
 
 

ஒழுங்கை 

 

பாதைகள் பலவிைம். கிராமப்புரங்களில் ஒற்தையடிப் பாதை, ஒழுங்தக (Lane) 

ஆகியதவ பிரசித்ைம். நகரப்புரங்ககளில் வைீிகள் (Roads), பபரும் பாதை (Highway). 

விதரவுப் பாதை (Express Highway) . பணம் பகாடுத்து பயணிக்கும் பாதை(Toll Road), 

என்று நகரத்ைின் பபாருளாைரத்துக்கு ஏற்ப பல விைப் பாதைகள் உண்டு. 
ஒபவான்றும் ஒரு கதை பசால்லும். இைில் ஒற்ையடிப் பாதை மனிைனதும், 

மிருகங்களினதும் அடிச்சுவடுகளினால் வயல் பவளிகளில் உருவாகியதவ.  
 

யாழ்ப்பாணத்ைில் பல கிராமங்களில் ஒழுங்தககளுக்கு பஞ்சமில்தல . ஈழத்து 
பபார் காலத்ைில் இந்ைிய அதமைிப் பதைக்கு எைிராக விதரவாக எைிரிக்கு 
பைரியமால் பசய்ைிகளக் பகாண்டு பசல்ல புலிகளுக்கு இந்ை ஒழுங்தககள் 
பபரிதும் உைவின .  
 

வல்பவட்டித்துதையில் இந்ை ஒழுங்தகயில் ைமிழ் நாட்டில் உள்ள 
பவைாரண்யத்ைில் இருந்து விதசப் பைகுகளில் வந்ை பபாருட்கதள பவகு 
விதரவாக சில நிமிைங்களில் பபர்ப ா 304 காரில் ஏற்ைி பசல்ல இந்ை 
ஒழுங்தககள் பபரிதும் ஒரு காலத்ைில் வியாபார்]த்துக்கு வழிப் பாதையாக 
இருந்ைன.  
 

நல்லூர் அரசடி சந்ைியில் இருந்து ைிருபநல்பவலி சிவன் பகாவிலடிக்கு சுமார் 
அதர தமல் தூரத்துக்கு வதளந்து பபாகும் ஒழுங்தகயில் நைந்து பசல்வது ஒரு 
ைனி அனுபவம் . ஆறு ைசாப்ைங்களுக்கு முன் என் அனுபவத்தை தவத்து 
உருவாகிய சிறு கதை இது  

***  

யாழ்ப்பாணத்ைில் இருந்து பருத்ைித்துதை வைீியில் இரு தமல்கள் பபானால் 
நல்லூர் கந்ைசுவாமி பகாவிதல அதையலாம். பகாவிதல அதையமுன் வரும் 
நான்கு பைருக்கள் கூடும் சந்ைி அரசடிச் சந்ைி. சங்கிலி அரசன் காலத்ைில் அந்ை 



சந்ைியில் ஒரு அரசமரம் இருந்ைது என்று அந்ை மரத்ைின் வரலாற்ைிதன 
அப்பகுைியில் வாழும் கிழவர்கள் பபருதமயாக பசால்வார்கள் . நல்ல பவதள 
அப்பபாது சிங்கள இராணுவம் யாழ்ப்பாணத்ைில் இருக்கவில்தல. இருந்ைிருந்ைால் 
புத்ைர் சிதல அரச மரத்ைின் கீழ் பைான்ைி இருக்கும். அரச மரம் இருந்ை 
இைத்ைில் மாஹாகவி பாரைியாரின் சிதல குடி புகுந்து விட்ைது.  
 

ஒரு காலத்ைில் மரத்தைச் சுற்ைி உயர் சாைி சனங்கள் அமர்ந்து இருந்து வம்பு 
அளக்க சலதவக் கற்கள் தவக்கப்பட்டிருந்ைன . அைில் இருந்து அரசியல் 
பபசுபவர்களுக்கு பைதவ பட்ைபபாது வாயுக்கு ருசியாக உளுந்து வதையும், சுைச் 
சுை ஆட்டு பால் பகாப்பியும், புதகக்க தவ சி சி கு சுருட்டும், த்ரீ பராஸ் 
சிகபரட்டும். இரண்டு யாதனகள் பைம் பபாட்ை பநருப்பபட்டியும், சந்ைிக்கதை 
சண்முகம் மரியாதைபயாடு ைாபன பகாண்டு வந்து பகாடுப்பார். சலதவ கல்லில் 
இருந்து பபசுபவர்களின் பூர்வகீம் பற்ைி சண்முகத்துக்கு பைரியும். பல காலம் 
சந்ைியில் கதை தவத்ைிருப்பவர் .  
 

சலதவக் கல்லில் இருந்து வம்பு அளக்கும் கூட்ைத்ைின் ைதலவர் யாழ்ப்பாணக் 
கச்பசரியில் பிரைம லிகிைராக இருந்ை ஆறுமுகம். இவரின் அதைப்பபயர் 
முகத்ைார் . சந்ைியில் உள்ள இவரின் வடீ்தை பகாழும்பார் வடீு என்று ஊர் 
சனங்கள் பசால்லுவது வழக்கம் . காரணம் முகத்ைார் பகாழும்பு கச்பசரியில் பல 
வருைங்கள் பவதல பசய்து இறுைி காலத்ைில் யாழ்பாணக் கச்பசரிக்கு மாைி 
வந்ைவர் . அருகில் உள்ள வரீ மகாகாளி அம்மன் பகாவில் பைருக்கும், 

ைீர்த்ைத்துக்கும் ைண்ணரீ் பந்ைல் நைத்துவது அவரின் பபாறுப்பு . அரசடி சந்ைியில் 
உள்ள மைில் உள்ள வடீு முகத்ைாரின் மாமனர் காராளசிங்கம் கட்டியது . 
முகத்ைாரின் சீைன வடீு அது. யாழ்ப்பாண இராச்சியத்துக்கு மன்னாக இருந்ை 
பசகரா சிங்கம் வழி வந்ைவன் நான் என்று காராளசிங்கம் அடிக்கடி 
பபருதமயாக பசால்லுவார் . அரசடி சந்ைி வடீ்டுக்கு பமற்குப் பக்கத்ைில் ஆைடி 
ஒழுங்தக. மறு பக்கத்ைில் பசல்லத்துதரயரின் வடீு.  
அந்ை அரசடி சந்ைியில் இன்பனாரு விபசசம் உண்டு. நல்லூர் பைர் ைீர்த்ை 
ைிருவிழா நாட்களில் காவடிகள் அந்ை சந்ைியில் நின்று ைங்கள் ஆட்ைத் 
ைிைதமதய அரசடிக்கு அருகில் உள்ள தவரவருக்கு காட்டிச் பசல்வது ஒரு 
வழக்கமாக இருந்து வந்ைது.  
 

முைமாவடியில் இருக்கும் என் தவத்ைியர் விசுவலிங்கம் வடீு எங்கள் 
வடீ்டிலிருந்து ஒழுங்தக வழிபய பபானால் ஒருதமல். பபரிய அகண்ை 
பாைியூைாக பபானால் இரு தமல்கள் பபாகபவண்டும் .  
குறுக்கு வழிபய ஒழுங்தகயால் பபாவதை நான் பபாக விரும்பியதுக்கு சில 
காரணங்கள் உண்டு அந்ை ஒழுங்கயூைாக என் பயணம் தவத்ைியர் விசுவலிங்கம் 



வடீ்டுக்கு பபைி குளுதச வாங்கி வர ஆரம்பிக்கும். எனக்குத் ைனியாக 
யாழ்ப்பாணத்து ஒழுங்தகளினூைாக பபாவபைனைாபல பயம். 
அவ்பவாழுங்தககள் பைரு நாய்களின் ஆட்சியின் கீழ் இருந்ைது. அதுவும் 
அக்கூட்ைத்துக்கு ைதலவன் கள்ளுக்கதை தவத்ைிருக்கும் கந்ைனுக்கு பிரியமான 
“சதையன்” எனை பபயர் பகாண்ை கறுவல் நாய். நல்ல உயரம். அந்நாய் 
குதரத்ைாபல பத்து வடீ்டுக்கு அப்பால் பகட்கும். எப்பபாதும் மற்தைய 
நாய்கபளாடு சதையன் சண்தைக்கு பபாக ையாராக இருப்பான். அதுவும் ைனது 
காைலியான பக்கத்து வடீ்டு பபட்தை நாய் ராணிதய பவறு நாய்கபளாடு 
கண்ைால் சதையனுக்கு பகாபம் பபாத்துக்பகாண்டு வரும். ைனக்கு மாத்ைிரம் 
ராணி பசாந்ைம் என்பது சதையனின் எண்ணம் பபாலும். சதையனின் 
பைாற்ைத்ைில் ராணிக்கு ஒரு ைனிப்பிடிப்பு.  
 

எனக்கு அந்ை ஒழுங்தக அத்துப்படி. அந்ை ஒழுங்தக வழிபய பபாவது என்ைால் 
மூக்தக பபாத்ைிக் பகாண்பை பபாகபவண்டும், அவ்வளவுக்கு சிறுநீரின் நாற்ைம். 
அபைாடு பவலி ஓரம் மலம் கழிக்கும் இைமாகவும் இருந்ைது.  
 

வதளந்து பபாகும் ஒழுங்தகயில் நைந்து பபாபவாருக்கு அவசரத்துக்கு சிறுநீர 
கழிக் ஒழுங்தகயில் உள்ள பவலிகள் பபரும் உைவி . மதழ காலத்ைில் அந்ை 
ஒழுங்தகயில் முலங்காளுக்கு பமல் பவள்ளம் நிற்கும்.. நீர் வடிய ஒரு கிழதம 
மட்டில் எடுக்கும். நீர் வற்ைியபின் ஒழுங்தகயில் ஒபர பசறு. தசக்கிளில் பபாக 
முடியாது.  
 

அந்ை ஒழுங்தகயில் ஒரு சிைப்பு இருந்ைது சுமார் முன்நூறு யார் பபானதும் 
பபான்னுத்துதரயன் வடீ்டிலும். சின்னவன் வடீ்டிலும் ஒழுங்தகயின் ஒரு பக்கம் 
பைன்னம் கிடுகு பபாட்ை பவலி. அைன் ஒரமாக பகாய்யா, இலந்தை மரங்கள் 
உண்டு. அதவக்கு ைனி சுதவயுண்டு. ஒழுங்தகயில் கற்கள் இல்லாைைால் 
தவத்ைியரிைம் பபாகும் பபாது கலுசான் நிரம்பக் கற்கள் நான் பகாண்டு பபாவது 
வழக்கம் . இன்னும் நூறு யார் ைள்ளி பபானால் பவலி ஓரமாக பச்தசைண்ணி 
மாமரம். எந்ை பசற்ைிலும் நைந்து பபாய் இந்ை மூன்று பழங்கதளயும் சுதவக்க 
பவண்டும் பபால் இருக்கும்.  
 

பசற்ைில் பவறும் காபலாடுைான் நைந்து பபாக முடியும் பவள்ளத்ைில் குப்தபகள், 

மலம் மிைந்து வருவது ஒரு ைனி காட்சி அதனத் ஒழுங்தகயில் முைல் இருநூறு 
அடிகளுக்கு முகத்ைாரின் வடீ்டு பவலி. அந்ை ஒழுங்தக அரசபவளி ஊைாக 
ைிருபநல்பவலி சிவன் பகாவிலுக்கு பபாய் பசருகிைது . நல்லூர் வழிபய 
தவத்ைியரிைம் பபாபவபைன்ைல் ஒன்ைதர தமல் தூரம். மதழ காலத்ைில் 
ஒழுங்தகயில் முழங்கால் மட்டும் பவள்ளம் நிற்கும் . அந்ை ஒழுங்தக 



முடியமுன் பசல்லனின் கள்ளுக் பகாட்டில் உங்கதள வரபவற்கும் . நைந்ை 
கதளப்பு பபாக சிலர் கள்ளுக் பகாட்டிலுக்கு பபாய் பகாட்டிலுக்கு முன் இருக்கும் 
வாங்கில் இருந்து ஒரு கடி இைால் வதைபயாடு புலாவில் பனம் கள்தள 
சுதவத்து குடித்து பபாவார்கள்.  
ஒழுங்தகயில் பபாகிை பபாது என் ைந்தையாருக்கு பைரிந்ைவர்கதளச் சந்ைித்ைால் 
“என்ன ைம்பி ைிருபநல்பவலி சிவன் பகாவிலுக்பகா”? இது சிலரின் விடுப்பு 
பகள்வி. அவரகள் பகட்ைைில் நியாயம் இருந்ைது. காரணம் அந்ை ஒழுங்தகதய 
சிவன் பகாவில் ஒழுங்தக என்று பபயர் தவத்ைது அரசபவளிச் சனங்கள் .  
என் ைந்தையின் நண்பர் பாட்டுக்கார பசாமு எப்பவும் பநற்ைியில் குங்குமப் 
பபாட்பைாடு காட்சி பகாடுப்பார். சின்ன பமளக்காரி சிந்ைாமணிக்கு ஹர்பமானியம் 
வாசித்து, “ராதை உன்க்கு பகாபம் ஆகாைடி” பாடுபவர் பசாமு . அவருக்கும் 
தவத்ைியர் விசுவலிங்கம் . பாட்டு மாஸ்ைர் பசாமு என்தன ஒழுங்தகயில் 
கண்ைால் “ என்ன ைம்பி விசுவலிங்கத்ைாரிைபம பபாைரீ்” இது அவரின் விடுப்புக் 
பகள்வி. அவருக்கும் அந்ை பபைி குளிதசதய குடித்து மயங்கி விழும் அளவுக்கு 
மலம் கழித்ை அனுபவம் பபால எனக்குத் பைரிந்ைது .  
பலரின் பவண்டு பகாளுக்கு சம்மைித்து அந்ை ஒழுங்தகதய 12 ஆடி அகலம் 
உள்ள ைார் பபாட்ை வைீியாக மாற்ை மாநகர சதப முடிவு பசய்ைது. சிலர் ைங்கள் 
காணி விட்டு பகாடுக்க மறுத்தும் சட்ைம் இைம் பகாடுக்கவில்தல. அவர்கள் 
இழந்ை காணிக்கு நகர சதப பணம் பகாடுத்ைது.  
நான் பவளி நாட்டில் இருந்து பல் வருைங்களுக்கு பின் ஊருக்கு பபான பபாது 
என் பதழய நிதனவுகதள மீட்பதுக்கு ைார் பபாட்ை பைின்ரண்டு அடி அகலம் 
உள்ள வைீியாக பைவி உயர்வு பபற்ை ஒழுங்தக முற்ைிலும் மாைி இருந்ைது.  
நாய்கதள நான் காணவில்தல. அந்ை ஒழுங்தகயில் இருந் குடிதசகள் மதைந்து 
மைில்பபாட்ை பல கல் வடீுகள் அைிகம் காணப்பட்ைன. ஒரு மூன்று மாடிக் 
கட்டிைம். பவளியில் “சிவன் பலாட்ஜ்” என்ை பபார்ட். நல்லூர் கந்ைசாமி பகாவில், 

சிவன் பகாவில், வரீ மாஹா காளி அம்மன் பகாவில் ைிருவிழாவுகளுக்கு வரும் 
பக்ைர்களிைம் இருந்து நல்ல வருமானம் , இந்ை ஒரு ஸ்ைார் பலாட்ஜ் பவகு 
சீக்கிரம் மூன்று ஸ்ைார் பஹாட்ைல் ஆகலாம். இன்னும் பல பலாட் ூகள் அந்ை 
புைிய சிவன் சிவன் பகாவில் வைீியில் வருங்காலத்ைில் பைான்ைலாம் .  
 

அந்ை வைீியில் இரண்டு பைன்னம் கிடுகு பவலிகதள மட்டுபம காண முடிந்ைது 
அந்ை வைீியில் வாழ்பவர்களின் பிள்தளகள் பவளிநாட்டில் பவதல என்பதை 
வடீுகளின் பைாற்ைம் எடுத்துக் காட்டியது. ஒழுங்தகயில் இருந்ை காணி விதல 
ஒழுங்தக “புது சிவன் பகாவில் வைீி” எனப் பைவி ஊயர்வு பபற்ைைால் பல 
மைங்கு கூடி விட்ைது. பவளி நாட்டு பணம் பகாடுத்து வாங்கப் பலர் பரடி. என்று 
சந்ைிக் கதை சண்முகம் பசான்னார்.  
ஒரு காலத்ைில் என் அன்புக்குப் பாத்ைிரமாக இருந்ை இலந்தை, பகாய்யா , 



பச்தசத்ைிண்ணி மாமரம் ஆகிய மூன்றும் ஒழுங்தக வைீியானதும் பலியாகி 
விட்ைன. ஒரு வடீ்டில் மட்டும் “Beware of Dogs” பலதக ஆங்கிலத்ைில் பைாங்கியது. 
அது ஒரு காலத்ைில் சதையன் இருந்ை வடீு. ஒரு பவதல சதையனுக்கும், 

ராணிக்கும் பிைந்ை வாரிசு இப்பபாது வடீ்தை பாதுகாத்து பகாண்டு இருக்கிைது.  
 

பசல்லனின் கள்ளுக் பகாட்டிதலக் காணவில்தல. அந்ை பலாட் ில் கள் 
கிளாசில் பகாடுக்கப்பைலாம். கள்ளுக் பகாட்டில் இருந்ை இைத்ைில ஒரு ஒரு 
ஐஸ் கிரீம் கதை இருந்ைது. என்ன இருந்ைாலும் ஒழுங்தகயின் புழுைி மண் 
வாசதனக்கு ஈைாகுமா என்ைது என் மனம்.  
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