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பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    
 
ேபராசிாிய அ. ச. ஞானச�ப�த� அவக( தமி)� சமய�� தைழ�ேதா�க 
இைடயறா, பணியா�றி வ�� திற.ன. இவத� ேப"/� எ)�,� - /ைவ�� 
பய
� மி1கைவ. இவ தமி2 இல1கிய�களி4 ேபாீ5பா5 ெகா$5 இல1கிய 
ஆரா7"சி ெச7�� 8$மா$ 8ைழ�ல� மி1கவ.  
 
ப"ைசய ப� க49ாியி4 திறனா7:�,ைற �,வதாக ெதாட�க ெப�ற ஞா�; 
ஆ7: மாணவ1காக எ)த ெப�ற, 'இல1கிய1 கைல" எ�
� திறனா7: <4. 
அதனாேலேய திறனா7:� த�ைத எ�; பாரா=5� ெப�றவ.  
 
ம,ைர  ப4கைல1 கழக�தி4 1970-4 இ>வாசிாிய நிக2�திய 'அ�ன?ரணி 
இராைமயா ' நிைன:" ெசா�ெபாழிேவ பாரதி�� - பாரதிதாச
� எ�
� இ�<4. 
பாரதிைய ப�றி�� பாரதி தாசைன ப�றி�� இ>வாசிாிய த�� ெச7திக( ப@�, 
இ��ற�த1கன.  
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இ�<.4, இ�ைறய இல1கிய�, ச�கரதாA /வாமிகளி� கவிைத� திற� ஆகிய இ� 
க=5ைரக�� இட� ெப�;(ளன.  
 
இதைன எ� ெவளிBடாக ெவளியிட ஒ �த4 அளி�த இ  ேபராசிாிய�1D ந�றிைய� 
ெதாிவி�,1 ெகா(கிேறா�. இ�<லாசிாியாி� பல <4க�� எ� பதி பக வழி 
ெவளிவ�,(ளன ; வாராதன:� வர உ(ளன எ�பைத�� மகி2"சி�ட� ெதாிவி�,1 
ெகா(கிேறா�.  
 

க�ைக ��தக நிைலய�தா  
----------------------- 
 

உ	
ைறஉ	
ைறஉ	
ைறஉ	
ைற    
1 இ�ைறய இல1கிய�  
2 ச�கரதாA /வாமிகளி� கவிைத� திற�  
3 பாரதி  
4 பாரதிதாச�  

----- 
பாரதி� பாரதிதாச��பாரதி� பாரதிதாச��பாரதி� பாரதிதாச��பாரதி� பாரதிதாச��    
1.  1.  1.  1.  இ�ைறய இல�கிய�இ�ைறய இல�கிய�இ�ைறய இல�கிய�இ�ைறய இல�கிய�    

 
இ�தைகய ஒ� தைல பி4 ப=@ ம$டப�க��, க��தர�Dக��, ெசா�ெபாழி:-
க�� ெந5க நைடெப;கி�றன. ஆனா4, அவ�றி4 ப�D ெகா(ேவா ெப��பாF� 
இல1கிய  பைட பாளகளாகேவ இ�1கி�றன. இல1கிய  பைட பாளகளி� 
பைட �க(, எ� ேபா�ேறா ப@�, இ��; வத�காக�தா� பைட1க ப5கி�றன 
எ�ற க��ைத யா�� ம; பத�கி4ைல. கைலஞ� த�
ைடய மன�தி4 ேதா�;� 
க�பைன1D வ@: ெகா51க ேவ$5ெம�ற ஆவ�தினா4 உ�த  ப=51 கைலைய  
பைட1கிறா� எ�ப, உ$ைம ெய�றாF�, அதைன அ
பவி1கி�றவக( ெப�� 
ப�ைக  ெப;கிறாக( எ�பதிF� ஐயமி4ைல. அ>வாறானா4, அ
பவி1கி�ற 
ஒ�வ� இல1கிய1 கைலயி4 எதைன வி���கிறா� எ�பைத�� ச�;1 கா$ட4 
ேவ$5�.  
 
அ
பவி1கி�றவ
ைடய வி� � ெவ; �கைள மன�தி4 ெகா$5 கைலஞ� 
கைலைய  பைட ப, எ�ப, அ>வள: சிற �ைடய, ஆகா, எ�ற வாத�தி�D� 
ஓரள: இட�$5 எ�றாF�, கைலஞ� இமயமைலயி� உ"சியி4 அம�, ெகா$5 
தன1D� தாேன அ
பவி�,1 ெகா(வத�D1 கைலைய  பைட1கவி4ைல; பிற�� 
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த�
ைடய அ
பவ�ைத  ப�கி=51ெகா(ள ேவ$5ெம�ற உய�த ேநா1க�தா4 
தா� கைலஞ� கைலைய� ேதா�;வி1கிறா�. தா� எ�தைகய அ
பவ�ைத� 
த�தாF� அ
பவி பவ� வாைய I@1ெகா$5, கிைட1கி�ற அ
பவ�ைத 
இய�ற அள: ப�கி=5 அ
பவி1க ேவ$5ெம�; எளிதாக" ெசா4. விடலா�. 
ஆனா4, த�னா4 பைட1க ப=ட கைல, பிறரா4 ந�D அ
பவி1க படாத ெபா), 
கைலஞ� மன� ேநா1க�தா� ெச7கிறா�. பிறைர  ப�றி1 கவைல படாம4 
இ�1கி�ற ேபரா�ற4 வ�,வி5ேம யானா4, அ�தைகய மன நிைல ெப�ற கைலஞ� 
எதைன ேவ$5மானாF� இய�றலா�.  
 
ஆனா4, இ�ைறய நிைலயி4 எ)�தாளக( பல�� த��ைடய எ)�ைத ப�றி 
இரசிகக( எ�ன ெசா4கிறாக( - திறனா7வாளக( எ�ன ெசா4கிறாக( 
எ�பைத அறிய ஆவ4 ெகா$5(ளன. இரசிகக( J=ட� பாரா=5� ெபா), 
மகி2"சி அைட�,�, அவக( அதைன ஒ,1D� ெபா), மன� ம;1க:� 
ெச7கி�றாக(. இ�த மன நிைல கைலஞ
1D இ�1கி�ற வைரயி4 ஓரள: 
இரசிகக�ைடய மன நிைலைய அறி�ேததா� பைட ைப வழ�க ேவ$5�. 'அ ப@ 
வழ�க  �ற ப=டா4, கைலயி� தர� Dைற�, விடாதா'  எ�ற வினா ேதா�றலா�. 
'உ;தியாக1 Dைற��' எ�ற விைட�� கிைட1D�. ஆனா4, J)1D� ஆைச ப=5 
மீைச1D� ஆைச ப5வதி4 அ�த மி4ைல. ஒ�;, இரசிகக(, திறனா7வாளக( 
எ�பவக( ப�றி1 கவைல படாம4 உ(ள�தி4 ேதா�;� உண"சிக=D� 
ேதா�றிய �ைறயி4 வ@: ெகா51க ��பட ேவ$5�; அ4ல, ஓரள: 
இரசிகக�1D� மன நிைற: த�கி�ற �ைறயி4 த�
ைடய கைலைய  பைட1க 
ேவ$5�. இ�த ேநா1கி4 கைலஞ இ�வைக ப5வ : �தலாவ, வைகயின 
உலைக  ப�றி1 கவைல படாத கைலஞக(; இர$டாவ, வைகயின ஓரள: 
வி=51 ெகா5�, வா2கி�ற இய4� பைட�த கைலஞக(. �த4 வைகயின யாைர  
ப�றி�� கவைல படாைமயி� நா�� அ, ப�றி ஒ�;� Jற ேவ$டா. அ1கைலைய 
அ
பவி1D� ஆ�ற4 ெப�றவக( தைடயி�றி அ
பவி1கலா�; ஏைனேயா அ, 
ப�றி ஒ�;� ேபச� ேதைவ இ4ைல.  
 
நா5 வி5தைலயான பிறD ெச�ற கா4 <�றா$@4 தமி2 இல1கிய� 
��ேனறி�(ள, எ�பதி4 ஐயேமயி4ைல. சி;கைத, �தின�, கவிைத, உைரநைட, 
நாடக� எ�ற ப4ேவ; ,ைறகளி4 வள"சி ஏ�ப=@� ப, உ$ைமதா�. 
வள"சி�� Jட" ெசா4ல ப=ட வாிைச �ைறயிேலேய வள�தி�1க1 கா$கிேறா�. 
அதாவ,, சி;கைத �த�ைமயாக:� நாடக� கைடசியாக:� வள�தி�1க1 
கா$கிேறா�.  
 
வள"சி எ�; Jறிய:ட� அளவாலா, தர�தாலா எ�ற வினா� ேதா�;�. 
இல1கிய  பைட பாள�� திறனா7வாளக�� இ�த வினாவி�D எ�ன விைட 
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J;வாகேளா, நா� அறிேயா�. இரசிக� எ�ற �ைறயி4 இ>வினாவி�D விைட 
ெசா4ல ேவ$5ேமயானா4, அளவா4 ெப�� ப�D வள"சி��, தர�தா4 மிகமிக" 
/��கிய வள"சி��, தமி2 இல1கிய� ெப�;(ள, எ�ேற விைட Jற� 
ேதா�;கிற,. இல1கிய�தி� தர�ைத எ ப@1 கா$ப,? அத�ெகன" சில அள:-
ேகா4க( உ$5. எனி
�, இரசிக
ைடய மன நிைல, மன வள"சி க4வி அறி:, 
அ
பவ ஞான� ஆகியவ�ைற அ@ பைடயாக1 ெகா$ட இல1கிய�தி� தர�ைத 
அள1க ��ப5கி�றாக(. இ�த அள:ேகா4கைள  பய�ப5�, ��ன ேமேல 
Jறிய இய4�கைள  ெப�றவ - ெபறாதவ ஆகிய இர$5 பDதியா�� ேச�, 
பய�ப5�,கி�ற ஒ� �திய அள:ேகா4 உ$5. அதாவ,, 'ேதா�றிய ஓ இல1கிய� 
கால�ைத ெவ�; வாழ1J@ய த�ைம. ெப�றி�1கிறதா' எ�; கணி ப, தா� 
அ�த  �திய அள:ேகா4.  
 
இர$டாயிர� ஆ$5க�1D ��ன� ேதா�றிய ஒ�சில பாட4கைள இ�;� 
மற1க �@யவி4ைல. ஆனா4, அவ�ைற  ப@ பவ மிக" சில. ெச�ற ஆ$5 
அைனவராF� �கழ ப=ட ஒ� பைட � இ�த ஆ$@4 மற1க ப=5 வி5கிற,. 
இ�த1 கா4 <�றா$@4 ேதா�றிய சி;கைதக(, �தின�க(, கவிைதக( 
ஆகியவ�;( ம1க�ைடய மன�தி4 சாகா வர� ெப�; நிைல�,(ளைவ. எ�தைன 
சி;கைதக( எ�தைன, �தின�க( எ�தைன, கவிைதக( எ�தைன எ�; கா$ட4 
ேவ$5�. ேதா�றிய ஓ இல1கிய�தி4 எதைன��, மீறி நிைல�, நி�D� ஆ�ற4 
இய4பாகேவ அைம�தி�1Dமானா4, நி"சயமாக அ, க��தா4 உய�த, எ�; 
ெசா4. விடலா�. இத� எதிராக அ�றாட  பிர"சிைன1D விைடயி; பத�காக:� 
த�ைம" ேச�தவக( ைகெகா=@ ஆரவாாி�, “இேதா ஓ அ��த  பைட �' எ�; 
ெசா4Fவத�காக:� ேதா�;பைவ ம1களி
ைடய ஈ5பா5 திைச தி��பிய:ட� 
இ��த இட� ெதாியாம4 ேபா7விட1 கா$கிேறா�.  
 
ேமேல Jறிய இர$5 க��,கைள�� மன�தி4 ைவ�,1ெகா$5 இ�ைறய 
இல1கிய�ைத ஒ� க$ேணா=ட� வி5ேவாேமயானா4 அளவா4 மிDதியாக:(ள 
இ>வில1கிய  பDதிக�( எைவ எைவ நி�; நிலவ1J@ய ஆ�ற4 ெப�;(ளன 
எ�; அறிய �@��. ஏ�, அளவா4 இ>வள: Dைற�த இல1கிய�க( ம=5ேம 
நிைல ெப;� ஆ�றைல  ெப�;(ளன எ�; ச�;" சி�தி�,  பா1க ேவ$5�. 
கைலஞ
ைடய மன�தி4 கிட�,, ப4லா$5க( ஊறி, அவ
ைடய க�பைனயிேல 
வ@: ெப�; ெவளி வ�கி�ற க��,க(, அவ
ைடய ஆ2�த அ
பவ�, சி�தைன 
எ�பவ�றி� அ@ பைடயி4 பிற�தி�1Dேமயானா4, கால�ைத ெவ�; நி�; 
நில:� வFைவ  ெப�; வி5�. இ�ைறய அவசரமான வா21ைகயி4 - வா21ைக  
ேபாரா=ட�தி4 சி1கிய எ)�தாளக( எ�த ஒ�ைற ப�றி�� இ�த அள: நி�; 
நிதானி�,, சி�தி1கேவா, ஆராயேவா, ெதளியேவா, அ�ஙன� ெதளி�த 
எ$ண�க�1D வ@: ெகா51கேவா வா7 �� வசதி�� அவகாச�� ெபற வி4ைல.  
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மன�,= ேதா�றிய க��,க( ந�D ெதளிவைடயாம4 ெவளிவ�கி�றன. எனேவ, 
அவ�றி4 ஆழேமா உ(ளீேடா இ� பதி4ைல. இைவ இ4லாம4 ேபானாF� 
ேபாக=5� - க��,களாவ, இ�1கி�றனவா எ�றா4, எ4லா எ)�தாளக�ைடய 
எ)�திF� இைவ இ�1கி�றன எ�; Jற:� �@யவி4ைல. அவ�ைடய 
பைட ைப  பா�த பிறD, 'இவ எ�ன J;கிறா' எ�ேற அறிய �@வதி4ைல. 
காரண� - ெவ;� ெசா� ேகாைவகைள நீ1கி  பா�தா4, அவ ெசா4.ய, ஒ�;ேம 
இ4ைல எ�ற உ$ைம �ல ப5கிற,. அ ப@யானா4 அவ ஏ� எ)தினா? 
அதைன ஏ� அ"சி=5 ந�மிட� வழ�கினாக(? 'ஏேதா எ)த ேவ$5�' எ�; 
ப1க�ைத நிர ப அவ�� எ)தினா; அ"/  ப1க�ைத நிர ப அ, பய�ப=ட,. 
ெப��பாF� இ�நிைலயி4 உ(ள எ)�,1க( தா� இ�ைறய நிைலயி4 இல1கிய� 
எ�ற ெபய�ட� உல:கி�றன. சி;கைத �த4 நாடக� வைர எ�த வ@வ�தி4 
உலவினாF� இேத கைததா�.  
 
ஆனா4, இ>வா; J;வதா4 சிற�த எ)�,1கேள தமி2 ெமாழியி4 ெச�ற கா4 
<�றா$@4 ேதா�றவி4ைலேயா எ�; க�திவிட ேவ$டா. ேதா�றி�(ளன. 
ஆனா4, அைவ அளவா4 Dைற�தைவேயயாD�. உ(ளீட�ற ேதா�ற� மிDதியாக:� 
ஆழ�ைடயைவ Dைறவாக:� ேதா�ற1 காரண� எ�ன? காரண� பலவைக ப5�. 
அவ�;( �த�ைமயான, ப@ ேபா எ$ணி1ைக மிDதி  ப=ட,. அவக=D இைர 
ேபாட ேவ$@ வார இத2க(, மாத இத2க( �த.யவ�;ட� <4 ெவளிB5க�� 
அளவா4 மிD�,வி=டன. க��,க( �)வ@வ� ெப;��னேர அைரேவ1கா=5ட� 
எ5�, வ@1க ப5வத� விைளைவ இ�; கா$கிேறா�.  
 
இனி, இர$டாவதாக, ஒ�ைற ேநா1க4 ேவ$5�. இ�ைறய எ)�தாளக( 
எ>வள: �,ைம1 ேகால� ெகா$டாF�, எ>வள: �திய வழிகைள ேம�-
ெகா$டாF� தமி2ெமாழி அவ�ைற இ� ைக ஏ�தி வரேவ�க� தயாராகேவ உ(ள,. 
இர$டாயிர� ஆ$5களாக ஒ� ெமாழி நிைல ெப�; வா2கிறெத�றா4, 
வள"சிைய�� மா�ற�ைத�� ஏ�; ெகா$டதா4 தா� அ, வா2கிற,; இ�ேற4 
அ, வா)� ெமாழியாக இ��த4 இயலா,.  
 
மா�ற��, வள"சி�� அ@ பைட உைடயனவாக இ��த4 ேவ$5�. ைபசா 
நகர�,1 ேகா�ர� பதிைன�, பாைக சா7�தி� பதா4 நி�க:� ெச7கிற,; 
�,ைமயாக:� இ�1கிற,. ஆனாF� வF:ைடய கைட காFட� இ�1கிற,. 
ஆனா4, அேத ேகா�ர� எ�ப,, பாைக சா7�தா4 நிைல ெபற �@யா,. மா�ற��, 
வள"சி�� ஓ அள:1D=ப=@� ப,ட� பழைமயி� கைடகா.� ேம4 க=ட பட 
ேவ$5�.  
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இ�ைற நா( எ)�,1க( பழைமயி� ெதாட பி4லாம4 - மர�வழி உணவி4லாம4 - 
மா�ற�, வள"சி எ�ற ெபய�ட� நிைலெபற ��ப5� ெபா), அ@ பைட வ�ைம 
இ�ைமயி� ஆ=ட� க$5 O2�,வி5கி�றன. இ�த அ@ பைடயி4 
நிைலேப;ைடய இல1கிய�கைள  பைட1க1J@ய ஆ�றFைடயவ� தமி2 
எ)�தாள� எ�பதி4 ஐயமி4ைல. கால�ைத ெவ4ல1J@ய பைட ைப அவ� 
வழ�க ேவ$5மானா4 நி�; நிதானி�,, க��,கைள ஊற ேபா=5, அைவ ந�D 
சைம�த :ட� வ@: ெகா51க ��பட4 ேவ$5�. எ�,ைண  �,ைமைய  �D�த 
வி��பினாF� அ �,ைம பழைம�ட� ெதாட� ெகா$டதா7 ஆ2�த 
கா4ேகா�ைடயதா7 இ�1Dமா; பா�,1ெகா(ள ேவ$5�.  
------------------   

2. 2. 2. 2. ச�கரதா� �வாமிகளி� ச�கரதா� �வாமிகளி� ச�கரதா� �வாமிகளி� ச�கரதா� �வாமிகளி�     கவிைத� திற�கவிைத� திற�கவிைத� திற�கவிைத� திற�    
 
இ�ைற1D <றா$5களி� ��ன� ேதா�றிய ச�கரதாA /வாமிகளி� கவிைத� 
திறைன ஆரா� ��ன அ�ைறய தமி2 இல1கிய� எ>வா; இ��த, எ�பைத 
அறித4 ேவ$5�. பிற சமய�ைத வள1D� ேநா1Dட� இ� தமி2 நா5 ேநா1கிய 
ேவ�; ெமாழியாளக( தமிைழ வள1D� ேநா1Dட� �திய உைரநைட வD�த 
கால� அ,. இராம.�க வ(ளலா ேபா�றவக( ப1தி" /ைவ நனி ெசா=ட  பா@ய 
கால� அ,. கவிைதயி4 ஒ� �, வைக பிற1க� ேதைவ ஏ�ப=ட,. அ�ணாசல1 கவி 
ேபா�றவக( தமிழி4 நாடக1 கீ�தைனக( யா�தன. இ�ஙன� கீ�தைனக( 
தமிழி4 ேதா�றி இ�ைற1D இ� <; ஆ$5கேள ஆகி�றன.  
 
ம1க�1D இல1கிய�தி� Iல� அறிP=ட விைழேவா வி��பி ேம�ெகா(�� 
,ைற நாடக� ,ைறேயயாD�. பல பாட4க( அ4ல, பல ப1க உைர நைட Iல� 
�க=ட �@யாத ஒ�ைற ஒ� சி; நாடக1 கா=சி Iல� �க=@விட �@�� எ�பைத 
இ�தமிழ எ�ேறா க$5வி=டன. அதனாேலேய த� உயிரைனய தமி2 
ெமாழிையேய ��தமி2 எ�; Jறி=5 அதி4 ஒ�றாக நாடக� தமிைழ ைவ�தன. 
இ�த 8Q1க�ைத ந�கறி�த இ  ெபாியா நாடக� ,ைறைய� த� Dறி1ேகா�1D  
பய�ப5�தி1 ெகா$டதி4 விய ெபா�;மி4ைல.  
 
மிக  பலவாய நாடக�கைள�� கீ�தைனகைள�� /வாமிக( எ)தி�(ளாக( 
எ�; அறிகிேறா�. தமி2 நாடக�தி� ஆணிேவராக� திக2�தவக( பலைர" 
/வாமிக( உ�வா1கி� த�,(ளா எ�பைத�� அறிகி�ேறா�. ஒளைவ ச$�க� 
ேபா�ேறா தமி2 நாடக உலகி� �@ மணியா7 விள�Dமா; ெச7த ெபாியா 
இர$5 ,ைறகளி4 ேம�ப=5 விள�கினைத அறிய �@கிற,. சிற�த ந@ககைள 
ஆ1கிய திற� �தலாவ,; அ�தைகய சிற�த ந@கக( சிற ைப  ெபற�த1க 
�ைறயி4 சிற�த நாடக�கைள ஆ1கி  பைட�த திற� இர$டாவ,.  
 
ஓ இரவி4 ஒ� �) நாடக�ைத எ)தி �@�த சிற ைப� தி�. ச$�க� அவக( 
எ)திய /வாமிகளி� வரலா�றி.��, அறிகிேறா�. ந@கக( தா� ேம�ெகா$ட 
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பா�திர�தி�ேக�ப உைரயாட4 அைமய ேவ$5�. உைரநைடயாயி
� 
பாடலாயி
� இதைன மன�,= ெகா$5 அைம1க ேவ$5�. பா�திர�தி� தDதி, 
சிற � இட� எ�பவ�றி�ேக�ப உைரயாட4 அைம பதி4 தா� நாடகாசிாியனி� 
சிற ைப அறிய �@கிற,. உதாரணமாக ஒ�ைற1 காணலா�. /ேலாசனா சதி எ�ப, 
இ�திர சி�த� ப�றிய நாடக�. �த� �தலாக இ�திர சி�த� ஆதிேசட� மகளாகிய 
/ேலாசைனைய1 க$5 அவைள வி��பி அவ�ட� உைரயா5� இட�தி4 
அ@களி� கவிைத� திற�, �லைம நய�, பைழய இல1கிய�களி4 அவர, �லைம 
ஆகிய அைன�ைத�� காண �@கிற,.  
 
த�ைன மண1க வி���� Oரைன1 க$ட மா�திர�தி4 அவ
ைடய Oர�, வ�ைம, 
J�த அறி:, க4வி நல� ஆகிய அைன�ைத�� ஒ� ெநா@யி4 அறி�, வி5கிறா( 
/ேலாசைன. அ ப@ இ�1க� த�ைன வி���� அவைன1 க@ய ேவ$5மானா4 
எ�ன Jறி1 க@வ,! 'எ� த�ைதயா வ�, வி5வா, உ�ைன ெவ�; வி5வா' 
எ�; Jறினா4 அ, அச�பாவித�. எனேவ, ஒ� Rய Oர� எதைன1 க$5 
அS/வாேனா அதைன எ5�,1 கா=@ அ"/;�,கிறா(. க.�ெதாைக எ�ற 
பழ�தமி2 இல1கிய� Rயவக(, Oரக(, ெபாியவக( ஆகிய அைனவ�� அS/� 
ெபா�( ஒ�ைற எ5�,1 J;கிற,.  
 

கழிய1 காதல ராயி
� சா�ேறா  
பழிெயா5 வ� உ� இ�ப� ெவஃகா  

 
எ�; ேப/கிற,. 'எ�,ைண ஆைச இ� பி
�, இ�ப�ைத வி��பி
�, அ�த 
இ�ப�தா4 பழி வ�வதாயி� ெபாிேயாக( வி��ப மா=டாக(' எ�பேத இத� 
ெபா�(. இ�த இல1கிய நய� அறி�த /வாமிக( /ேலாசைனயி� J�றாக இதைன  
ெப7கிறா.  
 

ந4ேலாக( எ4ேலா�� ெகா(ளாத ெபா4லாத  
ெசா4ேலாதி ம4லா@ நி�கிறீ - தீய  
ெசா4ேலாதி ம4லா@ நி�கிறீ  
…….  ………  ………….  ….. 
காத.னா4 வ�� தீ, பழித��  
ஆத.னா4 இ, ேகவல�  
 

த�ைன  ெபாியவனாக மதி1D� எவ
� தீயைவ ேபச1Jடா, எ�; Dற( 
ேப/கிறத�ேறா !  
 

ஒ)1க� உைடயா1D ஒ4லாேவ தீய  
வ)1கி�� வாயா� ெசால4  
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எனேவ, 'நீ இ�ஙன� ேப/வ, தீ,' எ�; �த.4 எ5�,1 கா=5கிறா( தைலவி. 
ஆனா4, தீைமைய ப�றி அSசாம4 ேமF�, அவ� அவைள ெந��கிய:ட� 
/ேலாசைன பழிவ�� எ�; எ5�,1 கா=5கிறா(. இர$5 அ@களி4 
க.�ெதாைக�� Dற�� ெபா,1 கா$கிேறா�.  
 
இ�
� ஓரள: ெச�ற:ட� இ�திரசி�த ேமF� /ேலாசைன�ட� உைரயா5-
கிறா�. ஆனா4, அ�த இட�தி4 /வாமிக( அவ� ப$� �)வைத�� பட� பி@�,1 
கா=5கிறா. ெப$களிட� ஒ� Dைற; இர�, நி�பவ� மற�,� ெச7ய1Jடாத, 
ஒ�;$5. அ,ேவ அவ�ைட பிற�த இட�ைத1 Dைற�,  ேப/வதாD�. த� தா7 
த�ைதயைர1 Dைற�,  ேப/� யாைர�ேம ஒ� ெப$ ம�னி1க மா=டா(. 
அ ப@யி�1க  �திதாக ஒ��தியி� அ�ைப ேவ$@ நி�D� ஒ�வ� அவ�ைடய 
த�ைதைய இழி�,  ேபசினா4 அவைனவிட மமைத அ4ல, அக�கார� பி@�த 
ைப�திய1கார� ஒ�வ� இ�1க �@யாத�ேறா! எ�றாF�, /ேலாசைனயி� 
அ�ைப யாசி1D� இ�திரசி�த� இேதா ேப/கிறா�.  
 

ஒ� உலக�,1D இைறேயா� உன, த�ைத;  
I:லD1D உாிைம ?$5  

வ�� இைறேயா� என, த�ைத நின, வாச�  
கீ�நகர�; வன � மி1க  

ெப�ைமெப;� எ� வாச� ேம4 நகர�  
எைன1க=@4 பிைழவ ரா,;  

தி� உ�வ� உைடயாேள எ� பி�ேன  
வ�வத�D� திட�ெகா( வாேய.  

 
தா� வி���� ஒ� ெப$ணி� ��ன� த� ெப�ைமைய  ேப/வைதயாவ,. 
ம�னி1கலா�. ஆனா4, அவ( ெப�ைமைய - அவ( த�ைத ெப�ைமைய - அவ( 
நா=@� ெப�ைமைய  ப@யிற1கி  ேப/பவ� எ�தைகய�? "எ�ைனேய ேநா1கி 
நா� இ� ெந5�பைக ேத@1 ெகா$ேட�" எ�; J;� அக�கார வ@வினனாகிய 
இராவண� மகனாக�தா� இ�1க �@��. இ�திரசி�த� Dணாதிசய�க�( 
தைலயா7 நி�D� ப$�. அக�காரேமயாD�. க�பராமாயண� க�ற யா�� இதைன 
அறிவ. ஒ ப�ற நாடகாசிாியராகிய அ@க( இ�த" சிற�த பாட4 Iல� அ�த  
பா�திர�தி� ப$ைப" சா; பிழி�, த�, வி5கிறா.  
இ�,ைண அக�கார�ைடேயா�� காம�தா4 க$5$ட ெபா), த� மான�ைத1 
கா�றி4 பற1கவி=5 எளியராகி வி5கி�றன. அக�கார�தி� அ@ பைடயி4 எ)� 
இ, காதல�;. உ$ைம1 காத.4 தைலவியி� நல�திேலேய க$ேணா=ட 
மி�1D�. அக�கார�தி4 விைள�த காம�தி4 த� ெவறி தணி1D� ஆைச ம=5ேம 
எS/வதா4 மான�ைத வி=ேட
� த� ஆைசைய� தணி1க �ைனகிறா� மனித�. 
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எனேவதா�, காம� ெகா$டவ� மான அவமான� ப�றி" சி�தி1க ��ப5வதி4ைல. 
இ1க��ைத அ@களா /ேலாசைனயி� விைடயி4 ந�D விள1Dகிறா  
 

ஆைச ெகா$ட ேபக�1D ேராசமி4ைல  
எ�
� ெமாழி அவனிமீ,  

ேப/கி�ற நிைலைமத�ைன இ�றறி�ேத�;  
உ�மிட�தி4 பி�யா, எ�றா4 

J/கி�ற நிைலய�றி யாசக ேபா4  
எைன வி��ப4 Dளி1க" ேச;  

?/கி�ற நிைலய�ேறா ? உம, Dல  
ேம�ைமந4ல �,ைம யாேம!  

 
’Dல  ெப�ைம ேப/கி�ற உ�னிட� மான� இ4ைல; ஏ� எனி4 இ>வள: ெப�ைம 
ெப�;(ளதாக1 J;� நீ ேகவல� ெப$ணாகிய எ�னிட� மான�ைதவி=5 யாசக 
ேபா4 ெகS/கிறா7' எ�; /ேலாசைன விைட J;ைகயி4 இ�திர சி�த� 
அக�கார�தி�D ந4ல அ@ த�கி�றா.  
 
நாடக�தி4 உைரயாட4 Iலமாக ம=5ேம பா�திர�களி� ப$�கைள விள1க 
ேவ$5� எ�ற திறனா7வாள இல1கண�தி�D" /வாமிக( எ�,ைண" சிற�த 
இல1கியமாகிறா எ�பத�D இ�த ஒ�றிர$5 எ5�,1கா=5கேள ேபா,மானைவ.  
 
அவ�ைடய ெசா4லா=சி� திற�தி�D" சிற�த உதாரணமா7 விள�Dவ, 'மா 
பாவிேயா J@ வா)� ம,ைர’ எ�ற வா1கியமாD�. இ>வா; தி51கி5� ஒ� 
அ@ைய1 Jறிவி=5 'மா எ�றா4 அைலமக(, பா எ�றா4 கைலமக(, வி எ�றா4 
மைலமக(; எனேவ, இ� Iவ�� J@ வா)� ம,ைர' என  ெபா�( விாி பவாி� 
�லைம நய�ைத யாேர ம;1க�@��?  
 
ஆசிாிய பா நைடைய�� அ@க( அழDற1 ைகயா$5(ளா. ஒ� தா�� மக
� 
த��( உைரயா5�ெபா), அ, எ>வள: சகச பாவ�தி4 நைடெப;கிற, 
எ�பைத1 கா=ட ஆசிாிய நைடைய ஓரள:1D விாி�த மன பா�ைமயி4 ஆசிாிய 
இேதா ைகயா(கிறா. கேடா�கஜனி� தா�� அபிம��:� இேதா 
உைரயா5கி�றன :  
.  

வனவாச� ேபானவக( ேசதிக( அ@1க@  
வ�, ெகா$ @�1Dதா , வரவி4ைலயா?  
.......... …………       ………. 
கா=@F� ெகளரவ J=@ய பைடெயா5  
கலகS ெச7தன எ�; ேக(வி�$5  



11 

 

கட:( கி�ைபயினா4 இடெரா�;� ேநரவி4ைல  
கவைல வி5வாய�மா மகி2"சி ெகா$5.  
 

க@ய ெசா�கைள இ�ேக ெப7தி�1க மா=டா சிற�த நாடகாசிாிய. அபிம��வாகிய 
Dழ�ைத�� அர1க  ெப$ ஒ��தி�� உைரயா5� ெபா), இ>வா; எளிய 
ெசா�கைள  ெப7, உைரயாட4 அைம1D� ஒ�வ நாடக 8Q1க� அைன�,� 
அறி�த நாடகாசிாிய எ�; J;வதி4 தவெறா�;மி4ைல.  
 
தி�1Dறைள1 கைர�,1 D@�த இ  ெபாியா தமி2 இல1கண இல1கிய�களிF� 
ந�D ேதா7�,(ளா எ�பைத இவ பாட4க( ந�D ெவளி ப5�,கி�றன. Dற( 
ெமாழிகைள அ ப@ேய எ5�தா�வதிF� வ4லவ எ�பைத1 கீ2வ�� பDதிக( 
விள1D� : -  
 

ப�ற�றா� ப�றிைன  ப�ெற�; ெசா�ன,�  
பாவைன உ$ைமயி� மா1க�  
ச�;� ச�ேதகமி4ைல Dறளாகிய  
சா�திர� ஒ�;ேம ேபா,�  
சவகலா சார ஞான� த�� அ,  
த�ைன  ப@ பா7 எ ேபா,�  

 
அைன�,லகி�D� ஏ�க1J@ய ஓ ஒ �யவ�ற நீதி <ைல வ(�வ வழ�கினா 
எ�பைத" 'சவகலாசார ஞான� த��' எ�ற அ@யா4 எ$பதா$5க=D ��னேர 
இ  ெபாியா க$5 Jறிய, விய பி
� விய ேப.  
 
தமிேழ சிற�த, எ�ற கீ�தைனயி4 அவ�ைடய இல1கண  �லைமைய அறி�� 
வா7 � ஏ�ப5கிற,.  
 

திைண பா4 கா=5� விDதி சிற �  ெபா,  பDதி  
ேச�த வித�க( எ4லா� ெத� ெமாழி1ேக தDதி  

 
என  பா@" ெச4கிறா ெபாியா.  
 
பழ�கால நாடக  பாட4 என வி=5 விடாம4 ஆ2�, ேநா1கினா4 அவ�ைடய 
�லைம வர�ைப அறி�, மகிழலா�.  
----------------- 

3.  3.  3.  3.  பாரதிபாரதிபாரதிபாரதி    
 
ெதா�; நிக2�த, அைன�,� உண�தி5 V2 கைலவாணக�� இவ( எ�; 
பிற�தவ( எ�; உணராத இய4பிைன�ைடய தமி2� தா7, ப4லாயிர� ஆ$5க( 
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��ன�ெதா=5 இ�றள:� க�னி�த�ைம Dைலயாம4 வள�, வ�� 
இய4பிைன உைடயவளாவா(. இவ( கால�தி4, இவேளா5 ேதா�றிய 
எ�தைனேயா, <�;1 கண1கான ெமாழிக( ��றிF� வள"சி அைடயாமேலா, 
அ�றி ந�D வள�த பி�னேரா இ�ைறய நிைலயி4, ெபா7யா71 கனவா7  பழ� 
கைதயா7  ேபா7வி=டன. எனேவ, அ�றி.��, இ�;வைர ேப"/ வழ1கிF�, 
<4 வழ1கிF� இளைம D�றா, வள�, வ�கி�ற தனி" சிற � அகில உலக 
ெமாழிக�( தமி2� தா7 ஒ��தி1ேக உாியதாD�. 2,000 ஆ$5களி4 Jட மிக" சிறிய 
ேவ;பா5க( தவிர �ர=சிகரமான மா;த4க( எைவ�� இ�றி இ��, வ�� சிற �� 
தமி2� தா71ேக உாிய,.  
 
கிறி�,வி� கால�ைதெயா=@ வள�த ச�க இல1கிய�க( என ப5� ப�, பா=5� 
எ=5� ெதாைக�� தவிர, அதைனய5�,� ேதா�றிய சில பதிகார�, பி�ன� 
ேதா�றிய மணிேமகைல இதைனெயா=@� ேதா�றிய ெப��கைத எ�பவ�;ட� 
தி�1Dற( நீ�கலாக உ(ள பதிென$ கீ21கண1D <4க( எ�பைவ ஒ��ற� மிளிர 
- இைட1 கால�தி4 சி�தாமணி, க�ப இராமாயண�, ெபாிய �ராண� எ�ற பிற 
இல1கிய�க( ஒ��ற� மிளி�, நி�கி�றன. 12-ஆ� <�றா$ைட அ5�, 
இ�தைகய ெப�� இல1கிய�க( ேதா�ற வி4ைல எ�றாF�, சா�திர <4க( 
ேதா�றலாயின. 10 <�றா$5களி4 ேதா�றிய இல1கிய�களாகேவ உ(ள ேமேல 
Jறிய <4க( ஒ��ற� இ�1க, கி.பி. ஏழா� <�றா$@.��, 10 - ஆ� 
<�றா$51D( ைசவ ைவணவ சமய Dரவக( ேதவார�, தி�வாசக�, நாலாயிர 
தி>ய  பிரப�த� ஆகிய ெப�<4க�� யா�,� த�தன. இவ�ைற" சமய 
இல1கிய�க( எ�; Jறலா�. இ" சமய இல1கிய�களி� பி�ன  ெப��கா பிய 
இல1கிய�க( �திய �ைறயி4 வி��த  பாவி4 ேதா�றின. சமய இல1கிய�க( 
பைழய ச�க  பாட4 �ைறைய� தவி�,, அதாவ, ஆசிாிய�, க. எ�பவ�ைற 
நீ1கி, வி��த பா எ�
� �, �ைறைய1 ைகயா$டன.  
 
மனித உண"சிைய ெவளியி5� சாதனமாக உ(ள கவிைத, ஆசிாிய�, க. ஆகிய 
வைககளி4 ெவளிவ�� ெபா), �) உண"சிைய�� ெவளி  ப5�த 
இட�தாராைமயா4 அத�ேக�ற �ைறயி4 வி��த  பா1க( அைமயலாயின. இ1 
காரண�தா� ேபாF� பி�ன� ேதா�றிய இல1கிய�க( யா:� ஒேராவழி 
ஆசிாிய பா �ைறைய ேம�ெகா$டனேவ தவிர, <�;1D 90 வி)1கா5 வி��த பா 
�ைறையேய ேம�ெகா$டன.  
 
12-ஆ� <�றா$ைட அ5�,  ேபாில1கிய�க( ேதா�றவி4ைல எ�றாF�, 19 - 
ஆ� <�றா$5 �@ய" சி�றில1கிய�க( பல ேதா�றின. தமிழி4 உைர நைட�� 
உைரயாசிாியகளா4 ெபாி,� ேபா�றி வள1க ப=ட,. இ> இைட1 கால�தி4 
கவிைத1 கைலஞ1D" சிற�த எ5�,1கா=5களாக நி�பவக( DமரD�பர 
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/வாமிக�� சிவ பிரகாச�� ஆவ. உைரநைட1D எ5�,1கா=டாக நி�பவ மாதவ" 
சிவஞான ேயாகிக( ஆவா. 7-ஆ� <�றா$5 �த4 19 - ஆ� <�றா$5 �@ய� 
ேதா�றிய <4க�( ஏற�தாழ அைன�,ேம சமய" சா�ைடயனவாக அைம�, 
வி=டன. 17, 18, 19 ஆகிய <�றா$5 களி4 தல �ராண�க( எ�
� �திய �ைற 
இல1கிய�� ேதா�றி வளரலாயி�;. இைவ அைன�,� சமய" சா�ைடயனேவ-
யாயி
� ஒ� சில தல �ராண�க( தவிர பிற அைன�,� கவிைத� த�ைமைய இழ�, 
ெவ;� ெச7�( எ�ற நிைலைமைய எ7தி� இ�த1 க=ட�,( சிற�த கவிைத எ�; 
ெசா4ல� தD�த சிற �ட� J@ய பாட4கைள இய�றிய ெப�ைம இ�வ�1ேக 
உாிய,. அவக( மகாவி�,வா� மீனா=சி /�தர� பி(ைள அவக�� வட9 
இராம.�க வ(ளலா�� ஆவ.  
 
இ>வி�வ இைடேய�� மைல அ�தைன ேவ;பா=ைட1 காண�@��. 
மகாவி�,வா� பி(ைளயவக�ைடய பாட4க( நாளிேகர பாக� (ேத�கா7) எ�; 
ெசா4ல� தD�த �ைறயி4 க5ைமயான ெசா4லா=சிைய  ெப�; நி�றன. 
இதெனதிராக வ(ளலா�ைடய பாட4க( திரா=சா பாக� எ�; ெசா4ல1J@ய 
�ைறயி4 மிக எளிய ெதாடகைள1 ெகா$5 /�றா�� க4லாதவ��, வ4லா�� 
மா=டாதவ�� ப@�,  பய� அைடய1 J@ய �ைறயி4 அைம�தன. 
  
வ(ளலா�ைடய பாட4களி4 உ(ள எளிைம" சிற � ஒ��றமி�1க, அ,வைரயி4 
நா=@4 இ4லாத ஒ� �,ைமைய  �D�திய சிற �� அவைர" சா�ததாD�. சமரச� 
எ�ற ெசா4ைல அவ�1D ��ன� தா�மானவ  ெப��தைக ைகயா$@��தாF�, 
அவ�ைடய பாட4க( க@னமாக இ�1கி�ற காரண�தா4, அதிக� நா=@4 
ெசலாவணி யாகவி4ைல. அ�த" சமரச�ைதய5�, அைனவ�� அறி�, 
பயனைடய1J@ய �ைறயி4 மிக எளிய பாட4களி4 �D�தி ம1க=D வழ�கிய 
ெப�ைம வ(ளலா�1ேக உாியதாD�. ஒ� வைகயி4 பா�தா4, கவிைத உலகிF�, 
சமய உலகிF�, ப$பா=5 உலகிF� 19-� <�றா$@4 மாெப��. �ர=சி ெச7, 
தமி2 ம1கைள� த=@ எ) பி  ப1தி ெவ(ள�தி4 திைள1Dமா; ெச7த ெப�ைம 
இராம.�க வ(ளலா�1ேக உாியதாD�.  
 
19 - ஆ� <�றா$@� கைடசியி4 ேதா�றி 20 - ஆ� <�றா$@F� ெதாட�, 
வா2�த மாெப�� கவிஞகைள� தமிழக( எ�;� மற�த�பால அ4ல. 
,ரதி�Wடவசமாக இ� Iவ�ேம இ�; இ4ைல. கவிமணி ேதசிக விநாயக� பி(ைள, 
கவி"ச1கரவ�தி பாரதியா, �ர=சி1 கவிஞ பாரதிதாச� எ�ற Iவ�ேம 20-ஆ� 
<�றா$@� சிற�த கவிஞக( ஆவ.  
 
20 -ஆ� <�றா$@� கவிஞக( எ�ற காரண�தாF�, �ர=சி1 கவிஞக( எ�; 
பாரதி�� பாரதிதாச
� ெபய V=ட  ெப�ற காரண�தாF� �திய �திய 
கவிைதகைள�� பாட4 �ைறகைள�� ைகயா$ட காரண�தாF�, இவக( 
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Iவ�(�� ஒ� சிற�த ஒ�;ைம உ$5 எ�பைத ம;1க �@யா, எ�றாF�, 
�ர=சி1 கவிஞக( எ�; Jற ெப�ற காரண�தா4, இவக( Iவ�� பழைமேயா5 
ெதாட�ைடயவக( இ4ைலேயா, இவக( பைழய இல1கிய�கைளேய யி4லாம4 
பா@னாகேளா எ�; ஐ�ற ேவ$@யதி4ைல.  
 
இ� I�; ெப�ம1க�� தமி2 இல1கிய" /ைனயி4 ஆழ1 Dளி�, ��,1க( 
எ5�த,ட� அ"/ைனயிேலேய ஆ@ வள�� ேப; ெப�றவக(. சிற�த இல1கிய 
இல1கண  பயி�சி�� உைடயவக(. எ�,ைண இல1கண அறி: ெப�றவக�� 
இவக( பாட4களி4 Dைற காண �@யா,. Dறி பாக  பாரதிதாச
�, பாரதி�� 
�தியன �ைன�தாக( எனி4, பழைமைய ந�D அறி�,, ேவ$5� தி��த� ெச7,, 
�தியன �ைன�தாகேள தவிர  பழைமைய அ@ேயா5 ெவ�=@  �தியன. 
�ைனயவி4ைல எ�பைத மன�தி4 ெகா(ள ேவ$5�. 
 
கவி" ச1கரவ�தி பாரதி 1882 -ஆ� ஆ$5 @ச�ப தி�க( 11-ஆ� நா( 
எ=ைடயா�ர�தி4 தி�. சி�னசாமி ஐய அவக=D� இல=/மி அ�ைம1D� 
மகனாக� ேதா�றியவ. 11-ஆவ, வயதிேலேய எ=ைடயா�ர� சமAதான  
�லவகளா4 ேசாதைன ெச7ய  ெப�;  'பாரதி' எ�ற ப=ட� அளி1க  ெப�றவ. 
தி�ெந4ேவ. இ�,1 க49ாி  ப(ளியி4 ஐ�தா� வD � பயி�;, அலகாபா� 
சவகலாசாைலயி4 பிரேவச பாீ=ைச யி4 ேத: ெப�;1 காசி இ�,  ப4கைல1 
கழக�தி4 சமAகி�த�, இ�தி ஆகிய இர$5� பயி�றா. 1921- ஆ� வ�ட� 
ெச ட�ப 11 - ஆ� ேததிய�; 39 வய, நிர��� ��னேர இைறவ� தி�வ@ 
எ7தினா.  
 
இ�த 39 ஆ$5க�1D( <�;1கண1கான பாட4க��, ஞான ரத�, நவ த�திர1 
கைதக(, ச�திாிைகயி� கைத. சி�ன" ச�கர� கைத, ேவ@1ைக1 கைதக( ஆகிய 
கைதக��, கைலக(, மாத, சIக� எ�பைவ ப�றி <�;1 கண1கான 
க=5ைரக�� எ)தி" ெச�;(ளா. �ைறயாக  ப(ளி1Jட�தி4 க4வி பயிலா, 
ேபானேத. அவ�ைடய வள"சி1D உதவியாக இ��த, எ�; நிைன1க 
ேவ$@�(ள,. பிற பிேலேய கவிஞனாக  பிற�த ஒ�வ
ைடய ஆ�றைல" 
சாதாரண ம1க�1Dாிய நைட�ைறகைள1 ெகா$5(ள ப(ளி1 க4வி, 
வள பத�D  பதிலாக அ�1கேவ பய�ப5கிற, எ�; இ�ைறய மேனாத�,வ 
வாதிக( ந�D உண�,(ளன. ஆகேவ, பாரதியி� ப(ளி  ப@ �� தைட ப=ட, 
ஒ� ெபாிய ந�ைம1ேக ஆD� எ�; நிைன1க ேவ$@யி�1கிற,.  
 
சிற�த கைலஞனாக  பாரதி ேதா�றிய நிைலயி4 ெபா,வாக இ�தியாவி� 
நிைலைய�� சிற பாக தமி2நா=@� நிைலைய�� ச�;1 J�, கா$ட4 
ேவ$5�. இ�திய நா=@� அரசிய4 நிைலைம��, தமி2" ச�தாய வா21ைக 
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நிைலைம��, தமி2 இல1கிய உலகி� நிைலைம�� அ>வள: வி��ப� தD�ததாக 
இ4ைல எ�; அறிய �@��. அ,வைர அ@ைம ப=51 கிட�த நா=@4 உாிைம 
ேவ=ைக ஏ�ப=5� திலக, லஜபதி ேபா�ற ெபாிேயாகளி� R$5தலா4 நா5 
�)வ,� ேதா�றிய ெகா�தளி � மகா�மா எ�ற உதய Vாியனா4 திைச தி� ப  
ெப�றி��த காலமாD� அ,. தமி2நா=ைட  ெபா;�தம=@4 வ.உ.சி., / பிரமணிய 
சிவா ேபா�ற ெப�� �ர=சியாளக( ம1கைள� த=@ெய) �� பணியி4 �) 
I"சாக இற�கி� த�ைம� தாேம தியாக� ெச7கி�ற V2நிைலயி4 இ��, வ�தன. 
அரசிய4 நிைலைமயி4 ஏ�ப=ட இ�த1 ெகா�தளி �� �ர=சி�� ச�தாய�ைத�� 
ப�றாம4 இ4ைல. அரசிய.4 வி5தைல ேவ$5மானா4, அ�த வி5தைலைய  
ெப�; அ
பவி1க1J@ய ஆ�ற4 ச�தாய�தி�D ேவ$5ெம�;�, ச�தாய�தி4 
வா)� ம1க( சாதி, சமய  ேபாரா=ட�களி4 க��ைத" ெசF�தி ஒ�வைரெயா�வ 
அ@ைம ப5�தி, ெகா5ைம  ப5�தி வா2வாகேளயானா4, அ�தைகய ம1க( 
உாிைம1 Dர4 எ) ப� தDதிய�றவக( எ�ற எ$ண� மகா�மா ேபா�ற அரசிய4 
�ர=சி Oரகளா4 விாிவாக  ேபச  ெப�ற,.  
 
எனேவ, ப�ென5� காலமாக இ�தியாவிF� தமி2 நா=@F� ஊறியி��த 
Iட பழ1க வழ1க�கைள� தக�, எறி�� �ைறயி4 ச�தாய  �ர=சி1D� விைத 
விைத1க ப=ட,. கவிஞ� தா� ேதா�றிய கால�ைத ெவ�; நி�; பாட1 
J@யவ� எ�றாF�, அவ� எ�த1 கால�தி4 ேதா�;கிறாேனா அ�த1 கால�தி� 
சாைய அவ
ைடய இல1கிய�தி4 காண படாம4 ேபாகா,. த�
ைடய கால 
நிைலைய உண�, இல1கிய� பைட1காம4 அறேவ வி=5 வி5கி�ற கவிஞ� 
ம1க( ெதாட� இ4லாதவனாகி வி5வா�. ம1க( ெதாட� இ4லாத கவிஞ� சிற�த 
கவிைத க( இய�றினாF� அ1கவிைதக( ம1களா4 ேபா�றி ஏ�;1 ெகா(ள  
ெப;வதி4ைல. எனேவ, அரசிய4 வானிF� ச�தாய உலகிF� ெப�� �ர=சி 
நிக2�, ெகா$@�1கி�ற இ�த ேநர�தி4 கவிஞ� ஒ�வ� ேதா�;வாேனயானா4, 
அவ
ைடய கவிைத இ�த அரசிய4, ச�தாய  �ர=சிக=D இட� தாராம4 இ�1க 
�@யா,. இ�த அ@ பைடைய ந�D உண�, ெகா$டா4 பாரதி, பாரதிதாச� எ�ற 
இ�வ�� இ�தைகய கவிைதக( இய�;வத� Dாிய நிைல1கள�ைத நா� ந�D 
அறி�, ெகா(ள �@��.  
 
இ>வி�வாி4 பாரதி அரசிய4 வி5தைல ேவ=ைக அதிக� ெப�றவராக அத�Dாிய 
பாட4கைள மிDதி�� பா@�(ளா. அவாி� இைளயவரா7 அவ�ைடய அ�பா�த 
ேதாழரா7 அைம�த �ர=சி1 கவிஞ ச�தாய வி5தைலயி4 நா=ட� அதிக� 
ெசF�தினா. எனேவ, அவ�ைடய பாட4களி4 ச�தாய  �ர=சி மிDதியாக இட� 
ெப�ற,. பாரதிைய  ெபா;�தம=@4 இளைமயி4 ெப�ற ,�ப�க��, ம;ேவைள" 
ேசா�;1D எ�ன ெச7ய  ேபாகிேறா� எ�; கல�கிய கல1க��, அலாகாபா�, காசி 
ேபா�ற இட�களி4 ெச�; வடெமாழி , இ�தி ஆகிய ெமாழிகைள1 க�ற அறி:�, 



16 

 

வடெமாழி இல1கிய ஊ�றி4 திைள�த அ
பவ�� அவ�ைடய ெத7வப1திைய 
வள பத�D1 காரணமா7 அைம�தன.  
 
ஒ�ேவைள இ�த வடநா=5 யா�திைர�� வட ெமாழி  பயி�சி�� இ4லாம4 
இ��தி� பி� இ>வள: Rர� ப1தி  பாட4கைள, ெத7வ  பாட4கைள அவ 
பாடாமF� இ��தி�1கலா�. இளைமயிேலேய நா5 �)வைத�� /�றி� திாி�, 
பா�த காரண�தாF� பிற ெமாழி ேப/� இ�திய நா=5 ம1கேளா5 ப4லா$5க( 
பழக ேந�த காரண�தாF�, பாரதியாாி� அறி:, விாி�த பர �� பா�D� ெகா$ட, 
எ�பைத ம;1க �@யா,. இ�தியா �)வைத�� ஒ�றாக1 காQகி�ற ஒ�ைம1 
க$ேணா=ட�, பர�,ப=ட அவ�ைடய அ
பவ�தி� விைள: எ�; நிைன1க 
ேவ$@�(ள,.  
 
ப4ேவ; வைகயான சாதிக(, சமய�க(, கட:( வழிபா5, மா;ப=ட உண: �ைற. 
ச�தாய  பழ1கவழ1க�க( ஆகிய இைவயைன�,� நிர�பி இ��,�, மனித 
உணவி4, ப$பா=@4, Dறி1ேகாளி4 ஓ ஒ�;ைம நில:வைத இ�தியா �)வ,� 
/�றி வ�த பாரதி. இளைமயிேலேய க$5 ெகா$டா. அ�,ட� அவ�ைடய ஆ2�த 
இல1கிய  பயி�சி இ�திய ம$ணி4 வா2கி�ற ம1க( ப4ேவ; பிாிவினராக 
இ� பி
� அவக�( ஓ ஒ�;ைம எ�
� இைழ அ�தர�க�தி4 ெச4வைத 
அறி�, ெகா(ள உதவிய,. த��ைடய ெமாழியி� ெப�ைமைய�� தா7 நா=@� 
ெப�ைம�� அறிகிற அேத ேநர�தி4, பிற ெமாழிகளி� சிற ைப�� அவ�றிF� 
அவ�றி� ப$பா=ைட வள1D� ஆ�ற4 உ$5 எ�பைத�� அவ அறிய �@�த,.  
 
”யா� அறி�த ெமாழிகளிேல தமி2 ெமாழி ேபா4 இனிதாவ, எ�D� காேணா�”, 
"எ�ைத�� தா�� மகி2�, Dலாவி இ��த,� இ�நாேட, அவ சி�ைதயி4 ஆயிர� 
எ$ண� வள�, சிற�த,� இ�நாேட” எ�;� பா@ய கைலஞ, இ�த1 D;கிய 
ேநா1க�ேதா5 நி�;விடாம4, பாரத ச�தாய� �)வைத�� த��ைடயதாக 
நிைன�,. அத�D ேமF� ஒ�ப@ ெச�; அகில உலக�ைத�� சேகாதர பாவ�,ட� 
ேநா1D� ேபரா�றைல  ெப�றி��தா.  
 
தா7 ெமாழிமா=5� தா7 நா=@� மா=5� இ�,ைண ஆ2�த ப1தி ெகா$ட ஒ�வ, 
இவ�ைற கட�, அகில உலக சேகாதர�,வ�ைத1 காண ேநாி=டத�D1 காரண� 
இ�த நா=@� பைழய இல1கிய�ைத  பயி�றி��தைம�� பிற ெமாழிகைள ந�D 
பயி�றைம�� ஆ2�த ெத7வ ப1தி உைடைம�ேம எ�; நிைன1க� ேதா�;கிற,.  
 
ேவ=Aெவா� எ�ற ஆ�கில1 கவிஞ ' ாி9=' (Prelude) கவிைதயி4 த� /ய 
சாிைதைய  ேப/வ, ேபா4, பாரதி�� /யசாிைத பா@யி�1கி�றா. அதைன  
ப@1D� ெபா),, 'ேதச ப1தி  பாட4க�� �திய ஆ�திV@�� எ)திய அேத கவிஞரா 
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- இவ ' எ�ற ஐய� ேதா�ற�தா� ெச7கிற,. மிக இளைமயிேலேய வ;ைமேயா5 
ேபாரா@ய கவிஞ�1D நா5 �)வ,� அ4லF;� அவல நிைலைமைய1 க$5 
நாளாவ=ட�தி4 த��ைடய ெசா�த வ;ைமைய மற�,விட1J@ய V2நிைல 
ஏ�ப=@�1கி�ற,. இளைமயி4 அவைர� தா1கிய வ;ைமயி�பா4 சின��;, அ�த 
வ;ைம1D1 காரணமானவகைள" சாட ேவ$5� ெம�ற நிைன: இ��த4 J5�. 
ஆனா4, அதைன அ5�,� ேதா�றிய நா=@� அவல நிைலைய1 க$ட ெபா), த� 
வ;ைமயி�மா=5� ேதா�றிய சின� நா=@� அவல நிைலைய உ$டா1கியவக( 
ேமF� பாய� ெதாட�கியி�1கிற,. நிக2கி�ற இ�,Aதான�� வ�கி�ற 
இ�,Aதான��', ’/த�திர  ெப�ைம', '/த�திர  பயி', '/த�திர தாக�' எ�ற 
பாட4கைள�� 'ச�திரபதி சிவாஜி த� ைச�ய�தி�D1 Jறிய,’ எ�ற பாடைல�� 
பா1D�ெபா), பைழய பாரதியி� சின உ$ைம ெதாிகி�ற,. கைடசியாக1 
Dறி பி=ட பDதியி4 வ�� இ>வ@க( கா$க :  
 

Vரத� ம1கைள� ெதா)�பரா7  �ாி�தன;  
Oாிய மழி�, ேம�ைம� ெமாழி�, ந�  
ஆாிய �ைலய�1 க@ைமக ளாயின.  
ம�றிைத  ெபா;�, வா2வேதா வா21ைக?  
ெப�றிெகா( �ைலய தா( O2�, ெகா4 வா2O?  
ெமா1D( தா� ேதா�றி �@வ, ேபால  
ம1களா7  பிற�ேதா ம@வ, தி$ண�,  
தா7�தி� நா=ைட� தக�தி5 மிேல"சைர  
மா7�திட வி��பா வா2:ேமா வா2:ெகா4?  
மானெமா� றிரல, மா�றல ெதா)�பரா7  
ஈன�� றி�1க எவ�ெகாேலா வி���வ�?  
தா7பிற� ைக பட" சகி பவ னாகி  
நாெயன வா2ேவா� நமாி.� Dளேனா?  
பி"ைசவா2 :க�, பிற�ைட யா=சியி4  
அ"ச�� றி� ேபா� ஆாிய ன4ல�.  
 

த��ைடய க=சியி4 மா;ப=ட க��,ைடயவகைள  பா�, எ(ளி நைகயா5கி�ற 
பாரதிைய1 ’ேகாகேல சாமியா' எ�ற பDதியி4 கா$கிேறா�. தீவிர வாத�தி4 
இ�,ைண  ப�;1 ெகா$@��தா4தா� இ�மாதிாி  பாட வ��. இ�தைக 
ஒ�வ�1D1 ’ேகாகேல' ேபா�ற மிதவாதிகளிட� ெவ; �� ேதா�றியதி4 �,ைம 
இ4ைல.  
 

கள1கம;� மா. நட� க$5 ெகா$ட த�ண�  
கைட" சிறிேய� உள� ?�,1 கா7�தெதா� கனிதா�  

விள1க�ற  ப)�தி5ேமா " ெவ�பிவி)� தி5ேமா?  
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ெவ�பா, விழி
 ெம�ற� கர�தி4 க  ப5ேமா?  
வள�த பழ� கசாென�ற Dர�D கவ� தி5ேமா?  

ம�றி�ங� ஆ=சி ெச�� , அணி4 க@�, வி5ேமா?  
,ள1க மறயா� ெப�றி� D$Qவேனா, அ4லா4  

ெதா$ைட வி1Dேமா, ஏ,� , ெசா4லாிய தாேமா?  
 
”ஆ�கிேலய� ஒ� ேதச ப1த
1D1 J;வ,” எ�ற பாடF�, ”ேதச ப1த� 
ஆ�கிேலய
1D1 J;� ம;ெமாழி” எ�ற பாடF� "ந@ �" /ேதசிக(" எ�ற 
பாடF� இள� கவிஞராகிய பாரதியி� மன� எ�த� திைசயி4 ெச�ற, எ�பைத 
நம1D எ5�,1கா=5கி�றன. ெவ; �. சின�, மா�சாிய�, த�னா4 ஒ�;� ெச7ய 
�@யாைமயினா4 ஏ�ப5கி�ற கழிவிர1க� ஆகிய உண"சிகேள கவிஞ� மன�ைத 
ஆ=ெகா$ @��தன எ�; அறிய �@கிற,.  
 
இ�தைகய நிைலயி.��, கவிஞ ெகாSச� ெகாSசமாக மாறி  ப$ப=5, 
உ(ள�தி4 ெவ; �, சின� எ�பவ�றி�D  பதிலாக, இர1க�� சகி ��த�ைம�� 
நிர�ப  ெப;கிறா. அ�தைகய மேனா நிைலயி4 தா� 'ெச�தமி2 நா5 எ�
� 
ேபாதினிேல' எ�ற பாடF� "மாஜினியி� பிரதி1ைஞ", "ெப4ஜிய நா=5 வா2�,”, 
'�திய �Wயா' எ�ற பாட4க�� �கி21கி�றன. ேமF�, இ�த நா5க( ெப�ற 
ெவ�றிைய1 காQ� ெபா), த��ைடய நா=@�D� இ;தியி4 ெவ�றி கிைட ப, 
உ;தி எ�ற எ$ண� கவிஞ மன�தி4 ேதா�றியி��த4 ேவ$5�. இ�த அைமதி 
ேதா�றிய:டேனேய வி5தைல  ேபாரா=ட�தி4 ெவ�றி கிைட1க வழியி4லாம4 
அதைன� தைட ெச7வ, எ, எ�ற வினா:� அ5�,� ேதா�றி யி�1D�. இ�த 
இர$டாவ, வினாவி�D விைட காண ��ப=ட கவிஞ தமிழ வரலா�ைற��, தமி2 
ம1க( ப$பா=ைட�� ந�D சி�தி�,  பா�,, ெவ�றி கிைட1காைம1Dாிய 
காரண� ந�மிடேம இ�1கிற, எ�ற ேப�$ைமைய, அறிய� ெதாட�Dகிறா. 
’எ$ணிய எ$ணி யா�D எ7,ப எ$ணிய தி$ணிய ராக  ெபறி�’ எ�ற Dறைள 
ந�D அறி�த பாரதி ந�மிைடேய உ(ள Dைறகைள நிைன�, வ��,வ,ட� எ(ளி 
நைகயா5 �கமாக1 கிளி1 க$ணியி4 கீ2வ�மா; பா5கிறா:  
 

ெநSசி Fர� மி�றி  
ேநைம� திற� மி�றி  
வSசைன ெசா4வாரX - கிளிேய  
வா7" ெசா4.4 OரரX.  
 
J=ட�தி� J@ நி�;  
Jவி  பித�ற ல�றி  
நா=ட�தி� ெகா(ளார� - கிளிேய  
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நாளி4 மற பாரX.  
 
ஊ1க�� உ(வ.��  
உ$ைமயி� ப�; மி4லா  
மா1க�1 ேகாகண�� - கிளிேய  
வாழ� தDதி�$ேடா ?  
 
மான� சிறிெத� ெற$ணி  
வா2: ெபாிெத� ெற$Q�  
ஈன1 Dலக� த�னி4 - கிளிேய  
இ�1க நிைலைம�$ேடா ?  
 
பழைம பழைம ெய�;  
பாவைன ேபச ல�றி   
பழைம இ��த நிைல - கிளிேய  
பாமர ேரதறிவா?  
 
பSச�,� ேநா7களிF�  
பாரத �)1க( ேபால�  
,S ச�த� க$ணா� க$5� - கிளிேய  
ேசா�பி1 கிட பாராX  
 

பாரத ச�தாய� �)வதிF�(ள Dைறகைள  ேப/வ, கிளி1 க$ணி  பாட4க(. 
’தமி2" சாதி' எ�ற பாட.4 அவரா4 ேபா�றி வண�க ப5� தமி)� தமிழ�� இ��த 
உ"ச நிைல அதல பாதாள�தி4 O2�, வி=டைத நிைன�, மன� ம;Dகிறா.  
 

விதிேய, விதிேய, தமிழ" சாதிைய  
எ�ெசய நிைன�தா ெயன1Dைர யாேயா?  
சாவி
1 ெக4லா� தக�த1க மாறி�  
த�ைம�� தன, த�ம� மாயா  
ெத�;ேமா நிைலயா யி��, நி� ன�ளா4  
வா2�தி5� ெபா�ெளா5 வD�தி5 வாேயா?  
ேதா�ற�� �ற�,� ெதாழிFேம கா�,ம�  
வ(�; த�ம� �$ைம� மாறி"  
சிைத:� றழி�� ெபா�(களி� ேச ைபேயா? 
 'அழியா1 கடேலா? அணிமல� தடேமா?  
வா
; மீேனா? மாளிைக விள1ேகா?  
க�பக� த�ேவா? கா=@ைட மரேமா?  
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விதிேய, தமிழ" சாதிைய ெய>வைக  
விதி�தா' ெய�பத� ெம7ெயன1 Dண�,வா7.  

 
ஏெனனி4,  
 

"சில பதிகார" ெச7�ைள1 க�தி��  
தி�1Dற �;தி�� ெதளி:� ெபா�ளி�  
ஆழ�� விாி: மழD� க�தி��  
'எ4ைல ெயா� றி�ைம' ெய
� ெபா� ளதைன1  
க�ப� Dறிகளா� கா=@ட �யF  
�ய�சிைய1 க�தி��, ��� நா� தமிழ"  
சாதிைய யமர� த�ைம வா7�த, "ெவ�  
;;தி ெகா$@��ேத� ஒ� பதி னாயிரS  
சனிவா7  ப=5� தமிழ" சாதிதா�  
உ(�ைட வி�றி �ைழ�தி5 ெநறிகைள1  
க$ெடன ,(ள� கல�கிடா தி��ேத�.  
 

"தமிழ" சாதி” மா=5 இ�,ைண உய�த எ$ண� ெகா(வத�D1 காரண�ைத�� 
'சில பதிகார" ெச7�ைள1 க�தி��' எ�ப, �தலான அ@களி4 அவேர Dறி1கிறா. 
அ ப@  ப=ட தமி2 இன� இ�; தைரேயா5 தைரயாக1 கிட1கி�ற V2நிைலைய 
நிைன�, வ��,கிறா. Dறி பாக இ�த ஒ� பாட.4 சின� �த.யவ�ைற1 கட�, 
நி�கி�ற கவிஞ� மன� ப"சா�தாப� எ�ற உண"சியா4 உ�த ெப�; அ�த 
உண"சி யி� சிகர�தி4 நி�; பா5வைத1 காண�@கிற,.  
 
இ�ஙன� தமிழ" சாதியினிட�,� இ�தியகளாகிய ம1களிட�,� உ(ள Dைறகைள 
உ(ள�ைக ெந4.1கனி என1 காண �@�த பிறD அவ�ைடய மன�தி4 
ெவ(ைளயமா=51 ெகா$@��த ெவ; �1 Dைறய� ெதாட�கியைத 
அறிகி�ேறா�. நா5 அ@ைம ப=51 கிட பத�D1 காரண� ந��ைடய அறியாைம, 
க4வியி�ைம, Iட ந�பி1ைகக(, ைப�திய1கார  பழ1க வழ1க�க(, ந�பி1ைக-
யி�ைம, உ;தியி�ைம ஆகியைவேய எ�பைத ந�D உண�த பி�ன1 
கவிஞ�ைடய மன வள"சியி4 �தியெதா� தி� ப�ைத1 கா$கி�ேறா�. 
அ@ பைடயாக இ�த1 Dைறகைள  ேபா1கினாெலாழிய" /த�திர� வாரா, எ�பைத 
ஏற�தாழ இேத கால�தி4 மகா�மா கா�தி�� உண�த� ெதாட�கினா.  
 
இ�த உ$ைமைய ந�D அறி�, ெகா$ட பி�ன1 கவிஞ�ைடய மன� இவ�ைற  
ேபா1Dகி�ற �ைறயி4 கவிைதக( �ைனய� ெதாட�கிய,. நா=5  பாட4 பா@1 
ெகா$@�1கி�ற அேத ேநர�தி4 நா=@� அவல நிைலைய  ேபா1Dவத�D ந�ைம 
நாேம ந�பி1 ெகா$5 இ�1கேவ$5ெம�ற எ$ண� உ;தி  ப=5, அத�D 
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உ;,ைணயாக1 கட:�ைடய அ��� ேவ$5ெம�; நிைன1கி�ற �திய மன  
பா�ைம ேதா�ற� ெதாட�கியைத�� ’எ�; தணி�� இ�த" /த�திர தாக�' எ�ற 
பாட4 Iல� அறிகி�ேறா�. உ(ள�ைத உ�1D� இ பாட.4,  
 

பSச� ேநா�நி� ெம7ய@யா1ேகா?  
பாாினி4 ேம�ைமக( ேவறினி யா1ேகா?  
தSச மைட�தபி� ைகவிட லாேமா?  
தா��த� Dழ�ைதைய� த(ளிட  ேபாேமா?  
அSசெல� ற�( ெச7�� கடைமயி4 லாேயா?  
ஆாிய நீ�நி� அறமற� தாேயா?  
ெவSெசய லர1கைர O=@5 ேவாேன!  
Oர சிகாமணி! ஆாிய ேகாேன  

 
எ�ற பDதி கவிஞ� ெப�ற �திய மன நிைலைய நம1D1 கா=5கிற,.  
 
1910 ஆ� ஆ$5 ஏ ர4 தி�களி4 பாரதியி� ஏ�பா=@�ப@ அரவி�த �,ைவ 
வ�வ,�, அவேரா5 கவிஞ ெந��கி  பழDவ,� கவிஞ�ைடய வள"சியி4 
I�றாவ, தி� பமாD�. 1908- இ4 இ��, 1910 வைர உ(ள இர$5 ஆ$5களி4 
"/ேதச கீத�க(", "ெஜ�ம ?மி” எ�ற இர$5 ெதாD �களி4 கவிஞனி� நா=5  
பாட4க( அைன�,� ெவளிவ�, வி5கி�றன.  
 
கீைத ெமாழிெபய ��, ’க$ண� பா=5'. 'Dயி4 பா=5', 'பாSசா. சபத�' ஆகிய 
அைன�,� 1912 எ�ற ஒேர ஆ$@4 ெவளிவ�தன எ�றா4 1910 ஆ� ஆ$5 
பாரதி1D� 1912 ஆ� ஆ$5 பாரதி1D� இைடேய�(ள கடலைனய ேவ�;ைமைய1 
காண �@கிற,. இ�த ேவ; பா=@�D1 காரண� 19104 ஏ�ப=ட அரவி�தாி� 
ேச1ைகேய ஆD� எ�; நிைன பதி4 தவறி4ைல. கீைத, உடநிடத�க(, ேவத�க( 
எ�பவ�றி4 அரவி�த வ�த பிறD I2கியி��ததாக:� அறிகிேறா�. ப1தி  
பாட4க( எ�; ெசா4ல  ெப;கி�ற "விநாய நா�மணி மாைல " , ’ேதா�திர  
பாட4க(', 'ேவதா�த  பாட4க(’ எ�பைவ�� 'Dயி4 பா=5', 'க$ண� பா=5’, 
’பாSசா. சபத�’ ஆகியைவ�� 19121D பி� ேதா�றின ெவ�றா4, ேதசப1தி 
ஒ�ைறேய Dறி1ேகாளாக1 ெகா$ட பாட4க( பா@, தமி2 இன�ைத� த=@ எ) பி 
நிமி�, நி�Dமா; உபேதச� ெச7த பாரதியாைர - �ற ேநா1கிேலேய வா2நாைள1 
கழி�த பாரதியாைர - திைச தி� பி அக ேநா1கி4 ெசF�திய ெப�ைம மகா� 
அரவி�தைர" சா�� எ�; ெதாிகி�ற,.  
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இ�த� ெதாட�ம=5� அ4லாம4 சி�தக( பல�ைடய ெதாட�� பா$@யி4 
கவிஞ�1D ஏ�ப=@�1கிற, எ�; நிைன1க ேவ$@�(ள,. நா=5 வி5தைல1காக 
உயிைரேய ெகா51கேவ$5 ெம�; பா@ய பைழய பாரதி, �திய ஆ�தி V@யி4 
ஆ$ைம தவேற4 எ�;�, 'ெகா5ைமைய எதி�, நி4' எ�;�, 'ைநய �ைட' 
எ�;�, ’ெவ@ �ற  ேப/' எ�;� பா@ய பாரதி திXெர�; 'மரண�ைத ெவ4F� 
வழிைய��, ெபா;ைமயி� ெப�ைம��, சின�தி� ேக=ைட�� மிக விாிவாக  பாரதி 
’அ;ப�தா;' எ�ற பDதியி4 ேபச� ெதாட�கிவி5கிறா.  
 

அ"ச�ைத ேவ=ைகதைன அழி�, வி=டா4  
அ ேபா, சா: ம�ேக அழி�, ேபாD�  
மி"ச�ைத  பி� ெசா4ேவ�, சின�ைத ��ேன  
ெவ�றி5O, ேமதினியி4 மரண மி4ைல.  
,"செமள  பிற ெபா�ைள1 க�த லாேல,  
V2�த ெதலா� கட:ெளன" /�தி ெசா4F�  
நி"சயமா ஞான�ைத மற�த லாேல,  
ேநவேத மா
ட1D" சின�தீ ெநSசி4.  
 

எ�;�,  
 

சின�ெகா(வா தைம�தாேம தீயா� /=5"  
ெச�தி5வா ெரா பாவா; சின�ெகா( வாதா�  
மன�ெகா$5 த�க)�ைத� தாேம ெவ7ய  
வா( ெகா$5 கிழி�தி5வா மா�வாரா�.  
தின�ேகா@ �ைறமனித சின�தி4 O2வா,  
சிள�பிறேம� றா�ெகா$5 கவைல யாக"  
ெச7தெதணி� ,ய1கட.4 O2�, சாவா  
 
மாகாளி பராச1தி ,ைணேய ேவ$5�;  
ைவயக�தி ெலத�Dமினி1 கவைல ேவ$டா;  
சாகாம .� ப, நS ச,ரா ல�;;  
ச1திய� ளால�ேறா பிற�ேதா� பாேம4?  
பாகான தமிழினிேல ெபா�ைள" ெசா4ேவ�.  
பாாீ நீ ேகளீேரா , பைட�ேதா� கா பா�  
ேவகாத மன�ெகா$5 களி�, வா2O  
ேமதினியி ேல,வ�தா ெலம1ெக� ென�ேற.  
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எ�;�,  
 

தி��தணிைக மைல ேமேல Dமாரேதவ�  
தி�1ெகாFO� றி�1Dமத� ெபா�ைள1 ேகளீ  
தி��தணிைக ெய�பதி�D  ெபா;ைம யி�ேப.  
ெச�தமி2க$ X, பDதி 'தணி'ெய 
S ெசா4,  
ெபா��த�;� தணிைகயினா� �லைம ேச��  
ெபா;�தவேர ?மியிைன ஆ(வா ெர�
�  
அ��தமி1க பழெமாழி�� தமிழி F$டா�  
அவனியிேல ெபாைற�ைடயா� அவேன ேதவ�.  
 

எ�;� பா5கி�ற பாரதியாாி� ஆ�ைமயி4 ஒ�. �திய தி� பைத1 காQகி�ேறா�.  
 
ேதச ப1தி  பாட4களி4 கா=சி த�� பாரதி��, பாரதி அ;ப�தாறி4 கா=சி த�� 
பாரதி�� ��றிF� மா;ப=5 இ�1கி�றாக( எ�பைத1 காQ� ேபா,. இ, 
கவிஞ� உ(ள�தி4 காண  ெப;� �ர$பா5 [ Inconsistency] எ�; பல ேபச1 
ேக=கிேறா�. கவிஞ
ைடய உ(ள வள"சிைய ந�D �ாி�, ெகா(ளாைமயா4 
இ பிைழபா=ைட" ெச7கி�ேறா�. இ�த வள"சி ம=5� இ4லாம4 
இ��தி�1Dேமயானா4 பாரதியி� கவிைதக( கால�ைத ெவ�; நி�; நில:மா 
எ�ப, ஆரா7"சி1Dாிய ஒ�றாD�. பாரதியி� நா=5  பாட4களி� கவிைத" 
சிற ைப�� உண"சி  ெப�1ைக�� Dைற�, மதி பிடவி4ைல. எனி
�, இ�
� 
<றா$5க( கழி�, இ பாட4க( இல1கிய� எ�ற ெபய�ட� நி�க�@�மா எ�; 
சி�தி�,  பா1க ேவ$5�. இ�த வள"சி ஏ�ப5வத�Dாிய காரண�ைத�� 
��ன" /�1கி1 Jறிேனா�.  
 
மகா� அரவி�த வ�காள�தி.��, வ�தவ எ�ப,�, வ�காள� ச1தி வழிபா=@4 
�க2 ெப�ற, எ�ப,�, அரவி�த, தமி2நா=@4 அதிக� நிைல ெகா(ளாத அ�த" 
ச1தி வழிபா=5 �ைறைய  பாரதி1D அறி:;�தியி�1கேவ$5� ெம�ப,� 
நிைன1க� ேதா�;கிற,. இ�த ஒ� ெதாடேப பாரதியி� மன� மாற  ேபா,மான, 
ஆD� எ�றாF�, கவிஞனி� ந4ல கால� சி�தக( பலைர" ச�தி பேதா5 
அ4லாம4 அவக�ைடய உ$ைம வ@ைவ அறி�, ெகா(ள:� அவகேளா5 
பழக:� அவக�ைடய உபேதச�ைத  ெபற:� வா7 �1 Jட இ��தி�1கிற,. 
Dறி பாக1 D(ள"சாமி எ�ற அ)1D I=ைட" சாமியி� ந=�, பாரதியி� 
மா�ற�தி�D  ெப�� காரணமா7 அைம�தி��த, எ�; அறிய�@கிற,.  
 
D(ள"சாமியி� �க2 , யா2பாண�,"சாமி, Dவைள1க$ண�, மா�ெகா=ைட" சாமி 
எ�ற ெபாியாக�ைடய �கைழ  பா@1ெகா$ேட வ�கி�ற பாரதியா திXெர�; 
"ெப$ வி5தைல", ”தா7 மா$�", "காத.� �க2”, "வி5தைல1 காத4” எ�பவ�ைற 
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இைடேய பா@ அவ�ைற �@1காம4, அ5�," ’சவ ம� சமரச�' எ�ற தைல பி4 
ேகாவி�தசாமிேயா5 நிக2�த உைரயாட4கைள�� அவ தம1D" ெச7த ெம7ஞான 
உபேதச� ஆகியவ�ைற�� ஒேர பாட.4 பா@�(ளா.  
 
இ பDதி1D  'பாரதி அ;ப�தா;' எ�ற தைல ைப  பி�கால�தி4தா� த�தி�1க 
ேவ$5� ெம�; நிைன1க� ேதா�;கிற,. ஒேர பDதியி4 கட:( வா2�,, சி�த 
வா2:, ெப$க( வி5தைல, ஞான உபேதச� எ�பைவ இட� ெப;ேமயானா4, 
இைதவிட அ1 கவிஞ
ைடய மன வள"சிைய1 கா=5� க$ணா@ ேவ; இ��த4 
இயலா,. ��ன1 Jறியப@ அரவி�த�ைடய உபேதச�� , சி�த�ைடய உபேதச�� 
ஒ�றாக1 கல�, பாரதிைய உ�வா1கி யி�1கி�றன எ�பத�D இ பDதிேய எ5�,1 
கா=டாD�.  
 
ச�தாய�தி4 காண ெப;� Iட ந�பி1ைகக( சாதி ெவறி எ�பவ�ைற� ேதச ப1தி  
பாட4 பDதிையவிட ேவதா�த  பாட4கைள  பா5� ெபா),� இவ சா@னா. 
'இஃ, எ��ைடய Iதாைதய கால�தி.��ேத வ�கி�ற சிற�த பழ1க�' எ�ற 
ெபயாி4 நடமா5� ந�பி1ைககைள� தக1க நிைன�த கவிஞ, யா Iதாைதய எ�ற 
வினாைவ எ) பி1ெகா$5 நைக"/ைவ த,�ப இேதா ேப/கிறா:  
 

பி�ெனா� சாபின ைவதிக  ெபயெரா5  
நம,I தாைதய - (நா�பதி� றா$@�  
��னி�� தவேரா, ��<� றா$@�  
க பா4 வா2�தவ ெகா4ேலா, ஆயிர�  
ஆ$@� �� னவேரா, ஐயா யிரேமா?  
ப:�தேர நாெடலா� ப4கிய கால�  
தவேரா? �ராண மா1கிய காலேமா?  
ைசவேரா? ைவணவ சமய� தாேரா?  
இ�திர� றாேனா? தனி�த� கட:(  
எ�; ந� ��ேனா ேர�திய ைவதிக1  
கால� தவேரா? க��திலா தவதா�  
எம, Iதாைதய ெர�பதி ெகவெகா4?) –  
நம, Iதாைதய நய�ற1 கா=@ய  
ஒ)1க� நைட�� கிாிைய�� ெகா(ைக��  
ஆ�கவ கா=@ய வ>வ  ப@ேய த 
)வி@� வா2: தமிழ1 D$5.......  
 

இேத க��ைத1 ’க$ண� எ� தா7' எ�ற பாட.F�,  
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சா�திர� ேகா@ ைவ�தா(; - அைவ  
த�மி
 �ய�தெதா ஞான� ைவ�தா(;  
மீ�தி5� ெபா)தினிேல - நா�  
ேவ@1ைக �ற1க$5 நைக பத�ேக  
ேகா�தெபா7 ேவத�க�� -- மத1  
ெகாைலக�� அரசத� J�,1க��  
I�தவ ெபா7�நைட�� – இள 
Iடத� கவைல� மவ( �ைன�தா(  
 

எ�ற �ைறயி� பா@" ெச4கிறா. பழைம எ�ற ெபயாி4 நைட�ைறயி4 இ�1D� 
ைப�திய1கார ந�பி1ைககைள ’Iட ப1தி', 'ஜாதி1Dழ ப�', 'ஜாதி ேபத விேநாத�க(' 
எ�ற தைல �களி4 க=5ைரகளிF� சா5கி�றா. ஜாதி1 Dழ ப� எ�ற 
க=5ைரயி4 கைடய�தி4 நட�த ஒ� நிக2"சிைய" /ைவபட வ�ணி1கி�றா. 
பிராமண� ஒ�வ� த� ெதாழிைல வி=5 யாைன  பாகனாக மாறி" ச�கரநயினா 
ேகாவி4 யாைனைய  பராமாி1D� ெதாழி.4 அம�தி��தா�. அவ� த� 
யாைனைய  ப�றி  ேப/�ேபா, இ�த யாைன கீ2"சாதி யாைன ; யாைனகளி4 
பிர�ம, ஷ�திாிய, ைவசிய, V�திர யாைனக( எ�; நா�D �1கிய ஜாதிக�$5. 
ஒ>ெவா� ஜாதியிF� கிைள வD �1க( இ�1கி�றன. அவ�;( இ, 'V�திர ஜாதி 
யாைன' எ�; Jறினானா�. இைத எ5�,1 J;� கவிஞ மனிதக( மன�தி4 ஆழ  
பதி�, வி=ட இ�த ஜாதி1 ெகா(ைக காரணமாக யாைன. Dதிைர, ஆகாய�திF(ள 
கிரக�க(, இர�தின�க( எ�பவ�றி�Jட ஜாதி பிாி1D� அளவி�D" ெச�; 
வி=ட, எ�; Jறி வ��,கிறா.  
 
'க$ண� எ� த�ைத' எ�ற பாட.4,  
 

பிற�த, மற1D ல�தி4; - அவ�  
ேபதமற வள�த,� இைட1D ல�தி4;  
சிற�த, பா பன �(ேள; - சில  
ெச=@ம1கேளா5 மிக  பழ1க�$5;  
 
நிற�தனி� க�ைம ெகா$டா�; - அவ�  
ேநய�ற1 களி ப, ெபா�னிற  ெப$க( ;  
,ற�த நைடக�ைடயா�; - உ�க(  
Vனிய ெபா7" சா�திர�க( க$5 நைக பா�.  
 
நாF Dல�க ளைம�தா�; - அைத  
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நாச�ற  �ாி�தன �ட மனித;  
சீல மறி: க�ம� - இைவ  
சிற�தவ Dல�தினி� சிற�தவரா�;  
 
ேமலவ கீழவ ெர�ேற - ெவ;�  
ேவட�தி� பிற பினி4 விதி பனவா�  
ேபா." /வ@ைய ெய4லா� இ�;  
ெபா/1கிவி=டா ெலவ1D� ந�ைம�$ ெட�பா�  
 

என வ�� பDதிக( ச�தாய�தி� இ�த அவேக=ைட1 க$5 ெநா�, பா@யனவா�.  
 
ச�தாய�தி4 காண ெப;� Dைறபா5கைள1 க$5 உள� ைந�,தா� இ�தைகய 
பாட4கைள1 Jறி�(ளா எ�றாF�, இவ�ைற  ப@1D� ெபா), ெவ;� சIக 
சீதி��தவாதியி� J�;1களாக இைவ காண படவி4ைல. அத� ம;தைல யாக 
ஆ�ம ேநய ஒ�ைம பா=ைட உண�, ம1க=D அதைன உபேதசி1க� ,@1D� ஒ� 
த�,வ ஞானியி� Dரைல�தா� இ பாட4களி� ேக=க �@கிற,.  
 
கவிஞரா7� ேதா�றிய ஒ�வ ேதச ப1தராக மாறியைத�� சIக சீதி��த ேநா1க� 
ெகா$டவராக  பாிணமி�தைத�� ஆ�ம ேநய ஒ�ைம  பா=ைட அறி�த த�,வ 
ஞானியாக மல�தைத�� இைறவ
ைடய இல1கண�ைத உண�� சி�தரா/ 
மாறினைத�� வாிைசயாக ஓரள: கா$ட4 பய
ைடயதாD�.  
 
இவ�றி4 �த4 I�; ேதா�ற�ைத�� இ,வைர ஒ�வா; க$ேடா�. 
சி�தக�ைடய ெதாட� ெப�ற கவிஞ - எ�D� ஓ இைறவேன உ(ளா�, ப4ேவ; 
சமய�களிF� �D�, பா1கி� விள�D� பர�ெபா�ளி� விைளயா=ட4லா4 
மா;ப5� க��தி4ைல எ�ற �@ைவ�� அறி�த,ட� ம=5ம4லாம4 உணர:� 
ெச7கிறா.  
 

ெசா4.
1D அாியனா7" V2"சி1D அாியனா7 
ப4F� வாகி  பட�த வா� ெபா�ைள,  
உ(�யி ராகி உலக� கா1D�  
ச�திேய தானா� தனி"/ட  ெபா�(        (வி. நா. மாைல - 12 )  
 
யா�என, அ�றா ஞானேம தானா7  
��தி நிைல1D Iலவி� தாவா�            (வி. நா. மாைல -11)  
 

எ�ற �ைறயி4 இைற  ெபா�ைள விள1கிட ��ப5கி�றா கவிஞ.  
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அறிவினா4 �ய�; பா�தாF� காQத�D எ=டாத பர�ெபா�( அ�( 
வ@வினனாக உ(ளா� எ�ற ேப�$ைமைய,  
 

அறிவா கியேகா யி.ேல  
அ�ளா கியதா7 ம@ேம4  
ெபாறிேவ Fடேன மிளிவா7           (��க� பா=5 - 5}  

 
எ�;� - அவ� யாவாி
� ேம�ப=டவ�, அைனவ�1D� அறி: ெகா��,பவ� 
எ�ற உ$ைமைய,  
 

யாவ�1D� தைல யாயினா�; மைற,  
அ�த� உண�,� ந4 வாயினா�           (��க� பா=5 - 3)  

 
எ�;� J;கிறா.  
 
இைற  ெபா�( ேபரா�ற4 வ@வாக இ�1கி�ற, எ�ற ேப�$ைமயிைன  
ப4ேவ; வைகயாக  ேபசி" ெச4F� கவிஞ, அேத ேநர�தி4 அ�த ஆ�ற4 தவறான 
வழிகளி4 ெசF�த  ெப;வதி4ைல எ�;�, த� மா=5 அ�� ெகா$டாாிட�,� 
அ>வா�றைல மைற�,1 ெகா$5 எளிைம� த�ைமேயா5 அ�( ெச7�� 
இய4�ைடய, எ�பைத�� ேவல� பாட.’4 அழகாக எ5�,1 கா=5கிறா. 
இைறவ� ��வ�ைத வைள�தா4, அகில உலக�க�� தவி5 ெபா@யாD� எ�பைத 
�த4 அ@யி4 Dறி பி=5, அ5�த அ@யி4 அ�தைகய ேபரா�ற4 பைட�த 
பர�ெபா�( த� மா=5 அ�� ெச7�� வ(ளியாகிய Dற  ெப$ ணிட� ெசா1கி  
ேபா7 மர� ேபா4 நி�;வி=ட, எ�பைத�� எ5�,1 கா=5கிறா. வி4.ைன ஒ�த 
��வ�" எ�ற பாட.4,  
 

வி4.ைன ெயா�த ��வ� வைள�தைன,  
ேவலவா - அ�ெகா  

ெவ�� ெநா;�கி  ெபா@ ெபா@  
யான,, ேவலவா  

ெசா4.ைன� ேதனி4 Dைழ�,ைர   
பா( சி; வ(ளிைய1 க$5  

ெசா1கி - ேவ�ைக மரெமன நி�றைன  
ெத�மைல1 கா=@ேல.  

 
க4.ைன ெயா�த வ.யமன�  

ெகா$ட பாதக� - சி�க�  



28 

 

க$ணிர$ டாயிர� கா1ைக1  
கிைரயி=ட ேவலவா.  

ப4.ைன1 கா=@ ெவ$ ��ைத   
பழி�தி5� வ(ளிைய - ஒ�  

�திய ேகால� தாி�,1  
கர�ெதா=ட ேவலவா.  

 
ஆ�றேல வ@வாகிய ெபா�( த� ஆ�ற4 �)வைத�� மைற�,1ெகா$5 
அ@யா�1D எளியவனாக1 கா=சி த�கி�றா� எ�பதி4 ம=5� பர�ெபா�ளி4 
காண ெப;� �ர$பா=ைட1 கா=டாம4, உலக�தா எ>ெவவ�ைற �ர$பாடா-
னைவ எ�; அ@�,1 J;கிறாகேளா அைவ அைன�,ேம பர�ெபா�ளி� வ@வ� 
எ�பைத 'ேவ(வி  பா=5' எ�ற பDதியி4 அழகாக இைண�,1 கா=5கிறா. 
உலக�, ம1க( ஒ� சிலவ�ைற இய�ைக எ�; J;வ,�, ஒ� சிலவ�ைற" 
ெசய�ைக எ�; J;வ,� இ�ப� எ�; உைர ப,� ,�ப� எ�; உைர ப,� 
உ$ைமதா� எ�ற ேப�$ைமைய மிக அழகாக. எ5�,1 கா=5கிறா:  
 

இய�ைகெய� ;ைன�ைர பா - சில  
இண�Dம� ?த�க ெள�றிைச பா  

ெசய�ைகயி� ச1திெய�பா - உயி�  
தீெய�ப, அறிெவ�ப, ஈசென�ப  

விய �; தா7நின1ேக - இ�D  
ேவ(விெச7 தி5ெம�க( 'ஓ�' எ�
�  

நய ப5 ம,:$ேட - சிவ  
நா=@ய� கா=@ந4 ல�( �ாிவா7  

 
அ��; ேசாதிெய�பா - சில  

ஆாி�= காளிெய�;ைன  �க2வா  
இ�பெம� ;ைர�தி5வா - சில  

எ$ண�� ,�பெம� ;ைனயிைச பா  
�� ப. ெகா$5 வ�ேதா� - அ�(  

?$ெடைம� ேதவத� Dல�தி5வா7  
மி� ப5 சிவச1தி - எ�க(  

Oைரநி� தி�வ@ சர$ �D�ேதா�. 
 

இ� நிைலயி4 இ�த ம,ைர  பதியி4 ஏழா� <�றா$@4 வ�த தி�ஞான ச�ப�த  
பி(ைளயா ெசா1கைன  பா�,  பா@ய பாட4 நிைன:1D வ�கிற,:  
 

D�ற� Dண�க( நீ Jட4 ஆல வாயிலா7  
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இ>வா; �ர$பா=@ேலேய �)�தைல1 க$ட கவிஞ ம;ப@�� ஒ�ைம  
பா=ைட1 கா=5வா ேபால இ>வ$ட சராசர�க( அைன�,� அவ�றி4 வா2கி�ற 
உயிக�� அ>:யி�1D உ(�� இ�1கி�ற உயி�மாக உைறபவ� அவேன எ�ற 
க��ைத1 ’ேகாமதி மகிைம' எ�ற பDதியி4 இேதா பா@1 கா=5கிறா:  
 

வாழிய, �னிவகேள - �க2  
வள�தி5S ச�கர� ேகாயி.ேல,  
ஊழிைய" சைம�த பிரா� - இ�த  
உலக ெமலா��1 ெகா$ட பிரா�,  
ஏழி� �வன�திF� - எ�;�  
இய4 ெப;� உயிக�1 Dயிராவா�,  
ஆ)ந4 லறிவாவா� - ஒளி  
யறிவிைன1 கட�த ெம7  ெபா�ளாவா�.  
ேபா�றி உலெகா� I�ைற�� �ண பா7  
மா�றிவா7, ,ைட பா7, வள பா7, கா பா7  
கனியிேல /ைவ�� கா�றிேல யிய1க��  
கல�தா� ேபால நீ அைன�திF� கல�தா7  
உலெகலா� தானா ெயாளிவா7, ேபா�றி  
அ�ைன ேபா�றி, அ�தேம ேபா�றி  
�தியதி4 �,ைமயா7, �தியதி4 �,ைமயா7,  
உயிாிேல �யிரா7, இற பிF �யிரா7  
உ$ெட
� ெபா�ளி F$ைமயா7, எ�
ேள  
நாென
� ெபா�ளா7. நாைனேய ெப�1கி�  
தாெனன மா�;S சாகா" /டரா7,  
கவைல ேநா7 தீ1D ம��தி� கடலா7,  
பிணியி�( ெக51D� ேபெராளி ஞாயிறா7.  

 
யாெனன தி�றி யி�1D ந4 ேயாகிய  
ஞானமா மDட ந5�திக2 மணியா7,  
ெச7ைகயா7, ஊ1கமா7 , சி�தமா7, அறிவா7  
நி�றி5� தாேய, நி�த�� ேபா�றி  
இ�ப� ேக=ேட�, ஈவா7 ேபா�றி  
,�ப� ேவ$ேட� , ,ைட பா7 ேபா�றி  
அ�த� ேக=ேட�, அளி பா7 ேபா�றி  
ச1தி ேபா�றி, தாேய ேபா�றி  
�1தி ேபா�றி, ேமானேம ேபா�றி,  
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சாவிைன ேவ$ேட� , தவி பா7 ேபா�றி.  
 

இைற  ெபா�ளி4 ஈ5ப=5 யா�, என, எ�ற அக�கார மக�கார�கைள அ� Iல  
ெபா�ளி4 கைர�,1ெகா$5 உலா வ�கி�ற கவிஞ, பகைல1 க$டாF� இரைவ1 
க$டாF� தீைய க$டாF� இைறவனி� வ@வாகேவ கா$பதி4 விய � 
ஒ�;மி4ைல.  
 

காைல யிள ெவயி.� கா=சி - அவ(  
க$ெணாளி கா=5கி�ற மா=சி;  
நீல வி/�பினிைட யிரவி� - /ட  
ேநமி யைன�,மவ ளா=சி.  

 
இ பாட4 காைர1கா4 அ�ைமயாாி� அ��த� தி�வ�தாதியி4 ஓ அழகிய பாடைல 
நிைனP=5கிற, :  
 

காைலேய ேபா�றில�D� ேமனி க5�பக.�  
ேவைலேய ேபா�றில�D� ெவ$ணீ;,  
மாைலேய ேபா�றில�D� தா2சைட  

 
இ�தைகய ெப�ம1க( தா� காQ� இய�ைக ெசய�ைக1 கா=சிகைள�� 
ம1கைள�� Jட - இைற  ெபா�ளாகேவ காQகி�றாக(.  
 
கா1ைகயி� காிய நிற�திF� மர�தி� ப"ைச நிற�திF� ஒ.1Dறி பிF� 
இைறவைனேய காQகி�ற கா=சிைய1 கவிஞ இேதா பா@" ெச4கிறா:  
 

கா1ைக" சிறகினிேல ந�தலாலா - நி�ற�  
காியநிற� ேதா�;ைதேய ந�தலாலா;  
பா1D மர�கெள4லா� ந�தலாலா - நி�ற�  
ப"ைசநிற� ேதா�;ைதேய ந�தலாலா;  
ேக=D ெமா.யிெல4லா� ந�தலாலா - நி�ற�  
கீத இைச1Dதடா ந�தலாலா;  
தீ1D( விரைல ைவ�தா4 ந�தலாலா - நி�ைன�  
தீ$5 மி�ப� ேதா�;தடா ந�தலாலா.  
 

இதைன  ப@1D� ெபா), ந�மா2வா அ�ளிய 'ம$ைணயி��, ,ழாவி' எ�ற 
பாட4 நிைன:1D, வ�கி�ற,.  
 



31 

 

ம$ைண யி��, ,ழாவி  
'வாமன� ம$ணி,' எ�
�,  

வி$ைண� ெதா)தவ� ேம: 
ைவD�த ெம�;ைக கா=5�  

 
அறி��ெச� தீைய� த)வி  

'அ"/த�' எ�
� ெம7 ேவவா(,  
எறி�� த$ கா�ைற� த)வி  

'எ�
ைட1 ேகாவி�த�' எ�
�,  
 
ஒ�றிய தி�கைள1 கா=@  

'ஒளிமணி வ$ணேன' எ�
�  
நி�ற D� ற�திைன ேநா1கி  

'ெந5மாேல வா' எ�; J:�.  
 

�)�த� ெபா�ைள உ$5 எ�; ஏ�;1 ெகா(பவக��Jட, ஒ� நாம�, ஓ 
உ�வ�, ஒ�;� இ4லாத அ  பர�ெபா��1D உ�:�, நிற�� க�பி�, அத� 
பயனாக  ப4ேவ; சமய�கைள வD�,1ெகா$5 த��( ச$ைடயி=5 ம@வைத 
இ�;� கா$கிேறா�. பர�ெபா�ளி� இல1கண�ைத உ(ளவா; அறி�தவக( 
இ�ஙன� ேவ�;ைம பாரா=ட ேவ$@ய ேதைவயி4ைல. நாம &ப� கட�தேத 
�)�த� ெபா�( எ�ற ேப�$ைமைய ேவத� அறி�தவகேள அறியா, ேபான, 
வ��த� த�வதாD� எ�ற ேப�$ைமைய1 கவிஞ 'அறிேவ ெத7வ�' எ�ற பாட.4 
இேதா ேப/கிறா:  
 

/�த அறிேவ சிவெம�; J;S  
/�திக( ேகளீேரா? - பல  

பி�த மத�களி ேல த5 மாறி   
ெப�ைம யழிOேரா?  

 
ேவட�ப4 ேகா@ெயா �$ைம1 Dளெவ�;  

ேவத� �க�றி5ேம - ஆ�ேகா  
ேவட�ைத நீ�$ைம ெய�;ெகா( Oெர�ற>  

ேவத மறியாேத.  
 

நாம�ப4 ேகா@ெயா �$ைம1 Dளெவ�;  
நா�மைற Jறி5ேம - ஆ�ேகா  

நாம�ைத நீ�$ைம ெய�; ெகா(ள Oெர�ற  
நா�மைற க$@லேத.  
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உ(�� �ற�மா �(ளெதலா� தானாD�  
ெவ(ளெமா�;$ டாமதைன� ெத7வெம�பா ேவதியேர  
எ4ைலபிாி வ�ற,வா7 யாெத
ேமா ப�றிலதா7  
இ4ைல�( ெத�றறிஞ ெர�;மய ெல7,வதா7  
ெவ=டெவளி யாயறிவா7 ேவ;பல ச1திகைள1  
ெகா=5�கி லாயQ1க( J=@  பிாி ப,வா7  
Rல வQ1களா7" V1Dமமா7" V1Dம�தி�  
சால:ேம 8$ணியதா7� த�ைமெயலா� தானாகி�  
த�ைமெயா�றி லாத,வா7� தாேன ஒ�ெபா�ளா7�  
த�ைம பல:ைட�தா7� தா� பலவா7 நி�ப,ேவ  
எ�D�ளா� யா:�வலா� யா:மறி வாெனனேவ  
த�D பலமத�ேதா சா�;வ, மி�கிைதேய.  
 

இ�,ைண� Rர� பர�ெபா�ளி� இய4ைப� த� அறிவாF� அ
பவ�தாF� க$ட 
�ைறயி4 விாிவாக  பா@வ�த கவிஞ இ;தியாக ேகாவி�தசாமி தம1D உபேதச� 
ெச7ததாக  "பாரதி அ;ப�தாறி”4 கைடசி இர$5 பாட4களி4 ெதாD�,  
ேப/கிறா. ெபா�( ஒ�; எ�;�, அ�த ஒ� ெபா��1D  ப4ேவ; நாம�க�� 
வ@வ�க�� க�பி1க ப=5(ளன எ�;� அ�த நாம &ப�க( அவரவக( 
அறி:1D� அ
பவ�தி�D� தர�தி�D� ஏ�ற �ைறயி4 சைம1க  ெப�;(ளன 
எ�;� ஒ�வ உண�, வி=டா4 சமய ேவ;பா=ைட1 கட�,, நாம&ப 
ேவ;பா=ைட1 கட�, ெபா�ைள1 கா$ட4 J5�. அ�ஙன� கா$பத�D 
அ@ பைட அ�( உ(ள� ஒ�ேறயா� எ�பைத எ5�,1 கா=5வா ேபால, 
'ஈரமி4லா ெநS/ைடயா சிவைன1 காணா' எ�; ேபசிவி=5 அதைன �@1D� 
�ைறயி4 இேதா ேப/கிறா:  
 

?மியிேல க$டைம�,; மத�க( ேகா@;  
��த மத�, சமண மத�, பாZ மா1க�,  
சாமிெயன ேய/ பத� ேபா�; மா1க�,  
ஸநாதனமா� ஹி�, மத�, இAலா�, ]த�,  
நாம�ய சீன�,� தா:' மா1க�  
ந4ல 'க$?சி' மத�தலா  பாேம4  
யாமறி�த மத�க( பல :ளவா ம�ேற;  
யாவி
1D �=�ைத�த க��தி� ெகா�ேற. 
 ?மியிேல வழ�கிவ� மத�,1 ெக4லா�  
ெபா�ளிைனநா மி�ெக5�,  �கல1 ேகளா7;  
சாமி நீ; சாமி நீ; கட:( நீேய; த�வமZ ;  
த�வமZ; நீேய யஃதா�;  
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?மியிேல நீ கட: ளி4ைல ெய�;  
�க4வ,நி� மன�,(ேள �D�த மாைய;  
சாமிநீ அ�மாைய த�ைன நீ1கி  
ஸதாகால� 'சிேவாஹ' ெம�; ஸாதி பாேய.  
 

இ�,ைண� Rர� அறி: வள�, மன வள�. அ
பவ வள� ஆகியவ�ைற  ெப�; 
�தி�த கவிஞராக வா2கி�ற ஒ�வ வா21ைகயி4 ஒ� சிற�த Dறி1ேகாைள  
ெப�றவராக இ��தி��த4 ேவ$5ெம�பதி4 ஐயமி4ைல. க$டேத கா=சி 
ெகா$டேத ேகால� எ�;, பிற�,வி=ட ஒேர காரண�தி�காக ெவ�தைத� தி�; 
வா2�,, ேவைள வ�தெபா), சாகி�ற அ�ப மனிதா J=ட�தி4 தா� ஒ�வ அ4ல 
எ�ற உ$ைமைய1 கவிஞ ' ேயாகசி�தி' எ�ற பாட.4 பா@1 கா=5கிறா:  
 

ேத@" ேசா; நித�தி�; - பல  
சி�னS சி;கைதக( ேபசி - மன�  
வா@� ,�பமிக :ழ�; - பிற  
வாட  பலெசய4க( ெச7, - நைர  
J@1 கிழ ப�வ ெம7தி - ெகா5�  
J�;1 கிைரெயன  பி� மா�� - பல  
ேவ@1ைக மனிதைர  ேபாேல - நா�  
O2ேவ ென�; நிைன� தாேயா?  
 

அ ப@யானா4, இ ெப�ம1க�ைடய Dறி1ேகா( எ�ன எ�; ேக=க� 
ேதா�;கிற, அ�ேறா? அதைன�� 'ந4லேதா Oைண ெச7ேத' எ�ற பாட.4 
எ5�,1 கா=5கிறா :  
 

ந4லேதா Oைண ெச7ேத - அைத  
நல�ெகட  �)தியி ெலறிவ,$ேடா ?  
ெசா4ல@, சிவச1தி - எைன"  
/டமிD மறி:ட� பைட�, வி=டா7,  
வ4லைம தாராேயா, இ�த மாநில�  
பய
ற வா2வத�ேக?  
ெசா4ல@, சிவச1தி - நில"  
/ைமெயன வா2�திட  �ாிDைவேயா?  
விைச�; ப�திைன ேபா4 - உ(ள�  
ேவ$@ய ப@ெசF� உட4 ேக=ேட�,  
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நைசய; மன� ேக=ேட�, - நி�த�  
க>ெமன" /டத�� உயிேக=ேட�,  
தைசயிைன� தீ/@
� - சிவ  
ச1திைய  பா5ந4 லா�ேக=ேட�,  
அைசவ; மதிேக=ேட�; - இைவ  
அ�(வதி4 உன1ெக,� தைட�ளேதா?  
 

த� வா2நா( சிற�த Dறி1ேகா�ட� மிளிர ேவ$5மானா4 எ�ன ெச7ய ேவ$5� 
ெம�பைத��,  
 

எ$ணிய �@த4 ேவ$5�  
ந4லேவ ெய$ண4 ேவ$5�  

தி$ணிய ெநSச� ேவ$5�  
ெதளி�தந4 லறி: ேவ$5�  

ப$ணிய பாவ ெம4லா�  
பாிதி�� பனிேய ேபால  

 ந$ணிய நி��னி�D  
நசி�திட4 ேவ$5 ம�னா7  

 
எ�ற இட�தி4 பா@1 கா=5கிறா.  
 
வா21ைகயி4 ஒ�வ� சிற�த Dறி1ேகாைள1 ெகா$@��தாF� ஒ>ெவா� 
வைகயான ெதாழி.4 ஈ5ப=5� த� கடைமைய நிைறேவ�; கி�றா�. 
எ�ெதாழிைல" ெச7தாF� அஃ, இைறவ� பணியாD� எ�ற ேப�$ைமைய1 
கவிஞ அறியாதவ அ4ல. இ ேப�$ைமைய� ’ேதச��,மாாி' எ�ற பாட.4 
'யாதா
� ெதாழி4 �ாிேவா�; யா,� அவ( ெதாழிலா�’ எ�; ேப/கிறா. இ>வா; 
Jறியி� பி
�, பாரதிைய  ெபா;�தம=@4 வா2வி� Dறி1ேகாளாக அவ 
ெகா$ட, எதைன எ�றா4  
 

நம1D� ெதாழி4 கவிைத, நா=@�D உைழ�த4,  
இைம ெபா),� ேசாரா தி��த4  
 

எ�பேதயாD�. இ1கடைமைய ந�D நிைறேவ�ற� தம1D ஆ�ற4 தரேவ$5ெம�; 
இைறவைன ேவ$@1 ெகா(கி�ற கவிஞ,  
 

ப$ைட" சி;ைமக( ேபா1கிெய� னாவி� ப)�த /ைவ�  
த$டமி2  பாட ெலா� ேகா@ ேமவிட" ெச7Dைவேய  
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எ�; பா5கிறா.  
 
இ�தைகய ஒ� Dறி1ேகாைள மன�தி� ெகா$ட கவிஞ இைறவைன ேநா1கி 
ேவ$5� ேவ$5�' எ�; J;வனவ�ைறெய4லா� ெதாD�,  பா�தாF� 
அ1கவிஞ�ைடய மன நிைலைய ஒ�வா; அறிய �@கி�ற,.  
 

மன�தி4 சலன� இ4லாம4  
மதியி4 இ�ேள ேதா�றாம4  
நிைன1D�ெபா), நி� ெமௗன  
நிைலவ� திடநீ ெசய4ேவ$5�  
அற� ெபா�( இ�ப�O ெடன:� �ைறேய  
த�ைன ஆ�� சம� ெதன1D அ�(வா7  
ேநா: ேவ$ேட� <; ஆ$5 ேவ$@ேன�  
அ"ச� ேவ$ேட� அைமதி ேவ$@ேன�  
உைடைம ேவ$ேட� உ� ,ைண ேவ$@ேன�  
ேவ$டாத அைன�ைத�� நீ1கி  
ேவ$@ய, அைன�,� அ��வ, உ� கடேன  
ேபசா  ெபா�ைள  ேபச நா� ,ணி�ேத�  
ேக=கா வர�ைத1 ேக=க நா� ,ணி�ேத� ,  
ம$மீ,(ள ம1க(, பறைவக(,  
வில�Dக(, ?"சிக(, ��?$5, மர�க( –  
யா:ெம� விைனயா .5�ைப தீ�ேத  
இ�ப�� ற��ட னிண�கி வா2� திடேவ  
ெச7த4 ேவ$5�, ேதவ ேதவா,  
ஞானாகா ச�, ந5ேவ நி�; நா� 
 '?ம$ டல�தி4 அ��� ெபாைற��  
விள�Dக, ,�ப� மி@ைம� ேநா:S  
சா: நீ�கி" சா�த ப4 Fயிெரலா�  
இ���; வா2க' எ�ேப�, இதைன நீ  
தி�"ெசவி1 ெகா$5 தி�:ள மிர�கி  
'அ�ஙேன யாDக' எ�பா7, ஐயேன  
இ�நா(, இ ெபா) ெதன1கி4 வர�திைன  
அ�(வா7.  
 

சிற�த Dறி1ேகா�ைடய கவிஞ� ஒ�வ
1D அ1Dறி1ேகாைள ேநா1கி ��ேனற 
ேவ$5ெம�; நிைன1D� ெபா)ெத4லா� 'அ"ச�' எ�ற ஒ�; அவைர  ப�றி 
அ4லF;�,வைதய
பவி1க ேநாி5கிற,. அவைன" /�றி�(ளவகளாகிய 
உலக�தா ெசா4Fகி�ற �ைறயி4 அவைனவிட அறிவிF� ஆ�ற.F� Dைற�தவ 
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பல எ4லா வைக வள�கைள�� ெப�;" /கேபாக வா21ைக வா2கிறாக(. 
ஆனா4, அவக( வா2வி4 Dறி1ேகா( எ�ற ஒ�; ம��,1D� இ4ைல. 
கவிஞைன  ெபா;�தம=@F� வாைன �=5கி�ற Dறி1ேகா( இ�1கிற,; ஆனா4, 
வா21ைக வசதி1D எ(ளள:� இடமி4ைல. அ ப@ேய வா2�தா4 த� நிைல எ�ன 
வாDேமா எ�ற ஒேராவழி மன�தி4 அ"ச�� ஏ�ப5கிற,. அ�தைகய நிைலயி4 
மன�ைத  பா�,, பா)� மனேம நீ அSசேவ ேவ$டா�. இைறவ
ைடய 
தா(கைள" சரண� அைடயவா யானா4, நீ அSச ேவ$@ய ேதைவயி4ைல. 
இைறவ� தாைள" சரண� அைடவத�D எ>வள: நீ அSசினாF� அதனா4 
எ>வைகயான பய
� ஏ�பட  ேபாவதி4ைல" எ�; ேப/கிறா பாரதி.  
 

ேம�ைம  ப5வா7 மனேம ேக(  
வி$ணி னி@ �� வி)�தாF�  

பா�ைம தவறி ந5�காேத.  
பய�தா ேல,� பயனி4ைல  

யா��� 
ைர�ேத� ேகா@�ைற,  
இ�
� ேகா@ �ைறெசா4ேவ�,  

ஆ�மா வான கணபதி  
அ��$ ட"ச மி4ைலேய.  

 
இ��ைறயி4 மன�ைத  பா�,� ேத;த4 Jறிய :ட�, இைறவ
ைடய அ�( 
,ைணெகா$5 தா� அ"ச�ைத ெவ�; வி=டதாக1 கவிஞ� அறி�, ெகா(கிறா�. 
எனேவ, அ"ச�தி4 அ��Dத4 இ4ைல; ந5�Dத4 இ4ைல; நாQத4 இ4ைல. எ, 
ேநாி
� இட பட மா=ேடா�; அ$ட� சிதறினாF� அSச மா=ேடா�; கட4 
ெபா�கி எ)�தாF� கல�க மா=ேடா�; யா�1D� அSேசா�; எ�D� அSேசா�; 
எ ெபா),� அSேசா�; எத�D� அSேசா� எ�; ேபசி, இ;தியி4  
 

ெநSேச வாழி ; ேநைம�ட� வாழி  
வSச1 கவைல1D இட� ெகாேட4 மனேம 
 தSச� உ$5 ெசா�னாக(  
ெசS/ட� ேதவ� ேசவ@ நம1D�  
 

எ�; அைமதி கா$கிறா�. ஓயா, ச.1கி�ற இய4�ைடயதாகிய மன� எ�;� 
ஒேர நிைலயி4 எ�,ைண  ெபாியவக=D� இ��,வி5ெம�; ெசா4வத�கி4ைல. 
ஜீவ� �1தக�� இ>விதி1D வில1D அ4ல. ஆதலா4 இ>வள: Rர� உ;தி  
பா=ேடா5 அ"ச�ைத அக�றி வாழ ��ப=ட ந� கவிஞ�1D1Jட மன� எ
� ஓ 
ேப71 Dர�D திX திXெர�; ��தி மாறி அ4ல4 விைளவி1க� ெதாட�Dகிற,. 
எனேவ, ம�ெறா� �ைற மன�ைத1 ெகSசி, 'ஏ மனேம; நா� சி�தி ெப;மா; 
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உ�னா4 �@�த அள: என1D� ,ைண �ாிவாேயயானா4, த�க�தா4 உன1D ஒ� 
ேகாயி4 க=5ேவ�" எ�; ேப/கிறா�:  
 

யா1D� எளியனா7, யா1D� வ.யனா7,  
யா1D� அ�பனா7, யா1D மினியனா7  
வா2�திட வி��பிேன�, மனேம, நீ யிைத  
ஆ2�, க�தி, யா7�தா7�,, பல�ைற  
V2�,, ெதளி�,, பி� V2�தா1 ெக4லா�  
Jறி1 Jறி1 Dைறவற� ேத�,  
ேதறி� ேதறி, நா� சி�திெப� றிடேவ,  
நி�னா.ய�ற ,ைண �ாி வாேய4,  
ெபா�னா Fன1ெகா� ேகாயி4 �ைனேவ� !  
மனேம, எைனநீ வா2வி� தி5வா7  
Oேண �ழFத4 ேவ$டா  
ச1தி Dமார� சர$ �க2 வாேய.  
 

இ>வா; ெகSசி1 ேக=ட பி�ன�� அ�த  பா)� மன� அவ� வி� ப ப@ 
நடவாம4 அSசி அSசி" சாகி�ற,. எனேவ, ெநSசினிட� சின�, கீ2வ�மா; 
ேப/கிறா:  
 

................................ ெநS(ேச)  
நின1D யா
ைர�தன நிைல நி;�தி (டேவ)  
தீயிைட1 Dதி ேப� , கடF( O2ேவ�,  
ெவ>விட �$ேப�, ேமதினி யழி ேப�,  
ஏ,S ெச7,ைண யிடாி�றி1 கா ேப�;  
Iட ெநSேச, � ப, ேகா@  
�ைற�ன1 Dைர�ேத�; இ�
 ெமாழிேவ�;  
தைலயி.@ வி)�தா4 சSசல  படாேத;  
ஏ, நிகழி
� 'நம1ேக�' எ�றி�;  
பராச1தி �ள�தி� ப@�லக நிக)�.  
 

இ>வா; ேமF� ெநSேசா5 Jற� ெதாட�கி, காரண� இ4லாம4 
அ"ச ப5வதினாேல பய� ஒ�;� இ4ைல எ�ற க��ைத  ேப/கிறா:  
 

இ�
ெமா� �ைற ெசா4ேவ�. ேபைத ெநSேச,  
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எத�D மினி �ைளவதிேல பயெனா� றி4ைல;  
��னநம தி"ைசயினா� பிற�ேதா மி4ைல;  
�த.;தி யிைடநம, வச�தி .4ைல ;  
ம�
ெமா� ெத7வ�தி� ச1தி யாேல  
ைவயக�தி� ெபா�ெள4லா� ச.�த4 க$டா7.  
பி�ைனெயா� கவைல�மி� கி4ைல நா��  
பிாியாேத வி5தைலைய  பி@�,1 ெகா(வா7.  
 

ஒ>ேவா இட�தி4 'மன� எ
� ெப$ேண வாழி நீ ேகளா7' எ�;�, 
ஒ>ேவாாிட�தி4 'ேபயா7 உழF� சி; மனேம' எ�;� பா5கி�ற கவிஞாி� 
நிைலைய நா� அறிய �@கி�ற,.  
 
இ�ஙன� ஓயாம4 மன�ேதா5 ேபாரா@ய கவிஞ, மன�ைத அட1க ேவ$5-
ெம�றா4 Jட இைறவ
ைடய தி�வ�ைள நா5வ, தவிர ேவ; வழியி4ைல எ�ற 
ேப�$ைமைய1 கா$கி�றா. மாணி1கவாசக  ெப�மா�, ’அவ� அ�ளாேல. 
அவ� தா( வண�கி' எ�; Jறிய, கவிஞ�ைடய நிைன:1D வ�கி�ற, ேபாF�. 
எனேவ, மன�ைத ஓயா, அ�� �ைறயாF� சின1D� �ைறயாF�, ெகS/வைதவிட 
இைறவைன" சர$ அைடவேத சிற�த வழி எ�ற �@:1D வ�, ’ேவ(வி  பா=5' 
எ�ற பDதியி4 ’இைறவேன! உட4, ெபா�(, ஆவி எ�ற I�ைற�� உ� ��ன 
இ=5 அSச. ெச7, நி�கி�ேறா�; எ�கைள1 கா ப, உன,. கட�' எ�; இேதா 
ேப/கிறா:  
 

எ��யி ராைசக�� - எ�க(  
இைசக�S ெசய4க�� ,ணி:க��  

ெச�ைம ��றிட வ�வா7 - நி�ற�  
ேசவ@ யைட1கல� �D�,வி=ேடா�  

��ைமயி� உைடைமக�� - தி�  
��னாி= பSச. ெச7, நி�ேபா�  

அ�ைமந� சிவச1தி - எைம  
அமரத� நிைலயி லா1கி5வா7.  

 
இைத� ெதாட�, மகாச1தி பSசக�தி4 ஐ�, பாட4களிF� இைறவ
ைடய 
தி�வ@ைய" சர$ அைட�, வி=டதாக1 Jறி  ெப�மித� ெகா(கி�றா. சரண� 
அைட�த பி�ன�� ஒேரா வழி மன� பைழய விைன வய�தா4 �ல�க( வழி 
ெச4Fகி�ற ெகா5ைமைய1 கா$கி�றா கவிஞ. ',ற:' எ�ற அதிகார�தி� 
பி�னேர. 'அவா வ;�த4' எ�ற அதிகார�ைத வ(�வ  ெப��தைக ைவ�த 
காரண�ைத விள1க  �D�த பாிேமலழக 'விடா, வ�கி�ற பிறவி� ெதாடபா4 
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பைழய விைன வய�தா4 ஒேராவழி  �ல�க( ேம4 ப�;" ெச4F� ; அதைன�� 
அறி�, பாிகாி பத�காக� ,ற: ெம7�ணத4 எ�பவ�றி� பி�னேர 'அவா 
வ;�தைல ' ைவ�தா' எ�; ேப/கி�றா. அஃ, எ�,ைண உ$ைம எ�ற 
ேப�$ைமைய  பாரதி பாட.4 கா$கி�ேறா�. இைறவ� மா=5� த�ைம 
அைட1கலமாக1 ெகா5�த கவிஞ ம;ப@�� �ல�க( தம1D� ,�ப� ெச7வைத1 
க$5 உ(ள� ைந�, இைறவைன ேநா1கி1 'க�ைண1 கட4 ஆகிய உ�னிட�தி4 
அ�பனாகிய நா� வி���� இ�த" சிறிய காாிய�Jட  ெபற �@யாதா' எ�; மன� 
உ�கி, மகா ச1தி1D வி$ண ப� ெச7கி�றா.  
 

ேமாக�ைத1 ெகா�;வி5 - அ4லாெல�ற�  
- �"ைச நி;�திவி5  

ேதக�ைத" சா7�, வி5 - அ4லா லதி4  
சி�தைன மா7�, வி5  

ேயாக� தி��திவி5 - அ4லா ெல�ற�  
ஊைன" சிைத�, வி5  

ஏக� தி��,லக� - இ�D(ளன  
யாைவ�� ெச7பவேள.  
 

உ(ள� Dளிராேதா - ெபா7யாணவ  
ஊன ெமாழியாேதா?  

க(ள ��காேதா - அ�மா ப1தி1  
க$ணீ ெப�காேதா?  

ெவ(ள1 க�ைணயிேல - இ�நா7 சி;  
ேவ=ைக தவிராேதா?  

வி(ள� காியவேள - அைன�திF�  
ேமவி யி� பவேள.  

 
இ�ஙன� இைற  ெபா�ைள ப�றி ஓயா, பா@� த�ைன�� அத� மா=51 
கைர�,1 ெகா(கி�ற கவிஞாி� பாட4கைள1 ேக=ட:ட�, 'அ@யாக( ேபா4 
கவி" ச1கரவ�தி பாரதி உணவி� ,ைணெகா$5 �)�த�ெபா�ைள நா@, 
அதிேலேய கால�கழி�,வி=ட ஒ� ப1த ேபாF�' எ�; நOன உலக� நிைன�, 
ைநயா$@ ெச7ய ேவ$@ய ேதைவயி4ைல. பாரதியி� பர�த க4வியறி:�, 
விSஞான அறி:�, பல ெமாழி அறி:�, ஆ�கில  �லைம�� நா5 அறி�த ஒ�றாD�. 
Iட ப1தி��, Iடந�பி1ைக�� நிைற�தி��த அவ�ைடய கால�தி4 ேபரறிஞராகிய 
அவ ப4ேவ; விSஞான  �,ைமகைள�� ந�D அறி�தி�1கி�றா எ�பைத 
அறிய �@கி�ற,. இ�ைறய நா( விSஞான� ேப/� விாி�, ெச4Fகி�ற 
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அ$ட�ைத  ப�றி�� (expanding universe) அ1கவிஞ�� அறி�தி�1கி�றா. 
ந��ைடய நா5 அைம�தி�1D� இ"சிறிய ?மி, இதைன ஒ� ,ைண1 
ேகாளாக:ைடய Vாிய ம$டல�, Vாிய ம$டல�ைத  ேபா4 ப4லாயிர1கண1கான 
Vாிய ம$டல�கைள�ைடய பா4 ெவளி, இ பா4 ெவளிைய ேபா4 ேகா@ ேகா@ 
ேகா@யான அ$ட�கைள�ைடய இ பர�த ஆகாய�தி4 இ>வா$ட�க( 
அைன�,� ஓயா, சSசாி�,1 ெகா$@�1கி�றன எ�ப,� - ஒ�ைற வி=5 ஒ�; 
பல காத Rர ேவக�தி4 ஓ@1 ெகா$5(ளன எ�ப,� - ச ஆத எ@�=ட� 
ேபா�ற மாெப�� விSஞானிக( க$5 உைர�த �,ைமகளாD�.  
 
இ>வள: ெபாிய உ$ைமைய1 கவிஞ மிக எளிதாக இேதா பா@" ெச4கிறா:  
 

படவா� ெவளியி4 பல  
ேகா@ ேகா@ ேகா@ ப4ேகா@  
இடறா, ஓ5� ம$டல�க(  
இைச�தா7 வாழி இைறயவேன.  
 

இதைன இ>விட�தி4 /��க1 Jறிய கவிஞ� "ேகாமதி மகிைம' எ�ற கவிைதயி4 
மிக விள1கமாக� தா� ஒ� வா_லறிஞ� எ�பைத அறி:;�,கி�ற �ைறயி4 
இேதா ேப/கிறா:  
 

இ1கைத �ைர�தி5ேவ�. உள�  
இ��ற1 ேக=`, �னிவகேள;  
ந1ந பிரான� ளா4 - இ�D  
நைடெப; �லக�க( கண1கிலவா�;  

 
ெதா1கன அ$ட�க( - வள  
ெதாைகபல ேகா@ப4 ேகா@களா�  
இ1கண1 ெகவரறிவா? �வி  
எ�தைன �ளெத�பதி யாரறிவா?  
ந1க பிரானறிவா�; - மா�;  
நானறிேய� பிற நரரறியா;  
ெதா1கேபர$ட�க( - ெகா$ட  
ெதாைக1ெக4ைல யி4ைலெய�; ெசா4Fகி�ற  
த1கப4 சா�திர�க( ; - ஒளி  
த�கி�ற வானெமா கட4ேபாலா�;  
அ1கட லத
1ேக - எ�D�  
அ1கைர யி1கைர ெயா�றி4 ைலயா�.  
இ1கட லதனக�ேத - அ�க�  
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கிைடயிைட ேதா�;� �� Dமிழிக( ேபா4  
ெதா1கன உலக�க(: - திைச�  
Rெவளி யதனிைட விைர�ேதா5�;  
மி1கெதா விய �ைட�தா� - இ�த  
விய�ெப� ைவய�தி� கா=சிக$X;  
ெம71கைல �னிவகேள - இத�  
ெம7  ெபா�( பரசிவ� ச1திக$X.  
 

பல ேகா@ ேகா@ ைம4கைள1 காண1J@ய ெதாைலேநா1கி ஆ@கைள  ெப�;(ள 
இ�ைறய நாளி4 Jட இ> வ$ட�களி� கண1ைக1 Jற, கணி�திட �@யா, எ�; 
விSஞான� ேப/கிற,. அ1 க��ைத� ெதா1க ேபர$ட�க( ெகா$ட ெதாைக1D 
எ4ைல இ4ைல; அவ�ைற1 கண1கி=5" ெசா4F� திற� என1D� இ4ைல; பிற 
மனிதக�1D� இ4ைல" எ�; மனிதகைள  பா�,  ேப/� ெபா), கவிஞ 
ேபசி1 கா=5கிறா. "மக ச1தி வா2�,” எ�ற பDதியிF�,  
 

வி$5ைர1க அறிய அாியதா7  
விாி�த வான ெவளிெயன நி�றைன,  

அ$டேகா@க( வானி லைம�தைன,  
அவ�றி ெல$ண�ற ேவகS சைம�தைன,  

ம$டல�ைத அQவQ வா1கினா4  
வ�வ ெத�தைன ய�தைன ேயாசைன  

ெகா$டRர மவ�றிைட ைவ�தைன,  
ேகால ேமநிைன1 காளிெய� ேற�,ேவ�.  

 
என இேத க��, ம;ப@�� ேபச ப5கிற,.  
 
எனேவ, விSஞான அறி: ந�D நிைற�,(ள கவிஞ ெப�மக� அ�த அறிவி� 
,ைண ெகா$5 ெபா�(கைள ந�D ஆரா7�,, இ;தியி4, 'அறிவி� 
,ைணெகா$5 ஆரா7வதினா4 பய� இ4ைல; உணவி� ,ைணெகா$5தா� 
உ$ைமைய1 காண ேவ$5�' எ�ற ேப�$ைமைய அறி�தவனரா71 
ேகாவி�தசாமியி� உபேதச�ைத ேம�ெகா(கிறா எ�; அறிகி�ேறா�.  
 
கவிஞ வா2�த கால�, விSஞான�தி� ,ைண தம1D இ��,வி=ட காரண�தாF�, 
எ4ைல யி4லா" ெச4வ� ெகாழி�த காரண�தாF� ஆ�கிேலயக( த�களா4 
�@யாத காாியேம ஒ�;மி4ைல எ�; ெச�1D1 ெகா$5 த�க�ைடய ெமாழி 
அறிைவ�� விSஞான அறிைவ�� ெப�றாெலாழிய உலக�தி�D உ7கதி இ4ைல 
எ�; நிைன�, இ;மா�, ேபசிய காலமாD�. இ�நிைலயி4 ேதா�றிய கவிஞ 
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பிரா� 'I�; காத4க(" எ�ற பDதியி4 'சரAவதி காத4', 'ல=/மி காத4', 'காளி 
காத4' எ�; பா@" ெச4Fகிறா. இதி4 விய1க� தD�த ஓ உ$ைம இ� பைத 
இ பாட4கைள1 க�றவக( ந�D அறித4 J5�. சரAவதிைய  ப�றி  பா5� 
ெபா), 'அ@ எ�ேனா5 இண�கி மண� �ாிவா7' எ�; ேபசிய கவிஞ, ல=/மி 
காத.4, "ெநSச� ஆர� த)விட ேவ$5 கி�ேற�" எ�; ேபசிய கவிஞ "காளி 
காத.”4 ேவ;விதமாக  பாட� ெதாட�கி வி5கிறா. ல=/மி - சரAவதி எ�ற 
இர$5 காத4களிF� இ ெபயக( Dறி1க  ெப;கி�ற ெத7வ�கைள  ப�றி  
�லவ� பாடவி4ைல எ�ப, ெதளி:. ெத7வ�களாக1 க�தியி� பாேரயானா4 
"ஆர� த):த4' ப�றிய ேப"/1D இடேம இ4ைல. எனேவ, சரAவதிைய அறிவி� 
அைடயாளமாக:�, ல=/மிைய" ெச4வ�தி� அைடயாளமாக:� ெகா$5 கவிஞ 
பா5கிறா எ�; அறிய �@கிற, எ�றா4, இத� க��ைத" ச�; ஆழ" சி�தி1க 
ேவ$5�.  
 
மனிதனாக  பிற�த ஒ>ெவா�வ
� அறி:, ெச4வ� எ�ற இர$ைட�� த� 
�ய�சியினாF� இய�ைகயாக:� ெப;கி�றா� எ�ப, உ$ைம. எ�றாF�, 
இ>விர$ைட  ெப;கி�ற மனித� இைவ த�னா4 ெபற ப=ட ெபா�(க( எ�;� 
ெப;கி�ற தா� தா� தைலவ� எ�;� அறி�, இவ�ைற ஆ(வைதவி=5 
இவ�றா4 தா� ஆ=ெகா(ள ெப�; இவ�றி�D அ@ைமயாகி வி5கி�றா�. 
அறி:1D அ@ைமயாகி� த� நிைலைய மற1கி�றவக��, ெச4வ�தி�D 
அ@ைமயாகி� த� நிைலைம மற1கி�றவக�� இ> :லகிைட எ�;� உள. 
ந�மா4 ஆ=சி ெச7ய பட ேவ$@ய ெபா�(க( ந�ைம அ@ைம ப5�தினா4 விைள 
கி�ற ேபராப�, ப�றி ஒ�;� ெசா4ல� ேதைவ யி4ைல. ேமா=டா வாகன�ைத 
நா� ெசF�த ேவ$5ேம தவிர, ந�ைம அ, ெசF�த� ெதாட�கினா4 �@: அழி: 
எ�; ெசா4ல:� ேவ$5ேமா?  
 
இ�த  ேப�$ைமைய�தா� கவிஞ சரAவதி, ல=/மி காத4களி4 ெவளியி5-
கி�றா. அறி:� ெச4வ�� ந�மா4 வி��பி" ச�பாதி�, ஏ�;1 ெகா(ள பட 
ேவ$@யைவதா�. எ�றாF�, நா� தைலவனாக இ��த4 ேவ$5ேம தவிர 
அவ�றி�D� தைலைம த�,விட1 Jடா, எ�ற உ$ைமைய விள1Dகிறா. 
த��ைடய 22 வய, வைரயி4 அறிைவேய தைலயாயதாக1 க�தி" சி�த� தளராம4 
பி�,  பி@�த, ேபா4 பக4 ேப"/� இரவி4 கன:� அதனிைட ைவ�, அேத 
நிைனவாக  பிற வாSைசயி4லாம4 இ��ததாக1 கவிஞேர J;கிறா எ�றா4, 
ப4ேவ; ெமாழிகைள�� விSஞான  �,ைமகைள�� க�கி�ற ப�வ�தி4 
இவ�ைற� தவிர ேவ; வா21ைகயி4 அைடய ேவ$@ய ெபா�( ஒ�;ேம இ��த� 
கி4ைல எ�ற க��தி4 அறி:1D அ@ைமயாகி1 கவிஞ இ��த வரலா�ைற1 காண 
�@கி�ற,. அேதேபால ஓயா, வ;ைமயி4 உழ4கி�ற கவிஞ�1D ஒ>ெவா� சமய� 
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ெபா�( ைகயி4 கிைட ப,� அ, உடேன அழிவ,� இய4பாக இ��த, ேபாF�. 
இைத மன�தி4 இ��தி,  
 

��னைக ெச7தி5வா( - அ�ைற   
ேபா, �),� மகி2�, இ� ேப�; ச�; எ�  
�� நி�; பா�தி5வா( - அ�த  
ேமாக�திேல தைல /�றி5� கா$ பி�ன  
எ�ன பிைழக( க$ேடா - அவ(  
எ�ைன  �ற1கணி�, ஏகி5வா(  

 
எ�; ேப/� ெபா), ஒ>ெவா� சமய� ெச4வேம அைன�,� எ�; க�தி வா2�த 
வா21ைகைய�� கவிஞ நிைன:Jகி�றா.  
 
ஆனா4, இைறவ� அ�ளா4 இ�த அறியாைம விைரவி4 கவிஞைன வி=5 
நீ�கிவி5கிற,. அறிவி� ,ைண ெகா$5� ெச4வ�தி� ,ைண ெகா$5� 
பர�ெபா�ைள1 காண �@யா, எ�ற ேப�$ைமைய1 ’காளி காத.4' மிக அழகாக  
ேப/கிறா. அறி:� ெச4வ�� ேபா4, அைவ ெப$ணாகி1 கனவி4 கா=சி அளி�த, 
ேபா4, I�றாவ, நா�� கனவி4 ஒ� ெப$ வ�ததாக:� இ,:� க�னி வ@வ� 
எ�; அ�கி4 ெச�; பா�த:ட� இ, அறி:, ெச4வ� எ�ற இர$51D� 
அ பா�ப=ட பர�ெபா�( வ@வ� எ�; அறி�ததாக:� அழகாக  ேப/கிறா:  
 

அ�ைன வ@வமடா இவ(  
ஆதிபரா ச1தியடா- இவ(  
இ�ன�( ேவ$5மடா - பி�ன  
யா:� உலகி4 வச ப=5 ேபாமடா  

 
எ�;�,  
 

நி�த� ேதா�திர� பா@� ெதா)தி5 ேவாமடா  
 
எ�;� பா5வ, தி�வ$ணாமைல வரலா�ைற நிைனP=5வ, ேபா4, அறி:� 
ெச4வ�� எ�ற இர$ட�D� அ பா�ப=ட, பர�ெபா�( எ�ற ேப�$ைமைய1 
கவிஞ காQமா; ெச7கிற,. ெச4வ�ைத1 கா=@F� அறிவி4 அதிக ஈ5பா5� 
நிைற�த அள:� ெப�; இ��தாராக.� அ@1க@ அறிவினாF� க4வியினாF� 
ம=5� பய� ெபற �@யவி4ைல எ�ற ேப�$ைமைய விள1கி1 ெச4கிறா 
’��,மாாி' எ�ற பாட.4 :  
 

பல க�;� பல ேக=5�  
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பய� ஒ�;மி4ைலய@ ��,மாாிய�மா  
,ணி ெவ�1க ம$ உ$5  
ேதா4 ெவ�1க" சா�ப4 உ$5.  
மணி ெவ�1க" சாைன உ$5 ��,மாாிய�மா  
மன� ெவ�1க வழியிைலேய  

 
எ�; பா@ய கவிஞ  
 

நிைலெய�D� காணவி4ைல எ�க( ��, மாாிய�மா  
எ�க( ��, மாாிய�மா  
நி� பாத� சர$ �D�ேதா�  

 
எ�; �@1கி�றா.  
 
ேதா�திர  பாட4க( நீ�கலாக1 கவிஞாி� உ�திைய�� �லைம� திற�ைத�� காண 
வா7 � அளி ப, ’க$ண� பாட4க(' ஆD�. பைழய இல1கிய மரைப1 கவிஞ 
ந�D அறி�தி�1கிறா. பர�ெபா�ைள  ��ேஷா�தம� எ�;�, உயிக( எ4லா� 
தைலவிக( எ�;� க�தி, நாயக - நாயகி பாவ�தி4 பாட4க( எ),வ, ப$ைடய 
மர� தா�. இைட1கால�தி4 பர�ெபா�ைள1 Dழ�ைதயாக1 க�தி  'பி(ைள� தமி2 
பா5கி�ற மர�� ேதா�றி�;. இ�பதா� <�றா$5 வைரயி4 இ�த இர$5 
�ைறக( தவிர ேவ; �, வழி வD பா எவ�� இல. ஆனா4, கட:ைள� தாயா7, 
த�ைதயா7, ேதாழனா7, அரசனா7, ச�D�வா7, காதலனா7, கா�தனா7. 
ஆ$டானா7  பாரதியா பா@யி�1கி�ற �,ைமக( ஒ��றமி�1க - ப$ைட1 
கவிஞக( நிைன�,  பா பத�D� அS/கி�ற �ைறயி4 க$ணைன" சீடனா7, 
ேசவகனா7, காத.யாக:� ைவ�,  பா@ய ெப�ைம பாரதி1ேக உாிய,.  
 
க�பைன கட�, நி�கி�ற பர�ெபா�ளி� உயவற உய�தி�1கி�ற நல�ைத ந�D 
அறி�தவகேள யாயி
� ந��ைடய ��ேனாக( இ�,ைண உய�த பர�ெபா�(, 
அ@யவகைள  ெபா;�தம=@4 எளிவ�த த�ைம�ைடய, எ�ற க��ைத  ேபசி�� 
ெசா4.�� வ�,(ளன. கா=@4 வா)� யாைன ஒ�றி� ெபா�=டாக  
பர�ெபா�( இர�கி இற�கி வ�த, எ�; வரலா; வD1D� ெபா), 
இைறவ
ைடய எளிைம1D (ெசளல பிய�தி�D) ஓ எ4ைல வD பதாக அ1 Dறி � 
அைமகிற,. இ�த அள:1D எளிவ�த த�ைமைய  ேபசிய பிறD அ ப@ வ�கி�ற 
ெபா�ைள ஏ� சீடனாக, ேசவகனாக, காத.யாக1 ெகா(ள1Jடா, எ�; நிைன1க� 
ேதா�;கிற,. இ�
� ஒ�ப@ ேமேல ெச�; பா�தா4 அக�கார. மக�கார�கைள 
வி=ட ஓ ஆ�மா. பர�ெபா�ேளா5 ஒ�றியி�1கி�ற இய4ைப  ெப�; வி5கிற,; 
ஆத.4 இ>விர$@� இைடேய ேசவக� எ�ேறா சீட� எ�ேறா காத. எ�ேறா ஓ 
உற: �ைறைய1 க�பி பதி4 தவ; ஒ�; மி4ைல. பல ,ைறகளி4 �, வழி வD�த 
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கவிஞ இ�,ைறயிF� �, வழி வD1கி�றா. எ�றாF�, பழைமைய மறவாம4 
பா5கி�ற இய4ைப�� காண �@கி�ற,. 'க$ண� எ� ேதாழ�' எ�ற பDதியி4, 
வ(�வ  ெப��தைக ந=பி�D1 Jறிய இல1கண� அைன�ைத�� மன�தி4 
ெகா$ட கவிஞ பாடைல இய�;கிறா:  
 

ெநSச� ஈன1 கவைலக( எ7தி5� ேபாதி4  
இத� ெசா4. மா�றி5வா�  
உைழ1D� வழி , விைனயா�� வழி, பய�  
உ$Q�வழி உைர பா�  
ேலக�வ� ெகா$ட ேபாதினி4  
ஓ�கி அ@�தி5வா� -- ெநSசி4  
க(ள�ைத1 ெகா$ெடா� வா�ைத ெசா�னா4 அ�D1  
காாி உமி2�தி5வா�  
 

ந=பி�D இல1கண� J;� ெபா), - ந=�  ெபா),ேபா1Dவத�D அ�;; தவ; 
நிக2கி�ற கால�தி4 இ@�," ெசா4வத�ேக ஆD� எ�ற க��தி4,  
 

நDத� ெபா�=ட�; ந=ட4 மிDதி1க$  
ேம�ெச�; இ@�த� ெபா�=5  
 

எ�; ெபா,மைற ேபசி" ெச4வைத இ  பாட.4 கா$கி�ேறா�. இதைனய5�,1 
’க$ண� எ� சீட�' எ�ற பDதியி4 கவிஞனி� /யசாித�ைத , அவ
ைடய வள"சி 
�ைறைய ஓரள: காண �@கி�ற,:  
 

உள�திைன ெவ�றிேட�; உலகிைன ெவ4ல:�  
தானகS /டாேத� பிறதைம� தாென
�  
சி;ைமயி னக�றி" சிவ�திேல நி;�த:�  
த�
ேள ெதளி:� ச. பிலா மகி2"சி��  
உ�றிேட� இ�த" சக�திேல �(ள  
மா�த1 D�ற ,யெரலா மா�றி 
இ�ப� தி��த:� எ$ணிய பிைழ1D எைன�  
த$டைன �ாி�திட� தா
ள� ெகா$5  
மாய1 க$ண� வ.�ெதைன" சா�,  
�க2"சிக( Jறி��, �லைமைய விய�,�,  
பலவைக யா4 அக  ப�;ற" ெச7தா�.  
 

இ�ஙன� த�மா=5 உ(ள Dைறகைள அறி�, ெகா(ளாத D� ஒ�வ� உலக�ைத-
ெய4லா� சீதி��தி நிைல நி;�திவிட ேவ$5ெம�ற நிைனவி4 ஆ2�, த� 
மா=51 கழிவிர1க� ெகா$5 த�ைனேய தி��தி1 ெகா(ள ேவ$@ய ஒ�வ� 
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அவ�ைறெய4லா� மற�, தா� ஒ� சீடைன� தைகைம சா4 கவிஞனாக ஆ1க 
��ப5கி�ற அவல1 கைததா� ’க$ண� எ� சீட�' எ�ற பDதியாD�. D� 
ெசா4.ய எ�த ஒ�ைற�� சீட� காதி4 ேபா=51 ெகா(ளவி4ைல எ�ற நிைல 
வ��ெபா), சீட� மா=5 ஆசிாிய
1D" சின� பிற1கி�ற,. ஆனா4, அ�த" 
சின�தி� அ@ பைடைய  பா1D� ெபா), உ$ைம விள�கி வி5கிற,. சீட� 
தி��தவி4ைலேய எ�ற காரண�தா4 ஆசிாிய
1D" சின� ேதா�;ேமயானா4, 
அதி4 மன1 கா2 �� ேதா�ற வழியி4ைல. அத� எதிராக� தா� ெசா4.யைத" 
சீட� ேக=கவி4ைல எ�பதனா4 சின� ேதா�றினா4 அ" சின�தி� அ@ பைடயி4 
சீட
1D ந�ைமயி4ைல. அத� எதிராக� த�
ைடய அக�கார� அழி�, 
வி5வைத1 க$ட கவைல தா� ஆசிாிய
1D  பிற1கி�ற,. இ1 க��ைத�தா� 
கவிஞ,  
 

அக�ைத�� மமைத�� ஆயிர� �$Qைற  
யா�க5S சின��; எ>வைக யா
�  
க$ணைன ேந�ற1 க$ேட தீ ேப�  
 

எ�; ேப/கிறா�. ஆசிாியாி� �ய�சிக( அைன�,� ேதா�; இ;தியி4 த�ைன� 
தா� மற1கி�ற அள:1D அக�கார� வி/வ&ப� எ5�தத� பயனா7"  
 

சீ"சீ ேபேய சிறி,ேபா2 ேத
�  
இனி எ� �க�தி� எதிநி� றிடாேத.  
ேபாேபா  
 

எ�; இ@ேபா4 ேபச ேவ$@ய ச�த ப� வ�த,. மாய1 க$ண� ஒ� சிறி,� 
கவைல படாம4 �ற ப=5  ேபா7வி=டா�. த� ெப�ைமைய அறி�த சீட�, தா� 
இ>வா; ேபசிய:ட� மீ$5 வி5வா� எ�; நிைன1கி�ற,, அக�கார�. 
ஆசிாிய� எதிபாராத வைகயி4 சீட� �ற ப=5  ேபா7வி=டா� எ�பைத1 
க$ட:ட� அக�ைத ��;� அழி�த ஆசிாிய� கீ2வ�மா; ேப/கிறா�:  
 

மகேன, ேபாDதி, வா2க நீ , நி�ைன�  
ேதவ கா�தி5க நி�றைன" ெச�ைம  
ெச7திட1 க�தி ஏெதேதா ெச7ேத�.  
ேதா�;வி= ேடனடா V2"சிக ளழி�ேத�  
மறி�தினி வாரா7 , ெசF�தி, வாழி நீ  
என� ,ய நீ�கி, அைமதிேயா @ைச�ேத�.  
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இ��ைறயி4 அக�ைத ��றிF� அழி�த:ட� ஆசிாிய� அமர வா2: 
ெப;கி�றா�. இ ப@ யா�, என, எ�ப, அ�றவிட�தி4 ேமான வ@வான 
இைறவ� ேதா�;வா� எ�பைத இ;தி அ@க( ெதாிவி1கி�றன:  
 

ெச�றன� க$ண�, தி��பிேயா கண�ேத  
எ�கி�� ேதாந4 ெல),ேகா4 ெகாண�தா�;  
கா=@ய பDதிைய1 கவி
ற வைர�தா�  
"ஐயேன, நி�வழி யைன�ைத�� ெகா(ேவ�.  
ெதாழி4 பல �ாிேவ�, ,�பமி� ெக�;�  
இனிநின1 ெகா�னா4 எ7திடா" ெதன பல  
ந4லெசா4 Fைர�, நைக�தன� மைற�தா�.  
மைற�தேதா க$ண� ம;கண� ெத�ற�  
ெநSசிேல ேதா�றி நிக2�,வா னாயின�;  

 
'மகேன, ஒ�ைற யா1Dத4 மா�;த4  
அழி�திட ெல4லா� நி�ெசய ல�; கா$;  
ேதா�ேற ெனன நீ உைர�தி5 ெபா)திேல  
ெவ�றா7; உலகினி4 ேவ$@ய ெதாழிெலலா�.  
ஆைச�� தாப�� அக�றிேய �ாி�,..  
வா2க நீ" எ�றா� வா2கம� றவேன  
 

இ> உலக� ேதா�றிய நா( ெதா=5 ம1க( எ�தைனேயா �,ைமகைள1 க$5 மன� 
ம;Dகி�றன. அவ�;( ஒ�; ஆ$டவைன ந�பி யி� பவக( அவதி ப5வ,�, 
'கட:ளாவ, க�திாி1காயாவ,' எ�; ேப/பவக( வளமாக இ� ப,மாD�. உலகி4 
எ�;ேம உ(ள இ�த  �,ைமைய1 க$5 எ4லா1 கால�திF�(ள ெபாியவ, ந5 
வயதின, சி;வ ஆகிய அைனவ�ேம விய � அைட�தி�1கி�றன. மிக� ெதா$5 
கிழவராகிய தி�நா:1கரச இ�த  �,ைமைய நிைன�,.  
 

"நிைன�, உ�D� அ@யாைர ைநயைவ�தா  
நி4லாேம தீவிைனக( நீ�க ைவ�தா"  
 

எ�; பா5கிறா. ஏழா� <�றா$@4 வா2�த இ  ெப�� கிழவாி� பி�ன எ=டா� 
<�றா$ @� இ;தி  பDதியி4 வா2�த ப"சிள� Dழ�ைத யாகிய ந�மா2வா,  
 

ந$ணாதா �;வ. ப ந4F�றா கைர�, ஏ�க  
எ$ணாரா� ,யவிைள1D� இைவ எ�ன உலD இய�ைக?  
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எ�; பா@" ெச4கிறா. எனேவ, மிக  ெபாிய கிழவ�1D� மிக" சிறிய Dழ�ைத1D� 
இ  �,ைம விய ைப உ$டா1Dகிற,. இைறவைன �)வ,மாக ந�பி, 'நீேய 
சரண�' எ�; ெசா4Fகி�ற அ@யாக( மன� ைந�, உ�D� ப@யான அள: 
ேசாதைன ெச7ய ப5கிறாக( எ�; ேப/கி�ற க��ைத�தா� இ�த இர$5 
ெப�ம1க�� Jறி�(ளன. ந��ைடய கால�தி4 வா2�தவராகிய பாரதியா�� இ�த 
உலகிய4 நைட�ைறைய1 க$5 விய � அைடகிறா. 'க$ண� எ� த�ைத' எ�ற 
பDதியி4 கீ2வ�மா; பா5கிறா:  
 

ப4வைக மா$பினிைடேய - ெகாSச�  
பயி�திய� அ@1க@ ேதா�;வ,$5;  
ந4வழி ெசா4F பவைர - மன� 
ைந��வைர ேசாதைன ெச7 நட�ைத�$5,  
 

இ�த I�; ெப�ம1க�� Jறியைத  பா1D� ெபா), ந��ைடய மன�தி4 
ஒேராவழி� ேதா�; கி�ற ஐய� ெபாியதாக வள�,, ஆ$டவைன" சர$ 
அைடவைத1 கா=@F�, ேவ$டாெம�; ஒ,1கியி� பேத ேமலான வா21ைக 
ேபாF� எ�; நிைன1க� ேதா�றிவி5கிற,. இ�தைகய ஐய�ைத  ேபா1D� 
�ைறயி4தா� தி�நா:1கரச த� பாட.4 �த4 அ@யி4 இ�த வினாைவ எ) பி, 
இர$டாவ, அ@யி4 அத�Dாிய விைடைய�� பககி�றா. இ�தைகய ெப��,யர� 
ஏ� ேதா�;கிற, எ�றா4, அ@யாக�ைடய விைன ைய  ேபா1Dவத�ேக 
,�ப�க( தர ப5கி�றன எ�; இைறவ
ைடய மற1க�ைண ப�றி  ேபச  
ெப;கிற,. இ1க��ைத�� பாரதி ந�D அறி�தி�1 கிறா எ�பைத அறிய �@கிற,.  
 
பாரதி கவிைதகளி4 தனிேய நி�; சிற �  ெப;கி�ற ெப�ைம�ைடய பDதி 
'பாSசா. சபத� ெப��கா பிய� பாட வா7 � இ4லாத கவிஞ 'பாSசா. சபத�' 
ஆகிய கா பிய� ,Q1D ஒ�ைற  பாட �ைனகி�றா. ெப��கா பிய� தி4 
நிக2�த ஒ� சி; நிக2"சிைய எ5�,1 ெகா$5 பாSசா. சபத�' எ�ற பDதியி4 ஒ� 
கா பிய� ,Q1ைக இைண1கி�றா.  
 
பாரத ச�தாய�தி4 இராமாயண�, பாரத� எ�ற இர$5 இதிகாச�க�� பரவலாக  
பயில  ப=5 இ��தைவதா�. பைழய ச�க  பாட4களிF� இ�த இர$5 கைதக�� 
ஓரள: ேபச ப5கி�றன. இ�
� ெசா4ல  ேபானா4 பாரத�ைதவிட 
இராமகாைதயி4 - அதிF� க�ப
ைடய இராம காைதயி4 - கவிஞ ெபாி,� 
ஈ5ப=டவ. 'யா� அறி�த �லவாிேல' எ�ற பாட.4 க�ப
1D ஓ இட� 
ெகா5�தி�1கிறா எ�பைத��, க�ப ராமாயண�தி� உ=ெபா�ைள  பல�� 
அறியாத �ைறயி4 அறி�த க�ப
ைடய Dறி1ேகாேள மானிட�தி� சிற ைப  
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பா5வ, தா� எ�ற ெப�$ைமைய உண�, க�ப
1D ஒ� ப=ட� ெகா51க 
வி��பிய பாரதியா ஏைனேயா ேபா4 கவி" ச1கரவ�தி' எ�; பைழய ப=ட�ைத� 
தாராம4 இ�;� நா� நிைன�, விய1கி�ற ஓ அ��த  ப=ட�ைத1 க�ப
1D 
வழ�கியி�1கிறா எ�பைத�� அறித4 ேவ$5�. க�ப� எ�; ஒ� மா
ட� 
வா2�த,� காளிதாச� கவிைத �ைன�த,� எ�ற அ@யி4 'மா
ட�' எ�ற - 
ெசா4ைல ஒ ப�ற �ைறயி4 ெபா�( ஆழ�,ட� பய�ப5�தி" ெச4கிறா. கவி" 
ச1கரவ�தி க�ப�, நாட� 'ேவ; உள D)ைவ ெய4லா� மா
ட� ெவ�றத�மா' 
எ�; பா@ மனித� த�ைம. ெத7வ� த�ைமைய அ5�, நி�பதாD� எ�ற 
ெப�$ைமைய விள1கி�(ளா. க�ப
ைடய இ�த 8Q1க�ைத ந�D அறி�த 
பாரதி மானிட�தி� ெப�ைம ேபசிய க�பைன 'மா
ட� எ�ேற அைழ�, 
மகி2கி�றா. இ>வள: Rர� க�பனி4 ஈ5ப=ட பாரதியா அ�த1 க�பனி.��, 
ஒ� பDதிைய எ5�,1 ெகா$5 த��ைடய கா பிய� ,Q1ைக  பாடாம4 
பாSசா. சபத�ைத எ5�,1 ெகா$டதி4 அவ�ைடய மன ேபா1ைக நா� அறிய.  
�@கிற,.  
 
பாரதியா கால�தி4 ெவ(ைளயகளாF� /ேதச சமAதான ம�னகளாF�, 
அ@ைம  ��தி பைட�த ந�மவகளாF� ,கி4 உாி�,. மானப�க� ெச7ய  
ெப;கி�ற நிைலயி4 பாரத� தா7 இ��தா(. அவ�ைடய ஆறா� ,யர�ைத  
ெப�Dகி�ற க$ணீைர� ,ைட1க யா�� �� வரவி4ைல. � ப, ேகா@  
பி(ைளகைள  ெப�ற அ  ெப�மா=@யி� ,ய ,ைட1க யா�� வாராத 
ெகா5ைமைய நிைன1கி�றா கவிஞ. அவக�( அறி:ைடேயா. Oர� 
உைடேயா, மான� உைடேயா. பைகயிைன ெவ4F� ப$�ைடேயா இ4லாம4 
ேபா7வி=டாகேளா - இ��தா4 அவக( வா7 I@யி� பத� த�,வ� எ�ன எ�ற 
வினா1க( கவிஞாி� உ(ள�தி4 தீயாக" /5கி�றன. இ�தைகயெதா� ெகா5ைம 
இத�D ��ன எ�ேக
� நட�த, உ$டா எ�; அவ மன� சி�தி1கி�ற,. ஆ�; 
இைணய�ற Oரகைள, உலக� ேபா�;� உ�தமகைள, நீதி ெநறி தவறாத 
ேநைமயாளகைள1 கணவகளாக  ெப�றி��,� ஒ� ெப�மா=@ இேதேபா4 
ப$ைடய கால�தி4 அ4லF�றா(. இ�த ஒ�ைம காரணமாக இதிகாச�களி4 வ�� 
பாSசா.யி� நிைன: கவிஞ
1D வ�கி�ற,. நா=5 வள�க( அைன�,� 
நிைற�த இ�த  பாரத ேதவி, ெப$ நல� அைன�தி�D� ெகா(கலமாக உ(ள 
பாSசா.ைய நிைனP=5கிறா(. லஜபதிரா7, திலக, மகா�மா ேபா�ற Oரக( 
தாயி� ,ய ,ைட1க நி�பைத  ேபால  பாSசா.யி� கணவ க�� அவ( ,ய 
,ைட1க நி�கி�றன. ,"சாதன� உாிகி�ற ,கிைல  ேபா4 ெவ(ைள யக( இ  
பாரத� தாயி� ப$ைப1 Dைல�, அவ�ைடய உயி" ச�ைத" /ர$@1 ெகா$5 
இ�1கி�றாக(. ேமேல Jறிய மகா�மா ேபா�ற Oரக( ஒ�சிலைர� தவிர, � ப, 
ேகா@ ம1க�� ஆ=5 ம�ைதக( ேபா4 இதைன ேவ@1ைக பா�,1ெகா$@��த 
இய4�, ,ாிேயாதன� அைவயி4 க�ைக மக� (`Wம) ேபா�றவக( வா7I@ 
ெமளனியாக இ��த நிைலைய நிைனP=5கி�றன.  
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/ேதச ம�னக( எ�ற ெபயாி4 இ��த சில த�களா4 ஆள  ெப;கி�றவக( 
த�கைள  ேபா�ற மனிதகேள எ�ற நிைன:Jட இ4லாம4 ம1க( ப=@னியா4 
வ��தி" சாகி�ற ெகா5ைம யான V2நிைலயி4 த�களா4 வள1க ப5கி�ற 
நா7க�1D� தி�மண விழா1 ெகா$டா@ அவ�;1காக ல=ச1கண1கி4 &பா7 
ெசலவழி1 கி�ற Oணகைள" '/ேதச ம�னகளாக  ெப�றி��த ெகா5ைமைய1 
கவிஞ கா$கி�றா. அவைர�� அறியாம4 உ(ள� ெகாதி1கி�ற,. அவ�ைடய 
சின� �)வ,� ெகா=@� தீ பத� Dாிய ெகா(கலமாக  'பாSசா. சபத�' அைம 
கி�ற,. பைழய வியாச
� �திய வி4.��Rரா 
� ஒ� சில வாிகளி4 பா@" ெச�ற 
பாSசா.யி� ,யர� ஒ� ெபாிய கா பிய� ,Q1காக1 கவிஞாிட� �கி2கிற,. 
பைழய கைதைய  பா@" ெச�றாF� ஓ உ(�ைற கைதயாக1 (allegory) கவிஞ 
இதைன அைம1கி�றா. கா பிய� பா@ வ�கி�ற கவிஞ பா�திர�கைள  ேபச 
விட4 ேவ$5�; நிக2"சிகைள1 ேகாைவ ப5�தி" ெசா4ல ேவ$5� - எ�ற 
இர$5 நிைல ேபாக� த��ைடய க��ைத" ெசா4ல  �D�, ம�ெறா�ைற விாி�த4 
எ�ற D�ற�தி�D ஆளாக1 Jடா, எ�பதைன  பாரதியா அறியாதவ அ4ல. 
எ�றாF�, எ�தைனேயா இட�களி4 த�ைம�� மற�, ஆறா�,யாி4 ஆ2�, 
பாSசா.ைய மற�, பாரத ேதச�ைத நிைன�, பாட� ெதாட�கி வி5கிறா. எனேவ, 
த�ம� நா=ைட ைவ�," Vதா@� ேதா�றா� எ�; ெசா4ல வ�த கவிஞ, அ�த1 
ெகா5ைமைய  ேபசிய பிறD அவ� கால�தி4 வா2�த அரசகளி� ேபா1ைக 
இ@�,  ேப/கிறா:  
 

ேகாயி� ?ைச ெச7ேவா - சிைலைய1  
ெகா$5 வி�ற4 ேபாF�,  
வாயி4 கா�, நி�ேபா� - O=ைட  
ைவ�திழ�த4 ேபாF�  
ஆயிர�க ளான - நீதி  
யைவ�ண�த த�ம�  
ேதய� ைவ� திழ�தா�; - சீ"சீ  
சிறிய ெச7ைக ெச7தா�.  
 
நா=5 மா�த ெர4லா� - த�ேபா4  
நரக ெள�; க�தா;  
ஆ=5 ம�ைத யாெம� ;லைக  
அரச ெர$ணி வி=டா.  
கா=5 �$ைம <4க( -- பல தா�  
கா=@னாக ேள
�,  
நா=5 ராஜ நீதி - மனித  
ந�D ெச7ய வி4ைல.  
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பாரதியி� நா=5  ப�; - நா=@� நலைன1 கவனியாதவ மா=5 அவ ெகா$ட 
அல=சிய� - நா=51D� தீ�கிைழ பாமா=5 அவ ெகா(�� சீ�ற� - கடைம 
மற1D� ஆ=சியாளைர அவ சா5கி�ற திற� ஆகிய அைன�,� சிற�த கவிைத 
வ@வி4 அைம�தி� ப, பாSசா. சபத�.  
 
இவ�ைறய4லாம4 தனி பாட4க( எ�ற ெபயாிF� பல பாட4கைள  பாரதி 
பா@யி�1. கிறா. ந4ல க�பைன வள�, ெசா4லா=சி �த.ய வ�;1D இவ�ைடய 
பாட4க( அைன�,ேம. சா�றாக நி�பி
�, தனி பாட4க�( 'கவிதா ேதவி அ�( 
ேவ$ட4', 'அ�தி  ெபா), �த.ய பDதிகளி4 மிக" சிற�த பாட4கைள  
பா@யி�1கி�றா.  
 
”பாரதியி� க=5ைரக(" எ�ற ெபயாி4 த�,வ1 க=5ைரக(, மாத, சIக� எ�ற 
தைல �களி4 <�;1D ேம�ப=ட க=5ைரக�� வ�,(ளன. பாரதியி� உைரநைட 
19 - ஆ� <� றா$@� இ;தியி4 ேதா�றிய தமி2 உைர நைட1D" சிற�தெதா� 
எ5�,1கா=டாD�. கவிைதக( பா@ய பாரதியி� ெசா4ேலா=ட� - உைரநைடயி4 
காண  ெபறவி4ைல. சாதாரண மாக� தி$ைணயி4 அம�, ெபா,வாக  ேபசி1 
ெகா$@�1D� இர$5 ெபாியவக( அ4ல, Iதா=@க( அ�ைறய நிைலயி4 
எ ப@" சாதாரண" ெசா�களி� Iல� த��ைடய உைர யாட4கைள 
நட�,வாகேளா அேத ேபா4 தா� கவிஞாி� க=5ைரக( அைம�தி�1கி�றன.  
 
இ�த1 காரண�தா4 அவ�ைடய உைரநைட ைய  ப@1D� ெபா), அவ 
ெசா4Fகி�ற க��,1கைள எளிதி4 �ாி�, ெகா(ள �@கிறேத தவிர, 
உண"சி]=5� ஆ�ற4 அதிக� அவ�ைடய உைரநைட1D இ4ைல எ�ேற 
நிைன1க� ேதா�; கிற,. ஞானரத� ஒ�; ம=5� இ� நிைல1D மா;ப=5(ள,. 
நீளமான வா1கிய�க( இ4லாம4 மிக1 D;கிய வா1கிய�களிேலேய உைரநைடைய 
அைம�,(ளா. கவிைதயி4 காண �@யாத அள: அதிகமான வடெசா�க( 
அவ�ைடய உைர நைடயி4 கா=சியளி1கி�றன. மணி பிரவாள நைட எ�; 
Jற1J@ய அளவி�D  பிற ெசா�க( கல�, அைம1க ெப�ற அ�த1 க=5ைரக( 
த� க��ைத1 க�பா1D அறி:;�,கி�றனேவ தவிர, O; நைட ேபாடவி4ைல; 
ெநா$5கி�றன எ�றாF� 1920 வா1கி4 ேசாஷ.ச ச�தாய�ைத  ப�றி அவ 
எ)தி�(ள க=5ைர இ�; ந��ைடய மன�தி4 விய ைப உ$டா1D கிற,. 
'ெச4வ�' எ�ற தைல பி4 ெவளியாகி �(ள அ�த1 க=5ைர எ4ேலா�ைடய 
நாவிF� ேசாஷ.ச� ஆ=ப5� இ�ைறநாளி4 Jட  �,ைமைய விைளவி பதா7 
அைம�,(ள,. 1917-இ4 ஏ�ப=ட ரWய  �ர=சி1D பி� I�ேற ஆ$5க( 
கழி�, - அ�த  �ர=சிைய ஓரள: அறி�த பிறD - வ��ைறேயா5 J@ய ேசாஷ.ச� 
பய� அளி1கா, எ�ற ேப�$ைமைய விள1கி  �,வைகயான ேசாஷ.ச 
ச�தாய�ைத எ)தி" ெச4கிறா. "ெகாைலைய1 ெகாைலயா4 தா� நி;�த �@��. 
அநியாய� ெச7ேவாைர அநியாய� தா4தா� அட1D�ப@ ேநாி5கிற, எ�; aமா� 
ெலனி� ெசா4கிறா. இ, ��றிF� தவறான ெகா(ைக. ெகாைல, ெகாைலைய 
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வள1Dேம ெயாழிய அைத நீ1க வ4ல, ஆகா,. அநியாய�ைத அநியாய� வி��தி 
ப$Qேம ெயாழிய1 Dைற1 கா," எ�; எ)தி" ெச4Fகி�ற பாரதியா 
"ரWயாவிF� Jட இ ெபா), ஏ�ப=@�1கிற ேசாஷ.ச ராbய� எ1 கால�� 
நீ@�, நி�D� இய4�ைடய, எ�; க�த வழியி4ைல' எ�ற ஒ� தீ ைப�� 
ெசா4.வி=5  ேபாகிறா.  
 
இ> உைரநைட  பDதி நீ�கலாக ெந5�கைத ��, சி;கைத�� பல எ)தியி�1கிறா 
கவிஞ. "நவ த�திர1 கைதக(', 'ச�திாிைகயி� கைத" �த.யைவ மிக அழகான 
பைட �க( எ�றாF�, சி;கைதக(, ெந5�கைதக( எ�பவ�றி�D நா� வD1D� 
இல1கண�தி�D இைவ ெபா��தி வரா, எனேவ, வா21ைகயி4 அ
பவி1க �@யாத 
/க ேபாக�கைளெய4லா� க�பைனயி4 அ
பவி1க ேவ$5ெம�; க�திய 
கைலஞ க�பைன  பைட ைப 'ஞானரத�' எ�ற ெபயாி4 பைட1 கி�றா. ,யர�தி4 
ஆ2�தி�1D� மன� அதி.��, த�கா.கமாக வி5தைல ெப�;� ,யர�ைத 
மற�தி� பத�காக  பைட1கி�ற கைலைய - Escapism Art - ,ய த � ெநறி1 கைல 
எ�; ேமனா=டா J;வ. பாரதியி� 'ஞான ரத�' அ� ெதாD ைப" ேச�த, எ�; 
Jற4 இயலா,. ஆனா4, அ1 க�பைன ெதாட�Dகி�ற வித� அ>வா; எ$ண 
ைவ1கிற, எ�; Jறினா4 தவ; இ4ைல.  
 
அவல நிைலயி.��, சிறி, வி5தைல ெபற ேவ$5� எ�; நிைன1கி�ற மன� 
க�பைனயி4 இற�Dவ, மனித இய4�. அ ப@1 க�பைனயி4 உலா:� ெபா), 
க�தவ ேலாக�ைத�� ச�திய ேலாக�ைத�� பிரம ேலாக�ைத�� க�பைன 
ெச7வதி4ைல. Iட ந�பி1ைக, ெப$ண@ைம, ெப$Q1D ம=5� க�� எ�பைவ 
நிர�பி�(ள இ�த உலக�ைத மா�றியைம1க வி���கிறா கவிஞ. அவ�ைடய 
பாட4களி4 இ1 க��,1க( நிர�ப வ�கி�றன. எ�றாF�, இைவ இ>வா; இ�1க 
ேவ$5� எ�; Jறி1 Jறி அF�, ேபான கவிஞ�1D� தா� வி���� 
�ைறயிேலேய அைன�,� அைம�,(ள ஓ உலக�ைத  பைட1க� ேதா�;கிற,.  
 
கால த�,வ�தி� எதிெராளியா7 - கால�,1 Dாிய ேதைவயி� எதிெரா.யா71 
கவிஞ� ேதா�;� கி�றா� எ�ப. அ�தைகய கவிஞ� ெதா�ெனறி யி4 ேவ&�றி, 
�,ெநறி வD1D� திற
ைடய� எ�;� J;வ. பாரதியாாி� கைல�திறைன 
இ�ேநா1கி4 ஆரா7�, பா�தத� விைளேவ. இ" ெசா�ெபாழி:.  
-------------- 

4.  4.  4.  4.  பாரதிதாச�பாரதிதாச�பாரதிதாச�பாரதிதாச�    
 
�ர=சி1 கவிஞ பாரதிதாச� ' 1891 ஆ� ஆ$5 �,ைவயி4 ெப�� வணிகரா� 
கனகசைப1D  �த4வராக� ேதா�றினா. இவ இய�ெபய / �ர�தின� 
எ�றாF�, 'பாரதிதாச�' எ�ற ெபயேர நிைல�, வி=ட,. �ர=சி1 கவிஞ எ�ற 
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அைடெமாழி இவ கவிைத எ)த� ெதாட�கிய சில ஆ$5க�1D( இவ�1D� 
தர ெப�ற,. இவ� ைடய கவிைதக( I�; ெதாDதிகளாக ெவளியிட  
ெப�;(ளன. ேமF�, இவ D5�ப விள1D' எ�ற D@ம1க( கா பிய� ஒ�;�, 
'பா$@ய� பாி/. 'எதிபாராத ��த� ேபா�ற கா பிய� ,Q1D க( சில:� , 
பிசிரா�ைதயா உ(ளி=ட நாடக�க( பல:� எ)தி�(ளா. ேதசிய1 கவி பாரதியா 
�,ைவ ெச�; த�கியி��தேத பாரதிதாசைன ெவளி1ெகாணவத�Dாிய வா7 ைப 
ந4கிய,. ம�ெறா� வைகயாக1 Jறேவ$5மானா4 பாரதியா4 பாரதிதாச
�, 
பாரதிதாசனா4 பாரதியா�� பய� அைட�தன எ�ேற ெசா4லலா�. பாரதி தாசனிட� 
இய4பாக அைம�தி��த கவிைத - இய�;� ஆ�றைல V2நிைலவச�தா4 பாரதியாேர  
ெவளி1 ெகா$5 வ�தா எ�; அறிகிேறா�.  
 
அ�ைற" V2நிைலயி4 இ�தைகய ஒ� R$5த4 இ4லா, ேபாயி� பி� �ர=சி1 
கவிஞாிட� D@ ெகா$@��த ேபரா�ற4 எ�றாவ, ஒ�நா( ெவளி ப=@�1கலா� 
எ�றாF� அ>வள: இள� வயதி4 ெவளி ப=@�1க1 காரண� இ4ைல. அ ப@ேய 
ெவளி  ப=@� பி
� பழைம பாரா=@ வ�த தமி2  �லவ உலக� அவைர1 
கவிஞராக ஏ�;1ெகா$@�1க ��வ�திரா,.  
 
பாரதிதாசனா தமி2 இல1கிய�தி4 பாரதி யாைரவிட ஆ2�, பயி�றி�1கி�றா. 
இ>வா; ெசா4வதா4 பாரதி1D� தமி2 இல1கிய  பயி�சி இ4ைலேயா எ�; யா�� 
ஐ�ற ேவ$டா�. க�ப�, வ(�வ� ஆகிய இ�வாிF� ஈ5ப=ட பாரதி, ச�க  
பாட4களி4 ஈ5ப=@��ததாக� ெதாிய வி4ைல. அத�Dாிய வா7 �க�� 
அவ�1கி4ைல. இத� எதிராக வட நா=@4 ெச�; வடெமாழிைய �� ேவத 
உபநிடத�கைள�� க�; அவ�;( I2கி வி5�ப@யான வா7 �  பாரதி1D1 
கிைட�த,. பாரதிதாச
1ேகாெவனி4 �,ைவைய வி=5 ெவளி" ெச4ல வா7 � 
ஏ�படாைமயி�, தமி2 இல1கிய" /ைனயி4 ஆ2�, I2கி� திைள1D� வா7 � 
ஏ�ப=ட,. இ�வ�ைடய வா21ைகயிF� நிக2�த இ�த நிக2"சி இ�வைர�� திைச 
தி� பி ேந எதி எதிரான பாைதகளி4 ெசF�தி வி=ட,. கவிைத ஆ�ற.F�, 
உண"சி  ெப�1கிF�, ெசா4 ஆ=சியிF�, ஓைச நய�திF�, ெபா�( ஆழ�திF� 
இ�வ�� ேபரா�ற4 பைட�தவக( எ�றாF�, இளைமயி4 நிக2�த இ�நிக2"சி 
ஒ>ெவா�வ�ைடய ஆ�றைல�� ெவ>ேவ; திைசயி4 திைச தி� பி வி=ட, 
எ�பதி4 ஐயமி4ைல.  
 
ேமைல நா=5  �லவகைள  ெபா;�தம=@4 Jட ஐேரா பா, இ�தா. �த.ய 
இட�க�1D" ெச�; ேநாிைடயாக அவ�றி4 ஈ5பா5 ெகா$ட காரண�தா4 வா5 
ைபரனி� கவிைதக( பர�, ப=ட ஒ� ப$ைப அறிவி1கி�றன. ெஷ4., கீ=A 
ேபா�றவக( இ�தைகய வா7 ைப அதிக� ெபறாவி=டாF� பைழய கிேர1க 
இல1கிய�கைள ��, கிேர1க வரலா�ைற��, கிேர1க �ராண இதிகாச�கைள�� 
ஆவ�,ட� க�றறி�தைமயி� அவக�ைடய பாட4களிF� இ பர�த மன  
பா�ைம இல�க1 கா$கி�ேறா�.  
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பாரதிதாச� பிெரS/ ெமாழி க�றா ; ேமைல நா5க�1ேகா அ�றி வடநா=@�ேகா 
ெச�; வடெமாழி �த.யவ�றிF� பாரதி ேபால  �லைம ெப�றி� பி� அவ�ைடய 
கவிைதக( எ�த� திைச ேநா1கி" ெச�றி�1D� எ�; சி�தி�,  பா பேத 
/ைவ�ைடயதாக இ�1D�. பாரதி வடெமாழிைய ஆ2�, க�ற, ேபா4 �ர=சி1 
கவிஞ�� ஓரள: பிெரS/ ெமாழிைய1 க�றி��தாேர, அ ப@யி�1க ெவளி உலக 
அ
பவ� அவ�1D1 Dைற�, வி=ட, எ�; J;வ, �ைறயா எ�; சி�தி1க� 
ேதா�;�. இ�த நிைலயி4 ஒ�ைற மறவாம4 மன�தி4 பதி�,1 ெகா(ள ேவ$5�. 
இ�தியாவி4 உ(ள வக( ெவ(ைளய ஆ=சி1 கால�தி4 ஆ�கில� க�ற, 
உ$ைமதா�. ஆனா4, ெப��பா�ைம யானவக( ஆ�கில�ைத  பிைழ �1D வழி 
அ4ல, இ�றியைமயாத ேதைவயான ஒ� க�வி எ�; க�தி1 க�றாகேள தவிர, 
ஜா� Acவ= மி4ைல ��, ரAகிைன�� அவக( கா=@ய �, வழி1 காகேவா 
அ4ல, அவக( <.4 உ(ள இல1கிய நய� காரணமாகேவா க�கவி4ைல எ�ப, 
ெதளி:. ஆ�கில Iல� அரசிய4 க�றவக�� இ�த விதி1D வில1கானவர4ல. 
ேமF�, ஆ�கில ஆ=சியினா4 நா5 அ@ைம ப=@�1கிற, எ�ற உண: 
ஒ>ெவா�வ�ைடய மன�திF� ஓரள: Dைற�த அளவிலாவ, இ��த காரண�தா4 
அ� ெமாழியி� மா=5 இல1கிய நய� க�திேயா ேவ; காரண� தாேலா ப�; 
உ$டாகவி4ைல. அத� எதிராக வி� � ெவ; � அ�ற நிைலயி4 - இ�றியைமயாத 
ஒ� க�வி எ�ற க��திேலேய க�Dமா; ெச7த,.  
 
அேதேபால  பாரதிதாச
� பிெரS/ ெமாழி க�றா எ�றா4 - அ,:� இள� 
பிராய�தி4 அ  ப(ளியி4 பயி�றா எ�றா4 - அ, ஆ2�த மா;த4 ஒ�ைற1 
கவிஞ�ைடய மன�தி4 ெச7 தி�1D� எ�; Jற �@யா,. இத� எதிராக� தமி2  
�லைம� ேத: ெப�ற அவ 18-ஆ� வயதிேலேய க49ாி� தமி2 ஆசிாியராக  பணி 
�ாிய� ெதாட�கிவி=டா.  
 
பாரதிதாசைன நிைன1D�ெபா),� அவேரா5 பழD� ெபா),� அவ�ைடய 
கவிைதகைள1 க�D� ெபா),� அவ ஓ உண"சி  பி$ட� எ�பைத அறிய 
�@��. கவிஞ� எ�றாேல அவ� உண"சி  பி$டமாக�தா� இ��த4 J5�. 
அறிவி� ,ைண ெகா$5 ஆய� ெதாட�கினா4 அ�ேக கவிைத ேதா�;வதி4ைல. 
உண"சியி4 I2கி அ
பவி�,. அ�த அ
பவ�ைத  பிற�1D வழ�க ேவ$5� 
எ�ற க��,ட� உண"சி  ெப�1Dைடேயா� த� உண"சி1D" ெசா4.� Iல� 
ெகா51D� வ@வேம கவிைத என ப5�. எனேவ, கவிைத எ�பேத கவிஞ�ைடய 
உண"சிைய" ெசா�களி� Iல� நம1D� த�கி�ற ஒ� க�வி எ�ப, ெபற  ப5�. 
உண"சியி4 பிற�,, உண"சியி4 வள�,, உண"சி வ@வாகேவ ெவளிவ�� 
கவிைத, க�ேபா மன�தி4 உண"சிையேய ஊ=5� எ�பதி4 தைட ஒ�;மி4ைல.  
 
ஒ� கவிைத எ>வள: Rர� க�பவ மன�தி4 உண"சிைய ஊ=5� எ�பத�D 
அ�த1 கவிஞ
ைடய உண"சியி� ஆழ�� அ�த உண"சி ஆழ�ைத ெவளியிட 
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அவ� பய�ப5�,� ெசா4 ஆ�றFேம சிற பான காரண�க( ஆD�. சாதாரண 
நிக2"சிகைள1 Jட1 கவிஞ� கா$கி�ற �ைறேய ேவ;. ந� ேபா�றவக( ஒ� 
நிக2"சியி4 எ>வள: ஈ5ப=டாF�, 'நா�' எ�ற �ைன ைப �� ஈ5ப5கிேறா�' 
எ�ற நிைனைவ�� மற ப தி4ைல. ஆனா4, கவிஞ� ஈ5ப5�ேபா, அவ� த�ைன 
மற�, உண"சியி4 ஈ5ப=5� தா� ேவ; அ, ேவறாக நி4லாம4, தாேன அ,வா7 
ஓ அ�,வித நிைலைய அைட�, வி5கிறா�. பி�ன அதி.��, ெவளி ப=5 அ�த 
அ
பவ�ைத ம;ப@ �� சி�தி�,  பா�, ெசா�களி� உதவி ெகா$5 
அ
பவ�ைத வ@1க� ெதாட�Dகிறா�.  
 
அ�ஙன� ெதாட�D� ெபா), இ,வைர அட�கியி��த அறிவா�ற.� ,ைண�� 
ேதைவ  ப5கிற,. இ�த அறிவா�ற.� ,ைண ெகா$5 அ�த உண"சிைய 
ஓரள:1D1 க=5 ப5�தி� ேதைவயான அள: ெவளியி5கிறா�. ஒ�சில கவிஞக( 
Dட�தி4 உ(ள நீைர1 Dழா7 Iல� ெவளி ப5�,வ, ேபால� த� உண"சிைய 
ஓரள: க=5 ப5�தி ெவளியி5கி�றன. இ�
� சில Dட�, நீைர அ ப@ேய 
கவி2 ப,ேபால1 கா=ட ��ப5கி�றன. இர$5ேம நீைர ெவளி  ப5�,கி�ற 
இய4ைப  ெப�றி� பி
�, Dழா7 Iல� ெவளியி5வ, ேபா4 அ ப@ேய கவி2 ப, 
வி��பிய பயைன அளி பதி4ைல.  
 
இ�த அ@ பைடைய மன�தி4 ெகா$5 பாரதி, பாரதிதாச� எ�ற இ�வ�ைடய 
கவிைதகைள�� ஆர அமர நிைன�, பா ேபாேமயானா4, இ�வ�ைடய 
உண"சி1D� அதிக ேவ;பா5 இ4ைல எ�பைத அறிய �@��. இ�வ�ைடய 
ஆ�றF� ேபரா�ற4க( எ�பதிF� ஐயமி4ைல. பலவிட�களி4 வா)� ம1களிட� 
பழகிய காரண� தா4 உண"சிைய1 க=5 ப5�தி1 Dழா7 Iல� நீ ெசாாிவ, 
ேபால  பாரதியி� கவிைதக( ெவளி ப=டன. தமிழகைள அ4லாம4 பிற ம1கேளா5 
பழD� வா7 ைப  ெபறாத காரண� தாF� பிற இட�க�1D அதிக� ெச�; த�கி 
உற: ெகா(ளாத காரண�தாF� �ர=சி1 கவிஞாி� பாட4க( Dட�ைத1 கவி2�, 
நீைர" ெசாாிவ, ேபால உண"சிைய அ ப@ேய ெகா=@ வி5கி�றன.  
 
இ>வா; J;வதா4 �ர=சி1 கவிஞாி� பாட4 க�1ேகா அ�றி அவ�றி� 
சிற �1ேகா இ)1க� J;வதாக அ�� J�, யா�� நிைன�,விட ேவ$டா. திற� 
ஆ7வாள� ந5நிைலேயா5 ேநா1D� ேபா, இ1 கவிஞ த� உண"சிைய 
ெவளியிட1 ைகயா$ட �ைற எ, எ�பைத எ5�,1கா=ட:� கட பா5 உைடயவ� 
ஆவா�. இ�ஙன� ெவளியி5வ, பாரதிதாச
ைடய தனி" சிற � ஆD�. உண:  
ப$ட�க�( இ� ேவ; /ைவ�ைடய ெபா�(க( இ� பதனா4 ஒ�ைறவிட ஒ�; 
உய: எ�ேறா தா2: எ�ேறா யா�� க�த� ேதைவயி4ைல. அ�த�த" /ைவ 
அ�த�த  ப$ட�தி�D� தனி"சிற ைப ந4Dகிற,. அேத ேபால உண"சிைய 
அ ப@ேய ெகா=@ ந�ைம�� அதி4 I2க@�,� திைள1Dமா; ெச7த, �ர=சி1 
கவிஞாி� தனி" சிற பாD�.  
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இ, அவ�ைடய இய4� எ�பைத அறி�த பிறD, இ�த இய4�1D1 காரண� யாதாக 
இ�1கலா� எ�ற வினாைவ எ) பி1 ெகா$5 அவ�ைடய வரலா�ைற  பா1D� 
ெபா),, ��ன1 Jறியப@ அதிக� ெவளிேய ெச�; பிறேரா5 பழகாத 
காரண�தா4 தா� இ�நிைல. ஏ�ப=@�1Dேமா எ�; நிைன1க ேவ$@�(ள,. 
தனி ப=ட �ைறயி4 பழDவத�D ஒ ப�ற ப$பின �ர=சி1 கவிஞ. அவரா4 
ஏச ப5� இன�தவ ஒ�வ�ட� ஒ� �ைற கவிஞைர" ெச�; காண ேந�த,. 
I�; மணி ேநர� உைரயா@ய பி�ன வ�தி��தவ யா எ�; அறி�தி��,� த� 
ஒ ப�ற ப$�ைடைமயாF� அ�பினாF� வ�தி��தவைர1 கவிஞ கவ�ேத 
வி=டா. தனி மனித
ட� பழD�ெபா),� ந$பக�ட� பழD�ெபா),� 
இ�,ைண அ���, ப$�� கா=5கி�ற கவிஞ, கவிதா ம$டல�தி4 8ைழ�த:ட� 
உண"சியி4 த�ைம மற�, வி5கிறா. /�;" V2நிைலைய ஒ� சிறி,� கவனியாம4 
உண"சியி4 I2கி அ�த உண"சிைய அ ப@ேய ெவளியி5� இய4� 
Dழ�ைதக�ைடய இய4பாD�. �ர=சி1 கவிஞ Dழ�ைத மன  பா�ைம ெகா$டவ 
எ�பைத�� நா� ந�D அறிேவா�. எனேவ, மன�தி4 ேதா�;� ெவ; � 
வி� �கைள� த� கவிைதகளி4 அ ப@ேய ெகா=@� தீ1கிறா.  
 
உண"சி  ெப�1ைக1 க=5 ப5�தாம4 ெவளியி5கி�ற இய4� உைடயவகளிட� 
ம�ெறா� Dைறைய�� கா$ட4 J5�. எ�த ேநர�தி4 எ�த உண"சி மிDதியாக 
இ�1கிறேதா அைத அ ப@ேய ெவளியி5� இய4� உைடயவக( பிறிெதா� 
ச�த ப�தி4 பிறிேதா உண"சியி4 ஆ=ப5� ெபா), ��ன1 Jறியைத 
மற�,விட ேநாி5�. உதாரணமாக ஒ�ைற1 காணலா�: 'தமி2 இய1க�' எ�ற 
கவிைத� ெதாD பி4 இ�ப�, நா�D ெபா�(க( ப�றி1 கவிைதக( யா�,(ளா 
கவிஞ. ஒ�பதாவ, ெதாDதியாகிய �லவ' எ�ற பDதியி4 44 ஆ� பாடF�, 97 ஆ� 
பாடF� ஓ உண"சியி4 நி�; பாட  ெப�றைவயாD�.  
 

�,ைமெப; சமயெம
�  
கள நில�தி4 ந=டதமி2  ெப�<4 எ4லா�  

இ,வைர1D� எ�ன பய�  
த�தெதன எ$Qைகயி4 நா�D ேகா@   
 

ெபா,வான தமிழாிேல  
ெபா�னான தமி2 ெவ;�தா ெப��பாேலாரா�  

�,<�க( �,1 க��தா4  
ெபா, வைகயா4 தரேவ$5� �லவெர4லா�.  
 

சமயெம
� Vைளயிேல  
தமி2ந=டா4 �ைளயாெத� றறி�தி��,�  

சமய<4 அ4லா,.  
வழியறியா� தமி2 �லவ சமய� ேபசி�  
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தமி2 அழி பா எனி
� அவ  
தமி2 வள ேபா� எ�;ைர�,� தைம விய பா  

தமி2 வள"சி தைட ப=டா4  
த� வள"சி உ$ெட�;� நிைன பா சி4ேலா.  

:  
தமி2 இல1கிய வரலா�ைற ஓரள: அறி�தவக( Jட இ1J�;" சாியான த�; 
எ�பைத ந�D உணத4 J5�. ச�க இல1கிய�க( நீ�கலாக" சில பதிகார� 
ெதாட�கி இ�பதா� <�றா$@� பாரதி பாட4 வைரயி4 ேதா�றிய அ�,ைண 
இல1கிய�க�� சமய�தி� அ@ பைடயி4 ேதா�றி யைவேய எ�பைத மற�த4 
இயலா,. ச�க <4 க��Jட1 கட:( ெகா(ைகைய  ேபச�தா� ெச7கி�றன. 
ஆனா4, அதைனய5�,� ேதா�றிய இல1கிய�கைள ஒ � ேநா1D� ெபா), அைவ 
சமய�ைத  ப�றி1 Dைறவாக  ேபசி�(ளன எ�; Jறலாேம தவிர� ெதா4கா பிய� 
ெதாட�கி இ�; வைரயி4 உ(ள தமி2 <4களி4 சமய அ@ பைட இ4லாத <ைல� 
ேதடேவ$5ேமயானா4 �ர=சி1 கவிஞ பாட4க( உ(பட ஒ�;ேம இ4ைல எ�; 
தா� Jற ேநாி5�. அ>வாறி�1க" ச�க இல1கிய� �த4 த�கால இல1கிய� ஈறாக 
அைன�ைத�� கைர�,1 D@�த �ர=சி1 கவிஞ, '�,ைம ெப� சமயெம
� கள 
நில�தி4 ந=ட தமி2  ெப� <4 எ4லா� இ,வைர1D� பய� தரவி4ைல' எ�; 
பா5வாேரயானா4, ஏேதா ஓ உண"சியி4 உ�த  ெப�;  பாட  ெப�றேத தவிர 
அவ�ைடய ஆ2�த மன�தி� அ@ பைடயி4 ேதா�றிய க��த�; எ�பைத அறிய 
�@��.  
 
இஃ, அவ�ைடய ஆ2�த க��த�; எ�; ஏ� J;கிேற� எ�றா4, அேத <.4 
ப�னிர$ டாவ, கவிைதயாக அைம�,(ள 'ேகாயிலா எ�ற தைல பி4 59வ, 
பாடலாக அைம�,(ளைத1 கா$ட4 ேவ$5�.  
 
 

ெசா�ேகாவி� ந�ேபா�றி�  
தி�அகவ4 ெச�தமிழி4 இ�1D� ேபா,  

க�ேகாயி4 உ=�ற�தி4  
கா4 ைவ�த ெத>வா; - சக�ர நாம�?  

ெத�ேகா,� ேதவார�,  
தி�வா7 ந� ெமாழியான ேதனி �1க"  

ெச1கா5� இைர"செலன  
ேவதபாராயணேம� தி�1ேகாயி4 பா4?  
 

இ  பாட.4 மாணி1கவாசக  ெப�மா
ைடய 'ேபா�றி� தி�வகவைல��, ேதவார�, 
தி�வா7 ெமாழி ஆகியவ�ைற�� தமி2�ேத�' எ�; J;கிறா. தமி2� ேத� ஆகிய 
இ  பாட4க( இ�1க" 'ெச1D ஆ5� ெபா), ேதா�;� இைர"சைல  ேபால ேவத 
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பாராயண� எத�காக" ெச7யேவ$5�' எ�; ேக=கி�றா. இைவ இர$5� 
ஒ�;1ெகா�; �ரணானைவ எ�பைத" ெசா4ல ேவ$@ய ேதைவயி4ைல. 
எ�றாF� இ> விர$5 �ர$ப=ட க��,க�� ஒேர கவிஞ�ைடய நாவி4 
�கி2�தன எ�றா4 அத�D ஏேதா ஓ அ@ பைட1 காரண� இ��த4 ேவ$5�.  
 
'க�ப
ைடய இராமாயண� நா=51D  ெப�� தீ�D விைளவி�த,' எ�ற க��ைத  
பல இட�களிF� Jறி" ெச�;(ளா.  
 

ப�னீராயிர� பா@ய க�ப
�  
இ ெபா, ம1க( பா4 இ� தமி2 உணைவ  
எ) பிய ,$ேடா இ4லேவ இ4ைல  

 
எ�ப,� அவ�ைடய வா1D�தா�. 'சSசீவ பவத�தி� சார4' எ�ற கவிைதயி4,  
 

இராமாயண� எ�ற ந.: த�� கைத  
?மியி4 இ� பைத இ ெபா)ேத அறிகி�ேற�  
ந�ப� தகாத ெவலா� ந�ப ைவ1D�  
 

எ�ெற4லா� பா@யவ, க�ப ராமாயண  பாட4 கைள ஆ7�, ெவளியி=ட ரசிகமணி 
@. ேக. சி. அவக( பல பாட4கைள இைட"ெச�க4க( எ�; Jறி  �திய பதி �  
ேபா=டத�காக" சீ;கிறா.  
 

க�பனா பதிேனாரா  
Oர�பா=@4 �1காF� கழி�,  ேபா=5  

ந�பினா4 ந���க(  
இைவதா� க�ப� ெச7�( என அ" சி=5  

ெவ��மா றளி1ைகயிF�  
ேமவாத ெசய4 இதைன" ெச7ய இ�த1  

ெகா�ப� யா என1 ேக=க  
ஆளி4ைல யா �லவ J=ட� த�னி4 ?  

 
உ$ைமயி4 க�ப ராமாயண�ைத ெவ; பவ அ�<.� அளைவ ஒ�வ 
Dைற�தா4 அ, ஒழி�த,' எ�; மகிழ ேவ$@யத�D  பதிலாக ஏ� சீறேவ$5�? 
ேமலாக  பா1D�ெபா), ��
1D பி� �ரணாக இ�1கி�ற இ பாட4கேள 
�ர=சி1 கவிஞாி� அக மன�ைத ஆரா7வத�D நம1D வா7 � அளி1கி�றன. 
�ர$பா5ைடய இ பாட4கைள ஆர அமர இ��, ப@�தா4 ம�ேறா உ$ைம 
�லனாD�. தமி2 எ�; Jறினா4, கவிஞ த� உயிைரவிட அதிகமாக அைத 
ேநசி1கி�றா எ�ப, யாவ�� அறி�த உ$ைம. 'தமி)1D அ�, எ�; ேப ; 



59 

 

இ�ப� தமி2 எ�க( உயி�1D ேந' எ�; ஏைனேயா�� பா@யி�1க லா�. ஆனா4, 
தமிழா, அவக( உயிரா எ�; ேசாதைன ஏ�ப=@�1Dமாயி� அவக( J�;1க( 
ஏ=5" /ைர1காயாக நி�; இ�1Dேம தவிர, அ1J�றி4 உ$ைம இரா,. ஆனா4, 
�,ைவ1 கவிஞைர  ெபா;�தம=@4 இ�த  பாட4 க5கள:� உய: நவி�சி 
அ�;. தமி2 எ�; Jறினா4 உ$ைமயிேல த� உயி�1D ேந எ�; க�தினா. 
அவ�ைடய கால" V2நிைல அவரா4 உயி என ேநசி1க ப=ட தமி2 
ஒ,1க ப5கி�ற ெகா5�கா=சிைய அவ�1D ந4கிய,. அ�ஙன� 
ஒ,1க ப5வத�D1 காரண� எ�ன எ�; கவிஞ சி�தி1கி�றா. இ�த" சி�தைன 
இவ�1D ம=5� ம�;: இவ�ைடய ஆசானாகிய பாரதி1D� இேத சி�தைன 
ஓ@�(ள,. உயி�1D ேநராகிய இ�ப� தமி2, சா1கைடயி4 ெகா=ட ப=ட 
தீS/ைவ� ேத� ேபா4 ேக=பார�;1 கிட1கி�ற அவ4 நிைல அவக( கால�திய 
நிைல. இத� காரண� எ�ன எ�ற ஆரா7"சிைய இ�வ�ேம ேம�ெகா(� கிறாக(; 
எ�றாF� இர$5 கவிஞக�� இ� ேவ; �@:க=D எ5�," ெச4கி�றாக(. 
பாரதி ைய  ெபா;�தம=@4 அ�நிய நா=@
ைடய ஆ=சி, அத� ெகா5ைம, 
அதனா4 அ�நியாி� ெமாழியி� ேம4 ஏ�ப=ட ேமாக� எ�பைவ�ேம, தமி)1D ஊ; 
ெச7தன எ�ற �@:1D வ�கிறா.  
 
'ெசல: த�ைத1D ஓ ஆயிர� ெச�ற, ; தீ, என1D  ப4லாயிர� ேச�தன' எ�; 
பாரதியா பா5� ெபா), தமி2 ெமாழியி� தா2:1D அய4 ெமாழி ேம4 ப�ேற 
காரண� எ�ற க��ைத ெவளி யி5கிறா. ஒேராவழி� தமி2 க�றவக�� ெவ;� 
எ)�ைத�� ெசா4ைல�� க�றாகேள தவிர� தமி2  ப$ைப அறி�தாக( இ4ைல 
எ�; பா5கிறா பாரதி. இ�தைகய இழிநிைல1D� தமிழ� வர1 காரண� தமி2  
ப$பா=ைட அறியாத தமிழக( பழைமயி4 ெகா$ட ப�;1 காரணமாக� தவ; 
ெச7கி�றாக( எ�; பா@னா. இ  ெப�ைமகைளெய4லா� வாிைச  ப5�தி,  
 

அ�ன யா:� அறி�தில பாரத�,  
ஆ�கில� பயி4 ப(ளி�( ேபாDந                   - (/ய சாிைத : 26)  

 
எ�; பா@" ெச4கிறா, பாரதி.  
 
தமி)� தமிழ�� அைட�தி��த கீ2நிைல, பாரதி, பாரதிதாச� எ�ற இ�வ�1D� 
�ாி�த, உ$ைமதா� எ�றாF�, அத�Dாிய காரண�ைத1 கவியரச பாரதியா 
க$ட அ@ பைட ேவ;; �ர=சி1 கவிஞ க$ட அ@ பைட ேவ;. �ர=சி1 கவிஞ - 
பிெரS/ இ�திய  பDதியாகிய �,ைவயிேலேய பிற�, வள�,வி=ட காரண�தா4 
ஆ�கில ஆ=சியா4 ஏ�ப=ட ெகா5ைமைய அறி�,ெகா(ள வா7 � இ4லா, 
ேபா7வி=ட,. எனேவ, தமிழி� கீ2நிைல1D1 காரண� அ�நிய ஆ=சி1 ெகா5ைம 
எ�ற அ@ பைட �ர=சி1 கவிஞ�1D  �ல பட வி4ைல. அத� எதிராக� 
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தமிழகளி� தவறான பழ1க வழ1க�க�� சாதி1 க=5 பா5க�ேம இ� நிைல1D1 
காரண� என  �ர=சி1 கவிஞ சி�தி1க லானா. தமிழாிட� உ(ள இ� தவறான பழ1க 
வழ1க�க( அவக( இழி�த நிைல1D ஓரள: காரண� எ�பைத  பாரதியா�� 
உண�தி��தா. 'சில பதிகார�� தி�1Dற�� ேதா�றிய நா=@4 தமிழ" சாதி மிக 
உய�த நிைலயி4 இ�1D� எ�; நிைன�ேதேன! ��� நா� தமிழ" சாதிைய அமர� 
த�ைம வா7�த, எ�; உ;தி1 ெகா$@��ேத�. ஒ� ப�தாயிர� சனிவா7 ப=5� 
தமிழ" சாதி தா� உ( உைடவி�றி உைழ�தி5� ெநறிகைள1 க$5 என, உ(ள� 
கல�கிடா, இ��ேத�. அ�நிைல மாறி இ� நிைல1D வ�தேத' எ�; வ��திய 
கவியரச 'விதிேய; விதிேய, தமிழ" சாதிைய எ� ெசய1 க�தி இ�1கி� றாயடா' எ�; 
பா@" ெச4கிறா. இ1Dைறபா=@� காரண� தமிழக( ஆகிய ந�மிட�திேலேய 
இ�1கிற,. எ�; நிைன�,  பா@னா பாரதியா. ஆனா4, இ1Dைறபா=51D 
�)1 காரண�, எ�ேறா நிக2�,வி=ட ஆாிய நாகாிக1 கல � எ�; �)வ,� மாக 
ந�பினா �ர=சி1 கவிஞ.  
 
ச�க இல1கிய�ைத�� ெதா4கா பிய�ைத�� ந�D க�றி��த �ர=சி1 கவிஞ 
இ>வா; நிைன�த, வி�ைததா�. எ�த1 கால�தி4 ஆாிய1 கல � ஏ�ப=ட, 
எ�பைத இ�ைறய வரலா�; ஆரா7"சியாளக�� ெசா4ல இயலாத நிைலயி4 
இ�1கி�ற,. எ�ேறா ஒ� நா( தமி2 நாகாிக�. தைல R1கியி��த, எ�ப,� அ� 
நாகாிக� ஆாிய நாகாிக�ைத�� தி��,� அளவி�D அவ இைடேய �D�, பல 
ந�ைமகைள விைள�த, எ�ப,� உ$ைமதா�. ஆனா4, இைவ இர$5� 
இர$டற1. கல�, எ, எ, எ�; பிாி�,1 Jற �@யாதப@ கல�, சில ஆயிர� 
ஆ$5க( ஆயின. பி�ன சாி�திர�தி� ேபா1கி4 நிக2�,வி=ட இ1 கல ைப 
இ�; நிைன�, வ��,வதாF� அைத1 Dைற J;வதாF� பய� ஒ�;� ஏ�பட  
ேபாவதி4ைல. ந� பா4 காண ப5� Dைறைய எ5�," ெசா4.�. தீ�,விட 
ேவ$5ெம�ற சிற�த ேநா1க�தி4 �ர=சி1 கவிஞ திக2�தா எ�பதி4 ஐயேம 
இ4ைல. த� உயிைரவிட மிDதியாக ேநசி�த தமி2 ெமாழி1D� தமி2  ப$பா=@�D� 
இ)1D ேந�தேபா, அைத  ேபா1க ேவ$5ெம�; கவிஞ வி��பியதா4 
ேபாரா=ட� ெதாட�கி யி� பா எ�; எ$ண� ேதா�;கிற,. ஆனா4, அத�D 
அவ ேம�ெகா$ட வழிதா� ஓரள: வி�ைதயான,. இ�; எ�D� காண படாத 
ஆாிய நாகாிக� எ�ற ஒ�ைற� த� பைக என1 க�தி" சாட  �ற ப5கிறா. 
இராமாயண� ேபா�ற இதிகாச�க( நா=ைட ந.: ெச7, வ�தைவ. எ�; 
க�திவி=டா.  
 
இல1கிய உலகி4 ேந�த இ�த ஒ� Dழ ப� ச�தாய உலகிF� தைல கா=ட� 
ெதாட�கிய,. தமி2 நா=@ேலேய பிற�, வள�,� அ� ெமாழி ெதாியாவி=டாF� 
வடெமாழிேய தம1D� தா7 ெமாழி எ�; ேபசி�� நட�,� வ�த பிராமண கைள 
எதி�,1 க=சி ஒ�; வFவாக" ெசய4பட� ெதாட�கிய,. அ�ைற நாளி4 
பாரதிதாச� எ�ற தனி மனித இ1 க=சியி� சா� உைடயவ ராக �) I"சாக 
அத� வள"சி1D  பா5 ப=டதி4 தவ; ஒ�;மி4ைல.  
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இ�பதா� <�றா$@4 கவிஞ எ�; ெசா4ல தD�தவக( யா இ� பி
� 
த�ைம�� அறியாம4 ஏேதா ஒ� க=சியி4 கா4 ெகா$டன எ�ப, ம;1க �@யாத 
உ$ைம. ப�ெதா�பதா� <�றா$5வைர அரசிய4 க=சிக( எ�; ெசா4ல� 
த1கைவ இ>வள: ெபாிய வள"சிைய�� ஆழ�ைத �� கிள"சிைய�� 
அைட�தி��த, இ4ைல. ெபா, ம1க�ைடய மன�கைள  ப�றி ஈ1கி�ற அள:1D 
அரசிய4 க=சிக( எ,:� அ�ைற நாளி4 இ��த தி4ைல. எனேவ, கவிஞக( எ�; 
ெசா4ல ப5� பவக�� ெபா,ம1க( ெதாட� அதிக� இ4லாம4 தா� உ$5 த� 
கவிைத உ$5 எ�ற நிைலயி4 இ��, வி=டன. அவகளா4 எ)த  ப=ட 
கவிைதக�� ெபா,ம1கேளா5 அதிக� ெதாட� உைடயனவாக இ��ததி4ைல. 
இர$டா� <�றா$@4 ேதா�றிய சில பதிகார� ஒ�; ம=5ேம சாதாரண1 
D@மகைன� தைலவனாக1 ெகா$5 திக2�த,. அத�D ��ன�� பி�ன�� 
இ�தைகய நிைல ஏ�படவி4ைல. ெபாிய �ராண1 கா பிய� சாதாரண D@ம1கைளேய 
தைலவ களாக1 ெகா$5 விள�கி
� அவக�ைடய அரசிய4 வா2:, ச�தாய 
வா2: எ�பன ப�றி1 கவைல படாம4 அவக( - ப1தகளா அ,:� சிவ ப1தகளா 
எ�; ேக=ட அளவிேல அ,:� நி�; வி=ட,. எனேவ, ப�ெதா�பதா� <�றா$5 
வைர வா2�த கவிஞக=D அரசிய4 பிர"சிைனேயா க=சி  பிர"சிைனேயா ப�றி" 
சி�தி1க ேவ$@ய V2நிைலேய ஏ�படவி4ைல.  
 
ஆனா4, இ�த <�றா$@� V2நிைலேய ேவறாக அைம�, வி=ட,. மிக  ெப�S 
ெச4வ களி.��, ப=@ெதா=@களி4 வா)� அ�றாட� கா7"சிக( வைரயி4 
அரசிய4 V2நிைலயி4 சி1க ேவ$@ய Vழ4 ஏ�ப=5 வி=ட,. அவக( வி��பி 
னாF� வி��பாவி=டாF� ஆ�கில ஆ=சியி� கைடசி  பDதியி.��, இ�; வைர 
சாதாரண1 D@மகனி� வா2விF� அரசிய4 �D�, வி=ட,. ,றவிய Jட1 
கா=51D ஓ@னாெலாழிய அரசிய. .��, த பி வாழ �@யா, எ�ற உ$ைம நா� 
அறி�த ஒ�;. இ�தைகய ஒ� V2நிைலயி4 உண"சி  ெப�1Dைடய கவிஞ� 
ஒ�வ� அரசிய.4 ேசராம4 வா2�தா� எ�; Jறினா4, அஃ, இயலாத காாியேம 
எ�; ெசா4. விடலா�. �) I"சாக அரசிய.4 ஈ5படாம4 கவிமணி ேதசிக 
விநாயக� ேபா4 ஒ� சில இ��தி�1கலா�. எ�றாF�, ச�தாய" V2நிைலைய 
எ�த1 கவிஞ
� ச�தி�,�தா� தீரேவ$5�. ச�தாயேம அைமதி இழ�, அரசிய.4 
ப�D ெகா(�கி�ற ஒ� நிைல இ�பதா� <�றா$@4 ஏ�ப=5 வி=ட,. எனேவ, 
அரசியைல  ப�றி1 கவைல படாம4 ச�தாய�ைத ம=5ேம ெதாட� 
ெகா(�கி�றா� எ�; நிைன1கி�ற கவிஞ� Jட" ச�தாய� ெதாட� காரணமாக 
அரசிய4 ெதாடைப�� ேம�ெகா(ள ேவ$@ய V2நிைல ஏ�ப=5 வி5கிற,.  
 
இ�த அ@ பைடைய மன�தி4 ெகா$5 �ர=சி1 கவிஞாி� வா21ைகைய  
பா ேபாேமயானா4 ஓ உ$ைம �ல ப=ேட தீ��. அவ வி��பினாF� 
வி��பாவி=டாF� அதாவ, ஒ� க=சியி4 அவ �D�தி�1க ேவ$@ய V2நிைல 
அ�; இ��த,. நா=@� வி5தைலைய �த�ைமயாக1 க�தினா கவி அரச 
பாரதியா. எனேவ, அவ கா�கிரசி4 சா�தவரா7, அத�Dாிய பாட4 பா5பவரா7, 
மிதவாத1 க=சியினகைள எ(ளி நைகயா5பவரா7 மாறினா. இத� எதிராக, 
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ச�தாய�ைத�� அத� சீதி��த�கைள�ேம த� தைலயாய Dறி1 ேகாளாக1 
ெகா$ட �ர=சி1 கவிஞ நா=ைட  ப�றி1 கவைல படவி4ைல. எனேவ, நா=ைட  
ப�றி1 கவைல படாம4 ச�தாய" சீதி��த� ஒ�ைறேய த� Dறி1ேகாளாக1 
ெகா$@��தா. ஆத.� திராவிட1 க=சியி4 �ர=சி1 கவி ஒ�றி  ேபானா. இ�த 
அள: வைரயி4 கவி அரச�� �ர=சி1 கவிஞ�� ஒேர நிைலயி4 தா� இ�1 கி�றன. 
இ�வ�ைடய Dறி1ேகா�� ெவ>ேவறாக அைம�, வி=டன. எனேவ, அ�த�த1 
Dறி1ேகா�1 Dாிய க=சிகளி4 அவரவ அைம�,வி=டன.  
 
இதைனய5�, இ�வ�ைடய வள"சி�� ெவ> ேவ; திைச ேநா1கி" ெச�ற:ட� 
இ�வ�ைடய அ@ பைட�ேம ஓரள: மாற� ெதாட�கி வி=ட,. பாரதிைய  ப�றி  
ேபசிய ேப"சி4 அரவி�த�ைடய ெதாடபா4 - ச1தி வழிபா=@4 மன�ைத" ெசF�தி 
அத� பயனாக, இைற உண: மிD�த கவியரசரா7 ஆகிவி=டாராக.� அவ�ைடய 
பாட4க�� திைச தி��பி வி=டன எ�; Jறிேனா�. இத� எதிராக  �ர=சி1 கவிஞ 
ெதாட1க�தி.��, இ;திவைர ச�தாய" சீதி��த� ஒ�ைறேய Dறி1ேகாளாக1 
ெகா$5 வா2�,� பா@�� வி=டா. தா� வி��பிய ச�தாய" சீதி��த� 
ெச7வத�D� தைடயாக உ(ளன எைவ எ�ற சி�தைன �ர=சி1 கவிஞாி� உ(ள�தி4 
கா4 ெகா$ட:ட� நா=@4 நைடெப; கி�ற ந.:1D1 காரணமாக இ�1கி�ற 
கசடக(, தா� ெச7கி�ற தவ�றி.��, த பி�,1 ெகா( வத�Dாிய ெநா$@" 
சர1D1 J;ேவா, 'இைவ ெய4லா� கட:( ெசய4 ; இைவெய4லா� விதியி� 
பய�; இைவெய4லா� சா�திர�களி4 ெசா4ல  ப=@�1கி�றன" எ�பவக( 
ஆகிேயா அவ �� கா=சியளி1கி�றன.  
 
இ�தைகய ெநா$@" சமாதான�கைள1 க$ட பாரதியா, சா�திர�கைள ஓரள: 
அறி�தவ� ராக.� அவ�;1ெக4லா� அ�D இடமி4ைல எ�பைத உண�,, 
'தமிழகளாகிய நா� தா� இ1 Dைறபா5க=D1 காரணேம தவிர  பழைமைய" 
ெசா4.  பயனி4ைல' எ�; ெசா4.ய,ட� நி;�தி1 ெகா$டா. ஆனா4, �ர=சி1 
கவிஞ இ�த ெநா$@" சமாதான�கைள" ெசா�னவக( ெபா7யக(, தா� 
ெச7கி�ற தவ;கைள மைற  பத�காக அவ�ைற" ெசா4கிறாக(' எ�பைத 
வி=5வி=5, அவக( ெசா4.1 ெகா$@��தைவ ெய4லா� ெம7ேபா4 நிைன�, 
அவக�ட� அ�த" சா�திர�கைள�� ேச�," சாட� ெதாட�கிவி=டா. இ�த" 
சா�திர�க�� இராமாயண� ேபா�ற கைதக�� அவ�ைற ந�� கி�றவக�� 
நா=ைட வி=5 ஒழி�தா4, ந�ைம தாேன D@�D� எ�; ந�பிவி=டா. இைவ 
யைன�,� இ4லாமF� Jட� தவ; ெச7கி�ற மன பா�ைம, பிறைர 
அ@ைம ப5�,கி�ற மன  பா�ைம பிற�1D� தீ�D ெச7, வா2கி�ற மன  
பா�ைம மனித
1D இய4பாக உ(ள, எ�ற �ைறயி4 சி�தி1காம4 பழைம எ�; 
ெசா4ல  ெப�ற எவ�ைற�ேம சா@ ஒழி1க ேவ$5ெம�ற �ைறயி4 �D�, 
வி=டா �ர=சி1 கவிஞ.  
 



63 

 

இத�ேக�ப ரWயாவி4 ேதா�றிய �ர=சி��, இ  �ர=சி1D� தைலவனான ெலனி� 
ெகா(ைக க�� பாரதிதாச� மன�தி4 ெப�� �யைல1 கிள பியி�1கி�றன. �ர=சி1 
கவிஞ�� �ர=சி ெச7ய ேவ$5ெம�; வி��பினா. ெலனி
� �ர=சி ெச7தா. 
எனேவ, �ர=சி எ�ற அளவி4 - அ,:� ச�தாய�ைத" சீதி��,கி�ற அளவி4 - 
ெலனி� ெச7ைகக( பாரதிதாச
1D  ெபாி,� ஈ5பா=ைட ந4கின. இதி4 
ேவ@1ைக எ�ன ெவ�றா4, ெலனி
ைடய �ர=சியி4 பாரதியா�� �த.4 
ஈ5ப=டா. எ�றாF�, வ��ைறைய அ@ பைடயாக1 ெகா$ட அ�த  �ர=சி நிைல 
ெபற �@யா, எ�பைத இ;தியி4 க$5, அதனா4 �தியேதா ஆ=சி �ைறைய 
ம1களிைடேய வ�ைம யாக  �D�தலாேம தவிர, அஃ, இய4�ைடயதாக அைமயா, 
எ�ற உ$ைமைய" 'ெச4வ�' எ�ற க=5ைரகளி4 பாரதியா எ)தி�(ளா.  
 
ஆனா4, பாரதிதாசேனா ெவனி4 ெலனி
ைடய �ர=சியி� அ@ பைடயி4 உ(ள 
அரசிய4 ேகா=பா5 ப�றி1 கவைல படாம4 அ �ர=சியி� ஒ� பDதி யாகிய 
ச�தாய  �ர=சி ஒ�ைறேய ெபாி,� ஏ�;1 ெகா$டா. அ" ச�தாய  �ர=சி1D 
ம1களி� பைழய ந�பி1ைககைள� தக�ெதறிய ேவ$5 ெம�ேற ெலனி� 
வி��பினா. ச�தாய  �ர=சி ெச7ய வி���கி�ற அைனவ�� இைத ஒ� க�வி 
யாக1 ெகா(�வ எ�பதி4 ஐயேம இ4ைல. &ேஸா, ெலனி�, இ�ைறய சீன நா=5 
மா - ேச ,� ஆகிய அைனவ�� ம1களி� ந�பி1ைககைள� தக�,வி=5  �திய 
�ைறயி4 ச�தாய�ைத அைம1க ேவ$5ெம�; வி��பின. இத�D இைட]றாக 
இ� ப, ம1க�ைடய மன�தி4 ஆழ  பதி�, அவக( D�தியி4 கல�,வி=ட சமய 
உண"சிேய எ�பைத1 க$டன. இ�த" சமய உண"சிைய  ேபா1கினாெலாழிய� 
த��ைடய �திய க��,கைள ம1க( மன�தி4 ஊ�ற �@யா, எ�; க�திய 
ெலனி�, 'சமய� ம1க�1D அபி� ேபா�ற தாD� (Religion is the opium of the 
people) எ�; Jறி" ெச�றா.  
 
ச�தாய  �ர=சி ெச7ய வி��பிய பாரதிதாச 
1D, ெலனி
ைடய இ�த" ெசா�க( 
தாரக ம�திரமாக அைம�, வி=டன. எனேவ, தமி2 நா=@4, தமிழாிட�தி4, தமிழ 
வா2வி4 உ(ள தவ;கைள, Dைறகைள  ேபா1க ேவ$5மானா4 தமிழக( சமய 
ந�பி1ைகயி.��, வி5பட ேவ$5� ெம�ற �@:1D வ�தா �ர=சி1 கவிஞ. 
இ�த �@: சாியா, தவறா எ�ப, இ�D ஆரா7"சி அ�;. சாிேயா தவேறா இ�த 
�@:1D ஒ�வ வ�,வி=ட பிறD இதைனய5�, வ�கி�ற �@:க( த�1க 
�ைறயி4 நியாயமானைவ.  
 
சமய� ஒழிய ேவ$5�; சமய�தி� ஆணி ேவராக இ�1கி�ற ந�பி1ைகக( ஒழிய 
ேவ$5�; இ�த ந�பி1ைககைள வள பத�Dாிய சா�திர� �ராண, இதிகாச  பDதி  
பாட4க( ஒழிய ேவ$5�; சா�திர, �ராண, இதிகாச�க( ெப�� பாலானைவ 
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வடெமாழியி4 இ�1கி�றன. எனேவ, வடெமாழி�� ஒழிய ேவ$5�. வடெமாழி1 
கல பினா4 தமி2 ெமாழி பாதி1க ப=ட, எ�ற க��,ைடயவ ஆத.� 
வடெமாழிைய�� எதி�," சா@னா. வடெமாழி எ�;ேம எ�த நா=டாராF� 
ேபச ப5கி�ற ெமாழியாக இ��த தி4ைல. எ�றாF�, வடெமாழிைய�� வட 
நா=டாைர�� ஆாிய�, ஆாிய எ�ற அ@ பைடயி4 Dறி பி=ட �ர=சி1 கவிஞ, 
இ�த" ெச4வா1D� நா=ைடவி=5 ஒழியேவ$5� எ�ற �@:1D வ�தா. இதி4 
ேவ@1ைக எ�னெவ�றா4, இைவயைன�ைத�� �)மன�ேதா5 கவிஞ ந�பினா 
ஆத.�, சமய அ@ பைடயி4 ேதா�றிய தமி2 இல1கிய�கைள1 Jட ெவ;�, 
ஒ,1கினா. சமய இல1கிய� அவரா4 ேபா�றி  �கழ ப5பைவ தமி2 ெமாழியி4 
இ� பி
� Jட அைவ�� நா=@�D ந.: ெச7பைவேய எ�; க�தினா. சமய� 
எ�; ெசா4ல1J@ய கள நில�தி4 ந=ட தமி2  ெப�<4க( எ4லா� 
இ,வைர1D� பய� தரவி4ைல எ�; பா@னா.  
 
தமிழ�1D ஊ; ெச7பைவ எ�ற ெபா, ேநா1கி4 இதைன  பா@னாேர தவிர, 
இவ�ைற�� கவிஞ ந�D க�றி��தி�1கிறா எ�பதி4 ஐய� இ4ைல. எனேவ, 
இைவ பயன�றைவ எ�; ஒ� பாட.4 பா@னாF� ம�ெறா� பாட.4 ேதவார� 
தி�வா7 ந� ெமாழியான ேத�' எ�;� பா5கிறா.  
 
இதி.��, கவிஞாி� மன நிைலைய நா� ந�D �ாி�, ெகா(ள �@கிற,. தமிழி4 
இய�ற ப=ட எ,வாக இ� பி
� - அ, சமய இல1கியமாக1Jட இ� பி
� - 
தமிழாக இ�1கி�ற காரண�தா4 கவிஞ அதி4 ஈ5ப=@�1கிறா. அவைர�� 
அறியாம4 அதைன� 'ேத�' எ�; ெசா4Fகி�ற அள:1D" ெச�றி�1கிறா. 
எனேவ, அவ�ைடய தமி2 ப�; ஏைனேயா ப�ைற  ேபா4 ேமைட  ப�றாக, 
ெசா�ெபாழி:  ப�றாக பிறைர ஏமா�;கிற ப�றாக அைமயாம4, உ$ைமயிேலேய 
உயி  ப�றாக இ��த, எ�பைத�� அறி�, ெகா(ள �@கி�ற,. க�ப� கவிைத 
�)வ,� நா=@�D ஊ; ெச7பைவ எ�; பா5கிறா ஓ இட�தி4 ; அ ப@ 
நா=@�D ஊ; ெச7கி�ற ஒ�றி4 ஒ�வ பல பாட4கைள நீ1கிவி=5 இைவதா� 
க�ப
ைடய பாட4 எ�; ெசா�னா4, <4 �)வ,ேம ேவ$டா ெவ�; 
ெசா4Fகி�ற கவிஞ
1D ஏ� இதி4 சின� பிற1க ேவ$5�?... இராம� கைத 
கவிஞ�1D  பி@1காம4 இ��தி�1கலா�. ஆனா4, "ேமவா, இதைன" ெச7ய 
இ�த1 ெகா�ப� யா என1 ேக=க ஆ( இைலயா �லவ J=ட� த�னி4?" எ�; 
ேப/� ெபா), தமி2  பாட4 அவைர ஆ=ெகா$@�1கிற, எ�பதி4 ஐயேம 
இ4ைல.  
 
இ;தியாக ஒ�ைற ந�D மன�தி4 இ��த ேவ$5கிேற�. �ர=சி1 கவிஞ 
பாரதிதாசனா ெத7வ ந�பி1ைகேயா, சமய ந�பி1ைகேயா இ4லாதவ எ�; 
நிைன பைதவிட  ெப�� தவ; அவ�1D�, தமி)1D�, தமிழ�1D� தமி2  
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ப$பா=@�D� ேவ; ெச7ய �@யா,. உ$ைம யி4 அவ கட:( ந�பி1ைக 
உைடயவேர; கட:( ந�பி1ைக உைடயவ எ�; ெசா�ன:ட� ஊாிF(ள காளி, 
Iளி, கா=ேடாி, ச�கி.1 க� ப� ஆகிய அைன�ைத�� ந�பி, ஆ5 அ;�, ?ைச 
ேபா5கிறவகேளா அ4ல, ேகாயிF1D" ெச�; பா4 அபிேஷக� ெச7, சகAரநாம 
அ"சைன ெச7கி�றவகேளாதா� கட:( ப1தி உைடய வக( எ�; தய: J�, 
யா�� நிைன�,விட ேவ$டா�. இைவ அைன�ைத�� ெச7கி�றவக(, ஊ 
அறிய" ெச7கி�றவக(, மாத�ேதா;� விடாம4 ெச7கி�றவக( கட:( ப1தி 
எ�பைத1 கனவிF� க�தாத ெவளிேவட1காரகளாக இ�1 கலா�. இத� எதிராக 
இ ப@ ஒ�ைற�� ந�பாத �ர=சி1 கவிஞ இைவெய4லா� ெவளிேவட� எ�; 
ந��கிற கவிஞ, ம1க= ப$� இ4லாம4, பிறாிட�தி4 அ�� இ4லாம4, 
அவ�ைறெய4லா� ெச7கி�றவக( த�ைம�� பிறைர�� ஏமா�றி1 ெகா(கிறாக( 
எ�; உ;தியாக ந��கிறா.  
 
பாரதிதாச� க$ட கட:( ந��ைடய ��ேனாக( ெசா4.ய அேத கட:( தா�. 
கட:( எ�ற ெபயாிேலேய பாரதிதாச� க$ட ெபா��� அட�கியி�1கிற,. வா1D, 
மன�, க�பைன ஆகிய அைன�ைத�� கட�, நி�கி�ற காரண�தா4தாேன அ  
ெபா��1D1 கட:( எ�; ந� பழ�தமிழ ெபயாி=டாக(? எ4லாவ�ைற�� 
கட�, நி�கி�ற ெபா��1D ஒ� ெபய��, ஊ�� வ@வ�� உ�வ�� த�, மைனவி 
எ�;� ம1க( எ�;� ெசா4வ, எ�,ைண அறியாைம�ைடய,! இ>வா; 
ெசா4வெத4லா� அ�பினா4 ெசா4ல ப5கி�ற உபசார வழ1ேகய�றி ேவறி4ைல 
எ�ற ேப�$ைமைய�தா� மாணி1க  ெப�மா� ஒ� நாம� ஓ உ�வ� ஒ�;� 
இலா�D ஆயிர� தி�நாம� பா@ நா� ெத(ேளண� ெகா=டாேமா" எ�; பா5கிறா. 
வா1D , மன�, லய� கட�த பர�ெபா�(' எ�; ேப/கிறா தா�மானவ. இ�தைகய 
ஒ� பர�ெபா�ைள, அைன�ைத�� கட�, நி�கி�ற �)�த� ெபா�ைள, இ�; 
பல�� நா�திக' எ�; வா7 Jசாம4 ெசா4F கி�ற �ர=சி1 கவிஞ பாேவ�த 
பாரதிதாசனா இேதா பா5கிறா:  
 

சீ�ைடய நா5 - த�பி  
திராவிட    
ேப�ைடய நா5 - த�பி  
ெப�� திராவி ட�தா�  
ஓ கட:( உ$5 - த�பி  
உ$ைம க$ட நா=@4  
ேப�� அத� கி4ைல - த�பி  
ெப$5� அத� கி4ைல  
ேத�� அத� கி4ைல - த�பி  
ேச�� அத� கி4ைல  
ஆ�� அத� ம1க( - அ,  
அ�தைன1D� வி�,  
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உ(ளெதா� ெத7வ� - அத�D  
D�வ மி4ைல த�பி.                (கவிைத� ெதாDதி - 3 ஏ�ற  பா=5 - 55)  
 

ேமF� சமய ந�பி1ைககளி� அ@ பைடயி4 அறி:1D� அ
பவ�தி�D� ஒ>வாத 
அ�ைத  பா=@1 கைதகைள" ெசா4., 'இைவெய4லா� ந��கி�றாயா, இ�ேற4 
நரக� சி�தி1D�" எ�; ேப/�ேபா, கவிஞ சீ;கிறா. இத� எதிராக1 கட:( 
த�,வ�ைத யாேர
� பா@
� அைவ தமி2  பா=டாக இ� பி� கவிஞ த�ைம 
மற�, ஈ5ப5கிறா. மீனா=சிய�ைம  பி(ைள� தமிழி4 'ெதா51D� கட:= பழ� 
பாட4 ெதாைடயி� பயேன' எ�; ெதாட�D� ஓ அ��த  பாட4 உ$5. அ  
பாட.4 நா�திக எ�ற ப=ட� V=ட ெப�ற பாேவ�த பாரதிதாசனா ஈ5ப5 
கிறா, அ  பாட.� /ைவயி4, ெபா�( ஆழ�தி4 த�ைம மற�த கவிஞ இேதா 
பா5கிறா:  
 

DமரD�பர� பாட4  
Jறி பி� ெபா��� Jறி,  
அமரரா தியவி � ப�  
ஆ�ப@ ெச7தா�; ம�ேறா  
அ�த பா= டார� பி�தா�,  
அ பா=51 கி பா4 எ�D�  
சமானெமா� றி��த தி4ைல  
சா�;ேவா� அதைன1 ேக=`  

 
எ�; பா5கிறா. இ பாடைல1 DமரD�பர பா@ய:ட� இ  பாட.4 ஈ5ப=5 
ம;ப@�� ஒ� �ைற இ  பாடைல  பா5க எ�; பணி�தாளா� Dழ�ைத வ@வ�தி4 
வ�த மீனா=சிய�ைம.  
 

எ�ற�த  பாட4 ெசா�னா�  
D�பர�! சி;மி ேக=5  
ந�;ந� ெறன இ ைச�தா(;  
ந�ெறன� தைலஅ ைச�தா(;  
இ�ெனா� �ைற�� Jற  
இர�தன(, பிற�� ேக=க   
பி�ைன�� D� பர� தா�  
தமி21கனி பிழி�� காைல,  
பா=51D  ெபா�ளா7 நி�ற  
பராபர" சி;மி, ெநSச1  
J=51D1 கிளியா7  ேபா�,  
ெகாSசினா( அர�D த�னி4 !  
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ஏ=@னி� ெற)�ேதா ேடா@  
இதய�,= ெச�ற தாேல,  
J=ட�தி4 இ4ைல வ�த  
Dழ�ைதயா� ெதா)� மா=@  
 

தமிைழேய பிழி�ெத5�," சாறா1கி� த�த இ�த  பாடைல1 ேக=ட:ட� பிரா=@ 
மைற�,வி=டா ளா�. 'கட:( ந�பி1ைக இ4லாதவ' எ�; அறியாைம 
உைடயவகளா4 ப=ட� V=ட ெப�ற பாேவ�த இ�த நிக2"சிைய நிைன�, 
சி�தி�, அ
பவி�, இேதா பா5கிறா:  
 

ஏ=@னி� ெற)�ேதா ேடா@ இதய�," ெச�ற தாேல  
J=ட�தி4 இ4ைல வ�த Dழ�ைதயா� ெதா)� சீமா=@  
 

கட:( ந�பி1ைக இ4லாதவரா 'ெதா)� சீமா=@ எ�ற ெசா4ைல  ேபா=@� பா! 
இ�த" ச�த  ப�ைத  பா5கி�ற அ�த ேநர�தி4 சமய� எ�ற ெபயாி4 நைடெப;� 
சா1கைட  பழ1கவழ1க� கைளெய4லா� மற�,வி=5 உ$ைம" சமய ெநறிைய 
ந��கி�ற கவிஞ த�ைம�� மற�, தா� 'ெதா)� சீமா=@' எ�ற ெசா4ைல  
ேபா5கிறா.  
 
" அ ப@யானா4 <�;1 கண1கான இட�களி4 சமய�ைத� தா1Dகிறாேர, 
பழ1கவழ1க�கைள� தா1Dகிறாேர எ�; ேக=க படலா�. தா1Dவ, உ$ைமதா�. 
ஆனா4, எதைன� தா1Dகிறா? சமய� எ�ற ெபயாி4 சமய� எ�ற அ@ பைட 
உணராதவக( ேப/கி�ற ைப�திய1கார1 கைத கைள�� �=டா(தனமான 
ந�பி1ைககைள�� தா1Dகிறா எ�ப, உ$ைம. ெபாிேயாக( யாதா� இதைன� 
தா1கவி4ைல? ப)�த சமய வாதியாகிய இராம.�க வ(ள4,  
 

கைல உைர�த க�பைனேய நிைல என1ெகா$ டா5�  
க$I@ வழ1க ெமலா� ம$I@  ேபாக  

 
எ�; ேப/கிறா. இவைரவிட  ப)�த கிழவராகிய நா:1கரச  ெப�மா� 'க�ைக 
ஆ@4 எ� ? காவிாி ஆ@4 எ�ன?' எ�;� 'சா�திர� பல ேப/� சழ1ககா(, 
ேகா�திர�� Dல�� ெகா$5 எ� ெச7O?' எ�;� ேப/கிறா. இவகெள4லா�� 
நா�திககளா? அ@ பைடயி4 ெப�� ந�பி1ைக1 ெகா$5(ள ெபாியவக( தா�. 
அ�த அ@  பைடைய I@ மைற�, அத� ேம4 D ைபக( ெகா=ட ப5� ெபா), 
உ$ைமயி4 வ��த ப5 வாக(. அ@ பைடைய அறியாம4 ேமேல ெகா=ட ப=ட 
D ைபகைளேய ெம7 எ�; எ$ணி அ@ பைடைய ஒ,1க ��ப5கி�றவகைள  
பா�, ஏ/வாக(.  
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�ர=சி1 கவிஞ இளைமயி4 �த� �தலாக1 கவியரச பாரதியாைர" ச�தி�தெபா), 
பா@ய �த� பாட4 ச1திைய விய�, பா@யதாD�. �) �த� ெபா�ைள, நாம &ப� 
கட�த ெபா�ைள, ஆ�ற.� வ@வாக1 கா$பேத ��ைதேயா க$ட �@வாD�. 
பி�கால�தி4 அறிவி4 Dைற�த ம1க�1D உ$ைமைய ஓரள: �ல ப5�த ேவ$@  
பல பல கைதகளி� Iல� அறி: ெகா��த� ெதாட�கின. கைதகைள1 ேக=ட 
ம1க(, கைதகளினா4 க�பி1க ப5கிற உ$ைம கைள மற�, கைதகைளேய 
ெம7ெயன ந�ப லாயின. இதனா4 வ�த ெப��ேக5 ஒ�;$5 அ1 ேகா=ைட  
ேபா1Dவத�காகேவ சமயாசாாி க��, ஆ2வாக�� கைதகைள1 J;� ெபா), 
அவ�றி� உ=ெபா�ைள�� உட� ேச�,1 Jறி  ேபாயின. எனேவ, �) 
�த�ெபா�( ஆ�ற4 வ@வான, எ�ற பைழய க��ைத , நாம &ப� கட�த, எ�ற 
பைழய க��ைத  பாேவ�த பாரதிதாசனா. தம, �த�பாட.4 பாரதியி� எதிேர 
பா@1 கா=@னா. பாட4 வ�மா; :  
 

எ�ெக�D1 காணி
� ச1தியடா - த�பி  
ஏ)கட4 அவ( வ$ணமடா - அ�D�  
த�D� ெவளியினி� ேகா@ய$ட� - அ�த�  
தாயி�ைக  ப�ெதன ஓ5மடா - ஒ�  
க�D.4 ஏ) �கி.ன�� வ�,  
க"சைன ெச7வ, க$ட,$ேடா ? - எனி4  
ம�ைக நைக�த ஒ.ெயனலா� - அவ(  
ம�த நைகய�D மி�
தடா.  
 
காைள ஒ�வ� கவி" /ைவைய1 - கைர  
காண நிைன�த �)நிைன பி4 -- அ�ைன  
ேதாளைச�த�D நட��ாிவா( - அவ�  
ெதா4லறிவாள திற� ெப;வா� - ஒ�  
வாைள" /ழ�;� விைசயினிேல - இ�த  
ைவய �),� ,$5 ெச7ேவ� - என  
நீள இைடயி�றி நீ நிைன�தா4 - அ�ைம  
ேநப5வா( உ�ற� ேதாளினிேல!  
 

இ பாட.� க��, ஆழ�ைத" ச�;" சி�தி�,  பா�தா4, பாரதிதாச� எ�ற இள� 
கவிஞாி� அகமன� எ�த �ைறயி4 பயி�;, ப$ப=5 இ�1கிற, எ�பைத ஒ�வா; 
அறிய �@��. இளைமயி4 இ ப@  ப$ப=ட ஓ அகமன� ேவ; எ1 காரண� 
ெகா$5� இதைன எதி�, ேவ; �ைறயி4 பாட இயலா, எ�பைத1 
கா=5வத�காகேவ 'ஏ�ற பா=@� பDதிைய�� 'எதிபாராத ��த�தி4 வ�� 
DமரD�பரைர  ேபா�றி  பா@ய பDதிைய�� கா=@ேனா�. எனேவ, கவியரச 
ெதாட1க�தி.��, இ;தி வைரயி4 R7ைமயான,�, ஆழமான,�, பிற எளிதி4 
க$5 ெகா(ள �@யாத,� ஆகிய கட:= ப�;1 ெகா$டவராக இ��தி�1கிறா 
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எ�பைத அ;தியி=51 Jறலா�. �ர=சி1 கவிஞைர 'நா�திக' எ�; ெசா4வ, 
எ>வள: Rர� உ$ைம எ�ற வாத�தி�D இ�த அள:ட� ஒ�வாறாக ஒ� 
��; �(ளி ைவ�, வி=5, இனி அவ�ைடய கவிைதகளி4 �D�, மன நிைலைய1 
காண ��படலா�.  
 
கவிைத� ெதா தி கவிைத� ெதா தி கவிைத� ெதா தி கவிைத� ெதா தி ----    1 1 1 1     
 
�ர=சி1 கவிஞாி� தனி1கவிைதக( I�; ெதாD �1களாக ெவளியிட  
ெப�;(ளன. இவ�;( �த4 ெதாD பி4 காவிய�, இய�ைக காத4, தமி2, 
ெப$QலD �த.ய பல தைல � களி4 தனி� தனியாக1 கவிைதக( ெதாD1க  
ெப�;� தர  ெப�;(ளன. காவிய� எ�ற ெபயாி4 சSசீவி பவத�தி� சார4', 
'�ர=சி1 கவி', 'Oர� தா7' எ�பன இட� ெப�றி� பி
� இைவ�� சி;கைதகைள1 
கவிைதயாக  �ைன�த �ைறேயயாD�. எ�றாF�, ஒ� காவிய அ@ பைட யி4 
வணைனக( இட� ெப;கி�றன. சி;கைதயி4 ஒேர ஒ� நிக2"சி�� அத�Dாிய 
உண"சி�� இட� ெப;�. இவ�ைடய ேமேல Jறிய I�; பDதி களிF� பல 
உண"சிக(, பல நிக2"சிக( இட� ெப;கி�றன. �த.4 உ(ள 'சSசீவி பவத�தி� 
சார4' கைத1 க=51ேகா � இ4லாத ஒ� பDதி, யாD�. இ�ப" /ைவ மிD�, 
காண ப5� இ  பDதியி4 உ(ேநா1க� க�தி" ெசா4ல ப5� கைத. களி4 வ�� 
உ(ேநா1ைக மற�,, கைதையேய ெம7 எ�; ந��கி�ற ம1களி� அறியாைம எ(ளி 
நைக யாட ெப;கிற,. கவிஞாி� மிக இளைம1 கால�தி ேலேய எ)த ெப�ற இ� 
<.4 ெப$ வி5தைல ேபச ப5கிற,.  
 

ெப$Q1D  ேப"/ாிைம ேவ$டா� எ�கி�றீேரா;  
ம$Q1D� ேகடா7 மதி�தீேரா ெப$ இன�ைத;  
ெப$ அ@ைம தீ�ம=5� ேப/� தி�நா=5  
ம$ அ@ைம தீ�, வ�த4 �ய�ெகா�ேப.  

 
இ  பDதியி4 ெப$ அ@ைம ெச7கி�ற தமி2 நா=ைட1 க$5 கவிஞ எ�த அள: 
சீ�ற� ெகா( கிறா எ�பைத அறிய �@கிற,.  
 
ேமF�, இ�தா.1கார
�, அெமாி1க
�, ஆ�கிேலய
� ந� நா=ைட ப�றி எ�ன 
நிைன1 கி�றாக( எ�பைத�� கவிஞ Dறி1கிறா. சிற பாக ஆ�கிேலய� 
ேப/வதாக1 J;வ,. அ�ைற நாளி4 வா2�த ஆ�கிேலயக( இ�திய கைள ப�றி1 
Jறியன யாைவ என1 J;�.  
 

சாதி  பிாி:. சமய  பிாி:க��  
நீதி  பிைழக( நியம  பிைழக��  
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Iட  பழ1க வழ1க�க( எ4லா�  
�ய�சி ெச7ேத ஓட" ெச7தா4...  

 
நா=51D வி5தைல கிைட1D� எ�; ேப/� ெபா), இ�நா=@� ச�தாய1 
Dைறக( 1936 - ஆ� ஆ$@ேலேய கவிஞைன எ�ஙன� விழி � அைடய" ெச7தன 
எ�பைத அறிய �@கிற,. இ, தவிர இனிய ஓைச�� சிற�த உவைம நய�க�� 
நிைற�, நி�ப, சSசீவி பவத�தி� சார4.'  
 
பி�கால�தி4 வடெமாழியி4 ேதா�றிய எதைன �� சின�, சா5கி�ற கவிஞ அ�ைற 
நாளி4 வடெமாழியிF(ள 'பி4 கணீய�' எ�ற சி�றில1 கிய�ைத1 க�; அத� மா=5 
அ�� ெகா( கிறா. ந� நா=@F(ள 'அ�பிகாபதி' கைத ேபாலேவ வட நா=@4 
வழ�Dகி�ற கைத. 'பி4 கணீய�'. இ பDதிைய  �ர=சி1கவி' எ�ற தைல பி4 
பாடவ�த கவிஞ வளைமயான அகவ�பா �ைறைய�� பஃெறாைட ெவ$பா 
�ைறைய�� அதைன அ5�,� ேதா�றிய வி��த பா �ைறைய�� மிக" சமீப 
கால�தி4 ேதா�றிய ெநா$@"சி�,, D�மி பா=5 வைகைய �� பய�ப5�தி� த� 
கவிைத� திற�ைத எ�ெத�த� ,ைறகளி4 கா=ட �@�� எ�பைத நி;வி�(ளா. 
இதிF(ள தனி"சிற � யாெதனி4 அகவ�பா, பஃெறாைட ெவ$பா எ�ற வைக  
பாட4களிF� Jட மிக எளிய ெசா�கைள ைவ�, இ  பைழய பாவி� �ைறகைள1 
ைகயா(கிறா. அகவ4 எ�ப, கவிஞ� வி� ப� ேபா4 விாி�, ெகா51காத பா 
�ைறயாயி
� ஓைசயா4 சிற �  ெப�; விள�DவதாD�. இதைன ந�D ைகயா$ 
5(ள �ர=சி1 கவிஞ பழைம பாரா=5� ப$ைப �� கா=5கிறா. இல1கண அறி: 
இ4லாமேல கவிைத �ைனய �@�� எ�; இ1 கால�தி4 ேப/பவகைள எ(ளி 
நைகயா5பவ ேபா4,  
 

எ� மக( அக�தி4 எ)�த கவிைதைய   
�ற�தி4 பிற1D  �ல ப5�,த�D"  
ெச7�( இல1கண� ெதாித4 ேவ$5மா�  

 
இ�த இர$5 அ@களி4 கவிஞ ஒ� ேப�$ைம ைய� ெதாிவி1கி�றா. உ(ள�தி4 
ேதா�;� உண"சிகைள ெவளியி5வ, தா� கவிைத எனி
� அ> ெவளிB=ைட" 
ெசா�களி� Iலேம ெச7 கி�ேறா�. ெசா4ைல  பய�ப5�தி உ(ள�, உணைவ 
ெவளியிட ேவ$5மானா4, அத�D" சில வர��க( ேவ$5�. கவிைத1D இல1கண� 
ஆகிய வர�� இ4ைலயானா4, அ, மர� பிற2�,வி5�. மர� பிற2�தா4, தவ; 
எ�ன எ�; ேக=பவ கைள ேநா1கி, மர� பிற2�தா4 பிற உ�க�ைடய க��ைத 
அறி�, ெகா(ள �@யா, எ�; ஒேர வாியி4 விைட Jறிவிடலா�. அரச
ைடய 
மக( மன�தி4 கவிைத உண"சி வ@வாக இல�Dகிற, எ�ற உ$ைமைய��, அ�த 
உண"சிைய ெவளியிட �ற�தி4 பிற�1D  �ல ப5வத�D) மரேபா5 J@ய 
இல1கண அறி: ேவ$5ெம�ற உ$ைமைய �� அறிவி1கி�றா.  
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இய�ைகயி4 எ�;� நைடெப;� நிக2"சிகைள நா�� கா$கிேறா�; கவிஞ
� 
கா$கிறா�. கதிரவ�, இளமதி �த.யவ�றி� ேதா�ற� நா� அ�றாட� கா$கி�ற 
கா=சிதா�. எ�றாF�, வி@ய�கால ேநர�தி4 கட4 �க=@4 �ற ப5கி�ற கதிரவ� 
த�
ைடய ெந� �� த�ைம தணிவத� காக1 கட.4 Dளி�,1 ெகாSச� 
ெகாSசமாக" ச�திர� எ�ற வ@வி4 �ற ப5கிறா� எ�; ந�மி4 யாேர
� 
சி�தி�த, உ$டா? ேமF�, உலகி4 உ(ள அழைகெய4லா� ஒ�; திர=@ அத�D 
ஒ� Dளி"சிைய�� த�, ஆகாய�தி4 வி=டேத �) நிலவாD� எ�; ந�மி4 
யாேர
� நிைன�த, உ$டா? ந� மன�தி4 ேதா�றாத இ�தைகய எ$ண�க( 
கவிஞ
ைடய மன�தி4 ேதா�;கி�றன. அ>வா; ேதா�;� ெபா), அவ�ைற1 
க�பைன எ�; ெசா4கிறா�. பாேவ�தாி� க�பைன� திற�தி�D, அ,:� 
அவ�ைடய இளைம1 கால1 க�பைன� திற�தி�D  '�ர=சி1கவி' எ�ற பDதியி4 
வ�� இ>விர$5 பாட4க�� ந4ல எ5�,1கா=டாD� :  
 

நீலவா� ஆைட1D( உட4 ம ைற�,  
நிலாெவ�; கா=5கி�றா7 ஒளி�க�ைத1  

ேகால�) ,�கா=@ வி=டா4 காத�  
ெகா(ைளயிேல இ4:லக� சாேமா வான"  

ேசாைலயிேல ?�ததனி  ?ேவா நீதா�  
ெசா1கெவ(ளி  பா�Dடேமா அ�த ஊ�ேறா  

காைலவ�த ெச�பாிதி கட.4 I2கி1  
கன4மாறி1 Dளிரைட�த ஒளி பி ழ�ேபா?  

 
அ�தியி� ளா�க�D� உலD க$ேட�;  

அ>வாேற வா� க$ேட�; திைசக( க$ேட�  
பி�திய�த1 காாி�( தா� சிாி�த ,$ேடா ?  

ெப�Sசிாி பி� ஒளி��ேதா நிலேவ நீதா� ?  
சி�தாம4 சிதறாம4 அழைக ெய4லா�  

ேசகாி�,1 Dளிேர�றி ஒளி�� ஊ=@  
இ�தாெவ� ேற இய�ைக அ�ைன வானி4  

எழி4வா2ைவ" சி�தாி�த வ$ண� தாேனா?  
 
எ�த1 கவிஞ
� அ�த  ெபய�1D� தDதி �ைடயவனாக - அவ� இ��த4 
ேவ$5ெமனி4, அ"ச�ைத  ேபா1கி, சிற�த மன�திட� ெகா$டவனாக இ��த4 
ேவ$5�. தீைமைய1 க$5 அS/பவ� ந� ேபா�ற சராசாி மனித�. தீைம ைய1 
க$5 அSசினாF� அதைன  ேபா1க ேவ$5 ெம�; நிைன பவ� ந�ைமவிட ஒ� 
ப@ ேம� ப=டவ�. ஆனா4, அதைன1 க$5 அத� ெகா5ைமைய உண�,, 
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அதைன எதி�, நி�;, ெபா��, அழி1க ேவ$5ெம�ற ெநS/ர�ேதா5 
ேபாரா5பவ� கைலஞ�. இ�தைகய ெகா5ைம கைள எதி�,  ேபாரா5� ெபா), 
ெபாிேயாக( எ�,ைண� ,�ப� வ�தாF� எதி�,  ேபாரா5 வாக(, 
அSசமா=டாக( எ�ற ேப�$ைமைய1 கவிஞ இேதா ேப/கிறா:  
 

ேந இ��தி� தீ �ைர�," சிைறயி� ேபா=டா4  
நிைறெதாழி லாளக �ண: மைற�, ேபாேமா?  

 
பாேவ�தாி� ஓைச நய� எ>வள: சிற � உைடயேதா அ>வள: சிற �ைடயன 
அவ�ைடய உவைமக�� உ�வக�க��. ச�க இல1கிய�தி4 ஆ2�, பயி�;(ள 
பாேவ�த ெதா=ட இடெம4 லா� ச�க  பாட4களி� க��,1கைள�� உவம� 
உ�வக�கைள�� ைகயா(கி�றா. த�ைன வி=5  பிாி�, ெச4Fகி�ற தைலவ� 
மைழ1 கால�தி4 இ�=@4 நட�, ெச4கிறா�. எனேவ, அவ
ைடய பாத�க( 
ேநாDேம எ�; வ��,கி�ற த� மன�ைத� தைலவி ஒ��தி உ�வக ப5�தி, 'ேதாழி! 
எ�
ைடய மன� எ�னிட� இ4ைல. தைலவ
ைடய தி�வ@கைள� 
தா�கி1ெகா$5 அவ
ைடய கா4 ெச� � ேபா4 அவ� பி�ேனேய ெச�; 
வி=ட,' எ�; ேப/கிறா(. அகநா_�றி4 (128) வ��,  
 

ம�;பா டவி�, மைனம@� த�ேற  
ெகா�ேறா அ�ன ெகா5ைமேயா @�ேற  
யாம� ெகாளவாி� கைன இ1 காம�  
கட.
� உைர இ1 கைரெபாழி ��ேம  
எவ�ெகா4 வாழி ேதாழி மய�கி  
இ�ன மாக:� ந�ன ெநSச�  
எ�ெனா5� நி�ெனா5S Vழா, ைக�மி1D  
இ;��ப= @�ளிய இ=ட�S சில�பி�  
D;S/ைன1 Dவைள வ$5பட" V@1  
கான நாட� வ�� யாைன1  
கயி�; �ற� த�ன க�மிைச" சி;ெநறி  
மாாி வான� தைலஇ நீவா�  
இ=ட�� க$ண ப5Dழி இய.�  
இ�ளிைட மிதி �ழி ேநா1கியவ  
தளர@ தா�கிய ெச�ற தி�ேற  

 
எ�ற உ�வக� கவிஞ வா1கி4,  
 

ஆதர: கா=டாம4 ஐயா எைனவி5�தா4  
பாதர=ைச ேபாF� உ�ற� பாத� ெதாடவத�  
ேவ; கதி அறிேய� 



73 

 

 
எ�; உ� ெப;கிற,.  
 
அேத பாட.� ம�ெறா� பDதியி4 நா� ேப/� உவைமைய அத� Dைற அறி�, 
மா�; கிறா. சாதாரணமாக உலக இய.4 'ஆயிர� ேத( ெகா=@ய, ேபால எ�; 
ெசா4Fவாக(. இ> உவைமயி4 உ(ள ஒ� சி; Dைற: ஆயிர� ேத�� ெகா=@ய 
பிறD ஓ@ வி5ேமயானா4, அதனா4 ெபற ேபாD� ,யர�தி�D ஓ எ4ைல �$5. 
ெகா=@ய:ட� ேதா�;� க5 �� தீ�த:ட� வி5தைல கிைட1D�. ஆனா4, அைவ 
ெகா=@1ெகா$ேட இ� பி� அத� நிைலேய ேவ;. இ1 Dைறபா=ைட அறி�த 
கவிஞ இ> உவைமைய மா�றி, 'ஆயிர� ேத( ம$ைடயிேல மா=@ய, ேபால' எ�; 
பா5கிறா. 'மா=@ய, " எ�; Jறிவி=ட காரண�தா4 ெகா=@வி=5� ேத(க( 
ேபாகவி4ைல; அேத இட�தி4 இ��, ெகா$5 ம;ப@�� ம;ப@�� ெகா=@1 
ெகா$ேட யி�1கி�றன எ�; சிற �பட  பா@" ெச4கிறா.  
 
�ர=சி1 கவிஞாி� பிற பDதியிேல வ�கி�ற பாட4க( உ$ைமயிேலேய ெப�� 
�ர=சிைய அறிவி1கி�ற பாட4களாD�. அரசகளாக இ� பவக( D@ம1கைள 
ம1க( எ�; க�தாம4 அ4ல;�,கி�ற அவல நிைலைய1 கவிைத Iல� பட� 
பி@�,1 கா=5கிறா கவிஞ.  
 
'காத� D�றவாளிக( எ�ற பDதியி4, க$ெணா5 க$ணிைன ேநா1க" ெச7த 
கிழ=5 வ(�வனாாி� ஓவிய�ைத  �ர=சி1 கவிஞ�� �, ெம�கி=51 கா=5கிறா.  
 

க$ெணா5 க$ணிைன ேநா1ெகா1கி� வா7"ெசா�க(  
எ�ன பய
 மில.  
யாேனா1D� காைல நிலேனா1D ேநா1கா1கா4  
தாேனா1கி ெம4ல நD�.  
 

இ>விர$5 Dற(க�� கவிஞாி� வா1கி4 �,ைம �ட� ெவளியிட ப5கி�றன.  
 

பாட� ப@�, நிமி�த விழி - தனி�  
ப=5� ெதறி�த, மானி� விழி  
ஆைட தி��தி நி�றா( அவ(தா� - இவ�  
ஆயிர� ஏ5 தி� �கி�றா�.  
 

'எ�நாேளா' எ�ற பDதியி4 தமி)� தமி2 நா5� இ�1கி�ற அவல நிைல நீ�கி O; 
ெப�; எ)கி�ற நா( எ�நாேளா எ�ற இனிய க��,  ேபச ப5கிற,.  
 

ெவ(ள� ேபா4 தமிழ J=ட�  



74 

 

Oர�ெகா( J=ட� ; அ�னா  
உ(ள�தா4 ஒ�வேரம� ;ட.னா4  

பலரா71 கா$பா  
க(ள�தா4 ெந��ெகாணாேத  

எனைவய� கல�க1 க$5  
,(�� நா( எ�நா( ? உ(ள�  

ெசா1D� நா( எ�த நாேளா?  
 
த;1கினா பிரேதச�தா  

தமிழ� பா4 - எ�த நா= டா� பா4  
ெவ; �;� D�ற� ெச7தா  

ராதலா4 விைர�த� னாைர  
ெநா;1கினா �,ெகF�ைப�  

தமிழக( எ�ற ேசதி  
Dறி�த ெசா4 ேக=@� ப�தி�  

Dதி1D� நா( எ�த நாேளா?  
 

'�திய உலக�' எ�ற பDதியி4 உ(ள 32 பாட4. க�� கவிஞாி� மன வள"சி1D 
ந4ல எ5�,1 கா=டாD�. ெதாழிலாள ப�றிய பல பாட4க(, மானிட ச1தி 
�த.யைவ சIக�தி4 ேதா�றிய ெதாழிலாள விழி �1D1 காணி1ைகயாD�.  
 
கவிஞ கால�,1 க$ட தமி2� திைர பட1 கைலைய  ப�றி  பா@ய பாட4க( 
ஒ�ேவைள ேந�;�தா� பா@னாேரா எ�; நிைன1D� ப@ தமி2� திைர பட உலக� 
இ�;� அேத நிைலயி4 இ� ப, கவிஞாி� தீ1கதாிசன�தி�D ஓ எ5�,1கா=5.  
 
கவிைத� ெதா தி கவிைத� ெதா தி கவிைத� ெதா தி கவிைத� ெதா தி ----    2 2 2 2     
 
கவிஞாி� இர$டாவ, கவிைத� ெதாD பி4 த� ஆசானாகிய பாரதிைய ப�றி  
�ர=சி1 கவிஞ ஏ) பாட4களி4 அவ பா4 தா� ெகா$ட ஆவ�ைத�� மதி ைப�� 
ெவளியி5கிறா. பாரதிைய ப�றி" ெசா4லவ�த கவிஞ '�, ெநறி: கா=@ய �லவ�' 
எ�ற தைல பி4,  
 

உ7வைக கா=5� உயதமி )1D   
�,ெநறி கா=@ய �லவ� பாரதி...  

 
எ�; பா@வி=51 கவியரச பாரதியா தமி2 நா=@4 ேதா�றிய கால� மிக  
ெபா��தமான, எ�; ேப/கிறா. ேமF�,  
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தமிழாி� உயிநிக தமி2நிைல தா2�ததா4  
இைமதிற வாம4 இ��த நிைலயி4 தமிழக�  
தமி21D� தD� உய: அளி1D�  
தைலவைன எ$ணி� தவ�கிட1 ைகயி4  
இலD பாரதி  �லவ� ேதா�றினா� 
ைப�தமி2� ேத பாக� ! அவ� ஒ�  
ெச�தமி2� ேதனீ ! சி�,1D� த�ைத  
க�பைன ஊ�றா� கைதயி� �ைதய4  
திற�பாட வ�த மறவ�; �திய  
அற� பாட வ�த அறிஞ�; நா=@4  
பட�� சாதி  பைட1D ம��,;  
ம$5� மத�க( அ$டா ெந� � அவ�  
 

எ�;�,  
 

தமிழா4 பாரதி தDதி ெப�ற,�  
தமி2 பாரதியா4 தDதி ெப�ற,�  
எ>வா; எ�பைத எ5�, உைர1கிேற�  
 

எ�;� த� ஆசா
1D  �க2 மாைல V=5கிறா கவிஞ.  
 
இைவய4லாம4 பாரதியி� பாட4க( பலவ�ைற� தனி�தனிேய எ5�,  
பாரா=5கிறா. அ5�,(ள 'ேத� கவிக( ேதைவ' எ�ற தைல பி4 பாேவ�த�� 
பாரதி�� J@யி��, இ�ப� அ
பவி�த பைழய அ
பவ�கைள   
 

ப�ன� தDவ,$ேடா நா�க( ெப;� பா1கிய�ைத?  
வா7திற பா எ�க( மா1கவிஞ நா�க( எ4லா�  
ேபா7 அ"ச  ேபைய  �ைத�,� தி��பி5ேவா�  
தா�?ல� தி�பா தமி2 ஒ�; சி�தி5வா  
 

எ�; ப@1D� ெபா), நால@யா  பாட4 ஒ�; நிைன:1D வ�கிற,.  
 

இக.ல எஃகறி:ைடயா த��= Dழீஇ  
நக.� இனிதாயி� கா$பா� அக4வான�,  
உ�ப உைறவா பதி.  

 
இ1 க��ேததா� �ர=சி1 கவிஞரா4 ேபா�றி  ேபச ெப�ற,.  
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'பாரதி உ(ள�' எ�ற பDதியி4 கவி" ச1கரவ�தி பாரதியாாி� மன�தி� 
அ@ பைடயி4 இ��த இர$5 ெப�� க��,1கைள அவ�ட� ெந��கி  பழகிய 
பாேவ�த பாரதிதாசனா இேதா ேப/கிறா:  
 

சாதி ஒழி�திட4 ஒ�; - ந4ல  
தமி2 வள�த 4ம� ெறா�; " 

பாதிைய நா5 மற�தா4 - ம�ற   
பாதி ,ல�Dவ தி4ைல  

 
எ�; பாரதி த�மிட� ேபசியதாக� ெதாிவி1கிறா. 'அ�த இ�ப உைரக( எ�;� எ� 
காதி4 மைற�ேதாடவி4ைல; நா� இ�;� இ� பதி னாேல' எ�; ேப/� பாேவ�த, 
பாரதி இதைன ெவ;� வா7 பைறயாக" ெசா4லவி4ைல எ�பைத எ5�,1 
கா=5வத�காக I�றாவ, பாட.4 அாிஜன�க( எ�; ெசா4ல ப5பவக( 
சைம�த உணைவ நா�D ெத�1க( J5� நா�ச�தியி4 அைனவ�� த�ைம1 
காQமா; உ$டா எ�; ேப/கிறா.  
 
த��ைடய ஆசானாகிய பாரதி பா$@" ேசாியிேலா தமி2 நா=@ேலா உ(ளவக( 
ம=5� அறி�, அ
பவி1க ேவ$@ய கவிஞ அ4ல எ�ற க��ைத 'மகாகவி' எ�ற 
தைல பி4 இேதா ேப/கிறா:  
 

பாரதியா உலககவி அக�தி4 அ���  
பர�,ய�த அறிவினிேல ஒளி�� வா7�ேதா  
ஓ ஊ�1D ஒ� நா=51D உாியதான  
ஒ�ைற"சா$ நிைன �ைடய அ4ல ம�;�  
Oர அவ  
 

எ�; Jறிவி=5, இதைனய5�, அமரகவியி� உ(ள�ைத விாி:ற எ5�,1கா=@ 
உண"சி  பிழ�பான அவ�ைடய பாட4க( பிற ெமாழியி4 ெமாழி ெபய1க �@யாத 
ேபரா�ற4 வா7�தைவ எ�ற க��ைத�  
 

தராதல�,  பாைஷகளி4 அ$ண4 த�த  
தமி2  பா=ைட ெமாழி ெபய�தா4 ெதாி�� ேசாதி  

 
எ�;�,  
 

ஞானரத� ேபா4 ஒ� <4 எ), த�D  
நானில�தி4 ஆளி4ைல. க$ண� பா=5   
ேபா4 நவில1 க�பைன1D  ேபாவ ெத�ேக  
�திய ெநறி  பாSசா. சபத� ேபாேல  
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ேத� இனி பி4 த�பவ யா?  
 

எ�; பா@ விய1கி�றா கவியரச பாடைல  பாேவ�த பாரதிதாசனா.  
 
கவிஞ�ைடய உ(ள�ைத1 கவ�ததான சாதி ஒழி �  பணியி4 உய Dல� எ�; 
ெசா4ல  ப5கி�ற Dல�தி4 பிற�த பாரதியா �)I"சாக இற�கி" சாதி ஒழி �  
ப�றி  பா@யேதா5 ம=5 ம4லாம4 ெசய.F� அதைன" ெச7, கா=@னா 
எ�பைத நிைன1D� ெபா), பாேவ�தாி� உ(ள� பரவச� அைடகிற,.  
 

ேதச�தா ந4Fண: ெப;� ெபா�=5"  
ேசாியிேல நா( �)வ,� த�கி உ$டா  
கா/த�, கைட�ெத�வி4 ,F1க வி�D�  
சி�;ண: வா�கி அைத1 கனிவா7 உ$டா  
 

எ�; ேப/� ெபா), பாரதியா த� ெகா(ைக ைய1 கவிைதயாக ம=5� வ@�,1 
ெகா51காம4 வா2விேல�� ெகா$5 ெசF�திய மாெப�� சிற ைப  பாேவ�த 
பா@  பரவச� அைடகிறா.  
 
இ>விர$டா� ெதாDதியி4 'இைசெப; தி�1 Dற(' எ�ற தைல பி4 வ(�வ த� 
வா7ெமாழி தமி2நா=@�ேக உாிய தனி" ெசா�, எ�;� அத� உ(ளீ=ைட உணராத 
உைரயாசிாியக( தவறாக  ெபா�( ெச7,வி=டாக( எ�;� சா5கிறா. 
'திராவிட�' எ�ற தைல பி4 உ(ள பல பாட4க( ஒ� கவிஞ�1D� தDதியி4லாத 
ெசா�களா4 வர�� கட�, கட:ளைர�� பிறைர�� ஏ/கி�ற அளவி�D" 
ெச4கி�றன. 'கட:( ெவறி, சமய ெவறி, க�ன4 நிக தமி)1D ேநா7 ேநா7 ேநாேய'. 
இ,:� பாேவ�த வா1D! இ�ஙன� ேப/கிறா எ�பதா4 எதிF� அள: கட�, 
விடாம4 உண"சிைய1 க=5 ப5�,கி�ற ஆ�றைல1 கவிஞ இ� ெதாடாி4 
ேபா�;கிறாேர. அதைன� தா� ெப�றாரா எ�றா4 இ4ைல எ�ேற ெசா4ல 
ேவ$5�. தமி2  ப�;1 ெகா(வ,. எ�ப, ேவ;: ேதைவயி4லாத �ைறயி4 சமய� 
ப�றிய இல1கிய� எ�பவ�ைற வைச பா5த4 ேவ;. கவிஞாி� தமி2  ப�;, தமி2 
ெவறியாக மாறி ஒேராவழி ��
1D பி� �ர$பாடான க��,1கைள� 
ெதாிவி1க:� ேபச:� வா7 � அளி�,வி5கிற,. 'பிாி: ப�,' எ�ற தைல பி F(ள 
பாடைல" ச�;1 கா$ேபா�.  
 

ேகரள� எ�; பிாி ப,:� - நா�  
ேக5ற, ஆ�திர� பி7 ப,:�  
ேச�� திராவிட ேசரா தழி�திட"  
ெச7தி5� V2"சி அ$ேண - அைத1  
ெகா7திட ேவ$5� அ$ேண.  
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இ�ஙன� பா@ய அேத கவிஞ 'பட� ெதாழி4 பய�' எ�ற பDதியி4 இ>வா; 
பா5கிறா:  
 

ெச�தமி2 நா=@4 ெதF�D  பட�க(  
ெதF�க�1 கி�D ந@ ெபத� காக?  
வ�தி5 ேகரள வா�திைம ெப�றா  
வள�தி5 ேமாகைல அ$ேண? - இ�D  
மா�� பட1கைல அ$ேண.  
 

இேதேபா4 ெதF�D, மைலயாள� ஆகிய இர$ைட �� அைவ வ�, தமி2நா=@4 
�D�தைத�� சா5 கி�ற இட�க( பல உ$5. இவ�ைற எ5�,1 கா=5வதா4 
கவிஞ ேபாி4 Dைற கா$பதாக யா�� நிைனய ேவ$டா�. ��ன1 
Dறி பிட ப=ட Dழ�ைத உ(ள� பைட�த கவிஞ அ�த�த ேநர�தி4 எ�ென�ன 
உண"சியி4 ஈ5ப=டாேரா அ�த�த உண"சிைய அ ப@ேய பா5கி�ற இய4� 
வா7�தவ எ�பைத அறி:;�தேவ இதைன எ5�,1 கா=5கிேறா�.  
 
கவிைத� ெதா தி கவிைத� ெதா தி கவிைத� ெதா தி கவிைத� ெதா தி ----    3 3 3 3     
 
I�றாவ, கவிைத� ெதாD பி4 கட4 ேம4 Dமிழிக(', 'அமி2, எ,?' எ�ற இர$5 
பDதிக( ெபாியனவாக அைம�,(ளன. 'கட4 ேம4 Dமிழிக(' எ�ற கா பிய� 
,Q1D அவ�1D மிக:� பி@�த மான சாதி, சமய ேவ�;ைமகளா4 விைள�த 
தீைமைய உண�,வேத யாD�. இ பாட.4 அவ�ைடய ஆசானாகிய பாரதிைய  
பி�ப�றி ஆள பிற�த ச�தாய� ஆள ப5கி�ற ச�தாய� எ�ற இர$@னிைடேய 
உ(ள ேவ;பா=ைட எ5�,1கா=@ இ;தியாக� திற4 நா=@4 D@யரைச 
அைம1கிறா கவிஞ. கவிஞ அைம1 கி�ற அ�த1 D@யர/ நா=@4,  
 

ஒ� கட:( உ$5 எ�ேபா�  
உ� வண1க� ஓ ேபா�  
 

எ�; ேப/கி�றா. பா பன�� ைகயி4 ெச�ேகா4 ஏ�,� பிற�� ம1கைள" 
சா�ேதாேர எ�; பா5� ெபா), பைழய ெவறிேயா5 J@ய க�பைன இ4லாம4 
அைமதியைட�த மனநிைலயி4 எ�ன ெச7ய ேவ$5ெம�; சி�தி�, இ� ப 
வ�ைறெய4லா� எ)தி1 கா=ட ேவ$5ெம�; நிைன1காம4 இ� பவ�ைற 
எ�ஙன� ெச�ைம ெச7, ப$ப5�தி  பய� அைடய ேவ$5ெம�ற மனநிைல 
ந�D கா=சி அளி1கிற,. அ5�, அமி2, எ,?' எ�ற பாட.4 வ(�வ� மைறைய 
அமி2, எ�; Jறிய காரண� விாிவாக ஆராய ப5� கிற,. இைவ இர$5� 
அ4லாம4 திராவிட தி� பாட4', 'சம�,வ  பா=5' �த.யைவ�� இட� 
ெப;கி�றன.  
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 !�ப விள�   !�ப விள�   !�ப விள�   !�ப விள�      
 
இ  ெப��ெதாDதிகைள அ5�,1 D5�ப விள1D' எ�ற ஒ� <F�, கவிஞ 
பைட �1க�( தைலசிற�, நி�கிற,. D5�ப விள1D' <4 ஐ�, பDதிகளாக  
ப4ேவ; கால�களி4 ஆ1க  ெப�றதாக அறிகிேறா�. ெப�ம1கைள�� Oரதீர" 
ெசய4கைள�� ைவ�,1 கவிைத பா@னா4 தா� ம1க( ஆவ�,ட� ப@ பாக( 
எ�; பைழய ந�பி1ைகைய  �ர=சி1 கவிஞ D5�ப விள1D இய�றியதா4 
தக�ெதறி�தி�1கிறா. சாதாரண மளிைக1கைட1கார� ஒ�வ
ைடய அ�றாட 
வா2ைவ அ��தமாக  பட� பி@�,1 கா=5கிற,, D5�ப விள1D'. ெசய�காிய 
ெசய4கேளா, ந�ப �@யாதைவேயா, விய ைப விைளவி1கி�றைவேயா ஆகிய எ�த 
ஒ� நிக2"சி�� இ4லாம4 ந5�தர D5�ப�ைத" ேச�த ஒ� சாதாரண மனித
ைடய 
/ைவய�ற வா21ைகைய எ5�,1ெகா$5 /ைவ மிD�த கா பிய� ,Q1காக ஆ1க 
��ப=5, அ�த �ய�சியி4 மாெப�� ெவ�றிைய�� அைட�தா எ�; ெசா�னா4 
அைதவிட" சிற�த ஒ� �க2மாைல கவிஞ�1D யா�� தர இயலா,.  
 
இ�தைகய ஒ� க� ெபா�ைள எ5�,1 ெகா$5 பாடேவ ஏைனேயா 
அSசியி� ப. அ ப@ேய பா@யி� பி
� அ, நி�; நில:� ஆ�றைல  
ெப�றிரா,. ஒ� கவிைத சிற பைடய1 கவிைதயா4 Dறி1க ெப�ற ெபா��� அ  
ெபா�ைள  பா5� கவிைத�� சிற � உைடய� வாக இ��த4 ேவ$5�. இைவ 
ஒ�;1ெகா�; ெதாட� உைடயைவ; அ�ஙன� அ4லாம4 உ(ளீேட இ4லாத 
ஒ�ைற எ5�,1ெகா$5 கவிைத �ைனய ��ப5வ, மாெப�� ,ணி"ச4 தா�. 
அ,:� ஒ�; இர$5 ,$5  பாட4களா. யி
� சாிேய. அ>வா; இ4லாம4 
நீ$ட ெந5� கைதயாக அதைன" ெச7ய ��ப5வ, �ர=சி1 கவிஞாி� �ர=சி 
மன பா�ைம1D� அவ�ைடய ேபரா�றF1D� ந4லேதா எ5�,1கா=டாD�. 
அ��ய�சியி� பயேன 'D5�ப விள1D' எ�ற <4.  
 
'D5�ப விள1D' எ�ற <4 ேதா�;வத�D  ப4லா$5க( ��ேப இத� க� 
கவிஞ உ(ள�தி4 ேதா�றியி�1கேவ$5ெம�; நிைன1க ேவ$@ யி�1கிற,. 
1936-4 தD�த D5�ப� சவகலா சாைல' எ�ற தைல பி4 34 க$ணிக( 
பா@யி�1கிறா. அதி4,  
 

பி(ைளகைள1 J=@ ேபா7  `ட�திேல யைம�,   
ப(ளி1D ேவ$@ய ந� பாட�க( ெசா4.வி=5  
ந4ல கைத�ைர�, ஞால  �,ைமகைள"  
ெசா4. மகி2வி�தா( தாய�� நாத� �த4  
எ4லா�� இ�ப உண:$டா ம1கெளலா�  
க4வி" சாைல ெச4ல1 க=5� உைட  ெபா�தெத4லா�  
இ4ல1 கிழ�தி எழி4 ைதய� காாியா7�  
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ைத�,5�தி வி=டா( தன, கணவனிட�  
அ�தின�தி4 ஆன பல ஆேலா சைன ேபசி  
 

எ�ற வாிக( இட�ெப;கி�றன. இ1 க��ேத 'D5�ப விள1கி4' விாி1க  ெப;கிற,. 
இ>வழகிய <4 ேதா�;வத�ேக கவிஞாி� அ�ைம மக( தி�மதி சரAவதி 
அ�ைமயாதா� காரண� எ�; <.� ��
ைர ேப/கிற,. �த� பDதியி4 ந4ல 
D5�ப�தி� 'ஒ� நா( நிக2"சி' ேபச ப5கிற,. இ  பDதி எ)த ெப�ற இர$5 
ஆ$5க�1D  பி�ன இர$டா� பDதி��, அதைன அ5�," சில கால� கழி�, 
I�றா� பDதி�� எ)த ெப�றதாக அறிகிேறா�. இ;தியாக உ(ள ஐ�தா� பDதி 
'�திேயா காத4' எ�ற தைல பி4 கைடசியாக எ)த ெப�ற,. இ>ைவ�,  
மற,. இ>ைவ�, பDதிகைள�� ஒ�ேசர  ப@1கிறவக( ஒ�ைற உணராம4 ேபாக 
�@யா,. �த� பDதியாகிய 'ஒ� நா( நிக2"சி' பிற R$5த4 இ4லாம4 கவிஞ 
உ(ள�தி4 நிைற�த க�பைனயி� ெவளிBடாD�. ஏைனய பDதிக( பிற�ைடய 
ேவ$5ேகா�1D இண�கி" ெச7ய ெப�றைவ எ�பைத அறிய�@கிற,. �த� 
பDதியிF(ள க�பைன ஓ=ட�, ெசா4லா=சி, ஓைச நய�. உவைம நய� �த.யைவ 
பிற பDதி களி4 ெதா7வைட�, வி5கி�றன. இ>வா; J;வதா4 பிற பDதி 
சிற �ைடயன அ4லேவா எ�; நிைன1கேவ$டா�. இர$ைட�� ஒ � ேநா1D� 
ெபா), - ஒ�ைறெயா�; தர�தா4 எSசி நி�D� அளைவ ேநா1D�ேபா, - 
�த�பDதி பிற பDதிகைளவிட� தர�தா4 பல மட�D உய�, நி�க1 கா$கி�ேறா�.  
 
ஒ� �லவ� பல கால� கவிைதக( இய�; வாேனயானா4 �த� �த.4 அவ� 
இய�றிய கவிைதக�1D� பி�கால�தி4 இய�றிய கவிைத க�1D� உ(ள 
ேவ;பா=ைட� திறனா7வாள ஓரள: அறிய �@��. 'ெச�தமி)� நா பழ1க� 
எ�ப, ேபா4 கவிஞ� ேம�ேமF� பாட பாட அதி4 �, ெம�D ஏறி  பல�ைற 
/=ெடாி�த ெபா�ைன ேபா4 விள�Dத4 இய4�. இைத விள�கி1 ெகா(ள 
ேவ$5ேமயானா4 க�ப நாட
ைடய பால கா$ட�ைத�� ��த கா$ட� ைத�� 
பா பேத ேபா,மான,. க�ப
ைடய வள"சி பால கா$ட�தி4 ெதாட�கி" /�தர 
கா$ட�தி4 ��;  ெப;கிற,. அத� பி�ன உ(ள ��த கா$ட�தி4 அ�த 
வள"சியி� நளின� ெவளி ப5கிற,. இ�தைகய ஓ அள:ேகா4 ஏற�தாழ எ4லா1 
கவிஞகளிட�திF� காண1 J@ய ஒ�;தா�.  
இ�த அள:ேகாைல  �ர=சி1 கவிஞாிட� பய� ப5�த �@யா, எ�பைத நா� 
அறித4 ேவ$5�. அவ�ைடய கவிைதக( ெதாட1க�திF� இைட1 கால�திF� 
இ��த அள: பி�ன நிைல1கவி4ைல எ�பைத அவ மா=5 அ�� ெகா$@��,� 
அவ கவிைதகைள� திற� ஆ7:1 க$ெகா$5 ப@1 கி�றவக( யா�� அறி�, 
ெகா(ள �@��. இ�தைகய ஒ� நிைல ஏ�ப5வத�D யா, காரண� எ�ற 
ஆரா7"சியி4 இ ெபா), இற�க� ேதைவ யி4ைல. இற�கினாF� ந4ல 
விைடைய1 கா$ப, இயலாத காாிய�. ெதாட1க�தி.��,. இைட1 கால� வைரயி4 
மிக" சிற�த �ைறயி4 வள�தி�1 கிறா கவிஞ. ெதாட1க�தி4, ஓைச நய� க�தி 
எ)�த அவ�ைடய கவிைத வடெசா�க( மிக:� கல�, அ�ைற நாளி4 
கவிைதக�1Dாிய மரேபா5 விள�க1 கா$கிேறா�. நாளாக நாளாக வட ெசா�கைள� 
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தவி�, அழகிய தமி2" ெசா�களாக ஓைச நய�,ட� பய�ப5�திய �ைறைய�� 
காண �@கிற,. 19401D ேம4 ேதா�றிய கவிைதக( இ>விர$டா� ெதாD ைப" 
ேச��. 19501D  பிறD வ�த கவிைதக( ம;ப@�� கீ2ேநா1கி இற�க� ெதாட�கிய 
நிைலைய�� காண �@கிற,. சிற�த கவிைதக( எ�; ெசா4ல�த1கைவ பல:� 
ஏற�தாழ 1935.��, 19501D( ேதா�றி வி=டன.  
 
இ�த அ@ பைடைய மன�தி4 ெகா$5 D5�ப விள1ைக1 கா$ட4 ேவ$5�. கவி" 
ச1கரவ�தி எ�; ேபா�ற  ெப;� க�ப
ைடய கவிைதயி4 காண �@யாத ஒ�; 
'Dழ�ைத" ெச4வ�ைத  ப�றிய பாட4களாD�. தமி2 இல1கிய�தி4 Dழ�ைத 
ெச4வ�ைத  பாட வ�த பி(ைள� தமி2 இல1கிய� Jட மர�1D அதிக� 
அ@ைமயாகிவி=ட காரண� தா4 ஓரள: /ைவயிழ�, நி�க1 கா$கிேறா�. 
இதெனதிராக1 கவிஞ பாடலா�. D5�ப விள1கி4 Dழ�ைத" ெச4வ� 
பாட ப5கிற,.  
 
 ழ#ைதக$ � ெதா%!  ழ#ைதக$ � ெதா%!  ழ#ைதக$ � ெதா%!  ழ#ைதக$ � ெதா%!     
 

பி(ைளக( எ�றன(; கி(ைளக( வ�தன.  
Rய ப/�ெபா� ,ளிகைள  ேபா�ற  
சீய1 கா7�,க( ெச�ைகயா4 அ(ளி"  
சி=51 கா=@�� சி;கைத ெசா4.��  
ெதா=5� ேத7�,� ,ளி�ட4 நல�கா,  
நி�ற தி�1ேகால  ெபா�னி� சிைலக=D  
ந�னீரா=@ நலS ெச7த பி�ன .  
?வித2 ேம�பனி Rவிய ,ளிேபா4 –  
ஓவிய1 Dழ�ைதக( உட.� நீ� ,ளிகைள�  
,ைட�,, ெநSசி4 /ர1D� அ�ைப  
அட1கா தவளா7 அழD�� தளி�ேத  
பற ` ப"ைச  �றா1கேள என, அவ  
அைற1D( ஆைட ?$ ட�பல� தா@னா.  

 
க�றறி�த ெபாிேயா �த4 ப=@ ெதா=@களி4 வா)� பாமர வைர இ பDதிைய  
ப@�தா4, த�ைம மற�, சில நிமிட�க( இ�1க ேநாி5�. �ர=சி1 கவிஞாி� ஒ ப�ற 
பாட4 திற�தி�D இ பDதி ஓ எ5�,1கா=டாD�.  
 
'அ"ச�' எ�ற ெம7 பா=ைட� ெதா4. கா பிய ேப/கிறா, ெம7 பா=@ய.4 
'அ"ச� எ�ற இ"/ைவ1D  ெபா�( Jற வ�த ேபராசிாிய, Dழ�ைத1D ேநா7 
இ4ைலயாயி
� உ(வா� ெகா4' எ�; ஏ�ப5� அ"ச உண"சி தா7மா�1 Dாிய,. 
எ�; ேப/கிறா. பழ�தமி2 இல1கண இல1கிய�களி4 ேதா7�ெத)�த கவியரச 
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பாரதி தாசனா இ1க��ைத மன�தி4 ெகா$5 D5�ப விள1கி4 வ�� தா7, 
ேதைவயி4லாமF� ப(ளி1D" ெச�; இ�1D� Dழ�ைத ப�றி அS/கிறா( எ�ற 
மேனாத�,வ1 க��ைத இேதா பா@1 கா=5கிறா:  
 
பி	ைளக	 நிைன( பி	ைளக	 நிைன( பி	ைளக	 நிைன( பி	ைளக	 நிைன(     
 

ப(ளி1D" ெச�றி�1D�  
பச�களி4 சிறிய ைபய�,  
,(ளி1 Dதி�, மா�ேபா4  
ெதாட�ேதா@ O2�தாேனா, எ�(;)  
உ(ள�தி4 நிைன�தா(; ஆனா4,  
I�தவ� உ$ெட� ெற$ணி�  
த(ளினா( அ"ச� த�ைன  
தா2வார� ெச�றா( ந�ைக.  

 
தா7 அ�பி� தனி" சிற � எ�னெவ�றா4, த� Dழ�ைதக=ேகா கணவ
1ேகா 
ெதா$5 ெச7�� ெபா), த� ,ய காணா� தைகசா4 ?�ெகா@யா7 அவரவக( 
வி� ப�ைத  ெபாிெதன மதி�,  பணி �ாிவதாD�. அவரவ க=D வி� பமான 
கறிகைள" சைம1D� ெபா), சைம1க ப=ட கறி, கா7களி4 ேகவல� உண:  
ெபா�ைள1 காணாம4 அதைன வி��பி உ$பவ களி� �க�ைதேய அ1கறிகளி4 
கா$கி�றா( எ�;�, சிறிய Dழ�ைத ச �1 ெகா=@1 ெகா$5 அ1கறிைய 
உ$Qகி�ற கா=சிைய1 காதி4 ேக= கி�றா( எ�;� பா5வ, தா7 மன� 
த�,வ�ைத ந�D அறி�தி��த கவிஞாி� ஒ ப�ற கவிைத� திற�தி�D 
எ5�,1கா=டாD�.  
 
எ�ன கறி வா�கலா�?  
 

ெகா$டவ1 ெக,பி @1D�  
Dழ�ைதக( எைத வி����,  
த$c�றி நட1D� மாம�  
மாமி1D� த1க ெத�ன,  
உ$பதி4 எவ� ட��1(D)  
எ,:த வாெத� ெற4லா�  
க$டன(, கறிக( ேதா;�  
உ$பவ த�ைம1 க$டா(.  
 

பி(ைளக( உ(ள� எ ப@ ?  
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ெபாாியேலா ?ைன1 க$ேபா4  
ெபா.�தி5�; /ைவம ண1D�  
அ��,மா சிறிய பி(ைள ?  
என எ$Q� அவளி� ெநSச�  
இ��த�த" சிறிய பி(ைள - இ"ெச�;  
ச �1 ெகா=@ அ��திேய மகி2�த ைத ேபா4,  
அவ( காதி4 ஒைச ேக=D�.  
 

ேமைல நா=5� திறனா7வாளக(, அ�த நா=@4 தி�மண�க( �றி:�; மணநீ1க� 
அதிக� ேதா�;வத�D1 காரண�, தி�மணமான சில நா=க( கழி�, ஒ�வைர ப�றி 
ெயா�வ கவைல  படாம4 ஒ�வ�1ெகா�வ இ�ப� தர ேவ$5� ெம�; 
நிைனயாம4, ஏேனா தாேனா எ�; இ� ப, தா� மண �றி:1D1 காரண� எ�;�, 
இதெனதிராக1 கணவ
� மைனவி�� எ�,ைண ஆ$5களாயி
� த�க( 
நட�ைதகளா4 ஒ�வைர ெயா�வ கவர�த1க �ைறயி4 �,1 ேகால�. ெகா(ள 
ேவ$5ெம�;� J;கிறாக(. இ> அ�ைம பா=ைட இர$டாயிர� ஆ$5களி� 
��னேர அறி�த தமிழ�,  
 

அறிேதா;� அறியாைம க$ட�றா4 காம�  
ெசறிேதா;� ேசயிைழ மா=5  
 

எ�; Jறி ேபானா�. எனேவ, தி�மணமாகி  ப4லா$5க( கழி�,  பல 
Dழ�ைதகைள  ெப�ற பி�ன�� D5�ப விள1கி4 வ�� தைலவ
� தைலவி�� 
இ�ைற1D மண� �ாி�ேதா எ�; ெசா4F�ப@யாக இ��தாகளா�. இ> அழகிய 
கா=சிைய1 கவிஞ இேதா பா5கிறா:  
 
,ைணவி ெசா�ன �," ெச7தி  
 

அ�ைற1D மண��ாி�த  
அழகிேயா� O5 வ�தா�;  
இ�ைற1D மண��ாி�தா(  
எ
�ப@ ெநSசி4 அ��  
D�றாத விழியா4 , அ�ப�  
Dளிவிழி த�ைன1 க$டா( ;  
'ஒ�;$5 ேசாதி' எ�றா(;  
'உைர' எ�றா� 'அ�மா அ பா  
வ�தா எ� ;ைர�தா(, ேக=5 
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 'வாழிய' எ�; வா2�தி  
'ெநா�தாக(' எ�; ேக=5  
ேநா��ற வைகய றி�,  
த�ைததா7 க$5 'உ�க(  
த(ளாத ப�வ� த�னி4  
ைந�தி5� வ$ண� நீ�க(  
நட�திட லாமா?' ேமF�  
 

அ�ற�; �,ைம  
 

'அ�றில@ நாமி�வ பழ�� பாF�,  
ஆ�1D ேவ$5ம@ எ�ற� ஆைச1  
D�ற�தி� பட�த மல1 ெகா@ேய ம$ணி4  
Dவி�தி�1D� /ைவ�(ள ெபா�(க( எ4லா�  
ஒ�ெறா�;� ம;நாேள பழைம ெகா(��  
ஒ�ெறா�;� சில நாளி4 ெதவி=@  ேபாD�  
அ�ற�; �,ைமய@ , ெதவி=ட F$ேடா ?  
ஆ�யிேர நீ ெகா51D� இ�ப�' எ�றா�.  

 
இ  பாட� பDதியிF(ள ம�ெறா� சிற ைப�� கா$ட4 ேவ$5�. கணவ� O5 
வ�த:ட� இ� �க� கா=@ அவைன உபசாி1காம4 D5�ப" ெச7தி கைள  
ேப/வ, �ைறய�; எ�; மன� த�,வ J;கிறாக(. இைத ந�D மன�தி4 
பதி�,1 ெகா$ட கவிஞ. O=@
( வ�த கணவைன அ�� D�றாத விழியா4 
வரேவ�; உபசாி�,, உடேன மாம� மாமியா வ�த ெச7திைய1 J;கிறா( எ�; 
பா@" ெச4வ, இ  ப)�த கவிஞனி� எ4ைலய�ற ேபரா�றF1D ஓ 
எ5�,1கா=டாD�.  
 
பழ�தமி2 <லாகிய ப�, பா=@4 ப=@ன  பாைலயி4 வணிக ப�றி  
ேப/கி�றேபா,,  
 

ெகா(வ,� மிைகெகாளா, ெகா5 ப,� Dைற ெகாடா,  
 
எ�; Jற ப5கிற,. இ>வழகிய க��ைத மன�,( வா�கிய கவிஞ 'D5�ப 
விள1கி� தைலவி கைட யி4 வியாபார� ெச7வைத" ெசா4F� ெபா), எ5�,  
ேப/கிறா:  
 

இளகிய ெநSச� தாைள  
இளகாத ெவ4ல� ேக=பா  
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அளவாக இலாப� ஏ�றி  
அட1க�ைத எ5�, ைர பா(  
மிளD1D விைல�� Jறி  
ேம�ைம�� Jறி" ச�;�  
��காம4, �க�ற வ$ண�  
�ைட�,� R�றி1 ெகா5 பா(.  
 

இர: ேநர�தி4 மைன  பணிக( அைன�ைத�� �@�,, Dழ�ைதகைள 
உற�கவி=5  பி�ன1 கணவ
ைடய ப51ைகய$ைட வ�, நி�கி�றா( 'D5�ப 
விள1கி� தைலவி. கணவ� உற�கி வி=டாேனா எ�; ஐய� ெகா$5 நி�கி�ற 
தைலவி1D தைலவ� தா� உற�கவி4ைல எ�பைத எ5�,1கா=ட1 ைகயா(கி�ற 
�ைறைய1 கவிஞ மிக அழகாக எ5�,1கா=5கிறா:  
 

ெதா$ைடயினி4 ஒ�;ேம அைட1கவி4ைல  
,ைணவனவ� சி;கைன �1 கைன1க F�றா�  
அ$ைடயிேல ம�ைகேபா7 'அ�தா�' எ�றா(  
அ�தானா R�கி5வா�? "உ=கா' எ�றா�.  
 

சிற�த கவிஞைன அறிவத�D1 கவிஞ
ைடய உவைமகைளேய அள:ேகா4களாக1 
ெகா(�வ திறனா7வாள. அறி � த ைத1 ெகா$5 அறியாதைத விள1கேவ உவைம 
ேதா�றி�; எனி
�, ஒ� கவிஞ� ைகயா(கி�ற உவைமைய ைவ�, அவ
ைடய 
ேமைதைய அறிய �@கிற,. இர: ெம4ல மைறகி�ற, எ�பைத" ெசா4லவ�த 
கவிஞ.  
 

ஆயி
� ேக(வியா4 அகF� மடைமேபா4  
ந4.ர: ெம,வா7 நட�,ெகா$ @��த,  

 
எ�;�,  
 

��ைன இைல ேபா4 �ைதய@" ெச� �க(  
 
எ�;�,  
 

பழ� தமி2  ெபா�ைள ய(ளி   
ப@�தவ வி)�Dத4 ேபா4  

 
எ�;�,  
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ெபாிேயாாி� உ(ள� எ�D�  
ெப�க4 ேபா4 ெப�க" ெச7தா�  
 

எ�;� J;� உவைமக( இைணய�றைவயா7  �ர=சி1 கவிஞாி� கவி� திற
1D1 
க=@ய� J;�. பDதிகளா7 அைம�, நி�கி�றன.  
 
உவைமயி� வள"சியாகிய உ�வக அணி��, கவிஞ�1D1 கவி
ற  
பணி�ாிகி�ற,.  
 

ெதளி தமி2 பவனி வ�தா(,  
ெசவி1ெகலா� கா=சி த�தா(  
 

எ�ற உ�வக��, 'இர:1D வரேவ��' எ�ற இட�தி4,  
 

ேம�றிைச1 கதி ப ழ�ைத  
வி��,$5, நீல ஆைட  
மா�;ைட யா7உ 5�,  
மரகத அணிக( ?$5,  
ேகா�கிைள ஒ5�D� �=க(  
ேகா=@5� இறகி� ச�த1  
கா�சில� பைசய1 காத�  
க��பான இர: த�ைன  

 
எ�ற பDதி�� ஈ5 இைணய�; விள�Dகி�றன. இர$டாவ, பDதியாக:(ள 
வி��ேதா�ப.4 'ம1க= ேப;', 'பிற நல�' எ�ற தைல �களி4 அவ கவிைத 
ஊ�றி� ஆணிேவராக உ(ள தி�1 Dறைள" சாறாக  பிழி�, த�கி�றா.  
 
ம;ப@�� அவ�ைடய உண"சியா4 உ�த  ெப�; இைட பிறவரலாக" சாதி 
ேவ�;ைமைய1 க$@1க� ெதாட�கி� தமி2நா=@4 சைமய4 �ைற 
��ேன�றமி�றி  ேபானத�D� காரண� சாதி சமய ேவ;பா5தா� எ�ற �ைறயி4 
ேபச� ெதாட�கிவி5கிறா. 'வி��, வ�தவ( த� நிைல J;வா(' எ�ற பDதியி4 
இைட பிறவரலாக உ(ள இ  பDதி காண ப5கிற,. I�றா� பDதியாக உ(ள 
தி�மண�' எ�ற பDதியி4 பைழய தமி2 மண �ைறயாகிய கள: �ைறைய�� 
ஒ�வா; �D�தி� தமி2நா=@4 உறவினக�1D( இய4பாக ஏ�ப5கி�ற D5�ப  
பைக �த.ய எ4லாவ�ைற�� �D�தி1 கா=@1 Dழ�ைதக( ெபா�=டாக அவ�ைற 
மற1கேவ$@ய இ�றியைம யாைம�� பா@" ெச4கிறா. உறவின�( ஏ�ப5� 
பைக; காரண காாியமி�றி ஏ�ப5� பயி�திய1 கார�தனமான ஒ�; எ�பைத�� இ  
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பDதியி4 விள1கி�(ளா. நா�கா� பDதியாகிய 'ம1க= ேப�றி4 தமி2நா=@4 V4 
ெகா$ட மகளி� தா7 த�ைதயராF�, மாம� மாமியாராF� கணவனா F� 
அதிகமாக  ேபா�ற ப5கி�ற V2நிைலைய �� V4 ெகா$ட மகளிாி� வள"சி 
�ைறைய�� மிக அழகாக எ5�,1கா=@" ெச4கிறா.  
 
ஐ�தா� பDதியாக உ(ள �திேயா காத4 எ�ற பDதியி4 ம;ப@�� கவிஞ மிக 
உய�த கவி� திற�ைத அதாவ, �த4 பDதியி4 இ��த,. ேபா�ற ஒ� தர�ைத 
எ=@  பி@1கி�றா. அ��(ள� ெகா$ட இ� �தியவகளி� அ�றாட 
வா21ைகைய, மன� த�,வ� மாறாம4 எ5�,  ேப/கிறா. இ>விர$5 
பDதிகளிF� கவிஞாி� நைக"/ைவ ெபாி,� இட� ெபற1 கா$கிேறா�. �த4 
பDதியாகிய 'ஒ�நா(' நிக2"சியி4 மாம� மாமியா, மக� O=@�D" சாமா�க�ட� 
வ�திற�D� சிற ைப" ெசா4ல வி���கிறா கவிஞ. வ$@யி.��, சாமா�க( 
எ4லா� இற1க ப=ட பிறD அவ�றி� அள: க$5 விய�த தைலவி 'வ$@1D( 
இைவெய4லா� இ��தன ெவ�றா4 நீ�க( இ�வ�� எ�ேக இ��தீக(' எ�; 
ேக=கி�ற அழD� அத�D மாமி த�கி�ற விைட�� மிக அழகாக நைக"/ைவேயா5 
ெவளி  ப5�த ப5கி�றன.  
 
ம�மக( வினா 
 

இைவெய4லா� வ$@1D(ேள  
இ��தன எ�றா4, அ�த  
அைவ1கள� தனிேல நீவி  
எ�D�தா� அம�தி ��தீ?  
/ைவ �ளி அைட�, ைவ�த  
ேதா$@யி� உ=�ற�தி4  
கவ�,$Q� ?"சி க=D�  
கா4ைவ1க இடமி ராேத  
 

மாமி விைட  
 

எ�றன(. மாமி ெசா4வா� :  
இைவகளி� உ"சி மீதி4  
D�;ேம4 Dர�D ேபால  
எ�றைன1 D�த ைவ�தா;  
எ� தைல நிமிர, வ$@ ,  
�@ேம4 ெபா�த .=டா;  
உ� மாம� நட�, வ�தா  
ஊெர4லா� சிாி�த ெத�றா(  
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இேத தைலவி ஐ�தா� பDதியி4 கிழவியாக மாறி� த�
ைடய இளைம1 கால�தி4 
நிக2�த நிக2"சி ஒ�ைற1 J;கிறா(:  
 
��னா4 நட�தைத Iதா=@ இ�நா( நைக��திட� இய��வா(  
 

ஒ�நா( மாைல ெப�� தா=@  
நட�த ஒ�ைற நைக�� தாளிட�  
மிDமகி2"சி�ட� விள�ப F�றா( :  
ெச�பி4 எ$ெண�� சீய1 கா��  
ஏ�தி மணாளைர எ)�தி�� எ�ேற�  
'உன1ேக� ெதா4ைல உ�ற� பணி"சிைய  
எ$ெண7 ேத71க அ
 �க' எ�றா.  
நாேன அ பணி நட�,ேவ� எ�ேற�. 
'மாேன, ெம4 இைட வSசிேய, நீ ேபா71  
கிளி�ட� ேபசி�� ஒளியா2 மிழ�றி��  
களி�ட� இ� பா7 கவைல ஏ�?' எ�றா.  
அறேவ ம;�ததா4 அைற1D" ெச�ேற�.  
பி�ன ஓ பணி"சி எ�மணா ள1ேக  
எ$ெண7 இ=5� த$ சீய1கா7  
ேத7�, ெவ�நீ சா7�,� தைல�@  
சி1க;� தி��தா(. தி5� என அ�ேக  
எ�ற� மாமியா 'எ�ன�� மகேன.  
ஏ,� மைனவி இ ப ணி"சிைய  
உன1D �)1கா=ட ஒ பிய 'ெத�றா.  
அத�ெக� மணாள ஆ� அவ( எ�ைன  
எ$ெண7 இ=51ெகா( எ)�தி�� எ�றா(  
ஒ ேப� எ�ேற� உடேன உ=ெச�;  
இ பணி"சிைய அ
 பினா(' எ�றா.  
அ ப@ யாஎ� ற� �, மாமியா.  
இ �ற� தி��பி எதிாி4 ேநா1கி  
�1கா @=ேட �க�மைற� தப@  
சி1க;� தி��த சிறிய பணி"சிைய  
'த�க� திட�தி4 ச�தன� ெகா5�ேத  
இ�ேக அ
 ப@ எ�றா. பணி"சி  
அகF�ேபா, �1கா டக�ற,.  
த�கேம பணி"சி எ�பைத  
அ�ெக� மாமியா, அ�ப, க$டனேர.  
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இ  பDதியி4 தா� மணாள� ஒ� நா( எ$ெண7 ேத7�, வி5வத�D� த� 
மைனவி ேவ$டா ெம�;�, பணி  ெப$தா� ேவ$5ெம�;� ேக=டதாக:� 
பிறD O=5� தைலவிேய பணி  ெப$ணாக ேவடமி=5 அ பணிைய �@�தா( 
எ�;� நைக"/ைவபட  ேப/கிறா.  
 
கவிஞ�ைடய கவிைத <4க( அைன�ைத�� ப@�, �@�த பிறD அவ�ைற 
நிைனவி4 நி;�தி ஒ� க$ேணா=ட� வி=டா4, சிற�த கவிைத1D ஓ 
எ5�,1கா=டா7  ப4ேவ; உண"சிகைள ெவளியி5கி�ற /ைவ  ெப=டகமா7 
அைம� தி� ப, கவிஞாி� D5�ப விள1D' எ�ற <ேல யாD� எ�ப, அறிய 
�@��.  
 
ச�தாய�திF(ள Dைறபா5க(, வி� � ெவ; �1க( ஆகியவ�றி4 மன�ைத 
உழலவி=ட கவிஞ த� பாட4களி4 அ� மன உழ�சிைய ெவளி யி=5  
பலவிட�களிF� பா@யி� பைத1 கா$கி� ேறா�. இ�தைகய V2நிைல1D எதிராக 
'அழகி� சிாி �' எ�ற தைல பி4 ெவளிவ�,(ள 16 கவிைத� ெதாD �க�� 1944 - 
1D ��ன ெவளியிட  ெப�ற,. ஆத.� ேமேல Jறிய Dழ ப�க( எ,:மி4லாம4 
ஒ �யவ�ற கவிைதகளாக விள�க1 கா$கி�ேறா�. ேமF� அழD , கட4, ெத�ற4, 
கா5, D�ற�, வா�, கிளி ஆகிய இய�ைக ெபா�(க( ப�றிேய இ1 கவிைதக( 
�ைனய ப=5 இ��த.� மிக" சிற �ைடயனவாக விள�Dகி�றன. கைல ேநா1க� 
பைட�த ஒ�வ� எ4லா  ெபா�(களிட�,� அழைக1 கா$கிறா�. ந� 
ேபா�றவக( க$5� காணாத ெபா�(களிF�, அ�ேக எ�ன அழD இ�1க �@�� 
எ�; எ(ளி நைகயா5கி�ற ெபா�(களிF� கவிஞ அழைக1 கா$கிறா.  
 
காைல இள� பாிதியி4, கட4 பர பி4, ேசாைல யி4 எ4லா� அழைக1 க$ட அவ. 
ந;மலைர� ெதா51கி�ற ம�ைக ஒ��தியி� விர4 வைளவிF�, கல ைப�ட� 
உழவ� ெச4F� �, நைடயிF� அழDவழிய1 கா$கி�றா. அழைக ப�றி1 Jற 
வ�த கவிஞ, 'பழைமயினா4 சாகாத இைளயவ( கா$" எ�; ேபசி" ெச4கிறா: 
"ெத�றைல ' ப�றி  ேப/�ேபா,,  
 

தி$ D�ைற� R( Rளாக"  
ெச7யி
�ெச7 வா7நீ ஓ  
,$,ளி அனி"ச  ?:�  
ேநாகா, 8ைழ�,� ெச4வா7  
 

எ�; பா5கிறா. இதைன  ப@1D� ெபா), "இமய�� ,ள1D� ப$பிைன" எ�ற 
D;� ெதாைக  பாட4 நிைன:1D வ�கிற,.  
 



90 

 

ந� ேபா�றவக�� இரவி4 வி$மீ�க( , நிைற�த வான�ைத� தின�ேதா;� கா$ 
கி�ேறா�. ஒேராவழி தி�க( ெச4வ� ஆகாய� தி4 பவனி வ�கி�ற கா=சிைய1 
கா$ப,� உ$5. ஆனா4, கவிஞ க$ட இ�தைகய ஒ� கா=சி எ�ேற
� ந� 
மன�தி4 ேதா�றிய, உ$டா?  
 

பா��ைக �கிைல" சீ7�,   
பளி"ெச�; "தி�க= ேசவ4  
நா�றி1D� Dர4எ 5�,  
ந4ெலாளி பா7"சி , ெப=ைட  
ஏ�பா=51 கட�கா  ெபா=5   
ெபா@ வி$மீ� DS/ க=D�  
ேம�பாைவ ெசF�தி , '?ைன  
இ�=ைட��" ெவ��,� த(��.  
 

கிளியி� அழகி4 ஈ5ப=5� த�ைம மற1கிறா கவிஞ. அதைன  பா1D� ெபா), 
இய�ைக அ�ைனயி� ஆ�றF� அவ நிைன:1D வ�கிற,. இய�ைக அ�ைன 
ஒ>ெவா� ெபா�ைள  பைட1D�ேதா;� த�பா4 உ(ள அழD எ�
� ெபா�ைள 
அளவாக  பய�ப5�தி  பைட1 கி�றாேள தவிர� த�பா4 உ(ள அழD  ெபா�( 
�)வைத�� எ�த  ெபா�ளிட�,� ெகா5�, வி5வ, இ4ைலயா�; ஒ� சிறி, 
அழைக�� ஏைனய ெபா�(கைள�� கல�ேத பைட1கி�ற இய�ைக  ெப�மா=@ 
கிளிைய ம=5� அ�பா4, அழD எ�ற ெபா�( அைன�,� ெகா=@  
பைட�,வி=டாளா�!  
 

ெகா(ளாத ெபா�(க ேளா5�,  
அழகினி� சிறி, J=@1  
ெகா(ளேவ ெச�� இய�ைக  
தா� ெகா$ட ெகா(ைக மீறி�  
த�ன�� ைகயி� பா�  
அழெக
� தைல"ச ர1ைக1  
கி(ளியைம� தி=ட கி(ளா7  
கி=டவா /�மா வாநீ..  
 

ஈ5 இைணய�ற இ�த1 கவிைத� ெதாD பி4 �லைம� திற�ைத ெவளியி5� 
உவைமக�� உ�வக�க�� கவிைத ேதா;� தா$டவமா5� கா=சிைய1 காண 
�@கிற,. கட.� அைலக( விளி�பி4 'ஓேஹா' எ�ற �ழ1க�ேதா5 Dழ ப� 
விைளவி1கி�றனேவ தவிர, ந51 கட.4 அைமதி ெபா.கி�ற கா=சிைய நா=@4 
ஏ�ப5� "�ர=சி1D� அைமதி1D�" உவைம ெச7கி�றா.  
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�ர=சி1க  பா4 அைமதி  
ெபா.� மா�, அ, ேபா4, ஓர1  
கைரயினி4 அைலக( ேமாதி1  
கலக�க( விைளவி1D�; ஆனா4  
அ�D(ள அைலக= க பா4  
கட.ைட அைமதி அ�ேறா !  
ெப�நீைர வா�� க1D�;  
வா�நிற� ெப�நீ வா�D�!  
 

D�றி� சிகர�களி� ேம4 மி�ன4 பா7வ,, எ�, களி� ேம4 பா�� ேவ�ைக1D 
உவைமயாக  ேபச  ப5கிற,. ஆ�; ஓ=ட�தி4 த$ணீ பா7�, பா7�, மணலா4 
ஆகிய கைரைய உ(ளீட�;  ேபாD�ப@யாக அ;�, வி5வதா4 அ1கைர எதிபாரா 
ேநர�தி4 திXெர�; உைட�, O2கிற,. அ�த அழகிய உவைம இேதா ேபச  
ெப;கிற, :  
 

ெப�Sசி�க� அைறய O)�  
யாைளேபா4 ெப�கி  பா7�,  
வ�� ெவ(ள�, ேமாத லாேல  
மண�கைர இ@�, O)�  
ம��கினி4 இ��த ஆF�  
ம4லா�, O)� ஆ�றி4  
ப��,, ேம� பற1D�! நீாி4  
ப=டாைவ" /ழ�;� வாைள !  
 

"காத4 நிைன:க(' எ�ற சி; <F� மிக அழகிய /ைவ�ைடய பாட4கைள  ெப�; 
விள�க1 கா$கிேறா�. இ�( இ�
� வரவி4ைல எ�; வ��,கிறா� தைலவ�. 
அ�த அழகிய மனநிைலைய,  
 

த�க�ைத உ�1கிவி=ட வா� கட.4 பாிதி  
தைல�2க மற�தாேனா! இ�( எ�
� யாைன  
ெச�கதிைர" சி�கெமன அSசிவர விைலேயா  
 

எ�;�,  
 

ேம�றிைசயி4 அன4 கா=@4 ெச�பாிதி, O2�,�  
ெவ�,நீ றாகாம4 இ� பெதா� விய ேப  

 
எ�;� வ�� உவைமக( கவிஞ �ர=சி1 கவிஞேர எ�பைத  பைற சா�;கி�றன.  
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ஏற�தாழ இேத கால�தி4 எ)த  ெப�ற "பா$@ய� பாி/' எ�ற சி; கா பிய� மிக" 
சிற�த ெப�ைம�ைடயதாD�. ந4ல ஓைச நய��, வி��த பாவி4 ,(� நைட��, 
கல�, O;நைட ேபா5கி�ற, பா$@ய� பாி/". �லவக( பா5 கி�ற அணிகளி4 
த�Dறி ேப�ற� எ�ற ஒ�;$5. ெகா@ பற1கி�ற இய�ைக நிக2"சியி4, 
பைகவைர  "ேபா ேபா" எ�; J;வதாக:�, ெபா�ைள வி��பி  பா5பவகைள 
'வா வா' எ�; அைழ ப தாக:� ெசா4வ, பழ�கவிைத மர�. ஆனா4, �ர=சி1 
கவிஞ "பா$@ய� பாிசி4'.  
 

கதிநா=@� ெந5�ேகா=ைட மதி.� மீ,  
ைககா=@ “வா பைகேய' என அைழ1D�  
�,ைமேபா4 ெகா@ பற1க1 க$டா ம�ேளா  
 

எ�; ேப/கிறா. ேமF�,  
 

........  .......  ...   …    …   சா:  
ெகா�றவக( இ�வபா4 மாறிமாறி ெந��கி�; ெவ�றி ம�ைக  
<; �ைற ஏமா�தா( ஆைள� ேத@  
 

எ�பன ேபா�ற பDதிகளி4 மிக" சிற�த கவிைத நய�ைத1 கா$கிேறா�.  
 
இராவண� அ@ப=51 கிட1D� ெபா), அ>:டைல1 க$ட இராம� அவ� 
�ற�,கி4 �$ப=5 வி)�தாேன எ�; வ��,வதாக:�, அதைன1 க$ட Oடண� 
'ஐய, சீாிய அ4ல ெச பைல' எ�; Jறி, இராவண� �ற�,கி4 ஏ�ப=5 இ� ப, 
�$ அ4ல எ�;�, தி1D யாைனகளி� த�த�க( ஒ@�, உ(ேள இ� பத� 
அைடயாளேம எ�;� Jறினதாக ஒ� பDதி வ�கிற,. அைத நிைனP=5கி�ற 
�ைறயி4 "பா$@ய� பாிசி4' கதிேவ4 ம�ன� இற�த கா=சி ேபச ப5கிற,. இ  
பDதியி� உ=ெபா� ேளா5 ம=5ம4லாம4 கவிைதயி� நைட��, ஓைச��Jட1 
க�பைன நிைனP=5வனவாக அைம�,(ளன.  
 

அைனவ�(�� எவேர
� பைகவ� வாைள  
அ�மாபி4 �� ேதாளி4 ஏ�ற தி�றி�  
திைனயள:� தி��பி பி� �,கி4 ஏ�ற  
ேசதியிைன இ>ைவய� ேக=ட ,$ேடா?  
என1Jவி� தி����கா4, எதிாி4 நி�ற  
இளேவழ நா=டரச�, இர1க மிSச ; 
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"மைனவிள1ேக, நி� ,ைணவ� கதிைர ேவல�  
வா=ேபாைர எ�ேனா5 நிக2�,� காைல,  

 
�கமைற�த ஒ� தீய� எவேனா பி�ேன  
�5கி வ�, ந5 �,கி4 எறி�தா� ஈ=@!  
திைக�ேத� நா�! சா7�தா� அ� மறேவா ம�ன�  
திகழிமய மைலேபாF� அவ� ெகா$5(ள  
�க21ெக�ன? உ� D@1D வா7�த மான�  
ேபானெதன  �ல��வ,� எ�ன? ெப$ேண !  
அக�,�ப� நீ�கியி�! ெச4க உ�ற�  
அர$மைன1ேக" எ�;ைர�தா� ; ெச�றா( ெப$ணா�  
 

ெதா4கா பிய�தி4 ேபச  ெப;� எ$ /ைவ1D� எ5�,1கா=5� த�� �ைறயி4, 
பா$@ய� பாிசி4 பல பாட4க( உ(ளன. 'Oர" /ைவ1D' 5 - ஆ� இய.� 
நா�காவ, பாடைல��, ெப�மித" /ைவ1D 29 ஆ� இய.� �தலாவ, 
பாடைல��, 'அவல" /ைவ1D 38 - ஆ� இய.� நா�காவ, பாடைல��, "அ"ச" 
/ைவ1D' 49 - ஆ� இய.� I�றாவ, பாடைல��, "இளிவர4 /ைவ1D 57- ஆ� 
இய.� பதிெனா�றா� பாடைல��, நைக" /ைவ1D 87 - ஆ� இய.�  
I�றா� பாடைல�� எ5�,1கா=டலா�.  
 
இனி இ;தியாக1 காணேவ$@ய பDதி பாரதி தாசனி� நாடக�க( எ�ற பDதிேய 
ஆD�. "இரணிய� அ4ல, இைணய�ற Oர�' எ�ற <4 அவ�ைடய மிக இளைம1 
கால�தி4 இய�ற ப=ட தாD�. இ� நாடக� பாேவ�த. திராவிட1 க=சியி4 ேச�,, 
அதி4 ��றிFமாக I2கியி��த நிைலயி4 ஆாிய - திராவிட  ேபாரா=ட�ைத 
ெவளியி5வத�D1 க�வியாக1 ெகா$ட ஒ� நாடக� ஆD�. எனேவ, இதைன  
பிரசார நாடக� எ�; ெசா4லலாேம தவிர, நாடக  பாணி1Dாிய சிற � அதிக� 
இ� பதாக" ெசா4ல�@யா,. இதைனய4லாம4 பாரதிதாச� நாடக�க( எ�ற 
ெபயாி4 நா�D சி; நாடக�க( இட� ெப�;(ளன. நாடக�தி�Dாிய இல1கணேமா 
V2நிைலேயா எைவ�� இ� <4களி4 கா=சி அளி1கவி4ைல. பாேவ�த 
ெபா),ேபா1கி�காக இவ�ைற இய�றியி��த4 ேவ$5ெம�பைத� தவிர ேவ; 
ஒ�;மி4ைல. உ$ைமயி4 நாடக� எ)தேவ$5� ெம�; அவ �ய�; எ)திய, 
'பிசிரா�ைதயா " எ�ற நாடக <லாD�. இ�த <F� இவ நிைன�த ெவ�றிைய� 
தரவி4ைல. பிசிரா�ைதயா எ�ற ச�க  பா�திர�ைத ைவ�,1 ெகா$5 ஒ� 
க�பைன நாடகமாக இ, ஆ1க ப=@�1கிற,. ஆனா4, ��ன1 Jறிய ப@ நாடக 
இல1கண� - எத�D� அதிக� ஒ�,வாராம4, ச�க கால�தி4 வா2�த தமி2 ம1களி� 
உ(ள1 கிட1ைககைள�� ேபாரா=ட�கைள�� ஓரள: அறிவி1கி�ற க�வி யாக 
அைமகி�றேத தவிர ேவ; சிற � ஒ�; மி4ைல. நாடக�தி�D உயி நா@யாக 
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இ�1க ேவ$@ய �ர$பா5 எ,:� இதி4 இ4ைல. பா�திர  பைட பிF�, 
பா�திர�களி� வள"சி யிF� எ>விதமான தனி" சிற �� இ4ைல.  
 
ஒ�வா; அவ�ைடய <4க( பலவ�ைற�� ஒ� க$ேணா=ட� வி=ட நிைலயி4, 
பாேவ�தாி� நிைல இ�ைறய உலகி4 எ�ன எ�ற வினா� ேதா�; கிற,. ஈ5 
இைணய�ற கவிஞராகிய அவ ஒ� கவிஞ
1Dாிய க�பைன வள�, ெசா4 வள�, 
ஓைச வள� ஆகியவ�ைற மிக மிக அதிகமான அள: ெப�றி�1கிறா எ�ப,�, 
கால�தி� ேபா1கி4 அரசிய4 V2நிைலயி4 அக ப=ட காரண�தா4 ஒ� சில 
இட�களி4 த� கவிைத� திற�ைத1 Dைற�,1 ெகா$5 Jட  பிரசார ேநா1க�தி4 
ஒ�சில கவிைதக( இய�றியி�1கிறா எ�ப,�, காலா� தர�தி4 பிரசார ேநா1க�தி4 
எ)�த இ1கவிைதக( கால ெவ(ள�தா4 அ@�,1 ெகா$5 ேபாக ப5� நிைல 
ஏ�ப=டாF�, <�;1D 85 வி)1கா5 உ(ள அவ�ைடய உயி� ,@ �(ள 
கவிைதக( எ�;� நி�; நிலவி  �ர=சி1 கவிஞாி� தர�தி�D எ5�,1 கா=டாக 
இல�D� எ�பதி4 ஐயமி4ைல எ�ப,� இ"ெசா�ெபாழிவி� �@ பாக1 
ெகா(ளலா�.  
 
D�:� சீட�மாக அைம�,(ள இ>விர$5 ெப�ம1க�� அ�றாட� ேதைவைய  
?�தி ெச7 கி�ற �ைறயி4 நா=5  பாட4க��, ச�தாய  பாட4க�� �ைறேய 
இய�றின. எ�றாF�, தமி2 இல1கிய� உ(ளள:� நி�; நிலவ1 J@யைவ 
அ�றாட� ேதைவைய  ?�தி ெச7த இ பாட4 ம=5ம4ல எ�ப,�, கால�ைத 
ெவ�; நிலவ1 J@ய க��தாழ� ெசா4 ஆழ� உைடயைவ�மான ப4ேவ; ஒ ப�ற 
கவிைதக( இய�றி�(ளன, இ�த இர$5 பாேவ�தக��. ஆதலா4, தமி2 
இல1கிய உலகி4 இ�வ�1D� அழியாத இர$5 இட�க( உ$5 எ�ப,� 
மற1கேவா ம;1கேவா �@யாத உ$ைமயாD�."  
------------------------ 
 


