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மதுராபுரி  ராஜாவுக்கு  9 மகன்களூம்  9மகள்களூம் இருந்தனர் . 

அனனவருக்கும்  திருமணமாகி  சந்ததாஷமாக  வாழ்ந்தனர்  . 

அதில் ஒரு மருமகள் எப்ப ாழுதும் வம்பு சண்னை 
த ாட்டுக்பகாண்டிருந்தாள். அதனால் தனிக்குடித்தனம் னவத்தனர்.அவள் 
ப யர் அன்னம்மா. 

அவளுக்கு ஒரு ஆண் குழந்னத . ஆடி மாதம் வரும் வினாயகர் 
சதுர்த்திக்கு  ிறகு த ாலால பகளரி  ண்டினக வந்தது. எல்தலாரும் 
பகாண்ைாடினர். இவள் மட்டும் வம்பு த சிக்பகாண்டிருந்தாள்.அவளுனைய 
கணவன் கண்டித்தான். அந்தக்தகா த்தில் குழந்னதனய தூளியில் த ாட்டு 
‘’எழுந்தால் பகான்றுவிடுதவன்’’…..என்றாள். தவனல முடிந்து குழந்னதனய 
எடுத்தால் இறந்துப்த ாயிருந்தது. மனனவியும் கணவனும் கதறி அழுதனர்.                                                                  
இப் டிதய 9வருைமும் 9குழந்னதகளூம் இறந்து த ாயினர்.கனைசியில் 
இறந்துப்த ான குழந்னதனய எடுத்துக்பகாண்டு வனத்திற்க்கு தவம் 
பசய்யப்த ாயினர்.  த ாகும் வழியில் ஒரு வினாயகர்….’’எனக்கு கல்யாணம் 
ஆகவில்னல.எனக்கும் ஒருவரம் வாங்கிவா” என்றார்.சிறிதுதூரத்தில்யாரும்          
.கண்டுபகாள்ளாதசந்தனமரம்,கிணறு,எருனம, சு.கல்,ததானசக்கல்…இரண்டு 
மனலகள்….எல்லாம் எங்களுக்கு.தவண்டும் வாங்கி வாருங்கள்’’என்றன.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

‘’சரி’’..என பசால்லி காட்டிதல மிகுந்த னவராக்கியத்துைன் தவம் பசய்தனர்.                                                                                                                                                                                                                                                                               

இனல தமதலமூங்கில் னவத்து மூங்கில் தமதல எலுமிச்னச  ழம் னவத்து                         
 ழம் தமதல ஊசி னவத்து ஊசியின் தமதல இருவரும் தவமிருந்தனர். 
 ார்வதியும்… ரதமஷ்வரரும்…நந்திவாகனதமறிவந்தனர் ஏனம்மா..இத்தனன 

கலக்கம்..துயரம்…தவம்..?; என்றனர் . அன்னம்மா “ நீங்கள் ஏன் எங்கள் கஷ்ைம் 

தகட்கிறரீ்கள் ஆற்றமுடியுமா?...ததற்றமுடியுமா?....’’என்றாள்                                   

ஆற்றப்த ாவதும் ததற்றப்த ாவதும் நாங்கதள; என சிவசக்தி பசான்னாள். 

அன்னம்மா சகல விஷயங்களும் பசான்னாள்.சிவசக்தி “இத்தனன 

துன் ங்களுக்கும் காரணம் உன் தகாத த ச்சுக்களும் 

பசயல்களும்தான்’’..எனபசால்ல….அன்னம்மா சிவசக்தியிைம் 
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மன்னிப்புக்தகட்ைாள்.                                                                                                 

சிவசக்தி அவர்களிருவனரயும் உைதன நதியில் நீராை னவத்து  த ாலால 

பகளரி பூனஜக்காக எல்லாம் பசால்லிக் குடுத்தாள்.                                                                                                                                                                      

மஞ்சளிதல பகளரி பசய்வித்து….சிம் ிளி எனும் எள்ளுருண்னை                                                                                                                                                                                      

‘அப் ம்,வனை,தாளிகலுப் ாயசம்,முத்தக்குடுமு எனும் அரிசிஇட்லி                                        

மற்றும் பூனஜப்ப ாருட்கள் எல்லாம் தந்து பூனஜ பசய்வித்தாள்.                                                

 ிறகு “ ானன மீது பூ அட்சனத தூவினால் குழந்னதகள் உயிதராடு    

வருவார்கள்.’’என்றாள். 

அன்னம்மா “இரண்டு மனலகள் எரிந்துக்பகாண்டு இருந்ததத. அதற்கு 
என்ன விதமாசனம்? என்றாள். சிவசக்தி ஒரு வடீ்டு மருமகள்கள் 
ஒருவபராக்பகாருவர் மாதாந்திர தீட்டுகாலத்தில் பதாட்டுக்பகாண்ைதால் 
இந்த துயரம்...என……….அன்னம்மா ததானசக் கல்லுக்கு விவரம் 
தகட்ைாள்.சிவசக்தி ‘’அடுப் ிலிருந்து மாமியார் னவத்த ததானசக்கல்னல 
மருமகளும் மருமகள் னவத்த ததானசக் கல்னல மாமியாரும் இறக்கினர். 
என…….அன்னம்மா  ாறாங்கல் விவரம் தகட்ைாள். சிவசக்தி ஒருப ண் 
கணவனனயும் மதிக்காமல் ப ரியவர்கனளயும் ‘நீ…வா…த ா…..என 
மரியானத இல்லாமல் த சுவாள்.                                                                                              

அன்னம்மா..’’கிணற்றுக்கு விவரம் தகட்ைாள்.சிவசக்தி அது முன் ிறவியில் 
யாருக்கும் ஒரு துளி நீரும் தராததால் இந்த வினன…என்றாள்.எருனமக்கு 
விவரம் தகட்ைாள். ஒருவன்  ிச்னசக் தகட்டு வந்தால் கூை கதனவ 
மூடிக்பகாள்வான்.முன் ிறவி வினனதய” என்றாள். அன்னம்மா  சுவிற்கு 
விவரம் தகட்ைாள்.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
சிவசக்தி “ஒரு ராஜா குைம் குைமாக  ால் னவத்திருந்தால் கூை குழந்னத 
 சிக்கு அழுது  ால் தகட்ைால் கூை தராமல் கதனவ 
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மூடிக்பகாள்வான்.அதனால் இப்ப ாழுது                                                                               
அதன் கன்றுக்கு கூை  ால் பகாடுக்க முடியவில்னல.’’என்றாள்.                                                                       
சந்தனமரத்திற்க்கு விதமாசனம் தகட்ைாள். சிவசக்தி அதர்மமாக 
வியா ாரம் பசய்தவன் கதி இது. என்றாள்.                                                               
அன்னம்மா எல்லாவற்றுக்கும் என்ன விதமாசனம் எனக்தகட்ைாள். 

                                                                                                

அன்னம்மா வினாயகருக்கு வரம் தகட்ைாள். சிவசக்தி ‘’ 
தானயப்த ால மனனவி தவண்டும்’’ என காத்திருக்கிறான்.என்றாள்.                                                                                        
‘சரி…..இனி நீ 9  ானன மீது நீர் பதளித்து தகாலம் த ாட்டு எல்லா 
திரவியங்கனளயும் னவத்து 9 குழந்னதகளின்ப யனரச் பசால்லி 
அனழத்தால் வருவார்கள்’’ என வரம் தந்து மனறந்தாள். அன்னம்மா 
ததவினய  லவாறு துதித்து வணங்கினாள்.  ிறகு ‘’  ள்ளிக்கு பசன்று 
 ாைம்  டிக்கும் மகதன வாைா கண்ணா…..தூளியில் உங்கு..உங்கு..தகட்கும் 
மகதன வாைா கண்ணா...என...ஒபவாபவாரு மகனனயும் அனழக்க  

அனழக்க எல்தலாரும் எழுந்து வந்தனர்.                                                                                             

 இனதக்கண்ை..ஊரும் உறவும் அதிசியித்து விவரம் தகட்ைனர்.                                      
அன்னம்மா த ாலால பகளரி விரத மகினமனய மனம் மகிழ்ந்து பசால்ல 
பசால்லஅனனவரும் ததவினய துதித்தனர்.அக்கம்  க்கத்தாரும்…                       
பூதலாகமும் இந்த பூனஜ பசய்து புண்ணியப்  லன் அதனகம் ப ற்றனர்.                            
[இந்த  குதினய சுந்தர பதலுங்கில்  டிப் து த ரானந்த அழகாக இருக்கும்]                

 [பதலுங்கு  தம்]                                                                                           

இருகு வள்ளுதநாமி ப ாருகுவாள்ளு தநாமி பூதலாகம்வாலு தநாமி 
மர்ச்சிந்திந்த்தா மல்லப்பூலு; தலிச்சிந்திந்த்தா தாமரபூலு ;                                    
வாகுதப் ினா வரம்.தப் கண்ைவாரிக்கிச்சின  லம் மனகிச்சி காப் ாடி 
ரட்சிம்சவலனு.                                                                                   

மறந்தபதல்லாம் மல்லினக புஷ் ம். நினனத்தது 
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எல்லாம் தாமனர புஷ் ம்..என..ஏற் ாயாக; என் வரம் தகட்கும் நாக்கு 
தவறினாலும் எனக்கான  சரியான வரத்னத தவறாமல் தந்து 
அவர்களுக்பகல்லாம் தந்த சக்தினய எமக்கும் தந்து காப் ாயாக;/                     

                                                                                               
பதலுங்கு  தத்தில் தமிழ் எழுத்தில் இந்தக்கனத  டிக்கும்ப ாழுது…அர்த்தம் 
புரியாமலும்….தவறாக உச்சரிக்கும் வாய்ப்பும்….உள்ளது…இந்தக் கனத 
உங்களுக்கு நல்ல  யன் தரும் தாதன?;/ இனி பதலுங்கில்  டித்தால் 
புரியும்.                                                                                                                                                                     

கனத  டித்து அறிந்துக்பகாண்ைது :                                                    
யாருக்கும் உதவாமல் இருந்தால் சா ங்கள் ப ற்ற ஜைங்களாய் வாழ 

தவண்டிவரும்.                                                                      
திருந்தினால் பதய்வதம இறங்கி வரும்.                                                  
 ிறருக்காக ப்ரார்த்தனன பசய்வது த ரின் ம்.                                          
ப ரியவர்கனள மதிக்கதவண்டும்.                                           
தகா ம் சா ம் தரும்.                                                          

                                                                                                  
விஞ்ஞான உண்னமகள்.   த ாலால பகௌரி  ண்டினக பகாண்ைாடுவது 
மூலம் இந்த மாதம் குழந்னதகளுக்கு வரும்  யங்கர வியாதிகளிலிருந்து 
காப் ாற்றிக்பகாள்ளலாம். திதிக்குண்ைான எதிர்ப் னலகள் ப றும் 
விதத்தில் குழந்னதகனள பூனஜகளில் கலந்துக் பகாள்ளனவக்க தவண்டும். 
முக்கியமாக மஞ்சள் னவத்த புத்தானை, தநான்புக் கயிறு கட்ைல்,கனத 
அட்சனத சிரம் உச்சி னவத்தல்,மஞ்சள் பகௌரினய வணங்கனவத்தல் 
ப்ரசாதம் உண்ணனவத்தல், ஆகிய அனணத்தும் குழந்னதகளுக்கு 
மிகப்ப ரிய கவச காப்புகளாக அனமயும் பதய்வகீவரங்களாகும்.                                                   

. 

                                                  
ஸ்ரீ  ாத சரணம் சரணம் நமாமி.                                                 
திருமதி. விஜயதநதாஜி   09486188282                                                                        
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