
  

எ� �� - பாரதிதாச�  

 
"பாரதியா ��தக� எ�ைன� �தியேதா உலகி� ேச�த�" 

 
உலககவி,  1934 

 
  
பாரதியா உலககவி! - அக�தி� அ��� 
பர%�ய%த அறிவினிேல ஒளி*� வா+%ேதா! 
ஓ-�. ெகா�நா12. �3ய தான 
ஓ1ைட5சா6 நிைன��ைடயவ அ�ல. ம9:� 
வ ;ர அவ! - ம.களிேல ேம�கீ= எ�: 
வி>?வைத. கி>ளிவிட ேவ62� எ�ேபா! 
சீ�ய%த கவிஞ3ட� எதிபா. கி�ற 
ெச�ைமநல� எ�லாA� அவபா9 க6ேடா �. 
  
அக�திB:� எ6ணDக>, உலகி� இ�ன� 
அ:�பைவக>; �தியைவக>; அவ9ைற ெய�லா� 
திக=பா.�� பாரதியா எ2��5 ெசா�வா 
ெதளிவாக, அழகாக, உ6ைமயாக! 
Aக�தினிேல கைளயிழ%த ம.க> த�ைம 
Aைன Aக��� சலியாத வ ;ரராக� 
����ெமாழி� ேப5ெச�லா� ெபா�னி யா9:� 
�ன�ேபால� ெதாடவ�6டா� அ�னா பா1H�. 
  
பைழயநைட, பழDகவிைத, பழ%த மி=I�, 
பா�ெதJதி� பாரதியா உய%தா 3�ைல; 
ெபாழி%தி2ெசK விெயௗ>ள� கவிைத *>ள� 
M6H�%த பாரதிய ராேல இ%நா> 
அJ%தியி�% தி1ட தமி= எJ%த ெத�ேற 
ஆைணயி125 ெசா�லி2ேவா� அ�ைன மீதி� 
அழெகாளிேச பாரதியா கவிைத த�ைன 
அறி%திலேத �விஎ�றா� �விேம9 �9ற�! 
  
கிராமிய� ந�னாக3க� பாH ைவ�தா 
கீ�தி*ற� ேதசிய� சி�தி 3�தா 
சராசர�ேச ெலௗகிக�ைத ந�றா+5 ெசா�னா. 
தD�தைட ய9றஉ>ள�; சம�வ உ>ள�; 
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இராதெதென ஒ�றி�லா� ெப3ய உ>ள�! 
இ��>ள� அ��>ள� அ�னா உ>ள�! 
தராதல��� பாைஷகள ;�, அ6ண� த%த 
தமி=�பா1ைட ெமாழிெபய�தா� ெத3*� ேசதி! 
  
ஞானரத� ேபாெலா�I� எJ� த9� 
நானில�தி� ஆளி�ைல. க6ண� பா12� 
ேபா�நவில. க9பைன.�� ேபாவ ெதDேக? 
�தியெநறி� பாRசாலி சபத� ேபாேல 
ேதனினி�பி� த�பவயா! ம9:� இ%நா> 
ெஜயேப 3ைகெகா1 டடாஎ� ேறாதி. 
Tனக?� �வலய�ைத அளாU� வ6ண� 
ெகா1Hைவ�த கவிைததிைச எ12� காேணா�! 
  
'பா�பாைன ஐயெர�ற கால A�ேபா5 
ேச'ெய�ற பாரதியா ெப9ற கீ�தி 
ேபா+�பாJ� கிண9றினிேல விழாதா எ�: 
ெபாJெத�லா� தவDகிட.�� T1ட� தாக> 
ேவ�பாக>; பாரதியா ேவ�ெப� பாக>; 
வ ;ணாக உலககவி அ�ெற� பாக>. 
ஊ��ற�தி� தம.கான ஒ�வ ைன�ேபா+ 
உயகவிஞ� எ�பாக> வRச கக> 
  
'சாதிகேள இ�ைலயH பா�பா' எ�றா 
'தா=5சி உய5சி ெசா�ல� பாவ�' எ�றா. 
ேசாதி.கி� "Y�திர9ேகா ந;தி த6ட5 
ேசா:6Z� பா��.� ேவேறா ந;தி" 
ஓதியைத பாரதியா ெவ:�தா. நா1H� 
ஒ2.க�ப1 டாநிைல.� வ�%தி நி�றா. 
பாதி.��பH 'பழைம பழைம எ�பீ 
பழைமஇ�% தி1டநிைல அறியீ" எ�றா. 
  
ேதச�ேதா ந�BணU ெப:�ெபா �125 
ேச3யிேல நா>AJ�� தDகி *6டா. 
கா\த%� கைடெத�வி� �B.க வி9�� 
சி9:ணU வாDகி, அைத. கனிவா+ உ6டா. 
ேபசிவ%த வைச ெபா:�தா நா1H9 ப�ேலா 
பிற�பினிேல தா=UயU ேப\ கி�ற 
ேமாச�ைத நட.ைகயினா�, எJ�தா�, ேப5சா� 
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Aரசைற%தா. இDகிவ9றா� வ:ைம ஏ9றா. 
  
ைவய�� மாகவிஞ மைற%� ேபானா; 
ைவதிக.�� பாரதியா பைகவ ேர^� 
ெச+வெத�ன? ேமB.�� �க=%ேத வ%தா; 
சிலநா1க> ேபாக12� எனஇ �%தா, 
உ+*�வழி ெகடாதி�.க ெம�வா+ இ%நா> 
உலககவி அ�லஅவ என� ெதாடDகி 
ஐயகவி ைத.கிJ.�� க9பி.கி�றா 
அழகாக AH5சவி=�தா� வி2வா உ6ேடா ?  
 
 
பாரதியா பாH ெவளியி1H�%த ' \ேதச கீதDக>' ��5ேச3யி� பH�தவகளிைடேய 
உலவியி�%த�. �வைள (�வைள கி�`ணமா5சா3யா) அ%த� பா12.களி� 
சிவ9ைற. Tவி� பாட நா� ேக1H�.கிேற�. எ� ஆைச.� ஒ� ��தக� 
கிைட�த� ஒ� நா>. 
 
\ேதச கீதDகைள நா� பH�� வ%ேத�. ராக�ேதா2 AZAZ�� வ%ேத�. 
'இ%தியா' ப�தி3ைகயி� சி�திர விள.கDக>, சி:கைதக>, ஈ\வர� த�மராஜா 
ேகாயி� ெத� வைளUக>, �வைளயி� T5ச� இைவ எ�லா� \ேதச கீதDகளி� 
உ1ெபா�ைள என.� விள.கின. அத� பிற� ெகாRச� விஷயமான உணேவா2�, 
'நா� ஓ இ%திய�' எ�ற அக�பாவ�ேதா2� அ�பாட�கைள� பாட AH%த� 
நாளைடவி�! 
 
என� ெகா1டH வா�தியா ேவZ நா+.க�.�. க�யாண� வ%த�. மாைல 3 
மணி.�. க�யாண� ப%தý� பா12. க5ேச3 நட%த�. பாடக3� நா^� ஒ�வ�. 
 
கண ;ெர�: ஆர�பி�ேத�. "வ ;ர \த%திர� ேவ6H நி�றா பி�ன ேவெறா�: 
ெகா>வாேரா!" எ�பைத. அ�ேபா� எ� பி� ஒ��றமாக, இத9�A� நா� வ ;தியி� 
பா�த சில உ�வDக> உ1கா%தி�%தன. அவ9றி� ஒ�: ரவிவமா 'பரமசிவ�'. 
 
ேவZ நா+.க, "இ�^� பா2 \��" எ�றா.  
 
நா�, "ெதா�: நிக=%த தைன���" எ�ற பா1ைட� பாHேன�. 
 
சைபயி� இ�%தவக> ெமா�த� A�ப� ேப இ�.��. 30 ேபவழிகளி� \மா 25 
ேபக>, நா� பா2� ேபா�, அ%த ரவிவமா பரமசிவ�ைதேய பா.கிறாக>. அ%த 
பரமசிவ�தி� ெபய, விலாச� எ�ன எ�: என.�� ெத3யா�. ஆனா� அவ ஒ� 
�றி�பிட� த.கவராக இ�.கலா� எ�: ேதா�றி9:. 
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எ�ைன ேமB� பாட5 ெசா�னா ேவZ நா+.க. பாHேன�. 
 
அ�ேபா� ேவZ நா+.க, "அUDக யா ெத3*மி�ல?" எ�: ேக1டா. 
 
ெத3யா� எ�: Tட நா� ெசா�ý AH.கவி�ைல. ரவிவமா பட�: "ந;Dக தமி= 
வாசி5சி�.கீDகேளா?" எ�: எ�ைன. ேக1டா. 
 
நா�: "ெகாRச�." 
 
'பட�': "உண%� பா2கிற;க>." 
 
ேவZ நா+.க, அ�ேபா�, "அUDகதாேன அ%த� பா1ெட�லா� ேபா1ட�. 
\�பிரமணிய பாரதி எ�: ெசா�றாDகேள?" எ�: 'பரமசிவ� பட�ைத' என.� 
அறிAக�ப2�தினா. 
 
என.� நாண�. ச%ேதாச�. பய�. அ�ேபா� எ� gRசிைய நா� க6ணாH எ2��� 
பா��. ெகா>ள ேவ6Hய அவசியேமயி�ைல. நா� ஓ அச� இRசி தி�ற 
�ரD�. பாரதியா எ�ென�ன எ�னிட� ெசா�னா, நா� அ�ேபா� எ�ன பதி� 
ெசா�ேன� எ�பைவகைள. ேக1டா� அ�ேபாேத எ�னா� ெசா�ல AHயா�. 
இ�ேபா� எ�னா� ெசா�ல AH*மா? 
 
கைடசியாக பாரதியா ெச�ýய வா�ைதைய மா�திர� நா� மற%� ேபாகவி�ைல. 
அ� எ� ஆவைல� M�தி ெச+*� வா�ைத. அ%த வா�ைதைய அவ 
ெவளியி1டUட� எ� நிைனவி� அ� தDகாம� எ�ைன ஏமா9றி விட. T2� 
எ�: அத� A�கி� ேம� ஏறி உ1கா%� அமி=�தி. ெகா6ேட�. 
 
அவ Tறிய வா�ைதகளாவன: 
 
"ேவZ, ஏ� இவைர ந� வ ;12.� ந; அைழ�� வரேல?" 
 
நா� வ ;தியி� அH.கH பா��, "இவ ரவிவமா பட�தி� காZ� பரமசிவ� ேபா� 
இ�.கிறா" என: ஒ��. T1H நிைன�த மனித பாரதியா எ�: ெத3%� 
ெகா6ட� ஒ�:. அவ ஒ� \ேதசி எ�ப� ஒ�:. அவ எDக> ஊ பிரபலhத 
ெபா�^ A�ேகச� பி>ைள Aதýயவகளா� பாரா1ட�ப2கிறவ எ�ப� ஒ�: -- 
அ�தைன*� எ� மன�தி� ேச%�ெகா62 எ�ைன5 ச%ேதாஷமயமா.கிவி1டன. 
ம: நா> காைலயி� நா� ேவZ நா+.க�ட� பாரதியா வ ;12.�� ேபாக� 
ேபாகிேற�. ம:நா> எ�ப� சீ.கிர� வரவி�ைலேய எ�ப�தா� கவைலயா+. 
கிட%த�. 
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நா^� ேவZ நா+.க�� பாரதியா வ ;12 மாHயி� ஏறி� ேபாகிேறா�... 
வ ;ைணயி� ெதானி. ஆனா� அதி� எJ��.களி� உ5ச3�� எ� காதி� ேக1கிற�. 
நா� மாHயி� Tட�தி� பாரதியாைர, அவ ப.க�தி� பாH. ெகா6H�.�� சிவா 
நாயகைர, வா�தியா \�பிரமணிய ஐய த�பி சாமிநாத ஐயைர, ேகாவி%த ராஜ÷B 
நா*2ைவ� பா�ேத�. நாயக பா12.� பாரதியா 'ஆஹா' ேபா2�ேபா� நா� 
��பி1ேட�. பாரதியா ��பி12, "வா�Dேகா, உ1கா�Dேகா. ேவZ உ1கா. 
�யி� பா2கிற�. ேக?Dேகா" எ�றா. சிவா நாயக�.�� பாரதியா '�யி�' எ�: 
ெபய ைவ�தி�%தா. 
 
பிற� சிறி� ேநர� சிவா நாயக பா12. அத� பிற� எ�ைன� ப9றிய விவர� 
நட%த�. ெகாRச ேநர�. "என.� உ�தரU ெகா2Dக>" எ�: பாரதியா அேத 
T1ட�தி� ஒ� �றமாக உ1கா%� எJத ஆர�பி�தா. மீதி*>ள நாDக> 
ேபசி.ெகா6H�%ேதா�. என.�� ேப5\ அKவளவாக� பிH.கவி�ைல. அD� ஒ� 
gைலயி� கிட%த ைகெயJ��� ��தக�ைத� பா.க ேவ62� எ�பதிேலேய எ� 
எ6ண� ெச�: மீ6ட வ6ணமி�%த�. ெம�வாக நக%� அ%த� ��தக�தி� 
ப.க�தி� உ1கா%ேத�. பிற� அைத. ைகயி� எ2�ேத�, வி3�ேத�... 
வசமிழ%ேத�. 
 
நா� அத9� A� இல.கிய இல.கண�திேல எ� கால�ைத. கட�தியி�%தவ�. 
எ� ஆசி3ய��, ��5 ேச3யி� பிரபல வி��வா^மாகிய பDகா� ப�த, 
மகாவி��வா� �. அ. ெப3யசாமி� பி>ைள இவகளா� நட�த�ப2� கைலமக> 
கழக�தி� அDக�தின�. பழ%தமி=5 ெச+*1க> ேபாலேவ யா�.�� �3யாதபH 
எJ�வ�தா� கவிைத எ�ற அபி�பிராயA>ளவ�. கHத� எJ��ேபா�Tட. 
க2ைமயான நைடைய உபேயாகி�ப�தா� ெகௗரவ� எ�ற த�ெப6ணAைடயவ�. 
 
பாரதியா ��தக� எ�ைன� �தியேதா உலகி� ேச�த�.  
 
நா^� பாரதியா பாட�க> எJதி ைவ��>ள ைகெயJ��� ��தகA� ஒ� 
ப.க�; எ� அறிU� அத^1 ��%� அைத வி3Uப2��� விஷயA� ஒ� ப.க�. 
எ� உ>ளA� அதி� இனி�ைப5 ேச.�� சி: சி: AHU>ள எளிய ெசா9க?� 
ஒ� ப.க� லயி��� ேபா+. கிட%தன. பாரதியாைர, அDகி�%த ம9றவகைள, 
அவக> வா�ைதகைள. கவனி.க எ�னிட� மீ%தி�%த உ:��.க> 
ஒ�:மி�ைல. இ�பH ெவ� ேநர�. 
 
இத9�> பாரதியா எJதிய� AH%த�. ேகாவி%த ராஜ÷B நா*2 பHீ 
பிH�தாயி9:. பாரதியா�� சிவா நாயக�� \�12� பிH�தாயி9:. மணி*� 11 
ஆயி9:. கைடசியாக, சிவா நாயக எ�ைன� பாரதியா�.�5 \1H.கா1H, "இவ 
தமி= வாசி�தவ \வாமி" எ�றா. அத9�� பாரதியா, "இ�லாவி1டா� எ� 
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ைகெயJ��� ��தக�தி� அவ�.� எ�ன இ�.கிற�?" எ�றா, அ��ட�, 
ந�ெல6ண��ட�. 
 
அத� பிற� நா�, "ேபா+ வ�கிேற�, \வாமி" எ�ேற�. பாரதியா, "ச3, 
ேநரமாகிறதா? ந;Dக> ஓ+U>ள ேநர�திெல�லா� இD� வரZ�" எ�: 
�றி�பி1டா. அைதவிட வண.கமாக எ�னா� ��பிட AHயவி�ைல. "நமhகார�, 
நமhகார�" எ�: �3தமா+5 ெசா�ý� பி3ய எ6ணமி�லா� பி3%ேத�. 
எ�^ட� ம9றவக?� எJ%தாக>. 
 
நாயக, சாமிநாத ஐய, நா*2 அைனவ�� வழி AJவ�� பாரதியா3� 
�ணாதிசயDகைள விவ3�தாக>. நா� பாரதியா3� விழிகளி� ச9: ேநர�தி� 
த3சி�தைவக1�ேம� அவக> Iதனமாக ஒ�:� Tறவி�ைல! 
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