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PENGUIN
@கலாய ேபரரசி2 ஒேர ெபG ஆIசியாளராக .) ஜஹா2 வ<ளLகினா).

17ஆ$ &'றா*+, இ.தியாவ3, ச5திமி5க ெப*ணாக ேபரரசி &= ஜஹா, வ3ளAகினா=.
பர.D வ3E.த Fகலாய ேபரரசி, வரலா'றிH &= ஜஹா, F,ெனIேபாD$ இHலாத
பாண3ய3H ஆJசிைய LறிIப3டNத5க வைகய3H நடNதினா=. அவரD தைலைமNDவ$
இ,ைறய காலNதிH நிைனND பா=5கIபட ேவ*+யத, அவசியNைத வரலா'றாசிEய=
Qப3 லாH வ3ள5Lகிறா=.
இவ) ப<ற>தேபா? ெபPேறா) ைவ9த ெபய) மிஹ) உ2-நிசா எ2றாV', திXமண9திP7 ப<ற7
அவர? கணவX', @கலாய ேபரரசXமான ஜஹாLகி) ைவ9த .) ஜஹா2 (உலகி2
ெவள[\ச') எ2ற ெபய)தா2 வரலாPறி; இட'ப<^9த?. ப<_I^` இளவரசி @தலா' எலிசெப9
ப<ற>த சில தசா%தகால9திP7 ப<றேக இவ) ப<ற>தாV', எலிசெப9ைத காI^V' மிகa' பர>த
நில%பர%ைப ஆIசி ெசbதா).

16ஆ' .PறாG^2 ெதாடjக%ப7திய<; ஆIசிைய ப<^9த @கலாய)கk 300 ஆG8கlj7
ேம; இ>திய ?ைணjகGட9ைத ஆIசி ெசbதா)கk. இ? இ>தியாவ<2 மிக% ெப_ய மPm'
சjதிவாb>த ராஜ வ'சLகள[; ஒ2றாக வ<ளLகிய?. @கலாய ேபரரச)கl', .) ஜஹா2
உkள[Iட ேபரரசிகl' தLகள? ஆIசி கால9தி; கைல, இைச மPm' கI^டjகைலj7
ஆதரவாள)களாக இX>த?ட2, ெபX' நகரLகk, க'பnரமான ேகாIைடகk, மoதிகk மPm'
க;லைறகைளp' கI^னா)கk.
7றி%பாக @கலாய ேபரரசி2 ஒேர ெபG ஆIசியாளராக வ<ளLகிய .) ஜஹான[2 ெபய)
இ>தியா, பாகிqதா2 மPm' வLகேதச9தி2 கைல, கலாசார' மPm' கIடட
கைல9?ைறய<; இ2m' நிைல9? நிPகிற?.
Fகலாய ஆJசி இ.தியாவ3, களAகமா? Sகழா?
Fகலாய ேபரரசE, கைடசி வாEசி, ேசாகமான இUதி கால$
@கலாய ேபரரசி2 ஆIசிjகால9தி2ேபா? @jகிய9?வ' ெபPற நகரLகளாக வ<ளLகிய வட
இ>தியாவ<2 ஆjராவ<V', பாகிqதான[2 லாr_V' உkள அவ)கள? ேகாIைடகk,
நிைனa\சி2னLகlj7 அXகிVkள இடLகk ஆகியவPறி; .) ஜஹா2 ஆIசி பPறிய
ப;ேவm தகவ;கk நிர'ப<pkளன.
வயதான ஆGகl', ெபGகl', sPmலா வழிகாI^கl', வரலாPறி; ஆ)வ@kளவ)கl'
.) ஜஹாu', ஜஹாLகிX' எ%ேபா? ச>தி9தா)கk, எ%ப^ காதலி; வ<v>தா)கk எ2ப?
7றி9த கைதகைள rmவ?G8; அ?மI8மி;லாம;, ஒX கிராம9ைதேய அ\ச9தி; ஆx9திய
மன[தைன சா%ப<8' yலிைய .) ஜஹா2 எ%ப^ யாைனெயா2றி2 மz தம)>?jெகாGேட
sI8jெகா2றா) எ2ற கைதகl' ஆ\ச)ய9ைத உGடாjகjr^ய?.
.) ஜஹான[2 காத; பPறிp', எ%ேபாதாவ? அவர? ?ண<a பPறிய கைதகைள மjகk
ேகI^X>தாV', அவர? வாxjைகய<; 7றி%ப<ட9தjக அ'சமாக வ<ளLகிய அரசிய;
y9திசாலி9தன' மPm' சjதி வாb>த ெசய;கk பPறி சிறிதளேவ அறிய%பI8kள?.
sXjகமாக ெசா;ல ேவG8ெம2றா;, அசாதாரண @ரGபா8கlj7 எதிராக ஒX ேபரரைச
ஆIசி y_ய வ>த ஒX திறைமவாb>த ெபGணாக அவ) வ<ளLகினா).
.) ஜஹா2 ஒX ஆIசியாளராக மI8ம;லாம;, கவ<ஞராகa', ேவIைடயா8வதி; வ;லைம
வாb>தவராகa', கIடட கைலய<; y?ைமமிjகவராகa' வ<ளLகினா).
ஆGகள[2 ஆதிjக9தி2 கீ x ஒI8ெமா9த உலக@' இX>தேபா? 7றி%ப<ட9தjக
ஆIசியாளராக வ<ளLகிய .) ஜஹா2, அரச 78'ப9திலிX>? வ>தவர;ல. இX>தேபாதிV'
ப;ேவm வ<டயLகள[; தனjகிX>த அபார திறைமகைள ஒXLேக பய2ப89தி @கலாய
ேபரரசைர மண' y_>தேதா8 மI8ம;லாம;, அவர? வ<X%பதிP7_யவாகa'. த>திர@kள
ஆIசியாளராகa' ெசய;பI8 பர>? வ<_>த @கலாய ேபரரைச கI^jகா9தா).
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ைகய<; ?%பாjகிpட2 .) ஜஹா2

ெபX'பாV' ெபGகk வI^P7k
}
@டLகிய<X>த கால9தி; வாx>த .) ஜஹானா; மI8'
எ%ப^ ஒX சjதிவாb>த ெபGணாக மI8ம;லாம;, திற'வாb>த ஆIசியாளராக உயர
@^>த??
இ>த ேகkவ<jகான பதிைல ெத_>?ெகாkள ேவG8ெம2றா;, .) ஜஹான[2 வள)%y,
அவXj7 வாxைக @vவ?' பல நிைலகள[; ?ைணயாக நி2ற ஆGகk-ெபGகk,
ஜஹாLகிXடனான உறa, அவர? லIசிய', ப<ற>? வள)>த நில'-மjகk 7றி9? நிைறய
ெத_>?ெகாkள ேவG^pkள?.
ப2ைம9?வ?', ெச;வ' மPm' சகி%y9த2ைம நிைற>த கலாசார9?ட2, சி>? நதிj7
அ%பா;, ப;ேவmபIட உண)aகl', மதLகl', பார'ப_ய@' ெகாGடவ)கk ஒXLேக
வாx>த அ;-ஹி>9 எ2ற அ>த நில%ப7தி, அேரப<ய)களாV', பாரசீக)களாV' வட இ>தியா
எ2றைழjக%பIட?.
ஒளரAகசீI இ.D5கைள ெவUNதD உ*ைமயா?
இ.தியா அ+ைமயாக இY.தD 150 ஆ*\களா, 1200 ஆ*\களா?
தPேபாைதய ஆ%கான[qதான[Vkள கா>தகா) எ2ற ப7திய<; கட>த 1577ஆ' ஆG8 .)
ஜஹா2 ப<ற>தா). இரான[; வாx>த ப<ரபல பாரசீக ப<ரyjகளான அவர? ெபPேறா), அ%ேபா?
அ>நாIைட ஆIசிெசbத சபாவ<9 வ'ச9தி; சகி%y9த2ைமயPற நிைல அதிக_9த வGண'
இX>ததா;, தாராளவாத ெகாkைகைய அ^%பைடயாக ெகாGட @கலாய ேபரரsj7 அகதிகளாக
ெச2றன).
அபார வள=_சி

தன? ெபPேறா_2 நில%ப7தி மPm' அவ)கk அகதிகளாக வ>த @கலாய நில%ப7தி என
இXேவm நில%ப7திகள[2 கலைவயான கலாசார' மPm' பார'ப_ய9தி; வள)>த .)
ஜஹா2, 1594ஆ' ஆG8 @க; ேபரரைச ேச)>த அதிகா_p', @2னாk ரா•வ
அதிகா_pமான ஒXவைர திXமண' ெசb?ெகாGடா). திXமண9திP7 ப<ற7 கிழjகி>திய
ப<ரா>தியமான வLகாள9திP7 தன? கணவXட2 7^ெபய)>த ஜஹா2, தன? @த; மPm'
ஒேரெயாX 7ழ>ைதைய ெபPெற89தா).
ஜஹாLகிXj7 எதிராக திIடமிட%ப8' சதி9திIட9தி; பLகாPmவதாக ச>ேதகிjக%பIட ._2
கணவைர ஆjராவ<Vkள @கலாய ேபரரசி2 ந}திம2ற9திP7 அைழ9? வXமாm வLகாள
ஆlநXj7 ேபரரச) உ9தரவ<Iடா). ஆனா;, ஆlந_2 வர)கlட2
}
நட>த சGைடய<; ._2
கணவ) ெகா;ல%பIடா).

SM MANSOOR
மPற ெபGகlட2 .) ஜஹா2 ேபாேலா வ<ைளயா8' காIசி

வ<தைவயான .Xj7 ஜஹாLகி_2 அரGமைனய<; அைடjகல' ெகா8jக%பIட?.
ப^%ப^யாக அL7kள மPற ெபGகk .ைர ந'பa', மதிjகa' ஆர'ப<9தன). 1611ஆ'
ஆG8 ஜஹாLகி_2 20வ? மPm' கைடசி மைனவ<யானா) .) ஜஹா2.
@கலாய ேபரரசி2 அதிகார•)வ பதிேவ8கள[;, அேத காலகIட9தி; பல ெபGகள[2 ெபய)கk
7றி%ப<ட%பI^X>தாV', 1614ஆ' ஆG8 @தலான ஜஹாLகி_2 நிைனaகள[; .) சிற%ப<ட'
ெபற9 ெதாடLகினா). உண)\சி மி7>தவ), ஒX சிற>த பராம_%பாள), திறைமயான ஆேலாசக),
திறைமயான ேவIைடjகார), ‘த) மPm' கைல காதலி ேபா2ற பலதர%பIட நPெபய)கைள
ஜஹாLகி_2 மனதி; .) வ<ைத9தா).
ேநாbவாb%பIட 7^காரனாகa', ெதாட)>? ஆIசிெசbவதP7_ய உmதி9த2ைமp',
கவன@' இ;லாம; ேபானதனா;தா2 ஜஹாLகி) தன? ேபரரசி2 ஆIசி மPm' நி)வாக
ெபாm%yகைள .) ஜஹான[ட' ஒ%பைட9ததாக பல வரலாPறாசி_ய)கk ந'yகி2றன).

ஆனா;, அ? @PறிV' உGைமய;ல.
திIS `Hதானa, ரா5ெகJ ப'றிய வரலா'U சா,Uகb
திIS`Hதா, இ.D5களa, கதாநாயகனா, வ3Hலனா?
ேபரரச) ஜஹாLகி) 7^j7', ஓப<ய9?j7' அ^ைமயானவ) எ2ப? உGைமதா2. ஆனா;,
அவ) தன? மைனவ< மz ? ஆx>த காதைல ெகாG^X>தா) எ2ப?' மmjக @^யாத
உGைமேய.
.) மPm' ஜஹாLகி) ஒXவXjெகாXவ) ப_•ரணமாக இX>தன). ேமV', ேபரரச) தன?
மைனவ<ய<2 வள)\சிpPற ெச;வாj7 இைண-இைறயாGைமj7 சLகடமாக இXj7' எ2m
ஒXேபா?' எGண<யதி;ைல.
ஜஹாLகிXட2 திXமணமான சிறி? கால9திேலேய, ஊழிய) ஒXவ_2 நிலa_ைமைய
பா?காj7' தன? @த; உ9தரைவ .) ஜஹா2 வழLகினா). அவர? ைகெயv9தி;, .)
ஜஹா2 பஷா• ேபக', அதாவ? .) ஜஹா2, ேபரரசி எ2m எvத%பI^X>த?.
அ? இைறயாGைமய<2 அைடயாளமாகa', அவர? அதிகார' வள)>? ெகாG^X%பதPகான
அறி7றியாகa' வ<ளLகிய?.

SILVER
ஜஹாLகி) மPm' .) ஜஹா2 ெபய) ெபாறிjக%பIட ெவkள[ நாணயLகk

1617ஆ' ஆG8வாjகி; ஒXyற' ஜஹாLகிX', எதி)yற' .) ஜஹான[2 ெபயX'
ெபாறிjக%பIட தLக, ெவkள[ நாணயLகk yழjக9தி; வ<ட%பIடன. ந}திம2ற வரலாPறாள)கk,
ெவள[நாI8 இராஜத>தி_கk, வண<க)கk மPm' பா)ைவயாள)கk ெவ7வ<ைரவ<; .)
ஜஹான[2 தன[%பIட அ>தq? 7றி9? கவன[jக9 ெதாடLகின).

ஆGகk மI8ேம அuமதிjக%ப8' ேபரரசி2 பா;கன[ ஒ2றி; வ>? நி2m .) ஜஹா2
பலைரp' ஆ\ச)ய9தி; ஆx9திய ச'பவ' 7றி9? அரசைவைய ேச)>த ஒXவ) 7றி%y
ஒ2றி; வ<வ_9?kளா).
.) ஜஹா2 இ?ேபா2ற ப;ேவm வர'y மz றிய ெசய;கைள ெசb? பலைரp' ஆ\ச)ய9தி;
ஆx9திpkளா).
ேவIைடயா8வதாக இXjகI8', உ9தரaகைள ப<ற%ப<%பதாக இXjகI8', ெபா?
கIடடLகைள கI8வ?, வறிய நிைலய<Vkள ெபGகk உkள[Iட நsjக%பIடவ)கlj7
ஆதரவள[%பதாக இXjகI8', அjகால9தி; வாx>த ெபGகlட2 ஒ%ப<8ைகய<; தா2 ெசbத
அைன9? ெசய;கள[V' .) ஜஹா2 அசாதாரணமான ெபGணாக வ<ளLகினா).
ேபரரச) சிைறைவjக%பIடேபா? அவைர கா%பPmவதPகாக ேபரரசி2 ரா•வ9ைதேய
வழிநட9திய .) ஜஹான[2 ?ண<\ச; நிர'ப<ய ெசய;பா8 அவர? ெபயைர ெபா?மjகள[2
கPபைனய<V', வரலாPறிேலp' அழியா இட9ைத ப<^jக ைவ9த?.

வரலாPறாசி_யரான —ப< லா; அெம_jகாவ<Vkள எேமா_ ப;கைலjகழக9தி; கPப<jகிறா).
சமz ப9தி; இவ) எvதிய எ'%ெரq: தி அqேடான[ஷிL ெரbL ஆஃ% .) ஜஹா2 (Empress: The
Astonishing Reign of Nur Jahan) எ2ற y9தக9ைத பதி%ப<9தா).
ப3ற ெசcதிகb:
ேசாமாலியா தைலநகEH L*\ெவ+IS: 3 ேப= பலி
2032 ஒலி$ப35f நடNத இ.தியாைவ அ\ND இ.ேதான gஷியாi$ ேபாJ+
இ.தியாவ3H கண5கிH வராத ெப*களa, மரணAகb
ேகாலாகலமாக நிைறi ெப'ற ஆசிய வ3ைளயாJ\ ேபாJ+கb
சjக ஊடகAகளaH ப3ப3சி தமிl :
ஃேபqyj : ப3ப3சி தமிl ஃேபfS5
^வ<Iட) : ப3ப3சி தமிl Jவ3Jட=
இ2qடாகிரா' : ப3ப3சி தமிl இ,fடாகிரா$
p ^¨% : ப3ப3சி தமிl n +oI

ெதாட)yைடய தைல%yகk
வரலாU

பாகிfதா,

ஆIகானafதா,

ப3EJ+p அரச L\$ப$

ெதாHலியH

இரா,

இ.தியா

இ.த ெசcதிையI பகி=க

பகி)வ? பPறி

மz G8' ேமேல ெச;க

@jகிய ெசbதிகk
'லிAக வழிபா\ ெசcn$ நாJ+H ஒYபாrறi L'றமா?'
ஒYபாrறi L'றமHல: "இUதிய3H ெவ,றD காதேல..."
ேபரறிவாள, உbளaJட 7 ேபைர வ3\வ35க தமிழக அர`5L அதிகார$

சிற%y\ ெசbதிகk

LGBT: இ.தியாவ3H ஓEன_ேச=5ைக - சJடI ேபாராJட$ கட.D வ.த பாைத

வணா
g
ராz: அெமE5காவ3H பNதிEைக நடND$ FதH இ.திய ெப*மண3

இ.ேதான gசியா : ''இரi 9 மண35LேமH தனaயாக வY$ ெப*|5L உணவளa5க }டாD''

ெசா.த ெசலவ3H கண3னa வழி பாட$: அசND$ அர`I பbளa ஆசிEய=

ெபEயாY$, அ$ேபNகY$ ஆ*க~5L மJ\$தானா? #beingme

ேசாஃப3யா ைகD LறிND ேஷாஃப3யா எ,ன ெசாHகிறா=?

ம‡ *\$ அ*டா=+காவ3H ைடேனாச=கb உலiமா?

கUISN ேதாH ம‡ D ஏ, இ.த ெவUISI பா=ைவ? #beingme

ெசய'பாJடாள=கb ைகD: காவHDைற ம‡ D நg திம,ற$ அதிYIதி

அதிக' ப^jக%பIடைவ
ஒXபாVறa 7Pறம;ல: "இmதிய<; ெவ2ற? காதேல..."

1

சIட%ப<_a 377: 'லிLக வழிபா8 ெசbp' நாI^; ஒXபாVறa 7Pறமா?'

2

50 ஆய<ர' ஆG8கlj7 @2y இXேவm உய<_னLகk உடVறa
ெகாGடதPகான ஆதார'

3

7Iகா வ<வகார' : ைக? ெசbய%பIட நா;வ) யா)?

4

உLகk ஆசி_ய) மz ? ந}Lகl' காத; வய%பIட?Gடா?

5
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