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���ைர���ைர���ைர���ைர    
 
ஏற$"ைறய� ப./ ஆ�1க2$"�� “கால� ேதா#� ெப�” எ�ற தைல�பி� சில 
க41ைரகைள எதிேன�. அ/ேவ 6லாக ெவளியிட�ப4ட/� வாசக�களிைடேய7� 
ஆ8வாளாிைடேய7� ந�ல வரேவைப� ெபற/. ெதாட��/ 'கால�ேதா#� 
ெப�ைம'எ�ற ஒ� 6ைல7� எ:திேன�. இ�ேபா/ இ/ *�றாவ/ 6�. 
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ெப�ணி� ச�தாய வரலா# கணி$க�ப4)�$கவி�ைல எ�றா� தவறி�ைல. 
கால� காலமாக மனித"ல� எ�றா� அ/ ஆைண+ சா��ததாகேவ கணி$க�-
ப4)�$கிற/. நீதி 6�க2�, வா<விய� ேகா4பா1க2� ஒ� ெப�ைண 
மனித�பிறவி எ�# ஒ�பி அவைள7� ��னி#.திேய ெசா�ல�ப4)�$கவி�ைல. 
 
ஆ=$" மகி<+சி7� நல�� தர>�, வாாிைச� ெப# வாழ ைவ$க>ேம அவைள 
இைறவ� பைட. தி�$கிறா� எ�ற க�.ைதேய கால� காலமாக எ�லா+ 
சமய�க2� ம$கைள ெநறி�ப1.தி வ�தி�$கி�றன. 
 
இ�நா , இ�ப.ெதா�றா� 6றா�ைட நா� எ4)$ ெகா�)�$"� த�ண.தி�, 
ெப� த� இ��'$காக>� உயி� வா<வதகாக>� க��ைபயிேலேய ேபாராட 
ேவ�)ய நிைல$". த ள�ப4)�$கிறா . இ/ உ�ைம. ஏ� இ�ப)? 
 
ஆ�-ெப� இ�வ�ேம இA>ல"$" இ�றியைம யாதவ�க . ஒ�வாி�றி மறவ� 
தனி./ வாழ �)யா/. அAவாறி�$ைகயி� ெப�=$" மனித�பிறவி$"ாிய 
மதி�'$கேள ஏ� அளி$க�ப4)�$கவி�ைல? ம�, ெபா� ேபா�, ெப�=� 
அவB$" ஒ� சாதன�. உைழ�'+ சாதன�; வாாிC த�� சாதன�. எ41� 
அறிவினி� ஆறD� ஆ=$கி�ேக இைள.தவ�களி�ைல எ�# நி,பணமான 
பி�ன�� அவ  ெவ#� சாதனமாகேவ கழி$க�ப1வத"�. அழி$க�ப1வத"� 
உாியவளாகேவ இ�$கிறாேள? இ/ ஒ� த�மமாகேவ பாD$க�பட கைதக , 
'ராண�க , காவிய�க  எ�லா�, எ�லா�...ஏ�? 
 
இ�த$ ேக விகேள நா� 'கால�ேதா#� ெப�' எ�ற 6E$கான க41ைரகைள 
எ:/வத"$ காரணமாக இ��தன. ெதாட��/ இ�B� சிறி/ F�ைமயாக ஆ<�த 
உண�>ட� சில க41ைரகைள ேமE� எ:த. /ணி�தி�$கிேற�. 
 
மனித"ல� தாயி�லாம� ேதா�#வதகி�ைல. உ�ைமயி� அவேள �:�த 
ச$தி. அவளி� அ�சேம அவ� எ�றாE� தவறி�ைல. இ�நா , உயிாிய� ெதாழி� 
G4பவ�லா�, த� வள��/வ�� ஆ8வி� பயனாக மனித� ேதா�றிய ெதா�ைம$ 
கால.ைத அவ�க  உயிர=$கைள$ க�டறிவத� *ல� கண$கிடலா� எ�# 
F#கி�றன�. அ�ப)$ F#ைகயி�, எ�ேக: ம.திய ஆ�பிாி$க� பழ�")� 
ெப�ணிடேம அ�த. ெதா�ைமைய$ "றி�பா$கலா� எ�# ஊகி$க�ப1கிற/. 
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'ெச�' எ�ற உயி�.திC, க� உப.தி$"� ெப�ணிட� இ��ேத ெபற�ப1கிற/. 
ஆணி� வி�த=வி� 'ெச�' எ�ற உயி�.திC கிைடயா/. சிைன�4ைட, இர�டாக 
நாலாக� பிாி�/ பிாி�/ க�வா"� வி�ைத Fற�ப1கிற/. ெப�ணி� I�'; 
மாதா�திர$ "�தி ெவளி�பா1 எ�லாேம வி�ைத நிக<>களாக$ க�த�ப1�ப) 
ஆ8>. தகவ�க  ெவளியாகி�றன. க��ைபைய, எ�த ந+C�, அC.த�� 
தா$கியிராத J8ைம நிைல$"$ ெகா�1 வ�வதேக, "�தி ெவளி�பா1 
நிக<கிற/. அதி� ந+C$ ெகா�D$"ாிய த�ைம இ�$கிறெத�# அ�ைமயி� 
ெவளிவ�த ஆ8>. தகவ� ெதாிவி$கிற/. 
 
இ.தைகய அ'த. தா8$"ாிய ஆற�கைள இயைக அவ2$" அளி.தி�$கிற/. 
அவ  �த�வியாகேவ திக<�தா : ேபாற�ப4டா . 'ச$தி-ச$தி-அவ  ஆ1� 
F./: அ�டசராசர�க  கதி தவறாம� Cழ�கிற/' எ�ற தா8 வழிபா4)� ம$க  
ஈ1ப4)��த/� இ�லாமD�ைல. 
 
ஆனா� கால�ேபா$கி� வா<>+ சாதன�க  ெப�கிய பிற", ஆ� அவைள 
�றிEமாக அ)ைம ெகா�டா�. தா8 �த�வி அ�ல; த�ைததா�... எ�ற க�.ைத 
நிைல நி#.த எ.தைன கைதக , 'ராண�க : காவிய�க ! பைட�'$ கட>ளாகிய 
ஆ�, தாேன இர�டாக� பிாி�/ ஆ=� ெப�=மாகி �த� ெப�ைண� 
பைட.தா� எ�#�, ெப�ணி� க��ைப ேதைவயி�லாமேல, ஆ� கட>ளி� 
உ�தி$கமல.தி� பைட�'$கட>  ேதாறினா�. அ�ல/ ெநறி$க� CடாிD��/ 
பி ைளக  பிற�தன� எ�ெற�லா� பல கபைனகளி� ஆ� கட> க , 
ேமலா�ைமைய நிைல நா4) வ�கி�றன�. இ/ ஏேதா, மன�கவ� கபைனக , 
Cவாரசிய�க  எ�# �)�/ விடவி�ைல. ெப�, இ�# த� ெசா�த� ெப� 
"ழ�ைதைய ெவ#./ அத" நLM4)$ ெகா�வதி� *ல� த�ைனேய சிைத./$ 
ெகா 2� ெகா1ைம இ�# இய�பாக நிக<கிற/. இ�த நிைலயி�, ந� 
'ராண�க , கைதக , காவிய�க , அவறி� மைற�கமாக$ Fற�ப4)�$"� 
அறி>$"� ெபா��தாத தகவ�க , விவர�க  ஆகியவைற ம#பாிசீலைன$" 
உ4ப1.த ேவ�1� எ�ற சி�தைன எ:கிற/. அ.தைகய ஒ� J�1தD� 
விைளேவ இ�6�. இதி� க41ைரகைள. தவிர, நா� வா:� கால.தி� வா<�/ 
மைற�த இ� அI�வமான அாிய ெப�மணிகைள� பறிய சி# ெசா-
சி.திர�கைள7� உ�க  �� ைவ$கிேற�. 



5 

 

 
யாைர7� "ைற Fறேவா, அ�ல/ வ�.தேவா இ�த எ:./$கைள நா� நி+சயமாக 
உ�வா$கவி�ைல. ெப� எ�ற ேநா$கி� கனி�/வ�� ஆத�க.தி� உ�/தD� 
இ�ப)7� பா�$க ேவ�1� எ�# இ�6ைல உ�வா$கி7 ேள�. இ�த 6ைல$ 
ெகா�1வ�� தாக� தி�. அகில� க�ண�, தி�மதி மீனா இ�வ�$"� எ� 
ெநLசா��த ந�றி. வாசக� இைத எ�ேபா/� ேபா� ஏ# ஆதாி$க ேவ�1கிேற�. 

-  ராஜ� கி��ண� 
------------- 

உ�ேளஉ�ேளஉ�ேளஉ�ேள............    
1. ஆதி.தா8 8. கவி$"ர�க  
2. வி��ேதா�ப� ப�பா1 9. நாயகைர� பா)�பரவிய நாயகிய� 
3. தா8ைமயி� N<+சி 10. இல4சிய இ�திய� ெப�ைம 
4. ஐவாி� ேதவி 11. ேபாரா4ட� ெப�ைம 
5. சீைதயி� கைத 12. மனித./வ ச�தாய� 
6. கட>ளி� மணவா4) பய�ப4ட 6�க  
7. /ைண இழ�'� /றவற��  
-------------- 
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1. 1. 1. 1. ஆதி$ தா%ஆதி$ தா%ஆதி$ தா%ஆதி$ தா%    
 
இ�பதா� 6றா�)� இ#தி ஆ�1க  ஓ)$ ெகா�)�$கி�றன. மனித 
ச�தாய� எ�ேபா/, ச�தாய� எ�ற நாகாிக� காண மல��த/? ஆ=� ெப�=� 
எ�ப) வா<�தா�க ? 
 
இைறவ� �தD� ஆைணேய பைட.தா�. பி�ன� அவB$" அட�கிய 
/ைணயாக, அவனிD��/ ஒ� ப"திைய ைவ.ேத ெப�ைண� பைட.தா�, எ�ற 
வைகயி�, சமய�க  சா��/ பல க�./$க  கபி$க� ப4)�$கி�றன. 
எ�றாE�, ஆதிமனித� வரலா#, ெப�ைண அ�ப) ஒ� /ைண� பிறவியாக இன� 
கா4ட வி�ைல எ�பேத சாியா"�. வரலா#$" ��ைதய கால.தி�, மனித� 
வில�"கைள� ேபா�ேற வா<�தி�$கிறா�க .  
 
நில.தி� ெகா)ய வில�"க2$" அLசி, "ர�"கைள� ேபா� மர$ கிைளகளி� 
த�கி7�, F) இன� ெப�$கி7� வா<�தா�க . தைர$" இற�கி, நிமி��/, இர�1 
ைககைள� பய�ப1.தி$ ெகா ள. ெதாட�கிய/�, பி�ன� ெந��பி� 
பய�கைள$ க�1 ெகா�ட/� மனித வா<$ைகயி� அ'தமான 
தி��ப�களா"�. 
 
வா<வி� அ+ச� நீ�கிய/; ந1$"� "ளிாி� இ��/ மீ41 ெவ�ைமயாகிய இ�ப� 
இைச�த/. சைம.த ஊ� Cைவயாக இ��த/. எளிதி� சீரணமாயி#. 
 
தீயி� ஆறைல உண��த ஆதிமனிதாி� அறி>$ க�க  '.ெதாளி7ட� 
வா<$ைகயி� ��ேனற� காணலாயி#. 
 
அறி>� சி�தைன7� ைக.திறB� ெசா�லாறைல மலர+ ெச8தன. ெவ#� 
இய�I$க உண�வினா� மர$ கிைளகளி� F) இன� ெப�$கிய ம$க , அ�த 
ஆறைல, மனித வா<வி� தைலயாய ேபறாக இன� க�டன�. FடE$கான 
விைழ>�, கடE�, அத� பயனான மக�ேப#� 'திய பாிமாண�கைள� ெபறன. 
 
�$ேவத� �த� ம�டல.தி� அதிதிைய� ேபாறி� 'க:� பாட�க  இட�  



8 

 

ெபறி�$கி�றன. வாB�, வளிம�டல�� உலக�க2�, உயி�க2� 
இவளிD��ேத ேதா�றின எ�# பைட�'$க2$ெக�லா� *லதாரமாக. தா8+ச$தி 
ேபாற�ப4)�$கிறா . 
 
அதிதி வா�; அதிதி வளிம�டல�; அதிதி தா8; த�ைத; மக�; அதிதிேய கட>ள� 
(வி+ேவ ேதவா:) அதிதிேய ஐ�ெதாழி� 'ாிேவா� (பLச ஜனா:) அதிதிேய பிற�த, 
பிற$க�ேபா"� உயி�க ... (�$1-14-5) 
 
இைறவேன ெப�ணாக>� ஆகி, இ�F#களிD��/� �த� பிரைஜைய� 
பிற�பி.தா� எ�#�, தி�மாD� உ�தி$கமல.திD��/ பைட�'$கட> -(ஆ�) 
பிற�தா� எ�#� �$க�ணனி� ெநறி$க�ணி� ெதறி�த ெபாறிகளி� இ��/ 
"மர$கட>  ேதா�றினா� எ�#� ெப�ணி� க��ைப+ ெசய�பா4ைட7� தா8. 
த�ைமைய7� ம#$"� கபித�க  இ�நா4களி� ெத8வ� சா��/ 
நிைல�ப1.த�ப4)�$கி�றன. 
 
ஆனா� �$ேவத� கா41� இ�பாட�, தாயா�ைமயி� �:�பிரதிபD�பாகேவ 
திக<கிற/. 
 
ெப� ‘தா8’ எ�# அறிய�ெபறா . ‘ஜனி’ உயிைர� பிற�பி�பவ  எ�ற 
மா�'ைடயவளானா . இவ  பிற�பி.த உயி�க  ‘ஜன�’ எ�# 
அறிய�படலாயின�. ‘ஜன�’ எ�ற ":வி� தைலவியாக தா8 விள�கினா . இவ  
ேபராற� மி"�தவ . இவ  தைலைமயி� ம$க  ேவ4ைட$"+ ெச�றன�. 
கா41. தீைய$ "ைக$"  பா/கா$க$ க#$ ெகா�டா�க . இைற+சிைய 
உணவாக$ ெகா�டபி� வில�". ேதாைல� பதமா$கி. ைத./ 
ஆைடயா$கினா�க . ம�பா�ட� ெச8/ ப8� ப1.த.ெதாி�/ ெகா�டா�க . 
ம$க2$" ேநாயினா� /�ப� வ��/றேபா/, ப+சிைல *Dைக.திற� 
க�டா�க . ":வி� இவேள ம$கைள� ெப#� ஆறைல� ெபறி��த 
காரண.தினா�, ஆ� தைலைம. த"தி$" உாியவனாக வரவி�ைல. ":$க  
ெப�களா� தா8.தைலவிகளாேலேய அறிய�ப4டன�. தா8-ம$க  இ�த 
உற>கைள. தவிர ேவ# உற>க  இ�த$ ":$ கால.தி� ேதா�றியி�$கவி�ைல 
எனலா�.  இ�த$ ":$கேள, தாயா�ைம+ ச�தாயமாக வள�+சி க�டன. 
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வDைமயினா� த� நாயக. த�ைமைய நிைலநி#.தி$ ெகா�ட, ஆ� தைலைம$ 
":$க2� இேத ேபா� இேத கால.தி� உ�வாயின. கானக�களி� "ர�"க  த� 
வDைமயினா� பல ெப�கைள+ ேச��/ இன� ெப�$கி, நாயக�பதவி$" 
வ�வைத$ க�ட மனித� அேத வழிைய� பி�பறினா�. எவ� த� 
வDைமயினா� பல ெப�கைள. தன$" உாிைமயா$கி$ ெகா கிறாேனா அவேன 
தைலவ� எ�# ":. தைலைம$" உாியவனானா�. இ�த$ ":வி�, ஆ�, 
வில�"கைள உயி�ட� பி)./� பழ$" வதனா� ஏப1� பய�கைள7� 
க�டா�. உண>$" அ�றாட� அைலயேவ�டா�. பா�, தயி�, ெவ�ெண8 
எ�ற உண>� ெபா�4க  கிைட.தன. "திைரக  ஏறி+ சவாாி ெச8ய� 
பய�ப4டன. கா1களி� வள��த யவ� ேபா�ற தானிய�க -ெசழி./ வள��த 
'க  ஆகியைவ கா�நைடக2$". தீனியாக� பய�ப4டன. 
 
கால� ெசா�ல+ ெச�ல, தானிய�கைள விைள./� பய� ெபறலா� எ�# 
க�டன�. "ைககளி� த�கியவ�க , ெந��ைப எ�ேபா/ ேவ�1மானாE� ெபற 
�)7� எ�ற வழி க�ட/�, ப�ேவ# ப"திகளி� நாேடா)களாக$ ":$களாக 
உலைக$காண திாி�தா�க ; பிற" நீ�$கைர ஓர�களி�, த�க  ")யி��'$கைள 
அைம./$ ெகா�டா�க . 
 
வா:� வழி சிற�த/; உலகி� பல ப"திகளிE� ஆ#கைள ஒ4)ய ப"திகளி� 
ம$க  ப�கி� ெப�கின�. அவ�க  வானிைல, மா#� ப�வ�க  அறி�தா�க . த� 
அறி>$" எ4டாத இயைக நிக<>கைள, ெத8வ ஆற� எ�# க�தி, இயைகைய 
வழிப4டா�க .மனித உடD� இ�றியைமயாத ஆற� "�தி எ�# க�தி, அ�த 
இர.த.ைத ெத8வ� எ�# ந�பியவ#$"� பDயா$"� சட�"கைள+ 
ெச8தா�க . மனித ச�தாய� நிைல�ப1��, இ.தைகய ெப�தைலைம-
ஆ�நாயக$ ":$க , அ�த�த இட./$"ாிய MழE$ேகப, உ�வாயின. 
":>$" ேளேய ஆ=� ெப�=� இ�னா� இனியவ�, த$கா�, தகவில� எ�ற 
ேவ#ைமயி�றி$ கல�/ இன� ெப�$கிய �ைற மாறி ெவAேவ# ":வின�ட� 
ச�ப�த� ெச8/ ெகா வெத�றாயி#. இ�ேபா/� தாைய ைவ.ேத ம$க  அறிய� 
ெபறன�. 
 
இதிகாச�க  கா41� உ�ைமகளிD��/, இ�த நிைலைய அறியலா�. 
மகாபாரத./ ஆதி.தா8 ச.தியவதி, பராசரைர$ F)யேபா/, தி�மண� எ�ற ெநறி 
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வழ$கி� வ�தி�$கவி�ைல. ஆ�-ெப� F1வத"ாிய ேநர�, இட� எ�ற 
வர�'க Fட நி�ணயி$க�ப4)ராத கால� எ�# Fட$ ெகா ளலா�. ஒ� 
ேமக.திைர$"� பி� இ�நிக<+சி நைடெப#வதாக$ கா4ட�ப1கிற/. அ1./, 
இேத ச.தியவதிைய, த�ைத நாயக$":வி� வ�த ச�தB வி��'கிறா�. 
ச.தியவதியி� த�ைத, ச�தBவிட� த� மக  வயிறி� பிற$"� மக>$ேக 
�)M4ட�ெபற ேவ�1� எ�# ேகா�கிறா�. நீ வி41$ ெகா1.தாE� உ� மக� 
வி41$ெகா1�பா� எ�ப/ எ�ன நி+சய�? அ�ப) அவ� வி41$ ெகா1.தாE� 
அவ� ச�ததியின� உாிைம ேகாரமா4டா�க  எ�ப/ எ�ன நி+சய�? எ�ெற�லா� 
ேக4கிறா�. N41ம�, வா<நா  �: வ/� பி��மசாாியாகேவ இ��பதாக+ சபத� 
ெச8கிறா�. ஆனா�, ச.தியவதியினா� த�ைத நாயக+ ச�ததிைய நிைல நி#.த 
�)யவி�ைல. அவ  ச�தBவி� ெதாட�பா� ெபற ைம�த�க , ஆ�ைம-
யறவ�களாக இ��ததா�, ச.தியவதியி� ைம�த�, வியாச� தா� ச�ததிைய. 
ேதா#வி$கிறா�. ெப�கைள. த� '� வDைமயினா� ெகா�1 வ��, ஆ�நாயக 
வழ$க�, N41ம� அ�ைப, அ�பாDைக, அ�பிைக எ�ற க�னியைர, த� 
சிற�ைன ம$க2$காக$ ெகா�1வ�த நிக<+சிகளி� பிரதிபD$கிற/. 
 
ஒ�வைகயி� மகாபாரத இதிகாச�, மாBட ச�தாய வரலாைற+ ெசா�வதாகேவ 
ெகா ளலா�. மகளி� நிைலைய இ�த வரலாறி� மிக. ெதளிவாக$ காண �)கிற/. 
 
கா�தாாி ஏ� க�கைள$ க4)$ ெகா�டா ? தன$" வா8.த "�டனான 
கணவைன$ காணேவ�டா� எ�றா? அ�ல/, கணவனா� பா�$க�)யாதவைற. 
தாB� பா�$கேவ�டா� எ�ற பதிவிரதெநறி கா$கவா? 
 
ஆ�நாயக வDைம$"�� ஒ1�கேவ�) வ�த நிைலைய இ�ப) ஓ� எதி��பாக - 
ெவ#�பாக$ கா4)$ ெகா�)�$கலா� அ�லவா? காதலBட� வாழநிைன.த 
அ�ைபயி� வரலா# ேசாகமான/. த�ைன� பல வ�தமாக� பி)./ வ�/, வா<ேவ 
இ�லாம� /�பமிைழ.த Q�மைன$ ெகா�# பழிதீ�./$ெகா ள அவ  
M2ைர.தா�. இ�த எ:+சி இ�ைறய ெப�ணின இய$க+ ேசாதாிகளி� எ:+சி$" 
வி.ெத�# ெகா ளலா�. 
 
தா� வி��பிய ஆைண நாயகனாக ஏ#+ ேச�� உாிைம அ�ைப$"�  
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பி1�க�ப4ட/. அ�பாDகா, அ�பிகா - ேசாதாிக , '"�த இட./$"+ 
ச�ததிேவ�1� எ�#, தி�மண வர�'$" அ�பா�, வி��பாத ஒ� ஆைண+ 
ேசரேவ�1� எ�ற க4டாய./$"4ப1.த� ப4டன�. இத"� அ1.த 
தைல�ைறயி� ��தா - "�தி க�னியாகேவ, அவ  வி��ப� �கி�./ வராத 
அ��' நிைலயி� தாயா$க�ப1கிறா . ச.தியவதி$" இ��திராத ச*க அ+ச� 
"�தி$" வ�/ வி1கிற/. ெப�ணி� தா8ைம, ஓ� ஆ=$" அவ  உாியவளாகாத 
நிைலயி�, ச�தாய.தா� ஏ#$ ெகா ள�பட$ F)யத�# எ�ற நீதி 
அறி>#.த�ப1கிற/. 
 
ெப�ணி� க��ைப இய$க�-தா8ைம$F#, அவ�ைடய உாிைமயி� இ��/ 
பிாி$க�ப41. தனிைம�ப1.த�ப1� �த� அ) இ/. தா� த� உடD� ஒ� 
ப"தியாக வயிறி� ைவ./ உ�வா$கிய ேசைய, மா�ேபா1 அைன./� பாR4)+ 
சீரா41� உாிைம, ப+ைச இரணமாக� பிாி./ எறிய�ப1� இ�த$ ெகா1ைம, 
இ�றள>� நிக<�/ ெகா�)�$கிற/. "�திேய �த� அ) ெபற ஆதி.தா8. 
 
இ�ன�� பா�1வி� ைம�த�க  - பா�டவ�க  எ�# ெபா/வாக$ "றி$க� 
ெபறாE� பா�.த� எ�#� ெகள�ேதய� எ�#� அ�+Cன� ம41� தாயி� 
மகனாகேவ சிற�பி$க� ெப#கிறா�. க�ண� - ராைத வள�.த பி ைள, ராேதய� 
எ�# அவ  மகனாகேவ வழ�க�ப1கிறா�. 
 
அதிதி - ஆதி.ய�க -கி�.திகா-கா�.திேகய�-எ�ற ெபய�கெள�லா� தாயி� 
ெபயைர$ ெகா�ேட வழ�க� ெபறி�$கி�றன. எனேவ, த�ைதநாயக� இ�த+ 
ச�தாய. /வ$க கால�களி� �த�ைம�ப1.த�ப4)�$க வி�ைல எனலா�. இ/ 
ஒ� வைகயி� கல�படமான கால.ைதேய அறி>#./கிற/. 
 
தி�மண� எ�ற நிக<+சிைய, ைகபி).த� எ�# இ�#� வழ�"கிேறா�. 
‘பாணி$கிரஹண�’ எ�ற ‘ைக பி).த�’ தி�மண+சட�கி� �த� "றி�பாக 
இ�றள>� வழ$கி� இ�$கிற/. ஆ=� ெப�=� த�களி� வி��ப.ைத 
ஒ�வ�$ெகா�வ� ெதாிவி./$ ெகா ள, ைக�பறி$ ெகா வ/ வழ$கமாக 
இ��தி�$கிற/. ஆ+வலாயன த�ம M.திர�, தி�மண விதி�ைறக  பறி$ 
"றி�பி1ைகயி�, தன$" ஆ� மக> ேவ�1ெம�றா�, மணமக� மணமகளி� 
க4ைட விரைல�பற ேவ�1�; மக  ேவ�1� எ�# வி��'� ேபா/, ெவ#� 
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விர�கைள ம41� பற ேவ�1�; ஆ�, ெப� எ�# இ�பா� ச�ததி7� 
ேவ�1ெம�# வி��'பவ�, க4ைட விரEட� ஏைனய விர�கைள7� ேச�./� 
பி)$க41� எ�# அறிவி$கிற/. 
 
இ�த விதி�ைறைய இ�#� தி�மண� நட.தி ைவ$"� ேமத" 'ேராகித� 
நிைன>ப1./� வ�ண�, மணமகனிட�, ெப�ணி� க4ைட விரைல� பி)./$ 
ெகா�1 வர>� எ�# F#கிறா�. இ�லாவி4டா� ெப� ெப�ணாக� பிற$"� 
எ�# F4ட.தி� எ�லா� ெதாி�த ப�)த$கிழவ� �ண �ண�ப/� காதி� 
வி:கிற/. 
 
வன�களி� ":$காளாக மனித� வா<�த கால.தி�, தா8.தைலைம$ ":$களி�, 
அவ  வி��பமி�றி எ�த ஆடவB� அவைள அ=க �)யா/. த� வி��ப.ைத 
அவ  விர�கைள$ "வி./ ஓ� ஆடவB$". ெதாிவி�பத� வாயிலாக அவ� 
அAவிர�கைள�பறி உட� ப1வா�. த�ைத நாயக$ ":$களிேலா, ஆ� 
ெப�ணி� க4ைட விரைல�பறி. த� இ+ைச$" உட� பட அைழ�பா�. எனேவ, 
தாயா�ைம$ ":விD��/ ெப� ெகா 2� ேபா/, அவைள அவ� க4ைட 
விரைல� பறி. த� ஆ2ைக$"$ ெகா�1 வ�தா� எ�#�, தாயா� ":>$" 
வ�பவ� அவ  விர�கைள�பறி$ ெகா�டா� எ�#�, ஊகி$கலா�. 
நாளைடவி�, த�ைத நாயகேம ேம� நிைலயாதி$கமாக, ச�தாய� ��ேனறி 
வ�தேபா/, ெப�ைண$ க4ைட விரைல� பறி ஆதி$க./$"4 ப1./வேத 
பரவலாக வழ$கி� வ�தி�$க ேவ�1�. இ�த அ)�பைடைய� பி�பறி தி�மண 
விதிக  ஆ�ச�ததி; ெப� ச�ததி எ�# �ைற�ப1.த� ப4)�$கி�றன எ�# 
ெகா ளலா�. இ/ ஒ�வைக அ+C#.த� ேபால>� அறி>.த�ப1கிற/ இ�ைலயா? 
-------------- 

2.2.2.2.    வி��ேதா�ப� ப�பா�வி��ேதா�ப� ப�பா�வி��ேதா�ப� ப�பா�வி��ேதா�ப� ப�பா�    
 
த�ைதயாதி$க� நிைல�ப1வத" �� தி�மண �ைற ஒ:$கமான வழ$கி� 
வரவி�ைல எ�பைத மரா.திய வரலாறறிஞ� காலLெச�ற ராUவாேட த� 
‘பாரதிய. தி�மண �ைறகளி� வராலா#’ எ�ற 6D� "றி�பி1கிறா�. ேவ# 
":$களி� இ��/ ெப�க  க4டாயமாக. /ா$கி வர�ப4டன� எ�ற வைகயி� 
இவ�ைடய ஆ8> ெசாகளி� *ல�களி� இ��/ சா�#கைள 
ெவளி�ப1./வதாக இ�$கிற/. 
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இ+ெசாகளி� *ல�ெபா�ைள� பா�$கலா�:  
 
1. பி.�-அ�ல/ பிதா. 
 
பா-எ�ற ெசா� *லமாக விள�"கிற/. பா எ�றா� பாD.த�, அ�ல/, ":ைவ 
எதிாிகளிட� இ��/ கா�பாற� - அதகாக� ேபாராட$ F)யவ�. 
 
2. மா.� அ�ல/ மாதா. ‘மா’ எ�ற ெசா�, உணைவ$ "றி$கிற/. ஒ� தா8 
த�னிD��ேத ெபற ேச8$" உணைவ$ ெகா1$கிறா . தாயி� மா�பி� Cர$"� 
பாைல, ‘ம�ம�’ எ�ேற இ�றள>� "ழ�ைதக  "றி�பி1வைத$ கவனி$கலா�. 
அ�மா, மாதா, மா�மா ேபா�#, உலகி� ெமாழிகளி� எ�லா� ‘மா’ எ�ற ெசா�, 
உணவாக வியாபி./, அ�த உணைவ அளி$"� �த�வியாக அ�ைனைய$ 
"றி$கிற/ எனலா�. எனேவ, இவ  தானிய உணேவா, இைற+சி உணேவா, 
எ/வானாE� ":வின�$"� பகி��தளி$"� ெபா#�ைப ஏறி�$கிறா . 
 
3. �ரா.�-அ�ல/ �ராதா-":>$". ேதைவயான ெபா�4கைள� ெப# 
ஆதாி�பவ�.  
 
4. ப�.� அ�ல/ ப�.தா-ெப�கைள ேவ# ":$களி� இ��/ பலவ�தமாக$ 
கட.தி வ�பவ�. 
 
5. /ஹி.�-/ஹிதா (Daughter எ�ற ஆ�கில+ ெசா�D� எ:./$க  இ�த 
*ல.தி� நிைல ெகா�டேத) பா� கற$"� ெப�. ":>$கான ம�ைதயி� பா� 
கற$"� ெசயைல இவ  ேமெகா கிறா . 
 
6. பதி - தனியாக ஒ� Nடைம�பவ�. Cத�தரமாக வாழ �ப1பவ�. 
 
ப.னி அ�த N4ைட ஒ:�"ப1./பவ . 
இ�த இ� ெசாக2� ":வா<$ைகைய வி1./. தனி$ "1�பமாக வாழ. 
ெதாட�கிய பி�னேர பிற�தைவ. 
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பா�யா எ�ற ெசா�E$"$ கட.தி$ ெகா�1 வர� ப4டவ  எ�பேத ெபா� . 
 
பதி-ப.னி பதி-தனி$"1�ப$கார�. ப.னி-பதிைய உைடய ஒ� ெப�. 
 
(ப.தினி எ�# இ�நா4களி� "றி$க�ப1� க'� ெபா�2$"� இ�த *ல./$"� 
ெதாட�ேப இ�ைல) 
 
இAவாறாக, த�ைதயாதி$க� நிைல�ப1வத" ஆ�-ெப� உைழ�' பிாிவிைன 
அ).தள� அைம.த/. 
 
ஆடவ� ெவளிேய ெச�# ேவ4ைடயா)ன�; வில�"கைள உயி�ட� பி)./� 
பழ$கின�. ெகா4)D� ெகா�1 வ�/ க4)ன�. கா1கைள அழி./ நில� சீரா$கி, 
விைள நிலமா$கி7�, நீ� பா8+சி7� தானிய உப.தியிE� ஈ1ப4டன�. ெப� 
ஓாிட.தி� நிைலயாக. த�கி ெந��ைப$ கா.தா . க�# காDகைள� ேபணினா . 
நீ� ெகா�1 வ�/ உண> தயாாி$"� ெபா#�ைப ஏறா . க�னி� ெப�)� 
பா�கற�/ தயி� ேமா� தயாாி.தன�. ":வின�$கான ேதா�, க�பளி ஆைடகைள. 
தயாாி.தன�. இ�த. /வ$க�, பி�ன� ப�.தி ப41 ெநச> ேவைலேய 
ெப�க2$"ாியதாக ஆயி# எனலா�. அ1�'�, பா�ட�க2� இவ  
ைககளினா� உ�வாயின. 
 
இ�ல.தி� இ��தப) ெச87� பணிகளைன./� இவ  ெச8தா . த�ைதயா� 
ச�தாய�, ெப�ைண. தா8 ம$களிட� இ��/ பிாி./, த�களிைடேய ஊ�ற+ 
ெச8வைதேய தி�மண சட�காக உ#தி�ப1.திய/. பலவ�தமாக�பறி$ 
ெகா�1வராம�, அ�ேபா1 அணி கல�க2�, பாிசி�க2� வழ�கி, மக2$"� 
பிாியா விைட ெகா1./. தா8N41 ம$க  அB�ப, மணமக� த� இ�ல� F4) 
வ�தா�. ஓ, இ�" நீ இ�த இ�ல.தி� அரசியாக வா<வாயாக! இ�த இ�ல./$"+ 
ெசா�தமான க�# காDக2$" நீேய எஜமானி! இ�த Nேட, இ�த+ Cறேம, இ�த 
வ�ைமகேள உன$" உாியைவ! எ�# 'திய N41$" அவைள� 
ெபாேறாரண�க  வைள./ வர ேவறா�க . �$ேவத� கா41� தி�மண.தி� 
சார� இ/ேவ. 
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பிற�த ம�ணிD��/ பிாி$க�ப4ட இவ , இ�ப)� Iவார�க , ெபா�னா-
பரண�களினா� ேபாற� ப4டாE� இவ2$"� இவ  உடைமக2$"� உாியவ� 
ஆ� எ�# தீ��த/. ம�=�, ெப�=� உடைமக  எ�றான பி� மனித 
வா<$ைகயி� இன$ ":$களிைடேய ேமாதE�, ேபா�க2�, ெகா1$க� வா�க�  
சமரச�க2� விாி> ெபறலாயின. 
 
ெகா1$க� வா�க� சமரச�க , 'ெப�' அ)ைமகளாக இ��த நிைலயிE�, 
அரசிள�"மாிகளாக இ��த நிைலயிE�, எ�த ேவ#ைம7� இ�லாமேல 
பாிமாற� ெச8/ ெகா ள�ப4டன�. 
 
தா<�த "ல அ)ைமக2�, யவன�, மிகிர� ேபா�ற நா1களி� இ��/ வ�த 
அரசிள�"மாிக2�, இ�திய$ கல�பின./$".த�க  வ�ண�கைள7� 
வன�ைப7� ந�கியி�$கிறா�க . 
 
இ.தைகய ச�தாய ��ேனற� ஒ�'ற� இ�$ைகயி�, இ�ெனா� மர'� ேதா�றி 
வ�/ இைண�த/. இன$":$களிைடேய, ஒ� ெப�ைண. த� வா<$ைக$" 
உாிைமயா$கி$ ெகா�1 ஒAெவா�வ�� பயனைடய �)யாத நிைல7� இ��த/. 
உட�வDைம, ெபா�  வDைம இர�1� இ�லாத சில�, ேபா�$"� ேமாதE$"� 
வா<$ைகயி� இடமி�ைல எ�# �)> ெச8தன�. கானக�களி� தனியிட�கைள 
நா)+ெச�றன�. மனித வா<வி� ப�ேவ# பிர+சைனகைள+ சி�தி.தன�. மனைத 
ஒ1$கி, ேமலா� அறிெவாளிைய� ெபற+ சி�தைன ெச8தன�. 'திய த./வ�கைள$ 
க�டன�. இவ�களி� பைட� பாற�, கவிB# ஒD$ேகாைவகளாக, அ'த� 
பாட�களாக ெவளி�ப4டன. 
 
ப�லா�1க , இயைகயி� ம)யிேல உ ெளாளி காண�பயி�ற இ� ெபாிேயா�, 
தா� ெபற அGபவ�கைள, அறிைவ, ":ம$க2ட� பகி��/ ெகா�1 பய� ெபற 
�� வ�தன�. இவ�க  தைலைமயி� "� "ல�க  ேதா�றின. இவ�கேள �ஷீ, 
�னி எ�ற சிற�'+ ெசாகளா� வழ�க� ெபறன�. இவ�க  /றவிக  அ�ல�. 
இ.தைகய சா�ேறா�$"� ெப�கைள$ ெகா1./ அவ�க  வாயிலாக+ ச�ததி 
ெபற+ ெச8வ/ ேமலா� '�ணியமாக$ க�த�ப4ட/. ‘க�யா தான�’ எ�ற 
ெசா�ேல இ�த ேம�ைமைய$ "றி$கிற/. பி��ம �ைற, ெத8வ�ைற, 
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பிரஜாப.திய �ைற, அ�ஷ�ைற, ஆகிய தி�மண �ைறக  எ�லாேம, ஓ� ஆ=$" 
இ�லற� நட.தி ச�ததி ெப�$"வதகாக, வா<$ைக. /ைணயாக ஒ� ெப�ைண 
அளி�பதாகேவ உண�./கி�றன. 
 
இ�த. தி�மண �ைறகளி� சிசில ேவ#ைமக  இ�$கலா�. அ�ஷ ‘தி�மண�  
ஒ� ெப�ைண. தான�’ எ�# வழ�காம�, பதிலாக, ஒ� பC, ஒ� காைள 
இர�ைட7� மணமகனிடமி��/ ெபறலா� எ�# வி41$ ெகா1$கிற/. 
எ�றாE�, இ�த-பாிச�, க�டன./$"ாியதாகேவ க�த�ப4)�$கிற/. 
 
த�ைதயாதி$க�, /வ$க கால�களி� ெப�ைண+ Cத�தர� உைடயவளாகேவ 
ைவ.தி�$கிற/. எ�றாE�, ெப� மைனயற� ேபணி ம$கைள� ெப#+ ச�தாய 
உப.தி$" இ�றியாைமயாதவளாக இ��ததா�, வி��தின�$"� 
ேவ�ட�ப4டவ�$"� இவ  ச�ததி$காக வழ�க�ப4டா . தா8ைம ேநா$க�, 
மனித வா<$ைகயி� சாதன�க2� பய�ப1 ெபா�4க2� F)ய பிற", இழி�/ 
ேபா8, ேபாக� எ�# F# தைல J$கிய/. 
 
இ�த நிைலைய மகாபாரத இதிகாச.தி� வ�� பல வரலா#க  விள$"கி�றன. 
அBசாஸன ப�வ� இர�டா� அ.தியாய.தி� Cத�சன� வரலா# காண�ப1கிற/. 
 
இ�லற த�ம.தி� �$கியமான ப�பா1 வி��ேதா�பலா"�. Cத�சன �னிவ� த� 
மைனவி ஓகவதியிட� இ$கடைமைய வD7#./கிறா�. இ�த. த�ம� எ�ேபா/� 
எ�த நிைலயிE� பாD�பத"ாியதா"�. உ� உடைல7� Fட வி��தின�$" 
அளி$க நீ தய�கலாகா/ எ�# அறி>#./கிறா�. 
 
ேசாதைன$கால�� வ�கிற/. �னிவ� ெவளிேய ெச�றி�$கிறா�. அ�ேபா/ ஒ� 
வி��தின� ஆசிரம./$" வ�கிறா�. வி��தின�$"ாிய அைன./ 
மாியாைதகைள7�, உபசார�கைள7� அவ  அளி$கிறா . அவேரா, அவ2ைடய 
உட� ேபாக.ைத ேவ�1கிறா�. கணவாி� ெசாகைள+ சிரேமறா�கிய ஓகவதி 
வி��தினாி� வி��ப.ைத நிைறேவ#கிறா . 
 
�னிவ� ஆசிரம� தி��பிய/� நட�தவைற+ ெசவி7#, மி"�த மகி<+சி 
ெகா கிறா�. இ.தைகய வி��ேதா�ப� ேம�ைமயினா� Cத�சன �னியி� 'க<  
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*>ல"$"� பரவியதா�! 
 
ஆனா�, சா�திப�வ� 266� அ.தியாய.தி� சிரகாாி எ�பவாி� வரலா# வ�கிற/. 
சிரகாாியி� த�ைத ேகாதம�. ஒ� சமய� அவ� ஏேதா பணி நிமி.த� ெவளிேய 
ெச�றி��தா�. அ�ேபா/ இ�திர� வி��தின� வ)வி� ஆசிரம./$" வ�கிறா�. 
சிரகாாியிட�, அவ� அ�ைனைய. தா� அGபவி$க வி��'வதாக. ெதாிவி$கிறா�. 
வி��ேதா�ப� ப�பா4)� ேம�ைம க�தி, சிரகாாி அ�ைனைய வி��தின�$" 
அளி$கிறா�. (இ�த இட.தி�, ெப�, ெவ#� சட�ெபா�  ேபா� 
க�த�ப4)��பைத� பா�$கிேறா�) 
 
ேகாதம� ஆசிரம� தி��'கிறா�. இைத$ ேக வி� ப4ட/� சின� ஏ#கிற/. 
சிரகாாிைய விளி./, அ�ைனைய உடேன ெகா�# வி1�ப) பணி$கிறா�. மன 
அைமதி நா) ெவளிேய#கிறா�. தனிைமயி� ெச�றம��/ ஆற அமர ேயாசைன 
ெச8கிறா�. சிரகாாி வி��ேதா�ப� த�ம.ைதய�ேறா பாD.தா�! இதி� ஒ� 
தவ#� இ�ைலேய? சின.தினா� "�டாகி, ஒ� தா8$ ெகாைல நிகழ இடமளி./ 
வி4டாேர?... 
 
வ��திய �னிவ� விைர�/ ஆசிரம� தி��'கிறா�. சிரகாாி அ�ைனைய$ ெகாைல 
ெச8தி�$க வி�ைல. அ�ைன நி�ற இட.திேலேய நிக, அவB� தாைய$ 
ெகா�ல. /ணியாம� நிகிறா�. 
 
ேகாதம� மனமகி<�/ அக� "ளி��/ இ�வைர7� வா<./கிறா�. சிரகாாியி� 'க< 
இதனா� ஓ�"கிற/- எ�# இ�த வரலா# F#கிற/. இேத மகாபாரத.தி�, வ�� 
ஒ� வரலா#$"றி�ைப, ராஹூ� சா�$�.யாய� த� “மானவசமாU” 6D� 
(ப$23)இ� "றி�பி1கிறா�. தி�மண� எ�# ெநறி�படாவி4டாE�, ஓ� ஆ=� ஒ� 
ெப�=� இ+ைச ெகா�1, வாழ. தைல�பட. ெதாட�கிய/�, ஓரளவி� அ/ 
ஒ�வ�-ஒ�.தி எ�ற ஒ:�கி� வரலாயி#. ஆனா� தி�மண� எ�ற அ:.தமான 
வைரயைற இ�ைல. 
 
மகாபாரத.தி�, ‘Cேவத ேக/’ எ�பவரா� தி�மண ெநறி அ:.தமா$க�ப4டதாக 
வரலாைற$ "றி$கிறா�. 
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Cேவதேக/வி� அ�ைனைய, ஒ� �ஷி வி��பி உற> ெகா ள அைழ./+  
ெச�றா�. இ/, Cேவதேக/வி� த�ைதயி� ��னிைலயி� நட�த/. ஆனா� 
த�ைத$" இ/ விேராதமாக� படவி�ைல. வி��பியவ� FடE$" அைழ./+ 
ெச�லலா� எ�ப/ ச�தாய� ஒ�'$ ெகா�ட த�மமாக இ��த/. 
 
அ�ேபா/, Cேவதேக/, இ.தைகய நைட�ைற$" �)> க41வதாக உ#தி 
I�டா�. பி�ன�, அவ� �ஷி எ�ற நிைல$" ஏற� க�1, 'திய �ைறயான 
‘தி�மண�’ எ�ற நைட �ைறைய$ ெகா�1 வ�தா� எ�பேதயா�. 
--------------- 

3. 3. 3. 3. தா%ைமயி� &'(சிதா%ைமயி� &'(சிதா%ைமயி� &'(சிதா%ைமயி� &'(சி    
 
மனித ச�தாய.தி� மிக. ெதா�ைமயான இல$கிய+ சா�றாக$ க�த�ப1கிற/ 
�$ேவத�. இராமாயண, மகாபாரத இதிகாச�க2$கான ப�ேவ# *ல$F#க  
இ�த மாெப�� ெதா"�பி� இ��ேத ெபறி�$க� ப4)�$கி�றன எ�#� 
ெகா ளலா�. 
 
ஆதிமனித� வா<விD��/ த�ைதயாதி$க+ ச�தாய� நிைல ெப# வா:� வா<> 
வைரயிலான பல அ�ச�கைள� பளி+ெச�# காண�)கிற/. 
 
ஒ�வைகயி� இ�பாட�களி� பல அ�ச�க2�, இயைக+ ச$திகளி� 
இய$க�கைள விள$"� உ�ைமக  எ�# ெகா ள�ப1கிற/ எ�றாE�, பாட� 
வாிகளி� பிரதிபD$"� ேந��ெபா� , அ$கால ச�தாய மா�த� வா<நிைலைய 
எ1./$கா41வதாக>� இ�$கிற/. 
 
�$ேவத� கா41� �த� ஆதாரமான ெப�ெகாைல, இ�திர� வி�.திராCரனி� 
அ�ைன தBைவ, த� வ+சிரா 7த.தா� அ)./$ ெகா�ற ெசயலா"�. 
 
இ�த வரலாறி�, தBவாகிய அCர அ�ைன, த� மக� வி�.திரைன. த� 
கீ<நி#.தி$ ெகா�1, தா8�பC த� க�ைற� பா/கா�ப/ேபா� பா/கா.ததாக+ 
ெசா�ல� ப1கிற/. இ�திர�, அவைள. தா8, ெப� எ�# Fட�பாராம� த� 
வ+சிரா7த.தா� அ)./ N<.தினா�. இ/ பாவ� எ�ேற க�த�ப1கிற/. 
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இ�த� பாவ.ைத அவ� உலக ந�ைம$காக+ ெச8தானா�. அ�த வ+சிரா7த.ைத. 
தயாாி$க, ததீசி �னி த� �/ெகE�ைபேய ஈ�தா� எ�# 'ராண�க  
விள$"கி�றன. 
 
தB தா8.தைலவி, தா8+ச�தாய�க  அCர ச�தாய� எ�#� த�ைத நாயக+ 
ச�தாய.தின� நாகாிக� அைட�தவ� எ�#� பிகால�களி� ெகா 2�ப), 
இதிகாச 'ராண�க  ேதவ� அCர� எ�#�, ந�லவ� தீயவ� எ�#� 
வைரய#$கி�றன. 
 
தB வத�, தாயா�ைம+ ச�தாய� N<+சி ெபறத� அைடயாளமாக, இ�ப)7� 
ெபா�  ெகா ள�ப1கிற/. இ�திரனி� வ+சிரா7த அ), நீைர.தைட க4)ய 
(அைண) ப�த�கைள உைட$"� ெசயலாக உ�வக�ப1.த�ப4)�$கிற/. ெபா/ 
ந�ைம$"� பாய$F)ய நீைர விடாம� ேத$கி ைவ.தைத, வி1வி�ப/ ஒ� ந�ல 
ெசய�. தB வத� அ�ப) ஒ� ந�ல ெசயலா�. ேமக�களி� M� ெகா�ட நீைர 
வி1வி$"� இ) - மி�னலாக, இ�திரனி� வ+சிரா7த� க�த�ப4)�$கிற/. 
 
உழ>$"� பயி�.ெதாழிE$"� இ�றியைமயாத நீ�, தாயா�ைம$ ":$களா� 
(விேராதிகளா�) த1$க� ெப#வ/�, அைவ தக�$க�ப1வ/�, ஆநிைரக  ஒளி./ 
ைவ$க� ெப#வ/�, கவ��/ ெச�ல�ப1தE� ெதா�ைம+ ச�தாய$ 
":$களிைடேய ேபாைர. ேதா# வி.தி�$கிறெத�பதி� ஐயமி�ைல. 
 
�$ேவத� (�த� ம�டல� 17-2) கா41� தB வி�.திராCரனி� அ�ைன பறிய 
"றி�', அவைள. தாயா�ைம+ ச�தாய.தைலவி எ�பைத. ெதளிவா$"கிற/. 
அ�ேபா/ ெப� பைடக  இ��தன ெவ�#� ெதாிய வ�கிற/. 
 
ஆனா�, பி�ன� இேத �$ேவத.தி�, தBைவ$ க+யபாி� மைனவியாக$ 
கா41கிற/. இவ  தானவ�களி� தா8 - தானவ� அCர�க  எ�#� C41கிற/. 
க+யபாி� இ�ெனா� மைனவியாக அதிதி எ�ற தா7� "றி�பிட�ப1கிறா . இ�த 
அதிதியி� ைம�த�க  ேதவ�களாகிய ஆதி.ய�க  எ�#� ெசா�ல�ப1கிற/. 
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இ�த$ "றி�'$க  எ�லாேம, தாயா� ச�தாய� த�ைதயாதி$க மாற./$" 
உ4ப4டைத+ C41வதாகேவ ேதா�#கி�றன. பல இட�களி� அதிதி எ�ற தா8 
பறிய "றி�'$க  காண�ப1கி�றன. இவ�ைடய ைம�த�க2ட�, இவ  
எ�ைலயற வ�ைம, ெச�வ�க  அ�' எ�லாவைற7� ெபாழிபவளாக. 
/தி$க�ப1கிறா . அவறி� இவ2ைடய கணவ� எ�ற த�ைத நாயக$ "றி�' 
இ�ைல. 
 
ஒ1$"வத" இடமி�லாமேல த�மின.தா8� பிரதிநிதியாகி வி4ட அதிதி7� எ:�பி 
நி�# ேபாரா)ய தாயா�ைம. தைலைம ஒ1$க�ப4ட வரலா#$"ாியவளாக. 
தB>� இ�த� பாட�களி� இட� ெப#. திக<கி�றன�. 
 
அCர இன.தா� தீயவ�, தீைமக2$ேக உ�வகமானவ� எ�# சி.திகாி$க�ெப#, 
கால� காலமாக நிைல நி#.த� ப41 வ�தி�$கிற/. 
 
இ�திய ச�தாய$ கலாசார வரலா#, எ.தைனேயா �ர�பா1கைள+ சீரண� 
ெச8தி�$கிற/. ஆனா� பரCராம� ெச8த தா8$ெகாைல இ�திய ம�ணி�, 
இ�றள>� சீரண� ெச8ய�ப4)�$கவி�ைல. 
 
'ராண�க  வாயிலாக>�, நாேடா)$கைதக , இல$கிய�க  வாயிலாக>�, 
ெதா�னாெட�"� ") ெகா�1 ள கிராம ேதவைதகளி� வாயிலாக>� நிைல 
நி#.த�ப4ட பரCராம�-ஜமத$கினி-ேர=கா வரலா#, இ�திய� ெப� ெதாட�பான 
ச*க வரலாறி� ஒ� �$கியமான தி��'�ைனயாக நிைல ெப#கிற/. 
 
தாயா�") மரபி� வ�த ேர=ைக, த�ைத நாயக �னிவாி� மைனவியாகிறா . 
 
ெப� த� க��ைப உைடைமயினா� தா8.த�ைம இய�பினா�, ஒ� ச�தாய.தி� 
இ�றியைமயாத *ல காரணியாகிறா . அவ2ைடய பாிIரண Cத�தர� இ�த 
இய�ைப. த� ஆ2ைக$"  ைவ.தி��பதனாேலேய உ#தியாகிற/. ஆனா�, 
த�ைதநாயக மர', இ�த+ Cத�தர.ைத அவ2$" வழ�க இட� ெகா1$கவி�ைல. 
 
நில உடைமயி� அ).தள.தி� இ�த மர', அ:.த� ெபற� ெபற, ெப�ணி� மீ/  
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அவ�க  ெசE.திய ஆதி$க�� இ#கலாயி#. இராமாயண� ெகா�1வ��  
க'ெநறி. அற�ேகறமா"��, அத"ாிய அர�" ஒ:�" ெச8ய�ப1கிற/. 
பரCராம�, ஜமத$னி, ேர=ைக வரலா# அ.தைகய ��க4ட உ+ச நிக<வாகிற/. 
 
‘மா.� ஹ.தி’ அ�ல/ தா8$ெகாைல, ெப�ைண. தாயாக� ேபாறேவ�1� 
எ�ற இ�திய$ கலாசார, மர'$" � ளான �ர�பாடாக இ�$கிற/. இ�த$ 
கலாசார மரபி� இ.தைகய தா8$ெகாைல$" ஒ.த �  ேபா�ற �ர�பாடாக$ 
Fற.த"�த நிக<> எைத7� "றி�பிட�)யாம� இ�$கிற/. 
 
எனேவதா�, இ�றள>� தா8வழிபாடாக, ஒ1$க�ப4ட ச�தாய� தைலJ$கி 
நி"� ஆ�கார�பழிதீ�$"� வழிபாடாக இ�த. தா8$ெகாைல நிக<+சி 
உயி�ெப#$ ெகா�)�$கிற/. 
 
ஆ�திர.தி� மாத�கி வழிபா1, க�நாடக.தி� எ�ல�ம வழிபா1, தமி<நா4)� 
ேர=காேதவி, எ�ைலய�ம� ேபா�ற ப�ேவ# ேதவைத வழிபா1க  எ�லாேம, 
இ�த. த�ைதயாதி$க$ ெகாYர$ெகாைலகளி� மி+ச ெசா+ச�களி� வ)> 
ெபறைவ எனலா�. 
 
வடக�னட� பிரேதச.தி�, ெசௗத.தி$ "�றி� ") ெகா�1 ள எ�ல�ம� 
ேகாயி�, பரCராம� ெச8த தா8$ெகாைலைய ஆதாரமாக$ெகா�ட ெத8வ./$-
"ாியதாக இ�றள>� 'க<ெபறி�$கிற/. இ.தைகய 'ராண, நாேடா)$கைத 
வரலா#க  மனித ச�தாய.ைத ஒ� கால.தி� உE$கிய நிக<+சிகளிேலேய நிைல 
ெப#கிற/ எ�றா� தவறி�ைல. 
 
எ�ல�மனி� ஆதி�ெபய� ேர=ைக. இவ  மாத�கினி எ�#� வழ�க� 
ெப#கிறா , (மாத�கினி-மாதாவி� அ�க�கைள� ெபறவ ) 
 
ேர=ைக, ெத�னக./, தாயா� ":ைவ+ ேச��த ம�ைக. இவைள வட$கிD��/, 
த�ைத நாயக மரபி� வ�த ஜமத$கினி�னிவ� உாிைமயா$கி$ ெகா கிறா�. 
 
ஒ�நா  ஜமத$கினி �னிவ� ெவளிேய ெச�றி��தா�. அ�ேபா/ கா�.த 
Nாியா�+Cன� இவ�க  ")E$" வி��தினனாக வ�தா�. த�கி+ ெச�றா�. 
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(காைலயி� �னிவாி� வழிபா41$" ஆ#மணD� D�க� பி)./ைவ$க 
ேர=ைக �ைனகிறா ) வரவி�ைல. உ ள.தி�, க' மீறிய கள�க� இ��ததா� 
வரவி�ைல எ�ப/ உ4க�./. D�க வழிபாேட த�ைதயா� மர', தாயா� மரைப 
மிதி./ ேமேல#� ஒ� ெசயD� பிரதி பD�' எ�# ெகா ளலாேமா? �னிவ� 
உ�ைமயறிகிறா�. சின� ெகா:�/வி4ெடாிகிற/. மாறாைன அவ  
அBமதியி�றி இ��பிட.தி� த�கைவ$கலாமா? அவேர அGமதி./ மைனவிைய 
வி��தின�$" அளி�ப/ ேவ#. ஆனா� வி��ப� எ�# உாிைம$". /ேராக� 
ெச8யலாமா? எனேவ அவ� த� 'த�வ�க  ஒAெவா�வைர7� அைழ./. தாைய$ 
ெகா�ல ஆைண இ1கிறா�. 
 
*.த 'த�வ�க  ஒ�வ�� இ$ெகா)ய ெசயைல+ ெச8ய இண�கவி�ைல. 
 
எ�ேலாாிE� இைளயவனான பரCராமைன அைழ$கிறா�. “உ� தாைய$ 
ெகா�#வி1! அவ  பதிைத!” எ�# ஆைண இ1கிறா�. ேர=ைக ந1ந1�கி, 
“வி��ேதா�'� ப�பா41$ேகப நா� நட�த/ தவறா?” எ�# இைறLCகிறா . 
 
“ஆ�! நீ பதிைத; பாவி; உயி�வாழ. த"தியி�லாதவ ! பரCராமா! இவைள$ ெகா !” 
 
பரCராமB$"� தாைய$ ெகா�ல மன� வர.தானி�ைல. ஆனா� *.தவ�களான 
தைமய�மா�, த�ைதயி� சாப./$க�லேவா ஆளானா�க ! 
 
எனேவ, த�ைத ெசா�ைல நிைறேவ#வேத தைலயாய கட� எ�# அவ� வாைள 
Nசி. தாைய$ ெகா�கிறா�. 
 
ம$க -தா8-எ�ற பாச�பிைண�பி�, Cத�தரமான அ�பி� N<�த ெவ41 அ/. 
 
இ/ அ�ப)ேய ஒ1�கிறா?  இ�ைல. தா8, இவளி�லாம� உலகி�ைல. 
ம�ணிE�, ேகாடாB ேகா) உயி�$ "ல�களிE� ச$தியா8 இய�"� தா8. 
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இவைள அ)ேயா1 N<.திவிட �)7மா? 
 
�னிவைர$ "ற உண�> "./கிற/. இவைர� ெபறவ2� ஒ� தா8 தாேன? 
இவ� வி.ைத+ Cம�/ ம$க2$"� பிறவி ெகா1.தவ  அவ . அவைளயா ெகாைல 
ெச8ய+ ெசா�னா�? 
 
“மகேன! உ� ெசய� க�1 மன� ெநகி<�ேத�. உன$" எ�ன வர� ேவ�1�, 
ேக !” எ�# உ�"கிறா�. 
 
“எ�ைதேய, எ� அ�ைன மீ�1� உயி� ெப# வர+ ெச8ய ேவ�1�!” எ�# 
ேகா�கிறா� ைம�த�. 
 
உ�ைமயான /யர�க  வரலாறாக வ)ெவ1$"� ேபா/, அைவ /யர�களாக 
�)> ெப#வதி�ைல. 
 
திைர�பட�களி�, தெகாைல ெச8/ ெகா�ட காதல�கைள ேம� உலகி� 
இைணவதாக$ கா4) வி1கிறா�க . 
 
இAவாேற, இ�த� பரCராம� வரலாறிE�, ெகாைல$கான பாிகார�க  பல 
வ)வ�களி� நிைலெபறி�$கி�றன. இதிD��/ தாயா� ச�தாய� மிக$ 
"�ரமாக� ெப� ெகாைலகளினா� ஒ1$க�ப4டெத�# ஊகி$கலா�. உயிேரா1 
ெகா2.தி7�, ெவ4)7� அழி./வி41, ந1கக2�-ப.தினி வழிபா1க2� 
நிக<.த� ப4டன எ�றாE� சாியாகேவ இ�$"�. 
 
எனேவ, கைத இAவா# ெதாட�கிற/. 
 
�னிவ�, உடேன பரCராமாிட�, “நீ ெவளிேய ெச�# �தD� உ� க�=$". 
ெத�ப4ட ெப� ஒ�.தியி� தைலைய$ ெகா8/ ெகா�1வா!” எ�# க4டைள 
இ1கிறா�. 
 
பரCராம� ெவளிேய வ�கிறா�. அவ� க�களி� �த��தD� ெத�ப4டவ , ஓ�  
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ஆதிவாசி அ�ல/ தா<�த "ல.ைத+ சா��த ெப�. ைமயா� இன�; ம)க இன� 
எ�# ெசா�ல�ப1கிற/. அவ2ைடய தைலைய$ ெகா8/ வ�/ ��டமான த� 
தாயி� தைலயி� மீ/ பரCராம� ைவ.த/� ேர=ைக உயி�ெபெற:கிறா . த� 
தாைய உயி�.ெதழ+ ெச8வதகாக, பரCராம� இ�ெனா� ெப� ெகாைல 
ெச8ததாக ஆகிற/. இ/, �னிவ� ஆைணயி4ட ெகாைல$"� பிராய+சி.த-
மானாE�, அ�த� ெப�ணி� இன.தா�$", நிரபராதிக2$"+ ெச8ய�ப4ட 
ெகா1ைமய�லேவா? 
 
இ�த$ க�./, க�6� மாவ4ட./ ஊ�களி� மாத�கி வழிபா4)� பிரதிபD$கிற/. 
‘மாத�ம’ வழிபா1 எ�#� இ/ வழ�க� ெப#கிற/. 
 
தா<�த "ல� ெப�களி� பிரதிநிதியான ஒ� ெப�, ‘மாத�கி’யாக வாி$க� 
ெப#கிறா . இவ  ‘சாமி’ வ�/ ஆ1கிறா . ஏைனய நா4களி�, இ�த. தா<�த 
"ல.தின� உய� "ல.ேதா� அ�கி� வ�/ நி�றாேல C4ெடாி$க� ப1� 
ெகா1ைம$" ளாவா�க . ஆனா�, இ�த வழிபா41 நா4களி�, பிரா�மண� 
�தDய உய�"ல.தா�, அ�# ‘மாத�ம’ ஆவி வ�த ெப�ணி� வாயிD��/ 
/�ப�ப1� எ+சிE$காக வாிைச நிகிறா�க ; அவ�க  பா1� பழி 
வைச�பாட�கைள ஆசிகளாக ஏகிறா�க . உய�"ல ஆ�க  த� ��'ாி 6ைல$ 
கழறி$ ெகா1$கிறா�க ; ெப�க  த� ேசைல-ரவி$ைககைள அவி<./$ 
ெகா1$கிறா�க . 
 
இ�த வழிபா1, ஒ� பழிவா�"� வ)வாகேவ பிரதிபD$கிற/. 
 
இ�த வரலா#, தமி<நா4)� சில ப"திகளி�, இ�ப)7� Fற�ப1கிற/. 
 
பரCராம� த� தாைய ெவ4ட வா2ட� ஓ)வ�த ேபா/, ேர=ைக அLசி 
ந1ந1�கி ெவளிேய ஓ1கிறா . கா1 மைல எ�# ஓ1�ேபா/ எதி��ப1� தா<�த 
"ல� ெப�ெணா�.திைய$ க4)$ ெகா கிறா . அ�ப)$ க4)$ ெகா வத� 
*ல�, இ�ெனா� ெப�=$" ஊ# விைளவி$க. /ணியாத பரCராம� த�ைன 
வி41 வி1வா� எ�# அவ  க�தியி�$கிறா . ஆனா�, பரCராமனி� வா  
இ�வைர7� தைல ேவ# ��ட� ேவ# எ�# /ணி./வி1கிற/. 
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பரCராம� த�ைதயிட� தாைய உயி�.ெதழ+ ெச8ய வர� ெபற/�, அவ� 
ெசாப), தாயி� தைலைய அவ  ��ட.தி� ேச��பத"� பதிலாக, பதற.தி�, 
தா<�த "ல�ெப�ணி� தைலைய. தாயி� ��ட.தி� ேச�./ வி1கிறா�. 
‘மாத�கினி’ உ�வாகிறா . 
 
இனி7� பரCராம�-மாத�கினி வரலா# ெதாட�கிற/. உயி�.ெத:�த மாத�கினி 
அ�த இட.ைதவி41 நட$கிறா . அவ2ைடய உ�வ.ைத. ெத8வ�ேபா� க�ட 
ஏைனய தா<�த "ல�ெப�க , “எ�ல�மா?” எ�# வின>கிறா�க . 
 
“எ�ேகய�மா ேபாகிறா8?” எ�# அவ�க  ேக4டத� வ)ேவ 'எ�ல�மா' 
எ�பதாயி#. 
 
“இ�த ம�ணி� என$" இடமி�ைல; என/ உாிைமகைள இழ�/ விட+ ெச8த 
ம�ணாகி வி4ட/ இ/. எ�ேனா1 வர வி��'கிறவ�க  வரலா�” எ�# ெமாழி�த 
மாத�கினியாக ேர=கா, வி1விெட�# நட./ ெசளத.தி$ "�றி� இ��/ 
இற�கி+ ெச�#, ஒ� ஆ=$" உாியவளாகி அ)ைமேபா� வா:� வா<ைவ 
ஏகவி�ைல. பல நா4க  ேபா�, ேபா� எ�# கால� கழி.த இவ�க  த�க  
F�தைல வாாி$ ெகா ள>� அழ" ெச8/ ெகா ள>� மற�/ ேபானா�க . அழகிய 
F�த� பர�/ திாி�/ சைட வி:�த/. இவ�க  அைனவ�� ‘எ�ல�ம’ 
ெத8வ./$". தாசியாக. த�கைள அ��பணி./$ ெகா�டா�க . 
 
அறி> I�வமாக� பா�$"�ேபா/, ஒ� ��ட�� ஒ� தைல7� எ�ற மாத�கி உயி� 
ெபறி�$க �)யா/. ஆனா� இ�த$ க�./ட� ஒ� வழிபா41. ெத8வ� 
உ�வாயி#. ஆ� நாயக$ ":>$" அ)பணியாத இள� "மாிக -க�னிய�, 
‘எ�ல�ம’ தாசிகளாகி, ெசளத.தி$ "�றி� ஒ� ச�தாய.ைதேய ேதா#-
வி.தி��தைத இAவா# F#கிற/. ஆனா�... 
--------------- 

4. 4. 4. 4. ஐவாி� ேதவிஐவாி� ேதவிஐவாி� ேதவிஐவாி� ேதவி    
 
திராவிட ம$களி� ெவறி. ெத8வமாக$ ‘ெகாறைவ’ எ�B� தா8. ெத8வ�  
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ெகா�டாட� ெபறி�$கிறா . 
 
இவைள, ��கBைடய தா8 எ�# தி���கா#� பைட-(258) (ெவ� ேபா� 
ெகாறைவ+ சி#வ!) "றி$கிற/. இவ2ைடய வழிபா4ைட+ சி.திாி$"� 
6ப"திகளி� இ��/, இவ  வழிபா1 ெவறியா41ட� நைடெபறெத�# 
அறிகிேறா�. 
 
ெந1ந�வாைடயி�, ேபா�$". தைலவைன+ ெசல> வி1.த தைலவியி� ேதாழிய�, 
தைலவ� ெவறி7ட� மீள ேவ�1� எ�# ெவறி. ெத8வ.ைத 
வண�"கிறா�க . வண$க.ைத� ெப#� அAெவறி. ெத8வ� ெகாறைவேய. 
ெகாறைவ$"� பD ெகா1./ வா<./தைல$ ெகாறைவ நிைல-(ெதா�-ெபா� -
26) எ�# ெதா�கா�பிய� "றி$கிற/. 
 
இேதாேபா� ெகாறைவ வழிபா1, பதி#�ப./ 79� பாடDE� "#�ெதாைக 
218� பாடDE� காண�ெப#கிற/. 
 
இ�த$ ெகாறைவ. ெத8வ./$" நாயக� "றி$க� ெபறி�$கவி�ைல. எAவா#, 
�$ேவத� F#� /வ$க கால ச�தாய.ைத� பிரதிபD$"� “அதிதி”யா� தா8$" 
நாயக� வைரய#$க�படவி�ைலேயா, அAவாேற, இ�" ெகாறைவ தனி. 
ெத8வமாகேவ விள�"கிறா . 
 
அதிதி, எ�ைலயற க�ைண7� அ�2�, வ�ைமக2� உாிய ெத8வமாக வழிபட� 
ெப#கிறா . ெகாறைவேயா, ேந�மாறாக, ேபாாி� ெவறி கா�பதகாக, 
ெவறியா4ட�, "�தி�பD எ�ற பய�கர�க2ட� வழிபட�ெப#கிறா . 
 
எனேவ ெகாறைவ, தா8+ ச�தாய� N<.த�ப4ட கால.தி� எ:+சி ெபற ம$க  
ெத8வ� எ�# ெகா ளலா�. 
 
த�ைத நாயக�, அதிதிைய$ க+யபாி� மைனவியா$"கிற/. இ�"� ��கனி� 
தாயாகிய ெகாறைவ, சிவனி� மைனவியாக, உமா, காளி, மாத�கி எ�ெற�லா� 
அறிய�ப1கிறா . 
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ச�க இல$கிய.தி�, ‘மாத�கி’ எ�ற மரபின� பறிய "றி�' வ�கிற/. 
 
விறDய� என�ப1� ம$க , இைச, F./ ஆகிய மன�கவ� கைலகளி� சிற�த 
நாேடா)களாவ�. இவ�கைள பா�மக , மாத�கி எ�#� வழ�க$ கா�கிேறா�. 
 
சில�பதிகார.தி�, இ�திர விழாைவ விவாி$"� ப"தியி� காண�ப1� க�=ளாள� 
எ�பா�, மாத�க�, பாண�, F.த� எ�ேற அ)யா�$" ந�லா� உைரயி� 
விவாி$க�ப1கிறா�. 
 
இ�த நாேடா) ம$க , அரசைர� 'க<�/� வா<.தி7� பல பிரேதச�களிE� 
திாி�தன�. இவ�க  ம$க  கைலஞராக விள�கிய/ம�றி நிமி.த�க  கணி./+ 
ெசா�E� ேசாதிடராக>� விள�கின�. ஆ� நாயக./$" க41�ப4)ராத இ�த+ 
ச�தாய.தின� (ஆ� - ெப� உ4பட) F.த�-விறDய� ":$களாக. திாி�தன� 
எ�#� ெகா ளலா�. 
 
ெசளத.தி$ "�றி�, ‘எ�ல�ைம’$ேக தாசிக  எ�# த�கைள விள$கி$ ெகா�ட 
ெப�க , த�ைதயாதி$க+ ச�தாய.தினரா�, ஒ41 ெமா.தமாக� பர.ைதயராக 
ஒ1$க�ப4டன� எ�பேத வரலா#. ெப� ெத8வ./$". தாசியா? 
 
‘ஆ�க2$", ஆ� ெத8வ�க2$". தாசியா"�க ’ - எ�# N<.த�ப4டன�. 
 
அரசைவகளி� இ�றியைமயாத ெபா#�ேபறி��த பாண�-பா�மக  
ேதவதாசியாக ம#பிற�ெப1.தா . 
 
ேம� வ�ண.தினரா� ஒ1$க�ப41� N<.த�ப41� "ைல$க�ப4ட ச$திக , 
சித#�ட ம$களி� சி# ெத8வ�களாக உ��ெபறன. அேத ேம� வ�$க.தின�, 
அ+ச� ேமDட வழிபட$F)ய சட�"களி�, அ+ச$திக  கால.ைத ெவ�# ‘வா<�/' 
வ�கி�றன. 
 
தாயா� மர' ஒ1$க�ப41 த�ைதயாதி$க� ேம� நிைலயா$கமாக நா1 �:/�  
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ஒ�'$ ெகா ள�ப4ட/. F��/ ேநா$கினா� இத" ஒ� �$கிய காரண�  
'ல�ப1கிற/. 
 
ஆதிமரபி�, மாBட� ப�பைடயாத சில F#க  ெதாிய வ�கி�றன. �$கியமாக, 
நரமாமிச� ெகா ள�, "�தி�பD ஆகிய வழ$க�கைள$ "றி�பிடலா�. 
 
‘ேப8 மகளி�’ எ�பவ�கைள� பறிய விவர�கைள+ ச�க இல$கிய�களி� 
பா�$"�ேபா/, நரமாமிச� 'சி$"� ஒ� F4ட.தா� ச�தாய.தி� வா<�தி��தைத 
ஊகி$க. ேதா�#கிற/. 
 
இற�/ ேபான ேபா� Nராி� 'லாைல, ேபா�$ கள.தி� வ�/ இ�த� ேப8 மகளி� 
உ�=கிறா�க . இ�த$ F4ட.தினைர� ெப�களாகேவ "றி�பி1வ/�, 
இவ�க  பிண�கைள. தி�# F.தா1� விவர�கைள விாி�ப/�, அ+ச�, 
அ�வ��' இர�ைட7� ஊ41வதாக இ�$கி�றன. ேப8 மகளி� பிண$"வியைல+ 
M<�/ நிப�... ('றநா[#-359:1-8) எ�# வ�ணி$க�ப1கிற/. 
 
ேபா�$கள.தி� பி/�கிய க�ைண7ைடய ேகா4டா�க  "ழ#� "ரலாகிய தாள-
இைச$" ஏப, ெகா)ய க�க  உைடய ேப8 மக  ஆ1வா  எ�# பதி#� ப./ 
விவாி$கிற/. 
 
இ/ ேபா�ற விவர�க2�, ெகாறைவ வழிபா41 ெவறியா4ட�க2� தாயா� 
ச�தாய./$"� த�ைதயாதி$க+ ச�தாய./$"மிைடேய ேதா�றிய 
ேபாரா4ட�கைள7� �ர�பா1கைள7� "றி�பைவ யாகேவ ஊகி$கலா�. 
 
உயி��பD-நரமாமிச�-ெகா1$"� வழ$க� �$ேவத� பாட�களிE� 
காண�ப1கிற/. 
 
Cன+ேசப� அஜிக�.த� எ�ற �ஷியி� 'த�வ�. இவைன, நரபD$காக, த�ைத 
வி#வி1கிறா�. ஏைனய ம$கைள$ கா�பாற �)யாத வ#ைம, ஒ� சில 
பC$கைள� ெப#, இர�டாவ/ மகனான கன+ேசபைன வி#விட+ ெச8கிற/. 
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இராமாயண.திE� ஐதேரய� பிரா�மண.திE� காண�ப1� இAவரலா#,  
அாி+ச�திர மாம�னைன7� இதி� ெதாட�'ப1./கிற/. 
 
அாி+ச�திர�, தன$"� பி ைள இ�ைல எ�ற "ைற தீ�$க, வ�ணைன ேவ�). 
தவமியறினா�. �த� பி ைளைய. ெத8வ./$"� பD ெகா1�பதாக>� ேந��/ 
ெகா�டா�. 
 
பி ைள பிற�த/; ேராஹித� எ�# ெபயாி4டா�. ஆனா� இ�த. தைல� 
பி ைளைய� பD ெகா1$க மன� வரவி�ைல. 
 
ேராஹித� பி ைள� ப�வ� கட�த/�, த�ைத அவனிட� வ�.த./ட�, 
ெத8வ./$" அவ� பDயாக ேவ�)யவ� எ�பைத அறி>#.தினா�. 
ேராஹிதனா� இைத ஏக �)யவி�ைல. 
 
வ#ைமயினா� தவி.த அஜிக�.த�ஷி "1�ப.தினைர$ க�டா�. 6# பC$க  
ெகா1./, Cன+ ேசபைன. தன$"� பதிலாக பD Qட.தி� பிணி$க�ெபறா�. 
 
அ�ேபா/ விCவாமி.திர�னி, "�Qட.ைத அல�காி.தவராக இ��தா�. Cன+ேசப� 
அவைர. ெதா:/, “இ�த� பDQட.தி� இ��/ எAவா# வி1ப1ேவ� ஐயேன!” 
எ�# வ��திய:தா�. 
 
�னிவ�, அவB$"+ சில ம�திர�கைள உபேதசி.தா�. அ�த ம�திர� பாட�க  
�$ேவத� �த� ம�டல.தி� (1-6-1) காண�ப1கி�றன. அதிதியா� ெப��தாயி� 
க�ைண, �த� ேதவனான அ$னி, ஸாவி.ாி எ�ற Mாிய�, வ�ண� ஆகிேயாாி� 
ேபர�  ேவ�ட�ப1கிற/. பாிதாபமாக� பDQட.தி� பிணி$க�ப4ட 
Cன+ேசபனிை◌� ம�றா4டாக விாி7� இ�பாட�க , அதிதியி� ைம�த�கைள, 
ஆதி.ேதவ�கைள$ "�தி வழிபா41$"ாியவ�கள�ல எ�# ெதளிவி$கிற/, 
 
நரபD ேவ விைய+ ெச8ய ேவ�)ய 'ேராகித விCவாமி.திர�, அ�த� 
பDQட.திD��/ அவைன வி1வி$கிறா�.   எனேவ, நரபDைய எதி�.த 
'ர4சியாளராக>� விCவாமி.திர� "றி�பிட�ப1கிறா�. 
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இ�த விவர�க , மாBட ச�தாய�, த�ைத நாகாிக.தி� ேம� நிைலயா$க நாகாிக� 
க�டைத$ "றி�பா$"கி�றன. 
 
மகாபாரத இதிகாச� கா41� மாBட ச�தாய ேம�பா4)�, ப�ேவ# நிைலகளி� 
மகளி� Cத�தர�க  க41�ப1.த�ப1வேத பிரதிபD$கிற/. மகாபாரத�, 
ஏராளமான கைதகைள7� /ைண$ கைதகைள7� உ ளட$கிய ஒ� ெப��கட� 
எனலா�. மனித இய�'கைள ஒAெவா� ேகாண.திE� ெதளிவா$"� இ�த 
இதிகாச.தி�, ச.தியவதி - பராசர� - வியாச�; ச.யவதி-ச�தB, "�தி எ�B� ��தா, 
பா�டவ�க -கா�தாாி-தி�தரா�)ர�-/ாிேயாதன�க  எ�ற தைல �ைற 
மாற�களி� ெப�களி� தனி./வமான Cத�தர�க  ப)�ப)யாக ஒ1$க�ப41 
வ�தி��பைத$ கா�கிேறா�. எ�றாE�, அவ�க  ‘தா8’ எ�ற �$கிய./வ� 
ெபறி�$கிறா�க . அ�த ேம�ைம அவ�க2$" அளி$க�ப4)�$கிற/. 
 
ஆனா� மகாபாரத� ேபா�$"$ காரணியாக விள�"� /ெரௗபைத, ‘தா8’ எ�ற 
ேம�ைம$"ாியவளாகேவ ேபாற�படாம� இழி�/வி4ட நிைலைய$ கா�கிேறா�. 
 
/ெரளபைத, “அேயானிஜா” எ�# "றி$க�ப1கிறா . ஒ� தாயி� ேயானியி� 
உதி.தவள�ல எ�# ெபா� ப1கிற/. சீைத Iமியி� கிைட.தா ; இவ  
யாக"�ட.தி� கிைட.தா . /�பத ம�ன�, த�ைன அவமான� ெச8தவைர� 
பழிவா�க, அ�+CனB$" மாைலயிட, ஒ� ெப�ைண ேவ�) ேவ வி ெச8தா�. 
அத� பயனாக இவ  அ$கினியி� ேதா�றினா  எ�# ெசா�ல�ப1கிற/. 
 
இ/ "றி./, மரா.திய வரலாறறிஞ� ராUவாேட த� ‘பாரதிய. தி�மண 
�ைறகளி� வரலா#’ எ�ற 6D� இAவா# F#கிறா�. 
 
“ேயானிஜ எ�ற ெசா�தாயி� க�வைறைய$ "றி�பதாக$ ெகா�டாE�, ப�ைடய 
ேவத ெமாழியி�, அ/ ‘இ�ல�’ எ�ற ெபா�ைள7� "றி$கிற/. அதாவ/, 
இவ2ைடய தா8, இவ�க2ைடய இ�லமாகிய உைறவிட.தி� உாியவரா� 
க�>றவி�ைல. யாக சாைலயி�-க�>றா  எ�பேத ெபா� .” 
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இ�த வைகயி�, கா�தாாி 6# ைம�த�கைள� ெபறா  எ�பத"� உாிய  
ெபா�ைள இ�த 6D� அவ� விள$"கிறா�. 
 
“உயி� வி./$க  6# "�ப�களி� ைவ$க�ப4டன. அ$"�ப�களி� இ��/ 
6#'த�வ�க  ேதா�றினா�க  எ�ற F#� அ�ப)ேய ெபா�  ெகா ள 
�)யாததா"�. தி�தரா�)ரB$" 6# இ�ல�களி� 6# ெப�க  அவ� 
வி.ைத+ Cம�/ ெபறா�க . அ�த� பி ைளக , ப4ட மகிஷியான கா�தாாியி� 
ைம�த� களானா�க  எ�பேதயா� அ/. 
 
பா�டவ�க  இ�ைறய திெப.ைத. தாயகமாக$ ெகா�ட தா8வழி மரபின�. 
ெகளரவ�கேளா, கா+மீர.ைத. தாயகமாக$ ெகா�டவ�க . ��னவ�களிைடேய 
பல நாயக மண� (Poliyandry) தைட யி�ைல. பி�னவாிைடேய பலதாரமண� 
(Polygamy) தைடயி�ைல. இ/ அணிைம$கால� வைர நில>� வழ$க� எ�#� 
அவ� "றி�பி1கிறா�. 
 
"�தி, பல நாயக�களி� ெதாட�பி� த� ைம�த�கைள� ெபெற1.தா . இவ  
தாயா�ைம+ Cத�தர� ெபறவ  எ�# ெசா�D வி1வதகி�ைல. 
ஆ�ைமயி�லாத நாயகB$காக, ைம�த�கைள� ெப#கிறா . அவ�க  
பா�டவ�க  எ�ேற அறிய�ப1கிறா�க . ஆனா�, /ாிேயாதனB� த�பிய�� 
அAவா# அறிய�படாம�, "�ேதச.ைத �த�ைம�ப1.தி ‘ெகளரவ�க ’ எ�# 
"றி$க�ப1கிறா�க . "�தி ஆ�நாயக மாற$ F#கைள, தா8. த�ைம. 
த�டைனயாக+ Cம$கிறா . 
 
திெரளபைதயி� பிற�ேப, நிப�தைன நிமி.த./$" உ4ப4டதாகிற/. 
அ�+CனB$" அவ  மாைலயிட ேவ�1� எ�பதகாக, அ�+Cனைன$ க�1 
பி)$க, Cய�வர� எ�ற ெபயாி�, CழE� ம+ச ய�திர� நி#வ� ப1கிற/ 
 
/ெரௗபைத, க�ணனி� மீ/ ஆைச�ப4டா  எ�#�, அவ� ேபா4)யி� 
ேதா�வி7றதா� அ�+CனB$" மாைலயி4டா  எ�#� ெசா�ல� ப1கிற/. 
அ�ப)யானாE� அவ  அ�+CனB$" ம41� தாேன உாியவ ? பலநாயக� 
மரைப$ "�தி ெதாடர+ ெச8கிறா . எ�ப)? 
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ெவளி$". ெதாியாத �ர�பா1களி� ெபற மகைன+ சீரா4ட �)யாம� தவி.த  
அவ , ெவளி�பைடயாக, “க�னிைய ஐவ�� ஏQ�க ” Fறிவி1கிறா . 
 
இ�த$ F#, ெப�ணி� தா8. த�ைமயிேலேய ஓ� அ)ேபா� N<கிற/. ஐவ�� 
உ�ண.த$க ஒ� கனி. ஐ�/ சேகாதர�க2� அGபவி$க உாிைம ெகா�ட ெப�. 
 
/ெரௗபைதயி� '.திர�கைள� பறிய "றி�'$க  இ�த இதிகாச.தி� 
�த�ைம�ப1.த�ப4)�$கவி�ைல. அவ�க  உபபா�டவ�க  எ�# ம41ேம 
"றி�பிட� ப1கிறா�க . "றி�பான ெபய�க  Fட இ�ைல. 
 
ஆனா�, க ள�கபடமற திெரௗபைதயி� ெப�ைம இ�த மா$கைத �:வ/� 
ேசாதைன$" ளா$க�ப1� ச�த��ப�கேள வ�கி�றன. 
 
இவ  சிாி.ததா� /ாிேயாதன� மன/  *�ட பழி வா�"� ெவறி கிள��த/. 
அத� எதிெராDயாக இவைள ந1+சைபயி� அவமான�ப1.த. /ணி�தா�. ேத�� 
பாகைன அைழ./ அவைள+ சைப$" அைழ./வர ஏவினா�. 
 

நாயக� தா�த�ைம. ேதாறபி� எ�ைன 
ந�"�ாிைம அவ�$கி�ைல-'ைல. 

தாய.திேல விைல�ப4டயி�-எ�ன 
சா.திர.தா ெலைன. ேதாறி4டா�?- அவ� 

தாய.திேல விைல�ப4டவ�;-'வி 
தா�"�/�பத� க�னி நா�-நிைல 

சாய�'ைல.ெதா�1 சா��தி4டா�-பி�' 
தார�ைடைம அவ�$"�ேடா? 

 
அமரகவி பாரதியி� வாிக  இைவ. *ல பாரத$ கைதைய ஒ4)� பைட$க�ப4ட 
இ$காவிய.தி�, /ெரளபைத, த� கணவ�களி� உாிைம பறி$ ேக4"� 
அ'தமான வாிைக  இைவ. 
 
அறி> �ட$க�ப4ட அ�த�'ர� ெப�ணாக, ேபாக$ க�வியாக த� நாயகாி�  
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ஏைனய பல நாயகிகளி� மீதான ெபாறாைமயிE�, அ:.த.திE� ெவளி உலக�  
அறியாம� ஒ1�கிவி4ட ெப�ணி�ைல இவ ; இவ  உாிைம ேபCகிறா ; 
அைவயி� அம��/ ள மாெப�� சா�ேறாாிட� த�மநீதி ேக4கிறா . அவ�க  
மன+ சா4சிகைள உE$"கிறா . 
 
எ�ேலாராE� ைகவிட�ப4ட பி�ன�� அபைலயாக அவ  �)�/ விடவி�ைல. 
ஒ� ெப� உாிைமயாளனி�லாத ஒ�வைன. ேதாழனாக ெந��க �)7� எ�பைத$ 
கா41�ப), உற ந�பனாக$ க�ணைன$ Fவி அைழ$கிறா . உ1$ைக 
இழ�தவ� ைகேபா� க�ண� அவ  மான� கா$கிறா�. 
 
தமி<நா41$ F./$களிE�, நாடக�களிE� /ெரளபைதைய. /கிEாி7� வரலா# 
ேமைடேயற�ப1வ/ வழ$கமாக இ��த/. அமரகவி பாரதி இைதேய அவ  
ஆ�காாியாக$ F�தைல அவி<./வி41, பாவி./+சாதன� ெச�நீ�� 
பா<./ாிேயாதன� ஆ$ைக இர.த�� கல�/ "ழD� Iசி$"ளி�ேப� எ�# 
M2ைர$"� கா4சிைய �த�ைம�ப1.தி, பாLசாD சபத� எ�ற ஒ�பற 
காவியமா$கினா�. 
 
இ�த. /ெரௗபைத, பLசக�னியாி� ஒ�.தியாக>�, இ�ததிய$ கிராம 
ேதவைதயாக>� வழிபட� ெப#கிறா . பா�டவ� /ைணயி�லாத, தா8. 
ேதவைதயாக இவ  பாமரம$க  வழிப1� ெத8வமாக விள�"கிறா . இவ  
வழிபா4)�, ம$க  யாேரா ெச8த ெகா1ைம$". தா�க  பிராய+சி.த� ெச8/ 
ெகா வ/ேபா� உடைல வ�.தி$ெகா 2� ேந�+ைசகைள ேமெகா கிறா�க . 
இ�த வழிபா4)� �$கியமான/ தீமிதி.த�. 
 
ஐவ�$" நாயகியா$க�ப4டேத ெகா1ைம. அத"� அ�பா�, அவைள மானப�க� 
ெச8ய. /ணி�த ஆணாதி$க.ைத அவ  எதி�./$ ேக4ட நிைலயி�, அ�த ஐ�/ 
கணவ�க2� அவைள$ கா�பாற இயலாத ஒ� த�ம� பாD$க�ப4ட/ அைதவிட$ 
ெகா1ைம. 
 
அவ�க  விராட நா4)� ஒளி�/ வாழேந��தேபா/ /ெரௗபைத அரசமாளிைக� 
பணியா4)யாக ஊழிய� ெச8ய ேவ�)யி��த/. அ�"� மகாராணியி� ேசாதர� 
கீசக� அ./மீற� அவைள+ ேசாதைன$" ளா$கிய/. கீசக� Qமனா� 
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ெகா�ல�ப4ட பிற"�, ம�ன� இற�த பிற" ம�னB$"� பிாியமான-
தைன.ைத7�, பிாியமான ெப�ைண7�Fட அவBட� எாி$க ேவ�1� எ�ற 
வழ$க./$"4ப41, அவைள7� அவBட� எாி$க ேவ�1� எ�ற த�ம.ைத7� 
அ$கால� ��ைவ$க. தய�கவி�ைல. பிற" அ/ நிைறேவற�படவி�ைல. 
 
அநியாய ஆணாதி$க. த�ம�கைள எதி�./$ "ரெல:�பிய ச$தி-எ:+சி. 
ெத8வமாக இ�ன�� பாமர ம$களி� /ெரௗபைதய�ம� வா<�/ 
ெகா�)�$கிறா . 
---------------- 

5. 5. 5. 5. சீைதயி� கைதசீைதயி� கைதசீைதயி� கைதசீைதயி� கைத    
 
�$ேவத� நா�கா� ம�டல.தி� (IV-5-12) ]தா எ�ற ேதவைத /தி$க�ப1கிறா . 
ம$க  நில.ைத உ:/ ப�ப1.தி, தானிய� விைளவி./ உ�1 வா:� நாகாிக� 
ச�தாய.தி� வ�/வி4டைத இ�பாட�க  பிரதி பD$கி�றன. 
 
இ�ேக ]ைத எ�ற ெசா�E$", கல�ைப எ�ற ெபா�  ெகா ளலா�.“ம�களமான 
]ைதேய! உ�ைன� ேபா#கிேறா�! இ�திர� ]ைதைய$ ெகா ள41�! Iஷா� 
வழிநட.தி+ ெச�ல41�!... உ:�ைனக  நில.தி� பதி�/ கிள�.த41�! வான� 
மைழ ெபாழிய41�!” எ�ெற�லா� அ�  ேவ�ட�ப1கிற/. 
 
இராமாயண இதிகாச�, இ�த நாகாிக ேம�பா4ைட அ)�பைடயா$கி, சீைதைய 
நாயகியா$கி� 'திய மானிட த�ம�கைள நிைலநி#./கி�ற/. இ�த. த�ம�, 
நில>ைடைம+ ச�தாய.தி� ஆணாதி$க நீதியாகி ெப�ணி� அ)�பைட மனித 
உாிைமகைள$ க41�ப1./கி�ற/. 
 
சீைத7� நி+சயமாக ஒ� தாயி� வயிறி�தா� உதி.தி�$க ேவ�1�. Iமியி� 
கிைட.தா  எ�றா�, Iமி நLC$ ெகா)7� நிண�� "�தி7மாக மகைவ 
பிரசவி.ததா? எனேவ அறி>$"� ெபா��/� வைகயி� பா�$க ேவ�)யி�$கிற/, 
"�திைய�ேபா� க�னி கழி7�� க��பமாகி, ச�தாய நி��ப�த.தி� காரணமாக 
கானக.தி� கிட.திவி1� தா8 ஒ�.தியி� மகளா? 
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உய� வ�$க./ ஆ�, கானக.தி� வா<�த தி��தா ம$களிைடேய பிற�த  
ஒ.தி7ட� F), பிற�த "ழ�ைதைய அ�ேகேய வி41வி41 வ�/விடேவ�1� 
எ�ற நிப�தைனயி� பயனாக� Iமி$" மகளானாளா? 
 
எ�ப) ேவ�1மானாE� ைவ./$ெகா ளலா�. உலகி� �த��தD� 
கபிகணிகலமாக$ க�த�ப4டவ2�, நில>ைடைம+ ச�தாய.தி� இல4சிய 
நாயகியாக விள�கியவ2�, தீ+ேசாதைனயி� "ளி.ெத:�தவ2மான ெபா'ைட+ 
ெச�வியி� பார�பாிய� ெமா4ைடயாகேவ விட�ப4)�$கிற/. 
 
ேர=ைகைய� ேபா� தாயா�")� பார�பாிய� இவ2$"� 
ெகா1$க�படவி�ைல. திெரளபைதைய� ேபா� த�ைதயி� மகளாக, சானகியாக 
ஆகிறா . "�தி ைகவி4ட க�ண� 'ராேதய�’ எ�# வள��'. தாயி� ெபயைர$ 
ெகா�ட/ேபா� இவ�க  தா8�ெபயைர ஏறி�$கவி�ைல. சனகனி� மக  
சானகி-மிதிைல நக� அதிபனி� மக  ைமதிD-விேதக நா41 ம�ன� மக  ைவேதகி 
எ�ற ெபயைரேய ெப#. திக<�தா . 
 
வி� அ�' ெகா�1 ேவ4ைடயா) வா<�த நிைலைய� பி�த ளி, கா1கைள 
அழி./, விைளநிலமா$"� ேவ விக  ெச8ய�ப1கி�றன. இ�த மாற.ைத 
எதி��பவ�க , இ�த நாகாிக.ைத ஏக�)யாத அர$க�க . ப�படாத மரபின�; 
நரமாமிச� ெகா 2� மரபிD��/ ��ேனறாதவ�க . இவ�க  தாயா� ") 
மரபின� எ�#� ெகா ளலா�. 
 
ெப� த� Fட� வி��ப.ைத ஆணிட� ேகாாினா�, அைத நிைறேவ#வ/ அவ� 
கடைமயாக இ��த/. அவ2ைடய வி��ப�� இண$க�� இ�றி ஆ� அவைள. 
ெதாடமா4டா� எ�ற நிைல இராமாயண.தி� ேபாரா4டமாகிற/. 
 
M��பனைக அர$க� "ல.தின . இராம ல4Cமண�களா� அவமான� 
ெச8ய�ப1கிறா . ஆனா� இராவண� சீைதைய� பலவ�தமாக+ ேசர. 
/ணியவி�ைல. 
 
சீைதயி� நிமி.தமாக, ப�ைடய ேவ4ைடயா) வா:� வா<வி� சி�னமான 
வி�ேல இராமனா� ஒ)$க� ெப#கிற/. சீைத$", நில>ைடைம+ ச�தாய./$"  
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இ�றியைமயாத கெபா:$க� வD7#.த�ப1கிற/. 
 
இராமகைதயி� �$கிய./வேம, ெப�=$"$ க' எ�றேதா� அணிகல.ைத 
ெநறியா$"வதி� ைமய� ெகா�)�$கிற/. பளி�" ேபா�ற க�ணா). /�ைட 
ெம:"ேபா� அனD� கா4), வைள�ப/ேபா�, ெப�ைண ஆ� நாயக+ 
ச�தாய./$" உக�தவளா$"� ெநறியாக, ‘கபிய�’ �:ைமயா$க�ப1கிற/. 
 
இராமாயண� பிற�த வரலாைற+ சிறி/ F��/ ேநா$கலா�. வா�மீகி �னிவ�, 
க�ைகயி� நீரா1வதகாக, நட�/ ெச�# ெகா�1 இ��தா�. அ�ேபா/ ��ேன 
இ� அழகிய ‘$ெரௗLச’ (நாைர இன�) பறைவக  ஆ=� ெப�=மாக உலகி� 
தைலயாய இ�ப.தி� மய�கி இ��தன. அ�ேபா/ ஒ� ேவட� அ�ெப8/, ஆ� 
ப4சிைய$ ெகா�# வி4டா�. ெப� பறைவ பாிதாப./$"ாிய "ரD� /)/)./ 
N<�த கா4சிேய கவி இதய.தி� பதி�/ பாதி�'$" ளா$கிய/. இ�த மாெப�� 
காவிய.ைத இயற, உ ளா��த கிள�+சி ெபா�கி வர அ/ேவ காரணமாயி#. 
 
காத� எ�ற உ�னதமான ஆ�-ெப� ெதாட�', ெவ#� உட�பரமானத�ல. Fட� 
தைலயாய இ�ப� எ�றா�, பிாித� உலக./+ ேசாக�களைன.ைத7� 
உ ளட$கியதா"� எ�# Fற�ப1கிற/. ஆ� பறைவ N<�த/�, ெப� ேவ# 
/ைண நா)ேயா, வி1ப4ட நிைலயிேலா பற�/ ெச�லவி�ைல. 
 
இராம�-சீைத ப�த�, �� எ�ேபா/� ச�தாய.தி� இ��தி�ராத வைகயி� ஆ�-
ெப� ெதாட�பாக வைரய#$க�ப1கிற/. கெப�B� ெநறி$" இ/ேவ அ) 
நிைலயாகிற/. 
 
சீைத 'திய 7க./ நாயகி. 
 
இராம�, இராம�ட� ேச��தவ�க , �னிவ�க  ஆகிேயா� உய��த 
மனித�களாக>�, இராவணBட� ேச��தவ�க  அர$க�களாக>� கா4ட�-
ப1கிறா�க . 'ராண காவிய�களி� இவ�க2$"� பய�கர உ�வ�க  
தீ4ட�ப4)�$கி�றன. 
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அ$கால.தி�, ஷ.திாிய��, பிரா�மண�� மாமிச� 'சி$காதவ�கள�ல;  
ம/வ��தாதவ�கள�ல. ஏ�? வரலா#. /வ$க$ கால.தி�, அக.திய �னிவ�. 
‘வாதாபி’ எ�ற அர$கைன� 'சி./+ சீரண� ெச8த வரலா#� நரமாமிச� வில$க�ல 
எ�பைதேய கா41கிற/. சமணசமய� தைலJ$கிய கால.தி�தா� /ற>�, 
'லாE�ணாைம7� இ�திய ச�தாய.தி� இைச�தன எனலா�. 
 
இராமயண./ மனித�க , நரமாமிச� 'சி�பதிD��/ வி1ப4ட நாகாிக� 
ெகா�டவ�க  எனலா�. 
 
கானக.தி� சீைதைய. ேத) வ��திய ராமனி� நிைல பறி, அBம� 
அேசாகவன./+ சீைதயிட� ெதாிவி$"� ேபா/, 
 
‘ந மா�ஸ� ராகேவா '�$ேத, நசாபி ம/ ேஸ வேத!’ எ�# F#கிறா�. இராம� 
ம/, மாமிச� இர�ைட7� தவி�./ வி4டா� எ�பேத இத"� ெபா� . 
 
ஆனா� ம/>� மாமிச�� அறவா<>$" உக�தத�ல எ�ற ேகா4பா1 வ�/வி4ட 
கால.தி�, இராமைர, மாமிச� உ�பவராகேவா, ம/ அ��/பவராகேவா 
கா4டலாகாத�லவா? 
 
‘மா�ச� எ�றா� மா�பழ.தி� க/�': ம/ எ�றா� ேத�; இAவிர�ைட7� 
எ�ெப�மா� தவி�$கிறா�’ எ�# 'ராண உைரயாசிாிய�க  ெபா�  F#வதாக, 
காAய இராமாயண� எ�ற 6D� ஆசிாிய� தி�.ேக.எ^. _னிவாச� விள$"வ/ 
இ�"$ க�த.த$க/. 
 
இதிகாச 'ராண�க , இல$கிய�க  எ�லாேம இயைக நியதிகைள7�, மானிட 
இய�'கைள7�, உலக உ�ைமகைள7� ஆதாரமாக$ ெகா�ேட உ�வாயின 
எ�ப/தா� ெம8. எ�றாE� உ�ைமயான மனித"ல வரலா#தா� 
கபைனக2$"� கபித�க2$"� உடE� உயி�� அளி$கி�றன எ�பைத 
ம#$க �)யா/. 
 
ைகேகயி, தாயா� ச�தாய.திD��/ தயரதனா� ெகா�1 வர�ப4டவ . ைகேகயி  
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அறிவி சிற�தவ . தயரத� ேம ெகா�ட ச�பராCர� ேபாாி�, �� நி�# 
ேதேரா4) அவைன ெவறி ெபற+ ெச8கிறா . தயரதனி� உள� கவ��த 
நாயகியாகிறா . எனேவ, த� மகB$". தா� ப4ட� எ�ற உாிைமைய 
ைவ.தி�$கிறா . இ/ தசரதB$"� உ#./கிற/. எனேவ தா� ைகேகயியி� 
ைம�தைன. தா8 மாம� N41$" அB�பி வி41 உடேன மைனவியைர$ Fட$ 
கல�தாேலாசி$காம� இராமB$" இரா+சியாபிேடக� ெச8ய �ைனகிறா� தசரத�. 
 
ைகேகயி, த� உாிைமைய$ ேகா�� ேபா/, தசரத� பாிதாப./$"ாிய 
நியாயவானாக>� ைகேகயி மிக$ ெகா)யவளாக>� உ�வக�ப1.த�ப1கி�றன�. 
உ�ைமயி� இ/ ‘மா.� வா$கிய பாிபாலன’மாகேவ இ��தாE� இராம� ‘பி.� 
வா$கிய பாிபாலன�’ ெச8யேவ கா41$"+ ெச�வதாக� பிரகடன� 
ப1.த�ப1கிற/. 
 
பதினா# வய/ நிர�ப� ெபறாத ராமB$", சி�னL சி#மியான விைளயா41� 
ப�வ+ சீைத மனவா4)யாகிறா . வி� அத" ஒ� சா$காகிற/. 
 
இ�த� ெப�=$", த�ைதயாதி$க.தி� விைளவான ெபறவ� பாச�, பழகிய 
இட.திD��/ ெபய�.ெத1.த� எ�ற /�ப� இயைகயானதாக இ�ைல. 
கணவ� கிைட.த பிற", ‘அவேன சகல��’ எ�# ஐ$கியமாகி வி1கிறா . 
 
இராம� கானக� '"� நிைல வ�த/�, கானக$ ெகா1ைமகைள அவளிட� 
பலவாறாக எ1./+ ெசா�ன ேபாதிE�, அவ  அவBட� ெச�வைத. த1./ 
நி#.த �)யவி�ைல. கணவேன தன$" இனி எ�லா� எ�ற ெநறி அAவள>$" 
அவ2  ஊறிவி4ட/. 
 
‘எ�ைன உடனைழ./+ ெச�ல. /ணிவி�லாம� நீ� ம41� வன./$" ஏகினா�, 
த�ைத ஜனக� எ�ன நிைன�பா�?’ எ�# ேக4கிறா . ‘மைனவிைய� பிறாிட� 
ஒ�பைட�/ வி41+ ெச�E� F.தா)ைய� ேபா�றவென�# ம�மகைன 
நிைன./ விட மா4டாரா?’ எ�# அவேள ெசா�கிறா . இராம� இ�$"மிட� 
கானகமானாE�, அ/ேவ அேயா.தியா� அவ2$"... 
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இ�த வசன�, இ�#� உயி�ட� ெத8Nக வசனமாக வா<கிற/. இ�த$ க'ெநறி  
உபேதச� இ�ன�� அ:.தமாக, கானக.தி� அ.ாி �னிவாி� மைனவி 
அGCையயினா� வயதி� இைளய சீைத$" அறி>#.த�ப1கிற/. கபரசிகளி� 
'ராண�களி� நிைலயாக வா:� �னிப.தினி அGCைய ��*�.திகைள$ 
"ழ�ைதகளா$கியவ  வான./+ MாியB$"� ஆைணயி1� ஆற� பைட.த 
மாதரசி அவ . இைளயவளான சீைதைய, ‘கானக� வ�/ வி4டா8, த�ம.ைத 
உண��/ வி4டா8. எ�ேபா/�, அ�த$ கணவைர$ ைக விடாம� இ�!’ எ�# 
வா<./கிறாளா�. அ�ேபா/ சீைத, மி"�த உசாக./ட� த� தி�மண வரலாைற 
அ�த *தா4)யிட� ெசா�கிறாளா�. �$கியமான ெச8தி யா/? 
 
உ:நில.தி� அவைள$ க�ெட1.த சனக�, மகளாக வள�.தா�. அரசிளா� 
"மாியாகேவ வள�$க�ப4டாE�, ஒ� தாயி� வயிறி� பிற�த விவர�க  
ெதாியாம� இ�$ைகயி�, அவ2$". த$கெதா� கணவைர எ�ப). ேத). 
ேத��ெத1�பா�? 
 
பி�னேர வி�ைல வைள./ நாேண#பவ�$" அவ  மாைலயி1வா  எ�# 
�)> ெச8தா�... 
 
‘தா8 தக�ப� ெதாியாத ெப�ைண எவ� க41வா�?’...இ�த நியதி இ�#� 
நிைல.தி�$கிற/. 
 
பதினா�கா�1க  கா1களி� அைல�/ திாி�த வா<$ைக, ஒ� சகா�த./$"� 
அ1.த சகா�த./$"மான இைடநிைலைய வி 2கிற/ எனலா�. இராம� மானி� 
பி� ெச�ற ேபா/, காவDD��த இல$"வைன+ சீைத ச�ேதகி$கிறா . இராமனி� 
அபய$ "ர� ேக41� அகலாத அவ� உ ள$ கிட$ைகயி� மீ/ ஐய� ெகா�1 
பழி+ ெசா�ைல NCகிறா . 
 
இ/, தைமய� மைனவியி� மீ/ உாிைம ெகா�டா1� ஒ� ச*க நிைலைய$ 
"றி$கிறெத�# ரா"� ஸா�$�.யாய� த�, மானவ சமாU 6D� 
ெதளிவா$"கிறா�. 
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இ.தைகய சீைத, இராவணனி� எ�ைல$"  அேசாக வன.தி� சிைற இ�$"� 
நா4களி�, இராம� வ�வா�, த�ைன மீ41+ ெச�வா� எ�# உயிைர ைவ./$ 
ெகா�1 கா.தி�$கிறா . 
 
அவைள+ Cறிய அர$கிய�... 
 
‘எ�க  அரசB$" உக�தவளாகி வி1... இ�ைலேய� உ�ைன� 'சி./ வி1வ/ 
எ�க2$"� ெபாித�ல’ எ�ற அ+C#.தD� அவ�க  த�ைம 
ெகாYரமா$க�ப1கிற/. இராவண� அவைள� பலவ�த� ெச8யாமேல அ+C#.தி� 
பணிய ைவ$க �யEகிறா�. ெம�Dயளான சீைத, ஒ� /��ைப$ கி ளி� ேபா41, 
அத"+ சமமாக அவைன மதி./� ேபCவதாக விவாி$க�ப1கிற/. 
 
இ/ ேசாக சிகர�தா�. 
 
இ.தைகய நாயகிைய இராம� ச�ேதக�ப4டாேன? 
 
அ�ேபாைதய சீைதயி� மேனா நிைலயா/? அ/ ேசாக சிகரமி�ைலயா? அ$கினியி� 
'"�/ த� J8ைமைய நி,பி.த பி�ன��, ")ம$க  ச�ேதக�ப1கிறா�க  
எ�#, Iரண க��பிணியான மைனவிைய$ கானக./$" அB�பி. த� அரச "ல 
நியாய.ைத நிைல நா4)$ ெகா கிறாேன, அ/ ேசாக.தி� ெந1 �)ய�லேவா? 
 
இ�B�, அவ� உ�வாகேவ இர�1 பி ைளகைள� பா�./$ ேக41 உண��த 
பி�ன��, �னிவ�, அவ�க  சீைதயி� 'த�வ�க , அவ  உ.தமி எ�# நசா�# 
அளி.த பி�ன��, அ�த ஆ� ஆதி$க� கனி�/ ெகா1$கவி�ைல... 
 
அவ  எ�ப) இ�B� த� உ ள.ைத நி,பி�பா ?  Iமி பிள�த/; அவ  தாயி� 
ம)யி� ஐ$கியமானா . 
 
ஆணாதி$க� ெப�=$"� I4)ய வில$க �)யாத தைளயாக இ�#� இ�த ெநறி  
இ#$கி$ ெகா�)�$கிற/. 
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ெசா�த ம�ணிD��/ ெபய�./ எ1./ வ�/ அறி> ெவளி+ச�� Cத�தர$ 
கா#� 'காத Mனிய.தா� அவ  உைழ�ைப7� பி ைள ெப#� 'னித 
ஆறைல7� ெகா+ைச�ப1.தி ஆ2� ஆணாதி$க வரலா#தா� இ�திய� 
ெப�ணி� ச*க வரலா#. இராமாயண.தி� Iரணமான க'ெநறி, '2"� 
'ராண�களி�, எ.தைன 6றா�1க  ேத8�த ேபாதிE�, 'திய வ)வ�களி� 
அவைள ம41� பிணி$"� ெநறியாக வDைம ெபறி�$கிற/. தாயாகி நி�ற ெப�, 
ெவ#� உைடைம� ெபா�ளாக, கள�க.ைத$ ".தி Nசிெயறிய�ப1� நிைல$" 
இழி�/ ேபானா . 
 
இ�த இர�டா� நிைல நிராகாி�', க��பிணியாக+ சீைத ந1$கா4)� விட�ப1� 
ெகா1ைம, அரC, ஏகாதி ப.திய� எ�ற விாி�த நிைலயி� "�ேறறி நி�ற த�ைத 
நாயக.தி� உ+சக4ட.ைத� பிரதிபD$கிற/. 
 
இ�த நிராகாி�', எ�த வ�$க.தினராE� நியாய� ப1.த�ப4)�$கவி�ைல. 
 
இராம கைத உ�ைமயி� வரலா# நிக<+சியா, கபைனயா எ�# அ#தியி41+ 
ெசா�ல �)யாவி4டாE�, நைடெபற சில F#க  இத" ஆதார�களாக 
உதவியி�$கலா�. 
 
இ�த *ல இராமாயண$ கைதைய� பி�பறி, பல ெமாழிகளி�, பல பிரேதச�களி� 
கால�ேதா#� இராம கைதக  'ைனய� ெபறி�$கி�றன. 
 
பல 6றா�1க2$"� பி�ன�, க�ப� தமிழி� இ$கைதைய. ெத� 
தமி<நா41$ேக உாி.தா$கி7 ளா�. 
 
சீைத இ�" அறியா+ சி#மிய�ல , ம�ைக� ப�வமைட�/ அவ� வ)விேல 
த�ைன� பறிெகா1$"� நிைலயிD�$கிறா . ெப�ணி� ச�தாய நிைல, இAவா# 
பல பா.திர�களி� பிரதிபD$க$ காணலா�. "றி�பாக, அகDைக வரலாைற 
எ1./$ கா4டாக� பா�$கலா�. *ல$கைதயி�, இராமல4Cமண�கைள, ேகாசிக 
�னிவ� ேவ வி �)./ மிதிைல$" அைழ./+ ெச�E� வழியி� அகDைக  
வரலா# Fற�ப1கிற/. 
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வழியி� ேகாதம� ஆசிரம� இ�$கிற/. அ�" பிற� க�களி� படாம� Jய தவ 
வா<> வா<�/, ��' ெச8த தவ#$"� பாிகார� ேத1� அகDைகைய� பறி 
அவ�க2$" �னிவ� F#கிறா�. அ�ேபா/ ")DD��/ அகDைக ெவளி�ப41, 
இராமைன7� �னிவைர7� வண�"கிறா . அவ2ைடய ேமனி, க1� 
விரத�களினா� ெமD�/ C��கி, ‘அ�த� ேபரழகி அகDைகயா, இவ ?’ எ�# 
ெசா�E�ப) மாறி இ�$கிற/. 
 
இவ�கைள$ க�டதனா�, பாவமாகிய மாCக  நீ�க, அவ  க�ணி� ம�க. 
/தி$ைகயி�, அவைள$ ைகவி4)��த கணவ� ேகாதம �னி அ�ேக வ�கிறா�. 
இ�வ�� த�பதியாக. தி��பின� எ�ப/ *ல$கைத. பி�ன�, ப.ம'ராண.தி�, 
அகDைக தவறிைழ.ததினா� க�லா"�ப) கணவராகிய ேகாதம �னியினா� 
சபி$க� ெப#கிறா . ஆ�டா�1$கால� க�லாகி$ கிட�த அவ , இராமனி� 
பாத/ளி ப4ட/� மீ�1� ெப�ணாகிறா  எ�# மாற�ப1கிற/. 
 
இைத ஒ4)ேய, க�ப�� ைதயைல$ க�லா$கி வி1கிறா�. இ�த$ ‘க�’ மக./வ�, 
இராமனி� கா� மக./வமாகி எ.தைன எ.தைன கபைனக2$"� 
விள$க�க2$"� இட� ெகா1.தி�$கி�றன? இ�#� தி�மண ைவபவ�களி� 
அ�மி மிதி$"� சட�கி�, ‘ெப�ேண! நீ மனதிE� /ேராக� இைழ$கலாகா/! 
அ�ப)+ ெச8தா�, அகDைகயி� கதிதா�! நீ க�லாவா8!’எ�# M$"மமாக 
உண�.த�ப1கிற/. 
 
‘க' ெநறி கா.தா� இற�தபி� வான./ ‘அ��ததி’ ேபா� தாரைகயாக+ Cட� 
வி1வா8!’ எ�#� உண�.த� ப1கிற/. காவிய நாயக� மீ/ எ�த ஒ� 
க��' ளி7� விழலாகா/. எனேவ, க�ப�, இராமப4டாபிேஷக./ட� கைதைய 
�)./ வி4டா�. 
 
ஆனா�, இ�த இ�பதா� 6றா�)� இ#தி$ கால.தி�, நNன மி�ன= இய� 
சாதன வ)வி� இராமாயண� உயி� ெபற நிைலயி�, சீைத, Iரண க��பிணியாக, 
இராமனிட� தாேன அவ� நிராகாி�ைப ேவ�) விைழ�/ ம�றா)� ெபறா . 
இராம� அ/ தாளாம� தாேன ஒ1�கி� ேபானதாக+ சி.திாி$க� ெபற/. 
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இ�த$ காவிய நாயகனி� மீ/ எ�த ஓ� ஆணாதி$க� பழி நிழE� விழ$Fடா/ 
எ�#, சீைத தாேன வDய வ�/ கா41$"� ேபானதாக. த4ைட மாறி� ேபா4ட 
வி�ைதைய எ�னெவ�# ெசா�ல? இ/... இ�ைறய ஆணாதி$க� கா41� 
மாயம�லாம� ேவெற�ன? 
----------------- 

6. 6. 6. 6. கட,ளி� மணவா�-கட,ளி� மணவா�-கட,ளி� மணவா�-கட,ளி� மணவா�-    
 
மனித ச�தாய வரலாறி� ப) பா�.தா�, ஒ�வB$" ஒ�.தி எ�ற நாகாிக� பல 
ப)கைள$ கட�த பி�னேர வ�தி�$கிற/. இ/ ஒ�.தி$" ஒ�வ� எ�ற ஒேர 
நிைலயி� க' வைளயமாக மாறிவி4ட ெநறியி� நி�றி�$கிற/. ஆனா�, தா8ைம 
எ�ற ேமலா� ஆற�, ெவ#� ேபாக./$" இழி�தபி�, அதகாகேவ ஒ� 
வ�$க.ைத+ ச�தாய� நியாய�ப1.தி வ�தி�$கிற/. க' ெநறி ஒ� ெப�ணி� 
ஆ2ைமயி� எAவா# பதி�/ அவைள �ட$கி வி1கிறேதா, அேதேபா�, ஒ� ெப� 
த� உடDனா� ம41ேம பிைழ$"� மரபி� வ�தி��பதாக>�, அத"ாிய 
ெநறிகளி� ஒ:"வேத த�ம� எ�#� கபி$க�ப41 வ�தி�$கிற/. 
 
இ�ப) விைலமகளி�$கான வா<வி� ேதா#வா8, அ�ைறய 'ராண�களி� 
இ��/ இ�ைறய பாDய� வ��ைற அநீதிக  வைரயிE� ஒேரவிதமாக நியாய� 
ப1.த�ப4)�$கிற/. 
 
ஒ� ெப�, க' ெநறியிD��/ வ:வி வி4டா�, பிற" அவ  உட�, ெபா/வான 
ேபாக./$" உாியதாகிற/ எ�பேத நீதி. 
 
மகாபாரத� ஆதி ப�வ.தி� வ�� ஒ� வரலாைற� பா��ேபா�. தீ�$கதம^ எ�ற 
ஒ� ாிஷி-க�ணறவ�- இவ� த� மைனவி7ட� இ�ப� /8�பதி� எ�த ஒ� வர� 
�ைற7� பாD$காதவராக இ��தா�. மற �னிவ�க2$"�, இ/ J�1தலளி$க$ 
F)யதாக இ��த/. தீ�$கதம`� மைனவி ெவ#�பைட�தா . அவைர வி4டகல 
�ய�றா . அ�ேபா/ அவ� ஒ� விதி ெச8தா�. 
 
“இ�றிD��/ ஒ� ெப�=$", கணவனாகிய ஒேர ஆ�தா� எ�லா��. அவ�  
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உயி�ட� இ��தாE�, இ�லா வி4டாE� அவ  மாறாைன நாடலாகா/. இ�த 
விதிைய அவ  மீறினா�, "ல.தி� இ��/ வில$க� ப1வா . இவ  
தி�மணமாகாத க�னியாக இ��தாE� Fட ஒ�வைன �ைறயி�றி+ ேசரலாகா/. 
அ�ப) நட�/ ெகா�டா�, அவ  "ல.திD��/ வில$க�ப1வ/ ம41மி�றி, 
அவைள+ ேச�பவ�க  எவ�� பண� ெகா1./� ெபறலா�. உடD�ப./$" 
விைல ெப# எ�ெற�#மாக ெவ4க$ ேக41$"� அவமான./$"� உாியவளாக 
அவ  வா<வா ”. கணவ�-மைனவி எ�ற உறவி�, ஆணி� ஆதி$க.ைத� ெப� 
ெபா#./.தானாக ேவ�1�. இ�ைலேய� சபி$க�ப1வ/ உ#தி எ�ற 
அவல.ைத வி 2கிற/ இ�த� 'ராண வரலா#. ெப�க2$" இைழ$க�ப1� 
அநீதிகைள நியாய� எ�# அவ�கைளேய க�த+ ெச87மள>$" அவ�க  
மன�கைள ெம:"பத.தி� வைள./ �டமா$க எ.தைன 'ராண நீதிக ? 
 
ம.^ய 'ராண� F#� வரலா# இ/. 
 
ஒ��ைற பி��மா சிவனிட� விைலமகளி�$கான ஏேதB� காரண�� ெநறிக2� 
உ ளனவா எ�# வினவினாரா�. சிவ� Fறிய வரலா# க�ணைன7� அவைன+ 
ேச��த ப�லாயிர$கண$கான ேகாபிைககைள7� ைமயமா$கிய/. ஒ��ைற, வச�த 
கால.தி�, "யி�க  F>� மா�ேதா�பி�, தாமைர$ "ள.த�ேக க�ண� த� 
மைனவிய�ட� ம/>�1 ஆ)�பா) மகி<�தி��தா�. அ�ேபா/, அ�த�ப$க� 
‘ச�பா’ எ�ற வDய ேதாற�ைடய கா4டா� ெச�# ெகா�)��தா�. 
மைனவியாி� கவன� அவ� மீ/ ெச�ற/. 
 
க�ண� அ/ க�1 ெவ"�1, ‘நீ�க  ெகா ைளயரா� கபழி$க�ப1N�க ! 
பிற" அ)ைமகளாக உழ�N�க !’ எ�# சபி.தா�. 
 
மன� வ��திய அவ�க , ‘க�ணா! தவ# ெச8/ வி4ேடா�! எ�க2$" விேமாசன� 
உ�டா’ எ�# இைறLசினா�க . ‘த��ய �ஷியிட� ேபா8$ ேக2�க !’ 
எ�றானா� க�ண�. கைத$"  கைதயாக, அவ� இ�ெனா� கைதைய 
விைடயாக$ Fறினாரா�. 
 
மானஸா ஏாியி� ஸுதாஸனி� ெப�க  ஆ)�பா) மகி<�/ ெகா�)��தனரா�.  
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தெசயலாக அ�" நாரத� வ�தாரா�. ெப�க  அவைர மாியாைத7ட� 
வண�காமேல. ‘நாராயணைன$ கணவனாக அைடய நா�க  எ�ன ெச8ய 
ேவ�1�?’ எ�# ேக4டா�களா�. நாரத� மனதி� ேகாப� ெகா�டாE� ெவளியி� 
கா4)$ ெகா ளாம�, ‘இளேவனி� மாத�களி� பிப"தியி� உய� 
வ�ண.ேதாB$"� ெபாக4)� தான� ெச8தா� நாராயண� கணவனாக 
வா8�பா�’ எ�# Fறினாரா�. ஆனா� உ 2ற ‘விைலமகளிராN�’ எ�# 
சபி.தாரா�. 
 
இ�த இர�1 வரலா#க2� ஒேர க�.ைத அ)�பைட யா$"கி�றன. 
 
கணவ� எ�# உாிைம ெகா�டவB$" அவ  ஒ� க�வி;ெபா�ைம. அவ� எ�ப) 
ேவ�1மானாE� இ�$கலா�. ஆனா� இவ2$" உயி�� உண�>க2� தனியாக 
இ�$கலாகா/. மீறிவி4டா�, அதிகப4சமான த�டைன, அவ  உடேல ெபா/+ 
ெசா.தாவ/ தா�. 
 
இ�ப)+ சபி$க�ப4ட ஒ� "ல� இ�திய மரபி�, ஆணாதி$க ச�தாய.தி� 
நியாய�ப1.த�ப41 மீள �)யாத தைளக2$"4ப1.த�ப4ட/. 
ஆணாதி$க./ட� ேபா� ெதா1.த தா8+ ச�தாய.தின�, தாசிகளா$க�ப4டன�. 
ப�ைடய தமி<+ ச�தாய� க�)��த விறDய�, பாண� மரபின� இ�ப) ஒ� 
நாகாிக./$"  ெநறி�ப1.த�ப4டன�. 
 
ெத8Nக.ைத. ெதாட�பா$கி, இ�த வாணிப� வளர, ஆட�, பாட�, த./வ 
விள$க�க  எ�# அாிய கைலக  ேம� வ�ண.தாரா� வள�$க�ப4டன. 
சபி$க�ப4ட "ல� த�ைன.தா� ேதாறி$ெகா ள இைண$க�ப4ட ப41$ 
"Lசல�க  பல. 
 
இவ  நி.ய Cம�கD. இவ  இ��பிடேம ம�களமான/. இைறவB$" ஆ)�பா), 
ம�கள ஆர.தி எ1./ ஊழிய� ெச8வ/ ேபா�, இவைள ஆதாி$"� ெப��") 
ம$க2$"� இவ  இேத ஊழிய�கைள+ ெச8ய ேவ�1�. ஏெனனி�, ‘க�லாகிய 
ெத8வ� இவ2$"� ெபா�B� ெபா�2� த�மா? அ�ப) இவைள ஆதாி�பவ�க  
இவ2$". ெத8வ� ேபா�றவ�. அவ�க  இ�ல�களி� இவ  எ�லா ம�கள 
நிக<+சிக2$"� ‘நி.ய Cம�கD’யாக இ��/ வா<./ வசன�கைள+ ெசா�வா . 
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த� உட� ெபா/+ ெசா./ எ�பைத விள�பர�ப1./� வைகயி� அவ�க  அ�த 
ஆ�க  த�க  ெபா�  ஆட�பர அதிகார�கைள அவ  மீ/ ெசE.த. தைல 
வண�கி உட� ப1வா . 
 
இ/ேவ தாசியி� த�மமாக இ��த/. 
 
இவ2ைடய ‘ெபா/மக ’ மர', உைட$க �)யாத ெத8Nக ஆைண ெபற/ எ�# 
பல 6றா�1$கால� கா�பாற�ப41 வ�தி�$கிற/. அமரகவி பாரதியி� 
கால.தி� வா<�த எ4டய'ர� அர�மைன. ேதவதாசி, வ ளி$ க�ண�மாளி� 
மக  Fறினா - 
 
��ப.ைத�/ வயC$"� பிற", பாரதி ெசா�னா�கெள�#, எ� அ�மா ஈCவரB$" 
வாி./$ க4)$ ெகா�ட ெபா41. தாDைய அவி<�/ வி41$ க�யாண� ெச8/ 
ெகா�டா�... 
 
'ஆனா� கைடசியி� ச�ததி வ#ைமயினா� க�ட�ப1வைத� பா�./+ 
ச�கட�ப4டா�. 6# வ�ச� இைத� பா�$கவா வா:கிேற�-ஈCவரB$"$ க4)$ 
ெகா�ட தாDைய எ1./வி41 மனிதB$" மைனவியான/ பாவேமா’ எ�# 
ச�கட�ப4டா�. 
 
ேதவதாசி�ைற எ�ப/, கபியைல�ேபா� ெப�களி� ஆ2ைமயி�, ‘உ� உடைல 
ஒ�வ�$" உாிைமயா$"வைதவிட இ/ உய��த/; ‘இைறவB$ேக நாயகி; இைற 
பணிேய உ� ெப�ைம’ எ�ெற�லா� பதி$கிற/. இைறவB$" நாயகி நா�. 
கட>ைள. ெதா41� Iைச ெச87� நீ7� எ�ைன�ேபா� ஒ�வ�. நீேய கட>ளாக 
�)7மா?’ எ�# எ�த ஒ� ேதவதாசி� ெப�=� இரவி� அேத மல�மாைல7ட� 
மLச./$" வ�� Iசாாி� பிரா�மணைன7� ஒ/$கியதாக வரலாேற இ�ைல. 
அவ�தா� �த� உாிைம$கார�. உய�வ�ண� "�Cவாமி ‘ஓ, இவ� உற> கட>  
உறேவ ேபா�ற/; கட>ளி� பிரதிநிதி’ எ�# ேதவதாசியானவ  உ�ேவற� 
ப4)�$கிறா . 
 
உய� வ�ண�. அ1./, ெபா�2� அதிகார�மாக ஆ2� வ�$க�. ம�ன�க2$"  
அவ  உாிைம� ெபா�  ஏெனனி� ம�னாி� ஆதரவி�தா� அவ  வாழ �)7�.  
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ெபா� ... அ/ ஒ�ேற "றி$ேகா . ஓ� ஆடவைன மகி<வி$க$ F)ய கைலக  
அைன./� அவ  க#$ ெகா ள ேவ�1�. ஆ)�பா) அவ� மகிழ அைன./ 
உபசார�கைள7� ெச8வா . அத"க�த அணிமணிக , ஆைடக  அைன./� 
ெதாழிE$" இ�றியைமயாதைவ. வா<>$" உடைல �தலா$கி, ஒ� வாணிப� 
ெச87� க4டாய./$"� ெப�ைண. த ளிவி4ட ஓ� ஒ:�" தா� ேதவதாசி 
�ைற. ஆட, பாட கைலக , ேமலா� ஆ�மீக வி1தைலைய$ "றி�பா$"வதா"� 
எ�#� நா4)ய சா.திர.தி� உ ளா��த த./வ�� அ/தா� எ�# ப$க� 
ப$கமாக விள$க�க  ெகா1$க� ப1கி�றன. ஆனா�, ெப�=ட� ெதாட�' 
ப1.த�ப4ட இ$கைலக , அ�த வைகயி� தா� விள$க�ப1கி�றனவா? ந� 
'ராண$ கைதக -இ�திரனி� ஆதி$க.தி� இ��த அர�ைப-ஊ�வசி-ேமனைக 
ஆகிேயா� ஆ�மீக வி1தைலைய$ "றி�பா$கி. த� கைலைய ேம�ைம�ப1.திய 
விவர�க  இ�$கி�றனவா? அவ�க  தவ�னிவ�களி� தவ�கைள$ 
கைல$க.தாேன பய� ப1.த�ப4டன�? 
 
�$ேவத�-�த� ம�டல.தி� (1-20-6) காண�ப1� பாட� இ�திர�, வ�ண� 
�தDய ேதவ�கைள� 'க<�/ பா1� பாட�கைள யா.தவ�, ேதவதாசியி� மக� 
ப�+ேசப� எ�ற "றி�' காண�ப1கிற/. சாதாரணமாக, த�ைதவழி� ெபயேர 
"றி�பிட�ப1� வழ$கிD��/ இ�த$ "றி�' ேவ#ப4)�$கிற/. 
அ$கால.திேலேய, கட>ள�$" தா` எ�ற பிாி> ஏப4)��ததா-எ�ப/ 
ஆ8>$"ாியதா"�. 
 
அ�ஸர^-க�த�வ� எ�# ேவத�பாட�களி� காண�ப1� இன.தின� பறி7�- 
இயைகயி� பல F#கைள உ ளட$கிய உ�வா$க�களா -(ஸவிதாவி� மக  
Mாியா - Mாிய$ கதி� - ேஸாம� ச�திர� - அCவினி ேதவ�-காைல-மாைல+ ச�திக  -
Mாிய$கதி� ச�திரனி� ப)வேத தி�மண�) எ�பைத அ#தியி41$ F#வத-
கி�ைல. அ�ஸர^-எ�றா� நீாி� உலா>பவ� எ�ற ெபா�  கிைட$கிற/. 
ேமக�கைள, வச�த கால�கைள$ "றி$"� கபைனயாக இ�$கலா�. 
 
ஆனா�, வ�ண ேபத�க  ஆ<�/ நீ ெபாியவ� நா� ெபாியவ� எ�ற தகரா#க  
�#� ேபா/, உ�ைம� பிரதிபD�'க  அறேவ அழி�/ ேபாகி�றன. 
 
அ�ப) அ�ஸர^க  ேதவேலாக மாதராகியி�$கலா�. இ�திரனி� ஆ2ைகயி�  
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பர.ைதயராகியி�$கலா�. அவைன மீறி� 'க<ெபற, எ�த �னிேயB� *+சட$கி. 
தவ� ெச8தா�, உடேன அவ� தவ.ைத$ கைல./ வர அ�ெபா/ மக2$" 
ஆைணயிட�ப1கிற/. தவ.ைத$ கைல$க, ஆ�மீக ஏற.தி� இ��/ ெகா$கி� 
பி) ேபா41 இ:$க அவ  கைல.திற�, உட� இர�1 பய�ப1.த�ப1�. 
உடைல$ ெகா1.தா� விைள> பி ைள� ேப#தா�. 
 
ஆனா� தா7ாிைம உ�டா? 
 
‘என$கி4ட பணிைய நிைறேவறி வி4ேட�. இ�தா�� "ழ�ைத’ எ�# மகைவ$ 
ைகயிேல�தி அைத. ேதேவ�திரனிட� சம��பி$க �)7மா? அத� த�ைதயிடேம 
நீ4)னா  ேமனைக 
 
‘உ�னா�தா� தவ� ேபாயி#! உ�னா� வ�த விைள>! நீேய ைவ./$ ெகா ’ 
எ�# ம#./வி41� ேபாகிறா� ‘பிரா�மண’ மதி�'$காக. தவமியறிய அ�த 
b.திாிய�. 
 
இவளா� "ழ�ைத7ட� ஆ�ைடயிட� ேபாக �)யா/. 
 
"ழ�ைத அநாைதயாகிற/. 
 
அ�றிD��/ இ�# வைரயிE� தி�மண �.திைரயி�லத ெபேறாாி� வாாிCக  
அநாைதகேள. 
 
ெப� உட� வாணிப./$". ெத8Nக மதி�பளி.த வ�ண ச�தாய�, அைத 
ைமயமாக$ ெகா�1 எ.தைன மர'கைள வள�.தன! அ�த வைகயி� ஈசB$" 
எ�# ெபா41$ க4)$ ெகா�ட மரபின�, ஒ�வB$" ஒ�.தியாக இ�$கலாகா/ 
எ�ப/� ஒ� க�)�பான விதியாக இ��த/. இ�த வ�$க.தி� ெப� "ழ�ைதக  
பிற�தா� உட� வாணிப./$" வாாிசா"�. ஆ� மதி�ப#� ேபாவா�. த� 
மதி�ைப. ேத)$ ெகா ள அவ� அ�த$ "1�ப நிழைல வி4ேட ெச�ல ேவ�1�. 
 
ெப� க� விழி.த ேநர.தி� இ��/, ‘இ�த உட� தா� உன$"+ ெசா./; இைத  
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ைவ./$ ெகா�1 நீ ேமE� ெபா�B� ெபா�2� ேபாக�மாக வா<வேத 
இல4சிய�’ எ�# அறி>#.த�ப1வா . 
 
தாயாகி, "1�ப நிழD� ஒ�வB$" ம41மாக� ெப�டாக இ�$"� உாிைமயி�றி 
எ.தைன ெப�க  ':�கி+ ெச.தி��பா�க ? உடைல விபவ  பாவி எ�# 
ெசா�D$ ெகா�ேட உய� வ�$க� அ�த உடைல உறிLசி உயி� ").த/ 
ேக4க�படேவயி�ைல. ‘உ�களி� பாவ� ெச8யாதவ� எவேரா அவேர இ�த� 
ெப�ணி� மீ/ க� எறியலா�’ எ�ற வாசக�, எAவள> உ�ைமயான/? 
ஆனாE� அ�த உ�ைமைய மைற./$ ெகா�1, உடலா� ெக4டவ  பாவி, பாவி 
எ�# உலக� இ�B� க�ெலறி�/ ெகா�1 தா� இ�$கிற/. 'ராண மர'க  
ெப�ணி� விஷய.தி� சிறி/ Fட ம�காம� '/�பி$க�ப41 வ�தி�$கி�றன. 
டா$ட� �./ல4Cமி அ�ைம, இ�த மர'கைள அழி$க� படாதபா1ப4டா�. 
இவ�$" உய�க�வி கப/� ஓ� அைற Fவலாக இ��த/. �த� ம�./வ� 
ப4டதாாி எ�ற அறி>�ப)யி� ெவறி$ ெகா)7ட� அ)ைவ.தா�. ேம�நா1 
ெச�# ம�./வ$ க�வியி� இ�ன�� விாி> க�ட/ட� ச*க இயD� த�ைன 
�:ைமயா$கி$ ெகா�டா�. ‘ப4ட�க  ஆ வ/� ச4ட�க  ெச8வ/�’ 
எ�க2$"ாியேத எ�# பாரதியி� வா$ைக நி,பி.தா�. அ�த$ கால.தி� ‘ேதசிய’. 
தீவிரவாதி எ�# ெபய�� 'க:� ெபற தைலவ�க தா� ெப�களி� ச*க 
��ேனற./$" �41$க4ைட ேபா4டா�க  எ�றா� விய�பாக இ�ைல? 
 
ஆ�கில அரC கா4)ய அ$கைறைய$ Fட இ�த. ேதசிய. தைலவ�க  
எதி�.தா�க . திலக� த� மக2$"+ ச4ட./$" உ4ப4ட இள� வயதி� தி�மண� 
ெச8தா�. ‘ேதவதாசி ஒழி�'’ வர$Fடா/ எ�# க�கண� க4)$ெகா�1 அ�நா  
ச4டசைபயி� பல ேதசியவாதிக  - "றி�பாக+ ச.திய*�.தி, சீனிவாச சா^திாி - 
ஆகிேயா� F+ச� ேபா4டதாக, *வR� இராமாமி�த.த�மா  த� ‘தாசிக  ேமாச 
வைல’ எ�ற நாவD� எ:தி7 ளா�. இ/ உ�ைமேய. இ�த ஆசிாிைய, த� 
நாவD� வாயிலாக, ஆ�கா�" ெபா4ட#�'+ ச�க�கைள ஏப1.தி� பிரசார� 
ெச8ததாக. தகவ� ெதாிகிற/. எதி��' இ�லாமD�$"மா? 
 
எ4டய'ர./ வ ளி$க�ண�மா , 1930களி� �./ல4Cமி அ�ைம7�, *வR� 
அ�ைம7� ெசய�ப1 ��ேப, பாரதியா� அறி>ைரயி�ப) ெபா4ட#./. 
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தி�மண� ெச8/ ெகா�டாரா�. ஆனா� மர'� பி)க  பதி.த "ற உண�>க  
கைடசி வைரயிE� அ�ெப�மா4)ைய விடவி�ைல. 
 
“உடலா� நீ ஒ��ைற ெக1$க�ப4டவ . உன$" ஒ:�கான இ�லற./$" ஏ/ 
உாிைம?” 
 
இ�த மர', இ�#� சினிமா$ கைதக ,ெதாைல$கா4சி. ெதாட�க  வாயிலாக 
மிக>� ச$தி வா8�த சாதன�களா� ச*க./$" அறி>#.த�ப1கிற/. 
 
ஒ� �ைற "ைல./ வி1. பிற/ அவ2$" அ/ேவ வா<$ைகயாகி வி1� எ�ப/ 
தா� ெகா ைக. 
 
வ#ைமைய ஒழி$க நீ உைழ�பாேன�? உட� இ�$கிறேத? அ/ உன$"+ ேசா# 
ம41மா ேபா1�? ஆகா! நீேய ெப�மா4)! 
 
த� "1�ப.ைத வாழைவ$க அவ  வி1தியி� உட� வாணிப� ெச8தா . ‘த�ைன 
வி#$ க4)ய கணவைர$ கா�பாறிய ப.தினி’ - எ�ெற�லா� மைற�க$ 
".த�கைள வழ�"� நியாய�க  எ.தைன? 
 
ேதவதாசி �ைற ஒழி�/ வி4ட/. ஆனா� உட� வாணிப.ைத எ.தைன 
பாிமாண�களி� ெப�$கியி�$கிற/, இ�த அறிவிய� வாணிப ச�தாய�. 
 
ெப�=$" ேவைல வா8�' எ�ற J�)D�, அவ2ைடய உடைல$ 
க�ணா$கி. தடவ�ப4ட ‘ேத�’ கவ�+சி எ�ற மாய�தா�. '�வ.ைத வைள; 
�க./$"+ சாயமி1; உ#�'$களி� கவ�+சிைய$ கா41� உைடகளாக. 
ேத��ெத1; ெபா�ைமேபா� நி�, "ேறவ� ெச87� ேபா/, ெநLச� ெகா ைள 
ெகா ள ேமாகனமாக+ சிாி; சி# சி# உாிைமகைள ஏ#� பி�B� த ளி ேமாக 
ெவறிைய ஏ#, எ�பெத�லா� ஆ2ைம� பயிசி$கான பாட�க . 
 
இவ� உட� அ�றாட� ேசா�'$காக>�, சைமய� சாதன�க2$காக>� பல  
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பாிமாண�களி� விைல ேபச�ப1கிற/. அேத சமய.தி� விள�பர மாடலாக இ�$க$ 
F)ய ஒ� ெப�, ஓ� ஆ=$" வா<$ைக. /ைணவி எ�ற உ�னத� பதவி$"$ 
கன> காண>� �)யா/. 
 
விள�பர� ெப� அதி��ட$ காாியாக இ��தா� சினிமா ந)ைக எ�ற உ+ச 
க4ட.ைத அைடயலா�. பண�� ெபா�2� ச�பாதி$கலா�. இ�த ஒளி வ4ட.தி� 
ம#ப$க நிழD�, Cத�திரமற ஒ� இழி> வைளய.தி� சி$கி, மன உைள+சைல7� 
ேநாைவ7� ஏறாக ேவ�1�. இ.தைகய அபா$கிய வதிக2$", ேபாDயான 
'கழார��, பளபள�' தா� சிறிேத கிைட$"� மன ஆ#த�. இ�த உ+ச 
க4ட./$"� ஏற �)யாம� ெவ#� /ைண அ�ல/ ": ந)ைக எ�# �கமறியாத 
அ).தள.தி� மா8�/ ேநா7ட� ம)7� ெப�க  எ.தைன ேப�? 
 
உைழ�பாளி� ெப�க2$", அரசிய� க4சிக  ெதாழிச�க�கைள 
அைம.தி�$கி�றன. ஆனா�, இ�த ச4டI�வமா$க�படா/, ஆனா� பல 
பாிமாண�களி� நாெளா� வ�ண�� ெபா:ெதா� ேமனி7மாக வள��/ வ�/, 
ெபா�ளாதார அ)�பைடையேய ஆ4)� பைட$"� ெப�=ட� வாணிப.தி� 
சீ�"ைல$க�ப1� அபா$கிய வதிகைள, எ�த. ெதாழிச�க�� 
கண$கா$"வதி�ைல. 
 
இவ�க  ஓைச�படாம� உ�$"ைல$க�ப1கிறா�க . ெகாைல ெச8ய�-
ப1கிறா�க  ெகாைல$"$ காரணமாக இ��தவ�க  த�க  பைட�'.திறB$காக, 
கைல ஆறE$காக, ேதசிய அரசினா� க>ரவி$க�ப41� 'க:$"� பதவிக2$"� 
உாியவ�களாகிறா�க . 
 
அ�நா  மாியா ம$தேலனா>$" இைறய�  கிைட.த/. '.த� கால.தி�, உடலா� 
அழி�த அபா$கிய வதிக  பி$"ணிகளாக$ கைட.ேத#� உ8> கிைட.த/. 
ஆ�ரபாD, ஆன�தரா� ஆ�மீக�ப) ஏறினா . 
 
இ�ப.ெதா�றா� 6றா�ைட எ4)� பி)$"� இ�த 7க.தி�, 'ஆ�மீக�' எ�# 
ஒ�ேற Cயநல ஆதி$க�களா� வி:�க�ப41 வி4டன. கணவB� மைனவி7மாக 
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ெவளிேய ெச�# தி��'ைகயி� மைனவி �ரட�களா� "ைல$க�ப1கிறா . அ/ 
அவ  "ற மாகிற/; பதிைதயாகிறா ; கணவனா� ஏ#$ ெகா ள� ப1வதி�ைல. 
 
அரசிய� அ)த)கேளா, சமய$கலவர�கேளா எ/ நிக<�தாE� ெப�ணி�, 
மீ/தா� அ/ வி)கிற/. கபழி�'$ "ற./$கான ச4ட�களி�, இவ2$" 
நியாய� எ�ப/ "திைர$ெகா�பாக இ��பைதேய பா�./$ ெகா�)�$கிேறா�. 
 
க', கபி�ைம எ�ற விவகார.தி�, ெப� இ�ன�� ெதளிவி�லாத 
நியதிகளிேலேய த�ைன� பறி ெகா1./$ ெகா�)�$கிறா  எ�பேத உ�ைம. 
-------------- 

7. 7. 7. 7. .ைண இழ01� .றவற��.ைண இழ01� .றவற��.ைண இழ01� .றவற��.ைண இழ01� .றவற��    
 
ஒ�வB$" ஒ�.தி எ�ற அ$கினி வைளய� அல4சியமாக. தா�ட�ப1�ேபா/, 
அவ  ேமனி அழ" சாதன�க2$"ாியதாகேவ மதி$க�ெப#கிற/. அ�நா4களி� 
அவ  நி.திய Cம�கD, இ�நா4களி� அவ  ெபா�ைள ஈ4). த�� வாணிப 
சாதன�. 
 
ஆனா�, அ�த ஒ�வ� விதிவச.தாேலா,எ�ப)ேயா மா8�/ ேபானா�, அவ  
சபி$க�ப4ட பிறவியாக ச�தாய.திD��ேத J$கி எறிய�ப1� "�ைபேபா� 
N<+சி7#கிறா . 
 
இ�திய� ெப�ணி� ேம�ைம, அறியா�ப�வ.தி� ஒ� நாயகB$" ஆ4ப41, 
அவB$". ெதா�ட)ைம ெச87� ெகளரவ� பதவியி� அவB$" ஆ�ம$கைள� 
ெப#. த�/, அவ� சி#ைமக , ெப�ைமக , ெகா1ைமக  எ�லாவறிE� 
�$கிய� ப�ேக#, �/ைம$ கால� வைர வா<�/, ப�.தா>� பா�.தி�$க, 
'.திரB� ெகா ளி ைவ$க, மLச2� "�"ம�மாக, ம�மகளிட.தி� த� 
ெவ#�'க  அைன.ைத7� ஒ�பைட./ வி41� ேபா8+ேசரேவ�1� 
எ�பதி�தா� நிைல ெகா�)�$கிற/. 
 
இ�ப). தீ�$க�ப4ட உ�னதமான ெப�ைம$காக, உ�ைம வரலா# Fட 
இ�நா4)� திாி$க�ப4)�$கிற/. எ1./$கா4டாக, மீராபா8 வரலாைற� 
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பா�$கலா�. 'க<ெபற கவிஞான+ ெச�வி அவ� பதிைன�தா� 
6றா�1$"ாியவ�. இவ�ைடய கணவ�. மா�வா� இளவரச� ேபாஜராஜ� கணவ� 
இற�தபி� பல ஆ�1க  மீராபா8 வா<�தா�. இவ�ைடய வா<$ைகயி� பல 
�$கிய நிக<+சிக  கணவ� இற�த பி�னேர நட�தி�$கி�றன. இவ�ைடய 
கி��ண ப$தி�பி./�, கவிதா ச$தி7�, அ�நா4களி� அரச "1�ப./$ேக 
அெகளரவமாக$ க�த�ப4டன. அதகாகேவ இவ�ைடய நா.தி7�, ைம./ன�� 
இவ�$"� பல இ�ன�கைள இைழ.தா�க . நLசி41 இவைர$ ெகா�ல>� 
/ணி�தா�க . ஆனா� மீரா சாகவி�ைல. அரச "1�ப./$"ாிய அர�கைள$ 
கட�/, க�ணைன� 'க<�/ பா)$ ெகா�1 ெவளிேயறினா�. ‘மீராேக�ர'’ எ�ற 
�.திைர7ட� இவ� ப$தி கனி�த இதய� வ).த பாட�க  நாெட�"� பாமர 
ம$களி� நாவி� ஒD$கலாயின. இ�த வரலா#, மீரா எ�ற ெப� கவிஞ�$" ஏற� 
த�வதாக, பி�னா4களி� ச�தாய� பா/காவல�க2$". ேதா�றவி�ைல. 
இவ�ைடய கி��ண ப$தி$"�, கவியாறE$"� ��பாக, இவ� ஒ� இள� 
விதைவ, "1�ப ெகளரவ�கைள மீறியவ� எ�ற உ�ைமக  �ர�பாடாக 
இ�$"ேம? ப$தி7� பாடE� அ�த வைகயி� இவ� 'கைழ. /$கி� பி)$காேத? 
 
எனேவ மீரா பறிய சி.திர�க  வரலாைற� பி�B$". த ளின. இவ� 
க41$க:.தி Cம�கD எ�ற வ�ண�கைள$ ெகா�ேட சி.திாி$க�ப4)�$கிறா�. 
 
இ�பதா� 6றா�)� ச$திவா8�த சாதனமாகிய திைர�பட�, மீரா I>� 
ெபா41மாக வா<�த நிைலயி� கணவைர7�, அரச ேபாக�கைள7� /ற�/, 
(கி��ண ப$தி$" அவ� இைடc# விைளவி.ததா�) ெவளிேயறி+ ெச�றதாக 
நிைல7#./கிற/. ‘விதைவ’ எ�ற ெசா�E$"ாிய நிைல, இ.தைகய அள>$"+ 
சபி$க�ப4டதாக இ�ன�� நிைல7#.த�ப41 வ�கிற/. Cம�கD, க41$ க:.தி, 
I>� ெபா41� எ�ற ெசாெறாட� ெப�ைண எ�த நிைலயிE� ச�தாய 
மதி�'ைடயவளா$"கிற/. 
 
உ�ைமயி� Cம�கD எ�ற ெசா�; �$ேவத� ப.தாவ/ ம�டல.தி� 
"றி$க�ெப#கிற/ (X -7-1) 
 
‘விதவா’ எ�ற ெசா�E$" மாறான ‘அவிதவா’ எ�ற ெசா�E� இேத ப.தாவ/  
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ம�டல.தி� (X-2-2) இட� ெபறி�$கிற/. ‘விதவா’ எ�ற ெசா�, நா�கா� 
ம�டல.திE� (IV-2-8) இட� ெபறி�$கிற/. 
 
இ�ைறய ச�தாய.தி�, விதைவ எ�ற ெசா�E$" ேந� எதி��பதமாக, Cம�கD 
எ�ற ெசா� விள�"கிற/. ‘Cம�கD’ எ�றா�, அவ  I>$"�, ெபா41$"�, 
ப41$"� உாியவ . அவ  உடைல7�, க��ைபைய7� ஆ2ைக ெச87� நாயக� 
இ�$கிறா� எ�பேத ெபா� . தி�மண ைவபவ�களி�, மணமக , மணமகைன� 
பணி7� ேபா/, அவ� அவைள. ‘தீ�$க Cம�கDயாக இ��பா8’ எ�# 
வா<./வத� *ல� த�ைனேய வா<.தி$ ெகா 2� வழ$க� இ�றள>� 
நைடெப# வ�கிற/. 
 
ஆனா�, �$ேவத� கா41� இ+ெசா�, அவைள. தி�மண� 'ாி�த நிைலயி�, 
ஒ�வB$" ஆ4ப4ட தாD, ெபா41 I எ�# 'ற+சி�ன�கேளா1 ெதாட�' 
ெகா�டதாக$ "றி$க�படவி�ைல. இ�த� பாட� ஸவிதாவி� மகளான Mாியா, 
ேசாமைன. தி�மண� ெச8/ ெகா ள மண�ெப�ணாக$ Fட.தி� 
வ�தி�$கிறா . இவைள மணமக� N41$" அைழ./+ெச�ல அCவினி ேதவ�க  
ேத�ட� கா.தி�$கி�றன�. அ�த. த�ண.தி�, இ�த� பாட� Fற�ப1கிற/. 
 
‘ஓ இ�த வ/ Cம�கDயாக. திக<கிறா , பா��க ! இவைள வ�/ வா<.தி வி41. 
தி��பி+ ெச�E�க !’ எ�# உறவ�, ஊராாிட� ெசா�வதான பாட� அ/. 
 
‘இ�த வ/ (மண�ெப�) ம�களமான உ#�'கைள7ைடயவளா8, இளைம7�, 
ஆேரா$கிய�மாக. திக<கிறா . இவ  ச�ததிைய� ெப#.த�/ இ�ல.ைத� 
பாிபாD$"� த"தி7ைடயவ  எ�ற ெபா� தா� இ�பாடD� ��நிகிற/. 
 
இ�ேபா/, இேத ப.தா� ம�டல.தி�, அவிதவா (விதைவய�லாதவ ) எ�ற ெசா� 
வ�� இட.ைத� பா�$கலா�. இ�த� பாட�, ெப�ணி� நிைல பறிய ஆ8>$" 
மிக �$கியமாக$ க�த�ப41 வ�தி�$கிற/. இ�த� பாடD�தா� ‘அ$ேர’ எ�ற 
ெசா�, ‘அ$ேன’ எ�# தி�.த�ப41 சனாதன ஆ� நாயக+ ச�தாய�, கணவ� 
இற�த/� மைனவிைய7� சிைதயிேலற ேவத அ�கீகார./$"ாிய தா$க� - 
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ப4டதாக$ க�த�ப1கிற/. 
 
(‘அ$ேர’ எ�ற ெசா�ேல அ$னிைய$ "றி$"�. அ$ேர எ�றா� �த� 
ெத8வ./$"றிய அ$னிதா� எ�# ெபா�  ெசா�வ�� உ�1) கணவ� 
சிைதயி� இ�$"� ேபா/, சிைதைய ேநா$கி+ெச�E� மைனவிைய. த1./ 
நி#.தி, ‘அவைள விதைவய�லாதவ�க2�, Cப.னிகளாகிய ெப�க2� ��வ�/ 
N41$". தி��பி அைழ./+ ெச�ல41�’ எ�ற ெபா� பட$ காண�ப1� பாட� 
அ/. 
 
(அ$ேர ��ேன - அ$ேன ெந��') 
 
‘விதைவய�லாதவ�� Cப.னிக2� இவைள மண� ெப�ணா$கி, அ$கினி$" 
அைழ./+ ெச�ல41�’ எ�ற ெபா�ைள சனாதன ஆ�நாயக� வD7#.தி 
அவைள ெந��பி� ேபா4ட/. இ�ேக, ‘Cம�கD’ எ�ற ெசா� ஏ� 
ைகயாள�படவி�ைல? ெசா�ல� ேபானா� ‘Cம�கD’ எ�ற ெசா�, ேவ# எ�த 
இட.திE� இ�ைல - நா� இ�# ெகா 2� ெபா�ளி� இ�ைல எ�ேற 
ெசா�லலா�. 
 
‘அவிதவா’ எ�ற ெசா�E�, ‘ஸுப.னி’ எ�ற ெசா�E� இ�த� பாடD� 
பய�ப1.த�ெப#கி�றன. 
 
விதைவய�லாதவ  - '�ஷ� உைடயவ - அ/ ஒ�ேற ேபா/ேம? ஸுப.னி எ�ற 
ெசா� ேவ# எத"? இத"� ந�ல கணவைன உைடயவ  எ�#தாேன ெபா� ? 
வி-தவா நாயக� இ�லாதவ  கா�பாள� இ�லாதவ  எ�# ெகா ளலா�. அ�த$ 
கா�பாள�, அவ2ைடய கணவனாக.தா� இ�$கேவ�1� எ�பதி�ைல. அவ� 
ேசாதரனாக இ�$கலா�; த�ைதயாக>� இ�$கலா�; யாராக>� இ�$கலாேம? 
‘விதைவ’ எ�ற ெசா�E$", ேவத�பாட�களி� "றி$க�ப1� ெபா�  
தி4டவ4டமாக+ ெசா�E�ப) இ�ைல எ�ேற க�த ேவ�) இ�$கிற/. ேவத� 
பாட�க , உலகி� இயைக. ேதாற�க , ேகா களி� இய$க�க , 
உயி�நிைலகைள அ)�பைடயா$கி, மானிட வா<வி� F#களா� 
உ�வக�ப1.த�ப4டைவ, உய��த த./வ�கைள உண�./பைவ எ�#  
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ெசா�ல�ப1கி�றன. 
 
எ�றாE�, இ�த அ)�பைடயிE�, மானிட ச�தாய வா<> நிைலகைள� 'ாி�/ 
ெகா ள இைவ உத>கி�றன. �$ேவத� நா�கா� ம�டல.தி� (IV-2-8) ஒ� பாட� 
இட� ெபறி�$கிற/. இ�திரனி� தா8 அதிதியி� Fறாக, இ�திரைன� 'க:� 
பாட� இ/. 
 
‘உ� தாைய விதைவயா$கியவ� யா�? உ�ைனவிட ஆறEைடய ேதவ� 
உ�ேடா? த�ைதைய$ காைலவாாி$ ெகா�ற ஆ#Eைடயவ� அ�ேறா?’ எ�ற 
ெபா� பட, ஒ� தா8.ெத8வ� மகைன� 'க<�/ைர$கிற/. இதி� ‘உ� த�ைத’ 
எ�ற "றி�' இ�ைல. ெபா/வாக. த�ைத எ�ேற "றி$க�ெப#கிற/. இ�ேபா/ 
அ/ �$கிய மி�ைல. விதைவயா$கியதகாக இ�திர� ேபாற�ப1கிறா�. இ/ 
தா� ந�ைம$ கவ�� �$கியமான ெச8தி. எனேவ, ஆதிகால.தி�, ெப�ணி� 
நிைல, 'ற+ சி�ன�களாE�, ஒ1$"� ெநறிகளாE� க41� ப1.த�ப4டதாக 
இ�$கவி�ைல எ�ப/�, அ�ேபா/ பய�ப1.த�ப4ட சில ெசாகேள, பல 'திய 
பாிமாண�கைள� ெப#, இவைள ஒ1$"� ெநறி$கான �$கிய$ க�விகளாயின 
எ�# ெகா ளலா�. 
 
பகவ. கீைதயி�, �த� அ.தியாயமாகிய அ�+Cன விஷாதேயாக.தி�, அ�+Cன� 
க�ணனிட� ‘தா� ேபா� 'ாிய மா4ேட�’ எ�# F#கிறா�. அத" அவ� F#� 
காரண� க�.தி ெகா ள$ F)யதா"�. 
 
‘ேபாாி� மாNர�க  ம)�த/�, அவ�க2ைடய நாயகிய� கணவ�கைள இழ�பா�க ; 
அ�ேபா/ அவ�க  மாறாைர+ ேச�� Mழ� உ�டா"�...’ ^.ாீகளி� இ.தைகய 
/�ட.தன.தினா� வ�ண ஸ�கர� - (வ�ண$ கல�') ேநாி1�; இதனா� "ல 
த�ம�க  அழி7�; *தாைதய�$" நீ�$கடனா#பவ�க  இ�$க மா4டா�க ; 
‘இ.தைகய பாவ�க2$"$ காரணமா"� ேபாைர� 'ாிய மா4ேட�’ எ�ப/ தா� 
அவ� F#. இ�" Fட, ‘விதைவ’ எ�ற ெசா� பய�ப1.த�ப4)�$கவி�ைல. 
ைக�ைம நிைலயி� ெகா1ைமக  தைல கா4டவி�ைல. 
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ைக�ைம நிைல பறி, '.தாி� கால.தி� அறிய �)கிற/. '.த� ெப�க2$".  
/ற> ெநறிைய எளிதி� அGமதி$கவி�ைல. '.த�$" வள��'. தாயாக இ��/ 
அவைர வள�./ ஆளா$கிய ெகௗதமி அ�ைன, ஒ� ெந�$க)யான த�ண.தி� 
அபைல� ெப�க  பலைர அைழ./$ ெகா�1, '.தாிட� வ�தா�. த�கைள. 
/றவிகளாக ஏற�ள ேவ�1� எ�# அவ  ேகாாினா . அவேரா, அவ�கைள 
அ�கிேலேய ெந��க விடவி�ைல. 
 
அ�த� ெப�க  யாவ�? 
 
அ$கால.தில ேராஹினி ஆறி� நீ�$கான ச+சரவி� காரணமாக, சா$கிய 
இன.தவ�$"�, ேகாDய இன.தவ�$"� இைடேய ேமாத�க  உ�டாயின. அ�த 
ேமாதD� சா$கிய "ல�ெப�க  பல� த� /ைணவ�கைள இழ�தா�க . (ேகாDய 
இன.தவாிட�� இேத நிைலைம ஏறி�$கலா�) அ.தைகய சா$கிய "ல அபைல� 
ெப�கைள அைழ./$ ெகா�1 ேகாதமி அ�ைன த�க2$". /ற>ாிைம ேக41 
வ�தி��தா�. 
 
அ�த� ெப�க  த�க  அணிபணிக  நீ$கி அழகிய F�தைல ெவ4) எறி�/ 
வி41$ காவியாைட தாி./ வ�தி��தன�. ெப� உட� ாீதியாக, பலNனமானவ ; 
மன உ#தி இ�லாதவ ; சLசல இய�பின , அவைள. /ற>+ ச�க.தி� 
அGமதி.தா� ேக1க  வ�� எ�# '.த� அ�ைனைய �க� ெகா1./� 
பா�$கவி�ைல. 
 
ஆனா� ெகௗதமி அ�ைன, அ:/ ெகா�1, அ�த� ெப�க2ட� பல நா4க  
ெவளிேய நி�# ம�றா)னா�. சீட� ஆன�த�, அவ�க2$காக� '.தாிட� ம�றா), 
அவ�கைள. /ற>+ ச�க.தி� ஏக+ ெச8தாரா�. எ�றாE�, இவ�க  ஆ� 
/றவிக2$" எ�த வைகயிE� சமமானவ� அ�ல. ெப� /றவிக2$" மிகமிக$ 
க1ைமயான க41�பா1க  விதி$க�ப4டன. �த� /றவியான அ�ைன ேகாதமி 
அ�த ெநறிகைள அ�ப)ேய கா./, 6றி�ப/ வய/ வா<�ததாக வரலா# 
ெதாிவி$கிற/. '.தச�க.தி�, அ�ைன ேகாதமியி� �யசியி�, ெப�க  
பி$"ணிகளாக அGமதி$க� ப4டன�. இ�த� பி$"ணிகளி� ச�க./$" 
அ�ைனயாக, அவேர திக<�தா�. 6#$கண$கான ெப�க  /ற> வா<$ைக$" 
வ�தன�. இ�த� பி$"னிக , அரச மாளிைகயி� இ��/�, தா<.த�ப4டவ� 
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களிைடேய இ��/�, கணிைகய� "ல.திD��/� வ�தவ�க . இவ�க  எ�ேலா�� 
ஏற$"ைறய சம வயதின�� அ�ல. 
 
சில� க�னிய�; சில� ைக�ெப�க ; சில� வய/ �தி��ேதா�. இவ�க  பல� த.த� 
அGபவ�கைள வரலா#கைள� பாட�களாக யா.தி�$கி�றன�. இ/ேவ ‘'.த ேதாி 
காதா’ எ�ற 6லாக உ�வாயி#. இைவ �தD� வா8ெமாழியாக உலவி, ெமௗாிய 
அரச� கால. தி�, வாிவ)வ� ெப#, இர�டாவ/ திாிபிடகமாகிய C.தபிடக.தி� 
இட�ெபறெத�ப�. 
 
இ�த� பாட�களி� மிக நீ�ட பாட�, ஸுேமதா எ�ற ெப� /றவி$" உாிய/. 
ம�தவதி நா4)� பிற�த ‘கிெரௗLச’ எ�ற அரசனி� மக  ஸுேமதா. வாரணாவதி 
நா41 ம�ன�, அநிக�.த� இவைள மண$க வி��பினா�. அவேன வ�/ 
இவளிட� ேவ�)னா�. எ:ப.ைத�/ பா$க2ைடய இ�த வரலாறி� இவ  
பிற�', வள��', /ற> எ�லா� வ�ணி$க�ப1கிற/. இவ  க�வி கறா  மன� 
'ாிய வ�தவ�கைள ம#.தா . ெபேறா� எ1./$ Fறி7� ேக4கவி�ைல. 
பி��மசாிய�-ேபாி�ப� இர�1ேம வா<$ைக எ�# '.தமத� த:வினா . 
 
இஷிதா` எ�ற /றவியி� வரலாறி�, ெப�க  ம#மண� ெச8/ ெகா வதி� 
தைடயி�லாமD��த "றி�' ெதாிகிற/. 
 
உUஜயினியி� உய� வணிக "ல.தி� ெபேறா�$" ஒேர மகளாக உதி.த ெச�வி 
இவ . இவைள, ஸாேகத நகர.தி� வணிக "ல வாDபB$" மண�).தா�க . 
மண� �)�தபி� கணவ� N1 ெச�றா  இஷிதா`. பாட� பி�வ�மா# 
வ�கிற/. 
 
‘காைல7� மாைல7� கணவைர7� (ெபேறா�) மாம� மாமியைர7� ெநறி 
நில.தி� ேதாய, �ழ�கா� Iமியி� பதிய என$"+ ெசா�D$ ெகா1.தப) ெதா: 
ெத:ேவ�. 
 
கணவாி� ேசாதர-ேசாதர�-அAN41 உறவின�- எவ� வ�தாE� பணி>ட� எ:�/ 
நி�# வண�கிேன�. 
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சீவி+ சி�காாி./. தாதியாக அவ�$"� பணி>ட� ஏவE$"$ கா./ நி�ேற�. 
ேசா# ெபா�கி, ப�ட பா.திர� க:வி-Fனி$ "ைழ�/ பணியாறிேன�. 
 
இAவள>$"� நா� ெபற/ யா/! 
 
அவ�க  ெவ#�ேப! 
 
ஏ#$ ெகா ள�படாத வாணிப� ெபா�  ேபா� தா8 N41$". தி��பி அB�ப� 
ெபேற�. 
 
இர�டா� �ைறயாக ஒ� ெச�வ+ சீமாB$" மண �).தா�க . 
 
அவB� ஒ� "ற�� அறியாத எ�ைன ஒ� மாத./$"� பிற" தி��பி அB�பி 
ைவ.தா�. 
 
ஒ� நா  ஒ� இள� பி$", த�ைத N41$" வ�தா�. 
 
ெபேறா� அவாிட�, /ற> வா<$ைகைய வி41 த� "றமற மகைள மண�/ 
ெகா ள ேவ�)ன�. 
 
பி$" இைச�/, எ�ைன மண� �).தா�. 
 
ஆனா�, ஒ� மாத� Fட நீ)$கவி�ைல வா<>. அவ� அவைளவி41 மீ�1� 
/றவியாகேவ ெச�றா�. 
 
நா� என/ ெபேறாாிட�, 'உயிைர மா8./$ ெகா ேவ�.’ 
 
‘அ�ல/ எ�ைன. /ற> ெகா ள அGமதி7�க ’... எ�# மா�றா)ேன�. 
 
ஜீன த.த... பி4C எ�க  இ�ல� வ�தா�.  நா� /றவியாேன�... 
 



60 

 

இAவாேற, Cபா எ�ற /றவியி� வரலா# விாிகிற/. 
 
பி$"ணி Cபா, ஜீவகB$"+ ெசா�தமான மா� ேதா�பி� உலவி$ ெகா�)��தா . 
ஜீவக� வ�/ வழிமறி.தா�. 
 
‘நா� தனிைம வி��'கிேற�; 'னிதமானவ ; நீ மாCற மனதின�. விலகி� ேபா!’ 
எ�# ெவ�4)னா  Cபா. 
 
ஜீவக�, ‘நீ மாசற க�னி; ஏ� உலைக. /ற�தா8! /ரவாைடைய ஏ� 
வி��பினா8? இ�த வா<ைவ வி1. இேத ேதா�பி� இ�த இளேவனிD� மல�� 
மண�மா8 இ�'றேவா�! நீ எ� ராணியாகலா�!’ எ�றா�. 
 
Cபா ெவ#.தா . ‘இA>ட� மரணமைட7�. நீ வி��'கிறாயா? 
 
ஜீவக� அவைள� 'க<�/ ெகா�ேட இ��தா�. க�களி� வசீகர�கைள� 
'க<�தா�. 
 
Cபா உடேன த� க�கைள. ேதா�) அவனிட� ெகா1.தா . 
 
‘இ�தா! நீ 'க<�த க�!’ 
 
அவ� உடேன ெவ4கி ம�னி�'$ேகாாினா�. அவ  '.தாிட� தி��பினா . அவ� 
அ�ளா� க�ெணாளி மீ�ட/. 
 
(அ'த./ட� �)கிற/) 
 
இAவாேற "�டலேகசியி� வரலா# வ�கிற/. 
 
தமி< ஐ�ெப��கா�பிய�களி� ஒ�# "�டலேகசிைய நாயகியாக$ 
ெகா�டதா"�. ராஜகி�ஹ நகாி� ஒ� வணிகனி� மகளாக� பிற�த "�டலேகசி, 
"ல"�வி� மக� சா�.தகைன$ காதD.தா . 
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அவ� வLசக�; தி�ட�. ெதாி�/� அவைன. தி�41$ "ற.தி� இ��/ மீ41. 
த�ைதயி� உதவியினா� மண�/ ெகா கிறா . அவ� அ�ப)7� தி��தாம� 
இவைள வLசகமாக$ ெகா�# நைககைள அபகாி$க+ M<+சி ெச8கிறா�. ஆனா� 
அவேளா அத"�� அவ� எ�ண.ைத� 'ாி�/ ெகா�1 எ�த வ:$"� 
பாைறயி� அவைள. த ளி$ ெகா�ல$ க�தினாேனா, அேத வ:$"� பாைறயி� 
அவைன. த ளி$ ெகா�#வி41 அவ  '.த ச�க.தி� ேச��/ பி$"ணியானா . 
 
இAவா# /றவியானவ�க  த�க  வரலா#கைள� பா) ைவ.தி��பைத ஒ� 
வைகயி� "ர� ெகா1.த ��ேனா)க  எனலா�. கணிைகய� பல� ேபாக 
வா<$ைகைய வி1./. /ற> I�டன�. அ�பாD, அ�.தேகசி, ப.மாவதி, விமலா 
எ�ற ெபய�க  'க< ெபற கணிைகய�$"ாியைவ. சநாதன ேவத "�Qட�க  
கணவைன இழ�த மைனவி$", அ$கினியி� '"வதிD��/ வில$களி./, க4டாய. 
/றைவ விதி.தன. 
 
ெப�ணி� தைலைய ��)த� ெச8/ அல� ேகாலமா$"� வழ$க�, சமண, '.த 
சமய�க  /ற>ாிைம அளி.தத� எதிெராDயாக� ெப�=$" வ�/ வி)�த/ 
எ�# ெகா ளலா�. 
 
தமி<+ச�க இல$கிய�களி� கால.ைத வைரயைற ெச8வதி�, க�./ 
ேவ#ைமக  இ�$கி�றன. 'ச�க�' எ�ற ெசா�ேல, '.தமத� சா��ததா"�. கி.பி. 
ஐ�தா�, ஆறா� 6றா�) � ேதா�றிய 'மணிேமகைல' எ�ற கா�பிய.தி�தா� 
''ல�'ாி+ ச�க� ெபா�ெளா1 �ழ�க' எ�# காண�ப1கிற/ எ�# ேபராசிாிய� 
வி.தி யான�த� 'தமிழ� சா�'' எ�ற 6D� "றி�பி1கிறா�. 
 
ச�க 6�களி�, 'ச�க�' எ�ற ெசா�ேல வழ�க�படவி�ைல எ�#� அவ� 
விள$"கிறா�. 
 
எனிB� ''லவ� அைவ' எ�ற அைம�'�, ஒேர த�ைம7ைடய ப�'கைள$  
ெகா�ட இல$கிய�க  எ:�த அ$கால�� அ�பாட�களா� ெதாிய வ�கி�றன. 
 
ச�ககால� எ�ப/ கி.�. �தலா� 6றா�1 ெதாட�கி$ கி.பி. *�றா�  



62 

 

6றா�)� �ப"தி வைர7 ள கால�பர�ைப+ ச�ககாலெமன$ ெகா ளலா� 
எ�ப/ ெபா/வாக ஒ�'$ெகா ள�ப4)�$கிற/. 
 
அத" ��ைதய 6றா�1களி� இ�பாட�க  பாட�ப4டன எ�#�, 
ெதா"$க�ப4ட கால� கி.�. �தலா� 6றா�1$" ��னதாகேவ இ�$கலா� 
எ�#� ஆரா8+சியாள� க�./ைர.தி�$கி�றன�. 
 
கால$ கணி�' �� பி�னானாE�, ச�க கால.தி�, ெப�ணி� ைக�ைம நிைல, 
பாிதாப./$"ாியதாக$ கா4ட�ப4)�$கிற/ எ�ப/தா� இ�ேக �$கியமாகிற/. 
ச�க இல$கிய�பாட�க  அகநா[#, 'றநா[# ேபா�ற ெதா"�'க , Nர� 
ெப�ைம, ேபா�$கள ெவறி ஆகியவைற �த�ைம� ப1./கி�றன. Nரைர+ 
சா��த காதDய�, க' ெநறியி� ஒ:"� தைலவிய� ஆகியவ� நிைலகளி� 
ெப�களி� வா< நிைலைய. ெதாி�/ ெகா ள �)கிற/. 
 
C1கா41$" வ�த மைனவிைய, ம�கல� ெப�க2ட� N1 தி��பி+ ெச�E�ப) 
பணி$"� �$ ேவத� பாடD�, அத" ��ைதய எாி$"� வழ$க.தி� ெம�Dய 
இைழ+ சா�# ெதாியவ�கிற/. அ/, மாற�ப1� F# அழி$க�ப41, ெப�க  
கணவBட� எாி$க�ப4டன�. ச4ட�க2�, க�வி, 'திய நாகாிக�க  எ/>� இ�த 
வழ$க.ைத அ)ேயா1 ஒழி./ விடவி�ைல. இ�பதா� 6றா�)� 
பிப"தியிE�, ‘,�க�வா�’க  பல� எாி$க� ப1கிறா�க . 
 
ச�க இல$கிய�க , ெப�ைண உாிைம7 ளவளாக$ கா41வதாகேவ 
எ1./ைர$க�ப41 வ�கிற/. ெப�ைண ெவ#$க$F)ய க�./� /ற> ெநறி7�, 
'லாE�ணாைம ேபா�ற ஒ:$க�க2� �த�ைம� ப1.த�ப4ட, சமண ெபள.த 
சமய+ ெச�வா$" வDைம ெபறிராத தமி<+ ச�தாய.ைத அ�த இல$கிய�களி� 
காண�)கிற/. ஆாிய ச�தாய.தி� வ�ண� பா"பா1க  Fட ஆ<�/ 
பிரதிபD$காத இ+ ச�தாய.தி� ெப�க  ச*க விழா$களி� ப�"ெப#+ 
Cத�தரமான வா<$ைக நட.தின�; கணவ�ட� க ள��தின�. மகளி� ஆடவ�ட� 
கல�/ பழக. தைட யி�$கவி�ைல. விைனக  இய#வதி� கணவ�$"� 
ெப�க  /ைணயாயி��தன�, பரணி� ஏறி$ கிளிகைள விர4)� பயிைர� 
ேபணின�-பாைல நில./ எயிறிய� (ேவட�) இ��' அலகிைன7ைடய 
ம�ெவ4)களினா� நில.ைத. ேதா�1வ�-இ�ல./� ெப�க  வாயி� �ற� 
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F4)+ C.த� ெச8வதி� இ��/, ெந� "#வ/ ேபா�ற அைன./� 
பணிகைள7� ெச8தன�. பாசைறகளிE� ெப�க  விைன இயறின� 
எ�ெற�லா�, ேபராசிாிய� வி.தியான�த� த� 6D� ப4)ன�பாைல, 
ெபா�நரா#�பைட, 'றநா[#, மைலப1கடா�, ஐ�"# 6# ேபா�ற பல 
6�களிD��/ சா�#க2ட� ெதாிவி./ ளா�. ெப�க  காதD./ மண�த 
தைலவ�க2ட�, க'ெநறி தவறாத வா<$ைகயி� எ�லா உாிைமக2டB� 
வா<�தன� எ�ேற ெபா/வான சி.திர� தீ4ட�ப1கிற/. 
 
ெப�ணி� வா<வி�, அ�றிD��/ இ�#வைர ஒ� அவலமான ேசாக$ Fறாக� 
பறி7 ள ைக�ைம நிைல பறிய "றி�ைப இ�6� தரவி�ைல. 
 
'றநாBறி�, இ/ பறிய பல சா�#க  காண�ப1கி�றன. 246 ஆ� பாட�, 
Iத�பா�)ய� ேதவி ெப��ேகா�ெப�1 எ�ற அரசி$"ாியதாக. ெதாிவி$க� 
ப1கிற/. பா�)ய நா4)� வட எ�ைல, ஒ�ைலc� எ�ற நா1. அைத+ ேசாழ� 
ைக�பறி$ ெகா�டன�. Iத�பா�)ய� ேசாழBட� ேபாாி41 அைத ெவ�றா�. 
அவ� மைனவி ெப��ேகா�ெப�1, அரசிய� அறி�தவ . கணவ� இற�த/� 
இAவரசி தீ�'க �ைன�தா . அ�ேபா/, அரசிய� Cற.தாரான ெப�ம$க , 
அரச� இ�லா$ "ைற நீ�க, அரைச ஏ# நட.திட ேவ�1�, தீ�'க$Fடா/ 
எ�# த1.தன�. ஆனா� அவ  ெசவி ம1$கவி�ைல. அத" அவ  Fறிய 
காரண� "றி�பிட. த"�ததா"�. 
 
‘எ�ைன. தீ�'"த� ந�# எ�# ெசா�லாம� த1$"� சா�ேறாேர...’ எ�# 
விளி$ைகயி�, ‘ெபா�லா+ M<+சி� ப�சா�றீேர’ எ�# "றி�பி1கிறா . 
 
‘ெந87� அாிய ப�ட�க2� வில$கி, ெவ#� நீ�+ ேசாறி� 'ளிேச�./+ 
சைம$க�ப4ட ேவைள$ கீைரைய+ ேச�./ ஒ� ேநர� உ�1, பாயி�லாத 
ப�$ைக$க� ப1$ைகயி� ப1$"� ைக�ைமயி� ெகா1ைம$", இ�த ஈம�ப1$ைக 
ேமலான/’ எ�# உைர$கிறா . இ�த� பாடைல அ1./, அவ  கா4)E ள 
காளிேகாயிD� �� தீ வள�./ எாி'"�தைத, ம/ைர� ேபராலவாய� எ�ற 'லவ� 
247 ஆ� பாடD� சி.திாி$கிறா�. இேத ைக�ைம நிைலைய, இர�க.த$கதாக, 
ஒ$F� மாசா.தனா� (248) /�ைப+ ெசாகினனா� (249) தாய�க�ணியா� (250) 
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ஆகிேயா� விவாி$கிறா�க . ஆd� *ல�கிழா� (261) பாடD�, ‘ெகா8�மழி.தைல-
ெயா1 ைக� ைம7ற$ கல�கிய’ எ�# வ ளலா� ந�ப� காாியாதி எ�பவ� 
இற�த/�, மைனவி, மழி.த தைல7ட� கா4சியளி.தைத7� "றி�பி1வா�. 
 
எனேவ, இ+சா�#க , தாயநாயக+ ச�தாயமாக தமி<+ ச�ககால ச�தாய.ைத$ 
"றி�பிடவி�ைல எ�பேத உ�ைம. ெப�களி� உாிைமக  பறி$க�ப41 
ஒ1$"த"ாிய ெநறிகளாக, ஒ� ப$க$ க' ெநறி7�, ைக�ைம ெநறி7ேம, 
தீவிரமா$க�ப4ட நிைலைய$ காண�)கிற/. 
--------------- 

8. 8. 8. 8. கவி2 3ர�க�கவி2 3ர�க�கவி2 3ர�க�கவி2 3ர�க�    
 
எ:த� ப)$க. ெதாியாத ெப�. 
 
ஆனாE� ஒ� தா8 எ�ற நிைலயி� உலகிய� ஞான�கைள. த� உண�>-
களாேலேய ெப# வி1கிறா . மக>$காக. த� ஊைன7�, உயிைர7� மகி<>ட� 
ஈ�/ ஒ1�"� இய�ைப. த� பிற�பினாேலேய அைடய� ெபறவ . 
 
இவ  த� மகைவ� பாR4)+ சீரா4) உற�க+ ெச8ய, அ�ைப$ "ைழ./, 
ஆவிைய உ�$"� இனிய "ரலா� தாலா41� பா1கிறா . ெசாக  எ�ப) 
அழகழகா8 வ�/ பாடைல அழியா$ கவிைதயா$"கி�றன? 
 
/யர� ெவ)$"� ேபா/, அ�த உண�>க  ஒ�பாாியாக, ேசாக� உ�$"� 
ெசாகளாக எ�ப) ெவளி�ப1கி�றன? 
 
இல$கண இல$கிய$கார�க  "�ைப எ�# த 2� ெசாக , அவ�களிடேம அரச 
மாியாைத ெப#வி1� வைகயி� வ�தம��/ ெகா கி�றன. 
 
உலகி� கவிஞ� எ�#� அறிவாளி எ�#� �தEாிைம ெகா�டா1பவ� 
ஆ�தா�. இவ�க  நாவிD��/ பிற$"� ெமாழிகைள அ�ப)ேய ெபாறி./ 
ைவ$க ஏ1� எ:.தாணி7மாக ஒ� சீட� - ெதா�ட� "ழா� M<�தி�$"�. 
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ெப�=$" இ�த+ சிற�'க  இ�ைல. இவ  ெசாகைள, உ�தி வ�� 
உண�>கைள யா�� பதிவதி�ைல. நா# ந1� ேபா/�, ஓ�கி ஓ�கி உல$ைகயா� 
"./� ேபா/�, க�திாிைகைய$ க4) இ:$"� ேபா/�, உைழ�பாளி� ெப� 
பா1கிறா . ஒ�வ�$ெகா�வ� விேராதிகளாக ேமாதி$ ெகா 2� ேபா/� 
ேமாத�களி� ெவ)$"� ெசாகளி� அவ�க2ைடய ெவளிe41.திற� ேகால� 
ெகா வைத ரசி$க �)7�. 
 
எ�றாE�, பல ெமாழிகளிE� அறிஞ�, கைலஞ�, கவிஞ� எ�ற ெசாகெள�லா� 
ஆ�கைளேய "றி$கி�றன. ‘Nர�’ எ�ற ெசா�ைலேய ‘ஆ� ச�ததி’ எ�ற 
ெபா�ளி� "றி�பி1கிறா�க . 
 
இவ2$ெக�# விதைவ (ைக� ெப�) Cம�கD, Aயபிசாாி, வாழாெவ4) ேபா�ற 
ெசாகேள ஒ/$க� ப4)�$கி�றன. 
 
ெப�க2$"$ க�வி7� அறி>� உாிைமயா$க� படவி�ைல எ�ற ச*க 
உ�ைமைய� ெப��பாேலா�� ஒ./$ ெகா வதி�ைல. 
 
‘ேவதகால.தி� - பிர�மவாதினிக  இ��தி�$கிறா�க . �ஷிகளாக� பல 
ேவத�பாட�கைள யா.தி�$கிறா�க ’எ�# C4)$ கா41கிறா�க . 
 
இேத ேபா� தமிழ�ப�க2� ‘ச�க�பாட�கைள யா.த பல ெப�பா 'லவ�க  
இ�$கிறா�க . ஔைவயா� ஒ�வ� ேபா/ேம!’ எ�# ெசா�ல. தவ#வதி�ைல. 
 
ஆனா� ஆரா8�/ பா�.தா�, இ/ ஒ� ேப+C$" ஆ#தலாக, C4)$ கா41வத" 
ம41ேம சாியாக இ�$"� எ�றா� தவறி�ைல. 
 
ேவத�பாட�களி� காண�ப1� ெப�க  பறி, ஓ� ஐய$ க�.ைத ‘ேவத கால.தி�  
ெப�க ’ எ�ற த� 6D�, டா$ட�.ச"�தலா ராA சா^திாி �� ைவ$கிறா�. 
 
1. �:/மாக� ெப� �ஷிகளா� பாட�ப4டைவ. 
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2. உைரயாட�களி�, ெப� ெபய�களி� வ�பைவ. 3. ெப� �ஷிகளி� ெபயாி� 
(ஐய./$"ாியதாக) பாட�ெபறைவ. 
 
ேகாசா, அபாலா, ேலாமசா, ஸூ�யா (ஸாவி.ாி, ஜூஹீ) (பி��மா - பி�ஹ^பதி 
மைனவி) ஸ��ப$தி-யமி-ஊ�வசி எ�ெற�லா� ெபய�க  காண�ப4டாE�, மிக+ 
சிற�பான இட.ைத� ெப#� �$கிய./வ.ைத எ�த ஒ� ெப� �ஷி$"� 
அளி�பதகி�ைல. 
 
�த� ம�டல.தி� (1-23-15) அக^தியாி� மைனவி ேலாப �.ராவி� இர�1 
பாட�க  காண�ப1கி�றன. ரதி ேதவைத$"ாிய /தி�பாட�. 
 
‘ெந1�காலமாக. த�க2$". ெதா�டாறிேன� 
 
....அ�E� பகEமாக... இைடவிடா/ ... 
 
காைலயிE� மாைலயிE�...... என/ அ�க�க  தள��தன 
 
*�'� வ�தைட�த/.’ 
 
எனேவ, இ�ேபா/ கணவ�மா� த�க  மைனவியைர நாட41�. ெதா�ைம+ 
சா�ேறா�, கட>ள� ச.திய� எ�ற ெநறியி� நிைல.தவ�. ச�ததி$காக த�க  தவ 
வா<வி� ெநறிகைள$ "ைல$காதவ�, த� மைனவியைர அ=க41�. 
 
தவ வா<வி� ஆ<�/ ள கணவரான அக.திய �னி$", த� ஆைசகைள7� 
இளைமயி� உ�/த�கைள7� அட$கி$ ெகா�1, ெதா�Yழிய� ெச8த மைனவி 
ேலாப�.திைர, ெபா#ைமயி� உ+ச.தி� நி�# உண�>கைள ெவளி�ப1.திய 
பாட� அ/. 
 
ப.தா� ம�டல.தி� (X-11-17) �ஷிகா இ�திராணியி� பாட� இட� 
ெபறி�$கிற/. 
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இ�பாட�க , ஒ� மைனவி, தன$"� ேபா4)யாக �ைள.த இ�ெனா� 
ெப�ைண. தவி�$க� பய� ெப#� ம�திர� பாட�களாக$ க�த�ப4)�$கி�றன. 
 
இ�பாட�களி� ேம�ேநா$கிய இைலகைள$ ெகா�ட ம�களமான ஒ� ெகா) 
"றி$க�ப1கிற/. இைத. ேதா�) எ1�பதனா�, ெபய�� "றி$க வி��பாத 
அ�த� ேபா4)� ெப�மணி விலகி� ேபானா . இ�த நாயகி ஒ�.திைய. தவிர, 
அ�த நாயகைன ேவ# எ�த� ெப�ணாE� மகி<வி$க �)யா/. 
 
அ$ெகா)யி� ேவைர. தைலயைண$க)யி� ைவ./$ெகா வதனா� இ�த 
நாயகி$ேக அவ� எ�#� உாியவனாக இ��பா�. ஒ�வைன+ சா��/ 'க< 
ெபறேவ�1� எ�ற ஆ� நாயக$F#, ெப�=$"� ெப� பைகைய7� 
ெபாறாைமைய7� ேதா#வி.தி��பைத இ�பாட� வி 2கிற/. 
 
மாமி-ம�மக  எ�ற எதி��ைப$ கா4)E� இ�த+ ச$கள.தி பைக *.ததா"�. 
 
‘ேகாசா’ எ�ற �ஷிகா, பி��மவாதினி எ�# "றி�பிட�ப1கிறா . இவ  
‘கா$சிவ�’ எ�ற �ஷியி� மக . இவ  ஒ� தீராத ேநாயினா� Q)$க�ப41, ெவ" 
நா4க  தி�மண� ெச8/ ெகா ள �)யாதவளாக இ��தா . இ�த ேநா8, அCவினி 
ேதவ�களி� ம�./வ.தா� "ணமாயி#. பி�ன� தி�மண�� ெச8/ ெகா�டா . 
 
அCவினி ேதவ�களி� ம�./வ.திறைன� 'க<�/ பா1� இவ  பாட�கேள (X-3-
10, X-3-11) ப.தா� ம�டல.தி� காண�ப1கி�றன. 
 
ஸூ�யா, வா$ ேபா�ற ெப� ெத8வ�கேள யா.த பாட�களாக அவ�க  ெபயாி� 
வ�� பாட�க  விள$"கி�றன. யம�-யமி-',ரவ^-ஊ�வசி விவாத�களி� 
காண�ப1� ெப�களி� உைரக  அவ�க2$ேக உாியைவயாக$ "றி$க� 
ப1கி�றன. எனேவ, ெப�க  ஆ� �ஷிக2$"+ சமமாக� பாட�கைள யா./, 
ேமலா� ஞான.ைத ெவளி�ப1.தியி�$கிறா�க  எ�ப/ ஒ� வைகயி� உய�> 
நவிசியாகேவ ேதா�#கிற/. 
 
ச�க இல$கிய�களி� பல ெப�பா'லவ�க  காண�ப1கிறா�க . அ g�  
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ந���ைலயா�; இளைவயினா�, ஒ$F� மாசா.தியா�, ஔைவயா�, கா$ைக 
பா)னியா�, ந+ெச ைளயா�, காவெப�1, பாாிமகளி�, I�க� உ.திைரயா�, 
Iத�பா�)ய� ேதவி, ெப��ேகா�ெப�1, ெப��ேகாழி நா8க� மக  
ந$க�ைணயா�, ேப8மக  இளெவயினியா�, மாேறா$ க./ ந�பசைலயா�, 
ெவ�ணி$ "ய.தியா�, ெவறிபா)ய காம$க�ணியா�... எ�# ப4)ய� நீ�1 
ெச�கிற/. 
 
இ�ப4)யD� காண�ப1� ெப�க  அைனவ�� உய� ")ைய+ ேச��தவர�ல�- 
ேவ41வ� "ல�, "யவ� "ல� ஆகிய ")களி� பிற�த ெப�க2� 'லைம 
ெபறி�$கி�றன� எ�ற ெச8தி ந�ைம$ கவ�வதாக இ�$கிற/. 
 
இவ�க2ைடய ெபய�க2$" �� காண�ப1� சிற�'$ "றி�' இவ�க  பாடD� 
காரணமாக இைச�ததா"�. 
 
ேப8மக  இளெவயினி - ேபா�$கள.தி� ேப8கைள விய�/ பா)யவ� ('ற�-11) 
இவ� ேவ41வ� "ல� எ�# ெதாிகிற/. 
 
ெவ�ணி$"ய.தியா� - ெவ�ணி - தLைச மாவ4ட.தி� உ ள ஊ�. இவ� 
காிகாலைன+ சிற�பி./� பா1� பாடD�, சம.காரமாக ெப�Lேசரலாதைன� 
'க<கிறா� ('ற�-66). கடD� இய�"� காைற$ கல� ெசE./த"� 
பய�ப1.தியவ�, ப�ைட.தமிழ� எ�# சிற�பி./, அ.தைகய மரபி� வ�த 
“காிகா� வளவா உன$". ேதாற ெப�Lேசரலாத� உ�னாE�டாகிய 
'ற�'�=$" நாணி, வட$கி��/ உயி�வி4டா�. உ�ைனவிட அவ� 
'க:$"ாியவ�..” எ�# Nர.ைத� பா1� இவ� "யவ� மரபிைன+ ேச��தவ� 
எ�ேற ெபய� "றி$கிற/. 
 
அ$கால.தி� சிற�த ேவ4ேகாவ�-ம�பா�ட விைனஞ�$", கைலஞ�$", ‘"ய�’ 
எ�ற ப4ட� த�/ சிற�பி.த� மர' எ�#�, ப.தா� 6றா�1 வைரயிE� 
இ�மர' இ��தி�$கிறெத�#� ெதாியவ�கிற/. எனேவ, "ய�-"யவ� "ய.தி 
எ�ப/ கைலஞ�$"ாிய ஒ� சிற�'� ப4ட� எ�#� ெகா ளலா�. 
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அ g� ந���ைலயா� எ�ற ெப�பா 'லவாி� பாட�க  "#�ெதாைக (9) 
அக� (1) 'ற� (1) ஆகியவறி� காண�ப1கி�றன. ஊெர�லா� தைலவனி� 
பர.ைதைம ஒ:$க.ைத$ Fறி. Jறியேபா/� தைலவி த� வாயா� அவைன$ 
"ைறFறமா4டாளா�.‘ஊெர�லா� உ�ைம$ "ைற FறினாE� நா� 
Jறமா4ேட�; நீ� அ�ேகேய ெச�லலா�. உ�ைம. த1�பவ� இ�ைல’ எ�# 
"�றEட� அவ  ெசா�வதாக� பா1கிறா�. 
 
தைலவைன$ "ைறFறி வ�.தி� ேபாராடாத இ�ப�' அவ  கபி� 
தி�ைமைய$ கா41மா�! 
 
கா$ைகபா)னியா� ந+ெச ைளயா� "#�ெதாைக 210 ஆ� பா4)� கா$ைக 
கைர�தைமைய� பாரா4)� பா)யதா� இ�ெபய� ெபறா�. ‘வி��தின� வ��ப), 
கைரதைல+ ெச8த கா$ைக..’ காக� கைர�தா� வி��தின� வ�வ� எ�ற ந�பி$ைக 
இ�றள>� இ�$கிற/. 
 
ச�ககால� ெப�பா 'லவ�க  ெபா/வாக, ம�ன�, Nர�, ெகாைட.திற� 
ஆகியவைறேய பா)யி�$கி�றன�. ேபா�-காத�, மகளி� க' ஆகிய வா<$ைக$ 
F#க  �$கியமாக$ க�த�ப4)�$கி�றன. 
 
ெப�)ாி� நிைலபறி$ "றி�பி1வதாக Iத� பா�)ய� ேதவி 
ெப��ேகா�ெப�1 எ�ற (அரசி) ெப�பா 'லவாி� பாட� விள�"கிற/. 
‘ைக�ைம ெகா)ய/. எனேவ, த�ைன உட�கா4ைட ஏற விட ேவ�1�’ எ�ற 
�ைறeடாக இ�பாட� அைம�/ ள/. இவ� அரசிய� அறி�த அரசி எ�பதா� 
உட�க4ைட ஏறேவ�டா� எ�# த1.தவைர ம#./, உட�க4ைட ஏறினா� 
எ�# ெதாிய வ�கிற/. 
 
ஔைவயா� தமி:லக� மிக ந�கறி�த ெப�பா 'லவ� எ�றாE�, ச�ககால  
ஔைவயா��, ஆ.திM), வா$"�டா�, ெகா�ைறேவ�த�, ேபா�ற நீதி 
6�கைள� பா)ய ஔைவயா�� ஒ�வேரய�ல� எ�ப/ ெதளி> இ��தாE�, 
ெந1நா  வாழ$F)ய ெந�D$ கனிைய அதியமான ெந1மானLசி இவ�$" 
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வழ�கினா� எ�#�, அதனா� இவ� ேயாகினியாக� பல 6# ஆ�1க  வா<�/ 
பா)னா� எ�#� ெசா�வா��1. 
 
சிற�த ெப�பா'லவ� பல� ஔைவ எ�ற ெபயரா� வழ�க� ெபறி�.த� 
எ�#� ஊகி$கலா�. தமி< நா4)� இ�ெப�மா4)$"� பல இட�களி� 
ேகாயி�க2� இ�$கி�றன. இவைர� பறிய பல ெச8திகைள7� ஒ�றாக 
இைண./ Cமா� நாப/ ஆ�1க2$" ��', ‘ஔைவயா�’ எ�ெறா� 
திைர�பட� ெவளியாயி#. 
 
'றநா[றி�, 

‘சிறியக4 ெபறிேன ெயம$கீ7 ம�ேன ெபாியக4 ெபறிேன,  
யா� பாட. தா� மகி<�/�= ம�ேன...’ 
 

எ�# அதியமா� ெந1மானLசியி� ெப��த�ைமைய� 'க<�/ பா)ய கால� 
ேவ#. 
 

‘ம�னB� மாசற$ கேறாB� சீ�J$கி� 
ம�னி கேறா� சிற�'ைடய� - ம�னB$". 
த�ேதச ம�லாம சிற�பி�ைல; கேறா�$" 
ெச�றவிட ெம�லா� சிற�'’ 
 

எ�# பாட�ப4ட கால� ேவ#. 
 
‘வ 2வைர� பறி7� இள�ேகாவ)க  பறி7� ப).த 'லவ� ெப�ம$கேள 
அறிவ�. ஆனா� இ�த. தமி< நா4)� ஔைவயி� நீதி வா$கிய�கேள யாவைர7� 
வழி�ப1./கி�றன. வ 2வ� அற�, ெபா� , இ�ப� எ�ற ��பாைல7� 1330 
"ற4பா$களி� அட$கினா� எ�# பாரா4ட�ப1கிறா�. ஆனா� N1 எ�ற 
நா�கா� ேபைற7� உ ளட$கி ஔைவ� பிரா4) நா�ேக வாிகளி�, ‘ஈதலற�; 
தீவிைன வி4h4ட� ெபா� ; காதD�வ� க�.ெதா�மி./ ஆதர> ப4டேத இ�ப�; 
இ�*�#� வி4டேத N1’ எ�# பா)7 ளா�. இதைன� பாரதி7� 
பாரா4)7 ளா�. ‘கெபன�ப1வ/ ெசாறிற�பாைம’ எ�# 'திய விள$க� 
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ெகா1$"�, இ� ெப�மா4), ‘ேபைதைம எ�ப/ மாத�$கணிகல� எ�#�, ைதய� 
ெசாேகேள�’ எ�#� Fறியி��பாேரா? அ�ல/ இ/ இைட+ெச�கேலா? 
எAவாறாயிB�, பாரதி 'திய ஆ.தி+M)யி�; பைழய ைதய� ெசா ேகேள�, 
‘(ெப�வழி+ ேசேர�) எ�ற வாிைய நீ$கி மாறி, ‘ைதயைல உய�> ெச8’ எ�# 
Fறினா�. 
 
ெபா/வாகேவ, எ�லா$ ")கைள+ சா��த ெப�பா 'லவ�க2� அ$கால.தி�, 
Nர� எ�ப/ ஆ�க2$ேக உக�த/, ‘Nர�’ எ�பவ� ஆ� ச�ததியினேர ('ற�-279) 
எ�ற 'லவ�, ஒ� �/ ") மகளி� Nர+ ெசயைல� பறி� பா1மிட./, ‘�த� நா  
த�ைதைய இழ�தா ; அ1.த நா  கணவைன இழ�தா ; எனிB� கல�கா/, த� 
பிLC� பாலகB$" �) தி�.தி, க+ைசயணிவி./, ைகயி� ேவைல$ ெகா1./ 
அ�ைறய ேபா�$" அB�பினா ’ எ�# பா1கிறா�. அ�த Nரமக  தாேன ைகயி� 
ேவெல1./+ ெச�லவி�ைல. ெப�க  ேபா�� பாசைறகளி� இ��தன�. அவ�க  
யாவ�? 
 
அ$கால விறDய�, ம�னைர7� ேபா�. தைலவ�கைள7� களி�பி�பவ�க . 
பதி#�ப./ (44:7-8) ெச�"41வ� பாண� F4ட.தி� வ�த பா1மகைள. த:வி 
இ�'றா� எ�# ெதாிவி$கிற/. விழா$ கால.தி� நடனமாட வ�த விறDயி� 
அழைக$ க�ட ஊ�� ெப�க , த.த� கணவைர$ கா�பாறி$ ெகா ள 
�ைன�தா�க  எ�# (நறிைண) (170: 5-8-9) ேவெறா� பாட� F#கிற/. 
 
எனேவ, ச�தாய.தி� சாிசமமான ெகளரவ./ட� ெப�க  அறி>ைடயவ�களாக 
மதி$க� ெபறா�க  எ�பைத. தி4டவ4டமாக$ Fற �)யவி�ைல. 
 
ைக�ைம$ ெகா1ைமைய ஏக இயலாம� தீ�'க �)> ெச8த அரசியினா�, 
ைக�ைம$ ெகா1ைமயி� அநீதிைய எதி�$க �)யவி�ைல. ேவத.தி� காண�ப1� 
சா��/ வா:� த�ைத நாயக நீதிகேள இ�" ஆ<�தி�$கி�றன. சில�பதிகார� ச�க 
6�க2$"� பிப4ட/ எ�# க�./ைர$க�ப4டாE�, ச�க இல$கிய�களி� 
ெதாட�'ைடயதாகேவ இ�$கிற/. 
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இ�த$ கா�பிய.தி� ந�ைம$ க�ணகியி� பா.திர� பைட�ேப அதிகமாக$ 
கவ�கிற/. 
 
இவ  ஏ/� அறியாத சி#மியாகேவ இ�$கிறா . கணவ� மாதவியிட� 
ெச�வ�கைள. ேதா# வி41. தி��பிய ேபா/, அவ  அ�த அநீதிைய� பறி ஒ� 
ெசா� எ:�பவி�ைல. கணவேனா1 'ற�ப41$ க�E� � 2� நிைற�த கானக 
வழியி� நட�/ ம/ைர$" வ�கிறா . இ�ேக வ�/, கணவ� ெகாைல7�டா� 
எ�ற ெச8தி வ�த பிற"தா� இவ  விCவ,ப� எ1$கிறா . 
 
ஒ�#ேம அறி�திராதவளாக$ கா4ட�ப4ட இ� ெப�, அரச� �� ெச�# நீதி 
ேக4"� ஆ�காாியாகிறா . அரச� த� தவைற உண��/ அ$கணேம உயிைர 
வி4ட பி�ன��, அவ� ப.தினி உயிைர வி4ட பி�ன�� அவ  சீற� 
தணியவி�ைலயா�. 
 
‘த� இட�ைல ைகயா� தி�கி, ம/ைர வல�ைற ���ைற வாரா அைம�/, ம4டா� 
ம#கி� மணி�ைலைய வ4)./ வி4டா , எறி�தா ’- 
 
எ�# சில�பதிகார� விாி$கிற/. இ/ ஒ� அதீதமான ெசயலாகேவ இ�$கிற/. 
 
ெப�ைமயி� - தா8ைம$"ாிய அைடயாளமான உ#�ைப. தி�கி எறி�/ M2ைர 
ெச87� இ+ெசய�, அI�வமானதாக, அறி>$"� ெபா��தாததாகேவ ேதா�#கிற/. 
 
‘ச�ககால ம�ன� காலநிைல வரலா#’ எ�ற 6D� அத� ஆசிாிய� வி. 
'�ேஷா.த�, இ�த வழ$க.ைத� பறி$ "றி�பி1கிறா�. இAவழ$க� ‘திAய 
வதனா, ஜாதக மாலா’ எ�ற ெபள.த 6�களி� காண�ப1வதாக. ெதாிவி$கிறா�. 
 
த�ைன� பிாி�த கணவனி� கவைலயி� வா) வ��திய மா>�ணி எ�ற ெப�, 
இ�ப) ஒ� மா�பக.ைத$ ெகா8/ ெகா�டா  எ�#�, கால� ேபா$கி� அவ  
கட>ளாக வண�க�ப4டா  எ�#�, அவ2$" ேவ�ைக மர நிழD� கழனிகளி�, 
பர�களி� ேகாயி�க  அைம$க�ப4டன எ�#� நறிைண�பாட� ஒ�ைற 
ேமேகா  கா41கிறா�. 
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தி�மா>�ணி எ�ற அ�த� ெப�ணி� வரலா#�, 
 
ஆவிய� "). தைலவ� ேபக� எ�பவ� த� மைனவி க�ணகிைய. /ற�/, ஒ� 
பர.ைத7ட� வா<�த/� ('ற� 143-147) சில�பதிகார� உ�வாக+ ெச8திகளாக 
உதவியி�$கி�றன எ�# அவ� "றி�பி1கிறா�. 
 
க4)யவ2$" அநீதி ெச8வ/ கணவனி� உாிைம; ஆனா� கணவB$" அநீதி 
எ�# வ��ேபா/, அவ  இயைகயி� சீற.ைதேய எ:�பி வி1மள>$"� 
ெபா�ெக:+சி ெகா கிறா . இ�த$ க' வழிபா41$"ாிய/. 
 
க' ெநறி எ�ப/, 6றா�1க  மனித ச�தாய.தி� உயிேரா4டமான 
இைழகைள ஊ1�வி மகளிாி� மனித உாிைமகைள� பிணி�ப/ ெதாியாம� 
பிணி$க+ ெச8த வரலா#க  இைவ. 
--------------- 

9. 9. 9. 9. நாயகைர0 பா-0 பரவிய நாயகிய5நாயகைர0 பா-0 பரவிய நாயகிய5நாயகைர0 பா-0 பரவிய நாயகிய5நாயகைர0 பா-0 பரவிய நாயகிய5    
 
6றா�1க2$"� ெப� தன$". Jலமாக>� M$"மமாக>� விதி$க�ப4ட 
தைளகைள. தக�.ெத:�'வ/ சா.தியம�லாத �யசியாகேவ தீ��/ வி4ட/. 
 
அறி>மல�+சி7� "1�ப$ கடைம7� இவ2$" ஒ�றாக இைசயாத வா<$ைகேய 
விதி$க�ப41 வி4ட/. இ#க� ேபாட�ப4ட �)+ைச அ#./ வி1தைல 
ெப#வைதவிட, �)+ைச அத� ேபா$கி� தளர+ ெச8/ அவி<./ வி1தைல$ 
காைற Gகர�ப1வ/ ஓரள>$" இய�ேபா)ைண�த ெசயலாகிற/. 
 
ெப�, மா�ட கணவBட� சிைதயி� எாி$க�ப4டா ; ��)த� ெச8ய�ப41$ 
க4டாய. /றவி� ஒ1$க� ப4டா . 
 
இ�ைலேய� அவ  ெபா/ மகளாக+ சீரழி$க� ப4டா . இ�த இர�டா� நிைலயி�  
அவ2$" அறி>$ க� சிறி/ திற$க�ப4டதா� ஓ� ஆCவாச� கிைட.த/. த� 
/யர�கைள ெவளியி41$ ெகா ள$ F)ய சா.திய$ F#க  ஏப4டன. 
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ஆனா� �த� நிைல$ "1�ப$ F1�-இர�டா� நிைல ெபா/ மக  அறி> ெப#� 
வா8�'� ஒ� நா2� இைச�/ விடாதப) ச*க� விழி�'ட� இ��த/. 
 
அவ  கபரசி. கணவைர+ சா��/தா� ேம�ைம ெபறலா�. உட� சா��த ேபாக 
உண�>கைள அவ  ெவளி�ப1./� ேபா/ அ/ க4)ய கணவைர+ சா��/ தா� 
இ�$க ேவ�1�. கட>ைளேய நாயகனாக அவ  வாி.தாE� அ/ அவ2$" 
இ:$".தா�. ெத8வ.ைத. ெதாழாம� கணவைனேய ெதா:/, ெத8வமா$"பவ  
அவ . 
 
ஆ� ப$த�க . இ.தைகய க'$ ேகா4பா41$"  ':�க ேவ�)யதி�ைல. ஒேர 
ஒ� நாயக� - '�ேஷா.தமனான காதலைன எ�ணி, உ�கி உ�கி� ப$தி ெச8/ 
பாடலா�. இைறவBட� Fட� ேவ�), த�கைள� ெப�ணாக� பாவி./$ 
ெகா�1, உண�+சி வச�ப41. திாியலா�. தைடயி�ைல. ெப� அAவா# 
உண�+சி மி"�/ ப$தியி� கனி�/ பா1�ேபா/, ஒ� வைகயி� த� 
F41$" ளி��ேத 'ர4சி$ "ர� ெகா1�பதாக$ க�த ேவ�) இ�$கிற/. 
 
இ�திய ெமாழிக  அைன.திE� ப$தி இல$கிய.ைத+ ெச:ைம� ப1.திய 
சா�ேறா� பல� த� பாட�களாE� காவிய�களாE� அழியா� 'க< 
ெபறி�$கி�றன�. 
 
தமிழி� சிவப$த+ ெச�வ�களான நாய�மா�க2� ைவணவ ப$த�களான 
ஆ<வா�க2�, இ^லா� வள�.த இைறய)யா�க2�, கிறி^தவ� சா��த 
சா�ேறா�க2�, ப$தி இல$கிய�க2$" உாியவ�களாக. திக<கி�றன�. 
 
அ#ப./ *�# நாய�மா�களி� ஒ�வராக$ காைர$கா� அ�ைமயா� இட� 
ெப# ளா�. தமிழி�, ப$தி இல$கிய� எ�# வ��ேபா/, �தலாவதாக$ 
"றி�பிட�ப1� ெப�பா'லவ� இவ�. இவ�ைடய அ'த. தி�வ�தாதி, இர4ைட 
மணிமாைல, *.த தி��பதிக�க  ஆகியைவ பதிேனாரா�தி�மைறயி� 
ேச�$க�ப41 ளன. ெபா/வாக, ெப�க2ைடய ெவளி�பாடாக ஒ� இல$கிய� 
உ�வா"�ேபா/, அ/ உட�பரமான உண�>கைள+ சா��ேத �கி<$கிற/ எ�ப/ 
ஓரள> உ�ைமயாக இ�$கிற/. 
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ஆனா� காைர$கால�ைமயி� பாட�கைள அ�ப)+ ெசா�வதகி�ைல.  
‘காைர$கா�’ எ�ற ஊ�� ெபயைர+ ேச��தவளாக$ "றி$க�ெப#� இAவ�ைமயி� 
இய ெபய� 'னிதவதி. 
 
இவ� ஆறா� 6றா�1$" உாியவராக$ க�த�ப1கிறா�. சமண� பரவி. 
ெத�னா4)� ஆதி$க� ெபற நிைலயி�, ஒ�'ற�, ேவத�பிரா�மண+ ெச�வா$"� 
வDைம ெபறி��த MழD�, அத" எதிராக, ைசவ� எ�ற ப$தி$ ெகா ைக ம$க  
ெச�வா$ைக� பரவலாக� ெப# வ�த கால� அ/. 
 
சில�பதிகார$ கா�பிய+ ெச�விைய$ ேபா�, 'னிதவதி வணிக "ல.தி� 
ேதா�றியவ�. தனத.த� எ�ற ெப� வணிகனி� ஒேர ெச�வியாக உதி.தவ�. 
ெபா/வாக� ெப�வணிக�, சமண� சா��தவராக இ��பைத இ�றள>� 
கா�கிேறா�. 
 
'னிதவதியா� எ�த� பி�னணியி� தீவிர சிவப$த+ ெச�வியாக 
இள�ப�வ.திேலேய உ�வானா� எ�பெத�லா� 'ாியவி�ைல. ஆனா� த�ைன 
ஒ.த ேதாழிக2ட� விைளயா)ய ப�வ.திேலேய அவ� சிவெப�மானி� ப�ேவ# 
நாம�கைள+ ெசா�Dேய ஆ)னா� எ�# Fற�ப1கிற/. 
 
'னிதவதி காைர$காD� பிற�தவ�; ஆனா� நாைக� ப4)ன.ைத+ சா��த 
ெப�வணிகனி� மக� பரமத.தB$" அவ� மண�)$க� ெபறாE�, காைர$ 
காைல வி41 அவ�, மணாளனி� ஊ�$", '$கக./$"+ ெச�லவி�ைலயா�. ஒேர 
மகளாதலா�,அவைள ஊைர வி41 அB�பாம� அ�கிேலேய வசதியானேதா� 
இ�ல.தி� மக2� ம�மகB� வாழ+ ெச8கிறா� த�ைத. 
 
உ gாிேலேய ம�மகB$" ஒ� கைட7� அைம./$ ெகா1.ததாக$ ெகா ளலா�. 
 
'னிதவதியி� சிவப$தி, அவ�ைடய இ�வா<ைகயி� இ��/ வி1பட$ 
காரணமாகிற/. கணவ�$"$ க41�ப4ட, க' ெநறி வ:வாத ஒ� ெப�, 
கணவ�$" எதி��ேப கா41வ/ேபால சிவப$தியி� மன� ெசE.தி, சிவன)யாைர 
N4)� வரேவ# வி��தளி./$ கடைம யாறினா� எ�ற �ர�பா1 வDைம 
ெபறி�$கிற/. 
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ப$திைய� பர�'� சமய இல$கிய�களி�, அ)யா�களி� வரலா#களி�, 
அ'த�க  பல>�, நிக<�ததாகேவ காண�ப1கி�றன. ம$க  அவைற 
ந�பினா�க . இ�ப.ெதா�றா� 6றா�ைட எ4)� பி)$"�, இ�த அறிவிய� 
சாதைனகைள� ெபற நிைலயிE� அ'த�க  ந�ப�ப1கி�றன. 
 
"றி�பி4ட ஒ� சமய� பிாி>$"  ம$கைள ஈ�./ நிைலநி#.த அ'த�க  
பய�ப1கி�றன. உலக வா<$ைகயி� /�ப�க2� சி$க�க2� மனித 
ச�தாய.ைத ெந�$க)களி� த ளிவி4ட நிைலயி� அ'த�க  ம$க  
கவன�கைள. திைச தி��ப வ�லைவயாக இ�$கி�றன. 
 
அ'த வரலா# இ/தா�. 
 
'னிதவதியி� கணவ� பரமத.த� ஒ� நா4 காைலயி�, த� வாணிப. 
தல.திD��/, இர�1 மா�கனிகைள. த� N41$" அB�பியி��தா�. 
ந�பகE$". தா� உண> ெகா ள வ�� ேநர.தி�, மைனவி தன$" அைத� 
பைட�பா  எ�# எதி�பா�.தா�. 
 
கணவ� உண> ெகா ள வ���, ஒ� சிவன)யா� 'னிதவதியி� N41$" வ�தா�. 
'னிதவதி உடேன அவைர வரேவ# உபசாி./, அ�/ பைட.தா . அ�த ேநர.தி� 
அவ  ேசா# ம41ேம சைம.தி��தா . எனேவ அ�த+ ேசா#ட� கணவ� 
அB�பியி��த ஒ� மா�கனிைய7� அவ�$"� பைட.தா . சிவன)யா� பசியாறி� 
ேபா8 வி4டா�. 
 
ந�பகD� கணவ� உண> ெகா ள வ�தா�. எLசியி��த மா�கனி7ட� 
'னிதவதி கணவB$" அ�/ பைட.தா . “மா�கனி அதிக+Cைவயாக இ�$கிற/. 
இ�ெனா� பழ.ைத7� ேபா1” எ�றா� கணவ�. 
 
இ�த இட.தி�, சிவன)யா�$"� பைட.த உ�ைமைய அவ  கணவனிட�  
ெதாிவி.தி�$கலா�. கணவ� அைத ஆேமாதி$க மா4டா� எ�ற அ+ச� இவைள 
அைல$கழி�பாேன�? 
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ஒ� கா� அவ� சமண� சா��தவேனா? இ�ைலேய� எ�த ஒ� சி# காாிய�� 
கணவ� ெசா ேகளாம� அவ  ெச8யலாகா/ எ�ற உ#.தேலா? 
 
மைனவி கணவனி� அGமதியி�லாம� சிவன) யா�$" உண> பைட.த/ 
த�டைன$"ாிய "றேமா? 
 
எ�ப)ேயா-ேபைத ந1ந1�கி� ேபானா . 
 
எனேவ, அLசிய 'னிதவதி, சைமயலைறயி� இ��த ப)ேய, சிவைன. ெதா:/ 
இைறLசினா . அவ  ைகயி� அ'தமா8 அேத ேபா� ஒ� மா�கனி கிைட.த/. 
அைத$ ெகா�1 வ�/ கணவB$"� பாிமாறினா . கணவ� அைத உ�டா�. 
அ./ட� பிர+ைன தீ��/விட ேவ�1ேம? தீரவி�ைல. 
 
“இர�1� ஒேர மர./$ கனிக தாேம? இ/ ம41� எ�ப) இAவள> Cைவ 
மி"�ததாக இ�$கிற/? நா� அB�பிய கனியா இ/?” எ�# ேக41 வி4டா�. 
 
இள� மைனவி ந1 ந1�கி உ�ைமைய$ Fறி வி4டா . அவனா� ந�ப 
�)யவி�ைல. ஆ+சாிய�ப41, “அ�ப)யா? நீ இ�ேபா/, அ/ ேபா� இ�ெனா� 
பழ� வரவைழ பா�$கிேற�!” எ�றா�. அவ  க�ணி� ம�க, சிவைன. ெதா:/ 
ேவ�)னா . ஆ+சாியமா8 அவ  ைகயி� ஒ� கனி வ�த/. அைத அவ� ைகயி� 
ெகா1.தா . ஆனா�... அவ� ைகயி� வி:�� அ/ மைற�/ ேபாயி#! 
 
�தDேலேய, சிவன)யா�$"$ கணவ� வா$கி�லாம� உண> பைட.தத� 
த�டைன ேபா� அவ� க)�/ ெகா�டா� எ�# ‘கைத’ வரவி�ைல. ஆனா� 
‘"றேமா’ எ�# அவ  உ�ைம மைற./, ெத8வ.தி� அ�  ேவ�)னா  எ�# 
அ'த� Gைழ$க� ெப#கிற/. சிவைன வழிப1 கட>ளாக$ ெகா�1, அவ  
"1�ப வா<ைவ வி41+ ெச�றா  எ�றா�, ‘க'ைடய ெப�=$" அ/ 
இ:$காகிற/.’ ேமE� இவைள ��ேனா)யாக$ ெகா�1, கணவனிட� /�'#� 
ெப�க  சிவேன தLச� எ�# 'ற�ப4டா�, சிவப$தி7� Fட� ப:/ ப4டதாகி 
வி1ேம? 
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எனேவ, அ'த� நிக<.த�ப1கிற/. 
 
கணவ�, “ஓ, இவ  சாதாரண� ெப� அ�ல, இவ  ேதவைதேயா, யஷிணிேயா, 
யேரா!” எ�# அLசினானா�. அ/ ம41ம�#. அ�ப)ேய N4ைட வி41 ந:வி, 
கடD� கல� ஏறி+ெச�# ேவ# ஒ� கைரயி� இற�கி, பா�)நா41. தைலநக� 
ம/ைர$"+ ெச�# 'திய வாணிப� ெதாட�கினா� எ�# வரலா# F#கிற/. 
 
கணவ� அக�றபி�, ஒ�#� 'ாியாத 'னிதவதி, N4)B  ஒ1�கி+ 
சிவெப�மாைன. ெதா:தவளா8 நா4கைள$ கழி.தா . அ�ேபா/, ம/ைர ெச�# 
வ�த வணிக� F4ட.தி� வாயிலாக+ ெச8திக  இவைள எ4)ன. 
 
பரமத.த� ேவ# ஒ� ெப�ைண மண�/ ெகா�)�$கிறா�. அவB$" ஒ� ெப� 
"ழ�ைத பிற�தி�$கிற/. அ$"ழ�ைத$" அவ  நிைனவாக� ‘'னிதவதி’ எ�# 
ெபயாி4)�$கிறா�. 
 
கணவ� ெவ#.தாE�, மைனவி அவ� நிழைல வி41 ஒ/�கலாமா? எனேவ 
அவைள$ கணவாிட� அைழ./+ ெச�றன�. 
 
ஆனா� அ�த$ கணவ� அவைள. த� மைனவியாக, தன$" அட�க 
ேவ�)யவளாக$ க�தவி�ைல. 
 
த� மைனவி7டB�, மக2டB� அவ2ைடய அ)களி� பணி�/ ஆசி Fற 
ேவ�)னா�. 
 
'னிதவதி எ�ன ெச8வா ? 
 
சிவப$தி, அவ2$" உலகி� வா<$ைக இ�ைல எ�# நி�ணயி./ வி4ட/. 
 
இ�த நிைலயி�, அவ  சிவைன. ெதா:/, பரமத.தB$" உாிைமயான அA>டைல  
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இளைமைய, அழகிய உ�ைவ. /ற�/, சிவனி� ப$தி$"க�த ேப7� தன$" 
ேவ�1� எ�# இைறLசினா  எ�#� அைனவ�� க�1 நிைகயிேலேய அவ  
ேபய�வானா  எ�#� Fற�ப1கிற/. Iமியி� ஓராடவB$". தி�மண விதி�ப) 
உாிைமயான பிற", அ�த� ெப�, ஆ�டவB$"� Fட. த� உடைல 
உாிைமயா$க �)யா/ எ�ற கபிய� மிக அ:.தமாக இ�த வரலாறி� 
அறி>#.த�ப1கிற/. 
 
இேத ேபா� தமி< *தா4) ஒளைவ பறிய வரலாறிE�, ஒளைவ தன$" 
ம�=லகபரபான "1�ப வா<> ேவ�டா� எ�#, �/ைமைய. ெத8வ வரமாக$ 
ேக41� ெபறா  எ�# Fற�ப1கிற/. 
 
ஓரா�, மைனவி ம$க2ட� "1�ப வா<வி� ஈ1ப41 - ஆ�மீக ஏற� ெபற 
�)7�. அவ� "1�ப� /ற�/ கானகேமகி. தவெநறியி� நி�றாE� அவ� 
அழ"� இளைம7� அத". தைடயி�ைல. ஆனா�, ெப�=$" ஆ�மீக-/ற> 
வா<ேவ அ�நியமான/, இய�'$" மாறான/. எனேவ அ'தமாகேவா, எ�ப)ேயா 
அவ  த� இளைம ேமனி அழ" எ�லாவைற7� /ற$க ேவ�1�. அவ2ைடய 
இளைம-ேமனி நல� இர�1$"� அவ  தாேன உாியவளாக இ�$க �)யா/. 
 
இவ  ேப7�வாகேவ, தைலயா� நக��/ தி�$கயிைலைய அைட�தா  எ�#�, 
இைறவ� இவைள ‘அ�ைமேய’ எ�றைழ./ அ�ளினா� எ�#� வரலா#, 
அறி>$" ஒ�பாத அ'தமாகேவ விாி$கிற/. 
 
இவ�ைடய பாட�க  - அ'த. தி�வ�தாதி - இர4ைட மணி மாைல, தி�வால� 
கா41 *.த தி��பதிக� - *.த தி��பதிக� - எ�பைவ. இவறி�, யா$ைக 
வி1./, C1கா4)� நடமி1� சிவனி� ேப8$ கண�களி� ஒ�றாகி$ களி�பதான 
ஓ� இல4சிய �ைன�'�, அ�த ெவறி7� தவிர, ேவ#, உலகிய� சி�தைனகேளா, 
வா<$ைக பறிய "றி�ேபா இ�ைல. 
 
ஒ� சாதாரணமான ெப�, ெவளி உலக� ெதாியாத க'ைடய மைனவி, ப$தி  
உண�வா� ம41ேம, ெமாழியிE�, இல$கிய அறிவிE� இ�பாட�கைள�  
'ைன�தா� எ�ப/� 6#$" 6றாக ஒ�'வதகி�ைல. 
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ெமாழி�பயிசி, 'லைம, சிவன)யா� ச�க�, ஆ�மிக$ க�./$களி� பாிசய� 
இைவ �றிEமாக வரலாறி� 'ற$கணி$க�ப1கிற/. ஒ� ெப�ணி� 
ெவளிe4)�, "1�ப�, கணவ�, ம$க , சைமய�, எ�ற அ�றாட வா<வி� 
பிரதிபD�'.தா� �த�ைம ெப#வ/ இய�பாக இ��/ வ�தி�$கிற/.ஆ�டா , 
அ$கமா ேதவி, மீராபா8 ஆகிேயாாி� பாட�களி�, ெப�க2$ேக உாிய இ�த 
இய�'தா� இைறவனி� மீதான ஆறா$காதலாக, ெவளி�ப4)�$கி�றன. 
 
ேவத�பாட�கைள� பா�.தாE�, ெப�� ஷிகாேலாப�.திைர, எ.தைன கால� 
நா� தவ� 'ாி7� �னிகணவ�$". ெதா�டாறிேன�! என/ இளைம ேபா8 
�/ைம வ�ெத8திய/! கணவ� மா�கேள! உ�க  ச�ததி$காக ேவB� 
தவநிைலைய மீறி மைனவிைய அ="�க ? எ�ற தவி�பாக.தா� 
ெவளி�ப1கிற/. 
 
காைர$கால�ைம, ேப7�ைவ7�, தி�வால�கா41+ Mழைல7� உயி�./)�'ட� 
சி.திாி$"� திற� ெபறி�$கிறா�. அ/, அழகியைல$ கா4)E�, ஒ�வித 
அ+ச*41� - உலேக மாய� எ�ற ெகா ைகயி� அழிவி� ஆன�த� கா=� இைற 
த./வ.ைத$ "றி�பா$"கிற/. 
 
காைர$கால�ைம, கட�கட�த கிழ$" நா1களி� ைசவ� ெச�ற பிரேதச�களி� 
ெத8வ./$"ாிய ேபா#தEட� வழிபட�ெப#கிறா�. இவ� வரலா#�, 
பதிக�க2�, இய�'$" ஒ4டாத அ'த�களாகேவ விாி�தி�$கி�றன எனலா�. 
 
ப$தி பரவசமாகிய உண�+சி� ெப�$" அ$கால.தி� ெப�ணி� வி1ைல$"ர� 
எ�ேற ெசா�லலா�. 
 
ஆனா� காைர$கால�ைமயி� வரலா#, அவ�ைடய பாட�களி� ஒ� ெப�=$ேக 
உாிய அGபவ உண�+சிகளாக� பிரதிபD$கவி�ைல. எ:./� ப)�'� ஆ�மீக 
ஞான��, நா�" Cவ�க2$"  , கணவB$" அLசி உ�ைம மைற./,  
அ'த.தி� உயி�.த ெப�=$" எ�ப)$ F)ய/? 
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எAவாறாயிB�, அ'த�பதிக�, *.தபதிக� எ�ற சிற�ைப� ெபறி��ப/�,  
பதிேனாரா� தி�மைறயி� இட� ெபறி��ப/� "றி�பிட.த$கதா"�. 
 
தமிழி�, இ.தைகய ஞான+ ெச�வாி� உ�ைம வரலா#க , சமய அ'த� 
ேபா�ைவ$"  உ�. ெதாியாமேல அ:.த�ப41வி4ட/ ஒ� வைகயி� /�� 
பா$கிய� தா�. 
--------- 
IIIIIIII    
ஆ�டா�ஆ�டா�ஆ�டா�ஆ�டா�............    
 
M)$ ெகா1.த Cட�$ ெகா)... 
 
ேகாைத நா+சியா�... 
 
Iமாைல ம41மி�றி பாமாைல7� 'ைன�/ ெகா1.த தி�மக . 
 
இ�த� ெப�மக  ம�ணி� உலாவிய கால� எ4டா� 6றா�)� இைட�ப4ட 
ப"தி எ�# வரலாறறிஞ� கணி$கி�றன�. 
 
வடநா4)ேல உதி.த மீரா இ�B� எ41 6றா�1க  பிப4டவ�. மீரா அரச 
"1�ப.தி� பிற�/, அரச "1�ப.தி� வா<$ைக� ப41, க�ணைனேய 
நாயகனாக$ க�தி, த�ைன அவB$" ஆ4ப1.தியவ . அத� காரணமாக அவ  
அைட�த /�ப�க  அைன.ைத7�, க�ணனி� பா� ஆ<�த காதலா$கி$ 
ெகா�டவ�. அ�த ேவதைனக2� தவி�'க2�, வி1தைல ெப#� ேபரான�த.தி� 
இலயி$க./)$"� ஆ�மாவி� தவி�பாக� பாட�களி� பிரதிபD$கி�றன. 
 
ஆனா�, ஆ�டாளி� பிற�ேப, சீைத எB� காவிய நாயகியி� பிற�ைப� ேபா�ற 
ம�மமாக இ�$கிற/. சீைத காவிய நாயகி எனேவ ஆரா8+சி$" அ�பாப4ட 
விஷய� எ�# வி41விடலா�. ஆனா� இ�த$ ேகாைதேயா, தி��பாைவ ��ப/ 
பாCர�கைள7� நா+சியா� தி�ெமாழி 143 பாCர�கைள7� அ�ளி+ ெச8த 
ெப�மா4). இவ  ம�ணிேல உலவி, அ$கால வ<ைவ. த� பாCர�களி� 
பிரதிபD$க+ ெச8தவ . க�ணைனேய எ�ணி ம#கி. த� உண�>கைள அழ" 
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தமிழி� பாCர�களாக வ).த இவ , ஒ� தா8$"� தக�பB$"� பிற�த உயி�� 
உடEமான ெப�தா�. 
 
ஆனா�, இவ  வரலாேறா, 'ராண மர'களி� 'ைத�/ ேபாயி�$கி�றன எ�றா� 
தவறி�ைல. க41$ கைதகைள� ேபா� விாி$க�ப4)�$கிற/. 
 
இ�ெப� - இைறவனி� தி�மா�பி� உைர7� பிரா4)யி� அ�சமாக. 
தி�வவதார� ெச8தவ  எ�#�, /ளசி+ ெச)க2$" ந1ேவ கிட�தா  எ�#�, 
தி�வி�D� '.J� ேகாயிD� உைற7� ெப�மா2$" மல�க2� மாைலக2� 
ெகா�1 ெச�E� பணிைய+ ெச8/ வ�த வி�= சி.தராகிய ெபாியா<வா� இ�த 
மகைவ$ க�ெட1./� 'த�வியாக வள�.தா� எ�#� ெசா�ல� ப1கிற/. 
இவைள$ க�ெட1.த நாைளேய கண$கி41, ‘ஆ)�Iர�’ இவ  தி�வவதார 
நாெள�#� ெகா�டாட�ப1கிற/. 
 
ஒ� ெப� மக>, தாயா� அநாைதயாக விட�பட ேவ�1ெம�றா�, த�ைத எ�# 
�ைறயாக+ ெசா�D$ ெகா ள. தி�மண� இ�லாத நிைலயி� ஒ�.தி$"� 
பிற�தி�$க ேவ�1�; இ�ைலேய�, அவ  கணவ� எ�ற ஒ�வ� இ��/� 
அ�த$ F41$" ெவளிேய ேவெறா�வ� உறவா� ெபற மகவாக இ��தி�$க 
ேவ�1�. எAவாறாயிB�, அ�த. தா8-மக  ெதாட�', ச�தாய� ஒ�'$ 
ெகா ளாத நிைல எ�ப/ ெவளி�பைட. இ�த உ�ைம, தி�வவதார� எ�ற 
ம�ம.தி� மைற$க� ப4)�$கிற/. 
 
ஆ�டாளி� வரலாறி� �ர�பாடாக விள�"� F#களி� �$கியமானைவ, 
அ�த+ ச�தாய��, அவ� பாCர�களி� காண�ப1� அதீதமான காதCைவ7�தா�. 
 
வி�=சி.த�, ந�தவன.தி� I$ெகா8/, எ� ெப�மாB$" மாைலக  
'ைன�தளி$"� தி��பணி ெச8பவ�; அ�தண� எ�# ெதாியவ�கிற/. இவ� /ளசி 
வன.தி� கிட�த "ழ�ைதைய$ ெகா�1 வ�/ வள�$கிறா�. இ�த வள��பி� தா8 
யா�� ச�ப�த� ப4டதாக. ெதாியவி�ைல. இவ� க�ணனி� iலா விேநாத�கைள 
அ$"ழ�ைத$"$ Fறி வ�தா�. அவைற+ ெசவி7#, அ$"ழ�ைத சி#மி�  
ப�வ.திேலேய க�ணைன. த� நாயகனாக வாி./ வி4டா . 
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அ�தண ச�தாய.தி�, I�பைட7�� தி�மண� ெச8/ ெகா1./ வி1� மர' 
உ�1. 
 
நா+சியா� தி�ெமாழியி� வ�� விவர�களைன./� மிக G4பமாக, உட� சா��த 
விரகதாப.ைத� ப�ேவ# ேகாண�களி� மன��$"� ெசாகளா� 
உண�./கி�றன. அவ2ைடய ேத��த அறி>�, மன உண�>கைள ெவளியி1� 
திற��, அவைள இ#$க� ள ஓ� அ�தண ச�தாய$ "1�ப+ MழD� வள�த 
ெப�ணாக$ கா4டவி�ைல. அழ"$கைலக  அைன.ைத7� கக உாிைம 
ெகா�ட ஒ� "1�ப+ MழD�, ப$"வ�� பழ$க�� ெபற தி�மகளாகேவ அவைள 
அ�த� பாCர�க  கா4)$ ெகா1$கி�றன. ெமாழி7�, பாவைனக2�, அவைள 
அ��கைல+ ெச�வியாகேவ அைடயாள� கா41கி�றன. இைறவB$". ெதா1./ 
ைவ.த மாைலகைள. தா� அணி�/ெகா�1 க�ணா)யி� அழ" பா�.ததாக 
வ�� ெச8திேய, ஒ:$க� ள "1�ப+ CழD� ஏைழ I$க41� அ�தண� N41� 
ெப�=$" உக�ததாக இ�ைல. 
 
நா+சியா� தி�ெமாழி� பாCர�க , தமி< இல$கிய மர'கைள ந�" பயி�#ண��த 
ஓ� அ��கைலஞ� யா.தைவேய அ�றி, ப�னிர�1 வயதி� க�ணைனேய மண� 
ெச8/ ெகா ள வி��பிய ஒ� ெப� ப)யெத�# Fற�)யவி�ைல. 
 
இவ2ைடய தாப�க , “மாBட�ெக�# ேப+C� ப)� வா<கிேல� க�டா8 
ம�மதேன!” எ�ற வாியி�, ஓ� அ:.த நிைலயி� உ+ச.தி� ெவ)./$ ெகா41� 
உண�>களாகேவ ெவளியாகி�றன. 
 
ெப�ணாக� பிற�த வா<>, ெபற தாயி�லா நிைலயி�, ேபரழ"� கவி.திறB� 
உ ள ஒ�.தி$", Cத�திரமாக வா8.தி�$க �)யா/. 
 
அ$கமகா ேதவிைய, ெகளசிக ம�ன� வி��பி, மண� 'ாிய நி�ப�தி.தா�. 
நிப�தைனக2$"4ப41, அவைள அர�மைன$"$ ெகா�1 வ�தா�. ஆனா�, 
அவ2ைடய சிவப$திைய அவனா� ஒ�ப �)யவி�ைல. அவ  உடD� மீ/ ம41� 
அவ� ேநா$" மி"�தி��த/. அ$கமாேதவி அ$F4ைடவி41 ெவளிேய#� 
உ+சக4ட� வ�த/. அேதேபா�, மீராபா8 அரச"1�ப.தி� தி�மண� ெச8/ 
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ெகா�1 அரசியாக அ�த�'ர.தி� வாழ ேவ�)ய க4டாய.தி� இ��தா . அவ  
ப$தி$" அ/ தைடயாகேவ இ��த/. காைர$கா� அ�ைமயி� வரலா#� இ�ப)$ 
"1�ப �ர�பா4)�தா� ெதாட�"கிற/. 
 
ஆனா� ேகாைதயி� வரலாறி�, "1�ப� எ�ற தைட அ:.த.ைத$ ெகா1$"-
மள>$"$ காண�படவி�ைல. அவ  M)$ெகா1.தைத$ கட>ேள ஏ#$ 
ெகா�டா� எ�#�, ெப�மா  கனவி� வ�/, அ'தமாக, அ�த+ ச�தாயேம 
அவைள� ேபாறி வழிபட+ ெச8தெத�#� கா�கிேறா�. 
 
இ�த நிைலயி�, ஒ� பதினா# வயC� ெப�, தா� இைறவேனா1 ஒ�றிவி1வத" 
��', த�ைன ஆய�"ல+ சி#மியாக நிைன./$ ெகா�1 ேநா�பி��த/�, 
வழிப4ட/�, உ�ைமயாக நி<�த நிக<+சிக  எ�பைதவிட, F4ைட உைட./$ 
ெகா�1 ெவளி+ ெச�ல �)யாதெதா� அ:.த.திE� ேவதைனயிE� 
கபைனயி� பாவைனயி� மல��த உயி�+ ெசா�ேலா விய�கேள எ�# க�/வ/ 
ெபா��/கிற/. 
 
க�களி� கா=� ெபா�4களி� எ�லா�, கா4சிகளி� எ�லா�, அவ  த� விரக 
ேவதைனைய ஏறி� 'ல�'கிறா . ெப� ேபாக./$"ாிய உடE#�'$கைளேய 
"றி�பி41� பாட�ப1� இ�பாட�க , நி+சயமாக, ேபாக� எ�ற எ�ைல$"  
எ4)� பா�$க>� வா8�பி�லாத ஒ� "ல.தி�, ஒ� "1�ப+ MழD� வள��த 
சி#மியி� பாவைன$"ாியைவ எ�# ெகா வதகி�ைல. 
 

“ெப�ணி� வ�.தமறியாத ெப�மானைரயி� Qதக 
வ�ண வாைட ெகா�1 எ�ைன வா4ட� தணிய Nசிேர!” 
 

எ�#�, 
 
“ெந1மாRதி வ�கி�ற "ழD� /ைள வா8 நீ� ெகா�1 "ளிர �க./. தடNேர” 
 
எ�#� விரக ேவதைனயி� உ+ச.தி� ெவளி�ப1� ெசாகைள, பதிைன�/  
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பதினா# வய/$ க'ைட மர' ள "1�ப+ MழD� வள��த ெப�=$"ாியதாக$ 
ெகா ள �)யா/. 
 
வள��'.த�ைதயிட� க�ணனி� ெப�ைமகைள, தி�மா� ")ெகா�ட 
தலமகிைமகைள+ ெசவி7றதனா� ம41� ேதா�றிவி4ட கிள�+சி எ�# ெகா வ/ 
க)னமாக இ�$கிற/. 
 
சில�பதிகார$ கா�பிய.தி�, க�ணகி த� ஆறாைம உ+ச.தி�, த� மா�பக.ைத$ 
ெகா8/, ம/ைர மாநக� பறி எாிய வி4ெடறி�தா  எ�# வ�ணி$க�ப1கிற/. 
ெப� ேபாக./$"ாிய அA>#�' பிாிவி� தீயாக>� உடைல "ளி�+சியாக>� 
அவ�க2$" இ�ப /�ப� கைள. த�வதா�! இ�த உ#�', ெபற ேச8$" 
அ�/ர41� ெத8Nக.த�ைம ெபா��தியதாக$ க�த�ப4ட நிைல மாறி, இ/, 
‘க'’ எ�ற ெகா ைகயி� தீைய. தா�"வதாக>� ேபச�ப1கிற/. எனேவ அ�த. 
தீயி� ம/ைர மாநகர� பறி எாி�த/! 
 
அ�த+ ெச8ைக நிைனவி� வ��ப), 
 

“உ ேள உ�கி ைநேவைன, உ ேளா இவேளா ெவ�னாத 
ெகா ைள ெகா ளி$ "#�பைன, ேகாவ�. தனைன$ க�ட$கா�, 
ெகா 2� பயெனா�றி�லாத ெகா�ைக த�ைன$ கிழ�ேகா1�, 
அ ளி� பறி.தி41 அவ� மா�பி� எறி�/ எ�னழைல. தீ�ேவேன!” 
 

எ�# பா1கிறா . 
 
இ�ப) ஒ� கபைன �தD� ஓ� ஆ=$". ேதா�றியதா, அ�ல/ ெப�=$" 
உாியதாக இ�$"ேமா? 
 
இ#தியி�, ேகாைத, ேகாவி�த� வ�/ த�ைன மண �).தா ேபா�# கன> 
கா�கிறா . 
 
இ�த� பாCர�க , தி�மண விழாவி� அ�ைறய ச�தாய+ சட�"க   
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அைன.ைத7� விவாி$கி�றன. 
 
ம/ைர ம�ன� _வ�லபேதவேன, இவைள+ சிவிைகயிேலறி, தி�மண./$"ாிய 
ம�கள ைவபவ�க2டB�, தி�வர�க./. ெத8வ.தி� ச�னிதி$"$ ெகா�1 
ெச�ல ஏபா1 ெச8தா� எ�#�, இவ  மணமகளாக, ச�வால�கார�க2ட�, 
வள��'. த�ைத ம#� அ)யா�, ெபாியவ� 'ைடMழ தி�வர�க./� ெப�மானி� 
ச�னிதி$" வ�/, க�வைற$"  ஐ$கியமானா  எ�# வரலா# F#கிற/. 
 
இ/ கைதேபா� ந�றாக இ�$கிற/. 
 
ஆனா� வரலா#, இ�ப)ேய இ��தி�$"ேமா எ�ப/ ஐய.தி"ாிய/. 
 
க�னட./ ஞான+ெச�வி அ$கமாேதவியி� கவி வாசக�களி� அவ2ைடய 
வா<$ைக அGபவ�க  மிக. ெதளிவா8� பிரதிபD$கி�றன. எ�றாE�, அ�த� 
ெப�மா4)யி� வரலாறி�, உ�ைம - கால�ேபா$கி� இட� ெப#வி4ட 
அதீத�க  எ�பைவ ஆராய� ெப# வரலா#, அறி>$"� கால./$"� ெபா��/� 
வைகயி� எ:த� ெபறி�$கிற/ எனலா�. சமய�-ப$தி எ�# வ��ேபா/, 
அ'த�க2�, மாற�க2� வரலா# உ�ைமகைள மைற./வி1கி�றன 
எ�பைத க�னட ெமாழி ஆ8வாள� ஒ�'$ ெகா�)�$கிறா�க . 
 
அ$கமாேதவி பறிய வரலாறி� பல ஆ8வாள� பல க�./$கைள. 
ெதளிவா$"கி�றன�. ெகளசிக ம�ன� அவைள மண� 'ாி�/ ெகா�டானா, 
இ�ைலயா எ�பதிD��/, அவ�ைடய ெபேறா� ெபய� வைரயிலான ஆ8>க  
ேமெகா ள� ப4)�$கி�றன. 
 
இல$கிய வரலா# அறிஞ�$", இவைள நாயகியாக ைவ./, நNன� 
பைட�ப/�Fட+ சா.தியமாகி இ�$கிற/. 
 
ஆனா� தமிழி�, மிக அ�ைம$கால+ சா�ேறா� கவிஞ� வரலாறிE� Fட,  
அ'த�கேள �த�ைம ெப#, உ�ைமகைள$ க�டறியாத வ�ண� ‘ெத8Nக’  
�.திைரகளி� �ட$க�ப4)�$கி�றன. 
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ஆ�டாளி� வரலாைற+ Cறி7 ள ெத8Nக அ'த� ேபா�ைவைய+ சேற நீ$கி 
வரலா#$க� ெகா�1 பா�$கலா�. 
 
ப$தி இல$கிய./$" வளைம ேச�./ ெப� கவிஞ�களி� மிக அதிகமாக$ 
காதCைவைய ேபாக� எ�ற உ�வி� விய$க.த$கவித� ெவளியி4)��பவ� 
ேகாைத நா+சியா�தா�. இதனா�தா� ேபாE� ஒ� சில�, இ�பாட�க  ஒ� 
ெப�ணா� பாட�ப4டைவ அ�ல. நாயகி பாவ� ெகா�ட, ெபாியா<வாேர 
(ேகாைதயி� வள��'. த�ைத) இ�பாCர�கைள அ�ளி+ ெச8தி�$கிறா� எ�#� 
க�./ைர$கி�றன�. 
 
ேகாயிD� தி��பணி ஆட� பாட� உபசார�க  ெச87� ேபா/ மகளி� "ல.தி� 
வள��/ ஓ� ஆடவைன �ைற�ப) மண�/ வாழ �)யாத MழD�, ம�னB$"�, 
எ�பிராைன� Iசி$க உாிைம ெபற ேம"ல. ேதா�$"ேம உாியவ  எ�ற 
ெந�$க)யி�, எ� ெப�மாேன உக�த மணாள�, மாBட�$ெக�# ேப+C� ப)� 
வாழகி�ேல� க�டா8 ம�மதேன! எ�# /யர� ெவ)$க� 'ல�பினாேளா? 
ெச�வேபாக�க2�, அரச ஆைண7� க4டாய� ப1.த�ப4டேபா/, அவ2ைடய 
ேவதைன அGபவ�க  இ.தைகய உண�+சி� பாட�களாக ெவளிவ�தனேவா? 
பலகால� சிைறயிD��த பி.தியாகி அ'தமான பாவைனகளி� *<கியதா� 
இ.தைகய அ��பாCர�க  உ�வாயினேவா? உ�ைம யா�$". ெதாி7�? 
 
ஆனா� ச�தாய� - ெப�ைண அட$கி ஒ1$கிய ஆதி$க.தி� நிமி��தாE�, 
ஆ�டாைள. தி� அவதார� ெச8த பிரா4)யா$கி, ெத8வ மதி�ைபேய ஏ# 
வி.தி�$கிற/. அவ�ெபய� ஒ4டாதவைகயி�, வரலாேற அ'த+ சி.திாி�பாக 
மிளி��தி�$கிற/. 
---------- 
IIIIIIIIIIII    
    
க�னட./+ சிவஞான� ெப� கவிஞ5 அ2கமா ேதவிகவிஞ5 அ2கமா ேதவிகவிஞ5 அ2கமா ேதவிகவிஞ5 அ2கமா ேதவி, காைர$கால�ைம$"� பி�  
ஏற$ "ைறய ஆ# 6றா�1க  ெச�றபி� வடக�னட� ப"தியி� இ�ேபாைதய  
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ஷிேமாகா>$க�கி� ‘உ1தா)’ எ�ற கிராம.தி� ேதா�றினா�. Nரைசவ மரபி� 
ேதா�றிய இவ�ைடய ெபேறாேர, சிவப$த+ ெச�வ�க . இவ�க  த� 
அ�Lெச�வி$", இளைமயிேலேய, அறி>$ க�வி$கான ‘சி4ைச’ 7� 
ஞான�பயிசி$கான ‘D�க தீ4ைச’7� ஒ��ேக அளி.தன�. அேத கிராம.தி� 
ேகாயி� ெகா�)��த ெச�னம�Dகா�Cனைரேய இவ� இ�ட ெத8வமாக$ 
ெகா�டா�. இவ�ைடய கால�� காைர$கால�ைமயி� வா<கால� ேபா�#, 
பிரமண� ஆதி$க.ைத எதி�./$ ெகா�1 ெச�வா$"� ெப# வ�த சமண 
ஆதி$க.ைத ஒ1$"� �கமாக, Nரைசவ ப$தி இய$க� ேப,�றி� பரவிய காலமாக 
இ��த/. பஸவ�ண, அ�லம �ர' ேபா�ற ஞானிக  வா<�த கால� அ/. 
 
இளைமயிேலேய சிவப$த+ ெச�வியாக விள�கிய அ$கமாேதவி, தி�மண� ப�வ� 
வ�தேபா/, இகஉலக வா<> பறிய சி�தைனேய இ�லாதவராகேவ இ��தா�. 
உலகிய� வா<>$க�பா�, த�ைம ெச�ன ம�Dகா�+Cன Cவாமி$" 
அ��பணி.தவரா8, ஞான வழியிேலேய த�ைம ஈ1ப1.தி$ ெகா�)��தா�. 
 
ஆனா�, உாிய ப�வ.தி� ேபரழ"ட� திக<�த இவ2$". த"�த வரைன. ேத) 
மண�)$க ேவ�1� எ�# ெபேறா�$"$ கவைல இ�லாம� இ�ைல. எனிB� 
ெச�விைய எ�த நிைலயிE� க41�ப1.தி அவைள. /�'ற+ ெச87� 
ெபேறா�� இ�ைல அவ�க . 
 
இ�த. த�ண.தி� எதி�பாராத/ நிக<�/வி4ட/. Nதி உலாவ�த ெகளசிக ம�ன�, 
உ1தா)ைய. த� இ��பிடமாக$ ெகா�1 ஆ�1 வ�தவ�, இ�த+ சிவ 
ம�ைகயி� ேபரழகிைன$ க�1வி4டா�. ைமய� ெகா�டா�. தன$" மண� 
ேபச, அவ  ெபேறாாிட� காவலைர அB�பினா�. ெபேறா� தி1$கி4டன�. 
ஆனா�, ெச�வி கல�கவி�ைல. மண� ேபச வ�த காவலாிட�, தா� த�ைன+ 
சிவெப�மாB$ேக உாி.தா$கி வி4டதாக>�, அரசமாளிைகயி� தன$" எ�த� 
பி)�'� கிைடயாெத�#� ம#./வி4டா . 
 
ெபேறா� அLசி ந1�கின�. ெகளசிக� சமண மத.தின�. ம�ன� க1�ேகாபி. 
அவ�, மகைள அB�பவி�ைல எ�றா�, உம$" மரண� எ�#� ெசா�லலாேம? 
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அ$கமாேதவி, அரசB$"+ சில நிப�தைனக  விதி./, ஒ�'த� ெதாிவி.தா . 
 
சிவIைச; சிவன)யா� உபசார�; "�வழிபா1; ெதா�1... 
 
இவ  த� வா<ைவ இ�த நியம�க2$" உ4 ப1./வா . அரச� 
ம#தD$கலாகா/. 
 
ம�ன� நிப�தைனகைள ஏறா�. மாளிைக சிவன)யா� தி�$F4ட.தா� 
நிைற�த/. அரசிேயா, Iைச வழிபா4)E� அ�/பைட.தDE� நா  �:வ/� 
ம�ன� நிப�தைனகைள நிராகாி./ அவைன ெந�$கினா . 
 
சிறி/� தய$கமி�றி, ேதவி, அ�த� ப�த.ைத அ#.தா . அரசமாளிைகயி� 
ேபாக�க , அணி பணிக , ஆைடக  யா>. /ற�தா . 
 

“எ�ைம நிைன�பெதா�#; ேதா�விைனஞ� நிைன�பெதா�#, 
என$" எ�ெச�னம�Dகா�Cன ேதவ� ஏபாேரா எ�ற தாப�- 
உன$ேகா, இ�த உடD� காம� கிள�.திவி4ட பசி” 

 
எ�#�, 
 

“இக.திெலா� கணவ�, பர./$ெகா� நாயகேனா? 
உலகியE$ெகா�ப ஒ�கணவ�, ஆ�மீக நாயக� மெறா�வேனா? 
எ�கணவ� ெச�னம�Dகா�Cன ேதவேன!” 
 

எ�# உ#தி ெகா�1 'ற�ப41வி4டா . ெபேறாாிட� ஆசி ெபேற இ�த� 
ப�வ� த/�'� இள� ெப�, த� ஆைடகைள7� /ற�/ நி�வாணமாக� பயண� 
'ற�ப4டாளா�. 
 
இவ�ைடய வரலாறி�, காைர$கால�ைம, த� இளைமைய+ சிவனிட� ேவ�) 
மாறி$ ெகா�1 ேப7�வி� 'ற�ப4ட/ேபா� அ'த� நிகழவி�ைல. 
சா.தியம�லாத அசா.தியேம, சா.தியமா$க�ப1� திட உண�ைவ7� 
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ந�பி$ைகைய7� ேதவியி� அBபவ உண�>க  பிரதிபD$"� கவி வாசக�களி� 
கா�கிேறா�. 
 
கா1 மைலக  கட�/, ெகா)ய வில�"க , *ட� *�$க�, க வ� எ�ற 
எதிராளிகைள+ சமாளி./, பசி ேசா�>, உற$க�, கைள�' எ�ற உட� 
உபாைதகைள ெவ�#, _ைசல. தல.தி� ")ெகா�ட ெச�ன ம�Dகா�+Cன 
ேதவனி� தாிசனேம இ#தி இல4சிய� எ�# பயண� ெச8கிறா� ேதவி. 
 
தன/ காிய அட��த F�தலா�, ேமனி �:/� *டவிாி./, இவ� நட�தாரா�. 
 
இவைர. /�'#.த வ�தவ�$" இவ� அறி>#.திய வாசக� இ/: 
 

“அவி<�த F�த�; வா)$க�கிய �க�. 
ெமD�/ வறிய உட�, 
ெம8 ேசா��/, உலக வா<> ஒ/$கி, 
"ல�ெக41, ெச�னம�Dகா�+Cன ேதவைன$Fட� 
'ற�ப4ட பி.திநா�...எ�ைன. ெதாட��/ /�'#./வாேன�, 
எ�பிாிய ேசாதரேர!” 
“உ1'ைடைவ /ற�/, நி�வாணமானாE�, 
க��F�தைல விாி.த உடைலமைற�பேத�? 
உ ள.தி� உடலாைச உண�>க  ைவ./� 
'ற.தி� /றெவ�# ஆைட /ற�தாேய!” 
 

எ�# ேகD ெச8/, வ�'$கி:.தவ�$" மாேதவியி� பதிE� பாட�களி� 
பிரதிபD$கிற/. 
 

“ேமனி வா)$க�கி� ேபானாE�, 
ேம>� இளைம மிBமிB.தாE�, 
எ� உ ள.தி� உ ேள /யஒளி ேபா/ேம! 
இ�தேமனி எ�ப)யானாE� ெச�னம�Dகா�+Cன ேதவ�$ேக உாிய/. 
உ ள� ப:.தால�ேறா ேதாD� நிற�மா#�! 
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ஆைச7ண�>க  அைடயாள� கா4)னா� /�பமா"� எ�# 
அ�பினா� அ�க�க  F�த� ெகா�1 மைற.ேத�. 
/�'#.த ேவ�ட� அ�ணா! 
ெச�னம�Dகா�+Cன ேதவாி� உ ள.தி� உ ேள ேச��தவ  இவேள...” 
 

இ�த� பாைதயி�லா� ெப�வழியி�, ேதவி, ேம ெகா�ட ஆ�மீக இல4சிய 
யா.திைர அGபவ�க , தாப உண�>க  ேபாரா4ட�க  யா>ேம 
கவிவாசக�களாக க�னட இல$கிய.தி� அ��"வியலாக வா8.தி�$கி�றன. 
 
க�யாண� எ�ற தல.தி�, சமய$"ரவ�க  த�கி ேம�ைமமி" உைரகைள7� 
உல"$களி.த மட.தி�, அ$கமாேதவி7� வ�கிறா . பஸவ�ண�, அ�லம�ர' 
ஆகிய சிவப$த ஞானியைர$ க�1 உைரயா1� அGபவ�கைள� ெப#கிறா . 
ப�ேவ# ெகா ைக$காராிட� ேபசி7�, இவ2ைடய அறி>�, ஞான சாதைன7� 
ஏற� கா=� ேம�ைமகைள� ெப#கிறா . 
 

“க�யாண�; கயிலாய�... 
உ 2� க�யாண� ெவளி7� க�யாண�...” 
எ�# பரவச�ப1கிறா . 

 
க�யாண.திD��/, _ ைசல� ெச�E� பயண� ஓ� அ'த சாதைன எ�ேற 
Fறலா�. 
 
அ�' �றிய உ+ச நிைலயி�, தாப.தீ எாி$"� ேவதைனயி�, Fடைல எ�ணி 
ஆ#த� ெகா 2� எ�ைல$ ேகா4)�, அவ� வாசக�க  அ'தமான அGIதி 
அGபவ�கைள விாி$கி�றன. ஆ�டாைள� ேபா�# உட�பரமான ேபாக 
உண�>களா8 ம41ேம ெவளி�படவி�ைல; காைர$கால�ைம ேபா�#, “ெகா�ைக 
திர�கி, நர�ெப:�/ "�1 க� ெவ�ப"ழி வயி#� பி/�கி சிவ�தி� பக  
நீ�1 பர1ய� நீ  கைண$காேலா� ெப�ேப8 த�கி அலறி உல# கா4)� 
தா<சைட எ41. திைச7� Nசி அ�க$ "ளி��தைல ஆ1� எ�க  அ�ப� இட� 
தி�வால�காேட” எ�# அ+ச�, அவல�, இ�Cைவக2� �த�ைம�ப1.த�ப1� 
உலகிய� மாய$ ெகா ைக யாக>� பிரதிபD$கவி�ைல. 
 



92 

 

வா<விய�, ஆ�மிக இல4சிய� இர�1 �ைனகைள7� த� அGபவ 
சாதைனகளாக� ெப� எ�ற உண�>கேளா1, இைண$"� அGIதி 
அGபவ�களாகேவ அைவ ெவளி�ப1கி�றன. 
 
“மைல7+சியி� வாழ. ெதாி�த உன$" வனவில�"களிட� அ+ச��ேடா? 
கடகைரயி� வசி$"� உன$", கடேலற இற$க�கைள� பறிய Qதி எ�ன? 
ச�ைத இைர+சD� வதி7� உன$", ேபாிைர+சD� பாதி�' எ/? உலகி� 
வாழ�பிற�தபி�, ':தி$"�, I+ெச�1$"� மன� "ைலயா அைமதி$"� 
பழ"வா8…” “பசி எ1$"� ேபா/ இர�/�ேப�… தாகெம1$"�ேபா/, 
கிணறிE� "4ைடயிE� ப�க நீாி�$கிற/ - J$க� வ�� ேபா/, பைழய 
ேகாயி�க  என$" இைள�பா#� இடமா"�… வா<நா  �:/� உ ள.திB ேள 
நீ /ைணயாக இ�$"� ேபா/, என$ெக�ன பய�? எ/ ேந��தாE� அ+சமி�ைல… 
 
“ச�"கைள. தி�# வா<ேவ�; க.தி�ைனயி� தைல ைவ./�ப1�ேப�, வா� 
திற�/ ேப8மைழ ெபாழி�தா� நா� நீரா1� மகி<வி� திைள�ேப�. பாைற பிள�/ 
எ� மீ/ வி:�தா�, என$" மலரணி கி4)யதாக மகி<ேவ�. எ� தைல 
ெகா8ய�ப4டா�, ஓ, பிர'ேவ! எ� உயிைர உ�க  கால)யி� சம��பி�ேப�… 
 
த� கால.தி�, வா<வி� இல4சிய.ைத எ4)வி4ட ேபரான�த.தி� திைள$கிறா  
மாேதவி. 
 

D�கெம�#ைர�பா8; ஐ$யெம�#ைர�பா8 
ல�கெம�#ைர�பா8; (ப#)வி4டெத�#ைர�பா8 
உ�ெட�#ைர�பா8; இ�ைல எ�#ைர�பா8 
ெச�னம�Dகா�+CனD�க - ஐ$யமானபி� 
உைர�பத" ஏ/மி�ைல... 

 
த�Bைடய உய��த இல4சிய./$காக, ச�தாய.ைத7�, அரசதிகார.ைத7�, ஒேர 
சமய.தி� எதி�./ நி�ற அ$கமாேதவி, வா<நா  �:வ/ேம ேபரா4ட.தி� 
கழி.தா� எனலா�. க�னட ெமாழி இல$கிய./$ேக சிற�பான வசன 
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இல$கிய./$" வள�� 'க:� இைச.த மகா ஞானியான கவி அ$கமாேதவி. 
கவிவசன�க  கிைட.தி��பைவ, ��6# நாப./ இர�1. இA வசன�கைள. 
தவிர, +��)யி� வசன�, ‘ேயாகா� .�விதி’ ^வரவசன�க  எ�# 
வழ�க�ெப#� பதிேன: (கீத�க ) (இைச�பாட�க ) ஆகியைவ7� அ$கமா 
ேதவியி� பைட�'$களா"�. 
 
இைவ அைன./�, ப$தி இல$கிய.தி�, இ�திய ெமாழிகளி� F4ைட உைட./$ 
ெகா�1 "ர� ெகா1.த கவி+ெச�விகளி� மிக �$கியமான சிற�'ைடய வராக, 
அ$கமாேதவிைய இன� கா41கி�றன. 
-------------- 

10. 10. 10. 10. இல�சிய இ�திய0 ெப�ைமஇல�சிய இ�திய0 ெப�ைமஇல�சிய இ�திய0 ெப�ைமஇல�சிய இ�திய0 ெப�ைம    
 
ெப�க�வி நா41 வி1தைல$"� ��ேனற./$"� இ�றியைமயாத/ எ�# 
அறி>#.தியவ� Cவாமி விேவகான�த�. 
 
இவைர$ "�வாக ஏ#, இ�தியா>$" வ�/ ெதா�டாற விைழ�த மா�கெர4 
ேநாபி  எ�ற ஆ�கில� ெப�மணி$", சேகாதாி நிேவதிதா எ�# ெபயைர+ M4), 
இ�திய� ெப�களி� க�வி. ெதா�1$" உாி.தா$கினா�. 
 
‘இ�நா4)� எ�லா உயி�களிட./� ேமலா� ஆ�மிக� இய�"கிற/ எ�ற க�./ 
நிலவிய ேபா/�’ ஆ=$"� ெப�=$"� இைடேய எ./ைண ேவ#ைம? 
ஆ�க  ெப�கைள ெவ#� இய�திர�களாக, உைழ$"� உயி�களாக 
மாறியி�$கி�றன�. ேவத கால உண�>க  இழி�/ (பிரா�மண) "�Qட�க , 
ஏைனய சாதியா� ேவத�கைள� ப)$க$ Fடா/ எ�# தைட விதி.த ேபா/ 
ெப�களி� உாிைமகைள7� நC$கி வி4ட/ எ�# அவ� மன� வ��தி$ Fறி 
இ�$கிறா�. 
 
ைபய�க2$"$ க�வி, பி��மசாிய� எ�ற இர�1� இைண$க�ப41 
அவசியமா$க�ப4ட/ ேபா�, ெப�=$"� க�வி7� பி��மசாிய ஒ:�"� 
உாிைம யா$க�பட ேவ�1�. அவ�க  எ�த� பிர+சிைனகைள7� தா�கேள 
தீ�./$ ெகா 2� மன உ#தி7� /ணி>� ெபறேவ�1�. வா<$ைகயி� எ�த ஒ� 
சி$கைல7� அவ  சமாளி$க இயலாதவளாக, ெதா�ட)ைம நிைல$ேக அவைள 
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பழ$கி, க�ணி� வி41� 'ல�'� நிைலயிேலேய ைவ.தி��ப/ ெகா1ைம. 
ெப�க�விைய ைமயமா$கிேய சமய�க  இய�க ேவ�1�. மற விதிகெள�லா� 
இர�டா� ப4சேம எ�ெற�லா� பலவாறாக� ெப�களி� நிைலைய உய�.தியாக 
ேவ�1� எ�#�, இ�த உாிைமக , மB த�ம.தி� உ ளனெவ�#� 
ேமேகா க  கா41கிறா�. 
 
‘"�Qட�க  மBவி� ெபயைர+ ெசா�Dேய, ெப�களி� உாிைமகைள� பறி$"� 
வ�ண� அேத த�ம�களி� "ர�வைளகைள ெநறி.தி��பைத7� அவ� விாிவாக$ 
"றி�பிடவி�ைல. ‘ெப�க�வி’ எ�பேத ஒ� "ழ�பமான க�.ைதேய 
ைமயமா$"கிற/ எனலா�. “ெப�=$"$ க�வி, ம#$க� ப4)��த/; க�னியாக 
இ��/. ேவத 6�கைள� ப)./� பயி�#, ேமலா� அறிவாள�டB�, 
ஞானிக2டB� விவாதி�பத" உாிைம இ��த/ எ�பைத7�, அைத மீ�1� 
ெபற ேவ�1� எ�பைத7� உண��தி�$கவி�ைல. இவ  த�ைன� பறிய 
சி�தைனேய இ�லாம ெவ#� உடEைழ�'� பாைவயாக, ெதா�ட)ைமயாக 
மாறி�ேபானா ; இவைள உய�.தியாக ேவ�1�...” எ�# உ#தியாக 
உைர$கிறா�. இ/ 'திய பா�ைவ; 'திய ேகாண�தா�. 
 
ஆனா�, Cவாமி விேவகான�த� அ1./. ெதாட�� வாிக  "ழ�ப.ைத இ�B� 
ஆழமா$"கிற/. 
 
‘இ�திய� ெப�க  சீைதயி� அ)+Cவ4ைட� பி�பற ேவ�1�. சீைத ஒ�பற 
ெப�ணரசி, இ�திய� ெப�ைமயி� இல4சிய வ)வ�. இவ  ஆயிரமாயிர� 
ஆ�1களாக இ�த நா4)� Jய ஒ:$க./$"�, எ.தைன /�ப�க  ேமD)B� 
அைசயாம� ெபா#$"� ச$தி$"� எ1./$கா4டாக விள�"கிறா . இ�த 
இல4சிய�, நம/ இ�திய� ெப�ணின மர'களி� - வழிவழியாக நா) நர�'களி� 
ஓ)$ெகா�)�$கிற/. இைத எவேரB� மாற �ய�றா�, நம/ ெப� 
"ல.திD��/ சீைதயி� இல4சிய.ைத அகறிவி4டா�, அ/ ��ேனறமி�ைல. 
ெப��ேதா�விேய ஆ"�’ எ�# க�./ைர$கிறா�. 
 
ஆக ெப�=$", க', சகி�'.த�ைம ஆகிய ப�'கேள க�வியி�  
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ஆதார�களாகி�றன. க' ஆ=$"� ெப�=$"� சாிசமமான நிைலயி� 
ைவ$க�ப4ட த�ம�தா�. ஆனா�, அ�த நிைல நைட�ைற$" 
அறி>#.த�ப4)�$கவி�ைல. மாறாக, இராமனி� வனவாச. தனிைமயி� அவ� 
J8ைம "றி.த ேக விேய எழவி�ைல. த� மைனவி, ஏெகனேவ கபி� 
J8ைமைய அ$கினியி� '"�/ நி,பி.தவ  எ�ற உ�ைமக2$க�பா�, தா� 
நாடா2� ம�ன� எ�ற ஏகாதிப.திய ெநறிைய �த�ைமயா$கி, அவைள$ 
கானக.தி� விட+ ெச8கிறா�. 
 
இ�த மரைப� பி�பறி.தா� ஆ� ஆதி$க� இ�#� த� வDைமைய ெம8�பி./ 
வ�/ ெகா�)�$கிற/. ெப�க�வி எ�ப/ அவைள இ�ன�� ெச�லா$ காசாக, 
அேத ெதா�ட)ைம நிைலயி�தா� ைவ.தி�$கிற/, எனேவ, வி1தைல$" �� 
ேபச�ப4ட ெப� க�வி, ேதசிய� எ�ற வைகயி� ெப�=$"+ சம உாிைம எ�# 
கா4ட�ப1வதகாக. தைலவ�களா� வD7#.த�ப4ட/தா�. 
 
சேகாதாி நிேவதிதா, ெப�க�வி$". ெதா�டாறினா� எ�பைதவிட அ$கால./ 
வ�க இைளஞ�க  அைனவ�$"� ேதசிய எ:+சிைய. ேதா#வி.தா�; அதி� 
ெப�=ாிைம உ4ப4ட/ எ�பேத சாியா"�. இவ�, பி��மசாாிணியாக. 
திக<�தா�. ெவ ைள இன.தவராக இ��ததா�, ம$க  இவைர ஏ#$ ெகா�டன� 
எ�ப/ ெவளி�பைட. இவ�, தீவிர� 'ர4சி$கான வி./$கைள இைளஞாிைடேய 
பர�பினா�. ‘ேதசிய$ ெகா)’ எ�ற ஒ�#$" �த� �ைறயாக. தி4டமி4டா�. 
ெவ)"�1 ஆ7த�பயிசி ேபா�ற எ:+சிக2$"� Fட இவ� 
ஊ$கமளி.தி��தா�. அமரகவி பாரதி$" ேதசிய�, ெப� உாிைம, சம./வ� எ�ற 
கணெபாறிகைள இதய.தி� ேதா#வி.தவ� இ�ெப�மா4) இவ  பிகால.தி� 
த�ைம, ெவ#� சேகாதாி எ�ற "றி�பி41$ ெகா�டாேர ஒழிய, ‘/றவற ெநறிைய+ 
ேச��தவ�’ எ�# ேச�./$ ெகா ளவி�ைல. ஏெனனி� /றவற ஒ:�கி� தீவிர 
வாத� �ர�பாடாகி வி1�. 
 
எனேவ வி1தைல$" ��ைதய ெப�க�வியி�, அவள/ தனி.த ஆ2ைம ஆற� 
"றி�பாக ைமய� ப1.த�படவி�ைல. ேதசிய� நம/ ெப�ணரசிக  - சீைத, 
சாவி.திாி, நளாயினி... எ�ற கபரசி மர'க  ேதசிய சி�தைன$". ேதைவகளாக 
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இ��தன. ேமைல நா4)ேல, க'மர' இ�ைல. அ�" தியாக./$" �தDட� 
இ�ைல. ேபாக./$ேக �தDட�. எனேவ, ேதசிய உண�ைவ. ேதா#வி$க, ெப� 
��ேனற�, கபரசிகளி� ெப�ைமகளிேலேய நிைல.தி�$க ேவ�) இ��த/. 
 
‘ஆ�, "1�ப./$" ெவளிேய ெச�# ெபா� ளீ41� ெபா#�பி� உ ளவ�. 
எனேவ அவB$", அத"க�த ெதாழிக�வி, பிறெமாழி�பயிசி அைன./� 
ேதைவ. ெப� "1�ப.தி� இ��பவ . அவ2$" எளிைம, சி$கன� எ�ற 
ப�'க2ட� "1�ப.ைத+ ெசAவேன நடா.தி+ ெச�ல>�, "ழ�ைதகைள ந�" 
வள��பத"மான க�வி�பயிசி ேபா/�. தா8ெமாழி$ க�விேய உக�த/’ எ�# 
கா�திய)க  க�./ைர$கிறா�. எ:.தறியாைம எ�ற சாப$ேக4)D��/ 
ெவளிவ�த பி�னேர, ேதசிய� ேபாரா4ட.தி� ெப�க  ஆ�க2$" இைணயாக� 
ப�காற �)7� எ�ற வாத.ைத$ Fட அவ� ஏறி�$கவி�ைல. ெப�களிட� 
இய�பாக அைம�/ ள ெபா#ைம, உ#தி, தியாக� ஆகியைவேய ேதசிய� 
ேபாரா4ட./$" உக�த சிற�பான ப�களி�ைப+ ெச8ய� ேபா/மான/ எ�# 
க�./ைர$கிறா�. 
 
இ.தைகய ஒ� �)ைவ அவ� எ�ப)$ காண �)�த/? அவ�த� வா<ைவேய 
ேசாதைனயா$கியவ�. அ�த+ ேசாதைனயி� த� மைனவி க^Jாிபாைவ7�, த� 
ம$கைள7� Fட உ4ப1.தினா� எனலா�. த�ைதநாயக+ ச�தாய.தி� "1�ப. 
தைலவ� நாயக�; அரச�. மைனவி7� "ழ�ைதக2� அவ� ஆைணயி� இய�"� 
பிரைஜக ... அ�த$ "ழ�ைதகளி� வா<$ைக பறிய �)>கைள எ1$க. தா8$"� 
உாிைம இ�ைல எ�பேத உ�ைம. 
 
இனி, அ�ைன க^Jாிபாவி� வா<$ைகைய+ ச# F��/, எ�தவிதமான 
சா�தE� இ�றி� பா�$கலா�. க^Jாிபாைவ� பறிய ெச8திக  அைன./� 
கா�திய)களி� ெமாழிகளிேலேய நம$". ெதாிகி�றன. எனேவ இ�த உ�ைமக  
நி+சயமாக உ�ைமகேள; திாி'க  இ�ைல. 
 
பதி�*�# வயதான ேமாக�தா^ கா�தி$", அேத வய/ைடய க^Jாிபாைய. 
தி�மண� ெச8ய நி+சய� ெச8தா�க . ேபா�ப�தாி� ெச�வ�தரான வணிக�, 
ேகா"�தா^மக�ஜி, க^Jாியி� த�ைதயாவா�. ேமாகB$" நி+சய� ெச8த �த� 
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இர�1 ெப�க2�, தி�மண� எ�# ேபC��' இற�/வி4டா�க . க^Jாி 
*�றாவதாக நி+சய� ெச8ய�ப4டவ . ஒேர ெத�வி� சி# "ழ�ைதயாக இ��த 
நா4களிேலேய இ�வ�� விைளயா41. ேதாழ�களாக இ��தி�$கிறா�க . 
ேமாகனி� தா8, அ)$க) த� ம�மகளாக வர�ேபா"� க^Jாியி� N41$" 
அவைன7� அைழ./+ ெச�றி�$கிறா . 
 
தி�மண� எ�# நி+சய� ெச8த ேபா/ ேமாக�, அ�த வயதி� ப)$கி�ற ேநர.தி� 
தி�மண� ேவ�டா� எ�# த�ைதயிட� ெதாிவி.த/�1. 
 
‘இ�ேபா/ நீ எ�க  ெசாப) நட�/வி1. பிகால.தி�, நீ ெபாியவனான பிற", 
உ� "ழ�ைதக2$" உ� வி��ப�ப) ெச8 எ�றாரா� த�ைத காபாகா�தி, 
 
அ�த வயதி�, அ�த M<நிைலயி� இளைம. தி�மண� சாிய�ல எ�# அவ�$"$ 
க�.ெதழ நியாய� இ�ைல எ�ேற ெசா�லலா�. தி�மண� நி+சயி./ வி4டா�க . 
இவ�க  ராUேகா4)� இ��/ ேபா�ப�த�$"+ ெச�ல ேவ�1�. த�ைத$" அரC 
அதிகார ேவைலயாதலா� அதிகநா  வி1�ெப1$க �)யா/. அ$கால.தி� ராU 
ேகா4)D��/ 6றி�ப/ ைம� பயண./$" மா41 வ�)யி� ஐ�/ 
நா4களா"�. "1�ப.தின� ��ேப ெச�#வி4டா�க . ேமாகனி� த�ைத பல 
வ�)களி� ெதாட��/ பயண� ேமெகா ள ேவ�)யி��த/. கைடசியாக. 
தி�மண N41$"$ ெகா�1 ெச�ற வ�) "ைட சா8�த/. அவ� காய�களி� 
ேபா41$ ெகா�ட க41ட�, தி�மணநாள�# ெச�# ேச��தா�. 
 
அ$கால.தி� சி$கன.ைத$ க�தி, *�# நா�" தி�மண�கைள ஒ�றாக+ ேச�./ 
நட./வ/ வழ$க�. அ�ேபா/ *�# தி�மண�க  ஒ�றாக நட�தன. 
 
மணமகைள7�, மணமகைன7� ெபா�னாE� ப4டாE� அல�காி�ப/ வழ$க�. 
ஆனா� ேமாகேனா க:.தி� த�க.தாலான அணிகைள� ேபா41$ ெகா ள 
ம#.தா�. அ�ேபா/ உட�நல� "�றிய காபாகா�தி பி�ன� ேதறேவயி�ைல. 
 
பிகால.தி� கா�திய)க , இளைம. தி�மண� Fடா/ எ�# எ:திய நா4களி�, 
த�க  வி��ப மி�றிேய, இ� "ழ�ைதக  வா<$ைகெய�B� ெப�� கடD�  
பிணி�'# விட�ப4டதாக$ க�./ைர$கிறா�. 
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சாதாரணமாக, ேவதகால. தி�மண�களிE�, வய/$" வ�த பி�னேர ெப� 
தி�மண� ெச8/ ெகா1$க�ப4டதாக. ெதாியவ�கிற/. I�பைடவத" �� 
தி�மண� ெச8தாE�, தி�மண� ெபா�  ெபாதி�ததாக நிைலெப#� சட�"$"� 
ெப� I�பைட7� வைரயிE� கா.தி��பா�க . ��ேப I�பைட�த 
ெப�ணானாE�, அ�றிரேவ அவ�க  F) உறவாட வி1வதி�ைல. ேவத கால+ 
சட�"க  தி�மண� நட�த பிற"�, விரத நியம�க  கா.த பி�னேர, அவ�கைள 
உடEற> ெகா ள அBமதி.தி�$கி�றன. 
 
ஆனா� கா�திய)களி� வா<$ைக வரலாறி�, பதி� *�# வய/� ைபயைன7�, 
பதி� *�# வய/� ெப�ைண7� �தDர> எ�# ெசா�D$ ெகா1./. தனிேய 
விட�ப4டதாக வ�கிற/. இ/ சீரணி$கேவ க)னமாக இ�$கிற/. 
 
த�ைதயிட� தம$" அ�ேபா/ தி�மண� ேவ�டா� எ�# ெசா�னதாக$ 
"றி�பி4டாE�, தி�மண� எ�ப/ தன$" ஒ� ெபாிய மதி�ைப7�, "1�ப.தி� 
ெப�ைமைய7� ெகா�1வ�� எ�பைத அவ� ந�" உண��தி��ததாகேவ 
ெதாிகிற/. 
 
தி�மண வா<$ைக பறி, "ஜரா.தியி� எ:த�ப4ட ைகேய1 ஒ�ைற. தா� 
ப).தாக>�, அதி� "றி�பி4)��தப) இல4சிய கணவ� - மைனவியாக வாழ. 
தா� ஆைச ெகா�)��ததாக>� அவ� "றி�பி4)�$கிறா�. 
 
இல4சிய$ கணவனாக அவ� இ��பா�. ஆனா� இல4சிய மைனவியாக அவைள 
எ�ப) ஆ$"வ/? 
 
ஒ�வ�$ெகா�வ� க'மாறாத அ�' ெசE.தி ேநசி$க ேவ�1�. அவைள 
இல4சிய மைனவியா$க ேவ�1� எ�ற தீவிர�, இ�த இள�கணவைன, மைனவி 
மீ/ ச�ேதக�ப1பவனாக, அவளிட� ெபாறாைம ெகா பவனாக, அவ மீ/ 
அதிகார� ெசE./பவனாக+ ெச8த/. அவ  எ�ேக ெச�கிறா , யா�ட� 
ேபCகிறா  எ�ெற�லா� க�காணி$க. தைல�ப1கிறா�. அ�த� ேபைதேயா, 
இைவ ஒ�ைற7� அறியாதவளாக எ�ேபா/� ேபா� ெவளிேய ெச�றா ; வ�தா ;  
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உறவின�ட� ேபசி+ சிாி./ மகி<�தா . 
 
‘ெபேறா� N41$ேகா, ேகாயிE$ேகா ெச�வத"� அவாிட� அBமதிெபற 
ேவ�1மா? இதெக�லா� தைட ேபா1வைத அவளா� எ�ப) ஏக �)7�? 
எனேவ அவBைடய க41�பா1கைள அவ  சிறி/� ெபா�4 ப1.தவி�ைல. 
 
கணவ� எ�ற அதிகார.ைத+ ெசE.தி, அவ  பணிய ேவ�1� எ�# ‘கடைம’ைய 
அறி>#.தியேபா/, அவளா� அைத� 'ாி�/ெகா ளேவ �)யவி�ைல. அவ  
அவைன ஏறி41 ேநா$கிவி41 அ�பா� ெச�றா . 
 
பக� ேநர�களி� இவ�க  தனிேய ச�தி./� ேபச �)யா/. இள�த�பதிய� 
ெபாிேயா� ��னிைலயி� அAவா# ேபசி�பழக �)யா/. ஆனா� இரவி� ேமாக� 
ப)$க+ ெசா�வதாக$ Fறிவி41, மைனவிைய. தி�.த �ப4டா�. அவைள$ 
கணவனி� ெசா�E$"$ க41� ப41 நட$க ேவ�1� எ�# அறி>#.த. 
ெதாட�க, ச�ைட7� க�ணீ�மாக �)�/வி1�. அத� பயனாக ஒ�வ�$ 
ெகா�வ� பலநா4க  ேபசாம� இ��பா�க . ஆனா� இ�மாதிாியான பிண$"களி� 
அவ தா� பி)வாதமாக நி�றா . அவ2$" மன உ#தி அதிக�. அவனா� பணிய 
ைவ$க �)யவி�ைல. 
 
இ/ ேபாக41�... கணவ� உய��தவ� எ�பைத மீ�1� அறி>#.த அவ2$"� 
ப)�'+ ெசா�D$ ெகா1$க இ�த$ கணவ� �ப4டா�. ஆனா� அவ2$"� 
ப)�பி� வி��பேம இ�ைல. இ./ட� ேமாகB$" மைனவியி� மீ/ ள 
உட�சா��த ேமாக�, ேவ# சி�தைன$ேக இட� ெகா1$காம� இ��த/. பகD� 
ப ளியி� இ��த ேநர.திெல�லா�, இரவி� தனிைம7� மைனவியி� உற>ேம 
இவ� எ�ண�களி� ேதா�றி எாி./$ ெகா�)��தன. ஒAெவா� நா4களி� 
இ�த அைல$கழி�', தன$" அகால மரண.ைத$ ெகா�1 வ�/ வி1ேமா எ�# 
Fட அவைன அ+C#.திய/. அ�த�த ேநர./$"ாிய கடைமகைள ஆற ேவ�1� 
எ�ற ஒ:$க உண�> இ./�ப.திD��/ அவைன$ கா�பாறிய/. *�றா�1 
கால� இ�த� பி ைள� ப�வ இ�லற� கழி./ பதினாறாவ/ வயதி� க^Jாி 
க�>றா . அ�ேபா/� ேமாகனி� ேவ4ைக "ைற�/ விட வி�ைல. உட� 
ேநாயா� /�'ற த�ைத$" இர> கா� பி)./. ெதா�1 ெச87� கடைம 
இ��த/. அ�த� பணிைய+ ெச87� ேபாெத�லா�, எ�ேபா/ �)�/ ப1$ைகயைற  
ெச�லலா� எ�ற நிைன�ேப ேமேலா�கிய/. 
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அ�# சிறிய த�ைத ஊாிD��/ ேநா8 வா8� ப4)��த தைமயைன� பா�$க 
வ�தி��தா�. ேமாகனிட� அவைன� ப1$ைக$"+ ெச�ல+ ெசா�D அ�த� 
பணிைய. தாேம ெச8ய அம��தா�. 
 
அ�ேபா/ க^Jாி உற�கி� ேபாயி��தா�, க��பிணியான அவைள� I�ேபா� 
ைவ./$ ெகா ள ேவ�1� எ�ற அறி> அவனிட� இ�லாமD�ைல. எ�றாE� 
மன�, த1$க ேவ�)ய ேமாக ெவறியி� கிள��தி��த/. அவைள உற$க� கைலய 
எ:�பினா�. அ�ேபா/ அைற$ கத> இ)ப4ட/. த�ைத இற�த ெச8தி அவB$". 
ெதாிவி$க�ப4ட/. இைத வா<$ைகயி�, த�ைம$ Fசி$ "#க+ ெச8த ச�பவமாக 
கா�திய)க  விவாி./ ளா�. இள�ப�வ. தி�மண.தி� ேக1கைள அவ� 
இ+ச�பவ.தி� வாயிலாக அறி>#.தி7 ளா�. 
 
அ�த$ "ழ�ைத �:தாக� பிற�/ உயி�தாி$க வி�ைல. அ/ கால.தினா� விைள�த 
பி�ட� எ�# அவ� க�தினா�. 
 
இ�ேக க^Jாியி� ‘மனஉ#தி’ F��/ கவனி�பத"ாியதா"�. கணவாி� 
அதிகார./$"$ க41�படாம� �ர�)ய அவ  இய�' உட� சா��த 
உண�>களி� தாக./$" எதி��பாக இ�ைல. அவ  மனஉ#தி, கணவாி� 
ஆ$கிரமி�பி� தக�$க� ப1வைத. தவி�$க$ F)யதாக இ�ைல. ஒ� கணவ� 
உட�சா��த உண�>களி� மைனவிைய �:/மாக அ)ைம நிைலயி� 
ைவ.தி�$கிறா� எ�ப/ உ�ைமேய. 
 
கா�தி த� ��ப.திர�டாவ/ வயதி�, த� "1�ப.ைத இனி7� ெப�$கி$ 
ெகா ள$Fடா/; ச*க� ெபா#�'$கைள ஏபத" அ/ ெப��தைடயாக இ�$"� 
எ�# க�தி பி��மசாிய விரத� ஏக �)> ெச8தா�. மைனவி7ட� உடEற> 
ெகா வைத. தவி�$க ேவ�1� எ�# �)> ெச8தேபா/�, க^Jாிபா பணி�/ 
ேபாகிறா�. பார�பாிய மர'க , இ�த� ப.தினிைய எ:த� ப)$க ேவ�டா� எ�# 
உண�./கிற/. அ�த வைகயி� அவ� கணவ� ெசா�ைல �$கிய வா$காக ஏ# 
அவ� வி��ப.ைத நிைறேவற �யலவி�ைல, ஆனாE� கணவனி� காாிய�க  
எைத7� எதி�$காமேல ஏகிறா�. 
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"1�பவா<$ைக, ச*கவா<$ைக, அரசிய� ேபாரா4ட� எ�லாவைற7�  
ேசாதைன$ களமா$கியவ� கா�திய)க . க^Jாிபா கணவேன ெத8வ� எ�ற 
பார�பாிய ப�பா41$". தைலவன�காம� ேக வி ேக4க$ F)யவளாக 
இ��தி��தா� த� வா<வி� ேசாதைனகளி� ந�பி$ைக ெகா�டவராக. 
திக<�தி�$க �)7மா எ�ப/ ஐயேம. 
 
எ�றாE�, க^Jாிபா ப�ப41+ ச4ட./$"  த� "ரைல எ:�ப� ேபாரா)ய 
ச�த��ப�க  வ�திராம� இ�ைல. த� மைனவியிட� ைவ.தி��த ‘அ�'’ அவைர$ 
",ரமாகேவ பாதி.தி��ததாக கா�திய)கேள ெதாிவி$கிறா�. த� N4)� எ:.தராக 
வ�த, கிறி.தவ தா<�த சாதி இைளஞனி� கழி�பைற+ ச4)ைய எ1./, 
க^/ாாிபாேவ C.த� ெச8ய ேவ�1� எ�# விதி.தி��தா�. 
 
வழிவழியாக. த� ப�பா4)� ஓ)ய தீ�டாைம மர', க^/ாிபா>$" அைத+ 
ெச8வத" இட� ெகா1$கவி�ைல. இவ� ெச8ய ம#.தா�, அவேர அைத+ ெச8ய 
�ப1வா�. அத"� அவ�ைடய ‘ப.தினி த�ம�’ இட� ெகா1$கவி�ைல. எனேவ, 
�க$ க1�'ட� அவ� அ�த+ ச4)7ட� மா)�ப)யி� இற�கி வ�தேபா/, 
கா�திய)களா� ெபா#$க �)யவி�ைல. அவேள, இ�த� பணிைய+ ெச8ய 
ேவ�1�; மனெமா�பி �க� க1$காம� மல�+சி7ட� ெச8ய ேவ�1�. இ/ 
கணவனி� ஆைண ேபா�ற எதி�பா��'. 
 
‘�க.ைத$ க1./$ ெகா�1... தீ�டாைம பாரா41� மைனவி’ 
 
‘இ�ப) ஒ� *ட.தன.ைத இ�த N4)� எ�னா� ெபா#$க �)யா/!’ எ�# 
கா�திய)க  க.தினா�. க^/ாிபா>� ஆ.திர./ட�, ‘உ�க  N4ைட நீ�கேள 
ைவ./$ ெகா�1 எ�ைன. ெதாைல./ வி1�க ’ எ�# பதிE$"$ க.தினா�. 
 
அ�ேபா/ அவ� எ�ன ெச8தா�? 
 
ேகாப./ட� மைனவியி� ைகைய� பறி. தரதர ெவ�# இ:./+ ெச�# வாயி 
கதைவ. திற�/ ெவளிேய த ளி வி4டா�. 
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க^/ாிபா8$". /யர� தாளாம� க�ணீ� ெப�கிய/. அேதா1 அவ  உண�>க   
ெசாகளாக ெவ)./+ சிதறின. 
 
‘உ�க2$" ெவ4கமி�ைல? Cய உண�> ேபா8 வி4டதா? யா�மி�லாத இ�த 
நா1வி4ட நா4)�, எ�ைன ெவளிேய பி)./. த ளினா� நா� எ�" ெச�ேவ�? 
நீ�க  உைத.தாE� நா� ெபா#./$ ெகா ளேவ�)ய/தா�. கட>  ேம� 
ஆைண! யாராவ/ சிாி$க� ேபாகிறா�க ! கதைவ+ சா./�க !’, எ�# உ ேள 
வ�தா . உலக� மதி$"� த� கணவ� மீ/ மைனவிைய ெவளிேய த ளினா� எ�ற 
பழி+ெசா� விழ$Fடா/ எ�பதி� மைனவி மிக$ க�.தாக இ��ப/ ெவளி� 
ப1கிற/. 
 
‘எ� ஆைணைய நீ ம#$க$Fடா/; அைத7� �கமல�+சி7ட� நீ நிைறேவற 
ேவ�1�’ எ�# உ+சக4ட அட$"�ைற எ�# Fட+ ெசா�லலா�. 
 
அவ� ஆ�; மர'விதிகைள மீறலா�; ேசாதைன$" உ4ப1.தலா� எ�ற வைகயி� 
ேமலா�ைம ெச87� உாிைம$" இய�பா$க�ப4டவ�. அவேளா, உயிேர 
ேபாவதாக இ��தாE� மர'கைள மீற$Fடா/ எ�# பத�ப1.த�ப4டவ�. '�ஷ� 
மீறினாE�, அ�த மீறE$"� ேச�./.தா� பாிகார� காணேவ�1� எ�#, 
Cைமக  ஏபவ  அவ . 
 
அ�த வைகயி� தீ�டாைமைய அவ  பாD$"� க4டாய.தி� நிக �யEகிறா . 
�ர�பா1க  தைல கா41கி�றன. ஆனா� வி��பேமா, வி��பமி�ைலேயா 
கணவனி� அ)+Cவ4ைட� பி�பறி நட�பதா� ேம�ைம7றலா� எ�ேற க�தி 
நட$கிறா . இேத ேபா�தா� 'லனட$க வா<$ைக நட.த அவ� /ணி�/ �யசி 
ெச8ய அவ  Iரண ஒ./ைழ�ைப ந�"கிறா . 
 
‘எ�களி� அபி�பிராய�களி� மி"�த ேவ#ைம இ��த ேபாதிE�, எ�க2ைடய 
வா<$ைக எ�ேபா/� தி��தி7� மகி<+சி7�, வள�+சி7�, மனித உாிைமகளி� 
அ)�பைடயி� ஏப4டதாக+ ெசா�ல �)யா/. ஓ� இல4சியமான கணவ� எ�ற 
ேமலா�ைம$ க�.தி� இ��/ வி1ப4)ராத நாயகனி� க�களி� ெப� 
அ)�பைட மனித உாிைமக  ெகா�டவளாக$ க�த�ப4)�$கவி�ைல. 
‘சராசாி$"� ேமலானவளாக நீ உய�வா8 - எ� தைலைமைய ஏ# நட’ எ�ற 
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க�.ேத அ�த வா<$ைகயி� ெதானி$கிற/. ச.தியாகிரக� ேபா�$" அவ� "ர� 
ெகா1./ அைழ.த/� எதி�பாரா வைகயி� ெப�க  திர�1 வ�தா�க . 
 
ஏ�? 
 
அ�த� ெப�க  இனி இழ$க ஒ�#மி�ைல. ஆ� ச�தாய� ��நி�ற ேபா/ 
இவ�க2� வி1தைல ெபறா ேபா� வ�தா�க . F4ைட உைட./ ெவளிவர+ 
ெசா�ன/ ஓ� உ�/தE$கான Fவ�. அவ�க  த�க  ஆ�கைள� பி� 
ெதாட��தா�க . அறியாைமயி� அ:�தி$ கிட�த ெப�க , '�ஷ ஆதி$க.தி� 
க41�)��தவ�க , அரC ஆதி$க.ைத எதி�./� 'ற�ப4டா�க  எ�றா� 
ச�த��ப� ஒ� வ)காலாக ெவளி�ப4ட/. அ�ைமயி� அவ  ‘த�Bாிைம’ எ�ற 
உண�>ட� ேதசிய� ேபாரா4ட. /�ப�கைள ஏறதாக+ ெசா�ல �)யா/. அ�த 
உ  அ1$" வைரயிE� எதி��'$ "ர� எ4டேவ இ�ைல. 
 
க^/ாிபாவி� எ�ண.தி�, கணவாி� பாி ேசாதைனகளி� எ�லா� தா� 
ஈ1ெகா1.தாக ேவ�1� எ�ற மர'$ க�./.தா� �ைன�பாக இ��தி�$கிற/. 
"1�ப� எ�ற நிைலயி�, த�ைம ம41மி�றி, த� "1�ப.ைத7� கா�திய)க  
வா<$ைக+ ேசாதைனகளி� ஈ1ப1./கிறா�. த� பி ைளக2$", ச*க� மதி$"� 
க�வி7� ேம�ைம7� அளி$க ேவ�1� எ�ேற எ�த� ெபேறா�� 
வி��'வா�க . ஆனா�, அவ� த� ம$கைள ெத�னா�பிாி$க ஆ�கில� ப ளி$"� 
அB�பவி�ைல; இ�தியா>$"� க�வி ெபற அB�பவி�ைல. ேசாதைனக2$" 
அவ�கைள உ ளா$கினா�. பி ைளகைள$ ைக இய�திர.தி� மாவைர$க>�, 
கழி�பைறகைள+ C.த� ெச8ய>� பணி.தா�. ந�ப�க2� ப�ேவ# சமய.தின�� 
அட�கிய ஆசிரம� ேபா�ற ெபாிய ‘"1�ப.தி�’ எ�ேலா�ேம உைழ$க ேவ�1�. 
க^Jாிபா8$"+ சைமய� ேவைலேய சாியாக இ��த/. 
 
இ.தைகய க4டாய�களினா� *.த ைபய�, த�ைதைய ெவ#.தா�. அ)ேயா1 
பிாி�/ ெச�றா�. ஒ� தா8 எ�ற நிைலயி� க^Jாிபாயி� ேசாக� 
ெவளி�படாமேல ேபாயி#. 
 
இேத ேபால க^Jாிபா8 உட�நல� சீ�ேக1#, இர.த ந�ட.தினா� மிகெமD�/ 
நD�த ேபா/, இைற+சி ரச� ெகா1$க ேவ�1� எ�# ம�./வ� க�திய 
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ேபாதிE� அைத கா�திஜியிட�தா� ெதாிவி.தா�. அவ� அ�ேபா/, ேஜாஹ�^-
ப�$கி� ச.தியா$கிரஹ இய$க� ெதாட�க ��ேனபா1கைள+ ெச8/ 
ெகா�)��தா�. க^Jாிபா8 ட�ப� நகாி� டா$டாி� பராமாி�பி� இ��தா�. 
க^Jாிபா8 தீ�டாைமைய அGசாி$க$ Fடா/ எ�# ெவளிேய பி)./. த ள. 
/ணி�த அவ�, இைற+சி ரச� ெகா1�பத" க^Jாிபா8 வி��பினால�றி$ 
ெகா1$க ேவ�டா� எ�# பணி.தா�. 
 
மா4)ைற+சி ரச� ")$க நி+சயமாக$ க^Jாிபா8 இண�க மா4டா . இவ� 
க41�ப1.தவி�ைல. ஆனா� ஆேரா$கிய� க�தி டா$ட� ெகா1$க ேவ�1� 
எ�பைத இவரா� ஒ./$ ெகா ள �)யவி�ைல எ�ப/ ெவளி�பைட 
சமயெவறிேயா, எ/ேவா இ�ேக மைற �கமாக$ க41�ப1./வ/ ெதாிகிற/. 
க^Jாிபா இைற+சி ரச� ெகா ள �)யா/ எ�# ம#./வி4டா�. இேத 
க^Jாிபா8, த�க2$" அளி$க�ப4ட பாிCகளி� க�டசர� (ைவர$ 
ககளிைழ.த/) ேவ�1� எ�# வி��பி எ1./ ைவ.தேபா/ கா�திய)க  
ஒ�பவி�ைல. 
 
ேபைத, தம$" இ�லா/ ேபானாE�, த� ம�மக க2$ேகB� உத>ேம எ�# 
ஆைச�ப4டா�. ஆனா� க�திய)கேளா, அைத உடேன தி��பிவிட ஆைணயி41 
வி1கிறா�.  Cத�திர�, ேம�ைம எ�பெத�லா�, அவ�ைடய க�./$கிைசய அவ  
ஆைசகைள ெவ4). தி�.தி$ ெகா ள� எ�ற பைழய ெச�'களிேலேய வ)வ� 
ெபறி�$கி�றன. 
 
‘இ�திய� ெப�ைம எ�ற ஒ� �:வ)வ./$", க^/ாிபா எ1./$கா4டாக$ 
கா4ட�ப1கிறா�. த��ைடய தனி./வ� எ�ற சி�தைனைய கணவனி� 
ஆைண7ட� ஐ$கிய�ப1.தி, அவ� ேபாறிய கபி� வ)வமாக. திக<�த 
அ�ைன, சிைறயி� கணவ� ம)யி� உயி� நீ.தா�. இ�த� ப.தினி வ)வ�, இ�திய� 
ெப�ைம$" �ர�பாடான கணவைன இழ�த ேகால./$" உ4படாத/, மிகமிக� 
ேபா#த"ாியதாகி வி4ட/. க'ைட மகளி� கணவ� க�கல�க, ��னதாக 
ம�கல� ெபா�4க2ட� இ#திைய எ8தின� எ�ற இ�திய ந�பி$ைக$" 
உதாரணமாக. திக<கிறா�, க^Jாிபா8. 
------------ 
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11. 11. 11. 11. ேபாரா�ட0 ெப�ைமேபாரா�ட0 ெப�ைமேபாரா�ட0 ெப�ைமேபாரா�ட0 ெப�ைம    
1111    
 
1966 � ஆ�1 ஜனவாி மாத� 19� ேததி, '/ெட�D பா�Dெம�4 க4டட./$" 
ெவளிேய மிக ஆவEடB� பரபர�'டB� ஒ� F4ட� ":மியி�$கிற/. இ/ 
கலக$கார�களி� F4டேமா Nண�களி� F4டேமா அ�ல. இவ�க  எ�ேலா�ேம 
இ�திய. /ைண$ க�ட.தி� ெபா#�' வா8�த ")ம$க  எனலா�. இவ�களி� 
சில� பிரசவ அைற$" ெவளிேய ெபா#ைமயி� எ�ைலயி� நைட ேபா1� 
கணவ�கைள�ேபா� �க.ைத அ)$ெகா��ைற நிமி�.தி உ ேள பா�$கி�றன�. 
 
உ ளி��/ கத> திற$க�ப4ட, ஆரவார� ேக4கிற/. 
 
எ�ன? எ�ன? 
 
ஆணா, ெப�ணா? 
 
ெப�...! 
 
ஒேர மல�+சியா8 �க�க  ஒளி�கி�றன. 
 
“ஜவஹ�லா� ேந�>$"... ேஜ!” எ�ற ேகாஷ� வாைன� பிள$கிற/. 
 
Jய ெவ�ணிற$ கத�+ ேசைலயி� ேபா�.திய சா�ைவயி� ஒ� சிவ�' ேராஜா 
அணி ெச8ய, �க� மலர, F�' ைக7ட� அ�" பிரச�னமாகிறா� இ�திரா கா�தி. 
 
உடேன, “இ�திரா கா�தி வா<க!” எ�ற ேகாஷ� உய�கிற/. ஒ� '�னைக7ட� 
ம$க  அளி.தி�$"� தைலைம� ெபா#�ைப ஏகிறா�, இ�திரா கா�தி. 
 
இ�திய. /ைண$க�ட.தி� எ:6# ேகா) ம$கைள ஆ4சி ெச8ய… ஒ� 
ெப�மணி…! 
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ெப�ணரC...! 
 
இ�திய நா1 இத" �� ெப�ணரC க�ட தி�ைலயா? 
 
இராணி ம�க�மா  ‘ஜா�` ராணி ல4Cமி பா8’, ர`யா C�தானா… எ�# 
அ1$கலா�. 
 
இவ�க  �) ம�ன� மரபி� ஆ4சி$" வ�தவ�க . 
 
கணவைர இழ�தபி� பா�மண� மாறா� பி ைளக2$காக ஆ4சியி� 
அம��தவ�க . ஒ� கால.தி� க4டாய.ைத நிைற> ெச8தவ�க . ஆனா� 
இ�ேபா/ நட�தி��ப/ '/ைம. 
 
அ)ைம.தைளயினி�# மீ�1 ெவ�ெற1.த ")யா4சியி� '/$க�$" மாறாத 
நிைலயிேலேய இவ� ஆ4சி$" வ�தி�$கிறா�. ம$க2$காக ம$க  பிரதிநிதிகளா� 
வழ�க�ெப#� தைலைம� பதவிைய இவ� ெபறி�$கிறா�. 
 
அ1�ப)யிE� பி ைள�ேப# அைறயிE� அ)ைம ேபா� �ட�கி$ கிட�த ெப� 
"ல.தி� பிரதிநிதியான ஒ�வ� இ�த� 'திய ஜனநாயக.தி� தைலவியாகிறா�. 
ஆ=� ெப�=� சம� எ�ற ேகா4பா4ைட ெம8�பி.த இ�திய ஜனநாயக.தி� 
விள$கமாக, ஒ� ெப� தைலைம ஏகிறா�. 
 
இ�த� '/ைம� Iாி�பிE� கவ�+சியிE� ெப�� பா�ைம ம$க2� ஆவEட� 
ெப� தைலைமைய வரேவறாE�, 6றா�1களாக ஊறி�ேபான பழைம 
வாத�க2�, ஆ� ேமலாதி$க�க2� சில "�Yசி+ ெச�க கைள ெவளியியிடாம� 
இ�ைல. 
 
ெப�… அதிE� ைக�ெப�...? 
 
இவ  ஆ4சி$". தகாதவ  எ�ற பழெமாழி இ�$கிற/. 
 
இவ2$" வயC? ஐ�பைத எ41� ப�வ�. இ/, ெப� உடDய� ாீதியாக ஒ�  
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�$கியமான மாற.ைத ஏ"� க4டமா"�. இ�த� ப�வ.தி� அவ  த1மா#� மன 
நிைலயி� இ��ப/� இய�'. 
 
எ�ெற�லா� சில பழ�பLசா�க� ப.திாிைக$ "ர�க  அCப� பாடாமE� 
இ�ைல. 
 
ஆனா� எ:ப/ ேகா) ம$களி� தைலைமைய ஏ#$ ெகா�ட இ�த� ெப� 
எ.தைகயவ�? இவ� யா�? 
 
இ�த நா41 சீைத, சாவி.திாி, நளாயினி ேபா�ேறாாி� பிரதிநிதியா? ��ன� 
வா<�/கா4) அமரராகி வி4ட க^Jாிபாவி� ம#பதி�பா? இவ  
தி�மணமானவளா? ஆ�ம$கைள� ெபற தாயா? 
 
ஒ� ெப�, ம$க  மதி�ைப�ெபற ேமFறிய அைன./. த"திக2� ேதைவயா8 
இ�$கி�றன. 
 
இ�திரா எ.தைகய ெப�? 
 
இவ  பிற�/ வள��த பி�னணியி� இவ  ஒ� நா  இ�த� ெபாிய நா4ைட ஆ4சி 
ெச87� Qட.தி� அமர$ F1� எ�பதகான வ�ைமக  இ��தனவா? 
 
6றா�1களாக� ெப� ம$கைள$ கா4)E� ஆ� ம$கேள ேவ�ட�ப41 வ�த 
"1�ப� பார�பாிய$ க�./ இவ� பிற�த "1�ப.திE� இ��ததா?… இவ  எ�ப) 
இ�நிைல$". த"தி ெபறா ? 
 
ஆ� ஆற) பா8�தாேல எ4ட) பா8�/ வி4டதாக>�, ெப� ப.த) பாய$ 
F)யவளாக இ��தாE� அவைள �ட$கி உ ேள பி� இ:./. த 2வ/மான 
ஒ�ச�தாய.தி�, இ�திரா எAவா# �த�ைம.த"தி$" உயர �)�த/? 
------------ 
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2222    
 
ேந� "1�ப�� ஆைண� ேபா#� பார�பாிய$ க�./$க2$" அ�பா- 
ப4டத�ல. த� உைழ�பா�, விடா�யசியினா�, வழ$கறிஞ� ெதாழிD� சிற�/, 
உய��/ மி"�த ெச�வ� ஈ4)ய ேமாதிலா� ேந�, இ�திராவி� பா4டனா�. அ�த$ 
கால+ ச�தாய மதி�பி� ப), ெவ ைள$கார�$"+ சமமாக வா<வேத த�ம� எ�# 
வா<�/ கா4)ய ேமாதிலா� ேந�வி� ஒேர ஆ� வாாிC, ஜவாஹ�லாD� 
ஏக'.திாி இ�திரா ேந�. 
 
த� ஒேர மக� ஜவாஹ�லாD� அ�' மைனவி கமலா க�>றி�$கிறா  எ�றறி�த 
நாளிD��த, தா8 ^வ,ப ராணி, ேபர�ைபயைன� பறிய கன>களி� மித�த/ 
விய�பி�ைல. அ�த� ெபாிய ஆன�த பவ� மாளிைகயிE ள அைனவ��, 
உறவின�, பணியா4க  ஈறாக, N41 மகB$" ஓ� ஆ�வாாிC உதயமாவைத 
எதி�பா�. தி��தன�. 
 
"1�ப.ைத ஒ4)ய மிக �தியவரான ��ஷி�பரா$ அD, த� மரண� 
ப1$ைகயிE�, ஜவாஹாி� அ�ைம� 'த�வைர$ ைகயிேல�தி ஆசிெமாழிய$ 
கா.தி��தா�. பிற�த உடேனேய சிC, �தியவாி� ஆசிக2$"$ ெகா�1 
வர�ப4ட/. 
 
�தியவ�, சிச ெப� எ�பைத உணராமேலேய, “ஜவாஹாி� இ�த அ�ைமயான 
வாாிC, "ல$ ெகா:�/, அ�லாவி� அ�ளா� எ�லா ேம�ைமகைள7� ெப# 
நீ1ழி வாழ41�!” எ�# ைகயி� வா�கி வா<.தினா�. "ழ�ைத ேபா�ைவ$"  
ெபாதி�தி�./. அ1.தகணேம, ��ஷி�பரா$ அD இ#தி+ Cவாச� வி4டா�. 
 
எ�றாE� �திய அ�ைன7�, மறவ�க2� ‘ஓ ஜவாஹ�$" ஒ� ஆ� ச�ததி 
இ�லாம� ெப� பிற�தி�$கிறேத!’ எ�# �ண�ண$காம� இ�ைல. 
 
இ/, "1�ப.தைலவ�, த�ைத ேமாதிலாD� ெசவிகளி� வி:�த/� அவ� 
சீற./ட� ைக.த)யா� தைரைய. த4)னா�. 
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“இ�த� ெப� ஆயிர� ஆ�க2$"+ சமமாக இ��பா !” எ�# �ழ$கினா�. 
 
இ.தைகய ஆைசக2ட� க�விழி.த "ழ�ைத த�ைதயாE� தாயாE� இ�திரா 
பிாியத�சினி எ�# அ�'ட� அைழ$க� ெபறா . ெச�வ$ "1�ப.தி� தாதிய�� 
உறவ�� "ழ�ைதைய+ M<�/ தாயி� அ�காைமைய அாிதா$கிவி1வேத 
வழ$க�. பணியாள�� தாதிய�� த�ைன$ காவD� ைவ.த நிைலயி� தனிைம� 
ப1.தியி��ததனா� இள� உ ள� கபைனகளிE� எ4ட �)யாத இல4சிய.ைத 
எ41� கன>களிE� இலயி.த/ எ�பைத$ கவியரச� தாF�, த� இளைம� ப�வ� 
"றி./. ெதாிவி$ைகயி� "றி�பி1கிறா�. தனிைம உண�> அ'தமான 
கவி.திறனாக �கி�.த/. 
 
இ�திராவி� அ�ைனேயா, ஏெகனேவ பலNனமானவ . அ./ட� இ�திரா பிற�த 
கால.தி�, உலக அர�கிேலேய அரசிய� ெகா ைகக2�, 'திய க�./$க2� 
'ர4சிகைள. ேதா#வி.தி��தன. இ�திய நா4)� ேதச வி1தைல$கான 
கிள�+சிக  நா1 �:வ/மான பாதி�ைப� ெபற அ).தள� அைம.த �$கியமான 
காலமாக அ/ இ��த/. 
 
ெதாழிD� ெவறி7� ெபா�4"வி�'� ேமாதிலா� ேந�வி� "1�ப.தி�, N4)�. 
பைழய கிராமிய இ�திய நைட உைட, பாவைனகைள வி41, ஐேரா�பிய 
நாகாிக�கைள� பி�ப#� மாற� ஏப4ட/. 
 
இ�ேபாேதா இர�டாவ/ 'ர4சி ஓ� அைலேபா� இ�த ஆன�த பவன மளிைகைய. 
த� வசமா$கி$ ெகா�ட/. பலNனமாக இ��தாE� தா8 கமலாேந� 
கத��பிரசார.தி� �:/மாக ஈ1ப4டா�. ச.யா$கிரக இய$க.தி� இைளஞைர+ 
ேச��ப/� இவ� பணியாயி#. N4)� மற அைனவ�ேம பரபர�'ட� ேதசிய 
இய$க.தி� �:கின�. 
 
சி#மி இ�திரா, த� '.தக�, த� ெபா�ைமக  எ�# தன$"  ஓ� உலைக 
ஏப1.தி$ ெகா�ேட தனிைமயி� தா� வள��தா . ஒ� சமய� ெதாட$க$ க�வி 
கபி.த ஓ� ஆசிாிைய சி#மி இ�திராவிட� “நீ ெபாியவளாக வள��தபி�, 
h+சராவாயா, டா$டராவாயா, அ�ல/ ேவனி^ வ�.தக� கைதயி� வ�வ/ 
ேபா�ற சா/ாிய� மி"�த நீதிபதி ஆவாயா?” எ�# ேக4டா�. 
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அத" இ�திரா, “நா� ஃபிரLC ம�ைக ேஜா� அஃ�ஆ�$, ேபாலாேவ�!” எ�# 
ெமாழி�தா . 
 
அ�த இள� வயதி� தியாகமாகிய ஆதாிச� இவ2  �தி��தி��த/. 
---------- 
3333    
 
தியாக�, ேதசநல� எ�ற ேவ4ைகக  இ�த+ சி�னL சி# ெப�=$" எ�ப). 
ேதா�றின? 
 
ேமாதிலாD� அ�ைம� ேப.தி$" எ./ைண அாிய பாிCக ! 
 
ெவளிநா4)D��/ வ�த வித� விதமான ெபா�ைமக , உைடக  எ�# எ.தைன 
அ�ைமக , மறவ� ெபாறாைம�ப1�ப) வா8.தி��தன? 
 
ஆனா�, அைவ உய��தைவ எ�# அவ� பிLC மனதி� பதி�/ விடாதப), 
தீவள�./, அதி� உய��த ம�ம�க2�, ஜா�ஜ4ரக ஆைடக2�, ம#� விேதச+ 
சாதன�க2� ஆஹுதி ெச8ய�ப4டைத7� அவ  க�களா� க�டாேள! 
 
ேதசிய வரலா# ப)�பத"� பதிலாக, வரலா# பைட$க�ப4ட கால.தி� வள�� 
வா8�பிைன� ெபறா  இ�திரா. 
 
இ�த. ேதசிய.தி�, சிைற வா<>, பிாி>./யர�, ெந�$க)க , ேபாi^ ெக1பி), 
ேசாதைனக , வி��பி$ க�ட�கைள ஏ"� அ�ைமக  எ�லாேம விைளயா41� 
ேபா� ஆ�வ�� நிைற>� த��ப) அவ2$"� பழகி� ேபாயின. 
 
க�வி� பயிசி இடமாற� ெப#, அ�" ெகாLச� இ�" ெகாLச� எ�# 
சீாி�லாம� ெதா8�தாE�, பா�$க� பிாிய� மி"தியா"� அ�' வ)ைவ� பாராம� 
சிைறயி� வா1� தாப.ைத. தீ�./$ ெகா ள த�ைத ஜவஹ�லா� உலக 
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வரலாைறேய க)த�களாக வைர�தா�. “ெச�வேம, 1916 இ� உலக� க�)ராத 
வைகயி� ேசாவிய. 'ர4சி7� '/7க�� வ�த/. 17இ� நீ பிற�தா8!” எ�# 
ெதாட�'ப1.தினா�. ெசா+சமி+ச.தி� கவி�மி" "Lச�க  ேபா� 
சா�திநிேகதனி� "�ேதவ� தாFாி� அ�பிE� அரவைண�பிE� சில மாத�க  
க�வி பயிE� ேப#� கிைட.த/. 
 
ேம�நா4)� ேநா8வா8�ப41 நD�த அ�ைனயி� அ�கி� இ�$ைகயிேலேய 
வ��கால மணாள� நி+சயமாகிறா�. 
 
அ�ைனயி� மைற>$"� பி� ேமைல நா4)ேலேய க�விைய. ெதாட��தாE�, 
அைத நிைறேவறாமேல நா1 தி��'�ப) M<நிைல கன./வி4ட/. 
 
ேந� "1�ப� ெச�வ+ ெசழி�' மி"�த/. ெவ ைள$ கார ேமலாள�$"+ சமமாக, 
இ�திய ஏைழக2� ந1.தர வ�$க.தின�� ெத8வ�ேபா� க�/�ப) உய��த 
"1�ப�; அ$"1�ப.தின� ேதசிய.தி� திைள./ எ�லா+ Cக ேபாக�கைள7� 
/ற�தன�…?! ேந� N41$" அ�றாட� /ணிக  பாாி`D��/ சலைவ ெச8/ 
வ�மா�! 
 
அவ�க  N41$" உண> வைகக , /ணிமணிக , Q�கா� ேபா�ற 'ழ�"� 
சாதன�க , எ�லா� ேமைல நா4)D��/தா� வ�கி�றனவா�! 
 
ேந� "1�ப�… அ/ அரச "1�ப� ேபா�ற/… 
 
இ.தைகய ஒ� பிரமி$க. த"�த க�./, அ�நாளி� எ�லா இ�திய$ ")ம$களிட�� 
இ��த/. 
 
இ�திய Cத�தர வரலாறி�, கா�திய)க , வ�லபா8 பேட�, ராஜ� பா', Cபா� 
ச�திரேபா^, ச$ரவ�.தி இராஜேகாபாலாசாாி எ�# எ.தைன ெபாிேயா� அ�நாளி� 
அ��தியாகிகளாக. திக<�தி�$கி�றன�? எ�றாE�, ‘ேந� "1�ப�’ எ�ற சிற�' 
தனியாக ம$க  மனதி� பதிய$ காரண� எ�ன? 
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F��/ சி�தி.தா�, இ�திய ம$களி� மன�பா�ைம ம�ன� வழி மரபி�  
ஊ�றியி��பைத� 'ாி�/ ெகா ளலா�. ம�ன� எ�றாேல ெபா/ ம$க2$" 
எ4டாத ஆட�பர�, பளபள�', ெசா"Cகைள அGபவி$க உாிைம ெகா வ/, அ�த$ 
"ல.தி� ேதா�#வதாேலேய அைவ F1� மனிதராக� பிற�பதி� ெப��ேபேற, 
ம�ன� "ல.தி�தா� கிைட$கிற/ எ�ற க�.ேத நைட�ைறயி� 6றா�1களாக 
ம$க  மன�களி� ஊறி வ�தி�$கிற/. “ராஜா, ராஜா.தி..” எ�ற ெச�ல� 
ெபய�கேள இ$க�.ைத வி 2பைவ. 
 
ெவ ைள$கார அரC$"� பதிலாக இAவா# அவ�க2$"+ சமமாக+ ெச�வ 
ேபாக�கைள நிைல� ப1.தி$ ெகா�ட ஒ� "1�ப�, ேதசிய.தி� த�ைன$ 
கைர./$ ெகா�1, சாமானிய மனித�கைள+ சமமாக$ க�தியதா�, அ�த$ 
"1�ப.தி� தைலமகைன ம$க  த�க  தைலவராக+ சிற�பி./ ஏ#$ ெகா�ட/ 
இய�ேபயா"�. 
 
அ�நா4களி� க�ைக நதி பா7� பிரேதச./$ கிராம�களி� இ��/ 
அலாஹாபா/$" வ�த எளிய ம$க  எவ�� ஆன�தபவன./� ெப�மகனாைர, 
அவ� 'த�வைர, அரசிள�"மாிக  ேபா� உலவிய ெப� ம$கைள$ க�1 
பிரமி�'ட� க�1 பணி�/ ெச�வா�களா�. இ�த+ சிற�' ஏைனய பிற 
தைலவ�க2$" இ�ைல. 
 
கா�திய)க  ேம�நா4)� பாாி^ட� ப4ட� ெபற� ப)$க+ ெச�றா�. அவ�$" 
அ�ேபா/, ெதாழி� ெச8த� இ�றியைமயாத ேதைவ - "1�ப. ேதைவ எ�ேற 
ெகா ளலா�. அ�த� பி�னணிேய ேவ#. தா8 த� மகனிட� ம/, மாமிச� 
ெதாடாதவா# ச.திய� வா�கி$ ெகா�டா�. 
 
ஆனா�, ேந� "1�ப.தின�, உய��த பிராமண வ�$க�. ேம�நா1 ெச�வ/, 
ெச�வ+ ெசழி�பி� உய�>$"ாிய க>ரவமாக இ��த/. ப ளி� ப)�ைபேய 
ெவ ைள$கார� சீைமயி� ெப#� ேம�ைமயி� திைள.தன�. 
 
த�க  "1�ப�, ெச�வ�, அறி>, �ேபா$கான ேதசிய சி�தைன, எ�லாவறிE� 
உய��/ நிபதா�, ம$க  உவ�/ அளி$"� தைலைம+ சிற�'$" உாிய/ எ�ற 
ேமலான எ�ண� பாD� கைர�த ெந8�ெபா�  ேபா� சி#மி இ�திரா>$"� 
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இ�லாமD�ைல. இ�த உண�ேவ த�ைன மிக வி.தியாசமாக ெவளி�ப1.தி$ 
ெகா 2� ஒ� தனி.த�ைமைய, உ#திைய, நிைன.தா� ெச8ேததீரேவ�1� எ�ற 
மன.தி�ைமைய அவ2$" அளி.த/ எனலா�. 
 
இ�திரா, சா�திநிேகதனி� க�வி பயி�ற கால.தி� எ�லா மாணவிக2� 
விய$"�ப),‘டா�மிடாி’ என�ப1� வசதி "ைற�த இட.தி� த�கி, எளிய 
வா<ைவேய ேமெகா�)��தா . இவ  '.தக�க , ப1$ைக, /ணிமணிக  
எ�லா� மிக ஒ:�காக, /�'ரவாக ைவ$க� ப4)��தன. ஒ� சமய� 
சா�திநிேகதைன� பா�ைவயிட வ�த ஒ� ெப�மகனா�, இவ  அ1$கி ைவ.தி��த 
'.தக�கைள� பா�.தாரா�. 
 
ெப��பா�ைம7�, ெபா�ளாதார, சமத�ம$ ெகா ைக, அரசிய� த./வ�, 'ர4சி 
எ�ற ெபா�  பறிய தைல�'களாகேவ இ��தன. 
 
இ�த 6�க2$"ாிய ‘சிவ�'+ சீமா4) யா�?’ எ�# வினவினாரா�. '.தக 'திராக 
மா4சிைம க�)��த அரசிய� ெகா ைகயி� அவ  ஆ�வ� மி"�தி��தா . அேத 
சமய�, இைச, கவிைத, நடன�, நாடக� எ�ற G� கைலயா�வ�களிE� மனைத$ 
ெகா1.தா . 
 
இ.தைகய இய�'க2� ஊ$க�க2�, தாைய இழ�த பி�, க�.ெதா�மி.த காதல� 
எ�ற வா<$ைகயி� �$கியமான க4ட.தி�, உசாக�� ந�பி$ைக7மாகேவ 
மல��தன. 
 
ஃெபேரா^, ஏற$"ைறய ஆ# வ�ஷ�க2$" ��ேப இவைள$ கர� பற 
விைழ�/, அ�ைன கமலாவிட� த� வி��ப.ைத ெவளியி4)��தா�. அ�ேபா/ 
இ�வ�ேம இள வயதின�. தி�மண� எ�ப/ அAவள> விைரவி� Fட$F)ய/ 
அ�#. எனேவ அ�ேபா/ ெபறவ  பி) ெகா1$கவி�ைல. 
 
இ�த ஆறா�1$ கால.தி�, இைளஞ� த� மனதி� உ#தியாகேவ நி�றா�. 
'/ைம, 'திய உசாக�, ேதசிய�, வி1தைல, சமத�ம�… எ�ற க�./$க  
இ�வ�$"� இைச�தன. 
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உலக�ேபா� உ+சமாக இ��த கால�. ேதசிய அர�கி� தைலவ�க  சிைற$"+ 
ெச�E� ெகா�தளி�'. 
 
ஃெபேரா^ யா�? சாதாரண-இைடநிைல$ "1�ப.தி� உதி.தவ�. ெசா./, ப./, 
ெச�வா$" எ/>� கிைடயா/. ேமE� பா�சி மத.தின�… த�மா� ஆதாிச 
7வதியாக உ�வா$க�ப41 வ�� அ�ைம+ ெச�வி$" இவ� த"�த கணவனாக 
�)7மா?… ஜவாஹாி� மனதி� இ��த இ�த எ�ண ஓ4ட�கைள இைளஞ� மிக 
G4பமாக உண��தி��தா�. இ/ேவ அவ� இ�திராைவ$ கர� ப#வதகான 
அ:.தமான காரணமாக>� இ��த/. 
 
கைடசிவைர இ�த உய� "1�ப ேம�ைம "றி./$ ".தலாக ெமாழிவைத 
விைளயா4டாகேவ ெகா�)��த ம�க� ஃெபேரா^ உ�ைமயி� இ�திராவி� 
மீ/ அளவற அ�' ெகா�)��தா�. 
 
இ�திரா அ�த$ காதைல �:மன/ட� ஏ# அளவற ந�பி$ைக7ட� அவ� கர� 
பறினா . 
 
ஆட�பர$ "1�ப./$"ாிய தி�மணமா? 
 
இ�ைல… ேதசாேவச� 'யD� நா1 ெகா�தளி./$ ெகா�)��த நிைலயி� மிக 
எளிைமயான தியாக. தி�மணமாக இ��த/. ேதநில>… சிைறயி�...! 
------------- 
4444    
 
இ�திரா, ேதாற.தி� வா4டசா4ட�� நி�# நிைல$காத பரபர�'� ெகா�ட 
ெப� அ�ல. ெம�ைமயான உட� ஆ<�/ நிைல$"� அக�ற க�க . 
 
‘இ�த� ெப� மணவா<ைவ. தா�கி மக�ேப# ெப#வத"$ Fட� 
பலமி�லாதவ ; தாைய� ேபா� ILைச’ எ�ற க�./ அ�ைறய *.த 
உறவினாிைடேய நிலவிய/. ம�./வ�க2� அைத ஆேமாதி./, மக�ேப# 
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இவ2$". தகா/ எ�# உ#தியா8$ Fறினா�க . ெந��கிய ம�./வ� ஒ�வ� 
இைத எ:./ *ல� Fட ெதாிவி.தி��தா�. 
 
ஆனா� தி�மண.தி� இல4சியேம தா8ைம�ேப# தா� எ�ற உ#தி இ�திரா>$" 
இ��த/. க�>றா . �த� �தD� இ�த+ ெச8திைய அறி�த/ேம, அலஹா பா. 
மாளிைகயி� "1�ப ம�./வ�க  இ�திரா>$"� பிரசவ� பா�$"� ெபா#�ைப 
ைகக:வி வி4டா�க . ெபாிய இட�; த�ைதேயா அகம/நக� சிைறயி� இ��தா�. 
ஏேதB� நட$க$ Fடாத/ நட�/வி4டா�? எனேவ இ�திரா, ப�பாயி� உ ள 
அ.ைதயி� N41$" அவ  ெபா#�ேபக வ�கிறா . ஜவாஹாி� இைளய 
சேகாதாி கி��ணாஹ.தி சி�, இ�திரா>$" மிக>� பாச�� ெந�$க�� உைடய 
அ.ைத. கி��ணா "1�ப.தி� �த� �தலாக பா�சி மத இைளஞ� ஹ.தி சி�ைக$ 
காதD./ தி�மண� ெச8/ ெகா�டவ�. இதனா� தாேனா எ�னேமா, 
த�ைன�ேபா� பா�சி இைளஞைன$ காதD./$ க)மண� ெச8/ ெகா�ட 
ம�மகளிட� தனியான அ�' ைவ.தி��தா� கி��ணா. 
 
ப�பாயி� மிக� 'க<ெபற மக�ேப# ம�./வரான டா$ட� ஷிேரா4க� இவ2$"� 
ேப# பா�$"� ெபா#�ைப ஏறா�. 1944� ஆ�1, ஆக^4 இ�பதா� ேததி காைல, 
ேநா>க�1, இ�திராைவ ம�./வமைன$"$ ெகா�1 ெச�றா�க . 
 
அ.ைத கி��ணா, த� 6D�, இAவா# எ:/கிறா�: 
 
“�த� "ழ�ைதயாதலா� இ�திரா மிக>� பய�தி��தா . பிரசவ அைறயி� நா� 
இ�$க ேவ�1� எ�# ெபாி/� வி��பினா . ஆனா�, உ gர நாேன ‘கிD’ 
பி).தி��ேதேன? மன/$"  இைறவைன ேவ�)$ ெகா�1�, எ�லா� 
ந�லப)யாக ஆகேவ�1ேம எ�# ம�றா)$ ெகா�1� இ��ேத�. “டா$ட�! இ/ 
ைபயனாக இ�$க ேவ�1�, ைபய�தா� பிற$க ேவ�1�; எ� அ�ணB$"� 
பி ைள வாாிC இ�ைல. அ�த$ "ைற தீர இவ  ஓ� ஆ�பி ைள$". தாயாக 
ேவ�1�” எ�# 'ல�பிேன�.. ந�ல ேவைளயாக� பிற�த "ழ�ைத ைபய� எ�# 
ெதாி�த/�, கைரகாணா மகி<+சி உ�டாயி#…” 
 
கி��ணா>$" ம41�தானா இ�த மகி<+சி? அைனவ�$"ேம ஆ�வாாிC எ�ற  
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ெச8தி தனியானெதா� மகி<+சிைய$ ெகா1.த/. உடேன சிைறயிD��த அ�ண�  
ஜவாஹ�$"+ சேகாதாி த�தி+ ெச8தி அB�பினா . Fடேவ விாிவான க)த�� 
எ:தி� ேபா4டா . 
 
சிைற$"  ெச8தி வழ$க�ப) தாமதமாகேவ ேபா8+ ேச��த/. அவ�ைடய பதி�, 
அவ�$ேக உாிய, பாமர�$"� 'ாியாத ெமாழியி� இ��த/. 
 
“I do not easily get excited, but I experienced a deep feeling of contentment, when I 
heard the arrival of the new comer. There was also a vague and comforting 
sensation of the future, gradually pushing out the past as it always does” 
 
(சாதாரணமாக நா� எளிதி� கிள�+சி வச�பட$ F)யனவ�ல; எ�றாE� 'திய 
நபாி� வ�ைக எ�B  ஆ<�தெதா� நிைறைவ. த�தி�$கிற/. இன� 'ாியாத 
அ�த இதமான உண�வி� எதி�கால� விள�க, கட�த கால� ம�கி மைறகிற/...) 
 
அ�த இன� 'ாியாத ஆ#த�, தன$" ஆ� ச�ததி இ�ைலேய எ�ற உ gர 
இைழ�தி��த தாப.ைத.தா� "றி�பி1கிற/ எ�# ெகா ளலா�. ேந� சாதாரண 
மனித�கைள� ேபா� *டந�பி$ைகக2$"� மர'$ ெகா ைகக2$"� இட� 
ெகா1$க மா4டா�; அறி> I�வமாக+ சி�தி�பவ� எ�# சிற�பி$க� ப4டவ�. 
ஆனா� அவ�த� அ�ைம� ேபர� பி ைள$"� ெபய� ைவ�பத" 
எ1./$ெகா�ட அ$கைறைய, சிைறயிD��/ அவ� மக2$" எ:திய பல 
க)த�க  ெதாிவி$கி�றன. பல மாத�க  த�ைத$"� மக2$" மிைடேய க)த� 
ேபா$"வர./ ெதாட��தன. பல ெபய�க ; இ#தியி� ராஜீAர.ன கா�தி எ�ற 
ெபயைர ஒ�'$ ெகா�டதாக. ெதாிய வ�கிற/. ‘ராஜீA’ எ�றா� தாமைர. கமலா 
எ�றாE� தாமைர. இ�திராவி� தாயி� ெபய� வ�கிற/. ர.ன - ஜவஹ� - 
இர�1$"� மாணி$க� எ�ற ெபா� தா�. த� மகளி� ெபயாி� தா8, த�ைத 
இ�வாி� ெபய�� இைண�தி��பத� நிைற>, இ�திரா>$"$ கிைட$கிற/. 
 
“"ழ�ைத$"� ெபய� ைவ$கிேறா� எ�ற சா$கி� �)வி�லாம� ேத)$ெகா�ேட 
இ��த/ ேபா/�. அவைன� ெபயாி�லாதவ� எ�# F�பி1�ப) ஆக ேவ�டா�. 
இ�த� ெபய�ட� ேத1வைத நி#.தி$ ெகா ேவா�” எ�# எ:தினா�. 
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“ஃெபேரா`� N41$கார�க2$"+ சிறி/ ஏமாறமாக இ��தி�$கலா�. ‘ர.ன’ - 
ர.த� - ர4ட� - எ�ற ெபய� சாதாரணமாக� பா�சி$ "1�ப�க2$"ாிய 
ெபய�தா�” எ�# தி��தி�ப41$ ெகா�டா�களா�. 
 
‘ILைச, பி ைள�ேப# தா�கமா4டா ’ எ�# எ:தி$ ெகா1./ ம�./வாி� 
க�.ைத இ�திரா தவி1 ெபா)யா$கி, இ�திரா, ஒ� "ழ�ைதய�ல, இ� 
"ழ�ைதகைள� ெப#$ ெகா�டா . சாியான உண>, உட பயிசி, ஓ8> எ�# 
த� உட� நலைன$ க�=� க�./மாக� ேபணி$ ெகா�டா . சLச8 46 � 
ஆ�1 )ச�பாி� பிற�தா�. அ.ைத கி��ணாேவ அ�ேபா/� ெட�Dயி� 
இ�திராவி� மக�ேப#$". /ைணயாக இ��/ பராமாி.தா�. 
 
இ$கால.தி�, ஃெபேரா^, ல$ெனௗவி� ேநஷன� ெஹரா�4 ப.திாிைகயி� 
ேவைல$"+ ேச��தி��தா�. மைனவிைய7� "ழ�ைதகைள7� அைழ./வர, ஓ� 
அழகிய சி# N1 பா�./, மைனவி மகிழ ேவ�1� எ�# பா�./� பா�./ 
அல�காி.தா�. N41$" ��'ற�� Cறி7� அழகிய ேதா4ட� அைம.தா�. 
‘ஆன�தபவ�’ மாளிைக ேபா�# அAவள> ெபாியத�ல எ�றாE� இ�திரா 
மகி<+சி7ட� "1�ப� நட.த ேவ�1� எ�# க�.தாக ேந�.திக  ெச8தா�. 
 
அ�'$ கணவ�, இ� "ழ�ைதக , இனிய மைனவி… இ�த$ "1�ப.தி� 
மகி<+சி$" எ�ன "ைற? இ�த நா4களி� இ�திரா இனிய இ�ல.தரசியாகேவ 
விள�கினா . த� இ� "ழ�ைதகைள ஆயாவி� ெபா#�பி� வி1வைத. தவி�./, 
அவ�க2$". தாேன "ளி�பா4), உணd4) சீரா4) மகி<�தா . பிகால.தி�, 
இ.த�பதி த� வா<நா4கைள அரசிய� ச*க� எ�ற அர�"$" உாி.தா$கி 
வி4டதா�, இனிய இ�லற� இவ�க  ஒ�வைர ஒ�வ� 'ாி�/ ெகா 2� 
நிைலயிேலேய நD�/ ேபாயி#. இ�லற.தி� பயB$"� பல �க�க  உ�1. 
அதி� ஒ�# ம$கைள இ�வ�மாக+ ேச��/ த�க  ெச�வா$"கைள� பதி./ 
உ�வா$"வதா"�. இ�த� பய� இ�திரா>$" வா8$கவி�ைல எ�ேற 
ெசா�லலா�. 
 
1947-இ� Cத�திர� ெபற/. Cத�திர� ெப# அரC ைகமாறிய/� த�ைத  
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ஜவாஹ�லா� ேந� பிரதம ம�திாியானா�. 'திய பாரத.தி� 'திய பிரதம ம�திாி.  
உலக நா1க  அைன./� விய�'ட� ேநா$"� வ�ண� பர�த பாரத.தி� 
அ)ைம.தைளக  அஹி�ைச வழியி� தக�.ெதறிய� ப4டன. நா4)ேல உடேன 
எதி�ேநா$க ேவ�)ய பிர+ைனக  எ.தைன எ.தைன? /�டாட� ப4டத� 
விைளவாக சேகாதர சேகாதரைர ெவ4)$ ெகா�# இர.த ஆ# ெப�க+ ெச8தன�. 
 
கா�திய)க  கா�நைடயாக நவகாளியி� 'னித யா.திைர ேமெகா�டா�. பி�ன� 
C41$ ெகா�ல� ப4டா�. Cேதச ம�ன�க  எ�ற வைரயைறக  நீ�கி, இ�திய 
cனிய� எ�ற இைண�'$கான பிர+ைனக … 
 
'திய பாரத.தி� பிர+ைனக  ஒ�ற�ல; இர�ட�ல. த�ைதயி� நலைன� 
ேபாறி$ க� காணி$க இ�திரா பிரதம ம�திாியி� இ�ல./ நாயகியாக 
இய�"வ/ அவசிய மாயி#. இ�திரா "ழ�ைதக2ட� ெட�D$" இட� 
ெபய��தா�. 
 
இ�த� ப�வ�, ஓ� இள� ெப�ணி� "1�ப வா<வி� மிக �$கியமான கால� 
எனலா�. தா� ஒ� தாயாக ேவ�1�, தா8ைமயி�லாத இ�லற வா<$ைக இல4சிய 
ம�ல எ�ற உ#தி7ட� நி�ற ெப� இ�திரா கணவB� மைனவி7� ஒ�வைர 
மறவ� 'ாி�/ வி41$ ெகா1./, இைண�/ பழக, ப�'ெபற, "1�ப வா<>$" 
இ�திரா ஆைச�ப4டாE�, அ/ கிைட$காத வா<>தா� அைம�த/. 
 
பிரதமாி� மாளிைகயி� வ�ைக த�� �$கிய� பிர�க�கைள7� ெவளி 
நா1களிD��/ வ�� உலக. தைலவ�கைள7� வரேவ# உபசாி$க>�, அரசிய� 
பிர+ைனகைள+ C�கமான ேப+Cவா�.ைதகளி� ஆ8�/ நல� கா�பதகான 
M<நிைலைய அAவரேவ' உப சார�களி� ஏப1.த>� பிரதமம�திாியி� மக  
இ�திரா இ�றியைமயாதவரானா�. தி�மண.தி" �� இள� "மாியாக அ�'. 
த�ைத7ட� ஐேரா�பிய நாெட�"� பயண� ெச8தவ  இ�திரா. அேநகமாக 
ேந�>ட� உலக. தைலவ�க2$ெக�லா� அவ� மக  இ�திரா>� பாிசயமானவ . 
உலக அரசிய� நிலவர�கைள அவ�ட� நிழலாக இ��/ உண��தி��தா . எனேவ 
த�ைத Cத�திர பாரத.தி� பிரதம� எ�ற அரசிய� மதி�'ட� வா<$ைகயி� மிக 
�$கியமான ெசயலா#� ப�வ.தி� மக  இ�திரா. அவ�$" உற /ைணயாக, 
N41 நி�வாகியாக, ெசயலா#� ேமலாளராக ெபா#�' ஏறா�. இத" 
‘அரC’�.திைர ெபற சா�ெறா�#� கிைடயா/. ஆனா� அ/வாக, அ�த� 
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ெபா#�' இைச�/ ேபாயி#. இ�த �$கியமான ெபா#�'ட� ேச��த 
ெச�வா$கி� கணவ�, "ழ�ைதக , தன$ெக�ற "1�ப� - சி�னLசி# உலகமான 
அத� தைலவி எ�ற இல$"க  ெபாD விழ�தன; ேத8�தன. 
 
"ழ�ைதக  த�ைதயி� அ�காைமயி� இ�$க ேவ�1� எ�# இ�திரா 
வார�ேதா#� அவ�க2ட� ல$ெனள>$" வ�/ ெச�ற/ எ�த வித.திE� ந�ைம 
பய�பதாக இ�ைல. ஃெபேரா^, ல$ெனள ப.திாிைக� பணிைய வி41வி41, 
ெட�D பிரதம ம�திாி மாளிைகயி� ‘N41 மா�பி ைள’ எ�# த�"வத"+ சிறி/� 
வி��பவி�ைல. ேந� "1�ப.தி�, ெச�வ, ெச�வா$", ேமலா�ைமகைள$ 
கி�டலாக>� ".தலாக>� ேபCவ/�, அல4சியமாக நட�ப/ேம இ�த 
ம�மகB$"� ெபா:/ ேபா$காக இ��தெத�ேற Fறலா�. எ�றாE�, அ�' 
மைனவிைய அதகாக ேநாக+ ெச8வைத7� அவB$" மன� ஒ�பவி�ைல. 
 
“நீ "ழ�ைதக2ட� வாரா வார� ெட�D$"� ல$ெனள>$"மாக அைலய 
ேவ�டா�. நாேன ெட�D$"� ெபய��/ வி1கிேற�” எ�றா� அ�த$ கணவ�. 
------------- 
5555    
 
1952 ஆ�)� ஃெபேரா^ ேந�வி� ம�க� எ�ற உறவாக நிைல./விடாம�, 
ேரபேரD ெதா"தியி� நி�# ெவறி ெப#, அரசியD� த�ைன நிைல நி#.தி$ 
ெகா�டா�. ேலா$ சபா உ#�பின� எ�ற தனிமதி�'ட� ெட�Dயி� தனி N4)� 
வ�/ வசி.தா�. கா�கிர^ க4சியி�தா� ேத��ெத1$க� ப4)��தா�. எ�றாE� 
ஏைனய கா�கிர^ அரசிய� வாதிகைள� ேபா� தைலவ� ேந� நாவைச./ எ:�'� 
ஒDெய�லா� ெத8வ வா$ெக�# க�தி� ேபாறி$ "ைழ�/ பணி�/ /தி.த 
அரசிய� வாதிகளிைடேய இவ� தனி./ இய�கினா�.ேந� பதவி$" வ�/ 
பதிைன�தா�1களான ேபா/, ஃேபேரா^ ஆ2� கா�கிர^ க4சி$" ேளேய 
ஃெபேரா^ ஒ� ேசாஷியDச அணிைய. ேதா#வி.தி��தா�. ஏற$"ைறய 
எதி�$க4சி$கார�க2$" ேவைலயி�ைல எ�ற நிைலைய உ�வா$கிவி4டா�. 
 
தனி N4)�தா� த�க�… ஆனா�, காைல உண> ெகா ள, மைனவி ம$க2ட� 
மகி<�/ பழக, பிரதம� மாளிைகயான தீ�*�.தி பவB$" வ�வா�. உற>, 
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"1�ப�, எ�ற ெந�$க.தி� பிரதம ம�திாி மாளிைக வி��தின� ேமைச விதிகைள$ 
கைட�பி)$க ேவ�1� எ�ப/ அப.த�தா�. எ�றாE� பிரதம� மாளிைக$ காைல 
உண> ேநர� எ�றா�, அ/ மக , ம�மக� எ�ற "1�ப$ F41$" 
அட�கியத�லேவ? அ�த ம�க� சில அ)�பைட விதிகைளேயB� மாியாைதகைள-
ேயB� கைட� பி)$க ேவ�1� எ�# இ�திரா ெபாி/� எதி�பா�.தா�. ஆனா� 
ம�க�, ேவ�1ெம�ேற அவைற அல4சியமாக நிைன.த/, அ�' மைனவி$"+ 
ெசா�ல>� �)யாம�, ெம�ல>� �)யாம� த�ம ச�கடமாக இ��த/. 
 
1956� ஆ�)� "��ேசA - '�கானி� இ�வ�� இ�தியா>$" வ�தா�க . 
இ��'.திைர ேபா41$ ெகா�)��த க�cனிச ேசாவிய. நா4)D��/ திைர 
விலக ெவளி வ�த �த� ேசாவி. தைலவ�க  அவ�க . அ�ேபா/ ஏபா1 
ெச8ய�ப4)��த ெபா/$ F4ட./$" மிக>� இ#$கமான பா/கா�' 
நடவ)$ைகக  ேமெகா ள� ப4)��தன. இ�திரா, அரC ாீதியாக, எ�த� பதவி7� 
இ�லாதவெள�றாE�, பிரதம ம�திாியி� மக , எ�ேலாராE� அறிய�ப4டவ� 
எ�ற ெச�வா$கி� ெபா/$F4ட.தி� தனியிட.தி� ெச�றமர இட�� மாியைத7� 
ெப#வி4டா . ஆனா�, த� ேலா$ சபா உ#�பின� எ�ற �.திைர7ட�, த� 
அணிைய+ ேச��த ேதாழ�க2ட� உ ேள இட மாியாைத கிைட$க வி�ைல எ�ப/ 
ம41மி�ைல, அ�ேக ெச�லேவ �)யாம� பா/கா�'� பைடயினரா� த1./ 
நி#.த� ப4டா�. 
 
ஃெபேரா^ இ�த நடவ)$ைகைய அல4சியமாக ெவ#� பா/கா�' நடவ)$ைக 
எ�# வி41 விடவி�ைல. ம$களைவயி� இ�த �ைறேக4ைட$ ெகா�1வ�/ 
ேந�ைவ ம�னி�'$ ேகார+ ெச87மள>$"� பிர+ைன யா$கினா� ம�மக�. 
 
இ�ெனா��ைற, கா�கிர^ அகில இ�திய$ கமி4)$ F4ட.தி�, தைலவ� ேந�, 
பிரதிநிதிக  த.த� மைனவி, ம$க  எ�# உறவினைர$ F4) வ�வைத 
வ�ைமயாக$ க�டன� ெச8தா�. 
 
அ�ேபா/ ஃெபேரா^ ச4ெட�# எ:�தா�. “நா� எ� மைனவிைய$ F4) 
வரவி�ைல.” எ�றா� பல.த சிாி�'$கிைடேய. ஆனா� ேந� ெச�Eமிடெம�லா� 
மக  வ�கிறாேள! ேந�>$" மிக>� ச�கடமாக� ேபாயி#. 
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இ.தைகய ச�த��ப�களி� இ�திரா த�ம ச�கட.தி� உ+ச நிைலயி� தவி.தா  
எனலா�. அவ  கணவைர ந�றாக� 'ாி�/ ெகா�)��தா . ஆனா�, “எ� கணவ� 
இ�" அவமான� ெச8ய�ப4டா�. அவாி�$"மிட� தா� என$" அேயா.தி. இ�த 
விநா)ேய நா� இ�த மாளிைகைய வி41� ேபாகிேற�” எ�# நாடக, சினிமா, 
க'$ கதாநாயகிகைள�ேபா� ெவளிேயறவி�ைல. 
 
கணவாி� த�Bண�>, ேந�>$" ெந��கிய �$கிய ந�ப�க  வி��தாளியாக 
வ�த ேநர�களி� Fட �ைன�/, மாமனாைர அல4சியமாக$ க�த+ ெச8தைத 
இ�திரா வி ள>� �)யாம� வி:�க>� �)யாத நிைலயி� ஏ#, சமாளி./.தா� 
ஆகேவ�) இ��த/. ஃெபேரா^ தம$ெக�# ஓ� இ�ல�, ந�ப�க  எ�# 
Cேய+ைசயாக இ��தா�. 
 
ேலா$ சபாவி� எதி�$க4சி அணிேபா�ேற ெசய� ப4டதனா�, ேந�, இ�Mர�^ 
ெதாழிைல ேதசியமயமா$கினா�. ேதசிய மயமா$க�ப4ட கா�Q41$ கழக.தி� 
ப�"கைள� பய�ப1.திய �ைறேக4ைட, மீ�1� த4)$ ேக41 அ�பல./$"$ 
ெகாண��தா�. அ�ைறய நிதி ம�திாி ஊழE$"� ெபா#�ேப#� பதவி வில"� 
அள>$"� ேபாயி#. இ�த நியாய�க  அைன./$"� இ�திராவி� கணவ� 
ஃெபேரா^ தா� ெபா#�பாளி. ஆ2� க4சிேயயானாE�, அ�ைறய இ.தைகய 
க4சி$"  இ��த ஜனநாயக� ப�' மிக>� பாரா4ட$ F)யதா"�. 
 
N41$"  எ�# வ��ேபா/, ஃெபேரா`� அல4சிய�, இ�திரா>$" � ளாகேவ 
உ#.தி#. க�./ ேவ#ைம இய�'தா�. விமாிசன� தவறி�ைல. ஆனா� 
அ/ேவ �ைன�பாக வா<$ைகயி� �$கிய./வ� ெபற ேபா/, அ/ பிள>$"� 
அ)ேகாEவதாகேவ ஆயி#. 
 
இ�திரா>$"$ கணவாி� ேபா$" சாிய�ல எ�# ப4டாE�, அவ� ேவ#ைம 
பாரா4)னாE� ெபாி/ ப1.தாம� வி1.தா . ெவளிேய கணவ� - மைனவி உற> 
பறி ம41மி�லாம�, ஃெபேரா`� நட.ைத பறி7� பல வத�திக  உலவின. 
இ�திரா ெபா�4ப1.தாததனா�, இவ�களிைடேய உ ள மண உற>, சிE�ப�க  
எ�# Fட+ெசா�Dவிட �)யாதப) அைமதியாகேவ இ��த/ எனலா�. 
 
இ�திரா ேமE� ேமE� அரசியD� *<"வைத ஃெபேரா^ ஆதாி.தா� எ�ேற  
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Fறலா�. எ�றாE� இ�திரா த�ைதயி� நிழD�தா� இய�கினா . ேந�ைவ 
அ$கால.தி� /திபா1கிறவ�க2� பதவி ேவ4ைட$கார�ேம M<�தி��தன�. 
அறி�ேதா அறியாமேலா, ேந� அ.தைகய ெபா8�க�கைள வில$க>மி�ைல; 
ஊ$க>மி�ைல. அவ�கைள$ க�1 ெகா ளாதவ� ேபா� அGமதி$"� நட�', 
ஃெபேராஸு$"+ சிறி/� பி)$கவி�ைல எ�பைத இ�திரா அறி�தி��தா . ஆனா� 
அவளா� எ�ன ெச8ய�)7�? 
 
இ�திரா அ)நிைல - கா�கிர^ உ#�பின� எ�ற இட.திD��/ ெப�க  அணி� 
ெபா#�' எ�# ப)� ப)யாக. தீவிர$ க4சி� பதவிக2$" ஏறியி��தா . 1959 ேம 
மாத.தி�, த�ைதயி� ெதா"தியி� உ ள சில கிராம�கைள� பா�ைவயிட+ 
ெச�றி��தா�. அ�ேபா/ தா� கா�கிர^ ெசய":, ஏகமனதாக. த�ைன$ க4சி. 
தைலைம� பதவி$". ேத��ெத1.தி��பதாக+ ெச8தி வ�த/. 
 
த�ைதயி� நிழ� ேபா� எ�லா அர�"களிE� அவ�$"� பி�ேன 
அறி�கமாயி��த இ�திரா இAவா# எ�த விதமான �ைறயான ேபா4)7� 
ேத�தE� இ�லாமேல கா�கிர^ தைலவியா$க�ப4டா . 
 
சாியாக ஓரா�1$கால� Fட இ�த� பதவியி� இ�திரா நீ).தி�$கவி�ைல. 
 
ஏ�? 
 
இ�த� பதவி$"� பி�ேன, அ�ேபாைதய அரசிய� நிைலைய கவனி./� பா��ப/ 
அவசியமாகிற/. 
-------------- 
6666    
 
1957� ஆ�1 நைடெபற ெபா/. ேத�தD� ேகரள.தி� ெபா/ உடைம$ க4சி 
ெவறி ெப# அரC அைம.த/. 
 
இ/ உலகிேலேய �த� �ைறயாக நைடெபற அதிசய�. ஏெனனி� ெபா/ 
உடைம. த./வ அரசியD�, ஜனநாயக. ேத�த� �ைற எ�ப/ ஒ�'$ 
ெகா ள�படாத ஓ� அ�சமா"�. ெபா/ உடைம$ ேகா4பாேட 'ர4சியி� நிைல 
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ெகா�டதா"�. இைடநிைல I��வா வ�$க� கீேழ ேபா8, கீழி��த பா4டாளி 
வ�$க� ேமலா�ைம ெப#� ச�தாய மாற�, இ�த ஜனநாயக. ேத�த� �ைறயி� 
நைடெபறா/ எ�ப/ அவ�க  க�./. ெம ள ெம ள மாற� எ�# கா.தி�$"� 
ேநர.தி� பிேபா$"+ ச$திக , இல4சிய.ைத �றிய)$க. தைலெய1./ 
நாசமா$கிவி1� எ�ப/�, பிேபா$"+ ச$தி தைல ெய1$காம�, ச4ெட�# 
ஆ7தபல.தி� �ைன�பி� மாற.ைத$ ெகா�1வ�/, பிேபா$"+ ச$திகைள$ 
கி ளி விட ேவ�1� எ�பேத அவ�க  ெபா/ உடைம சம./வ.ைத 
நைட�ைறயா$க$ ைகயா2� வழி�ைற. 
 
ஆனா� இ�திய ஜனநாயக. ேத�தD�, ெபா/ உடைம$ க4சி அேமாக வா$"கைள� 
ெப# ஆ4சி Qட./$" வ�த/. ப�ேவ# ெமாழி, இன, சமய, பிரா�திய ேபத�க2� 
கலாசார�க2� ெகா�ட இ�த� பாரத நா4)� ��"றி�பி4ட 'ர4சி நட�ைப� 
பறி$ கபைன Fட+ ெச8ய �)யா/. எனேவ இ�திய� ெபா/உடைம$ க4சி, 
ஜனநாயக. ேத�தD� ேபா4) இ41, �ைற�ப) ேகரளம$களா� 
ேத��ெத1$க�ப41 ஆ4சி ெச8ய வ�தி��த/. எனேவ இ�த நிக<+சி, உலக 
அரசிய� வரலாறி� �$கிய./வ� ெபற/. 
 
இ�த$ க4சியின� ஆ4சி$" வ�த/�, ம$களி� நலைன$ க�.தி� ெகா�1 
தா�க  வா$களி.தப)ேய ெசய�படலாயின�. அைம+ச�க  தனியான ‘கன�’ெப# 
பட"$ கா�களி� பவனி வரவி�ைல. ம$கேளா1 ம$களாக எ�தெவா� 
ஆட�பர�மி�றி, ஆ4சி ெச8யலான�க . நில+சீ�தி�.த�, க�வி ேம�பா1 எ�# 
மளமளெவ�# வா$"#திக  ேத�த� ேநர+ ெசா�லல�கார�கள�ல எ�# 
அவ�க  நி,பி$க �ப4டன�. ‘அ�த நாைளய தியாக�க ’ எ�ற "திைரயிேலறி+ 
சவாாி ெச8/ ெகா�)��த கா�கிர^ ஆ4சியாள�$" அ)வயிறி� கிD பி).த/. 
இ�த$ ேகரள ��ேனா)கைள இ�ப)ேய ெசய�படவி4டா�, இவ�க2ைடய 
ெபா8$"திைரகளி� கதி எ�னவா"�? 
 
ஆனா�, ெட�Dயி� பிரதமராக� பதவி வகி�பவ� யா�? 
 
ஜவாஹ�லா� ேந�… 
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1927� ஆ�1 ேசாவிய. நா4)� ெபா/>டைம� '/ைமகைள$ க�1 
கிள�+சி7ட� மக2$" எ:தியவ�. �தலாளி./வ./$"� நில உடைம� 
பிர'./வ./$"� க1� எதிாி எ�# த�ைன இன� கா4)$ ெகா ள சமத�ம 
ம�திர� ஓ/பவ�. உலக. தைலவ�களிைடேய ‘ஆசியாவி� ேஜாதி’ எ�ற 'க< 
ெபறவ�. 
 
இவ�ைடய தைலைமயி� இவ� க��� நியாயமாக ஜனநாயக �ைறயி� ஆ4சி$" 
வ�தி�$"� ெபா/ உடைம அரC$". தீ�கிைழ$கலாமா? "ழிபறி$க �)7மா? 
ேவ# யா� தைலவராக வ�தாE� அவ� மீ/ ேந�வி� ஒளிப)யாம� இ�$க 
�)யா/. ேந�வி� ைக அ�த ஆ4சி$ கைல�பி� இ��பதாகேவ F+ச� எ:�. 
‘ேந�’ எ�ற ெப�மகB$" அவ� 'க:$", ேந�ைமயான ஆ4சிைய$ கைல.தவ� 
எ�ற கள�க� வரலாமா? 
 
எனேவ இ�திரா தைலவியா$க�ப1கிறா�. ேத��ெத1.த� எ�பத" இ�" 
ஏகமனதான நியமன� எ�ப/ தா� ெபா� . 
 
ம$க  மன�களி� கா�கிர^, இராம இரா+சிய.ைத. ேதா#வி$"� 
பார�பாிய.தி� வ�தெத�ற பிரைமைய ஏப1.தியி��த/. இ�த$ கா�கிர^ வய/ 
வ�ேதா�$" வா$"ாிைம எ�ற சம./வ.ைத ��ைவ./ ஆதாிச நாயகரான 
ேந�வி� ஆ4சியி�, ஓ� ஆ4சிவத� ெச8ய ேவ�)ய க4டாய� ஏப41வி4ட/. 
 
இ/ ஒ� வாDவத� தா�. 
 
இ�திரா இ�த வத.ைத+ ெச8வதகாகேவ ஓரா�1$ கால./$"� பதவி அவ�$" 
அளி$க�ப4ட/. கா�கிர^ மாநா1, தைலைம7ைர எ�ற சட�"க  ஏ/மி�றி, 
பதவி வகி./ எதி�பா�.தைத+ ெச8/ �).தா�. அ�ப) எ�த சட�"க2மி�லாம� 
கா�கிரசி� தைலைம� பதவிைய அல�காி./+ ெச�றவ� இ�திரா ஒ�வேரதா�… 
 
இ�திரா ம41� இைத மனெமா�பி+ ெச8தி�$க �)7மா? த�ைதயி� ேசாஷியDச� 
பாட�களி�, த��ைடய அGபவ�களி�, இளைமயிD��/ ஊறிவ�/ ெபா�ளாதார 
சம./வ$ க�./$களி� அவ� மன� ெகா�)�$கவி�ைலயா? ஆட�பரமான 
ெச�வ$ "1�ப.தி� பிற�தி��தாE� இ�திராவி� இளைம� ப�வேம 
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வி.தியாசமாக இ��தி�$கிற/. இ.தைகய இ�திரா, கா�கிர^ க4சியி� 
ேமலா�ைம$" ஊ# ஏ ப1� ஒ� நியாயமான ஆ4சிைய$ கவி<$"� ஒ� 
ெசயE$" எ�ப). த�ைம உ4ப1.தி$ ெகா�டா�? 
 
ஒ� ெப�, இளைமயி� ெபேறா�, வாDப� ப�வ.தி� கணவ�, �தி��த வயதி� 
ம$க  எ�ற சா�பிேலேய ெசய�ப1கிறா . அவ2$ெக�ற தனி. த�ைம இ�ைல 
எ�ற க�.ைத உ�ைம எ�# ஒ�ப ேவ�1�. இ�ைலேய�, இவ�க2ைடய 
ேசாஷDச� பா�ைவ எ�ப/ ெவ#� ெவளி ேவஷ�; உ ள. திB ேள, ஆ4சி 
ெச87� கா�கிர^-பதவி எ�ற Cயநல�களி� தா� இய�கி இ�$கிறா  எ�பைத 
ஒ./$ ெகா 2�ப) இ�$கிற/. 
 
எ/ எ�ப)யாயிB�, இ�ைறய ேகரள-ெபா/ உடைம அரைச$ கைல.த நியாயமற 
ெசய�, கா�கிர`� வரலாறி� ஒ� க��' ளிதா�; அ�த� ' ளிைய$ 
"./வத" இ�திரா ெபா#�ேபறி��தா�. 
 
N41+ ெசா�த$கார�$", மைழ$" ஒ/�க வ�த ஏைழ எளியவ�$" இட� தர 
மனமி�$கா/, ஆனா� அ�த� பழிைய அவ� ஏக மா4டா�. “நா� எ�ன 
ெச8ய41�பா! N4)ேல அ�மா Nணா ச.த� ேபா1 வா�க. உ�க2$"$ க�டமா 
இ�$"�. ேவற எ�கனாE� பா�./�ேபா�க?” எ�பா�! 
 
ெப�… 
 
பழி ஏக அவ  உக�தவ . 
 
இ�தி விதி இ�திராைவ7� வி41 விடவி�ைல. 
-------------- 
7777    
 
�த� தடைவயாக ஃெபேராஸு$" இதய ேநா8 க�ட ேபா/ இ�திரா உ 2ற$ 
கல�கி� ேபானா�. பல ஆ�1க  ெந��கி உண�� ச�த��ப� இைசயா/ இ��த 
த�பதி, பதினா�"� ப�னிர�1மாக இ��த இ� 'த�வ�க2ட� கா+மீர.திE ள 
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ேந� "1�ப *தாைதய� இ�ல.தி� ஓ8வாக இ��/ மகி<+சி காண+ ெச�றன�. 
இதய ேநா8+ சிகி+ைசயி� இ��/ உட� ேதறி வ�� கணவ�ட� மிக அ�பாக, 
பாிவாக ஒ�றி மகி<+சி க�டா�. அழகிய Mழ�; அரசிய� ச�த)க  அ�றாட 
நியம�களி� '"�/ "ழ�பாத தனிைம. கணவ�, மைனவி, 'த�வ�க  ெபேறா�... 
 
இ�த$ "1�ப நிைற>$" ஏ/ ஈ1 இைண? 
 
சில வார�க  உடE$"� மன�க2$"� உசாக�� ெத�'� ெப#$ ெகா�1 
ெட�D தி��பினா�. 
 
இ�திரா அரசியD� தீவிரமாக ஈ1ப4டா�. ஃேபேராஸு� வழ$க�ப) �:*+Cட� 
த� பணிகளி� ஒ�றினா�. 
 
எ�றாE� இதய� ஏகவி�ைல. மீ�1� ெச�ட�ப� 1960இ� இதய ேநா> 
அவைர. தா$கிய/. அ�ேபா/� இ�திரா ேகரள.தி� C#�பயண� ெச8/ 
ெகா�)��தா�. ெச8தி எ4)ய/� விைர�/ பற�/ கணவாி� அ�காைம$" 
வ�தா�. க�./ட� அ�கி��/ ேபணினா�. அ1.தநாேள, ெச�ட�ப�, ஒ�பதி�, 
ஃெபேரா^ மைனவியி� ைகைய� பறியவாேற உயி� /ற�தா�. 
 
இ�திரா /யர� தா�காதவரானா�. 
 
ந�ப� ஒ�வ�$" இAவா# அவ� க)த.தி� எ:தினா�. 
 
“/யர� தா�க �)யாமD�$கிற/. நாB� ஃெபேராஸு� மனேவ#ைம ெகா�1 
ச�ைட ேபா4)�$கிேறா�. ஆனா�, இ.தைன ஆ�1களி� எ�க  ப�த� 
நD�ேதா பிாிைவ நா)ேயா ேபானதி�ைல. மாறாக எ�க  பிைண�', ந4', சிேநக�, 
இ�ன�� இ#$க மாகேவ வDைம ெப# வ�தி�$கிற/. பி ைளக2$" ஒ� 
தாயி� அ�ைப விட த�ைதயி� ஆதர>� அ�காைம7� ேவ�)யி�$"� இ�த 
�$கியமான ப�வ.தி�, த�ைத இ�லாதவராகி வி4டா�… நா� எ�B  
ெவ#ைமயாகி� ேபாேன�. உயி�./வ� ம)�/ வி4ட/…” இதய.ைத. ெதா1� 
ஆறாைம இ/. 
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“தி�மண.தி� பயேன பி ைளக தா�. தா8ைம� ேபறி�லாத "1�ப வா<$ைக  
வா<$ைகயா?” எ�# தீவிரமாக ம�./வ� எ+சாி$ைககைள மீறி இர�1 ம$கைள� 
ெபற இ�திரா, அவ�க  ந�" வள�$க�பட ேவ�1� எ�ற இல4சிய�� 
ெகா�)��தா�. ம$க2$". தாய�'ட� த�ைதயி� அரவைண�'� ெந�$க�� 
மிக>� அவசிய� எ�#, வார�ேதா#� சி#வ�கைள அைழ./$ ெகா�1 
ெட�D$"� ல$ெனள>$"மாக� பா> ேபா4டாேர? அ�த� பி ைளகளி� வள��' 
அவ� க�தியப) நட�ததா, இ�ைலயா எ�றா�, இ�ைலதா�. 
 
பிரதம ம�திாியி� N41 ஆட�பர+ ெச�வா$"� எ�ேபா/� ":மி7 ள 
/திபா1ேவாாி� இ+சக�� ேபாDயான வாLைசக2� பி ைளக2$" 
உ�ைமயான நட�பிய� உலக வா<வி� உ�ைமகைள மைற./வி4டன. உ�ைம 
உலக� ெதாியாமேல அவ�க  வள��தன� எனலா�. *.தவ� ராஜீA இய�பி� 
எளிைம வி��'� ச�ேகாசி எ�றாE�, இைளயவ� சLச8 அ�ப) இ�ைல. தா� 
இ�திய நா4ைட ஆ2� பிரதம ம�திாியி� ேபர� பி ைள, அரசிள�"மர� எ�ற 
ேமலான ஆணவ$க�.தி� பத� ெப#$ ெகா�)��தா�. 
 
இ�த� ைபய�க  எளிய ந1.தர வ�$க� பிரதி நிதியான த�ைதயி� 
அரவைண�பிE�, அ�காைமயிE� திைள$"� தனி.தெதா� N4)� தாய�' 
மீJர வள�+சி ெபறி��தா�, அவ�க  உலைக ேவ#விதமாக� 'ாி�/ 
ெகா�)��பா�க . உைழ�', த�னல� க�தா ேம�ைம ஆகிய "ண�க  
இய�பி� ப)�/வி4)�$"�. 
 
*.தவ� ஒ:�" பாD�பதி� தா8 ெசா�ைல$ ேக41 நட�பவனாக இ��தாE�, 
இைளயவ� ேகா1கைள. தா�)+ ெச�வதி�தா� க�.தாக இ��தா�. க�வி 
ஒ:$க� எ�ற க�.ேதா, நா4டேமா அவ� மனைத. தீ�டேவயி�ைல எனலா�. 
 
ெச�வ$ "1�ப�களி� உதி.த சி#வ�க2$"�, அரசிள�"மர�க2$"ேம 
ெப��பாலாக$ க�வி பயிறிய ேடராY� ப ளி$" இ+சி#வ�க  
அB�ப�ப4டன�. தா� பிரதமாி� ேபர�பி ைள எ�ற மித�பி�, சLசயி� 
அ./மீ#� ெசய�க  ப ளி ஆசிாிய நி�வாகிக2$" தைல ேவதைனயாயி#. 
இ�திரா, ேவ# வழியி�றி அவ� ப ளி� ப)�ைப �)$காத நிைலயிேலேய  
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அவைன ெட�D$" அைழ./$ெகா ள ேவ�)யதாயி#. 
 
ராஜீ>$". த�ைதயி� இய�திர-ெதாழி� G4பவிய� ஆ�வ� மிக>� கவ�+சியாக 
இ��த/. சLசேயா, அ�த வயசிேலேய ‘அரசிய�’ நா4ட� ெகா�டவனாக, ேலா$ 
சபாவி� பா�ைவயாள� காலாியி� இ��/ த�ைதைய மிக உ�னி�பாக$ 
கவனி.தா�. 
 
இ�த� ைபயைன உ��ப)யா$க, ேமேல ெதாழி� G4ப$ க�விேயா, பயிசிேயா 
அளி$கலா� எ�# �)> ெச8தா� இ�திரா. உ நா4)� எ�ேக க�வி பயில 
அB�பி ைவ.தாE�, பிரதம ம�திாியி� ேபர�க  எ�ற சா�ைப மீறி, Cய+சா�'� 
தனி./+ ெசய�ப1� திறைம7� வள�வ/ அசா.திய�. "றி�பாக சLசயB$" 
அ�த எ�ண� அகல ேவ�1�. எனேவ ைபய�கைள ெவளி நா41$" அB�ப 
�)> ெச8/, இ�திரா தீவிரமாக இ��தா�. இ�கிலா�/$" அB�ப� ெபறன�. 
 
இ/ "றி./ அ�நாைளய ேலா$சபாவி� ேக விக  எழாம� இ�ைல. “ேந� 
"1�ப./� ைபய�க , இ�" இ�லாத உய� க�வி ெபற இ�கிலா�/$" அB�ப� 
ெபறி�$கி�றனரா? Cத�திர இ�தியாவி� இ�த. ெதாழி� G4ப$ க�வி� 
பயிசி$"$Fட வா8�' இ�ைலயா?… இத" ம41� அ�நிய+ ெசலாவணி 
எ�ப)$ கிைட$கிற/?” எ�# எதி�$க4சியின� "ைட�தா�க . 
 
இ$ேக விகைள+ சமாளி�ப/ அ�ேபா/ க)னமாகேவ இ�ைல. ேந�வி� '.தக 
விபைனயிD��/ ெப#� அ�நிய+ ெசலாவணி ைபய�க  ப)�'$"+ சாியாக 
இ�$"� எ�# கா4ட�ப4ட/. ஆனா�, இ�திரா கன> க�டாேபா�, ைபய�க  
க�வியிE� திறைமயிE� பிரகாசி.தா�களா? "றி�பாக சLச8, அறிவியDE� 
ஆறDE� ஒ:$க�ப�பிE� ேந� "1�ப விள$ைக உய�.தி� பி)$"� வ�ண� 
உ�வானானா? 
 
ராஜீA ேக�பிாி4U ப�கைல$ கழக.தி� ேச��தா�. சராசாி மாணவ�கைள� 
ேபா�தா� ப).தா�. காதE� வ�த/. ஆனா� எதி�பா�.தப) ப4ட� 
ெபறவி�ைல. ப)�ைப வி41வி41. ெதாழி� G4ப� பயில ேவ# ஒ� ெதாழி� 
நி#வன.தி� ேச��தா�. அதிE� ஓரா�ேட நிைல. தா�. ப4டய� ஏ/� 
ெபறவி�ைல. இத"  ேசானியா எ�ற இ.தாDய ந�ைகயி� காதD� உ#தியாக 
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நி�# தி�மண� ெச8/ ெகா ள �)> ெச8தா�. இ�கிலா�/$" வ�த தா8 த� 
காதDைய+ ச�தி$க ஏபா1 ெச8தா�. இ�திரா>$". த� மகனி� காதDைய� 
பி)./� ேபாயி#. அவ�க  காதE� உ#தியாக இ��பதாகேவ நிைன.தா� 
எ�றாE� தி�மண./$" அவசர� படவி�ைல. 
 
ராஜீA அரசியD� சிறி/� ஈ1பா1 ெகா�)�$க வி�ைல. ப�கைல$கழக.திE�, 
மாணவாிைடேய7� ேவ# அர�"களிE� அரசிய� விவாத�க  நிக<வ/�1. 
இ�திய அரசிய� ெதாழிபயிசி அ/. சLச8 இர�டா�1கேள அதி� 
நிைல.தி��தா�. பிற" அவB$"� பி)$கவி�ைல. 
 
“எ�ன க#$ெகா ள ேவ�1ேமா, அெத�லா� நா� க#$ெகா�டாயி#. 
ேமE� இ�" கால.ைத$ கழி�ப/ N�!” எ�றா�. 
--------------- 
8888    
 
ைபய�க  இ�கிலா�திD��த கால.தி� இ�திய அரசியD� "றி�பிட.த"�த 
நிக<+சிக2� விைள>க2� ஏப4)��தன. 
 
பLசசீல$ ெகா ைகைய� பறி நி�ற ேந�>$", சீன� பைடெய1�' ெநLசி� 
வி:�த ஓ� அ)யாயி#. அவ� உ 2ற ஆ)�ேபானா�. 1964� ஆ�1. 
/வ$க.தி� 'வேனCவர� கா�கிரசி� அவ� ப�" ெகா�டேபா/ பாாிச 
வா7வினா� பாதி$க�ெபறா�. அேத ஆ�)� ேம மாத$ கைடசி வார.தி� அவ� 
காலமானா�. பதிேனழா�1$ கால� ‘ஏகேபாக�’ எ�ற நிைலயி� உ#தியாக நி�ற 
கா�கிர^ ஆ4சியி� J� சா8�/ வி4ட/. 
 
இ�திராைவ� ெபா#.தம4)� த�ைதயி� மைற> எதி�பா�.த/ தாென�றாE�, 
அத"  ைபய�க  இ�வ�� ஒ� வா<>$" உ�வாகி நிைல$க. தைல J$கி 
இ�$கவி�ைல. த� வா<$ைகயி� இ�திரா>$" இ/ ஒ� ெப��கவைலயாகேவ 
இ��த/. 
 
பா4டனா�$" வாாிசான ேபர�க  பற�/ வ�தன�. *.தவ� ெகா ளி ேபா4டா�. 
திாிேவணி ச�கம.தி� இ#தி+ சட�"� ெச8தா�. ேந� காலமான/�, அ/கா#� 
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மைறவி� ேக4க�ப41 வ�த “ேந�>$"� பி� அரசியD� யா�?” எ�ற வினா 
தைலJ$கிய/. 
 
இத" விைட ஊகமாகேவ ெதா$கி நி�ற/. 
 
ஜனநாயக.தி� ெபயாி� ஒ� ம�ன� பர�பைர உ�வா$க� ெப#மா எ�ற ம# 
ேக விதா� அ/. 
 
இைட$கால� பிரதமராக$ "�ஜாாிலா� ந�தா நியமனமானா�. இ�திரா அ�ேபாேத 
அரசிய� ெபா#�ேபக அைழ$க�ப4டா� எ�#� அ�ேபாைதய /யர நிைலயி� 
அவ� பதவிேயக ��வரவி�ைல எ�#� ெசா�ல�ப1கிற/. 
 
எனேவ ெபா�ளாதார� சா��/ அ)ம4ட.தி�, க4சியி� ேவ� �ைன நிைலயி� 
உயிேரா4டமாக இய�கி வ�த லா�பஹாJ� சா^திாி பிரதமராக. 
ேத��ெத1$க�ப4டா�. 
 
சா^திாி பிரதமரான/�, மீ�1�, ெவளி7ற> அைம+சராக� பதவிேயக இ�திரா 
அைழ$க�ப4டா� எ�#�, அவ� அ.தைகய கனமான ெபா#�ைப ஏக �� 
வரவி�ைல எ�#�, அதிக$ கனமி�லாத தகவ� - ஒDபர�'. /ைற அைம+சராக� 
ெபா#�'. தர�ப4ட/ எ�#� Fற�ப1கிற/. அவ� தகவ� ஒDபர�'./ைற 
அைம+சராக� பணியாறியைத அைனவ�� அறிேவா�. 
 
இேத விஷய� "றி./, இ�ேனா� அரசிய� பிர�க�, ேவ# விதமாக>� 
க�./ைர.தி�$கிறா�. 
 
“சா^திாிஜி$"� இ�திரா>$"மிைடேய அAவள> C�கமான பி)�' 
இ��தி�$கவி�ைல எ�#�, சா^திாிஜி ேந� "1�ப.தைலவ� ஒ�வ� 
அைம+சரைவயி� இட�ெபற ேவ�1� எ�# அவசிய� க�தினாE� ேந�வி� 
சேகாதாி தி�மதி விஜயல4Cமி ப�)41$" அைம+ச� பதவி ெகா1�பைதேய 
வி��பினா�; ஆனா� மறவ� �யசியினா� அைத அவ� இ�திரா>$" அளி$க 
ேவ�)ய க4டாய� ஏப4ட/” எ�# F#கிறா�. 
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ேமE� அவ�, சா^திாிஜி தா�க�4 உட� ப)$ைகயி� ைகெய:.தி41  
வி41.தி��பிய/� �த� காாியமாக இ�திராைவ இ�கிலா�/ நா41$" இ�திய. 
Jதரா$கி, இ�த அரசிய� அர�ைகவி4ேட ெவளிேயற எ�ண� ெகா�)��தா� 
எ�#� ெதாிவி$கிறா�. 
 
எ/ எ�ப)ேயா சா^திாிஜி தா�க�)D��/ உயி�ட� தி��பி வரவி�ைல. 
 
இ�திரா, அ1.த�ைற பிாி4டB$" இ�திய� பிரதமராக.தா� விஜய� ெச8தா�. 
 
சா^திாியி� அைம+சரைவயி� இ�திரா மிக� ெபா#�'டேனேய பணியாறினா�. 
1965 இ� இ�தியா பாகி^தா� ேபா�*�ட ேபா/ சா^திாியி� அைம+சரைவயி� 
இ��/. ேபா��ைன$"+ ெச�# Nர�கைள� ெப�ைம�ப1.தி ஊ$கிய �த� 
அைம+ச� இ�திராதா�. 
 
லா�பகாJாி� பதவி$கால.ைத, இ�திரா பதவி$" வ�வதகான வழி அைம$"� 
ஓ� இைட$கால� எ�ேற Fறலா�. 
 
இ/ ஜனநாயக�-வ�சாவளி அரச�ல எ�பைத அறி>#./வ/ ேபா� ம$க2$" 
ஒ� சமாதானமாகேவ அைம�த/. இ/>� எ�ப)ேயா தி4டமி4டா ேபா� தா� 
நிக<�/வி4ட/ எனலா�. 
 
மீ�1� "�ஜாாிலா� ந�தாதா� தகாDக� பிரதமரானா�. ஒ�'ற� 
ஜனநாயக.தி� ெபா#�' ஏ"� ஆ4சியாள� ம$க2$". ெதா�டா#வதேக 
ஏபதாக+ ெசா�ல�ப1கிற/. ஆனா� இ�த. ெதா�டா#� ெபா#�'$". 
தைலவ�களாக ஏ#$ ெகா ள�ப4டவ�க2�, ஏ#$ ெகா ளபடாதவ� க2� 
அ�நாைள �)யரC வாாிCகைள� ேபா� ெசய�ப1வைதேய வரலா# ெம8�பி./ 
வ�கிற/. M<+சிக2�, திைர மைற> நாடக�க2�, சதிக2� இ�#� நட$கி�றன. 
ேத�தE$" நிபேத பதவி எ�B� ‘க��'$ க4)’$".தா� எ�ப/ ெவ4ட 
ெவளி+சமாகி இ�$கிற/. கா�திய)க  இல4சியமா$கிய அரசிய� ைவணவ 
த�ம.திD��/, அ�த� பாைதயிD��/ அக�# அக�#, அ�த இல4சிய.ைதேய 
அழி./ வி4ட கயைமகளி� உ+ச./$" இ�ைறய இ�திய அரசிய� வ�தி�$கிற/ 
எ�றா� மிைகயி�ைல. 
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"�ஜாாிலா� ந�தாேவ ெதாட��/ ஏ� பிரதமராகியி�$க$ Fடா/? அவ�$"$  
க4சியி� ெச�வா$ேகா ஆதரேவா இ�ைல. ஒ�றிர�1 நா4க  மர�பா+சி 
ராஜாவாக இ��பத".தா� த"தியாக இ��தா�. 
 
இ�திராைவ� பிரதமரா$"வ/ எ�ற �)ைவ ேநர)யாக+ ெசா�லாம� ‘ஜனநாயக�’ 
எ�# Cறி வைள./+ ெசயப1.திய ெப�ைம தமிழக.திD��/ அகில இ�திய$ 
கா�கிரசி� தைலைம� பதவிைய அ�ேபா/ அல�காி.தி��த காமராசைரேய சா��. 
அ$கால.தி� கா�கிரசி� ஒ� *.த தைலவ�களி� அணி க4சிைய இய$"வதி� 
ெப��ப�" ஏறி��த/. இ�த அணியின� த�க  ெச�வா$"$" உ4ப4ட 
ஒ�வைர� பிரதமரா$க ேவ�1� எ�# எ�ணினா�க . 
 
ெமாரா�ஜி ேதசா8 ேந�வி� கால.தி� அவ�ைடய ‘சகா’வாக அைம+சரைவயி� 
இ��தா�. அவ� இ�ேபா/ பிரதம ம�திாி பதவி$"� ேபா4)யி1பவராக இ��தா�. 
அவ� பிரதமராவதி� இ�த *.த அணியின�$" உட�பா1 இ�ைல. ஏெனனி� 
இவ�க2ைடய ெச�வா$" அவாிட� ெச�லா/. "�ஜாாிலா� ந�தாவினா� 
பயனி�ைல. கா�கிர^ க4சியி� ேந�ைவ இழ�ததிD��ேத ெபாD> "�றி 
உ4Iச� மD�தி��த/. சில அைம+ச�களி� மீதான லLச ஊழ� "ற�க2� 
ெபா�ளாதார ெந�$க)7� ம$களிைடேய க4சியி�பா� ஓ� அதி��திைய 
விைளவி.தி��த/. 
 
காமராசேர பிரதம ம�திாி� பதவிைய ஏகலா�. அவ� ம$களிைடேய ெச�வா$" 
மி"�த தைலவ�தா�. எ�றாE� தமி< ம41ேம ெதாி�த ஒ�வ�, ப�ேவ# ெமாழிக  
ேபச�ப41 வ�� இ�திய. /ைண$ க�ட.தி� ஏப1� பிர+ைனகைள எ�ப)+ 
சமாளி�பா�?… ச�வேதச அர�கிE� அவ� இ�த$ "ைறபா1க2ட� எ�ப)+ 
ேசாபி$க �)7�? 
 
எனேவ, இ�திராதா� எ�லாவைககளிE� ெபா�.த மானவராக. ெதாி�தா�. ேந� 
"1�ப.தி� கவ�+சி… அவ� மகளிட� அைம�/ இ��த/. ச�வேதச அர�கி� 
ஏெகனேவ அறி�கமானவ�. இ�திய அரசியDE� த�ைதயி� நிழலாக இ��/ 
ஒAெவா� க4ட.திE� ம$கைள ந�" உண��தவ�; அறி�தவ�. 
 
க4சியி� அைனவ�� இ�த �)ைவ ஒ�'$ ெகா�டாE� ெமாரா�ஜிேதசா8 
விடவி�ைல. ேபா4)யி4டா�… ேபா4) ‘ஜனநாயக’ மரெப�# ஒ� ச�ைப$  
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க4டாக>� பய�ப4ட/. இ�திய$ ")யரசி� �த� ெப�ணரC உதயமாயி#. 
 
இ�திரா த� நாப.ெதா�பதா� வயதி� இ�திய. /ைண$ க�ட.ைத ஆள� 
ெபா#�ேபறா�. 
-------------- 
9999    
 
ஜனநாயக� 'திய ம�ன� பர�பைரேபா� ஓ� ஆ4சிைய ஒ�'$ெகா�ட/. 
எ�றாE�, இவ� பைழய க�$க�கைள. /ைட./$ ெகா�1 ஒளி காண� 
'ற�ப4ட 'திய ந�பி$ைக எனலா�. சீைத, நளாயினி வாாிச�ல, 'திய 
ெப�ைமைய. /ல$க வ�த எ1./$கா4டாக உய��த சிகர.ைத. 
ெதா4)�$கிறா�. இவ� ஒ� மக ; மைனவி; ஒ� தா7மாவா�. இ./ைண 
பாிமாண�க2ட�, எ:ப/ ேகா) ம$கைள ஆ4சி ெச8பவராக, இராஜத�திாியாக$ 
ேகாேலா+ச வ�தி�$கிறா . இவ�ைடய தனி.த�ைம7� �: ஆறE� ெவளி� 
பட$F)ய ேசாதைன$ கள.தி� இற�கியி��தா� எ�#� ெகா ளலா�. 
 
தா8 பிரதமரான/� ராஜீ>� சLச7� அேத ஆ�)� இ�தியா தி��பிவி4டன�. 
ராஜீA தி�மண� ெச8/ ெகா 2� உ#தியி� இ��தா�. அ./ட� விமான 
ேமா41� பணிைய7� தன$ெக�# நி+சயி./$ெகா�1 பயிசி ெபற+ ேச��தா�. 
 
சLச8...? 
 
பிரதம ம�திாியி� இளவரC க4)லட�கா$ காைள. இ�திரா ஆ4சி$" வ�த/� 
உடன)யாக அவ�$". தீ�$க ேவ�)ய பல பிர+ைனக  இ��தன. ஆக^4 
1964இ� இ�திரா ராUய சபா உ#�பினராக. ேத��ெத1$க� ப4டா�. பிறேக தகவ� 
ஒDபர�'./ைற அைம+சரானா�. 
 
இ�ேபாேதா அவ� ெபா/.ேத�ைல+ ச�தி$க ேவ�1�. 1967 இ� அைத+ 
சாதி.தா�. ேத�தD� மிக எளிதாக� ெப��பா�ைம வா$"க  ெப#, த� பிரதி 
நிதி./வ.ைத ெவறி7ட� உ#தியா$கி$ ெகா�டா�. இத"� பிற"தா� 
சி$க�க  வE�ெபறன. 
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கா�கிர`� *.த அணியின� த�ைன அவ�க  ைக�பாைவேபா� சா��/ நட$க 
ேவ�1� எ�ற ேநா$"டேனேய ேத��ெத1.தி�$கி�றன� எ�பைத இ�திரா 
உண��/ ெகா�டா�. இவ  அரசிய� அGபவமி�லாதவ . இ�B� ேத�தைல+ 
ச�தி.தவளி�ைல. எனேவ ெபய�$" இவைள� பாைவேபா� ைவ./$ ெகா�1 
தாேம ஆ4சி ெச8யலா� எ�# மன�பா� ").தி��தவ�க  எதி�பா.திராத/ 
நட�த/. 
 
இ�திரா த� அைம+சரைவயி� த� வயைத ஒ.த இைளஞ�களி� �ேபா$" 
எ�ண�க2$" ஊ$க� அளி.தா�. இ�த இைளஞ� அணியினாி� ஆதர>ட� பல 
�ேபா$" நடவ)$ைககைள இ�திரா ேமெகா�டா�. அவறி� �$கியமான/, 
1969இ� ேம மாத�, பதினா�" வ�கிகைள. ேதசிய மயமா$கிய/தா�. அ/கா#� 
வ�கிக  வசதிக2 ள ெச�வ�$ேக உதவிவ�தன. மிக� ெபாிய ' ளிகேள 
ெதாழி�க2$காக வ�கி$கடB� சEைகக2� ெபற �)�தன. இ�த நா4)� ஏைழ 
எளிய��, பாமர�� பய� ெபற ேவ�1�, ேதசிய� ெபா�ளாதார ேம�பா4)� 
அவ�க  ப�"� இ�றியைமயாத/ எ�ற ேநா$கி� இ�த மாற� ெகா�1 
வர�ப4ட/. 
 
இ/ம41மி�றி, இ�திரா அ/கா#� வழ�க�ெப# வ�த அரசமானிய�கைள7� 
ஒழி.தா�. இ�த. தீவிர நடவ)$ைகக  இ�தியாவி� ேகாடாBேகா) ம$க2$"� 
இ�திராதா� உ�ைமயான சமத�மவாதி, ஏைழ� ப�காள� எ�ற மதி�ைப 
ஏ#வி.த/. ஏெகனேவ 1967� ஆ�1. ேத�தD� கா�கிர^ ேகா4ைடயாக. 
திக<�த ெத�னா1 தமிழக� பிரா�திய$ க4சியான திராவிட ��ேனற$ கழக 
ஆ4சி$" வழிவ"./ வி4ட/. இேத ேத�தD� காமராச�, ��பி�னறி�திராத 
இைளஞ� ஒ�வனிட� ேதா#�ேபானா� எ�ப/� "றி�பிட.த$க/. 
 
இ�திரா, சிறி/ தீவிர./டB� க�./டB� ெசய� படேவ�)யி��த/. இ�த 
நிைலயி�, ‘`�)ேக4’ எ�ற *.த அணியின�, இ�திராைவ உ�ைமயான 
ேந�வி� வாாிC எ�# அவ�$"ாிய மதி�ைப7� மாியாைதைய7� அளி.தி��தா� 
ஒ./ைழ.தி��தா�, நா4)� அரசிய� ஒ�கா� ேவ# மாதிாி உ�வாகி-
யி��தி�$கலா�. அ�ப) யி��தி��தா� இ�திரா>$". த�ைன உ#தியாக நிைல� 
ப1.தி$ ெகா வேத �த�ைம ெபறி�$கா/. த� பதவி$" எ�ேபா/� ஊ# 
வ�/விடலா� எ�ற உண�ேவ எ�ப)ேயB� அ�த நிைலைய ெவ�ல ேவ�1� 
எ�ற தீவிர./ட� ெசய�பட ைவ$கிற/, இ�திரா ஒ� ச�வாதிகாாிேபா�  
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ெசய�ப4டா� எ�றா�, அ/ இ�த பய.திD��ேத /வ$கமாகிவி4டெதனலா�. 
 
1969 நவ�பாி�, *.த அணியினரான கா�கிர^, இ�திராைவ$ க4சி நீ$க� 
ெச8த/. இ�திரா அேத *+Cட� த� இைளய அணியினாி� பல.தி� ‘இ�திரா 
கா�கிர^’ எ�ற 'திய க4சிைய. ேதா#வி.தா�. 
 
இவ�ைடய பி�ப�, சாமானிய ம$களி� ெத8வமாக உ�வகமாயி#. C#C#�'ட� 
ம$க2$". ேதைவயான ��ேனற. தி4ட�கைள$ ெகா�1வ�� கா�கிர^ 
க4சி இவ�ைடயேத. அ�த *.த கா�கிர^ ெசயDழ�த மா1, ஊழ� மD�த/, 
ஓ4டமி�லாத/ எ�# ம$களிைடேய பதி> ெபறன. 
 
இ�த ஆர�ப�, இ�திரா-இ�தியா எ�ற /திபா1பவ� க4சியாக, கா�கிர^ வDைம 
ெபற/. அ/கா#� க4சி$"  ஜனநாயக� ப�பி� சில இைழகேளB� எLசி 
யி��தாE�, அைவ7� C.தமாக இ�லாமலாகிவிட, கால�ேபா$கி� க4சி அரசியேல 
இ�திரா, அவ� "1�ப� எ�ற பாிணாம� ெபற/. 
 
ஆனா� இ$கால�களி� இ�திரா இ�திய நா4)� தைலவ� ம41மி�ைல, உலக. 
தைலவ�களி� ஒ�வ� எ�# க�த�ப1� அள>$" ��ேனற� க�டா�. 
 
�$கியமாக, 70-71இ� ஏப4ட/ ப�களாேத� பிர+ைன. இ�த� பிர+ைனைய, 
ெவ" சாமா�.தியமாக>� தீர./டB� அ=கி. தீ�> கா�பதி� ெவறி க�டா�. 
அெமாி$கா, ேசாவிய. நா1 ஆகிய இ� வ�லரCக2$"� இைடேய ந4'ற>, 
F41+ ேசரா$ ெகா ைக எ�ற ெகா)ைய. J$கி� பி)./, உலக 
நா1க2$கிைடேய இ�தியாவி� 'கைழ ஏறி ைவ.தா�. ‘ப�களாேத�’ பிற�/, 
ெவறி க�ட/� இ�திரா, “பாரத ர.னா” எ�ற அாிய ெகளரவ./$"� 
உாியவராக� 'கழி� உ+சியி� ஒளி��தா�. 
 
இ�த உ+ச நிைலைய, கா# ள ேபாேத Jறி$ ெகா 2� த�திர./ட� 
பய�ப1.தி$ ெகா�ட இ�திரா அரைச$ கைல./ ஓரா�1$" ��பாகேவ 
ெபா/. ேத�தைல அறிவி.தா�. 
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அரசிய� அர�கி� அ�ைன இAவா# *+Cவிட ேநரமி�றி இய�கிய கால.தி�, 
*.த 'த�வ� ராஜீA, த� இ.தாDய$ காதD ேசானியாைவ 1968இ� மண�/ 
ெகா�)��தா�. 1970-� ஆ�)� ஓ� ஆ� "ழ�ைத$" த�ைதயானா�. 1971-� 
ஆ�)� ெபா/. ேத�தD� ேபா/, ேசானியா அ1.த "ழ�ைதைய 
எதி�பா�.தி��தா . ராஜீA, மாத+ ச�பள� ெப#� விமான ஓ4)யாக� பணி'ாி�/ 
ெகா�1, பிரதம ம�திாியி� மாளிைகயி� "1�ப� நட.தினாE�, அரசிய� 
வாைடேய படலாகா/ எ�# ஒ/�கியி��தா�. 
 
சLசேயா, எ�த ஒ� தய$கேமா தைடேயா இ�லாம� அரசிய� பிரேவச� 
ெச8தி��தா�. த�ைன. த4)$ ேக4பா� யா�� கிைடயா/ எ�#� 
அைனவ�$"� 'ாிய ைவ./$ ெகா�)��தா�. 1970-� ஆ�)� இைட$ 
கால.தி�, மேனகா அவ� மைனவியாக இ�திராவி� இ�ல.தி� '"�தி��தா . 
 
கணவB� மைனவி7� அரசியD� சிகர$ ெகா)ைய� ப#� உ�/தE� ேவக�� 
ெகா�)��தன�. அவ�க  �:*+Cட� பிரசார� பணிகளி� ஈ1ப4)��தேபா/, 
இ�திரா ஊ$கமாகேவ இ��தா�. இ�த இைளய ைம�தனி� அடாவ).தன� 
கவைலைய7� தைல ேவதைனைய7� ெகா1.தி��த கால� இ�ைல இ/. 
அரசிய�களி� ெவறி$". ேதைவயான /ணி>� இ/ தா� எ�#�, சLச8 
இதேக உக�தவ� எ�#� ஆேமாதி./ அவைன ஏ#$ெகா�டாக ேவ�)யதாகி 
வி4ட/. அவைன. த1$க>� தவி�$க>� ச$தியி�லாத தா8ைம, அவBைடய 
ேபா$ைக நியாய�ப1.தி$ ெகா�ட/. 
------------ 
10101010    
 
இ�திரா 1971 ேத�தD� அேமாக ெவறிைய� ெபறா�. 1967� ஆ�1. ேத�தD� 
பிரதம ம�திாி� பதவி$கான பிரதிநிதி./வ.ைத உ#தி ெச8/ ெகா 2� 
ெவறிைய� ெபறா�. ஆனா�, 71� ஆ�1. ேத�த�, *.த அணியினிடமி��/ 
பிாி�/, ‘தாேன’ க4சியி� ச$தி எ�ற உ#திைய நிைல நா4)$ ெகா 2� 
ெவறியாக அைம�த/. 1967 இ� பிாி$க�ப4)ராத கா�கிர^ ெபற இட�கைள$ 
கா4)E� எ:ப/ இட�கைள$ F1தலாக ெவ�#, ‘ஏக ச$ராதிபதி’ எ�ற 
உய�நிைலைய எ4)னா�. 
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*.த தைலவ�களி� F4டணி இ��த இட� ெதாியாம� ேபாயி#. இ�த 
ெவறியி� சLச8 த� ப�ைக வி41வி1வானா? உய� பதவி$"ாிய அதிகார�கைள 
எ1./$ ெகா�1 மன� ேபானப) பய�ப1.தி$ ெகா ளலானா�. அவBைடய 
மமைத7� /ணி+சE� கா41.தனமான ஆைணக2�, இ�திய அரசி� அGபவ� 
வா8�த *.த அதிகார வ�$க அEவலைர7� /+சமாக. /$கிெயறிய$ 
F)யைவயாக இ��தன. 
 
ஒ� ஜனநாயக அரC$", ஒ� தனி நபாிட� இAவா# அதிகார� "விவ/, 
ெப��ேக41$" �தப)யா"�. 
 
இ�திரா அறி�/ ெதாி�/ இைத எ�ப) அGமதி.தா�? 
 
�) ம�ன� ஆ4சிகளி� தனிநப� அதிகார�� /தி பா1தE� இய�பாகேவ 
இ��பதா"�. இ/ேவ �)யா4சியி� "ைறபா1மா"�. ம$க2$"� 
ம�ன�$"மிைடேய எ�த வித.திE� சமமி�லாத ெதாட�பி�லாத வி.தியாச 
நிைலேய, ம$கைள ம�னாரா4சி$" எதிராக$ கிள��ெதழ வழி வ".தி�$கிற/. 
 
அைத மாறி+ சீரா$"வதகான ஒேர வழி�ைற, எ�ேலா�� வா$"ாிைம ெப#, 
அைத+ சாியான வழியி� பய�ப1.த ஓ� ஆ4சிைய. ேத�> ெச8வ/தா�. 
 
ஆனா� இ�ேக அ�த வழி�ைறைய$ ைகயா�1� '�ணியமி�ைல. ")�பிற�ேப 
ஆ4சி த�ம.ைத நி�ணயி�பதாக வி)�/வி4ட/. ஜனநாயக� சகல ம$க2$"� 
ஆ4சி உாிைமைய வழ�"வதா"�. ஆ4சி 'ாிபவ� ம$களா� ேத��ெத1$க�ப4ட 
ம$க  பிரதிநிதி. ம$களைனவ�� இ�த அதிகார� ெபா#�பி� 
ப�ேகறி�$கி�றன�. 
 
இ�த ம$களா4சி த�மேம ெவ#� ேகD$ F.தாக �)7� வ�ண� இ�திராவி� 
தைலைமயி� சLச8 ஒ� ச�வாதிகார ‘த�ம.’ைத நைட �ைறயா$கினா�. 
 
ேந�வி� ஆ4சியி� எ�ேலா�$"� வா$"ாிைம எ�ற வாயி� திற�/  
விட�ப4டாE�, வா$"ாிைம எ�ற நாணய.ைத ச�தாய.தி� கைடசி மனித�  
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வைரயி� க�வியறி>� அரசிய� உாிைம பறிய உண�>� உைடய வரா8� 
பய�ப1.த ேவ�1� எ�ற இல4சியேம �த�ைம�ப1.த�படவி�ைல. 
இல4சிய.தி� அ)�பைட Fட �$கியமாக$ க�த�ப4)�$க வி�ைல. அ�ப)$ 
க�த�ப4)��தா�, ம$க2$"$ க4டாய$ க�வி - அரசிய� அறி> ெப#� தி4ட� 
ேபா�$கால அ)�பைடயி� ெசய�ப1.த�ப4)�$"�. மாறாக, க�வியறிவற 
பாமர, F�"�1 ஊைம ெசவி1 ெதா�1 கிழவ� - எ�ேலா�� இ�த 
ஜனநாயக./$" வா$"ாிைம அளி�பேத ெப�ைமயாக எ1./$கா4ட�ப4ட/. 
ேந�வி� ஆ4சி$ கால.தி�, இ/பறி விமாிசன� ெச8பவ� Fட+ ெச�வா$"� 
ெபறவி�ைல. 
 
ஆனா� இ�திரா ஒ� ெப� எ�ற காரண.தினாேலேய *.த அணியின�, ேந�>$" 
அளி.த மதி�ைப அளி$க ��வராம� அவைர$ ைக�பாைவயாக$ க�த 
நிைன.தன�. 
 
ேந�வி� ஆ4சி$ கால.திேலேய, இ�த நா4)� எ�த ஓ� ஏைழ+ ")மகB� தா�மிக 
ாீதியி� ஆ4சி� ெபா#�ேப#, ஜனநாயக அரசி� தைலவராகலா� எ�ற 
இல4சிய� ெபா8./வி4ட/. மிக� ெப��பா�ைமயின�� எ:.தறிவற 
வ#ைமயி� வா:� ம$களாக இ��தாேல "றி�பி4ட ஒ� சில� ஆ4சி Qட.தி� 
நிைல$க �)7� எ�ற உ ேநா$ேக ெவளி�படலாயி#. அறிவா��த சா�ேறா� 
எவ�� அரசிய� அர�கி� கா� பதி$க>�, ெப��பா�ைம வா$"ாிைமகைள� 
ெபற>� �)யா/ எ�ேற தீ��/ வி4ட/. ஆ4சி அதிகார உாிைம, Cய 
உாிைமகளாக, "1�ப உாிைமகளாக, பாமர ம$களா� ஒ�'$ ெகா ள�ப41, ேந� 
"1�ப� இ�த நா41 ஆ4சி உாிைமைய� ெப#வதாகேவ இ�த ஜனநாயக� 
இ.தைன ஆ�1களி� நைட�ைற�ப1.த� ப4)�$கிற/. 
 
ேந� ஆ�ட கால.தி� கா�கிரசி� அவ�$கி��த ெச�வா$" அவ� 
ெமாழி�தவைற எ�லா� அ�ப)ேய ேவதவா$காக ஏ#$ ெகா 2� மதி�ைப� 
ெபறி��த/. 
 
அவ�ைடய ஐ�தா�1. தி4ட�க  ம$களி� ெபா�ளாதார நிைலைய 
மேகா�னதமாக உய�./ெம�# 'கழ�ப4ட/. நா4)� எ�லா+ சீ�ேக1க2$"� 
இடமளி�ப/ ெப��பா�ைம ம$களி� அறியாைம. அைத அ�ப)ேய 
ைவ./$ெகா�1, ேம�பா41. தி4ட�க  எ�# ெபா�ைள+ ெசலவழி�ப/, 
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உ#தியி�லா அ).தள.தி� உ�பாிைக க4)னா ேபா�தா� எ�ப/ ந�" 
விள$கமாகி யி�$கிற/. அ�நிய$ கட�க2� பணN$க�� ெப��தலாளி. 
/வ.ைத7� க ள+ ச�ைதைய7� வ��ைறகைள7ேம ஊ$கமாக� 
ெப�$கியி�$கி�றன. 
 
ேந�வி� ஆ4சி$ கால.திேலேய இ�த$ ேக1க2$" வழி அைம�/வி4ட/. 
இ�திரா-சLச8 �: த�னா4சி நைட�ைற$" அ�ேற கா�ேகா  இட�ப4)��த/ 
எ�றா� தவறி�ைல. 
 
இ�த நைட�ைற, ேமE� ேமE� ஆ4சி அதிகார�கைள$ "வி./$ ெகா�1 
பல�ப1.தி$ெகா ள, ம$க2$"$ கவ�+சி. J�)� /=$"க ேபா� வ�கி 
ேதசிய�, ெபா/. /ைற நி#வன�க  எ�# கா4ட� ப4டன. ம$க2$"� 
ெப��தலாளி./வ� வள�.த க#�'�பன �தைலக2$"� இைடேய ஏற. தா<> 
எ�ப/ நா2$" நா  ஆ<�/� அக�#� வ�தி�$கிற/. 
 
க�வி, Cகாதார�, உண>, உைற7 , கா#, நீ� ேபா�ற இ�றியைமயாத 
அ)�பைட. ேதைவக2� வசதிக2� இ�ப/ அ�ச. தி4ட�, ஐ�/ அ�ச. தி4ட� 
எ�ற காகித� பிரசார�களிE� Cேலாக�களிE�, பா41$களிE� 
ஏ41+Cைர$காயாக இ41 நிரவ�ெபறன. 
 
எ�த ஒ� த"தி7மி�றி அரசியD� த�னா4சி ெசE.திவ�தத சLசயி� ‘மா�தி 
Dமிட4’ சி#கா� தி4ட�, அரசி� ேகா)$ கண$கான ,பா8கைள வி:�கி 
உ�வாயி#. இதி� அ�ணி ேஸானியா, அவ� ம$க  ராஹூ�, பிாிய�கா 
ஆகிேயா� ெபய�கைள7� அவ� பய�ப1.தியி��தா�. சLச8 காரணமான இ�த 
ஒ:�கி� ஊழ�க  ெதாட�பாக ேலா$சபாவி� ேக விக  எ:�ப�ெப#வைதேய 
இ�திரா தைட க4)னா�. 
 
“அவ� ஒ� ேசானி$ "ழ�ைத; அவைன எ�ேபா/� பா/கா$க ேவ�1�” எ�# ஒ� 
*ட.தா8 பாி> கா41வ/ ேபா�#, இ�திரா சLசயி� அைன./ 
அ./மீற�க2$"� ஊ$க� அளி�ப/ேபா� இய�கினா�. 
 
சLசயி� மைனவி மேனகா, கணவBட� இைண�/, அ1.த பிரதமாி� மைனவி  
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எ�ற உ.ேவக./ட� அரசிய� விவகார�களி� ஈ1ப4டா . 
 
இ�திராவி� அEவலக.தி� ஒ� கைடநிைல ஊழியராக இ��/ ப)�ப)யாக 
உய��/, உய� பதவி$" வ�த ஒ� �$கியமான அEவல�, இ$கால.தி� இ�திரா 
கவைல கன.த �க./டB�, ெவ1ெவ1�'� சி1சி1�'மாக மாறி வி4டைத 
"றி�பி4)�$கிறா�. இ�திரா>$" உ மனதி�, நட�பைவ அைன./� சாிய�ல 
எ�ற உ  உண�> �ரணாகேவ இ��தி��பைத� 'ாி�/ெகா ள �)கிற/. 
மகனி� பாச அைலக  அவைர எ�ேகா த ளி+ ெச�றன எ�பதி� ஐயமி�ைல. 
 
கா�கிர^ க4சி$" , சLசயி� ேபா$"$" எதி��'$ கா4)யவ�க , 
�கவாியறவ�களாக மாற�ப1� த�டைன ெபறன�. 
 
இ$கால.தி�தா� இ�த அர�கி� ஜய�பிரகாச நாராயண� ேதா�றினா�. இவ� 
��னாளி� ேந�>ட� இைணய ம#./� பதவிைய நிராகாி.த ேசாஷியDசவாதி. 
தனி.ேத இய�கிய இவ�, இ�ேபா/ இ�த �ைறயற ச�வாதிகார ஆ4சி$" 
�)>க4ட �ைன�தா�. ம$களிைடேய விழி�'ண�ைவ. /�ட+ ெசய� ப4டா�. 
�:�'ர4சி அவ� தாரகம�திரமாயி#. 
 
இ�த$ கால க4ட.தி�, 1971� ஆ�1 நட�த ேரபேரD. ேத�தD� இ�திராைவ 
எதி�./� ேபா4)யி4ட ராUநாராய� ேத�தD� ஊழ� நட�ததாக. ெதா1.த 
வழ$", அலகாபா. நீதி ம�ற.தி� விசாரைண$" வ�த/. 
 
அ�த. ேத�தD�, ஒ:�" மீறி, அரC வாகன�கைள7� அரC அEவலைர7� த� 
க4சி. ேத�த� பிரசார./$"� பய�ப1.தினா� எ�பேத "ற+சா41. நீதி 
ம�ற.தி�, இ�திராைவ நா�" மணி ேநர� நி#.தி ைவ./ விசாரைண 
ெச8ய�ப4ட/. 
 
ஜய�பிரகாச நாராயண�, ம$கைள மன+ சா4சிகைள. ெதா41 நியாய./$"� 
ேபாராட ஒ��கிைண$"� ச$தியாக. திர4)ய த�ண� அ/. அ�ேபா/ அலகாபா. 
வழ$கிE� தீ��' வழ�க�ப4ட/. 
 
நீதிபதி ஜக�ேமாக� லா� `�ஹா தீ��ைப வழ�கினா�. 
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“இ�திரா பதவி விலகி ஒ/�க ேவ�1�; ஆ# ஆ�1க2$" அவ� ேலா$சபா 
உ#�பினரா"� த"திைய இழ$கிறா�.” இ�திராவி� உ+ச�, J$கி எறிய�ப4ட 
ப�/ ேபா� N<�த/. இைத அவ� ஒ�'$ ெகா�டாரா? எ�ப) ஏறா�? 
 
இ�திராவி� ஆ<�த ெமளன�க2� அைமதியி�லா ெவளி�பா1க2� நியாய 
உண�>$"� நட�பிய� �ர�பா1க2$"மான ேமாத�களி� பிரதிபD�'$கேள. 
 
அவ� அலாகாபா. தீ��ைப ஏ#� பதவியி� இ��/ இற�கலா�. ஆனா�...? 
உ+ச.தி� இ��/ N<�த/ அ�ப)ேய நி�#வி1மா? இ�த மாளிைக, சLசயி� 
நியாயமி�லா அ)�பைடயி� அ�லேவா எ:�ப�ப4ட/? N<+சிைய அ�ப)ேய 
ஒ�'$ ெகா�டா� அ/ அ.தைன அப ெசாபமாக� ேபா8வி1மா? 
 
ம$களிைடேய, அவைர� பறிய, மகைன� பறிய பி�ப�க  கைல�/ ேகார�களாக 
அ�லேவா ெவளி�ப1�? 
 
ஆைச; ஆைசயினா� அநீத�க ; அவறா� சைம$க� ப4ட ெபா8க  தக��/ 
வி1ேமா எ�ற அ+ச�… 
 
இ�த நிைல இ�திரா>$" எ�ப) வ�த/? தா� ஒ� ேஜா� அஃ� ஆ�$ 
ஆகேவ�1� எ�# இள�ப�வ.தி� கன> க�ட அ�த� ெப�மணி$கா இ�த 
நிைல? 
 
பி ைள� பாச� எ�ப/ ஒ� ெப�=$" சாப$ேகடா? 
 
இய�பிேல ஓ� ஆதாிசவாதியாக �ைளவி4ட ெப�, மக  எ�# வ��ேபா/ 
த�ைதயி� ேமலா�ைம+ ெச�வா$கிE�, பி�ன� கணவ� எ�# கடைம$"$ 
க41� பட ேவ�)ய மர'ண�விE�, மக� எ�ற க�ணி�லா� பாச.திE� 
த�ைன �றிE� இழ�/ வி1� த�ைமையேய காண�)கிற/. 
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இ�திரா பதவியிD��/ இற�கவி�ைல. அ�ப) நியாய உண�>ட� அவ� 
ெசயலாறேவ /ணியாதவா# மகBைடய �ர41. /ணி+ச� த1./வி4ட/. அவ� 
த� எதி�கால.ைத �றிEமாக அ�த மகனி� வச� ஒ�பைட$க. தயாராகி வி4டா� 
எனலா�. அ/வைர அரசிய� த�ம�க  எ�றி��த அ)நிைலக  ேவேரா1 
தக�$க�ப4டன. 
 
நா4)� அவசரநிைல பிரகடன�ப1.த�ப4ட/. 
 
ஜய�பிரகாச� உ பட, சிE�பியவ�க , ஆமா� சாமி ேபாடாதவ�க , எதி�$க4சி. 
தைலவ�க  எ�ேலா�ேம இர>$கிரவாக$ ைக/ ெச8ய�ப41$ காவD� 
ைவ$க�ப4டன�. 
 
1975 ஜூ� 25�ேததி… இ�தியாவி� அரசிய� அத�ம� அ�E$" வ�/ அ�த$ 
க��'நா . 
 
உ�ைமயி� *.தவ� ராஜீA இைத ஏகவி�ைல. அவ� �தDD��ேத இ�த 
அரசிய� வாைட த�மீ/ வி:�/விடாதப) ஒ/�கிேய இ��தா�. 
 
ஒ�வைகயி� ேந� பிரதமராக வ�த �த� சில ஆ�1களி� பிரதம� மாளிைகயி� 
ஃெபேராஸு$" எ�த மாதிாியான உற> இ��தேதா, அைத நிைன> ப1./� 
வ�ண� சேகாதர�க  உற> இ��ததாக$ Fற�ப1கிற/. 
 
அவசரநிைல அறிவி$க�ப41, வா8�I41� ேபாட� ப4ட/�, சLச8 
மளமளெவ�# ெசயD� இற�கினா�. 
 
அ�நா  தகவ� ஒDபர�'. /ைற அைம+சராக இ��தவாிட� ேநராக ேமாதினா�. 
இ�திரா>$" இ/ ெதாிய வ�த/� அைம+சைர� பதவி விலக+ ெச8/ ேசாவிய. 
நா41$" இ�திய. Jதராக அB�பி ைவ.தா�. 
 
சLசயி� கா41.த�பாாி� க4டாய$ "1�பநல அ#ைவ சிகி+ைச7�, எளிய 
�^D� ")ம$க  வா<�த ப"திைய '�ேடாசைர$ ெகா�1 இ)./. த ளிய/� 
விைனவிைத.த ெசய�களாயின. 
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மேனகாவி� ‘M�யா’ ப.திாிைக இவ�க  ெசய�கைள, ஆ4சி நி�வாக�கைள ஓேகா 
எ�# ேபாறி� 'க<�/, �ேபா$" நடவ)$ைககளா�, நா1 'திய ஒளிைய$ 
கா�கிற/ எ�# நியாய� பா)#. இ�த அவசர நிைல$ கால.தி� இ�திரா 
இ�'த�வ�க2டB� ேசாவிய. நா41$" விஜய� ெச8தா�. 
 
1976இ� நியாயமாக� ெபா/.ேத�த� அறிவி$க� படேவ�1�. சLச8 ேத�தைல. 
த ளி� ேபாட+ ெச8தா�. 
 
ஆனா�, இ�த� ெபா8$ க41மான� நீ)�பதானா� அத� N<+சிைய எ�ேறB� 
எதி� ெகா�1தானாக ேவ�1� எ�ற உண�>, இ�திராைவ உ gற 
உ#.தியி�$க ேவ�1�. அவசரகால நடவ)$ைககளி�, அநியாயமாக� பல 
சா�ேறாைர, அறிவாளிகைள+ சிைறயி� த ளி வா8�I41� ேபா4ட/� சிைறயி� 
மனித உாிைமகைள காலா� த ளி மிதி./$ ெகாYர�க2$" ஆளா$கிய/�, 
ப.திாிைக+ Cத�தர�கைள$ "ர�வைளைய ெநறி./$ ெகாைல ெச8த/� அவ� 
அைமதிைய$ "ைல.தி�$"� எ�பதி� ஐயமி�ைல. 
 
இனி7� த ளி�ேபாடலாகா/ எ�# 1977 பிற�த/� அவசர நிைல$" �)>க4) 
வி4டா�. ெபா/. ேத�த� அறிவி$க� ப4ட/. 
 
ெபா/.ேத�த�… இ�திய ம$க2� அரசியD� ஒ� சகா�த./$" �)>க41� 
உண�>ட� வா$"ாிைமகைள� பய�ப1.த �)7� எ�# நி,பணமான ேத�த� 
அ/. ேந� "1�ப./$" வி:�த �த� அ) அ/. தமி<நா41 ம$க  67ேலேய, 
இ�திரா ஆ4சி$" வ�/ ம# ஆ�)ேலேய கா�கிரைச நிராகாி./ வி4டா�க . 
அ�ேபா/ ‘இ�தி ெமாழி திணி�'’ எ�ற காரண�, ெப��தைலவராக. திக<�த 
காமராஜைரேய �� பி�னறி�திராத ஒ� மாணவ. தைலவனிட� ேதா�வி காண+ 
ெச8த/. 
 
அ�ப) ஒ� ேபரைல, 1977 ேத�தD� வடநா1 �:/� பரவி, இ�திரா கா�கிரைச 
ஒ/$கி. த ளிய/. 
 
கா�கிர^ க4சியி� சLச8 த�பாைர N<.த ேவ�1� எ�ற இல4சிய./டேனேய  
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உதிாி$ க4சிகளா8 இ��த அைம�'$க  ஒ��கிைண�/, ஜனதா ஜன�களி� க4சி 
எ�# ெபய�ெபற/. இ�த$ F4டணி, கா�கிரைச+ சி�னபி�னமா$கி வி41, 
அரசைம$க ெவறி ெபற/. சிைற$"  இ��தவ�க , சிைறயி� இ��தப)ேய 
ெவறி ெப#மள>$" ம$க  ஆ4சி மாற.ைத$ ெகா�1வ�/ வி4டா�க . 
இ�திரா ேரபேரDயிE�, சLச8 அேமதியிE� ேதா�விைய. த:வினா�க . 
 
இ�திராைவ. ேதாக).த ராUநாராய�, ��' அலாகாபா. தீ��'$" வழ$". 
ெதா1.தவ�தா�. அவ� எ�த வித.திE� இ�திரா>$" நிகரானவ� அ�ல. 
எனிB� மக�, தாயி� உ#/ைண7ட� விைத.த விைனக  இ�ப) ஓ� N<+சியாக 
விைள�/ வி4ட/. 
 
உதிாிகளாக இ��தவ�க  F4டணி ேச��/ இ�திராைவ� பதவியி� இ��/ 
இற$கிவி4டா�க . தைலைம� பதவி, ��' இேத பதவி$காக இ�திரா>ட� 
ேபா4)யி41. ேதாற ெமாரா�ஜிேதசா8$" வா8.த/… ஆனா�… 
 
இ�திராைவ� பதவியி� இ��/ இற$கியபிற", நா41 ம$களி� ப�ேவ# 
பிர+ைனகைள. தீ�$க அவ�க  தீவிரமாகவி�ைல. 
 
மாறாக, இ�திரா மீ/�, ேந� "1�ப.தி� மீ/� பழி வா�"வதிேலேய அவ�க  
க�ணாக இ��தா�க ! ஏக�ப4ட விசாரைண$ ":$கைள அைம.தா�க . 
இ�திராவி� பா^ேபா�4 Fட ர./ ெச8ய� ப4ட/. சLச7� நகர �)யா/. 
 
அவசர நிைல$ கால.தி� நட�த அநீத�கைள ஆரா8வதிேலேய கால� கட�த/. 
இ�திரா ைக/ ெச8ய� ப4ட/�, வி1வி$க�ப4ட/� ஏேதா நாடக�க  
ேபாD��தன. இ�நா4களி�, மேனகா, சLசயி� மைனவி, த� ‘Mாியா’ 
ப.திாிைகயி�, ஜனதா ஆ4சியாளைர� பறி7� தைலவ�க  பறி7� எ./ைண 
விரசமாக, அவJ#க  எ:த �)7ேமா அ�ப)ெய�லா� எ:தினா . ம$களி� 
மன�களி� ஜனதா க4சியின� மீ/ ேதா�றியி��த ந�மதி�ைப$ கைர$க$F)ய 
அைன./+ சாகச�கைள7� ேமெகா�டா . 
 
ெமாரா�ஜி பதவியிD��/ இற�க ேவ�)யதாயி#. சர�சி� பிரதமரானா�.  
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அ�த$ F4டணி அரC� தா$"� பி)$க �)யாம� N<�த/. 
 
1980இ� மீ�1� ெபா/.ேத�த� வ�தேபா/, ம$க  ேந� "1�ப�தா� இ�த 
நா4ைட ஆள.த"தி ெபற/ எ�# ேதாைசைய. தி��பிவி4டா�க ! சLச7� 
மேனகா>� இ�த+ ச�த��ப.ைத �: வா8�பாக� பய�ப1.தி$ ெகா�1 ெச8த 
தீவிர� பிரசார.தி� பய� இ�த விைள>. 
 
“கா�கிரைச, இ�திரா ேந� கா�திைய, வில$கி ேவ# அரC ெகா�1 வ�தீ�கேள, 
எ�ன ஆயி#? இ�த நா4)� �) Mடா ராணி7� அவ�தா�” எ�# ெவறிைய$ 
"வி./ வி4டா�க . 
 
524$" 351 எ�# கா�கிர^ ெப��பா�ைம ெப#, சLசயி� ஆணவ.ைத 
இ�ன�� ஊ$கிவி4ட/. 
 
இ�திரா>$" எதிராக. ெதா1$க�ப4)��த வழ$"க , விசாரைண$ ":$க , 
எ�லா� கைல$க� ப4டன. சLச8 ��ைதய நா4கைள$ கா4)E� Cவாதீனமாக 
உாிைமகைள$ ைக$ெகா�1, /ைண� பிரதம� எ�# ம$க  "றி�பி1மள>$" 
உர� ெபறா�. இவB$ெக�# ஒ� 'க<பா1� ":ேவ இய�கிய/. இவ� 
நடவ)$ைகக  இ�திராவி� உ  மனைச$ கல$"� வ�ண� இ��தன. 
 
*.த தைலவ�க  ஒ1$க�ப4டன�; த�ம� சா��த மர'க  பறிய வா8� ேப+C� 
Fட வழ$ெகாழி�ததாயி#. 
 
இ�திரா இ�த அைன./ நடவ)$ைககைள7� அGமதி$"� க4டாய./ட�, அவ� 
ெசய�க2$" நியாய� ெசா�ல ேவ�)ய நிைலயிE� நி�றா�. 
 
1980 ஜனவாியி� இ�திரா பதவி$" வ�தபி�, வாாிC$" ஓ� ஆ� எ�# சLச8-
மேனகா>$" ஒ� "ழ�ைத பிற�த/. ‘வ��’ எ�# ெபய� ைவ$க�ப4ட/. 
 
வா<$ைகயி� இ.தைகய ம.தா�I+ சிதற�க , வானி� எ:�பி+ ெச�ற 
வாண�ேபா� ெவ).த/. 1980 ஜூ� மாத.தி� உதி��/ 'ைக�/  
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ஒ�#மி�லாமலாகி வி4ட/. 
 
Cபா� ச$ேஸனா எ�ற விமானேமா4)ைய7� /ைண$" அைழ./$ ெகா�1 
காைலயி� சLச8 கிள�பி+ ெச�றா�. விமானேமா4)+ சாகச� ெச87� 
விைளயா4)� சLச8 நிைலத1மாறி$ கீேழ N<�/ மா�டா�. "றமற 
ச$ேஸனா>� இ�த விப./$கிைரயானா�. சLசயி� இய�பான �ர41.தனேம 
இ#தியிE� யமனாக வ�/ �).த/. 
 
இ�திரா இ�த� '.திர ேசாக.தி� உ�$"ைல�தா�. அ/வைரயிE� இ�திராைவ$ 
கணவாி� மரண� ம41ேம பாதி.தி��த/. சLச8, மக�. அவ� பிற�$". 
த#தைல எ�றாE�. தாயி� N<+சி$"� மீ4ெட:தE$"� காரணமாக நி�#, 
அவைள மகைன எ�ேபா/� சா��/ நி"� தாயா$கிவி4டா�. அவைன அவ2$" 
இ�றி யைமயாத ப#$ ேகாடாக+ ெச8தி��தா�. 
 
ஒேர நாளி� தா� �/ைமயி� இயலாைம$"  "#கிவி4டதாக உண��தா� 
இ�திரா. 
 
அறி>$ க�க2�, ஆ8�/ ெதளி7� ஆறE� பி ைள� பாச மாையயி� 
மைற$க�பட, ஏேதா ஓ� இ:�'� பாைதயி� வ�/ ளா�. 
 
இனி, த�ன�தனியாக அ�த ெசய�களி� விைள>க  �41� பாைதயி� த1மாற 
ேவ�1�. பி�ேன தி��பி+ சீ� ெச8ய �ய�வ/� இயலாத ெசய�. 
 
அ/கா#� இ�திரா>$" வய/$"ாிய இய�பான நைர திைரயாகிய 
�/ைம$ேகால� Fட$ க�Qரமானெதா� கவ�+சிையேய அளி./ இ��தன. 
 
சLசயி� மரண.தினா� உற ேசாக� அவைர ஒேர நாளி� �/ைமயி� எ�லா 
நD>க2$"� ஆ4ப1.தி அ:.திய/. 
 
இர�1 ஆ�1க  ஆ4சி Qட.தி� இ�லாத ேபா/�, மீ41 அைத� பறிய பிற"� 
எ�ென�ன அரசிய� அ./மீற�க  நட�தி�$கி�றன. அவ#$"� 
ெபா#�பானவ� யா� எ�# இ�திரா>$". ெதாி7�. ெச$ைக வி:�கிய பி� அைத+ 
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சீரண� ெச8/ வDைம ெப#� 7$திக2$" சLச8 இ�ைல… யா�ேம இ�ைல… 
அவ  மக� ராஜீைவ அரசியD� இ:�பைத. தவிர ேவ# வழியி�ைல எ�றாயி#. 
 
சLசயி� மைனவி, மேனகா இர�1 மாத�களாகாத I� "ழ�ைதயி� தா8, இைத 
எதி� பா�.தி��தா . ெப�க  விஷய.தி� காைள “ைமனராக”. திாி�த சLசைய 
மேனகா தி�மண� எ�ற ப�த.தா� இைண�/ ெகா�டத"$ காரணேம, நாைள 
அவ� பிரதமராக வர$ F1� எ�ற ெபாிய எதி�பா��'.தா�. இ�B� சிறி/ கால� 
இ��தி��தா�, அெமாி$க ஆ4சி �ைறைய� பி�பறி, இ�திரா ‘பிர`ெட�4’ 
எ�#� சLச8 ‘பிரதம�’ எ�#� ஆ4சி அதிகார.ைத$ ைக�பறியி�$கலா�; 
இ�ைலேய. இ��த நிைலயிேலேய அைம+சரைவயி� இட� ெப#, /ைண� 
பிரதமராகியி�$கலா�. இதெக�லா� வழிேய இ�லாம� ேபா8 விடேவ மேனகா 
உ 2ற ஏமாறமைட�தா . ஆனா�, அதகாக அைமதியாக ைக�ெப�-ம�மக  
எ�# �ட�கிவிடலாமா? 
 
ஜனநாயக� எ�ற அாிய ெபாிய த./வ�, மாமி ம�கி "1�ப� Iசலாக �ட�கி� 
ேபா"�ப), இ�திய. /ைண$ க�ட.தி� எ:ப/ ேகா) ம$க  ெச�லா$ 
காCகளாகேவ இய�கின� எ�ப/ /��பா$கியேம! 
 
*.தமக� ராஜீைவவிட, மேனகா இ�திய அரசியD� �:கிய அGப� 
ெபறி��தா . இளவரசனி� மைனவியாக, இ�தியாவி� வ��கால� பிரதமாி� 
/ைணவியாக நா1 �:வ/� Cறி அரசிய� த�திர�களி� நைன�தி�$கிறா . 
ஜனதா அரைச$ கவி<$க, அவ  ேமெகா�ட ெபா8� பிரசார. த�திர�க , 
வ��ைற. J�1த�களி� ப�ேகற/ எ�லா� இ�திரா>$"� ெதாி7�. இ$ 
காரண�களினாேலேய இ�திரா>$" அவைள. த� அ�தர�க.தி� இட� ெகா1./ 
அரசியD� /ைண நிக அைழ$க வி��பமி�ைல. அவைள ஒ/$கிவிடேவ 
��நி�றா . ேஸானியாேவா, எ�#ேம அரசியD� ஆ�வ� கா4)யதி�ைல. 
கணவ� அரசியE$" வ�வைதேய அவ  வி��பவி�ைல. பிரதம� மாளிைகயி� 
அைமதியான சி�னLசி# I�காைவ�ேபா� கணவ�-மைனவி இ� "ழ�ைதக  
எ�# இ�லற� நட.திய "1�ப� அ/. 
 
இ�ேபா/ தா8$" உதவியாக அவ� அரசியE$" வர.தா� ேவ�) இ��த/. 
பதவிசான ஒ� விமான ேமா4), அGபவமி�லாத அரசியD� '"�/ Cைம Cம$க  
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ேவ�)யதாயி#. 
 
ராஜீைவ இ�திரா அேமதி. ெதா"தியி� ேத�தE$" நிக+ ெச8தா�. மேனகா 
பி)ைய விடவி�ைல. 
 
‘சLச8 மL+’ எ�ற தள� அைம./ அத� சா�பாக ராஜீைவ அேமதியி� எதி�./, 
கணவ� வி4ட இட.ைத. தா� பறி$ ெகா ள� ேபா4) இ4டா . 
 
இ.த�ண.தி�, இ�திரா, ஒ� சராசாி ப)�பறியா� பாமர மாமியாைர� ேபா�ேற 
மேனகாவி� மீ/ ம$க  ெவ#�'$ ெகா 2� வ�ண� பிரசார� ெச8தா� 
எனலா�. 
 
அறியாைம ம$களி� அணிகல� ேபா� நிைற�த உ.தர பிரேதச�, பிரதம�கைள 
நா41$க��பணி.த இ�த உ.தர� பிரேதச�, அறியாைம, *டந�பி$ைககளிE� 
�தDட� வகி$"� பிரேதச�. இதனாேலேய ெப��பாE� பாரத.தி� பிரதம�கைள 
இ�கி��ேத ெபேறாேமா? 
 
ெபாிய ைம./ன� ேத�தE$" நிைகயி�, கணவைன இழ�த விதைவ, அவB$" 
எதிராக. ேத�தE$" நிகலாமா? 
 
அவ  கணவைன இழ�த பி�ன��, ‘Cம�கD’$"ாிய சி�ன�கைள 
அணிகிறா …அேதா1, இரகசியமாக� 'ைக பி)$கிறா ! இ/ ேபா�ற பிரசார�க , 
ம�மகைள+ Cறி எ:�ப� ப4டன. அவJ#க  NCவதி� மேனகா 
ைகேத��தவளாயிேற? வி1வாளா? “ஒ�#மறியாத ம�மகைள 
ப+சிள�"ழ�ைத7ட� N4ைட வி41. /ர.திய ெகா1ைம$காாி. இ�த� பாவி$கா 
உ�க  ஓ41!” ெப�ணரசா2� ஒ� நா4)�, ெப�ணி� மான� பறிேபாகிற/! 
 
பிரசார�க , எதி��'�பிரசார�க  எ/>� ம$க  மன�களி� பாதி�' 
ஏப1.தவி�ைல. 
 
ேந�வி� ெபயர�; இ�திராவி� மக�-வாாிC… அவைன வி41 ஒ� ைக�ெப�  
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ம�மக  ஆ4சி ெச8ய ஓ41� ேபாடலாமா? ராஜீA ெவறி ெபறா�. 
---------- 
12121212    
இ�திராவி� பிகால� எ�ப) இ��த/? 
 
சமத�ம$ ேகா4பா1க , ")ம$க2$காகேவ ")ம$களா� ேத��ெத1$க�ெப#� 
ம$களரC, எ�ற இல4சிய�க  அவ�ைடய வா<$ைகயி� ேவ�பி)$கேவ 
வழியி�ைல. ேந� "1�ப./$காக இ�தியா-ம$க -ஆ4சி எ�# சLச8 
அ).தளமி4டா�. அதகாகேவ ெமாரா�ஜியி� ஆ4சி$ கால.தி� எதி��ைப. 
J�) விட , "#கிய சமய அ)�பைட. தீவிரவாதிகைள ஊ$கி வி4டா�. 
 
காD^தா�-பLசா� பிர+ைன தீராத தைல ேவதைனயாயி#. வ�க.திேல எ:�த 
மைலயக மாநில� பிர+ைன; அஸா� எ:+சி எ�# அரசிய� �4ப1$ைகயாயி#. 
பதவி �4கிாீடமாயி#. எனிB� இ�திரா மி"�த தீர./ட� சமாளி.தா�. 
 
ச�வேதச அர�கி� கவன� ெசE.தினா�. சமாதான�, F41+ ேசரா$ெகா ைக 
அணி எ�# ��னி�# த� சீாிய தைலைமைய மீ�1� உ#தியா$கி$ ெகா ள 
�ைன�தா�. ஆசிய விைளயா41$ கள.ைத பாரத.தி� அைம./, 
இைளஞ�க2$"� 'திய ேவக�� உசாக�� அளி$க �ய�றா�, ஒ�'ற� 
உ நா41� பிர+ைனக  ெந�$"கி�றன; வ#ைம, விைலவாசிேயற� பண 
N$க�… 
 
"�பி F:$" அ:�ேபா/, ஆசிய விைளயா41 எ�# ேகா)$கண$கி� பண.ைத 
விரய� ெச8கிறாேள எ�# எ�ேபா/� "ைறFறியவ�க  
Fறி$ெகா�)��தா�க . 
 
அரசிய� அர�கி� க4சி. தாவ�க2�, ஆ4சி$ கைல�'க2�, அ)பி) 
ச�ைடக2�, "./$ ெகாைலக2� நி.திய த�ம�களாயின. எ�றாE� இ�திரா 
இ:./� பி).தா�. 
 
காD^தா� பிர+ைனைய, இ�திரா, ராஜீA, அ��சி� வச� ஒ�பைட.தா�.  
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சாமதான ேபத �யசிக  பலன#� ேபாயின. ெகா ைள7� ெகாைல7� 
"�1ெவ)�'மாக, தீவிரவாதிக  மத� பி)./. திாி�தா�க . சமய�ேகாயி� எ�ற 
அர�களி� ெகா$காி.தா�க . ேவ# வழியி�றி, கைடசி �ைறைய$ ைகயாள 
ேவ�)யதாயி#. "�.வார.தி� ப/�கியி��த தீவிரவாதிகளி� /�பா$கி, 
ெவ)ம��/ ேபா�ற நNனமான ெகாைல+சாதன�கைள ெவளி�ப1.த இ�திய 
ரா=வ� ெபாேகாயிD� 'க ேவ�)யதாயி#. 
 
சீ$கியாி� 'னித.தல�, அமி�தசர^ ெபாேகாயி�. அதி� இ�திய ரா=வ� '"�/ 
சரணா�.திகைள$ ெகாைல ெச8யலாமா? ெவளிநா1களிD��/ ெகா�1, 
தீவிரவாதிகைள, ெபா�ளாE� பிரசார.தாE� ஊ$கி வி4ட ச$திக , இ�ேபா/ 
இேத காரண.ைத$ கா4), இ�திரா எதி��' ெவறிைய. J�)வி4டன. 
 
சீ$கிய த�மேம, தீவிரமான இரா=வ$ ெகா ைகயி� அ)�பைடயி� 
ேதா�றியதா"�. க+ச, க�கி, கி�பா� எ�# க+ைசயணி�/� �)வள�./�, 
ைகயி� இ��'$ கடா அணி�/� வாேள�தி7� த�ம7.த� ேபாராளியாகேவ 
த�கைள விள$கி$ ெகா 2� சமய� அ/. 
 
த�க  சமய.தி� 'னித இடமாகிய "�.வார.தி�, இரா=வ.ைத� 'க+ ெச8/ 
தா$"த� நட.தியதகாக �தD� அ�த� பைட.தளபதி தீவிரவாதிகளா� 
ப1ெகாைல ெச8ய�ப4டா�. 
 
அ1.த "றி இ�திராவி� மீ/ ைவ$க�ப4ட/. 
 
பா/கா�'� பைடயி� இவ� உயிைர� பா/கா�பதெக�# ஆ7த�தா�கி இ��த 
ெம8$கா�பாள Nரேன இ�த$ ெகாைல+ ெசயைல ஏறா�. இ#திவைரயிE� 
மரணபய� எ�பேத இ�லாம�, யாேரா சீ$கியைன ெம8$கா�பாள� பணியி� 
அGமதி$கலாமா எ�# ேக4டத"�, நைக.த ெப�மா4) இ�திரா, ‘இவ� 
சீ$கிய� எ�# அLCவதா? இவ� எ�ைன$ ெகாைல ெச8வானா…!’ எ�# 
இேலசாக+ சிாி.த அ�த மாதரசிைய பா/கா�'$ கவச+ ச4ைட அணி�திராத ேநர� 
பா�./ பா/கா$"� ேநர.திேலேய ெகா�றா�. 
 
ஏற$"ைறய ேஜா� ஆஃ� ஆ�$ ந�ைகைய� ேபாலேவ உயிைர$ ெகா1.தா�. 
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இ�த� ப1ெகாைல இளகாத ெநLச�கைள7� உE$கிய/. எ�றாE�, இ�த 
�)ைவ நியாய�ப1.தியவ�க2� இ�லாமD�ைல. “அவேள விாி.தவைலயி� 
அவ  N<வா . தீவிரவாதிகளான பி�.ர� வாலாைவ7� அவ� சகா$கைள7� 
அவ தாேன ஊ$கினா ?’ எ�# Fறியவ�க2� இ�நா4)� இ��தா�க . 
 
இ�திரா சகா�த� �)�த/. 
 
பிற�ததிD��/ ேபாராட� பிற�த ஒ�ெப�, க�வி, தி�மண�, "ழ�ைதக , 
இ�வா<> எ�லாேம சவா�களாக அைமய, தீர./ட� எதி��ப4டைத ஏ#� 
ேபாரா)ய ஒ�ெப�ணரசி, இ#தியிE� த� தீர �.திைரைய� பதி./வி4ேட 
ெச�றா . 
 
“ெப� ஆயிர� இ��தாE� பலNனமானவ ; 
 
அவளா� ஆ4சி� ெபா#�பி� உ#தி7ட� இய�க �)யா/… த�ைத, கணவ�, 
மக� எ�ற சா�'க  அவ2$" இ�றியைமயாத /ைணக … 
 
சா�'க  இ�லாம� உண�+சிகைள ெவ�# அவளா� N41$" ெவளிேய எ�த ஓ� 
அறி> சா��த ெபா#�ைப7� நி�வகி$க �)யா/. /ற> அவ2$" உக�த த�ல; 
அவ2ைடய ெம�ைம, உைழ�', தியாக� ஆகிய அ��"ண இய�'க2�, கணவ�, 
"ழ�ைதக  எ�ற சி# உலக எ�ைலக2  �ட�"� ேபா/தா� ஏற� 
ெப#கி�றன. ச�தாய�, அரசிய� ஆகிய கள� களி� அவ  தனி./$ தைலைம� 
ெபா#�ைப ஏ# இய�க. த"தியி�லாத வளாகிறா …” எ�ெற�லா� 
கால�காலமாக நி#வ� ெபற ஓ� ஓரவLசைன$ க�.ைத இ�திராவி� வா<$ைக 
பிரதிபD�ப/ மிக>� வ��த.த$க உ�ைம. 
 
த� இ#தி$ கால�களி� விைனவிைத./ வி41+ ெச�ற மகனி� ெசய� 
விைள>க  நா41 ம$கைள� பாதி.த/�, அதனா� அவ� மன� ':�கி 
ெவளி$கா4ட �)யாம� உ gர� ேபாரா)ய/� ெவளி�பைடயான உ�ைமகேள. 
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இ#தியாக அவ� வட$" ஆ�பிாி$க Yனிஷய நா4)� அரC�ைற� பயண� 
ேமெகா�டேபா/, இர�1 �: நா4க2$"� "ைறவான அ�த ஓ8>�Fட 
அவ�$" நி�மதிைய அGபவி�பதாக இ�ைல; மனைத அ:.தி$ ெகா�)��த 
ப2ைவ அவரா� மைற$கேவா மற$கேவா இயலவி�ைல எ�ற உ�ைமைய 
அ�நாளி� அ�நா4)� இ�திய. /ரதராக இ��தவ� அ�த நா4கைள� பறி 
எ:/ைகயி� "றி�பி1கிறா�. உ நா41� பிர+ைனக , தீவிரவாதிகளி� க:./� 
பி)களிD��/ சேற நி�மதியாக *+Cவி1� ஆ#/ைல எதி�ேநா$கிேய அ�த� 
பயண.ைத ேமெகா�)��தா�. எ�றாE�, அவரா� எ�த ஓ� இனிைமயான, 
மா#தலான Mழைல7� அGபவி$க �)யவி�ைல, ஆ<�த ெமளன.தி� *<கி 
இ��தா� எ�பைதேய அறிகிேறா�. 
 
இ#தி$கால� வைரயிE� தன$" ேள தா� சாதி$க நிைன.தைத ந�பி$ைக7ட� 
ெசய�ப1.த �ைன�த மிக அாிய ெப�மணி இ�திராகா�தி. இ�நா4)� ஒ� 'திய 
ெப�ைமைய வரலாறா$க �ைன�/ பைழய ேமலாதி$க மர'களி� 
�ர�பா1களி� "ைல�தாE� த� இ#தி வைரயிE� அவறி� சாதக 
பாதக�கைள+ Cம�/ ேபாரா)னா�. 
 
இ�திரா, மாறிவ�� இ�திய� ெப�ைம$", ேபாரா1� ெப�ைம$" ஒ� வEவான 
�� மாதிாி எ�றா� தவறி�ைல. க^Jாிபாவி� மர'� ெப�ைமயிD��/ ெவளி 
வ�/, த�ைன இன� க�1ெகா ள �ய�#, ெவறிைய �:ைமயாக$ 
காண�)யவி�ைல எனிB�, இ�திரா, இ�திய� ெப�ைமயி� வரலாறி� 
தன$ெக�# ஓ� இட� ேத)$ெகா�ட அாிய ெப�மணியாவா�. 
--------- 

12. 12. 12. 12. மனித$.வ ச�தாய�மனித$.வ ச�தாய�மனித$.வ ச�தாய�மனித$.வ ச�தாய�    
 
உ�ைமயிேலேய ெப�, வி1தைல, ெப� உாிைம ெப� Cத�திர� - இதெக�லா� 
எ�ன ெபா� ? 
 
இ�த நா4)� இ�#, ெப�=$" இ�லாத உாிைமக  எ�ன இ�$கி�றன? இ�த 
நா4)�, இர�1 தைல�ைற$கால�-இ�த Cத�திர இ�தியாவி� ெப� அரC 
நட$கவி�ைலயா? 
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மாநில. தைலைம, மாவ4ட. தைலைம எ�# பதவி� Qட�களி� ெப�க  
அம��தி�$கவி�ைலயா? 
 
ெச�ற 6றா�1. ெதாட$க.தி� ெப�ைண� ப ளி$ேக அB�ப. 
தய�கினா�க . 
 
சி#மியாக மண� ெச8/ ெகா1.தா�க . 
 
பி ைள ெப#வ/� அ1�ப)7ேம வா<$ைக எ�# வைரய#.தா�க . 
 
ைக�ெப� எ�# �ட$கினா�க . 
 
வாழாெவ4) எ�# ஒ/$கினா�க . 
 
மல) எ�# த ளி ைவ.தா�க . 
 
இெத�லா� நியாயமான ெசய�களாகேவ க�த� ப4)��தன. 
 
ச�தாய.தி� ஓர.தி�, இழிெவ�# அ:.த� ப4டவ  தாசி. 
 
இ�# இைவெய�லா� நியாய�களி�ைல எ�# ச4ட I�வமாக. 
தீ�$க�ப4)�$கி�றன. ெப�ேண ஆ4சி Qட.தி� வ�/ அம��/. த�ைன 
இர�டா� ப4ச� எ�# ஒ/$கிய இன.தா�$" நியாய� ெசா�ல வ�/வி4ட கால�. 
எனேவ, இ�# ‘ெப�ண)ைம’ எ�ற ஒ� கால� நில>வதாக$ ெகா வ/ தவ#! 
அ�ப) ஒ� நிைல சில விதிவில$"க  ேந��தாE�, அத"$ காரண� ஆ� 
ஆதி$க� அ�ல. ெப� த�ைனேய விமாிசன� ெச8/ ெகா ள ேவ�1�. 
தவ#கைள நீ$கி. தி�.தி$ ெகா�1, கிைட.தி�$"� வா8�'கைள� பறி$ 
ெகா�1 ��ேனற ேவ�1�. இ/ ஒ� �)>. 
 
எ�ப) ��ேன#வ/?... 
 
சா� ஏறினா� �ழ� ச#$"� வரலாறாக இ�$கிற/. 
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ெப� அரசா4சி இ��த நா4களி�தா� ெப�ணி� மீதான அ$கிரம�க  
அதிகமாயின. 
 
ம/ரா எ�ன ெப�, காவ� நிைலய.தி� காவல�களா� 
பலா.கார�ெச8ய�ப4டா . இத" நியாய� ேகாாியேபா/. ‘அவ2� 
இண�கினா ; எதி��'$ கா4)ய தடய�க  இ�ைல’ எ�# கிைட.த பதி� 
ச4ட.தி� நிைலைமைய. ெதளிவா$கி#. 
 
பைழய ெப�ைமகைள. தி��பி$ ெகா�1வர, இராஜ^தா� மாநில.தி� '�ஷ� 
மாி.த/� மைனவிய� கபரசிகளாக+ சிைதயி� எாி$க�ப1வ/ நிக<�த/. பைழய 
வழ$க�க  '/�பி$க�ப4டன. 
 
‘கணவைன இழ�த ெப�, ெபா41 ைவ./$ ெகா�1 வ�கிறா ; அவ2$" 
உ�க  வா$"ாிைமகைள$ ெகா1�Q�களா?’ எ�# கிராமவாசி� ெப�களிட.தி� 
பிரசார� ெச8வ/ பD.த/. 
 
‘பதவியி� இ��பவ�, ெப� ம41ம�ல; அவ� ஒ� ைக� ெப�. இவ� 
தைலைமயிலா ஆ4சி?’ எ�ற வினா ம$கைள+ சி�தி$க+ ெச8த/. 
 
‘தி�மண விழாவி� க+ேசாி ெச8ய, I>� ெபா41� இழ�த ெப�ைணயா 
F�பி1வா�க ! ேச!’ எ�# த ள �)�தி�$கிற/. 
 
‘இவ2$கா உ�க  வா$"ாிைமக ? இவ  நட.ைத ெக4டவ ?’ எ�# ':திைய 
வாாி எறி�தா�, அவ  திறைம எ/>� ெதாியா/. 
 
‘ஓ, இவ2$" இ�த� பதவி எ�ப)$ கிைட.த/? அறிவினா� அ�ல; உட�பினா�’ 
எ�# ஒ� ெப� இ�ெனா� ெப�ணி� ெவறியி� காரண.ைத ெவளி+ச� ேபாட 
�)�த/. 
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‘அதிகாாி ஆணாக இ��தா�, ‘^^… இ�# "ழ�ைத$" உட�' சாியி�ைல… 
N41$"+ சி$கிர� ேபாக ேவ�1�’ எ�# ெசா�D. த�பி./ விடலா�. இளகிய 
ெநLC சாி, ‘ேபா�க -ேபா�க�மா’ எ�# ெசா�வா�. ஆனா� இ�த$ "ர�" *Lசி 
இ�$கிறேத! இ/ க�ெநLC. ‘அ�ப "ழ�ைதைய� பா�./$ ெகா�1 N4)� இ�! 
ேவைல எ�# எத" வரேவ�1�! இ�# �:/� �)./ வி41.தா� ேபாக 
ேவ�1�! எ.தைன மணி யானாE� சாி!’ எ�# ெசா�E�. ‘'�ஷ�, பி ைள "4) 
எ�# இ��தா� தாேன? இ�த �கைர$"$ க�யாணேம இ�லாம ேபா8வி4ட/!’ 
எ�# சினிமா>$"� ேபாக �)யாத அEவலக� ெப� க�.ைத NCவைத$ ேக4க 
�)�த/. 
 
‘எ�ன) ப.தினி மாதிாி ந)$கிறா8! உன$" எதி� கால� இ�லாம� 
ெச8/விட�)7�’ எ�# ஆ� ஆதி$க��, 
 
‘ஏ8 எ�ன மிர41ேற? உ�ைன இ�த இட.தி� இ��/ கிள�பாம� ேபானா�… 
நா�… நானி�ைல?’ எ�# M2ைர$"� ெப� ச$திக2� இேத ஆ4சியி� 
த�ம.தி� தா� வDைம ெபறி�$கி�றன. 
 
உாிைமக2� த�ம�க2�, அவரவ� ஒ:�" மீ#� வசதிக2$காகேவ வா<கி�றன. 
அரசியிDD��/, அ1�ப) வைரயிE�, இேத வசதிக  நிைலநா4ட� ெப#கி�றன. 
ஆனா� F4)$ கழி./� பா�$"� ேபா/, இழ�' யா�$"? 
 
")கார ம�மக�, மாமியாராேலா, மைனவியாேலா எாி$க�ப1வதி�ைல. அவ� 
ேகா'ர.ைத$ ")ைசயா$கி இ)./,ேகாமகளாக இ��த மைனவிைய7� உறிLசி 
ஒ�# மி�லாமலா$கினாE�, அவ� க4)ய தாD$" மLச  ைவ./$ெகா�1 
வா<கிறா . 
 
ஓ� ஆ� க�ைவ ஏ�/வதகாக, பல ெப� க�$கைள அழி$க அமில� 
அாி�ப/ேபா� எாி�தாE� ெபா#./$ ெகா கிறா . உைதப1கிறா ; 
இ)ப1கிறா ; சாகாம� ெச./$ ெகா�)�$கிறா . 
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ஆனாE�, ஆ�… ஆணாக ேம�ைமயி� உ+சியிD��/ இற�கி விடவி�ைல.  
இவேளா, இனி எ�த+ சி#ைம7� இைதவிட� பாதி$க �)யா/ எ�ற அளவி� 
மதி�பி�லாம� இழி�தி�$கிறா . 
 
இ/ ஏ�? ஏ�? 
 
ஆதியிD��/ பா�.தா�, இவ  சி#ைம$ெக�லா� காரணமாக இ��ப/ இவ  
பி ைள ெப#� இய�'; க��ைப. இதிD��/ இவ  வி1தைல ெபறாேல, 
ஆ=$"+ சமமாக அ�ல/ ேமலாகேவ த� ஆற�கைள நி,பி$க �)7�. 
 
அவ� ேபாக./$" எ�த விைல7� ெகா1$க ேவ�)யி��பதி�ைல. இவேளா, 
பி ைளைய ஏறாக ேவ�) இ�$கிற/. 
 
அவB$காக அைத+ Cம$க ேவ�) இ�$கிற/; இத" ஓ� ஒ:�", க�யாண�, 
க', ைக�ைம, அ/ இ/ எ�# ச*க நி��ப�த�கைள ஏறாக ேவ�) இ�$கிற/. 
த� வயிறி� ைவ./ அ�த$ க�ைவ� பாD.தா� ம41� ேபாதா/. அவ� 
நிராகாி.தாE�, இவ , தா� வாழ>� உைழ./, அ�த+ ச�ததி வாழ>� உைழ$க 
ேவ�)ய க4டாய.ைத$ ‘"1�ப�’ எ�ற அைம�' அவைள� பத�ப1./கிற/. 
 
எனேவ, "1�ப�, க�யாண�, க��ைப ஆதி$க� எ�ற பிைண�'களி� இ��/ 
வி1தைல ெப#வேத ெப�=$" உக�த, ‘வி1தைலயா"�… இ/ ஒ� �)>.’ 
 
இ�ைறய ெப�ணிய.தி� பல �க�கைள$ கா�கிேறா�. 
 
எ/ உ�ைம? 
 
எ�லா �க�க2� உ�ைம ேபாD�$கி�றன: ஆனா� �:/� அ�ப)ேய எ�# 
ந�ப �)யாமE� இ�$கிற/. 
 
ஆக,ெப�ேண, நீ இ�# எ�த வ)வி� இய�"கிறா8? 
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உ�ைன, இ�நா4களி� மி�னB இய� சாதன�க , எ.தைனேயா வ)வ�களி� 
கா41கி�றன. 
 
த�ைன, த� உ�வமா#தைல, ஒ�வ� 'ைக� பட�களி� ந�" உணர �)7�. 
க�ணா)ைய விட, கா4சி� பட�க , மன�களி� பதி�/ ேபாகி�றன. 
 
இ�த வD7#.த�ப1� வ)வ�க  ... பி�ப�க , எ�ன ெசா�கி�றன? 
 
ெப�ேன! நீ ெப�ைம மி$கவ ! உன$" வி1தைல உ�1! நீ ப4டா�I+சி! தா8! 
உலக.ைத ஆ$"பவ2� அழி�பவ2� நீேய! நீ Cவாசினி! நீ ப41+ ேசைலகளா�, 
சாிைக� ேபா�ைவகளா�, உ� IவிE� ெம�Dய ேமனிைய அல�காி./$ 
ெகா 2�ேபா/, அைவ ெப�ைம ெப#கி�றன. ம�ேதா�றி+ சாய�க , 
ெசயைக� பாிமள�க  வ�ண வ�ண வாசைன மல�க , ெவ ளி$ ெகாECக  
�./வட�க  எ�லாேம உ�னா� ெப�ைம மி$க சாதன�களாகி�றன.! உ� 
ெசவிக2� நாசி7� /ைள$க�ப41 அணி பணிக2$" விள$க� அளி$"� ேபா/ நீ 
உலைக ஏற� 'ாிய+ ெச8கிறா8! உ�னா� ஏைழ ஆ� வா<கிறா�. நீ ைக ைவ./ 
அ:./� ப�ேவ# ேசா�', அ:$" நீ$"� கர�க , உலக./ மாCகைள. 
/ைட$"� வ�லைம ெப#கி�றன. அதனா� கிைட$"� ஆணி� பாரா4)னா�, நீ 
Cவ�$க.ைதேய ம�=லகி� பைட./ வி1கிறா8! நீ ைகயா2� பா.திர 
ப�ட�க  'திய விள$க� ெப#கி�றன! நீ ஊதாாியாக இ�லாம� சி$கன� 
கைட�பி)�பவ . ேபாைத ம��/க2� ")7�, "1�ப நல�கைள 
உறிLசினாE�, நீ அவைற மீ4க உயிைர7� ெகா1$"� ெப��தைக அ�லேவா? 
நீ இ�$"�ேபா/ தா� ஆைண வாழ ைவ$கிறா8 எ�றி�ைல! இற�த பி�B� வாழ 
ைவ$கிறா8! அதகாகேவ எாிc4ட� ெபறாE�, நாேன தவறி விப.தி� மா4)$ 
ெகா�ேட�, அவ� "றமறவ� எ�# நிைன> த�'�� வா$"*ல� 
ெகா1./வி41$ க� *1கிறா8! ம$க  ெப�$க./$". த� இனேம காரண� 
எ�#, உ� இன$க�ைவ உவ�/ அழி./$ ெகா�1 உலக நல� ேப=கிறா8! 
ச�தாய�, நா1 எ�# சகல விைள>க2$"� நீேய காரண� எ�# விள$க� 
த�கிறா8! உ� உட�', ெப�ைம ெபற/; ஆற� ெபற/. அறி>; ஆ$க�… நீ 
பலNனமானவ ; ஓ� ஆ� உ�ைன$ கா�பாற ேவ�1�! இ.த" விள$க�க  
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ெதாட��/, பி�ப�களி� வாயிலாக, சி�னLசி# உ ள�க  ஈறாக, �தி��த �னி 
உ ள�க  வைர உண�.த� ப1கி�றன. 
 
இதனா�, யா�$" எ�ன பய�? 
 
ெபா� … வாணிப�,… அரC$", தனிநப�$", நி#வன�க2$" ஈ1ப4)�$"� 
ெப�க2$", ெபா� … இலாப�… ெச�வா$", வ��ைற, அழி> எ�லா� 
எ�லாமாக, ஒ� ந+Cவ4ட�… இதிD��/ வி1தைல ெப#வேத இ�# ெப� 
வி1தைல ம41ம�ல-மானிட ச�தாய வி1தைல. அவ  த�ைன� பறிய இ./ைண 
மாய$க�./$களி� இ��/, வி1பட ேவ�1�. அவ  த�Bண�விைனேய சா�'$ 
ெகா)யாக, இ��த நிைலயிD��/ த ளிவ�/ த�னிD��/ தா� பிாி$க� ப4ட 
ெகா1ைமைய உணரேவ�1�. 
 
அவ  மைனவி, சேகாதாி, ைம./னி, மாமியா�, நா.தி எ�ற கடைம நிைலகளி� 
இ�லாம�, மனித�பிறவி எ�ற நிைலயி� த�ைன உண��/ ெகா ள ேவ�1�. 
க��ைப ஆற�, உலக இய$க./$காக, இயைக அளி./ ள ஒ�த�ைம - அறி>, 
சி�தி$"�ஆற� தன$" இ�$கிற/. தன$" க��ைப ெசய�பா1 ஒ�#தா� 
உ ள/ - எ�ற உண�விD��/ வி1பட ேவ�1�. ஆ=� ெப�=� இைச�/ 
ஒ:�" பாD$"� ேபா/தா� Iரணமான மனித./வ� எ8திய ச�தாய.ைத� 
பைட$க �)7�’ ஒ�வைர மறவ� ஆதி$க./$"4 ப1./வதனா�, அ/ 
சா.தியம�ல எ�பைத உணர ேவ�1�. இ�த இல4சிய.ைத ேநா$கி ஆ=� 
ெப�=� ��ேன#ேவாமாக! 
------------------ 
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