
                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                            ஆட்டயா, கடா 

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                            16 11 2009  

அன்புள் காவுக்கு, 

                                             

                                பருகன் ழுதும் நடல். இங்கு ான், தா, நனு, சிி அனயரும் 

ம். ீபம் நாநாவும் இன்னும்  ஆண்டுகள் ங்களுக்காக இந்தினாயில் யாம 

ல்ாம் யல் இனயன ிபார்த்திக்கிறன். 

 

ககாஞ்ச ாட்காறய, ன் ககாஞ்ச யருடங்காறய அடிக்கடி ாம் அனயரும் 

ிந்து யர்ந்த ிகழ்ச்சிகள் நக்கண் பன் கதாடர்ந்து யருகின். சஷ்டி 

கயசம் கசால்லும் அம்நா, கற்ி ினன யிபூதி பூசும் அப்ா, குபதம், கல்கண்டு 

நக்கு அிபகப்டுத்தின நாநா, கல்ப் றகாார் ட்டி றகாயிலுக்கு குதினப 

யண்டினில் கூட்டத்றதாடு றாகும் அனுயம், கூட்டாஞ்றசாறு , ம்ந யடீ்டு குத்து 

யிக்கு, ட்டாசான, க்ஷ்நி நாடு, கத்த அஞ்சு த்தாது ன்று தத்து டுத்த 

ம் உனத யாங்கும் உதனன், உன்  றதாமிகள் ிறபநா அக்கா, நணிறநகன, 

நாயாட்டி ககாண்றட சிிநா கனத கசால்லும் சறபாஜா அக்கா, புருரிடம் 

அடிக்கடிஅடி யாங்கும் அங்குக்ஷ்நி அக்கா, யட்டிக்கு ணம் ககாடுக்கும் சீதா 

அக்கா, ஆரினயன் காி, ஆனிபம் பன சாப்ிட்டாலும் அலுக்காத ம் ஊர் 

ிரினாணி, அனயருக்கும் அருள் புரிபம் அிபாநி, அக்கா தங்னக ீங்கள் டித்த 

கான்கயன்ட் ஸ்கூல் நாபகமிக்குிரில் தண்ணரீ் ஊற் றாறயாறந றகாட்னட 

நாரி, ம்ந அய்னா, அம்நாச்சி, ப்றாதாயது யந்து றாகும் பனில்றய கரினம்நா 

- இப்டி பாநா சிந்தனகள் ன் நதில்.  

 

கூடப்ிந்த உங்கன ற்ி அடிக்கடி ினப்றன். உன்ன ற்ி நிக 

அதிகநாகறய பும்புறயன். உக்கும் கதரிபம், க்கும் கதரிபம் - ீ 

கஷ்டப்டுகிாய் ன்தற்காகறய அப்ா உன்றநல் அதிக அன்பு னயத்திருத்தார் 

ன்று. உக்கு ினயிருக்கிதா - அய்னா நக்கு னயத்த ட்ட கனர்கள். 

ஆணய ஜபா, அதிகாப கா, அமகு தநிமி, அிவு பருகன், அாயசின உநா.  



ம் யடீ்டிறறன உடல் அயிலும் றசரி, நதயிலும் சரி, ீதாற னதரினசாி. 
குமாய்ச்சண்னடனில் ககாடிகட்டி ப்ாறன நந்து யிட்டானா? "சாப்ாறட 

இல்ாயிட்டாலும் பயாஇல்ன க்கு சிிநாக்கு றாகணும்", ன்று 

நாநாவுடன் நல்லுக்கு ிற்ாறன. ம் நாட்டுக்கு புல்லும் சுநந்தாய், ம் யடீ்டுக்கு 

யிகும் சுநந்தாய். ங்றக கதானத்தாய் அந்த னதரினத்னத?  

அம்நாவுக்கு ிகு சுனயனா சாப்ாடு உன் யடீ்டில்தாற கினடக்கும். ந்த 

அத்னத யடீ்டில் ல் அனசயச்சாாடு கினடக்கும் ன்று நனு, சிி 
ப்காழுதும் ன்ன றகட்ார்கள். கா அத்னத யடீ்டில் நட்டும் தாடா ீங்கள் 

யிரும்பும் சாப்ாடு கினடக்கும் ன்றன். 

 

ங்களுக்காகயாயது ீ உன்ன கயித்துககாள் றயண்டாநா? நறுடிபம் 

சுறுசுறுப்ாக டநாட றயண்டாநா? யரிந்து கட்டிக்ககாண்டு ன் நனயிறனாடு 

ீ ாத்தார் சண்னட றாடா றயண்டாநா? யானாடி காறயாடு ன் றபன், 

றத்திகள் யானாட றயண்டாநா? ம் அப்ாயிடம் இருந்த றாபாடும் குணம் 

உன்ிடபம் இர்ருக்கறயன்டாநா? சக்கனப றாய் உகம் பழுயதும் தாற 

இருக்கிது. அதற்காக னந்து யாழ்க்னகனனறன சுருக்கிக்ககாள்யதா?  

ினன காய்கிகள் சாப்ிடு.  அரிசிக்குப்தில் கம்பு, றகழ்யபகு, றசாம் சாப்ிடு. 

படிந்தநட்டும் ட. கயிறன றாகபடினாயிட்டால் யடீ்டுக்குள்றன ட.  

டந்து டந்றத சக்கனபனன 120 -130 க்கு ககாண்டு யந்து யிடாம். பன்று 

றயனக்குப்தில், ஆறுறயன சாப்ிடு - ஆால் ககாஞ்சம் ககாஞ்சநாக ிரித்து 

சாப்ிடு.  

 

சுந்தப காண்டம் டி அல்து றகள். சரிதம் டி அல்து றகள். ஸ்ரீ பாநஜனம் 

ழுது. ினன புத்தகம் டி. ங்களுக்ககல்ாம் கடிதம் ழுது. ம் 

சறகாதரிகிடம் கதானறசினில் றசு. றகாயிலுக்குப் றா. கனடகளுக்குப் றா. 

உன் னமன ண்ிகள் யடீ்டுக்குப் றா. புது ண்ிகள் இருந்தால் அங்கபம் றாய் 

யா.  றபடிறனா றகள். டியி ார், அடுத்து யடீ்டு கண்களுடன் அபட்னட அடி. 

நறுடிபம் ல்ாங்குமி ஆடு. நாநானய சீட்டு யினனாட்டில் றதாற்கடி. 

நாரினம்நனுக்கு நாயிக்கு  றாடு. கநட்பாஸ் றாய் ல்றாருடனும் ககாஞ்ச 

ாட்கள் இருந்துட்டு யா. ீ நட்டும் சரி ன்று கசால் - ஜூன, ஆகஸ்டில் கடா 



யப ற்ாடு கசய்கிறன். அம்நா, அப்ா ஆனசப்ட்டடி உன் தம்ி யசதினாக 

யாழ்யனத ங்களுடன் இருந்து பசி. ன் நகன்களுக்கும், நனயிக்கும் 

திண்டுக்கல் சாப்ாடு சனநக்க கற்றுக்ககாடு. 

 

ாயக்காய், கீனப, ாசிப்ருப்பு, ச்சகநாச்னச யாபம் இருபனனாயது 

சாப்ிடு. எரு னகஅவு அரிசி, இருனக அவு ருப்பு, ான்கு னக அவு 

காய்கி ல்ாம் றாட்டு கிச்சடி கசய்து திபம்  சாப்ிடு. " இிறநல் தான் 

க்கு யாழ்க்னக ஆபாம்ிக்கிது  " ன்று ினத்துக்ககாள் அல்து 

நறுஜன்நம் டுத்ததாக ண்ணிக்ககாள். உகம் நக்காக கனட 
யிரித்திருக்கும் அவ்யவு இன்ங்கனபம் அனுயிப்றன் ன்று சதம் கசய். 

யாழ்யது என்ன நட்டும் ின, றசு, கவு காண. ிநிர்ந்து ில். கஞ்சு 

ினன சந்றதாசத்துடன் இருக்கப் மகு. உத்தநப் கற்றாருக்குப்  ிந்தாய்,   

உக்குப் ிடித்த தாய்நாநனறன கட்டிாய், ஆகணான்று கண் என்று 

கற்ாய். அயர்கன அயில்ா கசல்ம் குடுத்து அருனநனாய் யர்த்தாய். 

நகனுக்கு றநா நருநகன், புதிதாக நருநகள், றபன், றத்தி, இருக்க யடீு, 

இினநனா ினவுகள் இத்தனபம் ககாடுத்திருக்கிாற இனயன். 

இன்னும் ன் குன உக்கு? 

 

ீ எத்னதனாகப் ிக்கயில்ன ந்து றருக்கு உடன் ிந்தாய். ீ தினாக 

இல்ன. உன் தம்ி இருகிறன். அப்ா எரு ஆநபநாக யாழ்ந்தார். அயர்நகன் 

நாறுட்றடா, நாசுட்றடா யிடயில்ன. ன்ால் றகாடிக்  றகாடினாக ககாட்டிக் 

ககாடுக்க படினாது.    கூடயந்து உன் அருகில் இருக்கவும் படினாது. அால் ீ 

திரும்வும் னமன கயாயாக நா ான் ன் கசய்ன றயண்டும் அன்று 

கசால்.கட்டானம் கசய்றயன். அசட்டுக் காயாக இருக்காறத. அதிகாப 

காயாகறய ன்றும் இரு.  

 

 உன் தம்ி 

பருகாந்தன் 

 


