
ப�த கவி நரசி ேம�தா 
 
 
 
ேதச�த�ைத மகா�மா கா�தி�� மிக�� பி�யமான பாட� ஒ�� உ��. அவ" 
வா# அைத $%$%�காத நாேள இ�ைல. 'ேபாேலா ரா� கேரா கா�' எ��, 
ராம� ெபயைர- ெசா�லி ேவைலைய- ெச#. ெகா�ேட இ/0க1 எ�� ெசா�ன 
கா�திஜி, த�ைன ஒ/ $3 ைவணவராக உண"�தா". அத�ப5ேய வாழ�� 
ெச#தா". பஜைன7 பாட�க1, நாம ச0கீ"�தன� 9லேம ம�கைள ஒ��ப��த 
$5:� எ�பைத உண"�., அவ;றி� 9லேம ஹி�.�கைள ஒ�றிைண�தா". 
ஒ/ �ஜரா�தியரான அவ", இ�த ஹி�. ஒ;�ைம7பணி�காக எ��.� ெகா�ட 
பாட�க1 ஒ/ �ஜரா�தி� கவிஞ/ைடய..  
 
  
 
அவ;றி� ஒ/ பாட�தா�, மிக7 ?க@ ெப;ற 'ைவAணவ ஜனேதா ேதேந கஹிேய...' 
 
 
உ�ைமயான ைவAணவ� எ7ப5 இ/�க ேவ��� எ�� கவிஞ" பா5ய பாட� 
இ.. 'பிற" ப�� .ய"தைன தனெதன� க/தி, உடேன உபகார� ெச#பவ� எவேனா 
அவேன ைவAணவ�' எ�ற இ�த7 பாட�வ�க1 மகா�மாவி� உ1ள�ைத� 
ெதாB� விBட.. மகா�மா மB�மி�ைல; �ஜரா�, ெசௗராA5ர7 ப�திகளி� உ1ள 
ம�க1 அ�த� கவியிFைடய ேதனிF� இனிய பாட�களா� நா1ேதா�� ப�தி- 
Gைவைய அFபவி�. வ/கிறா"க1. அ�த� கவிஞ"தா� நரசி�ம ேம�தா எ�ற 
கி/Aண ப�த". 
  
 
?ராதனகட� எ�ற ஊ�� அ�தண" �ல�தி� பிற�த பலரா� ேம�தா எ�பவ" 
வசி�. வ�தா". க�விேக1விகளி� சிற�த அவ/��7 பிற�தவேர நரசி�ம ேம�தா. 
பலரா� ேம�தா மிக- சிற�த நரசி�ம ப�த" எ�பதா�, அவ/ைடய இAட 
ெத#வமான நரசி�ம" ெபயைரேய த� ?�திரF��� IB5னா" அவ".  
 
  
 
பலரா� ேம�தாவி� வய. $தி"�த கால�தி� பிற�த பி1ைள எ�� ெச�ல� 
ெகா��. வள"�ததா�, சி� வயதி� .����தன$� ப5�காம� ஊ" G;�வ.� 
நரசி�ம ேம�தாவிட� அதிக��த.. இவ/ைடய ெப;ேறா"கJ� ஒ/வ" பி� 
ஒ/வராக இைறய5 ேசரேவ, இவ�� சிறிய த�ைதயான ய$னாதாK பராம�7பி� 
வளரேவ�5யதாயி;�. 
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ய$னாதாஸாM� நரசி�ம ேம�தாவி� ெசய�கைள� த��க $5யவி�ைல. 
கட�1தா� இவைன ந�வழி7ப��த ேவ��� எ�� நிைன�. அவ" இ/�. 
விBடா". ய$னாதாஸி� மக� நரசி�ம ேம�தாவிM� வயதி� ெப�யவ". அவ/� 
நரசி�ம ேம�தாவிட� அ�? பாராB5 வ�தா". அவ" மைனவிதா� ���ப�ைத 
நி"வகி�. வ�தா1.  
 
  
 
ஆனா� அவ1 நரசி�ம ேம�தா, வ OB5� த0கேளா� இ/7பைத வி/�பவி�ைல. 
ஒ/நா1 ப1ளி7 பி1ைளகJட� ச�ைடயிB� வ�த நரசிைய அவ1 க�ைமயாக� 
திB5விBடா1. ஒ30காக7 ப5�காம� ஊ" G;றி வ�தா� இனி ேசா� கிைட�கா. 
எ�� திB5யதா� மன� ெநா�த நரசி, த�Fைடய ெசய�கைள மன�தி� 
நிைன�.� ெகா�ேட, அ/கிலி/�த காB��� ஓ5னா".  
 
 
அ�த� காB5� இ5�. பா@பBட ஒ/ ேகாயி� இ/�த.. அத� எதிேர அழகிய ஒ/ 
�ள� இ/�த.. அ�த� �ள�தி� இற0கி, பசி�த வயி��� த�ண O" அ/�தி, அ�த� 
ேகாயிM��1 Qைழ�தா". அ7ேபா. த� த�ைத ெசா�ன ./வ� கைத 
நிைன��� வ�த.. தி�க;றவ"��� ெத#வேம .ைண எ�ப.ேபா�, சி�வ� 
./வ� தவ� ெச#. இைறய/1 ெப;ற. நிைன��� வர, ?ராதனமான அ�த 
சிவாலய�தி� இ/�த அழகிய லி0க�தி� எதிேர அம"�. தா� $�ன" ேகBட 
நாமாவளிகைள ெசா�ல� ெதாட0கினா".  
 
 
ேநர� கட�.ெகா�ேட இ/�த.. திRெர�� ஒ/வ" நரசியி� ேதா1 ெதாB� 
எ37?வைத7ேபா� உண"�தா" நரசி. பா"�தா� ஜடாம�டதா�யான சிவெப/மா� 
அ0ேக நி�றா". "நரசி, நO தி/மாM��7 பணி ெச#ய7 பிற�தவ�; உ� உ�தி 
விய�க ைவ�கிற.. ப�. நா1களாக நO ெச#த தவ� க�� அ�ைன பா"வதி 
மகி@�தா1. எ3�. எ�Fட� வா!" எ�� அைழ�தா". நரசியா� எழ�Uட 
$5யவி�ைல. கா�க1 .வ�டன. ெம�ல ேசா"வக;றி, சிவபிராைன7 பி� 
ெதாட"�தா". 
 
  
 
 
ேகாயிலிலி/�. ெவளிேய வ�த சிவபிரா�, ந"சிைய அைழ�.� ெகா�� 
அ/கி/�த நO"நிைல�� அைழ�.- ெச�றா". அ0ேக இ/�த ஒ/ அரச மர�தி� 
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ஏ;றி, நரசிைய அ/ேக ைவ�.� ெகா��, அ�த ெவBடெவளிைய�காB5, நரசி 
"அ0ேக பா"" எ�றா". சிவனா" காB5ய தி�கி� பா"�த நரசி�� ஆ-ச"ய� 
தாளவி�ைல.  
 
  
 
அ0ேக க�ணபிரா� ேகாபிய/ட� ைகேகா"�. ஆ5ய ராஸWைல� காBசிைய� 
க�டா". எ�தைன எ�தைன கி/Aண"க1, எ�தைன எ�தைன ேகாபிய"...? 
இவ"களி� உ�ைமயான கி/Aண" யா"? - ேக1விக1 நரசியி� உ1ள�தி� 
பிற�த.. சிவெப/மா� நரசிைய, கி/Aண� அ/1 ேவ��மா� பணி�தா".  
 
 
திRெர�� இவ"க1 இ/�த அரசமர�த5 அ/கி� வ�தா� க�ண�. நரசி அவ" 
பாத0களி� பணி�தா". "நO க�ட இ�த பி/�தாவன� காBசிையேய நO பாட�களாக7 
பா�. உ� வா�கிேல அ/Bகவி பிற���." எ�� ெசா�லி, தம. வனமாைலயி� 
இ/�த .ளசி� தள�ைத நரசியி� வாயி� இBடா" க�ண�. பி� இ/வ/� 
மைற�.விட, ெதாட"�. நரசி அ�த� ேகாயிலிேலேய அம"�., சிவபிராைன� 
.தி7பதி� ஈ�பBடா".  
 
  
 
அவ" மன$/க ஒலி�த "ஓ� நம-சிவாய" ம�திர0க1 அ�த7 ப�தியி� 
எதிெராலி�த..  
நரசி ேம�தாைவ� காணாம� அ0ேக வ OB5� மி��த கவைலேயா� இ/�தா" 
ய$னாதாK. ேதடாத இடெம�லா� ேத5�தி��தா". ம/மகைள அைழ�.� 
ேகBடேபா., அவ" தா� நரசிைய� திB5யைத:� அவ� அ3. ெகா�ேட 
ெச�றைத:� ெசா�லி ம�னி��மா� ேவ�5னா1.  
 
 
திRெரன ஒ/நா1 மா�ேம#��� சி�வ� ஒ/வ�, ய$னாதாஸிட� வ�., தா� 
காB5� அ�த7 பாழைட�த ேகாயிலி� ம�திர ஒலி ேகBடைத- ெசா�லி- 
ெச�றா�. ய$னாதாஸு�� கிலி பி5�த.. காரண� அ�த� கால�தி� சா�த"க1 
நரபலி இ�வ.��. அ7ப5 நரசி ேம�தாைவ அவ"க1 பி5�.� ெகா�� ேபா# 
நரபலி இட7ேபாகிறா"கேளா எ�ற பய�தா� அவ" அ�த� ேகாயிM�� ஓ5னா".  
 
  
 
ஆனா� அ�த� ேகாயிலி� எM�?� ேதாMமாக நரசி தியான�தி� இ/�தைத7 
பா"�. அ3. அர;றி கB5யைண�தா". க�விழி�த நரசி, க�ண� மீ. 
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அ/ைமயான பாட� ஒ�ைற7பா5னா". ப5�காத ைபயனான நரசியி� 
தி/வா�கிலி/�. எ3�த கவி-Gைவைய� ேகBட ய$னாதாK, ஆ-ச"ய�தா� 
அகல விழி�தா". நரசி அ0� நட�தைவகைள- ெசா�லி, தா� இ�த� 
ேகாயிலிேலேய இ/�.வி�வதாக- ெசா�ல, ய$னாதாேஸா தி/�ப�� வ OB��� 
வ�. அ0கி/�.ெகா�ேட ப�தியி� ஈ�ப�மா� ேகB��ெகா�டா".  
 
  
 
இைற ச�மத�ேதா� வ OB���� தி/�பினா" நரசி ேம�தா.  
 
  
 
 
நாBக1 கட�தன. நரசி:� இ�லற�தி� இற0கினா". அவ/��� தி/மண� 
ஆயி;�. ஆ� ஒ��� ெப� ஒ��மாக இ/ �ழ�ைதக1 பிற�தன". நரசி 
த�ைத7 ெபா�7ைப� தா0கினா". அவ/ைடய இைற� கவிைத7 பணி:� நட�. 
வ�த.. 
அவ/ைடய உ1ள�ைத உ/��� கவிைதக1 அ�த7 ப�தி $3வ.� 
எதிெராலி�த.. இ�நிைலயி� த� ப�த�� ெப/ைமைய உல��� ெவளி7ப��.� 
இர��ச�த"7ப�ைத அைம�.� த�தா� க�ண�. 
 
?ராதனகட� ஊ/�� ெகா]ச ^ர�தி� சியாமளா நகர� இ/�த.. அ0ேக 
தி�?ராதக" எ�ற ெப/�தன�கார அ�தண" இ/�தா". அவ/�� அழகிய மக1 
ஒ/�தி இ/�தா1. அவைள ெச�வ� ெகாழி��� ���ப�தி� ெகா��க 
எ�ணினா" அவ".  
அ�த ஊ�ேல இ/�த கி/AணபBட" எ�பவ", அ�த7 ெப�ைண நரசியி� 
ைபயF��� தி/மண� ெச#வி�க எ�ணினா". அ�த எ�ண�ைத நரசியிட$� 
ெத�வி�தா". ஆனா� ந"சி�� அதி� வி/7பமி�ைல.ஏைழயான தா� எ0ேக, 
ெப/�தன�காரரான தி�?ரா�தக" எ0ேக எ�� ெசா�லி அைதம��.விBடா".  
 
  
 
ஆனா� கி/Aண பBடேரா தி�?ரா�தக�ட� ெச�� நரசியி� ைபயைன7 ப;றி- 
ெசா�லி, அவ�� ைபயைனேய இ�த மகJ�� மண$5�கேவ��� எ�றா". 
ஊ/��7 ெப�யவரான கி/AணபBட�� ெசா�ைல� தBட$5யாம� தவி�த 
தி�?ரா�தக", த� க�ரவ�.�� ஏ;ப நரசியா� சீ" ெச#ய$5�தா� ஒ7?� 
ெகா1வதாக- ெசா�ல, கி/Aண பBட" ஒ/ நாJ� �றி�. தி/மண�.��� 
தயாராக ஏ;பா�க1 ெச#. ைவ��மா� ெசா�னா".  
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ந"சியிட� வ�. தி/மண� �றி�. வ;?��தி- ெசா�லி- ெச�ற கி/AணபBட", 
தி�?ரா�தக�ட� ெச��, "ேம�தா சீ"வ�ைசகJட� �றி�� நாளி� வ/வா". 
தயாராக இ/0க1" எ�� ெசா�லிவிBடா".  
 
 
�றி�த நாJ� வ�த.. தம. வழ�கமான பஜைன ேகாA5க1 ?ைடIழ நரசி 
தி/மண�தி;� த� மகைன:� அைழ�.� ெகா�� ?ற7பBடா". அ. தி/மண 
ேகாA5யாக இ�லாம� பஜைன ேகாA5யாக�தா� ெத��த.. ேகாA5யி�, 
பா��ர0க விBடல, ப�ட�நாதவிBடல என, விBட� விBட� எ�ற ேகாஷ� 
வி�ைண7 பிள�த.. 
 
 
இ�த விவாக ேகாA5ைய பா��ர0கF� /�மிணி7 பிராB5:� எ�ணி7 
பா"�தன". இ7ப5ேய ெச�றாரானா� த�ப�த" அவமான7 ப�வா" எ�� 
எ�ணின". த� ப�த�� அவமான�ைத� தா0கெவா�ணாத பா��ர0கF� 
/�மிணி�தாயா/மாக- ேச"�. வியாபா�:� அவ" மைனவி:மாக ேவட� தா0கி, 
ெபா�F� ெபா/J� ஆைட ஆபரண0கJ� எ��.� ெகா�� வியாபா�களான 
ெச�வ"க1 UBட� ?ைட Iழ, இ�த பஜைன ேகாA5 வ/வத;� $�னா� 
சியாமளா நக" ெச�றன". 
 
  
தா�, ப�ட�?ர�தி� இ/��� நரசியி� கைடைய நி"வகி��� சியாமள நாத� 
எ�� அறி$க7 ப��தி� ெகா�டா" அவ". இ�த� ேகாA5ைய7 பா"�. வா# 
பிள�தா" தி�?ரா�தக". நரசி ெவ�� ஏைழதாேன, அவ" தி/மண�தி;� வரமாBடா" 
எ�� ஒ/ ஏ;பா�� ெச#யாதி/�த அவ" உடேன மண ஏ;பா�கைள- ெச#ய- 
ெசா�லி பணிகைள $��கி விBடா". பி�ன" வ�. ேச"�த நரசி 
ேகாA5யின/��� த�க ம�யாைதக1 த�. மண� ேகாலாகலமாக நட�ேதறிய.. 
 
இ�ெனா/ சமய�, நரசியி� ந�பக�த�ைமைய:� ப�திைய:� உண"�த ஒ/வ", 
தா� ப�ட�?ர� ேபாவதாக��, வழியி� தி/ட" பய� உ1ளதா� தா� ைகயி� 
ைவ�தி/��� பண�ைத ப�திரமாக ைவ�.� ெகா�� தி/7பி� தரேவ%� 
எ��� ெசா�னா". அத;� ப�ட�?ர�தி� சியாமளநாத" எ�� த� ந�ப" ஒ/வ" 
இ/7பதாக- ெசா�லி, அவ�ட� பண� ெப;��ெகா1Jமா� உ�5ய;சீB� 
எ3தி� ெகா��தா" நரசி. ஆனா� ப�ட�?ர�தி� நரசி��� ெத��தவ" யா/� 
கிைடயா.. இ/7பிF� நரசியி� வா�ைக� கா�க பணட�நாதேன சியாமளநாதனாக 
மீ��� வ�., அ�த நப/�� �றி7பிBட பண�ைத� த�., ப�த�� மான� 
கா�தா". 
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