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கீதா கல்யாணமே வை மே ாகமே !

ம்ம்ம்ம்ம், இந்த கீதா என்ற வெ யர் வெராம் மே வெ ாது ாய்ப் புழங்கும் வெ யர் என்றாலும்
எங்க வீட்டில் அம் ா ழியிலும், அப் ா ழியிலும் இன்று வைர நான் ஒருத்திதான் கீதா.
கல்யாணம் ஆகி ந்ததும், இங்மேக வெசாந்தங்களிமேல ஒன்றிரண்டு கீதாக்கள் இருக்கின்றனர்.
வைல உலகுக்கு ந்தப்மே ா கீத்ஸ் னு ஒருத்தர் எழுதிட்டு இருந்தார். அ ங்க அப்மே ா
நிவைற ாசக் கர்ப் ம் என் தால் அதிக ாய் இவைணயம் ரமுடியவைல. அப்புற ாக் குழந்வைத
பிறந்துக் வெகாஞ்ச நாட்கள் எழுதினாங்கமே<ா என்னமே ா வெதரியவைல. ஆனால்
இவைணயத்திலும் சில காலம் வெசங்மேகால் வெசலுத்திட்டு இருந்மேதன். இப்மே ா இரண்டு
ருஷ ா கீதா அசல், கீதா சந்தானம், கீதா 6 என்று சிலர் ந்திருக்காங்க. இப்மே ா சீதா
லக்ஷ்மிவையக் க னிப்மே ா ா??
ள்ளியிமேல என் வெ யவைர சீதாலக்ஷ்மி என்று வெகாடுத்தது வெசல்லா ல் மே ாச்சுனு
வெசால்லிட்மே%ன் இல்வைலயா?? தாத்தாக்கவை<த் தவிர மே மேற யாருமே சீதானு
கூப்பிட்%தில்வைல. அம் ாவுக்கு வெசண்டிவெ ண்ட். சீவைத கஷ்%ப் ட்%ாமே< அது ாதிரிக்
கஷ்%ப் %ணும்னு. அமேதா% என்மேனா% இந்தப் வெ யர் வெகாண்% ாட்டியும் கஷ்%ப்
ட்டிருக்காங்க. வெ ரிய ங்க வெ யர் என்ற காரணமும் மேசர்ந்து வெகாள்<மே நிரந்தர ாய்
கீதா ாமேனன். ஆனால் கல்யாணத்திற்குப் வை யர் ார்க்வைகயிமேல ]ாதகத்திமேல கீதா என்ற
வெ யமேர வெகாடுக்கவைல. சீதாலக்ஷ்மி என்ற வெ யர்தான் இருந்தது. என்மேனா% கண ர்
வீட்டிமேல அ ருவை%ய வெகாள்ளுப் ாட்டி வெ யர் சீதா லக்ஷ்மி. வெகாள்ளுத்தாத்தா வெ யர்
சாம் சி ம். வெரண்டு மே ரும் இப்மே ா நாங்க வெரண்டு மே ரும் எப் டி எல்லாத்திமேலயும்
காண்ட்ராஸ்%ா இருக்மேகாமே ா அமேத மே ால் இருப் ாங்க<ாம். ஆனால் வெரண்டு மே ருமே
நல்ல வெசல் ாக்மேகா% இருந்திருக்காங்க. சாம் சி ம் தாத்தா நாச்சியார் மேகாயிலின்
வெ ரு ாள் மேகாயில், உப்பிலியப் ன் மேகாயில் மே ான்ற மேகாயில்களில் தர் கர்த்தா ாக
(அறங்கா லர்) இருந்திருக்கிறார். அமேதாடு உள்ளூரின் வெ ரு ாள் மேகாயிலும் மேசர்ந்து
வெகாண்%து. (இந்தப் வெ ரு ாளுக்குத் தான் திருப் ணி முடிந்து 2011 ஆம் ஆண்டு ]ூன்
ாதம் கும் ாபிமேஷஹமும் ந%ந்தது.
வெகாள்ளுத்தாத்தா வெ யவைரத் தான் என் கண ருக்கு வை ச்சிருக்காங்க. ஆகமே எங்களுக்குக்
கல்யாணத்தின் மே ாது ]ாதகப் வெ ாருத்தம் ார்க்கும்மே ாது முதல்மேல என்மேனா% வெ யவைரப்
ார்த்திருக்காங்க. அதிமேலமேய அ ங்க மிகவும் சந்மேதாஷ ாயிட்%ாங்க<ாம். ஆஹா, இந்த
ாதிரிப் வெ யர்ப் வெ ாருத்தம் கிவை%க்கறது வெராம் மே அரிதுனு நிவைனச்சு ]ாதகத்வைதக்
காட்டிஇருக்காங்க. அந்த ஊரிமேல இரண்டு, மூன்று மே ர் மே]ாசியம் ார்ப் ாங்க.
எல்லாருமே ஒமேர ாக்கா இ ங்க பூர் ]ன் த்திமேலயும் தம் திகள், அதனாமேல
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இ ங்களுக்குள்மே< தான் கல்யாணம் ந%க்கும் அப் டினு வெசால்லி இருக்காங்க. உ%மேன
எங்க வீட்டுக்கும் ]ாதகம் ந்தது. எங்க வீட்டிமேல இந்தப்வெ யர்ப் வெ ாருத்தம் த்தி
எல்லாம் அப்மே ாத் வெதரியாது. ாப்பிள்வை< வீட்டுக்கு என் ]ாதகம் எங்க சித்தப் ா
மூல ாப் மே ாச்சு. உ%மேன அ ங்க வீட்டிமேல இருந்து என் சித்தப் ா மூல ாமே இ ர்
]ாதகம் ந்தது. ாப்பிள்வை< வீட்டில் வெ ாருத்தம் ார்த்தாச்சு என் தும் ]ாதகம்
ந்தப்மே ா எங்களுக்குத் வெதரியாது. அப்மே ால்லாம் ாப்பிள்வை< வீட்டில் அவ் <வு
சுல ாப் வெ ண் வீட்டில் லுவிமேல மே ாய்ச் வெசால்ல ாட்%ாங்க.

எங்க அப் ாவும் ]ாதகம் ார்ப் தில் நம்பிக்வைக உள்< மேர. ]ாதகம் ார்த்துச் வெசால்லும்
மே]ாசியரும் உள்<வைத உள்< டிமேய வெசால்லக் கூடிய ர். அப் டி ஒரு வைர அ ருக்குப் பின்
இன்று வைர நாங்க கண்%தில்வைல. மே]ாசியரும் ார்த்துட்டு , என் அப் ாவி%ம் இந்த ரன்
தான் முடியும். இ ங்க மே ான ]ன் த்துத் தம் திகள், இந்தப் பிறவியிலும் மேசரப்
மே ாறாங்கனு வெசால்லி இருக்கார். என் அப் ாவுக்கு முதல் ஆமேƒ ம் ாப்பிள்வை<
தஞ்சாவூர்க்காரர் என் து, இரண்%ா து ஆமேƒ ம் அப்மே ா அ ர் புனாவில் இருந்தார்.
ராணு க் கணக்குத் துவைற என் தும் வெதரியாது. ராணு ம், சீருவை% அணிந்து வெசல்லும்
மே வைல என்மேற நிவைனத்மேதாம். அவ் <வு வெதாவைலவெ ல்லாம் வெ ண்வைண அனுப்
முடியாது என்று அப் ாவுக்கு இஷ்%மில்வைல. அதற்கு முன்னால் வெ%ல்லியில் இருந்து ஒரு
ரன் ந்தவைத இமேத காரணத்வைதச் வெசால்லி அப் ா நிராகரித்திருந்தார். ஆகமே
அக்கம் க்கம் சுற்று ட்%ாரத்தில் உள்< ஊர்க<ான திருச்சி, திருவெநல்மே லி மே ான்ற
இ%ங்களில் இருக்கும் வை யர்க<ாகமே
ார்த்துக்வெகாண்டிருந்தார். அப் டி ஒன்றிரண்டு
ரவும் ந்தது. அ ங்களும் மே ாட்மே%ாவை ப் ார்த்துட்டு மேநரிமேல மே சறதுக்கும் ரச்
வெசால்லி இருந்தாங்க. ஆகமே அப் ாவுக்குத் திருச்சி ரன் ஒன்று தான் முடிக்க எண்ணம்.
அப் ா திருச்சிக்குப் மே ானார்.
அப்மே ால்லாம் வெ ண் வீட்டில் மேநமேர வை யர் வீட்டுக்குப் மே ாய் வெசய்முவைறகள், சீர்,
வெசனத்திகள் என்று எல்லாத்வைதயும் மே சி முடிச்சுட்டு அப்புறமே வெ ண் ார்க்க ரு ார்கள்.
வெ ண் ார்த்துவிட்டுச் சீரில் குவைறகள் என்று வெ ண்வைண வி%மே ண்%ாம்னு எண்ணமே ா
என்னமே ா! எல்லாம் மே சி முடிச்சாமேல ாதிக் கல்யாணம் முடிஞ்சாப் லனு வெசால் ாங்க.
அப் டியும் சிலர் வீடுகளிமேல வெ ண் ார்த்துப் பிடிச்சும், சீர் வெசனத்திகள் பிடிச்சும் மே று
ஏமேதனும் காரணங்க<ால் ந%க்கா லும் மே ானது உண்டு. ஆனால் எங்க மே]ாசியமேரா
அப் ாவி%ம் இவெதல்லாம் ந%க்காது. உங்க வெ ண்ணுக்கு அந்தப் வை யர் தான். நீங்க ண்ணி
வை க்கவைலனா அந்தப் வை யமேர ந்து ண்ணிக்வெகாண்டு மே ாயிடு ார்னு அடிச்சுச்
வெசால்லிட்%ார். ஆனாலும் அப் ா மேகட்கவில்வைல. வை யர் எங்மேகமேயா புனாவில்
இருக்கிறார். அ ர் ந்து வெ ண்வைணப் ார்த்துப் பிடிச்சு, சம் ந்தம் மே சினு எவ் <மே ா
இருக்கு. வைகயிமேல வெ ண்வெணய் இருக்கு, வெநய்க்கு அவைல ாமேனன்னு திருச்சி கி<ம்பினார்.
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கல்யாண ாம் கல்யாணம்! யமுறுத்திய மேதாடு!

திருச்சி ாப்பிள்வை< வீட்டுக்கு ஒமேர வை யர். ஏமேதா வெகமிக்கல் கம் னி?? சரியா நிவைனவில்
இல்வைல. திருச்சிக்குள்மே<மேயா அல்லது சுற்று ட்%ாரத்திமேலா மே வைல. தில்வைல நகரில் வீடு.
வை யரின் அப் ா சங்கர %த்தில் மிகவும் ஈடு ாடு. இந்த ]ாதகம் திருச்சியிமேல
ல்லாண்டுக<ாய் இருந்த என்மேனா% ஒண்ணு விட்% வெ ரியப் ா ஒருத்தர் மூல ா ந்தது.
அ ங்க வெராம் மே
ற்புறுத்தினமேதாடு இல்லா ல் குழந்வைதவைய, (ஹிஹிஹி, நான் தான்)
நாங்க வெரண்டு மே ரும் கிட்% இருந்து கண்ணும், கருத்து ாக் க னிச்சுப்மே ாம்னு
உறுதிவெ ாழி மே மேற. அப் ா திருச்சியில் அ ங்க வீட்டிமேல மே ாய் இறங்கி அந்தப்
வெ ரியப் ாவை யும் அவைழத்துக்வெகாண்டு வை யர் வீட்டுக்குப் மே ாயிருக்கார். வை யரின்
அப் ா மேƒ லா ங்கள் விசாரிச்சு முடிஞ்சதும் மேநரடியாக விஷயத்துக்கு ந்துட்%ார்.
வெ ண்ணுக்கு வை ரத் மேதாடு மே ாடுவீங்க<ானு மேகட்டிருக்கார். அது வைரக்கும் அப் ா
இவைத நிவைனச்மேச ார்க்கவைல. என்றாலும் ச ாளிச்சுட்டுப் மே ா%மேறன்னு வெசால்லி
இருக்கார். வை ர மூக்குத்தி? அது ஏற்வெகனமே இருக்கு. இது அப் ா.
ம்ம்ம்ம்ம்ம், மேதாடு
இனிமே ல் தான்

ாங்கியாச்சா?

ாங்கணு ா??

ாங்கணும், இப்மே ாத் தாமேன உங்க அபிப்பிராயம் வெதரிஞ்சது. "அப் ா.

நான் வெசால்ற இ%த்திமேல, நாங்க காட்%ற வை ரக்கற்கவை< ாங்கி எங்க தட்%ான்
கிட்மே%த்தான் கட்%ணும். நீங்க ாங்கறவெதல்லாம் சரிப் %ாது.
மேதாடு எங்க வெ ாண்ணுதாமேன மே ாட்டுக்கப் மே ாறா? அ ளுக்கும் பிடிக்கணுமே !
நாங்க வெசால்ற மேதாட்வை%த் தான் அ

மே ாட்டுக்கணும்
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அப் ாவுக்கு அஸ்தியில் ]ுரம் கண்டிருக்கும் நிச்சய ா. நா அப்மே ாமே புரட்சிப்
வெ ண்ணில் ஒருத்தியாகத் தீவிர ாக இருந்மேதாமே ! தினமும் ஏதானும் ஒரு விஷயத்துக்கு
எனக்கும் அப் ாவுக்கும் யுத்தம் ரும்.
நாவை<க்குக் கல்யாண ாகிப்புருஷன் வீடு மே ானால் வெதரியும், இந்த அப் ாமே ா%
அருவை !"
வெதரியட்டும், வெதரியட்டும், அ ங்க வீட்டிலும் வெ ாண்ணுங்க இல்லா லா இருக்கும்! கூ%ப்
பிறந்த ங்கமே<ா% சண்வை% மே ா%ா லா இருப் ாங்க?
விஷயம் மே மேற ஒண்ணும் இருக்காது. அண்ணா அப்மே ாமே மேஹாசூரில் மே வைலக்குப்
மே ாய்விட்%ார். ஆவைகயால் இருந்தது தம்பியும் நானும் ட்டும் தான். தம்பிக்குத்
தட்%லம்பிப் மே ாட்டிருக்க ாட்மே%ன். அல்லது சாப்பிட்% தட்வை% அ மேர அலம் ட்டும்னு
வெசால்லி இருப்மே ன். இப் டி ஏதா து ஒண்ணு. அமேத தம்பியும் நானும், அ ருக்குத் தமிழ்க்
கட்டுவைர எழுதவும், %ம் வைரயவும் கூட்டுச் மேசர்ந்துப்மே ாம். அதனாமேல இவைத எல்லாம்
லக்ஷியமே
ண்ணறதில்வைல. ஆனால் அப் ாவுக்குத் தம்பிவைய நான் டிக்கவி%ா ல்
வெகடுக்கிமேறன்னு ஒரு எண்ணம். அமேதா% அ ருக்குத் தமிழில் அவ் < ா எழுத
ராதுங்கறதாமேல நான் எழுதிக் வெகாடுப்மே ன். அதுவும் பிடிக்காது. ஆவைகயால் எப்மே ாவும்
அப் ாவுக்கும், எனக்கும் ஏழாம் வெ ாருத்தம் தான். ஆனால் அம் ா ஏதானும் வெசய்து
வெகாடும் ானு மேகட்%ாலும், அலக்ஷிய ாக மே ாம் ா, நான் டிக்கணும் தான்! ஹிஹிஹி,
அப்மே ாப் டிச்சுட்டு இருந்மேதாமுல்ல! அம் ாவும் வெராம் ச் வெசால்ல ாட்%ாங்க தான்.
ஏன்னா அம் ா சித்திகளின் பிரச த்திற்கு உதவிக்குப் மே ாறச்மேச எல்லாம் ஸ்கூலுக்குப்
மே ாறச்மேச கூ% சவை யவைலயும் முடிச்சுட்டுத் தான் மே ாயிருக்மேகன். அதனால் வெ ாண்ணுக்கு
மே வைல வெதரியும், நம் கிட்% சலுவைகனு புரியும். ஆனால் அப் ாவுக்மேகா அ ர் வெசான்னால்
உ%மேன வெசய்தாகணும். அப் டி இருக்வைகயில் மே ாற இ%த்திலும் ா னார் இப் டி
இருந்தால்???? அப் ாவின் கண்வெணதிமேர காட்சிகள் ஓடி இருக்கும்னு நிவைனக்கிமேறன்.
ஆனால் உள்ளூர அப் ாவுக்மேக பிடிக்கவும் இல்வைல.
அடுத்து நவைககள் த்திப் மே ச்சு. நவைககள் எல்லாம் ண்ணி
முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடிமேய ண்ணிட்மே%ன். அப் ா!

ச்சாச்சு, அ ள் ஸ்கூல்

அவெதல்லாம் ஒத்துக்க முடியாது. இப்மே ா என்ன யசு உங்க வெ ாண்ணுக்கு? திவெனட்டு
முடிஞ்சு த்வெதான் தா?? ஹும், நாலு ருஷத்துக்கு மே ல் இருக்குமே
ண்ணி. எல்லாம்
ழசாப் மே ாயிருக்கும்
ாலிஷ் ண்ணி%மேறன். எங்க கவை%க்காரர்ட்மே% வெசான்னால் வை ரப் ாலிஷ் கூ%க்
வெகாடுத்துத் தரு ார்.
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அவெதல்லாம் மே ண்%ாம்மேனன். நீங்க அந்த நவைககவை< என் கிட்மே%க் வெகாடுங்க. நான்
எல்லாத்வைதயும் எங்களுக்குப் பிடிச்சாப் ல ாத்தி%மேறன்.
தூக்கி ாரிப் மே ாட்% அப் ா அப்மே ா புவை%வை கள், மேசா ன்கள் எல்லாம்??
எல்லாத்துக்கும் ணத்வைதக் வெகாடுங்க, நாங்க இங்மேக திருச்சியிமேலமேய
அப் ாவுக்குச் சுரத்மேத இல்வைல. இப்மே ாமே
என்வெனன்ன மேகட் ாமேரா?
அப்புற ா

ாங்கி%மேறாம்.

இவ் <வு வெகடுபிடின்னா அப்புற ா

ருஷாந்திரச் சீவெரல்லாம்???

அததுக்கு யாருக்கு என்ன வெசய்யணுமே ா ஒரு லிஸ்ட் வெகாடுக்கிமேறன். அதுப் டி
வெசய்யணும்.
சரி. அப் ா திரும்பிவிட்%ார். அங்மேக எதுவும் மே சா ல் ந்தமேத வெ ரிய விஷயம்,
சாதாரண ாய்ப் % %வெ னப் வெ ாரியும் சு ா ம் வெகாண்% ர் வெ ண்ணுக்குக் கல்யாணம்
என் தால் வெ ாறுத்துக்வெகாண்%ாமேரா என்னமே ா, வெதரியவைல. அன்னிக்மேக கி<ம்பி
துவைரக்கும் ந்தாச்சு. இங்மேக ந்து ஆகாயத்துக்கும் பூமிக்கும் ஒரு குதி குதிச்சார் ாருங்க.
நாங்கல்லாம் நடுங்கிப் மே ாயிட்மே%ாம்.
கல்யாண ா மே சறார் அந்த னுஷன்?? வியா ாரம், இதிமேல சங்கர %த்துக்கு வெநருக்கம்னு
மே மேற பீத்தல். இருக்கட்டும், இ ர் இப் டி எல்லாம் மேகட்கிறவைத நான் அ ர் இருக்கிற
சங்கர %த்துக்மேக எழுதி%மேறன். ஒமேர கத்தல்.
வெ ல்ல வெ ல்லப் வெ ரியப் ா, வெ ரியம் ா, ா ாக்கள், என்மேனா% அம் ா ழிப் ாட்டி
எல்லாருக்கும் விஷயம் மே ாக எலலாரும் ந்து சங்கர %த்துக்கு எழுதி%மேறன்னு
அ ருக்கு தில் மே ா%ச் வெசான்னாங்க. சரினு அப் ாவும் அந்தப் வை யரின் அப் ாவுக்மேக
சங்கர %த்தில் இருந்து வெகாண்டு நீங்க இப் டிக் மேகட்%து, மே சியது எதுவும் சரியில்வைல.
அதனால் சங்கர %த்திற்கு நான் எழுதி இ ற்வைற எல்லாம் வெசால்லிட்டு அ ங்க
வெசய்யலாம்னு சம் தம் வெகாடுத்தால் நீங்க வெசால்றாப்மே ாலமே வெசய்து%மேறன் என்று
எல்லாவைரயும் சாட்சி வை த்துக்வெகாண்டு எழுதிப் மே ாட்டுவிட்%ார். அங்மேக இருந்து திமேல
இல்வைல.
. மேஹாசூரில் இருந்த அண்ணாவுக்குக் வெகாஞ்சம் உ%ம்பு சரியில்வைலனு வெலட்%ர் ரமே
அம் ாவை
ட்டும் அப் ா அனுப்பி வை ச்சார். அப் ாவுக்குப் ள்ளி இருந்தது. அமேதாடு
தம்பி அப்மே ா பியுசி டிச்சுட்டு இருந்தார். அ மேரா% ரிவைƒ முடிஞ்சதும், எல்லாரு ா
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மேராம்னு வெசால்லி என்வைனயும், தம்பிவையயும் ட்டும் இங்மேக வை ச்சுக்வெகாண்%ார்.
அதுக்குள்மே< எங்க சித்தப் ா ]ாதகம் ார்த்தாச்சா, ார்த்தாச்சானு வெலட்%ருக்கு மே மேல
வெலட்%ர் அப் ா ாட்டுக்கு அவைத எல்லாம் டிச்சுட்டு நிதான ா எங்க கிட்மே%
வை சூருக்குப் க்கத்திமேல மே ல்மேகாட்வை%யில் வை ரமுடிமேசவை
ார்க்கப் மே ாமேறன். நீங்க
வெரண்டு மே ரும் த்திர ா இருங்க. அ ன் காமேலஜ் மே ானதும் நீ க்<ாசுக்குப் மே ா. காலம் ர
அ னுக்குக் காபி மே ாட்டுக் வெகாடுத்துட்டு க்<ாசுக்குப் மே ானு ஏகத்துக்கு எனக்கு ட்டும்
(க்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்) புத்தி தி வெசால்லிட்டுப் மே ாயிட்%ார். வீட்டுக்காரங்களும், நாங்களும்
அடுத்தடுத்து இருந்ததால், ஒண்ணும் யமில்வைல. வீட்டு ாசல் ஒமேர ாசல் தான்.
வீட்டுக்காரங்க மே ார்ஷனுக்குள் நுவைழஞ்சு அ ங்க ஹால் ழியா அ ங்களுக்குத் வெதரிஞ்சு
தான் யார் ந்தாலும் உள்மே< ரணும்.
நானும் தம்பியும் ட்டும் தான் இருந்மேதாம். அம் ாவும் இல்வைல, அப் ாவும் இல்வைல.
ஒருநாள் காலம் ர நான் சவை ச்சுச் சாப்பிட்டு விட்டு என்மேனா% அக்கவுண்%ன்சி
கி<ாசுக்குக் கி<ம்பிட்டிருந்மேதன். அப்மே ா ாசல்மேல யாமேரா எங்க அப் ா மே வைரச்
வெசால்லிக்மேகட்டுட்டு இருந்தது காதில் விழுந்தது. யாருனு ார்த்தா, சித்தப் ாமே ா% தம்பி.
நான் அடிக்கடி ங்கி ரிவைƒ எழுத வெசன்வைன மே ாயிட்டிருந்தப்மே ா எல்லாம் சித்தி
வீட்டில் தான் தங்குமே ன். சித்தப் ாமே ா% தம்பிக்கு அப்மே ாக் கல்யாணம் ஆகவைல.
அதுக்கு அப்புறம்தான் கல்யாணம் ஆச்சு. அந்தக் கல்யாணத்துக்கு நானும், அப் ாவும்
மே ாறதா இருந்து மே ாக முடியவைல. மே ாயிருந்தால் ஒருமே வை< அங்மேகமேய என்மேனா%
கல்யாணமும் நிச்சயிக்கப் ட்டிருக்குமே ா?
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கல்யாண ாம் கல்யாணம்! வெ ண் ார்க்க ாப்பிள்வை<

ந்தார்!

ாசலில் ந்தது என்மேனா% சித்தப் ாவின் தம்பி. அ ருக்குத் தா த ாய்க் கல்யாணம்.
கல்யாணத்தின்மே ாது நான் சின்ன னூரில் இன்வெனாரு சித்தி வீட்டில் இருந்மேதன். திரும்பி
ந்ததும் உ%மேனமேய அம் ா மேஹாசூர் கி<ம்பியதால் நான் துவைரயிமேலமேய வீட்டில்
இருந்மேதன். சின்னச் சித்தப் ா உள்மே< ந்தார். காலம் ர சாப்பிட்டுட்மே%ன் என்று
வெசான்னார். அதனால் அ சரம் அ சர ா உப்பு ா ண்ணிக் காப்பியும் மே ாட்டுக்
வெகாடுத்மேதன். அ ர் எல்லாம் சாப்பிட்டுவிட்டு, ]ாதகம் த்திப் மே ச ஆரம்பித்தார். நான்
அப் ா, அம் ா ஊரில் இல்வைலனு வெசால்லியும் மேகட்கவில்வைல. "அந்தப் புனாப் வை யர்
என்மேனா%வெசாந்த ச்சினர் தான், மே மேற யாரும் இல்வைல. நீ என் கல்யாணத்துக்கு
ந்திருந்தியானா அப்மே ாமே
ார்த்திருக்கலாம். உன்வைனப் த்தி நாங்க நிவைறயச் வெசால்லி
இருக்மேகாம் அ ங்க வீட்டிமேல. அ ங்க ஆ மேலாடு இருக்காங்க. நாங்க தான் தவைல
தீ ா ளிக்குப் மே ாறச்மேச உன் ]ாதகத்வைத எடுத்துண்டு மே ாய்க் வெகாடுத்மேதாம். தாரா< ாப்
ார்க்கச் வெசால்லு அப் ாவை !" என்று வெசான்னார். அப் ா கிட்மே% வெசால்லி%மேறன்னு
வெசான்மேனன். அப்புறம் வெகாஞ்ச மேநரம் மே சிட்டுக் கி<ம்பிட்%ார். அப் ா ந்ததும்
விஷயத்வைதத் வெதரிவித்மேதன். மே மேற மே வைல இல்வைல. புனாவிவெலல்லாம் இருக்கிற ருக்கு
எப் டிக் வெகாடுக்கிறது? அதுவும் மிலி%ரியிமேல மே வைலனு மே மேற வெசால்லறாமேர! அது
ந க்குச் சரிப் %ாதுனு அந்த விஷயத்வைத அமேதாடு முடித்துவிட்%ார். ]ாதகம் ந்தப்மே ா
மே வைல சரியாப் மே ா%வைல. இப்மே ா சின்னச்சித்தப் ா ந்து தான் மே வைல த்தித்
வெதளி ாச் வெசான்னார். ராணு த்தில் மே வைல இல்வைல என் வைதயும் ராணு க் கணக்குத்
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துவைற எனவும் எடுத்துச் வெசான்னார்.அப் ாவின் நண் ர் ஒரு ர் அந்தக் காலத்திமேல
ஆங்கிமேலய ஆட்சியின் மே ாது இந்த ராணு க் கணக்குத் துவைறயில் மே வைல வெசய்த ர்.
இரண்%ாம் உலகப் மே ாரின் மே ாது அந்த மே வைலவைய விட்டுவிட்டு ந்து விட்%ார். ஆகமே
ஓய்வூதியம் இல்வைல. அப் ாவின் ள்ளியிமேலமேய ஆங்கிலஆசிரியராகப் ணி புரிந்தார்.
அப் ா மே மேற ]ாதகம் ார்க்க ஆரம்பிக்க, எங்க மே]ாசியமேரா வி%ா ல் அந்தப் வை யவைனப்
ாருங்க. மே மேற ]ாதகம் நான் ார்த்துத் தமேரன். ஆனால் அது தான் ந%க்கும்னு வி%ா ல்
வெசான்னார். அப்மே ா வெசன்வைனயிலிருந்து என் சித்தப் ாமே மே மேற ஏமேதா விஷயத்துக்காக
துவைர ந்த ர் எங்க வீட்டுக்கும் ந்தார். அப் ாவி%ம் வெராம் மேநரம் மே சி
எல்லாத்வைதயும் எடுத்துச் வெசால்லிட்டு, நீங்க மேநமேர மே ாய்ப் ாருங்க. அ ங்க ஊருக்குப்
மே ாற ழி இது. இப் டிப் மே ாகணும். நீங்க மே ணும்னா முன்னாடி வெசால்ல மே ண்%ாம்.
வெசால்லா மேலமேய மே ாய்ப் ாருங்க. பிடிச்சால் மே ற்வெகாண்டு வெ ண் ார்க்க ரச்
வெசால்லுங்கனு அப் ாமே ா% னசுக்கு ஏத்தாப்மே ால் வெசான்னார். அப்மே ால்லாம் பிள்வை<
வீட்வை% ]ாதகம் வெ ாருந்தின உ%மேனமேய மேநரில் மே ாய்ப் ார்த்துக் வெகாண்டு
ந்துடு ாங்க.
அதனால் அப் ாவும் ஒரு நல்ல நாள் ார்த்துக்வெகாண்டு சம்பிரதாயப் டி ]ாதகம்
ாற்றமே ண்டும் என் தால் என்மேனா% ]ாதகத்வைதயும் எடுத்துக்வெகாண்டு கி<ம்பினார்.
கும் மேகாணம் மே ாய் அங்கிருந்து நன்னிலம் வெசல்லும் மே ருந்தில் ஏறிக்வெகாண்டு கூந்தலூர்
என்னும் ஊரில் இறங்கிக் வெகாண்டு அங்கிருந்து அரசலாற்வைறத் தாண்டி என் ா னார்,
ாமியார் இருந்த கருவிலிக்குப் மே ாகமே ண்டும். அந்த நாட்களில் அரசலாற்றில் கல் ாலம்
மே ா%ப் %வில்வைல. மூங்கில் ாலம் தான். ;அமேதாடு கருவிலிக்குப் மே ருந்தும் மே ாகாது.
கூந்தலூர் அருமேக இருக்கும் எர ாஞ்மேசரி தான் வெகாஞ்சம் வெ ரிய கிரா ம். அந்தக்
கிரா த்துக்மேக நான் கல்யாணம் ஆகிப் மே ான அந்த ாரம் தான் கும் மேகாணம் ரா ன்
அண்ட் ரா ன் மே ருந்து விட்%ாங்க. அது வைரக்கும் கூந்தலூரில் மே ருந்து குறிப்பிட்%து
தான் நிற்கும். ஆகமே முன் கூட்டிச் வெசான்னால் தான் நல்லது. ண்டி கட்டிக்வெகாண்டு
மே ாய்க் கூட்டி ர முடியும்.
கூந்தலூருக்மேகா, எர ாஞ்மேசரிக்மேகா ண்டி ரணும்னா, ( ாட்டு ண்டிதான்) அரசலாற்றில்
இறங்கித் தான் ரணும். ஆற்றில் தண்ணீர் குவைற ாக இருக்கும் நாட்களிலும், (அப்மே ா
காவிரிப் பிரச்வைன இவ் <வு இல்வைல, அரசலாற்றில் மேகாவை%யில் கூ%க் வெகாஞ்ச ா து
தண்ணீர் ஓடும்.) ற்றக் மேகாவை% நாட்களிலும் ண்டிவையப் பிரித்து ாட்வை% அவிழ்த்து
ஓட்டி விடு ாங்க. அதுக்கு முன்னாடி ண்டியிமேல ரும் பிரயாணிகள் இறங்கிக்வெகாண்டு
மூங்கில் ாலம் ழியாஅக்கவைரக்குப் மே ா ாங்க, அவிழ்த்து விட்% ாடுங்க வெ து ாப்
மே ாய் அக்கவைரக்குப் மே ாய்க் காத்துட்டு இருக்கும். இங்மேக ண்டிவைய ஆற்றில்
இறக்கு ாங்க. அக்கம் க்கம் எப் டியும் நாவைலந்து ஆட்கள் மேதாப்புக்களில் மே வைல
வெசய்துட்டு இருப் ாங்க. ண்டி ரவைதப் ார்த்துட்டுக் கூப்பி%ா மேலமேய ரு ாங்க. சிலர்
வீடுகளில் ண்வைண ஆட்கள் ண்டிமேயா%மேய ரு ாங்க. எல்லாரு ா ண்டிவைய ஆற்றில்
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தள்ளிக்வெகாண்டு மே ாய் அக்கவைரயில் மே ட்டில் ஏத்து ாங்க. அங்கிருந்து ஒரு கிமேலா மீட்%ர்
கூந்தலூர், அல்லது இரண்டு அல்லது மூன்று கிமேலா மீட்%ர் எர ாஞ்மேசரி. அங்மேக மே ாய்ப்
மே ருந்தில் ர ங்கவை<க் கூட்டி ரு ாங்க.
திரும்பி ரச்மேச று டியும் அமேத. ரி ர்ஸில். அப்புற ா ஊருக்கு ர வைரக்கும் நடுவில்
கு<ங்கள் தான் காணலாம். முட்வை% ஆறு என்னும் இன்வெனாரு ஆறு மூன்று கிமேலா மீட்%ர்
தள்ளிப் ர ாக்கவைர மே ாகும் ழியில் இருக்கு. இந்த இரண்டு ஆறுகளுக்கும் நடுவில் தான்
எங்க ா னார் ாமியார் இருந்தாங்க. யல்கள் எல்லாம் எதிமேரமேய இருந்தன. அப் ாமே ா
வெசால்லா ல் இல்வைல கி<ம்பி ந்திருக்கார். அதனால் கூந்தலூர் ந்து அங்மேக
இறங்கியதும், ழி மேகட்டுக்வெகாண்டு மூங்கில் ாலம் ழியா ந%ந்மேத மே ாயிருக்கார். நல்ல
வெ யில் காலம், ங்குனி ாசம். ா ம், மே ர்க்க விறுவிறுக்கப் மே ாய் ா னார் வெ யவைரச்
வெசால்லி விசாரிக்க, வீட்டுக்கு எதிமேரமேய இருக்கும் ள்ளியில் டிச்சுட்டு இருந்த என் குட்டி
வை த்துனன்,சாப்பி%றதுக்காக வீட்டுக்குப் மே ாயிட்டிருந்த ன், அப்மே ா நாலு முடிந்து
ஐந்தாம் யசு, எங்க அப் ாவை ப் ார்த்துட்டு, ாங்க ன்னிமேயா% அப் ா ா நீங்கனு
மேகட்டுட்டு உ%மேன வீட்டுக்கு ஓடித் தக ல் வெசால்லி இருக்கார். ன்னிமேயா% அப் ா
ரார்னு.
கிரா ம் மே மேற. வீட்டு ாசலில் அக்ரஹாரத்தின் அவைனத்து க்களும் கூ% அப் ா உள்மே<
எண்ட்ரி. உள்மே< மே ானதும், அப் ாவுக்குக் காப்பி வெகாடுத்து சாப் ாடு மே ாட்டுட்டு,
அப்புற ாப் மே சி இருக்காங்க. சம் ந்தம் கலக்கும் முன்மேன சாப்பி% அப் ா மேயாசிக்க என்
ா னார் இந்தக் காலத்தில் அவெதல்லாம் ார்க்கமே ண்%ாம். நாமேன என் வைனவிவையப்
ார்க்கப் மே ானப்மே ா அங்மேக தான் சாப்பிட்மே%ன்னு வெசால்லிவி%மே எல்லாம்
முடிச்சுட்டு, வெ ண் ார்க்க ரவைதப் த்திப் மே ச ஆரம்பிக்க, என் ா னாரின் அண்ணாவும்
அங்மேக தற்வெசயலாக ந்த ர், தன் வெ ண்ணுக்கும் கல்யாணம் நிச்சயம் ண்ணி
இருப் தாயும் மே
ாதம் ஒன்றாம் மேததி கல்யாணம் என்றும் கல்யாணத்துக்கு அ சியம்
ரணும் என்றும் வெசால்லி இருக்கார். என் ா னாரும் எங்க வை யரும் இந்தக்
கல்யாணத்துக்கு ரப் மே ாகிறதாமேல ந்த உ%மேன வெ ண் ார்த்துக்வெகாள்<லாம் என்று
வெசால்லி இருக்கார். சரினு ஒத்துக்வெகாண்டு அப் ா ந்துவிட்%ார். ருஷப் பிறப்பு கழிஞ்சு
வெ ண் ார்க்கத் மேததிவைய அங்மேகமேய நிச்சயம் ண்ணிக்வெகாண்டு ந்துவிட்%ார்.
ந்து வெசான்னார் வெ ண் ார்க்க ரப் மே ாறவைத. அப்மே ாப் ார்த்துக் மேகாவை%க்கட்டி என்
முகத்தில். அவெதல்லாம் ஒன்மேறா இரண்மே%ா இல்வைல. முகம் முழுதும். வெ ரிசு வெ ரிசாக்
கட்டிகள். எல்லாத்திமேலயும் கறுப் ாய்க் கண் ாதிரி இருக்கும். அது உவை%ஞ்சு ரத்தம் ரும்.
கீமேழ குனிய முடியாது. லி தாங்காது. ஏற்வெகனமே %ாக்%ரி%ம் காட்டிட்டு இருந்மேதன்.
அ மேரா ருஷா ருஷம் ருது, ஒண்ணும் புதிசில்வைலமேய, வெ து ாத் தான் சரியாகும்னு
வெசால்றார். வெ ண் ார்க்க இன்னும் ஒரு ாரம் கூ% இல்வைல. இந்த மூஞ்சிவையப் ார்த்துட்டு
என்ன வெசால் ாங்கமே<ா/. அம் ாவுக்குக் க வைல. எல்லாருக்கும் வெசால்லியாச்சு. என் ா ா
வீட்டில், வெ ரியப் ாக்கள், சின்ன னூரில் இருந்து சித்தி எல்லாரும் தயாராயிட்%ாங்க.
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சின்ன னூர்ச் சித்தி ட்டும் அம் ாவுக்கு உத மே ண்டி முன்னால் ந்தாங்க. என்
முகத்வைதப் ார்த்துட்டு உ%மேனமேய அ ங்களுக்குத் வெதரிஞ்ச ஒருத்தர் மூல ா
சித்தப் ாவுக்குத் தக ல் வெகாடுக்க சித்தப் ாவும் ந்துட்%ார்.
உ%மேனமேய சித்தப் ா ஊசியாமேல என்வைனக் குத்த ஆரம்பித்தார். ஒரு நாவை<க்கு இரண்டு
முவைற நான்கு வித ான ஊசி ருந்துகவை<க் கலந்து மே ாட்டிருக்கார். கட்டி உவை%யாது.
அமுங்கும் என்றும் வெசான்னார். ரா] வை த்தியம் ந%ந்தது. அமேதாடு ர ங்கவை<
ரமே ற்கவும் ஏற் ாடுகள். எங்க வீட்டிமேல இரு தரப்பிலும் னிதர்கள் நிவைறய.
முக்கிய ான ங்க ரவும் ரு ாங்க என் தால் அப் ா சவை யலுக்கு ஆள்
மே ாட்டுவிட்%ார். வெ ளி ஊரிலிருந்து பிள்வை< வீட்டுக்காரங்க ரதாமேல அ ங்களுக்கு ஊர்
திரும் ற வைரக்கும் க னிக்கணும்னு என்மேனா% வெ ரியப் ா வீட்டிமேல தங்கவும்
ஏற் ாடுகள் ண்ணியாச்சு. ஒரு ழியாப் பிள்வை< வீட்டுக்காரங்க எப்மே ா
ராங்கங்கறதுக்குத் தந்தி ந்தது. அப்மே ால்லாம் வெதாவைலமே சி இல்வைல. இவெ யில்,
எறும்பு வெ யில் கிவை%யாது, வெசல் கிவை%யாது. அ சரம்னா உ%மேன தந்திதான். உ%மேனமேய
ந்தும் மேசரும். அவைதப் ார்த்துட்டு அப் ாவும், தம்பியும் ஸ்மே%ஷன் மே ாய்
அவைழத்துக்வெகாண்டு ந்து வெ ரியப் ா வீட்டில் விட்டுட்டு ந்தாங்க. றுநாள் காவைலயிமேல
வெ ண் ார்க்கணும்.
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எல்லாரும் வெ ண் ார்க்கும் சீனுக்கு ஆ மேலாடு காத்துட்டு இருக்கீங்க. அதிமேல ஒண்ணும்
சிறப் ான வெசய்திகள் கிவை%யாது. சப்புச் சப்புனு தான் இருக்கும். இப்மே ாப் மே ால
அப்மே ால்லாம் வெ ண்ணும், பிள்வை<யும் மே சிக்கிறமேதா, அப்புறமும் கடிதத் வெதா%ர்மே ா
அல்லது, வெதாவைலமே சியில் வெதா%ர்பு வை ச்சுக்கிறமேதா, வெ ளிமேய மே ாறமேதா கிவை%யாது.
றுநாள் காவைலயிமேல விடிஞ்சதும், விடியாதது ாய்க் காப்பி மே ா%ச் வெசால்லி என் தம்பியும்,
அ மேனா% நண் ன் கிருஷ்ணன் என்னும் வை யரு ாய்க் காப்பிவைய ஒரு கூ]ாவில் விட்டுப்
வெ ரியப் ா வீட்டுக்கு எடுத்துண்டு மே ானாங்க. வெ ரியப் ா வீடு கிட்%த்தான் ந%ந்து
மே ாகும் தூரம். அதுக்குள்மே< அங்மேக வெ ரியம் ாமே காப்பி மே ாட்டுக் வெகாடுத்துட்டு,
அ ங்கவை<த் தயார் வெசய்து அவைழத்து ர ண்டிவெயல்லாம் ஏற் ாடு ண்ணி
வை ச்சுட்%ாங்க. காவைல ஏழவைரக்குள் அ ங்க ரதுக்கு நல்லமே வை<னும், ஒன் து
ணிக்குள்<ாகப் வெ ண்வைணப் ார்த்து%ணும்னும் ஏற் ாடு. என்மேனா% இரண்டு
ா ாக்கள், ாமிகள், சித்தி, சித்தப் ா, வெ ரியப் ா, வெ ரியம் ா, இன்வெனாரு
வெ ரியம் ா(வெ ரியப் ா இல்வைல) இரண்டு வெ ரியப் ா ழி அண்ணன் ார்கள்னு வீடு
நிவைறய மே] மே]னு கூட்%ம். இந்த அழகிமேல என்மேனா% சித்திக்கு என்னுவை%ய சிமேநகிதிகள்
யாருமே
ரவைலனு குவைற. கூ%த் துவைணக்கு ஒருத்தருமே இல்வைலமேய உன் யசுக்காரங்கனு
வெசால்லிட்மே% இருந்தாங்க.
சாதாரணப் புவை%வை தான் கட்டுமே ன், நவைகவெயல்லாம் மே ாட்டுக்க ாட்மே%ன்னு நான்
அ%ம் பிடிக்கப் வெ ரிய ங்க என்வைனப் டுத்தி எடுக்க, என் கிட்மே% இருக்கிற ட்டுப்
புவை%வை களில் ஒண்வைணக் கட்டிப்மே ன்னு வெசால்ல, அவைதயும் மேகட்காத வெ ரிய ங்க
சித்திமேயா% காஸ்ட்லி புவை%வை வைய எனக்குக் கட்டிக்கச் வெசால்லி ற்புறுத்திக் கட்%
வை ச்சாங்க. சும் ாமே எனக்குக் வெகாஞ்சம் சில துணிகவெ<ல்லாம் உறுத்தல் இருக்கும்.
அமேதா% வெ யிலுக்கு ந்த மே னல் கட்டியின் இம்வைச மே மேற. கட்டியாமேல முகம் சி ந்ததா,
மேகா ா, இல்லாட்டிப் வெ ண் ார்க்க ரதினாமேல வெ ட்க ானு மேகட்கிற அ<வுக்கு முகம்
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ஜிவு ஜிவுனு இருந்தது எனக்மேக வெதரிஞ்சது. அம் ாவுக்மேகா ருத்தம் தாங்கவைல.
சாதாரண ாக எல்லாவைரயும் ம்பு ண்ணிண்டுச் சிரிச்சுண்டு, சீண்டிண்டு இருக்கும் எனக்கு
இது எல்லாம் அ ஸ்வைதயா இருந்ததுனு புரியவைல. என்மேனா% இயல்வை மீறி நா%கத்திமேல
மே ஷம் மே ா%றாப்மே ால் இருந்தது. ஆனால் மே மேற ழிமேய இல்வைல. எல்லாரும் வெ ட்கம்
அ ளுக்குனு வெசால்ல, நானும் மே சா ல் ாவைய மூடிண்மே%ன்.
வெ ரியப் ாவும், வெ ரியம் ாவும், அண்ணாவு ாய் ாப்பிள்வை< வீட்டுக்காரங்கவை<
அவைழச்சிண்டு ந்து எங்க மே ார்ஷனுக்கு மே ல் இருக்கும் ாடிக்குப் மே ாயிட்%ாங்க.
முதல்நாமே< ாடி அவைறவையப் வெ ருக்கித் துவை%ச்சு நான் தான் மேகாலம் மே ாட்டு
வை ச்சிருந்மேதன். ஹிஹிஹி, அப்மே ால்லாம் மேகால எக்ஸ் ர்ட்ங்கறதாமேல வெசாந்தக்காரங்க
வீட்டு விமேசஷங்களில் எல்லாம் கூப்பிடு ாங்க மேகாலம் மே ா%. இங்மேகயும் மேகாலம் நாமேன
மே ாட்டிருந்மேதன். கீமேழ நாங்க இருக்க முதல்மேல டி ன் வெகாடுக்கணும்னு வெசால்லி
என்மேனா% வெ ரியப் ாவும், வெ ரியம் ாவும் டி வைனக் வெகாடுக்கச் வெசால்லிட்%ாங்க. சரினு
எல்லாரு ாய் டி ன் சாப்பிட்%ாங்க. க்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர் என்வைனச் சாப்பிட்டியானு
ஒருத்தரும் மேகட்கவைல. எனக்குக் வெகாடுக்கவும் இல்வைல. அதுக்கப்புற ாய்ப் வெ ண்வைண
அவைழச்சிண்டு ாங்கனு கூப்பி%மே , சித்தி என்வைன அவைழச்சுண்டு ாடிக்குக் கூட்டிச்
வெசன்றார். வெ ாது ாகமே
துவைரப் க்கம் வெ ண்களுக்கு அநா சியக் கூச்சம்னு நான்
ார்த்ததில்வைல. எல்லாவைரயும் கண்களுக்கு மேநமேரமேய ார்த்துப் மே சுமே ாம். அதனால்
எனக்கும் கூச்சம்னு எதுவும் இல்வைல, மேதான்றவும் இல்வைல. நன்றாகமே
ார்த்மேதன்.
அம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம் ாடி, எம்புட்டு உயரம்! இதான் முதலில் மேதான்றியது. அ ங்களுக்கும்
மேதாணி இருக்கும். ஆனால் யாரும் எதுவும் வெசால்லவில்வைல. என்மேனா% ாமியாருக்குப்
பிடிச்சதுனு அ ங்க சாப்பிடும்மே ாமேத புரிஞ்சு மே ாச்சு எங்களுக்வெகல்லாம். மிச்சம்
இருப் து என் ா னாரும், என் கண ரும் தான். குட்டி வை த்துனரும் கூ% ந்திருந்தாலும்
அ ர் அப்மே ாக் குழந்வைத! அப்மே ா எல்லாம் வெ ண்ணும், பிள்வை<யும் தனியாப்
மே சிக்கிறதுனு கிவை%யாது. வெ ாது ாய் என் ா னார் ஓரிரு மேகள்விகள் மேகட்க நான் தில்
வெசான்மேனன். ா%த் வெதரியு ானு மேகட்%துக்குத் வெதரியாதுனு வெசான்மேனன். என் கண ர்
தனியா எதுவும் மேகட்கவைல. அப்புற ாக எல்லாரு ாய் அங்மேகமேய உட்கார்ந்து
மே சிக்வெகாண்டிருந்மேதாம். மே மேல வெசய்ய மே ண்டிய கல்யாண ஏற் ாடுகள் ற்றிமேய மே ச்சு
ந%ந்ததால், நிச்சயம் வெசய் தற்கு நாள் ார்த்துவிட்டு பிள்வை< வீட்டில் கடிதம் மே ாட்%தும்,
மே வைல து ங்கமே ண்டும் என்ற அ<வில் மே சிக்வெகாண்டிருந்தார்கள்.
தியம் சாப் ாடும் ஆனதும், அ ங்க வெசாந்தக் காரங்க காந்திகிரா த்தில் இருப் தால்
அங்மேக மே ாயிட்டு ஊருக்குப் மே ாகப் மே ா தாய்ச் வெசால்லவும், அப் ா அப் டிமேய என்
ாட்டிக்கு ாப்பிள்வை<வையக் காட்%மே ண்டும் என்று கூறிவிட்டு டிவிஎஸ் நகரில் இருந்த
என் ா ா வீட்டுக்கு அவைழத்துச் வெசன்றார். அதற்கு முந்வைதய ருஷம் தான் தாத்தா இறந்து
மே ாயிருந்ததால் அப்புறம் ாட்டி வெ ளிமேயமேய ரவில்வைல. கிட்%த்தட்% அறு து
ரு%ங்களுக்கும் மே ல் குடும் ம் ந%த்தி இருக்கார். ஐந்து யசில் கல்யாணம் ஆகி
இருந்தது அ ருக்கு. அங்மேக கூட்டிப் மே ாய்விட்டுப் பின்னர் துவைர வெசண்ட்ரல் ஸ்
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ஸ்%ாண்டில் அப் ா அ ங்கவை< காந்தி கிரா த்துக்கு ஸ்ஸில் ஏற்றி விட்%ார். திரும்பி
ருவைகயில் அப் ா முகம் சுரத்தாகமே இல்வைல. என்னனு எங்களுக்கு யாருக்கும்
புரியவில்வைல.
றுநாள் அப் ாவை ப் ார்க்க அப் ாவின் இன்வெனாரு நண் ர் ரமே அ ரி%ம் அப் ா
முதல்நாள் பிள்வை< வீட்டுக்காரங்க ந்தவைதயும், திரும்பிப் மே ாகும்மே ாது என் ா னார்
வெ ண் உயரம் கம்மி, பிள்வை<க்கு ஏற்ற உயரம் இல்வைலனும் மே சிக்வெகாண்%தாயும்,
பிள்வை<யின் அத்வைத வெ ண் ஒருத்தி இருப் தால் அ ளும் உயர ாயும் இருப் ாள்
என் தால் அவைதமேய முடிச்சு%லா ா என மேயாசித்துக்வெகாண்டு மே சிக்வெகாண்%தாயும்
வெசான்னார். அப்மே ாப் ார்த்து எங்க மே]ாசியர் ா ா ந்தார். அ ர் வெராம் ஏவைழ.
எல்லாருக்கும் மே]ாசியம் ார்க்கவும் ாட்%ார். ார்த்ததுக்குப் ணமும் ாங்க ாட்%ார்.
எப்மே ா ானும் அ ருக்குத் மேதவை அ சியம் என்று மேதான்றினால் ட்டுமே அப் ாவி%ம்
ந்து ணம் ாங்கிப் ார். கூடிய வைரயில் திரும் க் வெகாடுப் ார். அப் ா
மே ண்%ாம்னாலும் விட்%தில்வைல. எதா து அ சியம் என்றால் அன்னிக்கு எங்க வீட்டுக்கு
ந்து சாப் ாடு மே ாடுங்கனு மேகட்டு ாங்கிச் சாப்பிடு ார். வெராம் ஆசாரம் என் தால்
அன்னிக்கு வீட்டில் யாருக்கானும் அவெச<கரியம், வீட்டு விலக்கு என்று வெதரிந்தால்
உள்மே<மேய ரவும் ாட்%ார். அப் டிப் ட்% ர் அ ர் வெசால்லித் தான் அப் ா இந்த ரன்
விஷயத்திமேலமேய இறங்கி இருந்தார். இப்மே ா அ ர் வெ ண் ார்த்துவிட்டுப் மே ானது என்ன
ஆச்சுனு மேகட்க ந்த வைர அப் ா ஒரு பிடி பிடித்துவிட்%ார். முதல்மேலமேய மே ண்%ாம்னு
வெசான்மேனன். இப்மே ாப் ாருங்க வெ ண்வைணப் ார்த்துட்டு இப் டிப் மே சிக்கறாங்கனு
வெசால்லி விட்%ார். ஆனால் அ மேரா அசரமே இல்வைல. று டியும் ]ாதகத்வைதப் ாருங்கனு
அப் ா வெசால்ல, "மேதவை மேய இல்வைல. :" னு வெசால்லிட்டு ஏமேதா னக்கணக்காய்ப்
மே ாட்டுவிட்டு, "உங்க வெ ண்ணுக்கு இந்தப் பிள்வை<தான். அடுத்த ாசத்துக்குள்<ாகக்
கல்யாணம் ஆகிடும். வை காசி மூணாம் மேததிக்குள் உங்க வெ ாண்ணுக்குக் கல்யாணம் இமேத
பிள்வை<மேயா% ந%க்கும்." னு வெசால்லிட்டு மே மேற எதுவும் மே சா ல் கி<ம்பிட்%ார்.
தள்<ாடிட்டு மே ான வைர அப் ா கூப்பிட்டு, சாப்பிட்டுட்டுப் மே ாங்கனு வெசால்ல,
"இன்னிக்கு எனக்கு இங்மேக மே ா]னம் இல்வைலனு வெதரிஞ்சு தான் ந்மேதன். நான் அப்புற ா
மேரன்"னு வெசால்லிட்டுப் மே ாயிட்%ார்.
அப் ா வெசான்னதற்கு ஏற் ப் வெ ண் ார்த்துவிட்டுச் வெசன்ற உ%மேனமேய எக்ஸ்ப்ரஸ்
த ாலில், (அப்மே ால்லாம் உண்டு, உ%மேன ட்டு ா%ா ண்ணு ாங்க) வெ ண்
பிடித்திருக்கிறது என்றும் ஆனால் உயரம் கம்மி என் தால் மேயாசிப் தாயும், மே லும்
கல்யாணத்வைத துவைரயில் ந%த்தப் மே ா தாய் என் அப் ா கூறியதால் அ ங்க தரப்பில் 200
மே ருக்கும் மே ல் கல்யாணத்துக்கு ரு ாங்க என்றும் அதுக்காகச் சிறப்புப் மே ருந்து
ஏற் ாடு வெசய்யமுடியு ா என்றும் மேகட்டிருந்தார்கள். இல்வைல எனில் கல்யாணத்வைதக்
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கும் மேகாணத்தில் ந%த்தமே ண்டும் என்றும் கூறி இருந்தார்கள். கடிதத்வைதப் டிச்சதுமே
அப் ாவுக்குப் பிடிக்கவைலனு வெசால்லா ஏமேதா சுத்தி வை<க்கிறாங்கனு புரிஞ்சு மே ாய்
மே மேற ]ாதகங்கவை<ப் ார்க்கலாம்னு வெசால்லிட்%ார். ஆனால் எங்க மே]ாசியமேரா,
"அந்தப்வை யமேர இந்தப் வெ ண் தான் மே ண்டும்னு தாமேன ரு ார்!" என்று சத்தியமே
வெசய்தார்.
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பிள்வை< வீட்டிலிருந்து கடிதம் ந்திருக்கும் விஷயம் வெதரிந்து என் ா ாக்கள், வெ ரியப் ா,
அண்ணாக்கள் எல்லாரும் ந்துவிட்%னர். வீமே% ஒமேர ர ரப்பு. ஒரு க்கம் மே ண்%ாம்,
விட்டு%லாம் என்ற கட்சி, இன்வெனாரு க்கம் அவெதல்லாம் மே ண்%ாம், மேநரிமேல மே ாய்ப்
ார்த்தால் சரியாகும் என்ற கட்சி. என்ன வெசய்யறதுனு அப் ாவுக்குப் புரியவைல. ஏற்வெகனமே
என் கண மேரா% வெ ரியப் ா வெ ண்ணுக்குக் கல்யாணம் நிச்சயம் ஆகி அந்தக்
கல்யாணத்திற்குத் தான் அ ர் புனாவிலிருந்மேத ந்திருந்தார். அந்தக் கல்யாணத்திற்கு ரச்
வெசால்லி அந்தப் வெ ரியப் ாவும் த்திரிவைக அனுப்பி இருந்தார். ஆனால் மே ா தா,
மே ண்%ா ானு அப் ாவுக்குப் புரியவைல. அந்தக் கல்யாணத்திற்கு இரண்டு நாட்கமே<
இருக்வைகயில் மீண்டும் ஒரு த்திரிவைக ந்தது. தப் ாய் அனுப்பிட்%ாங்கமே<ானு ார்த்தால்
விலாசம் எல்லாம் சரியா இருந்தது. ஆனால் முன்னால் விலாசம் எழுதின வைகவெயழுத்து
இல்வைல. அமேதா% இந்தக் க ர் நன்கு ஒட்டி இருந்தது. கல்யாணப் த்திரிவைகக் க வைர ஒட்%
ாட்%ாங்கமே<! அவைத நான் தான் ாங்கிமேனன். ஏமேதா விஷயம் இருக்குனு உள் னதுக்குப்
புரிய அப் ா ஸ்கூலில் இருந்து ரும் வைரக்கும் காத்திருந்மேதாம். எங்க வீட்டில் ஒரு
ழக்கம். கடிதம் யாருக்கு ந்தமேதா அ ங்க தான் பிரிச்சுப் டிச்சுட்டு அப்புற ா
த்த ங்கமே<ா% கிர்ந்துக்கறது எல்லாம். என் சிமேநகிதிகளின் கடிதம் என்றாலும் கூ%
அப் ாமே ா, அம் ாமே ா பிரிக்க ாட்%ாங்க. நான் ர வைரக்கும் காத்திருக்கும்.
அப் ா ஸ்கூலில் இருந்து ந்ததும், கடிதம் ந்திருப் து அறிந்து பிரித்துப் ார்த்தார். அதிமேல
ஒரு இவைணப்புக் கடிதத்தில் கல்யாணத்துக்குக் கட்%ாய ாய் ரு ாறும், ந்து
மே சிக்வெகாண்டு நிச்சயத்வைதயும் வெசய்து வெகாண்டு மே ாகலாம் என்றும் எழுதி இருந்தது.
அது வைரயிலும் என் ா னார் மே ரில் ந்த கடிதங்களில் எல்லாம் எழுதப் ட்% எழுத்து
இல்வைல என் து அப் ாவுக்கும் புரிந்தது. ஒருமே வை< ாப்பிள்வை<மேய எழுதி இருப் ாமேரா?
என்றால் அ ங்க அப் ா, அம் ா வெசால்லா ல் நாம் எப் டிப் மே ாறது? று டி குழப் ம்.
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உள்ளூரிமேலமேய இருந்த ாட்டி, ா ாக்கள், வெ ரியப் ா, வெ ரியம் ா மே ான்மேறாரு%ன்
மீண்டும் ட்%மே வை] ாநாடு ந%ந்தது. வெ ரு ாரியான விருப் ம் மே ாகும் டிமேய
வெசால்ல அப் ாவும் சரினு சம் திச்சுப் மே ாகறதுக்கு ஆயத்தம் வெசய்தார்.
கல்யாணத்துக்கு முதல்நாமே< மே ாய்விடு தாயும், அன்மேற மே ச்சு ார்த்வைதகவை<
முடித்துக்வெகாண்டு, எல்லாமும் கூடி ந்தால் கல்யாணத்தன்று சம்பிரதாயத்துக்குப்
ாக்கு,வெ ற்றிவைல ாற்றிக்வெகாண்டு பின்னர் ஒரு நல்லநாள் ார்த்து லக்னப் த்திரிவைக
ாசிக்க ஏற் ாடு வெசய்யலாம் என்று வெ ரியப் ா கூற அப் ாவும் அவைர னசாக்
கி<ம்பினார். ஏவெனனில் லக்னப் த்திரிவைக ாசிக்கும் விழா நிகழ்வை ப்வெ ரிய அ<வில்
வெசய்ய அப் ா திட்%ம் மே ாட்டுக்வெகாண்டிருந்தார். இப்மே ா இந்தப் மே ச்சு ார்த்வைத எப் டி
முடியும் என்று கூற முடியாத நிவைலயில் எல்லாருமே மே ாகவும் முடியாது. எல்லாரும்
மே ாயிட்டு அங்மேக ஒண்ணும் சரிப் ட்டு ரவைலனா அ
ானமும், ருத்தமும் மிஞ்சும்.
அப் ா ட்டும் மே ாயிட்டுப் ாக்கு, வெ த்திவைல ாத்திண்டு ந்ததும், திரும்
லக்னப் த்திரிவைக விழாவுக்குப் பிள்வை< வீட்டில் சம் திக்கணும். அது அ ங்க வீட்டில்
அ ங்க வெ ாறுப்பில் வெசய்யமே ண்டியது. இதான் அப் ாவுக்கு மேயாசவைன. மே லும் தஞ்வைசப்
க்கம் ாக்கு,வெ ற்றிவைல ாற்று மேதாடு சரினும், வெராம் ப் வெ ரிசா எல்லாம் ண்ணறது
இல்வைல என்றும் என்மேனா% ா னார், ாமியார் வெசால்லி இருந்தாங்க. ஆண்கள் ட்டுமே
கூடிப் மே சிப் ாக்கு,வெ ற்றிவைல ாத்திப் ாங்க என்றும், வெ ண்கள் அந்த விமேசஷத்துக்கு
அதிக ாய்க் கலந்து வெகாள்< ாட்%ார்கள் எனவும் வெசால்லி இருந்தாங்க.
அப் ா கல்யாணத்துக்கு முதல் நாமே< காவைலயிமேல கி<ம்பிட்%ார். சாயந்திரம் ாப்பிள்வை<
அவைழப்பின் மே ாது சத்திரத்துக்குப் மே ாயிடுமே ன்னு வெசால்லி இருந்தார். ஆகமே
அன்னிக்குப் மே சி முடிச்சுண்டு, ாக்கு,வெ ற்றிவைல ாற்றவும், கல்யாண முஹூத்தத்துக்கும்
நாள் குறித்துக்வெகாண்டு ரு தாயும் ாப்பிள்வை<யின் வெ ரியப் ா வெ ண்ணின் கல்யாணம்
முடியும் வைர தங்கப் மே ாறதில்வைல என்றும் வெசால்லி இருந்தார். ஆகமே நாங்க அப் ாவை
றுநாமே< தியம் சாப் ாட்டுக்மேக எதிர் ார்த்மேதாம். ஆனால் அப் ா அன்று ரவில்வைல.
என்னனு புரியவைலமேய என்று மேயாசித்மேதாம். ந்தால் தான் வெதரியும் விஷயம்,. இப்மே ா
ாதிரி வெதாவைலமே சியா? வெசல்மே சியா? ஆகமே கட்%ாய ாய்க் காத்திருக்கணும். றுநாள்
காவைலயில் தான் ந்தார். ந்த ர் உ%மேன எதுவும் மே சவில்வைல. ந்து, எப்மே ாதும் மே ால்
வெகாண்டு மே ான வை வைய ஸ் ாமி அல ாரிக்குக் கீமேழ வை த்துவிட்டுக் குளித்துச்
சாப்பிட்டுவிட்டுப் பின்னர் வெ து ாய்ச் வெசான்னார். இன்னியிமேல இருந்து திவைனந்தாம்
நாள் கல்யாணம். நிச்சயம் ண்ணியாச்சு என்று.
அம் ாவுக்கு ஒரு க்கம் சந்மேதாஷம் என்றாலும் ஒமேர வெ ண்ணின் நிச்சயத்தின் மே ாது தான்
உ%னிருக்கவில்வைல என்ற ருத்தமும். என்றாலும் மேகட்%ாள்: என்னிக்கு லக்னப் த்திரிவைக
ாசிக்கிறாங்க<ாம்?
அவெதல்லாம் மேநத்மேத

ாசிச்சாச்சு. மேநத்துச் சாயங்காலம் முடிச்சுட்%ாங்க. ாப்பிள்வை<க்கு
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லீவு கிவை%யாதாம். கல்யாணம் முடிஞ்சதுமே ஒரு ாரத்திமேல திரும் ப் புனா
மே ாகணு ாம், அ ங்க வெ ரிய வெ ாண்ணு கூ% பிலாயிமேல இருந்து ந்திருக்காங்க.
அ ங்களும் சீக்கிரம் திரும்பிடு ாங்க<ாம். எங்க வெ ரிய வெ ாண்ணு இருக்கிறச்மேசமேய
கல்யாணத்வைத முடிக்கணும்னு வெசால்லிட்%ாங்க.
ஏன் இப் டிப் ண்ணிட்டீங்க?" அம் ா.
பின்மேன? என்வைன என்ன ண்ணச் வெசால்மேற? அ ங்க இது மே ாதும்னு வெசால்லிட்%ாங்க.
சரி, சரி ஆகட்டும், இன்னிக்கு நல்லநாள்னா ஆகமே ண்டிய மே வைலவைய ஆரம்பிக்கலாம்.
ƒணம் எல்லாம் நிவைறய வை க்கணும், வெ ரிய குடும் ம். சவை யல்கார ாமிக்குச்
வெசால்லி அனுப் ணும், முன்னாடி நீ ன்னிவையக் கூப்பிட்டு என்னிக்கு ஞ்சள் இடிக்கிறது?
மேதாழிப்வெ ாங்கல் என்னிக்குனு எல்லாம் முடிவு ண்ணிக்மேகா.
கல்யாண மே வைல ஆரம் ம் ஆனது. அது சரி, திடீர்னு எப் டிக் கல்யாணத்துக்கு
ஒத்துண்%ாங்க? இதன் பின்னணியில் ந%ந்தவை க்குக் காத்திருங்கள்.
மே டிக்வைக என்னவெ ன்றால் எனக்மேக இப்மே ாத் தான் ஒரு ருஷத்துக்கு முன்னாடி ந%ந்தது
எல்லாம் முழுசாத் வெதரியும். அது வைரக்கும் ஆங்காங்மேக ஒருத்தவெராருத்தர் வெசான்னதும்,
மேகட்%தும் தான்.
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எனக்கு இருப் து ஒமேர வெ ாண்ணு. அ ளுக்கு இப் டியா நிச்சயம் ண்ணிண்டு ரணும்?
இன்வெனாரு வெ ண்ணா இருக்கா? அ ளுக்கு நன்னாச் வெசய்து ார்க்கலாம்னு வெசால்றதுக்கு?
"அம் ாவின் புலம் மேலாடு ஆரம்பித்தன கல்யாண மே வைலகள். அன்வைறய நாமே< நன்றாக
இருந்ததாலும், திங்கட்கிழவை என்மேனா% நƒத்திரத்துக்கு ஏற்றவெதன ஏற்வெகனமே
மே]ாசியர் வெசால்லி இருந்ததாலும் அன்மேற கல்யாணமே வைலகவை< ஆரம்பிக்க முடிவு
வெசய்யப் ட்%து. தம்பிவைய அனுப்பிப் த்திரிவைக அடிக்க ாதிரிகள் வெகாடுத்தார் அப் ா.
அண்ணாவுக்குத் தந்தி வெகாடுக்கச் வெசான்னார். அக்கம் க்கம் இருக்கும் சு ங்கலிகளும்,
தக ல் வெதரிந்து, என்மேனா% வெ ரியம் ாவும் ந்து மேசர, ஞ்சள் இடித்து அன்வைறய
மே வைலவையத் வெதா%ங்கினார்கள்.

ஞ்சள் இடிக்கிறது என் து கல்யாணத்துக்கான மே வைலகவை< ஆரம்பிக்கும் முன்னர்
நாள் ார்த்து குவைறந்தது ஐந்து சு ங்கலிகள் மேசர்ந்து பிள்வை<யார் பிடிச்சுப் பூவை] வெசய்து,
ஞ்சள் கிழங்குகவை< உரலில் மே ாட்டு உலக்வைகயால் கல்யாணத்துக்கு என இருக்கும்
ா%ல்கவை<ப் ாடிக்வெகாண்மே% ாறி ாறி இடிப் ார்கள். அதுக்கு முன்னாடி உரல்
உலக்வைகக்கும் ஞ்சள், குங்கு ம் எல்லாம் உண்டு. அரிசி ாவை நன்கு அவைரச்சுக் மேகாலம்
மே ாட்டு கிழக்குப் ார்த்துச்சிலரும் மே ற்குப் ார்த்துச் சிலரும் நின்று வெகாண்டு ாறி ாறி
உலக்வைகயால் அந்த ஞ்சவை< இடிப் ார்கள்.
இடிச்ச ஞ்சவை< நன்கு நீர் விட்டுக் குவைழத்துக் கல்யாணப் வெ ண்ணுக்குப் பூசும் ழக்கமும்
சில இ%ங்களில் உண்டு. சு ங்கலிகளுக்குச் சாப் ாடு மே ாடு தும் சில வீடுகளில் உண்டு.
சிலர் வெ ற்றிவைல, ாக்கு, ரவிக்வைகத்துணி வை ச்சும் வெகாடுப் ாங்க. இவைதத் தவிர சு ங்கலிப்
பிரார்த்தவைன. அது தனி. இந்த ஞ்சள் இடிப் து ந%ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கல்யாணச் சீர்
ƒணங்கள் வெசய்ய அடுப்வை மூட்டு ாங்க. அடுப்புக்குத் தனியாய்க் மேகாலம், வெசம் ண்,
பூ, பிள்வை<யார் எல்லாமும் உண்டு. வீமே% கல்யாணக்மேகாலம்பூண்டிருக்கும்.
இப்மே ா எல்லாமே கல்யாண காண்ட்ராக்%ர் தாமேன! :(((((((( அதனால் ழக்க ழக்கங்கள்
வைறந்து ருகின்றன. ஒரு விதத்தில் அ ற்வைற எல்லாம் வெசால்லமே ண்டிமேய
இந்தப் திவுகளும். :))))))))))))))))
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)))!! சு ங்கலி ப்ரார்த்தவைன அண்ட் ச ாராதவைன ஞ்சள் இடிக்கறது , குலவெதய் த்துக்கும்
குடியான ன் குடும் த்துக்கும் வெநல் ருப்பு அ<ந்து மே ாடு ா!! அம் னுக்கு பு%வை
ஞ்சத்துணில, காசு பிள்வை<யாரப் னுக்கு சுப்ர ண்ய சாமிக்கு மேதங்காயும் வெ ல்லமும்.
கருப் ண்ணசாமிக்கும், %ா<த்தம் னுக்கும் முதல் த்திரிவைக வை ச்சது நிவைனவிருக்கு.
கருப் ண்ணசாமிக்குப் ாக்குப் ழம் ாத்தணும், ஊருக்குப் மே ாகணும்னு அம் ா
வெசால்லிண்மே% இருந்தா. ஆனால் ாக்கு, ழம் ாத்தமே இல்வைல.

மேதாழிப் வெ ாங்கல் என் து வெதன் ா ட்%ங்களுக்கு ட்டுமே உரியதுனு தான்
நிவைனச்மேசன். ஆனால் அது முன்னால் ழக்கத்தில் இருந்திருக்கு என் தும் அப்புற ாப்
புரிந்து வெகாண்மே%ன். கல்யாணம் நிச்சயம் ஆனதும் தாய் ா ன் வெ ண்ணுக்குச் வெசய்யும் சீர்
ரிவைசகவை< ஒரு நல்ல நாள் ார்த்துப் வெ ண்வைண வீட்டுக்கு அவைழத்துப் புதுப்புவை%வை
எடுத்துக் வெகாடுத்துக் வைகநிவைறய வை<யல்கள் அடுக்கச் வெசய்து, (ஹிஹிஹி, கண்ணாடி
வை<யல்தான்) விருந்து சவை த்துப் மே ாட்டு, பூச்சூட்டிப் பின்னர் அ ள் மேதாழிகமே<ாடும்,
ற்ற உறவினர்கமே<ாடும் கிட்%த்தட்% ஊர் ல ாய் அனுப்பி வை ப் ார். இப் டி ந%க்கும்
ஒண்ணு. இதிமேல வெ ண்வைண அ ங்க வீட்டிமேல இருந்து அவைழத்துப் மே ாறச்மேசயும்,
ஒவ்வெ ாரு வீட்டு ாசல்மேலயும் ஆரத்தி எடுத்துப் வெ ண்ணுக்கு வை<யமேலா, ரவிக்வைகத்
துணிமேயா ச்சுத் தரு ாங்க. திரும்பி ரச்மேசயும் இப் டிமேய வீதி லம். ஹிஹி, நாங்க
அவெதல்லாம் மே ாக ாட்மே%ன்னு வெசால்லிட்மே%ாமுல்ல/ சும் ா சாஸ்திரத்துக்கு ா ா
வீட்டுக்குப் மே ாமேனன். கல்யாணமே
ா ா வீட்டு ாசல்மேல தான் ந்தல் மே ாட்டு ந%ந்தது!
:))))))))) ஆனால் இப்மே ாவும் சில குடும் ங்களில் நல்ல நாளில் வெ ண்ணுக்கு
வை<யல்கவை< அடுக்கும்மே ாது வெகாஞ்சம் வி ரிவைசயாகச் வெசய்கின்றனர். இரண்டு
ருஷம் முன்னால் கூ% இரண்டு மூன்று கல்யாணங்களில் இந்தக் வெகாண்%ாட்%த்தில்
கலந்து வெகாண்டு கல்யாணப்வெ ண்ணுக்கு வை<யல் அடுக்கிட்டு ந்மேதன். வை<காப்பு
வை<யல் தனி. இது தனி.

சவை யல்கார ாமிக்குச் வெசால்லி அனுப் ப் ட்%து. ƒணங்களுக்குத் மேதவை யான
சா ான்களின் லிஸ்ட் மே ா%ப் ட்%து. ாடிக்வைக வெநய்க்காரப் ாட்டிவைய எங்மேக
இருந்தாலும் மேதடிக் கண்டுபிடிச்சுண்டு ர என் தம்பிக்கும், அ ன் நண் னுக்கும்
உத்தரவி%ப் ட்%து. இரண்டு நாவை<க்குள்<ாக ஒரு நல்ல நாளில் புவை%வை
ாங்க முடிவு
வெசய்யப் ட்%து. ரவிக்வைககவை<த் வைதக்க வெ%ய்லர் இருந்தாலும் எனக்கும் வைதயல்,
எம்ப்ராய்%ரி வெதரியும் என் தால் அ சர ாய் மே ண்டு ன ற்வைற நாமேன
வைதத்துக்வெகாள்<லாம் என்றும் முடிவு வெசய்யப் ட்%து. புவை%வை
ாங்க என்வைனயும்
அவைழத்துச் வெசல்லமே ண்டும் என்று என் ாமிகள், அம் ா மே ான்மேறார் வெசால்ல அப் ா
திட்% ாக றுத்துவிட்%ார். கவை%சியில் என் வெ ரியம் ா, அம் ா, அப் ா, ாமிகள் மே ாய்த்
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தான் புவை%வை
ாங்கி ந்தனர். ஸ்%ர்ட் கலரில் ஊசி ாணம் புவை%வை
நிச்சயதார்த்தத்துக்கும், ஊஞ்சல் புவை%வை
ச்வைசக்கலரிலும், இன்வெனாரு புவை%வை
இங்க்லீஷ் ச்வைச என்று வெசால் ார்கள் அந்தக் கலரிலும், சு ங்கலிப் பிரார்த்தவைனக்கு
ப்ரவுன் கலரிலும் புவை%வை கள் ாங்கப் ட்டிருந்தன. எங்க ஊர்ப் க்கம் திரு ணம் ஆகாத
வெ ண்களுக்கும் சு ங்கலிப் பிரார்த்தவைனப் புவை%வை உண்டு. ஏவெனன்றால்
குழந்வைதயாகமே ா திரு ணம் ஆகா மேலா கன்னிப் வெ ண்கள் இறந்திருப் ார்கள். அ ர்கள்
நிவைன ாகக் வெகாடுப் ார்கள். சிலச யங்களில் ற்ற அந்நியரின் வீடுகளின் வெ ண்கவை<
அவைழத்தும் வெகாடுப்மே ாம். ந ராத்திரியில் இவைதக் கட்%ாய ாய்ச் வெசய்து ருகிமேறாம்.
இப்மே ா என் கல்யாணம் என் தால் வெ ரியம் ா எனக்குத் தான் வெகாடுக்கணும், அது தான்
குடும்
ழக்கம் என்று வெசால்லிவிட்%ார்.
துவைர, திருவெநல்மே லிப் க்கங்களில் ாப்பிள்வை< வீட்டிமேலமேய கல்யாணப் வெ ண்ணுக்கு
நாலு புவை%வை கள் எடுப் ாங்க. நிச்சயதார்த்தம், கல்யாணக்கூவைர, கிரஹப் பிரமே சம்,
நலுங்கு விவை<யா%ல் என நாலு புவை%வை கள் எடுப் ாங்க. என்மேனா% இரு வெ ரியப் ா
வெ ண்களுக்கும் அப் டித் தான் ந%ந்தது. ஒருத்தர் என் அம் ா ழிச் வெசாந்தம்,
இன்வெனாருத்தர் எங்க க்கத்துவீட்டிமேல இருந்த ங்க தம்பி. ஆகமே
ழக்க ழக்கம்
எல்லாம் ஒண்ணாய் இருந்தது. ஆனால் இங்மேக ாப்பிள்வை< வீட்டில் நாங்க எதுவும் எடுக்க
ாட்மே%ாம்னு வெசால்லிட்%ாங்க<ாம். அப்புற ா அப் ா ற்புறுத்திக் கூவைரப்புவை%வை
ட்டு ா து எடுக்கணும்னு வெசால்லிட்டு ந்திருந்தார். அவைர னசாய் ஒத்துண்%ாங்கனு
வெசால்லிண்டிருந்தார். இப் டிச் சின்னச் சின்னதாய் சில கசமுசாக்கள் இருந்தாலும் கல்யாண
மே வைலகள் வெதா%ர்ந்து ந%ந்தன. அ ங்க வீட்டிமேல மே ாடும் திரு ாங்கல்யத்வைதயும்
இங்மேகமேய வெசய்யச் வெசால்லி இருப் தால் ாங்கல்யத்துக்குப் வெ ான் உருக்க நாள் ார்க்க
மே ண்டி மே]ாசியருக்குச் வெசால்லி அனுப்பினார் அப் ா. நாள் ார்த்துப் வெ ான் உருக்கித்
தான் அப்மே ால்லாம் ாங்கல்யம் வெசய் ாங்க. ஆசாரி வீட்டுக்கு ந்து பூவை]கள் வெசய்து,
வெ ான்வைன ாங்கி ஸ் ாமி காலடியில் வை த்து மே ண்டிக்வெகாண்டு, வைகமேயாடு வெகாண்டு
ரும் வெ ான் உருக்கும் உவைலயில் மே ாட்டு உருக்கி ாங்கல்ய அச்சில் அவைத ஊற்றி
மீண்டும் ஸ் ாமி காலடியில் வை த்துவிட்டு எடுத்துச் வெசல் ார். அதன் பின்னர் ாங்கல்யம்
வெசய்யப் ட்டு ாலிஷ் எல்லாம் மே ா%ப் ட்டு நல்ல நாள் ார்த்து ஞ்சள், குங்கு த்து%ன்
அ மேர வெகாண்டு ந்து வெகாடுப் ார். இப்மே ால்லாம் வெ ான் உருக்கறதில்வைல என்றாலும்
கூடிய வைரயிலும் நல்ல நாவை<ப் ார்த்து ஆர்%ர் வெகாடுப்மே ாம். அதுவும் எங்க
குடும் த்துக்கு ராசியான கவை%னு திநகரில் ரா நாதன் கவை% ட்டுமே . அங்மேக தான்
திரு ாங்கல்யம் வெசய்மே ாம். நல்லி கவை%யில் கூவைரப்புவை%வை . (இப்மே ாது) ரா நாத ஐயர்
கவை% இப்மே ா இல்வைல.
அதற்குள்<ாக அங்மேக த்திரிவைக அடிச்சுப் த்திரிவைககவை< எங்க வெசாந்தக்காரங்களுக்குக்
வெகாடுக்கமே ண்டி ஒரு ார்சலில் அனுப்பி இருந்தாங்க. வெ ாத்த ாய் ந்த
த்திரிவைககவை<த் தவிர்த்து ஒரு தனியான ஒரு க ரில் என் வெ யருக்கும் ஒரு த்திரிவைக
ந்தது. அவைதத் தான் முன்னாடிமேய எழுதிட்மே%ன், பின்னூட்% ாக. அவைத அனுப்பியது என்
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கண ர் தான் என் வைத அப்புற ாத் வெதரிந்து வெகாண்மே%ன். இப்மே ா இந்தக் கல்யாணம்
நிச்சயம் ஆனதின் பின்னணிவையத் வெதரிந்து வெகாள்< மே ண்%ா ா? என் அப் ா
வெசான்னாப்மே ால் ா னாருக்கு நான் உயரம் குவைறவு என் தால் வெகாஞ்சம் அவைர னசாய்
இருந்திருக்கிறது. ஆகமே என் கண ரி%ம் வெசால்லி இருந்திருக்கிறார். அ ர் என்மேனா%
அப் ா எதிமேர ஒண்ணும் வெசால்லவில்வைல. ஆனால் ஊருக்குப் மே ானதும் மே ச்சு ார்த்வைத
ந%ந்ததில், என் கண மேரா% அத்வைத வெ ண் கல்யாணத்துக்கு இருப் தால் அ ங்கவை<மேய
ார்க்கலாம் என ா னார் முடி ாய்ச் வெசால்லி இருக்கிறார். ரப் மே ாகும் வெ ரியப் ா
வெ ண் கல்யாணத்துக்கு அ ங்களும் ரு ாங்க என் தால் அன்னிக்குப் மே சி முடிவு
ண்ணிப் ாக்கு வெ ற்றிவைல ாற்றி%லாம்னு வெசால்லி இருந்திருக்கிறார். என் கண ர்
றுத்திருக்கிறார். வெசாந்தமே மே ண்%ாம்னு வெசான்னாராம். அ ங்க அம் ாவும் வெசாந்தமே
மே ண்%ாம். எல்லாவைரயும் வெசாந்தத்திமேலமேய வெகாடுத்தாச்சு. இனிமே லா து வெ ளிமேய
இருந்து ரட்டும்னு வெசால்லி இருக்காங்க.
இது இப் டிமேய இருக்க என் கண ர் அ மேரா% வெ ரியப் ா கூப்பிட்%தாலும்,
வெ ரியப் ாவி%ம் இது குறித்துப் மே சவும் க்கத்து ஊரான ர ாக்கவைரக்குப் மே ாயிருக்கார்.
அங்மேக விஷயத்வைதச் வெசால்லி இருக்கார். தன்மேனா% அப் ா அத்வைத வெ ண்வைணத் தான்
ண்ணிக்கணும்னு வெசால்லு வைதயும் தனக்கு இஷ்%மில்வைல என்றும் துவைரப்
வெ ண்வைணத் தான் ண்ணிக்க ஆவைசப் டு தாயும் வெசால்லி இருக்கிறார். அப்மே ா
வெ ரியப் ா அ ரி%ம் அ வைர நானும் ார்த்மேதன். நல்ல ங்க<ாத் தான் வெதரியுது. ஒரு
கடிதம் எழுதிப் மே ாட்டு ர வைழ. மே சலாம்னு வெசால்லமே , என் ா னார் நி ந்தவைனகள்
மே ாட்டுக் கடிதம் எழுதச் வெசான்னவைத என் கண ர் கூறமே , அ ர் மேயாசித்துவிட்டு, அந்தப்
வெ ண்ணின் அப் ாவை நம் வீட்டுக் கல்யாணத்துக்கு ரச் வெசால்லி இருக்மேகன்.
ந்தாலும் ரு ார். நீ எதுக்கும் இன்வெனாரு த்திரிவைகவைய அனுப்பிக் கட்%ாயம் ரச்
வெசால்லு. அப்மே ா நிச்சயம் ண்ணிக்கலாம்னு உன் அப் ா எழுதறாப்மே ாலமே எழுதிடு.
என்று வெசால்லி இருக்கிறார். இ ர் மேயாசிக்க, உன் அப் ாவி%ம் நான் மே சிக்கமேறன். என்று
அ ர் வைதரியம் வெகாடுத்திருக்கிறார். ஆகமே அப் டிமேய எழுதி அனுப்பிட்%ார்.
ஆனால் கல்யாணத்துக்கு முதல்நா<ான சனிக்கிழவை மேய மே ான அப் ா றுநாள் காவைல
முஹூர்த்தத்துக்கும் மே ாகவைல. அன்று ாவைல தான் மே ாயிருக்கிறார். அதுக்குள்மே< இங்மேக
அத்வைத வீட்டுக்காரருக்கும், என் ா னாருக்கும் மே ச்சு ார்த்வைத மும்முர ாய்
ஆகிவிட்டிருக்கிறது. அத்வைதயும் தன் அண்ணா பிள்வை<க்குப் பிடிக்கவைல என் தாலும் உறவு
மே ண்%ாம் என் தாலும் றுத்திருக்கிறார். ஆனாலும் அ ங்க இரண்டு மே ரும் வி%வைல.
வி%ா ல் மே சி எல்லாவைரயும் ஒத்துக்க வை க்கப் ார்த்திருக்காங்க. என் கண ருக்மேகா
காலம் ரமே
மேரன்னு வெசான்ன னுஷன் சாயந்திரம் வைரக்கும் ரவைலமேயனு ஒமேர
வெ%ன்ஷனா இருந்திருக்கு. அதுக்குள்மே< மே று ழியில்லா ல் அத்வைத சம் திக்க ராகு
காலம் முடிஞ்சு ாக்கு வெ ற்றிவைல ாத்தலாம்னு வெசால்லி இருக்காங்க.
அப்மே ாத் தான் மே ாயிருக்கார் என்மேனா% அப் ா. கூ%மே
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சிமேநகிதர் வீட்டு னுஷர்கள். வைகயிமேல ழம், ாக்கு, வெ ற்றிவைல, ருப்புத் மேதங்காய்,
திரட்டுப் ால் சகிதம், ாப்பிள்வை<க்கு மே ஷ்டிகள் என ஏற் ா%ாய்ப் மே ாய்விட்%ார்.
அப் ாவுக்குக் கும் மேகாணம் ந்ததுமே தக ல் வெதரிந்து விட்%து, என் கண ரின்
இன்வெனாரு அத்வைதயின் மூலம். ாப்பிள்வை<க்கு நம் வெ ண்வைணத் தான் பிடிச்சிருக்கு
என் தும், அ வை<த்தான் கல்யாணம் வெசய்துக்கணும்னு ஆவைசப் %றார் என் தும்
கும் மேகாணத்திமேலமேய இருந்த அத்வைத வெசால்லி இருக்காங்க. உ%மேனமேய அப் ா
அத்வைதயி%ம் வெசால்லிட்டு ஸ் ாமி வைலக்குப் மே ாய் அ மேரா% சிமேநகிதர்கள் வீட்டிமேல
வெசால்லி, எல்லாம் ண்ண ஏற் ாடு வெசய்திருக்கிறார். என்னதான் சீக்கிரம் ண்ணினாலும்
அப்மே ால்லாம் வெரடிமே %ாக எவைதயும் ச்சுக்க ாட்%ாங்க இல்வைலயா? ஆகமே வீட்டிமேல
எல்லாத்வைதயும் ண்ணி எடுத்துண்டு ரதுக்குச் சாயந்திரம் ஆகி இருக்கு.
ஆனால் இந்த ஏற் ாவை% என் கண ரும் அ மேரா% வெ ரியப் ாவும் மேசர்ந்து வெசய்தாங்க
என் து எனக்கு ஒரு ருஷம் முன்னாடித் தான் வெதரியும். அது வைரக்கும் என் ா னார்
வீட்டிமேல வெசான்னது:
ஒமேர வெ ண்வைணத் தான் ார்ப்மே ன்னு என் கண ர் வெசால்லிட்டிருப் ாராம். நாவைலந்து
வெ ண்கள் ார்க்க ாட்மே%ன் ார்க்கும் முதல் வெ ண்வைணத் திரு ணம் வெசய்துப்மே ன்,
எப் டி இருந்தாலும், அ ங்க வீட்டிமேல என்ன வெசய்தாலும், வெசய்யாட்டிமேய கூ%. என்று
வெசால்லு ாராம். அதனால்தான் உன்வைன வி%வைலனு வெசால்லு ாங்க. ல ருஷங்கள்
கழிச்சு இப்மே ாத் தான் பின்னணிக்கவைத எனக்குத் வெதரிய ந்தது. அதுவும் தற்வெசயலான ஒரு
மே ச்சு ார்த்வைதயில்.

கல்யாண ாம், கல்யாணம் வெதா%ர்ச்சி - 5
என்மேனா% ா னார் என்வைன ரு க<ாக ஏற்கத் தயங்கினாலும் வெசய்ய மே ண்டிய
சம்பிரதாயங்களில் குவைற எதுவும் வை க்கவில்வைல. திரு ணம் ஆனதும், வெ ரிய அ<வில்
கிரஹப் பிரமே சத்துக்கு ஏற் ாடுகள் ண்ணப் மே ா தாய்த் தக ல் கிவை%த்தது. என்
ா னாரின் கூ%ப் பிறந்த ர்கள் சமேகாதரராக ஒமேர அண்ணன் தான். அ ருக்குப் பிள்வை<
கிவை%யாது. ஆகமே என் கண ர் தான் மூத்த ர் என் தால் குடும் த்திற்மேக நான் தான் முதல்
ரு கள். அது அங்மேக ஒரு புறம் இருக்க, இங்மேக எல்லா ட்சணங்களும் வெசய்து
வெகாண்டிருந்தார்கள். வீடு தனி வீவெ%ல்லாம் இல்வைல. ஒரு வீட்டின் மே ார்ஷன் தான்.
மேதங்காய் எண்வெணயும், வெநய்யு ாகக் கலவை யாக ாசவைன அடிக்க அங்மேகமேய உட்கார்ந்து
ஒரு க்கம் நான் வைதயல் மிஷிவைன ஓட்டித் வைதக்க என்று ர ரப் ாக இருந்தன நாட்கள்.
இதற்கு நடுவில் ந்தக்கால் முஹூர்த்தம் ார்த்தாயிற்று. என்மேனா% இரண்டு வெ ரியப் ா
வெ ண்களில் ஒருத்தருக்கு நாங்க குடி இருந்த வீட்டிமேலமேய திரு ணம் ந%ந்தது. க்கத்து
வீட்வை%யும் மேசர்த்து ாசலில் ந்தல் மே ாட்டுக் கல்யாணம். வெகாஞ்சம் தள்ளி இருந்த ஓர்
உறவினர் வீட்டில் பிள்வை< வீட்டுக்காரங்கள் தங்க ஏற் ாடு வெசய்யப் ட்டிருந்தது. எதிமேர
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இருந்த என் வெ ரியப் ா வீட்டில் கல்யாணத்திற்கு மே ண்டிய ளிவைக சா ான்கள்,
காய்கறிகள், பூ, ழங்கள் என அவைனத்வைதயும் இறக்கிவிட்டுக் கா லுக்கு என்மேனா% வெ ரிய
அண்ணா(வெ ரியப் ா பிள்வை<) இருந்தார். சவை யல், சாப் ாடு அங்மேகமேய இன்வெனாருத்தர்
வீட்டில்.
இன்வெனாரு வெ ரியப் ா வெ ண்ணிற்கு தானப் முதலி அக்ரஹாரத்தில் இருந்த ங்க<
நி ாஸ் என்னும் கண் ஆஸ் த்திரிக் கட்டி%த்தில் கல்யாணம். அது எல்லா
விமேசஷங்களுக்கும் குவைற ான ா%வைக ாங்கிக்வெகாண்டு வெகாடுப் ாங்க. வெ ரியப் ா
அந்த அறக்கட்%வை<யில் உறுப்பினர்தான். அ ர் வெசான்னால் கிவை%ச்சுடும். வெ ரியப் ாவும்
வெசால்லத் தயாராய் இருந்தார். ஆனால் கூட்%ம் நிவைறய ந்தால் ச ாளிக்க முடியாது என
நிவைனத்த அப் ா, நகரத்வைத விட்டுத் தள்ளி என் ா ா வீடு கட்டி இருந்த டிவிஎஸ் நகரில்
திரு ணம் ந%த்தத் தீர் ானித்துவிட்டுப் த்திரிவைகயிலும் அந்த விலாசத்வைதமேய
வெகாடுத்துவிட்%ார். இது வெகாஞ்சம் வெ ரியப் ாவிற்கும், ற்ற உறவினர்களுக்கும்
அதிருப்திவையக் வெகாடுத்தாலும் என் அப் ாவை மீறி எதுவும் யாரும் மே ச முடியாது
என் தால் மே சா ல் இருந்துவிட்%ார்கள். ஆகமே
ந்தக் கால் முஹூர்த்தத்திற்கு
என்வைனயும் அவைழத்துச் வெசல்லமே ண்டும் என்ற ஒரு முடிவு எடுக்கமே , அப் டிமேய
அங்மேகமேய நான் தங்கிவி%மே ண்டும், திரும் நாங்க இருக்கும் வீட்டுக்கு ந்து
வெகாண்டிருக்க மே ண்%ாம் என அப் ா வெசால்லி, என்வைனப் வெ ட்டிவையத் தயார் ண்ணச்
வெசான்னார். சு ங்கலிப் பிரார்த்தவைன, ச ாராதவைன மே ான்ற ற்வைற ந%த்த நாங்க இருந்த
வீட்டில் இ%ம் மே ாதாது என் தால் வெ ரியப் ா வீட்டில் ந%த்தத் தீர் ானித்திருந்தார்கள்.
அங்மேக ாமிகள் அந்த விமேசஷத்தில் ங்வெகடுக்க ருவைகயில் என்வைன அவைழத்து ரலாம்
எனவும், அல்லது முதல்நாமே< என் தம்பி மே ாய் அவைழத்து ந்துவெகாள்<லாம் எனவும்
முடிவு வெசய்தாயிற்று. நாவை<ப் ந்தக்கால் முஹூர்த்தம். முதல் நாமே< நான் ா ா
வீட்டுக்குச் வெசல்ல நல்ல மேநரம் குறித்தாயிற்று. நாங்க இருந்த மே லா ணி மூல வீதியில்
இருந்து ா ா வீடு இருந்த டிவிஎஸ் நகருக்கு ந%ந்மேத லமுவைற மே ாயிருக்மேகன். ரயில்
ாவைதமேயாடு ந%ந்தால் குறுக்கு ழி. மே ருந்திலும் மே ாயிருக்மேகன். அப்மே ா
திருப் ரங்குன்றம் வெசல்லும் 19-ம் எண் மே ருந்து அங்மேக ழங்காநத்தத்தில் நிற்கும்.
ழங்காநத்தத்தில் இறங்கிக் மேகா லன் வெ ாட்%வைலக் க%ந்து தான் டிவிஎஸ் நகருக்குள்
மே ாகணும். மேகா லன் வெ ாட்%வைலத் தாண்டு வைதச் சிலர் எதிர்த்தாலும், டிவிஎஸ் நகரும்,
அதன் எதிமேர சத்யசாயி நகரும் ந்ததும், மேகா லன் வெ ாட்%ல் ற்றிய ஒரு மூ% நம்பிக்வைக
அறமே ஒழிந்தது என்மேற வெசால்லமே ண்டும்.
))) ஆனால் இம்முவைற மே ானால் திரும் வீட்டுக்கு ர ாட்மே%ன். அங்மேக இருந்து மேநமேர
கும் மேகாணம், அப்புறம் கிரா ம். அதுக்கப்புற ா அ ங்க அநு திச்சாத் தான். வெ ட்டிவையத்
திறந்து எல்லா த்வைதயும் ஒரு முவைற ார்த்மேதன். இவைற அரு<ால் எனக்கு உவை%களுக்கு
எப்மே ாவுமே குவைற இருந்ததில்வைல. கல்யாணத்துக்கு எடுத்த ட்டுப்புவை%வை வையத்
தவிரவும் என்னி%ம் ஐந்து, ஆறு ட்டுப்புவை%வை கள் இருந்தன. உவை% விஷயத்தில் எவைத
எடுத்துக்கிறது, எவைத வை க்கிறது என் தில் குழப் ம் எதுவும் இல்வைல. ஆனால்
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புத்தகங்கள்?? அப்மே ாமே என்னி%ம் சின்ன அ<வில் புத்தக மேசமிப்பு உண்டு. உ.மே .சா.
நிவைனவு ஞ்சரி, கூ%க் குடி இருந்த திருவெநல்மே லி ா ா வெகாடுத்த அன் ளிப்பு, ாரதியார்
ற்றிய புத்தகங்கள், தனிப் ா%ல் திரட்டு 1 வெ ான்னியின் வெசல் ன் அப்மே ா இரண்%ாம்
முவைறயாகக் கல்கியில் வெ ளி ந்த மேநரம். அதன் வை ண்டிங் புத்தகங்கள். சாண்டில்யனின்
நா ல்கள். கவைணயாழியின் வெதாகுப்புகள், (சித்தப் ா அப்மே ாக் கவைணயாழியின்
வெ ாறுப் ாசிரியராக இருந்ததால் ஒவ்வெ ாரு இதழ்க் கவைணயாழியும் எங்களுக்கு ரும்)
நா. ார்த்தசாரதியின் புத்தகங்கள் என ஒரு சின்ன நூலகமே இருந்தது. அமேதாடு நான்
வைதயலுக்குப் யன் டுத்தும் நூல்கண்டுகள், எம்ப்ராய்%ரிக்குப் யனாகும் நூல்கண்டுகள்,
(கவை%களுக்குத் வைதச்சுக் வெகாடுப்மே ன்) ஊசி வைககள், வைதக்கக் வெகாடுத்த துணிகள், வைதயல்
மிஷின் என எல்லாத்வைதயும் இங்மேகமேய விட்டுட்%ா மே ாகணும்?? வைதயல் மிஷிவைனயும்,
புத்தகங்கவை<யும் ட்டும் வைகமேயாடு எடுத்துண்டு மே ாயி%லா ா?? மேயாசவைன, மேயாசவைன,
மேயாசவைன. அம் ா அவைத எல்லாம் இப்மே ா தூக்கிண்டு மே ாக முடியாது. எல்லாம்
நல்ல டியா முடிஞ்சா தனிக்குடித்தனம் வை ச்சா அப்மே ா நாங்க தூக்கிண்டு ந்து உன்
கிட்மே%மேய வெகாடுப்மே ாம். எங்மேகயும் மே ாகாது உன் சா ான்கள் எல்லாம் என்றாள். என்
கண ர் கல்யாணம் முடிஞ்சதும் ஒரு ாரத்திமேல புனா கி<ம்பு தால் என்வைனயும்
அவைழத்துப் மே ாகப் மே ாகிறார் என்று வெசால்லிக் வெகாண்டிருந்தார்கள். அதனால் நல்ல
நாளும் குடித்தனம் வை க்கனு ார்த்துக்வெகாண்டிருந்தாங்க. அ%க்க%வுமே<!இப்மே ா என்ன
ண்ணறது?? வெ ளிமேய மே ான அப் ா திரும்
ந்து கி<ம் மேநர ாச்சு, இன்னு ா
கி<ம் வைல என அ சரப் டுத்த என்மேனா% க வைலவைய அம் ா வெசால்ல, அப் ாவுக்குச்
சிரிப்பு வெ ாத்துக்வெகாண்டு ர எனக்கு இனம் புரியா அழுவைக ந்தது. சும் ாமே தம்பிக்கும்
எனக்கும் இந்தப் புத்தக விஷயத்தில் சண்வை% ரும். இப்மே ா எல்லாத்வைதயும் அ ன்
எடுத்துக் வெகாண்டு விடு ாமேனா? கஷ்%ப் ட்டு மேசர்த்தது. வை ண்டிங் வெசய்து வெகாண்டு
ரது தம்பிதான். ஆனாலும்........ எப்மே ா மே ணாலும் எடுத்துப் டிக்க முடியாமேத. அழ
ஆரம்பித்மேதன். ஆனால் இப்மே ா நான் மே ா து அப் டி எல்லாம் இல்வைல. இனி இந்த வீடு
என்னுவை%யது இல்வைல. இன்வெனாருத்தமேராடு நான் வெதரியாதஊரில் குடித்தனம்
வெசய்யணும். ஒண்ணுமே புரியவைல.அதற்குள்<ாக நானும், என் தம்பியு ாக டிவிஎஸ் நகர்
வீட்டுக்குச் வெசல்ல ரிƒாவுக்கும் வெசால்லியாச்சு. ந%ந்மேத மே ான எனக்கு ந்த ாழ்வு!
என் புத்தகங்கவை< விட்டுட்டுப் மே ாக ாட்மே%ன்.
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ஹும், என்மேனா% அப் ா கிட்மே% எல்லாம் என்ன பிடி ாதம் பிடிச்சாலும் ந%க்காது.
புத்தகங்கவை< எடுத்துச் வெசல்ல அப் ாவின் அநு தி கிவை%க்கவில்வைல. (தி ா, சந்மேதாஷ ா
இருக்குமே ) புவை%வை மேயா, நவைகமேயா எத்தவைன மே ண்டு ானாலும் ாங்கு ார். வெசலவு
ண்ண ாட்%ார்னு இல்வைல. ஆனால் அ மேரா% எண்ணமே வெ ண்கள் என்றாமேல
புவை%வை , நவைக, ாத்திரம், ண்%ங்கள் என்று தான் ஆவைசப் டு ார்கள், %ணும் என்று.
அப்மே ாப் ல வெ ண்களும் இப் டி ஒரு ஆவைசக்கு அடிவை யாகத் தான் இருந்தார்கள்
என் தும் உண்வை மேய. நாங்க குடி இருந்த வீட்டிமேல கூ%மே குடித்தனம் இருந்த ாமி
எல்லாம் ாசம் ஒரு புதுப்புவை%வை யா து ாங்கு ாங்க. இல்வைலனா வீட்டில் ரகவை<
ந%க்கும், ார்த்திருக்மேகன். ஹிஹி, நா தான் அநியாயத்துக்கு விசித்திரப்
பிறவியாய்ப்மே ாயிட்மே%ா ா! தீ ா ளிப் ட்%ாசில் இருந்து அண்ணா, தம்பிமேயா%
மே ாட்டி மே ாடுமே ாமில்ல! அமேத மே ால் டிப்பிலும் மே ாட்டிதான். ஆனால் எனக்குப்
புத்தகங்கள் கிவை%க்காது. கமே< உன் ச ர்த்து! எப் டிப் புத்தகம் ாங்கிப்பிமேயா, எப் டிப்
டிப்பிமேயா உன் ாடுனுடு ார் அப் ா. புத்தகங்கள் ாங்கித் தந்தமேத இல்வைலனு தான்
வெசால்லணும், வெ ரியப் ா வீட்டிலும், ா ா வீட்டிலும் உதவு ாங்க. என்றாலும்
அக்கவுண்%ன்சி புத்தகம் யாரி%மும் இல்லா ல் கஷ்%ப் ட்டிருக்மேகன். அப் ா டிச்சது
சுப்ர ணிய ஐயர் என் ர் மே ாட்% அக்கவுண்%ன்சி புத்தகம். அவைதத் மேதடி
எடுத்துக்வெகாடுத்துட்டு இதுமே ]ாஸ்தினு வெசால்லிட்%ார் அப் ா. அப்புற ா அப் ாவின்
நண் ர் ஒருத்தர் தன்னுவை%ய ாட்லி ாய் புத்தகத்வைதக் வெகாடுத்து உதவினார். டிச்சுட்டுத்
திருப்பிக் வெகாடுக்கணும்னு நி ந்தவைனமேயா%. இப்மே ா நான் டிக்கிறமேத நின்னு மே ாச்மேச!
இன்னும் அழுவைக ந்தது. ாட்லி ாய் புத்தகத்வைத எடுத்துக்வெகாண்டு மே ாக முடியாது.
இன்வெனாருத்தமேரா%து. அமேதா% அங்மேக மே ாய்ப் டிக்க முடியாமேத. அழுவைகயு%ன்
புத்தகங்கவை<ப் ார்த்துக்வெகாண்டு த%விக்வெகாண்டு உட்கார்ந்திருந்மேதன். அப் ா ஒரு சத்தம்
மே ாட்%ார். “அங்மேக மே ாய் ாமியார், ா னாருக்கு ஒத்தாவைசயா இருக்கா ப்
புத்தகங்கவை< எடுத்துக்வெகாண்டு மே ாய்ப் டிச்சுண்%ா உட்காரப் மே ாமேற? இங்மேக ாதிரி
புத்தகமும் வைகயு ா அங்மேக எல்லாம் இருக்க முடியாது. அவைத நிவைனவில் ச்சுக்மேகா!” என
ஒரு அதட்டுப் மே ாட்%ார். அம் ா ச ாதானத்துக்கு ந்து, “உன்மேனா% அல ாரியிமேலமேய
ச்சுட்டுப் பூட்டிடு, நாங்க யாரும் எடுக்க ாட்மே%ாம். நீ அப்புற ா ரும்மே ாது,
மே ாகும்மே ாதுவெகாஞ்சம் வெகாஞ்ச ா எடுத்துக்வெகாண்டு மே ாகலாம்.” என்று வெசால்ல அவைர
னசாப் புத்தகங்கவை< விட்டுவிட்டு, என்மேனா% எம்ப்ராய்%ரி மேநாட்டுப் புத்தகம்,
ஆட்மே%ாகிராஃப் மேநாட்டுப் புத்தகம்னு எல்லாத்வைதயும் எடுத்து வை ச்மேசன்.
ஆட்மே%ாகிராஃபிமேல டிடிமேகயி%ம் வைகவெயழுத்து ாங்கியதில் இருந்து ல
முக்கிய ான ங்க கிட்மே% ாங்கின வைகவெயழுத்வெதல்லாம் இருந்தது.
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ஒரு ாதிரியா ாக்கிங் முடிச்சுட்டு ரிக்ƒா ந்ததும் அம் ா சாமி %த்துக்கு எதிமேர உட்கார
வை ச்சு விபூதி, குங்கு ம் இட்டுவிட்டு, மே ப்பிவைல வெசாருகி, ாசலில் சூவைரத் மேதங்காய்
விட்டுவிட்டுத் தம்பிமேயா% என்வைன அனுப்பி வை ச்சாங்க. ா ா வீட்டுக்கு ந்தாச்சு.
றுநாள் காவைலயிமேல ந்தக்கால் முஹூர்த்தம். அப் ா, அம் ா காவைலயிமேல ரு ாங்க.
அன்று ாவைல ழக்கம் மே ால் குளிக்கப் மே ாமேனன். கல்யாணத்திற்கு என நவைககள்
மே ாட்டிருந்மேதன். காதிமேல மேதாடு மே மேற புதுசா கனம், தாங்கவைல. எல்லாத்வைதயும் கழட்டி
விட்டு இருக்கணும் மே ால் ஒரு ஆவைச. குளிக்வைகயில் நவைககவை<க் கழட்டிட்டு அங்மேகமேய
ாத்ரூமில் ஒரு க்க ாய் மேசாப்புப் வெ ட்டியில் வை ச்மேசன். எப்மே ாதுமே மேசாப்புப்
வெ ட்டிவையக் வைகமேயாடு எடுத்து ரது ழக்கம். குளிச்சுட்டும் வைகமேயாடு எடுத்துக்வெகாண்டு
மே ாமே ன். அன்னிக்கு என்னமே ா றந்துட்டு வெ ளிமேய ந்துட்மே%ன். சுத்த ா நவைககள்
நிவைனமே இல்வைல. வெ ளிமேய ந்து ா ாக்கமே<ா% சிரிப்பு, ஆட்%ம், ாட்%ம்,
வெகாண்%ாட்%ம். எங்க அப் ா இல்வைலனாத் தான் எங்க வீட்டிமேல நாங்க எல்லாம்
குதியாட்%ம் மே ாடுமே ாம். அப் ாவுக்கு யம். ஆனால் இங்மேக ா ா வீட்டில் வெகாஞ்சம்
கூ% யமே ா, வெ ட்கமே ா, தயக்கமே ா இருக்காது. ஒமேர சிரிப்பும், விவை<யாட்டு ாய்த் தான்
இருப்மே ாம். அதுவும் எல்லாருக்கும் ள்ளி விடுமுவைற. கல்யாணத்துக்கு என என் சித்தி
குழந்வைதகள் எல்லாரும் ந்திருந்தாங்க. ா ா வீட்டில் தாத்தா, ாட்டி, மூன்று ா ாக்கள்,
ாமிகள், குழந்வைதகள் எனக் கூட்டுக் குடும் ாய்த் தான் இருந்தாங்க. அதனால் அ ங்க
மே மேற. எல்லாரு ாய் விவை<யாடிமேனாம். ட்மேரட் விவை<யாட்டு, சீட்டுக்கட்டில் வெசட்
மேசர்க்கிறது, ஆஸ் விவை<யாட்டு, ர த மேசா ானம் என எல்லாரும் தனித்தனியாகவும்,
குழு ாகவும் விவை<யாடுமே ாம்.
கவை%சி ா ாவும் என் வெ ரியம் ா பிள்வை<(அண்ணா)யு ாகக் காரம் மே ார்ட்
விவை<யாடினாங்க. ா ா மே ணும்மேன சீண்டு ார். அப் டி ஒருமுவைற சீண்டும்மே ாது
காரம்மே ார்டின் காய்கவை< என் முகத்திமேல ந்து விழ வை ச்சார். மே ணும்னு தான்
ண்ணினார் என் து புரிந்தது. மேகா த்மேதாடு வைகயாமேல அவைத எடுக்கும்மே ாது தான்
க னித்மேதன், வைககளில் ஏமேதா வெ றுவை . ம்ம்ம்ம்?? என்ன ஆச்சு?? கல்யாணத்துக்கு எனப்
மே ாட்டுக்வெகாண்% கண்ணாடி வை<யல்கள் தங்க நிறம் வெகாண்%வை . அவை இருந்தன.
ஆனால் தங்க வை<யல்கள்?? அ சரம் அ சர ாய் இரண்டு வைககவை<யும் ார்த்தால்
வை<யல்கமே< இல்வைல. என்வைனயும் அறியா ல் கழுத்வைதத் த%விப் ார்த்மேதன்.
கழுத்திலும் எவை யும் இல்வைல. காது?? நல்லமே வை<, வை ரத்மேதாடு! கழட்%வில்வைல.
இருக்கு. மூக்கு?? ம்ம்ம்ம் மூக்குத்தியும் இருக்கு. அப்மே ா வை<யல்கள், சங்கிலி, வெநக்லஸ்
மே ான்றவை தான் காமேணா ா? எங்மேக வை ச்மேசன்?? ஆஹா, குளிக்கப் மே ானப்மே ாக்
கழட்டிமேனாமே . சட்டுனு குளியலவைறக்குப் மே ாய்ப் ார்த்மேதன். அங்மேக என்மேனா%
மேசாப்புப் வெ ட்டி ட்டுமே வை ச்ச இ%த்தில் இருந்தது. எனக்கப்புறம் யாரு குளிக்கப்
மே ானாங்க?? ஒவ்வெ ாருத்தரா விசாரிச்மேசன். யாருமே நாங்க ார்க்கமே
இல்வைலனுட்%ாங்க. அதிர்ச்சி அவை%ந்மேதன். அப் ாவுக்கு என்ன தில் வெசால்றது??
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நான் குளிச்சுட்டு ரச்மேசமேய கழுத்திமேல நவைககள் இல்வைலனு என்மேனா% ாட்டி
ார்த்திருக்காங்க. அம் ாமே ா% அம் ா. ஹிஹிஹி, என் கல்யாணத்தின் மே ாது
அ ங்களுக்கு 62 யசுக்குள்மே<தான். என் அம் ாவுக்கு 40 ஆகவைல. அப் ாவுக்கு 50 ஆகவைல.
இப்மே ால்லாம் 60 யசுக்குத் தான் முதல் மே ரமேனா, மே த்திமேயா! அதுங்க கூ% ஓடியா%
முடியா த் தவிக்கற தாத்தா, ாட்டிகள். இவைத எல்லாம் மேயாசிச்சுத்தான் அந்தக்
காலங்களிமேல அப் டிப் ண்ணினாங்கமே<ா! க்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர் வெ யின் சப்வெ]க்வை% விட்டுட்டு
எங்மேகமேயா மே ாயிட்மே%மேன. ஹிஹிஹி, இந்த அரசியலில் புகுந்தால் அப்புற ா
நாட்டு க்கவை<க் க னிக்கணுமே னு க வைலதான் முன்னுக்கு ருது! வெகாஞ்ச மேநரம்
அரசியவைல ஒதுக்கி ச்சு%லாம். ாட்டி ார்த்துட்டு என்வைனக் மேகட்கணும்னு
இருக்கிறதுக்குள்மே< எனக்கு அடுத்துக் குளிக்கப் மே ான என் வெ ரியம் ா வெ ண்
நவைககவை<ப் ார்த்துட்%ா. இப்மே ாவும் இங்மேக அம் த்தூரிமேல தான் இருக்கா அ ளும்!
அ அவைத எடுத்துட்டு ந்து என்கிட்மே% வெகாடுக்க ரச்மேச கவை%சி ா ா ார்த்துட்டு
அவைத ாங்கி ஒளிச்சு வை ச்சுட்%ார். ாட்டிவையயும், என்மேனா% அக்கா(வெ ரியம் ா
வெ ண்)வை யும் ாவையத் திறக்கக் கூ%ாது, அ <ா க னிக்கிறா<ா ார்ப்மே ாம்னு வெசால்லி
இருந்திருக்கார். ஹிஹிஹி, என்மேனா% கல்யாணம்னு நிவைனப்பு இல்வைலனா
க னிச்சிருப்மே னா? சந்மேதகமே . ஆனால் வெ ளி வீட்டுக்கல்யாணங்களுக்கு எல்லாம்
நவைககள் மே ாட்டுட்டுப் மே ாறதில்வைல என் தால் அந்த எண்ணமே
ந்திருக்காது.
கவை%சியில் எப் டிமேயா கண்டு பிடிச்சுட்டுக் க வைலயாப் மே ாச்சு. ாட்டிட்%
மேகட்கும்மே ாது ாட்டி என்கிட்மே%, “அப் டி என்ன றதி? இன்னும் இரண்டு நாளில்
கல்யாண ாகிப் புக்ககம் மே ாகப் மே ாமேற! கழுத்திலிருந்து நவைகவையக் கழட்டினாக்
வைகமேயாடு வெ ட்டியில் வை ச்சுப் பூட்%ணும்னு நிவைனவு ராதா? மேதாணாதா? மே ாய் உன்
ா ாவை க் மேகள்!” னு வெசால்லிட்%ாங்க.))))
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ா ா முதலில் ஒத்துக்கமே இல்வைல. வெதரியமே வெதரியாதுனு சாதிச்சுட்%ார். அப்புற ா
ராத்திரி சாப் ாடும் மே ண்%ாம்னு நான் வெராம் மே
ருத்த ா இருக்கிறவைதப் ார்த்துட்டு,
ஸ் ாமி அவைறக்குப் மே ாய் 108 மேதாப்புக்கரணம் மே ா%ச் வெசான்னார். மே ாட்மே%ன்.
(யாரானும் சிரிச்சா ார்த்துக்குங்க! க்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்) அதுக்கப்புற ாக் கடுவை யான
கண்டிப்பு%னும், நி ந்தவைனகளு%னும் நவைககவை< ா ா வெகாடுத்தார். ஆனால் என்மேனா%
தாத்தா ட்டும் இருந்திருந்தா என்வைன இப் டிவெயல்லாம் அழ விட்டிருக்க ாட்%ார்.
குழந்வைதவைய ஏன்ப் ா வெதாந்திரவு வெசய்யறீங்கனு ா ாக்கவை<க் கண்டிச்சிருப் ார். நான்
வெராம் மே வெசல்லம் தாத்தாவுக்கு. றுநாள் அதிகாவைலயிமேலமேய ந்தக் கால்முஹூர்த்தம்
ந%ந்து முடிந்தது. றுநாள் வெ ள்ளிக்கிழவை நல்ல நா<ாய் இருந்ததால் அன்று சு ங்கலிப்
பிரார்த்தவைன, அதற்கடுத்த சனிக்கிழவை வெ ங்க%ாசல தி ச ாராதவைன. ஆவைகயால் அன்று
ாவைலமேய என்வைனப் வெ ரியப் ா வீட்டில் வெகாண்டுவிடும் டி வெசால்லிட்டு அப் ா
மே ாயிட்%ார். நவைக விஷயம் அப் டிமேய மூடி வைறக்கப் ட்%து. அப் ாவி%ம் யாரும்
மூச்சுக் காட்%வில்வைல. அம் ாவுக்கு ட்டும் வெதரியும். இதற்குள்<ாக மேஹாசூரிலிருந்து
என்மேனா% அண்ணா என் கல்யாணத்துக்காக லீவு எடுத்துக்வெகாண்டு ந்து மேசர்ந்தார்.
அண்ணா அங்மேக இருந்தப்மே ா நாங்களும் அடிக்கடி மேஹாசூர் மே ாமே ாம். எனக்கு
வெராம் ப் பிடிச்ச ஊர்களிமேல மேஹாசூரும் ஒண்ணு. அங்கிருந்த வைலக்மேகாயிலுக்கு
சாயந்திரம் மூணு ணிக்கு வெ து ா ஏற ஆரம்பிச்சு மே மேல மே ாய் தரிசனம் ண்ணிண்டுக்
கீமேழ இறங்கி ரச்மேச ஏழு ணிஆகும். ஆனாலும் அலுப்மே வெதரியாது. அண்ணாவை யும்
ார்க்கணும், எனக்கு என்ன ாங்கிட்டு ந்திருக்கார்னு ார்க்கணும்னு ஆவைச. ஆனால்
எங்க வீட்டுக்கு இப்மே ா ரமே ண்%ாம், நல்ல நாள், நல்ல மே வை< ார்த்துப் மே ாயாச்சு,
இனிமே மேல திரும்பி ரச்மேச கல்யாணம் முடிஞ்சு ால், ழம் சாப்பி%த் தான் ரணும்னு
அப் ா வெசால்லிட்%ார். வெகாஞ்சம் ஏ ாற்றம் தான்!
றுநாள் வெ ரியப் ா வீட்டில் சு ங்கலிப் பிரார்த்தவைன முடிந்தது. அன்று ாவைலமேய
எல்லாருக்கும் புவை%வை வை ச்சுக் வெகாடுக்க எல்லாருமே புதுசு கட்டிக்வெகாண்மே%ாம்.
அதற்கடுத்த றுநாள் ச ாராதவைன. முன்வெ ல்லாம் சவை யலுக்கு மேநரம் ஆச்சுனா என்ன
ச ாராதவைனக்கா சவை க்கிமேற எனக் மேகலி வெசய் ாங்க. உண்வை யில் அப்மே ால்லாம்
ச ாராதவைன என்றால் அவ் <வு வி ரிவைசயாக ந%க்கும். எங்க வெதருமே அன்னிக்கு எங்க
வீட்டில் ச ாராதவைனயில் கலந்து வெகாள் மேதாடு எல்லாருக்குமே சாப் ாடும் இருக்கும்.
சவை க்கிறதுக்கு வெ ளி ஆட்கள் எல்லாம் கிவை%யாது. வீட்டில் இருக்கும் ந ர்கள் தான்.
வீட்டுக்கார ாமி ஒரு மே வைலவைய எடுத்துப் ாங்க. என்மேனா% அம் ா, வெ ரியம் ாக்கள்
சவை யலில் ஈடு டு ாங்க. வெ ரிய வெ ரிய வெ ண்கலப் ாவைனயில் சர்க்கவைரப் வெ ாங்கல்,
சாதம் டிச்சு, ஈயம் பூசிய அண்%ாக்களில் ரசம், சாம் ார், மே ார்க்குழம்பு, வை% எனத்
தயாராகும். குவைறந்த ட்ச ாக புரட்%ாசி ாச ச ாராதவைனக்மேக நூறு மே ர் சாப்பிடு ாங்க.
இது கல்யாண ச ாராதவைன. மேகட்க மே ண்டு ா? அதிலும் எங்க அப் ா வீட்டில் வெ ரியப் ா
வெ ண்களுக்குக் கல்யாணம் ஆகி இருந்தாலும் அப் ா தவைல எடுத்துச் வெசய்யும் முதல்
கல்யாணம். அம் ா வீட்டிமேலா அம் ாவின் அக்கா வெ ண்ணுக்குக் கல்யாணம் இன்னும்
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நிச்சயம் ஆகவில்வைல. ஆகமே திரு ணம் ந%க்கப் மே ாகும் முதல் மே த்தி நான் தான்.
ா ாக்களில் முதல் ா ாவுக்குத் தான் வெ ண். அ ள் என்வைனவி% நாவைலந்து யசு
சின்ன ள்.
அதனால் கூட்%ம் ச ாராதவைனயிமேலமேய கட்டுப் டுத்த முடியா ல் இருந்தது புரிய ந்தது.
சுற்றம், சூழ என் து அந்தக் காலங்களில் நி] ாகமே பின் ற்றப் ட்%மேதாடு ரு ர்கள்
உதவியாகவும் இருப் ார்கள். ச ாராதவைன முடிந்து நாங்க திரும் ராத்திரி ஆச்சு.
கிட்%த்தட்% ஒன் து ணிக்கும் மே ல் எல்லாரும் டுத்துக்வெகாண்டிருந்மேதாம். அப்மே ா
வெ ளிமேய கல்யாணப் ந்தல் அலங்காரங்கவை<க் க னித்துக்வெகாண்டிருந்த என்னுவை%ய
மூணா து ா ாவும், கவை%சி ா ாவும் உள்மே< ந்து ாட்டிவைய எழுப்பினார்கள். அம் ா,
அப் ா றுநாள் காவைல தான் ரப்மே ாறாங்க. ஞாயிற்றுக்கிழவை தான் நாந்தி, விரதம்
எல்லாம். அதனால் விடிகாவைலயில் கி<ம்பி ரு ாங்க. ாட்டிவைய எழுப்பின ா ாக்கள் ,
“அம் ா, சம் ந்தி வீட்டிமேல எல்லாரும் ந்துட்%ாங்க. அதிலும் ாப்பிள்வை<யும், அ ங்க
அம் ா, அப் ாவும் ந்துட்%ாங்க. “ என அறிவித்தனர். ாட்டிக்கு ஒரு நிமிஷம் புரியமே
இல்வைல. சனிக்கிழவை இரவு ண்டியில் கி<ம்பி ஞாயிறு காவைல துவைரவைய ந்தவை%யும்
ண்டியில் அல்லமே ா ரதாகச் வெசான்னார்கள்? இப்மே ா எந்த ரயில் ந்தது?? ரயிலில்
ரவைலயாம். ஸ்ஸிமேல ந்திருக்காங்க. மிச்சம் மே ரும் அடுத்தடுத்த ஸ்ஸில் ந்துட்டு
இருக்காங்க<ாம்.” கவை%சி ா ாவின் நியூஸ். ாப்பிள்வை< வீட்%ார் தங்க ா ா வீட்டுக்குப்
க்கத்து வீடு ஏற் ாடு வெசய்திருந்தது. ஆனால் அந்த வீட்டு னுஷங்க கதவை ப்
பூட்டிக்வெகாண்டு தூங்கிட்%ாங்கமே<. காவைலயிமேல ஒழிச்சுத் தமேரனு வெசால்லி
இருந்தாங்கமே<! இப்மே ா அ ங்கவை< எப் டி எழுப் றது?
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ாப்பிள்வை< வீட்டில் எல்லாரும் காவைலயிமேல ரு ாங்க. குவைறஞ்ச ƒ ாய் 200 மே ர்
ருமே ாம்னு வெசால்லி இருக்காங்க. அதனால் ண்டி மே ண்டும் என அப் ா,
சம் ந்திகளுக்கும் அ ங்க குடும் த்துக்கும் இரண்டு காரும், த்த ங்களுக்கு இரண்டு
ானும் ஏற் ாடு ண்ணி இருந்தார். என்மேனா% வெசாந்த அண்ணாவும், வெ ரியப் ா ழி
அண்ணாவும், வெ ரியம் ாமே ாடு மே ாய் அவைழத்து ரணும்னு ஏற் ாடு. ஆனால் அ ங்க
எல்லாம் %வுனிமேல இருக்காங்க. அதுக்குள்மே< இங்மேக இ ங்க ந்தாச்சு. காவைலயிமேல
மேரன்னு வெசான்ன ங்க திடீர்னு இப்மே ா ரப் மே ாறது யாருக்குத் வெதரியும்??
ாப்பிள்வை<க்கு ஆரத்தி சுத்திக் வெகாட்டி உள்மே< அவைழக்கணும். அமேதா% ஏற் ாடு ண்ணி
இருக்கிற வீட்டிமேல இருக்கிற ங்கவை< மே மேற எழுப்பித் வெதாந்திரவு வெசய்யணும்.
வீட்வை%க் காவைலயிமேல தான் ஒழிச்சுக் வெகாடுக்கிமேறன்னு வெசால்லி இருந்தாங்க. என்மேனா%
ாட்டி ாமிகவை< எழுப்பி அ ங்கவை< ரமே ற்கச் வெசால்லிட்டு, க்கத்து வீட்டிமேலயும்
ஆவை< அனுப்பி எழுப் ச் வெசான்னாங்க. ாமிகள்மே ாய் ஆரத்தி எடுத்து ரமே ற்றுப்
க்கத்து வீட்டிமேல வெகாண்டு விட்டுட்டு, சாப் ாடு த்தி விசாரிச்சாங்க. எல்லாரும்
சாப்பிட்டு ந்மேதாம்னு வெசால்லமே , அ ங்க டுக்க ஏற் ாடு ண்ணிக் வெகாடுத்துட்டு
ந்தாங்க. இந்த அ ர்க்க<த்மேதா% சவை யல்காரங்க குழுவும் ந்து மேசரமே அ ங்களுக்கு
மே ண்டிய சா ான் எடுத்துக்வெகாடுத்துட்டு ாமி, ாட்டி எல்லாம் அதிமேல பிசி ஆனாங்க.
றுநாள் தயாராக ந்த ண்டிகவை< அ ங்க வீட்டுக்கு ந்ததுக்கு ட்டும் ஆன
வெதாவைகவையக் வெகாடுத்துத் திருப்பி அனுப் மே ண்டி ந்தது.
எல்லாரும் என்வைனக் மேகலி வெசய்தாங்க. ாப்பிள்வை<க்கு அ சரம் ாரு, உன்வைனப்
ார்க்கறதுக்குனு ஒரு நாள் முன்னாடி ந்துட்%ாமேரனு. காலம் ர விடிஞ்சது. அப் ாவுக்குச்
வெசய்தி வெசால்ல ா ா ஒருத்தர் வைசகிளில் கி<ம்பிப்மே ானார். யார் வீட்டிமேலயும்
வெதாவைலமே சி கிவை%யாது அப்மே ா. ா ா அந்தப் க்கம் மே ாயிருப் ார், இந்தப் க்கம்
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அப் ா ந்துட்%ார். அப் ா முகமே சரியாய் இல்வைல. என்னமே ா ஏமேதானு நிவைனச்சா,
ாப்பிள்வை< வீட்டிமேல இருந்து யாருமே
ரவைலனு மேசாகத்மேதா% வெசான்னார். அதுக்குள்மே<
அம் ாவும், ற்ற உறவினர்களும் ஒவ்வெ ாருத்தரா ர ஆரம்பிக்க, ாப்பிள்வை<யும் அ ங்க
அம் ா, அப் ாவும் முதல் நாமே< ந்துவிட்% வெசய்தி அப் ாவுக்குச் வெசால்லப் %மே
அப் ாவும், அம் ாவும் ஆசு ாசப் வெ ருமூச்சு விட்%ார்கள். சிறிது மேநரத்துக்வெகல்லாம்
அ ங்க வீட்டின் மிச்ச உறவினர்களும் ர எங்க க்கத்து உறவினர்களும் மேசர்ந்து வெகாள்<
வீட்டில் இ%ம் மே ாதவில்வைல. அதுக்குள்மே< என்மேனா% வெ ரிய நாத்தனார் என்வைனப்
ார்க்கணும்னுஅங்மேக ர அ ங்க என்வைனப் ார்த்துட்டு ஏமேதா ஸ்கூல் மே ாற வெ ாண்ணு
மே ாலனு நிவைனச்சிருப் ாங்க மே ால. அப்புற ா நான் தான் கல்யாணப்வெ ாண்ணுனு
எல்லாரும் சத்தியமே வெசய்து வெகாடுத்தமேதாடு, அ ங்க தம்பிவையயும் மேகட்டுக்கச்
வெசான்னாங்க.

அதுக்குள்மே< எல்லாருக்கும் காபி ரமே , அங்மேக இருந்த ங்களுக்கு ஒருத்தரும்
ாப்பிள்வை< வீட்டிற்கு இன்னும் இரண்டு மே ரும் காபிவைய எடுத்துச் வெசல்லக் கூ%மே என்
வெ ரியம் ாவும், வெ ரியப் ாவும் மே ானாங்க. அப்மே ால்லாம் ாப்பிள்வை< வீட்டில் ரும்
ந ர்கள், கல்யாண ாப்பிள்வை< உட் %க் கல்யாணம் ந%க்கும் இ%த்துக்மேக ந்து
சாப்பி%றது, காபி, டி ன் சாப்பி%றது எல்லாம் கிவை%யாது. அமேநக ான திரு ணங்கள்
வீடுகளிமேலமேய நவை%வெ றும். வீடுகளும் திரு ண விருந்தினர்கவை<த் தாங்கும்
அ<விமேலமேய கட்%ப் ட்டிருக்கும். அப் டி இல்வைல என்றாலும் துவைரயில் ஒரு சதி
என்னவெ ன்றால் அந்தக் காலகட்%ங்களில் வெதருவும், சரி, ப்<ாட் ார்ம் என்னும்
நவை%மே வை%யும் சரி சுத்த ாகமே இருந்தது. தினமும் சுகாதாரப் ணியா<ர்கள் ந்து
வெதருவை ச் சுத்தம் வெசய் ார்கள். வீட்டின் முன்னர் இருந்த நவை%மே வை%களும் அந்த அந்த
வீட்டுக்காரர்க<ால் சுத்த ாய்ப் வெ ருக்கப் ட்டுக் மேகாலங்கமே<ாடு காட்சி அளிக்கும்.
ஆகமே நவை%மே வை%யில் அக்கம் க்கத்து வீடுகவை<யும் மேசர்த்துப் ந்தல் மே ாட்டு, ணல்
நிரவி, வெகாட்%வைக அலங்காரம் வெசய்து கல்யாண மே வை% கட்டித் திரு ணங்கள் ந%க்கும்.
இதற்வெகன அப்மே ாவைதய முனிசி ாலிட்டியின் அநு தி ஒன்றுதான் மேதவை . அதுவும்
எந்தவித ான இவை%யூறுகளும் இன்றிக்கிவை%த்தன. அது ஒரு காலம்!
என் கல்யாணமும் ா ா வீட்டு ாசலில் அக்கம் க்கம் மூன்று வீடுகவை<யும் மேசர்த்துப்
ந்தல் மே ாட்டுத் தான் ந%ந்தது. :D எங்மேகமேயா மே ாயிட்மே%மேன. ாப்பிள்வை< வீட்டில்
சாப்பி% ர ாட்%ாங்கனு வெசான்மேனன் இல்வைலயா?? அதனால் அ ங்க தங்கும்
இ%த்திற்மேக எல்லாமும் மே ாகும். ஒருமே வை< சத்திரங்களில் திரு ணம் ந%ந்தாலும்
அ ங்களுக்வெகன ஒதுக்கி இருக்கும் அவைறகளில் சாப் ாட்டுக் கூ%மும் ஒன்று கட்%ாயம்
இருக்கும். அங்மேக எல்லா ற்வைறயும் எடுத்துப் மே ாய்ப் ரி ாறு ார்கள். தனிப் ட்%
சிறப் ான க னிப்பு இருக்கும். சாப் ாடும், ரி ாறும் ஆட்களும் ட்டும் மே ானால்
மே ாதாது. கூ%மே வெ ண் வீட்டில் வெ ரிய ங்க யாரானும் இரண்டு மே மேரா, நான்கு மே மேரா
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மே ாகமே ண்டும். ஆகமே என்மேனா% வெ ரியப் ாவும், வெ ரியம் ாவும் காபி, டி மேனாடு
மே ானாங்க. அப் டிமேய கல்யாணத்துக்கு முதல் நாள் ந%க்கும் விரதம்/நாந்தி
மே ான்ற ற்றிற்கு அ ங்களுக்குத் மேதவை யான ஏற் ாடுகவை<யும் வெசய்து
வெகாடுக்கமே ண்டும். இப்மே ா இந்த விரதம்/நாந்தி ற்றிய ஒரு சின்ன அறிமுகம் ார்த்துட்டு
மே மேல வெதா%ரலா ா??
இந்த நாந்தி என் து குடும் த்தின் முன்மேனார்களுக்கான ஒரு ச%ங்கு. இவைதக்
கல்யாணங்களில் வெசய் து நல்லது. முன்மேனாரின் ஆசிகளும், ாழ்த்துகளும் கிவை%க்கும்
என் மேதாடு அ ங்க அநு திவையயும் வெ ற்றுக்வெகாள் தற்காக எனச் வெசால் து உண்டு.
ஆனால் இவைதயும் திருவெநல்மே லிக் காரங்க வெசய்யறதில்வைல. அ ங்களுக்குக்
கல்யாணத்தில் நாந்தி வெசய் து அச்சானியம் என்று வெசால் துண்டு. தஞ்வைச, துவைர
ா ட்%ங்களில் இது கட்%ாய ாய் இ%ம் வெ றும். குடும்
ழக்கத்வைதப் வெ ாறுத்து
புமேராகிதர்கள் ரு ாங்க. ஒன் து மே ர் கட்%ாயம்னு சில குடும் ங்களில் உண்டு.
அன்னிக்குக் கல்யாணத்துக்கு ந்திருக்கும் விருந்தினர் அவைன ருமே டி ன், காபி சாப்பி%
வெ ண் வீட்டில் வெ ண்ணின் அம் ா, அப் ா, கல்யாணப் வெ ண், பிள்வை< வீட்டில்
பிள்வை<யின் அப் ா, அம் ா, கல்யாணப் பிள்வை< ட்டும் எதுவுமே சாப்பி%ா ல் இ ற்வைற
முடித்த பின்னமேர சாப்பி% மே ண்டும். அதுவும் ஒரு சிலர் வீடுகளில் இதற்வெகனத் தனிச்
சவை யலும் உண்டு. அந்தத் தனிச் சவை யல் தாயாதிகள் ட்டுமே சாப்பி%லாம்.

நாந்தி குறித்த வி<க்கம் தி. ா. என்னும் திருமூர்த்தி

ாசுமேத ன் வெகாடுத்தது கீமேழ!

சு கர் ாக்கள் வெசய்யும் மே ாது எல்லா மேத ர்கள் ஆசியு%ன் வெசய்கிமேறாம். குல வெதய்
ழி ாடு உண்டு. அமேத மே ால பிருக்களின் ஆசிர் ாதங்களு%னும் வெசய்ய மே ண்டும்.
இதுமே சு ங்கலி ப்ராத்தவைன என்றும் நாந்தீ என்றும் அறிப் டுகிறது. இது சூத்திரங்களில்
விதிக்கப் %வை மேய ஆகும். அதனால் அச்சானிய ாக இருப் தாக நிவைனத்து
விட்டுவி%க்கூ%ாது. இவைத சூத்திரங்களில் 'ப்ரம் ணான் மே ா]யித் ா, ஆஶிமேஷா
ாசயித் ா' என்ற ாக்கியங்களும் உணர்த்துகின்றன.
பித்ருக்களில் ல வைக உண்டு.அதில் நாந்தீமுகர் என் மேர சு காலங்களில்
ஆராதிக்கத்தக்க ர். சு ங்கலி ப்ரார்த்தவைன, ச ாராதவைன என் வைதப்மே ாலமே இவை யும்
வெசய்யப் % மே ண்டும். ஶ்ரத்வைத உள்மே<ார் இன்னும் அன்ன ரூ ாகமே - அதா து
ஹவிஸ் வை த்து நாம் ழக்க ாக வெசய்யும் ஶ்ராத்தம் என் வைத அறி து மே ாலமே வெசய்ய
மே ன்டும். வித்தியாசங்கள் உண்டு. உ வீதத்வைத இ% ாக மே ாட்டுக் வெகாள் தில்வைல.
எள்வை<த்வெதாடு தில்வைல. திலாக ங்க< அƒவைத யனாகும். ஸு, ருத்ர, ஆதித்ய
ஸ் ரூ பித்ரு-பிதா ஹ-ப்ரபிதா ஹ என் தற்குப் திலாக - நாந்தீமுக என கூறப் டும்.
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பித்ருக்கள் ல வைகயாக இருப் துமே ாலமே விஶ்மே மேத ர்களும். இங்மேக சு
காரியங்களுக்கு உள்மே<ார் ஸத்ய ஸு என வெ யருவை%மேயார்.
இன்வெனாரு வித்தியாசம் இங்கு ஸ்த்ரீக்கமே< முதலில் ரிக்கப் டு ர். அ ர்களுக்மேக
முதலில் பூவை]. அமேத மே ால ழக்க ாக கீமேழ ஆரம்பித்து மே மேல அன்வைன- ாட்டிவெகாள்ளு ாட்டி என்று மே ாகா ல்; அப் ா, தாத்தா, வெகாள்ளுத்தாத்தா என்று மே ாகா ல்
மே லிருந்து கீமேழ ரிவைசயாக ரும்.
மேஹா த்திலும் இமேத மே ால் நாந்தீமுக என்ற அவை%வெ ாழியு%ன் மேஹா ம்.
உத்த

ானது விதி த்தாக ப்ராம்ஹணர்கவை<

ரித்து

ரு% ஶ்ராத்தம் மே ால வெசய் து.

த்தி ம் ஆ ஶ்ராத்தம் என ாவைழ இவைலயில் அரிசி ாவைழக்காய், தக்ஷிவைண, ஸ்த்ரம்
வை த்து வெகாடுப் து.
இதுவும் இல்லாவிட்%ால் நிவைறய தக்ஷிவைண வெகாடுத்து ஆசீர் ாதம் வெசய்யச் வெசால்ல
மே ண்டும். சாப் ாடு மே ா% மே ண்டிய இ%த்தில் காப்பிக்குக்கூ% ராத ணத்வைத
வெகாடுத்து நாந்தீ வெசய்ததாக எண்ணக்கூ%ாது.

எங்க அப் ா, அம் ா, இங்மேக ா ா வீட்டின் ாசல் ந்தலில் என்வைனயும்
வை த்துக்வெகாண்டு விரதம் ஆரம்பிக்க ாப்பிள்வை< வீட்டில் அ ங்க தங்கி இருக்கும்
இ%த்திமேலமேய விரதம், நாந்தி மே ான்ற ற்வைறச் வெசய்து வெகாள் தாய்ச் வெசால்லிட்%ாங்க.
தாலி கட்டும் முன்னர் பிள்வை<யும் வெ ண்ணும், ண வைறயில் ஒமேர இ%த்தில் அ ரக்
கூ%ாது என் து அ ங்க வெசான்ன காரணம். இங்மேக ந்தலுக்கு ந்தால்
ணமே வை%யிமேலமேய அ ங்க ஒரு க்கமும், நாங்க இன்வெனாரு க்கமும் உட்காரணும்.
அவைதத் தவிர்க்க மே ண்டி அப் டிச் வெசான்னாங்க. அமேதாடு அன்று ாவைல ந%க்க இருக்கும்
நிச்சயதார்த்தத்திற்கும் வெ ண்ணுக்குத் தனியாகவும், ாப்பிள்வை<க்குத் தனியாகவுமே
ந%த்தமே ண்டும் என் வைதயும் ற்புறுத்திச் வெசான்னார்கள். தஞ்வைசப் க்கங்களில்
வெ ண்வைணயும், பிள்வை<வையயும் ஒன்றாய் உட்கார்த்தி வை த்து நிச்சய தார்த்தம் வெசய்ய
ாட்%ாங்க<ாம். எங்களுக்கு அது ழக்கமில்வைல என்றார்கள். சரினு அ ங்க அங்மேகமேய
விரதம் ண்ண ஏற் ாடு வெசய்து வெகாடுத்தாங்க. முதல் பிரச்வைன மேகாலத்தில்
ஆரம் ம். :))))))))))
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கல்யாண ாம், கல்யாணம்! கல்யாணத்தில் மேகால கலாட்%ா!

மேகாலம் மே ாடுதல் கல்யாணத்திற்கு என் து தனிக்கவைல. வெ ண்ணும், ாப்பிள்வை<யும்
கிழக்குப் ார்த்மேத அ ர வை க்கப் டு ார்கள். ஆகமே மே ாடும் மேகாலமும்
அதற்மேகற்றாற்மே ால் இருக்க மே ண்டும். துவைரப் க்கத்தில் இரட்வை%க் மேகாலம் தான்
மே ாடு ார்கள். அவைத வைணக்மேகாலம் என்றும் வெசால் ார்கள். இரண்டு வெ ரிய
சதுரங்கவை<ப் மே ாட்டு இரண்வை%யும் முக்மேகாணங்க<ால் இவைணத்திருப் ார்கள்.
கணினியிமேல முடிஞ்ச வைரக்கும் அந்த ாதிரியான வைணக்மேகாலம் மே ாட்டுப் ார்த்மேதன்,
சரியாக ரவில்வைல. கூகி<ாவைரத் தான் மேகட்டு ாங்கி இருக்மேகன். இப்மே ா நா வெரண்டு
க்கத்துக்மேகாலத்திலும் தூள் கி<ப்பிட்டு இருக்மேகாமுல்ல? . தஞ்வைசப் க்கமே ா இமேதா
இருக்கும் இந்தக் மேகாலம் ாதிரி ஒமேர மேகாலம்.

ஒமேர மேகாலத்வைத எவ் <வு வெ ரிதாகமே ா, சின்னதாகமே ா மே ாட்டுக்கலாம்.
கல்யாணங்களில் வெ ரிய மேகாலமே மே ாடு ார்கள். அமேநக ாய் ஒமேர மேகாலமே
லவித ான
அலங்கார மே வைலப் ாடுகளு%னும், கிளி, அன்னம் மே ான்ற வைரவுகளு%னும் மே வை%வைய
நிவைறத்திருக்கும். இங்மேக அவெதல்லாம் காண முடியாது. இரண்டு வெ ரிய மேகாலங்கவை<
ஒன்றாய் இவைணத்திருப் ார்கள். அருகருமேக இரண்டு மேகாலங்கள் மே ாடு ார்கள்.
அலங்காரங்கள் அதிகம் இருக்காது. ஆகமே விரதம் ந%க்கும் இ%த்திலும் அப் டித் தான்
மே ா%ப் ட்டிருந்தது. மேகாலத்வைதப் ார்த்ததுமே என் ாமியாருக்கு அப்வெசட். இவெதன்ன
சின்னக் மேகால ாய் இருக்கு? அமேதா% வெரண்டு மேகாலம் மே மேற மே ாட்டிருக்கீங்க?
இவெதல்லாம் ழக்கமே இல்வைலமேய? னு மேகட்க, கல்யாணத்துக்கு வெரண்டு மேகாலம் தான்
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அப் டினு எங்க வீட்டுப் வெ ரிய ங்க வெசால்ல, என் ா னாமேரா இதுக்குத் தான் வெதரியாத
இ%த்தில் சம் ந்தம் மே ண்%ாம்னு வெசான்மேனன்னு வெசால்ல, ஒரு சின்னக் கமே< ரம்.
அதற்குள்<ாக என் சித்தி, (அமேசாகமித்திரன் வைனவி) ந்து துவைரப் க்கம் வெரண்டு
மேகாலம் தான் அதனால் என்ன?? சாயந்திரம் நிச்சயதார்த்தத்திமேலயும், நாவை<க்
கல்யாணத்திமேலயும் நீங்க வெசால்றாப்மே ால் மே ாட்டு%லாம்னு ச ாதானம் வெசய்ய
அப்மே ாவைதக்குப் பிரச்வைன முடிந்தது. அதுக்கப்புறம் விரதம் முடிந்து நாங்கல்லாம்
சாப்பிடும்மே ாது வெரண்டு ணிமேயா என்னமே ா, சரியாய் நிவைனவில் இல்வைல. அப் ாவுக்குப்
சி ]ாஸ்தியாய் இருந்தது ட்டும் நிவைனப்பு இருக்கு. சாயந்திரம் நிச்சய தார்த்ததில்
வெ ண்வைணயும், வை யவைரயும் மேசர்த்து உட்கார வை க்கக் கூ%ாது என் வைத மீண்டும்
லியுறுத்திச் வெசான்னார்கள். ]ான ாசத்துக்குக் காரா? இல்வைலனா சாரட் ண்டியானு
மேகட்க, கார் தான் ஏற் ாடு ண்ணி இருப் தாய் அப் ா வெசால்லி இருக்கார். அதற்குள்<ாக
எங்க ஆஸ்தான மே]ாசியர் ா ா ர அ ர் அறிமுகம் ந%ந்திருக்கிறது. அப்மே ாத் தான் என்
கண ர் ஒரு குண்வை%த் தூக்கிப் மே ாட்டிருக்கார். தற்ச யம் புனாவில் இருப் தால் அங்மேக
வீடு அவ் <வு சீக்கிரம் கிவை%க்காது என்றும், கடி நிவைறயக் வெகாடுக்க மே ண்டி இருக்கும்
என் தால் தான் புமேனக்கு அருகிலுள்<, மேதசீய ராணு அகா%மிக்கு ாற்றல்
மேகட்டிருப் தால், அங்மேக ாற்றல் கிவை%த்ததும், ராணு க் குடியிருப்புக் கிவை%க்கும்
என்றும் வெசால்லிட்டு, அதனால் தற்ச யம் என்வைனப் புமேனக்கு அவைழத்துச் வெசல்லப்
மே ா தில்வைல என்றும் விட்டு விட்டுத் தான் மே ாகப் மே ாகிமேறன் என்றும் வெசால்லி
இருக்கார்.
இது வெகாஞ்சம் என் அப் ா, அம் ாவுக்கு அப்வெசட் தான். ாற்றல் கிவை%க்க எத்தவைன ாசம்
ஆகிறமேதா? அது வைரக்கும் இங்மேக ாமியார் வீட்டிமேலயும், வெகாஞ்ச நாட்கள் எங்க
வீட்டிமேலயு ா இருக்கட்டும் என்றும் தீர்ப் ாகி இருக்கிறது. அதுக்குள்மே< எங்க ாமியார்
கல்யாணம் ஆகி முதல் முதல் ரச்மேச வெரண்டு மே ரும் மேசர்ந்து தான் ரணும், இப்மே ா
லீவுக்குள்மே< எங்க பிள்வை<க்கு றுவீடு ர முடியு ா வெதரியவைலனு வெசால்லி இருக்காங்க.
அப்மே ாத் தான் நம் ஆஸ்தானம் மே ாய்ச் மேசர்ந்திருக்கார். அ ர் ங்குக்கு அ ரும் ஒரு
குண்வை%த் தூக்கிப் மே ா% யாருமே நம் வில்வைலயாம். என் கண ர் உட் % மேகலியாகச்
சிரிச்சிருக்காங்க. அ ர் வெசான்னதும், ற்ற வி ரங்களும் வெதா%ரும். அதுக்குள்மே<
மே ார்க்வெகாடி மே ார்க்வெகாடி தூக்கினாங்க இல்வைல? ஏன் வெரண்டு மே வைரயும் மேசர்த்து உட்கார
வை க்கக் கூ%ாது என்று உரிவை ப் மே ாராட்%ம் வெதா%ங்கினாங்க இல்வைல? அவைதக்
க னிப்மே ா ா?
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மே ார்க்வெகாடிக்கு தில் கல்யாண ாம், கல்யாணம்

இந்துத் திரு ணங்களில் சப்த தி தான் முக்கியம். அது முடிந்தாமேல திரு ணம்
முடி வை%ந்ததாக அர்த்தம். தாலி என்னும் ங்கல சூத்திரம் கட்டியதும் திரு ணம்
முடிந்துவிட்%தாய்க் கூறு து முழுத் த று. இந்துத் திரு ணச் சட்%ம் சப்த தி முடியாத
திரு ணத்வைத அங்கீகாரம் வெசய்யாது. திரு ணம் ந%க்கவில்வைல என்மேற கருதப் டும்.
இப்மே ாவெதல்லாம் திவு முவைற இருந்தாலும் சாஸ்திர ரீதியாகத் திரு ணம் ந%ந்தால் திவு
மேதவை யில்வைல; தம் திகள் இந்தியாவுக்குள்மே<மேய இருக்கும் ட்சத்தில், அதுமே
மே ாது ானது. இப்மே ாது தான் திவை யும் கட்%ாய ாக்கி இருக்கின்றனர்.
வெ ளிநாடுகளுக்குச் வெசல் தால் திவு அ சிய ான ஒன்றாகி விட்%து. ஆனால்
முன்வெ ல்லாம் கிவை%யாது. ஆகமே ஒரு காலத்தில் (இப்மே ாதும்) சப்த தி முடியும்
முன்னமேர தாலி கட்டியும் கூ% ஒரு சில திரு ணங்கள் நின்றிருக்கின்றன. சில திரு ணங்கள்
ாவைல ாற்றல், ஊஞ்சல் மே ான்ற ற்மேறாடும் நின்றிருக்கின்றன. இதனால் அந்தப்
வெ ண்ணிற்கும், வை யருக்கும் ஏற் டும் ன உவை<ச்சல் அதிக ாய் இருக்கும். அதிலும்
அருகருமேக நின்று விட்%ால் அதன் மூலம் ஏற் டும் ஈர்ப்பு இன்னமும் அதிக ாய் இருக்கும்
அல்ல ா? வெ ாது ாய்த் திரு ணம் ந%க்கும் முன்னர் வை யரும், வெ ண்ணும் ஒரு மேராடு
ஒரு ர் மே சக் கூ%ாது, ார்த்துக் வெகாள்<க் கூ%ாது, கடிதம் எழுதிக் வெகாள்<க் கூ%ாது என்று
வெசால் தன் தாத் ரியமே இதுதான். ஒரு மே வை< மே று எந்தக் காரணத்தாலும் திரு ணம்
நிற்கலாம். வி த்துக்கள் மேநரலாம். னம் ாறலாம். னித னம் ஒரு குரங்கல்ல ா?
அல்லது வை யரின் வெ ற்மேறாருக்மேகா, வெ ண்ணின் வெ ற்மேறாருக்மேகா இன்னும் சிறந்த
ண கமேனா, ண கமே<ா கிவை%த்திருக்கலாம். அதனாலும் னம் ாறலாம்.
அப்மே ாது இம் ாதிரித் திரு ணத்தில் வை யமேராடு மேசர்ந்து நின்றது னவைதப் ாதிக்கா ல்
இருக்கமே ண்டிமேய தடுக்கின்றனர். இது அந்தக் காலத்தில் சிறு யது வி ாகத்திமேலமேய
தடுக்கப் ட்%து. இப்மே ாமேதா மேகட்கமே மே ண்%ாம். குவைறந்த ƒ ாக இரு த்வைதந்து
யதா து ண களுக்கு ஆகிவிடுகிறது அல்ல ா? அப்மே ாது திடீவெரனத் திரு ணம்
நின்றால் னவைதக் கடுவை யாகப் ாதிக்கும் அல்ல ா? அமேதாடு அப்மே ாவெதல்லாம் இந்த
ரிசப்ஷன் என்னும் சம்பிரதாயமே சுத்த ாய்க் கிவை%யாது. வெராம் அபூர்
ாகச் சில
ணக்காரக் குடும் ங்களிலும், திவைரப் % நடிக, நடிவைகயர், வெதாழிலதி ர்கள்
மே ான்ற ர்கள் வீட்டுக் கல்யாணங்களிமேலமேய ரிசப்ஷவைனப் ார்க்க முடியும். என்றாலும்
என் கல்யாணத்தில் வெ யருக்கு ரிசப்ஷன் இருந்தது. அப் ாவின் நண் ர்கள்
மேகட்டுக்வெகாண்%தாலும், ா ாவின் அலு லக நண் ர்களுக்காகவும் ஏற் ாடு வெசய்யப்
ட்%து. நலுங்கு முடிந்து ஐந்தவைர ணியில் இருந்து ஆறவைரக்குள்<ாக. அப்மே ாது ர ங்க
வெராம் க் வெகாஞ்சம் மே ர் தான் இருப் ாங்க. அதிகம் மே ானால் ஒரு ஐம் து மே ர்.
ரிசப்ஷனிலும் ஒரு ஸ்வீட், காரம், காபி, அல்லது ]ூஸ் ஏமேதனும் தான் வெகாடுப் ாங்க.
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இப்மே ா ாதிரி விலா ரியாச் சாப் ாவெ%ல்லாம் இருக்காது. அமேதா% அப்மே ா வை தீகச்
ச%ங்குகளுக்கு முக்கியத்து ம் இருந்ததால் சரியாய் ஆறவைரக்வெகல்லாம் புமேராகிதர்
ணப்வெ ண்வைணயும், பிள்வை<வையயும் சாஸ்திர ரீதியான ச%ங்குகளுக்கு அவைழத்துச்
வெசன்றுவிடு ார். அ வைர மீறி யாரும் எதுவும் வெசால்லமே ா, வெசய்யமே ா ாட்%ாங்க. அது
ஒரு காலம். இன்வைறய திரு ணம் மே ால் காவைலயிமேலமேய அ சரம் அ சர ா
முடிக்கிறவெதல்லாம் இல்வைல. இந்த ரிசப்ஷன், நிச்சயதார்த்தம் மே ான்ற ற்றில் ஏன்
முதல்நாமே< வெ ண்ணும், பிள்வை<யும் மேசர்ந்து அ ரு து தவை% வெசய்யப் ட்%து முன்
காலங்களில் என் வைத இப்மே ாது புரிந்து வெகாண்டிருப்பீர்கள் அல்ல ா??
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சப்த தி என்றால் என்ன? ஒரு வி<க்கம்!

இப்மே ா சப்த தின்னா என்னனு ராம்ஜி யாஹூ மேகட்%துக்கு ஒரு சின்ன வி<க்கம்.
தி ாவை க் வெகாடுக்கச் வெசான்மேனன். அ ர் கண்டுக்கமே இல்வைல. :P மே ாகட்டும், சப்த தி
என் து அக்னிவைய ண கனும், ண களும் சுற்றி ரு து. ாழ்க்வைகவைய ஆரம்பிக்கப்
மே ாகும் இரு ரும் முதல்முதலாகச் மேசர்ந்து ந%ப் து என்றும் கூறலாம். ஒரு வித்தியாசம்
என்னன்னா இங்மேக ந்திரங்கள் வெசால்லி வைனவியி%ம் கண ன் அக்னி சாக்ஷியாகக்
வெகாடுக்கும் உறுதி வெ ாழிகள் என்றும் கூறலாம். எல்லா இந்துத் திரு ணங்களிலும்
ரமேதசிக்மேகாலம் எனப் டும் ச ா ர்த்தனமும், ாவைல ாற்றலும், ாணி கிரஹணமும்,
சப்த தியும் கட்%ாயம் இருக்கும். இப்மே ா சப்த தி என்றால் என்னனு ார்ப்மே ாம்.
இப்மே ாவெதல்லாம் தாலி கட்டி முடிஞ்சதுமே ஒரு சின்ன அறிவிப்புக் வெகாடுப் ார்
புமேராகிதர்.
திரு ணத்துக்கு ந்திருக்கும் ண கன், ண கள் ஆகிமேயாரின் நண் ர் ட்%த்துக்கு
முக்கிய ாச் வெசால்லப் டும். தாலி கட்டி முடிஞ்சது தயவு வெசய்து ரிசுகள் அளிப் வைதமேயா,
வைககவை<க் குலுக்கு வைதமேயா ாழ்த்துகள் வெசால்லு வைதமேயா தவிர்க்கவும். சப்த தி
முடிந்ததும், நாங்கமே< ஒரு அவைர ணி மேநரம் வெகாடுத்து ண கன், ண கள் இரு வைரயும்
தனியாக அ ர வை க்கிமேறாம். அப்மே ாது உங்கள் ாழ்த்துகவை<ப் ரி ாறிக்வெகாள்<லாம்
என்று கூறு ார்கள். இந்த ாதிரி அறிவிப்வெ ல்லாம் சமீ ாய்ப் த்து
ருஷங்களுக்குள்<ாகமே அதிகம் காண முடிகிறது. ாணி கிரஹணம் என் து ண கள்
வைகவைய ண கன் பிடிப் து. இதற்கும் ந்திரம் உண்டு. இவைதப் மே ான்றவெதாரு
முக்கிய ான நிகழ்ச்சிமேய சப்த தியும். தம் தியருக்குள் ன ஒற்றுவை வைய ஏற் டுத்த
மே ண்டிக் கிழக்கு ,மே ற்காக இரு வைரயும் ஏழடி ந%க்க வை ப் ார்கள். முதலில் வெ ண்
அடிவெயடுத்து வை க்க அ ள் கண ன் வைகலாகு வெகாடுத்து உதவு மேதாடு அ ளுக்கு
உறுதிவெ ாழியும் வெகாடுக்கிறான். முதல் முதல் வெ ண்மேணாடு மேநருக்கு மேநர் மே ச மே ண்டிய
மேநரமும் இதுதான் என்மேற வெசால்லலாம். தம் தியருக்குள்<ாக கூச்சம், சங்மேகா]ம்
மே ான்ற ற்வைறப் மே ாக்கவும் உதவும் எனலாம். முதல் அடி எடுத்து வை க்கும்மே ாது
கண ன் கூறு து:
ண கள் ண கன் வீட்டிற்கு ந்து புத்திர ாக்கியங்கவை<ப் வெ ற்று குலவிருத்தி வெசய்து,
அவைன ருக்கும் சந்மேதாஷம் அளிக்கமே ண்டும் எனவும், அதற்குத் மேதவை யான உணவுப்
வெ ாருட்கள் மே ான்றவை குவைறயா ல் இருக்க நாம் இரு ரும் ஹாவிஷ்ணுவை ப்
பிரார்த்தவைன வெசய்மே ாம்.
இரண்%ா து அடி: வைனவியின் மேதக லிவை க்கு மே ண்டிக்வெகாண்டும், அ ள் ஆவைசகள்
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நியாய ான ஆவைசக<ாக இருக்கவும், அவை பூர்த்தியவை%யமே ண்டியும், அதற்கான உ%ல்,
ன லிவை வைய அ ள் வெ ற ஹாவிஷ்ணு தரமே ண்டும் எனவும், மேகட்டுக்வெகாள் ான்.
மூன்றாம் அடி:இரு ரும் மேசர்ந்து ாழப் மே ாகும் புத்தம்புதிய ாழ்க்வைகயில் இல்லறத்வைத
நல்லற ாகச் வெசய்ய மே ண்டிய க%வுள் ஒத்துவைழக்கமே ண்டும் எனவும், எடுக்கும்
முயற்சிகளிலும் இரு ருக்கும் நம்பிக்வைகயும், தர் த்வைத மீறா லும் இருக்கமே ண்டியும்
விஷ்ணுவை ப் பிரார்த்தவைன வெசய் ான்.
நான்காம் அடி: கண ன் மேகட்டுக்வெகாள் து தானும், தன் வைனவியும் பூவுலக
இன் ங்கவை< எல்லாம் குவைறவின்றி அனு விக்க மே ண்டும் என்றும் அது முழுவை யாகக்
கிவை%க்க ஹாவிஷ்ணு அருள் வெசய்யமே ண்டும் எனவும் பிரார்த்தவைன வெசய் ான்.
ஐந்தாம் அடி: இல்லற சுகம் என் து வெ றும் உ%ல் சுகம் ட்டுமில்லா ல், ற்ற
சுகங்க<ான வீடு, ாசல், ற்றச் வெசல் ங்கவை<யும் நீ என் வைனவியாய் ந்து அவை%ய
அந்த ஹா விஷ்ணு அருள் புரியமே ண்டும்.
ஆறாம் அடி: ரு காலங்களின் தாக்கங்கள் நம்வை ப் வெ ரிய அ<வில் தாக்காத ாறும்
அதன் மூலம் நம் இல் ாழ்க்வைகயின் சுகமே ா, சுவை மேயா குவைறயா லும் நம் இரு ர்
னங்களும் அதற்மேகற்ற ல்லவை மேயாடு இருக்க ஹாவிஷ்ணுவை ப் பிரார்த்திக்கிமேறன்.
ஏழாம் அடி: மே மேல வெசால்லப் ட்% வெ றும் சுகங்கள் ட்டுமே
ாழ்க்வைக அல்ல
என் தால், நாம் அந்த சுகங்கவை<ப் வெ ற மே ண்டி இயற்வைக ஞ்சிக்கா ல்
ரு காலங்களில் தக்க வைழ, மேகாவை%யில் நல்ல வெ யில், னிக்காலங்களில் னி என
அந்த அந்தக் காலங்களில் எப் டித் தானாகப் ரு ம் கண்ணுக்குத் வெதரியாதவெதாரு ஆற்றல்
வை%த்த சக்தியால் ாறுகிறமேதா, அந்தக் கண்ணுக்குத் வெதரியாத ல்லவை உவை%ய
ஹாசக்திக்குச் வெசய்ய மே ண்டிய க%வை க<ான அறம் அத்தவைனவையயும் நாம் இரு ரும்
மேசர்ந்து வெசய்ய மே ண்டும். அதற்கு அந்த ஹாவிஷ்ணு உத ட்டும். நான் வெசய்யப் மே ாகும்
மே ள்விகள் அவைனத்துக்கும் நீ உதவியாகவும் துவைணயாகவும் இருந்து என் னவைதயும், உன்
னவைதயும் ஆன்மீகத்திலும் வெசலுத்த மே ண்டியும் எல்லாக் க%வை கவை<யும் த றா ல்
நிவைறமே ற்றவும் மே ண்டிய லத்வைத உனக்கு அந்த ஹாவிஷ்ணு வெகாடுக்கட்டும்.
இதன் பின்னர் இரு ரும் எதிர் எதிமேர அ ர்ந்து, ண களுக்கு உறுதி வெ ாழி வெகாடுப் ான்.
உன்மேனாடு மேசர்ந்து நான் ஏழடி ந%ந்து, ஏழு ாசகங்கள் மே சி உன்வைன என்
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நட் ாக்கிக்வெகாண்டு விட்மே%ன். இந்த நட்பு என்வெறன்றும் நிவைலத்து நிற்கக் கூடியது. நான்
அந்த நட்பில் இருந்து ழு
ாட்மே%ன். நீயும் ழு க் கூ%ாது.
இதன் பின்னமேர இரு ரும் சட்%பூர்

ான கண ன், வைனவி ஆகின்றனர்.விவாஹம்

குறிப்புகள் 2
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ாப்பிள்வை<

ந்தார்,

ாப்பிள்வை<

ந்தார் ாட்டு

ண்டியிமேல!

அப் ா%ா, எத்தவைன மே ருக்கு ஆ ல்?? இது ஏற்வெகனமே ந%ந்த திரு ணம் தான்
என்றாலும் மீண்டும் அவைன ரும் உற்சாகத்து%ன் ங்கு வெ று து குறித்து சந்மேதாஷ ா
இருக்கு. விரதம் முடிஞ்சு, ாலிவைக வெகாட்டி எல்லாம் ஆனதும், ாவைல ந%க்க மே ண்டிய
நிச்சயதார்த்தம், ]ான ாசம் மே ான்றவை
ற்றிப் மே சுவைகயில் தான் நம் ஆஸ்தான
மே]ாசியர் ந்திருக்கார். எனக்கு இவெதல்லாம் வெதரியாது. இன்னும் வெசால்லப் மே ானால் நான்
புமேன வெசல்லப் மே ா தில்வைல என் மேத எனக்குத் திரு ணம் முடிந்த அன்று திய ாய்த்
தான் வெதரியும். அது வைரயிலும் யாரும் வெசால்லமே இல்வைல. உ%மேன புமேன வெசல்லப்
மே ா தாய் எண்ணிக்வெகாண்டிருந்மேதன். நம் ஆஸ்தானம் மே ானதும் ந%ந்து வெகாண்டிருந்த
மே ச்சு ார்த்வைதகவை<க் மேகட்டுவிட்டு, “உங்க வை யர் இப்மே ாப் புமேன மே ாயிட்டு உ%மேன
திரும்பிவிடு ார். வெசன்வைனக்கு ந்துடு ார்.” என்று வெசால்லி இருக்கார். என் கண மேரா
வெசன்வைனக்கு ாற்றல் நான் நாலு ருஷ ாக் மேகட்டுட்டு இருக்மேகன். சதர்ன் க ாண்டிற்குக்
கீமேழ ரும் அலு லகங்கள் வெசன்வைனயிமேல மிகவும் குவைறவு. அதிமேல இருப் ங்க யாரும்
புமேன ர ஒத்துக்கவைல. எல்லாருக்கும், குழந்வைதங்க டிப்பு, யசான வெ ற்மேறார்னு
இருப் தாமேல மே மேற ஊர் மே ண்%ாம்னு ர ாட்மே%ங்கறாங்க. அதனால் நான் வெசன்வைன
ரு து சாத்தியமே இல்வைல. புமேனயிமேலமேய ராணு அகா%மிவையச் சார்ந்த
அலு லகத்திற்கு ாற்றல் மேகட்%ால் க%க் ாசலாவிமேல குடியிருப்புக் கிவை%க்கும். அதற்கு
எப் டியும் ஆறு ாசம் ஆகும்.” என்று வெசால்லி இருக்கார். எங்க மே]ாசியமேரா, வைகக<ால்
விரல் விட்டுக் கணக்குப் மே ாட்டுவிட்டு, “]ூன் னிரண்%ாம் மேததியன்று குடித்தனம்
வை க்க உங்க வெரண்டு மே ருக்கும் நாள் நல்லா இருக்கு. அன்னிக்மேக ால் காய்ச்சிச்
சாப்பிட்டுவிட்டு, அன்னிக்மேக குடித்தனம் ஆரம்பிக்கலாம், வை காசிக்குள்மே< குடித்தனம்
வை ச்சாயிடும்.” என்று தீர் ான ாய்ச் வெசால்ல என் அப் ாவுக்கு ட்டும் வெகாஞ்சம்
நம்பிக்வைக. ா னார், ாமியார், என் கண ர் மே ான்ற யாருமே நம் மே இல்வைல
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என்றிருக்கிறார்கள். இந்தப் மே ச்சு ார்த்வைதயும் எனக்குக் குடித்தனம் வை க்கும்மே ாமேத
வெதரிய ந்தது. எவ் <வு அச%ாய் இருந்திருக்மேகன் இல்வைல?? ஹிஹிஹி, இல்வைல,
குழந்வைதவையப் யமுறுத்த மே ண்%ாம்னு வெசால்லி இருக்க ாட்%ாங்க.
அதுக்கப்புறம் தியம் டி ன் முடிந்து, ாவைல நிச்சயதார்த்தத்திற்கு அவைன ரும் தயார்
ஆனார்கள். என்வைனயும் அலங்கரிக்க எங்க வீட்டிமேல ருஷக் கணக்காய் மே வைல வெசய்யும்
சுப் ம் ாள் என்னும் மூதாட்டி ந்திருந்தார். வை<யல்காரச் வெசட்டிக<ான இ ங்க
மீனாக்ஷி மேகாயிலில் வை<யல் கவை% வை த்திருந்தமேதாடு, வித வித ாய்ப் பூக்கட்%வும்
வெசய் ார்கள். ரம் வைரயாக மீனாக்ஷிக்குப் பூக்கட்டிக் வெகாடுப் தும் இ ங்க குடும் ம்தான்.
அதனால் மேகாயிலுக்கு அருமேக வீடு இருக்கணும் என்று %க்கு கிருஷ்ணன் மேகாயில்
வெதருவில் இருந்து பிரிந்த சந்தில் வீடு இருந்தது. நாங்க இருந்த மே லா ணி மூலவீதிக்கு மிக
அருமேக. எங்க குடும் த்திற்குப் ரம் வைரயாக இ ங்க குடும் த்தினர்கள் தான் வீட்டு
மே வைல வெசய்யும் வெ ண் ணிகள். எங்களுக்குத் தவைல பின்னுதல், எண்வெணய் மேதய்த்தல்,
வி<க்வெகண்வைண வெகாடுத்தல், மே ப்வெ ண்வெணய் வெகாடுத்தல் மே ான்ற ற்வைறச்
வெசய் ார்கள். எங்க அப் ாவை ப் வெ யர் வெசால்லிக் கூப்பிடும் அ<வுக்கு அதிகாரம் உண்டு.
ஒவ்வெ ாரு ல்லிவைகப் ரு த்திலும் கட்டுக்கு அ%ங்காத என் தவைல யிவைர ாரி,
பூத்வைதக்கிறது ஒரு நாள், பிச்மேசா%ா ஒரு நாள், கிருஷ்ணன் வெகாண்வை% ஒருநாள், லர்
அலங்காரம்னு பூப்பின்னல் ஒருநாள் என வித வித ாய் அலங்கரிப் ார்கள். அமேதாமே%மேய
ள்ளியில் டிக்கும்மே ாது ள்ளிக்குப் மே ாயிருக்மேகன். :D ந ராத்திரியிலும் விதவித ாய்
அலங்காரம் வெசய்து விடு ார்கள். என் கல்யாணம் நிச்சயம் ஆனதுமே சுப் ம் ாள்
ாப்பிள்வை< அவைழப்பு அலங்காரம் என்மேனா%துனு என்று உறுதி வெசய்துவிட்டுப்
மே ாயிட்%ாங்க. (எங்க வை யர் பிறக்கும் வைர உயிரு%ன் இருந்தாங்க.)
அழகான சின்னச் சின்ன ப்<ாஸ்டிக் வெ ாம்வை கள், ஆணும், வெ ண்ணு ாய்த்
மேதர்ந்வெதடுத்து, அ ற்றிமேல முத்துக்கவை<க் மேகார்த்து, ல்லிவைக, கனகாம் ரம்,
ரிக்வெகாழுந்து ஆகிய பூக்கவை< ரிவைசயாக வை த்து, ாவைழப் ட்வை%யிமேல
வெ ாம்வை கவை<யும், கூ%மே வெ ல்வெ ட் துணிக<ால் ஆன அலங்காரப் பூக்கவை<யும்
வை த்துத் வைதத்துக் வெகாண்டு ந்துவிட்%ார்கள். தவைலவைய ாரிப் பின்னிக் குஞ்சலம்
வை த்து, அந்த ாவைழப் ட்வை% அலங்காரத்வைதத் தவைலப்பின்னலில் வை த்துச்
மேசர்க்கமே ண்டியது தான். மே ல் தவைல அலங்காரம் ட்டும் மேநரடியாய்த் தவைலயிமேல வெசய்ய
மே ண்டும். அந்த ாதிரிப் பூ அலங்காரம் எல்லாம் இப்மே ாப் ார்க்கமே முடியவைல.
அலங்காரத்துக்குப் வெ யர் மே ான தஞ்சாவூர்க்காரங்க<ான எங்க புக்ககத்தினமேர
வியக்கும் டியாக இருந்தது என் தவைல அலங்காரம். தவைலயிமேல ராக்வெகாடி வை த்து,
வெநத்திச்சுட்டி, சூரியப் பிரவை , சந்திரப் பிரவை , (வெதரிஞ்சிருந்தாலும் மே வெரல்லாம்
குறிப்பிடு து, ஒரு சிலருக்குச் சரியாய் அறியமே ண்டிமேய) வை த்து எல்லா ற்றிற்கும்
முத்துக்க<ால் ஆன ாவைல மே ான்ற சரத்தால் கட்டி, தவைலப் பின்னலின் நடுமே யும்
]வை%பில்வைல வை த்துப் ட்டுக்குஞ்சலம் வை த்து, (எனக்குக் குஞ்சலம் வெராம் ப் பிடிக்கும்.
விதவித ான குஞ்சலங்கள் வை த்திருப்மே ன்.) தவைல அலங்காரம் ஒரு ழியாக
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முடி வை%ந்தது. அதற்குள்<ாக ாப்பிள்வை< வீட்டினவைர என் அம் ாவும், அப் ாவும்
மே ாய் நிச்சயதார்த்ததிற்கு முவைறப் டி கூப்பிட்டு விட்டு ந்தார்கள். எனக்குத் துவைணயாகச்
சிலவைர ட்டும் வை த்துவிட்டு ற்ற அவைன ரும் அருமேக இருந்த பிள்வை<யார்
மேகாயிலுக்குக் கி<ம்பினார்கள். என் கல்யாணம் ந%ந்த பி-3- ரா]ம் மேராடிலிருந்து, கூப்பிடு
தூரத்தில் இருந்தது பிள்வை<யார் மேகாயில். அங்மேகமேய ாப்பிள்வை<க்கு நிச்சயதார்த்தம்
முடிந்து, ]ான ாசம் பிள்வை<யார் மேகாயிலில் இருந்து கி<ம்பி இரு வெதருக்கள்
சுற்றிக்வெகாண்டு இங்மேக கல்யாணம் ந%க்கும் இ%த்திற்கு ர அநு தி ாங்கி இருந்தனர்.
அங்மேக ாப்பிள்வை<க்கு நிச்சயதார்த்தம் முடிந்து, ]ான ாசமும் ஆரம்பித்து ந்தாயிற்று.
என் கவை%சிச் சித்தி, அ சரம் அ சர ாய் ந்தாள். என்வைன வி% ஐந்மேத யது வெ ரிய ங்க.
என் அம் ா கல்யாணத்தின் மே ாது குழந்வைத. அ ங்களுக்கு என் கல்யாணம் ஆன
ருஷத்திற்கு முதல் ருஷம் தான் கல்யாணம் ஆகிக் குழந்வைத பிறந்திருந்தது. வெ யர்
வெசால்லிமேய கூப்பிட்டிட்டு இருந்மேதாம். ல ருஷங்கள் கழிச்மேச சித்தி என அவைழக்க
ஆரம்பித்திருக்கிமேறன். இப்மே ாச் சித்தி ந்தது, ]ான ாச ஊர் லம் வெதருக்மேகாடியில்
ருகிறது. கீதாவை அவைழத்துக்வெகாண்டு எல்லாரும் ாடிக்குப் மே ானால் ]ான ாச
ஊர் லத்வைத கீதாவும் ார்க்கலாம். அ ள் கண ரின் ]ான ாசத்வைத அ ள் ார்க்க
மே ண்%ா ா?? என்று வெசான்னாள். என்னதான் எழு துகளின் ஆரம் ம் அப்மே ா என்றாலும்
அந்த அ<வுக்குக் கல்யாணப் வெ ண்கள் மே ாய் ]ான ாசத்வைதப் ார்க்கும் அ<வுக்கு
இன்னமும் முன்மேனறவில்வைல என்மேற வெசால்லலாம். என் அப் ா, வெ ரியப் ா மே ான்மேறார்
ஏதானும் வெசான்னால் என்ன வெசய் து என்று என் ாட்டி யந்தார்கள். ஆனால்
சித்திவி%மே இல்வைல. கட்%ாய ாய் ரணும், அ ங்க வீட்டு ாசலுக்கு ரச்மேச ஆரத்தி
எடுத்து உள்மே< நுவைழயறதுக்குள்<ாகக் கீமேழ இறங்கி%லாம், ஒருத்தருக்கும் வெதரிய
மே ண்%ாம் என்று தன் அம் ாவுக்கு ச ாதானம் வெசால்லிட்டு, என்வைனக் கூப்பிட்டுக்
வெகாண்டு மே மேல வெசன்றார்கள். ாடியிமேல தான் சாப் ாடு மே ா%வும் ஏற் ாடு ந%ந்து
வெகாண்டிருந்தது. ாடி முகப்புக்குப் மே ாமேனாம். கீமேழ ார்த்தால், ந்தல் வெ ரிசா இருந்ததா?
ந்தல் தான் வெதரிந்தது. அமேதா% மேதாரணங்களும் வெதாங்கினதிமேல வெதருமே வெதரியவைல.
நாதஸ் ர ஒலி ட்டும் மேகட்%து. எம்பிப் ார்த்தாலும் எனக்கு எதுவும் வெதரியவில்வைல.
அருகிமேல நாதஸ் ர ஒலி மேகட்க, நான் கீமேழ இறங்கலாம் என்று கூற, என் சித்தி இருடி என
அதட்%, அதற்குள் கீமேழ ஒமேர சத்தம். அப் ாவின் குரல் வெ ரிசாய்க் மேகட்%து. விஷயம்
என்ன?? புரியமே இல்வைல. நான் மே மேல ந்தது தான் வெதரிந்துவிட்%மேதா? யத்து%ன்
மே க ாய்ப் புவை%வை வையத் தூக்கிப் பிடித்துக்வெகாண்மே% கீமேழ இறங்கிமேனன். விழுந்து%ப்
மே ாமேற, புதுப்புவை%வை தடுக்கப் மே ாறது என்று பின்னாடிமேய சித்தியும் ந்தாள்.
கல்யாண வீட்டு

ாசலிமேல ஏமேதா அ ர்க்க<ம் ந%ந்து வெகாண்டிருந்தது.
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கன்னூஞ்சலாடினாள்

ஹிஹிஹி, டிக்கிற ங்க எல்லாம் ஆ மேலாடு காத்துட்டு இருப்பீங்க என்ன அ ர்க்க<ம்னு.
]ான ாசம் அனு திக்கப் ட்% வெதருக்களில் மே ாயிட்டு, கல்யாணம் ந%க்கும் ா ா வீடு
இருக்கும் வெதருவிமேல நுவைழந்ததுமே என் ாமியார் என்வைனயும் அவைழத்து ந்து, காரில்
ஒன்றாய் உட்கார்த்திக் கூட்டிச் வெசல்லமே ண்டும் என்று கூற, என் அப் ா, வெ ரியப் ா
மே ான்மேறார் கல்யாணம் முடியும் முன்னர் உட்கார்த்திப் ட்%ணப் ப்ரமே சம் மே ாறது
ழக்கம் இல்வைல, கல்யாணம் முடிஞ்சு பிள்வை< வீட்டில் தான் ட்%ணப் ப்ரமே சம்
வெசய்யணும், உங்க ஊரிமேல மே ாய்ப் ண்ணுங்கனு வெசால்ல, பிடி ாத ாய் என் ாமியார்
]ான ாசத்திமேல வெரண்டு மே வைரயும் மேசர்த்து உட்கார்த்தி வை த்துப் புவைகப் %ம்
பிடிக்கணும்னு வெசால்ல, என்மேனா% ா ா ஒருத்தர் சத்தமே மே ா%ா ல் உள்மே< ந்து
என்வைன அவைழத்துக்வெகாண்டு வெ ளிமேய ந்தார். ஒண்ணுமே புரியா ல் வெ ளிமேய ந்த
என்வைனக் காரில் ஏறச் வெசால்லி ாப்பிள்வை< க்கம் உட்காரச் வெசால்ல நான் தயங்க, அ ங்க
வீட்டிமேல எல்லாரும், நீ காரில் ஏறி உட்கார்ந்தால் தான் ாப்பிள்வை< கீமேழ இறங்கு ார்னு
மேகலி வெசய்ய, உண்வை னு யந்த நான் அ சர ாய் ஏறி உட்கார, புவைகப் %ம் எடுக்க என்
ா ாவின் நண் ர் முயல, அப்மே ா இருந்த % %ப்பிமேலா, அல்லது மே று என்ன
காரணமே ா காமிரா மே வைலமேய வெசய்யவைல, த்து நிமிஷம் மே ால முயன்றார்.
அதற்குள்<ாகப் வெ ண்ணுக்கு நிச்சயம் ண்ண மேநரம் ஆயிடுச்சுனு புமேராகிதர் சத்தம் மே ா%
ஆரம்பிச்சுட்%ார்.
உ%மேனமேய என் சித்தியும், ற்றும் சிலரும் என்வைன மே வை%க்கு அவைழத்துச் வெசல்லப் பின்
வெதா%ர்ந்த ாப்பிள்வை<யும் வெ கு அழகாய், வெ கு லாயக்காய் என் அருமேக ந்து
உட்கார்ந்தார். முதலில் பிள்வை< வீட்டில் யாருக்கும் எதுவும் புரியவில்வைல. மேஹாவெ ன்ற
சிரிப்புச் சப்தம் மேகட்க அப்புறம் தான் எல்லாரும் அசடு ழிந்தார்கள். கவை%சியில்
நிச்சயதார்த்ததில் இரண்டு மே ரும் மேசர்ந்மேத உட்கார்ந்மேதாம். அன்வைறய கலாட்%ா முடிந்து
அப்புறம் சாப்பி% அ ங்க இருந்த வீட்டுக்குப் மே ாயிட்%ாங்க. றுநாள் காவைலயிமேலமேய
எழுப்பி, (எங்மேக? ஏழவைரக்குள் முஹூர்த்தம் என் தால் நடு இரவுனு வெசால்லணும்,
தூங்கமே வி%வைல :P) ாப்பிள்வை<க்கு எண்வெணய் வெகாண்டு வெகாடுத்து, எனக்கும் எங்க
ாமி, அத்வைத வெ ண்கள், மே ான்ற ல வெ ரிய ர்கள் எண்வெணய் வை த்து ங்க< ஸ்நாநம்
வெசய்ய வை த்துப் பின்னிவிட்%ார்கள். இப்மே ா முதல்நாள் ாதிரி அலங்காரம் இல்வைல
என்றாலும் பூவை
ாவைல மே ாலக் கட்டித் தவைலயில் சுற்றினார்கள். தவைல ார ாய் இருந்தது
நிவைனவில் இருக்கு. அதன் பின்னர் ஊஞ்சலுக்கு ாங்கி இருந்த புவை%வை வையக் கட்%ச்
வெசால்லி, ஒரு ாவைலவைய ட்டும் கழுத்தில் மே ாட்டு ாவைல ாற்றலுக்கு உள்< ற்ற
ாவைலகவை<யும் தயார் வெசய்து, காத்திருந்மேதாம். அங்மேக பிள்வை< வீட்டில்
ச ா ர்த்தனம்/காசியாத்திவைரக்குத் தயார் ஆகிக் கி<ம்பிச் வெசன்று பின்னர் என் அப் ா
வெசன்று அ ரி%ம் வெ ண்வைண தான ாய்த் தருகிமேறன் என்று வெசால்லி அவைழத்து ந்தார்.
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இப்மே ா இந்தக் காசி யாத்திவைரக்கு ாப்பிள்வை<வைய அலங்கரிக்கிறது, அ ர் காசியாத்திவைர
என்னும் சம்பிரதாயத்வைதச் வெசய் தற்கு முன்னாடிமேய ண்ணறாங்க, ஆனால் இது
கல்யாணம் வெசய்துக்கப் வெ ண்வைணத் தமேரன்னு வெ ண்ணின் அப் ா வெசான்னப்புற ாத் தான்
வெசய்யணும் என் து சிலர் கூற்று. மேயாசித்தாலும் அது சரி என்மேற மேதான்றுகிறது. உங்க
வெ ண்வைணத் தாங்க என்று மேகட்கக் கூ%ாது என்றும், வெ ண்வைணப் வெ ற்ற ர் னமு ந்து
வெ ண்வைணத் தர மே ண்டும் என்றும் சாஸ்திரங்கள் கூறு தாயும் வெசால்கிறார்கள். அமேதாடு
அந்தக் காலங்களில் எல்லாம் இப்மே ா ாதிரி ]ாதகம் ார்த்ததாயும் வெதரியவில்வைல.
]ாதகம் ார்ப் து எப்மே ா ந்தது என் வைத தி ா மே ான்ற ர்கள் தான் வெசால்லணும்.) காசி
யாத்திவைர ற்றிய விரி ான வி<க்கம் மேதவை யானால் பின்னர் தருகிமேறன்.) இமேதா
காசியாத்திவைர மே ாட்மே%ா.

அந்தக் காலத்துப் %ம் என் தால் எவ் <வு ப்ராசசிங் ண்ணினாலும் இப் டித் தான்
ருது. வெநகட்டிவ்கவை<ப் ார்த்துப் புதுசாப் பிரிண்ட் மே ா%லாம் என்றால் வெநகட்டிவ்
சரியாமே கிவை%க்கவைல. காசி யாத்திவைர முடிஞ்சு மேதங்காய் வெகாடுத்து ண கவைன
அவைழத்ததும், வெ ண்வைணப் ார்க்க காத்திருந்தார். நானும் மே ாமேனன். சித்திவெயல்லாம்
வெ ட்கம் காட்%ணும், வெ து ாய் ந%க்கணும் என்வெறல்லாம் வெசால்ல, என்னால்முடியா ல்
மே ாக ஒமேர சிரிப் ாய் ந்தது. அப்மே ாத் தான் என்மேனா% ா ா ஒருத்தர் இன்னிக்குப் பூரா,
பூராக் கூ% மே ண்%ாம், தாலி கட்டும் வைரக்கா து சிரிக்கா ல் இரும் ா என்று மேகலி
வெசய்ய, நானும் ச ால் விட்மே%ன், சிரிக்க ாட்மே%ன் ாருங்க என. அது இமேதா இந்தப் %ம்
தான்.
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தாலி கட்டியதும் எடுத்தது. ாவைல ாற்றல் வீட்டு ாசலில் வை த்து ந%ந்தது. நான் ார்த்த
கல்யாணங்களில் ாவைல ாற்றல் என் து சாதாரண ாய் ந%க்கும். ஒண்ணும் குறிப் ாய்
விமேசஷம் இருக்காது. ஆனால் இங்மேகமேயா முதலில் நான் ாவைலவையப்மே ா%ப் மே ானதும்,
அ மேரா% நண் ர்கள் எல்லாம் மேசர்ந்து வெகாண்டு அப் டிமேய அ வைர இழுத்துக்வெகாண்டு
பின்மேன மே ாய்விட்%ார்கள். ந க்குத் தான் ஸ்மே ார்டிவ் ஸ்பிரிட்%ா? மேகட்கணு ா? ஓடிப்
மே ாய்ப் மே ாட்டுட்மே%ன் மே ால. வெதரியவைல! ஹிஹிஹி. அ. .சி. அப்புற ாச் சித்தி
மேகாவிச்சுண்%தும் தான் வெதரிஞ்சது. அப் டி எல்லாம் வெசய்யக் கூ%ாதுனு. அவெதல்லாம்
எங்மேக நிவைனவில் ருது? நம் வை< ஏ ாத்தறாங்க ாரு, மேதாத்து%ப் மே ாமேறாம்னு தான்
மேதாணிச்சு. அதுக்கப்புற ா அ ர் ாவைல மே ா% ரச்மேச, நானும் பின்னாடி மே ாமே ன்னு
வெசால்லிட்டுப் பின்னாடி மே ாக, அ ர் உயரத்துக்கு எட்டி ாவைலவையப் மே ாட்டுட்%ார். :P.
இப் டிக் வெகாஞ்ச மேநரம் அந்த அதிகாவைலயிமேல ாவைல ாற்றல் ந%ந்ததும் ஊஞ்சல். இமேதா

ஊஞ்சல் %ம்.
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வெகட்டி மே <ம் வெகாட்டுற கல்யாணம்!

திங்கட்கிழவை காவைலயில் ஏழவைரக்குள் தாலி கட்டி முடிந்ததும் எல்லாரும் அ ங்க அ ங்க
ஊர் சுத்திப் ார்க்கப்மே ாயிட்%ாங்க, ந்தல் வெகாஞ்சம் வெ றிச்சுனு ஆனது! அது மே ால்
இங்மேகயும் ஊஞ்சல் முடிஞ்சதுமே எல்லாரும் கி<ம்பிட்டீங்க மே ால! :P
ஊஞ்சல் முடிந்ததும், வெ ண்வைணயும், பிள்வை<வையயும் ணமே வை%க்கு அவைழத்து ந்து
அ ர ர் வீட்டுப் புமேராகிதர்கள் மூலம் வெ ண்ணின் பிறந்த குலத்திலும், வை யரின் பிறந்த
குலத்திலும் மூன்று தவைலமுவைறகவை<ச் வெசால்லி இன்னாருவை%ய கள், இன்னாருவை%ய
மே த்தி, இன்னாருவை%ய வெகாள்ளுப் மே த்தி , அமேதமே ால் ண கனுக்கும் மூன்று
தவைலமுவைற கன், மே ரன், வெகாள்ளுப் மே ரன் என முப் ாட்%னார் வைர குலம், மேகாத்திரம்
வெசால்லப் டும். இதிமேல எந்த ரிஷியின் ழித்மேதான்றல்கள் என் வைதயும் குறிப்பிட்டுச்
வெசால் ார்கள். இதன் மூலம் வெ ண்ணின் அறிமுகமும், பிள்வை<யின் அறிமுகமும்
கிவை%க்கிறது. இதன் லன் என்னவெ னில் ஒருமே வை< முன்பின் அறியாத ர்களி%ம்
சம் ந்தம் வெசய்ய மேநரும்மே ாது என்ன இருந்தாலும் வெகாஞ்சம் கலக்கம் ஏற் டும். இப் டி
மூன்று தவைலமுவைறவையக் குறிப்பிடு தன் மூலம் அ ர்கள் குடும் த்தின் உறவினர்
யாமேரனும் தற்வெசயலாக ந்திருந்தால் அ ர்கள் உறவு விட்டுப் மே ாயிருந்தாலும் இப்மே ாது
இந்தக் குறிப்பிட்% அறிமுகத்தின் மூலம் கண்டுபிடிக்க முடியும். இது எங்க வெ ாண்ணு
திரு ணத்தில் ந%ந்தது. எங்க ாப்பிள்வை<யின் தாயாதிகள் எங்க புக்ககத்தின் தூரத்து
உறவினர்கள். நாங்க கல்யாணத்திற்குக் வெகாடுத்த அவைழப்பின் மே ரில் ந்த ங்க இப் டிப்
ட்% வி ரங்கள் மூலம் என் வெ ண்ணின் புக்ககத்தினமேராடு விட்டுப் மே ான உறவை க்
கண்டு பிடித்தனர்.
இந்த அறிமுகம் வெசய்து விட்டு எங்க குடும் த்வைதச்மேசர்ந்த இந்தப்வெ ண்வைண இந்த
ரனுக்குத் தான ாய் அளிக்கிமேறன். இதன் மூலம் எங்கள் குலத்தின் ல தவைலமுவைறகளும்
கிழ்வு அவை%யவும், நிம் திஅவை%யவும் மே ண்டும் என்று மே ண்டிக்வெகாண்டு அப் ா,
வெ ண்வைண அளிக்க, வை யரும் வெ ண்வைணப் வெ ற்றுக்வெகாள்கிறார். இவைதத் தான்
கன்யாதானம் என்று வெசால்கின்றனர். இதன் பின்னர் ாப்பிள்வை<க்குக் கால் அலம்பி
ா னாரும், ாமியாரும் ந்திரங்கள் வெசால்லி ழி டு ார்கள். ஹாவிஷ்ணுவும்,
ஹாலக்ஷ்மியு ாகமே
ண க்கள் கருதப் டு ார்கள். ரமே ஸ் ரன், ார் தி என்றும்
கூறு துண்டு. அதன் பின்னர் என் கண ர் கூவைறப் புவை%வை வைய எனக்குக் வெகாடுத்து
அவைதக் கட்டிக்வெகாண்டு ரும் டி ந்திரங்களின் மூலம் வெசால்ல, நானும்
கூவைறப்புவை%வை கட்டிக்கப்மே ாமேனன். கட்டிவி%ப் வெ ண்ணின் நாத்தனாவைர
அனுப்பு ார்கள். இதன் மூலம் ஒரு ருக்வெகாரு ர் வெநருக்கம் ஏற் %வும், னம் வெநருங்கிப்
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ழகவுமே இந்த ஏற் ாடு என்று வெசால்லு ார்கள். ஒன் து க]ம் புவை%வை யும் என்வைன
மூழ்கடிக்க அவைதக் கட்டிக்வெகாண்டு ந%க்கத் வெதரியா ல் ந்து மே வை%யில் அ ர, தற்கால
ழக்கப் டி, அப் ாவின் டியில் அ ர்ந்து வெகாண்டு(அப் ாவுக்கு வெ யிட்%ாய்
இருந்திருக்க ாட்மே%ன். 35 கிமேலா தாமேன! :P) திரு ங்கல்யதாரணம் ந%ந்தது. ஏழவைரக்குள்
ாங்கல்ய தாரணம் என் தால் அது முடிந்ததும், எல்லாரும் டி ன் சாப்பி%ப்
மே ாய்விட்%ார்கள்.
ந்த கூட்%த்தில் ஒரு குதிதான் சாப்பி%ப் மே ாயிருந்தது. ாடியிமேல இ%மில்வைல. கீமேழ
இருந்த கூட்%த்வைதப் ார்த்துவிட்டு என் கண ர் என்னி%ம் மேகட்% முதல் மேகள்வி,
“சித்திவைரத் திருநாளுக்கு ந்த ங்க எல்லாம் துவைரயிமேலமேய தங்கிட்%ாங்க<ா?” என் து
தான். புமேராகிதர் வெசான்ன ந்திரங்கவை<யும் வெசால்லிக்வெகாண்மே% அ ர் என்னி%ம்
இப் டிக் மேகட்க தில் வெசால்லத் வெதரியா ல் நான் விழிக்க, எதுவுமே மே சவில்வைல. அவைதப்
பின்னால் வெராம் நாட்கள் வெசால்லிக் மேகலி ண்ணிட்டு இருந்தார். ஆனால் எங்களுக்கு
வை தீகச் ச%ங்குகள் வெதா%ர்ந்தன. இங்மேக இந்த வை தீகச் ச%ங்குகள் ற்றிய ஒரு சின்ன
அறிமுகம் ார்க்கலா ா??
வை தீகச் ச%ங்குகள் முடிந்ததும், என்வைனயும், என் கண வைரயும் அ ங்க தங்கி இருந்த
வீட்டிற்கு அவைழத்துப் மே ானாங்க. சாதாரண ாய் இந்த ாதிரிப் பிள்வை< வீட்டினர் தங்கி
இருக்கும் இ%த்திற்குப் வெ ண்வைண அவைழத்துச் வெசன்று அங்மேக இரு வைரயும் உட்கார்த்தி
வை த்துப் ால், ழம் வெகாடுப் மேத இன்வெறல்லாம் கிரஹப் பிரமே சம் என
நிவைற வை%கிறது. ஆனால் உண்வை யான கிரஹப் பிரமே சம் என் து வெ ண் புக்ககத்தினுள்
புகும் நா<ன்று தான் ஆரம் ம். ஒரு சிலர் உள்ளூரில் திரு ணம் ந%ந்தால் அன்மேற
வெ ண்வைணயும், ாப்பிள்வை<வையயும் அ ங்க அ ங்க வீடுகளுக்கு அவைழத்துச்
வெசன்றுவிட்டு ந்துவிடு ார்கள். அது மே ாதும் என்ற எண்ணம் தான். மே லும்
இப்மே ாவெதல்லாம் வை தீகச் ச%ங்குகளுக்கு முக்கியத்து மும் இல்லா ல் மே ானதும் ஒரு
காரணம். ஆனால் எங்களுக்கு கிரஹப் பிரமே சம் ஊரில் மே ாய்க் கிரா த்தில்
வெசய்யப்மே ாறாங்க என் து எனக்கு அங்மேக மே ானதும் வெதரிய ந்தது. அமேத மே ால் என்
கண ர் என்வைன உ%மேன புமேன அவைழத்துச் வெசல்லப் மே ா தில்வைல என்றும், புக்ககத்தில்
விட்டுட்டுப் மே ாகப் மே ாறார் என்றும் அப்மே ாது எல்லாரும் மே சிக்வெகாண்%தில் இருந்து
வெதரிய ந்தது. நாங்க தங்கின ா ா வீட்டிற்கு ந்ததும் எல்லாரும் என்வைன எப் டி உன்
கண ர் இல்லா ல் அங்மேக இருக்கப் மே ாகிறாமேயா என்மேற மேகட்டுக் வெகாண்டிருந்தனர்.
எனக்கு எதுவும் மேதான்றவில்வைல என் து தான் நி]ம்.
இந்தச் வெசய்தி ஓர் அதிர்ச்சியாகமே ா, அல்லது ஏ ாற்ற ாகமே ா இல்வைல. ஏமேதா ந%க்கிறது
நம்வை ச் சுற்றி, ந%க்கிற டி ந%க்கட்டும் என்ற எண்ண ா? அதுவும் வெதரியாது. ஆனால்
நான் எந்தவித ான னநிவைலயிலும் இல்வைல. அப்புற ாய்ச் சாப்பி%க் கூப்பிட்%னர்.
கல்யாண சவை யலில் அப்மே ாவெதல்லாம் வெ ங்காயம், சாலா சா ான்கள் இருக்காது.
ஏவெனனில் ாவைலயும் வெ ண்ணும், பிள்வை<யும் வை தீகச் ச%ங்குகள் வெசய்யணுமே .
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அதனால் தனியாக பிள்வை<க்கு, வெ ண்ணுக்கு என எடுத்து வை த்திருந்த லகாரங்கமே<
வெகாடுக்கப் ட்%ன. இதிமேல எச்சல் ாற்று து என ந%க்கும். ஆனால் எங்க கல்யாணத்தில்
இது வெ ரிய அ<வில் ந%க்கவில்வைல. எல்லாருக்கும் வெகாஞ்சம் ஏ ாற்றமே . ாவைல
நலுங்கில் என்ன ந%க்குமே ா ார்க்கலாம் என விட்டுவிட்%னர். ாவைல நலுங்கும் மூன்று
ணிக்மேக ஆரம்பித்தது. நலுங்குக்கு எனப் வெ ாது ாக நாத்தனார்கள் இருந்தால் அ ங்க
தான் மேசர்ந்து புவை%வை எடுப் ாங்க. நலுங்கு விவை<யா% வெ ாம்வை கள், வெ ண்ணுக்கு
மேசாப்பு, சீப்பு, கண்ணாடி, குங்கு ம், சாந்து, (அப்மே ால்லாம் சாந்துதாமேன) வு%ர், மேஹர்
ஆயில் என அலங்காரப்வெ ாருட்களும் வெகாடுப் ாங்க. நலுங்கு விவை<யா%
ாப்பிள்வை<வையப் வெ ண் தான் அவைழக்கமே ண்டும் என் ார்கள். என்னி%ம் சித்தி டிச்சுப்
டிச்சு உ%மேன கூப்பி%க் கூ%ாது, வெகாஞ்சம் தயங்கிட்டுக் கூப்பி%ணும்னு வெசால்லி
இருந்தாங்க. ஆனால் நான் உ%மேன கூப்பி% அ ரும் உ%மேன ந்துட்%ார். :D நலுங்கு
மே ாட்மே%ா மேதடி எடுக்கிமேறன். எடுத்தவைத எங்மேகமேயா வை ச்சுட்மே%ன். நலுங்கிமேலயும்
கண்ணாடி காட்டுவைகயில் எல்லாரும் என் கண வைரத் திருப்பிக் காட்%ச் வெசால்ல, நான்
பிடி ாத ாய்க் வைகமேயாடு மேசர்த்துக் கண்ணாடிவையத் திருப் , ஒமேர அ ர்க்க<ம்.
அதுக்கப்புற ா ரிசப்ஷன். ஐந்து ணிக்மேக ரச் வெசால்லிட்%ாங்க, ஏவெனனில் ாவைலயும்
வை தீகச் ச%ங்குகள் இருந்தன. அதுக்கு ஆறவைர, ஏழு ணிக்குக் கூப்பிடு ாங்க என் தால்
ஐந்து ணிக்மேக ரிசப்ஷனுக்கும் உட்கார்ந்தாச்சு.

57

இதிமேல முதுவைகக் காட்டிக்வெகாண்டு நிற் து என் தம்பி.
என் சிமேநகிதர்கள் சிலர், சிமேநகிதிகள் சிலர், அப் ாவின் நண் ர்கள், ா ாக்களின் நண் ர்கள்
என ஒரு ஐம் து ந்திருந்தால் வெ ரிய விஷயம். அதுக்கப்புற ா வை தீகச் ச%ங்குகளுக்கு
மேநர ாச்சுனு புமேராகிதர் கூப்பிட்டுக்வெகாண்டு மே ாய்விட்%ார். அன்வைறய ச%ங்குகள்
முடிந்தன. ற்ற வை தீகச் ச%ங்குகள் புக்ககத்தில் . ஆகமே என் வெ ட்டிவையத் தயார் வெசய்து
வெகாள்<ப் மே ாமேனன். திடீர்னு னதில் ஒரு வெ றுவை . பிறந்து <ர்ந்து, இருந்த ஊவைர
விட்டு, வெசாந்த, ந்தங்கவை< விட்டுவிட்டுப் மே ாகப் மே ாகிமேறாம். திக்குத் வெதரியாத
காட்டில் ாழ்க்வைக ஆரம் ம் ஆகப் மே ாகிறது. எப் டி இருக்கும்? எல்லாரும்
நல்ல ங்க<ா? இல்வைலயா? ஒண்ணுமே புரியவைல. றுநாள் விடிந்தது. கட்டுச் சாதக்
கூவை%க்கு மே ண்டிய ஏற் ாடுகள் வெசய்தனர். மூன்றாம் நா<ான அன்வைறய சம்பிரதாயங்கள்
முடிந்ததும், என் ாமியார், ா னார், கவை%சி நாத்தனாவைர ட்டும் விட்டுவிட்டு அ ங்க
முன்னாடி மே ாய் கிரஹப் பிரமே சம் ஏற் ாடுகவை<க் க னிக்க மே ண்டும் எனப் மே ருந்தில்
வெசல்லப் மே ா தாய்க் கூறிச் வெசன்றுவிட்%ார்கள். நாங்கள், அதா து நான், என் கண ர், என்
கவை%சி நாத்தனார் மூ ரும் என் அப் ா, அம் ா, தம்பியு%ன், கூ%மே என் ாமி,
குழந்வைதகமே<ாடு அன்வைறய தியம் கும் மேகாணம் வெசல்லும் ரயிலில் வெசல் தாய் ஏற் ாடு.
அப்மே ாவெதல்லாம் ]னதா என்வெறாரு ரயில் ஓடும். முழுதும் மூன்றாம் குப்புப் வெ ட்டிகள்.
அப்மே ா இரண்%ாம் குப்பு உயர் குப் ாய் இருந்தது. இப்மே ாவைதய ஸ்லீப் ர் க்<ாஸ்
அப்மே ா மூன்றாம் குப்பு. ரயிலில் உட்காரும் இருக்வைககள் கட்வை%யாகத் தான் இருக்கும்.
இவைத ாற்றியது வெ ாரார்ஜி மேதசாய் பிரத ராக இருந்த காலத்தில் ரயில்மே துவைற
ந்திரியாக இருந்த திரு துதண்% மேத அ ர்கள்.
இன்னும் இரண்மே% நாட்கள்!
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நாங்க புதுசா கட்டிக்கிட்% மே]ாடிதானுங்க!

நாங்க ஊருக்குக் கி<ம்பும் முன்மேன மேகாயிலுக்குப் மே ாமேனாம். கூ% என் சித்தியும், ாமியார்
விட்டுட்டுப் மே ாயிருந்த என் நாத்தனாரும் ந்தாங்க. எங்க சித்தி முதல் முதல்மேல வெரண்டு
மே ரும் மேசர்ந்து மேகாயிலுக்கு ந்திருக்கிறதாமேல மேரா]ாப்பூ ாவைல ாங்கி ஸ் ாமிக்கும்,
அம் னுக்கும் சார்த்தச் வெசால்ல, சரினு நம் ரங்க்ஸும் ாவைல ாங்கிட்டு ா என
என்னி%ம் 100 ரூ ணத்வைதக் வெகாடுக்க, எனக்கு யக்கமே
ந்துடுச்சு. சித்திவையப் ார்க்க,
சித்தியும் மே ாய் ாங்குனு வெசால்லிட்%ாங்க. கூ% யாருமே
ரவைல. எனக்வெகன்ன வெதரியும்
அது எனக்கு வை ச்ச முதல் மேதர்வுனு! எங்க வெதரிஞ்ச ாவைலக்கவை%க்கு, (எங்க மே வைலக்கார
அம் ாவின் கவை%தான்)மே ாகலாம்னு ார்த்தால் அன்னிக்குனு அது இல்வைல. இன்னும்
ரவைலயாம். சரினு க்கத்துக்கவை%க்குப் மே ாய் ாங்கிமேனன். ஒரு ாவைல ஐம் து ரூ ாய்னு
கவை%க்காரர் வெசான்னார். ஏமேதா சின்னக்கவை%க்மேகா, துவைர %க்கா ணி மூலவீதி
ார்க்வெகட்டுக்மேகா மே ாயிருந்தால் வெதரியும். ஒரு பூ ாங்கக் கூ%ப் மே ானதில்வைல.
ல்லிவைகப் பூ காசு வெகாடுத்து ாங்கினதும் இல்வைல. ல்லிவைக சீசன் என்றால் துவைரயிமேல
வீட்டுக்கு வீடு லக்ஷம் ல்லிவைக வெகாடுப் ாங்க. அவைத ாங்கித் வெதாடுத்து ச்சுண்%ாமேல
தினம் ஒரு ாவைலமேய மே ாட்டுக்கலாம். அந்தக் கவை%க்காரமேரா% மீவைச/தாடி?? ஏமேதா
ஒண்ணு. நான் சின்னப் வெ ாண்ணுதாமேன! யம் ா இருந்ததா! சரினு வெசான்ன விவைலக்கு
வெரண்டு ாவைல ாங்கிட்டு ந்துட்மே%ன்.
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ந்து ாவைலவையக் வெகாடுத்தால் ஆயிரம் மேகள்விகள், விசாரவைணகள். Audit Objection Started.
அன்னிமேல இருந்து இன்னி வைரக்கும் அப்வெ]க்ஷனுக்கு தில் வெகாடுத்துக் வெகாடுத்துக்
வெகாடுத்துக் வெகாடுத்துக் வெகாடுத்து மேச, மே சா ல் நான் சிதம் ரம் கட்சியிமேல
இருந்திருக்கலாம்! :P கவை%சியிமேல சித்திமேல இருந்து எல்லாரும் மே ரம் மே சி ாங்காமேதா
ஒரு வெ ாண்ணுனு கிண்%ல்! இந்த barter எல்லாம் அக்கவுன்%ன்சியிமேலயும்,
எகனாமிக்ஸிமேலயும் டிச்சது தான். நம் கிட்மே% இருந்த ணத்வைதக் வெகாடுத்து
ாவைலகவை< ாங்கியாச்சு. அமேதாடு வி% மே ண்டியது தாமேன! அதான் இல்வைலமேய! objection
overruled னு அப்மே ாமே வெசால்லி இருக்கணுமே ா? இதுக்குனு சித்தி தவைலமே மேல ஒரு ந ர்
விசாரவைணக் கமிஷன் நியமிச்சுக் மேகட்கச் வெசான்னார். என் கட்சியிமேல ஆட்கமே< இல்லா ல்
தன்னந்தனியாக நான் இருக்க, எதிரிக்கட்சியிமேல மேசச்மேச எதிர்க்கட்சியிமேல என் கண ரும்,
என் நாத்தனாரும் வெ ற்றிப்புன்னவைகமேயாடு காட்சி அளிக்க, :P அப்புறம் கவை%யிமேல
மே ாய்க் மேகட்%துக்குச் சின்னப் வெ ாண்ணுனு ஒண்ணும் ஏ ாத்தவைலங்க, இன்னிக்கு
மேரா]ாப் பூ ாவைலமேய விவைல அதிகம், அமேதாடு முழு ாவைல மேகட்%து அந்தப் ாப் ா. (நான்
ாப் ா தான் என் தன் காரணம் புரிஞ்சிருக்குமே ) என்று கவை%க்காரர் வெசான்னார்.
அப் ா%ா! சாட்சியங்கவை< நான் கவைலக்கமே இல்வைல, சுப்ரீம் மேகார்ட்டின் மேநரடி
கண்காணிப்பில் விசாரவைண முடி வை%ந்தது. :)))))) உண்வை யில் ாவைல முழு ாவைலதான்.
இரண்டு க்கமும் நீஈஈஈஈஈஈஈ< ாய் ரும். நுனியில் ட்டுக் குஞ்சலம் வை த்திருப் ாங்க.
அப் டி ஒரு ாவைலவைய இப்மே ால்லாம் ார்க்க முடியாது.
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மேகாயிலில் இருந்து று டி டிவிஎஸ். நகர் ந்மேதாம். சாப் ாடு ஆச்சு. தியம்
இரண்%வைரக்கு ]னதா ரயில் துவைரயில் இருந்து வெசன்வைன கி<ம்புகிறது. வெ யின் வைலனில்.
இரவு த்து ணி அ<வில் கும் மேகாணம் மே ாகு ாம். இரமே கிரா ம் மே ாகிமேறாமே ா என
நிவைனத்துக்வெகாண்மே%ன். எனக்கு அப்மே ா கிரா ம் மே ா தில் இருந்த கஷ்%ங்கள் சரியாய்த்
வெதரியாது. அப் ா ந்து வெசான்னப்மே ாக் கூ% விவை<யாட்%ாய்க் மேகட்%து தான். ஆகமே
ராத்திரிமேய மே ாயிடுமே ாம் மே ாலனு நிவைனச்மேசன். ஆனால் என் அம் ா அன்று வெசவ் ாய்க்
கிழவை என் தாலும், இரவு அகாலம் என் தாலும் அன்மேற புக்ககம் மே ாக முடியாது
என்றும் ஸ்மே%ஷனிமேலமேய தங்கிட்டுக் காவைல தான் மே ாமே ாம் என்றார். உள்ளூரிமேலமேய
அ ங்க அத்வைத வீடு இருந்தாலும் முதலில் எங்க வீட்டுக்குத் தான் மே ாகணும், ஒ< ாசனப்
ாவைனமேயா% என் தால் அங்மேகயும் மே ாகவைல.
அப்மே ால்லாம் ாக்கிங் வெசய் து ற்றிய அறிவும் கிவை%யாது. ஆகமே அம் ா, அப் ா,
சா ான்கவை<ப் ாக் வெசய்திருந்த விதமே இப்மே ா நிவைனச்சாலும் சிரிப்பு ருது. ஒரு சாக்கில்
பித்தவை<, வெ ண்கலப் ாத்திரங்கள், இரும்பு அடுப்பு மே ான்ற ற்வைறயும் ஒரு ]ாதிக்காய்ப்
வெ ட்டியில் எ ர்சில் ர் ாத்திரங்களும், அந்தக் காலம் வெராம் மே பிர ல ாக இருந்த
நாகப் ட்டினம் ஸ்டீல் ட்ரங்கில் என் புவை%வை களும், இன்வெனான்றில் வெ ள்ளிப்
ாத்திரங்களு ாக கம் ார்ட்வெ ன்வை%மேய அவை%க்க, உட்கார இ%ம் இல்லா ல் நாங்க
ட்டுமின்றி( ரிசர்மே ஷன் எல்லாம் அப்மே ா வெராம் மே லக்சுரி அதுவும் கும் மேகாணம்,
இமேதா இருக்கும் ார் அப் ா). எல்லாருமே தவிச்மேசாம். ஒரு ாதிரிச் ச ாளிச்சுட்டு
உட்கார்ந்மேதாம். கட்டுச் சாதக் கூவை%ச் சாப் ாமே% வெகாண்டு ந்திருந்தது அன்று நாங்க
ட்டுமின்றி அந்தப் வெ ட்டியில் ந்த ங்க எல்லாருக்கும் வெகாடுக்கிறாப்மே ால் இருந்தது.
ஆகக் கூடி அந்த ரயிமேல எங்க திரு ணத்வைதக் வெகாண்%ா% நாங்க இரவு ஒன் தவைர அ<வில்
கும் மேகாணம் மே ாய்ச் மேசர்ந்மேதாம்.
ா னார் உதவி வெசய்ய மே ண்டி நிறுத்தி வை த்திருந்த ண்வைண ஆள் ஒருத்தரும்
எங்கமே<ாடு துவைரயிலிருந்து ந்திருந்தார். அ ர் உதவிமேயாடு சா ான்கவை<
ப்<ாட் ார்மில் இறக்கிவிட்டு, நாங்களும் இறங்கிமேனாம். இதற்கு முன்னால் கும் மேகாணம்
ஸ்மே%ஷன் ந்தது இல்வைல. என் ா ாவுக்கு திரு லஞ்சுழியில் திரு ணம் ந%ந்தப்மே ா
கும் மேகாணத்வைத பிக்னிக் ாதிரி சுற்றிப் ார்த்திருக்மேகாம். அதுமே மேற இது மே மேறமேய.
இனி அடிக்கடி ரமே ண்டி இருக்கும் இல்வைலயா? கல்யாணத்தின் மே ாது இருந்த ாதிரிமேய
நான் என்னிலிருந்து பிரிந்து நின்று மே டிக்வைக ார்க்க ஆரம்பித்மேதன். ஒரு வெ ாட்வை%
ண்டியில் சா ான்கவை< ஏற்றினார்கள். ண்டிமேயாடு ஆட்களும் ந்திருந்தனர். ாடுகள்
வெகாம்பில்லா ல் ார்க்கமே விமேநாத ாக இருந்தது. அத்தவைகய ண்டி ாடுகவை<
துவைரப் க்கம் ார்த்தமேத இல்வைல. அந்த ண்டியில் சா ான்கள் ஏற்றப் ட்டு விடிய விடிய
ஊர் மே ாய்ச் மேசரும் என்றார் என் கண ர். எனக்கு அதுவும் விமேநாத ாய்த் தான் இருந்தது.
ஸ்மே%ஷனிமேலமேய தூங்கிமேனாம். விடிகாவைலயில் முதல் ஸ்ஸில் மே ாக மே ண்டும் என்று
வெசால்லி இருந்தார்கள். அம் ா நாலு ணிக்கு எழுப் எழுந்து வைக,கால் முகம்
கழுவிக்வெகாண்டு புக்ககம் வெசல்ல ஆயத்த ாமேனன். மே ருந்து நிவைலயத்திற்கு அருமேகமேய
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ஸ் நிற்கும் என்று வெசான்னதால் எல்லாரும் அங்மேக வெசன்மேறாம். ஸ்ஸும் ந்தது.
ஒ< ாசனப் ாவைனவைய எடுத்துக்வெகாண்டு மே ருந்தில் ஏறக் கஷ்% ாய் இருந்தாலும்
ஏறிவிட்மே%ன். எல்லாரும் உட்கார்ந்ததும் ஸ் மே ாக ஆரம்பித்தது.
குறுகிய ாவைத. ஸ் வை<ந்து வை<ந்து வை<ந்து வெசன்றது. அப் ா ந்தியத் மேத ன்
பிரயாணம் ண்ணியவைத நிவைனத்து நிவைனத்துச் வெசால்லிக் வெகாண்டு அநு வித்துக் வெகாண்டு
ந்தார். எனக்மேகா இது என்ன இப் டிக் குறுகிய ாவைதயில் ஸ்வெஸல்லாம் எப் டிப்
மே ாகிறது என ஆச்சரியப் ட்மே%ன். அந்தப் மே ருந்து கும் மேகாணத்தில் இருந்து
பூந்மேதாட்%ம் வெசல்லும் மே ருந்து. ழியில் கூந்தலூர் என்னும் இ%த்தில் ஸ் நிற்வைகயில்
அங்மேக இறங்கி அங்கிருந்து று டி ாட்டு ண்டியில் ஊருக்குப் மே ாக மே ண்டும்
என்றார்கள். கூந்தலூரில் ஸ்ஸும் நின்று நாங்களும் இறங்கிமேனாம். ாட்டு ண்டிகளும்
காத்திருந்தன. இன்வெனாரு வெ ாட்வை% ண்டியும் ந்திருந்தது. அதில் சா ான்கவை<
ஏற்றிவிட்டு ஒ< ாசனப் ாவைனயும் நான், என் கண ர் ட்டும் ாட்டு ண்டியில்
வெசல் து எனவும், ற்ற ர்கள் ந%ந்து ரலாம் எனவும் முடி ாகியது. ஆற்றில் ண்டிவைய
இறக்கு து கஷ்%ம் என்றும் எல்லாருமே ந%க்கலாம் எனவும் மூங்கில் ாலம் தாண்டி
ஏறலாம் என்றும் ஒ< ாசனப் ாவைனவையக் வைகயில் எடுத்து ரலாம் எனவும் என் கண ர்
கூற எனக்குக் வெகாஞ்சம் குழப் ம்.

ஆனாலும் ா னார் வெசான்னதன் மே ரில் ண்டியில் ஏறி உட்கார்ந்மேதன். ண்டி நகர்ந்தது.
அழகு அழகான மேசாவைலகள் அ%ர்ந்த ாவைதயில் ண்டி வெசல்ல, விதவித ான க்ஷிகளின்
கூச்சல் மேகட்க, என் னமே ா அ ற்மேறாடு ஆ%த் துடிக்க ண்டி வெ ல்ல வெ ல்ல
அரசலாற்றில் இறங்கு து எனக்குப் புரியவில்வைல. திடீவெரனப் ள்<த்தில் இறங்கும்
உணர்வு மேதான்றச் சுற்றும் முற்றும் ார்த்தால் ஒமேர வெ ண் ணல் ரப்பு. என் கண ர் கீமேழ
இறங்கி இருக்க நான் ட்டும் ண்டியில் இருந்மேதன். எனக்கும் ண்டியில் அ ர்ந்து ர
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யம் ா இருந்தது. கீமேழ இறங்கமேறன் என்று வெசால்ல, மே ண்%ாம், இந்த ணலில் உனக்கு
ந%க்க ராதுனு என் கண ர் வெசால்லப் பிடி ாத ாய்க் கீமேழ இறங்கிமேனன். ஒ< ாசனப்
ாவைனவையக் வைகயில் எடுத்துக்வெகாண்டு தான். காவைலக்கீமேழ வை த்மேதமேனா இல்வைலமேயா
ணலில் கால் உள்ள்ள்ள்ள்ள்ள்ள்ள்ள்ள்ள்ள்ள்ள்ள்ள்ள்ள்ள்ள்ள்ள்ள்ள்ள்மே< மே ாயாச்சு. எங்மேக
இருக்மேகன்??
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கல்யாண ாம், கல்யாணம்!

ாழ நிவைனத்தால்

ாழலாம்!

வெசருப்புப் மே ாட்டு ந%ந்தால் கால் ணலில் புவைதயும் என் து ஓர<வுக்குத்
வெதரிந்திருந்தாலும் அந்த மேநரம் அது நிவைனவில் இல்வைல. அப்புறம் வெசருப்வை யும் வைகயில்
எடுத்துக்வெகாண்டு ஒ< ாசனப் ாவைனவையயும் எடுத்துக்வெகாண்டு ந%ப் து கஷ்%ம்
என் தால் மூங்கில் ாலத்தில் வெசல்லு ாறு ற்புறுத்தப் ட்மே%ன். மூங்கில் ாலத்வைதப்
ார்க்வைகயிமேலமேய கீர் என்றது. என் அப் ா ஊரான மே ல் ங்கலம் கிரா ம் தான்.
ஆனாலும் வெசல்லும் ழிமேயா அந்த நாட்களிமேலமேய (வெ ன்னி குக் தயவு?) நன்றாய்
இருக்கும். ஊரும் சுத்த ாய் இருக்கும். மின் வி<க்கு, குழாய் எல்லாமும் உண்டு. ஆகமே
கிரா ம் என் து வெ யர<வுக்குத் தான் இருந்தது. அருமேகமேய சில வை ல்கள் தள்ளி இருந்த
இன்வெனாரு சித்தி ஊரான சின்ன னூரும் அப் டிமேய. ஆகமே கிரா ம் என்றால் இப் டி
ஒரு கிரா த்வைத நான் ார்ப் து அதுமே முதல் த%வை எனலாம். வெ ல்ல, வெ ல்லக்
கவைரமேயறிமேனன். மூங்கில் ாலத்வைத மேநாக்கி ந%ந்மேதன். என் அப் ா, அம் ா, நாத்தனார்
எனக்குக் காத்திருந்தனர். மூங்கில் ாலத்தில் சர் அலக்ஷிய ாய் என் நாத்தனார் ந%க்க
எனக்கு மூச்மேச மே ாயிற்று.
காவைல வை த்தால் வெதரியும் இவை%வெ ளியில் கால் உள்மே< மே ாயிடுமே ானு யம். மேநமேர
ார்த்து ந% என எல்லாரும் வெசால்ல கண்கமே<ா கீமேழமேய ார்த்தன. அருமேக ாலத்தின்
வைகப்பிடிவையப் பிடித்துக்வெகாண்டு வெ ல்ல வெ ல்ல ந%ந்மேதன். நான் பிறந்து <ர்ந்ததில்
இருந்து என் ாழ்நாளில் அது தான் முதல் முவைறயாய் வெ து ாய் ந%ந்திருப்மே ன் என
நிவைனக்கிமேறன். அதுக்குள்மே< ாடுகள் கவைரமேயறிவிட்%ன. ண்டிவையயும் கவைரயிமேல
ஏற்றிக்வெகாண்டிருந்தனர். ஆஹா, இப் டியும் ாழ் ர்கள் இருக்கின்றனர் என் மேத
அப்மே ாத் தான் வெதரியும். இந்தக் மேகாவை% காலத்திமேலமேய இப் டி என்றால் தண்ணீர்
ந்துவிட்%ால்?? ண்டிவைய அப்மே ா இறக்க ாட்%ாங்க என்றார்கள். ண்டி
அக்கவைரயிமேலமேய நிற்கும். மூங்கில் ாலத்தில் மே ாய்த் தான் க%க்கமே ண்டும் என்றார்கள்.
க%வுமே<! எத்தவைன முவைற இனி இந்தப் ாவைதயில் ரப் மே ாமேறமேனா, வெதரியவைல! முக்கி,
முனகிக்வெகாண்டு மே ாய்ச் மேசர்ந்மேதன். அப்புறமும் ந%ந்து மேரன்னு வெசால்ல மே ண்%ாம்;
புதுக் கல்யாணப் வெ ாண்ணு ந%ந்து ரவைதப் ார்த்தால் கூட்%ம் கூடும் என்றார்கள்.
அதுவும் சரிதான் என ண்டியில் ஏறி உட்கார வெ ாட் வெ%ன இடித்துக்வெகாண்டு ல்வைலக்
கடித்துக்வெகாண்மே%ன். அதுக்குள்மே< ண்டிமேயாடு சில குழந்வைதகள், வை யன்கள் என ஓடி
ர ஆரம்பித்தனர். மே டிக்வைகயாக இருந்தது. லியினால் ந்த கண்ணீவைரயும் றந்து
சிரித்மேதன் அ ர்கவை<ப் ார்த்து. ண்டி ஊருக்குள் நுவைழந்து விட்%து என் வைத மே <ச்
சத்தம் உறுதிவெசய்தது. ண்டி ஒரு ந்தல் மே ாட்% வீட்டில் நிற்க, நானும், என் கண ரும்
இறங்கிமேனாம். ஒரு சின்ன வீட்டிற்குள் அவைழத்துச் வெசல்லப் ட்மே%ாம். இது என்ன ஆரத்தி
எடுக்கவைல? லது கால் எடுத்து வை னு வெசால்லவைல?? ஆச்சரியப் ட்டுக்வெகாண்மே%
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உள்மே< வெசன்மேறன். வீடு வெராம் ச் சின்னது. சுற்றும் முற்றும் ார்த்மேதன், அங்மேக இருந்த
வெ ண் ணி, ாடியம் ா புது ாட்டுப் வெ ாண்மேண, என அவைழக்க அ வைர நிமிர்ந்து
ார்த்மேதன், என் ாமியார் இல்வைல, கல்யாணத்திலும் இ ங்கவை<ப் ார்த்த நிவைனவில்வைல.
அதற்குள் என் நாத்தனார் ஒரு ாத்திரத்தில் டி னும் , காப்பியும் எடுத்து ந்தாள். அண்ணா.
ன்னிவையச் சாப்பிட்டுவிட்டுத் தயாராய் இருக்கச் வெசான்னாங்க. எட்டு ணிக்கப்புற ா
நல்ல மே வை<யாம் என்று கூற, அந்த வீட்டுப் வெ ண் ணி, “இது உன் புக்ககம் இல்வைல;
நாங்க க்கத்து வீடு; உன் குட்டி வை த்துனன் என் வெசல்லப் பிள்வை<; என்வைன அ ன்
அத்வைதனு கூப்பிடு ான்; நீயும் அப் டிமேய கூப்பிடு.” என்றார். அப்புற ாய் எங்கள்
இரு ருக்கும் காவைல உணவு அளிக்கப் ட்%து. பின்னர் என்வைனப்புவை%வை
ாற்றிக்வெகாள்<ச் வெசால்ல, நான் குளிக்க குளியலவைறவையத் மேதடிமேனன். அந்தப் க்கத்து
வீட்டு அத்வைத, இப்மே ாக் குளிக்கப் மே ானால் மேநரம் ஆகும், இங்மேக குளியலவைறயும்
இல்வைல; நீ முதலில் புவை%வை
ாற்றிக்வெகாண்டு கிரஹப்ரமே சம் வெசய்; அப்புறம்
குளிச்சுட்டு, சாதம்(ஹவிஸ்) வை க்கணும்; அதுக்கப்புறம் மேஹா ம் எல்லாம் இருக்கு; மேநரம்
ஆகும்.” என்றார். குளிக்கா ல் புவை%வை
ாத்து தா என நான் மேயாசிக்க, எல்லாரும்
அ சரப் டுத்த மே று ழியில்லா ல் புவை%வை
ாற்றப் மே ானால், ஒன் து க]ம்
புவை%வை தான் கட்%ணு ாம். கட்%த் வெதரியா ல் முழித்த எனக்கு அத்வைத கட்டிவிட்%ார்.
அங்மேக ந்த ாவைலகவை<ப் மே ாட்டுக்வெகாள்<ச் வெசான்னார். இதற்குள் என் கண ரும்
தயாராக இரு ரும் மீண்டும் வைகமேகார்த்த டி அந்த வீட்டிலிருந்து வெ ளிமேய ந்மேதாம்.
க்கத்து வீட்டில் மே <ம் முழங்கிக்வெகாண்டிருந்தது. ாசலில் வெ ரிய மேகாலம் மே ா%ப்
ட்டிருந்தது. ஒரு சின்ன மே வை% மே ான்ற ந்தலின் கீமேழ நாங்கள் மே ாய் நின்றதும் மீண்டும்
ாவைல ாற்றிக்வெகாள்< மே ண்டும் என்று வெசால்லி, ாற்று ாவைல வெகாண்டு ந்தார்கள்.
ாற்று ாவைலவையப் ார்த்ததும் எனக்கு அத்தவைன மே ர் இருக்வைகயிலும் சிரிப்பு
தன்வைனயறியா ல் ந்தது. துவைரயில் மேரா]ா, ல்லி, முல்வைல ாவைலகவை<மேய
ார்த்திருந்த எனக்கு இங்மேக வெ றும் இவைலகவை<யும், ர ல்லி ஆங்காங்மேக ஒன்றிரண்டு
வை த்துக் கட்%ப் ட்% இந்த ாவைலவையப் ார்த்ததும் சிரிப்பு ந்துவிட்%து. அம் ா
நிமிண்டினாள். அப்புற ாச் சிரிக்கலாம், மேநரம், காலம் வெதரியா ல்: என்று முணமுணத்தாள்.
னசுக்குள் தவைலயில் அடித்துக்வெகாண்டிருக்கலாம். மீண்டும் ஓர் முவைற ாவைல ாற்றல்
ந%ந்தது. ஊஞ்சலும் இருக்குமே ானு நிவைனக்வைகயில் மீண்டும் சுற்றிக்வெகாட்டினார்கள்.
அப்புற ாய் இரு ரும் லக்கால் எடுத்து வை த்து உள்மே< மே ாமேனாம். நுவைழ ாசல்
குட்வை%யான உயரம் வெகாண்%து. என் உயரத்துக்மேக இடிக்கும். ஆவைகயால் ரிவைச கட்டி
எல்லா உறவினரும் நின்றுவெகாண்டு குனி, குனி, குனி எனச் வெசால்லிக்வெகாண்மே% இருக்க
குனிந்த டிமேய உள்மே< வெசன்று உள்மே< ஸ் ாமி அல ாரியில் இருந்த ரா வைர
ந ஸ்கரித்துவிட்டு, அங்மேக இருந்த ஊஞ்சலில் அ ரச் வெசான்னார்கள். அ ர்ந்மேதாம். ால்,
ழம் வெகாடுத்து உ சரித்தார்கள். அதற்குள்<ாக மேஹா த்துக்கு ஏற் ாடுகள் ந%ந்து
வெகாண்டிருந்தன. ப்ரமே ச மேஹா த்துக்கு மேநர ாகிவிட்%தால் சீக்கிரம் ரமே ண்டும் என்று
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புமேராகிதர் கூற நான் குளிக்கப் மே ாமேனன். குளித்துவிட்டு று டியும் ஒன் து க]ம்
புவை%வை உடுத்தி மேஹா த்துக்குத் தயாராக ர, என்வைனச் சவை யலவைறக்கு அவைழத்துச்
வெசன்ற ாமியார் ஒரு ாத்திரத்தில் உள்< ாவைல முதலில் காய்ச்சச் வெசால்லிவிட்டுப்
பின்னர் ஹவிஸ் வை க்க ஒரு வெ ண்கலப் ாவைனவையக் வெகாடுத்து வை க்கச் வெசான்னார்கள்.
ாத்தியார் மேகட் தற்குள் தயாராக மே ண்டும் என ultimatum மே மேற வெகாடுத்தாச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்
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கல்யாண ாம் கல்யாணம்! ஆஹா,
இது ா!

துவைரக்கு

ந்த மேசாதவைன

நல்லமே வை<யாய் அன்வைறக்கு ஹவிஸுக்கு மே ண்டிய அரிசிவையக் வெகாடுத்துட்%ாங்க.
இல்வைலனா இந்த அ<வுக் கணக்கில் பின்னர் ஏற் ட்% குழப் ம் அன்மேற ஏற் ட்டிருக்கும்.
பின்னர் என்ன குழப் ம்னு மேகட்கிறீங்க<ா? மேரன் வெ து ா, இவைத முதல்மேல
முடிச்சுட்டு. :D ஹவிஸ் தயாரானதும் மேஹா ங்கள் ந%ந்து முடிந்தன. அன்வைறய
சாப் ாட்டிற்கு நான் தான் முதலில் ாயாசம் ரி ாற மே ண்டும் என்று வெசால்லி
அவைன ருக்கும் ரி ாறச் வெசான்னார்கள். கிரஹப்ரமே சத்திற்கு றுநாள் காவைலயில்
வீட்டிற்குப் புதிய ரு கள் தான் ாசல் வெதளிக்க மே ண்டும் என் து அந்த நாவை<ய
ழக்கம், சம்பிரதாயம். அப்மே ாவெதல்லாம், (என்வைனப் வெ ாறுத்த வைர இப்மே ாதும்,)
முதலில் ாசல் கதவை த் திறப் தில்வைல. வெகால்வைலக் கதவை த் திறந்துவிட்டு (இது
தனிவீடுகளில் ட்டுமே சாத்தியம்) வெகால்வைலயில் நிவைலவையக் வைகக<ால் அலம்பிக்
மேகாலம் மே ாட்டுவிட்டுப் பின்னர் சு ாமி ா%த்தில் வி<க்வைக ஏற்றி இன்வெனாரு வைக
வி<க்வைகயும் கூ%மே ஏற்றி அவைத எடுத்துக்வெகாண்டு ாசல் கதவை த் திறந்து ாசலுக்கு
ரமே ண்டும். எல்லா வீடுகளிலும் வி<க்கு ா%ம் இருக்கும். அந்த ாசல் ா%த்தில்
வி<க்வைக வை த்துவிட்டுப் பின்னர் ாசல் நிவைலவையக் வைகக<ால் அலம்பிவிட்டுப் பின்னமேர
சுஞ்சாணி கலந்த நீரால் ாசல் வெதளிக்க மே ண்டும். ாசல் வெதளித்ததும் தான்
துவை%ப் மே ா/வி<க்கு ாறு மே ாட்டுப் வெ ருக்க மே ண்டும். வெ ருக்கியதும் மீண்டும் ஓர்
முவைற சாணி நீவைரத் வெதளித்துச் ச ன் வெசய்துவிட்டுக் மேகாலம் மே ா%மே ண்டும்.
வீடு துவை%க்வைகயிலும் இவ் ாமேற முதலில் வி<க்கு ாமேறா/துவை%ப் மே ா மே ாட்டுப்
வெ ருக்கா ல் முதலில் நீரில் ஞ்சள் வெ ாடி மே ாட்டு அல்லது ண் தவைர என்றால் சாணி
மே ாட்டு வீடு துவை%த்துவிட்டுப் பின்னமேர வெ ருக்க மே ண்டும். அதன் பின்னமேர று முவைற
வீடு துவை%க்க மே ண்டும். ஒமேர முவைற வீடு துவை%த்தல் ஆகாது என்று அந்தக் காலத்துப்
வெ ரிய ங்க வெசால் ாங்க. நல்ல நாட்கள் அல்லாத ற்ற நாட்களில் அதா து சிராத்தம்
மே ான்ற தினங்களில் ட்டுமே ஒமேர முவைறயாக வீடு துவை%க்கமே ண்டும், இரண்%ாம் முவைற
துவை%த்தல் ஆகாது என் ார்கள். இவைத எல்லாம் வெ ரிய ங்க வெசால்லிச் வெசய்து ந்ததால்
இன்றும் றக்கா ல் இருக்கிறது. இந்தப் ாரம் ரியத்வைதப் ற்றி எழுத மே ண்டிமேய இவைத
எல்லாம் எழுதுகிமேறன். அன்று தான் அப் ாவும், அம் ாவும், தம்பியும் ஊருக்குப்
மே ாகிறார்கள். அ ங்களுக்கு எல்லாம் விட்டுட்டுப் மே ாமேறாமே னு ஒமேர ருத்தம். துவைர
என்னதான் சின்னக் கிரா ம் மே ான்ற ஊர் என்றாலும் இது குக்கிரா ம். வீட்டில் மின்சாரம்
கிவை%யாது. வீட்டில் என்ன வீட்டில்! கிரா த்தில் எ ர் வீட்டிலும் மின்சாரமே கிவை%யாது.
ஹரிக்மேகன் வி<க்கும் கிவை%யாது. துவைரயிமேல ட்%ாணி, க%வைல றுக்கிற ங்க அந்தக்
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காலத்து இங்க் ாட்டிலில் மூடியில் ஓட்வை% மே ாட்டு ண்வெணண்வைண நிரப்பி, திரிவையப்
மே ாட்டு எரிப் ார்கள். அந்த ாதிரிக் கா%ா வி<க்கும், சின்னச் சிம்னி வி<க்கும் தான்
வெ ளிச்சத்துக்கு. கா%ா வி<க்குப் புவைக எனக்கு அப்மே ாமே மூச்சுத் திணறச் வெசய்தது.
அமேதாடு ாமியார் வீட்டில் விறகடுப்பும், குமுட்டி அடுப்பும் தான். துவைரயில் குமுட்டி
அடுப்பில் சவை த்திருக்கிமேறன் என்றாலும், எப்மே ாமே ா தாமேன. அமேதாடு இங்மேக ண்
அடுப்பு. தினமும் அடுப்வை ச் சாணி மே ாட்டு வெ ழுக மே ண்டும். குமுட்டியும் ண்
குமுட்டி. சவை யலவைற ]ன்னலில் ஒன்றும் ண் விறகடுப்புப் க்கம் ஒன்றும், இரண்%ாம்
கட்டில் ஒன்று ாக இருந்தது. இரும்புக் குமுட்டியும், இரும்பு விறகடுப்பும் இருந்தது. காப்பி
எல்லாம் மே ாடு தற்கு வெதன்வைன ஓவைலவையப் மே ாட்டு எரிப் ார்கள். ா னாருக்குத்
வெதன்னந்மேதாப்புகள் இருந்ததால் எரிவெ ாருட்கள் வீட்டிமேல உள்<துதான். ஆகமே
வெதன்வைன ஓவைல, மேதங்காய் ட்வை%னு எல்லாம் மே ாட்டு எரிப் ாங்க. எனக்குப் ாலில்
வெதன்வைன ஓவைல ாசம் ரும். (நாக்கு நீஈஈஈஈஈஈஈஈ<ம்) அ ங்களுக்மேகா அது ழக்கம்.
அ ற்றில் தான் தினசரி சவை யல் வெசய்ய மே ண்டும். காப்பிக்வெகாட்வை% அன்றன்வைறக்குக்
வெகாட்வை%வைய றுத்து அவ் ப்மே ாதுக்கு அவைரக்க மே ண்டும்.
இவைத எல்லாம் டிக்கும் தற்காலத்து அன் ர்கள் ஆணாதிக்கம் என்றும், வெ ண்கவை<
ன்வெகாடுவை க்கு உள்<ாக்கினார்கள் என்றும் வெசால்லலாம். ஆனால் இவைத எல்லாம்
ஆதிகாலம் வெதாட்மே% வெசய்து வெகாண்டிருந்த என் ாமியார் 90 யசுக்கும் மே ல் யதாகியும்
சில ரு%ங்க<ாகத் தான் யதின் காரண ாகவும், கூன் மே ாட்%தின் காரண ாகவும்
தனியாக மே வைல வெசய்யா ல் இருந்தார். ஐந்து ரு%ங்கள் முன்னர் வைரயிலும் பூரண
ஆமேராக்கியத்து%ன் எல்லா மே வைலகவை<யும் வெசய்து வெகாண்டு வை<ய ந்தார். பின்னரும்
தினசரி சவை யல் பிடி ாத ாக அ ர்கள் தான் வெசய் ார்கள். ஏவெனனில் இந்த
மே வைலகவெ<ல்லாம் ஒரு வைகயில் உ%ல் யிற்சியாகும். இவைத இத்மேதாடு விட்டுட்டு என்
குடும்
ாழ்க்வைகவையக் க னிக்கலாம். அப் ாவும், அம் ாவும் தம்பிமேயாடு கி<ம்பிப்
மே ாயாச்சு. இங்மேக வீட்டில் எல்லாரும் அதா து என் ா னார், ாமியார், க்கத்து வீட்டு
அத்வைத, ஊரில் இருந்த ற்ற வீட்டு உறவினர்கள், என் நாத்தனார்கள், என் கண ர், அ ர்
தம்பிகள் என எல்லாரு ாக இரண்%ாம் கட்டில் கூடிப் மே சிக்வெகாண்டிருக்க அங்மேக
மே ாகலா ா மே ண்%ா ா என்ற தயக்கத்தில் இருந்த என்வைன அவைழப்பு ந்து குழப் த்வைதத்
தீர்த்து வை த்தது. எல்லாருமே மே சிக்வெகாண்டிருக்வைகயில் உங்கப் ா வீட்டில் ஊரில் நிலம்
இருந்ததா? என்று மேகட்க இருந்தது என் வெ ரியப் ா வெ ாண்ணு கல்யாணம் ச யம்
விற்றாங்க என்மேறன் நான். என் ா னார் முழுக்க முழுக்க வி சாயத்தில் மூழ்கிய ர்.
யலில் இறங்கி மே வைல வெசய்யக் கூடிய ஆற்றல் உவை%ய ர். என்னி%ம் உங்க
க்கவெ ல்லாம் எத்தவைன மே ாகம் விவை<யும் என்று மேகட்க, நான் மூன்று மே ாகம் என்று
வெசால்ல ஒருத்தவைர ஒருத்தர் ார்த்துக்வெகாண்டு மேகலியாகச் சிரித்தனர். எனக்குக் மேகா ம்
வெ ல்ல வெ ல்ல ந்தது. முகம் சி ந்தது.
அதற்குள் என் கண ர் என்னி%ம்,” இன்னும் குழந்வைதயாக இருக்கிமேய! மே ாகம் என்றால்
என்னனு புரியவைல உனக்கு!” என்று வெசால்ல, க்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர் ணிக முவைறயிலான
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விவை<வெ ாருட்கள் ற்றிய சிறப்புப் ா%ம் எடுத்துப் ள்ளியிமேலமேய டித்திருந்த எனக்குக்
மேகா ம் வெ ாங்கி ர, மே ாகம் என்றால் ஒவ்வெ ாரு முவைறயும் யலில் விவை<ச்சல்
ஏற் டு வைதக் குறிப் ார்கள். எங்க க்கம் மூணுமே ாகம் வெநல் விவை<யும். த்திரிவைககளிமேல
கூ% ருமே ? எங்க சித்தி ஊரான சின்ன னூர் க்கம் ார்க்வைகயங்மேகாட்வை% தான்
ஆசியாவிமேலமேய வெநல் விவை<ச்சலில் மூன்று மே ாகத்தில் அதிக விவை<ச்சல் காணும் ஊர்
என்று என் வெ ாது அறிவை க் காட்% அ ங்க எல்லாருமே சிரித்தார்கள். வை வைகயிமேல
தண்ணிமேய இல்வைல; உங்க ஊரிமேல வெநல் விவை<யுதா? நிலம் எப் டி இருக்கும்னு
வெதரியா ல் மே சமேற. என்று மேகலி வெசய்தனர்.பின்னர் அப்மே ாப் யறு, உளுந்து எல்லாம்
எப்மே ாத் வெதளிப் ாங்க என்று என் ா னார் கிண்%லாகக் மேகட்க அது புரிந்தாலும் நான்
அவெதல்லாம் காட்டிமேல தான் விவை<யும். இங்மேக நஞ்வைச நிலத்தில் மே ா% ாட்%ாங்க!
அதுக்வெகனப் புஞ்வைசக்காடு இருக்கு என்று வெசால்ல மீண்டும் “மேஹா” வெ ன்ற சிரிப்பு.
எல்மேலாருக்கும் சிரித்து ா<வில்வைல.

இப் டி ஒரு அச%ாக இருக்கிமேய என என் கண ர் என்வைனப் ரிதா ாகப் ார்க்க, நான்
அ ரி%ம்,” நஞ்வைச, புஞ்வைச ற்றிப் ள்ளி நாட்களில் டிச்சமேத இல்வைலயா? அமேதாடு எங்க
ா ா அக்ரிகல்சர் டிச்சுட்டு வி சாயத் துவைறயில் தான் மே வைல ார்க்கிறார். எப்மே ாவும்
ண்வைண மேநாண்டிக் வெகாண்மே% இருப் ார். நாங்கல்லாம் அ ருக்கு உதவி வெசய்மே ாம்.”
என்மேறன். ஆனாலும் யாருக்கும் அவைத ஒத்துக்வெகாள்< னம் இல்வைல. யவெலல்லாம்
எங்மேக ார்த்திருக்கப் மே ாமேற என எல்மேலாரும் வெசால்லிச் சிரித்தனர். அ ங்க ார்த்தது
தஞ்வைச ஜில்லாவிமேல வைத, ாசி ாதங்களில் அறு வை% ஆன உ%மேன ரப்பிமேல யறு,
உளுந்து வெதளிப் தும். யலிமேலயும் மே ாடு தும் தான். அவைதத் தவிர்த்து புஞ்வைச நிலம்னு
ஒண்ணு இருப் வைத அ ங்க<ால் ஏற்றுக் வெகாள்< முடியவைல.என் கவை%சி நாத்தனாரி%ம்
ள்ளியில் இவெதல்லாம் டிச்சதில்வைலயா எனக் மேகட்க அ ங்களுக்குச் சிரிப்புப் வெ ாத்துக்
வெகாண்டு ந்தது. சரினு விட்டுட்மே%ன். க்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர் இ ங்கல்லாம் புரிஞ்சுக்கமே
ாட்%ாங்க மே ாலிருக்மேக. ாவைய மூடிக்வெகாண்மே%ன் அப்மே ாவைதக்கு. ஆனால் மேசாதவைன
மே வெறாரு உருவில் ந்தது.

இந்த விஷயம் பின்னர் தவைல தீ ா ளிக்கு துவைரக்கு ந்த என் ா னார் என் அப் ா ற்ற
உறவினர்களி%ம் இவைதச் வெசால்லிச் சிரித்திருக்கிறார். இது கூ%த் வெதரியவைல, உங்க
வெ ண்ணுக்கு என்று வெசால்ல, என் அப் ாவும் ற்ற உறவினர்களும் எங்க க்கவெ ல்லாம்
புன்வெசய், நன்வெசய் என நிலங்கள் தனியாக இருக்கின்றன. என்று வெசான்னமேதாடு என் அப் ா
புன்வெசய் நிலத்தில் தான் யறு, உளுந்து, காரா ணி, க%வைல எல்லாம் மே ாடுமே ாம்.
இன்னும் புன்வெசய் நிலம் விற்கா ல் வை ச்சிருக்மேகன் என்று வெசால்லி அதற்கு ஓர்
முற்றுப்புள்ளி வை த்தார்.
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கல்யாண ாம், கல்யாணம்! உவைல ட்டு ா வெகாதித்தது?

ஒரு சில நண் ர்கள் கல்யாணத்தின் சம்பிரதாயங்கவை<யும் அதன் அர்த்தங்கவை<யும்
வி%ா ல் மேகட்%தாலும், வைழய ழக்க ழக்கங்கள் வைறந்து ரு வைதப் ற்றிய சிலரின்
ன ருத்தங்க<ாலும் அ ற்வைற நிவைனவு கூரவும் இவை<ய தவைலமுவைற புரிந்து
வெகாள்<வுமே கல்யாண ாம் கல்யாணம் என்று ஆரம்பித்து எழுதி ருகிமேறன்.
இதில் விட்டுப் மே ானவை எதா து இருந்தால் வெதரிந்த ர்கள் குறிப்பிடும் டி
மே ண்டுகிமேறன்.
***************************************************************************************
றுநாள் காவைலயிமேல எழுந்ததுமே இன்னிக்குச் சவை யல் புது ரு கள் தான் என்ற
குண்வை%த் தூக்கிப் மே ாட்%ார்கள். எங்க வீட்டிமேல சவை த்து அநு ம் நிவைறய இருந்தாலும்,
புது இ%ம், அடுப்பிலிருந்து துடுப்பு வைர எல்லாமும் புதுசு, மே லும் அ ங்க ருசி எப் டினு
வெதரியாது. வெகாஞ்சம் கலக்க ாய்த் தான் இருந்தது. குளித்துவிட்டு ந்ததும், சின்ன
நாத்தனார் துவைணவெசய்ய சவை யவைலத் து ங்கிமேனன். நல்லமே வை<யாய் அடுப்புப் த்த
வை க்கிறது எல்லாம் வெதரிந்மேத வை த்திருந்மேதமேனா பிவைழத்மேதன். :P முதலில் வெகாடி அடுப்பு
என்னும் அடுப்பின் ஒரு சின்ன ாகத்தில் ருப்வை ப் மே ாட்டு விட்டுப் பின்னர் வெ ண்கலப்
ாவைனயில் உவைல வை க்க நீர் நிரப்பி ஏற்றி வை த்மேதன். உவைல வெகாதிக்கும் முன்னர் அரிசி
கவை<ந்து தயாராக வை த்துக்வெகாள்< மே ண்டும். புளி கவைரத்துக் வெகாண்டு ரசத்துக்கு எடுத்து
ஈயச் வெசம்பில் வை த்துக் குமுட்டியில் அவைத ஒரு க்கம் வை த்துவிட்டு அரிசிவைய எடுக்க
அரிசிப் ாவைனக்குப் மே ாமேனன். அந்த வெ ண்கலப் ாவைன அவைரப் டி வெ ண்கலப் ாவைன.
அவைரப் டி என்றால் நாலு ஆழாக்குகள் பிடிக்கும். கிட்%த்தட்% எண்ணூறு கிராமுக்குக்
குவைறயா ல் பிடிக்கும். ஆகமே அவைரப் டி அரிசிவைய எடுத்மேதன்.
அப்மே ாத்தான் விதி சிரித்தது. என் நாத்தனார் எவ் <வு அரிசி எடுக்கறீங்க என்று மேகட்க,
நான் அவைரப் டி என்று வெசால்ல, அது மே ாதாது; இது ஒரு டி வெ ண்கலப் ாவைன என்று
வெசான்ன அ ள் ஒரு டி அரிசி மே ா%மே ண்டும் என்றும் வெசான்னாள். திரு திருவெ ன
முழித்மேதன் நான். எங்க வீட்டிமேல இவைத அவைரப் டினு தாமேன வெசால் ாங்க. தினமும் எங்க
எல்லாருக்கும் இந்த ாதிரியான ஒரு வெ ண்கலப் ாவைனயில் தாமேன சாதம் வை ப்மே ாம்.
அது நாகர்மேகாவில் வெ ண்கலப் ாவைன; இது மேகாதா ரிக் குண்டு. அதனால் அரிசியின்
அ<வு ா ாறும்? என் சின்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன மூவை<க்கு எட்%மே இல்வைல.
என்றாலும் முதல் நாள் மேதர்வு. மேதர்வு ந%த்து மேதா சின்ன நாத்தனார். எல்லாருக்கும்
கவை%சி; என்வைனவி% இரண்டு யமேத சின்ன ள் என்றாலும் வீட்டில் எல்லாருக்கும்
அருவை யான ள்; வெசல்ல ான ள்; அ ள் வெசால் மேத எல்லாரும் மேகட் ார்கள். அவைத
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நாங்கள் ரயிலில் ந்தமே ாமேத புரிந்து வெகாண்டிருந்மேதன். அ ங்க வெசால்வைல மீறு து இங்மேக
னக்கசப்வை உண்%ாக்கும் என் வைதப் புரிந்து வெகாண்டிருந்மேதன்.ஆகமே அ ள்
வெசான்னாப்மே ாலமே ஒரு டி அரிசிவைய எடுத்துக் கவை<ந்மேதன்.
உவைல நீர் வெகாதித்துக்வெகாண்டிருந்தது. ருப்பும் வெ ந்துவிட்%து; வெகாதிக்கும் உவைலயில்
அரிசிவையப் மே ாட்டுவிட்டுக் கி<றிவிட்டுப் ருப்பில் வெகாஞ்சம் ரசத்துக்கும், யாருக்கானும்
ருப்பு சாதம் சாப்பி%ணும்னா அதுக்கு எனவும் எடுத்து வை த்துவிட்டுக் குழம்புக்குக்
கவைரத்த புளி நீவைர ஊற்றிப் வெ ாடி எல்லாம் மே ாட்டு சாம் ாவைர வை த்மேதன்.
வை த்துவிட்டுத் திரும்பி சாதம் என்னாச்சு என்று ார்த்தால்?? க%வுமே<! அரிசி வெ ாங்கி
ழிந்து வெகாண்டிருந்தது. ாவைனயிலிருந்து ழிந்து வெகாண்மே% இருந்தது. மிளுந்து ருது
என்று துவைரப் க்கம் ழக்குச் வெசால்லில் வெசால் ார்கள். அப் டி ந்து வெகாண்மே%
இருந்தது. கி<றினால் அகப்வை உள்ள்ள்ள்ள்ள்மே< மே ாய் விட்%து. தண்ணீமேர இல்லா ல்
ாவைன முழுதும் அரிசி. இத்தவைன அரிசியும் வெகாதிக்கணும்னா இன்னும் ]லம் மே ண்டும்.
அரிசிமேயா வெ ாங்கிக் வெகாண்டிருந்தது. அவைதப் ார்த்துச் வெசய் தறியாது திவைகத்துப்
மே ாமேனன். வெ ண்கலப் ாவைன, இரும்பு அடுப்பு, குமுட்டி எல்லாமும் %ம் எடுத்து
அப்புற ாச் மேசர்க்கிமேறன். %ங்கவை< இதில் மேசர்க்க முடியவில்வைல. 
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கல்யாண ாம் கல்யாணம்! நான் எழுது து கடித ல்ல;

அப்மே ா புத்திசாலித் தன ாய் ஒரு மே வைல வெசய்மேதன். வெ ாங்கிக் வெகாண்டிருந்த அரிசிவையக்
கரண்டியால் அள்ளி மே வெறாரு ாத்திரத்தில் ாற்றிவிட்டுக் வெகாடி அடுப்பில் இருந்த
சாம் ாவைரக் கீமேழ இறக்கிவிட்டு மே வெறாரு ாத்திரத்தில் நீவைர விட்டுச் சு% வை த்மேதன்.
அதற்குள்<ாக சவை யலவைறயில் விட்% புது ரு களி%மிருந்து சத்தமே இல்வைலமேய எனப்
ார்க்க ந்தார் ாமியார். கூ%மே என்மேனா% இரண்%ா து நாத்தனாரும் ந்தார். இ வைரத்
தான் என் சித்தப் ா(அமேசாகமித்திரன்) தம்பிக்குக் வெகாடுத்திருந்தது. ாமியார் ார்த்துட்டு
அடுப்வை ச் சுற்றிச் சிதறிக்கி%ந்த அரிசிவையக் கண்டு என்ன இது? என்று மேகட்க, நான் ாமேய
திறக்கவில்வைல. வெ <ன ாய் அரிசிவையப் ாத்திரத்தில் ாற்றிக்வெகாண்டிருந்மேதன்.
அதற்குள்<ாக ாமியார் விஷயத்வைதப் புரிந்துவெகாண்%ார். அரிசி எவ் <வு மே ாட்%ாய்?
ஒரு டி தான்.
ஒரு டி மே ா%வைல நீ, இரண்டு டி மே ாட்டிருக்மேக.
இல்வைல, ஒரு டி தான் மே ாட்மே%ன். ராஜி கூ% ஒரு டினு தான் வெசான்னாள்.
எங்மேக டியில் அரிசிவைய று டி அ<ந்து எடுத்து ா.
அரிசிப் ாவைனயில் இருந்த டியால் நான் இரண்டு தரம் அரிசிவைய அ<ந்து எடுத்து ர, என்
ாமியார் நான் நன்னாப் ார்த்மேதன் இரண்டு டி தான் எடுத்திருக்மேக. இப் டித் தாமேன
அப்மே ாவும் எடுத்திருக்மேக?
ஆ ாம்; ஆனால் இது ஒரு டி அரிசி தான்.
அந்த மேநரம் ஆ த் ாந்த <ாய் ந்தார் என் இரண்%ா து நாத்தனார். அம் ா, அ வை<க்
குத்தம் வெசால்லாமேத! வெ ட்ராஸில் இதுதான் ஒரு டி. நம்
க்கம் ஒரு டி என்கிறது
அங்மேக அவைரப் டி. அ ள் சரியாய்த் தான் புரிஞ்சுட்டு இருக்கா. அ வை<மேய அ<ந்து எடுக்க
விட்டிருந்தால் குழப் ம் ந்திருக்காது. ராஜி ந்து ஒரு டினு வெசால்லவும் அ
வெ ரிய டியாமேல ஒரு டி எடுத்திருக்கானு வெசால்லி வி<க்கம் வெகாடுக்க, எனக்கு இது
முற்றிலும் புது விஷய ாக இருந்தது.
எங்மேகயும் எட்%ாழாக்கு ஒரு டினு தாமேன மேகள்விப் ட்டிருக்மேகாம்; இது என்ன புதுசா?
என நிவைனப் தற்குள்<ாகப் க்கத்து வீட்டு அத்வைதயும் இங்மேக ந%க்கும் கசமுசா காதில்
அவைரகுவைறயாய் விழ அ ங்களும் ந்து என் ாமியாரி%ம் வி<க்கினார்கள்.
அ ங்களுக்கும் வெ ரிய டி, சின்னப் டி என் து அப்மே ாமேத புரிய ர, அதற்குள்<ாக நான்
ாற்றிய அரிசிவைய மே வெறாரு வெ ண்கலப் ாவைனயில் வை த்து இரண்டு க்கமும் சாதத்வைத
டிக்க ஒரு ாதிரியாகச் சாதம் தயாரானது.
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என் இரண்%ா து நாத்தனார் தான் அந்தக் குடும் த்திமேலமேய முதல்முதல் ள்ளி இறுதி
குப்பு வைர டித்த வெ ண். அதற்கு முன்னர் குடும் த்திமேலமேய ள்ளி இறுதி குப்புக்குப்
மே ானது என் கண ர் தான். அ மேரா% அக்காவை ப் டிக்க வை க்கவில்வைல. திவைனந்து
யதுக்குள்மே<மேய கல்யாணமும் வெசய்து வெகாடுத்துவிட்%ார்கள். அதுவும் வெசாந்தம்; அத்வைத
பிள்வை<க்மேக கல்யாணம் வெசய்து வெகாடுத்தார்கள். ஆகமே வெ ளிப் ழக்கம் என் மேத
இல்வைல. ஆனால் என் இரண்%ா து நாத்தனாரும், என் கண ரும் ஊவைரயும் விட்டுவிட்டு
என் கண ர் புனாவிலும், நாத்தனார் மும்வை யில் இன்சூரன்ஸ் அலு லகத்திலும் மே வைல
ார்த்தார்கள். ஆகமே அ ங்களுக்குத் தஞ்வைசவைய விட்டு வெ ளிப் மே ாக்கு ரவு இருந்ததால்
உ%மேன புரிந்து வெகாள்< முடிந்தது. அமேத என் ாமியாமேரா, கவை%சி நாத்தனாமேரா ஊவைர
விட்டு வெ ளிமேய வெசன்றது என் து கும் மேகாணம் சுற்று ட்%ாரக் கிரா ங்கள் ட்டுமே .
அதனால் அ ங்களுக்கு என் அ<வுக் கணக்கும், எனக்கு மிகவும் புதியதான இந்த அ<வும்
புரிய வில்வைல. அப்புற ாய் இரண்மே% நாட்களில் இந்தக் கணக்கில் ாகாணி, வீசம்
என் தில் நான் மேதர்ந்தது தனிக்கவைத.
அமேத மே ால எங்க வீடுகளிமேல மே சிக்கிறதும் வெராம் மே எந்தவித ான தயக்கம்
இல்லா ல் மே சிப்மே ாம். என் அம் ா எங்க வெ ரியப் ாக்கள் கூ%வும், என் தாத்தா என்
ாமிகமே<ாடும் தாரா< ாய்ப் வெ யவைரச் வெசால்லிக் கூப்பிட்டுப் மே சு ார். ஆனால்
இங்மேகமேயா என் கவை%சி நாத்தனார் அ ங்க அண்ணா ான என் கண மேராடு மே சிமேய நான்
ார்க்கவைல. என் கண ரும் அ ங்க அம் ா, அ மேரா% அக்கா இ ங்க கிட்மே%த் தான்
]ாஸ்தி மே சு ார். அ ங்க அப் ாவும், பிள்வை<யும் மே சிக்வெகாண்மே% நான் ார்க்கவைல.
இரண்%ா து நாத்தனார் ட்டும் வெகாஞ்சம் கலகலப்பு. எனக்கு இரண்மே% யது மூத்த ங்க
என்றாலும் வெ ளிப் ழக்கம் அதிகம் இருந்ததால் என்மேனாடு சக] ாய்ப் மே சினாங்க.
இங்மேக அண்ணாமே ாடு சண்வை%, தம்பிமேயாடு ம்புனு இருந்த எனக்குக் வெகாஞ்சம்
கஷ்% ாய்த் தான் இருந்ததுனு வெசால்லணும். மே மேற யாரும் கிவை%க்கா ல் என்
குட்டிவை த்துனவைன ம்புக்கு இழுப்மே ன். அ மேனா, “நீ என்ன ச்சினன் என்ற
ரியாவைதஇல்லா ல் இப் டி இருக்மேக?” என் ான். “மே ா%ா!” என்று நான் வெசால்ல,
“அம் ா, அப் ா கிட்மே% வெசால்மேறன்” என்று அ ன் வெசால்ல, அ ங்க எதிமேரமேய
கூப்பிடுமே ன் என்று வெசால்லிவிட்டு அப் டிமேய கூப்பிடுமே ன். என் ா னார்,
ாமியாருக்கு நாத்தனார், வை த்துனர்களி%ம் எனக்கு ரியாவைதக் குவைற ாக இருப் தாக
அபிப்பிராயம். அ ங்கவை< எல்லாம் வெ யர் வெசால்லிக் கூப்பி%க் கூ%ாது. வெ ரிய
வை த்துனர், சின்ன வை த்துனர் என்மேற வெசால்ல மே ண்டும் என் ார்கள். இந்த விஷயத்தில்
ாமியார், ா னார் வெசால்வைலத் தட்டிய ரு க<ாகமே இருந்மேதன் என் மேத உண்வை .
எவ் <வு முயன்றும் அப் டி ஒதுங்கி இருக்க என்னால் இயலமே இல்வைல. இன்று
வைரயிலும் அ ங்கவை< எல்லாம் வெ யர் வெசால்லிமேய கூப்பிட்%ாலும், மே ச்சுக்
குவைறந்துவிட்%து. அ ங்க அ ங்க குடும் ச் சூழ்நிவைலயில் குவைறத்துக்
வெகாண்டுவிட்மே%ாமே ா என்னமே ா. அண்ணாவி%ம் ஏதானும் காரியம் ஆகணும்னா இ ரின்
வெ ரிய தம்பி என்னி%ம் தான் விண்ணப் ம் வை ப் ான். குட்டி வை த்துனன், அ னுக்கு
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மூத்த ன் இரு ருமே எனக்கு ஆறு யதுக்கும் மே ல் சின்ன ர்கள் என் தால்
அ ங்கமே<ாடு ழக எனக்கும் சுல ாக இருந்தது எனலாம். ஆனாலும் வை த்துனர்கள்
என்னும் உறவு முவைறயால் முதலில் கலந்து மே சிய ழக்கம் பின்னர் அடிமேயாடு விட்டுப்
மே ாய்விட்%து என் மேத சரி!
அடுத்த இரண்டு நாட்கள் மே ானவிதம் வெதரியா ல் என் அண்ணா துவைரயிலிருந்து ர,
இ ரும் புனாவுக்குத் திரும்பும் நாளும் ந்தது. என் ா னார் என் நாத்தனாவைரக் வெகாண்டு
வி%மே ண்டும் என ஏற்வெகனமே வெசன்வைன வெசல்ல இருந்தார். எல்லாருமே ஒமேர நாளில்
கி<ம்பினார்கள். வீட்டில் என் வெ ரிய நாத்தனார், அ ங்க மூணு வெ ாண்ணுங்க, என்
ாமியார், இரண்டு வை த்துனர்கள் இருந்மேதாம். என் அண்ணாவும் திரும்பிப் மே ாயாச்சு.
அண்ணா துவைரக்கு அனுப் ச் வெசால்லிக் மேகட்%துக்கு இப்மே ாத் தனியாக அனுப்
ாட்மே%ாம். கல்யாணம் ஆகி முதல்முவைற ரும்மே ாது இரண்டு மே ரும் மேசர்ந்து தான் ர
மே ண்டும் என என் ாமியார் வெசால்லிட்%ாங்க. புனாவிலிருந்து கடிதம் ரும் நாவை<
எதிர் ார்த்துக் காத்திருந்மேதன். கடிதமும் ந்தது.
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கல்யாண ாம் கல்யாணம்! மே வைலக்குப்மே ாறதா மே ண்%ா ா?

கடிதம் ந்தமே ாது நான் அன்வைறய தினம் சவை யலில் இருந்மேதன். கடிதம் ந்திருக்கு என்று
வெசால்லி அவைதக் வெகாடுத்தார்கள். உ%மேன பிரிச்சுப் டிச்சால் தப் ாயிடுமே ா??
மேயாசவைனமேயாடு கடிதத்வைத ாங்கித் தனிமேய வை த்துக்வெகாண்மே%ன். அதற்குள் என்
நாத்தனார் என்ன விஷயம் என்று மேகட்க, அதான் சாக்கு எனக் கடிதத்வைதப் பிரித்துப் டிக்க
முவைனந்மேதன். ா னாருக்கும் கடிதம் ந்திருந்தது. அதற்குள்<ாகக் குட்டி வை த்துனன்,
“அண்ணாவுக்கு வெ ட்ராஸுக்கு ாற்றல் ஆகிட்%தாம், ன்னி, உன் கடிதத்திமேலயும்
அதாமேன எழுதியிருக்கு?” என்று மேகட்க, % %க்கும் இதயத்மேதாடு கடிதத்வைதப் பிரித்மேதன்.
நாத்தனார்கள் இரு ர், வை த்துனர் இரு ர், ாமியார், ா னார் எல்லாரும் சூழ்ந்து
வெகாள்<க் வெகாஞ்சம் தர் சங்க%த்து%மேனமேய கடிதத்வைதப் பிரித்த எனக்கு ஒரு க்கம்
ஏ ாற்றம். இன்வெனாரு க்கம் ஆறுதல்.
கடிதத்தில் நாமேல ரி:
வெச<.கீதாவுக்கு அமேநக ஆசிகள். இப் வும் இவ்வி%ம் நான் மேƒ ம். எனக்கு வெ ட்ராஸ்
ாற்றலாகிவிட்%து. உன் அப் ாவுக்கும் கடிதம் மே ாட்டிருக்மேகன். இந்த ாசமே குடித்தனம்
வை க்க மே ண்டும். நான் ருவைகயில் வீடு ார்த்து அட் ான்ஸ் வெகாடுத்துவிட்டு ருமே ன்.
நீ தயாராய் இருக்கவும். ற்றவை மேநரில்.”

இதான் கடிதத்தில் கண்%து. இன்லண்ட் வெலட்%ர் தான் என்றாலும் ஒரு கார்டில் அ%ங்கி
இன்னமும் இ%ம் இருக்கும் அ<வுக்கு விஷயமே இல்லா ல் இருந்தது. ஒரு க்கம் மேகா ம்
ந்தது. கன்னா, பின்னாவெ னத் திட்டி எழுதலாமே ா என்று மேதான்றியது. இன்வெனாரு க்கம்
ஒரு ாரத்திற்குள் அப் டி எல்லாம் எழுத முடியு ா என்று மேதான்றியது. ஒன்றும்
புரியவில்வைல. ாற்றல் ந்த சந்மேதாஷத்வைதக் கூ% றக்கடித்தது கடிதத்தின் ரிகள்
எனலாம். ஒரு ாறு ஏ ாற்றத்வைத வைறத்துக்வெகாண்டு தில் எழுதிமேனன். அப்மே ால்லாம்
உ%மேன கடிதம் மே ாயிடுமே . கடிதம் உ%மேன மே ாய் அதற்கும் தில் ந்தது.
“வெச<,கீதாவுக்கு அமேநக ஆசிகள். உன் கடிதம் கண்மே%ன். கவைத டிக்கிறாப் மே ால்
இருக்கிறது. உனக்குத் தமிழ் நன்றாக ருகிறது. மேநரம் இருக்வைகயில் கவைத எழுதிப் ழகு.
நன்றாய் எழுது ாய் என்று மேதான்றுகிறது. ற்றவை மேநரில்.”
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க்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்னு அப்மே ாமே வெசால்லி இருக்கணும். வெசால்லா ல்
விட்டுட்மே%ன். :P ஆனால் ந்த மேகா த்தில் அதுக்கப்புற ா என்மேனா% இலக்கிய
நவை%வையமேய விட்டுட்மே%ன்.
))))) ஆனாலும் அ ர் அதுக்கப்புறமும் ல முவைற வெசால்லி இருக்கார். எழுதிப் ழகுனு.
ணங்கமே இல்வைல.
இத்தவைன ருஷங்களுக்கு அப்புறம் இப்மே ாத் தான் எழுதமேறன். ஆனாலும் புதுசாக் கவைத
எல்லாம் எழுதா ல் வெசாந்தக் கவைதவைய எழுதுகிமேறன். அப்புற ாய் அ ர் வெசன்வைன ந்து
முதல் முதல் வில்லி ாக்கத்தில் வீடு ார்த்து அட் ான்ஸ் வெகாடுத்துவிட்டு ந்தார்.
ா னார், ாமியார் இருந்த ஊரின் வெ யர் கருவிலி. பூர்வீக கிரா ம் ஆன
ர ாக்கவைரயிலிருந்து ஒன்றவைர கிமேலா மீட்%ர். ா னாரின் நிலங்கள் இங்மேக இருந்ததால்
இங்மேகமேய தங்கிவிட்%ார். கருவிலி ந்து நாள் ார்த்து வை த்திருந்த டி வெசன்வைனக்குக்
கி<ம்பிமேனாம். அப்மே ாவும் என் ாமியாருக்கும், என் வெ ரிய நாத்தனாருக்கும்
அவ் < ாக இஷ்%ம் இல்வைல. சின்னப்வெ ாண்ணு; இன்னும் வெகாஞ்ச நாள் ழகட்டும்;
அப்புற ாய்க் குடித்தனம் வை க்கலாம்னு வெசான்னாங்க. ஆனால் என் கண ர்
மேகட்கவில்வைல. என் ாமியாரும், குட்டி வை த்துனரும் உ%ன் ர நாங்க இரண்டு மே ரும்
குடித்தனம் வெசய்யச் வெசன்வைன ந்து மேசர்ந்மேதாம். என் அம் ாவும் துவைரயிலிருந்து எனக்கு
மே ண்டிய சா ான்கமே<ாடு வெசன்வைனக்கு ந்தாங்க. எல்லாருமே என் சித்தப் ா வீட்டில்
தான் இறங்கிமேனாம். அங்கிருந்து வில்லி ாக்கம் வீடுக்கு ரயிலில் மே ாகணும்னு
வெசான்னாங்க. வெசன்வைனக்கு அதற்கு முன்னர் ந்திருந்தாலும் என் ழக்கம் எல்லாம்
திரு ல்லிக்மேகணி, ாம் லம், யிவைலக்குள்<ாகத் தான். ஆகமே வில்லி ாக்கம், ரயிலில்
மே ாகமே ண்டும் என்றதும் புதுவை யாக இருந்தது.
அப்மே ாவெதல்லாம் புவைக ண்டிகள் தான். வில்லி ாக்கம் வெசல்லும் புவைக ண்டியில்
சா ான்கவை< எல்லாம் வை த்துக்வெகாண்டு சா ான்னா என்னனு நிவைனக்கிறீங்க? ஸ்%வில்
இருந்து, குமுட்டி வைர எல்லாமும், சித்தி குடும் ம், நாத்தனார் குடும் ம், என் அம் ா, என்
ாமியார், வை த்துனர், நாங்க இரண்டு மே ர் எனக் கிட்%த் தட்% திவைனந்து மே ர் மே ாலப்
மே ாய்ச் மேசர்ந்மேதாம். கீமேழ நான்கு குடித்தனம், ாடியில் எங்க மே ார்ஷனும், வீட்டுக்காரங்க
மே ார்ஷனும் ட்டும் இருந்தது. ாடியிலிருந்து ஒரு ராட்டினம் கட்டிக் கீமேழ கிணறு வைர
ந்திருந்தது. ார்க்கமே
யக்கம் ரும்மே ால் இருந்தது. தண்ணீர் கிணற்றில் ஊற ஊற
எடுத்துக்கணு ாம். காவைல முதல்மேல வீட்டுக்காரங்க எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நாம்
கிணற்றில் தண்ணீர் எடுக்கணு ாம். அது வைரக்கும் காவைலக்க%ன்களுக்குத்
மேதவை ப் ட்%ால் என்ன வெசய்யறது? முதல் நாமே< பிடிச்சு வை ச்சுக்கணு ாம். ஏகப் ட்%
கண்டிஷன்கள். ஒண்ணும் புரியவைல. சரி, ால் காய்ச்சலாம்னு ால் ாங்கணும்னு
வெசான்மேனாம். எதிமேரமேய கறப் ாங்க ாருங்க, அங்மேக மே ாய் ாங்கிக்கலாம்னு வெசால்ல,
என் ாமியாருக்கு வெராம் சந்மேதாஷம். ஆஹா, நல்ல ால் கிவை%க்குதா இங்மேகனு
வெசால்லிட்டு அ ங்கமே< மே ாய் ாங்கிட்டு ந்தாங்க. ஆனால் வெசன்வைனப் ால்காரங்க
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த்தி அ ங்களுக்கு முழுசாப் புரியவைல. ால் மேகவைன கவிழ்க்கிறாப் மே ால் காட்டிட்டு
உள்மே< தண்ணீர் வை ச்சுக் கறப் ாங்க<ாம். எனக்குமே இவெதல்லாம் வெதரியாது. பின்னால்
எல்லாரும் வெசால்லிக் வெகாடுத்துத் தான் வெதரிய ந்தது.
அன்வைறய தினம் ால் காய்ச்சிச் சவை யல் வெசய்து எல்லாருக்கும் சாப் ாடு மே ாட்டுட்டு
ந்த ங்கவை< ழி அனுப்பி வை த்மேதாம். வீட்டு ாடியில் இருந்து ார்த்தால் எதிமேர
ரயில்மே ட்ராக் நன்றாய்த் வெதரியும். வெசன்வைனயிலிருந்து ரும் ரயில்கள் மேலாமேகா
தாண்டும்மே ாதும், திரு ள்ளூர் ரயில்கள் வெகாரட்டூரிலிருந்து ருவைகயிலும் தூரத்திமேலமேய
கண்டு பிடிக்கலாம். அதுக்கப்புற ா வீட்வை% விட்டுக் கீமேழ இறங்கி ரயிவைலப் பிடிக்கலாம்.
ஒண்ணும் அ சரமே இல்வைல. அது ஒரு காலம். இப்மே ாவெதல்லாம் மே ால் கூட்%மும்
இருக்காது. ஆகமே எல்லாரும் ரயில் ரவைதப் ார்த்துட்மே% கி<ம்பிப்மே ானாங்க.
ாம் லம் வைரக்கும் டிக்வெகட் எடுத்துட்%ா வெசன்ட்ரல் மே ாய் ாறிக்கலாம். அங்மேக
எலக்ட்ரிக் ரயில். அப் டிமேய மே ானாங்க. எங்க குடித்தனமும் ஆரம்பித்தது. இதற்குள்<ாகக்
கல்யாணம் ஆகும் முன்னர் நான் எழுதிய மேதர்வுகளில் ஒன்றான எலக்ட்ரிசிடி மே ார்ட்
ரிவைƒயில் மேதறிவிட்%தாய் மே வைலக்கு உத்தரவு ஏற்வெகனமே
ந்திருந்தது. அலு லகம்
தான் வெகாடுக்கவில்வைல. அதற்குள் கல்யாணமும் ஆயாச்சு. இப்மே ா அதற்கான உத்தரவு
ந்திருக்கிறது. துவைரக்கருமேக ர க்குடியில் மே ாஸ்டிங் மே ாட்டிருந்தாங்க. அப் ா அந்த
உத்தரவை யும், கூ%மே ஒரு கடிதமும் வை த்து அனுப்பி இருந்தார் எக்ஸ்ப்ரஸ் த ாலில்.
வில்லி ாக்கம் குடித்தனம் வை த்த இரண்மே% நாளில் இந்தக் கடிதம் ந்தது. மே வைலக்கு
உத்தர ா? மே ாறதா? மே ண்%ா ா?
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கல்யாண ாம் கல்யாணம்! அம் த்தூருக்கு ாறிமேனாம்!

அந்த வீட்டில் கீமேழ குடி இருந்த ஒரு ஐயங்காரின் வை யர் மின் ாரியத்தின் மேசர் னுக்கு
உதவியா<ர். இது தற்வெசயலா அல்லது வெதய் ாநுகூல ா? வெதரியாது. ஆனால் என் அம் ா
கீமேழ துணி துவை க்கப் மே ானப்மே ா இவைதப் ற்றிஅ ங்க கிட்மே% மே ச, அ ங்க வை யர்
கிட்மே% வெசால்ல, வை யரும் கன சிரத்வைதயாக அ மேரா% அலு லகத்தில் இது ற்றி
விசாரித்துவிட்டு றுநாள் என்வைனப் ார்த்து, “ஏம் ா, குழந்வைத, உனக்கு மே வைலக்கு ஆர்%ர்
ந்திருக்காமே ? நீ மே ாய்ச் மேசர் வைன மேநரிமேல மே ாய்ப் ார்த்துப் மே சு. நாவை<க்கு
த்தியானத்துக்கு மே மேல அ மேராடு மே சறதுக்கு முடியும். மே ாய்ப் ாரு” என்று வெசான்னார்.
றுநாள் நானும் என் கண ரு ாகக் காலம் மேரமேய கி<ம்பி வெசன்வைன வுண்ட் மேராடில்
இருக்கும் மின் ாரியத் தவைலவை அலு லகம் மே ாமேனாம். அங்மேக தியம் தான் மேநர்
காணல். அதற்கு எதிமேர இருந்த என் வெ ரியப் ா மே வைல வெசய்ய ஸ்மே%ட் ாங்க் கிவை<க்குப்
மே ாமேனாம். சற்று மேநரம் அங்மேக இருந்துவிட்டு அருகிலிருந்த என் கண மேரா% வெ ரியப் ா
ாப்பிள்வை< மே வைல வெசய்த எல் ஐசி கட்%%ம் வெசன்மேறாம். அப்மே ாவெதல்லாம்
வெசன்வைனயில் அதுதான் உயர ான கட்%%ம். வெசன்வைனவைய அவை%யா<ம் காட்% எல்லா
சினி ாக்களிலும் த றா ல் இ%ம் வெ றும். கவை%சி ாடி வைர மே ாய்ப்
ார்த்துவிட்டுப்பின்னர் கீமேழ இறங்கி மின் ாரிய அலு லகம் வெசன்மேறாம்.
நிவைறயப் மே ர் ாற்றலுக்கு விண்ணப்பித்தும், மே று காரணங்கவை< ஒட்டியும் ந்திருக்க
என் முவைற ர நான்கு ணி ஆகிவிட்%து. என்மேனா% மே சின மேசர் ன்,”என்னம் ா புரியாத
வெ ாண்ணா இருக்கிமேய? மே வைல கிவை%க்கறமேத கஷ்%ம்; அதிலும் நீ முதல்முவைறயிமேலமேய
மேதர் ாகி இருக்மேக. கிவை%ச்ச இ%த்திமேல மே ாய்ச் மேசர்ந்துடு. அப்புற ா னுப்மே ாடு;
ார்க்கலாம், சின்ன யசுதாமேன; வெகாஞ்ச நாட்கள் இங்மேகயும், அங்மேகயு ா இருக்கலாம்.”
என்று வெசால்லிவிட்%ார். என் கண மேரா% உத்திமேயாகமும், அதற்குப் ர க்குடி என்ன??
துவைரயிமேலமேய அலு லகம் கிவை%யாதுனும் அ ருக்குப் புரிய வை க்கிறதுக்குள்மே< அ ர்
அதனால் என்ன? ஆறு ாசம் கழிச்சு இங்மேக ந்துக்கலாம்; அப் டினு வெசால்லிட்%ார்.
என்னனு வெதரியா வெ ளிமேய ந்மேதாம். லவித ான எண்ண ஓட்%ங்கள். இரண்டு மே ரும்
மே சிக்கா மேலமேய பிரயாணம் வெசய்மேதாம். அதுக்குள்மே< இங்மேக காலம் ர
மே ான ங்கவை<க் காமேணாமே னு என் ாமியார் கிட்%த்தட்% மே ாலீஸுக்குச் வெசால்லாத
குவைற! அ ங்களுக்குச் வெசன்வைன நகரமே புதுசு! அதிமேல பிரயாணம் ண்ணிக்வெகாண்டு
வெசன்று ரு து ற்றி எல்லாம் ஒண்ணும் வெதரியாது. கிரா ங்களிமேல இருந்து அதிக
ƒ ாய்க் கும் மேகாணம் தான் நகரம். இவெதல்லாம் அ ர்கவை< வெகாஞ்சம் கல ரப் டுத்தி
இருக்கிறது. என் அம் ாவும், த்த ங்களும் வெசால்லியும் மேகட்கா ல் சாமிக்கு எல்லாம்
மே ண்டிக்வெகாண்டு, இரும்புக் கரண்டிவையத் தண்ணீரில் மே ாட்டு(ஏமேதனும் வெ ாருட்கள்
வெதாவைலந்தாமேலா, அல்லது வீட்டுக்கு வெ ளிமேய மே ான ங்க ர மேநரம் ஆனாமேலா
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இரும்வை த் தண்ணீரில் மே ாட்%ால் ந்துவிடு ார்கள் என் வைத இன்று வைர ஒரு
நம்பிக்வைகயாகக் கவை%ப்பிடித்து ராங்க; குறிப்பிட்% மேநரத்துக்குள் அந்த னிதர்கமே<ா
வெ ாருமே<ா கிவை%த்தும் விடும்) என்று அ ர்களுக்குத் வெதரிஞ்சவைத எல்லாம் வெசய்து
வெகாண்டு இருந்தாங்க.
நாங்க மே ாமேனாமே ா இல்வைலமேயா புலம் ஆரம்பிச்சுட்%ாங்க. அப்மே ாவெதல்லாம்
வெதாவைலமே சி என் து எல்லார் வீடுகளிலும் இருக்காது. வெதருவுக்கு ஒன்று என்று கூ%க்
கிவை%யாது. வெராம் அதிசய ா யாமேரனும் வை த்திருப் ாங்க. அதுக்மேக அவைலயணும்.
வெ ாதுத் வெதாவைலமே சியும் அங்வெகான்றும், இங்வெகான்று ாய்த் தான் இருக்கும். ஆகமே
வெசய்திகவை<ச் வெசால்ல முடியாது. அ ங்கவை<ச் ச ாதானம் வெசய்மேதாம். விஷயத்வைதச்
வெசான்மேனாம். அதற்குள்<ாக என் அம் ாவை
துவைரக்கு ரச் வெசால்லி அப் ா கடிதம்
ந்திருந்தது. தம்பிக்குக் காமேலஜ் திறந்துவிட்%து; அப் ாவுக்கும் ஸ்கூல் திறந்துவிட்%து.
அம் ா துவைர மே ாக று நாவை<க்கு டிக்வெகட் ரிசர்வ் வெசய்திருப் தாக தியமே நாங்க
வெ ரியப் ா ஆபீஸ் மே ாயிருந்தப்மே ா அ ர் வெசால்லி இருந்தார். ஆகமே
றுநாள் அம் ா
கி<ம்பிப் மே ாக ஒரு ாரத்தில் என் ாமியாரும், வை த்துனனும் துவைரயில் குடி இருந்த
நாத்தனாமேராடு அங்மேக மே ாயிட்டு அங்கிருந்த ாமேற கிரா ம் வெசல்ல இங்மேக நாங்க
வெரண்டு மே ரும் ட்டுமே தனிக்குடித்தனம்.
தண்ணீர் பிரச்வைன மே று. மே மேல இருந்து தண்ணீர் இழுக்க முடியவில்வைல. கீமேழ தண்ணீர்
ஊறும்மே ாது எடுத்துக்வெகாண்டு ாடிக்கு ரணும். ஆனால் அதற்குள்<ாக கீமேழ
இருப் ங்க எடுத்துடு ாங்க. அக்கம் க்கம் உள்< வீட்டுக்காரங்க ழக்கத்தில் சில
நாட்கள் அங்மேக மே ாய்த் தண்ணீர் வெகாண்டு ருமே ன். ஆனால் இது வெதா%ர்கவைதயாகும்
மே ால் இருக்க, என் கண ர் மே மேற வீடு ார்க்க மே ண்டியதன் அ சியத்வைத உணர்ந்து
வெகாண்%ார். ஒரு சனிக்கிழவை அன்று தியம் அ ருக்கு அவைர நாள் லீவு என் தால்
என்வைன வில்லி ாக்கத்தில் ஏறி அம் த்தூர் ரச் வெசான்னார். அங்மேக ஸ்மே%ஷனில் அ ர்
காத்திருப் தாயும் இரு ரு ாய் அம் த்தூரில் வீடு ார்ப் து ாயும் ஏற் ாடு. அவ் ாமேற
திய மே வைலகள் முடிந்து நானும் கி<ம்பி அம் த்தூர் மே ாய்ச் மேசர்ந்மேதன். ஸ்மே%ஷனில்
காத்திருந்த என் கண மேராடு அ ர் நண் ர் ஒருத்தரும் இருந்தார். முதலில் அ ங்க
வீட்டுக்குக் கூட்டிச் வெசன்றார். இப்மே ா அம் த்தூர் சத்சங்கம் இருக்குமி%த்தில் அப்மே ா
அ ங்க வீடு இருந்தது. அங்மேக டி ன், காப்பி முடித்துக்வெகாண்டு இரண்டு மூன்று வெதருவில்
இருக்கும் வீடுகவை<ப் ார்த்மேதாம். ஒரு இ%த்தில் ல குடியிருப்புகள் ஆனால் தனித் தனி
வீடுகள் ரயில் வெ ட்டி மே ால் நீ< ாக்கில் ரிவைசயாக அவைறகள் வெகாண்% வீடுகள்
இருந்தன. அதில் ஒரு வீடு வெகாஞ்சம் வெ ரிதாக நான்கு அவைறகமே<ாடு இருந்தது. இரண்டு
வீடுகளுக்கு ஒரு ாத்ரூம், கழி வைற. அவைத முடிக்கலாம் என என் கண ர் நிவைனக்க
எனக்மேகா சா ான்கவை< வை க்க இ%ம் மே ாதாமேத எனக் க வைல. என் தயக்கத்வைதப் புரிந்மேதா
என்னமே ா, நாவை< மேரன், இப்மே ா அட் ான்ஸ் வெகாடுக்கப் ணம் மே ாதவைல என்று
வெசால்லிவிட்டு வெ ளிமேய ந்மேதாம்.

80

ந்தமே ாது ஒரு வீட்டில் வீடு காலி வி<ம் ரப் லவைக இருக்க அங்மேக நுவைழந்மேதாம்.
வெ ரிய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய மேகட். ஒரு லாரிமேய நுவைழயும் அ<வுக்கு. வீடும் வெ ரிய
வீடு. வீட்வை%ச் சுற்றி ஒரு ாந்மேதாப்பு. குவைறந்தது இரு து ா ரங்க<ா து இருக்கும்.
ஒவ்வெ ான்றும் ஒவ்வெ ாரு வைக என்று பின்னால் வெசான்னார்கள். வீட்வை%ப் ார்த்தாமேல
இங்மேக எல்லாம் ா%வைக வெகாடுத்துக் குடி இருக்க ந க்குக் கட்டு ா என்று மேதான்ற
வீட்டுக்காரங்க பின்னால் இருப் தாய்ச் வெசால்ல, அங்மேக மே ாமேனாம். முதலில் சாவிவையக்
வெகாடுக்க ாட்மே%ன் என்ற வீட்டுக்காரக் கிழவி பின்னர் என்ன நிவைனத்தாமே<ா, வீட்வை%ப்
ாருங்க. மே சு து எல்லாம் முன் குடித்தனக்காரத் தம்பி தான். அ ர் ந்து தான் முடிவு
வெசய்யணும் என்றாள். சரினு வீட்வை%ப் ார்த்மேதாம். வெ ரிய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய சவை யலவைற.
வெ ரிய டுக்வைக அவைற, வெ ரிய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய ஹால். ஆனால் ஒமேர குவைற
சவை யலவைற நுவைழயும்மே ாமேத இருந்தது. என்றாலும் வீடு பிடித்தது. சா ான்கள் வை க்க,
அம்மி ஒன்றும் மே ாட்டிருந்தார்கள். குடித்தனம் ந்தால் கல்லுரலும் தரு தாய்க் கிழவி
வெசான்னாள். கிணற்றடிமேய நூறு சதுர அடிக்கும் மே மேல. வெ ரிய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய கிணறு. நடுவில்
இரண்%ாகப் பிரிக்கப் ட்டிருந்தது. வீட்டின் அந்தப் க்கம் இருந்த ங்க அந்தப் க்கம்
இந்தப் க்கம் இருக்கிற ங்க இந்தப் க்கமும் தண்ணீர் இழுத்துக்வெகாள்<லாம். அவ் <வு
வெ ரிய கிணவைற நான் ார்த்தமேத இல்வைல. தண்ணீரும் இழுத்துக் குடித்மேதாம். அப்மே ாமேத
ஐம் து அடிக்கும் கீமேழ தண்ணீர் இருந்தாலும் சுவை யாக இருந்தது.
வீடும் பிடிக்க, தண்ணீரின் சுவை யும் இழுக்கக் கிழவியி%ம் மேகட்%ால் நாவை<க்கு ா என்று
வெசால்லிவிட்%ாள். ஒரு த்து ரூ ாயா து வை ச்சுக்மேகாங்க, மே%ாக்கன் அட் ான்சா
இருக்கட்டும்னா ாங்கிக்கவைல. நான் யாருக்கும் வி%வைல; உனக்கு இல்வைலனால் தான்
த்த ங்களுக்கு; நீ நாவை<க்கு ா என்று ஒமேர மே ச்சாகச் வெசால்லிவிட்%ாள். மே று
ழியில்லா ல் திரும்பிமேனாம். இரவெ ல்லாம் குழப் ம், வீடு கிவை%க்கு ா, கிவை%க்காதா?
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அப் ா%ா! "ஜில்"வைலவி%ச் சீக்கிர ா முடிச்சுட்மே%மேன! :PP

அன்றிரவு முழுதும் மேயாசவைனயில் இருந்துட்டுக் காவைல எழுந்ததும், எழுந்திருக்காதது ா,
என் கண ர் காப்பி குடித்துவிட்டு உ%மேன அந்த வீட்டிற்குப்மே ாய்ப் ார்ப் தாகச்
வெசால்லிவிட்டுக் கி<ம்பிவிட்%ார். சாதாரண ாகமே மே ச்சுக் வெகாடுத்தால் எல்லாத்வைதயும்
வெ ளிப் வை%யாகக் வெகாட்டிவிடும் சு ா ம் வெகாண்% நான் அன்னிக்கு ாடியில்
வீட்டுக்காரங்க மே ார்ஷன் க்கம் இருந்த ராட்டினத்தில் தண்ணீர் இழுக்வைகயில் வெராம் க்
கஷ்%ப் ட்மே%ன். அவைதப் ார்த்த வீட்டுக்கார அம் ா, "மே வைலக்கு உதவிக்கு யாவைரயானும்
வை ச்சுக்மேகா; தண்ணீர் அ ங்க மேசந்திக் (எங்க ஊரிமேல மேசந்தி என்றால் ரண் :P)
வெகாடுத்தால் நீ எடுத்து விட்டுக்மேகா." என்று மேயாசவைன வெசால்லமே , நான்
வெ ள்<ந்தியாக(ஹிஹி த்திரிவைககள்; சினி ா தயவு :P)(வெ குளியாக) "எதுக்குங்க ,
அவெதல்லாம்? இன்னும் ஒரு ாரமே ா; த்து நாமே<ா; நாங்க அம் த்தூர் மே ாமேறாம்" னு
வெசால்லிட்மே%ன். அ ங்க ஒரு ாதிரியாப் ார்த்திருக்காங்க. முட்%ாள்: ண்டு: அசடு: அது
கூ%த் வெதரியா ல் உள்மே< ந்துட்மே%ன். அந்த அம் ா கறுவிக்வெகாண்டு இருந்திருக்காங்க.
கண ர் ருவைகயில் ஒன் து ணி ஆயிடுச்சு. நான் அதுக்குள்மே< குளிச்சுட்டுச் சவை ச்சு
வை ச்சிருந்மேதன். (நல்லாச் சவை ப்மே னாக்கும்.:D) ந்ததும், அ ரும் குளிச்சுச்
சாப்பிட்டுட்டு, (உ%மேன விஷயத்வைதச் வெசால்லற ழக்கம் கிவை%யாது; இப்மே ாவும், :D
அப்மே ா புதுசா, நானா எதுவும் மேகட்டுக்கவைல; இப்மே ா துவை<ச்சு எடுத்துடுமே ன் வெசால்ற
வைரக்கும்.:)))))))))) வெ து ா, "அங்மேகமேய ாத்தியாவைரப் ார்த்து நாள் ார்த்துட்மே%ன்.
இன்னிக்மேக நாள் நல்லா இருக்காம்; சாயந்திர ா மூணு ணிக்குக் கி<ம்பிப் மே ாய்ப் ால்
காய்ச்சி%லாம்; 2-50 க்கு ரயில் இருக்கு. அதில் மே ானால் மூணு ணிக்குப் மே ாயி%லாம்.
ஸ்மே%ஷன்மேல இருந்து வீடு கிட்%க்க. என் நண் ன் வீட்டிமேல ால் ாங்கி வை ப் ாங்க.
அ ன் அவைத எடுத்துட்டு மேநமேர வீட்டுக்கு ந்துடு ான். ால் காய்ச்சிச் சாப்பிட்டுட்டு,
நாவை<க்கு உ%மேன சா ாவைன எடுத்து%லாம். நான் நாவை<க்கு லீவ் மே ாட்டுக்கமேறன்.
நண் ன் கிட்மே%மேய வெசால்லி அனுப்பிடுமே ன்." என்றார்.
வீட்டுக்கார அம் ாவுக்கு இவைத ஒரு வெசய்தி என்ற அ<விமேலமேய நான் வெசால்லி இருந்ததால்
அ ங்க கிட்மே% வெசால்லிட்மே%ன் என் வைத என் கண ர் கிட்மே% வெசால்லத் மேதாணவைல.
அந்த அம் ாவும் ஒண்ணும் மேகட்டுக்கவைல. இதிமேல ஒரு மே]ாக் என்னன்னா அந்த
அம் ாட்மே% மே சறச்மேச அ ங்கமே<ா% குழந்வைதங்க யாருமே அங்மேக இல்லாததால்,
குழந்வைதங்க இல்வைலயானு மேகட்மே%ன். அ ங்க, "மூணு சங்க இருக்காங்க"னு வெசால்லி
இருந்தாங்க. நான் புரிஞ்சுண்%து மூணும் ஆண் பிள்வை<கள்னு. ஆனால் அ ங்களுக்கு
மூணும் வெ ண் குழந்வைதகள். அந்தப் வெ ாண்ணுங்க எல்லாம் அ ங்க வெசாந்தக்காரங்க
வீட்டிற்கு லீவுக்குப் மே ான ங்க அன்னிக்கு ரவும், அ ங்கவை<க் காட்டி அந்த அம் ா,
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இ ங்க தான் என்மேனா% சங்க னு வெசால்லவும் என்
நிவைனத்து நிவைனத்துச் சிரித்துக்வெகாண்டிருந்மேதன்.

ழக்கம் மே ால் சிரிப்பு

ந்தது.

சிரிப் ாய்ச் சிரிக்கப் மே ாற விஷயம் யாருக்குத் வெதரியும்? அன்னிக்கு த்தியானம் மே ாய்ப்
ால் காய்ச்சிச் சாப்பிட்டுவிட்டு, நண் மேரா% அம் ா, அப் ா யசான ங்க ந்திருந்தாங்க.
அ ங்கவை< வை ச்சுச் சம்பிரதாயப் டி ால் காய்ச்சி, ஸ் ாமி %த்வைத வை த்து வி<க்மேகற்றி
நிமே தனம் வெசய்து, எல்லாருக்கும் வெகாடுத்துட்டு, வெகாஞ்சம் அரிசி, ருப்பு, ஞ்சள்,
வெ ல்லம் மே ான்றவை கவை<யும் வை த்து நிமே தனம் வெசய்து அ ற்வைறயும் ஸ் ாமி
%ங்கள், வி<க்கு மே ான்றவை கவை<யும் அங்மேகமேய வை ச்சுட்டுத் திரும் வில்லி ாக்கம்
ந்மேதாம். றுநாள் வீடு ாத்தணும். காலம் ர சீக்கிரம் எழுந்து குளிச்சுச் சவை ச்சாச்சுன்னா
கி<ம் றதுக்குள்மே< சாப் ாட்டுக் கவை%வைய முடிச்சுக்கலாம். அப்புறம் அங்மேக மே ாய்ப்
ார்த்துக்கலாம்னு நிவைனச்சுச் சவை க்க ஆரம்பிக்வைகயில் என் சித்தி வை யர்கள் இரு ர்
என்வைனப் ார்க்கத் மேதடிப் பிடிச்சுக்வெகாண்டு ந்தார்கள். நல்லதாப் மே ாச்சு, வீடு ாத்த
உதவிக்கும் ஆள் கிவை%ச்சதுனு நிவைனச்சு அ ங்கவை<யும் ரமே ற்று சவை ச்சுப் மே ாட்டு,
சா ான்கவை<(நல்லமே வை<யா முழுதும் பிரிக்கவைல) எடுத்துக் கட்% ஆரம்பித்மேதாம்.
அதுக்குள்மே< என் கண ர் ஒரு ான் ார்த்துக்வெகாண்டு ந்தார். அந்த ானில்
சா ான்கவை<ப் மே ாட்டுவிட்டு, முன்னாமேலமேய நாங்க இரண்டு மே ரும் உட்கார்ந்து
வெகாண்டு மே ாயி%லாம்னு மே சி இருந்தார். அ ங்களும் ஒத்துக்வெகாண்டு ந்தாங்க.
சா ாவைன இறக்க ஆரம்பிச்மேசாமே ா இல்வைலமேயா வீட்டுக்காரரும், அ ர் வைனவியும் ந்து
தடுத்தாங்க. காலி ண்ண வி% ாட்மே%ாம்னு ஒமேர சத்தம், சண்வை%. எனக்குப் ய ாப்
மே ாச்சு. ஆனால் என் தம்பிங்க எவைதயும் கண்டுக்கா அ ங்கவை< நகர்த்திவிட்டு
சா ான்கவை< எடுத்துச் வெசல்ல ஆரம்பிக்க ஒமேர கமே< ரம். ஒரு ாசம் முன்னால்
வெசால்லணு ாம். இல்லாட்டி அட் ான்ஸ் திருப்பித் தர ாட்%ாங்க<ாம். நல்லமே வை<யா
ஒரு ாசம் தான் அட் ான்ஸ் வெகாடுத்திருந்தார். மூணு ாதம் அட் ான்ஸுக்கு மிச்சம்
அப்புற ாத் தமேரன்னு வெசால்லி இருந்திருக்கார். அது வெகாடுக்கிறதுக்குள்மே< இவ் <வும்
கண் மூடித் திறக்கிறாப்மே ால் என் ார்கமே< அப் டி ந%ந்துடுச்சு. அதனால் நாங்க இருந்த
நாட்கள் மே ாக மிச்சம் ணம் இருந்தவைதக் குறித்துக் க வைலப் %ா ல் மே ானால்
மே ாகட்டும்னு வெசால்லிட்டுக் கீமேழ இறங்க ஆரம்பித்மேதாம். ஓரிரு குடித்தனக்காரர்களும்
எங்க க்கம் மே சினாங்க. தண்ணீமேர இல்லா ல் எல்லாத்துக்கும் கீமேழ ந்து இறங்க
மே ண்டி இருக்கு; இதுக்கு நூறு ரூ ாய் ா%வைக வெகாடுக்க முடியு ா என அ ங்களும்
மேகட்%னர். அம் த்தூர் வீட்டுக்கு அப்மே ா அறு து ரூ ாய் ா%வைக. கிட்%த்தட்% அறுநூறு
சதுர அடிக்கும் மே மேல இருக்கும். அப்மே ா அந்தக் கணக்வெகல்லாம் வெதரியாது என்றாலும்
வீடு நல்ல வெ ரிய வீடு, சகல சதிகமே<ாடும். அந்த வீட்டில் நாங்கள் குடித்தனம் இருந்த
மே ாது அடுக்கடுக்காக ந்த அவைனத்து விருந்தாளிகவை<யும் தாங்கியது. மேநற்றுத்தான்
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அம் த்தூர் ந்தாப்மே ால் இருக்கிற எங்கள் குடித்தனம் இப் டியாக அம் த்தூரில்
ஆரம்பித்து --------- (D) ரு%ங்கவை<க் க%ந்துவிட்%து. அப்மே ா அம் த்தூர் ந்தது
அதிலிருந்து திரும் த் திரும் இங்மேக ரதும், வெ ளி ாநிலங்கள் மே ாறது ாக இருந்த
ாழ்க்வைகயில் சில ரு%ங்கள் முன்னால் என் கண ர் ணி ஓய்வு வெ ற்றதிலிருந்து
அம் த்தூமேர நிரந்தரம் என ஆகிவிட்%து.
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மின்புத்தகங்கவை<ப் டிக்க உதவும் கருவிகள்:
மின்புத்தகங்கவை<ப் டிப் தற்வெகன்மேற வைகயிமேலமேய வை த்துக் வெகாள்<க்கூடிய ல
கருவிகள் தற்மே ாது சந்வைதயில் ந்துவிட்%ன. Kindle, Nook, Android Tablets மே ான்றவை
இ ற்றில் வெ ரும் ங்கு கிக்கின்றன. இத்தவைகய கருவிகளின் திப்பு தற்மே ாது 4000 முதல்
6000 ரூ ாய் வைர குவைறந்துள்<ன. எனமே வெ ரும் ான்வை யான க்கள் தற்மே ாது இதவைன
ாங்கி ருகின்றனர்.
ஆங்கிலத்திலுள்< மின்புத்தகங்கள்:
ஆங்கிலத்தில் லட்சக்கணக்கான மின்புத்தகங்கள் தற்மே ாது கிவை%க்கப் வெ றுகின்றன. அவை
PDF, EPUB, MOBI, AZW3. மே ான்ற டி ங்களில் இருப் தால், அ ற்வைற மே ற்கூறிய
கருவிகவை<க் வெகாண்டு நாம் டித்துவி%லாம்.
தமிழிலுள்< மின்புத்தகங்கள்:
தமிழில் சமீ த்திய புத்தகங்கவெ<ல்லாம் ந க்கு மின்புத்தகங்க<ாக
கிவை%க்கப்வெ று தில்வைல. ProjectMadurai.com எனும் குழு தமிழில் மின்புத்தகங்கவை<
வெ ளியிடு தற்கான ஒர் உன்னத மேசவை யில் ஈடு ட்டுள்<து. இந்தக் குழு இது வைர
ழங்கியுள்< தமிழ் மின்புத்தகங்கள் அவைனத்தும் PublicDomain-ல் உள்<ன. ஆனால் இவை
மிகவும் வைழய புத்தகங்கள்.
சமீ த்திய புத்தகங்கள் ஏதும் இங்கு கிவை%க்கப்வெ று தில்வைல.
சமீ த்திய புத்தகங்கவை< தமிழில் வெ று து எப் டி?
அமே சான் கிண்டில் கருவியில் தமிழ் ஆதரவு தந்த பிறகு, தமிழ் மின்னூல்கள் அங்மேக
விற் வைனக்குக் கிவை%க்கின்றன. ஆனால் அ ற்வைற நாம் திவிறக்க இயலாது. மே று
யாருக்கும் கிர இயலாது.
சமீ கால ாக ல்மே று எழுத்தா<ர்களும், தி ர்களும், சமீ த்திய நிகழ்வுகவை<ப் ற்றிய
வி ரங்கவை<த் தமிழில் எழுதத் வெதா%ங்கியுள்<னர். அவை இலக்கியம், விவை<யாட்டு,
கலாச்சாரம், உணவு, சினி ா, அரசியல், புவைகப் %க்கவைல, ணிகம் ற்றும் தக ல்
வெதாழில்நுட் ம் மே ான்ற ல்மே று தவைலப்புகளின் கீழ் அவை கின்றன.
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நாம் அ ற்வைறவெயல்லாம் ஒன்றாகச் மேசர்த்து தமிழ் மின்புத்தகங்கவை< உரு ாக்க உள்மே<ாம்.
அவ் ாறு உரு ாக்கப் ட்% மின்புத்தகங்கள் Creative Commons எனும் உரி த்தின் கீழ்
வெ ளியி%ப் டும். இவ் ாறு வெ ளியிடு தன் மூலம் அந்தப் புத்தகத்வைத எழுதிய மூல
ஆசிரியருக்கான உரிவை கள் சட்%ரீதியாகப் ாதுகாக்கப் டுகின்றன. அமேத மேநரத்தில் அந்த
மின்புத்தகங்கவை< யார் மே ண்டு ானாலும், யாருக்கு மே ண்டு ானாலும், இல ச ாக
ழங்கலாம்.
எனமே தமிழ் டிக்கும் ாசகர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் சமீ த்திய தமிழ் மின்புத்தகங்கவை<
இல ச ாகமே வெ ற்றுக் வெகாள்< முடியும்.
தமிழிலிருக்கும் எந்த

வைலப் திவிலிருந்து மே ண்டு ானாலும் திவுகவை< எடுக்கலா ா?

கூ%ாது.
ஒவ்வெ ாரு வைலப் திவும் அதற்வெகன்மேற ஒருசில அனு திகவை<ப் வெ ற்றிருக்கும். ஒரு
வைலப் திவின் ஆசிரியர் அ ரது திப்புகவை< “யார் மே ண்டு ானாலும்
யன் டுத்தலாம்” என்று குறிப்பிட்டிருந்தால் ட்டுமே அதவைன நாம் யன் டுத்த
முடியும்.
அதா து “Creative Commons” எனும் உரி த்தின் கீழ்
யன் டுத்த முடியும்.

ரும் திப்புகவை< ட்டுமே நாம்

அப் டி இல்லா ல் “All Rights Reserved” எனும் உரி த்தின் கீழ் இருக்கும் திப்புகவை<
நம் ால் யன் டுத்த முடியாது.
மே ண்டு ானால் “All Rights Reserved” என்று வி<ங்கும் வைலப் திவுகவை<க்
வெகாண்டிருக்கும் ஆசிரியருக்கு அ ரது திப்புகவை< “Creative Commons” உரி த்தின் கீழ்
வெ ளியி%க்மேகாரி நாம் ந து மே ண்டுமேகாவை<த் வெதரிவிக்கலாம். மே லும் அ ரது
வை%ப்புகள் அவைனத்தும் அ ருவை%ய வெ யரின் கீமேழ தான் வெ ளியி%ப் டும் எனும்
உறுதிவையயும் நாம் அளிக்க மே ண்டும்.
வெ ாது ாக புதுப்புது திவுகவை< உரு ாக்குமே ாருக்கு அ ர்க<து திவுகள் நிவைறய
ாசகர்கவை<ச் வெசன்றவை%ய மே ண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கும். நாம் அ ர்க<து
வை%ப்புகவை< எடுத்து இல ச மின்புத்தகங்க<ாக ழங்கு தற்கு ந க்கு
அ ர்கள் அனு தியளித்தால், உண்வை யாகமே அ ர்க<து வை%ப்புகள்
வெ ரும் ான்வை யான க்கவை<ச் வெசன்றவை%யும். ாசகர்களுக்கும் நிவைறய புத்தகங்கள்
டிப் தற்குக் கிவை%க்கும்
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ாசகர்கள் ஆசிரியர்களின் வைலப் திவு முக ரிகளில் கூ% அ ர்களுவை%ய வை%ப்புகவை<
மேதடிக் கண்டுபிடித்து டிக்கலாம். ஆனால் நாங்கள் ாசகர்களின் சிர த்வைதக் குவைறக்கும்
ண்ணம் ஆசிரியர்களின் சிதறிய வைலப் திவுகவை< ஒன்றாக இவைணத்து ஒரு முழு
மின்புத்தகங்க<ாக உரு ாக்கும் மே வைலவையச் வெசய்கிமேறாம். மே லும் அவ் ாறு
உரு ாக்கப் ட்% புத்தகங்கவை< “மின்புத்தகங்கவை<ப் டிக்க உதவும் கருவிகள்”-க்கு ஏற்ற
ண்ணம் டி வை க்கும் மே வைலவையயும் வெசய்கிமேறாம்.
FreeTamilEbooks.com
இந்த

வைலத்த<த்தில்தான் பின் ரும்

டி வை ப்பில் மின்புத்தகங்கள் காணப் டும்.

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இந்த வைலத<த்திலிருந்து யார் மே ண்டு ானாலும் மின்புத்தகங்கவை< இல ச ாகப்
திவிறக்கம்(download) வெசய்து வெகாள்<லாம்.
அவ் ாறு திவிறக்கம்(download) வெசய்யப் ட்% புத்தகங்கவை< யாருக்கு மே ண்டு ானாலும்
இல ச ாக ழங்கலாம்.
இதில் நீங்கள் ங்களிக்க விரும்புகிறீர்க<ா?
நீங்கள் வெசய்யமே ண்டியவெதல்லாம் தமிழில் எழுதப் ட்டிருக்கும் வைலப் திவுகளிலிருந்து
திவுகவை<
எடுத்து, அ ற்வைற LibreOffice/MS Office மே ான்ற wordprocessor-ல் மே ாட்டு ஓர் எளிய
மின்புத்தக ாக ாற்றி எங்களுக்கு அனுப் வும்.
அவ் <வுதான்!
மே லும் சில ங்களிப்புகள் பின் ரு ாறு:

1. ஒருசில தி ர்கள்/எழுத்தா<ர்களுக்கு அ ர்க<து வை%ப்புகவை< “Creative Commons”
உரி த்தின்கீழ் வெ ளியி%க்மேகாரி மின்னஞ்சல் அனுப்புதல்
2. தன்னார் லர்க<ால் அனுப் ப் ட்% மின்புத்தகங்களின் உரிவை கவை<யும்
தரத்வைதயும் ரிமேசாதித்தல்
3. மேசாதவைனகள் முடிந்து அனு தி ழங்கப் ட்% தர ான மின்புத்தகங்கவை< ந து
வைலத<த்தில் திமே ற்றம் வெசய்தல்
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விருப் முள்< ர்கள் freetamilebooksteam@gmail.com எனும் முக ரிக்கு மின்னஞ்சல்
அனுப் வும்.
இந்தத் திட்%த்தின் மூலம் ணம் சம் ாதிப்

ர்கள் யார்?

யாருமில்வைல.
இந்த வைலத்த<ம் முழுக்க முழுக்க தன்னார் லர்க<ால் வெசயல் டுகின்ற ஒரு
வைலத்த<ம் ஆகும். இதன் ஒமேர மேநாக்கம் என்னவெ னில் தமிழில் நிவைறய
மின்புத்தகங்கவை< உரு ாக்கு தும், அ ற்வைற இல ச ாக யனர்களுக்கு ழங்கு துமே
ஆகும்.
மே லும் இவ் ாறு உரு ாக்கப் ட்% மின்புத்தகங்கள், ebook reader ஏற்றுக்வெகாள்ளும்
டி வை ப்பில் அவை யும்.
இத்திட்%த்தால் திப்புகவை< எழுதிக்வெகாடுக்கும் ஆசிரியர்/ தி ருக்கு என்ன லா ம்?
ஆசிரியர்/ தி ர்கள் இத்திட்%த்தின் மூலம் எந்தவித ான வெதாவைகயும்
வெ றப்மே ா தில்வைல. ஏவெனனில், அ ர்கள் புதிதாக இதற்வெகன்று எந்தஒரு திவை யும்
எழுதித்தரப்மே ா தில்வைல.
ஏற்கனமே அ ர்கள் எழுதி வெ ளியிட்டிருக்கும் திவுகவை< எடுத்துத்தான் நாம்
மின்புத்தக ாக வெ ளியி%ப்மே ாகிமேறாம்.
அதா து அ ர ர்களின் வைலத<த்தில் இந்தப் திவுகள் அவைனத்தும் இல ச ாகமே
கிவை%க்கப்வெ ற்றாலும், அ ற்வைறவெயல்லாம் ஒன்றாகத் வெதாகுத்து ebook reader மே ான்ற
கருவிகளில் டிக்கும் விதத்தில் ாற்றித் தரும் மே வைலவைய இந்தத் திட்%ம் வெசய்கிறது.
தற்மே ாது க்கள் வெ ரிய அ<வில் tablets ற்றும் ebook readers மே ான்ற கருவிகவை< நாடிச்
வெசல் தால் அ ர்கவை< வெநருங்கு தற்கு இது ஒரு நல்ல ாய்ப் ாக அவை யும்.
நகல் எடுப் வைத அனு திக்கும்

வைலத<ங்கள் ஏமேதனும் தமிழில் உள்<தா?

உள்<து.
பின் ரும் தமிழில் உள்<

வைலத<ங்கள் நகல் எடுப் திவைன அனு திக்கின்றன.

1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
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3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எவ் ாறு ஒர் எழுத்தா<ரி%ம் Creative Commons உரி த்தின் கீழ் அ ரது வை%ப்புகவை<
வெ ளியிடு ாறு கூறு து?
இதற்கு பின் ரு ாறு ஒரு மின்னஞ்சவைல அனுப் மே ண்டும்.
<து க்கம்>
உங்க<து

வைலத்த<ம் அருவை [ வைலத<த்தின் வெ யர்].

தற்மே ாது டிப் தற்கு உ மேயாகப் டும் கருவிக<ாக Mobiles ற்றும் ல்மே று வைகயிருப்புக்
கருவிகளின் எண்ணிக்வைக அதிகரித்து ந்துள்<து.
இந்நிவைலயில் நாங்கள் http://www.FreeTamilEbooks.com எனும் வைலத<த்தில், ல்மே று தமிழ்
மின்புத்தகங்கவை< வெ வ்மே று துவைறகளின் கீழ் மேசகரிப் தற்கான ஒரு புதிய திட்%த்தில்
ஈடு ட்டுள்மே<ாம்.
இங்கு மேசகரிக்கப் டும் மின்புத்தகங்கள் ல்மே று கணிணிக் கருவிக<ான Desktop,ebook
readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS மே ான்ற ற்றில் டிக்கும் ண்ணம்
அவை யும். அதா து இத்தவைகய கருவிகள் support வெசய்யும் odt, pdf, ebub, azw மே ான்ற
டி வை ப்பில் புத்தகங்கள் அவை யும்.
இதற்காக நாங்கள் உங்க<து வைலத<த்திலிருந்து திவுகவை<
வெ ற விரும்புகிமேறாம். இதன் மூலம் உங்க<து திவுகள்
உலக<வில் இருக்கும் ாசகர்களின் கருவிகவை< மேநரடியாகச் வெசன்றவை%யும்.
எனமே உங்க<து வைலத<த்திலிருந்து திவுகவை< பிரதிவெயடுப் தற்கும் அ ற்வைற
மின்புத்தகங்க<ாக ாற்று தற்கும் உங்க<து அனு திவைய மே ண்டுகிமேறாம்.
இவ் ாறு உரு ாக்கப் ட்% மின்புத்தகங்களில் கண்டிப் ாக ஆசிரியராக உங்களின்
வெ யரும் ற்றும் உங்க<து வைலத< முக ரியும் இ%ம்வெ றும். மே லும் இவை “Creative
Commons” உரி த்தின் கீழ் ட்டும்தான் வெ ளியி%ப் டும் எனும் உறுதிவையயும்
அளிக்கிமேறாம்.
http://creativecommons.org/licenses/
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நீங்கள் எங்கவை< பின் ரும் முக ரிகளில் வெதா%ர்பு வெகாள்<லாம்.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

நன்றி.
</முடிவு>
மே ற்கூறிய ாறு ஒரு மின்னஞ்சவைல உங்களுக்குத் வெதரிந்த அவைனத்து எழுத்தா<ர்களுக்கும்
அனுப்பி அ ர்களி%மிருந்து அனு திவையப் வெ றுங்கள்.
முடிந்தால் அ ர்கவை<யும் “Creative Commons License”-ஐ அ ர்களுவை%ய
யன் டுத்தச் வெசால்லுங்கள்.

வைலத<த்தில்

கவை%சியாக அ ர்கள் உங்களுக்கு அனு தி அளித்து அனுப்பியிருக்கும்
மின்னஞ்சவைலfreetamilebooksteam@gmail.com எனும் முக ரிக்கு அனுப்பி வை யுங்கள்.
ஓர் எழுத்தா<ர் உங்க<து உங்க<து மே ண்டுமேகாவை< றுக்கும் ட்சத்தில் என்ன வெசய் து?
அ ர்கவை<யும் அ ர்க<து வை%ப்புகவை<யும் அப் டிமேய விட்டுவி% மே ண்டும்.
ஒருசிலருக்கு அ ர்களுவை%ய வெசாந்த முயற்சியில் மின்புத்தகம் தயாரிக்கும் எண்ணம்கூ%
இருக்கும். ஆகமே அ ர்கவை< நாம் மீண்டும் மீண்டும் வெதாந்தரவு வெசய்யக் கூ%ாது.
அ ர்கவை< அப் டிமேய விட்டுவிட்டு அடுத்தடுத்த எழுத்தா<ர்கவை< மேநாக்கி ந து
முயற்சிவையத் வெதா%ர மே ண்டும்.

மின்புத்தகங்கள் எவ் ாறு அவை ய மே ண்டும்?
ஒவ்வெ ாரு ரது வைலத்த<த்திலும் குவைறந்த ட்சம் நூற்றுக்கணக்கில் திவுகள்
காணப் டும். அவை
வைகப் டுத்தப் ட்மே%ா அல்லது வைகப் டுத்தப் %ா மேலா
இருக்கும்.
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நாம் அ ற்வைறவெயல்லாம் ஒன்றாகத் திரட்டி ஒரு வெ ாது ான தவைலப்பின்கீழ் வைகப் டுத்தி
மின்புத்தகங்க<ாகத் தயாரிக்கலாம். அவ் ாறு வைகப் டுத்தப் டும் மின்புத்தகங்கவை<
குதி-I குதி-II என்றும் கூ% தனித்தனிமேய பிரித்துக் வெகாடுக்கலாம்.
தவிர்க்க மே ண்டியவை கள் யாவை ?
இனம், ாலியல் ற்றும் ன்முவைற மே ான்ற ற்வைறத் தூண்டும்
தவிர்க்கப் % மே ண்டும்.

வைகயான திவுகள்

எங்கவை<த் வெதா%ர்பு வெகாள் து எப் டி?
நீங்கள் பின் ரும் முக ரிகளில் எங்கவை<த் வெதா%ர்பு வெகாள்<லாம்.

• email : freetamilebooksteam@gmail.com
• Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
• Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

இத்திட்%த்தில் ஈடு ட்டுள்< ர்கள் யார்?
குழு – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/

Supported by
கணியம் அறக்கட்%வை< - http://kaniyam.com/foundation
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கணியம் அறக்கட்%வை<

வெதாவைல மேநாக்கு – Vision
தமிழ் வெ ாழி ற்றும் இனக்குழுக்கள் சார்ந்த வெ ய்நிகர் <ங்கள், கருவிகள் ற்றும்
அறிவுத்வெதாகுதிகள், அவைன ருக்கும் கட்%ற்ற அணுக்கத்தில் கிவை%க்கும் சூழல்

ணி இலக்கு – Mission
அறிவியல் ற்றும் சமூகப் வெ ாரு<ாதார <ர்ச்சிக்கு ஒப் , தமிழ் வெ ாழியின் யன் ாடு
<ர் வைத உறுதிப் டுத்து தும், அவைனத்து அறிவுத் வெதாகுதிகளும், <ங்களும் கட்%ற்ற
அணுக்கத்தில் அவைன ருக்கும் கிவை%க்கச்வெசய்தலும்.

தற்மே ாவைதய வெசயல்கள்
• கணியம் மின்னிதழ் – kaniyam.com
• கிரிமேயட்டிவ் கா ன்சு உரிவை யில் இல ச தமிழ் மின்னூல்கள் –
FreeTamilEbooks.com
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கட்%ற்ற வெ ன்வெ ாருட்கள்
உவைர ஒலி ாற்றி – Text to Speech
எழுத்துணரி – Optical Character Recognition
விக்கிமூலத்துக்கான எழுத்துணரி
மின்னூல்கள் கிண்டில் கருவிக்கு அனுப்புதல் – Send2Kindle
விக்கிப்பீடியாவிற்கான சிறு கருவிகள்
மின்னூல்கள் உரு ாக்கும் கருவி
உவைர ஒலி ாற்றி – இவைணய வெசயலி
சங்க இலக்கியம் – ஆன்டிராய்டு வெசயலி
FreeTamilEbooks – ஆன்டிராய்டு வெசயலி
FreeTamilEbooks – ஐஒஎஸ் வெசயலி
WikisourceEbooksReport இந்திய வெ ாழிகளுக்ககான விக்கிமூலம் மின்னூல்கள்
திவிறக்கப் ட்டியல்
• FreeTamilEbooks.com – Download counter மின்னூல்கள் திவிறக்கப் ட்டியல்
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

அடுத்த திட்%ங்கள்/வெ ன்வெ ாருட்கள்

• விக்கி மூலத்தில் உள்< மின்னூல்கவை< குதிமேநர/முழு மேநரப் ணியா<ர்கள் மூலம்
விவைரந்து பிவைழ திருத்துதல்
• முழு மேநர நிரலவைர ணிய ர்த்தி ல்மே று கட்%ற்ற வெ ன்வெ ாருட்கள்
உரு ாக்குதல்
• தமிழ் NLP க்கான யிற்சிப் ட்%வைறகள் ந%த்துதல்
• கணியம் ாசகர் ட்%ம் உரு ாக்குதல்
• கட்%ற்ற வெ ன்வெ ாருட்கள், கிரிமேயட்டிவ் கா ன்சு உரிவை யில் <ங்கவை<
உரு ாக்கு ர்கவை<க் கண்%றிந்து ஊக்குவித்தல்
• கணியம் இதழில் அதிக ங்களிப் ா<ர்கவை< உரு ாக்குதல், யிற்சி அளித்தல்
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மின்னூலாக்கத்துக்கு ஒரு இவைணயத< வெசயலி
எழுத்துணரிக்கு ஒரு இவைணயத< வெசயலி
தமிழ் ஒலிமேயாவை%கள் உரு ாக்கி வெ ளியிடுதல்
OpenStreetMap.org ல் உள்< இ%ம், வெதரு, ஊர் வெ யர்கவை< தமிழாக்கம் வெசய்தல்
தமிழ்நாடு முழு வைதயும் OpenStreetMap.org ல் வைரதல்
குழந்வைதக் கவைதகவை< ஒலி டிவில் ழங்குதல்
Ta.wiktionary.org ஐ ஒழுங்கு டுத்தி API க்கு மேதாதாக ாற்றுதல்
Ta.wiktionary.org க்காக ஒலிப் திவு வெசய்யும் வெசயலி உரு ாக்குதல்
தமிழ் எழுத்துப் பிவைழத்திருத்தி உரு ாக்குதல்
தமிழ் மே ர்ச்வெசால் காணும் கருவி உரு ாக்குதல்
எல்லா FreeTamilEbooks.com மின்னூல்கவை<யும் Google Play Books,
GoodReads.com ல் ஏற்றுதல்
• தமிழ் தட்%ச்சு கற்க இவைணய வெசயலி உரு ாக்குதல்
• தமிழ் எழுதவும் டிக்கவும் கற்ற இவைணய வெசயலி உரு ாக்குதல் (
aamozish.com/Course_preface மே ால)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

மே ற்கண்% திட்%ங்கள், வெ ன்வெ ாருட்கவை< உரு ாக்கி வெசயல் டுத்த உங்கள் அவைன ரின்
ஆதரவும் மேதவை . உங்க<ால் எவ் ாமேறனும் ங்களிக்க இயலும் எனில் உங்கள்
வி ரங்கவை< kaniyamfoundation@gmail.com க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.

வெ ளிப் வை%த்தன்வை
கணியம் அறக்கட்%வை<யின் வெசயல்கள், திட்%ங்கள், வெ ன்வெ ாருட்கள் யாவும்
அவைன ருக்கும் வெ ாது ானதாகவும், 100% வெ ளிப் வை%த்தன்வை யு%னும் இருக்கும்.
இந்த இவைணப்பில் வெசயல்கவை<யும், இந்த இவைணப்பில் ாத அறிக்வைக, ரவு வெசலவு
வி ரங்களு%னும் காணலாம்.
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கணியம் அறக்கட்%வை<யில் உரு ாக்கப் டும் வெ ன்வெ ாருட்கள் யாவும் கட்%ற்ற
வெ ன்வெ ாருட்க<ாக மூல நிரலு%ன், GNU GPL, Apache, BSD, MIT, Mozilla ஆகிய
உரிவை களில் ஒன்றாக வெ ளியி%ப் டும். உரு ாக்கப் டும் பிற <ங்கள்,
புவைகப் %ங்கள், ஒலிக்மேகாப்புகள், காவெணாளிகள், மின்னூல்கள், கட்டுவைரகள் யாவும்
யா ரும் கிரும், யன் டுத்தும் வைகயில் கிரிமேயட்டிவ் கா ன்சு உரிவை யில் இருக்கும்.

நன்வெகாவை%
உங்கள் நன்வெகாவை%கள் தமிழுக்கான கட்%ற்ற
வைகயில் விவைரந்து வெசய்ய ஊக்குவிக்கும்.
பின் ரும்

<ங்கவை< உரு ாக்கும் வெசயல்கவை< சிறந்த

ங்கிக் கணக்கில் உங்கள் நன்வெகாவை%கவை< அனுப்பி, உ%மேன வி ரங்கவை<

kaniyamfoundation@gmail.com க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.
Kaniyam Foundation
Account Number : 606 1010 100 502 79
Union Bank Of India
West Tambaram, Chennai
IFSC – UBIN0560618
Account Type : Current Account

UPI வெசயலிகளுக்கான QR Code
குறிப்பு:P சில UPI வெசயலிகளில் இந்த QR Code மே வைல வெசய்யா ல் மே ாகலாம். அச்ச யம்
மே மேல உள்< ங்கிக் கணக்கு எண், IFSC code ஐ யன் டுத்தவும்.
Note:P Sometimes UPI does not work properly, in that case kindly use Account number
and IFSC code for internet banking.
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