சுடச்சுடப்
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அடுத்து

இனலயில்

ரிமொற

தசப் ங்கிைங்கு

கறி, தரொஸ்டொக

தவண்டுபமன்றொல்

இப் டிச் பசய்யலொம்.
தசப் ங்கிைங்கு மண் த ொக நன்றொக அலம் ி குக்கரில் தவக னவத்து எடுத்து நன்கு
ஆறியதும், ததொல்

நீ க்கி

ஒன்றிரண்டொக

நறுக்கிக்

பகொள்ளவும்..கடனல

பகொஞ்சம் அரிசிமொவுடன் கலந்து உப்பு, மிளகொய்த்தூள், ப ருங்கொயத்துடன்
மொதிரி

கனரத்துக்

பகொண்டு, அதில்

தசப் ங்கிைங்கு

துண்டுகனள

மொனவ,
ஜ்ஜி மொவு

முக்கி

எடுத்து

அடுப் ில் கொயும் எண்பணய்யில்
ப ொரித்பதடுத்தொல்

நன்றொக

தரொஸ்டொக

கரகரபவன்ற

சுனவயுடன்

வரும்.

எண்பணய் அதிகம் தசர்க்க விருப் மில்லொதவர்கள் கடொயில், பகொஞ்சம் எண்பணயில்
முக்கி

எடுத்த

மொவுடன்

கிைங்குகனள

ஒன்றிரண்டொகப்

த ொட்டு

சிறு

தீயில்

னவத்திருந்து அடிக்கடி திருப் ி பகொடுத்து கரகரப் ொக எடுக்கலொம். ப ொறுனமயுடன்
இனத அனைத்னதயும் முடிக்க பகொஞ்சம் தநரமொகும்.

அடுத்தொக இனலயில்

ரிமொற இரண்டொவது கறியொக புடலங்கொய் உசிலி பசய்யலொம்.

குருவி புடலங்கொய் இரண்தடொ, மூன்தறொ வொங்கி நன்கு அலம் ிய
நறுக்கி, உப்பு, மஞ்சள்தூள் தசர்த்து தவக னவத்துக் பகொள்ளவும். து.

ின் ப ொடிதொக
அனர டம்ளர், க.

இரண்டு, மூன்று ப ரிய ஸ்பூன் அளவு தசர்த்து அலம் ி ஊற னவத்த ின், அத்துடன்
சிகப்பு மிளகொய்,

. மிளகொய், உப்பு ப ருங்கொயம் கறிதவப் ினல தசர்ந்து மிக்ஸியில்

அனரத்துக் பகொண்டு அனத இட்லி தட்டுக்களில் தவக னவத்து உதிர்த்த
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ததங்கொய் எண்பணய் விட்டு, கடுகு. உ.
உதிர்த்துக்

தொளித்து உதிர்ந்த

ருப்புக் கலனவனய நன்கு

ிரட்டி பகொண்டு அத்துடன் பவந்த புடலங்கொய்கனளப் த ொட்டு அடுப்ன

சிம்மில் னவத்து

ிரட்டி எடுத்தொல் அருனமயொை புடலங்கொய் உசிலி தயொர்.

இத்துடன் வொனைப்பூ வனடயும் பசய்தொல் இரண்டு இைிப்புடன் நொன்கு கொரம்.
வொனைப்பூனவ கள்ளன் ஆய்ந்து நன்கு அலம் ி னவத்துக் பகொள்ளவும். , ஏற்கைதவ
ஊற

னவத்த, அனர

கிளொஸ்

ச்சரிசினய, உப்பு, மி. வத்தல், ஒன்றிரண்டு

ச்னச

மிளகொயுடன் பகொரபகொரப் ொக அனரத்துக் பகொள்ளவும். அத்துடன் ஊற னவத்த ஒரு
கிளொஸ்( இது பமொத்தமொக கலந்த கலனவ) நொன்கு
, து.

, க.

,

கறிதவப் ினல
அனரத்பதடுத்து

ொ.

ருப்பு வனககனளயும்,(அதொவது உ.

ருப்பு வனககனளயும்) அனரத்துக்

தசர்த்து,

அத்துடன்

பகொண்டு,

அலம் ி

அனைத்னதயும்

பகொண்டு ப ருங்கொயத்தூள்

னவத்திருக்கும்

கலந்த

ின்

வொனைப்பூனவயும்

சிறுவனடகளொக

தட்டி

எண்பணய்யில் ப ொரித்பதடுத்தொல் சுனவயொை வொனைப்பூ வனட தயொர்.

ப ொங்கலன்று, வைக்கமொை இைிப் ொை சர்க்கனர ப ொங்கலுடன், பவண் ப ொங்கலும்
தயொரித்து பகொண்டு, அதனுடன் தமற்கூறிய வனககனளயும் பசய்து னவத்துக் பகொண்டு
ப ொங்கும் மங்கலம் எங்கும் தங்குக எை தவண்டிய டி, இனறவனுக்கு

னடத்த

ின்

அனைவரும் உண்டு மகிைலொம்.
ப ொங்கலன்று இத்தனை ஐயிட்டங்களொ...? எைத் தினகக்க தவண்டொம். சொதரணமொக
அன்று மதிய சொப் ொடொக சர்க்கனர ப ொங்கல், வனட, அப் ளம், இரண்டு கறி, கூட்டு,
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தயிர்

ச்சடி, ரசபமை சொப் ிடுவது அன்னறய நொள் பதொட்டு இருந்து வரும்

ைக்கம்.

(

இப்த ொது

தநரமில்னல.

அந்த

ைக்க

சொப் ிடவும்

வைக்கங்கள்

முடியவில்னல.)

மங்கி

வருகிறது.

அதைொல்தொன்

ொரம் ரிய
பசய்யவும்

அப்த ொபதல்லொம்

கிரொமங்களில், ப ொங்கலன்று " ொல் ப ொங்கியொச்சொ.. வயிறு வங்கியொச்சொ..
ீ
" என்று
தகட் தும் ஒரு வைக்கம். இதில் சற்று வித்தியொசமொக கொய்கறிகனள னவத்தத இப் டி
பசய்யலொம்

(இந்த

ஒவ்பவொன்னறயும்

இப் டி

பசய்ய

அன்னறய

கினடப் தும் அரிதுதொன்) எை இப் டி இத்தனை சனமயல் தினுசுகனள
இன்ைமும் என் விருப்

இைிப் ொை னமசூர்

ொனகயும்

திைம்

தநரம்

திவிட்தடன்.

டங்களுடன் பசய்முனறயொக

இதனுடன் இனணக்க மறந்து விட்தடன். அனதயும் இனணக்கலொபமன்றொல்....... (ஆகொ..
இபதன்ை

எல்தலொரும்

எங்தக

ஓடுகிறீர்கள்...!

ஹொ.ஹொ.ஹொ

சும்மொ

ஒரு த ச்சுக்குத்தொன் பசொன்தைன். இல்னல.. .இல்னல.... இவ்வளதவ அதிகம். தமலும்
இரு இைிப்புக்கதள, அதுவும் அன்னறய விதஷட இைிப் ொை சர்க்கனரப் ப ொங்கலுடன்
த ொதுபமன்று நினைக்கிறீர்களொ..! சரி. சரி..

.)

ி. கு... அன்னறய திைம் உத்தரொயண புண்ணியகொலம் என் திைொல், வனட, த ொண்டொ
த ொன்றவற்றிக்கு பவங்கொயம் தவிர்ப் வர்கள் அனத தவிர்த்து பசய்து பகொள்ளலொம்.
ஏபைன்றொல், இதில் சில எண்பணய்

லகொரங்கள் எப்த ொததொ எங்கள் வட்டில்
ீ
மொனல

தநர

அந்தப்

சிற்றுண்டிக்கொக

தயொரித்தது.

டங்கள்,

ப ொங்கல் சிறப்பு(சிறப் ிதழு)டன் "நொனும் வருதவன்" எை

விவரனணகளுடன்

இந்தப்

ிடிவொதமொக வந்து தசர்ந்து

பகொண்டது. சரி.. த ொைொல் த ொகிறபதை தவிர்க்க முடியொமல், நொனும் அனவகனளயும்
தசர்த்து

கிர்ந்து பகொண்தடன்.

இரண்டொவதொக

நொம்

வொழும்

மண்ணுக்கு தமல் வினளயும்,
ப ொங்கல்

ண்டினகனய

இந்த

மண்ணுக்கு

நன்றி

பசொல்லும்

விதமொய்

யிர்கள், பசடி, பகொடிகள் நமக்குத் தரும் கொய்கறிகள்,

சிறப் ிக்கும்

கரும்பு, பூக்கள்

ைம், பவற்றினலப் ொக்கு,

மஞ்சள் இனலக்பகொத்துகள், மொவினல, தவப் ினல, வொனையினல, த ொன்றவற்றிக்கு
முக்கியத்துவம்
கிைங்கு

தருவது

த ொல், மண்ணிற்கு

வனககனளயும்

மறுநொளும்,

ிரியத்துடன்

உணவில்

)

கருதுதவொம்.

எைதவதொன்

னவத்துதொன்

இந்தப்

அடியில்

இன்னறய

தசர்ப் னத

இதன்

பகொள்ளொதத.. ...! த ொதும்.. த ொதும்..!! உன்

மறந்து

திைம்

கொய்கறிகளொை

(ப ொங்கலன்றும், அதன்

அவசியமொகவும்.

த ச்சுக்களுக்கு

திதவ....அனத

வினளயும்

வைக்கமொகவும்

மதிப் ளித்ததன்.

விடொதத...

("எங்கனள

பரொம் வும்

அலட்டிக்

ிர( ரி)தொ ம் .. " என்று அனவகள் பகொஞ்சம்

பமதுவொக இல்லொமல், சத்தமொகதவ தகொ த்துடன் முணுமுணுப் து என் கொதுகளில்
மட்டுந்தொைொ
ஏற்கைதவ

?

இல்னல,

தகட்டிருக்கும்

உங்களுக்குமொ
எைவும்

?

ஐயமுற

.)
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உங்களுக்கு

நினைக்(நம்பு)கிதறன்.

அது
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எப் டியிருந்தொலும் இந்தப்
அன்புடைொை

திவு, சிறப் ொக

உள்ளதொபவை உங்களிடமிருந்து

தட்டல் கருத்துக்கனள எப்த ொதும் த ொல் ஆவலுடனும்,

ஆர்வத்துடனும் எதிர் ொர்க்கும் உங்கள் சதகொதரி.... கமலொ ஹரிஹரன்.
அனைவருக்கும்

மீ ண்டும்

நல்வொழ்த்துக்கள்.

நன்றியுடன்

.

கூடிய

என்

அன் ொை

ப ொங்கல்

.

= = = = = =
கட்டுனர ஆசிரியர் குறிப்புகள் :
ப யர் : கமலொ ஹரிஹரன்.
எைக்கு கனதகள் எழுதுவது என்றொல் சிறு வயதிலிருந்தத மிகவும்
ஆைொல்

"நொம்

கற்றததொ

னகமண்ணளவு

இதுபவல்லொம்

எப் டி

ிடித்தமொைது.
சொத்தியமொகப்

த ொகிறது.. பவறும் கைவுதொன்" எை வொழ்ந்து வந்த என்னை என் கைவுடன் என்
ப யனரயும்

இனணத்து, கணிைியில்

வனலப்பூ

-

தட்டச்சு

(https://kamalathuvam.blogspot.com)

ைக்கத்னத

கற்றுத்தந்து, எைக்கொக

ஒன்னற

தயொரித்து,

என்னை

வனலதளத்தில் உலொவ விட்ட என் வொரிசுகளுக்கு முதலில் நன்றி கூறிக் பகொள்கிதறன்.
அப் டி

கற் னையில்

உருவொகிய

என்

எழுத்துகனளயும்

விரும் ி

(அப் டி

தவறு

உைக்குள் நினைப் ொ? எை மைசொட்சி கூவுவனத கூறொமலிருக்கவும் முடியவில்னல:)))
டித்து

அதற்கு

நல்ல

கருத்துனரகனள

தந்து

என்னை

இத்தனை

வருடங்களொக

வனலத்தளத்தில் கட்டி கொப் ொற்றி வரும் என் அன்பு சதகொதர சதகொதரிகளுக்கு ,
இன்ைமும் நொன் எத்தனை

ிறவிகள் எடுத்து, எவ்வளவு நன்றிகள் பசொன்ைொலும்

த ொறொது. ( ஆகொ... இவர்களின்

திவுகனள விட இது ப ரிய பகொடுனமயப் ொ எை

நீ ங்கள் புலம் ிைொலும். . என் எண்ணம் இதுதொன்... ஹொ ஹொ ஹொ) உங்களுபகல்லொம்
என்

ணிவொை நன்றிகள்.. ..

.

நன்றியுடன்
கமலொ ஹரிஹரன்.

வனலப்பூ முகவரி :

https://kamalathuvam.blogspot.com/

email : kamalathuvam@gmail.com

Back to index ^
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நொன் தரணு - சிறுகனத :: கீ தொ பரங்கன்
‘எைக்கு விடுதனல தவணும் வொங்கித் தருவங்களொ?’
ீ
“ஆன்டி தமய்ன் தரணு. முதஜ ரிஹொயி சொயிதய. வொங்கித் தருவங்களொ?
ீ
(நொன் தரணு.
எைக்கு விடுதனல தவணும்.)
இதுதொன் என்னைப்
பநற்றிப்

ப ொட்டில்

ொர்த்ததும் அந்தச் சின்ை ப ண் பசொன்ை முதல் வொக்கியம்.
தநரடியொகத்

தொக்கிய

அதிர்வு.

ல

ப ண்

குைந்னதகளின்

ிரதி லிப் ொகத் பதரிந்தது.
அந்தக் கிரொமத்தில்

ணிக்கொக ஒதுக்கப் ட்ட வட்டில்
ீ
சொமொன்கனள எடுத்து னவத்துக்

பகொண்டிருந்ததன். 5 மொதங்களொக

ொண்டமிக் லொக் டவுன் விதிகள் தளர்த்தப் ட்டதும்

ணி பதொடங்கியது. வந்து ஒரு நொள் கூட ஆகியிருக்கொத நினலயில் வட்டுக்
ீ
கதவு
தட்டும் சத்தம்.
நொன் னக கழுவிவிட்டு மொஸ்க் அணிந்து பகொண்டு முன் க்கம் வந்து

ொர்த்த த ொது

அந்தக் குட்டிப் ப ண். அவள் பசொன்ைதுதொன் அந்த முதல் வரி. விடுதனல! குட்டிப்
ப ண்ணிடமிருந்தொ இத்தனை ப ரிய வொர்த்னத? அதுவும் புதிய மனுஷி என்ைிடம்.
சல்வொர் கம்மிஸ். துப் ட்டொவொல் கழுத்னதச் சுற்றி தனலயில் முக்கொடிட்டிருந்தொள்.
பநற்றியில் ப ொட்டு. மூக்கிலிருந்து தனைத்திருந்த மொஸ்க். மூக்குத்தி பதரிந்தது. னக
நினறய கண்ணொடி வனளயல்கள். கொதில் தடொலொக்கு. கண்களின் விளிம் ில் கண்ண ீர்.
எனததயொ பசொல்ல நினைக்கும் உணர்வில் துடித்த உதடுகள். உடல் நலிந்திருந்தது.
வயது

ஒரு

10, 11 இருக்கலொம். அந்த

வயதிற்கும்

உடம் ிற்கும்

ஒவ்வொத

மொர்பு.

குைந்னதத்தைம், துடிப்பு, குறும்பு எதுவும் இல்னல. மைதில் சிறு தவதனை எழுந்தது.

“அப்தை

க்யொ

பூச்சொ?” – (என்ை

தகட்தட

தகட்தடன்.
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என் கண்கனள தநருக்கு தநர்

ொர்த்தவளின் கண் மணிகள் இடமும் வலமும் தவகமொக

உருண்டிட “ரிஹொயி” என்றொள். குரலில் தகொ மும், பவறுப்பும் பவளிப் ட்டது. ரிஹொயி
என்ற வொர்த்னத எல்லொம் அவளுக்கு எப் டித் பதரிந்தது?
சொதொரணமொகதவ

ல

கிரொமங்களில்

சிறிய

ப ண்

குைந்னதகனளயும்

வட்டு
ீ

தவனலக்கு அனுப்புவதுண்டு அப் டியிருக்க இப்த ொனதய லொக்டவுைில் தவனலயும்
இல்லொத நினல,

ள்ளிகளும் இல்லொததொல் வயிற்றுப்

விற்கிறொர்கள் என்று நொன்

ினைப் ிற்கொகக் குைந்னதகனள

ணி புரியும் அனமப் ிற்கு வந்த தகவல்…….கடவுதள!

அப் டி இருக்குதமொ?
“ரிஹொயிைொ என்ைனு பதரியுமொ? எந்த க்ளொஸ் நீ ? இப்

ஸ்கூல் இல்னலன்றதுைொல

வட்டு
ீ
தவனலக்கு உன்னை அனுப் றொங்களொ?”
“………..”
என்னைதய

ொர்த்துக் பகொண்டிருந்தவளின் கண்கள் அப்த ொது எனததயொ தவண்டுவது

த ொல கண்களிலிருந்து கண்ண ீர் வைியத் பதொடங்கியது. தனல குைிந்தது. “ரிஹொயி
தவண்டும்”

என்றவள்

இப் டியொைவர்களிடம்

எதற்கொகத்
ஒரு

தயங்குகிறொள்?

வொர்த்னத

ட்ரிகர்

த ொட்டு

த ொதும்

வொங்க

தவண்டும்.

பகொட்டிவிடுவொர்கள்.

ணி

அனு வம்.
ொரு தரணு, எைக்கு வட்டு
ீ
தவனலக்கு ஆள் தவண்டொம். அதுவும் உன்னை

“இங்க

மொதிரி குட்டிப் ப ொண்ணுங்கனள எல்லொம் நொன் தவனலக்குச் தசர்த்துக்க மொட்தடன்.
யப் டொத

அைொம

கண்னணத்

பதொடச்சுட்டு

வட்டுக்குப்
ீ

த ொ.

அம்மொ

ததடப்

த ொறொங்க..”
நிமிர்ந்து

ொர்த்தவளின் கண்களில் மீ ண்டும் தகொ ம். “நொன் த ொகமொட்தடன்” என்று

தனலனய

ஆட்டியவள்

டக்பகன்று

தன்

துப் ட்டொனவ

விலக்கிக்

கழுத்திலிருந்த,

கருப்புமணிகள் தகொர்த்த ஒரு பசயினை எடுத்துக் கொட்டிைொள். இரண்டு தங்க நிற
உருண்னடகள்

டொலர்

த ொன்று.

“மங்கல்சூத்ரொ”

என்றொள்.

அதிர்ந்து

த ொதைன்.

அதிர்ச்சியிலிருந்து மீ ளும் முன்,
“எைக்கு விடுதனல தவணும். வொங்கித் தருவங்களொ?”
ீ
மீ ண்டும் பசொல்லியவள்,
“ஆன்ட்டி! எைக்கு உடம்பு சரியில்னலன்னு இங்க அம்மொ அப் ொ கிட்ட விட்டொங்க.
நொளன்ைிக்கு என்னை அம்மொ திரும்

பகொண்டு விடும். ப்ள ீஸ் என்னைக் கொப் ொத்துங்க”

என்று ததம் ி ததம் ி அழுதொள்.
மைம்

பநொறுங்கிப்

வொழ்க்னக. ச்தச

த ொைது. வொர்த்னதகள்

கடவுதள

என்று

தகொ ம்

எைவில்னல. இந்த

வயதில்

பகொப் ளித்தது. என்னைக்

இதுவொ

பகொஞ்சம்

ஆசுவொசப் டுத்திக் பகொள்ள தவண்டும் த ொல் இருந்தது.
“அங்க இருக்குது ஒரு வடு.
ீ
அங்கதொன் எைக்கு ஜுரம்னு மருந்து பகொடுத்த ஆன்டி
இருக்கொங்க. நொன் அவங்ககிட்ட அழுததன். எங்கிட்ட தைியொ பசொன்ைொங்க இங்க ஒரு
ஆன்டி வருவொங்க அவங்ககிட்ட பசொல்லு ரிஹொயி (விடுதனல) கினடக்கும்னு.”
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ஓ அதைொல்தொன் என்ைிடம் வந்திருக்கிறொள் இந்த அப் ொவிப் ப ண். அப் டி என்றொல்
குைந்னத எப் டிதயொ னதரியம் ப ற்று பசொல்லியிருக்கிறொள். கிரொமத்தில் நடந்தது
குறித்து யொரும் அதிகொரிகளிடம் புகொர் கூறவில்னல. இப் டியொை ப ண்கள் வட்னட
ீ
விட்டு

பவளிதயற

அனுமதிக்கப் டுவதில்னலதய.

எைதவ,

த ொலீசில்

புகொர்

அளிக்க்கப் ட்டதொ என்ற தகள்வி எழுவதில்னல. அப்ப ண்தொன் அனமப் ிற்குத் தகவல்
பகொடுத்திருக்க தவண்டும். கிரொமத்தில் நடந்த குைந்னதத் திருமணங்கள்
கிளிைிக் எதுவும் கினடயொது. னக னவத்தியம்

ற்றி. இங்கு

ொர்ப் வரொகத்தொன் இருக்க தவண்டும்.

அந்த ப ண்னணச் சந்திக்க தவண்டும். கடவுதள! உன்னை எதற்கு அனைத்ததன்? நீ
இருக்கிறொயொ

என்ை?

இப் டி

ஒரு

கிரொதகம்

நடப் னதப்

ொர்த்துக்

பகொண்டு…ச்தச…எைக்கு மைம் பகொந்தளித்தது.
“எப்த ொ உைக்கு ஷொதி (கல்யொணம்) ஆச்சு?”
“பகொதரொைொ வந்துச்சுல்ல அப் …” என்றொள்.
“உன் வயசு என்ை?”
“10…இல்லல்ல…11 ஆகுது….”
யொதரொ ‘தரணு’ என்று கூப் ிட்டுக் பகொண்தட வருவது பதரிந்ததும் என் மைதில் சில
சந்ததகங்கள் எை டக்பகன்று என் பமொன லில் அவளின் அந்த தொலி பவளியில் பதரிய
அவனள ஒரு ஃத ொட்தடொ எடுத்துக் பகொண்தடன்.
“ஐதயொ…..தொதிமொ ( ொட்டி) வருது! நொன் த ொதறன். எைக்கு விடுதனல வொங்கித் தரணும்”
என்று என் னகனயப்

ிடித்துக் கும் ிட்டு ஓடிைொள்.

என் மைம் ஒரு நினலயில் இல்னல. நொன் வந்த தவனலனயத் பதொடங்கும் முன்தை
முதல் தகஸ். னதரியமொை ப ண். சீக்கிரமொக தரணுவின் வட்டிற்குச்
ீ
பசல்ல தவண்டும்
என்று

மைம்

பசொல்லியது. தவகமொய்

ஓடிப்

புரண்ட

எண்ணங்கனளத்

தடுத்தது

பமொன ல் ரிங்க். அம்மொ.
சுருக்கமொக

தரணு

விஷயம்

ற்றி

தரணுவுக்கொக 10 %, மீ தி 90% என்னைப்

பசொல்லிக்

பகொண்தட

ஆயத்தமொதைன்.

ற்றிக் கவனலப் ட்டொள். அவனளக் கொப் ொற்றப்

த ொய் எைக்கு ஆ த்து வந்துவிடுதமொ, கல்யொணதம நடக்கொமல் த ொய்விடுதமொ என்று.
கொரணம்….
நொன் சட்டம்

டித்து ஒரு ப ரிய வக்கீ லின் கீ ழ் என்

ணினயத் துவக்கிய த ொது முதல்

தகஸொக ப ண்கள் தகஸிற்கு தகுந்த ஆதொரங்கள் பகொடுத்து வொதொடிய த ொது அதில்
சில

ிரச்சனைகள்

எப்த ொதுமொ

அப் டி

வந்தது. அம்மொ
நடக்கிறது?

அப் ொ

எைக்கு

யந்து
ஏததொ

த ொைொர்கள். வக்கீ ல்களுக்கு
அப்த ொது

அப் டி

நடந்தது.

அவ்வளவுதொன். ப ரிய விஷயமில்னல. ஆைொல்….
“அம்மொ கீ ர்த்தி, உைக்கு ப யரிதலதய கீ ர்த்தி இருக்குமொ. பவளிலருந்து எந்த கீ ர்த்தியும்
தவண்டொம்.

தவறு

தவனல

ொர்க்கலொம்மொ…”

ஆணித்தரமொை தீர்மொைமொகச் பசொல்ல……
148

என்று

அப் ொ

அனமதியொக

மின்நிலொ ப ொங்கல் மலர் 2021
தகொர்ட்டில் என் சீைியரிடமும், ஜட்ஜிடமும் திறனமனயக் கொட்டிய என்ைொல், வட்டின்
ீ
இந்த

ஜட்ஜின்

அப் ீனலயும்

பசண்டிபமன்டலொை

முன்னவக்க

தீர்ப்ன

முடியவில்னல.

எதிர்த்து

எந்த

அம்மொவிடமும்

விவொதத்னதயும்

அப் ீ லுக்குச்

பசல்ல

முடியொது. அப் டியொக கருப்பு அங்கி அணிந்து பகொண்டு வொதொடவில்னல என்றொலும்
கருப்பு அங்கி என்தைொடு

யணித்துக் பகொண்தடதொன் இருக்கிறது. மைதிற்குள் ஒரு

தைி தகொர்ட் எப்த ொதும் நடந்து பகொண்டிருக்கும்.
தகொர்ட்

தவண்டொம். சரி. ஆைொல்

என்

டிப் ிற்குச்

சம் ந்தமில்லொத

தவனலனய

என்ைொல் பசய்ய இயலொது என் னத வட்டு
ீ
கைம் தகொர்ட்டொர் அவர்களிடம் உறுதியொகச்
பசொல்லி,

ப ண்கள்

ஏஜன்சிக்களுக்கு

மற்றும்

உறு

ப ண்

குைந்னதகளுக்கொகச்

துனணயொகவும்,

பசயல் டும் அனமப்பு ஒன்றில்

சட்ட

ொதிக்கப் ட்டவர்களுக்கு

அமலொக்க

ஆதரவளித்தும்

ணிக்குச் தசர்ந்ததன்.

பமன்ைினயத் திருகும் வறுனமயில் “மணப்ப ண் கடத்தல்” (ப்னரட்Bride ட்ரொஃ ிக்கிங்க்),
குைந்னதத்

திருமணங்கள், கல்யொணம்

என்று

விற்கப் டுதல். ஒதர

அண்ணன் தம் ிகள் என்தறொ அல்லது பவளியிதலொ

லரின்

வட்டிதலதய
ீ

லொத்கொரங்களுக்குப்

லியொதல், அப் டிதய பதொைிலுக்கும் கடத்தப் டுதல்…….என் ப்பரஷர் எகிறியது. தகவல்
திரட்டி அனமப்புக்கு சட்ட ரீதியொை விளக்கங்களுடன் பகொடுத்துவிட்டொல் அனமப்பு
ொர்த்துக் பகொள்ளும்.

ஞ்சொயத்தொ, தகொர்ட்டொ என் னத.

இப் டி வொங்குவதிலும் விற் திலும் ஏபஜண்டுகளின்
கடத்தனலத் தடுத்து மீ ட்கும்

ங்கு மிகப் ப ரியது. இந்தக்

ணி அத்தனை சுல மல்ல. அதுவும் ப ருந்தனலகள்

உட் ட்டிருந்தொல். ப ொய்கள் த சப் டும். ஆதொரங்கள் அைிக்கப் டும்.
ரகசியமொக்கப் டும்.

ல

பகொண்டுவிடுவொர்கள்.

14

குைந்னதகள்
லிருந்து

சித்திரவனத
ற்குள்

18

ல விஷயங்கள்

யத்தில்

இருக்கும்

ஏற்றுக்

ப ண்குைந்னதகள்,

குைந்னதகளும் ப ற்றிருந்தொல் அந்த வொழ்க்னகனய அப் டிதய ஏற்றுக் பகொண்டுவிடும்
அவலங்களும் உண்டு.

ிறந்த அக்குைந்னதகள்? நொன் கடவுனளக் கூப் ிட மொட்தடன்.

ஆைொல் முதல் தடனவயொக தரணு, ஒரு குட்டிப் ப ண் விடுதனல தவண்டும் என்று
னதரியமொக முன் வந்தது என்னை உத்தவகப் டுத்தியது.
தரணுவின்

வட்னட
ீ

அனடந்ததும்

நொன்

எதிர் ொர்த்தது

த ொல

தரணுனவ

அன்தற

அனுப் த் தயொரொவது பதரிந்தது. அவர்கள் வடு
ீ என் து ஒரு அனற மட்டுதம. அதிதலதய
ஒரு புறம் அடுப்பு, மற்பறொரு புறம் ஒரு மூனலயில் தட்டி த ொட்டு மனறத்து அது
குளியலனறயொம்.
இப் டியொை

வட்டின்
ீ

வறுனமயும்,

பவளிதய

அனத

அறியொனமயும்தொன்

ஒட்டிய

ொதுகொப் ற்ற

என்பைன்ைதவொ

கைிவனற.
முடிபவடுக்க

னவக்கிறது இவர்கனள.
தரணுனவ

அனைத்ததன். அவள்

ப ற்தறொர்

ஒத்துனைக்க

மறுத்தொர்கள். தரணுவின்

கழுத்தில் தொலினயக் கொணவில்னல. எதிர் ொர்த்ததுதொன். தரணு என்னையும் அவள்
ப ற்தறொனரயும் மொறி மொறி

ொர்த்தவள்,

“ஆண்டி என்னை உங்க கூட கூட்டிட்டுப் த ொங்க. எைக்கு விடுதனல தவணும்” குரலில்
னதரியம்.

அனததய

திரும்

திரும் ச்

பசொல்லிக்

ரணப் ட்டிருக்கிறொள்.
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“அவ உளர்றொ. அப் டீல்லொம் இல்னல.”
“லொக்டவுன்ல யொரும் பசக்
வித்த

விவரம்

ண்ண வரனலன்னு ரகசியமொ உங்க ப ொண்ணுங்கனள

வந்திருக்கு. த ொலீஸ்

இப்

வரும். உங்க

தமல

தகஸ்

த ொட்டு

தகொர்ட்டுக்குப் த ொவொங்க. உங்க ஏஜன்டு உங்களுக்கு எல்லொர்க்கும் தண்டனை கூடதவ
ப ரிய பதொனக அ ரொதம். ஓதகவொ? என்ை பசொல்றீங்க?”
பகொஞ்சம்
தவனல

யம்

இல்னல

ற்றியது

த ொலும். “கல்யொணம்

அதைொல

வட்தடொட
ீ

இருக்கற

எதுவும்
மொதிரி

பசய்யனல. எங்களுக்கு
வட்டு
ீ

தவனலக்குத்தொன்

அனுப் ிதைொம்.”
நொன் எடுத்த ஃத ொட்தடொனவக் கொட்டியதும், அவள்

தில் பசொல்லும் முன் தரணு..

“ஆன்டி மங்கல்சூத்ரொ கட்டிச்சுல்ல அது என் மொமொ த ொல இருக்கும். என்னை படய்லி
நினறய தடனவ

லொத்கொர்

ண்ணும். அவரு கூட இன்னும் பரண்டு த ரு. வட்டு
ீ

தவனல எல்லொம் பசய்யணும். கொப் ொத்துங்க ஆன்டி”
“அதர தரப் நஹின். தவொ இஸ்கி

தி தஹ” (தரப் எதுவும் பசய்யனல. அவன் இவ

புருஷன்) என்று பசொல்லிக் பகொண்தட அடிக்கப் த ொைொள். “என்ை தப்பு? அவளுக்கு 15
வயசு ஆகிடுச்சு, ஜமீ ன்கிட்ட த சிக்குங்க.”
“யொரு ஜமீ னு? முதல்ல கல்யொணம் இல்னலன்ை ீங்க. தரப்னு தகட்டதும் அவன்

தி

ஆகிட்டொைொ. 15 வயசுன்தை னவச்சுக்கிட்டொலும் சர்க்கொர் சட்டம் என்ை பசொல்லுது
பதரியும்லியொ?”
“பகொதரொைொ பகொதரொைொன்னு தவனல இல்னல ஒரு தவனள சொப் ொடு கூட இல்ல.
சர்க்கொரும் சட்டமுமொ வந்து தசொறு த ொடுது? கொப் ொத்துது?”
“உங்களுக்கு எத்தனை

ிள்னளங்க?”

“5 ப ொண்ணு…..கனடசி ன யன்”
“பசொஸ்தம்”
“க்யொ?”
“இதுக்கும் கவர்ன்பமண்டும், சட்டமும்தொன் கொரணமொ?”
“ க்வொன்” என்று தமதல
சிரிப்பு

ொர்த்துக் னக கூப் ிைொள்.

வந்தொலும்….கைிவிரக்கமும்

கவொன்……வறுனமயில்

கூடதவ

கவர்பமன்ட்
உைக்கு

வந்தது.

“குைந்னத

கொப் ொற்றவில்னல..சரி

வறுனமயில

விக்கத்தொன்

ப ொண்ணுங்கனளக்

சொப் ிடுன்னு

கவொன் பகொடுத்துருக்கொரொ?”

ப றனவத்த

க்வொன்?

பகொடுத்துருக்தகன்

குடும் த்னதக் பகடுக்க வந்த ரொட்சசி என்று ஏததததொ திட்டிைொள் அந்தப்

இப் டி
வித்து

ொட்டி. ஆண்

குைந்னத கண்டிப் ொக தவண்டும் என்று அடுத்தடுத்து ப ண் குைந்னதகள். வறுனம.
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ணத்திற்கொக அடினமத்தைம். அப்புறம் தரணுனவப் த ொன்று..….ச்தச என்ை பகொடுனம!
எல்தலொனரயும் கொப் ொற்றிட முடியொதொ? மைம் தவித்தது.
நம் நொடு அந்நியரிடம் இருந்து விடுதனல ப ற்று 73 வருடங்களொம்! என்ை விடுதனல?
மூடநம் ிக்னக, அறியொனம, வறுனம,
ஒரு

கூட்டம்,

அடினமகளொகும்

ொலியல்,

ஒரு

லொத்கொரம் என்று அடினமகளொக்கும்

கூட்டம்.

விடுதனலயும்

இல்னல.

மக்கள்

விடுவித்துக் பகொள்வதும் இல்னல! இன்னும் எத்தனை வருடங்கள் இப் டிதயொ?
“ன யன்

ப ொறந்ததும்

ப த்துக்கனலயொ?

ஒரு

ப ொண்னணக்

கூடப்

னவக்கலியொ?” அவள் வயிறு னலட்டொக தமடிட்டுருப் து பதரிய…….அடப்

டிக்க

ொவி! திருத்த

முடியொத தகஸ். அவனுனடய அனத..……தகொ ம் தனலக்தகறியது!
“கொதலஜ் த ொச்சு மூத்தது. பமொத வருஷம். எவதைொடதயொ ஓடிருச்சு. யொதரொ த ொலீஸ்கு
தகவல்

பகொடுக்க…..அப்புறம்

எதுக்கு

மத்தபதல்லொம்

டிக்க

னவக்கணும்?

ஓடுறதுக்கொ?”
“நீ ங்க இப் டி வித்துருவங்கன்னு
ீ

யந்து தப் ிக்கறதுக்கு ஓடிருக்கும். எப்

த ொைொ”

திலில்னல. அதட்டிக் தகட்டதும், லொக்டவுன் ஆரம் ித்தவுடன் என்றொள்.
அதற்குள் அனமப் ிலிருந்து ஒரு ப ண்ணின் ஃத ொட்தடொவும் ப ற்தறொர் விவரமும்,
முகவரியும் வொட்சப் ில் வந்தது. கொட்டிதைன். மொரில் அடித்துக் பகொண்டு அழுதொர்கள்.
ஓடிப் த ொை இவர்களின் ப ண்.
“எதுக்கு?

விக்க

ொதுகொப் ொருக்கொ.
வந்துட்தடன்னு

முடியனலதயன்ைொ?

சுப்.

ொருங்க. நீ ங்க விக்க

எல்லொம்

உங்க

ப ொண்ணு

நினைச்ச விவரம்

பசொல்லிருக்கொ.”

நொனும்

சந்ததொஷமொ

பதரிஞ்சு அதொன் ஓடி

எல்லொவற்னறயும்

ஆடிதயொ,

வடிதயொ
ீ
என்று தரணுவின் வொக்கு மூலம் உட் ட எடுத்துக் பகொண்தடன்.
கூப் ொடு த ொட்டு அழுதொர்கள். தரணுவின் அக்கொக்கள் 3 த ர்

ற்றியும் தகவல் திரட்டிக்

பகொண்தடன். அனத உடதைதய அனமப் ிற்கு அனுப் ிவிட்டு, தரணுனவயும் அனைத்துக்
பகொண்டு மருத்துவப் ப ண்னணப்

ொர்க்கச் பசன்தறன்.

தரணு எப் டி பவளியில் வந்தொள் என்று நொன் வியந்ததற்கு, “அவளுக்குத் தொலி
கட்டிைவன் பகொதரொைொல த ொயிட்டொன். அப்புறம் அவன் அண்ணன் தம் ி எல்லொம்
இவனள……….” அதற்கு தமல் அவளொல் பசொல்ல முடியவில்னல. இவளுக்குச் ஜுரம்
வந்ததும் பகொதரொைொ என்று

யந்து இங்தக அனுப் ிருக்கிறொர்கள். அவர்களுக்கும்

பகொதரொைொவொம். பகொதரொைொவிற்கு நன்றி.
“ஆைொ, நல்ல

கொலம்

இவளுக்குக்

பகொதரொைொ

இல்ல. சொதொரண

ஜுரம்

தொன்.

அதுக்குத்தொன் மருந்து பகொடுத்ததன். எங்கிட்ட அழுதொ. இவனள தவபறொரு ஆளுக்கு
வித்துட்டொங்க.

திரும்

விக்கறபதல்லொம்

இங்க

சகஜம்.

அப் த்தொன்

உங்க

அனமப்புக்குத் தகவல் பகொடுத்து இவகிட்டயும் பசொல்லி னவச்தசன்.”
அவனளப்

ொரொட்டிதைன். கிரொமத்தில் நடந்த மற்ற திருமணங்கள்

“பகொடுனமங்க. இது

இங்க

சமூக

ரீதியொ

ஏத்துக்கறதொ

ற்றிக் தகட்டதும்,

மொறிடுச்சு. ஆணொதிக்கம்,

தவறொை சமூகம் எல்லொம்தொன் இப் டியொை பகொடுனமகளுக்கு தவர்கள். இப்
பகொஞ்சம் னதரியமொ முன்வந்து த ொலீஸ்ல பசொல்லறொங்க.
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வயசு ப ொண்ணு அங்க நடந்தது

த்தி த ொலீஸுக்குத் னதரியமொ பசொல்லிடுச்சு. தைக்கு

அடுத்த ஆ த்துன்னு” என்றொள்.
“இந்தப்

க்கம் எல்லொம், ஆண் குைந்னத

இப் டி விக்கறதுைொ, இன்பைொரு

ிறக்கற வனர

ிறக்கற ப ண் குைந்னதகனள

க்கம் கருவிதலதய ப ண் குைந்னதன்ைொ எந்தச்

சுவடும் இல்லொம அைிச்சுடுறொங்க. ப ண்கள் பதொனக குனறஞ்சுருச்சு, கினடக்கறது
கஷ்டமொகுதுன்னு ஆண்கள் இப் டிக் குைந்னதகனளயும், மத்த மொநிலப் ப ண்கனளயும்
வொங்குறத
த ொகொதப்

ஞ்சொயத்தும், சமூகமும் இது சரின்னு ஏற்கறப்

த ொலீஸுக்குத் தகவல்

என்ை பசொல்ல? மிருகத்தைமொை வர்த்தகம். மீ ட்பு ப ரிய சவொல்.”

த சிவிட்டு தரணுவுடன் வட்டுக்குச்
ீ
பசன்தறன். தரணு னதரியமொை ப ண். தரணுனவப்
த ொல எல்லொக் குைந்னதகளும் னதரியமொகக் கிளம்பும் நொள் எந்த நொதளொ? தநரடியொக
நொதை தகொர்ட்டில் சமர்ப் ிக்க தவண்டும் என்ற உந்துதலில் என் ப ட்டியில் இருந்த
அங்கினயப்

ொர்த்ததன். நொன் ஆஜரொக முடியுமொ என் னத சீைியரிடம் கலந்தொதலொசிக்க

தவண்டும்.
“ஆன்டி இது என்ைது?”
“வக்கீ ல் ட்பரஸ். நீ தகக்கற விடுதனலக்கொக தகொர்ட்ல த சுறப்

த ொட்டுப் ொங்க.”

“நொன் “வக்கீ ல்” ஆகணும். ஆன்டி எைக்கு விடுதனல வொங்கித் தருவங்களொ?.”
ீ

Back to index ^
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ன்ை ீரும்

த்மப்ரியொவும்...

துனர பசல்வரொஜூ

ஆபதௌ கீ ர்த்தைொரம் த்திதல!...
அபதல்லொம் இருக்கட்டும்..
முதல்ல சனமயல் குறிப்ன ச் பசொல்லுங்க...
சரி.. சரி..
என்னும்

பசொல்லிடதறன்... நல்ல

சிபயடுக்குற தநரத்தில நீ ங்க தவற!..

ொசுமதி அரிசி ஒரு 250 கிரொம்...

ொலொனடக் கட்டி

ை ீர் 400 கிரொம், உங்க விருப் த்துக்கு பநய், தயிர், பகொஞ்சம் த ொல க்ரீம்…
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முகத்துல பூசிக்கிறொங்கதள... அதுவொ!..
அது எதுக்குங்க!.. இது சனமயலுக்கொைது!...
இந்த தகக் தமல எல்லொம் தடவி வருதத!.. அதுவொ?...
அது தவற!... நொன் பசொல்றது Cooking Cream!..
அனதத் பதளிவொ பசொல்ல தவண்டியது தொதை.. சுத்தி வனளச்சுக்கிட்டு!?.. சரி.. தமதல
பசொல்லுங்க!..
இது

ஒரு

க்கம்

இருக்கட்டும்..

பவங்கொயம், ஆதறழு

நடுத்தரமொ

உருனளக்

கிைங்கு,

பரண்டு

ச்னச மிளகொய், சிவப்பு குனட மிளகொய் ஒன்னு, கட்னட விரல்

கைத்துக்கு இஞ்சி, கறிதவப் ினல, அஞ்சு
‘அஞ்சு

பரண்டு

ல்லு பூண்டு..

ல்லு பூண்டு’க்கு எங்கிட்டுப் த ொறது?..

இதொதை குறும்பு!...
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சரி.. இததொட னகயளவு முந்திரி, திரொட்னச கூடதவ

ட்னட, கிரொம்பு, தசொம்பு, ஏலக்கொய்

பகொஞ்சம் கறிதவப் ினல... கூடதவ ஒரு ததக்கரண்டி மஞ்சள் தூள், பரண்டு ததக்கரண்டி
பவள்னள மிளகுத் தூள் நொன்கு ததக்கரண்டி கரம் மசொலொத் தூள், 100 கிரொம் ததங்கொய்ப்
ொல் மொவு மறந்துடொம உப்பு.
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அவ்வளவு தொன் சனமயனல ஆரம் ிக்கலொம்..
ொசுமதி அரிசினய நல்லொ கழுவிட்டு தண்ணிதயொட ஒரு

க்கம் வச்சுடுங்க... கொய்கனள

நன்றொக கழுவி விட்டு உருனளக் கிைங்குகனளத் துண்டுகளொக்கி

ொத்திரத்தில் இட்டு

அனவ மூழ்கும் மட்டத்துக்கு தண்ண ீர் விட்டு தவக னவங்க...

ை ீனரயும் திரொட்னசனயயும் தைித்தைியொக மிதமொை சூட்டில் வதக்கிக் பகொள்ளுங்க..
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இஞ்சி, பூண்டு, முந்திரிப்

ருப்பு எல்லொத்னதயும் மிக்ஸியில் இட்டு அதிகம் தண்ண ீர்

விடொமல் தளதளப் ொ அனரச்சிக்குங்க ..
இதுக்குள்ள

உருனளக்

பவங்கொயங்கனளயும்
பகொதிப் வற்றுடன்

கிைங்கு

அனர

தவக்கொடு

ஆகியிருக்கும்..

ததொல் உரித்து சன்ைமொக நறுக்கி அதில் ஒன்றனரப்

த ொட்டு

விட்டு

மீ தினய

ஒரு

ஓரமொக

மூடி

னவங்க..

பரண்டு
ங்னக
ச்னச

மிளகொய்கனள பநடுக்கொக் கீ றிப் த ொடுங்க.. தக்கொளியத் துண்டுகளொக்கிப் த ொடுங்க.
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இபதல்லொம் பவந்து வர்றப்த ொ அனரச்சு னவத்திருக்கும் இஞ்சி பூண்டு கலனவனயச்
தசர்த்து இரண்டு ஸ்பூன் நீ ரில் மிக்ஸினயக் கழுவி குைம் ில் ஊற்றி விடுங்க..

ததனவயொை உப்புடன் மஞ்சள் தூள், பவள்னள மிளகுத் தூள்,
ததங்கொய்ப்

ொல் மொவு இபதல்லொத்னதயும் தசர்த்து குைம்பு பகொதித்து வரும் த ொது

வதக்கி னவத்திருக்கும்
னவத்து -

கரம் மசொலொத் தூள் ,

ை ீர் துண்டுகனளப் த ொட்டு

ொத்திரத்னத ஒரு நிமிடத்துக்கு மூடி

ிறகு அதனுடன் இரண்டு ஸ்பூன் பகட்டித் தயினரச் தசர்த்து மிதமொக கிளறி

விட்டு அதில் கறிதவப் ினல ஏலக்கொய்

ட்னட வனகயறொக்கனள பநய்யில் தொளித்துப்

த ொடுங்க..
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பகொதிப்பு அடங்கியிருக்கும் குைம் ின் மீ து குக்கிங் க்ரீனம பகொஞ்சமொகப்

ிைிந்து

தகொலம் இட்டு விட்டொல் இந்த தவனல முடிந்தது…

அந்தப்

க்கம் சிவப்பு மிளகொனய நீ ள வொக்கில் நறுக்கி அவற்னற குறுக்கொக முத்து

முத்தொக நறுக்கிக்குங்க.
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ொஸுமதி அரிசிதயொட ஒன்றுக்கு இரண்தட கொல் (1 = 2.25) என்ற கணக்கில் தண்ண ீர்
தசர்த்து தவக னவங்க.

த்து நிமிஷத்தில் தளதள என்று பகொதிக்கும்... ததனவயொை அளவு உப்பு த ொட்டு
ப ொரித்து னவத்துள்ள திரொட்னசனயயும் சிவப்பு மிளகொய்த் துணுக்குகனளயும் த ொட்டு
தளர பநய் வொர்த்து

ொத்திரத்னத மூடிட்டு

அடுப் ிை அைனலக் குனறச்சு னவங்க…
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இரு தொவது நிமிஷத்தில் பநய்ச்தசொறு கமகமக்கும்!...
ஓரமொக மூடி னவத்த பவங்கொய நறுக்குகளுடன்

தயினரச் தசர்த்து சிட்டினகயளவு

உப்ன ப் த ொட்டொல் தயிர் பவங்கொயம் தயொர்.

ிறபகன்ை..
குைம்ன

இளஞ்சூட்டில்

பநய்ச்தசொற்னறப்

கலக்கியடிக்கொமல்

தமலொக

ரிமொறி

எடுத்து

இட்டுக்

நதமொஸ்துதத.. என்ற டிக்கு சொப் ிட தவண்டியது தொன்.
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இருக்கும்

பகொண்டு

ை ீர்

அன்ைபூரணி
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இதில் இறுக்கமொை ததங்கொய்ப்

ொல் தொன் (100 மிலி)

யன் டுத்தப் ட்டிருக்க தவண்டும்..

ஆைொல் அதற்பகல்லொம் சனமயலனற வசதி குனறவு என் தொல் ததங்கொய்ப்
யன் டுத்தப்

ட்டுள்ளது.

அபதல்லொம் சரி!... அந்தப்

ன்ை ீருக்கும்

த்ம ிரியொவுக்கும் என்ை சம் ந்தம்!?...
ை ீர் தொன்
ஓ!.. அந்த

ன்ை ீர்!...
த்ம ிரியொ?..

ொஸுமதிக்கு பசல்லப் ப யர்!...
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162

ொல் மொவு

மின்நிலொ ப ொங்கல் மலர் 2021

தகொபு பவச்ச ஆப்பு! - சிறுகனத :: K G பகௌதமன்
“ அப் ொ - ஃ ிரிஜ்தலருந்து

ொல்

ொக்பகட் எடுத்திதய, அனத நன்றொக கழுவிதொதை

ிறகு

ொக்பகட்னட கட் பசய்தொய்? “
“ ஆமொம் “
“

ஃ ிரிஜ்

ஹொண்டினல

பதொடுவதற்கு

முன்பு

னகனய

நல்லொ

வொஷ்

பசய்துபகொண்டொயொ ?”
“ உம் “
“ னகனய தசொப் வொஷ் பசய்தொயொ ?”
“ ஆமொம் “
“ எந்த தசொப் யூஸ் பசய்தொய்? “
“ நீ வொஷ் த சின் அருதக னவத்திருக்கிறொதய அந்த தசொப்தொன் “
அவனுக்கு இன்ைமும் ஏததொ சந்ததகம். சந்ததகப்
எப்த ொதும்

தகட்கிற

தகள்விகள்தொன்.

ொர்னவ

நொனும்

ொர்த்த டி பசன்றொன்.

தகஷுவல்

தில்கள்

எப்த ொதும்

பரடியொக னவத்திருப்த ன். இபதல்லொம் ஏததொ கதரொைொ கொலத்து விசொரனணகள்
என்று நினைக்கொதீர்கள். அவன் எப்த ொதுதம அப் டித்தொன்.
எந்த இடத்திலொவது நொன் (எழுதப் டொத) சுத்த விதிகனளப் புறக்கணித்திருக்கிதறன்
என்று அவனுக்கு பதரியவந்தொல், ஒன்றும் பசய்யமொட்டொன். ஆைொல், “நொன் பசொல்வது
எல்லொம் உன்னுனடய நல்லதுக்குத்தொதை பசொல்தறன் அப் ொ, நொனளயிலிருந்து இப் டி
பசய்யொதத” என்று மட்டும் பசொல்வொன்.
ஆைொல் அப்த ொது எைக்கு ஒரு ப ரிய த ொரில் ஆயுதங்கனள இைந்து நிற்கின்ற வரன்
ீ
த ொன்ற ஒரு விதைொத உணர்வு தனலதூக்கும்.
எைக்கு வட்டில்
ீ
தவனல எதுவும் பசய்யொமல் சும்மொ இருப் து அறதவ

ிடிக்கொத

விஷயம்.
யொரும் பசொல்லொமதலதய சிறிய தவனலகனள
ொல் வொங்கி வருவது,
மொனல னவக்கப் ட்ட

ொல்
ொல்

எப்ப ொழுதும் பசய்தவன். கொனலயில்

ொக்பகட்டுகனளக் கழுவி, ஃ ிரிஜ்ல னவப் து, முந்னதய
ொக்பகட்டுகளிலிருந்து

ொனல ஒரு

ொத்திரத்தில் ஊற்றி,

கொய்ச்சி எடுத்து னவப் து. வொஷிங் பமஷின் ஓய்ந்ததும் அதிலிருந்து துணிகனள
எடுத்து

க்பகட்டில் த ொட்டு எடுத்துக்பகொண்டு பமொட்னட மொடிக்கு பசன்று துணிகனள
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பகொடியில் கொயப்த ொடுவது, கொய்கறி வொங்கி வருவது என்று மதியம் வனர ஏததனும்
தவனலகள் பசய்தவன்.
*** *** ***
ஒருநொள்

வொஷிங்

பமஷிைிலிருந்து

த ொடும்த ொது, ஒரு னகக்குட்னட
விட்டது.

அவசர

மொடிப் டிகளில்

அவசரமொக
இறங்கி

“ அப் ொ - அனதத் திரும்
என்று

வொஷ்

ஆை

துணிகனள

எடுத்து

க்பகட்ல

க்பகட்ல விைொம பவளிதய தனரயில விழுந்து

அனத

எடுத்து,

வந்துபகொண்டிருந்த

க்பகட்ல
மகைின்

த ொடப்

குரல்

த ொை

தடுத்து

வொஷிங் பமஷின் உள்தள த ொடு. தனரயில

என்னை

நிறுத்தியது.

ல்லி, கரப் ொன்

ல ஜந்துக்கள் ரொத்திரில வொக்கிங் த ொயிருக்கும். அந்தத் தனரயில விழுந்த

துணினய

மறு டியும்

வொஷ்

பசய்யதவண்டும்.

அடுத்த

ஈடு

துணிகனள

வொஷ்

பசய்யும்த ொது அனதயும் தசர்த்து வொஷ் பசய்துபகொள்ளலொம்.”
அவ்வளவுதொன் அப்புறம் அப் ீல் கினடயொது.
துணிகனள

க்பகட்ல த ொட்டு எடுத்துக்பகொண்டு, இரண்டு மொடிகள் ஏறி பமொட்னட

மொடி பசன்று பகொடியில் கொயப்த ொடுதவன்.
அப் டி துணிகனளக் கொயப் த ொடப் த ொகும்த ொது ஏததனும்

ொடனல உற்சொகமொக

ொடிய டி, துணிகனளக் கொயப் த ொடுதவன்.
நல்ல பவயில் இருந்தொல், “நிலொக் கொயுது, தநரம் நல்ல தநரம், துவச்சுப் த ொட்ட துணிய
கொய னவக்கலொமொ?” என்று
பகொடியில்

ொடிய டி கொயப்த ொடுதவன்.

கொயப்த ொடுவதற்கு

முன்பு

துணிகனள

நன்றொக

உதறி,

ிறகு

கொயப்த ொடதவண்டும் என் து மற்பறொரு எழுதப் டொத சுத்த விதி.
உதறும்த ொது சில துணிகள் னகயிலிருந்து நழுவி தனரயில் விழுந்து னவக்கும்.
ஆைொல்

என்னுனடய

நல்ல

கொலம்,

பமொட்னட

கினடயொது. தமலும் பமொட்னட மொடி பவயிலில்

மொடியில்

சூப் ர்னவசர்

யொரும்

ல்லி, கரப் ொன், த ொன்ற ஜந்துக்கள்

சொதொரணமொக வொக்கிங் த ொவதில்னல.
ஆகதவ

விழுந்த

துணினய

அவசரமொக

திரும்

எடுத்து,

நன்கு

உதறி

கொயப்

த ொட்டுவிட்டு, ஒரு பவற்றிப் புன்ைனகனய தவைவிடுதவன்.
தவபறன்ை.. னகதவறி கீ தை விழுந்த துணினய திரும் வும் இரண்டு மொடிகள் இறங்கி
வந்து, வொஷிங் பமஷின்ல த ொட்டு, மறுமுனற அடுத்த கும் ல் துணிகளுடன் அனத
எடுத்துப் த ொய் - உதறும்த ொது திரும் வும் அது விழுந்தொல் எவ்வளவு முனற கீ தை
இறங்கி ஏறுவது!
இப் டி என் துணி கொயப்த ொடும் தவனல ஒரு பதொந்தரவும் இல்லொமல் ஜொலியொக
நடந்துபகொண்டிருந்தது.
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*** ***
ஒரு சைிக்கிைனம.

வட்டில்
ீ
எல்தலொருக்குதம விடுமுனற.

குட்டிப் த ரனுடன் அரட்னட அடித்தவொறு, டி வி யில் டொம் அண்ட் பஜர்ரி

ொர்த்து ரசித்து

சிரித்தவொறு இருந்ததன். ஒரு கொர்ட்டூன் முடிந்தவுடன் ஆதித்யொ டி வி க்கு மொற்றிதைன்.
சிரிக்க ஏதொவது ஒரு நனகச்சுனவப்

குதி

ொர்க்கலொம் என்று.

வொசலில் யொதரொ வந்து அனைப்பு மணினய ஒலித்தொர்கள்.
கதனவத் திறந்து

ொர்த்ததன். என்னைவிட

த்துப்

தினைந்து வயது மூத்தவர் ஒருவர்

புன்ைனகயுடன் நின்றுபகொண்டிருந்தொர்.
எங்தகதயொ

ொர்த்த முகம் த ொல ததொன்றியது. ஆைொல், நினைவுக்கு வரவில்னல.

அதற்குள் அங்தக வந்த மருமகள், கன்ைடத்தில் அவரிடம், ‘அவர் யொர், என்ை விஷயம் ’
என்று

விசொரிக்க

-

அவர்

ஓடிக்பகொண்டிருந்தனதப்

வட்டிற்கு
ீ

உள்தள

டி

வி

யில்

தமிழ்

சொைல்

ொர்த்தவொறு, “ நொன் பசன்னைவொசிதொன். இங்தக

க்கத்து

அ ொர்ட்பமண்டுல மகள் வட்டுக்கு
ீ
லீவுக்கு வந்திருக்தகன். த ரப் சங்களுக்கு ஸ்கூல்
லீவு

விடுகின்ற

நொட்களில்

இந்த

ஊருக்கு

வருதவன்.

இததொ

இவனரப்

ொர்த்துப்

த சத்தொன் வந்ததன் “ என்று பசொல்லி, என்னைக் னக கொட்டிைொர். உரினமயொக உள்தள
நுனைந்து வந்து, மூவர் அமரும் இருக்னகயில் அமர்ந்தவொறு புன்ைனகத்தொர்.
எைக்கு

இன்ைமும்

குைப் மொகதவ

இருந்தது.

‘

யொர்

இவர்?

தவறு

யொனரயொவது

நினைத்து இங்தக வந்துவிட்டொரொ ?’
“ என்ை சொர்? உங்களுக்கு இன்னும் ஞொ கம் வரவில்னல த ொலிருக்கு. நொன் உங்கனள
மொடி

படதரஸ்ல

நீ ங்க

உங்க

த ரனுங்க

கொயப்த ொடும்த ொது எல்லொம் அடிக்கடிப்

கூட

வினளயொடும்த ொது,

ொர்த்திருக்கிதறன்”
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“ ஓதஹொ அப் டியொ! ”
“ ஆமொம். நீ ங்க பசன்னையில் தவனல
இங்தக வந்து உங்கனளப்

ொர்த்தவர் என்று என் மகள் பசொன்ைொள். அதொன்

ொர்த்து பகொஞ்சம் த சிப் த ொகலொம் என்று வந்ததன். உங்க

த ர் என்ை?”
பசொன்தைன்.
“ பசன்னையில உங்க வடு
ீ எங்தக? “
“ குதரொம்த ட்னட “
“ பசொந்த வடொ
ீ
? “
‘ஆம்’ என்ற

ொவனையில் தனலயொட்டிதைன்.

“ என் ப யர் தகொ ொலகிருஷ்ணன் - சுருக்கமொ தகொபு என்று நண் ர்கள் கூப் ிடுவொர்கள்.
ஃபுட் கொர்ப் தரஷன்ல அக்கவுண்டன்ட் ஆக இருந்து ரிடயர் ஆதைன். தமற்கு மொம் லம்
-

ரொதஜந்திர

ிரசொத்

வதியில
ீ

பசொந்த

வடு.
ீ

அனத

இப்த ொ

விற்கலொமொ

என்று

தயொசித்துக் பகொண்டிருக்கிதறொம். “
“ அப் டியொ?”
த ச்சு அப் டி ஒன்றும் சுவொரஸ்யமொகப் த ொவதொக எைக்குத் ததொன்றவில்னல. அவர்
எப் டியொவது

ஒரு

ப ொதுவொை,

முயல்கிறொர் என்று பதரிந்தது.

ஒத்துப்த ொகின்ற

என்ைதவொ இவருக்குப்

விஷயத்னத

கண்டு ிடிக்க

ிடி பகொடுக்கக்கூடொது என்று

மைதில் ஒரு சிவப்பு விளக்கு மினுக் மினுக்கிக் பகொண்டு இருந்தது.
மருமகள்,

வந்தவருக்கு,

நுனர

ப ொங்கும்

கூர்க்

ஃ ில்டர்

கொ ி

பகொண்டு

வந்து

பகொடுத்தொள்.
“ பரொம் த் தொங்க்ஸ்மொ. நம்ம

க்கத்து கொ ி இந்த ஊரில் எந்த தஹொட்டலிலும்

கினடப் தில்னல.

கொ ி

ஃ ில்டர்

வொசனைதய

அலொதிதொன்.

பகொடுக்கவில்னலயொ? “
“ மொமொ கொ ி சொப் ிடுவனத பரொம்

வருஷமொ நிறுத்திட்டொர்.”

அப் ொடி - இன்னும் ஒரு ஒத்துப்த ொகும்

ொயிண்ட் அவுட்.
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“ பகௌதம் சொர், நீ ங்க பரொம் க் பகொடுத்து னவத்தவர். நொன் பசன்னையில் என் ன யன்,
மருமகள்,

த த்திகதளொடு

பசய்கின்ற

எல்லொ

இருந்துகிட்டு

தவனலகளிலும்

இருக்தகன்.
ஏததனும்

ன யனும்,

குனற

மருமகளும்

கண்டு ிடிச்சு,

நொன்

என்ைிடம்

வொதொடிகிட்தட இருப் ொங்க. அவ்வளவு ஏன் - நீ ங்க துணி கொயப்த ொடும்த ொது அனத
உதறி, அது கீ தை விழுந்துட்டொ கூட எவ்வளவு சகஜமொக அனதத் திரும்

எடுத்து, உதறி

கொயப் த ொடுறீங்க! நொன் அந்த மொதிரி எல்லொம் பசய்தொல், என் ன யனும் மருமகளும்
என்னை சும்மொ

விட்டுடமொட்டொங்க .. .. .. .. “

ஆஹொ - தகொபு - பவச்சிட்டொனரயொ ஆப்பு.
= = = = = = = =
சுய குறிப்பு :
ப யர் : K G பகௌதமன்
வனலப்பூ : https://engalblog.blogspot.com
email : kggouthaman@gmail.com
இதுவனர எழுதிய புத்தகங்கள் : (KINDLE books )

1 ) அனு வ

ொடங்கள் LINK : INDIA : https://www.amazon.in/dp/B08C2ZGBYJ

US : https://www.amazon.com/dp/B08C2ZGBYJ
UK : https://www.amazon.co.uk/dp/B08C2ZGBYJ
2 ) கனதத் பதொகுப்பு

LINK :

INDIA : https://www.amazon.in/dp/B08CXBPPYN
US

: https://www.amazon.com/dp/B08CXBPPYN

UK

:https://www.amazon.co.uk/dp/B08CXBPPYN

டம் : கொமிரொ னக வசம் இல்னல (நம்புங்க)
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சூரியன் தகொவில் ::

ொனுமதி பவங்கதடஸ்வரன்

ஆதி சங்கரரொல் ஸ்தொ ிக்கப் ட்ட ஆறு பதய்வ வைி ொட்டில் சூரியனை

ிரதொை

பதய்வமொக வைி டும் பசௌரமும் ஒன்று. அதற்கு முன் ிருந்தத நம் நொட்டில் சூரியனை
பதய்வமொக

வைி ட்டிருக்கிதறொம்.

நொம்

ிரத்யே பதய்வமொை சூரியனுக்பகன்று

திைசரி

ொர்க்க

தைியொக

முடிகிற,

தகொவில் ததனவயில்னல,

ஆைொலும் சூரியனுக்பகன்று சில தகொவில்கள் இருக்கத்தொன் பசய்கின்றை.

அவற்றுள்

தகொைொர்க்கில்

கும் தகொணம்

அருதக

பதய்வமொக வைி ொடு

இருக்கும்

சூரியன் தகொவிலிலும்,

சூரியைொர்

பசய்யப் டுகிறது.

இனறவதை சூரியைின்
திருபநல்தவலிக்கு

இருக்கும்

மற்ற

இருக்கும்

தகொவில்களில்

னவணவத்

எழுந்தருளியிருக்கும்

கள்ளர் ிரொனும்,

சூரியைின்

ப ொருந்தியவர்களொக

சூரியன் ஏற் டுத்தும்

தகொவிலிலும் சூரியன்

அம்சமொக விளங்குவதொக

அருகில்

அம்சம்

(LINK)

ொதிப்ன

தஞ்னச மொவட்டத்தில்
அங்கு

ஐதீகம் .

னவகுண்டத்தில்

உனறயும்

இருப் தொல்

உனறயும்

உதொரணமொக

தலமொை ஸ்ரீ

ொ நொசத்தில்

ிரதொை

ொ நொசநொதரும்

இங்கு

வைி டுவது

எழுதருளியிருக்கும்

மூல

குனறக்கும் என் து நம் ிக்னக.

தவறு சில ஸ்தலங்களில்

அங்கு

மூர்த்தினய சூரியன் வைி ட்டதொல்

அங்கு

நொமும்

பசன்று

வைி டுவது

சூரியைின்

கருனணனய ப ற்றுத் தரும்.
இப் டி

நவ கிரகங்களும்

சிவ ப ருமொனைதயொ,

வைி ட்ட தலங்கதள தற்சமயம் நவகிரக
கும் தகொணத்திற்கு

அருகில்

சில

மஹொ

தலங்கள் என்று

விஷ்ணுனவதயொ

பகொண்டொடப்

நவக்கிரக தகொவில்களும்,

டுகின்றை.

திருபநல்தவலிக்கு

அருகில் சில நவகிரக தகொவில்களும் அனமந்திருப் து த ொல பசன்னைனய சுற்றிலும்
கூட

சில

நவகிரக

தகொவில்கள்

அனமந்துள்ளை.

அதில் த ொரூருக்கு

அருகில்

இருக்கும் பகொள ொக்கத்தில் அனமந்திருக்கும் அகத்தீஸ்வரர் தகொவில் சூரியனுக்கொை
தகொவிலொக கருதப் டுகிறது.
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அகத்திய முைிவர் பூஜித்த தலமொக கருதப் டுவதொல் அகத்தீஸ்வரர் தகொவில் என்று
அனைக்கப் டுகிறது. அம் ொளின் திருநொமம் ஆைந்தவல்லி. ஸ்தல விருட்சம் அரச மரம்.
சிறிய

தகொவிலொக

தநொக்கிய கருவனற.
கொசி விஸ்வநொதர்,
சூரியனுக்கு

தைி

இருந்தொலும்
விநொயகர்,

விசொலொேி
சன்ைிதிகள்

நன்றொக

ரொமரிக்கப் டுகிறது.

கிைக்கு

வள்ளி,ததவதசைொ உடனுனற முருகப்ப ருமொன்,
அம்மன்,

ருணஹதரஸ்வரர், கொல ன ரவர் தவிர

அனமந்துள்ளை.

சூரியன் சந்நிதி

தமற்கு

தநொக்கி

இருக்கிறது.
இங்கிருக்கும் கொலன ரவருக்கு ஞொயிற்றுக் கிைனமகளில் ரொகு கொலத்தில் சிறப்பு
வைி ொடுகள்
இங்கிருக்கும்

நடத்தப் டுகின்றை.

ஆறு

ன ரவனர வணங்குவதொல்

நீ ங்கும் என்கிறொர்கள். ஞொயிற்றுக்
ிரததொஷ வைி ொடும் சிறப் ொக

ஞொயிற்றுக்
கடன்

கிைனமகளில்
நடக்கிறது.

அகத்தீஸ்வரனரயம்,கொல ன ரவனரயும்,

கிைனமகள்

பதொடர்ந்து

ிரச்சனைகளும்,

தனடகளும்

நல்ல
ஒரு

சூரியனையும்

வொருங்கதளன்.
பசன்னையில் இருக்கும் நவகிரக ஸ்தலங்கள்:

பகொளப் ொக்கம் அகத்தீஸ்வரர் தகொவில் - சூரியன்
தசொமங்கலம் தசொமநொதீஸ்வரர் தகொவில் - சந்திரன்
பூைமல்லி னவத்தீஸ்வரர் தகொவில் - பசவ்வொய்
தகொவூர் பசௌந்ததரஸ்வரர் தகொவில் - புதன்
த ொரூர் ரொமநொததஸ்வரர் தகொவில் - குரு
மொங்கொடு பவள்ள ீஸ்வரர் தகொவில் - சுக்கிரன்
ப ொைிச்சலூர் அகத்தீஸ்வரர் தகொவில் - சைி
குன்றத்தூர் நொதகஸ்வரர் தகொவில் - ரொகு
பகருகம் ொக்கம் நீலகண்தடஸ்வரர் தகொவில் - தகது
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வருகிறது.

முனற

பசன்று

வணங்கி

விட்டு
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ன ரவியும் ன ரவர்களும் :: ஆரண்யநிவொஸ் ஆர்
ரொமமூர்த்தி

நொய் என்றொதல annoyed ஆகும் மைிதர்கள் மத்தியில் நொன் பகொஞ்சம் வித்யொசமொைவன்!
ொய்

ீட்ஸொ, தகொக், ஐஸ்க்ரீம், மிஸ்ட் கொலுக்கு

ிபரண்ட்ைொ தகர்ள்ஸுக்கு அப் ப்

பமொன ல் தடட்டொதவொட ஒரு மொச த க்தகஜ்,, ஆனசயொ திட்டு வொங்க அப் ொவியொ ஒரு
முகம் - எல்லொம் கினடக்கும்..
நம்மனளப் த ொல ஆளுங்களுக்கு

ொய்

ிரண்ட்ைொ ரம்ஜொனுக்கு

ிரியொணி மட்டும் தொன்

கினடக்கும்! அதிலும் பவஜ்ைொ சுத்தம்!
ஆைொ நொய் ப்பரண்ட்ைொ எல்லொவற்னறயுடம் விட தமல்! என்ைிக்தகொ ஒரு நொள் த ொட்ட
நமுத்துப்

த ொை

ஓம

ிஸ்பகட்டுக்கொக

வொழ்நொள்

முழுவதும்

வொனல

ஆட்டிக்

பகொண்டிருக்கும் ஜீவனுடன் ஸ்தநகம் என்றொல் சும்மொவொ?

ஆைொல் இதுக்கும் தவட்டு னவத்து விட்டொன் ஆண்டவன்!பகொஞ்ச நொள் கீ ை வொளொடி
அக்ரஹொரத்தில் இருந்ததொம்,,
அது ஒரு நீ ளமொை பதரு,, நினறய நொய்கள் உல்லொசமொக உலவும் பசொர்க்க புரி!
நொன் ப்ளூட் கற்றுக் பகொண்ட புதிது,, ன ரவி ரொக ஆலொ னை

ண்ணிைொ நொய்கதளொட

ஸ்தைகம் கினடக்குபமன்று நினைத்து தரொடில் நடக்கும் த ொது விஸ்தொரமொ ன ரவி
ரொகம் ஹம்

ண்ணிக்பகொண்டு கண்கனள மூடிக் பகொண்டு நடந்ததன்!

கொச் மூச்பசன்ற உறுமல்கள்,, 'எவன்டொவன் நொன்
த ொது என்

ொட்டுக்கு எசப் ொட்டு

ொட்டுக்கு த ொய்க் பகொண்டிருக்கும்

ொடறவன்?' எை திரும் ிைொல் ஏபைட்டு நொய்கள்

என்னை சுற்றி!
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அப் டிதய ன ரவினய அம்த ொபவை விட்டு விட்டு எடுத்ததன் ஓட்டம்!
அன்று

நொன்

ஓடிய

ஓட்டத்னத

ஒரு

மண்டலம்

விடொமல்

ப்ரொக்டீஸ்

ண்ணிக்பகொண்டிருந்தொல் ஒலிம் ிக்ஸில் ஒட்டியொணம் கூட வொங்கி இருக்கலொம்!
வினளவு?

நொய்கனளப்

ற்றிய

ப ொத்தம்

ப ொதுவொை

அ ிப்ரொயம்

ஜைங்கதளொடு நொனும் தசர்ந்து பகொண்டு விட்தடன்!
====
ஆரண்யநிவொஸ் ஆர் ரொமமூர்த்தி :
ஊர் : திருச்சி திருவொனைக்கொவல்
வனலப்பூ : (தற்சமயம் பதொடர்பு எல்னலக்கு அப் ொல் உள்ளது)
Facebook : Aaranyanivas R Ramamoorthy | Facebook
YOUTUBE : (1855) RAMAGUNDAM RAMAMOORTHY - YouTube
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க்தியொ? ஆன்மிகமொ? இரண்டும் ஒன்றொ? கீ தொ சொம் சிவம்
ஸ்ரீரொம் ப ரியபதொரு தவனலனயக்பகொடுத்துச் பசய்யச் பசொல்லி விட்டொர். உண்னமயில்
எைக்கு இது

ற்றி எதுவும் பதரியொது. ஆைொல் அவதரொ நொன் அனைத்தும் அறிந்த

அதிதமதொவி என்னும் நினைப் ில் எழுதச் பசொல்லி தவண்டுதகொள் விடுத்திருக்கொர்.
புரிந்தவனர பசொல்கிதறன்.
=====
அவர் தகட்டது

க்திக்கும்/ஆன்மிகத்துக்கும் உள்ள தவறு ொடு குறித்தத.

சொர்ந்தது. பவளிப் னடயொைது. அனைவரும் அறிய நொம்
நம் ிக்னகனய

பவளிக்கொட்டிக்

விடுக்கிதறொம்.

தகொரிக்னககனளச்

எதிர் ொர்க்கிதறொம்.
ொர ட்சமொகதவ
எல்லொம்

இல்னல

பகொள்கிதறொம்.

எைில்

நடந்துக்கறொதர!

கஷ்டப் டுத்திக்

“என்ை

ஒண்ணும்

பகொண்டு

க்தி பசலுத்துகிதறொம். இனற

இனறவைிடம்

பசொல்கிதறொம்.

க்தி பலௌகிகம்

தவண்டுதகொள்கள்

அவற்றிற்குப்

இந்தக்

கடவுள்

லன்கனளயும்

இப் டி

பசய்யறதில்னலதய!

ப ொல்லொதவர்கனள

எல்லொம்

இருக்கொர்!

நல்லவர்கனள
சுகமொக

வொை

னவக்கிறொதரொ என்பறல்லொம் நினைக்கிதறொம்.
க்தி

பகொஞ்சம்

தடம்

புரண்டும்

த ொகும்.

க்தி

பசலுத்துவதிலும்

நம் ிக்னக

பகொண்டது/நம் ிக்னக இல்லொமல் அனரமைதுடன் பசய்வது என்று உண்தட! அதற்கு ஓர்
சிறுகனதனயச் பசொல்வொர்கள்.
ஓர் ஊரில் பசல்வந்தர் ஒருவரும் சக்கிலியத் பதொைிலொளி ஒருத்தரும் மிகுந்த இனற
பகொண்டவர்கள்.

பசல்வந்தரின்

க்தி

மிக்க

ஆடம் ரத்துடன்

க்தி

விளங்கும்.

மணிக்கணக்கொகப் பூனஜகள் பசய்யும் அவருக்கு அதைொல் மை நிம்மதி என்ைதமொ
கினடக்கவில்னல.

ஆைொல்

ஆரம் ிக்னகயிதலதய

சக்கிலியத்

க்கத்தில்

பதொைிலொளிதயொ

ப ருமொள்

டம்

தொன்

ஒன்னற

பசருப்புத்

னவத்து

னதக்க

வணங்கிக்

பகொள்வொன். கனட மூடும்த ொது ஒரு முனற வணங்கிக் பகொள்வொன்.
இனதத்

திைமும்

ொர்த்து

வந்த

நொரதருக்தகொ

பசல்வந்தன்

இத்தனை

பசய்தும்

அவனுக்குக் கடவுள் அனுகிரஹம் இல்னலதய என்று ததொன்றியது. அவருக்கு உதவி
பசய்ய எண்ணிப் ப ருமொளிடம் விண்ணப் ிக்க அவரும் நொரதனரச் பசல்வந்தனர
மட்டுமின்றி அந்தச் சக்கிலிய

க்தனையும்

ொர்த்து வருமொறு கூறி அனுப் ி னவத்தொர்.

அப்த ொது பசல்வந்தரிடம் கடவுள் ஊசிக் கொது வைியொக யொனைனய நுனைப் தொகச்
பசொல்லவும்
வருவதொயும்

பசொன்ைொர்.
அவர்

பசல்வந்தரிடம்

இப்த ொது

பசன்ற

ஊசிக்கொதில்

நொரதர்

தொன்

யொனைனய

கடவுளிடமிருந்து

நுனைக்க

முயன்று

பகொண்டிருப் தொகவும் பசொல்ல,
“ இது என்ை தவண்டொத தவனல! இபதல்லொம் நடக்கிற கொரியமொ?” என்றொர் பசல்வந்தர்.
அடுத்துச் பசன்று பசருப்புத் னதக்கும் பதொைிலொளியிடமும் நொரதர் இனததய பசொல்ல,
அவதரொ, “ஆஹொ! இனறவைொல் முடியொததும் ஒன்று உண்டொ என்ை? சின்ைஞ்சிறு ஆலம்
வினதயில் அவ்வளவு ப ரிய மரத்னத உண்டொக்குகிறொன். அததொடு அல்லொமல் தன்
சின்ைஞ்சிறு வொயில்
உண்தடொ!” என்று

ிர ஞ்சத்னததய அடக்கியவன்! அவைொல் ஆகொததும் ஒன்று

ரவசம் அனடந்தொன். இனதச் சுட்டிக்கொட்டிய ப ருமொள்
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உள்ள

சரணொகதிக்கு,

பூரண நம் ிக்னகயுடன்

இவனை விடச் சிறந்த உதொரணம் உண்டொ?
அத்தனகய

இனறவன்

ொதத்னதப்

ற்றுவதற்கு

க்தி எைில் இது தொன் எைக் கொட்டிைொர்.

க்தி பகொண்டவர்கள் ப ரும் ொலும் பலௌகிக வொழ்க்னகயில் இருந்தொலும்

க்தியில் தமம் ட்டுப்

ற்றற்ற வொழ்க்னகயில் மூழ்கி இருப் ொர்கள்.

ஆைொல் இங்தக ஸ்ரீரொம் தகட்டிருப் து ஆன்மிகம்

ற்றியும். ஆன்மிகம் என் து தைி.

க்திக்கும் அதற்கும் பகொஞ்சமும் சம் ந்தம் இல்னல. பவறும்

க்தி மட்டுதம ஆன்மிகம்

ஆகொது. மைதில் சுத்தமொை எண்ணங்கள் இருந்தொல் மட்டுதம ஆன்மிகமும் ஆகிவிடொது.
ஆன்மிகம் என் து தன்னை அறிதல். தன்னுள்தள இருக்கும் ஈசனைக் கண்டறிதல்.
இதற்குப்

லரும் தயொக வைினயப்

எவ்விதமொை

ந்த

ின் ற்றுவொர்கள். அந்த தயொகவைியிலும் மைதில்

ொசமும் இல்லொமல்

ந்த

ொசங்கனள தவதரொடு அறுத்துவிட்டு

உண்னமனயக் கண்டறிவது ஒன்தற என்னும் லட்சியத்ததொடு த ொரொட தவண்டும்.
இதிதல மைசொட்சிக்குப்
தீனமகளுக்குப்

யந்து வொழ்வனதயும் ஆன்மிகம் என்று பசொல்கின்றைர். நன்னம,

ப ொறுப்த ற்றுக்

பகொண்டு

அனைவனரயும்

சமமொக

நடத்தி

அனைவருக்கும் முடிந்தவனர நன்னமனயதய பசய்து கடுஞ்பசொற்கனளப் த சொமல்,
அநொவசிய ஆனச இல்லொமல் வொழ்வனதயும் ஆன்மிகம் என்று பசொல்லுகின்றைர்.
ஆைொல் ஆன்மிகம் இனத எல்லொம் விட உயர்ந்தது. உள்ளத்தில் உள்ள இனற நம் ிக்னக,
க்தினய மட்டும் முன்னுக்கு னவக்கொமல் அவைன்றி ஓரணுவும் இல்னல எைப்

ரிபூரண

சரணொகதினய அனடந்து வொழ்வதும் ஒரு வனக ஆன்மிகம் தொன்.
உண்னமயில் ஆன்மிகம் என் து தன்னை அறிதல் ஆகும். திருமந்திரத்தில் திருமூலர்
தன்னை அறியத் தைக்பகொரு தகடில்னல
தன்னை யறியொமல் தொதை பகடுகின்றொன்
தன்னை யறியும் அறினவ அறிந்த ின்
தன்னைதய அர்ச்சிக்கத் தொன் இருந்தொதை.
என்னை யறிகிதலன் இத்தனை கொலமும்
என்னை யறிந்த ின் ஏதும் அறிந்திதலன்
என்னை யறிந்திட் டிருத்தலும் னகவிடொ(து)
என்னையிட் படன்னை உசொவுகின் தறதை." -திருமந்திரம்
"தன்னை அறிந்திடும் தத்துவ ஞொைிகள்
முன்னை வினையின் முடிச்னச அவிழ்ப் ர்கள்
ின்னை வினைனயப்

ிடித்து

ினசவர்கள்

பசன்ைியில் னவத்த சிவைருளொதல"
இதற்கு குருவின் அருள் தவண்டும். துனண தவண்டும். குருவின் அருளின்றி ஒருவைொல்
இதில் முன்தைற்றம் கொண முடியொது. தன் உடனலப்

ற்றி மட்டுமில்லொமல் அது தொங்கும்

உயினரயும் குறித்து அறிவதத ஆன்மிகம். உயிர், உடல், ஆன்மொ எை மூன்றுக்கும்
ஒவ்பவொன்றிற்கும்

உள்ள

பதொடர்த

அனத

இனணப் தத

ஆன்மிகம்

ஆகும்.

(த த்ததறதைொ?) இதில் ஒதரயடியொக ஒருவன் முன்தைற முடியொது. ஒவ்பவொரு

டியொகத்

தொன் முன்தைற தவண்டும். ரொஜ தயொகம் என்னும் உண்னமயொை தயொகத்தில் தன்னை
ஈடு டுத்திக் பகொள்ள தவண்டும். அதில் பவற்றியும் கொண தவண்டும். சித்தி அனடய
தவண்டும். சித்தி அனடந்தவனைதய “சித்தர்கள்” என் ொர்கள். இவர்களுக்குப்
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இருந்தொலும்

அனத

பவளிக்கொட்டிக்

கொரணங்களுக்கொக அனதப்

பகொள்ள

மொட்டொர்கள்.

அற் மொை

யன் டுத்தவும் மொட்டொர்கள். உலக தேமம் ஒன்றுக்தக

யன் டுத்துவொர்கள்.
உண்னமயொை ஆன்மிகப்

ொனதயில் பசல் வன் தன்னை விளம் ரப்

டுத்திக் பகொள்ள

மொட்டொன். ஒவ்பவொரு நினலயிலும் உள்ள தடங்கல்கனளக் கடந்து ஒவ்பவொரு
முன்தைறிக் கனடசி நினலயில் தன்னை உணர்ந்து பகொண்டு த ரின் ப்

டியொக

ரமொைந்தம்

அனடவொன்.
சிலர் இதற்கொக உலக இயல் ிலிருந்து விலகி
உலகவொழ்க்னகனய

விடொமல்

அதில்

ிரமசரியம் ஏற்று வொைலொம். சிலர்

இருந்து

பகொண்தட

ப றலொம்.

ஆைொல்

உண்னமயொை ஆன்மிகவொதிக்கு உடல் அது சொர்ந்த இன் ங்கள் ஒரு ப ொருட்டல்ல.
கடனமக்கு மட்டுதம அவன் உடனலச் பசொன்ை டி தகட்க, நடக்கப்

ைக்கி இருப் ொன்.

உலகத்தில் வொழ்ந்தொலும் அதன் இயல் ில் நடந்தொலும் அவன் மைம் அதில் ஒட்டொது. நம்
அனைவருக்கும்

ிரியமொை கண்ணன் அப் டி வொழ்ந்ததொல் தொன் அவனை “நித்திய

ிரமசொரி” என் ொர்கள். இபதல்லொம் மிக நுணுக்கமொை ஒரு விஷயம். அனு வத்தொல்
அன்றி அதுவும் ஆசொன் அருளின்றிப் புரிந்து பகொள்ளுதல் கடிைமொைது.
தன்னை அறிந்து பகொண்டு தைக்குள்தள இருக்கும் இனறனய உணர்ந்து புரிந்து ஆைந்தம்
அனடந்து அதத இனற தத்துவம் தொன் இவ்வுலக மொந்தர் ஒவ்பவொருவரிடமும் உள்ளது
என்னும்

உண்னமனய

இனறவைிடம்

க்தி

அறிந்தவதை

உண்னமயொை

பகொண்டவர்கதளொ,

ரிபூரண

ஆன்மிகவொதி

சரணொகதி

ஆவொன்.

அனடந்தவர்கதளொ

ஆன்மிகவொதிகள் ஆக மொட்டொர்கள். ஆன்மிகம் என் து பசொல் கடந்த உடல் கடந்த உயிர்
கடந்த

ஓர்

தத்துவம்.

ஆன்மொவின்

இருப் ிடத்னதப்

புரிய

னவப் து.

ஆன்மொவின்

தத்துவத்னதக் கண்டறிவது.
ஆைொல்

க்திதயொ

ஆண்டவைிடம்

பசலுத்துவது!

அவதை

சரணம்

ொதொரவிந்தங்களில் வணங்கித் துதிப் து. முன்ைது ஆன்மிகம் எைில்

என்று

ின்ைது முழுக்க

முழுக்க பலௌகிகம். உலக வொழ்வில் இன் , துன் ங்கனளத் துய்த்து உணர்ந்து பகொண்தட
ஏற்றுக் பகொள்வது
கருதி

அனத

க்தி. ஆன்மிகதமொ உலக வொழ்வின் இன் , துன் ங்கனளத் துச்சமொகக்

ஒரு

ப ொருட்டொகக்

கருதொமல்

அதன்

வினளவுகனளப்

ற்றிக்

கவனலப் டொமல் உலக தேமம் ஒன்னறதய கருதி வொழ்வது ஆகும்.
ஆன்மிகத்தில் இருப் வர்கள்

ொர்க்க நம்னமப் த ொல் தொன் இருப் ொர்கள். பசொல்லப்

த ொைொல் இயல் ொகொவும், எளினமயொகவும், அணுகவும் எளிதொகவும் ஆர்ப் ரித்துத்
தன்னை விளம் ரப்

டுத்திக்பகொள்ளொமலும் கொணப் டுவொர்கள். இவர்கனள நொம் புரிந்து

பகொள்ளுதல் கடிைதம. ஏபைைில் நமக்கும் அத்தனகய ஆன்மிகப் புரிதல் இருக்கணும்.
அணுகிைொல் அவர்கனள நம்மொல் புரிந்து பகொள்ள முடியும். ஆைொல் நமக்கும் அந்த
ஆன்மிகத் ததடல் இருக்க தவண்டும். ஆன்மிகத் ததடல் இருந்தொல் குரு நம்னம நொடி வந்து
ஸ் ரிச தீனே, நயை தீனே எை ஏததனும் ஒன்றின் மூலம் நம்னமப் புரிய னவப் ொர்.
இந்த

வனகயில்

ஆன்மிகத்தில்

ஈடு ட்டுப்

இல்லறத்தில் இருந்து பகொண்தட ஆன்மிகப்

ின்ைர்

குருவின்

ஆனணக்கிணங்க

ணி ஆற்றும் “திரு எம்” அவர்கள் இப்த ொது

75 வயனத பநருங்கி நம்மினடதய வொழ்ந்து வருகிறொர். ஆந்திரொவில் இருக்கும் இவரது
ஆன்மிக அனு வங்கள் பமய் சிலிர்க்க னவப் னவ.
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ிரம்மத்னத அனடய இவர்

ட்ட

ொடுகள்,

ின்ைர்

ிரம்மத்னத இவர் அறிந்து பகொண்டது.

ிரம்மம் எைில் அது தன்னுள்தள எல்னலயில்லொமல் விரிவனடவது எைவும், அது
நிகைதவண்டியது உள்தள மட்டுதம எைவும் புரிந்து பகொள்ள தவண்டும் என்கிறொர் இவர்.
அனதப் புரிந்து பகொள்ளொமல் பவளிதய இனத நிகழ்த்தப்

ொர்த்தொல் ததொல்வியில்

முடிவததொடு அல்லொமல் துன் ங்கதள மிஞ்சும் என்றும் பசொல்கிறொர். அததொடு இனத
அனடயத்

தகுதியும்

இருக்க

தவண்டும்

என்கிறொர்

திரு

“எம்”

அவர்கள்.

தகுதி

உள்ளவர்களுக்கு மட்டுதம இந்த “க்ரியொ தயொகம்” கற்றுக் பகொடுக்க தவண்டும் எைவும்
அதன் மூலதம அவர்களுனடய உள்ளுணர்வு அனடய தவண்டியனத அனடந்து

ல

ரிமொணங்களொகப் ப ருகும் என்றும் பசொல்கிறொர். ஆக, ஆன்மிகம் என் து உணர்ந்து
அறிய தவண்டியது. தன்னுள்தள தன்னைத் ததடிச் பசல்ல தவண்டியது.
ஈசைிடத்தில்

னவப் து.

எப்த ொது

தவண்டுமொைொலும்

எந்த

க்தி என் ததொ

ஈசைிடமும்

க்தி

னவக்கலொம். மைம் உருகலொம். கொதலொகிக் கசிந்து கண்ண ீர் மல்கலொம்.
இது ஆரம் ம் தொன். இனத விட தமதல பசல்வது தொன் ஆன்மிகம். இந்த

க்தி என்னும்

அடிப் னடனய ஸ்திரமொக அனமக்கொவிட்டொல் ஆன்மிகக் கட்டிடம் எழும் ொது என்றும்
பசொல்லலொம். ஆைொல் எனதயும் புரிந்து பகொள்ளும் உள்ளுணர்வு அனமய தவண்டும்.
அது தொகத்துடன் தைக்கு உரியனதத் ததடிப்

ற்றிக் பகொண்டு

Back to index ^
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தலடிஸ் கிளப் ப ொங்கல் - சியொமளொ பவங்கட்ரொமன்
அம்மொ த ொன்! என் ன யன் கூற நொன் பசன்று த ொனை எடுத்ததன். ஹதலொ !என்றதும்
மறு க்கத்தில் இருந்து சியொமளொ எப் டி இருக்தக? நொன்தொன் வத்சலொ த சுதறன். நீ
இப்த ொ எங்க இருக்க? லண்டன் லியொ? பசன்னையிதலதய? என்றொள்.
ஏன் நொன் பசன்னையில் தொன்இருக்தகன்!
ஏண்டி நீ ப ொங்கலுக்கு

ிள்னளதயொட இல்லொம ஏன் அதுக்குள்ள பசன்னைக்கு வந்தத?

என்று வ்த்ஸலொ தகட்டொள்.
நொன் எப் டி அங்கு இருக்க முடியும்? இங்க என் தலடிஸ் கிளப் ப ொங்கல் இருக்தக!
உைக்கு அனதப்

ற்றி பதரியொதொ?

தலடீஸ் கிளப்ப ொங்கலொ?
10 வருடமொ நொங்க எங்க தலடீஸ் கிளப் ில் ப ொங்கல் பகொண்டொடுகிதறொம்.
என்ை?
ஆமொம்..

த்து வருடமொவொ? என்று ஆச்சரியமொக தகட்க...
அனதப் ற்றி

த ொைில்

அனதப் ற்றி"மின்நிலொ"என்ற

பசொன்ைொல்

எைக்கு

கொசு

கிைிஞ்சுடும்..

த்திரிக்னகயில் எழுத த ொதறன் அதுல நீ

டிச்சுக்தகொ!

என்று கூறி நொன் த ொனை னவத்ததன்.
ரொமொபுரத்தில் ப ொங்கல் விைொ என் னதப் ற்றி எழுத ஆரம் ித்ததன்.
ஸ்ரீ

விக்தைஸ்வரொ

தலடிஸ்

கிளப்

த்து

வருடங்களொக

ரொமொபுரத்தில்

அங்கத்திைர்கள்விருப் ப் டி ப ொங்கல் விைொ வருடொ வருடம் ப ொங்கலுக்கு நொட்களுக்கு
முன் ொக பகொண்டொடி வருகிதறொம் இதில் என்ை விதசஷம் என்றொல் பசன்னையில்
வசிப் வர்கள் தங்கள்
ஏபைன்றொல்

ொரம் ரிய முனறப் டி ப ொங்கல் பகொண்டொட முடிவதில்னல

நினறயத ர்

flatஇருப் துதொன்!

எைதவ

அனைவருனடய

விருப் ப் டி

ொரம் ரிய முனறயில் இனத பகொண்டொடுவது என்று முடிவு பசய்ததொம் எங்கள் வட்டிற்கு
ீ
அருகில் ஸ்ரீ லட்சுமி மகொ மொரியம்மன் தகொவில் உள்ளது அது ஒரு குடும் த்தின்

ரம் னர

ரம் னரயொக உள்ள தகொவில்…அந்த தகொவிலின் நிர்வொகி எங்க கிளப்உறுப் ிைர். அவள்
எங்கு ப ொங்கல் விைொ நடத்தலொம் என் தற்கு எங்கள் தகொவிலிதல நடத்தலொம் என்று
ஒப்புதல் பசொன்ைொள். அனதக்கட்டதும் எங்கள் உறுப் ிைர்கள் னகதட்டி வரதவற்றொர்கள்
அன்றுமுதல்

த்து

வருடமொக

அந்த

தகொவில்

வளொகத்தில்

ப ொங்கல்

விைொ

நனடப றுகிறது.
இந்த விைொனவ நடத்த உறுப் ிைர்கள் சிறு சிறு குழுக்களொக
கிர்ந்து பகொள்கிறொர்கள், ஒரு குழு புது மண்

ிரிந்து தவனலகனள

ொனை வொங்கி அனத சுத்தம் பசய்து

சுண்ணொம் ிைொல் தகொலம் த ொட்டு மஞ்சள் குங்குமம் இட்டு மஞ்சள் இஞ்சி பகொத்து கட்டி
அலங்கரிப் ொர்கள்.
ஒரு குழு மளினக சொமொன்கள் வொங்கி தசர்ப் ொர்கள் மற்பறொரு குழு கரும்பு மஞ்சள்
பகொத்து இஞ்சி பகொத்து

ைம் பவற்றினல பூ ஆகியனவகனள வொங்குவொர்கள்.
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ப ொங்கல் விைொ அன்று ஒரு குழு தகொவினலயும் தகொயில் வளொகத்னதயும் சுத்தம் பசய்து
தகொலம் த ொட்டு அலங்கரிப் ொர்கள் தமலும் கரும்பு

ந்தலிட்டு பூக்களொல் ததொரணம்

அனமப் ொர்கள்.
மொனலயில்தொன்

ப ொங்கல்

விைொ

நனடப றும்

அப்த ொது

பசங்கற்களொல்

அடுப்பு

அனமத்து அதற்கு தகொலம் த ொட்டு மஞ்சள் குங்குமம் இடுதவொம்.விறகிைொல் அடுப்பு
மூட்டி அதில் ”பகௌரி கல்யொணம் "என்று

ொனையில்

ொனல ஊற்றிய

ொடிக்பகொண்டு

ொனைனய ஏற்றுதவொம்

ின் அனைவரும் லலிதொ சகஸ்ரநொமம் கூற ஆரம் ிப்த ொம்.

ொல் நன்றொகக் பகொதிக்கும்த ொது ஒவ்பவொரு உறுப் ிைரும் மூன்று னக அரிசி

ருப்பு

இரண்னடயும் உனலயில் இடுவொர்கள். அப்த ொது அவரவர் குடும் ம் நன்றொக இருக்கவும்
ஊர் நன்றொக இருக்கவும் உலகம் நன்றொக இருக்கவும்
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ொல் ப ொங்கி வரும் ப ொழுது மங்கள வொத்தியம் முைங்க "ப ொங்கதலொ ப ொங்கல்"
என்று அனைவரும் உரக்கக் கூறி பவல்லத்னத தசர்ப்த ொம்.
ப ொங்கல் நன்றொக பவந்ததும் அதற்குரிய முந்திரி திரொட்னச பநய்யில் ப ொரித்து அதில்
த ொடுதவொம் ஏலப்ப ொடினய தசர்த்து நன்றொக கிளறி
ிறகு ப ொங்கல்

ொனைனய இறக்கி னவப்த ொம்

ொனைனய தகொயிலின் மண்ட த்தில் கரும்பு

ந்தலின் கீ ழ் பகொண்டு

னவத்து அம்மனுக்கு பநய்தவத்தியம் பசய்தவொம், அதன் ின் மங்கள வொத்தியம் முைங்க
கற்பூர ஆரத்தி நனடப றும்.
அதன் ின் ப ொங்கல்

ொனைனய சுற்றி அனைவரும் நின்று கும்மியடித்து

மகிழ்தவொம்,
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அப்த ொது அனைவருக்கும் ஏற் டும் ஆைந்தம் பசொல்லிமொளொது. அப் ப் ொ!!! அனத
எழுத்தில் எழுதி வர்ணிக்க முடியொது. அனைவரும் தங்கள் பசொந்த ஊருக்குச் பசன்று
ொரம் ரிய முனறப் டி பசய்ய முடியொதது இங்கு பசய்து சந்ததொஷம் அனடகிறொர்கள்.
ிறகு அனைவருக்கும் ப ொங்கல்
ப ற்றுக் பகொண்டு
இந்த

ப ொங்கல்

ிரசொதம் வைங்கப் டும்.

ிறகு அனைவரும் தொம்பூலம்

ரம சந்ததொஷத்துடன் அவரவர்கள் வட்டிற்குச்
ீ
பசல்வொர்கள்.
விைொனவ

ற்றி

மின்

நிலொவில்

எழுதும் டி

கூறிய

அட்மின்

அவர்களுக்கும் இந்தக் குழுவின் உறுப் ிைர்களுக்கும் எங்கள் விக்தைஸ்வரொ கிளப்
சொர் ொக நன்றினய பதரிவித்துக் பகொள்கிதறன்
அனைவருக்கும் எங்கள் ப ொங்கல் வொழ்த்துக்கள் !
ப ொங்கதலொ ப ொங்கல் !¡
ப ொங்கதலொ ப ொங்கல் !!
ப ொங்கதலொ ப ொங்கல்!!!

Back to index ^
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சிங்னக

யணத்னத எளிதொக்கும் ”சிங்கப்பூர் பமமரீஸ்”

இரொ. அரவிந்த்

பதொைில்நுட் ம் எவ்வளவுதொன் வளர்ந்தொலும், மைிதர்களின் வொழ்வில்
சிக்கல்கள் ப ருகுவதற்கொை முக்கிய கொரணம், தவனலக்கும் வொழ்க்னகக்கும் இனடதய
ஏற் டும் சமநினலக் குனலவு எைலொம்.
நமக்கு எக்கொலத்திலும் ததொதளொடு ததொள் நிற்கும் நம் உடனலயும், உறவுகனளயும்,
நண் ர்கனளயும் தவனலனய விட முக்கியமற்றவர்களொகக்
கருதுவதன் வினளதவ, நம் உடல் சொர்ந்த மற்றும் மைம் சொர்ந்த

ிரச்சனைகளொக விஸ்வ

ரூ ம் எடுப் னத உணரலொம்.
தவனலயொல் வினளயும்

ணத்னத வொழ்வின் மகிழ்ச்சியொக அறுவனட

பசய்ய பசய்யதவண்டியவற்றுள் ஒன்று, குடும் த்துடன் அவ்வப்த ொது பசய்யும் ஒரு

ய

ணம்.
அதிலும் பவளிநொட்டுப்
குடும் த்னதயும்
அப் டிப் ட்ட

யணம், அது சொர்ந்த நினைவுகளொல் நம் முழு

ல ஆண்டுகள் கூட மகிழ்ச்சியொக னவத்திருக்கவல்லது.

யணத்தின் ப ரும் சவொல், அனத பதளிவொகத் திட்டமிட்டு பவற்றிகரமொக

அனைவருக்கும் திருப்தியளிக்கும் வனகயில் பசய்து முடிப் தத.
அனத சொத்தியமொக்க எளிதில் உதவுவதத, திரு திருப் தி மதஹஷ் அவர்களொல் எழுதப்
ட்ட,

2017 ஆம் ஆண்டு

அவர்

தமற்பகொண்ட சிங்கப்பூர்

யணத்தின் அனு வ

விவரணமொை 'சிங்கப்பூர் பமமரீஸ்' மின் நூல்.
பசன்னைனயப் த ொன்ற ஒரு கடற்கனர நகரமொக ஆைொல் அதத சமயம், பசன்னைனய
விட

சற்தற

அதிகமொக எழு து சதவிகிதம் மட்டுதம

ரப் ளவும், பசன்னையின்

மக்கள் பதொனகயில் என் து சதவிகிததம பகொண்ட ஒரு நொடொக, உலகின் வளர்ந்த நொடொ
கவும் திகழும் அதிசயத்னத நூனலப்

டிக்கும் நொமும் ஆசிரியதரொடு மொைசீகமொக

யணி

த்து உணர முடிவதத நூலின் சிறப்பு அம்சம்.
அப் டிப் ட்ட நொட்டிற்கு

யணம் பசய்ய, முகவர்கனள மட்டுதம

நம் ியிரொமல்,

சுயமொகதவ பசன்று
வரும் தன்ைம் ிக்னகனய வொசகர்களுக்கு அளித்திருப் து நூலின் மற்பறொரு சிறப்பு.
சிங்கப்பூருக்குச் பசல்ல சொத்தியமொை விமொணங்கள், டிக்பகட் முன் திவு பசய்னகயில் க
வைிக்கதவண்டிய முக்கிய அம்சங்கள், தங்குவதற்கொக தஹொட்டனலதயொ, விடுதினய
தயொ ததர்ந்பதடுப் தில் உள்ள சொதக
ொதகங்கள்,

ணத்னத டொலரொக மொற்றும் எளிய வைிகள் எை

யணத்திற்கொை முன் தி

ட்டமிடல்கள் பதளிவொக விளக்கப் ட்டுள்ளை.
இதற்கும் தமல்,

யணிகள் பதரிந்துபகொள்ளதவண்டிய சிங்கப்பூர் சொங்கி விமொை நினல

யம், பமட்தரொ வைித்தடங்கள் மற்றும் சுற்றிப்
ப்பூர்
பமரிைொ த

ொர்க்கதவண்டிய உலகப் புகழ் ப ற்ற சிங்க
ஃப்னலயர், கொர்டன்ஸ் ன

ஸொண்ட்ஸ், பமர்லயன்

தி த ,

ொர்க், முஸ்தஃ ொ ஶொப் ிங் மொல்,

பசண்தடொசொ தீவில் உள்ள யுைிவர்சல் ஸ்டுடிதயொ, சிங்கப்பூர் சூ
உள்ளிட்ட அனைத்னதயும் குறித்த எண்ணற்ற தகவல்கள் வொசிப் ின்
சுவொரசியத்னதக் கூட்டு னவ.
யணத்னத கொர்களிதலொ, முகவர் அனைத்துச் பசல்லும் த ருந்திதலொ
தமற்பகொள்ளொமல், பமட்தரொ ரயில்களிலும், உள்ளூர் த ருந்துகளிலும்
தமற்பகொண்டு, ஆங்கொங்தக சுற்றிப் ொர்க்க ஆகும் பசலவுகள் குறித்தும், முன் திவு பசய்
யும் முனறகள் குறித்தும், உள்ளூர் உணவகங்கள்குறித்தும் அளித்துள்ள தகவல்கள்
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மூலம், இந்நூல் சிங்கப்பூர்

யணிகளின் ஒரு அகரொதியொக ஏற்கும் தகுதி

ப ற்றதொகவும் கருத இடமுண்டு.
இந்நூனல

டித்த

ின், முகவர்கள் மூலம்

யணம் தமற்பகொள் வர்களும், தங்களின் சி

ங்கப்பூர் குறித்த விைிப்புணர்வொல், குனறந்த பசலவில் நினறய இடங்களுக்கு
அனைத்துச் பசல்லும் தரமொை முகவர்கனளத் ததர்ந்பதடுப் து உறுதி.
தநொய்த் பதொற்று அ ொயம் நீ ங்கிய ின் பசல்லலொம் எை
திட்டங்கனள ஒத்திப்த ொட்டிருக்கும்

யணத்

லர், இந்நூனல வொசித்த ின் முழு

நம் ிக்னகயுடன் சிங்கப்பூருக்தக பசல்ல திட்டமிடுவர் அதுவும் குடும் த்ததொடும் என்றும்
பசொல்லலொம்.
இங்கைம், சிங்கப்பூர்

யணிகளின் னகதயடொகக் கருதும் தகுதி

ப ற்ற இந்நூலின் ஆசிரியருக்கு தமன்தமலும்

ல நொடுகளுக்கும் பசல்ல வொழ்த்துவததொ

டு, அனவ அனைத்னதயும் குறித்த புத்தகங்கனள வரும் கொலங்களில் நமக்கு விருந்தொக
னடக்குமொறு தகொரிக்னக னவக்கிதறொம்.
நம்னமயும்,

ரந்து ட்ட நம் உலக மக்கனளயும் புரிந்துபகொண்டு, நம்

சிந்னதனய விரிவு டுத்தும்

யணங்கனள தமற்பகொள்ள

தூண்டுதகொலொய்

உள்ள இந்நூனல ின்வரும் சுட்டியில் வொங்கி வொசிக்கலொம்.
https://www.amazon.in/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%
AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D-%E0%AE%AE%E0%AF%86%E
0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AF%80%E0%AE%B8%E0%AF%8DTamil-%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA
%E0%AE%A4%E0%AE%BF-%E0%AE%AE%E0%AE%B9%E0%AF%87%E0%AE%B7%E0%AF%8Debook/dp/B08MCKZH8G
=====
ப யர், அரவிந்த் ரொதஜந்திரன்.
விைித்திறன் சவொல் பகொண்ட மொற்றுத்திறைொளி.
பசன்னையில் வங்கியில் தமலொளரொக
பதொடர்ந்து

கற்றுக்பகொண்தட

ணியொற்றுகிதறன்.

இருக்கும்

ஒரு

மைதுடன் இருப் தத என் லட்சியம்.
Email id: aravind_069@yahoo.com
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னத

ிறந்தொல் வைி

ிறக்குமொதம?:) - அதிரொ

புது வருடத்திலொவது ஏதொவது என் னக வண்ணத்னதக் கொட்டலொதம எை தயொசித்து,
ஒருமொதிரி

பசய்து

முடித்து

விட்தடன், இப் டி

ஆரம் ித்துப்

ல

னகவண்ணங்கள்

ொதியில் நிற்கின்றை.
சரி சரி ஓவரொ அலட்டிக்பகொண்டிருக்கொமல் ஸ்பரயிட்டொ மற்றருக்கு வருகிதறன்:)..
ஓ

பசொல்ல

மறந்திட்தடன்!!!

அனைவருக்கும்

இைிய

ப ொங்கல்..

னதத்திருநொள்

வொழ்த்துக்கள்.
இதுவனர எங்கள்புபளொக் மின்னூல் க்கு, என்

ங்களிப்பு எதுவுதம இருந்ததில்னல,

தநரம் த ொதொனமயொல, கினடக்கும் தநரத்தில் த சொமல் பரஸ்ட் எடுக்கதவ மைம்
விரும்புது. இது கிறிஸ்மஸ் பஹொலிதட என் தொல, சரி இம்முனற எதுவும் பசய்யொது
விட்டொல்

ின்பு தநரம் கினடக்கொது அதைொல ஏதும்

வண்ணத்னதக்

கொட்ட

பவளிக்கிட்டு,

அப்

அப்

ண்ணலொதம எை என் னக
துணிகள்

னவத்திருக்கிதறன், அதனுள் ததடி ஒரு துணி எடுத்து ஆரம் ித்ததன்..
இனவ என்ைிடம் இருக்கும் துணிக்கொை ப யிண்ட் வனககள்
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தசர்த்து
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நொன்

ிரிண்ட்

ின்பு எைக்குப்

ண்ணி எல்லொம் பசய்வதில்னல, கூகிளில் ச்சும்மொ இதமஜ்
ிடிச்ச டி னகயொல கீ றி எடுத்து,

கீ றி, என் ஐடியொவிதலதய ஒரு

ின்ைர் அதனைப்

ொர்த்துப்

ொர்த்து,
ொர்த்துக்

ற்றன் பகொண்டு வருதவன்... அப் டித்தொன் இதுவும்..

ப யிண்ட் ண்ண ஆரம் ித்து விட்தடன்
EB = Engal Blog:))
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ப யிண்ட்

ண்ணிப்த ொட்டு னதத்து முடிக்கொமல் எத்தனைதயொ இருக்கின்றை, அப் டி

ஆகிடொமல் இம்முனற னதத்து முடிச்சிதடொணும் எை இரவிரவொக இருந்து னதத்துப்
த ொட்தடன்ன்...

எப்பூடி?

மசமசபவைப்

ொர்த்துக்

வொழ்த்துங்தகொ அதிரொனவ கர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்:))
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வொைவில்
நல்ல டி

ொர்த்தொல் லக் அடிக்குமொம்:)).. புது வருடத்தில் எல்தலொருக்கும் எல்லொம்
அனமதயொணும்

எைவும்,

மகிழ்ச்சியொகவும்

நலமொகவும்

எல்தலொரும்

இருக்தகொணும் எைவும் தவண்டி, எங்கள் வட்டு
ீ
ஆற்றில் ததொன்றிய.. அதுவும் “இரட்னட
வொைவில்”

டம் இனணக்கிதறன்

ொர்த்து மகிழ்ந்திருங்தகொ... வொைவில்னல....
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இது

ஸ்கூலில்

ததொன்றியது,

இங்கு

ொர்க்கலொம், ஆைொல் எத்தனை தடனவ
இங்கத்னதய பவள்னளகளுக்கும்
எை, அதைொல

ஹ ியொ

ரசிச்சுப்

எங்கள்

ஏரியொவில்

அடிக்கடி

வொைவில்

ொர்த்தொலும் அலுக்கொது, மைம் குதூகலிக்கும்,

ைக்கிட்தடன் வொைவில்
ொர்க்கப்

விடமொட்டபைல்தலொ:))..
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ைகியிருக்கிைம்

என்

நண் ர்களும்:))..
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அதிகமொக வனள வர்.. ஆ த்தொைவர்:))..
***********
உங்களுக்கொை

மிகப்ப ரிய

வொய்ப் ொைது,

நீ ங்கள்

இப்த ொ

எங்கிருக்கிறீர்கதளொ

அங்தகதய கூட இருக்கலொம்,
அதைொல் முயற்சி பசய்யுங்கள்..
இவ்வரிய

தத்துவங்கனள, உங்களுக்கொகக்

கொவி

எடுத்து

வந்திருப் வர், உங்கள்

த ரன்புக்கும் ப ருமதிப்புக்கும் உரிய புலொலியூர்ப் பூஸொைந்தொ அவர்கள் நன்றி_()_.

அதிரொ – குறிப்புகள் :
ஓ இப் டியும் ஒன்று இருக்தகொ ஸ்ரீரொம் எைக்குத் பதரிந்திருக்கவில்னல, ஆைொ நொன்
எதுவும்

எழுத

விரும் வில்னல, அதிரொ

த ொதும்... இதுக்கு தமல

என்றொல்

பதரிஞ்தசொருக்கு

ப் ிளிக்குட்டி வொணொம் ஹொ ஹொ ஹொ

நன்றி.
வனலப்பூ & சுட்டி : என் க்கம்
email : athira@hotmail.co.uk

http://gokisha.blogspot.com/

Back to index ^
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தசொமொலியொவில் ஒரு இந்திய இரவு :: ஏகொந்தன்
ஆஃப்ரிக்கொவின் வடகிைக்குப்

குதியில் (Horn of Africa) எத்திதயொப் ியொ, ஜிபூட்டி (Djibouti)

ஆகிய ததசங்கனள எல்னலகளில் பகொண்ட சிறு நொடு. அது அனமந்துவிட்ட

ிரததசத்தின்

முக்கியத்துவத்திைொல்,

அந்தக்கொல

அததைொடு

கொதலுறவு

பகொள்ளத்

துடித்தை

ைிப்த ொர் எதிரிகளொை அபமரிக்கொவும், தசொவியத் யூைியனும். (அந்த உறவின்வைிதய,
அங்தக ரொணுவதளங்கனள அனமத்து, த ொர்ச்சூைல் ஏற் ட்டொல் மத்திய தனரக்கடல்
நொடுகனள ஒரு த ொடு த ொடலொம் என் து ரொஜீய, மூதலொ ொயக் கணக்கீ டுகள்) ரஷ்யக்
கம்யூைிசம் கொணொமற்த ொவதற்கு முந்னதய கொலகட்டம். பஜைரல் முகமது சியொத்

ர்தர

(Mohammed Siyad Barre) எனும் ரொணுவ சர்வொதிகொரி ஜைொதி தியொக, இரும்புக்கரத்துடன்
அடக்கி

ஆண்ட

தசொமொலியொ.

முதன்முதலொகப் த ொகப்

மத்திய

அரசின்

பவளியுறவுப்

ணிக்கொக

நொன்

ணிக்கப் ட்டது இந்த நொட்டுக்குத்தொன். வட்டுச்சொமொன்கள்கூட
ீ

சரிவரக் கினடக்கொத தனலநகர் அந்த நொட்டினுனடயது. அதொவது அடுத்த மூன்று
வருடகொலம் நொன் வொைதவண்டிய ஊர்.
இளனம

முறுக்கில்,

னநதரொ ியிலிருந்து
த ொய்ச்தசர்ந்ததன்.
தசொமொலியொவின்
Mogadiscio).

எனதப் ற்றியும்
தசொமொலி
முன்பு

ஒரு

வட குதியில்

அலட்டிக்பகொள்ளொமல்

ஏர்னலன்ஸில்
கொலத்தில்
உள்ளது

தசொமொலித்

இத்தொலியின்

தனலநகர்

ஒருநொள்

மொனலயில்

தனலநகருக்குப்

ஆதிக்கத்தில்

பமொகதிஷு(Mogadishu.

இருந்த
Italian:

தசொமொலி வரைின்
ீ
சினல, பமொகதிஷு
அனதப் ற்றித் தைியொகதவகூட எழுதலொம். பமொகதிஷுனவ நகரபமைச் பசொல்வது
பரொம்

ஜொஸ்தியொயிடும்.

ின்தை? சிறுநகரம், ப ருங்கிரொமம் தசர்ந்த கலனவத ொல ஒரு

அதிசயம். இஸ்லொமிய நொடு எை அரசு வட்டங்களில் அவ்வப்த ொது பசொல்லப் ட்டொலும்
அத்தனகய ததொற்றம், நடப்புகள் அப்த ொது ப ரிதொக ஏதுமில்னல.
188

மின்நிலொ ப ொங்கல் மலர் 2021

பமொகதிஷு வதிக்கொட்சி
ீ
(1980s)
ஆைொல் மசூதி ஒன்று இருந்தது ஊரில். அல் அரூ ொ என்ற ப யரில் தனலநகரின் ஒதர
ஐந்து நட்சத்திர தஹொட்டல்,

ிரம்மொண்டமொக நடுவில் நின்றது.

ொர்லிபமண்ட் கட்டிடம்,

தநஷைல் திதயட்டர், ஒரு தசொமொலி வரைின்
ீ
சினல, அல் அரூ ொ தஹொட்டல், பமொகதிஷு
னலட் ஹவுஸ்.

சிதிலமனடந்த

நினலயில்பமொகதிஷு

னலட்

ஹவுஸ்,

ின்ைணியில்

இந்துமகொ

சமுத்திரம்.
லிதடொ

ீச், ஷ ீ லீ (Shabeelee)

ஸ்ஸ்டொண்ட் - நகரின் அனடயொளச் சின்ைங்கள். குறுகுறு

கண்கதளொடு ஒயிலொக, ஒடிசலொக, சுகந்தமொக நடந்துபசல்லும் தசொமொலி யுவதிகள்..
தவிர்க்கவியலொக் கவர்ச்சிப் புள்ளிகள்..
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தசொமொலிய வைக்கொட்சி
இப்த ொது

இனவபயல்லொம்

என்ைவொயிை,

எங்தக

த ொயிை

த ொன்ற

கஷ்டமொை

தசொவியத்

யூைியனை

தகள்விகனளத் தவிருங்கள்..
நொன்

பசன்றிருக்னகயில்,

(இந்தக்கொல

தன்

ரஷ்யொ-கிட்டத்தட்ட)

ததொள்மீ து

னகத ொட்டிருந்த

‘த ொடொ..’

எைத்

தட்டி

விலக்கிவிட்டு,

வல்லரசு

அபமரிக்கொதவொடு னகதகொர்த்திருந்தது தசொமொலியொ. அதைொல் உலக வங்கி, அபமரிக்க
உதவி நிறுவைங்கள் த ொன்ற சர்வததச நிறுவைங்கள், தங்களின் தசொமொலியொ உதவித்
திட்டங்களுக்கொக சில அலுவலகங்கனளத் தனலநகரில் திறந்து னவத்திருந்தை. ஒரு
நித்ய

தசொம்த றித்தைம் சூழ்ந்த நொட்டில் எனதயொவது உருப் டியொக பசய்து ொர்க்க

முயன்றை.

அல்லது

அப் டிக்

கொண் ித்துக்பகொண்டு

ப ொழுனதப்த ொக்கிக்பகொண்டிருந்தை.
’மீ முஸ்லிம்..’ எை ஒரு தசொமொலி எப்த ொவொவது பசொல்வனதக் தகட்க தநர்ந்தொலும்,
தசொமொலிகள்
ொவனைகள்,

அடிப் னடயில்

ஆஃப்ரிக்க

ஆதிவொசிகள்.

அவர்களின்

நனட,

உனட,

கள்ளமற்றதைம் - இயற்னகயொக அவர்களின் ஆதிமுன்தைொர்களின்

வொழ்வியலின் கூறுகனளதய

ிரதி லித்தை. ஆண்களில் சிலர் அவ்வப்த ொது

ொனய

விரித்து மண்டித ொட்டுத் பதொழுவனதக் கண்டிருக்கிதறன். மற்ற டி மதம் கிதபமல்லொம்
மண்னடயில் சீரியசொக ஏறொததொல் அப் ொவியொக, சந்ததொஷமொக இருப் ொர்கள்.
தசொமொலிப் ப ண்கள், குறிப் ொக மத்திம, வயதொை ப ண்கள் புடனவத் தனலப்ன ச்
சுற்றித் தனலக்குதமதல இழுத்துவிட்டிருப் ொர்கள்தொன்.
இளம் நங்னககள்? ஒடிசலொை மொநிற ததகம், குறுகுறுக்கும் கண்கள், அனலயனலயொை
கருங்கூந்தல்.

(சுருண்டுசுருண்டு

ப்ரஷ்த ொன்ற

ஆஃப்ரிக்க

பமொசுபமொசு

தகசமல்ல

என் னதக் கவைிக்க). தமைியில் பமலிதொக, வண்ணமொக ஒரு துணி ததொளிலிருந்து
இப் டியும் அப் டியுமொக வனளந்து, முைங்கொனலயும் தொண்டிக் கீ தை பசல்லும்.
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கலொச்சொர உனடயில் தற்கொல தசொமொலி நங்னககள்
சொப் ிடுவனதவிட

ர்ஃப்யூமின் சுகந்தத்தில், அலங்கொர சொகசங்களில் பகொள்னள ஆனச.

தமலும்.. தவண்டொம்! இங்தக பசொல்லவந்ததத தவதற..
அங்தக, அந்நிய உதவித் திட்டங்களில், உலகவங்கியில், UN
பகொஞ்சம்த ர்

தவிகளில் எை இந்தியர்கள்

ணிபுரிந்தொர்கள். அந்த சிறிய நொட்டுக்கு அதுதவ அதிகம். தூதரகத்தில்

நொன் இருந்ததொல், என்தைொடு எளிதில் நட்பு ஏற் டுத்திக்பகொண்டொர்கள். ஊர் இன்னும்
எைக்குப்

ைகொத

நினலயில்

குறிப் ொக

மொனலதநரத்தில்

என்

வட்டிற்கு
ீ

சிலர்

வருவொர்கள். அரட்னட அடிப் ொர்கள். பசல்வொர்கள்.
வொர

இறுதியில்

எவர்

வட்டிலொவது
ீ

பசய்திகள், சம் வங்கள்
வட்டிதலதய
ீ

எை

வி.பஹச்.எஸ்

ரிமொறப் டும். இந்தியப்

(சில

பசய்துவந்திருப்த ொம்)

சந்திப்த ொம்.

சமயங்களில்

ப்ரிண்ட்களில்

வடிதயொ
ீ

ஷொப்புகள்

அபூர்வமொை

இரண்டு

ஒரு

தமிழ்,

நகரின்

வொைம்

ொர்த்த

உணவுப் ண்டம்

இருந்ததும்

திதயட்டர்களில்

ஆங்கிலப்

டங்கள்

டங்கனள அங்தகதொன் நொன்

கிளிமொஞ்சதரொ வடிதயொ,
ீ
ஹொதிம் வடிதயொ.
ீ
இத்தொலிய, ஹிந்தி
கினடக்கும்.

தலொக்கல்

து ொயிலிருந்து வந்த அருனமயொை

ொர்த்ததொம். தவதொள உலகம், தவதம் புதிது த ொன்ற
ொர்த்ததன்!

அரட்னடயில்

டங்கள், இரவு உணவு அவர்கள்

ஆளுக்கு

ப ொழுதுத ொக்கிதைொம்.

வடிதயொ
ீ

தீரொத

ஞொ த்தில்

வருகிறது.

டங்கள் ப ரும் ொலும்

இத்தொலிய

திகில்

டங்கள்

என்பறொரு

தமிழ்

நண் ர்.

ஜொலியொக ஓடும்.
உலகவங்கியில்

ணிபுரிந்துபகொண்டிருந்த

தகசவன்

அனைவனரயும் அனுசரித்துப் த ொகும் இயல்பு. விைொக் கொலங்களில் நண் ர் கூட்டத்னதக்
கூட்டி, அமர்க்களமொக டின்ைர் பகொடுக்கும்

ைக்கம் அவருக்கும் அவரது மனைவிக்கும்.
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ஒரு தீ ொவளி இரனவ, ஒரு சிறு இந்திய இனச விைொவொக அவருனடய

ங்களொத் ததொட்ட

வளொகத்தில் பகொண்டொட ஏற் ொடு பசய்யப் ட்டிருந்தது.
நொன் வந்துதசர்ந்தத ொது மொனல 6.30 மணி இருக்கும்.
மின்விளக்குகளொல்

அலங்கரிக்கப் ட்டிருந்தது.

ங்களொவின் முன் ொை ததொட்டம்

ஆங்கொங்தக

நொற்கொலிகளில்

50-60

இந்திய நண் ர்கள்- அந்த சிறுநகருக்கு அது ஒரு ப ரிய ‘பவளிநொட்டவர்’ கூட்டம்
எைலொம். இப் டிபயல்லொம் ஒரு இடத்தில் திட்டமிட்டு கூட, ஆட்டம் த ொட, தசொமொலி
அரசு/ அனமச்சகத்தின் முன் அனுமதி ததனவ. இந்தியப் ப ரிசுகள் சிலர் அவர்களின்
உள்துனற அனமச்சகத்ததொடு தநரடி பதொடர் ில் இருந்ததொல், வொங்கிவிட்டிருந்தொர்கள்.
இந்தியக்

கூட்டத்தில்

சில

ிஹொரிகள்,

வங்கொளிகள்,

ஞ்சொ ிகள்,

ஆந்திரர்கள்.

பமொகதிஷுவில் தமிைர்கள் இவ்வளவுத ரொ எை ஆச்சரியம் எை, அவர்களில் சிலர்
குடும் த்துடன் வந்திருந்தைர்.
ஆளுக்பகொரு

ொடப்த ொகிறவர்கள் தமனடயிலும், முன்வரினசயிலும்.

நொற்கொலினய

இழுத்துப்த ொட்டுக்பகொண்டு

ரவலொக

சிலர்

உட்கொர்ந்திருந்ததொம், னகயில் வண்ண, வண்ண திரவ கிளொஸ்கனள னவத்துக்பகொண்டு.
நகரின் கலொச்சொரத் தொக்கத்திற்தகற் , ஒருமூனலயில் சின்ை உயர்ந்த தட ிள், னசட்தட ிள்கள் எை ஒரு தற்கொலிக

ொர் உருவொக்கப் ட்டு, ஐஸ் ப ட்டிகள், ஸ்கொட்ச், ரம், ஜின்,

கொர்ல்ஸ் ர்க் எை கம் ீர வனகனம கொட்ட, தடவிட் எனும் ஒரு தமிழ் நண் ர் ’ ொர்தமன்’
ப ொறுப் ில்! மூனலயில் உட்கொர்ந்திருந்த சிலர் டன்ஹில், தரொத்மொன்ஸ், கதளர் (Galeyr அந்த நொட்டு டொப் ப்ரொண்ட்) எை விதவிதமொகப் புனக எழுப் ிக்பகொண்டிருந்தைர். நொனும்
அவ்வப்த ொது எழுந்து குட்டி நனட த ொட்டுக்பகொண்டு, னகயில் ப ன்சன்&பஹட்ஜஸ் எை
ஸ்னடலொக உலவிக்பகொண்டிருந்ததன். உடல்நலம் ற்றிய சிந்தனையில்லொ, இளனம
தகொதலொச்சிய கொலகட்டம்! கூடதவ த சிக்பகொண்டு, உம்மன் ஆப்ரஹொம் எை ஒரு இைிய
மனலயொளி நண் ர், பதொடர்புனக நொயகன்.
திடீபரை தமனடயில் இரண்டு தசொமொலி இனளஞர்கள் வந்து உட்கொர்ந்தொர்கள். தஹய்!
இவன்க

எங்கடொ

இங்க..

எைக்

குைப் மொக

தயொசிக்னகயில்,

னவக்கப் ட்டை த லொக்கள், ஆஃப்ரிக்கன் ட்ரம்ஸ்.. ஓ.. நம்
ொட்டுகளுக்கு

ின்ைணி வொத்தியமொ?

அவர்கள்

ஆட்கள்

முன்

ொடப்த ொற

தல! துவங்கட்டும்..

ஒரு இந்திய இரவு எைச் பசொல்லப் ட்டதொல், இந்தியொவின் பவவ்தவறு மொநிலத்தவரின்
ங்களிப்பு,

பவவ்தவறு

பமொைிகளில்

பவளிவந்திருக்கும்தொதை..

சுவொரஸ்யம் கொட்டியது அந்த இரவு. என்தைொடு

அப் டித்தொன்

ணிபுரிந்த சீைியர் பசௌமன் தர ஒரு

வங்கொளி. மனைவி தகயொ தர. முனறயொகக் பகொஞ்சம் சொஸ்த்ரீய சங்கீ தம்

யின்றவர்

எைத் பதரிந்தது. தர த லொ வொசிக்க தகயொ, ’ர ீந்திர சங்கீ த்’-ஐ (வங்கத்துக்கொரர்கள்

ப ருனமப் ட்டுக்பகொள்ளும் க்ளொசிகல் மியூஸிக்) வங்கொள பமொைியில் கீ ச்சுக்குரலில்
ொடித்

துவக்கிைொர்

ஆட்டத்னத.

அவர்

நிறுத்துவதற்கொகதவ

தமனடதயறிைொர் ஒரு தமிைச்சி! ஐ.நொ.வில்

ணிபுரிந்த தமிழ் நண் ர் சிதம் ரத்தின்,

ொர்ட்டிகளில் சிரித்துக் கலகலக்கும் மனைவி உஷொ. தமிழ் சிைிமொ,
உயிர்.

கொத்திருந்ததுத ொல்
ொடல் என்பறல்லொம்

ொடொமல் விடுவொரொ! ’நினைக்கத் பதரிந்த மைதம.. உைக்கு மறக்கத் பதரியொதொ..’

என்று பமலிதொகக் குரல்பகொடுத்து தசொகம் வரவனைக்கப்
உற்சொகப் டுத்திைர்.
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மதகந்திர கபூர் என்பறொரு மத்திம வயது
அவனர ’ ிஹொரி’ என்தற
புன்ைனக

ஞ்சொ ி நண் ர். ஆைொல்

ொர்ட்டிகளில் சீண்டுதவொம்!

சகிதமொக

தமனடதயறி

ீஹொரில் வடு,
ீ வொசம்.

ழுப்புநிறக் குர்த்தொ, ன ஜொமொ,

அமர்ந்தொர்.

கனைத்துத்

பதொண்னடனய

சரிபசய்துபகொண்டு, ‘பசௌதவி கொ சொந்த் தஹொ... யொ அஃப்தொப் தஹொ..(Chaudhavi ka chaand
ho.. yaa aftab ho..)” என்று குரு தத் (Guru Dutt), வஹிதொ ரஹ்மொைின் அைகில் பசொக்கிப்

ொடும்

ொட்படொன்னற எடுத்து ஆஃப்ரிக்கக் கொற்றிைில் ரம்யமொக மிதக்கவிட்டொர். தசொமொலி
இனளஞர்கள் ஆைந்தமொகத் தனலயொட்டியவொறு த லொனவ சீரொகத் தட்டி, பகொஞ்சம்
ஆஃப்ரிக்க ட்ரம்ஸிலும் ஒலி எழுப் ி இனசகூட்டிைர். அந்தக் கொம் ிதைஷன் டொப்!
உலகவங்கி ப்ரொபஜக்ட் ஒன்றில் பமொகதிஷுவில்
மனைவி லலிதொ. உஷொதவ
தமனடதயறிவிட்டொதரொ?

ொடும்த ொது நொன்

ணிபுரிந்த நண் ர் பஜயரொமைின்

ொடொமல் இருப்த ைொ எை நினைத்து
விடியும்

’’பவள்ளிக்கிைனம

தவனள..

வொசலில்

தகொலமிட்தடன்..’’ எை ரீங்கரிக்கப் ொர்த்து, முடித்து இறங்கிைொர். னகதட்டல். சின்ை
சின்ை தகொஷ்டிகளிலிருந்து அவ்வப்த ொது புறப் டும் இது.
கண்ணன் என்பறொரு நண் ர். அரட்னடகனளத் தொண்டி,
பதரியொது. ‘ ொட்டுப் ொடவொ.. ொர்த்துப் த சவொ..

ொடவும் பசய்வொர் எைத்

ொடம் பசொல்லவொ..

றந்து பசல்லவொ?”

என்று சிறகடித்துவிட்டு சிரித்துக்பகொண்தட இறங்கி, பகொடுக்கப் ட்ட ஜூஸ் கிளொனஸ
வொங்கிக்பகொண்டொர். தவறு ஏதொவது ததனவப் ட்டததொ,

ொடிய கனளப்ன ப் த ொக்க.

தடவிட்டிடம் த ொைொல் கினடத்திருக்குதம..
தசொமொலியொ வொசத்தின்த ொது, எைது பநருங்கிய நண் ர்களில் ஒருவர் தகொவிந்த் குமொர்.
தமிைர்.

ொம்த யில் வசிப் வர். பமொகதிஷுவில் ஒரு சிறு கம்ப ைியில் அக்கவுண்ட்ஸ்

தமதைஜரொக

தவனல ொர்த்துக்பகொண்டிருந்தொர்.

மிதமொக

அருந்துவொர்.

இதமொகப்

ொடுவொர். ப ரும் ொலும் ஹிந்திப் ொடல்கள்தொன். அவனர தமனடக்கு அனைக்க, த ொய்
உட்கொர்ந்தொர். கூடதவ முதலில் தமிைில்

ொடிய லலிதொவும் தமனடயில். ஓ.. டூயட்டொ!

தசொமொலிகளின் விரல்களில் த லொ தடதடக்க, ஆரம் ித்தொர் தகொவிந்த்: ‘’ஏ ரொத்

ீகி..

ீகி..

ஏ மஸ்த் ஃ ிஸொதய(ன்) (Yeh raath bheegi.. bheegi.. yeh mast fizaaye(n)” எை, மன்ைொ தட (Manna
Dey)-க்கொக

குரல் பகொடுக்க, லலிதொ இனணந்துபகொண்டு.. ‘க்யூ(ன்) ஆக் ஸி லகொ தக..

கும்சும் னஹ சொந்திைி..(Kyoon aag si lagaa ke.. gumsum hai(n) chaandini..)’ எை லதொ
மங்தகஷ்கரின்
அயல்நொட்டுச்

குதினயப்
சூைலில்,

ொடிைொர். மதைொகரமொக இருந்தது டூயட் தகட் தற்கு.

அதுவும்

ஆஃ ிரிக்கொ

இரபவொன்றில்.. மன்ைொ தட, லதொ மங்தகஷ்கர்,
நினைவு டுத்தும்
இந்திய

வொழ்னவ

த ொன்ற

ஓர்

இருண்ட

கண்டத்தின்

ி.சுசீலொ, ஏ.எம்.ரொஜொ என்பறல்லொம்

ொடல்களில் ஆழ்ந்து கிடப் பதன் து, எங்தகொ பதொனலவிலிருக்கும்
மீ ண்டும்

ஒருமுனறத்

பதொட்டுப் ொர்ப் துத ொன்ற

ஒரு

அபூர்வ

அனு வம்.
விைொவின் இறுதியில், ஒரு ஹிந்திப்
யொரும் ஏறவில்னல. என்ைடொ இது..

ொடல் அறிவிக்கப் ட்டது.

ொடுவதற்கு தமனடயில்

ொடகர் எங்கொவது தட ிளுக்கடியில் ‘மயங்கி’க்

கிடக்கிறொரொ! த லொ தட்டிக்பகொண்டிருந்த இரு தசொமொலி இனளஞர்களில் ஒருவன் முகமது அப்திரஹ்மொன் - ஆரம் ித்தொன்: ’’சுஹொைொ ஸஃ ர் ஏ பமௌஸம் ஹஸீ(ன்)..!’’
ஹிந்திப்

ொடகர்

முகமது

ரஃ ி

அங்கிருந்திருந்தொல்

கண்கலங்கி

உருகியிருப் ொர்.

என்ைொல் நம் முடியவில்னல. இந்தப் ொடலின் சில வொர்த்னதகள் நம் வொய்க்குள்தளதய
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நுனையக் கஷ்டப் டும். இந்த தசொமொலி
ஏததொ

என்ைடொன்ைொ.. இந்தப்த ொடு த ொடுகிறொதை..

ொனஷனய அனு வித்து அறிந்தவன்த ொல. அவன் குரலிலும் நம் முடியொத ஒரு

இைினம, ஒரு குனைவு. அந்த இனச இரவின் முத்தொய்ப்பு அப்தி-ரஹ்மொன்
ரஃ ியின் அந்தப்

ொடிய முகமது

ொடல்தொன். மறக்கமுடியொத தசொமொலிய அனு வமொக அந்தப்ப ொழுனத

என்னுள் உடதை மொற்றிப்

தியனவத்தது.

பகொஞ்ச தநரத்தில் டின்ைர் ஆரம் ித்தது. விதவிதமொை உணவு வனககள். தட்டுகளில்
வொங்கிக்பகொண்டு,
ஆரம் ித்ததொம்.

அங்குமிங்கும்

தசொமொலி

நடந்துபகொண்டும்

த சிக்பகொண்டும்

சொப் ிட

இனளஞர் இருவரும் உணவுத்தட்னட வொங்கிக்பகொண்டு

எங்கதளொடு தசர்ந்து உண்டைர். பகொஞ்சம் தடுமொறி,

ஹிந்தி த சிைர்! ஆங்கிலம்

அவ்வளவொகத்

லர்

பதரியவில்னல.

புரிந்துபகொள்வொர்கள்.

தசொமொலிகள்

முனறயொை

டிப்பு,

தவனல

அரபு

வசதிக்கொை

பமொைினயப்

ஏற் ொடுகள்

ஏதும்

கினடக்கொத அந்த நொட்டின் இனளய தனலமுனற..
சில வொரங்கள் கைிந்த ின் ஒரு பவள்ளிக்கிைனம மதியத்தில் நண் ர் ஒருவர் வட்டில்
ீ
எங்களின் ‘லஞ்ச்’ சந்திப்பு
அவரவர்கள்

ொடிய

திலொக இனதப்

நிகழ்ந்தது. நம்மவர்கள்

ொட்டு, அதற்கொை ததர்வு,

அந்த தீ ொவளி

நிகழ்ச்சியில்,

யிற்சி ற்றி த சி மகிழ்ந்தொர்கள். அதுக்குப்

ொடியிருக்கலொதமொ, டூயட் த ொட்டிருக்கலொதமொ.. என்பறல்லொம்தவறு

அலசிைொர்கள். நொன் சிந்தனை வயப் ட்டு ப ொதுஅரட்னடயிலிருந்து ஒதுங்கி, பவளித்
ததொட்டத்தில் நனட ைகிக்பகொண்டிருந்ததன். தசொமொலியொ த ொன்ற ஒரு தூரததசத்தில்
ிறந்து, வொய்ப்த துமில்லொமல் வளர்ந்த, இந்தியொ எனும் நொட்னடப் ற்றிக் தகட்டிருந்தும்
கண்டிரொத, ஆைொல் அதன் இைிய
அப்தி-ரஹ்மொைின்

சங்கீ தத்தில் மைம் லயித்திருந்த

இரவுக்குரல்,

அடிநொதமொய்

ரீங்கரித்துக்பகொண்டிருந்தது.
**
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மொனல மயங்குகின்ற தநரம் :: ரஞ்சைி நொரொயணன்.
நமது வொட்ஸப் குழுவில் சில நொட்களுக்கு முன் தமற்கண்ட

ொட்னடப்

ற்றிய ஓர்

கலந்துனரயொடல் நடந்தது.
இந்தப்

ொட்னடக் தகட்டவுடன் எைக்கு என் அக்கொவின் நினைவு தொன் வந்தது. அவளது

சங்கீ த ஞொைம் இனதப் த ொன்ற
அக்கொ நன்றொகப்
–

அது

ொடுவொள். குரல் பமலிதொக இருக்கும். பரொம் வும் ரசித்துப்

ஆைந்தப்

ொட்டுகனளப்

ொடல்கனள தகட்கும்த ொது அதிகம் பதரியவரும்.

ொட்டொக

இருந்தொலும்,

ொடும்த ொது, அந்தப்

தசொகப்

ொடல்கனள

ொட்டொக

ொடும்

ொடுவொள்

இருந்தொலும்.

தசொகப்

ொடகர்கனள மட்டுமல்லொமல்

அந்தக் கொட்சிகளில் நடித்திருக்கும் நடிக நடிகனளயும் நினைவு கூர்வொள். அதுதொன்
அவளது

சிறப்பு.

ஆைந்தப்

கூடதவ

அந்த

கனதகனளயும்

பசொல்லுவொள்.

ொடல்கனள விட தசொகப் ொடல்கனளத் தொன் அவள் அதிகம் விரும் ிைொள்

என் து நிஜம். அவற்னறத்தொன்
ொலும்

தினரப் டங்களின்

ைமும்

ொடவும் பசய்தொள்.

டத்தில் ‘நொன் த ச நினைப் பதல்லொம்’ என்ற

யொபரன்று எண்ணி எண்ணி’

ொடல் அவளுக்கு பரொம் வும்

ொடனல விட ‘என்னை

ிடிக்கும். ‘என்ை கஷ்டம்

ொரு! தைது கணவன் எதிரிதலதய அவளுக்கு நடிக்க தவண்டியிருக்கிறது! ப ண்டொட்டி
எங்தக

த ொைொள்

என்று

பதரியொமல்

அவனும்

அவனள

நினைத்து

உருகி

உருகி

ொடுகிறொன்!’ என்று கண்கள் கசியச் பசொல்லுவொள். நொன் சிரிப்த ன். ‘தச! என்ைடி,
இபதல்லொம் சிைிமொ. அனதப்த ொய் நிஜம் என்று நினைத்துப் த சுகிறொய்’ என்றொல்
பரொம் வும் தகொ ித்துக் பகொள்வொள். ‘நிஜ வொழ்க்னகயிலும் இப் டிபயல்லொம் நடக்கும்,
பதரியுமொ?’ என்று என்னுடன் சண்னடக்கு வருவொள். நினறய சிைிமொ

ொர்த்துப்

ொர்த்து

இப் டி ஆகிவிட்டொள் என்று கூட சிலசமயம் எைக்குத் ததொன்றும்.
கர்நொடக

சங்கீ தத்னதத்

தழுவி

இனசயனமக்கப் டும்

ொடல்களும்

அவளது

விருப் த்திற்குரியனவ. தகட்ட உடதை இன்ை ரொகம் என்று பசொல்லுவொள். பகொஞ்சம்
சந்ததகம்

இருந்தொல்

அடுத்தவொரம்

இலங்னக

வொபைொலியில்

மயில்வொகைன்

பசொல்வொர், தகட்க தவண்டும் என் ொள். மறக்கொமல் தகட் ொள். ‘ ொரு, நொன் பசொன்ை
ரொகம் சரி’ என்று ப ருனமயுடன் பசொல்லிக் பகொள்வொள். த த்தினய மடியில் த ொட்டுக்
பகொண்டு ‘நினைந்து நினைந்து பநஞ்சம் உருகுதத’ என்று ஆரம் ிப் ொள். ‘என்ை
ொடுகிறொய் குைந்னதக்கு? தவதற

ொதடன்’ என்றொல் ‘எத்தனை நல்ல

சிம்தமந்திர மத்யமத்னத ஜி. ரொமநொதன்

ொட்டு

ொட்டு பதரியுமொ?

ிைிந்து பகொடுத்திருக்கிறொர்’ என் ொள்.

அடுத்த டி ‘ப ொன்ைொை வொழ்வு மண்ணொகிப் த ொச்தச!’ என்று ஆரம் ிப் ொள். நொன்
ஆயொசத்துடன்

எழுந்து

த ொய்விடுதவன்.

ஆரம் ித்துவிடுதவன். அவள்
கண்ணனுக்கு

இல்னல

ஏதொவது

ொடிய சந்ததொஷமொை

என்ைதொன் புன்ைனகதயொ’

ொடல்

‘பூப்த ொன்ற

பநஞ்சிைிலும்

மட்டுதம.

அதிலும்

முள்ளிருக்கும்

இரண்டொவது

ொடொதத’ என்று. அவள்

பூமியடொ.....!

ப ொல்லொத

கண்களொடொ புன்ைனகயும் தவஷமடொ நன்றி தகட்ட மொந்தரடொ, நொைறிந்த
என்று

முகபமல்லொம்

தசொகம்

இனைதயொடப்

குைந்னத ஒன்றும் புரியொமல் அவனளப்

ொடுவொள்.

மடியில்

ொர்த்துக் பகொண்டிருக்கும்.
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ொர்க்க

ொட்டு என்றொல் ‘சின்ைச்சின்ை

சரணம் வரும்த ொது நொன் பசொல்லுதவன் ‘குைந்னதக்கு இனதப்
விடொமல்

புத்தகத்னதப்

ொடமடொ...’

டுத்திருக்கும்
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அக்கொவின் நினைவு வருவதற்கு மொனல மயங்குகின்ற தநரம்
கொரணம்.

ொடல் மட்டுமல்ல

ஆர். சூடொமணி எழுதிய ‘அந்நியர்கள்’ என்ற கனதனயப்

டித்ததிலிருந்து

அவள் நினைவுதொன். அதுவும் அவளும் நொனும் எத்தனை எதிபரதிர் துருவங்களொக
இருந்ததொம் என் னதப்
அவளுடன்

ற்றிய மலரும் நினைவுகள். அவளுனடய அந்திமக் கொலத்தில்

மருத்துவமனையில்

நொன்

தங்கியிருந்த

அப்த ொது தகட்தடன்: ‘உன் கஷ்டங்கனளப்

த ொது

நினறய

த சிைொள்.

ற்றிதய த சுகிறொதய? நீ சந்ததொஷமொக

இருந்தததயில்னலயொ? எத்தனை திவ்ய ததசங்கனள தசவித்திருக்கிறொய்? எத்தனை
முனற

அபமரிக்கொ

த ொய்

வந்திருக்கிறொய்?

ஏன்

அனதப் ற்றிபயல்லொம்

த சமொட்தடன்பைன்கிறொய்?’ நீ ண்ட தநரம் பமௌைமொகதவ இருந்தொள். இரண்டு நொட்கள்
கைித்து பசொன்ைொள்: ‘எைக்கு உன்ை மொதிரி இருக்கத் பதரியனல. பகொஞ்சம் மொற்றிக்
பகொள்ளப்

ொர்க்கிதறன். எைக்கு உடம்பு சரியொைவுடன் உன்னுடன் ப ங்களூருக்கு

வருகிதறன். உன்னுடன் நினறய த ச தவண்டும் த ொலிருக்கு’
அவள்

ரம தித்த

த ொது

என்

உறவிைர்

ஒருவர்

என்றொள்.

பசொன்ைொர்:

“அக்கொ

நன்றொக

வொழ்ந்துவிட்டுத்தொன் த ொயிருக்கிறொள். என்ை ஒண்ணு உங்க அம்மொ இருக்கிறொள் அது
தொன்

வருத்தமொை

நிரம் ியது
உடலொலும்

என்று

விஷயம்”.
மைதில்

நிஜம்

அந்தக்

தொன்.

ஆைொல்

கஷ்டங்கனளதய

தன்

வொழ்க்னக

நினைத்து

கஷ்டங்கள்

வருந்தியவளுக்கு

லவித கஷ்டங்கனளக் பகொடுத்த கடவுள் அவளுக்குத் தன்னை மொற்றிக்

பகொள்ள பகொஞ்சம் அவகொசம் பகொடுத்திருக்கலொம் என்று ததொன்றுகிறது.

====
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என்னைப்

ற்றி.......

ப யர் : ரஞ்சைி நொரொயணன்
ஊர் : ப ங்களூரு
த்திரினககளில் எழுத ஆரம் ித்த வருடம் 2000
வனலப் திவு பசய்ய ஆரம் ித்தது 2011
மூன்று புத்தகங்கள் பவளி வந்திருக்கின்றை. 1. விதவகொைந்தர் 2. மலொலொ 3. தஜொன்
ஆஃப் ஆர்க்.
மின் புத்தகங்கள் : சொதொம்மிணியின் அலப் னறகள், அரியலூர் அடுக்குததொனச பசல்வ
களஞ்சியதம (2

குதிகள்)

எழுதுவனதக் குனறத்துக் பகொண்டுவிட்ட என்னை அவ்வப்த ொது உற்சொகமூட்டி எழுத
னவக்கும் எங்கள் ப்ளொக் திரு ஸ்ரீரொம் மற்றும் திரு பகௌதம் அவர்களுக்கு எைது நன்றி.
நனகச்சுனவயொக எழுத மிகவும்
இனறவன்

ல

ிடிக்கும். பகொஞ்சம் அடக்கி வொசி என்று தற்சமயம்

தசொதனைகனளக்

பகொடுத்துக்

பகொண்டிருக்கிறொன்.

அதைொல்

நனகச்சுனவ குனறந்து விட்டது எழுத்தில். ஆன்மீ கத்தில் இறங்கி விட்டதொலும் இப் டி
ஆகியிருக்கலொம். எைது எழுத்துக்கனளப்
அன் ொை நன்றி.
email: ranjanidoraiswamy@gmail.com
வனலத்தளம்: ranjaninarayanan.wordpress.com
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எல்தலொருக்கும்

எைது
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வந்து விட்டொர் வ.வ.ஸ்ரீ ! புதிய கட்சி ’மூ.ப ொ.த ொ.மு.க.’ உதயம்! பநடுங்கனத :: VAI. GOPALAKRISHNAN

ஸ்ரீைிவொசன் என்ற ஒதர ப யரிதலதய நூற்றுக்கும் தமற் ட்டவர்கள்
மிகப்ப ரிய

நிறுவைத்தில்

’வழுவட்னட

ஸ்ரீைிவொசன்’

ணிபுரியும் அந்த

என்று

பசொன்ைொல்

கணிப்பு

முற்றிலும்

அவரிடம்

த ொய் “சொர்,

பதரியொதவர்கதள கினடயொது. அவர் தனல வழுக்னகயொக இருப் தொல் அப் டி ஒரு
ப யர்

ஏற் ட்டிருக்கலொம்

என்று

புதிதொக

அந்த

தவனலக்குச்

தவறொகிப்த ொய்விட்டது.

நிறுவைத்தில்

நினைத்த

என்

தசர்ந்த

நொன்

தகண்டீன் எங்தக இருக்கிறது, எப் டிப்த ொக தவண்டும்?” என்று தகட்தடன்.

“இதுகூடத் பதரியொமல் சுத்த வழுவட்னடயொக இருக்கிறொதய!, எழுச்சியொக என்னுடன்

புறப் ட்டு வொ, நொன் கூட்டிக்பகொண்டு த ொகிதறன்” என்றொர்.

என் அப் ொ வயதில் அவர் இருந்ததொலும், நொன் தவனலக்குச்தசர்ந்த முதல் நொள்
என் தொலும், அவர்

மீ து

அன்னறய நினல.
தகண்டீைில்

தகொ ப் டொமல்

அனமதி

கொக்கும் டி

ஆகி

விட்டது , என்

லரிடம் அவர் த சும்த ொதும் இந்த ’வழுவட்னட’ என்ற பசொல்னல, அவர்

மறக்கொமல் அடிக்கடி

யன் டுத்தி வந்தனத நொனும் கவைிக்கத் தவறவில்னல .

”கொண்டீன்

வரவர

சொப் ொடு

வழுவட்னடயொக

உள்ளது.

வட்டுச்
ீ

சொப் ொடுத ொல

எழுச்சியொக இல்னல. புது தமதைஜர் எழுச்சியொக இருப் ொர் என்று நினைத்ததன்,
ஆைொல்

அவரும்

இருந்தொர்.

பமொத்தத்தில்

வழுவட்னடதய

வழுவட்னடயொகதவ

அவருடன்

எைப்புரிந்து

ைகியதில்,

உள்ளொர்” என்று

ஒருவித

பகொண்தடன்.

ஏததததொ

த சிக்பகொண்தட

எழுச்சியில்லொத

அவருனடய

அகரொதிப் டி

அனைத்தும்

எழுச்சிக்கு

எதிர் தம் வழுவட்னட என்ற பசொல் என் து எழுச்சியுடன் எைக்குப்புரிய வந்தது.

வ.வ.ஸ்ரீ, க்கு அருகிதலதய சற்று எதிர்புறமொக என்னுனடய அலுவலக இருக்னகயும்
அனமந்திருந்ததொல் அவருனடய அன்றொடப் ணிகனளப்

வொய்த்திருந்தது. எல்தலொரிடமும் மிகவும் கலகலப் ொகப்

ொர்க்கும்

எப்த ொதும் யொரொவது வந்துத ொய்க்பகொண்தட இருப் ொர்கள்.
அவர் தமனஜமீ து எப்த ொதும்

ொக்கியம் எைக்கு

ைகிவந்த அவனரச்சுற்றி

ள ளப்புடன் கூடிய எவர்சில்வர் மூக்குப்ப ொடி டப் ொ

ஒன்று னவக்கப் ட்டிருக்கும். அவனர நொடி வருதவொனரவிட அந்தப் ப ொடிடப் ொனவ
நொடி

வருதவொர்கதள
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ொர்ப் வர்களுக்கு

அது

ஒரு

அல் ப்ப ொடி

தர்மமொகத்

பதரிந்தொலும் ,

ப ொடி

உ தயொகிப் ொளர்களுக்கு அது ஒரு மிகப்ப ரிய, அன்ைதொைத்திற்கும் தமலொை ஒரு
தர்மம் த ொலும்.

வ.வ.ஸ்ரீ. தன்ைிடம் வரு வர்கனளபயல்லொம் “வொங்க, வொங்க! இந்தொங்க, எழுச்சிதயொடு
ப ொடித ொட்டுட்டுப்த ொங்க” என்று

பசொல்லிப்

ப ொடி

டின்னை

திறந்து

நீ ட்டும்த ொபதல்லொம், குங்குமச்சிமிழுடன் பகொலுவுக்கு அனைப் து த ொல எைக்குத்
ததொன்றும்.

நொளனடவில்

வ.வ.ஸ்ரீ. அவர்களுடனும், அவருனடய

நண் ர்களுடனும் எைக்கு நல்ல

ப ொடித ொடும்

ரிச்சயம் ஆகிவிட்டது.

ஒரு நொள் வ.வ.ஸ்ரீ. ஆ ீஸுக்கு திடீபரை லீவு த ொட்டு விட்டொர். அவருனடய ப ொடி
நண் ர்கள்

லரும் வந்து ஏமொந்து த ொைொர்கள். ஒருசிலர் வ.வ.ஸ்ரீ. லீவு த ொடட்டும்,

ப ொடி டின்னுடன் லீவு த ொடலொமொ? என்று மிகவும் சலித்துக்பகொண்டைர்.

மொற்று

ஏற் ொடு பசய்யொததில் அவர்களுக்கு, அவர்களின் ப ொடி ஏறொத மூக்குக்குதமல் தகொ ம்
பகொப் ளித்து வந்தனதப்
இனதப் ொர்த்த

நொன்

ொர்த்ததன்.

சும்மொ

இல்லொமல், அதில்

ஒருவரிடம், “ஏன்

சொர்,

நீ ங்கதள

தைியொக ப ொடி வொங்கி னவத்துக்பகொள்ளலொதம” என்று பதரியொத்தைமொகக் தகட்டு
விட்தடன்.
என்னை

ஒரு

ப ொடிப்ன யன்.
இல்னல.

முனற

முனறத்துப் ொர்த்த

ப ொடினயப் ற்றி

அவர், “தம் ி,

உைக்குத்பதரிந்திருக்க

நீ

ஒரு

நியொயம்

ஓஸியிதல ப ொடி வொங்கி நொசியிதல த ொட்டொல் கினடக்கும் இன் தம

இன் ம்; அபதல்லொம் அனு விச்சவனுக்குத்தொன் பதரியும்” என்றொர்.
பதொடரும்

[2]

மறுநொள் கொனல தகண்டீைில் டி ன் சொப் ிட்டுக்பகொண்டிருந்த என் அருகில் சூடொை
கொஃ ினய

ஆற்றிய டிதய, த பரழுச்சியுடன்

பசொல்லி வரதவற்தறன்.
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“என்ை

சொர்,

தநற்று

உங்கனள

ொர்க்க

த ொட்டுட்டீங்கதள!” என்தறன்.
”இந்த

தம் ி.

தமிழ்நொடு

அடிக்கடி

எபலக்ஷன்
லீவு

முடியற

த ொடுதவன்.

முடியவில்னல.

வனரக்கும்
234

எைக்கு

பதொகுதிகளுக்கும்

திடீபரன்று

பரஸ்தட

த ொய்ப்

லீவு

கினடயொது

லத னர

சந்திக்கணும். ஆற்றதவண்டிய கட்சிப் ணிகள் நினறயதவ இருக்குப் ொ” என்றொர்.
”நீ ங்க அப்த ொ எந்தக்கட்சி சொர்” என்தறன் அப் ொவித்தைமொக.

இடது னக விரல் நுைியில் ப ொடிடப் ொனவ னவத்துக்பகொண்டு, வலதுனக ஆள்கொட்டி

விரலொல் அதன் தனலயில், மிருதங்க வித்வொன் த ொல தட்டியவொதற, என்னை ஒரு
விஷமப் ொர்னவ

ொர்த்து மீ ண்டும் த சலொைொர்.

”ஆளுங்கட்சி, எதிர்கட்சி என்று எல்லொப் யல்களும் நொன் எங்தக த ொதறன் , யொனர

சந்திக்கிதறன்,
என்னைதய

அடுத்து

பதொடர்ந்து

என்ை

பசய்யப்த ொதறன்னு,

தநொட்டம்

ஒற்றர் னடனய

நியமித்து,

விடுகிறொர்களப் ொ. இந்தப் த்திரிக்னகக்கொரர்கள்

பதொல்னலயும் தொங்கதவ முடியொமல் இருக்குப் ொ” என்றொர்.

“நீ ங்கதளொ ஆளுங்கட்சியும் இல்னல, எதிர் கட்சியும் இல்னல என்று பதரிகிறது.

எதற்கு சொர் உங்கனள அவர்கள் ஃ ொதலொ
“நொன் யொர், என்

ண்ணனும்” என்தறன்.

ிறகு

வர் என்ை என் து எதுவும் பதரியொமல், வழுவட்னடத்தைமொக

இப்த ொது என்ைிடம் எதுவும் தகட்கொதத, த ொகப்த ொக உைக்தக எல்லொம் பதரியவரும்.

அது சரி, தநற்று ஆ ீ ஸில் ஏதும் விதசஷமுண்டொ” என்று தகட்டு த ச்னச மொற்றிைொர்
வ.வ.ஸ்ரீ.

”ப ொடி டின்னுக்கொக

லத ர் உங்கனளத்ததடி வந்தொங்க சொர் ; தமதைஜர் சொர் உங்கள்

சீட்டுப் க்கம் இரண்டு முனற வந்து, ஏததொ ஃன ல்கள் த ப் ர்கனளத் ததடிட்டுப்த ொைொர்,
சொர்; தவறு எதுவும் விதசஷமில்னல சொர்” என்தறன்.
”இந்தப்புதிய

எபலக்ஷன்

தமதைஜர்

முடியற

யலிடம்

வனரக்கும்

நொன்

ஸ்ட்ரிக்ட்டொதவ

என்னைத்

பதொந்தரவு

பசொல்லிப்புட்தடன். இந்த
பசய்யக்கூடொது

என்று .

அப் டியும் அவன் என் சீட்டுக்கு வந்து ஏததொ தநொண்டிவிட்டுப்த ொைொைொ ? ஏற்கைதவ
இங்கிருந்து டிரொன்ஸ் ரில் த ொை தமதைஜர் யல் V V என்றொல் புதிதொக வந்துள்ள
இவன்

S

V

V

யொக

இருப் ொன்

த ொலிருக்கு” என்றொர்,

வ.வ.ஸ்ரீ.

(V.V= வழுவட்னட; S.V.V = சூப் ர் வழுவட்னட)
”சொர், என்ை இருந்தொலும் அவர் நம் தமதைஜர் இல்னலயொ , தமதைஜர்

மரியொனத
(அவர்

குனறவொ

வொனயக்கிளறி

அவனர

பசொல்லுறீங்கதள” என்தறன்

ஏதொவது

த ச

யல்ன்னு

நொன்.

னவத்து, அந்தப்த ச்சில்

பசொக்கிப்த ொய் மயங்குவதில் தொன் எைக்கு ஒரு தைி இன் ம் ஆயிற்தற !)

அப் டிதய

“புதிதொக டிரொன்ஸ்ஃ ர் ஆகி வந்துள்ள இந்த தமதைஜர் யல் என் சின்ைப்ன யனை விட

வயதில் பரொம் வும் சின்ைவன் பதரியுதமொ; அவன் வயனசப்த ொல ஒண்ணனர மடங்கு
200

மின்நிலொ ப ொங்கல் மலர் 2021
இந்த நிறுவைத்தில் நொன் சர்வதஸ
ீ
த ொட்டொச்சு பதரியுதமொ; இந்த ஆ ீஸில் சீைியர்
ஆ ீஸ் சூப் ிரண்படண்டொை நொன், என் 41 வருஷ சர்வஸில்
ீ
இவனைப்த ொல எவ்வளவு
தமதைஜர் யலுகனளப்
”சரி

சொர்,

ொர்த்திருப்த ன் பதரியுதமொ?” என்றொர் வ.வ.ஸ்ரீ.

நொைியொச்சு,

நொம

தகண்டீைிலிருந்து

புறப் ட்டு

த ொதவொமொ” என்று தகட்ட டிதய எழுந்து பகொண்தடன்.
சிட்டினக

இழுத்து

விட்டு, ஒருவைியொக

என்னுடன்

நம்

சீட்டுக்குப்

அவரும் ப ொடினய ஒரு

எழுச்சியுடன்

கிளம் ிைொர்.

அவனர அப் டிதய த சவிட்டொல் சொயங்கொலம் ஆ ீஸ் முடியும் வனர தகண்டீைிதலதய
என்னுடன் த சிக்பகொண்தட இருந்திருப் ொர் என் து எைக்கு நன்றொகதவ பதரியும்.

இந்த மூக்குப்ப ொடி த ொடும் ஆசொமிகள் சற்று தள்ளி நின்று ப ொடி த ொட்டொதல
நமக்குத்தும்மல்
அளவில்

வந்துவிடும்

விரல்களொல்

த ொது, அவர்களொல்

எப் டிப்

ப ொடினய

எடுத்துக்பகொண்டு, **தவட்டுக்குைொயில்

கந்தகம்

கணிசமொை
அனடப் து

த ொல**, மூக்கினுள் அனடத்து, சர்பரன்று ஒதர இழுப் ொக இழுத்து, தும்மொமல் இருக்க
முடிகிறது என்று எைக்கு அடிக்கடி ஒரு சந்ததகம் வருவதுண்டு. ஒரு நொள் நம் வ.வ.ஸ்ரீ.
அவர்களிடதம துணிந்து இது

ற்றிக் தகட்டு விட்தடன்.

அதற்கு அவர் என்ைிடம் என்ை பசொன்ைொர் பதரியுமொ?
“ப ொடி த ொட்டு வொழ்வொதர வொழ்வொர்

மற்றவபரல்லொம் சளி

ிடித்தத சொவொர்”

என்று நீ தகள்விப் ட்டதில்னலயொ என்றொர்.
(திருக்குறள்

ஒப் ித்தல்

த ொட்டிகளில்

ள்ளியில்

லமுனற

எைக்கு, இந்தக்குறள் மட்டும் ஏதைொ மறந்து விட்டது த ொலிருக்கு)

ரிசுகள்

பவன்ற

இந்த விசித்திரக் குறனளக்தகட்டு அவனர ஆச்சர்யத்துடன் நொன் தநொக்குனகயில்
அவதர பதொடர்ந்து த சலொைொர்.
“தம் ி, ப ொடி

த ொட்டுப்

டின் நினறய ப ொடினய அனடத்தொலும் அந்தப்ப ொடி டின் தும்மல்

ொர்த்திருக்கிறொயொ நீ ...” என்றொர்.

“இல்னலதய சொர், அது எப் டித் தும்மல் த ொடும்” என்தறன் நொன்.
“அது

த ொலத்தொன், ப ொடி த ொடும்

வரொது.

ஆைொல்

வரவனைத்துக்பகொள்ள

நொங்கள்

த ொடும்

தும்மனல

முடியும்” என்று

கொட்டிவிட்டொர்.
“மூக்குப்ப ொடி

எங்களுக்கும்

இந்த

இந்தக்னகக்குட்னட” என்று

கதணசன் ’தூக்குத்தூக்கி’ என்ற

ததனவப் டும்த ொது

பசொன்ைவர்,

மூனளயுள்ள

ஜவுளி

ப ொடி த ொடும் த ொது தும்மல்

ஆண்களுக்கு

வியொ ொரியொக

டத்தில் ஒரு
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பசொன்ை டி

ொட்டுப்

சுல மொக

முக்கியமொத்

தவஷமிட்டு

ொடுவொர்.

பசய்தும்

ததனவ
சிவொஜி
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அது த ொல னகவசம் எப்த ொதும் னவத்திருக்கும்

ல னகக்குட்னடகளில் (கர்சீஃப்)

ஒன்னறக் னகயில் எடுத்தொர் வ.வ.ஸ்ரீ. அதன் ஒரு நுைினய விளக்குத்திரி த ொடுவது
த ொலத் திரித்தொர். அனத அப் டிதய தன் மூக்குத் துவொரத்தில் நுனைத்தொர்.
முகத்னத அஷ்ட தகொணலொக்கிக்பகொண்டு அடுத்தடுத்து பதொடர்ச்சியொக
தும்மல்கள்

தும்மிைொர்.

அவரின்

தினைந்து

பநற்றி

நரம்புகள்

புனடத்துக்பகொண்டை. அவனரச்சுற்றி மனைச்சொரல்த ொல சளித்தூறல்கள். னககுட்னட
முழுவதும்

ஞ்சொமிர்தம்த ொல ஏததததொ ஒழுகியவண்ணம். அவர் முதல் தும்மல்

த ொட்டதுதம, ஓடி விட்தடன் நொன் என் சீட்னட தநொக்கி.
இடி, மின்ைல், மனை

த ொன்ற

அவரின்

தும்மல்கள்

கனரனயக்கடக்க ஒரு கொல் மணி தநரம் ஆைது.
தன் ப ண்ணின் நிச்சயதொர்த்தம்

த ச முயற்சித்துக் பகொண்டிருந்த
தும்மலொல்

மிகுந்த

எரிச்சல்

ஒருவைியொக

முடிந்து , புயல்

ற்றி தன் வருங்கொல சம் ந்தியிடம் படலித ொைில்
க்கத்து சீட்டு

ரந்தொமனுக்கு , இவரின் பதொடர்

ஏற் ட்டது. சைியன், சகுைத்தனட

திட்டிக்பகொண்டிருந்தது, எைக்கு மட்டுதம தகட்டது.

என்று

அவனரத்

ொத் ரூம் பசன்று மூக்குத் துவொரங்கனளக் கழுவிக்பகொண்டு, னகக்குட்னடனயயும்

தசொப்புப்த ொட்டு அலசிப்

ிைிந்தவொறு தன் இருக்னகயில் ஒருவொறு வந்தமர்ந்தொர்

வ.வ.ஸ்ரீ. மீ ண்டும் அவனரப் த ட்டி கொணப்த ொதைன், நொன்.
பதொடரும்

[3]

ொத் ரூமிலிருந்து எழுச்சியுடன் வந்து தன் சீட்டில் அமர்ந்த வ.வ.ஸ்ரீ, நொன் வந்து அவர்

அருதக

அமர்ந்திருப் து

கூடத்

பதரியொமல், ஒரு

ப ரிய

டர்க்கி

டவலொல், தைது

ள ளக்கும் தனல முதல், முகம், கழுத்து, முைங்னக, னக விரல்கள் வனர சுத்தமொகத்

துனடத்துக்

பகொண்டுவிட்டு,

ஒரு

சிட்டினகப்

ப ொடினய

னக

விரல்களொல்

ொர்த்தொர், என்

அடுத்தடுத்தத்

எடுத்துக்பகொண்டு, தனரயில் ஒரு உதறு உதறிவிட்டு, ப ொடி டின்னையும் னகதயொடு
மூடிவிட்டு,

என்னை

எழுச்சியுடன்

ஒரு

ொர்னவ

பதொடர்த்தும்மல்கள் எப் டி இருந்தை? என்று தகட் து த ொல!.

இங்தகதய உட்கொர், எழுந்து த ொய் விடொதத, என் து த ொல னகஜொனட கொட்டி என்னை
அமர னவத்தொர்.

சற்தற கீ தை குைிந்தவர், தன் னகவிரல்களில் இடுக்கியிருந்த ப ொடினய சர்பரன்று ஒதர
இழுப் ொக மூக்கினுள் இழுத்து விட்டு, னகனயக் கர்சீப் ொல் துனடத்துக்பகொண்டு,
அந்தக் கர்சீப்ன தய, தஹொட்டல்களில் ததொனசனயச் சுருட்டி
அதத த ொலச் சுருட்டி

ிறகு

ொர்சலொகத்தருவொர்கதள,

மூக்குத் துவொரங்களுக்கு அருகில், அதொவது மீ னச இருக்க

தவண்டிய இடத்தில் நீ ளவொக்கில் தன் இரு னககளொலும் வயலின் அல்லது ஃ ிடில்
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வொசிப் து

ஆட்டிைொர்.

த ொலப்

ிடித்தவொதற, தன்

தனலனயயும்

மூக்னகயும்

ஒதர

ஆட்டொக

அதொவது இவர் தன் மூனளனய தநொக்கிச் பசலுத்திய அந்த ஒரு சிட்டினகப்ப ொடியில்,
சில துகள்கள் மட்டும், நொம் இவர் மூனளக்குள் த ொய்ப்
இருக்ககூடும்

என்ற

எண்ணத்தில், தங்கள்

ொர்ப் தற்குப் ப ரிதொக என்ை

யணத்னத

பதொடரொமல், இனடதய, மூக்கினுள் உள்ள முடிகளில்

ஒரு

வித

எழுச்சியுடன்

டிந்து விட்டிருக்கும் த ொல. அந்த

வழுவட்னடயொைத் துகள்கனளத்தொன் இப்த ொது ஒட்டனட அடிப் து த ொல ஏததொ
பசய்து பவளிதயற்றி வருகிறொர், என் து மட்டும் எைக்குப் புரிந்தது.

ஸ்படடியொக நிமிர்ந்து உடகொர்ந்து என்னை தநொக்கிய அவரிடம் , ”ஒரு நொனளக்குப்
ப ொடிக்கு

மட்டும்

எவ்வளவு

த ட்டினய ஆரம் ித்ததன்.

சொர், பசலவு

பசய்கிறீர்கள்?” என்று

பமதுவொக

என்

“ஐந்து ன சொ மட்னடயில் ஆரம் ித்ததன் 1966 இல். இப்த ொ திைமும் நொலு ரூ ொய்

பசலவொகிறது. அதில் எைக்கு மட்டும் மூன்று ரூ ொய், நண் ர்களுக்கொக ஒதர ஒரு

ரூ ொய் மட்டுதம. அவைவன் சத்திரம் கட்டுகிறொன், சொவடி கட்டுகிறொன், ஆஃப்டர் ஆல்
நம்மொல் முடிந்தது இந்த சிறிய ப ொடி தர்மமொவது திைமும் பசய்யலொதம என்று
தொன்” என்றொர்.
”திைமும்

நொலு

ரூ ொய்க்கு

மூக்குப்ப ொடியொ,

அநியொயமொக உள்ளதத!” என்தறன்.

என்ை

சொர்

இப் டி,

பரொம் வும்

”வினலவொசிபயல்லொதம ஏறிப்த ொயிடுத்துப் ொ; உைக்கு ஒரு விஷயம் பதரியுதமொ! ஒரு

கிதலொ

ப்யூர்

கொஃ ிப்ப ொடினய

விட,

அதிகம்” என்றொர் வ.வ.ஸ்ரீ.

ஒரு

கிதலொ

மூக்குப்ப ொடி

வினல

”பதொடர்ந்து ப ொடி த ொடுவதைொல் உடம்புக்குக் பகடுதல் இல்னலயொ , சொர்” என்தறன்.
“இது எங்கப் ரம் னர வைக்கமப் ொ, நொன் என்ை பசய்வது?; எங்க தொத்தொ (அப் ொதவொட

அப் ொ) தவறிப்த ொகும் த ொது அவருக்கு வயது 108. அவர் தன் 12 ஆவது வயதிலிருந்து
ப ொடித ொடப்

ைகியவர்ன்னு தகள்வி.

என் அப் ொவும் ப ொடி த ொடுவொர். அவர் என் தொத்தொத ொல பசஞ்சுரி த ொடொவிட்டொலும்
ப ொடி

த ொட்தட

வொழ்ந்தவர்.
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வயதுக்கு

பசொல்லப்த ொைொல்

அவரின்

தமல்

கொனலயிலிருந்தத அவர் ப ொடி த ொடவில்னல.

அந்த

ஒரு

இறுதி

மூணு

மூச்சு

மொதமும்

நின்ற

நொள்

சுற்றி நின்ற எங்களுக்பகல்லொம் அது தொன் மிகப்ப ரிய கவனலயொக இருந்தது . எது
சொப் ிட்டொலும் நன்றொக முடிந்தவனர வயிறு முட்ட சொப் ிடு வர் .
ட்டிைி

இருந்தொலும்

சுத்தமொக

இரண்டு

நொட்கள்

வனர

விரத நொட்களில்

எதுவுதம

சொப் ிடொமல்

முழுப் ட்டிைி இருந்து விடு வர். ஆைொல் ப ொடி மட்டும் 5 நிமிடத்திற்கு ஒருமுனற
வதம்
ீ
மூக்கில் இழுத்துக்பகொண்தட இருக்கனும் அவருக்கு.

அந்த அவரின் கனடசி நொள் அன்று, ப ொழுது விடிந்தது முதல் அந்தப்ப ொடினயத்
திரும் ிதய

ொர்க்கவில்னல என்றதுதம, எங்களுக்கு விசொரம் அதிகமொகி, ஓடிப்த ொய்
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நொட்டுனவத்தியனர

கூட்டிவந்து

கொட்டி,

அவரும்

நொங்களுமொக

வொக்கரிசி

த ொடுவதுத ொல ஆளுக்கு ஒரு சிட்டினக அவர் மூக்கில் ப ொடினயப்த ொட்டும், மனுஷன்
னவரொக்கியமொக

அனத

மூக்கில்

இழுத்துக்பகொள்ளொமல்,

இறுதி

மூச்னசதய

விட்டுவிட்டொர்” எைச் பசொல்லி கண்ணில் வைிந்த கண்ண ீனரத் துனடத்துக்பகொண்டொர்,
வ.வ.ஸ்ரீ.

99 வயது வனர வொழ்ந்து முடிந்து, அதன் ிறகு, அதுவும் என்னறக்தகொ இறந்துத ொை,

தன் தந்னதனய நினைத்து இன்னறக்குப்த ொய் இவர் கண்ண ீர் விட, நொன் கொரணமொகி
விட்தடதை எை எைக்தக சற்று சங்கடமொக இருந்தது.

அன்னறய அலுவலக தநரம் இத்துடன் முடிந்து விட்டதொல், நொங்கள் ஆற்ற தவண்டிய
அரும்

ணினய

இவ்விதமொகப்

த சிப்த சிதய

நொங்களும் வட்டுக்குப்
ீ
புறப் ட ஆயத்தமொதைொம்.

(Group Discussions) கைித்து

விட்ட

பதொடரும்

[4]

மறு

நொள்

கொனலயில்

நொன்

என்

சீட்டுக்கு

வந்து

அலுவலக

தவனலகளில்

மூழ்கலொதைன். வ.வ.ஸ்ரீ. அவர்கள் இன்னும் சீட்டுக்தக வரவில்னல. வரும் வைியில்

யொர் யொரிடம் எழுச்சியொக என்பைன்ை த சிக்பகொண்டு இருக்கிறொதரொ ? என்ற கவனல
எைக்கு. அவரிடம் தமற்பகொண்டு என்பைன்ை தகள்விகள் தகட்டுத் பதரிந்து பகொள்ள
தவண்டும்

என்று, ஒரு

த ப் ரில்

னவத்துக்பகொண்தடன்.
என்

தமனஜ

மீ திருந்த

குறித்து

பதொனலத சி

ஞொ கமொக

என்

சட்னடப்

ன யில்

சிணுங்கியது. எடுத்ததன். வ.வ.ஸ்ரீ.தய

தொன்

த சிைொர். அப்த ொது தொன் கவைித்ததன் அவர் தன் சீட்டுக்கு வந்துவிட்டொர் என் னத .
“குட் மொர்ைிங் சொர், என்ை சொர், பகொஞ்சம் தலட்டொ?” என்தறன்.
”நொன்

அப்த ொதத

வந்து

எழுதிக்பகொண்டிருந்தொய்.

விட்தடன், நீ

தொன்

கவைிக்கவில்னல.

ஏததொ

குைிந்து

If you are free, please come to my seat. Let us continue our

discussions" என்றொர்.

ஆஹொ, இன்னறக்கும்

நம்

ஆ ீஸ்

தவனல

அம்த ொ

தொன்

என்று

நினைத்தததை

தவிர, அவருனடய நனகச்சுனவயொை த ச்சுக்கள் என்னை வசீகரித்ததொல், உடதை
அவர் சீட்டுக்கு அருகில் இருந்த மற்பறொரு கொலி நொற்கொலியில் த ொய் அமர்ந்து
விட்தடன்.

”பசொல்லுப் ொ, நொம

த பரழுச்சியுடன்.

தநத்திக்கு

எங்தக

விட்தடொம்” என்றொர்
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ஒரு

வித
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"தங்களின் 99 வயது தந்னதக்கு நீ ங்கள் எல்தலொரும் வொக்கரிசி .... இல்னல இல்னல ....

மூக்கரிசி .... அதுவும் இல்னல .... மூக்குப்ப ொடி த ொட்டும், அவர் னவரொக்கியத்துடன்,
அனத ஏற்றுக்பகொள்ளொமல் தன் இறுதி மூச்னச விட்டதில், விட்தடொம், சொர்" என்தறன்.

சிரித்துக்பகொண்டவர், “நொன் பசொல்வனதபயல்லொம் அப் டிதய கிரஹித்துக் பகொண்டு,
கபரக்ட்டொகச் பசொல்லுகிறொய் நீ , அது எைக்கு பரொம் ப்

ிடிச்சிருக்கு” என்றொர்.

“நீ ங்கள் எப் டி சொர், இந்தப்ப ொடிப் ைக்கத்திற்கு அடினம ஆை ீங்க?” என்தறன் ஒரு வித

ஆச்சர்யமொை முக ொவனையுடன்.
“ப ொடி

த ொடும்

என்

அப் ொவுக்கு

நொன்

தொன்

அந்தக்கொலத்தில்

வருதவன். அவருக்கு திருச்சி மனலவொசலில் ததரடி
கனடயில்

தொன்

’டி.ஏ.எஸ்.

ரத்திைம்

ட்டணம்

ப ொடி

வொங்கி

ஜொரில் தமற்குப் ொர்த்த முதல்

ப ொடி’ வொங்கி

வரணும். அங்கு

எப்த ொதும் கமகமபவன்று ஒதர ப ொடிமணமொக இருக்கும்.

தசொம் லில், தவறு கனடகளில் நொன் ப ொடி வொங்கி வந்தொல், அதன் கொரசொர மணம்

குணம் முதலியவற்னற ஆரொய்ச்சி பசய்து விட்டு, என் மூஞ்சியிதலதய தூவி விடுவொர்.
அவ்வளவு தகொ ம் வந்துவிடும் அவருக்கு.
அந்த மனலவொசல் கனடயில்,

ருமைொை ஒருவர் முரட்டு மீ னசயுடன்

த ொட்டுக்பகொண்டு கம் ீரமொக அமர்ந்திருப் ொர். ஒரு ப ரிய

ைியன் மட்டும்

த்து டி டின்ைிலிருந்து

புதுப்ப ொடியொக ஒரு ப ரிய கரண்டியில் எடுத்து, அங்குள்ள ஜொடிகளில் (ஊறுகொய் ஜொடி
த ொல

ீங்கொைில் இருக்கும்) த ொட்டு னவத்துக்பகொள்வொர்.

அதன்

ிறகு அந்த ஜொடிகளிலிருந்து கரண்டியொல் எடுத்து தரொசில் தங்கம் த ொல

நிறுத்து,

தம்

த பரழுச்சியுடன்

பசய்யப் ட்டு,
த க்

பசய்து,

கத்தரியொல்
பவள்னள

பவட்டப் ட்ட,

நூலிைொல்

வொனைப் ட்னடகளில்,

ஸ் ீடொகக்

த ொட்டுக்பகொண்தட இருப் ொர், 10 கிரொம், 50 கிரொம், 100 கிரொம் என்று

கட்டிக்கட்டிப்

ல எனடகளில்.

அவர் கட்டிப்த ொடப்த ொட, அவர் எதிரில் பவள்னளபவதளபரன்ற கதர் சட்னடயுடன்,
தகொல்ட் ஃப்தரம் கண்ணொடி, தங்க தமொதிரங்கள், தங்கத்தில் புலி நகம் கட்டிய னமைர்
பசயின்

முதலியை

அணிந்த, மிகவும்

குண்டொை

முதலொளி

ஒருவர்

அவற்னற

உடனுக்குடன் விற்று, னகதமல் கொசு வொங்கிப் த ொட்டுக்பகொண்தட இருப் ொர். கனட
வொசலில் எப்த ொதுதம, (தற்கொல தரஷன் கனடகள் த ொல), கும் லொை கும் ல் இருந்து
வரும். பமொத்த
பகொடிகட்டிப்

வியொ ொரம், சில்லனற

றந்து வந்தைர் அவர்கள்.

வியொ ொரம்

எை

ப ொடி

வியொ ொரத்தில்

அனத விட தவடிக்னக என்ைபவன்றொல், ப ொடிப் யல்கள் முதல் ப ரியவர்கள் வனர,

நடுநடுதவ ஓஸிப்ப ொட்டிக்கு னகவிரனல நீ ட்டு வர்களுக்பகல்லொம், இலவசப்ப ொடி
வைங்கப் ட்டு வந்ததத அந்தக்கனடயின் தைிச்சிறப்பு.

ஒரு அடி நீ ளத்திற்கு தமல் நீ ண்ட ஒரு பமல்லிய இரும்புக்குச்சித ொல ஒரு கரண்டி
னவத்திருப் ொர்கள்.

அதன் பகொண்னடப் குதியில் ஒரு 10 சிட்டினக மட்டும் ப ொடி

ிடிக்கும் அளவு குைிவொை

குதி இருக்கும். ப ொடி ஜொடிக்குள் அனத நுனைத்து, அடிக்கடி

5 நிமிடங்களுக்கு ஒரு முனற வதம்
ீ
, பவளிப் க்கம் நிற்கும் வொடிக்னகயொளர்கனள

தநொக்கி

அந்த

இரும்புக்குச்சி

த ொன்ற
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அதத தநரம் தகொவிலில் சுண்டலுக்கு
தங்கள்

விரனல

ஒரு

வித

தநச

ொய்வது த ொல அங்கு நிற்கும் அனைவரும்,

ொசத்துடன், அந்த

மிகச்சிறிய

கரண்டிக்குள்

விட்டு, ப ொடினய எடுத்துக்பகொண்டு நுகர்ந்து மகிழ்வொர்கள். இழுக்க இழுக்க இன் ம்
அனடவொர்கள். அந்தக்

கொலத்தில்

அதுத ொல

இலவசப்ப ொடினய

நுகர்தவொர்களில் 12 வயதத ஆை நொனும் ஒருவன்.

நுகர

ஆரம் ித்த

திைமும் எதற்கொக இப் டி என்னைப்த ொன்ற நூற்றுக்கணக்கொண ப ொடியன்களுக்கு

இலவசப்ப ொடி தர்மம் பசய்கிறொர்கள் என்று அந்த நொளில் வழுவட்னடத்தைமொக
நொதை ஆரம் த்தில் ஆச்சர்யப் ட்டதுண்டு.
ிறகு

நொளொக

நொளொகத்தொன்

அது

அவர்களின்

வியொ ொர

யுக்தி ; அனைவரும்

எழுச்சியுடன் ப ொடி த ொட தவண்டும்; அடுத்த தனலமுனற இனளஞர்கள் எல்தலொருதம

ஒரு வித எழுச்சியுடன் விளங்க தவண்டும் என்ற பதொனல தநொக்குத் திட்டமும் ,
வியொ ொரத் தந்திரமும் என் னதப் புரிந்து பகொண்தடன்.

இன்னறய இலவச இனணப்புகள், ஆடித்தள்ளு டி, அதிரடித்தள்ளு டி என் பதல்லொம்
இந்த

இலவசப்

ப ொடியிலிலிருந்து

தொன்

ிறந்திருக்க

உண்னமகனளச் சரமொரியொக எடுத்து விட்டொர், நம் வ.வ.ஸ்ரீ.

தவண்டும்” என்ற

சரித்திர

பதொடரும்

[5]

மதியம் தகண்டீனுக்குப்த ொய் லஞ்ச் முடித்து விட்டு, ஆ ீஸ் தவனலகனளக் பகொஞ்சம்

ொர்க்கலொம் என்று தொன், நொன் நினைத்ததன். ஏததொ கண்னணச்பசொக்குவது த ொல

இருந்தது.

வ.வ.ஸ்ரீ. சொப் ிட வட்டுக்குப்த
ீ
ொைவர் த ொைவர் தொன். ஆனளதய சீட்டில் கொணும்.
எப்த ொதுதம சீட்டில் இருப் வர் த ொல ஏததொ ஒரு ஃன னல தமனஜ மீ து விரித்து
னவத்து,

அதன்

தமல்

ஒரு

த ப் ர்

பவயிட்னடயும்,

மூக்குக்கண்ணொடினயயும்,

மூக்குப்ப ொடி டப் ொனவயும் னவத்து விட்டுச் பசன்று விடுவொர் .
அவர் இங்கு எங்தகொ தொன்
அவர் னகயொளும்
பகொண்டது.

ொர்ப் வர்களுக்கு

ொத் ரூம் த ொய் இருப் ொர் என்று நினைத்துக்பகொள்ள , அது

ஒரு படக்ைிக் என் து, நொன் மட்டுதம

நொளனடவில் பதரிந்து

தன் னகவசம், அவர் எங்கு பசன்றொலும், எப்த ொதும் தவறு ஒரு மூக்குக்கண்ணொடியும்,
தவறு ஒரு மூக்குப்ப ொடி டப் ொவும் உஷொரொக னகவசம் னவத்துக்பகொண்டு தொன்
பசல்வொர்.

தூக்கக்கலக்கம் த ொக, அவர் தட ிளின் தமல் இருந்த மூக்குப்ப ொடி டப் ொவில் முதன்

முதலொகக் னகனவத்து, அனதத் திறந்து, தலசொக ஆள்கொட்டி விரனல மட்டும் அதற்குள்
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தித்து, மூக்கருகில் பகொண்டு பசல்ல எத்தைிக்கும் த ொது, வ.வ.ஸ்ரீ. அவர்கதள வந்து

விட்டொர்.

“என்ைப் ொ, இப்த ொதத

Further ஆக

நம்ம Discussions Continue

ண்ணலொமொ”, என்று

பசொல்லி ஒரு சிட்டினக ப ொடினய தவகதவகமொக எடுத்து உறிஞ்சிைொர். னகயில் உள்ள
ப ொடினய அவர் உதற தலசொக என் கண்ணில்
என்றொலும்,

என்

தூக்கம்

ட்டு, சற்தற எரிச்சல் ஏற் டுத்தியது

சுத்தமொகக்

கனலந்து

தமதைஜர் எங்கள் இருவனரயும் ஒரு மொதிரியொகப்
நுனைந்தனத

நொன்

பசொன்தைன்.

மட்டுதம

கவைித்து

விட்டு,

”அவன் கிடக்கிறொன், நீ எதற்குதம கவனலதய

ிரச்சனைபயன்றொல்

என்ைிடம்

வந்து

த ொய்

விட்டது.

ொர்த்தவொதற , தன் ரூமுக்குள்

வ.வ.ஸ்ரீ.

யிடம்

பமதுவொகச்

டொதத; அவைொல் உைக்கு ஏதொவது

பசொல்லு.

RETIRE

ஆக இன்னும் மூணு

மொதங்கதள உள்ளை எைக்கு. அதற்குள், I will teach him a Lesson” [நொன் அவனுக்பகொரு
ொடம் கற் ிக்கிதறன்] என்றொர். அவர் பகொடுத்த னதர்யத்தில் என் த ட்டினயத் பதொடர

ஆரம் ித்ததன்.

”இந்தப்ப ொடிப்

சொர்” என்தறன்.

ைக்கத்தொல் உங்கள் தொம் த்ய வொழ்க்னகயில் எதுவும்

ொதிப்பு உண்டொ ,

“நல்லபதொரு தகள்வி தொைப் ொ” என்று உற்சொகத்துடன் பசொல்ல ஆரம் ித்தொர்.
“எைக்குக்

அதிகமொகக்

கல்யொணம்

ஆை

புதிதில், இந்தப்ப ொடி

கினடயொது. எப்த ொதொவது

தமொந்து (முகர்ந்து)

ொர்ப் ததொடு சரி.

யொரொவது

த ொடும்

த ொடும்த ொது

இருந்து வந்ததன்.

ஐந்தொறு

தலசொக

எைக்கு
வொங்கி

அதுவும் என்ைவனள பநருங்கும்த ொது ப ொடி

பநடி ஏதும் இல்லொமல் சுத்தமொக மூக்னகக் கழுவிக்பகொண்டு,

அடுத்தடுத்து

ைக்கதம

ிள்னளகுட்டிகள்

ிறந்து,

ொதுகொப் ொகத்தொன்

குடும் த்தில்

எவ்வளதவொ

ிரச்சனைகள், மைக்கசப்புக்கள், மனைவியின் விதண்டொவொதப்த ச்சுக்கள் முதலியை

ஏற் ட்டதில் எல்லொவற்றிலுதம ஒரு பவறுப்பு ஏற் ட்டது எைக்கு;
புதுப்ப ொண்டொட்டியொக

இருந்தத ொது

அவளிடம்

இருந்த

பூ

வொசனை,

பசண்ட்

மொறிமொறி

அடிக்க

வொசனைபயல்லொம் நொளனடவில் மனறந்து, ஏததொபவொரு சொம் ொர்ப ொடி வொனடதயொ,
பூண்டு

வொனடதயொ

எைத்பதரியொதபதொரு

கொரல்

வொனட

ஆரம் ித்ததும் தொன், எைக்கு இந்தப் ப ொடியின் மீ து, ஒருவித புதுக்கொதல் மலர

ஆரம் ித்தது. அதுதவ இன்றுவனர அதனுடன் ஒரு தீரொத கொதலொகவும், தமொகமொகவும்
மொறிவிட்டது;

ப ொண்டொட்டி இல்லொமல் இருக்கதவ முடியொது என்றிருந்த என்னை ‘ப ொண்டொட்டி’
யின் சுருக்கமொை ‘ப ொ.............டி’ இல்லொமல் இருக்கதவ முடியொது என்று ஆக்கிவிட்டது .

அவள் எைக்குக்தகொ ம் ஏற் டுத்தும் த ொபதல்லொம், எைக்கு என் ப ொண்டொட்டினய
இரண்டு

இழுப்பு

இழுத்து

விடணும்

த ொல
207

ஒரு

தவகம்

வருவதுண்டு .

அந்த

மின்நிலொ ப ொங்கல் மலர் 2021
தநரங்களிபலல்லொம் ப ொடினய இரண்டு இழுப்பு இழுத்துவிட்டு, அவனளதய ஓங்கி
இழுத்துவிட்டது த ொல ஒரு வித இன் ம் அனடவதுண்டு” என்றொர், வ.வ.ஸ்ரீ.

கூடிய சீக்கரம் ரிடயர்ட் ஆகும் நினலயில் இருந்த அவரின் இந்த தசொகமொை சுய
சரினதனயப்

ப ொடிப்ப ொடியொகக்

ஏற் ட்டது.
சற்றும்

ஒரு

தகட்ட

சங்தகொஜதமொ,

எைக்கு, அவர்

சங்கடதமொ,

தமல்

லட்னஜதயொ

ஒரு

ச்சொதொ தம

இல்லொமல்

தன்

எவ்வளவு

நொள்

இல்வொழ்க்னகயின் இரகசியங்கனள அவர் எடுத்துனரத்த விதம் எைக்கு அவர் தமல்
ஒரு உயர்ந்த அ ிப்ரொயத்னத ஏற் டுத்தி விட்டது.
அவர்

கொதருகில்

ஆைொலும்,

அைகுடனும்,

கண்டு

த ொய்

பமதுவொக, ”மனைவி

களிக்கும்

சுண்டியிழுக்கும்

விதமொக,

என் வள்

ஆரம் த்தில்

கவர்ச்சியுடனும்,

இருக்கும்

சுனவத்திட

அதத

நல்லபதொரு

கட்டிக்கரும் ொகவும், கனடசிவனர இருக்கதவ முடியொதொ, சொர்” என்தறன், நொன்.
“புதுசொ கல்யொணம் ஆகப்த ொகும் நீ , இனத ஏன் இவ்வளவு ஒரு

அதுவும்

யந்து

பகொண்தட

தகட்கிறொய்?

என்ைிடம்

த ச

நீ

ரமரகசியமொக,

இவ்வொபறல்லொம்

கூச்சப் டலொமொ? ஒரு சில உதொரணங்களுடன் விளக்கிைொல் தொன் உைக்கு எல்லொ
விஷயங்களுதம

நல்லொப்புரி டும்” என்று

பசொல்லி,

சிட்டினகப் ப ொடினய எடுத்து உறிஞ்சி உதறலொைொர்.
ஜொக்கிரனதயொக
பகொண்தடன்.
“முதன்

அைகிய

மூடிக்பகொண்டு, கொதுகனள

முதலொக

ொல்பசொம்புடன்

ொல்குடம் த ொல

கண்களுக்குத் பதரியும்.
நொளொக

நொளொக

டுக்க

எழுச்சியுடன்

மட்டும்

தமலும்

ஒரு

நொன் என் கண்கனள முன்
நன்றொகத்

வரும்த ொது, அவள்

தீட்டித்

திறந்து

யொரொயிருந்தொலும்

ள ளப் ொத்தொன், முன்ைப் ின்ை அனு வமில்லொத, உன்

அதத

ள ளப் ொை

ொல்குடம்,

னையதசொத்துப் ொனையொ

மொறிடுமப் ொ, அதத உன் கண்களுக்கு!” என்றொர் வ.வ.ஸ்ரீ. அவர்கள் .

”அச்சச்தசொ, அது தொன் ஏன் சொர்ன்னு உங்களிடம் தகட்கிதறன். கொரணம் என்ைன்னு

பசொல்லொமல்,

ொல்குடம்

னைய தசொத்துப்

எப் டி சொர்?” என்தறன் நொனும் விடொமல்.
அவருக்கு

தமலும்

ஒருவித

எழுச்சினய

ொனையொ ஆகிடும்னு மட்டும் பசொன்ைொ

ஏற் டுத்தி

ப ற்றுவிட தவண்டும் என் தத என் குறிக்தகொள்.
”அவ்வளவு

ஏைப் ொ,

இந்தப் ிள்னளயொர்

சொப் ிட்டிருக்கிறொயொ நீ ?” என்றொர் வ.வ.ஸ்ரீ.
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“எைக்கு அது பரொம்
“முற்றலொை

ிடிச்ச ஐட்டம், சொர்; நினறய சொப் ிட்டிருக்கிதறன்” என்தறன்.

ததங்கொய்த்

**கம் ர்கட்** த ொல

தமொக

துருவல்,

ஏலக்கொய்,

ொகுகொய்ச்சி,

அரிசி

பவல்லம்

மொனவ

எல்லொம்

தைிதய

தவக

பமல்லிசொ அைகொக துணி மொதிரி அனத உள்ளங்னகயில் பகொஞ்சமொகப்
அனத

பசொப்பு

த ொலச்பசய்து, அதில்

இந்த

பூர்ணத்னத பகொஞ்சமொக உருட்டி னவத்து,
மூக்கு னவத்து முடித்துக்பகொண்டு,

த ொட்டு,

னவத்து,

ரப் ி ,

ததங்கொய், பவல்லம், ஏலம்

ிறகு

கலந்த

ிறகு அனத அப் டிதய மூடி, சின்ைதொ ஒரு

ிறகு மீ ண்டும் இட்லி சுடுவது த ொல தவக னவத்து

சூடொகத் தருவொர்கதள, அனதத் தின்னும் த ொது எவ்வளவு ருசியொகவும் சுனவயொகவும்
இருக்கும்? என்று பசொல்லி நிறுத்திைொர், வ.வ.ஸ்ரீ.
“ஆஹொஹொ, சொர்! நீ ங்க

க்குவம்

இப் டிபயொரு

அருனமயொை பகொழுக்கட்னட பசய்முனறப்

பசொல்லும்த ொதத, பகொைக்கட்னடகள்

என்

நொக்கிதல ஜலம் ஊறுகிறது, சொர்” என்தறன்.
“இந்த

சுடச்சுட

சொப் ிடும்

புதுப்ப ொண்டொட்டியும்.

ிள்னளயொர்

கண்முன்

பகொழுக்கட்னட

இருப் து

த ொல,

த ொலத்தொைப் ொ ,

அதத பகொழுக்கட்னடனய அப் டிதய மூடி னவத்து ஒரு நொலு

நொள் கைித்து சொப் ிட முடியுமொ உன்ைொல்?” என்றொர், வ.வ.ஸ்ரீ.

“அது எப் டி சொர், சொப் ிட முடியும், ஊசிப்த ொய் நல்லொதவ இருக்கொது, ஒதர நொத்தம்

அடிக்கும் சொர்” என்தறன் நொன்.
“முதல்

நொள் சூடொக சுனவயொக சொப் ிட ருசியொக இருக்கும் புதுக்பகொழுக்கட்னட

த ொன்ற, இந்தப் புதுப்ப ொண்டொட்டி, நொளனடவில் இந்த ‘ஊசிப்த ொை பகொழுக்கட்னட’
த ொல ருசி ஏதும் இல்லொமல் ஆகிவிடுகிறொள் என் னத உைக்கு உணர்த்ததவ நொன்

இவ்வளவு கஷ்டப் ட்டு உதொரணம் பசொல்லிப் புரிய னவக்க தவண்டியுள்ளது” என்றொர்,
வ.வ.ஸ்ரீ.
ிறகு

அவதர, “நீ

மட்டும்

என்ைப் ொ,

என்றும்

மொர்க்கண்தடயைொக

16

வயது

இளனமதயொடும், மன்மதன் த ொல அைதகொடும் எழுச்சிதயொடும் கனடசிவனர இருந்து
விடப்த ொகிறொயொ என்ை!

இந்த எழுச்சி, புரட்சி, மகிழ்ச்சி, வினரப்பு, முனறப்பு, ஆர்வம், அட்டகொசம், அதிகொரம்,
ஆணவம், ஆட்டம்,

ொட்டம்

நொட்களுக்குத் தொைப் ொ;

எல்லொதம

எல்தலொருக்குதம

ஆரம் த்தில்

பகொஞ்ச

ிறகு த ொகப்த ொக கனடசியில் ஒரு நொள் எல்தலொருதம
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எழுச்சிகுன்றி, வழுவட்னடயொகத்தொன் த ொயொக தவண்டும், என் து தொன் இந்த உலக
நியதியப் ொ;

ப ண்களுக்கு இயற்னகயொகதவ ஏற் டும் மொதொந்தர சுைற்சிகளொலும் , அடுத்தடுத்து
ிள்னளப்த றுகளொல் ஏற் டும் ஒருசில

குடும் ம், சனமயல்

அனற

முன்வந்து ஏற் தொலும்,

தவனலகள்

ிரத்தயகத் பதொல்னலகளொலும் , குைந்னதகள்,
என்ற

கூடுதல்

ப ொறுப்புகனள

னைய டி சீவிமுடிச்சு சிங்கொரிக்கவும்,

அவர்கள்

வுடர், ஸ்தைொ, பசண்ட்

எை அப் ிக்பகொண்டு கவர்ச்சியொக நிற்கவும் முடியொமல் த ொய்விடுகிறதப் ொ ;
ொவம்

அவர்கள், நடுவில் இந்த

டி.வி.

சீரியல்கனளப் ொர்த்து

அதில்

வரும்

ல

தசொகங்களுக்கொக, கண்ண ீர் வடிக்க தவண்டியதொகவும் உள்ளது. அதைொல் பகொஞ்சம்
நம்னம விட சீக்கிரமொகதவ தளர்ந்து த ொய் விடுகிறொர்களப் ொ ” என்று விளக்கிைொர்,
வ.வ.ஸ்ரீ.
ிறகு

அவதர, ”

ஆதணொ

ப ண்தணொ,

உடம் ில்

பதம்பு

குனறந்தொலும்,

உயிர்

உள்ளவனர, உள்ளத்தில் எப்த ொதும் எழுச்சியும், உற்சொகமும், இளனமயும் ஊஞ்சலொட
தவண்டுமப் ொ, என்னைப்த ொல”, என்றொர் வ.வ.ஸ்ரீ.
இவர்

இப் டிபயல்லொம்

ஒவ்பவொன்னறயும்

புட்டுப்புட்டு

விலொவரியொக

எடுத்துச்

பசொல்வனதக் தகட்டதும், நொன் கல்யொணம் பசய்து பகொள்வதொ தவண்டொமொ, என்று
ஒதரயடியொகக் குைம் ிப்த ொக னவத்தது என்னை.

”எது எப் டியிருந்தொலும், இந்த வ.வ.ஸ்ரீ. உன்னை என்ைதொன் குைப் ிைொலும், சுடச்சுட, நீ

பகொழுக்கட்னட சொப் ிட்தட ஆகணும்” என்றது என் உள் மைது.

எைக்கும் சுடச்சுட ருசியொை ஒரு பகொழுக்கட்னட வினரவிதலதய கினடக்க தவண்டும்
என்று நொனும் மைமுருக தவண்டிக்பகொண்தடன்.
இவரின் இந்தக்பகொச்னசயொை த ச்னச தவறு

க்கம் திருப் ிவிட தவண்டும் என்று

நினைத்த நொன் ”ப ொடி எதிலிருந்து எப் டி சொர் தயொரிக்கிறொர்கள்” என்று என் அடுத்த
தகள்விக்குத் தொவிச்பசன்தறன்.

அன்னறய ஆ ீஸ் தநரம் அதற்குள் முடிந்து விட்டதொல், நொனளக்குப் த சுதவொம் என்ற
டி இருவரும்

ிரியொ வினட ப ற்றுச்பசல்ல தவண்டியதொகிப் த ொைது .

பதொடரும்
ஒரு சிறு விளக்கம்:
[ ** கம் ர்கட் ** அல்லது

சொப் ிடும்

ஒரு

என் துத ொல

கமர்கட் என் து அந்தக்கொலத்தில் குைந்னதகள் விரும் ிச்

தின் ண்டம்.

ல

சொதொரண

சுல மொக கினடக்கக் கூடியது.

கடனலமிட்டொய், ததங்கொய்
ப ட்டிக்கனடகளிலும் ,

ர் ி, ஆரஞ்ச்

ள்ளிக்கூட

மிட்டொய்

வொசல்களிலும்

ததங்கொய் + பவல்லம் + ஏலம் கலந்த ஒரு கலனவ தொன், னகயில் ஒட்டொத டியும்,
ஆைொல்

அமுக்கிைொல்

அமுங்கக்கூடியதொகவும்
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ொகு தத்தில்

உருண்னடயொக

தகொலிக்குண்டுத ொல

சுனவயொைதொக இருக்கும்.

பசய்யப் ட்டிருக்கும் . மிகவும்

இப்த ொபதல்லொம் கனடகளில் கினடக்குதமொ கினடக்கொததொ பதரியவில்னல . ]

[6]

மறுநொள் கொனல நொன் என் சீட்டுக்கு வந்து அமரும் த ொதத, வ.வ.ஸ்ரீ. அவர்கள்,

தமதைஜர்

ரூமுக்குள்

அவசரமொக

நுனைந்து

பகொண்டிருந்தொர் .

அவர்

இவரிடம்

மொட்டிைொதரொ அல்லது இவர் அவரிடம் மொட்டிைொதரொ பதரியவில்னல, சுமொர் ஒரு மணி
தநரம் ஏததொ கொரசொர விவொதம் நனடப ற்று வருவதொகவும் என் ப யரும் அதில்
அடி டுவதொகவும், தமதைஜருக்குத்
வொட்டர்

பகொடுத்துவிட்டு]

தண்ணி

பவளிதய

பவற்றினல ொக்குப்

கொட்டிவிட்டு # [#குடிக்க

வந்த

அட்படண்டர்

ன்ை ீர்ப்புனகயினல

த ொட்ட

குளிர்ந்த

ஆறுமுகம்,

ஜில்

தன்

வொனயக்

குதப் ிக்பகொண்தட, ஏததததொ பசொல்லிப்த ொைதில், என் விசொரம் அதிகமொகி விட்டது.
இைி

இந்த

வ.வ.ஸ்ரீ.

அவர்களுடன்

ஆ ீஸ்

அைொவஸ்யமொக

தநரத்தில்

அரட்னடப்த ச்சுகள் எதுவும் த சக்கூடொது என்று மைதில் நினைக்கும் த ொதத , வ.வ.ஸ்ரீ.
த பரழுச்சியுடன்

தமதைஜர்

ரூனம

விட்டு

பவளிதய ,

ிரஸ்ஸன்ைமொைதுடன்,

என்னைப் ொர்த்து அவர் சீட்டுக்கு உடதை வருமொறு னகஜொனட கொட்டிைொர் .

என்னை அவர் சீட் அருதக அமரச்பசய்து விட்டு, ஒரு சிட்டினகப்ப ொடியுடன்

ொத் ரூம்

பசன்று விட்டு உடைடியொக வருவதொகச் பசொல்லிப்த ொைொர். என்ைதவொ ஏததொ என்ற
சஸ்ப ன்ஸில் என் தனலதய பவடித்து விடும் த ொல இருந்தது.

பசொன்ை டிதய 2 நிமிடத்தில் தன் இருக்னகயில் அமர்ந்த அவர் என் னகனயப் ிடித்து
குலுக்கிைொர். ”CONGRATULATIONS” என்றொர்.

”என்ைொச்சு, எதற்கு சொர்?” என்தறன் நொன் மிகவும்
”நொன் ரிடயர்ட் ஆை

தட்டத்தில்.

ிறகு நீ தொன் என் சீட் தவனலகனளயும் தசர்த்து பசய்யணும் ,

இன்ைிக்கு மத்யொைதம ஆர்டர் வந்துடும். நொன் தொன் உன் ப யனர பரகபமண்ட்
பசய்ததன், இதைொல்

உைக்கு

சீக்கரதம

அடுத்த

ொயிண்ட் ஆக, அது அனமயும்” என்றொர்.

“சொர், இது

குருவி தனலயிதல

ிரதமொஷன் வர மிகவும்

ப்ளஸ்

ைங்கொனய னவத்தொற்த ொல எைக்கு பரொம் வும்

கஷ்டமொக இருக்குதம, சொர்,” என்தறன்.
“அபதல்லொம்

ஒன்னும்

கஷ்டமில்தலப் ொ,

நொன்

அந்தக்கொலத்தில்

தவனலயொ? In fact இப்த ொ என் சீட்டில் என்ை ப ரிய தவனல நொன்
நீ

யப் டுகிறொய்.

சும்மொ

வருகிறவன்

வருகிதறன். இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்த
இனளஞர்கள்

தொதை

த ொகிறவனுடன்

ொர்க்கொத

ொர்த்து வருவதொக

அரட்னட

அடித்து

ிறகு எல்லொ தவனலகனளயும் உன்னைப்த ொல

ொர்க்கிறீர்கள் !
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நொன்

தொன்

இந்தக்

கம்ப்யூட்டர்
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கன்றொவிபயல்லொம்

ற்றி எைக்கு ஒன்றும் பதரியொது என்று ஒதிங்கி ஒரு எட்டு

வருஷத்துக்கு தமல் இருக்குதம” என்றொர்.

சொர், உங்கள் தட ிள், னசடு ரொக், ஃன லிங் தக ிபைட், கப்த ொர்டு எல்லொம் ஏகப் ட்ட
ஃன ல்ஸ், த ப் ர்ஸ், ரிஜிஸ்டர்ஸ்

என்று

ஏரொளமொக

னவச்சுருக்கீ ங்கதள சொர், அது தொன் எைக்கு ஒதர

னைய

ஞ்சொங்கங்களொக

யமொ இருக்கு சொர்” என்தறன்.

அபதல்லொம் ஒரு மொமொங்கமொ என்ைிடம் தொன் இருக்குதப் ொ ; அபதல்லொம் இந்தக்
கம்ப்யூட்டனரஸ்

ண்ணுவதற்கு

எஸ்டொ ிளிஷ்பமண்ட் ரிகொர்ட்ஸ்.

முன்பு

நொன்

னகயொல்

எழுதினவத்த

எவைொவது ஏதொவது தகட்டுக்கிட்டு எப்த ொதொவது சிலசமயம் வருவொன்.

ஓல்ட்

ொர்த்துத்

ததடித்தருவதொகதவொ அல்லது நீ தய ததடிக்பகொள் என்று பசொன்ைொல் த ொதும் , அதில்
ஆங்கொங்தக தூவப் ட்டிருக்கும் என் ப ொடி பநடி தொங்கொமல், அவைவன் ஓட்டம்
ிடித்து

விடுவொன்.

இபதல்லொம் நொனும் இந்த ஆ ீஸில் ஏததொ தவனல பசய்கிதறன் என்று ஒரு

ொவ்லொ

கொட்ட மட்டும் தொன் னவத்திருக்கிதறன்” என்று உள்ளனத உள்ள டிச் பசொல்லி, எைக்கு
ஒரு உற்சொகம் அளித்தொர்.

”ப ொடி எதிலிருந்து எப் டி சொர் தயொரிக்கிறொர்கள்” என்ற என் தநற்னறய தகள்வினய

ஞொ கமொகத் பதொடர்ந்ததன்.

”ரிஷி மூலம், நதி மூலம் தகட்கக்கூடொதப் ொ, இருந்தொலும் உைக்குச் பசொல்கிதறன்.

நல்ல

ஒஸ்தியொை

புனகயினலனயப்

தமொக

வறுத்து,

க்குவமொக

அனரத்து,

சுண்ணொம்பு (கொல்ஷியம் சத்து), மற்றும் ஒருசில பகமிக்கல்ஸ் தசர்த்து, கொரம், மணம்,
குணம்

நினறந்ததொக

அவ்வப்த ொது

உள்நொட்டு,

பவளிநொட்டுத்

ததனவகளுக்குத்

தகுந்தொற்த ொல, உற் த்தி பசய்து, உடனுக்குடன் விைிதயொகிக்கிறொர்கள்.

இதில் வொசனைப்ப ொடி என்று ஒரு வனகயறொ உண்டு. கொரசொரதம இல்லொமல் சுத்த
வழுவட்னடயொக இருக்கும். மூக்கினுள் பசண்ட் அடித்தொல் த ொல கமகமன்னு ஒரு
வொசனை இருக்கும். த ொடு வர்களுக்கு ஒருவித எழுச்சினய ஏற் டுத்தொது.
முத்தம் பகொடுக்கும்த ொது ஒருதவனளப்
நொன் ஒரு நொள் அனதப்

யன் டுதமொ என்று நினைத்து, அந்தநொளில்,

யன் டுத்தப்த ொக என் மூக்னகதய பகடுத்து விட்டது அது. என்

மனைவி தவறு “இபதன்ை கண்ட்றொவியொ ஒரு ப ொண நொத்தம் அடிக்குது உங்கள்
மூக்குப் க்கம்,
விட்டொள்.
எைக்கு.

ஏதொவது

குடிச்சுட்டு

வந்தீங்களொ” என்று

சண்னடக்தக

வந்து

னைய டி மூக்னக எழுச்சியொக்கிக் பகொண்டுவர மூன்று நொட்கள் ஆைது ,

நொசிகொச்சூர்ணம் என்று ஒரு ஆயுர்தவதிக் மூலினகப்ப ொடி உள்ளது. பவந்தயத்னத
தலசொக வறுத்து அனரத்தொற்த ொல ஒரு வித மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கும் .

அது

எல்லொவற்னறயும் விட த பரழுச்சி பகொடுக்கக்கூடியது. தலசொ ஒரு சிட்டினக எடுத்து

இழுத்தொல் த ொதும். மண்னடயில் உள்ள எல்லொ நரம்புகளும் கட் ஆகிப் த ொவது த ொல,
ஒரு

அனரமணி

நம்னமச்சுற்றியுள்ள

தநரத்திற்குக்
குதிகளில்

குனறயொமல்

தூரனலயும்
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பதொடர்ச்சியொை

வரவனைத்து

தும்மனலயும் ,

விடும் . மண்னடயில்
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ததங்கியுள்ள

நீ ர்

முழுக்க

பகொட்டிவிடும். தனல

மளமளபவன்று,

குற்றொல

ொரபமல்லொம் குனறந்தது த ொல இருக்கும்.

ஒதர இடத்தில் உள்ள ஒரு

அருவி

த ொல

த்து த ர்களுக்கு, இந்த நொசிகொசூர்ணத்னத ஒதர தநரத்தில்

த ொடச்பசொல்லிக் பகொடுத்து அவர்களும் த ொட்டு விடுவொர்கதளயொைொல் , தீ ொவளிப்
ட்டொஸ்

த்தொயிரம் வொலொனவக் பகொளுத்தி விட்டு அனவகள் பதொடர்ந்து பவடிப் து

த ொல, இவர்கள் பதொடர்ந்து மொற்றி மொற்றி தும்மிக்பகொண்தட இருப் ொர்கள்.

தகட்கவும் மிகவும் தமொஷொக ஒரு மிருதங்கக் கச்தசரி த ொலதவ இருக்கும் .

ொர்க்கவும்,

முன்ப ல்லொம் கொய்ந்த வொனைப் ட்னடயில் மடித்து ப ொடி வியொ ொரம் பசய்தைர்.
அதில்

பகொஞ்சம்

சுகொதொரக்குனறவு

உண்டு.

ப ொடியுடன்

கூடதவ,

அந்த

வொனைப் ட்னடயின் தூள்களும் , நொர்களும் மூக்கினுள் த ொய்விடக்கூடிய த ரொ த்து
இருந்து வந்தது. இப்த ொது அைகிய வைவைப் ொை ஒட்டதவ ஒட்டொத ப்ளொஸ்டிக்

ப ளச்சுகள் வந்து விட்டை. த க்கிங் னஹஜீைிக்கொக இருப் தொல், நீ கூட னதர்யமொக
ப ொடி த ொடலொம்” என்றொர்.
“அபதல்லொம்

வொழ்க்னகயொய்

இப்த ொது

தவண்டொம், சொர்.

ஆரம் ிக்கட்டும் .

ஏதும்

என்

இல்வொழ்க்னக

ிரச்சனைகள்

முதலில்

ஏற் டும்த ொது

நல்

கட்டொயம்

உங்களிடம் வந்து, ’ப ொண்டொட்டி’யின் சுருக்கமொை ’ப ொ.........டி’னய, தீட்னேயொகப்

ப ற்றுக்பகொள்கிதறன். ஆமொம், சொர், ஏததொ மத்யொைம் ஆ ீஸ் ஆர்டர் வரப்த ொகுதுன்னு
ஆ ீ தஸ

பசொன்ை ீங்கதள,

முடியும்

வரக்கொதணொதம” என்தறன்.
“அந்த

தமதைஜர் யல்

தொன்

தநரமொகப்த ொவுது,

பசொன்ைொன்.

நீ

ஒன்னும்

இன்னும்

கவனலதய

டொதத.

நொனளயிலிருந்து உன் சீட்டுக்தக த ொகொதத. தநரொக இங்கு வந்து உட்கொர்ந்து பகொள். I
will get you the Office Order, Tomorrow morning” என்று பசொல்லி வினடப ற்றொர் வ.வ.ஸ்ரீ.

பதொடரும்

[7]

மறுநொள் கொனலயில், தநற்று வ.வ.ஸ்ரீ. அவர்கள் பசொன்ைது த ொலதவ, நொன் அவர் சீட்
தவனலகனளயும் தசர்த்துப் ொர்க்க தவண்டும் என்றும் , அவர்

ணி ஓய்வு ப றுவதற்கு

மூன்தற மூன்று மொதங்கள் மட்டும் இருப் தொல் இப்த ொதத அதற்கொை Responsibilities
Handing over - Taking over முதலியை தமற்பகொள்ள தவண்டும் என்று ஆ ீஸ் ஆர்டர்

பகொடுக்கப் ட்டு
பதொடர்ந்து

விட்டதொல், வ.வ.ஸ்ரீ. அவர்களுனடய

அரட்னட

வைங்கப் ட்டு

பகொண்தடொம்.

அடிப் தற்கு

விட்டது,

என்று

[Official

இருவருதம

சீட்

Discussions

நினைத்து

அருகிதலதய

என்ற

அமர்ந்து

ப யரில்] அனுமதி

எங்களுக்குள்

மகிழ்ந்து

“ ல வருஷங்களொக ப ொடி த ொட்டுவரும் தங்களுக்கு இதுவனர எந்தப் ிரச்சனையும்

வந்தது

இல்னலயொ,

பதொடங்கலொதலன்.

சொர்” என்று

னநஸொக
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என்

இன்னறயப்

த ட்டினயத்
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“ஒரு தடனவ மூக்கினுள் ஏததொ ஒரு சிறிய பகொப் ளம் த ொல் ஏற் ட்டு, ப ொடி த ொடும்

த ொபதல்லொம் வலியும் எரிச்சலுமொக இருந்ததப் ொ. மூக்கு இரண்னடயும் சுத்தமொகக்
கழுவிவிட்டு

“கொது

மூக்கு

பதொண்னட” [E.N.T]

டொக்டரிடம்

த ொதைன்.

எைக்கு

டொக்டனரப் ொர்க்க அ ொய்ண்ட்பமண்ட் கினடக்க அனர மணி ஆைதில், ப ொடித ொடொத
என் மூக்கு, பநொணபநொணக்கவும், முணுமுணுக்கவும், பதொணபதொணக்கவும் ஆரம் ித்து
விட்டது. என்ைிடம் பகஞ்தசொபகஞ்பசன்று பகஞ்சியது என் மூக்கு.
மிகவும்

ப ொறுத்துப்ப ொறுத்துப் ொர்த்த

அங்கிருந்த

பவண்புறொ

எடுத்துனரத்து, அவள்

த ொன்ற

என்மீ து

நொன்,

கனடசியில்

நர்ஸ்ஸிடம்

கொட்டிய

என்

சகிக்க

ிரத்தயகப்

கனடக்கண்

முடியொததொல்,
ிரச்சனைனய

ொர்னவயொல், முன்னுரினம

அடிப் னடயில், உள்தள அந்த டொக்டரிடம் பசன்று விட்தடன்.
என்

சிறிய

மூக்குத்துவொரங்களுக்குள்

ப ொருத்தி, பவளிச்சம் அடித்துப்

ஏததொபவொரு

ொர்த்த அவர், நொன்

பதொனலதநொக்குக்

கருவினய

ல்லொண்டு கொலமொக ப ொடி

த ொடும் ரகசியத்னத எப் டிதயொ கண்டு ிடித்து வன்னமயொகக் கண்டித்து விட்டொர் .
கொஃ ி

ில்டரில் தங்கியுள்ள சக்னகத ொல ததங்கி, என் மூச்சுக்குைல் முழுவதும் ஒதர

இருட்டொக ஒன்றுதம பதரியொமல் வழுவட்னடயொக இருப் தொகக்கூறி, இது மிகவும்
ஆ த்து

எை

கண்ணொலும்

யமுறுத்தி, இைி

ப ொடிப் க்கதம

தனல

னவத்துப் டுக்கக்கூடொது,

ொர்க்கக்கூடொது என்று இறுதி எச்சரிக்னகயும் பகொடுத்து விட்டொர் .

டொக்டர் பசொன்ை எச்சரிக்னகனய என்னுடதைதய அருகில் இருந்து தகட்ட என் மனைவி
என்னை, அப்த ொது ஒரு விதக் பகொனலபவறியுடன்
அன்று

இறுதியொக

ஒதர

ஒரு

முனற

மட்டும்

ொர்த்தொள். பவளிதய வந்த நொன்,

ப ொடினய

இழுத்துவிட்டு , ஒரு

த பரழுச்சியுடன் ஞொ கமொக அந்த பவண்புறொவுக்கும் நன்றி பசொல்லிவிட்டு , என்
மனைவினய தநருக்கு தநர்

ொர்க்க விரும் ொதவைொக, அவளுடதைதய ஆட்தடொவில்

ஏறி என் வட்னட
ீ
அனடந்ததன்.

ப ொடி டின்னை என் வட்டுப்
ீ
ரனணயில் என் மனைவி
விட்தடன்.

ொர்க்கும் த ொதத விட்படறிந்து

இைிதமல் ப ொடிதய த ொடப்த ொவதில்னல என்று [ப்ரஸவ னவரொக்கியம்

என் ொர்கதள, அது த ொல] ச தம் தமற்பகொண்தடன்.

ஒரு அனர மணிதயொ ஒரு மணிதயொ, ஒரு மொதிரி தொக்குப் ிடித்து விட்தடன். அதன்
ிறகு எைக்கு ஒரு தவனலயும் ஓடவில்னல. நடுவில் என் மனைவி சொப் ிடக்கூப் ிட்டு

இருக்கிறொள்

என்று

நினைக்கிதறன்.

ஆைொல் யொர் த சுவதும் என் கொதிதலதய விைவில்னல. உடல் பூரொவும் ஒரு மொதிரி

தசொர்ந்துத ொய், கண்கள் பசொருக, சுத்த வழுவட்னடயொகி விட்தடன். அப் டிதய விட்டொல்,
எைக்கு மூச்தச நின்றுவிடும் த ொல ஆைனத, என்ைொல் மட்டுதம உணர முடிந்தது .
நொன் இப் டித் தவியொய்த் தவிப் னதப்
எடுத்துக்

கண்களில்

ஒன்னறப்த ொட்டு,

ஒத்திக்பகொண்டு, வந்தது

தகொனவ

இழுத்துச்பசொருகிக்பகொண்டு,
புடனவத்தனலப் ொல்

ொர்த்த என் மனைவி, தன் திருமொங்கல்யத்னத

சரளொ

வரட்டும்

த ொல

என்று

தன்

தொதை

மரஸ்டூல்

புடனவத்தனலப்ன

ரனண மீ து ஏறி, ப ொடி டின்னைத் ததடி எடுத்து, தன்

புழுதிகனளத்

துனடத்து, மூடினயத்திறந்து
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ிறகு

தொன்,

எைக்குப்த ொை

உயிர்

ொர்த்துக்தகொதயன்” என்றொர்.
இவ்வொறு

ப ொடியுடன்

ஆச்சர்யப் ட்டுப்த ொை
தகள்விப் ட்தடதை,

ஒன்றிப்த ொய்விட்ட

நொன் ”சமீ த்தில்

சொர்; அங்கு

நம்மூர்

திரும் ி

அவரின்

நீ ங்கள்

த ொல

வந்தது

வொழ்க்னகனய

து ொய்க்குப்த ொய்

ப ொடிக்கனடகள்

அனு வத்னதப் ற்றி பகொஞ்சம் பசொல்லுங்தகொ சொர்”, என்தறன்.
“அது

ஒரு

மிகப்ப ரிய

கனதயப் ொ,

லஞ்ச்டயம்

என்றொல்

வந்ததொகக்

உண்டொ? அந்த

ஆவதற்குள்

பசொல்கிதறன். து ொயிலிருக்கும் என் ப ரிய ன யன், பரொம்

எண்ணி,

சுருக்கமொகச்

நொட்களொகதவ என்னை

அங்கு வரும் டி கூப் ிட்டும், இந்தப்ப ொடி விஷயமொகத்தொன், அந்தப் யணத்னததய
ஒத்திப்த ொட்டு

வந்ததன்.

அனைப்ன

ிறகு

ஏற்று,

அவன்

ிடிவொதம்

நொன்

விமொைம் ஏறும் முன்பு என்னைப்

தொங்கமுடியொமல்,

புறப் ட்டுச்பசல்லும் டி

அவைது
ஆைது.

ரிதசொதித்த அதிகொரிகள், என் சட்னடப்ன யிலிருந்த

ப ொடி டின்னைத் திறக்கச்பசொல்லி, அதில் நொன் புதுசொக வொங்கி அனடந்திருந்த மூன்று
ரூ ொய்ப்ப ொடினயயும்

ஒரு

பகொட்டிவிடச்பசொல்லிவிட்டைர்.

ஓரமொக

தனரயில்

என்னை

விட்தட

கொலிட்டின்னை மட்டும் எடுத்துச்பசல்ல அனுமதியளித்தைர். எைக்கு அழுனகதய வந்து
விட்டது. னகவசம் ப ொடி இல்லொத இந்த பவளிநொட்டுப் யணம் ததனவ தொைொ என்று
ஒரு நிமிடம் ஸ்தம் ித்து நின்று விட்தடன்.
பசக்-இன்

முடிந்த

(ஆடுமொடுகனளப்

என்னையும், மற்ற

யணிகனளயும்

பவளிதய

வரமுடியொத டி

ட்டியில் அனடப் து த ொல) ஓரிடத்தில் அனடத்து விட்டைர். நொம்

பசல்ல தவண்டிய விமொைம் வந்து விட்டது என்று அனைவரும் மகிழ்ச்சியுடன் க்யூவில்
நிற்க, நொனும் தவறு வைியில்லொததொல் அவர்களுடன் தசர்ந்து நிற்கும் டி ஆகி விட்டது.

முதன் முதலொக விமொைத்தில் ஏறும் நொன், அந்த ஐந்து மணி தநர விமொைப் யணத்தில்
பநொந்து நூலொகிப்த ொதைன்.

எழுச்சியுடன் ப ொடித ொட்டுக்பகொண்டு ஜொலியொகப்

யணிக்க தவண்டிய நொன், வழுவட்னடயொக கொலியொை ப ொடி டின்னை தமொப் ம்
ிடித்தவொதற

றந்து பகொண்டிருந்ததன்.
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அைகைகொை
என்ைருதக

இளம்வயது

குட்டிகளொை

வருகிறொர்கள்,

வொழ்த்துகிறொர்கள்.

எைக்குத்

விமொைப்

யணம்

இைினமயொகட்டும்

தின்ை, சுனவக்க, குடிக்க, சொப் ிட,

அந்தப்ப ண்கள்

என்னை

ணிப்ப ண்கள்

டிக்க

அவ்வப்த ொது

என்று

அவ்வப்த ொது

என்று

பசொல்லி

ஏததததொ

தந்துதொன்

கவைித்துக்பகொள்கிறொர்கள் .

ஆைொல் அவர்களில் ஒருத்தியொவது என் அவசர மற்றும் அவசியத் ததனவயொகிய

ப ொடினய மட்டும் தரொதது, எைக்கு என் ப ொடித ொடொத மூக்குக்குதமல் தகொ த்னத
வரவனைத்து, அந்த அைகிய ப ண்கள் தமல் ஒரு வித, எரிச்சனலதய ஏற் டுத்தியது.
நல்லதவனளயொக 50 கிரொமில் இரண்டு
என்னுனடய

பவவ்தவறு

கடத்திச்பசன்றனத,

ொக்பகட்களும், 10 கிரொமில் 50 ொக்பகட்டுகளும்,

லக்தகஜ்களுடன்

துணிமணிகளில்

றிமுதல் பசய்யொமல் விட்டுவிட்டைர்.

சுற்றியவொறு

அந்தப்ப ொடியின் கொரம், மணம், குணம் குனறயும் வனர மட்டும், ஒரு 40 நொட்கள் ஐக்கிய
அரபு எமிதரட்ஸ் இல் தங்கி ஷொர்ஜொ, து ொய், அபுதொ ி எை எழுச்சியுடன் அனைத்து
இடங்கனளயும் என் மகனுடன் திைமும் கொரில் சுற்றிப் ொர்த்ததன்.
நம்மூர், திருச்சி

பவங்கொய

மண்டியில்

சின்ை

பவங்கொயத்னத, நடு

தரொட்டில்

மனலத ொல குவித்து னவத்திருப் ொர்கதள, அதத த ொல அங்குள்ள “இண்டர் தநஷைல்
தகொல்டு

ஜொர்” என்ற இடத்தில், ஒரு ப ரிய தங்கநனகக் கனடயில் பஜொலிக்கும்
216

மின்நிலொ ப ொங்கல் மலர் 2021
புத்தம்புதிய தங்க தமொதிரங்கனளக் குவித்து னவத்திருப் னதப் ொர்த்து நொன் அசந்து
த ொதைன்.
அதுத ொல

’சிட்டிபசன்டர்’ என்று

பசன்றொன்.

அங்கு

தகட்தடன்.

“நீ அங்கு வந்து

இருக்க

”என்ை

ஒரு

இடத்திற்கு

விதசஷம்”

என்று

என்

த ொகும்

மகன்

த ொது

கொரில்

கூட்டிச்

அவைிடம்

நொன்

ொருப் ொ; அங்கு கினடக்கொத ஒரு சொமொன் இந்த உலகிதலதய எதுவும்

முடியொது.

அவ்வளவு

ஒரு

கொம்ப்பளக்ஸ் அது” என்றொன்.

மிகப்ப ரிய

ப்ரும்மொண்டமொை

ஷொப் ிங்

“அப் டியொ! என்று தகட்டு ஆச்சர்யப் ட்டுப்த ொதைன். அப் டியொைொல் எப் டியும் இந்த

மூக்குப்ப ொடி கினடக்கொமல் த ொகொது என்ற எண்ணத்தில்.

”அங்கு ப ொருட்கள் வொங்க வரு வர்கள் தங்கள் கொனரப் ொர்க் பசய்யதவ

லமொடிகள்

பகொண்ட மிகப் ிரும்மொண்டமொை கட்டடம், கட்டியிருக்கிறொர்கள். ஒதர தநரத்தில் 5000
கொர்கள் வனர

ொர்க் பசய்ய முடியும். எந்த மொடியில் எந்த ஸ்லொட்டில் நம் கொனர

பசய்திருக்கிதறொம்

என் னத

மட்டும்

நொம்

ஞொ கமொக

குறித்து

ொர்க்

னவத்துக்பகொள்ள

தவண்டும். இல்லொவிட்டொல் நம் கொனர நொம் கண்டு ிடிக்கதவ ஒரு வொரம் ஆகிவிடும் .

நொம் கொர் நிறுத்தும் எந்தத்தளத்திலிருந்தும் அப் டிதய தநரொக அந்த மிகப்ப ரிய
ஷொப் ிங்

கொம்ப்பளக்ஸ்க்குள்

நுனைந்து

விடவும்,

அங்கிருந்து

தளத்திற்கு லிஃப்ட்டில் சுல மொகச் பசல்ல வசதிகளும், நகரும்
அனைத்து வசதிகளும் பசய்து பகொடுத்திருகிறொர்கள்” என்றொன்.
அங்கு

த ொய்ப் ொர்த்த ின்புதொன்

ப ொறுனமயொக ஒவ்பவொரு

அந்த

ஷொப் ிங்

நொம்

விரும்பும்

டிக்கட்டுகளுமொை

கொம்ப்ளக்ஸ்

முழுவதுமொக

ிரிவொக சுற்றி வரதவ, சுத்தமொக ஒருமொதம் ஆைொலும்

ஆகலொம் என் து எைக்குத் பதரிய வந்தது.
உலகப் ிரசித்தி

ப ற்ற

எல்லொ

நிறுவைங்களும்

அங்தக

ஏரொளமொை

ஸ்டொல்கள்

அனமத்து, அனைத்துப்ப ொருட்களும் அங்கு கினடத்தும், அதைொல் எைக்கு என்ை
என்று தொன் எைக்கு நினைக்கத் ததொன்றியது.

யன்

எைக்கு முக்கியமொகத் ததனவப் டும் மூக்குப்ப ொடி அங்கு கினடக்குமொ என் து எைது
சந்ததகம். அது ற்றிய வி ரம் எைக்குத் பதரியவில்னல. நொன் ப ொடித ொடுவதத என்
மகனுக்குப் ிடிக்கொது.
த ொடுவதும்

அதைொல் அவன் கண்பணதிரில் தநருக்குதநர் நொன் ப ொடி

கினடயொது.

இது

இவ்வொறு

இருக்க, என்

மகைிடம்

த ொய்,

இந்த

உலகச்சந்னதயில் மூக்குப்ப ொடி கினடக்குமொ என்று நொன் தகட்டொல், என் ரசனை
இவ்வளவு

தகவலமொைதொ

தகொ ப் ட்டொலும்

டுவொன்.

என் து

அதைொல்

த ொல,

அவன்

அவைிடம்

ஒருதவனள,

இது ற்றி

ஏதும்

என்தமல்

தகட்கொமல்

வொனயயும், முக்கியமொக மூக்னகயும் ப ொத்திக்பகொண்டு சுற்றி வரலொதைன்.

அங்குள்ள தவறு யொரிடமொவது தகட்டொல் அவர்களொல் நொன் பசொல்வனதப் புரிந்து
பகொள்ள

முடியொமல்

த ொகலொம்.

அல்லது

லொகிரி

வஸ்துபவொன்னற

உ தயொகிக்கத்துடிப் தொக, ஏதொவது தவறொக நினைத்து என்னைக் னகது பசய்யவும்
முயற்சிக்கலொம்.
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இதுத ொல ஏதும் ரிஸ்க் எடுக்க விரும் ொதவைொக, உலகச்சந்னதனய உற்று தநொக்குவது
த ொல, ஒரு மணி தநரம் ஏததொ ஒருசில கனடகனள மட்டும்

ொர்த்துவிட்டு , சூடொை

கொர்ன் (நம்மூர் தசொளக்கருனத, நல்லொ தவகனவத்து, உப்பு, எலுமிச்னச, மிளகுத்தூள்
முதலியை தூவியது) ஒரு த ப் ர் டம்ளர் நினறய வொங்கி சொப் ிட்டுவிட்டு அங்குள்ள
ப ஞ்ச் ஒன்றில் அமர்ந்து பகொண்தடன்.
அதற்குள்

எண்பணய்

என் மகனும், மருமகளும்
டின்கள்,

ஏகப் ட்ட

ொல், தயிர், ஜூஸ்

மளினக

வனககள், தீைி

சொமொன்கள், கொய்கறிகள்,
வனகயறொக்கள்

என்று

வட்டுக்குத்ததனவயொை
ீ
அனைத்துப் ப ொருட்கனளயும் அள்ளி அள்ளி ஆங்கொங்தக

தயொரொக இருக்கும் தள்ளுவண்டி ஒன்னற தரதரபவன்று இழுத்து , ப ொருட்கனள அந்த
வண்டி நினறய பரொப் ி,
கொர்னட நீ ட்டிைர்.

ில் த ொடும் இடத்திற்கு வண்டினய இழுத்து வந்து, கிபரடிட்

ஐந்தத நிமிடங்களில் ஒவ்பவொரு சொமொன்கனளயும், அப் டி அப் டிதய ஒரு மிஷிைில்
தீ ொரொதனை
விட்டது.
எங்கள்

த ொலக்

கொட்டியவுடன்,

அது

கடகடபவன்று

ில்

த ொட்டுக்கக்கி

ிறகு கிபரடிட் கொர்னடப் ப ற்றுபகொண்டு, தள்ளுவண்டியுடன் லிஃப்டில் ஏறி,

கொர்

லிஃப்டிலிருந்து

நிறுத்தப் ட்டிருந்த
பவளிதய

வண்டினயத்தள்ளிக்பகொண்டு,

வந்து,

நொலொவது

எங்கள்

தளத்திற்கு

ிறகு

கொர்

சமமொை

வனர

அந்த

குதியில் ,
தள்ளு

தள்ளுவண்டியிலிருந்த

அத்தனைப்ப ொருட்கனளயும், கொர் டிக்கியில் அனடத்துக்பகொண்டு, தள்ளுவண்டினய
அங்தகதய ஓரம்கட்டி விட்டு, எங்கள் வடு
ீ தநொக்கித் திரும் லொதைொம்.

“எப் டிப் ொ இருந்தது இந்த சிட்டி பசன்டர் ஷொப் ிங் ஏரியொ?” என்றொன் என் மகன்.
“து ொய்ைொ, து ொய்தொன்; இதுத ொல என் வொழ்நொளில் எங்தகயுதம

ொர்த்தது கினடயொது”

என்தறன் நொன். ’ப ொடிகூட விற்கப் டொத ப ொடலங்கொய் ஷொப் ிங் ஏரியொ’ என்று என்
மைதுக்குள் முணுமுணுத்தவொதற.

என் னகவசம் னவத்திருந்த நம் நொட்டுப்ப ொடியின் கொரம், மணம், குணம் குனறயும்

வனர ஒரு 40 நொட்கள் மட்டும் து ொயில் எழுச்சியுடன் தங்கிவிட்டு, இதுத ொல திைமும்,
ஊனரச்சுற்றிப்
வரும்

த ொது

ொர்த்துவிட்டு ஒருவைியொக ஊருக்கு வந்து தசர்ந்ததன் .

ஞொ கமொக

ஒரு

ப ளச்

ப ொடினய

மட்டும் , அண்டர்தவர்

மடித்துப்

த ொட்டுக்பகொண்டு

ன யில்

அடக்கமொக னவத்துக்பகொண்டு, னகப்ன க்குள் (Hand Luggage) தைிதய பகொஞ்சமொக ஒரு
விபூதி

குங்குமப் ிரஸொதம்

ஏறிவிட்தடன்.

த ொல

ஊருக்கு வந்ததும் முதல் தவனலயொக ஓடிதைன் தநரொக நம்மூர்

ப ொடிக்கனடக்கு - புதுப்ப ொடி வொங்க” என்று தன்
புரியும்
லஞ்ச்

விமொைம்

யணக்கட்டுனரனய புட்டுப்புட்டு

டியொக எடுத்துனரத்து அசத்தி விட்டொர், வ.வ.ஸ்ரீ. அவர்கள்.

முடிந்ததும்

தைக்கு

ஏததொ

முக்கியமொை

கட்சிப் ணிகள்

இருப் தொகவும் ,

அதைொல் மத்யொைம் என்னைத் ததடொதத என்றும் பசொல்லிவிட்டுக் கிளம் ி விட்டொர் .

இைியும் அவரிடம் தகட்டுத் பதரிந்து பகொள்ள தவண்டிய ஒதர ஒரு முக்கியமொை
விஷயம், இந்தக் கட்சிப் ணிகள் என்று அடிக்கடி இவர் எஸ்தகப் ஆவது
218

ற்றி மட்டுதம

மின்நிலொ ப ொங்கல் மலர் 2021
என் தொல், அனதப் ற்றிய என் த ட்டினய நொனளக்தக அவர் நம்மிடம் சிக்கும்த ொது
ஞொ கமொகக் தகட்டுவிட தவண்டும் என்று நினைத்துக்பகொண்தடன்.
பதொடரும்

[8]

அடுத்த மூன்று நொட்களொகத் பதொடர்ந்து வ.வ.ஸ்ரீ. அவர்கள் ஆ ீஸுக்தக வரவில்னல.
எைக்கும்

எந்த

தவனலகளுதம

ஓடவில்னல.

குனறந்த கொலதம ஒரு அலுவலகத்தில்
அன்பும், ஆர்வமும்

வயதொை

மைிதருடன்

மிகக்

ைகியும், எைக்கு அவர் மீ து இப் டி ஒரு

ிறந்துள்ளது எைக்தக மிகவும் ஆச்சர்யமொகப்த ொய் விட்டது .

ஏததொ அவர் மீ து ஒரு தைி
அனு வஸ்தர்

ஒரு

என் தொதலொ,

ொசம். தைி

ிரியம் எைக்கு. வயதொைவர் மற்றும் மிகவும்

மிகவும்

சுவொரஸ்யமொகப்

த சு வர்

என் தொதலொ,

நனகச்சுனவயொகப் த சி மகிழ்விப் வர் என் தொதலொ என்று சரியொகப் புரியொவிட்டொலும் ,
ஏததொ

ஒரு

ஈடு ொடு

அவருடன்

பதொடர்கிறததொ என்ைதவொ.

த ொை

ஜன்மத்திலிருந்தத

ஏற் ட்டு

இப்த ொது

இன்று சொயங்கொலமொக ஆ ீஸ் விட்டதும் அவனர அவர் வட்டில்
ீ
த ொய் சந்தித்து
வரலொமொ

என்று

நினைத்ததன்.

என்

னக

பதொனலத சியில் பதொடர்பு பகொண்டு த சச்பசய்தது.

என்னையறியொமல்

அவருடன்

மொனல ஆறு மணிக்கு கொந்தி

ொர்க் என்ற இடத்திற்கு வரச்பசொல்லி பசொல்லிவிட்டொர்.

நொன் அவர் பசொன்ை பூங்கொவிற்கு 5.55 க்தக ஆஜர் ஆகிவிட்தடன். மிகுந்த
சற்று தநரத்திற்பகல்லொம் வ.வ.ஸ்ரீ. அவர்களும் வந்து தசர்ந்து விட்டொர்.
“என்ை சொர், ஆ ீஸ்

தட்டத்துடன்

க்கதம கொதணொம் ?” என்தறன்.

”நொன் இந்தத்தமிழ்நொட்டிலுள்ள ப ரிய ப ரிய கட்சிகளுக்கொக எவ்வளவு

ொடு ட்டு

உனைத்திருக்கிதறன் பதரியுமொ? நம் நிறுவைத்தின் அங்கீ கரிக்கப் ட்ட யூைியன்களில்
எவ்வளவு

முனற

நொன்

திரட்டிக்பகொடுத்திருக்கிதறன்

தனலவரொக

மறந்துட்டொங்கதள எல்லொப்

இருந்து

பதரியுமொ?

யல்களும்?

கட்சிக்கொக

அந்த

இந்த எபலக்ஷனுக்கு முன்ைொதலதய ஆ ீஸிலிருந்து
தொன், இந்த
எம்.எல்.ஏ.

தடனவ

சீட்டுக்கு

எல்லொப் யல்களும்

வரும்

எபலக்ஷைிதலயொவது

டிக்பகட்

என்ைிடதம

நன்றி

த ரம்

ஆதரவு

விஸ்வொசத்னத

ணிஓய்வு ப றுவதும் நல்லது

நமக்கு

தந்துடுவொன்னு

எவ்வளவு

எவைொவது

நினைச்தசன்;

த சறொனுங்கதள!

நொன்

ஒருத்தன்

ஆைொக்க

கத்துக்பகொடுத்த

ொடத்னத என்ைிடதம திருப் றொங்கதள! ” என்று ஏததததொ கொரசொரமொக ஆரம் ித்தொர்,

வ.வ.ஸ்ரீ.

“அடடொ இது தொன் நீ ங்கள் 3 நொளொ ஆ ீஸுக்கு வரொததற்கு கொரணமொ! விட்டுத்தள்ளுங்க,

சொர். இந்தப்

ொைொய்ப்த ொை

விட்தடன் நொன்.

ொலிடிக்தஸ உங்களுக்கு தவண்டொதம சொர்” என்று உசிப் ி
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“விடுதவைொ இத்துடன் இந்தப் யல்கனள! தமிழ்நொடு முழுக்க 234 பதொகுதிக்ளிலும்

நமக்கு

ஆளுங்க

கூப் ிடுறொங்களொன்னு

இருக்கு.

தைிக்கட்சி

ஆரம் ித்து

கூட்டணிக்கொவது

ொர்ப்த ன். அதிலும் ஓரங்கட்டப் ட்டொல், எல்லொ இடங்களிலும்

234 பதொகுதிகளிலும் தைித்தத என் கட்சி த ொட்டியிடும். அப்த ொது தொன் என் கட்சியின்

தைித்தன்னமனயயும்,

லத்னதயும் நிரூ ித்து, அடுத்த எபலக்ஷைிலொவது என்ைொல்

ஆட்சினயப் ிடிக்க முடியும்.
இன்று நள்ளிரவு

த்திரிக்னகயொளர்களுக்கு இது சம் ந்தமொக சிறப்புப் த ட்டி பகொடுக்க

இருப் தொகச் பசொல்லி, அனைப்புகள் அனுப் ியுள்தளன். நொனள வரும் பசய்திகனளப்
ொர், நொன் யொர் என்று உைக்கும் பதரியும்” என்று கர்ஜித்தொர் வ.வ.ஸ்ரீ.

”இந்த முற்த ொக்குக்கூட்டணி,

ிற்த ொக்குக்கூட்டணி என்கிறொர்கதள, சொர், அப் டின்ைொ

என்ை சொர், பகொஞ்சம் எைக்குப்புரியும்
“முற்த ொக்கொவது,

தொைப் ொ.

ிற்த ொக்கொவது

முற்த ொக்குன்ைொ: ’ வொந்தி’,

டியொ பசொல்லுஙதளன்” என்தறன்.
எல்லொதம

ஒதர

பகொள்னளக்கூட்டம்

ிற்த ொக்குன்ைொ: ’த தி’ன்னு நினைச்சுக்தகொ.

வொந்திதயொ த திதயொ எல்லொதம இன்னறய மண்ணொங்கட்டி அரசியலில் , சொக்கனடக்கு
அனுப்

தவண்டியனவ தொன்” என்றொர், வ.வ.ஸ்ரீ., மிகுந்த ஆத்திரத்துடன்.

”நீ ங்கள் ஆரம் ிக்கப் த ொகும் புதுக்கட்சியின் ப யர் என்ை சொர் ?” என்தறன், நொன்.
“மூ.ப ொ.த ொ.மு.க”

அதொவது,
“மூக்குப் ப ொடி த ொடுதவொர்

முன்தைற்றக் கைகம்”
என்றொர்.
”தமிழ்நொட்டில்

ப ரிசொ

எவ்வளவு

த ர்கள்

“இங்கு

நீ ,

தமிழ்நொட்டு

மூக்குப்ப ொடி

த ொடப்த ொகிறொர்கள்!

அவர்களுக்கு என்ை சொர் இப் டி தைிதய ஒரு முன்தைற்றக் கைகம் ?” என்தறன்.
தொன்

பகொள்கிறொய்.

நம்

அரசியனல

வழுவட்னடத்தைமொகப்

புரிந்து

பசன்னை மொகொணமொக இருந்தது யொரொல் எப்த ொது ’தமிழ்நொடு’ என்று

மொற்றப் ட்டது என்ற சரித்திரம் உைக்குத் பதரியுமொ?” என்றொர் ஆத்திரத்துடன் வ.வ.ஸ்ரீ.
“சுதந்திரத்திற்குப்

ின்

ல்லொண்டு ஆட்சி பசய்த கொங்கிரஸ் த ொய் கைக ஆட்சினயக்

பகொண்டு வந்தொதர, நம் த ரறிஞர் அண்ணொ! அவர்களொல் பகொண்டுவரப் ட்டது தொன்
இந்தத்

’தமிழ்நொடு’

சொர்” என்தறன்.

என்ற

“கபரக்ட்டொ பசொன்ை தம் ி.

புதுப்ப யர்,

அப் டின்னு

தகள்விப் ட்டிருக்கிதறன்,

இப்த ொது உள்ளவர்கள் யொருதம அறிஞர் அண்ணொவின்

உண்னமயொை வொரிசு என்று பசொல்லிக்பகொள்ள முடியொது. அறிஞர் அண்ணொ அவர்கள்
எழுச்சியுடன்

மூக்குப்ப ொடி
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நொனும்

அதத

அண்ணன்

உ தயொகித்த

அதத

ப ொடினயப்

த ொடுகிதறன். எைதவ

அண்ணொ அன்று ஆரம் ித்த முன்தைற்றக் கைகத்தின் அசல் வொரிசு , நொன் ஒருவன்
மட்டுதம. இது ஒரு

ொயிண்ட் த ொதும் எைக்கு, ஆட்சினயப் ிடிக்க” என்று மிகவும்

ஆதவசமொைொர், வ.வ.ஸ்ரீ. அவர்கள்.

”தங்கள் கட்சிக்கு தொய்க்குலத்தில் ஆதரவு இருக்கொதத, சொர்?” என்தறன்.
”ஏன் இருக்கொது? மது அருந்தும் ப ண்கள், புனக ிடிக்கும் ப ண்கள், சுருட்டு

ிடிக்கும்

ப ண்கள், பவற்றினல ொக்குப் புனகயினல த ொடும் ப ண்கள் த ொலதவ ப ொடி த ொடும்
ப ண்கள் நினறய த ர்கள் உண்டப் ொ.

ஆைொல் அவர்களுக்தக இருக்க தவண்டிய அச்சம், நொணம், மடம், ப யர்ப்பு என்று

அந்தக்கொலத்தில் பசொல்லுவொர்கதள, அந்த ஒரு பவட்கத்திைொல், இந்தப்ப ொடி த ொடும்
ப ண்கள்

ற்றி பவளியுலகுக்குத் பதரிய நியொயம் இல்னல . ஆைொல் தனலவரொகிய

எைக்குத் பதரிந்தொல் த ொதொதொ! அவர்களின் ஆதரனவ அள்ளிப்ப ற்றிட முடியுதம,
என்ைொல்!” என்றொர்.

”இருந்தொலும் சொர்.......” என்று சற்தற நொன் இழுத்ததன்.
”ப ண்கதள! தொய்க்குலதம! உங்கள் ஜொக்பகட்டில் ஒரு

ொக்பகட் னவயுங்கள். அந்தப்

ொக்பகட்டில் ப ொடினய னவயுங்கள். ஈவ் டீஸிங்கொ, கடத்தலொ, கற் ைிப் ொ கவனலதய
டொதீர்கள். ஜொக்பகட்டில் உள்ள

ொக்பகட்னட அவிழ்த்து தூவுங்கள் ப ொடினய அந்த

வில்லன்களில் கண்கனள தநொக்கி” என்று கூறி மகளிர் அணினய வலுப் டுத்துதவொம்.
மகளிருக்கு ஒரு

ொதுகொப்பு உணர்னவ ஊட்டுதவொம்” என்று வரீ வசைங்கள் த ச

ஆரம் ித்து விட்டொர், வ.வ.ஸ்ரீ.
“தங்கள்

கட்சியின்

பகொள்னக

விளக்குங்கதளன் ” என்தறன்.

என்ை?

ிரச்சொர

யுக்திகள்

என்ை?

”அன்று த ரறிஞர் அண்ணொ அவர்கள் உ தயொகித்த அதத மூக்குப்ப ொடினய நொங்களும்

உ தயொகிக்கிதறொம்.

எைதவ நொங்கள் தொன் அண்ணொ அவர்களின் உண்னமத்தம் ிகள்.
எங்கள்

”மூ.ப ொ.த ொ.மு.க.” தவ

மன்றத்தில் வொதொடுதவொம்.

ஒரிஜிைல்

தொலிக்குத் தங்கம் தவண்டொம் !
தொளிக்க பவங்கொயமும் தவண்டொம் !!
மூக்குக்குப் ப ொடி தவண்டும் !
முன்தைற வைி தவண்டும் !!
என்று முைங்கிடுதவொம்.
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எங்கள் கட்சியின் சின்ைதம “ப ொடி டின் ” தொன்.
தற்சமயம் சத்துணவு என்ற ப யரில் ஏததததொ உணவுகளும், முட்னடகளும் மட்டும்
ள்ளிக் குைந்னதகளுக்கு வைங்கப் ட்டு வருகின்றை. இனவ பகொஞ்சம்

அவர்கனளத்

தூங்கச்பசய்யுதம

தவிர,

வளர்ச்சியனடயதவொ எந்தவிதத்திலும்

யன்

ொடங்கள்
டொது.

மைதில்

தியதவொ,

சியொற்றி

மூனள

எைதவ நொங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தொல் மூனளக்கு எழுச்சி பகொடுக்கவும், குைந்னதகளின்

ஞொ கசக்தினய அதிகரிக்கவும், ஆளுக்கு 5 கிரொம் வதம்
ீ
திைமும் ப ொடி தந்து அனத
எப் டிப்த ொடணும் என்று

கிரொம் வதம்
ீ
தருவதற்கும்
குைந்னதகதள

யிற்சியும் தருதவொம்.
ொடு டுதவொம்.

வருங்கொல

இந்தியொ

ிறகு அனத

என் தொல்

டிப் டியொக திைமும் 10

அவர்களுக்கு

ஆரம் ப் ள்ளிப்

ருவத்திதலதய எழுச்சி ஏற் டுத்த தவண்டும் என் தத எங்கள் ’மூ.ப ொ.த ொ.மு.க’

கட்சியின் அடிப் னடக்பகொள்னககளில் மிக முக்கியமொைபதொன்று.
பகொள்னக

ரப்புச் பசயலொளரொக நியமிக்க ஒரு புகழ்ப ற்ற சூப் ர் சிைிமொ நடினகனய

ததடி வருகிதறன்.
எல்லொ

டுகுஜொலொக ஒருத்தி மட்டும் கினடத்து விட்டொல் த ொதும், மற்ற

ிரச்சனைகளும் ஓவர்.

சூரியன் மனறந்தொலும், சுட்படரிக்கும் அந்த
சூரியனை “னக” தய கொக்க முயன்றொலும்,
இனலகள் உதிர்ந்தொலும்,

ம் ரதம

டுத்தொலும்,

பகொட்டும் முரசில் பகொப் ளதம ஏற் ட்டொலும்,
மொம் ைதம புளித்தொலும், எழுச்சியுடன் நின்று,
அனைத்து இடங்களிலும் பவற்றி ப றப்த ொவது
எங்கள் அறிஞர் அண்ணொ அவர்களின்
உண்னமயொை அரசியல் வொரிசொகிய
எங்களின் “ப ொடி டின்” சின்ைதம எை
எடுத்துனரப்த ொம்”
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என்றொர் த பரழுச்சியுடன் வ.வ.ஸ்ரீ. அவர்கள்.
இருட்டி விட்டதொலும், வ.வ.ஸ்ரீ. அவர்கள் தன்னை மறந்து இவ்வொறு உரக்க வரொதவச
ீ
உனர நிகழ்த்துவதொலும்,

யந்து த ொை மக்கள், அந்தப் பூங்கொனவ விட்டு அவசர

அவசரமொக பவளிதயற, எைக்கும் அவருடன் அங்கு தைிதய இருப் து நல்லதொகப்
டொமல், ஒரு வித அச்சத்னத ஏற் டுத்தியது.

“சொர், நீ ங்கள்

எதற்கும் கவனலப் டொதீர்கள்.

நீ ங்கள் பகொதித்துப்த ொய் இவ்வொறு

உணர்ச்சிவசப் ட்டுப் த சுவனதக்தகட்கும் எைக்கு, நீ ங்கதள அடுத்த முதலனமச்சர்

என் து பதள்ளத்பதளிவொகத் பதரிந்து விட்டது. மீ தி விஷயங்கள் நொனள ஆ ீஸில்
த சிக்பகொள்ளலொம்” என்தறன்.
இனதக்தகட்ட

அவர்

என்னைக்

கட்டித்தழுவிக்

பகொண்டு,

குலுக்கிைொர். அப்த ொது, அவர் முகத்தில், இதுவனர நொன் என்றுதம

னக

ொர்க்கொத ஓர்

த பரழுச்சியுடன் கூடிய குதூகலத்னத, என்ைொல் கொண முடிந்தது.

மீ ண்டும் ஒருமுனற என்னைக்கட்டி அனணத்துத் தழுவிக்பகொண்டு விட்டு , ”இந்த நொன்
ஆரம் ிக்க இருக்கும் புதிய கட்சிக்கு நீ யும் ஆதரவொக இருந்து எைக்கு
பசய்யும் டியொக

இருக்குமப் ொ,

நொன்

அனதப் ற்றி

உைக்கு

ிறகு

ல உதவிகள்

வி ரமொகச்

பசொல்கிதறன்”, என்று பசொல்லி ஒருவைியொகப் புறப் ட்டு பசன்று விட்டொர்.
நல்லதவனளயொக இவர் என்னைக் கட்டிப் ிடித்தனத யொரும் அங்தக
பதரியவில்னல. நொனும் நடுங்கியவொதற வடு
ீ த ொய்ச் தசர்ந்ததன்.

ொர்த்ததொகத்

நொன் வடு
ீ
த ொய்ச்தசர்ந்தும், வ.வ.ஸ்ரீ. அவர்கள் நல்ல டியொக வடு
ீ
த ொய்ச்தசர்ந்தொரொ
என்று எைக்கு ஏற் ட்ட விசொரத்தில், அவருக்கு மீ ண்டும் த ொன் பசய்ததன்.
பநடு தநரமொக ரிங் த ொயும், த ொன் எடுக்கப் டவில்னல.
பசய்தத ொது ஒரு ப ண் குரல் தகட்டது எைக்கு.
ஆஹொ! ’பகொள்னக

ரப்புச் பசயலொளர்’ ஆக

ிறகு மீ ண்டும் த ொன்

தவி ஏற்க அதற்குள் ’குஜொலொை’எந்த

நடினக மொட்டிைொள் என்று நொன் ஆச்சர்யப் ட்தடன்.

ிறகு தொன் பதரிந்தது அது அவரின் மனைவியின் குரல் என்று.

அறிமுகம்

பசய்துபகொண்டுவிட்டு, ”மிஸ்டர்

தவண்டும்” என்தறன்.
வ.வ.ஸ்ரீ.

அவர்கனள

ஏததொபவொரு

ஸ்ரீைிவொசன்

மைதநொய்

பசய்திருப் தொகச் பசொன்ைொர்கள், அவரின் மனைவி.
நொன்

நொன் என்னை

சொருடன்

மருத்துவமனையில்

த ச

அட்மிட்

தறிப்த ொதைன். ”ஏன் என்ைொச்சுங்க தமடம்? 2 மணி தநரங்கள் முன்புகூட

என்ைிடம் நல்லொத்தொதை த சிக்பகொண்டிருந்தொர்!” என்தறன்.

ிறகு வ.வ.ஸ்ரீ யின் மனைவிதய எைக்கு ஆறுதல் பசொன்ைொர்கள்.

என்றும் மைனத னதர்யப் டுத்திக்கவும் பசொன்ைொர்கள்.
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அதொவது இந்த இனடத்ததர்தல், ப ொதுத்ததர்தல்

ற்றிய ஏதொவது பசய்திகள் வந்தொதல

வ.வ.ஸ்ரீ அவர்களுக்கு இதுத ொல ஒரு அட்டொக் வருவதுண்டொம். இதுவனர
வந்துள்ளதொம்.
டிரீட்பமண்ட்

யப் ட ஒன்றும் இல்னலயொம். முற்றிய நினலயில் ஒரு நொலு நொள்

பகொடுத்து

டுக்க

னவத்தொல்

முற்றிய

நினலனய

த ொதுமொம்.

ிறகு

எபலக்ஷன் வனர கவனலப் ட தவண்டியதில்னலயொம்.
இன்று

தொன்

முடிந்ததொம்.

விடுவொரொம்.

அந்த

இன்னும்

நொலு

தயவுபசய்து

ொர்த்துக்பகொள்ளுங்கள்,

நொட்களில்

யொரும்

என்றொள்

இல்லொமல்.

அரசியல்

அந்த

அந்த

அம்மொவொல்

வைக்கம்
ற்றி

அம்மொ,

னைய டி, அடுத்த

த ொல

மட்டும்

எந்தவித

இருந்துள்தளொதம

படன்ஷைொகிப்த ொைது.
”இந்தப் ொைொய்ப்த ொை

என் னத

அரசியல்

இதுத ொல எவ்வளவு த ர்கள்
மூனள

நினைத்துப் ொர்த்த

ததர்தல்கள்

அடிக்கடி

அவரிடம்

ஒரு

எைக்குத்

வந்து

கண்டு

ஆ ீஸுக்கு

இத்தனகய ஒரு அட்டொக் வந்துள்ள ஆசொமியுடன், தைியொக அந்தப்
வனர

லமுனற

ிடிக்க

வந்து

த சொமல்

படன்ஷனுதம

ொர்க்கில், இருட்டும்
தொன்

இப்த ொது

பதொனலப் தைொல் ,

ொதிப்புக்கு ஆளொகின்றைதரொ?; எவ்வளவு த ர்களுக்கு

குைம்புகிறததொ?;

எவ்வளவு

மக்களுக்கு

மூனளச்சலனவ

பசய்யப் டுகின்றததொ?” எை நினைத்து, நொன் மிகவும் தவதனை அனடந்ததன்.

ொவம் அந்த நல்ல மைிதர், வ.வ.ஸ்ரீ., அவர்கள் சீக்கரமொக குணமொகி நல்ல டியொகத்

திரும்

வரதவண்டும்; நல்ல ல பசய்திகள் அவர் வொயொல் பதொடர்ந்து நொன் தகட்க

தவண்டும்,

எை

கடவுளிடம்

நொன்

மைப்பூர்வமொக

தவண்டிக்பகொண்தடன்.

பதொடரும்

[9]

நொன்

பசய்த

அந்தப் ிரொர்த்தனை

வண்
ீ

த ொகவில்னல. அடுத்த

ஒரு

வ.வ.ஸ்ரீ. அவர்கள், வைக்கம்த ொல எழுச்சியுடன் ஆ ீஸுக்கு வந்து விட்டொர்.
அவரிடம் இந்த எபலக்ஷன்

வொரத்தில்

ற்றிய பசய்தியிைொல் சமீ த்தில் அவருக்கு ஏற் ட்டதொக

அவர் மனைவி பசொன்ை அட்டொக்கின் அறிகுறிகள் எதுவும் பதன் டதவ இல்னல.
அந்தளவுக்கு நல்லபதொரு ஷொக் ட்ரீட்பமண்ட், பகொடுத்திருப் ொர்கள் த ொலிருக்கு!.
அந்த

நல்லபதொரு

நனகச்சுனவயொளனர

கொப் ொற்றிய,

மருத்துவருக்கும், கடவுளுக்கும் நன்றி கூறிதைன், நொன்.
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நொங்கள்

எங்கள்

ணிஓய்வு

ப றும்

அலுவலகத்தில்

ப றப்த ொகிறொர்.

நொளும்

வந்து

ஆவலுடன்
விட்டது.

எதிர் ொர்த்த
இன்று

வ.வ.ஸ்ரீ. அவர்களின்

தொன்

அவர்

ணிஓய்வு

அந்தக் கொனலப்ப ொழுதில் வ.வ.ஸ்ரீ. யின் தட ிளின் தமல், இரண்டு டஜன் எவர்சில்வர்
ப ொடி

டப் ொக்கள்,

னவக்கப் ட்டிருந்தை.

புத்தம்

ஒவ்பவொன்றும்

புதியதொக

ஒண்ணனர

ள ளபவன்று,

அங்குல

அடுக்கி

உயரமும், முக்கொல்

அங்குல விட்டமும் பகொண்டதொக, திருகு மூடி த ொட்டதொக இருந்தை. ஒவ்பவொன்றிலும்
ரூ.48.50 என்று வினல த ொடப் ட்டிருந்தை.
அன்று

ணிஓய்வு ப றும் அவனர சந்திக்க நூற்றுக்கணக்கொை ஊைியர்கள்

துனறகளிலிருந்தும்,பதொைிற்சங்கங்களிலிருந்தும்
த ொர்த்தி,

ப ொற்கிைிகள்,

நினைவுப்ப ொருட்கள்

மொனலகள் மனல த ொலக்குவியத் பதொடங்கிை.
ப ொடி த ொடும்

வந்து

என்று

அவருக்குப்

பகொடுத்த டி

ல்தவறு

ப ொன்ைொனட

இருந்தைர்.

ைக்கமுள்ள தன் பநருங்கிய நண் ர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு புதுப்

ப ொடி டின் வதம்
ீ
, தன் நினைவுப் ரிசொக அளித்து வந்தொர் வ.வ.ஸ்ரீ.

அந்த டின்கள்

உள்தள முழுவதுமொக மூக்குப்ப ொடி அனடக்கப் ட்டிருந்தது கண்டு அனைவருக்கும்

மகிழ்ச்சி ஏற் ட்டு, ஆைந்தக்கண்ண ீருடன் வ.வ.ஸ்ரீ. யுடன் னககுலுக்கி, கட்டிப் ிடித்து
த ொட்தடொ எடுத்துக்பகொண்டு மகிழ்ந்தைர்.

ஆ ீஸ் விட்டதும் அவனர வடு
ீ வனர பகொண்டு தசர்க்க நண் ர்கள்
ஏற் ொடு

பசய்திருந்தைர்.ஒரு

ஒன்றன் ின்

இவற்னறபயல்லொம்
ஏற் ட்டது.

மொனலகள்,

அவர்

25

கொர்களுக்கு

ஒன்றொக

வொழ்க்னகயில்
யணம்

முதன்

தமல்

ல கொர்கள்

எைக்கும்

உற்சொகம்

வரினசயொக
நின்றை.

முதலொகப் ொர்த்த

பசய்யப்த ொகும்

லரும்

விதசஷமொை

கொரில்

வைி

வந்து

அவருனடய

ரிசுப் ப ொருட்கள் முதலியவற்றுடன் நொனும் பதொத்திக்பகொண்தடன்.

எங்களின் மிகப்ப ரிய நிறுவைத்தின் ஷிப்ட் முடிந்ததற்கொை சங்கு அப்த ொது ஒலிக்க

ஆரம் ித்தது. கழுத்தில் ஆளுயர மொனலயுடன் வ.வ.ஸ்ரீ. அவர்கள் கொரில் ஏறி அமர்ந்து
விட்டொர்.

கொர்

கதவு

மட்டும்

இன்னும்

மூடப் டவில்னல.

த்தொயிரம்

வொலொ

ட்டொஸுச்சரம் ஒன்று பகொளுத்தப் ட்டது. பவடிகள் பவடித்து ஒருவைியொக ஓய்ந்தை.

வ.வ.ஸ்ரீ அமர்ந்திருந்த கொனரச்சுற்றி ஒதர கூட்டம்.
ததொைர்களும், ததொைிகளுமொக கூடியிருந்தைர்.
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வ.வ.ஸ்ரீ. தன் ப ொடி டின்னை எடுத்து இடதுனக விரல்நுைியில் னவத்து , வலது னக
ஆட்கொட்டிவிரலொல் இரண்டு தட்டுதட்டிவிட்டு,

ிறகு பமதுவொக அனதத் திறந்து, கொரின்

ஒரு ஓர இருக்னகயில் அமர்ந்தவொதற பவளிப் க்கமொக நீ ட்டிைொர் .
ப ொடி த ொட்டுப் ைக்கம் உள்ளவர்கள்,
என்ற

ைக்கம் இல்லொதவர்கள், ஆண்கள், ப ண்கள்

ொகு ொடு ஏதுமின்றி அனைவரும் அதில் தங்கள் விரல்கனள இட்டு , ஆளுக்கு

ஒரு சிட்டினக வதம்
ீ
ப ொடினய எடுத்தைர்.
இதுவனர

கலகலப்ன

நமக்கு

நம்

அலுவலக

வொழ்க்னகயில்

அலுப்புத்தட்டொமல்

ஏற் டுத்தி வந்த வ.வ.ஸ்ரீ. என்ற ப ரியவர் பகொடுத்த

ஒருவித

ிரஸொதமொகதவ

அனத நினைத்து தங்கள் மூக்கிைில் னவத்து, சர்பரன்ற ஒலியுடன், ஒதர தநரத்தில்,
ஒற்றுனமயொகவும் ஒதர இழுப் ொகவும் இழுத்தைர்.

அவர்களின் ஒட்டுபமொத்த தும்மல் சப்தம் விண்னண முட்ட, அதுதவ நல்ல சகுைம்

என்று நினைத்த வ.வ.ஸ்ரீ. கொர் கதனவயும், தன் னகயிலிருந்த ப ொடி டின்னையும்
மூடியவொறு எழுச்சியுடன் புறப் டச் பசொன்ைொர்.

25 கொர்களும் வ.வ.ஸ்ரீ. யின் வடு
ீ
தநொக்கி, பமதுவொக

யணிக்க ஆரம் ித்தை. அந்தக்

கொட்சினயக் கொண மிகவும் அருனமயொகதவ இருந்தது, எைக்கு.

வ.வ.ஸ்ரீ. அவர்கள், அவர் அருகிதலதய அமர்ந்திருந்த என்னை அன்புடன் ஒரு

ொர்னவ

ொர்த்து புன்ைனக புரிந்து விட்டு, ஏததொ ஒரு அன்புப் ரவசத்தொல் என்னை அப் டிதய

கட்டிப் ிடித்துக் பகொண்டொர்.

எைக்கு உடதை அந்தப் பூங்கொ ஞொ கம் வந்து விட்டது .

”பவற்றி, பவற்றி, பவற்றி ........ நொதை

முதலனமச்சர், நீ தய நிதியனமச்சர்.
தகொட்னடனய தநொக்கி நொம் ஆட்சியனமக்கச்
பசன்று பகொண்டிருக்கிதறொம்” என்று
மூ.ப ொ.த ொ.மு.க, தனலவர் வ.வ.ஸ்ரீ. அவர்கள்
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என்ைிடம் பசொல்லுவது த ொன்ற

ிரனம

ஏற் ட்டது எைக்குள்.
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மன்ைிப்பு (சிறப்புச் சிறுகனத) :: ரிஷ ன்
னக தவறி கினள மீ து

ட்டு முறிந்து விட்டது. பதொங்கியனதப்

ொர்க்கச் சகிக்கவில்னல.

னைய நினலனமக்குக் பகொண்டு னவத்தொலும் ஒட்டவில்னல.
அம்மொவிடம் ஓடி வந்து அழுத சின்ை வயசு ஞொ கம்..
நீ தவணும்னுட்டு

ண்ணலில்ல' அம்மொ நிதொைமொய் தகட்டொர்.

இல்லம்மொ..
'சரி.. த ொ.. த சு.. மன்ைிச்சுக்க பசொல்லு'

ட்படன்று தீர்வு பசொல்லி விட்டொர்.

அந்த நிமிடம் எைக்கு அது தவடிக்னகயொய் இருந்தது. பசடியிடமொ, த சுவதொ. ஆைொல்
அம்மொ மீ தொை நம் ிக்னக என்னைப் த ச னவத்தது. பகொஞ்ச நொட்களில் ஒடிந்த இடத்தில்
துளிர்த்திருந்தது. அனதயும் அம்மொவிடம் ஓடி வந்து பசொன்தைன்.
'மறந்துரொதத. எப் வும் ஞொ கம் வச்சுக்தகொ. பசடிக்கு மட்டும் இல்ல. மனுசங்களுக்கும்
தொன்'
இந்த நிமிஷம் லதொனவப்
மரக் கினள.. என்

ொர்க்கும்த ொது.. அவள்

ின்ைல் கொற்றில் ஆடியது.. ஒடிந்த

ொல்யம்..மன்ைிப்பு .. எல்லொவற்னறயும் ஞொ கப் டுத்தியது.

கல்யொணமொகி..ஆதறழு மொசத்தில் இப் டி ஒரு சண்னடயொ.. இத்தனைக்கும் ஒதர ஒரு
வொர்த்னத. 'அறிவில்லியொ' ஒதர அம்பு. யுத்தம் முடிந்து விட்டது. இரு தரப்புக்கும் ததொல்வி.
லதொ எதுவும்

தில் த சொமல் த ொய் விட்டொள்.

ின்ைொதலதய த ொவதொ அல்லது பகத்தொய்

நிற் தொ, தயொசனையில் நின்றது கூடுதல் தப் ொகி விட்டது.
கொ ி ப்ளொஸ்க்கில் இருந்தது.

க்கத்திதலதய கப். இரவு உணவு தமனஜயில் இருந்தது.

லதொ சொப் ிட்டு முடித்திருந்தொள். இன்பைொரு அனறயில் விளக்கு அனணத்து

டுக்னக

த ொட்டுக் பகொண்டு விட்டொள்.
சீண்டிக் பகொண்தட சொப் ிட்டு

ைக்கம் இத்தனை நொட்களொய்.

'ப ொரியல்ல உப்பு த ொடலியொ.. தடஸ்ட்டொதவ இல்ல'
அவள் தட்டிலிருந்து எடுத்து சொப் ிட்டு, 'இல்லிதய. சரியொ இருக்தக' என்று அைகொய்
விைிப் ொள்.
'அப் டியொ. எங்தக பகொடு'
அப்த ொது தொன் என் டிரிக் அவளுக்குப் புரியும். இடது னகயொல் பசல்லமொய் தட்டுவொள்.
சொனலயில் நடக்கும்த ொது அவள் ஓரமொய் வருவது த ொல்

ொர்த்துக் பகொள்தவன். ஃப்ரீயொ

நடக்க விடொமல் என்ை வம்பு என் ொள். எப் டி வண்டி ஓட்டிகிட்டு த ொறொங்க
இடிச்சுட்டொ இது என் தகள்வி.
229

ொர்த்தியொ..

மின்நிலொ ப ொங்கல் மலர் 2021
'ஏன் வச்சு தசொறு த ொட மொட்டிங்களொ'
'

சொம் ொர்,

ரசம்

எல்லொதம

த ொடுதவன்.

ஊட்டிதய

விடுதவன்.

அதுக்கொவ

அடி

ட்டுக்கணுமொ என்ை.. '
எவ்வளவு தநரம் கைித்து வந்தொலும் இரவு உணவுக்குப்
வருவது எங்கள்
ஊைியர்கள்

ின் கொலொர நடந்து த ொய் விட்டு

ைக்கம். க்வொர்ட்டர்ஸில் குடி இருப் தொல் எங்கள் பதொைிற்சொனல

மட்டுதம

அவ்வப்த ொது

த ொதவொம்.

ப ொதுவொய்

அவ்வளவு

ட்ரொ ிக்

இருக்கொது.

இரு புறமும் மரங்கள் அடர்ந்த சொனல. ஒளிரும் மின் விளக்குகள். தற்பசயலொய்
கண்ணில்

டும் பதரிந்தவர்களின் புன்சிரிப்பு. ஒரு ததவனத கூட வரும் மிதப் ில் என்

நனடயிலும் ஒரு துள்ளல்.
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அனத லதொ கவைித்திருக்க மொட்டொள் என்தற நினைத்திருந்ததன்.
இன்பைொரு நண் ன் தன் மனைவியுடன் வட்டுக்கு
ீ
வந்தத ொது பசொல்லிதய விட்டொன்.
'உங்க ப ருனம தொன் அவனுக்கு. புகழ்ந்து கிட்தட இருப் ொன்'
அவன் மனைவியும் கிண்டல் பசய்தொள்.
'அப் டியொச்சும் கத்துக்குங்க'
அவர்கள் த ொைதும் பசொன்தைன்.
' ொர்த்தியொ. உன் தமல் எவ்தளொ

ிரியம்னு'

'அதொன் பதரியுதம'
' வொக்கிங் த ொகும்த ொதத துள்ளிகிட்டு நடப் ீங்கதள'
தங்கள் ப்ரியமொைவனைக் கவைத்திதலதய னவத்திருப் தில் வொழ்க்னகயில் ப ண்கள்
பகொஞ்சம் கூடுதல் மொர்க் வொங்கி விடுகிறொர்கள்.
அவள் இருந்த அனறயின் கதனவக் பகொஞ்சமொகத் திற்ந்து
ஒருக்களித்துப்

ொர்த்ததன்.

டுத்திருந்தொள். உறங்கிவிட்டொளொ என்ை?

அபதப் டி இப் டி சண்னட த ொட்ட ின் தூக்கம் வரும்?
நொன் கதவு திறப் னதக் கண்டு ிடித்துவிட்டொள் த ொல. என் அனசவுகள் அத்தனையும்
அத்துப் டி அவளுக்கு. தூங்குவதுத ொலப்
வைக்கமொகத்

தூங்கும்த ொது

ொசொங்கு பசய்கிறொள்.

அவனளப்

ொர்ப் து

எைக்குப்

ிடிக்கும்.

விைிகள்

மூடியிருந்தொலும் முகம் மலர்ந்திருக்கும்.
இப்த ொது வொர்த்னதகளொல் அடி ட்டு வொடியிருந்தது.
இரவு விளக்கில் ஒளிரும் முகத்தில் அனமதிக்கு நடுவில் தலசொை தகொ மும் பகொஞ்சம்
வருத்தமும்.
அதிகொனல ஐந்துமணிக்தக எழுந்துவிடுவது என்

ைக்கம்.

அம்மொ உறங்கவிடமொட்டொள். விடிகொலம் ற தூங்கறவனுக்கு ஒரு நொளும் விடியொது
என்று பசொல்லி எழுப் ிவிட்டுவிடுவொள்.
லதொ ஆறு மணிவொக்கில்தொன் எழுந்திருப் ொள். குட் மொர்ைிங் கண் விைிக்கும்த ொதத
பநற்றியில்

திக்கும் முதல் முத்தத்தில் முகம் சிவக்கும்.

கொனலலதய ஆரம் ிக்கொதீங்க. இவ்தளொ சீக்ரம் எழுந்து என்ை
உன்னைப்

ொத்துட்டிருந்ததன்.
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ம்ம்க்கும்.. தூங்கறனத என்ை

ொர்னவ தவண்டிருக்கு..

ததவனதகளுக்பகல்லொம் பூமில நிக்க முடியொதொம். எல்லொம் நீ தூங்கும்த ொது வந்து உன்
முகத்தில் உக்கொந்துக்கறது. அனதத்தொன்
உங்களுக்கு

இதத

தவனல..

ொக்கதறன்.

திமிறிக்பகொண்டு

பவட்கத்தில்

சிரித்துக்பகொண்தட

எழுந்துத ொவொள்.
ஒரு டிகொஷன் த ொட்டு பவச்சிருந்தொ இந்தநரம் கொஃ ி சட்னு ஆகியிருக்கும்ல.
ஒரு நொள் பசொன்ைொள்.
அதுக்பகன்ை த ொட்டொப் த ொச்சு..
மறுநொள்

டிகொஷன்

த ொடுகிதறன்

த ர்வைி

என்று

எடுக்னகயில்

சும்மொ

பசொன்தைன்.

கிடுக்கி

வழுக்கி

நீ ங்க

ஒன்னும்

தமனடயில் பவந்நீ ர் பகொட்டிவிட்டது.
சத்தம்

தகட்டு

எழுந்து

ண்ணதவண்டொம்.

வந்தவள்

நொதை

நொன்

டிகொஷன்

த ொட்டுக்கதறன்.

என்று

னகனயப்

ிடித்துக்பகொண்டொள்.
பவந்நீ ர் னகயில்

டவில்னல என்றொலும் சற்று தநரம் அவளது னகச்சூட்டில் மைம்

லயிக்க, முகத்னதப்

ொர்த்துவிட்டு,

அட.. சும்மொ த ொங்க. தவனலயிருக்கு. னகனய உதறிவிட்டுச் சிரித்தொள்.
ஆதறழு மொதங்களொக தசர்ந்தத சொப் ிட்டுப்

ைகிவிட்டது. தைியொக எடுத்துப் த ொட்டு

சொப் ிட என்ைதவொத ொல் இருந்தது.
ஹொட்த க்னகத் திறந்து
எைக்குப்

ொர்த்ததன். கமகமபவன்று பநய் மணக்க புலவ்.

ிடிக்கும் என்று

ொர்த்து

ொர்த்துச் பசய்திருக்கிறொள்.

ஆனசயொகச் தசர்ந்து சொப் ிடக் பகொடுத்துனவக்கவில்னல.
திைமும் இரவு தசர்ந்து சொப் ிட உட்கொருதவொதம தவிர, அவள் தட்டில் த ருக்கு பகொஞ்சம்
த ொட்டுக்பகொண்டு பகொறித்துக்பகொண்டிருப் ொள்.
சொப் ிடு வள்

த ொல்

ொவலொ

ண்ணிக்பகொண்டு

நொன்

சொப் ிடுவனதப்

ொர்த்துக்பகொண்டிருப் ொள்.
நொன்தொன் படஸ்டிங் எலியொ.. இன்ைிக்கு நீ சொப்டப்றம்தொன் சொப் ிடப்த ொதறன். ஒரு நொள்
வம்பு பசய்ததன்.
அபதல்லொம் இல்ல. நொம சனமச்சனத மத்தவங்க ரசிச்சு சொப்ட்டொ அது ஒரு சந்ததொஷம்.
அனதப்

ொக்கதறன். அவ்தளொதொன்.

ஒரு கரண்டி எடுத்து தட்டில் த ொட்டுக்பகொண்டு விட்தடன்.
புலவ்வில் பநய்னயவிட லதொவின் மணம் அதிகமொக வசிற்று.
ீ
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ம்ஹூம்.. மைசில்னல.
பதொண்னட அறுத்தது. உள்தள இறங்கவில்னல.
இரண்டொவது வொய்க்கு நன்றொகப் புனரதயறிவிட்டது.
தண்ண ீர் னவத்துக்பகொள்ளவில்னல.
கொரம் மூக்கில் ஏறி கண்களில் கண்ண ீர் வர தண்ண ீனரத் ததடி னகனய நீ ட்ட குருமொ
கிண்ணத்தின் தமல் னவத்திருந்த கரண்டி கீ தை விழுந்தது.
தனலமீ து

பமதுவொகத்

தட்டிக்பகொண்தட

எதிதர

நீ ட்டப் ட்ட

தண்ண ீர்

டம்ளனரப்

ொர்த்ததும் உள்தள உனடந்துத ொயிற்று.
நீ னரக் குடிக்கும்த ொது, ‘நியொ கம் பவச்சுக்தகொ. மன்ைிப்பு பசடிகளுக்கு மட்டும் இல்னல.
மனுஷங்களுக்கும் தொன்’

அம்மொ குரல் கொதில் ஒலித்தது.

திரும் ிப் த ொக எத்தைித்தவனளச் சட்படன்று

ொய்ந்து

ிடித்ததன்.

மன்ைிச்சுக்தகொ கண்ணம்மொ.. வொர்த்னத வரவில்னல.
கள்ளிக்கு என் முகம் புரியுதம.
வைக்கமொகத் திமிறிக்பகொண்டு விடுங்க என்று வரும் குரல் இப்த ொது அவளிடமிருந்து
வரவில்னல.
= = = = =
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கொதலும் கொமமும் - சிறுகனத :: தரவதி நரசிம்ஹன்
''எங்கள் ப்ளொக்'' வியொைன்

திவில் கொதலும் கொமமும்

ற்றிய அரட்னட சுவொரஸ்யம்.

எப்ப ொழுதுதம முடிவு ப றொத ப ொருள்.
என்தறொ தகட்ட கனத. உண்னமயில் நடந்த சம் வம். ஏததொ பஜயகொந்தன் கனத த ொல்
மைதில் நினைவு வந்தது.
கனதக்குள் த ொகலொம்.
***
திருமணமொகி மூன்று வருடங்களில் இரண்டு குைந்னதகள் ப ற்ற அலுப் ில் கமலொ.
எப்ப ொழுதும் துறு துறுபவன்றிருக்கும்
அலுப்த

அவள் கணவன் ஸ்ரீைிவொசன். வொழ்க்னகயில்

பசொல்லொத உற்சொகத்துடன் வனளய வரு வன்.

ப ற்தறொர்

ொர்த்து முடித்த திருமணம்.

கமலொனவ அவளது

தினைந்து வயதிதலதய

ொர்த்து மைதில் முடித ொட்டுக் பகொண்ட

த ொது ஸ்ரீைிவொசனுக்கு வயது 20.
இருவர் வட்டுக்கும்
ீ
இனடயில் மரியொனத சமம் என்றொலும்
தவறு ொடு.

அந்தஸ்தில் நினறய

ஆசொரத்திலும் தொன். எப் டிதயொ சம்மதிக்க னவத்து திருமணம்

பசய்து

பகொண்டு விட்டொன் ஸ்ரீைிவொசன்.
ப ரிய

குடும் த்திலிருந்து

ிரிந்து

இருவரும்

ப ங்களூருவில்

தைிக்குடித்தைம்

ஆரம் ித்தைர்.
கமலொவுக்கு ஐம் து வயது ஆகும் த ொது ப ண்கள், மகன்

எல்தலொரும் திருமணம்

முடித்து வட்னட
ீ
விட்டுக் கிளம் ியதும், ஸ்ரீைிவொசனுக்குப்
ொல்யம் திரும் ியது த ொலப்

புத்துணர்ச்சியுடன்

தன்னுடன் இனைவனதப்

ொர்த்து

கமலொவுக்கு சந்ததொஷம் சலிப்பு இரண்டும் இருந்தை,
விட்டுக் பகொடுக்க முடியொமல் ஈடு பகொடுத்தொள். அவளுக்கும் 50 வயது அதற்கு உண்டொை
ஹொர்தமொன் மொற்றங்களில் சங்கடங்கனளத் ததொற்றுவித்துக் பகொண்டிருந்தது,.
இது த ொல ஒரு இரவில் மிக உற்சொகமொை மை நினலயில் ,மனைவி தமல் இருந்த ஆழ்
நம் ிக்னகயில் தன் இளவயதில் நடந்ததொக ஒரு நிகழ்ச்சினய விவரிக்க ஆரம் ித்தொன்.
கணவைின்

பசொல்வளத்தில்

கமலொவுக்கு

அ ரிமிதமொை

கொதல்.

ஆைொல்

அவன்

பசொன்ை பசய்தி ரசிக்கும் டியொக இல்னல அவளுக்கு.
''உைக்கு நம்

ண்னணயில் தவனல

ொர்த்த பசங்கமலம் நினைவிருக்கிறதொ?" என்று

தகட்டொன்.
''ஆமொம் ,இப் வும் கூட அங்தக இருக்கிறொதள''
“

என்ை அைகொ இருப் ொ இல்ல? ''

கணவனை ஆைப்

ொர்த்தொள் கமலொ. அவளது

ொர்னவனயக் கண்டதும் ஸ்ரீைிவொசனுக்கு மைதில் உற்சொகம்.
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இவனள எப் டியொவது ப ொறொனம பகொள்ள னவக்க தவண்டும் என்று கனத பசொல்வது
த ொல,

நீ முதல் ன யன்

ிறக்க

ிறந்தகம் த ொை த ொது

அவள் எைக்கு நல்ல

வினளயொட்டு ப ொம்னமயொகக் கினடத்தொள்'' என்ற டி அவனள ஏறிட்டொன்.
அவன் எதிர் ொர்த்த டி அங்தக அருவருப்பும்,அசூனயயும் ஒன்று தசரக் கிளம் ிை.
அவன் நினைத்துப்

ொர்க்கொத பவறுப்பும் அங்தக வந்தது. ''இது நிஜமொ?"

அவன் பவறிப் னதப்

ொர்த்துத் தைக்குள்

முடிவு பசய்த கமலொ,

''த ொதும்'' என்று

நினைக்கிதறன் என்ற டி அடுத்த அனறக்குச் பசன்று விட்டொள்.
சட்படன்று சுதொகரித்துக் பகொண்ட ஸ்ரீைிவொசன் வினரந்து அடுத்த அனறக் கதனவத் தட்ட,
''கொனலயில்

ொர்க்கலொம்'' என்ற ஒதர

தில்.

கலவரம் சூழ்ந்தது கணவைிடம். ';என் நொக்கில் இன்று சைி புகுந்தததொ! தவறு ஏதொவது
பசொல்லி நல்ல ப ொழுதொகக் கைித்திருக்கலொதம'' என்று விடிவதற்கொகக் கொத்திருந்தொன்.
அடுத்த நொள் ஃப்ளொஸ்கில் கொ ி இருந்தது.
''தகொவிலுக்குப் த ொகிதறன்" என்று எழுதிய கொகிதம் தமனஜ தமல்.
இனடயில் மகள், மகன் பதொனலத சி விசொரிப்புகள்.
''அம்மொ குரல் சரியில்னலதய''
“உடம்பு தநரொகத்தொதை இருக்கிறொள்?”
தன் அந்தரங்கத்னத எங்தகயுதம பசொல்ல முடியொமல் புழுங்கத்தொன் முடிந்தது அவைொல்.
கமலொவிடம் தொன் பசொன்ைது கற் னை என்று விவரிக்க முயற்சித்தும்
முடியவில்னல. அவள் விலகியது விலகியதுதொன்.
அந்த வட்டின்
ீ
கலகலப்பு த ரன் த த்திகள் வரும்த ொது மட்டும்.
பவளிப் ொர்னவக்கு, சமூகத்தில் நடுவயது கம் ீர தம் திகள் த ொன்ற ததொற்றத்னதக்
பகொடுக்க முடிந்தொலும் மைதில் பகொண்ட தநொய் கமலொனவ உருக்க அவனளக் கண்டு
ஸ்ரீைிவொசன் பநொந்தொர்.
90 களில் எங்கள் வட்டுக்கு
ீ
வந்த த ொது எடுத்த

டத்தில் இருவரும் அருனமயொக தசர்ந்து

உட்கொர்ந்திருந்தது இப்த ொது கைவொகத் ததொன்றுகிறது.
சிங்கம் மனறந்த த ொது இருவரும் தைித் தைிதய பதொனலத சிைொர்கள்.
அவனைவிட நொன் ப ரியவன் என்று ஸ்ரீைிவொசன் கலங்கிைொர்.
கமலொ ''அவனர மொதிரி தநர்னமயொை கணவனைப்

ொர்க்க முடியொது" என்று அழுத டி

பசொன்ைொள்.
மூன்று வருடங்களுக்கு முன் நொனும் மகனும்

ப ங்களூரு பசன்ற த ொது நடமொடும்

ப ொம்னமகளொக இருவரும் இருந்தைர்.
வருடங்கள் தொண்டிய ஒரு மிதமொை கொதல் மட்டுதம அங்கு கொண முடிந்தது. வயது
முதிர்ந்ததொல் மைமும் கைிந்திருக்கலொம்.
236

மின்நிலொ ப ொங்கல் மலர் 2021
சிங்கம் பசொல்லி இருக்கொவிட்டொல் எைக்கும் பதரிந்திருக்கொது.
வண்
ீ
த ச்சு வொழ்க்னகனயக் பகடுத்தது.
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வரம்னம
ீ
ஆச்சி - சிறுகனத :: கீ தொ பரங்கன்
“நல்லொர்க்கணும், நல்லொருப்த …”
குரல்

பமதுவொக

வருகிறது. னககள்

அனசகிறது....இடுங்கிய

கண்கள்.

தூக்கி

வொழ்த்துகின்றை. தனல

ொர்னவயில்

பவறுனம. கருத்த

பமதுவொக

மனை

வொைின்

கொர்தமகப் ப ொதியொய் உருவம். நகர்ந்து கனலகிறது
கிரொமத்துச் சத்தங்கள் எதுவும் இல்னல. சட்படன்று விைித்ததன். வியர்த்தது. மூனளயில்
தசமித்திருப் னத

தொறுமொறொய்

ஓட்டி

மைதிற்கு. அந்தக் குரல் மைனதப்

வினளயொடுவதத

தவனலயொகிவிட்டது

இந்த

ிரொண்டியது. ஆச்சி?

தூக்கம் சரியொகக் கனலயவில்னல. கைவிைொல் ஏததததொ எண்ணங்கள். அப் ொவின்
ப ற்தறொனர

கனடசியொக

ஒன்றனர

வருடங்களுக்கு

முன்

அவர்கள்

கிரொமத்தில்

ொர்த்தது. அவர்கள் இப்த ொது வொைில் எங்தகனும் சஞ்சரித்துக் பகொண்டிருப் ொர்கள்.
அம்மொவின்
அளவிற்கு

ப ற்தறொர்

கூடதவ

இவர்கதளொடு

இருந்தொலும்

பநருக்கம்

ஏதைொ

அப் ொவின்

இல்னல. கைவில்

வந்தது

ப ற்தறொர்கள்

அந்தக்

கிரொமத்து

வரம்னம
ீ
ஆச்சிதயதொன்.
“வரு”
ீ
என்று அனைக்கும் சத்தம் பமலிதொகக் தகட்டது.

தில் பசொல்வதொக நினைத்து

வொயனசத்தொலும் குரல் வரவில்னல.
அம்மொவுக்கும்

அவள்

ிடிக்கவில்னல.

ப ற்தறொருக்கும்

அவர்களுக்கு

நொன்

ஏதைொ
தஸொனு.

வரு-வ
ீ
ரலக்ஷ்மி
ீ
அப் ொவின்

என்ற

இப்ப யர்

கிரொமத்து

இயல்பு

பவளிப் டும் த ொபதல்லொம் வட்டில்
ீ
சலசலப்பு ஏற் டுவதுண்டு. அம்மொ அப் ொவிற்கு
உறவு என் தொல் நடந்த திருமணம். அம்மொவிற்குக் கிரொமதம
அப் ொ

ிடிப் தில்னல. ஏதைொ?

ிடிவொதமொய் னவத்த ப யர். ஏன் இப்ப யர் என்று அப் ொவிடம் தகட்டும் னகனய

விரித்து ததொள் குலுக்கனலத் தவிர தவறு எதுவும் வந்ததில்னல.
சில கைவுகள் மைனதக் குைப்பும். விடியற்கொனல கைவுகள்
நினைத்துப்

ொர்க்கத்

திரொணி

இல்னல. இக்கைவு

லிக்கக்

லிக்குமொதம. ஓ தநொ!
கூடொது. தனலனயச்

சிலுப் ிக் பகொண்தடன்.
யொதரொ ஃத ொைில் த சும் குரல் பமலிதொகக் தகட்டது. ப ருநகரத்தில் அனடத்த ஜன்ைல்
அனறக்குள்

விடியற்கொனல

எழுப்பும்

குரல்களுக்குச்

சொத்தியமில்னலதொன்.

அந்தக்கிரொமத்திலிருந்து வந்த இந்த ஒரு வொர கொலத்தில் மைதில் ஏததொ ஒன்னற
இைப் னதப் த ொன்ற உணர்வு. கைவிைொல் வந்த எண்ணங்களிலிருந்து விடு ட்டு என்
கொனலக் கடனமகனள முடித்துக் பகொண்டு ஹொலுக்கு வந்ததன்.
“குட்மொர்ைிங்க் வரு!
ீ
கங்கிரொட்ஸ்! உன் ப்ரொபஜக்ட் “ஒன் ஆஃப் த தசொல்ஸ் ஆஃப்
இண்டியொ–வில்தலஜ்” பசலக்டட். நீ எடுக்கனலைதும் என்னைக் கூப் ிட்டுப் த சிைொர்
என் ஃப்பரன்ட் உங்க ப்ரின்சி. உைக்கு நல்ல எதிர்கொலமொம்”
ஹுயுமொைிட்டிஸ்-கிரொமப்புற

ஆய்வுகளும்

தமம் ொடும்.

தமல் டிப்பு

அக்கிரொமத்திற்கு நல்லது நடக்கும் என்ற மகிழ்ச்சி. வொழ்வின் மற்பறொரு

ப்ரொபஜக்ட்.
க்கத்னதயும்,

நொன் அடுத்து எதிர்கொலத்தில் என்ை பசய்ய தவண்டும் என் னதயும் அறிய உதவிய
அனு வங்கள் தந்த கிரொமம்.
அக்கைவிற்கும் இச்பசய்திக்கும் பதொடர் ிருக்குதமொ? சிக்மண்ட் என்ை பசொல்கிறொர்?
ொர்க்க தவண்டும். மைதில் ஆைப்

திந்து த ொை அந்த முகம். எத்தனை விஷய ஞொைம்!

வொசிப்பும், கைவுகளும், பசயல்களும்!
“என்ை வரு
ீ என்ைதவொ உைக்குள்தளதய த சிட்டிருக்க.” அப் ொ உற்று தநொக்கிைொர். என்
கண்ணில் எனததயொ எதிர் ொர்த்துத் ததடுவது பதரிந்தது.
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“ஓ!

ப் ொ. உைக்குத்தொன்

இந்தக் கிரொமம்

க்பரடிட்ஸ்

ஃபுல்லும்” அப் ொதொன், இந்த

க்கொவொ ப ொருந்தும். த ொய்ப்

ப்ரொபஜக்ட்டுக்கு

ொதரன் என்று னக கொட்டியவர். ஏன்

அந்தக் கிரொமம் என்று நொன் தகட்கவில்னல. அனு வம் கற்றுத் தர்ரனத விடச் சிறந்தது
தவறு எதுவும் கினடயொது என் தொகத்தொன் இருக்கும் அவர்
என் ஃத வரிட்

தில். அப் ொவின் நண் ர்

ிரகொஷ் அங்கிளும், சுதொ ஆன்டியும் அங்குதொன் சமீ த்தில் பசட்டில்

ஆகி இருக்கிறொர்கள்.
கிரொமத்னதப்

ற்றி கினடத்தவனர ததடித் பதரிந்து பகொண்டு பசன்தறன். மனையில்

நனைந்திருந்த பூமியில் சில் கொற்றுடன், கனர புரண்டு ஓடும் வொய்க்கொல், வயல்கள்
இனடயினடதய வடுகள்.
ீ

கடந்து ஊருக்குள் நுனைந்த த ொது வலது
ிளவுகளில்

தவப் மரமும்,

அரசமரமும்

க்கம் உள்ள விவசொயப் ண்னண மதில்
த ொட்டி

த ொட்டுக்

பகொண்டிருந்தை.

ப ரும் ொன்னம வடுகளில்
ீ
டிஷ் ஆன்படைொ! கிரொமம் வளர்கிறது!
வலது க்கம் திரும் ியதும் ஊரின் புரொதொைப் புகழ்வொய்ந்த தகொயில் எதிரில் ப ரிய
பதப் க்குளம். எைது ஸ்விம்மிங்க் பூல் நீ ச்சனல

ரீட்சித்துப்

ொர்க்க தீர்மொைித்துக்

பகொண்தடன். ஊதர அைகொக இருந்தது. நகரத்திற்கும் இந்தச் சிறிய கிரொமத்திற்கும்தொன்
எத்தனை வித்தியொசங்கள்!
“ஹதலொ! வரு!
ீ
பவல்கம் பவல்கம்! ஏம்மொ! உன் ட்ரொவல் ப்ளொன் பசொல்லிருந்தொ நொன்
வந்து கூட்டி வந்திருப் ன்ல. மனை னடம் தவற” தகொயிலில் இருந்து பவளி வந்த
ிரகொஷ் அங்கிளின் அன் ொை சண்னட.
“குட் மொர்ைிங்க் அங்கிள். நடந்து வந்தொதொன் நினறய
எஞ்சொய் வொக்கிங்க்.”

ொர்க்க, பதரிஞ்சுக்க முடியும். ஐ

ரஸ் ர நலம் விசொரிப்புகள்.

“மொமொ மொமின்தை கூப் ிதடன். ஆண்டி அங்கிள் தவண்டொம். ஆண்டி.... தமிழ்ல தவற
அர்த்தம். அப்புறம் பசொல்தறன்”
வட்டு
ீ

வொசலில்

சுதொ

மொமி

கீ னர

வொங்கிக்

பகொண்டிருந்தொர். மறக்கொமல்

மொமி

என்தறன். “வொவ் அைகொை ரங்தகொலி.” என்று வடக்கத்தி வைக்கப் டி மொமினயக் கட்டிக்
பகொண்தடன்.
“மும்ன ப் ப ண்தண! இது தமிழ்நொடு. ரங்தகொலி இல்ல. தகொலம்.” என்று தகலி பசய்து
பகொண்தட வட்டிற்குள்
ீ
அனைத்துச் பசன்றொர்.
தனலகள்

எட்டிப்

ொர்த்தை.

நொன்

ஹொய்

க்கத்துத் திண்னணகளிலிருந்து சில
என்று

முறுவலித்ததும்

எல்லொ

தனலகளும் உள்தள இழுத்துக் பகொண்டை.
“உங்க மகளொம்மொ? சொயல் அப் டிதய உங்கனளப் த ொலதய” சுதொமொமி சிரித்துவிட்டொர்.
அப்ப ண்மணி விைித்தொர்.
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“மகள்தொன் ஜி!.... ஆைொலும் அவங்கனளப் த ொலதவ இருக்தகன்னு கனத எல்லொம்
விடக் கூடொது”
“பயன் மைசுக்குப்

ட்டனதச் பசொல்லுததன். அது என்ை ஜி”

“ஜி? மரியொனதக்கொக. உங்க த ர் என்ை?”
“குமரி. ஆத்தொ ஆத்தொன்னு கூப்ட்டு குமரி ஆத்தொன்னு ஆயிருச்சு.” என்றொர் சுதொ மொமி.
லவ்லி தநம் என்தறன்.
“எைக்கு வயசு 54 ஆவுது” என்றொர் அந்தக் குமரி! நொன் குமரி மொமி என்தறன். என்னை
ஆச்சரியமொகப்

ொர்த்தொர். குமரினயப்

பசய்துக்க. பகொல்னலப் க்கம் த ொய்

ற்றி புகழ்ச்சொன்று வொசித்த மொமி, “வரு
ீ ரிஃப்பரஷ்
ொரு. உைக்கு பரொம் ப்

ஓ னம கொட்! இது கிணறொ ப ரிய பதொட்டியொ?

ிடிக்கும்” என்றொர்.

க்கத்து வட்டிற்கும்
ீ
இந்த வட்டிற்கும்
ீ

ப ொதுவொக சுவற்றின் இனடயில் இருந்த கிணற்றில் குவனளயொல் எடுக்கும் அளவிற்கு
நீ ர் தளும் ிக் பகொண்டிருந்தது.
இரு வட்டிற்கும்
ீ
ப ொதுவொகக் பகொல்னலப்புறம். அைகொை ததொட்டம் வியந்து

ொர்த்ததன்.

மொமரத்தில் கூடு இருக்க அதிலிருந்து இரு குஞ்சுகளின் கழுத்தும் சிவந்த அலகுகளும்
பதரிந்தது.
வட்டிற்குள்
ீ
ஓடிச் பசன்று தகமரொனவ எடுத்துக் பகொண்டு வந்து புனகப் டம் எடுக்கக்
தகொணம்

ொர்த்த

ப ொது ததொளில் யொதரொ னக னவத்தது

த ொல்.... துணுக்குற்றுத்

திரும் ிதைன்.
கருத்த

ததகத்தில்

பவள்னள

உச்சியில்

ரவிக்னக.

பவள்னளயொகத்

பவள்னள

முடிக்

பகொண்னட. பவள்னளச்

விபூதிப்

ட்னட

எல்லொம்

பநற்றி

பதரிந்தது

த ொல்

கலந்து

கூடொது

என்று

னசனக

அதீதமொகதவ

இருந்தது. புன்முறுவல்....கண்களின்

ொர்னவயில் மைமும் பவள்னளயொக.. கம் ீ ரத் ததொற்றம்.....குஞ்சுகனளப்
பசய்தொர். ஏன்

என்று

நொனும்

தசனல.

தீர்க்கமொை
டம்

னசனகயிதலதய

ிடிக்கக்
தகட்டுக்

பகொண்டிருந்த த ொது…
“அட! ஆச்சி! பநல்லு புழுக்கற தவனல முடிஞ்சுச்சொ? ஆச்சி இது வரு.
ீ
எங்க ஃப்பரன்ட்
மக. மும்ன யிலிருந்து

வந்திருக்கொ. ப்ரொபஜக்ட்

விஷயமொ. ஆச்சி, குமரி

இங்கிதய

சொப் ிட்டுக்கும். உங்களுக்கும் புட்டும் கடனலக்கறியும் பகொடுத்துவிடுதறன். அல்லது
இப் டிதய எடுத்துட்டுப் த ொறீங்களொ?” தகட்டுக் பகொண்தட சுதொ மொமி வந்தொள். ஆச்சி
புன்சிரிப்ப ொன்னற

உதிர்த்துக்

பகொண்தட

என்ற

‘பகொடுத்துவிடு’

னசனகயுடன்

தனலனய ஆட்டிக் பகொண்தட பசன்றொர்.
“வரம்னம
ீ
ஆச்சி. கம்மியொத்தொன் த சுவொங்க. கொனலல த ச மொட்டொங்க. இப் டிக் குஞ்சு,
நொய்க்குட்டி, குைந்னதகனள

ஃத ொட்தடொ

எடுத்தொ

ஆயுசு

கம்மியொகிடும்னு

எடுக்க

விடமொட்டொங்க….”
“ஸ்ட்தரஞ்ச் தலடி!” என்று ததொன்றிைொலும் மரியொனத எழுந்தது.

ின்ைர் ஆச்சியிடம்

தகட்டுக் தகொள்ளலொம்.
“அருவியொ, குளமொ, ஆறொ, வொய்க்கொலொ, கிணறொ,
“ஊங்கூர்ல
க்கத்துல

தண்ணி

நினறய

அருவி

இருக்குன்னு

இருக்குன்னு

கூகுள்

ொத்ரூமொ? எங்க குளிக்கிற?”
பரொம் த்தொன்

பசொல்லிச்சு.

ப ருனம!” சிரித்ததன்.
இன்ைிக்கு

ொத்ரூம்ல,

நொனளலருந்து ஒவ்பவொண்ணொ.”
ப ரும் ொலும்
சுனவயொக

வட

இந்திய

இருந்தது.

உணவுகதள

அப் ொவின்

சொப் ிட்ட

கிரொமத்திற்குப்

எைக்கு
த ொை

இப் டித்தொன் வித விதமொக ருசியொகச் பசய்து தருவொர்.
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ஆச்சினயப்

ற்றிக் தகட்தடன். “ ொவம் ஆச்சி. அந்தக் கொலத்து எஸ் எஸ் எல் சி. யொக்கும்.

நினறய வொசிப் ொங்க. வட்டுக்குப்
ீ
த ொய்

ொரு. உைக்கு நினறய ஆச்சரியம் இருக்கும்.”

“சரி அவங்களும் குமரி மொமியும் மட்டும்தொைொ?”
பதரிஞ்சுக்கிட்டது

“நொங்க

ஒவ்பவொண்ணும்
உண்டொைப்
ொர்க்க

இதுதொன்

4, 5 நொள்

எஸ்

எஸ்

ிறந்துச்சு. 7 வதொ

ஹஸ் ன்ட் த ொய்ட்டொர். ப ொறக்கப் த ொற குைந்னதய கண்ணொல கூடப்

தன்

பசொல்லிக்

சி....கல்யொணம். ப ொறந்த

ல த ொய்டுச்சு இல்தலைொ இறந்து

மொட்தடன். ரொசியில்னல. அதுவொச்சும்

இல்லொத

எல்

அக்கொனவ

குைந்னத

ொர்க்கொமக்

என்ை

பகொண்டு

வரக்கூடொதுன்னும்,

பகொண்டு

த ொகச்

குைந்னதன்றதக்

த ொகச்

தகவலும்

உயிதரொடு

இருக்கணும்னு

பசொல்லி

ிரசவத்துக்கு

கூடப்

முன்ைதம

ொக்கொம, பதொட்டுக்

பசொல்லிட்டொங்களொம். அக்கொனவ
தவண்டொம்ன்னும்

குைந்னத
கூடப்

குைந்னததயொட

தவண்டிக்கிட்டொங்களொம்.

அந்த

அளவுக்கு விரக்தி. குைந்னத தமல அன்பு.
இத்தனைக்கும் ஆச்சி அவங்க இருந்த ஊர்ல

லருக்கும்

ிரசவம்

ொர்த்தவங்களொம்.

அப் டித்தொன் இவங்கனளப் த ொல ஒரு ப ொண்ணு, ஹஸ் ண்ட் இல்னல.
ொர்த்தப்

குைந்னத

ிறந்ததும் அந்தப் ப ொண்ணு த ொய்டுச்சு.

ிரசவம்

ொவம் குைந்னதன்னு

அனத எடுத்துட்டு இந்த ஊர்ல அவங்க ஹஸ் ண்டுக்கொை நிலமும், ததொட்டத்ததொடு
இந்தச் சின்ை வடும்
ீ
இருக்க அப் டி இங்க வந்து பசட்டில் ஆகி இததொ 80 வயசு கடந்தும்
சுறு சுறுப் ொ உனைச்சிட்டுருக்கொங்க. அந்தக் குைந்னததொன் குமரி.
அதுக்குப்

டிப்புல ஆர்வமும் இல்னல. கல்யொணம்

விட்டுப் த ொகமொட்தடன்னு இருக்குது. ஆச்சிய
த ொறப்

டிக்க னவச்சொங்க.

ண்ணிக்க மொட்தடன் அம்னமய

த்தி மீ தி நீ உன் ப்ரொபஜக்ட் விஷயமொ

பதரிஞ்சுக்குவ.” என்று சுதொமொமி பசொல்லி முடிக்க எைக்குப்

ிரமிப் ொக

இருந்தது.
“ஸ்ட்தரஞ்ச் தலடி என்ை விதமொை பசண்டிபமன்ட்ஸ்? அப்

அவங்க ப த்த குைந்னத

என்ைொச்சுன்னு யொர் மூலம் கூட பதரியொமப் த ொச்சொ?”
“அப் டித்தொன்

தகள்விப் ட்டது. இவங்கதொன்

இங்க

வந்துட்டொங்கல்ல. சில

மை

உணர்வுகள் பவளி உலகுக்கு ஸ்டுப் ிட்டொதொன் பதரியும் வரு.
ீ எைக்கும் அப் டித்தொதை
ிறந்து

ிறந்து

த ொச்சு

அப்புறம்

த ொதும்னு.....அவங்கனள

என்ைொல

நல்லொதவ

புரிஞ்சுக்க முடியுது” மொமியின் கண்ணில் கண்ண ீதரொ?
“ஓ மொமி பவரி பவரி ஸொரி..ப்ள ீஸ். இங்க

ொருங்க நொன் உங்க ப ொண்ணுதொதை

அப்புறம் என்ை? ப்ள ீஸ்” என்று மொமியின் னககனளப்
“இட்ஸ்

ஓதக

வரு.
ீ
நீ

இந்தத்

ிடித்துக் பகொண்தடன்.

தனலமுனற. உைக்கு

இபதல்லொம்

ததொணும்தொன். தயவுபசய்து அவங்ககிட்ட குைந்னத விஷயம்,

ஸ்டுப் ிட்

னைய விஷயம்

னு
த்தி

த சிடொத. ஓதகவொ?”
“கண்டிப் ொ மொட்தடன் மொமி”. மொமினய அனணத்துக் பகொன்தடன்.
ப்ரொபஜக்ட்

தவனலனயத்

விஷயங்கள்

பதரிந்தது.

பதொடங்கிய

த ொது

கிரொமத்துத்

ஆச்சினயப்

ததனவகளுக்கொக

ொவம்.

ற்றி

ல

அரசுக்குக்

வியப் ொை
கடிதங்கள்

றக்குமொம். ஊரில் நிதி திரட்டி, இனளஞர்கனள உனைக்க னவத்துத் தன் நிதியிலும்
கிரொமத்தின் சில ததனவகனளப் பூர்த்தி பசய்வது, குைந்னதகளின்
என்று

டிப்புக்கு உதவுவது

ல.

“வரு
ீ
இதுல முக்கொல்வொசி புக்ஸ் ஆச்சி பகொடுத்தது. அதத த ொல கவர்ன்பமன்ட்
ஸ்கூல்

னலப்ரரிலயும்.” என்று

ிரகொஷ்

மொமொ,

ள்ளினயயும், கிரொமத்துப்

ப ொது

நூலகத்னதயும் கொட்டிைொர். நூலகத்தில் புத்தகங்களின் நடுவில் சத்தமில்லொமல் ஒரு
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கொதல் அரங்தகறிக் பகொண்டிருந்தது. மொமொ என்னைப்
ொர்த்ததன் என்ற அர்த்தத்தில் புன்ைனகயொல்

ொர்த்துச் சிரித்திட நொனும்

திலளித்ததன்.

“ஆச்சிக்குத் பதரியுமொ இபதல்லொம்?”
“ஆச்சி ப ொதுவொ யொர் விஷயத்துலயும் தனலயிட மொட்டொங்க. வம்ன
விடமொட்டொங்க.

அவங்களுக்கு

தமட்டர்

தநதர

வந்தொ

பநருங்கதவ

மட்டும்தொன்

தஹண்டில்

ண்ணுவொங்க. அப் வும் த ச்சு தரஷனையும் விடக் குனறவு.”
கிரொமத்து வடு
ீ என்ற ப ொது வட்டில்
ீ
ப ண்கள் குழு குழுவொக அப் ளம், வற்றல் சில
உணவு

வனககள்

என்று

பசய்து

பகொண்டிருந்தைர்.

ப ொடிகள்

இடிக்கப் ட்டுக்

பகொண்டிருந்தை. கூடதவ ஊர்க்க்கனதகளும் இடிக்கப் ட்டை.
“ஆச்சினயக்

கண்டொ

எல்லொம்

கப்சிப்

ஆகிவிடும். கிரொமம்

பகொஞ்சம்

உருப் டியொ

இருக்குைொ ஆச்சிதொன் கொரணம்” என்று மொமொ பசொன்ைொர்.
மொமொ அவர்களிடம் என்னைப்
“எங்களுக்பகல்லொம்

ற்றி பசொல்லி அறிமுகப் டுத்திைொர்.

டிப் ில்னல. விவசொயம் சின்ை துண்டு நிலத்துல.

ிள்னளங்க

டிக்க பகொள்ள, இப் டி பசஞ்சு வித்து வருமொைத்துக்கொக ஆச்சிதொன் ஏற் ொடு பசஞ்சு
தந்தொங்க. நொங்க தயொரிக்கறது

ல கனடகளுக்கும் த ொகுது. ஓரளவு வருமொைமும்

ொக்க முடியுது”
“அப்புறம் நம்மூர்லயும், பவளிநொட்டுல விக்கறதுக்கும் அது என்ைதவொ கம்ப்யூட்டர்
வைியொ விக்கலொமொதம அதுக்கும் ஏற் ொடு நடக்குது...”
“அட

ரவொயில்னலதய” என்றதும்

“முன்ை எல்லொம் ஆச்சிக்கு

யங்கர தகொ ம் வந்துரும் நொங்க கடன் வொங்கறத

ொர்த்து.

அப்புறம் நொங்க என்ை பசய்யணும்னு பசொல்லி, எங்க வருமொைத்துல பகொஞ்சத்த
தசமிப்பு பசய்யணும்னு கண்டிப்பு. ஆச்சி அதுக்கும் வைி பசஞ்சுருக்கு.“
“எங்க ப ொடி, ஊறுகொய் எல்லொம் நல்லொருக்கும். நீ ஊருக்குப் த ொறப்

கட்டித் தொதரொம்.

எடுத்துட்டுப் த ொ உங்க வட்டுக்கு.”
ீ
“கண்டிப் ொ. இங்கருந்தத வொங்கிட்டுப் த ொதறன்....”
தகொயிலில் விைொ என்றொல் ஆண்கள் சுத்தம் பசய்ய, ப ண்கள், ப ண் குைந்னதகள்
எல்தலொரும் தகொலம் த ொட்டு, தகொயில் தவனலகள் பசய்வொர்களொம். ஊர் கூடித் ததர்
இழுப் து த ொன்று! என்னை மிகவும் வியப்புக்குள்ளொக்கியது. ஆச்சி

ிரமிக்க னவத்தொர்.

மைதில் உயர்ந்தொர்.
அரசுப்

ள்ளி

இருந்தது

னவத்தியசொனல, அரசு

ஆைொல்

குைந்னதகள்

டவுன்

ள்ளிகளில்.

ஆயுர்தவத

ள்ளிக்கூடம், ப ொது நூலகம், த ொக்குவரத்து இன்னும் தமம் ட

தவண்டும். குறித்துக் பகொண்தடன். ஆச்சி அதற்கும் முயற்சி எடுப் தொகத் பதரிந்தது.
“என்ை லஞ்ச் பமனு” என்ற டிதய நொனும் மொமொவும் வட்டிற்குள்
ீ
பசன்ற த ொது சுதொ
மொமி எங்களுக்கொகக் கொத்துக் பகொண்டிருந்தொர்.
“இன்ைிக்கு எைக்குச் சனமயல் தவனல இல்னல. இங்க ஒரு

ிள்னளக்குச் சடங்கு.

சொப் ொடு வட்டுக்கு
ீ
வந்துருச்சு”
என் விஷயபமல்லொம் வட்டில்
ீ
யொருக்குதம பதரியொதத. அப்புறம் பமதுவொக ஒரு நொள்
அம்மொ அப் ொவிடம் பசொன்ைதும், அப் ொ தன் அம்மொவிடம் பசொல்ல,
“இப் டியொ

ொட்டி என்ைிடம்

ிள்னள பசய்வ? சடங்கு னவச்சிருக்கலொம்” எைவும் நொன்

சண்னட த ொட்டது நினைவுக்கு வந்தது. முதன் முதலில் சடங்கு
பதரிந்தது.
“எங்க ஊரு எப் டி இருக்கு?”
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ொட்டியுடன்

ற்றி அப்த ொதுதொன்.

மின்நிலொ ப ொங்கல் மலர் 2021
“ஐ ஆம் சர்ப்னரஸ்ட்! ஆைொ இன்னும் பகொஞ்சம் படவலப் ஆைொ மொபடல் கிரொமம்
ஆகிடலொம். இன்னும்

நினறய

ஆரொயணும், கல்ச்சர், ஹிஸ்டரி, ஆர்ட், எக்கொைமி

னு.....மொமி சொப் ொடு சூப் ரொ இருக்குல்ல?”
ஊர்ச்

“இந்த

சொப் ொடு

பகொஞ்சம்

தகரளத்து

பகொண்டொடறது எல்லொம் ஆச்சிக்குப்

ஸ்னடல்ல

நல்லொருக்கும். சடங்கு

ிடிக்கொது. பவளிதய பதரியும் டியொை விைொ,

பசலவு அவசியமில்லொதது அதவிட அந்தப்

ிள்னளய நல்லொ

டிக்க னவச்சு உனைக்கக்

கத்துக் பகொடுத்தொ நல்லொருக்கும்”ன்னுதொன் பசொல்லுவொங்க.
ஆச்சியின் மீ தொை என் மரியொனதக்கு ப்ளஸ் 1 த ொட்தடன்.
கூட்டொன்

“இந்தொ

பகொஞ்சம்

அவங்கனளப் த ொய்

னவச்சுக்க......ஹொன்...ஆச்சியும்

உைக்கு

உதவுவொங்க.

ொரு”

இந்த வட்டிலிருந்து
ீ
கொல் மொற்றி னவத்தொல் ஆச்சியின் வடு!
ீ திண்னணயில் தூண்கள்,
நனடயில் தடுப்பு

எல்லொம் கனலநயம்

மிக்க மர தவனலப் ொடுகள். வடு
ீ
மிகவும்

சொதொரணமொக இருந்தது. நனடயில் நின்று
ொர்த்ததும்

ொர்த்தொல் வடு
ீ
முழுவதும் புத்தகங்கள்.

ிரமித்து நின்தறன். என் சப்பஜக்ட். நொன் நிற் னதப்

ொர்த்து ஆச்சி வந்தொர்.

“ஆச்சி சொப்டீங்களொ? பரஸ்ட் எடுக்கற னடதமொ? அப்புறம் வரட்டொ?”
“வொ

ிள்னள. சொப்டொச்சு. நீ சடங்கு சொப் ொடு சொப்டியொ. அம்னம மதியத்துல கிடக்கொது.

ப ொஸ்தகம்

டிக்கும்” என்றொர் குமரி மொமி.

ொய் விரித்து உட்கொரச் பசொன்ைொர். ஆச்சி,

குமரி மொமினயயும் அருகில் அமரச் பசய்து உனைப் ொளி என்று

ொரொட்டிைொர். ஆச்சி

அந்த வயதிலும் சம்மணம் த ொட்டு

ொட்டியின் மடியில்

ொயில் அமர்ந்தொர். மொமி

டுத்தொர்!
“என்ை ப்ரொபஜக்ட்?” ஆச்சியின் முதல் வொர்த்னதகள். எைது ஃன ல் தநொட்ஸ் எல்லொம்
வொங்கிப்

ொர்த்தொர்.

ஆச்சரியப் ட்டொர்.

“வொட்

எ

தகொயின்சிபடன்ஸ்”!

ஆச்சி

வொசிப் தற்குக் கண்ணொடி த ொடவில்னல!
புத்தக

அலமொரினயப்

தசர்ந்த தநொ ல்

ொர்த்து

புத்தகங்கனளக்

கொட்டிக்

பகொண்தட, பகன்யொனவச்

ரிசு ப ற்ற வொங்கரி மொத்தொயின் பரப்பளைிஷிங்க் தநச்சர், அவர்

பதொடங்கிய மொற்றத்திற்கொை ப ண்கள் எனும் அனமப்பு முதல் வந்தைொ ஷிவொவின்
விமன் இன் தநச்சர் வனர சிலொகித்தொர். எக்கலொஜிக்கல் பஜர்ைி, மொதவ் கொட்கில், கிரொம
முன்தைற்றம், கொந்தி

கிரொமம்

என்று

ஆச்சினயப்

ொர்த்துக் பகொண்டிருந்ததன்.

ஆச்சியிடம்

ப ொது

ல

த சிைொர். நொன்

விஷயங்கள், சப்பஜக்ட், ஊனரப்

த ச்சிைந்து

ற்றிய

அப் டிதய

விஷயங்கள், அவர்

எண்ணங்கள், கைவுகள் என்று பகொட்டிக் கிடந்தை. தநரம் த ொைதத பதரியவில்னல.
மொனலயொைது.
“வொசல் ப ருக்கணுமொ ஆச்சி?”
“தூத்துக்க. ஆைொ அந்த மூனலல இருக்கற எறும்பு புத்னதக் கனலச்சுரொத.” டக்பகன்று
ஃத ொட்தடொ நிகழ்வு நினைவுக்கு வந்தது. வொளி, துனடப் ம் எடுத்த த ொது மரத்தடுப் ில்
தமிைில் கவினத ஒன்று ஒட்டப் ட்டிருந்தனதப்
பகொடுத்திருக்கிறொர்

என்றொலும், வொசித்துப்

வொசித்ததன்.
“மரத்தின் மரணமும் குருவியின் ஓலமும்”
இனரததடித் திரும் ிய குருவி ஒன்று
தொன்
தநற்றுக் குடியிருந்த
ஒற்னற மரத்னதத் ததடி
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ொர்த்ததன். தமிழ், அப் ொ பசொல்லிக்

ைக்கமில்னல

என் தொல்

பமதுவொக
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சுற்றி வருகிறது

ரிதொ மொய்

அரசியல் கொரணங்களுக்கொக
பவட்டுப் ட்ட மரம்
தவதரொடு வழ்ந்து
ீ
கிடக்கிறது மண்ணில்..
உற்றுக் தகட்டொல்
கூடு பநொறுங்கி
குஞ்சுகள் இைந்த
குருவியின் அழுனகதயொடு
மரத்தின் மரண வொக்கு மூலமும்
தகட்கலொம்..
(---எங்கள் ப்ளொக் ஸ்ரீரொம்)

ஆச்சியின்

உண்ர்வுகள்

நன்றொகப்

ொர்த்திருக்கிதறதை! இதத

புரிந்தது. அப் ொவின்

கவிஞர்

எழுதிய

தவபறொரு

ரூமிலும்

இந்தக்

கட்டிங்க்

கவினதயும்! ஏததொ

ப ொறி

தட்டியது.
சுதொ மொமி வந்தொர். ஆச்சி என்னை ஆரத் தழுவி உச்சி முகர்ந்து, “என் வொழ்நொள்ல
இத்தை வருஷம் இருந்த என் விருப் ங்கனள, என் வைினய ஃ ொதலொ

ண்ண வரு
ீ

வந்துட்டொ” என்றொர்.
ஆச்சியின் னககனளப்

ிடித்துக் பகொண்தடன். ஒளிர்ந்த அவர் கண்கனளப்

ொர்த்ததன்.

“ஆச்சி, உங்க கைவும் எண்ணங்களும் இந்தக் கிரொமத்ததொட நிக்கப் த ொறதில்னல.

ல

கிரொமங்களுக்கும் பகொண்டு த ொதவன். தீர்மொைிச்சுட்தடன்.”
சுதொ மொமி

ிரகொஷ் மொமொவிடம் பசொல்லி பசொல்லி மொய்ந்து த ொைொர். வரம்னம
ீ

ஆச்சியின் மொற்றத்னதப்
மூன்று

மொதங்கள்

ற்றிதய த சிக் பகொண்டிருந்தொர்.

ஆச்சியிடம்

த சியதிலிருந்தும்

இனடயினடதய பசொன்ை சில விஷயங்களிலிருந்தும் சில
முகம், சில தமைரிஸம்ஸ்,

தன்னை

அறியொமதலதய

ல தகொணங்களில் அவர்

ல பசய்னககள் எைக்குச் சில சந்ததகங்கனள எழுப் ி

விஷயங்கனளப் புரியனவத்தது. என்றொலும் சுதொ மொமியின் வொர்ைிங்க் நினைவுக்கு
வந்ததொல்

ஆச்சியிடம்

நொன்

எனதயும்

தகட்கவில்னல. ஊதர

பசொல்லியது

ஆச்சி

மொறியிருக்கிறொர். மகிழ்வொக இருக்கிறொர் என்று...
ஆறு, குளம், அருவி, கிணறு, வொய்க்கொல் குளியல், ததொட்டம், என் ப்ரொபஜக்ட் ஆய்வு
என்று மூன்று மொதங்கள் ஓடியதத பதரியொமல் நொன் புறப் டும் நொள் வந்தது. வினட
பகொடுக்க

ஆச்சிக்கு

மைமில்னல.

பதருவில்
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இறங்கியதும்

“நல்லொருக்கணும்
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நல்லொருப்த ” என்று பசொல்லிய டிதய னககனளத் தூக்கி வொழ்த்திய அந்தக் குரல்.
கண்ணில் நீ ர். அதுதொன் கைவில் வந்தததொ?
“உைக்கு விண்ணின் தமகப் ப ொதிக்குள் த ொக இன்னும் கொல அவகொசம் நினறய
இருக்கு னம டியர்! வொங்கரி மொத்தொய், வந்தைொ ஷிவொ, இயற்னகயுடன் ப ண்கள்
இன்னும் த ச தவண்டும். இன்னும்
பசல்லணும். நீ

ல கிரொமங்களுக்கு உன் கைவுகனள எடுத்துச்

எைக்கு தவணும். வருகிதறன். பவயிட் கீ ஜிதய.” என் மை ஓட்டம்

தனடயொைது. பமொன ல் ரிங்க்.
“வரு,
ீ
வொழ்த்துகள்! உன்

ிரகொஷ் மொமொ.

பமதசஜ்

ொர்த்ததொம். நீ

ஆகிட்டொங்க. ஊதர பசொல்லுது. முடிஞ்சொ அப் ப்
முந்னதய

ற்றி

இரவுதொன்

அப் ொ

டூரிலிருந்து

த ொைப்புறம்

ஆச்சி

னைய டி

வந்து த ொமொ”

வந்திருந்ததொல்

த ச

முடியவில்னல.

அப் ொவிடம் த ச தவண்டும்.
“ ப் ொ ஒரு சொய் குடிக்கலொமொ?” சொய் த ொட்டு அப் ொவின் ரூமில் அமர்ந்ததொம்.
“உன் ட்ரிப் எப் டி இருந்துச்சு வரு?
ீ
பரொம்

வர்ஃபுல் த ொல!”

“கண்டிப் ொ. பவரி க்தரட் வுமன் ஐ பமட்! நீ எைக்கு ஏன் வரலக்ஷ்மின்னு
ீ
த ர் னவச்ச,
ஏன் என்னை அந்தக் கிரொமத்துக்கு அனுப் ிைன்ற எல்லொம் புரிஞ்சுச்சு. ஆம் ஐ னரட்?”
அப் ொ டக்பகன்று தநருக்கு தநர்

ொர்த்தொர். மைம் எனததயொ பசொல்லத் துடித்தது அவர்

கண்ணில் பதரிந்தது. அப் ொவிடம் அவர் “ ின்” பசய்து னவத்திருந்த கவினதனயக்
கொட்டி, இது உன் மைசுன்னு இப்

புரியுது!

எப் டி
என் து எளிதொை தகள்வி.
ஏன்
என் தற்குதொன்

தில் பதரிவதில்னல.

பதரிந்தொலும்
பசொல்ல முடிவதில்னல.
விதிப் டி நடக்கும்
விதித்தவன் கடவுளொ?
விதிதய கடவுளொ?
-(-----எங்கள் ப்ளொக் ஸ்ரீரொம்)
“ஏம் ொ இப் வும் மைசுக்குள்ள னவச்சுப் புழுங்குற?

ி ஓப் ன் டு மி. உைக்கு உண்னம

பதரிஞ்ச நொள்லருந்து இத்தனை வருஷமொ உன் மைனச வொட்டிட்டுருந்த விஷயம்,
ொர்க்கத் துடிச்சும்

ொர்க்க முடியொம.… 55 வருஷமொ முகதம

ொர்க்கொத உன் அம்மொனவ

ஐ மீ ன் உன்னைப் ப த்த அம்மொனவ, என் ஆதர்சமொகிப் த ொை க்தரட்
ொர்க்க....”

த ச

முடியொமல்

என்

பதொண்னட

அனடத்தது.

ொட்டினயப்

ஆசுவொசப் டுத்திக்

பகொண்தடன்.
“எங்கூட நீ யும் வதர. அவங்க

க்கத்துலதொன் இருப்த ொம் மைசொல க்தளொஸ்...ஆைொ

அந்நியமொ இருக்கொப்ல....ஆைொ கொலம் கைியும் ொ.”
அப் ொ என் னககனளப்
“கவனலப் டொதப் ொ.

ிடித்துக் பகொண்டொர். அவர் பசொல்ல வருவது புரிந்தது.
நொன்

என்

அப் ொன்னுதொன்

ிள்னளன்னு பசொல்லமொட்தடன் “
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கண்ணொரப் பூப்பூத்து… - கவினத :: துனர பசல்வரொஜூ
கண்ணொரப் பூப் பூத்து
கொணொமக் கொய்த் திருக்கும்
கடனலக் கொட்டுக் குள்தள
கருங் குயில்

ொட்டு அந்தப்

ொட்டு சத்தம் தகட்டதுதம
மயங்குது மைசு..
மயங்குற மைசுக்குள்தள
சிமிைப் த ொல பநனைப்பு அந்த
சிமிழுக்குள்ள பசந்தூரமொ
தசர்ந்திருக்கணும் ப ொைப்பு..
ப ொைப்பு ப ொன்ைளக்கும் ஐயன்
னகயில் இருக்கு அந்தப் ப ொறுப்பு..
மரக்கொனலத் தனலக்கு வச்சி
மண்ண ளக்கும் சொமி உறங்க
திருமுகம் முைிக்கச் பசொல்லி
னவக்க தவணும் பூனச அந்தப்
பூனச யில புது மஞ்சத்
தொலி தகக்க ஆனச...
மைசுக்குள் மைசு னவச்சி
மதி மயங்கி தவிக்க னவச்சொன்..
வச்ச கனத அறியொம
வொடி நிக்குது மைசு - மைசு
டும்

ொட்னட பதரிஞ்சு கிட்டு

ஒடுங்கிக் கிடக்கு பகொலுசு..
வொைம் ொடிக் கூட்டுக்குள்தள
வட்டமிடும் கொத்து த ொல
வொர்த்னதக்குள்தள மைசு தொன்
வரப்பு பநடுக உசிரு தொன்..
வந்து நின்னு தசதி பசொன்ைொ
சிலுசிலுக்கும் பகொலுசு தொன்
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பகொலுசுக்குள் மணியப் த ொல
குறுகுறுக்கும் சுரும்பு த ொல
கொதவரி நதியப் த ொல
சல சலக்குது த ச்சு அனத
கொதொரக் தகட்டுக் தகட்டு
கல கலக்குது மூச்சு..
மண்ணுக்குள்ள கடனல வச்சொன்
மைசுக்குள்தள கடனல வச்சொன்
கடலுல துரும் ொகக் கண்ணு
பரண்டும் கலங்க வச்சொன்
வச்சவனும் மைசுக் குள்தள மொமன்
த னர எழுதி வச்சொன்..
எழுதி னவச்ச எழுத்த எண்ணி
ஏத்தி வச்ச விளக்கு நல்லொ
விடிய தவணும் கிைக்கு
ஏத்தி வச்ச விளக்கு அது
பநஞ்சுக்குள்ள வசும்
ீ
உம் த னர மட்டும் த சும்..
தகொலத்துல பூனவ வச்சி
பகொடி விளக்னக ஏத்தி வச்சி
கும் ிட்டு நிக்கிறப்த ொ
சொமி வரும் சொமி - அது
கூனறதயொட மொனல தரும்
கூட ஒரு தசதி தரும்..
னத மொசம்

ந்தலிட்டு தனல

வொனை இனலயும் இட்டு
புத்துருக்கு பநய் வொசம்
புது விருந்து ஊர் த சும்..
ஊர் முழுக்க உறங்குைதும்
உசிரு மட்டும் கனத த சும்..
அடமனைத் தொ(ழ்)வொரமொ
சிலு சிலுக்குது மைசு - மைசு
சின்ைச் சின்ை சந்தத்ததொட
டிச்சிருக்கும்
சந்ததொச

ொட்டு அந்த

ொட்டு தகட்டு

சிரிச்சிருக்கும் பகொலுசு...
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நீ ர்க் தகொலங்கள் - கவினத - - ரொமலக்ஷ்மி
கவினதகளிலும் உண்டு
சொமர்த்தியசொலிகள்.
புருவங்கனள உயர்த்த னவக்கும்
உருவகங்கதளொடு
நுணுக்கமொை விவரங்கதளொடு
நளிைமொை வொர்த்னதகதளொடு
சுவொரஸ்யமொை வரிகளில்
அங்கும் இங்கும் வழுக்கிய டி
எனதயுதம பசொல்லொமல்
ஆைொல் பசொன்ைனதனய
மீ ண்டும் மீ ண்டும் பசொல்லிய டி.
பதொடக்கத்திற்கும்
முடிவிற்கும் நடுதவ
நதிபவள்ளத்தின் தவகத்ததொடு

ப ருக்பகடுத்துப்

யணித்து

பவற்றிக் களிப் ில்
இறக்னக விரிக்கும்
சொமர்த்தியசொலிக் கவினதகள்
ஆன்மொனவத் பதொடத் தவறி
வழ்கின்றை
ீ
அதத வினரவில்
பவற்று ஜொலங்கனளச் சூழும்
பவறுனமயின்

ொரத்தொல்.

உணர்வதில்னல ஒருத ொதும்
அனவ தம் ததொல்விகனள.
நீ ர்க்தகொலங்கதளயொைொலும்
னகவிடுவதில்னல
பமொைியன்னை
எப்த ொதும்
எக்கவினதகனளயும்.
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ரொமலக்ஷ்மி :
எழுத்தொளர்,

கவிஞர்,

ஒளிப் டக்

கனலஞர். ப ங்களூரில்

இலக்கியத்தில் முதுகனல மற்றும் ஆய்வு நினறஞர்

வசிக்கிறொர்.

ஆங்கில

ட்டங்கள் ப ற்றவர். பசொந்த ஊர்

பநல்னல. 90_களில் எழுதத் பதொடங்கி 2008_லிருந்து தைது வனலப்பூ மற்றும் இனணய
இதழ்கள், சிற்றிதழ்கள்,
கவினத,

த்திரினககளில்

பமொைிப யர்ப்பு,

தளங்களில்
ழுக்கொத

இயங்கி
உலகம்’

கட்டுனர,

பதொடர்ந்து

நூல்

வருகிறொர். 2014_ஆம்
கவினதத்

எழுதி

விமர்சைம்,
ஆண்டு

வருகிறொர்.

ஒளிப் டம்

பவளியொை

பதொகுப்பு, ‘மு.ஜீவொைந்தம்’

சிறுகனத,

த ொன்ற

இவரது

இலக்கியப்

ல

‘இனலகள்
ரினசயும்,

‘தமிழ்நொடு கனல இலக்கியப் ப ருமன்றம்-நியூ பசஞ்சரி புத்தக நினலய' விருனதயும்
ப ற்றுள்ளது. ‘அனட மனை’ சிறுகனதத் பதொகுப்பு ‘திருப்பூர் அரிமொ சக்தி’ விருனதப்
ப ற்றுள்ளது.

இவர்

எடுக்கிற

ஒளிப் டங்களும்

த்திரினககளில்

வருகின்றை. அட்னட முகப்புகனளயும் அலங்கரித்திருக்கின்றை.
வனலப்பூ: ‘முத்துச்சரம்’ https://tamilamudam.blogspot.com/
ஒளிப் டப்

க்கம்: http://www.flickr.com/photos/ramalakshmi_rajan/

மின்ைஞ்சல் முகவரி: ramalakshmi_rajan@yahoo.co.in
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"என் இதயப் ப ண்தண" A J SURYAPRAKASH
*******
ப ண்தண,
உன்னை நிலபவன்றுனரத்தொல்

எட்டொ உயரத்திற்கு பசன்று விடுவொதயொ - என்பறொரு தயக்கம்
உன்னை மலபரன்றுனரத்தொல், சில நொட்களில்
வொடி உதிர்ந்து விடுவொதயொ என்று

யம்!

உன்னை என் இதயமொக நினைத்து மகிழ்ந்திருப்த ன்!
ஏபைைில்,
எந்நினலயிலும், விைித்திருப் ினும், உறங்கிடினும், என்னை தளரொமல்
இயக்கிக் பகொண்டிருப் வள் நீதய என் தொல்.
*****
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ஊர்மினளயின் உறக்கம் - சிறுகனத :: ஐயப் ன் கிருஷ்ணன்
நன்றி : ரொமலக்ஷ்மி ரொஜன்
[முன் குறிப்பு :
இந்தக்

கனத

நொட்டுப்புற

ஊர்மினளயின்

உறக்கம்

ொடனலத் தழுவி எழுதப்

(

ஊர்மிளொ

ல

நொட்டுப்புற

ொடல்கள்,

கனதகளில்

இரொமனைக் குறித்து

இதுவும்

ஒன்று.

விலக்கித் தள்ளிவிட முடியொத ஒன்று. ப ரும் ொலும் இரொமொயணம்
நொட்டுப்புறப்

ொடல்களில்

பதலுங்கு

ின் முரணொக த சுதல், இரொமனை

ின்பு அந்த இரொமனைதய யொபரன்று தகட் து எை.

வைங்கப் டும்

என்னும்

ட்டது. ஊர்மினளயின் தூக்கத்தொல் உண்டொகும்

தடுமொற்றம் ஆங்கொங்தக பதரியும். முன்னுக்குப்
புகழ்தல்

நித்ரொ)

ஆைொல்
பதலுங்கு

ப ண்களுக்தக முன்னுரினம தரப் ட்டிருக்கும். ப ண்களின்

கண்ண ீர், துயரம், ஏக்கம் எை பசொல்லப் ட்டிருக்கும்.
ப ண்களொல் வொய்பமொைியொக உண்டொக்கிப்

உலகம் முழுனதயும் ஆளும் இரொமைின் சன .
இரொமன் அமர்ந்திருக்கிறொன். இரொமைின்
க்கத்தில் தம் ியர் மூவரும்

அனவ ப ரும் ொலொைனவ

ொடப் ட்டு வருவதொல் இருக்கக்கூடும். ]

பவண் பகொற்றக் குனடயின் கீ ழ்

ட்டொ ிதஷகம் முடிந்து அமர்ந்த இரொமைின்

இட்ட ணி முடிக்க கொத்திருக்கிறொர்கள்.

கொைங்கள் முைங்க, வொதைொர் பூ மொரிப் ப ொைிய அரம்ன யின்
எனதயும் பசவிக்பகொடொமல் இரொம் இரொம் என்று இரொமைின்

தும்புரு

நடைம் நடக்க..
ொதத்னத பதொட்டு

வணங்கிக் பகொண்டிருப் து சொட்சொத் அனுமைன்றி தவறு யொர் ?
மகிழ்வுடன் இருந்த மக்கள் கூட்டத்னத சீனத
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ின் இரொம

நொரத
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இலக்குவர்கனள தநொக்கிைொள்.
தொமனரயொகதவ இருந்தது.

இரொமைின் முகம்

இரொமைின்

வைனமப் த ொலதவ அன்றலர்ந்த

க்கத்தில் அமர்ந்திருந்த சீனத

இரொமைிடம்

இருந்து தன் னகனய விடுவித்துக் பகொண்டு பமல்ல எழுந்தொள். அவள் கண்களில்
சற்தற நீ ர்

தகொர்த்திருந்தது.

" என் நொயக, உங்களிடம் எைக்பகொரு

தகொரிக்னக உண்டு. ஐயதை "

இரொமன் மைம் துணுக்குற்றது. சீனதயின் கண்கள் எப்த ொது தவண்டுமொைொலும்
தொனரத் தொனரயொக பகொட்டக் கூடும் என் தத இரொமனுக்கு மிகுந்த துயரம்
பகொடுத்தது.
" இபதன்ை தகள்வி சீனத.
விைொவில்

னதரியமொகச் பசொல் என்ை தவண்டும். இந்த

முடிசூட்டு

ஏதும் குனறயொ ? என் அன் ிைிற்குரிய ஜைக மொமன்ைருக்கு ஏதும்

மரியொனதக் குனறதவற் ட்டுவிட்டதொ. எல்லொம்
பசய்தததை.. பசொல்

சீனத.

த ொதும். இதற்கு தமலும் நீ

நொதை முன்ைின்று

நீ அழுதக் கண்ண ீர் அதசொக வைத்னத

ொர்த்து

ொர்த்து

நிரப் ியது

அழுதொல் இந்த பூமி தொங்குமொ பசொல் "

" ஐயதை, அதிதலது குனற. ஆயின் "
" பசொல் சீனத.. எதுபவைிலும் பசொல் "
" இங்தக யொபரல்லொம் இருக்கிறொர்கள் "
" என்

உயிருக்கும் தமலொை தம் ியர் நொல்வர், இததொ உன்

வசிட்டர்,

உன் தங்னகயர் மொண்டவி,

தந்னதயொர், குரு

ஸ்ருதிகீ ர்த்தி... ஊர்மினள.. ஆமொம்..

ஊர்மினளனயக் கொணவில்னலதய.. எங்தக ஊர்மினள "
" என் கண்ண ீரின் கொரணம் அதுதவ ஐயதை.

நொம் கொைகம் பசல்லும் த ொது

என்னைப்த ொலதவ ஊர்மினளயும் இனளயவருடன் வர எத்தைித்தொள்.
இனளயவரின் ஆனணயிைொல் அவள் இங்தகதய தங்கிைொள்.
தன் கணவைிடம்

வொதிடவில்னல. ஒதர ஒரு வரம்

" இது என்ை ? இது நொள் வனர

ஆைொல்

அவள் என்னைப் த ொல்

மட்டும் தகட்டுப் ப ற்றொள் "

நீ தயொ இலக்குவதைொ என்ைிடம் கூறவில்னலதய..

அது என்ை வரம் "
" ஐயதை, சற்று முன்பு இனளயவர் தங்களின் பவண்பகொற்றக் குனடனய
ிடித்திருக்கும் த ொது சற்தற சொய்ந்தது அல்லவொ "
" ஆமொம் "
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" அப்த ொது அவர் சிரித்தொர் அல்லவொ "
" ஆமொம்.. ஆைொல் அது மகிழ்ச்சியிைொல் வந்ததல்லவொ ? எத்தனை இடர் தொண்டி
மீ ண்டிருக்கிதறொம் இல்னலயொ அதற்கும் ஊர்மினள தகட்ட வரத்திற்கும் என்ை
சம் ந்தம்."
" சிரிப்பு அதைொல் வரவில்னல ஐயதை.
ஊர்மினள தகட்ட வரத்னத

உங்களுடன் வர முற் ட்ட உடன்,

அவர் தந்தொர். ஊர்மினள தன்

வனரக்கும் அவரின் தூக்கத்னத இரவு
அளித்து விட்டு பசல்லும் டி வரம்
இரொமைின் கருனண மிகு

அவர்

நொயகன் திரும்

வரும்

கபலன்று இல்லொமல் பமொத்தமொய் தைக்கு

தகட்டொர்.. இனளயவரும் தந்துவிட்டொர் "

கண்கள் இனளயப ருமொனள

த ொல் இனளய ப ருமொள் அண்ணன் அண்ணியரின்
நின்றொர். இரொமைின் கண்களில் வொத்சல்யம் ததும் ி

தநொக்கியது.

திருவடினய

வைனம

தநொக்கியவொதர

நின்றது.

" ம்ம். தமலும் பசொல் சீனத "
" இனளயவர் நித்தினர ததவியிடம்

தவண்டுதகொள் னவத்தொர்.

தொன் திரும்

அதயொத்தி வந்து தங்களுக்கு மணிமுடி சூட்டும் வனரக்கும் அவள் ஊர்மினளனய
ஆட்பகொள்ள தவண்டும் என்றும்

ிறகு எப்த ொது தவண்டுமொைொலும்

தன்னை

ஆட்பகொள்ளலொம் என்றும் "
" ம்ம்ம்.. " இரொமைின் குரல் இளகியது.
" பவண் பகொற்றக் பகொடினய

ிடித்திருந்த த ொது

நித்திரொ ததவி இனளயவனர

ீடிக்க வந்தொள். அந்த தடுமொற்றத்தொல் சற்தற சொயப் த ொை இனளயவர் பவண்
பகொற்றக் பகொடினய

ிடிப் தில் தடுமொறிைொர்.

உறக்கத்திைின்று விடு ட்டொர். அனத

தன் னவரொக்கியத்தொல்

நினைத்தத சிரித்தொர் ஐயதை "

" மன்ைிக்க தவண்டுகிதறன் அண்ணொ.அண்ணியொர் பசொன்ைது அத்தனையும்
உண்னமதய.

நினல தடுமொற்றம் ஏற் ட்டிருக்கக் கூடொது.. "

மகிழ்தவொடிருந்த மக்கள் கூட்டத்தில் இது வனர தகட்ட இரொம நொமம் பமலிந்து
இலக்குவன் வொழ்க எை குரல் உயர்ந்தது.
இரொமன்

இலக்குவனை

பகொடினய வொங்கி

தநொக்கிச் பசன்றொன்.

க்கத்தில் இருந்த

அவன் னகயிைின்று பவண்பகொற்றக்

ரதைிடம் பகொடுத்தொன்.

தன் தம் ினய ஆரத்

தழுவிைொன்.
" எத்தனை

தகொடித் தவம் இது தம் ி.. உன்னை , இந்த
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தம் ியொய் ப ற்றதில் எைக்குத்தொன் எத்தனை த று.
முடிசூட்டு விைொ

நீ யன்றி சொத்தியமொகியிருக்குமொ ?

என் எந்னதயடொ

நீ ... என் தொயுமொைவைடொ நீ "

இன்று

இங்கு நடந்த

என் உயிரல்லவொ இலக்குவொ நீ ..

இரொமன் உணர்ச்சியொல் உடல் தளர்ந்து இலக்குவனை இறுக அனணத்துக்
பகொண்டொன்.
" ஐயதை

இலக்குவைின் கண்களின்

நீ ர் இரொமைின் கொல்கனளத் பதொட்டது.

இனளயவர் பசய்தது மொப ரும் தியொகம், யொரும் பசய்தற்கரிய

பசய்திருக்கிறொர்.

அதில் ஐயதமதும் இல்னல. ஆைொல் இவருக்கொகதவ கொத்திருக்கும்

அந்த அ னல, என் தங்னக ஊர்மினளனய சற்தற

நினைத்துப்

வருடங்கள் தன் நொயகன் வருவொன் என்று தூக்கத்திலும்
அவள். அவளுக்கு

தனயக் கொட்டுங்கள் ஐயதை "

" சீனத விளங்கும்

டி பசொல் "

ொருங்கள். இத்தனை

ிதற்றிக் பகொண்டிருப் வள்

" ஐயதை, இனளயவர் இங்கிருந்தொலும் அவர் மைம் ஊர்மினளனய
ஓடிக்பகொண்தட

ணினய

இருக்கிறது.

அவர் கண்ணின்

இன்னும் ஏன் அறிய மறுக்கிறீர்கள்.

ததடி

நீ ர் பசொல்லும் கனதகனள

அவர் தங்கனள விட்டு தங்கள் அனுமதியின்றி

ஊர்மினளனயக் கொண த ொக மொட்டொர். அனத வொய்விட்டு தங்களிடம் தகட்க
மொட்டொர்"
" ஆம் சீனத .. இனவ அனைத்தும் .. "
" எைக்பகப் டித் பதரியும் ?

இனளயவர்

பதரியொதொ தன் மகைின் நினல ?

மகபைொத்தவர் இல்னலயொ ? தொய்க்குத்

என் மகனை இப் டி தவிக்க விடுவது தொன்

முனறயொ ? பசொல்லுங்கள் ஐயதை. தமலும் தன்னைக் கொண வருவொர் என்று
இனளயவருக்கொக கொத்திருக்கும் என் தங்னக

ஊர்மினள மீ து கருனண னவத்து

இனளயவனர அனுப் ி னவயுங்கள் "
இரொமன் பமௌைமொைொன்.

ப ண்களின்

நுண்ணறிவு தொன் எத்தனை உயர்ந்தது

என் னத இரொமன் மைத்தினுள் வியந்தொன்.
" இலக்குவொ, உடதை நீ கிளம்பு. ஊர்மினள இருக்குமிடத்திற்கு. நீ உடைடியொக கிளம்
தவண்டும். அவளிடம் மகிழ்வொை வொர்த்னதகளொல் குளிர்வி. அவள் கண்ண ீனரத்
துனட. அவள் இைி மகிழ்ச்சினய மட்டுதம கொண தவண்டும்.
இப் டி

உன் மனைவினய

தைியொக தவிக்கவிடுவது முனறயொ ?"

இரொமன் அந்த தகள்வியின் அ த்தத்னத உணர்ந்து பகொண்டொன். இதில் யொர் தவறு ?
இலக்குவன் மீ தொ , ஊர்மினள மீ தொ , சீனதயின் மீ தொ
ஊர்மினளனய

ிரிவதற்கு

அல்லது தன் மீ தொ. இலக்குவன்

விதியல்லவொ கொரணம் என்று சமொதொைமொைொன்.
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இலக்குவன் இருவனரயும்
அண்ணியின் கொலில்

இரு னககள் கூப் ித் பதொழுதொன்.

பநடுஞ்சொண் கினடயொக விழுந்தொன்.

அவனை ஆசிர்வதித்தது.

ின்

சட்படன்று தன்

சீனதயின் கண்ண ீர்

ஏதும் த சொமல் ஊர்மினளயின் அந்தப் புரம்

தநொக்கி

வினரந்தொன்.
---கலிலும் அதிக பவளிச்சம் ஊடுருவொத வனகயில் தினரச்சீனலகளொல் மூடப் ட்ட
அனற அது. ஊர்மினள தன்
பமலிந்திருக்கிறொள்.
னவத்திருக்கிறது.
இன்னும்
ஆயினும்
தூசி

டுக்னக அனறயில்

இலக்குவன்

டுத்திருக்கிறொள்.

மிகவும்

நினைபவொன்தற அவனள உயிரூட்டி

நித்தினர ததவி அவனள விட்டு விலகியிருக்க நினைத்தொலும்

தூக்கத்திைின்று முழுனமயொக விடு டொமல் இருக்கிறொள்.
அந்த பமல்லிய பவளிச்சத்திலும் அவள் முகம் ப ொலிவுடன் இருக்கிறது.

டிந்த ஓவியம் த ொல ஊர்மினள இருக்கிறொள்.

கதவு பமல்லத் திறக்கப்

ஓனச தகட்கிறது. ஊர்மினளயின் கொது மடல்கள் உயர்கின்றை.
ஓனச சர்வ

நிச்சயமொக

டும்

உள்தள வரும் கொலடி

ணிப்ப ண்களுனடயததொ அல்லது தன் தொபயொத்த

தகொசனலயின் கொலடி ஓனசதயொ அல்ல என் னத

அவள் மைம் எச்சரிக்கிறது.

இது ஒரு ஆணின் கொலடி ஓனச. அதிர்வு தரும் இந்தக் கொலடி ஓனச கண்டிப் ொக
ப ண்ணுனடயதல்ல.

உள்தள நுனைந்த ஆடவன்

தன்னை

தநொக்கி குைிகிறொன், தன்

கனலந்த ஆனடனய சரி பசய்கிறொன்.
" ப ண்தண "
இது யொருனடய குரல், யொரிந்த புது ஆடவன், இவனை எப் டி
விட்டொர்கள். ஒருதவனள அவர்களுக்கு ஏதும் இடர்

ணிப்ப ண்கள் உள்தள

தநர்ந்திருக்குதமொ ? ஏன் என்

க்கத்தில் வந்து அமர்கிறொன்? என்ைிடம் ஏன் த சுகிறொன் ?
" ஊர்மினள, எழுந்திரு. நிலவிபைொளி ஒத்த உன் முகத்திற்கு யொர் தொன் ஈடொக
முடியும்?
முடியொது.
உன்

தளிபரொத்த

உன் இதழ்களுக்கு பூனவதயொ எதுவுதம மொற்றொக கூற

உன் த ச்சு ததைினும் இைியது.

எழுந்திரு.. த சு. இத்தனை

நொளொய்

நினைவுத் தீ வொட்டி வொட்டி கொய்ந்து கிடக்கும் என் மைதிற்கு இதமொகட்டும்

உன் வொர்த்னதகள். எழுந்திரு.. இந்த தங்க ஆ ரணங்கனள அணிந்து அவற்றிக்கு
அைகூட்டு. கண்பண எழுந்திடு "
ஊர்மினளயின் உடல்

நடுங்கியது. அவளின் தூக்கம் முழுதும் விட்டப் ொடில்னல.

ஆயினும் அந்நிய ஆடவன் தன் அனறக்குள் இருக்கிறொன் என்ற உணர்வு அவனள
தொக்குகிறது.
" யொர் நீ ?

எதற்கொக இங்தக வந்தொய் ?

உைக்குத்தொன் எத்தனைத் துடுக்குத்தைம் ?
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எந்த னதரியத்தில் இந்த தவனற இனைக்க முற் ட்டொய் ? "
" தைியொக இருக்கும் ப ண்னண கவர்ந்து பசல்லலொம் என்று முடிவு கட்டிைொதயொ ?
என் தந்னத ஜைகன் இனத

அறிந்தொல்

இரொமன் மட்டும் இனத அறிந்தொல்
உணர்ந்துக் பகொள்.
அவர்

என்ைொகும் பதரியுமொ ?

உைக்கு மிகப்ப ரிய ஆ த்து

இந்நொட்டரசன்
தநரிடும் என் னத

என் சதகொதரி சீனதயின் னமத்துைர், மிகவும்

நீ உள்தள வந்தனத அறிந்தொதல உன் உயிர்

தகொ க்கொரர்.

றித ொகும் என் னத

உணரவில்னல நீ . "
" என்னுனடய ப ரும்புகழ் பகொண்ட குடும் த்தின் புகழ் என்ைொல்
களங்க்கமடந்தததொ ? என்ை பசய்தவன் நொன். உதவிக்கு யொரும் கூட இல்னலதய "
" உைக்குத் பதரியுமொ, மொற்றொன் மனைவியின்

ின் பசன்றதொல் இந்திரன்

அசிங்கமொை உடனலப் ப ற்றொன் என் து ? அல்லது இரொவணன் பகொல்லப் ட்டதன்
கொரணமொவது பதரியுமொ ? அதுவும் மொற்றொன் மனைவினய இரொவணன் பதொட
ஆனசப் ட்டதொல் தொன் "
"உைக்கு இந்தக் கனதகள் பதரியொமல் இருந்திருக்க வொய்ப்த

இல்னல. ஆயினும்

என்னை அ கரிக்க முயல்கிறொதய. உைக்கு என்னைப்த ொல ப ண் தங்க்னகயொக
இல்னலயொ ? உன்னைப் ப ற்றவளும் ப ண்ணல்லவொ "
ஊர்மினளயின் கண்கள் கண்ண ீனரக் கடபலை சிந்துகிறது உறக்கத்திைின்று
விைிக்கொத அவள் முகத்தில் அச்சம் குடிபுகுந்ததொல் முகம் கருத்துக் கிடக்கிறது.
"

ப ண்தண, நொன் இரொமைின் தம் ி "

" இரொமைொ.. அந்தப் ப யனர

நொன் தகள்விப் ட்டதத இனல "

" ஜைகைின் மருமகன்

நொன் "

" யொர் அந்த ஜைகன் ?

என்ைிடம் ஏன் அவர்கனளப்

என்

ிறந்த குலத்தின் ப ருனமயும்

ற்றி பசொல்கிறொய். அய்யதகொ

புகுந்த வட்டின்
ீ
ப ருனமயும் என்ைொல்

நொசமொகும் த ொல இருக்கிறதத. உதவிக்கு யொருதம இல்னலயொ "
" ப ண்தண, நீ திருமகனளப் த ொன்றவள். என்னை ஆளப்

ிறந்தவள் அல்லவொ.

நொன் சீனதயின் னமந்தபைொத்த னமத்துைன். "
" என்ை

ிதற்றுகிறொய்.. யொரது சீதொ ? "

இலக்குவன் முகம் தசொகத்தின் உச்சிக்கு பசன்றது. இவள் என்னை
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வொங்குகிறொதளொ ?

இப் டி த சக் கொரணம் என்ை ? ஓயொத தூக்கம் இவனள

ித்தொக்கி னவத்திருக்கிறததொ ?
" நொன் சீனதயின் னமத்துைன் இல்னலயொ ?
ப ொய்யுனரக்கொதத ஊர்மிளொ..
தகள்.

நீ ஊர்மினள இல்னலயொ ? என்ைிடம்

தசொதித்தது த ொதும் எழுந்திரு.

உைக்கு பசொல்கிதறன்

நொங்கள் வைவொசத்தில் இருந்த த ொது சீனதனய தூக்கிச் பசன்று விட்டொர்கள்.

நொங்கள்

த ொரொடி அன்னைனய மீ ட்டு வந்திருக்கிதறொம்.

இரொவணனை பகொன்று

திரும் ி இருக்கிதறொம்.
நீ என்னை ஏற்கொவிடில் இந்த ஊர் உலகம் என்னைத் தூற்றும். அது எப்த ொதும்
அப் டித்தொன் பதரியுமொ.. யொனரயும் நம் ொது.. தூற்ற ஏததொ கொரணம் அதற்கு ததனவ .
அதைொல்

நொன்

அதற்குக்

கவனலப்

டவில்னல.

ஆைொல் உன்னைப்

முதல் இன்று வனர நொன் ஊணுறக்கம் தவிர்த்து உன்

ிரிந்த

நொள்

நினைவொகதவ இருக்கிதறன்.

இப்த ொது நீ உறக்கத்திைின்று எழுந்து என்னை ஏற்கொமல் த ொைொல் நொன்
இருந்பதன்ை

யன் "

இலக்குவன் தன் வொனள உருவிைொன்.

தன்னை

மொய்த்துக் பகொள்ள தயொரொைொன்.

வொளின் ஒலி அவனள உலுக்கியது. ஊர்மினள அதிர்ச்சியனடந்தொள் தன்
தூக்கத்திைின்று விடு ட்டொள்.

யத்துடதை

இலக்குவனைக் கண்டதும் அவள்

இலக்குவனைப்

ொர்த்தொள்.

யொபரன்று

யம் விலகியது. இலக்குவைின் கொனலப்

ணிந்தொள்.
இலக்குவன் மகிழ்தவொடு கண்களில் நீ ர் தொனரத்தொனரயொய் வைிய ஊர்மினளனய
மலர்மொனலனய எடுப் து த ொல் எடுத்து அனணத்தொன். அந்த அனணப்பு
வருட

ிரிவின்

திைொன்கு

ஏக்கத்னத ஊர்மினளக்கு உணர்த்தியது.

இலக்குவன் ஊர்மினளயின் கண்ண ீனரத் துனடத்தொன்.
"என் தந்னத ஏமொந்துவிட்டொர்.
உயர்ந்த

நினலயில் னவத்துப்

மனைவினய

அவருக்கு உண்னம புரிந்திருக்கவில்னல. தங்கனள
ொர்த்துவிட்டொர்.

ஆைொல் உண்னமயில் உங்கள்

நீ ங்கள் ப ொருட்டொகதவ கருதவில்னலதய. உங்கள் அண்ணனும்

அண்ணியுமல்லவொ உங்களுக்கு முக்கியம்"
இலக்குவன் ஊர்மினளயின் இயலொனமயொல் வந்தக் தகொ த்னதக் கண்டு உள்ளம்
குமுறிைொன். அவள் கூறிய உண்னம வொர்த்னதகள் அவனைச் சுட்டை
" இந்த

திைொன்கு வருடத்தில் நொன் உண்ணவில்னல உறங்கவில்னல. உைக்கொக

உயிர் தொங்கிக் கிடந்ததன் இனத எப் டி உன்ைிடம் நொன்
ஆனணயிட்டு உன்னை நம் ச்பசய்தவன் ?. த ொை
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இனணனய

ிரித்திருக்க தவண்டும். அந்தத் தீவினைதய

டுத்துகிறது.

இப்த ொது வருந்தி என்ை

முன் ிறவிப்

நம்னம

இப்த ொது

ொடொய்

யன் அனு வித்தத

ஆகதவண்டும் " தொளொத் துயரத்தில் விசும் ிைொன் இலக்குவன்.
அதற்குள்

ணிப்ப ண்கள் மூலம் தகொசனலக்கு வி ரம் பதரிந்து அவள் உடைடியொக

அந்தப்புரம் வந்து

தசர்ந்தொள்.

தொனயக் கண்டதும் இருவரும் எழுந்து

நின்றைர்.

ின்

தொயின் கொலில் விழுந்து வணங்கிைர்.
தகொசனல ஊர்மினளனய இறுகத் தழுவிைொள். உச்சி தமொந்து முத்தமிட்டொள்.
இருவனரயும் குளிக்கப்

ணித்தொள். இருவருக்கும் அைகொை உனடகனளயும்

ஆ ரணங்கனளயும் அளித்தொள்.

அதற்குள் இரொம இலக்குவர்களின் தங்னகயொை

சொந்தொவும் அங்கு வந்து தசர்ந்தொள்.
"

திைொன்கு வருடம் உண்ணொமல் உறங்க்கொமல் இருந்தொய் இல்னலயொ

இப்த ொதொவது மனைவிதயொடு

நன்றொக உணவருந்து அண்ணொ

" என்றொள் சொந்தொ.

தயரதைின் புதல்வி.
இருவரும் சொப் ிட்டு முடித்து தொம்பூலம்

தரிக்னகயில்

சொந்தொ ஊர்மினளனய தகலி

பசய்தொள்.
" யொதரொ

திைொலு வருஷம் தூங்கிக் பகொண்தட இருந்தொர்கள்.

அண்ணி

"

ொருங்கதளன்

சீதொனவ சொந்தொ அனைத்தொள்.
" இந்த ப ொன்ைிற சிரிப்ன யும் முக வடினவயும் இவள் இத்தனை
தொன் ஒளித்து னவத்திருந்தொதளொ.

நொளொய் எங்தக

கண்தணறு அதிகமம், அம்மம்மொ

கடவுளுக்கு

நொம் பூனஜ பசய்ய தவண்டும் அண்ணி "
சீனத குறும்பு நனகயுடன் சொந்தொவுடன்

தசர்ந்து தகலி பசய்ய ஆரம் ித்தொள்

" ஆமம்மொ ஆம். ஆைொல் கண்தணறு கைிக்க தவண்டியது உன் அைகு அண்ணனுக்கு
நமக்கல்ல "
" ஆஹொஹொ.. நீ ங்கள் அக்கொ தங்னகயர் நொல்வரும் அல்லவொ அைகொல் வனல வசி
ீ
என் சதகொதரர்கனள வனளத்துவிட்டீர்கள். ஆகதவ உங்கள் கண்களில் இருந்து தொன்
திருஷ்டி

ட்டிருக்கும்.

"

" இருக்கும் இருக்கும் .. ஒண்ணும் பதரியொத சொந்தொ என்னும் ப ண் தொன் என்
சதகொதரன் ரிஷ்ய சிருங்கனைத் தன் அைகொல் கட்டிப் த ொட்டொளொக்கும். அவர்
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கொட்டில் சிவதை என்று தவம் பசய்து பகொண்டிருந்தொர். அவனரப் த ொய்.. "
" அம்மொ தொதய..

நீ பசல்வத்தின் திருமகள் அல்லவொ.. அங்தக தமல் உலகத்தில்

இருக்கப்

ிடிக்கொமல் இங்தக எங்களுடன் இருப் து எங்கள்

கண்கள்

ணிக்க சீனதயின் னகனயப்

" அசதட..

நீ எங்களுடன் இருப் து தொன் எங்களின்

ொக்கியம் "

ற்றிைொல் சொந்தொ.
ொக்கியம் " சீனத சொந்தொனவ

அனணத்து முத்தமிட்டொள்.
சுமத்தினர பமன் பூக்களொலும், நறுமணங்கனள
தயொர் பசய்து விட்டு

ொர்த்துக் பகொண்டிருந்தைர்.

ஒருவனர ஒருவர் அடித்துக் பகொண்டைர்.

இல்லொமல் அனமதியொயிைர்.

கண்கள் மட்டுதம

நித்தினர ததவி யொனர

அழுதைர்,

ின்பு தசர்ந்து கொரணதம

த ச வொய் பமௌைித்தது.

இவர்களின் தைினமக்கு குறுக்தக நொன் யொர் என்று
ஒளியும் மங்க..

டுக்னக அனறனய

இருவனரயும் அனறக்குள் தள்ளி கதனவ சொத்திைொர்கள்.

ஒருவனர ஒருவர் விழுங்கி விடுவது த ொல்
சிரித்தைர்.

நிரப் ியும்

நிலபவொளி மங்க, அனற

ீ டிப் து என்று

பதரியொமல் அவர்கனள

பதொந்தரவு பசய்யொமல் அவர்களின் உறக்கம் சற்தற தள்ளிப் த ொகட்டும் என்று மிக
மகிழ்வொக அனறயின் பவளிதய கொத்துக் பகொண்டிருக்கிறொள்.
***
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ஐயப் ன் கிருஷ்ணன்:
எழுத்தொளர், ஒளிப் டக் கனலஞர்.

ணி நிமித்தமொக 25 ஆண்டுகளொக ப ங்களூரில்

வசிக்கிறொர். தவலூனரச் தசர்ந்தவர். ஜீவ்ஸ் என்ற ப யரில் நண் ர்களுடன்
இனணந்து பதொடங்கிய ‘தமிைில் புனகப் டக்கனல’ தளத்தின் மூலமொகப்
ஒளிப் டக் கனலயில் ஆர்வத்னத ஏற் டுத்தியவர்.

லருக்கும்

ல இனணய இதழ்களிலும்,

த்திரினககளிலும் இவர் எழுதிய கனத, கவினத, கட்டுனரகள் பவளியொகியுள்ளை.
நனகச்சுனவ எழுத்திலும் வல்லவர். 2014-ல் பவளியொை இவரது முதல் சிறுகனதத்
பதொகுப் ொை ‘சக்கர வியூகம்’ இருப ரும் இதிகொசங்களில் இவர் வியந்த மதித்தக்
கதொ த்திரங்கனளச் சுற்றிப் புனையப் ட்டனவ என் து குறிப் ிடத் தக்கது.
வனலப்பூ: எண்ணங்கள் இைியனவ http://kaladi.blogspot.com/
மின்ைஞ்சல் முகவரி: iyappankrishnan75@gmail.com
ஒளிப் டப்

க்கம்: https://www.flickr.com/photos/iyappan/
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வொழ்க்னக உன் னகயில்:: A J SURYAPRAKASH

***
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நொற்கொலி - சிறுகனத :: சு ஸ்ரீ ஸ்ரீரொம்
“அம்மொ நீ இன்னும் எத்தனை நொனளக்குத் தொன்

னைய சொமொன்கனள

ரண்ல

த ொட்டு பவச்சுருப் ?”
“உைக்பகன்ை த ொகுது. நீ த சொம உன் தவனலனயப்

ொரு மணிபமொைி”

“தடய் முத்தரசொ, ப ொங்கல் வருது. வபடல்லொம்
ீ
பவள்னள அடிக்கணும். நொனளக்கு
ரண்ல எல்லொத்னதயும் நீ தொன் இறக்கித் தரணும். மணிபமொைி தமல ஏறி சுத்தம்
ண்ணுவொ. நொனு எல்லொப்

ொத்திரத்னதயும் கழுவித்தர்தறன்” என்று சதரொஜொம்மொ

பசொன்ைொள்.
“அம்மொ வருசொ வருசம் இதத தொன் நடக்குது. அதுக்குப்

ிறகு அந்தப்

ொத்திரம்,

ண்டம்

எல்லொம் தூங்குது” என்று முத்தரசன் பசொன்ைொன்.
“அம்மொ

உைக்குத்

தொன்,

விற்க

மைதச

வரமொட்தடங்குது.

அட்லீஸ்ட்

ததனவயொைவங்களுக்கு ஃப்ரீயொ பகொடுக்கலொம்ல?”
“தடய் அபதல்லொம்

ரம் னரச் பசொத்து. இப்ப ல்லொம் அந்தப்

ொத்திரத்னத

ொஃரின்ல

இருக்கிறவங்க வொங்கிட்டுப் த ொறொங்கடொ. அவங்களுக்கு அததொட மதிப்புத் பதரியுது.
ம் நம்

ஊர்ல கண்டுக்கதவ மொட்தடங்கறொங்க. சரி சரி தூங்கப் த ொங்க. நொனளக்குப்

த சலொம்”
கொனல

எழுந்தவுடதை

அரசனும், மணிபமொைியும்

ரணில்

உள்ளப்

ொத்திரத்னத

னவத்தொன்

முத்தரசன்.

எடுத்துனவத்துக் பகொண்டு இருந்தொர்கள்.
கனடசியில்

நொற்கொலினய,

இறக்க

முடியொமல்

இறக்கி

நொற்கொலியின் ஒரு கொல் பலொடபலொட என்று ஆடி, தைிதய கைன்று விைத் தயொரொக
இருந்தது.
அனத திரும் வும் தமதல ஏற்ற இன்னும் கஷ்டமொக இருக்கும் என்று நினைத்த அவன்
உடதை தன் பமொன ல் மூலமொக OLX ல ஒரு விளம் ரம் அனுப் ிைொன். இந்த

னைய

குப்ன களுக்கு நல்ல வினல கினடத்தொல், அம்மொனவ சம்மதிக்க னவத்துவிடலொம்
என்று அவனுக்குள் ஒரு நம் ிக்னக.
“அம்மொ”
“என்ைடொ?”
“ நீ

ொத்திரபமல்லொம் யொருக்கும் பகொடுக்க தவண்டொம். த சொம இந்த நொற்கொலினய

மட்டும் தூக்கிப் த ொடு”
“தடய் என்ை பசொன்ை?. இததொட அருனமத் பதரியுமொ?. எங்க அப் ொதவொட தொத்தொ அந்த
நொள்ல ஆங்கிலத் துனர கிட்ட தவனலப்
பமச்சி

இந்த

நொற்கொலினய

கிஃப்டொ

ொர்த்தொரொம். அவரு இவதரொட உனைப்ன

பகொடுத்தொரொம்.
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டொ.

எைக்கு இது தமல ஒரு கண்ணு. என் கல்யொணத்தப்

இனதக் தகட்டதொல,

எங்கப் ொ சீதைமொகக் பகொடுத்துட்டொர்”
“ஏம்மொ ஏற்கைதவ ஒரு னசடு ஆடுது. த சொம வித்துடு. “
“ம்க்க்கும். இப் டிச் பசொன்ைொதல அம்மொ நம்மனள வட்னட
ீ
விட்தட விரட்டிடுவொங்க”
என்று மணிபமொைி பசொன்ைொள்.
“அம்மொ பநஜமொலுதம
அன்று

மொனல,

ரண்ல இருந்து இறக்க முடியனலம்மொ. த சொம தூக்கிப் த ொடு”

வொசலில்

கொலிங்க்

ப ல்

அடிக்கும்

சத்தம்

தகட்டது.

முத்தரசன்

தவகமொய் த ொய், கதனவத் திறந்தொன்.
நொன்கு த ர் நின்றுக்பகொண்டு இருந்தொர்கள்.
“

வணக்கம்

தம் ி.

தகள்விப் ட்தடொம்.

உங்க

அதுல

வட்டுல
ீ

னைய

நொற்கொலியும்

ப ொருள்

இருக்கொதம.

நினறய

என்ை

இருக்குன்னு

வினலக்குத்

தர்றீங்க

தம் ி?”
உடதை தவகமொக வந்த சதரொஜொ, “ அபதல்லொம் ததக்குல பசஞ்ச நொற்கொலி. விற்க
முடியொது” என்றொள்.
“ தமடம் நொங்க அதுக்கு 2 லட்சம் தர்தறொம். தயவு பசய்து தொங்க” என்றொர்கள்.
“சிறிது தநரம் கைித்து தயொசிச்சு பசொல்தறொம்” என்றொள் சதரொஜொ.
அதற்குள் முத்தரசன் உனடந்த நொற்கொலினய ஒரளவு சரி பசய்து னவத்திருந்தொன்.
இருந்தொலும் தலசொக ஆடியது.
மறுநொள் மீ ண்டும் வந்தொர்கள்.
மணிபமொைி, அவள் அம்மொவிடம் “அவங்க தொன் லட்சக் கணக்கிலத் தர்றொங்க. த சொம
வித்துடலொம்மொ” என்றொள். ஒருவைியொக வைிக்கு வந்தொள் சதரொஜொ.
அந்த

நொற்கொலி

உனடந்தது

பதரியொமல்

நொசூக்கொக

முத்தரசன்

எடுத்துக்பகொண்டு

வந்தொன். அவர்கள் இவைிடம் ஒரு லட்சம் கூடதவக் பகொடுத்தொர்கள். னகயில் மூன்று
லட்சத்னதக் கொட்டிலும், ‘நொற்கொலி உனடந்திருப் னதக் கண்டு
என்ற

ிடித்து விடுவொர்கதளொ’

யம் தொன் இருந்தது. ஒருவைியொகக் கிளம் ிவிட்டொர்கள்.

முத்தரசனுக்கு இப் த் தொன் நிம்மதி வந்தது.
நொற்கொலிப்

ொர்ட்டிகள் தங்கள் தனலவனர அவமொைப்

டுத்துவதற்கொக, கைமொை

நொற்கொலி ஒன்னற ததடிக்பகொண்டிருந்தொர்கள். ததர்தலில் நிற்க தைக்கு கட்சி அனுமதி
தரவில்னல என்ற தகொ த்தில் இருக்கும் உள்ளூர்

ிரமுகர் பசய்த ஏற் ொடு அது.

நொற்கொலியின் ஒரு கொனல ஒடித்து அது பதரியொத வண்ணம் அனத அலங்கொரம்
பசய்து,

தமனடயில்

கட்சித்

தனலவர்

அமர்வதற்கொக

னவத்துவிடுவது

என்றும்

–

நொற்கொலியில் அமர்கின்ற தனலவர் கீ தை விழுந்து கூட்டத்தின் முன் அவமொைப் ட
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தவண்டும்

என்றும்

அந்த

ிரமுகரின்

திட்டம்.

அவருனடய

ஆதரவொளர்கள்,

நொற்கொலியின் ஒரு கொனல உனடக்க தகொடொலினய எடுத்த த ொது, அது தொைொகதவ
ஆட்டம் கண்டது. இவர்களுக்தகொ ஒதர குஷி.
ஆக

ஒருத்தருக்கு

தவண்டொம்

என்று

ஒதுக்கிய

ப ொருள், இன்பைொருத்தருக்குத்

ததனவயொக இருக்கின்றது.
பமொத்தத்தில் நல்ல வினலக்குப் த ொைது நொற்கொலி தொன்.

Back to index ^
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பசன்தை - திருப் தி

ொதயொத்திதர – தில்தலநொயகம் அவர்களுடன்

க ட்டி
ல

ொதயொத்திதரகள் பசய்த சொததையொளர், கமொ தில்தலநொயகம் அவர்களுடன்

ஒரு ஆன் தலன் க ட்டி.
> நீங்கள் முதல் திருப் தி

ொத யொத்திதர நீங்க கமற்பகொண்டது எந்த ஆண்டு,

எந்த வயதில்?
1991 பசப்டம் ர் 40 வயதில்.
Participating 3 to 5 times per year
1 August மொதத்தில் அம் த்தூரிலிருந்து.
2 September மொதத்தில் எண்ணூர் அதசொக் தலலண்ட் நுனை வொயிலிலிருந்து
3 October மொதம் - என் வட்டிலிருந்து
ீ
(னசதொத ட்னட)
4. November மொதம் கொரதைொனடயிலிருந்து
5. December மொதம் மீ ண்டும் எண்ணூர் அதசொக் தலலண்ட் நுனை
வொயிலிலிருந்து ( ைிக்கொல
> எப் டி

ொதயொத்தினர )

ொத யொத்திதர பசல்வதில் முதலில் ஈர்ப்பு வந்தது?

1991 எைது 6 வயது மகள் 4 மணிதநரம் ததடி கினடக்கொததொல் எைக்கு தகவல்
பகொடுத்தொர்கள், நொன் தலலண்டில் புறப் ட்டு வடு
ீ
வரும் வைியில், திருமனல
ப ருமொளிடம், என் மகள் சீக்கிரம் கினடத்தொல், இந்த ஆண்டு வட்டிலிருந்து
ீ
நடந்து வந்து நன்றி கூறுகிதறபைன்று

ிரொர்த்தித்ததன்.

நொன் வட்னட
ீ
அனடயும் முன் மகனள

ொதுகொப்புடன் வட்டிற்கு
ீ
ஒரு மயினல

அலுவலக கொவலொளி அனைத்து வந்து விட்டொர். (அவளுனடய கொல் பவள்ளி
பகொலுசு மட்டும் கைட்டிக்பகொண்டு திருடன் ஓடிவிட்டொர்)
ிரொர்த்தனைனய நினறதவற்ற அந்த ஆண்டு

ொதயொத்தினர பதொடங்கிதைன்.

> எந்த ஊர்களின் வழியொக நடந்து பசல்வர்கள்?
ீ
னசதொப்த ட்னட - புைல் பசங்குன்றம் - கொரதைொனட - ஊத்துக்தகொட்னட சுருட்டப் ள்ளி

- நொகலொபுரம் - தகொதை

ொல்ஸ் - நொரொயணவைம் -

புத்தூர் பூடி - திருச்சொனுர் - திருப் தி திருமனல
> பமொத்தம் எவ்வளவு கிகலொ மீ ட்டர் நதட
னசதொப்த ட்னட - திருமனல.

Total km 164

Average 4 km/hour
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Walking 41 hrs 55%
Rest + 33 hrs 45%
Total = 74 hrs
>

யணம் தமற்பகொள் வர்கள் என்பைன்ை ப ொருட்கள் எடுத்துச் பசல்வது

வைக்கம்?
பசன்னை – திருப் தி

ொதயொத்தினரக்கு ததனவயொைனவகள்:

ஆதொர்கொர்டு/வொக்கொளர் அட்னட,
அணிந்து வர தவஷ்டி டவல் சட்னட,
ற்ப ொடி / ற் னச

ிரஷ் தசொப்பு, சீப்பு,

தனலக்கு எண்பணய்
தண்ண ீர்

ொட்டில்,

துணிப்ன ,
பகொடுக்கப் ட்ட கூப் ன்,
பசலவுக்கு ததனவயொை
டுக்க

ிளொஷ்டிக்

ணம்.

ொய்,

விசிறி,
கூடுதலொக தவஷ்டி டவல் சட்னட
திைம் உ தயொகிக்கும் மருந்து மொத்தினரகள் ததனவப் ட்டொல் னதலம்/வலி
நீ க்கும் எண்பணய்.
திைம் உ தயொகிக்கும் மூக்குக்கண்ணொடி னகப்த சி & சொர்ஜ்ர்,
ிளொஸ்டிக் ன கள் தனலக்குகுல்லொ,டொர்ச்னலட்,
அதிக நொட்கள் உ தயொகித்த

ொதஅணி ததனவ (புத்தம் புதிய

ொதணி

உ தயொகிக்கக்கூடொது - " புதுச் பசருப்பு கடிக்கும்!)
ஆன் னலைில் தரிசை டிக்பகட் இருந்தொல் அனைவரும் தைியொக
பசல்லக்கூடொது துனணயுடன் பசல்ல தவண்டும்.
> வைிச் பசலவுகளுக்கொக எவ்வளவு

ணம் ததனவப் டும்?

Rs 600/= to be given to the organiser.
Up to Thirupathi tea/coffe Breakfast lunch dinner, all organiser responsibility.
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(NO Expentiture up to Adivaaram)
Free Food at Thirumala
Dharshan Ticket rs 50 (2 Laddus free)
Padayathra Ticket Rs 50 (2 + 1 Laddus Free)
Sr. Citizen Dharshan (above 65 years) Ticket rs 50. (2 Laddus free)
Rs 50+50+50 = Rs 150
Return Thirumala to Thirupathi Rs 60
Thirupathi to Chennai Saidapet Rs 60
{(Rs 150 + 60 + 60 = Rs 270) + Reserve rs 230}
> பமொத்தமொக குதறந்தது நொன்கு நொட்கள் விடுமுதற கததவப் டும் என்றொல்,
அலுவலக கவதல நொட்களில், அதத எப் டி / எந்த நொட்களில் திட்டமிடுவர்கள்?
ீ
Leaving Friday 13.00 hrs from my house. Half a day leave. Or
Friday : 4.00pm from our AL. E. Gate
Saturday & Sunday Leave Applied
Monday weekly Holiday ( Ashok Leyland - Ennore)
Total leave taken 2 days only.
(Some time festival holiday falls on Saturday or Sunday)
> திருவண்ணொமதல கிரிவலம் அனு வம் உண்டொ?
YES. Participating 3 to 5 times every year.
Reaching 8.00 pm & Girivalam
Dharshan 6.00 am
Return

7.00 am

Every year 2 days program by Tourist bus Tour program. Abishegam in all Lingams from 8.00am to 8.00 pm.
Next day morning Annaamalaiyaar Dharshan & 2.00 pm return to Chennai.
> நீங்கள் கமற்பகொள்ளும்

ொதயொத்திதரகள்

ற்றி கூறுங்கள் ?

February or March Saidapet to Vallakkottai : 25 times
September or October Saidapet to Thirupporur: 25 times
April to July Thiruvannaamalai Girivalam
Aug to December Chennai to Thirumala.
December end Pambaa to Sabarimalai
> திருப் தி

ொதயொத்திதர - உங்கள் குழுவில் எவ்வளவு க ர் பசல்வர்கள்?
ீ
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August. 30 members
September 500 to 700
November 30 members
December 30 members
> நதட

யிற்சியொல் விதளயும் நன்தமகள் என்பைன்ை?

திைமும் நனட யிற்சி பசய்வதின் மூலம், இதய தநொய்கள் மற்றும்

க்கவொதம் ஏற் டும்

அ ொயம் குனறயும் என்று ஆய்வுகள் கூறுகின்றை..
நனடப் யிற்சி இரத்த அழுத்தத்னதத் குனறப் ததொடு, இரத்த சர்க்கனர அளவில் உள்ள
ஏற்றத்தொழ்னவ சரிபசய்யும். ஆஸ்துமொ மற்றும் சில புற்றுதநொய்களின் வளர்ச்சினயயும்
தடுக்கும்.
ஒருவர்

திைமும்

30

நிமிடங்கள்

நடப் தன்

மூலம்

நல்ல

மைநினலனய

னவக்கும் எண்தடொ ின்களின் பவளியீடு அதிகரித்து, மை அழுத்தம் மற்றும்

உணர
தற்றம்

ஏற் டுவது குனறயும்.
பதொடர்ச்சியொை
இதைொல்

நனட யிற்சி,

எலும்பு

எலும்புகனளயும்,

சம் ந்தப் ட்ட

தனசகனளயும்

ிரச்சனைகளொல்

அடிக்கடி

வலினமயொக்கும்.

அவஸ்னதப் டுவதில்

இருந்து விடு டலொம்.
உடல் எனடனய மிகவும் எளிதில் குனறக்க உதவும் வைிகளுள் ஒன்று நனடப் யிற்சி.
ஒரு நொளில் ஒருவர் 30 நிமிடங்கள் தவகமொை நனட யிற்சினய தமற்பகொண்டொல், 150
கதலொரிகள் எரிக்கப் ட்டு உடல் எனடயில் மொற்றம் பதரியும்.
திைமும் நனடப் யிற்சி தமற்பகொள்வதொல் ஏற் டும் நன்னமகள்
நனட யிற்சி பசய்வதொல் ஏற் டும் நன்னமகள்
நரம்பு மண்டலம் சுறுசுறுப் னடயும்.
நொளமில்லொச் சுரப் ிகள் புத்துணர்ச்சி ப றும்.
அதிகப் டியொை கதலொரிகனள எரிக்க உதவுகிறது.
முதுகு நரம்புகனள உறுதியொக்குகிறது.
அடிவயிற்றுத் பதொப்ன னயக் குனறக்கிறது.
மூட்டுகனள இலகுவொக்குகிறது.
எலும்புகளுக்கு உறுதியளிக்கிறது.
கொல்கனளயும், உடனலயும் உறுதியொை அனமப் ில் னவக்கிறது.
‘பகொலஸ்ட்ரொல்’ அளனவக் குனறக்கிறது.
மொரனடப்பு, சர்க்கனர தநொய் அ ொயத்னதக் குனறக்கிறது.
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உடல், மைச்தசொர்னவக் குனறக்கிறது.
நல்ல தூக்கம் வர உதவுகிறது.
கண்

ொர்னவனய கூர்னமப் டுத்துகிறது.

உயர் ரத்த அழுத்தத்னதக் குனறக்கவும்
ரத்தக்குைொய்களில் ததங்கியிருக்கும் பகொழுப்புத் திட்டுகனள நீ க்கப்

யன் டும்.

சர்க்கனர தநொயொளிகள் சர்க்கனரயின் அளனவக் கட்டுக்குள் னவத்திருக்க, திைமும்
தவறொமல் நனடப் யிற்சி பசய்யதவண்டியது அவசியம்.

நன்றி - தில்தலநொயகம் அவர்ககள. நீங்கள் பகொடுத்துள்ள விவரங்கள், நிச்சயம்
லருக்கும் உ கயொகமொக இருக்கும்.
(தில்னலநொயகம்

அவர்களுக்கு

2020

ஆம்

ஆண்டில்

Lock down - restrictions

கொரணமொக நனட யணம் பசல்ல இயலவில்னலதய என்ற ஏக்கம் உள்ளது.
இந்த 2021 ஆம் ஆண்டு முதல் அவரது ஏக்கம் தீரதவண்டும் என்று
பசய்தவொம்.)
க ட்டி கண்டவர் : K G பகௌதமன்.
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வொசகர்கள் அனுப் ிய

அடுத்த

டங்கள்

க்கங்களில் ---
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திருமதி தரவதி நரசிம்ஹன் அனுப் ிய
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இது

த்மொ தசஷொத்திரியில் இரண்டொம் வகுப்பு

டிக்கும் அர்ஜீன் என்னும் என் அக்கொ

த ரன் வனரந்தது. :: ( ொனுமதி பவங்கதடஸ்வரன்)

அர்ஜூன் வனரந்தது

அர்ஜூன்
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இந்த இரண்டு

டங்களும் என் அக்கொவின் த த்தி அனுப் ியது.

குைந்னதயின் ப யர் தரொஷிணி
வயது 7 தகொ ொலபுரம் NPSல் ஒன்றொம் வகுப்பு

டிக்கிறொள்.

ொனுமதி பவங்கதடஸ்வரன்.

தரொஷிைி வனரந்தனவ

Roshini
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Roshini
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நந்தீஸ்வரர் தரிசைம் :: ரொமலக்ஷ்மி ரொஜன்
விவரங்களும்,

டங்களும் :
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பூமித்தொய்க்கு வணக்கம். A J SURYAPRAKASH
கொற்று நம்னமத் தழுவிச் பசல்லும்,
மனைநீர் நம்மீ து

வொைதமொ நம்னம

ட்டுச் பசல்லும்,

ொர்த்துச் பசல்லும்,

பநருப்பு நம்னம சுட்டு உணர்த்தும்,

நிலம் நம்னம எப்ப ொழுதும் தொங்கி வொை னவக்கும்.
தன்னுள் வினதனய உட்பகொண்டு,

வொன், கொற்று, நீனர துனண பகொண்டு,
யிரொக்கி, பசடி, பகொடி, மரமொக்கி,
கொய், கைி, தொைியங்கள் பகொடுத்து நம்னம வொை னவக்கும்.
நொம் தரும் தவதனைகனளயும் தசொதனைகனளயும்
தன்னுள் பகொண்டு, நம்னமப் ப ொறுத்து, கொத்து
நம்னம வொை னவக்கும்
பூமித்தொய்க்கு முதல் வணக்கம்.

நீரில்லொ வொழ்க்னக நினலயற்றது என் தொல்
வொன் மனை நீனர தொன் வொங்கி
ஆறு, குளம், ஏரிகளொக மறு உருக்பகொண்டு
நொம் வொை வைி பசய்யும்

பூமித்தொய்க்கு மறு வணக்கம்.
Back to index ^
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ஊர் ப யர்கள் - புதிருக்கொை வினடகள்

:

1. திருபநல்தவலி
2.

ொ நொசம்

3. கும் தகொணம்
4. திருபவண் ரிசொரம்
5. ஸ்ரீவொஞ்சியம்
=

= = = = =

ப ொங்கல் மலர் வொசகர் விமரிசைப் த ொட்டி
இந்த மலர்

ற்றி வொசகர் விமரிசைங்கள் வரகவற்கப் டுகின்றை

இந்த மலதரப்

டித்து முடித்த நீங்கள், இந்த

ற்றி 500 வொர்த்னதகள் அளவில்
சரி)

விமரிசைம்

எழுதி

மலரின் நினற / குனறகள்

( சற்று கூட / குதறந்து இருந்தொலும்

engalblog@gmail.com

விமரிசைம் அனுப் கவண்டிய இறுதிநொள் :

மின்ைஞ்சலுக்கு அனுப்புங்கள்.

ஞொயிறு

ிப்ரவரி 28, 2021.

கவைிக்கவும் : நினற & குனற இரண்டுதம குறிப் ிடப் டதவண்டும். ஒன்தற
மட்டும் குறிப் ிட்டு எழுதொதீர்கள்.
நல்ல அலசல் விமரிசைம் எழுதி அனுப் ிய

த்து வொசகர்களுக்கு

ரிசு உண்டு.

மலனரப்

டிங்க , விமரிசைம்

பவல்லுங்க !

295

அனுப்புங்க,

ரினச

