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ைர

ஏற$"ைறய ப./ ஆ1க2$" “கால ேதா# ெப” எற தைலபி சில

க41ைரகைள எதிேன. அ/ேவ 6லாக ெவளியிடப4ட/ வாசககளிைடேய7

ஆ8வாளாிைடேய7 நல வரேவ ைப ெப ற/. ெதாட/ 'காலேதா#
ெபைம'எற ஒ 6ைல7 எ:திேன. இேபா/ இ/ *றாவ/ 6.

3

ெபணி சதாய வரலா# கணி$கப4)$கவிைல எறா தவறிைல.
கால காலமாக மனித"ல எறா அ/ ஆைண+ சாததாகேவ கணி$கப4)$கிற/. நீதி 6க2, வா<விய ேகா4பா1க2 ஒ ெபைண

மனிதபிறவி எ# ஒபி அவைள7 னி#.திேய ெசாலப4)$கவிைல.
ஆ=$" மகி<+சி7 நல தர>, வாாிைச ெப # வாழ ைவ$க>ேம அவைள

இைறவ பைட. தி$கிறா எற க.ைதேய கால காலமாக எலா+
சமயக2 ம$கைள ெநறிப1.தி வதி$கிறன.

இநா , இப.ெதாறா 6 றாைட நா எ4)$ ெகா)$" தண.தி,
ெப த இ'$காக> உயி வா<வத காக> கைபயிேலேய ேபாராட
ேவ)ய நிைல$". த ளப4)$கிறா . இ/ உைம. ஏ இப)?

ஆ-ெப இவேம இA>ல"$" இறியைம யாதவக . ஒவாிறி ம றவ

தனி./ வாழ )யா/. அAவாறி$ைகயி ெப=$" மனிதபிறவி$"ாிய

மதி'$கேள ஏ அளி$கப4)$கவிைல? ம, ெபா ேபா, ெப=
அவB$" ஒ சாதன. உைழ'+ சாதன; வாாிC த சாதன. எ41

அறிவினி ஆ றD ஆ=$கிேக இைள.தவகளிைல எ# நி,பணமான
பின அவ

ெவ# சாதனமாகேவ கழி$கப1வத ". அழி$கப1வத "

உாியவளாகேவ இ$கிறாேள? இ/ ஒ தமமாகேவ பாD$கபட கைதக ,

'ராணக , காவியக

எலா, எலா...ஏ?

இத$ ேக விகேள நா 'காலேதா# ெப' எற 6E$கான க41ைரகைள

எ:/வத "$ காரணமாக இதன. ெதாட/ இB சிறி/ Fைமயாக ஆ<த
உண>ட சில க41ைரகைள ேமE எ:த. /ணிதி$கிேற.

மனித"ல தாயிலாம ேதா#வத கிைல. உைமயி அவேள :த

ச$தி. அவளி அசேம அவ எறாE தவறிைல. இநா , உயிாிய ெதாழி
G4பவலா, த வள/வ ஆ8வி பயனாக மனித ேதாறிய ெதாைம$
கால.ைத அவக

உயிர=$கைள$ கடறிவத *ல கண$கிடலா எ#

F#கிறன. அப)$ F#ைகயி, எேக: ம.திய ஆபிாி$க பழ")

ெபணிடேம அத. ெதாைமைய$ "றிபா$கலா எ# ஊகி$கப1கிற/.
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'ெச' எற உயி.திC, க உ ப.தி$" ெபணிட இேத ெபறப1கிற/.

ஆணி வித=வி 'ெச' எற உயி.திC கிைடயா/. சிைன4ைட, இரடாக

நாலாக பிாி/ பிாி/ கவா" விைத Fறப1கிற/. ெபணி I';

மாதாதிர$ "தி ெவளிபா1 எலாேம விைத நிக<>களாக$ கதப1ப)
ஆ8>. தகவக

ெவளியாகிறன. கைபைய, எத ந+C, அC.த

தா$கியிராத J8ைம நிைல$"$ ெகா1 வவத ேக, "தி ெவளிபா1

நிக<கிற/. அதி ந+C$ ெகாD$"ாிய தைம இ$கிறெத# அைமயி
ெவளிவத ஆ8>. தகவ ெதாிவி$கிற/.

இ.தைகய அ 'த. தா8$"ாிய ஆ றகைள இய ைக அவ2$" அளி.தி$கிற/.
அவ

தவியாகேவ திக<தா : ேபா றப4டா . 'ச$தி-ச$தி-அவ

F./: அடசராசரக

ஆ1

கதி தவறாம Cழகிற/' எற தா8 வழிபா4) ம$க

ஈ1ப4)த/ இலாமDைல.

ஆனா காலேபா$கி வா<>+ சாதனக

ெபகிய பிற", ஆ அவைள

 றிEமாக அ)ைம ெகாடா. தா8 தவி அல; தைததா... எற க.ைத
நிைல நி#.த எ.தைன கைதக , 'ராணக : காவியக ! பைட'$ கட>ளாகிய

ஆ, தாேன இரடாக பிாி/ ஆ= ெப=மாகி த ெபைண
பைட.தா எ#, ெபணி கைப ேதைவயிலாமேல, ஆ கட>ளி
உதி$கமல.தி பைட'$கட>
பி ைளக

ேதா றினா. அல/ ெந றி$க CடாிD/

பிறதன எெறலா பல க பைனகளி ஆ கட> க ,

ேமலாைமைய நிைல நா4) வகிறன. இ/ ஏேதா, மனகவ க பைனக ,
Cவாரசியக

எ# )/ விடவிைல. ெப, இ# த ெசாத ெப

"ழைதைய ெவ#./ அத " நLM4)$ ெகாவதி *ல தைனேய சிைத./$
ெகா 2 ெகா1ைம இ# இயபாக நிக<கிற/. இத நிைலயி, ந

'ராணக , கைதக , காவியக , அவ றி மைறகமாக$ Fறப4)$"

அறி>$" ெபாதாத தகவக , விவரக

ஆகியவ ைற ம#பாிசீலைன$"

உ4ப1.த ேவ1 எற சிதைன எ:கிற/. அ.தைகய ஒ J1தD

விைளேவ இ6. இதி க41ைரகைள. தவிர, நா வா: கால.தி வா</

மைறத இ அIவமான அாிய ெபமணிகைள ப றிய சி# ெசா சி.திரகைள7 உக

 ைவ$கிேற.
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யாைர7 "ைற Fறேவா, அல/ வ.தேவா இத எ:./$கைள நா நி+சயமாக

உவா$கவிைல. ெப எற ேநா$கி கனி/வ ஆதக.தி உ/தD

இப)7 பா$க ேவ1 எ# இ6ைல உவா$கி7 ேள. இத 6ைல$

ெகா1வ தாக தி. அகில கண, திமதி மீனா இவ$" எ

ெநLசாத நறி. வாசக இைத எேபா/ ேபா ஏ # ஆதாி$க ேவ1கிேற.
------------1. ஆதி.தா8

2. விேதாப பபா1

-

ராஜ கிண

உேள...
உேள...

8. கவி$"ரக

9. நாயகைர பா)பரவிய நாயகிய

3. தா8ைமயி N<+சி

10. இல4சிய இதிய ெபைம

5. சீைதயி கைத

12. மனித./வ சதாய

4. ஐவாி ேதவி

6. கட>ளி மணவா4)

7. /ைண இழ' /றவற

--------------

11. ேபாரா4ட ெபைம
பயப4ட 6க
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1. ஆதி$ தா%
இபதா 6 றா) இ#தி ஆ1க

ஓ)$ ெகா)$கிறன. மனித

சதாய எேபா/, சதாய எற நாகாிக காண மலத/? ஆ= ெப=

எப) வா<தாக ?

இைறவ தD ஆைணேய பைட.தா. பின அவB$" அடகிய

/ைணயாக, அவனிD/ ஒ ப"திைய ைவ.ேத ெபைண பைட.தா, எற
வைகயி, சமயக

சா/ பல க./$க

க பி$க ப4)$கிறன.

எறாE, ஆதிமனித வரலா#, ெபைண அப) ஒ /ைண பிறவியாக இன
கா4ட விைல எபேத சாியா". வரலா #$" ைதய கால.தி, மனித

வில"கைள ேபாேற வா<தி$கிறாக .

நில.தி ெகா)ய வில"க2$" அLசி, "ர"கைள ேபா மர$ கிைளகளி

தகி7, F) இன ெப$கி7 வா<தாக . தைர$" இறகி, நிமி/, இர1
ைககைள பயப1.தி$ ெகா ள. ெதாடகிய/, பின ெநபி

பயகைள$ க1 ெகாட/ மனித வா<$ைகயி அ 'தமான
திபகளா".

வா<வி அ+ச நீகிய/; ந1$" "ளிாி இ/ மீ41 ெவைமயாகிய இப

இைசத/. சைம.த ஊ Cைவயாக இத/. எளிதி சீரணமாயி #.
தீயி ஆ றைல உணத ஆதிமனிதாி அறி>$ கக
வா<$ைகயி ேன ற காணலாயி #.

'.ெதாளி7ட

அறி> சிதைன7 ைக.திறB ெசாலா றைல மலர+ ெச8தன. ெவ#

இயI$க உணவினா மர$ கிைளகளி F) இன ெப$கிய ம$க , அத
ஆ றைல, மனித வா<வி தைலயாய ேபறாக இன கடன. FடE$கான
விைழ>, கடE, அத பயனான மகேப# 'திய பாிமாணகைள ெப றன.
$ேவத த மடல.தி அதிதிைய ேபா றி 'க: பாடக

இட
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ெப றி$கிறன. வாB, வளிமடல உலகக2, உயிக2

இவளிDேத ேதாறின எ# பைட'$க2$ெகலா *லதாரமாக. தா8+ச$தி
ேபா றப4)$கிறா .

அதிதி வா; அதிதி வளிமடல; அதிதி தா8; தைத; மக; அதிதிேய கட>ள

(வி+ேவ ேதவா:) அதிதிேய ஐெதாழி 'ாிேவா (பLச ஜனா:) அதிதிேய பிறத,
பிற$கேபா" உயிக ... ($1-14-5)

இைறவேன ெபணாக> ஆகி, இF#களிD/ த பிரைஜைய

பிறபி.தா எ#, திமாD உதி$கமல.திD/ பைட'$கட> -(ஆ)
பிறதா எ# $கணனி ெந றி$கணி ெதறித ெபாறிகளி இ/
"மர$கட>

ேதாறினா எ# ெபணி கைப+ ெசயபா4ைட7 தா8.

தைமைய7 ம#$" க பிதக
நிைலப1.தப4)$கிறன.

இநா4களி ெத8வ சா/

ஆனா $ேவத கா41 இபாட, தாயாைமயி :பிரதிபDபாகேவ

திக<கிற/.

ெப ‘தா8’ எ# அறியெப றா . ‘ஜனி’ உயிைர பிறபிபவ

மா'ைடயவளானா . இவ

பிறபி.த உயிக

‘ஜன’ எ#

எற

அறியபடலாயின. ‘ஜன’ எற ":வி தைலவியாக தா8 விளகினா . இவ

ேபரா ற மி"தவ . இவ

கா41. தீைய$ "ைக$"

தைலைமயி ம$க

ேவ4ைட$"+ ெசறன.

பா/கா$க$ க #$ ெகாடாக . இைற+சிைய

உணவாக$ ெகாடபி வில". ேதாைல பதமா$கி. ைத./

ஆைடயா$கினாக . மபாட ெச8/ ப8 ப1.த.ெதாி/ ெகாடாக .

ம$க2$" ேநாயினா /ப வ/ றேபா/, ப+சிைல *Dைக.திற

கடாக . ":வி இவேள ம$கைள ெப# ஆ றைல ெப றித

காரண.தினா, ஆ தைலைம. த"தி$" உாியவனாக வரவிைல. ":$க

ெபகளா தா8.தைலவிகளாேலேய அறியப4டன. தா8-ம$க

உற>கைள. தவிர ேவ# உற>க

இத

இத$ ":$ கால.தி ேதாறியி$கவிைல

எனலா. இத$ ":$கேள, தாயாைம+ சதாயமாக வள+சி கடன.
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வDைமயினா த நாயக. தைமைய நிைலநி#.தி$ ெகாட, ஆ தைலைம$
":$க2 இேத ேபா இேத கால.தி உவாயின. கானககளி "ர"க

த

வDைமயினா பல ெபகைள+ ேச/ இன ெப$கி, நாயகபதவி$"
வவைத$ கட மனித அேத வழிைய பிப றினா. எவ த

வDைமயினா பல ெபகைள. தன$" உாிைமயா$கி$ ெகா கிறாேனா அவேன
தைலவ எ# ":. தைலைம$" உாியவனானா. இத$ ":வி, ஆ,

வில"கைள உயிட பி)./ பழ$" வதனா ஏ ப1 பயகைள7

கடா. உண>$" அறாட அைலயேவடா. பா, தயி, ெவெண8

எற உண> ெபா4க

கிைட.தன. "திைரக

ஏறி+ சவாாி ெச8ய

பயப4டன. கா1களி வளத யவ ேபாற தானியக -ெசழி./ வளத
' க

ஆகியைவ காநைடக2$". தீனியாக பயப4டன.

கால ெசால+ ெசல, தானியகைள விைள./ பய ெபறலா எ#

கடன. "ைககளி தகியவக , ெநைப எேபா/ ேவ1மானாE ெபற
)7 எற வழி கட/, பேவ# ப"திகளி நாேடா)களாக$ ":$களாக

உலைக$காண திாிதாக ; பிற" நீ$கைர ஓரகளி, தக

அைம./$ ெகாடாக .

")யி'$கைள

வா: வழி சிறத/; உலகி பல ப"திகளிE ஆ#கைள ஒ4)ய ப"திகளி
ம$க

பகி ெபகின. அவக

வானிைல, மா# பவக

அறிதாக . த

அறி>$" எ4டாத இய ைக நிக<>கைள, ெத8வ ஆ ற எ# கதி, இய ைகைய

வழிப4டாக .மனித உடD இறியைமயாத ஆ ற "தி எ# கதி, அத

இர.த.ைத ெத8வ எ# நபியவ #$" பDயா$" சட"கைள+

ெச8தாக . மனித சதாய நிைலப1, இ.தைகய ெபதைலைம-

ஆநாயக$ ":$க , அதத இட./$"ாிய MழE$ேக ப, உவாயின.
":>$" ேளேய ஆ= ெப= இனா இனியவ, த$கா, தகவில எற

ேவ #ைமயிறி$ கல/ இன ெப$கிய ைற மாறி ெவAேவ# ":வினட
சபத ெச8/ ெகா வெதறாயி #. இேபா/ தாைய ைவ.ேத ம$க

ெப றன.

இதிகாசக

அறிய

கா41 உைமகளிD/, இத நிைலைய அறியலா.

மகாபாரத./ ஆதி.தா8 ச.தியவதி, பராசரைர$ F)யேபா/, திமண எற ெநறி
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வழ$கி வதி$கவிைல. ஆ-ெப F1வத "ாிய ேநர, இட எற

வர'க Fட நிணயி$கப4)ராத கால எ# Fட$ ெகா ளலா. ஒ

ேமக.திைர$" பி இநிக<+சி நைடெப#வதாக$ கா4டப1கிற/. அ1./,
இேத ச.தியவதிைய, தைத நாயக$":வி வத சதB வி'கிறா.
ச.தியவதியி தைத, சதBவிட த மக

வயி றி பிற$" மக>$ேக

)M4டெபற ேவ1 எ# ேகாகிறா. நீ வி41$ ெகா1.தாE உ மக

வி41$ெகா1பா எப/ என நி+சய? அப) அவ வி41$ ெகா1.தாE
அவ சததியின உாிைம ேகாரமா4டாக
ேக4கிறா. N41ம, வா<நா

எப/ என நி+சய? எெறலா

: வ/ பிமசாாியாகேவ இபதாக+ சபத

ெச8கிறா. ஆனா, ச.தியவதியினா தைத நாயக+ சததிைய நிைல நி#.த
)யவிைல. அவ

சதBவி ெதாடபா ெப ற ைமதக , ஆைம-

ய றவகளாக இததா, ச.தியவதியி ைமத, வியாச தா சததிைய.
ேதா #வி$கிறா. ெபகைள. த ' வDைமயினா ெகா1 வ, ஆநாயக
வழ$க, N41ம அைப, அபாDைக, அபிைக எற கனியைர, த
சி றைன ம$க2$காக$ ெகா1வத நிக<+சிகளி பிரதிபD$கிற/.

ஒவைகயி மகாபாரத இதிகாச, மாBட சதாய வரலா ைற+ ெசாவதாகேவ

ெகா ளலா. மகளி நிைலைய இத வரலா றி மிக. ெதளிவாக$ காண )கிற/.
காதாாி ஏ ககைள$ க4)$ ெகாடா ? தன$" வா8.த "டனான
கணவைன$ காணேவடா எறா? அல/, கணவனா பா$க)யாதவ ைற.
தாB பா$கேவடா எற பதிவிரதெநறி கா$கவா?
ஆநாயக வDைம$" ஒ1கேவ) வத நிைலைய இப) ஓ எதிபாக ெவ#பாக$ கா4)$ ெகா)$கலா அலவா? காதலBட வாழநிைன.த

அைபயி வரலா# ேசாகமான/. தைன பல வதமாக பி)./ வ/, வா<ேவ

இலாம /பமிைழ.த Qமைன$ ெகா# பழிதீ./$ெகா ள அவ

M2ைர.தா. இத எ:+சி இைறய ெபணின இய$க+ ேசாதாிகளி எ:+சி$"

வி.ெத# ெகா ளலா.

தா விபிய ஆைண நாயகனாக ஏ #+ ேச உாிைம அைப$"
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பி1கப4ட/. அபாDகா, அபிகா - ேசாதாிக , '"த இட./$"+
சததிேவ1 எ#, திமண வர'$" அபா, விபாத ஒ ஆைண+

ேசரேவ1 எற க4டாய./$"4ப1.த ப4டன. இத " அ1.த

தைலைறயி தா - "தி கனியாகேவ, அவ

விப கி./ வராத

அ' நிைலயி தாயா$கப1கிறா . ச.தியவதி$" இதிராத ச*க அ+ச

"தி$" வ/ வி1கிற/. ெபணி தா8ைம, ஓ ஆ=$" அவ

உாியவளாகாத

நிைலயி, சதாய.தா ஏ #$ ெகா ளபட$ F)யத# எற நீதி

அறி>#.தப1கிற/.

ெபணி கைப இய$க-தா8ைம$F#, அவைடய உாிைமயி இ/

பிாி$கப41. தனிைமப1.தப1 த அ) இ/. தா த உடD ஒ

ப"தியாக வயி றி ைவ./ உவா$கிய ேசைய, மாேபா1 அைன./ பாR4)+
சீரா41 உாிைம, ப+ைச இரணமாக பிாி./ எறியப1 இத$ ெகா1ைம,

இறள> நிக</ ெகா)$கிற/. "திேய த அ) ெப ற ஆதி.தா8.

இன பா1வி ைமதக

- பாடவக

எ# ெபா/வாக$ "றி$க

ெப றாE பா.த எ# ெகளேதய எ# அ+Cன ம41 தாயி

மகனாகேவ சிறபி$க ெப#கிறா. கண - ராைத வள.த பி ைள, ராேதய
எ# அவ

மகனாகேவ வழகப1கிறா.

அதிதி - ஆதி.யக -கி.திகா-கா.திேகய-எற ெபயகெளலா தாயி

ெபயைர$ ெகாேட வழக ெப றி$கிறன. எனேவ, தைதநாயக இத+

சதாய. /வ$க காலகளி தைமப1.தப4)$க விைல எனலா. இ/

ஒ வைகயி கலபடமான கால.ைதேய அறி>#./கிற/.

திமண எற நிக<+சிைய, ைகபி).த எ# இ# வழ"கிேறா.

‘பாணி$கிரஹண’ எற ‘ைக பி).த’ திமண+சடகி த "றிபாக

இறள> வழ$கி இ$கிற/. ஆ= ெப= தகளி விப.ைத

ஒவ$ெகாவ ெதாிவி./$ ெகா ள, ைகப றி$ ெகா வ/ வழ$கமாக
இதி$கிற/. ஆ+வலாயன தம M.திர, திமண விதிைறக

ப றி$

"றிபி1ைகயி, தன$" ஆ மக> ேவ1ெமறா, மணமக மணமகளி
க4ைட விரைலப ற ேவ1; மக

ேவ1 எ# வி' ேபா/, ெவ#
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விரகைள ம41 ப ற ேவ1; ஆ, ெப எ# இபா சததி7
ேவ1ெம# வி'பவ, க4ைட விரEட ஏைனய விரகைள7 ேச./

பி)$க41 எ# அறிவி$கிற/.

இத விதிைறைய இ# திமண நட.தி ைவ$" ேமத" 'ேராகித

நிைன>ப1./ வண, மணமகனிட, ெபணி க4ைட விரைல பி)./$

ெகா1 வர> எ# F#கிறா. இலாவி4டா ெப ெபணாக பிற$"

எ# F4ட.தி எலா ெதாித ப)த$கிழவ ண ணப/ காதி
வி:கிற/.

வனகளி ":$காளாக மனித வா<த கால.தி, தா8.தைலைம$ ":$களி,

அவ

அவ

விபமிறி எத ஆடவB அவைள அ=க )யா/. த விப.ைத

விரகைள$ "வி./ ஓ ஆடவB$". ெதாிவிபத வாயிலாக அவ

அAவிரகைளப றி உட ப1வா. தைத நாயக$ ":$களிேலா, ஆ

ெபணி க4ைட விரைலப றி. த இ+ைச$" உட பட அைழபா. எனேவ,
தாயாைம$ ":விD/ ெப ெகா 2 ேபா/, அவைள அவ க4ைட
விரைல ப றி. த ஆ2ைக$"$ ெகா1 வதா எ#, தாயா ":>$"
வபவ அவ

விரகைளப றி$ ெகாடா எ#, ஊகி$கலா.

நாளைடவி, தைத நாயகேம ேம நிைலயாதி$கமாக, சதாய ேனறி

வதேபா/, ெபைண$ க4ைட விரைல ப றி ஆதி$க./$"4 ப1./வேத

பரவலாக வழ$கி வதி$க ேவ1. இத அ)பைடைய பிப றி திமண

விதிக

ஆசததி; ெப சததி எ# ைறப1.த ப4)$கிறன எ#

ெகா ளலா. இ/ ஒவைக அ+C#.த ேபால> அறி>.தப1கிற/ இைலயா?
--------------

2. விேதாப பபா

தைதயாதி$க நிைலப1வத "  திமண ைற ஒ:$கமான வழ$கி
வரவிைல எபைத மரா.திய வரலா றறிஞ காலLெசற ராUவாேட த

‘பாரதிய. திமண ைறகளி வராலா#’ எற 6D "றிபி1கிறா. ேவ#

":$களி இ/ ெபக

க4டாயமாக. /ா$கி வரப4டன எற வைகயி

இவைடய ஆ8> ெசா களி *லகளி இ/ சா#கைள
ெவளிப1./வதாக இ$கிற/.
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இ+ெசா களி *லெபாைள பா$கலா:
1. பி.-அல/ பிதா.
பா-எற ெசா *லமாக விள"கிற/. பா எறா பாD.த, அல/, ":ைவ
எதிாிகளிட இ/ காபா ற - அத காக ேபாராட$ F)யவ.

2. மா. அல/ மாதா. ‘மா’ எற ெசா, உணைவ$ "றி$கிற/. ஒ தா8

தனிDேத ெப ற ேச8$" உணைவ$ ெகா1$கிறா . தாயி மாபி Cர$"

பாைல, ‘மம’ எேற இறள> "ழைதக

"றிபி1வைத$ கவனி$கலா.

அமா, மாதா, மாமா ேபா#, உலகி ெமாழிகளி எலா ‘மா’ எற ெசா,
உணவாக வியாபி./, அத உணைவ அளி$" தவியாக அைனைய$

"றி$கிற/ எனலா. எனேவ, இவ

தானிய உணேவா, இைற+சி உணேவா,

எ/வானாE ":வின$" பகிதளி$" ெபா#ைப ஏ றி$கிறா .

3. ரா.-அல/ ராதா-":>$". ேதைவயான ெபா4கைள ெப #
ஆதாிபவ.

4. ப. அல/ ப.தா-ெபகைள ேவ# ":$களி இ/ பலவதமாக$

கட.தி வபவ.

5. /ஹி.-/ஹிதா (Daughter எற ஆகில+ ெசாD எ:./$க

இத

*ல.தி நிைல ெகாடேத) பா கற$" ெப. ":>$கான மைதயி பா
கற$" ெசயைல இவ

ேம ெகா கிறா .

6. பதி - தனியாக ஒ Nடைமபவ. Cததரமாக வாழ  ப1பவ.
ப.னி அத N4ைட ஒ:"ப1./பவ .

இத இ ெசா க2 ":வா<$ைகைய வி1./. தனி$ "1பமாக வாழ.
ெதாடகிய பினேர பிறதைவ.

14

பாயா எற ெசாE$"$ கட.தி$ ெகா1 வர ப4டவ

எபேத ெபா .

பதி-ப.னி பதி-தனி$"1ப$கார. ப.னி-பதிைய உைடய ஒ ெப.
(ப.தினி எ# இநா4களி "றி$கப1 க ' ெபா2$" இத *ல./$"
ெதாடேப இைல)

இAவாறாக, தைதயாதி$க நிைலப1வத " ஆ-ெப உைழ' பிாிவிைன
அ).தள அைம.த/.

ஆடவ ெவளிேய ெச# ேவ4ைடயா)ன; வில"கைள உயிட பி)./
பழ$கின. ெகா4)D ெகா1 வ/ க4)ன. கா1கைள அழி./ நில சீரா$கி,
விைள நிலமா$கி7, நீ பா8+சி7 தானிய உ ப.தியிE ஈ1ப4டன. ெப

ஓாிட.தி நிைலயாக. தகி ெநைப$ கா.தா . க# காDகைள ேபணினா .

நீ ெகா1 வ/ உண> தயாாி$" ெபா#ைப ஏ றா . கனி ெப)

பாகற/ தயி ேமா தயாாி.தன. ":வின$கான ேதா, கபளி ஆைடகைள.
தயாாி.தன. இத. /வ$க, பின ப.தி ப41 ெநச> ேவைலேய
ெபக2$"ாியதாக ஆயி # எனலா. அ1', பாடக2 இவ
ைககளினா உவாயின.

இல.தி இதப) ெச87 பணிகளைன./ இவ

ெச8தா . தைதயா

சதாய, ெபைண. தா8 ம$களிட இ/ பிாி./, தகளிைடேய ஊற+

ெச8வைதேய திமண சடகாக உ#திப1.திய/. பலவதமாகப றி$

ெகா1வராம, அேபா1 அணி கலக2, பாிசிக2 வழகி, மக2$"

பிாியா விைட ெகா1./. தா8N41 ம$க

அBப, மணமக த இல F4)

வதா. ஓ, இ" நீ இத இல.தி அரசியாக வா<வாயாக! இத இல./$"+
ெசாதமான க# காDக2$" நீேய எஜமானி! இத Nேட, இத+ C றேம, இத

வைமகேள உன$" உாியைவ! எ# 'திய N41$" அவைள

ெபா ேறாரணக

சார இ/ேவ.

வைள./ வர ேவ றாக . $ேவத கா41 திமண.தி
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பிறத மணிD/ பிாி$கப4ட இவ , இப) Iவாரக , ெபானாபரணகளினா ேபா ற ப4டாE இவ2$" இவ
ஆ எ# தீத/. ம=, ெப= உடைமக

உடைமக2$" உாியவ

எறான பி மனித

வா<$ைகயி இன$ ":$களிைடேய ேமாதE, ேபாக2, ெகா1$க வாக
சமரசக2 விாி> ெபறலாயின.

ெகா1$க வாக சமரசக , 'ெப' அ)ைமகளாக இத நிைலயிE,
அரசிள"மாிகளாக இத நிைலயிE, எத ேவ #ைம7 இலாமேல
பாிமா ற ெச8/ ெகா ளப4டன.

தா<த "ல அ)ைமக2, யவன, மிகிர ேபாற நா1களி இ/ வத
அரசிள"மாிக2, இதிய$ கலபின./$".தக

வனைப7 நகியி$கிறாக .

வணகைள7

இ.தைகய சதாய ேன ற ஒ'ற இ$ைகயி, இெனா மர' ேதாறி
வ/ இைணத/. இன$":$களிைடேய, ஒ ெபைண. த வா<$ைக$"

உாிைமயா$கி$ ெகா1 ஒAெவாவ பயனைடய )யாத நிைல7 இத/.
உடவDைம, ெபா

வDைம இர1 இலாத சில, ேபா$" ேமாதE$"

வா<$ைகயி இடமிைல எ# )> ெச8தன. கானககளி தனியிடகைள

நா)+ெசறன. மனித வா<வி பேவ# பிர+சைனகைள+ சிதி.தன. மனைத

ஒ1$கி, ேமலா அறிெவாளிைய ெபற+ சிதைன ெச8தன. 'திய த./வகைள$
கடன. இவகளி பைட பா ற, கவிB# ஒD$ேகாைவகளாக, அ 'த

பாடகளாக ெவளிப4டன.

பலா1க , இய ைகயி ம)யிேல உ ெளாளி காணபயிற இ ெபாிேயா,

தா ெப ற அGபவகைள, அறிைவ, ":ம$க2ட பகி/ ெகா1 பய ெபற
 வதன. இவக

தைலைமயி " "லக

ேதாறின. இவகேள ஷீ,

னி எற சிற'+ ெசா களா வழக ெப றன. இவக

இ.தைகய சாேறா$" ெபகைள$ ெகா1./ அவக

/றவிக

அல.

வாயிலாக+ சததி

ெபற+ ெச8வ/ ேமலா 'ணியமாக$ கதப4ட/. ‘கயா தான’ எற
ெசாேல இத ேமைமைய$ "றி$கிற/. பிம ைற, ெத8வைற,
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பிரஜாப.திய ைற, அஷைற, ஆகிய திமண ைறக

எலாேம, ஓ ஆ=$"

இலற நட.தி சததி ெப$"வத காக, வா<$ைக. /ைணயாக ஒ ெபைண

அளிபதாகேவ உண./கிறன.

இத. திமண ைறகளி சி சில ேவ #ைமக

இ$கலா. அஷ ‘திமண

ஒ ெபைண. தான’ எ# வழகாம, பதிலாக, ஒ பC, ஒ காைள

இரைட7 மணமகனிடமி/ ெபறலா எ# வி41$ ெகா1$கிற/.
எறாE, இத-பாிச, கடன./$"ாியதாகேவ கதப4)$கிற/.

தைதயாதி$க, /வ$க காலகளி ெபைண+ Cததர உைடயவளாகேவ
ைவ.தி$கிற/. எறாE, ெப மைனயற ேபணி ம$கைள ெப #+ சதாய
உ ப.தி$" இறியாைமயாதவளாக இததா, விதின$"
ேவடப4டவ$" இவ

சததி$காக வழகப4டா . தா8ைம ேநா$க,

மனித வா<$ைகயி சாதனக2 பயப1 ெபா4க2 F)ய பிற", இழி/
ேபா8, ேபாக எ# F# தைல J$கிய/.
இத நிைலைய மகாபாரத இதிகாச.தி வ பல வரலா#க

விள$"கிறன.

அBசாஸன பவ இரடா அ.தியாய.தி Cதசன வரலா# காணப1கிற/.
இலற தம.தி $கியமான பபா1 விேதாபலா". Cதசன னிவ த

மைனவி ஓகவதியிட இ$கடைமைய வD7#./கிறா. இத. தம எேபா/

எத நிைலயிE பாDபத "ாியதா". உ உடைல7 Fட விதின$"

அளி$க நீ தயகலாகா/ எ# அறி>#./கிறா.

ேசாதைன$கால வகிற/. னிவ ெவளிேய ெசறி$கிறா. அேபா/ ஒ
விதின ஆசிரம./$" வகிறா. விதின$"ாிய அைன./
மாியாைதகைள7, உபசாரகைள7 அவ

அளி$கிறா . அவேரா, அவ2ைடய

உட ேபாக.ைத ேவ1கிறா. கணவாி ெசா கைள+ சிரேம றாகிய ஓகவதி

விதினாி விப.ைத நிைறேவ #கிறா .

னிவ ஆசிரம திபிய/ நடதவ ைற+ ெசவி7 #, மி"த மகி<+சி

ெகா கிறா. இ.தைகய விேதாப ேமைமயினா Cதசன னியி 'க<
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*>ல"$" பரவியதா!
ஆனா, சாதிபவ 266 அ.தியாய.தி சிரகாாி எபவாி வரலா# வகிற/.

சிரகாாியி தைத ேகாதம. ஒ சமய அவ ஏேதா பணி நிமி.த ெவளிேய

ெசறிதா. அேபா/ இதிர விதின வ)வி ஆசிரம./$" வகிறா.

சிரகாாியிட, அவ அைனைய. தா அGபவி$க வி'வதாக. ெதாிவி$கிறா.
விேதாப பபா4) ேமைம கதி, சிரகாாி அைனைய விதின$"

அளி$கிறா. (இத இட.தி, ெப, ெவ# சடெபா
கதப4)பைத பா$கிேறா)

ேபா

ேகாதம ஆசிரம தி'கிறா. இைத$ ேக வி ப4ட/ சின ஏ#கிற/.

சிரகாாிைய விளி./, அைனைய உடேன ெகா# வி1ப) பணி$கிறா. மன

அைமதி நா) ெவளிேய#கிறா. தனிைமயி ெசறம/ ஆற அமர ேயாசைன

ெச8கிறா. சிரகாாி விேதாப தம.ைதயேறா பாD.தா! இதி ஒ

தவ# இைலேய? சின.தினா "டாகி, ஒ தா8$ ெகாைல நிகழ இடமளி./
வி4டாேர?...
வதிய னிவ விைர/ ஆசிரம தி'கிறா. சிரகாாி அைனைய$ ெகாைல
ெச8தி$க விைல. அைன நிற இட.திேலேய நி க, அவB தாைய$

ெகால. /ணியாம நி கிறா.

ேகாதம மனமகி</ அக "ளி/ இவைர7 வா<./கிறா. சிரகாாியி 'க<

இதனா ஓ"கிற/- எ# இத வரலா# F#கிற/. இேத மகாபாரத.தி, வ
ஒ வரலா #$"றிைப, ராஹூ சா$.யாய த “மானவசமாU” 6D

(ப$23)இ "றிபி1கிறா. திமண எ# ெநறிபடாவி4டாE, ஓ ஆ= ஒ
ெப= இ+ைச ெகா1, வாழ. தைலபட. ெதாடகிய/, ஓரளவி அ/

ஒவ-ஒ.தி எற ஒ:கி வரலாயி #. ஆனா திமண எற அ:.தமான
வைரயைற இைல.

மகாபாரத.தி, ‘Cேவத ேக/’ எபவரா திமண ெநறி அ:.தமா$கப4டதாக

வரலா ைற$ "றி$கிறா.
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Cேவதேக/வி அைனைய, ஒ ஷி விபி உற> ெகா ள அைழ./+
ெசறா. இ/, Cேவதேக/வி தைதயி னிைலயி நடத/. ஆனா

தைத$" இ/ விேராதமாக படவிைல. விபியவ FடE$" அைழ./+

ெசலலா எப/ சதாய ஒ'$ ெகாட தமமாக இத/.

அேபா/, Cேவதேக/, இ.தைகய நைடைற$" )> க41வதாக உ#தி
Iடா. பின, அவ ஷி எற நிைல$" ஏ ற க1, 'திய ைறயான
‘திமண’ எற நைட ைறைய$ ெகா1 வதா எபேதயா.

---------------

3. தா%ைமயி &'(சி

மனித சதாய.தி மிக. ெதாைமயான இல$கிய+ சாறாக$ கதப1கிற/
$ேவத. இராமாயண, மகாபாரத இதிகாசக2$கான பேவ# *ல$F#க

இத மாெப ெதா"பி இேத ெப றி$க ப4)$கிறன எ#
ெகா ளலா.

ஆதிமனித வா<விD/ தைதயாதி$க+ சதாய நிைல ெப # வா: வா<>
வைரயிலான பல அசகைள பளி+ெச# காண)கிற/.

ஒவைகயி இபாடகளி பல அசக2, இய ைக+ ச$திகளி
இய$ககைள விள$" உைமக

எ# ெகா ளப1கிற/ எறாE, பாட

வாிகளி பிரதிபD$" ேநெபா , அ$கால சதாய மாத வா<நிைலைய

எ1./$கா41வதாக> இ$கிற/.

$ேவத கா41 த ஆதாரமான ெபெகாைல, இதிர வி.திராCரனி
அைன தBைவ, த வ+சிரா 7த.தா அ)./$ ெகாற ெசயலா".
இத வரலா றி, தBவாகிய அCர அைன, த மக வி.திரைன. த
கீ<நி#.தி$ ெகா1, தா8பC த கைற பா/காப/ேபா பா/கா.ததாக+
ெசால ப1கிற/. இதிர, அவைள. தா8, ெப எ# Fடபாராம த
வ+சிரா7த.தா அ)./ N<.தினா. இ/ பாவ எேற கதப1கிற/.
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இத பாவ.ைத அவ உலக நைம$காக+ ெச8தானா. அத வ+சிரா7த.ைத.

தயாாி$க, ததீசி னி த /ெகEைபேய ஈதா எ# 'ராணக
விள$"கிறன.

தB தா8.தைலவி, தா8+சதாயக

அCர சதாய எ# தைத நாயக+

சதாய.தின நாகாிக அைடதவ எ# பி காலகளி ெகா 2ப),
இதிகாச 'ராணக

ேதவ அCர எ#, நலவ தீயவ எ#

வைரய#$கிறன.

தB வத, தாயாைம+ சதாய N<+சி ெப றத அைடயாளமாக, இப)7
ெபா

ெகா ளப1கிற/. இதிரனி வ+சிரா7த அ), நீைர.தைட க4)ய

(அைண) பதகைள உைட$" ெசயலாக உவகப1.தப4)$கிற/. ெபா/
நைம$" பாய$F)ய நீைர விடாம ேத$கி ைவ.தைத, வி1விப/ ஒ நல

ெசய. தB வத அப) ஒ நல ெசயலா. ேமககளி M ெகாட நீைர
வி1வி$" இ) - மினலாக, இதிரனி வ+சிரா7த கதப4)$கிற/.

உழ>$" பயி.ெதாழிE$" இறியைமயாத நீ, தாயாைம$ ":$களா

(விேராதிகளா) த1$க ெப#வ/, அைவ தக$கப1வ/, ஆநிைரக

ஒளி./

ைவ$க ெப#வ/, கவ/ ெசலப1தE ெதாைம+ சதாய$

":$களிைடேய ேபாைர. ேதா # வி.தி$கிறெதபதி ஐயமிைல.
$ேவத (த மடல 17-2) கா41 தB வி.திராCரனி அைன ப றிய
"றி', அவைள. தாயாைம+ சதாய.தைலவி எபைத. ெதளிவா$"கிற/.
அேபா/ ெப பைடக

இதன ெவ# ெதாிய வகிற/.

ஆனா, பின இேத $ேவத.தி, தBைவ$ க+யபாி மைனவியாக$

கா41கிற/. இவ

தானவகளி தா8 - தானவ அCரக

எ# C41கிற/.

க+யபாி இெனா மைனவியாக அதிதி எற தா7 "றிபிடப1கிறா . இத

அதிதியி ைமதக

ேதவகளாகிய ஆதி.யக

எ# ெசாலப1கிற/.
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இத$ "றி'$க

எலாேம, தாயா சதாய தைதயாதி$க மா ற./$"

ப றிய "றி'$க

காணப1கிறன. இவைடய ைமதக2ட, இவ

உ4ப4டைத+ C41வதாகேவ ேதா#கிறன. பல இடகளி அதிதி எற தா8
எைலய ற வைம, ெசவக

அ' எலாவ ைற7 ெபாழிபவளாக.

/தி$கப1கிறா . அவ றி இவ2ைடய கணவ எற தைத நாயக$ "றி'

இைல.

ஒ1$"வத " இடமிலாமேல தமின.தா8 பிரதிநிதியாகி வி4ட அதிதி7 எ:பி

நி# ேபாரா)ய தாயாைம. தைலைம ஒ1$கப4ட வரலா #$"ாியவளாக.
தB> இத பாடகளி இட ெப #. திக<கிறன.

அCர இன.தா தீயவ, தீைமக2$ேக உவகமானவ எ# சி.திகாி$கெப #,

கால காலமாக நிைல நி#.த ப41 வதி$கிற/.

இதிய சதாய$ கலாசார வரலா#, எ.தைனேயா ரபா1கைள+ சீரண
ெச8தி$கிற/. ஆனா பரCராம ெச8த தா8$ெகாைல இதிய மணி,

இறள> சீரண ெச8யப4)$கவிைல.
'ராணக

வாயிலாக>, நாேடா)$கைதக , இல$கியக

வாயிலாக>,

ெதானாெட" ") ெகா1 ள கிராம ேதவைதகளி வாயிலாக> நிைல

நி#.தப4ட பரCராம-ஜமத$கினி-ேர=கா வரலா#, இதிய ெப ெதாடபான

ச*க வரலா றி ஒ $கியமான தி'ைனயாக நிைல ெப#கிற/.

தாயா") மரபி வத ேர=ைக, தைத நாயக னிவாி மைனவியாகிறா .
ெப த கைப உைடைமயினா தா8.தைம இயபினா, ஒ சதாய.தி

இறியைமயாத *ல காரணியாகிறா . அவ2ைடய பாிIரண Cததர இத

இயைப. த ஆ2ைக$"

ைவ.திபதனாேலேய உ#தியாகிற/. ஆனா,

தைதநாயக மர', இத+ Cததர.ைத அவ2$" வழக இட ெகா1$கவிைல.
நில உடைமயி அ).தள.தி இத மர', அ:.த ெபற ெபற, ெபணி மீ/
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அவக

ெசE.திய ஆதி$க இ#கலாயி #. இராமாயண ெகா1வ

க 'ெநறி. அறேக றமா", அத "ாிய அர" ஒ:" ெச8யப1கிற/.
பரCராம, ஜமத$னி, ேர=ைக வரலா# அ.தைகய க4ட உ+ச நிக<வாகிற/.
‘மா. ஹ.தி’ அல/ தா8$ெகாைல, ெபைண. தாயாக ேபா றேவ1
எற இதிய$ கலாசார, மர'$"  ளான ரபாடாக இ$கிற/. இத$

கலாசார மரபி இ.தைகய தா8$ெகாைல$" ஒ.த 

ேபாற ரபாடாக$

Fற.த"த நிக<> எைத7 "றிபிட)யாம இ$கிற/.

எனேவதா, இறள> தா8வழிபாடாக, ஒ1$கப4ட சதாய தைலJ$கி
நி " ஆகாரபழிதீ$" வழிபாடாக இத. தா8$ெகாைல நிக<+சி
உயிெப #$ ெகா)$கிற/.

ஆதிர.தி மாதகி வழிபா1, கநாடக.தி எலம வழிபா1, தமி<நா4)
ேர=காேதவி, எைலயம ேபாற பேவ# ேதவைத வழிபா1க

எலாேம,

இத. தைதயாதி$க$ ெகாYர$ெகாைலகளி மி+ச ெசா+சகளி வ)>
ெப றைவ எனலா.

வடகனட பிரேதச.தி, ெசௗத.தி$ "றி ") ெகா1 ள எலம
ேகாயி, பரCராம ெச8த தா8$ெகாைலைய ஆதாரமாக$ெகாட ெத8வ./$"ாியதாக இறள> 'க<ெப றி$கிற/. இ.தைகய 'ராண, நாேடா)$கைத
வரலா#க

மனித சதாய.ைத ஒ கால.தி உE$கிய நிக<+சிகளிேலேய நிைல

ெப#கிற/ எறா தவறிைல.

எலமனி ஆதிெபய ேர=ைக. இவ

மாதகினி எ# வழக

ெப#கிறா , (மாதகினி-மாதாவி அககைள ெப றவ )

ேர=ைக, ெதனக./, தாயா ":ைவ+ ேசத மைக. இவைள வட$கிD/,

தைத நாயக மரபி வத ஜமத$கினினிவ உாிைமயா$கி$ ெகா கிறா.
ஒநா

ஜமத$கினி னிவ ெவளிேய ெசறிதா. அேபா/ கா.த

Nாியா+Cன இவக

")E$" விதினனாக வதா. தகி+ ெசறா.
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(காைலயி னிவாி வழிபா41$" ஆ #மணD Dக பி)./ைவ$க

ேர=ைக ைனகிறா ) வரவிைல. உ ள.தி, க ' மீறிய களக இததா
வரவிைல எப/ உ4க./. Dக வழிபாேட தைதயா மர', தாயா மரைப
மிதி./ ேமேல# ஒ ெசயD பிரதி பD' எ# ெகா ளலாேமா? னிவ
உைமயறிகிறா. சின ெகா:/வி4ெடாிகிற/. மா றாைன அவ

அBமதியிறி இபிட.தி தகைவ$கலாமா? அவேர அGமதி./ மைனவிைய
விதின$" அளிப/ ேவ#. ஆனா விப எ# உாிைம$". /ேராக

ெச8யலாமா? எனேவ அவ த 'தவக
ெகால ஆைண இ1கிறா.
*.த 'தவக

ஒAெவாவைர7 அைழ./. தாைய$

ஒவ இ$ெகா)ய ெசயைல+ ெச8ய இணகவிைல.

எேலாாிE இைளயவனான பரCராமைன அைழ$கிறா. “உ தாைய$
ெகா#வி1! அவ

பதிைத!” எ# ஆைண இ1கிறா. ேர=ைக ந1ந1கி,

“விேதா' பபா41$ேக ப நா நடத/ தவறா?” எ# இைறLCகிறா .

“ஆ! நீ பதிைத; பாவி; உயிவாழ. த"தியிலாதவ ! பரCராமா! இவைள$ ெகா !”
பரCராமB$" தாைய$ ெகால மன வர.தானிைல. ஆனா *.தவகளான

தைமயமா, தைதயி சாப./$கலேவா ஆளானாக !

எனேவ, தைத ெசாைல நிைறேவ #வேத தைலயாய கட எ# அவ வாைள
Nசி. தாைய$ ெகாகிறா.

ம$க -தா8-எற பாசபிைணபி, Cததரமான அபி N<த ெவ41 அ/.
இ/ அப)ேய ஒ1கி றா? இைல. தா8, இவளிலாம உலகிைல.
மணிE, ேகாடாB ேகா) உயி$ "லகளிE ச$தியா8 இய" தா8.
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இவைள அ)ேயா1 N<.திவிட )7மா?
னிவைர$ " ற உண> "./கிற/. இவைர ெப றவ2 ஒ தா8 தாேன?

இவ வி.ைத+ Cம/ ம$க2$" பிறவி ெகா1.தவ

ெச8ய+ ெசானா?

அவ . அவைளயா ெகாைல

“மகேன! உ ெசய க1 மன ெநகி<ேத. உன$" என வர ேவ1,

ேக !” எ# உ"கிறா.

“எைதேய, எ அைன மீ1 உயி ெப # வர+ ெச8ய ேவ1!” எ#
ேகாகிறா ைமத.
உைமயான /யரக

)> ெப#வதிைல.

வரலாறாக வ)ெவ1$" ேபா/, அைவ /யரகளாக

திைரபடகளி, த ெகாைல ெச8/ ெகாட காதலகைள ேம உலகி

இைணவதாக$ கா4) வி1கிறாக .

இAவாேற, இத பரCராம வரலா றிE, ெகாைல$கான பாிகாரக

பல

வ)வகளி நிைலெப றி$கிறன. இதிD/ தாயா சதாய மிக$

"ரமாக ெப ெகாைலகளினா ஒ1$கப4டெத# ஊகி$கலா. உயிேரா1

ெகா2.தி7, ெவ4)7 அழி./வி41, ந1க க2-ப.தினி வழிபா1க2

நிக<.த ப4டன எறாE சாியாகேவ இ$".
எனேவ, கைத இAவா# ெதாடகிற/.

னிவ, உடேன பரCராமாிட, “நீ ெவளிேய ெச# தD உ க=$".
ெதப4ட ெப ஒ.தியி தைலைய$ ெகா8/ ெகா1வா!” எ# க4டைள
இ1கிறா.

பரCராம ெவளிேய வகிறா. அவ ககளி ததD ெதப4டவ , ஓ

24

ஆதிவாசி அல/ தா<த "ல.ைத+ சாத ெப. ைமயா இன; ம)க இன

எ# ெசாலப1கிற/. அவ2ைடய தைலைய$ ெகா8/ வ/ டமான த

தாயி தைலயி மீ/ பரCராம ைவ.த/ ேர=ைக உயிெப ெற:கிறா . த

தாைய உயி.ெதழ+ ெச8வத காக, பரCராம இெனா ெப ெகாைல

ெச8ததாக ஆகிற/. இ/, னிவ ஆைணயி4ட ெகாைல$" பிராய+சி.தமானாE, அத ெபணி இன.தா$", நிரபராதிக2$"+ ெச8யப4ட
ெகா1ைமயலேவா?
இத$ க./, க6 மாவ4ட./ ஊகளி மாதகி வழிபா4) பிரதிபD$கிற/.

‘மாதம’ வழிபா1 எ# இ/ வழக ெப#கிற/.

தா<த "ல ெபகளி பிரதிநிதியான ஒ ெப, ‘மாதகி’யாக வாி$க
ெப#கிறா . இவ

‘சாமி’ வ/ ஆ1கிறா . ஏைனய நா4களி, இத. தா<த

"ல.தின உய "ல.ேதா அகி வ/ நிறாேல C4ெடாி$க ப1

ெகா1ைம$" ளாவாக . ஆனா, இத வழிபா41 நா4களி, பிராமண
தDய உய"ல.தா, அ# ‘மாதம’ ஆவி வத ெபணி வாயிD/

/பப1 எ+சிE$காக வாிைச நி கிறாக ; அவக

பா1 பழி

வைசபாடகைள ஆசிகளாக ஏ கிறாக . உய"ல ஆக

கழ றி$ ெகா1$கிறாக ; ெபக
ெகா1$கிறாக .

த 'ாி 6ைல$

த ேசைல-ரவி$ைககைள அவி<./$

இத வழிபா1, ஒ பழிவா" வ)வாகேவ பிரதிபD$கிற/.
இத வரலா#, தமி<நா4) சில ப"திகளி, இப)7 Fறப1கிற/.
பரCராம த தாைய ெவ4ட வா2ட ஓ)வத ேபா/, ேர=ைக அLசி

ந1ந1கி ெவளிேய ஓ1கிறா . கா1 மைல எ# ஓ1ேபா/ எதிப1 தா<த

"ல ெபெணா.திைய$ க4)$ ெகா கிறா . அப)$ க4)$ ெகா வத

*ல, இெனா ெப=$" ஊ# விைளவி$க. /ணியாத பரCராம தைன
வி41 வி1வா எ# அவ

கதியி$கிறா . ஆனா, பரCராமனி வா

இவைர7 தைல ேவ# ட ேவ# எ# /ணி./வி1கிற/.
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பரCராம தைதயிட தாைய உயி.ெதழ+ ெச8ய வர ெப ற/, அவ
ெசா ப), தாயி தைலைய அவ

ட.தி ேசபத " பதிலாக, பத ற.தி,

தா<த "லெபணி தைலைய. தாயி ட.தி ேச./ வி1கிறா.
‘மாதகினி’ உவாகிறா .

இனி7 பரCராம-மாதகினி வரலா# ெதாடகிற/. உயி.ெத:த மாதகினி
அத இட.ைதவி41 நட$கிறா . அவ2ைடய உவ.ைத. ெத8வேபா கட

ஏைனய தா<த "லெபக , “எலமா?” எ# வின>கிறாக .
“எேகயமா ேபாகிறா8?” எ# அவக
எபதாயி #.

ேக4டத வ)ேவ 'எலமா'

“இத மணி என$" இடமிைல; என/ உாிைமகைள இழ/ விட+ ெச8த
மணாகி வி4ட/ இ/. எேனா1 வர வி'கிறவக

வரலா” எ# ெமாழித

மாதகினியாக ேர=கா, வி1விெட# நட./ ெசளத.தி$ "றி இ/
இறகி+ ெச#, ஒ ஆ=$" உாியவளாகி அ)ைமேபா வா: வா<ைவ
ஏ கவிைல. பல நா4க

ேபா, ேபா எ# கால கழி.த இவக

தக

Fதைல வாாி$ ெகா ள> அழ" ெச8/ ெகா ள> மற/ ேபானாக . அழகிய

Fத பர/ திாி/ சைட வி:த/. இவக

அைனவ ‘எலம’

ெத8வ./$". தாசியாக. தகைள அபணி./$ ெகாடாக .

அறி> Iவமாக பா$"ேபா/, ஒ ட ஒ தைல7 எற மாதகி உயி

ெப றி$க )யா/. ஆனா இத$ க./ட ஒ வழிபா41. ெத8வ

உவாயி #. ஆ நாயக$ ":>$" அ)பணியாத இள "மாிக -கனிய,

‘எலம’ தாசிகளாகி, ெசளத.தி$ "றி ஒ சதாய.ைதேய ேதா #-

வி.திதைத இAவா# F#கிற/. ஆனா...

---------------

4. ஐவாி ேதவி

திராவிட ம$களி ெவ றி. ெத8வமாக$ ‘ெகா றைவ’ எB தா8. ெத8வ
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ெகாடாட ெப றி$கிறா .
இவைள, கBைடய தா8 எ# திகா # பைட-(258) (ெவ ேபா

ெகா றைவ+ சி#வ!) "றி$கிற/. இவ2ைடய வழிபா4ைட+ சி.திாி$"

6 ப"திகளி இ/, இவ

அறிகிேறா.

வழிபா1 ெவறியா41ட நைடெப றெத#

ெந1நவாைடயி, ேபா$". தைலவைன+ ெசல> வி1.த தைலவியி ேதாழிய,

தைலவ ெவ றி7ட மீள ேவ1 எ# ெவ றி. ெத8வ.ைத

வண"கிறாக . வண$க.ைத ெப# அAெவ றி. ெத8வ ெகா றைவேய.

ெகா றைவ$" பD ெகா1./ வா<./தைல$ ெகா றைவ நிைல-(ெதா-ெபா -

26) எ# ெதாகாபிய "றி$கிற/.

இேதாேபா ெகா றைவ வழிபா1, பதி #ப./ 79 பாடDE "#ெதாைக
218 பாடDE காணெப#கிற/.

இத$ ெகா றைவ. ெத8வ./$" நாயக "றி$க ெப றி$கவிைல. எAவா#,
$ேவத F# /வ$க கால சதாய.ைத பிரதிபD$" “அதிதி”யா தா8$"
நாயக வைரய#$கபடவிைலேயா, அAவாேற, இ" ெகா றைவ தனி.
ெத8வமாகேவ விள"கிறா .

அதிதி, எைலய ற கைண7 அ2, வைமக2 உாிய ெத8வமாக வழிபட
ெப#கிறா . ெகா றைவேயா, ேநமாறாக, ேபாாி ெவ றி காபத காக,

ெவறியா4ட, "திபD எற பயகரக2ட வழிபடெப#கிறா .

எனேவ ெகா றைவ, தா8+ சதாய N<.தப4ட கால.தி எ:+சி ெப ற ம$க

ெத8வ எ# ெகா ளலா.

தைத நாயக, அதிதிைய$ க+யபாி மைனவியா$"கிற/. இ" கனி

தாயாகிய ெகா றைவ, சிவனி மைனவியாக, உமா, காளி, மாதகி எெறலா
அறியப1கிறா .
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சக இல$கிய.தி, ‘மாதகி’ எற மரபின ப றிய "றி' வகிற/.
விறDய எனப1 ம$க , இைச, F./ ஆகிய மனகவ கைலகளி சிறத

நாேடா)களாவ. இவகைள பாமக , மாதகி எ# வழக$ காகிேறா.
சிலபதிகார.தி, இதிர விழாைவ விவாி$" ப"தியி காணப1 க=ளாள
எபா, மாதக, பாண, F.த எேற அ)யா$" நலா உைரயி

விவாி$கப1கிறா.

இத நாேடா) ம$க , அரசைர 'க</ வா<.தி7 பல பிரேதசகளிE

திாிதன. இவக

ம$க

கைலஞராக விளகிய/மறி நிமி.தக

கணி./+

ெசாE ேசாதிடராக> விளகின. ஆ நாயக./$" க41ப4)ராத இத+

சதாய.தின (ஆ - ெப உ4பட) F.த-விறDய ":$களாக. திாிதன

எ# ெகா ளலா.

ெசளத.தி$ "றி, ‘எலைம’$ேக தாசிக

எ# தகைள விள$கி$ ெகாட

ெபக , தைதயாதி$க+ சதாய.தினரா, ஒ41 ெமா.தமாக பர.ைதயராக
ஒ1$கப4டன எபேத வரலா#. ெப ெத8வ./$". தாசியா?

‘ஆக2$", ஆ ெத8வக2$". தாசியா"க ’ - எ# N<.தப4டன.
அரசைவகளி இறியைமயாத ெபா#ேப றித பாண-பாமக
ேதவதாசியாக ம#பிறெப1.தா .

ேம வண.தினரா ஒ1$கப41 N<.தப41 "ைல$கப4ட ச$திக ,
சித#ட ம$களி சி# ெத8வகளாக உெப றன. அேத ேம வ$க.தின,
அ+ச ேமDட வழிபட$F)ய சட"களி, அ+ச$திக
வகிறன.

கால.ைத ெவ# ‘வா</'

தாயா மர' ஒ1$கப41 தைதயாதி$க ேம நிைலயா$கமாக நா1 :/
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ஒ'$ ெகா ளப4ட/. F/ ேநா$கினா இத " ஒ $கிய காரண
'லப1கிற/.

ஆதிமரபி, மாBட பபைடயாத சில F#க

ெதாிய வகிறன. $கியமாக,

நரமாமிச ெகா ள, "திபD ஆகிய வழ$ககைள$ "றிபிடலா.
‘ேப8 மகளி’ எபவகைள ப றிய விவரகைள+ சக இல$கியகளி
பா$"ேபா/, நரமாமிச 'சி$" ஒ F4ட.தா சதாய.தி வா<திதைத
ஊகி$க. ேதா#கிற/.

இற/ ேபான ேபா Nராி 'லாைல, ேபா$ கள.தி வ/ இத ேப8 மகளி

உ=கிறாக . இத$ F4ட.தினைர ெபகளாகேவ "றிபி1வ/,
இவக

பிணகைள. தி# F.தா1 விவரகைள விாிப/, அ+ச,

அவ' இரைட7 ஊ41வதாக இ$கிறன. ேப8 மகளி பிண$"வியைல+

M</ நி ப... ('றநா[#-359:1-8) எ# வணி$கப1கிற/.
ேபா$கள.தி பி/கிய கைண7ைடய ேகா4டாக
இைச$" ஏ ப, ெகா)ய கக

விவாி$கிற/.

உைடய ேப8 மக

"ழ# "ரலாகிய தாள-

ஆ1வா

எ# பதி # ப./

இ/ ேபாற விவரக2, ெகா றைவ வழிபா41 ெவறியா4டக2 தாயா

சதாய./$" தைதயாதி$க+ சதாய./$"மிைடேய ேதாறிய

ேபாரா4டகைள7 ரபா1கைள7 "றிபைவ யாகேவ ஊகி$கலா.
உயிபD-நரமாமிச-ெகா1$" வழ$க $ேவத பாடகளிE
காணப1கிற/.

Cன+ேசப அஜிக.த எற ஷியி 'தவ. இவைன, நரபD$காக, தைத
வி #வி1கிறா. ஏைனய ம$கைள$ காபா ற )யாத வ#ைம, ஒ சில
பC$கைள ெப #, இரடாவ/ மகனான கன+ேசபைன வி #விட+ ெச8கிற/.
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இராமாயண.திE ஐதேரய பிராமண.திE காணப1 இAவரலா#,
அாி+சதிர மாமனைன7 இதி ெதாட'ப1./கிற/.

அாி+சதிர, தன$" பி ைள இைல எற "ைற தீ$க, வணைன ேவ).

தவமிய றினா. த பி ைளைய. ெத8வ./$" பD ெகா1பதாக> ேந/

ெகாடா.

பி ைள பிறத/; ேராஹித எ# ெபயாி4டா. ஆனா இத. தைல

பி ைளைய பD ெகா1$க மன வரவிைல.

ேராஹித பி ைள பவ கடத/, தைத அவனிட வ.த./ட,

ெத8வ./$" அவ பDயாக ேவ)யவ எபைத அறி>#.தினா.
ேராஹிதனா இைத ஏ க )யவிைல.

வ#ைமயினா தவி.த அஜிக.தஷி "1ப.தினைர$ கடா. 6# பC$க

ெகா1./, Cன+ ேசபைன. தன$" பதிலாக பD Qட.தி பிணி$கெப றா.
அேபா/ விCவாமி.திரனி, "Qட.ைத அலகாி.தவராக இதா. Cன+ேசப

அவைர. ெதா:/, “இத பDQட.தி இ/ எAவா# வி1ப1ேவ ஐயேன!”
எ# வதிய:தா.

னிவ, அவB$"+ சில மதிரகைள உபேதசி.தா. அத மதிர பாடக

$ேவத த மடல.தி (1-6-1) காணப1கிறன. அதிதியா ெபதாயி
கைண, த ேதவனான அ$னி, ஸாவி.ாி எற Mாிய, வண ஆகிேயாாி
ேபர

ேவடப1கிற/. பாிதாபமாக பDQட.தி பிணி$கப4ட

Cன+ேசபனிை◌ மறா4டாக விாி7 இபாடக , அதிதியி ைமதகைள,
ஆதி.ேதவகைள$ "தி வழிபா41$"ாியவகளல எ# ெதளிவி$கிற/,
நரபD ேவ விைய+ ெச8ய ேவ)ய 'ேராகித விCவாமி.திர, அத

பDQட.திD/ அவைன வி1வி$கிறா. எனேவ, நரபDைய எதி.த
'ர4சியாளராக> விCவாமி.திர "றிபிடப1கிறா.
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இத விவரக , மாBட சதாய, தைத நாகாிக.தி ேம நிைலயா$க நாகாிக
கடைத$ "றிபா$"கிறன.

மகாபாரத இதிகாச கா41 மாBட சதாய ேமபா4), பேவ# நிைலகளி
மகளி Cததரக

க41ப1.தப1வேத பிரதிபD$கிற/. மகாபாரத,

ஏராளமான கைதகைள7 /ைண$ கைதகைள7 உ ளட$கிய ஒ ெபகட
எனலா. மனித இய'கைள ஒAெவா ேகாண.திE ெதளிவா$" இத

இதிகாச.தி, ச.தியவதி - பராசர - வியாச; ச.யவதி-சதB, "தி எB தா,

பாடவக -காதாாி-திதரா)ர-/ாிேயாதனக

மா றகளி ெபகளி தனி./வமான Cததரக
வதிபைத$ காகிேறா. எறாE, அவக

எற தைல ைற

ப)ப)யாக ஒ1$கப41

‘தா8’ எற $கிய./வ

ெப றி$கிறாக . அத ேமைம அவக2$" அளி$கப4)$கிற/.

ஆனா மகாபாரத ேபா$"$ காரணியாக விள" /ெரௗபைத, ‘தா8’ எற

ேமைம$"ாியவளாகேவ ேபா றபடாம இழி/வி4ட நிைலைய$ காகிேறா.
/ெரளபைத, “அேயானிஜா” எ# "றி$கப1கிறா . ஒ தாயி ேயானியி
உதி.தவளல எ# ெபா ப1கிற/. சீைத Iமியி கிைட.தா ; இவ

யாக"ட.தி கிைட.தா . /பத மன, தைன அவமான ெச8தவைர
பழிவாக, அ+CனB$" மாைலயிட, ஒ ெபைண ேவ) ேவ வி ெச8தா.

அத பயனாக இவ

அ$கினியி ேதாறினா

எ# ெசாலப1கிற/.

இ/ "றி./, மரா.திய வரலா றறிஞ ராUவாேட த ‘பாரதிய. திமண
ைறகளி வரலா#’ எற 6D இAவா# F#கிறா.
“ேயானிஜ எற ெசாதாயி கவைறைய$ "றிபதாக$ ெகாடாE, பைடய

ேவத ெமாழியி, அ/ ‘இல’ எற ெபாைள7 "றி$கிற/. அதாவ/,

இவ2ைடய தா8, இவக2ைடய இலமாகிய உைறவிட.தி உாியவரா
க>றவிைல. யாக சாைலயி-க> றா

எபேத ெபா .”
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இத வைகயி, காதாாி 6# ைமதகைள ெப றா
ெபாைள இத 6D அவ விள$"கிறா.

“உயி வி./$க
6#'தவக

எபத " உாிய

6# "பகளி ைவ$கப4டன. அ$"பகளி இ/

ேதாறினாக

எற F # அப)ேய ெபா

)யாததா". திதரா)ரB$" 6# இலகளி 6# ெபக

ெகா ள
அவ

வி.ைத+ Cம/ ெப றாக . அத பி ைளக , ப4ட மகிஷியான காதாாியி

ைமத களானாக
பாடவக

எபேதயா அ/.

இைறய திெப.ைத. தாயகமாக$ ெகாட தா8வழி மரபின.

ெகளரவகேளா, கா+மீர.ைத. தாயகமாக$ ெகாடவக . னவகளிைடேய

பல நாயக மண (Poliyandry) தைட யிைல. பினவாிைடேய பலதாரமண

(Polygamy) தைடயிைல. இ/ அணிைம$கால வைர நில> வழ$க எ#
அவ "றிபி1கிறா.

"தி, பல நாயககளி ெதாடபி த ைமதகைள ெப ெற1.தா . இவ
தாயாைம+ Cததர ெப றவ

எ# ெசாD வி1வத கிைல.

ஆைமயிலாத நாயகB$காக, ைமதகைள ெப#கிறா . அவக
பாடவக

எேற அறியப1கிறாக . ஆனா, /ாிேயாதனB தபிய

அAவா# அறியபடாம, "ேதச.ைத தைமப1.தி ‘ெகளரவக ’ எ#

"றி$கப1கிறாக . "தி ஆநாயக மா ற$ F#கைள, தா8. தைம.

தடைனயாக+ Cம$கிறா .

திெரளபைதயி பிறேப, நிபதைன நிமி.த./$" உ4ப4டதாகிற/.
அ+CனB$" அவ

மாைலயிட ேவ1 எபத காக, அ+Cனைன$ க1

பி)$க, Cயவர எற ெபயாி, CழE ம+ச யதிர நி#வ ப1கிற/
/ெரௗபைத, கணனி மீ/ ஆைசப4டா

எ#, அவ ேபா4)யி

ேதாவி7 றதா அ+CனB$" மாைலயி4டா
அப)யானாE அவ

எ# ெசால ப1கிற/.

அ+CனB$" ம41 தாேன உாியவ ? பலநாயக

மரைப$ "தி ெதாடர+ ெச8கிறா . எப)?
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ெவளி$". ெதாியாத ரபா1களி ெப ற மகைன+ சீரா4ட )யாம தவி.த
அவ , ெவளிபைடயாக, “கனிைய ஐவ ஏ Qக ” Fறிவி1கிறா .

இத$ F #, ெபணி தா8. தைமயிேலேய ஓ அ)ேபா N<கிற/. ஐவ
உண.த$க ஒ கனி. ஐ/ சேகாதரக2 அGபவி$க உாிைம ெகாட ெப.

/ெரௗபைதயி '.திரகைள ப றிய "றி'$க
தைமப1.தப4)$கவிைல. அவக

"றிபிட ப1கிறாக . "றிபான ெபயக

இத இதிகாச.தி

உபபாடவக

Fட இைல.

எ# ம41ேம

ஆனா, க ளகபடம ற திெரௗபைதயி ெபைம இத மா$கைத :வ/

ேசாதைன$" ளா$கப1 சதபகேள வகிறன.
இவ

சிாி.ததா /ாிேயாதன மன/

*ட பழி வா" ெவறி கிளத/.

அத எதிெராDயாக இவைள ந1+சைபயி அவமானப1.த. /ணிதா. ேத

பாகைன அைழ./ அவைள+ சைப$" அைழ./வர ஏவினா.
நாயக தாதைம. ேதா றபி எைன

ந"ாிைம அவ$கிைல-'ைல.

தாய.திேல விைலப4டயி-என

சா.திர.தா ெலைன. ேதா றி4டா?- அவ

தாய.திேல விைலப4டவ;-'வி

தா"/பத கனி நா-நிைல

சாய'ைல.ெதா1 சாதி4டா-பி'
தாரைடைம அவ$"ேடா?

அமரகவி பாரதியி வாிக

இைவ. *ல பாரத$ கைதைய ஒ4) பைட$கப4ட

இ$காவிய.தி, /ெரளபைத, த கணவகளி உாிைம ப றி$ ேக4"

அ 'தமான வாிைக

இைவ.

அறி> ட$கப4ட அத'ர ெபணாக, ேபாக$ கவியாக த நாயகாி
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ஏைனய பல நாயகிகளி மீதான ெபாறாைமயிE, அ:.த.திE ெவளி உலக

அறியாம ஒ1கிவி4ட ெபணிைல இவ ; இவ

உாிைம ேபCகிறா ;

அைவயி அம/ ள மாெப சாேறாாிட தமநீதி ேக4கிறா . அவக

மன+ சா4சிகைள உE$"கிறா .

எேலாராE ைகவிடப4ட பின அபைலயாக அவ

)/ விடவிைல.

ஒ ெப உாிைமயாளனிலாத ஒவைன. ேதாழனாக ெநக )7 எபைத$
கா41ப), உ ற நபனாக$ கணைன$ Fவி அைழ$கிறா . உ1$ைக

இழதவ ைகேபா கண அவ

மான கா$கிறா.

தமி<நா41$ F./$களிE, நாடககளிE /ெரளபைதைய. /கிEாி7 வரலா#

ேமைடேய றப1வ/ வழ$கமாக இத/. அமரகவி பாரதி இைதேய அவ

ஆகாாியாக$ Fதைல அவி<./வி41, பாவி./+சாதன ெசநீ

பா<./ாிேயாதன ஆ$ைக இர.த கல/ "ழD Iசி$"ளிேப எ#
M2ைர$" கா4சிைய தைமப1.தி, பாLசாD சபத எற ஒப ற

காவியமா$கினா.

இத. /ெரௗபைத, பLசகனியாி ஒ.தியாக>, இததிய$ கிராம

ேதவைதயாக> வழிபட ெப#கிறா . பாடவ /ைணயிலாத, தா8.
ேதவைதயாக இவ

வழிபா4), ம$க

பாமரம$க

வழிப1 ெத8வமாக விள"கிறா . இவ

யாேரா ெச8த ெகா1ைம$". தாக

பிராய+சி.த ெச8/

ெகா வ/ேபா உடைல வ.தி$ெகா 2 ேந+ைசகைள ேம ெகா கிறாக .
இத வழிபா4) $கியமான/ தீமிதி.த.

ஐவ$" நாயகியா$கப4டேத ெகா1ைம. அத " அபா, அவைள மானபக
ெச8ய. /ணித ஆணாதி$க.ைத அவ

எதி./$ ேக4ட நிைலயி, அத ஐ/

கணவக2 அவைள$ காபா ற இயலாத ஒ தம பாD$கப4ட/ அைதவிட$
ெகா1ைம.
அவக

விராட நா4) ஒளி/ வாழேநதேபா/ /ெரௗபைத அரசமாளிைக

பணியா4)யாக ஊழிய ெச8ய ேவ)யித/. அ" மகாராணியி ேசாதர

கீசக அ./மீற அவைள+ ேசாதைன$" ளா$கிய/. கீசக Qமனா
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ெகாலப4ட பிற", மன இறத பிற" மனB$" பிாியமானதைன.ைத7, பிாியமான ெபைண7Fட அவBட எாி$க ேவ1 எற
வழ$க./$"4ப41, அவைள7 அவBட எாி$க ேவ1 எற தம.ைத7

அ$கால ைவ$க. தயகவிைல. பிற" அ/ நிைறேவ றபடவிைல.
அநியாய ஆணாதி$க. தமகைள எதி./$ "ரெல:பிய ச$தி-எ:+சி.

ெத8வமாக இன பாமர ம$களி /ெரௗபைதயம வா</
ெகா)$கிறா .
----------------

5. சீைதயி கைத

$ேவத நாகா மடல.தி (IV-5-12) ]தா எற ேதவைத /தி$கப1கிறா .
ம$க

நில.ைத உ:/ பப1.தி, தானிய விைளவி./ உ1 வா: நாகாிக

சதாய.தி வ/வி4டைத இபாடக

பிரதி பD$கிறன.

இேக ]ைத எற ெசாE$", கலைப எற ெபா

ெகா ளலா.“மகளமான

]ைதேய! உைன ேபா #கிேறா! இதிர ]ைதைய$ ெகா ள41! Iஷா
வழிநட.தி+ ெசல41!... உ:ைனக

மைழ ெபாழிய41!” எெறலா அ

நில.தி பதி/ கிள.த41! வான
ேவடப1கிற/.

இராமாயண இதிகாச, இத நாகாிக ேமபா4ைட அ)பைடயா$கி, சீைதைய

நாயகியா$கி 'திய மானிட தமகைள நிைலநி#./கிற/. இத. தம,

நில>ைடைம+ சதாய.தி ஆணாதி$க நீதியாகி ெபணி அ)பைட மனித
உாிைமகைள$ க41ப1./கிற/.

சீைத7 நி+சயமாக ஒ தாயி வயி றிதா உதி.தி$க ேவ1. Iமியி

கிைட.தா

எறா, Iமி நLC$ ெகா)7 நிண "தி7மாக மகைவ

பிரசவி.ததா? எனேவ அறி>$" ெபா/ வைகயி பா$க ேவ)யி$கிற/,
"திையேபா கனி கழி7 கபமாகி, சதாய நிபத.தி காரணமாக
கானக.தி கிட.திவி1 தா8 ஒ.தியி மகளா?
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உய வ$க./ ஆ, கானக.தி வா<த திதா ம$களிைடேய பிறத
ஒ.தி7ட F), பிறத "ழைதைய அேகேய வி41வி41 வ/விடேவ1
எற நிபதைனயி பயனாக Iமி$" மகளானாளா?
எப) ேவ1மானாE ைவ./$ெகா ளலா. உலகி ததD

க பி கணிகலமாக$ கதப4டவ2, நில>ைடைம+ சதாய.தி இல4சிய
நாயகியாக விளகியவ2, தீ+ேசாதைனயி "ளி.ெத:தவ2மான ெபா 'ைட+

ெசவியி பாரபாிய ெமா4ைடயாகேவ விடப4)$கிற/.
ேர=ைகைய ேபா தாயா") பாரபாிய இவ2$"

ெகா1$கபடவிைல. திெரளபைதைய ேபா தைதயி மகளாக, சானகியாக

ஆகிறா . "தி ைகவி4ட கண 'ராேதய’ எ# வள'. தாயி ெபயைர$

ெகாட/ேபா இவக

தா8ெபயைர ஏ றி$கவிைல. சனகனி மக

சானகி-மிதிைல நக அதிபனி மக

ைமதிD-விேதக நா41 மன மக

எற ெபயைரேய ெப #. திக<தா .

ைவேதகி

வி அ' ெகா1 ேவ4ைடயா) வா<த நிைலைய பித ளி, கா1கைள
அழி./, விைளநிலமா$" ேவ விக

ெச8யப1கிறன. இத மா ற.ைத

எதிபவக , இத நாகாிக.ைத ஏ க)யாத அர$கக . பபடாத மரபின;
நரமாமிச ெகா 2 மரபிD/ ேனறாதவக . இவக

மரபின எ# ெகா ளலா.

தாயா ")

ெப த Fட விப.ைத ஆணிட ேகாாினா, அைத நிைறேவ #வ/ அவ

கடைமயாக இத/. அவ2ைடய விப இண$க இறி ஆ அவைள.

ெதாடமா4டா எற நிைல இராமாயண.தி ேபாரா4டமாகிற/.

Mபனைக அர$க "ல.தின . இராம ல4Cமணகளா அவமான

ெச8யப1கிறா . ஆனா இராவண சீைதைய பலவதமாக+ ேசர.

/ணியவிைல.

சீைதயி நிமி.தமாக, பைடய ேவ4ைடயா) வா: வா<வி சினமான
விேல இராமனா ஒ)$க ெப#கிற/. சீைத$", நில>ைடைம+ சதாய./$"
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இறியைமயாத க ெபா:$க வD7#.தப1கிற/.
இராமகைதயி $கிய./வேம, ெப=$"$ க ' எறேதா அணிகல.ைத

ெநறியா$"வதி ைமய ெகா)$கிற/. பளி" ேபாற கணா). /ைட

ெம:"ேபா அனD கா4), வைளப/ேபா, ெபைண ஆ நாயக+

சதாய./$" உகதவளா$" ெநறியாக, ‘க பிய’ :ைமயா$கப1கிற/.
இராமாயண பிறத வரலா ைற+ சிறி/ F/ ேநா$கலா. வாமீகி னிவ,
கைகயி நீரா1வத காக, நட/ ெச# ெகா1 இதா. அேபா/ ேன

இ அழகிய ‘$ெரௗLச’ (நாைர இன) பறைவக

ஆ= ெப=மாக உலகி

தைலயாய இப.தி மயகி இதன. அேபா/ ஒ ேவட அெப8/, ஆ

ப4சிைய$ ெகா# வி4டா. ெப பறைவ பாிதாப./$"ாிய "ரD /)/)./

N<த கா4சிேய கவி இதய.தி பதி/ பாதி'$" ளா$கிய/. இத மாெப

காவிய.ைத இய ற, உ ளாத கிள+சி ெபாகி வர அ/ேவ காரணமாயி #.

காத எற உனதமான ஆ-ெப ெதாட', ெவ# உடபரமானதல. Fட
தைலயாய இப எறா, பிாித உலக./+ ேசாககளைன.ைத7
உ ளட$கியதா" எ# Fறப1கிற/. ஆ பறைவ N<த/, ெப ேவ#
/ைண நா)ேயா, வி1ப4ட நிைலயிேலா பற/ ெசலவிைல.
இராம-சீைத பத,  எேபா/ சதாய.தி இதிராத வைகயி ஆ-

ெப ெதாடபாக வைரய#$கப1கிற/. க ெபB ெநறி$" இ/ேவ அ)

நிைலயாகிற/.

சீைத 'திய 7க./ நாயகி.
இராம, இராமட ேசதவக , னிவக

ஆகிேயா உயத

மனிதகளாக>, இராவணBட ேசதவக

அர$ககளாக> கா4ட-

ப1கிறாக . 'ராண காவியகளி இவக2$" பயகர உவக

தீ4டப4)$கிறன.
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அ$கால.தி, ஷ.திாிய, பிராமண மாமிச 'சி$காதவகளல;
ம/வதாதவகளல. ஏ? வரலா #. /வ$க$ கால.தி, அக.திய னிவ.

‘வாதாபி’ எற அர$கைன 'சி./+ சீரண ெச8த வரலா# நரமாமிச வில$கல
எபைதேய கா41கிற/. சமணசமய தைலJ$கிய கால.திதா /ற>,

'லாEணாைம7 இதிய சதாய.தி இைசதன எனலா.

இராமயண./ மனிதக , நரமாமிச 'சிபதிD/ வி1ப4ட நாகாிக

ெகாடவக

எனலா.

கானக.தி சீைதைய. ேத) வதிய ராமனி நிைல ப றி, அBம
அேசாகவன./+ சீைதயிட ெதாிவி$" ேபா/,
‘ந மாஸ ராகேவா '$ேத, நசாபி ம/ ேஸ வேத!’ எ# F#கிறா. இராம

ம/, மாமிச இரைட7 தவி./ வி4டா எபேத இத " ெபா .

ஆனா ம/> மாமிச அறவா<>$" உகததல எற ேகா4பா1 வ/வி4ட
கால.தி, இராமைர, மாமிச உபவராகேவா, ம/ அ/பவராகேவா
கா4டலாகாதலவா?
‘மாச எறா மாபழ.தி க/': ம/ எறா ேத; இAவிரைட7
எெபமா தவி$கிறா’ எ# 'ராண உைரயாசிாியக

ெபா

F#வதாக,

காAய இராமாயண எற 6D ஆசிாிய தி.ேக.எ^. _னிவாச விள$"வ/
இ"$ கத.த$க/.

இதிகாச 'ராணக , இல$கியக

எலாேம இய ைக நியதிகைள7, மானிட

இய'கைள7, உலக உைமகைள7 ஆதாரமாக$ ெகாேட உவாயின
எப/தா ெம8. எறாE உைமயான மனித"ல வரலா#தா

க பைனக2$" க பிதக2$" உடE உயி அளி$கிறன எபைத
ம#$க )யா/.

ைகேகயி, தாயா சதாய.திD/ தயரதனா ெகா1 வரப4டவ . ைகேகயி
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அறிவி சிறதவ . தயரத ேம ெகாட சபராCர ேபாாி,  நி#

ேதேரா4) அவைன ெவ றி ெபற+ ெச8கிறா . தயரதனி உள கவத

நாயகியாகிறா . எனேவ, த மகB$". தா ப4ட எற உாிைமைய

ைவ.தி$கிறா . இ/ தசரதB$" உ#./கிற/. எனேவ தா ைகேகயியி

ைமதைன. தா8 மாம N41$" அBபி வி41 உடேன மைனவியைர$ Fட$

கலதாேலாசி$காம இராமB$" இரா+சியாபிேடக ெச8ய ைனகிறா தசரத.
ைகேகயி, த உாிைமைய$ ேகா ேபா/, தசரத பாிதாப./$"ாிய

நியாயவானாக> ைகேகயி மிக$ ெகா)யவளாக> உவகப1.தப1கிறன.
உைமயி இ/ ‘மா. வா$கிய பாிபாலன’மாகேவ இதாE இராம ‘பி.
வா$கிய பாிபாலன’ ெச8யேவ கா41$"+ ெசவதாக பிரகடன

ப1.தப1கிற/.

பதினா# வய/ நிரப ெபறாத ராமB$", சினL சி#மியான விைளயா41

பவ+ சீைத மனவா4)யாகிறா . வி அத " ஒ சா$காகிற/.

இத ெப=$", தைதயாதி$க.தி விைளவான ெப றவ பாச, பழகிய

இட.திD/ ெபய.ெத1.த எற /ப இய ைகயானதாக இைல.
கணவ கிைட.த பிற", ‘அவேன சகல’ எ# ஐ$கியமாகி வி1கிறா .
இராம கானக '" நிைல வத/, கானக$ ெகா1ைமகைள அவளிட
பலவாறாக எ1./+ ெசான ேபாதிE, அவ

அவBட ெசவைத. த1./

நி#.த )யவிைல. கணவேன தன$" இனி எலா எற ெநறி அAவள>$"

அவ2

ஊறிவி4ட/.

‘எைன உடனைழ./+ ெசல. /ணிவிலாம நீ ம41 வன./$" ஏகினா,
தைத ஜனக என நிைனபா?’ எ# ேக4கிறா . ‘மைனவிைய பிறாிட
ஒபைட/ வி41+ ெசE F.தா)ைய ேபாறவென# மமகைன

நிைன./ விட மா4டாரா?’ எ# அவேள ெசாகிறா . இராம இ$"மிட
கானகமானாE, அ/ேவ அேயா.தியா அவ2$"...
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இத வசன, இ# உயிட ெத8Nக வசனமாக வா<கிற/. இத$ க 'ெநறி
உபேதச இன அ:.தமாக, கானக.தி அ.ாி னிவாி மைனவி

அGCையயினா வயதி இைளய சீைத$" அறி>#.தப1கிற/. க பரசிகளி
'ராணகளி நிைலயாக வா: னிப.தினி அGCைய *.திகைள$
"ழைதகளா$கியவ

வான./+ MாியB$" ஆைணயி1 ஆ ற பைட.த

மாதரசி அவ . இைளயவளான சீைதைய, ‘கானக வ/ வி4டா8, தம.ைத

உண/ வி4டா8. எேபா/, அத$ கணவைர$ ைக விடாம இ!’ எ#
வா<./கிறாளா. அேபா/ சீைத, மி"த உ சாக./ட த திமண வரலா ைற
அத *தா4)யிட ெசாகிறாளா. $கியமான ெச8தி யா/?
உ:நில.தி அவைள$ கெட1.த சனக, மகளாக வள.தா. அரசிளா
"மாியாகேவ வள$கப4டாE, ஒ தாயி வயி றி பிறத விவரக
ெதாியாம இ$ைகயி, அவ2$". த$கெதா கணவைர எப). ேத).
ேதெத1பா?
பினேர விைல வைள./ நாேண #பவ$" அவ
)> ெச8தா...

மாைலயி1வா

எ#

‘தா8 தகப ெதாியாத ெபைண எவ க41வா?’...இத நியதி இ#
நிைல.தி$கிற/.
பதினாகா1க

கா1களி அைல/ திாித வா<$ைக, ஒ சகாத./$"

அ1.த சகாத./$"மான இைடநிைலைய வி 2கிற/ எனலா. இராம மானி

பி ெசற ேபா/, காவDDத இல$"வைன+ சீைத சேதகி$கிறா . இராமனி
அபய$ "ர ேக41 அகலாத அவ உ ள$ கிட$ைகயி மீ/ ஐய ெகா1
பழி+ ெசாைல NCகிறா .

இ/, தைமய மைனவியி மீ/ உாிைம ெகாடா1 ஒ ச*க நிைலைய$
"றி$கிறெத# ரா" ஸா$.யாய த, மானவ சமாU 6D

ெதளிவா$"கிறா.
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இ.தைகய சீைத, இராவணனி எைல$"

அேசாக வன.தி சிைற இ$"

நா4களி, இராம வவா, தைன மீ41+ ெசவா எ# உயிைர ைவ./$
ெகா1 கா.தி$கிறா .

அவைள+ C றிய அர$கிய...
‘எக

அரசB$" உகதவளாகி வி1... இைலேய உைன 'சி./ வி1வ/

எக2$" ெபாிதல’ எற அ+C#.தD அவக

தைம

ெகாYரமா$கப1கிற/. இராவண அவைள பலவத ெச8யாமேல அ+C#.தி

பணிய ைவ$க யEகிறா. ெமDயளான சீைத, ஒ /ைப$ கி ளி ேபா41,

அத "+ சமமாக அவைன மதி./ ேபCவதாக விவாி$கப1கிற/.
இ/ ேசாக சிகரதா.
இ.தைகய நாயகிைய இராம சேதகப4டாேன?

அேபாைதய சீைதயி மேனா நிைலயா/? அ/ ேசாக சிகரமிைலயா? அ$கினியி
'"/ த J8ைமைய நி,பி.த பின, ")ம$க

சேதகப1கிறாக

எ#, Iரண கபிணியான மைனவிைய$ கானக./$" அBபி. த அரச "ல

நியாய.ைத நிைல நா4)$ ெகா கிறாேன, அ/ ேசாக.தி ெந1 )யலேவா?

இB, அவ உவாகேவ இர1 பி ைளகைள பா./$ ேக41 உணத
பின, னிவ, அவக

சீைதயி 'தவக , அவ

உ.தமி எ# ந சா#

அளி.த பின, அத ஆ ஆதி$க கனி/ ெகா1$கவிைல...
அவ

எப) இB த உ ள.ைத நி,பிபா ? Iமி பிளத/; அவ

ம)யி ஐ$கியமானா .

தாயி

ஆணாதி$க ெப=$" I4)ய வில$க )யாத தைளயாக இ# இத ெநறி
இ#$கி$ ெகா)$கிற/.
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ெசாத மணிD/ ெபய./ எ1./ வ/ அறி> ெவளி+ச Cததர$
கா # 'காத Mனிய.தா அவ

உைழைப7 பி ைள ெப# 'னித

ஆ றைல7 ெகா+ைசப1.தி ஆ2 ஆணாதி$க வரலா#தா இதிய

ெபணி ச*க வரலா#. இராமாயண.தி Iரணமான க 'ெநறி, '2"
'ராணகளி, எ.தைன 6 றா1க

ேத8த ேபாதிE, 'திய வ)வகளி

அவைள ம41 பிணி$" ெநறியாக வDைம ெப றி$கிற/. தாயாகி நிற ெப,
ெவ# உைடைம ெபாளாக, களக.ைத$ ".தி Nசிெயறியப1 நிைல$"

இழி/ ேபானா .

இத இரடா நிைல நிராகாி', கபிணியாக+ சீைத ந1$கா4) விடப1
ெகா1ைம, அரC, ஏகாதி ப.திய எற விாித நிைலயி "ேறறி நிற தைத

நாயக.தி உ+சக4ட.ைத பிரதிபD$கிற/.

இத நிராகாி', எத வ$க.தினராE நியாய ப1.தப4)$கவிைல.
இராம கைத உைமயி வரலா # நிக<+சியா, க பைனயா எ# அ#தியி41+
ெசால )யாவி4டாE, நைடெப ற சில F#க

உதவியி$கலா.

இத " ஆதாரகளாக

இத *ல இராமாயண$ கைதைய பிப றி, பல ெமாழிகளி, பல பிரேதசகளி

காலேதா# இராம கைதக

'ைனய ெப றி$கிறன.

பல 6 றா1க2$" பின, கப தமிழி இ$கைதைய. ெத

தமி<நா41$ேக உாி.தா$கி7 ளா.

சீைத இ" அறியா+ சி#மியல , மைக பவமைட/ அவ வ)விேல

தைன பறிெகா1$" நிைலயிD$கிறா . ெபணி சதாய நிைல, இAவா#
பல பா.திரகளி பிரதிபD$க$ காணலா. "றிபாக, அகDைக வரலா ைற

எ1./$ கா4டாக பா$கலா. *ல$கைதயி, இராமல4Cமணகைள, ேகாசிக

னிவ ேவ வி )./ மிதிைல$" அைழ./+ ெசE வழியி அகDைக
வரலா# Fறப1கிற/.

42

வழியி ேகாதம ஆசிரம இ$கிற/. அ" பிற ககளி படாம Jய தவ

வா<> வா</, ' ெச8த தவ#$" பாிகார ேத1 அகDைகைய ப றி

அவக2$" னிவ F#கிறா. அேபா/ ")DD/ அகDைக ெவளிப41,

இராமைன7 னிவைர7 வண"கிறா . அவ2ைடய ேமனி, க1

விரதகளினா ெமD/ Cகி, ‘அத ேபரழகி அகDைகயா, இவ ?’ எ#
ெசாEப) மாறி இ$கிற/.

இவகைள$ கடதனா, பாவமாகிய மாCக

நீக, அவ

கணி மக.

/தி$ைகயி, அவைள$ ைகவி4)த கணவ ேகாதம னி அேக வகிறா.
இவ தபதியாக. திபின எப/ *ல$கைத. பின, ப.ம'ராண.தி,
அகDைக தவறிைழ.ததினா கலா"ப) கணவராகிய ேகாதம னியினா

சபி$க ெப#கிறா . ஆடா1$கால கலாகி$ கிடத அவ , இராமனி

பாத/ளி ப4ட/ மீ1 ெபணாகிறா

எ# மா றப1கிற/.

இைத ஒ4)ேய, கப ைதயைல$ கலா$கி வி1கிறா. இத$ ‘க’ மக./வ,
இராமனி கா மக./வமாகி எ.தைன எ.தைன க பைனக2$"

விள$கக2$" இட ெகா1.தி$கிறன? இ# திமண ைவபவகளி
அமி மிதி$" சடகி, ‘ெபேண! நீ மனதிE /ேராக இைழ$கலாகா/!

அப)+ ெச8தா, அகDைகயி கதிதா! நீ கலாவா8!’எ# M$"மமாக
உண.தப1கிற/.

‘க ' ெநறி கா.தா இறதபி வான./ ‘அததி’ ேபா தாரைகயாக+ Cட
வி1வா8!’ எ# உண.த ப1கிற/. காவிய நாயக மீ/ எத ஒ

க' ளி7 விழலாகா/. எனேவ, கப, இராமப4டாபிேஷக./ட கைதைய

)./ வி4டா.

ஆனா, இத இபதா 6 றா) இ#தி$ கால.தி, நNன மின= இய

சாதன வ)வி இராமாயண உயி ெப ற நிைலயி, சீைத, Iரண கபிணியாக,
இராமனிட தாேன அவ நிராகாிைப ேவ) விைழ/ மறா) ெப றா .
இராம அ/ தாளாம தாேன ஒ1கி ேபானதாக+ சி.திாி$க ெப ற/.
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இத$ காவிய நாயகனி மீ/ எத ஓ ஆணாதி$க பழி நிழE விழ$Fடா/

எ#, சீைத தாேன வDய வ/ கா41$" ேபானதாக. த4ைட மா றி ேபா4ட
விைதைய எனெவ# ெசால? இ/... இைறய ஆணாதி$க கா41
மாயமலாம ேவெறன?
-----------------

6. கட,ளி மணவா-

மனித சதாய வரலா றி ப) பா.தா, ஒவB$" ஒ.தி எற நாகாிக பல

ப)கைள$ கடத பினேர வதி$கிற/. இ/ ஒ.தி$" ஒவ எற ஒேர

நிைலயி க ' வைளயமாக மாறிவி4ட ெநறியி நிறி$கிற/. ஆனா, தா8ைம
எற ேமலா ஆ ற, ெவ# ேபாக./$" இழிதபி, அத காகேவ ஒ

வ$க.ைத+ சதாய நியாயப1.தி வதி$கிற/. க ' ெநறி ஒ ெபணி

ஆ2ைமயி எAவா# பதி/ அவைள ட$கி வி1கிறேதா, அேதேபா, ஒ ெப
த உடDனா ம41ேம பிைழ$" மரபி வதிபதாக>, அத "ாிய

ெநறிகளி ஒ:"வேத தம எ# க பி$கப41 வதி$கிற/.

இப) விைலமகளி$கான வா<வி ேதா #வா8, அைறய 'ராணகளி

இ/ இைறய பாDய வைற அநீதிக
ப1.தப4)$கிற/.

வைரயிE ஒேரவிதமாக நியாய

ஒ ெப, க ' ெநறியிD/ வ:வி வி4டா, பிற" அவ

ேபாக./$" உாியதாகிற/ எபேத நீதி.

உட, ெபா/வான

மகாபாரத ஆதி பவ.தி வ ஒ வரலா ைற பாேபா. தீ$கதம^ எற

ஒ ாிஷி-கண றவ- இவ த மைனவி7ட இப /8பதி எத ஒ வர

ைற7 பாD$காதவராக இதா. ம ற னிவக2$", இ/ J1தலளி$க$

F)யதாக இத/. தீ$கதம` மைனவி ெவ#பைடதா . அவைர வி4டகல
யறா . அேபா/ அவ ஒ விதி ெச8தா.

“இறிD/ ஒ ெப=$", கணவனாகிய ஒேர ஆதா எலா. அவ
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உயிட இதாE, இலா வி4டாE அவ
விதிைய அவ

மா றாைன நாடலாகா/. இத

மீறினா, "ல.தி இ/ வில$க ப1வா . இவ

திமணமாகாத கனியாக இதாE Fட ஒவைன ைறயிறி+ ேசரலாகா/.
அப) நட/ ெகாடா, அவ

அவைள+ ேசபவக

"ல.திD/ வில$கப1வ/ ம41மிறி,

எவ பண ெகா1./ ெபறலா. உடDப./$"

விைல ெப # எெற#மாக ெவ4க$ ேக41$" அவமான./$" உாியவளாக
அவ

வா<வா ”. கணவ-மைனவி எற உறவி, ஆணி ஆதி$க.ைத ெப

ெபா#./.தானாக ேவ1. இைலேய சபி$கப1வ/ உ#தி எற

அவல.ைத வி 2கிற/ இத 'ராண வரலா#. ெபக2$" இைழ$கப1

அநீதிகைள நியாய எ# அவகைளேய கத+ ெச87மள>$" அவக

மனகைள ெம:"பத.தி வைள./ டமா$க எ.தைன 'ராண நீதிக ?
ம.^ய 'ராண F# வரலா# இ/.
ஒைற பிமா சிவனிட விைலமகளி$கான ஏேதB காரண ெநறிக2

உ ளனவா எ# வினவினாரா. சிவ Fறிய வரலா# கணைன7 அவைன+

ேசத பலாயிர$கண$கான ேகாபிைககைள7 ைமயமா$கிய/. ஒைற, வசத
கால.தி, "யிக

F> மாேதாபி, தாமைர$ "ள.தேக கண த

மைனவியட ம/>1 ஆ)பா) மகி<திதா. அேபா/, அதப$க

‘சபா’ எற வDய ேதா றைடய கா4டா ெச# ெகா)தா.

மைனவியாி கவன அவ மீ/ ெசற/.
கண அ/ க1 ெவ"1, ‘நீக

ெகா ைளயரா க பழி$கப1Nக !

பிற" அ)ைமகளாக உழNக !’ எ# சபி.தா.

மன வதிய அவக , ‘கணா! தவ# ெச8/ வி4ேடா! எக2$" விேமாசன

உடா’ எ# இைறLசினாக . ‘தய ஷியிட ேபா8$ ேக2க !’
எறானா கண. கைத$"

விைடயாக$ Fறினாரா.

கைதயாக, அவ இெனா கைதைய

மானஸா ஏாியி ஸுதாஸனி ெபக

ஆ)பா) மகி</ ெகா)தனரா.
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த ெசயலாக அ" நாரத வதாரா. ெபக

அவைர மாியாைத7ட

வணகாமேல. ‘நாராயணைன$ கணவனாக அைடய நாக

என ெச8ய

ேவ1?’ எ# ேக4டாகளா. நாரத மனதி ேகாப ெகாடாE ெவளியி

கா4)$ ெகா ளாம, ‘இளேவனி மாதகளி பி ப"தியி உய

வண.ேதாB$" ெபா க4) தான ெச8தா நாராயண கணவனாக
வா8பா’ எ# Fறினாரா. ஆனா உ 2ற ‘விைலமகளிராN’ எ#
சபி.தாரா.

இத இர1 வரலா#க2 ஒேர க.ைத அ)பைட யா$"கிறன.
கணவ எ# உாிைம ெகாடவB$" அவ

ஒ கவி;ெபாைம. அவ எப)

ேவ1மானாE இ$கலா. ஆனா இவ2$" உயி உண>க2 தனியாக

இ$கலாகா/. மீறிவி4டா, அதிகப4சமான தடைன, அவ
ெசா.தாவ/ தா.

உடேல ெபா/+

இப)+ சபி$கப4ட ஒ "ல இதிய மரபி, ஆணாதி$க சதாய.தி

நியாயப1.தப41 மீள )யாத தைளக2$"4ப1.தப4ட/.

ஆணாதி$க./ட ேபா ெதா1.த தா8+ சதாய.தின, தாசிகளா$கப4டன.
பைடய தமி<+ சதாய க)த விறDய, பாண மரபின இப) ஒ

நாகாிக./$"

ெநறிப1.தப4டன.

ெத8Nக.ைத. ெதாடபா$கி, இத வாணிப வளர, ஆட, பாட, த./வ
விள$கக

எ# அாிய கைலக

"Lசலக

பல.

ேம வண.தாரா வள$கப4டன.

சபி$கப4ட "ல தைன.தா ேதா றி$ெகா ள இைண$கப4ட ப41$

இவ

நி.ய CமகD. இவ

இபிடேம மகளமான/. இைறவB$" ஆ)பா),

மகள ஆர.தி எ1./ ஊழிய ெச8வ/ ேபா, இவைள ஆதாி$" ெப")
ம$க2$" இவ

இேத ஊழியகைள+ ெச8ய ேவ1. ஏெனனி, ‘கலாகிய

ெத8வ இவ2$" ெபாB ெபா2 தமா? அப) இவைள ஆதாிபவக

இவ2$". ெத8வ ேபாறவ. அவக

இலகளி இவ

எலா மகள

நிக<+சிக2$" ‘நி.ய CமகD’யாக இ/ வா<./ வசனகைள+ ெசாவா .
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த உட ெபா/+ ெசா./ எபைத விளபரப1./ வைகயி அவக
ஆக

தக

ெபா

வணகி உட ப1வா .

ஆடபர அதிகாரகைள அவ

அத

மீ/ ெசE.த. தைல

இ/ேவ தாசியி தமமாக இத/.
இவ2ைடய ‘ெபா/மக ’ மர', உைட$க )யாத ெத8Nக ஆைண ெப ற/ எ#

பல 6 றா1$கால காபா றப41 வதி$கிற/. அமரகவி பாரதியி

கால.தி வா<த எ4டய'ர அரமைன. ேதவதாசி, வ ளி$ கணமாளி

மக

Fறினா -

ப.ைத/ வயC$" பிற", பாரதி ெசானாகெள#, எ அமா ஈCவரB$"

வாி./$ க4)$ ெகாட ெபா41. தாDைய அவி</ வி41$ கயாண ெச8/
ெகாடா...

'ஆனா கைடசியி சததி வ#ைமயினா கடப1வைத பா./+

சகடப4டா. 6# வச இைத பா$கவா வா:கிேற-ஈCவரB$"$ க4)$

ெகாட தாDைய எ1./வி41 மனிதB$" மைனவியான/ பாவேமா’ எ#

சகடப4டா.

ேதவதாசிைற எப/, க பியைலேபா ெபகளி ஆ2ைமயி, ‘உ உடைல
ஒவ$" உாிைமயா$"வைதவிட இ/ உயத/; ‘இைறவB$ேக நாயகி; இைற
பணிேய உ ெபைம’ எெறலா பதி$கிற/. இைறவB$" நாயகி நா.

கட>ைள. ெதா41 Iைச ெச87 நீ7 எைனேபா ஒவ. நீேய கட>ளாக

)7மா?’ எ# எத ஒ ேதவதாசி ெப= இரவி அேத மலமாைல7ட

மLச./$" வ Iசாாி பிராமணைன7 ஒ/$கியதாக வரலாேற இைல.

அவதா த உாிைம$கார. உயவண "Cவாமி ‘ஓ, இவ உற> கட>
உறேவ ேபாற/; கட>ளி பிரதிநிதி’ எ# ேதவதாசியானவ
ப4)$கிறா .

உேவ ற

உய வண. அ1./, ெபா2 அதிகாரமாக ஆ2 வ$க. மனக2$"
அவ

உாிைம ெபா

ஏெனனி மனாி ஆதரவிதா அவ

வாழ )7.
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ெபா ... அ/ ஒேற "றி$ேகா . ஓ ஆடவைன மகி<வி$க$ F)ய கைலக
அைன./ அவ

க #$ ெகா ள ேவ1. ஆ)பா) அவ மகிழ அைன./

உபசாரகைள7 ெச8வா . அத "கத அணிமணிக , ஆைடக

அைன./

ெதாழிE$" இறியைமயாதைவ. வா<>$" உடைல தலா$கி, ஒ வாணிப

ெச87 க4டாய./$" ெபைண. த ளிவி4ட ஓ ஒ:" தா ேதவதாசி

ைற. ஆட , பாட கைலக , ேமலா ஆமீக வி1தைலைய$ "றிபா$"வதா"

எ# நா4)ய சா.திர.தி உ ளாத த./வ அ/தா எ# ப$க
ப$கமாக விள$கக

ெகா1$க ப1கிறன. ஆனா, ெப=ட ெதாட'

ப1.தப4ட இ$கைலக , அத வைகயி தா விள$கப1கிறனவா? ந

'ராண$ கைதக -இதிரனி ஆதி$க.தி இத அரைப-ஊவசி-ேமனைக

ஆகிேயா ஆமீக வி1தைலைய$ "றிபா$கி. த கைலைய ேமைமப1.திய
விவரக

இ$கிறனவா? அவக

தவனிவகளி தவகைள$

கைல$க.தாேன பய ப1.தப4டன?
$ேவத-த மடல.தி (1-20-6) காணப1 பாட இதிர, வண
தDய ேதவகைள 'க</ பா1 பாடகைள யா.தவ, ேதவதாசியி மக

ப+ேசப எற "றி' காணப1கிற/. சாதாரணமாக, தைதவழி ெபயேர

"றிபிடப1 வழ$கிD/ இத$ "றி' ேவ#ப4)$கிற/.

அ$கால.திேலேய, கட>ள$" தா` எற பிாி> ஏ ப4)ததா-எப/
ஆ8>$"ாியதா".

அஸர^-கதவ எ# ேவதபாடகளி காணப1 இன.தின ப றி7-

இய ைகயி பல F#கைள உ ளட$கிய உவா$ககளா -(ஸவிதாவி மக

Mாியா - Mாிய$ கதி - ேஸாம சதிர - அCவினி ேதவ-காைல-மாைல+ சதிக
Mாிய$கதி சதிரனி ப)வேத திமண) எபைத அ#தியி41$ F#வத -

கிைல. அஸர^-எறா நீாி உலா>பவ எற ெபா

கிைட$கிற/.

ேமககைள, வசத காலகைள$ "றி$" க பைனயாக இ$கலா.
ஆனா, வண ேபதக

ஆ</ நீ ெபாியவ நா ெபாியவ எற தகரா#க

 # ேபா/, உைம பிரதிபD'க
அப) அஸர^க

அறேவ அழி/ ேபாகிறன.

ேதவேலாக மாதராகியி$கலா. இதிரனி ஆ2ைகயி

-
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பர.ைதயராகியி$கலா. அவைன மீறி 'க<ெபற, எத னிேயB *+சட$கி.
தவ ெச8தா, உடேன அவ தவ.ைத$ கைல./ வர அெபா/ மக2$"
ஆைணயிடப1கிற/. தவ.ைத$ கைல$க, ஆமீக ஏ ற.தி இ/ ெகா$கி
பி) ேபா41 இ:$க அவ

கைல.திற, உட இர1 பயப1.தப1.

உடைல$ ெகா1.தா விைள> பி ைள ேப#தா.
ஆனா தா7ாிைம உடா?

‘என$கி4ட பணிைய நிைறேவ றி வி4ேட. இதா "ழைத’ எ# மகைவ$
ைகயிேலதி அைத. ேதேவதிரனிட சமபி$க )7மா? அத தைதயிடேம

நீ4)னா

ேமனைக

‘உனாதா தவ ேபாயி #! உனா வத விைள>! நீேய ைவ./$ ெகா ’

எ# ம#./வி41 ேபாகிறா ‘பிராமண’ மதி'$காக. தவமிய றிய அத

b.திாிய.

இவளா "ழைத7ட ஆைடயிட ேபாக )யா/.
"ழைத அநாைதயாகிற/.
அறிD/ இ# வைரயிE திமண .திைரயிலத ெப ேறாாி வாாிCக
அநாைதகேள.

ெப உட வாணிப./$". ெத8Nக மதிபளி.த வண சதாய, அைத

ைமயமாக$ ெகா1 எ.தைன மர'கைள வள.தன! அத வைகயி ஈசB$"

எ# ெபா41$ க4)$ ெகாட மரபின, ஒவB$" ஒ.தியாக இ$கலாகா/

எப/ ஒ க)பான விதியாக இத/. இத வ$க.தி ெப "ழைதக

பிறதா உட வாணிப./$" வாாிசா". ஆ மதிப # ேபாவா. த

மதிைப. ேத)$ ெகா ள அவ அத$ "1ப நிழைல வி4ேட ெசல ேவ1.
ெப க விழி.த ேநர.தி இ/, ‘இத உட தா உன$"+ ெசா./; இைத
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ைவ./$ ெகா1 நீ ேமE ெபாB ெபா2 ேபாகமாக வா<வேத
இல4சிய’ எ# அறி>#.தப1வா .

தாயாகி, "1ப நிழD ஒவB$" ம41மாக ெபடாக இ$" உாிைமயிறி
எ.தைன ெபக

':கி+ ெச.திபாக ? உடைல வி பவ

பாவி எ#

ெசாD$ ெகாேட உய வ$க அத உடைல உறிLசி உயி ").த/

ேக4கபடேவயிைல. ‘உகளி பாவ ெச8யாதவ எவேரா அவேர இத
ெபணி மீ/ க எறியலா’ எற வாசக, எAவள> உைமயான/?
ஆனாE அத உைமைய மைற./$ ெகா1, உடலா ெக4டவ

பாவி, பாவி

எ# உலக இB கெலறி/ ெகா1 தா இ$கிற/. 'ராண மர'க

ெபணி விஷய.தி சிறி/ Fட மகாம '/பி$கப41 வதி$கிறன.

டா$ட ./ல4Cமி அைம, இத மர'கைள அழி$க படாதபா1ப4டா.

இவ$" உயகவி க ப/ ஓ அைற Fவலாக இத/. த ம./வ

ப4டதாாி எற அறி>ப)யி ெவ றி$ ெகா)7ட அ)ைவ.தா. ேமநா1

ெச# ம./வ$ கவியி இன விாி> கட/ட ச*க இயD தைன
:ைமயா$கி$ ெகாடா. ‘ப4டக

ஆ வ/ ச4டக

ெச8வ/’

எக2$"ாியேத எ# பாரதியி வா$ைக நி,பி.தா. அத$ கால.தி ‘ேதசிய’.
தீவிரவாதி எ# ெபய 'க: ெப ற தைலவக தா ெபகளி ச*க
ேன ற./$" 41$க4ைட ேபா4டாக

எறா வியபாக இைல?

ஆகில அரC கா4)ய அ$கைறைய$ Fட இத. ேதசிய. தைலவக

எதி.தாக . திலக த மக2$"+ ச4ட./$" உ4ப4ட இள வயதி திமண
ெச8தா. ‘ேதவதாசி ஒழி'’ வர$Fடா/ எ# ககண க4)$ெகா1 அநா

ச4டசைபயி பல ேதசியவாதிக

- "றிபாக+ ச.திய*.தி, சீனிவாச சா^திாி -

ஆகிேயா F+ச ேபா4டதாக, *வR இராமாமித.தமா

த ‘தாசிக

ேமாச

வைல’ எற நாவD எ:தி7 ளா. இ/ உைமேய. இத ஆசிாிைய, த

நாவD வாயிலாக, ஆகா" ெபா4ட#'+ சககைள ஏ ப1.தி பிரசார
ெச8ததாக. தகவ ெதாிகிற/. எதி' இலாமD$"மா?
எ4டய'ர./ வ ளி$கணமா , 1930களி ./ல4Cமி அைம7, *வR

அைம7 ெசயப1 ேப, பாரதியா அறி>ைரயிப) ெபா4ட#./.
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திமண ெச8/ ெகாடாரா. ஆனா மர' பி)க

கைடசி வைரயிE அெபமா4)ைய விடவிைல.

பதி.த " ற உண>க

“உடலா நீ ஒைற ெக1$கப4டவ . உன$" ஒ:கான இலற./$" ஏ/

உாிைம?”

இத மர', இ# சினிமா$ கைதக ,ெதாைல$கா4சி. ெதாடக

வாயிலாக

மிக> ச$தி வா8த சாதனகளா ச*க./$" அறி>#.தப1கிற/.

ஒ ைற "ைல./ வி1. பிற/ அவ2$" அ/ேவ வா<$ைகயாகி வி1 எப/

தா ெகா ைக.

வ#ைமைய ஒழி$க நீ உைழபாேன? உட இ$கிறேத? அ/ உன$"+ ேசா#

ம41மா ேபா1? ஆகா! நீேய ெபமா4)!
த "1ப.ைத வாழைவ$க அவ

வி1தியி உட வாணிப ெச8தா . ‘தைன

வி #$ க4)ய கணவைர$ காபா றிய ப.தினி’ - எெறலா மைறக$

".தகைள வழ" நியாயக

எ.தைன?

ேதவதாசி ைற ஒழி/ வி4ட/. ஆனா உட வாணிப.ைத எ.தைன

பாிமாணகளி ெப$கியி$கிற/, இத அறிவிய வாணிப சதாய.

ெப=$" ேவைல வா8' எற J)D, அவ2ைடய உடைல$

கணா$கி. தடவப4ட ‘ேத’ கவ+சி எற மாயதா. 'வ.ைத வைள;
க./$"+ சாயமி1; உ#'$களி கவ+சிைய$ கா41 உைடகளாக.
ேதெத1; ெபாைமேபா நி, " ேறவ ெச87 ேபா/, ெநLச ெகா ைள
ெகா ள ேமாகனமாக+ சிாி; சி# சி# உாிைமகைள ஏ # பிB த ளி ேமாக

ெவறிைய ஏ #, எபெதலா ஆ2ைம பயி சி$கான பாடக .

இவ உட அறாட ேசா'$காக>, சைமய சாதனக2$காக> பல
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பாிமாணகளி விைல ேபசப1கிற/. அேத சமய.தி விளபர மாடலாக இ$க$

F)ய ஒ ெப, ஓ ஆ=$" வா<$ைக. /ைணவி எற உனத பதவி$"$

கன> காண> )யா/.

விளபர ெப அதிட$ காாியாக இதா சினிமா ந)ைக எற உ+ச

க4ட.ைத அைடயலா. பண ெபா2 சபாதி$கலா. இத ஒளி வ4ட.தி

ம#ப$க நிழD, Cததிரம ற ஒ இழி> வைளய.தி சி$கி, மன உைள+சைல7
ேநாைவ7 ஏ றாக ேவ1. இ.தைகய அபா$கிய வதிக2$", ேபாDயான
'கழார, பளபள' தா சிறிேத கிைட$" மன ஆ#த. இத உ+ச

க4ட./$" ஏற )யாம ெவ# /ைண அல/ ": ந)ைக எ# கமறியாத
அ).தள.தி மா8/ ேநா7ட ம)7 ெபக
உைழபாளி ெபக2$", அரசிய க4சிக

எ.தைன ேப?

ெதாழி சககைள

அைம.தி$கிறன. ஆனா, இத ச4டIவமா$கபடா/, ஆனா பல
பாிமாணகளி நாெளா வண ெபா:ெதா ேமனி7மாக வள/ வ/,
ெபாளாதார அ)பைடையேய ஆ4) பைட$" ெப=ட வாணிப.தி
சீ"ைல$கப1 அபா$கிய வதிகைள, எத. ெதாழி சக

கண$கா$"வதிைல.
இவக

ஓைசபடாம உ$"ைல$கப1கிறாக . ெகாைல ெச8ய-

ப1கிறாக

ெகாைல$"$ காரணமாக இதவக

தக

பைட'.திறB$காக,

கைல ஆ றE$காக, ேதசிய அரசினா க>ரவி$கப41 'க:$" பதவிக2$"

உாியவகளாகிறாக .
அநா

மாியா ம$தேலனா>$" இைறய

அழித அபா$கிய வதிக

கிைட.த/. '.த கால.தி, உடலா

பி$"ணிகளாக$ கைட.ேத# உ8> கிைட.த/.

ஆரபாD, ஆனதரா ஆமீகப) ஏறினா .

இப.ெதாறா 6 றாைட எ4) பி)$" இத 7க.தி, 'ஆமீக' எ#
ஒேற Cயநல ஆதி$ககளா வி:கப41 வி4டன. கணவB மைனவி7மாக
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ெவளிேய ெச# தி'ைகயி மைனவி ரடகளா "ைல$கப1கிறா . அ/

அவ

" ற மாகிற/; பதிைதயாகிறா ; கணவனா ஏ #$ ெகா ள ப1வதிைல.

அரசிய அ)த)கேளா, சமய$கலவரகேளா எ/ நிக<தாE ெபணி,
மீ/தா அ/ வி)கிற/. க பழி'$ " ற./$கான ச4டகளி, இவ2$"

நியாய எப/ "திைர$ெகாபாக இபைதேய பா./$ ெகா)$கிேறா.
க ', க பிைம எற விவகார.தி, ெப இன ெதளிவிலாத
நியதிகளிேலேய தைன பறி ெகா1./$ ெகா)$கிறா
--------------

எபேத உைம.

7. .ைண இழ01 .றவற

ஒவB$" ஒ.தி எற அ$கினி வைளய அல4சியமாக. தாடப1ேபா/,
அவ

அவ

ேமனி அழ" சாதனக2$"ாியதாகேவ மதி$கெப#கிற/. அநா4களி

நி.திய CமகD, இநா4களி அவ

சாதன.

ெபாைள ஈ4). த வாணிப

ஆனா, அத ஒவ விதிவச.தாேலா,எப)ேயா மா8/ ேபானா, அவ

சபி$கப4ட பிறவியாக சதாய.திDேத J$கி எறியப1 "ைபேபா
N<+சி7#கிறா .

இதிய ெபணி ேமைம, அறியாபவ.தி ஒ நாயகB$" ஆ4ப41,

அவB$". ெதாட)ைம ெச87 ெகளரவ பதவியி அவB$" ஆம$கைள
ெப #. த/, அவ சி#ைமக , ெபைமக , ெகா1ைமக

எலாவ றிE

$கிய பேக #, /ைம$ கால வைர வா</, ப.தா> பா.தி$க,
'.திரB ெகா ளி ைவ$க, மLச2 ""மமாக, மமகளிட.தி த
ெவ#'க

அைன.ைத7 ஒபைட./ வி41 ேபா8+ேசரேவ1

எபதிதா நிைல ெகா)$கிற/.

இப). தீ$கப4ட உனதமான ெபைம$காக, உைம வரலா# Fட
இநா4) திாி$கப4)$கிற/. எ1./$கா4டாக, மீராபா8 வரலா ைற
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பா$கலா. 'க<ெப ற கவிஞான+ ெசவி அவ பதிைனதா

6 றா1$"ாியவ. இவைடய கணவ. மாவா இளவரச ேபாஜராஜ கணவ

இறதபி பல ஆ1க

$கிய நிக<+சிக

மீராபா8 வா<தா. இவைடய வா<$ைகயி பல

கணவ இறத பினேர நடதி$கிறன. இவைடய

கிண ப$திபி./, கவிதா ச$தி7, அநா4களி அரச "1ப./$ேக

அெகளரவமாக$ கதப4டன. அத காகேவ இவைடய நா.தி7, ைம./ன

இவ$" பல இனகைள இைழ.தாக . நLசி41 இவைர$ ெகால>

/ணிதாக . ஆனா மீரா சாகவிைல. அரச "1ப./$"ாிய அரகைள$

கட/, கணைன 'க</ பா)$ ெகா1 ெவளிேயறினா. ‘மீராேகர'’ எற
.திைர7ட இவ ப$தி கனித இதய வ).த பாடக

நாெட" பாமர

ம$களி நாவி ஒD$கலாயின. இத வரலா#, மீரா எற ெப கவிஞ$" ஏ ற
தவதாக, பினா4களி சதாய பா/காவலக2$". ேதாறவிைல.
இவைடய கிண ப$தி$", கவியா றE$" பாக, இவ ஒ இள

விதைவ, "1ப ெகளரவகைள மீறியவ எற உைமக

ரபாடாக

இ$"ேம? ப$தி7 பாடE அத வைகயி இவ 'கைழ. /$கி பி)$காேத?
எனேவ மீரா ப றிய சி.திரக

வரலா ைற பிB$". த ளின. இவ

க41$க:.தி CமகD எற வணகைள$ ெகாேட சி.திாி$கப4)$கிறா.
இபதா 6 றா) ச$திவா8த சாதனமாகிய திைரபட, மீரா I>
ெபா41மாக வா<த நிைலயி கணவைர7, அரச ேபாககைள7 /ற/,

(கிண ப$தி$" அவ இைடc# விைளவி.ததா) ெவளிேயறி+ ெசறதாக

நிைல7#./கிற/. ‘விதைவ’ எற ெசாE$"ாிய நிைல, இ.தைகய அள>$"+
சபி$கப4டதாக இன நிைல7#.தப41 வகிற/. CமகD, க41$ க:.தி,

I> ெபா41 எற ெசா ெறாட ெபைண எத நிைலயிE சதாய

மதி'ைடயவளா$"கிற/.

உைமயி CமகD எற ெசா; $ேவத ப.தாவ/ மடல.தி

"றி$கெப#கிற/ (X -7-1)

‘விதவா’ எற ெசாE$" மாறான ‘அவிதவா’ எற ெசாE இேத ப.தாவ/
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மடல.தி (X-2-2) இட ெப றி$கிற/. ‘விதவா’ எற ெசா, நாகா

மடல.திE (IV-2-8) இட ெப றி$கிற/.

இைறய சதாய.தி, விதைவ எற ெசாE$" ேந எதிபதமாக, CமகD

எற ெசா விள"கிற/. ‘CமகD’ எறா, அவ

ப41$" உாியவ . அவ

I>$", ெபா41$",

உடைல7, கைபைய7 ஆ2ைக ெச87 நாயக

இ$கிறா எபேத ெபா . திமண ைவபவகளி, மணமக , மணமகைன

பணி7 ேபா/, அவ அவைள. ‘தீ$க CமகDயாக இபா8’ எ#

வா<./வத *ல தைனேய வா<.தி$ ெகா 2 வழ$க இறள>
நைடெப # வகிற/.

ஆனா, $ேவத கா41 இ+ெசா, அவைள. திமண 'ாித நிைலயி,
ஒவB$" ஆ4ப4ட தாD, ெபா41 I எ# 'ற+சினகேளா1 ெதாட'
ெகாடதாக$ "றி$கபடவிைல. இத பாட ஸவிதாவி மகளான Mாியா,
ேசாமைன. திமண ெச8/ ெகா ள மணெபணாக$ Fட.தி

வதி$கிறா . இவைள மணமக N41$" அைழ./+ெசல அCவினி ேதவக

ேதட கா.தி$கிறன. அத. தண.தி, இத பாட Fறப1கிற/.

‘ஓ இத வ/ CமகDயாக. திக<கிறா , பாக ! இவைள வ/ வா<.தி வி41.
திபி+ ெசEக !’ எ# உ றவ, ஊராாிட ெசாவதான பாட அ/.

‘இத வ/ (மணெப) மகளமான உ#'கைள7ைடயவளா8, இளைம7,
ஆேரா$கியமாக. திக<கிறா . இவ
பாிபாD$" த"தி7ைடயவ

சததிைய ெப #.த/ இல.ைத

எற ெபா தா இபாடD நி கிற/.

இேபா/, இேத ப.தா மடல.தி, அவிதவா (விதைவயலாதவ ) எற ெசா
வ இட.ைத பா$கலா. இத பாட, ெபணி நிைல ப றிய ஆ8>$"
மிக $கியமாக$ கதப41 வதி$கிற/. இத பாடDதா ‘அ$ேர’ எற
ெசா, ‘அ$ேன’ எ# தி.தப41 சனாதன ஆ நாயக+ சதாய, கணவ

இறத/ மைனவிைய7 சிைதயிேல ற ேவத அகீகார./$"ாிய தா$க -
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ப4டதாக$ கதப1கிற/.
(‘அ$ேர’ எற ெசாேல அ$னிைய$ "றி$". அ$ேர எறா த

ெத8வ./$"றிய அ$னிதா எ# ெபா

ெசாவ உ1) கணவ

சிைதயி இ$" ேபா/, சிைதைய ேநா$கி+ெசE மைனவிைய. த1./

நி#.தி, ‘அவைள விதைவயலாதவக2, Cப.னிகளாகிய ெபக2 வ/
N41$". திபி அைழ./+ ெசல41’ எற ெபா பட$ காணப1 பாட
அ/.

(அ$ேர ேன - அ$ேன ெந')
‘விதைவயலாதவ Cப.னிக2 இவைள மண ெபணா$கி, அ$கினி$"
அைழ./+ ெசல41’ எற ெபாைள சனாதன ஆநாயக வD7#.தி

அவைள ெநபி ேபா4ட/. இேக, ‘CமகD’ எற ெசா ஏ

ைகயாளபடவிைல? ெசால ேபானா ‘CமகD’ எற ெசா, ேவ# எத

இட.திE இைல - நா இ# ெகா 2 ெபாளி இைல எேற
ெசாலலா.

‘அவிதவா’ எற ெசாE, ‘ஸுப.னி’ எற ெசாE இத பாடD

பயப1.தெப#கிறன.
விதைவயலாதவ

- 'ஷ உைடயவ - அ/ ஒேற ேபா/ேம? ஸுப.னி எற

ெசா ேவ# எத "? இத " நல கணவைன உைடயவ

வி-தவா நாயக இலாதவ

காபாள இலாதவ

எ#தாேன ெபா ?

எ# ெகா ளலா. அத$

காபாள, அவ2ைடய கணவனாக.தா இ$கேவ1 எபதிைல. அவ
ேசாதரனாக இ$கலா; தைதயாக> இ$கலா; யாராக> இ$கலாேம?

‘விதைவ’ எற ெசாE$", ேவதபாடகளி "றி$கப1 ெபா

தி4டவ4டமாக+ ெசாEப) இைல எேற கத ேவ) இ$கிற/. ேவத

பாடக , உலகி இய ைக. ேதா றக , ேகா களி இய$கக ,
உயிநிைலகைள அ)பைடயா$கி, மானிட வா<வி F#களா

உவகப1.தப4டைவ, உயத த./வகைள உண./பைவ எ#
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ெசாலப1கிறன.
எறாE, இத அ)பைடயிE, மானிட சதாய வா<> நிைலகைள 'ாி/

ெகா ள இைவ உத>கிறன. $ேவத நாகா மடல.தி (IV-2-8) ஒ பாட
இட ெப றி$கிற/. இதிரனி தா8 அதிதியி F றாக, இதிரைன 'க:

பாட இ/.

‘உ தாைய விதைவயா$கியவ யா? உைனவிட ஆ றEைடய ேதவ
உேடா? தைதைய$ காைலவாாி$ ெகாற ஆ #Eைடயவ அேறா?’ எற
ெபா பட, ஒ தா8.ெத8வ மகைன 'க</ைர$கிற/. இதி ‘உ தைத’

எற "றி' இைல. ெபா/வாக. தைத எேற "றி$கெப#கிற/. இேபா/

அ/ $கிய மிைல. விதைவயா$கியத காக இதிர ேபா றப1கிறா. இ/

தா நைம$ கவ $கியமான ெச8தி. எனேவ, ஆதிகால.தி, ெபணி
நிைல, 'ற+ சினகளாE, ஒ1$" ெநறிகளாE க41 ப1.தப4டதாக

இ$கவிைல எப/, அேபா/ பயப1.தப4ட சில ெசா கேள, பல 'திய
பாிமாணகைள ெப #, இவைள ஒ1$" ெநறி$கான $கிய$ கவிகளாயின

எ# ெகா ளலா.

பகவ. கீைதயி, த அ.தியாயமாகிய அ+Cன விஷாதேயாக.தி, அ+Cன

கணனிட ‘தா ேபா 'ாிய மா4ேட’ எ# F#கிறா. அத " அவ F#

காரண க.தி ெகா ள$ F)யதா".
‘ேபாாி மாNரக

ம)த/, அவக2ைடய நாயகிய கணவகைள இழபாக ;

அேபா/ அவக

மா றாைர+ ேச Mழ உடா"...’ ^.ாீகளி இ.தைகய

/ட.தன.தினா வண ஸகர - (வண$ கல') ேநாி1; இதனா "ல
தமக

அழி7; *தாைதய$" நீ$கடனா #பவக

இ$க மா4டாக ;

‘இ.தைகய பாவக2$"$ காரணமா" ேபாைர 'ாிய மா4ேட’ எப/ தா
அவ F #. இ" Fட, ‘விதைவ’ எற ெசா பயப1.தப4)$கவிைல.
ைகைம நிைலயி ெகா1ைமக

தைல கா4டவிைல.
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ைகைம நிைல ப றி, '.தாி கால.தி அறிய )கிற/. '.த ெபக2$".

/ற> ெநறிைய எளிதி அGமதி$கவிைல. '.த$" வள'. தாயாக இ/

அவைர வள./ ஆளா$கிய ெகௗதமி அைன, ஒ ெந$க)யான தண.தி
அபைல ெபக

பலைர அைழ./$ ெகா1, '.தாிட வதா. தகைள.

/றவிகளாக ஏ றள ேவ1 எ# அவ

அகிேலேய ெநக விடவிைல.
அத ெபக

ேகாாினா . அவேரா, அவகைள

யாவ?

அ$கால.தில ேராஹினி ஆ றி நீ$கான ச+சரவி காரணமாக, சா$கிய
இன.தவ$", ேகாDய இன.தவ$" இைடேய ேமாதக

ேமாதD சா$கிய "லெபக

உடாயின. அத

பல த /ைணவகைள இழதாக . (ேகாDய

இன.தவாிட இேத நிைலைம ஏ றி$கலா) அ.தைகய சா$கிய "ல அபைல

ெபகைள அைழ./$ ெகா1 ேகாதமி அைன தக2$". /ற>ாிைம ேக41
வதிதா.

அத ெபக

தக

அணிபணிக

நீ$கி அழகிய Fதைல ெவ4) எறி/

வி41$ காவியாைட தாி./ வதிதன. ெப உட ாீதியாக, பலNனமானவ ;
மன உ#தி இலாதவ ; சLசல இயபின , அவைள. /ற>+ சக.தி
அGமதி.தா ேக1க
பா$கவிைல.

வ எ# '.த அைனைய க ெகா1./

ஆனா ெகௗதமி அைன, அ:/ ெகா1, அத ெபக2ட பல நா4க
ெவளிேய நி# மறா)னா. சீட ஆனத, அவக2$காக '.தாிட மறா),
அவகைள. /ற>+ சக.தி ஏ க+ ெச8தாரா. எறாE, இவக

ஆ

/றவிக2$" எத வைகயிE சமமானவ அல. ெப /றவிக2$" மிகமிக$

க1ைமயான க41பா1க

விதி$கப4டன. த /றவியான அைன ேகாதமி

அத ெநறிகைள அப)ேய கா./, 6 றிப/ வய/ வா<ததாக வரலா#
ெதாிவி$கிற/. '.தசக.தி, அைன ேகாதமியி ய சியி, ெபக
பி$"ணிகளாக அGமதி$க ப4டன. இத பி$"ணிகளி சக./$"

அைனயாக, அவேர திக<தா. 6 #$கண$கான ெபக

/ற> வா<$ைக$"

வதன. இத பி$"னிக , அரச மாளிைகயி இ/, தா<.தப4டவ
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களிைடேய இ/, கணிைகய "ல.திD/ வதவக . இவக
ஏற$"ைறய சம வயதின அல.

சில கனிய; சில ைகெபக ; சில வய/ திேதா. இவக

எேலா

பல த.த

அGபவகைள வரலா#கைள பாடகளாக யா.தி$கிறன. இ/ேவ ‘'.த ேதாி
காதா’ எற 6லாக உவாயி #. இைவ தD வா8ெமாழியாக உலவி, ெமௗாிய

அரச கால. தி, வாிவ)வ ெப #, இரடாவ/ திாிபிடகமாகிய C.தபிடக.தி

இடெப றெதப.

இத பாடகளி மிக நீட பாட, ஸுேமதா எற ெப /றவி$" உாிய/.

மதவதி நா4) பிறத ‘கிெரௗLச’ எற அரசனி மக

ஸுேமதா. வாரணாவதி

நா41 மன, அநிக.த இவைள மண$க விபினா. அவேன வ/

இவளிட ேவ)னா. எ:ப.ைத/ பா$க2ைடய இத வரலா றி இவ

பிற', வள', /ற> எலா வணி$கப1கிற/. இவ

கவி க றா

'ாிய வதவகைள ம#.தா . ெப ேறா எ1./$ Fறி7 ேக4கவிைல.

மன

பிமசாிய-ேபாிப இர1ேம வா<$ைக எ# '.தமத த:வினா .

இஷிதா` எற /றவியி வரலா றி, ெபக

தைடயிலாமDத "றி' ெதாிகிற/.

ம#மண ெச8/ ெகா வதி

உUஜயினியி உய வணிக "ல.தி ெப ேறா$" ஒேர மகளாக உதி.த ெசவி
இவ . இவைள, ஸாேகத நகர.தி வணிக "ல வாDபB$" மண).தாக .
மண )தபி கணவ N1 ெசறா
வகிற/.

இஷிதா`. பாட பிவமா#

‘காைல7 மாைல7 கணவைர7 (ெப ேறா) மாம மாமியைர7 ெந றி
நில.தி ேதாய, ழகா Iமியி பதிய என$"+ ெசாD$ ெகா1.தப) ெதா:

ெத:ேவ.

கணவாி ேசாதர-ேசாதர-அAN41 உறவின- எவ வதாE பணி>ட எ:/

நி# வணகிேன.
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சீவி+ சிகாாி./. தாதியாக அவ$" பணி>ட ஏவE$"$ கா./ நிேற.
ேசா# ெபாகி, பட பா.திர க:வி-Fனி$ "ைழ/ பணியா றிேன.
இAவள>$" நா ெப ற/ யா/!
அவக

ெவ#ேப!

ஏ #$ ெகா ளபடாத வாணிப ெபா
ெப ேற.

ேபா தா8 N41$". திபி அBப

இரடா ைறயாக ஒ ெசவ+ சீமாB$" மண ).தாக .
அவB ஒ " ற அறியாத எைன ஒ மாத./$" பிற" திபி அBபி
ைவ.தா.
ஒ நா

ஒ இள பி$", தைத N41$" வதா.

ெப ேறா அவாிட, /ற> வா<$ைகைய வி41 த " றம ற மகைள மண/

ெகா ள ேவ)ன.

பி$" இைச/, எைன மண ).தா.
ஆனா, ஒ மாத Fட நீ)$கவிைல வா<>. அவ அவைளவி41 மீ1

/றவியாகேவ ெசறா.

நா என/ ெப ேறாாிட, 'உயிைர மா8./$ ெகா ேவ.’
‘அல/ எைன. /ற> ெகா ள அGமதி7க ’... எ# மாறா)ேன.
ஜீன த.த... பி4C எக

இல வதா. நா /றவியாேன...
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இAவாேற, Cபா எற /றவியி வரலா# விாிகிற/.
பி$"ணி Cபா, ஜீவகB$"+ ெசாதமான மா ேதாபி உலவி$ ெகா)தா .

ஜீவக வ/ வழிமறி.தா.

‘நா தனிைம வி'கிேற; 'னிதமானவ ; நீ மாC ற மனதின. விலகி ேபா!’
எ# ெவ4)னா

Cபா.

ஜீவக, ‘நீ மாச ற கனி; ஏ உலைக. /றதா8! /ரவாைடைய ஏ
விபினா8? இத வா<ைவ வி1. இேத ேதாபி இத இளேவனிD மல
மணமா8 இ'றேவா! நீ எ ராணியாகலா!’ எறா.
Cபா ெவ#.தா . ‘இA>ட மரணமைட7. நீ வி'கிறாயா?
ஜீவக அவைள 'க</ ெகாேட இதா. ககளி வசீகரகைள

'க<தா.

Cபா உடேன த ககைள. ேதா) அவனிட ெகா1.தா .
‘இதா! நீ 'க<த க!’
அவ உடேன ெவ4கி மனி'$ேகாாினா. அவ

அளா கெணாளி மீட/.

'.தாிட திபினா . அவ

(அ 'த./ட )கிற/)
இAவாேற "டலேகசியி வரலா# வகிற/.
தமி< ஐெபகாபியகளி ஒ# "டலேகசிைய நாயகியாக$

ெகாடதா". ராஜகிஹ நகாி ஒ வணிகனி மகளாக பிறத "டலேகசி,

"ல"வி மக சா.தகைன$ காதD.தா .
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அவ வLசக; திட. ெதாி/ அவைன. தி41$ " ற.தி இ/ மீ41.
தைதயி உதவியினா மண/ ெகா கிறா . அவ அப)7 திதாம

இவைள வLசகமாக$ ெகா# நைககைள அபகாி$க+ M<+சி ெச8கிறா. ஆனா

அவேளா அத " அவ எண.ைத 'ாி/ ெகா1 எத வ:$"

பாைறயி அவைள. த ளி$ ெகால$ கதினாேனா, அேத வ:$" பாைறயி

அவைன. த ளி$ ெகா#வி41 அவ
இAவா# /றவியானவக

தக

'.த சக.தி ேச/ பி$"ணியானா .

வரலா#கைள பா) ைவ.திபைத ஒ

வைகயி "ர ெகா1.த ேனா)க

எனலா. கணிைகய பல ேபாக

வா<$ைகைய வி1./. /ற> Iடன. அபாD, அ.தேகசி, ப.மாவதி, விமலா

எற ெபயக

'க< ெப ற கணிைகய$"ாியைவ. சநாதன ேவத "Qடக

கணவைன இழத மைனவி$", அ$கினியி '"வதிD/ வில$களி./, க4டாய.

/றைவ விதி.தன.

ெபணி தைலைய )த ெச8/ அல ேகாலமா$" வழ$க, சமண, '.த
சமயக

/ற>ாிைம அளி.தத எதிெராDயாக ெப=$" வ/ வி)த/

எ# ெகா ளலா.

தமி<+சக இல$கியகளி கால.ைத வைரயைற ெச8வதி, க./
ேவ #ைமக

இ$கிறன. 'சக' எற ெசாேல, '.தமத சாததா". கி.பி.

ஐதா, ஆறா 6 றா)  ேதாறிய 'மணிேமகைல' எற காபிய.திதா

''ல'ாி+ சக ெபாெளா1 ழக' எ# காணப1கிற/ எ# ேபராசிாிய
வி.தி யானத 'தமிழ சா'' எற 6D "றிபி1கிறா.

சக 6களி, 'சக' எற ெசாேல வழகபடவிைல எ# அவ

விள$"கிறா.

எனிB ''லவ அைவ' எற அைம', ஒேர தைம7ைடய ப'கைள$

ெகாட இல$கியக

எ:த அ$கால அபாடகளா ெதாிய வகிறன.

சககால எப/ கி.. தலா 6 றா1 ெதாடகி$ கி.பி. *றா
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6 றா)  ப"தி வைர7 ள காலபரைப+ சககாலெமன$ ெகா ளலா
எப/ ெபா/வாக ஒ'$ெகா ளப4)$கிற/.
அத " ைதய 6 றா1களி இபாடக

பாடப4டன எ#,

ெதா"$கப4ட கால கி.. தலா 6 றா1$" னதாகேவ இ$கலா
எ# ஆரா8+சியாள க./ைர.தி$கிறன.

கால$ கணி'  பினானாE, சக கால.தி, ெபணி ைகைம நிைல,

பாிதாப./$"ாியதாக$ கா4டப4)$கிற/ எப/தா இேக $கியமாகிற/.
சக இல$கியபாடக

அகநா[#, 'றநா[# ேபாற ெதா"'க , Nர

ெபைம, ேபா$கள ெவ றி ஆகியவ ைற தைம ப1./கிறன. Nரைர+
சாத காதDய, க ' ெநறியி ஒ:" தைலவிய ஆகியவ நிைலகளி

ெபகளி வா< நிைலைய. ெதாி/ ெகா ள )கிற/.

C1கா41$" வத மைனவிைய, மகல ெபக2ட N1 திபி+ ெசEப)
பணி$" $ ேவத பாடD, அத " ைதய எாி$" வழ$க.தி ெமDய
இைழ+ சா# ெதாியவகிற/. அ/, மா றப1 F# அழி$கப41, ெபக
கணவBட எாி$கப4டன. ச4டக2, கவி, 'திய நாகாிகக

வழ$க.ைத அ)ேயா1 ஒழி./ விடவிைல. இபதா 6 றா)

பி ப"தியிE, ‘,கவா’க

எ/> இத

பல எாி$க ப1கிறாக .

சக இல$கியக , ெபைண உாிைம7 ளவளாக$ கா41வதாகேவ
எ1./ைர$கப41 வகிற/. ெபைண ெவ#$க$F)ய க./ /ற> ெநறி7,
'லாEணாைம ேபாற ஒ:$கக2 தைம ப1.தப4ட, சமண ெபள.த
சமய+ ெசவா$" வDைம ெப றிராத தமி<+ சதாய.ைத அத இல$கியகளி
காண)கிற/. ஆாிய சதாய.தி வண பா"பா1க
பிரதிபD$காத இ+ சதாய.தி ெபக

Fட ஆ</

ச*க விழா$களி ப"ெப #+

Cததரமான வா<$ைக நட.தின; கணவட க ளதின. மகளி ஆடவட

கல/ பழக. தைட யி$கவிைல. விைனக

ெபக

இய #வதி கணவ$"

/ைணயாயிதன, பரணி ஏறி$ கிளிகைள விர4) பயிைர

ேபணின-பாைல நில./ எயி றிய (ேவட) இ' அலகிைன7ைடய
மெவ4)களினா நில.ைத. ேதா1வ-இல./ ெபக

வாயி  ற
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F4)+ C.த ெச8வதி இ/, ெந " #வ/ ேபாற அைன./

பணிகைள7 ெச8தன. பாசைறகளிE ெபக

விைன இய றின

எெறலா, ேபராசிாிய வி.தியானத த 6D ப4)னபாைல,
ெபாநரா #பைட, 'றநா[#, மைலப1கடா, ஐ"# 6# ேபாற பல
6களிD/ சா#க2ட ெதாிவி./ ளா. ெபக

காதD./ மணத

தைலவக2ட, க 'ெநறி தவறாத வா<$ைகயி எலா உாிைமக2டB

வா<தன எேற ெபா/வான சி.திர தீ4டப1கிற/.

ெபணி வா<வி, அறிD/ இ#வைர ஒ அவலமான ேசாக$ Fறாக

ப றி7 ள ைகைம நிைல ப றிய "றிைப இ6 தரவிைல.
'றநாB றி, இ/ ப றிய பல சா#க

காணப1கிறன. 246 ஆ பாட,

Iதபா)ய ேதவி ெபேகாெப1 எற அரசி$"ாியதாக. ெதாிவி$க
ப1கிற/. பா)ய நா4) வட எைல, ஒைலc எற நா1. அைத+ ேசாழ

ைகப றி$ ெகாடன. Iதபா)ய ேசாழBட ேபாாி41 அைத ெவறா.

அவ மைனவி ெபேகாெப1, அரசிய அறிதவ . கணவ இறத/
இAவரசி தீ'க ைனதா . அேபா/, அரசிய C ற.தாரான ெபம$க ,

அரச இலா$ "ைற நீக, அரைச ஏ # நட.திட ேவ1, தீ'க$Fடா/
எ# த1.தன. ஆனா அவ

ெசவி ம1$கவிைல. அத " அவ

காரண "றிபிட. த"ததா".

Fறிய

‘எைன. தீ'"த ந# எ# ெசாலாம த1$" சாேறாேர...’ எ#
விளி$ைகயி, ‘ெபாலா+ M<+சி பசாறீேர’ எ# "றிபி1கிறா .

‘ெந87 அாிய படக2 வில$கி, ெவ# நீ+ ேசா றி 'ளிேச./+
சைம$கப4ட ேவைள$ கீைரைய+ ேச./ ஒ ேநர உ1, பாயிலாத
ப$ைக$க ப1$ைகயி ப1$" ைகைமயி ெகா1ைம$", இத ஈமப1$ைக

ேமலான/’ எ# உைர$கிறா . இத பாடைல அ1./, அவ

கா4)E ள

காளிேகாயிD  தீ வள./ எாி'"தைத, ம/ைர ேபராலவாய எற 'லவ

247 ஆ பாடD சி.திாி$கிறா. இேத ைகைம நிைலைய, இரக.த$கதாக,

ஒ$F மாசா.தனா (248) /ைப+ ெசாகினனா (249) தாயகணியா (250)
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ஆகிேயா விவாி$கிறாக . ஆd *லகிழா (261) பாடD, ‘ெகா8மழி.தைலெயா1 ைக ைம7ற$ கலகிய’ எ# வ ளலா நப காாியாதி எபவ
இறத/, மைனவி, மழி.த தைல7ட கா4சியளி.தைத7 "றிபி1வா.

எனேவ, இ+சா#க , தாயநாயக+ சதாயமாக தமி<+ சககால சதாய.ைத$
"றிபிடவிைல எபேத உைம. ெபகளி உாிைமக

பறி$கப41

ஒ1$"த "ாிய ெநறிகளாக, ஒ ப$க$ க ' ெநறி7, ைகைம ெநறி7ேம,

தீவிரமா$கப4ட நிைலைய$ காண)கிற/.
---------------

8. கவி2 3ரக

எ:த ப)$க. ெதாியாத ெப.
ஆனாE ஒ தா8 எற நிைலயி உலகிய ஞானகைள. த உண>-

களாேலேய ெப # வி1கிறா . மக>$காக. த ஊைன7, உயிைர7 மகி<>ட

ஈ/ ஒ1" இயைப. த பிறபினாேலேய அைடய ெப றவ .
இவ

த மகைவ பாR4)+ சீரா4) உறக+ ெச8ய, அைப$ "ைழ./,

ஆவிைய உ$" இனிய "ரலா தாலா41 பா1கிறா . ெசா க

அழகழகா8 வ/ பாடைல அழியா$ கவிைதயா$"கிறன?
/யர ெவ)$" ேபா/, அத உண>க

எப)

ஒபாாியாக, ேசாக உ$"

ெசா களாக எப) ெவளிப1கிறன?
இல$கண இல$கிய$காரக

"ைப எ# த 2 ெசா க , அவகளிடேம அரச

மாியாைத ெப #வி1 வைகயி வதம/ ெகா கிறன.

உலகி கவிஞ எ# அறிவாளி எ# தEாிைம ெகாடா1பவ
ஆதா. இவக

நாவிD/ பிற$" ெமாழிகைள அப)ேய ெபாறி./

ைவ$க ஏ1 எ:.தாணி7மாக ஒ சீட - ெதாட "ழா M<தி$".
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ெப=$" இத+ சிற'க

இைல. இவ

ெசா கைள, உதி வ

உண>கைள யா பதிவதிைல. நா # ந1 ேபா/, ஓகி ஓகி உல$ைகயா
"./ ேபா/, கதிாிைகைய$ க4) இ:$" ேபா/, உைழபாளி ெப
பா1கிறா . ஒவ$ெகாவ விேராதிகளாக ேமாதி$ ெகா 2 ேபா/

ேமாதகளி ெவ)$" ெசா களி அவக2ைடய ெவளிe41.திற ேகால
ெகா வைத ரசி$க )7.

எறாE, பல ெமாழிகளிE அறிஞ, கைலஞ, கவிஞ எற ெசா கெளலா

ஆகைளேய "றி$கிறன. ‘Nர’ எற ெசாைலேய ‘ஆ சததி’ எற
ெபாளி "றிபி1கிறாக .

இவ2$ெக# விதைவ (ைக ெப) CமகD, Aயபிசாாி, வாழாெவ4) ேபாற
ெசா கேள ஒ/$க ப4)$கிறன.

ெபக2$"$ கவி7 அறி> உாிைமயா$க படவிைல எற ச*க
உைமைய ெபபாேலா ஒ./$ ெகா வதிைல.
‘ேவதகால.தி - பிரமவாதினிக

இதி$கிறாக . ஷிகளாக பல

ேவதபாடகைள யா.தி$கிறாக ’எ# C4)$ கா41கிறாக .
இேத ேபா தமிழபக2 ‘சகபாடகைள யா.த பல ெபபா

'லவக

இ$கிறாக . ஔைவயா ஒவ ேபா/ேம!’ எ# ெசால. தவ#வதிைல.
ஆனா ஆரா8/ பா.தா, இ/ ஒ ேப+C$" ஆ#தலாக, C4)$ கா41வத "

ம41ேம சாியாக இ$" எறா தவறிைல.
ேவதபாடகளி காணப1 ெபக

ப றி, ஓ ஐய$ க.ைத ‘ேவத கால.தி

ெபக ’ எற த 6D, டா$ட.ச"தலா ராA சா^திாி  ைவ$கிறா.
1. :/மாக ெப ஷிகளா பாடப4டைவ.
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2. உைரயாடகளி, ெப ெபயகளி வபைவ. 3. ெப ஷிகளி ெபயாி
(ஐய./$"ாியதாக) பாடெப றைவ.

ேகாசா, அபாலா, ேலாமசா, ஸூயா (ஸாவி.ாி, ஜூஹீ) (பிமா - பிஹ^பதி

மைனவி) ஸப$தி-யமி-ஊவசி எெறலா ெபயக

காணப4டாE, மிக+

சிறபான இட.ைத ெப# $கிய./வ.ைத எத ஒ ெப ஷி$"
அளிபத கிைல.

த மடல.தி (1-23-15) அக^தியாி மைனவி ேலாப .ராவி இர1
பாடக

காணப1கிறன. ரதி ேதவைத$"ாிய /திபாட.

‘ெந1காலமாக. தக2$". ெதாடா றிேன
....அE பகEமாக... இைடவிடா/ ...
காைலயிE மாைலயிE...... என/ அகக

தளதன

*' வதைடத/.’
எனேவ, இேபா/ கணவமா தக

மைனவியைர நாட41. ெதாைம+

சாேறா, கட>ள ச.திய எற ெநறியி நிைல.தவ. சததி$காக தக

தவ

வா<வி ெநறிகைள$ "ைல$காதவ, த மைனவியைர அ=க41.
தவ வா<வி ஆ</ ள கணவரான அக.திய னி$", த ஆைசகைள7
இளைமயி உ/தகைள7 அட$கி$ ெகா1, ெதாYழிய ெச8த மைனவி
ேலாப.திைர, ெபா#ைமயி உ+ச.தி நி# உண>கைள ெவளிப1.திய
பாட அ/.

ப.தா மடல.தி (X-11-17) ஷிகா இதிராணியி பாட இட

ெப றி$கிற/.
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இபாடக , ஒ மைனவி, தன$" ேபா4)யாக ைள.த இெனா

ெபைண. தவி$க பய ெப# மதிர பாடகளாக$ கதப4)$கிறன.
இபாடகளி ேமேநா$கிய இைலகைள$ ெகாட மகளமான ஒ ெகா)
"றி$கப1கிற/. இைத. ேதா) எ1பதனா, ெபய "றி$க விபாத

அத ேபா4) ெபமணி விலகி ேபானா . இத நாயகி ஒ.திைய. தவிர,
அத நாயகைன ேவ# எத ெபணாE மகி<வி$க )யா/.

அ$ெகா)யி ேவைர. தைலயைண$க)யி ைவ./$ெகா வதனா இத

நாயகி$ேக அவ எ# உாியவனாக இபா. ஒவைன+ சா/ 'க<

ெபறேவ1 எற ஆ நாயக$F#, ெப=$" ெப பைகைய7

ெபாறாைமைய7 ேதா #வி.திபைத இபாட வி 2கிற/.
மாமி-மமக

எற எதிைப$ கா4)E இத+ ச$கள.தி பைக *.ததா".

‘ேகாசா’ எற ஷிகா, பிமவாதினி எ# "றிபிடப1கிறா . இவ
‘கா$சிவ’ எற ஷியி மக . இவ

நா4க

ஒ தீராத ேநாயினா Q)$கப41, ெவ"

திமண ெச8/ ெகா ள )யாதவளாக இதா . இத ேநா8, அCவினி

ேதவகளி ம./வ.தா "ணமாயி #. பின திமண ெச8/ ெகாடா .
அCவினி ேதவகளி ம./வ.திறைன 'க</ பா1 இவ
10, X-3-11) ப.தா மடல.தி காணப1கிறன.

பாடகேள (X-3-

ஸூயா, வா$ ேபாற ெப ெத8வகேள யா.த பாடகளாக அவக
வ பாடக

ெபயாி

விள$"கிறன. யம-யமி-',ரவ^-ஊவசி விவாதகளி

காணப1 ெபகளி உைரக
ப1கிறன. எனேவ, ெபக

அவக2$ேக உாியைவயாக$ "றி$க

ஆ ஷிக2$"+ சமமாக பாடகைள யா./,

ேமலா ஞான.ைத ெவளிப1.தியி$கிறாக
நவி சியாகேவ ேதா#கிற/.

சக இல$கியகளி பல ெபபா 'லவக

எப/ ஒ வைகயி உய>

காணப1கிறாக . அ g
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நைலயா; இளைவயினா, ஒ$F மாசா.தியா, ஔைவயா, கா$ைக
பா)னியா, ந+ெச ைளயா, காவ ெப1, பாாிமகளி, Iக உ.திைரயா,
Iதபா)ய ேதவி, ெபேகாெப1, ெபேகாழி நா8க மக
ந$கைணயா, ேப8மக

இளெவயினியா, மாேறா$ க./ நபசைலயா,

ெவணி$ "ய.தியா, ெவறிபா)ய காம$கணியா... எ# ப4)ய நீ1

ெசகிற/.

இப4)யD காணப1 ெபக

அைனவ உய ")ைய+ ேசதவரல-

ேவ41வ "ல, "யவ "ல ஆகிய ")களி பிறத ெபக2 'லைம

ெப றி$கிறன எற ெச8தி நைம$ கவவதாக இ$கிற/.

இவக2ைடய ெபயக2$"  காணப1 சிற'$ "றி' இவக
காரணமாக இைசததா".
ேப8மக

பாடD

இளெவயினி - ேபா$கள.தி ேப8கைள விய/ பா)யவ ('ற-11)

இவ ேவ41வ "ல எ# ெதாிகிற/.

ெவணி$"ய.தியா - ெவணி - தLைச மாவ4ட.தி உ ள ஊ. இவ

காிகாலைன+ சிறபி./ பா1 பாடD, சம.காரமாக ெபLேசரலாதைன

'க<கிறா ('ற-66). கடD இய" கா ைற$ கல ெசE./த "

பயப1.தியவ, பைட.தமிழ எ# சிறபி./, அ.தைகய மரபி வத
“காிகா வளவா உன$". ேதா ற ெபLேசரலாத உனாEடாகிய

'ற'=$" நாணி, வட$கி/ உயிவி4டா. உைனவிட அவ
'க:$"ாியவ..” எ# Nர.ைத பா1 இவ "யவ மரபிைன+ ேசதவ
எேற ெபய "றி$கிற/.

அ$கால.தி சிறத ேவ4ேகாவ-மபாட விைனஞ$", கைலஞ$", ‘"ய’
எற ப4ட த/ சிறபி.த மர' எ#, ப.தா 6 றா1 வைரயிE

இமர' இதி$கிறெத# ெதாியவகிற/. எனேவ, "ய-"யவ "ய.தி
எப/ கைலஞ$"ாிய ஒ சிற' ப4ட எ# ெகா ளலா.
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அ g நைலயா எற ெபபா 'லவாி பாடக

"#ெதாைக (9)

அக (1) 'ற (1) ஆகியவ றி காணப1கிறன. ஊெரலா தைலவனி

பர.ைதைம ஒ:$க.ைத$ Fறி. J றியேபா/ தைலவி த வாயா அவைன$
"ைறFறமா4டாளா.‘ஊெரலா உைம$ "ைற FறினாE நா

J றமா4ேட; நீ அேகேய ெசலலா. உைம. த1பவ இைல’ எ#
"றEட அவ

ெசாவதாக பா1கிறா.

தைலவைன$ "ைறFறி வ.தி ேபாராடாத இப' அவ
திைமைய$ கா41மா!

க பி

கா$ைகபா)னியா ந+ெச ைளயா "#ெதாைக 210 ஆ பா4) கா$ைக

கைரதைமைய பாரா4) பா)யதா இெபய ெப றா. ‘விதின வப),
கைரதைல+ ெச8த கா$ைக..’ காக கைரதா விதின வவ எற நபி$ைக

இறள> இ$கிற/.

சககால ெபபா 'லவக

ெபா/வாக, மன, Nர, ெகாைட.திற

ஆகியவ ைறேய பா)யி$கிறன. ேபா-காத, மகளி க ' ஆகிய வா<$ைக$

F#க

$கியமாக$ கதப4)$கிறன.

ெப)ாி நிைலப றி$ "றிபி1வதாக Iத பா)ய ேதவி
ெபேகாெப1 எற (அரசி) ெபபா

'லவாி பாட விள"கிற/.

‘ைகைம ெகா)ய/. எனேவ, தைன உடகா4ைட ஏற விட ேவ1’ எற

ைறeடாக இபாட அைம/ ள/. இவ அரசிய அறித அரசி எபதா

உடக4ைட ஏறேவடா எ# த1.தவைர ம#./, உடக4ைட ஏறினா

எ# ெதாிய வகிற/.

ஔைவயா தமி:லக மிக நகறித ெபபா 'லவ எறாE, சககால
ஔைவயா, ஆ.திM), வா$"டா, ெகாைறேவத, ேபாற நீதி

6கைள பா)ய ஔைவயா ஒவேரயல எப/ ெதளி> இதாE,
ெந1நா

வாழ$F)ய ெநD$ கனிைய அதியமான ெந1மானLசி இவ$"
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வழகினா எ#, அதனா இவ ேயாகினியாக பல 6# ஆ1க

பா)னா எ# ெசாவா1.

வா</

சிறத ெபபா 'லவ பல ஔைவ எற ெபயரா வழக ெப றி.த
எ# ஊகி$கலா. தமி< நா4) இெபமா4)$" பல இடகளி

ேகாயிக2 இ$கிறன. இவைர ப றிய பல ெச8திகைள7 ஒறாக

இைண./ Cமா நா ப/ ஆ1க2$" ', ‘ஔைவயா’ எெறா

திைரபட ெவளியாயி #.
'றநா[ றி,

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

எ# அதியமா ெந1மானLசியி ெபதைமைய 'க</ பா)ய கால
ேவ#.

‘மனB மாசற$ க ேறாB சீJ$கி

மனி க ேறா சிற'ைடய - மனB$".
தேதச மலாம சிறபிைல; க ேறா$"
ெசறவிட ெமலா சிற'’

எ# பாடப4ட கால ேவ#.
‘வ 2வைர ப றி7 இளேகாவ)க

ப றி7 ப).த 'லவ ெபம$கேள

அறிவ. ஆனா இத. தமி< நா4) ஔைவயி நீதி வா$கியகேள யாவைர7

வழிப1./கிறன. வ 2வ அற, ெபா , இப எற பாைல7 1330

"ற4பா$களி அட$கினா எ# பாரா4டப1கிறா. ஆனா N1 எற

நாகா ேப ைற7 உ ளட$கி ஔைவ பிரா4) நாேக வாிகளி, ‘ஈதலற;

தீவிைன வி4h4ட ெபா ; காதDவ க.ெதாமி./ ஆதர> ப4டேத இப;
இ*# வி4டேத N1’ எ# பா)7 ளா. இதைன பாரதி7

பாரா4)7 ளா. ‘க ெபனப1வ/ ெசா றிறபாைம’ எ# 'திய விள$க
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ெகா1$", இ ெபமா4), ‘ேபைதைம எப/ மாத$கணிகல எ#, ைதய
ெசா ேகேள’ எ# Fறியிபாேரா? அல/ இ/ இைட+ெசகேலா?
எAவாறாயிB, பாரதி 'திய ஆ.தி+M)யி; பைழய ைதய ெசா ேகேள,

‘(ெபவழி+ ேசேர) எற வாிைய நீ$கி மா றி, ‘ைதயைல உய> ெச8’ எ#

Fறினா.

ெபா/வாகேவ, எலா$ ")கைள+ சாத ெபபா 'லவக2 அ$கால.தி,

Nர எப/ ஆக2$ேக உகத/, ‘Nர’ எபவ ஆ சததியினேர ('ற-279)
எற 'லவ, ஒ / ") மகளி Nர+ ெசயைல ப றி பா1மிட./, ‘த நா
தைதைய இழதா ; அ1.த நா

கணவைன இழதா ; எனிB கலகா/, த

பிLC பாலகB$" ) தி.தி, க+ைசயணிவி./, ைகயி ேவைல$ ெகா1./
அைறய ேபா$" அBபினா ’ எ# பா1கிறா. அத Nரமக
ேவெல1./+ ெசலவிைல. ெபக

யாவ?

தாேன ைகயி

ேபா பாசைறகளி இதன. அவக

அ$கால விறDய, மனைர7 ேபா. தைலவகைள7 களிபிபவக .

பதி #ப./ (44:7-8) ெச"41வ பாண F4ட.தி வத பா1மகைள. த:வி
இ' றா எ# ெதாிவி$கிற/. விழா$ கால.தி நடனமாட வத விறDயி

அழைக$ கட ஊ ெபக , த.த கணவைர$ காபா றி$ ெகா ள
ைனதாக

எ# (ந றிைண) (170: 5-8-9) ேவெறா பாட F#கிற/.

எனேவ, சதாய.தி சாிசமமான ெகளரவ./ட ெபக
மதி$க ெப றாக

அறி>ைடயவகளாக

எபைத. தி4டவ4டமாக$ Fற )யவிைல.

ைகைம$ ெகா1ைமைய ஏ க இயலாம தீ'க )> ெச8த அரசியினா,

ைகைம$ ெகா1ைமயி அநீதிைய எதி$க )யவிைல. ேவத.தி காணப1

சா/ வா: தைத நாயக நீதிகேள இ" ஆ<தி$கிறன. சிலபதிகார சக

6க2$" பி ப4ட/ எ# க./ைர$கப4டாE, சக இல$கியகளி

ெதாட'ைடயதாகேவ இ$கிற/.
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இத$ காபிய.தி நைம$ கணகியி பா.திர பைடேப அதிகமாக$
கவகிற/.
இவ

ஏ/ அறியாத சி#மியாகேவ இ$கிறா . கணவ மாதவியிட

ெசவகைள. ேதா # வி41. திபிய ேபா/, அவ

அத அநீதிைய ப றி ஒ

ெசா எ:பவிைல. கணவேனா1 'றப41$ கE  2 நிைறத கானக
வழியி நட/ ம/ைர$" வகிறா . இேக வ/, கணவ ெகாைல7டா
எற ெச8தி வத பிற"தா இவ

விCவ,ப எ1$கிறா .

ஒ#ேம அறிதிராதவளாக$ கா4டப4ட இ ெப, அரச  ெச# நீதி

ேக4" ஆகாாியாகிறா . அரச த தவைற உண/ அ$கணேம உயிைர

வி4ட பின, அவ ப.தினி உயிைர வி4ட பின அவ

தணியவிைலயா.

சீ ற

‘த இடைல ைகயா திகி, ம/ைர வலைற ைற வாரா அைம/, ம4டா

ம#கி மணிைலைய வ4)./ வி4டா , எறிதா ’-

எ# சிலபதிகார விாி$கிற/. இ/ ஒ அதீதமான ெசயலாகேவ இ$கிற/.
ெபைமயி - தா8ைம$"ாிய அைடயாளமான உ#ைப. திகி எறி/ M2ைர

ெச87 இ+ெசய, அIவமானதாக, அறி>$" ெபாதாததாகேவ ேதா#கிற/.
‘சககால மன காலநிைல வரலா#’ எற 6D அத ஆசிாிய வி.

'ேஷா.த, இத வழ$க.ைத ப றி$ "றிபி1கிறா. இAவழ$க ‘திAய

வதனா, ஜாதக மாலா’ எற ெபள.த 6களி காணப1வதாக. ெதாிவி$கிறா.

தைன பிாித கணவனி கவைலயி வா) வதிய மா>ணி எற ெப,
இப) ஒ மாபக.ைத$ ெகா8/ ெகாடா
கட>ளாக வணகப4டா

பரகளி ேகாயிக
ேம ேகா

எ#, கால ேபா$கி அவ

எ#, அவ2$" ேவைக மர நிழD கழனிகளி,

அைம$கப4டன எ# ந றிைணபாட ஒைற

கா41கிறா.
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திமா>ணி எற அத ெபணி வரலா#,
ஆவிய "). தைலவ ேபக எபவ த மைனவி கணகிைய. /ற/, ஒ

பர.ைத7ட வா<த/ ('ற 143-147) சிலபதிகார உவாக+ ெச8திகளாக

உதவியி$கிறன எ# அவ "றிபி1கிறா.

க4)யவ2$" அநீதி ெச8வ/ கணவனி உாிைம; ஆனா கணவB$" அநீதி

எ# வேபா/, அவ

இய ைகயி சீ ற.ைதேய எ:பி வி1மள>$"

ெபாெக:+சி ெகா கிறா . இத$ க ' வழிபா41$"ாிய/.

க ' ெநறி எப/, 6 றா1க

மனித சதாய.தி உயிேரா4டமான

இைழகைள ஊ1வி மகளிாி மனித உாிைமகைள பிணிப/ ெதாியாம
பிணி$க+ ெச8த வரலா#க
---------------

இைவ.

9. நாயகைர0 பா-0 பரவிய நாயகிய5

6 றா1க2$" ெப தன$". Jலமாக> M$"மமாக> விதி$கப4ட
தைளகைள. தக.ெத:'வ/ சா.தியமலாத ய சியாகேவ தீ/ வி4ட/.

அறி>மல+சி7 "1ப$ கடைம7 இவ2$" ஒறாக இைசயாத வா<$ைகேய

விதி$கப41 வி4ட/. இ#க ேபாடப4ட )+ைச அ#./ வி1தைல

ெப#வைதவிட, )+ைச அத ேபா$கி தளர+ ெச8/ அவி<./ வி1தைல$

கா ைற Gகர ப1வ/ ஓரள>$" இயேபா)ைணத ெசயலாகிற/.

ெப, மாட கணவBட சிைதயி எாி$கப4டா ; )த ெச8யப41$

க4டாய. /றவி ஒ1$க ப4டா .
இைலேய அவ

ெபா/ மகளாக+ சீரழி$க ப4டா . இத இரடா நிைலயி

அவ2$" அறி>$ க சிறி/ திற$கப4டதா ஓ ஆCவாச கிைட.த/. த

/யரகைள ெவளியி41$ ெகா ள$ F)ய சா.திய$ F#க

ஏ ப4டன.
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ஆனா த நிைல$ "1ப$ F1-இரடா நிைல ெபா/ மக

அறி> ெப#

வா8' ஒ நா2 இைச/ விடாதப) ச*க விழி'ட இத/.

அவ

க பரசி. கணவைர+ சா/தா ேமைம ெபறலா. உட சாத ேபாக

உண>கைள அவ

ெவளிப1./ ேபா/ அ/ க4)ய கணவைர+ சா/ தா

இ$க ேவ1. கட>ைளேய நாயகனாக அவ

வாி.தாE அ/ அவ2$"

இ:$".தா. ெத8வ.ைத. ெதாழாம கணவைனேய ெதா:/, ெத8வமா$"பவ

அவ .

ஆ ப$தக . இ.தைகய க '$ ேகா4பா41$"

':க ேவ)யதிைல. ஒேர

ஒ நாயக - 'ேஷா.தமனான காதலைன எணி, உகி உகி ப$தி ெச8/
பாடலா. இைறவBட Fட ேவ), தகைள ெபணாக பாவி./$
ெகா1, உண+சி வசப41. திாியலா. தைடயிைல. ெப அAவா#
உண+சி மி"/ ப$தியி கனி/ பா1ேபா/, ஒ வைகயி த

F41$" ளிேத 'ர4சி$ "ர ெகா1பதாக$ கத ேவ) இ$கிற/.
இதிய ெமாழிக

அைன.திE ப$தி இல$கிய.ைத+ ெச:ைம ப1.திய

சாேறா பல த பாடகளாE காவியகளாE அழியா 'க<
ெப றி$கிறன.

தமிழி சிவப$த+ ெசவகளான நாயமாக2 ைவணவ ப$தகளான

ஆ<வாக2, இ^லா வள.த இைறய)யாக2, கிறி^தவ சாத
சாேறாக2, ப$தி இல$கியக2$" உாியவகளாக. திக<கிறன.
அ#ப./ *# நாயமாகளி ஒவராக$ காைர$கா அைமயா இட
ெப # ளா. தமிழி, ப$தி இல$கிய எ# வேபா/, தலாவதாக$

"றிபிடப1 ெபபா 'லவ இவ. இவைடய அ 'த. திவதாதி, இர4ைட

மணிமாைல, *.த திபதிகக

ஆகியைவ பதிேனாராதிமைறயி

ேச$கப41 ளன. ெபா/வாக, ெபக2ைடய ெவளிபாடாக ஒ இல$கிய
உவா"ேபா/, அ/ உடபரமான உண>கைள+ சாேத கி<$கிற/ எப/

ஓரள> உைமயாக இ$கிற/.
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ஆனா காைர$காலைமயி பாடகைள அப)+ ெசாவத கிைல.

‘காைர$கா’ எற ஊ ெபயைர+ ேசதவளாக$ "றி$கெப# இAவைமயி

இய ெபய 'னிதவதி.

இவ ஆறா 6 றா1$" உாியவராக$ கதப1கிறா. சமண பரவி.

ெதனா4) ஆதி$க ெப ற நிைலயி, ஒ'ற, ேவதபிராமண+ ெசவா$"
வDைம ெப றித MழD, அத " எதிராக, ைசவ எற ப$தி$ ெகா ைக ம$க
ெசவா$ைக பரவலாக ெப # வத கால அ/.

சிலபதிகார$ காபிய+ ெசவிைய$ ேபா, 'னிதவதி வணிக "ல.தி

ேதாறியவ. தனத.த எற ெப வணிகனி ஒேர ெசவியாக உதி.தவ.

ெபா/வாக ெபவணிக, சமண சாதவராக இபைத இறள>

காகிேறா.

'னிதவதியா எத பினணியி தீவிர சிவப$த+ ெசவியாக

இளபவ.திேலேய உவானா எபெதலா 'ாியவிைல. ஆனா தைன

ஒ.த ேதாழிக2ட விைளயா)ய பவ.திேலேய அவ சிவெபமானி பேவ#
நாமகைள+ ெசாDேய ஆ)னா எ# Fறப1கிற/.

'னிதவதி காைர$காD பிறதவ; ஆனா நாைக ப4)ன.ைத+ சாத
ெபவணிகனி மக பரமத.தB$" அவ மண)$க ெப றாE, காைர$

காைல வி41 அவ, மணாளனி ஊ$", '$கக./$"+ ெசலவிைலயா. ஒேர
மகளாதலா,அவைள ஊைர வி41 அBபாம அகிேலேய வசதியானேதா
இல.தி மக2 மமகB வாழ+ ெச8கிறா தைத.

உ gாிேலேய மமகB$" ஒ கைட7 அைம./$ ெகா1.ததாக$ ெகா ளலா.
'னிதவதியி சிவப$தி, அவைடய இவா<ைகயி இ/ வி1பட$
காரணமாகிற/. கணவ$"$ க41ப4ட, க ' ெநறி வ:வாத ஒ ெப,
கணவ$" எதிேப கா41வ/ேபால சிவப$தியி மன ெசE.தி, சிவன)யாைர
N4) வரேவ # விதளி./$ கடைம யா றினா எற ரபா1 வDைம
ெப றி$கிற/.
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ப$திைய பர' சமய இல$கியகளி, அ)யாகளி வரலா#களி,
அ 'தக

பல>, நிக<ததாகேவ காணப1கிறன. ம$க

அவ ைற

நபினாக . இப.ெதாறா 6 றாைட எ4) பி)$", இத அறிவிய
சாதைனகைள ெப ற நிைலயிE அ 'தக
"றிபி4ட ஒ சமய பிாி>$"

நபப1கிறன.

ம$கைள ஈ./ நிைலநி#.த அ 'தக

பயப1கிறன. உலக வா<$ைகயி /பக2 சி$கக2 மனித
சதாய.ைத ெந$க)களி த ளிவி4ட நிைலயி அ 'தக
கவனகைள. திைச திப வலைவயாக இ$கிறன.

ம$க

அ 'த வரலா# இ/தா.
'னிதவதியி கணவ பரமத.த ஒ நா4 காைலயி, த வாணிப.
தல.திD/, இர1 மாகனிகைள. த N41$" அBபியிதா.
நபகE$". தா உண> ெகா ள வ ேநர.தி, மைனவி தன$" அைத
பைடபா

எ# எதிபா.தா.

கணவ உண> ெகா ள வ, ஒ சிவன)யா 'னிதவதியி N41$" வதா.

'னிதவதி உடேன அவைர வரேவ # உபசாி./, அ/ பைட.தா . அத ேநர.தி
அவ

ேசா# ம41ேம சைம.திதா . எனேவ அத+ ேசா #ட கணவ

அBபியித ஒ மாகனிைய7 அவ$" பைட.தா . சிவன)யா பசியாறி

ேபா8 வி4டா.

நபகD கணவ உண> ெகா ள வதா. எLசியித மாகனி7ட

'னிதவதி கணவB$" அ/ பைட.தா . “மாகனி அதிக+Cைவயாக இ$கிற/.
இெனா பழ.ைத7 ேபா1” எறா கணவ.
இத இட.தி, சிவன)யா$" பைட.த உைமைய அவ

கணவனிட

ெதாிவி.தி$கலா. கணவ அைத ஆேமாதி$க மா4டா எற அ+ச இவைள

அைல$கழிபாேன?

77

ஒ கா அவ சமண சாதவேனா? இைலேய எத ஒ சி# காாிய
கணவ ெசா ேகளாம அவ

ெச8யலாகா/ எற உ#.தேலா?

மைனவி கணவனி அGமதியிலாம சிவன) யா$" உண> பைட.த/
தடைன$"ாிய " றேமா?

எப)ேயா-ேபைத ந1ந1கி ேபானா .
எனேவ, அLசிய 'னிதவதி, சைமயலைறயி இத ப)ேய, சிவைன. ெதா:/
இைறLசினா . அவ

ைகயி அ 'தமா8 அேத ேபா ஒ மாகனி கிைட.த/.

அைத$ ெகா1 வ/ கணவB$" பாிமாறினா . கணவ அைத உடா.

அ./ட பிர+ைன தீ/விட ேவ1ேம? தீரவிைல.

“இர1 ஒேர மர./$ கனிக தாேம? இ/ ம41 எப) இAவள> Cைவ
மி"ததாக இ$கிற/? நா அBபிய கனியா இ/?” எ# ேக41 வி4டா.
இள மைனவி ந1 ந1கி உைமைய$ Fறி வி4டா . அவனா நப

)யவிைல. ஆ+சாியப41, “அப)யா? நீ இேபா/, அ/ ேபா இெனா
பழ வரவைழ பா$கிேற!” எறா. அவ

ேவ)னா . ஆ+சாியமா8 அவ

கணி மக, சிவைன. ெதா:/

ைகயி ஒ கனி வத/. அைத அவ ைகயி

ெகா1.தா . ஆனா... அவ ைகயி வி: அ/ மைற/ ேபாயி #!

தDேலேய, சிவன)யா$"$ கணவ வா$கிலாம உண> பைட.தத

தடைன ேபா அவ க)/ ெகாடா எ# ‘கைத’ வரவிைல. ஆனா
‘" றேமா’ எ# அவ

உைம மைற./, ெத8வ.தி அ

ேவ)னா

எ#

அ 'த Gைழ$க ெப#கிற/. சிவைன வழிப1 கட>ளாக$ ெகா1, அவ
"1ப வா<ைவ வி41+ ெசறா

எறா, ‘க 'ைடய ெப=$" அ/

இ:$காகிற/.’ ேமE இவைள ேனா)யாக$ ெகா1, கணவனிட /'#
ெபக
வி1ேம?

சிவேன தLச எ# 'றப4டா, சிவப$தி7 Fட ப:/ ப4டதாகி
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எனேவ, அ 'த நிக<.தப1கிற/.
கணவ, “ஓ, இவ

சாதாரண ெப அல, இவ

ேதவைதேயா, யஷிணிேயா,

யேரா!” எ# அLசினானா. அ/ ம41ம#. அப)ேய N4ைட வி41 ந:வி,
கடD கல ஏறி+ெச# ேவ# ஒ கைரயி இறகி, பா)நா41. தைலநக
ம/ைர$"+ ெச# 'திய வாணிப ெதாடகினா எ# வரலா# F#கிற/.
கணவ அகறபி, ஒ# 'ாியாத 'னிதவதி, N4)B

ஒ1கி+

சிவெபமாைன. ெதா:தவளா8 நா4கைள$ கழி.தா . அேபா/, ம/ைர ெச#

வத வணிக F4ட.தி வாயிலாக+ ெச8திக

இவைள எ4)ன.

பரமத.த ேவ# ஒ ெபைண மண/ ெகா)$கிறா. அவB$" ஒ ெப

"ழைத பிறதி$கிற/. அ$"ழைத$" அவ

ெபயாி4)$கிறா.

நிைனவாக ‘'னிதவதி’ எ#

கணவ ெவ#.தாE, மைனவி அவ நிழைல வி41 ஒ/கலாமா? எனேவ

அவைள$ கணவாிட அைழ./+ ெசறன.

ஆனா அத$ கணவ அவைள. த மைனவியாக, தன$" அடக

ேவ)யவளாக$ கதவிைல.

த மைனவி7டB, மக2டB அவ2ைடய அ)களி பணி/ ஆசி Fற

ேவ)னா.

'னிதவதி என ெச8வா ?
சிவப$தி, அவ2$" உலகி வா<$ைக இைல எ# நிணயி./ வி4ட/.
இத நிைலயி, அவ

சிவைன. ெதா:/, பரமத.தB$" உாிைமயான அA>டைல
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இளைமைய, அழகிய உைவ. /ற/, சிவனி ப$தி$"கத ேப7 தன$"
ேவ1 எ# இைறLசினா

ேபயவானா

எ# அைனவ க1 நி ைகயிேலேய அவ

எ# Fறப1கிற/. Iமியி ஓராடவB$". திமண விதிப)

உாிைமயான பிற", அத ெப, ஆடவB$" Fட. த உடைல

உாிைமயா$க )யா/ எற க பிய மிக அ:.தமாக இத வரலா றி
அறி>#.தப1கிற/.

இேத ேபா தமி< *தா4) ஒளைவ ப றிய வரலா றிE, ஒளைவ தன$"
ம=லகபரபான "1ப வா<> ேவடா எ#, /ைமைய. ெத8வ வரமாக$

ேக41 ெப றா

எ# Fறப1கிற/.

ஓரா, மைனவி ம$க2ட "1ப வா<வி ஈ1ப41 - ஆமீக ஏ ற ெபற
)7. அவ "1ப /ற/ கானகேமகி. தவெநறியி நிறாE அவ

அழ" இளைம7 அத ". தைடயிைல. ஆனா, ெப=$" ஆமீக-/ற>
வா<ேவ அநியமான/, இய'$" மாறான/. எனேவ அ 'தமாகேவா, எப)ேயா
அவ

த இளைம ேமனி அழ" எலாவ ைற7 /ற$க ேவ1. அவ2ைடய

இவ

ேப7வாகேவ, தைலயா நக/ தி$கயிைலைய அைடதா

இளைம-ேமனி நல இர1$" அவ

தாேன உாியவளாக இ$க )யா/.

எ#,

இைறவ இவைள ‘அைமேய’ எறைழ./ அளினா எ# வரலா#,

அறி>$" ஒபாத அ 'தமாகேவ விாி$கிற/.
இவைடய பாடக

- அ 'த. திவதாதி - இர4ைட மணி மாைல, திவால

கா41 *.த திபதிக - *.த திபதிக - எபைவ. இவ றி, யா$ைக

வி1./, C1கா4) நடமி1 சிவனி ேப8$ கணகளி ஒறாகி$ களிபதான
ஓ இல4சிய ைன', அத ெவ றி7 தவிர, ேவ#, உலகிய சிதைனகேளா,
வா<$ைக ப றிய "றிேபா இைல.

ஒ சாதாரணமான ெப, ெவளி உலக ெதாியாத க 'ைடய மைனவி, ப$தி
உணவா ம41ேம, ெமாழியிE, இல$கிய அறிவிE இபாடகைள

'ைனதா எப/ 6 #$" 6றாக ஒ'வத கிைல.
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ெமாழிபயி சி, 'லைம, சிவன)யா சக, ஆமிக$ க./$களி பாிசய
இைவ  றிEமாக வரலா றி 'ற$கணி$கப1கிற/. ஒ ெபணி

ெவளிe4), "1ப, கணவ, ம$க , சைமய, எற அறாட வா<வி

பிரதிபD'.தா தைம ெப#வ/ இயபாக இ/ வதி$கிற/.ஆடா ,
அ$கமா ேதவி, மீராபா8 ஆகிேயாாி பாடகளி, ெபக2$ேக உாிய இத
இய'தா இைறவனி மீதான ஆறா$காதலாக, ெவளிப4)$கிறன.
ேவதபாடகைள பா.தாE, ெப ஷிகாேலாப.திைர, எ.தைன கால

நா தவ 'ாி7 னிகணவ$". ெதாடா றிேன! என/ இளைம ேபா8

/ைம வெத8திய/! கணவ மாகேள! உக

சததி$காக ேவB

தவநிைலைய மீறி மைனவிைய அ="க ? எற தவிபாக.தா
ெவளிப1கிற/.

காைர$காலைம, ேப7ைவ7, திவாலகா41+ Mழைல7 உயி./)'ட
சி.திாி$" திற ெப றி$கிறா. அ/, அழகியைல$ கா4)E, ஒவித

அ+ச*41 - உலேக மாய எற ெகா ைகயி அழிவி ஆனத கா= இைற
த./வ.ைத$ "றிபா$"கிற/.

காைர$காலைம, கடகடத கிழ$" நா1களி ைசவ ெசற பிரேதசகளி
ெத8வ./$"ாிய ேபா #தEட வழிபடெப#கிறா. இவ வரலா#,

பதிகக2, இய'$" ஒ4டாத அ 'தகளாகேவ விாிதி$கிறன எனலா.
ப$தி பரவசமாகிய உண+சி ெப$" அ$கால.தி ெபணி வி1ைல$"ர
எேற ெசாலலா.

ஆனா காைர$காலைமயி வரலா#, அவைடய பாடகளி ஒ ெப=$ேக

உாிய அGபவ உண+சிகளாக பிரதிபD$கவிைல. எ:./ ப)' ஆமீக

ஞான, நா" Cவக2$"

, கணவB$" அLசி உைம மைற./,

அ 'த.தி உயி.த ெப=$" எப)$ F)ய/?
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எAவாறாயிB, அ 'தபதிக, *.தபதிக எற சிறைப ெப றிப/,

பதிேனாரா திமைறயி இட ெப றிப/ "றிபிட.த$கதா".

தமிழி, இ.தைகய ஞான+ ெசவாி உைம வரலா#க , சமய அ 'த
ேபாைவ$"

உ. ெதாியாமேல அ:.தப41வி4ட/ ஒ வைகயி /

பா$கிய தா.
--------II

ஆடா...
ஆடா...
M)$ ெகா1.த Cட$ ெகா)...
ேகாைத நா+சியா...
Iமாைல ம41மிறி பாமாைல7 'ைன/ ெகா1.த திமக .
இத ெபமக

மணி உலாவிய கால எ4டா 6 றா) இைடப4ட

ப"தி எ# வரலா றறிஞ கணி$கிறன.

வடநா4)ேல உதி.த மீரா இB எ41 6 றா1க

பி ப4டவ. மீரா அரச

"1ப.தி பிற/, அரச "1ப.தி வா<$ைக ப41, கணைனேய

நாயகனாக$ கதி, தைன அவB$" ஆ4ப1.தியவ . அத காரணமாக அவ
அைடத /பக

அைன.ைத7, கணனி பா ஆ<த காதலா$கி$

ெகாடவ. அத ேவதைனக2 தவி'க2, வி1தைல ெப # ேபரானத.தி
இலயி$க./)$" ஆமாவி தவிபாக பாடகளி பிரதிபD$கிறன.

ஆனா, ஆடாளி பிறேப, சீைத எB காவிய நாயகியி பிறைப ேபாற

மமமாக இ$கிற/. சீைத காவிய நாயகி எனேவ ஆரா8+சி$" அபா ப4ட

விஷய எ# வி41விடலா. ஆனா இத$ ேகாைதேயா, திபாைவ ப/
பாCரகைள7 நா+சியா திெமாழி 143 பாCரகைள7 அளி+ ெச8த

ெபமா4). இவ

மணிேல உலவி, அ$கால வ<ைவ. த பாCரகளி

பிரதிபD$க+ ெச8தவ . கணைனேய எணி ம#கி. த உண>கைள அழ"
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தமிழி பாCரகளாக வ).த இவ , ஒ தா8$" தகபB$" பிறத உயி

உடEமான ெபதா.
ஆனா, இவ

வரலாேறா, 'ராண மர'களி 'ைத/ ேபாயி$கிறன எறா

தவறிைல. க41$ கைதகைள ேபா விாி$கப4)$கிற/.

இெப - இைறவனி திமாபி உைர7 பிரா4)யி அசமாக.

திவவதார ெச8தவ

எ#, /ளசி+ ெச)க2$" ந1ேவ கிடதா

எ#,

திவிD '.J ேகாயிD உைற7 ெபமா2$" மலக2 மாைலக2

ெகா1 ெசE பணிைய+ ெச8/ வத வி= சி.தராகிய ெபாியா<வா இத
மகைவ$ கெட1./ 'தவியாக வள.தா எ# ெசால ப1கிற/.
இவைள$ கெட1.த நாைளேய கண$கி41, ‘ஆ)Iர’ இவ
நாெள# ெகாடாடப1கிற/.

திவவதார

ஒ ெப மக>, தாயா அநாைதயாக விடபட ேவ1ெமறா, தைத எ#

ைறயாக+ ெசாD$ ெகா ள. திமண இலாத நிைலயி ஒ.தி$"
பிறதி$க ேவ1; இைலேய, அவ

கணவ எற ஒவ இ/

அத$ F41$" ெவளிேய ேவெறாவ உறவா ெப ற மகவாக இதி$க
ேவ1. எAவாறாயிB, அத. தா8-மக

ெதாட', சதாய ஒ'$

ெகா ளாத நிைல எப/ ெவளிபைட. இத உைம, திவவதார எற
மம.தி மைற$க ப4)$கிற/.

ஆடாளி வரலா றி ரபாடாக விள" F#களி $கியமானைவ,
அத+ சதாய, அவ பாCரகளி காணப1 அதீதமான காத Cைவ7தா.
வி=சி.த, நதவன.தி I$ெகா8/, எ ெபமாB$" மாைலக
'ைனதளி$" திபணி ெச8பவ; அதண எ# ெதாியவகிற/. இவ /ளசி

வன.தி கிடத "ழைதைய$ ெகா1 வ/ வள$கிறா. இத வளபி தா8

யா சபத ப4டதாக. ெதாியவிைல. இவ கணனி iலா விேநாதகைள

அ$"ழைத$"$ Fறி வதா. அவ ைற+ ெசவி7 #, அ$"ழைத சி#மி

பவ.திேலேய கணைன. த நாயகனாக வாி./ வி4டா .
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அதண சதாய.தி, Iபைட7 திமண ெச8/ ெகா1./ வி1 மர'

உ1.

நா+சியா திெமாழியி வ விவரகளைன./ மிக G4பமாக, உட சாத

விரகதாப.ைத பேவ# ேகாணகளி மன$" ெசா களா

உண./கிறன. அவ2ைடய ேதத அறி>, மன உண>கைள ெவளியி1
திற, அவைள இ#$க ள ஓ அதண சதாய$ "1ப+ MழD வளத
ெபணாக$ கா4டவிைல. அழ"$கைலக

அைன.ைத7 க க உாிைம

ெகாட ஒ "1ப+ MழD, ப$"வ பழ$க ெப ற திமகளாகேவ அவைள
அத பாCரக

கா4)$ ெகா1$கிறன. ெமாழி7, பாவைனக2, அவைள

அகைல+ ெசவியாகேவ அைடயாள கா41கிறன. இைறவB$". ெதா1./

ைவ.த மாைலகைள. தா அணி/ெகா1 கணா)யி அழ" பா.ததாக

வ ெச8திேய, ஒ:$க ள "1ப+ CழD ஏைழ I$க41 அதண N41

ெப=$" உகததாக இைல.

நா+சியா திெமாழி பாCரக , தமி< இல$கிய மர'கைள ந" பயி#ணத
ஓ அகைலஞ யா.தைவேய அறி, பனிர1 வயதி கணைனேய மண

ெச8/ ெகா ள விபிய ஒ ெப ப)யெத# Fற)யவிைல.

இவ2ைடய தாபக , “மாBடெக# ேப+C ப) வா<கிேல கடா8
மமதேன!” எற வாியி, ஓ அ:.த நிைலயி உ+ச.தி ெவ)./$ ெகா41

உண>களாகேவ ெவளியாகிறன.

ெபணாக பிறத வா<>, ெப ற தாயிலா நிைலயி, ேபரழ" கவி.திறB
உ ள ஒ.தி$", Cததிரமாக வா8.தி$க )யா/.
அ$கமகா ேதவிைய, ெகளசிக மன விபி, மண 'ாிய நிபதி.தா.
நிபதைனக2$"4ப41, அவைள அரமைன$"$ ெகா1 வதா. ஆனா,

அவ2ைடய சிவப$திைய அவனா ஒப )யவிைல. அவ

உடD மீ/ ம41

அவ ேநா$" மி"தித/. அ$கமாேதவி அ$F4ைடவி41 ெவளிேய#

உ+சக4ட வத/. அேதேபா, மீராபா8 அரச"1ப.தி திமண ெச8/
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ெகா1 அரசியாக அத'ர.தி வாழ ேவ)ய க4டாய.தி இதா . அவ

ப$தி$" அ/ தைடயாகேவ இத/. காைர$கா அைமயி வரலா# இப)$

"1ப ரபா4)தா ெதாட"கிற/.

ஆனா ேகாைதயி வரலா றி, "1ப எற தைட அ:.த.ைத$ ெகா1$"-

மள>$"$ காணபடவிைல. அவ

ெகாடா எ#, ெபமா

M)$ெகா1.தைத$ கட>ேள ஏ #$

கனவி வ/, அ 'தமாக, அத+ சதாயேம

அவைள ேபா றி வழிபட+ ெச8தெத# காகிேறா.

இத நிைலயி, ஒ பதினா# வயC ெப, தா இைறவேனா1 ஒறிவி1வத "
', தைன ஆய"ல+ சி#மியாக நிைன./$ ெகா1 ேநாபித/,
வழிப4ட/, உைமயாக நி<த நிக<+சிக

எபைதவிட, F4ைட உைட./$

ெகா1 ெவளி+ ெசல )யாதெதா அ:.த.திE ேவதைனயிE

க பைனயி பாவைனயி மலத உயி+ ெசாேலா வியகேள எ# க/வ/
ெபா/கிற/.

ககளி கா= ெபா4களி எலா, கா4சிகளி எலா, அவ

த விரக

ேவதைனைய ஏ றி 'ல'கிறா . ெப ேபாக./$"ாிய உடE#'$கைளேய

"றிபி41 பாடப1 இபாடக , நி+சயமாக, ேபாக எற எைல$"

எ4) பா$க> வா8பிலாத ஒ "ல.தி, ஒ "1ப+ MழD வளத

சி#மியி பாவைன$"ாியைவ எ# ெகா வத கிைல.

“ெபணி வ.தமறியாத ெபமானைரயி Qதக
வண வாைட ெகா1 எைன வா4ட தணிய Nசிேர!”
எ#,
“ெந1மாRதி வகிற "ழD /ைள வா8 நீ ெகா1 "ளிர க./. தடNேர”
எ# விரக ேவதைனயி உ+ச.தி ெவளிப1 ெசா கைள, பதிைன/
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பதினா# வய/$ க 'ைட மர' ள "1ப+ MழD வளத ெப=$"ாியதாக$
ெகா ள )யா/.

வள'.தைதயிட கணனி ெபைமகைள, திமா ")ெகாட

தலமகிைமகைள+ ெசவி7 றதனா ம41 ேதாறிவி4ட கிள+சி எ# ெகா வ/
க)னமாக இ$கிற/.

சிலபதிகார$ காபிய.தி, கணகி த ஆ றாைம உ+ச.தி, த மாபக.ைத$
ெகா8/, ம/ைர மாநக ப றி எாிய வி4ெடறிதா

எ# வணி$கப1கிற/.

ெப ேபாக./$"ாிய அA>#' பிாிவி தீயாக> உடைல "ளி+சியாக>
அவக2$" இப /ப கைள. தவதா! இத உ#', ெப ற ேச8$"

அ/ர41 ெத8Nக.தைம ெபாதியதாக$ கதப4ட நிைல மாறி, இ/,

‘க '’ எற ெகா ைகயி தீைய. தா"வதாக> ேபசப1கிற/. எனேவ அத.

தீயி ம/ைர மாநகர ப றி எாித/!
அத+ ெச8ைக நிைனவி வப),

“உ ேள உகி ைநேவைன, உ ேளா இவேளா ெவனாத
ெகா ைள ெகா ளி$ "#பைன, ேகாவ. தனைன$ கட$கா,
ெகா 2 பயெனாறிலாத ெகாைக தைன$ கிழேகா1,
அ ளி பறி.தி41 அவ மாபி எறி/ எனழைல. தீேவேன!”
எ# பா1கிறா .
இப) ஒ க பைன தD ஓ ஆ=$". ேதாறியதா, அல/ ெப=$"
உாியதாக இ$"ேமா?
இ#தியி, ேகாைத, ேகாவித வ/ தைன மண ).தா ேபா# கன>

காகிறா .

இத பாCரக , திமண விழாவி அைறய சதாய+ சட"க
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அைன.ைத7 விவாி$கிறன.
ம/ைர மன _வலபேதவேன, இவைள+ சிவிைகயிேல றி, திமண./$"ாிய
மகள ைவபவக2டB, திவரக./. ெத8வ.தி சனிதி$"$ ெகா1
ெசல ஏ பா1 ெச8தா எ#, இவ

மணமகளாக, சவாலகாரக2ட,

வள'. தைத ம # அ)யா, ெபாியவ 'ைடMழ திவரக./ ெபமானி
சனிதி$" வ/, கவைற$"

ஐ$கியமானா

எ# வரலா# F#கிற/.

இ/ கைதேபா நறாக இ$கிற/.
ஆனா வரலா#, இப)ேய இதி$"ேமா எப/ ஐய.தி "ாிய/.
கனட./ ஞான+ெசவி அ$கமாேதவியி கவி வாசககளி அவ2ைடய
வா<$ைக அGபவக

மிக. ெதளிவா8 பிரதிபD$கிறன. எறாE, அத

ெபமா4)யி வரலா றி, உைம - காலேபா$கி இட ெப #வி4ட
அதீதக

எபைவ ஆராய ெப # வரலா#, அறி>$" கால./$" ெபா/

வைகயி எ:த ெப றி$கிற/ எனலா. சமய-ப$தி எ# வேபா/,
அ 'தக2, மா றக2 வரலா # உைமகைள மைற./வி1கிறன

எபைத கனட ெமாழி ஆ8வாள ஒ'$ ெகா)$கிறாக .

அ$கமாேதவி ப றிய வரலா றி பல ஆ8வாள பல க./$கைள.

ெதளிவா$"கிறன. ெகளசிக மன அவைள மண 'ாி/ ெகாடானா,
இைலயா எபதிD/, அவைடய ெப ேறா ெபய வைரயிலான ஆ8>க

ேம ெகா ள ப4)$கிறன.

இல$கிய வரலா # அறிஞ$", இவைள நாயகியாக ைவ./, நNன

பைடப/Fட+ சா.தியமாகி இ$கிற/.

ஆனா தமிழி, மிக அைம$கால+ சாேறா கவிஞ வரலா றிE Fட,

அ 'தகேள தைம ெப #, உைமகைள$ கடறியாத வண ‘ெத8Nக’
.திைரகளி ட$கப4)$கிறன.
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ஆடாளி வரலா ைற+ C றி7 ள ெத8Nக அ 'த ேபாைவைய+ ச ேற நீ$கி
வரலா #$க ெகா1 பா$கலா.

ப$தி இல$கிய./$" வளைம ேச./ ெப கவிஞகளி மிக அதிகமாக$

காத Cைவைய ேபாக எற உவி விய$க.த$கவித ெவளியி4)பவ
ேகாைத நா+சியாதா. இதனாதா ேபாE ஒ சில, இபாடக

ஒ

ெபணா பாடப4டைவ அல. நாயகி பாவ ெகாட, ெபாியா<வாேர

(ேகாைதயி வள'. தைத) இபாCரகைள அளி+ ெச8தி$கிறா எ#

க./ைர$கிறன.

ேகாயிD திபணி ஆட பாட உபசாரக

ெச87 ேபா/ மகளி "ல.தி

வள/ ஓ ஆடவைன ைறப) மண/ வாழ )யாத MழD, மனB$",

எபிராைன Iசி$க உாிைம ெப ற ேம "ல. ேதா$"ேம உாியவ

எற

ெந$க)யி, எ ெபமாேன உகத மணாள, மாBட$ெக# ேப+C ப)
வாழகிேல கடா8 மமதேன! எ# /யர ெவ)$க 'லபினாேளா?
ெசவேபாகக2, அரச ஆைண7 க4டாய ப1.தப4டேபா/, அவ2ைடய
ேவதைன அGபவக

இ.தைகய உண+சி பாடகளாக ெவளிவதனேவா?

பலகால சிைறயிDத பி.தியாகி அ 'தமான பாவைனகளி *<கியதா
இ.தைகய அபாCரக

உவாயினேவா? உைம யா$". ெதாி7?

ஆனா சதாய - ெபைண அட$கி ஒ1$கிய ஆதி$க.தி நிமிதாE,
ஆடாைள. தி அவதார ெச8த பிரா4)யா$கி, ெத8வ மதிைபேய ஏ #
வி.தி$கிற/. அவெபய ஒ4டாதவைகயி, வரலாேற அ 'த+ சி.திாிபாக

மிளிதி$கிற/.
---------III

கனட./+ சிவஞான ெப கவிஞ5 அ2கமா ேதவி,
ேதவி காைர$காலைம$" பி

ஏற$ "ைறய ஆ# 6 றா1க

ெசறபி வடகனட ப"தியி இேபாைதய
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ஷிேமாகா>$ககி ‘உ1தா)’ எற கிராம.தி ேதாறினா. Nரைசவ மரபி
ேதாறிய இவைடய ெப ேறாேர, சிவப$த+ ெசவக . இவக

த

அLெசவி$", இளைமயிேலேய, அறி>$ கவி$கான ‘சி4ைச’ 7

ஞானபயி சி$கான ‘Dக தீ4ைச’7 ஒேக அளி.தன. அேத கிராம.தி
ேகாயி ெகா)த ெசனமDகாCனைரேய இவ இட ெத8வமாக$

ெகாடா. இவைடய கால காைர$காலைமயி வா<கால ேபா#,
பிரமண ஆதி$க.ைத எதி./$ ெகா1 ெசவா$" ெப # வத சமண

ஆதி$க.ைத ஒ1$" கமாக, Nரைசவ ப$தி இய$க ேப,றி பரவிய காலமாக
இத/. பஸவண, அலம ர' ேபாற ஞானிக

வா<த கால அ/.

இளைமயிேலேய சிவப$த+ ெசவியாக விளகிய அ$கமாேதவி, திமண பவ
வதேபா/, இகஉலக வா<> ப றிய சிதைனேய இலாதவராகேவ இதா.
உலகிய வா<>$கபா, தைம ெசன மDகா+Cன Cவாமி$"
அபணி.தவரா8, ஞான வழியிேலேய தைம ஈ1ப1.தி$ ெகா)தா.
ஆனா, உாிய பவ.தி ேபரழ"ட திக<த இவ2$". த"த வரைன. ேத)

மண)$க ேவ1 எ# ெப ேறா$"$ கவைல இலாம இைல. எனிB

ெசவிைய எத நிைலயிE க41ப1.தி அவைள. /'ற+ ெச87
ெப ேறா இைல அவக .

இத. தண.தி எதிபாராத/ நிக</வி4ட/. Nதி உலாவத ெகளசிக மன,
உ1தா)ைய. த இபிடமாக$ ெகா1 ஆ1 வதவ, இத+ சிவ

மைகயி ேபரழகிைன$ க1வி4டா. ைமய ெகாடா. தன$" மண

ேபச, அவ

ெப ேறாாிட காவலைர அBபினா. ெப ேறா தி1$கி4டன.

ஆனா, ெசவி கலகவிைல. மண ேபச வத காவலாிட, தா தைன+
சிவெபமாB$ேக உாி.தா$கி வி4டதாக>, அரசமாளிைகயி தன$" எத

பி)' கிைடயாெத# ம#./வி4டா .

ெப ேறா அLசி ந1கின. ெகளசிக சமண மத.தின. மன க1ேகாபி.

அவ, மகைள அBபவிைல எறா, உம$" மரண எ# ெசாலலாேம?
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அ$கமாேதவி, அரசB$"+ சில நிபதைனக

விதி./, ஒ'த ெதாிவி.தா .

சிவIைச; சிவன)யா உபசார; "வழிபா1; ெதா1...
இவ

த வா<ைவ இத நியமக2$" உ4 ப1./வா . அரச

ம#தD$கலாகா/.

மன நிபதைனகைள ஏ றா. மாளிைக சிவன)யா தி$F4ட.தா

நிைறத/. அரசிேயா, Iைச வழிபா4)E அ/பைட.தDE நா
மன நிபதைனகைள நிராகாி./ அவைன ெந$கினா .

:வ/

சிறி/ தய$கமிறி, ேதவி, அத பத.ைத அ#.தா . அரசமாளிைகயி

ேபாகக , அணி பணிக , ஆைடக

யா>. /றதா .

“எைம நிைனபெதா#; ேதாவிைனஞ நிைனபெதா#,

என$" எெசனமDகாCன ேதவ ஏ பாேரா எற தாபஉன$ேகா, இத உடD காம கிள.திவி4ட பசி”

எ#,
“இக.திெலா கணவ, பர./$ெகா நாயகேனா?
உலகியE$ெகாப ஒகணவ, ஆமீக நாயக ம ெறாவேனா?
எகணவ ெசனமDகாCன ேதவேன!”
எ# உ#தி ெகா1 'றப41வி4டா . ெப ேறாாிட ஆசி ெப ேற இத

பவ த/' இள ெப, த ஆைடகைள7 /ற/ நிவாணமாக பயண

'றப4டாளா.

இவைடய வரலா றி, காைர$காலைம, த இளைமைய+ சிவனிட ேவ)
மா றி$ ெகா1 ேப7வி 'றப4ட/ேபா அ 'த நிகழவிைல.
சா.தியமலாத அசா.தியேம, சா.தியமா$கப1 திட உணைவ7
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நபி$ைகைய7 ேதவியி அBபவ உண>க
காகிேறா.
கா1 மைலக

பிரதிபD$" கவி வாசககளி

கட/, ெகா)ய வில"க , *ட *$க, க வ எற

எதிராளிகைள+ சமாளி./, பசி ேசா>, உற$க, கைள' எற உட
உபாைதகைள ெவ#, _ைசல. தல.தி ")ெகாட ெசன மDகா+Cன

ேதவனி தாிசனேம இ#தி இல4சிய எ# பயண ெச8கிறா ேதவி.

தன/ காிய அடத Fதலா, ேமனி :/ *டவிாி./, இவ நடதாரா.
இவைர. /'#.த வதவ$" இவ அறி>#.திய வாசக இ/:
“அவி<த Fத; வா)$ககிய க.
ெமD/ வ றிய உட,
ெம8 ேசா/, உலக வா<> ஒ/$கி,
"லெக41, ெசனமDகா+Cன ேதவைன$Fட
'றப4ட பி.திநா...எைன. ெதாட/ /'#./வாேன,
எபிாிய ேசாதரேர!”

“உ1'ைடைவ /ற/, நிவாணமானாE,
கFதைல விாி.த உடைலமைறபேத?

உ ள.தி உடலாைச உண>க

ைவ./

'ற.தி /றெவ# ஆைட /றதாேய!”

எ# ேகD ெச8/, வ'$கி:.தவ$" மாேதவியி பதிE பாடகளி

பிரதிபD$கிற/.

“ேமனி வா)$ககி ேபானாE,
ேம> இளைம மிBமிB.தாE,

எ உ ள.தி உ ேள /யஒளி ேபா/ேம!

இதேமனி எப)யானாE ெசனமDகா+Cன ேதவ$ேக உாிய/.
உ ள ப:.தாலேறா ேதாD நிறமா#!

91

ஆைச7ண>க

அைடயாள கா4)னா /பமா" எ#

அபினா அகக

Fத ெகா1 மைற.ேத.

/'#.த ேவட அணா!

ெசனமDகா+Cன ேதவாி உ ள.தி உ ேள ேசதவ

இவேள...”

இத பாைதயிலா ெபவழியி, ேதவி, ேம ெகாட ஆமீக இல4சிய
யா.திைர அGபவக , தாப உண>க

ேபாரா4டக

யா>ேம

கவிவாசககளாக கனட இல$கிய.தி அ"வியலாக வா8.தி$கிறன.
கயாண எற தல.தி, சமய$"ரவக

தகி ேமைமமி" உைரகைள7

உல"$களி.த மட.தி, அ$கமாேதவி7 வகிறா . பஸவண, அலமர'

ஆகிய சிவப$த ஞானியைர$ க1 உைரயா1 அGபவகைள ெப#கிறா .

பேவ# ெகா ைக$காராிட ேபசி7, இவ2ைடய அறி>, ஞான சாதைன7

ஏ ற கா= ேமைமகைள ெப#கிறா .
“கயாண; கயிலாய...

உ 2 கயாண ெவளி7 கயாண...”
எ# பரவசப1கிறா .

கயாண.திD/, _ ைசல ெசE பயண ஓ அ 'த சாதைன எேற

Fறலா.

அ'  றிய உ+ச நிைலயி, தாப.தீ எாி$" ேவதைனயி, Fடைல எணி
ஆ#த ெகா 2 எைல$ ேகா4), அவ வாசகக

அ 'தமான அGIதி

அGபவகைள விாி$கிறன. ஆடாைள ேபா# உடபரமான ேபாக

உண>களா8 ம41ேம ெவளிபடவிைல; காைர$காலைம ேபா#, “ெகாைக
திரகி, நரெப:/ "1 க ெவப "ழி வயி # பி/கி சிவதி ப க

நீ1 பர1ய நீ

கைண$காேலா ெபேப8 தகி அலறி உல# கா4)

தா<சைட எ41. திைச7 Nசி அக$ "ளிதைல ஆ1 எக

அப இட

திவாலகாேட” எ# அ+ச, அவல, இCைவக2 தைமப1.தப1

உலகிய மாய$ ெகா ைக யாக> பிரதிபD$கவிைல.
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வா<விய, ஆமிக இல4சிய இர1 ைனகைள7 த அGபவ
சாதைனகளாக ெப எற உண>கேளா1, இைண$" அGIதி

அGபவகளாகேவ அைவ ெவளிப1கிறன.

“மைல7+சியி வாழ. ெதாித உன$" வனவில"களிட அ+சேடா?
கட கைரயி வசி$" உன$", கடேல ற இற$ககைள ப றிய Qதி என?
சைத இைர+சD வதி7 உன$", ேபாிைர+சD பாதி' எ/? உலகி
வாழபிறதபி, ':தி$", I+ெச1$" மன "ைலயா அைமதி$"

பழ"வா8…” “பசி எ1$" ேபா/ இர/ேப… தாகெம1$"ேபா/,

கிண றிE "4ைடயிE பக நீாி$கிற/ - J$க வ ேபா/, பைழய
ேகாயிக

என$" இைளபா# இடமா"… வா<நா

:/ உ ள.திB ேள

நீ /ைணயாக இ$" ேபா/, என$ெகன பய? எ/ ேநதாE அ+சமிைல…
“ச"கைள. தி# வா<ேவ; க.திைனயி தைல ைவ./ப1ேப, வா

திற/ ேப8மைழ ெபாழிதா நா நீரா1 மகி<வி திைளேப. பாைற பிள/

எ மீ/ வி:தா, என$" மலரணி கி4)யதாக மகி<ேவ. எ தைல

ெகா8யப4டா, ஓ, பிர'ேவ! எ உயிைர உக

கால)யி சமபிேப…

த கால.தி, வா<வி இல4சிய.ைத எ4)வி4ட ேபரானத.தி திைள$கிறா

மாேதவி.

Dகெம#ைரபா8; ஐ$யெம#ைரபா8

லகெம#ைரபா8; (ப #)வி4டெத#ைரபா8
உெட#ைரபா8; இைல எ#ைரபா8

ெசனமDகா+CனDக - ஐ$யமானபி
உைரபத " ஏ/மிைல...

தBைடய உயத இல4சிய./$காக, சதாய.ைத7, அரசதிகார.ைத7, ஒேர
சமய.தி எதி./ நிற அ$கமாேதவி, வா<நா

:வ/ேம ேபரா4ட.தி

கழி.தா எனலா. கனட ெமாழி இல$கிய./$ேக சிறபான வசன
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இல$கிய./$" வள 'க: இைச.த மகா ஞானியான கவி அ$கமாேதவி.
கவிவசனக

கிைட.திபைவ, 6 # நா ப./ இர1. இA வசனகைள.

தவிர, +)யி வசன, ‘ேயாகா .விதி’ ^வரவசனக

எ#

வழகெப# பதிேன: (கீதக ) (இைசபாடக ) ஆகியைவ7 அ$கமா
ேதவியி பைட'$களா".

இைவ அைன./, ப$தி இல$கிய.தி, இதிய ெமாழிகளி F4ைட உைட./$
ெகா1 "ர ெகா1.த கவி+ெசவிகளி மிக $கியமான சிற'ைடய வராக,

அ$கமாேதவிைய இன கா41கிறன.
--------------

10. இலசிய இதிய0 ெபைம

ெபகவி நா41 வி1தைல$" ேன ற./$" இறியைமயாத/ எ#
அறி>#.தியவ Cவாமி விேவகானத.

இவைர$ "வாக ஏ #, இதியா>$" வ/ ெதாடா ற விைழத மாகெர4
ேநாபி

எற ஆகில ெபமணி$", சேகாதாி நிேவதிதா எ# ெபயைர+ M4),

இதிய ெபகளி கவி. ெதா1$" உாி.தா$கினா.

‘இநா4) எலா உயிகளிட./ ேமலா ஆமிக இய"கிற/ எற க./
நிலவிய ேபா/’ ஆ=$" ெப=$" இைடேய எ./ைண ேவ #ைம?
ஆக

ெபகைள ெவ# இயதிரகளாக, உைழ$" உயிகளாக

மா றியி$கிறன. ேவத கால உண>க

இழி/ (பிராமண) "Qடக ,

ஏைனய சாதியா ேவதகைள ப)$க$ Fடா/ எ# தைட விதி.த ேபா/

ெபகளி உாிைமகைள7 நC$கி வி4ட/ எ# அவ மன வதி$ Fறி
இ$கிறா.

ைபயக2$"$ கவி, பிமசாிய எற இர1 இைண$கப41
அவசியமா$கப4ட/ ேபா, ெப=$" கவி7 பிமசாிய ஒ:"

உாிைம யா$கபட ேவ1. அவக

எத பிர+சிைனகைள7 தாகேள

தீ./$ ெகா 2 மன உ#தி7 /ணி> ெபறேவ1. வா<$ைகயி எத ஒ

சி$கைல7 அவ

சமாளி$க இயலாதவளாக, ெதாட)ைம நிைல$ேக அவைள
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பழ$கி, கணி வி41 'ல' நிைலயிேலேய ைவ.திப/ ெகா1ைம.
ெபகவிைய ைமயமா$கிேய சமயக

இயக ேவ1. ம ற விதிகெளலா

இரடா ப4சேம எெறலா பலவாறாக ெபகளி நிைலைய உய.தியாக
ேவ1 எ#, இத உாிைமக , மB தம.தி உ ளனெவ#

ேம ேகா க
‘"Qடக

கா41கிறா.

மBவி ெபயைர+ ெசாDேய, ெபகளி உாிைமகைள பறி$"

வண அேத தமகளி "ரவைளகைள ெநறி.திபைத7 அவ விாிவாக$
"றிபிடவிைல. ‘ெபகவி’ எபேத ஒ "ழபமான க.ைதேய

ைமயமா$"கிற/ எனலா. “ெப=$"$ கவி, ம#$க ப4)த/; கனியாக
இ/. ேவத 6கைள ப)./ பயி#, ேமலா அறிவாளடB,

ஞானிக2டB விவாதிபத " உாிைம இத/ எபைத7, அைத மீ1

ெபற ேவ1 எபைத7 உணதி$கவிைல. இவ

தைன ப றிய

சிதைனேய இலாம ெவ# உடEைழ' பாைவயாக, ெதாட)ைமயாக

மாறிேபானா ; இவைள உய.தியாக ேவ1...” எ# உ#தியாக
உைர$கிறா. இ/ 'திய பாைவ; 'திய ேகாணதா.
ஆனா, Cவாமி விேவகானத அ1./. ெதாட வாிக

ஆழமா$"கிற/.

‘இதிய ெபக

"ழப.ைத இB

சீைதயி அ)+Cவ4ைட பிப ற ேவ1. சீைத ஒப ற

ெபணரசி, இதிய ெபைமயி இல4சிய வ)வ. இவ

ஆயிரமாயிர

ஆ1களாக இத நா4) Jய ஒ:$க./$", எ.தைன /பக

ேமD)B

அைசயாம ெபா#$" ச$தி$" எ1./$கா4டாக விள"கிறா . இத

இல4சிய, நம/ இதிய ெபணின மர'களி - வழிவழியாக நா) நர'களி
ஓ)$ெகா)$கிற/. இைத எவேரB மா ற யறா, நம/ ெப
"ல.திD/ சீைதயி இல4சிய.ைத அக றிவி4டா, அ/ ேன றமிைல.
ெபேதாவிேய ஆ"’ எ# க./ைர$கிறா.
ஆக ெப=$", க ', சகி'.தைம ஆகிய ப'கேள கவியி
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ஆதாரகளாகிறன. க ' ஆ=$" ெப=$" சாிசமமான நிைலயி

ைவ$கப4ட தமதா. ஆனா, அத நிைல நைடைற$"

அறி>#.தப4)$கவிைல. மாறாக, இராமனி வனவாச. தனிைமயி அவ
J8ைம "றி.த ேக விேய எழவிைல. த மைனவி, ஏ ெகனேவ க பி
J8ைமைய அ$கினியி '"/ நி,பி.தவ

எற உைமக2$கபா, தா

நாடா2 மன எற ஏகாதிப.திய ெநறிைய தைமயா$கி, அவைள$

கானக.தி விட+ ெச8கிறா.

இத மரைப பிப றி.தா ஆ ஆதி$க இ# த வDைமைய ெம8பி./
வ/ ெகா)$கிற/. ெபகவி எப/ அவைள இன ெசலா$ காசாக,

அேத ெதாட)ைம நிைலயிதா ைவ.தி$கிற/, எனேவ, வி1தைல$" 

ேபசப4ட ெப கவி, ேதசிய எற வைகயி ெப=$"+ சம உாிைம எ#

கா4டப1வத காக. தைலவகளா வD7#.தப4ட/தா.

சேகாதாி நிேவதிதா, ெபகவி$". ெதாடா றினா எபைதவிட அ$கால./
வக இைளஞக

அைனவ$" ேதசிய எ:+சிைய. ேதா #வி.தா; அதி

ெப=ாிைம உ4ப4ட/ எபேத சாியா". இவ, பிமசாாிணியாக.
திக<தா. ெவ ைள இன.தவராக இததா, ம$க

இவைர ஏ #$ ெகாடன

எப/ ெவளிபைட. இவ, தீவிர 'ர4சி$கான வி./$கைள இைளஞாிைடேய
பரபினா. ‘ேதசிய$ ெகா)’ எற ஒ#$" த ைறயாக. தி4டமி4டா.
ெவ)"1 ஆ7தபயி சி ேபாற எ:+சிக2$" Fட இவ

ஊ$கமளி.திதா. அமரகவி பாரதி$" ேதசிய, ெப உாிைம, சம./வ எற
கண ெபாறிகைள இதய.தி ேதா #வி.தவ இெபமா4) இவ

பி கால.தி

தைம, ெவ# சேகாதாி எற "றிபி41$ ெகாடாேர ஒழிய, ‘/றவற ெநறிைய+

ேசதவ’ எ# ேச./$ ெகா ளவிைல. ஏெனனி /றவற ஒ:கி தீவிர
வாத ரபாடாகி வி1.

எனேவ வி1தைல$" ைதய ெபகவியி, அவள/ தனி.த ஆ2ைம ஆ ற
"றிபாக ைமய ப1.தபடவிைல. ேதசிய நம/ ெபணரசிக

சாவி.திாி, நளாயினி... எற க பரசி மர'க

- சீைத,

ேதசிய சிதைன$". ேதைவகளாக
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இதன. ேமைல நா4)ேல, க 'மர' இைல. அ" தியாக./$" தDட

இைல. ேபாக./$ேக தDட. எனேவ, ேதசிய உணைவ. ேதா #வி$க, ெப
ேன ற, க பரசிகளி ெபைமகளிேலேய நிைல.தி$க ேவ) இத/.
‘ஆ, "1ப./$" ெவளிேய ெச# ெபா ளீ41 ெபா#பி உ ளவ.
எனேவ அவB$", அத "கத ெதாழி கவி, பிறெமாழிபயி சி அைன./
ேதைவ. ெப "1ப.தி இபவ . அவ2$" எளிைம, சி$கன எற

ப'க2ட "1ப.ைத+ ெசAவேன நடா.தி+ ெசல>, "ழைதகைள ந"
வளபத "மான கவிபயி சி ேபா/. தா8ெமாழி$ கவிேய உகத/’ எ#

காதிய)க

க./ைர$கிறா. எ:.தறியாைம எற சாப$ேக4)D/

ெவளிவத பினேர, ேதசிய ேபாரா4ட.தி ெபக

ஆக2$" இைணயாக

பகா ற )7 எற வாத.ைத$ Fட அவ ஏ றி$கவிைல. ெபகளிட

இயபாக அைம/ ள ெபா#ைம, உ#தி, தியாக ஆகியைவேய ேதசிய

ேபாரா4ட./$" உகத சிறபான பகளிைப+ ெச8ய ேபா/மான/ எ#
க./ைர$கிறா.

இ.தைகய ஒ )ைவ அவ எப)$ காண )த/? அவத வா<ைவேய
ேசாதைனயா$கியவ. அத+ ேசாதைனயி த மைனவி க^Jாிபாைவ7, த

ம$கைள7 Fட உ4ப1.தினா எனலா. தைதநாயக+ சதாய.தி "1ப.

தைலவ நாயக; அரச. மைனவி7 "ழைதக2 அவ ஆைணயி இய"

பிரைஜக ... அத$ "ழைதகளி வா<$ைக ப றிய )>கைள எ1$க. தா8$"
உாிைம இைல எபேத உைம.

இனி, அைன க^Jாிபாவி வா<$ைகைய+ ச # F/, எதவிதமான

சாதE இறி பா$கலா. க^Jாிபாைவ ப றிய ெச8திக

அைன./

காதிய)களி ெமாழிகளிேலேய நம$". ெதாிகிறன. எனேவ இத உைமக

நி+சயமாக உைமகேள; திாி'க

இைல.

பதி*# வயதான ேமாகதா^ காதி$", அேத வய/ைடய க^Jாிபாைய.

திமண ெச8ய நி+சய ெச8தாக . ேபாபதாி ெசவதரான வணிக,

ேகா"தா^மகஜி, க^Jாியி தைதயாவா. ேமாகB$" நி+சய ெச8த த
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இர1 ெபக2, திமண எ# ேபC' இற/வி4டாக . க^Jாி

*றாவதாக நி+சய ெச8யப4டவ . ஒேர ெதவி சி# "ழைதயாக இத

நா4களிேலேய இவ விைளயா41. ேதாழகளாக இதி$கிறாக .

ேமாகனி தா8, அ)$க) த மமகளாக வரேபா" க^Jாியி N41$"

அவைன7 அைழ./+ ெசறி$கிறா .

திமண எ# நி+சய ெச8த ேபா/ ேமாக, அத வயதி ப)$கிற ேநர.தி

திமண ேவடா எ# தைதயிட ெதாிவி.த/1.
‘இேபா/ நீ எக

ெசா ப) நட/வி1. பி கால.தி, நீ ெபாியவனான பிற",

உ "ழைதக2$" உ விபப) ெச8 எறாரா தைத காபாகாதி,
அத வயதி, அத M<நிைலயி இளைம. திமண சாியல எ# அவ$"$

க.ெதழ நியாய இைல எேற ெசாலலா. திமண நி+சயி./ வி4டாக .

இவக

ராUேகா4) இ/ ேபாபத$"+ ெசல ேவ1. தைத$" அரC

அதிகார ேவைலயாதலா அதிகநா

வி1ெப1$க )யா/. அ$கால.தி ராU

ேகா4)D/ 6 றிப/ ைம பயண./$" மா41 வ)யி ஐ/

நா4களா". "1ப.தின ேப ெச#வி4டாக . ேமாகனி தைத பல

வ)களி ெதாட/ பயண ேம ெகா ள ேவ)யித/. கைடசியாக.

திமண N41$"$ ெகா1 ெசற வ) "ைட சா8த/. அவ காயகளி

ேபா41$ ெகாட க41ட, திமணநாள# ெச# ேசதா.

அ$கால.தி சி$கன.ைத$ கதி, *# நா" திமணகைள ஒறாக+ ேச./

நட./வ/ வழ$க. அேபா/ *# திமணக

ஒறாக நடதன.

மணமகைள7, மணமகைன7 ெபானாE ப4டாE அலகாிப/ வழ$க.

ஆனா ேமாகேனா க:.தி தக.தாலான அணிகைள ேபா41$ ெகா ள

ம#.தா. அேபா/ உடநல "றிய காபாகாதி பின ேதறேவயிைல.
பி கால.தி காதிய)க , இளைம. திமண Fடா/ எ# எ:திய நா4களி,
தக

விப மிறிேய, இ "ழைதக

வா<$ைகெயB ெப கடD

பிணி' # விடப4டதாக$ க./ைர$கிறா.
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சாதாரணமாக, ேவதகால. திமணகளிE, வய/$" வத பினேர ெப

திமண ெச8/ ெகா1$கப4டதாக. ெதாியவகிற/. Iபைடவத " 

திமண ெச8தாE, திமண ெபா

ெபாதிததாக நிைலெப# சட"$"

ெப Iபைட7 வைரயிE கா.திபாக . ேப Iபைடத

ெபணானாE, அறிரேவ அவக
சட"க

F) உறவாட வி1வதிைல. ேவத கால+

திமண நடத பிற", விரத நியமக

உடEற> ெகா ள அBமதி.தி$கிறன.

கா.த பினேர, அவகைள

ஆனா காதிய)களி வா<$ைக வரலா றி, பதி *# வய/ ைபயைன7,

பதி *# வய/ ெபைண7 தDர> எ# ெசாD$ ெகா1./. தனிேய
விடப4டதாக வகிற/. இ/ சீரணி$கேவ க)னமாக இ$கிற/.

தைதயிட தம$" அேபா/ திமண ேவடா எ# ெசானதாக$

"றிபி4டாE, திமண எப/ தன$" ஒ ெபாிய மதிைப7, "1ப.தி
ெபைமைய7 ெகா1வ எபைத அவ ந" உணதிததாகேவ
ெதாிகிற/.

திமண வா<$ைக ப றி, "ஜரா.தியி எ:தப4ட ைகேய1 ஒைற. தா

ப).தாக>, அதி "றிபி4)தப) இல4சிய கணவ - மைனவியாக வாழ.
தா ஆைச ெகா)ததாக> அவ "றிபி4)$கிறா.

இல4சிய$ கணவனாக அவ இபா. ஆனா இல4சிய மைனவியாக அவைள

எப) ஆ$"வ/?

ஒவ$ெகாவ க 'மாறாத அ' ெசE.தி ேநசி$க ேவ1. அவைள

இல4சிய மைனவியா$க ேவ1 எற தீவிர, இத இளகணவைன, மைனவி
மீ/ சேதகப1பவனாக, அவளிட ெபாறாைம ெகா பவனாக, அவ மீ/
அதிகார ெசE./பவனாக+ ெச8த/. அவ
ேபCகிறா

எேக ெசகிறா , யாட

எெறலா ககாணி$க. தைலப1கிறா. அத ேபைதேயா,

இைவ ஒைற7 அறியாதவளாக எேபா/ ேபா ெவளிேய ெசறா ; வதா ;
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உறவினட ேபசி+ சிாி./ மகி<தா .
‘ெப ேறா N41$ேகா, ேகாயிE$ேகா ெசவத " அவாிட அBமதிெபற
ேவ1மா? இத ெகலா தைட ேபா1வைத அவளா எப) ஏ க )7?
எனேவ அவBைடய க41பா1கைள அவ

கணவ எற அதிகார.ைத+ ெசE.தி, அவ

சிறி/ ெபா4 ப1.தவிைல.

பணிய ேவ1 எ# ‘கடைம’ைய

அறி>#.தியேபா/, அவளா அைத 'ாி/ெகா ளேவ )யவிைல. அவ

அவைன ஏறி41 ேநா$கிவி41 அபா ெசறா .
பக ேநரகளி இவக

தனிேய சதி./ ேபச )யா/. இளதபதிய

ெபாிேயா னிைலயி அAவா# ேபசிபழக )யா/. ஆனா இரவி ேமாக

ப)$க+ ெசாவதாக$ Fறிவி41, மைனவிைய. தி.த  ப4டா. அவைள$
கணவனி ெசாE$"$ க41 ப41 நட$க ேவ1 எ# அறி>#.த.

ெதாடக, சைட7 கணீமாக )/வி1. அத பயனாக ஒவ$
ெகாவ பலநா4க

ேபசாம இபாக . ஆனா இமாதிாியான பிண$"களி

அவ தா பி)வாதமாக நிறா . அவ2$" மன உ#தி அதிக. அவனா பணிய

ைவ$க )யவிைல.

இ/ ேபாக41... கணவ உயதவ எபைத மீ1 அறி>#.த அவ2$"
ப)'+ ெசாD$ ெகா1$க இத$ கணவ  ப4டா. ஆனா அவ2$"

ப)பி விபேம இைல. இ./ட ேமாகB$" மைனவியி மீ/ ள

உடசாத ேமாக, ேவ# சிதைன$ேக இட ெகா1$காம இத/. பகD
ப ளியி இத ேநர.திெலலா, இரவி தனிைம7 மைனவியி உற>ேம

இவ எணகளி ேதாறி எாி./$ ெகா)தன. ஒAெவா நா4களி

இத அைல$கழி', தன$" அகால மரண.ைத$ ெகா1 வ/ வி1ேமா எ#

Fட அவைன அ+C#.திய/. அதத ேநர./$"ாிய கடைமகைள ஆ ற ேவ1

எற ஒ:$க உண> இ./ப.திD/ அவைன$ காபா றிய/. *றா1

கால இத பி ைள பவ இலற கழி./ பதினாறாவ/ வயதி க^Jாி
க> றா . அேபா/ ேமாகனி ேவ4ைக "ைற/ விட விைல. உட

ேநாயா /' ற தைத$" இர> கா பி)./. ெதா1 ெச87 கடைம

இத/. அத பணிைய+ ெச87 ேபாெதலா, எேபா/ )/ ப1$ைகயைற
ெசலலா எற நிைனேப ேமேலாகிய/.
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அ# சிறிய தைத ஊாிD/ ேநா8 வா8 ப4)த தைமயைன பா$க
வதிதா. ேமாகனிட அவைன ப1$ைக$"+ ெசல+ ெசாD அத

பணிைய. தாேம ெச8ய அமதா.

அேபா/ க^Jாி உறகி ேபாயிதா, கபிணியான அவைள Iேபா

ைவ./$ ெகா ள ேவ1 எற அறி> அவனிட இலாமDைல. எறாE

மன, த1$க ேவ)ய ேமாக ெவறியி கிளதித/. அவைள உற$க கைலய

எ:பினா. அேபா/ அைற$ கத> இ)ப4ட/. தைத இறத ெச8தி அவB$".

ெதாிவி$கப4ட/. இைத வா<$ைகயி, தைம$ Fசி$ "#க+ ெச8த சபவமாக

காதிய)க

விவாி./ ளா. இளபவ. திமண.தி ேக1கைள அவ

இ+சபவ.தி வாயிலாக அறி>#.தி7 ளா.

அத$ "ழைத :தாக பிற/ உயிதாி$க விைல. அ/ கால.தினா விைளத

பிட எ# அவ கதினா.

இேக க^Jாியி ‘மனஉ#தி’ F/ கவனிபத "ாியதா". கணவாி
அதிகார./$"$ க41படாம ர)ய அவ

இய' உட சாத

உண>களி தாக./$" எதிபாக இைல. அவ

மனஉ#தி, கணவாி

ஆ$கிரமிபி தக$க ப1வைத. தவி$க$ F)யதாக இைல. ஒ கணவ

உடசாத உண>களி மைனவிைய :/மாக அ)ைம நிைலயி
ைவ.தி$கிறா எப/ உைமேய.

காதி த ப.திரடாவ/ வயதி, த "1ப.ைத இனி7 ெப$கி$
ெகா ள$Fடா/; ச*க ெபா#'$கைள ஏ பத " அ/ ெபதைடயாக இ$"

எ# கதி பிமசாிய விரத ஏ க )> ெச8தா. மைனவி7ட உடEற>

ெகா வைத. தவி$க ேவ1 எ# )> ெச8தேபா/, க^Jாிபா பணி/

ேபாகிறா. பாரபாிய மர'க , இத ப.தினிைய எ:த ப)$க ேவடா எ#
உண./கிற/. அத வைகயி அவ கணவ ெசாைல $கிய வா$காக ஏ #

அவ விப.ைத நிைறேவ ற யலவிைல, ஆனாE கணவனி காாியக

எைத7 எதி$காமேல ஏ கிறா.
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"1பவா<$ைக, ச*கவா<$ைக, அரசிய ேபாரா4ட எலாவ ைற7

ேசாதைன$ களமா$கியவ காதிய)க . க^Jாிபா கணவேன ெத8வ எற
பாரபாிய பபா41$". தைலவனகாம ேக வி ேக4க$ F)யவளாக
இதிதா த வா<வி ேசாதைனகளி நபி$ைக ெகாடவராக.
திக<தி$க )7மா எப/ ஐயேம.

எறாE, க^Jாிபா பப41+ ச4ட./$"
சதபக

த "ரைல எ:ப ேபாரா)ய

வதிராம இைல. த மைனவியிட ைவ.தித ‘அ'’ அவைர$

",ரமாகேவ பாதி.திததாக காதிய)கேள ெதாிவி$கிறா. த N4) எ:.தராக

வத, கிறி.தவ தா<த சாதி இைளஞனி கழிபைற+ ச4)ைய எ1./,

க^/ாாிபாேவ C.த ெச8ய ேவ1 எ# விதி.திதா.

வழிவழியாக. த பபா4) ஓ)ய தீடாைம மர', க^/ாிபா>$" அைத+
ெச8வத " இட ெகா1$கவிைல. இவ ெச8ய ம#.தா, அவேர அைத+ ெச8ய

 ப1வா. அத " அவைடய ‘ப.தினி தம’ இட ெகா1$கவிைல. எனேவ,
க$ க1'ட அவ அத+ ச4)7ட மா)ப)யி இறகி வதேபா/,
காதிய)களா ெபா#$க )யவிைல. அவேள, இத பணிைய+ ெச8ய

ேவ1; மனெமாபி க க1$காம மல+சி7ட ெச8ய ேவ1. இ/

கணவனி ஆைண ேபாற எதிபா'.

‘க.ைத$ க1./$ ெகா1... தீடாைம பாரா41 மைனவி’
‘இப) ஒ *ட.தன.ைத இத N4) எனா ெபா#$க )யா/!’ எ#
காதிய)க

க.தினா. க^/ாிபா> ஆ.திர./ட, ‘உக

N4ைட நீகேள

ைவ./$ ெகா1 எைன. ெதாைல./ வி1க ’ எ# பதிE$"$ க.தினா.
அேபா/ அவ என ெச8தா?
ேகாப./ட மைனவியி ைகைய ப றி. தரதர ெவ# இ:./+ ெச# வாயி
கதைவ. திற/ ெவளிேய த ளி வி4டா.
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க^/ாிபா8$". /யர தாளாம கணீ ெபகிய/. அேதா1 அவ
ெசா களாக ெவ)./+ சிதறின.

உண>க

‘உக2$" ெவ4கமிைல? Cய உண> ேபா8 வி4டதா? யாமிலாத இத
நா1வி4ட நா4), எைன ெவளிேய பி)./. த ளினா நா எ" ெசேவ?
நீக

உைத.தாE நா ெபா#./$ ெகா ளேவ)ய/தா. கட>

ேம

ஆைண! யாராவ/ சிாி$க ேபாகிறாக ! கதைவ+ சா./க !’, எ# உ ேள

வதா . உலக மதி$" த கணவ மீ/ மைனவிைய ெவளிேய த ளினா எற
பழி+ெசா விழ$Fடா/ எபதி மைனவி மிக$ க.தாக இப/ ெவளி
ப1கிற/.

‘எ ஆைணைய நீ ம#$க$Fடா/; அைத7 கமல+சி7ட நீ நிைறேவ ற
ேவ1’ எ# உ+சக4ட அட$"ைற எ# Fட+ ெசாலலா.
அவ ஆ; மர'விதிகைள மீறலா; ேசாதைன$" உ4ப1.தலா எற வைகயி
ேமலாைம ெச87 உாிைம$" இயபா$கப4டவ. அவேளா, உயிேர

ேபாவதாக இதாE மர'கைள மீற$Fடா/ எ# பதப1.தப4டவ. 'ஷ

மீறினாE, அத மீறE$" ேச./.தா பாிகார காணேவ1 எ#,

Cைமக

ஏ பவ

அவ .

அத வைகயி தீடாைமைய அவ
ரபா1க

பாD$" க4டாய.தி நி க யEகிறா .

தைல கா41கிறன. ஆனா விபேமா, விபமிைலேயா

கணவனி அ)+Cவ4ைட பிப றி நடபதா ேமைம7றலா எேற கதி

நட$கிறா . இேத ேபாதா 'லனட$க வா<$ைக நட.த அவ /ணி/ ய சி

ெச8ய அவ

Iரண ஒ./ைழைப ந"கிறா .

‘எகளி அபிபிராயகளி மி"த ேவ #ைம இத ேபாதிE, எக2ைடய
வா<$ைக எேபா/ திதி7 மகி<+சி7, வள+சி7, மனித உாிைமகளி

அ)பைடயி ஏ ப4டதாக+ ெசால )யா/. ஓ இல4சியமான கணவ எற

ேமலாைம$ க.தி இ/ வி1ப4)ராத நாயகனி ககளி ெப
அ)பைட மனித உாிைமக

ெகாடவளாக$ கதப4)$கவிைல.

‘சராசாி$" ேமலானவளாக நீ உயவா8 - எ தைலைமைய ஏ # நட’ எற
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க.ேத அத வா<$ைகயி ெதானி$கிற/. ச.தியாகிரக ேபா$" அவ "ர

ெகா1./ அைழ.த/ எதிபாரா வைகயி ெபக

திர1 வதாக .

ஏ?
அத ெபக

இனி இழ$க ஒ#மிைல. ஆ சதாய நிற ேபா/

இவக2 வி1தைல ெப றா ேபா வதாக . F4ைட உைட./ ெவளிவர+

ெசான/ ஓ உ/தE$கான Fவ. அவக

தக

ஆகைள பி

ெதாடதாக . அறியாைமயி அ:தி$ கிடத ெபக , 'ஷ ஆதி$க.தி
க41)தவக , அரC ஆதி$க.ைத எதி./ 'றப4டாக

சதப ஒ வ)காலாக ெவளிப4ட/. அைமயி அவ

எறா

‘தBாிைம’ எற

உண>ட ேதசிய ேபாரா4ட. /பகைள ஏ றதாக+ ெசால )யா/. அத

உ

அ1$" வைரயிE எதி'$ "ர எ4டேவ இைல.

க^/ாிபாவி எண.தி, கணவாி பாி ேசாதைனகளி எலா தா

ஈ1ெகா1.தாக ேவ1 எற மர'$ க./.தா ைனபாக இதி$கிற/.
"1ப எற நிைலயி, தைம ம41மிறி, த "1ப.ைத7 காதிய)க

வா<$ைக+ ேசாதைனகளி ஈ1ப1./கிறா. த பி ைளக2$", ச*க மதி$"

கவி7 ேமைம7 அளி$க ேவ1 எேற எத ெப ேறா

வி'வாக . ஆனா, அவ த ம$கைள ெதனாபிாி$க ஆகில ப ளி$"
அBபவிைல; இதியா>$" கவி ெபற அBபவிைல. ேசாதைனக2$"
அவகைள உ ளா$கினா. பி ைளகைள$ ைக இயதிர.தி மாவைர$க>,

கழிபைறகைள+ C.த ெச8ய> பணி.தா. நபக2 பேவ# சமய.தின

அடகிய ஆசிரம ேபாற ெபாிய ‘"1ப.தி’ எேலாேம உைழ$க ேவ1.

க^Jாிபா8$"+ சைமய ேவைலேய சாியாக இத/.

இ.தைகய க4டாயகளினா *.த ைபய, தைதைய ெவ#.தா. அ)ேயா1

பிாி/ ெசறா. ஒ தா8 எற நிைலயி க^Jாிபாயி ேசாக

ெவளிபடாமேல ேபாயி #.

இேத ேபால க^Jாிபா8 உடநல சீேக1 #, இர.த நட.தினா மிகெமD/
நDத ேபா/, இைற+சி ரச ெகா1$க ேவ1 எ# ம./வ கதிய
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ேபாதிE அைத காதிஜியிடதா ெதாிவி.தா. அவ அேபா/, ேஜாஹ^-

ப$கி ச.தியா$கிரஹ இய$க ெதாடக ேன பா1கைள+ ெச8/

ெகா)தா. க^Jாிபா8 டப நகாி டா$டாி பராமாிபி இதா.

க^Jாிபா8 தீடாைமைய அGசாி$க$ Fடா/ எ# ெவளிேய பி)./. த ள.
/ணித அவ, இைற+சி ரச ெகா1பத " க^Jாிபா8 விபினாலறி$
ெகா1$க ேவடா எ# பணி.தா.

மா4)ைற+சி ரச ")$க நி+சயமாக$ க^Jாிபா8 இணக மா4டா . இவ

க41ப1.தவிைல. ஆனா ஆேரா$கிய கதி டா$ட ெகா1$க ேவ1
எபைத இவரா ஒ./$ ெகா ள )யவிைல எப/ ெவளிபைட

சமயெவறிேயா, எ/ேவா இேக மைற கமாக$ க41ப1./வ/ ெதாிகிற/.

க^Jாிபா இைற+சி ரச ெகா ள )யா/ எ# ம#./வி4டா. இேத
க^Jாிபா8, தக2$" அளி$கப4ட பாிCகளி கடசர (ைவர$

க களிைழ.த/) ேவ1 எ# விபி எ1./ ைவ.தேபா/ காதிய)க
ஒபவிைல.

ேபைத, தம$" இலா/ ேபானாE, த மமக க2$ேகB உத>ேம எ#
ஆைசப4டா. ஆனா கதிய)கேளா, அைத உடேன திபிவிட ஆைணயி41

வி1கிறா. Cததிர, ேமைம எபெதலா, அவைடய க./$கிைசய அவ
ஆைசகைள ெவ4). தி.தி$ ெகா ள எற பைழய ெச'களிேலேய வ)வ
ெப றி$கிறன.

‘இதிய ெபைம எற ஒ :வ)வ./$", க^/ாிபா எ1./$கா4டாக$
கா4டப1கிறா. தைடய தனி./வ எற சிதைனைய கணவனி

ஆைண7ட ஐ$கியப1.தி, அவ ேபா றிய க பி வ)வமாக. திக<த

அைன, சிைறயி கணவ ம)யி உயி நீ.தா. இத ப.தினி வ)வ, இதிய
ெபைம$" ரபாடான கணவைன இழத ேகால./$" உ4படாத/, மிகமிக
ேபா #த "ாியதாகி வி4ட/. க 'ைட மகளி கணவ ககலக, னதாக

மகல ெபா4க2ட இ#திைய எ8தின எற இதிய நபி$ைக$"
உதாரணமாக. திக<கிறா, க^Jாிபா8.
------------
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11. ேபாராட0 ெபைம

1

1966  ஆ1 ஜனவாி மாத 19 ேததி, '/ெடD பாDெம4 க4டட./$"

ெவளிேய மிக ஆவEடB பரபர'டB ஒ F4ட ":மியி$கிற/. இ/

கலக$காரகளி F4டேமா Nணகளி F4டேமா அல. இவக

இதிய. /ைண$ கட.தி ெபா#' வா8த ")ம$க

எேலாேம

எனலா. இவகளி

சில பிரசவ அைற$" ெவளிேய ெபா#ைமயி எைலயி நைட ேபா1

கணவகைளேபா க.ைத அ)$ெகாைற நிமி.தி உ ேள பா$கிறன.
உ ளி/ கத> திற$கப4ட, ஆரவார ேக4கிற/.
என? என?
ஆணா, ெபணா?
ெப...!
ஒேர மல+சியா8 கக

ஒளிகிறன.

“ஜவஹலா ேந>$"... ேஜ!” எற ேகாஷ வாைன பிள$கிற/.
Jய ெவணிற$ கத+ ேசைலயி ேபா.திய சாைவயி ஒ சிவ' ேராஜா

அணி ெச8ய, க மலர, F' ைக7ட அ" பிரசனமாகிறா இதிரா காதி.
உடேன, “இதிரா காதி வா<க!” எற ேகாஷ உயகிற/. ஒ 'னைக7ட
ம$க

அளி.தி$" தைலைம ெபா#ைப ஏ கிறா, இதிரா காதி.

இதிய. /ைண$கட.தி எ:6# ேகா) ம$கைள ஆ4சி ெச8ய… ஒ
ெபமணி…!
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ெபணரC...!
இதிய நா1 இத "  ெபணரC கட திைலயா?
இராணி மகமா
அ1$கலா.
இவக

‘ஜா` ராணி ல4Cமி பா8’, ர`யா Cதானா… எ#

) மன மரபி ஆ4சி$" வதவக .

கணவைர இழதபி பாமண மாறா பி ைளக2$காக ஆ4சியி

அமதவக . ஒ கால.தி க4டாய.ைத நிைற> ெச8தவக . ஆனா
இேபா/ நடதிப/ '/ைம.

அ)ைம.தைளயினி# மீ1 ெவெற1.த ")யா4சியி '/$க$" மாறாத
நிைலயிேலேய இவ ஆ4சி$" வதி$கிறா. ம$க2$காக ம$க

வழகெப# தைலைம பதவிைய இவ ெப றி$கிறா.

பிரதிநிதிகளா

அ1ப)யிE பி ைளேப # அைறயிE அ)ைம ேபா டகி$ கிடத ெப
"ல.தி பிரதிநிதியான ஒவ இத 'திய ஜனநாயக.தி தைலவியாகிறா.

ஆ= ெப= சம எற ேகா4பா4ைட ெம8பி.த இதிய ஜனநாயக.தி
விள$கமாக, ஒ ெப தைலைம ஏ கிறா.

இத '/ைம IாிபிE கவ+சியிE ெப பாைம ம$க2 ஆவEட
ெப தைலைமைய வரேவ றாE, 6 றா1களாக ஊறிேபான பழைம

வாதக2, ஆ ேமலாதி$கக2 சில "Yசி+ ெசக கைள ெவளியியிடாம

இைல.

ெப… அதிE ைகெப...?
இவ

ஆ4சி$". தகாதவ

எற பழெமாழி இ$கிற/.

இவ2$" வயC? ஐபைத எ41 பவ. இ/, ெப உடDய ாீதியாக ஒ
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$கியமான மா ற.ைத ஏ " க4டமா". இத பவ.தி அவ

நிைலயி இப/ இய'.

எெறலா சில பழபLசாக ப.திாிைக$ "ரக
இைல.

த1மா# மன

அCப பாடாமE

ஆனா எ:ப/ ேகா) ம$களி தைலைமைய ஏ #$ ெகாட இத ெப
எ.தைகயவ? இவ யா?

இத நா41 சீைத, சாவி.திாி, நளாயினி ேபாேறாாி பிரதிநிதியா? ன
வா</கா4) அமரராகி வி4ட க^Jாிபாவி ம#பதிபா? இவ
திமணமானவளா? ஆம$கைள ெப ற தாயா?
ஒ ெப, ம$க
இ$கிறன.

மதிைபெபற ேம Fறிய அைன./. த"திக2 ேதைவயா8

இதிரா எ.தைகய ெப?
இவ

பிற/ வளத பினணியி இவ

ஒ நா

இத ெபாிய நா4ைட ஆ4சி

ெச87 Qட.தி அமர$ F1 எபத கான வைமக

இதனவா?

6 றா1களாக ெப ம$கைள$ கா4)E ஆ ம$கேள ேவடப41 வத
"1ப பாரபாிய$ க./ இவ பிறத "1ப.திE இததா?… இவ
இநிைல$". த"தி ெப றா ?

ஆ ஆற) பா8தாேல எ4ட) பா8/ வி4டதாக>, ெப ப.த) பாய$

எப)

F)யவளாக இதாE அவைள ட$கி உ ேள பி இ:./. த 2வ/மான
ஒசதாய.தி, இதிரா எAவா# தைம.த"தி$" உயர )த/?
------------
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2
ேந "1ப ஆைண ேபா # பாரபாிய$ க./$க2$" அபா ப4டதல. த உைழபா, விடாய சியினா, வழ$கறிஞ ெதாழிD சிற/,
உய/ மி"த ெசவ ஈ4)ய ேமாதிலா ேந, இதிராவி பா4டனா. அத$
கால+ சதாய மதிபி ப), ெவ ைள$கார$"+ சமமாக வா<வேத தம எ#
வா</ கா4)ய ேமாதிலா ேநவி ஒேர ஆ வாாிC, ஜவாஹலாD

ஏக'.திாி இதிரா ேந.

த ஒேர மக ஜவாஹலாD அ' மைனவி கமலா க> றி$கிறா

எறறித

நாளிDத, தா8 ^வ,ப ராணி, ேபரைபயைன ப றிய கன>களி மிதத/
வியபிைல. அத ெபாிய ஆனத பவ மாளிைகயிE ள அைனவ,
உறவின, பணியா4க
எதிபா. திதன.

ஈறாக, N41 மகB$" ஓ ஆவாாிC உதயமாவைத

"1ப.ைத ஒ4)ய மிக தியவரான ஷிபரா$ அD, த மரண
ப1$ைகயிE, ஜவாஹாி அைம 'தவைர$ ைகயிேலதி ஆசிெமாழிய$
கா.திதா. பிறத உடேனேய சிC, தியவாி ஆசிக2$"$ ெகா1

வரப4ட/.

தியவ, சிச ெப எபைத உணராமேலேய, “ஜவாஹாி இத அைமயான
வாாிC, "ல$ ெகா:/, அலாவி அளா எலா ேமைமகைள7 ெப #
நீ1ழி வாழ41!” எ# ைகயி வாகி வா<.தினா. "ழைத ேபாைவ$"
ெபாதிதி./. அ1.தகணேம, ஷிபரா$ அD இ#தி+ Cவாச வி4டா.
எறாE திய அைன7, ம றவக2 ‘ஓ ஜவாஹ$" ஒ ஆ சததி
இலாம ெப பிறதி$கிறேத!’ எ# ணண$காம இைல.
இ/, "1ப.தைலவ, தைத ேமாதிலாD ெசவிகளி வி:த/ அவ
சீ ற./ட ைக.த)யா தைரைய. த4)னா.
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“இத ெப ஆயிர ஆக2$"+ சமமாக இபா !” எ# ழ$கினா.
இ.தைகய ஆைசக2ட கவிழி.த "ழைத தைதயாE தாயாE இதிரா

பிாியதசினி எ# அ'ட அைழ$க ெப றா . ெசவ$ "1ப.தி தாதிய

உ றவ "ழைதைய+ M</ தாயி அகாைமைய அாிதா$கிவி1வேத

வழ$க. பணியாள தாதிய தைன$ காவD ைவ.த நிைலயி தனிைம

ப1.தியிததனா இள உ ள க பைனகளிE எ4ட )யாத இல4சிய.ைத

எ41 கன>களிE இலயி.த/ எபைத$ கவியரச தாF, த இளைம பவ

"றி./. ெதாிவி$ைகயி "றிபி1கிறா. தனிைம உண> அ 'தமான

கவி.திறனாக கி.த/.

இதிராவி அைனேயா, ஏ ெகனேவ பலNனமானவ . அ./ட இதிரா பிறத
கால.தி, உலக அரகிேலேய அரசிய ெகா ைகக2, 'திய க./$க2
'ர4சிகைள. ேதா #வி.திதன. இதிய நா4) ேதச வி1தைல$கான

கிள+சிக

நா1 :வ/மான பாதிைப ெபற அ).தள அைம.த $கியமான

காலமாக அ/ இத/.

ெதாழிD ெவ றி7 ெபா4"வி' ேமாதிலா ேநவி "1ப.தி, N4).
பைழய கிராமிய இதிய நைட உைட, பாவைனகைள வி41, ஐேராபிய

நாகாிககைள பிப # மா ற ஏ ப4ட/.

இேபாேதா இரடாவ/ 'ர4சி ஓ அைலேபா இத ஆனத பவன மளிைகைய.

த வசமா$கி$ ெகாட/. பலNனமாக இதாE தா8 கமலாேந

கதபிரசார.தி :/மாக ஈ1ப4டா. ச.யா$கிரக இய$க.தி இைளஞைர+
ேசப/ இவ பணியாயி #. N4) ம ற அைனவேம பரபர'ட ேதசிய

இய$க.தி :கின.

சி#மி இதிரா, த '.தக, த ெபாைமக

எ# தன$"

ஓ உலைக

ஏ ப1.தி$ ெகாேட தனிைமயி தா வளதா . ஒ சமய ெதாட$க$ கவி

க பி.த ஓ ஆசிாிைய சி#மி இதிராவிட “நீ ெபாியவளாக வளதபி,

h+சராவாயா, டா$டராவாயா, அல/ ேவனி^ வ.தக கைதயி வவ/
ேபாற சா/ாிய மி"த நீதிபதி ஆவாயா?” எ# ேக4டா.
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அத " இதிரா, “நா ஃபிரLC மைக ேஜா அஃஆ$, ேபாலாேவ!” எ#

ெமாழிதா .

அத இள வயதி தியாகமாகிய ஆதாிச இவ2
----------

திதித/.

3

தியாக, ேதசநல எற ேவ4ைகக

இத+ சினL சி# ெப=$" எப).

ேதாறின?
ேமாதிலாD அைம ேப.தி$" எ./ைண அாிய பாிCக !
ெவளிநா4)D/ வத வித விதமான ெபாைமக , உைடக

அைமக , ம றவ ெபாறாைமப1ப) வா8.திதன?

எ# எ.தைன

ஆனா, அைவ உயதைவ எ# அவ பிLC மனதி பதி/ விடாதப),
தீவள./, அதி உயத மமக2, ஜாஜ4ரக ஆைடக2, ம # விேதச+
சாதனக2 ஆஹுதி ெச8யப4டைத7 அவ

ககளா கடாேள!

ேதசிய வரலா# ப)பத " பதிலாக, வரலா# பைட$கப4ட கால.தி வள

வா8பிைன ெப றா

இதிரா.

இத. ேதசிய.தி, சிைற வா<>, பிாி>./யர, ெந$க)க , ேபாi^ ெக1பி),
ேசாதைனக , விபி$ கடகைள ஏ " அைமக

எலாேம விைளயா41

ேபா ஆவ நிைற> தப) அவ2$" பழகி ேபாயின.

கவி பயி சி இடமா ற ெப #, அ" ெகாLச இ" ெகாLச எ#
சீாிலாம ெதா8தாE, பா$க பிாிய மி"தியா" அ' வ)ைவ பாராம

சிைறயி வா1 தாப.ைத. தீ./$ ெகா ள தைத ஜவஹலா உலக
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வரலா ைறேய க)தகளாக வைரதா. “ெசவேம, 1916 இ உலக க)ராத

வைகயி ேசாவிய. 'ர4சி7 '/7க வத/. 17இ நீ பிறதா8!” எ#

ெதாட'ப1.தினா. ெசா+சமி+ச.தி கவிமி" "Lசக

ேபா

சாதிநிேகதனி "ேதவ தாFாி அபிE அரவைணபிE சில மாதக
கவி பயிE ேப# கிைட.த/.

ேமநா4) ேநா8வா8ப41 நDத அைனயி அகி இ$ைகயிேலேய
வகால மணாள நி+சயமாகிறா.

அைனயி மைற>$" பி ேமைல நா4)ேலேய கவிைய. ெதாடதாE,
அைத நிைறேவ றாமேல நா1 தி'ப) M<நிைல கன./வி4ட/.

ேந "1ப ெசவ+ ெசழி' மி"த/. ெவ ைள$ கார ேமலாள$"+ சமமாக,

இதிய ஏைழக2 ந1.தர வ$க.தின ெத8வேபா க/ப) உயத

"1ப; அ$"1ப.தின ேதசிய.தி திைள./ எலா+ Cக ேபாககைள7
/றதன…?! ேந N41$" அறாட /ணிக
வமா!
அவக

பாாி`D/ சலைவ ெச8/

N41$" உண> வைகக , /ணிமணிக , Qகா ேபாற 'ழ"

சாதனக , எலா ேமைல நா4)D/தா வகிறனவா!
ேந "1ப… அ/ அரச "1ப ேபாற/…

இ.தைகய ஒ பிரமி$க. த"த க./, அநாளி எலா இதிய$ ")ம$களிட

இத/.

இதிய Cததர வரலா றி, காதிய)க , வலபா8 பேட, ராஜ பா', Cபா
சதிரேபா^, ச$ரவ.தி இராஜேகாபாலாசாாி எ# எ.தைன ெபாிேயா அநாளி

அதியாகிகளாக. திக<தி$கிறன? எறாE, ‘ேந "1ப’ எற சிற'
தனியாக ம$க

மனதி பதிய$ காரண என?
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F/ சிதி.தா, இதிய ம$களி மனபாைம மன வழி மரபி

ஊறியிபைத 'ாி/ ெகா ளலா. மன எறாேல ெபா/ ம$க2$"

எ4டாத ஆடபர, பளபள', ெசா"Cகைள அGபவி$க உாிைம ெகா வ/, அத$
"ல.தி ேதா#வதாேலேய அைவ F1 மனிதராக பிறபதி ெபேபேற,

மன "ல.திதா கிைட$கிற/ எற க.ேத நைடைறயி 6 றா1களாக
ம$க

மனகளி ஊறி வதி$கிற/. “ராஜா, ராஜா.தி..” எற ெசல

ெபயகேள இ$க.ைத வி 2பைவ.

ெவ ைள$கார அரC$" பதிலாக இAவா# அவக2$"+ சமமாக+ ெசவ

ேபாககைள நிைல ப1.தி$ ெகாட ஒ "1ப, ேதசிய.தி தைன$
கைர./$ ெகா1, சாமானிய மனிதகைள+ சமமாக$ கதியதா, அத$

"1ப.தி தைலமகைன ம$க
இயேபயா".

தக

தைலவராக+ சிறபி./ ஏ #$ ெகாட/

அநா4களி கைக நதி பா7 பிரேதச./$ கிராமகளி இ/
அலாஹாபா/$" வத எளிய ம$க
அவ 'தவைர, அரசிள"மாிக

எவ ஆனதபவன./ ெபமகனாைர,

ேபா உலவிய ெப ம$கைள$ க1

பிரமி'ட க1 பணி/ ெசவாகளா. இத+ சிற' ஏைனய பிற

தைலவக2$" இைல.
காதிய)க

ேமநா4) பாாி^ட ப4ட ெபற ப)$க+ ெசறா. அவ$"

அேபா/, ெதாழி ெச8த இறியைமயாத ேதைவ - "1ப. ேதைவ எேற
ெகா ளலா. அத பினணிேய ேவ#. தா8 த மகனிட ம/, மாமிச

ெதாடாதவா# ச.திய வாகி$ ெகாடா.

ஆனா, ேந "1ப.தின, உயத பிராமண வ$க. ேமநா1 ெசவ/,
ெசவ+ ெசழிபி உய>$"ாிய க>ரவமாக இத/. ப ளி ப)ைபேய

ெவ ைள$கார சீைமயி ெப# ேமைமயி திைள.தன.
தக

"1ப, ெசவ, அறி>,  ேபா$கான ேதசிய சிதைன, எலாவ றிE

உய/ நி பதா, ம$க

உவ/ அளி$" தைலைம+ சிற'$" உாிய/ எற

ேமலான எண பாD கைரத ெந8ெபா

ேபா சி#மி இதிரா>$"
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இலாமDைல. இத உணேவ தைன மிக வி.தியாசமாக ெவளிப1.தி$

ெகா 2 ஒ தனி.தைமைய, உ#திைய, நிைன.தா ெச8ேததீரேவ1 எற

மன.திைமைய அவ2$" அளி.த/ எனலா.

இதிரா, சாதிநிேகதனி கவி பயிற கால.தி எலா மாணவிக2

விய$"ப),‘டாமிடாி’ எனப1 வசதி "ைறத இட.தி தகி, எளிய
வா<ைவேய ேம ெகா)தா . இவ

'.தகக , ப1$ைக, /ணிமணிக

எலா மிக ஒ:காக, /'ரவாக ைவ$க ப4)தன. ஒ சமய
சாதிநிேகதைன பாைவயிட வத ஒ ெபமகனா, இவ

'.தககைள பா.தாரா.

அ1$கி ைவ.தித

ெபபாைம7, ெபாளாதார, சமதம$ ெகா ைக, அரசிய த./வ, 'ர4சி

எற ெபா

ப றிய தைல'களாகேவ இதன.

இத 6க2$"ாிய ‘சிவ'+ சீமா4) யா?’ எ# வினவினாரா. '.தக 'திராக
மா4சிைம க)த அரசிய ெகா ைகயி அவ

ஆவ மி"திதா . அேத

சமய, இைச, கவிைத, நடன, நாடக எற G கைலயாவகளிE மனைத$

ெகா1.தா .

இ.தைகய இய'க2 ஊ$கக2, தாைய இழத பி, க.ெதாமி.த காதல
எற வா<$ைகயி $கியமான க4ட.தி, உ சாக நபி$ைக7மாகேவ

மலதன.

ஃெபேரா^, ஏற$"ைறய ஆ# வஷக2$" ேப இவைள$ கர ப ற
விைழ/, அைன கமலாவிட த விப.ைத ெவளியி4)தா. அேபா/
இவேம இள வயதின. திமண எப/ அAவள> விைரவி Fட$F)ய/

அ#. எனேவ அேபா/ ெப றவ

பி) ெகா1$கவிைல.

இத ஆறா1$ கால.தி, இைளஞ த மனதி உ#தியாகேவ நிறா.
'/ைம, 'திய உ சாக, ேதசிய, வி1தைல, சமதம… எற க./$க

இவ$" இைசதன.
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உலகேபா உ+சமாக இத கால. ேதசிய அரகி தைலவக

ெசE ெகாதளி'.

சிைற$"+

ஃெபேரா^ யா? சாதாரண-இைடநிைல$ "1ப.தி உதி.தவ. ெசா./, ப./,
ெசவா$" எ/> கிைடயா/. ேமE பாசி மத.தின… தமா ஆதாிச

7வதியாக உவா$கப41 வ அைம+ ெசவி$" இவ த"த கணவனாக

)7மா?… ஜவாஹாி மனதி இத இத எண ஓ4டகைள இைளஞ மிக

G4பமாக உணதிதா. இ/ேவ அவ இதிராைவ$ கர ப #வத கான

அ:.தமான காரணமாக> இத/.

கைடசிவைர இத உய "1ப ேமைம "றி./$ ".தலாக ெமாழிவைத

விைளயா4டாகேவ ெகா)த மக ஃெபேரா^ உைமயி இதிராவி
மீ/ அளவ ற அ' ெகா)தா.

இதிரா அத$ காதைல :மன/ட ஏ # அளவ ற நபி$ைக7ட அவ கர
ப றினா .

ஆடபர$ "1ப./$"ாிய திமணமா?
இைல… ேதசாேவச 'யD நா1 ெகாதளி./$ ெகா)த நிைலயி மிக
எளிைமயான தியாக. திமணமாக இத/. ேதநில>… சிைறயி...!

------------4

இதிரா, ேதா ற.தி வா4டசா4ட நி# நிைல$காத பரபர' ெகாட
ெப அல. ெமைமயான உட ஆ</ நிைல$" அகற கக .

‘இத ெப மணவா<ைவ. தாகி மகேப# ெப#வத "$ Fட

பலமிலாதவ ; தாைய ேபா ILைச’ எற க./ அைறய *.த
உறவினாிைடேய நிலவிய/. ம./வக2 அைத ஆேமாதி./, மகேப#

115

இவ2$". தகா/ எ# உ#தியா8$ Fறினாக . ெநகிய ம./வ ஒவ
இைத எ:./ *ல Fட ெதாிவி.திதா.

ஆனா திமண.தி இல4சியேம தா8ைமேப# தா எற உ#தி இதிரா>$"
இத/. க> றா . த தD இத+ ெச8திைய அறித/ேம, அலஹா பா.

மாளிைகயி "1ப ம./வக

இதிரா>$" பிரசவ பா$" ெபா#ைப

ைகக:வி வி4டாக . ெபாிய இட; தைதேயா அகம/நக சிைறயி இதா.
ஏேதB நட$க$ Fடாத/ நட/வி4டா? எனேவ இதிரா, பபாயி உ ள
அ.ைதயி N41$" அவ

ெபா#ேப க வகிறா . ஜவாஹாி இைளய

சேகாதாி கிணாஹ.தி சி, இதிரா>$" மிக> பாச ெந$க உைடய

அ.ைத. கிணா "1ப.தி த தலாக பாசி மத இைளஞ ஹ.தி சிைக$
காதD./ திமண ெச8/ ெகாடவ. இதனா தாேனா எனேமா,

தைனேபா பாசி இைளஞைன$ காதD./$ க)மண ெச8/ ெகாட
மமகளிட தனியான அ' ைவ.திதா கிணா.

பபாயி மிக 'க<ெப ற மகேப# ம./வரான டா$ட ஷிேரா4க இவ2$"

ேப# பா$" ெபா#ைப ஏ றா. 1944 ஆ1, ஆக^4 இபதா ேததி காைல,

ேநா>க1, இதிராைவ ம./வமைன$"$ ெகா1 ெசறாக .
அ.ைத கிணா, த 6D, இAவா# எ:/கிறா:

“த "ழைதயாதலா இதிரா மிக> பயதிதா . பிரசவ அைறயி நா
இ$க ேவ1 எ# ெபாி/ விபினா . ஆனா, உ gர நாேன ‘கிD’

பி).திேதேன? மன/$"

இைறவைன ேவ)$ ெகா1, எலா

நலப)யாக ஆகேவ1ேம எ# மறா)$ ெகா1 இேத. “டா$ட! இ/
ைபயனாக இ$க ேவ1, ைபயதா பிற$க ேவ1; எ அணB$"

பி ைள வாாிC இைல. அத$ "ைற தீர இவ

ஓ ஆபி ைள$". தாயாக

ேவ1” எ# 'லபிேன.. நல ேவைளயாக பிறத "ழைத ைபய எ#
ெதாித/, கைரகாணா மகி<+சி உடாயி #…”
கிணா>$" ம41தானா இத மகி<+சி? அைனவ$"ேம ஆவாாிC எற
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ெச8தி தனியானெதா மகி<+சிைய$ ெகா1.த/. உடேன சிைறயிDத அண
ஜவாஹ$"+ சேகாதாி ததி+ ெச8தி அBபினா . Fடேவ விாிவான க)த

எ:தி ேபா4டா .
சிைற$"

ெச8தி வழ$கப) தாமதமாகேவ ேபா8+ ேசத/. அவைடய பதி,

அவ$ேக உாிய, பாமர$" 'ாியாத ெமாழியி இத/.
“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 வசபட$ F)யனவல; எறாE 'திய
நபாி வைக எB

ஆ<தெதா நிைறைவ. ததி$கிற/. இன 'ாியாத

அத இதமான உணவி எதிகால விளக, கடத கால மகி மைறகிற/...)
அத இன 'ாியாத ஆ#த, தன$" ஆ சததி இைலேய எற உ gர

இைழதித தாப.ைத.தா "றிபி1கிற/ எ# ெகா ளலா. ேந சாதாரண

மனிதகைள ேபா *டநபி$ைகக2$" மர'$ ெகா ைகக2$" இட

ெகா1$க மா4டா; அறி> Iவமாக+ சிதிபவ எ# சிறபி$க ப4டவ.
ஆனா அவத அைம ேபர பி ைள$" ெபய ைவபத "

எ1./$ெகாட அ$கைறைய, சிைறயிD/ அவ மக2$" எ:திய பல

க)தக

ெதாிவி$கிறன. பல மாதக

தைத$" மக2$" மிைடேய க)த

ேபா$"வர./ ெதாடதன. பல ெபயக ; இ#தியி ராஜீAர.ன காதி எற

ெபயைர ஒ'$ ெகாடதாக. ெதாிய வகிற/. ‘ராஜீA’ எறா தாமைர. கமலா
எறாE தாமைர. இதிராவி தாயி ெபய வகிற/. ர.ன - ஜவஹ -

இர1$" மாணி$க எற ெபா தா. த மகளி ெபயாி தா8, தைத

இவாி ெபய இைணதிபத நிைற>, இதிரா>$"$ கிைட$கிற/.
“"ழைத$" ெபய ைவ$கிேறா எற சா$கி )விலாம ேத)$ெகாேட

இத/ ேபா/. அவைன ெபயாிலாதவ எ# Fபி1ப) ஆக ேவடா.
இத ெபயட ேத1வைத நி#.தி$ ெகா ேவா” எ# எ:தினா.
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“ஃெபேரா` N41$காரக2$"+ சிறி/ ஏமா றமாக இதி$கலா. ‘ர.ன’ -

ர.த - ர4ட - எற ெபய சாதாரணமாக பாசி$ "1பக2$"ாிய
ெபயதா” எ# திதிப41$ ெகாடாகளா.

‘ILைச, பி ைளேப# தாகமா4டா ’ எ# எ:தி$ ெகா1./ ம./வாி
க.ைத இதிரா தவி1 ெபா)யா$கி, இதிரா, ஒ "ழைதயல, இ

"ழைதகைள ெப #$ ெகாடா . சாியான உண>, உட பயி சி, ஓ8> எ#
த உட நலைன$ க= க./மாக ேபணி$ ெகாடா . சLச8 46 

ஆ1 )சபாி பிறதா. அ.ைத கிணாேவ அேபா/ ெடDயி

இதிராவி மகேப #$". /ைணயாக இ/ பராமாி.தா.

இ$கால.தி, ஃெபேரா^, ல$ெனௗவி ேநஷன ெஹரா4 ப.திாிைகயி
ேவைல$"+ ேசதிதா. மைனவிைய7 "ழைதகைள7 அைழ./வர, ஓ
அழகிய சி# N1 பா./, மைனவி மகிழ ேவ1 எ# பா./ பா./

அலகாி.தா. N41$" 'ற C றி7 அழகிய ேதா4ட அைம.தா.

‘ஆனதபவ’ மாளிைக ேபா# அAவள> ெபாியதல எறாE இதிரா
மகி<+சி7ட "1ப நட.த ேவ1 எ# க.தாக ேந.திக

ெச8தா.

அ'$ கணவ, இ "ழைதக , இனிய மைனவி… இத$ "1ப.தி
மகி<+சி$" என "ைற? இத நா4களி இதிரா இனிய இல.தரசியாகேவ

விளகினா . த இ "ழைதகைள ஆயாவி ெபா#பி வி1வைத. தவி./,
அவக2$". தாேன "ளிபா4), உணd4) சீரா4) மகி<தா . பி கால.தி,

இ.தபதி த வா<நா4கைள அரசிய ச*க எற அர"$" உாி.தா$கி
வி4டதா, இனிய இலற இவக

ஒவைர ஒவ 'ாி/ ெகா 2

நிைலயிேலேய நD/ ேபாயி #. இலற.தி பயB$" பல கக

அதி ஒ# ம$கைள இவமாக+ ேச/ தக

உ1.

ெசவா$"கைள பதி./

உவா$"வதா". இத பய இதிரா>$" வா8$கவிைல எேற

ெசாலலா.

1947-இ Cததிர ெப ற/. Cததிர ெப # அரC ைகமாறிய/ தைத

118

ஜவாஹலா ேந பிரதம மதிாியானா. 'திய பாரத.தி 'திய பிரதம மதிாி.
உலக நா1க

அைன./ விய'ட ேநா$" வண பரத பாரத.தி

அ)ைம.தைளக

அஹிைச வழியி தக.ெதறிய ப4டன. நா4)ேல உடேன

எதிேநா$க ேவ)ய பிர+ைனக

எ.தைன எ.தைன? /டாட ப4டத

விைளவாக சேகாதர சேகாதரைர ெவ4)$ ெகா# இர.த ஆ# ெபக+ ெச8தன.
காதிய)க

காநைடயாக நவகாளியி 'னித யா.திைர ேம ெகாடா. பின

C41$ ெகால ப4டா. Cேதச மனக

எற வைரயைறக

cனிய எற இைண'$கான பிர+ைனக …
'திய பாரத.தி பிர+ைனக

நீகி, இதிய

ஒறல; இரடல. தைதயி நலைன

ேபா றி$ க காணி$க இதிரா பிரதம மதிாியி இல./ நாயகியாக

இய"வ/ அவசிய மாயி #. இதிரா "ழைதக2ட ெடD$" இட

ெபயதா.

இத பவ, ஓ இள ெபணி "1ப வா<வி மிக $கியமான கால
எனலா. தா ஒ தாயாக ேவ1, தா8ைமயிலாத இலற வா<$ைக இல4சிய

மல எற உ#தி7ட நிற ெப இதிரா கணவB மைனவி7 ஒவைர

ம றவ 'ாி/ வி41$ ெகா1./, இைண/ பழக, ப'ெபற, "1ப வா<>$"
இதிரா ஆைசப4டாE, அ/ கிைட$காத வா<>தா அைமத/.
பிரதமாி மாளிைகயி வைக த $கிய பிரககைள7 ெவளி

நா1களிD/ வ உலக. தைலவகைள7 வரேவ # உபசாி$க>, அரசிய

பிர+ைனகைள+ Cகமான ேப+Cவா.ைதகளி ஆ8/ நல காபத கான

M<நிைலைய அAவரேவ ' உப சாரகளி ஏ ப1.த> பிரதமமதிாியி மக

இதிரா இறியைமயாதவரானா. திமண.தி "  இள "மாியாக அ'.

தைத7ட ஐேராபிய நாெட" பயண ெச8தவ
ேந>ட உலக. தைலவக2$ெகலா அவ மக

இதிரா. அேநகமாக

இதிரா> பாிசயமானவ .

உலக அரசிய நிலவரகைள அவட நிழலாக இ/ உணதிதா . எனேவ
தைத Cததிர பாரத.தி பிரதம எற அரசிய மதி'ட வா<$ைகயி மிக

$கியமான ெசயலா # பவ.தி மக

இதிரா. அவ$" உ ற /ைணயாக,

N41 நிவாகியாக, ெசயலா # ேமலாளராக ெபா#' ஏ றா. இத "

‘அரC’.திைர ெப ற சாெறா# கிைடயா/. ஆனா அ/வாக, அத
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ெபா#' இைச/ ேபாயி #. இத $கியமான ெபா#'ட ேசத

ெசவா$கி கணவ, "ழைதக , தன$ெகற "1ப - சினLசி# உலகமான
அத தைலவி எற இல$"க
"ழைதக

ெபாD விழதன; ேத8தன.

தைதயி அகாைமயி இ$க ேவ1 எ# இதிரா

வாரேதா# அவக2ட ல$ெனள>$" வ/ ெசற/ எத வித.திE நைம

பயபதாக இைல. ஃெபேரா^, ல$ெனள ப.திாிைக பணிைய வி41வி41,

ெடD பிரதம மதிாி மாளிைகயி ‘N41 மாபி ைள’ எ# த"வத "+ சிறி/
விபவிைல. ேந "1ப.தி, ெசவ, ெசவா$", ேமலாைமகைள$
கிடலாக> ".தலாக> ேபCவ/, அல4சியமாக நடப/ேம இத
மமகB$" ெபா:/ ேபா$காக இதெதேற Fறலா. எறாE, அ'

மைனவிைய அத காக ேநாக+ ெச8வைத7 அவB$" மன ஒபவிைல.
“நீ "ழைதக2ட வாரா வார ெடD$" ல$ெனள>$"மாக அைலய

ேவடா. நாேன ெடD$" ெபய/ வி1கிேற” எறா அத$ கணவ.

------------5

1952 ஆ) ஃெபேரா^ ேநவி மக எற உறவாக நிைல./விடாம,
ேரபேரD ெதா"தியி நி# ெவ றி ெப #, அரசியD தைன நிைல நி#.தி$

ெகாடா. ேலா$ சபா உ#பின எற தனிமதி'ட ெடDயி தனி N4)
வ/ வசி.தா. காகிர^ க4சியிதா ேதெத1$க ப4)தா. எறாE

ஏைனய காகிர^ அரசிய வாதிகைள ேபா தைலவ ேந நாவைச./ எ:'
ஒDெயலா ெத8வ வா$ெக# கதி ேபா றி$ "ைழ/ பணி/ /தி.த
அரசிய வாதிகளிைடேய இவ தனி./ இயகினா.ேந பதவி$" வ/

பதிைனதா1களான ேபா/, ஃேபேரா^ ஆ2 காகிர^ க4சி$" ேளேய

ஃெபேரா^ ஒ ேசாஷியDச அணிைய. ேதா #வி.திதா. ஏற$"ைறய

எதி$க4சி$காரக2$" ேவைலயிைல எற நிைலைய உவா$கிவி4டா.
தனி N4)தா தக… ஆனா, காைல உண> ெகா ள, மைனவி ம$க2ட
மகி</ பழக, பிரதம மாளிைகயான தீ*.தி பவB$" வவா. உற>,
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"1ப, எற ெந$க.தி பிரதம மதிாி மாளிைக விதின ேமைச விதிகைள$

கைடபி)$க ேவ1 எப/ அப.ததா. எறாE பிரதம மாளிைக$ காைல

உண> ேநர எறா, அ/ மக , மமக எற "1ப$ F41$"

அடகியதலேவ? அத மக சில அ)பைட விதிகைளேயB மாியாைதகைளேயB கைட பி)$க ேவ1 எ# இதிரா ெபாி/ எதிபா.தா. ஆனா

மக, ேவ1ெமேற அவ ைற அல4சியமாக நிைன.த/, அ' மைனவி$"+
ெசால> )யாம, ெமல> )யாம தம சகடமாக இத/.
1956 ஆ) "ேசA - 'கானி இவ இதியா>$" வதாக .

இ'.திைர ேபா41$ ெகா)த கcனிச ேசாவிய. நா4)D/ திைர
விலக ெவளி வத த ேசாவி. தைலவக

அவக . அேபா/ ஏ பா1

ெச8யப4)த ெபா/$ F4ட./$" மிக> இ#$கமான பா/கா'
நடவ)$ைகக

ேம ெகா ள ப4)தன. இதிரா, அரC ாீதியாக, எத பதவி7

இலாதவெளறாE, பிரதம மதிாியி மக , எேலாராE அறியப4டவ

எற ெசவா$கி ெபா/$F4ட.தி தனியிட.தி ெசறமர இட மாியைத7
ெப #வி4டா . ஆனா, த ேலா$ சபா உ#பின எற .திைர7ட, த

அணிைய+ ேசத ேதாழக2ட உ ேள இட மாியாைத கிைட$க விைல எப/
ம41மிைல, அேக ெசலேவ )யாம பா/கா' பைடயினரா த1./
நி#.த ப4டா.

ஃெபேரா^ இத நடவ)$ைகைய அல4சியமாக ெவ# பா/கா' நடவ)$ைக
எ# வி41 விடவிைல. ம$களைவயி இத ைறேக4ைட$ ெகா1வ/

ேநைவ மனி'$ ேகார+ ெச87மள>$" பிர+ைன யா$கினா மமக.

இெனாைற, காகிர^ அகில இதிய$ கமி4)$ F4ட.தி, தைலவ ேந,
பிரதிநிதிக

த.த மைனவி, ம$க

வைமயாக$ கடன ெச8தா.

எ# உறவினைர$ F4) வவைத

அேபா/ ஃெபேரா^ ச4ெட# எ:தா. “நா எ மைனவிைய$ F4)
வரவிைல.” எறா பல.த சிாி'$கிைடேய. ஆனா ேந ெசEமிடெமலா
மக

வகிறாேள! ேந>$" மிக> சகடமாக ேபாயி #.
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இ.தைகய சதபகளி இதிரா தம சகட.தி உ+ச நிைலயி தவி.தா
எனலா. அவ

கணவைர நறாக 'ாி/ ெகா)தா . ஆனா, “எ கணவ

இ" அவமான ெச8யப4டா. அவாி$"மிட தா என$" அேயா.தி. இத

விநா)ேய நா இத மாளிைகைய வி41 ேபாகிேற” எ# நாடக, சினிமா,
க '$ கதாநாயகிகைளேபா ெவளிேயறவிைல.

கணவாி தBண>, ேந>$" ெநகிய $கிய நபக

விதாளியாக

வத ேநரகளி Fட ைன/, மாமனாைர அல4சியமாக$ கத+ ெச8தைத
இதிரா வி ள> )யாம வி:க> )யாத நிைலயி ஏ #, சமாளி./.தா
ஆகேவ) இத/. ஃெபேரா^ தம$ெக# ஓ இல, நபக
Cேய+ைசயாக இதா.

எ#

ேலா$ சபாவி எதி$க4சி அணிேபாேற ெசய ப4டதனா, ேந, இMர^
ெதாழிைல ேதசியமயமா$கினா. ேதசிய மயமா$கப4ட காQ41$ கழக.தி

ப"கைள பயப1.திய ைறேக4ைட, மீ1 த4)$ ேக41 அபல./$"$

ெகாணதா. அைறய நிதி மதிாி ஊழE$" ெபா#ேப # பதவி வில"

அள>$" ேபாயி #. இத நியாயக

அைன./$" இதிராவி கணவ

ஃெபேரா^ தா ெபா#பாளி. ஆ2 க4சிேயயானாE, அைறய இ.தைகய

க4சி$"

N41$"

இத ஜனநாயக ப' மிக> பாரா4ட$ F)யதா".

எ# வேபா/, ஃெபேரா` அல4சிய, இதிரா>$"  ளாகேவ

உ#.தி #. க./ ேவ #ைம இய'தா. விமாிசன தவறிைல. ஆனா

அ/ேவ ைனபாக வா<$ைகயி $கிய./வ ெப ற ேபா/, அ/ பிள>$"

அ)ேகாEவதாகேவ ஆயி #.

இதிரா>$"$ கணவாி ேபா$" சாியல எ# ப4டாE, அவ ேவ #ைம

பாரா4)னாE ெபாி/ ப1.தாம வி1.தா . ெவளிேய கணவ - மைனவி உற>

ப றி ம41மிலாம, ஃெபேரா` நட.ைத ப றி7 பல வததிக

உலவின.

இதிரா ெபா4ப1.தாததனா, இவகளிைடேய உ ள மண உற>, சிEபக

எ# Fட+ெசாDவிட )யாதப) அைமதியாகேவ இத/ எனலா.

இதிரா ேமE ேமE அரசியD *<"வைத ஃெபேரா^ ஆதாி.தா எேற
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Fறலா. எறாE இதிரா தைதயி நிழDதா இயகினா . ேநைவ

அ$கால.தி /திபா1கிறவக2 பதவி ேவ4ைட$காரேம M<திதன.
அறிேதா அறியாமேலா, ேந அ.தைகய ெபா8ககைள வில$க>மிைல;

ஊ$க>மிைல. அவகைள$ க1 ெகா ளாதவ ேபா அGமதி$" நட',

ஃெபேராஸு$"+ சிறி/ பி)$கவிைல எபைத இதிரா அறிதிதா . ஆனா

அவளா என ெச8ய)7?

இதிரா அ)நிைல - காகிர^ உ#பின எற இட.திD/ ெபக

அணி

ெபா#' எ# ப) ப)யாக. தீவிர$ க4சி பதவிக2$" ஏறியிதா . 1959 ேம

மாத.தி, தைதயி ெதா"தியி உ ள சில கிராமகைள பாைவயிட+
ெசறிதா. அேபா/ தா காகிர^ ெசய ":, ஏகமனதாக. தைன$ க4சி.

தைலைம பதவி$". ேதெத1.திபதாக+ ெச8தி வத/.

தைதயி நிழ ேபா எலா அர"களிE அவ$" பிேன

அறிகமாயித இதிரா இAவா# எத விதமான ைறயான ேபா4)7
ேததE இலாமேல காகிர^ தைலவியா$கப4டா .

சாியாக ஓரா1$கால Fட இத பதவியி இதிரா நீ).தி$கவிைல.
ஏ?
இத பதவி$" பிேன, அேபாைதய அரசிய நிைலைய கவனி./ பாப/

அவசியமாகிற/.
-------------6

1957 ஆ1 நைடெப ற ெபா/. ேததD ேகரள.தி ெபா/ உடைம$ க4சி
ெவ றி ெப # அரC அைம.த/.

இ/ உலகிேலேய த ைறயாக நைடெப ற அதிசய. ஏெனனி ெபா/
உடைம. த./வ அரசியD, ஜனநாயக. ேதத ைற எப/ ஒ'$

ெகா ளபடாத ஓ அசமா". ெபா/ உடைம$ ேகா4பாேட 'ர4சியி நிைல
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ெகாடதா". இைடநிைல Iவா வ$க கீேழ ேபா8, கீழித பா4டாளி
வ$க ேமலாைம ெப# சதாய மா ற, இத ஜனநாயக. ேதத ைறயி
நைடெபறா/ எப/ அவக

க./. ெம ள ெம ள மா ற எ# கா.தி$"

ேநர.தி பி ேபா$"+ ச$திக , இல4சிய.ைத றிய)$க. தைலெய1./

நாசமா$கிவி1 எப/, பி ேபா$"+ ச$தி தைல ெய1$காம, ச4ெட#
ஆ7தபல.தி ைனபி மா ற.ைத$ ெகா1வ/, பி ேபா$"+ ச$திகைள$

கி ளி விட ேவ1 எபேத அவக

ெபா/ உடைம சம./வ.ைத

நைடைறயா$க$ ைகயா2 வழிைற.

ஆனா இதிய ஜனநாயக. ேததD, ெபா/ உடைம$ க4சி அேமாக வா$"கைள

ெப # ஆ4சி Qட./$" வத/. பேவ# ெமாழி, இன, சமய, பிராதிய ேபதக2

கலாசாரக2 ெகாட இத பாரத நா4) "றிபி4ட 'ர4சி நடைப
ப றி$ க பைன Fட+ ெச8ய )யா/. எனேவ இதிய ெபா/உடைம$ க4சி,
ஜனநாயக. ேததD ேபா4) இ41, ைறப) ேகரளம$களா

ேதெத1$கப41 ஆ4சி ெச8ய வதித/. எனேவ இத நிக<+சி, உலக

அரசிய வரலா றி $கிய./வ ெப ற/.

இத$ க4சியின ஆ4சி$" வத/, ம$களி நலைன$ க.தி ெகா1
தாக

வா$களி.தப)ேய ெசயபடலாயின. அைம+சக

தனியான ‘கன’ெப #

பட"$ காகளி பவனி வரவிைல. ம$கேளா1 ம$களாக எதெவா

ஆடபரமிறி, ஆ4சி ெச8யலானக . நில+சீதி.த, கவி ேமபா1 எ#
மளமளெவ# வா$"#திக
அவக

ேதத ேநர+ ெசாலலகாரகளல எ#

நி,பி$க  ப4டன. ‘அத நாைளய தியாகக ’ எற "திைரயிேலறி+

சவாாி ெச8/ ெகா)த காகிர^ ஆ4சியாள$" அ)வயி றி கிD பி).த/.
இத$ ேகரள ேனா)கைள இப)ேய ெசயபடவி4டா, இவக2ைடய

ெபா8$"திைரகளி கதி எனவா"?
ஆனா, ெடDயி பிரதமராக பதவி வகிபவ யா?
ஜவாஹலா ேந…
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1927 ஆ1 ேசாவிய. நா4) ெபா/>டைம '/ைமகைள$ க1

கிள+சி7ட மக2$" எ:தியவ. தலாளி./வ./$" நில உடைம

பிர'./வ./$" க1 எதிாி எ# தைன இன கா4)$ ெகா ள சமதம

மதிர ஓ/பவ. உலக. தைலவகளிைடேய ‘ஆசியாவி ேஜாதி’ எற 'க<

ெப றவ.

இவைடய தைலைமயி இவ க நியாயமாக ஜனநாயக ைறயி ஆ4சி$"
வதி$" ெபா/ உடைம அரC$". தீகிைழ$கலாமா? "ழிபறி$க )7மா?

ேவ# யா தைலவராக வதாE அவ மீ/ ேநவி ஒளிப)யாம இ$க

)யா/. ேநவி ைக அத ஆ4சி$ கைலபி இபதாகேவ F+ச எ:.

‘ேந’ எற ெபமகB$" அவ 'க:$", ேநைமயான ஆ4சிைய$ கைல.தவ

எற களக வரலாமா?
எனேவ இதிரா தைலவியா$கப1கிறா. ேதெத1.த எபத " இ"

ஏகமனதான நியமன எப/ தா ெபா .
ம$க

மனகளி காகிர^, இராம இரா+சிய.ைத. ேதா #வி$"

பாரபாிய.தி வதெதற பிரைமைய ஏ ப1.தியித/. இத$ காகிர^ வய/

வேதா$" வா$"ாிைம எற சம./வ.ைத ைவ./ ஆதாிச நாயகரான

ேநவி ஆ4சியி, ஓ ஆ4சிவத ெச8ய ேவ)ய க4டாய ஏ ப41வி4ட/.
இ/ ஒ வாDவத தா.
இதிரா இத வத.ைத+ ெச8வத காகேவ ஓரா1$ கால./$" பதவி அவ$"
அளி$கப4ட/. காகிர^ மாநா1, தைலைம7ைர எற சட"க

ஏ/மிறி,

பதவி வகி./ எதிபா.தைத+ ெச8/ ).தா. அப) எத சட"க2மிலாம

காகிரசி தைலைம பதவிைய அலகாி./+ ெசறவ இதிரா ஒவேரதா…

இதிரா ம41 இைத மனெமாபி+ ெச8தி$க )7மா? தைதயி ேசாஷியDச
பாடகளி, தைடய அGபவகளி, இளைமயிD/ ஊறிவ/ ெபாளாதார
சம./வ$ க./$களி அவ மன ெகா)$கவிைலயா? ஆடபரமான
ெசவ$ "1ப.தி பிறதிதாE இதிராவி இளைம பவேம

125

வி.தியாசமாக இதி$கிற/. இ.தைகய இதிரா, காகிர^ க4சியி

ேமலாைம$" ஊ# ஏ ப1 ஒ நியாயமான ஆ4சிைய$ கவி<$" ஒ
ெசயE$" எப). தைம உ4ப1.தி$ ெகாடா?

ஒ ெப, இளைமயி ெப ேறா, வாDப பவ.தி கணவ, தித வயதி

ம$க

எற சாபிேலேய ெசயப1கிறா . அவ2$ெகற தனி. தைம இைல

எற க.ைத உைம எ# ஒப ேவ1. இைலேய, இவக2ைடய

ேசாஷDச பாைவ எப/ ெவ# ெவளி ேவஷ; உ ள. திB ேள, ஆ4சி

ெச87 காகிர^-பதவி எற Cயநலகளி தா இயகி இ$கிறா
ஒ./$ ெகா 2ப) இ$கிற/.

எபைத

எ/ எப)யாயிB, இைறய ேகரள-ெபா/ உடைம அரைச$ கைல.த நியாயம ற
ெசய, காகிர` வரலா றி ஒ க' ளிதா; அத ' ளிைய$
"./வத " இதிரா ெபா#ேப றிதா.

N41+ ெசாத$கார$", மைழ$" ஒ/க வத ஏைழ எளியவ$" இட தர

மனமி$கா/, ஆனா அத பழிைய அவ ஏ க மா4டா. “நா என

ெச8ய41பா! N4)ேல அமா Nணா ச.த ேபா1 வாக. உக2$"$ கடமா
இ$". ேவற எகனாE பா./ேபாக?” எபா!

ெப…
பழி ஏ க அவ

உகதவ .

இதி விதி இதிராைவ7 வி41 விடவிைல.
-------------7

த தடைவயாக ஃெபேராஸு$" இதய ேநா8 கட ேபா/ இதிரா உ 2ற$
கலகி ேபானா. பல ஆ1க

ெநகி உண சதப இைசயா/ இத

தபதி, பதினா" பனிர1மாக இத இ 'தவக2ட கா+மீர.திE ள
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ேந "1ப *தாைதய இல.தி ஓ8வாக இ/ மகி<+சி காண+ ெசறன.
இதய ேநா8+ சிகி+ைசயி இ/ உட ேதறி வ கணவட மிக அபாக,
பாிவாக ஒறி மகி<+சி கடா. அழகிய Mழ; அரசிய சத)க

நியமகளி '"/ "ழபாத தனிைம. கணவ, மைனவி, 'தவக

அறாட
ெப ேறா...

இத$ "1ப நிைற>$" ஏ/ ஈ1 இைண?
சில வாரக

உடE$" மனக2$" உ சாக ெத' ெப #$ ெகா1

ெடD திபினா.

இதிரா அரசியD தீவிரமாக ஈ1ப4டா. ஃேபேராஸு வழ$கப) :*+Cட

த பணிகளி ஒறினா.

எறாE இதய ஏ கவிைல. மீ1 ெசடப 1960இ இதய ேநா>

அவைர. தா$கிய/. அேபா/ இதிரா ேகரள.தி C #பயண ெச8/

ெகா)தா. ெச8தி எ4)ய/ விைர/ பற/ கணவாி அகாைம$"

வதா. க./ட அகி/ ேபணினா. அ1.தநாேள, ெசடப, ஒபதி,

ஃெபேரா^ மைனவியி ைகைய ப றியவாேற உயி /றதா.
இதிரா /யர தாகாதவரானா.
நப ஒவ$" இAவா# அவ க)த.தி எ:தினா.

“/யர தாக )யாமD$கிற/. நாB ஃெபேராஸு மனேவ #ைம ெகா1
சைட ேபா4)$கிேறா. ஆனா, இ.தைன ஆ1களி எக
நDேதா பிாிைவ நா)ேயா ேபானதிைல. மாறாக எக

பத

பிைண', ந4', சிேநக,

இன இ#$க மாகேவ வDைம ெப # வதி$கிற/. பி ைளக2$" ஒ

தாயி அைப விட தைதயி ஆதர> அகாைம7 ேவ)யி$" இத
$கியமான பவ.தி, தைத இலாதவராகி வி4டா… நா எB

ெவ#ைமயாகி ேபாேன. உயி./வ ம)/ வி4ட/…” இதய.ைத. ெதா1
ஆ றாைம இ/.
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“திமண.தி பயேன பி ைளக தா. தா8ைம ேபறிலாத "1ப வா<$ைக
வா<$ைகயா?” எ# தீவிரமாக ம./வ எ+சாி$ைககைள மீறி இர1 ம$கைள
ெப ற இதிரா, அவக

ந" வள$கபட ேவ1 எற இல4சிய

ெகா)தா. ம$க2$". தாய'ட தைதயி அரவைண' ெந$க

மிக> அவசிய எ#, வாரேதா# சி#வகைள அைழ./$ ெகா1

ெடD$" ல$ெனள>$"மாக பா> ேபா4டாேர? அத பி ைளகளி வள'
அவ கதியப) நடததா, இைலயா எறா, இைலதா.
பிரதம மதிாியி N41 ஆடபர+ ெசவா$" எேபா/ ":மி7 ள
/திபா1ேவாாி இ+சக ேபாDயான வாLைசக2 பி ைளக2$"

உைமயான நடபிய உலக வா<வி உைமகைள மைற./வி4டன. உைம

உலக ெதாியாமேல அவக

வளதன எனலா. *.தவ ராஜீA இயபி

எளிைம வி' சேகாசி எறாE, இைளயவ சLச8 அப) இைல. தா
இதிய நா4ைட ஆ2 பிரதம மதிாியி ேபர பி ைள, அரசிள"மர எற

ேமலான ஆணவ$க.தி பத ெப #$ ெகா)தா.
இத ைபயக

எளிய ந1.தர வ$க பிரதி நிதியான தைதயி

அரவைணபிE, அகாைமயிE திைள$" தனி.தெதா N4) தாய'
மீJர வள+சி ெப றிதா, அவக

உலைக ேவ#விதமாக 'ாி/

ெகா)பாக . உைழ', தனல கதா ேமைம ஆகிய "ணக

இயபி ப)/வி4)$".

*.தவ ஒ:" பாDபதி தா8 ெசாைல$ ேக41 நடபவனாக இதாE,
இைளயவ ேகா1கைள. தா)+ ெசவதிதா க.தாக இதா. கவி

ஒ:$க எற க.ேதா, நா4டேமா அவ மனைத. தீடேவயிைல எனலா.
ெசவ$ "1பகளி உதி.த சி#வக2$", அரசிள"மரக2$"ேம

ெபபாலாக$ கவி பயி றிய ேடராY ப ளி$" இ+சி#வக

அBபப4டன. தா பிரதமாி ேபரபி ைள எற மிதபி, சLசயி
அ./மீ# ெசயக

ப ளி ஆசிாிய நிவாகிக2$" தைல ேவதைனயாயி #.

இதிரா, ேவ# வழியிறி அவ ப ளி ப)ைப )$காத நிைலயிேலேய
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அவைன ெடD$" அைழ./$ெகா ள ேவ)யதாயி #.
ராஜீ>$". தைதயி இயதிர-ெதாழி G4பவிய ஆவ மிக> கவ+சியாக

இத/. சLசேயா, அத வயசிேலேய ‘அரசிய’ நா4ட ெகாடவனாக, ேலா$

சபாவி பாைவயாள காலாியி இ/ தைதைய மிக உனிபாக$
கவனி.தா.

இத ைபயைன உப)யா$க, ேமேல ெதாழி G4ப$ கவிேயா, பயி சிேயா

அளி$கலா எ# )> ெச8தா இதிரா. உ நா4) எேக கவி பயில

அBபி ைவ.தாE, பிரதம மதிாியி ேபரக

எற சாைப மீறி, Cய+சா'

தனி./+ ெசயப1 திறைம7 வளவ/ அசா.திய. "றிபாக சLசயB$"

அத எண அகல ேவ1. எனேவ ைபயகைள ெவளி நா41$" அBப

)> ெச8/, இதிரா தீவிரமாக இதா. இகிலா/$" அBப ெப றன.
இ/ "றி./ அநாைளய ேலா$சபாவி ேக விக

எழாம இைல. “ேந

"1ப./ ைபயக , இ" இலாத உய கவி ெபற இகிலா/$" அBப

ெப றி$கிறனரா? Cததிர இதியாவி இத. ெதாழி G4ப$ கவி
பயி சி$"$Fட வா8' இைலயா?… இத " ம41 அநிய+ ெசலாவணி

எப)$ கிைட$கிற/?” எ# எதி$க4சியின "ைடதாக .

இ$ேக விகைள+ சமாளிப/ அேபா/ க)னமாகேவ இைல. ேநவி '.தக

வி பைனயிD/ ெப# அநிய+ ெசலாவணி ைபயக

ப)'$"+ சாியாக

இ$" எ# கா4டப4ட/. ஆனா, இதிரா கன> கடா ேபா, ைபயக
கவியிE திறைமயிE பிரகாசி.தாகளா? "றிபாக சLச8, அறிவியDE

ஆ றDE ஒ:$கபபிE ேந "1ப விள$ைக உய.தி பி)$" வண
உவானானா?

ராஜீA ேகபிாி4U பகைல$ கழக.தி ேசதா. சராசாி மாணவகைள

ேபாதா ப).தா. காதE வத/. ஆனா எதிபா.தப) ப4ட

ெபறவிைல. ப)ைப வி41வி41. ெதாழி G4ப பயில ேவ# ஒ ெதாழி

நி#வன.தி ேசதா. அதிE ஓராேட நிைல. தா. ப4டய ஏ/

ெபறவிைல. இத "

ேசானியா எற இ.தாDய நைகயி காதD உ#தியாக
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நி# திமண ெச8/ ெகா ள )> ெச8தா. இகிலா/$" வத தா8 த

காதDைய+ சதி$க ஏ பா1 ெச8தா. இதிரா>$". த மகனி காதDைய

பி)./ ேபாயி #. அவக

காதE உ#தியாக இபதாகேவ நிைன.தா

எறாE திமண./$" அவசர படவிைல.

ராஜீA அரசியD சிறி/ ஈ1பா1 ெகா)$க விைல. பகைல$கழக.திE,
மாணவாிைடேய7 ேவ# அர"களிE அரசிய விவாதக

நிக<வ/1.

இதிய அரசிய ெதாழி பயி சி அ/. சLச8 இரடா1கேள அதி

நிைல.திதா. பிற" அவB$" பி)$கவிைல.

“என க #$ெகா ள ேவ1ேமா, அெதலா நா க #$ெகாடாயி #.
ேமE இ" கால.ைத$ கழிப/ N!” எறா.

--------------8

ைபயக

இகிலாதிDத கால.தி இதிய அரசியD "றிபிட.த"த

நிக<+சிக2 விைள>க2 ஏ ப4)தன.

பLசசீல$ ெகா ைகைய ப றி நிற ேந>$", சீன பைடெய1' ெநLசி

வி:த ஓ அ)யாயி #. அவ உ 2ற ஆ)ேபானா. 1964 ஆ1.
/வ$க.தி 'வேனCவர காகிரசி அவ ப" ெகாடேபா/ பாாிச

வா7வினா பாதி$கெப றா. அேத ஆ) ேம மாத$ கைடசி வார.தி அவ

காலமானா. பதிேனழா1$ கால ‘ஏகேபாக’ எற நிைலயி உ#தியாக நிற

காகிர^ ஆ4சியி J சா8/ வி4ட/.

இதிராைவ ெபா#.தம4) தைதயி மைற> எதிபா.த/ தாெனறாE,
அத "

ைபயக

இவ ஒ வா<>$" உவாகி நிைல$க. தைல J$கி

இ$கவிைல. த வா<$ைகயி இதிரா>$" இ/ ஒ ெபகவைலயாகேவ
இத/.

பா4டனா$" வாாிசான ேபரக

பற/ வதன. *.தவ ெகா ளி ேபா4டா.

திாிேவணி சகம.தி இ#தி+ சட" ெச8தா. ேந காலமான/, அ/கா#
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மைறவி ேக4கப41 வத “ேந>$" பி அரசியD யா?” எற வினா

தைலJ$கிய/.

இத " விைட ஊகமாகேவ ெதா$கி நிற/.
ஜனநாயக.தி ெபயாி ஒ மன பரபைர உவா$க ெப#மா எற ம#
ேக விதா அ/.

இைட$கால பிரதமராக$ "ஜாாிலா நதா நியமனமானா. இதிரா அேபாேத

அரசிய ெபா#ேப க அைழ$கப4டா எ# அேபாைதய /யர நிைலயி
அவ பதவிேய க வரவிைல எ# ெசாலப1கிற/.

எனேவ ெபாளாதார சா/ அ)ம4ட.தி, க4சியி ேவ ைன நிைலயி

உயிேரா4டமாக இயகி வத லாபஹாJ சா^திாி பிரதமராக.
ேதெத1$கப4டா.

சா^திாி பிரதமரான/, மீ1, ெவளி7ற> அைம+சராக பதவிேய க இதிரா
அைழ$கப4டா எ#, அவ அ.தைகய கனமான ெபா#ைப ஏ க 

வரவிைல எ#, அதிக$ கனமிலாத தகவ - ஒDபர'. /ைற அைம+சராக
ெபா#'. தரப4ட/ எ# Fறப1கிற/. அவ தகவ ஒDபர'./ைற

அைம+சராக பணியா றியைத அைனவ அறிேவா.

இேத விஷய "றி./, இேனா அரசிய பிரக, ேவ# விதமாக>
க./ைர.தி$கிறா.

“சா^திாிஜி$" இதிரா>$"மிைடேய அAவள> Cகமான பி)'

இதி$கவிைல எ#, சா^திாிஜி ேந "1ப.தைலவ ஒவ

அைம+சரைவயி இடெபற ேவ1 எ# அவசிய கதினாE ேநவி
சேகாதாி திமதி விஜயல4Cமி ப)41$" அைம+ச பதவி ெகா1பைதேய

விபினா; ஆனா ம றவ ய சியினா அைத அவ இதிரா>$" அளி$க
ேவ)ய க4டாய ஏ ப4ட/” எ# F#கிறா.
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ேமE அவ, சா^திாிஜி தாக4 உட ப)$ைகயி ைகெய:.தி41

வி41.திபிய/ த காாியமாக இதிராைவ இகிலா/ நா41$" இதிய.
Jதரா$கி, இத அரசிய அரைகவி4ேட ெவளிேய ற எண ெகா)தா

எ# ெதாிவி$கிறா.

எ/ எப)ேயா சா^திாிஜி தாக)D/ உயிட திபி வரவிைல.
இதிரா, அ1.தைற பிாி4டB$" இதிய பிரதமராக.தா விஜய ெச8தா.
சா^திாியி அைம+சரைவயி இதிரா மிக ெபா#'டேனேய பணியா றினா.

1965 இ இதியா பாகி^தா ேபா*ட ேபா/ சா^திாியி அைம+சரைவயி
இ/. ேபாைன$"+ ெச# Nரகைள ெபைமப1.தி ஊ$கிய த
அைம+ச இதிராதா.

லாபகாJாி பதவி$கால.ைத, இதிரா பதவி$" வவத கான வழி அைம$"

ஓ இைட$கால எேற Fறலா.

இ/ ஜனநாயக-வசாவளி அரசல எபைத அறி>#./வ/ ேபா ம$க2$"
ஒ சமாதானமாகேவ அைமத/. இ/> எப)ேயா தி4டமி4டா

நிக</வி4ட/ எனலா.

ேபா தா

மீ1 "ஜாாிலா நதாதா த காDக பிரதமரானா. ஒ'ற

ஜனநாயக.தி ெபா#' ஏ " ஆ4சியாள ம$க2$". ெதாடா #வத ேக
ஏ பதாக+ ெசாலப1கிற/. ஆனா இத. ெதாடா # ெபா#'$".

தைலவகளாக ஏ #$ ெகா ளப4டவக2, ஏ #$ ெகா ளபடாதவ க2

அநாைள )யரC வாாிCகைள ேபா ெசயப1வைதேய வரலா# ெம8பி./

வகிற/. M<+சிக2, திைர மைற> நாடகக2, சதிக2 இ# நட$கிறன.

ேததE$" நி பேத பதவி எB ‘க'$ க4)’$".தா எப/ ெவ4ட

ெவளி+சமாகி இ$கிற/. காதிய)க

இல4சியமா$கிய அரசிய ைவணவ

தம.திD/, அத பாைதயிD/ அக# அக#, அத இல4சிய.ைதேய

அழி./ வி4ட கயைமகளி உ+ச./$" இைறய இதிய அரசிய வதி$கிற/
எறா மிைகயிைல.
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"ஜாாிலா நதாேவ ெதாட/ ஏ பிரதமராகியி$க$ Fடா/? அவ$"$

க4சியி ெசவா$ேகா ஆதரேவா இைல. ஒறிர1 நா4க
ராஜாவாக இபத ".தா த"தியாக இதா.

மரபா+சி

இதிராைவ பிரதமரா$"வ/ எற )ைவ ேநர)யாக+ ெசாலாம ‘ஜனநாயக’

எ# C றி வைள./+ ெசய ப1.திய ெபைம தமிழக.திD/ அகில இதிய$

காகிரசி தைலைம பதவிைய அேபா/ அலகாி.தித காமராசைரேய சா.
அ$கால.தி காகிரசி ஒ *.த தைலவகளி அணி க4சிைய இய$"வதி
ெபப" ஏ றித/. இத அணியின தக

ெசவா$"$" உ4ப4ட

ஒவைர பிரதமரா$க ேவ1 எ# எணினாக .

ெமாராஜி ேதசா8 ேநவி கால.தி அவைடய ‘சகா’வாக அைம+சரைவயி

இதா. அவ இேபா/ பிரதம மதிாி பதவி$" ேபா4)யி1பவராக இதா.

அவ பிரதமராவதி இத *.த அணியின$" உடபா1 இைல. ஏெனனி

இவக2ைடய ெசவா$" அவாிட ெசலா/. "ஜாாிலா நதாவினா

பயனிைல. காகிர^ க4சியி ேநைவ இழததிDேத ெபாD> "றி

உ4Iச மDதித/. சில அைம+சகளி மீதான லLச ஊழ " றக2

ெபாளாதார ெந$க)7 ம$களிைடேய க4சியிபா ஓ அதிதிைய
விைளவி.தித/.

காமராசேர பிரதம மதிாி பதவிைய ஏ கலா. அவ ம$களிைடேய ெசவா$"

மி"த தைலவதா. எறாE தமி< ம41ேம ெதாித ஒவ, பேவ# ெமாழிக

ேபசப41 வ இதிய. /ைண$ கட.தி ஏ ப1 பிர+ைனகைள எப)+
சமாளிபா?… சவேதச அரகிE அவ இத$ "ைறபா1க2ட எப)+
ேசாபி$க )7?

எனேவ, இதிராதா எலாவைககளிE ெபா.த மானவராக. ெதாிதா. ேந
"1ப.தி கவ+சி… அவ மகளிட அைம/ இத/. சவேதச அரகி

ஏ ெகனேவ அறிகமானவ. இதிய அரசியDE தைதயி நிழலாக இ/

ஒAெவா க4ட.திE ம$கைள ந" உணதவ; அறிதவ.

க4சியி அைனவ இத )ைவ ஒ'$ ெகாடாE ெமாராஜிேதசா8
விடவிைல. ேபா4)யி4டா… ேபா4) ‘ஜனநாயக’ மரெப# ஒ சைப$
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க4டாக> பயப4ட/. இதிய$ ")யரசி த ெபணரC உதயமாயி #.
இதிரா த நா ப.ெதாபதா வயதி இதிய. /ைண$ கட.ைத ஆள
ெபா#ேப றா.
-------------9

ஜனநாயக 'திய மன பரபைரேபா ஓ ஆ4சிைய ஒ'$ெகாட/.

எறாE, இவ பைழய க$ககைள. /ைட./$ ெகா1 ஒளி காண
'றப4ட 'திய நபி$ைக எனலா. சீைத, நளாயினி வாாிசல, 'திய
ெபைமைய. /ல$க வத எ1./$கா4டாக உயத சிகர.ைத.

ெதா4)$கிறா. இவ ஒ மக ; மைனவி; ஒ தா7மாவா. இ./ைண
பாிமாணக2ட, எ:ப/ ேகா) ம$கைள ஆ4சி ெச8பவராக, இராஜததிாியாக$

ேகாேலா+ச வதி$கிறா . இவைடய தனி.தைம7 : ஆ றE ெவளி

பட$F)ய ேசாதைன$ கள.தி இறகியிதா எ# ெகா ளலா.

தா8 பிரதமரான/ ராஜீ> சLச7 அேத ஆ) இதியா திபிவி4டன.
ராஜீA திமண ெச8/ ெகா 2 உ#தியி இதா. அ./ட விமான

ேமா41 பணிைய7 தன$ெக# நி+சயி./$ெகா1 பயி சி ெபற+ ேசதா.
சLச8...?
பிரதம மதிாியி இளவரC க4)லடகா$ காைள. இதிரா ஆ4சி$" வத/
உடன)யாக அவ$". தீ$க ேவ)ய பல பிர+ைனக

இதன. ஆக^4

1964இ இதிரா ராUய சபா உ#பினராக. ேதெத1$க ப4டா. பிறேக தகவ
ஒDபர'./ைற அைம+சரானா.

இேபாேதா அவ ெபா/.ேதைல+ சதி$க ேவ1. 1967 இ அைத+
சாதி.தா. ேததD மிக எளிதாக ெபபாைம வா$"க

ெப #, த பிரதி

நிதி./வ.ைத ெவ றி7ட உ#தியா$கி$ ெகாடா. இத " பிற"தா

சி$கக

வEெப றன.
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காகிர` *.த அணியின தைன அவக

ைகபாைவேபா சா/ நட$க

ேவ1 எற ேநா$"டேனேய ேதெத1.தி$கிறன எபைத இதிரா
உண/ ெகாடா. இவ

அரசிய அGபவமிலாதவ . இB ேததைல+

சதி.தவளிைல. எனேவ ெபய$" இவைள பாைவேபா ைவ./$ ெகா1

தாேம ஆ4சி ெச8யலா எ# மனபா ").திதவக
நடத/.

எதிபா.திராத/

இதிரா த அைம+சரைவயி த வயைத ஒ.த இைளஞகளி  ேபா$"

எணக2$" ஊ$க அளி.தா. இத இைளஞ அணியினாி ஆதர>ட பல

 ேபா$" நடவ)$ைககைள இதிரா ேம ெகாடா. அவ றி $கியமான/,

1969இ ேம மாத, பதினா" வகிகைள. ேதசிய மயமா$கிய/தா. அ/கா#
வகிக

வசதிக2 ள ெசவ$ேக உதவிவதன. மிக ெபாிய ' ளிகேள

ெதாழிக2$காக வகி$கடB சEைகக2 ெபற )தன. இத நா4) ஏைழ

எளிய, பாமர பய ெபற ேவ1, ேதசிய ெபாளாதார ேமபா4)
அவக

ப" இறியைமயாத/ எற ேநா$கி இத மா ற ெகா1

வரப4ட/.

இ/ம41மிறி, இதிரா அ/கா# வழகெப # வத அரசமானியகைள7
ஒழி.தா. இத. தீவிர நடவ)$ைகக

இதியாவி ேகாடாBேகா) ம$க2$"

இதிராதா உைமயான சமதமவாதி, ஏைழ பகாள எற மதிைப

ஏ #வி.த/. ஏ ெகனேவ 1967 ஆ1. ேததD காகிர^ ேகா4ைடயாக.
திக<த ெதனா1 தமிழக பிராதிய$ க4சியான திராவிட ேன ற$ கழக
ஆ4சி$" வழிவ"./ வி4ட/. இேத ேததD காமராச, பினறிதிராத

இைளஞ ஒவனிட ேதா #ேபானா எப/ "றிபிட.த$க/.

இதிரா, சிறி/ தீவிர./டB க./டB ெசய படேவ)யித/. இத
நிைலயி, ‘`)ேக4’ எற *.த அணியின, இதிராைவ உைமயான

ேநவி வாாிC எ# அவ$"ாிய மதிைப7 மாியாைதைய7 அளி.திதா
ஒ./ைழ.திதா, நா4) அரசிய ஒகா ேவ# மாதிாி உவாகி-

யிதி$கலா. அப) யிதிதா இதிரா>$". தைன உ#தியாக நிைல
ப1.தி$ ெகா வேத தைம ெப றி$கா/. த பதவி$" எேபா/ ஊ#

வ/விடலா எற உணேவ எப)ேயB அத நிைலைய ெவல ேவ1
எற தீவிர./ட ெசயபட ைவ$கிற/, இதிரா ஒ சவாதிகாாிேபா
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ெசயப4டா எறா, அ/ இத பய.திDேத /வ$கமாகிவி4டெதனலா.
1969 நவபாி, *.த அணியினரான காகிர^, இதிராைவ$ க4சி நீ$க

ெச8த/. இதிரா அேத *+Cட த இைளய அணியினாி பல.தி ‘இதிரா
காகிர^’ எற 'திய க4சிைய. ேதா #வி.தா.
இவைடய பிப, சாமானிய ம$களி ெத8வமாக உவகமாயி #. C#C#'ட

ம$க2$". ேதைவயான ேன ற. தி4டகைள$ ெகா1வ காகிர^
க4சி இவைடயேத. அத *.த காகிர^ ெசயDழத மா1, ஊழ மDத/,

ஓ4டமிலாத/ எ# ம$களிைடேய பதி> ெப றன.

இத ஆரப, இதிரா-இதியா எற /திபா1பவ க4சியாக, காகிர^ வDைம

ெப ற/. அ/கா# க4சி$"

ஜனநாயக பபி சில இைழகேளB எLசி

யிதாE, அைவ7 C.தமாக இலாமலாகிவிட, காலேபா$கி க4சி அரசியேல
இதிரா, அவ "1ப எற பாிணாம ெப ற/.
ஆனா இ$காலகளி இதிரா இதிய நா4) தைலவ ம41மிைல, உலக.
தைலவகளி ஒவ எ# கதப1 அள>$" ேன ற கடா.

$கியமாக, 70-71இ ஏ ப4ட/ பகளாேத பிர+ைன. இத பிர+ைனைய,

ெவ" சாமா.தியமாக> தீர./டB அ=கி. தீ> காபதி ெவ றி கடா.
அெமாி$கா, ேசாவிய. நா1 ஆகிய இ வலரCக2$" இைடேய ந4'ற>,

F41+ ேசரா$ ெகா ைக எற ெகா)ைய. J$கி பி)./, உலக

நா1க2$கிைடேய இதியாவி 'கைழ ஏ றி ைவ.தா. ‘பகளாேத’ பிற/,

ெவ றி கட/ இதிரா, “பாரத ர.னா” எற அாிய ெகளரவ./$"
உாியவராக 'கழி உ+சியி ஒளிதா.

இத உ+ச நிைலைய, கா # ள ேபாேத J றி$ ெகா 2 ததிர./ட

பயப1.தி$ ெகாட இதிரா அரைச$ கைல./ ஓரா1$" பாகேவ
ெபா/. ேததைல அறிவி.தா.

136

அரசிய அரகி அைன இAவா# *+Cவிட ேநரமிறி இயகிய கால.தி,
*.த 'தவ ராஜீA, த இ.தாDய$ காதD ேசானியாைவ 1968இ மண/

ெகா)தா. 1970- ஆ) ஓ ஆ "ழைத$" தைதயானா. 1971-
ஆ) ெபா/. ேததD ேபா/, ேசானியா அ1.த "ழைதைய

எதிபா.திதா . ராஜீA, மாத+ சபள ெப# விமான ஓ4)யாக பணி'ாி/
ெகா1, பிரதம மதிாியி மாளிைகயி "1ப நட.தினாE, அரசிய
வாைடேய படலாகா/ எ# ஒ/கியிதா.

சLசேயா, எத ஒ தய$கேமா தைடேயா இலாம அரசிய பிரேவச

ெச8திதா. தைன. த4)$ ேக4பா யா கிைடயா/ எ#

அைனவ$" 'ாிய ைவ./$ ெகா)தா. 1970- ஆ) இைட$

கால.தி, மேனகா அவ மைனவியாக இதிராவி இல.தி '"திதா .
கணவB மைனவி7 அரசியD சிகர$ ெகா)ைய ப # உ/தE ேவக
ெகா)தன. அவக

:*+Cட பிரசார பணிகளி ஈ1ப4)தேபா/,

இதிரா ஊ$கமாகேவ இதா. இத இைளய ைமதனி அடாவ).தன

கவைலைய7 தைல ேவதைனைய7 ெகா1.தித கால இைல இ/.

அரசியகளி ெவ றி$". ேதைவயான /ணி> இ/ தா எ#, சLச8

இத ேக உகதவ எ# ஆேமாதி./ அவைன ஏ #$ெகாடாக ேவ)யதாகி
வி4ட/. அவைன. த1$க> தவி$க> ச$தியிலாத தா8ைம, அவBைடய

ேபா$ைக நியாயப1.தி$ ெகாட/.
-----------10

இதிரா 1971 ேததD அேமாக ெவ றிைய ெப றா. 1967 ஆ1. ேததD
பிரதம மதிாி பதவி$கான பிரதிநிதி./வ.ைத உ#தி ெச8/ ெகா 2

ெவ றிைய ெப றா. ஆனா, 71 ஆ1. ேதத, *.த அணியினிடமி/
பிாி/, ‘தாேன’ க4சியி ச$தி எற உ#திைய நிைல நா4)$ ெகா 2

ெவ றியாக அைமத/. 1967 இ பிாி$கப4)ராத காகிர^ ெப ற இடகைள$

கா4)E எ:ப/ இடகைள$ F1தலாக ெவ#, ‘ஏக ச$ராதிபதி’ எற
உயநிைலைய எ4)னா.
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*.த தைலவகளி F4டணி இத இட ெதாியாம ேபாயி #. இத

ெவ றியி சLச8 த பைக வி41வி1வானா? உய பதவி$"ாிய அதிகாரகைள

எ1./$ ெகா1 மன ேபானப) பயப1.தி$ ெகா ளலானா. அவBைடய

மமைத7 /ணி+சE கா41.தனமான ஆைணக2, இதிய அரசி அGபவ

வா8த *.த அதிகார வ$க அEவலைர7 /+சமாக. /$கிெயறிய$
F)யைவயாக இதன.

ஒ ஜனநாயக அரC$", ஒ தனி நபாிட இAவா# அதிகார "விவ/,

ெபேக41$" த ப)யா".

இதிரா அறி/ ெதாி/ இைத எப) அGமதி.தா?
) மன ஆ4சிகளி தனிநப அதிகார /தி பா1தE இயபாகேவ

இபதா". இ/ேவ )யா4சியி "ைறபா1மா". ம$க2$"

மன$"மிைடேய எத வித.திE சமமிலாத ெதாடபிலாத வி.தியாச

நிைலேய, ம$கைள மனாரா4சி$" எதிராக$ கிளெதழ வழி வ".தி$கிற/.
அைத மா றி+ சீரா$"வத கான ஒேர வழிைற, எேலா வா$"ாிைம ெப #,

அைத+ சாியான வழியி பயப1.த ஓ ஆ4சிைய. ேத> ெச8வ/தா.

ஆனா இேக அத வழிைறைய$ ைகயா1 'ணியமிைல. ")பிறேப

ஆ4சி தம.ைத நிணயிபதாக வி)/வி4ட/. ஜனநாயக சகல ம$க2$"

ஆ4சி உாிைமைய வழ"வதா". ஆ4சி 'ாிபவ ம$களா ேதெத1$கப4ட
ம$க

பிரதிநிதி. ம$களைனவ இத அதிகார ெபா#பி

பேக றி$கிறன.

இத ம$களா4சி தமேம ெவ# ேகD$ F.தாக )7 வண இதிராவி
தைலைமயி சLச8 ஒ சவாதிகார ‘தம.’ைத நைட ைறயா$கினா.
ேநவி ஆ4சியி எேலா$" வா$"ாிைம எற வாயி திற/

விடப4டாE, வா$"ாிைம எற நாணய.ைத சதாய.தி கைடசி மனித
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வைரயி கவியறி> அரசிய உாிைம ப றிய உண> உைடய வரா8
பயப1.த ேவ1 எற இல4சியேம தைமப1.தபடவிைல.

இல4சிய.தி அ)பைட Fட $கியமாக$ கதப4)$க விைல. அப)$

கதப4)தா, ம$க2$"$ க4டாய$ கவி - அரசிய அறி> ெப# தி4ட

ேபா$கால அ)பைடயி ெசயப1.தப4)$". மாறாக, கவியறிவ ற

பாமர, F"1 ஊைம ெசவி1 ெதா1 கிழவ - எேலா இத

ஜனநாயக./$" வா$"ாிைம அளிபேத ெபைமயாக எ1./$கா4டப4ட/.

ேநவி ஆ4சி$ கால.தி, இ/ப றி விமாிசன ெச8பவ Fட+ ெசவா$"

ெபறவிைல.

ஆனா இதிரா ஒ ெப எற காரண.தினாேலேய *.த அணியின, ேந>$"

அளி.த மதிைப அளி$க வராம அவைர$ ைகபாைவயாக$ கத
நிைன.தன.

ேநவி ஆ4சி$ கால.திேலேய, இத நா4) எத ஓ ஏைழ+ ")மகB தாமிக

ாீதியி ஆ4சி ெபா#ேப #, ஜனநாயக அரசி தைலவராகலா எற

இல4சிய ெபா8./வி4ட/. மிக ெபபாைமயின எ:.தறிவ ற

வ#ைமயி வா: ம$களாக இதாேல "றிபி4ட ஒ சில ஆ4சி Qட.தி

நிைல$க )7 எற உ ேநா$ேக ெவளிபடலாயி #. அறிவாத சாேறா

எவ அரசிய அரகி கா பதி$க>, ெபபாைம வா$"ாிைமகைள
ெபற> )யா/ எேற தீ/ வி4ட/. ஆ4சி அதிகார உாிைம, Cய

உாிைமகளாக, "1ப உாிைமகளாக, பாமர ம$களா ஒ'$ ெகா ளப41, ேந
"1ப இத நா41 ஆ4சி உாிைமைய ெப#வதாகேவ இத ஜனநாயக
இ.தைன ஆ1களி நைடைறப1.த ப4)$கிற/.

ேந ஆட கால.தி காகிரசி அவ$கித ெசவா$" அவ

ெமாழிதவ ைற எலா அப)ேய ேவதவா$காக ஏ #$ ெகா 2 மதிைப
ெப றித/.

அவைடய ஐதா1. தி4டக

ம$களி ெபாளாதார நிைலைய

மேகானதமாக உய./ெம# 'கழப4ட/. நா4) எலா+ சீேக1க2$"

இடமளிப/ ெபபாைம ம$களி அறியாைம. அைத அப)ேய
ைவ./$ெகா1, ேமபா41. தி4டக

எ# ெபாைள+ ெசலவழிப/,
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உ#தியிலா அ).தள.தி உபாிைக க4)னா ேபாதா எப/ ந"
விள$கமாகி யி$கிற/. அநிய$ கடக2 பணN$க ெபதலாளி.

/வ.ைத7 க ள+ சைதைய7 வைறகைள7ேம ஊ$கமாக
ெப$கியி$கிறன.

ேநவி ஆ4சி$ கால.திேலேய இத$ ேக1க2$" வழி அைம/வி4ட/.

இதிரா-சLச8 : தனா4சி நைடைற$" அேற காேகா

எறா தவறிைல.

இடப4)த/

இத நைடைற, ேமE ேமE ஆ4சி அதிகாரகைள$ "வி./$ ெகா1
பலப1.தி$ெகா ள, ம$க2$"$ கவ+சி. J) /=$"க ேபா வகி
ேதசிய, ெபா/. /ைற நி#வனக

எ# கா4ட ப4டன. ம$க2$"

ெபதலாளி./வ வள.த க#'பன தைலக2$" இைடேய ஏ ற. தா<>
எப/ நா2$" நா

ஆ</ அக# வதி$கிற/.

கவி, Cகாதார, உண>, உைற7 , கா #, நீ ேபாற இறியைமயாத
அ)பைட. ேதைவக2 வசதிக2 இப/ அச. தி4ட, ஐ/ அச. தி4ட
எற காகித பிரசாரகளிE CேலாககளிE, பா41$களிE

ஏ41+Cைர$காயாக இ41 நிரவெப றன.

எத ஒ த"தி7மிறி அரசியD தனா4சி ெசE.திவதத சLசயி ‘மாதி
Dமிட4’ சி#கா தி4ட, அரசி ேகா)$ கண$கான ,பா8கைள வி:கி
உவாயி #. இதி அணி ேஸானியா, அவ ம$க

ராஹூ, பிாியகா

ஆகிேயா ெபயகைள7 அவ பயப1.தியிதா. சLச8 காரணமான இத

ஒ:கி ஊழக

ெதாடபாக ேலா$சபாவி ேக விக

இதிரா தைட க4)னா.

எ:பெப#வைதேய

“அவ ஒ ேசானி$ "ழைத; அவைன எேபா/ பா/கா$க ேவ1” எ# ஒ
*ட.தா8 பாி> கா41வ/ ேபா#, இதிரா சLசயி அைன./

அ./மீறக2$" ஊ$க அளிப/ேபா இயகினா.

சLசயி மைனவி மேனகா, கணவBட இைண/, அ1.த பிரதமாி மைனவி

140

எற உ.ேவக./ட அரசிய விவகாரகளி ஈ1ப4டா .
இதிராவி அEவலக.தி ஒ கைடநிைல ஊழியராக இ/ ப)ப)யாக

உய/, உய பதவி$" வத ஒ $கியமான அEவல, இ$கால.தி இதிரா
கவைல கன.த க./டB, ெவ1ெவ1' சி1சி1'மாக மாறி வி4டைத
"றிபி4)$கிறா. இதிரா>$" உ மனதி, நடபைவ அைன./ சாியல

எற உ

உண> ரணாகேவ இதிபைத 'ாி/ெகா ள )கிற/.

மகனி பாச அைலக

அவைர எேகா த ளி+ ெசறன எபதி ஐயமிைல.

காகிர^ க4சி$" , சLசயி ேபா$"$" எதி'$ கா4)யவக ,

கவாிய றவகளாக மா றப1 தடைன ெப றன.

இ$கால.திதா இத அரகி ஜயபிரகாச நாராயண ேதாறினா. இவ

னாளி ேந>ட இைணய ம#./ பதவிைய நிராகாி.த ேசாஷியDசவாதி.
தனி.ேத இயகிய இவ, இேபா/ இத ைறய ற சவாதிகார ஆ4சி$"

)>க4ட ைனதா. ம$களிைடேய விழி'ணைவ. /ட+ ெசய ப4டா.

:'ர4சி அவ தாரகமதிரமாயி #.

இத$ கால க4ட.தி, 1971 ஆ1 நடத ேரபேரD. ேததD இதிராைவ
எதி./ ேபா4)யி4ட ராUநாராய ேததD ஊழ நடததாக. ெதா1.த
வழ$", அலகாபா. நீதி மற.தி விசாரைண$" வத/.

அத. ேததD, ஒ:" மீறி, அரC வாகனகைள7 அரC அEவலைர7 த

க4சி. ேதத பிரசார./$" பயப1.தினா எபேத " ற+சா41. நீதி
மற.தி, இதிராைவ நா" மணி ேநர நி#.தி ைவ./ விசாரைண

ெச8யப4ட/.

ஜயபிரகாச நாராயண, ம$கைள மன+ சா4சிகைள. ெதா41 நியாய./$"

ேபாராட ஒகிைண$" ச$தியாக. திர4)ய தண அ/. அேபா/ அலகாபா.

வழ$கிE தீ' வழகப4ட/.

நீதிபதி ஜகேமாக லா `ஹா தீைப வழகினா.
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“இதிரா பதவி விலகி ஒ/க ேவ1; ஆ# ஆ1க2$" அவ ேலா$சபா
உ#பினரா" த"திைய இழ$கிறா.” இதிராவி உ+ச, J$கி எறியப4ட
ப/ ேபா N<த/. இைத அவ ஒ'$ ெகாடாரா? எப) ஏ றா?
இதிராவி ஆ<த ெமளனக2 அைமதியிலா ெவளிபா1க2 நியாய

உண>$" நடபிய ரபா1க2$"மான ேமாதகளி பிரதிபD'$கேள.
அவ அலாகாபா. தீைப ஏ # பதவியி இ/ இறகலா. ஆனா...?
உ+ச.தி இ/ N<த/ அப)ேய நி#வி1மா? இத மாளிைக, சLசயி
நியாயமிலா அ)பைடயி அலேவா எ:பப4ட/? N<+சிைய அப)ேய
ஒ'$ ெகாடா அ/ அ.தைன அ ப ெசா பமாக ேபா8வி1மா?
ம$களிைடேய, அவைர ப றிய, மகைன ப றிய பிபக

கைல/ ேகாரகளாக

அலேவா ெவளிப1?
ஆைச; ஆைசயினா அநீதக ; அவ றா சைம$க ப4ட ெபா8க

தக/

வி1ேமா எற அ+ச…
இத நிைல இதிரா>$" எப) வத/? தா ஒ ேஜா அஃ ஆ$

ஆகேவ1 எ# இளபவ.தி கன> கட அத ெபமணி$கா இத
நிைல?

பி ைள பாச எப/ ஒ ெப=$" சாப$ேகடா?
இயபிேல ஓ ஆதாிசவாதியாக ைளவி4ட ெப, மக

எ# வேபா/

தைதயி ேமலாைம+ ெசவா$கிE, பின கணவ எ# கடைம$"$
க41 பட ேவ)ய மர'ணவிE, மக எற கணிலா பாச.திE

தைன  றிE இழ/ வி1 தைமையேய காண)கிற/.

142

இதிரா பதவியிD/ இறகவிைல. அப) நியாய உண>ட அவ

ெசயலா றேவ /ணியாதவா# மகBைடய ர41. /ணி+ச த1./வி4ட/. அவ

த எதிகால.ைத  றிEமாக அத மகனி வச ஒபைட$க. தயாராகி வி4டா
எனலா. அ/வைர அரசிய தமக

தக$கப4டன.

எறித அ)நிைலக

ேவேரா1

நா4) அவசரநிைல பிரகடனப1.தப4ட/.
ஜயபிரகாச உ பட, சிEபியவக , ஆமா சாமி ேபாடாதவக , எதி$க4சி.

தைலவக

எேலாேம இர>$கிரவாக$ ைக/ ெச8யப41$ காவD

ைவ$கப4டன.

1975 ஜூ 25ேததி… இதியாவி அரசிய அதம அE$" வ/ அத$

க'நா .

உைமயி *.தவ ராஜீA இைத ஏ கவிைல. அவ தDDேத இத

அரசிய வாைட தமீ/ வி:/விடாதப) ஒ/கிேய இதா.

ஒவைகயி ேந பிரதமராக வத த சில ஆ1களி பிரதம மாளிைகயி
ஃெபேராஸு$" எத மாதிாியான உற> இதேதா, அைத நிைன> ப1./

வண சேகாதரக

உற> இததாக$ Fறப1கிற/.

அவசரநிைல அறிவி$கப41, வா8I41 ேபாட ப4ட/, சLச8

மளமளெவ# ெசயD இறகினா.
அநா

தகவ ஒDபர'. /ைற அைம+சராக இதவாிட ேநராக ேமாதினா.

இதிரா>$" இ/ ெதாிய வத/ அைம+சைர பதவி விலக+ ெச8/ ேசாவிய.
நா41$" இதிய. Jதராக அBபி ைவ.தா.

சLசயி கா41.தபாாி க4டாய$ "1பநல அ#ைவ சிகி+ைச7, எளிய
^D ")ம$க

வா<த ப"திைய 'ேடாசைர$ ெகா1 இ)./. த ளிய/

விைனவிைத.த ெசயகளாயின.
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மேனகாவி ‘Mயா’ ப.திாிைக இவக

ெசயகைள, ஆ4சி நிவாககைள ஓேகா

எ# ேபா றி 'க</,  ேபா$" நடவ)$ைககளா, நா1 'திய ஒளிைய$

காகிற/ எ# நியாய பா) #. இத அவசர நிைல$ கால.தி இதிரா

இ'தவக2டB ேசாவிய. நா41$" விஜய ெச8தா.

1976இ நியாயமாக ெபா/.ேதத அறிவி$க படேவ1. சLச8 ேததைல.

த ளி ேபாட+ ெச8தா.

ஆனா, இத ெபா8$ க41மான நீ)பதானா அத N<+சிைய எேறB
எதி ெகா1தானாக ேவ1 எற உண>, இதிராைவ உ gற

உ#.தியி$க ேவ1. அவசரகால நடவ)$ைககளி, அநியாயமாக பல
சாேறாைர, அறிவாளிகைள+ சிைறயி த ளி வா8I41 ேபா4ட/ சிைறயி
மனித உாிைமகைள காலா த ளி மிதி./$ ெகாYரக2$" ஆளா$கிய/,

ப.திாிைக+ Cததரகைள$ "ரவைளைய ெநறி./$ ெகாைல ெச8த/ அவ
அைமதிைய$ "ைல.தி$" எபதி ஐயமிைல.

இனி7 த ளிேபாடலாகா/ எ# 1977 பிறத/ அவசர நிைல$" )>க4)

வி4டா. ெபா/. ேதத அறிவி$க ப4ட/.

ெபா/.ேதத… இதிய ம$க2 அரசியD ஒ சகாத./$" )>க41

உண>ட வா$"ாிைமகைள பயப1.த )7 எ# நி,பணமான ேதத
அ/. ேந "1ப./$" வி:த த அ) அ/. தமி<நா41 ம$க

67ேலேய,

இதிரா ஆ4சி$" வ/ ம# ஆ)ேலேய காகிரைச நிராகாி./ வி4டாக .
அேபா/ ‘இதி ெமாழி திணி'’ எற காரண, ெபதைலவராக. திக<த

காமராஜைரேய  பினறிதிராத ஒ மாணவ. தைலவனிட ேதாவி காண+
ெச8த/.

அப) ஒ ேபரைல, 1977 ேததD வடநா1 :/ பரவி, இதிரா காகிரைச

ஒ/$கி. த ளிய/.

காகிர^ க4சியி சLச8 தபாைர N<.த ேவ1 எற இல4சிய./டேனேய
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உதிாி$ க4சிகளா8 இத அைம'$க

ஒகிைண/, ஜனதா ஜனகளி க4சி

எ# ெபயெப ற/. இத$ F4டணி, காகிரைச+ சினபினமா$கி வி41,
அரசைம$க ெவ றி ெப ற/. சிைற$"

ெவ றி ெப#மள>$" ம$க

இதவக , சிைறயி இதப)ேய

ஆ4சி மா ற.ைத$ ெகா1வ/ வி4டாக .

இதிரா ேரபேரDயிE, சLச8 அேமதியிE ேதாவிைய. த:வினாக .

இதிராைவ. ேதா க).த ராUநாராய, ' அலாகாபா. தீ'$" வழ$".

ெதா1.தவதா. அவ எத வித.திE இதிரா>$" நிகரானவ அல.
எனிB மக, தாயி உ#/ைண7ட விைத.த விைனக
விைள/ வி4ட/.

உதிாிகளாக இதவக

இப) ஓ N<+சியாக

F4டணி ேச/ இதிராைவ பதவியி இ/

இற$கிவி4டாக . தைலைம பதவி, ' இேத பதவி$காக இதிரா>ட
ேபா4)யி41. ேதா ற ெமாராஜிேதசா8$" வா8.த/… ஆனா…
இதிராைவ பதவியி இ/ இற$கியபிற", நா41 ம$களி பேவ#

பிர+ைனகைள. தீ$க அவக

தீவிரமாகவிைல.

மாறாக, இதிரா மீ/, ேந "1ப.தி மீ/ பழி வா"வதிேலேய அவக

கணாக இதாக ! ஏகப4ட விசாரைண$ ":$கைள அைம.தாக .

இதிராவி பா^ேபா4 Fட ர./ ெச8ய ப4ட/. சLச7 நகர )யா/.
அவசர நிைல$ கால.தி நடத அநீதகைள ஆரா8வதிேலேய கால கடத/.
இதிரா ைக/ ெச8ய ப4ட/, வி1வி$கப4ட/ ஏேதா நாடகக

ேபாDதன. இநா4களி, மேனகா, சLசயி மைனவி, த ‘Mாியா’
ப.திாிைகயி, ஜனதா ஆ4சியாளைர ப றி7 தைலவக

விரசமாக, அவJ#க

ப றி7 எ./ைண

எ:த )7ேமா அப)ெயலா எ:தினா . ம$களி

மனகளி ஜனதா க4சியின மீ/ ேதாறியித நமதிைப$ கைர$க$F)ய
அைன./+ சாகசகைள7 ேம ெகாடா .

ெமாராஜி பதவியிD/ இறக ேவ)யதாயி #. சரசி பிரதமரானா.
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அத$ F4டணி அரC தா$" பி)$க )யாம N<த/.
1980இ மீ1 ெபா/.ேதத வதேபா/, ம$க

ேந "1பதா இத

நா4ைட ஆள.த"தி ெப ற/ எ# ேதாைசைய. திபிவி4டாக ! சLச7

மேனகா> இத+ சதப.ைத : வா8பாக பயப1.தி$ ெகா1 ெச8த
தீவிர பிரசார.தி பய இத விைள>.

“காகிரைச, இதிரா ேந காதிைய, வில$கி ேவ# அரC ெகா1 வதீகேள,
என ஆயி #? இத நா4) ) Mடா ராணி7 அவதா” எ# ெவ றிைய$
"வி./ வி4டாக .

524$" 351 எ# காகிர^ ெபபாைம ெப #, சLசயி ஆணவ.ைத
இன ஊ$கிவி4ட/.

இதிரா>$" எதிராக. ெதா1$கப4)த வழ$"க , விசாரைண$ ":$க ,

எலா கைல$க ப4டன. சLச8 ைதய நா4கைள$ கா4)E Cவாதீனமாக

உாிைமகைள$ ைக$ெகா1, /ைண பிரதம எ# ம$க

"றிபி1மள>$"

உர ெப றா. இவB$ெக# ஒ 'க<பா1 ":ேவ இயகிய/. இவ

நடவ)$ைகக

*.த தைலவக

இதிராவி உ

மனைச$ கல$" வண இதன.

ஒ1$கப4டன; தம சாத மர'க

Fட வழ$ெகாழிததாயி #.

ப றிய வா8 ேப+C

இதிரா இத அைன./ நடவ)$ைககைள7 அGமதி$" க4டாய./ட, அவ

ெசயக2$" நியாய ெசால ேவ)ய நிைலயிE நிறா.

1980 ஜனவாியி இதிரா பதவி$" வதபி, வாாிC$" ஓ ஆ எ# சLச8மேனகா>$" ஒ "ழைத பிறத/. ‘வ’ எ# ெபய ைவ$கப4ட/.
வா<$ைகயி இ.தைகய ம.தாI+ சிதறக , வானி எ:பி+ ெசற
வாணேபா ெவ).த/. 1980 ஜூ மாத.தி உதி/ 'ைக/
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ஒ#மிலாமலாகி வி4ட/.
Cபா ச$ேஸனா எற விமானேமா4)ைய7 /ைண$" அைழ./$ ெகா1
காைலயி சLச8 கிளபி+ ெசறா. விமானேமா4)+ சாகச ெச87

விைளயா4) சLச8 நிைலத1மாறி$ கீேழ N</ மாடா. " றம ற

ச$ேஸனா> இத விப./$கிைரயானா. சLசயி இயபான ர41.தனேம

இ#தியிE யமனாக வ/ ).த/.

இதிரா இத '.திர ேசாக.தி உ$"ைலதா. அ/வைரயிE இதிராைவ$

கணவாி மரண ம41ேம பாதி.தித/. சLச8, மக. அவ பிற$".

த#தைல எறாE. தாயி N<+சி$" மீ4ெட:தE$" காரணமாக நி#,

அவைள மகைன எேபா/ சா/ நி " தாயா$கிவி4டா. அவைன அவ2$"

இறி யைமயாத ப #$ ேகாடாக+ ெச8திதா.
ஒேர நாளி தா /ைமயி இயலாைம$"
இதிரா.

"#கிவி4டதாக உணதா

அறி>$ கக2, ஆ8/ ெதளி7 ஆ றE பி ைள பாச மாையயி
மைற$கபட, ஏேதா ஓ இ:' பாைதயி வ/ ளா.
இனி, தனதனியாக அத ெசயகளி விைள>க

41 பாைதயி த1மாற

ேவ1. பிேன திபி+ சீ ெச8ய யவ/ இயலாத ெசய.
அ/கா# இதிரா>$" வய/$"ாிய இயபான நைர திைரயாகிய

/ைம$ேகால Fட$ கQரமானெதா கவ+சிையேய அளி./ இதன.
சLசயி மரண.தினா உ ற ேசாக அவைர ஒேர நாளி /ைமயி எலா
நD>க2$" ஆ4ப1.தி அ:.திய/.
இர1 ஆ1க

ஆ4சி Qட.தி இலாத ேபா/, மீ41 அைத ப றிய பிற"

எெனன அரசிய அ./மீறக

நடதி$கிறன. அவ #$"

ெபா#பானவ யா எ# இதிரா>$". ெதாி7. ெச$ைக வி:கிய பி அைத+
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சீரண ெச8/ வDைம ெப# 7$திக2$" சLச8 இைல… யாேம இைல…

அவ

மக ராஜீைவ அரசியD இ:பைத. தவிர ேவ# வழியிைல எறாயி #.

சLசயி மைனவி, மேனகா இர1 மாதகளாகாத I "ழைதயி தா8, இைத

எதி பா.திதா . ெபக

விஷய.தி காைள “ைமனராக”. திாித சLசைய

மேனகா திமண எற பத.தா இைண/ ெகாடத "$ காரணேம, நாைள

அவ பிரதமராக வர$ F1 எற ெபாிய எதிபா'.தா. இB சிறி/ கால

இதிதா, அெமாி$க ஆ4சி ைறைய பிப றி, இதிரா ‘பிர`ெட4’

எ# சLச8 ‘பிரதம’ எ# ஆ4சி அதிகார.ைத$ ைகப றியி$கலா;
இைலேய. இத நிைலயிேலேய அைம+சரைவயி இட ெப #, /ைண

பிரதமராகியி$கலா. இத ெகலா வழிேய இலாம ேபா8 விடேவ மேனகா
உ 2ற ஏமா றமைடதா . ஆனா, அத காக அைமதியாக ைகெப-மமக

எ# டகிவிடலாமா?
ஜனநாயக எற அாிய ெபாிய த./வ, மாமி மகி "1ப Iசலாக டகி
ேபா"ப), இதிய. /ைண$ கட.தி எ:ப/ ேகா) ம$க
காCகளாகேவ இயகின எப/ /பா$கியேம!

ெசலா$

*.தமக ராஜீைவவிட, மேனகா இதிய அரசியD :கிய அGப

ெப றிதா . இளவரசனி மைனவியாக, இதியாவி வகால பிரதமாி
/ைணவியாக நா1 :வ/ C றி அரசிய ததிரகளி நைனதி$கிறா .

ஜனதா அரைச$ கவி<$க, அவ

ேம ெகாட ெபா8 பிரசார. ததிரக ,

வைற. J1தகளி பேக ற/ எலா இதிரா>$" ெதாி7. இ$

காரணகளினாேலேய இதிரா>$" அவைள. த அதரக.தி இட ெகா1./
அரசியD /ைண நி க அைழ$க விபமிைல. அவைள ஒ/$கிவிடேவ

நிறா . ேஸானியாேவா, எ#ேம அரசியD ஆவ கா4)யதிைல.

கணவ அரசியE$" வவைதேய அவ

விபவிைல. பிரதம மாளிைகயி

அைமதியான சினLசி# Iகாைவேபா கணவ-மைனவி இ "ழைதக
எ# இலற நட.திய "1ப அ/.

இேபா/ தா8$" உதவியாக அவ அரசியE$" வர.தா ேவ) இத/.

பதவிசான ஒ விமான ேமா4), அGபவமிலாத அரசியD '"/ Cைம Cம$க
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ேவ)யதாயி #.
ராஜீைவ இதிரா அேமதி. ெதா"தியி ேததE$" நி க+ ெச8தா. மேனகா
பி)ைய விடவிைல.

‘சLச8 மL+’ எற தள அைம./ அத சாபாக ராஜீைவ அேமதியி எதி./,

கணவ வி4ட இட.ைத. தா ப றி$ ெகா ள ேபா4) இ4டா .

இ.தண.தி, இதிரா, ஒ சராசாி ப)பறியா பாமர மாமியாைர ேபாேற

மேனகாவி மீ/ ம$க
எனலா.

ெவ#'$ ெகா 2 வண பிரசார ெச8தா

அறியாைம ம$களி அணிகல ேபா நிைறத உ.தர பிரேதச, பிரதமகைள

நா41$கபணி.த இத உ.தர பிரேதச, அறியாைம, *டநபி$ைககளிE

தDட வகி$" பிரேதச. இதனாேலேய ெபபாE பாரத.தி பிரதமகைள

இகிேத ெப ேறாேமா?

ெபாிய ைம./ன ேததE$" நி ைகயி, கணவைன இழத விதைவ, அவB$"
எதிராக. ேததE$" நி கலாமா?
அவ

கணவைன இழத பின, ‘CமகD’$"ாிய சினகைள

அணிகிறா …அேதா1, இரகசியமாக 'ைக பி)$கிறா ! இ/ ேபாற பிரசாரக ,
மமகைள+ C றி எ:ப ப4டன. அவJ#க

NCவதி மேனகா

ைகேததவளாயி ேற? வி1வாளா? “ஒ#மறியாத மமகைள

ப+சிள"ழைத7ட N4ைட வி41. /ர.திய ெகா1ைம$காாி. இத பாவி$கா

உக

ஓ41!” ெபணரசா2 ஒ நா4), ெபணி மான பறிேபாகிற/!

பிரசாரக , எதி'பிரசாரக

ஏ ப1.தவிைல.

எ/> ம$க

மனகளி பாதி'

ேநவி ெபயர; இதிராவி மக-வாாிC… அவைன வி41 ஒ ைகெப
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மமக

----------

ஆ4சி ெச8ய ஓ41 ேபாடலாமா? ராஜீA ெவ றி ெப றா.

12

இதிராவி பி கால எப) இத/?
சமதம$ ேகா4பா1க , ")ம$க2$காகேவ ")ம$களா ேதெத1$கெப#
ம$களரC, எற இல4சியக

அவைடய வா<$ைகயி ேவபி)$கேவ

வழியிைல. ேந "1ப./$காக இதியா-ம$க -ஆ4சி எ# சLச8

அ).தளமி4டா. அத காகேவ ெமாராஜியி ஆ4சி$ கால.தி எதிைப.

J) விட , "#கிய சமய அ)பைட. தீவிரவாதிகைள ஊ$கி வி4டா.

காD^தா-பLசா பிர+ைன தீராத தைல ேவதைனயாயி #. வக.திேல எ:த

மைலயக மாநில பிர+ைன; அஸா எ:+சி எ# அரசிய 4ப1$ைகயாயி #.

பதவி 4கிாீடமாயி #. எனிB இதிரா மி"த தீர./ட சமாளி.தா.

சவேதச அரகி கவன ெசE.தினா. சமாதான, F41+ ேசரா$ெகா ைக

அணி எ# னி# த சீாிய தைலைமைய மீ1 உ#தியா$கி$ ெகா ள
ைனதா. ஆசிய விைளயா41$ கள.ைத பாரத.தி அைம./,

இைளஞக2$" 'திய ேவக உ சாக அளி$க யறா, ஒ'ற
உ நா41 பிர+ைனக

ெந$"கிறன; வ#ைம, விைலவாசிேய ற பண

N$க…
"பி F:$" அ:ேபா/, ஆசிய விைளயா41 எ# ேகா)$கண$கி பண.ைத

விரய ெச8கிறாேள எ# எேபா/ "ைறFறியவக
Fறி$ெகா)தாக .

அரசிய அரகி க4சி. தாவக2, ஆ4சி$ கைல'க2, அ)பி)
சைடக2, "./$ ெகாைலக2 நி.திய தமகளாயின. எறாE இதிரா

இ:./ பி).தா.

காD^தா பிர+ைனைய, இதிரா, ராஜீA, அசி வச ஒபைட.தா.
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சாமதான ேபத ய சிக

பலன # ேபாயின. ெகா ைள7 ெகாைல7

"1ெவ)'மாக, தீவிரவாதிக

மத பி)./. திாிதாக . சமயேகாயி எற

அரகளி ெகா$காி.தாக . ேவ# வழியிறி, கைடசி ைறைய$ ைகயாள
ேவ)யதாயி #. ".வார.தி ப/கியித தீவிரவாதிகளி /பா$கி,

ெவ)ம/ ேபாற நNனமான ெகாைல+சாதனகைள ெவளிப1.த இதிய
ரா=வ ெபா ேகாயிD 'க ேவ)யதாயி #.

சீ$கியாி 'னித.தல, அமிதசர^ ெபா ேகாயி. அதி இதிய ரா=வ '"/
சரணா.திகைள$ ெகாைல ெச8யலாமா? ெவளிநா1களிD/ ெகா1,

தீவிரவாதிகைள, ெபாளாE பிரசார.தாE ஊ$கி வி4ட ச$திக , இேபா/
இேத காரண.ைத$ கா4), இதிரா எதி' ெவறிைய. J)வி4டன.
சீ$கிய தமேம, தீவிரமான இரா=வ$ ெகா ைகயி அ)பைடயி
ேதாறியதா". க+ச, ககி, கிபா எ# க+ைசயணி/ )வள./,

ைகயி இ'$ கடா அணி/ வாேளதி7 தம7.த ேபாராளியாகேவ
தகைள விள$கி$ ெகா 2 சமய அ/.
தக

சமய.தி 'னித இடமாகிய ".வார.தி, இரா=வ.ைத 'க+ ெச8/

தா$"த நட.தியத காக தD அத பைட.தளபதி தீவிரவாதிகளா
ப1ெகாைல ெச8யப4டா.

அ1.த "றி இதிராவி மீ/ ைவ$கப4ட/.
பா/கா' பைடயி இவ உயிைர பா/காபத ெக# ஆ7ததாகி இத
ெம8$காபாள Nரேன இத$ ெகாைல+ ெசயைல ஏ றா. இ#திவைரயிE

மரணபய எபேத இலாம, யாேரா சீ$கியைன ெம8$காபாள பணியி

அGமதி$கலாமா எ# ேக4டத ", நைக.த ெபமா4) இதிரா, ‘இவ

சீ$கிய எ# அLCவதா? இவ எைன$ ெகாைல ெச8வானா…!’ எ#

இேலசாக+ சிாி.த அத மாதரசிைய பா/கா'$ கவச+ ச4ைட அணிதிராத ேநர
பா./ பா/கா$" ேநர.திேலேய ெகாறா.

ஏற$"ைறய ேஜா ஆஃ ஆ$ நைகைய ேபாலேவ உயிைர$ ெகா1.தா.

151

இத ப1ெகாைல இளகாத ெநLசகைள7 உE$கிய/. எறாE, இத

)ைவ நியாயப1.தியவக2 இலாமDைல. “அவேள விாி.தவைலயி
அவ

N<வா . தீவிரவாதிகளான பி.ர வாலாைவ7 அவ சகா$கைள7

அவ தாேன ஊ$கினா ?’ எ# Fறியவக2 இநா4) இதாக .
இதிரா சகாத )த/.

பிறததிD/ ேபாராட பிறத ஒெப, கவி, திமண, "ழைதக ,
இவா<> எலாேம சவாகளாக அைமய, தீர./ட எதிப4டைத ஏ #
ேபாரா)ய ஒெபணரசி, இ#தியிE த தீர .திைரைய பதி./வி4ேட

ெசறா .

“ெப ஆயிர இதாE பலNனமானவ ;
அவளா ஆ4சி ெபா#பி உ#தி7ட இயக )யா/… தைத, கணவ,
மக எற சா'க
சா'க

அவ2$" இறியைமயாத /ைணக …

இலாம உண+சிகைள ெவ# அவளா N41$" ெவளிேய எத ஓ

அறி> சாத ெபா#ைப7 நிவகி$க )யா/. /ற> அவ2$" உகத தல;

அவ2ைடய ெமைம, உைழ', தியாக ஆகிய அ"ண இய'க2, கணவ,

"ழைதக

எற சி# உலக எைலக2

ட" ேபா/தா ஏ ற

ெப#கிறன. சதாய, அரசிய ஆகிய கள களி அவ

தனி./$ தைலைம

ெபா#ைப ஏ # இயக. த"தியிலாத வளாகிறா …” எெறலா

காலகாலமாக நி#வ ெப ற ஓ ஓரவLசைன$ க.ைத இதிராவி வா<$ைக
பிரதிபDப/ மிக> வத.த$க உைம.

த இ#தி$ காலகளி விைனவிைத./ வி41+ ெசற மகனி ெசய

விைள>க

நா41 ம$கைள பாதி.த/, அதனா அவ மன ':கி

ெவளி$கா4ட )யாம உ gர ேபாரா)ய/ ெவளிபைடயான உைமகேள.
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இ#தியாக அவ வட$" ஆபிாி$க Yனிஷய நா4) அரCைற பயண

ேம ெகாடேபா/, இர1 : நா4க2$" "ைறவான அத ஓ8>Fட
அவ$" நிமதிைய அGபவிபதாக இைல; மனைத அ:.தி$ ெகா)த

ப2ைவ அவரா மைற$கேவா மற$கேவா இயலவிைல எற உைமைய
அநாளி அநா4) இதிய. /ரதராக இதவ அத நா4கைள ப றி

எ:/ைகயி "றிபி1கிறா. உ நா41 பிர+ைனக , தீவிரவாதிகளி க:./

பி)களிD/ ச ேற நிமதியாக *+Cவி1 ஆ#/ைல எதிேநா$கிேய அத
பயண.ைத ேம ெகா)தா. எறாE, அவரா எத ஓ இனிைமயான,
மா#தலான Mழைல7 அGபவி$க )யவிைல, ஆ<த ெமளன.தி *<கி

இதா எபைதேய அறிகிேறா.

இ#தி$கால வைரயிE தன$" ேள தா சாதி$க நிைன.தைத நபி$ைக7ட
ெசயப1.த ைனத மிக அாிய ெபமணி இதிராகாதி. இநா4) ஒ 'திய
ெபைமைய வரலா றா$க ைன/ பைழய ேமலாதி$க மர'களி

ரபா1களி "ைலதாE த இ#தி வைரயிE அவ றி சாதக

பாதககைள+ Cம/ ேபாரா)னா.

இதிரா, மாறிவ இதிய ெபைம$", ேபாரா1 ெபைம$" ஒ வEவான
 மாதிாி எறா தவறிைல. க^Jாிபாவி மர' ெபைமயிD/ ெவளி

வ/, தைன இன க1ெகா ள ய#, ெவ றிைய :ைமயாக$

காண)யவிைல எனிB, இதிரா, இதிய ெபைமயி வரலா றி

தன$ெக# ஓ இட ேத)$ெகாட அாிய ெபமணியாவா.
---------

12. மனித$.வ சதாய

உைமயிேலேய ெப, வி1தைல, ெப உாிைம ெப Cததிர - இத ெகலா

என ெபா ?

இத நா4) இ#, ெப=$" இலாத உாிைமக

என இ$கிறன? இத

நா4), இர1 தைலைற$கால-இத Cததிர இதியாவி ெப அரC
நட$கவிைலயா?
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மாநில. தைலைம, மாவ4ட. தைலைம எ# பதவி Qடகளி ெபக
அமதி$கவிைலயா?
ெசற 6 றா1. ெதாட$க.தி ெபைண ப ளி$ேக அBப.
தயகினாக .

சி#மியாக மண ெச8/ ெகா1.தாக .
பி ைள ெப#வ/ அ1ப)7ேம வா<$ைக எ# வைரய#.தாக .
ைகெப எ# ட$கினாக .
வாழாெவ4) எ# ஒ/$கினாக .
மல) எ# த ளி ைவ.தாக .
இெதலா நியாயமான ெசயகளாகேவ கத ப4)தன.
சதாய.தி ஓர.தி, இழிெவ# அ:.த ப4டவ

தாசி.

இ# இைவெயலா நியாயகளிைல எ# ச4ட Iவமாக.

தீ$கப4)$கிறன. ெபேண ஆ4சி Qட.தி வ/ அம/. தைன

இரடா ப4ச எ# ஒ/$கிய இன.தா$" நியாய ெசால வ/வி4ட கால.
எனேவ, இ# ‘ெபண)ைம’ எற ஒ கால நில>வதாக$ ெகா வ/ தவ#!
அப) ஒ நிைல சில விதிவில$"க

ேநதாE, அத "$ காரண ஆ

ஆதி$க அல. ெப தைனேய விமாிசன ெச8/ ெகா ள ேவ1.

தவ#கைள நீ$கி. தி.தி$ ெகா1, கிைட.தி$" வா8'கைள ப றி$

ெகா1 ேனற ேவ1. இ/ ஒ )>.
எப) ேன#வ/?...

சா ஏறினா ழ ச#$" வரலாறாக இ$கிற/.
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ெப அரசா4சி இத நா4களிதா ெபணி மீதான அ$கிரமக
அதிகமாயின.

ம/ரா என ெப, காவ நிைலய.தி காவலகளா

பலா.காரெச8யப4டா . இத " நியாய ேகாாியேபா/. ‘அவ2
இணகினா ; எதி'$ கா4)ய தடயக

ச4ட.தி நிைலைமைய. ெதளிவா$கி #.

இைல’ எ# கிைட.த பதி

பைழய ெபைமகைள. திபி$ ெகா1வர, இராஜ^தா மாநில.தி 'ஷ

மாி.த/ மைனவிய க பரசிகளாக+ சிைதயி எாி$கப1வ/ நிக<த/. பைழய
வழ$கக

'/பி$கப4டன.

‘கணவைன இழத ெப, ெபா41 ைவ./$ ெகா1 வகிறா ; அவ2$"
உக

வா$"ாிைமகைள$ ெகா1Qகளா?’ எ# கிராமவாசி ெபகளிட.தி

பிரசார ெச8வ/ பD.த/.

‘பதவியி இபவ, ெப ம41மல; அவ ஒ ைக ெப. இவ
தைலைமயிலா ஆ4சி?’ எற வினா ம$கைள+ சிதி$க+ ெச8த/.
‘திமண விழாவி க+ேசாி ெச8ய, I> ெபா41 இழத ெபைணயா

Fபி1வாக ! ேச!’ எ# த ள )தி$கிற/.
‘இவ2$கா உக

வா$"ாிைமக ? இவ

வாாி எறிதா, அவ

நட.ைத ெக4டவ ?’ எ# ':திைய

திறைம எ/> ெதாியா/.

‘ஓ, இவ2$" இத பதவி எப)$ கிைட.த/? அறிவினா அல; உடபினா’

எ# ஒ ெப இெனா ெபணி ெவ றியி காரண.ைத ெவளி+ச ேபாட
)த/.
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‘அதிகாாி ஆணாக இதா, ‘^^… இ# "ழைத$" உட' சாியிைல…

N41$"+ சி$கிர ேபாக ேவ1’ எ# ெசாD. தபி./ விடலா. இளகிய

ெநLC சாி, ‘ேபாக -ேபாகமா’ எ# ெசாவா. ஆனா இத$ "ர" *Lசி
இ$கிறேத! இ/ கெநLC. ‘அப "ழைதைய பா./$ ெகா1 N4) இ!

ேவைல எ# எத " வரேவ1! இ# :/ )./ வி41.தா ேபாக

ேவ1! எ.தைன மணி யானாE சாி!’ எ# ெசாE. ‘'ஷ, பி ைள "4)
எ# இதா தாேன? இத கைர$"$ கயாணேம இலாம ேபா8வி4ட/!’

எ# சினிமா>$" ேபாக )யாத அEவலக ெப க.ைத NCவைத$ ேக4க
)த/.

‘என) ப.தினி மாதிாி ந)$கிறா8! உன$" எதி கால இலாம
ெச8/விட)7’ எ# ஆ ஆதி$க,
‘ஏ8 என மிர41ேற? உைன இத இட.தி இ/ கிளபாம ேபானா…
நா… நானிைல?’ எ# M2ைர$" ெப ச$திக2 இேத ஆ4சியி
தம.தி தா வDைம ெப றி$கிறன.

உாிைமக2 தமக2, அவரவ ஒ:" மீ# வசதிக2$காகேவ வா<கிறன.

அரசியிDD/, அ1ப) வைரயிE, இேத வசதிக

நிைலநா4ட ெப#கிறன.

ஆனா F4)$ கழி./ பா$" ேபா/, இழ' யா$"?
")கார மமக, மாமியாராேலா, மைனவியாேலா எாி$கப1வதிைல. அவ
ேகா'ர.ைத$ ")ைசயா$கி இ)./,ேகாமகளாக இத மைனவிைய7 உறிLசி

ஒ# மிலாமலா$கினாE, அவ க4)ய தாD$" மLச
வா<கிறா .

ைவ./$ெகா1

ஓ ஆ கைவ ஏ/வத காக, பல ெப க$கைள அழி$க அமில

அாிப/ேபா எாிதாE ெபா#./$ ெகா கிறா . உைதப1கிறா ;

இ)ப1கிறா ; சாகாம ெச./$ ெகா)$கிறா .
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ஆனாE, ஆ… ஆணாக ேமைமயி உ+சியிD/ இறகி விடவிைல.
இவேளா, இனி எத+ சி#ைம7 இைதவிட பாதி$க )யா/ எற அளவி
மதிபிலாம இழிதி$கிறா .
இ/ ஏ? ஏ?
ஆதியிD/ பா.தா, இவ

சி#ைம$ெகலா காரணமாக இப/ இவ

பி ைள ெப# இய'; கைப. இதிD/ இவ

வி1தைல ெப றாேல,

ஆ=$"+ சமமாக அல/ ேமலாகேவ த ஆ றகைள நி,பி$க )7.

அவ ேபாக./$" எத விைல7 ெகா1$க ேவ)யிபதிைல. இவேளா,
பி ைளைய ஏ றாக ேவ) இ$கிற/.

அவB$காக அைத+ Cம$க ேவ) இ$கிற/; இத " ஓ ஒ:", கயாண,
க ', ைகைம, அ/ இ/ எ# ச*க நிபதகைள ஏ றாக ேவ) இ$கிற/.
த வயி றி ைவ./ அத$ கைவ பாD.தா ம41 ேபாதா/. அவ

நிராகாி.தாE, இவ , தா வாழ> உைழ./, அத+ சததி வாழ> உைழ$க
ேவ)ய க4டாய.ைத$ ‘"1ப’ எற அைம' அவைள பதப1./கிற/.
எனேவ, "1ப, கயாண, கைப ஆதி$க எற பிைண'களி இ/

வி1தைல ெப#வேத ெப=$" உகத, ‘வி1தைலயா"… இ/ ஒ )>.’
இைறய ெபணிய.தி பல ககைள$ காகிேறா.
எ/ உைம?

எலா கக2 உைம ேபாD$கிறன: ஆனா :/ அப)ேய எ#

நப )யாமE இ$கிற/.

ஆக,ெபேண, நீ இ# எத வ)வி இய"கிறா8?
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உைன, இநா4களி மினB இய சாதனக , எ.தைனேயா வ)வகளி
கா41கிறன.

தைன, த உவமா#தைல, ஒவ 'ைக படகளி ந" உணர )7.
கணா)ைய விட, கா4சி படக , மனகளி பதி/ ேபாகிறன.

இத வD7#.தப1 வ)வக

... பிபக , என ெசாகிறன?

ெபேன! நீ ெபைம மி$கவ ! உன$" வி1தைல உ1! நீ ப4டாI+சி! தா8!

உலக.ைத ஆ$"பவ2 அழிபவ2 நீேய! நீ Cவாசினி! நீ ப41+ ேசைலகளா,
சாிைக ேபாைவகளா, உ IவிE ெமDய ேமனிைய அலகாி./$

ெகா 2ேபா/, அைவ ெபைம ெப#கிறன. மேதாறி+ சாயக ,
ெசய ைக பாிமளக

./வடக

வண வண வாசைன மலக , ெவ ளி$ ெகாECக

எலாேம உனா ெபைம மி$க சாதனகளாகிறன.! உ

ெசவிக2 நாசி7 /ைள$கப41 அணி பணிக2$" விள$க அளி$" ேபா/ நீ

உலைக ஏ ற 'ாிய+ ெச8கிறா8! உனா ஏைழ ஆ வா<கிறா. நீ ைக ைவ./

அ:./ பேவ# ேசா', அ:$" நீ$" கரக , உலக./ மாCகைள.

/ைட$" வலைம ெப#கிறன. அதனா கிைட$" ஆணி பாரா4)னா, நீ

Cவ$க.ைதேய ம=லகி பைட./ வி1கிறா8! நீ ைகயா2 பா.திர

படக

'திய விள$க ெப#கிறன! நீ ஊதாாியாக இலாம சி$கன

கைடபி)பவ . ேபாைத ம/க2 ")7, "1ப நலகைள

உறிLசினாE, நீ அவ ைற மீ4க உயிைர7 ெகா1$" ெபதைக அலேவா?

நீ இ$"ேபா/ தா ஆைண வாழ ைவ$கிறா8 எறிைல! இறத பிB வாழ

ைவ$கிறா8! அத காகேவ எாிc4ட ெப றாE, நாேன தவறி விப.தி மா4)$
ெகாேட, அவ " றம றவ எ# நிைன> த' வா$"*ல

ெகா1./வி41$ க *1கிறா8! ம$க

ெப$க./$". த இனேம காரண

எ#, உ இன$கைவ உவ/ அழி./$ ெகா1 உலக நல ேப=கிறா8!
சதாய, நா1 எ# சகல விைள>க2$" நீேய காரண எ# விள$க

தகிறா8! உ உட', ெபைம ெப ற/; ஆ ற ெப ற/. அறி>; ஆ$க… நீ
பலNனமானவ ; ஓ ஆ உைன$ காபா ற ேவ1! இ.த" விள$கக

158

ெதாட/, பிபகளி வாயிலாக, சினLசி# உ ளக

உ ளக

வைர உண.த ப1கிறன.

ஈறாக, தித னி

இதனா, யா$" என பய?
ெபா … வாணிப,… அரC$", தனிநப$", நி#வனக2$" ஈ1ப4)$"
ெபக2$", ெபா … இலாப… ெசவா$", வைற, அழி> எலா

எலாமாக, ஒ ந+Cவ4ட… இதிD/ வி1தைல ெப#வேத இ# ெப
வி1தைல ம41மல-மானிட சதாய வி1தைல. அவ

மாய$க./$களி இ/, வி1பட ேவ1. அவ

தைன ப றிய இ./ைண

தBணவிைனேய சா'$

ெகா)யாக, இத நிைலயிD/ த ளிவ/ தனிD/ தா பிாி$க ப4ட
ெகா1ைமைய உணரேவ1.

அவ

மைனவி, சேகாதாி, ைம./னி, மாமியா, நா.தி எற கடைம நிைலகளி

இலாம, மனிதபிறவி எற நிைலயி தைன உண/ ெகா ள ேவ1.

கைப ஆ ற, உலக இய$க./$காக, இய ைக அளி./ ள ஒதைம - அறி>,

சிதி$"ஆ ற தன$" இ$கிற/. தன$" கைப ெசயபா1 ஒ#தா

உ ள/ - எற உணவிD/ வி1பட ேவ1. ஆ= ெப= இைச/
ஒ:" பாD$" ேபா/தா Iரணமான மனித./வ எ8திய சதாய.ைத
பைட$க )7’ ஒவைர ம றவ ஆதி$க./$"4 ப1./வதனா, அ/

சா.தியமல எபைத உணர ேவ1. இத இல4சிய.ைத ேநா$கி ஆ=

ெப= ேன#ேவாமாக!
------------------
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