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முனனுமர
ஏறக்குமறயப் பெத்து ஆண்டுகளுக்குமுன “கதாலந்
ஜததாறும் பபெண்” எனற தமலப்பில சில
கட்டுமரகமளை எதிஜனேன. அதுஜவ நூலதாக
பவளியிடைப்பெட்டைதும் வதாசகர்களிமடைஜயயும்
ஆய்வதாளைரிமடைஜயயும் நலல வரஜவற்மபெப்
பபெற்றது. பததாடைர்ந்து 'கதாலந்ஜததாறும்
பபெண்மம'எனற ஒரு நூமலயும் எழுதிஜனேன.
இப்ஜபெதாது இது மூனறதாவது நூல.
பபெண்ணின சமுததாய வரலதாறு
கணிக்கப்பெட்டிருக்கவிலமல எனறதால
தவறிலமல. கதாலம் கதாலமதாக மனிதகுலம்
எனறதால அது ஆமணச் சதார்ந்தததாகஜவ
கணிக்கப்பெட்டிருக்கிறது. நீதி நூலகளும்,
வதாழ்வியல ஜகதாட்பெதாடுகளும் ஒரு பபெண்மண
மனிதப்பிறவி எனறு ஒப்பி அவமளையும்
முனனிறுத்திஜய பசதாலலப்பெட்டிருக்கவிலமல.

ஆணுக்கு மகிழ்ச்சியும் நலமும் தரவும்,
வதாரிமசப் பபெற்று வதாழ மவக்கவுஜம அவமளை
இமறவன பெமடைத் திருக்கிறதான எனற
கருத்மதஜய கதாலம் கதாலமதாக எலலதாச்
சமயங்களும் மக்கமளை பநறிப்பெடுத்தி
வந்திருக்கினறனே.
இந்நதாள, இருபெத்பததானறதாம் நூற்றதாண்மடை நதாம்
எட்டிக் பகதாண்டிருக்கும் தருணத்தில, பபெண் தன
இருப்புக்கதாகவும் உயிர் வதாழ்வதற்கதாகவும்
கருப்மபெயிஜலஜய ஜபெதாரதாடை ஜவண்டிய
நிமலக்குத் தளளைப்பெட்டிருக்கிறதாள. இது
உண்மம. ஏன இப்பெடி?
ஆண்-பபெண் இருவருஜம இவ்வுலகுக்கு
இனறியமம யதாதவர்கள. ஒருவரினறி மற்றவர்
தனித்து வதாழ முடியதாது. அவ்வதாறிருக்மகயில
பபெண்ணுக்கு மனிதப்பிறவிக்குரிய
மதிப்புக்கஜளை ஏன அளிக்கப்பெட்டிருக்கவிலமல?
மண், பபெதான ஜபெதால, பபெண்ணும் அவனுக்கு ஒரு
சதாதனேம். உமழப்புச் சதாதனேம்; வதாரிசு தரும்
சதாதனேம். எட்டும் அறிவினில ஆற்றலில

ஆணுக்கிங்ஜக இமளைத்தவர்களிலமல எனறு
நிரூபெணமதானே பினனேரும் அவள பவறும்
சதாதனேமதாகஜவ கழிக்கப்பெடுவதற்கும்.
அழிக்கப்பெடுவதற்கும் உரியவளைதாகஜவ
இருக்கிறதாஜளை? இது ஒரு தருமமதாகஜவ
பெதாலிக்கப்பெடை கமதகள, புரதாணங்கள,
கதாவியங்கள எலலதாம், எலலதாம்...ஏன?
இந்தக் ஜகளவிகஜளை நதான 'கதாலந்ஜததாறும் பபெண்'
எனற நூலுக்கதானே கட்டுமரகமளை எழுதுவதற்குக்
கதாரணமதாக இருந்தனே. பததாடைர்ந்து இனனும்
சிறிது கூர்மமயதாக ஆழ்ந்த உணர்வுடைன சில
கட்டுமரகமளை ஜமலும் எழுதத்
துணிந்திருக்கிஜறன.
மனிதகுலம் ததாயிலலதாமல
ஜததானறுவதற்கிலமல. உண்மமயில அவஜளை
முழுமுதற் சக்தி. அவளின அம்சஜம அவன
எனறதாலும் தவறிலமல. இந்நதாள, உயிரியல
பததாழில நுட்பெவலலதார், தம் வளைர்ந்துவரும்
ஆய்வின பெயனேதாக மனிதர் ஜததானறிய
பததானமமக் கதாலத்மத அவர்கள

உயிரணுக்கமளைக் கண்டைறிவதன மூலம்
கணக்கிடைலதாம் எனறு கூறுகினறனேர். அப்பெடிக்
கூறுமகயில, எங்ஜக: மத்திய ஆப்பிரிக்கப்
பெழங்குடிப் பபெண்ணிடைஜம அந்தத்
பததானமமமயக் குறிப்பெதாக்கலதாம் எனறு
ஊகிக்கப்பெடுகிறது. 'பசல' எனற உயிர்த்திசு, கரு
உற்பெத்திக்குப் பபெண்ணிடைம் இருந்ஜத
பபெறப்பெடுகிறது. ஆணின விந்தணுவில 'பசல'
எனற உயிர்த்திசு கிமடையதாது. சிமனேமுட்மடை,
இரண்டைதாக நதாலதாகப் பிரிந்து பிரிந்து கருவதாகும்
விந்மத கூறப்பெடுகிறது. பபெண்ணின பூப்பு;
மதாததாந்திரக் குருதி பவளிப்பெதாடு எலலதாஜம
விந்மத நிகழ்வுகளைதாகக் கருதப்பெடும்பெடி ஆய்வுத்
தகவலகள பவளியதாகினறனே. கருப்மபெமய, எந்த
நச்சும், அசுத்தமும் ததாக்கியிரதாத தூய்மம
நிமலக்குக் பகதாண்டு வருவதற்ஜக, குருதி
பவளிப்பெதாடு நிகழ்கிறது. அதில நச்சுக்
பகதாலலிக்குரிய தனமம இருக்கிறபதனறு
அண்மமயில பவளிவந்த ஆய்வுத் தகவல
பதரிவிக்கிறது.

இத்தமகய அற்புதத் ததாய்க்குரிய ஆற்றலகமளை
இயற்மக அவளுக்கு அளித்திருக்கிறது. அவள
முதலவியதாகஜவ திகழ்ந்ததாள:
ஜபெதாற்றப்பெட்டைதாள. 'சக்தி-சக்தி-அவள ஆடும்
கூத்து: அண்டைசரதாசரங்கள கதி தவறதாமல
சுழலகிறது' எனற ததாய் வழிபெதாட்டில மக்கள
ஈடுபெட்டிருந்ததும் இலலதாமலிலமல.
ஆனேதால கதாலப்ஜபெதாக்கில வதாழ்வுச் சதாதனேங்கள
பபெருகிய பிறகு, ஆண் அவமளை முற்றிலுமதாக
அடிமம பகதாண்டைதான. ததாய் முதலவி அலல;
தந்மதததான... எனற கருத்மத நிமல நிறுத்த
எத்தமனே கமதகள, புரதாணங்கள: கதாவியங்கள!
பெமடைப்புக் கடைவுளைதாகிய ஆண், ததாஜனே
இரண்டைதாகப் பிரிந்து ஆணும் பபெண்ணுமதாகி
முதல பபெண்மணப் பெமடைத்ததான எனறும்,
பபெண்ணின கருப்மபெ ஜதமவயிலலதாமஜல,
ஆண் கடைவுளின உந்திக்கமலத்தில
பெமடைப்புக்கடைவுள ஜததாற்றினேதார். அலலது
பநற்றிக்கண் சுடைரிலிருந்து பிளமளைகள
பிறந்தனேர் எனபறலலதாம் பெல கற்பெமனேகளில
ஆண் கடைவுளகள, ஜமலதாண்மமமய நிமல

நதாட்டி வருகினறனேர். இது ஏஜததா, மனேங்கவர்
கற்பெமனேகள, சுவதாரசியங்கள எனறு முடிந்து
விடைவிலமல. பபெண், இனறு தன பசதாந்தப்
பபெண் குழந்மதமய பவறுத்து அதற்கு
நஞ்சூட்டிக் பகதாலவதின மூலம் தனமனேஜய
சிமதத்துக் பகதாளளும் பகதாடுமம இனறு
இயலபெதாக நிகழ்கிறது. இந்த நிமலயில, நம்
புரதாணங்கள, கமதகள, கதாவியங்கள, அவற்றில
மமறமுகமதாகக் கூறப்பெட்டிருக்கும் அறிவுக்குப்
பபெதாருந்ததாத தகவலகள, விவரங்கள
ஆகியவற்மற மறுபெரிசலமனேக்கு உட்பெடுத்த
ஜவண்டும் எனற சிந்தமனே எழுகிறது. அத்தமகய
ஒரு தூண்டுதலின விமளைஜவ இந்நூல. இதில
கட்டுமரகமளைத் தவிர, நதாம் வதாழும் கதாலத்தில
வதாழ்ந்து மமறந்த இரு அபூர்வமதானே அரிய
பபெண்மணிகமளைப் பெற்றிய சிறு
பசதாற்சித்திரங்கமளையும் உங்கள முன
மவக்கிஜறன.
யதாமரயும் குமற கூறஜவதா, அலலது வருத்தஜவதா
இந்த எழுத்துக்கமளை நதான நிச்சயமதாக
உருவதாக்கவிலமல. பபெண் எனற ஜநதாக்கில

கனிந்துவரும் ஆதங்கத்தின உந்துதலில
இப்பெடியும் பெதார்க்க ஜவண்டும் எனறு இந்நூமல
உருவதாக்கியுளஜளைன. இந்த நூமலக்
பகதாண்டுவரும் ததாகம் திரு. அகிலன கண்ணன,
திருமதி மீனேதா இருவருக்கும் என பநஞ்சதார்ந்த
நனறி. வதாசகர் இமத எப்ஜபெதாதும் ஜபெதால ஏற்று
ஆதரிக்க ஜவண்டுகிஜறன.
-ரதாஜம் கிருஷ்ணன

1. ஆதித் ததாய்
இருபெததாம் நூற்றதாண்டின இறுதி ஆண்டுகள
ஓடிக் பகதாண்டிருக்கினறனே. மனித சமுததாயம்
எப்ஜபெதாது, சமுததாயம் எனற நதாகரிகம் கதாண
மலர்ந்தது? ஆணும் பபெண்ணும் எப்பெடி
வதாழ்ந்ததார்கள?
இமறவன முதலில ஆமணஜய பெமடைத்ததான.
பினனேர் அவனுக்கு அடைங்கிய துமணயதாக,
அவனிலிருந்து ஒரு பெகுதிமய மவத்ஜத
பபெண்மணப் பெமடைத்ததான, எனற வமகயில,
சமயங்கள சதார்ந்து பெல கருத்துக்கள கற்பிக்கப்
பெட்டிருக்கினறனே. எனறதாலும், ஆதிமனிதர்
வரலதாறு, பபெண்மண அப்பெடி ஒரு துமணப்
பிறவியதாக இனேம் கதாட்டை விலமல எனபெஜத
சரியதாகும்.
வரலதாற்றுக்கு முந்மதய கதாலத்தில, மனிதர்
விலங்குகமளைப் ஜபெதானஜற
வதாழ்ந்திருக்கிறதார்கள. நிலத்தில பகதாடிய

விலங்குகளுக்கு அஞ்சி, குரங்குகமளைப் ஜபெதால
மரக் கிமளைகளில தங்கியும், கூடி இனேம்
பபெருக்கியும் வதாழ்ந்ததார்கள. தமரக்கு இறங்கி,
நிமிர்ந்து, இரண்டு மககமளைப் பெயனபெடுத்திக்
பகதாளளைத் பததாடைங்கியதும், பினனேர் பநருப்பின
பெயனகமளைக் கண்டு பகதாண்டைதும் மனித
வதாழ்க்மகயின அற்புதமதானே திருப்பெங்களைதாகும்.
வதாழ்வில அச்சம் நீங்கியது; நடுக்கும் குளிரில
இருந்து மீட்டு பவம்மமயதாகிய இனபெம்
இமசந்தது. சமமத்த ஊன சுமவயதாக இருந்தது.
எளிதில சரணமதாயிற்று.
தீயின ஆற்றமல உணர்ந்த ஆதிமனிதரின
அறிவுக் கண்கள புத்பததாளியுடைன வதாழ்க்மகயில
முனஜனேற்றம் கதாணலதாயிற்று.
அறிவும் சிந்தமனேயும் மகத்திறனும்
பசதாலலதாற்றமல மலரச் பசய்தனே. பவறும்
இயலபூக்க உணர்வினேதால மரக் கிமளைகளில கூடி
இனேம் பபெருக்கிய மக்கள, அந்த ஆற்றமல,
மனித வதாழ்வின தமலயதாய ஜபெறதாக இனேம்
கண்டைனேர். கூடைலுக்கதானே விமழவும், கடைலும்,

அதன பெயனேதானே மகப்ஜபெறும் புதிய
பெரிமதாணங்கமளைப் பபெற்றனே.
ருக்ஜவதம் முதல மண்டைலத்தில அதிதிமயப்
ஜபெதாற்றிப் புகழும் பெதாடைலகள இடைம்
பபெற்றிருக்கினறனே. வதானும், வளிமண்டைலமும்
உலகங்களும், உயிர்களும் இவளிலிருந்ஜத
ஜததானறினே எனறு பெமடைப்புக்களுக்பகலலதாம்
மூலததாரமதாகத் ததாய்ச்சக்தி
ஜபெதாற்றப்பெட்டிருக்கிறதாள.
அதிதி வதான; அதிதி வளிமண்டைலம்; அதிதி ததாய்;
தந்மத; மகன; அதிதிஜய கடைவுளைர் (விச்ஜவ
ஜதவதா:) அதிதிஜய ஐந்பததாழில புரிஜவதார் (பெஞ்ச
ஜனேதா:) அதிதிஜய பிறந்த, பிறக்கப்ஜபெதாகும்
உயிர்கள... (ருக்1-14-5)
இமறவஜனே பபெண்ணதாகவும் ஆகி,
இருகூறுகளிலிருந்தும் முதல பிரமஜமயப்
பிறப்பித்ததான எனறும், திருமதாலின
உந்திக்கமலத்திலிருந்து பெமடைப்புக்கடைவுள(ஆண்) பிறந்ததார் எனறும் முக்கண்ணனின
பநற்றிக்கண்ணில பதறிந்த பபெதாறிகளில இருந்து

குமரக்கடைவுள ஜததானறினேதார் எனறும்
பபெண்ணின கருப்மபெச் பசயலபெதாட்மடையும்
ததாய்த் தனமமமயயும் மறுக்கும் கற்பிதங்கள
இந்நதாட்களில பதய்வம் சதார்ந்து
நிமலப்பெடுத்தப்பெட்டிருக்கினறனே.
ஆனேதால ருக்ஜவதம் கதாட்டும் இப்பெதாடைல,
ததாயதாண்மமயின முழுப்பிரதிபெலிப்பெதாகஜவ
திகழ்கிறது.
பபெண் ‘ததாய்’ எனறு அறியப்பபெற்றதாள. ‘ஜனி’
உயிமரப் பிறப்பிப்பெவள எனற
மதாண்புமடையவளைதானேதாள. இவள பிறப்பித்த
உயிர்கள ‘ஜனேம்’ எனறு அறியப்பெடைலதாயினேர்.
‘ஜனேம்’ எனற குழுவின தமலவியதாக ததாய்
விளைங்கினேதாள. இவள ஜபெரதாற்றல மிகுந்தவள.
இவள தமலமமயில மக்கள ஜவட்மடைக்குச்
பசனறனேர். கதாட்டுத் தீமயக் குமகக்குள
பெதாதுகதாக்கக் கற்றுக் பகதாண்டைதார்கள.
இமறச்சிமய உணவதாகக் பகதாண்டைபின
விலங்குத் ஜததாமலப் பெதமதாக்கித் மதத்து
ஆமடையதாக்கினேதார்கள. மண்பெதாண்டைம் பசய்து

பெய்ன பெடுத்தத்பதரிந்து பகதாண்டைதார்கள.
மக்களுக்கு ஜநதாயினேதால துனபெம்
வருந்துற்றஜபெதாது, பெச்சிமல மூலிமகத்திறன
கண்டைதார்கள. குழுவில இவஜளை மக்கமளைப்
பபெறும் ஆற்றமலப் பபெற்றிருந்த
கதாரணத்தினேதால, ஆண் தமலமமத் தகுதிக்கு
உரியவனேதாக வரவிலமல. குழுக்கள
பபெண்களைதால ததாய்த்தமலவிகளைதாஜலஜய
அறியப்பெட்டைனேர். ததாய்-மக்கள இந்த
உறவுகமளைத் தவிர ஜவறு உறவுகள இந்தக் குழுக்
கதாலத்தில ஜததானறியிருக்கவிலமல எனேலதாம்.
இந்தக் குழுக்கஜளை, ததாயதாண்மமச் சமுததாயமதாக
வளைர்ச்சி கண்டைனே.
வலிமமயினேதால தன நதாயகத் தனமமமய
நிமலநிறுத்திக் பகதாண்டை, ஆண்
தமலமமக்குழுக்களும் இஜத ஜபெதால இஜத
கதாலத்தில உருவதாயினே. கதானேகங்களில குரங்குகள
தன வலிமமயினேதால பெல பபெண்கமளைச் ஜசர்ந்து
இனேம் பபெருக்கி, நதாயகப்பெதவிக்கு வருவமதக்
கண்டை மனிதன அஜத வழிமயப் பினபெற்றினேதான.

எவன தன வலிமமயினேதால பெல பபெண்கமளைத்
தனேக்கு உரிமமயதாக்கிக் பகதாளகிறதாஜனேதா
அவஜனே தமலவன எனறு குழுத் தமலமமக்கு
உரியவனேதானேதான. இந்தக் குழுவில, ஆண்,
விலங்குகமளை உயிருடைன பிடித்துப் பெழக்கு
வதனேதால ஏற்பெடும் பெயனகமளையும் கண்டைதான.
உணவுக்கு அனறதாடைம் அமலயஜவண்டைதாம்.
பெதால, தயிர், பவண்பணய் எனற உணவுப்
பபெதாருட்கள கிமடைத்தனே. குதிமரகள ஏறிச் சவதாரி
பசய்யப் பெயனபெட்டைனே. கதாடுகளில வளைர்ந்த
யவம் ஜபெதானற ததானியங்கள-பசழித்து வளைர்ந்த
புற்கள ஆகியமவ கதாலநமடைகளுக்குத்
தீனியதாகப் பெயனபெட்டைனே.
கதாலம் பசதாலலச் பசலல, ததானியங்கமளை
விமளைத்துப் பெயன பபெறலதாம் எனறு கண்டைனேர்.
குமககளில தங்கியவர்கள, பநருப்மபெ எப்ஜபெதாது
ஜவண்டுமதானேதாலும் பபெற முடியும் எனற வழி
கண்டைதும், பெலஜவறு பெகுதிகளில
நதாஜடைதாடிகளைதாகக் குழுக்களைதாக உலமகக்கதாண
திரிந்ததார்கள; பிறகு நீர்க்கமர ஓரங்களில, தங்கள
குடியிருப்புக்கமளை அமமத்துக் பகதாண்டைதார்கள.

வதாழும் வழி சிறந்தது; உலகின பெல
பெகுதிகளிலும் ஆறுகமளை ஒட்டிய பெகுதிகளில
மக்கள பெலகிப் பபெருகினேர். அவர்கள வதானிமல,
மதாறும் பெருவங்கள அறிந்ததார்கள. தம் அறிவுக்கு
எட்டைதாத இயற்மக நிகழ்வுகமளை, பதய்வ ஆற்றல
எனறு கருதி, இயற்மகமய
வழிபெட்டைதார்கள.மனித உடைலின
இனறியமமயதாத ஆற்றல குருதி எனறு கருதி,
அந்த இரத்தத்மத பதய்வம் எனறு
நம்பியவற்றுக்குப் பெலியதாக்கும் சடைங்குகமளைச்
பசய்ததார்கள. மனித சமுததாயம் நிமலப்பெடுமுன,
இத்தமகய பபெண்தமலமம-ஆண்நதாயகக்
குழுக்கள, அந்தந்த இடைத்துக்குரிய
சூழலுக்ஜகற்பெ, உருவதாயினே. குழுவுக்குளஜளைஜய
ஆணும் பபெண்ணும் இனனேதார் இனியவர்,
தக்கதார், தகவிலர் எனற ஜவற்றுமமயினறிக்
கலந்து இனேம் பபெருக்கிய முமற மதாறி
பவவ்ஜவறு குழுவினேருடைன சம்பெந்தம் பசய்து
பகதாளவபதனறதாயிற்று.
இப்ஜபெதாதும் ததாமய மவத்ஜத மக்கள அறியப்
பபெற்றனேர்.

இதிகதாசங்கள கதாட்டும் உண்மமகளிலிருந்து,
இந்த நிமலமய அறியலதாம். மகதாபெதாரதத்து
ஆதித்ததாய் சத்தியவதி, பெரதாசரமரக் கூடியஜபெதாது,
திருமணம் எனற பநறி வழக்கில
வந்திருக்கவிலமல. ஆண்-பபெண் கூடுவதற்குரிய
ஜநரம், இடைம் எனற வரம்புகளகூடை
நிர்ணயிக்கப்பெட்டிரதாத கதாலம் எனறு கூடைக்
பகதாளளைலதாம். ஒரு ஜமகத்திமரக்குப் பின
இந்நிகழ்ச்சி நமடைபபெறுவததாகக்
கதாட்டைப்பெடுகிறது. அடுத்து, இஜத
சத்தியவதிமய, தந்மத நதாயகக்குழுவில வந்த
சந்தனு விரும்புகிறதான. சத்தியவதியின தந்மத,
சந்தனுவிடைம் தன மகள வயிற்றில பிறக்கும்
மகவுக்ஜக முடிசூட்டைப்பபெற ஜவண்டும் எனறு
ஜகதாருகிறதான. நீ விட்டுக் பகதாடுத்ததாலும் உன
மகன விட்டுக்பகதாடுப்பெதான எனபெது எனனே
நிச்சயம்? அப்பெடி அவன விட்டுக்
பகதாடுத்ததாலும் அவன சந்ததியினேர் உரிமம
ஜகதாரமதாட்டைதார்கள எனபெது எனனே நிச்சயம்?
எனபறலலதாம் ஜகட்கிறதான. வீட்டுமன,
வதாழ்நதாள முழு வதும் பிரும்மசதாரியதாகஜவ

இருப்பெததாகச் சபெதம் பசய்கிறதான. ஆனேதால,
சத்தியவதியினேதால தந்மத நதாயகச் சந்ததிமய
நிமல நிறுத்த முடியவிலமல. அவள
சந்தனுவின பததாடைர்பெதால பபெற்ற மமந்தர்கள,
ஆண்மமயற்றவர்களைதாக இருந்தததால,
சத்தியவதியின மமந்தன, வியதாசர் ததாம்
சந்ததிமயத் ஜததாற்றுவிக்கிறதார். பபெண்கமளைத் தம்
புல வலிமமயினேதால பகதாண்டு வரும்,
ஆண்நதாயக வழக்கம், வீட்டுமன அம்மபெ,
அம்பெதாலிமக, அம்பிமக எனற கனனியமர, தன
சிற்றனமனே மக்களுக்கதாகக் பகதாண்டுவந்த
நிகழ்ச்சிகளில பிரதிபெலிக்கிறது.
ஒருவமகயில மகதாபெதாரத இதிகதாசம், மதானுடை
சமுததாய வரலதாற்மறச் பசதாலவததாகஜவ
பகதாளளைலதாம். மகளிர் நிமலமய இந்த
வரலதாற்றில மிகத் பதளிவதாகக் கதாண முடிகிறது.
கதாந்ததாரி ஏன கண்கமளைக் கட்டிக் பகதாண்டைதாள?
தனேக்கு வதாய்த்த குருடைனேதானே கணவமனேக்
கதாணஜவண்டைதாம் எனறதா? அலலது, கணவனேதால
பெதார்க்கமுடியதாதவற்மறத் ததானும்

பெதார்க்கஜவண்டைதாம் எனற பெதிவிரதபநறி
கதாக்கவதா?
ஆண்நதாயக வலிமமக்குமுன ஒடுங்கஜவண்டி
வந்த நிமலமய இப்பெடி ஓர் எதிர்ப்பெதாகபவறுப்பெதாகக் கதாட்டிக் பகதாண்டிருக்கலதாம்
அலலவதா? கதாதலனுடைன வதாழநிமனேத்த
அம்மபெயின வரலதாறு ஜசதாகமதானேது. தனமனேப்
பெல வந்தமதாகப் பிடித்து வந்து, வதாழ்ஜவ
இலலதாமல துனபெமிமழத்த பீஷ்மமனேக்
பகதானறு பெழிதீர்த்துக்பகதாளளை அவள
சூளுமரத்ததார். இந்த எழுச்சி இனமறய
பபெண்ணினே இயக்கச் ஜசதாதரிகளின எழுச்சிக்கு
வித்பதனறு பகதாளளைலதாம்.
ததான விரும்பிய ஆமண நதாயகனேதாக ஏற்றுச்
ஜசரும் உரிமம அம்மபெக்குப் பிடுங்கப்பெட்டைது.
அம்பெதாலிகதா, அம்பிகதா - ஜசதாதரிகள, புகுந்த
இடைத்துக்குச் சந்ததிஜவண்டும் எனறு, திருமண
வரம்புக்கு அப்பெதால, விரும்பெதாத ஒர் ஆமணச்
ஜசரஜவண்டும் எனற கட்டைதாயத்துக்குட்பெடுத்தப்
பெட்டைனேர். இதற்கும் அடுத்த தமலமுமறயில

ப்ருததா - குந்தி கனனியதாகஜவ, அவள விருப்பெம்
முகிர்த்து வரதாத அரும்பு நிமலயில
ததாயதாக்கப்பெடுகிறதாள. சத்தியவதிக்கு இருந்திரதாத
சமூக அச்சம் குந்திக்கு வந்து விடுகிறது.
பபெண்ணின ததாய்மம, ஓர் ஆணுக்கு அவள
உரியவளைதாகதாத நிமலயில, சமுததாயத்ததால ஏற்றுக்
பகதாளளைப்பெடைக் கூடியதனறு எனற நீதி
அறிவுறுத்தப்பெடுகிறது.
பபெண்ணின கருப்மபெ இயக்கம்-ததாய்மமக்கூறு,
அவருமடைய உரிமமயில இருந்து
பிரிக்கப்பெட்டுத் தனிமமப்பெடுத்தப்பெடும் முதல
அடி இது. ததான தன உடைலின ஒரு பெகுதியதாக
வயிற்றில மவத்து உருவதாக்கிய ஜசமய,
மதார்ஜபெதாடு அமனேத்துப் பெதாலூட்டிச் சரதாட்டும்
உரிமம, பெச்மச இரணமதாகப் பிரித்து
எறியப்பெடும் இந்தக் பகதாடுமம, இனறளைவும்
நிகழ்ந்து பகதாண்டிருக்கிறது. குந்திஜய முதல அடி
பபெற்ற ஆதித்ததாய்.
இனனேமும் பெதாண்டுவின மமந்தர்கள பெதாண்டைவர்கள எனறு பபெதாதுவதாகக் குறிக்கப்

பபெற்றதாலும் பெதார்த்தன எனறும் பகளைந்ஜதயன
எனறும் அருச்சுனேன மட்டும் ததாயின மகனேதாகஜவ
சிறப்பிக்கப் பபெறுகிறதான. கர்ணன - ரதாமத
வளைர்த்த பிளமளை, ரதாஜதயன எனறு அவள
மகனேதாகஜவ வழங்கப்பெடுகிறதான.
அதிதி - ஆதித்யர்கள-கிருத்திகதா-கதார்த்திஜகயனஎனற பபெயர்கபளைலலதாம் ததாயின பபெயமரக்
பகதாண்ஜடை வழங்கப் பபெற்றிருக்கினறனே.
எனேஜவ, தந்மதநதாயகம் இந்தச் சமுததாயத் துவக்க
கதாலங்களில முதனமமப்பெடுத்தப்பெட்டிருக்க
விலமல எனேலதாம். இது ஒரு வமகயில
கலப்பெடைமதானே கதாலத்மதஜய அறிவுறுத்துகிறது.
திருமணம் எனற நிகழ்ச்சிமய, மகபிடித்தல
எனறு இனறும் வழங்குகிஜறதாம்.
‘பெதாணிக்கிரஹணம்’ எனற ‘மக பிடித்தல’
திருமணச்சடைங்கின முதல குறிப்பெதாக
இனறளைவும் வழக்கில இருக்கிறது. ஆணும்
பபெண்ணும் தங்களின விருப்பெத்மத
ஒருவருக்பகதாருவர் பதரிவித்துக் பகதாளளை,
மகப்பெற்றிக் பகதாளவது வழக்கமதாக

இருந்திருக்கிறது. ஆச்வலதாயனே தர்ம சூத்திரம்,
திருமண விதிமுமறகள
பெற்றிக் குறிப்பிடுமகயில, தனேக்கு ஆண் மகவு
ஜவண்டுபமனறதால, மணமகன மணமகளின
கட்மடை விரமலப்பெற்ற ஜவண்டும்; மகள
ஜவண்டும் எனறு விரும்பும் ஜபெதாது, பவறும்
விரலகமளை மட்டும் பெற்ற ஜவண்டும்; ஆண்,
பபெண் எனறு இருபெதால சந்ததியும்
ஜவண்டுபமனறு விரும்புபெவன, கட்மடை
விரலுடைன ஏமனேய விரலகமளையும் ஜசர்த்துப்
பிடிக்கட்டும் எனறு அறிவிக்கிறது.
இந்த விதிமுமறமய இனறும் திருமணம் நடைத்தி
மவக்கும் ஜமதகு புஜரதாகிதர் நிமனேவுபெடுத்தும்
வண்ணம், மணமகனிடைம், பபெண்ணின கட்மடை
விரமலப் பிடித்துக் பகதாண்டு வரவும் எனறு
கூறுகிறதார். இலலதாவிட்டைதால பபெண்
பபெண்ணதாகப் பிறக்கும் எனறு கூட்டைத்தில
எலலதாம் பதரிந்த பெண்டிதக்கிழவர் முண
முணப்பெதும் கதாதில விழுகிறது.

வனேங்களில குழுக்கதாளைதாக மனிதர் வதாழ்ந்த
கதாலத்தில, ததாய்த்தமலமமக் குழுக்களில, அவள
விருப்பெமினறி எந்த ஆடைவனும் அவமளை அணுக
முடியதாது. தன விருப்பெத்மத அவள விரலகமளைக்
குவித்து ஓர் ஆடைவனுக்குத் பதரிவிப்பெதன
வதாயிலதாக அவன அவ்விரலகமளைப்பெற்றி உடைன
பெடுவதான. தந்மத நதாயகக் குழுக்களிஜலதா, ஆண்
பபெண்ணின கட்மடை விரமலப்பெற்றித் தன
இச்மசக்கு உடைன பெடை அமழப்பெதான. எனேஜவ,
ததாயதாண்மமக் குழுவிலிருந்து பபெண் பகதாளளும்
ஜபெதாது, அவமளை அவன கட்மடை விரமலப்
பெற்றித் தன ஆளுமகக்குக் பகதாண்டு வந்ததான
எனறும், ததாயதாண் குழுவுக்கு வருபெவன அவள
விரலகமளைப்பெற்றிக் பகதாண்டைதான எனறும்,
ஊகிக்கலதாம். நதாளைமடைவில, தந்மத நதாயகஜம
ஜமல நிமலயதாதிக்கமதாக, சமுததாயம் முனஜனேறி
வந்தஜபெதாது, பபெண்மணக் கட்மடை விரமலப்
பெற்றி ஆதிக்கத்துக்குட் பெடுத்துவஜத பெரவலதாக
வழக்கில வந்திருக்க ஜவண்டும். இந்த
அடிப்பெமடைமயப் பினபெற்றி திருமண விதிகள
ஆண்சந்ததி; பபெண் சந்ததி எனறு

முமறப்பெடுத்தப் பெட்டிருக்கினறனே எனறு
பகதாளளைலதாம். இது ஒருவமக அச்சுறுத்தல
ஜபெதாலவும் அறிவுத்தப்பெடுகிறது இலமலயதா?

2.விருந்ஜததாம்பெல
பெண்பெதாடு
தந்மதயதாதிக்கம் நிமலப்பெடுவதற்கு முன
திருமண முமற ஒழுக்கமதானே வழக்கில
வரவிலமல எனபெமத மரதாத்திய வரலதாற்றறிஞர்
கதாலஞ்பசனற ரதாஜ்வதாஜடை தம் ‘பெதாரதியத்
திருமண முமறகளின வரதாலதாறு’ எனற நூலில
குறிப்பிடுகிறதார். ஜவறு குழுக்களில இருந்து
பபெண்கள கட்டைதாயமதாகத் துதாக்கி வரப்பெட்டைனேர்
எனற வமகயில இவருமடைய ஆய்வு பசதாற்களின
மூலங்களில இருந்து சதானறுகமளை
பவளிப்பெடுவத்துவததாக இருக்கிறது.
இச்பசதாற்களின மூலப்பபெதாருமளைப் பெதார்க்கலதாம்1. பித்ரு-அலலது பிததா.
பெதா-எனற பசதால மூலமதாக விளைங்குகிறது. பெதா
எனறதால பெதாலித்தல, அலலது, குழுமவ

எதிரிகளிடைம் இருந்து கதாப்பெதாற்றல - அதற்கதாகப்
ஜபெதாரதாடைக் கூடியவர்.
2. மதாத்ரு அலலது மதாததா. ‘மதா’ எனற பசதால,
உணமவக் குறிக்கிறது. ஒரு ததாய் தனனிலிருந்ஜத
பபெற்ற ஜசய்க்கு உணமவக் பகதாடுக்கிறதாள.
ததாயின மதார்பில சுரக்கும் பெதாமல, ‘மம்மம்’
எனஜற இனறளைவும் குழந்மதகள
குறிப்பிடுவமதக் கவனிக்கலதாம். அம்மதா, மதாததா,
மதாம்மதா ஜபெதானறு, உலகின பமதாழிகளில
எலலதாம் ‘மதா’ எனற பசதால, உணவதாக
வியதாபித்து, அந்த உணமவ அளிக்கும்
முதலவியதாக அனமனேமயக் குறிக்கிறது
எனேலதாம். எனேஜவ, இவள ததானிய உணஜவதா,
இமறச்சி உணஜவதா, எதுவதானேதாலும்
குழுவினேருக்குப் பெகிர்ந்தளிக்கும் பபெதாறுப்மபெ
ஏற்றிருக்கிறதாள.
3. ப்ரதாத்ரு-அலலது ப்ரதாததா-குழுவுக்குத்
ஜதமவயதானே பபெதாருட்கமளைப் பபெற்று
ஆதரிப்பெவன. 4. பெர்த்ரு அலலது பெர்த்ததா-

பபெண்கமளை ஜவறு குழுக்களில இருந்து
பெலவந்தமதாகக் கடைத்தி வருபெவன.
5. துஹித்ரு-துஹிததா (Daughter எனற ஆங்கிலச்
பசதாலலின எழுத்துக்கள இந்த மூலத்தில நிமல
பகதாண்டைஜத) பெதால கறக்கும் பபெண். குழுவுக்கதானே
மந்மதயில பெதால கறக்கும் பசயமல இவள
ஜமற்பகதாளகிறதாள.
6. பெதி - தனியதாக ஒரு வீடைமமப்பெவன.
சுதந்தரமதாக வதாழ முற்பெடுபெவன.

பெத்னி அந்த வீட்மடை ஒழுங்குபெடுத்துபெவள.
இந்த இரு பசதாற்களும் குழுவதாழ்க்மகமய
விடுத்துத் தனிக் குடும்பெமதாக வதாழத் பததாடைங்கிய
பினனேஜர பிறந்தமவ.

பெதார்யதா எனற பசதாலலுக்குக் கடைத்திக் பகதாண்டு
வரப் பெட்டைவள எனபெஜத பபெதாருள.
பெதி-பெத்னி பெதி-தனிக்குடும்பெக்கதாரன. பெத்னிபெதிமய உமடைய ஒரு பபெண்.

(பெத்தினி எனறு இந்நதாட்களில குறிக்கப்பெடும்
கற்புப் பபெதாருளுக்கும் இந்த மூலத்துக்கும்
பததாடைர்ஜபெ இலமல)
இவ்வதாறதாக, தந்மதயதாதிக்கம்
நிமலப்பெடுவதற்கு ஆண்-பபெண் உமழப்பு
பிரிவிமனே அடித்தளைம் அமமத்தது.
ஆடைவர் பவளிஜய பசனறு ஜவட்மடையதாடினேர்;
விலங்குகமளை உயிருடைன பிடித்துப் பெழக்கினேர்.
பகதாட்டிலில பகதாண்டு வந்து கட்டினேர்.
கதாடுகமளை அழித்து நிலம் சரதாக்கி, விமளை
நிலமதாக்கியும், நீர் பெதாய்ச்சியும் ததானிய
உற்பெத்தியிலும் ஈடுபெட்டைனேர். பபெண் ஓரிடைத்தில
நிமலயதாகத் தங்கி பநருப்மபெக் கதாத்ததாள. கனறு
கதாலிகமளைப் ஜபெணினேதாள. நீர் பகதாண்டு வந்து
உணவு தயதாரிக்கும் பபெதாறுப்மபெ ஏற்றதாள.
கனனிப் பபெண்டிர் பெதாலகறந்து தயிர் ஜமதார்
தயதாரித்தனேர். குழுவினேருக்கதானே ஜததால,
கம்பெளி ஆமடைகமளைத் தயதாரித்தனேர். இந்தத்
துவக்கம், பினனேர் பெருத்தி பெட்டு பநசவு
ஜவமலஜய பபெண்களுக்குரியததாக ஆயிற்று

எனேலதாம். அடுப்பும், பெதாண்டைங்களும் இவள
மககளினேதால உருவதாயினே.
இலலத்தில இருந்தபெடி பசய்யும்
பெணிகளைமனேத்தும் இவள பசய்ததாள.
தந்மதயதாண் சமுததாயம், பபெண்மணத் ததாய்
மக்களிடைம் இருந்து பிரித்து, தங்களிமடைஜய
ஊனறச் பசய்வமதஜய திருமண சடைங்கதாக
உறுதிப்பெடுத்தியது. பெலவந்தமதாகப்பெற்றிக்
பகதாண்டுவரதாமல, அனஜபெதாடு அணி
கலனகளும், பெரிசிலகளும் வழங்கி, மகளுக்குப்
பிரியதா விமடை பகதாடுத்துத் ததாய்வீட்டு மக்கள
அனுப்பெ, மணமகன தன இலலம் கூட்டி
வந்ததான. ஓ, இங்கு நீ இந்த இலலத்தின
அரசியதாக வதாழ்வதாயதாக! இந்த இலலத்துக்குச்
பசதாந்தமதானே கனறு கதாலிகளுக்கு நீஜய எஜமதானி!
இந்த வீஜடை, இந்தச் சுற்றஜம, இந்த
வண்மமகஜளை உனேக்கு உரியமவ! எனறு புதிய
வீட்டுக்கு அவமளைப் பபெதாற்ஜறதாரணங்கள
வமளைத்து வர ஜவற்றதார்கள. ருக்ஜவதம் கதாட்டும்
திருமணத்தின சதாரம் இதுஜவ.

பிறந்த மண்ணிலிருந்து பிரிக்கப்பெட்டை இவள,
இப்பெடிப் பூவதாரங்கள,
பபெதானனேதாபெரணங்களினேதால ஜபெதாற்றப்
பெட்டைதாலும் இவளுக்கும் இவள
உடைமமகளுக்கும் உரியவன ஆண் எனறு
தீர்ந்தது. மண்ணும், பபெண்ணும் உடைமமகள
எனறதானே பின மனித வதாழ்க்மகயில இனேக்
குழுக்களிமடைஜய ஜமதாதலும், ஜபெதார்களும்,
பகதாடுக்கல வதாங்கல சமரசங்களும் விரிவு
பபெறலதாயினே.
பகதாடுக்கல வதாங்கல சமரசங்கள, 'பபெண்'
அடிமமகளைதாக இருந்த நிமலயிலும்,
அரசிளைங்குமரிகளைதாக இருந்த நிமலயிலும், எந்த
ஜவற்றுமமயும் இலலதாமஜல பெரிமதாற்றம் பசய்து
பகதாளளைப்பெட்டைனேர்.
ததாழ்ந்த குல அடிமமகளும், யவனேம், மிகிரம்
ஜபெதானற நதாடுகளில இருந்து வந்த
அரசிளைங்குமரிகளும்,
இந்தியக் கலப்பினேத்துக்குத்தங்கள

வண்ணங்கமளையும் வனேப்மபெயும்
நலகியிருக்கிறதார்கள.
இத்தமகய சமுததாய முனஜனேற்றம் ஒருபுறம்
இருக்மகயில, இனபனேதாரு மரபும் ஜததானறி
வந்து இமணந்தது. இனேக்குழுக்களிமடைஜய, ஒரு
பபெண்மணத் தன வதாழ்க்மகக்கு உரிமமயதாக்கிக்
பகதாண்டு ஒவ்பவதாருவரும் பெயனேமடைய
முடியதாத நிமலயும் இருந்தது. உடைலவலிமம,
பபெதாருள வலிமம இரண்டும் இலலதாத சிலர்,
ஜபெதாருக்கும் ஜமதாதலுக்கும் வதாழ்க்மகயில
இடைமிலமல எனறு முடிவு பசய்தனேர்.
கதானேகங்களில தனியிடைங்கமளை நதாடிச்பசனறனேர்.
மனித வதாழ்வின பெலஜவறு பிரச்சமனேகமளைச்
சிந்தித்தனேர். மனேமத ஒடுக்கி, ஜமலதாம்
அறிபவதாளிமயப் பபெறச் சிந்தமனே பசய்தனேர்.
புதிய தத்துவங்கமளைக் கண்டைனேர். இவர்களின
பெமடைப் பெதாற்றல, கவினுறு ஒலிக்ஜகதாமவகளைதாக,
அற்புதப் பெதாடைலகளைதாக பவளிப்பெட்டைனே.
பெலலதாண்டுகள, இயற்மகயின மடியிஜல
உளபளைதாளி கதாணப்பெயினற இப் பபெரிஜயதார், ததாம்

பபெற்ற அநுபெவங்கமளை, அறிமவ,
குழுமக்களுடைன பெகிர்ந்து பகதாண்டு பெயன பபெற
முன வந்தனேர். இவர்கள தமலமமயில குரு
குலங்கள ஜததானறினே. இவர்கஜளை ருஷ, முனி
எனற சிறப்புச் பசதாற்களைதால வழங்கப் பபெற்றனேர்.
இவர்கள துறவிகள அலலர். இத்தமகய
சதானஜறதாருக்குப் பபெண்கமளைக் பகதாடுத்து
அவர்கள வதாயிலதாகச் சந்ததி பபெறச் பசய்வது
ஜமலதாம் புண்ணியமதாகக் கருதப்பெட்டைது. ‘கனயதா
ததானேம்’ எனற பசதாலஜல இந்த ஜமனமமமயக்
குறிக்கிறது. பிரும்ம முமற, பதய்வமுமற,
பிரஜதாபெத்திய முமற, அர்ஷமுமற, ஆகிய
திருமண முமறகள எலலதாஜம, ஓர் ஆணுக்கு
இலலறம் நடைத்தி சந்ததி பபெருக்குவதற்கதாக,
வதாழ்க்மகத் துமணயதாக ஒரு பபெண்மண
அளிப்பெததாகஜவ உணர்த்துகினறனே.
இந்தத் திருமண முமறகளில சிற்சில
ஜவற்றுமமகள இருக்கலதாம். அர்ஷ ‘திருமணம்
ஒரு பபெண்மணத் ததானேம்’ எனறு வழங்கதாமல,
பெதிலதாக, ஒரு பெசு, ஒரு கதாமளை இரண்மடையும்
மணமகனிடைமிருந்து பபெறலதாம் எனறு விட்டுக்

பகதாடுக்கிறது. எனறதாலும், இந்த-பெரிசம்,
கண்டைனேத்துக்குரியததாகஜவ
கருதப்பெட்டிருக்கிறது.
தந்மதயதாதிக்கம், துவக்க கதாலங்களில
பபெண்மணச் சுதந்தரம் உமடையவளைதாகஜவ
மவத்திருக்கிறது. எனறதாலும், பபெண் மமனேயறம்
ஜபெணி மக்கமளைப் பபெற்றுச் சமுததாய உற்பெத்திக்கு
இனறியதாமமயதாதவளைதாக இருந்தததால,
விருந்தினேருக்கும் ஜவண்டைப்பெட்டைவருக்கும்
இவள சந்ததிக்கதாக வழங்கப்பெட்டைதாள. ததாய்மம
ஜநதாக்கம், மனித வதாழ்க்மகயில சதாதனேங்களும்
பெயனபெடு பபெதாருட்களும் கூடிய பிறகு, இழிந்து
ஜபெதாய், ஜபெதாகம் எனறு கூறு தமல தூக்கியது.
இந்த நிமலமய மகதாபெதாரத இதிகதாசத்தில வரும்
பெல வரலதாறுகள விளைக்குகினறனே. அனுசதாஸனே
பெர்வம் இரண்டைதாம் அத்தியதாயத்தில சுதர்சனேன
வரலதாறு கதாணப்பெடுகிறது.
இலலற தருமத்தில முக்கியமதானே பெண்பெதாடு
விருந்ஜததாம்பெலதாகும். சுதர்சனே முனிவர் தம்
மமனேவி ஓகவதியிடைம் இக்கடைமமமய

வலியுறுத்துகிறதார். இந்தத் தருமம் எப்ஜபெதாதும்
எந்த நிமலயிலும் பெதாலிப்பெதற்குரியததாகும். உன
உடைமலயும் கூடை விருந்தினேருக்கு அளிக்க நீ
தயங்கலதாகதாது எனறு அறிவுறுத்துகிறதார்.
ஜசதாதமனேக்கதாலமும் வருகிறது. முனிவர்
பவளிஜய பசனறிருக்கிறதார். அப்ஜபெதாது ஒரு
விருந்தினேர் ஆசிரமத்துக்கு வருகிறதார்.
விருந்தினேருக்குரிய அமனேத்து
மரியதாமதகமளையும், உபெசதாரங்கமளையும் அவள
அளிக்கிறதாள. அவஜரதா, அவளுமடைய உடைல
ஜபெதாகத்மத ஜவண்டுகிறதார். கணவரின
பசதாற்கமளைச் சிரஜமற்றதாங்கிய ஓகவதி
விருந்தினேரின விருப்பெத்மத நிமறஜவற்றுகிறதாள.
முனிவர் ஆசிரமம் திரும்பியதும் நடைந்தவற்மறச்
பசவியுற்று, மிகுந்த மகிழ்ச்சி பகதாளகிறதார்.
இத்தமகய விருந்ஜததாம்பெல ஜமனமமயினேதால
சுதர்சனே முனியின புகழ் மூவுலகுக்கும்
பெரவியததாம்!
ஆனேதால, சதாந்திபெர்வம் 266 ம் அத்தியதாயத்தில
சிரகதாரி எனபெவரின வரலதாறு வருகிறது.

சிரகதாரியின தந்மத ஜகதாதமர். ஒரு சமயம் அவர்
ஏஜததா பெணி நிமித்தம் பவளிஜய பசனறிருந்ததார்.
அப்ஜபெதாது இந்திரன விருந்தினேர் வடிவில
ஆசிரமத்துக்கு வருகிறதான. சிரகதாரியிடைம், அவன
அனமனேமயத் ததாம் அநுபெவிக்க விரும்புவததாகத்
பதரிவிக்கிறதான. விருந்ஜததாம்பெல பெண்பெதாட்டின
ஜமனமம கருதி, சிரகதாரி அனமனேமய
விருந்தினேருக்கு அளிக்கிறதான. (இந்த இடைத்தில,
பபெண், பவறும் சடைப்பபெதாருள ஜபெதால
கருதப்பெட்டிருப்பெமதப் பெதார்க்கிஜறதாம்)
ஜகதாதமர் ஆசிரமம் திரும்புகிறதார். இமதக்
ஜகளவிப் பெட்டைதும் சினேம் ஏறுகிறது. சிரகதாரிமய
விளித்து, அனமனேமய உடைஜனே பகதானறு
விடும்பெடி பெணிக்கிறதார். மனே அமமதி நதாடி
பவளிஜயறுகிறதார். தனிமமயில பசனறமர்ந்து
ஆற அமர ஜயதாசமனே பசய்கிறதார். சிரகதாரி
விருந்ஜததாம்பெல தருமத்மதயனஜறதா பெதாலித்ததான!
இதில ஒரு தவறும் இலமலஜய? சினேத்தினேதால
குருடைதாகி, ஒரு ததாய்க் பகதாமல நிகழ இடைமளித்து
விட்டைதாஜர?...

வருந்திய முனிவர் விமரந்து ஆசிரமம்
திரும்புகிறதார். சிரகதாரி அனமனேமயக் பகதாமல
பசய்திருக்க விலமல. அனமனே நினற
இடைத்திஜலஜய நிற்க, அவனும் ததாமயக்
பகதாலலத் துணியதாமல நிற்கிறதான.
ஜகதாதமர் மனேமகிழ்ந்து அகம் குளிர்ந்து
இருவமரயும் வதாழ்த்துகிறதார். சிரகதாரியின புகழ்
இதனேதால ஓங்குகிறது- எனறு இந்த வரலதாறு
கூறுகிறது. இஜத மகதாபெதாரதத்தில, வரும் ஒரு
வரலதாற்றுக்குறிப்மபெ, ரதாஹஹூல சதாங்க்ருத்யதாயன
தம் “மதானேவசமதாஜ்” நூலில (பெக்23)இல
குறிப்பிடுகிறதார். திருமணம் எனறு
பநறிப்பெடைதாவிட்டைதாலும், ஓர் ஆணும்
ஒரு பபெண்ணும் இச்மச பகதாண்டு, வதாழத்
தமலப்பெடைத் பததாடைங்கியதும், ஓரளைவில அது
ஒருவன-ஒருத்தி எனற ஒழுங்கில வரலதாயிற்று.
ஆனேதால திருமணம் எனற அழுத்தமதானே
வமரயமற இலமல.

மகதாபெதாரதத்தில, ‘சுஜவத ஜகது’ எனபெவரதால
திருமண பநறி அழுத்தமதாக்கப்பெட்டைததாக
வரலதாற்மறக் குறிக்கிறதார்.
சுஜவதஜகதுவின அனமனேமய, ஒரு ருஷி
விரும்பி உறவு பகதாளளை அமழத்துச் பசனறதார்.
இது, சுஜவதஜகதுவின தந்மதயின
முனனிமலயில நடைந்தது. ஆனேதால தந்மதக்கு
இது விஜரதாதமதாகப் பெடைவிலமல. விரும்பியவர்
கூடைலுக்கு அமழத்துச் பசலலலதாம் எனபெது
சமுததாயம் ஒப்புக் பகதாண்டை தர்மமதாக இருந்தது.
அப்ஜபெதாது, சுஜவதஜகது, இத்தமகய
நமடைமுமறக்கு முடிவு கட்டுவததாக உறுதி
பூண்டைதார். பினனேர், அவர் ருஷி எனற நிமலக்கு
ஏற்றம் கண்டு, புதிய முமறயதானே ‘திருமணம்’
எனற நமடை முமறமயக் பகதாண்டு வந்ததார்
எனபெஜதயதாம்.

3. ததாய்மமயின வீழ்ச்சி
மனித சமுததாயத்தின மிகத் பததானமமயதானே
இலக்கியச் சதானறதாகக் கருதப்பெடுகிறது
ருக்ஜவதம். இரதாமதாயண, மகதாபெதாரத
இதிகதாசங்களுக்கதானே பெலஜவறு மூலக்கூறுகள
இந்த மதாபபெரும் பததாகுப்பில இருந்ஜத
பபெற்றிருக்கப் பெட்டிருக்கினறனே எனறும்
பகதாளளைலதாம்.
ஆதிமனிதர் வதாழ்விலிருந்து தந்மதயதாதிக்கச்
சமுததாயம் நிமல பபெற்று வதாழும் வதாழ்வு
வமரயிலதானே பெல அம்சங்கமளைப் பெளிச்பசனறு
கதாணமுடிகிறது.
ஒருவமகயில இப்பெதாடைலகளின பெல
அம்சங்களும், இயற்மகச் சக்திகளின
இயக்கங்கமளை விளைக்கும் உண்மமகள எனறு
பகதாளளைப்பெடுகிறது எனறதாலும், பெதாடைல
வரிகளில பிரதிபெலிக்கும் ஜநர்ப்பபெதாருள,

அக்கதால சமுததாய மதாந்தர் வதாழ்நிமலமய
எடுத்துக்கதாட்டுவததாகவும் இருக்கிறது.
ருக்ஜவதம் கதாட்டும் முதல ஆததாரமதானே
பபெண்பகதாமல, இந்திரன விருத்திரதாசுரனின
அனமனே தனுமவ, தன வச்சிரதா யுதத்ததால
அடித்துக் பகதானற பசயலதாகும்.
இந்த வரலதாற்றில, தனுவதாகிய அசுர அனமனே,
தன மகன விருத்திரமனேத் தன கீழ்நிறுத்திக்
பகதாண்டு, ததாய்ப்பெசு தன கனமறப்
பெதாதுகதாப்பெதுஜபெதால பெதாதுகதாத்தததாகச் பசதாலலப்
பெடுகிறது. இந்திரன, அவமளைத் ததாய், பபெண்
எனறு கூடைப்பெதாரதாமல தன வச்சிரதாயுதத்ததால
அடித்து வீழ்த்தினேதான. இது பெதாவம் எனஜற
கருதப்பெடுகிறது.
இந்தப் பெதாவத்மத அவன உலக நனமமக்கதாகச்
பசய்ததானேதாம். அந்த வச்சிரதாயுதத்மதத் தயதாரிக்க,
ததீசி முனி தம் முதுபகலும்மபெஜய ஈந்ததார் எனறு
புரதாணங்கள விளைக்குகினறனே.

தனு ததாய்த்தமலவி, ததாய்ச்சமுததாயங்கள அசுர
சமுததாயம் எனறும் தந்மத நதாயகச்
சமுததாயத்தினேர் நதாகரிகம் அமடைந்தவர் எனறும்
பிற்கதாலங்களில பகதாளளும்பெடி, இதிகதாச
புரதாணங்கள ஜதவர் அசுரர் எனறும், நலலவர்
தீயவர் எனறும் வமரயறுக்கினறனே.
தனு வதம், ததாயதாண்மமச் சமுததாயம் வீழ்ச்சி
பபெற்றதன அமடையதாளைமதாக, இப்பெடியும்
பபெதாருள பகதாளளைப்பெடுகிறது. இந்திரனின
வச்சிரதாயுத அடி, நீமரத்தமடை கட்டிய (அமண)
பெந்தங்கமளை உமடைக்கும் பசயலதாக
உருவகப்பெடுத்தப்பெட்டிருக்கிறது. பபெதாது
நனமமக்குப் பெதாயக்கூடிய நீமர விடைதாமல ஜதக்கி
மவத்தமத, விடுவிப்பெது ஒரு நலல பசயல. தனு
வதம் அப்பெடி ஒரு நலல பசயலதாம். ஜமகங்களின
சூல பகதாண்டை நீமர விடுவிக்கும் இடி மினனேலதாக, இந்திரனின வச்சிரதாயுதம்
கருதப்பெட்டிருக்கிறது.
உழவுக்கும் பெயிர்த்பததாழிலுக்கும்
இனறியமமயதாத நீர், ததாயதாண்மமக் குழுக்களைதால

(விஜரதாதிகளைதால) தடுக்கப் பபெறுவதும், அமவ
தகர்க்கப்பெடுவதும், ஆநிமரகள ஒளித்து மவக்கப்
பபெறுவதும், கவர்ந்து பசலலப்பெடுதலும்
பததானமமச் சமுததாயக் குழுக்களிமடைஜய
ஜபெதாமரத் ஜததாற்று வித்திருக்கிறபதனபெதில
ஐயமிலமல.
ருக்ஜவதம் (முதல மண்டைலம் 17-2) கதாட்டும் தனு
விருத்திரதாசுரனின அனமனே பெற்றிய குறிப்பு,
அவமளைத் ததாயதாண்மமச் சமுததாயத்தமலவி
எனபெமதத் பதளிவதாக்குகிறது. அப்ஜபெதாது பபெண்
பெமடைகள இருந்தனே பவனறும் பதரிய வருகிறது.
ஆனேதால, பினனேர் இஜத ருக்ஜவதத்தில, தனுமவக்
கச்யபெரின மமனேவியதாகக் கதாட்டுகிறது. இவள
ததானேவர்களின ததாய் - ததானேவர் அசுரர்கள எனறும்
சுட்டுகிறது. கச்யபெரின இனபனேதாரு மமனேவியதாக
அதிதி எனற ததாயும் குறிப்பிடைப்பெடுகிறதாள. இந்த
அதிதியின மமந்தர்கள ஜதவர்களைதாகிய
ஆதித்யர்கள எனறும் பசதாலலப்பெடுகிறது.
இந்தக் குறிப்புக்கள எலலதாஜம, ததாயதாண்
சமுததாயம் தந்மதயதாதிக்க மதாற்றத்துக்கு

உட்பெட்டைமதச் சுட்டுவததாகஜவ ஜததானறுகினறனே.
பெல இடைங்களில அதிதி எனற ததாய் பெற்றிய
குறிப்புக்கள கதாணப்பெடுகினறனே. இவருமடைய
மமந்தர்களுடைன, இவள எலமலயற்ற வண்மம,
பசலவங்கள அனபு எலலதாவற்மறயும்
பபெதாழிபெவளைதாகத் துதிக்கப்பெடுகிறதாள. அவற்றில
இவளுமடைய கணவர் எனற தந்மத நதாயகக்
குறிப்பு இலமல.
ஒடுக்குவதற்கு இடைமிலலதாமஜல தம்மினேத்ததாய்ப்
பிரதிநிதியதாகி விட்டை அதிதியும் எழும்பி நினறு
ஜபெதாரதாடிய ததாயதாண்மமத் தமலமம
ஒடுக்கப்பெட்டை வரலதாற்றுக்குரியவளைதாகத்
தனுவும் இந்தப் பெதாடைலகளில இடைம் பபெற்றுத்
திகழ்கினறனேர்.
அசுர இனேத்ததார் தீயவர், தீமமகளுக்ஜக
உருவகமதானேவர் எனறு சித்திகரிக்கப்பபெற்று,
கதாலம் கதாலமதாக நிமல நிறுத்தப் பெட்டு
வந்திருக்கிறது.
இந்திய சமுததாயக் கலதாசதார வரலதாறு,
எத்தமனேஜயதா முரண்பெதாடுகமளைச் சரணம்

பசய்திருக்கிறது. ஆனேதால பெரசுரதாமன பசய்த
ததாய்க்பகதாமல இந்திய மண்ணில, இனறளைவும்
சரணம் பசய்யப்பெட்டிருக்கவிலமல.
புரதாணங்கள வதாயிலதாகவும், நதாஜடைதாடிக்கமதகள,
இலக்கியங்கள வதாயிலதாகவும்,
பததானனேதாபடைங்கும் குடி பகதாண்டுளளை கிரதாம
ஜதவமதகளின வதாயிலதாகவும் நிமல
நிறுத்தப்பெட்டை பெரசுரதாமர்-ஜமதக்கினி-ஜரணுகதா
வரலதாறு, இந்தியப் பபெண் பததாடைர்பெதானே சமூக
வரலதாற்றில ஒரு முக்கியமதானே
திருப்புமுமனேயதாக நிமல பபெறுகிறது.
ததாயதாண்குடி மரபில வந்த ஜரணுமக, தந்மத
நதாயக முனிவரின மமனேவியதாகிறதாள.
பபெண் தன கருப்மபெ உமடைமமயினேதால
ததாய்த்தனமம இயலபினேதால, ஒரு சமுததாயத்தின
இனறியமமயதாத மூல கதாரணியதாகிறதாள.
அவளுமடைய பெரிபூரண சுதந்தரம் இந்த
இயலமபெத் தன ஆளுமகக்குள
மவத்திருப்பெதனேதாஜலஜய உறுதியதாகிறது.

ஆனேதால, தந்மதநதாயக மரபு, இந்தச் சுதந்தரத்மத
அவளுக்கு வழங்க இடைம் பகதாடுக்கவிலமல.
நில உடைமமயின அடித்தளைத்தில இந்த மரபு,
அழுத்தம் பபெறப் பபெற, பபெண்ணின மீது
அவர்கள பசலுத்திய ஆதிக்கமும்
இறுகலதாயிற்று. இரதாமதாயணம் பகதாண்டுவரும்
கற்புபநறி. அறங்ஜகற்றமதாகுமுன, அதற்குரிய
அரங்கு ஒழுங்கு பசய்யப்பெடுகிறது. பெரசுரதாமர்,
ஜமதக்னி, ஜரணுமக வரலதாறு அத்தமகய
முனகட்டை உச்ச நிகழ்வதாகிறது.
‘மதாத்ரு ஹத்தி’ அலலது ததாய்க்பகதாமல,
பபெண்மணத் ததாயதாகப் ஜபெதாற்றஜவண்டும் எனற
இந்தியக் கலதாசதார, மரபுக்கு முளளைதானே
முரண்பெதாடைதாக இருக்கிறது. இந்தக் கலதாசதார
மரபில இத்தமகய ததாய்க்பகதாமலக்கு ஒத்த முள
ஜபெதானற முரண்பெதாடைதாகக் கூறத்தகுந்த நிகழ்வு
எமதயும் குறிப்பிடைமுடியதாமல இருக்கிறது.
எனேஜவததான, இனறளைவும் ததாய்வழிபெதாடைதாக,
ஒடுக்கப்பெட்டை சமுததாயம் தமலதூக்கி நிற்கும்
ஆங்கதாரப்பெழிதீர்க்கும் வழிபெதாடைதாக இந்தத்

ததாய்க்பகதாமல நிகழ்ச்சி உயிர்பபெற்றுக்
பகதாண்டிருக்கிறது.
ஆந்திரத்தின மதாதங்கி வழிபெதாடு, கர்நதாடைகத்தின
எலலம்ம வழிபெதாடு, தமிழ்நதாட்டின
ஜரணுகதாஜதவி, எலமலயம்மன ஜபெதானற
பெலஜவறு ஜதவமத வழிபெதாடுகள எலலதாஜம,
இந்தத் தந்மதயதாதிக்கக் பகதாடூரக்பகதாமலகளின
மிச்ச பசதாச்சங்களின வடிவு பபெற்றமவ எனேலதாம்.
வடைகனனேடைப் பிரஜதசத்தில, பசசௌதத்திக் குனறில
குடி பகதாண்டுளளை எலலம்மன ஜகதாயில,
பெரசுரதாமன பசய்த ததாய்க்பகதாமலமய
ஆததாரமதாகக்பகதாண்டை பதய்வத்துக்குரியததாக
இனறளைவும் புகழ்பபெற்றிருக்கிறது. இத்தமகய
புரதாண, நதாஜடைதாடிக்கமத வரலதாறுகள மனித
சமுததாயத்மத ஒரு கதாலத்தில உலுக்கிய
நிகழ்ச்சிகளிஜலஜய நிமல பபெறுகிறது எனறதால
தவறிலமல.
எலலம்மனின ஆதிப்பபெயர் ஜரணுமக. இவள
மதாதங்கினி எனறும் வழங்கப்பபெறுகிறதாள,

(மதாதங்கினி-மதாததாவின அங்கங்கமளைப்
பபெற்றவள)
ஜரணுமக, பதனனேகத்து, ததாயதாண் குழுமவச்
ஜசர்ந்த மங்மக. இவமளை வடைக்கிலிருந்து, தந்மத
நதாயக மரபில வந்த ஜமதக்கினிமுனிவர்
உரிமமயதாக்கிக் பகதாளகிறதார்.
ஒருநதாள ஜமதக்கினி முனிவர் பவளிஜய
பசனறிருந்ததார். அப்ஜபெதாது கதார்த்த
வீரியதார்ச்சுனேன இவர்கள குடிலுக்கு
விருந்தினேனேதாக வந்ததான. தங்கிச் பசனறதான.
(கதாமலயில முனிவரின வழிபெதாட்டுக்கு
ஆற்றுமணலில லிங்கம் பிடித்துமவக்க
ஜரணுமக முமனேகிறதாள) வரவிலமல.
உளளைத்தில, கற்பு மீறிய களைங்கம் இருந்தததால
வரவிலமல எனபெது உட்கருத்து. லிங்க
வழிபெதாஜடை தந்மதயதாண் மரபு, ததாயதாண் மரமபெ
மிதித்து ஜமஜலறும் ஒரு பசயலின பிரதி பெலிப்பு
எனறு பகதாளளைலதாஜமதா? முனிவர்
உண்மமயறிகிறதார். சினேம்
பகதாழுந்துவிட்படைரிகிறது. மதாற்றதாமனே அவள

அனுமதியினறி இருப்பிடைத்தில
தங்கமவக்கலதாமதா? அவஜர அநுமதித்து
மமனேவிமய விருந்தினேருக்கு அளிப்பெது ஜவறு.
ஆனேதால விருப்பெம் எனறு உரிமமக்குத் துஜரதாகம்
பசய்யலதாமதா? எனேஜவ அவர் தம் புதலவர்கள
ஒவ்பவதாருவமரயும் அமழத்துத் ததாமயக்
பகதாலல ஆமண இடுகிறதார்.
மூத்த புதலவர்கள ஒருவரும் இக்பகதாடிய
பசயமலச் பசய்ய இணங்கவிலமல.
எலஜலதாரிலும் இமளையவனேதானே பெரசுரதாமமனே
அமழக்கிறதார். “உன ததாமயக் பகதானறுவிடு!
அவள பெதிமத!” எனறு ஆமண இடுகிறதார்.
ஜரணுமக நடுநடுங்கி, “விருந்ஜததாம்பும்
பெண்பெதாட்டுக்ஜகற்பெ நதான நடைந்தது தவறதா?”
எனறு இமறஞ்சுகிறதாள.
“ஆம்! நீ பெதிமத; பெதாவி; உயிர்வதாழத்
தகுதியிலலதாதவள! பெரசுரதாமதா! இவமளைக்
பகதாள!”

பெரசுரதாமனுக்கும் ததாமயக் பகதாலல மனேம்
வரத்ததானிலமல. ஆனேதால மூத்தவர்களைதானே
தமமயனமதார், தந்மதயின சதாபெத்துக்கலலஜவதா
ஆளைதானேதார்கள!
எனேஜவ, தந்மத பசதாலமல நிமறஜவற்றுவஜத
தமலயதாய கடைன எனறு அவன வதாமளை வீசித்
ததாமயக் பகதாலகிறதான.
மக்கள-ததாய்-எனற பெதாசப்பிமணப்பில,
சுதந்தரமதானே அனபில வீழ்ந்த பவட்டு அது.
இது அப்பெடிஜய ஒடுங்கிற்றதா?
இலமல. ததாய், இவளிலலதாமல உலகிலமல.
மண்ணிலும், ஜகதாடைதானு ஜகதாடி உயிர்க்
குலங்களிலும் சக்தியதாய் இயங்கும் ததாய்.
இவமளை அடிஜயதாடு வீழ்த்திவிடை முடியுமதா?
முனிவமரக் குற்ற உணர்வு குத்துகிறது.
இவமரப் பபெற்றவளும் ஒரு ததாய் ததாஜனே? இவர்
வித்மதச் சுமந்து மக்களுக்குப் பிறவி

பகதாடுத்தவள அவள. அவமளையதா பகதாமல
பசய்யச் பசதானனேதார்?
“மகஜனே! உன பசயல கண்டு மனேம்
பநகிழ்ந்ஜதன. உனேக்கு எனனே வரம் ஜவண்டும்,
ஜகள!” எனறு உருகுகிறதார்.
“எந்மதஜய, என அனமனே மீண்டும் உயிர்
பபெற்று வரச் பசய்ய ஜவண்டும்!” எனறு
ஜகதாருகிறதான மமந்தன.
உண்மமயதானே துயரங்கள வரலதாறதாக
வடிபவடுக்கும் ஜபெதாது, அமவ துயரங்களைதாக
முடிவு பபெறுவதிலமல.
திமரப்பெடைங்களில, தற்பகதாமல பசய்து பகதாண்டை
கதாதலர்கமளை ஜமல உலகில இமணவததாகக்
கதாட்டி விடுகிறதார்கள.
இவ்வதாஜற, இந்தப் பெரசுரதாமர் வரலதாற்றிலும்,
பகதாமலக்கதானே பெரிகதாரங்கள பெல வடிவங்களில
நிமலபபெற்றிருக்கினறனே. இதிலிருந்து ததாயதாண்
சமுததாயம் மிகக் குருரமதாகப் பபெண்
பகதாமலகளினேதால ஒடுக்கப்பெட்டைபதனறு

ஊகிக்கலதாம். உயிஜரதாடு பகதாளுத்தியும்,
பவட்டியும் அழித்துவிட்டு, நடுகற்களும்பெத்தினி வழிபெதாடுகளும் நிகழ்த்தப் பெட்டைனே
எனறதாலும் சரியதாகஜவ இருக்கும்.
எனேஜவ, கமத இவ்வதாறு பததாடைருகிறது.
முனிவர், உடைஜனே பெரசுரதாமரிடைம், “நீ பவளிஜய
பசனறு முதலில உன கண்ணுக்குத் பதனபெட்டை
பபெண் ஒருத்தியின தமலமயக் பகதாய்து
பகதாண்டுவதா!” எனறு கட்டைமளை இடுகிறதார்.
பெரசுரதாமன பவளிஜய வருகிறதான. அவன
கண்களில முதனமுதலில பதனபெட்டைவள, ஓர்
ஆதிவதாசி அலலது ததாழ்ந்த குலத்மதச் சதார்ந்த
பபெண். மமயதாங் இனேம்; மடிக இனேம் எனறு
பசதாலலப்பெடுகிறது. அவளுமடைய தமலமயக்
பகதாய்து வந்து முண்டைமதானே தன ததாயின
தமலயின மீது பெரசுரதாமன மவத்ததும் ஜரணுமக
உயிர்பபெற்பறழுகிறதாள. தன ததாமய
உயிர்த்பதழச் பசய்வதற்கதாக, பெரசுரதாமன
இனபனேதாரு பபெண் பகதாமல பசய்தததாக ஆகிறது.
இது, முனிவர் ஆமணயிட்டை பகதாமலக்குப்

பிரதாயச்சித்தமதானேதாலும், அந்தப் பபெண்ணின
இனேத்ததாருக்கு, நிரபெரதாதிகளுக்குச் பசய்யப்பெட்டை
பகதாடுமமயலலஜவதா?
இந்தக் கருத்து, கர்நூல மதாவட்டைத்து ஊர்களின
மதாதங்கி வழிபெதாட்டில பிரதிபெலிக்கிறது.
‘மதாதம்ம’ வழிபெதாடு எனறும் இது வழங்கப்
பபெறுகிறது.
ததாழ்ந்த குலப் பபெண்களின பிரதிநிதியதானே ஒரு
பபெண், ‘மதாதங்கி’யதாக வரிக்கப் பபெறுகிறதாள.
இவள ‘சதாமி’ வந்து ஆடுகிறதாள. ஏமனேய
நதாட்களில, இந்தத் ததாழ்ந்த குலத்தினேர் உயர்
குலத்ஜததார் அருகில வந்து நினறதாஜல
சுட்படைரிக்கப் பெடும் பகதாடுமமக்குளளைதாவதார்கள.
ஆனேதால, இந்த வழிபெதாட்டு நதாட்களில,
பிரதாம்மணர் முதலிய உயர்குலத்ததார், அனறு
‘மதாதம்ம’ ஆவி வந்த பபெண்ணின வதாயிலிருந்து
துப்பெப்பெடும் எச்சிலுக்கதாக வரிமச நிற்கிறதார்கள;
அவர்கள பெதாடும் பெழி வமசப்பெதாடைலகமளை
ஆசிகளைதாக ஏற்கிறதார்கள. உயர்குல ஆண்கள தம்
முப்புரி நூமலக் கழற்றிக் பகதாடுக்கிறதார்கள;

பபெண்கள தம் ஜசமல-ரவிக்மககமளை
அவிழ்த்துக் பகதாடுக்கிறதார்கள.
இந்த வழிபெதாடு, ஒரு பெழிவதாங்கும் வடிவதாகஜவ
பிரதிபெலிக்கிறது.
இந்த வரலதாறு, தமிழ்நதாட்டின சில பெகுதிகளில,
இப்பெடியும் கூறப்பெடுகிறது.
பெரசுரதாமன தன ததாமய பவட்டை வதாளுடைன
ஓடிவந்த ஜபெதாது, ஜரணுமக அஞ்சி நடுநடுங்கி
பவளிஜய ஓடுகிறதாள. கதாடு மமல எனறு
ஓடும்ஜபெதாது எதிர்ப்பெடும் ததாழ்ந்த குலப்
பபெண்பணதாருத்திமயக் கட்டிக் பகதாளகிறதாள.
அப்பெடிக் கட்டிக் பகதாளவதன மூலம்,
இனபனேதாரு பபெண்ணுக்கு ஊறு விமளைவிக்கத்
துணியதாத பெரசுரதாமன தனமனே விட்டு விடுவதான
எனறு அவள கருதியிருக்கிறதாள. ஆனேதால,
பெரசுரதாமனின வதாள இருவமரயும் தமல ஜவறு
முண்டைம் ஜவறு எனறு துணித்துவிடுகிறது.
பெரசுரதாமன தந்மதயிடைம் ததாமய உயிர்த்பதழச்
பசய்ய வரம் பபெற்றதும், அவர் பசதாற்பெடி, ததாயின

தமலமய அவள முண்டைத்தில ஜசர்ப்பெதற்குப்
பெதிலதாக, பெதற்றத்தில, ததாழ்ந்த குலப்பபெண்ணின
தமலமயத் ததாயின முண்டைத்தில ஜசர்த்து
விடுகிறதான. ‘மதாதங்கினி’ உருவதாகிறதாள.
இனியும் பெரசுரதாமன-மதாதங்கினி வரலதாறு
பததாடைருகிறது. உயிர்த்பதழுந்த மதாதங்கினி அந்த
இடைத்மதவிட்டு நடைக்கிறதாள. அவளுமடைய
உருவத்மதத் பதய்வம்ஜபெதால கண்டை ஏமனேய
ததாழ்ந்த குலப்பபெண்கள, “எலலம்மதா?” எனறு
வினேவுகிறதார்கள.
“எங்ஜகயம்மதா ஜபெதாகிறதாய்?” எனறு அவர்கள
ஜகட்டைதன வடிஜவ 'எலலம்மதா' எனபெததாயிற்று.
“இந்த மண்ணில எனேக்கு இடைமிலமல; எனேது
உரிமமகமளை இழந்து விடைச் பசய்த மண்ணதாகி
விட்டைது இது. எனஜனேதாடு வர விரும்புகிறவர்கள
வரலதாம்” எனறு பமதாழிந்த மதாதங்கினியதாக
ஜரணுகதா, விடுவிபடைனறு நடைத்து பசளைதத்திக்
குனறில இருந்து இறங்கிச் பசனறு, ஒர் ஆணுக்கு
உரியவளைதாகி அடிமமஜபெதால வதாழும் வதாழ்மவ
ஏற்கவிலமல. பெல நதாட்கள ஜபெதார், ஜபெதார் எனறு

கதாலம் கழித்த இவர்கள தங்கள கூந்தமல வதாரிக்
பகதாளளைவும் அழகு பசய்து பகதாளளைவும் மறந்து
ஜபெதானேதார்கள. அழகிய கூந்தல பெரந்து திரிந்து
சமடை விழுந்தது. இவர்கள அமனேவரும்
‘எலலம்ம’ பதய்வத்துக்குத் ததாசியதாகத் தங்கமளை
அர்ப்பெணித்துக் பகதாண்டைதார்கள.
அறிவு பூர்வமதாகப் பெதார்க்கும்ஜபெதாது, ஒரு
முண்டைமும் ஒரு தமலயும் எனற மதாதங்கி உயிர்
பபெற்றிருக்க முடியதாது. ஆனேதால இந்தக்
கருத்துடைன ஒரு வழிபெதாட்டுத் பதய்வம்
உருவதாயிற்று. ஆண் நதாயகக் குழுவுக்கு
அடிபெணியதாத இளைங் குமரிகள-கனனியர்,
‘எலலம்ம’ ததாசிகளைதாகி, பசளைதத்திக் குனறில ஒரு
சமுததாயத்மதஜய ஜததாற்றுவித்திருந்தமத
இவ்வதாறு கூறுகிறது. ஆனேதால...

4.ஐவரின ஜதவி
திரதாவிடை மக்களின பவற்றித் பதய்வமதாகக்
‘பகதாற்றமவ’ எனனும் ததாய்த் பதய்வம்
பகதாண்டைதாடைப் பபெற்றிருக்கிறதாள.
இவமளை, முருகனுமடைய ததாய் எனறு
திருமுருகதாற்றுப் பெமடை-(258) (பவல ஜபெதார்
பகதாற்றமவச் சிறுவ!) குறிக்கிறது. இவளுமடைய
வழிபெதாட்மடைச் சித்திரிக்கும் நூற்பெகுதிகளில
இருந்து, இவள வழிபெதாடு பவறியதாட்டுடைன
நமடைபபெற்றபதனறு அறிகிஜறதாம்.
பநடுநலவதாமடையில, ஜபெதாருக்குத் தமலவமனேச்
பசலவு விடுத்த தமலவியின ஜததாழியர்,
தமலவன பவற்றியுடைன மீளை ஜவண்டும் எனறு
பவற்றித் பதய்வத்மத வணங்குகிறதார்கள.
வணக்கத்மதப் பபெறும் அவ்பவற்றித் பதய்வம்
பகதாற்றமவஜய. பகதாற்றமவக்குப் பெலி
பகதாடுத்து வதாழ்த்துதமலக் பகதாற்றமவ நிமல-

(பததால-பபெதாருள-26) எனறு பததாலகதாப்பியம்
குறிக்கிறது.
இஜததாஜபெதால பகதாற்றமவ வழிபெதாடு,
பெதிற்றுப்பெத்து 79 ம் பெதாடைலிலும் குறுந்பததாமக
218 ம் பெதாடைலிலும் கதாணப்பபெறுகிறது.
இந்தக் பகதாற்றமவத் பதய்வத்துக்கு நதாயகன
குறிக்கப் பபெற்றிருக்கவிலமல. எவ்வதாறு,
ருக்ஜவதம் கூறும் துவக்க கதால சமுததாயத்மதப்
பிரதிபெலிக்கும் “அதிதி”யதாம் ததாய்க்கு நதாயகர்
வமரயறுக்கப்பெடைவிலமலஜயதா, அவ்வதாஜற,
இங்கு பகதாற்றமவ தனித் பதய்வமதாகஜவ
விளைங்குகிறதாள.
அதிதி, எலமலயற்ற கருமணயும் அருளும்,
வண்மமகளும் உரிய பதய்வமதாக வழிபெடைப்
பபெறுகிறதாள. பகதாற்றமவஜயதா, ஜநர்மதாறதாக,
ஜபெதாரில பவற்றி கதாண்பெதற்கதாக, பவறியதாட்டைம்,
குருதிப்பெலி எனற பெயங்கரங்களுடைன
வழிபெடைப்பபெறுகிறதாள.

எனேஜவ பகதாற்றமவ, ததாய்ச் சமுததாயம்
வீழ்த்தப்பெட்டை கதாலத்தில எழுச்சி பபெற்ற மக்கள
பதய்வம் எனறு பகதாளளைலதாம்.
தந்மத நதாயகம், அதிதிமயக் கச்யபெரின
மமனேவியதாக்குகிறது. இங்கும் முருகனின
ததாயதாகிய பகதாற்றமவ, சிவனின மமனேவியதாக,
உமதா, கதாளி, மதாதங்கி எனபறலலதாம்
அறியப்பெடுகிறதாள.
சங்க இலக்கியத்தில, ‘மதாதங்கி’ எனற மரபினேர்
பெற்றிய குறிப்பு வருகிறது.
விறலியர் எனேப்பெடும் மக்கள, இமச, கூத்து
ஆகிய மனேங்கவர் கமலகளில சிறந்த
நதாஜடைதாடிகளைதாவர். இவர்கமளை பெதாண்மகள,
மதாதங்கி எனறும் வழங்கக் கதாண்கிஜறதாம்.
சிலப்பெதிகதாரத்தில, இந்திர விழதாமவ
விவரிக்கும் பெகுதியில கதாணப்பெடும்
கண்ணுளைதாளைர் எனபெதார், மதாதங்கர், பெதாணர், கூத்தர்
எனஜற அடியதார்க்கு நலலதார் உமரயில
விவரிக்கப்பெடுகிறதார்.

இந்த நதாஜடைதாடி மக்கள, அரசமரப் புகழ்ந்தும்
வதாழ்த்தியும் பெல பிரஜதசங்களிலும் திரிந்தனேர்.
இவர்கள மக்கள கமலஞரதாக விளைங்கியதுமனறி
நிமித்தங்கள கணித்துச் பசதாலலும்
ஜசதாதிடைரதாகவும் விளைங்கினேர். ஆண் நதாயகத்துக்கு
கட்டுப்பெட்டிரதாத இந்தச் சமுததாயத்தினேர் (ஆண் பபெண் உட்பெடை) கூத்தர்-விறலியர் குழுக்களைதாகத்
திரிந்தனேர் எனறும் பகதாளளைலதாம்.
பசளைதத்திக் குனறில, ‘எலலம்மம’க்ஜக ததாசிகள
எனறு தங்கமளை விளைக்கிக் பகதாண்டை பபெண்கள,
தந்மதயதாதிக்கச் சமுததாயத்தினேரதால, ஒட்டு
பமதாத்தமதாகப் பெரத்மதயரதாக ஒடுக்கப்பெட்டைனேர்
எனபெஜத வரலதாறு. பபெண் பதய்வத்துக்குத்
ததாசியதா?
‘ஆண்களுக்கு, ஆண் பதய்வங்களுக்குத்
ததாசியதாகுங்கள’ - எனறு வீழ்த்தப்பெட்டைனேர்.
அரசமவகளில இனறியமமயதாத
பபெதாறுப்ஜபெற்றிருந்த பெதாணர்-பெதாண்மகள
ஜதவததாசியதாக மறுபிறப்பபெடுத்ததாள.

ஜமல வருணத்தினேரதால ஒடுக்கப்பெட்டும்
வீழ்த்தப்பெட்டும் குமலக்கப்பெட்டை சக்திகள,
சிதறுண்டை மக்களின சிறு பதய்வங்களைதாக
உருப்பபெற்றனே. அஜத ஜமல வருக்கத்தினேர்,
அச்சம் ஜமலிடை வழிபெடைக்கூடிய சடைங்குகளில,
அச்சக்திகள கதாலத்மத பவனறு ‘வதாழ்ந்து'
வருகினறனே.
ததாயதாண் மரபு ஒடுக்கப்பெட்டு தந்மதயதாதிக்கம்
ஜமல நிமலயதாக்கமதாக நதாடு முழுதும் ஒப்புக்
பகதாளளைப்பெட்டைது. கூர்ந்து ஜநதாக்கினேதால இதற்கு
ஒரு முக்கிய கதாரணம் புலப்பெடுகிறது.
ஆதிமரபில, மதானுடைம் பெண்பெமடையதாத சில
கூறுகள பதரிய வருகினறனே. முக்கியமதாக,
நரமதாமிசம் பகதாளளைல, குருதிப்பெலி ஆகிய
வழக்கங்கமளைக் குறிப்பிடைலதாம்.
‘ஜபெய் மகளிர்’ எனபெவர்கமளைப் பெற்றிய
விவரங்கமளைச் சங்க இலக்கியங்களில
பெதார்க்கும்ஜபெதாது, நரமதாமிசம் புசிக்கும் ஒரு
கூட்டைத்ததார் சமுததாயத்தில வதாழ்ந்திருந்தமத
ஊகிக்கத் ஜததானறுகிறது.

இறந்து ஜபெதானே ஜபெதார் வீரரின புலதாமல, ஜபெதார்க்
களைத்தில வந்து இந்தப் ஜபெய் மகளிர்
உண்ணுகிறதார்கள. இந்தக் கூட்டைத்தினேமரப்
பபெண்களைதாகஜவ குறிப்பிடுவதும், இவர்கள
பிணங்கமளைத் தினறு கூத்ததாடும் விவரங்கமளை
விரிப்பெதும், அச்சம், அருவருப்பு இரண்மடையும்
ஊட்டுவததாக இருக்கினறனே. ஜபெய் மகளிர்
பிணக்குவியமலச் சூழ்ந்து நிற்பெர்... (புறநதானூறு359:1-8) எனறு வருணிக்கப்பெடுகிறது.
ஜபெதார்க்களைத்தில பிதுங்கிய கண்மணயுமடைய
ஜகதாட்டைதானகள குழறும் குரலதாகிய ததாளைஇமசக்கு ஏற்பெ, பகதாடிய கண்கள உமடைய ஜபெய்
மகள ஆடுவதாள எனறு பெதிற்றுப் பெத்து
விவரிக்கிறது.
இது ஜபெதானற விவரங்களும், பகதாற்றமவ
வழிபெதாட்டு பவறியதாட்டைங்களும் ததாயதாண்
சமுததாயத்துக்கும் தந்மதயதாதிக்கச்
சமுததாயத்துக்குமிமடைஜய ஜததானறிய
ஜபெதாரதாட்டைங்கமளையும் முரண்பெதாடுகமளையும்
குறிப்பெமவ யதாகஜவ ஊகிக்கலதாம்.

உயிர்ப்பெலி-நரமதாமிசம்-பகதாடுக்கும் வழக்கம்
ருக்ஜவதப் பெதாடைலகளிலும் கதாணப்பெடுகிறது.
சுனேச்ஜசபென அஜிகர்த்தன எனற ருஷியின
புதலவன. இவமனே, நரபெலிக்கதாக, தந்மத
விற்றுவிடுகிறதார். ஏமனேய மக்கமளைக் கதாப்பெதாற்ற
முடியதாத வறுமம, ஒரு சில பெசுக்கமளைப் பபெற்று,
இரண்டைதாவது மகனேதானே கனேச்ஜசபெமனே
விற்றுவிடைச் பசய்கிறது.
இரதாமதாயணத்திலும் ஐதஜரயப்
பிரதாம்மணத்திலும் கதாணப்பெடும் இவ்வரலதாறு,
அரிச்சந்திர மதாமனனேமனேயும் இதில
பததாடைர்புபெடுத்துகிறது.
அரிச்சந்திரன, தனேக்குப் பிளமளை இலமல எனற
குமற தீர்க்க, வருணமனே ஜவண்டித்
தவமியற்றினேதான. முதல பிளமளைமயத்
பதய்வத்துக்குப் பெலி பகதாடுப்பெததாகவும் ஜநர்ந்து
பகதாண்டைதான.

பிளமளை பிறந்தது; ஜரதாஹிதன எனறு
பபெயரிட்டைதான. ஆனேதால இந்தத் தமலப்
பிளமளைமயப் பெலி பகதாடுக்க மனேம் வரவிலமல.
ஜரதாஹிதன பிளமளைப் பெருவம் கடைந்ததும், தந்மத
அவனிடைம் வருத்தத்துடைன, பதய்வத்துக்கு
அவன பெலியதாக ஜவண்டியவன எனபெமத
அறிவுறுத்தினேதான. ஜரதாஹிதனேதால இமத ஏற்க
முடியவிலமல.
வறுமமயினேதால தவித்த அஜிகர்த்தருஷி
குடும்பெத்தினேமரக் கண்டைதான. நூறு பெசுக்கள
பகதாடுத்து, சுனேச் ஜசபெமனேத் தனேக்குப் பெதிலதாக
பெலி பீடைத்தில பிணிக்கப்பபெற்றதான.
அப்ஜபெதாது விசுவதாமித்திரமுனி, குருபீடைத்மத
அலங்கரித்தவரதாக இருந்ததார். சுனேச்ஜசபென
அவமரத் பததாழுது, “இந்தப் பெலிபீடைத்தில
இருந்து எவ்வதாறு விடுபெடுஜவன ஐயஜனே!”
எனறு வருந்தியழுததான.
முனிவர், அவனுக்குச் சில மந்திரங்கமளை
உபெஜதசித்ததார். அந்த மந்திரப் பெதாடைலகள

ருக்ஜவதம் முதல மண்டைலத்தில (1-6-1)
கதாணப்பெடுகினறனே. அதிதியதாம் பபெருந்ததாயின
கருமண, முதல ஜதவனேதானே அக்னி, ஸதாவித்ரி
எனற சூரியன, வருணன ஆகிஜயதாரின ஜபெரருள
ஜவண்டைப்பெடுகிறது. பெரிததாபெமதாகப் பெலிபீடைத்தில
பிணிக்கப்பெட்டை சுனேச்ஜசபெமனின மனறதாட்டைதாக
விரியும் இப்பெதாடைலகள, அதிதியின
மமந்தர்கமளை, ஆதித்ஜதவர்கமளைக் குருதி
வழிபெதாட்டுக்குரியவர்களைலல எனறு
பதளிவிக்கிறது,
நரபெலி ஜவளவிமயச் பசய்ய ஜவண்டிய
புஜரதாகித விசுவதாமித்திரர், அந்தப்
பெலிபீடைத்திலிருந்து அவமனே விடுவிக்கிறதார்.
எனேஜவ, நரபெலிமய எதிர்த்த புரட்சியதாளைரதாகவும்
விசுவதாமித்திரர் குறிப்பிடைப்பெடுகிறதார்.
இந்த விவரங்கள, மதானுடை சமுததாயம், தந்மத
நதாகரிகத்தில ஜமல நிமலயதாக்க நதாகரிகம்
கண்டைமதக் குறிப்பெதாக்குகினறனே.

மகதாபெதாரத இதிகதாசம் கதாட்டும் மதானுடை சமுததாய
ஜமம்பெதாட்டில, பெலஜவறு நிமலகளில மகளிர்
சுதந்தரங்கள கட்டுப்பெடுத்தப்பெடுவஜத
பிரதிபெலிக்கிறது. மகதாபெதாரதம், ஏரதாளைமதானே
கமதகமளையும் துமணக் கமதகமளையும்
உளளைடைக்கிய ஒரு பபெருங்கடைல எனேலதாம். மனித
இயலபுகமளை ஒவ்பவதாரு ஜகதாணத்திலும்
பதளிவதாக்கும் இந்த இதிகதாசத்தில, சத்தியவதி பெரதாசரர் - வியதாசர்; சத்யவதி-சந்தனு, குந்தி
எனனும் ப்ருததா, பெதாண்டைவர்கள-கதாந்ததாரிதிருதரதாஷ்டிரன-துரிஜயதாதனேர்கள எனற தமல
முமற மதாற்றங்களில பபெண்களின
தனித்துவமதானே சுதந்தரங்கள பெடிப்பெடியதாக
ஒடுக்கப்பெட்டு வந்திருப்பெமதக் கதாண்கிஜறதாம்.
எனறதாலும், அவர்கள ‘ததாய்’ எனற
முக்கியத்துவம் பபெற்றிருக்கிறதார்கள. அந்த
ஜமனமம அவர்களுக்கு
அளிக்கப்பெட்டிருக்கிறது.
ஆனேதால மகதாபெதாரதப் ஜபெதாருக்குக் கதாரணியதாக
விளைங்கும் துபரசௌபெமத, ‘ததாய்’ எனற

ஜமனமமக்குரியவளைதாகஜவ ஜபெதாற்றப்பெடைதாமல
இழிந்துவிட்டை நிமலமயக் கதாண்கிஜறதாம்.
துபரளைபெமத, “அஜயதானிஜதா” எனறு
குறிக்கப்பெடுகிறதாள. ஒரு ததாயின ஜயதானியில
உதித்தவளைலல எனறு பபெதாருளபெடுகிறது. சமத
பூமியில கிமடைத்ததாள; இவள யதாககுண்டைத்தில
கிமடைத்ததாள. துருபெத மனனேன, தனமனே
அவமதானேம் பசய்தவமரப் பெழிவதாங்க,
அருச்சுனேனுக்கு மதாமலயிடை, ஒரு பபெண்மண
ஜவண்டி ஜவளவி பசய்ததான. அதன பெயனேதாக
இவள அக்கினியில ஜததானறினேதாள எனறு
பசதாலலப்பெடுகிறது.
இது குறித்து, மரதாத்திய வரலதாற்றறிஞர்
ரதாஜ்வதாஜடை தம் ‘பெதாரதியத் திருமண முமறகளின
வரலதாறு’ எனற நூலில இவ்வதாறு கூறுகிறதார்.
“ஜயதானிஜ எனற பசதாலததாயின கருவமறமயக்
குறிப்பெததாகக் பகதாண்டைதாலும், பெண்மடைய ஜவத
பமதாழியில, அது ‘இலலம்’ எனற பபெதாருமளையும்
குறிக்கிறது. அததாவது, இவளுமடைய ததாய்,
இவர்களுமடைய இலலமதாகிய உமறவிடைத்தில

உரியவரதால கருவுறவிலமல. யதாக சதாமலயிலகருவுற்றதாள எனபெஜத பபெதாருள.”
இந்த வமகயில, கதாந்ததாரி நூறு மமந்தர்கமளைப்
பபெற்றதாள எனபெதற்கும் உரிய பபெதாருமளை இந்த
நூலில அவர் விளைக்குகிறதார்.
“உயிர் வித்துக்கள நூறு கும்பெங்களில
மவக்கப்பெட்டைனே. அக்கும்பெங்களில இருந்து
நூறுபுதலவர்கள ஜததானறினேதார்கள எனற கூற்றும்
அப்பெடிஜய பபெதாருள பகதாளளை முடியதாதததாகும்.
திருதரதாஷ்டிரனுக்கு நூறு இலலங்களில நூறு
பபெண்கள அவன வித்மதச் சுமந்து பபெற்றதார்கள.
அந்தப் பிளமளைகள, பெட்டை மகிஷியதானே
கதாந்ததாரியின மமந்தர் களைதானேதார்கள
எனபெஜதயதாம் அது.
பெதாண்டைவர்கள இனமறய திபபெத்மதத்
ததாயகமதாகக் பகதாண்டை ததாய்வழி மரபினேர்.
பகளைரவர்கஜளைதா, கதாச்மீரத்மதத் ததாயகமதாகக்
பகதாண்டைவர்கள. முனனேவர்களிமடைஜய பெல
நதாயக மணம் (Poliyandry) தமடை யிலமல.
பினனேவரிமடைஜய பெலததாரமணம் (Polygamy)

தமடையிலமல. இது அணிமமக்கதாலம் வமர
நிலவும் வழக்கம் எனறும் அவர் குறிப்பிடுகிறதார்.
குந்தி, பெல நதாயகர்களின பததாடைர்பில தன
மமந்தர்கமளைப் பபெற்பறடுத்ததாள. இவள
ததாயதாண்மமச் சுதந்தரம் பபெற்றவள எனறு
பசதாலலி விடுவதற்கிலமல. ஆண்மமயிலலதாத
நதாயகனுக்கதாக, மமந்தர்கமளைப் பபெறுகிறதாள.
அவர்கள பெதாண்டைவர்கள எனஜற
அறியப்பெடுகிறதார்கள. ஆனேதால, துரிஜயதாதனேனும்
தம்பியரும் அவ்வதாறு அறியப்பெடைதாமல,
குருஜதசத்மத முதனமமப்பெடுத்தி ‘பகளைரவர்கள’
எனறு குறிக்கப்பெடுகிறதார்கள. குந்தி ஆண்நதாயக
மதாற்றக் கூறுகமளை, ததாய்த் தனமமத்
தண்டைமனேயதாகச் சுமக்கிறதாள.
திபரளைபெமதயின பிறப்ஜபெ, நிபெந்தமனே
நிமித்தத்துக்கு உட்பெட்டைததாகிறது.
அருச்சுனேனுக்கு அவள மதாமலயிடை ஜவண்டும்
எனபெதற்கதாக, அருச்சுனேமனேக் கண்டு பிடிக்க,
சுயம்வரம் எனற பபெயரில, சுழலும் மச்ச யந்திரம்
நிறுவப் பெடுகிறது

துபரசௌபெமத, கர்ணனின மீது ஆமசப்பெட்டைதாள
எனறும், அவன ஜபெதாட்டியில ஜததாலவியுற்றததால
அருச்சுனேனுக்கு மதாமலயிட்டைதாள எனறும்
பசதாலலப் பெடுகிறது. அப்பெடியதானேதாலும் அவள
அருச்சுனேனுக்கு மட்டும் ததாஜனே உரியவள?
பெலநதாயகர் மரமபெக் குந்தி பததாடைரச் பசய்கிறதாள.
எப்பெடி?
பவளிக்குத் பதரியதாத முரண்பெதாடுகளில பபெற்ற
மகமனேச் சரதாட்டை முடியதாமல தவித்த அவள,
பவளிப்பெமடையதாக, “கனனிமய ஐவரும்
ஏற்பீர்கள” கூறிவிடுகிறதாள.
இந்தக் கூற்று, பபெண்ணின ததாய்த்
தனமமயிஜலஜய ஓர் அடிஜபெதால வீழ்கிறது.
ஐவரும் உண்ணத்தக்க ஒரு கனி. ஐந்து
சஜகதாதரர்களும் அநுபெவிக்க உரிமம பகதாண்டை
பபெண்.
துபரசௌபெமதயின புத்திரர்கமளைப் பெற்றிய
குறிப்புக்கள இந்த இதிகதாசத்தில
முதனமமப்பெடுத்தப்பெட்டிருக்கவிலமல.

அவர்கள உபெபெதாண்டைவர்கள எனறு மட்டுஜம
குறிப்பிடைப் பெடுகிறதார்கள. குறிப்பெதானே பபெயர்கள
கூடை இலமல.
ஆனேதால, களளைங்கபெடைமற்ற திபரசௌபெமதயின
பபெண்மம இந்த மதாக்கமத முழுவதும்
ஜசதாதமனேக்குளளைதாக்கப்பெடும் சந்தர்ப்பெங்கஜளை
வருகினறனே.
இவள சிரித்தததால துரிஜயதாதனேன மனேதுள
மூண்டை பெழி வதாங்கும் பவறி கிளைர்ந்தது. அதன
எதிபரதாலியதாக இவமளை நடுச்சமபெயில
அவமதானேப்பெடுத்தத் துணிந்ததான. ஜதர்ப் பெதாகமனே
அமழத்து அவமளைச் சமபெக்கு அமழத்துவர
ஏவினேதான.
நதாயகர் ததாந்தம்மமத் ஜததாற்றபின எனமனே
நலகுமுரிமம அவர்க்கிலமல-புமலத்
ததாயத்திஜல விமலப்பெட்டையின-எனனே

சதாத்திரத்ததா பலமனேத் ஜததாற்றிட்டைதார்?அவர்
ததாயத்திஜல விமலப்பெட்டைவர்;-புவி
ததாங்குந்துருபெதன கனனி நதான-நிமல
சதாயப்புமலத்பததாண்டு சதார்ந்திட்டைதாலபினபு
ததாரமுமடைமம அவர்க்குண்ஜடைதா?
அமரகவி பெதாரதியின வரிகள இமவ. மூல பெதாரதக்
கமதமய ஒட்டிப் பெமடைக்கப்பெட்டை
இக்கதாவியத்தில, துபரளைபெமத, தன
கணவர்களின உரிமம பெற்றிக் ஜகட்கும்
அற்புதமதானே வரிமகள இமவ.
அறிவு முடைக்கப்பெட்டை அந்தப்புரப் பபெண்ணதாக,
ஜபெதாகக் கருவியதாக தம் நதாயகரின ஏமனேய பெல
நதாயகிகளின மீததானே பபெதாறதாமமயிலும்,
அழுத்தத்திலும் பவளி உலகம் அறியதாமல
ஒடுங்கிவிட்டை பபெண்ணிலமல இவள; இவள

உரிமம ஜபெசுகிறதாள; அமவயில அமர்ந்துளளை
மதாபபெரும் சதானஜறதாரிடைம் தருமநீதி ஜகட்கிறதாள.
அவர்கள மனேச் சதாட்சிகமளை உலுக்குகிறதாள.
எலஜலதாரதாலும் மகவிடைப்பெட்டை பினனேரும்
அபெமலயதாக அவள முடிந்து விடைவிலமல. ஒரு
பபெண் உரிமமயதாளைனிலலதாத ஒருவமனேத்
ஜததாழனேதாக பநருங்க முடியும் எனபெமதக்
கதாட்டும்பெடி, உற்ற நண்பெனேதாகக் கண்ணமனேக்
கூவி அமழக்கிறதாள. உடுக்மக இழந்தவன
மகஜபெதால கண்ணன அவள மதானேம் கதாக்கிறதான.
தமிழ்நதாட்டுக் கூத்துக்களிலும், நதாடைகங்களிலும்
துபரளைபெமதமயத் துகிலுரியும் வரலதாறு
ஜமமடைஜயற்றப்பெடுவது வழக்கமதாக இருந்தது.
அமரகவி பெதாரதி இமதஜய அவள ஆங்கதாரியதாகக்
கூந்தமல அவிழ்த்துவிட்டு, பெதாவித்துச்சதாதனேன
பசந்நீரும் பெதாழ்த்துரிஜயதாதனேன ஆக்மக
இரத்தமும் கலந்து குழலில பூசிக்குளிப்ஜபென
எனறு சூளுமரக்கும் கதாட்சிமய
முதனமமப்பெடுத்தி, பெதாஞ்சதாலி சபெதம் எனற
ஒப்பெற்ற கதாவியமதாக்கினேதார்.

இந்தத் துபரசௌபெமத, பெஞ்சகனனியரில
ஒருத்தியதாகவும், இந்ததியக் கிரதாம
ஜதவமதயதாகவும் வழிபெடைப் பபெறுகிறதாள.
பெதாண்டைவர் துமணயிலலதாத, ததாய்த் ஜதவமதயதாக
இவள பெதாமரமக்கள வழிபெடும் பதய்வமதாக
விளைங்குகிறதாள. இவள வழிபெதாட்டில, மக்கள
யதாஜரதா பசய்த பகதாடுமமக்குத் ததாங்கள
பிரதாயச்சித்தம் பசய்து பகதாளவதுஜபெதால உடைமல
வருத்திக்பகதாளளும் ஜநர்ச்மசகமளை
ஜமற்பகதாளகிறதார்கள. இந்த வழிபெதாட்டில
முக்கியமதானேது தீமிதித்தல.
ஐவருக்கு நதாயகியதாக்கப்பெட்டைஜத பகதாடுமம.
அதற்கும் அப்பெதால, அவமளை மதானேபெங்கம்
பசய்யத் துணிந்த ஆணதாதிக்கத்மத அவள
எதிர்த்துக் ஜகட்டை நிமலயில, அந்த ஐந்து
கணவர்களும் அவமளைக் கதாப்பெதாற்ற இயலதாத
ஒரு தருமம் பெதாலிக்கப்பெட்டைது அமதவிடைக்
பகதாடுமம.
அவர்கள விரதாடை நதாட்டில ஒளிந்து
வதாழஜநர்ந்தஜபெதாது துபரசௌபெமத அரசமதாளிமகப்

பெணியதாட்டியதாக ஊழியம் பசய்ய
ஜவண்டியிருந்தது. அங்கும் மகதாரதாணியின
ஜசதாதரன கீசகன அத்துமீறல அவமளைச்
ஜசதாதமனேக்குளளைதாக்கியது. கீசகன பீமனேதால
பகதாலலப்பெட்டை பிறகும், மனனேன இறந்த பிறகு
மனனேனுக்குப் பிரியமதானேதமனேத்மதயும்,
பிரியமதானே பபெண்மணயும்கூடை அவனுடைன
எரிக்க ஜவண்டும் எனற வழக்கத்துக்குட்பெட்டு,
அவமளையும் அவனுடைன எரிக்க ஜவண்டும் எனற
தருமத்மதயும் அக்கதாலம் முனமவக்கத்
தயங்கவிலமல. பிறகு அது
நிமறஜவற்றப்பெடைவிலமல.
அநியதாய ஆணதாதிக்கத் தருமங்கமளை எதிர்த்துக்
குரபலழுப்பிய சக்தி-எழுச்சித் பதய்வமதாக
இனனேமும் பெதாமர மக்களின துபரசௌபெமதயம்மன
வதாழ்ந்து பகதாண்டிருக்கிறதாள.

5. சமதயின கமத
ருக்ஜவதம் நதானகதாம் மண்டைலத்தில (IV-5-12)
ஸீததா எனற ஜதவமத துதிக்கப்பெடுகிறதாள. மக்கள
நிலத்மத உழுது பெண்பெடுத்தி, ததானியம்
விமளைவித்து உண்டு வதாழும் நதாகரிகம்
சமுததாயத்தில வந்துவிட்டைமத இப்பெதாடைலகள
பிரதி பெலிக்கினறனே.
இங்ஜக ஸீமத எனற பசதாலலுக்கு, கலப்மபெ
எனற பபெதாருள பகதாளளைலதாம்.“மங்களைமதானே
ஸீமதஜய! உனமனேப் ஜபெதாற்றுகிஜறதாம்! இந்திரன
ஸீமதமயக் பகதாளளைட்டும்! பூஷதான வழிநடைத்திச்
பசலலட்டும்!... உழுமுமனேகள நிலத்தில பெதிந்து
கிளைர்த்தட்டும்! வதானேம் மமழ பபெதாழியட்டும்!”
எனபறலலதாம் அருள ஜவண்டைப்பெடுகிறது.
இரதாமதாயண இதிகதாசம், இந்த நதாகரிக
ஜமம்பெதாட்மடை அடிப்பெமடையதாக்கி, சமதமய
நதாயகியதாக்கிப் புதிய மதானிடை தருமங்கமளை
நிமலநிறுத்துகினறது. இந்தத் தருமம்,

நிலவுமடைமமச் சமுததாயத்தின ஆணதாதிக்க
நீதியதாகி பபெண்ணின அடிப்பெமடை மனித
உரிமமகமளைக் கட்டுப்பெடுத்துகினறது.
சமதயும் நிச்சயமதாக ஒரு ததாயின வயிற்றிலததான
உதித்திருக்க ஜவண்டும். பூமியில கிமடைத்ததாள
எனறதால, பூமி நஞ்சுக் பகதாடியும் நிணமும்
குருதியுமதாக மகமவ பிரசவித்தததா? எனேஜவ
அறிவுக்குப் பபெதாருந்தும் வமகயில பெதார்க்க
ஜவண்டியிருக்கிறது, குந்திமயப்ஜபெதால கனனி
கழியுமுன கருப்பெமதாகி, சமுததாய நிர்ப்பெந்தத்தின
கதாரணமதாக கதானேகத்தில கிடைத்திவிடும் ததாய்
ஒருத்தியின மகளைதா?
உயர் வருக்கத்து ஆண், கதானேகத்தில வதாழ்ந்த
திருந்ததா மக்களிமடைஜய பிறந்த ஒத்தியுடைன கூடி,
பிறந்த குழந்மதமய அங்ஜகஜய விட்டுவிட்டு
வந்துவிடைஜவண்டும் எனற நிபெந்தமனேயின
பெயனேதாகப் பூமிக்கு மகளைதானேதாளைதா?
எப்பெடி ஜவண்டுமதானேதாலும்
மவத்துக்பகதாளளைலதாம். உலகில முதனமுதலில
கற்பிற்கணிகலமதாகக் கருதப்பெட்டைவளும்,

நிலவுமடைமமச் சமுததாயத்தின இலட்சிய
நதாயகியதாக விளைங்கியவளும், தீச்ஜசதாதமனேயில
குளித்பதழுந்தவளுமதானே பபெதாற்புமடைச்
பசலவியின பெதாரம்பெரியம் பமதாட்மடையதாகஜவ
விடைப்பெட்டிருக்கிறது.
ஜரணுமகமயப் ஜபெதால ததாயதாண்குடிப்
பெதாரம்பெரியம் இவளுக்கும்
பகதாடுக்கப்பெடைவிலமல. திபரளைபெமதமயப்
ஜபெதால தந்மதயின மகளைதாக, சதானேகியதாக
ஆகிறதாள. குந்தி மகவிட்டை கர்ணன 'ரதாஜதயன’
எனறு வளைர்ப்புத் ததாயின பபெயமரக்
பகதாண்டைதுஜபெதால இவர்கள ததாய்ப்பபெயமர
ஏற்றிருக்கவிலமல. சனேகனின மகள சதானேகிமிதிமல நகர் அதிபெனின மகள மமதிலி-விஜதக
நதாட்டு மனனேன மகள மவஜதகி எனற
பபெயமரஜய பபெற்றுத் திகழ்ந்ததாள.
வில அம்பு பகதாண்டு ஜவட்மடையதாடி வதாழ்ந்த
நிமலமயப் பினதளளி, கதாடுகமளை அழித்து,
விமளைநிலமதாக்கும் ஜவளவிகள
பசய்யப்பெடுகினறனே. இந்த மதாற்றத்மத

எதிர்ப்பெவர்கள, இந்த நதாகரிகத்மத ஏற்கமுடியதாத
அரக்கர்கள. பெண்பெடைதாத மரபினேர்; நரமதாமிசம்
பகதாளளும் மரபிலிருந்து முனஜனேறதாதவர்கள.
இவர்கள ததாயதாண் குடி மரபினேர் எனறும்
பகதாளளைலதாம்.
பபெண் தன கூடைல விருப்பெத்மத ஆணிடைம்
ஜகதாரினேதால, அமத நிமறஜவற்றுவது அவன
கடைமமயதாக இருந்தது. அவளுமடைய
விருப்பெமும் இணக்கமும் இனறி ஆண்
அவமளைத் பததாடைமதாட்டைதான எனற நிமல
இரதாமதாயணத்தில ஜபெதாரதாட்டைமதாகிறது.
சூர்ப்பெனேமக அரக்கர் குலத்தினேள. இரதாம
லட்சுமணர்களைதால அவமதானேம்
பசய்யப்பெடுகிறதாள. ஆனேதால இரதாவணன
சமதமயப் பெலவந்தமதாகச் ஜசரத்
துணியவிலமல.
சமதயின நிமித்தமதாக, பெண்மடைய
ஜவட்மடையதாடி வதாழும் வதாழ்வின சினனேமதானே
விலஜல இரதாமனேதால ஒடிக்கப் பபெறுகிறது.
சமதக்கு, நிலவுமடைமமச் சமுததாயத்துக்கு

இனறியமமயதாத கற்பபெதாழுக்கம்
வலியுறுத்தப்பெடுகிறது.
இரதாமகமதயின முக்கியத்துவஜம,
பபெண்ணுக்குக் கற்பு எனறஜததார் அணிகலத்மத
பநறியதாக்குவதில மமயம் பகதாண்டிருக்கிறது.
பெளிங்கு ஜபெதானற கண்ணதாடித் துண்மடை
பமழுகுஜபெதால அனேலில கதாட்டி,
வமளைப்பெதுஜபெதால, பபெண்மண ஆண் நதாயகச்
சமுததாயத்துக்கு உகந்தவளைதாக்கும் பநறியதாக,
‘கற்பியல’ முழுமமயதாக்கப்பெடுகிறது.
இரதாமதாயணம் பிறந்த வரலதாற்மறச் சிறிது கூர்ந்து
ஜநதாக்கலதாம். வதாலமீகி முனிவர், கங்மகயில
நீரதாடுவதற்கதாக, நடைந்து பசனறு பகதாண்டு
இருந்ததார். அப்ஜபெதாது முனஜனே இரு அழகிய
‘க்பரசௌஞ்ச’ (நதாமர இனேம்) பெறமவகள ஆணும்
பபெண்ணுமதாக உலகின தமலயதாய இனபெத்தில
மயங்கி இருந்தனே. அப்ஜபெதாது ஒரு ஜவடைன
அம்பபெய்து, ஆண் பெட்சிமயக் பகதானறு
விட்டைதான. பபெண் பெறமவ பெரிததாபெத்துக்குரிய
குரலில துடிதுடித்து வீழ்ந்த கதாட்சிஜய கவி

இதயத்தில பெதிந்து பெதாதிப்புக்குளளைதாக்கியது.
இந்த மதாபபெரும் கதாவியத்மத இயற்ற,
உளளைதார்ந்த கிளைர்ச்சி பபெதாங்கி வர அதுஜவ
கதாரணமதாயிற்று.
கதாதல எனற உனனேதமதானே ஆண்-பபெண்
பததாடைர்பு, பவறும் உடைலபெரமதானேதலல. கூடைல
தமலயதாய இனபெம் எனறதால, பிரிதல உலகத்துச்
ஜசதாகங்களைமனேத்மதயும் உளளைடைக்கியததாகும்
எனறு கூறப்பெடுகிறது. ஆண் பெறமவ வீழ்ந்ததும்,
பபெண் ஜவறு துமண நதாடிஜயதா, விடுபெட்டை
நிமலயிஜலதா பெறந்து பசலலவிலமல.
இரதாமன-சமத பெந்தம், முன எப்ஜபெதாதும்
சமுததாயத்தில இருந்திருரதாத வமகயில ஆண்பபெண் பததாடைர்பெதாக வமரயறுக்கப்பெடுகிறது.
கற்பபெனனும் பநறிக்கு இதுஜவ அடி
நிமலயதாகிறது.
சமத புதிய யுகத்து நதாயகி.
இரதாமர், இரதாமருடைன ஜசர்ந்தவர்கள,
முனிவர்கள ஆகிஜயதார் உயர்ந்த

மனிதர்களைதாகவும், இரதாவணனுடைன
ஜசர்ந்தவர்கள அரக்கர்களைதாகவும்
கதாட்டைப்பெடுகிறதார்கள. புரதாண கதாவியங்களில
இவர்களுக்குப் பெயங்கர உருவங்கள
தீட்டைப்பெட்டிருக்கினறனே.
அக்கதாலத்தில, ஷத்திரியரும், பிரதாம்மணரும்
மதாமிசம் புசிக்கதாதவர்களைலல;
மதுவருந்ததாதவர்களைலல. ஏன? வரலதாற்றுத்
துவக்கக் கதாலத்தில, அகத்திய முனிவர். ‘வதாததாபி’
எனற அரக்கமனேப் புசித்துச் சரணம் பசய்த
வரலதாறும் நரமதாமிசம் விலக்கலல எனபெமதஜய
கதாட்டுகிறது. சமணசமயம் தமலதூக்கிய
கதாலத்திலததான துறவும், புலதாலுண்ணதாமமயும்
இந்திய சமுததாயத்தில இமசந்தனே எனேலதாம்.
இரதாமயணத்து மனிதர்கள, நரமதாமிசம்
புசிப்பெதிலிருந்து விடுபெட்டை நதாகரிகம்
பகதாண்டைவர்கள எனேலதாம்.
கதானேகத்தில சமதமயத் ஜதடி வருந்திய ரதாமனின
நிமல பெற்றி, அனுமன அஜசதாகவனேத்துச்
சமதயிடைம் பதரிவிக்கும் ஜபெதாது,

‘ந மதாம்ஸம் ரதாகஜவதா புங்க்ஜத, நசதாபி மது ஜஸ
வஜத!’ எனறு கூறுகிறதான. இரதாமன மது,
மதாமிசம் இரண்மடையும் தவிர்த்து விட்டைதான
எனபெஜத இதற்குப் பபெதாருள.
ஆனேதால மதுவும் மதாமிசமும் அறவதாழ்வுக்கு
உகந்ததலல எனற ஜகதாட்பெதாடு வந்துவிட்டை
கதாலத்தில, இரதாமமர, மதாமிசம்
உண்பெவரதாகஜவதா, மது அருந்துபெவரதாகஜவதா
கதாட்டைலதாகதாதலலவதா?
‘மதாம்சம் எனறதால மதாம்பெழத்தின கதுப்பு: மது
எனறதால ஜதன; இவ்விரண்மடையும்
எம்பபெருமதான தவிர்க்கிறதார்’ எனறு புரதாண
உமரயதாசிரியர்கள பபெதாருள கூறுவததாக, கதாவ்ய
இரதாமதாயணம் எனற நூலின ஆசிரியர்
திரு.ஜக.எஸ். ஸ்ரீனிவதாசன விளைக்குவது இங்குக்
கருதத்தக்கது.
இதிகதாச புரதாணங்கள, இலக்கியங்கள எலலதாஜம
இயற்மக நியதிகமளையும், மதானிடை
இயலபுகமளையும், உலக உண்மமகமளையும்
ஆததாரமதாகக் பகதாண்ஜடை உருவதாயினே

எனபெதுததான பமய். எனறதாலும் உண்மமயதானே
மனிதகுல வரலதாறுததான கற்பெமனேகளுக்கும்
கற்பிதங்களுக்கும் உடைலும் உயிரும்
அளிக்கினறனே எனபெமத மறுக்க முடியதாது.
மகஜகயி, ததாயதாண் சமுததாயத்திலிருந்து
தயரதனேதால பகதாண்டு வரப்பெட்டைவள. மகஜகயி
அறிவிற் சிறந்தவள. தயரதன ஜமற் பகதாண்டை
சம்பெரதாசுரன ஜபெதாரில, முன நினறு ஜதஜரதாட்டி
அவமனே பவற்றி பபெறச் பசய்கிறதாள. தயரதனின
உளைம் கவர்ந்த நதாயகியதாகிறதாள. எனேஜவ, தன
மகனுக்குத் ததான பெட்டைம் எனற உரிமமமய
மவத்திருக்கிறதாள. இது தசரதனுக்கும்
உறுத்துகிறது. எனேஜவ ததான மகஜகயியின
மமந்தமனேத் ததாய் மதாமன வீட்டுக்கு அனுப்பி
விட்டு உடைஜனே மமனேவியமரக் கூடைக்
கலந்ததாஜலதாசிக்கதாமல இரதாமனுக்கு
இரதாச்சியதாபிஜடைகம் பசய்ய முமனேகிறதான
தசரதன.
மகஜகயி, தன உரிமமமயக் ஜகதாரும் ஜபெதாது,
தசரதன பெரிததாபெத்துக்குரிய நியதாயவதானேதாகவும்

மகஜகயி மிகக் பகதாடியவளைதாகவும்
உருவகப்பெடுத்தப்பெடுகினறனேர். உண்மமயில
இது ‘மதாத்ரு வதாக்கிய பெரிபெதாலனே’மதாகஜவ
இருந்ததாலும் இரதாமன ‘பித்ரு வதாக்கிய
பெரிபெதாலனேம்’ பசய்யஜவ கதாட்டுக்குச்
பசலவததாகப் பிரகடைனேப்பெடுத்தப்பெடுகிறது.
பெதினேதாறு வயது நிரம்பெப் பபெறதாத ரதாமனுக்கு,
சினனேஞ் சிறுமியதானே விமளையதாட்டுப் பெருவச்
சமத மனேவதாட்டியதாகிறதாள. வில அதற்கு ஒரு
சதாக்கதாகிறது.
இந்தப் பபெண்ணுக்கு, தந்மதயதாதிக்கத்தின
விமளைவதானே பபெற்றவர் பெதாசம், பெழகிய
இடைத்திலிருந்து பபெயர்த்பதடுத்தல எனற
துனபெம் இயற்மகயதானேததாக இலமல. கணவன
கிமடைத்த பிறகு, ‘அவஜனே சகலமும்’ எனறு
ஐக்கியமதாகி விடுகிறதாள.
இரதாமன கதானேகம் புகும் நிமல வந்ததும், கதானேகக்
பகதாடுமமகமளை அவளிடைம் பெலவதாறதாக எடுத்துச்
பசதானனே ஜபெதாதிலும், அவள அவனுடைன
பசலவமதத் தடுத்து நிறுத்த முடியவிலமல.

கணவஜனே தனேக்கு இனி எலலதாம் எனற பநறி
அவ்வளைவுக்கு அவளுள ஊறிவிட்டைது.
‘எனமனே உடைனேமழத்துச் பசலலத்
துணிவிலலதாமல நீர் மட்டும் வனேத்துக்கு
ஏகினேதால, தந்மத ஜனேகர் எனனே நிமனேப்பெதார்?’
எனறு ஜகட்கிறதாள. ‘மமனேவிமயப் பிறரிடைம்
ஒப்பெமடைந்து விட்டுச் பசலலும் கூத்ததாடிமயப்
ஜபெதானறவபனேனறு மருமகமனே நிமனேத்து விடை
மதாட்டைதாரதா?’ எனறு அவஜளை பசதாலகிறதாள.
இரதாமர் இருக்குமிடைம் கதானேகமதானேதாலும்,
அதுஜவ அஜயதாத்தியதாம் அவளுக்கு...
இந்த வசனேம், இனறும் உயிருடைன பதய்வீக
வசனேமதாக வதாழ்கிறது. இந்தக் கற்புபநறி
உபெஜதசம் இனனேமும் அழுத்தமதாக, கதானேகத்தில
அத்ரி முனிவரின மமனேவி அநுசுமயயினேதால
வயதில இமளைய சமதக்கு
அறிவுறுத்தப்பெடுகிறது. கற்பெரசிகளின
புரதாணங்களில நிமலயதாக வதாழும் முனிபெத்தினி
அநுசுமய மும்மூர்த்திகமளைக்
குழந்மதகளைதாக்கியவள வதானேத்துச் சூரியனுக்கும்

ஆமணயிடும் ஆற்றல பெமடைத்த மதாதரசி அவள.
இமளையவளைதானே சமதமய, ‘கதானேகம் வந்து
விட்டைதாய், தர்மத்மத உணர்ந்து விட்டைதாய்.
எப்ஜபெதாதும், அந்தக் கணவமரக் மக விடைதாமல
இரு!’ எனறு வதாழ்த்துகிறதாளைதாம். அப்ஜபெதாது
சமத, மிகுந்த உற்சதாகத்துடைன தன திருமண
வரலதாற்மற அந்த மூததாட்டியிடைம்
பசதாலகிறதாளைதாம். முக்கியமதானே பசய்தி யதாது?
உழுநிலத்தில அவமளைக் கண்படைடுத்த சனேகர்,
மகளைதாக வளைர்த்ததார். அரசிளைதாங் குமரியதாகஜவ
வளைர்க்கப்பெட்டைதாலும், ஒரு ததாயின வயிற்றில
பிறந்த விவரங்கள பதரியதாமல இருக்மகயில,
அவளுக்குத் தக்கபததாரு கணவமர எப்பெடித்
ஜதடித் ஜதர்ந்பதடுப்பெதார்?
பினனேஜர விலமல வமளைத்து
நதாஜணற்றுபெவருக்கு அவள மதாமலயிடுவதாள
எனறு முடிவு பசய்ததார்...
‘ததாய் தகப்பென பதரியதாத பபெண்மண எவன
கட்டுவதான?’...இந்த நியதி இனறும்
நிமலத்திருக்கிறது.

பெதினேதானகதாண்டுகள கதாடுகளில அமலந்து
திரிந்த வதாழ்க்மக, ஒரு சகதாப்தத்துக்கும் அடுத்த
சகதாப்தத்துக்குமதானே இமடைநிமலமய
விளளுகிறது எனேலதாம். இரதாமன மதானின பின
பசனற ஜபெதாது, கதாவலிலிருந்த இலக்குவமனேச்
சமத சந்ஜதகிக்கிறதாள. இரதாமனின அபெயக் குரல
ஜகட்டும் அகலதாத அவன உளளைக் கிடைக்மகயின
மீது ஐயங் பகதாண்டு பெழிச் பசதாலமல வீசுகிறதாள.
இது, தமமயன மமனேவியின மீது உரிமம
பகதாண்டைதாடும் ஒரு சமூக நிமலமயக்
குறிக்கிறபதனறு ரதாகுல ஸதாங்க்ருத்யதாயன தம்,
மதானேவ சமதாஜ் நூலில பதளிவதாக்குகிறதார்.
இத்தமகய சமத, இரதாவணனின எலமலக்குள
அஜசதாக வனேத்தில சிமற இருக்கும் நதாட்களில,
இரதாமன வருவதான, தனமனே மீட்டுச் பசலவதான
எனறு உயிமர மவத்துக் பகதாண்டு
கதாத்திருக்கிறதாள.
அவமளைச் சுற்றிய அரக்கியர்...

‘எங்கள அரசனுக்கு உகந்தவளைதாகி விடு...
இலமலஜயல உனமனேப் புசித்து விடுவது
எங்களுக்குப் பபெரிதலல’ எனற அச்சுறுத்தலில
அவர்கள தனமம பகதாடூரமதாக்கப்பெடுகிறது.
இரதாவணன அவமளைப் பெலவந்தம் பசய்யதாமஜல
அச்சுறுத்திப் பெணிய மவக்க முயலுகிறதான.
பமலலியளைதானே சமத, ஒரு துரும்மபெக் கிளளிப்
ஜபெதாட்டு, அதற்குச் சமமதாக அவமனே மதித்துப்
ஜபெசுவததாக விவரிக்கப்பெடுகிறது.
இது ஜசதாக சிகரம்ததான.
இத்தமகய நதாயகிமய இரதாமன
சந்ஜதகப்பெட்டைதாஜனே?
அப்ஜபெதாமதய சமதயின மஜனேதா நிமலயதாது?
அது ஜசதாக சிகரமிலமலயதா? அக்கினியில புகுந்து
தன தூய்மமமய நிரூபித்த பினனேரும்,
குடிமக்கள சந்ஜதகப்பெடுகிறதார்கள எனறு, பூரண
கருப்பிணியதானே மமனேவிமயக் கதானேகத்துக்கு
அனுப்பித் தன அரச குல நியதாயத்மத நிமல
நதாட்டிக் பகதாளகிறதாஜனே, அது ஜசதாகத்தின பநடு
முடியலலஜவதா?

இனனும், அவன உருவதாகஜவ இரண்டு
பிளமளைகமளைப் பெதார்த்துக் ஜகட்டு உணர்ந்த
பினனேரும், முனிவர், அவர்கள சமதயின
புதலவர்கள, அவள உத்தமி எனறு நற்சதானறு
அளித்த பினனேரும், அந்த ஆண் ஆதிக்கம் கனிந்து
பகதாடுக்கவிலமல...
அவள எப்பெடி இனனும் தன உளளைத்மத
நிரூபிப்பெதாள?
பூமி பிளைந்தது; அவள ததாயின மடியில
ஐக்கியமதானேதாள.
ஆணதாதிக்கம் பபெண்ணுக்குப் பூட்டிய விலக்க
முடியதாத தமளையதாக இனறும் இந்த பநறி
இறுக்கிக் பகதாண்டிருக்கிறது.
பசதாந்த மண்ணிலிருந்து பபெயர்த்து எடுத்து வந்து
அறிவு பவளிச்சமும் சுதந்தரக் கதாற்றும் புகதாத
சூனியத்ததால அவள உமழப்மபெயும் பிளமளை
பபெறும் புனித ஆற்றமலயும் பகதாச்மசப்பெடுத்தி
ஆளும் ஆணதாதிக்க வரலதாறுததான இந்தியப்
பபெண்ணின சமூக வரலதாறு. இரதாமதாயணத்தில

பூரணமதானே கற்புபநறி, புளுகுப் புரதாணங்களில,
எத்தமனே நூற்றதாண்டுகள ஜதய்ந்த ஜபெதாதிலும்,
புதிய வடிவங்களில அவமளை மட்டும்
பிணிக்கும் பநறியதாக வலிமம பபெற்றிருக்கிறது.
ததாயதாகி நினற பபெண், பவறும் உமடைமமப்
பபெதாருளைதாக, களைங்கத்மதக் குத்தி
வீசிபயறியப்பெடும் நிமலக்கு இழிந்து ஜபெதானேதாள.
இந்த இரண்டைதாம் நிமல நிரதாகரிப்பு,
கருப்பிணியதாகச் சமத நடுக்கதாட்டில விடைப்பெடும்
பகதாடுமம, அரசு, ஏகதாதி பெத்தியம் எனற விரிந்த
நிமலயில குனஜறறி நினற தந்மத நதாயகத்தின
உச்சகட்டைத்மதப் பிரதிபெலிக்கிறது.
இந்த நிரதாகரிப்பு, எந்த வருக்கத்தினேரதாலும்
நியதாயப் பெடுத்தப்பெட்டிருக்கவிலமல.
இரதாம கமத உண்மமயில வரலதாற்று
நிகழ்ச்சியதா, கற்பெமனேயதா எனறு அறுதியிட்டுச்
பசதாலல முடியதாவிட்டைதாலும், நமடைபபெற்ற சில
கூறுகள இதற்கு ஆததாரங்களைதாக
உதவியிருக்கலதாம்.

இந்த மூல இரதாமதாயணக் கமதமயப் பினபெற்றி,
பெல பமதாழிகளில, பெல பிரஜதசங்களில
கதாலந்ஜததாறும் இரதாம கமதகள புமனேயப்
பபெற்றிருக்கினறனே.
பெல நூற்றதாண்டுகளுக்குப் பினனேர், கம்பெர்
தமிழில இக்கமதமயத் பதன தமிழ்நதாட்டுக்ஜக
உரித்ததாக்கியுளளைதார்.
சமத இங்கு அறியதாச் சிறுமியலலள, மங்மகப்
பெருவமமடைந்து அவன வடிவிஜல தனமனேப்
பெறிபகதாடுக்கும் நிமலயிலிருக்கிறதாள.
பபெண்ணின சமுததாய நிமல, இவ்வதாறு பெல
பெதாத்திரங்களில பிரதிபெலிக்கக் கதாணலதாம்.
குறிப்பெதாக, அகலிமக வரலதாற்மற எடுத்துக்
கதாட்டைதாகப் பெதார்க்கலதாம். மூலக்கமதயில,
இரதாமலட்சுமணர்கமளை, ஜகதாசிக முனிவர்
ஜவளவி முடித்து மிதிமலக்கு அமழத்துச்
பசலலும் வழியில அகலிமக வரலதாறு
கூறப்பெடுகிறது.
வழியில ஜகதாதமர் ஆசிரமம் இருக்கிறது. அங்கு
பிறர் கண்களில பெடைதாமல தூய தவ வதாழ்வு

வதாழ்ந்து, முனபு பசய்த தவறுக்குப் பெரிகதாரம்
ஜதடும் அகலிமகமயப் பெற்றி அவர்களுக்கு
முனிவர் கூறுகிறதார். அப்ஜபெதாது குடிலிலிருந்து
அகலிமக பவளிப்பெட்டு, இரதாமமனேயும்
முனிவமரயும் வணங்குகிறதாள. அவளுமடைய
ஜமனி, கடும் விரதங்களினேதால பமலிந்து சுருங்கி,
‘அந்தப் ஜபெரழகி அகலிமகயதா, இவள?’ எனறு
பசதாலலும்பெடி மதாறி இருக்கிறது.
இவர்கமளைக் கண்டைதனேதால, பெதாவமதாகிய மதாசுகள
நீங்க, அவள கண்ணிர் மலகத் துதிக்மகயில,
அவமளைக் மகவிட்டிருந்த கணவர் ஜகதாதம முனி
அங்ஜக வருகிறதார். இருவரும் தம்பெதியதாகத்
திரும்பினேர் எனபெது மூலக்கமத. பினனேர்,
பெத்மபுரதாணத்தில, அகலிமக
தவறிமழத்ததினேதால கலலதாகும்பெடி கணவரதாகிய
ஜகதாதம முனியினேதால சபிக்கப் பபெறுகிறதாள.
ஆண்டைதாண்டுக்கதாலம் கலலதாகிக் கிடைந்த அவள,
இரதாமனின பெதாததுளி பெட்டைதும் மீண்டும்
பபெண்ணதாகிறதாள எனறு மதாற்றப்பெடுகிறது.

இமத ஒட்டிஜய, கம்பெரும் மதயமலக் கலலதாக்கி
விடுகிறதார். இந்தக் ‘கல’ மகத்துவம், இரதாமனின
கதால மகத்துவமதாகி எத்தமனே எத்தமனே
கற்பெமனேகளுக்கும் விளைக்கங்களுக்கும் இடைம்
பகதாடுத்திருக்கினறனே? இனறும் திருமண
மவபெவங்களில அம்மி மிதிக்கும் சடைங்கில,
‘பபெண்ஜண! நீ மனேதிலும் துஜரதாகம்
இமழக்கலதாகதாது! அப்பெடிச் பசய்ததால,
அகலிமகயின கதிததான! நீ கலலதாவதாய்!’எனறு
சூக்குமமதாக உணர்த்தப்பெடுகிறது.
‘கற்பு பநறி கதாத்ததால இறந்தபின வதானேத்து
‘அருந்ததி’ ஜபெதால ததாரமகயதாகச் சுடைர் விடுவதாய்!’
எனறும் உணர்த்தப் பெடுகிறது. கதாவிய நதாயகன
மீது எந்த ஒரு கரும்புளளியும் விழலதாகதாது.
எனேஜவ, கம்பெர், இரதாமபெட்டைதாபிஜஷகத்துடைன
கமதமய முடித்து விட்டைதார்.
ஆனேதால, இந்த இருபெததாம் நூற்றதாண்டின இறுதிக்
கதாலத்தில, நவீனே மினனேணு இயல சதாதனே
வடிவில இரதாமதாயணம் உயிர் பபெற்ற நிமலயில,
சமத, பூரண கருப்பிணியதாக, இரதாமனிடைம்

ததாஜனே அவன நிரதாகரிப்மபெ ஜவண்டி விமழந்து
மனறதாடிப் பபெற்றதாள. இரதாமன அது ததாளைதாமல
ததாஜனே ஒடுங்கிப் ஜபெதானேததாகச் சித்திரிக்கப்
பபெற்றது.
இந்தக் கதாவிய நதாயகனின மீது எந்த ஓர்
ஆணதாதிக்கப் பெழி நிழலும் விழக்கூடைதாது எனறு,
சமத ததாஜனே வலிய வந்து கதாட்டுக்குப்
ஜபெதானேததாகத் தட்மடை மதாற்றிப் ஜபெதாட்டை
விந்மதமய எனனேபவனறு பசதாலல? இது...
இனமறய ஆணதாதிக்கம் கதாட்டும்
மதாயமலலதாமல ஜவபறனனே?

6. கடைவுளின மணவதாட்டி
மனித சமுததாய வரலதாற்றின பெடி பெதார்த்ததால,
ஒருவனுக்கு ஒருத்தி எனற நதாகரிகம் பெல
பெடிகமளைக் கடைந்த பினனேஜர வந்திருக்கிறது. இது
ஒருத்திக்கு ஒருவன எனற ஒஜர நிமலயில கற்பு
வமளையமதாக மதாறிவிட்டை பநறியில
நினறிருக்கிறது. ஆனேதால, ததாய்மம எனற
ஜமலதாம் ஆற்றல, பவறும் ஜபெதாகத்துக்கு
இழிந்தபின, அதற்கதாகஜவ ஒரு வருக்கத்மதச்
சமுததாயம் நியதாயப்பெடுத்தி வந்திருக்கிறது. கற்பு
பநறி ஒரு பபெண்ணின ஆளுமமயில எவ்வதாறு
பெதிந்து அவமளை முடைக்கி விடுகிறஜததா,
அஜதஜபெதால, ஒரு பபெண் தன உடைலினேதால
மட்டுஜம பிமழக்கும் மரபில
வந்திருப்பெததாகவும், அதற்குரிய பநறிகளில
ஒழுகுவஜத தருமம் எனறும் கற்பிக்கப்பெட்டு
வந்திருக்கிறது.
இப்பெடி விமலமகளிருக்கதானே வதாழ்வின
ஜததாற்றுவதாய், அனமறய புரதாணங்களில இருந்து

இனமறய பெதாலியல வனமுமற அநீதிகள
வமரயிலும் ஒஜரவிதமதாக நியதாயப்
பெடுத்தப்பெட்டிருக்கிறது.
ஒரு பபெண், கற்பு பநறியிலிருந்து வழுவி
விட்டைதால, பிறகு அவள உடைல, பபெதாதுவதானே
ஜபெதாகத்துக்கு உரியததாகிறது எனபெஜத நீதி.
மகதாபெதாரதம் ஆதி பெருவத்தில வரும் ஒரு
வரலதாற்மறப் பெதார்ப்ஜபெதாம். தீர்க்கதமஸ் எனற
ஒரு ரிஷி-கண்ணற்றவர்- இவர் தம்
மமனேவியுடைன இனபெம் துய்ப்பெதில எந்த ஒரு
வரன முமறயும் பெதாலிக்கதாதவரதாக இருந்ததார்.
மற்ற முனிவர்களுக்கும், இது தூண்டுதலளிக்கக்
கூடியததாக இருந்தது. தீர்க்கதமஸின மமனேவி
பவறுப்பெமடைந்ததாள. அவமர விட்டைகல
முயனறதாள. அப்ஜபெதாது அவர் ஒரு விதி பசய்ததார்.
“இனறிலிருந்து ஒரு பபெண்ணுக்கு, கணவனேதாகிய
ஒஜர ஆண்ததான எலலதாமும். அவன உயிருடைன
இருந்ததாலும், இலலதா விட்டைதாலும் அவள
மதாற்றதாமனே நதாடைலதாகதாது. இந்த விதிமய அவள
மீறினேதால, குலத்தில இருந்து விலக்கப் பெடுவதாள.

இவள திருமணமதாகதாத கனனியதாக இருந்ததாலும்
கூடை ஒருவமனே முமறயினறிச் ஜசரலதாகதாது.
அப்பெடி நடைந்து பகதாண்டைதால, அவள
குலத்திலிருந்து விலக்கப்பெடுவது மட்டுமினறி,
அவமளைச் ஜசருபெவர்கள எவரும் பெணம்
பகதாடுத்துப் பபெறலதாம். உடைலினபெத்துக்கு விமல
பபெற்று எனபறனறுமதாக பவட்கக் ஜகட்டுக்கும்
அவமதானேத்துக்கும் உரியவளைதாக அவள
வதாழ்வதாள”. கணவன-மமனேவி எனற உறவில,
ஆணின ஆதிக்கத்மதப் பபெண்
பபெதாறுத்துத்ததானேதாக ஜவண்டும். இலமலஜயல
சபிக்கப்பெடுவது உறுதி எனற அவலத்மத
விளளுகிறது இந்தப் புரதாண வரலதாறு.
பபெண்களுக்கு இமழக்கப்பெடும் அநீதிகமளை
நியதாயம் எனறு அவர்கமளைஜய கருதச்
பசய்யுமளைவுக்கு அவர்கள மனேங்கமளை
பமழுகுபெதத்தில வமளைத்து முடைமதாக்க எத்தமனே
புரதாண நீதிகள?
மத்ஸ்ய புரதாணம் கூறும் வரலதாறு இது.

ஒருமுமற பிரும்மதா சிவனிடைம்
விமலமகளிருக்கதானே ஏஜதனும் கதாரணமும்
பநறிகளும் உளளைனேவதா எனறு வினேவினேதாரதாம்.
சிவன கூறிய வரலதாறு கண்ணமனேயும் அவமனேச்
ஜசர்ந்த பெலலதாயிரக்கணக்கதானே
ஜகதாபிமககமளையும் மமயமதாக்கியது. ஒருமுமற,
வசந்த கதாலத்தில, குயிலகள கூவும்
மதாந்ஜததாப்பில, ததாமமரக் குளைத்தருஜக கண்ணன
தன மமனேவியருடைன மதுவுண்டு ஆடிப்பெதாடி
மகிழ்ந்திருந்ததான. அப்ஜபெதாது, அந்தப்பெக்கம்
‘சம்பெதா’ எனற வலிய ஜததாற்றமுமடைய கதாட்டைதான
பசனறு பகதாண்டிருந்ததான. மமனேவியரின
கவனேம் அவன மீது பசனறது.
கண்ணன அது கண்டு பவகுண்டு, ‘நீங்கள
பகதாளமளையரதால கற்பெழிக்கப்பெடுவீர்கள! பிறகு
அடிமமகளைதாக உழலவீர்கள!’ எனறு சபித்ததான.
மனேம் வருந்திய அவர்கள, ‘கண்ணதா! தவறு
பசய்து விட்ஜடைதாம்! எங்களுக்கு விஜமதாசனேம்
உண்டைதா’ எனறு இமறஞ்சினேதார்கள. ‘தலப்ய
ருஷியிடைம் ஜபெதாய்க் ஜகளுங்கள!’ எனறதானேதாம்

கண்ணன. கமதக்குள கமதயதாக, அவர்
இனபனேதாரு கமதமய விமடையதாகக் கூறினேதாரதாம்.
மதானேஸதா ஏரியில ஸஸுததாஸனின பபெண்கள
ஆடிப்பெதாடி மகிழ்ந்து பகதாண்டிருந்தனேரதாம்.
தற்பசயலதாக அங்கு நதாரதர் வந்ததாரதாம். பபெண்கள
அவமர மரியதாமதயுடைன வணங்கதாமஜல.
‘நதாரதாயணமனேக் கணவனேதாக அமடைய நதாங்கள
எனனே பசய்ய ஜவண்டும்?’ எனறு
ஜகட்டைதார்களைதாம். நதாரதர் மனேதில ஜகதாபெம்
பகதாண்டைதாலும் பவளியில கதாட்டிக்
பகதாளளைதாமல, ‘இளைஜவனில மதாதங்களின
பிற்பெகுதியில உயர் வருணத்ஜததானுக்குப்
பபெதாற்கட்டில ததானேம் பசய்ததால நதாரதாயணன
கணவனேதாக வதாய்ப்பெதான’ எனறு கூறினேதாரதாம்.
ஆனேதால உளளுற ‘விமலமகளிரதாவீர்’ எனறு
சபித்ததாரதாம்.
இந்த இரண்டு வரலதாறுகளும் ஒஜர கருத்மத
அடிப்பெமடை யதாக்குகினறனே.
கணவன எனறு உரிமம பகதாண்டைவனுக்கு அவள
ஒரு கருவி;பபெதாம்மம. அவன எப்பெடி

ஜவண்டுமதானேதாலும் இருக்கலதாம். ஆனேதால
இவளுக்கு உயிரும் உணர்வுகளும் தனியதாக
இருக்கலதாகதாது. மீறிவிட்டைதால, அதிகபெட்சமதானே
தண்டைமனே, அவள உடைஜல பபெதாதுச் பசதாத்ததாவது
ததான.
இப்பெடிச் சபிக்கப்பெட்டை ஒரு குலம் இந்திய
மரபில, ஆணதாதிக்க சமுததாயத்தில
நியதாயப்பெடுத்தப்பெட்டு மீளை முடியதாத
தமளைகளுக்குட்பெடுத்தப்பெட்டைது.
ஆணதாதிக்கத்துடைன ஜபெதார் பததாடுத்த ததாய்ச்
சமுததாயத்தினேர், ததாசிகளைதாக்கப்பெட்டைனேர்.
பெண்மடைய தமிழ்ச் சமுததாயம் கண்டிருந்த
விறலியர், பெதாணர் மரபினேர் இப்பெடி ஒரு
நதாகரிகத்துக்குள பநறிப்பெடுத்தப்பெட்டைனேர்.
பதய்வீகத்மதத் பததாடைர்பெதாக்கி, இந்த வதாணிபெம்
வளைர, ஆடைல, பெதாடைல, தத்துவ விளைக்கங்கள
எனறு அரிய கமலகள ஜமல வருணத்ததாரதால
வளைர்க்கப்பெட்டைனே. சபிக்கப்பெட்டை குலம்
தனமனேத்ததான ஜததாற்றிக்பகதாளளை
இமணக்கப்பெட்டை பெட்டுக் குஞ்சலங்கள பெல.

இவள நித்ய சுமங்கலி. இவள இருப்பிடைஜம
மங்களைமதானேது. இமறவனுக்கு ஆடிப்பெதாடி,
மங்களை ஆரத்தி எடுத்து ஊழியம் பசய்வது
ஜபெதால, இவமளை ஆதரிக்கும் பபெருங்குடி
மக்களுக்கும் இவள இஜத ஊழியங்கமளைச்
பசய்ய ஜவண்டும். ஏபனேனில, ‘கலலதாகிய
பதய்வம் இவளுக்குப் பபெதானனும் பபெதாருளும்
தருமதா? அப்பெடி இவமளை ஆதரிப்பெவர்கள
இவளுக்குத் பதய்வம் ஜபெதானறவர். அவர்கள
இலலங்களில இவள எலலதா மங்களை
நிகழ்ச்சிகளுக்கும் ‘நித்ய சுமங்கலி’யதாக இருந்து
வதாழ்த்து வசனேங்கமளைச் பசதாலவதாள. தன உடைல
பபெதாதுச் பசதாத்து எனபெமத விளைம்பெரப்பெடுத்தும்
வமகயில அவர்கள அந்த ஆண்கள தங்கள
பபெதாருள ஆடைம்பெர அதிகதாரங்கமளை அவள மீது
பசலுத்தத் தமல வணங்கி உடைன பெடுவதாள.
இதுஜவ ததாசியின தருமமதாக இருந்தது.
இவளுமடைய ‘பபெதாதுமகள’ மரபு, உமடைக்க
முடியதாத பதய்வீக ஆமண பபெற்றது எனறு பெல
நூற்றதாண்டுக்கதாலம் கதாப்பெதாற்றப்பெட்டு

வந்திருக்கிறது. அமரகவி பெதாரதியின கதாலத்தில
வதாழ்ந்த எட்டையபுரம் அரண்மமனேத் ஜதவததாசி,
வளளிக் கண்ணம்மதாளின மகள கூறினேதாளமுப்பெத்மதந்து வயசுக்குப் பிறகு, பெதாரதி
பசதானனேதார்கபளைனறு, என அம்மதா ஈசுவரனுக்கு
வரித்துக் கட்டிக் பகதாண்டை பபெதாட்டுத் ததாலிமய
அவிழ்ந்து விட்டுக் கலயதாணம் பசய்து
பகதாண்டைதார்...
'ஆனேதால கமடைசியில சந்ததி வறுமமயினேதால
கஷ்டைப்பெடுவமதப் பெதார்த்துச் சங்கடைப்பெட்டைதார்.
நூறு வருசம் இமதப் பெதார்க்கவதா வதாழுகிஜறனஈசுவரனுக்குக் கட்டிக் பகதாண்டை ததாலிமய
எடுத்துவிட்டு மனிதனுக்கு மமனேவியதானேது
பெதாவஜமதா’ எனறு சங்கடைப்பெட்டைதார்.
ஜதவததாசிமுமற எனபெது, கற்பியமலப்ஜபெதால
பபெண்களின ஆளுமமயில, ‘உன உடைமல
ஒருவருக்கு உரிமமயதாக்குவமதவிடை இது
உயர்ந்தது; ‘இமறவனுக்ஜக நதாயகி; இமற
பெணிஜய உன பபெருமம’ எனபறலலதாம்
பெதிக்கிறது. இமறவனுக்கு நதாயகி நதான.

கடைவுமளைத் பததாட்டுப் பூமச பசய்யும் நீயும்
எனமனேப்ஜபெதால ஒருவன. நீஜய கடைவுளைதாக
முடியுமதா?’ எனறு எந்த ஒரு ஜதவததாசிப்
பபெண்ணும் இரவில அஜத மலர்மதாமலயுடைன
மஞ்சத்துக்கு வரும் பூசதாரிப் பிரதாம்மணமனேயும்
ஒதுக்கியததாக வரலதாஜற இலமல. அவனததான
முதல உரிமமக்கதாரன. உயர்வருணம் குருசுவதாமி
‘ஓ, இவன உறவு கடைவுள உறஜவ ஜபெதானறது;
கடைவுளின பிரதிநிதி’ எனறு ஜதவததாசியதானேவள
உருஜவற்றப் பெட்டிருக்கிறதாள.
உயர் வருணம். அடுத்து, பபெதாருளும்
அதிகதாரமுமதாக ஆளும் வருக்கம். மனனேர்களுக்கு
அவள உரிமமப் பபெதாருள ஏபனேனில மனனேரின
ஆதரவிலததான அவள வதாழ முடியும். பபெதாருள...
அது ஒனஜற குறிக்ஜகதாள. ஓர் ஆடைவமனே
மகிழ்விக்கக் கூடிய கமலகள அமனேத்தும் அவள
கற்றுக் பகதாளளை ஜவண்டும். ஆடிப்பெதாடி அவன
மகிழ அமனேத்து உபெசதாரங்கமளையும் பசய்வதாள.
அதற்குகந்த அணிமணிகள, ஆமடைகள
அமனேத்தும் பததாழிலுக்கு இனறியமமயதாதமவ.
வதாழ்வுக்கு உடைமல முதலதாக்கி, ஒரு வதாணிபெம்

பசய்யும் கட்டைதாயத்துக்குப் பபெண்மணத்
தளளிவிட்டை ஓர் ஒழுங்கு ததான ஜதவததாசி முமற.
ஆடைற், பெதாடைற் கமலகள, ஜமலதாம் ஆனமீக
விடுதமலமயக் குறிப்பெதாக்குவததாகும் எனறும்
நதாட்டிய சதாத்திரத்தின உளளைதார்ந்த தத்துவமும்
அதுததான எனறு பெக்கம் பெக்கமதாக விளைக்கங்கள
பகதாடுக்கப் பெடுகினறனே. ஆனேதால, பபெண்ணுடைன
பததாடைர்பு பெடுத்தப்பெட்டை இக்கமலகள, அந்த
வமகயில ததான விளைக்கப்பெடுகினறனேவதா? நம்
புரதாணக் கமதகள-இந்திரனின ஆதிக்கத்தில
இருந்த அரம்மபெ-ஊர்வசி-ஜமனேமக ஆகிஜயதார்
ஆனமீக விடுதமலமயக் குறிப்பெதாக்கித் தம்
கமலமய ஜமனமமப்பெடுத்திய விவரங்கள
இருக்கினறனேவதா? அவர்கள தவமுனிவர்களின
தவங்கமளைக் கமலக்கத்ததாஜனே பெயன
பெடுத்தப்பெட்டைனேர்?
ருக்ஜவதம்-முதல மண்டைலத்தில (1-20-6)
கதாணப்பெடும் பெதாடைல இந்திரன, வருணன
முதலிய ஜதவர்கமளைப் புகழ்ந்து பெதாடும்
பெதாடைலகமளை யதாத்தவர், ஜதவததாசியின மகன
பெருச்ஜசபென எனற குறிப்பு கதாணப்பெடுகிறது.

சதாததாரணமதாக, தந்மதவழிப் பபெயஜர
குறிப்பிடைப்பெடும் வழக்கிலிருந்து இந்தக் குறிப்பு
ஜவறுபெட்டிருக்கிறது. அக்கதாலத்திஜலஜய,
கடைவுளைருக்கு ததாஸி எனற பிரிவு
ஏற்பெட்டிருந்தததா-எனபெது ஆய்வுக்குரியததாகும்.
அப்ஸரஸ்-கந்தருவர் எனறு ஜவதப்பெதாடைலகளில
கதாணப்பெடும் இனேத்தினேர் பெற்றியும்இயற்மகயின பெல கூறுகமளை உளளைடைக்கிய
உருவதாக்கங்களைதா -(ஸவிததாவின மகள சூரியதா சூரியக் கதிர் - ஜஸதாமன சந்திரன - அசுவினி
ஜதவர்-கதாமல-மதாமலச் சந்திகள -சூரியக்கதிர்
சந்திரனில பெடிவஜத திருமணம்) எனபெமத
அறுதியிட்டுக் கூறுவதற்கிலமல. அப்ஸரஸ்எனறதால நீரில உலதாவுபெவர் எனற பபெதாருள
கிமடைக்கிறது. ஜமகங்கமளை, வசந்த கதாலங்கமளைக்
குறிக்கும் கற்பெமனேயதாக இருக்கலதாம்.
ஆனேதால, வருண ஜபெதங்கள ஆழ்ந்து நீ
பபெரியவன நதான பபெரியவன எனற தகரதாறுகள
முற்றும் ஜபெதாது, உண்மமப் பிரதிபெலிப்புகள
அறஜவ அழிந்து ஜபெதாகினறனே.

அப்பெடி அப்ஸரஸ்கள ஜதவஜலதாக
மதாதரதாகியிருக்கலதாம். இந்திரனின ஆளுமகயில
பெரத்மதயரதாகியிருக்கலதாம். அவமனே மீறிப்
புகழ்பபெற, எந்த முனிஜயனும் மூச்சடைக்கித் தவம்
பசய்ததால, உடைஜனே அவர் தவத்மதக் கமலத்து
வர அப்பபெதாது மகளுக்கு ஆமணயிடைப்பெடுகிறது.
தவத்மதக் கமலக்க, ஆனமீக ஏற்றத்தில இருந்து
பகதாக்கிப் பிடி ஜபெதாட்டு இழுக்க அவள
கமலத்திறன, உடைல இரண்டு
பெயனபெடுத்தப்பெடும். உடைமலக் பகதாடுத்ததால
விமளைவு பிளமளைப் ஜபெறுததான.
ஆனேதால ததாயுரிமம உண்டைதா?
‘எனேக்கிட்டை பெணிமய நிமறஜவற்றி விட்ஜடைன.
இந்ததாரும் குழந்மத’ எனறு மகமவக்
மகயிஜலந்தி அமதத் ஜதஜவந்திரனிடைம்
சமர்ப்பிக்க முடியுமதா? அதன தந்மதயிடைஜம
நீட்டினேதாள ஜமனேமக
‘உனனேதாலததான தவம் ஜபெதாயிற்று! உனனேதால வந்த
விமளைவு! நீஜய மவத்துக் பகதாள’ எனறு

மறுத்துவிட்டுப் ஜபெதாகிறதார் ‘பிரதாம்மண’
மதிப்புக்கதாகத் தவமியற்றிய அந்த க்ஷத்திரியர்.
இவளைதால குழந்மதயுடைன ஆண்மடையிடைம் ஜபெதாக
முடியதாது.
குழந்மத அநதாமதயதாகிறது.
அனறிலிருந்து இனறு வமரயிலும் திருமண
முத்திமரயிலலத பபெற்ஜறதாரின வதாரிசுகள
அநதாமதகஜளை.
பபெண் உடைல வதாணிபெத்துக்குத் பதய்வீக
மதிப்பெளித்த வருண சமுததாயம், அமத
மமயமதாகக் பகதாண்டு எத்தமனே மரபுகமளை
வளைர்த்தனே! அந்த வமகயில ஈசனுக்கு எனறு
பபெதாட்டுக் கட்டிக் பகதாண்டை மரபினேர்,
ஒருவனுக்கு ஒருத்தியதாக இருக்கலதாகதாது
எனபெதும் ஒரு கண்டிப்பெதானே விதியதாக இருந்தது.
இந்த வருக்கத்தில பபெண் குழந்மதகள பிறந்ததால
உடைல வதாணிபெத்துக்கு வதாரிசதாகும். ஆண்
மதிப்பெற்றுப் ஜபெதாவதான. தன மதிப்மபெத் ஜதடிக்

பகதாளளை அவன அந்தக் குடும்பெ நிழமல விட்ஜடை
பசலல ஜவண்டும்.
பபெண் கண் விழித்த ஜநரத்தில இருந்து, ‘இந்த
உடைல ததான உனேக்குச் பசதாத்து; இமத மவத்துக்
பகதாண்டு நீ ஜமலும் பபெதானனும் பபெதாருளும்
ஜபெதாகமுமதாக வதாழ்வஜத இலட்சியம்’ எனறு
அறிவுறுத்தப்பெடுவதாள.
ததாயதாகி, குடும்பெ நிழலில ஒருவனுக்கு
மட்டுமதாகப் பபெண்டைதாக இருக்கும் உரிமமயினறி
எத்தமனே பபெண்கள புழுங்கிச்
பசத்திருப்பெதார்கள? உடைமல விற்பெவள பெதாவி
எனறு பசதாலலிக் பகதாண்ஜடை உயர் வருக்கம்
அந்த உடைமல உறிஞ்சி உயிர் குடித்தது
ஜகட்கப்பெடைஜவயிலமல. ‘உங்களில பெதாவம்
பசய்யதாதவர் எவஜரதா அவஜர இந்தப்
பபெண்ணின மீது கல எறியலதாம்’ எனற வதாசகம்,
எவ்வளைவு உண்மமயதானேது? ஆனேதாலும் அந்த
உண்மமமய மமறத்துக் பகதாண்டு, உடைலதால
பகட்டைவள பெதாவி, பெதாவி எனறு உலகம் இனனும்
கலபலறிந்து பகதாண்டு ததான இருக்கிறது. புரதாண

மரபுகள பபெண்ணின விஷயத்தில சிறிது கூடை
மங்கதாமல புதுப்பிக்கப்பெட்டு வந்திருக்கினறனே.
டைதாக்டைர் முத்துலட்சுமி அம்மம, இந்த மரபுகமளை
அழிக்கப் பெடைதாதபெதாடுபெட்டைதார். இவருக்கு
உயர்கலவி கற்பெதும் ஓர் அமற கூவலதாக
இருந்தது. முதல மருத்துவப் பெட்டைததாரி எனற
அறிவுப்பெடியில பவற்றிக் பகதாடியுடைன
அடிமவத்ததார். ஜமலநதாடு பசனறு மருத்துவக்
கலவியில இனனேமும் விரிவு கண்டைதுடைன சமூக
இயலில தனமனே முழுமமயதாக்கிக் பகதாண்டைதார்.
‘பெட்டைங்கள ஆளவதும் சட்டைங்கள பசய்வதும்’
எங்களுக்குரியஜத எனறு பெதாரதியின வதாக்மக
நிரூபித்ததார். அந்தக் கதாலத்தில ‘ஜதசிய’த்
தீவிரவதாதி எனறு பபெயரும் புகழும் பபெற்ற
தமலவர்களததாம் பபெண்களின சமூக
முனஜனேற்றத்துக்கு முட்டுக்கட்மடை
ஜபெதாட்டைதார்கள எனறதால வியப்பெதாக இலமல?
ஆங்கில அரசு கதாட்டிய அக்கமறமயக் கூடை
இந்தத் ஜதசியத் தமலவர்கள எதிர்த்ததார்கள.
திலகர் தம் மகளுக்குச் சட்டைத்துக்கு உட்பெட்டை
இளைம் வயதில திருமணம் பசய்ததார். ‘ஜதவததாசி

ஒழிப்பு’ வரக்கூடைதாது எனறு
கங்கணம் கட்டிக்பகதாண்டு அந்நதாள
சட்டைசமபெயில பெல ஜதசியவதாதிகள - குறிப்பெதாகச்
சத்தியமூர்த்தி, சனிவதாச சதாஸ்திரி - ஆகிஜயதார்
கூச்சல ஜபெதாட்டைததாக, மூவலூர்
இரதாமதாமிர்தத்தம்மதாள தம் ‘ததாசிகள ஜமதாச
வமல’ எனற நதாவலில எழுதியுளளைதார். இது
உண்மமஜய. இந்த ஆசிரிமய, தன நதாவலின
வதாயிலதாக, ஆங்கதாங்கு பபெதாட்டைறுப்புச்
சங்கங்கமளை ஏற்பெடுத்திப் பிரசதாரம் பசய்தததாகத்
தகவல பதரிகிறது. எதிர்ப்பு
இலலதாமலிருக்குமதா?
எட்டையபுரத்து வளளிக்கண்ணம்மதாள, 1930 களில
முத்துலட்சுமி அம்மமயும், மூவலூர் அம்மமயும்
பசயலபெடு முனஜபெ, பெதாரதியதார்
அறிவுமரயினபெடி பபெதாட்டைறுத்துத் திருமணம்
பசய்து பகதாண்டைதாரதாம். ஆனேதால மரபுப் பிடிகள
பெதித்த குற்ற உணர்வுகள கமடைசி வமரயிலும்
அப்பபெருமதாட்டிமய விடைவிலமல.

“உடைலதால நீ ஒருமுமற பகடுக்கப்பெட்டைவள.
உனேக்கு ஒழுங்கதானே இலலறத்துக்கு ஏது
உரிமம?”
இந்த மரபு, இனறும் சினிமதாக்
கமதகள,பததாமலக்கதாட்சித் பததாடைர்கள
வதாயிலதாக மிகவும் சக்தி வதாய்ந்த சதாதனேங்களைதால
சமூகத்துக்கு அறிவுறுத்தப்பெடுகிறது.
ஒரு முமற குமலத்து விடு. பிறது அவளுக்கு
அதுஜவ வதாழ்க்மகயதாகி விடும் எனபெது ததான
பகதாளமக.
வறுமமமய ஒழிக்க நீ உமழப்பெதாஜனேன? உடைல
இருக்கிறஜத? அது உனேக்குச் ஜசதாறு மட்டுமதா
ஜபெதாடும்? ஆகதா! நீஜய பபெருமதாட்டி!
தன குடும்பெத்மத வதாழமவக்க அவள விடுதியில
உடைல வதாணிபெம் பசய்ததாள. ‘தனமனே விற்றுக்
கட்டிய கணவமரக் கதாப்பெதாற்றிய பெத்தினி’ எனபறலலதாம் மமறமுகக் குத்தலகமளை
வழங்கும் நியதாயங்கள எத்தமனே?

ஜதவததாசி முமற ஒழிந்து விட்டைது. ஆனேதால
உடைல வதாணிபெத்மத எத்தமனே பெரிமதாணங்களில
பபெருக்கியிருக்கிறது, இந்த அறிவியல வதாணிபெ
சமுததாயம்.
பபெண்ணுக்கு ஜவமல வதாய்ப்பு எனற
தூண்டிலில, அவளுமடைய உடைமலக்
கண்ணதாக்கித் தடைவப்பெட்டை ‘ஜதன’ கவர்ச்சி எனற
மதாயம்ததான. புருவத்மத வமளை; முகத்துக்குச்
சதாயமிடு; உறுப்புக்களின கவர்ச்சிமயக் கதாட்டும்
உமடைகளைதாகத் ஜதர்ந்பதடு; பபெதாம்மமஜபெதால
நில, குற்ஜறவல பசய்யும் ஜபெதாது, பநஞ்சம்
பகதாளமளை பகதாளளை ஜமதாகனேமதாகச் சிரி; சிறு சிறு
உரிமமகமளை ஏற்றுப் பினனும் தளளி ஜமதாக
பவறிமய ஏற்று, எனபெபதலலதாம் ஆளுமமப்
பெயிற்சிக்கதானே பெதாடைங்கள.
இவன உடைல அனறதாடைம் ஜசதாப்புக்கதாகவும்,
சமமயல சதாதனேங்களுக்கதாகவும் பெல
பெரிமதாணங்களில விமல ஜபெசப்பெடுகிறது. அஜத
சமயத்தில விளைம்பெர மதாடைலதாக இருக்கக் கூடிய
ஒரு பபெண், ஓர் ஆணுக்கு வதாழ்க்மகத் துமணவி

எனற உனனேதப் பெதவிக்குக் கனேவு கதாணவும்
முடியதாது.
விளைம்பெரப் பபெண் அதிர்ஷ்டைக் கதாரியதாக
இருந்ததால சினிமதா நடிமக எனற உச்ச கட்டைத்மத
அமடையலதாம். பெணமும் பபெதாருளும்
சம்பெதாதிக்கலதாம். இந்த ஒளி வட்டைத்தின மறுபெக்க
நிழலில, சுதந்திரமற்ற ஒரு இழிவு வமளையத்தில
சிக்கி, மனே உமளைச்சமலயும் ஜநதாமவயும் ஏற்றதாக
ஜவண்டும். இத்தமகய அபெதாக்கிய வதிகளுக்கு,
ஜபெதாலியதானே புகழதாரமும், பெளைபெளைப்பு ததான
சிறிஜத கிமடைக்கும் மனே ஆறுதல. இந்த உச்ச
கட்டைத்துக்கும் ஏற முடியதாமல பவறும் துமண
அலலது குழு நடிமக எனறு முகமறியதாத
அடித்தளைத்தில மதாய்ந்து ஜநதாயுடைன மடியும்
பபெண்கள எத்தமனே ஜபெர்?
உமழப்பெதாளிப் பபெண்களுக்கு, அரசியல
கட்சிகள பததாழிற்சங்கங்கமளை
அமமத்திருக்கினறனே. ஆனேதால, இந்த
சட்டைபூர்வமதாக்கப்பெடைதாது, ஆனேதால பெல
பெரிமதாணங்களில நதாபளைதாரு வண்ணமும்

பபெதாழுபததாரு ஜமனியுமதாக வளைர்ந்து வந்து,
பபெதாருளைதாததார அடிப்பெமடைமயஜய ஆட்டிப்
பெமடைக்கும் பபெண்ணுடைல வதாணிபெத்தில
சர்குமலக்கப்பெடும் அபெதாக்கிய வதிகமளை, எந்தத்
பததாழிற்சங்கமும் கணக்கதாக்குவதிலமல.
இவர்கள ஓமசப்பெடைதாமல
உருக்குமலக்கப்பெடுகிறதார்கள. பகதாமல
பசய்யப்பெடுகிறதார்கள பகதாமலக்குக் கதாரணமதாக
இருந்தவர்கள தங்கள பெமடைப்புத்திறனுக்கதாக,
கமல ஆற்றலுக்கதாக, ஜதசிய அரசினேதால
கவுரவிக்கப்பெட்டுப் புகழுக்கும் பெதவிகளுக்கும்
உரியவர்களைதாகிறதார்கள.
அந்நதாள மரியதா மக்தஜலனேதாவுக்கு இமறயருள
கிமடைத்தது. புத்தர் கதாலத்தில, உடைலதால அழிந்த
அபெதாக்கிய வதிகள பிக்குணிகளைதாகக்
கமடைத்ஜதறும் உய்வு கிமடைத்தது. ஆம்ரபெதாலி,
ஆனேந்தரதால ஆனமீகப்பெடி ஏறினேதாள.
இருபெத்பததானறதாம் நூற்றதாண்மடை எட்டிப்
பிடிக்கும் இந்த யுகத்தில, 'ஆனமீகம்' எனறு
ஒனஜற சுயநல ஆதிக்கங்களைதால விழுங்கப்பெட்டு

விட்டைனே. கணவனும் மமனேவியுமதாக பவளிஜய
பசனறு திரும்புமகயில மமனேவி முரடைர்களைதால
குமலக்கப்பெடுகிறதாள. அது அவள குற்ற
மதாகிறது; பெதிமதயதாகிறதாள; கணவனேதால ஏற்றுக்
பகதாளளைப் பெடுவதிலமல.
அரசியல அடிதடிகஜளைதா, சமயக்கலவரங்கஜளைதா
எது நிகழ்ந்ததாலும் பபெண்ணின, மீதுததான அது
விடிகிறது. கற்பெழிப்புக் குற்றத்துக்கதானே
சட்டைங்களில, இவளுக்கு நியதாயம் எனபெது
குதிமரக்பகதாம்பெதாக இருப்பெமதஜய பெதார்த்துக்
பகதாண்டிருக்கிஜறதாம்.
கற்பு, கற்பினமம எனற விவகதாரத்தில, பபெண்
இனனேமும் பதளிவிலலதாத நியதிகளிஜலஜய
தனமனேப் பெறி பகதாடுத்துக் பகதாண்டிருக்கிறதாள
எனபெஜத உண்மம.

7. துமண இழப்பும்
துறவறமும்
ஒருவனுக்கு ஒருத்தி எனற அக்கினி வமளையம்
அலட்சியமதாகத் ததாண்டைப்பெடும்ஜபெதாது, அவள
ஜமனி அழகு சதாதனேங்களுக்குரியததாகஜவ
மதிக்கப்பபெறுகிறது. அந்நதாட்களில அவள
நித்திய சுமங்கலி, இந்நதாட்களில அவள
பபெதாருமளை ஈட்டித் தரும் வதாணிபெ சதாதனேம்.
ஆனேதால, அந்த ஒருவன
விதிவசத்ததாஜலதா,எப்பெடிஜயதா மதாய்ந்து
ஜபெதானேதால, அவள சபிக்கப்பெட்டை பிறவியதாக
சமுததாயத்திலிருந்ஜத தூக்கி எறியப்பெடும்
குப்மபெஜபெதால வீழ்ச்சியுறுகிறதாள.
இந்தியப் பபெண்ணின ஜமனமம,
அறியதாப்பெருவத்தில ஒரு நதாயகனுக்கு ஆட்பெட்டு,
அவனுக்குத் பததாண்டைடிமம பசய்யும் பகளைரவப்
பெதவியில அவனுக்கு ஆண்மக்கமளைப் பபெற்றுத்
தந்து, அவன சிறுமமகள, பபெருமமகள,

பகதாடுமமகள எலலதாவற்றிலும் முக்கியப்
பெங்ஜகற்று, முதுமமக் கதாலம் வமர வதாழ்ந்து,
பெர்த்ததாவும் பெதார்த்திருக்க, புத்திரனும் பகதாளளி
மவக்க, மஞ்சளும் குங்குமமுமதாக,
மருமகளிடைத்தில தன பவறுப்புகள
அமனேத்மதயும் ஒப்பெமடைத்து விட்டுப்
ஜபெதாய்ச்ஜசரஜவண்டும் எனபெதிலததான நிமல
பகதாண்டிருக்கிறது.
இப்பெடித் தீர்க்கப்பெட்டை உனனேதமதானே
பபெண்மமக்கதாக, உண்மம வரலதாறு கூடை
இந்நதாட்டில திரிக்கப்பெட்டிருக்கிறது.
எடுத்துக்கதாட்டைதாக, மீரதாபெதாய் வரலதாற்மறப்
பெதார்க்கலதாம். புகழ்பபெற்ற கவிஞதானேச் பசலவி
அவர் பெதிமனேந்ததாம் நூற்றதாண்டுக்குரியவர்.
இவருமடைய கணவர். மதார்வதார் இளைவரசர்
ஜபெதாஜரதாஜர் கணவர் இறந்தபின பெல ஆண்டுகள
மீரதாபெதாய் வதாழ்ந்ததார். இவருமடைய
வதாழ்க்மகயின பெல முக்கிய நிகழ்ச்சிகள கணவர்
இறந்த பினனேஜர நடைந்திருக்கினறனே.
இவருமடைய கிருஷ்ண பெக்திப்பித்தும்,
கவிததா சக்தியும், அந்நதாட்களில அரச

குடும்பெத்துக்ஜக அபகளைரவமதாகக்
கருதப்பெட்டைனே. அதற்கதாகஜவ இவருமடைய
நதாத்தியும், மமத்துனேரும் இவருக்குப் பெல
இனனேலகமளை இமழத்ததார்கள. நஞ்சிட்டு
இவமரக் பகதாலலவும் துணிந்ததார்கள. ஆனேதால
மீரதா சதாகவிலமல. அரச குடும்பெத்துக்குரிய
அரண்கமளைக் கடைந்து, கண்ணமனேப் புகழ்ந்து
பெதாடிக் பகதாண்டு பவளிஜயறினேதார். ‘மீரதாஜகப்ரபு’
எனற முத்திமரயுடைன இவர் பெக்தி கனிந்த
இதயம் வடித்த பெதாடைலகள நதாபடைங்கும் பெதாமர
மக்களின நதாவில ஒலிக்கலதாயினே. இந்த வரலதாறு,
மீரதா எனற பபெண் கவிஞருக்கு ஏற்றம் தருவததாக,
பினனேதாட்களின சமுததாயப் பெதாதுகதாவலர்களுக்குத்
ஜததானறவிலமல. இவருமடைய கிருஷ்ண
பெக்திக்கும், கவியதாற்றலுக்கும் முனபெதாக, இவர்
ஒர் இளைம் விதமவ, குடும்பெ பகளைரவங்கமளை
மீறியவர் எனற உண்மமகள முரண்பெதாடைதாக
இருக்குஜம? பெக்தியும் பெதாடைலும் அந்த வமகயில
இவர் புகமழத் துக்கிப் பிடிக்கதாஜத?
எனேஜவ மீரதா பெற்றிய சித்திரங்கள வரலதாற்மறப்
பினனுக்குத் தளளினே. இவர் கட்டுக்கழுத்தி

சுமங்கலி எனற வண்ணங்கமளைக் பகதாண்ஜடை
சித்திரிக்கப்பெட்டிருக்கிறதார்.
இருபெததாம் நூற்றதாண்டின சக்திவதாய்ந்த
சதாதனேமதாகிய திமரப்பெடைம், மீரதா பூவும்
பபெதாட்டுமதாக வதாழ்ந்த நிமலயில கணவமரயும்,
அரச ஜபெதாகங்கமளையும் துறந்து, (கிருஷ்ண
பெக்திக்கு அவர் இமடையூறு விமளைவித்தததால)
பவளிஜயறிச் பசனறததாக நிமலயுறுத்துகிறது.
‘விதமவ’ எனற பசதாலலுக்குரிய நிமல,
இத்தமகய அளைவுக்குச் சபிக்கப்பெட்டைததாக
இனனேமும் நிமலயுறுத்தப்பெட்டு வருகிறது.
சுமங்கலி, கட்டுக் கழுத்தி, பூவும் பபெதாட்டும்
எனற பசதாற்பறதாடைர் பபெண்மண எந்த
நிமலயிலும் சமுததாய
மதிப்புமடையவளைதாக்குகிறது.
உண்மமயில சுமங்கலி எனற பசதால; ருக்ஜவதம்
பெத்ததாவது மண்டைலத்தில குறிக்கப்பபெறுகிறது (X
-7-1)
‘விதவதா’ எனற பசதாலலுக்கு மதாறதானே ‘அவிதவதா’
எனற பசதாலலும் இஜத பெத்ததாவது மண்டைலத்தில

(X-2-2) இடைம் பபெற்றிருக்கிறது. ‘விதவதா’ எனற
பசதால, நதானகதாம் மண்டைலத்திலும் (IV-2-8) இடைம்
பபெற்றிருக்கிறது.
இனமறய சமுததாயத்தில, விதமவ எனற
பசதாலலுக்கு ஜநர் எதிர்ப்பெதமதாக, சுமங்கலி எனற
பசதால விளைங்குகிறது. ‘சுமங்கலி’ எனறதால,
அவள பூவுக்கும், பபெதாட்டுக்கும், பெட்டுக்கும்
உரியவள. அவள உடைமலயும், கருப்மபெமயயும்
ஆளுமக பசய்யும் நதாயகன இருக்கிறதான
எனபெஜத பபெதாருள. திருமண மவபெவங்களில,
மணமகள, மணமகமனேப் பெணியும் ஜபெதாது,
அவன அவமளைத் ‘தீர்க்க சுமங்கலியதாக
இருப்பெதாய்’ எனறு வதாழ்த்துவதன மூலம்
தனமனேஜய வதாழ்த்திக் பகதாளளும் வழக்கம்
இனறளைவும் நமடைபபெற்று வருகிறது.
ஆனேதால, ருக்ஜவதம் கதாட்டும் இச்பசதால,
அவமளைத் திருமணம் புரிந்த நிமலயில,
ஒருவனுக்கு ஆட்பெட்டை ததாலி, பபெதாட்டு பூ எனறு
புறச்சினனேங்கஜளைதாடு பததாடைர்பு பகதாண்டைததாகக்
குறிக்கப்பெடைவிலமல. இந்தப் பெதாடைல

ஸவிததாவின மகளைதானே சூரியதா, ஜசதாமமனேத்
திருமணம் பசய்து பகதாளளை மணப்பபெண்ணதாகக்
கூடைத்தில வந்திருக்கிறதாள. இவமளை மணமகன
வீட்டுக்கு அமழத்துச்பசலல அசுவினி ஜதவர்கள
ஜதருடைன கதாத்திருக்கினறனேர். அந்தத்
தருணத்தில, இந்தப் பெதாடைல கூறப்பெடுகிறது.
‘ஓ இந்த வது சுமங்கலியதாகத் திகழ்கிறதாள,
பெதாருங்கள! இவமளை வந்து வதாழ்த்தி விட்டுத்
திரும்பிச் பசலலுங்கள!’ எனறு உற்றவர்,
ஊரதாரிடைம் பசதாலவததானே பெதாடைல அது.
‘இந்த வது (மணப்பபெண்) மங்களைமதானே
உறுப்புகமளையுமடையவளைதாய், இளைமமயும்,
ஆஜரதாக்கியமுமதாகத் திகழ்கிறதாள. இவள
சந்ததிமயப் பபெற்றுத்தந்து இலலத்மதப்
பெரிபெதாலிக்கும் தகுதியுமடையவள எனற
பபெதாருளததான இப்பெதாடைலில முனநிற்கிறது.
இப்ஜபெதாது, இஜத பெத்ததாம் மண்டைலத்தில,
அவிதவதா (விதமவயலலதாதவள) எனற பசதால
வரும் இடைத்மதப் பெதார்க்கலதாம். இந்தப் பெதாடைல,
பபெண்ணின நிமல பெற்றிய ஆய்வுக்கு மிக

முக்கியமதாகக் கருதப்பெட்டு வந்திருக்கிறது.
இந்தப் பெதாடைலிலததான ‘அக்ஜர’ எனற பசதால,
‘அக்ஜனே’ எனறு திருத்தப்பெட்டு சனேதாதனே ஆண்
நதாயகச் சமுததாயம், கணவன இறந்ததும்
மமனேவிமயயும் சிமதயிஜலற்ற ஜவத
அங்கீகதாரத்துக்குரியததாக்கப்பெட்டைததாகக்
கருதப்பெடுகிறது.
(‘அக்ஜர’ எனற பசதாலஜல அக்னிமயக் குறிக்கும்.
அக்ஜர எனறதால முதல பதய்வத்துக்குறிய
அக்னிததான எனறு பபெதாருள பசதாலவரும் உண்டு)
கணவன சிமதயில இருக்கும் ஜபெதாது, சிமதமய
ஜநதாக்கிச்பசலலும் மமனேவிமயத் தடுத்து
நிறுத்தி, ‘அவமளை விதமவயலலதாதவர்களும்,
சுபெத்னிகளைதாகிய பபெண்களும் முனவந்து
வீட்டுக்குத் திருப்பி அமழத்துச் பசலலட்டும்’
எனற பபெதாருளபெடைக் கதாணப்பெடும் பெதாடைல அது.
(அக்ஜர முனஜனே - அக்ஜனே பநருப்பு)
‘விதமவயலலதாதவரும் சுபெத்னிகளும் இவமளை
மணப் பபெண்ணதாக்கி, அக்கினிக்கு அமழத்துச்
பசலலட்டும்’ எனற பபெதாருமளை சனேதாதனே

ஆண்நதாயகம் வலியுறுத்தி அவமளை பநருப்பில
ஜபெதாட்டைது. இங்ஜக, ‘சுமங்கலி’ எனற பசதால ஏன
மகயதாளைப்பெடைவிலமல? பசதாலலப் ஜபெதானேதால
‘சுமங்கலி’ எனற பசதால, ஜவறு எந்த இடைத்திலும்
இலமல - நதாம் இனறு பகதாளளும் பபெதாருளில
இலமல எனஜற பசதாலலலதாம்.
‘அவிதவதா’ எனற பசதாலலும், ‘ஸஸுபெத்னி’ எனற
பசதாலலும் இந்தப் பெதாடைலில
பெயனபெடுத்தப்பபெறுகினறனே.
விதமவயலலதாதவள - புருஷன உமடையவளஅது ஒனஜற ஜபெதாதுஜம? ஸஸுபெத்னி எனற பசதால
ஜவறு எதற்கு? இதற்கும் நலல கணவமனே
உமடையவள எனறுததாஜனே பபெதாருள? வி-தவதா
நதாயகன இலலதாதவள கதாப்பெதாளைன இலலதாதவள
எனறு பகதாளளைலதாம். அந்தக் கதாப்பெதாளைன,
அவளுமடைய கணவனேதாகத்ததான
இருக்கஜவண்டும் எனபெதிலமல. அவன
ஜசதாதரனேதாக இருக்கலதாம்; தந்மதயதாகவும்
இருக்கலதாம்; யதாரதாகவும் இருக்கலதாஜம?
‘விதமவ’ எனற பசதாலலுக்கு,

ஜவதப்பெதாடைலகளில குறிக்கப்பெடும் பபெதாருள
திட்டைவட்டைமதாகச் பசதாலலும்பெடி இலமல
எனஜற கருத ஜவண்டி இருக்கிறது. ஜவதப்
பெதாடைலகள, உலகின இயற்மகத் ஜததாற்றங்கள,
ஜகதாளகளின இயக்கங்கள, உயிர்நிமலகமளை
அடிப்பெமடையதாக்கி, மதானிடை வதாழ்வின
கூறுகளைதால உருவகப்பெடுத்தப்பெட்டைமவ, உயர்ந்த
தத்துவங்கமளை உணர்த்துபெமவ எனறு
பசதாலலப்பெடுகினறனே.
எனறதாலும், இந்த அடிப்பெமடையிலும், மதானிடை
சமுததாய வதாழ்வு நிமலகமளைப் புரிந்து பகதாளளை
இமவ உதவுகினறனே. ருக்ஜவதம் நதானகதாம்
மண்டைலத்தில (IV-2-8) ஒரு பெதாடைல இடைம்
பபெற்றிருக்கிறது. இந்திரனின ததாய் அதிதியின
கூற்றதாக, இந்திரமனேப் புகழும் பெதாடைல இது.
‘உன ததாமய விதமவயதாக்கியவர் யதார்?
உனமனேவிடை ஆற்றலுமடைய ஜதவன உண்ஜடைதா?
தந்மதமயக் கதாமலவதாரிக் பகதானற
ஆற்றுலுமடையவன அனஜறதா?’ எனற
பபெதாருளபெடை, ஒரு ததாய்த்பதய்வம் மகமனேப்

புகழ்ந்துமரக்கிறது. இதில ‘உன தந்மத’ எனற
குறிப்பு இலமல. பபெதாதுவதாகத் தந்மத எனஜற
குறிக்கப்பபெறுகிறது. இப்ஜபெதாது அது முக்கிய
மிலமல. விதமவயதாக்கியதற்கதாக இந்திரன
ஜபெதாற்றப்பெடுகிறதான. இது ததான நம்மமக் கவரும்
முக்கியமதானே பசய்தி. எனேஜவ, ஆதிகதாலத்தில,
பபெண்ணின நிமல, புறச் சினனேங்களைதாலும்,
ஒடுக்கும் பநறிகளைதாலும் கட்டுப்
பெடுத்தப்பெட்டைததாக இருக்கவிலமல எனபெதும்,
அப்ஜபெதாது பெயனபெடுத்தப்பெட்டை சில பசதாற்கஜளை,
பெல புதிய பெரிமதாணங்கமளைப் பபெற்று, இவமளை
ஒடுக்கும் பநறிக்கதானே முக்கியக் கருவிகளைதாயினே
எனறு பகதாளளைலதாம்.
பெகவத் கீமதயில, முதல அத்தியதாயமதாகிய
அருச்சுனே விஷதாதஜயதாகத்தில, அருச்சுனேன
கண்ணனிடைம் ‘ததான ஜபெதார் புரிய மதாட்ஜடைன’
எனறு கூறுகிறதான. அதற்கு அவன கூறும்
கதாரணம் கருத்திற் பகதாளளைக் கூடியததாகும்.
‘ஜபெதாரில மதாவீரர்கள மடிந்ததும், அவர்களுமடைய
நதாயகியர் கணவர்கமளை இழப்பெதார்கள;

அப்ஜபெதாது அவர்கள மதாற்றதாமரச் ஜசரும் சூழல
உண்டைதாகும்...’ ஸ்த்ரீகளின இத்தமகய
துஷ்டைத்தனேத்தினேதால வருண ஸங்கரம் - (வருணக்
கலப்பு) ஜநரிடும்; இதனேதால குல தருமங்கள
அழியும்; மூததாமதயருக்கு
நீர்க்கடைனேதாற்றுபெவர்கள இருக்க மதாட்டைதார்கள;
‘இத்தமகய பெதாவங்களுக்குக் கதாரணமதாகும்
ஜபெதாமரப் புரிய மதாட்ஜடைன’ எனபெது ததான அவன
கூற்று. இங்கு கூடை, ‘விதமவ’ எனற பசதால
பெயனபெடுத்தப்பெட்டிருக்கவிலமல. மகம்மம
நிமலயின பகதாடுமமகள தமல கதாட்டைவிலமல.
மகம்மம நிமல பெற்றி, புத்தரின கதாலத்தில
அறிய முடிகிறது. புத்தர் பபெண்களுக்குத் துறவு
பநறிமய எளிதில அநுமதிக்கவிலமல.
புத்தருக்கு வளைர்ப்புத் ததாயதாக இருந்து அவமர
வளைர்த்து ஆளைதாக்கிய பகசௌதமி அனமனே, ஒரு
பநருக்கடியதானே தருணத்தில அபெமலப் பபெண்கள
பெலமர அமழத்துக் பகதாண்டு, புத்தரிடைம் வந்ததார்.
தங்கமளைத் துறவிகளைதாக ஏற்றருளை ஜவண்டும்
எனறு அவள ஜகதாரினேதாள. அவஜரதா, அவர்கமளை
அருகிஜலஜய பநருங்க விடைவிலமல.

அந்தப் பபெண்கள யதாவர்?
அக்கதாலத்தில ஜரதாஹினி ஆற்றின நீருக்கதானே
சச்சரவின கதாரணமதாக, சதாக்கிய இனேத்தவருக்கும்,
ஜகதாலிய இனேத்தவருக்கும் இமடைஜய
ஜமதாதலகள உண்டைதாயினே. அந்த ஜமதாதலில
சதாக்கிய குலப்பபெண்கள பெலர் தம்
துமணவர்கமளை இழந்ததார்கள. (ஜகதாலிய
இனேத்தவரிடைமும் இஜத நிமலமம
ஏற்றிருக்கலதாம்) அத்தமகய சதாக்கிய
குல அபெமலப் பபெண்கமளை அமழத்துக்
பகதாண்டு ஜகதாதமி அனமனே தங்களுக்குத்
துறவுரிமம ஜகட்டு வந்திருந்ததார்.
அந்தப் பபெண்கள தங்கள அணிபெணிகள நீக்கி
அழகிய கூந்தமல பவட்டி எறிந்து விட்டுக்
கதாவியதாமடை தரித்து வந்திருந்தனேர். பபெண் உடைல
ரீதியதாக, பெலவீனேமதானேவள; மனே உறுதி
இலலதாதவள; சஞ்சல இயலபினேள, அவமளைத்
துறவுச் சங்கத்தில அநுமதித்ததால ஜகடுகள வரும்
எனறு புத்தர் அனமனேமய முகம் பகதாடுத்தும்
பெதார்க்கவிலமல.

ஆனேதால பகசௌதமி அனமனே, அழுது பகதாண்டு,
அந்தப் பபெண்களுடைன பெல நதாட்கள பவளிஜய
நினறு மனறதாடினேதார். சடைர் ஆனேந்தர்,
அவர்களுக்கதாகப் புத்தரிடைம் மனறதாடி,
அவர்கமளைத் துறவுச் சங்கத்தில ஏற்கச்
பசய்ததாரதாம். எனறதாலும், இவர்கள ஆண்
துறவிகளுக்கு எந்த வமகயிலும் சமமதானேவர்
அலல. பபெண் துறவிகளுக்கு மிகமிகக்
கடுமமயதானே கட்டுப்பெதாடுகள விதிக்கப்பெட்டைனே.
முதல துறவியதானே அனமனே ஜகதாதமி அந்த
பநறிகமளை அப்பெடிஜய கதாத்து, நூற்றிருபெது வயது
வதாழ்ந்தததாக வரலதாறு பதரிவிக்கிறது.
புத்தசங்கத்தில, அனமனே ஜகதாதமியின
முயற்சியில, பபெண்கள பிக்குணிகளைதாக
அநுமதிக்கப் பெட்டைனேர். இந்தப் பிக்குணிகளின
சங்கத்துக்கு அனமனேயதாக, அவஜர திகழ்ந்ததார்.
நூற்றுக்கணக்கதானே பபெண்கள துறவு
வதாழ்க்மகக்கு வந்தனேர். இந்தப் பிக்குனிகள,
அரச மதாளிமகயில இருந்தும், ததாழ்த்தப்பெட்டைவர்
களிமடைஜய இருந்தும், கணிமகயர்
குலத்திலிருந்தும் வந்தவர்கள. இவர்கள

எலஜலதாரும் ஏறக்குமறய சம வயதினேரும்
அலல.
சிலர் கனனியர்; சிலர் மகம்பபெண்கள; சிலர்
வயது முதிர்ந்ஜததார். இவர்கள பெலர் தத்தம்
அநுபெவங்கமளை வரலதாறுகமளைப் பெதாடைலகளைதாக
யதாத்திருக்கினறனேர். இதுஜவ ‘புத்த ஜதரி கதாததா’
எனற நூலதாக உருவதாயிற்று. இமவ முதலில
வதாய்பமதாழியதாக உலவி, பமசௌரிய அரசர்
கதாலத் தில, வரிவடிவம் பபெற்று, இரண்டைதாவது
திரிபிடைகமதாகிய சுத்தபிடைகத்தில
இடைம்பபெற்றபதனபெர்.
இந்தப் பெதாடைலகளில மிக நீண்டை பெதாடைல,
ஸஸுஜமததா எனற பபெண் துறவிக்கு உரியது.
மந்தவதி நதாட்டில பிறந்த ‘கிபரசௌஞ்ச’ எனற
அரசனின மகள ஸஸுஜமததா. வதாரணதாவதி நதாட்டு
மனனேன, அநிகர்த்தன இவமளை மணக்க
விரும்பினேதான. அவஜனே வந்து இவளிடைம்
ஜவண்டினேதான. எழுபெத்மதந்து பெதாக்களுமடைய
இந்த வரலதாற்றில இவள பிறப்பு, வளைர்ப்பு,
துறவு எலலதாம் வருணிக்கப்பெடுகிறது. இவள

கலவி கற்றதாள மனேம் புரிய வந்தவர்கமளை
மறுத்ததாள. பபெற்ஜறதார் எடுத்துக் கூறியும்
ஜகட்கவிலமல. பிரும்மசரியம்-ஜபெரினபெம்
இரண்டுஜம வதாழ்க்மக எனறு புத்தமதம்
தழுவினேதாள.
இஷிததாஸி எனற துறவியின வரலதாற்றில,
பபெண்கள மறுமணம் பசய்து பகதாளவதில
தமடையிலலதாமலிருந்த குறிப்பு பதரிகிறது.
உஜ்ஜயினியில உயர் வணிக குலத்தில
பபெற்ஜறதார்க்கு ஒஜர மகளைதாக உதித்த பசலவி
இவள. இவமளை, ஸதாஜகத நகரத்தில வணிக குல
வதாலிபெனுக்கு மணமுடித்ததார்கள. மணம்
முடிந்தபின கணவன வீடு பசனறதாள இஷிததாஸி.
பெதாடைல பினவருமதாறு வருகிறது.
‘கதாமலயும் மதாமலயும் கணவமரயும்
(பபெற்ஜறதார்) மதாமன மதாமியமரயும் பநற்றி
நிலத்தில ஜததாய, முழங்கதால பூமியில பெதிய
எனேக்குச் பசதாலலிக் பகதாடுத்தபெடி பததாழு
பதழுஜவன.

கணவரின ஜசதாதர-ஜசதாதரர்-அவ்வீட்டு உறவினேர்எவர் வந்ததாலும் பெணிவுடைன எழுந்து நினறு
வணங்கிஜனேன.
சவிச் சிங்கதாரித்துத் ததாதியதாக அவருக்குப்
பெணிவுடைன ஏவலுக்குக் கதாத்து நினஜறன. ஜசதாறு
பபெதாங்கி, பெண்டை பெதாத்திரம் கழுவி-கூனிக்
குமழந்து பெணியதாற்றிஜனேன.
இவ்வளைவுக்கும் நதான பபெற்றது யதாது!
அவர்கள பவறுப்ஜபெ!
ஏற்றுக் பகதாளளைப்பெடைதாத வதாணிபெப் பபெதாருள
ஜபெதால ததாய் வீட்டுக்குத் திருப்பி அனுப்பெப்
பபெற்ஜறன.
இரண்டைதாம் முமறயதாக ஒரு பசலவச் சமதானுக்கு
மண முடித்ததார்கள.
அவனும் ஒரு குற்றமும் அறியதாத எனமனே ஒரு
மதாதத்துக்குப் பிறகு திருப்பி அனுப்பி
மவத்ததான.

ஒரு நதாள ஒர் இளைம் பிக்கு, தந்மத வீட்டுக்கு
வந்ததார்.
பபெற்ஜறதார் அவரிடைம், துறவு வதாழ்க்மகமய
விட்டு தம் குற்றமற்ற மகமளை மணந்து பகதாளளை
ஜவண்டினேர்.
பிக்கு இமசந்து, எனமனே மணம் முடித்ததார்.
ஆனேதால, ஒரு மதாதம் கூடை நீடிக்கவிலமல வதாழ்வு.
அவர் அவமளைவிட்டு மீண்டும் துறவியதாகஜவ
பசனறதார்.
நதான எனேது பபெற்ஜறதாரிடைம், 'உயிமர மதாய்த்துக்
பகதாளஜவன.’
‘அலலது எனமனேத் துறவு பகதாளளை
அநுமதியுங்கள’... எனறு மதானறதாடிஜனேன.
ஜீனே தத்த... பிட்சு எங்கள இலலம் வந்ததார்.
நதான துறவியதாஜனேன...
இவ்வதாஜற, சுபெதா எனற துறவியின வரலதாறு
விரிகிறது.

பிக்குணி சுபெதா, ஜீவகனுக்குச் பசதாந்தமதானே மதாந்
ஜததாப்பில உலவிக் பகதாண்டிருந்ததாள. ஜீவகன
வந்து வழிமறித்ததான.
‘நதான தனிமம விரும்புகிஜறன; புனிதமதானேவள;
நீ மதாசுற்ற மனேதினேன. விலகிப் ஜபெதா!’ எனறு
பவருட்டினேதாள சுபெதா.
ஜீவகன, ‘நீ மதாசற்ற கனனி; ஏன உலமகத்
துறந்ததாய்! துரவதாமடைமய ஏன விரும்பினேதாய்?
இந்த வதாழ்மவ விடு. இஜத ஜததாப்பில இந்த
இளைஜவனிலில மலரும் மணமுமதாய்
இனபுறஜவதாம்! நீ என ரதாணியதாகலதாம்!’
எனறதான.
சுபெதா பவறுத்ததாள. ‘இவ்வுடைல மரணமமடையும். நீ
விரும்புகிறதாயதா?
ஜீவகன அவமளைப் புகழ்ந்து பகதாண்ஜடை
இருந்ததான. கண்களின வசகரங்கமளைப்
புகழ்ந்ததான.
சுபெதா உடைஜனே தன கண்கமளைத் ஜததாண்டி
அவனிடைம் பகதாடுத்ததாள.

‘இந்ததா! நீ புகழ்ந்த கண்!’
அவன உடைஜனே பவட்கி மனனிப்புக்ஜகதாரினேதான.
அவள புத்தரிடைம் திரும்பினேதாள. அவர் அருளைதால
கண்பணதாளி மீண்டைது.
(அற்புதத்துடைன முடிகிறது)
இவ்வதாஜற குண்டைலஜகசியின வரலதாறு
வருகிறது.
தமிழ் ஐம்பபெருங்கதாப்பியங்களில ஒனறு
குண்டைலஜகசிமய நதாயகியதாகக் பகதாண்டைததாகும்.
ரதாஜகிருஹ நகரில ஒரு வணிகனின மகளைதாகப்
பிறந்த குண்டைலஜகசி, குலகுருவின மகன
சதார்த்தகமனேக் கதாதலித்ததாள.
அவன வஞ்சகன; திருடைன. பதரிந்தும் அவமனேத்
திருட்டுக் குற்றத்தில இருந்து மீட்டுத் தந்மதயின
உதவியினேதால மணந்து பகதாளகிறதாள. அவன
அப்பெடியும் திருந்ததாமல இவமளை வஞ்சகமதாகக்
பகதானறு நமககமளை அபெகரிக்கச் சூழ்ச்சி
பசய்கிறதான. ஆனேதால அவஜளைதா அதற்குமுன
அவன எண்ணத்மதப் புரிந்து பகதாண்டு எந்த

வழுக்குப் பெதாமறயில அவமளைத் தளளிக்
பகதாலலக் கருதினேதாஜனேதா, அஜத வழுக்குப்
பெதாமறயில அவமனேத் தளளிக் பகதானறுவிட்டு
அவள புத்த சங்கத்தில ஜசர்ந்து பிக்குணியதானேதாள.
இவ்வதாறு துறவியதானேவர்கள தங்கள
வரலதாறுகமளைப் பெதாடி மவத்திருப்பெமத ஒரு
வமகயில குரல பகதாடுத்த முனஜனேதாடிகள
எனேலதாம். கணிமகயர் பெலர் ஜபெதாக வதாழ்க்மகமய
விடுத்துத் துறவு பூண்டைனேர். அம்பெதாலி,
அர்த்தஜகசி, பெத்மதாவதி, விமலதா எனற பபெயர்கள
புகழ் பபெற்ற கணிமகயர்க்குரியமவ. சநதாதனே
ஜவத குருபீடைங்கள கணவமனே இழந்த
மமனேவிக்கு, அக்கினியில புகுவதிலிருந்து
விலக்களித்து, கட்டைதாயத் துறமவ விதித்தனே.
பபெண்ணின தமலமய முண்டிதம் பசய்து அலங்
ஜகதாலமதாக்கும் வழக்கம், சமண, புத்த சமயங்கள
துறவுரிமம அளித்ததன எதிபரதாலியதாகப்
பபெண்ணுக்கு வந்து விடிந்தது எனறு
பகதாளளைலதாம்.

தமிழ்ச்சங்க இலக்கியங்களின கதாலத்மத
வமரயமற பசய்வதில, கருத்து ஜவற்றுமமகள
இருக்கினறனே. 'சங்கம்' எனற பசதாலஜல,
புத்தமதம் சதார்ந்தததாகும். கி.பி. ஐந்ததாம், ஆறதாம்
நூற்றதாண்டி ல ஜததானறிய 'மணிஜமகமல' எனற
கதாப்பியத்திலததான 'புலம்புரிச் சங்கம்
பபெதாருபளைதாடு முழங்க' எனறு கதாணப்பெடுகிறது
எனறு ஜபெரதாசிரியர் வித்தி யதானேந்தன 'தமிழர்
சதாலபு' எனற நூலில குறிப்பிடுகிறதார்.
சங்க நூலகளில, 'சங்கம்' எனற பசதாலஜல
வழங்கப்பெடைவிலமல எனறும் அவர்
விளைக்குகிறதார்.
எனினும் 'புலவர் அமவ' எனற அமமப்பும், ஒஜர
தனமமயுமடைய பெண்புகமளைக் பகதாண்டை
இலக்கியங்கள எழுந்த அக்கதாலமும்
அப்பெதாடைலகளைதால பதரிய வருகினறனே.
சங்ககதாலம் எனபெது கி.மு. முதலதாம் நூற்றதாண்டு
பததாடைங்கிக் கி.பி. மூனறதாம் நூற்றதாண்டின
முற்பெகுதி வமரயுளளை கதாலப்பெரப்மபெச்

சங்ககதாலபமனேக் பகதாளளைலதாம் எனபெது
பபெதாதுவதாக ஒப்புக்பகதாளளைப்பெட்டிருக்கிறது.
அதற்கு முந்மதய நூற்றதாண்டுகளில
இப்பெதாடைலகள பெதாடைப்பெட்டைனே எனறும்,
பததாகுக்கப்பெட்டை கதாலம் கி.மு. முதலதாம்
நூற்றதாண்டுக்கு முனனேததாகஜவ இருக்கலதாம்
எனறும் ஆரதாய்ச்சியதாளைர்
கருத்துமரத்திருக்கினறனேர்.
கதாலக் கணிப்பு முன பினனேதானேதாலும், சங்க
கதாலத்தில, பபெண்ணின மகம்மம நிமல,
பெரிததாபெத்துக்குரியததாகக் கதாட்டைப்பெட்டிருக்கிறது
எனபெதுததான இங்ஜக முக்கியமதாகிறது. சங்க
இலக்கியப்பெதாடைலகள அகநதானூறு, புறநதானூறு
ஜபெதானற பததாகுப்புகள, வீரர் பபெருமம,
ஜபெதார்க்களை பவற்றி ஆகியவற்மற முதனமமப்
பெடுத்துகினறனே. வீரமரச் சதார்ந்த கதாதலியர், கற்பு
பநறியில ஒழுகும் தமலவியர் ஆகியவர்
நிமலகளில பபெண்களின வதாழ் நிமலமயத்
பதரிந்து பகதாளளை முடிகிறது.

சுடுகதாட்டுக்கு வந்த மமனேவிமய, மங்கலப்
பபெண்களுடைன வீடு திரும்பிச் பசலலும்பெடி
பெணிக்கும் ருக் ஜவதப் பெதாடைலில, அதற்கு
முந்மதய எரிக்கும் வழக்கத்தின பமலலிய
இமழச் சதானறு பதரியவருகிறது. அது,
மதாற்றப்பெடும் கூறு அழிக்கப்பெட்டு, பபெண்கள
கணவனுடைன எரிக்கப்பெட்டைனேர். சட்டைங்களும்,
கலவி, புதிய நதாகரிகங்கள எதுவும் இந்த
வழக்கத்மத அடிஜயதாடு ஒழித்து விடைவிலமல.
இருபெததாம் நூற்றதாண்டின பிற்பெகுதியிலும்,
‘ரூப்கனவதார்’கள பெலர் எரிக்கப் பெடுகிறதார்கள.
சங்க இலக்கியங்கள, பபெண்மண
உரிமமயுளளைவளைதாகக் கதாட்டுவததாகஜவ
எடுத்துமரக்கப்பெட்டு வருகிறது. பபெண்மண
பவறுக்கக்கூடிய கருத்தும் துறவு பநறியும்,
புலதாலுண்ணதாமம ஜபெதானற ஒழுக்கங்களும்
முதனமமப் பெடுத்தப்பெட்டை, சமண பபெளைத்த
சமயச் பசலவதாக்கு வலிமம பபெற்றிரதாத தமிழ்ச்
சமுததாயத்மத அந்த இலக்கியங்களில
கதாணமுடிகிறது. ஆரிய சமுததாயத்தின வருணப்
பெதாகுபெதாடுகள கூடை ஆழ்ந்து பிரதிபெலிக்கதாத இச்

சமுததாயத்தில பபெண்கள சமூக விழதாக்களில
பெங்குபபெற்றுச் சுதந்தரமதானே வதாழ்க்மக
நடைத்தினேர்; கணவருடைன களளைருந்தினேர். மகளிர்
ஆடைவருடைன கலந்து பெழகத் தமடை
யிருக்கவிலமல. விமனேகள இயற்றுவதில
கணவருக்குப் பபெண்கள துமணயதாயிருந்தனேர்,
பெரணில ஏறிக் கிளிகமளை விரட்டிப் பெயிமரப்
ஜபெணினேர்-பெதாமல நிலத்து எயிற்றியர் (ஜவடைர்)
இரும்பு அலகிமனேயுமடைய
மண்பவட்டிகளினேதால நிலத்மதத் ஜததாண்டுவர்இலலத்துப் பபெண்கள வதாயில முற்றம் கூட்டிச்
சுத்தம் பசய்வதில இருந்து, பநல குற்றுவது
ஜபெதானற அமனேத்துப் பெணிகமளையும் பசய்தனேர்.
பெதாசமறகளிலும் பபெண்கள விமனே இயற்றினேர்
எனபறலலதாம், ஜபெரதாசிரியர் வித்தியதானேந்தன தம்
நூலில பெட்டினேப்பெதாமல, பபெதாருநரதாற்றுப்பெமடை,
புறநதானூறு, மமலபெடுகடைதாம், ஐங்குறு நூறு
ஜபெதானற பெல நூலகளிலிருந்து சதானறுகளுடைன
பதரிவித்துளளைதார். பபெண்கள கதாதலித்து மணந்த
தமலவர்களுடைன, கற்புபநறி தவறதாத
வதாழ்க்மகயில எலலதா உரிமமகளுடைனும்

வதாழ்ந்தனேர் எனஜற பபெதாதுவதானே சித்திரம்
தீட்டைப்பெடுகிறது.
பபெண்ணின வதாழ்வில, அனறிலிருந்து
இனறுவமர ஒரு அவலமதானே ஜசதாகக் கூறதாகப்
பெற்றியுளளை மகம்மம நிமல பெற்றிய குறிப்மபெ
இந்நூல தரவிலமல.
புறநதானுற்றில, இது பெற்றிய பெல சதானறுகள
கதாணப்பெடுகினறனே. 246 ஆம் பெதாடைல,
பூதப்பெதாண்டியன ஜதவி பபெருங்ஜகதாப்பபெண்டு
எனற அரசிக்குரியததாகத் பதரிவிக்கப்பெடுகிறது.
பெதாண்டிய நதாட்டின வடை எலமல, ஒலமலயூர்
எனற நதாடு. அமதச் ஜசதாழர் மகப்பெற்றிக்
பகதாண்டைனேர். பூதப்பெதாண்டியன ஜசதாழனுடைன
ஜபெதாரிட்டு அமத பவனறதான. அவன மமனேவி
பபெருங்ஜகதாப்பபெண்டு, அரசியல அறிந்தவள.
கணவன இறந்ததும் இவ்வரசி தீப்புக
முமனேந்ததாள. அப்ஜபெதாது, அரசியல சுற்றத்ததாரதானே
பபெருமக்கள, அரசன இலலதாக் குமற நீங்க,
அரமச ஏற்று நடைத்திடை ஜவண்டும்,
தீப்புகக்கூடைதாது எனறு தடுத்தனேர். ஆனேதால அவள

பசவி மடுக்கவிலமல. அதற்கு அவள கூறிய
கதாரணம் குறிப்பிடைத் தகுந்தததாகும்.
‘எனமனேத் தீப்புகுதல நனறு எனறு பசதாலலதாமல
தடுக்கும் சதானஜறதாஜர...’ எனறு விளிக்மகயில,
‘பபெதாலலதாச் சூழ்ச்சிப் பெலசதானறீஜர’ எனறு
குறிப்பிடுகிறதாள.
‘பநய்யும் அரிய பெண்டைங்களும் விலக்கி, பவறும்
நீர்ச் ஜசதாற்றில புளிஜசர்த்துச் சமமக்கப்பெட்டை
ஜவமளைக் கீமரமயச் ஜசர்த்து ஒரு ஜநரம் உண்டு,
பெதாயிலலதாத பெருக்மகக்கல பெடுக்மகயில
பெடுக்கும் மகம்மமயின பகதாடுமமக்கு, இந்த
ஈமப்பெடுக்மக ஜமலதானேது’ எனறு உமரக்கிறதாள.
இந்தப் பெதாடைமல அடுத்து, அவள கதாட்டிலுளளை
கதாளிஜகதாயிலின முன தீ வளைர்த்து எரிபுகுந்தமத,
மதுமரப் ஜபெரதாலவதாயர் எனற புலவர் 247 ஆம்
பெதாடைலில சித்திரிக்கிறதார். இஜத மகம்மம
நிமலமய, இரங்கத்தக்கததாக, ஒக்கூர்
மதாசதாத்தனேதார் (248) தும்மபெச் பசதாகினேனேதார் (249)
ததாயங்கண்ணியதார் (250) ஆகிஜயதார்
விவரிக்கிறதார்கள. ஆவூர் மூலங்கிழதார் (261)

பெதாடைலில, ‘பகதாய்ம்மழித்தமலபயதாடு மகம்
மமயுறக் கலங்கிய’ எனறு வளளைலதான நண்பென
கதாரியதாதி எனபெவர் இறந்ததும், மமனேவி, மழித்த
தமலயுடைன கதாட்சியளித்தமதயும் குறிப்பிடுவதார்.
எனேஜவ, இச்சதானறுகள, ததாயநதாயகச் சமுததாயமதாக
தமிழ்ச் சங்ககதால சமுததாயத்மதக்
குறிப்பிடைவிலமல எனபெஜத உண்மம.
பபெண்களின உரிமமகள பெறிக்கப்பெட்டு
ஒடுக்குதற்குரிய பநறிகளைதாக, ஒரு பெக்கக் கற்பு
பநறியும், மகம்மம பநறியுஜம,
தீவிரமதாக்கப்பெட்டை நிமலமயக் கதாணமுடிகிறது.

8. கவிக் குரலகள
எழுதப் பெடிக்கத் பதரியதாத பபெண்.
ஆனேதாலும் ஒரு ததாய் எனற நிமலயில உலகியல
ஞதானேங்கமளைத் தன உணர்வுகளைதாஜலஜய பபெற்று
விடுகிறதாள. மகவுக்கதாகத் தன ஊமனேயும்,
உயிமரயும் மகிழ்வுடைன ஈந்து ஒடுங்கும்
இயலமபெத் தன பிறப்பினேதாஜலஜய அமடையப்
பபெற்றவள.
இவள தன மகமவப் பெதாலூட்டிச் சரதாட்டி
உறங்கச் பசய்ய, அனமபெக் குமழத்து, ஆவிமய
உருக்கும் இனிய குரலதால ததாலதாட்டுப்
பெதாடுகிறதாள. பசதாற்கள எப்பெடி அழகழகதாய் வந்து
பெதாடைமல அழியதாக் கவிமதயதாக்குகினறனே?
துயரம் பவடிக்கும் ஜபெதாது, அந்த உணர்வுகள
ஒப்பெதாரியதாக, ஜசதாகம் உருக்கும் பசதாற்களைதாக
எப்பெடி பவளிப்பெடுகினறனே?

இலக்கண இலக்கியக்கதாரர்கள குப்மபெ எனறு
தளளும் பசதாற்கள, அவர்களிடைஜம அரச
மரியதாமத பபெற்றுவிடும் வமகயில வந்தமர்ந்து
பகதாளகினறனே.
உலகில கவிஞர் எனறும் அறிவதாளி எனறும்
முதலுரிமம பகதாண்டைதாடுபெவன ஆண்ததான.
இவர்கள நதாவிலிருந்து பிறக்கும் பமதாழிகமளை
அப்பெடிஜய பபெதாறித்து மவக்க ஏடும்
எழுத்ததாணியுமதாக ஒரு சடைர் - பததாண்டைர் குழதாம்
சூழ்ந்திருக்கும்.
பபெண்ணுக்கு இந்தச் சிறப்புகள இலமல. இவள
பசதாற்கமளை, உந்தி வரும் உணர்வுகமளை யதாரும்
பெதிவதிலமல. நதாற்று நடும் ஜபெதாதும், ஓங்கி
ஓங்கி உலக்மகயதால குத்தும் ஜபெதாதும்,
கலதிரிமகமயக் கட்டி இழுக்கும் ஜபெதாதும்,
உமழப்பெதாளிப் பபெண் பெதாடுகிறதாள.
ஒருவருக்பகதாருவர் விஜரதாதிகளைதாக ஜமதாதிக்
பகதாளளும் ஜபெதாதும் ஜமதாதலகளில பவடிக்கும்
பசதாற்களில அவர்களுமடைய பவளியீட்டுத்திறன
ஜகதாலம் பகதாளவமத ரசிக்க முடியும்.

எனறதாலும், பெல பமதாழிகளிலும் அறிஞர்,
கமலஞர், கவிஞர் எனற பசதாற்கபளைலலதாம்
ஆண்கமளைஜய குறிக்கினறனே. ‘வீரர்’ எனற
பசதாலமலஜய ‘ஆண் சந்ததி’ எனற பபெதாருளில
குறிப்பிடுகிறதார்கள.
இவளுக்பகனறு விதமவ (மகம் பபெண்)
சுமங்கலி, வ்யபிசதாரி, வதாழதாபவட்டி ஜபெதானற
பசதாற்கஜளை ஒதுக்கப் பெட்டிருக்கினறனே.
பபெண்களுக்குக் கலவியும் அறிவும்
உரிமமயதாக்கப் பெடைவிலமல எனற சமூக
உண்மமமயப் பபெரும்பெதாஜலதாரும் ஒத்துக்
பகதாளவதிலமல.
‘ஜவதகதாலத்தில - பிரம்மவதாதினிகள
இருந்திருக்கிறதார்கள. ருஷிகளைதாகப் பெல
ஜவதப்பெதாடைலகமளை யதாத்திருக்கிறதார்கள’எனறு
சுட்டிக் கதாட்டுகிறதார்கள.
இஜத ஜபெதால தமிழனபெர்களும்
‘சங்கப்பெதாடைலகமளை யதாத்த பெல பபெண்பெதாற்

புலவர்கள இருக்கிறதார்கள. ஔமவயதார் ஒருவர்
ஜபெதாதுஜம!’ எனறு பசதாலலத் தவறுவதிலமல.
ஆனேதால ஆரதாய்ந்து பெதார்த்ததால, இது ஒரு
ஜபெச்சுக்கு ஆறுதலதாக, சுட்டிக் கதாட்டுவதற்கு
மட்டுஜம சரியதாக இருக்கும் எனறதால
தவறிலமல.
ஜவதப்பெதாடைலகளில கதாணப்பெடும் பபெண்கள
பெற்றி, ஓர் ஐயக் கருத்மத ‘ஜவத கதாலத்தில
பபெண்கள’ எனற தம் நூலில, டைதாக்டைர்.சகுந்தலதா
ரதாவ் சதாஸ்திரி முன மவக்கிறதார்.
1. முழுதுமதாகப் பபெண் ருஷிகளைதால
பெதாடைப்பெட்டைமவ.
2. உமரயதாடைலகளில, பபெண் பபெயர்களில
வருபெமவ. 3. பபெண் ருஷிகளின பபெயரில
(ஐயத்துக்குரியததாக) பெதாடைப்பபெற்றமவ.
ஜகதாசதா, அபெதாலதா, ஜலதாமசதா, ஸஹூர்யதா (ஸதாவித்ரி,
ஜஹூஹ) (பிரும்மதா - பிருஹஸ்பெதி மமனேவி)
ஸர்ப்பெக்தி-யமி-ஊர்வசி எனபறலலதாம்
பபெயர்கள கதாணப்பெட்டைதாலும், மிகச் சிறப்பெதானே

இடைத்மதப் பபெறும் முக்கியத்துவத்மத எந்த ஒரு
பபெண் ருஷிக்கும் அளிப்பெதற்கிலமல.
முதல மண்டைலத்தில (1-23-15) அகஸ்தியரின
மமனேவி ஜலதாபெ முத்ரதாவின இரண்டு பெதாடைலகள
கதாணப்பெடுகினறனே. ரதி ஜதவமதக்குரிய
துதிப்பெதாடைல.
‘பநடுங்கதாலமதாகத் தங்களுக்குத்
பததாண்டைதாற்றிஜனேன
....அலலும் பெகலுமதாக... இமடைவிடைதாது ...
கதாமலயிலும் மதாமலயிலும்...... எனேது
அங்கங்கள தளைர்ந்தனே
மூப்பும் வந்தமடைந்தது.’
எனேஜவ, இப்ஜபெதாது கணவனமதார் தங்கள
மமனேவியமர நதாடைட்டும். பததானமமச்
சதானஜறதார், கடைவுளைர் சத்தியம் எனற பநறியில
நிமலத்தவர். சந்ததிக்கதாக தங்கள தவ வதாழ்வின
பநறிகமளைக் குமலக்கதாதவர், தம் மமனேவியமர
அணுகட்டும்.

தவ வதாழ்வில ஆழ்ந்துளளை கணவரதானே அகத்திய
முனிக்கு, தன ஆமசகமளையும் இளைமமயின
உந்துதலகமளையும் அடைக்கிக் பகதாண்டு,
பததாண்டூழியம் பசய்த மமனேவி ஜலதாபெமுத்திமர,
பபெதாறுமமயின உச்சத்தில நினறு உணர்வுகமளை
பவளிப்பெடுத்திய பெதாடைல அது.
பெத்ததாம் மண்டைலத்தில (X-11-17) ருஷிகதா
இந்திரதாணியின பெதாடைல இடைம் பபெற்றிருக்கிறது.
இப்பெதாடைலகள, ஒரு மமனேவி, தனேக்குப்
ஜபெதாட்டியதாக முமளைத்த இனபனேதாரு
பபெண்மணத் தவிர்க்கப் பெயன பபெறும் மந்திரப்
பெதாடைலகளைதாகக் கருதப்பெட்டிருக்கினறனே.
இப்பெதாடைலகளில ஜமலஜநதாக்கிய இமலகமளைக்
பகதாண்டை மங்களைமதானே ஒரு பகதாடி
குறிக்கப்பெடுகிறது. இமதத் ஜததாண்டி
எடுப்பெதனேதால, பபெயரும் குறிக்க விரும்பெதாத
அந்தப் ஜபெதாட்டிப் பபெண்மணி விலகிப்
ஜபெதானேதாள. இந்த நதாயகி ஒருத்திமயத் தவிர, அந்த
நதாயகமனே ஜவறு எந்தப் பபெண்ணதாலும்
மகிழ்விக்க முடியதாது.

அக்பகதாடியின ஜவமரத் தமலயமணக்கடியில
மவத்துக்பகதாளவதனேதால இந்த நதாயகிக்ஜக
அவன எனறும் உரியவனேதாக இருப்பெதான.
ஒருவமனேச் சதார்ந்து புகழ் பபெறஜவண்டும் எனற
ஆண் நதாயகக்கூறு, பபெண்ணுக்குப் பபெண்
பெமகமயயும் பபெதாறதாமமமயயும்
ஜததாற்றுவித்திருப்பெமத இப்பெதாடைல விளளுகிறது.
மதாமி-மருமகள எனற எதிர்ப்மபெக் கதாட்டிலும்
இந்தச் சக்களைத்தி பெமக மூத்தததாகும்.
‘ஜகதாசதா’ எனற ருஷிகதா, பிரும்மவதாதினி எனறு
குறிப்பிடைப்பெடுகிறதாள. இவள ‘கதாக்சிவன’ எனற
ருஷியின மகள. இவள ஒரு தீரதாத ஜநதாயினேதால
பீடிக்கப்பெட்டு, பவகு நதாட்கள திருமணம் பசய்து
பகதாளளை முடியதாதவளைதாக இருந்ததாள. இந்த
ஜநதாய், அசுவினி ஜதவர்களின மருத்துவத்ததால
குணமதாயிற்று. பினனேர் திருமணமும் பசய்து
பகதாண்டைதாள.
அசுவினி ஜதவர்களின மருத்துவத்திறமனேப்
புகழ்ந்து பெதாடும் இவள பெதாடைலகஜளை (X-3-10, X-311) பெத்ததாம் மண்டைலத்தில கதாணப்பெடுகினறனே.

ஸஹூர்யதா, வதாக் ஜபெதானற பபெண் பதய்வங்கஜளை
யதாத்த பெதாடைலகளைதாக அவர்கள பபெயரில வரும்
பெதாடைலகள விளைக்குகினறனே. யமன-யமிபுரூரவஸ்-ஊர்வசி விவதாதங்களில கதாணப்பெடும்
பபெண்களின உமரகள அவர்களுக்ஜக
உரியமவயதாகக் குறிக்கப்பெடுகினறனே. எனேஜவ,
பபெண்கள ஆண் ருஷிகளுக்குச் சமமதாகப்
பெதாடைலகமளை யதாத்து, ஜமலதாம் ஞதானேத்மத
பவளிப்பெடுத்தியிருக்கிறதார்கள எனபெது ஒரு
வமகயில உயர்வு நவிற்சியதாகஜவ
ஜததானறுகிறது.
சங்க இலக்கியங்களில பெல
பபெண்பெதாற்புலவர்கள கதாணப்பெடுகிறதார்கள.
அளளூர் நனமுலமலயதார்; இளைமவயினேதார்,
ஒக்கூர் மதாசதாத்தியதார், ஔமவயதார், கதாக்மக
பெதாடினியதார், நச்பசளமளையதார், கதாவற்பபெண்டு,
பெதாரிமகளிர், பூங்கண் உத்திமரயதார்,
பூதப்பெதாண்டியன ஜதவி, பபெருங்ஜகதாப்பபெண்டு,
பபெருங்ஜகதாழி நதாய்கன மகள நக்கண்மணயதார்,
ஜபெய்மகள இளைபவயினியதார், மதாஜறதாக் கத்து
நப்பெசமலயதார், பவண்ணிக் குயத்தியதார்,

பவறிபெதாடிய கதாமக்கண்ணியதார்... எனறு
பெட்டியல நீண்டு பசலகிறது.
இப்பெட்டியலில கதாணப்பெடும் பபெண்கள
அமனேவரும் உயர் குடிமயச் ஜசர்ந்தவரலலர்ஜவட்டுவர் குலம், குயவர் குலம் ஆகிய
குடிகளில பிறந்த பபெண்களும் புலமம
பபெற்றிருக்கினறனேர் எனற பசய்தி நம்மமக்
கவர்வததாக இருக்கிறது.
இவர்களுமடைய பபெயர்களுக்கு முன
கதாணப்பெடும் சிறப்புக் குறிப்பு இவர்கள
பெதாடைலின கதாரணமதாக இமசந்தததாகும்.
ஜபெய்மகள இளைபவயினி - ஜபெதார்க்களைத்தில
ஜபெய்கமளை வியந்து பெதாடியவர் (புறம்-11) இவர்
ஜவட்டுவர் குலம் எனறு பதரிகிறது.
பவண்ணிக்குயத்தியதார் - பவண்ணி - தஞ்மச
மதாவட்டைத்தில உளளை ஊர். இவர் கரிகதாலமனேச்
சிறப்பித்துப் பெதாடும் பெதாடைலில, சமத்கதாரமதாக
பபெருஞ்ஜசரலதாதமனேப் புகழ்கிறதார் (புறம்-66).
கடைலில இயங்கும் கதாற்மறக்

கலம் பசலுத்துதற்குப் பெயனபெடுத்தியவர்,
பெண்மடைத்தமிழர் எனறு சிறப்பித்து, அத்தமகய
மரபில வந்த “கரிகதால வளைவதா உனேக்குத் ஜததாற்ற
பபெருஞ்ஜசரலதாதன உனனேதாலுண்டைதாகிய
புறப்புண்ணுக்கு நதாணி, வடைக்கிருந்து
உயிர்விட்டைதான. உனமனேவிடை அவன
புகழுக்குரியவன..” எனறு வீரத்மதப் பெதாடும்
இவர் குயவர் மரபிமனேச் ஜசர்ந்தவர் எனஜற
பபெயர் குறிக்கிறது.
அக்கதாலத்தில சிறந்த ஜவட்ஜகதாவர்-மண்பெதாண்டை
விமனேஞருக்கு, கமலஞருக்கு, ‘குயம்’ எனற
பெட்டைம் தந்து சிறப்பித்தல மரபு எனறும், பெத்ததாம்
நூற்றதாண்டு வமரயிலும் இம்மரபு
இருந்திருக்கிறபதனறும் பதரியவருகிறது.
எனேஜவ, குயம்-குயவர் குயத்தி எனபெது
கமலஞருக்குரிய ஒரு சிறப்புப் பெட்டைம் எனறும்
பகதாளளைலதாம்.
அளளூர் நனமுலமலயதார் எனற பபெண்பெதாற்
புலவரின பெதாடைலகள குறுந்பததாமக (9) அகம் (1)
புறம் (1) ஆகியவற்றில கதாணப்பெடுகினறனே.

ஊபரலலதாம் தமலவனின பெரத்மதமம
ஒழுக்கத்மதக் கூறித் தூற்றியஜபெதாதும் தமலவி
தன வதாயதால அவமனேக்
குமறகூறமதாட்டைதாளைதாம்.‘ஊபரலலதாம் உம்மமக்
குமற கூறினேதாலும் நதான தூற்றமதாட்ஜடைன; நீர்
அங்ஜகஜய பசலலலதாம். உம்மமத் தடுப்பெவர்
இலமல’ எனறு குமுறலுடைன அவள
பசதாலவததாகப் பெதாடுகிறதார்.
தமலவமனேக் குமறகூறி வருத்திப் ஜபெதாரதாடைதாத
இப்பெண்பு அவள கற்பின திண்மமமயக்
கதாட்டுமதாம்!
கதாக்மகபெதாடினியதார் நச்பசளமளையதார்
குறுந்பததாமக 210 ஆம் பெதாட்டில கதாக்மக
கமரந்தமமமயப் பெதாரதாட்டிப் பெதாடியததால
இப்பபெயர் பபெற்றதார். ‘விருந்தினேர் வரும்பெடி,
கமரதமலச் பசய்த கதாக்மக..’ கதாகம் கமரந்ததால
விருந்தினேர் வருவர் எனற நம்பிக்மக
இனறளைவும் இருக்கிறது.
சங்ககதாலப் பபெண்பெதாற் புலவர்கள பபெதாதுவதாக,
மனனேர், வீரர், பகதாமடைத்திறம் ஆகியவற்மறஜய

பெதாடியிருக்கினறனேர். ஜபெதார்-கதாதல, மகளிர் கற்பு
ஆகிய வதாழ்க்மகக் கூறுகள முக்கியமதாகக்
கருதப்பெட்டிருக்கினறனே.
பபெண்டிரின நிமலபெற்றிக் குறிப்பிடுவததாக பூதப்
பெதாண்டியன ஜதவி பபெருங்ஜகதாப்பபெண்டு எனற
(அரசி) பபெண்பெதாற் புலவரின பெதாடைல
விளைங்குகிறது. ‘மகம்மம பகதாடியது. எனேஜவ,
தனமனே உடைனகதாட்மடை ஏற விடை ஜவண்டும்’
எனற முமறயீடைதாக இப்பெதாடைல அமமந்துளளைது.
இவர் அரசியல அறிந்த அரசி எனபெததால
உடைனகட்மடை ஏறஜவண்டைதாம் எனறு தடுத்தவமர
மறுத்து, உடைனகட்மடை ஏறினேதார் எனறு பதரிய
வருகிறது.
ஔமவயதார் தமிழுலகம் மிக நனகறிந்த
பபெண்பெதாற் புலவர் எனறதாலும், சங்ககதால
ஔமவயதாரும், ஆத்திசூடி, வதாக்குண்டைதாம்,
பகதானமறஜவந்தன, ஜபெதானற நீதி நூலகமளைப்
பெதாடிய ஔமவயதாரும் ஒருவஜரயலலர் எனபெது
பதளிவு இருந்ததாலும், பநடுநதாள வதாழக்கூடிய
பநலலிக் கனிமய அதியமதானே பநடுமதானேஞ்சி

இவருக்கு வழங்கினேதான எனறும், அதனேதால
இவர் ஜயதாகினியதாகப் பெல நூறு ஆண்டுகள
வதாழ்ந்து பெதாடினேதார் எனறும் பசதாலவதாருண்டு.
சிறந்த பபெண்பெதாற்புலவர் பெலர் ஔமவ எனற
பபெயரதால வழங்கப் பபெற்றிருத்தல எனறும்
ஊகிக்கலதாம். தமிழ் நதாட்டில
இப்பபெருமதாட்டிக்குப் பெல இடைங்களில
ஜகதாயிலகளும் இருக்கினறனே. இவமரப் பெற்றிய
பெல பசய்திகமளையும் ஒனறதாக இமணத்து சுமதார்
நதாற்பெது ஆண்டுகளுக்கு முனபு, ‘ஔமவயதார்’
எனபறதாரு திமரப்பெடைம் பவளியதாயிற்று.
புறநதானூற்றில,
‘சிறியகட் பபெறிஜனே பயமக்கீயு மனஜனே
பபெரியகட் பபெறிஜனே, யதாம் பெதாடைத் ததான
மகிழ்ந்துண்ணு
மனஜனே...’

எனறு அதியமதான பநடுமதானேஞ்சியின
பபெருந்தனமமமயப் புகழ்ந்து பெதாடிய கதாலம்
ஜவறு.
‘மனனேனும் மதாசறக் கற்ஜறதானும் சர்தூக்கின
மனனிற் கற்ஜறதான சிறப்புமடையன மனனேனுக்குத்
தனஜதச மலலதாமற் சிறப்பிலமல;
கற்ஜறதார்க்கு
பசனறவிடை பமலலதாம் சிறப்பு’
எனறு பெதாடைப்பெட்டை கதாலம் ஜவறு.
‘வளளுவமரப் பெற்றியும் இளைங்ஜகதாவடிகள
பெற்றியும் பெடித்த புலவர் பபெருமக்கஜளை அறிவர்.
ஆனேதால இந்தத் தமிழ் நதாட்டில ஔமவயின நீதி
வதாக்கியங்கஜளை யதாவமரயும்
வழிப்பெடுத்துகினறனே. வளளுவர் அறம்,
பபெதாருள, இனபெம் எனற முப்பெதாமலயும் 1330
குறட்பெதாக்களில அடைக்கினேதார் எனறு
பெதாரதாட்டைப்பெடுகிறதார். ஆனேதால வீடு எனற

நதானகதாம் ஜபெற்மறயும் உளளைடைக்கி ஔமவப்
பிரதாட்டி நதானஜக வரிகளில, ‘ஈதலறம்; தீவிமனே
விட்டீட்டைல பபெதாருள; கதாதலிருவர்
கருத்பததாருமித்து ஆதரவு பெட்டைஜத இனபெம்;
இம்மூனறும் விட்டைஜத வீடு’ எனறு
பெதாடியுளளைதார். இதமனேப் பெதாரதியும்
பெதாரதாட்டியுளளைதார். ‘கற்பபெனேப்பெடுவது
பசதாற்றிறம்பெதாமம’ எனறு புதிய விளைக்கம்
பகதாடுக்கும், இப் பபெருமதாட்டி, ‘ஜபெமதமம
எனபெது மதாதர்க்கணிகலம் எனறும், மதயல
பசதாற்ஜகஜளைல’ எனறும் கூறியிருப்பெதாஜரதா?
அலலது இது இமடைச்பசருகஜலதா?
எவ்வதாறதாயினும், பெதாரதி புதிய ஆத்திச்சூடியில;
பெமழய மதயல பசதாற் ஜகஜளைல, ‘(பபெண்வழிச்
ஜசஜரல) எனற வரிமய நீக்கி மதாற்றி, ‘மதயமல
உயர்வு பசய்’ எனறு கூறினேதார்.
பபெதாதுவதாகஜவ, எலலதாக் குடிகமளைச் சதார்ந்த
பபெண்பெதாற் புலவர்களும் அக்கதாலத்தில, வீரம்
எனபெது ஆண்களுக்ஜக உகந்தது, ‘வீரர்’ எனபெவர்
ஆண் சந்ததியினேஜர (புறம்-279) எனற புலவர், ஒரு
முது குடி மகளின வீரச் பசயமலப் பெற்றிப்

பெதாடுமிடைத்து, ‘முதல நதாள தந்மதமய இழந்ததாள;
அடுத்த நதாள கணவமனே இழந்ததாள; எனினும்
கலங்கதாது, தன பிஞ்சுப் பெதாலகனுக்கு முடி
திருத்தி, கச்மசயணிவித்து, மகயில ஜவமலக்
பகதாடுத்து அனமறய ஜபெதாருக்கு அனுப்பினேதாள’
எனறு பெதாடுகிறதார். அந்த வீரமகள ததாஜனே மகயில
ஜவபலடுத்துச் பசலலவிலமல. பபெண்கள
ஜபெதார்ப் பெதாசமறகளில இருந்தனேர். அவர்கள
யதாவர்?
அக்கதால விறலியர், மனனேமரயும் ஜபெதார்த்
தமலவர்கமளையும் களிப்பிப்பெவர்கள.
பெதிற்றுப்பெத்து (44:7-8) பசங்குட்டுவன பெதாணர்
கூட்டைத்தில வந்த பெதாடுமகமளைத் தழுவி
இனபுற்றதான எனறு பதரிவிக்கிறது. விழதாக்
கதாலத்தில நடைனேமதாடை வந்த விறலியின அழமகக்
கண்டை ஊர்ப் பபெண்கள, தத்தம் கணவமரக்
கதாப்பெதாற்றிக் பகதாளளை முமனேந்ததார்கள எனறு
(நற்றிமண) (170: 5-8-9) ஜவபறதாரு பெதாடைல
கூறுகிறது.

எனேஜவ, சமுததாயத்தில சரிசமமதானே
பகளைரவத்துடைன பபெண்கள
அறிவுமடையவர்களைதாக மதிக்கப் பபெற்றதார்கள
எனபெமதத் திட்டைவட்டைமதாகக் கூற
முடியவிலமல.
மகம்மமக் பகதாடுமமமய ஏற்க இயலதாமல
தீப்புக முடிவு பசய்த அரசியினேதால, மகம்மமக்
பகதாடுமமயின அநீதிமய எதிர்க்க
முடியவிலமல. ஜவதத்தில கதாணப்பெடும் சதார்ந்து
வதாழும் தந்மத நதாயக நீதிகஜளை இங்கு
ஆழ்ந்திருக்கினறனே. சிலப்பெதிகதாரம் சங்க
நூலகளுக்குப் பிற்பெட்டைது எனறு
கருத்துமரக்கப்பெட்டைதாலும், சங்க
இலக்கியங்களின பததாடைர்புமடையததாகஜவ
இருக்கிறது.
இந்தக் கதாப்பியத்தில நம்மமக் கண்ணகியின
பெதாத்திரப் பெமடைப்ஜபெ அதிகமதாகக் கவருகிறது.
இவள ஏதும் அறியதாத சிறுமியதாகஜவ
இருக்கிறதாள. கணவன மதாதவியிடைம்
பசலவங்கமளைத் ஜததாற்று விட்டுத் திரும்பிய

ஜபெதாது, அவள அந்த அநீதிமயப் பெற்றி ஒரு
பசதால எழுப்பெவிலமல. கணவஜனேதாடு
புறப்பெட்டுக் கலலும் முளளும் நிமறந்த கதானேக
வழியில நடைந்து மதுமரக்கு வருகிறதாள. இங்ஜக
வந்து, கணவன பகதாமலயுண்டைதான எனற பசய்தி
வந்த பிறகுததான இவள விசுவரூபெம் எடுக்கிறதாள.
ஒனறுஜம அறிந்திரதாதவளைதாகக் கதாட்டைப்பெட்டை
இப் பபெண், அரசன முன பசனறு நீதி ஜகட்கும்
ஆங்கதாரியதாகிறதாள. அரசன தன தவமற உணர்ந்து
அக்கணஜம உயிமர விட்டை பினனேரும், அவன
பெத்தினி உயிமர விட்டை பினனேரும் அவள சற்றம்
தணியவிலமலயதாம்.
‘தன இடைமுமல மகயதால திருகி, மதுமர
வலமுமற மும்முமற வதாரதா அமமந்து, மட்டைதார்
மறுகின மணிமுமலமய வட்டித்து விட்டைதாள,
எறிந்ததாள’எனறு சிலப்பெதிகதாரம் விரிக்கிறது. இது ஒர்
அதீதமதானே பசயலதாகஜவ இருக்கிறது.

பபெண்மமயின - ததாய்மமக்குரிய
அமடையதாளைமதானே உறுப்மபெத் திருகி எறிந்து
சூளுமர பசய்யும் இச்பசயல, அபூர்வமதானேததாக,
அறிவுக்கும் பபெதாருந்ததாதததாகஜவ ஜததானறுகிறது.
‘சங்ககதால மனனேர் கதாலநிமல வரலதாறு’ எனற
நூலில அதன ஆசிரியர் வி. புருஜஷதாத்தம், இந்த
வழக்கத்மதப் பெற்றிக் குறிப்பிடுகிறதார்.
இவ்வழக்கம் ‘திவ்ய வதனேதா, ஜதாதக மதாலதா’ எனற
பபெளைத்த நூலகளில கதாணப்பெடுவததாகத்
பதரிவிக்கிறதார்.
தனமனேப் பிரிந்த கணவனின கவமலயில வதாடி
வருந்திய மதாவுண்ணி எனற பபெண், இப்பெடி ஒரு
மதார்பெகத்மதக் பகதாய்து பகதாண்டைதாள எனறும்,
கதாலப் ஜபெதாக்கில அவள கடைவுளைதாக
வணங்கப்பெட்டைதாள எனறும், அவளுக்கு
ஜவங்மக மர நிழலில கழனிகளில, பெரண்களில
ஜகதாயிலகள அமமக்கப்பெட்டைனே எனறும்
நற்றிமணப்பெதாடைல ஒனமற ஜமற்ஜகதாள
கதாட்டுகிறதார்.

திருமதாவுண்ணி எனற அந்தப் பபெண்ணின
வரலதாறும்,
ஆவியர் குடித் தமலவன ஜபெகன எனபெவன தன
மமனேவி கண்ணகிமயத் துறந்து, ஒரு
பெரத்மதயுடைன வதாழ்ந்ததும் (புறம் 143-147)
சிலப்பெதிகதாரம் உருவதாகச் பசய்திகளைதாக
உதவியிருக்கினறனே எனறு அவர்
குறிப்பிடுகிறதார்.
கட்டியவளுக்கு அநீதி பசய்வது கணவனின
உரிமம; ஆனேதால கணவனுக்கு அநீதி எனறு
வரும்ஜபெதாது, அவள இயற்மகயின சற்றத்மதஜய
எழுப்பி விடுமளைவுக்குப் பபெதாங்பகழுச்சி
பகதாளகிறதாள. இந்தக் கற்பு வழிபெதாட்டுக்குரியது.
கற்பு பநறி எனபெது, நூற்றதாண்டுகள மனித
சமுததாயத்தின உயிஜரதாட்டைமதானே இமழகமளை
ஊடுருவி மகளிரின மனித உரிமமகமளைப்
பிணிப்பெது பதரியதாமல பிணிக்கச் பசய்த
வரலதாறுகள இமவ.

9. நதாயகமரப் பெதாடிப்
பெரவிய நதாயகியர்
நூற்றதாண்டுகளுக்குப் பபெண் தனேக்குத்
தூலமதாகவும் சூக்குமமதாகவும் விதிக்கப்பெட்டை
தமளைகமளைத் தகர்த்பதழும்புவது
சதாத்தியமலலதாத முயற்சியதாகஜவ தீர்ந்து
விட்டைது.
அறிவுமலர்ச்சியும் குடும்பெக் கடைமமயும்
இவளுக்கு ஒனறதாக இமசயதாத வதாழ்க்மகஜய
விதிக்கப்பெட்டு விட்டைது. இறுகப் ஜபெதாடைப்பெட்டை
முடிச்மச அறுத்து விடுதமல பபெறுவமதவிடை,
முடிச்மச அதன ஜபெதாக்கில தளைரச் பசய்து
அவிழ்த்து விடுதமலக் கதாற்மற நுகரமுற்பெடுவது
ஓரளைவுக்கு இயலஜபெதாடிமணந்த பசயலதாகிறது.
பபெண், மதாண்டை கணவனுடைன சிமதயில
எரிக்கப்பெட்டைதாள; முண்டிதம் பசய்யப்பெட்டுக்
கட்டைதாயத் துறவில ஒடுக்கப் பெட்டைதாள.

இலமலஜயல அவள பபெதாது மகளைதாகச் சரழிக்கப்
பெட்டைதாள. இந்த இரண்டைதாம் நிமலயில
அவளுக்கு அறிவுக் கண் சிறிது
திறக்கப்பெட்டைததால ஓர் ஆசுவதாசம் கிமடைத்தது.
தன துயரங்கமளை பவளியிட்டுக் பகதாளளைக் கூடிய
சதாத்தியக் கூறுகள ஏற்பெட்டைனே.
ஆனேதால முதல நிமலக் குடும்பெக் கூடும்இரண்டைதாம் நிமல பபெதாது மகள அறிவு பபெறும்
வதாய்ப்பும் ஒரு நதாளும் இமசந்து விடைதாதபெடி
சமூகம் விழிப்புடைன இருந்தது.
அவள கற்பெரசி. கணவமரச் சதார்ந்துததான
ஜமனமம பபெறலதாம். உடைல சதார்ந்த ஜபெதாக
உணர்வுகமளை அவள பவளிப்பெடுத்தும் ஜபெதாது
அது கட்டிய கணவமரச் சதார்ந்து ததான இருக்க
ஜவண்டும். கடைவுமளைஜய நதாயகனேதாக அவள
வரித்ததாலும் அது அவளுக்கு இழுக்குத்ததான.
பதய்வத்மதத் பததாழதாமல கணவமனேஜய
பததாழுது, பதய்வமதாக்குபெவள அவள.
ஆண் பெக்தர்கள. இத்தமகய கற்புக்
ஜகதாட்பெதாட்டுக்குள புழுங்க ஜவண்டியதிலமல.

ஒஜர ஒரு நதாயகன - புருஜஷதாத்தமனேதானே
கதாதலமனே எண்ணி, உருகி உருகிப் பெக்தி பசய்து
பெதாடைலதாம். இமறவனுடைன கூடைல ஜவண்டி,
தங்கமளைப் பபெண்ணதாகப் பெதாவித்துக் பகதாண்டு,
உணர்ச்சி வசப்பெட்டுத் திரியலதாம். தமடையிலமல.
பபெண் அவ்வதாறு உணர்ச்சி மிகுந்து பெக்தியில
கனிந்து பெதாடும்ஜபெதாது, ஒரு வமகயில தன
கூட்டுக்குளளிருந்ஜத புரட்சிக் குரல
பகதாடுப்பெததாகக் கருத ஜவண்டி இருக்கிறது.
இந்திய பமதாழிகள அமனேத்திலும் பெக்தி
இலக்கியத்மதச் பசழுமமப் பெடுத்திய சதானஜறதார்
பெலர் தம் பெதாடைலகளைதாலும் கதாவியங்களைதாலும்
அழியதாப் புகழ் பபெற்றிருக்கினறனேர்.
தமிழில சிவபெக்தச் பசலவர்களைதானே
நதாயனமதார்களும் மவணவ பெக்தர்களைதானே
ஆழ்வதார்களும், இஸ்லதாம் வளைர்த்த
இமறயடியதார்களும், கிறிஸ்தவம் சதார்ந்த
சதானஜறதார்களும், பெக்தி இலக்கியங்களுக்கு
உரியவர்களைதாகத் திகழ்கினறனேர்.

அறுபெத்து மூனறு நதாயனமதார்களில ஒருவரதாகக்
கதாமரக்கதால அம்மமயதார் இடைம் பபெற்றுளளைதார்.
தமிழில, பெக்தி இலக்கியம் எனறு வரும்ஜபெதாது,
முதலதாவததாகக் குறிப்பிடைப்பெடும்
பபெண்பெதாற்புலவர் இவர். இவருமடைய அற்புதத்
திருவந்ததாதி, இரட்மடை மணிமதாமல, மூத்த
திருப்பெதிகங்கள ஆகியமவ
பெதிஜனேதாரதாந்திருமமறயில ஜசர்க்கப்பெட்டுளளைனே.
பபெதாதுவதாக, பபெண்களுமடைய பவளிப்பெதாடைதாக
ஒர் இலக்கியம் உருவதாகும்ஜபெதாது, அது
உடைலபெரமதானே உணர்வுகமளைச் சதார்ந்ஜத
முகிழ்க்கிறது எனபெது ஓரளைவு உண்மமயதாக
இருக்கிறது.
ஆனேதால கதாமரக்கதாலம்மமயின பெதாடைலகமளை
அப்பெடிச் பசதாலவதற்கிலமல. ‘கதாமரக்கதால’
எனற ஊர்ப் பபெயமரச் ஜசர்ந்தவளைதாகக்
குறிக்கப்பபெறும் இவ்வம்மமயின இயற் பபெயர்
புனிதவதி.
இவர் ஆறதாம் நூற்றதாண்டுக்கு உரியவரதாகக்
கருதப்பெடுகிறதார். சமணம் பெரவித் பதனனேதாட்டில

ஆதிக்கம் பபெற்ற நிமலயில, ஒருபுறம்,
ஜவதப்பிரதாம்மணச் பசலவதாக்கும் வலிமம
பபெற்றிருந்த சூழலில, அதற்கு எதிரதாக, மசவம்
எனற பெக்திக் பகதாளமக மக்கள பசலவதாக்மகப்
பெரவலதாகப் பபெற்று வந்த கதாலம் அது.
சிலப்பெதிகதாரக் கதாப்பியச் பசலவிமயக் ஜபெதால,
புனிதவதி வணிக குலத்தில ஜததானறியவர்.
தனேதத்தன எனற பபெரு வணிகனின ஒஜர
பசலவியதாக உதித்தவர். பபெதாதுவதாகப்
பபெருவணிகர், சமணம் சதார்ந்தவரதாக இருப்பெமத
இனறளைவும் கதாண்கிஜறதாம்.
புனிதவதியதார் எந்தப் பினனேணியில தீவிர
சிவபெக்தச் பசலவியதாக இளைம்பெருவத்திஜலஜய
உருவதானேதார் எனபெபதலலதாம் புரியவிலமல.
ஆனேதால தனமனே ஒத்த ஜததாழிகளுடைன
விமளையதாடிய பெருவத்திஜலஜய அவர்
சிவபபெருமதானின பெலஜவறு நதாமங்கமளைச்
பசதாலலிஜய ஆடினேதார் எனறு கூறப்பெடுகிறது.
புனிதவதி கதாமரக்கதாலில பிறந்தவர்; ஆனேதால
நதாமகப் பெட்டினேத்மதச் சதார்ந்த பபெருவணிகனின

மகன பெரமதத்தனுக்கு அவர் மணமுடிக்கப்
பபெற்றதாலும், கதாமரக் கதாமல விட்டு அவர்,
மணதாளைனின ஊருக்கு, புக்ககத்துக்குச்
பசலலவிலமலயதாம். ஒஜர
மகளைதாதலதால,அவமளை ஊமர விட்டு
அனுப்பெதாமல அருகிஜலஜய வசதியதானேஜததார்
இலலத்தில மகளும் மருமகனும் வதாழச்
பசய்கிறதார் தந்மத.
உளளூரிஜலஜய மருமகனுக்கு ஒரு கமடையும்
அமமத்துக் பகதாடுத்தததாகக் பகதாளளைலதாம்.
புனிதவதியின சிவபெக்தி, அவருமடைய
இலவதாழ்மகயில இருந்து விடுபெடைக்
கதாரணமதாகிறது. கணவருக்குக் கட்டுப்பெட்டை,
கற்பு பநறி வழுவதாத ஒரு பபெண், கணவருக்கு
எதிர்ப்ஜபெ கதாட்டுவதுஜபெதால சிவபெக்தியில மனேம்
பசலுத்தி, சிவனேடியதாமர வீட்டில வரஜவற்று
விருந்தளித்துக் கடைமம யதாற்றினேதார் எனற
முரண்பெதாடு வலிமம பபெற்றிருக்கிறது.
பெக்திமயப் பெரப்பும் சமய இலக்கியங்களில,
அடியதார்களின வரலதாறுகளில, அற்புதங்கள

பெலவும், நிகழ்ந்தததாகஜவ கதாணப்பெடுகினறனே.
மக்கள அவற்மற நம்பினேதார்கள.
இருபெத்பததானறதாம் நூற்றதாண்மடை எட்டிப்
பிடிக்கும், இந்த அறிவியல சதாதமனேகமளைப்
பபெற்ற நிமலயிலும் அற்புதங்கள
நம்பெப்பெடுகினறனே.
குறிப்பிட்டை ஒரு சமயப் பிரிவுக்குள மக்கமளை
ஈர்த்து நிமலநிறுத்த அற்புதங்கள
பெயனபெடுகினறனே. உலக வதாழ்க்மகயில
துனபெங்களும் சிக்கலகளும் மனித சமுததாயத்மத
பநருக்கடிகளில தளளிவிட்டை நிமலயில
அற்புதங்கள மக்கள கவனேங்கமளைத் திமச
திருப்பெ வலலமவயதாக இருக்கினறனே.
அற்புத வரலதாறு இதுததான.
புனிதவதியின கணவன பெரமதத்தன ஒரு நதாட்
கதாமலயில, தன வதாணிபெத் தலத்திலிருந்து,
இரண்டு மதாங்கனிகமளைத் தன வீட்டுக்கு
அனுப்பியிருந்ததான. நண்பெகலுக்குத் ததான உணவு
பகதாளளை வரும் ஜநரத்தில, மமனேவி தனேக்கு
அமதப் பெமடைப்பெதாள எனறு எதிர்பெதார்த்ததான.

கணவன உணவு பகதாளளை வருமுன, ஒரு
சிவனேடியதார் புனிதவதியின வீட்டுக்கு வந்ததார்.
புனிதவதி உடைஜனே அவமர வரஜவற்று
உபெசரித்து, அமுது பெமடைத்ததாள. அந்த ஜநரத்தில
அவள ஜசதாறு மட்டுஜம சமமத்திருந்ததாள.
எனேஜவ அந்தச் ஜசதாற்றுடைன கணவன
அனுப்பியிருந்த ஒரு மதாங்கனிமயயும்
அவருக்குப் பெமடைத்ததாள. சிவனேடியதார் பெசியதாறிப்
ஜபெதாய் விட்டைதார்.
நண்பெகலில கணவன உணவு பகதாளளை வந்ததான.
எஞ்சியிருந்த மதாங்கனியுடைன புனிதவதி
கணவனுக்கு அமுது பெமடைத்ததாள. “மதாங்கனி
அதிகச்சுமவயதாக இருக்கிறது. இனபனேதாரு
பெழத்மதயும் ஜபெதாடு” எனறதான கணவன.
இந்த இடைத்தில, சிவனேடியதாருக்குப் பெமடைத்த
உண்மமமய அவள கணவனிடைம்
பதரிவித்திருக்கலதாம். கணவன அமத
ஆஜமதாதிக்க மதாட்டைதான எனற அச்சம் இவமளை
அமலக்கழிப்பெதாஜனேன?

ஒரு கதால அவன சமணம் சதார்ந்தவஜனேதா?
இலமலஜயல எந்த ஒரு சிறு கதாரியமும் கணவன
பசதாற் ஜகளைதாமல அவள பசய்யலதாகதாது எனற
உறுத்தஜலதா?
மமனேவி கணவனின அநுமதியிலலதாமல
சிவனேடி யதாருக்கு உணவு பெமடைத்தது
தண்டைமனேக்குரிய குற்றஜமதா?
எப்பெடிஜயதா-ஜபெமத நடுநடுங்கிப் ஜபெதானேதாள.
எனேஜவ, அஞ்சிய புனிதவதி, சமமயலமறயில
இருந்த பெடிஜய, சிவமனேத் பததாழுது
இமறஞ்சினேதாள. அவள மகயில அற்புதமதாய்
அஜத ஜபெதால ஒரு மதாங்கனி கிமடைத்தது. அமதக்
பகதாண்டு வந்து கணவனுக்குப் பெரிமதாறினேதாள.
கணவன அமத உண்டைதான. அத்துடைன பிரச்மனே
தீர்ந்துவிடை ஜவண்டுஜம? தீரவிலமல.
“இரண்டும் ஒஜர மரத்துக் கனிகளததாஜம? இது
மட்டும் எப்பெடி இவ்வளைவு சுமவ மிகுந்தததாக
இருக்கிறது? நதான அனுப்பிய கனியதா இது?”
எனறு ஜகட்டு விட்டைதான.

இளைம் மமனேவி நடு நடுங்கி உண்மமமயக் கூறி
விட்டைதாள. அவனேதால நம்பெ முடியவிலமல.
ஆச்சரியப்பெட்டு, “அப்பெடியதா? நீ இப்ஜபெதாது, அது
ஜபெதால இனபனேதாரு பெழம் வரவமழ
பெதார்க்கிஜறன!” எனறதான. அவள கண்ணிர் மலக,
சிவமனேத் பததாழுது ஜவண்டினேதாள. ஆச்சரியமதாய்
அவள மகயில ஒரு கனி வந்தது. அமத அவன
மகயில பகதாடுத்ததாள. ஆனேதால... அவன மகயில
விழுமுன அது மமறந்து ஜபெதாயிற்று!
முதலிஜலஜய, சிவனேடியதாருக்குக் கணவன
வதாக்கிலலதாமல உணவு பெமடைத்ததன தண்டைமனே
ஜபெதால அவன கடிந்து பகதாண்டைதான எனறு ‘கமத’
வரவிலமல. ஆனேதால ‘குற்றஜமதா’ எனறு அவள
உண்மம மமறத்து, பதய்வத்தின அருள
ஜவண்டினேதாள எனறு அற்புதம் நுமழக்கப்
பபெறுகிறது. சிவமனே வழிபெடு கடைவுளைதாகக்
பகதாண்டு, அவள குடும்பெ வதாழ்மவ விட்டுச்
பசனறதாள எனறதால, ‘கற்புமடைய பபெண்ணுக்கு
அது இழுக்கதாகிறது.’ ஜமலும் இவமளை
முனஜனேதாடியதாகக் பகதாண்டு, கணவனிடைம்
துனபுறும் பபெண்கள சிவஜனே தஞ்சம் எனறு

புறப்பெட்டைதால, சிவபெக்தியும் கூடைப் பெழுது
பெட்டைததாகி விடுஜம?
எனேஜவ, அற்புதம் நிகழ்த்தப்பெடுகிறது.
கணவன, “ஓ, இவள சதாததாரணப் பபெண் அலல,
இவள ஜதவமதஜயதா, யஷிணிஜயதா, யஜரதா!”
எனறு அஞ்சினேதானேதாம். அது மட்டுமனறு.
அப்பெடிஜய வீட்மடை விட்டு நழுவி, கடைலில
கலம் ஏறிச்பசனறு ஜவறு ஒரு கமரயில இறங்கி,
பெதாண்டிநதாட்டுத் தமலநகர் மதுமரக்குச் பசனறு
புதிய வதாணிபெம் பததாடைங்கினேதான எனறு வரலதாறு
கூறுகிறது.
கணவன அகனறபின, ஒனறும் புரியதாத
புனிதவதி, வீட்டினுள ஒடுங்கிச்
சிவபபெருமதாமனேத் பததாழுதவளைதாய் நதாட்கமளைக்
கழித்ததாள. அப்ஜபெதாது, மதுமர பசனறு வந்த
வணிகர் கூட்டைத்தின வதாயிலதாகச் பசய்திகள
இவமளை எட்டினே.
பெரமதத்தன ஜவறு ஒரு பபெண்மண மணந்து
பகதாண்டிருக்கிறதான. அவனுக்கு ஒரு பபெண்

குழந்மத பிறந்திருக்கிறது. அக்குழந்மதக்கு
அவள நிமனேவதாகப் ‘புனிதவதி’ எனறு
பபெயரிட்டிருக்கிறதான.
கணவன பவறுத்ததாலும், மமனேவி அவன
நிழமல விட்டு ஒதுங்கலதாமதா? எனேஜவ
அவமளைக் கணவரிடைம் அமழத்துச் பசனறனேர்.
ஆனேதால அந்தக் கணவன அவமளைத் தன
மமனேவியதாக, தனேக்கு அடைங்க
ஜவண்டியவளைதாகக் கருதவிலமல.
தன மமனேவியுடைனும், மகளுடைனும்
அவளுமடைய அடிகளில பெணிந்து ஆசி கூற
ஜவண்டினேதான.
புனிதவதி எனனே பசய்வதாள?
சிவபெக்தி, அவளுக்கு உலகில வதாழ்க்மக
இலமல எனறு நிர்ணயித்து விட்டைது.
இந்த நிமலயில, அவள சிவமனேத் பததாழுது,
பெரமதத்தனுக்கு உரிமமயதானே அவ்வுடைமல
இளைமமமய, அழகிய உருமவத் துறந்து,

சிவனின பெக்திக்குகந்த ஜபெயுரு தனேக்கு
ஜவண்டும் எனறு இமறஞ்சினேதாள எனறும்
அமனேவரும் கண்டு நிற்மகயிஜலஜய அவள
ஜபெயருவதானேதாள எனறும் கூறப்பெடுகிறது.
பூமியில ஓரதாடைவனுக்குத் திருமண விதிப்பெடி
உரிமமயதானே பிறகு, அந்தப் பபெண்,
ஆண்டைவனுக்கும் கூடைத் தன உடைமல
உரிமமயதாக்க முடியதாது எனற கற்பியல மிக
அழுத்தமதாக இந்த வரலதாற்றில
அறிவுறுத்தப்பெடுகிறது.
இஜத ஜபெதால தமிழ் மூததாட்டி ஒளைமவ பெற்றிய
வரலதாற்றிலும், ஒளைமவ தனேக்கு
மண்ணுலகபெரபெதானே குடும்பெ வதாழ்வு ஜவண்டைதாம்
எனறு, முதுமமமயத் பதய்வ வரமதாகக் ஜகட்டுப்
பபெற்றதாள எனறு கூறப்பெடுகிறது.
ஓரதாண், மமனேவி மக்களுடைன குடும்பெ வதாழ்வில
ஈடுபெட்டு - ஆனமீக ஏற்றம் பபெற முடியும். அவன
குடும்பெம் துறந்து கதானேகஜமகித் தவபநறியில
நினறதாலும் அவன அழகும் இளைமமயும்
அதற்குத் தமடையிலமல. ஆனேதால, பபெண்ணுக்கு

ஆனமீக-துறவு வதாழ்ஜவ அந்நியமதானேது,
இயலபுக்கு மதாறதானேது. எனேஜவ அற்புதமதாகஜவதா,
எப்பெடிஜயதா அவள தன இளைமம ஜமனி அழகு
எலலதாவற்மறயும் துறக்க ஜவண்டும்.
அவளுமடைய இளைமம-ஜமனி நலம்
இரண்டுக்கும் அவள ததாஜனே உரியவளைதாக இருக்க
முடியதாது.
இவள ஜபெயுருவதாகஜவ, தமலயதால நகர்ந்து
திருக்கயிமலமய அமடைந்ததாள எனறும்,
இமறவன இவமளை ‘அம்மமஜய’ எனறமழத்து
அருளினேதான எனறும் வரலதாறு, அறிவுக்கு
ஒப்பெதாத அற்புதமதாகஜவ விரிக்கிறது.
இவருமடைய பெதாடைலகள - அற்புதத் திருவந்ததாதி இரட்மடை மணி மதாமல, திருவதாலங் கதாட்டு
மூத்த திருப்பெதிகம் - மூத்த திருப்பெதிகம் எனபெமவ. இவற்றில, யதாக்மக விடுத்து,
சுடுகதாட்டில நடைமிடும் சிவனின ஜபெய்க்
கணங்களில ஒனறதாகிக் களிப்பெததானே ஓர்
இலட்சிய முமனேப்பும், அந்த பவற்றியும் தவிர,

ஜவறு, உலகியல சிந்தமனேகஜளைதா, வதாழ்க்மக
பெற்றிய குறிப்ஜபெதா இலமல.
ஒரு சதாததாரணமதானே பபெண், பவளி உலகம்
பதரியதாத கற்புமடைய மமனேவி, பெக்தி உணர்வதால
மட்டுஜம, பமதாழியிலும், இலக்கிய அறிவிலும்
இப்பெதாடைலகமளைப் புமனேந்ததார் எனபெதும்
நூற்றுக்கு நூறதாக ஒப்புவதற்கிலமல.
பமதாழிப்பெயிற்சி, புலமம, சிவனேடியதார் சங்கம்,
ஆனமிகக் கருத்துக்களின பெரிசயம் இமவ
முற்றிலுமதாக வரலதாற்றில
புறக்கணிக்கப்பெடுகிறது. ஒரு பபெண்ணின
பவளியீட்டில, குடும்பெம், கணவன, மக்கள,
சமமயல, எனற அனறதாடை வதாழ்வின
பிரதிபெலிப்புத்ததான முதனமம பபெறுவது
இயலபெதாக இருந்து வந்திருக்கிறது.ஆண்டைதாள,
அக்கமதா ஜதவி, மீரதாபெதாய் ஆகிஜயதாரின
பெதாடைலகளில, பபெண்களுக்ஜக உரிய இந்த
இயலபுததான இமறவனின மீததானே
ஆறதாக்கதாதலதாக, பவளிப்பெட்டிருக்கினறனே.

ஜவதப்பெதாடைலகமளைப் பெதார்த்ததாலும், பபெண்ரு
ஷிகதாஜலதாபெமுத்திமர, எத்தமனே கதாலம் நதான
தவம் புரியும் முனிகணவருக்குத்
பததாண்டைதாற்றிஜனேன! எனேது இளைமம ஜபெதாய்
முதுமம வந்பதய்தியது! கணவன மதார்கஜளை!
உங்கள சந்ததிக்கதாக ஜவனும் தவநிமலமய மீறி
மமனேவிமய அணுகுங்கள? எனற
தவிப்பெதாகத்ததான பவளிப்பெடுகிறது.
கதாமரக்கதாலம்மம, ஜபெயுருமவயும்,
திருவதாலங்கதாட்டுச் சூழமலயும்
உயிர்த்துடிப்புடைன சித்திரிக்கும் திறன
பபெற்றிருக்கிறதார். அது, அழகியமலக் கதாட்டிலும்,
ஒருவித அச்சமூட்டும் - உலஜக மதாயம் எனற
பகதாளமகயில அழிவில ஆனேந்தம் கதாணும்
இமற தத்துவத்மதக் குறிப்பெதாக்குகிறது.
கதாமரக்கதாலம்மம, கடைலகடைந்த கிழக்கு
நதாடுகளில மசவம் பசனற பிரஜதசங்களில
பதய்வத்துக்குரிய ஜபெதாற்றுதலுடைன
வழிபெடைப்பபெறுகிறதார். இவர் வரலதாறும்,

பெதிகங்களும், இயலபுக்கு ஒட்டைதாத
அற்புதங்களைதாகஜவ விரிந்திருக்கினறனே எனேலதாம்.
பெக்தி பெரவசமதாகிய உணர்ச்சிப் பபெருக்கு
அக்கதாலத்தில பபெண்ணின விடுமலக்குரல
எனஜற பசதாலலலதாம்.
ஆனேதால கதாமரக்கதாலம்மமயின வரலதாறு,
அவருமடைய பெதாடைலகளில ஒரு பபெண்ணுக்ஜக
உரிய அநுபெவ உணர்ச்சிகளைதாகப்
பிரதிபெலிக்கவிலமல. எழுத்துப் பெடிப்பும்
ஆனமீக ஞதானேமும், நதானகு சுவர்களுக்குள ,
கணவனுக்கு அஞ்சி உண்மம மமறத்து,
அற்புதத்தில உயிர்த்த பபெண்ணுக்கு எப்பெடிக்
கூடியது?
எவ்வதாறதாயினும், அற்புதப்பெதிகம், மூத்தபெதிகம்
எனற சிறப்மபெப் பபெற்றிருப்பெதும், பெதிஜனேதாரதாம்
திருமமறயில இடைம் பபெற்றிருப்பெதும்
குறிப்பிடைத்தக்கததாகும்.
தமிழில, இத்தமகய ஞதானேச் பசலவரின உண்மம
வரலதாறுகள, சமய அற்புதப் ஜபெதார்மவக்குள

உருத் பதரியதாமஜல அழுத்தப்பெட்டுவிட்டைது ஒரு
வமகயில துர்ப் பெதாக்கியம் ததான.

II
ஆண்டைதாள...
சூடிக் பகதாடுத்த சுடைர்க் பகதாடி...
ஜகதாமத நதாச்சியதார்...
பூமதாமல மட்டுமினறி பெதாமதாமலயும் புமனேந்து
பகதாடுத்த திருமகள.
இந்தப் பபெருமகள மண்ணில உலதாவிய கதாலம்
எட்டைதாம் நூற்றதாண்டின இமடைப்பெட்டை பெகுதி
எனறு வரலதாற்றறிஞர் கணிக்கினறனேர்.
வடைநதாட்டிஜல உதித்த மீரதா இனனும் எட்டு
நூற்றதாண்டுகள பிற்பெட்டைவர். மீரதா அரச
குடும்பெத்தில பிறந்து, அரச குடும்பெத்தில
வதாழ்க்மகப் பெட்டு, கண்ணமனேஜய நதாயகனேதாகக்
கருதி, தனமனே அவனுக்கு ஆட்பெடுத்தியவள.

அதன கதாரணமதாக அவள அமடைந்த துனபெங்கள
அமனேத்மதயும், கண்ணனின பெதால ஆழ்ந்த
கதாதலதாக்கிக் பகதாண்டைவர். அந்த ஜவதமனேகளும்
தவிப்புகளும், விடுதமல பபெற்றுப்
ஜபெரதானேந்தத்தில இலயிக்கத்துடிக்கும்
ஆனமதாவின தவிப்பெதாகப் பெதாடைலகளில
பிரதிபெலிக்கினறனே.
ஆனேதால, ஆண்டைதாளின பிறப்ஜபெ, சமத எனும்
கதாவிய நதாயகியின பிறப்மபெப் ஜபெதானற
மருமமதாக இருக்கிறது. சமத கதாவிய நதாயகி
எனேஜவ ஆரதாய்ச்சிக்கு அப்பெதாற்பெட்டை விஷயம்
எனறு விட்டுவிடைலதாம். ஆனேதால இந்தக்
ஜகதாமதஜயதா, திருப்பெதாமவ முப்பெது
பெதாசுரங்கமளையும் நதாச்சியதார் திருபமதாழி 143
பெதாசுரங்கமளையும் அருளிச் பசய்த பபெருமதாட்டி.
இவள மண்ணிஜல உலவி, அக்கதால வழ்மவத்
தன பெதாசுரங்களில பிரதிபெலிக்கச் பசய்தவள.
கண்ணமனேஜய எண்ணி மறுகித் தன
உணர்வுகமளை அழகு தமிழில பெதாசுரங்களைதாக
வடித்த இவள, ஒரு ததாய்க்கும் தகப்பெனுக்கும்
பிறந்த உயிரும் உடைலுமதானே பபெண்ததான.

ஆனேதால, இவள வரலதாஜறதா, புரதாண மரபுகளில
புமதந்து ஜபெதாயிருக்கினறனே எனறதால
தவறிலமல. கட்டுக் கமதகமளைப் ஜபெதால
விரிக்கப்பெட்டிருக்கிறது.
இப்பபெண் - இமறவனின திருமதார்பில உமரயும்
பிரதாட்டியின அம்சமதாகத் திருவவததாரம்
பசய்தவள எனறும், துளைசிச் பசடிகளுக்கு நடுஜவ
கிடைந்ததாள எனறும், திருவிலலிப் புத்தூர்
ஜகதாயிலில உமறயும் பபெருமதாளுக்கு மலர்களும்
மதாமலகளும் பகதாண்டு பசலலும் பெணிமயச்
பசய்து வந்த விஷ்ணு சித்தரதாகிய பபெரியதாழ்வதார்
இந்த மகமவக் கண்படைடுத்துப் புதலவியதாக
வளைர்த்ததார் எனறும் பசதாலலப் பெடுகிறது.
இவமளைக் கண்படைடுத்த நதாமளைஜய கணக்கிட்டு,
‘ஆடிப்பூரம்’ இவள திருவவததார நதாபளைனறும்
பகதாண்டைதாடைப்பெடுகிறது.
ஒரு பபெண் மகவு, ததாயதால அநதாமதயதாக
விடைப்பெடை ஜவண்டுபமனறதால, தந்மத எனறு
முமறயதாகச் பசதாலலிக் பகதாளளைத் திருமணம்
இலலதாத நிமலயில ஒருத்திக்குப் பிறந்திருக்க

ஜவண்டும்; இலமலஜயல, அவள கணவன எனற
ஒருவன இருந்தும் அந்தக் கூட்டுக்கு பவளிஜய
ஜவபறதாருவன உறவதால பபெற்ற மகவதாக
இருந்திருக்க ஜவண்டும். எவ்வதாறதாயினும்,
அந்தத் ததாய்-மகள பததாடைர்பு, சமுததாயம் ஒப்புக்
பகதாளளைதாத நிமல எனபெது பவளிப்பெமடை. இந்த
உண்மம, திருவவததாரம் எனற மருமத்தில
மமறக்கப் பெட்டிருக்கிறது.
ஆண்டைதாளின வரலதாற்றில முரண்பெதாடைதாக
விளைங்கும் கூறுகளில முக்கியமதானேமவ, அந்தச்
சமுததாயமும், அவர் பெதாசுரங்களில கதாணப்பெடும்
அதீதமதானே கதாதற்சுமவயும்ததாம்.
விஷ்ணுசித்தர், நந்தவனேத்தில பூக்பகதாய்து, எம்
பபெருமதானுக்கு மதாமலகள புமனேந்தளிக்கும்
திருப்பெணி பசய்பெவர்; அந்தணர் எனறு
பதரியவருகிறது. இவர் துளைசி வனேத்தில கிடைந்த
குழந்மதமயக் பகதாண்டு வந்து வளைர்க்கிறதார்.
இந்த வளைர்ப்பில ததாய் யதாரும் சம்பெந்தப்
பெட்டைததாகத் பதரியவிலமல. இவர் கண்ணனின
லீலதா விஜநதாதங்கமளை அக்குழந்மதக்குக் கூறி

வந்ததார். அவற்மறச் பசவியுற்று, அக்குழந்மத
சிறுமிப் பெருவத்திஜலஜய கண்ணமனேத் தன
நதாயகனேதாக வரித்து விட்டைதாள.
அந்தண சமுததாயத்தில, பூப்பெமடையுமுன
திருமணம் பசய்து பகதாடுத்து விடும் மரபு
உண்டு.
நதாச்சியதார் திருபமதாழியில வரும்
விவரங்களைமனேத்தும் மிக நுட்பெமதாக, உடைல
சதார்ந்த விரகததாபெத்மதப் பெலஜவறு
ஜகதாணங்களில மனேமுருக்கும் பசதாற்களைதால
உணர்த்துகினறனே. அவளுமடைய ஜதர்ந்த அறிவும்,
மனே உணர்வுகமளை பவளியிடும் திறமும்,
அவமளை இறுக்கமுளளை ஓர் அந்தண சமுததாயக்
குடும்பெச் சூழலில வளைந்த பபெண்ணதாகக்
கதாட்டைவிலமல. அழகுக்கமலகள
அமனேத்மதயும் கற்க உரிமம பகதாண்டை ஒரு
குடும்பெச் சூழலில, பெக்குவமும் பெழக்கமும்
பபெற்ற திருமகளைதாகஜவ அவமளை அந்தப்
பெதாசுரங்கள கதாட்டிக் பகதாடுக்கினறனே. பமதாழியும்,
பெதாவமனேகளும், அவமளை அருங்கமலச்

பசலவியதாகஜவ அமடையதாளைம் கதாட்டுகினறனே.
இமறவனுக்குத் பததாடுத்து மவத்த
மதாமலகமளைத் ததான அணிந்துபகதாண்டு
கண்ணதாடியில அழகு பெதார்த்தததாக வரும்
பசய்திஜய, ஒழுக்கமுளளை குடும்பெச் சுழலில
ஏமழ பூக்கட்டும் அந்தணர் வீட்டுப்
பபெண்ணுக்கு உகந்தததாக இலமல.
நதாச்சியதார் திருபமதாழிப் பெதாசுரங்கள, தமிழ்
இலக்கிய மரபுகமளை நனகு பெயினறுணர்ந்த ஓர்
அருங்கமலஞர் யதாத்தமவஜய அனறி,
பெனனிரண்டு வயதில கண்ணமனேஜய மணம்
பசய்து பகதாளளை விரும்பிய ஒரு பபெண்
பெடியபதனறு கூறமுடியவிலமல.
இவளுமடைய ததாபெங்கள, “மதானுடைர்பகனறு
ஜபெச்சுப் பெடில வதாழ்கிஜலன கண்டைதாய்
மனமதஜனே!” எனற வரியில, ஓர் அழுத்த
நிமலயின உச்சத்தில பவடித்துக் பகதாட்டும்
உணர்வுகளைதாகஜவ பவளியதாகினறனே.

பபெண்ணதாகப் பிறந்த வதாழ்வு, பபெற்ற ததாயிலலதா
நிமலயில, ஜபெரழகும் கவித்திறனும் உளளை
ஒருத்திக்கு, சுதந்திரமதாக வதாய்த்திருக்க முடியதாது.
அக்கமகதா ஜதவிமய, பகளைசிக மனனேன விரும்பி,
மணம் புரிய நிர்பெந்தித்ததான.
நிபெந்தமனேகளுக்குட்பெட்டு, அவமளை
அரண்மமனேக்குக் பகதாண்டு வந்ததான. ஆனேதால,
அவளுமடைய சிவபெக்திமய அவனேதால ஒப்பெ
முடியவிலமல. அவள உடைலின மீது மட்டும்
அவன ஜநதாக்கு மிகுந்திருந்தது. அக்கமதாஜதவி
அக்கூட்மடைவிட்டு பவளிஜயறும் உச்சகட்டைம்
வந்தது. அஜதஜபெதால, மீரதாபெதாய் அரசகுடும்பெத்தில
திருமணம் பசய்து பகதாண்டு அரசியதாக
அந்தப்புரத்தில வதாழ ஜவண்டிய கட்டைதாயத்தில
இருந்ததாள. அவள பெக்திக்கு அது தமடையதாகஜவ
இருந்தது. கதாமரக்கதால அம்மமயின வரலதாறும்
இப்பெடிக் குடும்பெ முரண்பெதாட்டிலததான
பததாடைங்குகிறது.
ஆனேதால ஜகதாமதயின வரலதாற்றில, குடும்பெம்
எனற தமடை அழுத்தத்மதக் பகதாடுக்குமளைவுக்குக்

கதாணப்பெடைவிலமல. அவள சூடிக்பகதாடுத்தமதக்
கடைவுஜளை ஏற்றுக் பகதாண்டைதார் எனறும்,
பபெருமதாள கனேவில வந்து, அற்புதமதாக, அந்தச்
சமுததாயஜம அவமளைப் ஜபெதாற்றி வழிபெடைச்
பசய்தபதனறும் கதாண்கிஜறதாம்.
இந்த நிமலயில, ஒரு பெதினேதாறு வயசுப் பபெண்,
ததான இமறவஜனேதாடு ஒனறிவிடுவதற்கு முனபு,
தனமனே ஆயர்குலச் சிறுமியதாக நிமனேத்துக்
பகதாண்டு ஜநதானபிருந்ததும், வழிபெட்டைதும்,
உண்மமயதாக நிழ்ந்த நிகழ்ச்சிகள எனபெமதவிடை,
கூட்மடை உமடைத்துக் பகதாண்டு பவளிச் பசலல
முடியதாதபததாரு அழுத்தத்திலும்
ஜவதமனேயிலும் கற்பெமனேயின பெதாவமனேயில
மலர்ந்த உயிர்ச் பசதாலஜலதா வியங்கஜளை எனறு
கருதுவது பபெதாருந்துகிறது.
கண்களில கதாணும் பபெதாருட்களில எலலதாம்,
கதாட்சிகளில எலலதாம், அவள தன விரக
ஜவதமனேமய ஏற்றிப் புலம்புகிறதாள. பபெண்
ஜபெதாகத்துக்குரிய உடைலுறுப்புக்கமளைஜய
குறிப்பிட்டுப் பெதாடைப்பெடும் இப்பெதாடைலகள,

நிச்சயமதாக, ஜபெதாகம் எனற எலமலக்குள எட்டிப்
பெதார்க்கவும் வதாய்ப்பிலலதாத ஒரு குலத்தில, ஒரு
குடும்பெச் சூழலில வளைர்ந்த சிறுமியின
பெதாவமனேக்குரியமவ எனறு பகதாளவதற்கிலமல.
“பபெண்ணின வருத்தமறியதாத பபெருமதானேமரயில
பீதக
வண்ண வதாமடை பகதாண்டு எனமனே வதாட்டைம்
தணிய வீசிஜர!”
எனறும்,
“பநடுமதாலூதி வருகினற குழலின துமளை வதாய்
நீர் பகதாண்டு குளிர முகத்துத் தடைவீஜர” எனறும்
விரக ஜவதமனேயின உச்சத்தில பவளிப்பெடும்
பசதாற்கமளை, பெதிமனேந்து பெதினேதாறு வயதுக்
கற்புமடை மரபுளளை குடும்பெச் சூழலில வளைர்ந்த
பபெண்ணுக்குரியததாகக் பகதாளளை முடியதாது.
வளைர்ப்புத்தந்மதயிடைம் கண்ணனின
பபெருமமகமளை, திருமதால குடிபகதாண்டை
தலமகிமமகமளைச் பசவியுற்றதனேதால மட்டும்

ஜததானறிவிட்டை கிளைர்ச்சி எனறு பகதாளவது
கடினேமதாக இருக்கிறது.
சிலப்பெதிகதாரக் கதாப்பியத்தில, கண்ணகி தன
ஆற்றதாமம உச்சத்தில, தன மதார்பெகத்மதக்
பகதாய்து, மதுமர மதாநகர் பெற்றி எரிய
விட்படைறிந்ததாள எனறு வருணிக்கப்பெடுகிறது.
பபெண் ஜபெதாகத்துக்குரிய அவ்வுறுப்பு பிரிவில
தீயதாகவும் உடைமல குளிர்ச்சியதாகவும்
அவர்களுக்கு இனபெ துனபெங் கமளைத் தருவததாம்!
இந்த உறுப்பு, பபெற்ற ஜசய்க்கு அமுதுரட்டும்
பதய்வீகத்தனமம பபெதாருந்தியததாகக்
கருதப்பெட்டை நிமல மதாறி, இது, ‘கற்பு’ எனற
பகதாளமகயின தீமயத் ததாங்குவததாகவும்
ஜபெசப்பெடுகிறது. எனேஜவ அந்தத் தீயில மதுமர
மதாநகரம் பெற்றி எரிந்தது!
அந்தச் பசய்மக நிமனேவில வரும்பெடி,
“உளஜளை உருகி மநஜவமனே, உளஜளைதா
இவஜளைதா பவனனேதாத

பகதாளமளை பகதாளளிக் குறும்பெமனே, ஜகதாவர்த்
தனேமனேக் கண்டைக்கதால,
பகதாளளும் பெயபனேதானறிலலதாத பகதாங்மக
தனமனேக் கிழங்ஜகதாடும்,
அளளிப் பெறித்திட்டு அவன மதார்பில எறிந்து
எனனேழமலத் தீர்ஜவஜனே!”
எனறு பெதாடுகிறதாள.
இப்பெடி ஒரு கற்பெமனே முதலில ஓர் ஆணுக்குத்
ஜததானறியததா, அலலது பபெண்ணுக்கு உரியததாக
இருக்குஜமதா?
இறுதியில, ஜகதாமத, ஜகதாவிந்தன வந்து தனமனே
மண முடித்ததாற் ஜபெதானறு கனேவு கதாண்கிறதாள.
இந்தப் பெதாசுரங்கள, திருமண விழதாவின
அனமறய சமுததாயச் சடைங்குகள அமனேத்மதயும்
விவரிக்கினறனே.
மதுமர மனனேன ஸ்ரீவலலபெஜதவஜனே, இவமளைச்
சிவிமகயிஜலற்றி, திருமணத்துக்குரிய மங்களை
மவபெவங்களுடைனும், திருவரங்கத்துத்

பதய்வத்தின சனனிதிக்குக் பகதாண்டு பசலல
ஏற்பெதாடு பசய்ததான எனறும், இவள மணமகளைதாக,
சர்வதாலங்கதாரங்களுடைன, வளைர்ப்புத்
தந்மத மற்றும் அடியதார், பபெரியவர் புமடைசூழ
திருவரங்கத்துப் பபெருமதானின சனனிதிக்கு வந்து,
கருவமறக்குள ஐக்கியமதானேதாள எனறு வரலதாறு
கூறுகிறது.
இது கமதஜபெதால நனறதாக இருக்கிறது.
ஆனேதால வரலதாறு, இப்பெடிஜய இருந்திருக்குஜமதா
எனபெது ஐயத்திற்குரியது.
கனனேடைத்து ஞதானேச்பசலவி அக்கமதாஜதவியின
கவி வதாசகங்களில அவளுமடைய வதாழ்க்மக
அநுபெவங்கள மிகத் பதளிவதாய்ப்
பிரதிபெலிக்கினறனே. எனறதாலும், அந்தப்
பபெருமதாட்டியின வரலதாற்றில, உண்மம கதாலப்ஜபெதாக்கில இடைம் பபெற்றுவிட்டை அதீதங்கள
எனபெமவ ஆரதாயப் பபெற்று வரலதாறு, அறிவுக்கும்
கதாலத்துக்கும் பபெதாருந்தும் வமகயில எழுதப்
பபெற்றிருக்கிறது எனேலதாம். சமயம்-பெக்தி எனறு
வரும்ஜபெதாது, அற்புதங்களும், மதாற்றங்களும்

வரலதாற்று உண்மமகமளை மமறத்துவிடுகினறனே
எனபெமத கனனேடை பமதாழி ஆய்வதாளைர் ஒப்புக்
பகதாண்டிருக்கிறதார்கள.
அக்கமதாஜதவி பெற்றிய வரலதாற்றில பெல
ஆய்வதாளைர் பெல கருத்துக்கமளைத்
பதளிவதாக்குகினறனேர். பகளைசிக மனனேன
அவமளை மணம் புரிந்து பகதாண்டைதானேதா,
இலமலயதா எனபெதிலிருந்து, அவருமடைய
பபெற்ஜறதார் பபெயர் வமரயிலதானே ஆய்வுகள
ஜமற்பகதாளளைப் பெட்டிருக்கினறனே.
இலக்கிய வரலதாற்று அறிஞருக்கு, இவமளை
நதாயகியதாக மவத்து, நவீனேம் பெமடைப்பெதும்கூடைச்
சதாத்தியமதாகி இருக்கிறது.
ஆனேதால தமிழில, மிக அண்மமக்கதாலச்
சதானஜறதார் கவிஞர் வரலதாற்றிலும் கூடை,
அற்புதங்கஜளை முதனமம பபெற்று,
உண்மமகமளைக் கண்டைறியதாத வண்ணம்
‘பதய்வீக’ முத்திமரகளில
முடைக்கப்பெட்டிருக்கினறனே.

ஆண்டைதாளின வரலதாற்மறச் சுற்றியுளளை பதய்வீக
அற்புதப் ஜபெதார்மவமயச் சற்ஜற நீக்கி
வரலதாற்றுக்கண் பகதாண்டு பெதார்க்கலதாம்.
பெக்தி இலக்கியத்துக்கு வளைமம ஜசர்த்து பபெண்
கவிஞர்களில மிக அதிகமதாகக் கதாதற்சுமவமய
ஜபெதாகம் எனற உருவில வியக்கத்தக்கவிதம்
பவளியிட்டிருப்பெவர் ஜகதாமத நதாச்சியதார்ததாம்.
இதனேதாலததான ஜபெதாலும் ஒரு சிலர்,
இப்பெதாடைலகள ஒரு பபெண்ணதால
பெதாடைப்பெட்டைமவ அலல. நதாயகி பெதாவம்
பகதாண்டை, பபெரியதாழ்வதாஜர (ஜகதாமதயின
வளைர்ப்புத் தந்மத) இப்பெதாசுரங்கமளை அருளிச்
பசய்திருக்கிறதார் எனறும் கருத்துமரக்கினறனேர்.
ஜகதாயிலில திருப்பெணி ஆடைல பெதாடைல
உபெசதாரங்கள பசய்யும் ஜபெதாது மகளிர் குலத்தில
வளைர்ந்து ஓர் ஆடைவமனே முமறப்பெடி மணந்து
வதாழ முடியதாத சூழலில, மனனேனுக்கும்,
எம்பிரதாமனேப் பூசிக்க உரிமம பபெற்ற ஜமற்குலத்
ஜததாருக்குஜம உரியவள எனற பநருக்கடியில,
எம் பபெருமதாஜனே உகந்த மணதாளைன,

மதானுடைர்க்பகனறு ஜபெச்சுப் பெடின வதாழகிலஜலன
கண்டைதாய் மனமதஜனே! எனறு துயரம் பவடிக்கப்
புலம்பினேதாஜளைதா? பசலவஜபெதாகங்களும், அரச
ஆமணயும் கட்டைதாயப் பெடுத்தப்பெட்டைஜபெதாது,
அவளுமடைய ஜவதமனே அநுபெவங்கள இத்தமகய
உணர்ச்சிப் பெதாடைலகளைதாக பவளிவந்தனேஜவதா?
பெலகதாலம் சிமறயிலிருந்த பித்தியதாகி
அற்புதமதானே பெதாவமனேகளில மூழ்கியததால
இத்தமகய அரும்பெதாசுரங்கள உருவதாயினேஜவதா?
உண்மம யதாருக்குத் பதரியும்?
ஆனேதால சமுததாயம் - பபெண்மண அடைக்கி
ஒடுக்கிய ஆதிக்கத்தில நிமிர்ந்ததாலும்,
ஆண்டைதாமளைத் திரு அவததாரம் பசய்த
பிரதாட்டியதாக்கி, பதய்வ மதிப்மபெஜய ஏற்று
வித்திருக்கிறது. அவப்பபெயர் ஒட்டைதாதவமகயில,
வரலதாஜற அற்புதச் சித்திரிப்பெதாக
மிளிர்ந்திருக்கிறது.

III

கனனேடைத்துச் சிவஞதானேப் பபெண் கவிஞர் அக்கமதா
ஜதவி, கதாமரக்கதாலம்மமக்குப் பின ஏறக் குமறய
ஆறு நூற்றதாண்டுகள பசனறபின வடைகனனேடைப்
பெகுதியில இப்ஜபெதாமதய ஷிஜமதாகதாவுக்கருகில
‘உடுததாடி’ எனற கிரதாமத்தில ஜததானறினேதார்.
வீரமசவ மரபில ஜததானறிய இவருமடைய
பபெற்ஜறதாஜர, சிவபெக்தச் பசலவர்கள. இவர்கள
தம் அருஞ்பசலவிக்கு, இளைமமயிஜலஜய,
அறிவுக் கலவிக்கதானே ‘சிட்மச’ யும்
ஞதானேப்பெயிற்சிக்கதானே ‘லிங்க தீட்மச’யும்
ஒருங்ஜக அளித்தனேர். அஜத கிரதாமத்தில ஜகதாயில
பகதாண்டிருந்த பசனனேமலலிகதார்சுனேமரஜய
இவர் இஷ்டை பதய்வமதாகக் பகதாண்டைதார்.
இவருமடைய கதாலமும் கதாமரக்கதாலம்மமயின
வதாழ்கதாலம் ஜபெதானறு, பிரமணர் ஆதிக்கத்மத
எதிர்த்துக் பகதாண்டு பசலவதாக்குப் பபெற்று வந்த
சமண ஆதிக்கத்மத ஒடுக்கும் முகமதாக, வீரமசவ
பெக்தி இயக்கம் ஜபெரூனறிப் பெரவிய கதாலமதாக
இருந்தது. பெஸவண்ண, அலலம ப்ரபு ஜபெதானற
ஞதானிகள வதாழ்ந்த கதாலம் அது.

இளைமமயிஜலஜய சிவபெக்தச் பசலவியதாக
விளைங்கிய அக்கமதாஜதவி, திருமணப் பெருவம்
வந்தஜபெதாது, இகஉலக வதாழ்வு பெற்றிய
சிந்தமனேஜய இலலதாதவரதாகஜவ இருந்ததார்.
உலகியல வதாழ்வுக்கப்பெதால, தம்மம பசனனே
மலலிகதார்ச்சுனே சுவதாமிக்கு அர்ப்பெணித்தவரதாய்,
ஞதானே வழியிஜலஜய தம்மம ஈடுபெடுத்திக்
பகதாண்டிருந்ததார்.
ஆனேதால, உரிய பெருவத்தில ஜபெரழகுடைன திகழ்ந்த
இவளுக்குத் தகுந்த வரமனேத் ஜதடி மணமுடிக்க
ஜவண்டும் எனறு பபெற்ஜறதாருக்குக் கவமல
இலலதாமல இலமல. எனினும் பசலவிமய எந்த
நிமலயிலும் கட்டுப்பெடுத்தி அவமளைத் துனபுறச்
பசய்யும் பபெற்ஜறதாரும் இலமல அவர்கள.
இந்தத் தருணத்தில எதிர்பெதாரதாதது
நிகழ்ந்துவிட்டைது. வீதி உலதாவந்த பகளைசிக
மனனேன, உடுததாடிமயத் தன இருப்பிடைமதாகக்
பகதாண்டு ஆண்டு வந்தவன, இந்தச் சிவ
மங்மகயின ஜபெரழகிமனேக் கண்டுவிட்டைதான.
மமயல பகதாண்டைதான. தனேக்கு மணம் ஜபெச,

அவள பபெற்ஜறதாரிடைம் கதாவலமர அனுப்பினேதான.
பபெற்ஜறதார் திடுக்கிட்டைனேர். ஆனேதால, பசலவி
கலங்கவிலமல. மணம் ஜபெச வந்த கதாவலரிடைம்,
ததான தனமனேச் சிவபபெருமதானுக்ஜக உரித்ததாக்கி
விட்டைததாகவும், அரசமதாளிமகயில தனேக்கு எந்தப்
பிடிப்பும் கிமடையதாபதனறும் மறுத்துவிட்டைதாள.
பபெற்ஜறதார் அஞ்சி நடுங்கினேர். பகளைசிகன சமண
மதத்தினேன. மனனேன கடுங்ஜகதாபி. அவன,
மகமளை அனுப்பெவிலமல எனறதால, உமக்கு
மரணம் எனறும் பசதாலலலதாஜம?
அக்கமதாஜதவி, அரசனுக்குச் சில நிபெந்தமனேகள
விதித்து, ஒப்புதல பதரிவித்ததாள.
சிவபூமச; சிவனேடியதார் உபெசதாரம்; குருவழிபெதாடு;
பததாண்டு...
இவள தன வதாழ்மவ இந்த நியமங்களுக்கு உட்
பெடுத்துவதாள. அரசன மறுதலிக்கலதாகதாது.
மனனேன நிபெந்தமனேகமளை ஏற்றதான. மதாளிமக
சிவனேடியதார் திருக்கூட்டைத்ததால நிமறந்தது.
அரசிஜயதா, பூமச வழிபெதாட்டிலும்

அமுதுபெமடைத்தலிலும் நதாள முழுவதும் மனனேன
நிபெந்தமனேகமளை நிரதாகரித்து அவமனே
பநருக்கினேதாள.
சிறிதும் தயக்கமினறி, ஜதவி, அந்தப் பெந்தத்மத
அறுத்ததாள. அரசமதாளிமகயின ஜபெதாகங்கள, அணி
பெணிகள, ஆமடைகள யதாவுத் துறந்ததாள.
“எருமம நிமனேப்பெபததானறு;
ஜததாலவிமனேஞன நிமனேப்பெபததானறு,
எனேக்கு எனபசனனேமலலிகதார்சுனே ஜதவன
ஏற்பெதாஜரதா எனற ததாபெம்உனேக்ஜகதா, இந்த உடைலில கதாமம்
கிளைர்த்திவிட்டை பெசி”
எனறும்,
“இகத்திபலதாரு கணவன, பெரத்துக்பகதாரு
நதாயகஜனேதா?
உலகியலுக்பகதாப்பெ ஒருகணவன, ஆனமீக
நதாயகன மற்பறதாருவஜனேதா?

எனகணவன பசனனேமலலிகதார்சுனே
ஜதவஜனே!”
எனறு உறுதி பகதாண்டு புறப்பெட்டுவிட்டைதாள.
பபெற்ஜறதாரிடைம் ஆசி பபெற்ஜற இந்தப் பெருவம்
ததும்பும் இளைம் பபெண், தன ஆமடைகமளையும்
துறந்து நிர்வதாணமதாகப் பெயணம்
புறப்பெட்டைதாளைதாம்.
இவருமடைய வரலதாற்றில, கதாமரக்கதாலம்மம, தம்
இளைமமமயச் சிவனிடைம் ஜவண்டி மதாற்றிக்
பகதாண்டு ஜபெயுருவில புறப்பெட்டைதுஜபெதால
அற்புதம் நிகழவிலமல. சதாத்தியமலலதாத
அசதாத்தியஜம, சதாத்தியமதாக்கப்பெடும் திடை
உணர்மவயும் நம்பிக்மகமயயும் ஜதவியின
அனுபெவ உணர்வுகள பிரதிபெலிக்கும் கவி
வதாசகங்களில கதாண்கிஜறதாம்.
கதாடு மமலகள கடைந்து, பகதாடிய விலங்குகள,
மூடைர் மூர்க்கர், களவர் எனற எதிரதாளிகமளைச்
சமதாளித்து, பெசி ஜசதார்வு, உறக்கம், கமளைப்பு எனற
உடைல உபெதாமதகமளை பவனறு, ஸ்ரீமசலத்
தலத்தில குடிபகதாண்டை பசனனே மலலிகதார்ச்சுனே

ஜதவனின தரிசனேஜம இறுதி இலட்சியம் எனறு
பெயணம் பசய்கிறதார் ஜதவி.
தனேது கரிய அடைர்ந்த கூந்தலதால, ஜமனி முழுதும்
மூடைவிரித்து, இவர் நடைந்ததாரதாம்.
இவமரத் துனபுறுத்த வந்தவருக்கு இவர்
அறிவுறுத்திய வதாசகம் இது:
“அவிழ்ந்த கூந்தல; வதாடிக்கருகிய முகம்.
பமலிந்து வற்றிய உடைல,
பமய் ஜசதார்ந்து, உலக வதாழ்வு ஒதுக்கி,
குலம்பகட்டு, பசனனேமலலிகதார்ச்சுனே
ஜதவமனேக்கூடைப்
புறப்பெட்டை பித்திநதான...எனமனேத் பததாடைர்ந்து
துனபுறுத்துவதாஜனேன,
எனபிரிய ஜசதாதரஜர!”
“உடுபுமடைமவ துறந்து, நிர்வதாணமதானேதாலும்,

கருங்கூந்தமல விரித்த
உடைமலமமறப்பெஜதன?
உளளைத்தில உடைலதாமச உணர்வுகள மவத்துப்
புறத்தில துறபவனறு ஆமடை துறந்ததாஜய!”
எனறு ஜகலி பசய்து, வம்புக்கிழுத்தவருக்கு
மதாஜதவியின பெதிலும் பெதாடைலகளில
பிரதிபெலிக்கிறது.
“ஜமனி வதாடிக்கருகிப் ஜபெதானேதாலும்,
ஜமவும் இளைமம மினுமினுத்ததாலும்,
என உளளைத்தின உளஜளை துயஒளி ஜபெதாதுஜம!
இந்தஜமனி எப்பெடியதானேதாலும்
பசனனேமலலிகதார்ச்சுனே ஜதவருக்ஜக உரியது.
உளளைம் பெழுத்ததாலனஜறதா ஜததாலின
நிறம்மதாறும்!
ஆமசயுணர்வுகள அமடையதாளைம் கதாட்டினேதால
துனபெமதாகும் எனறு

அனபினேதால அங்கங்கள கூந்தல பகதாண்டு
மமறத்ஜதன.
துனபுறுத்த ஜவண்டைம் அண்ணதா!
பசனனேமலலிகதார்ச்சுனே ஜதவரின உளளைத்தின
உளஜளை ஜசர்ந்தவள இவஜளை...”
இந்தப் பெதாமதயிலலதாப் பபெருவழியில, ஜதவி,
ஜமற் பகதாண்டை ஆனமீக இலட்சிய யதாத்திமர
அநுபெவங்கள, ததாபெ உணர்வுகள ஜபெதாரதாட்டைங்கள
யதாவுஜம கவிவதாசகங்களைதாக கனனேடை
இலக்கியத்தின அருங்குவியலதாக
வதாய்த்திருக்கினறனே.
கலயதாணம் எனற தலத்தில, சமயக்குரவர்கள
தங்கி ஜமனமமமிகு உமரகமளையும்
உலகுக்களித்த மடைத்தில, அக்கமதாஜதவியும்
வருகிறதாள. பெஸவண்ணர், அலலமப்ரபு ஆகிய
சிவபெக்த ஞதானியமரக் கண்டு உமரயதாடும்
அநுபெவங்கமளைப் பபெறுகிறதாள. பெலஜவறு
பகதாளமகக்கதாரரிடைம் ஜபெசியும், இவளுமடைய

அறிவும், ஞதானே சதாதமனேயும் ஏற்றம் கதாணும்
ஜமனமமகமளைப் பபெறுகிறதாள.
“கலயதாணம்; கயிலதாயம்...
உளளும் கலயதாணம் பவளியும் கலயதாணம்...”
எனறு பெரவசப்பெடுகிறதாள.
கலயதாணத்திலிருந்து, ஸ்ரீ மசலம் பசலலும்
பெயணம் ஓர் அற்புத சதாதமனே எனஜற கூறலதாம்.
அனபு முற்றிய உச்ச நிமலயில, ததாபெத்தீ எரிக்கும்
ஜவதமனேயில, கூடைமல எண்ணி ஆறுதல
பகதாளளும் எலமலக் ஜகதாட்டில, அவர்
வதாசகங்கள அற்புதமதானே அநுபூதி
அநுபெவங்கமளை விரிக்கினறனே. ஆண்டைதாமளைப்
ஜபெதானறு உடைலபெரமதானே ஜபெதாக உணர்வுகளைதாய்
மட்டுஜம பவளிப்பெடைவிலமல;
கதாமரக்கதாலம்மம ஜபெதானறு, “பகதாங்மக திரங்கி,
நரம்பபெழுந்து குண்டு கண் பவண்பெற்குழி
வயிற்றுப் பிதுங்கி சிவந்திரு பெற்கள நீண்டு
பெரடுயர் நீள கமணக்கதாஜலதார் பபெண்ஜபெய் தங்கி
அலறி உலறு கதாட்டில ததாழ்சமடை எட்டுத்

திமசயும் வீசி அங்கக் குளிர்ந்தமல ஆடும்
எங்கள அப்பென இடைந் திருவதாலங்கதாஜடை” எனறு
அச்சம், அவலம், இருசுமவகளும்
முதனமமப்பெடுத்தப்பெடும் உலகியல மதாயக்
பகதாளமக யதாகவும் பிரதிபெலிக்கவிலமல.
வதாழ்வியல, ஆனமிக இலட்சியம் இரண்டு
முமனேகமளையும் தம் அநுபெவ சதாதமனேகளைதாகப்
பபெண் எனற உணர்வுகஜளைதாடு, இமணக்கும்
அநுபூதி அநுபெவங்களைதாகஜவ அமவ
பவளிப்பெடுகினறனே.
“மமலயுச்சியில வதாழத் பதரிந்த உனேக்கு
வனேவிலங்குகளிடைம் அச்சமுண்ஜடைதா?
கடைற்கமரயில வசிக்கும் உனேக்கு, கடைஜலற்ற
இறக்கங்கமளைப் பெற்றிய பீதி எனனே? சந்மத
இமரச்சலில வதியும் உனேக்கு, ஜபெரிமரச்சலின
பெதாதிப்பு எது? உலகில வதாழப்பிறந்தபின,
புழுதிக்கும், பூச்பசண்டுக்கும் மனேம் குமலயதா
அமமதிக்கும் பெழகுவதாய்…” “பெசி எடுக்கும்
ஜபெதாது இரந்துண்ஜபென… ததாகபமடுக்கும்ஜபெதாது,
கிணற்றிலும் குட்மடையிலும் பெருக நீரிருக்கிறது -

தூக்கம் வரும் ஜபெதாது, பெமழய ஜகதாயிலகள
எனேக்கு இமளைப்பெதாறும் இடைமதாகும்… வதாழ்நதாள
முழுதும் உளளைத்தினுளஜளை நீ துமணயதாக
இருக்கும் ஜபெதாது, எனேக்பகனனே பெயம்? எது
ஜநர்ந்ததாலும் அச்சமிலமல…
“சருகுகமளைத் தினறு வதாழ்ஜவன;
கத்திமுமனேயில தமல மவத்துப்பெடுப்ஜபென,
வதான திறந்து ஜபெய்மமழ பபெதாழிந்ததால நதான
நீரதாடும் மகிழ்வில திமளைப்ஜபென. பெதாமற பிளைந்து
என மீது விழுந்ததால, எனேக்கு மலரணி
கிட்டியததாக மகிழ்ஜவன. என தமல
பகதாய்யப்பெட்டைதால, ஓ, பிரபுஜவ! என உயிமர
உங்கள கதாலடியில சமர்ப்பிப்ஜபென…
தம் கதாலத்தில, வதாழ்வின இலட்சியத்மத
எட்டிவிட்டை ஜபெரதானேந்தத்தில திமளைக்கிறதாள
மதாஜதவி.
லிங்கபமனறுமரப்பெதாய்
;ஐக்யபமனறுமரப்பெதாய்
லங்கபமனறுமரப்பெதாய்;
(பெற்று)விட்டைபதனறுமரப்பெதாய்

உண்படைனறுமரப்பெதாய்; இலமல
எனறுமரப்பெதாய்
பசனனேமலலிகதார்ச்சுனேலிங்க - ஐக்யமதானேபின
உமரப்பெதற்கு ஏதுமிலமல...
தனனுமடைய உயர்ந்த இலட்சியத்துக்கதாக,
சமுததாயத்மதயும், அரசதிகதாரத்மதயும், ஒஜர
சமயத்தில எதிர்த்து நினற அக்கமதாஜதவி,
வதாழ்நதாள முழுவதுஜம ஜபெரதாட்டைத்தில கழித்ததார்
எனேலதாம். கனனேடை பமதாழி இலக்கியத்துக்ஜக
சிறப்பெதானே வசனே இலக்கியத்துக்கு வளைமும்
புகழும் இமசத்த மகதா ஞதானியதானே கவி
அக்கமதாஜதவி. கவிவசனேங்கள
கிமடைத்திருப்பெமவ, முந்நூற்று நதாற்பெத்து
இரண்டு. இவ் வசனேங்கமளைத் தவிர, ச்ருஷ்டியின
வசனேம், ‘ஜயதாகதாங் த்ருவிதி’ ஸ்வரவசனேங்கள
எனறு வழங்கப்பபெறும் பெதிஜனேழு (கீதங்கள)
(இமசப்பெதாடைலகள) ஆகியமவயும் அக்கமதா
ஜதவியின பெமடைப்புக்களைதாகும்.
இமவ அமனேத்தும், பெக்தி இலக்கியத்தில,
இந்திய பமதாழிகளில கூட்மடை உமடைத்துக்

பகதாண்டு குரல பகதாடுத்த கவிச்பசலவிகளில
மிக முக்கியமதானே சிறப்புமடைய வரதாக,
அக்கமதாஜதவிமய இனேம் கதாட்டுகினறனே.

10. இலட்சிய இந்தியப்
பபெண்மம
பபெண்கலவி நதாட்டு விடுதமலக்கும்
முனஜனேற்றத்துக்கும் இனறியமமயதாதது எனறு
அறிவுறுத்தியவர் சுவதாமி விஜவகதானேந்தர்.
இவமரக் குருவதாக ஏற்று, இந்தியதாவுக்கு வந்து
பததாண்டைதாற்ற விமழந்த மதார்கபரட் ஜநதாபிள
எனற ஆங்கிலப் பபெண்மணிக்கு, சஜகதாதரி
நிஜவதிததா எனறு பபெயமரச் சூட்டி, இந்தியப்
பபெண்களின கலவித் பததாண்டுக்கு
உரித்ததாக்கினேதார்.
‘இந்நதாட்டில எலலதா உயிர்களிடைத்தும் ஜமலதாம்
ஆனமிகம் இயங்குகிறது எனற கருத்து நிலவிய
ஜபெதாதும்’ ஆணுக்கும் பபெண்ணுக்கும் இமடைஜய
எத்துமண ஜவற்றுமம? ஆண்கள பபெண்கமளை
பவறும் இயந்திரங்களைதாக, உமழக்கும்
உயிர்களைதாக மதாற்றியிருக்கினறனேர். ஜவத கதால
உணர்வுகள இழிந்து (பிரதாம்மண) குருபீடைங்கள,

ஏமனேய சதாதியதார் ஜவதங்கமளைப் பெடிக்கக் கூடைதாது
எனறு தமடை விதித்த ஜபெதாது பபெண்களின
உரிமமகமளையும் நசுக்கி விட்டைது எனறு அவர்
மனேம் வருந்திக் கூறி இருக்கிறதார்.
மபெயனகளுக்குக் கலவி, பிரும்மசரியம் எனற
இரண்டும் இமணக்கப்பெட்டு
அவசியமதாக்கப்பெட்டைது ஜபெதால, பபெண்ணுக்கும்
கலவியும் பிரும்மசரிய ஒழுங்கும் உரிமம
யதாக்கப்பெடை ஜவண்டும். அவர்கள எந்தப்
பிரச்சிமனேகமளையும் ததாங்கஜளை தீர்த்துக்
பகதாளளும் மனே உறுதியும் துணிவும்
பபெறஜவண்டும். வதாழ்க்மகயில எந்த ஒரு
சிக்கமலயும் அவள சமதாளிக்க இயலதாதவளைதாக,
பததாண்டைடிமம நிமலக்ஜக அவமளை பெழக்கி,
கண்ணிர் விட்டுப் புலம்பும் நிமலயிஜலஜய
மவத்திருப்பெது பகதாடுமம. பபெண்கலவிமய
மமயமதாக்கிஜய சமயங்கள இயங்க ஜவண்டும்.
மற்ற விதிகபளைலலதாம் இரண்டைதாம் பெட்சஜம
எனபறலலதாம் பெலவதாறதாகப் பபெண்களின
நிமலமய உயர்த்தியதாக ஜவண்டும் எனறும்,

இந்த உரிமமகள, மனு தர்மத்தில
உளளைனேபவனறும் ஜமற்ஜகதாளகள கதாட்டுகிறதார்.
‘குருபீடைங்கள மனுவின பபெயமரச் பசதாலலிஜய,
பபெண்களின உரிமமகமளைப் பெறிக்கும் வண்ணம்
அஜத தருமங்களின குரலவமளைகமளை
பநறித்திருப்பெமதயும் அவர் விரிவதாகக்
குறிப்பிடைவிலமல. ‘பபெண்கலவி’ எனபெஜத ஒரு
குழப்பெமதானே கருத்மதஜய மமயமதாக்குகிறது
எனேலதாம். “பபெண்ணுக்குக் கலவி, மறுக்கப்
பெட்டிருந்தது; கனனியதாக இருந்து. ஜவத
நூலகமளைப் பெடித்துப் பெயினறு, ஜமலதாம்
அறிவதாளைருடைனும், ஞதானிகளுடைனும்
விவதாதிப்பெதற்கு உரிமம இருந்தது எனபெமதயும்,
அமத மீண்டும் பபெற ஜவண்டும் எனபெமதயும்
உணர்ந்திருக்கவிலமல. இவள தனமனேப் பெற்றிய
சிந்தமனேஜய இலலதாமற் பவறும்
உடைலுமழப்புப் பெதாமவயதாக,
பததாண்டைடிமமயதாக மதாறிப்ஜபெதானேதாள; இவமளை
உயர்த்தியதாக ஜவண்டும்...” எனறு உறுதியதாக
உமரக்கிறதார். இது புதிய பெதார்மவ; புதிய
ஜகதாணம்ததான.

ஆனேதால, சுவதாமி விஜவகதானேந்தர் அடுத்துத்
பததாடைரும் வரிகள குழப்பெத்மத இனனும்
ஆழமதாக்குகிறது.
‘இந்தியப் பபெண்கள சமதயின அடிச்சுவட்மடைப்
பினபெற்ற ஜவண்டும். சமத ஒப்பெற்ற
பபெண்ணரசி, இந்தியப் பபெண்மமயின இலட்சிய
வடிவம். இவள ஆயிரமதாயிரம் ஆண்டுகளைதாக
இந்த நதாட்டில தூய ஒழுக்கத்துக்கும், எத்தமனே
துனபெங்கள ஜமலிடினும் அமசயதாமல
பபெதாறுக்கும் சக்திக்கும் எடுத்துக்கதாட்டைதாக
விளைங்குகிறதாள. இந்த இலட்சியம், நமது
இந்தியப் பபெண்ணினே மரபுகளில - வழிவழியதாக
நதாடி நரம்புகளில ஓடிக்பகதாண்டிருக்கிறது. இமத
எவஜரனும் மதாற்ற முயனறதால, நமது பபெண்
குலத்திலிருந்து சமதயின இலட்சியத்மத
அகற்றிவிட்டைதால, அது முனஜனேற்றமிலமல.
பபெருந்ஜததாலவிஜய ஆகும்’ எனறு
கருத்துமரக்கிறதார்.
ஆக பபெண்ணுக்கு, கற்பு, சகிப்புத்தனமம ஆகிய
பெண்புகஜளை கலவியின ஆததாரங்களைதாகினறனே.

கற்பு ஆணுக்கும் பபெண்ணுக்கும் சரிசமமதானே
நிமலயில மவக்கப்பெட்டை தருமம்ததான. ஆனேதால,
அந்த நிமல நமடைமுமறக்கு
அறிவுறுத்தப்பெட்டிருக்கவிலமல. மதாறதாக,
இரதாமனின வனேவதாசத் தனிமமயில அவன
தூய்மம குறித்த ஜகளவிஜய எழவிலமல. தன
மமனேவி, ஏற்பகனேஜவ கற்பின தூய்மமமய
அக்கினியில புகுந்து நிரூபித்தவள எனற
உண்மமகளுக்கப்பெதால, ததான நதாடைதாளும் மனனேன
எனற ஏகதாதிபெத்திய பநறிமய முதனமமயதாக்கி,
அவமளைக் கதானேகத்தில விடைச் பசய்கிறதான.
இந்த மரமபெப் பினபெற்றித்ததான ஆண் ஆதிக்கம்
இனறும் தன வலிமமமய பமய்ப்பித்து வந்து
பகதாண்டிருக்கிறது. பபெண்கலவி எனபெது
அவமளை இனனேமும் பசலலதாக் கதாசதாக, அஜத
பததாண்டைடிமம நிமலயிலததான
மவத்திருக்கிறது, எனேஜவ, விடுதமலக்கு முன
ஜபெசப்பெட்டை பபெண் கலவி, ஜதசியம் எனற
வமகயில பபெண்ணுக்குச் சம உரிமம எனறு
கதாட்டைப்பெடுவதற்கதாகத் தமலவர்களைதால
வலியுறுத்தப்பெட்டைதுததான.

சஜகதாதரி நிஜவதிததா, பபெண்கலவிக்குத்
பததாண்டைதாற்றினேதார் எனபெமதவிடை அக்கதாலத்து
வங்க இமளைஞர்கள அமனேவருக்கும் ஜதசிய
எழுச்சிமயத் ஜததாற்றுவித்ததார்; அதில
பபெண்ணுரிமம உட்பெட்டைது எனபெஜத சரியதாகும்.
இவர், பிரும்மசதாரிணியதாகத் திகழ்ந்ததார்.
பவளமளை இனேத்தவரதாக இருந்தததால, மக்கள
இவமர ஏற்றுக் பகதாண்டைனேர் எனபெது
பவளிப்பெமடை. இவர், தீவிரப் புரட்சிக்கதானே
வித்துக்கமளை இமளைஞரிமடைஜய பெரப்பினேதார்.
‘ஜதசியக் பகதாடி’ எனற ஒனறுக்கு முதன
முமறயதாகத் திட்டைமிட்டைதார். பவடிகுண்டு
ஆயுதப்பெயிற்சி ஜபெதானற எழுச்சிகளுக்கும்
கூடை இவர் ஊக்கமளித்திருந்ததார். அமரகவி
பெதாரதிக்கு ஜதசியம், பபெண் உரிமம, சமத்துவம்
எனற கணற்பபெதாறிகமளை இதயத்தில
ஜததாற்றுவித்தவர் இப்பபெருமதாட்டி இவள
பிற்கதாலத்தில தம்மம, பவறும் சஜகதாதரி எனற
குறிப்பிட்டுக் பகதாண்டைதாஜர ஒழிய, ‘துறவற
பநறிமயச் ஜசர்ந்தவர்’ எனறு ஜசர்த்துக்

பகதாளளைவிலமல. ஏபனேனில துறவற ஒழுங்கில
தீவிர வதாதம் முரண்பெதாடைதாகி விடும்.
எனேஜவ விடுதமலக்கு முந்மதய
பபெண்கலவியில, அவளைது தனித்த ஆளுமம
ஆற்றல குறிப்பெதாக மமயப் பெடுத்தப்பெடைவிலமல.
ஜதசியம் நமது பபெண்ணரசிகள - சமத,
சதாவித்திரி, நளைதாயினி... எனற கற்பெரசி மரபுகள
ஜதசிய சிந்தமனேக்குத் ஜதமவகளைதாக இருந்தனே.
ஜமமல நதாட்டிஜல, கற்புமரபு இலமல. அங்கு
தியதாகத்துக்கு முதலிடைம் இலமல. ஜபெதாகத்துக்ஜக
முதலிடைம். எனேஜவ, ஜதசிய உணர்மவத்
ஜததாற்றுவிக்க, பபெண் முனஜனேற்றம்,
கற்பெரசிகளின பபெருமமகளிஜலஜய
நிமலத்திருக்க ஜவண்டி இருந்தது.
‘ஆண், குடும்பெத்துக்கு பவளிஜய பசனறு பபெதாரு
ளீட்டும் பபெதாறுப்பில உளளைவன. எனேஜவ
அவனுக்கு, அதற்குகந்த பததாழிற்கலவி,
பிறபமதாழிப்பெயிற்சி அமனேத்தும் ஜதமவ. பபெண்
குடும்பெத்தில இருப்பெவள. அவளுக்கு எளிமம,
சிக்கனேம் எனற பெண்புகளுடைன குடும்பெத்மதச்

பசவ்வஜனே நடைதாத்திச் பசலலவும், குழந்மதகமளை
நனகு வளைர்ப்பெதற்குமதானே கலவிப்பெயிற்சி
ஜபெதாதும். ததாய்பமதாழிக் கலவிஜய உகந்தது’ எனறு
கதாந்தியடிகள கருத்துமரக்கிறதார்.
எழுத்தறியதாமம எனற சதாபெக்ஜகட்டிலிருந்து
பவளிவந்த பினனேஜர, ஜதசியப் ஜபெதாரதாட்டைத்தில
பபெண்கள ஆண்களுக்கு இமணயதாகப் பெங்கதாற்ற
முடியும் எனற வதாதத்மதக் கூடை அவர்
ஏற்றிருக்கவிலமல. பபெண்களிடைம் இயலபெதாக
அமமந்துளளை பபெதாறுமம, உறுதி, தியதாகம்
ஆகியமவஜய ஜதசியப் ஜபெதாரதாட்டைத்துக்கு உகந்த
சிறப்பெதானே பெங்களிப்மபெச் பசய்யப் ஜபெதாதுமதானேது
எனறு கருத்துமரக்கிறதார்.
இத்தமகய ஒரு முடிமவ அவர் எப்பெடிக் கதாண
முடிந்தது? அவர்தம் வதாழ்மவஜய
ஜசதாதமனேயதாக்கியவர். அந்தச் ஜசதாதமனேயில தம்
மமனேவி கஸ்தூரிபெதாமவயும், தம் மக்கமளையும்
கூடை உட்பெடுத்தினேதார் எனேலதாம். தந்மதநதாயகச்
சமுததாயத்தில குடும்பெத் தமலவன நதாயகன;
அரசன. மமனேவியும் குழந்மதகளும் அவன
ஆமணயில இயங்கும் பிரமஜகள... அந்தக்

குழந்மதகளின வதாழ்க்மக பெற்றிய முடிவுகமளை
எடுக்கத் ததாய்க்கும் உரிமம இலமல எனபெஜத
உண்மம.
இனி, அனமனே கஸ்தூரிபெதாவின வதாழ்க்மகமயச்
சற்று கூர்ந்து, எந்தவிதமதானே சதார்தலும் இனறிப்
பெதார்க்கலதாம். கஸ்தூரிபெதாமவப் பெற்றிய பசய்திகள
அமனேத்தும் கதாந்தியடிகளின பமதாழிகளிஜலஜய
நமக்குத் பதரிகினறனே. எனேஜவ இந்த
உண்மமகள நிச்சயமதாக உண்மமகஜளை; திரிபுகள
இலமல.
பெதினமூனறு வயததானே ஜமதாகனததாஸ் கதாந்திக்கு,
அஜத வயதுமடைய கஸ்தூரிபெதாமயத் திருமணம்
பசய்ய நிச்சயம் பசய்ததார்கள. ஜபெதார்பெந்தரில
பசலவந்தரதானே வணிகர், ஜகதாகுலததாஸ்மகனஜி,
கஸ்தூரியின தந்மதயதாவதார். ஜமதாகனுக்கு
நிச்சயம் பசய்த முதல இரண்டு பபெண்களும்,
திருமணம் எனறு ஜபெசுமுனபு
இறந்துவிட்டைதார்கள. கஸ்தூரி மூனறதாவததாக
நிச்சயம் பசய்யப்பெட்டைவள. ஒஜர பதருவில சிறு
குழந்மதயதாக இருந்த நதாட்களிஜலஜய இருவரும்

விமளையதாட்டுத் ஜததாழர்களைதாக
இருந்திருக்கிறதார்கள. ஜமதாகனின ததாய், அடிக்கடி
தன மருமகளைதாக வரப்ஜபெதாகும் கஸ்தூரியின
வீட்டுக்கு அவமனேயும் அமழத்துச்
பசனறிருக்கிறதாள.
திருமணம் எனறு நிச்சயம் பசய்த ஜபெதாது
ஜமதாகன, அந்த வயதில பெடிக்கினற ஜநரத்தில
திருமணம் ஜவண்டைதாம் எனறு தந்மதயிடைம்
பதரிவித்ததுண்டு.
‘இப்ஜபெதாது நீ எங்கள பசதாற்பெடி நடைந்துவிடு.
பிற்கதாலத்தில, நீ பபெரியவனேதானே பிறகு, உன
குழந்மதகளுக்கு உன விருப்பெப்பெடி பசய்
எனறதாரதாம் தந்மத கதாபெதாகதாந்தி,
அந்த வயதில, அந்த சூழ்நிமலயில இளைமமத்
திருமணம் சரியலல எனறு அவருக்குக்
கருத்பதழ நியதாயம் இலமல எனஜற
பசதாலலலதாம். திருமணம் நிச்சயித்து
விட்டைதார்கள. இவர்கள ரதாஜ்ஜகதாட்டில இருந்து
ஜபெதார்பெந்தருக்குச் பசலல ஜவண்டும். தந்மதக்கு
அரசு அதிகதார ஜவமலயதாதலதால அதிகநதாள

விடுப்பபெடுக்க முடியதாது. அக்கதாலத்தில ரதாஜ்
ஜகதாட்டிலிருந்து நூற்றிருபெது மமல பெயணத்துக்கு
மதாட்டு வண்டியில ஐந்து நதாட்களைதாகும்.
குடும்பெத்தினேர் முனஜபெ பசனறுவிட்டைதார்கள.
ஜமதாகனின தந்மத பெல வண்டிகளில பததாடைர்ந்து
பெயணம் ஜமற்பகதாளளை ஜவண்டியிருந்தது.
கமடைசியதாகத் திருமண வீட்டுக்குக் பகதாண்டு
பசனற வண்டி குமடை சதாய்ந்தது. அவர்
கதாயங்களில ஜபெதாட்டுக் பகதாண்டை கட்டுடைன,
திருமணநதாளைனறு பசனறு ஜசர்ந்ததார்.
அக்கதாலத்தில சிக்கனேத்மதக் கருதி, மூனறு
நதானகு திருமணங்கமளை ஒனறதாகச் ஜசர்த்து
நடைத்துவது வழக்கம். அப்ஜபெதாது மூனறு
திருமணங்கள ஒனறதாக நடைந்தனே.
மணமகமளையும், மணமகமனேயும்
பபெதானனேதாலும் பெட்டைதாலும் அலங்கரிப்பெது
வழக்கம். ஆனேதால ஜமதாகஜனேதா கழுத்தில
தங்கத்ததாலதானே அணிகமளைப் ஜபெதாட்டுக் பகதாளளை
மறுத்ததார். அப்ஜபெதாது உடைலநலம் குனறிய
கதாபெதாகதாந்தி பினனேர் ஜதறஜவயிலமல.

பிற்கதாலத்தில கதாந்தியடிகள, இளைமமத்
திருமணம் கூடைதாது எனறு எழுதிய நதாட்களில,
தங்கள விருப்பெ மினறிஜய, இரு குழந்மதகள
வதாழ்க்மகபயனனும் பபெருங் கடைலில
பிணிப்புற்று விடைப்பெட்டைததாகக்
கருத்துமரக்கிறதார்.
சதாததாரணமதாக, ஜவதகதாலத் திருமணங்களிலும்,
வயதுக்கு வந்த பினனேஜர பபெண் திருமணம்
பசய்து பகதாடுக்கப்பெட்டைததாகத் பதரியவருகிறது.
பூப்பெமடைவதற்கு முன திருமணம் பசய்ததாலும்,
திருமணம் பபெதாருள பபெதாதிந்தததாக நிமலபபெறும்
சடைங்குக்குப் பபெண் பூப்பெமடையும் வமரயிலும்
கதாத்திருப்பெதார்கள. முனஜபெ பூப்பெமடைந்த
பபெண்ணதானேதாலும், அனறிரஜவ அவர்கள கூடி
உறவதாடை விடுவதிலமல. ஜவத கதாலச் சடைங்குகள
திருமணம் நடைந்த பிறகும், விரத நியமங்கள
கதாத்த பினனேஜர, அவர்கமளை உடைலுறவு பகதாளளை
அனுமதித்திருக்கினறனே.
ஆனேதால கதாந்தியடிகளின வதாழ்க்மக வரலதாற்றில,
பெதின மூனறு வயதுப் மபெயமனேயும், பெதின

மூனறு வயதுப் பபெண்மணயும் முதலிரவு எனறு
பசதாலலிக் பகதாடுத்துத் தனிஜய விடைப்பெட்டைததாக
வருகிறது. இது சரணிக்கஜவ கடினேமதாக
இருக்கிறது.
தந்மதயிடைம் தமக்கு அப்ஜபெதாது திருமணம்
ஜவண்டைதாம் எனறு பசதானனேததாகக்
குறிப்பிட்டைதாலும், திருமணம் எனபெது தனேக்கு
ஒரு பபெரிய மதிப்மபெயும், குடும்பெத்தில
பபெருமமமயயும் பகதாண்டுவரும் எனபெமத
அவர் நனகு உணர்ந்திருந்தததாகஜவ பதரிகிறது.
திருமண வதாழ்க்மக பெற்றி, குஜரதாத்தியில
எழுதப்பெட்டை மகஜயடு ஒனமறத் ததாம்
பெடித்ததாகவும், அதில குறிப்பிட்டிருந்தபெடி
இலட்சிய கணவன - மமனேவியதாக வதாழத் ததாம்
ஆமச பகதாண்டிருந்தததாகவும் அவர்
குறிப்பிட்டிருக்கிறதார்.
இலட்சியக் கணவனேதாக அவர் இருப்பெதார்.
ஆனேதால இலட்சிய மமனேவியதாக அவமளை
எப்பெடி ஆக்குவது?

ஒருவருக்பகதாருவர் கற்புமதாறதாத அனபு பசலுத்தி
ஜநசிக்க ஜவண்டும். அவமளை இலட்சிய
மமனேவியதாக்க ஜவண்டும் எனற தீவிரம், இந்த
இளைங்கணவமனே, மமனேவி மீது
சந்ஜதகப்பெடுபெவனேதாக, அவளிடைம் பபெதாறதாமம
பகதாளபெவனேதாக, அவளமீது அதிகதாரம்
பசலுத்துபெவனேதாகச் பசய்தது. அவள எங்ஜக
பசலகிறதாள, யதாருடைன ஜபெசுகிறதாள
எனபறலலதாம் கண்கதாணிக்கத்
தமலப்பெடுகிறதான. அந்தப் ஜபெமதஜயதா, இமவ
ஒனமறயும் அறியதாதவளைதாக எப்ஜபெதாதும் ஜபெதால
பவளிஜய பசனறதாள; வந்ததாள; உறவினேருடைன
ஜபெசிச் சிரித்து மகிழ்ந்ததாள.
‘பபெற்ஜறதார் வீட்டுக்ஜகதா, ஜகதாயிலுக்ஜகதா
பசலவதற்கும் அவரிடைம் அனுமதிபபெற
ஜவண்டுமதா? இதற்பகலலதாம் தமடை ஜபெதாடுவமத
அவளைதால எப்பெடி ஏற்க முடியும்? எனேஜவ
அவனுமடைய கட்டுப்பெதாடுகமளை அவள சிறிதும்
பபெதாருட் பெடுத்தவிலமல.

கணவன எனற அதிகதாரத்மதச் பசலுத்தி, அவள
பெணிய ஜவண்டும் எனறு ‘கடைமம’மய
அறிவுறுத்தியஜபெதாது, அவளைதால அமதப்
புரிந்துபகதாளளைஜவ முடியவிலமல. அவள
அவமனே ஏறிட்டு ஜநதாக்கிவிட்டு அப்பெதால
பசனறதாள.
பெகல ஜநரங்களில இவர்கள தனிஜய சந்தித்துப்
ஜபெச முடியதாது. இளைந்தம்பெதியர் பபெரிஜயதார்
முனனிமலயில அவ்வதாறு ஜபெசிப்பெழக
முடியதாது. ஆனேதால இரவில ஜமதாகன பெடிக்கச்
பசதாலவததாகக் கூறிவிட்டு, மமனேவிமயத் திருத்த
முற்பெட்டைதான. அவமளைக் கணவனின
பசதாலலுக்குக் கட்டுப் பெட்டு நடைக்க ஜவண்டும்
எனறு அறிவுறுத்தத் பததாடைங்க, சண்மடையும்
கண்ணீருமதாக முடிந்துவிடும். அதன பெயனேதாக
ஒருவருக் பகதாருவர் பெலநதாட்கள ஜபெசதாமல
இருப்பெதார்கள. ஆனேதால இம்மதாதிரியதானே
பிணக்குகளில அவளததான பிடிவதாதமதாக
நினறதாள. அவளுக்கு மனே உறுதி அதிகம்.
அவனேதால பெணிய மவக்க முடியவிலமல.

இது ஜபெதாகட்டும்... கணவன உயர்ந்தவன
எனபெமத மீண்டும் அறிவுறுத்த அவளுக்குப்
பெடிப்புச் பசதாலலிக் பகதாடுக்க இந்தக் கணவன
முற்பெட்டைதான. ஆனேதால அவளுக்குப் பெடிப்பில
விருப்பெஜம இலமல. இத்துடைன ஜமதாகனுக்கு
மமனேவியின மீதுளளை உடைலசதார்ந்த ஜமதாகம்,
ஜவறு சிந்தமனேக்ஜக இடைம் பகதாடுக்கதாமல
இருந்தது. பெகலில பெளளியில இருந்த
ஜநரத்திபலலலதாம், இரவின தனிமமயும்
மமனேவியின உறவுஜம இவன எண்ணங்களில
ஜததானறி எரித்துக் பகதாண்டிருந்தனே. ஒவ்பவதாரு
நதாட்களில இந்த அமலக்கழிப்பு, தனேக்கு அகதால
மரணத்மதக் பகதாண்டு வந்து விடுஜமதா எனறு
கூடை அவமனே அச்சுறுத்தியது. அந்தந்த
ஜநரத்துக்குரிய கடைமமகமளை ஆற்ற ஜவண்டும்
எனற ஒழுக்க உணர்வு இத்துனபெத்திலிருந்து
அவமனேக் கதாப்பெதாற்றியது. மூனறதாண்டு கதாலம்
இந்தப் பிளமளைப் பெருவ இலலறம் கழித்து
பெதினேதாறதாவது வயதில கஸ்தூரி கருவுற்றதாள.
அப்ஜபெதாதும் ஜமதாகனின ஜவட்மக குமறந்து
விடை விலமல. உடைல ஜநதாயதால துனபுற்ற

தந்மதக்கு இரவு கதால பிடித்துத் பததாண்டு
பசய்யும் கடைமம இருந்தது. அந்தப் பெணிமயச்
பசய்யும் ஜபெதாபதலலதாம், எப்ஜபெதாது முடிந்து
பெடுக்மகயமற பசலலலதாம் எனற நிமனேப்ஜபெ
ஜமஜலதாங்கியது.
அனறு சிறிய தந்மத ஊரிலிருந்து ஜநதாய் வதாய்ப்
பெட்டிருந்த தமமயமனேப் பெதார்க்க வந்திருந்ததார்.
ஜமதாகனிடைம் அவமனேப் பெடுக்மகக்குச் பசலலச்
பசதாலலி அந்தப் பெணிமயத் ததாஜம பசய்ய
அமர்ந்ததார்.
அப்ஜபெதாது கஸ்தூரி உறங்கிப் ஜபெதாயிருந்ததார்,
கர்ப்பிணியதானே அவமளைப் பூப்ஜபெதால மவத்துக்
பகதாளளை ஜவண்டும் எனற அறிவு அவனிடைம்
இலலதாமலிலமல. எனறதாலும் மனேம், தடுக்க
ஜவண்டிய ஜமதாக பவறியில கிளைர்ந்திருந்தது.
அவமளை உறக்கம் கமலய எழுப்பினேதான.
அப்ஜபெதாது அமறக் கதவு இடிபெட்டைது. தந்மத
இறந்த பசய்தி அவனுக்குத் பதரிவிக்கப்பெட்டைது.
இமத வதாழ்க்மகயில, தம்மமக் கூசிக் குறுகச்
பசய்த சம்பெவமதாக கதாந்தியடிகள

விவரித்துளளைதார். இளைம்பெருவத் திருமணத்தின
ஜகடுகமளை அவர் இச்சம்பெவத்தின வதாயிலதாக
அறிவுறுத்தியுளளைதார்.
அந்தக் குழந்மத முழுததாகப் பிறந்து உயிர்தரிக்க
விலமல. அது கதாலத்தினேதால விமளைந்த பிண்டைம்
எனறு அவர் கருதினேதார்.
இங்ஜக கஸ்தூரியின ‘மனேஉறுதி’ கூர்ந்து
கவனிப்பெதற்குரியததாகும். கணவரின
அதிகதாரத்துக்குக் கட்டுப்பெடைதாமல முரண்டிய
அவள இயலபு உடைல சதார்ந்த உணர்வுகளின
ததாகத்துக்கு எதிர்ப்பெதாக இலமல. அவள
மனேஉறுதி, கணவரின ஆக்கிரமிப்பில தகர்க்கப்
பெடுவமதத் தவிர்க்கக் கூடியததாக இலமல. ஒரு
கணவன உடைலசதார்ந்த உணர்வுகளில
மமனேவிமய முழுதுமதாக அடிமம நிமலயில
மவத்திருக்கிறதான எனபெது உண்மமஜய.
கதாந்தி தம் முப்பெத்திரண்டைதாவது வயதில, தம்
குடும்பெத்மத இனியும் பபெருக்கிக்
பகதாளளைக்கூடைதாது; சமூகப் பபெதாறுப்புக்கமளை
ஏற்பெதற்கு அது பபெருந்தமடையதாக இருக்கும்

எனறு கருதி பிரும்மசரிய விரதம் ஏற்க முடிவு
பசய்ததார். மமனேவியுடைன உடைலுறவு
பகதாளவமதத் தவிர்க்க ஜவண்டும் எனறு முடிவு
பசய்தஜபெதாதும், கஸ்தூரிபெதா பெணிந்து ஜபெதாகிறதார்.
பெதாரம்பெரிய மரபுகள, இந்தப் பெத்தினிமய எழுதப்
பெடிக்க ஜவண்டைதாம் எனறு உணர்த்துகிறது. அந்த
வமகயில அவர் கணவர் பசதாலமல முக்கிய
வதாக்கதாக ஏற்று அவர் விருப்பெத்மத நிமறஜவற்ற
முயலவிலமல, ஆனேதாலும் கணவனின
கதாரியங்கள எமதயும் எதிர்க்கதாமஜல ஏற்கிறதார்.
குடும்பெவதாழ்க்மக, சமூகவதாழ்க்மக, அரசியல
ஜபெதாரதாட்டைம் எலலதாவற்மறயும் ஜசதாதமனேக்
களைமதாக்கியவர் கதாந்தியடிகள. கஸ்தூரிபெதா
கணவஜனே பதய்வம் எனற பெதாரம்பெரிய
பெண்பெதாட்டுக்குத் தமலவனேங்கதாமல ஜகளவி
ஜகட்கக் கூடியவளைதாக இருந்திருந்ததால தம்
வதாழ்வின ஜசதாதமனேகளில நம்பிக்மக
பகதாண்டைவரதாகத் திகழ்ந்திருக்க முடியுமதா
எனபெது ஐயஜம.

எனறதாலும், கஸ்தூரிபெதா பெண்பெட்டுச்
சட்டைத்துக்குள தம் குரமல எழுப்பெப் ஜபெதாரதாடிய
சந்தர்ப்பெங்கள வந்திரதாமல இலமல. தம்
மமனேவியிடைம் மவத்திருந்த ‘அனபு’
அவமரக் குரூரமதாகஜவ பெதாதித்திருந்தததாக
கதாந்தியடிகஜளை பதரிவிக்கிறதார். தம் வீட்டில
எழுத்தரதாக வந்த, கிறித்தவ ததாழ்ந்த சதாதி
இமளைஞனின கழிப்பெமறச் சட்டிமய எடுத்து,
கஸ்துதாரிபெதாஜவ சுத்தம் பசய்ய ஜவண்டும் எனறு
விதித்திருந்ததார்.
வழிவழியதாகத் தம் பெண்பெதாட்டில ஓடிய
தீண்டைதாமம மரபு, கஸ்துரிபெதாவுக்கு அமதச்
பசய்வதற்கு இடைம் பகதாடுக்கவிலமல. இவர்
பசய்ய மறுத்ததால, அவஜர அமதச் பசய்ய
முற்பெடுவதார். அதற்கும் அவருமடைய ‘பெத்தினி
தருமம்’ இடைம் பகதாடுக்கவிலமல. எனேஜவ,
முகக் கடுப்புடைன அவர் அந்தச் சட்டியுடைன
மதாடிப்பெடியில இறங்கி வந்தஜபெதாது,
கதாந்தியடிகளைதால பபெதாறுக்க முடியவிலமல.
அவஜளை, இந்தப் பெணிமயச் பசய்ய ஜவண்டும்;
மனேபமதாப்பி முகம் கடுக்கதாமல மலர்ச்சியுடைன

பசய்ய ஜவண்டும். இது கணவனின ஆமண
ஜபெதானற எதிர்பெதார்ப்பு.
‘முகத்மதக் கடுத்துக் பகதாண்டு... தீண்டைதாமம
பெதாரதாட்டும் மமனேவி’
‘இப்பெடி ஒரு மூடைத்தனேத்மத இந்த வீட்டில
எனனேதால பபெதாறுக்க முடியதாது!’ எனறு
கதாந்தியடிகள கத்தினேதார். கஸ்துரிபெதாவும்
ஆத்திரத்துடைன, ‘உங்கள வீட்மடை நீங்கஜளை
மவத்துக் பகதாண்டு எனமனேத் பததாமலத்து
விடுங்கள’ எனறு பெதிலுக்குக் கத்தினேதார்.
அப்ஜபெதாது அவர் எனனே பசய்ததார்?
ஜகதாபெத்துடைன மமனேவியின மகமயப் பெற்றித்
தரதர பவனறு இழுத்துச் பசனறு வதாயிற்
கதமவத் திறந்து பவளிஜய தளளி விட்டைதார்.
கஸ்துரிபெதாய்க்குத் துயரம் ததாளைதாமல கண்ணீர்
பபெருகியது. அஜததாடு அவள உணர்வுகள
பசதாற்களைதாக பவடித்துச் சிதறினே.

‘உங்களுக்கு பவட்கமிலமல? சுய உணர்வு
ஜபெதாய் விட்டைததா? யதாருமிலலதாத இந்த
நதாடுவிட்டை நதாட்டில, எனமனே பவளிஜய
பிடித்துத் தளளினேதால நதான எங்கு பசலஜவன?
நீங்கள உமதத்ததாலும் நதான பபெதாறுத்துக்
பகதாளளைஜவண்டியதுததான. கடைவுள ஜமல
ஆமண! யதாரதாவது சிரிக்கப் ஜபெதாகிறதார்கள!
கதமவச் சதாத்துங்கள!’, எனறு உளஜளை வந்ததாள.
உலகம் மதிக்கும் தம் கணவர் மீது மமனேவிமய
பவளிஜய தளளினேதார் எனற பெழிச்பசதால
விழக்கூடைதாது எனபெதில மமனேவி மிகக் கருத்ததாக
இருப்பெது பவளிப் பெடுகிறது.
‘என ஆமணமய நீ மறுக்கக்கூடைதாது; அமதயும்
முகமலர்ச்சியுடைன நீ நிமறஜவற்ற ஜவண்டும்’
எனறு உச்சகட்டை அடைக்குமுமற எனறு கூடைச்
பசதாலலலதாம்.
அவர் ஆண்; மரபுவிதிகமளை மீறலதாம்;
ஜசதாதமனேக்கு உட்பெடுத்தலதாம் எனற வமகயில
ஜமலதாண்மம பசய்யும் உரிமமக்கு
இயலபெதாக்கப்பெட்டைவர். அவஜளைதா, உயிஜர

ஜபெதாவததாக இருந்ததாலும் மரபுகமளை மீறக்கூடைதாது
எனறு பெதப்பெடுத்தப்பெட்டைவர். புருஷன
மீறினேதாலும், அந்த மீறலுக்கும் ஜசர்த்துத்ததான
பெரிகதாரம் கதாணஜவண்டும் எனறு, சுமமகள
ஏற்பெவள அவள.
அந்த வமகயில தீண்டைதாமமமய அவள
பெதாலிக்கும் கட்டைதாயத்தில நிற்க முயலுகிறதாள.
முரண்பெதாடுகள தமல கதாட்டுகினறனே. ஆனேதால
விருப்பெஜமதா, விருப்பெமிலமலஜயதா கணவனின
அடிச்சுவட்மடைப் பினபெற்றி நடைப்பெததால
ஜமனமமயுறலதாம் எனஜற கருதி நடைக்கிறதாள.
இஜத ஜபெதாலததான புலனேடைக்க வதாழ்க்மக நடைத்த
அவர் துணிந்து முயற்சி பசய்ய அவள பூரண
ஒத்துமழப்மபெ நலகுகிறதாள.
‘எங்களின அபிப்பிரதாயங்களில மிகுந்த
ஜவற்றுமம இருந்த ஜபெதாதிலும், எங்களுமடைய
வதாழ்க்மக எப்ஜபெதாதும் திருப்தியும் மகிழ்ச்சியும்,
வளைர்ச்சியும், மனித
உரிமமகளின அடிப்பெமடையில ஏற்பெட்டைததாகச்
பசதாலல முடியதாது. ஓர் இலட்சியமதானே கணவன

எனற ஜமலதாண்மமக் கருத்தில இருந்து
விடுபெட்டிரதாத நதாயகனின கண்களில பபெண்
அடிப்பெமடை மனித உரிமமகள பகதாண்டைவளைதாகக்
கருதப்பெட்டிருக்கவிலமல. ‘சரதாசரிக்கும்
ஜமலதானேவளைதாக நீ உயர்வதாய் - என தமலமமமய
ஏற்று நடை’ எனற கருத்ஜத அந்த வதாழ்க்மகயில
பததானிக்கிறது. சத்தியதாகிரகப் ஜபெதாருக்கு அவர்
குரல பகதாடுத்து அமழத்ததும் எதிர்பெதாரதா
வமகயில பபெண்கள திரண்டு வந்ததார்கள.
ஏன?
அந்தப் பபெண்கள இனி இழக்க ஒனறுமிலமல.
ஆண் சமுததாயம் முனநினற ஜபெதாது இவர்களும்
விடுதமல பபெற்றதாற் ஜபெதால வந்ததார்கள. கூட்மடை
உமடைத்து பவளிவரச் பசதானனேது ஓர்
உந்துதலுக்கதானே கூவல. அவர்கள தங்கள
ஆண்கமளைப் பின பததாடைர்ந்ததார்கள.
அறியதாமமயில அழுந்திக் கிடைந்த பபெண்கள,
புருஷ ஆதிக்கத்தில கட்டுண்டிருந்தவர்கள, அரசு
ஆதிக்கத்மத எதிர்த்துப் புறப்பெட்டைதார்கள
எனறதால சந்தர்ப்பெம் ஒரு வடிகதாலதாக

பவளிப்பெட்டைது. அண்மமயில அவள
‘தனனுரிமம’ எனற உணர்வுடைன ஜதசியப்
ஜபெதாரதாட்டைத் துனபெங்கமளை ஏற்றததாகச் பசதாலல
முடியதாது. அந்த உள அடுக்கு வமரயிலும்
எதிர்ப்புக் குரல எட்டைஜவ இலமல.
கஸ்துரிபெதாவின எண்ணத்தில, கணவரின பெரி
ஜசதாதமனேகளில எலலதாம் ததாம் ஈடுபகதாடுத்ததாக
ஜவண்டும் எனற மரபுக் கருத்துத்ததான
முமனேப்பெதாக இருந்திருக்கிறது. குடும்பெம் எனற
நிமலயில, தம்மம மட்டுமினறி, தம்
குடும்பெத்மதயும் கதாந்தியடிகள வதாழ்க்மகச்
ஜசதாதமனேகளில ஈடுபெடுத்துகிறதார். தம்
பிளமளைகளுக்கு, சமூகம் மதிக்கும் கலவியும்
ஜமனமமயும் அளிக்க ஜவண்டும் எனஜற எந்தப்
பபெற்ஜறதாரும் விரும்புவதார்கள. ஆனேதால, அவர்
தம் மக்கமளை பதனனேதாப்பிரிக்க ஆங்கிலப்
பெளளிக்கும் அனுப்பெவிலமல; இந்தியதாவுக்கும்
கலவி பபெற அனுப்பெவிலமல. ஜசதாதமனேகளுக்கு
அவர்கமளை உளளைதாக்கினேதார். பிளமளைகமளைக் மக
இயந்திரத்தில மதாவமரக்கவும்,
கழிப்பெமறகமளைச் சுத்தம் பசய்யவும் பெணித்ததார்.

நண்பெர்களும் பெலஜவறு சமயத்தினேரும்
அடைங்கிய ஆசிரமம் ஜபெதானற பபெரிய
‘குடும்பெத்தில’ எலஜலதாருஜம உமழக்க
ஜவண்டும். கஸ்தூரிபெதாய்க்குச் சமமயல
ஜவமலஜய சரியதாக இருந்தது.
இத்தமகய கட்டைதாயங்களினேதால மூத்த மபெயன,
தந்மதமய பவறுத்ததான. அடிஜயதாடு பிரிந்து
பசனறதான. ஒரு ததாய் எனற நிமலயில
கஸ்தூரிபெதாயின ஜசதாகம் பவளிப்பெடைதாமஜல
ஜபெதாயிற்று.
இஜத ஜபெதால கஸ்தூரிபெதாய் உடைலநலம்
சர்ஜகடுற்று, இரத்த நஷ்டைத்தினேதால மிகபமலிந்து
நலிந்த ஜபெதாது, இமறச்சி ரசம் பகதாடுக்க
ஜவண்டும் எனறு மருத்துவர் கருதிய ஜபெதாதிலும்
அமத கதாந்திஜியிடைம்ததான பதரிவித்ததார். அவர்
அப்ஜபெதாது, ஜஜதாஹனஸ்பெர்க்கில சத்தியதாக்கிரஹ
இயக்கம் பததாடைங்க முனஜனேற்பெதாடுகமளைச்
பசய்து பகதாண்டிருந்ததார். கஸ்தூரிபெதாய் டைர்பென
நகரில டைதாக்டைரின பெரதாமரிப்பில இருந்ததார்.
கஸ்தூரிபெதாய் தீண்டைதாமமமய அநுசரிக்கக் கூடைதாது

எனறு பவளிஜய பிடித்துத் தளளைத் துணிந்த
அவர், இமறச்சி ரசம் பகதாடுப்பெதற்கு
கஸ்தூரிபெதாய் விரும்பினேதாலனறிக் பகதாடுக்க
ஜவண்டைதாம் எனறு பெணித்ததார்.
மதாட்டிமறச்சி ரசம் குடிக்க நிச்சயமதாகக்
கஸ்தூரிபெதாய் இணங்க மதாட்டைதாள. இவர்
கட்டுப்பெடுத்தவிலமல. ஆனேதால ஆஜரதாக்கியம்
கருதி டைதாக்டைர் பகதாடுக்க ஜவண்டும் எனபெமத
இவரதால ஒத்துக் பகதாளளை முடியவிலமல
எனபெது பவளிப்பெமடை சமயபவறிஜயதா, எதுஜவதா
இங்ஜக மமற முகமதாகக் கட்டுப்பெடுத்துவது
பதரிகிறது. கஸ்தூரிபெதா இமறச்சி ரசம் பகதாளளை
முடியதாது எனறு மறுத்துவிட்டைதார். இஜத
கஸ்தூரிபெதாய், தங்களுக்கு அளிக்கப்பெட்டை
பெரிசுகளில கண்டைசரம் (மவரக் கற்களிமழத்தது)
ஜவண்டும் எனறு விரும்பி எடுத்து மவத்தஜபெதாது
கதாந்தியடிகள ஒப்பெவிலமல.
ஜபெமத, தமக்கு இலலதாது ஜபெதானேதாலும், தம்
மருமகளகளுக்ஜகனும் உதவுஜம எனறு

ஆமசப்பெட்டைதார். ஆனேதால கந்தியடிகஜளைதா, அமத
உடைஜனே திருப்பிவிடை ஆமணயிட்டு விடுகிறதார்.
சுதந்திரம், ஜமனமம எனபெபதலலதாம்,
அவருமடைய கருத்துக்கிமசய அவள ஆமசகமளை
பவட்டித் திருத்திக் பகதாளளைல எனற பெமழய
பசப்புகளிஜலஜய வடிவம் பபெற்றிருக்கினறனே.
‘இந்தியப் பபெண்மம எனற ஒரு
முழுவடிவத்துக்கு, கஸ்துரிபெதா
எடுத்துக்கதாட்டைதாகக் கதாட்டைப்பெடுகிறதார்.
தம்முமடைய தனித்துவம் எனற சிந்தமனேமய
கணவனின ஆமணயுடைன ஐக்கியப்பெடுத்தி,
அவர் ஜபெதாற்றிய கற்பின வடிவமதாகத் திகழ்ந்த
அனமனே, சிமறயில கணவர் மடியில உயிர்
நீத்ததார். இந்தப் பெத்தினி வடிவம், இந்தியப்
பபெண்மமக்கு முரண்பெதாடைதானே கணவமனே இழந்த
ஜகதாலத்துக்கு உட்பெடைதாதது, மிகமிகப்
ஜபெதாற்றுதற்குரியததாகி விட்டைது. கற்புமடை மகளிர்
கணவர் கண்கலங்க, முனனேததாக மங்கலப்
பபெதாருட்களுடைன இறுதிமய எய்தினேர் எனற

இந்திய நம்பிக்மகக்கு உததாரணமதாகத்
திகழ்கிறதார், கஸ்தூரிபெதாய்.

11. ஜபெதாரதாட்டைப்
பபெண்மம
1
1966 ம் ஆண்டு ஜனேவரி மதாதம் 19 ம் ஜததி,
புதுபடைலலி பெதார்லிபமனட் கட்டைடைத்துக்கு
பவளிஜய மிக ஆவலுடைனும் பெரபெரப்புடைனும்
ஒரு கூட்டைம் குழுமியிருக்கிறது. இது
கலகக்கதாரர்களின கூட்டைஜமதா வீணர்களின
கூட்டைஜமதா அலல. இவர்கள எலஜலதாருஜம
இந்தியத் துமணக் கண்டைத்தின பபெதாறுப்பு
வதாய்ந்த குடிமக்கள எனேலதாம். இவர்களில சிலர்
பிரசவ அமறக்கு பவளிஜய பபெதாறுமமயின
எலமலயில நமடை ஜபெதாடும்
கணவனகமளைப்ஜபெதால முகத்மத
அடிக்பகதாருமுமற நிமிர்த்தி உளஜளை
பெதார்க்கினறனேர்.

உளளிருந்து கதவு திறக்கப்பெட்டை, ஆரவதாரம்
ஜகட்கிறது.
எனனே? எனனே?
ஆணதா, பபெண்ணதா?
பபெண்...!
ஒஜர மலர்ச்சியதாய் முகங்கள ஒளிருகினறனே.
“ஜவஹர்லதால ஜநருவுக்கு... ஜஜ!” எனற ஜகதாஷம்
வதாமனேப் பிளைக்கிறது.
தூய பவண்ணிறக் கதர்ச் ஜசமலயில ஜபெதார்த்திய
சதாலமவயில ஒரு சிவப்பு ஜரதாஜதா அணி பசய்ய,
முகம் மலர, கூப்பு மகயுடைன அங்கு
பிரசனனேமதாகிறதார் இந்திரதா கதாந்தி.
உடைஜனே, “இந்திரதா கதாந்தி வதாழ்க!” எனற
ஜகதாஷம் உயருகிறது. ஒரு புனனேமகயுடைன
மக்கள அளித்திருக்கும் தமலமமப் பபெதாறுப்மபெ
ஏற்கிறதார், இந்திரதா கதாந்தி.

இந்தியத் துமணக்கண்டைத்தின எழுநூறு ஜகதாடி
மக்கமளை ஆட்சி பசய்ய… ஒரு பபெண்மணி…!
பபெண்ணரசு...!
இந்திய நதாடு இதற்கு முன பபெண்ணரசு கண்டை
திலமலயதா?
இரதாணி மங்கம்மதாள ‘ஜதானஸி ரதாணி லட்சுமி
பெதாய்’, ரஸியதா சுலததானேதா… எனறு அடுக்கலதாம்.
இவர்கள முடி மனனேர் மரபில ஆட்சிக்கு
வந்தவர்கள.
கணவமர இழந்தபின பெதாலமணம் மதாறதாப்
பிளமளைகளுக்கதாக ஆட்சியில அமர்ந்தவர்கள.
ஒரு கதாலத்தின கட்டைதாயத்மத நிமறவு
பசய்தவர்கள. ஆனேதால இப்ஜபெதாது நடைந்திருப்பெது
புதுமம.
அடிமமத்தமளையினினறு மீண்டு பவனபறடுத்த
குடியதாட்சியின புதுக்கருக்கு மதாறதாத
நிமலயிஜலஜய இவர் ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிறதார்.
மக்களுக்கதாக மக்கள பிரதிநிதிகளைதால

வழங்கப்பபெறும் தமலமமப் பெதவிமய இவர்
பபெற்றிருக்கிறதார்.
அடுப்பெடியிலும் பிளமளைப்ஜபெற்று அமறயிலும்
அடிமம ஜபெதால முடைங்கிக் கிடைந்த பபெண்
குலத்தின பிரதிநிதியதானே ஒருவர் இந்தப் புதிய
ஜனேநதாயகத்தின தமலவியதாகிறதார். ஆணும்
பபெண்ணும் சமம் எனற ஜகதாட்பெதாட்மடை
பமய்ப்பித்த இந்திய ஜனேநதாயகத்தின
விளைக்கமதாக, ஒரு பபெண் தமலமம ஏற்கிறதார்.
இந்தப் புதுமமப் பூரிப்பிலும் கவர்ச்சியிலும்
பபெரும் பெதானமம மக்களும் ஆவலுடைன பபெண்
தமலமமமய வரஜவற்றதாலும்,
நூற்றதாண்டுகளைதாக ஊறிப்ஜபெதானே பெழமம
வதாதங்களும், ஆண் ஜமலதாதிக்கங்களும் சில
குண்டூசிச் பசருகளகமளை பவளியியிடைதாமல
இலமல.
பபெண்… அதிலும் மகம்பபெண்...?
இவள ஆட்சிக்குத் தகதாதவள எனற பெழபமதாழி
இருக்கிறது.

இவளுக்கு வயசு? ஐம்பெமத எட்டும் பெருவம்.
இது, பபெண் உடைலியல ரீதியதாக ஒரு முக்கியமதானே
மதாற்றத்மத ஏற்கும் கட்டைமதாகும். இந்தப்
பெருவத்தில அவள தடுமதாறும் மனே நிமலயில
இருப்பெதும் இயலபு.
எனபறலலதாம் சில பெழம்பெஞ்சதாங்கப்
பெத்திரிமகக் குரலகள அசுபெம் பெதாடைதாமலும்
இலமல.
ஆனேதால எழுபெது ஜகதாடி மக்களின தமலமமமய
ஏற்றுக் பகதாண்டை இந்தப் பபெண் எத்தமகயவர்?
இவர் யதார்?
இந்த நதாட்டு சமத, சதாவித்திரி, நளைதாயினி
ஜபெதானஜறதாரின பிரதிநிதியதா? முனனேர்
வதாழ்ந்துகதாட்டி அமரரதாகி விட்டை கஸ்தூரிபெதாவின
மறுபெதிப்பெதா? இவள திருமணமதானேவளைதா?
ஆண்மக்கமளைப் பபெற்ற ததாயதா?
ஒரு பபெண், மக்கள மதிப்மபெப்பபெற ஜமற்கூறிய
அமனேத்துத் தகுதிகளும் ஜதமவயதாய்
இருக்கினறனே.

இந்திரதா எத்தமகய பபெண்?
இவள பிறந்து வளைர்ந்த பினனேணியில இவள ஒரு
நதாள இந்தப் பபெரிய நதாட்மடை ஆட்சி பசய்யும்
பீடைத்தில அமரக் கூடும் எனபெதற்கதானே
வண்மமகள இருந்தனேவதா?
நூற்றதாண்டுகளைதாகப் பபெண் மக்கமளைக்
கதாட்டிலும் ஆண் மக்கஜளை ஜவண்டைப்பெட்டு வந்த
குடும்பெப் பெதாரம்பெரியக் கருத்து இவர் பிறந்த
குடும்பெத்திலும் இருந்தததா?… இவள எப்பெடி
இந்நிமலக்குத் தகுதி பபெற்றதாள?
ஆண் ஆறடி பெதாய்ந்ததாஜல எட்டைடி பெதாய்ந்து
விட்டைததாகவும், பபெண் பெத்தடி பெதாயக்
கூடியவளைதாக இருந்ததாலும் அவமளை முடைக்கி
உளஜளை பின இழுத்துத் தளளுவதுமதானே
ஒருசமுததாயத்தில, இந்திரதா எவ்வதாறு
முதனமமத்தகுதிக்கு உயர முடிந்தது?
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ஜநரு குடும்பெமும் ஆமணப் ஜபெதாற்றும்
பெதாரம்பெரியக் கருத்துக்களுக்கு
அப்பெதாற்பெட்டைதலல. தன உமழப்பெதால,
விடைதாமுயற்சியினேதால, வழக்கறிஞர் பததாழிலில
சிறந்து, உயர்ந்து மிகுந்த பசலவம் ஈட்டிய
ஜமதாதிலதால ஜநரு, இந்திரதாவின பெதாட்டைனேதார்.
அந்தக் கதாலச் சமுததாய மதிப்பின பெடி,
பவளமளைக்கதாரருக்குச் சமமதாக வதாழ்வஜத
தருமம் எனறு வதாழ்ந்து கதாட்டிய ஜமதாதிலதால
ஜநருவின ஒஜர ஆண் வதாரிசு, ஜவதாஹர்லதாலின
ஏகபுத்திரி இந்திரதா ஜநரு.
தம் ஒஜர மகன ஜவதாஹர்லதாலின அனபு மமனேவி
கமலதா கருவுற்றிருக்கிறதாள எனறறிந்த
நதாளிலிருந்த, ததாய் ஸ்வரூபெ ரதாணி,
ஜபெரப்மபெயமனேப் பெற்றிய கனேவுகளில மிதந்தது
வியப்பிலமல. அந்தப் பபெரிய ஆனேந்த பெவன
மதாளிமகயிலுளளை அமனேவரும், உறவினேர்,
பெணியதாட்கள ஈறதாக, வீட்டு மகனுக்கு ஓர்
ஆண்வதாரிசு உதயமதாவமத எதிர்பெதார்த் திருந்தனேர்.

குடும்பெத்மத ஒட்டிய மிக முதியவரதானே
முனஷிமுபெரதாக் அலி, தம் மரணப்
பெடுக்மகயிலும், ஜவதாஹரின அருமமப்
புதலவமரக் மகயிஜலந்தி ஆசிபமதாழியக்
கதாத்திருந்ததார். பிறந்த உடைஜனேஜய சிசு,
முதியவரின ஆசிகளுக்குக் பகதாண்டு
வரப்பெட்டைது.
முதியவர், சிச பபெண் எனபெமத உணரதாமஜலஜய,
“ஜவதாஹரின இந்த அருமமயதானே வதாரிசு, குலக்
பகதாழுந்து, அலலதாவின அருளைதால எலலதா
ஜமனமமகமளையும் பபெற்று நீடுழி வதாழட்டும்!”
எனறு மகயில வதாங்கி வதாழ்த்தினேதார். குழந்மத
ஜபெதார்மவக்குள பபெதாதிந்திருத்து. அடுத்தகணஜம,
முனஷிமுபெரதாக் அலி இறுதிச் சுவதாசம் விட்டைதார்.
எனறதாலும் முதிய அனமனேயும், மற்றவர்களும்
‘ஓ ஜவதாஹருக்கு ஒர் ஆண் சந்ததி இலலதாமல
பபெண் பிறந்திருக்கிறஜத!’ எனறு
முணமுணக்கதாமல இலமல.

இது, குடும்பெத்தமலவர், தந்மத ஜமதாதிலதாலின
பசவிகளில விழுந்ததும் அவர் சற்றத்துடைன
மகத்தடியதால தமரமயத் தட்டினேதார்.
“இந்தப் பபெண் ஆயிரம் ஆண்களுக்குச் சமமதாக
இருப்பெதாள!” எனறு முழக்கினேதார்.
இத்தமகய ஆமசகளுடைன கண்விழித்த குழந்மத
தந்மதயதாலும் ததாயதாலும் இந்திரதா பிரியதர்சினி
எனறு அனபுடைன அமழக்கப் பபெற்றதாள.
பசலவக் குடும்பெத்தில ததாதியரும் உற்றவரும்
குழந்மதமயச் சூழ்ந்து ததாயின அருகதாமமமய
அரிததாக்கிவிடுவஜத வழக்கம். பெணியதாளைரும்
ததாதியரும் தனமனேக் கதாவலில மவத்த
நிமலயில தனிமமப் பெடுத்தியிருந்ததனேதால
இளைம் உளளைம் கற்பெமனேகளிலும் எட்டை முடியதாத
இலட்சியத்மத எட்டும் கனேவுகளிலும்
இலயித்தது எனபெமதக் கவியரசர் ததாகூர், தம்
இளைமமப் பெருவம் குறித்துத் பதரிவிக்மகயில
குறிப்பிடுகிறதார். தனிமம உணர்வு அற்புதமதானே
கவித்திறனேதாக முகிர்த்தது.

இந்திரதாவின அனமனேஜயதா, ஏற்பகனேஜவ
பெலவீனேமதானேவள. அத்துடைன இந்திரதா பிறந்த
கதாலத்தில, உலக அரங்கிஜலஜய அரசியல
பகதாளமககளும், புதிய கருத்துக்களும்
புரட்சிகமளைத் ஜததாற்றுவித்திருந்தனே. இந்திய
நதாட்டில ஜதச விடுதமலக்கதானே கிளைர்ச்சிகள நதாடு
முழுவதுமதானே பெதாதிப்மபெப் பபெற அடித்தளைம்
அமமத்த முக்கியமதானே கதாலமதாக அது இருந்தது.
பததாழிலில பவற்றியும் பபெதாருட்குவிப்பும்
ஜமதாதிலதால ஜநருவின குடும்பெத்தில, வீட்டில.
பெமழய கிரதாமிய இந்திய நமடை உமடை,
பெதாவமனேகமளை விட்டு, ஐஜரதாப்பிய
நதாகரிகங்கமளைப் பினபெற்றும் மதாற்றம்
ஏற்பெட்டைது.
இப்ஜபெதாஜததா இரண்டைதாவது புரட்சி ஓர்
அமலஜபெதால இந்த ஆனேந்த பெவனே மளிமகமயத்
தன வசமதாக்கிக் பகதாண்டைது. பெலவீனேமதாக
இருந்ததாலும் ததாய் கமலதாஜநரு கதர்ப்பிரசதாரத்தில
முழுதுமதாக ஈடுபெட்டைதார். சத்யதாக்கிரக
இயக்கத்தில இமளைஞமரச் ஜசர்ப்பெதும் இவர்

பெணியதாயிற்று. வீட்டில மற்ற அமனேவருஜம
பெரபெரப்புடைன ஜதசிய இயக்கத்தில முழுகினேர்.
சிறுமி இந்திரதா, தன புத்தகம், தன பபெதாம்மமகள
எனறு தனேக்குள ஓர் உலமக ஏற்பெடுத்திக்
பகதாண்ஜடை தனிமமயில ததான வளைர்ந்ததாள. ஒரு
சமயம் பததாடைக்கக் கலவி கற்பித்த ஓர் ஆசிரிமய
சிறுமி இந்திரதாவிடைம் “நீ பபெரியவளைதாக
வளைர்ந்தபின, டீச்சரதாவதாயதா, டைதாக்டைரதாவதாயதா,
அலலது ஜவனிஸ் வர்த்தகன கமதயில வருவது
ஜபெதானற சதாதுரியம் மிகுந்த நீதிபெதி ஆவதாயதா?”
எனறு ஜகட்டைதார்.
அதற்கு இந்திரதா, “நதான ஃபிரஞ்சு மங்மக ஜஜதான
அஃப்ஆர்க், ஜபெதாலதாஜவன!” எனறு பமதாழிந்ததாள.
அந்த இளைம் வயதில தியதாகமதாகிய ஆதரிசம்
இவளுள முதிர்ந்திருந்தது.
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தியதாகம், ஜதசநலன எனற ஜவட்மககள இந்தச்
சினனேஞ் சிறு பபெண்ணுக்கு எப்பெடித் ஜததானறினே?

ஜமதாதிலதாலின அருமமப் ஜபெத்திக்கு எத்துமண
அரிய பெரிசுகள!
பவளிநதாட்டிலிருந்து வந்த விதம் விதமதானே
பபெதாம்மமகள, உமடைகள எனறு எத்தமனே
அருமமகள, மற்றவர் பபெதாறதாமமப்பெடும்பெடி
வதாய்த்திருந்தனே?
ஆனேதால, அமவ உயர்ந்தமவ எனறு அவர் பிஞ்சு
மனேதில பெதிந்து விடைதாதபெடி, தீவளைர்த்து, அதில
உயர்ந்த மலமலகளும், ஜதார்ஜட்ரக ஆமடைகளும்,
மற்றும் விஜதசச் சதாதனேங்களும் ஆஹஸுதி
பசய்யப்பெட்டைமதயும் அவள கண்களைதால
கண்டைதாஜளை!
ஜதசிய வரலதாறு பெடிப்பெதற்குப் பெதிலதாக,
வரலதாறு பெமடைக்கப்பெட்டை கதாலத்தில வளைரும்
வதாய்ப்பிமனேப் பபெற்றதாள இந்திரதா.
இந்தத் ஜதசியத்தில, சிமற வதாழ்வு,
பிரிவுத்துயரம், பநருக்கடிகள, ஜபெதாலீஸ்
பகடுபிடி, ஜசதாதமனேகள, விரும்பிக்
கஷ்டைங்கமளை ஏற்கும் அருமமகள எலலதாஜம

விமளையதாட்டுப் ஜபெதால ஆர்வமும் நிமறவும்
தரும்பெடி அவளுக்குப் பெழகிப் ஜபெதாயினே.
கலவிப் பெயிற்சி இடைமதாற்றம் பபெற்று, அங்கு
பகதாஞ்சம் இங்கு பகதாஞ்சம் எனறு சரிலலதாமல
பததாய்ந்ததாலும், பெதார்க்கப் பிரியம் மிகுதியதாகும்
அனபு வடிமவப் பெதாரதாமல சிமறயில வதாடும்
ததாபெத்மதத் தீர்த்துக் பகதாளளை தந்மத
ஜவஹர்லதால உலக வரலதாற்மறஜய கடிதங்களைதாக
வமரந்ததார். “பசலவஜம, 1916 இல உலகம்
கண்டிரதாத வமகயில ஜசதாவியத் புரட்சியும்
புதுயுகமும் வந்தது. 17 இல நீ பிறந்ததாய்!” எனறு
பததாடைர்புபெடுத்தினேதார். பசதாச்சமிச்சத்தின
கவினமிகு குஞ்சங்கள ஜபெதால சதாந்திநிஜகதனில
குருஜதவர் ததாகூரின அனபிலும்
அரவமணப்பிலும் சில மதாதங்கள கலவி
பெயிலும் ஜபெறும் கிமடைத்தது.
ஜமலநதாட்டில ஜநதாய்வதாய்ப்பெட்டு நலிந்த
அனமனேயின அருகில இருக்மகயிஜலஜய
வருங்கதால மணதாளைன நிச்சயமதாகிறதான.

அனமனேயின மமறவுக்குப் பின ஜமமல
நதாட்டிஜலஜய கலவிமயத் பததாடைர்ந்ததாலும்,
அமத நிமறஜவற்றதாமஜல நதாடு திரும்பும்பெடி
சூழ்நிமல கனேத்துவிட்டைது.
ஜநரு குடும்பெம் பசலவச் பசழிப்பு மிகுந்தது.
பவளமளைக் கதார ஜமலதாளைருக்குச் சமமதாக,
இந்திய ஏமழகளும் நடுத்தர வர்க்கத்தினேரும்
பதய்வம்ஜபெதால கருதும்பெடி உயர்ந்த குடும்பெம்;
அக்குடும்பெத்தினேர் ஜதசியத்தில திமளைத்து
எலலதாச் சுக ஜபெதாகங்கமளையும் துறந்தனேர்…?!
ஜநரு வீட்டுக்கு அனறதாடைம் துணிகள
பெதாரிஸிலிருந்து சலமவ பசய்து வருமதாம்!
அவர்கள வீட்டுக்கு உணவு வமககள,
துணிமணிகள, பீங்கதான ஜபெதானற புழங்கும்
சதாதனேங்கள, எலலதாம் ஜமமல
நதாட்டிலிருந்துததான வருகினறனேவதாம்!
ஜநரு குடும்பெம்… அது அரச குடும்பெம்
ஜபெதானறது…

இத்தமகய ஒரு பிரமிக்கத் தகுந்த கருத்து,
அந்நதாளில எலலதா இந்தியக் குடிமக்களிடைமும்
இருந்தது.
இந்திய சுதந்தர வரலதாற்றில, கதாந்தியடிகள,
வலலபெதாய் பெஜடைல, ரதாஜன பெதாபு, சுபெதாஷ்
சந்திரஜபெதாஸ், சக்ரவர்த்தி இரதாஜஜகதாபெதாலதாசதாரி
எனறு எத்தமனே பபெரிஜயதார் அந்நதாளில
அருந்தியதாகிகளைதாகத் திகழ்ந்திருக்கினறனேர்?
எனறதாலும், ‘ஜநரு குடும்பெம்’ எனற சிறப்பு
தனியதாக மக்கள மனேதில பெதியக் கதாரணம்
எனனே?
கூர்ந்து சிந்தித்ததால, இந்திய மக்களின
மனேப்பெதானமம மனனேர் வழி மரபில
ஊனறியிருப்பெமதப் புரிந்து பகதாளளைலதாம்.
மனனேர் எனறதாஜல பபெதாது மக்களுக்கு எட்டைதாத
ஆடைம்பெரம், பெளைபெளைப்பு, பசதாகுசுகமளை
அநுபெவிக்க உரிமம பகதாளவது, அந்தக் குலத்தில
ஜததானறுவததாஜலஜய அமவ கூடும் மனிதரதாகப்
பிறப்பெதில பபெரும்ஜபெஜற, மனனேர்
குலத்திலததான கிமடைக்கிறது எனற கருத்ஜத

நமடைமுமறயில நூற்றதாண்டுகளைதாக மக்கள
மனேங்களில ஊறி வந்திருக்கிறது. “ரதாஜதா,
ரதாஜதாத்தி..” எனற பசலலப் பபெயர்கஜளை
இக்கருத்மத விளளுபெமவ.
பவளமளைக்கதார அரசுக்குப் பெதிலதாக இவ்வதாறு
அவர்களுக்குச் சமமதாகச் பசலவ ஜபெதாகங்கமளை
நிமலப் பெடுத்திக் பகதாண்டை ஒரு குடும்பெம்,
ஜதசியத்தில தனமனேக் கமரத்துக் பகதாண்டு,
சதாமதானிய மனிதர்கமளைச் சமமதாகக் கருதியததால,
அந்தக் குடும்பெத்தின தமலமகமனே மக்கள
தங்கள தமலவரதாகச் சிறப்பித்து ஏற்றுக்
பகதாண்டைது இயலஜபெயதாகும்.
அந்நதாட்களில கங்மக நதி பெதாயும் பிரஜதசத்துக்
கிரதாமங்களில இருந்து அலதாஹதாபெதாதுக்கு வந்த
எளிய மக்கள எவரும் ஆனேந்தபெவனேத்துப்
பபெருமகனேதாமர, அவர் புதலவமர,
அரசிளைங்குமரிகள ஜபெதால உலவிய பபெண்
மக்கமளைக் கண்டு பிரமிப்புடைன கண்டு பெணிந்து
பசலவதார்களைதாம். இந்தச் சிறப்பு ஏமனேய பிற
தமலவர்களுக்கு இலமல.

கதாந்தியடிகள ஜமலநதாட்டில பெதாரிஸ்டைர் பெட்டைம்
பபெறப் பெடிக்கச் பசனறதார். அவருக்கு அப்ஜபெதாது,
பததாழில பசய்தல இனறியமமயதாத ஜதமவ குடும்பெத் ஜதமவ எனஜற பகதாளளைலதாம். அந்தப்
பினனேணிஜய ஜவறு. ததாய் தன மகனிடைம் மது,
மதாமிசம் பததாடைதாதவதாறு சத்தியம் வதாங்கிக்
பகதாண்டைதார்.
ஆனேதால, ஜநரு குடும்பெத்தினேர், உயர்ந்த பிரதாமண
வருக்கம். ஜமலநதாடு பசலவது, பசலவச்
பசழிப்பின உயர்வுக்குரிய கவுரவமதாக இருந்தது.
பெளளிப் பெடிப்மபெஜய பவளமளைக்கதாரர் சமமயில
பபெறும் ஜமனமமயில திமளைத்தனேர்.
தங்கள குடும்பெம், பசலவம், அறிவு,
முற்ஜபெதாக்கதானே ஜதசிய சிந்தமனே,
எலலதாவற்றிலும் உயர்ந்து நிற்பெததால, மக்கள
உவந்து அளிக்கும் தமலமமச் சிறப்புக்கு உரியது
எனற ஜமலதானே எண்ணம் பெதாலில கமரந்த
பநய்ப்பபெதாருள ஜபெதால சிறுமி இந்திரதாவுக்கும்
இலலதாமலிலமல. இந்த உணர்ஜவ தனமனே மிக
வித்தியதாசமதாக பவளிப்பெடுத்திக் பகதாளளும் ஒரு

தனித்தனமமமய, உறுதிமய, நிமனேத்ததால
பசய்ஜததீரஜவண்டும் எனற மனேத்தினமமமய
அவளுக்கு அளித்தது எனேலதாம்.
இந்திரதா, சதாந்திநிஜகதனில கலவி பெயினற
கதாலத்தில எலலதா மதாணவிகளும்
வியக்கும்பெடி,‘டைதார்மிடைரி’ எனேப்பெடும் வசதி
குமறந்த இடைத்தில தங்கி, எளிய வதாழ்மவஜய
ஜமற்பகதாண்டிருந்ததாள. இவள புத்தகங்கள,
பெடுக்மக, துணிமணிகள எலலதாம் மிக
ஒழுங்கதாக, துப்புரவதாக மவக்கப் பெட்டிருந்தனே.
ஒரு சமயம் சதாந்திநிஜகதமனேப் பெதார்மவயிடை
வந்த ஒரு பபெருமகனேதார், இவள அடுக்கி
மவத்திருந்த புத்தகங்கமளைப் பெதார்த்ததாரதாம்.
பபெரும்பெதானமமயும், பபெதாருளைதாததார, சமதர்மக்
பகதாளமக, அரசியல தத்துவம், புரட்சி எனற
பபெதாருள பெற்றிய தமலப்புகளைதாகஜவ இருந்தனே.
இந்த நூலகளுக்குரிய ‘சிவப்புச் சமதாட்டி யதார்?’
எனறு வினேவினேதாரதாம். புத்தக புதிரதாக மதாட்சிமம
கண்டிருந்த அரசியல பகதாளமகயில அவள
ஆர்வம் மிகுந்திருந்ததாள. அஜத சமயம், இமச,

கவிமத, நடைனேம், நதாடைகம் எனற நுண்
கமலயதார்வங்களிலும் மனேமதக் பகதாடுத்ததாள.
இத்தமகய இயலபுகளும் ஊக்கங்களும், ததாமய
இழந்த பின, கருத்பததாருமித்த கதாதலன எனற
வதாழ்க்மகயின முக்கியமதானே கட்டைத்தில,
உற்சதாகமும் நம்பிக்மகயுமதாகஜவ மலர்ந்தனே.
ஃபபெஜரதாஸ், ஏறக்குமறய ஆறு வருஷங்களுக்கு
முனஜபெ இவமளைக் கரம் பெற்ற விமழந்து,
அனமனே கமலதாவிடைம் தன விருப்பெத்மத
பவளியிட்டிருந்ததான. அப்ஜபெதாது இருவருஜம
இளை வயதினேர். திருமணம் எனபெது அவ்வளைவு
விமரவில கூடைக்கூடியது அனறு. எனேஜவ
அப்ஜபெதாது பபெற்றவள பிடி பகதாடுக்கவிலமல.
இந்த ஆறதாண்டுக் கதாலத்தில, இமளைஞன தன
மனேதில உறுதியதாகஜவ நினறதான. புதுமம, புதிய
உற்சதாகம், ஜதசியம், விடுதமல, சமதர்மம்…
எனற கருத்துக்கள இருவருக்கும் இமசந்தனே.

உலகப்ஜபெதார் உச்சமதாக இருந்த கதாலம். ஜதசிய
அரங்கில தமலவர்கள சிமறக்குச் பசலலும்
பகதாந்தளிப்பு.
ஃபபெஜரதாஸ் யதார்? சதாததாரண-இமடைநிமலக்
குடும்பெத்தில உதித்தவன. பசதாத்து, பெத்து,
பசலவதாக்கு எதுவும் கிமடையதாது. ஜமலும் பெதார்சி
மதத்தினேன… தம்மதால ஆதரிச யுவதியதாக
உருவதாக்கப்பெட்டு வரும் அருமமச் பசலவிக்கு
இவன தகுந்த கணவனேதாக முடியுமதா?…
ஜவதாஹரின மனேதில இருந்த இந்த எண்ண
ஓட்டைங்கமளை இமளைஞன மிக நுட்பெமதாக
உணர்ந்திருந்ததான. இதுஜவ அவன இந்திரதாமவக்
கரம் பெற்றுவதற்கதானே அழுத்தமதானே
கதாரணமதாகவும் இருந்தது.
கமடைசிவமர இந்த உயர் குடும்பெ ஜமனமம
குறித்துக் குத்தலதாக பமதாழிவமத
விமளையதாட்டைதாகஜவ பகதாண்டிருந்த மருகன
ஃபபெஜரதாஸ் உண்மமயில இந்திரதாவின மீது
அளைவற்ற அனபு பகதாண்டிருந்ததான.

இந்திரதா அந்தக் கதாதமல முழுமனேதுடைன ஏற்று
அளைவற்ற நம்பிக்மகயுடைன அவன கரம்
பெற்றினேதாள.
ஆடைம்பெரக் குடும்பெத்துக்குரிய திருமணமதா?
இலமல… ஜதசதாஜவசப் புயலில நதாடு
பகதாந்தளித்துக் பகதாண்டிருந்த நிமலயில மிக
எளிமமயதானே தியதாகத் திருமணமதாக இருந்தது.
ஜதநிலவு… சிமறயில...!
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இந்திரதா, ஜததாற்றத்தில வதாட்டைசதாட்டைமும் நினறு
நிமலக்கதாத பெரபெரப்பும் பகதாண்டை பபெண் அலல.
பமனமமயதானே உடைல ஆழ்ந்து நிமலக்கும்
அகனற கண்கள.
‘இந்தப் பபெண் மணவதாழ்மவத் ததாங்கி
மகப்ஜபெறு பபெறுவதற்குக் கூடைப்
பெலமிலலதாதவள; ததாமயப் ஜபெதால பூஞ்மச’ எனற
கருத்து அனமறய மூத்த உறவினேரிமடைஜய
நிலவியது. மருத்துவர்களும் அமத ஆஜமதாதித்து,

மகப்ஜபெறு இவளுக்குத் தகதாது எனறு
உறுதியதாய்க் கூறினேதார்கள. பநருங்கிய மருத்துவர்
ஒருவர் இமத எழுத்து மூலம் கூடை
பதரிவித்திருந்ததார்.
ஆனேதால திருமணத்தின இலட்சியஜம
ததாய்மமப்ஜபெறு ததான எனற உறுதி இந்திரதாவுக்கு
இருந்தது. கருவுற்றதாள. முதன முதலில இந்தச்
பசய்திமய அறிந்ததுஜம, அலஹதா பெதாத்
மதாளிமகயின குடும்பெ மருத்துவர்கள
இந்திரதாவுக்குப் பிரசவம் பெதார்க்கும் பபெதாறுப்மபெ
மககழுவி விட்டைதார்கள. பபெரிய இடைம்;
தந்மதஜயதா அகமதுநகர் சிமறயில இருந்ததார்.
ஏஜதனும் நடைக்கக் கூடைதாதது நடைந்துவிட்டைதால?
எனேஜவ இந்திரதா, பெம்பெதாயில உளளை அத்மதயின
வீட்டுக்கு அவள பபெதாறுப்ஜபெற்க வருகிறதாள.
ஜவதாஹரின இமளைய சஜகதாதரி கிருஷ்ணதாஹத்தி
சிங், இந்திரதாவுக்கு மிகவும் பெதாசமும்
பநருக்கமும் உமடைய அத்மத. கிருஷ்ணதா
குடும்பெத்தில முதன முதலதாக பெதார்சி மத
இமளைஞர் ஹத்தி சிங்மகக் கதாதலித்து திருமணம்
பசய்து பகதாண்டைவர். இதனேதால ததாஜனேதா

எனனேஜமதா, தனமனேப்ஜபெதால பெதார்சி
இமளைஞமனேக் கதாதலித்துக் கடிமணம் பசய்து
பகதாண்டை மருமகளிடைம் தனியதானே அனபு
மவத்திருந்ததார் கிருஷ்ணதா.
பெம்பெதாயில மிகப் புகழ்பபெற்ற மகப்ஜபெறு
மருத்துவரதானே டைதாக்டைர் ஷிஜரதாட்கர் இவளுக்குப்
ஜபெறு பெதார்க்கும் பபெதாறுப்மபெ ஏற்றதார். 1944 ம்
ஆண்டு, ஆகஸ்ட் இருபெததாம் ஜததி கதாமல,
ஜநதாவுகண்டு, இந்திரதாமவ மருத்துவமமனேக்குக்
பகதாண்டு பசனறதார்கள.
அத்மத கிருஷ்ணதா, தம் நூலில, இவ்வதாறு
எழுதுகிறதார்:
“முதல குழந்மதயதாதலதால இந்திரதா மிகவும்
பெயந்திருந்ததாள. பிரசவ அமறயில நதான இருக்க
ஜவண்டும் எனறு பபெரிதும் விரும்பினேதாள.
ஆனேதால, உளளூர நதாஜனே ‘கிலி’
பிடித்திருந்ஜதஜனே? மனேதுக்குள இமறவமனே
ஜவண்டிக் பகதாண்டும், எலலதாம் நலலபெடியதாக
ஆகஜவண்டுஜம எனறு மனறதாடிக் பகதாண்டும்
இருந்ஜதன. “டைதாக்டைர்! இது மபெயனேதாக இருக்க

ஜவண்டும், மபெயனததான பிறக்க ஜவண்டும்; என
அண்ணனுக்குப் பிளமளை வதாரிசு இலமல. அந்தக்
குமற தீர இவள ஓர் ஆண்பிளமளைக்குத் ததாயதாக
ஜவண்டும்” எனறு புலம்பிஜனேன.. நலல
ஜவமளையதாகப் பிறந்த குழந்மத மபெயன எனறு
பதரிந்ததும், கமரகதாணதா மகிழ்ச்சி
உண்டைதாயிற்று…”
கிருஷ்ணதாவுக்கு மட்டும்ததானேதா இந்த மகிழ்ச்சி?
அமனேவருக்குஜம ஆண்வதாரிசு எனற பசய்தி
தனியதானேபததாரு மகிழ்ச்சிமயக் பகதாடுத்தது.
உடைஜனே சிமறயிலிருந்த அண்ணன
ஜவதாஹருக்குச் சஜகதாதரி தந்திச் பசய்தி
அனுப்பினேதாள. கூடைஜவ விரிவதானே கடிதமும்
எழுதிப் ஜபெதாட்டைதாள.
சிமறக்குள பசய்தி வழக்கப்பெடி ததாமதமதாகஜவ
ஜபெதாய்ச் ஜசர்ந்தது. அவருமடைய பெதில,
அவருக்ஜக உரிய, பெதாமரருக்குப் புரியதாத
பமதாழியில இருந்தது.
“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”
(சதாததாரணமதாக நதான எளிதில கிளைர்ச்சி வசப்பெடைக்
கூடியனேவலல; எனறதாலும் புதிய நபெரின வருமக
எனனுள ஆழ்ந்தபததாரு நிமறமவத்
தந்திருக்கிறது. இனேம் புரியதாத அந்த இதமதானே
உணர்வில எதிர்கதாலம் விளைங்க, கடைந்த கதாலம்
மங்கி மமறகிறது...)
அந்த இனேம் புரியதாத ஆறுதல, தனேக்கு ஆண்
சந்ததி இலமலஜய எனற உளளூர இமழந்திருந்த
ததாபெத்மதத்ததான குறிப்பிடுகிறது எனறு
பகதாளளைலதாம். ஜநரு சதாததாரண மனிதர்கமளைப்
ஜபெதால மூடைநம்பிக்மககளுக்கும் மரபுக்
பகதாளமககளுக்கும் இடைம் பகதாடுக்க மதாட்டைதார்;
அறிவு பூர்வமதாகச் சிந்திப்பெவர் எனறு
சிறப்பிக்கப் பெட்டைவர். ஆனேதால அவர்தம்
அருமமப் ஜபெரப் பிளமளைக்குப் பபெயர்
மவப்பெதற்கு எடுத்துக்பகதாண்டை அக்கமறமய,
சிமறயிலிருந்து அவர் மகளுக்கு எழுதிய பெல

கடிதங்கள பதரிவிக்கினறனே. பெல மதாதங்கள
தந்மதக்கும் மகளுக்கு மிமடைஜய கடிதப்
ஜபெதாக்குவரத்து பததாடைர்ந்தனே. பெல பபெயர்கள;
இறுதியில ரதாஜீவ்ரத்னே கதாந்தி எனற பபெயமர
ஒப்புக் பகதாண்டைததாகத் பதரிய வருகிறது. ‘ரதாஜீவ்’
எனறதால ததாமமர. கமலதா எனறதாலும் ததாமமர.
இந்திரதாவின ததாயின பபெயர் வருகிறது. ரத்னே ஜவஹர் - இரண்டுக்கும் மதாணிக்கம் எனற
பபெதாருளததான. தன மகளின பபெயரில ததாய்,
தந்மத இருவரின பபெயரும் இமணந்திருப்பெதன
நிமறவு, இந்திரதாவுக்குக் கிமடைக்கிறது.
“குழந்மதக்குப் பபெயர் மவக்கிஜறதாம் எனற
சதாக்கில முடிவிலலதாமல ஜதடிக்பகதாண்ஜடை
இருந்தது ஜபெதாதும். அவமனேப் பபெயரிலலதாதவன
எனறு கூப்பிடும்பெடி ஆக ஜவண்டைதாம். இந்தப்
பபெயருடைன ஜதடுவமத நிறுத்திக் பகதாளஜவதாம்”
எனறு எழுதினேதார்.
“ஃபபெஜரதாஸின வீட்டுக்கதாரர்களுக்குச் சிறிது
ஏமதாற்றமதாக இருந்திருக்கலதாம். ‘ரத்னே’ - ரத்தன ரட்டைன - எனற பபெயர் சதாததாரணமதாகப் பெதார்சிக்

குடும்பெங்களுக்குரிய பபெயர்ததான” எனறு
திருப்திப்பெட்டுக் பகதாண்டைதார்களைதாம்.
‘பூஞ்மச, பிளமளைப்ஜபெறு ததாங்கமதாட்டைதாள’
எனறு எழுதிக் பகதாடுத்து மருத்துவரின கருத்மத
இந்திரதா தவிடு பபெதாடியதாக்கி, இந்திரதா, ஒரு
குழந்மதயலல, இரு குழந்மதகமளைப் பபெற்றுக்
பகதாண்டைதாள. சரியதானே உணவு, உடைற் பெயிற்சி,
ஓய்வு எனறு தன உடைல நலமனேக் கண்ணுங்
கருத்துமதாகப் ஜபெணிக் பகதாண்டைதாள. சஞ்சய் 46 ம்
ஆண்டு டிசம்பெரில பிறந்ததான. அத்மத
கிருஷ்ணதாஜவ அப்ஜபெதாதும் படைலலியில
இந்திரதாவின மகப்ஜபெற்றுக்குத் துமணயதாக
இருந்து பெரதாமரித்ததார்.
இக்கதாலத்தில, ஃபபெஜரதாஸ், லக்பனேசௌவில
ஜநஷனேல பஹரதாலட் பெத்திரிமகயில
ஜவமலக்குச் ஜசர்ந்திருந்ததான. மமனேவிமயயும்
குழந்மதகமளையும் அமழத்துவர, ஓர் அழகிய
சிறு வீடு பெதார்த்து, மமனேவி மகிழ ஜவண்டும்
எனறு பெதார்த்துப் பெதார்த்து அலங்கரித்ததான.
வீட்டுக்கு முனபுறமும் சுற்றியும் அழகிய

ஜததாட்டைம் அமமத்ததான. ‘ஆனேந்தபெவன’
மதாளிமக ஜபெதானறு அவ்வளைவு பபெரியதலல
எனறதாலும் இந்திரதா மகிழ்ச்சியுடைன குடும்பெம்
நடைத்த ஜவண்டும் எனறு கருத்ததாக ஜநர்த்திகள
பசய்ததான.
அனபுக் கணவன, இரு குழந்மதகள, இனிய
மமனேவி… இந்தக் குடும்பெத்தில மகிழ்ச்சிக்கு
எனனே குமற? இந்த நதாட்களில இந்திரதா இனிய
இலலத்தரசியதாகஜவ விளைங்கினேதாள. தன இரு
குழந்மதகமளை ஆயதாவின பபெதாறுப்பில
விடுவமதத் தவிர்த்து, அவர்களுக்குத் ததாஜனே
குளிப்பெதாட்டி, உணவூட்டி சரதாட்டி மகிழ்ந்ததாள.
பிற்கதாலத்தில, இத்தம்பெதி தம் வதாழ்நதாட்கமளை
அரசியல சமூகம் எனற அரங்குக்கு உரித்ததாக்கி
விட்டைததால, இனிய இலலறம் இவர்கள
ஒருவமர ஒருவர் புரிந்து பகதாளளும்
நிமலயிஜலஜய நலிந்து ஜபெதாயிற்று. இலலறத்தின
பெயனுக்குப் பெல முகங்கள உண்டு. அதில ஒனறு
மக்கமளை இருவருமதாகச் ஜசர்ந்து தங்கள
பசலவதாக்குகமளைப் பெதித்து உருவதாக்குவததாகும்.

இந்தப் பெயன இந்திரதாவுக்கு வதாய்க்கவிலமல
எனஜற பசதாலலலதாம்.
1947-இல சுதந்திரம் பபெற்றது. சுதந்திரம் பபெற்று
அரசு மகமதாறியதும் தந்மத ஜவதாஹர்லதால ஜநரு
பிரதம மந்திரியதானேதார். புதிய பெதாரதத்தின புதிய
பிரதம மந்திரி. உலக நதாடுகள அமனேத்தும்
வியப்புடைன ஜநதாக்கும் வண்ணம் பெரந்த
பெதாரதத்தின அடிமமத்தமளைகள அஹிம்மச
வழியில தகர்த்பதறியப் பெட்டைனே. நதாட்டிஜல
உடைஜனே எதிர்ஜநதாக்க ஜவண்டிய பிரச்மனேகள
எத்தமனே எத்தமனே? துண்டைதாடைப் பெட்டைதன
விமளைவதாக சஜகதாதர சஜகதாதரமர பவட்டிக்
பகதானறு இரத்த ஆறு பபெருகச் பசய்தனேர்.
கதாந்தியடிகள கதாலநமடையதாக நவகதாளியில புனித
யதாத்திமர ஜமற்பகதாண்டைதார். பினனேர் சுட்டுக்
பகதாலலப் பெட்டைதார். சுஜதச மனனேர்கள எனற
வமரயமறகள நீங்கி, இந்திய யூனியன எனற
இமணப்புக்கதானே பிரச்மனேகள…
புதிய பெதாரதத்தின பிரச்மனேகள ஒனறலல;
இரண்டைலல. தந்மதயின நலமனேப் ஜபெதாற்றிக்

கண் கதாணிக்க இந்திரதா பிரதம மந்திரியின
இலலத்து நதாயகியதாக இயங்குவது அவசிய
மதாயிற்று. இந்திரதா குழந்மதகளுடைன படைலலிக்கு
இடைம் பபெயர்ந்ததார்.
இந்தப் பெருவம், ஓர் இளைம் பபெண்ணின குடும்பெ
வதாழ்வில மிக முக்கியமதானே கதாலம் எனேலதாம்.
ததான ஒரு ததாயதாக ஜவண்டும், ததாய்மமயிலலதாத
இலலற வதாழ்க்மக இலட்சிய மலல எனற
உறுதியுடைன நினற பபெண் இந்திரதா கணவனும்
மமனேவியும் ஒருவமர மற்றவர் புரிந்து விட்டுக்
பகதாடுத்து, இமணந்து பெழக, பெண்புபபெற,
குடும்பெ வதாழ்வுக்கு இந்திரதா ஆமசப்பெட்டைதாலும்,
அது கிமடைக்கதாத வதாழ்வுததான அமமந்தது.
பிரதமரின மதாளிமகயில வருமக தரும் முக்கியப்
பிரமுகர்கமளையும் பவளி நதாடுகளிலிருந்து வரும்
உலகத் தமலவர்கமளையும் வரஜவற்று
உபெசரிக்கவும், அரசியல பிரச்மனேகமளைச்
சுமுகமதானே ஜபெச்சுவதார்த்மதகளில ஆய்ந்து நலம்
கதாண்பெதற்கதானே சூழ்நிமலமய அவ்வரஜவற்பு
உபெ சதாரங்களில ஏற்பெடுத்தவும் பிரதமமந்திரியின

மகள இந்திரதா இனறியமமயதாதவரதானேதார்.
திருமணத்திற்கு முன இளைங் குமரியதாக அனபுத்
தந்மதயுடைன ஐஜரதாப்பிய நதாபடைங்கும் பெயணம்
பசய்தவள இந்திரதா. அஜநகமதாக ஜநருவுடைன
உலகத் தமலவர்களுக்பகலலதாம் அவர் மகள
இந்திரதாவும் பெரிசயமதானேவள. உலக அரசியல
நிலவரங்கமளை அவருடைன நிழலதாக இருந்து
உணர்ந்திருந்ததாள. எனேஜவ தந்மத சுதந்திர
பெதாரதத்தின பிரதமர் எனற அரசியல மதிப்புடைன
வதாழ்க்மகயின மிக முக்கியமதானே பசயலதாற்றும்
பெருவத்தில மகள இந்திரதா. அவருக்கு உற்ற
துமணயதாக, வீட்டு நிர்வதாகியதாக, பசயலதாற்றும்
ஜமலதாளைரதாக பபெதாறுப்பு ஏற்றதார். இதற்கு
‘அரசு’முத்திமர பபெற்ற சதானபறதானறும்
கிமடையதாது. ஆனேதால அதுவதாக, அந்தப் பபெதாறுப்பு
இமசந்து ஜபெதாயிற்று. இந்த முக்கியமதானே
பபெதாறுப்புடைன ஜசர்ந்த பசலவதாக்கில கணவன,
குழந்மதகள, தனேக்பகனற குடும்பெம் சினனேஞ்சிறு உலகமதானே அதன தமலவி எனற
இலக்குகள பபெதாலி விழந்தனே; ஜதய்ந்தனே.

குழந்மதகள தந்மதயின அருகதாமமயில இருக்க
ஜவண்டும் எனறு இந்திரதா வதாரந்ஜததாறும்
அவர்களுடைன லக்பனேளைவுக்கு வந்து பசனறது
எந்த விதத்திலும் நனமம பெயப்பெததாக இலமல.
ஃபபெஜரதாஸ், லக்பனேளை பெத்திரிமகப் பெணிமய
விட்டுவிட்டு, படைலலி பிரதம மந்திரி
மதாளிமகயில ‘வீட்டு மதாப்பிளமளை’ எனறு
தங்குவதற்குச் சிறிதும் விரும்பெவிலமல. ஜநரு
குடும்பெத்தின, பசலவ, பசலவதாக்கு,
ஜமலதாண்மமகமளைக் கிண்டைலதாகவும்
குத்தலதாகவும் ஜபெசுவதும், அலட்சியமதாக
நடைப்பெதுஜம இந்த மருமகனுக்குப் பபெதாழுது
ஜபெதாக்கதாக இருந்தபதனஜற கூறலதாம்.
எனறதாலும், அனபு மமனேவிமய அதற்கதாக
ஜநதாகச் பசய்வமதயும் அவனுக்கு மனேம்
ஒப்பெவிலமல.
“நீ குழந்மதகளுடைன வதாரதா வதாரம் படைலலிக்கும்
லக்பனேளைவுக்குமதாக அமலய ஜவண்டைதாம். நதாஜனே
படைலலிக்குப் பபெயர்ந்து விடுகிஜறன” எனறதான
அந்தக் கணவன.

5
1952 ஆண்டில ஃபபெஜரதாஸ் ஜநருவின மருகர்
எனற உறவதாக நிமலத்துவிடைதாமல, ஜரபெஜரலி
பததாகுதியில நினறு பவற்றி பபெற்று, அரசியலில
தனமனே நிமல நிறுத்திக் பகதாண்டைதார். ஜலதாக் சபெதா
உறுப்பினேர் எனற தனிமதிப்புடைன படைலலியில
தனி வீட்டில வந்து வசித்ததார். கதாங்கிரஸ்
கட்சியிலததான ஜதர்ந்பதடுக்கப் பெட்டிருந்ததார்.
எனறதாலும் ஏமனேய கதாங்கிரஸ் அரசியல
வதாதிகமளைப் ஜபெதால தமலவர் ஜநரு நதாவமசத்து
எழுப்பும் ஒலிபயலலதாம் பதய்வ வதாக்பகனறு
கருதிப் ஜபெதாற்றிக் குமழந்து பெணிந்து துதித்த
அரசியல வதாதிகளிமடைஜய இவர் தனித்து
இயங்கினேதார்.ஜநரு பெதவிக்கு வந்து
பெதிமனேந்ததாண்டுகளைதானே ஜபெதாது, ஃஜபெஜரதாஸ்
ஆளும் கதாங்கிரஸ் கட்சிக்குளஜளைஜய ஃபபெஜரதாஸ்
ஒரு ஜசதாஷியலிச அணிமயத்
ஜததாற்றுவித்திருந்ததார். ஏறக்குமறய
எதிர்க்கட்சிக்கதாரர்களுக்கு ஜவமலயிலமல எனற
நிமலமய உருவதாக்கிவிட்டைதார்.

தனி வீட்டிலததான தங்கல… ஆனேதால, கதாமல
உணவு பகதாளளை, மமனேவி மக்களுடைன மகிழ்ந்து
பெழக, பிரதமர் மதாளிமகயதானே தீனமூர்த்தி
பெவனுக்கு வருவதார். உறவு, குடும்பெம், எனற
பநருக்கத்தில பிரதம மந்திரி மதாளிமக
விருந்தினேர் ஜமமச விதிகமளைக் கமடைப்பிடிக்க
ஜவண்டும் எனபெது அபெத்தம்ததான. எனறதாலும்
பிரதமர் மதாளிமகக் கதாமல உணவு ஜநரம்
எனறதால, அது மகள, மருமகன எனற குடும்பெக்
கூட்டுக்கு அடைங்கியதலலஜவ? அந்த மருகர் சில
அடிப்பெமடை விதிகமளைஜயனும்
மரியதாமதகமளைஜயனும் கமடைப் பிடிக்க
ஜவண்டும் எனறு இந்திரதா பபெரிதும்
எதிர்பெதார்த்ததார். ஆனேதால மருகர்,
ஜவண்டுபமனஜற அவற்மற அலட்சியமதாக
நிமனேத்தது, அனபு மமனேவிக்குச் பசதாலலவும்
முடியதாமல, பமலலவும் முடியதாமல தரும
சங்கடைமதாக இருந்தது.
1956 ம் ஆண்டில குருஷ்ஜசவ் - புலகதானின
இருவரும் இந்தியதாவுக்கு வந்ததார்கள.
இரும்புத்திமர ஜபெதாட்டுக் பகதாண்டிருந்த

கம்யூனிச ஜசதாவியத் நதாட்டிலிருந்து திமர விலக
பவளி வந்த முதல ஜசதாவித் தமலவர்கள
அவர்கள. அப்ஜபெதாது ஏற்பெதாடு
பசய்யப்பெட்டிருந்த பபெதாதுக் கூட்டைத்துக்கு
மிகவும் இறுக்கமதானே பெதாதுகதாப்பு
நடைவடிக்மககள ஜமற்பகதாளளைப் பெட்டிருந்தனே.
இந்திரதா, அரசு ரீதியதாக, எந்தப் பெதவியும்
இலலதாதவபளைனறதாலும், பிரதம மந்திரியின
மகள, எலஜலதாரதாலும் அறியப்பெட்டைவர் எனற
பசலவதாக்கில பபெதாதுக்கூட்டைத்தில தனியிடைத்தில
பசனறமர இடைமும் மரியமதயும்
பபெற்றுவிட்டைதாள. ஆனேதால, தன ஜலதாக் சபெதா
உறுப்பினேர் எனற முத்திமரயுடைன, தன
அணிமயச் ஜசர்ந்த ஜததாழர்களுடைன உளஜளை இடை
மரியதாமத கிமடைக்க விலமல எனபெது
மட்டுமிலமல, அருஜக பசலலஜவ முடியதாமல
பெதாதுகதாப்புப் பெமடையினேரதால தடுத்து நிறுத்தப்
பெட்டைதார்.
ஃபபெஜரதாஸ் இந்த நடைவடிக்மகமய
அலட்சியமதாக பவறும் பெதாதுகதாப்பு நடைவடிக்மக
எனறு விட்டு விடைவிலமல. மக்களைமவயில

இந்த முமறஜகட்மடைக் பகதாண்டுவந்து ஜநருமவ
மனனிப்புக் ஜகதாரச் பசய்யுமளைவுக்குப் பிரச்மனே
யதாக்கினேதார் மருமகன.
இனபனேதாருமுமற, கதாங்கிரஸ் அகில இந்தியக்
கமிட்டிக் கூட்டைத்தில, தமலவர் ஜநரு,
பிரதிநிதிகள தத்தம் மமனேவி, மக்கள எனறு
உறவினேமரக் கூட்டி வருவமத வனமமயதாகக்
கண்டைனேம் பசய்ததார்.
அப்ஜபெதாது ஃபபெஜரதாஸ் சட்படைனறு எழுந்ததார்.
“நதான என மமனேவிமயக் கூட்டிவரவிலமல.”
எனறதார் பெலத்த சிரிப்புக்கிமடைஜய. ஆனேதால ஜநரு
பசலலுமிடைபமலலதாம் மகள வருகிறதாஜளை!
ஜநருவுக்கு மிகவும் சங்கடைமதாகப் ஜபெதாயிற்று.
இத்தமகய சந்தர்ப்பெங்களில இந்திரதா தரும
சங்கடைத்தின உச்ச நிமலயில தவித்ததாள எனேலதாம்.
அவள கணவமர நனறதாகப் புரிந்து
பகதாண்டிருந்ததாள. ஆனேதால, “என கணவர் இங்கு
அவமதானேம் பசய்யப்பெட்டைதார். அவரிருக்குமிடைம்
ததான எனேக்கு அஜயதாத்தி. இந்த விநதாடிஜய நதான
இந்த மதாளிமகமய விட்டுப் ஜபெதாகிஜறன” எனறு

நதாடைக, சினிமதா, கற்புக் கததாநதாயகிகமளைப்ஜபெதால
பவளிஜயறவிலமல.
கணவரின தனனுணர்வு, ஜநருவுக்கு பநருங்கிய
முக்கிய நண்பெர்கள விருந்ததாளியதாக வந்த
ஜநரங்களில கூடை முமனேந்து, மதாமனேதாமர
அலட்சியமதாகக் கருதச் பசய்தமத இந்திரதா
விளளைவும் முடியதாமல விழுங்கவும் முடியதாத
நிமலயில ஏற்று, சமதாளித்துத்ததான ஆகஜவண்டி
இருந்தது. ஃபபெஜரதாஸ் தமக்பகனறு ஓர் இலலம்,
நண்பெர்கள எனறு சுஜயச்மசயதாக இருந்ததார்.
ஜலதாக் சபெதாவில எதிர்க்கட்சி அணிஜபெதானஜற
பசயல பெட்டைதனேதால, ஜநரு, இனசூரனஸ்
பததாழிமல ஜதசியமயமதாக்கினேதார். ஜதசிய
மயமதாக்கப்பெட்டை கதாப்பீட்டுக் கழகத்தின
பெங்குகமளைப் பெயனபெடுத்திய முமறஜகட்மடை,
மீண்டும் தட்டிக் ஜகட்டு அம்பெலத்துக்குக்
பகதாணர்ந்ததார். அனமறய நிதி மந்திரி
ஊழலுக்குப் பபெதாறுப்ஜபெற்றுப் பெதவி விலகும்
அளைவுக்குப் ஜபெதாயிற்று. இந்த நியதாயங்கள
அமனேத்துக்கும் இந்திரதாவின கணவன

ஃபபெஜரதாஸ் ததாம் பபெதாறுப்பெதாளி. ஆளும்
கட்சிஜயயதானேதாலும், அனமறய இத்தமகய
கட்சிக்குள இருந்த ஜனேநதாயகப் பெண்பு மிகவும்
பெதாரதாட்டைக் கூடியததாகும்.
வீட்டுக்குள எனறு வரும்ஜபெதாது, ஃபபெஜரதாஸின
அலட்சியம், இந்திரதாவுக்கு முளளைதாகஜவ
உறுத்திற்று. கருத்து ஜவற்றுமம இயலபுததான.
விமரிசனேம் தவறிலமல. ஆனேதால அதுஜவ
முமனேப்பெதாக வதாழ்க்மகயில முக்கியத்துவம்
பபெற்ற ஜபெதாது, அது பிளைவுக்கும்
அடிஜகதாலுவததாகஜவ ஆயிற்று.
இந்திரதாவுக்குக் கணவரின ஜபெதாக்கு சரியலல
எனறு பெட்டைதாலும், அவர் ஜவற்றுமம
பெதாரதாட்டினேதாலும் பபெரிது பெடுத்ததாமல
விடுத்ததாள. பவளிஜய கணவன - மமனேவி உறவு
பெற்றி மட்டுமிலலதாமல, ஃபபெஜரதாஸின நடைத்மத
பெற்றியும் பெல வதந்திகள உலவினே. இந்திரதா
பபெதாருட்பெடுத்ததாததனேதால, இவர்களிமடைஜய
உளளை மண உறவு, சிலும்பெலகள எனறு

கூடைச்பசதாலலிவிடை முடியதாதபெடி
அமமதியதாகஜவ இருந்தது எனேலதாம்.
இந்திரதா ஜமலும் ஜமலும் அரசியலில
மூழ்குவமத ஃபபெஜரதாஸ் ஆதரித்ததார் எனஜற
கூறலதாம். எனறதாலும் இந்திரதா தந்மதயின
நிழலிலததான இயங்கினேதாள. ஜநருமவ
அக்கதாலத்தில துதிபெதாடுகிறவர்களும் பெதவி
ஜவட்மடைக்கதாரருஜம சூழ்ந்திருந்தனேர். அறிந்ஜததா
அறியதாமஜலதா, ஜநரு அத்தமகய
பபெதாய்முகங்கமளை விலக்கவுமிலமல;
ஊக்கவுமிலமல. அவர்கமளைக் கண்டு
பகதாளளைதாதவர் ஜபெதால அநுமதிக்கும் நடைப்பு,
ஃபபெஜரதாஸஸுக்குச் சிறிதும் பிடிக்கவிலமல
எனபெமத இந்திரதா அறிந்திருந்ததாள. ஆனேதால
அவளைதால எனனே பசய்யமுடியும்?
இந்திரதா அடிநிமல - கதாங்கிரஸ் உறுப்பினேர் எனற
இடைத்திலிருந்து பபெண்கள அணிப் பபெதாறுப்பு
எனறு பெடிப் பெடியதாகத் தீவிரக் கட்சிப்
பெதவிகளுக்கு ஏறியிருந்ததாள. 1959 ஜம மதாதத்தில,
தந்மதயின பததாகுதியில உளளை சில

கிரதாமங்கமளைப் பெதார்மவயிடைச் பசனறிருந்ததார்.
அப்ஜபெதாது ததான கதாங்கிரஸ் பசயற்குழு,
ஏகமனேததாகத் தனமனேக் கட்சித் தமலமமப்
பெதவிக்குத் ஜதர்ந்பதடுத்திருப்பெததாகச் பசய்தி
வந்தது.
தந்மதயின நிழல ஜபெதால எலலதா அரங்குகளிலும்
அவருக்குப் பினஜனே அறிமுகமதாயிருந்த இந்திரதா
இவ்வதாறு எந்த விதமதானே முமறயதானே
ஜபெதாட்டியும் ஜதர்தலும் இலலதாமஜல கதாங்கிரஸ்
தமலவியதாக்கப்பெட்டைதாள.
சரியதாக ஓரதாண்டுக்கதாலம் கூடை இந்தப் பெதவியில
இந்திரதா நீடித்திருக்கவிலமல.
ஏன?
இந்தப் பெதவிக்குப் பினஜனே, அப்ஜபெதாமதய
அரசியல நிமலமய கவனித்துப் பெதார்ப்பெது
அவசியமதாகிறது.
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1957 ம் ஆண்டு நமடைபபெற்ற பபெதாதுத் ஜதர்தலில
ஜகரளைத்தில பபெதாது உடைமமக் கட்சி பவற்றி
பபெற்று அரசு அமமத்தது.
இது உலகிஜலஜய முதன முமறயதாக
நமடைபபெற்ற அதிசயம். ஏபனேனில பபெதாது
உடைமமத் தத்துவ அரசியலில, ஜனேநதாயகத்
ஜதர்தல முமற எனபெது ஒப்புக் பகதாளளைப்பெடைதாத
ஓர் அம்சமதாகும். பபெதாது உடைமமக் ஜகதாட்பெதாஜடை
புரட்சியில நிமல பகதாண்டைததாகும். இமடைநிமல
பூர்ஷ்வதா வருக்கம் கீஜழ ஜபெதாய், கீழிருந்த
பெதாட்டைதாளி வருக்கம் ஜமலதாண்மம பபெறும்
சமுததாய மதாற்றம், இந்த ஜனேநதாயகத் ஜதர்தல
முமறயில நமடைபபெறதாது எனபெது அவர்கள
கருத்து. பமளளை பமளளை மதாற்றம் எனறு
கதாத்திருக்கும் ஜநரத்தில பிற்ஜபெதாக்குச் சக்திகள,
இலட்சியத்மத முறியடிக்கத் தமலபயடுத்து
நதாசமதாக்கிவிடும் எனபெதும், பிற்ஜபெதாக்குச் சக்தி
தமல பயடுக்கதாமல, சட்படைனறு ஆயுதபெலத்தின
முமனேப்பில மதாற்றத்மதக் பகதாண்டுவந்து,
பிற்ஜபெதாக்குச் சக்திகமளைக் கிளளி விடை ஜவண்டும்

எனபெஜத அவர்கள பபெதாது உடைமம சமத்துவத்மத
நமடைமுமறயதாக்கக் மகயதாளும் வழிமுமற.
ஆனேதால இந்திய ஜனேநதாயகத் ஜதர்தலில, பபெதாது
உடைமமக் கட்சி அஜமதாக வதாக்குகமளைப் பபெற்று
ஆட்சி பீடைத்துக்கு வந்தது. பெலஜவறு பமதாழி,
இனே, சமய, பிரதாந்திய ஜபெதங்களும்
கலதாசதாரங்களும் பகதாண்டை இந்தப் பெதாரத
நதாட்டில முனகுறிப்பிட்டை புரட்சி நடைப்மபெப்
பெற்றிக் கற்பெமனே கூடைச் பசய்ய முடியதாது. எனேஜவ
இந்தியப் பபெதாதுஉடைமமக் கட்சி, ஜனேநதாயகத்
ஜதர்தலில ஜபெதாட்டி இட்டு, முமறப்பெடி
ஜகரளைமக்களைதால ஜதர்ந்பதடுக்கப்பெட்டு ஆட்சி
பசய்ய வந்திருந்தது. எனேஜவ இந்த நிகழ்ச்சி,
உலக அரசியல வரலதாற்றில முக்கியத்துவம்
பபெற்றது.
இந்தக் கட்சியினேர் ஆட்சிக்கு வந்ததும், மக்களின
நலமனேக் கருத்தில பகதாண்டு ததாங்கள
வதாக்களித்தபெடிஜய பசயலபெடைலதாயினேர்.
அமமச்சர்கள தனியதானே ‘கனேம்’பபெற்று பெடைகுக்
கதார்களில பெவனி வரவிலமல. மக்கஜளைதாடு

மக்களைதாக எந்தபவதாரு ஆடைம்பெரமுமினறி, ஆட்சி
பசய்யலதானேர்கள. நிலச்சர்திருத்தம், கலவி
ஜமம்பெதாடு எனறு மளைமளைபவனறு வதாக்குறுதிகள
ஜதர்தல ஜநரச் பசதாலலலங்கதாரங்களைலல எனறு
அவர்கள நிரூபிக்க முற்பெட்டைனேர். ‘அந்த நதாமளைய
தியதாகங்கள’ எனற குதிமரயிஜலறிச் சவதாரி
பசய்து பகதாண்டிருந்த கதாங்கிரஸ்
ஆட்சியதாளைருக்கு அடிவயிற்றில கிலி பிடித்தது.
இந்தக் ஜகரளை முனஜனேதாடிகமளை இப்பெடிஜய
பசயலபெடைவிட்டைதால, இவர்களுமடைய
பபெதாய்க்குதிமரகளின கதி எனனேவதாகும்?
ஆனேதால, படைலலியில பிரதமரதாகப் பெதவி
வகிப்பெவர் யதார்?
ஜவதாஹர்லதால ஜநரு…
1927 ம் ஆண்டு ஜசதாவியத் நதாட்டின
பபெதாதுவுடைமமப் புதுமமகமளைக் கண்டு
கிளைர்ச்சியுடைன மகளுக்கு எழுதியவர்.
முதலதாளித்துவத்துக்கும் நில உடைமமப்
பிரபுத்துவத்துக்கும் கடும் எதிரி எனறு தனமனே
இனேம் கதாட்டிக் பகதாளளை சமதர்ம மந்திரம்

ஓதுபெவர். உலகத் தமலவர்களிமடைஜய
‘ஆசியதாவின ஜஜதாதி’ எனற புகழ் பபெற்றவர்.
இவருமடைய தமலமமயில இவர் கண்முன
நியதாயமதாக ஜனேநதாயக முமறயில ஆட்சிக்கு
வந்திருக்கும் பபெதாது உடைமம அரசுக்குத்
தீங்கிமழக்கலதாமதா? குழிபெறிக்க முடியுமதா? ஜவறு
யதார் தமலவரதாக வந்ததாலும் அவர் மீது ஜநருவின
ஒளிபெடியதாமல இருக்க முடியதாது. ஜநருவின மக
அந்த ஆட்சிக் கமலப்பில இருப்பெததாகஜவ
கூச்சல எழும். ‘ஜநரு’ எனற பபெருமகனுக்கு
அவர் புகழுக்கு, ஜநர்மமயதானே ஆட்சிமயக்
கமலத்தவர் எனற களைங்கம் வரலதாமதா?
எனேஜவ இந்திரதா தமலவியதாக்கப்பெடுகிறதார்.
ஜதர்ந்பதடுத்தல எனபெதற்கு இங்கு ஏகமனேததானே
நியமனேம் எனபெது ததான பபெதாருள.
மக்கள மனேங்களில கதாங்கிரஸ், இரதாம
இரதாச்சியத்மதத் ஜததாற்றுவிக்கும்
பெதாரம்பெரியத்தில வந்தபதனற பிரமமமய
ஏற்பெடுத்தியிருந்தது. இந்தக் கதாங்கிரஸ் வயது
வந்ஜததாருக்கு வதாக்குரிமம எனற சமத்துவத்மத

முனமவத்து ஆதரிச நதாயகரதானே ஜநருவின
ஆட்சியில, ஓர் ஆட்சிவதம் பசய்ய ஜவண்டிய
கட்டைதாயம் ஏற்பெட்டுவிட்டைது.
இது ஒரு வதாலிவதம் ததான.
இந்திரதா இந்த வதத்மதச் பசய்வதற்கதாகஜவ
ஓரதாண்டுக் கதாலத்துக்குப் பெதவி அவருக்கு
அளிக்கப்பெட்டைது. கதாங்கிரஸ் மதாநதாடு,
தமலமமயுமர எனற சடைங்குகள ஏதுமினறி,
பெதவி வகித்து எதிர்பெதார்த்தமதச் பசய்து
முடித்ததார். அப்பெடி எந்த சடைங்குகளுமிலலதாமல
கதாங்கிரசின தமலமமப் பெதவிமய அலங்கரித்துச்
பசனறவர் இந்திரதா ஒருவஜரததாம்…
இந்திரதா மட்டும் இமத மனேபமதாப்பிச்
பசய்திருக்க முடியுமதா? தந்மதயின
ஜசதாஷியலிசப் பெதாடைங்களில, தம்முமடைய
அநுபெவங்களில, இளைமமயிலிருந்து ஊறிவந்து
பபெதாருளைதாததார சமத்துவக் கருத்துக்களில அவர்
மனேம் பகதாண்டிருக்கவிலமலயதா? ஆடைம்பெரமதானே
பசலவக் குடும்பெத்தில பிறந்திருந்ததாலும்
இந்திரதாவின இளைமமப் பெருவஜம வித்தியதாசமதாக

இருந்திருக்கிறது. இத்தமகய இந்திரதா, கதாங்கிரஸ்
கட்சியின ஜமலதாண்மமக்கு ஊறு ஏற் பெடும் ஒரு
நியதாயமதானே ஆட்சிமயக் கவிழ்க்கும் ஒரு
பசயலுக்கு எப்பெடித் தம்மம உட்பெடுத்திக்
பகதாண்டைதார்?
ஒரு பபெண், இளைமமயில பபெற்ஜறதார், வதாலிபெப்
பெருவத்தில கணவன, முதிர்ந்த வயதில மக்கள
எனற சதார்பிஜலஜய பசயலபெடுகிறதாள.
அவளுக்பகனற தனித் தனமம இலமல எனற
கருத்மத உண்மம எனறு ஒப்பெ ஜவண்டும்.
இலமலஜயல, இவர்களுமடைய ஜசதாஷலிசப்
பெதார்மவ எனபெது பவறும் பவளி ஜவஷம்;
உளளைத் தினுளஜளை, ஆட்சி பசய்யும் கதாங்கிரஸ்பெதவி எனற சுயநலங்களில ததான இயங்கி
இருக்கிறதாள எனபெமத ஒத்துக் பகதாளளும்பெடி
இருக்கிறது.
எது எப்பெடியதாயினும், இனமறய ஜகரளை-பபெதாது
உடைமம அரமசக் கமலத்த நியதாயமற்ற பசயல,
கதாங்கிரஸின வரலதாற்றில ஒரு கரும்புளளிததான;

அந்தப் புளளிமயக் குத்துவதற்கு இந்திரதா
பபெதாறுப்ஜபெற்றிருந்ததார்.
வீட்டுச் பசதாந்தக்கதாரருக்கு, மமழக்கு ஒதுங்க
வந்த ஏமழ எளியவருக்கு இடைம் தர
மனேமிருக்கதாது, ஆனேதால அந்தப் பெழிமய அவர்
ஏற்க மதாட்டைதார். “நதான எனனே பசய்யட்டும்பெதா!
வீட்டிஜல அம்மதா வீணதா சத்தம் ஜபெதாடு வதாங்க.
உங்களுக்குக் கஷ்டைமதா இருக்கும். ஜவற
எங்கனேதாலும் பெதார்த்துப்ஜபெதாங்க?” எனபெதார்!
பபெண்…
பெழி ஏற்க அவள உகந்தவள.
இந்தி விதி இந்திரதாமவயும் விட்டு விடைவிலமல.
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முதல தடைமவயதாக ஃபபெஜரதாஸஸுக்கு இதய
ஜநதாய் கண்டை ஜபெதாது இந்திரதா உளளுறக் கலங்கிப்
ஜபெதானேதார். பெல ஆண்டுகள பநருங்கி உணரும்
சந்தர்ப்பெம் இமசயதாது இருந்த தம்பெதி,
பெதினேதானகும் பெனனிரண்டுமதாக இருந்த இரு

புதலவர்களுடைன கதாச்மீரத்திலுளளை ஜநரு குடும்பெ
மூததாமதயர் இலலத்தில ஓய்வதாக இருந்து
மகிழ்ச்சி கதாணச் பசனறனேர். இதய ஜநதாய்ச்
சிகிச்மசயில இருந்து உடைல ஜதறி வரும்
கணவருடைன மிக அனபெதாக, பெரிவதாக ஒனறி
மகிழ்ச்சி கண்டைதார். அழகிய சூழல; அரசியல
சந்தடிகள அனறதாடை நியமங்களில புகுந்து
குழப்பெதாத தனிமம. கணவர், மமனேவி,
புதலவர்கள பபெற்ஜறதார்...
இந்தக் குடும்பெ நிமறவுக்கு ஏது ஈடு இமண?
சில வதாரங்கள உடைலுக்கும் மனேங்களுக்கும்
உற்சதாகமும் பதம்பும் பபெற்றுக் பகதாண்டு
படைலலி திரும்பினேதார்.
இந்திரதா அரசியலில தீவிரமதாக ஈடுபெட்டைதார்.
ஃஜபெஜரதாஸஸும் வழக்கப்பெடி முழுமூச்சுடைன தம்
பெணிகளில ஒனறினேதார்.
எனறதாலும் இதயம் ஏற்கவிலமல. மீண்டும்
பசப்டைம்பெர் 1960 இல இதய ஜநதாவு அவமரத்
ததாக்கியது. அப்ஜபெதாதும் இந்திரதா ஜகரளைத்தில

சுற்றுப்பெயணம் பசய்து பகதாண்டிருந்ததார். பசய்தி
எட்டியதும் விமரந்து பெறந்து கணவரின
அருகதாமமக்கு வந்ததார். கருத்துடைன அருகிருந்து
ஜபெணினேதார். அடுத்தநதாஜளை, பசப்டைம்பெர்,
ஒனபெதில, ஃபபெஜரதாஸ் மமனேவியின மகமயப்
பெற்றியவதாஜற உயிர் துறந்ததார்.
இந்திரதா துயரம் ததாங்கதாதவரதானேதார்.
நண்பெர் ஒருவருக்கு இவ்வதாறு அவர் கடிதத்தில
எழுதினேதார்.
“துயரம் ததாங்க முடியதாமலிருக்கிறது. நதானும்
ஃபபெஜரதாஸஸும் மனேஜவற்றுமம பகதாண்டு
சண்மடை ஜபெதாட்டிருக்கிஜறதாம். ஆனேதால,
இத்தமனே ஆண்டுகளில எங்கள பெந்தம் நலிந்ஜததா
பிரிமவ நதாடிஜயதா ஜபெதானேதிலமல. மதாறதாக
எங்கள பிமணப்பு, நட்பு, சிஜநகம், இனனேமும்
இறுக்க மதாகஜவ வலிமம பபெற்று
வந்திருக்கிறது. பிளமளைகளுக்கு ஒரு ததாயின
அனமபெ விடை தந்மதயின ஆதரவும்
அருகதாமமயும் ஜவண்டியிருக்கும் இந்த
முக்கியமதானே பெருவத்தில, தந்மத இலலதாதவரதாகி

விட்டைதார்… நதான எனனுள பவறுமமயதாகிப்
ஜபெதாஜனேன. உயிர்த்துவம் மடிந்து விட்டைது…”
இதயத்மதத் பததாடும் ஆற்றதாமம இது.
“திருமணத்தின பெயஜனே பிளமளைகளததாம்.
ததாய்மமப் ஜபெறிலலதாத குடும்பெ வதாழ்க்மக
வதாழ்க்மகயதா?” எனறு தீவிரமதாக மருத்துவர்
எச்சரிக்மககமளை மீறி இரண்டு மக்கமளைப்
பபெற்ற இந்திரதா, அவர்கள நனகு வளைர்க்கப்பெடை
ஜவண்டும் எனற இலட்சியமும்
பகதாண்டிருந்ததார். மக்களுக்குத் ததாயனபுடைன
தந்மதயின அரவமணப்பும் பநருக்கமும்
மிகவும் அவசியம் எனறு, வதாரந்ஜததாறும்
சிறுவர்கமளை அமழத்துக் பகதாண்டு
படைலலிக்கும் லக்பனேளைவுக்குமதாகப் பெதாவு
ஜபெதாட்டைதாஜர? அந்தப் பிளமளைகளின வளைர்ப்பு
அவர் கருதியபெடி நடைந்தததா, இலமலயதா
எனறதால, இலமலததான.
பிரதம மந்திரியின வீட்டு ஆடைம்பெரச்
பசலவதாக்கும் எப்ஜபெதாதும் குழுமியுளளை
துதிபெதாடுஜவதாரின இச்சகமும் ஜபெதாலியதானே

வதாஞ்மசகளும் பிளமளைகளுக்கு உண்மமயதானே
நடைப்பியல உலக வதாழ்வின உண்மமகமளை
மமறத்துவிட்டைனே. உண்மம உலகம்
பதரியதாமஜல அவர்கள வளைர்ந்தனேர் எனேலதாம்.
மூத்தவன ரதாஜீவ் இயலபில எளிமம விரும்பும்
சங்ஜகதாசி எனறதாலும், இமளையவன சஞ்சய்
அப்பெடி இலமல. ததான இந்திய நதாட்மடை ஆளும்
பிரதம மந்திரியின ஜபெரப் பிளமளை,
அரசிளைங்குமரன எனற ஜமலதானே
ஆணவக்கருத்தில பெதம் பபெற்றுக்
பகதாண்டிருந்ததான.
இந்தப் மபெயனகள எளிய நடுத்தர வருக்கப் பிரதி
நிதியதானே தந்மதயின அரவமணப்பிலும்,
அருகதாமமயிலும் திமளைக்கும் தனித்தபததாரு
வீட்டில ததாயனபு மீதூர வளைர்ச்சி பபெற்றிருந்ததால,
அவர்கள உலமக ஜவறுவிதமதாகப் புரிந்து
பகதாண்டிருப்பெதார்கள. உமழப்பு, தனனேலம்
கருததா ஜமனமம ஆகிய குணங்கள இயலபில
பெடிந்துவிட்டிருக்கும்.

மூத்தவன ஒழுங்கு பெதாலிப்பெதில ததாய்
பசதாலமலக் ஜகட்டு நடைப்பெவனேதாக இருந்ததாலும்,
இமளையவன ஜகதாடுகமளைத் ததாண்டிச்
பசலவதிலததான கருத்ததாக இருந்ததான. கலவி
ஒழுக்கம் எனற கருத்ஜததா, நதாட்டைஜமதா அவன
மனேமதத் தீண்டைஜவயிலமல எனேலதாம்.
பசலவக் குடும்பெங்களில உதித்த
சிறுவர்களுக்கும், அரசிளைங்குமரர்களுக்குஜம
பபெரும்பெதாலதாகக் கலவி பெயிற்றிய ஜடைரதாடூன
பெளளிக்கு இச்சிறுவர்கள அனுப்பெப்பெட்டைனேர்.
ததான பிரதமரின ஜபெரப்பிளமளை எனற மிதப்பில,
சஞ்சயின அத்துமீறும் பசயலகள பெளளி ஆசிரிய
நிர்வதாகிகளுக்கு தமல ஜவதமனேயதாயிற்று.
இந்திரதா, ஜவறு வழியினறி அவன பெளளிப்
பெடிப்மபெ முடிக்கதாத நிமலயிஜலஜய அவமனே
படைலலிக்கு அமழத்துக்பகதாளளை
ஜவண்டியததாயிற்று.
ரதாஜீவுக்குத் தந்மதயின இயந்திர-பததாழில
நுட்பெவியல ஆர்வம் மிகவும் கவர்ச்சியதாக
இருந்தது. சஞ்சஜயதா, அந்த வயசிஜலஜய

‘அரசியல’ நதாட்டைம் பகதாண்டைவனேதாக, ஜலதாக்
சபெதாவில பெதார்மவயதாளைர் கதாலரியில இருந்து
தந்மதமய மிக உனனிப்பெதாகக் கவனித்ததான.
இந்தப் மபெயமனே உருப்பெடியதாக்க, ஜமஜல
பததாழில நுட்பெக் கலவிஜயதா, பெயிற்சிஜயதா
அளிக்கலதாம் எனறு முடிவு பசய்ததார் இந்திரதா.
உளநதாட்டில எங்ஜக கலவி பெயில அனுப்பி
மவத்ததாலும், பிரதம மந்திரியின ஜபெரர்கள எனற
சதார்மபெ மீறி, சுயச்சதார்பும் தனித்துச் பசயலபெடும்
திறமமயும் வளைருவது அசதாத்தியம். குறிப்பெதாக
சஞ்சயனுக்கு அந்த எண்ணம் அகல ஜவண்டும்.
எனேஜவ மபெயனகமளை பவளி நதாட்டுக்கு அனுப்பெ
முடிவு பசய்து, இந்திரதா தீவிரமதாக இருந்ததார்.
இங்கிலதாந்துக்கு அனுப்பெப் பபெற்றனேர்.
இது குறித்து அந்நதாமளைய ஜலதாக்சபெதாவில
ஜகளவிகள எழதாமல இலமல. “ஜநரு
குடும்பெத்துப் மபெயனகள, இங்கு இலலதாத உயர்
கலவி பபெற இங்கிலதாந்துக்கு அனுப்பெப்
பபெற்றிருக்கினறனேரதா? சுதந்திர இந்தியதாவில
இந்தத் பததாழில நுட்பெக் கலவிப்

பெயிற்சிக்குக்கூடை வதாய்ப்பு இலமலயதா?… இதற்கு
மட்டும் அந்நியச் பசலதாவணி எப்பெடிக்
கிமடைக்கிறது?” எனறு எதிர்க்கட்சியினேர்
குமடைந்ததார்கள.
இக்ஜகளவிகமளைச் சமதாளிப்பெது அப்ஜபெதாது
கடினேமதாகஜவ இலமல. ஜநருவின புத்தக
விற்பெமனேயிலிருந்து பபெறும் அந்நியச்
பசலதாவணி மபெயனகள பெடிப்புக்குச் சரியதாக
இருக்கும் எனறு கதாட்டைப்பெட்டைது. ஆனேதால,
இந்திரதா கனேவு கண்டைதாற்ஜபெதால, மபெயனகள
கலவியிலும் திறமமயிலும் பிரகதாசித்ததார்களைதா?
குறிப்பெதாக சஞ்சய், அறிவியலிலும் ஆற்றலிலும்
ஒழுக்கப்பெண்பிலும் ஜநரு குடும்பெ விளைக்மக
உயர்த்திப் பிடிக்கும் வண்ணம் உருவதானேதானேதா?
ரதாஜீவ் ஜகம்பிரிட்ஜ் பெலகமலக் கழகத்தில
ஜசர்ந்ததான. சரதாசரி மதாணவர்கமளைப் ஜபெதாலததான
பெடித்ததான. கதாதலும் வந்தது. ஆனேதால
எதிர்பெதார்த்தபெடி பெட்டைம் பபெறவிலமல. பெடிப்மபெ
விட்டுவிட்டுத் பததாழில நுட்பெம் பெயில ஜவறு
ஒரு பததாழில நிறுவனேத்தில ஜசர்ந்ததான. அதிலும்

ஓரதாண்ஜடை நிமலத் ததான. பெட்டையம் ஏதும்
பபெறவிலமல. இதற்குள ஜசதானியதா எனற
இத்ததாலிய நங்மகயின கதாதலில உறுதியதாக
நினறு திருமணம் பசய்து பகதாளளை முடிவு
பசய்ததான. இங்கிலதாந்துக்கு வந்த ததாய் தன
கதாதலிமயச் சந்திக்க ஏற்பெதாடு பசய்ததான.
இந்திரதாவுக்குத் தம் மகனின கதாதலிமயப்
பிடித்துப் ஜபெதாயிற்று. அவர்கள கதாதலும்
உறுதியதாக இருப்பெததாகஜவ நிமனேத்ததார்
எனறதாலும் திருமணத்துக்கு அவசரப்
பெடைவிலமல.
ரதாஜீவ் அரசியலில சிறிதும் ஈடுபெதாடு
பகதாண்டிருக்க விலமல. பெலகமலக்கழகத்திலும்,
மதாணவரிமடைஜயயும் ஜவறு அரங்குகளிலும்
அரசியல விவதாதங்கள நிகழ்வதுண்டு. இந்திய
அரசியல பததாழிற்பெயிற்சி அது. சஞ்சய்
இரண்டைதானடுகஜளை அதில நிமலத்திருந்ததான.
பிறகு அவனுக்குப் பிடிக்கவிலமல.
“எனனே கற்றுக்பகதாளளை ஜவண்டுஜமதா,
அபதலலதாம் நதான கற்றுக்பகதாண்டைதாயிற்று.

ஜமலும் இங்கு கதாலத்மதக் கழிப்பெது வீண்!”
எனறதான.
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மபெயனகள இங்கிலதாந்திலிருந்த கதாலத்தில
இந்திய அரசியலில குறிப்பிடைத்தகுந்த
நிகழ்ச்சிகளும் விமளைவுகளும் ஏற்பெட்டிருந்தனே.
பெஞ்சசலக் பகதாளமகமயப் பெற்றி நினற
ஜநருவுக்கு, சனேப் பெமடைபயடுப்பு பநஞ்சில
விழுந்த ஓர் அடியதாயிற்று. அவர் உளளுற
ஆடிப்ஜபெதானேதார். 1964 ம் ஆண்டுத் துவக்கத்தில
புவஜனேசுவரம் கதாங்கிரசில அவர் பெங்கு
பகதாண்டைஜபெதாது பெதாரிச வதாயுவினேதால
பெதாதிக்கப்பபெற்றதார். அஜத ஆண்டில ஜம மதாதக்
கமடைசி வதாரத்தில அவர் கதாலமதானேதார்.
பெதிஜனேழதாண்டுக் கதாலம் ‘ஏகஜபெதாகம்’ எனற
நிமலயில உறுதியதாக நினற கதாங்கிரஸ்
ஆட்சியின தூண் சதாய்ந்து விட்டைது.
இந்திரதாமவப் பபெதாறுத்தமட்டில தந்மதயின
மமறவு எதிர்பெதார்த்தது ததாபனேனறதாலும்,

அதற்குள மபெயனகள இருவரும் ஒரு வதாழ்வுக்கு
உருவதாகி நிமலக்கத் தமல தூக்கி
இருக்கவிலமல. தம் வதாழ்க்மகயில
இந்திரதாவுக்கு இது ஒரு பபெருங்கவமலயதாகஜவ
இருந்தது.
பெதாட்டைனேதாருக்கு வதாரிசதானே ஜபெரர்கள பெறந்து
வந்தனேர். மூத்தவன பகதாளளி ஜபெதாட்டைதான.
திரிஜவணி சங்கமத்தில இறுதிச் சடைங்கும்
பசய்ததான. ஜநரு கதாலமதானேதும், அதுகதாறும்
மமறவில ஜகட்கப்பெட்டு வந்த “ஜநருவுக்குப்
பின அரசியலில யதார்?” எனற வினேதா
தமலதூக்கியது.
இதற்கு விமடை ஊகமதாகஜவ பததாக்கி நினறது.
ஜனேநதாயகத்தின பபெயரில ஒரு மனனேர் பெரம்பெமர
உருவதாக்கப் பபெறுமதா எனற மறு ஜகளவிததான
அது.
இமடைக்கதாலப் பிரதமரதாகக் குலஜதாரிலதால நந்ததா
நியமனேமதானேதார். இந்திரதா அப்ஜபெதாஜத அரசியல
பபெதாறுப்ஜபெற்க அமழக்கப்பெட்டைதார் எனறும்

அப்ஜபெதாமதய துயர நிமலயில அவர்
பெதவிஜயற்க முனவரவிலமல எனறும்
பசதாலலப்பெடுகிறது.
எனேஜவ பபெதாருளைதாததாரம் சதார்ந்து அடிமட்டைத்தில,
கட்சியின ஜவர் முமனே நிமலயில
உயிஜரதாட்டைமதாக இயங்கி வந்த லதாலபெஹதாதூர்
சதாஸ்திரி பிரதமரதாகத் ஜதர்ந்பதடுக்கப்பெட்டைதார்.
சதாஸ்திரி பிரதமரதானேதும், மீண்டும், பவளியுறவு
அமமச்சரதாகப் பெதவிஜயற்க இந்திரதா
அமழக்கப்பெட்டைதார் எனறும், அவர் அத்தமகய
கனேமதானே பபெதாறுப்மபெ ஏற்க முன வரவிலமல
எனறும், அதிகக் கனேமிலலதாத தகவல ஒலிபெரப்புத் துமற அமமச்சரதாகப் பபெதாறுப்புத்
தரப்பெட்டைது எனறும் கூறப்பெடுகிறது. அவர்
தகவல ஒலிபெரப்புத்துமற அமமச்சரதாகப்
பெணியதாற்றியமத அமனேவரும் அறிஜவதாம்.
இஜத விஷயம் குறித்து, இனஜனேதார் அரசியல
பிரமுகர், ஜவறு விதமதாகவும்
கருத்துமரத்திருக்கிறதார்.

“சதாஸ்திரிஜிக்கும் இந்திரதாவுக்குமிமடைஜய
அவ்வளைவு சுமுகமதானே பிடிப்பு
இருந்திருக்கவிலமல எனறும், சதாஸ்திரிஜி ஜநரு
குடும்பெத்தமலவர் ஒருவர் அமமச்சரமவயில
இடைம்பபெற ஜவண்டும் எனறு அவசியம்
கருதினேதாலும் ஜநருவின சஜகதாதரி திருமதி
விஜயலட்சுமி பெண்டிட்டுக்கு அமமச்சர் பெதவி
பகதாடுப்பெமதஜய விரும்பினேதார்;
ஆனேதால மற்றவர் முயற்சியினேதால அமத அவர்
இந்திரதாவுக்கு அளிக்க ஜவண்டிய கட்டைதாயம்
ஏற்பெட்டைது” எனறு கூறுகிறதார்.
ஜமலும் அவர், சதாஸ்திரிஜி ததாஷ்கனட் உடைன
பெடிக்மகயில மகபயழுத்திட்டு
விட்டுத்திரும்பியதும் முதல கதாரியமதாக
இந்திரதாமவ இங்கிலதாந்து நதாட்டுக்கு இந்தியத்
தூதரதாக்கி, இந்த அரசியல அரங்மகவிட்ஜடை
பவளிஜயற்ற எண்ணம் பகதாண்டிருந்ததார் எனறும்
பதரிவிக்கிறதார்.
எது எப்பெடிஜயதா சதாஸ்திரிஜி ததாஷ்கனடிலிருந்து
உயிருடைன திரும்பி வரவிலமல.

இந்திரதா, அடுத்தமுமற பிரிட்டைனுக்கு இந்தியப்
பிரதமரதாகத்ததான விஜயம் பசய்ததார்.
சதாஸ்திரியின அமமச்சரமவயில இந்திரதா மிகப்
பபெதாறுப்புடைஜனேஜய பெணியதாற்றினேதார். 1965 இல
இந்தியதா பெதாகிஸ்ததான ஜபெதார்மூண்டை ஜபெதாது
சதாஸ்திரியின அமமச்சரமவயில இருந்து.
ஜபெதார்முமனேக்குச் பசனறு வீரர்கமளைப்
பபெருமமப்பெடுத்தி ஊக்கிய முதல அமமச்சர்
இந்திரதாததாம்.
லதாலபெகதாதூரின பெதவிக்கதாலத்மத, இந்திரதா
பெதவிக்கு வருவதற்கதானே வழி அமமக்கும் ஓர்
இமடைக்கதாலம் எனஜற கூறலதாம்.
இது ஜனேநதாயகம்-வம்சதாவளி அரசலல எனபெமத
அறிவுறுத்துவது ஜபெதால மக்களுக்கு ஒரு
சமதாததானேமதாகஜவ அமமந்தது. இதுவும்
எப்பெடிஜயதா திட்டைமிட்டைதாற் ஜபெதால ததான
நிகழ்ந்துவிட்டைது எனேலதாம்.
மீண்டும் குலஜதாரிலதால நந்ததாததான தற்கதாலிகப்
பிரதமரதானேதார். ஒருபுறம் ஜனேநதாயகத்தில

பபெதாறுப்பு ஏற்கும் ஆட்சியதாளைர் மக்களுக்குத்
பததாண்டைதாற்றுவதற்ஜக ஏற்பெததாகச்
பசதாலலப்பெடுகிறது. ஆனேதால இந்தத்
பததாண்டைதாற்றும் பபெதாறுப்புக்குத் தமலவர்களைதாக
ஏற்றுக் பகதாளளைப்பெட்டைவர்களும், ஏற்றுக்
பகதாளளைபெடைதாதவர் களும் அந்நதாமளை முடியரசு
வதாரிசுகமளைப் ஜபெதால பசயலபெடுவமதஜய
வரலதாறு பமய்ப்பித்து வருகிறது. சூழ்ச்சிகளும்,
திமர மமறவு நதாடைகங்களும், சதிகளும் இனறும்
நடைக்கினறனே. ஜதர்தலுக்கு நிற்பெஜத பெதவி
எனனும் ‘கரும்புக் கட்டி’க்குத்ததான எனபெது
பவட்டைபவளிச்சமதாகி இருக்கிறது. கதாந்தியடிகள
இலட்சியமதாக்கிய அரசியல மவணவ
தருமத்திலிருந்து, அந்தப் பெதாமதயிலிருந்து
அகனறு அகனறு, அந்த இலட்சியத்மதஜய
அழித்து விட்டை கயமமகளின உச்சத்துக்கு
இனமறய இந்திய அரசியல வந்திருக்கிறது
எனறதால மிமகயிலமல.
குலஜதாரிலதால நந்ததாஜவ பததாடைர்ந்து ஏன
பிரதமரதாகியிருக்கக் கூடைதாது? அவருக்குக்
கட்சியில பசலவதாக்ஜகதா ஆதரஜவதா இலமல.

ஒனறிரண்டு நதாட்கள மரப்பெதாச்சி ரதாஜதாவதாக
இருப்பெதற்குத்ததான தகுதியதாக இருந்ததார்.
இந்திரதாமவப் பிரதமரதாக்குவது எனற முடிமவ
ஜநரடியதாகச் பசதாலலதாமல ‘ஜனேநதாயகம்’ எனறு
சுற்றி வமளைத்துச் பசயற்பெடுத்திய பபெருமம
தமிழகத்திலிருந்து அகில இந்தியக் கதாங்கிரசின
தமலமமப் பெதவிமய அப்ஜபெதாது
அலங்கரித்திருந்த கதாமரதாசமரஜய சதாரும்.
அக்கதாலத்தில கதாங்கிரசில ஒரு மூத்த
தமலவர்களின அணி கட்சிமய இயக்குவதில
பபெரும்பெங்கு ஏற்றிருந்தது. இந்த அணியினேர்
தங்கள பசலவதாக்குக்கு உட்பெட்டை ஒருவமரப்
பிரதமரதாக்க ஜவண்டும் எனறு எண்ணினேதார்கள.
பமதாரதார்ஜி ஜதசதாய் ஜநருவின கதாலத்தில
அவருமடைய ‘சகதா’வதாக அமமச்சரமவயில
இருந்ததார். அவர் இப்ஜபெதாது பிரதம மந்திரி
பெதவிக்குப் ஜபெதாட்டியிடுபெவரதாக இருந்ததார். அவர்
பிரதமரதாவதில இந்த மூத்த அணியினேருக்கு
உடைனபெதாடு இலமல. ஏபனேனில இவர்களுமடைய
பசலவதாக்கு அவரிடைம் பசலலதாது. குலஜதாரிலதால

நந்ததாவினேதால பெயனிலமல. கதாங்கிரஸ் கட்சியில
ஜநருமவ இழந்ததிலிருந்ஜத பபெதாலிவு குனறி
உட்பூசல மலிந்திருந்தது. சில அமமச்சர்களின
மீததானே லஞ்ச ஊழல குற்றங்களும் பபெதாருளைதாததார
பநருக்கடியும் மக்களிமடைஜய கட்சியினபெதால ஓர்
அதிருப்திமய விமளைவித்திருந்தது.
கதாமரதாசஜர பிரதம மந்திரிப் பெதவிமய ஏற்கலதாம்.
அவர் மக்களிமடைஜய பசலவதாக்கு மிகுந்த
தமலவர்ததாம். எனறதாலும் தமிழ் மட்டுஜம
பதரிந்த ஒருவர், பெலஜவறு பமதாழிகள
ஜபெசப்பெட்டு வரும் இந்தியத் துமணக்
கண்டைத்தில ஏற்பெடும் பிரச்மனேகமளை எப்பெடிச்
சமதாளிப்பெதார்?… சர்வஜதச அரங்கிலும் அவர்
இந்தக் குமறபெதாடுகளுடைன எப்பெடிச் ஜசதாபிக்க
முடியும்?
எனேஜவ, இந்திரதாததான எலலதாவமககளிலும்
பபெதாருத்த மதானேவரதாகத் பதரிந்ததார். ஜநரு
குடும்பெத்தின கவர்ச்சி… அவர் மகளிடைம்
அமமந்து இருந்தது. சர்வஜதச அரங்கில
ஏற்பகனேஜவ அறிமுகமதானேவர். இந்திய

அரசியலிலும் தந்மதயின நிழலதாக இருந்து
ஒவ்பவதாரு கட்டைத்திலும் மக்கமளை நனகு
உணர்ந்தவர்; அறிந்தவர்.
கட்சியில அமனேவரும் இந்த முடிமவ ஒப்புக்
பகதாண்டைதாலும் பமதாரதார்ஜிஜதசதாய் விடைவிலமல.
ஜபெதாட்டியிட்டைதார்… ஜபெதாட்டி ‘ஜனேநதாயக’
மரபபெனறு ஒரு சப்மபெக் கட்டைதாகவும்
பெயனபெட்டைது. இந்தியக் குடியரசில முதல
பபெண்ணரசு உதயமதாயிற்று.
இந்திரதா தம் நதாற்பெத்பததானபெததாம் வயதில
இந்தியத் துமணக் கண்டைத்மத ஆளைப்
பபெதாறுப்ஜபெற்றதார்.
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ஜனேநதாயகம் புதிய மனனேர் பெரம்பெமரஜபெதால ஓர்
ஆட்சிமய ஒப்புக்பகதாண்டைது. எனறதாலும், இவர்
பெமழய கருக்கலகமளைத் துமடைத்துக் பகதாண்டு
ஒளி கதாணப் புறப்பெட்டை புதிய நம்பிக்மக

எனேலதாம். சமத, நளைதாயினி வதாரிசலல, புதிய
பபெண்மமமயத் துலக்க வந்த எடுத்துக்கதாட்டைதாக
உயர்ந்த சிகரத்மதத் பததாட்டிருக்கிறதார். இவர்
ஒரு மகள; மமனேவி; ஒரு ததாயுமதாவதார்.
இத்துமண பெரிமதாணங்களுடைன, எழுபெது ஜகதாடி
மக்கமளை ஆட்சி பசய்பெவரதாக,
இரதாஜதந்திரியதாகக் ஜகதாஜலதாச்ச வந்திருக்கிறதாள.
இவருமடைய தனித்தனமமயும் முழு ஆற்றலும்
பவளிப் பெடைக்கூடிய ஜசதாதமனேக் களைத்தில
இறங்கியிருந்ததார் எனறும் பகதாளளைலதாம்.
ததாய் பிரதமரதானேதும் ரதாஜீவும் சஞ்சயும் அஜத
ஆண்டில இந்தியதா திரும்பிவிட்டைனேர். ரதாஜீவ்
திருமணம் பசய்து பகதாளளும் உறுதியில
இருந்ததான. அத்துடைன விமதானே ஜமதாட்டும்
பெணிமயயும் தனேக்பகனறு நிச்சயித்துக்பகதாண்டு
பெயிற்சி பபெறச் ஜசர்ந்ததான.
சஞ்சய்...?
பிரதம மந்திரியின இளைவரசு கட்டிலடைங்கதாக்
கதாமளை. இந்திரதா ஆட்சிக்கு வந்ததும்
உடைனேடியதாக அவருக்குத் தீர்க்க ஜவண்டிய பெல

பிரச்மனேகள இருந்தனே. ஆகஸ்ட் 1964 இல
இந்திரதா ரதாஜ்ய சபெதா உறுப்பினேரதாகத்
ஜதர்ந்பதடுக்கப் பெட்டைதார். பிறஜக தகவல
ஒலிபெரப்புத்துமற அமமச்சரதானேதார்.
இப்ஜபெதாஜததா அவர் பபெதாதுத்ஜதர்மலச் சந்திக்க
ஜவண்டும். 1967 இல அமதச் சதாதித்ததார்.
ஜதர்தலில மிக எளிததாகப் பபெரும்பெதானமம
வதாக்குகள பபெற்று, தன பிரதி நிதித்துவத்மத
பவற்றியுடைன உறுதியதாக்கிக் பகதாண்டைதார்.
இதற்குப் பிறகுததான சிக்கலகள வலுப்பபெற்றனே.
கதாங்கிரஸின மூத்த அணியினேர் தனமனே
அவர்கள மகப்பெதாமவஜபெதால சதார்ந்து நடைக்க
ஜவண்டும் எனற ஜநதாக்குடைஜனேஜய
ஜதர்ந்பதடுத்திருக்கினறனேர் எனபெமத இந்திரதா
உணர்ந்து பகதாண்டைதார். இவள அரசியல
அநுபெவமிலலதாதவள. இனனும் ஜதர்தமலச்
சந்தித்தவளிலமல. எனேஜவ பபெயருக்கு
இவமளைப் பெதாமவஜபெதால மவத்துக் பகதாண்டு
ததாஜம ஆட்சி பசய்யலதாம் எனறு மனேப்பெதால
குடித்திருந்தவர்கள எதிர்பெதாத்திரதாதது நடைந்தது.

இந்திரதா தம் அமமச்சரமவயில தம் வயமத ஒத்த
இமளைஞர்களின முற்ஜபெதாக்கு எண்ணங்களுக்கு
ஊக்கம் அளித்ததார். இந்த இமளைஞர்
அணியினேரின ஆதரவுடைன பெல முற்ஜபெதாக்கு
நடைவடிக்மககமளை இந்திரதா ஜமற்பகதாண்டைதார்.
அவற்றில முக்கியமதானேது, 1969 இல ஜம மதாதம்,
பெதினேதானகு வங்கிகமளைத் ஜதசிய
மயமதாக்கியதுததான. அதுகதாறும் வங்கிகள
வசதிகளுளளை பசலவருக்ஜக உதவிவந்தனே. மிகப்
பபெரிய புளளிகஜளை பததாழிலகளுக்கதாக
வங்கிக்கடைனும் சலுமககளும் பபெற முடிந்தனே.
இந்த நதாட்டின ஏமழ எளியரும், பெதாமரரும் பெயன
பபெற ஜவண்டும், ஜதசியப் பபெதாருளைதாததார
ஜமம்பெதாட்டில அவர்கள பெங்கும்
இனறியமமயதாதது எனற ஜநதாக்கில இந்த
மதாற்றம் பகதாண்டு வரப்பெட்டைது.
இதுமட்டுமினறி, இந்திரதா அதுகதாறும்
வழங்கப்பபெற்று வந்த அரசமதானியங்கமளையும்
ஒழித்ததார். இந்தத் தீவிர நடைவடிக்மககள
இந்தியதாவின ஜகதாடைதானுஜகதாடி மக்களுக்கும்
இந்திரதாததான உண்மமயதானே சமதர்மவதாதி,

ஏமழப் பெங்கதாளைர் எனற மதிப்மபெ ஏற்றுவித்தது.
ஏற்பகனேஜவ 1967 ம் ஆண்டுத் ஜதர்தலில
கதாங்கிரஸ் ஜகதாட்மடையதாகத் திகழ்ந்த பதனனேதாடு
தமிழகப் பிரதாந்தியக் கட்சியதானே திரதாவிடை
முனஜனேற்றக் கழக ஆட்சிக்கு வழிவகுத்து
விட்டைது. இஜத ஜதர்தலில கதாமரதாசர்,
முனபினனேறிந்திரதாத இமளைஞன ஒருவனிடைம்
ஜததாற்றுப்ஜபெதானேதார் எனபெதும் குறிப்பிடைத்தக்கது.
இந்திரதா, சிறிது தீவிரத்துடைனும் கருத்துடைனும்
பசயல பெடைஜவண்டியிருந்தது. இந்த நிமலயில,
‘ஸினடிஜகட்’ எனற மூத்த அணியினேர்,
இந்திரதாமவ உண்மமயதானே ஜநருவின வதாரிசு
எனறு அவருக்குரிய மதிப்மபெயும்
மரியதாமதமயயும் அளித்திருந்ததால
ஒத்துமழத்திருந்ததால, நதாட்டின
அரசியல ஒருகதால ஜவறு மதாதிரி
உருவதாகியிருந்திருக்கலதாம். அப்பெடி
யிருந்திருந்ததால இந்திரதாவுக்குத் தனமனே
உறுதியதாக நிமலப் பெடுத்திக் பகதாளவஜத
முதனமம பபெற்றிருக்கதாது. தன பெதவிக்கு
எப்ஜபெதாதும் ஊறு வந்துவிடைலதாம் எனற

உணர்ஜவ எப்பெடிஜயனும் அந்த நிமலமய
பவலல ஜவண்டும் எனற தீவிரத்துடைன
பசயலபெடை மவக்கிறது, இந்திரதா ஒரு
சர்வதாதிகதாரிஜபெதால பசயலபெட்டைதார் எனறதால, அது
இந்த பெயத்திலிருந்ஜத
துவக்கமதாகிவிட்டைபதனேலதாம்.
1969 நவம்பெரில, மூத்த அணியினேரதானே கதாங்கிரஸ்,
இந்திரதாமவக் கட்சி நீக்கம் பசய்தது. இந்திரதா
அஜத மூச்சுடைன தன இமளைய அணியினேரின
பெலத்தில ‘இந்திரதா கதாங்கிரஸ்’ எனற புதிய
கட்சிமயத் ஜததாற்றுவித்ததார்.
இவருமடைய பிம்பெம், சதாமதானிய மக்களின
பதய்வமதாக உருவகமதாயிற்று. சுறுசுறுப்புடைன
மக்களுக்குத் ஜதமவயதானே முனஜனேற்றத்
திட்டைங்கமளைக் பகதாண்டுவரும் கதாங்கிரஸ் கட்சி
இவருமடையஜத. அந்த மூத்த கதாங்கிரஸ்
பசயலிழந்த மதாடு, ஊழல மலிந்தது,
ஓட்டைமிலலதாதது எனறு மக்களிமடைஜய பெதிவு
பபெற்றனே.

இந்த ஆரம்பெம், இந்திரதா-இந்தியதா எனற
துதிபெதாடுபெவர் கட்சியதாக, கதாங்கிரஸ் வலிமம
பபெற்றது. அதுகதாறும் கட்சிக்குள ஜனேநதாயகப்
பெண்பின சில இமழகஜளைனும் எஞ்சி
யிருந்ததாலும், அமவயும் சுத்தமதாக
இலலதாமலதாகிவிடை, கதாலப்ஜபெதாக்கில கட்சி
அரசியஜல இந்திரதா, அவர் குடும்பெம் எனற
பெரிணதாமம் பபெற்றது.
ஆனேதால இக்கதாலங்களில இந்திரதா இந்திய
நதாட்டின தமலவர் மட்டுமிலமல, உலகத்
தமலவர்களில ஒருவர் எனறு கருதப்பெடும்
அளைவுக்கு முனஜனேற்றம் கண்டைதார்.
முக்கியமதாக, 70-71 இல ஏற்பெட்டைது
பெங்களைதாஜதஷ் பிரச்மனே. இந்தப் பிரச்மனேமய,
பவகு சதாமதார்த்தியமதாகவும் தீரத்துடைனும்
அணுகித் தீர்வு கதாண்பெதில பவற்றி
கண்டைதார். அபமரிக்கதா, ஜசதாவியத் நதாடு ஆகிய
இரு வலலரசுகளுக்கும் இமடைஜய நட்புறவு,
கூட்டுச் ஜசரதாக் பகதாளமக எனற பகதாடிமயத்
தூக்கிப் பிடித்து, உலக நதாடுகளுக்கிமடைஜய

இந்தியதாவின புகமழ ஏற்றி மவத்ததார்.
‘பெங்களைதாஜதஷ்’ பிறந்து, பவற்றி கண்டைதும்
இந்திரதா, “பெதாரத ரத்னேதா” எனற அரிய
பகளைரவத்துக்கும் உரியவரதாகப் புகழின
உச்சியில ஒளிர்ந்ததார்.
இந்த உச்ச நிமலமய, கதாற்றுளளை ஜபெதாஜத தூற்றிக்
பகதாளளும் தந்திரத்துடைன பெயனபெடுத்திக்
பகதாண்டை இந்திரதா அரமசக் கமலத்து
ஓரதாண்டுக்கு முனபெதாகஜவ பபெதாதுத் ஜதர்தமல
அறிவித்ததார்.
அரசியல அரங்கில அனமனே இவ்வதாறு
மூச்சுவிடை ஜநரமினறி இயங்கிய கதாலத்தில, மூத்த
புதலவன ரதாஜீவ், தன இத்ததாலியக் கதாதலி
ஜசதானியதாமவ 1968 இல மணந்து
பகதாண்டிருந்ததான. 1970-ம் ஆண்டில ஓர் ஆண்
குழந்மதக்கு தந்மதயதானேதான. 1971-ம் ஆண்டில
பபெதாதுத் ஜதர்தலின ஜபெதாது, ஜசதானியதா அடுத்த
குழந்மதமய எதிர்பெதார்த்திருந்ததாள. ரதாஜீவ், மதாதச்
சம்பெளைம் பபெறும் விமதானே ஓட்டியதாகப்
பெணிபுரிந்து பகதாண்டு, பிரதம மந்திரியின

மதாளிமகயில குடும்பெம் நடைத்தினேதாலும், அரசியல
வதாமடைஜய பெடைலதாகதாது எனறு
ஒதுங்கியிருந்ததான.
சஞ்சஜயதா, எந்த ஒரு தயக்கஜமதா தமடைஜயதா
இலலதாமல அரசியல பிரஜவசம் பசய்திருந்ததான.
தனமனேத் தட்டிக் ஜகட்பெதார் யதாரும் கிமடையதாது
எனறும் அமனேவருக்கும் புரிய மவத்துக்
பகதாண்டிருந்ததான. 1970-ம் ஆண்டின இமடைக்
கதாலத்தில, மஜனேகதா அவன மமனேவியதாக
இந்திரதாவின இலலத்தில புகுந்திருந்ததாள.
கணவனும் மமனேவியும் அரசியலில சிகரக்
பகதாடிமயப் பெற்றும் உந்துதலும் ஜவகமும்
பகதாண்டிருந்தனேர். அவர்கள முழுமூச்சுடைன
பிரசதாரப் பெணிகளில
ஈடுபெட்டிருந்தஜபெதாது, இந்திரதா ஊக்கமதாகஜவ
இருந்ததார். இந்த இமளைய மமந்தனின
அடைதாவடித்தனேம் கவமலமயயும் தமல
ஜவதமனேமயயும் பகதாடுத்திருந்த கதாலம்
இலமல இது. அரசியலகளில பவற்றிக்குத்
ஜதமவயதானே துணிவும் இது ததான எனறும்,

சஞ்சய் இதற்ஜக உகந்தவன எனறும் ஆஜமதாதித்து
அவமனே ஏற்றுக்பகதாண்டைதாக ஜவண்டியததாகி
விட்டைது. அவமனேத் தடுக்கவும் தவிர்க்கவும்
சக்தியிலலதாத ததாய்மம, அவனுமடைய ஜபெதாக்மக
நியதாயப்பெடுத்திக் பகதாண்டைது.
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இந்திரதா 1971 ஜதர்தலில அஜமதாக பவற்றிமயப்
பபெற்றதார். 1967 ம் ஆண்டுத் ஜதர்தலில பிரதம
மந்திரிப் பெதவிக்கதானே பிரதிநிதித்துவத்மத உறுதி
பசய்து பகதாளளும் பவற்றிமயப் பபெற்றதார்.
ஆனேதால, 71 ம் ஆண்டுத் ஜதர்தல, மூத்த
அணியினிடைமிருந்து பிரிந்து, ‘ததாஜனே’ கட்சியின
சக்தி எனற உறுதிமய நிமல நதாட்டிக் பகதாளளும்
பவற்றியதாக அமமந்தது. 1967 இல
பிரிக்கப்பெட்டிரதாத கதாங்கிரஸ் பபெற்ற
இடைங்கமளைக் கதாட்டிலும் எழுபெது இடைங்கமளைக்
கூடுதலதாக பவனறு, ‘ஏக சக்ரதாதிபெதி’ எனற
உயர்நிமலமய எட்டினேதார்.

மூத்த தமலவர்களின கூட்டைணி இருந்த இடைம்
பதரியதாமல ஜபெதாயிற்று. இந்த பவற்றியில சஞ்சய்
தன பெங்மக விட்டுவிடுவதானேதா? உயர்
பெதவிக்குரிய அதிகதாரங்கமளை எடுத்துக் பகதாண்டு
மனேம் ஜபெதானேபெடி பெயனபெடுத்திக்
பகதாளளைலதானேதான. அவனுமடைய மமமதயும்
துணிச்சலும் கதாட்டுத்தனேமதானே ஆமணகளும்,
இந்திய அரசின அநுபெவம் வதாய்ந்த மூத்த
அதிகதார வருக்க அலுவலமரயும் துச்சமதாகத்
துக்கிபயறியக் கூடியமவயதாக இருந்தனே.
ஒரு ஜனேநதாயக அரசுக்கு, ஒரு தனி நபெரிடைம்
இவ்வதாறு அதிகதாரம் குவிவது, பபெருங்ஜகட்டுக்கு
முதற்பெடியதாகும்.
இந்திரதா அறிந்து பதரிந்து இமத எப்பெடி
அநுமதித்ததார்?
முடி மனனேர் ஆட்சிகளில தனிநபெர் அதிகதாரமும்
துதி பெதாடுதலும் இயலபெதாகஜவ இருப்பெததாகும்.
இதுஜவ முடியதாட்சியின குமறபெதாடுமதாகும்.
மக்களுக்கும் மனனேருக்குமிமடைஜய எந்த
விதத்திலும் சமமிலலதாத பததாடைர்பிலலதாத

வித்தியதாச நிமலஜய, மக்கமளை மனனேதாரதாட்சிக்கு
எதிரதாகக் கிளைர்ந்பதழ வழி வகுத்திருக்கிறது.
அமத மதாற்றிச் சரதாக்குவதற்கதானே ஒஜர
வழிமுமற, எலஜலதாரும் வதாக்குரிமம பபெற்று,
அமதச் சரியதானே வழியில பெயனபெடுத்த ஓர்
ஆட்சிமயத் ஜதர்வு பசய்வதுததான.
ஆனேதால இங்ஜக அந்த வழிமுமறமயக்
மகயதாண்டும் புண்ணியமிலமல. குடிப்பிறப்ஜபெ
ஆட்சி தருமத்மத நிர்ணயிப்பெததாக
விடிந்துவிட்டைது. ஜனேநதாயகம் சகல மக்களுக்கும்
ஆட்சி உரிமமமய வழங்குவததாகும். ஆட்சி
புரிபெவர் மக்களைதால ஜதர்ந்பதடுக்கப்பெட்டை மக்கள
பிரதிநிதி. மக்களைமனேவரும் இந்த அதிகதாரப்
பபெதாறுப்பில பெங்ஜகற்றிருக்கினறனேர்.
இந்த மக்களைதாட்சி தருமஜம பவறும் ஜகலிக்
கூத்ததாக முடியும் வண்ணம் இந்திரதாவின
தமலமமயில சஞ்சய் ஒரு சர்வதாதிகதார
‘தருமத்’மத நமடை முமறயதாக்கினேதான.

ஜநருவின ஆட்சியில எலஜலதாருக்கும்
வதாக்குரிமம எனற வதாயில திறந்து
விடைப்பெட்டைதாலும், வதாக்குரிமம எனற
நதாணயத்மத சமுததாயத்தின கமடைசி மனிதர்
வமரயில கலவியறிவும் அரசியல உரிமம
பெற்றிய உணர்வும் உமடைய வரதாய்ப் பெயனபெடுத்த
ஜவண்டும் எனற இலட்சியஜம
முதனமமப்பெடுத்தப்பெடைவிலமல.
இலட்சியத்தின அடிப்பெமடை கூடை முக்கியமதாகக்
கருதப்பெட்டிருக்க விலமல. அப்பெடிக்
கருதப்பெட்டிருந்ததால, மக்களுக்குக் கட்டைதாயக்
கலவி - அரசியல அறிவு பபெறும் திட்டைம்
ஜபெதார்க்கதால அடிப்பெமடையில
பசயலபெடுத்தப்பெட்டிருக்கும். மதாறதாக,
கலவியறிவற்ற பெதாமர, கூனகுருடு ஊமம
பசவிடு பததாண்டு கிழவர் - எலஜலதாரும் இந்த
ஜனேநதாயகத்துக்கு வதாக்குரிமம அளிப்பெஜத
பபெருமமயதாக எடுத்துக்கதாட்டைப்பெட்டைது.
ஜநருவின ஆட்சிக் கதாலத்தில, இதுபெற்றி
விமரிசனேம் பசய்பெவர் கூடைச் பசலவதாக்குப்
பபெறவிலமல.

ஆனேதால இந்திரதா ஒரு பபெண் எனற
கதாரணத்தினேதாஜலஜய மூத்த அணியினேர்,
ஜநருவுக்கு அளித்த மதிப்மபெ அளிக்க
முனவரதாமல அவமரக் மகப்பெதாமவயதாகக் கருத
நிமனேத்தனேர்.
ஜநருவின ஆட்சிக் கதாலத்திஜலஜய, இந்த
நதாட்டில எந்த ஓர் ஏமழச் குடிமகனும் ததார்மிக
ரீதியில ஆட்சிப் பபெதாறுப்ஜபெற்று, ஜனேநதாயக
அரசின தமலவரதாகலதாம் எனற இலட்சியம்
பபெதாய்த்துவிட்டைது. மிகப்
பபெரும்பெதானமமயினேரும் எழுத்தறிவற்ற
வறுமமயில வதாழும் மக்களைதாக இருந்ததாஜல
குறிப்பிட்டை ஒரு சிலர் ஆட்சி பீடைத்தில நிமலக்க
முடியும் எனற உளஜநதாக்ஜக
பவளிப்பெடைலதாயிற்று. அறிவதார்ந்த சதானஜறதார்
எவரும் அரசியல அரங்கில கதால பெதிக்கவும்,
பபெரும்பெதானமம வதாக்குரிமமகமளைப் பபெறவும்
முடியதாது எனஜற தீர்ந்து விட்டைது. ஆட்சி அதிகதார
உரிமம, சுய உரிமமகளைதாக, குடும்பெ
உரிமமகளைதாக, பெதாமர மக்களைதால ஒப்புக்
பகதாளளைப்பெட்டு, ஜநரு குடும்பெம் இந்த நதாட்டு

ஆட்சி உரிமமமயப் பபெறுவததாகஜவ இந்த
ஜனேநதாயகம் இத்தமனே ஆண்டுகளில
நமடைமுமறப்பெடுத்தப் பெட்டிருக்கிறது.
ஜநரு ஆண்டை கதாலத்தில கதாங்கிரசில
அவருக்கிருந்த பசலவதாக்கு அவர்
பமதாழிந்தவற்மற எலலதாம் அப்பெடிஜய
ஜவதவதாக்கதாக ஏற்றுக் பகதாளளும் மதிப்மபெப்
பபெற்றிருந்தது.
அவருமடைய ஐந்ததாண்டுத் திட்டைங்கள மக்களின
பபெதாருளைதாததார நிமலமய மஜகதானனேதமதாக
உயர்த்துபமனறு புகழப்பெட்டைது. நதாட்டின
எலலதாச் சர்ஜகடுகளுக்கும் இடைமளிப்பெது
பபெரும்பெதானமம மக்களின அறியதாமம. அமத
அப்பெடிஜய மவத்துக்பகதாண்டு, ஜமம்பெதாட்டுத்
திட்டைங்கள எனறு பபெதாருமளைச் பசலவழிப்பெது,
உறுதியிலலதா அடித்தளைத்தில உப்பெரிமக
கட்டினேதாற் ஜபெதாலததான எனபெது நனகு
விளைக்கமதாகி யிருக்கிறது. அந்நியக் கடைனகளும்
பெணவீக்கமும் பபெருமுதலதாளித் துவத்மதயும்

களளைச் சந்மதமயயும் வனமுமறகமளையுஜம
ஊக்கமதாகப் பபெருக்கியிருக்கினறனே.
ஜநருவின ஆட்சிக் கதாலத்திஜலஜய இந்தக்
ஜகடுகளுக்கு வழி அமமந்துவிட்டைது. இந்திரதாசஞ்சய் முழு தனனேதாட்சி நமடைமுமறக்கு அனஜற
கதாலஜகதாள இடைப்பெட்டிருந்தது எனறதால
தவறிலமல.
இந்த நமடைமுமற, ஜமலும் ஜமலும் ஆட்சி
அதிகதாரங்கமளைக் குவித்துக் பகதாண்டு
பெலப்பெடுத்திக்பகதாளளை, மக்களுக்குக் கவர்ச்சித்
தூண்டில துணுக்குகளஜபெதால வங்கி ஜதசியம்,
பபெதாதுத் துமற நிறுவனேங்கள எனறு கதாட்டைப்
பெட்டைனே. மக்களுக்கும் பபெருமுதலதாளித்துவம்
வளைர்த்த கறுப்புப்பெனே முதமலகளுக்கும்
இமடைஜய ஏற்றத் ததாழ்வு எனபெது நதாளுக்கு நதாள
ஆழ்ந்தும் அகனறும் வந்திருக்கிறது.
கலவி, சுகதாததாரம், உணவு, உமறயுள, கதாற்று, நீர்
ஜபெதானற இனறியமமயதாத அடிப்பெமடைத்
ஜதமவகளும் வசதிகளும் இருபெது அம்சத்
திட்டைம், ஐந்து அம்சத் திட்டைம் எனற கதாகிதப்

பிரசதாரங்களிலும் சுஜலதாகங்களிலும்,
பெதாட்டுக்களிலும் ஏட்டுச்சுமரக்கதாயதாக இட்டு
நிரவப்பபெற்றனே.
எந்த ஒரு தகுதியுமினறி அரசியலில தனனேதாட்சி
பசலுத்திவந்தத சஞ்சயின ‘மதாருதி லிமிடைட்’
சிறுகதார் திட்டைம், அரசின ஜகதாடிக் கணக்கதானே
ரூபெதாய்கமளை விழுங்கி உருவதாயிற்று. இதில
அண்ணி ஜஸதானியதா, அவர் மக்கள ரதாஹஹூல,
பிரியங்கதா ஆகிஜயதார் பபெயர்கமளையும் அவன
பெயனபெடுத்தியிருந்ததான. சஞ்சய் கதாரணமதானே
இந்த ஒழுங்கின ஊழலகள பததாடைர்பெதாக
ஜலதாக்சபெதாவில ஜகளவிகள
எழுப்பெப்பபெறுவமதஜய இந்திரதா தமடை
கட்டினேதார்.
“அவன ஒரு ஜசதானிக் குழந்மத; அவமனே
எப்ஜபெதாதும் பெதாதுகதாக்க ஜவண்டும்” எனறு ஒரு
மூடைத்ததாய் பெரிவு கதாட்டுவது ஜபெதானறு, இந்திரதா
சஞ்சயின அமனேத்து அத்துமீறலகளுக்கும்
ஊக்கம் அளிப்பெதுஜபெதால இயங்கினேதார்.

சஞ்சயின மமனேவி மஜனேகதா, கணவனுடைன
இமணந்து, அடுத்த பிரதமரின மமனேவி எனற
உத்ஜவகத்துடைன அரசியல விவகதாரங்களில
ஈடுபெட்டைதாள.
இந்திரதாவின அலுவலகத்தில ஒரு கமடைநிமல
ஊழியரதாக இருந்து பெடிப்பெடியதாக உயர்ந்து, உயர்
பெதவிக்கு வந்த ஒரு முக்கியமதானே அலுவலர்,
இக்கதாலத்தில இந்திரதா கவமல கனேத்த
முகத்துடைனும், பவடுபவடுப்பும்
சிடுசிடுப்புமதாக மதாறி விட்டைமத
குறிப்பிட்டிருக்கிறதார். இந்திரதாவுக்கு
உளமனேதில, நடைப்பெமவ அமனேத்தும் சரியலல
எனற உள உணர்வு முரணதாகஜவ
இருந்திருப்பெமதப் புரிந்துபகதாளளை முடிகிறது.
மகனின பெதாச அமலகள அவமர எங்ஜகதா தளளிச்
பசனறனே எனபெதில ஐயமிலமல.
கதாங்கிரஸ் கட்சிக்குள, சஞ்சயின ஜபெதாக்குக்கு
எதிர்ப்புக் கதாட்டியவர்கள, முகவரியற்றவர்களைதாக
மதாற்றப்பெடும் தண்டைமனே பபெற்றனேர்.

இக்கதாலத்திலததான இந்த அரங்கில ஜயப்பிரகதாச
நதாரதாயணர் ஜததானறினேதார். இவர் முனனேதாளில
ஜநருவுடைன இமணய மறுத்துப் பெதவிமய
நிரதாகரித்த ஜசதாஷியலிசவதாதி. தனித்ஜத இயங்கிய
இவர், இப்ஜபெதாது இந்த முமறயற்ற சர்வதாதிகதார
ஆட்சிக்கு முடிவுகட்டை முமனேந்ததார்.
மக்களிமடைஜய விழிப்புணர்மவத் துண்டைச்
பசயல பெட்டைதார். முழுப்புரட்சி அவர்
ததாரகமந்திரமதாயிற்று.
இந்தக் கதால கட்டைத்தில, 1971 ம் ஆண்டு நடைந்த
ஜரபெஜரலித் ஜதர்தலில இந்திரதாமவ எதிர்த்துப்
ஜபெதாட்டியிட்டை ரதாஜ்நதாரதாயண் ஜதர்தலில ஊழல
நடைந்தததாகத் பததாடுத்த வழக்கு, அலகதாபெதாத் நீதி
மனறத்தில விசதாரமணக்கு வந்தது.
அந்தத் ஜதர்தலில, ஒழுங்கு மீறி, அரசு
வதாகனேங்கமளையும் அரசு அலுவலமரயும் தம்
கட்சித் ஜதர்தல பிரசதாரத்துக்குப்
பெயனபெடுத்தினேதார் எனபெஜத குற்றச்சதாட்டு. நீதி
மனறத்தில, இந்திரதாமவ நதானகு மணி ஜநரம்
நிறுத்தி மவத்து விசதாரமண பசய்யப்பெட்டைது.

ஜயப்பிரகதாச நதாரதாயணர், மக்கமளை மனேச்
சதாட்சிகமளைத் பததாட்டு நியதாயத்துக்குப் ஜபெதாரதாடை
ஒருங்கிமணக்கும் சக்தியதாகத் திரட்டிய தருணம்
அது. அப்ஜபெதாது அலகதாபெதாத் வழக்கிலும் தீர்ப்பு
வழங்கப்பெட்டைது.
நீதிபெதி ஜகனஜமதாகன லதால ஸினஹதா தீர்ப்மபெ
வழங்கினேதார்.
“இந்திரதா பெதவி விலகி ஒதுங்க ஜவண்டும்; ஆறு
ஆண்டுகளுக்கு அவர் ஜலதாக்சபெதா
உறுப்பினேரதாகும் தகுதிமய இழக்கிறதார்.”
இந்திரதாவின உச்சம், தூக்கி எறியப்பெட்டை பெந்து
ஜபெதால வீழ்ந்தது. இமத அவர் ஒப்புக்
பகதாண்டைதாரதா? எப்பெடி ஏற்றதார்?
இந்திரதாவின ஆழ்ந்த பமளைனேங்களும்
அமமதியிலலதா பவளிப்பெதாடுகளும் நியதாய
உணர்வுக்கும் நடைப்பியல
முரண்பெதாடுகளுக்குமதானே ஜமதாதலகளின
பிரதிபெலிப்புக்கஜளை.

அவர் அலதாகதாபெதாத் தீர்ப்மபெ ஏற்றுப் பெதவியில
இருந்து இறங்கலதாம். ஆனேதால...? உச்சத்தில
இருந்து வீழ்ந்தது அப்பெடிஜய நினறுவிடுமதா?
இந்த மதாளிமக, சஞ்சயின நியதாயமிலலதா
அடிப்பெமடையில அலலஜவதா எழுப்பெப்பெட்டைது?
வீழ்ச்சிமய அப்பெடிஜய ஒப்புக் பகதாண்டைதால அது
அத்தமனே அற்பெ பசதாற்பெமதாகப் ஜபெதாய்விடுமதா?
மக்களிமடைஜய, அவமரப் பெற்றிய, மகமனேப்
பெற்றிய பிம்பெங்கள கமலந்து ஜகதாரங்களைதாக
அலலஜவதா பவளிப்பெடும்?
ஆமச; ஆமசயினேதால அநீதங்கள; அவற்றதால
சமமக்கப் பெட்டை பபெதாய்கள தகர்ந்து விடுஜமதா
எனற அச்சம்…
இந்த நிமல இந்திரதாவுக்கு எப்பெடி வந்தது? ததான
ஒரு ஜஜதான அஃப் ஆர்க் ஆகஜவண்டும் எனறு
இளைம்பெருவத்தில கனேவு கண்டை அந்தப்
பபெண்மணிக்கதா இந்த நிமல?
பிளமளைப் பெதாசம் எனபெது ஒரு பபெண்ணுக்கு
சதாபெக்ஜகடைதா?

இயலபிஜல ஓர் ஆதரிசவதாதியதாக முமளைவிட்டை
பபெண், மகள எனறு வரும்ஜபெதாது தந்மதயின
ஜமலதாண்மமச் பசலவதாக்கிலும், பினனேர் கணவர்
எனறு கடைமமக்குக் கட்டுப் பெடை ஜவண்டிய
மரபுணர்விலும், மகன எனற கண்ணிலலதாப்
பெதாசத்திலும் தனமனே முற்றிலும் இழந்து விடும்
தனமமமயஜய கதாணமுடிகிறது.
இந்திரதா பெதவியிலிருந்து இறங்கவிலமல.
அப்பெடி நியதாய உணர்வுடைன அவர்
பசயலதாற்றஜவ துணியதாதவதாறு மகனுமடைய
முரட்டுத் துணிச்சல தடுத்துவிட்டைது. அவர் தம்
எதிர்கதாலத்மத முற்றிலுமதாக அந்த மகனின வசம்
ஒப்பெமடைக்கத் தயதாரதாகி விட்டைதார் எனேலதாம்.
அதுவமர அரசியல தருமங்கள எனறிருந்த
அடிநிமலகள ஜவஜரதாடு தகர்க்கப்பெட்டைனே.
நதாட்டில அவசரநிமல
பிரகடைனேப்பெடுத்தப்பெட்டைது.
ஜயப்பிரகதாசர் உளபெடை, சிலும்பியவர்கள, ஆமதாம்
சதாமி ஜபெதாடைதாதவர்கள, எதிர்க்கட்சித் தமலவர்கள

எலஜலதாருஜம இரவுக்கிரவதாகக் மகது
பசய்யப்பெட்டுக் கதாவலில மவக்கப்பெட்டைனேர்.
1975 ஜஹூன 25 ந்ஜததி… இந்தியதாவின அரசியல
அதருமம் அமுலுக்கு வந்து அந்தக் கருப்புநதாள.
உண்மமயில மூத்தவன ரதாஜீவ் இமத
ஏற்கவிலமல. அவன முதலிலிருந்ஜத இந்த
அரசியல வதாமடை தனமீது விழுந்துவிடைதாதபெடி
ஒதுங்கிஜய இருந்ததான.
ஒருவமகயில ஜநரு பிரதமரதாக வந்த முதல சில
ஆண்டுகளில பிரதமர் மதாளிமகயில
ஃபபெஜரதாஸஸுக்கு எந்த மதாதிரியதானே உறவு
இருந்தஜததா, அமத நிமனேவு பெடுத்தும் வண்ணம்
சஜகதாதரர்கள உறவு இருந்தததாகக் கூறப்பெடுகிறது.
அவசரநிமல அறிவிக்கப்பெட்டு, வதாய்ப்பூட்டுப்
ஜபெதாடைப் பெட்டைதும், சஞ்சய் மளைமளைபவனறு
பசயலில இறங்கினேதான.
அந்நதாள தகவல ஒலிபெரப்புத் துமற அமமச்சரதாக
இருந்தவரிடைம் ஜநரதாக ஜமதாதினேதான.
இந்திரதாவுக்கு இது பதரிய வந்ததும்

அமமச்சமரப் பெதவி விலகச் பசய்து ஜசதாவியத்
நதாட்டுக்கு இந்தியத் தூதரதாக அனுப்பி மவத்ததார்.
சஞ்சயின கதாட்டுத்தர்பெதாரில கட்டைதாயக்
குடும்பெநல அறுமவ சிகிச்மசயும், எளிய
முஸ்லிம் குடிமக்கள வதாழ்ந்த பெகுதிமய
புலஜடைதாசமரக் பகதாண்டு இடித்துத் தளளியதும்
விமனேவிமதத்த பசயலகளைதாயினே.
மஜனேகதாவின ‘சூர்யதா’ பெத்திரிமக இவர்கள
பசயலகமளை, ஆட்சி நிர்வதாகங்கமளை ஓஜகதா
எனறு ஜபெதாற்றிப் புகழ்ந்து, முற்ஜபெதாக்கு
நடைவடிக்மககளைதால, நதாடு புதிய ஒளிமயக்
கதாண்கிறது எனறு நியதாயம் பெதாடிற்று. இந்த
அவசர நிமலக் கதாலத்தில இந்திரதா
இருபுதலவர்களுடைனும் ஜசதாவியத் நதாட்டுக்கு
விஜயம் பசய்ததார்.
1976 இல நியதாயமதாகப் பபெதாதுத்ஜதர்தல
அறிவிக்கப் பெடைஜவண்டும். சஞ்சய் ஜதர்தமலத்
தளளிப் ஜபெதாடைச் பசய்ததான.

ஆனேதால, இந்தப் பபெதாய்க் கட்டுமதானேம்
நீடிப்பெததானேதால அதன வீழ்ச்சிமய எனஜறனும்
எதிர் பகதாண்டுததானேதாக ஜவண்டும் எனற உணர்வு,
இந்திரதாமவ உளளூற உறுத்தியிருக்க ஜவண்டும்.
அவசரகதால நடைவடிக்மககளில, அநியதாயமதாகப்
பெல சதானஜறதாமர, அறிவதாளிகமளைச் சிமறயில
தளளி வதாய்ப்பூட்டுப் ஜபெதாட்டைதும் சிமறயில
மனித உரிமமகமளை கதாலதால தளளி மிதித்துக்
பகதாடூரங்களுக்கு ஆளைதாக்கியதும், பெத்திரிமகச்
சுதந்தரங்கமளைக் குரலவமளைமய பநறித்துக்
பகதாமல பசய்ததும் அவர் அமமதிமயக்
குமலத்திருக்கும் எனபெதில ஐயமிலமல.
இனியும் தளளிப்ஜபெதாடைலதாகதாது எனறு 1977
பிறந்ததும் அவசர நிமலக்கு முடிவுகட்டி
விட்டைதார். பபெதாதுத் ஜதர்தல அறிவிக்கப் பெட்டைது.
பபெதாதுத்ஜதர்தல… இந்திய மக்களும் அரசியலில
ஒரு சகதாப்தத்துக்கு முடிவுகட்டும் உணர்வுடைன
வதாக்குரிமமகமளைப் பெயனபெடுத்த முடியும் எனறு
நிரூபெணமதானே ஜதர்தல அது. ஜநரு குடும்பெத்துக்கு
விழுந்த முதல அடி அது. தமிழ்நதாட்டு மக்கள

67 ஜலஜய, இந்திரதா ஆட்சிக்கு வந்து மறு
ஆண்டிஜலஜய கதாங்கிரமச நிரதாகரித்து
விட்டைதார்கள. அப்ஜபெதாது ‘இந்தி பமதாழி திணிப்பு’
எனற கதாரணம், பபெருந்தமலவரதாகத் திகழ்ந்த
கதாமரதாஜமரஜய முன பினனேறிந்திரதாத ஒரு
மதாணவத் தமலவனிடைம் ஜததாலவி கதாணச்
பசய்தது.
அப்பெடி ஒரு ஜபெரமல, 1977 ஜதர்தலில வடைநதாடு
முழுதும் பெரவி, இந்திரதா கதாங்கிரமச ஒதுக்கித்
தளளியது.
கதாங்கிரஸ் கட்சியின சஞ்சய் தர்பெதாமர வீழ்த்த
ஜவண்டும் எனற இலட்சியத்துடைஜனேஜய உதிரிக்
கட்சிகளைதாய் இருந்த அமமப்புக்கள
ஒருங்கிமணந்து, ஜனேததா ஜனேங்களில கட்சி
எனறு பபெயர்பபெற்றது. இந்தக் கூட்டைணி,
கதாங்கிரமசச் சினனேபினனேமதாக்கி விட்டு,
அரசமமக்க பவற்றி பபெற்றது. சிமறக்குள
இருந்தவர்கள, சிமறயில இருந்தபெடிஜய பவற்றி
பபெறுமளைவுக்கு மக்கள ஆட்சி மதாற்றத்மதக்
பகதாண்டுவந்து விட்டைதார்கள. இந்திரதா

ஜரபெஜரலியிலும், சஞ்சய் அஜமதியிலும்
ஜததாலவிமயத் தழுவினேதார்கள.
இந்திரதாமவத் ஜததாற்கடித்த ரதாஜ்நதாரதாயண், முனபு
அலதாகதாபெதாத் தீர்ப்புக்கு வழக்குத்
பததாடுத்தவனததான. அவன எந்த விதத்திலும்
இந்திரதாவுக்கு நிகரதானேவன அலல. எனினும்
மகன, ததாயின உறுதுமணயுடைன விமதத்த
விமனேகள இப்பெடி ஓர் வீழ்ச்சியதாக விமளைந்து
விட்டைது.
உதிரிகளைதாக இருந்தவர்கள கூட்டைணி ஜசர்ந்து
இந்திரதாமவப் பெதவியில இருந்து
இறக்கிவிட்டைதார்கள. தமலமமப் பெதவி, முனபு
இஜத பெதவிக்கதாக இந்திரதாவுடைன
ஜபெதாட்டியிட்டுத் ஜததாற்ற பமதாரதார்ஜிஜதசதாய்க்கு
வதாய்த்தது… ஆனேதால…
இந்திரதாமவப் பெதவியில இருந்து இறக்கியபிறகு,
நதாட்டு மக்களின பெலஜவறு பிரச்மனேகமளைத்
தீர்க்க அவர்கள தீவிரமதாகவிலமல.

மதாறதாக, இந்திரதா மீதும், ஜநரு குடும்பெத்தின
மீதும் பெழி வதாங்குவதிஜலஜய அவர்கள
கண்ணதாக இருந்ததார்கள! ஏகப்பெட்டை விசதாரமணக்
குழுக்கமளை அமமத்ததார்கள. இந்திரதாவின
பெதாஸ்ஜபெதார்ட் கூடை ரத்து பசய்யப் பெட்டைது.
சஞ்சயும் நகர முடியதாது.
அவசர நிமலக் கதாலத்தில நடைந்த அநீதங்கமளை
ஆரதாய்வதிஜலஜய கதாலம் கடைந்தது. இந்திரதா
மகது பசய்யப் பெட்டைதும், விடுவிக்கப்பெட்டைதும்
ஏஜததா நதாடைகங்கள ஜபெதாலிருந்தனே. இந்நதாட்களில,
மஜனேகதா, சஞ்சயின மமனேவி, தன ‘சூரியதா’
பெத்திரிமகயில, ஜனேததா ஆட்சியதாளைமரப்
பெற்றியும் தமலவர்கள பெற்றியும் எத்துமண
விரசமதாக, அவதூறுகள எழுத முடியுஜமதா
அப்பெடிபயலலதாம் எழுதினேதாள. மக்களின
மனேங்களில ஜனேததா கட்சியினேர் மீது
ஜததானறியிருந்த நனமதிப்மபெக் கமரக்கக்கூடிய
அமனேத்துச் சதாகசங்கமளையும் ஜமற்பகதாண்டைதாள.
பமதாரதார்ஜி பெதவியிலிருந்து இறங்க
ஜவண்டியததாயிற்று. சரண்சிங் பிரதமரதானேதார்.

அந்தக் கூட்டைணி அரசும் ததாக்குப் பிடிக்க
முடியதாமல வீழ்ந்தது.
1980 இல மீண்டும் பபெதாதுத்ஜதர்தல வந்தஜபெதாது,
மக்கள ஜநரு குடும்பெம்ததான இந்த நதாட்மடை
ஆளைத்தகுதி பபெற்றது எனறு ஜததாமசமயத்
திருப்பிவிட்டைதார்கள! சஞ்சயும் மஜனேகதாவும்
இந்தச் சந்தர்ப்பெத்மத முழு வதாய்ப்பெதாகப்
பெயனபெடுத்திக் பகதாண்டு பசய்த தீவிரப்
பிரசதாரத்தின பெயன இந்த விமளைவு.
“கதாங்கிரமச, இந்திரதா ஜநரு கதாந்திமய, விலக்கி
ஜவறு அரசு பகதாண்டு வந்தீர்கஜளை, எனனே
ஆயிற்று? இந்த நதாட்டின முடி சூடைதா ரதாணியும்
அவர்ததாம்” எனறு பவற்றிமயக் குவித்து
விட்டைதார்கள.
524 க்கு 351 எனறு கதாங்கிரஸ் பபெரும்பெதானமம
பபெற்று, சஞ்சயின ஆணவத்மத இனனேமும்
ஊக்கிவிட்டைது.
இந்திரதாவுக்கு எதிரதாகத் பததாடுக்கப்பெட்டிருந்த
வழக்குகள, விசதாரமணக் குழுக்கள, எலலதாம்

கமலக்கப் பெட்டைனே. சஞ்சய் முந்மதய
நதாட்கமளைக் கதாட்டிலும் சுவதாதீனேமதாக
உரிமமகமளைக் மகக்பகதாண்டு, துமணப் பிரதமர்
எனறு மக்கள குறிப்பிடுமளைவுக்கு உரம்
பபெற்றதான. இவனுக்பகனறு ஒரு புகழ்பெதாடும்
குழுஜவ இயங்கியது. இவன நடைவடிக்மககள
இந்திரதாவின உள மனேமசக் கலக்கும் வண்ணம்
இருந்தனே.
மூத்த தமலவர்கள ஒடுக்கப்பெட்டைனேர்; தருமம்
சதார்ந்த மரபுகள பெற்றிய வதாய்ப் ஜபெச்சும் கூடை
வழக்பகதாழிந்தததாயிற்று.
இந்திரதா இந்த அமனேத்து நடைவடிக்மககமளையும்
அநுமதிக்கும் கட்டைதாயத்துடைன, அவன
பசயலகளுக்கு நியதாயம் பசதாலல ஜவண்டிய
நிமலயிலும் நினறதார்.
1980 ஜனேவரியில இந்திரதா பெதவிக்கு வந்தபின,
வதாரிசுக்கு ஓர் ஆண் எனறு சஞ்சய்-மஜனேகதாவுக்கு
ஒரு குழந்மத பிறந்தது. ‘வருண்’ எனறு பபெயர்
மவக்கப்பெட்டைது.

வதாழ்க்மகயின இத்தமகய மத்ததாப்பூச்
சிதறலகள, வதானில எழும்பிச் பசனற
வதாணம்ஜபெதால பவடித்தது. 1980 ஜஹூன மதாதத்தில
உதிர்ந்து புமகந்து ஒனறுமிலலதாமலதாகி விட்டைது.
சுபெதாஷ் சக்ஜஸனேதா எனற விமதானேஜமதாட்டிமயயும்
துமணக்கு அமழத்துக் பகதாண்டு கதாமலயில
சஞ்சய் கிளைம்பிச் பசனறதான. விமதானேஜமதாட்டிச்
சதாகசம் பசய்யும் விமளையதாட்டில சஞ்சய்
நிமலதடுமதாறிக் கீஜழ வீழ்ந்து மதாண்டைதான.
குற்றமற்ற சக்ஜஸனேதாவும் இந்த
விபெத்துக்கிமரயதானேதான. சஞ்சயின இயலபெதானே
முரட்டுத்தனேஜம இறுதியிலும் யமனேதாக வந்து
முடித்தது.
இந்திரதா இந்தப் புத்திர ஜசதாகத்தில
உருக்குமலந்ததார். அதுவமரயிலும் இந்திரதாமவக்
கணவரின மரணம் மட்டுஜம பெதாதித்திருந்தது.
சஞ்சய், மகன. அவன பிறருக்குத் தறுதமல
எனறதாலும். ததாயின வீழ்ச்சிக்கும்
மீட்படைழுதலுக்கும் கதாரணமதாக நினறு, அவமளை
மகமனே எப்ஜபெதாதும் சதார்ந்து நிற்கும்

ததாயதாக்கிவிட்டைதான. அவமனே அவளுக்கு இனறி
யமமயதாத பெற்றுக் ஜகதாடைதாகச் பசய்திருந்ததான.
ஒஜர நதாளில ததான முதுமமயின இயலதாமமக்குள
குறுகிவிட்டைததாக உணர்ந்ததார் இந்திரதா.
அறிவுக் கண்களும், ஆய்ந்து பதளியும் ஆற்றலும்
பிளமளைப் பெதாச மதாமயயில மமறக்கப்பெடை, ஏஜததா
ஓர் இழுப்புப் பெதாமதயில வந்துளளைதார்.
இனி, தனனேந்தனியதாக அந்த பசயலகளின
விமளைவுகள முட்டும் பெதாமதயில தடுமதாற
ஜவண்டும். பினஜனே திரும்பிச் சர் பசய்ய
முயலவதும் இயலதாத பசயல.
அதுகதாறும் இந்திரதாவுக்கு வயதுக்குரிய
இயலபெதானே நமர திமரயதாகிய முதுமமக்ஜகதாலம்
கூடைக் கம்பீரமதானேபததாரு கவர்ச்சிமயஜய
அளித்து இருந்தனே.
சஞ்சயின மரணத்தினேதால உற்ற ஜசதாகம் அவமர
ஒஜர நதாளில முதுமமயின எலலதா
நலிவுகளுக்கும் ஆட்பெடுத்தி அழுத்தியது.

இரண்டு ஆண்டுகள ஆட்சி பீடைத்தில இலலதாத
ஜபெதாதும், மீட்டு அமதப் பெற்றிய பிறகும்
எனபனேனனே அரசியல அத்துமீறலகள
நடைந்திருக்கினறனே. அவற்றுக்குப்
பபெதாறுப்பெதானேவர் யதார் எனறு இந்திரதாவுக்குத்
பதரியும். பசக்மக விழுங்கிய பின அமதச்
சரணம் பசய்து வலிமம பபெறும் யுக்திகளுக்கு
சஞ்சய் இலமல… யதாருஜம இலமல… அவள
மகன ரதாஜீமவ அரசியலில இழுப்பெமதத் தவிர
ஜவறு வழியிலமல எனறதாயிற்று.
சஞ்சயின மமனேவி, மஜனேகதா இரண்டு
மதாதங்களைதாகதாத பூங் குழந்மதயின ததாய், இமத
எதிர் பெதார்த்திருந்ததாள. பபெண்கள விஷயத்தில
கதாமளை “மமனேரதாக”த் திரிந்த சஞ்சமய மஜனேகதா
திருமணம் எனற பெந்தத்ததால இமணந்து
பகதாண்டைதற்குக் கதாரணஜம, நதாமளை அவன
பிரதமரதாக வரக் கூடும் எனற பபெரிய
எதிர்பெதார்ப்புத்ததான. இனனும் சிறிது கதாலம்
இருந்திருந்ததால, அபமரிக்க ஆட்சி முமறமயப்
பினபெற்றி, இந்திரதா ‘பிரஸிபடைனட்’ எனறும்
சஞ்சய் ‘பிரதமர்’ எனறும் ஆட்சி அதிகதாரத்மதக்

மகப்பெற்றியிருக்கலதாம்; இலமலஜய. இருந்த
நிமலயிஜலஜய அமமச்சரமவயில இடைம்
பபெற்று, துமணப் பிரதமரதாகியிருக்கலதாம்.
இதற்பகலலதாம் வழிஜய இலலதாமல ஜபெதாய்
விடைஜவ மஜனேகதா உளளுற ஏமதாற்றமமடைந்ததாள.
ஆனேதால, அதற்கதாக அமமதியதாக மகம்பபெண்மருமகள எனறு முடைங்கிவிடைலதாமதா?
ஜனேநதாயகம் எனற அரிய பபெரிய தத்துவம், மதாமி
மருகி குடும்பெப் பூசலதாக முடைங்கிப் ஜபெதாகும்பெடி,
இந்தியத் துமணக் கண்டைத்தின எழுபெது ஜகதாடி
மக்கள பசலலதாக் கதாசுகளைதாகஜவ இயங்கினேர்
எனபெது துர்ப்பெதாக்கியஜம!
மூத்தமகன ரதாஜீமவவிடை, மஜனேகதா இந்திய
அரசியலில முழுகிய அநுபெம் பபெற்றிருந்ததாள.
இளைவரசனின மமனேவியதாக, இந்தியதாவின
வருங்கதாலப் பிரதமரின துமணவியதாக நதாடு
முழுவதும் சுற்றி அரசியல தந்திரங்களில
நமனேந்திருக்கிறதாள. ஜனேததா அரமசக் கவிழ்க்க,
அவள ஜமற்பகதாண்டை பபெதாய்ப் பிரசதாரத்
தந்திரங்கள, வனமுமறத் தூண்டுதலகளில

பெங்ஜகற்றது எலலதாம் இந்திரதாவுக்கும் பதரியும்.
இக் கதாரணங்களினேதாஜலஜய இந்திரதாவுக்கு
அவமளைத் தன அந்தரங்கத்தில இடைம் பகதாடுத்து
அரசியலில துமண நிற்க அமழக்க
விருப்பெமிலமல. அவமளை ஒதுக்கிவிடைஜவ
முனநினறதாள. ஜஸதானியதாஜவதா, எனறுஜம
அரசியலில ஆர்வம் கதாட்டியதிலமல. கணவன
அரசியலுக்கு வருவமதஜய அவள
விரும்பெவிலமல. பிரதமர் மதாளிமகயில
அமமதியதானே சினனேஞ்சிறு பூங்கதாமவப்ஜபெதால
கணவன-மமனேவி இரு குழந்மதகள எனறு
இலலறம் நடைத்திய குடும்பெம் அது.
இப்ஜபெதாது ததாய்க்கு உதவியதாக அவன
அரசியலுக்கு வரத்ததான ஜவண்டி இருந்தது.
பெதவிசதானே ஒரு விமதானே ஜமதாட்டி,
அநுபெவமிலலதாத அரசியலில புகுந்து சுமம
சுமக்க ஜவண்டியததாயிற்று.
ரதாஜீமவ இந்திரதா அஜமதித் பததாகுதியில
ஜதர்தலுக்கு நிற்கச் பசய்ததார். மஜனேகதா பிடிமய
விடைவிலமல.

‘சஞ்சய் மஞ்ச்’ எனற தளைம் அமமத்து அதன
சதார்பெதாக ரதாஜீமவ அஜமதியில எதிர்த்து, கணவன
விட்டை இடைத்மதத் ததான பெற்றிக் பகதாளளைப்
ஜபெதாட்டி இட்டைதாள.
இத்தருணத்தில, இந்திரதா, ஒரு சரதாசரி
பெடிப்பெறியதாப் பெதாமர மதாமியதாமரப் ஜபெதானஜற
மஜனேகதாவின மீது மக்கள பவறுப்புக் பகதாளளும்
வண்ணம் பிரசதாரம் பசய்ததார் எனேலதாம்.
அறியதாமம மக்களின அணிகலன ஜபெதால
நிமறந்த உத்தர பிரஜதசம், பிரதமர்கமளை
நதாட்டுக்கர்ப்பெணித்த இந்த உத்தரப் பிரஜதசம்,
அறியதாமம, மூடைநம்பிக்மககளிலும் முதலிடைம்
வகிக்கும் பிரஜதசம். இதனேதாஜலஜய
பபெரும்பெதாலும் பெதாரதத்தின பிரதமர்கமளை
இங்கிருந்ஜத பபெற்ஜறதாஜமதா?
பபெரிய மமத்துனேர் ஜதர்தலுக்கு நிற்மகயில,
கணவமனே இழந்த விதமவ, அவனுக்கு எதிரதாகத்
ஜதர்தலுக்கு நிற்கலதாமதா?

அவள கணவமனே இழந்த பினனேரும்,
‘சுமங்கலி’க்குரிய சினனேங்கமளை அணிகிறதாள…
அஜததாடு, இரகசியமதாகப் புமக பிடிக்கிறதாள!
இது ஜபெதானற பிரசதாரங்கள, மருமகமளைச் சுற்றி
எழுப்பெப் பெட்டைனே. அவதூறுகள வீசுவதில
மஜனேகதா மகஜதர்ந்தவளைதாயிற்ஜற? விடுவதாளைதா?
“ஒனறுமறியதாத மருமகமளை
பெச்சிளைங்குழந்மதயுடைன வீட்மடை விட்டுத்
துரத்திய பகதாடுமமக்கதாரி. இந்தப் பெதாவிக்கதா
உங்கள ஓட்டு!” பபெண்ணரசதாளும் ஒரு நதாட்டில,
பபெண்ணின மதானேம் பெறிஜபெதாகிறது!
பிரசதாரங்கள, எதிர்ப்புப்பிரசதாரங்கள எதுவும்
மக்கள மனேங்களில பெதாதிப்பு ஏற்பெடுத்தவிலமல.
ஜநருவின பபெயரன; இந்திரதாவின மகன-வதாரிசு…
அவமனே விட்டு ஒரு மகம்பபெண் மருமகள
ஆட்சி பசய்ய ஓட்டுப் ஜபெதாடைலதாமதா? ரதாஜீவ்
பவற்றி பபெற்றதான.
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இந்திரதாவின பிற்கதாலம் எப்பெடி இருந்தது?
சமதர்மக் ஜகதாட்பெதாடுகள, குடிமக்களுக்கதாகஜவ
குடிமக்களைதால ஜதர்ந்பதடுக்கப்பபெறும் மக்களைரசு,
எனற இலட்சியங்கள அவருமடைய
வதாழ்க்மகயில ஜவர்பிடிக்கஜவ வழியிலமல.
ஜநரு குடும்பெத்துக்கதாக இந்தியதா-மக்கள-ஆட்சி
எனறு சஞ்சய் அடித்தளைமிட்டைதான. அதற்கதாகஜவ
பமதாரதார்ஜியின ஆட்சிக் கதாலத்தில எதிர்ப்மபெத்
தூண்டி விடை , குறுகிய சமய அடிப்பெமடைத்
தீவிரவதாதிகமளை ஊக்கி விட்டைதான.
கதாலிஸ்ததான-பெஞ்சதாப் பிரச்மனே தீரதாத தமல
ஜவதமனேயதாயிற்று. வங்கத்திஜல எழுந்த
மமலயக மதாநிலப் பிரச்மனே; அஸதாம் எழுச்சி
எனறு அரசியல முட்பெடுக்மகயதாயிற்று. பெதவி
முட்கிரீடைமதாயிற்று. எனினும் இந்திரதா மிகுந்த
தீரத்துடைன சமதாளித்ததார்.
சர்வஜதச அரங்கில கவனேம் பசலுத்தினேதார்.
சமதாததானேம், கூட்டுச் ஜசரதாக்பகதாளமக அணி
எனறு முனனினறு தன சரிய தமலமமமய
மீண்டும் உறுதியதாக்கிக் பகதாளளை முமனேந்ததார்.

ஆசிய விமளையதாட்டுக் களைத்மத பெதாரதத்தில
அமமத்து, இமளைஞர்களுக்குப் புதிய ஜவகமும்
உற்சதாகமும் அளிக்க முயனறதார், ஒருபுறம்
உளநதாட்டுப் பிரச்மனேகள பநருக்குகினறனே;
வறுமம, விமலவதாசிஜயற்றம் பெண வீக்கம்…
கும்பி கூழுக்கு அழும்ஜபெதாது, ஆசிய
விமளையதாட்டு எனறு ஜகதாடிக்கணக்கில
பெணத்மத விரயம் பசய்கிறதாஜளை எனறு
எப்ஜபெதாதும் குமறகூறியவர்கள
கூறிக்பகதாண்டிருந்ததார்கள.
அரசியல அரங்கில கட்சித் ததாவலகளும், ஆட்சிக்
கமலப்புகளும், அடிபிடி சண்மடைகளும், குத்துக்
பகதாமலகளும் நித்திய தருமங்களைதாயினே.
எனறதாலும் இந்திரதா இழுத்துப் பிடித்ததார்.
கதாலிஸ்ததான பிரச்மனேமய, இந்திரதா, ரதாஜீவ்,
அருண்சிங் வசம் ஒப்பெமடைத்ததார். சதாமததானே ஜபெத
முயற்சிகள பெலனேற்றுப் ஜபெதாயினே. பகதாளமளையும்
பகதாமலயும் குண்டுபவடிப்புமதாக,
தீவிரவதாதிகள மதம் பிடித்துத் திரிந்ததார்கள.
சமயம்ஜகதாயில எனற அரண்களில

பகதாக்கரித்ததார்கள. ஜவறு வழியினறி, கமடைசி
முமறமயக் மகயதாளை ஜவண்டியததாயிற்று.
குருத்வதாரத்தில பெதுங்கியிருந்த தீவிரவதாதிகளின
துப்பெதாக்கி, பவடிமருந்து ஜபெதானற நவீனேமதானே
பகதாமலச்சதாதனேங்கமளை பவளிப்பெடுத்த இந்திய
ரதாணுவம் பபெதாற்ஜகதாயிலில புக
ஜவண்டியததாயிற்று.
சக்கியரின புனிதத்தலம், அமிருதசரஸ்
பபெதாற்ஜகதாயில. அதில இந்திய ரதாணுவம் புகுந்து
சரணதார்த்திகமளைக் பகதாமல பசய்யலதாமதா?
பவளிநதாடுகளிலிருந்து பகதாண்டு,
தீவிரவதாதிகமளை, பபெதாருளைதாலும் பிரசதாரத்ததாலும்
ஊக்கி விட்டை சக்திகள, இப்ஜபெதாது இஜத
கதாரணத்மதக் கதாட்டி, இந்திரதா எதிர்ப்பு
பவறிமயத் தூண்டிவிட்டைனே.
சக்கிய தருமஜம, தீவிரமதானே இரதாணுவக்
பகதாளமகயின அடிப்பெமடையில
ஜததானறியததாகும். கச்ச, கங்கி, கிர்பெதான எனறு
கச்மசயணிந்தும் முடிவளைர்த்தும், மகயில
இருப்புக் கடைதா அணிந்தும் வதாஜளைந்தியும்

தருமயுத்தப் ஜபெதாரதாளியதாகஜவ தங்கமளை
விளைக்கிக் பகதாளளும் சமயம் அது.
தங்கள சமயத்தின புனித இடைமதாகிய
குருத்வதாரத்தில, இரதாணுவத்மதப் புகச் பசய்து
ததாக்குதல நடைத்தியதற்கதாக முதலில அந்தப்
பெமடைத்தளைபெதி தீவிரவதாதிகளைதால பெடுபகதாமல
பசய்யப்பெட்டைதார்.
அடுத்த குறி இந்திரதாவின மீது மவக்கப்பெட்டைது.
பெதாதுகதாப்புப் பெமடையில இவர் உயிமரப்
பெதாதுகதாப்பெதற்பகனறு ஆயுதந்ததாங்கி இருந்த
பமய்க்கதாப்பெதாளை வீரஜனே இந்தக் பகதாமலச்
பசயமல ஏற்றதான. இறுதிவமரயிலும்
மரணபெயம் எனபெஜத இலலதாமல, யதாஜரதா
சக்கியமனே பமய்க்கதாப்பெதாளைர் பெணியில
அநுமதிக்கலதாமதா எனறு ஜகட்டைதற்கும், நமகத்த
பபெருமதாட்டி இந்திரதா, ‘இவன சக்கியன எனறு
அஞ்சுவததா? இவன எனமனேக் பகதாமல
பசய்வதானேதா…!’ எனறு இஜலசதாகச் சிரித்த அந்த
மதாதரசிமய பெதாதுகதாப்புக் கவசச் சட்மடை

அணிந்திரதாத ஜநரம் பெதார்த்து பெதாதுகதாக்கும்
ஜநரத்திஜலஜய பகதானறதான.
ஏறக்குமறய ஜஜதான ஆஃப் ஆர்க் நங்மகமயப்
ஜபெதாலஜவ உயிமரக் பகதாடுத்ததார்.
இந்தப் பெடுபகதாமல இளைகதாத பநஞ்சங்கமளையும்
உலுக்கியது. எனறதாலும், இந்த முடிமவ
நியதாயப்பெடுத்தியவர்களும் இலலதாமலிலமல.
“அவஜளை விரித்தவமலயில அவள வீழ்வதாள.
தீவிரவதாதிகளைதானே பிந்த்ரன வதாலதாமவயும் அவன
சகதாக்கமளையும் அவளததாஜனே ஊக்கினேதாள?’ எனறு
கூறியவர்களும் இந்நதாட்டில இருந்ததார்கள.
இந்திரதா சகதாப்தம் முடிந்தது.
பிறந்ததிலிருந்து ஜபெதாரதாடைப் பிறந்த ஒருபபெண்,
கலவி, திருமணம், குழந்மதகள, இலவதாழ்வு
எலலதாஜம சவதாலகளைதாக அமமய, தீரத்துடைன
எதிர்ப்பெட்டைமத ஏற்றுப் ஜபெதாரதாடிய
ஒருபபெண்ணரசி, இறுதியிலும் தன தீர
முத்திமரமயப் பெதித்துவிட்ஜடை பசனறதாள.
“பபெண் ஆயிரம் இருந்ததாலும் பெலவீனேமதானேவள;

அவளைதால ஆட்சிப் பபெதாறுப்பில உறுதியுடைன
இயங்க முடியதாது… தந்மத, கணவன, மகன
எனற சதார்புகள அவளுக்கு இனறியமமயதாத
துமணகள…
சதார்புகள இலலதாமல உணர்ச்சிகமளை பவனறு
அவளைதால வீட்டுக்கு பவளிஜய எந்த ஓர் அறிவு
சதார்ந்த பபெதாறுப்மபெயும் நிர்வகிக்க முடியதாது.
துறவு அவளுக்கு உகந்த தலல; அவளுமடைய
பமனமம, உமழப்பு, தியதாகம் ஆகிய அருங்குண
இயலபுகளும், கணவன, குழந்மதகள எனற சிறு
உலக எலமலகளுள முடைங்கும் ஜபெதாதுததான
ஏற்றம் பபெறுகினறனே. சமுததாயம், அரசியல
ஆகிய களைங் களில அவள தனித்துக் தமலமமப்
பபெதாறுப்மபெ ஏற்று இயங்கத் தகுதியிலலதாத
வளைதாகிறதாள…” எனபறலலதாம் கதாலங்கதாலமதாக
நிறுவப் பபெற்ற ஓர் ஓரவஞ்சமனேக் கருத்மத
இந்திரதாவின வதாழ்க்மக பிரதிபெலிப்பெது மிகவும்
வருந்தத்தக்க உண்மம.
தம் இறுதிக் கதாலங்களில விமனேவிமதத்து
விட்டுச் பசனற மகனின பசயல விமளைவுகள

நதாட்டு மக்கமளைப் பெதாதித்ததும், அதனேதால அவர்
மனேம் புழுங்கி பவளிக்கதாட்டை முடியதாமல
உளளூரப் ஜபெதாரதாடியதும் பவளிப்பெமடையதானே
உண்மமகஜளை.
இறுதியதாக அவர் வடைக்கு ஆப்பிரிக்க டூனிஷய
நதாட்டில அரசுமுமறப் பெயணம்
ஜமற்பகதாண்டைஜபெதாது, இரண்டு முழு
நதாட்களுக்கும் குமறவதானே அந்த ஓய்வும்கூடை
அவருக்கு நிம்மதிமய அநுபெவிப்பெததாக இலமல;
மனேமத அழுத்திக் பகதாண்டிருந்த பெளுமவ
அவரதால மமறக்கஜவதா மறக்கஜவதா
இயலவிலமல எனற உண்மமமய அந்நதாளில
அந்நதாட்டின இந்தியத் துரதரதாக இருந்தவர் அந்த
நதாட்கமளைப் பெற்றி எழுதுமகயில
குறிப்பிடுகிறதார். உளநதாட்டுப் பிரச்மனேகள,
தீவிரவதாதிகளின கழுத்துப் பிடிகளிலிருந்து
சற்ஜற நிம்மதியதாக மூச்சுவிடும் ஆறுதுமல
எதிர்ஜநதாக்கிஜய அந்தப் பெயணத்மத
ஜமற்பகதாண்டிருந்ததார். எனறதாலும், அவரதால
எந்த ஓர் இனிமமயதானே, மதாறுதலதானே
சூழமலயும் அநுபெவிக்க முடியவிலமல, ஆழ்ந்த

பமளைனேத்தில மூழ்கி இருந்ததார் எனபெமதஜய
அறிகிஜறதாம்.
இறுதிக்கதாலம் வமரயிலும் தனேக்குளஜளை ததான
சதாதிக்க நிமனேத்தமத நம்பிக்மகயுடைன
பசயலபெடுத்த முமனேந்த மிக அரிய பபெண்மணி
இந்திரதாகதாந்தி. இந்நதாட்டில ஒரு புதிய
பபெண்மமமய வரலதாற்றதாக்க முமனேந்து பெமழய
ஜமலதாதிக்க மரபுகளின முரண்பெதாடுகளில
குமலந்ததாலும் தம் இறுதி வமரயிலும்
அவற்றின சதாதக பெதாதகங்கமளைச் சுமந்து
ஜபெதாரதாடினேதார்.
இந்திரதா, மதாறிவரும் இந்தியப் பபெண்மமக்கு,
ஜபெதாரதாடும் பபெண்மமக்கு ஒரு வலுவதானே முன
மதாதிரி எனறதால தவறிலமல. கஸ்தூரிபெதாவின
மரபுப் பபெண்மமயிலிருந்து பவளி வந்து,
தனமனே இனேம் கண்டுபகதாளளை முயனறு,
பவற்றிமய முழுமமயதாகக் கதாணமுடியவிலமல
எனினும், இந்திரதா, இந்தியப் பபெண்மமயின
வரலதாற்றில தனேக்பகனறு ஓர் இடைம்
ஜதடிக்பகதாண்டை அரிய பபெண்மணியதாவதார்.
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12. மனிதத்துவ
சமுததாயம்
உண்மமயிஜலஜய பபெண், விடுதமல, பபெண்
உரிமம பபெண் சுதந்திரம் - இதற்பகலலதாம்
எனனே பபெதாருள?
இந்த நதாட்டில இனறு, பபெண்ணுக்கு இலலதாத
உரிமமகள எனனே இருக்கினறனே? இந்த நதாட்டில,
இரண்டு தமலமுமறக்கதாலம்-இந்த சுதந்திர
இந்தியதாவில பபெண் அரசு நடைக்கவிலமலயதா?
மதாநிலத் தமலமம, மதாவட்டைத் தமலமம எனறு
பெதவிப் பீடைங்களில பபெண்கள
அமர்ந்திருக்கவிலமலயதா?
பசனற நூற்றதாண்டுத் பததாடைக்கத்தில
பபெண்மணப் பெளளிக்ஜக அனுப்பெத்
தயங்கினேதார்கள.
சிறுமியதாக மணம் பசய்து பகதாடுத்ததார்கள.

பிளமளை பபெறுவதும் அடுப்பெடியுஜம வதாழ்க்மக
எனறு வமரயறுத்ததார்கள.
மகம்பபெண் எனறு முடைக்கினேதார்கள.
வதாழதாபவட்டி எனறு ஒதுக்கினேதார்கள.
மலடி எனறு தளளி மவத்ததார்கள.
இபதலலதாம் நியதாயமதானே பசயலகளைதாகஜவ
கருதப் பெட்டிருந்தனே.
சமுததாயத்தின ஓரத்தில, இழிபவனறு அழுத்தப்
பெட்டைவள ததாசி.
இனறு இமவபயலலதாம் நியதாயங்களிலமல
எனறு சட்டை பூர்வமதாகத்
தீர்க்கப்பெட்டிருக்கினறனே. பபெண்ஜண ஆட்சி
பீடைத்தில வந்து அமர்ந்து. தனமனே
இரண்டைதாம் பெட்சம் எனறு ஒதுக்கிய
இனேத்ததார்க்கு நியதாயம் பசதாலல வந்துவிட்டை
கதாலம். எனேஜவ, இனறு ‘பபெண்ணடிமம’ எனற
ஒரு கதாலம் நிலவுவததாகக் பகதாளவது தவறு!
அப்பெடி ஒரு நிமல சில விதிவிலக்குகள

ஜநர்ந்ததாலும், அதற்குக் கதாரணம் ஆண் ஆதிக்கம்
அலல. பபெண் தனமனேஜய விமரிசனேம் பசய்து
பகதாளளை ஜவண்டும். தவறுகமளை நீக்கித் திருத்திக்
பகதாண்டு, கிமடைத்திருக்கும் வதாய்ப்புகமளைப்
பெற்றிக் பகதாண்டு முனஜனேற ஜவண்டும். இது ஒரு
முடிவு.
எப்பெடி முனஜனேறுவது?...
சதாண் ஏறினேதால முழம் சறுக்கும் வரலதாறதாக
இருக்கிறது.
பபெண் அரசதாட்சி இருந்த நதாட்களிலததான
பபெண்ணின மீததானே அக்கிரமங்கள அதிகமதாயினே.
மதுரதா எனனே பபெண், கதாவல நிமலயத்தில
கதாவலர்களைதால பெலதாத்கதாரம்பசய்யப்பெட்டைதாள.
இதற்கு நியதாயம் ஜகதாரியஜபெதாது. ‘அவளும்
இணங்கினேதாள; எதிர்ப்புக் கதாட்டிய தடையங்கள
இலமல’ எனறு கிமடைத்த பெதில சட்டைத்தின
நிமலமமமயத் பதளிவதாக்கிற்று.
பெமழய பபெருமமகமளைத் திருப்பிக் பகதாண்டுவர,
இரதாஜஸ்ததான மதாநிலத்தில புருஷன மரித்ததும்

மமனேவியர் கற்பெரசிகளைதாகச் சிமதயில
எரிக்கப்பெடுவது நிகழ்ந்தது. பெமழய வழக்கங்கள
புதுப்பிக்கப்பெட்டைனே.
‘கணவமனே இழந்த பபெண், பபெதாட்டு மவத்துக்
பகதாண்டு வருகிறதாள; அவளுக்கு உங்கள
வதாக்குரிமமகமளைக் பகதாடுப்பீர்களைதா?’ எனறு
கிரதாமவதாசிப் பபெண்களிடைத்தில பிரசதாரம்
பசய்வது பெலித்தது.
‘பெதவியில இருப்பெவர், பபெண் மட்டுமலல;
அவர் ஒரு மகம் பபெண். இவர் தமலமமயிலதா
ஆட்சி?’ எனற வினேதா மக்கமளைச் சிந்திக்கச்
பசய்தது.
‘திருமண விழதாவில கச்ஜசரி பசய்ய, பூவும்
பபெதாட்டும் இழந்த பபெண்மணயதா
கூப்பிடுவதார்கள! ஜச!’ எனறு தளளை
முடிந்திருக்கிறது.
‘இவளுக்கதா உங்கள வதாக்குரிமமகள? இவள
நடைத்மத பகட்டைவள?’ எனறு புழுதிமய வதாரி
எறிந்ததால, அவள திறமம எதுவும் பதரியதாது.

‘ஓ, இவளுக்கு இந்தப் பெதவி எப்பெடிக்
கிமடைத்தது? அறிவினேதால அலல; உடைம்பினேதால’
எனறு ஒரு பபெண் இனபனேதாரு பபெண்ணில
பவற்றியின கதாரணத்மத பவளிச்சம் ஜபெதாடை
முடிந்தது.
‘அதிகதாரி ஆணதாக இருந்ததால, ‘ஸ்ஸ்… இனறு
குழந்மதக்கு உடைம்பு சரியிலமல… வீட்டுக்குச்
சிக்கிரம் ஜபெதாக ஜவண்டும்’ எனறு பசதாலலித்
தப்பித்து விடைலதாம். இளைகிய பநஞ்சு சரி,
‘ஜபெதாங்கள-ஜபெதாங்கம்மதா’ எனறு பசதாலவதார்.
ஆனேதால இந்தக் குரங்கு மூஞ்சி இருக்கிறஜத! இது
கலபநஞ்சு. ‘அப்பெ குழந்மதமயப் பெதார்த்துக்
பகதாண்டு வீட்டில இரு! ஜவமல எனறு எதற்கு
வரஜவண்டும்! இனறு முழுதும் முடித்து
விட்டுத்ததான ஜபெதாக ஜவண்டும்! எத்தமனே மணி
யதானேதாலும் சரி!’ எனறு பசதாலலும். ‘புருஷன,
பிளமளை குட்டி எனறு இருந்ததால ததாஜனே? இந்த
முகமரக்குக் கலயதாணஜம இலலதாமற்
ஜபெதாய்விட்டைது!’ எனறு சினிமதாவுக்குப் ஜபெதாக
முடியதாத அலுவலகப் பபெண் கருத்மத
வீசுவமதக் ஜகட்க முடிந்தது.

‘எனனேடி பெத்தினி மதாதிரி நடிக்கிறதாய்! உனேக்கு
எதிர் கதாலம் இலலதாமல பசய்துவிடைமுடியும்’
எனறு ஆண் ஆதிக்கமும்,
‘ஏய் எனனே மிரட்டுஜற? உனமனே இந்த இடைத்தில
இருந்து கிளைப்பெதாமல ஜபெதானேதால… நதான…
நதானிலமல?’ எனறு சூளுமரக்கும் பபெண்
சக்திகளும் இஜத ஆட்சியின தருமத்தில ததான
வலிமம பபெற்றிருக்கினறனே.
உரிமமகளும் தருமங்களும், அவரவர் ஒழுங்கு
மீறும் வசதிகளுக்கதாகஜவ வதாழ்கினறனே.
அரசியிலிலிருந்து, அடுப்பெடி வமரயிலும், இஜத
வசதிகள நிமலநதாட்டைப் பபெறுகினறனே. ஆனேதால
கூட்டிக் கழித்துப் பெதார்க்கும் ஜபெதாது, இழப்பு
யதாருக்கு?
குடிகதார மருமகன, மதாமியதாரதாஜலதா,
மமனேவியதாஜலதா எரிக்கப்பெடுவதிலமல. அவன
ஜகதாபுரத்மதக் குடிமசயதாக்கி
இடித்து,ஜகதாமகளைதாக இருந்த மமனேவிமயயும்
உறிஞ்சி ஒனறு மிலலதாமலதாக்கினேதாலும், அவன

கட்டிய ததாலிக்கு மஞ்சள மவத்துக்பகதாண்டு
வதாழ்கிறதாள.
ஓர் ஆண் கருமவ ஏந்துவதற்கதாக, பெல பபெண்
கருக்கமளை அழிக்க அமிலம் அரிப்பெதுஜபெதால
எரிந்ததாலும் பபெதாறுத்துக் பகதாளகிறதாள.
உமதபெடுகிறதாள; இடிபெடுகிறதாள; சதாகதாமல
பசத்துக் பகதாண்டிருக்கிறதாள.
ஆனேதாலும், ஆண்… ஆணதாக ஜமனமமயின
உச்சியிலிருந்து இறங்கி விடைவிலமல. இவஜளைதா,
இனி எந்தச் சிறுமமயும் இமதவிடைப் பெதாதிக்க
முடியதாது எனற அளைவில மதிப்பிலலதாமல
இழிந்திருக்கிறதாள.
இது ஏன? ஏன?
ஆதியிலிருந்து பெதார்த்ததால, இவள
சிறுமமக்பகலலதாம் கதாரணமதாக இருப்பெது
இவள பிளமளை பபெறும் இயலபு; கருப்மபெ.
இதிலிருந்து இவள விடுதமல பபெற்றதாஜல,
ஆணுக்குச் சமமதாக அலலது ஜமலதாகஜவ தன
ஆற்றலகமளை நிரூபிக்க முடியும்.

அவன ஜபெதாகத்துக்கு எந்த விமலயும் பகதாடுக்க
ஜவண்டியிருப்பெதிலமல. இவஜளைதா, பிளமளைமய
ஏற்றதாக ஜவண்டி இருக்கிறது.
அவனுக்கதாக அமதச் சுமக்க ஜவண்டி
இருக்கிறது; இதற்கு ஓர் ஒழுங்கு, கலயதாணம்,
கற்பு, மகம்மம, அது இது எனறு சமூக
நிர்ப்பெந்தங்கமளை ஏற்றதாக ஜவண்டி இருக்கிறது.
தன வயிற்றில மவத்து அந்தக் கருமவப்
பெதாலித்ததால மட்டும் ஜபெதாததாது. அவன
நிரதாகரித்ததாலும், இவள, ததான வதாழவும்
உமழத்து, அந்தச் சந்ததி வதாழவும் உமழக்க
ஜவண்டிய கட்டைதாயத்மதக் ‘குடும்பெம்’ எனற
அமமப்பு அவமளைப் பெதப்பெடுத்துகிறது.
எனேஜவ, குடும்பெம், கலயதாணம், கருப்மபெ
ஆதிக்கம் எனற பிமணப்புகளில இருந்து
விடுதமல பபெறுவஜத பபெண்ணுக்கு உகந்த,
‘விடுதமலயதாகும்… இது ஒரு முடிவு.’
இனமறய பபெண்ணியத்தில பெல முகங்கமளைக்
கதாண்கிஜறதாம்.

எது உண்மம?
எலலதா முகங்களும் உண்மம ஜபெதாலிருக்கினறனே:
ஆனேதால முழுதும் அப்பெடிஜய எனறு நம்பெ
முடியதாமலும் இருக்கிறது.
ஆக,பபெண்ஜண, நீ இனறு எந்த வடிவில
இயங்குகிறதாய்?
உனமனே, இந்நதாட்களின மினனேனு இயல
சதாதனேங்கள, எத்தமனேஜயதா வடிவங்களில
கதாட்டுகினறனே.
தனமனே, தன உருவமதாறுதமல, ஒருவர் புமகப்
பெடைங்களில நனகு உணர முடியும். கண்ணதாடிமய
விடை, கதாட்சிப் பெடைங்கள, மனேங்களில பெதிந்து
ஜபெதாகினறனே.
இந்த வலியுறுத்தப்பெடும் வடிவங்கள ...
பிம்பெங்கள, எனனே பசதாலகினறனே?
பபெண்ஜனே! நீ பபெருமம மிக்கவள! உனேக்கு
விடுதமல உண்டு! நீ பெட்டைதாம்பூச்சி! ததாய்!
உலகத்மத ஆக்குபெவளும் அழிப்பெவளும் நீஜய!

நீ சுவதாசினி! நீ பெட்டுச் ஜசமலகளைதால, சரிமகப்
ஜபெதார்மவகளைதால, உன பூவிலும் பமலலிய
ஜமனிமய அலங்கரித்துக் பகதாளளும்ஜபெதாது,
அமவ பபெருமம பபெறுகினறனே. மருஜததானறிச்
சதாயங்கள, பசயற்மகப் பெரிமளைங்கள வண்ண
வண்ண வதாசமனே மலர்கள, பவளளிக்
பகதாலுசுகள முத்துவடைங்கள எலலதாஜம
உனனேதால பபெருமம மிக்க சதாதனேங்களைதாகினறனே.!
உன பசவிகளும் நதாசியும் துமளைக்கப்பெட்டு அணி
பெணிகளுக்கு விளைக்கம் அளிக்கும் ஜபெதாது நீ
உலமக ஏற்றம் புரியச் பசய்கிறதாய்! உனனேதால
ஏமழ ஆண் வதாழ்கிறதான. நீ மக மவத்து
அழுத்தும் பெலஜவறு ஜசதாப்பு, அழுக்கு நீக்கும்
கரங்கள, உலகத்து மதாசுகமளைத் துமடைக்கும்
வலலமம பபெறுகினறனே. அதனேதால கிமடைக்கும்
ஆணின பெதாரதாட்டினேதால, நீ சுவர்க்கத்மதஜய
மண்ணுலகில பெமடைத்து விடுகிறதாய்! நீ
மகயதாளும் பெதாத்திர பெண்டைங்கள புதிய விளைக்கம்
பபெறுகினறனே! நீ ஊததாரியதாக இலலதாமல
சிக்கனேம் கமடைப்பிடிப்பெவள. ஜபெதாமத
மருந்துகளும் குடியும், குடும்பெ நலனகமளை

உறிஞ்சினேதாலும், நீ அவற்மற மீட்க உயிமரயும்
பகதாடுக்கும் பபெருந்தமக அலலஜவதா? நீ
இருக்கும்ஜபெதாது ததான ஆமண வதாழ மவக்கிறதாய்
எனறிலமல! இறந்த பினனும் வதாழ
மவக்கிறதாய்! அதற்கதாகஜவ எரியூட்டைப்
பபெற்றதாலும், நதாஜனே தவறி விபெத்தில மதாட்டிக்
பகதாண்ஜடைன, அவர் குற்றமற்றவர் எனறு
நிமனேவு தப்புமுன வதாக்குமூலம்
பகதாடுத்துவிட்டுக் கண் மூடுகிறதாய்! மக்கள
பபெருக்கத்துக்குத் தன இனேஜம கதாரணம் எனறு,
உன இனேக்கருமவ உவந்து அழித்துக் பகதாண்டு
உலக நலம் ஜபெணுகிறதாய்! சமுததாயம், நதாடு
எனறு சகல விமளைவுகளுக்கும் நீஜய கதாரணம்
எனறு விளைக்கம் தருகிறதாய்! உன உடைம்பு,
பபெருமம பபெற்றது; ஆற்றல பபெற்றது. அறிவு;
ஆக்கம்… நீ பெலவீனேமதானேவள; ஓர் ஆண்
உனமனேக் கதாப்பெதாற்ற ஜவண்டும்! இத்தகு
விளைக்கங்கள பததாடைர்ந்து, பிம்பெங்களின
வதாயிலதாக, சினனேஞ்சிறு உளளைங்கள ஈறதாக,
முதிர்ந்த முனி உளளைங்கள வமர உணர்த்தப்
பெடுகினறனே.

இதனேதால, யதாருக்கு எனனே பெயன?
பபெதாருள… வதாணிபெம்,… அரசுக்கு, தனிநபெருக்கு,
நிறுவனேங்களுக்கு ஈடுபெட்டிருக்கும்
பபெண்களுக்கு, பபெதாருள… இலதாபெம்…
பசலவதாக்கு, வனமுமற, அழிவு எலலதாம்
எலலதாமதாக, ஒரு நச்சுவட்டைம்… இதிலிருந்து
விடுதமல பபெறுவஜத இனறு பபெண் விடுதமல
மட்டுமலல-மதானிடை சமுததாய விடுதமல. அவள
தனமனேப் பெற்றிய இத்துமண
மதாயக்கருத்துக்களில இருந்து, விடுபெடை
ஜவண்டும். அவள தனனுணர்விமனேஜய சதார்புக்
பகதாடியதாக, இருந்த நிமலயிலிருந்து தளளிவந்து
தனனிலிருந்து ததான பிரிக்கப் பெட்டை
பகதாடுமமமய உணரஜவண்டும்.
அவள மமனேவி, சஜகதாதரி, மமத்துனி, மதாமியதார்,
நதாத்தி எனற கடைமம நிமலகளில இலலதாமல,
மனிதப்பிறவி எனற நிமலயில தனமனே
உணர்ந்து பகதாளளை ஜவண்டும். கருப்மபெ ஆற்றல,
உலக இயக்கத்துக்கதாக, இயற்மக அளித்துளளை
ஒருதனமம - அறிவு, சிந்திக்கும்ஆற்றல தனேக்கு

இருக்கிறது. தனேக்கு கருப்மபெ பசயலபெதாடு
ஒனறுததான உளளைது - எனற உணர்விலிருந்து
விடுபெடை ஜவண்டும். ஆணும் பபெண்ணும்
இமசந்து ஒழுங்கு பெதாலிக்கும் ஜபெதாதுததான
பூரணமதானே மனிதத்துவம் எய்திய
சமுததாயத்மதப் பெமடைக்க முடியும்’ ஒருவமர
மற்றவர் ஆதிக்கத்துக்குட் பெடுத்துவதனேதால, அது
சதாத்தியமலல எனபெமத உணர ஜவண்டும். இந்த
இலட்சியத்மத ஜநதாக்கி ஆணும் பபெண்ணும்
முனஜனேறுஜவதாமதாக!
⚫⚫⚫
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‘இந்திய சமுததாய வரலதாற்றில
பபெண்மம’ - ஓர் விமர்சனேம்
சுசலதா கஜணசன
துமண பபெதாதுநூலக இயக்குநர், பசனமனே.

ஆண்-பபெண் இருவரும் சமமதானேவர்கள எனறு
இனறு ஜபெசப்பெட்டு வந்ததாலும் ஆண் ஆதிக்கம்
நிரம்பிய சமுததாயமதாகத் ததான பததானறு பததாட்டு
இருந்துளளைது எனே ஆணித்தரமதாக
எடுத்துச்பசதாலலும் இந்த நூல திருமதி. ரதாஜம்
கிருஷ்ணன அவர்களின பெமடைப்புக்களின
ஜகதாஜமதகக் கற்களைதாகத் திகழ்கிறது.
இதிகதாச கதாலத்திலிருந்து-இந்திரதா கதாந்தி கதாலம்
வமர. ஒவ்பவதாரு கதாலகட்டைத்திலும்
பபெண்களின நிமல எப்பெடி எலலதாம் மதாறுபெட்டு
வந்துளளைது எனபெமத அகநதானூறு, புறநதானூறு.
சங்க நூலகள மட்டும் இனறி புரதாண
நூலகளிலிருந்தும் ருக்ஜவதத்திலிருந்தும்

ஜமற்ஜகதாளகள கதாட்டியுளளை விதம் மிகவும்
பெதாரதாட்டுதலுக்குரியது. “கடைவுளின மணவதாட்டி”
எனகிற அத்தியதாயத்தில—மகதாபெதாரதத்தில வரும்
தீர்க்கமஸ் எனகிற ரிஷி—கண்ணற்றவர்—இவரது
மமனேவி—தன கணவனின இயலபு கண்டு
பவறுப்பெமடைந்து—‘ஒருத்திக்கு ஒருவஜனே
எனகிற விதி பசய்து கணவன மமனேவி எனகிற
உறவில ஆணின ஆதிக்கத்மதப் பபெண்
பபெதாறுத்துத்ததான ஆக ஜவண்டும்; இலமலஜயல
சபிக்கப்பெடுவதாள’ எனறு
பதரிவிக்கப்பெட்டுளளைததாக-புரதாண ஜமற்ஜகதாள
கதாட்டைப்பெட்டுளளைது.
கதாந்ததாரி ஏன தன கண்கமளைக் கட்டிக்
பகதாண்டைதார்? கணவனேதால பெதார்க்க முடியதாதமதத்
ததானும் பெதார்க்கக் கூடைதாது எனறதா அலலது
குருடைதானே கணவமனேப் பெதார்க்க ஜவண்டைதாம்
எனறதா? எனறு அறிவுக்குப் பபெதாருந்ததாத
தகவலகமளை மறு பெரிசலமனேக்கு உட்பெடுத்த
ஜவண்டும் எனகிற சிந்தமனேமயத்
துண்டிவிடுகிறது இந்த நூல.

இலட்சியத் தம்பெதிகளைதாக வதாழ்ந்த கதாந்தி—
கஸ்தூரிபெதாய் வதாழ்மகயில—ஏற்பெட்டை திருப்பு
முமனே நிகழ்ச்சிக்கு முன ‘ஜமதாகனததாஸஸும்’ ஒரு
சதாததாரண ஆண் மகனேதாகத்ததான இருந்ததார்
எனபெமதயும் ஜவஹர்லதால ஜநருவின மகள
இந்திரதா கதாந்தியின வதாழ்வில நடைந்த
நிகழ்ச்சிகளும் ஆண் ஆதிக்கத்மத எதிர்த்துப்
பபெண் நடைத்திய ஜபெதாரதாட்டைத்தின சதானறுகளைதாகச்
சித்தரிக்கப் பெட்டுளளைது. இருந்ததாலும் இந்திரதா
கதாந்தியின வதாழ்க்மகக் குறிப்புக்கு அதிக
முக்கியத்துவம் இந்நூலில பகதாடுக்கப்
பெட்டுளளைததாகத் ஜததானறுகிறது.
துமண இழப்பு—துறவறம்—இந்த
அத்தியதாயத்தில சுமங்கலி—விதமவ ஜபெதானற
பசதாற்கள எப்பெடி ஆண் ஆதிக்கத்திற்குச்
சதாதகமதானே பசதாற்களைதாக அமமந்துளளைது
எனபெமதப் பெல உததாரணங்களில விளைக்கியுளளைது
அருமம.
பபெண்ணுக்குப் பபெண்ஜண எதிரி எனபெமதயும்
இனமறய நதாளில அனுபெவங்களில—பபெண்

அதிகதாரியின கீழ் பெணி புரியும் பபெண்கள தங்கள
அதிகதாரி தங்களுக்கு வீட்டுக்கு சக்கிரம் ஜபெதாக
அனுமதி தரதாதஜபெதாது வமசபெதாடும் விதத்மதயும்
நமகச் சுமவஜயதாடு எடுத்துக் கூறியுளளைது
யததார்த்தமதாக உளளைது.
பபெண் தனமனேஜய விமர்சனேம் பசய்து பகதாளளை
ஜவண்டும்; ததான எதற்கதாகப் பிறந்ஜததாம்? ஆமடை
அலங்கதாரங்கள பசய்து பகதாளளை மட்டும் ததானேதா,
கருமவச் சுமக்க மட்டும்ததானேதா, ஆமணச் சதார்ந்து
மட்டுஜம வதாழ முடியும் எனகிற எண்ணத்தின
கதாரணமதா—எனபெமதச் சிந்தித்து அலச முற்பெடை
ஜவண்டும். பபெண் தன உறவு முமறகமளை மறந்து
—தன மனிதப்பிறவிமய மட்டும் எண்ணி—
தனமனே உணர்ந்துக்பகதாளளை ஜவண்டும்.
கருப்மபெ பசயலபெதாடு— பிளமளை ஜபெறு
எனபெதற்கதாக மட்டுஜம ததான பிறப்பு
எடுத்துளளைததாகக் கதாலத்திற்கு ஒவ்வதாத
எண்ணத்திலிருந்து மீளைஜவண்டும் எனகிற
ஆசிரியரின கருத்மத ஒவ்பவதாரு பபெண்மணியும்
சிந்தித்துப் பெதார்க்க ஜவண்டும்.

பெதிஜனேதாறு அத்தியதாயங்களில 'இந்திய
சமுததாயத்தில பபெண்மம' வளைர்ந்துளளை/அலலது
வீழ்ந்துளளை விதத்மத ஆழமதாக ஆரதாய்ந்து
எழுதியுளளைதார்-முற்றிலும் புதிய ஜகதாணத்தில
எழுதப்பெட்டுளளை நூல-ஒவ்பவதாரு ஆணும்
பபெண்ணும் பெடிக்க ஜவண்டிய நூல.
- சுசலதா
கஜணசன
(பசனமனேத் பததாமலக்கதாட்சி
'நூலநயம்' பெகுதியிலிருந்து)

