கா ைடயான் ேநான்
(ெதாகுப் : பா

சரவண சர்மா)

கா ைடயன் ேநான் ேநரம் (வாக்கியப்படி - தமிழக கால அள )
சூரியன் நிராயண ைறயில் மீன ராசியில் பிரேவசிக்கும் காலேம பங்குனி மாத பிறப்பாகும். மாசி மாத
பங்குனி மாத வக்க ம் உள்ள காலத்தில் இந்த ேநான் கைடபிடிக்கப்ப கிற
14.3.2010 ஞாயி
15.3.2011 ெசவ்வாய்
14.3.2012 தன்

:
:
:

14.3.2013 வியாழன்

:

இர 8:30 மணிக்கு ேமல் 9:30 மணி ன்னர்
அதிகாைல 3:00 மணி தல் 4:00 மணி ன்னர்
காைல 10:04 மணி அளவில் பங்குனி மாதம் பிறப் அதற்கு
9 மணி ேமல் 9:30 மணி ன்னர் நன்
மாைல 4:13 மணி அளவில் பங்குனி மாத பிறப்
3 மணி க்கு ேமல் 4 மணி ன்னர் நன்

டி ம்

ன்னர்

- வர சி வாக்கிய கணண ைற- கணிப் : பா . சரவண சர்மா

வ கின்ற 14 மார்ச்சு, ஞாயிற் க்கிழைம காரைடயார் ேநான் நாள். வடக்ேக சத்தியவான் சாவித்திரி ேநான்
என் ம் ெதற்ேக மாசி ம் பங்குனி ேசர்ந்த ேநான் என் ம் அைழப்ப ண் . மாதங்கள் மாசி ம் பங்குனி ம் சந்திக்கும்
ேவைள அதாவ மாசி கைடசி நாளின் கைடப்பகுதி ம் பங்குனி தல் நாள் ஆரம்ப ம் சந்திக்கும் ேவைளயாகும்.
சாவித்திரி தன மணாளனின் உயிைரக்கவர்ந் ெசன்ற எமனின் பின்ெதாடர்ந் தன் ைடய பதிபக்தியின்
மகிைமயா ம் வாக்கு சா ர்யத்தினா ம் மீள ம் கணவ ைடய உயிைர ெபற் த் தக்கைவத் க் ெகாண் ேம ம் நீண்ட நாள்
வாழ்ந்ததாக ராணம் ேபசுகின்ற . கணவனின் உயிைரமீள ம் ெபற் ெவற்றி ெபற்றைமைய நிைன கூர்ந் ெகாண்டா ம்
விரதம்தான்காரைடயார் ேநான்
ேநான் என்ப உண்ணாவிரதம் அல்ல தவம் என் ெபா ள்ப ம். விதைவக் ேகாலம் தவிர்க்க ேவண்டப்ப ம்
இந்ேநான் ெபண்க க்ேக உரிய சடங்காக மங்கல மங்ைகயரால் நிகழ்த்தப்ப கின்ற .
ம ராவின் அரச ம் ேதவி மாலதி ம் 18 ஆண் கள் குழந்ைதயின்றி வாழ்ந் அன்ைன சாவித்திரியின் அ ளால்
தவத்தின் இ தியில் மகப்ேப
ெபற்
சாவித்திரி என்
ெபயரிட் , வளர்த் , அப்ெபண் க்கு ப வத்ேத
மண டிக்கஎண் ைகயில் தக்க மணாளன் கிைடக்கவில்ைல என் க தி ெபண்ணின் வி ப்பம் ேகட்க, நாடிழந் தவிக்கும்
மன்னன்
ம்யேசனனின் மகன் சத்தியவான் சிறந்தவன் என்
தீர்மானிக்க,சத்தியவானின் ஆ ள்காலம் இன் ம்
ஒ வ டம்தான் என் அறிந் ம் “வாழ்ந்தால் அவ டன்தான் வாழ்ேவன். அ ஒ நாளாயி ம் சரி” எனக் கூறி ணிந்
மணாளனாய் ஏற்றாள்.
கணவனின் உயிைரக் காக்கேவண்டி க ம் விரதமி ந் அன்ைன காமாட்சிையப் சித் வந்தாள். மாசி மாதம்
டிந் பங்குனி மாதம் பிறக்கும்ெபா
சத்தியவானின் ஆ ள் பிரி ம். அந்ேநரத்ேத, காட்டில் கிட்டிய மண்ைணப் பிைசந்
அைடயாகத் தட்டி அன்ைன காமாட்சிக்குப் பைடத் ப்பின் அைதேய உண்
தன் விரதத்ைத
டித் க்ெகாண்டாள்.
மணாளன் காட்டினில் வசிக்கும் ேபா அவ டன் அவ ம் வாழ்ந் வ ைகயில் சத்தியவான் ஒ நாள் விறகு
ெவட்டிக் ெகாண்டி க்ைகயில் மயக்க ற்
சாவித்திரியின் மடியில் ப க்க ம் கூற் வன் சிவந்தேமனியில் ெசன்னிற
ஆைடயணிந்
உயிர்பறிக்கும் பாசக் கயிற் டன்வ வைதயறிந்
ம ண்டாள். உயிைரக் கவர்ந்தவன் தன்வழிெசல்ல,
ெசட்டிைய நீலி ெதாடர்ந்த ேபால் கூற் வனின்பின் அவள் ெதாடர்ந் ெசன்றாள்.
'இறந்தவனின் ஈமச்சடங்குகைளச் ெசய்யேவண்டியதி க்க வீேண என்பின்ேன ஏன்வ கின்றாய்?' என, ''கணவன்
ெசல் ம் இடத்திற்கு அவன பத்தினியாகிய நான் உடன் வந் ெகாண்டி க்கின்ேறன்" என் அவள் பதில் கூற, அவைளத்
தி ம்ப அ ப் வ இலகுவன் என்பைதஉணர்ந்த எமன், வரம் த வதாக வாக்களித்தான்.
தன் வேயாதிக மாமனார் மாமன்னர்
ம்யேசன க்குப் பார்ைவ அ ளேவண் ம் எனேகட்க ம் வழங்கி
அ ளினானான். ேம ம் ஒன் த வதாய்க் கூற, இழந்த நாட்டிைனவேயாதிக மன்னர் தி ம்ப ம் அைடய அ ள ேவண் ம்
என, அ
ம் வழங்கப்பட்ட . ேம ம் வழக்கு தீராததால் அ த்
ஒன்
அ
வதாய்க் கூறினான்.
தனக்கு
மக்கட்ேப ேவண் ம் என்றாள். உடன் அப்படிேய ஆகட் ம் (ததாஸ் ) என்றான் எமன்.
ேம ம் ஒன் த வதாகச் ெசான்னான்எமன். அவள் அவ்வரத்தின் ேபரால் அந்த
லம் கிைடக்கேவண் ம் என்றாள்.
வரத்ைத ம் ஈந் அவள் கணவனின் உயிைரப் பிைழப்பித்தான். அவள
வாழ்த்திச் ெசன்றான் எமதர்மன்.

குழந்ைதகள் சத்தியவான்

பதிபக்தியிைனப் பாராட்டி நீண்டநாள் வாழ

மண்ணைடைய உண்டைத அடிப்பைடயாகக்ெகாண்
ேநான் ேநாற்கிறார்கள்.

இன் ம் ெபண்கள் ஆலயங்களில் “மண்ேசா ” உண்

ம்

காலம் ெசல்லச் ெசல்ல, தல் ேபாக(கார்) ெநல்ைலக் குத்தி, அதில் அைட ெசய் அன்ைனக்குப் பைடத் ெபண்கள்
வழிப கின்றனர்கள்.
இதால்,
கார்+அைட
ேநான்
என்ப
காரைடயான்
ேநான்
என
ம விய .
இந்நன்னாளில் ரணகும்பம் அைமத் , அதன் க த்தில் க த்திலணி ம் மஞ்சள் கயி கைளச் சுற்றி ைவத் , அன்ைன
காமாட்சிைய அைழத் கும்பத்தில் இ த்தி(ஆவாகனம்) ைறப்படி ைச ெசய்தால், அன்ைன அவ்வில்லங்க க்கு வ வாள்
என நம்பிக்ைக. ைச
டிந்த ம் காரைடைய உண் விரதத்ைத
டித் விட் கும்பத்தில் உள்ள மஞ்சள் கயிற்றிைன
எ த் ,”உ காத ெவண்ைண ம் ஓரைட ம் உனக்குத் தந்ேதன்; நான் என் கணவ டன் எந்நா ம் இைணபிரியா வாழ
அ ள் ரிவாய்” என ேவண்டிக் க த்தில் அணிந் ெகாள்வர்.
இந்நன்னாளில், சிலர் “சம்பத் ெகள ரி” விரதமி ந் , அன்ைன பார்வதிைய வணங்கி,”நல்ல குழந்ைதகைளக்
ெகா த் அவர்க க்கு குைறயாக் கல்விச் ெசல்வத்ைத ம் த வாய்” என ேவண்டித் தாலிச் சரைட மாற்றிக்ெகாள்வார்கள்.
கைத,
ராணக்கைதயாக இ ப்பி ம், காதல், வீரம், விேவகம் கலந்த இந்த சாவித்ரி மட் ம் இக்கால
ைமப்ெபண்களின் உ வமாகத் தான் ெதரிகிறாள் என்பைத யா ம் ம க்க டியா தாேன!
எதிர் நீச்சல் ேபாட் , ணிச்ச டன்
ேநான்ேப இந்த காரைடயான் ேநான்பாகும்.

ன்ேன கின்ற பல ேகாடி ெபண்களின் பிரதிநிதியான இந்த சாவித்ரி

ற்ற

நம் நாட்டில் தி மணமான ெபண்கள் அக்காலத்தி ம் சரி, இக்காலத்தி ம் சரி, தங்கள் கணவரின் நல்ல ஆ
திடகாத்திர ம் ேவண்டி பல்ேவ
ைஜகள் ெசய்வைத வழக்கமாகக் ெகாண் ள்ளனர்.

ம்,

மஞ்சள் கயி :
தி மணமான ெபண்கள் ப த்தியினால் ஆன மஞ்சள் கயிற்ைற விரதம் இ ந்
கட்டிக்ெகாள்வர்.

க த்தில் தாலி ேபால்

ப்ரசாதம்: :
விரதம் இ ந்த பின்னர் அன் பிரசாதமாக ெசய்த ேநான் அைடைய உண் வர். பங்குனி மாத வர க்காக
காத்தி ந் , அ அந்த நாளில் மதியேமா இரேவா அந்ேநரம் வைர விரதமி ந் "உ காத ெவண்ைண ம் ஓரைட ம் நான்
ற்ேறன் ம க்காமல் எனக்கு மாங்கல்யம் தா" என் மன
கி ேவண்டி பிரசாதத்ைத உண்பார்கள்.
காரைட:
பச்சரிசி, ெவல்லம், காராமணி, ேதங்காய், ஏலக்காய் ஆகியவற்ைறக் ெகாண்

ெசய்வதாகும்.

தற்கால ம் காரைடயார் ேநாம் ம்.
“உ க்காத ெவண்ைண ம் ஓரைட ம் நான் பைடக்கிேறன், ஒ க்கா ம் என் கண்வர் என்ைன விட் பிரியாத வரம்
தா”, என் ேநாம்
ற்
இைறவனிடம் ேவண்டி, சத்யவான் சாவித்திரியின் ராண கைத ம் படித் பின்னர் ெபண்கள்
க த்தில் மஞ்சள் சர கட்டி ெகாள்வார்கள்.
சத்தியவாைனப் பர்த்த டன் இவர்தான் த க்கு பிடித்த கணவர் என் மனம் ெசால்ல, அந்தக் கணவன் ெவகு
சீக்கிரேம மாண் ேபாவான் என் ெதரிந் ம் தன் இைறஉணர்வால், பிரார்த்தைனயால், மனதிடத்தால், நம்பிக்ைக டன்
யம டன் ேபாராடி சா ர்யாமாகப் ேபசி இறந்த கணவனின் உயிர் மீட் வந்த உத்தமி சாவித்திரி ெசய்த ேநான் இ .
மாசிமாதம் டி ம் பங்குனி ெதாடக்க ம் நிக ம் காலத்தில் வ ம் ேநான் ,
மனம் ெபா ந்தாமல் மஞ்சள் சர
என்ன ெசய் ம்! இ
மனம் ஒன்
பட அைதவிட பலமான பந்தம்
ேவெறான் மில்ைல. ன் காலத்தில் எத்தைன பிரச்சைன வந்தா ம் அ கணவன் லம் வந்தா ம் கணவேன கண் கண்ட
ெதய்வம் என் இ ந் வாழ்க்ைகைய க்கம் சுகம் என் இரண் ம் வாழ்க்ைகயின்அங்கம் என நிைனத்
கைடசிவைர
ேசைவ மனப்பான்ைமயில் வாழ்ந்தனர். ஆைகயால் இந்த ேநாம் ம் அவர்க க்கு மனம் பிடித் ெசய் ம் ஒன்றாக இ ந்த .
அேத ேபால் கைடசி வைர மன நிைற ம் கிைடத்த .
கணவ க்காக, என்
விரதம் ேமற்ெகாண்டா ம் அதில் கு ம்பம் என்கிற உன்னத நிைலதான்
உள்ள . இல்லத்தின் நல் வாழ் க்காக ெபண்கள் விரதம் எ க்கிறார்கள்

க்கியமாக

கணவன்தன் மைனவியின் நல் வாழ்விற்காக விரதம் இ ப்பதில்ைலேய இ
ஒ சார்பாக உள்ளேத என்
ேகட்கலாம். ஆணாதிக்க உலக ேநாக்கில் உ வாக்கப்பட்
ெபண்கைள அடிைமகளாக்க சூழ்ச்சி டன் ேவண் ெமன
தினிக்கப்பட்ட என சிலர் கூறினா ம் உண்ைமயில் அப்படி அல்ல! எத்தைன வீர ைடய ெபண்கள் நம் நாட்டில் ேபார் ரிந் வீர
மரணம் எய்தி ள்ளனர் என்ப நம் அைனவ க்கும் ெதரி ம்.

உலகில் மிக ம் சக்திவாய்ந்தவள் ெபண்ேண! இதில் எந்த ஐய ம் இல்ல!!

காரைடயான் ேநான்
பார்க்கலாம்.

அன்

பலகாரம்
இனிப் க் ெகா க்கட்ைட ெசய்வார்கள் என்றா ம் அத் டன் ேசர்த்

ேதைவயான ெபா ள்கள்:
அரிசி மா – 1 கப்
ேதங்காய்த்
வல் – 2 ேடபிள்ஸ் ன்

தண்ணீர் – 1 1/2கப்
பச்ைச மிளகாய் – 4

தாளிக்க – ேதங்காெயண்ைண, க கு, உ

த்தம் ப ப் , ெப ங்காயம், கறிேவப்பிைல.

இைத ம் ெசய்

வைர அல்ல தட்டப் பய
உப் – ேதைவயான அள

– 1 பிடி

ெசய் ைற:
தலில் அரிசி மாைவ, நிதானமான சூட்டில், சிவக்க வ த் க் ெகாள்ள ம். (அரிசிைய சிவக்க வ த் ம் மிக்ஸியில்
அைரத் க் ெகாள்ளலாம். ைநசாக அைரத்தால் ெகா க்கட்ைட ெமா க்’ெகன் இ க்கும். ெகாஞ்சம் கரகரப்பாக அைரத்தால்
சுைவயாக இ க்கும்.)
அ ப்பில் வாணலியில், எண்ைண விட் , க கு, உ த்தம் ப ப் ,
ெப ங்காயம், கறிேவப்பிைல, சி
ண் களாக ந க்கிய பச்ைச மிளகாய்,
தாளிக்க ம்.
அத் டன் தட்டப் பயைறச் ேசர்த் வ த் , தண்ணீர் ேசர்த் , பாதிப்
பதத்திற்கு ேவக ைவக்க ம்.
அதன்பின் வாணலியில் இ க்கும் தண்ணீர் ஒன்றைர கப் இ க்குமா ேதைவப் பட்டால் ேம ம் ேசர்த் க் ெகாள்ள ம்.
அதில் ேதைவயான உப் ேசர்த் , மாைவக் ெகாட்டிக் கிளறி, இ கிய ம்
இறக்க ம். (ெவல்லத்ேதா மாைவக் கிள ம்ேபா , அ ப்பில் ெவல்லப் பாகு
உ கிய நிைலயிேலேய இ ப்பதால், மா நன்றாக இ கிக் கிளற வ ம். ஆனால்
இதில் தண்ணீர் சில ேநரம் இன் ம் அதிகம் ேதைவப் படலாம். தயாராக ஒ கப்
சூடான தண்ணீர் ைவத்தி ப்ப
நல்ல . ேதைவப் பட்டால் உபேயாகித் க்
ெகாள்ளலாம்.
இட்லித் தட்டில் ெநய் அல்ல
ேதங்காய் எண்ைண தடவி,
ெகா க்கட்ைடயாகேவா, அைடகளாகேவா தட்டி ேவக ைவத் எ க்க ம்.
ேநான் தினம் என்பதால் மிக ம் சுத்தமாகச் ெசய்ய நிைனப்பவர்கள்,
ேநரடியாக வாணலியில் தட்டப் பயைற வ த்
பாதிவைர ேவகைவப்பார்கள்.
இப்படிச் ெசய்வ மிகுந்த மணமாக இ க்கும். அல்லாமல் ஒ நான்கு மணி ேநரம்
ன்னாேலேய பயைற தண்ணீரில் ஊறைவத் ம் ெசய்யலாம். இ ெசய்வ சுலபம்.
ேமட்ச் ஃபிக்சிங் கார்னர்:
ேநான் தினம் என்பதால் ேதங்காய்ச் சட்னி. மற்றபடி உப் மாவிற்குத் ெதாட் க் ெகாள்

ம் எ

ம், இதற்கும் சரிேய.

Karwa Chauth Fast (கர்வா ெசௗத் விரதம்)
In Hindu Dharam, the goal of life
is Self-realization or the attainment of God
and fasting has been a much sought after
path to attain this. All Hindu fast have a
deep spiritual and religious significance.
According to Hindu scriptures, fasting
helps create an attachment with the God
by establishing a harmonious relationship
between the body and the soul. This is thought to be imperative for the well being of a human being as it nourishes
both his/her physical and spiritual demands.
Karwa Chauth Fast
'Karwa Chauth' is a ritual of fasting observed by married Hindu women seeking the longlife, well-being and
prosperity of their husbands. Married women keep a strict fast and do not take even a drop of water. It is the most
important and difficult fast observed by married Hindu women. It begins before sunrise and ends only after offering

prayers and worshiping the moon at night. No food or water can be taken after sunrise. The fast is broken once the
moon is sighted and rituals of the day have been performed. At night when the moon appears, women break their
fast after offering water to the moon.
Importance Of Fasting
Hindus believe it is not easy to unceasingly pursue the path of spirituality in one's daily life. Therefore a
worshiper must strive to impose restrains on to get the mind focused. And one form of restraint is fasting. However,
fasting is not only a part of worship, but a great instrument for self-discipline too. It is a training of the mind and the
body to endure and harden up against all hardships, to persevere under difficulties and not give up.
Medicative Properties
The ancient Indian medical system of Ayurveda sees the basic
cause of many diseases as the accumulation of toxic materials in the
digestive system. Regular cleansing of toxic materials keeps one healthy.
By fasting, the digestive organs get rest and all body mechanisms are
cleansed and corrected. A complete fast is good for heath, and the
occasional intake of warm lemon juice during the period of fasting prevents
the flatulence.When is Karva Chauth 2010?
Karva Chauth date falls about nine days before Diwali on the Kartik
Ki Chouth - the fourth day of the waning moon or the dark fortnight, some
time in October or November.
Karwa Chauth 2010 October 25, 2010
Karva Chauth is of great importance for married Hindu women but the festival is seen as a big occasion for
women undertaking their first Karva Chauth fast after marriage. A newly married woman is given utmost importance
by relatives and immediate family members when she observes her first fast for the long life of her husband. She is
showered with blessings of blissful married life and loads of Karva Chauth gifts especially by her mother-in-law.
First Sargi
Mother-in-law prepares an elaborate Sargi (the pre-dawn Karva Chauth meal) when her daughter-in-law
observes her first fast. She wakes up much early to prepare a sumptuous and lavish meal inclusive of sweets and
other delicacies for daughter-in-law. Saasu-ma blesses her bahu with an ashirvaad of ‘Sada Suhagan Raho’ which
means, ‘may you always enjoy a blissful married life’ when the latter touches her feet with reverence. She also
presents her daughter-in-law with gifts, which may be a piece of jewelry or a heavy saree on the first Karva Chauth.
First Baya
Baya is a gift given to a daughter’s mother-in-law on the occasion of Karva Chauth. It usually consists of
salted mathris, dry-fruits and some gifts. This Baya is a little more special when the daughter is observing her first
Karva Chauth. Mothers of newly wed daughters bring gifts for all her family members. Some utensils are also
included in the baya which are to be distributed amongst women who join the newly-wed on her first Karva Chauth
Puja.
Elaborate Puja Preparations
Elaborate preparations are made for the customary evening Karva Chauth Puja in a family where a newly
wed daughter-in-law observes her first Karva-Chauth. Married female relatives are invited to participate in the puja.
The newly married woman often wears her bridal lehanga or a heavy saree and adorns herself with lot of jewelry
and make up. After the puja ceremony she seeks blessings for happy married life from all elder women. The newly
wed woman distributes mathris or utensils amongst the ladies that were a part of baya.
Gifts from Husband
Husband of the woman who observes her first Karva Chauth feel proud and great to see her better half
observing such a rigorous fast for him. He gets overwhelmed with love and respect for her wife and pampers her
with loads of Karva Chauth gifts. These days husbands also takes her wife out for a dinner to save her from the
drudgery of day’s cooking work.
The Ritual
Karwa Chauth is considered one of the most important fasts observed by the married Hindu women. On

this day the women pray for the welfare and long life of their husbands. The festival is followed mainly in the
northern parts of the country.
Married women eat food early in the morning, before sunrise. They are not supposed to eat or even drink
water during the day. In the evening the ladies listen to the Karwa Chauth Katha (the legend). The fast is over after
the moonrise.
The Puja Process
The pooja preparations start a day in advance. Married women buy the shringar or the traditional
adornments and the other pooja items like the karwa, matthi, heena etc.
Early in the morning they prepare food and have it before sunrise. The morning passes by in other festive
activities like decorating hand and feet with heena, decorating the pooja thali and meeting friends and relatives.
In the late afternoon women gather at a common place like temple or a garden or someones' place who
has arranged the pooja. An elderly lady or the pujarin narrates the legend of Karwa Chouth.
The essentials of this gathering and listening of the Karwa chauth story , a special mud pot, that is
considered a symbol of lord Ganesha, a metal urn filled with water, flowers, idols of Ambika Gaur Mata, Goddess
Parwati and some fruits, mathi and food grains. A part of this is offered to the deities and the storyteller.
Earlier an idol of Gaur Mata was made using earth and
cowdung. Now just an idol of Goddess Parwati is kept. Every
one lights an earthen lamp in their thalis while listening to the
Karwa story. Sindoor, incense sticks and rice are also kept in
the thali.
At this time the women wear heavy saris or chunries in
red , pink or other bridal colors, and adorn themselves with all
other symbols of a married women like, nose pin, tika, bindi,
chonp, bangles, earrings etc.
Once the moon rises, the women see its reflection in a
thali of water, or through a dupatta or a sieve. They offer water
to the moon and seek blessings. They pray for the safety,
prosperity and long life of their husbands. This marks the end of
the day long fast.
கர்வா ச த்!
இ ஒ ேநான வடநாட்டில் ெபண்களால் ற்கும் ேநான் .
ஆண்க க்கு என் எந்த ேநான் இ க்கிற ? ெதரியவில்ைல
நம் ைடய காரைட ேநான் ேபால் இ
ம் கணவரின் நீண்ட ஆ ள் சுபீட்சத்திற்காக ம் ற்கிறார்கள்.
ன் சி
வயதில் மணம் ஆகிவி மாதலால் அந்தப் ெபண்கள் தனக்ெகன் உயிைரக் ெகா க்கும் அன் த்ேதாழிைய அைடந்
அவர்களிடம் மனம் விட் ப் ேபசுவார்கள். அவர்க க்கு தங்கள் மாமியாரிடேமா அல்ல ேவ
குந்த வீட் உறவினர்களிடேமா
ேபச பய ம் சங்ேகாச ம் இ க்கும். ஆைகயால் இந்த மாதிரி ேதாழிகளின் கு ைவ ஆதரித்தனர்.
இந்த ேநான் சரத் ர்ணிமா டிந் ச ர்த்தி அன் வ ம், நமக்கு அன் சங்கட ச ர்த்தி இ க்கும். chowth
என்றால் ச ர்த்தி. அன் அவர்கள் காைல சூரியன் உதித்த பின், தண்ணீர் கூட இல்லாமல் இர வைர இ ந் பின்
சந்திரைனக் கண்டபின் சாப்பி வார்கள். ஆனால் அன்
அவர்கள் ெஜாலிக்கும் காட்சி ெசால்ல
டியா ,
எல்ேலா ம் அப்படி ஒ அலங்காரம் ெசய் க்ெகாண் வைளய வ கிறார்கள்.
பஞ்சாபி ெபண்கள் தான் இதில் தல் இடம். ,சினி நடிைக ேபால் பள பள ஸாரியில்…அல்ல கல்யாணப் டைவ…காக்ரா
ேசாலியில்…ைக நிைறய வைளயல்க டன், உதட்டில் சிவப் சாயத் டன் ைககளில் ெமஹந்தி பல டிைசன்க டன்கால்களில்
அல்டா என்ற சிவப் வர்ணத்ைத நலங்கு ேபால் இட் க்ெகாண்
ஆஹா! பார்க்க ெராம்ப ேஜார்தான், இதற்கு
வய வரம் கிைடயா சிலர் தனக்குப் ெபா ந்தாததாக இ ந்தா ம், ேதாைசக்கல் ேபான் ெபரிய காதணிைய மாட்டிக்
ெகாண் இ ப்பார்கள். பாவம் கா பிய்ந் வி ேமா என் எனக்கு பயமாக இ க்கும். அவர்கள் கணவர்க ம் அைத
ரசிப்பதால் மகிழ்சியாகக்ெகாண்டா கிறர்கள். பின்னர் மாைல வட்டமாக உட்கார்ந் , ந வில் ஒ ெபரிய விளக்கு ைவத்
ேபணி என்ற விரத ேசைவ மற்ற பல வித பழங்கள், ேகசரி ேபால் பிரசாதம் ைவத்
ைஜ ஆரம்பிக்கிறார்கள். ைகயில்
ஒ தட்டில் ேகா ைம மாவில் ெசய்த விளக்ேகற்றி ந வில் ைவத் , அந்தக் கைதையப் பாட்டாகப் பாடி, ஒவ்ெவா வராகத்
தட்ைட ெபற் ஆரத்தி எ க்கிறார்கள்
அதன் கைத:
வீராவதி எ
தினங்களில் தாய் வீ

சேகாதர்க க்கு ந வில் ெசல்லப் ெபண். ஒ ராஜாைவ மணம் ரிந் ெகாண்டாள். ஒ சில
ெசன்றாள். இந்த ேநான்ைப கணவரின் நல க்காக
ற்கலானாள். தன் அன் சேகாதரி பட்டினி

கிடப்பைதப் பார்த்
வீராவதி சந்திரன்
ேமாசமாகி இறந்
கணவன் பிைழத்

சகியாமல், சேகாதரன் ஒ கண்ணாடிைய காட்ட அதன் பிரதிபிம்பம் மரத்தின் இ க்கு வழியாகத் ெதரிய,
என் நிைனத் ேநான்ைப டித் சாப்பிட்டாள். அவள் கணவன் இதனால் உடல் நலம் குன்ற மிக ம்
வி கிறான். பின் இைடவிடாப் பிரார்த்தைனயில் சிவன் பார்வதி வர வீராவதி மன
கி மன்னிப் க் ேகட்க
எ கிறான்.

அன்றிலி ந் க ம் விரதமாக சந்திரைனப் பார்க்கும் வைர பட்டினி கிடக்கும் ெகாள்ைக வந்ததாம். நம் சாவித்திரி
சத்தியவான் ேநாம் ஞாபகம் வந்த . எ எப்படிேயா ஒ நாள் வயி க்கு ஓய் நல்ல தான். தவிர வைள வியாபாரி,
ம தாணி ேபாட் பிைழக்கும் கூட்டம்,
ணி வியாபாரிக க்கு இந்த நாள் வ ம்படியில் ஒ சிறப் நாள்.
இ ேபால் இதற்கு இன் ம் இரண்
ராணக் கைதகள் உள்ளன
குறிப் கள்:
காத்ைடயான் என்ப பண்ைடயக் காலத்தில் க்கிய கிராமங்களில் வசித்த தமிழ் ச தாயத்ைதக்குறிப்பி வதாக
'என்ைசகிேளாபீடியா ஆப் தமிழ் லிட்டேரச்சர்' என் ம் ப வலில் அதன் ஆக்கிேயார் தி
சிங்காரேவ
தலியார்
குறிப்பி கிறார்.
http://www.treasurehouseofagathiyar.net/29400/29437.htm
இந்த கட் ைர இைணயத்தில் இ ந் ெபறப்பட் சுைவ ட்ட, ேநான் ேநரம் மற் ம் சில கூ தல் தகவல்கள்
என்னால் ேசர்க்கப்பட் ள்ள .
அச்சு எ க்க ம், பரப் ைரக்கு பயன்ப ம் வைகயில் மின் த்தக வடிவில் இைத உ வாக்கி ள்ேளன்.
|| ல பைடப்பாளிக க்கு நன்றி ||
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