
பிஞ்சுகளே.. பிஞ்சுகளே.. அச்சம் வேண்டாம்; எச்சரிக்கை அவசியம்!

  

பாசத்திற்குரிய பேத்தி, பேரன்களே!

  

நலந்தானா? சென்ற மார்ச் முதல் வாரத்தில் வந்த ‘பெரியார் பிஞ்சு’ இதழில், மணியம்மை
பாட்டியின் நூற்றாண்டு விழா சிறப்பாகக் கொண்டாடப்பட வேண்டும். ஏன் என்பதை
உங்களுக்கெல்லாம் ஓரளவு விளக்கியிருந்தேன். நீங்கள் எல்லாம் அதை நல்லா
படிச்சிருப்பிங்க இல்லையா? அதன்படி சென்னையிலே நம்ம மகளிர் அணித்
தோழர்களும், கழகப் பொறுப்பாளர்களும் கலந்துகொண்ட விழா மிகவும் சிறப்புடன்
நடைபெற்றதை பெரியார் வலைக்காட்சியில் நேரலையில் நீங்கள் உங்கள்
பெற்றோர்களுடன் பார்த்திருக்கக் கூடும். பார்க்கவில்லையானால் மீண்டும் உங்கள்
பிரின்ஸ் அண்ணாவுக்கு ஒரு செய்தி வேகமாக அனுப்பி மீண்டும் ஒளிபரப்பக்
கேளுங்கள்.

  

பார்த்துப் பார்த்து நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீர்கள்! மணியம்மை பாட்டியால்
வார்க்கப்பட்டு ஆளாகி, இப்போது பெரியவர்களாகி குடும்பங்கள் நடத்தும்
தலைவியாகவும், தலைவர்களாகவும் ஆகியுள்ள பலரும் திருச்சி மற்ற
வெளியூர்களிலிருந்து வந்து கலந்து கொண்டு, திருச்சி நாகம்மையார் குழந்தைகள்
இல்லத்துக் காப்பாளர் உங்கள் தங்காத்தாள் அக்காவின் தலைமையிலே ஒரு அணியாக
மேடைக்கு வந்து பள்ளிக்கூடம் உள்ளிட்ட மற்ற பல நல்ல பணி செய்யத் திட்டமிடும்
அளவுக்கு அவரவர்களே பணம் போட்டு, ஒரு லட்சம் போல நன்றிக் காணிக்கையாக
என்னிடம் அளித்தனர். எனது கண்கள் மகிழ்ச்சிக் கண்ணீரை உகுத்தன!
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  எந்த ஒரு சிறு செயல் _ நன்மை செய்தாலும் அதற்கு உடனே ‘Thanks’-  நன்றி என்றுபெரியார்    தாத்தா சொல்லாமலிருக்க மாட்டார்! அந்த நல்ல பழக்கம். நன்றியை வெறும்வார்த்தைகளால் சொல்லாமல், செயலில் காட்டி, ஒரு லட்ச ரூபாய் திரட்டி தாங்களேபகிர்ந்துகொண்ட அந்த ‘முன்னாள் பிஞ்சு’களின் செயல் எடுத்துக்காட்டான செயல்அல்லவா?  வசதி படைத்தவர்கள் பணம் நன்கொடையாகக் கொடுப்பது எளிது.  

  அன்னை மணியம்மையார் நூற்றாண்டு விழா காட்சிகளை பெரியார் வலைக்காட்சியில்காண...  https://youtu.be/MTKSA5aHCts  குழந்தைகளாக இருந்த காலம் முதல் இன்றும் எளிய வாழ்க்கையை இனியவாழ்க்கையாகக் கருதி வாழும் இவர்கள் ஒரு லட்ச ரூபாய் தருவது 100 கோடிக்கு மேலேமதிக்கப்பட வேண்டியதொன்று அல்லவா?  பாட்டிக்கான நூற்றாண்டு அஞ்சல் தலை வெளியீடு, நூற்றாண்டு மலர் வெளியீடு,இவை தாண்டி கவிப்பேரரசு வைரமுத்து, கவிஞர் கலி.பூங்குன்றன், புரட்சிப் பாவலர்அறிவுமதி, யுகப் புதுமைக் கவிஞர் யுகபாரதி இப்படி பலரும் எழுதி, பிரபலஇசையமைப்பாளர் தமிழ்த்திரு. தாஜ் நூர் அவர்களின் சிறப்பான இசையில் இனிய நல்லபாடகர், பாடகியர் பாடிய இன்னிசைப் பாக்கள் இசைகேட்டு மயங்கும் அளவுக்கு“தூற்றலைத் தோற்கடித்த வீராங்கனை’’ என்ற பெயரில் இசைத் தொகுப்புவெளியிடுகிறது. நீங்கள் எல்லாம் வீட்டிலும் வெளியிலும் பாடிட வேண்டும்அப்பாடல்களை!  இப்போது உலககையே பயமுறுத்தி வரும் கரோனா வைரஸ் 19 (Covid 19) இருந்தும்கூட்டம் குறையவில்லை. (இந்நிகழ்ச்சிக்குப் பிறகு அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் நாம்ரத்து செய்துவிட்டோம்)  இருபால் அறிஞர் பெருமக்கள், வி.அய்.டி.வேந்தர் வேலூர் கோ.விசுவநாதன், தி.மு.க.துணைப் பொதுச் செயலாளர் சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன், சி.பி.அய் பத்மாவதிஅம்மையார் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பேசினார்கள்.  ஈரோட்டில் நாகம்மையார் பாட்டிக்கும், வேலூரில் மணியம்மையார் பாட்டிக்கும் முழுஉருவச் சிலை அமைக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டதற்கு நல்ல வரவேற்பிருந்தது!  பெண்ணுரிமைக்காக உங்கள் அக்காள்கள் எல்லாம் அருள்மொழி அக்கா தலைமையில்போட்டி போட்டு மிக அருமையாகப் பேசினார்கள். நேரந்தான் போதவில்லை. என்னசெய்ய ஒரு நாளைக்கு 24 மணி நேரம்தானே இருக்கு?  நீங்கள் எல்லாம் பாட்டு பாடுவீர்கள்தானே! இப்போது வெளியிடப்பட்டுள்ள“தூற்றலைத் தோற்கடித்த வீராங்கனை’’ இசைத் தொகுப்பின்  பாடல்களைக் கேட்டுஎனக்கு முன்னால் பாடிக்காட்டுறீங்களா? நல்லது!  

  அடுத்து உலகத்தையே ஆட்டிப் படைத்து, உலுக்கும் கரோனா வைரஸ் நம்ம இரண்டுவகையறாக்களுக்கும் அதிகமான எச்சரிக்கை விடுது! என்ன செய்ய?  10 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளும், 65 வயதுக்கு மேற்பட்ட தாத்தா, பாட்டிகளும்தனிமையில் வீட்டுக்குள்ளே இருக்க வேண்டும்.  தும்மல் வந்தால் கைக்குட்டையை வைத்து பிறர் மீது நீர்த் துகள்கள் படாதவாறுகவனமாக தும்மலைச் சமாளிக்க வேண்டும்.  இருமல், சளி எச்சரிக்கை! ஜுரம் வரக்கூடாது.  

  கரோனாவைத் தடுப்போம்!  - ஆசிரியர் தாத்தாவின் உரை கேட்க  https://www.youtube.com/watch?v=KiiTmWzJzdg  கைகளை சோப்புப் போட்டு நன்றாக முன்பும் பின்பும் குறைந்தது 20வினாடிகளாவது நன்றாகத் தேய்த்து கழுவித் துடைத்து, பிறகு கிருமி நாசினிகளைகைகளில் தடவிக் கொள்ள வேண்டும்!  உணவுகூட ‘கன்னா பின்னா’ உணவுகளை ஒரு சில மாதங்களுக்கு உண்ண வேண்டாம்!வீட்டில் அப்பா, அம்மா, பாட்டி, தாத்தா, அண்ணன், அக்கா சொல்வதை ஒழுங்காகக்கேளுங்கள். இந்தத் தொற்று காற்று மூலம் பரவவில்லை; சளித்துகள், இருமல்போன்றவற்றால் பரவுகிறது என்பதால் தனிமைதான் முக்கிய மருந்தாம்!  எல்லா கோயில் சாமிகளே பயந்து போய் இருக்காங்க!  தீராத வினையெல்லாம் தீர்த்து வைக்கும் கோவிந்தனே கரோனோ பயத்தில் கதவைச்சாத்திவிட்டார்!  சனிஸ்வர பகவானுக்கு எங்கே சளி பிடித்து சளீஸ்வரராகி விடுவாரோ என்று பயந்துஅந்தக் கோயில், பூசை, புனஸ்காரங்களை மூடிவிட்டார்கள்!  சர்வசக்தி டூப்பு புரிஞ்சுதல்லவா! அது கிடக்கட்டும்!  நீங்க எல்லாம் கவனமாக இருங்க!  கை குலுக்கவே குலுக்காதீர்கள். வணக்கம் தெரிவிக்கலாம். தள்ளி நின்று! பாட்டிதாத்தா முத்தம் எல்லாம் கொஞ்சக் கூடாது. லீவு குடுங்க அதற்கு! கவனம்!  கரோனாவை ஒழிக்க நமக்காக இரவு பகல் பாராமல் தூய்மைப் பணி செய்யும் தொழிலாளர்தோழர்கள், செவிலியர்கள், டாக்டர்கள், நலவாழ்வுப் பணியாளர்கள் எல்லோருக்கும்நன்றி! நன்றி! என்று ஓங்கி முழங்கிடுவோம்!  நோய்க்காக பயமும் வேண்டாம்! அலட்சியமும் கூடாது!  அடுத்த மாசம் சந்திப்போமா?  உங்கள் பாசமிகு ஆசிரியர் தாத்தா,    - கி.வீரமணி  
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