என் குரு - பாரதிதாசன்

"பாரதியா

புத்தகம் என்ைனப் புதியேதா

உலகில் ேச த்தது"
உலககவி,

பாரதியா

1934

உலககவி! - அகத்தில் அன்பும்

பரந்துய ந்த அறிவினிேல ஒளியும் வாய்ந்ேதா !
ஓரூருக் ெகாருநாட்டுக் குrய தான
ஓட்ைடச்சாண் நிைனப்புைடயவ
வர;

அல்ல. மற்றும்

அவ ! - மக்களிேல ேமல்கீ ழ் என்று

விள்ளுவைதக் கிள்ளிவிட ேவண்டும் என்ேபா !
சீருய ந்த கவிஞrடம் எதி பா க் கின்ற
ெசம்ைமநலம் எல்லாமும் அவ பாற் கண்ேடா ம்.
அகத்திலுறும் எண்ணங்கள், உலகின் இன்னல்
அறுப்பைவகள்; புதியைவகள்; அவற்ைற ெயல்லாம்
திகழ்பா க்குப் பாரதியா

எடுத்துச் ெசால்வா

ெதளிவாக, அழகாக, உண்ைமயாக!
முகத்தினிேல கைளயிழந்த மக்கள் தம்ைம
முைன முகத்தும் சலியாத வரராகப்
;
புகுத்துெமாழிப் ேபச்ெசல்லாம் ெபான்னி யாற்றுப்
புனல்ேபாலத் ெதாட வதுண்டாம் அன்னா

பாட்டில்.

பைழயநைட, பழங்கவிைத, பழந்த மிழ்நூல்,
பா த்ெதழுதிப் பாரதியா

உய ந்தா rல்ைல;

ெபாழிந்திடுெசவ் விெயௗள்ளம் கவிைத யுள்ளம்
பூண்டிருந்த பாரதிய ராேல இந்நாள்
அழுந்தியிருந் திட்ட தமிழ் எழுந்த ெதன்ேற
ஆைணயிட்டுச் ெசால்லிடுேவாம் அன்ைன மீ தில்
அழெகாளிேச

பாரதியா

கவிைத தன்ைன

அறிந்திலேத புவிஎன்றால் புவிேமற் குற்றம்!
கிராமியம் நன்னாகrகம் பாடி ைவத்தா
கீ த்தியுறத் ேதசியம் சித்தி rத்தா
சராசரம்ேச

ெலௗகிகத்ைத நன்றாய்ச் ெசான்னா .

தங்குதைட யற்றஉள்ளம்; சமத்வ உள்ளம்;
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இராதெதென ஒன்றில்லாப் ெபrய உள்ளம்!
இன்புள்ளம் அன்புள்ளம் அன்னா

உள்ளம்!

தராதலத்துப் பாைஷகள ;ல், அண்ணல் தந்த
தமிழ்ப்பாட்ைட ெமாழிெபய த்தால் ெதrயும் ேசதி!
ஞானரதம் ேபாெலாருநூல் எழுது தற்கு
நானிலத்தில் ஆளில்ைல. கண்ணன் பாட்டுப்
ேபால்நவிலக் கற்பைனக்குப் ேபாவ ெதங்ேக?
புதியெநறிப் பாஞ்சாலி சபதம் ேபாேல
ேதனினிப்பில் தருபவ யா ! மற்றும் இந்நாள்
ெஜயேப rைகெகாட் டடாஎன் ேறாதிக்
கூன களும் குவலயத்ைத அளாவும் வண்ணம்
ெகாட்டிைவத்த கவிைததிைச எட்டும் காேணாம்!
'பா ப்பாைன ஐயெரன்ற கால மும்ேபாச்
ேச'ெயன்ற பாரதியா

ெபற்ற கீ த்தி

ேபாய்ப்பாழும் கிணற்றினிேல விழாதா என்று
ெபாழுெதல்லாம் தவங்கிடக்கும் கூட்டத் தா கள்
ேவ ப்பா கள்; பாரதியா

ேவம்ெபன் பா கள்;

வணாக
;
உலககவி அன்ெறன் பா கள்.
ஊ ப்புறத்தில் தமக்கான ஒருவ ைனப்ேபாய்
உய கவிஞன் என்பா கள் வஞ்ச க கள்
'சாதிகேள இல்ைலயடி பாப்பா' என்றா
'தாழ்ச்சி உய ச்சி ெசால்லல் பாவம்' என்றா .
ேசாதிக்கின் "சூத்திரற்ேகா

ந;தி தண்டச்

ேசாறுண்ணும் பா ப்புக்கு ேவேறா
ஓதியைத பாரதியா

ந;தி"

ெவறுத்தா . நாட்டில்

ஒடுக்கப்பட் டா நிைலக்கு வருந்தி நின்றா .
பாதிக்கும்படி 'பழைம பழைம என்பீ
பழைமஇருந் திட்டநிைல அறியீ " என்றா .
ேதசத்ேதா

நல்லுண வு ெபறும்ெபா ருட்டுச்

ேசrயிேல நாள்முழுதும் தங்கி யுண்டா .
காசுதந்து கைடெதருவில் துலுக்க

விற்கும்

சிற்றுணவு வாங்கி, அைதக் கனிவாய் உண்டா .
ேபசிவந்த வைச ெபாறுத்தா

நாட்டிற் பல்ேலா

பிறப்பினிேல தாழ்வுய வு ேபசு கின்ற
ேமாசத்ைத நடக்ைகயினால், எழுத்தால், ேபச்சால்
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முரசைறந்தா . இங்கிவற்றால் வறுைம ஏற்றா .
ைவயத்து மாகவிஞ

மைறந்து ேபானா ;

ைவதிக க்குப் பாரதியா

பைகவ ேரனும்

ெசய்வெதன்ன? ேமலுக்குப் புகழ்ந்ேத வந்தா ;
சிலநாட்கள் ேபாகட்டும் எனஇ ருந்தா ,
உய்யும்வழி ெகடாதிருக்க ெமதுவாய் இந்நாள்
உலககவி அல்லஅவ

எனத் ெதாடங்கி

ஐய கவி ைதக்கிழுக்கும் கற்பிக்கின்றா
அழகாக முடிச்சவிழ்த்தால் விடுவா

பாரதியா

உண்ேடா ?

பாடி ெவளியிட்டிருந்த ' சுேதச கீ தங்கள்' புதுச்ேசrயில் படித்தவ களிைடேய

உலவியிருந்தது. குவைள (குவைள கிருஷ்ணமாச்சாrயா ) அந்தப் பாட்டுக்களில்
சிவற்ைறக் கூவிப் பாட நான் ேகட்டிருக்கிேறன். என் ஆைசக்கு ஒரு புத்தகம்
கிைடத்தது ஒரு நாள்.
சுேதச கீ தங்கைள நான் படித்து வந்ேதன். ராகத்ேதாடு முணுமுணுத்து வந்ேதன்.
'இந்தியா' பத்திrைகயில் சித்திர விளக்கங்கள், சிறுகைதகள், ஈசுவரன் தருமராஜா
ேகாயில் ெதரு வைளவுகள், குவைளயின் கூச்சல் இைவ எல்லாம் சுேதச கீ தங்களின்
உட்ெபாருைள எனக்கு விளக்கின. அதன் பிறகு ெகாஞ்சம் விஷயமான உண ேவாடும்,
'நான் ஓ

இந்தியன்' என்ற அகம்பாவத்ேதாடும் அப்பாடல்கைளப் பாட முடிந்தது

நாளைடவில்!
எனது ெகாட்டடி வாத்தியா

ேவணு நாய்க்கருக்குக் கல்யாணம் வந்தது. மாைல 3

மணிக்குக் கல்யாணப் பந்தýல் பாட்டுக் கச்ேசr நடந்தது. பாடகrல் நானும் ஒருவன்.
கண ;ெரன்று ஆரம்பித்ேதன். "வர; சுதந்திரம் ேவண்டி நின்றா

பின்ன

ேவெறான்று

ெகாள்வாேரா!" என்பைத. அப்ேபாது என் பின் ஒருபுறமாக, இதற்குமுன் நான் வதியில்
;
பா த்த சில உருவங்கள் உட்கா ந்திருந்தன. அவற்றில் ஒன்று ரவிவ மா 'பரமசிவம்'.
ேவணு நாய்க்க , "இன்னும் பாடு சுப்பு" என்றா .
நான், "ெதான்று நிகழ்ந்த தைனத்தும்" என்ற பாட்ைடப் பாடிேனன்.
சைபயில் இருந்தவ கள் ெமாத்தம் முப்பது ேப

இருக்கும். 30 ேப வழிகளில் சுமா

25

ேப கள், நான் பாடும் ேபாது, அந்த ரவிவ மா பரமசிவத்ைதேய பா க்கிறா கள். அந்த
பரமசிவத்தின் ெபய , விலாசம் என்ன என்று எனக்குத் ெதrயாது. ஆனால் அவ

ஒரு

குறிப்பிடத் தக்கவராக இருக்கலாம் என்று ேதான்றிற்று.
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என்ைன ேமலும் பாடச் ெசான்னா

ேவணு நாய்க்க . பாடிேனன்.

அப்ேபாது ேவணு நாய்க்க , "அவுங்க யா

ெதrயுமில்ல?" என்று ேகட்டா .

ெதrயாது என்று கூட நான் ெசால்ý முடிக்கவில்ைல. ரவிவ மா படம்: "ந;ங்க தமிழ்
வாசிச்சிருக்கீ ங்கேளா?" என்று என்ைனக் ேகட்டா .
நான்: "ெகாஞ்சம்."
'படம்': "உண ந்து பாடுகிற; கள்."
ேவணு நாய்க்க , அப்ேபாது, "அவுங்கதாேன அந்தப் பாட்ெடல்லாம் ேபாட்டது.
சுப்பிரமணிய பாரதி என்று ெசால்றாங்கேள?" என்று 'பரமசிவப் படத்ைத' எனக்கு
அறிமுகப்படுத்தினா .
எனக்கு நாணம். சந்ேதாசம். பயம். அப்ேபாது என் மூஞ்சிைய நான் கண்ணாடி எடுத்துப்
பா த்துக் ெகாள்ள ேவண்டிய அவசியேமயில்ைல. நான் ஓ
குரங்கு. பாரதியா

அசல் இஞ்சி தின்ற

என்ெனன்ன என்னிடம் ெசான்னா , நான் அப்ேபாது என்ன பதில்

ெசான்ேனன் என்பைவகைளக் ேகட்டால் அப்ேபாேத என்னால் ெசால்ல முடியாது.
இப்ேபாது என்னால் ெசால்ல முடியுமா?
கைடசியாக பாரதியா

ெசல்ýய வா த்ைதைய மாத்திரம் நான் மறந்து ேபாகவில்ைல.

அது என் ஆவைலப் பூ த்தி ெசய்யும் வா த்ைத. அந்த வா த்ைதைய அவ
ெவளியிட்டவுடன் என் நிைனவில் அது தங்காமல் என்ைன ஏமாற்றி விடக் கூடும்
என்று அதன் முதுகின் ேமல் ஏறி உட்கா ந்து அமிழ்த்திக் ெகாண்ேடன்.
அவ

கூறிய வா த்ைதகளாவன:

"ேவணு, ஏன் இவைர நம் வட்டுக்கு
;
ந; அைழத்து வரேல?"
நான் வதியில்
;
அடிக்கடி பா த்து, "இவ

ரவிவ மா படத்தில் காணும் பரமசிவம் ேபால்

இருக்கிறா " எனறு ஒப்புக் கூட்டி நிைனத்த மனித
ெகாண்டது ஒன்று. அவ

பாரதியா

ஒரு சுேதசி என்பது ஒன்று. அவ

என்று ெதrந்து

எங்கள் ஊ

ெபான்னு முருேகசம் பிள்ைள முதýயவ களால் பாராட்டப்படுகிறவ

பிரபலஸ்த

என்பது ஒன்று --

அத்தைனயும் என் மனத்தில் ேச ந்துெகாண்டு என்ைனச் சந்ேதாஷமயமாக்கிவிட்டன.
மறு நாள் காைலயில் நான் ேவணு நாய்க்கருடன் பாரதியா

வட்டுக்குப்
;
ேபாகப்

ேபாகிேறன். மறுநாள் என்பது சீக்கிரம் வரவில்ைலேய என்பதுதான் கவைலயாய்க்
கிடந்தது.
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நானும் ேவணு நாய்க்கரும் பாரதியா

வட்டு
;
மாடியில் ஏறிப் ேபாகிேறாம்...

வைணயின்
;
ெதானி. ஆனால் அதில் எழுத்துக்களின் உச்சrப்பு என் காதில் ேகட்கிறது.
நான் மாடியின் கூடத்தில் பாரதியாைர, அவ
நாயகைர, வாத்தியா

சுப்பிரமணிய ஐய

நாயுடுைவப் பா த்ேதன். நாயக
கும்பிட்ேடன். பாரதியா

பக்கத்தில் பாடிக் ெகாண்டிருக்கும் சிவா

தம்பி சாமிநாத ஐயைர, ேகாவிந்த ராஜ÷லு

பாட்டுக்கு பாரதியா

'ஆஹா' ேபாடும்ேபாது நான்

கும்பிட்டு, "வாருங்ேகா, உட்காருங்ேகா. ேவணு உட்கா .

குயில் பாடுகிறது. ேகளுங்ேகா" என்றா . சிவா நாயகருக்குப் பாரதியா
ெபய

'குயில்' என்று

ைவத்திருந்தா .

பிறகு சிறிது ேநரம் சிவா நாயக

பாட்டு. அதன் பிறகு என்ைனப் பற்றிய விவரம்

நடந்தது. ெகாஞ்ச ேநரம். "எனக்கு உத்தரவு ெகாடுங்கள்" என்று பாரதியா

அேத

கூட்டத்தில் ஒரு புறமாக உட்கா ந்து எழுத ஆரம்பித்தா . மீ தியுள்ள நாங்கள்
ேபசிக்ெகாண்டிருந்ேதாம். எனக்குப் ேபச்சு அவ்வளவாகப் பிடிக்கவில்ைல. அங்கு ஒரு
மூைலயில் கிடந்த ைகெயழுத்துப் புத்தகத்ைதப் பா க்க ேவண்டும் என்பதிேலேய என்
எண்ணம் ெசன்று மீ ண்ட வண்ணமிருந்தது. ெமதுவாக நக ந்து அந்தப் புத்தகத்தின்
பக்கத்தில் உட்கா ந்ேதன். பிறகு அைதக் ைகயில் எடுத்ேதன், விrத்ேதன்...
வசமிழந்ேதன்.
நான் அதற்கு முன் இலக்கிய இலக்கணத்திேல என் காலத்ைதக் கடத்தியிருந்தவன்.
என் ஆசிrயரும், புதுச் ேசrயில் பிரபல வித்துவானுமாகிய பங்காரு பத்த ,
மகாவித்துவான் பு. அ. ெபrயசாமிப் பிள்ைள இவ களால் நடத்தப்படும் கைலமகள்
கழகத்தின் அங்கத்தினன். பழந்தமிழ்ச் ெசய்யுட்கள் ேபாலேவ யாருக்கும் புrயாதபடி
எழுதுவதுதான் கவிைத என்ற அபிப்பிராயமுள்ளவன். கடிதம் எழுதும்ேபாதுகூடக்
கடுைமயான நைடைய உபேயாகிப்பதுதான் ெகௗரவம் என்ற தப்ெபண்ணமுைடயவன்.
பாரதியா

புத்தகம் என்ைனப் புதியேதா

நானும் பாரதியா

உலகில் ேச த்தது.

பாடல்கள் எழுதி ைவத்துள்ள ைகெயழுத்துப் புத்தகமும் ஒரு

பக்கம்; என் அறிவும் அதனுட் புகுந்து அைத விrவுபடுத்தும் விஷயமும் ஒரு பக்கம்.
என் உள்ளமும் அதில் இனிப்ைபச் ேச க்கும் சிறு சிறு முடிவுள்ள எளிய ெசாற்களும்
ஒரு பக்கம் லயித்துப் ேபாய்க் கிடந்தன. பாரதியாைர, அங்கிருந்த மற்றவ கைள,
அவ கள் வா த்ைதகைளக் கவனிக்க என்னிடம் மீ ந்திருந்த உறுப்புக்கள்
ஒன்றுமில்ைல. இப்படி ெவகு ேநரம்.
இதற்குள் பாரதியா

எழுதியது முடிந்தது. ேகாவிந்த ராஜ÷லு நாயுடு பீடி

பிடித்தாயிற்று. பாரதியாரும் சிவா நாயகரும் சுருட்டுப் பிடித்தாயிற்று. மணியும் 11
ஆயிற்று. கைடசியாக, சிவா நாயக
தமிழ் வாசித்தவ
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சுவாமி" என்றா . அதற்குப் பாரதியா , "இல்லாவிட்டால் என்
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ைகெயழுத்துப் புத்தகத்தில் அவருக்கு என்ன இருக்கிறது?" என்றா , அன்புடன்,
நல்ெலண்ணத்துடன்.
அதன் பிறகு நான், "ேபாய் வருகிேறன், சுவாமி" என்ேறன். பாரதியா , "சr,
ேநரமாகிறதா? ந;ங்கள் ஓய்வுள்ள ேநரத்திெலல்லாம் இங்கு வரணும்" என்று
குறிப்பிட்டா . அைதவிட வணக்கமாக என்னால் கும்பிட முடியவில்ைல. "நமஸ்காரம்,
நமஸ்காரம்" என்று துrதமாய்ச் ெசால்ýப் பிrய எண்ணமில்லாது பிrந்ேதன்.
என்னுடன் மற்றவ களும் எழுந்தா கள்.
நாயக , சாமிநாத ஐய , நாயுடு அைனவரும் வழி முழுவதும் பாரதியாrன்
குணாதிசயங்கைள விவrத்தா கள். நான் பாரதியாrன் விழிகளில் சற்று ேநரத்தில்
தrசித்தைவகட்குேமல் அவ கள் நூதனமாக ஒன்றும் கூறவில்ைல!
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