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��ைளயா�, ��ைளயா�, ெப�ைம வா��த
��ைளயா�!
இ�ேபா நா� �த�� ��ைளயாைர� ப���
ெத����கலாமா? நாம எ�தற�ேபா �ட ��ைளயா�
���� ேபா��� தா� எ��ேவா�, இ�ைலயா?
��ைளயா� �� எ�ப�� ேபாட��� ெத���
இ�ைலயா? 2 மா��� ேபா��� �ேழ 2 ேகா�
ேபாட��. இ� “ஓ�” எ��� எ���� ���க��

ெசா��வா�க. நாம எ�த� கா�ய�ைத� ெச�ய
ஆர���சா�� �த�� ��ைளயாைர வண�����
தா� ஆர���க��. அ�ப��தா� ஆர���ேபா�.
��ைளயாைர� ����� ஆர����ற ேவைல��
தட�க� வராம� இ����� ஒ� ந���ைக. அதனா�
தா�. நாம ெச�யற கா�ய��� தட�க� ஏ�ப�வ�
ந�மேளாட �ர���ட�� �ைன�ேபா� இ�ைலயா?
அதனாேல தா� �த�� ��ைளயாைர �ைன���
�ரா��தைன ெச�ய ேவ���. அ� எ�ப�
ேவணா�� இ��கலா�.
“�நாயகேன ெவ��ைனைய ேவர��க வ�லா�
�நாயகேன ேவ�ைக த���பா� —
�நாயகேன������ ம����� நாத�மா�
த�ைம�னா� க��� ப��� க���!”
எ�� ஒ� த��� பாட� இ���ற�. இத� அ��த�
எ�ன�னா, ந�மேளாட �ைன எ�லா�ைத��,
அதாவ� நா� ெச�யற, ெச�ய� ேபாற பாவ�க�
எ�லா�ைத�� ேவேரா� அ��� ��வா� �நாயக�

எ�� �த� வ��� அ��த�. 2வ� வ��� �நாயக�
ந��ைடய ேவ�ைக த���பா� எ�றா�
ந��ைடய �யாயமான ேவ��ேகா�கைள
�ைறேவ�� ைவ�பா� எ�� ெபா�� ெகா�ள
ேவ���. அ��� எ�ன ெசா�றா�க�னா,
“�நாயகேன ������ ம����� நாத�மா�”
இ�த உலகேம அவ�ைடய ெதா����� அட��
இ���ற��� அ��த�. அதா� �நாயக� ெதா��
ெப�சா இ��� பா����களா? இ�த மா��யான
ெப�ய ெதா����� உலேக அட�� இ����. இ�த
�நாயக� தா� இ�த ம�ணா� ஆ�ய �����, �ட�
���� �ரகா���� ��ணான ஆகாய�����,
சகல����� நாயக�, அதாவ� தைலவ� ஆ�றா�.
அ��� எ�ன ெசா�றா�க? ஆைகயா� அ�த
�நாயகைன வண��� ����, உ�ேனாட எ�லா
ேவைல�� ந�லா நட���. அதா� “த�ைம�ேல
க���ப��� க���!”�� ெசா�றா�க.
“க���”��ற வா��ைதேயாட �� அ��த�
�நாயக�� ச��ைய நா� ந�லா� ெத��� ெகா��,

மன� க����� இ�த இட��ேல அ��த�
ப���க��.
அ��� இ�ெனா� �ைற�ேல �ேலாக� ெசா���
�ட �நாயகைர வ�படலா�.
“��லா� பரதர� ���� ச�வ�ண� ச����ஜ�
�ரச�ன வதன� �யாேய� ச�வ ��ன உப சா�தேய!”
மஹா������ �கரானவ��, ெவ�ைள உைட
அ��தவ��, ெரா�பேவ ம����யான �க�ைத�
ெகா�டவ�மான அ�த �நாயகைர� �����ேற�.
எ��ைடய கா�ய�க�� உ�ள ��ன�கைள
�வ��� ெச�� ேவைலகைள �����
ெகா��க���.” எ�� ேவ��� ெகா�� தா�
ெப�யவ�க எ�லா� அவ�க ஜப�, தப�, �ைஜ,
�ன�கார� எ�லா� ெச�வா�க இ�ைலயா? அதா�
ேம�ப� �ேலாக��� க���.
அ��� நா� �நாயக� எ�ப� வ�தா�� பா��கலா�.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia
/commons/3/35/Chola_Ganesha.jpg
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2 – ��ைளயா� ேதா�ற�
��ைளயா� எ�ப�� ேதா��னா��� இ�ேபா�
பா��ேபாமா? ெரா�ப நாைள�� ��ேன, அதாவ�
��க�, ��வ�க�� எ�லா�மா �ைறய
இ��த�ேபா மரகத ��வ�� ஒ� ��வ�
இ��தாரா�. அவ� தவ� ெச�வத��� ேபான
இட��� ��ைத�� ஒ� அ�ர� ெப�ம�
அவைர� க�யாண� ெச���க ஆைச� பட, ��வ�

ம����, ��வாதமா�� க�யாண� ெச��
ெகா��றா�. அவ�க��� ஒ� �ழ�ைத �ற��ற�,
எ�னதா� ��வேராட ���ரனா இ��தா��,
அவ�க அ�மாேவாட வள���னாேல அவ� ஒ�
அ�ரனா� தா� வள��� வ�தா�. அவ� ேப�
கஜ�கா�ர�. இ�த அ�ர� ேதவ�க����
பலவைக�� ெதா��ர� ெகா��� வ�தா�.
(ெபா�வாகேவ நம���ேளேய ஒ� மன� ந�ல�
�ைன���. ஒ� மன� ெபா�லாத �ஷய�ைத
ேயா����. இ�ேபா� ப�க��� ைபயேனா,
ெபா�ேணா த�� ெச�தா� உடேன நாம ��ச� ��ேட
ெசா�னா அ� ந�ல மன�. அ�ப� இ�லாம� நாமேள
அவைன அ��ேசா, க��ேசா த���ேசா�னா அ�
ெக�ட மன�, இ�ைலயா? ��ச�� ஒ��த�க
ெப�யவ�களா இ����ேபா�, எ�வா இ��தா��
அவ�க ��ேட� தா� ெசா�ல��, ெசா��ேவா�.
இ�த அ�ர�க அ�ப� இ�ைல, எ�வா இ��தா��
அவ�கேள ��� எ��பா�க. கட��கைள��
ேவ����ட மா�டா�க, அவ�க ���� ச�யானப�

வ�கா�ட மா�டா�. அ�ப� அைம�� ேபா��.
இ��ட ஏ� ஏ�ப�ட��� ேக�டா, எ�லா���ேம
வா�ேவா, தா�ேவா எ�லாேம ஏ�ப��. க�டேமா,
�கேமா எ� ேவணா�� �ைட���. எ�லா�ைத��
சமா��� வர��� நம�� எ�லா� மைற�கமா�
ெத����ற��காக நட���.)
அ�ப��தா� இ�த கஜ�கா�ர�� இ��தா�.
அவனாேல ேதவ�க��� ெரா�பேவ ெதா�ைல
ஏ�ப�ட�. அவ� ஈ�வரைன ேநா��� க�� தவ�
ெச�� பல�தமான வர�கைள வா�� வ�தா�.
அ�ேல ஒ��தா� த�ைன� ெகா�பவ�
ம�தனா�� இ��க� �டா�, ��கமா�� இ��க�
�டா�, ஒ�வ� உ�வா��ய ஆ�த��� ேதா�ற�
�டா�, ஒ�வ� உ�வா��ன ஆ�த��� எ�ைன�
ெகா�ல� �டா� எ�� ஏக�ப�ட வர�க�. சா�தா�
நம�� வர� ெகா��� ��டேத, இ�ேம� ந�ம பா�
ஜா�தா�� அவ� �ைன�சா�. சா� வர�
ெகா��தா�� அைத நாம ஒ��கா
வ����ேகாமா�� அவ� பா��க மா�டாரா எ�ன?

அைத அ�த அ�ர� மற�ேத ேபானா�. அவ�
பா���� இ�ட����� ேதவ�கைள அ���ற��,
ெகா�ற�மா இ��கா�. ேதவ�க� எ�லா� எ�ன
ெச�யற��� ெரா�பேவ ேயா��சா�க. ேதவ�க�
ந�லா வா��தா� தா� மைழ ெபா���, த���,
கா��, உண� உ�ப�� எ�லா� ஏ�ப��.
அவ�கேளாட ேவைல�� இைட�� வ�தா� யா�ேம
��ம�யா வாழ ��யா�. ஆைகயா� ேதவ�க�
எ�லா�� மஹா����ட��, �ர�மா�ட��
ேபா� �ைற��டா�க. �ர�மா��, �����
எ�லா� ேதவ�க� �ட�� ���ைகைல ேபா��
பரம�வைன� த�சன� ெச�தா�க�. பரம�வ�ட�
த�கேளாட ேகா��ைகைய� ெத���தா�க�. ேதவ�க�
ெச��� கா�ய�க� எ�த �தமான தட�க��
இ�லாம� நட�கற��காக ேவ�� ஒ� கட�ைள
எ�க��� உ�வா��� தர��� ேக�டா�க.
���ன�கைள� ேபா�க வ�ல ���ன ராஜ�
ேவ���� ேதவ�க� ���த ேகா��ைக�� �வ�
ெச� சா��தா�.

���ைகலாயமைல�� ஏ� ேகா� ம��ர�க�
அட��ய ஒ� ���ர ம�டப� இ��த�. அ��
பா�வ���, பரேம�வர�� ேபா� அ�ேக
எ��த��னா�க�. “பள பள” ெவ�� ெஜா����
ெகா������ இர�� ஒ�வ�வ�க� அ�த ஏ�
ேகா� ம��ர�க��� ந��� �ரகாச����
ெத��தன. அைவ இர��� “சம��� �ரணவ�”,
“�ய��� �ரணவ�” எ�ற ெபய�க�� உ�ள
இர�� �ரணவ�க�. அ�த இர��
�ரணவ�கைள�� பரம�வ��, பா�வ���
க�ைண�ட� ேநா�க, அைவ இர��� இைண��,
அ�த� �ரணவ�க�� இ��� �ரணவ ெசா�பமான
��ைளயா� யாைன �க��ட� ேதா��னா�.
��ைளயா�� உ�வ� ப��ய �ள�க� அ��தா�
ேபா� பா��ேபாமா?

https://commons.wikimedia.org
/wiki/File:Kusapet_vinayagar.jpg
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�ற கைதக�
�நாயக� ப�� இ��� �ல கைதக� இ����றன.
�த�� நா� பா��த� ஒ� �ராண��� உ�ள�
எ�றா� “பா�கவ �ராண���” ேவ� �தமா��
ெசா��றா�க�. ஒ�ெவா� �க���� ஒ�ெவா�
மா��யாக �நாயக� ப��� �ற� ப��ற�. பா�கவ
�ராண� எ��� �நாயக �ராண��� ப� �நாயகேர
�� �த� கட��. இ�த உலைக ம��ம�லா�

������கைள�� பைட�� அவ�க����
பைட�த�, கா�த�, அ��த� ேபா�ற ெதா��கைள�
ெச��மா� க�டைள இ�டவ�� �நாயகேர ஆவா�.
ஒ�ெவா� க�ப���� இ��லக� அ��� ம��ைற
���� ஆர����� �� அ�ட சராசர�க���
உ�ள எ�லா �வ�க�� �நாயக����ேளேய
ஒ���� எ�� பா�கவ �ராண� ெசா���ற�.
�ரளய����� �� �நாயக� வ�ர��ட �நாயகராக
அவத��� ������கைள�� பைட�தா�. ��
அவ�கைள� த� ெதா��கைள� ெச��மா� ��
மைற�தா�. இ�த பா�கவ �ராண���ப� ஒ� �ைற
எ�ன நட�த� எ�றா�:
�ர�மா ஒ� சமய� ெகா�டா� �டேவ, அ�����
ஓ� அர�க� ேதா��னா�. அவ� ெபய�
���ரானன� ஆ��. ஏென�� அவ� ���ர
வ�ண��� இ��தா�. அவ�ைடய ெச�க� �வ�த
�ற�தா� பய��ேபான �ர�மா அவ�
ேக�காமேலேய அவ���� �ல வர�கைள� த�தா�.
��மாேவ அர�க�. அவ��� வர� ேவேற

இலவசமா� வ�தா� ேக�க ேவ�மா? ��லைக��
ஆ��� பைட�தா�. யாவ�� ெச�வத�யாம�
�ைக�க, ������க�� கணப�ைய� ப��தன�.
�நாயக� உடேன ேதா��, “கவைல ேவ�டா�. நா�
உமா ேத�யா�� �� வ���� அவத��ேப�.” என�
�� மைற�தா�. அ� ேபாலேவ க���ற சமய�,
உமாேத�யா�� ��வ���� கா�� வ���
�ைழ�த ���ரான� �ழ�ைத�� தைலைய� ���
எ���� ெகா�� ேபா� ��டா�. �ழ�ைத �ற�த�
தைலேய இ�லாம�. அ�க�� அைனவ�� பதறேவ,
கல�கா��க� எ�� ெசா�ன �வெப�மா�
��ெபா� சமய� கஜ�கா�ர� ேக��� ெகா�டப�
அவ�ைடய தைலைய� த� �ழ�ைத�� தைல
இ���� இட��� ெபா���னா�. அ�� �த� அ�த�
ெத�வ� �ழ�ைத “கஜானன�” எ�ற ெபய� ெப�றா�.
உமா ேத�யா�ட� வள��� வ�த கஜானன� உ�ய
கால� வ�த�� ���ரனைன அ��க� �ற�ப�டா�.
���ரானைன� ��� எ���� த� ���ைகயா�
ஓ�� அ��� அவ� ர�த�ைத� த� உட��� ���

ெகா�டா�. ெச��றமான �நாயக� அ�� �த�
“���ர �நாயக�” எ�ற ெபய�� ெப�றா�.
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�நாயக� உ�வ ரஹ�ய�
ச�, �நாயக� �ற�தா��, அவ� எ�ப� இ��தா��
பா��ேபாமா? யாைன �க�, ஒ� ெகா��, இ�
ெச�க�, ��� க�க�, நா�� ேதா�க�, ஐ��
கர�க�, ஆ� எ����க� உ�ளவ�. �நாயக�
எ�ப� ஆ� எ��� இ�ைலயா? இவைர
வ�ப�ேவா� ஏ� �ற�க�� இ���� ��ப��,
எ��� �ைசக�� �கழ, ஒ�ப� ம�க�� ெப��

ச�”ப��”�க�ட� வா�வா�க�. இவ�ைடய
��ேம� ��� வைக�� ஆன�. இைட��� �ேழ
�த உட��, இைட�� ேம� க��� வைர ேதவ
உட��, தைல ��க� தைல, ஒ� ெகா�� ஆ�
த�ைம, ெகா���லாத ப�� ெப� த�ைம, யாைன�
தைல அஃ�ைண, ெத�வ ச�ர� உய��ைண. இ�த
மா��� ேதவரா�, �ல�கா�, ஆணா�, ெப�ணா�,
உய� �ைணயா�, அஃ�ைணயா� எ�லா�மா�
�ள��பவ� �நாயக�. “த��வ ம�” எ�ற ஆ�
எ���� வ�வேம �நாயக�.
�ரணவ வ��னரான �நாயக�� கா�, அக�ற
யாைன� தைல, வைள�த ���ைக ஆ�யைவ “ஓ�”
எ�ற �ரணவ ம��ர��� வ�வ�ைத� �����.
இவர� ��வ�க� ஞான ச����, ��யா ச����
ஆ��. இவ�ைடய ேபைழ வ���� உலெக�லா�
அட���. ஐ�� கர�க�� ஐ�� ெதா�லகைள�
ெச���. எ��தா� ���த கர� பைட�ைப��,
அ��ச� ெகா�ட ைக அ��தைல��, பாச�
ைவ������ ைக மைற�தைல��, அ�த கலச�

ஏ��ய ���ைக அ�ைள�� �����. ���
க�கேளா எ�றா� �ைறேய ��ய, ச��ர,
அ��யா��. இவ�� உ�வ அைம��� எ�லா
உ�வ�க�� இ��பதா�� ���ற� “பா�கவ
�ராண�” எ��� �நாயக �ராண�. இவ�ைடய நா�
�ர�மா, �க� �்��, க� �வ�, இட�பாக� ச��,
வல�பாக� ��ய� எ�� அைம����பதா��
���றா�க�. அ��� அவைர வ�ப�� �ைற ப���
பா��ேபாமா?
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வ�ப�� �ைற
�வ ெப�மா�ன�, உைம அ�ைம�� �நாயகைர
ஆ��வ��தன�. “யாராக இ��தா�� ஒ� ெசயைல�
�வ���� �த�� உ�ைன வண�� ���
ஆர���க ேவ���. அ�ேபா� தா� அ�த� கா�ய�
���� ஆ��. அ�வாற�� உ�ைன வண�காம�
ஆர����� ெசய� ���� ெபறா�.” எ��
அ��னா�க�. �� ெசய�க� ��பவ�க� யா��

�நாயகைர வண�� ��� ஆர���க மா�டா�க�.
அ�ப�ேய ஆர���தா�� ஏேத�� இைட�� வ��.
இ�த வர� கட�ள���� ெபா���� எ��
அ��யதா� �வெப�மா� ஒ��ைற ���ர
அ�ர�கைள ெவ�ல� �ற�ப�ட சமய� �நாயகைர
வ�படாம� �ள��� ெச�றதா� அவ� ேத�� அ��
���த� எ�� �ராண� ���ற�. இேத ேபா�
அக�ைதயா� �ர�மா �நாயகைர வ�படாம�
��்�� ெச�ய அவ� பைட�த ம�த�க�, ��க�க�,
பறைவக� எ�லா� ேப�, �சா�களா� மா���டன.
��ன� கணப�ைய ஆராதைன ெச�� வ�ப�ட��
ச�யான ேகாண��� ���� ஆர���த�.
இ�ேபா மா�பழ� கைதயாக� ெச�வ�யாக நா�
��வ� உ�ைம�� அ��த�தா� ஆன ேமாதக�
எ���, அைத உலைக� ���� ���ய� ேச����
ெகா�� வ�பவ���� த�வதா�� �வ� ெசா�ல,
�நாயக� தா�, த�ைதைய �ட� �ற�த உலக� இ�ைல
என� ெசா�� அவ�கைள� ப��� ��க, ேமாதக�
அவ���� �ைட�த�. அ��� இ��� ேமாதக�

�நாயக���� பைட�க� ப�� ெபா�� ஆன�
எ��ற� �ராண�. ஆனான� ப�ட �நாயகேர தா�,
த�ைதய��� ம�யாைத ெகா����ேபா� நா� எ�ப�
நட�க ேவ���? �ழ�ைதகேள! ெத���
ெகா���க�. �நாயக� எ�ற ெப��� அ��த�
எ�ன ெத��மா? “�” எ�றா� த��கர�ற எ��
ெபா�� ப��. நாயக� எ�றா� தைலவ�. த��கர�ற
தைலவரான இ�த �நாயக���� �� யா� ெத��மா?
��ய� தா� �நாயக�� ��. அ� ேபா�
இ�ெனா�வ���� ��ய� தா� ��. அவ� யா�
ெத��மா? ந� வா� ���ர�, வானர �ர�, அ�சைன
���ர� அ�ம�த���� ��ய� தா� ��.
இ�வ�� ��ய�ட� தா� ேவத சா��ர�கைள�
ப��றா�க�. அ��� எ�ப�? ந�ம வ����
உ�கா��� ேக�பைத� ேபா� எ�லா� இ�ைல.
��யேனா தா�க ��யாத �� உ�ளவ�. அவ�ட�
பாட� ேக�ப� எ�றா� ேலசா? ந�மா� ��ய� தா�
���மா? �நாயகைர��, அ�மைன�� ேபா� ச��
வா��தவ�களா� தா� ����. �ன� �ன� உலைக

வல� வ��றா� ��ய�. ஒ� ��்ஷ� �ட� ��மா
இ��ப��ைல. இ�ேல அவ� ெச��� வ�பா�
ேவ�. அ�ேபா எ�ன ெச�யலா�? ��ய� �ன��
�ம�நாராயணைன வ�ப�� ேநர� அவைன வல�
வ�� பாட� ேக�� சா��ர�கைள� ப��றவ�
�நாயக�. எ�வள� க�ட� இ�? இ�ப� எ�லா�
�ட�ப��� பாட� ப��றா� �நாயக�. அ�ம�
எ�ப�� பாட� ப��றா� ெத��மா? வா�ேவக���
�ழ�� ெகா������ ��ய�� ர�த��� ��னா�
ைக ��� ��� ரத� எ�த ேவக��� ேபா�றேதா
அேத ேவக��� ���றமா� நட�� பாட�
ேக�டானா� அ�ம�. இர�� ேப�� ஒேர ����
மாணா�க�க� எ�பதா� தா� நா� எ�த�
கா�ய�ைத�� ��ைளயா�� ெதாட�� அ�ம��
����ேறா�. இ�ைறய நா�� “��ைளயா� ���க�
�ர�கா� ���த�” எ�� ெசா��றா�க�. அ�
எ�வள� த�� ெத��மா?
நா� �ைஜேயா பஜைனேயா ெச��� ேபா�
எ�ேபா�� ��ைளயா� �ைஜ�� ஆர����,

அ�ம� �ைஜ�� ���க ேவ���. அ� தா�
�ைற. இைத� தா� யாேரா ��ைளயா� ���க�
�ர�கா� ���த� என� ெசா�� ைவ�க,
ச��ரதாயமான �ைஜ �ைறக�� அ��தேம மா�
��ட�. இ�ேபா நா� ெச��� ெத�வ வ�பா�
எ�லாேம ஆவ� மாத� ���ல� ச������ வ��
��ைளயா� ச������ ஆர�����. அ���
அ��ற� �ராமநவ���� �� வ�� அ�ம�
ெஜய���� ���� ந��ைடய �ைஜ
�ன�கார�க�. ஆனா� இ�ேறா மா�� ெச��
வ��ேறா�. அ�ம� ெஜய���� அ��ற� �ல
மாத�க��� ஒ��ேம இ��கா�. ���ப அ��த
வ�ஷ� ��ைளயா� ச������ ஆர���க
ேவ���. அ��� நா� ��ைளயாைர எ�வா�
வ�ப�வ� என பா��ேபா�.
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அ��வத�� எ�யவ�
�நாயகைர �க�� �லபமா� வ�படலா�.
அ��வத�� �க எ�யவ� அவ�. ம�ச� ��� ��
ேச��ேதா, க�ம�ணாேலா அ�ல� சாண
உ��ைடயாேலா �நாயகைர� �ர��ைட ெச��
வ� பட ����. ேக�ட உடேனேய வர� ெகா��பவ�
�நாயக�. ஆனா� நா� ேவ��வ� �ற��� ந�ைம
அ��க� ��யதா� இ��த� ேவ���. �நாயகைர

வ�ப�வதா� எ�லா �ைனக�� ேவேரா� அ��க�
ப���றன. கண�க� அைன����� அ�ப�யான
�நாயக� வ�பா� எ�ப�� ெச�ய ேவ���
ெத��மா?
ந� உட�� உ�ள�கா�� இ��� உ�ச�தைல வைர
எ�ண�ற நர��க� உ�ளன. அ�த நர�� ம�டல�
�����பா� இய��னா�தா� ந�மா� எ�த
ேவைலைய�� �ற�பாக� ெச�ய ����. அத��
வ� கா��வ� �நாயக வ�பா�. �ழ�ைதகேள!
�நாயக� ச����� ��னா� நா� இர��
ைககளா�� தைல�� இ� ெபா���க��� ����
ெகா�ேவாேம, அத� காரணம எ�ன ெத��மா?
ந��ைடய அ�த இ� ெந��� ெபா���க��� தா�
�����ைப� ���� நர�� ம�டல� ர�த ஓ�ட�
பா��� �����ைப� ெப��. அ��� இர��
ைககைள�� மா�� ைவ��� ெகா�� வல� ைகயா�
இட�பாக����, இட� ைகயா� வல�பாக����
���� ெகா�ள ேவ���. ��ன� வல� ைகயா�
இட� காைத��, இட� ைகயா� வல� காைத��

����� ெகா�� “ேதா�� கரண�” ேபாட ேவ���.
ேயாக �ைற�� ஒ�றான இத� ெபய�
ச����த��� உ�ள�. இத� அ��த� ைககளா�
காைத� ����� ெகா�வ� என� ெபா��. இ� தா�
ம�� ேதா��� கரண� எ�றா� ��ட�. இ�வா�
ேதா�� கரண� ேபா�� வ�ப�வதா� ந��ைடய
உட�� �லாதார� எ�� ெசா�ல�ப�� இ����
�� ப���� உ�ள ச�� ேமெல��� உட� எ���
பர� �� ���ைப� ெகா���ற�. மன� அைம�
அைட��, உட� �����பைட��. ப���� �ல
மாணவ�க� அ�கமா�� ப��காம� இ��தா�
அவ�க���� ேதா���கரண� ேபாட� ெசா���
த�டைனைய ஆ��ய� ெகா��பைத�
பா�������க�. அத� காரண� எ�னெவ��
இ�ேபா� ���றதா? அ�த மாணவ�க�� ம�த �ைல
மா� �����பைட�� பாட�கைள ஒ�ைம�ப�ட
மன�ட� கவ��பா� எ�பதா� தா�.
இ�ேபா �நாயக��கான �ரசாத வைககைள�

பா��ேபாமா? ெசா��வ� எ�னேமா
�நாயக����� தா�. ஆனா� அவ� ேபைர�
ெசா��� ெகா�� நா� தாேன சா��டேறா�?
அதனா� நம��� ���தமான உண� வைககேள
அவ���� பைட��ேறா�, ���ச����
ெசா���ேறா�. அ�த உண� வைகக� எ�னெவன
அ�ண��நாத� ����க�� ஒ� ப��யேல
ேபா����பதா�� ெசா��வா�க�. என��� ெத��த
வைர ெசா��ேற�. இ�� அவைர�கா� ம���
அட�கா�. ெபா�வா�� த��� அவைர எ�றா�
உ�ேள �ைத உ�ள எ�லா �தமான ��� வைக�
கா�க�� அட���. இ�த அவைர, க���,
ந�க�க�, ச��கைர, ப���, ெந�, எ�, ெபா�, அவ�,
�வைர, ேத�, அ�ப�, அ�ரச�, வைட, ப�சண�
எ�லாவ����� ேமலா� ேமாதக�. இ��
�லவ�ைற� ப���� �நாயக��� ஏ� அ�க���
�ேசஷ� எ��� ��னா� பா��ேபாமா?

https://upload.wikimedia.org/wikipedia

/commons/f/f6/Ganesha-aum.jpg
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�நாயக� வ�பா�
ஆ� ச�கர� ப��� ெத������� எ�லா����,
இ�ைலயா? அவ� எ�ன ெச�தா�னா�, சநாதன த�ம�
எ�� ெசா�ல�ப�ட, த�கால��� இ�� மத� என�
����ட�ப�� ந� ேபா�றவ�க��காக வ�பா��
�ைறைய 6 �தமா�� ���தா�. அைத “ஷ�மத
வ�பா�” என� ெசா��வ� உ��. அைவ எ�ன
எ�றா�:

��ைளயா� எ�� நா� அ��ட� ����� �நாயக�
வ�பா� = காணப��ய� எ�� கண�க��� எ�லா�
அ�ப�யான “கணப�” வ�பா� �த�ைமயான�.
ம�றைவ
�வைன வ�ப�பவ�க� = ைசவ�க�
ச��ைய வ�ப�பவ�க� = சா�த�க�
���ைவ வ�ப�பவ�க� = ைவணவ�க�
��கைன வ�ப�பவ�க� = ெகளமார�, �மார�
கட��� ெபய�� இ��� ெகளமார� வ�த�.
��யைன வ�ப�பவ�க� = ெசளர� எ��� ���தா�.
இைறவ� ஒ�வேன. அ�ைவத� என�ப��
ஆ�ச�கர�� ேகா�பா�� அ� தா�. எ�றா��
சாதாரண ம�க��காக ஏ�ப��த� ப�ட� இ�.
�நாயகைர ைவணவ�க� “��வ�ேசன�” எ�ற
ெபய�� வ�ப��றா�க�. அ�ைவ�க���� கட��
ேவ�பா� �ைடயா�. ஹ���, ஹர�� ஒ��தேர!

எ�றா�� �நாயக வ�பா� அைனவ�ட�� இட�
ெப�����ற�.
�நாயக� ச�ன�ைய ஒ� �ைற வல� வ�தா�
ேபா�மான�. �ள� �நாயக��� உக�த� அ�ல.
ஆட�பரேம இ�லாம� ம�ச� ெபா��ேலேயா
அ�ல�, ப��சா� உ��ைட�ேலேயா �நாயகைர
ஆவாஹன� ெச�� ைவ��, அ�க��� சா��
வ�ப�டா� ேபா��. உ�கா��த �ைல�� உ�ள
�நாயக� தா� �ைஜ�� ஏ�றவ�. த�கால�க��
���ெக� ஆ�� �நாயக� �த�, க��ைய
இய��� �நாயக� வைர �நாயக ச���� அ��
பா��க ���ற�. அைவ எ�லா� வ�பா����
உக�தைவ அ�ல. இவ� ந� உட�� உ�ள ஆன�த
மய ேகாச���� அ�ப��� ஆவா�. ��ைளயா���
அ�க��� சா��வ�� உ�ேநா�க��
எ�னெவ�றா�, அ�� நா� ந�டா� ஒ� இட���
இராம� �ைற�த� ஆ� இட�க�� ேவ����. ந�
உட�� �லாதார��� இ���� �நாயக�,
��ட�� ச��ைய அ�ேக இ��� எ����

ெகா�� வ�� ம�ற ஆ� ஆதார�க�� த���
தைழ�க� ெச�� கைட��� சக�ரார�ைத உணர
ைவ��றா�. அ� ப��� பா��தா� ந� தைல��
உ���� இ��� உ�ேள உ�ள உ�ெளா�யான�
��வ� வைர��, தைல�� �� ப�����
இைண��ற�. இ�த� க�ைண� தா� ஞான� க�
எ�� ெசா��வா�க�. இ�த ஞான� க� ����
உ�டாவ� �லாதார��� இ���� �நாயக��
அ�ளா�தா�.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia
/commons/7/72/Durga-puja-koln-2009-4.JPG
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��ைளயா� ��

https://upload.wikimedia.org/wikipedia
/ta/3/33/Pillayar_suli.JPG
எைத எ�த ஆர���சா�� ��ைளயா� ��
ேபா����� தா� எ�தேறா�. இ�ைலயா? அ���
இர�� காரண�க� உ��. உல�� �த� �த�
எ�த ஆர���தவேர ந�ம ��ைளயா� தா�. எ�ன

ஆ�ச�யமா இ��கா? ஆமா�, �யாச��
மகாபாரத�ைத அவ� ெசா�ல� ெசா�ல� த� த�த�ைத
உைட�� எ��தா�யா�� எ�� வ�தவ�
��ைளயா� தா�. அ��� எ�ப�? �யாச� ச���
���தாம� ெசா��� ெகா�ேட ேபாவா�. இவ�
எ���ேக�� ேக�காம� எ��� ெகா�ேட ேபாக
ேவ���. ஒ� க�ட��� �யாச���� பயேம
வ����சா�, எ�னடா இ�! இ�த� ��ைளயா�
எ�தற ேவக���� ந�மா� ெசா�ல ��யா�
ேபா���ேக��. உடேன எ�ன ெச�சாரா�
ெத��மா? நா� ெசா�ற �ேலாக�கேளாட
அ��த�ைத� ���� ெகா�� எ�த ேவ��� எ��
��ைளயா�ட� ெசா�� ��டா�. ேவத��
�த�வனான ��ைளயாைர� ேசாதைன ேபா�டா�
ச�யா வ�மா? அவ�� அ�ப�ேய ச��� அ��த�
���� ெகா�� எ�த ஆர���தாரா�. இ��காகேவ
ெரா�ப ேயா���, ேயா���� ��கலான
பத�கைள��, அ��த�கைள�� ெகா�ட
�ேலாக�கைள �யாச� ெசா�ல, �நாயக�

ெமளனமா� அத� ெபா�ைள உண��� எ�� வ�தா�.
ப��நா��� �யாச� மகாபாரத� எ��ய �ைக��,
��ைளயா� எ��யவா� அம��த ேகால���
இ��பைத�� த����� வ�ண� ஒ� ேகா��,
ப��நா��� இ��� �ன எ�ைல��� ேபா�� வ���
உ�ள “மானா” எ��� �ராம��� உ�ள�.
இ�ேபா�� அ�த� ேகா�ைல��, �யாச� இ��த
�ைகைய�� த���கலா�.
��ைளயா� ���� இ�ெனா� காரண�� உ��.
�� எ�பேத வைளச�, வ�ர� எ��தா� அ��த�.
�நாயக�� ����ைக வைள�� ����� ெகா��
இ���ற� அ�லவா? ��ைளயா� �� எ�ப��
ேபா��ேறா�? �த�� ஒ� வ�ட�, அ��� அைர
வ�ட�, �� ஒ� ேந�ேகா�. ெபா�வா�� ச�கர�க�
���வத�� ம���� ஒ� அ�� ேவ���. அ�த அ��
வைளயாம� ேநராக இ��தா� தா� ச�கர� ����.
நா� �பாவ��� ��� ச�கர� ��ற ஒ� ேநரான
க��ைய� தா� உபேயா���ேறா� இ�ைலயா? அ�
ேபா�தா�. இ�த உல��, �ரக�க� அைன���

வ�டமா��தா� ��� வ���றன, ��ய ச��ர�
உ�பட. ஆனா�� அைவ எ�லாவ����� ஒ�
ஆதாரமான ச�� இ���� இ�ைலயா? அ� ஒ�
ேந�ேகாடா�� தா� இ��க ����. இைத �ைன�
�ர�� நா� வ�ட�ைத அைர வ�டமா��ேபா��
���� �� ஒ� ேந�ேகா� ேபா��ேறா�. ��சார�
எ��க எ�ப� ���தாைர�� இ��� ச�கர�கைள
இைண��, அதாவ� வ�ட��� இ��� ேந��ேகாடாக
��சார�ைத எ���ேறாேமா அ� ேபா�தா� இ���.

“அ”, “உ”, “ம” ���� இைண�த� தா� “ஓ�”
எ��� �ரணவ�. அைத ஆ��ல��� எ���ேபா�
“AUM” எ�ேற எ�த ேவ���. இ�த அைர
வ�ட��� ஆர���� ேந�ேகாடாக ���ற

��ைளயா� ���� இ� தா� அ��த�. �வச����
ஐ��ய�ைத�� ����ற�. “அ” எ�ற ������
ஆர���� “உ” எ�ற எ��தா� கா�பா�ற� ப���
கைட��� “ம” எ��� எ��தா� ச�ஹார� ெச�ய�
ப��ேறா� அ�லவா? இ�த ���� ந��� உ�ள
கா��� எ��ைதேய ��ைளயா� ��யாக� ேபா��,
அைன����� ஆதார�� இவேர, ���� இவேர,
சர�� இவேர எ�� ெத����� ெகா��ேறா�.
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�நாயக �ராண��� இ��� �ல ���யமான
�க���கைள� ெசா�ல �ைன��ேற�.
ஒ� சமய� ெகள���ய ��வ� த� மைன�யான
ஆ��ைய�ட� தவ வா��ைக வா��� வ�த
கால���, அவ� அ�வள� ெச�வ� ெப�றவரா�
இ��க��ைல. ெகள���யேரா �நாயக� ேம�
அளவ�ற ப���ட� அவைர� ���� வ�தா�.
�ன�� �நாயக��� அ�க���லா�

அ��சைனக�� ெச�� வ�தா�.
ஆ��ைய��� கணவ� ம�ன�கைள��,
ச�கரவ���கைள�� நா� ெப�� ெபா�� ஈ��
வர��ைலேய என� தாப� இ��� வ�த�. எ�றா��
ெவ��கா��� ெகா�ளாம� த� கணவ��� உ�ற
ப��ைடகைள� ெச�� வ�தா�. எ�றா�� ெச�வ�
இ�லாத� ஒ� ெப�� �ைறயாகேவ இ��த�
அவ���. மைன��� �கவா�ட�ைத� கவ��த
ெகள���ய ��வ� காரண�ைத அ�����தா��,
மைன��� வாயா�� அைத� ேக�� அ��தா�.
மைன��� மாையைய அக�ற��, அவ���
அ��� ம�ைமைய��, இைறவ��
ேம�ைமைய�� உண��த ேவ��, ெகள���ய�
அவ�ட�, அ�� ஒ�ைற �நாயக���� சம�����
��� எ���� த�தா�. “இ�த அ�ைக�
ேதேவ��ர�ட� ெகா��� இத� எைட�� ஈடாக�
ெபா� ெப��� ெகா�வாயாக!” என ஆ���
வழ��னா�.

ஆ��ைய �ைக�தா�. “எ�ன? ஒ� ��ய
அ�க����� எைட�� ஒ� ���ம�� ெபா� �ட
வராேத?” என �ைன�தா�. அல��யமாக��,
�தானமாக�� ேதேவ��ரைன அைட�தா� கணவ��
உத��ட�. அவ�ட� நட�தைத� ெசா�� இ�த
அ��� எைட��� ெபா� ேவ��மா� என��
ேக�கேவ, ேதேவ��ர� �ைக�� அ��� எைட���
ெபா�னா? எ�னா� இயலாத ஒ�ேற என� த����
த� ெச�வ� �ராைவ�� தரா�� ஒ� ப�க��,
அ�ைக ம�ப�க�� ைவ�தா�.
அ�ேபா� அ��� எைட�� அ�த� ெச�வ�
வர��ைல. ேதேவ��ர� தாேன ஏ� உ�காரேவ
சமனா���, தரா�. இ�ேபா� �ைக�தா� ஆ��ைய.
இ�வ�� ெகள��ய ��வ�� ஆ�ரம����
வ�தன�. ெகள���ய ��வ�ட� நட�தைத�
ெசா�ன ஆ��ைய ெவ��� தைல ���தா�.
ேதேவ��ரைன� ேபாக� ெசா�ன ெகள���ய�,
ஆ��ைய�ட� இ�த அ��� ம��� உன���
ெத�ய��ைல எ�� அைத� ப��� ெசா�ல

ஆர���தா�.
ேதவேலாக��� ேதவக��க� நா��யமா�ய
ேவைள�� அ�ேக வ�த யமத�ம ராஜ� த�
மைன�ைய� பா��க எ��� த� த�ம ேலாக�����
ெச��� ேவைள�� அவ�� உட�� இ���
ெவ��ப�ட ெவ�ப� ஒ� அ�ரனாக மா�ய�.
அ��ைய�ட�� அ�கமான ெவ�ப��ட� இ��த
அ�த அ�ர� “அனலா�ர�” எனேவ அைழ�க�
ப�டா�. அ�� ேதவ��ேக அவைன ெந��க
��யாத அள���� த���� ெகா����தா�.
யமத�ம ராஜைன� த�ர ம�றவ� அனலா�ர��
ெகா�ைமயா� த��தன�. அ�ேபா� ஒ� அ�தண�
வ��� ேதா��ய �நாயக�, அவ�கைள� ேத��
அனலா�ரைன� ேத�� ேபானா�. த� �ய உ�ேவா�
��வ�ப� எ��த அவ�, த� ���ைகயா� அ�த
அனலா�ரைன அ�ப�ேய எ��� ����னா�.
ேபைழ வ������ ��� உலைக�� அட��ய
�நாயக�� வ������ அனலா�ர� ேபாக��

அைனவ�� ெவ�ப� தா�க ��யாம� த��தன�.
�ர�மா �நாயக�� ேம� ����தா� தா� இ�த
ெவ�ப� த��� என அைனவைர�� �நாயக��
ேம� ெவ�ப�ைத� �ைற�க� ெசா�லேவ,
அைனவ�� ஒ�ெவா� வ��� �நாயக��
ெவ�ப�ைத� த���தா�க�. ஒ�வ� பாலாக
அ�ேஷஹ� ெச�ய, இ�ெனா�வ�, ச�தன�, ப���,
ேத�, த�� என அ�ேஷஹ� ெச���றன�. அ�ேபா�
அ�ேக வ�த ��, ��வ�க� �ஷய� ெத���
ெகா�� 21 அ�க���களா� �நாயகைர
அ����கேவ �நாயக� ேம� ����த�.
இ�த ��ல�� ெவ�ப�� �ைற�த�. அ�� �த�
�நாயக வ�பா��� அ�� ���ய இட�ைத�
���த�. ேவ� ��கேளா, மல�கேளா, இைலகேளா
இ�லா��டா�� ஒ� ��ய அ�ேக �நாயகைர
மன� ம����க ைவ���.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia
/commons/c/c2/Thajavur_Ganesha.jpg
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�நாயக� ஒ� �ைற ைகைல�� ஆன�தமா��
��நடன� ெச�� ெகா����த ேவைள�� அ�ேக
வ�த ச��ர�, �நாயக�� ெப��த ெதா��ைய��,
���ைகைய��, அவ�ைற� ���� ெகா�� அவ�
ஆ�வைத�� பா��� ���� ெப�தா�� ���தா�.
அவ� த�ைன� பா��� எ�� நைகயா�யைத� க�ட
�நாயக� அவ�� கைலக� ேத��� ேபானைவ,
ேத��தைவயாகேவ இ���� என� �றேவ, மன�
வ���ய ச��ர� அத��� ப�காரமாக��,

த��ைடய தவ�ைற ��க�� ச���� �ன�த��
�ரத� இ��� �நாயக�� அ�ைள� ெப�றா�.
அ�ேபா� �நாயக� ச��ர�ட�, “இ�� �த� ���ல
ப�ச� ச����க�� உ�ைன� பா��பவ�க����
பாவ� ச�ப����, என��, அைத� ேபா���
ெகா�ள� ச���� �ரத� இ��� ���தா�
அவ�க��� ந�ைமேய �ைள��!” என��
ெசா�னா�. இ�த �ரதேம ச�கடஹர ச���� �ரத�
என அைழ�க� ப��ற�. ஒ�ெவா� ெபள�ண����
��ன�� வ�� ஒ�ெவா� ச������ ச�கடஹர
ச���� என��, ஆவ� ெபள�ண��� ��ன�
வ�� ச�கடஹர ச����, மகா ச���� என��
ெசா�ல� ப��ற�. வ�ட� �ரா�ேமா அ�ல� மகா
ச�கடஹர ச���� அ�����ேதா �ரத� இ��க
ஆர����, ��ல ப�ச� ச���� ஆன �நாயக ச����
அ�� �நாயக���� �ைஜக�, ெச�� வ�ப��
வ�ேவா���� சகல ந�ைமக�� ���� என��
��னா�. ச�கடஹர ச���� �ரத� அ����தவ�க�
த�க� �ரத� பலைன யா��காவ� தான�

ெகா��தா� �ட அவ���� ச�கட�க� �ல�
�நாயக�� அ�� �ைட��� எ�பத��� ���க�ட
கைத ஒ� உதாரண� ஆ��.
ஒ��ைற த�டகா வன��� வ��� வ�த ேவட�
ஒ�வ� “��ரத�” எ��� ெபய�ைடயவ�
ெகாைல, ெகா�ைளக��� அ�சாதவைன
ந�வ��ப��த எ��ய “��கல�” எ��� ��வ�
அவ���� ச�கட ச���� �ரத� ப����, �நாயக�
வ�பா�, �லம��ர� ேபா�றவ�ைற��
உபேத��தா�. அ�� �த� �லம��ர�ைத
இைட�டா� ஜ��� வ�த ��ரத�, நா� ஆக, ஆக,
உ�வேம மா� அவ�� ெந��� ெபா��� இ���
���ைக ேபால� ேதா�ற ஆர����, அவ��
�நாயகைர� ேபா�ற வ�வேம ெபற ஆர���தா�.
“��க��” என அைழ�க� ப�ட அவ���
�நாயக�� த�சன�� �ைட�கேவ அவைன�
பா��தாேல �ைட��� ���ய�ைத� ெபற
ேதவேலாக��� இ��� ேதேவ��ர� த�

�மான��� ஏ�, ��ல� வ��றா�. த�சன�
ெப��� ����� ேவைள�� ��வச�தா� அவ��
�மான� ம��� �ைத��� ேபா�ற�. அ�ேபா�
ச�கட ச���� �ரத� இ��தவ�க� த�க� �ரத
பலைன� ெகா��தா� �மான� �ள��� என� ெத�ய
வர, அ�வாேற �ரத பலைன� ெப��� ெகா��
�மான� �ல� அமர� உல� அைட�றா�
ேதேவ��ர�. இ��தமா� �நாயக��
���ைளயாட�க� அேநக�. அவ��� �லவ�ைற�
பா��ேபா� வ�� நா�க��.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia

/commons/6/64/Prambanan-ganesha.jpg
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�நாயகைர� பல�� வண��� ���� அவ�
அ�ைள� ெப������றன�. அ�� ���யமான
�ல� ப�� இ�ேக கா�ேபா�:
��த ��ய� எ��� ம�ன� ���ர பா��ய�
இ�லாம� த��தா�. பல�தமான யாக�க��,
�ைஜக�� ெச�தா�. ஆனா�� பல��ைல. ஒ�
நா� அவ� கன��, அவ� த�ைத ேதா��னா�.
அவ�ட� ஒ� �வ�� க�ைட� ெகா���, “மகேன

இ�� க�ட �ரத� இ��� �நாயகைர வ�ப�� வா!
அவ� அ�ளா� உன�� ஒ� மக� �ற�பா�!” எ��
ெசா�� மைற�தா�. ������ எ��த ம�ன�
ைக�� �ஜமாகேவ ஒ� �வ�� க�� இ��க�
ப��த�க�ட� அைத� கா�� �ள�க� ேக���றா�
ம�ன�.
ேவத ப��த�க� அ�த ஓைல� �வ�ைய�
ப������ �ய��ட� அரச�ட� ெசா�னா�க�,
“அரேச, இ� �நாயகைன ேவ��� ெச�ய ேவ��ய
�ரத�. இைத அ�காரக ச���� �ரத� எ�பா�க�.
இ�த �ரத�ைத� ப��� �ர�ம ேதவ� ெசா�ன
�ஷய�க� �வ��� உ�ளன. நா�க� இ� வைர
ேக��ராத �ரத� இ�. இைத ந�� ப��� அத�ப�
��க� �ரத� இ��க நா�க� உத��ேறா�.”
எ�றன�.
ெபள�ண� �ன����� ��ன� வ�� ச����ைய�
ெபா�வாக� ச�கடஹர ச���� என� ெசா��வ���.
அ�த� ச����யான� அ�காரக� எ���

ெச�வா��� உ�ய ெச�வா�� �ழைமக��
வ�ததா� அைத அ�காரக� ச���� எ�ப� உ��.
அ�மா�� அ�காரக� ச���� அ�� ம�ன�
�ரத�ைத� �வ��னா�. ��ன� இ�லாம� �ரத�
அ�ச���, �நாயக� உத��ட� �ரத�ைத
���தா�. அவ� மைன��� க���றா�.
ம�ன�� ம����, �ற�த �ழ�ைதைய� பா��த��
ஓ�� ேபான�. ைககேளா, கா�கேளா இ�லாம�
�ற�த� ஒ� ஆ� �ழ�ைத ம�ன���!
கல��ய ம�ன��, ரா��� �நாயக� அ��னா�
�ற�த ��ைள�� ஏ�ப������ இ�த� �ைறைய
�நாயக� தா� ���� ைவ�க ேவ��� என ��
மன�ட� �ரா����தன�. மக���� “கா��த ��ய�”
என� ெபய��� வள���, உ�ய வய� வ�த��,
கேணச �ல ம��ர�ைத� க��� ெகா��தா�க�. �ல
ம��ர�ைத ஜ���� ப��� ஆ��க� �டாம�
தவ� இ��தா� கணப�ைய ேநா��� கா��த��ய�.
�நாயக�� அவ� �� ேதா��னா�.

“கா��த��யா! �ைற�ட� �ற�த � இ�வா�
�ைறவாக எ�ைம� ���தா�! உன�� எ�
ஆ�கைள� த�வேதா� அ�லாம� ஆ�ர� ைக,
கா�க� ேதா�ற�� அ���ேற�!” என வர� த�தா�.
ஆ�ர� கர�க��, ���த பல��ட��, யாரா��
ெவ�ல ��யாத �ற��ட�� இ��ததா�
அ�ஜுன��� �கரானவ� என� ேபச� ப�� அவ�
ெபயேர “கா��த��யா�ஜுன�” என அைழ�க�
ப�ட�. தன��� கா�க��, ைகக�� அ��த
�நாயக���� கா��த ��யாஜுன�, �ரவாள வன�
எ��� வன��� பவள�தா� �ைல அைம��
ஆலய� க�� வ�பா� ெச�தா�.
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ஒ� �ைற ேதேவ��ர� ��ல��� வ�� ����
பா���� ெகா����த ேவைள��, இ�த
ம�த�க��ேக உ�ய ப���, தாக�� அவ����
ஏ�ப�� ��ட�. ெபா�வாக� ேதவ�க� அ�த�
உ�டவ�க� எ�பதா� ந�ைம� ேபா� ப�, தாக�
அவ�க���� �ைடயா� எ�� ெசா��வ���
அ�லவா? ��க� கைள��ட� உணைவ� ேத�
அைல�த அவ� க�க�� ப�ட� ஒ� அழ�ய
ஆ�ரம�. அ�ேக ெச�� பா��தா� அ� க�ல

��வ�� ஆ�ரம�. ெச�� ��வைர� ப��த
ேதேவ��ரைன� பா��த ��வ� த�
���ேதா�பைல� ைக�டாம� அவைன� க���,
பா�� ெகா��� உபச��தா�.
“���� �ற�ததா� தா��ட� சாவா
ம��ெத��� ேவ�ட�பா� ற��!”
எ�ப� வ��வ� வா�க�லவா? ��வ��
உபச���னா� மன� ம���த ேதேவ��ர� த��ட�
இ��த �ைல உய��த ஏேத�� ெபா�ைள� ெகா��க
எ��, �க�� ேயா���� ேக�டெத�லா�
ெகா��க� ��ய ��தாம� எ��� அ��வ
ம�ைய� க�ல ��வ���� ப�சாக அ��தா�.
ேக�டெத�லா� ெகா��க� ��ய ��தாம�
�ைட��� ெப��� க�வேமா, அைத �ணாகேவா
உபேயா��காம� ��வ�� தன�� ம��ேம அைத�
ெசா�த� ஆ��� ெகா�ளாம� ம�றவ��� உத��

வைக�ேலேய அைத� பய�ப��� வ�தா�. ஒ� நா�,
கா���� ஒ� அரச ப�வார� வ�த�, ேவ�ைட��.
அ�த� ப�வார��� அரச� கண� எ�பவ�. அவ�
ேவ�ைடயா� வ�� வ��� க�ல ��வ��
ஆ�ரம�ைத� க�டா�. ம�னனாக இ��தா��
தவ��வ�கைளேயா, ��கைளேயா க�டா�
வண��வ� மரப�லவா? அத�ப� ஆ�ரம�����
ெச�� ��வைர� ப��தா� கண� எ���
ம�ன�. ம�னைன வரேவ�ற ��வ�, அவ����
அவ� ப�வார�க����, ��தாம��� உத�யா�
அ��தமான ���� அ��தா�. �����ட ம�ன�
ம���� அைடவத��� ப�� ��வ�� ேம�
ெபாறாைம ெகா�டா�.
“எ�ன? நாடா�� ம�ன� நா�! கா��� தவ�
ெச��� ���ட� ேபா� இ�த �ைல ம��க
��யாத ெபா��ஷ� இ��பதா? எ�ைனேய ேசர
ேவ��ய� இ�த� ��தாம�!” என எ��னா�
ம�ன� கண�. �த�� ��வ�ட� ப�ேவா�
ேக�ேபா�, ெகா��� ��வா� என �ைன���

��தாம�ைய� ெகா���மா� ப�ேவா� ேக�டா�.
��வ� ெசா�னா�:”ம�னா, இ� என��� ப�சாக
வ�த�. ேதேவ��ரனா� ெகா��க� ப�ட�. �ற����
ப�சாக வ�த ஒ� ெபா�ைள � அைடய எ��வ�
தவ�. ேம�� ப��� ெபா�ைள� �ற����
ெகா��ப�� தவ�! எ�னா� ெகா��க ��யா�!”
எ�� ��டவ�டமா�� ெசா�னா� க�ல ��வ�.
உடேனேய ம�ன� ெப�தாக நைக�����
��வ�ட� இ��� பலவ�தமா�� ��தாம�ைய�
ப���� ெகா�� ேபானா�. ஆ�ரம� ஒ� இழ�த�.
��வ�� மனேமா �யர��� ஆ��த�. அ��த�
எ�ன? ேயாசைன�� ஆ��தா� ��வ�.
அ�ேபா� ஒ� அச�� எ���, “��வேர, கண�ட�
இ��� ��தாம�ைய� ���ப� ெப�� வ�லைம
பைட�தவ� கண�க��ெக�லா� அ�ப�யான
“கணப�” ஒ�வேர! அவைர� ���� ேவ��ேகா�
���தா� உம� �யர� ����.” எ�� ெசா�ன�,
அ�த� �ர�. உடேனேய க�ல ��வ� கணப�ைய�
ப�ேவ� ��களா� ����, கணப� ேஹாம�,

யாக�க� ேபா�றைவ ெச�� ���தா�. �க�� மன
ஒ�ைம�ட� கணப�ைய வண�� வ�ப�டா�. அவ�
�� ேதா��ய கணப�, தாேம ேந�� ெச�� கணைன
அ���� ��தாம�ைய� ���ப� ெப��
வ�வதா�� ெசா������ கணேனா� கணப�ேய
ேந�� ெச�� ேபா��டா�. கணைன அ����
��தாம�ைய� ���ப� ெப�ற கணப�, அைத�
க�ல ��வ�ட� ����� தர, ��வேரா அைத
�� மனேதா� கணப��ேக ப�ச��தா�. “�நாயகேர,
இ�த உய��த ம� இ��க ேவ��ய இட�
உ��டேம. �� அைத எ�ேபா�� த����
ெகா����க ேவ���ேற�.” எ�� ெசா�� அைத�
கணப��ேக அ��� ��டா�. ��வ� �ைல உய��த
ெபா�ைள� கணப���� ெகா��தா��, அைத�
கணப� எ��� அ�����க ேவ��� எ�பைத ஒ�
ப�வான ேவ��ேகாளாகேவ ைவ�தா� எ�ப�
இ�ேக கவன��� ெகா�ள ேவ��ய ஒ��.
�நாயக� அ�� �த� “��தாம� �நாயக�” என��
அைழ�க�பட ஆர���தா�.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia
/commons
/c/ce/Ganesha_statue_from_Andra_Pradesh.jpg

13

அ��யாய� 13

�நாயக� ப��ய ப�ேவ� �ராண� கைதகைள�
பா���� ெகா�����ேறா�. அவ��� �ர�மா
�நாயகைர� ���த வரலா� வ�மா�:
பைட��� கட�� ஆன �ர�மா த� பைட���க��
ெப��த� ெகா��, த�னாேலேய அைன���
நட���றன எ�� ஆணவ� ெகா�டா�. இ�த
ஆணவ�ேதா� அவ� பைட�த பைட���க�
��னமா�� ெகா�� வ�தன. ெதாட��� இ�மா���

��னமான பைட���க� ஏ�படேவ பய�� ேபானா�
�ர�மா. த�ேம� எ�ன தவ� என ேயா��த ேபா�,
அவ� மன�� ேதா��ய� �நாயக��� வ�பா�
ெச�வைத ����ய� தவ� என உண��தா�.
உடேனேய ம����� ேக��� ெகா��, �நாயகைர
�ைன��� �யான��� அம��� �� மனேதா�
அவைர� �யா��தா�. �ைழ உண��த �ர�மாைவ�
ேசா��க ���பாத �நாயக� அவ� �� ேதா��
தம� ச��க� ஆன இ�சா ச��, ஞான ச��
இர�ைட�� �ர�மா��� அ��� இவ���
உத�ேயா� பைட��� ெதா�ைல� ெச�� வ��ப�
ஆ� வழ��னா�. பைட��� ெதா�ைல ஆர���தா�
�ர�மா. �நாயக� ெகா��த இ� ச��கைள�� இ�
ெப�களா� மா�� வள��� வ�தா�.
கணப��� ச��க� கணப��டேம ேபா�� ேசர
ேவ��ய ேவைள வ�� ��ட� என உண��த
�ர�மா, நாரதைர அ���� ைகைல��
�வெப�மா�ட��, உைம அ�ைம�ட��
�வர�ைத� ெசா�� வ�மா� அ��� ைவ�தா�.

நாரத�� ைகைல ெச�� அ�ைம அ�ப�ட�
�ஷய�ைத� ெத���க, மன� ம���த அ�ைம,
அ�ப� இ�வ�� ���, ��� எ�ற ெபய�ட�
வள��� வ�த அ�த இ� ெப�கைள�� கணப���
மண� ���கலா� எ�� ெசா�லேவ, �ர�மா��
ச�ேதாஷ��ட� உட�ப�டா�. அ�வாேற ��மண
ஏ�பா�க� ெச�ய�ப��, ��ச��க�ப�ட �ப
����த ந�னா��, ���, ��� எ��� த� ச��
ேத�க� இ�வைர�� கணப� ��மண� ெச��
ெகா�டா�. ந� ெத�னா�ைட� ெபா��த வைர
கணப� �ர�ம�சா�. ஆனா� வடநா��� அவ�
��மண� ெச�� ெகா�ட ���ப�த�. அேதா�
ம����லாம� அவ��� ஒ� ெப��� உ��.
அ�த� கைத வ�� நா�க��.
இ� ேபாலேவ ����� �நாயகைர� ���ேத ம�,
ைகடப� எ��� இ� அர�க�கைள� ச�ஹார�
ெச�ததாக�� வரலா� உ��. பா�கட�� ப��
ெகா����த பர�தாம�� கா�க�� இ���
ேதா��ய இ� அர�க�க� ம�, ைகடப� எ���

இ�வ�. ேதா��ய கண��ேலேய அ�ர வ�ெவ���
��லைக�� அ����� வ�தன� இ�வ��.
நா��க�ட� ெச�� �ைற��ட ேதவ�கைள,
மகா��� ஒ�வேர இவ�கைள அ��க� த��
பைட�தவ�, ஆகேவ அவ�ட� ெச��
�ைற��ேவா� என �ர�மா அவ�கைள அைழ���
ெகா�� மகா����ட� வ�� �ைற��டா�.
நட�தைத அ��த அன�த சயன�, ேதவ�க����,
�ர�மா���� ஆ�த� ெசா�����, ம�,
ைகடப�க�ட� ேபா���� ெச�றா�. ஆ�ர�
கண�கான ஆ��க� ��த� ெச��� ம�,
ைகடப�கைள மகா ���வா� அ��க
��ய��ைல. ெவ��. ேதா�� இ�� ���த இ�த
��த��� ஏேதா �ைற என உண��த மகா��� த�
மாையயா� அ��ட�ைத ��� மைற�� ைகைல
ெச�� ஈச�ட� ேவ�ட, ஈச�� ேவழ �க�தாைன
மற�த� தா� தாமத����� காரண� எ�� ����
கா��னா�. ஈச� ெசா�ன� ேபா� �நாயகைர ���க
���� வ�தா� மகா���. �ல� ெபா�ைள மன��

ைவ�� �� மன�ட� ���க ம���த �நாயக�
அ�ர�கைள அ���� பரா�ரம�ைத ������
அ��� அ��னா�. ��ன� கள� இற��ய
எ�ெப�மா� நாராயண�, ம�, ைகடப�கைள
அ��தா� எ��ற� �நாயக �ராண�.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia
/commons
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�நாயக�� ���ைளயாட�க�� அேநக� உ��.
அவ��� �ல ������� ெசா�ல� ��யதா�
இ����றன. ராவேண�வர� ஒ� �ைற ைகைல��
வ��, �வ வ�பா� ����� ����� ெச���
ேவைள��, �வ��க��� ேஜா� வ�வ� ஒ�ைற�
தன�� இல�ைக�� ைவ��� ���க ேவ��
இைறவைன ேவ��� ெப��� ெச���றா�.
ராவண�ட� அைத� ெகா���� ���� வ��ப�
ெசா�ன ஈச� அவ�ட�, “இ�த ��க�ைத வ���

எ��� ைவ���டாேத! அ��ற� அ� உ��ைடய�
அ�ல!” எ�� எ�ச��� அ����றா�. ராவண��
அ�வாேற வ��� எ��� ��க�ைத ைவ�காம�
ேவக ேவகமா� இல�ைக ேநா��� ெச�ல
ஆர�����றா�.
ஆனா� ேதவா� ேதவ�க��� அ�த ��க�
பாரத��ேலேய �ர��ைட ெச�ய� படேவ���
எ�ற எ�ண� இ��த�. ஆனா� ராவணேனா �ற�த
�வ ப�த�. அவ�ட� இ��� அைத� ���ப� ெபற
��யா�. எ�ன ெச�யலா�? ேயா��த அமர�
�ல�தவ� �நாயகைன� ப�ய, �நாயகேனா,
அவ�ட� இ��� அறவ��� ம��ேம ��க�ைத�
ேக�கலாேம அ��, ப��க ��யா� என�
ெசா���றா�. ��ன� ஒ� �� ��ைள உ�வ���
ராவண�� வ��� ேபா� ��� ெகா�� அ���,
இ��மா� அைல��றா�. மாைல ஆ���, மாைல�
கட�க� �ைறேவ�ற ேவ��ய ேநர�� வ��
��ட�. ேமைல�கட�� ��ய� அ�த��க
ஆர���தா�. ராவண� மாைல�கடைன எ��த�

���ப� என� ����தா�. ��க�ைதேயா �ேழ
ைவ�க ��யா�. ��ன� எ�ன ெச�வ�?
ேயாசைன�ட� பா��தவ� க�க���� �� ��ைள
ஒ�வ� கட�கைர�� �ைளயா�� ெகா����ப�
க��� ப�ட�. உடேனேய அ�த� ��ைளைய�
�����, “��ளா�! ச�� ேநர� இ�த ��க�ைத�
ைக�� ைவ��� ெகா���. �ேழ ைவ�� �டாேத.
நா� எ� மாைல ேநர� �ைஜகைள��,
வ�பா�கைள�� �ைறேவ�� ��� வ���ேற�.
அ�வைர உ� ைக�ேலேய இ�த ��க�
இ��க���,” எ�� ெசா���றா�.
��ைளயா� வ�த ��ைளயாேரா, “என��� ைக
வ��சா� நா� எ�ன ெச�ய���?” எ�� ேக�கேவ,
அத���ளா� நா� வ�� ��ேவ�, எ�� ெசா��ய
ராவண�, மாைல� கட�கைள �ைறேவ�ற� கட��
இற�� ச��யாவ�தன� ேபா�ற ஜப�கைள
ஆர�����றா�. ஜப�க�� ராவண� ஆ���
ேபா�� வைர கைர�� ��ற �நாயகேனா, ராவண�
இ� பா��� வர ��யா� எ�ப� ��சய� ஆன��,

அ�த ��க�ைத� �ேழ ைவ�� ���, “என��� ைக
வ���ற�, நா� ேபாேற�’ எ�� ��� ெகா��
ஓ�ட� ���க ஆர���தா�. ேகாப� ெகா�ட
ராவண�, பா��ேலேய ஓ� வ��, அ�த� ைபயைன�
������ ெகா�ேட வ�� ��க�ைத எ��க� �ேழ
���தா� ஆஹா, ��க� அ�ப�ேய �ர��ைட
ஆ���டேத? இ� எ�ன ஆ�ச�ய�? �ைக�தா�
ராவண�. ����, ���� பா��தா�, �நாயக� த�
�ய உ��� கா�� ெகா��தா�, “ராவேண�வரா, இ�த
��க� இ�ேக ேமைல� கட��, “���ேகாக�ண�”
எ�ற ெபய�� இ�ேகேய �ைல�� ��க���.
உன��� இ�ேக ���ய��வ� உ��. � �வ
�ைஜைய� ெதாட��� ெச�� வா. இ� இ�வா�
இ��க ேவ��� எ�ப� �யம�. ஆகேவ
கல�காேத!” என� ெசா�ல மன� ஒ�வா� ஆ�த�
அைட�த ராவண�, ��க�ைத அ�ேகேய �ர��ைட
ெச����� இல�ைக ேநா��� ேபானா�.
இ�த� ேகா�� க�நாடக�, ேகாவா எ�ைல��
ேமைல�கட��(அர��கட�) கடைல�

பா��தவ�ணமா� உ�ள�. ேகா����� ���
ேகாக�ண� எ�ேற ெபய� இ�ன�� வழ���ற�. –

https://upload.wikimedia.org/wikipedia
/commons/1/1d/InsideWallPic_%2810%29.jpg
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�ழ �ைதகளான உ�க��ெக�லா� ஔைவ�
பா��ைய� ெத�யாம� இ��கா� இ�ைலயா? அ�த
ஒளைவ� பா�� �� வய�ேலேய அவ� தா�,
தக�பனா� ைக�ட� ப�� ேவ� ஒ�வ� த�
������ ெகா�� வ�� வள��� வ�த ெப�
ஆவா�. அவ� �� வய�� இ��ேத �நாயகைர
வ�ப�� அவ� ேம� ��க ப�� ��� வ�பா�க�
நட�� வ�தா�. ��மண��� அவ��� ஆைசேய
இ�ைல. எ�றா�� ெப�ேறா� வள��பாக இ��தா��

த�க� மக��� �ைறயாக� ��மண� ெச��
பா��கேவ ஆைச� ப�டன�. ஆகேவ ஒ� ைபயைன�
பா��� ��சய�� ெச�தனா�. ஆனா� ஒளைவ�ேகா
��மண��� நா�டேம இ�ைல. எ�ன ெச�வ�? த�
ஊ�� இ��த �ள�த�கைர� ��ைளயா�ட�
ேவ��� ெகா�டா� ஒளைவ� பா��. ஆனா�
அ�ேபா� அவ� பா�� அ�ல. இள�ெப� தா�.
அ�த இள�ெப� இ�வா� ேவ��� ���த��
அவ��� உ�ைம�ேலேய ��மண��� நா�ட�
இ�ைல எ�பைத� ���� ெகா�ட ��ைளயா�,
அவைள அ�த� �� வய�ேலேய �ழ� ஆ��னா�.
இ��த� �� வய�ேலேய �ழ� ஆன அ�த�
ெப�தா� ஒளைவ� பா�� எ�� ந� அைனவரா��
அைழ�க� ப���றா�.
இ�த ஒளைவ� பா�� �நாயக� ேம� பல பாட�க�
இய�� இ��தா��, இவ�� �நாயக� அகவ�
எ��� பாட� ெதா��� ���த �ர��� அைட�த
ஒ��. இ�த� பாடைல அவ� எ�ேபா� இய��னா�
ெத��மா? ஒ� �ைற ��தர���� நாயனா� ைகைல

ெச�ல இைறவைன ேவ�ட, இைறவ�� அவ���
யானனைய வாகனமா� அ��� அ��, �ைர��
ைகைல வ�மா� ப����றா�. அவ� இ�ய ந�ப�
ஆன ேசரமா� ெப�மா� நாயனா� எ��� அரச��
இைத அ��� த� ��ைர ேம� ஏ�� ைகைல�
பயண�ைத� ��தர���� நாய�மா�ட�
ெதாட����றா�. ெச��� வ��� ���ேகாவ��
எ��� ஊ�� உ�ள ��ைளயா� ேகா���
ஒளைவ� பா�� �நாயக���� �ைஜக� ெச��
ெகா����தா�. அவைர� கட�� ெச�ற ��தர����
நாயனா��, ேசரமா� ெப�மா� நாயனா��,
ஒளைவ�ட� தா�க� ���ைகைல ெச�வதா��
ெத���க ஒளைவ� பா����, ச� எ��
ெசா������ த� வ�பா�ைட� ெதாட��தா�.
வ�பா� நட���ேபா� ஒளைவ� பா��, “�த� களப�
ெச�தாமைர� ��பாத� �ல�� பல இைச பாட” எ��
ஆர����� �நாயக� அகவைல� பா��
�����றா�. இ�த� பாட� ெதா��பான� ேயாக
சா��ர�கைள� ெசா��� த�வ�. இ�� ேயாக���

ஆர�பமான �லாதார��� �� இ���� கணப�ைய�
���ப�� ஆர����� கைட��� சக�ரார� எ���
ேயாக���ைய அைட�� �த� �����
பா���ளா�.
“ச�த����ேள சதா�வ� கா��
��த����ேள �வ��க�கா��
அ���க�வா� அ�பா��க�பாலா�
க� ��� ��ற க����ேள கா��”
எ�� பா� அ�த� சதா�வ�� உ�ெளா�ைய�
கா��� த�த� ப��� பா� இ����றா�. இதனா�
மன� ம���த �நாயக� ஒளைவ�பா��ைய� த�
���ைகயா� ஒேர ��காக� ���� ைகைல��
உ�கா��� ைவ����டா�. ஒளைவ� பா���� ��க
ம����. அ�ேபா� தா� ெம�வாக அ�ேக வ�தன�
ேசரமா� ெப�மா� நாயனா��, ��தர����
நாயனா��. இ�வ�ேம ஒளைவைய� பா����
�ைக�தன�. எ�ன இ�? நா� பா����ேபா� �ழ�
�ள�ப� �ட இ�ைலேய? இ�ேபா இ�ேக எ�ப�

எ�� ேக�க ஒளைவ ப�� ெசா���றா�:
“ம�ர ெமா� ந� உைமயா� �த�வ� மல��பத�ைத
��ர �ைனய வ�லா��க�ேதா ��� ேபா� �ழ��
அ�ர நட��� யானன�� ேத�� அத��� வ��
��ைர�� காத� �ழ��� காத� �ல ம�னேர!”
எ�� தா� ம�ரமான ெமா��ைடய உைமய�ைம��
�த�வ� ஆன �நாயகைன� ���� வ�ததா� அவ�
அ�ளாேல, யாைன���, ��ைர��� ��னாேலேய
ைகைல வ�தைடய ���த� எ�� ெசா���றா�.
�நாயக வ�பா����� ைகேம� பல� �ைட��ற�
அ�லவா?
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ஒ� �ைற �வ கண�க�� ஒ�வ� மகா�����
ச�ைக எ���� ெகா�� ஓ� ��டா�. ெச�வத�யா�
�ைக�த ���, �வ�ட� ெச�� �ைற�ட�
ெச�றா�. அ�ேபா� த� ச��� ஒ� அவ����
ேக�ட�. ச�ெகா� ேக�ட �ைச ேநா��� ெச�றா�
அவ�. �வ கண�க�� ஒ�வ� அ�த� ச�ைக ஊ��
ெகா�� இ��பைத� கவ��தா�. உடேன �வ�ட�
ெச�� �ைற�ட, அவ�� �நாயகைர� ����
ேவ�ட� ெசா�ல, ����� அ�வாேற

�நாயகைர� �����றா�. �நாயக� அ�த� ச�ைக
�வகண��ட� இ��� வா��� தா� ஊ� ���,
����ட� ெகா����றா�. இ�த� ச�� ஊ��
ேகால��� ஆன �நாயக� �� உ�வ� �த�பர�
ேகா��� இ����ற�. இ�த �நாயக��� ேவ���
ெகா�டா�, �� �ழ�ைதக��� வ��,
“பாலா��ட�” எ��� ேநா� ��� எ���
ந���ைக �ல���ற�. இ�த �நாயக� �� உ�வ�
�த�பர� ேகா��� �ராகார��� அ��தஜாம ��தர�
ச����� அ�ேக காண�ப���ற�.
கா��� கட�� ஆ��ேற ���?? அவ����
�டவா இ�ப� �நாயகைர� ���க ேவ�� இ��த�
எ�� ேதா���ற� அ�லவா? ������
ம��ம�ல. �நாயக�� த�ைத ஆன சா�சா� அ�த�
பரேம�வரேன �நாயகைர� ���காம� ெச�றதா�
க�ட� ப�டா�. ஏ�ெகனேவ பா�����ேபா�
எ�றா��, ���ப� பா��ேபாமா?? அ�ண��நாத�
த� ����க�� �த�� பா�ய �நாயக� வா����
���க�ட வ�க�� அ��த� ெத��மா

உ�க��ெக�லா�???
“���ர� எ� ெச�த அ��வ� உைற ரத� அ�ச�
ெபா� ெச�த அ� �ரா” எ�� ெசா���றா�
அ�ண��யா�. ���ர�ைத�� எ���, ���ர
ச�ஹார� ெச�ய �வ� ேத�� ஏ���டாரா�.
அ��� எ�ப�???? ேதவ�க� அைனவ��
ஆ�த�களாக��, வாகன�களாக�� மா� ��க, ேம�
மைலைய ��லாக வைள��, வா�� எ�ற பா�ைப
நாணாக அ�த ���� க��, அ�த
�ம�நாராயணைனேய அ�பாக மா��� ெகா��,
��ய, ச��ர� ேத�ேல �ற�ப�டாரா� ஈ�வர�.
ஆனா� �ள��ய ேத� ��� ��டதா�. ஏ�? அ��
���� ��ட�. அதனா� ேத� �����ட�.
அ�ேபா� தா� ���ததா� பரேம�வர���.
�நாயகைன வ�படாம� தா� �ள��ய��,
ேதவ�க� அைனவ�ேம �நாயக வ�பா�
ெச�யாத�� ���ததா�. உடேனேய �நாயகைர
வ�பட, ேத� அ�� ���� ெபா��த� ப�� �வனா�
ேத�ேல�� த��ைடய அ�டஹாச� எ���

���பா� ���ர ச�ஹார� ெச�தாரா�. இ�த� ேத�
���த இட� ெச�க�ப���� அ�ேக உ�ள
அ���பா�க� எ��� �� ஊ� ஆ�� எ���
ெசா���றன�.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia
/commons
/9/9a/’Seated_Ganesha’,_1200-1300,_India,_Karnat
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இ� த�ர, பா�கடைல� கைட��ேபா��,
ேதவ�கேளா, அ�ர�கேளா �நாயக வ�பா�
இ�லாமேலேய கைடய ஆர���தன�. வா�� பா��
தா� க��, ேம� மைல, ம��. ேம� மைல��
வா��ைய� க�� இ� ப�க�� இ����றன�.
பா�கட�� இ��� அ��த� வரேவ��யத���
ப�லாக வா�� க��� �ஷ� தா� வ���ற�. அ�த�
�� தா�காம� ேதவா�ர�க� அல���றன�.
ெவ�ைமயாக அ�� வைர இ��த மகா���ேவா,

இ�த �ஷ� கா��� ப�ட�� �லமா���டா�.
��ெரன ஒ� ெப�� ச�த�!! வா��யா�
��ய��ைல, க�� தளர, ேம� மைல ச�ய�
ெதாட��ய�. கல��ன� அைனவ��. அ�ேபா�
ேதா��யதா� �நாயகைர வ�படாம� ெதாட��
��ேடா� என� ேதேவ��ர���. உடேன �நாயகைர
வ�பட எ��னா�. ஆனா� �� உ�வ�
�ைட�க��ைலேய?? கட� �ைரையேய
�நாயகரா�� �ர��ைட ப��னா�. அ�த� கட�
�ைர�ேல ��ேன�வரைன ஆவாஹன� ெச��
�ைஜ, வ�பா�க� ெச�ய வா���� ���� தயா�
ஆனா�. ெபா��ய ஆலகால�ைத�� ���,
பரம�வ���� ெகா��க� ெசா�ல, அ�த �ஷ�ைத
ஆலகால ��தர� ஏ�� வ�� �வ�ட� ெகா��க �வ�
அைத ஒேர வாயாக ���க, �ஷ� உ�ேள ேபானா�
அ�ட சராசர�க���� ஆப�� ேந��� என
உண��த அ�ைமேயா, �வ� க��ைத� த�
���கர�களா� ���க, �வ� “���லக�ட�” ஆ�
ஆ�க� ��ய, பா�கட� கைடய�ப��, அ��த�

�ைட�த�. கட� �ைரயா� ஆன �நாயக� ��
உ�வ� ��பேகாண� �வா� மைல�� அ�ேக
��வல��� எ��� ஊ�� �ர��ைட ெச�ய�
ப�ட�. இ��� ��வல����� �நாயகைர� கட�
�ைர உ��� காணலா�.
�நாயக�� ���ைளயாட�க� அேநக�,. இ���
ெதாட��.
மாகத ���� மக� கஜா�ர� எ�பவ�. அவ� ��
���ரனாக இ��தா��, அவ� ேதாழ�க�
அைனவ�ேம அர�க�களாக இ��தைமயா�
அவ���� அர�க �ணேம ேமேலா�� இ��த�.
அைனவைர�� ������ வ�தா�. ���யமா�
அவைன� பா��பவ�க� அைனவ�ேம தைல��
���� ெகா�� ேதா�� கரண� ேபா��� ெகா��
வண�க ேவ��� என ஆைணேய �ற������தா�.
இ�த கஜா�ர� ஒ� �ைற ���� பற��
ெகா����த ேபா�, த� வ�ைமைய�
கா��வத�காக அ�ட� �வ� ஒ�ைற இ���� த�ள,

ஆகாய க�ைக ெபா��� ெகா�� ெவ�ள�
ெப��ெக��த�. அ�தைன ெவ�ள�� அைன��
உலக�கைள�� ��க அ��க, உலேக ஜல�
�ரளய��� �த�த�. அ�ட சராசர�� ெவ�ள���
��க அைனவ�� க� கல��னா�க�. எ�ன ெச�வ�
என� �ைக�தன�. �ேலாக��� ஒேர ஒ� இட�
ம��ேம ��காம� இ��கேவ, அைனவ��
அ�சய��ட� அ�ேக வ�� ஒ��கலா� என
�ைன�� வ�� பா��தன�.
அ�ேக �நாயக� �����தா�. உடேனேய ேதவ�க�
அைனவ��, �நாயகைர� ���� வண�க,
�நாயக�� த� ���ைகயா� அைன��� �ரளய
�ைர�� உ��ச, ெவ�ள� வ��த�. ேதவ�க�
கஜா�ரைன� ப��� ெசா�ல �நாயக� அவ�ட�
ேபா��� ெவ��, அவைன� த� வாகனமாக மா���
ெகா�டா�. இ�த �நாயக� “கல�காம� கா�த
�நாயக�” எ�ற ெபய�ட� த�ைச மாவ�ட�
ஆல����� இட� ெப�� அ�� பா���
வ���றா�. இ��� �நாயகரா� கா�� ந�

ெப��ெக��� ஓ�ய வரலா�ைற அ���� காணலா�.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia
/commons/6/65/Ganesh_Festival.jpg
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�ர�மா�� மானச����யான ���மாயா
எ�பவ�, த��ைடய ெப� எ��� அ��த, உ�னத
ச��யா�, �����, ���� வா�பவ�க����
ஏதாவ� ெதா�� ெச�ய ஆைச� ப�டா�. �ர�மா
அவ��� அவ� அக��ய�� மைன�யாக� ேபா�
அ�வா� ேசைவ ெச��� ேநர� வ�� என�
ெசா�னா�. அேத சமய�, அக��ய��, கேவர
ம�ன�� (�ல� கேவர �� எ��� ெசா�வா�க�)
���� வா�� ம�க���� ெதா�� ெச�ய ஆைச�

ப�டதா� ேலாபா���ைர��, ��� வ�வ��, ம�த
வ��� ேச��ேத தர� ப�ட�. ஒேர சமய���
ேமா�ச�ைத ேவ��� தவ� இய�ற, �ர�மா��
அவ�க�ட� �ைறேய, கேவர ம�ன��,
அக��ய�� இ�வா�ைவ� �ரணமாக அ�ப���
வ�த�ேம ேமா�ச� ���� என� ெசா��
����றா�. அத�ப� கேவர ம�ன��� ஒ� மக�
�ற���றா�. அழெக�றா� அழ�! அ�ெவ�றா�
அ��! �க��ேலா ப��ரண ஒ� �ரகா����ற�.
இ�ப�� ப�ட ெப�ைண யா���� க�யாண�
ெச�� ெகா��ப�? கேவர ம�ன� ேயாசைன���,
கவைல��� ஆழ� �வ�க, ம�ன��� அச��யாக�
ப�� �ைட���ற�, அக��ய���� ெப�ைண�
ெகா����ப�யாக. எ�ன, அ�த� ��ள ���கா,
இ�தைன அழகான இள�ெப�?
அக��ய����, ேலாபா���ைர��� ��மண�
நட�த�. ேலாபா���ைர�ட� வ� நட�தா�
அக��ய�. மைலக���, கா�க��� நட�கேவ��
வ�த�. ஆகேவ ேலாபா���ைரயா� ��யா� என�

க��ய அக��ய� அவ�� �� வ�ைவ� த�
கம�டல����� அைட�� எ���� ெகா���றா�.
உட� வ��� ேலாபா���ைர �� ெதாட���றா�.
ஒ� இட��� அக��ய� தவ� ெச�ய��, மாைல�
கட�கைள ���க�� இட� ேத��ெத��� அமர,
அ�ேபா� அ�ேக அ�ஜுன� ���த தாக�ேதா�
வ���றா�. “��, ��, என� ேக���றா�.
அக��யேரா, த� கம�டல�ைத� தர, அைத
ஆவ�ட� எ��த அ�ஜுன� அ� கா�யாக இ��ப�
க�� �ைக���றா� அக��ய� ����வ�
����றா�. ���� நட���றா� அக��ய�. ����
ஒ� மைல�பா�கான இட� வ���ற�. இ�த இட�
ந�வ�வான ேலாபா���ைர��� த�க இட� என
�ைன���றன� அைனவ��. ஆனா� அக��யேரா
அ�ப� �ைன�தாரா என� ��ய��ைல.
த� கம�டல�ைத ஓரமா� ைவ������ த� �யான
ேவைலக�� �����றா� அக��ய�. அ�ேபா� ஒ�
�� அ�தண இைளஞ� அக��ய�� கம�டல�ைத
எ����றா�. அத�� தா� அைட�� ைவ������

ேலாபா���ைர�� ��வ���� ஏேத�� ��ப�
ேந��ேமா என அ��ய அக��ய� அ�த� ைபயைன�
த��க வ���றா�. கம�டல�ைத� ���� ெகா��
அ�த� ��வ� ஓட, அக��ய� �ர�த, கைட���
அ�த� ��வ� கம�டல�ைத� �ேழ ேபா�����
ஓ���றா�. �� ெப��ெக��� ஓ���ற�. அ�ேக
����ைக நாத� அபய கர��ட� கா��
அ����றா�

https://upload.wikimedia.org/wikipedia
/commons/e/e3/InsideWallPic_%284%29.jpg
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பல�� ��லப�ச ச�������, ச�கட ச���� �ரத�
இ���� ���ணப�ச ச������� உ�ள
���ய��வ� ப��� ேக������றா�க�.
ெபா�வா� ���ல ப�ச��� ச��ர� வளர
ஆர���பா�. அமாவாைச க��த நா�கா� நா�
வ�� அ�த ச������ ச��ரைன� பா��தா�,
ச��ர� வள�வ� ேபா� ��ப�� வள��
எ�பதாேலேய அ�� ச��ரைன� பா��பைத�
த�����ப� ெசா�ல� ப���ற�. அேத ெபள�ண�

க��த நா�கா� நா� �ரத� இ��பவ�க� அ�ைறய
ச��ரைன� பா�����ேட அ�� �ரத� ����
ெச�ய ேவ��� எ�ப�� எ�த� படாத ��.
ஏென�� ச��ர� ேதய ஆர���பா�. ��ப�� அ�
ேபா� ேத��� ேபா�� எ�ற ந���ைக��, �ரத�
இ��க ேவ��ய ���� அ�ப� இ��பேத காரண�.
ச���� �ரத� இ��பவ�க� ச�கட ஹர ச�����ேல
தா� ஆர���பா�க�. ச��ர� எ�ப�� ேத���
ேபாவாேனா அேத ேபா� ��ப�� ேதய ேவ���
எ�பதாேலேய இ�த �ரத���ேக ச�கடஹர ச����
எ�� ெசா��வ���. ஆவ�மாத� ச����
�நாயக�� �ற�த �னமா�� ெகா�டாட�
ப���ற�.
இத� ��ன� வ�� ச�கட ச������ இ��ேதா,
அ�ல� இ�த ஆவ�மாத �நாயக ச����
அ�����ேதா �ரத� இ��க ஆர����, ம�
வ�ஷ� ஆ� மாத� வ�� மகா ச�கடச������
இ��� ப�ைன�தா� நா� வ�� ஆவ�மாத
��லப�ச ச������ (�நாயக ச���� அ��) �ரத�

���� ஆ��. இ� மா���� இ��கலா�. ஒ�ெவா�
மாத�� ச�கட ச���� அ�� இர� �க �க
தாமதமா� வ�� ச��ரைன� பா�����ேட உண�
உ�ெகா�ள ேவ���. இ� க�ட� எ��
�ைன�பவ�க� மகாச�கட ச������ �ரத�
ஆர���� ப�ைன�� நா�க� க��� வ�� �நாயக
ச������� ����� ெகா�ளலா�. �ரத� இ��ப�
எ�ப� மன���ைம�காகேவ. உட�நல� ேக�
உ�ளவ�களா� ெதாட��� �ரத� இ��க ��யா�
எ�பதா� இ�ப� ைவ��� ெகா�ளலா�. �ரத�
இ��க ��யாதவ�கைள�� �நாயகேரா அ�ல�
ேவ� கட�ள�கேளா ஒ��� ெசா�ல� ேபாவ��ைல.
உட� பல��, மன பல�� உ�ளவ�க� ேம�க�ட
�ைறக�� �ரத� இ��கலா�.
இ�ேபா இ�த �நாயக ச���� ஒ� ச�க�
ப��ைகயாக மா�ய� எ�ேபா எ�றா� 1893
ேலாகமா�ய �லகரா� ஆர���க� ப�ட�. அ��
வைர��� ��க�� ம��ேம வண�க� ப��
���� �ண�� ��ேலா, அ�க�ப�க� உ�ள

���ைலக�ேலா கைர�க� ப�ட �நாயகைர ச�தாய
ஒ��ைம�காக��, அைன�� �ழா�கைள�� ம�க�
ஒ�� ேச��� ஜா�, இன ேவ�பா� இ�லாம�
ெகா�டாட�� ஏ�ப��த� ப�ட�. ேம�� �லக��
கால��� ஆ��ேலயரா� ைகயாள� ப�ட
���தா�� கைல ெம�ல ெம�ல ெவ�� ெப�� வ��
ெகா����த�. இ� அைன�ைத�� ��ய��க��,
ப�� மா��க��� �ல� ம�கைள எ��� ெபற�
ெச�� �த��ர ேவ���� ப�� ெபற� ெச�ய�ேம
இ� அவரா� ஏ�ப��த� ப�ட�. �க �க� ெப�ய
�நாயக�� �ைலகைள ���, மகாரா��ர��� �ேன
நக�� �த� �த� ஆர���க� ப�ட இ�த ச�����
���ழா, ெம�ல மகாரா��ர��� ம�ற
நகர�க���� பர�, மகாரா��ரா�� உ�ள அ�ட
�நாயக� ேகா��க��� �ர��� ெப��, இ��
மகாரா��ர� தைல நக� ஆன ��ைப�� �க�
ெப�ய ���ழாவாக நைடெப�� வ���ற�.
எ���, ந� த��நா��� ஒ� �ல ச�க��னேர
���� �நாயக� �ைலகைள ��� வ�பா�

நட�����, அ�த �நாயகைர அ�ேற ���ைலக��
கைர�� வ�தன�.
ஊடக�க�� �ைள�களா��, ம�க� அ������
இட� ெபய��த காரண�தா�� இ�� �நாயக ச����
ந� த��நா���� ெப�மள�� ச�க �ழாவா��
ெகா�டாட� ப���ற�. மகாரா��ர��� 10
�ன�க� நைடெப�� இ�த �ழா இ�ேக 5, 7, 9
நா�க�� ஒ�ெவா� ���ன� ஒ�ெவா� நா�
எ�� அர� அ������ ஏ�ப �ழாைவ
�����றன�. இ�த �நாயக� பரவலா� ந�
நா����ேம வண�க�ப�� ஒ� ெத�வமா�
இ��� வ���றா�. எ�வள� ��ய �ராமமா�
இ��தா�� �ராம��� �ைழவா��ேலா, அ�ல�
�ராம��� �ள�கைர அ�ல� ஆ�ற�கைர�ேலா
ஏேத�� ஒ� மர�த��� �நாயக�
உ�கா�����பா�. இ��யாைவ� த�ர,
ெவ�நா�க�� �நாயக��ெகன� த�� ேகா��க�
உ�ளன. அவ��� ேநபாள���� ெத� �ழ��
ஆ�ய நா�க���, �.எ�.��� ����ட� த�க

வைக�� அைம���ளன. இ��ட� �நாயக�
�ஸ�ஜன� ெப���றா�. �நாயக� ப�� எ�த
�ைறய இ����ற�.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia
/commons
/5/57/Ganesh_%28musée_d’art_asiatique_de_
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யாதவ�ல� தைலவ�க�� ஒ�வ� ஆன ச�ரா��
ெகா�ச� ெச�வ��, வள�� ெப�றவ�. அவ�ட�
இ��த ெச�வ���� ஈ� இைண இ�ைல என சக
யாதவ�களா� ேபச� ப�டவ�. அவ� �ன��
��யைன வண�� வ�� வழ�க�ைத உைடயவ�.
ஒ� �ைற ��ய பகவா� அவ� �ரா��தைன��
மன� ம���� அவ���� �ைட�த�க�ய ஒ�ப�ற
ம� ஒ�ைற� ெகா��தா�. அ� �யம�தக ம� என�
ெபய� ெப�ற�. ேகா� ��ய� �ரகாச� உ�ள அ�த

ம� இ���� இட��� �ன� �ன� த�க�ைத��,
ம�ற நவர��ன�கைள�� ெகா���� ேப� ெப�ற�.
ச�ரா�� இதனா� ���� ���த ெச�வ�த�
ஆனேதா� இ�த ம�ைய�� பா�கா�� வ�தா�.
ம�ைய ஒ� த� அைற�� ைவ��
பா�காவல�கேளா� அைத �க� ப��ரமா��
ரக�யமா�� ைவ����தா�.
�யம�தகம� ப����, அத� த�� ப����
பரவலா� அைனவ�� அ�����தா��, ச�ரா��ைத
�� அைத யாரா�� ெகா�� ெச�ல ��ய��ைல.
ச�ரா����� ஒ� அழகான ெப� இ��தா�. அவ�
ெபய� ச�யபாமா. அவைள யாதவ�க�ேல ம�ெறா�
�ல� ஆன ���� எ��� �ல�ைத� சா��த
சா�யகா எ�பவ�� ��ைளயான ��தானா சா�ய�
எ�பவ��� மண���க� ேக�டேபா� சா�யகா
ம�����டா�. ச�ரா��� ெச�வ�ைத உ�ேத����,
அவ�ைடய ெப�ணான ச�யபாமா ெச�வ��ேல
�ற�� வள��தவ�, த� ��ைள��� ச�யாக வரா�
எ�பதா�� �ராக��தா�. ஆனா� ச�ரா��ேதா

சா�ய� த�ைன அவமான� ெச�ததாகேவ க��
வ�தா�.
இ��ைல�� ஜராச�த�� ெதா��ர� தா�காத
யாதவ�க� அைனவ�� ���ண�� உத�ேயா�
�வாரைக�� வ�� அ�ேக நகர�ைத ��மா���
வாழ ஆர���தன�. அவ�க�� அ�ேபாைதய
தைலவ� ஆன உ�ரேசன���� பண� ேதைவ�
ப�ட�. உ�ரேசன� ����ண��� ஒ� வைக��
தா�தா�� ஆவா�. ஆைகயா� த� பா�ட��காக��,
த�க� �ல ந�ைம�காக�� ேவ�� ச�ரா���ட�
அ�த �யம�தக ம�ைய உ�ரேசன�ட�
ஒ�பைட��மா� ����ண� ேவ��னா�. ஆனா�
ச�ரா�� ம��தா�.
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��யைன� ����� தா� ெச�த தவ� �ல� தன���
�ைட�த ஒ�ப�ற ம�யான �யம�தக�ைத� ���ண�
ேக�ட� ச�ரா������ ���க��ைல. எ�னதா�
���ண� ம�ைய� தன�காக� ேக�க��ைல
எ�றா��, ச�ரா�� அ�த ம�ைய� ���ண�
தன�ெகன ஆைச�ப��� ேக�டதாகேவ �ைன�தா�.
அ�த ம�ைய� த� த��யான �ரேசன�ட�
ெகா��� ைவ�தா�. �ரேசன� ஒ� நா�
ேவ�ைடயாட� கா����� ெச�றா�. இ�த �யம�தக

ம�ைய ைவ����பவ� அ����க ேவ��ய
ஆசார �யம�கைள� கா��� �ரேசனனா�
கைட���க ��ய��ைல. அவ�ட� �ட
வ�தவ�க�� ���ண�� ஒ�வ� என �கா�த
�ராண� ெசா����ற�. ந� கைத�� அைத ஒ��ேய
ேபா��. �ட வ�த ���ணைர�� ம�றவ�கைள��
�ரேசன� ��������றா�. த�யா�� ெச�ற
�ரேசன� ஒ� வ�ைம வா��த ��க��ட� மா���
ெகா�ள, ��க� அவைன� ெகா����� ம�ைய
ஏேதா உ��� ெபா�ெளன �ைன�� வா�� க���
ெகா�� ெச�ற�.
கா��� உ�ேள ஒ� மைல��ைக�� ந�ம
ராமாயண�� ஜா�பவா� த� ���ப�ேதா� வ����
ெகா����தா�. அவ� இ�ேக எ�ேக வ�தா�
எ�பைத அ��ற� த�யா� ெசா�ேற�. இ�த
ஜா�பவா���� ��மண வய�� ஒ� ெப�
இ��தா�, ஜா�பவ� எ�ற ெபய��. அ�த� ெப�
�ற�� பல வ�ட�க���� ��ன� ஜா�பவா���
ஒ� ஆ� �ழ�ைத �ற����த�. ஸு�மார� எ�ற

ெபய��� அ�த� �ழ�ைதைய �க �க ஆைச�ட�
வள��� வ�தா� ஜா�பவா�. ஜா�பவா� கா���
உலா�� ெகா����தேபா� வா�� ஒ����
ம��ட� வ�� ெகா����த ��க�ைத� பா��தா�.
உடேனேய ���த பலசா�யான அவ� அ�த�
��க�ைத� ெகா����� ம�ைய� தா� எ����
ெகா�டா�. அ�ைமயாக� �ற������ த��ைடய
ஆ� �ழ�ைத�� இ�த அ��வமான ஒ� ��� ம�
ஒ� �ைளயா��� ெபா�ளாக இ���� என �ைன�த
ஜா�பவா� �யம�தக ம�ைய� த� அ�ைம�
��ைள�� ெதா���� ேமேல க�� ைவ�தா�.
ெதா������ேள இ���� �ழ�ைத� கர� அ�த�
ெபா�ைம�� ஒ�ைய� பா���� ��க����
���ர���� ெகா�� �ைளயா�ய�.
ஜா�பவ���� த� த���� �ைளயா�ைட�
பா���� ��கல� உ�டாக, அவ�� ச�ேதாஷ�
அைட��றா�. இ� இ�வா���க, இ�ேக கா����
ெவ� �ர� ெச�ற ���ண�� ம�றவ�க��
�ரேசனைன எ��� காணாம� ேத�னா�க�. ��ய

அ�தமன�� ஆ���ட�.
கா��� ெம��ய இ�� க�வ� ெதாட��ய�.
த�ெசயலாக வான�ைத� பா��த ���ண� க�க��
�ைற�ச��ர� ெத�ப�டா�. அ�� நாலா��ைற
நாளாக இ��த�. நாலா� �ைற� ச��ர� தா�
ப��ெசன� க��� ெத���. அேத ேபா� ���ண�
க���� ப�ட�. ஆகா, �ல� ேதா����டேத,
இ� இ��� ���, கா��� இ��க ��யா� என
�ைன�த ���ண� �வாரைக��� ����னா�.
���ண�ட� �ரேசன� வராத� க�ட
ச�ரா������ ச�ேதக� வ���ற�. த��ைய� ேதட
ஆ�கைள அ��ப, �ரேசன� இற�� �ட�ப� க��
ச�ரா�� ேகாப� அைட�தா�. �யம�தக ம�ைய
அைடய ���ண� ெச�த ேவைலதா� இ� என
�ைன�தா� ச�ரா��. ஆ�கைள அ���ேயா,
அ�ல� ���ணேர த��ரமாகேவா �ரேசனைன�
ெகா����� �யம�தக ம�ைய அபக����
ெகா�டதா� �வாரைக ���� ெத�ப�ேவா�ட�
எ�லா� ச�ரா�� ெசா�ல ஆர���தா�. ெம�ல,

ெம�ல நா�க� கட�க� கட�க, �ல� ந�ப��
ஆர���தன�. ���ண� மன� ச�சல� அைட�த�.
ஆஹா, தா� ஒ� பாவ�� அ�யா���க� த� ேம�
இ�ப� அபா�டமா�� ப� �ம����றா�கேள என
மன� வ���ய ���ண� ச�ரா���� ஆ�க�
�லைர�� அைழ��� ெகா�� ���� கா�����
ெச�றா�. �ரேசன� இற�� �ட�த இட������
ெதாட��� ெச�ல ஆ�கைள�� ப���� தா��
உட� ெச�றா�. ��� �ர� வைர��� ஒ�
��க��� கால� ர�த��� ேதா��த �ைல��
காண�ப�ட�. ��� �ர����� ��ன� இ���
ெகா�ச �ர� ேபான�� ��க��� ெச�த உட��
�ைட�த�. ��க��� உட� �ட�த இட��ேல ஒ�
ெப�ய ச�ைட நட����பத�கான அ���க��
ெத�ப�டன. ம�ேறா� ��க��� கால���
ெத�ப�ட�. ��க�ைத�ட� கால� ெப�யதா�
இ��ததா� கர�யாகேவா, அ�ல� ேவேற ஏேதா
��கமாகேவா இ��கலா� என �ைன�தா�க�. அ�த�
கால�� �வ�ைட� �� ெதாட��� ெச�றா� அ� ஒ�

�ைக�� ெகா����ட�. �ைக��� எ���
பா��தா� ஒேர இ���. ச�ரா���� ஆ�க����
ச�ேதக� வ����ட�. இ�த மாய� ���ண� ஏேதா
த��ர� ெச�� இ���� �ைக�� ந�ைம எ�லா�
த�ள� பா����றாேன? நா� இ�த ஆப��� மா���
ெகா�ள� �டா� எ�� �ைன�தவ�களா� உ�ேள வர
ம��தன�. ���ண�� ச� என� ச�ம�������
தா� ம��� உ�ேள ெச���றா�. ���ண��
உட�� �ரகாசேம ெவ��சமா�� ெத�ய ���ண�
�ைக���ேள �ைழ�தா�.
���ண� �ைக��� �ைழ�தேபா� ஜா�பவ� த�
த��யான ��மாரைன� ெதா���� இ���
தாலா��� பா�� ெகா����தா�. அைத ஒ�
�ேலாகமா�� �ேழ காணலா�.
��ஹ: �ரேஸந� அவ�� ��ேஹா ஜா�பவதா ஹத:
ஸு�மா�க மா ேரா� தவ �ேயஷ �யம�தக:”

இ�த �ேலாக� �கா�த��� காண� ப�வதா��
ெத�ய வ���ற�. இத� அ��த� எ�னெவ�றா�,
“��கமான� �ரேஸநைன� ெகா�ற�. அ�த�
��க�ைத ஜா�பவா� ெகா�றா�. �யம�தகம�
இ�ேபா� உன��� தா� ஸு�மாரனா�ய எ�
அ�ைம� �ழ�ைதேய, � இ� அழாேத!” எ��
அ��த� ெதா����ப�� பா�� ெகா����தா�
ஜா�பவ�. ���ண��� நட�த� எ�னெவ��
������ட�. உ�ேள �ைழ�தா�. ���ணைர�
க�ட�ேம ஜா�பவ��� அவ� ேம� இன� ��யாத
ம�யாைத��, அ��� ஏ�ப�ட�. எ�றா��
யாரா�� �ைழய ��யாத இ�த� கா���
�ைக���ேள இவ� வ�த� எ�ப�? இவ�
யாரா�����? த�ைதயான ஜா�பவா� க�டா�
இவைர எ�ன ெச�வாேரா என எ�� அ��னா�.
ஜா�பவ� ���ண�ட� அவ� யா� எ��� எ�ன
�ஷயமா� வ������றா� எ��� ேக��� ெத���
ெகா�டா�. ஆஹா, �யம�தக� தா� இவைர இ�ேக
வர ைவ������றதா?? என �ைன��� ெகா�ேட

���ண�ட� ெதா���� ேமேல க���
ெதா�க�ட� ப����த ம�ைய� கா��, அைத�
கழ�� எ���� ெகா�� ச�த� ெச�யாம�
�����ப�� ேக��� ெகா�டா�. த� தக�ப���
�ஷய� ெத�ய ேவ�டா� எ��� ��னா�.
தன�� அவ� ேப�� ஏ�ப������ அ�ைப �ட,
அவ� த�ைன� ��ய� �டா� என� தா�
�ைன�பைத�ட, இ�ேபா� அவ� த� த�ைத�ட�
மா��� ெகா�ளாம� த��� ெச�வேத ச� என��
�ைன�தா� ஜா�பவ�. ஆனா� ���ண� ம��தா�.
ஏ�ெகனேவ இ�த ம�ைய நா� தா� ����
ெகா�� வ�ேத� எ�ற ெபய� ஏ�ப�� இ����ற�.
இ�ேபா� உ� த�ைதைய�� நா� பைக��� ெகா��
இைத எ���� ெச�ல ேவ��மா? எ�னா� ��யா�.
அவ� எ�ேக? அவ�ட� ேந��� ேந� ேமா���ேட
நா� இ�த ம�ைய ெவ�� �ரனாக எ����
ெச���ேற� எ�� ����றா�. ஆனா� த�
த�ைத�� உட� பல�ைத��, அவ� ம���த���
�ர��� ெப�றவ� எ��� ��ய ஜா�பவ�, அவரா�

���ண��� ஏேத�� ��� ேந��ேமா என அ��
ம����றா�. ���ணைர உடேன அ�த இட�ைத
��� ம�ைய எ���� ெச���ப�� ����றா�.
���ண� த� பா�சஜ�ய�ைத எ���� ச�க நாத�
ெச���றா�.
ச��� �ழ�க�ைத� ேக�ட ஜா�பவா� �����
ெகா�டா�. ���ண� வ����பைத��, அவ�
வ�தத� காரண�ைத�� ெத��� ெகா�டா�. “ஆஹா,
இவ� எ�ைன எ�ன �ழ��� கர� என �ைன���
ெகா�டாேனா? இ��க���, ஒ� ைக இ�ைல, இ�
ைகயா�� பா�������ேற�.“ எ�� �ைன���
ெகா��, ���ண�ட� ேபா���� தயா� ஆனா�.
�வ��வ ��த� நட���ற�, ��ட� த�ட
இ�ப�ெதா� நா�க�. ஜா�பவா� த�னா�
���தவைர�� சமா��தா�. ஆனா� ���
வார���� ேமேல அவரா� ��ய��ைல.
�ராம�ச��ர ����ைய �ைன��� ெகா�� ேம��
�ய�றா�. ச�ெடன உ�ைம ப����ட�.
வ����ப� சாமா�யமானவ� இ�ைல. ஆஹா,

இவ� சா�சா� அ�த� பர�ெபா�ேள அ�லேவா?
பர�ெபா�ேளாடா ச�ைட ேபா�ேடா�? ஜா�பவா�
ம����� ேக��� ெகா��, �யம�தக ம�ைய��,
த� ெப�ணான ஜா�பவ�ைய�� ���ண����
தான� ெச���றா�. ஜா�பவ���� மன� ம����
அைட�த�. ���� �வாரைகைய அைட�த ���ண�
�யம�தக�ைத �ைனவாக ச�ரா���ட� ேச����தா�.
ச�ரா���� ���ணைர அநாவ�யமா� அவ��
ெச����டைத �ைன�� வ��� த� ஒேர
ெப�ணான ச�யபாமாைவ� ���ண����
��மண� ெச����� �டேவ �யம�தக�ைத��
�தனமா�� ெகா����றா�. ஆனா� ���ணேரா
அ�த ம�யா� தன�� �ைள�த அபவாத�ைத
மற�கேவ இ�ைல. ஆைகயா� ���ப
ஸ�ரா���டேம ெகா�����டா�. இ���
��ைளயா� வரைலேய� �ைன��றவ�க����
ெகா�ச� ெபா��க, இேதா ��ைளயா� இ�த�
கைத�� �ைழ�� ேநர� வ�ேத ஆ��.
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ச�யபாமாைவ� ��மண� ெச��ெகா�ட ��ன�
���ண� ப�சபா�டவ�க� அர�� மா�ைக��
அ���� எ��� ���ப�ேதா� சா�பலா���டன�
என� ேக��� ப�� அைத�ப�� �சா��க
ஹ��னா�ர� ெச�றா�. பாமாைவ�
�வாரைக�ேலேய ������� ெச����தா�.
ஸ�ரா�� ஏ�ெகனேவ பாமாைவ சதத�வா எ���
ஒ�வ����, ��தவ�மா எ�பவ���� அ�ல�
அ��ர��ேகயாவ� ச�யபாமாைவ� ��மண�

ெச�����ட �ய�� ெகா����தா�. ஆனா�
கைட��� ���ண� ச�யபாமாைவ� ��மண�
ெச�� ெகா�ளேவ, �க �க ந�லவரா��,
���ணைர ஆர�ப��� இ��ேத கா�பா��
வ�தவ�� ஆன அ��ர��ேக ���ண� ேப��
ெகா�ச� ெபாறாைம உ�டா���ட�. அவ�ட�
��தவ�மா�� ேச��� ெகா�ள, இ�வ��
சதத�வாைவ� ேபா�� ச����, எ�ப�ேய��
�யம��க�ைதயாவ� ஸ�ரா���ட� இ���
அபக��க ேவ��� என �ைன��� ��ட�
���னா�க�. ஸதத�வாேவா, ��ரா��ைத
அ�யாயமா��, �ைறய��� ெகா����� ம�ைய
அபக��� வ������றா�. ச�யபாமாேவா அல��
கல��னா�. ���ண� வ�த�� �ஷய�ைத�
ேக���ப��� த� மாமனாைர� ெகா�றவைன�
தா�� ெகா�� ப� ���க� ேபாவதா�� சபத�
எ����றா�.
�ஷய� ெத��த�� சதத�மா���� ��
ஏ�ப���ற�. ���ண� எ�ப��� உ�ைமைய�

க������� த�ைன� ெகா����வா� என
�ைன�த அவ� அ�த �யம�தக ம�ைய அ��ர�
���ேல ேபா�����, �வாரைகைய ��� ஓ�ட�
���தா�. �யம�தக� இ����ட��ேல சகல
ெசளபா��ய�க�� ஏ�படேவ�� இ��க
இ�மா��யான ச�ைட, ச�சர�க� ஏ�ப�� உ��
ப��� ஏ�ப�டத�� ���ய காரண�, அக�����,
�ற����� அைத ைவ����தவ�க�ைடேய இ�லாத
காரணேம ஆ��. ��ய பகவா� ச�ரா���ட�
அைத� ெகா��தேபாேத அக��, �ற�� ��தமாக
இ�லா��டா� ம�யா� நாசேம �ைள�� என�
ெசா�� இ��தா�. ஆகேவ அ�த ம�யா� தன���
ெதா��ர� ஏ�ப�ேமா என� கல��ேய சதத�வா
அைத இ�ேபா� அ��ர�ட� ேபா����� ஏ�ப��
நாச� அவ��� ஏ�பட���, அ�ல� ���ண�
�ஷய� ெத��� அ��ரைர� ெகா����� எ����
ெகா�ள���. எ�ப�யானா�� த� தைல த�ப
ேவ��� என �ைன��� ெகா�� அ��ர�ட�
ேபா�டா�.

அ��ரேரா பரமபாகவத �ேரா�ம�. ஏேதா சகவாச
ேதாஷ�தா� ���ண�ட� ேகாப� ஏ�ப�டேத த�ர,
உ�ைம�� அத�காக வ���� ெகா����தா�.
இ�ேக ���ணேரா, சதத�வா �வாரைகைய ���
ஓ�� ெச�� அ��த��, த� அ�ணனா�ய
பலராமைர�� ������ ெகா��, அவைன� ����
�யம�தக ம� ப�� அ���வர� ேபா��றா�.
���ண��, பலராம�� ரத��� ெச�ல, சதத�வா
��ைர�� ஓ���றா�. ��ைர கைள��
�����ட� கா�நைடயாக ஓ�� சதத�வாைவ�
���க� ���ண�� ரத��� இ��� இற��
ஓ���றா�. பலராம� ���ணேரா� ேபாக��ைல.
த�� ஓ�� ஒ�வைன� ���க இ�வ� ேதைவ��ைல
எ�ப� அவ� க���. ���ண� சதத�வாைவ�
����, ச�ைடேபாட, ச�ைட�� ேதா�ற சதத�வா,
��ன� ���ணரா� ெகா�ல�� ப���றா�.
அவ�ட� �யம�தகம�ைய� ேத�� ���ண���
அ� ��ட��ைல. ஏமா�ற�ேதா� ���� ரத����
வ�� பலராம�ட� நட�தைத� ெசா�ல, பலராம�

ந�ப��ைல.
���ண� கபடமா� ம�ைய அபக��� ைவ���
ெகா�� சதத�வாைவ�� ெகா����� இ�ேபா�
ெபா� ெசா��வதா� �ைன�த பலராம� ேகாப��ட�,
���ண�ட� �வாரைக��� ெச�ல மா�ேட� எ��
ெசா�����, �ேதஹ நா����� ேபா���டா�.
அ�ண�� ���பாம�, ம��� ��டாம�,
அைனவைர�� �ேரா���� ெகா�ட ���ண�
ெச�வத�யா� ���தா�. அ�ேபா� தா� அவ����
தா� எ�ன த�� ெச�ேதா� இ�மா��
அபா�டமா�� ப� �ம�க எ�� ேதா���ற�.
�யம�தக�ைத ைவ��� ெகா����த அ��ரேரா
���ண�ட� அபாரமான ப����, அ���
ெகா�டவராதலா� ஒ� �ண ேநர� த� மன�
மா�யைத �ைன���, இ�ேபா� �யம�தக� த��ட�
இ��பதா� ���ண���� த��ட� உ�ள அ��
ேபா� �ேராத� ஏ�ப����ேமா எ�ற பய�தா��,
�வாரைகைய ���� �ள��, ஒ�ெவா� ஊராக

ே���ராடன� ெச�� ெகா�� கைட��� கா�ைய
அைட��றா�. அ�ேக ேபான�� ஏ�ெகனேவ
ேவதைன� ப��� ����� ெகா����தவ� மன�
��மலமாக, �யம�தக� எ�� பார� ெபா�ைன வா�
வழ�க ஆர���த�. அ�த� ெபா�ைனேயா, அ�ல�
�யம�தக�ைதேயா தன�ெகன� க�தாம�, த�
���ப����� ெசல� ெச�யாம� ேதவாலய�
���ப�க����, ம�ற உத�க���� ெசல�
ெச�தா� அ��ர�. நாளைட�� கா� ே���ரேம
ெச��பாக மா�ய�.
இ�ேக �வாரைக�� மனேவதைன� ப���
ெகா����த ���ண� த� அ�ண� இ�லாம��,
�யம�தக ம��� காரண�தா� உ��ழ�த த� ��ய
மாமனா� ஆன �ரேசன�, மாமனா� ச�ரா��, ந�ப�
ஆன சதத�வா ஆ�ேயாைர�� �ைன�� ேவதைன�
ப�டா�. அ��ர�� �வாரைக�� இ�லாைமயா�
அவ�ட� �யம�தக� இ��க ேவ��� என
�ைன�தா�. அ�ேபா� ஒ� நா� நாரத� அ�ேக வர
���ண� அவ�ட� த� ��ப�ைத� ெசா���

காரண� ேக�டா�. நாரத� ெசா���றா�:”���ணா, �
�ரேசனேனா� கா����� ெச�றேபா� பா�ரபத மாத
���ல ப� ச���� நா�. அ�ைறய �ைற�
ச��ரைன� பா��க� �டா� என இ��க � அைத�
பா�����டா�. அ�ேவ உ� ேப�� ஏ�ப�ட
��ப���� அபவாத�க���� காரண�” எ��
ெசா�னா�. “பா�ரபத ���ல ப� ச����ய��
ச��ரைன� காண� �டாதா? இ� எ�ன �� �ஷய�?
எ�ன காரண� ெசா���க� �வா�!” எ�� ேக�டா�
���ண�. நாரத�� ெசா�ல ஆர���தா�.
�ழ�ைதகேள, இேதா இ�ேபா வர�ேபாறா�
��ைளயா�.
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ைஹயா, ��ைளயா� வ���டாேர! எ�ப� இ��கா�
ெத��மா? ���� ேமேல ஏ�� ெகா��, ேவக,
ேவகமா� அ�ேலேய அ�ல உலக�ைத�� ச�சார�
ப��� ெகா�� ேபானா�. ��ட ���ைக,
ந���ைகைய� ெகா����ற�. ஏக த�த�, அவ�
�யாக�ைத� �����ற�. ஆ�� ெகா������ இ�
கா�க��, மா� மா� வ�� ப�வ�கைள��
�����ற�. சா�த��, அ���, ஞான��,
�ேவக�� ெகா�ட அ� அ��தமான வ�வ�.

ெகா�, ெகா�ெவ�ற ெப�ய ெதா��, ����
���யா�� கா�, ைகக�, பா��கேவ அழ�, அழ�
ெகா��� இ�த� ேதா�ற��ட� ��ைளயா� ச�சார�
ப���ேபா�, அ�ப�ேய ச��ரேலாக�ைத�� ஒ�
எ�� எ��� பா��தாரா�. அ�ேக ச��ர�, த�
அ�ைம மைன�யான ேரா���ட� �����தா�.
ஏ�ெகனேவ ச��ர���� த� அழ���,
��ைம��� க�வ� அ�க� ஆ� இ��த�. இ�ேபா
ேவேற மைன�ேயாட இ��கானா? அவ���
��னாேல த��ைடய பரா��ரம�ைத� கா����றதா
�ைன��, ச��ர� ��ைளயாைர�� அவ��
உ�வ�ைத�� பா���� ப�க���� ���தா�. ேக�
ெச�தா�, ஏகத�த�ைத��, யாைன� தைலைய��,
�ற� கா�கைள��, ெகா� ெகா� ெதா�ைபைய��,
���� ���� கா�, ைககைள��.
ேகாபேம வராத �நாயக���� ேகாப� வ����ட�.
ச��ர���� பாட� க���க ேவ���,
அ�ேபா�தா� அவ� க�வ� அட��� என
�ைன�தா� �நாயக�. ச��ரைன� பா���, “அ�பா,

ச��ரா, உ��ைடய ஒ�யான� உ�ைம அ�லேவ?
��ய�ட� ஒ�ைய� கட� அ�லேவா வா���
ெகா�� �ரகா����றா�? � ��ைமயான பா�
ேபா�ற ஒ�ைய� ெகா��ப� உ� ெசா�த
�ய��யா� அ�லேவ. ேம�� ஏ�ெகனேவ
உ��ைடய ெசா�த மாமனா�ட� � சாப� ேவ�
வா��� ெகா�� ப�ைன�� நா�க� ேத����,
��ன� ப�ைன�� நா�க� வள���� வ���றா�.
அ�ப� இ��ைக�ேலேய உன�� இ�தைன க�வ�
ேதைவயா அ�பா? ெகா�ச� ேயா�!” எ��
ெசா�னா�. ஆனா� அக�கார��� உ������த
ச��ர� ���� ���தா�. ேகாப� ெகா�ட
��ேன�வர�, “இ� யா�ேம ச��ரைன� பா��க�
�டா�, பா��க�� ��யா�. அ�ப� யாேர��
உ�ைன� பா��தாேலா கள�க� உ�ள மன��ள
உ�ைன� பா��த அவ�க�� கள�க�தா� ���க�
ப�வா�க�. உ�ைன� பா��பவ�க� �� ப����,
அபவாத�����, ���ர� �ேராக�����
ஆளாவா�க�.” எ�� ெசா�� ����றா�.

ச��ர���� பய��ட� அபவாத� ெச�வா�கேள
எ�ற அவமான�� ேமேலா�க, ச���ர����
ெச�� மைற�தா�.
ச��ர ஒ��ேல ம��ேம ��ைகக� வள��.
�லெவா� இ�லாம� ��ைகக� வளர��ைல.
ைவ��ய�க� ைவ��ய� ெச�ய ��ய��ைல.
உல�ேல எ�ேக பா��தா�� ேநா�, ெநா� பர�,
அைத� ���க வ� ெத�யாம� த��தன�. ��ய ஒ�
எ�வா� ���யேமா அேத ேபா� ச��ர�� ���ய�
எ�பைத அ��த அைனவ�� வழ�க� ேபா�
�ர�மா�ட� �த�� ெச�� அவ�ட�
��ண����� ெகா�டா�க�. �ர�மாேவா மஹா
கணப��� வா���� ம� வா�� நா� ெசா�ல
���மா? ��க� அைனவ�� சாப� ��க அவைரேய
வ�ப��க�. அவ� ஆ���ப��த ��யான ச����
���� �ரத� இ��� �ேசஷ வ�பா�க� ெச��
அவ���� ���த ைநேவ��ய�க� ெச��, அவ�
மனைத ம������ ஆ����க�. மன� உ�க�
�ரா����� உலக ே�ம���காக ேவ�� ச��ர��

ேதா�ற��, ஒ��� ேதைவ எ�� ேக��க�.” எ��
ெசா������றா�. ேதவ�க� அைனவ��
ச���ர�����ேள ஒ��� ெகா����த ச��ரைன�
ேத�� க������, “��� ேச��� �நாயக�ட�
ம����� ேக�� வ�பா�க� நட��னாெலா�ய
இ�த� கா�ய� ���� அைடயா�.“ எ�� ���ட,
ஏ�ெகனேவ தா� ெச�த த�ைப எ�� வ���ய
ச��ர�� உடேன வ�தா�.
ச��ர��, ேதவ�க�� வ�ப�� �����
ேவைள�� ��ைளயா� �ரச�ன வதன��ட�
�ரச�னமா�, தா� ெகா��த சாப�ைத� ���ப வா�க
��யா� எ���, அ�� ெகா�ச� மா�த�
ெச�வதா�� �����, ���ல ப�ச ச���� ��க��
உ���� நாலா� �ைற� ச��ரைன�
பா����றவ�க��ேக அபவாத� ஏ�ப��. ஆகேவ
அ�ைறய நா� ம��� யா�� ச��ரைன� பா��க
ேவ�டா�. ��னா� அபவாத�, ��ப���
ஆளாவா�க�. இத� �ல� யா���� த� அழ�ேலா,
அ��ேலா க�வ� ஏ�படாம� யாைர�� யா��

��ப���� ெசய�கைள�� ெச�யாம�
இ��பா�க�. ஆகேவ நா� ெசா�ன�� ��
மா�ற�ேதா� ச��ர���, சாப������ ��தைல
அ����ேற�.” எ�� ெசா���றா�. தவ� ெச�தா�
த�டைன அ�ப��க ேவ��� அ�லவா? இ�
ம�தரானா�� ேதவரானா�� அைனவ����
ெபா�ேவ எ�பைத�� கா����ற� அ�லவா?
அேதா� இ�லாம� ேம�� ச��ர��� உத�
ெச��� வ�ணமா�� ��ைளயா�, ெபள�ண�
க��த ���ணப� ச���� �ன��� �ரத� இ���
��ைளயாைர� ���� வ�பா�க� ெச�� அ��
தாமதமா� வ�� ச��ரைன� பா������
அவைன�� வ�ப���றவ�க��� அைன���
ச�கட�கைள�� நா� ேபா��ேவ�.” எ�� ெசா��
ச�கடஹர ச���� �ரத� ஏ�பட�� வ� ெச�தா�
��ைளயா�. ேத��ைற�ேல அவைன� பா��தேல
ந�ைம எ�� ெசா����� வள��ைற�ேல பா��க�
�டா� எ�� ெசா�னேதா� அ�லாம�,
அமாவாைச�� அ��ற� ச��ர� ந�� ெத��� �த�

���� அவைன� பா��பவ�க��� ேதாஷ�க�
�வ���யா�� எ���, ெப�க��� �ேசஷமா�
மா�க�ய பல� அ�க���� என�� ெசா���றா�.
�ைற� ச��ரைன� �ர�ேல த���� ெகா����ப��
ஈச� ஆன �வெப�மா� த�ர, அ�பா� ஆன
பா�வ� ேத���, ��ைளயா�ேம ஆ��.
��ன� அ�த� �ைற� ச��ரைன� த� �ர�ேல ���
ெகா�� “பாலச��ர�” ஆக� கா�� அ��தா�
��ைளயா�. இ�ேக பால ச��ர� ப��ய ஒ� ��
�ள�க�. பால எ�ற இ�த� ெசா����, �ழ�ைத
எ�ற அ��த� வரா�. BHALA CHANDRAN எ�ற
உ�ச���ட� ��ய இ�த� ெசா��� பால எ�ப�,
ெந��ைய அ�ல� ��ன�தைலைய� �����. ��
ெந���� �ைற� ச��ரைன� த��தவ� எ�ற
ெபா��ேலேய இ� ����ட� ப���ற�. அ�ல�
PHALA CHANDRAN எ�� எ���� ெகா�டா�,
ேகச��� ந��� வ�� எ��� இ� ப��களா��
���க� ப�ட ஒ� ப��. �வெப�மா� தன�
சடா���� இட� ப�கமா�� சா��� ைவ���

ெகா����பா� இ�ைலயா அைத� ���ப�,
PHALA எ�ற ெசா� எ�றா�� பால ச��ர� Bhala
Chandran எ�றாேல ��ைளயா� ஒ��த� ம��ேம.
ேம�க�ட கைதைய நாரத� ���ண�ட�
ெசா�����, “���ணா, � �ரேசனேனா�
கா����� ெச�றேபா� பா�ரபத மாத��
நாலா��ைற� ச��ரைன� பா�����டா�. அத�
காரணமாகேவ இ�ேபா� இ�தைகய ��
அபவாத�கைள � �ம�க ேவ�� இ��த�.
எ�னதா� அவதார� ஆனா��, ம�த உ���
வ����பதா� ம�த����ள �க�, ��க�
இர�ைட�� ��� அ�ப��ேத க��க ேவ���.
ஆைகயா� இ�ேபா� �நாயக���� �ற��
வ�பா�க� ெச��, ச������ �ரத� இ���
வ�ப�டாயானா� உ��ைடய ெதா�ைலக�
�ைற��.“ எ�� ஆ��வ������� ெச���றா�
நாரத�. ���ண�� அ�வாேற �நாயக��� ச�கட
ஹர ச������ ஆர���� �ரத� இ���
வ�பா�க� ெச��வ���றா�. �நாயக��

���ண�� ப�� வ�பா��� மன� ம����,
���ண� அபவாத��� இ��� �ல�வாெர���,
���லப�ச ச������ ச��ரைன� பா��பதா� வ��
அபவாத��, ப���, ஒ� மாத� ெச�ற ��ன�
வ�� ���ண ப�ச ச������ �ல�� எ��
இ��தைத உ�க��காக மா��, ேவ� மா��யாக�
ெகா����ேற�. எவெரா�வ� இ�த
�யம�தகம��� கைதைய� ப���
வ���றா�கேளா, அ�ல� ேக���றா�கேளா
அவ�க��� பா�ரபத மாத�� ��லப�ச ச�����
ச��ரைன� பா��தா� �ட� பாவ� வரா�. ஆகேவ
இ�த �யம�தக ம��� கைத��, அ�� ��க�
ச�ப�த� ப����ப�� ���த ���ய��வ� ெப��.
அேத ேபால உ�க� �ற�த ��யான
ேகா�லா�ட����, வ�பா�க� நட��ய ��ன�
ச��ர��� அ��ய� ெகா��க ேவ���, எ���
இ�த ச���� �ன வ�பா�க�� ���ண��,
ச��ர�� இட� ெப�வா�க� எ��� ����றா�
��ைளயா� ���ண�ட�.

அ� மா��ேய ���ண�� �ரத� இ���
வ�பா�க� ெச�த�� அ��ர� கா��� இ����
�பர� ெத��� ���ற�, கா�நக�� ெச��பான
த�ைம�����. உடேனேய ஆ� அ��� அ��ரைர
வரவைழ���றா�. நட�த� ெத��த அ��ர��,
���ண�ட� ம����� ேக�� �யம�தக�ைத�
���ண�ட� ஒ�பைட�க, ���ணேரா அ� இ��க
ேவ��ய இட� அ��ர�ட� தா� எ�� ெசா��
அவ�ட� ெகா�������றா� அைத. �வாரைக��
�யம�தக��� ம� வர�னா� ெச��பைட��ற�.
அ��� நா�, ��ைளயா� ���� �����ற����,
இ�த மகா���ேவ காரண�. அ� எ�ன��
பா��ேபாமா?
ஒ� சமய� மகா��� த� ச�கர�ைத� ���
�நாயக��� �ைளயா��� கா��� ெகா����தா�.
அ�ேபா� ச�கர��� ஒ�ைய��, ����
ேவக�ைத�� க�ட �நாயக� �ழ�ைத அைத� த�
���ைகைய ���� ����� ெகா�� த�
வா����ேள ேபா��� ெகா�ட�. அைத

���க�� இ�ைல. த� வா�ேலேய அட���
ெகா�ட� �நாயக� �ழ�ைத. மஹா��� பல
�ைற ேவ��� ேக��� �ழ�ைத தர மா�ேட� எ��
அட� ���த�.
எ�ப�யாவ� �ழ�ைத�ட���� ச�கர�ைத வா�க
ேவ��ேம? ��� ேயா��தா�. ��ன�
�ழ�ைதைய� ���க ைவ�தா� வா����� ச�கர�
������� எ�பைத� ���� ெகா��, த���
ைககளா��, காைத� ����� ெகா���, தைல��
����ெகா���, �ேழ உ�கா��� எ��தா�. அைத�
க�ட ந� �நாயக� �ழ�ைத��� ���ைப அட�க
��ய��ைல. அவ� ���த �����, ச�கர�
வா����� ெவ�ேய வ�� ���த�. அ�பாடா,
என ��ம� அைட�த ��� ச�கர�ைத எ����
ெகா�� ���ைடய பா�கட��� ஓ�ேய
ேபா���டா�.
இ�ேவ ச����த��� ேதா��: க�ண� எ��
ெசா�ல� ப�ட�. ேதா�� எ�றா� ைககளா� எ��

அ��த�. க�ண�=கா�, எ�� அ��த�. ைகயா�
காைத� ����� ெகா��வேத ேதா��(�)க�ண�
எ�றா���ட�. இைதேய நா� இ�ேபா�
ேதா���கரணா� எ�� ெசா����ேறா�.
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எ�த ஒ� ேவைலைய�� ெச�ய ஆர����� ��ன�
நா� �நாயக� ெப�மாைன ேவ��� ெகா��
��ேட ஆர�����ேறா� அ�லவா? இ� நம��
ம��� இ�லாம� கட�ள�� இ�வா�
இ�������றன� எ�பைத�� இ�ேபா� அ���
ெகா�ேவா�. ெஜக�மாதாவான அ��ைகயானவ�
�ல�ைதயாக அவதார� எ��தா� ப�டா�ரைன
ஒ��க. அ�ேபா� காேம�வரனா�ய ஈசைன
மண����� அ�பா� ப�டா�ரைன ஒ��க�

ெச����றா�. அவ� ேசைன��� தைலைம தா��
ச�தமாதா�க�� உட� ெச���றன�. அ�ேபா�
நட��� ேபா�� ப�டா�ர� ��னய��ர�ைத�
�ரேயாக� ெச�ய, அ��ைக�� ேசைனக� ந�ல
��க��� ஆ�������றன. இ� எ�ன இ�வா�
ேந��� ��டேத என ேயா��த அ��ைக, தா�
ேபா���� �ள��� ��ன� ��ேன�வரைன�
�ரா����காத�� காரணேம என� ����
ெகா���றா�. �� �ைறயாக ��ேன�வர���
வ�பா�க� ெச�� அவைர� �ரா����� ��ன
ய��ர��� �ரேயாக�ைத� ெபா�� ெபா�யா��
ப�டா�ரைன ���ல� ெச���றா�.
தா��� ம��மா இ�வா� ேந��த�? அ�ல
உலக�ைத�� பைட�தவ��, தா�, த�ைத
இ�லாதவ�� ��ைன� பழ�ெபா�����,
பழ�ெபா�� ஆனவ�� ஆன அ�த ச�ேவச��ேக
இ�வா� ேந��த�. ���ர�ைத எ��க� �ற�ப�டா�
ஈச�. அ�ேபா� அவ� �ள��ய ேத�� அ��
���ததா�� ெசா��வா�க�. இத�� ேதவ�க�

த�களா� தா� ஈச� ேபா���� �ள��னா� எ�ற
க�வ� ெகா�ட� தா� காரண� என� ெசா�ல�
ப�டா��, �நாயக வ�பா�ைட ஈச�
�ைறேவ�றாம� �ள��ய�� ஒ� காரண� என�
ெசா����றன�. இ�த� ேத� அ�� ���த இட�
இ���, “அ���பா�க�” எ�ற ெபய�� வழ��
வ���ற�.
அ��� �நாயக� உத�ய� த� அ�ைம� த����.
ஆ�, ��க� ெப�மா���� உத�னா� �நாயக�.
�நாயக� உத� இ�� வ��ைய� ��மண� ெச��
ெகா����க ��யா�. ��மா�� க�மல��
ேதா��ய இ� ெப�க�� ஒ���யான ��தரவ��
��க� ெப�மாைன� ��மண� ெச�� ெகா�ள
ேவ�� தவ���க ��க� அவைள� ���� �ற��
த�ைம மண�பா� என� ெசா���றா�. அவ��
ந��ராஜ��� மகளா�� ேதா�� வ��மைல��
வள��� வ���றா�. வ�� எ�ற ெபய�� வள���
வ�த அவைள� ��மண� ப�வ� வ�த��, மண�
ெச�� ெகா�ள ��க� ஒ� ேவடனா�, ��ன�

�ழவனா� வர, வ�� ம����றா�. ��க�
வ���� யாைன�� �� உ�ள பய�ைத� ����
ெகா��, த� அ�ணனான �நாயகைர ேவ�ட,
�நாயக�� யாைன உ��� வ�� வ��ேயா�
��க�ட� ேச��� �ைளயாட�க� ���� ��ன�
வ��ைய ��க� ��மண� ெச�� ெகா�ள
உத���றா�.
�நாயக�� வாகன� ��ன��� �ரா�யான
���� ஆ��. ஒ� எ�ைய� ேபா� �நாயக�
வாகனமா�� ெகா������றாரா என எ��னா�
அ� ந� அ�யாைம�� தவேற ஆ��. இைறவைன
ந�மா� உணர� தா� ����, ���� ெகா�ள
��யா�. இைறவ� இ�னா�, இ�ப�� ப�டவ�,
இ�ன �ண��னவ� என யாரா�� வைரய��க��
��யா�. உ�ைம�� யாைன ேபா�ற உ�வ�ைடய
�நாயக� ஒ� எ��� �� ஏ� உ�கா��தா� அ�த
எ� எ�ன���� ஆ��? இ�ைலயா? இைத ஆ���
ேயா��தாேல உ�ைம �ல�ப��. அ�����
அ�வாக, ����������, ����ராக,

ெப���� ெப�யதாக, ஒ���� ஒ�யாக, ��யைன
�ட� �ரகாசமாக, ேகா� ��ய� �ரகாச�ைத �ட
ேம�ப�டவனாக இைறவ� ந�மா� அ�ய
��யாதவனாக இ����றா�. அ�ப�� ப�ட
இைறவ� ந� க�பைன�ெக�லா� அ�பா�ப�டவ�
அ�ேறா. இ�த ந� க�பைனகைள� கட��
எ�ைலய�றவ� இைறவ� எ�பேத இ�த எ�
வாகன��� க��� என ஆ�ேறா� வா��� �ல�
அ�யலா�.
அ��� ந� ஒளைவ� �ரா�� �நாயகைர வ�ப�ேட
�தா�� ஆனவ�. ந� அைனவ���� அ�
ெத��ம�லவா? இ�த ஒளைவ� �ரா�� ஒ� சமய�
�நாயக��� வ�பா�க� ெச��
ெகா������ேபா� ேசரமா� ெப�மா�
நாயனா��, ��தர ���� நாயனா�� ைகலாய�����
ெச�� ெகா����தன�. அவ�க� �நாயக
வ�பா�க� நட��� ஒளைவைய� பா������,
“ஒளைவேய, �� வர��ைலயா, நா�க� ைகைல���
ெச���ேறா�,” என� ெசா�ல, “எ� அ�ப�

�நாயக� வ�பா� நட�தாம� நா� வர��யா�”
என ஒளைவ ெசா���றா�. அவசர�, அவசரமா�
வ�பா�ைட நட�தலாேமா என எ�� ஒளைவ
ஆர���க, �நாயகேரா ஒளைவ�ட�, “ெம�வா�
உ� வழ�க�ேபாலேவ வ�பா�க� நட��. உ�ைன�
ைகைல�� ெகா�� ேச��ப� எ� ெபா���!” என
உ�� அ��க, ஒளைவ�� �தானமாகேவ வ�பா�க�
ெச���றா�. அ�ேபா� பாட� ப�டைவேய
�நாயக� அகவ� எ��� ெசா�வா�க�. இ�த அகவ�
எ�லா� பா� ���� ஒளைவ தயா� ஆன��,
�நாயக� த� ����ைகயா� ஒளைவைய ஒேர
��கா�� ���� ைகைல�� ெகா�� ேச����தா�.
ஒளைவ ெச�� பல நா�க�����றேக ேசரமா�
ெப�மா� நாயனா��, ��தர���� நாயனா��
���ைகைல வ�� ேச���றன�.
கணப� எ�ற ெசா���� அ��த�ைத�
பா��ேதாமானா� க அ�ஞான�, அ�யாைம
அக�வைத� �����. ண ேமா��ைத� �����
ெசா�, ப� சா�ா� அ�த� பர�ெபா�ைள� �����.

ந� அ�யாைமைய அக��, ந�ைம ேமா�����
அைழ��� ெச��� பர�ெபா�ேள கணப�.
ஈச�: கேணச சஹ�ர நாம��, ��கல �ராண��
அ�த� பர�ெபா�ளான ஈசைன� பைட�தவேன
கணப� எ�� ெசா����றன. கேணசேன, ஈசேன
கணப� எ��� ெபா��பட ச�� எ�� கணப�
����ட� ப���றா�. ஈச�� வா� அ�சமான ம��ர
�பேம கணப� எ��� ��வ�.
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��ைளயா���� ��மண� ஆ���டதா�� அ�த
மைன�ய� ெபய� ���, ��� எ���
ெசா��வ���. ���� கவ���க� மைன�ய��
ெபயைர. ���, ���. நம�� எ�ன ேதைவ, ந�ல
�����, அதனா� �ைள�� �����. ஆக�
��ைளயாைர வண��னா� இைவ �ைட��� எ�ப�
க���. அ�த மைன�ய�� ��ைளக� �ப�,
லாப� எ�ற ெபய���, அவ�க�� சேகாத���
ச�ேதா� எ�ற ெபய�� உ��. �ப� எ�றாேல

நம�� �ப�ைத அ��� ெகா��க� ��யவ�.
லாப�ைத� தர� ��யவ�. அதனா� �ைள��
ச�ேதாஷ�ைத� ெகா��க� ��யவ�. ஆக�
��ைளயா� ஒ��தரா� நம�� ���, ���
�ைட�பேதா� அதனா� �ைள�� �ப�, லாப�,
ச�ேதாஷ� ஆ�யைவ�� �ைட��� எ�ப� க���.
���� வாகன�ைத� ெகா�டவ� ��ைளயா�.
இ�தைன ெப�ய ��ைளயா��� இ�வள� ��ய
வாகனமா என எ�ண� �டா�. ந� அ�யாைமேய
����. ������ ேயா���� �ற� இ�ைல. �க�
��ய ஒ��. ேசா�பலாக�� இ����. இ�த�
ேசா�பைல அட��, ேயா���� �றைன� ெகா���
அ�யாைம�� இ��� ந�ைம ��க ேவ���
எ�ப�� ���ேட ���� வாகன�. இைத� த�ர,
��த�க��� ��ைளயா��� ��க��,
�ேரதா�க��� ம���, �வாபர �க��� �����,
க��க��� ��ைர�� வாகன� என� ெசா�ல�
ப���றன. ம�� எ�ற�� ��ரம�ய�தாேன
�ைன�� வரா�? இ�ைல, ��ைளயா���� ம��

உ��. அைத� ப��� ��னா� பா��கலா�.
�லாதார�: ந� உட�� உ�ள ச�கர�க����
�லாதார� ச�கர��� அ�ப� ��ைளயா� தா�.
�லாதார� �� வ��. ம� த��வ�.
��ைளயாைர�� நா� க�ம�ணா� தாேன ����
ைவ���ேறா�. ஆகேவ ��ைய� �����
�லாதார� ச�கர��� அ�ப��� ��ைளயாேர
ஆவா�. இ�த� ��ைளயா�� �ஜ ம��ர�ைத
உ�ச��� �லாதார������ ச��ைய எ��� ெம�ல
ெம�ல ேமேல வ�வத��� ��ைளயா�
உத���றா�.
ேவத�க��ெக�லா� �த�வ� �நாயகேன. நா��
ேவத�க�� �க�� கட�� �நாயகேன.
ேவழ�கேன ேவத� எ���, கணப� என��,
��னராஜ� என�� அைழ�க� ப���றா�.
���மண�ப� என�� ெசா�ல� ப���ற�.
உப�ஷ���க�� கணப� உபாசனா �ைற
இ����ற� எ�� ஆ�ேறா� ெசா����றன�.

ேமாதக�: வ��ட�� மைன�யான அ��த� த�
க��� வ�ைமயா� �நாயக� த�க� ஆ�ரம����
வர� ேபாவைத அ��� ெகா���றா�.
�நாயக���� த�வத�காக அவ� ேமாதக� ெச��
த� கணவ�ட� அ��� �நாயக��� அைத அ��க�
ெச���றா�. அவ� மைற�கமா� உண���ய�,
���ம� அ�ட� ���� �ைற���ள� என
உண��த ெவ�ைள மாைவ அ�டமாக��, உ�ேள
�ைற���ள �ரண�ைத பர����மமாக�� உ�வக�
ப���னா�. அதனாேலேய இ�றள�� �நாயக�
வ�பா��� ேமாதக� ���ய இட� ெப���ற�.
த�த�: �நாயக�� த�த� ஒ�� உைட����பைத�
பா�������கேள? ேவேற ஒ��� இ�ைல.
�யாச� மஹாபாரத� எ���ேபா� �நாயக��
உத�ைய� ேகா�னா�. �நாயகைர வ�� எ��� தர�
ெசா�னா�. �நாயக�� ச�ம��� எ��� ெகா��தா�.
அ�ேபா� ஏ� ேபனா, ெப���, க�� எ�லா�.
எைத வ��� ��ைளயா� எ��வா�? யாைன ஆ�ேச?
அ��� ஆ� ஆைன, த�த� இ���ேம. இர��

த�த�க�� ஒ�ைற உைட�ச� அ�த ஆைன�க�.
உைட�ச த�த�தாேலேய எ�த ஆர���சா�. இேத
த�த�தாேலேய ஒ� சமய� அ�ர� ஒ�வைன��
ஒ��தா�. ஆக பாரத� எ��ய�� �ல� ஆ�க��,
அ�ரைர ஒ��த�� �ல� அ��த��, ேதவைர�
கா�த�� �ல� கா�த�� ஆ�ய ��ெதா�ைல��
த�த��� உத� ெகா�ேட ெச�தா� �நாயக�.
ஆன�த �வன�: ைகைல�� ஒ� ப���� ஆன�த
�வன� க��ப�சா��� கடலாக உ�ளதா�.
கேணச�� உைற�டமான இ�, ��தாம� ��ப�
என�� அைழ�க� ப���ற�.
எ�� �தமான அவதார�கைள� ��ைளயா�
எ�������றா� என ��கல �ராண��� ஆ��ரஸ
��வ� ெசா����றா�. அைவயாவன: வ�ர��ட�,
ஏகத�த� = ேதக ���ம�, மேகாதர� = ஞான ���ம�,
கஜானன� = சா��ய ���ம�, ல�ேபாதர� = ச��
���ம�, �கட� = ஆ� ச��, ��னராஜ� = ���
ச��, ��ரவ�ண� = �வ ச�� ஆக எ�� அவதார�க�

என� ெசா�ல� ப���ற�.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia
/commons
/e/e7/Nepal,_ganesha,_xviii_sec.JPG
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நவ�ரஹ�க�� ��ைளயா�ட� அட�க� எ���
ெசா��வா�க�. ��யைன ெந�����, ச��ரைன
நா��கமல����, ெச�வாைய வல� ெதாைட���,
�தைன வல� ���ைக���, �யாழைன �ர���,
ெவ��ைய இட� ���ைக���, ச��வரைர வல�
ேம�ைக���, ரா�ைவ இட� ேம�ைக���,
ேக�ைவ இட� ெதாைட��� ைவ���ளதா��
ெசா�ல�ப�வ���.

�நாயக���� 21-��� ெந���ய ச�ப�த�
இ���ற�. (ெத��சவ�க ெசா���க�பா).
�நாயக�� ��நாம�க� 21 உ��. அைவ கேணச�,
ஏகத�த�, ��தாம�, �நாயக�, ���ராஜ�,
ம�ேரச�, ல�ேபாதர�, கஜானன�, ேஹர�ப�,
வ�ர��ட�, ேஜ�ட ராஜ�, �ஜ���, ஆசா�ர�,
வரத�, �கடராஜ�, தர�தர�, ������ப�,
�ர�மண�தப�, மா�க�ேயச�, ச�வ ��ய�,
��னராஜ� ஆ�யன ஆ��.
இவ��� �ள�க�க� வ�மா�:
கேணச�: ���மேம �நாயக�. ���ம ெசா�பேம
�நாயக�. �நாயக� எ�றாேல தன�� ேமேல
தைலவ� இ�லாதவ� என அ��த�. ஆகேவ
�ர�ம����� ேமேல தைலவனா� இ��பதா�
கேணச�.
ஏகத�த�: ஆர�ப��� �நாயக��� இர��
த�த�க� இ��ததா��, ஒ� த�த� அ�ரைன� ெகா�ல

ஆ�தமா�� பய�ப�டதா�� ெசா��வா�க�.
ம�ெறா� ெச�� �யாச� மஹாபாரத� எ���ேபா�
��னராஜைன ��ேட எ�த� ெசா�னதாக��,
அ�ேபா� த� த�த�ைத ஒ��ேத எ��ேகாலா��
�நாயக� எ��யதாக�� ெசா��ேவா�. எ�ப��
பா��தா�� ஒ� த�த� தா� �நாயக���. ெப�
யாைன��� த�த� உ�ெட�றா�� ஆ� யாைன
அள��� ெவ�ேய ெத��� ��ட த�த�
அ�����ைடயா�. ஆணா�� ெப�ணா�
ஒ�றானவ� எ�பைத ������ வ�ண��
�நாயக��� ஒேர த�த� எ�ற அ��த� வ��. ஆக�
�� ேம� ��ய காரண�க�� எைத� ெசா�னா��
ஏகத�த� எ�ப� ந�� ெபா���� அ�லவா?
��தாம�: க�ல ��வ���� �ைட�த
��தாம�யா� ஏ�ப�ட �ழ�ப��� அவ� அைத
�நாயக�டேம ெகா�����டா� அ�லவா? அ�த�
��தாம�ைய அ��ததா�� ��தாம� எ�ற ெபய�
�நாயக��� ஏ�ப�ட�.

�நாயக�: த��கர�ற தைலவ�. தன��� தாேன
�கரானவ�.
���ராஜ�: கா�� ம�ன���� ��ைளயா��
�ற�� ��� எ�ற ெபயேரா� வள��� வ�த��,
அதனா� த��நா��� அ�த வடப�� ெதா�ைட
ம�டல� என அைழ�க� ப�ட� எ���
கா���ராண� ���. கா�� அரச��� அ�பா��
கடா��ைத� ெப��� த�தேதா� அ�லாம�,
ேமா��ைத அைடய�� வ�கா��யதா�
���ராஜ� எ�ற ெபய�.
ம�ேரச�: ம��வாகன�. ஆ��� �நாயக��ேக
ம�� வாகன� இ��ததாக��, ��னேர அ�த
வாகன�ைத ��க��� �நாயக�
ெகா�����டதா�� ெசா��வா�க�. ம�ேரச�
எ�ற ெபய�� ஒ� �நாயக� ேகா��
மஹாரா��ரா�� அ�ட �நாயக� ேகா��க�� ஒ�
ேகா��� �� ெகா���ளா�. த�ைன
வண�காதவைர மாைய�� ��க� ெச��� �நாயக�

அேத சமய� த� ப�த�கைள மாைய ெந��காதப���
கா���றா�.
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ந�ம த��நா��� இ���� நவ�ரஹ� தல�கைள�
ேபா� மஹாரா��ரா�� அ�ட �நாயக� தல�க�
இ����றன. இைவ �ேன நகைர���� எ��� �.�.
�ர�����ளாக அைம���ளன. ந��ைடய
ச�கடஹர ச����, மஹாரா��ரா�� ச�க�டஹர
ச���� எ�ற ெபய�� அைழ�க� ப�வேதா� ��
வய�� இ��ேத ச���� �ரத�� எ����
ெகா��� வழ�க�� அ�ேக உ��. இ�த அ�ட
�நாயக� த�சன� ச�கடஹர ச������ �ேசஷ�

எ�� ெசா�ல� ப��ற�. அ�ட �நாயக�
ேகா��க� இ����ட�”
ம�ேரச� = ேமா�கா�
� ��தாம� �நாயக� = ேத��
��� �நாயக� = ��த ேட�
� மஹா கணப� = ரா�ச� கா��
���ஜா�மஜ �நாயக� = ேவநா��
���ேன�வர� = ஓஜ�
ப�லாேவ�வர �நாயக� = பா�
� வரத �நாயக� = மஹ�
கணப� ப�பா ேமா�யா ���யா வ�� ல�க�யா
ேமா�யாேர ப�பா ேமா�யாேர �ைச� பேடலா

அ�பாலா
ேமா�யாேர ப�பா ேமா�யாேர’
ேம�க�ட பாடைல ஒ�ெவா� �நாயக ச�������
�ஸ�ஜன��� ேபா� நட��� ஊ�வல���
மஹாரா��ர ம�க� ேகாஷ���� ெகா�ேட
ெச��வா�க�. அ�த ேமா�யாேர இ�த ேமா�கா�கார�
ஆன ம�ேரச� தா�. இ�த� ேகா�� �ேன
ேஷாலா��� ெந��சாைல�� �ேன����� �மா�
25 �� ெதாைல�� உ�ள�.
இ�த� ேகா�ல� ப��� ெசா�ல� ப�� தல�ராண�
�� வ�மா�: க�ட� நகைர ச�ரபா� எ���
ம�ன� ஆ�� ���� வ�தா�. அவ���� அவ�
மைன�யான உ�ரா���� �ழ�ைதக� இ�லாத
�ைறேய ெப�யதாக இ��த�. ெசளன� எ���
��வ�ட� ெச�� ஆேலாசைன ேக�க, ��யைன�
����� தவ� இ��க� ெசா�னா� அவ�. இ�வ��
தவ� ெச�ய உ�ரா�� நாளாவ�ட��� க��ப�

அைட�தா�. ஆனா� எ�ன இ�? �ழ�ைத�� ��
வ����� நாளாக ஆக அ�க���� ெகா�ேட
வ�த�. அவளா� க��ப��� இ���� �ழ�ைத��
��ைட� தா�க ��ய��ைல. த��த உ�ரா ��
தா�க ��யாம� கட��� ெச����டா�. அவ�
த��ைப� க�� வ���ய ச���ர ராஜ��, அவ�
�ழ�ைதைய� தா� தா�� ெவ�ேய ெகா�� வ��
அவ�ட� ஒ�பைட�தா�. ச���ரராஜனா� �ழ�ைத
அ��க� ப�டதா� உ�ரா��, ச�ரபா���
�ழ�ைத�� “���” எ�ற ெபயைர இ�� வள���
வ�தா�க�.
������� ��வாக அைம�த அ�ர�க�� ��வான
��ராசா�யா�ட� அவ� ��யைன� ���த
ம��ர�கைள� க�றா�. ��ராசா�யா�� ��யைன�
����� தவ� ெச�ய� ெசா��� ெகா��க, �����
அ�வாேற தவ� ெச�தா�. மன� ம���த ��ய�
அவ���� ப�சாக அ�த� கலச�ைத� ெகா���
அைத ����� வ���ேலேய அவைன
ைவ������ ப���, இ�த அ�த� கலச� இ����

வைர�� அவைன எவரா�� ெவ�லேவா,
ெகா�லேவா ��யா� எ��� ெசா�னா�.
��ய�ட���� அ�த� கலச� ெப��� ெகா�ட
��� த� தக�பைனேய �ர������ தாேன ஆள
ஆர���தா�. ��பைடகைள� ெதா��ர�
ெச�தேதா�, த��ட� அ�த கலச� இ����
ெத��� ேதவா� ேதவ�கைள�� �����த
எ��னா�. இ��ரைன��, ேதவ�கைள�� �ைற
���தா�. கைட��� அைனவைர�� கா�க எ��ய
���ைவ�� �ைற ���� க�ட� நக�ேலேய
�ைறைவ�தா�. ம�ற ேதவ�க�� �ர�மா�� ைகைல
ெச�� ஈச�ட� �ைற�ட, அவேரா இ� �நாயக�
ஒ�வனா� ம��ேம ெச�ய� ��ய�, ஆகேவ
அைனவ�� அவைன� சரணைட��க�. எ��
ெசா����டா�.
அத�ப� அைனவ�� �நாயைர வ�� வண��
ேவ�ட, அவ�� தா� ���� �ற�
எ����ேபாேத ���ைவ அ��க ���� என�
��னா�. �நாயக� ���� �ற�ப� எ�ப�?

அைனவ�� கல��ன�. ேம�மைல�� ஈசேனா
அ�ைன�� “ஓ�” எ��� �ரணவ�ைத உபேத����
ப�ர�� வ�ட�க� ஜ����ப� ����டா�.
உடேனேய பா�வ� க�ம�ணா� �நாயகைர
அைம�� ஈச� ��ய வ�ண� வ�பா�க�
நட��னா�. அவ� ெச�த வ�பா�டா� உ��
ெப�றா� �நாயக�. ஈச�� அவைர ஆ��வ���,
��ேன�வரைன வண����� ேவைல
ஆர���பவ�க���� தைட��லாம� ேவைல
நட��� என� ����றா�. அைனவ�� ேம�
மைல����� இற�� வ�� ேவைள�� கமலா�ர�
எ�பவைன� க�டா�க�. ��ைர �� அம�����த
அவ�, ம�ைல வாகனமா�� ெகா�ட �நாயகேரா�
ச�ைட ேபா�டா�. அ�ேபா� அவைன ெவ��
ெகா�ள ��ய��ைல �நாயகரா�.
அவ� உட�� காய� ப��� �ேழ ��� ர�த�
��க�� இ��� ���� ���� அ�ர�க�
உ�ப�� ஆ�� ெகா�ேட இ��தன�. ஆகேவ
�ர�மா�� மானச ����களான ���ைய��,

���ைய�� அைழ�� அ�த ர�த� ��க� �ேழ
�ழாம� �����ப� �நாயக� ெசா�ல அவ�க��
அ�வாேற ���தன�. கமலா�ரைன�� �நாயக�
ெகா�றா�. க�ட� நக�� �ைற�ப����த
அைனவைர�� �����மா� ந��ெய�ப�மா�ட�
ெசா�� அ����றா� �நாயக�. ஆனா� ���
ம���றா�. எனேவ �நாயக� ���ேவா�
ேபா���றா�. �நாயக�� பாண� ஒ�� �����
வ��ைற� ���� அ�த� கலச�ைத��
உைட���ட, ����� மா�டா�. க�ட� நக��
ெபா��ைப �நாயக� ஏ��� ெகா�� அைனவைர��
�����றா�. ���, ���ைய�� �நாயக� மண��
ெகா���றா�. இ�த� ேபா�� �நாயக� ம�ைல
வாகனமா�� ெகா�� ேபா��டதா� ம�ேரச� என�
ப��றா�.
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அ��� நா� பா��க� ேபாவ� ��தாம� �நாயக�.
இவ� ேத�� எ��� தல��� ��ெகா���ளா�.
இ�த அ�ட �நாயக�கைள நா�க இ��� த�சன�
ெச�ய��ைல, எ�றா�� பல�� ��வைத�
பா���� ேக��� எ���ேற�. ஆகேவ அ�பவ
�க��க� இ�� வரா�.
மஹாரா��ர��� �ேன நக�� இ��� 25
���ர��ேல இ�த நகர� இ���றதா��

ெசா��றா�க�. ஹேவ� தா�காைவ� ேச��த இ�த
நகர� �வா, ��தா, �மா எ��� ��� ந�க�
ச�கம� ஆ��ட��� அைம���ள�. அ�சயமான
ஒ� ெச�� எ�னெவ�� ஒளர�க�� இ�த�
ேகா���� மா�யமாக �ல� அ��ததாக�
�ற�ப�� வரலா��� தகவ�. எ�தைன உ�ைம
எ�� ெத�யா�. இ� ேகா��� வரலா�
��வ�மா�:
அ��� எ��� அரச���� �ழ�ைத இ�ைல.
அவ�� அவ� மைன� �ணவ��� ைவச�பாயன
��வ�� ெசா�ப� ப�லா��க� தவ� ���� ஒ�
��ைள �ற�த�. கணராஜா எ��� ெபய� ைவ��
வள��� வ�தன�. �க�� ைத�யசா�யாக��,
�ரனாக�� வல��த அ�த� ��ைள ஒ�நா�
ேவ�ைட��� ெச�றா�. ந�ப�க�ட� ெச�ற
அரச�மார� கணராஜ� கா��� க�ல��வர�
ஆ�ரம�ைத� க�டா�. த� ஆ�ரம���� வ�த
அரச�மாரைன �ைற�ப� வரேவ�� உபச��தா�
க�ல ��வ�. ��வ�� ஆ�ரம�, எ�ன இ��க�

ேபா�ற�? கா��� �ைட��� கா�, க�,
�ழ��வைகக� என �ைன�த அரச�மார���
ஆ�ச�ய��� ேம� ஆ�ச�ய�. அ��ைவ ���ேத
பைட�தா� க�ல��வ�. ���� ����
�ள���ேபா� இ�வா� ���� பைட�க எ�ஙன�
���த� என அரச�மார� ேக�க, த��ட� இ��ர�
அ��த ��தாம� இ��பதாக��, அ� ேக�டதா�
ெகா���� எ���, அத� ம�ைமயாேலேய இ�வா�
த�காைர� த�கப� த�னா� உபச��க ���ற�
எ��� ெவ��பைடயாக� ெசா�னா� க�ல��வ�.
அவ� எ�ன�ைத� க�டா�? கணராஜ�
��தாம�ைய� ேக�க� ேபா�றா� எ��?
அ�பா�யா�� ெசா�ன ��வ�ட� நயமாக� ேப��
ேக��� ��தாம�ைய� ெபற �ய�றா� கணராஜ�.
��வ� ��டவ�டமாக ம�����டா�. ��ன�
பய���த ஆர���தா� கணராஜ�. ��வேரா
எத��� அைச�� ெகா��க��ைல. பலவ�த� ஒ�ேற
வ� என� க�ட கணராஜ� அைத� பலவ�தமா��
����� ெகா�� ெச����டா�. மன� வ���னா�

க�ல��வ�. ேத� உபாசகரான அவ� ேத�ைய
வண�� ேவ�ட, அ�ைன�� கா� அ���
கணப�ைய� �ரா����க� ெசா�னா�. கணப�ைய
�ைற�ப� வண��� �ரா����தா� க�ல��வ�.
கணப��� அவ� ேவ��ேகா��� இண��
கணராஜ�ட� ேபா��டா�. கட�ப மர��� ��
கணராஜைன� ேகாட�யா� ெகா�றா� கணப�.
மக� இற�கேவ த� ேபர��� �����ய அ���
ம�ன� ��தாம�ைய� ���ப க�ல ��வ�டேம
ெகா��தா�. க�லேரா அைத �நாயக���
அ���� அழ� பா��தா�. இதனா� ��தாம�
�நாயக� எ�ற ெபய�� ெப�� இ�த ஊ�ேலேய
ேகா��� ெகா�டா�. ம�ெறா� ெத��த கைத��
உ��. ெகளதம ��வ�� மைன�யான அக�ைய
இ��ர�ட� ஏமா�த கைத நம�ெக�லா� ெத���
தாேன? அ�ெபா�� பாவ� ெச�த இ��ரைன பாவ�
��க �நாயகைர ேநா��தவ� ெச��மா� ெகளதம�
��யதாக�� அ�த �நாயக� இவ� தா� எ���
����றன�. இ�த �நாயக� மஹாரா��ர���

ேப�வா ���ப�ைத� ேச��த மாதவரா� ெபஷாவ�
அவ�க� ���ப��� �லெத�வ� எ��� இற���
த�வா�� �ட மாதவரா� ெபஷாவ� அவ�க�
கஜானன ேதா��ர� ���ெகா�ேட உ�� ��ததாக��
����றன�. ேகா��� இ��� �ல��தா
ஆ�ற�கைர வைர��� சாைல அைம�த� ெபஷாவ�
���ப��ன� எ��� ����றன�. ேகா�ைல�க��ய
தர�க� மகரா� ேத� அவ�க�� ���ப� கா���
ெந��கால� தவ� ெச�த ேமா�ய ேகாசா� ���ப�
என�� ெசா�ல� ப��ற�. �நாயக� ெதாட�பான
அைன�� �ழா�க�� இ�த� ேகா��� �ற�பாக�
ெகா�டாட� ப��ற�.

http://marva78.deviantart.com/art/Ganesh2-83381485
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��தாம� �நாயக���� ��ன� நா� காண
இ��பவ� ��� �நாயக�. இவ� மஹாரா��ரா��
�ேன நக�� இ��� ேஷாலா��� ெச��� பாைத��
உ�ள ேடா�� எ��� ர�� �ைலய��� இ���
�மா� 20 �� �ர��� உ�ள ��தேட� எ��� ஊ��
ேகா�� ெகா���ளா�. ேக�டவ����
ேக�டைவகைள அ��� த�� இ�த ��� �நாயக�
�க�� வர��ரசா� எ�� ெசா���றா�க�. இவ�
ப��� �ராண�க� ெசா��� தகவ�:

“பைட��� ெதா�ைல ஆர���த �ர�மா “ஓ�”
எ��� ஓ�கார�ைத ஜ��தவ�ண� இ��தா�.
���ன�கைள ���� �நாயகைர ஜ��� வ�ததா�
�நாயக�� அவ��� ேவ��ய அ�� ���தா�.
பைட��� ெதா��� ���ன�க� ேநரா� என��
அ��� ெச�தா�. �ர�மா�� தவ��� காரணமா�
���, ��� எ��� இர�� ெப�க� அவ����
ேதா��னா�க�. அவ�கைள� த� மானஸ
����களா�� பா��த �ர�மா � �நாயக��ேக
அவ�க� ெசா�த� என அவ��ேக அ��பண�
ெச�தா�. இ�வைர�� ஏ���ெகா�� �நாயக�
���, ��� சேமதரா�� கா�� ெகா��தா�. �ர�மா
பைட��� ெதா��� ஆ�������ேபா� ேயாக
���ைர�� இ��த � மஹா����� கா�க��
இ��� ம�, ைகடப� எ��� இ� அர�க�க�
ேதா��னா�க�. இ�வ�� ேதவ�க����,
�ர�மா���� ெதா�ைலைய� ெகா��தன�.
�ர�மா ���ராேத�ைய மைற�� ேபா�மா�
��ண�����ெகா�ளேவ, அவ� மைறய

மஹா��� க����தா�. ம�, ைகடப�க�
ெதா�ைல ெகா��பைத� ெத��� ெகா��
ப�லா��க� அவ�க�ட� ேபா��டா�
மஹா���. அவ�கைள அ��ப� அ�வள�
எ�தா��ைல. அவ�க� மனைத மய�க எ��ய
மஹா���, அ�ைமயான பாட�கைள� த�
�ைண�� �ல� ���� பாட ஆர���தா�. அவர�
கான� ைகைலைய எ�ட ஈச� மன� ம���தா�. த�
�தகண�களான ���ப�, ��பக�தா ஆ�ேயாைர
அ��� ���ைவ ைகைல�� அைழ�� வ��ப�
�ற ��� ைகைல வ�� �ணா கான� பா� ஈசைன
ம����தா�. மய��ய ஈச�, மஹா������
எ�ன ேவ��� என� ேக�க, ம�, ைகடப�கைள
அ���� வ� ேக��றா� ���.
ஈச�, மஹா����ட�, “�நாயகைன
வண������ ேபாைர� ெதாட�க��ைல. அதனா�
தாமத�. கேணச ம��ர� ஜ��� �நாயகைர�
�������� ேபா� ����க�.” எ�� �� கேணச
ம��ர�ைத�� உபேத��� அ��னா�. �நாயகைர

�யா���� தவ� ���த மஹா������
அ�ர�கைள அ���� வ�லைமைய அ��னா�
�நாயக�. மஹா��� அ�ர�க�ட� ெச��, தா�
அவ�க��� வர�க� த�வதா�� ெசா�ல எ��
நைகயா�ய அவ�க�, தா�க� மஹா�����ேக
வர�க� த�வதா�� ��ன�. உடேன ���
சாம���யமா�, “உ�க� இ�வ�� மரண��
எ�னா� ேநரேவ���.” எ�� ேக����டா�.
�ைக�த அ�ர�க� த��ேர இ�லாத இட��ேலேய
த�கைள� ெகா�ல ேவ��� என� ெசா�ல,
மஹா��� ��வ�ப� எ��� அவ�க�
இ�வைர�� த� ெதாைட�� ைவ���
ச�கரா�த�தா� அ��தா� ��ன� ெவ���� அ��ய
�நாயக���� ெப�ய ேகா�� க��
���ரஹ�ைத�� �ர��ைட ெச�ததா��
����றன�.
இ���ள �நாயக� ���ரஹ�, ேநபாள��� உ�ள
க�ட� ந��� இ��� எ���வர�ப�ட�
எ���றன�. மஹா��� க��ய ேகா�� �ைத��

ேபானதாக��, ��ட கால� க��� ஆ� ேம����
இைடய� கன�� �நாயக� ேதா��� த� ேகா��
இ����ட� ப��� ெசா�னதாக��, ��ன� அ�த�
ைபய� ���ரஹ�கைள ைவ��� ���ததா��
ெசா���றன�. ���� �நாயக� �லேம �ைற�ப�
ேகா�� க�ட ேப�வா�க� கால��� ஏ�பா�
ெச�ய� ப�டதா�� ெத�ய வ��ற�. வட இ��ய�
ேகா��க� அைன����� �ன��தாரண�
ெச������ ரா� அக�யா இ�த� ேகா�����
���ப� ெச�����றா�. இத� அ��ேலேய
மஹா������ ஒ� ஆலய��, ப�சாயதன
�ைற�ப� அைம�த �வாலய� ஒ��� இ��பதா��
����றன�. �நாயக� ���ரஹ� �ய�� என�
ெசா���றா�க�. மஹா��� �ர��ைட ெச�தா�
எ�பதா� �வாரபாலக�க� இ�ேக ஜய��,
�ஜய��. இ�த� ேகா�� ஒ� �� ���� ேம�
அைம���ள�. இ�ேக�� ��வல� வ���றன�.
��வல� ����பாைத ஐ�� ���ட� எ��
����றன�. 21 �ைற ��வல� வ�த� �க��

�ற�பா�� ெசா�ல� ப��ற�.
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அ��� நாம பா��க� ேபாறவ� �மஹாகணப�. இவ�
ரா�ச�கா�� எ��� இட��� ேகா��
ெகா���ளா�. இ�த� தல� �ேன-ேகாேரகா� –
அஹம� நக� ெந��சாைல�� �ேன�� இ���
�மா� ஐ�ப� �ேலா��ட� �ர��� உ�ள�.
�ேரதா �க��� ���சதம� எ��� ெபய�� ஒ�
��வ� வா��� வ�தா�. இவேர கணப��� �ல
ம��ரமான, “கணானா� �வா” என� ெதாட���

ம��ர�ைத உ�வா��யவ� ஆவா�. இ�த ��வ� ஒ�
தர� இ�ம� தா�க ��யாம� உர�க இ��னா�.
அ�த இ�ம�� இ��� �வ�பான �ழ�ைத ஒ��
அவ� வா����� ெவ� வ�த�. அ�த� �ழ�ைத��
கணப� �லம��ர�ைத உபேத���, கேணசைன
ேநா�� ��ட தவ� ெச���ப���, �ைன�த�
நட��� எ��� �� ஆ��வ��தா�. அத�ப�ேய
அ�த� �ழ�ைத�� தவ� ெச�� வ�தா�. கேணச�
�க�� ம���� அ�த� �ழ�ைத��� கா� அ���,
ெபா�, இ���, ெவ�� ஆ�ய ���
உேலாக�களா� ஆன ���ர�ைத�� வழ��னா�.
அவ���� ���ர� என�� ெபய� ���னா�.
ேம�� த� அ�ைம��, அ�ப�மான ஈசைன� த�ர
ேவ� எவரா�� ���ரைன ெவ�ல ��யா� எ���
வரம��� மைற�தா�.
���ர� வர�க� �ைட�க�� ெம�ல ெம�ல
ஆணவ� ெகா�டா�. அக�ைத ���ைய மைற�த�.
அ�யாய� ெச�ய� ெதாட��னா�. மன� ேபான
ேபா��� நட�க ஆர���தா�. ��மண� ெச��

ெகா�டத� �ல�, ச�ட�, �ரச�ட� எ���
ெபய�� இ� ���ர�கைள� ெப�� ரா�ச�களாக
வள��� ேதவ�க� அைனவ����, �ர�மா, ���
உ�பட அைனவைர�� க�கல�க அ��தா�. நாரத�
ஈச� ஒ�வனா� ம��ேம ���ரைன அட�க ����.
கஜானைன� ���தா� வ� �ற��� என ேயாசைன
ெசா�ல அைனவ�� அ�வாேற ஓ� என� ெதாட��
கணப� �ல ம��ர�ைத உபா��க ஆர���தன�.
கணப� கா� அ��தா�. ேதவ�க�� ��க�ைத
அ��� ெகா�ட அவ� ஈச�ட� தாேன ேந��
ேவ���ெகா�வதா��, அவ� ���ரைன அ���
ேதவ�கைள� கா�பா� எ��� வா����
ெகா���றா�. எ�றா�� ���ரைன�� ஒ� வ�
ப�ண ேவ��� என �ைன�த கணப� ஒ� �ராமண
இைளஞனாக உ�மா� ���ர�ட� ெச�றா�. த�
ெபய� கலாதர� எ��� தன�� ேவத��ட� �டேவ
64 கைலக�� ெத��� என�� ���ெகா�டா�.
64 கைலக�� ஒ�ைற அ�ேபாேத ெச�� கா���ப�
���ர� ேக�க, எ�ன ப�� ெகா��பா� என கேணச�

ேக��றா�. வ����ப� கேணசேன எ�பைத அ�யாத
���ர� த� உ�ைரேய ெகா��பதா�� ெசா��றா�.
உடேனேய த� வ�ைமயா� ��� ஆகாய
�மான�கைள உ�வா��னா� கேணச�. அவ�ைற�
���ர��� அ��தா�. இவ��� எ��
ேவ��மானா�� ெச�ல ���� என��, எ�
ேக�டா�� �ைட��� என�� ��னா�. கலாதராக
வ�த கேணச���� ப�ச��க ����ய ���ர�
எ�ன ேவ��� என� ேக�க ஈச�ட� உ�ள
��தாம�� ��ப� தா� ேவ��� எ�� கேணச�
ெசா��றா�. ஈசேனா� ேபா���� ��தாம��
��ப�ைத� ைக�ப�ற ���ர� �ள��� ெச��றா�.
�த�� ��தாம�� ��ப�ைத� தன��� த��ப�
ஈச�ட� ேக��� பா���றா� ���ரா�ர�. ஈச�
ம��க� ேபா� ெதாட��ய�. அ�த� ேபா�� ஈச��
ேத�� அ�� ��ய, ��தாம�� ��ப�ைத எ�ப�ேயா
ைக�ப��ய ���ரா�ர� அைத எ����ெகா��
�����றா�. பா�வ�ேயா மன� வ��� த� தக�ப�
����� ஆ�த���� ெச��றா�.

ஆனா� ஈச�ட� ம��ேம இ��க ேவ��ய
��தாம�� ��ப� அ�ர� ைக�� வ�ததா�
இ���மா எ�ன? பா� வ��ேலேய ��தாம��
��ப� மாயமா� மைற�� ேபா�ற�. ���ர����
கவைலேயா�, ேகாப�� அ�க��க அவ�ைடய
அ�டகாச� அ�க� ஆ�ற�. ஈசேனா கணப�
�லம��ர�ைத� �யா��� ���� ேபா���
ஆய�தமா�றா�. கணப� �ஜ ம��ர�ைத உ�ச���
���ர� �� அ���ட� தயாரா�றா�. �மாேத�
தாேன ��வ�� ரதமாக மா� ஈசைன� தா�க, ��ய,
ச��ர�க� அ�த ரத��� ச�கர�களாக மா���றன.
�ர�ம� சார�யாக ரத�ைத ஓ�ட, ேம� மைல
��லாக மா��ற�. மஹா���ேவ அ�பாக��,
அ��� �மார�க� ��ைரகளாக�� மா���றன�.
ஈச� எ�த அ�பான� ���ரைன� தா�க ப�ெர�ற
��ன� அ�ட ப�ர�ட�ைத�� ந��க ைவ��ற�.
���ர� �ேழ ���� இற�க அவ� உட�� இ���
�ள��ய ேஜா�யான� ஈச�டேம அைட�கல�
ஆன�. ���ர�கைள�� த� ச��யா� எ��தா� ஈச�.

��ன� இ��க��� �ைனவாக ம���� எ���
இட��� கேணச� ெப�மா��� ஒ� ேகா��
அைம�க� ப�ட�. அ�ேவ த�சமய� ரா�ச�கா��
எ�ற ெபயரா� வழ�க� ப��ற�.
�மஹா கணப� �ழ�� ேநா�� அம��� அ��
பா���றா�. இ� கா�கைள�� ���காக ைவ��
அம��த ேகால�. ���, ��� இ�ப�க��
காண�ப���றன�. இ�த� ேகா�� ெபஷாவ�க�
கால��� க�ட� ப�டதா�� ெசா�ல� ப��ற�.
அ�ட �நாயக�க�ேலேய �க�� அழ� வா��த
இ�த �நாயக� அல�கார� ��ய�� �ட
எ���றன�. இ�நக�� பய�க����
த���ட�க��, ச��ர�க�� உ�ளன
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அ��ததா� நா� காண இ��ப� ேலனா�� எ���
ஊ�� உ�ள ��ஜா�மஜ �நாயக� ஆவா�. இவ��
�ேன நக��� அ�ேகேய இ���றா�. இ�த அ�ட
�நாயக� ஆலய�க� அைன�ைத�� காண� �ேன
ெச�� அ�ேக தைலைம�டமா�� ெகா�� ெச��
வரலா�. �ேன�� இ��� ��ட� த�ட 85 ைம�
ெதாைல�� நா�� ெச��� வ���, ��கா எ���
ந��� வடேம��� கைர�� அைம���ள�
ேலனா�� எ��� ஊ�� அ�ேக ��ஜாம� �நாயக�

ஆலய��.
இவ� மைல�� �� கா�� த��றா�. மைல��
��ட� த�ட 250 ப�க� ஏ�� ெச�� த�சன� ெச�ய
ேவ���. மைல ஏற ��யாதவ�க��� என� �ேழ
ேடா��� இ���ற�. ப�க� இ��பாலான ைக����
�ழா�க� ப��க� ப��� காண�ப��. இ�த
ேலனா�� மைல�� உ�ள ஒ� �ைக�ேல அ�பா�
தவ� ெச�ததா�� ����றன�. தன�ெகன ஒ� மக�
�ற�க ஆைசெகா�ட பா�வ� ேத� இ�த மைல��
உ�ள ஒ� �ைக�� தவ���ததா��, அத�
பலனாகேவ �நாயக� ேதா��யதா�� ஐ�க�.
பா�வ� ேத��� உட�� அ����, எ�ெண��
ேச��� ைவ��� ��ைளயா� ேபா�ற உ�வ�
அைம�� ைவ�க, அத�� உ��� வ�த�. தா��
���ப� ேபா� �நாயகராக அவத����ளதா�
அ�த� �ழ�ைத�� ��னா�. பா�வ� அ�த�
�ழ�ைத��� கேண� எ�ற ெபய� ைவ��றா�.
ச�வ�, ரஜ�, தாமச� ��� �ண�கைள��

உ�ளட��யவ� என அத�� அ��த� எ���றன�.
ஈச� �நாயகைர வண��பவ��� எ�த�
கா�ய���� தைட ஏ�படா� என ஆ�ய���றா�.
ப�ைன�� வ�ட�க� இ�ேக க��த �நாயக�
��ன� அர�கனான ���ைவ ெவ�ல ேவ���
எ�பைத உண��றா�. ���ேவா �நாயகைர அ��க
�ைன��றா�. ஆனா� அவனா� ��ய��ைல. பால
கேண�� �ைலக� ேலனா�� மைலைய
ம������றன.
ஆறா� வய�� ��வக�மா அைன��
ஆ�த�க��� ப��� அ��� ஆ�த�கைள��
அவ��� அ��தா�. அைவ பாச�க��, பர� எ���
ேகாட�, அ��ச�, தாமைர மல� ேபா�றைவ ஆ��.
ஏழா� வய�� ெகளதம ��வரா� உபநயன�
ெச���க� ப�ட�. இ�ேக அ�ைனைய ��ஜா எ�ற
ெபய�� அைழ�பதா� அ�ைன�� இதய���
இட�ெப�ற �நாயக�� ��ஜா�மஜ �நாயக� எ�ற
ெபயைர� ெப�றா�. மைல �� உ�ள ப�ென��
ெபள�த �ைகக�� எ�டாவ� �ைக�� ��ஜா�மஜ

�நாயக� ேகா�� ெகா�� இ���றா�. ஒேர க�லா�
ஆன �ைக�ேகா�� ெத�ேக பா��� அைம���ள�.
ச����� எ�ேர அைம������ சபாம���� ஒ�
�� �ட அைம�காம� க�ட� ப�����றதா��
ேக��� ப��ேறா�.
�ைக�க��ேலேய வ��க� ப�ட ��ஜா�மஜ
�நாயக� �ழ�� ேநா��� கா�� த��றா�. ப�த�க�
தா�கேள இவ��� வ�பா�க� நட�தலா�.
�நாயக�� ச����� ��னா� ஆ� ��கேளா�
��ய ��ய சபா ம�டப��� அழகான யாைனக�,
ப��க� ��ப�களாக வ��க� ப���ளன. �ன��
காைல�� ப�சா��த அ�ேஷஹ� நட��ற�.
த�சமய� இ�த� ேகா���, மைல��, �ைகக��
ெதா� ெபா��� �ைற�ன�� க���பா���
உ�ள�.
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�ேன நக�� இ��� ��ட�த�ட 90 ைம� �ர���
��க� எ��� ந��கைர�� அைம���ள� ஒ�
�நாயக� ேகா��. அத�� ஓஜ� ��ேன�வ� எ��
ெபய�. இ� கட�த ���� ஆ��க��� ��னா�
தா� க�ட�ப�டதா�� ெசா���றன�. ப�ேனழா�
��றா�ைட� ேச��த இ�த� ேகா��� �மான�
த�க�தா� ஆன� எ��� ெசா���றன�.
அ�ட�நாயக� ேகா��க��� இ�த ஒ� ேகா���
ம��ேம த�க �மான� உ�ெட��� ெசா���றன�.

இ�த� ேகா�� ப��ய தல வரலா�:
ேஹமவ� எ��� நகைர அ�ந�த� எ��� அரச�
ஆ������ வ�தா�. அவ� யாக�க� �ைறய�
ெச�� வ�தா�. ஒ� சமய� இ��ரபத� ேவ��
யாக� ெச�தா�. யாக� �க�� �ற�பாக��,
���ைறகைள �றாம�� அைம�� வரேவ,
இ��ர���� த��ைடய பத� ேபா���ேமா
எ��� கவைல வ����ட�. ஆகேவ எ�ப�யா��
யாக��� ப�க� ஏ�ப��த ேவ��� எ��
எ��னா�. ெதா�ைலகைள எ��தேம�� தர
ேவ���. ேயா������� காலேதவ�ட�
அ�ந�த� யாக��� ெதா�ைலகைள� ெகா���மா�
ேக��� ெகா�டா�. காலேதவ� ��னா�ர� எ���
ெபய�� ேதா�� அ�ந�த�� யாக� ��ைமயாக�
���� ஆகாவ�ண� பல இைட�ச�கைள��
ெச�தா�. யாக��� ப�� ெப�ற ��, ��வ�க�
இதனா� பல இைட��கைள�� �ரம�கைள��
அ�ப��தன�. யாக� ��ையக� �ட�க ஆர���தன.
ஒ� க�ட��� ��ேற��� ேபா� இ���� �ைல

வர, அைனவ�� எ�ன ெச�வ� எ�� ��
ஆேலா��� இத��� ச�யான காவ� கஜானேன
த�வா� என ����� வ�தன�.
கஜானைன வண�� அவ�ட� �ைற��டன�.
அவ�க� ேவ��ேகா��� இண��ய ��ேன�வர�
ப��வ ��வ����, அவ� மைன�யான �ப
வ�ஸலா���� மகனாக� �ற�க ��� ெச�தா�.
அ�வ�ணேம �ற�தா�. ஈச�� ஆேலாசைன��
ேப�� அைனவ�� ப��வ ��வைர வ��
ச���தன�. கணப� எ�ற ெபய�ட� வள��� வ��
அவர� �மாரைன� ப��ய உ�ைமைய எ����
ெசா�� அவதார கா�ய� �ைறேவற��, அவ�க���
உத� ெச�ய�� கணப�ைய அ��� ைவ��மா�
ேவ���றா�க�. ��னா�ரைன ேவ� எவரா��
அ��க ��யா� எ��� ���றா�க�. ப��வ
��வ�� ஒ��� ெகா�� கணப�ைய அவ�கேளா�
அ��� ைவ�தா�. ேதவ�கேளா� ெச�ற கணப�
ஈச� �ைண�ட� ��னா�ரைன� தன� அ��ச�தா�
����� ெகா�லாம� ேதவா� ேதவ�க��

���ைல�� �����றா�. த�ைன�
ெகா�ல��ைல எ�பைத� க���, தன��
ேந������� மக�தான பா��ய�ைத �ைன��
ம�ழாம� ��னா�ர� அ�ேபா�� �ைமகேள ெச�ய
�ைன�தா�.
கா�றாக�� க��கா�றாக��, �ய�கா�றாக��,
அ��யாக��, ஊ���யாக�� மா�னா�. அவ�
ச�� அைன�ைத�� �ர���ெகா�� அ�த�
ப���� ெப� ெவ�ள� ெப��ெக��� ஓட�
ெச�தா�. ஆனா� �நாயக� அைன�ைத�� த�
����ைக�� அ��ச�� �ைண�ெகா�� த���
����னா�. அ��யா�� அ�த� ப��ைய நாச�
ெச�ய �ைன�� அவனா� ��யாம� ேபாகேவ தன�
இயலாைமைய� கைட��� உண��த ��னா�ர�
கணப��� கா�கைள� சரண� அைட�தா�. த�ைன
அ��க ேவ�டா� எ��� எ�ெற��� த� ெபய�
�ைல�� ��க ேவ��ேய தா� இ�தைகய
கா�ய�கைள� ெச�ததாக��, இ�தைகய ெசய�களா�
ந�ெபய� �ைட�கா� எ�பைத� ����

ெகா�டதாக�� �� ம����� ேகா�னா�. அவ�
���ப�ைத� ���� ெகா�ட கணப��� அவ�
ெபயரான ��னா�ர� எ�ப�� உ�ள ��ன�ைத�
த�ேனா� ேச���� ெகா�டா�. ��ேன�வர�
ஆனா�. ��ன ராஜ� என�� அைழ�க� ப�டா�.
��னா�ர���� ��� அ��� அவைன� �ற��ற�
ெச�தா�.
இ�த ஊ�� உ�ள ��ேன�வர� ஆலய� �ழ��
ேநா�� அைம���ளதாக�� �ைழவா��� இர��
�ப�த�ப�க� இ��பதாக�� ����றன�.
ேகா����� �ைழ��ேபா� இ���� இ�
�வாரபாலக�கைள� தா��னா� இ� ெப�ய
�ட�க� வ���றன. �த� �ட� 20 அ�
உயர���� அ��த� 10 அ� உயர���� உ�ள�.
�த� �ட��� ���ரா� எ�பவ� இ���றா�.
அ��த �ட��� �நாயக�� வாகனமான எ� ஒ��
ஓ�� �ைல�ேலேய சலைவ�க�லா� ெச��க� ப��
ைவ�க� ப���ள�. ப�சாயதன �ைற�லான
வ�பா�����ய ��ய�, �வ�, ���, அ�பா�,

கணப� ஆ�ேயா���� த��த�யாக ச�����
நா�� �ைலக��� இட� ெகா����ளதா��
ெசா���றன�. �லவரான ��ேன�வர� �ழ��
ேநா�� அம������றா�. இட�ப�கமா��
����ைகைய ைவ������ இவ�� ��ேம���
���ர� �ச� ப��� காண�ப��ற�. இ� ப�க��
அவ�� இ� மைன�யரான ���, ���
காண�ப���றன�.
ெபஷாவ� ம�ன�க�� ஒ�வரான ��மா�ய�பா
இ�த� ேகா�ைல� ���ப�க� ெச�� த�க
�மான�ைத�� அைம��� ெகா��ததா�� ெச��க�
����றன. இ�த ��மா�ய�பா இளவரசனாக இ��த
ேபா� இ�த� ேகா���� வ�����றா�. ேகா���
�ைழவா�� உயர� �ைறவாக இ��ததா� அவ�
தைல���ட� �ேழ ������ட�. அைத� க�ட
அவ� தா� இ�ேபா� ேபா������யேரா� ச�ைட
ேபாட� ெச�வதா�� ெவ�� ெப�� வ�த��, இ�த�
ேகா����� ���ப� ெச�வதா�� அ�ேபா�
�ைழவா�ைல�� உயரமா��வதா�� �ரா������

ெகா�டா�. அ�வாேற ெவ�� ெப��� ����ய��,
இ�த� ேகா����� ���ப�க� ெச�தா�. அத�
��ன� 1967-� ஆ�� அ�பா சா���க� எ�ற
கேணச ப�த� ஒ�வரா� இ�த� ேகா��
�ன��தாரண� ெச�ய� ப�� யா���க��ெகன�
த�யாக ஒ� ����� க�ட� ப���ள�
ப�லாேவ�வர �நாயக� = பா� இ� இ�ைல. இ�
����� ெத�வாக� ெத�ய��ைல..

33

அ��யாய� 33

கைட� எ�டாவ� �நாயக� ேகா���� இ�ேபா
வ����ேகா�. மஹாரா��ரா�� க�ஜ� எ���
ஊ�� இ��� �மா� 25 அ�ல� ��ப� �ேலா ��ட�
�ர��� உ�ள� மஹ� எ��� �ராம�. இத��
��ைப�� இ���� வரலா�. ��ைப�� இ���
�மா� 85 ���ட� ெதாைல�� உ�ள�. இ��தா�
ேகா�� ெகா���ளா� �வரத �நாயக�.
ெகள���ய�� எ��� ஊைர ஆ�� வ�த ம�ன�

�மா ���ர�ேப� ேவ�� மைன�ேயா� கா���
தவ� ெச�� வ�தா�. அ�ேக இ��த
��வா���ரேரா� அவ���� ச���� ஏ�ப�ட�.
அவ�ட� த�மன��ைறைய� ெத���க அவ��
அவ�க���, கஜானன ம��ர உபேதச� ெச�தா�. ஒ�
ேகா��� அம��� இ�த ம��ர�ைத ஜ����ப���
��னா�. அத�ப�ேய ெச�த அரச����, அர����
ஒ� அழ�ய மக� �ற�தா�.
மக��� ��மா�கத� எ�ற ெபய� ைவ�� வள���
வ�தா� அரச�. அழ���, அ���� �ற��
�ள��ய ��மா�கத�, த�ைத�ட� இ��� கேணச
ம��ர உபேதச�� ெப�� �ன�� அைத ஜ���
வ�தா�. ஒ� �ைற கா���� ேவ�ைட��� ெச�ற
��மா�கத� கைள��� ேப�� அ���ள ஒ�
��வ�� ஆ�ரம����� ெச�றா�. ��வ� ெபய�
வாசகந� எ�பதா��. அவ� அவைன வரேவ���
ப�ணசாைல�� அமர� ெச�� தா� �ரா����
வ�வத�காக� �ள��னா�. �� ப����ட� ���க
�� ேக�ட ��மா�கத��� �� ெகா�� வ�த

ெகா��த ��ப����� அழ��, அ���,
ஆ�ைம�� �ர��ய ��மா�கத� ேம� ஆைச
வ�த�. ��மா�கத�ட� அைத� ெத����� த�ைன
ஏ���ெகா���ப� ேவ�ட, அவேனா
ம�����டா�.
ேகாப�ெகா�ட ���தா எ��� ெபய��ள
��ப��� அவைன� ��டேரா�யாக மா��ப�
ச��க, அ�ப�ேய ��டேரா�யானா� ��மா�கத�.
மன� வ��� எவ�� அ�யாம� கேணசைன�
����� தவ� இய��னா� ��மா�கத�. அ�ேபா�
அ�ேக வ�த நாரத �� அவ�ட� ��தாம�
�ள�கைர�� அ��� உ�ள �நாயகைர வ�ப���
தவ� இய���ப� ெசா��� ெச�றா�. அ�ப�ேய
��தாம� �ள�கைர��� ெச�� அ����த
�கேணசைர வ�ப��� தவ� இ��தா�
��மா�கத�. கேணச�� மன� ம���� அவ�
இழ�த அழைக��, ஆ�ைமைய�� ���ப�
ெகா��தா�. ��ென�ேபாைத�� �ட இ�ேபா�
இ��� ஒ���தா� ��மா�கத�.

���தாேவா எ�ேநர�� ��மா�கத� �ைன�ேலேய
இ��தா�. யாைர� பா��தா�� அவ� க�க���
��மா�கதனாகேவ ெத��த�. இ�ப� அைல�த
அவைள� க�ட இ��ர��� அவ� ேம� ஆைச வர,
அவ� ��மா�கதைன �ைன��� த�ைன மற�த
�ைல�� இ����ேபா� அவைள அைட�தா�.
அதனா� அவ� க��ப� அைட�தா�. �ழ�ைத��
���ஸமாதா எ�� ெபய��� வள��� வ�தா�
���தா. �ழ�ைத �க�� ���சா�யாக� �க��தா�.
ேவத�க���, ம��ர�க���, ம�ற த��ர�க���
ேத��தவ� ஆன ���ஸமாதா ஒ� �ைற மகத
ம�ன�� அைவ�� நட�த ஒ� �வாத��� அ��,
��வா���ர� ேபா�ற �� �ேர�ட�கேளா�
கல�� ெகா�டா�. அவ� யா� எ�பைத உண��த
அ�� ��வ� அவ�ட� அவ� வாசகந� ��வ��
ெசா�த மக� இ�ைல என��, ��மா�கத�� மக�
என�� அவ�ட� �ற, அவ�� அைத� த�
மக�ட� ேக��றா�.
அ�ைனேயா ப�� ெசா�லாம� ��க, “பாவ� ெச�த

� ��க� �ைற�த பழமாக மா�வா�!” எ��
ச���றா�. ேகாப� ெகா�ட ���தா�� மகைன,”
ஒ� ரா�ச���� த�ைதயாவா�!”எ��
ச������றா�. அ�ேபா� ������� அச��,
“���ஸமாதா�� தக�ப� இ��ர�” என ஒ� �ர�
ஒ��க, தா�, மக� இ�வ�� அ���� அைட��றன�.
���ஸமாதா த� க� இ�ப�யானைத �ைன��
ெநா�� ேபா� ஆ�ரம�ைத ��� ெவ�ேய��றா�.
��ப� எ��� கா��� �நாயகைர �ைன��� தவ�
ெச��றா�. இைல, தைழகைளேய உணவாக
எ����ெகா�� க��தவ� ெச��றா�. �நாயக��
மன� ம���� வர� ெகா��பதா�� ���றா�.
���ஸமாதா�� தன�� எ��� ேவ�டா� என��,
�நாயகைர அ�ேகேய ேகா�� ெகா�� ப�த�க��
�யைர� ேபா��� ��த� ப��த ேவ��� என��
ேவ�ட, �நாயக��, அவ� ெபய� ேவத
��ப�ன�க�� �தலாக இ���� என ஆ� வழ��
அ�ேக ேகா�� ெகா�வதா��, வ�� நா�க��
இ�த� கா� ப�ரகா எ�ற ெபய�� வழ�க� ப��

என�� ���றா�. ��ன� அ�ேகேய ேவ��ய
வர�கைள� த�த��� �வரத �நாயகராக அ��
பா���றா�. �ய��வாக� ேதா��யவ� எ��
ெசா���றன�
�.�.1725-� ஆ�� இ�த� ேகா�ைல ெபஷாவ�க�
���ப�க� ெச�� க�� ���தா�க�. மஹ�
�ராம���� இ�த� ேகா�� அ�ப��பாக�
ெகா��க� ப�����ற�. ஓ����ைரேயா� ��ய
ஒ� �� ேபா�ற ேதா�ற��� இ�த� ேகா�� கா��
அ��பதா�� ெசா���றன�. எ�� யாைனக� தா��
��ப� ேபா�ற அைம�ேபா� ��ய இ�த� ேகா���
உ�ேள இ� �நாயக� ���ரஹ�க� இ��பதா��
ேக��� ப��ேறா�. ��� கால �ைஜக� �ற�பாக
நைடெப�� வ�� இ�த� ேகா��� ப�த�க�
அவ�கேள த�க� ைககளா� �நாயகைர� ����
வ�படலா�. இ�ேக யா��க�க���� த���
வச�க�� உ��. �யான� ெச�வத�� இ�த
�நாயக� ேகா�� �ற�த இடமா�� க�த� ப��ற�.

இ��ட� அ�ட �நாயக� ேகா��க� ��வைட�தன
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இ� நா� காண�ேபாவ� �நாயக�� ேஷாடச
நாம�க� ஆ��. அதாவ� �நாயக��� உ�ள
ப�னா� ெபய�கைள�� அவ��� �ள�க�கைள��
பா��க� ேபா�ேறா�. ஸு�க�, ஏகத�த�, க�ல�,
கஜக�ணக�, ல�ேபாதர�, �கட�, ��நராஜ�,
�நாயக�, �மேக�, கணா�ய��, பாலச��ர�,
கஜானன�, வ�ர��ட�, ���பக�ண�, ேஹர�ப�,
�க�த��வஜ� எ�� �நாயக���� ப�னா�
ெபய�க� உ��. �த� நாம� ஸு�க� என வ��ற�.

எ�லா�ட�� ஸு�கமா� இ��க�� எ��
ெசா��வா�க� இ�ைலயா? “ஸூ” எ�றா� ந�ல,
�க� எ�றா� ெத��� இ�ைலயா? ந�ல �க�.
அதாவ� இ��க�. இ��க� கா�� வரேவ�றா�க�
எ�பா�கேள, ேக������க இ�ைலயா? �நாயக�
அ�தைகயெதா� இ��க�ேதாேடேய எ�ேபா��
கா�� அ���றா�. ஆைகயா� அவ��� ஸு�க�
எ�ற ெபய�.
��ேன�வர� எ�த �ப��� இ��தா�� அவ�ைடய
க�ணா கடா�� ஆந�த�ைத� �ர�ப���ற�.
ேம�� அவைர� பா����ேபாேத நம��� இன�
ெத�யாத ஒ� ச�ேதாஷ� உ�டா�ற�.
��ைளயாைர� பா��க� பா��க நம��
அ��ப��ைல. எ�லா� �வாலய�க��� இவைர�
பா������� தா� உ�ேளேய ேபாகேவ���.
அ��� த� ெப�ய ெதா��ைய� ����ெகா��
���த கணப�யாக நா��யமா��ெகா�� கா��
அ��பா�. ேம�� �க� எ�றா� வடெமா���
����� ம����லாம� வா���� அ�தா� ெபய�.

�க� எ�றா� வா�தா�. த��� ������ ெபயைர
�க� எ�ற வடெமா�� ெபயராேலேய
அைழ��ேறா�. அ�தைகய வா�னா� ஸ�
�ஷய�கைள� த� வாயா� ெசா�பவ� �நாயக�.
��ைய, அதனா� அைட�� ஞாந� இவ�ைற
உைடயவ� �நாயக�. அ�தைகய ஞாந�ைத� த�
வா�னா� ேபா��பதாேல�� இவ� ஸு�க� எ��
ெசா��ேறா�.
ேம�� யாைன வ�வான �நாயக��� அ�த
யாைனைய� ேபாலேவ ����ைக உ�ள� அ�லவா?
நம�ெக�லா� வா� ெத��றா�ேபா� உத�
இ���ற�. ஆனா� யாைன�ேகா வாைய
���ெகா�� ����ைக ெதா���ற� அ�ேறா?
அேத ேபா� �நாயக���� வா� ெத�யாம�
����ைக இ���ற�. சா����ேபா�� யாைன
����ேபா�� ம��ேம ����ைகைய�
����ெகா�� த� வாைய� கா���ற�. அ��தேம
�நாயக�� காரண, கா�ய��லாம� வாைய�
�ற�காம� காரண, கா�ய�ேதா� வாைய� �ற��றா�.

ம�ற ேநர�க�� த� ����ைகயா� வாைய
���ெகா��றா�. இ� தா� அவ�ைடய
ஸு�க����� ெபா��. அ��� ஏகத�த�.
ெபா�வா� யாைனக���, ஆ� யாைனக���
இர�� த�த�க� உ��. ஆனா� ந�ம
��ைளயாேரா ஒேர த�த�கார�. எ�ப��
பா��ேபாமா? இவ���� இர�� த�த�க� தா�
இ��த�. ஆனா� வல�ப�க�� த�த�ைத
ஒ����ைக�� ைவ����பா�. �த�ேல ெகா�ைப
ஒ��ச� எ����னா கஜ�கா�ரைன வத� ப�ண.
த�ேனாட ெகா�ைபேய ஒ��� அைத ஆ�தமா
ைவ���ெகா�� கஜ�கா�ரைன வத� ப��னா�
கஜானான�. அ���� ெகா�ைப உைட���ெகா�ட�
�யாச� மஹாபாரத� ெசா���ேபா�. �யாச����
���� மஹாபாரத�ைத� கா�யமா� வ��க எ�ண�
வ�� அைத யா� எ��வா�க� ேயா��ச�ேபா
��ைளயா� தா� ச�யான ஆ�� ேதா� அவைர�
����� எ�த� ெசா�னாரா�. ��ைளயா�� ச��
ஒ���� வ�தா�.

எ�தற��� இமயமைல� பாைறக� இ���. ஆனா�
எைத ைவ�� எ�தற�? �யாசேரா ஆர�����டா�.
�நாயக� ேயா��கேவ இ�ைல. த�ேனாட த�த�ைத
ஒைட�� எ����ெகா�� அைத எ��தா�யா�
உபேயா����ெகா�� எ�த ஆர���சா�. இ�ப�
ஒ� ப�க�� த�த�ைத உைட���ெகா�டதா� ஏக
த�த� எ�ற ெபய� ஏ�ப�ட�.
அ��த ெபய� க�ல� எ�ப�. க�ல� எ�றா� �வ�த
�ற��ளவ� எ�� அ��த�. ��ைளயா��� இ�த
�ற� தா� என� ������� ெசா�ல ��யா�. பல
�வ�ப�க��� ஒ�ெவா� �ற� உ��. ெவ�ைம
�ற�, �ல �ற�, �வ�த �ற� என� பல �ற�க�
உ�� ��ைளயா���.
கஜ�கா�ரைன� ெகா�ற ர�த� �ரா��
த�ைச�க�ேக ���ெச�கா�டா��� எ��� ஊ��
கா��� பா��ததா� அ�ேக உ�ள ��ைளயா��
அ�த ர�த� ப�� �வ�த �றமா� ��டாரா�. ஆகேவ
க�ல� எ�ற ெபய�� உ�� ��ைளயா���

அ��த ெபய� கஜக�ணக�. கஜ�க� எ�� �க�
ம��ேம யாைன மா�� இ���றைத� ����
கா��வ�. கஜக�ணக� எ�றா� யாைன�கா� எ��
அ��த�. க�ண� எ�றா� கா� தா� ெபா��.
இ�வள� ெப�ய கா� ��ைளயா��� எ����னா,
ந� �ைறகைள� ேக�பத�� எ���
ைவ���ெகா�ளலா�. யாைன ம�ற� �ரா�கைள�
ேபா� அ�லாம� காைத ம��� ����ெகா���.
ம�ற� �ரா�களா� இ��த� ��யா�. மா� ஏேதா
ெகா�ச� ஆ���ெகா���, ம�த��ேகா
ெரா�பேவ �ரமமான ஒ��. இ�ப� இயலாத ஒ�ைற�
ெச�வத��� தா� “கஜக�ண� ேபா�டா�� நட�கா�”
எ�ற வழ��� ெசா��� ���ேறா�. கஜக�ண�
எ�பத��� ெபா�� ����கரண� இ�ைல. யாைன
எ�ப�� த� காைத ம��� ஆ���ெகா��றேதா
அ�ப� ந�மா� இயலா�. ஆனா� இைத �நாயக�
எ�தா�� ெச��றா�.
ேம�� யாைன எ�றா� அத�� மத �� வ��
ெகா������, க�ன��� வ��� மத �ரா�

ெமா���� ஈ�கைள, எ���கைள �ர�ட�� அ�
காைத ��� ேபா� ஆ���ெகா���. இ�ேகேயா
��ைளயா���� ெப��� மத �ைர ஆ�ேறா�க�
அவ�ைடய அ�� மைழயாக� ெசா���றன�.
ப�த�க��காக� ெப��� அ�� மைழைய
�ைளயா�டா�� �ைட��றாரா� �நாயக�.
அ��த ெபய� ல�ேபாதர�. ல�ேபாதர� எ�றா�
ெப�ய வ�ைற உைடயவ� எ�� அ��த�.
��ைளயா��� எ�வள� ெப�ய ெதா�� எ�ப�
நா� ெசா��� ெத�யேவ�டா�. �நாயக� அகவ��
ஒளைவ� பா�� “ேபைழ வ��” எ�� ெசா��றா�.
இ�த வ������ எ�ன இ���ற�?
அ�டா�ட�க� இ����றன. அ�ட�கைள
எ�லா� த� வ������ அட��� ெகா����பதா�
ேபைழ வ����காரராக இ���றா� ��ைளயா�.
ச��த��� பால பாட� ஆர�����ேபா� வ��
�த� பாடேல, ல�ேபாதர ல���கரா எ��
��ைளயாைர� ெசா��� தா� ஆர�����.

எ�ேபா�ேம ெதா��, ெதா�ைபேயா� யாைர�
பா��தா�� ந�ைம�� அ�யாம� மன�
��க����. அ��� அவ� ந�ம இ�ட
ெத�வமா�� இ����டா�? ேக�கேவ ேவ�டா�.
ெதா�� கணப� ம����லாம� அவ�
ெசளபா��ய�கைள� த�� ல��கரமாக��
இ���றா�. பா��த மா��ர��� ேவ��ைக��
�ேநாத�மாக ம�கைள� ���க� ப���ெகா��
கா�� அ���� �நாயக�� அ��த நாமாவ�
�கட�.
ச����த அகரா��� �கட� எ�றாேல ஹா�ய�
எ�� அ��த� இ��கா�. ேகாரமா� பய�கரமா�
இ��பைத� தா� அ�ேல ெசா�� இ����. ஆனா�
நைட�ைற வா��ைக�� ஹா�ய� ெச�� ���க
ைவ�பவ�கைளேய �கட� அ�ல� �கடக�
எ�ெற�லா� ெசா��ேறா�. இ�த ஹா�ய� ��மா�
���க ம��� ைவ�காம� ����க�� ைவ���
ஹா�ய�. �நாயக�� ��� சா��ய����� ேக�கேவ
ேவ�டாேம. ��ய�� �ட� ஆ��ேற? த� ���

சா��ய�தா� ந�ைம� ���க� ப���றா� �கடரான
�நாயக�.
அ�மா உைம�ட��, அ�பா ஈச�ட�� ����க�
ெச�� அவ�கைள� ���க ைவ�பாரா�.
�ழ�ைத�����ட� ��கைள�� வ����
இ��பாரா�. இ�ப� வ���� இ��த அக��ய��
கம�டல�� �ேர கா��யாக� ெப��ெக��� ஓ�ய�
எ�பைத அ�ேவா� அ�லவா? ராவணைன ஏமா���
ேகாக�ண��ேல ஆ�ம��க� �ர��ைட
ப��ய�� �நாயகேர. �ராம�� �லெத�வமான
�ர�கநாதைர �ராம� த� ப�டா�ேஷஹ� ப�சாக
��ஷண��� அ���றா�. அைத எ����ெகா��
இல�ைக ெச��� ��ஷண�ட� இ��� அைத
நா�ைட ���� ெச�லாதப���� த��தவ� �நாயக�.
��ஷணைன ஏமா��� காேவ� ந����
ெகா��ட����� ந�ேவ �ர�க� ��� அவைர�
�ர��ைட ெச�ய� காரணக��த �கடரான இ�த
�நாயகேர. இைத� த�ர�� இ�த �கட �நாயக�
ப��ய ����கைள ஒ�ெவா�றா�� பா��கலா�.
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அேயா���� ராம� ப�டா�ேஷக� ����
வ�தவ�க� அைனவ�� �ள��� ெகா����தா�க�.
ராம��, �ைத�� ப�டா�ேஷக���� வ�தவ�க�
அைனவ���� ப��க� ெகா���� ெகா����தன�.
ப�டா�ேஷக���� வ�த ��ஷண� �ள���
ெகா����தா�. �ராம� அவ���� த�க� �ல
ெத�வமான ெப�மா�� ப�� ெகா�ட ேகால�ைத�
ெகா������ ��ரஹ�ைத� ப�சாக அ��தா�.
ெப�மா� அழகாக� ப�� ெகா����தா�.

ஆ�டா�� காலமாக இ�வா� �ல�தவ� �ைஜ
ெச�� வ�த பர�பைர ��ரஹ� அ�.
�ரணவாகாரமான �மான��� �� இ��தா�.
�மான�ேதா� அ�ப�ேய ��ஷண���� ப�ச��த
ராம� இைத எ�ேக�� �ேழ ைவ�கலாகா�. ைவ�தா�
ைவ�த இட��� �ர��ைட ஆ����. ஆகேவ �
இல�ைக ேபா�� ேச�� வைர��� ��ரஹ�
ைக�ேலேய இ��க���. எ�� ெசா���
ெகா��தா�. ��ஷண�� ��ரஹ�ைத எ�ேக��
ைவ�காம� ெவ� ஜா��ரைதயாக எ����ெகா��
வ�தா�. ெம�ல ெம�ல� ெத� ப���� வ�� ேச��த
��ஷண�, கா���கைரைய அைட�தா�.அ�ேக
மாைல�கான அ��டான�கைள� ெச�ய �ைன�தா�.
ஆனா� ��ரஹ�ைத� �ேழ ைவ�க ��யாேத.
ேயா��த ��ஷண���� ச��� ெதாைல��
�ைளயா�� ெகா����த �� ��ைள க�க��
ப�டா�. அவைன அைழ��, “இ�த ��ரஹ�ைத�
ைகக�� ைவ���ெகா���. நா� ந��� இற��
அ��டான�கைள ������� வ��ேற�” எ��

��னா�. அ�த� ��வ�� வா��� ெகா�டா�.
ஆனா� ஒ� �ப�தைன ���தா�.
அவ� ைகக��� ��ரஹ� கனமாக� ெத�ய வ�தா�
தா� ��ரஹ�ைத� �ேழ ைவ����ேவ� எ��
��னா�. அ�ேபா� ��ஷண� அ�ப�� ைகக�
கன�தா� த�ைன அைழ��மா� �ற ��வ�� தா�
��� �ைற ����வதாக��, ��� �ைற
அைழ��� ��ஷண� வர��ைல எ��
��ரஹ�ைத� �ேழ ைவ����ேவ� என�� �ற
��ஷண�� ச�ம��தா�. அ�வள� ேநரெம�லா�
ஆகா� எ��� தா� ���ர� வ����வதாக�� ��
ந��� இற��� ������� அ��டான�கைள
ஆர���தா�. ெம�ல ெம�ல ந��� ந�ேவ
ேபா���டா�. �����கார� ��ைள அ�வைர
ேபசாம� இ��தவ�, அ�ேபா� ��ஷணைன� ��
அைழ�தா�. ந��� ந�ேவ இ��த ��ஷண����
கா�� �ழ��ைல. ���த�� ����� பா��த
அவ� கைர�� ஓேடா� வ�வத���ளாக அ�த�
��ைள ��ரஹ�ைத� �ேழ ைவ�����

ஓ���ட�. ேகாப� ெகா�ட ��ஷண�
��ரஹ�ைத� �ேழ இ��� எ��க �யல, ��ரஹ�
எ��க வர��ைல. அ�ேகேய �ர��ைட ஆ�
��ட�. ேம�� ேகாப�ேதா� அ�த� ��வைன� ேத�
ஓ�னா�. மைற�� ��� ெகா����த ��வைன�
ேத�� க�� ���� அவ� தைல�� ஓ��� ��ட
�ைன�க, அ�த� ��ைள ஓேடா�� ேபா�
மைல�ேகா�ைட உ���� மைற�� ெகா�ள,
��ஷண� �டாம� �ர���ெகா�� ேபா�� ���
ஒ�ைற ைவ�தா�. அ�ேபா� த� �ய உ��� கா��
அ��தா� �நாயக�. ஏமா�ற� அைட�த
��ஷணைன� சமாதான� ெச�����, ெப�மாைள
இல�ைக��� ெகா�� ேபாக ��யாைம�� வ��த
ேவ�டா� என��, ெப�மா� இல�ைகைய�
பா��தவாேற கா�� அ��பா� என�� சமாதான� �ற
ஒ�வா� சமாதான� அைட�த ��ஷண�
இல�ைக��� பயணமானா�.
�நாயகரா� அ�� கா���கைர��
த��தா�ெகா�� ைவ�க�ப�ட ெப�மா� தா�

ந�ெப�மா� என அைழ�க�ப�� �ர�க�
ர�கநாத�. ர�கராஜ� என�� ெசா�வா�க�. உ���
��ைளயா� ேகா��� �� ெகா������
�நாயக���� தைல�� ��ஷண� ���ய
அைடயாள� இ��� காண�ப�வதாக��
��வா�க�.
ச����த அகரா��� �கட� எ�றாேல ஹா�ய�
எ�� அ��த� இ��கா�. ேகாரமா� பய�கரமா�
இ��பைத� தா� அ�ேல ெசா�� இ����. ஆனா�
நைட�ைற வா��ைக�� ஹா�ய� ெச�� ���க
ைவ�பவ�கைளேய �கட� அ�ல� �கடக�
எ�ெற�லா� ெசா��ேறா�. இ�த ஹா�ய� ��மா�
���க ம��� ைவ�காம� ����க�� ைவ���
ஹா�ய�. �நாயக�� ��� சா��ய����� ேக�கேவ
ேவ�டாேம. ��ய�� �ட� ஆ��ேற? த� ���
சா��ய�தா� ந�ைம� ���க� ப���றா� �கடரான
�நாயக�.
அ�மா உைம�ட��, அ�பா ஈச�ட�� ����க�

ெச�� அவ�கைள� ���க ைவ�பாரா�.
�ழ�ைத�����ட� ��கைள�� வ����
இ��பாரா�. இ�ப� வ���� இ��த அக��ய��
கம�டல�� �ேர கா��யாக� ெப��ெக��� ஓ�ய�
எ�பைத அ�ேவா� அ�லவா? ராவணைன ஏமா���
ேகாக�ண��ேல ஆ�ம��க� �ர��ைட
ப��ய�� �நாயகேர. �ராம�� �லெத�வமான
�ர�கநாதைர �ராம� த� ப�டா�ேஷஹ� ப�சாக
��ஷண��� அ���றா�. அைத எ����ெகா��
இல�ைக ெச��� ��ஷண�ட� இ��� அைத
நா�ைட ���� ெச�லாதப���� த��தவ� �நாயக�.
��ஷணைன ஏமா��� காேவ� ந����
ெகா��ட����� ந�ேவ �ர�க� ��� அவைர�
�ர��ைட ெச�ய� காரணக��த �கடரான இ�த
�நாயகேர. இைத� த�ர�� இ�த �கட �நாயக�
ப��ய ����கைள ஒ�ெவா�றா�� பா��கலா�.
�ர�ம ����யான மானசா ��லக�� ம�க����
ெதா�� ெச�ய ஆைச�ப�டா�. அத�� எ�ன வ�
எ�� த� தக�ப� ஆன �ர�மாைவ� ேக�க அவ��

அவ� �ேலாக��� மா�ட� ெப�ணாக� �ற�ேத
ெச�ய ���� எ�� ���றா�. அ�த� சமய�
�ழ�ைத ேவ��� தவ� இ��த கேவர ம�ன���
மானசாைவ� ெப�ணாக� �ற�க ைவ��றா�.
அவ�� கேவர ம�ன�� மகளாக ேலாபா���ைர
எ�ற ெபய�ட� �ற�� வள��� வ��றா�.
அவ���� ��மண� ெச��� ப�வ�
வ�����ற�. அழ��, அ��� �ைற�த ெப�ைண
எவ���� ��மண� ெச�� ைவ�ப� எ��
ேயா���� �ழ��ய கேவரம�ன���
அக��ய���� ��மண� ெச�� ெகா����ப���,
அவ� �மா��� �ல� ெத�னா���� மாெப��
வள� �ைட�க� ேபாவதா�� அச�� �ர�
ெகா���ற�. அ��தேம அக��ய���� த�
�மா�ைய� ��மண� ெச�� ெகா���றா�
கேவரம�ன�. ேலாபா���ைர�� அக��ய��
அ����� ெத�னா���� வ���றன�. வ��
வ�ெய�லா� மைலக�, கா�க�, ேம�, ப�ள�க�.
அவ�ைற� கட�� த� மைன�யா� நட�க இயலா�

எ��ண��த அக��ய� அவைள �� வ�வா��� த�
கம�டல��� அைட���ெகா�� நட��றா�.
வ��� ஒ� இட��� த� அ�றாட
அ��டான�கைள ���க எ�� அம��தா�
அக��ய�. ைக�� உ�ள கம�டல�ைத எ�ேக
ைவ�ப�? ���த ேயாசைன�ட� கம�டல�ைத ஓ�
ஓரமாக ைவ������ த� அ��டான�கைள
ேம�ெகா�டா�. அ�ேபா� அ�ேக வ�த ஒ�
��ன��� அ�தண� ��வ� ���� ����
பா����ெகா�� அ�த� கம�டல�ைத
எ����ெகா�� ஓடேவ, ����� பா��த அக��ய�
அ�த ��வைன� �ர���ெகா�� ஓட, அ�த� ��வ�
கம�டல�� �ைர அ�ேகேய அ�ப�ேய
க������� ஓட, ���� அக��ய� �ர�த, அ�ேக
கா�� அ��ப�! யா�� �ைன���க? ந�ம
��ைளயா� தா�! ����ைக நாதைன� க�ட
அக��ய� ஆஹா, இ�ேக தா� ேலாபா���ைர��
ேசைவ ஆர���க�� எ�ப� இைறவ� க�டைள
எ�� ���� ெகா�டா�. ��ைளயா� க���த அ�த�

கம�டல��� இ��ேத கா�� உ�ப�� ஆனா�.
கேவரம�ன�� �த�� ஆனதா� கா�� எ�ற
ெபய� ெப�றா� ேலாபா���ைர. அவ� �� வ�வ�
ந�யான��, உட� வ��� அக��யைர� ��
ெதாட��� ெச�றா� எ�� �ராண�க� ���.
இ��த� ேவ��ைகக� ெச�தா� ந�ம �நாயக�.
அேதா� ம��மா? ராவணைன�� ஏமா��னா�.
ராவண� ���ைகைல�ேல �வ வ�பா�
நட������ ���� இல�ைக ேநா�� வ��ேபா�
ஈச� ெகா��த ஆ�ம��க�ைத இல�ைக��
�ர��ைட ெச��� எ�ண�ேதா� வ��
ெகா����தா�. அவ��� ஆ�ம��க�ைத
எ�ேக�� �ேழ ைவ�காம� தைல�� �ம�� ெச�ல�
க�டைள இட�ப����த�. வ��� அவ���
இய�ைக உபாைத அ�கமாகேவ ஆ�ம ��க�ைத�
�ேழ ைவ�க ��யாம� எ�ன ெச�வ� எ��
ேயா��தேபா�, வ���டா� ந�ம ��ைளயா�.
அவேராட வழ�க�ப� ஒ� ��ன� ைபயனா��
���� ெகா�ப��க� ேதா��னா�. அ�த�

ைபயைன� பா��த ராவண� ச�� ேநர� இ�த
��ரஹ�ைத ைவ���ெகா� எ�� ெசா���
ெகா��க, அ�த� ��ைளேயா, எ�னாேல ெரா�ப
ேநரெம�லா� �ம�க ��யாதா���, ைக வ����,
ைக வ��சா உ�ைன ��தர� ����ேவ�. �
அ����ேள வ��ட��, இ�ைலனா நா� �ேழ
வ���ேவ� எ�� பய���த, ராவண�� ச� எ��
ச�ம���றா�. அவ� அ�த� ப�க� ேபான�தா�
தாமத�, இ�த� ப�க� ந�ம ��ைளயா� �� தர�
அவைன� �������� ��க�ைத� �ேழ ைவ�தா�.
அ�ேபா� தா� இ�ேல ஏேதா �� எ��
����ெகா�ட ராவண� ஓ� வ�� அ�த�
��ைள�� தைல�� ��� �ைறக� ஓ��� ��ட,
அவ��� எ�ேர கா�� அ��த ��ேன�வர�
அவைன ஒ� ப�� ேபால� ��� எ��தா�. த�
இ�ப� ைககளா�� அ�த ��க�ைத� ெபய���
எ��க �ய�� ��யாம� ேபாகேவ இ���
இைறவ� ���ைளயாட� எ�� ���� ெகா�ட
ராவண� �நாயக��� எ�ேர த� தைல�� ���

�ைறக� ����ெகா�� ம����� ேகா�னா�.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia
/commons/7/79/Khairatabad_Ganesh.jpg
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����ைகேய எ�க� ந���ைக- கணப�!
கணப� எ�ற ெசா���� அ��த�ைத�
பா��ேதாமானா�
க= அ�ஞான�, அ�யாைம அக�வைத������
ண= ேமா��ைத� ����� ெசா�
ப�=சா�ா� அ�த� பர�ெபா�ைள� �����. ந�

அ�யாைமைய அக��, ந�ைம ேமா�����
அைழ��� ெச��� பர�ெபா�ேள கணப�.
ஈச�:கேணச சஹ�ர நாம��, ��கல �ராண��
அ�த� பர�ெபா�ளான ஈசைன� பைட�தவேன
கணப� எ�� ெசா����ற�. கேணசேன ஈசேன
கணப� எ��� ெபா��பட ச�� எ�� கணப�
����ட� ப���றா�. ஈச�� வா� அ�சமான ம��ர
�பேம கணப� எ��� ��வ�.
��ைளயா���� ��மண� ஆ���டதா�� அ�த
மைன�ய� ெபய� ���, ��� எ���
ெசா��வ���. ���� கவ���க� மைன�ய��
ெபயைர. ���, ���. நம�� எ�ன ேதைவ, ந�ல
�����, அதனா� �ைள�� �����. ஆக�
��ைளயாைர வண��னா� இைவ�ைட��� எ�ப�
க���. அ�த மைன�ய�� ��ைளக� �ப�,
லாப� எ�ற ெபய���, அவ�க�� சேகாத���
ச�ேதா� எ�ற ெபய�� உ��. �ப� எ�றாேல
நம�� �ப�ைத அ��� ெகா��க� ��யவ�.

லாப�ைத� தர� ��யவ�. அதனா� �ைள��
ச�ேதாஷ�ைத� ெகா��க� ��யவ�. ஆக�
��ைளயா� ஒ��தரா� நம�� ���, ���
�ைட�பேதா� அதனா� �ைள�� �ப�, லாப�,
ச�ேதாஷ� ஆ�யைவ�� �ைட��� எ�ப� க���.
���� வாகன�ைத� ெகா�டவ� ��ைளயா�.
இ�தைன ெப�ய ��ைளயா��� இ�வள� ��ய
வாகனமா என எ�ண� �டா�. ந� அ�யாைமேய
����. ������ ேயா���� �ற� இ�ைல. �க�
��ய ஒ��. ேசா�பலாக�� இ����. இ�த�
ேசா�பைல அட��, ேயா���� �றைன� ெகா���
அ�யாைம�� இ��� ந�ைம ��க ேவ���
எ�ப�� ���ேட ���� வாகன�. இைத� த�ர,
��த�க��� ��ைளயா��� ��க��,
�ேரதா�க��� ம���, �வாபர �க��� �����,
க��க��� ��ைர�� வாகன� என� ெசா�ல�
ப���ற�. ம��ன�� ��ரம�ய�தாேன �ைன��
வரா�? இ�ைல, ��ைளயா���� ம�� உ��.
அைத� ப��� ��னா� பா��கலா�.

�லாதார�: ந� உட�� உ�ள ச�கர�க����
�லாதார� ச�கர��� அ�ப� ��ைளயா� தா�.
�லாதார� �� வ��. ம� த��வ�.
��ைளயாைர�� நா� க�ம�ணா� தாேன ����
ைவ���ேறா�. ஆகேவ ��ைய� �����
�லாதார� ச�கர��� அ�ப��� ��ைளயாேர
ஆவா�. இ�த� ��ைளயா�� �ஜ ம��ர�ைத
உ�ச��� �லாதார������ ச��ைய எ��� ெம�ல
ெம�ல ேமேல வ�வத�� ��ைளயா� உத���றா�.
ேவத�க��ெக�லா� �த�வ� �நாயகேன. நா��
ேவத�க�� �க�� கட�� �நாயகேன.
ேவழ�கேன ேவத� எ��� கணப� என��
��னராஜ� என�� அைழ�க� ப���றா�.
���மண�ப� என�� ெசா�ல� ப���ற�.
உப�ஷ���க�� கணப� உபாசனா �ைற
இ����றன எ�� ஆ�ேறா� ெசா����றன�.
ேமாதக�: வ��ட�� மைன�யான அ��த� த�
க��� வ�ைமயா� �நாயக� த�க� ஆ�ரம����

வர� ேபாவைத அ��� ெகா���றா�.
�நாயக���� த�வத�காக அவ� ேமாதக� ெச��
த� கணவ�ட� அ��� �நாயக��� அைத அ��க�
ெச���றா�. அவ� மைற�கமா� உண���ய�,
���ம� அ�ட� ���� �ைற���ள� என
உண��த ெவ�ைள மாைவ அ�டமாக��, உ�ேள
�ைற���ள �ரண�ைத பர����மமாக�� உ�வக�
ப���னா�. அதனாேலேய இ�றள�� �நாயக�
வ�பா��� ேமாதக� ���ய இட� ெப���ற�.
த�த�: �நாயக�� த�த� ஒ�� உைட����பைத�
பா�������கேள? ேவேற ஒ��� இ�ைல.
�யாச� மஹாபாரத� எ���ேபா� �நாயக��
உத�ைய� ேகா�னா�. �நாயகைர வ�� எ��� தர�
ெசா�னா�. �நாயக�� ச�ம��� எ��� ெகா��தா�.
அ�ேபா� ஏ� ேபனா, ெப���, க�� எ�லா�.
எைத வ��� ��ைளயா� எ��வா�? யாைன ஆ�ேச?
அ��� ஆ� ஆைன, த�த� இ���ேம. இர��
த�த�க�� ஒ�ைற உைட�ச� அ�த ஆைன�க�.
உைட�ச த�த�தாேலேய எ�த ஆர���சா�. இேத

த�த�தாேலேய ஒ� சமய� அ�ர� ஒ�வைன��
ஒ��தா�. ஆக பாரத� எ��ய�� �ல� ஆ�க��,
அ�ரைர ஒ��த�� �ல� அ��த��, ேதவைர�
கா�த�� �ல� கா�த�� ஆ�ய ��ெதா�ைல��
த�த��� உத� ெகா�ேட ெச�தா� �நாயக�.
ஆன�த �வன�: ைகைல�� ஒ�ப���� ஆன�த
�வன� க��ப�சா��� கடலாக உ�ளதா�.
கேணச�� உைற�டமான இ�, ��தாம� ��ப�
என�� அைழ�க� ப���ற�.
எ�� �தமான அவதார�கைள� ��ைளயா�
எ�������றா� என ��கல �ராண��� ஆ��ரஸ
��வ� ெசா����றா�. அைவ யாவன: வ�ர��ட�,
ஏகத�த�= ேதக ���ம�, மேகாதர�= ஞான ���ம�,
கஜானன�=சா��ய ���ம�, ல�ேபாதர�=ச��
���ம�, �கட�=ஆ� ச��, ��னராஜ�=���
ச��, ��ரவ�ண�=�வ ச�� ஆக எ�� அவதார�க�
என� ெசா�ல� ப���ற�. நவ�ரஹ�க��
��ைளயா�ட� அட�க� எ��� ெசா��வா�க�.

��யைன ெந�����, ச��ரைன நா��கமல����,
ெச�வாைய வல� ெதாைட���, �தைன வல�
���ைக���, �யாழைன �ர���, ெவ��ைய
இட� ���ைக���, ச��வரைர வல�
ேம�ைக���, ரா�ைவ இட� ேம�ைக���,
ேக�ைவ இட� ெதாைட��� ைவ���ளதா��
ெசா�ல�ப�வ���.

https://en.wikipedia.org
/wiki/File:Ganpati_at_Pune.JPG
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�நாயக���� 21-��� ெந���ய ச�ப�த�
இ���ற�. (ெத��சவ�க ெசா���க�பா).
�நாயக�� ��நாம�க� 21 உ��. அைவ கேணச�,
ஏகத�த�, ��தாம�, �நாயக�, ���ராஜ�,
ம�ேரச�, ல�ேபாதர�, கஜானன�, ேஹர�ப�,
வ�ர��ட�, ேஜ�ட ராஜ�, �ஜ���, ஆசா�ர�,
வரத�, �கடராஜ�, தர�தர�, ���,���ப�,
�ர�மண�ப�, மா�க�ேயச�, ச�வ ��ய�,
��னராஜ� ஆ�யன ஆ��.

இவ��� �ள�க�க� வ�மா�:
1. கேணச�: ���மேம �நாயக�. ���ம ெசா�பேம
�நாயக�. �நாயக� எ�றாேல தன�� ேமேல
தைலவ� இ�லாதவ� என அ��த�. ஆகேவ
�ர�ம����� ேமேல தைலவனா� இ��பதா�
கேணச�.
2. ஏகத�த�: ஆர�ப��� �நாயக��� இர��
த�த�க� இ��ததா��, ஒ� த�த� அ�ரைன� ெகா�ல
ஆ�தமா�� பய�ப�டதா�� ெசா��வா�க�.
ம�ெறா� ெச�� �யாச� மஹாபாரத� எ���ேபா�
��னராஜைன ��ேட எ�த� ெசா�னதாக��,
அ�ேபா� த� த�த�ைத ஒ��ேத எ��ேகாலா��
�நாயக� எ��யதாக�� ெசா��ேவா�. எ�ப��
பா��தா�� ஒ� த�த� தா� �நாயக���. ெப�
யாைன��� த�த� உ�ெட�றா�� ஆ� யாைன
அள��� ெவ�ேய ெத��� ��ட த�த�
அ�����ைடயா�. ஆணா�� ெப�ணா�
ஒ�றானவ� எ�பைத ������ வ�ண��

�நாயக��� ஒேர த�த� எ�ற அ��த� வ��. ஆக�
�� ேம� ��ய காரண�க�� எைத� ெசா�னா��
ஏகத�த� எ�ப� ந�� ெபா���� அ�லவா???
3. ��தாம�: க�ல ��வ���� �ைட�த
��தாம�யா� ஏ�ப�ட �ழ�ப��� அவ� அைத
�நாயக�டேம ெகா�����டா� அ�லவா? அ�த�
��தாம�ைய அ��ததா�� ��தாம� எ�ற ெபய�
�நாயக��� ஏ�ப�ட�.
4. �நாயக�: த��கர�ற தைலவ�. தன��� தாேன
�கரானவ�.
5. ���ராஜ�: கா�� ம�ன���� ��ைளயா��
�ற�� ��� எ�ற ெபயேரா� வள��� வ�த��,
அதனா� த��நா��� அ�த வடப�� ெதா�ைட
ம�டல� என அைழ�க� ப�ட� எ���
கா���ராண� ���. கா�� அரச��� அ�பா��
கடா��ைத� ெப��� த�தேதா� அ�லாம�,
ேமா��ைத அைடய�� வ�கா��யதா�

���ராஜ� எ�ற ெபய�.
6. ம�ேரச�: ம��வாகன�. ஆ��� �நாயக��ேக
ம�� வாகன� இ��ததாக��, ��னேர அ�த
வாகன�ைத ��க��� �நாயக�
ெகா�����டதா�� ெசா��வா�க�. ம�ேரச�
எ�ற ெபய�� ஒ� �நாயக� ேகா��
மஹாரா��ரா�� அ�ட �நாயக� ேகா��க�� ஒ�
ேகா��� �� ெகா���ளா�. த�ைன
வண�காதவைர மாைய�� ��க� ெச��� �நாயக�
அேத சமய� த� ப�த�கைள மாைய ெந��காதப���
கா���றா�.
7. ல�ேபாதர�: ல�ேபாதர ல���கர�. இ�தைன
ெப�ய வ�� இ��ேக?? உலைகேய உ�ளட��
இ��பதா� வ�� ெப�சா இ���. அ�ட
ப�ர�ட�ைத�� த���ேள அட�� இ����
ெப�ய வ��ைற� ெகா�டவ�.
8. கஜானன�: கஜ�ஹா�ரைன அட��யதா� ஏ�ப�ட

ெபய�. ஆணவ��� வ�வ� அவ�. ஆைன �க�
ெகா�ட அவைன அட��யதா� யாைன�க��
இ�த� ெபய� ெப�றா�.
9. ேஹர�ப�:த� ப�த�க� ேவ��� �ரா��தைன
ெச�� அ�ேஷஹ ஆராதைனக� ெச�ய���
எ�லா� கா����காம�, ஒ� அ�க���ைல�
சா��னாேல உ�ள� ����� ேபா� க�ட�
ப�பவ�கைள ர����றா� �நாயக�. அதனா�
ேஹர�ப� எ��� ெபய�.
10. வ�ர��ட�: ப�த�க� வா��� ஏ�ப��
�ைமகைள� த��பவ�. �ைமகைள� த���� த�
மக��� அ�ைம அ�ைன ைவ�த ெபய� இ�.
11. ேஜ�டராஜ�: ��தவ�. அைனவ����
��தவ� எ�ப� இ�ேக ெபா���ேமா? ஏென��
�க�த��வஜ� எ�ற ெபய�� �நாயக��� உ��.
���த� ெபா�ளாக இ��பதா� ேஜ�டராஜ� எ�ற
ெபய� வ����கலா�.

12. �ஜ���: ��� �ைல�� இ��ப�. உல��
உ�ள அைன�� உ��க�� உ�� வா�வ� ம���,
��� ெகா���� வள�களாேலேய. அ�த ம����
���� �ைல�� இ��பவ�, �லாதார� ெபா�ளாக
இ��பவ� �நாயகேன. அதனாேலேய ��ைளயா�
����ற�னா� க�ம�ைண ��� �ைழ���
����ேறா�. இ�ப� உ�ைமயாக �ைல��
அைன�� உ��க��� இ��பதா� அவ�
�ஜ���யாக��ற�ப�வா�.
13. ஆஷா�ர�: ��க�� ��வ� �நாயகைர�
����� தவ� இய��, இய��� கைட��� �நாயக�
ேபா� அவ���� ����ைக ஏ�ப�ட�. �நாயக��
உத�யா� த��ைடய ஆைசக� �ைறேவ�யதா�
இ�ெபயைர அவேர �நாயக���� ���னா�.
14. வரத�: அைனவ���� ேவ��யவர�கைள�
ெகா��பவ�.
15. �கடராஜ�: இ�த மாயாேலாக� எ�� ெசா�ல�

ப�� �ரப�ச��� உ�ைமயாக� பர�ெபா�ளா��
ேதா��பவ�.
16. தர�தர�: இ�த ��ைய அவேன ஆ���றா�.
ஆைகயா� அைதேய ஆபரணமாக�� அ���றா�.
எ�ேபா�� கா�� ர��பவ� அவேன.
17. ���, ��� ப�: ம�த���� ேதைவயான�
�����, �����. ��� எ�ன�ப�� ��யாச����,
��� என�ப�� இ�சாச���� ந�� ேவைல
ெச�தாேல ஞானச��ைய அைடய ����,
அ�தைகயெதா� ச��கைள த���ேள ெகா�டவ�
�நாயக� ஞானச��யாகேவ ெத�ப���றா�.
ஞான�ைத அவேன அ����றா�. ���, �����
அவேன தைலவ�.
18. �ர�மண�ப�: �ர�மா ைவ�த ெபய� இ�.
�ர�ம� எ�றா� ச�த� எ�ெறா� அ��த�
இ���ற�. ேவத நாதமாக, ஓ�கார ெசா�பமாக, ேவத
நாத����� ஆதாரமா�� கா�� ெகா����

�நாயகைன �ர�மண�தப� என அைழ�தா�
�ர�மா.
19. மா�க�ேயச�: �நாயக� அைன�ைத�� கா��
ர��பதா� இ�த� ெபய� ஏ�ப�ட�.
20. ச�வ��ய�: எ�த� ெத�வ வ�பாெட�றா��
�நாயக வ�பா� இ�லாம� ஆர���க ��யா�.
��னதாக அவைர வண�க ேவ���. அைனவரா��
வ�பட� ப�பவ� �நாயக�. அதனாேல ச�வ
��யராக இ����றா�.
21. ��னராஜ�: அைன�� ��ன�கைள�� த����
வ�லைம ெகா�டவ�. ���ர ச�ஹார����� ெச�ற
ஈச�� ேத� அ�� ��ய��, �நாயக வ�பா�
ெச�யாததா� அ�வா� இைட�� ஏ�ப�டதாக�� ,
�நாயக வ�பா����� ��ன� தைட இ�லாம�
ச�ஹார� ���ததாக��, �ராண�க� நம�� எ����
கா����றன. ேம�� ேத� மஹா��ய��� அ�ர�
ெச�த �நாயக�� ச�கர வ�பா� ேத���

வத�ைத� த��ததாக�� ெசா��வா�க�. அைத
���த ��னேர ேத��னா� வ�பட ���த�
எ��� ெசா��வா�க�. இ�ப� அைன��
��ன�கைள�� த���� வ�லைம ெகா�டவேன
�நாயக�.
�நாயக�� பாத�க� ��ைய��, வ�� �ைர��,
மா�� ெந��ைப��, ��வ�க� கா�ைற��
��வம�� ஆகாய�ைத�� �����றன.

https://en.wikipedia.org
/wiki/File:Chitrashalagoa.jpg
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இ�ேபா இய�றவைர எ�ய த��� �நாயகைர�
����� கா�ப� எ��னதா�� ெசா�ல� ப��
கா�ய��� மாைல ப��� ெசா�ல� ேபாேற�.
�த�ேல ஒ� ���ைர. இ�த� கா�ய ���
மாைலைய நா� பல வ�ஷமா� ப���ேற�. �த�ேல
ஆர���ச� எ�னேமா கா�ய� ஒ�� நட�க���
தா�. கா�ய� ��� ஆனா�� ந�ம
��ைளயாேராடதா�ேச� �ன� ��யா���� ேநர�
�ைட���ேபாெத�லா� ப��ேப�. ��சயமா�

மன��� ஆ�த�� ஏ�ப��, கவைலக�, �ர�ைனக�
இ��தா� மன� ேலசாக ஆ��. கவ��க��,
�ர�ைனக� ���� ெசா�லைல. நம�� வ�தைத நாம
தா� �����க��. �ர�ைனகைள� தா��� அள���
மனவ�ைம ஏ�ப�� ���. அத�� உ��ரவாத�
உ��.
“ப�த� அக��� அந�த�ண�
பர��� எவ�பா� உ���ேமா
எ�த உல�� எவ�ட���
ஈ�� இ��� கர��ேமா
ச�த மைறஆ கமல�கைலக�
அைன��� எவ�பா� தகவ�ேமா
அ�த இைறயா� கணப�ைய
அ�� �ர� ெதா���ேறா�.”

நா� அைனவ�ேம ப�த பாச�களா�
க���டவ�கேள. இ� ந��ைடய� எ�ற எ�ண�
இ�லாம� ந�மா� இ��க��ய��ைல. அ�த� ப�த,
பாச�கைள அக��� �ண��ளவ� ேவழ�க�தா�
ஒ�வேன! ேம�� இ�த உலைக ம����லாம�
அைன�� உ��கைள�� ேதா����பவ� அவேன.
அவ�� ெப��த வ���� இ��ேத அைன��
உல�� ேதா���ற� எ�பைத� பா��ேதாம�லவா?
�நாயகேன ஓ�கார வ�வானவ�. அ�தைகய ஓ�கார
ெசா��யான �நாயக�ட���ேத அைன���
கைலக��, ேவத�க��, ஆகம�க��
அவ�ட���ேத ெவ��ப���றன. இ�தைன
ெப�ைம வா��த இைறவனா�ய கணப�ைய நா�
உ�ள��� அ�� ��ற வண��� ���ேபா�.
“உலக� ���� ��கமற
ஒ�றா� ���� ெபா�ெளவன�
உல�� �ற��� �கார�க�

உறாத ேமலா� ஒ� யாவ�?
உலக� ���� �ைன�பயைன
ஊ��� கைளக� எவ� அ�த
உலக�தைல� கணப�ைய
உவ�� சரண� அைட��ேறா�.”
இ�த உல�� அைன�� உ��க��� ��கமற
�ைற����பவ� �லாதாரமா�ய கணப�ேய!
இைறவ� பைட�த இ��ல�� �ைற������ காம,
�ேராத, மத, மா�ச�ய�க� எைவ�� அவ�ட�
ஒ��வ��ைல. அவ� எ�த�தமான ���ேபா,
ெவ��ேபா இ�லாதவனாக இ����றா�. ப��ரண�
ேபெரா�யா� �ைற���ளா�. இ�த உல�� உ�ள
நா� ெச��� ெசய�க�� �ன�பயைன நம���
த�பவ� அவேன. ��ைனகைள� கைள��ற �ற�
பைட�தவ�� அவேன. அ�தைகய உல��ேக
ஆ�காரண� ஆன �� �த�வ� ஆன கணப�ைய

மன� ம�ழ� சரண� என� ���ேபா�.
“இட�க� ���� எவன�ளா�
எ����ப�ெசனமா��
ெதாட�� உ��க� எவன�ளா�
�ர�வா� ப��� உற� ெச���
கட�� �தேலா�������
க�ம� எவனா� ����� அ�
தட� ம���� கணப�ெபா�
சரண� சரண� அைட��ேறா�.”
ெந���� இ�ட ப�� எ�ப� உடேன இ��த இட�
ெத�யாம� ேபா��றேதா அ�வாேற கணப�ைய�
���தா� ந� இட�க� யா�� இ��த இட�
ெத�யாம� ேபா��றன. கணப�ைய� ����

அவைன� ெதாட��� நா� ெச�ேறாமானா� அ�த
உ��க� அைன�ைத�� ேதவ�க� வா�� ப���
எ���� ெச�� நம�� ந�க�ைய ஊ��வா�. நா�
எ��த கா�ய�கைள தைட��� �ைறேவ�ற ம�ற
எ�த� கட�ளைர�� �ட ��னராஜ� ஆ�ய
கணப�ேய �ைண ��வா�. அவனாேலேய ந�
கா�ய�க� அைன��� ���� ைவ�க� ப��.
இ�தாக��, எ�தாக��, �ரம� இ���� ந�
கா�ய�கைள ���� ைவ��� ஏகத�த� ஆ�ய
கணப��� ெபா�பாத�க�� சரண� என�
சரணைடேவா�.
“����யா�� தலமா�
�����க�ைக �தலான
���தமா� அ��த�யா�
�ற��னா�� உ���� நல�
ஆ��� நா�� அ�யாைம

அக�� அ���பா� எவ� அ�
ேபா��த க�ைண� கணப�ைய�
�க��� சரண� அைட��ேறா�.”
�நாயக� இ�லாத ேகா��கேள இ�ைல.
�நாயக��ெகன� த�� ேகா��க�� உ��.
அ�ப� தல�க� ேதா�� பல�தமான ���தவ���
ேகா�� ெகா����பவ��, க�ைக, ய�ைன,
சர�வ� ஆ�ய ��� ��த �� ெகா�ட
���த�களா�� �க�பவ��, ந��ைடய
அ�யாைமைய அக�� அ��ைன� த�பவ��
க�ைணேய வ�வானவ�� ஆன கணப���
பாத�கைள� �க��� பா�� சர� அைட��ேறா�.
“ெச��� �ைன�� �த�யாவ�
ெச�ய� ப�� அ�ெபா�� யாவ�
ஐய� இ�� உளதா��

அ�த� க�ம� பய� யாவ�
உ��� �ைன�� பய� �ைள��
ஊ�� ���பா� எவ� அ�த�
ெபா��� இைற� கணப�ைய�
���� சரண� அைட��ேறா�.”
நா� ெச��� அைன�� �ைனக����, இ�ேக
�ைன எ�ப� கா�ய�ைத� ����� ெசா��
�ைன��ேற�. கா�ய�க��� எ�லா� �த� ���
ெபா�ளாக��, ெச�ய� ப�� அ�த� ெபா�ேள
அவேனயாக��, அ�த� கா�ய��� �ைள�னா�
உ�டா�� பயைன நம��� ெபற� ெச�பவ��
�ல� ெபா�ளான கணப�ேய ஆ��. அ�தைகய
���த� ெபா�ளான அைன����� காரண� ஆன
ெம��ெபா�� ஆன இைறவ� ஆ�ய கணப�ைய�
சர� என அைட�கல� அைட��ேறா�.

“ேவத� அள��� அ�வ�ய
���த� யாவ� ���தைகய
ேவத���� நட� ந���
�மல� யாவ� �ள��பர
நாத���� �������
நாத� எவ� எ��ண� எவ� அ�
ேபாத�தைல� கணப�ைய�
�க��� சரண� அைட��ேறா�.”
ேவத�களா� அ�ய ��யாதவ� �நாயக�.
ேவத��� ��வான �மல�� அவேன. உலெக���
பர�� �ள��� பரமாந�த ெசா�பமா� �ள���
நாத�� அவேன. எ��ண�கைள உைடய அ�தைகய
கணப�ைய� �க��� பா�� சர� அைட��ேறா�.

https://commons.wikimedia.org
/wiki/File:Ganesha_Painting_at_a_Temple_in_
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����ைகேய எ�க� ந���ைக – கேணச�!
“ம��� ஓ� ஐ��ணமா�
வ�வா� எவ��� இைட நா�கா�
ந�� அம�வா� எவ� ���
��றா� ந��வா� எவ� வ���

எ��� இர�� �ணமா�
இையவா� எவ� வா� இைட ஒ�றா�
அ�ண� எவ� அ�கணப�ைய
அ��� சரண� அைட��ேறா�.”
�ல� ஐ�� �ண�கைள உைடய�. �� நா��
�ண�கைள உைடய�. � �வைக�ப��. கா��
இர�� வைக. �� ஒ�ேற ஒ��. இைவ
அ�தைனயாக�� கணப� இ����றா�. ஐ��
�ண�கைள உ�ள ���� த�ைமயாக��, நா��
�ண�க� உ�ள �ராக��, ��� �ண�க� உ�ள
அ��யாக��, இர�� த�ைம ெகா�ட கா�றாக��,
ஆகாய��ேல இைவ அைன��� ேச��த ஒ�றாக��
�ரகா����றா� கணப�. அ�தைகய கணப���
அ�பான ��வ�கைள� ேபா�� வா��� சரண�
அைட��ேறா�.
“பாச அ��� ப� அ���

ப�ற�க�ய பர�யாவ�
பாச அ��� ப� அ���
ப�ல� ப���� அவ� யாவ�
பாச அ��� ப� அ���
பா�� ேமலா� அ�வான
ேதச� எவ� அ�கணப�ைய�
�கழ� சரண� அைட��ேறா�.”
ப�த பாச�க�னா��, ஞான அ��னா�� அ�ய
��யாத பர�ெபா�ளான �நாயக� அ�தைகய
பாசமா�ய அ�ைவ��, நம�� ேவ��ய ப�வா�ய
அ�ைவ�� ந�ைம� ப���ப�� ப����றா�.
அவனாேலேய இைவ இர����� உ�ள
ேவ�பா�கைள� ����ெகா�� ஞான�ைத நா� நாட
���ற�. இ�தைகய ப�தபாச�கைள�� அக�� ந�

�வைன ஞான���பா� ெச��� ஞான அ��
வழ��� தைலவனாக �ள��� கணப�ைய வாயார
வா���� சரண� அைட��ேறா�.
“இ�த நம� ேதா��ர�ைத
யாவ� ����ன� ��ைம�
ச��க�� ேதா��ர�ெச���
சகல க�ம ��� ெப��
��ைத ம�ழ� �க� ெப�� எ�
�ன� உ�ச���� ச�����ைட�
ப�த� அகல ஓ� எ�கா�
ப���� அ�ட ������”
இ�த கா�ய���மாைல�� எ��� பாட�க��
கணப� ேதா��ரா�டக� என வழ�க� ப��ற�.

இ�த� ேதா��ர�ைத ��� நா�க� ���
ெபா��க��� ெசா��பவ�க��� அைன���
க�ம�க�� இ���� ��� �ைட�� ���
ெப�வா�க�. எ�� நா�க� ெதாட���
உ�ச��ேபா�� ச���� �ன�க�� எ�� �ைறக�
உ�ச��ேபா�� அ�டமா���கைள�� அைடவா�க�.
��க� இர�� �ன�ேதா��
�க� ஒ�பா� �ைறேயா��
த��� அரச வ�யமா�
தய�க இ�ப�ெதா� �ைறைம
ெபா��� உ�வலா� �ள���
ெபா��� ைம�த� ���க��
��க ெவ��ைக �த�பல��
ேதா��� என� ெச��ன� மைற�தா�.

ஒ�ெவா� நா�� ப���ைறக� என இர��
மாத�க� ெதாட��� ப��தா� அரசா�க ச�ப�தமான
கா�ய�க� அைன��� ைக���. அ�வா�
இ�ப�ெதா� �ைறக� ஓ�னா� ம�க�ேப�, க��,
ெச�வ� �த�ய எ�லா நல�கைள��
அைடவா�க�.” எ�� �நாயக� கா�ப�
�தலாேனா��� அ��� ெச�ததாக �நாயக �ராண�
����ற�.
எ� எ�ப� இ��தா�� ந���ைக�ட� �நாயக�
ேகால� ேபா��, இ�த� கா�ய ���மாைல ப�����,
�நாயகைர ேவ��� ெகா�டா� ேவ��ய
கா�ய�க� �ைறேவ���றன எ�பத�� நா�
கார��!
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����ைகேய எ�க� ந���ைக! – தர�தர�!
ச���ழைம��� தா� �நாயக� �ஸ�ஜன�.
அ�வைர��� வ�வா�. இ���� நாம பா��க�
ேபாற கைத ஜனகமஹா���ைடய�. ஜனக� ஒ�
ெப�ய இ�லற� �ற��கற� எ�லா����
ெத�������. யா�ஞவ��ய�� �ட�. மன�ேல
எ��ேம பா��காவ�ண� �ர�மஞான� ெப�றவ�.
அ�ப�� ப�டவரா அவ� எ�ப� ஆனா�? அ��கான

���ைரேய இ�. இ�ேபா நா� பா��க� ேபாற
�ஷய�.
��ைலைய ஆ�� வ�த ஜனகராஜா�� அர�மைன
த�பா�. அைன�� ம��� �ரதா�க� �ைட�ழ
ம�ன� ெகா������தா�. அ�ேபா� அ�த
அைவ���ேள நாரத� �ைழ�தா�. எ�த இட�����,
எ�த ேநர���� �ரேவ��க� ��ய உ�ைமைய�
ெப�ற அவ� காரண� ஏ�� இ�லாமலா வ����பா�?
இ�ைல, காரண� இ��த�. ஆனா�� அவ� அைத
ெவ�ேய கா��� ெகா�ள��ைல. உ�ேள �ைழ�த
நாரதைர அைனவ�� வண�க, ம�ன� த�
��மாசன�ைத ��� எ��� நாரதைர
வரேவ�க��ைல. இ��த இட��� இ��தப�ேய
அவைர வரேவ�றா�. எ��� ம�னைன மனமார
ஆ��வ��தா� ஜனக�. “ம�னா, � ����ய
அைன��� ெச�வ�க�� , ம�ற வள�க��
உன��� �ைட�க இைறவ� அ�� ��வா�.”
எ�றா�. ஜனக���� ெகா�ச� அல�ய�.
ஏளனமா�� ���தா�. “நாரதேர, இைத ேவேற

யாரா�� ெசா�� இ��தா� இ��� ������ேப�.
அைன��� அ��த �� ெசா�லலாமா? நா� எ�ன
க�லாதவனா? அைன��� அ�யாதவனா?
ெகா��பவ� யா�? எ��பவ� யா�? ெகா��பவ��
நாேன! எ��பவ�� நாேன! எ�லா� வ�லவ அ�த
இைறவ�� நாேன! ஜனக� எ�ற ம�ன�� நாேன!
அவ�ைற ேவ�டாெம�� நாேன ெவ��� ஒ��க��
ெச�ேவ�! அைன��� நா�! நாேன �ர�ம�!
�ர�மேம நா�!” எ�றா� ம�ன�.
நாரத��� ���கத�சன� ெத��� எ�றா��
ம�ன�� இ�த அக�பாவமான ேப�� மன��
தா�க�ைத ஏ�ப��தேவ ெச�த�. வா� �றவாம�
ெவ�ேய வ�தா�. ேநேர ெகள��ய ����
ஆ�ரம����� ெச�றா�. ெகள���ய �� தா�
அ�க����� ம�ைமைய உல���� த� மைன�
�ல� கா��யவ� எ�பைத ��க� அ�����கலா�.
அவ� ஆ�ரம��� இ��த �நாயக� ேகா���, ��
வ�ப�ட �நாயக� ��ேன ���, “�நாயகா, இ�
எ�ன? ஜனக��� ��� ேபத�����டதா?

உ�ைமயான �ர�ம� எ��� த��வ� அ�யாம�
ேப���றாேன! க�வ� வ����டேத! நாடா��
ம�ன��� இைற உண��� இ�தைன க�வ� வ�தா�
�� ம�க� எ�ப� ந�வா�� வாழ����? ம�ன�
எ�வ�ேயா அ�வ�ேய ம�க� அ�ேறா? இ�த
ஜனக��� ந�ல�� �க�டேவ��ய கால��
வ����ட�. �ேய அ�� ��வா�,
ேவழ�க�ேதாேன!” எ�� ேவ��� ெகா�டா�.
ஜனக�� அர�மைன வா��. அ�தண� ஒ�வ�
த�ளாத வய�, உடெல�லா� ��ட ேநாயா� ���க�
ப��, நட�க� �ட ��யாத �ைல. அர�மைன
வா��� வ�� ���ெகா�� “ப�, ப�” என
�ல��� ெகா�� இ��தா�. காவல�க�
ெச�வத�யாம� ம�ன���� தகவ� தர, ம�ன�
அவைர� த��ட� அைழ��வர� ெச�தா�. அ�தண�
உ�ேள வ�த��, “எ�ன ேவ���?” என ம�ன�
ேக�க, “ப��� உண�!” எ�றா� அ�தண�.
ம�ன��� ஒ� வ��� ��ம�! அ�பாடா, ந�மா�
���தைத� ேக�டாேர!” �, இ�வள� தானா?

யார�ேக, இ�த அ�தண��� வ�� �ைறய�
சா�பா� ேபா��க�!”
“உ�தர� ம�னா!” அ�தண� சா�பா���� அைழ���
ெச�ல� ப�டா�. உண�� ப�மாற� ப�ட�.
அ�தண�� இைல�� ைக ைவ�தாேரா இ�ைலேயா
உண� ெமா�த�� காேணா�, காணேவ காேணா�!
��� இ��தவ�க� ஏ�� ��யாம� ���� ப�மாற,
���� அ�தண� ைகைவ�க, ���� அேத கைத!
சைம�த அைன�� உண�க�� வர, ��ச�, ��
ைவ�காம� அைன��� ப�மாற� பட அைன���
இ�ப�ேய காணாம� ேபா�ன. ஆனா� அ�தண��
ப� ம��� �ர��ைல. ப�மா�யவ�க� கைள���
ேசா��� ேபா�, “ ���ப� சைம��� தா�
ேபாடேவ���. ெபா��க�.” எ�� �ற,
அ�தண���� ேகாப� தைல�� ஏ�ய�. “ப� என
வ�தவ��� �த�� ப�ைய� ���க�. அ��ற�
சைம�கலா�.” எ�� ெசா�ல, ப�யாள�க� ெச�வ�
அ�யாம� தா�ய�கைள� ப�ைசயாக அ�ப�ேய
எ���� ெகா��க அ��� ேபாத��ைல என

அ�தண� ெசா�ல, ெந�கள��ய�, தா�ய�
கள��ய�, பா�, பழ�க�, கா�க�க� என
அைன��� ேச���� இ��தைவ எ�லா�
ெகா���� அ�தண���� ேபாத��ைல.
இ� தா�ய� �ைள�� வ�� ேச��தா�தா�
அர�மைன� கள��ய��� தா�ய�. அரச����
தகவ� ேபான�. தைலநக�� இ��த ��ம�க�
அைனவ�ட� இ����, உண�� ெபா��க�, உண�
வைகக�, தா�ய வைகக�, பழ வைகக�, கா�க�
வரவைழ�க� ப�டன. எ����� எ�தைன வ�தத��
அ�தண� ைக வ���ேபாேத மாயமா� மைற��
ெகா����த�. அனனவ�� ந���னா�க�.
ம�ன��� அ���� ஜுர� க�ட�! யா�வ�?
ஏேதா �தமா� இ��பாேனா? �சாேசா? �ர�ம
ரா�ேசா? இவைன எ�ப�யாவ� ந�லவா��ைத
ெசா�� ெவ�ேய அ��பேவ��� என �ைன�த
வ�ண� அரச� �த�� அ�த அ�தணைன நா�ைட
��� ெவ�ேய அ����க� என� க�டைள
இ�டா�. அ�தண� அரசைன� பா���, “ப� என

வ�தவ��� உண� ெகா��காம� நா�ைட ����
�ர����றாேய? � ஒ� ெப�ய மஹாராஜா! அ���
அ�ெறா�நா� நாரத� வ�தேபா� சைப�� “நாெனா�
�ர�ம�. எ�னா� ஆ�க�� ����, அ��க��
����. ெகா��ப��, நா�, எ��ப�� நா�!
எ�னா� ��யாத� எ��� இ�ைல.” எ�ெற�லா�
ேப�னாேய? இ�த ஏைழ� �ராமண�� ப�ைய�
ேபா�க ��யாத ��� ஓ� அரசனா? “ எ��
ேக������ ெச����டா�. அரச���� த� தவ�
���த�. த� அக�கார�ைத �ைன�� மன�
ெநா�தா�. தவைற உண��� அத��� �ராய�
��த�� ெச�ய ����னா�.
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����ைகேய எ�க� ந���ைக – ேஜ�ட ராஜ�!
இத�ைட�� ப�, ப� எ�� பற�த அ�தண�
��லா��ைய ���� த�� ஒ� ��ைச�� வ���
வ�த ���ர� எ�பவ�� ��ைச வா����
வ����தா�. ���ர�� மைன� �ேராசைன.
இ�வ�� �நாயக�� ப�த�க�. அ�ைறய
வ�பா�ைட ����� ெகா�� அ�ைற��� �ைட�த
ஒேர ஒ� அ�க��� இ�ட �ைர �நாயக���

�ேவதன� ெச��, அ�த ஒ�ைற அ�க���ைல�
கணவ��� உணவா� அ������� தா� அ�த
�ைர அ��தலா� என �ேராசைன எ�� இ��தா�.
அ�ேபா� தா� அ�தண� அ�ேக ேபா�� ேச��தா�.
ேசா�ேவா� இ��த அ�தணைர� பா��த ���ர��,
அவ� மைன��� அ�தணைர வரேவ�� எ�ன
ேவ��� என� ேக�டன�. அ�தண��, தன� தாளாத
ப�ைய� ெசா��, தா� ஜனக�� அர�மைன���
ெச�றதாக��, அ�ேக அ��த உண� ேபாத��ைல.
ஏேதா ேபா�டா� அைர மனதாக எ��� ெசா�னா�.
�����டன� ���ர��, �ேராசைன��. அ�தைன
ெப�ய மஹாராஜா உணவ��ேத ப� ஆறாதவ� இ�ேக
வ�� சா���டா ப� ஆற� ேபா��றா�?
கவைல�டேன அவைர� பா���, உ�ள
�ைலைமைய� ெத�வா� எ��� உைர�தா�க�.
�த�நா� வைர��� யாசக� எ��� உண� உ��
வ�தைத��, அ�ைற�� யாசக���� எ���
��டாம�, �நாயக��� வ�பா� ெச��, அ�ைக
�ேவதன� ெச��, அ��� ஒேர ஒ� அ�க���!

அ�த அ�ைக� கணவ��� உ�ண�
ெகா������� தா� �� அ��த இ��தைத��
�ேராசைன க��� ெபா�க� கவைல�டேன
ெத���தா�.
அ�தணேரா ���தா�! “ஆஹா, அ���, அ�த அ��
இ��த ��மா?? இைத�ட என�� ேவ� எ�ன
ேவ���? எ��ைடய ��ட ேநா��கான
ம��த�லேவா அ��? அைத� ���க இ�த அ��
ஊ�ய �ைர�ட� �ற�த ம��� உ�ேடா? ேம��
ஜனக� உ�ள�ேபா� என�� உண�
பைட�க��ைல. அவ�ட� உ�ள ெச�வ�ைத�
கா�ட��, அவ�ைடய ெச�வா�ைக� கா�ட�ேம
உண� பைட�தா�. உ�ள�ேபா� ஒ� ைக���
உண� ெகா��தா� வ�� ம��ம�ல, மன��
�ைற����ேம. அ��� ����ைகயா��� ��க�
இ�வ�� ந���ைகேயா� பைட�த� ��
ேபா�மா??” அ�தண� அ�த அ�ைக� ��ட� த�ட�
ப��� வா�� ேபா��� ெகா�� �ைர��
அ���னா�. எ�ன ஆ�ச�ய�? அ�ேக கா��

ெகா��ப� யா�? தைல ஆ��� ெகா��, ம�தள
வ��ட� உ�த� �த�வ� அ�ேறா வ����டா�?
இ� எ�ன ��ைத? இ� ம��மா? ேம��, ேம��
��ைதக� நட�தன. ���ர�� ம���ைச இ��த
இட��� இ�ேபா� மா�ைக ஒ�� �ைள�த�.
கள��ய� �ர�� வ��த�. த�க��, ����,
பவள��, ைவர�� மா�ைக�� காண� �ைட�தன.
���ர� த�ப�க��� ஆன�த� தா�க
��ய��ைல. பலவா� �நாயகைர� ேபா���
���தன�. அ�ேதா� ��லாம� ���ர��� வ�த
பா��ய� ஜனக���� ெத�யேவ�டாமா?
��லா��ேய ெச�வ��� �த�த�. அ�தணரா�
உ�ண� ப�ட உண�� ெபா��கைள� ேபா�
பலமட�� உண�� ெபா��க�, ேம�ேம��
ெச�வ�க�, �ைற�தன. ��ெரன வ�த ெச�வ�ைத�
க�� �����ட ம�ன� �வர� �சா��� அ���
ெகா�� ���ரைன� காண வ�தா�. அ�ேக இ��த
�நாயக ���தைத வண��� த� மமைதைய அட���
தன��� பாட� �க��யத�� ந�� ெசா�னா�.

�நாயக�� அவ� ��னா� ேதா��, அவ�ைடய
அ�யாைம ��� ந�ல ��ைவ நா� ஞான�ைத� தர�
��ய அ�ைவ� ெபற அ�� ���தா�. அத� ��னேர
ஜனக�� யா�ஞவ��ய மஹ��ைய நா� உபேதச�
ெப�� ராஜ��யாக மா�னா�.. அ�க��� ேதா�
ேநா�க� அைன�ைத�� ����� வ�லைம ெப�ற�.
���யமா� ��டேநா��� அ�க��� �க� �ற�த
ம��� என இ�ைறய அ��ய� க�ட���
����ள�� அைனவ�� அ�������க�.
அ�வள� ெப�ய சா��� இ�வள� ��ன வாகனமா
எ�ற ேக�� என��� வ�����. ஆனா� ஒ� எ�
ேபா�ற சாதாரண� �ரா�ைய� த� வாகனமா�
ைவ��� ெகா�ட� அவேராட எ�ைமையேய
கா����ற�� அ��றமா ேதா��ய�. எ�
ெபா�வா� எ�லா�� �ர��� ஒ� �ரா�. ெபா�
ைவ��� ���ேபா�. அைத� த� வாகனமா�
ைவ��� ெகா�ட�� இ��� எ�வள� ��ய
ம�தரா� இ��தா�� அவ�க�ட�� ஏதாவ� ஒ�
���ய��வ� இ���� ��ய ைவ��றா�

ேபா����. காலா� ஒ� ந��� ந���னா� உ��
ேபா��� அ�த எ���. ஆனா� அைத இ�தைன
ெப�ய ெதா�ைப உ�ள ��ைளயா� வாகனமா��
ெகா������றா� எ�றா� த� உட�ைப��
அத�ேக�றவா� �க �க கன��லாம� ஆ���
ெகா������றா� எ��� ேதா����ற�.
உ�கா������� இடேமா அேநகமா� ஏதாவ�
ஆ�ற�கைர�ேலா, அ�ல� �ள�த�கைர�ேலா,
அரசமர�த� ேபா��. ேவேற �க, ெசள��ய�க�
ேவ�டா�. அரசமர��� சலசல, ச�த� ேக�டா� தா�
���� எ�தைன இ�ைம எ��. ேம�� மர��� வ��
�� க��� பல�தமான ப��க�, அவ��� இ�ய
கான�க� ச�� ேநர� உ�கா��� பா��தா� ����
ப��க� ஒ���ெகா�� நட��� ெகா��� ேப��
வா��ைத. சாதாரணமா� ந� நா��� அரசமர�ைத
ெவ��வ��ைல. ஏென�� அைவ ������க��
ெசா�பமா�� பா��க� ப���ற�.
���ச�க��ெக�லா� அரச� எ�பதா� அரசமர�
எ�ற ெபய� ��னா� வ�த�. ஆனா� அத��

��னா� அ�த மர���� ேவ� ெபய�. ����?????
அ���� ஒ� கைத உ��. மற�����, �ைன�
வ��ேபா� எ�தேற�. இ�த அரசமர� �ல���
அதாவ� ேவ�பாக� �ர�மா, எ��� ம��ய பாக�
��� எ���, ேம�பாக�, அதாவ� தைல�பாக�
ஈச� எ��� ெசா��வ���. ��, �ைலக�� �ரா��
�������, இ�த மா�� கைர�� உ�கா�������
��ைளயாைர வண��வ� �க �க உட����,
மன���� ந�ல�. அரசமர� கா�� உட��� ந�ைம
ெச���.
�� தா� உல�� �த�� ேதா��யதா��
ெசா��வா�க�. ��ன� ேதா��ய� ம� என�ப��
��. ��ைளயாைர� க�ம�ணா� �����ேறா�.
ம��� இ��� ேதா��யவ� ��ைளயா�. �த��
ேதா��யவ� எ�பத�காக��, ம��� இ���
ேதா��யவ� எ�பதா�� ம��� ெச�த
��ைளயா�கைள ��� கைர���ேறா�. ���
அைன�� ேதவைதக�� �� இ��பதா��
ெசா����ேறா�. ஆகேவ ��� கைர�ப�தா�

�ைறயான� எ�பதாேலேய ம���, ��� ேச����
ெச�த கலைவயான ��ைளயாைர ���
கைர���ேறா�. ஆனா� இ�ைறய நா�க�� இ� �க
�க அ�வ��பான ஒ� �ஷயமா�� ேபா� ��ட�.
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கணப�ராய� அவ�� காைல� �����ேவா�
-ச�கடஹர ச���� வ�த கைத!
��ைளயா� ���க� தயாரா�� கா���� இ��கா�.
�ேழ பா��க, சா�பா� அவ���� ெகா���றா�க,
எ�லா���� உ��, அ��ைய� த�ர! � இ����
�ஜ� ெதாைல�கா���ேல பால கேண�
�ழ�ைதக��கான கா���� பட� ேபா�டா�க.
���, நா�� �ழ�ைத தாேன, பா�����
இ��ேத�! ந�லாேவ எ�����கா�க, எ�றா��

இைச �ைர�பட இைசயாக இ��பைத�
த������கலாேமா??? ஆனா� ��ைளயா�,
ரா�-அ� -ேரா� ஆ���றா�, ஆ��ல இைச���
கண�கேளா� ஆ���றா�, �ேக��� ெச���றா�,
ஐ� �ேக��� ெச���றா�, ச�ஃ�� ெச���றா�.
இ�ப� �க நாக�கமாகேவ �ழ�ைதக�� மனைத�
கவ���றா�. உ����������� ����
அ����றா� ��கைன� பா���, ெகா��க�ைட
����ேபா��, ந��ைய ெஜ����ேபா��,
கண�கைள ெஜ����ேபா��. �வ��
உ��ைகைய� ���� ெகா�� கண�கேளா�
ஆ�வ�, ந�ம ���� �ழ�ைத அ�பாேவாட ேபனா,
ெப���, ெமாைப� ேபா�றவ�ைற ைவ���
ெகா�� �ைளயா�� �ைன�ேப வ��. ந�� ேம�
சவா� ெச��� கணநாயகைன� ெகா��க�ைட
ெபயைர� ெசா��� ����வ� பா��தா�
�ழ�ைதக�� மனைத நா� மா�ற� ெச��� ஓ�
�ய��யாகேவ மன�� ப���ற�. ெஜ� மா��யான
பா��ர� பைட�� ��க���. அதனா� ந�லாேவ

ந���� அ�த� கா���� பா��ர��! :)))))))))))))
ெகா�ட� அ���றா� ��ைளயா�. ம�ப� வ�தா��
பா��கலா�, எ�ைன� ெபா��தவைர!
****************************
�நாயக� ஒ� �ைற ைகைல�� ஆன�தமா��
��நடன� ெச�� ெகா����த ேவைள�� அ�ேக
வ�த ச��ர�, �நாயக�� ெப��த ெதா��ைய��,
���ைகைய��, அவ�ைற� ���� ெகா�� அவ�
ஆ�வைத�� பா��� ���� ெப�தா�� ���தா�.
அவ� த�ைன� பா��� எ�� நைகயா�யைத� க�ட
�நாயக� அவ�� கைலக� ேத��� ேபானைவ,
ேத��தைவயாகேவ இ���� என� �றேவ, மன�
வ���ய ச��ர� அத��� ப�காரமாக��,
த��ைடய தவ�ைற ��க�� ச���� �ன�த��
�ரத� இ��� �நாயக�� அ�ைள� ெப�றா�.
அ�ேபா� �நாயக� ச��ர�ட�, “இ�� �த� ���ல
ப�ச� ச����க�� உ�ைன� பா��பவ�க����
பாவ� ச�ப����, என��, அைத� ேபா���

ெகா�ள� ச���� �ரத� இ��� ���தா�
அவ�க��� ந�ைமேய �ைள��!” என��
ெசா�னா�. இ�த �ரதேம ச�கடஹர ச���� �ரத�
என அைழ�க� ப��ற�. ஒ�ெவா� ெபள�ண����
��ன�� வ�� ஒ�ெவா� ச������ ச�கடஹர
ச���� என��, ஆவ� ெபள�ண��� ��ன�
வ�� ச�கடஹர ச����, மகா ச���� என��
ெசா�ல� ப��ற�. வ�ட� �ரா�ேமா அ�ல� மகா
ச�கடஹர ச���� அ�����ேதா �ரத� இ��க
ஆர����, ��ல ப�ச� ச���� ஆன �நாயக ச����
அ�� �நாயக���� �ைஜக�, ெச�� வ�ப��
வ�ேவா���� சகல ந�ைமக�� ���� என��
��னா�. ச�கடஹர ச���� �ரத� அ����தவ�க�
த�க� �ரத� பலைன யா��காவ� தான�
ெகா��தா� �ட அவ���� ச�கட�க� �ல�
�நாயக�� அ�� �ைட��� எ�பத��� ���க�ட
கைத ஒ� உதாரண� ஆ��.
ஒ��ைற த�டகா வன��� வ��� வ�த ேவட�
ஒ�வ� “��ரத�” எ��� ெபய�ைடயவ�

ெகாைல, ெகா�ைளக��� அ�சாதவைன
ந�வ��ப��த எ��ய “��கல�” எ��� ��வ�
அவ���� ச�கட ச���� �ரத� ப����, �நாயக�
வ�பா�, �லம��ர� ேபா�றவ�ைற��
உபேத��தா�. அ�� �த� �லம��ர�ைத
இைட�டா� ஜ��� வ�த ��ரத�, நா� ஆக, ஆக,
உ�வேம மா� அவ�� ெந��� ெபா��� இ���
���ைக ேபால� ேதா�ற ஆர����, அவ��
�நாயகைர� ேபா�ற வ�வேம ெபற ஆர���தா�.
“��க��” என அைழ�க� ப�ட அவ���
�நாயக�� த�சன�� �ைட�கேவ அவைன�
பா��தாேல �ைட��� ���ய�ைத� ெபற
ேதவேலாக��� இ��� ேதேவ��ர� த�
�மான��� ஏ�, ��ல� வ��றா�. த�சன�
ெப��� ����� ேவைள�� ��வச�தா� அவ��
�மான� ம��� �ைத��� ேபா�ற�. அ�ேபா�
ச�கட ச���� �ரத� இ��தவ�க� த�க� �ரத
பலைன� ெகா��தா� �மான� �ள��� என� ெத�ய
வர, அ�வாேற �ரத பலைன� ெப��� ெகா��

�மான� �ல� அமர� உல� அைட�றா�
ேதேவ��ர�.

https://commons.wikimedia.org
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கணப�ராய� அவ�� காைல� �����ேவா�! 2
காைல�� �������� ��ைளயாைர வண���
தைல�� இ�ப�க�� ���� ெகா��வதா� ந�ல
ர�த ஓ�ட��, நர��க�� ���ண����� ஏ�ப��.
ந� ��ேனா�க� ஆராயாம� எைத�� ெச�ய��ைல
எ���, ந��� வ�த �ல �ர�ைனகளா�, ஒ�
தைல�ைற��� காரண, கா�ய� ெத�யாம�
ேபானதா�, எ�லாேம �ட ந���ைக எ�� ஏ�ப��

��ட�. மாற�ெகா�ச நா�க�, இ�ைல மாத�க� �ட
இ�ைல, வ�ட�கேள ���கலா� எ��� மா�ற�
வ��. �த� �த� இைத ஆர���� ைவ�த� ப���
ப�ேவ� கைதக� இ����ற�. எ�றா��
���யமா�� ெசா�ல� ப�வ� மகா�����
ச�கர�ைத� ��ைளயா� வா�� ைவ��� ெகா��
ெகா��க��ைல எ���, அவ� மனைத மா�ற
��� �ைளயா��� கா���ேபா�, த� தைல��
இ� ைககளா�� ���� ெகா�டதா��, அ�ேபா�
�நாயக� ���தேபா� வா����� ச�கரா�த� �ேழ
�ழ, ��� அைத எ���� ெகா�டதா�� ஒ�
கைத. �நாயகைர இ�மா�� மகா���
�ைளயா��� கா��யத��� ��னேர இ�த ெந���
ெபா��� ���� ெகா��� வழ�க� ஏ�ப�டதா��
ெத�ய வ���ற�
அத� ��ன� அக��ய� காேவ� ந�ைய� த�
கம�டல��� அைட�� ைவ����த ேபா�,
ம�க���� பய� பட ேவ��, அக��ய� மாைல�
கட�க� ெச�ய� ெச�ற ேபா�, அ�த�

கம�டல�ைத� �ேழ ைவ����� மாைல�கட�க�
ெச�ய ஆர���க அ�ேபா� அ�ேக அ�தண�
��வனாக வ�த �நாயக� கம�டல�ைத� க����
����றா�. கம�டல�� �� ெபா��� ெப���
�ரவாகமா� ஓட ஆர���க, �ைக��� ேபான
அக��ய� ���� ெச�த ��வைன� த�����
ேநா�க��ட�, ��வைன� ���க ஓட, �நாயக�
அவ� ைக�� மா�டாம� அ�ேக இ�ேக
அைல�க������� ��ன� மா���
ெகா����றா�. ��வைன� ���வத�� அக��ய�
ைகைய ஓ�க, �நாயக� கா�� த���றா�. ��ட
�ைன�த த� தைல�ேலேய ���� ெகா��
ம����� ேகா���றா� அக��ய�. ம�க��
பய��� ஆகேவ��யைத அைட�� ைவ�ததாேலேய
தா� வ�� இ�மா��� ெச���ப� ஆ��� என
�நாயக� ெசா�ல, அக��ய�� த� தவ�ைற ஒ���
ெகா����றா�. (��ைளயார�பா, க�நாடகா�
கார�க கா�ேல ேபா�� ெசா�ல மா��யா???)
இ�மா�� ேதா�� கரண� ேபா�வதா� �ைள

நர��க� ��ட� ப�வதா� ச�ப��ய ஆரா���
ெசா��வதா� ந�ம இ.ெகா. இ�ேக எ�� இ��கா�
பா��க. ம�த உ���, �ல�� உ��� இைண�த
ேகால��� கா�� அ��பத� தா�ப�ய�� அைன��
உ��க�� த��� அட��� எ�ப� தா�.
க������ �ேழ மாைய, க����� ேமேல
பர�ெபா�� எ�ற உ��� கா�� அ����றா�
�நாயக�. ந��ைடய �ைளேய ������ற�
அ�லவா?? அ�தைகய ��தைனைய� த�வதாேலேய
அைத உய���� ெசா�ல� ப���ற�. உட�
ெசய�படேவ��மானா� �ைள ����கேவ���.
அ� தைல���ேள இ����ற�. அேதேபா�
தைல�� ஆதாரமா� உட� �க���ற�. இர���
இ�லாம� ம�ெறா�� இ�ைல. உடலா� உைழ�க��
ேவ���, அ�வா�றலா� ����க�� ேவ���.
இைத� ���� கா�டேவ �நாயக�� தைல யாைன
உ��� ெப�யதாக இ����ற�. ��ைளயா���
ேமாதக� எ��� ெகா��க�ைட பைட�பத�
ேநா�க� ெவ�ேய ெவ�ைமயாக இ���� ந�

உட��� உ�ேள இ���� இ�ைமயான
அ��த�ைத� ேபா� ெவ�ேய ெவ�� மாவாக�
கா�� அ��தா�� உ�ேள இ���� �ரண�
இ��பா� இ��பைத� ேபா� ந� வா����,
இ�ைம�� �ரணமா� அ��பா� �நாயக�.எ�வா�
ெவ�� அ��மா�னா� ெச�த ேதா��� உ�ேள
உ�ள �ரண� இ��பாக இ���றேதா அ�வாேற ந�
உட�� உ�ேள உ�ள அ��தமயமான ஆன�த
�ைலைய �நாயக� �ைணயா� நா� அைடவ��
இ��பாக இ����.
ேத�கா� உைட�ப� எ�ப�� �க அ�ய ஒ�
த��வ�ைத� கா���ற�. அ�த ஈச��� எ�வா�
��� க�கேளா அ�வாேற ேத�கா���� ���
க�க�. ஈசைன� ேபா�ற உய��த ேத�காைய�
��ைளயா���� பைட�ப�� �ல� ந��ட� உ�ள
எ�லாவ���� உய��த வ��ைவ இைறவ����
ெகா���ேறா�. ேம�� ேத�கா�� ஓ� �க��
ெக��யா� ந� ம�ைட ஓ�ைட� ேபா� இ���ற�.
அத� ப����, உ�ேள உ�ள இ��பான ��� ந�

உட��� �ைள�� �க அ��� அைம���ள
அ��தமய ேகாச�ைத� �����. ந� ம�ைடையேய
�தற அ���ற பாவைன���, ந� அக�கார� அத�
�ல� அக�� உ�ேள உ�ள அ��தான�த மய
�ைலைய நா� அைடய ேவ��� என� ���பா�
உண��த�� ேத�கா� உைட�க� ப��ற�. இ�
ேபான வ�ஷ� ேபா�ட ப��� இ��� எ��த�.
�த�கா� உைட�பத� தா�ப�ய�� ந� ஆணவ�
����றா�� �தறேவ��� எ�பத�ேக.
�நாயகைர� ேபா�ற எ�ைமயான கட�� ேவ�
யா�� இ�ைல. அவ���� �ரசாதமாக அவ�, ெபா�
ெகா��தா� �ட� ேபா��. அ��� இ�ைலயா,
ெத��� �ைள��� �ட��� அ�க���ைல�
ப��� வ�� ��த� ெச�� �நாயக���� சா��ன�
ேபா��. மன� �������வா� �நாயக�.
அனலா�ரைன ����யதா� �நாயக� உட�� ��
அ�க� ஆக, அ�த� �� தா�க ��யாம� அ�ல
உலக�� ந� ந��க, �நாயகேர த�ைன அ�கா�
அ�ேஷக� ெச�ய� ெசா�னதா�� ெசா�வா�க�.

அ�தைகய �ற�� வா��த� அ�க��� இத�� ஈ�,
இைண ஏ�� �ைடயா� எ�பைத� ெகள���ய�
மைன� ஆ��ைய ெச�த ப��ைச �ல� ெத���
ெகா������ேறா�. ெத�யாதவ�க ைகைய�
����க, கைத நாைள�� வ��!

https://commons.wikimedia.org
/wiki/File:Philadelphia_Museum_of_Art__Ganesha.jpg
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கணப�ராய� அவ�� காைல� �����ேவா�! 3
ெகள���ய ���� ஆ�ரம�.த� மைன�யான
ஆ��ைய�ட� அ�ேக இ�லற�ைத ந�லறமாக
ஆ��� ெகா����தா� ��வ�. �ய தவ
வா��ைகைய இ�லற��ட� �� அ�ச��ப�
எ�வா� எ�பத�� ஒ� உதாரணமா�� �க��தா�
ெகள���ய�. ஆ� �த�வ��, ேவழ�க�ேதா��
ஆன �நாயக� ேம� ���த ப�� ெகா�டவரா�

ெகள���ய� �ன�� அ�க���லா� �நாயகைர
வ�ப�� வ�தா�. ��ப���யான ஆ��ைய���
தா� ��ப���யாக இ��தா�� இ��ல��
�க,ேபாக ெசள��ய�கைள�� அ�ப��க ��யாம�
கணவ� தைட ெச���றா� எ�ற ஒ� எ�ண��
இ��� வ�த�. ��வ�� இைத ந�� அ�வா�.
ஒ�நா� ஆ��ைய �நாயக� வ�பா���� உக�த
மல�க� எ�தைனேயா இ��க அ�க���ைல ம���
ைவ�� அ����ப� ஏ� என� த� கணவைன
�ன�னா�. ெகள��ய�� ெபா�ைமயாக
அவ��� அனலா�ரைன ����ய �நாயக�
ப����, �நாயக� வ���� அனலா�ரைன�
ேபா��� ெகா�டதா� ெவ�ப� தா�க ��யாம�
அ�� உ�ப�ட அைன�� �வரா�க�� பத��
���தைத��, அ�ேபா� �நாயகேர, �ர�மா��
�ல� தன�� அ�க���லா� அ��சைன, அ�ேஷக�
ெச�ய� ெசா�னைத��, ��ல��� இ��� வ�த
��, ��வ�க� அைனவ�� 21 அ�க���லா�
�நாயகைர அ����தைத�� ����றா�. �நாயக��

அ�� ம���� என��� ���தமான� அ���,
வ���ேம எ�� ெசா�� மைற�தாரா�. இைத�
��னா� மைன��ட� ெகள��ய�. மைன�ேயா,
“எ�லா� ச�, இ�த அ�க���ைல ைவ��� ெகா��
எ�ன ெச�வ�??எ�த� ெபா�� வா��வதானா��
பண� ேவ��ேம? அ�க���லா� ஆவ� எ�ன?”
எ�� ஏளனமா�� ேக���றா�. அவைள� க��
நைக�த ெகள��ய�, “ெப�ேண, இ�தா, இ�த ஒ�
அ�க��� ேபா��. எ� தவவ�ைமயா� உ�ைன
இ��ரேலாக���� அ�����ேற�.
ேதேவ��ர�ட� ெச�� இ�த அ�க�����
எைட�� எைட ெச�வ� ெப�� வ�வா�!” எ��
ெசா����றா�.
அவ�� ஒ��� ெகா�ள அ�க���ைல அவ�ட�
அ���, த� தவ வ�ைமயா� அவைள இ��ரேலாக�
அ�����றா� ெகள���ய�. இ��ர�ட� அ�த
அ�க���ைல� கா�� அத�� ஈடான ெச�வ�ைத�
ெகா���மா� ஆ��ைய ேக�டா�. இ��ர�� அ�த
அ�ைக தரா�� ஒ� த��ேல ைவ��, ம� த��ேல

ெபா�ைன ைவ���றா�. த��ட� உ�ள
அைன�ைத�� ைவ���றா�. ஆனா�� த��
உயர��ைல. �ைக�த ேதேவ��ர� த�ைனேய
ைவ���றா�. ஆ��ைய �ட ெகள��ய��
ஆ�ரம���� வ���றா� அவ��� அ�ைமயாக.
ஆ��ைய�� ���� ெகா����றா�. ப��ேயா��,
�ரண ஈ�பா�ேடா�� ெகா���� ஒ� அ�க���
எ�தைகய ெப��ெச�வ����� ஈடாகா� என.
மன� சலன� அைடயாம� ஒேர �ைல�� இ���
ஒ�ைம�பா� உ�டாக �நாயக வ�பாேட �ற�த�.
அதனாேலேய அ�த� கால�க�� ம�த �����ள
மாணா�க�கைள� தைல�� ���� ெகா�� ேதா��
கரண� ேபாட� ெச�வா�க�. இத� �ல� �ைள
������ அைட��. �லாதார��� உ�ள
��ட��ைய எ��ப ஒேர வ� ேதா�� கரண� தா�.
ெந���� ���� ெகா��வதா� ����� உ�ேள
மைற������ அ��த கலச� எ��� உட� ����
பர��. மன அைம� ஏ�ப�� மன� ஒ�ைம� ப��.
இைத ஏ� ���ப� ���ப� ெசா���ேற� எ�றா�

இ�� ��ஞான ��வமா�� இ� ����க�
ப���ள� எ�பத��இ.ெகா.�� இ�த� ப�ேவ
சா��.
�நாயக� ேதா�ற��� த��வேம �ைமைய� த��ப�
ஆ��. ���ன �நாயக� எ�பத� அ��தேம
அ�தா�. ந�ைம ெச�பவ�க��� இைட�ச�
இ�லாம��, �ைம ெச�பவ�கைள� த��ப�ேம
�நாயக�� ேதா�ற��� த��வ�. மன�� உ�ள
மாெப�� அ�ர� ஆன �ய�ண� ���, ந�ல �ண�
ெப�க �நாயக வ�பா� உத� ெச���. இைத� தா�
அ�ர�கைள ெவ�வத�காக �நாயகைர வ�ப���
ெச�றன� ேதவ�க� எ�� ெசா����றா�க�. நா�
ந�ைம ெச�யேவ��� எ�� �ைன�தா�� பல
சமய� �ய எ�ணேம ேமேலா����ற� அ�லவா?
அ�த அ�ர �ண� ேமேலா�காம� இ��கேவ �நாயக
வ�பா� அவ�ய� ஆ��ற�. �நாயக�
���ைகைல�� ���ரம�டப��� உ�ள ஏ�ேகா�
ம��ர�க��� ந��� உ�ள, “சம��� �ரணவ�”
�ய��� �ரணவ�” ஆ�ய இ� �ரணவ�க��

ேச��ைக எ�� �ராண�க� �ல ����றதா��
ெத�யவ���ற�.
�நாயக��� ஒ�ைற� ெகா��, இ� கா�க�, ���
க�க�, நா�� ேதா�க�, ஐ�� கர�க�, உ�ளன.
�நாயகைர வ�ப�ேவா� ஏ� �ற�க�� ���,
எ��� �ைசக�� �கழ ஒ�ப� ம�க�� ெப��
ச�”ப��”ட� வா�வா�க�. “த��வ ம�” எ�ற
வா��ய��� வ�ேவ �நாயக ெசா�ப�. �ரணவ
ெசா�ப� ஆன �நாயக�� கா�, அக�ற தைல,
வைள�த ���ைக ஆ�யைவ “ஓ�” எ�ற ெசா���
வ�வ�ைத� கா����ற�. ��வ�க� ஞானச����,
இ�சாச����. ேபைழ ேபா�ற ெப�ய வ����
அைன�� உல�� அட���. கர�க�
ஐ�ெதா��கைள� ெச���. எ��தா� ���த கர�
பைட�ைப��, ேமாதக� கர� கா�தைல��, அ��ச�
கர� அ��தைல��, பாச� ைவ������ கர�
மைற�தைல��, அ�த கலச� ஏ��ய ���ைக
அ��வைத�� �����ற�. ��� க�களா�
��ய�, ச��ர�, அ��ைய உ�வக� ெச���றன�.

�நாயக�� நா� �ர�ம �ப�, �க� ��� �ப�,
க� ��ய �ப�, இட�பாக� ச�� �ப�, வல�பாக�
�வ �ப� ஆ��.
�நாயகைர வண�க மற�த �ர�ம� பைட�த
����க� அைன��� ச�யான உ�வ� ெபறாம�,
இ�ட���� ேப�, �சா�க� ேபா� அைலய
ஆர���க த� தவைற உண��த �ர�மா �நாயைர
வண��� ��ன� ���� ச��ைய� �ரேயாக�
ெச�ய ஆர�����றா�. அ�ேபா� ேதவ�க�
அ��த�தா� ஆன ேமாதக� ஒ�ைற ஈச�ட�
ெகா��க, �நாயைர��, ��கைன�� பா��� ஈச�
யா� �த�� உலைக� ���� ���ய�
ச�பா����றா�கேளா அவ�க��ேக இ�த ேமாதக�
எ�� ெசா�ல ��க� ம�ேல� ���ய ந�க��
�ரா�, மைல, கா�க�� உ�ள ஈச��
சா����ய�ைத அ��� வர� �ற�ப���றா�.
�நாயகேரா தா�, த�ைதயைர வண��வேத
���ய�, அைத�ட� ���ய� ஏ���ைல எ��
ெசா�� அவ�கைள வ�பட, ஈச� ேமாதக�ைத

�நாயக��� அ��க அ�ேவ இ�� வைர���
�நாயக� ைக�� கா�� அ����ற�.
��ைளயார�பா, அ���� இ�த ேமாதக�ைத�
ெகா���டாேத! ப��ர�! இ�த� கைத ச�ேற மா�
மா�பழ� கைதயாக� �ைர�பட�க� �ல�
அ���ேறா�. உ�ைம�� இ�த� கைத��
தா�ப�ய� மைற�க� ப�� ஒ� மா�பழ���காக�
ச�ைட ேபா��� ெகா�ட கட��களா�� �����க�
ப�ட�ேல அ� தா� உ�ைம எ�� ந��� அள���
இ����ேறா�. யாராக இ��தா�� �த�� தா�,
த�ைதய��ேக ம�யாைத ெச�யேவ���, தா�,
த�ைதயைர� ேபா�ற ேவ���, அவ�கைள�
கட���� �கரா� வண�க ேவ��� எ�பேத இத�
உ�ைமயான த��வ�. ஆனா� இ�� இ�
�ைர�பட�க�� தா�க�தா� ப�த�க�ைடேய
��ைவ உ�டா��� ெப�� ச�ைட��� வ�
வ�������ற�. இ� ஒ� ���பா��யேம.
தா�, த�ைதய���� ப��ைட ெச��, அ�த
சா�சா� மகா���ைவேய அைர�ெச�க�ைல�

���� ேபா�� இத� ேம� �� எ�� ெசா�ன
��ட�க� கைத எ�லா���� ெத��� தாேன? ந�
த�ம சா��ர�� மாதா, �தா, ��, ெத�வ� எ��
தாேன ெசா����ற�. இ�த� கைத�� உ� அ��தேம
இ� தா�. மற�கா��க. யா��, யாேராட��,
எ�ேபா��, எ��காக�� ச�ைட ேபா���கைல,
நாம�� ேபா���க ேவ�டா�!
�நாயக� வல� வ�வா�!
�வா� ஓ�கா� said…
எ� அ�� சேகாத�
உ�க� ப�� �க அ�ைம.
கணப��� அைன�� �ராண கைதகைள�� ெதா��
பட��ற�.
ந�ல ர����ப�யாக இ��த�.

உ�க� எ���� ��ய அ�க���ைல ப�� �ல
க����க� �ற �����ேற�.
நம� கலா�சார��� �வ�, ���, ச�� ம���
�நாயக��� தா� இைல அ��ப���ேறா�.
�வ��� ��வ� , ������ �ள�, அ�ம���
ேவ�� என பைட�த�� கணப��� அ�க���
பைட�ப�� ஒ� ��சம� உ��.
ேம� ெசா�ன இைலகைள ம�த� ப�� ெச�தா�
ெபறலா�. ஆனா� அ�க��� தாேன வளர ேவ���.
ம�தனா� ப�� ெச�ய ��யா�.
�ரணவ ெபா�ளான ��ேந�வர��
��யமானவ�…யாரா�� உ�வா�க�ப�டவ� அ�ல
எ�பைத உணரேவ அ�க���. ( பா�வ� ேத�
உ�வா�யதாக ெசா��வ� ெச� வ� கைதேய
�ராண��� இ�ைல.)
அ�க������ �ைத, க� , �ைள �ைடயா�. ப�த

பாச� , ம� ெஜ�ம� அைன�ைத�� ��� �����
வ�கா�டேவ அ�க���ைல அவ���
அ��ப���ேறா�.
�ரணவ ம��ர� ��� ப��கைள ெகா�ட�. “அ ஊ
�” எ�ப�� இைணேவ என மா����ய உப�ஷ�
���ற�. அத� அ��பைட�� அத� ச�த கால
இைடெவ�ைய மன�� ெகா��
உ�வா�க�ப�ட�தா�. ��ய தைல (அ) , ெப�ய
வ�� (ஊ), ��ய கா�க� (�) .
��க� ��ய� ேபால கணநாத� �ரணவ வ���
இ���றா�…
உ�கைள பாரா�ட வ�� ��� அ�க க����க�
ெசா�னத�� ம���க��…
�வா� ஒ�கா�
http://gurugeethai.blogspot.com/

க����� ந�� �வா� ஓ�கா�.
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கணப�ராய� அவ�� காைல� �����ேவா� – 4
இ�ேபா� ச�கடஹர ச������ ���யமான
அ�காரக ச���� வ�த �த� ப���
பா��ேபாமா??அ�காரக� எ�றா� ெச�வா�.
ெச�வா� �ரக� ப�� அைனவ�� அ�����கலா�.
���� �க அ�ேக இ���� �ரக� அ� எ�பேதா�
அ�லாம� �வ�த �ற��ட�� காண�ப��. ந�
க�களா� ெச�வாைய� பா��க ����. அ�த�

ெச�வா� எ��� அ�காரக� ஈச� ஆன
பரேம�வர�� ���ர� எ�� ெசா��வா�க�.
இ��� �ல� �க�த� எ��� கா���ேகய��
அ�சேம அ�காரக� எ��� ெசா��வா�க�.
அ�காரக� வ�பா��� �க�த� எ��� ��க�
ம��ம�லாம� �நாயக���� �ற�பான இட�
உ��.
வ��ட�� பர�பைர�� வ�த பார�வாஜ
��வ����, ேதவ ம�ைக ஒ������ �ற�த
�ழ�ைத அ�காரக�. �ழ�ைத �ற�த�ேம
ேதவம�ைக ேதவேலாக� ����� ெச�ல, ��வேரா
த� தவ�ைத ��� ��� இ�லற��� ���யைத
�ைன�� ெநா��ெகா�� �ழ�ைதைய அ�ப�ேய
��� ��� த� தவ�ைத� ெதாடர
ந�மாைத�கைர��� ெச����றா�. �ழ�ைத�� ேம�
பாச� ெகா�ட ���தா� அ�த� �ழ�ைதைய�
ெசா�த� �ழ�ைத ேபா� வள��� வர, �ழ�ைத
வள��� வ�த�. ெச��ற� உ�ள அ�த� �ழ�ைதைய
அ�காரக� எ�� அைழ�� வ�தா�.

�ழ�ைத வள��� ஏ� வய�� ஒ� நா� த� தாயான
���தா�ட� த� த�ைத ப��� ேக���றா�
அ�காரக�. த�ைத பார�வாஜ �� எ�� ெத��த�ேம
அவைர� காண ஆவலா� இ��க, அவைன அைழ���
ெகா�� பார�வாஜ ���� ஆ�ரம� ெச�ற �மா
ேத� �ழ�ைதைய அவ�ைடய� எ�பைத� ெத��
ப��� ��� அவ�ட� ஒ�பைட���றா�.
பார�வாஜ�� ஏ��� ெகா�� �ைற�ப�
ெச�யேவ��ய உபநயன� ேபா�ற சட��கைள�
ெச������ ��ைள�� ேவத�க�� க���
ெகா��க அ�காரக� நா�� ேவத�க���
ேத��தவ� ஆ��றா�. ��ன� த� �ைல இ���
உயரேவ��� எ�� ����ய அ�காரக�
த�ைத�� ஆ�கேளா� கா����� ெச�� தவ�
ெச�ய ஆர�����றா�.
��ன�கைள� ����� ��ன �நாயகைன ேவ��
அவ� ெச�த தவ�தா� மன� ம���� �நாயக�
கா�� அ����றா�, அ� ஒ� மா�மாத� ேத��ைற
ச���� அ��. அ�� தாமதமா� ச��ர� வ�� ச��ர

உதய கால��� அ�காரக��� �நாயக� த�சன�
ெகா��க, அவ� ேவ��ேகா� எ�னெவன�
ேக���றா� �நாயக�. அ�காரக�� தா�
ேதவேலாக� ெச�� ேதவ�கேளா� ேச��� இ���
அ��த� அ��� அமர� ஆக ஆைச� ப�வதா��
ெசா����றா�
ேம�� உ�க� ச�வ ம�கள ெசா�ப�ைத� த���த
எ�ைன இ�� �த� உ�க� ெபயராேலேய ம�கள�
என அைழ�க�� ேவ����ேற�. நா� உ�கைள
வ�ப��� த���த இ�த� ச���� ந�னா��
உலக�� ம�க� அைனவ�� வ�ப��� த�க�
��ப�க� ��க� �ர����தா� அவ�க��
இ�ன�கைள ��� அ�ள ேவ���. ேம��
ம�கள�கைள உ�டா��� உ�க� அ�ளா�
எ�ைன�� அைனவ�� வ�ப�� �ரகமா�
ஆ�கேவ���. எ�� அ�காரக� ேக�க �நாயக��
அ�வாேற அ����றா�.�நாயக�� த�சன�
�ைட�த அ�த இட��ேலேய அவ�� ��ரக�
ஒ�ைற� �ர��ைட ெச�� “ம�கள �நாயக�” எ��

ெபய��� வ�ப�டா� அ�காரக�. ��ன� �நாயக�
அ�ளா� ேதவேலாக� ெச�றைட�� அ��த��
அ��� அமர� ஆனா�. �டேவ நவ�ரக�க��
���யமான �ரகமாக�� ஆனா�. அ�காரக���
உ�ய நா� ெச�வா�� �ழைம. அ�காரக���
�நாயக� த�சன� ெகா��த அ�த� ெச�வா��
�ழைம�� ேத��ைற� ச���� வ�தா� அைத
“அ�காரக ச����” எ�� ெசா��வ���. அ��
�நாயகைர வ�ப�டா� ச�கட�க� அைன���
���.
�நாயக� ஒ� �ைற ைகைல�� ஆன�தமா��
��நடன� ெச�� ெகா����த ேவைள�� அ�ேக
வ�த ச��ர�, �நாயக�� ெப��த ெதா��ைய��,
���ைகைய��, அவ�ைற� ���� ெகா�� அவ�
ஆ�வைத�� பா��� ���� ெப�தா�� ���தா�.
அவ� த�ைன� பா��� எ�� நைகயா�யைத� க�ட
�நாயக� அவ�� கைலக� ேத��� ேபானைவ,
ேத��தைவயாகேவ இ���� என� �றேவ, மன�
வ���ய ச��ர� அத��� ப�காரமாக��,

த��ைடய தவ�ைற ��க�� ச���� �ன�த��
�ரத� இ��� �நாயக�� அ�ைள� ெப�றா�.
அ�ேபா� �நாயக� ச��ர�ட�, “இ�� �த� ���ல
ப�ச� ச����க�� உ�ைன� பா��பவ�க����
பாவ� ச�ப����, என��, அைத� ேபா���
ெகா�ள� ச���� �ரத� இ��� ���தா�
அவ�க��� ந�ைமேய �ைள��!” என��
ெசா�னா�. இ�த �ரதேம ச�கடஹர ச���� �ரத�
என அைழ�க� ப��ற�. ஒ�ெவா� ெபள�ண����
��ன�� வ�� ஒ�ெவா� ச������ ச�கடஹர
ச���� என��, ஆவ� ெபள�ண��� ��ன�
வ�� ச�கடஹர ச����, மகா ச���� என��
ெசா�ல� ப��ற�. வ�ட� �ரா�ேமா அ�ல� மகா
ச�கடஹர ச���� அ�����ேதா �ரத� இ��க
ஆர����, ��ல ப�ச� ச���� ஆன �நாயக ச����
அ�� �நாயக���� �ைஜக�, ெச�� வ�ப��
வ�ேவா���� சகல ந�ைமக�� ���� என��
��னா�. ச�கடஹர ச���� �ரத� அ����தவ�க�
த�க� �ரத� பலைன யா��காவ� தான�

ெகா��தா� �ட அவ���� ச�கட�க� �ல�
�நாயக�� அ�� �ைட��� எ�பத��� ���க�ட
கைத ஒ� உதாரண� ஆ��.
ஒ��ைற த�டகா வன��� வ��� வ�த ேவட�
ஒ�வ� “��ரத�” எ��� ெபய�ைடயவ�
ெகாைல, ெகா�ைளக��� அ�சாதவைன
ந�வ��ப��த எ��ய “��கல�” எ��� ��வ�
அவ���� ச�கட ச���� �ரத� ப����, �நாயக�
வ�பா�, �லம��ர� ேபா�றவ�ைற��
உபேத��தா�. அ�� �த� �லம��ர�ைத
இைட�டா� ஜ��� வ�த ��ரத�, நா� ஆக, ஆக,
உ�வேம மா� அவ�� ெந��� ெபா��� இ���
���ைக ேபால� ேதா�ற ஆர����, அவ��
�நாயகைர� ேபா�ற வ�வேம ெபற ஆர���தா�.
“��க��” என அைழ�க� ப�ட அவ���
�நாயக�� த�சன�� �ைட�கேவ அவைன�
பா��தாேல �ைட��� ���ய�ைத� ெபற
ேதவேலாக��� இ��� ேதேவ��ர� த�
�மான��� ஏ�, ��ல� வ��றா�. த�சன�

ெப��� ����� ேவைள�� ��வச�தா� அவ��
�மான� ம��� �ைத��� ேபா�ற�. அ�ேபா�
ச�கட ச���� �ரத� இ��தவ�க� த�க� �ரத
பலைன� ெகா��தா� �மான� �ள��� என� ெத�ய
வர, அ�வாேற �ரத பலைன� ெப��� ெகா��
�மான� �ல� அமர� உல� அைட�றா�
ேதேவ��ர�.
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கணப�ராய� அவ�� காைல� �����ேவா� – 6.
ஒ� �ைற ேதேவ��ர� ��ல��� வ�� ����
பா���� ெகா����த ேவைள��, இ�த
ம�த�க��ேக உ�ய ப���, தாக�� அவ����
ஏ�ப�� ��ட�. ெபா�வாக� ேதவ�க� அ�த�
உ�டவ�க� எ�பதா� ந�ைம� ேபா� ப�, தாக�
அவ�க���� �ைடயா� எ�� ெசா��வ���
அ�லவா? ��க� கைள��ட� உணைவ� ேத�

அைல�த அவ� க�க�� ப�ட� ஒ� அழ�ய
ஆ�ரம�. அ�ேக ெச�� பா��தா� அ� க�ல
��வ�� ஆ�ரம�. ெச�� ��வைர� ப��த
ேதேவ��ரைன� பா��த ��வ� த�
���ேதா�பைல� ைக�டாம� அவைன� க���,
பா�� ெகா��� உபச��தா�.
“���� �ற�ததா� தா��ட� சாவா
ம��ெத��� ேவ�ட�பா� ற��!”
எ�ப� வ��வ� வா�க�லவா? ��வ��
உபச���னா� மன� ம���த ேதேவ��ர� த��ட�
இ��த �ைல உய��த ஏேத�� ெபா�ைள� ெகா��க
எ��, �க�� ேயா���� ேக�டெத�லா�
ெகா��க� ��ய ��தாம� எ��� அ��வ
ம�ைய� க�ல ��வ���� ப�சாக அ��தா�.
ேக�டெத�லா� ெகா��க� ��ய ��தாம�
�ைட��� ெப��� க�வேமா, அைத �ணாகேவா

உபேயா��காம� ��வ�� தன�� ம��ேம அைத�
ெசா�த� ஆ��� ெகா�ளாம� ம�றவ��� உத��
வைக�ேலேய அைத� பய�ப��� வ�தா�. ஒ� நா�,
கா���� ஒ� அரச ப�வார� வ�த�, ேவ�ைட��.
அ�த� ப�வார��� அரச� கண� எ�பவ�. அவ�
ேவ�ைடயா� வ�� வ��� க�ல ��வ��
ஆ�ரம�ைத� க�டா�. ம�னனாக இ��தா��
தவ��வ�கைளேயா, ��கைளேயா க�டா�
வண��வ� மரப�லவா? அத�ப� ஆ�ரம�����
ெச�� ��வைர� ப��தா� கண� எ���
ம�ன�. ம�னைன வரேவ�ற ��வ�, அவ����
அவ� ப�வார�க����, ��தாம��� உத�யா�
அ��தமான ���� அ��தா�. �����ட ம�ன�
ம���� அைடவத��� ப�� ��வ�� ேம�
ெபாறாைம ெகா�டா�.
“எ�ன? நாடா�� ம�ன� நா�! கா��� தவ�
ெச��� ���ட� ேபா� இ�த �ைல ம��க
��யாத ெபா��ஷ� இ��பதா? எ�ைனேய ேசர
ேவ��ய� இ�த� ��தாம�!” என எ��னா�

ம�ன� கண�. �த�� ��வ�ட� ப�ேவா�
ேக�ேபா�, ெகா��� ��வா� என �ைன���
��தாம�ைய� ெகா���மா� ப�ேவா� ேக�டா�.
��வ� ெசா�னா�:”ம�னா, இ� என��� ப�சாக
வ�த�. ேதேவ��ரனா� ெகா��க� ப�ட�. �ற����
ப�சாக வ�த ஒ� ெபா�ைள � அைடய எ��வ�
தவ�. ேம�� ப��� ெபா�ைள� �ற����
ெகா��ப�� தவ�! எ�னா� ெகா��க ��யா�!”
எ�� ��டவ�டமா�� ெசா�னா� க�ல ��வ�.
உடேனேய ம�ன� ெப�தாக நைக�����
��வ�ட� இ��� பலவ�தமா�� ��தாம�ைய�
ப���� ெகா�� ேபானா�. ஆ�ரம� ஒ� இழ�த�.
��வ�� மனேமா �யர��� ஆ��த�. அ��த�
எ�ன? ேயாசைன�� ஆ��தா� ��வ�.
அ�ேபா� ஒ� அச�� எ���, “��வேர, கண�ட�
இ��� ��தாம�ைய� ���ப� ெப�� வ�லைம
பைட�தவ� கண�க��ெக�லா� அ�ப�யான
“கணப�” ஒ�வேர! அவைர� ���� ேவ��ேகா�
���தா� உம� �யர� ����.” எ�� ெசா�ன�,

அ�த� �ர�. உடேனேய க�ல ��வ� கணப�ைய�
ப�ேவ� ��களா� ����, கணப� ேஹாம�,
யாக�க� ேபா�றைவ ெச�� ���தா�. �க�� மன
ஒ�ைம�ட� கணப�ைய வண�� வ�ப�டா�. அவ�
�� ேதா��ய கணப�, தாேம ேந�� ெச�� கணைன
அ���� ��தாம�ைய� ���ப� ெப��
வ�வதா�� ெசா������ கணேனா� கணப�ேய
ேந�� ெச�� ேபா��டா�. கணைன அ����
��தாம�ைய� ���ப� ெப�ற கணப�, அைத�
க�ல ��வ�ட� ����� தர, ��வேரா அைத
�� மனேதா� கணப��ேக ப�ச��தா�. “�நாயகேர,
இ�த உய��த ம� இ��க ேவ��ய இட�
உ��டேம. �� அைத எ�ேபா�� த����
ெகா����க ேவ���ேற�.” எ�� ெசா�� அைத�
கணப��ேக அ��� ��டா�. ��வ� �ைல உய��த
ெபா�ைள� கணப���� ெகா��தா��, அைத�
கணப� எ��� அ�����க ேவ��� எ�பைத ஒ�
ப�வான ேவ��ேகாளாகேவ ைவ�தா� எ�ப�
இ�ேக கவன��� ெகா�ள ேவ��ய ஒ��.

�நாயக� அ�� �த� “��தாம� �நாயக�” என��
அைழ�க�பட ஆர���தா�.

http://neeruart.deviantart.com/art/1Lord-Ganesha-Original-Acrylic-Painting493700897
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கணப�ராய� அவ�� காைல� �����ேவா�- 7
அ�� ��லப�ச ச�������, ச�கட ச���� �ரத�
இ���� ���ணப�ச ச������� உ�ள
���ய��வ� ப��� ேக����தா�. ெபா�வா�
���ல ப�ச��� ச��ர� வளர ஆர���பா�.
அமாவாைச க��த நா�கா� நா� வ�� அ�த
ச������ ச��ரைன� பா��தா�, ச��ர� வள�வ�
ேபா� ��ப�� வள�� எ�பதாேலேய அ��

ச��ரைன� பா��பைத� த�����ப� ெசா�ல�
ப���ற�. அேத ெபள�ண� க��த நா�கா� நா�
�ரத� இ��பவ�க� அ�ைறய ச��ரைன�
பா�����ேட அ�� �ரத� ���� ெச�யேவ���
எ�ப�� எ�த� படாத ��. ஏென�� ச��ர� ேதய
ஆர���பா�. ��ப�� அ� ேபா� ேத��� ேபா��
எ�ற ந���ைக��, �ரத� இ��க ேவ��ய ����
அ�ப� இ��பேத காரண�. ச���� �ரத�
இ��பவ�க� ச�கட ஹர ச�����ேல தா�
ஆர���பா�க�. ச��ர� எ�ப�� ேத���
ேபாவாேனா அேத ேபா� ��ப�� ேதயேவ���
எ�பதாேலேய இ�த �ரத���ேக ச�கடஹர ச����
எ�� ெசா��வ���. ஆவ�மாத� ச����
�நாயக�� �ற�த �னமா�� ெகா�டாட�
ப���ற�.
இத� ��ன� வ�� ச�கட ச������ இ��ேதா,
அ�ல� இ�த ஆவ�மாத �நாயக ச����
அ�����ேதா �ரத� இ��க ஆர����, ம�
வ�ஷ� ஆ� மாத� வ�� மகா ச�கடச������

இ���, ப�ைன�தா� நா� வ�� ஆவ�மாத
��லப�ச ச������ (�நாயக ச���� அ��) �ரத�
���� ஆ��. இ� மா���� இ��கலா�. ஒ�ெவா�
மாத�� ச�கட ச���� அ�� இர� �க �க
தாமதமா� வ�� ச��ரைன� பா�����ேட உண�
உ�ெகா�ள ேவ���. இ� க�ட� எ��
�ைன�பவ�க� மகாச�கட ச������ �ரத�
ஆர���� ப�ைன�� நா�க� க��� வ�� �நாயக
ச������� ����� ெகா�ளலா�. �ரத� இ��ப�
எ�ப� மன���ைம�காகேவ. உட�நல� ேக�
உ�ளவ�களா� ெதாட��� �ரத� இ��க ��யா�
எ�பதா� இ�ப� ைவ��� ெகா�ளலா�. �ரத�
இ��க ��யாதவ�கைள�� �நாயகேரா அ�ல�
ேவ� கட�ள�கேளா ஒ��� ெசா�ல� ேபாவ��ைல.
உட�பல��, மனபல�� உ�ளவ�க� ேம�க�ட
�ைறக�� �ரத� இ��கலா�.

https://commons.wikimedia.org
/wiki/File:Nepalese_-_Dancing_Ganesha__Walters_543011.jpg
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இ�ேபா இ�த �நாயக ச���� ஒ� ச�க�
ப��ைகயாக மா�ய� எ�ேபா எ�றா� 1893
ேலாகமா�ய �லகரா� ஆர���க� ப�ட�. அ��
வைர��� ��க�� ம��ேம வண�க� ப��
���� �ண�� ��ேலா, அ�க�ப�க� உ�ள
���ைலக�ேலா கைர�க� ப�ட �நாயகைர, ச�தாய
ஒ��ைம�காக��, அைன�� �ழா�கைள�� ம�க�
ஒ�� ேச��� ஜா�, இன ேவ�பா� இ�லாம�
ெகா�டாட�� ஏ�ப��த� ப�ட�. ேம�� �லக��

கால���, ஆ��ேலயரா� ைகயாள� ப�ட
���தா�� கைல ெம�ல, ெம�ல ெவ�� ெப��
வ�� ெகா����த�. இ� அைன�ைத��
��ய��க��, ப�� மா��க��� �ல� ம�கைள
எ��� ெபற� ெச�� �த��ர ேவ���� ப�� ெபற�
ெச�ய�ேம இ� அவரா� ஏ�ப��த� ப�ட�. �க
�க� ெப�ய �நாயக�� �ைலகைள ���,
மகாரா��ர��� �ேன நக�� �த� �த�
ஆர���க� ப�ட இ�த ச����� ���ழா, ெம�ல,
மகாரா��ர��� ம�ற நகர�க���� பர�,
மகாரா��ரா�� உ�ள அ�ட �நாயக�
ேகா��க��� �ர��� ெப��, இ�� மகாரா��ர�
தைல நக� ஆன ��ைப�� �க� ெப�ய
���ழாவாக நைடெப�� வ���ற�. எ���, ந�
த��நா��� ஒ� �ல ச�க��னேர ���� �நாயக�
�ைலகைள ��� வ�பா� நட�����, அ�த
�நாயகைர அ�ேற ���ைலக�� கைர�� வ�தன�.
ஊடக�க�� �ைள�களா��, ம�க� அ������
இட� ெபய��த காரண�தா�� இ�� �நாயக ச����

ந� த��நா���� ெப�மள�� ச�க �ழாவா��
ெகா�டாட� ப���ற�. மகாரா��ர��� 10
�ன�க� நைடெப�� இ�த �ழா இ�ேக 5,7, 9
நா�க�� ஒ�ெவா� ���ன� ஒ�ெவா� நா�
எ�� அர� அ������ ஏ�ப �ழாைவ
�����றன�. இ�த �நாயக� பரவலா� ந�
நா����ேம வண�க�ப�� ஒ� ெத�வமா�
இ��� வ���றா�. எ�வள� ��ய �ராமமா�
இ��தா�� �ராம��� �ைழவா��ேலா, அ�ல�
�ராம��� �ள�கைர அ�ல� ஆ�ற�கைர�ேலா
ஏேத�� ஒ� மர�த��� �நாயக�
உ�கா�����பா�. இ��யாைவ� த�ர,
ெவ�நா�க�� �நாயக��ெகன� த�� ேகா��க�
உ�ளன. அவ��� ேநபாள���� ெத� �ழ��
ஆ�ய நா�க���, �.எ���� ����ட� த�க
வைக�� அைம���ளன. இ��ட� �நாயக�
�ஸ�ஜன� ெப���றா�. �நாயக� ப�� எ�த
�ைறய இ����ற�.
கணப� ப�பா ேமா�யா

ம�கல �ர�� ேமா�யா

https://commons.wikimedia.org
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1

FreeTamilEbooks.com
- எ�கைள� ப��

����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய
ைவ��� ெகா�ள���ய பல க��க� த�ேபா�
ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android
Tablets ேபா�றைவ இவ��� ெப��ப��

வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம��� த�ேபா�
4000 �த� 6000 �பா� வைர �ைற���ளன.
எனேவ ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன
வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க�
த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன. அைவ PDF,
EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க��
இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள�
ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம��
����தக�களாக �ைட�க�ெப�வ��ைல.
ProjectMadurai.com எ�� �� த���
����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத
ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர

வழ����ள த�� ����தக�க� அைன���
PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ �க��
பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ��
�ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய
“����தக�கைள� ப��க உத�� க��கைள”
வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த��
��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��,
ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய
�வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�.
அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�, உண�,
��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� ம���
தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ�

தைல��க�� �� அைம��றன.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த��
����தக�கைள உ�வா�க உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative
Commons எ�� உ�ம��� �� ெவ��ட�ப��.
இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த� ��தக�ைத
எ��ய �ல ஆ��ய��கான உ�ைமக�
ச�ட��யாக� பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர���
அ�த ����தக�கைள யா� ேவ��மானா��,
யா��� ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண���
ச�ப��ய த�� ����தக�கைள இலவசமாகேவ
ெப��� ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������
ேவ��மானா�� ப��கைள எ��கலாமா?
�டா�.

ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல
அ�ம�கைள� ெப������. ஒ� வைல�ப���
ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா�
ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�” எ��
��������தா� ம��ேம அதைன நா� பய�ப��த
����.
அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம���
�� வ�� ப���கைள ம��ேம நா� பய�ப��த
����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ��
உ�ம��� �� இ���� ப���கைள ந�மா�
பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ��
�ள��� வைல�ப��கைள� ெகா������
ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative
Commons” உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா� நா�
நம� ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம��

அவர� பைட��க� அைன��� அவ�ைடய
ெபய�� �ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ��
உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள உ�வா��ேவா���
அவ�கள� ப��க� �ைறய வாசக�கைள�
ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா�
அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச
����தக�களாக வழ��வத�� நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ
அவ�கள� பைட��க� ெப��பா�ைமயான
ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய
��தக�க� ப��பத��� �ைட���
வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க��
�ட அவ�க�ைடய பைட��கைள ேத��
க������ ப��கலா�. ஆனா� நா�க�
வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற��� வ�ண�
ஆ��ய�க�� �த�ய வைல�ப��கைள ஒ�றாக
இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக உ�வா���

ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா�
உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள “����தக�கைள�
ப��க உத�� க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண�
வ�வைம��� ேவைலைய�� ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம���
����தக�க� காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB,
AZW3, ODT
இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா��
����தக�கைள இலவசமாக�
ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.
அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட
��தக�கைள யா��� ேவ��மானா�� இலவசமாக
வழ�கலா�.

இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த���
எ�த�ப������ வைல�ப��க�����
ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOﬃce/MS Oﬃce ேபா�ற
wordprocessor-� ேபா�� ஓ� எ�ய
����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க���
அவ�கள� பைட��கைள “Creative
Commons” உ�ம����� ெவ��ட�ேகா�
��ன�ச� அ���த�
2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட

����தக�க�� உ�ைமகைள�� தர�ைத��
ப�ேசா��த�
3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட
தரமான ����தக�கைள நம� வைலதள���
ப�ேவ�ற� ெச�த�
���ப��ளவ�க�
freetamilebooksteam@gmail.com எ��
�கவ��� ��ன�ச� அ��ப��.
இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க�
யா�?
யா���ைல.
இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா�
ெசய�ப���ற ஒ� வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர
ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய

����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற
இலவசமாக பயன�க��� வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�,
ebook reader ஏ���ெகா��� வ�வைம���
அைம��.
இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா����
ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல�
எ�த�தமான ெதாைக�� ெபற�ேபாவ��ைல.
ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ�
ப�ைவ�� எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ��������
ப��கைள எ����தா� நா� ����தகமாக
ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த�
ப��க� அைன��� இலவசமாகேவ

�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக�
ெதா��� ebook reader ேபா�ற க��க��
ப���� �த��� மா��� த�� ேவைலைய இ�த�
��ட� ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம���
ebook readers ேபா�ற க��கைள நா��
ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல
வா��பாக அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத��
த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக�
எ��ப�ைன அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in

3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons
உ�ம��� �� அவர� பைட��கைள ெவ���மா�
��வ�?
இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப
ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள���
ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக
Mobiles ம��� ப�ேவ� ைக����� க��க��
எ���ைக அ�க��� வ���ள�.

இ��ைல�� நா�க�
http://www.FreeTamilEbooks.com எ��
வைலதள���, ப�ேவ� த�� ����தக�கைள
ெவ�ேவ� �ைறக�� �� ேசக��பத�கான ஒ� ��ய
��ட��� ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ�
க��� க��களான Desktop,ebook readers
like kindl, nook, mobiles, tablets with
android, iOS ேபா�றவ��� ப���� வ�ண�
அைம��. அதாவ� இ�தைகய க��க� support
ெச��� odt, pdf, ebub, azw ேபா�ற
வ�வைம��� ��தக�க� அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������
ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள
ேநர�யாக� ெச�றைட��.

எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
�ர�ெய��பத��� அவ�ைற ����தக�களாக
மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய
ேவ���ேறா�.
இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க��
க���பாக ஆ��யராக உ�க�� ெபய�� ம���
உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம��
இைவ “Creative Commons” உ�ம��� ��
ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய��
அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட��
ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com
/FreeTamilEbooks

G +: https://plus.google.com/communities
/108817760492177970948
ந��.
</���>
ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க����
ெத��த அைன�� எ��தாள�க���� அ���
அவ�க�ட���� அ�ம�ைய� ெப��க�.
���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons
License”-ஐ அவ�க�ைடய வைலதள���
பய�ப��த� ெசா���க�.
கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ���
அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com
எ�� �கவ��� அ��� ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள

ம���� ப�ச��� எ�ன ெச�வ�?
அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள��
அ�ப�ேய ����ட ேவ���.
ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய����
����தக� தயா���� எ�ண��ட இ����.
ஆகேவ அவ�கைள நா� ���� ���� ெதா�தர�
ெச�ய� �டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த
எ��தாள�கைள ேநா�� நம� �ய��ைய� ெதாடர
ேவ���.
����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?
ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச�
����கண��� ப��க� காண�ப��. அைவ
வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த�
படாமேலா இ����.

நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ�
ெபா�வான தைல����� வைக�ப���
����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா�
வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள ப��-I
ப��-II எ��� �ட த��த�ேய �����
ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற�
���� வைகயான ப��க� த���க�பட ேவ���.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட��
ெகா�ளலா�.
email :
freetamilebooksteam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com
/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com
/communities/108817760492177970948
இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
�� – http://freetamilebooks.com/meetthe-team/
Supported by
Free Software Foundation TamilNadu,
www.fsftn.org
Yavarukkum Software Foundation
http://www.yavarkkum.org/
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உ�க� பைட��கைள
ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ���லாக இ��
ெவ��டலா�.
1. எ�க� ��ட� ப�� –
http://freetamilebooks.com/aboutthe-project/

த��� காெணா� – http://www.youtube.com
/watch?v=Mu_OVA4qY8I
2. பைட��கைள யாவ�� ப��� உ�ைம த��
��ேய��� காம�� உ�ம� ப�� –
��ேய��� காம�� உ�ைம – ஒ� அ��க�
http://www.kaniyam.com/introductionto-creative-commons-licenses/
http://www.wired.co.uk/news/archive
/2011-12/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki
/creative-commons-licenses
உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�ைத
இ�ேக ேத��ெத��கலா�.
http://creativecommons.org/choose/
3.

ேம�க�டவ�ைற பா��த / ப��த ��, உ�க�
பைட��கைள ���லாக மா�ற
��வ�� தகவ�கைள எ�க��� அ��ப��.
1. ��� ெபய�
2. �� அ��க உைர
3. �� ஆ��ய� அ��க உைர
4. உ�க� ���பான ��ேய��� காம��
உ�ம�
5. �� – text / html / LibreOﬃce odt/ MS
oﬃce doc வ�வ�க��. அ�ல�
வைல�ப�� / இைணய தள�க�� உ�ள
க��ைரக�� ெதா���க� (url)
இவ�ைற freetamilebooksteam@gmail.com
�� ��ன�ச� அ��ப��.

�ைர�� ���� உ�வா�� ெவ���ேவா�.

————————————————————————
��க�� ���� உ�வா��ட உதவலா�.
���� எ�ப� உ�வா���ேறா�? –
த��� காெணா� – https://www.youtube.com
/watch?v=bXNBwGUDhRs
இத� உைர வ�வ� ஆ��ல��� – http://bit.ly
/create-ebook
எ�க� ��ன�ச� ���� இைண�� உதவலா�.
https://groups.google.com/forum/#!forum
/freetamilebooks
ந�� !

