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அஅஅஅவைர எ�ேபா�� 'அ�பா’ எ��தா� அைழ�ேப�. நிைறய  ேதாழ
க", ந�ப
க" 
அ�ப# தா� அைழ�பா
க". $ழ%ைதக" இ'ைல. 3 ஆ�*க+�$ ,� அவர� மைனவ� 
இற%�ேபாகிற வைர ஒ�றாகேவ இ/வ/� வா0%தா
க". அவ/�$� ப�# த கைடய�' 
இ/%� உண3 வா4கி வ%� நா�, அவ
, அ�மா எ�� 5�� ேப/� ஒ�றாக6 
சா�ப�*ேவா�. வ�*தைல� ேபாரா7ட�, வ�*தைல�$� ப�%திய ேபாரா7ட4க" $றி � 
அவ/�$ ,8ைமயான அ9பவ அறி3 இ/%த�. அவ/�$  ெத;யாத நிக03க" $றி � 
நா� ேக7டா', ''அ�ன<�$ நா� ேபாகல; என�$  ெத;யா�... ஆனா ேபானவ4க ெசா�னைத 
ேவனா உன�$6 ெசா'ேற�'' எ�� வ�வ;�பா
. எ தைன ,ைற ேக7டா=�, சலி�காம' 
தி/�ப�6 ெசா'வா
. வ/ட�, மாத�, ேததி எ�� எ%த� ப�ைழ�மி�றி �'லியமாக6 
ெசா'வா
. 

ேலாகச�தி, பராச�தி, ேலாேகாபகா;, நவச�தி, த>�கதி
 எ�� வா0நா" ,8வ�� ப தி;ைக� 
பண�ய�' இய4கியவ
. ஒ/ ப தி;ைகயாள9�$ இ/%ேத த>ர ேவ�#ய உ�ைமய�� 
ஒள<ேயா*தா� எ8�வா
; ேப@வா
. வரலாAைற6 ெசா'வதி', கA�  த/வதி' ஒ�பAற 
மன<த
. அ%த மன<த
 ஐ.மாயா�# பாரதி. ஒ/ BAறா�ைட  ெதா*வதA$ இ�9� ஓ;/ 
ஆ�*க" இ/�$� நிைலய�' க�5#வ�7டா
! 

''அ%த� கால �ல... நா4க'லா�'' எ�� ஆர�ப� தா', க�கள<' ஒள<ேயற� ேப@வா
. ஒ/ 
வரலாA� நிக0ைவ க� ,�ேன ேதா�ற6 ெசD�வ�*வா
. 13 ஆ�* கால சிைறவாச� 
அவ/ைடய�. வ�*தைல� ேபா;' ேச
%த நாள<' இ/%�, இ�திவைர கத
தா� அண�%தா
. 
''இ� ெவ�� �ண�ய'ல; அரசிய' சீ/ைட'' எ�றா
, க�கள<' ெப/மித �ட�. 

வ >7ைடவ�7*� Fற�ப*கிறேபா� ைகய�' ஒ/ மGச" ைபைய எ�ேபா�� ப�# தி/�பா
. 
அதி' எ�ேபா�� F தக4க", ப�ர@ர4க" ைவ தி/�பா
. ப#�கிற பழ�கமி/�கிற ஆளாக� 
பா
 � தா� F தக4க" த/வா
. ப#�கிற பழ�கமி'லாதவ
க" ேக7டா', ''உன�$ 
எ��$? ந>தா� ப#�க மா7#ேய?'' எ�� ,க ��$ ேநேர சி; தப#ேய ெசா'லி வ�*வா
. 

அேத மGச" ைபய�' எ�ேபா�� ஆரG@ மி7டாDக+� Fள<�F மி7டாDக+� 
ைவ தி/�பா
. எ%த நிக03�$ வ%தா=�, அ%த� ப$திய�' H# நிA$� $ழ%ைதக+�$ 
மி7டாD ெகா*�பா
. ''இ� எ��$�பா?'' எ�� ேக7டேபா�, ''மி7டாD ெகா* தாதா� 
$ழ%ைத4க ந�மகி7ட வ/�. அவ9க வ%�7டா, ேபசி ேதச ப�திைய ஊ7டலா�; வரலா� 
Jரா ெசா'லி  தரலா�'' எ�பா
. எ4$�, எ�ேபா�� யா/�ேக9� கAப� ��ெகா�ேட 
இ/�கK� அவ/�$. நா9� அவைர� பா
 த�� மி7டாD ேக7ேப�. ''உன�$ எ��$டா?'' 

எ�பா
. ''நா9� உ4ககி7ட� க ��$ேற�ல'' எ�ேப�. உத*க" ப�;யாம' 
சி; ��ெகா�ேட, ஒ/ மி7டாைய எ* �� ெகா*�பா
. 

நிைறய F தக4க" ைவ தி/%தா
. F தக தி� ,த' ப�க தி' F தக� வா4கிய ஊ
, 

வ/ட�, ேததி எ'லா� $றி தி/�பா
. பல F தக4கள<' ''கா@ ெகா* � வா4கிய�'' எ��� 
எ8தி இ/�பா
. ''இ� எ��$ எ8�ற>4க?'' எ�� ேக7டேபா�, ''தி/டல... எ� கா@ ேபா7* 
வா4$ன��9 இத எ*�$றவ9�$  ெத;யK�'' எ�பா
. 

2005-� ஆ�* ஜனவ;ய�', கீ0ெவ�மண� $றி த என� ஆவண� பட ��காக, அவைர� 
ேப7#ெய*�க� ேபாேன�. ஒ/ நா" ,8வ�� அவேரா* இ/%த அAFத�... அ%த நா". 
ேப7#ய�� இ�திய�' ெசா�னா
. ''அேத 44 ேப/ எ;Gச இட �ல இ/%� ஒ/ ைக�ப�# 



எ=�F�, சா�ப=� நிைறய எ* � ஒ/ ேப�ப
ல க7# ெவ6@�கி7ேட�'' எ�றா
. நா� 
அதி
%ேத�. உலக வரலாAறி' 37 ஆ�*க+�$ ,� ெகா'ல�ப7ட ,கமறியாத அ%த 
எள<ய, ஏைழ ம�கள<� அNதிைய யாரா' க�டறிய ,#��? அவ
 கா�பாAறி 
ைவ தி/%தா
. 

ந>�ட ேநர� ேத# அைத� க�ெட* தா
. அவ
 ைக�பட 'ெவ�மண� அNதி’ எ�� எ8தி 
இ/%த சிறிய ெபா7டல ைத எ�ன<ட� த%தா
. ப�;�க6 ெசா�னா
. ெகாGச� எ=�F  
��*க". க�கைள இ*�கி�ெகா�* பா
 தா
. ''$/ ெத=�பா இ/�$டா... ஏேதா ஒ/ 
$ழ%ைதேயாடதாக தா� இ/�$�.. ெகா*ைம�கார பாவ�4க'' எ�றா
. அவர� க�கள<' 
இ/%� க�ண>
 ெப/கிய�. அவ
 அ8� அ��தா� பா
 ேத�. ''ஒ�பைட6@7ேட�... ேச�க 
ேவ�#ய இட �ல ேச �/'' எ�� ஒ/ ெப/56@ வ�7டா
. அைத� கீ0ெவ�மண�ய�', 

அ%த  தியாகிகள<� நிைனவ�ட தி' ெகா�*ேபாD6 ேச
 ேத�. அ4$ அ� ப திரமாக 
இ/�கிற�.   

 

தன� ெசய', ேப6@, எ8 � இவAறி� 5ல�, அைனவைர�� வ�*தைலய��பா', 

சம �வ தி� பா' ஈ
�$� திற3ேகாலாக மன  தைடைய உைட�$� சாவ�யாக அவ
 
இ/%தா
. ஆனா', அவ
 மனைத  திற�$� சாவ�ைய அவ
 யா;ட,� தரேவய�'ைல. 
எPவள3 ேபசினாேரா, அPவள3�$� அதிகமாக ரகசிய4கைள  தன�$" ைவ தி/%தா
. 

ெவ�மண� நிைன3 தின� H7டெமா���$ அவ/� நா9� சிற�FைரயாAற அைழ�க� 
ப7#/%ேதா�. இர3 7.30 மண��$� H7ட�. நா� ேபச� ேபாவதA$ ,� எ�ைன 
அைழ �, ''இ%த அந>தி�$� பழி த>
�ேபா�, வரலா� பதி' ெசா'=�; நியாய� ேக7ேபா�9 
உண
6சி வச�ப7* எ�3� ேபசாேத... மிரா@தா
கைள� ப தி எ�3� ேபசாேத... ம த� 
எ'லா� ேபசி�க'' எ�றா
... ''எ��$�பா?' எ�ேற�. ''ெசா�னைத6 ெசD�டா'' எ�� 
ெசா'லிவ�7டா
. என�$� ப�ற$ அவ
 ேபசி ,# தா
. இர3 உணவ/%�கிற ேபா� 
மQ�*� ேக7ேட�. பதி' எ�3� ெசா'லவ�'ைல. ம�நா" ெத;%த�. ெவ�மண� 
வழ�கி' ,த' $Aறவாள<யான இ;GசிR
 ேகாபாலகி/Sண நா�* ,%தினநா" மாைல 
5.30 மண��$� ெகா'ல�ப7#/%தா
. 

''மிக வ�ைரவான  தகவ' ெதாட
Fக" ஏ�மAற அ%த நா7கள<', அ�ைற�ேக உ4க+�$ 
அ%த6 ெசDதி எ�ப#  ெத;��?’ எ��  பல,ைற ேக7#/�கிேற�. பதிேல ெசா�னதி'ைல. 
என�$  ெத;��, அவ
 ரகசிய4கள<� ெப7டகமாக3� இ/%தா
. 

இற�பதA$ சில மாத4க" வைர, தன� ேவைலகைள  தாேன பா
 ��ெகா�டா
. 2015 

ஜனவ; 26� ேததிய�� $#யர@ தின ��$� ெகா#ேயA�கிற வ�ழா3�$� Fற�ப*கிற 
அவசர தி' கீேழ வ�8%� ப*�ைகயானா
. அ�ேவ அவ/�$ மரண� ப*�ைகயாய�A�. 
தி/�J
 $மர9�$ நிைன36சி�ன� ேவ�*ெம�� ேகா;�ைக ைவ த� அவ
தா�. 

 



கன<மவள� ெகா"ைள�$ எதிராக சகாய ைத ேந;' பா
 �, தன� ஆதரைவ6 
ெசா�னவ/� அவ
தா�. கன<மவள� ெகா"ைள பAறி� ேப@கிறேபா� ஒ/,ைற 
ெசா�னா
, 'மைல ,84கி மகாேதவ94கள... @�மாவ�ட� Hடா�... அ� ந�ம ெசா �...' 
எ�� ெசா'லிவ�7*, ''ெபா8ெத'லா� எ4க" ெச'வ� ெகா"ைள ெகா�* ேபாகேவா..'' 
எ�� பாரதிய�� பாடைல ,8வ�மாக� பா#னா
. 

''ெவ"ைள�கார� எ�ைன� F#6சி ேகா
7ல நி� தி7டா�.. 42-ல... ஜாமQ�ல 
வ�7ற��காகேவா, எ��காகேவா... உன�$ எ�ன ெசா � இ/�$�9 அ%த ெவ"ைள�கார 
ந>திபதி ேக7டா�. 'மQனா7சிய�ம� ேகாய�=, ம4க�மா ச திர�, ரய�'ேவ Nேடஷ� 
எ'லாேம எ� ெசா � தா�9 ெசா�ேன�''... ெரா�ப� ேப@ற�9Hட 6 மாச� ேபா7டா�. 
எ'லாேம ந�ம ெசா �, ஜன4க ெசா �. அ� நா= ேப/ களவா�* சா�F7டா... பா �7* 
இ/�கலாமா? இ/�க� Hடா�டா'' எ�றா
 உ�தி�� உ�ைம�� ேதச ப�தி�� ேந
ைம�� 
நிர�ப�ய ஐ.மாயா�# பாரதி. 

அவர� உட=�$ அGசலி ெச= த� ேபாேன�... $ள<U7ட�ப7ட ெப7#�$" இ/%தா
 
'அ�பா’. ஏேதா ேகாப தி' ,க ைத  தி/�ப��ெகா�ட�ேபா' ப* தி/%தா
. அவர� 
உறவ�ன
க", ந�ப
க", ேதாழ
க" எ�� அGசலி ெச= த வ%தவ
கள<ைடேய, ஓ;/ 
@த%திர� ேபாரா7ட வ >ர
க+� இ/%தன
. 

ஒ/ வ >ர� மி$%த, தியாக� F;%த தைல,ைறய�� இ�தி மி6ச ெசா6சமாக, ,�ைம�� 
வ�ைம�� ஒ/ேசர  தா�க�ப7ட மன<த
களாக இ/%தா
க". 

இ�திநா7கள<', ஐ.மா.பாவ�� ம/ �வ6 ெசல3�$� பணமி�றி  தவ� தி/�கிறா
க" 
அவர� உறவ�ன
க". இ�தி ம;யாைத ெச= த வ%த அதிகார வ
�க�, ேநா�Aற நா7கள<' 
எ4ேக ேபாD இ/%த�? உ" ெந/�ப�' உய�ேரா* எ;கிற உைல�$ அ;சி ேபாடாம', ெச த 
ப�ற$ வாD�க;சி ேபா*வைத இவ
க" எ�ேபா� நி� �வா
க"? மாநில� ,8வ�� 
ேத#னா=� @த%திர� ேபாரா7ட வ >ர
க" ஓராய�ர�, இர�டாய�ர� ேப
தா� இ/�பா
க". 
அவ
கைள ஓ
அரசா4க� த ெத*�க ேவ�டாமா? இன<யாவ� ெசD�4க". 

ேபான மாத� ம�ைர ேபாD இ/%ேத�. ஒ/ நிக06சிய�' ப4ேகA�வ�7*� 
Fற�ப*கிறேபா� ஒ/ ந�ப
 வ%தா
. ''ஐ.மா.பா... ஆNப தி;ல இ/�கா/... உ4கைள வர6 
ெசா�னா/'' எ�றா
.பண�க" காரணமாக� ேபாக இயலவ�'ைல. ''அ* த தடைவ 
பா
�$ேற�9� ெசா'=4க'' எ�ேற�. அ* த ,ைற அGசலி ெச= த தா� ,#%த�. 
வயதி' 5 தவ
க" அைழ தா', உடேன ேபாD� பா
 �வ�ட ேவ�*�. அ%த அைழ�ைப 
ஒ தி�ேபாட� Hடா� எ�கிற பாட ைத  த� மரண தி� வழிேய என�$� கA�� 
ெகா* தி/�கிறா
 ஐ.மா.பா. வா0நா" ,8வ��  கA�� ெகா* �வ�7*, மரண தி=� 
கA�� ெகா* தி/�கிற>
க" அ�பா. 

இன< ''வாடா... ேபாடா'' எ�� ஒ/ைமய�' உ;ைமய�' யா
 அைழ�க� ேபாகிறா
க"? 

''மி7டாD $*4க�பா'' எ�� $ழ%ைத மாதி; யா;ட� ேக7க ,#��? ம�ன< �� 
ெகா"+4க" அ�பா. உ4கள<ட� கAறைத, மAறவ
க+�$� கA�� ெகா*�கிற ேவைலைய, 

ப�ைழய��றி ெசDய ேவ�*�. அ�ப#6 ெசDவ� தா� உ4க+�கான அGசலி! 

பாரதி கி/Sண$மா
பாரதி கி/Sண$மா
பாரதி கி/Sண$மா
பாரதி கி/Sண$மா
 

 


