பக்த கவி நரசி ேமத்தா

ேதசத்தந்ைத மகாத்மா காந்திக்கு மிகவும் பிrயமான பாடல் ஒன்று உண்டு. அவ"
வாய் அைத முணுமுணுக்காத நாேள இல்ைல. 'ேபாேலா ராம் கேரா காம்' என்று,
ராமன் ெபயைரச் ெசால்லி ேவைலையச் ெசய்து ெகாண்ேட இருங்கள் என்று ெசான்ன
காந்திஜி, தன்ைன ஒரு முழு ைவணவராக உண"ந்தா". அதன்படிேய வாழவும்
ெசய்தா". பஜைனப் பாடல்கள், நாம சங்கீ "த்தனம் மூலேம மக்கைள ஒன்றுபடுத்த
முடியும் என்பைத உண"ந்து, அவற்றின் மூலேம ஹிந்துக்கைள ஒன்றிைணத்தா".
ஒரு குஜராத்தியரான அவ", இந்த ஹிந்து ஒற்றுைமப்பணிக்காக எடுத்துக் ெகாண்ட
பாடல்கள் ஒரு குஜராத்திக் கவிஞருைடயது.

அவற்றில் ஒரு பாடல்தான், மிகப் புகழ் ெபற்ற 'ைவஷ்ணவ ஜனேதா ேதேந கஹிேய...'

உண்ைமயான ைவஷ்ணவன் எப்படி இருக்க ேவண்டும் என்று கவிஞ" பாடிய பாடல்
இது. 'பிற" படும் துய"தைன தனெதனக் கருதி, உடேன உபகாரம் ெசய்பவன் எவேனா
அவேன ைவஷ்ணவன்' என்ற இந்தப் பாடல்வrகள் மகாத்மாவின் உள்ளத்ைதத்
ெதாட்டு விட்டது. மகாத்மா மட்டுமில்ைல; குஜராத், ெசௗராஷ்டிரப் பகுதிகளில் உள்ள
மக்கள் அந்தக் கவியினுைடய ேதனினும் இனிய பாடல்களால் நாள்ேதாறும் பக்திச்
சுைவைய அனுபவித்து வருகிறா"கள். அந்தக் கவிஞ"தான் நரசிம்ம ேமத்தா என்ற
கிருஷ்ண பக்த".

புராதனகடம் என்ற ஊrல் அந்தண" குலத்தில் பிறந்த பலராம் ேமத்தா என்பவ"
வசித்து வந்தா". கல்விேகள்விகளில் சிறந்த அவருக்குப் பிறந்தவேர நரசிம்ம ேமத்தா.
பலராம் ேமத்தா மிகச் சிறந்த நரசிம்ம பக்த" என்பதால், அவருைடய இஷ்ட
ெதய்வமான நரசிம்ம" ெபயைரேய தம் புத்திரனுக்கும் சூட்டினா" அவ".

பலராம் ேமத்தாவின் வயது முதி"ந்த காலத்தில் பிறந்த பிள்ைள என்று ெசல்லம்
ெகாடுத்து வள"த்ததால், சிறு வயதில் துடுக்குத்தனமும் படிக்காமல் ஊ" சுற்றுவதும்
நரசிம்ம ேமத்தாவிடம் அதிகrத்தது. இவருைடய ெபற்ேறா"களும் ஒருவ" பின்
ஒருவராக இைறயடி ேசரேவ, இவrன் சிறிய தந்ைதயான யமுனாதாஸ் பராமrப்பில்
வளரேவண்டியதாயிற்று.
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யமுனாதாஸாலும் நரசிம்ம ேமத்தாவின் ெசயல்கைளத் தடுக்க முடியவில்ைல.
கடவுள்தான் இவைன நல்வழிப்படுத்த ேவண்டும் என்று நிைனத்து அவ" இருந்து
விட்டா". யமுனாதாஸின் மகன் நரசிம்ம ேமத்தாவிலும் வயதில் ெபrயவ". அவரும்
நரசிம்ம ேமத்தாவிடம் அன்பு பாராட்டி வந்தா". அவ" மைனவிதான் குடும்பத்ைத
நி"வகித்து வந்தாள்.

ஆனால் அவள் நரசிம்ம ேமத்தா, வட்டில்
O
தங்கேளாடு இருப்பைத விரும்பவில்ைல.
ஒருநாள் பள்ளிப் பிள்ைளகளுடன் சண்ைடயிட்டு வந்த நரசிைய அவள் கடுைமயாகத்
திட்டிவிட்டாள். ஒழுங்காகப் படிக்காமல் ஊ" சுற்றி வந்தால் இனி ேசாறு கிைடக்காது
என்று திட்டியதால் மனம் ெநாந்த நரசி, தன்னுைடய ெசயல்கைள மனத்தில்
நிைனத்துக் ெகாண்ேட, அருகிலிருந்த காட்டுக்கு ஓடினா".

அந்தக் காட்டில் இடிந்து பாழ்பட்ட ஒரு ேகாயில் இருந்தது. அதன் எதிேர அழகிய ஒரு
குளம் இருந்தது. அந்தக் குளத்தில் இறங்கி, பசித்த வயிறுக்கு தண்ண"O அருந்தி, அந்தக்
ேகாயிலுக்குள் நுைழந்தா". அப்ேபாது தன் தந்ைத ெசான்ன துருவன் கைத
நிைனவுக்கு வந்தது. திக்கற்றவ"க்குத் ெதய்வேம துைண என்பதுேபால், சிறுவன்
துருவன் தவம் ெசய்து இைறயருள் ெபற்றது நிைனவுக்கு வர, புராதனமான அந்த
சிவாலயத்தில் இருந்த அழகிய லிங்கத்தின் எதிேர அம"ந்து தாம் முன்ன" ேகட்ட
நாமாவளிகைள ெசால்லத் ெதாடங்கினா".

ேநரம் கடந்துெகாண்ேட இருந்தது. திடீெரன்று ஒருவ" நரசியின் ேதாள் ெதாட்டு
எழுப்புவைதப்ேபால் உண"ந்தா" நரசி. பா"த்தால் ஜடாமகுடதாrயான சிவெபருமான்
அங்ேக நின்றா". "நரசி, நO திருமாலுக்குப் பணி ெசய்யப் பிறந்தவன்; உன் உறுதி
வியக்க ைவக்கிறது. பத்து நாள்களாக நO ெசய்த தவம் கண்டு அன்ைன பா"வதி
மகிழ்ந்தாள். எழுந்து என்னுடன் வா!" என்று அைழத்தா". நரசியால் எழக்கூட
முடியவில்ைல. கால்கள் துவண்டன. ெமல்ல ேசா"வகற்றி, சிவபிராைனப் பின்
ெதாட"ந்தா".

ேகாயிலிலிருந்து ெவளிேய வந்த சிவபிரான், ந"சிைய அைழத்துக் ெகாண்டு
அருகிருந்த நO"நிைலக்கு அைழத்துச் ெசன்றா". அங்ேக இருந்த ஒரு அரச மரத்தில்
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ஏற்றி, நரசிைய அருேக ைவத்துக் ெகாண்டு, அந்த ெவட்டெவளிையக்காட்டி, நரசி
"அங்ேக பா"" என்றா". சிவனா" காட்டிய திக்கில் பா"த்த நரசிக்கு ஆச்ச"யம்
தாளவில்ைல.

அங்ேக கண்ணபிரான் ேகாபியருடன் ைகேகா"த்து ஆடிய ராஸlைலக் காட்சிையக்
கண்டா". எத்தைன எத்தைன கிருஷ்ண"கள், எத்தைன எத்தைன ேகாபிய"...?
இவ"களில் உண்ைமயான கிருஷ்ண" யா"? - ேகள்விகள் நரசியின் உள்ளத்தில்
பிறந்தது. சிவெபருமான் நரசிைய, கிருஷ்ணன் அருள் ேவண்டுமாறு பணித்தா".

திடீெரன்று இவ"கள் இருந்த அரசமரத்தடி அருகில் வந்தான் கண்ணன். நரசி அவ"
பாதங்களில் பணிந்தா". "நO கண்ட இந்த பிருந்தாவனக் காட்சிையேய நO பாடல்களாகப்
பாடு. உன் வாக்கிேல அருட்கவி பிறக்கும்." என்று ெசால்லி, தமது வனமாைலயில்
இருந்த துளசித் தளத்ைத நரசியின் வாயில் இட்டா" கண்ணன். பின் இருவரும்
மைறந்துவிட, ெதாட"ந்து நரசி அந்தக் ேகாயிலிேலேய அம"ந்து, சிவபிராைனத்
துதிப்பதில் ஈடுபட்டா".

அவ" மனமுருக ஒலித்த "ஓம் நமச்சிவாய" மந்திரங்கள் அந்தப் பகுதியில்
எதிெராலித்தது.
நரசி ேமத்தாைவக் காணாமல் அங்ேக வட்டில்
O
மிகுந்த கவைலேயாடு இருந்தா"
யமுனாதாஸ். ேதடாத இடெமல்லாம் ேதடித்திrந்தா". மருமகைள அைழத்துக்
ேகட்டேபாது, அவ" தாம் நரசிையத் திட்டியைதயும் அவன் அழுது ெகாண்ேட
ெசன்றைதயும் ெசால்லி மன்னிக்குமாறு ேவண்டினாள்.

திடீெரன ஒருநாள் மாடுேமய்க்கும் சிறுவன் ஒருவன், யமுனாதாஸிடம் வந்து, தாம்
காட்டில் அந்தப் பாழைடந்த ேகாயிலில் மந்திர ஒலி ேகட்டைதச் ெசால்லிச்
ெசன்றான். யமுனாதாஸுக்கு கிலி பிடித்தது. காரணம் அந்தக் காலத்தில் சாக்த"கள்
நரபலி இடுவதுண்டு. அப்படி நரசி ேமத்தாைவ அவ"கள் பிடித்துக் ெகாண்டு ேபாய்
நரபலி இடப்ேபாகிறா"கேளா என்ற பயத்தால் அவ" அந்தக் ேகாயிலுக்கு ஓடினா".

ஆனால் அந்தக் ேகாயிலில் எலும்பும் ேதாலுமாக நரசி தியானத்தில் இருந்தைதப்
பா"த்து அழுது அரற்றி கட்டியைணத்தா". கண்விழித்த நரசி, கண்ணன் மீ து
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அருைமயான பாடல் ஒன்ைறப்பாடினா". படிக்காத ைபயனான நரசியின்
திருவாக்கிலிருந்து எழுந்த கவிச்சுைவையக் ேகட்ட யமுனாதாஸ், ஆச்ச"யத்தால்
அகல விழித்தா". நரசி அங்கு நடந்தைவகைளச் ெசால்லி, தாம் இந்தக்
ேகாயிலிேலேய இருந்துவிடுவதாகச் ெசால்ல, யமுனாதாேஸா திரும்பவும் வட்டுக்கு
O
வந்து அங்கிருந்துெகாண்ேட பக்தியில் ஈடுபடுமாறு ேகட்டுக்ெகாண்டா".

இைற சம்மதத்ேதாடு வட்டுக்குத்
O
திரும்பினா" நரசி ேமத்தா.

நாட்கள் கடந்தன. நரசியும் இல்லறத்தில் இறங்கினா". அவருக்குத் திருமணம்
ஆயிற்று. ஆண் ஒன்றும் ெபண் ஒன்றுமாக இரு குழந்ைதகள் பிறந்தன". நரசி
தந்ைதப் ெபாறுப்ைபத் தாங்கினா". அவருைடய இைறக் கவிைதப் பணியும் நடந்து
வந்தது.
அவருைடய உள்ளத்ைத உருக்கும் கவிைதகள் அந்தப் பகுதி முழுவதும்
எதிெராலித்தது. இந்நிைலயில் தம் பக்தrன் ெபருைமைய உலகுக்கு ெவளிப்படுத்தும்
இரண்டுசந்த"ப்பத்ைத அைமத்துத் தந்தான் கண்ணன்.
புராதனகடம் ஊருக்கு ெகாஞ்ச தூரத்தில் சியாமளா நகரம் இருந்தது. அங்ேக
திrபுராதக" என்ற ெபருந்தனக்கார அந்தண" இருந்தா". அவருக்கு அழகிய மகள்
ஒருத்தி இருந்தாள். அவைள ெசல்வம் ெகாழிக்கும் குடும்பத்தில் ெகாடுக்க
எண்ணினா" அவ".
அந்த ஊrேல இருந்த கிருஷ்ணபட்ட" என்பவ", அந்தப் ெபண்ைண நரசியின்
ைபயனுக்குத் திருமணம் ெசய்விக்க எண்ணினா". அந்த எண்ணத்ைத நரசியிடமும்
ெதrவித்தா". ஆனால் ந"சிக்கு அதில் விருப்பமில்ைல.ஏைழயான தாம் எங்ேக,
ெபருந்தனக்காரரான திrபுராந்தக" எங்ேக என்று ெசால்லி அைதமறுத்துவிட்டா".

ஆனால் கிருஷ்ண பட்டேரா திrபுராந்தகrடம் ெசன்று நரசியின் ைபயைனப் பற்றிச்
ெசால்லி, அவrன் ைபயைனேய இந்த மகளுக்கு மணமுடிக்கேவண்டும் என்றா".
ஊருக்குப் ெபrயவரான கிருஷ்ணபட்டrன் ெசால்ைலத் தட்டமுடியாமல் தவித்த
திrபுராந்தக", தம் கவுரவத்துக்கு ஏற்ப நரசியால் சீ" ெசய்யமுடிந்தால் ஒப்புக்
ெகாள்வதாகச் ெசால்ல, கிருஷ்ண பட்ட" ஒரு நாளும் குறித்து திருமணத்துக்குத்
தயாராக ஏற்பாடுகள் ெசய்து ைவக்குமாறு ெசான்னா".
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ந"சியிடம் வந்து திருமணம் குறித்து வற்புறுத்திச் ெசால்லிச் ெசன்ற கிருஷ்ணபட்ட",
திrபுராந்தகrடம் ெசன்று, "ேமத்தா சீ"வrைசகளுடன் குறித்த் நாளில் வருவா".
தயாராக இருங்கள்" என்று ெசால்லிவிட்டா".

குறித்த நாளும் வந்தது. தமது வழக்கமான பஜைன ேகாஷ்டிகள் புைடசூழ நரசி
திருமணத்திற்கு தம் மகைனயும் அைழத்துக் ெகாண்டு புறப்பட்டா". அது திருமண
ேகாஷ்டியாக இல்லாமல் பஜைன ேகாஷ்டியாகத்தான் ெதrந்தது. ேகாஷ்டியில்,
பாண்டுரங்க விட்டல, பண்டrநாதவிட்டல என, விட்டல் விட்டல் என்ற ேகாஷம்
விண்ைணப் பிளந்தது.

இந்த விவாக ேகாஷ்டிைய பாண்டுரங்கனும் ருக்மிணிப் பிராட்டியும் எண்ணிப்
பா"த்தன". இப்படிேய ெசன்றாரானால் தம்பக்த" அவமானப் படுவா" என்று
எண்ணின". தம் பக்தrன் அவமானத்ைதத் தாங்கெவாண்ணாத பாண்டுரங்கனும்
ருக்மிணித்தாயாருமாகச் ேச"ந்து வியாபாrயும் அவ" மைனவியுமாக ேவடம் தாங்கி,
ெபான்னும் ெபாருளும் ஆைட ஆபரணங்களும் எடுத்துக் ெகாண்டு வியாபாrகளான
ெசல்வ"கள் கூட்டம் புைட சூழ, இந்த பஜைன ேகாஷ்டி வருவதற்கு முன்னால்
சியாமளா நக" ெசன்றன".

தாம், பண்டrபுரத்தில் இருக்குன் நரசியின் கைடைய நி"வகிக்கும் சியாமள நாதன்
என்று அறிமுகப் படுத்திக் ெகாண்டா" அவ". இந்தக் ேகாஷ்டிையப் பா"த்து வாய்
பிளந்தா" திrபுராந்தக". நரசி ெவறும் ஏைழதாேன, அவ" திருமணத்திற்கு வரமாட்டா"
என்று ஒரு ஏற்பாடும் ெசய்யாதிருந்த அவ" உடேன மண ஏற்பாடுகைளச் ெசய்யச்
ெசால்லி பணிகைள முடுக்கி விட்டா". பின்ன" வந்து ேச"ந்த நரசி
ேகாஷ்டியினருக்குத் தக்க மrயாைதகள் தந்து மணம் ேகாலாகலமாக நடந்ேதறியது.
இன்ெனாரு சமயம், நரசியின் நம்பகத்தன்ைமையயும் பக்திையயும் உண"ந்த ஒருவ",
தாம் பண்டrபுரம் ேபாவதாகவும், வழியில் திருட" பயம் உள்ளதால் தாம் ைகயில்
ைவத்திருக்கும் பணத்ைத பத்திரமாக ைவத்துக் ெகாண்டு திருப்பித் தரேவணும்
என்றும் ெசான்னா". அதற்கு பண்டrபுரத்தில் சியாமளநாத" என்று தம் நண்ப" ஒருவ"
இருப்பதாகச் ெசால்லி, அவrடம் பணம் ெபற்றுக்ெகாள்ளுமாறு உண்டியற்சீ ட்டு
எழுதிக் ெகாடுத்தா" நரசி. ஆனால் பண்டrபுரத்தில் நரசிக்குத் ெதrந்தவ" யாரும்
கிைடயாது. இருப்பினும் நரசியின் வாக்ைகக் காக்க பணடrநாதேன சியாமளநாதனாக
மீ ண்டும் வந்து, அந்த நபருக்கு குறிப்பிட்ட பணத்ைதத் தந்து, பக்தrன் மானம்
காத்தா".
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- ெசங்ேகாட்ைட ஸ்ரீ.ஸ்ரீராம

RangaRakes

tamilnavarasam.com

