
  

ந வசக் இ » ஐ தவியாடிரியன்” 

சக்திநாஸன் சுப்பிரமணியன் 

இயற்றிய, 

சாது அச்சுக்கூடம், 

இராயப்பேட்டை, சென்னை, 

1988 

உரிமையுடைய த] [விலை அண 5



  

ருண்டிலே தமிழ் இலக்கெயத்துக்குப் புதிய ஒளி 

தந்தவரில் முதல்வா் யார் ? தூங்கக் கடந்த தமிழ் 

நாட்டைத் தமது கவிதா சாமாத்தியத்தால் தட்டி 

எழுப்பியவர் யார் 2 ௮வரே சுப்பிரமணிய பார 

இயர். 

பாரதியார் மகாகவியா சாதாரண கவியஈ 

என்பது பற்றி இருவித அபிப்பிராயங் கொள்ள 

arn. பாரஇயின் கவிதை பற்றிப் பல விதக் 

கருத்துக்கள் வெளியிடலாம். ஆனால் தமிழ் சாட் 

டில் - தமிழ் இலக்கியத்தில் - ஒரு புரட்டியுண்டு 

பண்ணியவர் பாரஇயார். என்னும் விஷயத்தில் 

இருவித அபிப்பிராயங் மகொள்ள இடமில்லை, 

தமிழ் இலக்கிய மறுமலாச பீடத்திலே பார 

இக்கே முதல் ஸ்தானம் உரியது எனபதை யாரும் 

மறுத்தல் முடியாது. | 

6 பாவால் பாரினை இயக்குவோன் பரவ 

” இன்று, தமிழ் சாட்டின் மூலை முடுக்குகளி 

எங்கட பாரஇ பாட்டு, பரவி விட்டது. பாரதி 

யின் பாட்டில் மயங்காதார் யார்? அவரது அர
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சியல் எதிரிகளுங்கூட அவர்தம் கவிதையினைப் 

பாராட்டினார் என்றால் பின்னுவி கூற மேவணை 

டுமேர 2 

கவிபாடுவோன் மாத்திரம் கவிஞனல்லன். 

வாழ்க்கையே கவிதையாகக் - கவிதையே வாழ்க் 

கையாகக் - கொள்வோனே கவிஞன். ஸ்ரீ சுப் 

பிரமணிய பாரதியாரின் வாழ்வே கவிதை நிரம் 

மியது ; அவர் இயற்கையிலேயே கவி 7 பிறவிபி 

லேயே கவி; கவிதையே வாழ்க்கையாகக் கொண் 

டார்; வாழ்க்கையிலே கவிதை கண்டார் 7 

கவிதைக் கென்றே வாழ்ந்தார். கவிதா வெறி 

அவருடம்பில் ஊறியிருக்தது. அவரைப் போற்றிப் 

புகழவேண்டுவ.து தமிழன் கடமை. 

அத்தகைய கவிஞரின் வாழ்க்கை, கவிதை 

ஆராய்ச் ஆயென விரிவாக வெளிவர வேண்டு 

வது அவ௫யம். அப்பணியிலே யானும் இறிது 

ஈடுபட்டேன். பாரதியாரின் சரித்திரம் சுருக்க 

மாக முதலில் பாரதி பிரகுராலயத்தாரால் வெளி 

யிடப்பட்டது ; பின்னே ஸ்ரீமான் அ௮க்கூர் ௮னஈ 

தாச்சாரியார் சற்று விரிவாக எழுஇனா. 

ஆங்கல இலக்கிய உலகிலே பாஸ்வெல் என்பார் 

ஜான்ஸனின் சரித்திரத்தை எழுதினா. அது பல 

ரரலும் புகழப்படுகிறது. அதே மாதிரி பாரஇ
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யின் . சரித்திரத்தை எழுத வேண்டுமென்பது 

என அவா. எனது செயலில் யான் எவ்வளவு 

தூரம் வெற்றியடைய முற்பட்டுள்ளே னென்று 

மதிப்பிட வேண்டிய பொறுப்பு தமிழ் நரட்டவ 

ருடையது. 

ஒருவரது குணத்தை அவர வாழ்விலே நிக 

மும் ௪ம்பவங்களால் அறியலாம். ACS wor BA 

யாக, பாரதியாரின் பண்பினையும் அவர்தம் வாழ் 
வில் நிகழ்ச்த ௬௪௧ர ௪ம்பவங்களரல் ௮ றியலாம். 

பாரதியார் எழுதிய கடிதம் இப்புத்தகத்தின் 

இறுதியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள ன. HF) ROUT SD 

LAM FOS SIG YHOUIUIGS Zap g படிப்போர் 

செளகரியத்தை உத்தேடுத்துப் பாரஇயின் சரிதச் 

சுருக்கமும் கவிதா அராய்சியும் இப்புத்தகத்இல் 

சேர்ச்சப்பட்டுள்ளன. பாரதியின் கவிதையிலே 

ஆர்வமுண்டு பண்ண என ௮ விமர்சனம் உதவி 

புரியுமென்று நம்புகிறேன். | 

யான் சென்று கேட்டபொழுது தத்தமக்குத 

தெரிந்த சம்பவங்களை யெல்லாம் கூறியவர் பலர். 

 நவ௪ுக்இ * அரியா ஸ்ரீமான் இரு. வி. கலியாண 

சுந்தர முதலியார், எட்டயபுரம் - வித்வான் - 

குருகுஹதாஸலப் பிள்ளை, சுதேசமித்திரன் ? உதவி 

பாசிரியாகளான ஸ்ரீமான்கள் உலகநாத நாயகர்,
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ஈடேசய்யர் அகியோர், சர்க்கரைச் செட்டியாஈ 

வ. ராமஸ்வாமி அய்யங்கார் முதலியவர்கள் 

குறிப்பிடத் தக்கவர்கள். இவர்களுக்கு யான 

என்ன கைம்மாறு செய்ய வல்லேன்? எனது: 

sor Hous செலுத்துேன். 

தமக்கு வச்த கடிதத்தை யான் வெளியிட்டுக் 

கொள்ள ௮னுமஇத்த அன்பா ஸ்ரீமான் பரலி, 

௬. செல்லையப்ப பிள்ளைக்கு எனது ன்றி உரிய 

தாகுக. 

இனியும் தங்கட்ராத் தெரிந்தவற்றை ஈணபர் 

கள் தெரிவிப்பார்களாயின் அடுத்த பதிப்பில் 

சேர்த்து வெளியிடச் சத்தமா யிருக்கிறோறேன. 

இப்புத்தகத்தை இன்னும் சீரிய முறையில் 

வெளிபிட வேண்டுமென்பது எனது அவா. 

ஆனால் போதிய வச.இிகளின்மையால் கான் விரும். 

பும் அளவுக்குப் புத்தகத்தை வெளியிட இயல 

வில்லை. இக்குறை நீங்க விரைவில் இரண்டாம் 

பதிப்பு வெளியிடும் வாப்ப்பு கேருமென்று கம்பு 

கிறேன். | 
வாழ்க தமிழ்த்தாய் ! 

1-7-38 சக்திதாஸன் சுப்பிரமணியன் 

௭ வரவைத்த 0 லுளரிவேைவைகை



    

தந்தையே, 

ஏழையேனுக்குத் தமிழ் மொழியிலே பெரும் 

பற்று ஊட்டினீர். யான் தீய வழிகளில் படராது 

சத்திய மார்க்கத்தில் செல்லும் அறிவு பெற 

அருளின். எனக்குச் சமரச உணர்வும் சுதந்திர 

ஆர்வமும் பெருகச் செய்தீர். ௮ட க்கமும், ௮ன் 

யும், பொழறுமையும் அ௮ணிகலனென எனக்கு 

அறிவுஅத்இனீர். ஆயினும், அடியேன் அயலூர 
சென்றிருக்தக்கால் கண்காணாத தங்களைப் பிரித் 

தேன். நொடிப்பொழுதில் தாங்கள் என்னைப் 

பிரிச்தீர்கள். தங்களைக். கண்டு தங்களுக்குத் 

தொண்டுபுரிய மனம் ௮வரவுகறது. ஆனால் தங் 

களை எங்கு காண்பேன் ? பிதாவே, தங்களுக்கு 

ஈன்றி செலுத்துகிறேன். கோடிமுறை நன்றி 7 

ஈன்றி ; ஈன்றி. கண்ணால் காணப்பெராத தங 

கள் திருவடித் தாமரைகளில் மானஸிகமாக இச் 

இறு நாலைச் ௪மர்ப்பிக்கறேன்... அன்புகூர்க் ௮ 

ஏற்றருள்க எந்தாப் | 

கப்பிரமணியன்



  

அன்னை 

அன்னை வடி.வமடா - இவள் 

ஆதி பராசக்தி தேவியடா - இவள் 

இன்னருள் வேண்டுமடா - பின்னர் 

யாவுமுலகில் வசப்பட்டுப் போமடா. 

இசுவரன் தருமராஜா கோயில் தெரு என்று 

புதச்சேரியிலே ஒரு தெரு இருக்கிறது. அந்தத் 

தெருவிலே ஒரு வீடு, விட்டின் மாடியிலே இறக்த 

வெளியிலே ஒருவர் மண்டியிட்டு உட்காரத்திருக் 
Spr; ஆகாயத்தை அண்ணாச்து நோக்கெபடியே 

இருக்கிளுர் 2) ஆகாயத்தை அப்படியே விழுங்கி 
விடுகறவாபோலே பார்க்கிறாரே ! ger wri? 

அவாதான் ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய பாரதியார். 

இரவு மணி பத்து. எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே 

இருள், இயற்கைத் தேவி 4 இருளாயி “யுடன்
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கூத்தாடுகிறொள் ; இருட்டு; இருட்டு, மையிருட்டு, 

அந்த மையிருட்டு நேரத்திலே மாடியிலே Hoss 

வெளியிலே உட்கார்க்இருக்கிராா பாரதியார். 

அவருடன்கூட வேறு ஒருவரும் இருக்கிரூர், 

இடீரென்று தள்ளிக்குஇக்கறொர் பாரஇயார. 

அடே! சங்கரா! இந்த இருளைப் பாரடா ! 

இதான் பராசக்தி. இந்த இருளிலே மகாகாளி 

ஒரு பெண்மாதிரிக் காட்டு தருகிறுள்பார். இத்த 

மையிருட்டுத்தான மகாகாளி. அவளைப் பார்த் 

அப் பிரார்த்தனை செய்” என்று ஆவேசம் வஈதவா 

மேபோலக் கூறுகிறார். 

தரையிலே மண்டியிட்டு உட்கார்ந்து Ber 

யத்தை அ௮ண்ணாக்து கோக்கிவிட்டார். அவ்வளவு 

தான் | அவர் மெய்ம்மறந்து அந்த இருளிலே ஈடு 

பட்டார். அப்பொழுது ஓர் அழகான பாட்டுப் 

பிறந்தது. 

- பின்னோ ரிராவினிலே--கரும் 
பெண்மை யழகொன்௮ வந்தது கண்முன்பு 

கன்னி வடிவ மென்றே---களி 

கொண்டு சற்றேயரு இற்சென்று பார்க்கையில் 

௮ன்னை வடிவ மடா !--இவள் 

ஆதி பராசக்தி தேவியடா !--இவள் 

இன்னருள் வேண்டுமடா !--பின்னர் 

யாவுழூலூல் வசப்பட்டுப் போமடா !
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செல்வங்கள் பொங்கிவரும்---ஈல்ல 

தெள்ளறி வெய்தி ஈலம்பல சார்க்திடும் 

அல்லும் பகலுமிங்கே---இவை 

- அத்தனை கோடி பொருளினுள்ளே கின்று 

வில்லை ௨சைப்பவளை---இக்த 

வேலை யனைத்தையும் செய்யும் வினைச்சியைத 

தொல்லை தவிர்ப்பவளை--ித்தம் 

தோத்திரம் பாடித் தொழுதிடுவோமடா ! 

இதுதான் அந்தப் பரட்டு. 4 மூன்று காதல் ?? 

என்ந தலைப்பின்ழே ஒரு பாட்டுப் பாடியிருக்க 

opr பாரஇயார். முதலாவது சரஸ்வதி காதல்? 

இரண்டாவது லக்ஷ்மி கரதல் £ மூன்றாவது காளி 

காதல்... 

இர்த மூன்று விதமான காதல் பாட்டுகளும் 

பாரஇியாரின்வாழ்வு எப்படிப் பண்பட்டு எதிலே 

போய் முடிந்தது என்பதைக் காட்டுகின் றன. 

இந்த அழகான பாட்டில் அக்தக் காளிகாதல் 

தான் மிகவும் இறந்தது. * சன்னி வடிவமென்றேற 

களி கொண்டு சற்றே பருகற்சென்று பார்க்கை 

பில் ? என்னும் அடிவரை தாழ்ந்த குரலில் பாட. 

வேண்டும். பரடியபிறகு 4 அன்னை வடிவமடா | 

இவள் அதஇபரா௪க்தி தேவியடா ! இவள் இன் 

னருள் வேண்டுமடா ! பின்னர் யரவுமுலகில் 

௮ச௪ப்பட்டுப் போமடா ” என்ற வரிகளையெல்லாம்
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உயாந்த ஸ்தாயியில் குரலை உயாத்இப்பிடித்துப் 

பாடினால் அற்புதரஸம் அப்படியே 6 கல கல” 
வென்று உஇரும். 

பராச௪க்தி நினைவு பாரதியாரின் நெஞ்சில் எவ்வ 

ara, gr rib வேளூன்றியிருக்தது என்பதற்கு இந்தச் 

சம்பவம் போதாதா 8 |



புயல் 

“* வீட்டுக் குலதெய்வம் வீரம்மை காக்குமடா ”” 

ப. துச்சேரியில் ஈசுவரன் கோவில் தெருவில் 
ஒரு விட்டில் குடியிருந்தார் பார இயார். அதன் 

பிறகு அதே தெருவிலுள்ள இன்னொரு வீட்டுக்கு 

ஜாகை மாற்றினஞா். புறுவிட்டுக்குக் குடிபோன 

மறுகாள் பிரமாதமான புயல் அடித்தது. இரவு 
கேரம். அதாவது ஈள வருஷம் கார்த்திகை மாதம் 
எட்டார் தேதி இரவு. கோரமான புயல். புயல் 

கா.றறு அடித்து ஜன்னல் கண்ணாடியை உடைத்து 

விட்டது. ஜன்னலின்€ழே பாரதியாரின் Hips 

கைகள் படுத்திருக்க றன. உடைந்த ஜனனல் 

வழியாகத் தூற்றலும் காற்றும் உறியடிக்கன் றன. 

௮ப்பொழுு பாரதியாரின் பத்தினியாகிய 

செல்லம்மாள் ௮வரை எழுப்பி விஷயத்தைத் தெரி 
வித்தார். அப்பொழுது ஒரு ரஸமான கீதம் பாடி 

ஞர் பாரதியார். ௮ வருமாறு :-- 

மனைவி :-- 

காற்றடிச்கு.து ELA GYMS 
கண்ணை விழிப்பாய் காயகனே. 

தூற்றல் கதவு சாள.ா மெல்லாக் 

தொளைத் தடி.க்குது பள்ளியிலே.



கணவன் :--- 

வானஞ் சனந்தது; வைய சடுங்குது 

வாழி பராசக்தி சாத்திடவே 
இனக் குழந்தைகள் துன்பப் படாதிங்குத 

தேவியருள் செய்ய வேண்டுகின்றோம். 

இச்தப் பாட்டினாலே கவிஞர் தேவியை 

ஸ்தோத்திரம் செய்தார்; மறுராள் காலையிலே 
எழுந்து வாசலிலே போனார். கேறுறுவரை அவர் 

குடியிருக்க விடானது, அனதிரவு அடிதீத புய 
விலே விழ்ந்து காசமாய் விட்டது. உடனே 

பாரதியார் பாடினார் £ 

மனைவி :-- 

கேற்றிருக்தோ மச்த வீட்டினிலே இகர்த 

கோமிருக்தால் என்படுவோம் ? 
காற்றென வர்தது கூற்றமிங்கே ஈம்மைச் 

சாத்தது தெய்வ வலிமையன்ோ ? 

இரத விதமாகப் பாரதியாரும் அவரது குடும் 

பத்தாரும் தேவியின் கருணையைச் சிந்தித்து இருக் 
தனர். 

- பொழுதும் விடிந்தது. கீழ்க் கடலிலிருக்து 

கதிரவன் எட்டிப்பார்த்தான். நேற்று இரவ பய 

லால் நிகழ்ந்த சேததீதைப் பார்ப்பதற்கோ 3



பிழைத்த தென்னந்தோப்பு 

“: வறியவ னுடைமை - அதனை 

வாயு போடி.க்க வில்லை ” 

ஊருக்கு வெளியே ஒரு Ag தென்னம் 

தோப்பு, அ௮த்தோப்பின் நடுவிலே ஒரு மடு; 

பாரதியார் தம் மனைவி மக்களுடன் அடிக்கடி. 

அந்தத் தோப்புக்குள் செல்வார். காலையிலே எழுச் 

திருந்து பாரஇயார் தோப்புக்குப் போப்விடு 

வார். சாதம் பிசைந்து எடுத்துக் கொண்டு 

அவர் மனைவியாரும் குழச்தைகளுடன் அந்தத் 

தோப்புக்குப் போவார். காலையிலே சென்ற பார 
இயார் பதினொருமணிவரை அந்த மடுக்கரையில் 

உட்கராகது ஏதாவது எழுஇக்கொண்டிருப்பார். 

பதினொருமணியானனும், எழுதுவதை நிறுத்தி 

விட்டு ௮க்த மடுவிலே இறங்கி நீராடுவார் ; சூரிய 

"னைப் பார்த்துக்கொண்டே. ௮ரைமணிக௫ேரம் இடுப் 

பளவு ஜலத்தில் நின்றுகொண்டு வேத மந்இரக் 

களை ஜெபிப்பார். ஸ்கானம் முடிந்தபின் சாப் 

பிட்டுவிட்டு மரநிழலில் இளைப்பாறுவார் 7) மறுபடி. 

யும் ஏதாவது எழுதுவார். சாயங்காலம் எல்லாரு 

மாகத் திரும்பி வீடுசோவா. அந்தத் தோப்பு 

முத்தியாலுப்பேட்டை வெல்லசசு செட்டியார் 

என்ற கிருஷ்ணசாமி செட்டியாருடையது.
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பாரதியார் உல்லாசமாகக் காலங் கழிக்கவேண்டு 

மென்பதற்காகச் செட்டியார் ௮ச்தத் தோப்பைப் 

பாரதியா உபயோகித்துக்கொள்ள அ௮னுமஇத் 

Sotarr பாரதியார் குயில்பாட்டுப் பாடியதும் 

இந்தத் தோப்பில்தான். நிற்க. 

புயல் ௮டிதத மறுநாள் காலை பாரஇயார் தமது 

தோப்பிணைப் பார்க்கச் சென்றார். போய்ப்பார்த் 
கால் பக்கத்துத் தோப்புகளில் எல்லாம் ஆயிரக் 

கணக்கான: தென்னை மரங்கள் முறிர்து கிடந்தன. 

ஏராளமான சேதம். ஆனால் பாரஇயாரின் தோப் 

மிலோ ஒரு மரங்கூட முறிந்து விழவில்லை, 

அகைக்கண்டவடனே பாரதியாருக்கு Moore 

தம் பொங்கியது, ஏழையாகிய பாரதியாருக்கு 
எவ்வித நஷ்டமும் அளிக்கக் கூடாதென்றே கட 

வள் அந்தம் தோப்பில் சேதம். விளைக்கவில்லை 

யென்று நினைத்தார் 7) உடனே. கடவுளின் BH 

ணையை வியந்து * பிழைத்த தென்னந்தோப்பு ? 

என்ற தலைப்புள்ள பாட்டைப் பாடினார்.



சிறுமை சீறிய வீரன் 

“* சிறுமை கண்டு போங்குவாய் வா வா வா” 

₹6 வருகின்ற பாரதத்தை வாழ்த்தல் ?. என்ற 

தலைப்பிட்டு ஒரு கவி யியற்றியிருக்கறொர் பாரதி 
யார். அதிலே : சிறுமை கண்டு பொங்குவாய் வா 
வா வர” எனபது OF அடி, அந்தச் இறுமை 

கண்டு சினங்கொண்டு டொரங்கி யெழுக்து கோபிக் 

கும் குணம் பாரதியாரிடம் அமைந் இருந்தது. 

6 ஹோம்ளுல் ?” கிளர்ச்சி கடந்த காலத்திலே 

Hoar gH சிஷ்யாகள் ஒரு சமயம் அன்னை வசந் 

தையார் என்று சொல்லப்படும் அன்னி பெஸண் 

டைக் கண்டிப்பவுண்டு. அத்த. மாதிரியான 

கண்டனக் கூட்டம் ஓன்று சென்னைக் கடற் 

கரையிலே நிகழ்க்தது. அக்கூட்டத்திலே பாரதி 

யார். பே௫ுனார்) பேசும் பொழுது அன்னை 

பெஸண்டை *4அவள் ?:; என்று குறிப்பிட்டார். 

YS ௮ன்னி பெஸண்ட் பக்தர் சிலருக்குச் ₹சுருக்” 

கென்று பட்டது போலிருக்கிறது! * அவள் ? 

என்று குறிப்பிடக் கூடாது? அவர்! என்று 

சொல்லவேண்டும் ? என்று அவர்கள் அசக்ஷேபித் 

தார்கள். * அவள்” என்பது மரியாதைக் குறை 

வான பாஷை யென்பது அவர்களு எண்ணம். 

உடனே பாரதியாருக்குக் கோபம் வந்து விட் 

டது. தம்மை யாராரோ அவமரியாதை செய்வ
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தாக அ௮வர்கருஇ விட்டார் ; தமக்குத் தமிழ் தெரி 

urs என்று நினைத்தே அவர்கள் அப்படிச் 

சொன்னதாக எடுத்துக் கொண்டார். உடனே 

அவருக்கு ௮டங்காத கோபம் வந்தது 7 முகம் 

சிவந்தது ; மீசை அடித்தது. ₹ எனக்குத் தெரி 
யும் தமிழ் ? என்று காஜித்தார் ௮வர் ; அவ்விதம் 

காஜிதீது ஒரு குதிகுதித்அுப் பிளாட்பாரத்தை 

மிதித்து அதிரச் செய்தார். 6 அன்னை பெளன்ட்) 

அவள் 7 அவள் ; அவள் ?” என்று கோபத்தோடு 
பல தடவை சொன்னார். பெண்மணிகளை *$அவள்” 

என்று குறிப்பது மரியாதைக் குறைவான பாஷை 

யனறு. என்பது அவரது எண்ணம். அதை 
பார் கண்டார் 8 

பக்கத்திலே யிருந்தவர்கள் எல்லாரும் பயக் GH 

போய் விட்டராகள். 

இதச் சம்பவம், பாரஇயாரின் சுதர்இர இறு 
மாப்பையும் சிறுமை கண்டு பொக்கும் தன்மை 

யையும் காட்டுறெது.



யாவும் பராசக்தியே ! 

“* அனைத்துயிரினும் அன்னை யுருவாய் 

இலங்குந் தாய்திருதேவி யாரோ 
அன்னவள் போற்றி அன்னவள் போற்றி 

போற்றி போற்றி “” 
—C gal மகாத்மியம் . மொழிபெயர்ப்பூ 

சென்னை, மத்தியத் 0 தாழிலாளா் சங்கதி 

துக்குப் பாரதியார் ஒரு ௪மயம் சென்றிருந்தார். 

தமிழ் காட்டின் தவப்புகல்வர் ஸ்ரீமான் இரு. வி. 

கலியாணசாதர முதலியாரும் அப்பொழுது 
அங்கே இருக்தார். சங்கத்திலே அன்னிபெலஸண்ட் 

படம் மாட்டப்பட்டிருந்தது. 8 இந்த அம்மாளை 

எல்லாரும் திட்டுகினறனரே '” என்று அ௮ப்படதி 

தைப் பாரதியாருக்குக் காட்டிக் கூறினார் ஸ்ரீமான் 

முதலியார. 

₹ அவளையா இட்டுகிறார்கள் ! ௮வள் பரா௪கஇ' 

யன்றோ 3” என்று சொன்னார் பாரதியார். 

சொல்லிவிட்டுப் பத்தா நிமிஷம் அ௮ர்தப் படத் 

தையே உற்றுக் கவனித்தார். கவனித்து விட்டு, 

நெஞ்சுக்கு நீதியும் தோளுக்கு வாளும் 
நிறைந்த சுடர்மணிப்பூண்.” ப 

எனற பாட்டைப் பாடினார். அரசியல் கொள்கை 
யிலே மாறுபட்டிருந்த போதலும் பெண்ணைத் 

தெய்வமாகப் பாரதியார் பாவித்திருந்தார் என்ப 

க.ற்ரூ இது ஜா எடுத்துக்காட்டு.



பாரத ஸழுதர்யம் வாழ்கவே 

“ தனி யோருவனுக்கு உணவிலை எனின் 
ஜகத்தினை அழித்திடுவோம் ”' 

ஸ்வர்க்கவாட ஸ்ரீயுத a. Ga. a ஐயா 

தலைமையில் சென்னைக் கடற்கரையில் ஒத்துழை 

யாமைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. அக்கூட்டத் 

இலே பாடுமாறு ஸ்ரீயுத ஐயா பாரதஇயாரைக் கேட் 

டக் கொண்டார். அப்பொழுது பாரஇயார் 

் என்ற பாட் பாரத ஸலமுதாயம் வாழ்கவே 

டைப் பாடினார்? ௮ தனபின ₹ அல்லா 1 அல்லா * 

என்ற பாட்டுப் பாடினா. பாட்டைக் கேட்ட 

மக்கள் பரவசமானார்கள். அந்த சாளையிலே மின் 

சார விளக்குக் கடையா ௮. தியாஸ் லைட் உண்டு. 

கியாஸ் லைட் கண்டிராக்டரான முஸ்லிம் ஒருவ 

ருக்குப் பாரதியாரின் அல்லாப் பாட்டைக் கேட் 
டும் அளவற்ற அனந்தம் பொங்கிவிட்ட ௮. 
உடனே அவர் ஓடிப்போய் சோடா வாங்க வகு 
பாரதியாருக்குக் கொடுத்துச் சாப்பிடச் செய்து 
விசிறி கொண்டு விரி பாரஇயொரின் ஆசுவாஸத் 
தைத் தணித்தார். அ௮னுவே கடைஇ முறையா 
கப் பாரதியார் பொறுக் கூட்டத்திலே தலைகாட் 
டயதாகும். அதன்பின் அவரது காலம் அருகி 
விட்டது.



ஸம்ஸார ஸாகரம் 

5 ஸம்ஸாரம் என்கிற இந்த மரம் விஷ வித்தி 
லிருந்து முளைக்கிறது. பல வகையான கர் 
மங்களும் இம்மரத்தின் பல்வேறு கிளைகள் ; 
எண்ணங்கள் இலைகள் $ காமமே மலர். 
இந்த மாதிரியான துயர்க்கடலில் பாபியாகிய 
யான் தவிக்கிறேன்.” 

நுகர் பகவத்பாதி 

தாம் ஓர் இராணுவ வீரர் என்ற. எண்ணம் 

பாரதியாருக்கு எப்பொழுஅுமே உண்டு. சட்டை. 

யின் புஜம் இரண்டிலும் இரண்டு பெரிய ₹ சேப்டி 

“பின் ' குத்திக் கொண்டிருப்பார். மார்புப் பக்கத் 

இலே சட்டையில் ஒரு பெரிய பின் குத்திக் கொள் 

வார். இந்த. மாதிரி அலங்காரம் செய்து கொள்வ 

இலே அவருக்கு அனக்தம். 
ஒரு நரள் ஆபிஸ் இல்லை. காலைநேரம். பாரதி 

யார் விட்டிலே யிருக்தார். அப்பொழுது அவர் 

Sion ABEL பெருமாள் கோயில் தெருவில் ஒரு 

விட்டில் வசித்தார். அன்று அவரைப் பார்க்க 

ஒரு: ஈண்பர் வர்தார். _ நண்பரும் பாரதியாரும் 

பே௫ுக் .. கொண்டிருக்கும். பொழுது sarge 

மனைவியார் வச்தார் ) ₹ இத்த மாதிரி வீணா 

கச் சட்டையிலே ! பின்'னைக் குத்தித் துணியை 

விணாக்கலாமா 2 எத்தனைதரம் சொன்னாலும்
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கேட்க மாட்டேன். என்கிறீர்களே '' என்று 

சொல்லிக் சொண்டு வந்து பின்னை எறிர்து விட் 

டுப் போனார். 

உடனே பாரதியாரின் முகம் ஈண்டிப்போ 

யிற்று. ன ஏதடா ! மூன்றாவது மனு ஷ் ர் 

நமது மனைவி நம்மை . இகழ்கிறாளே ” என்ற எ 

ண்மோ என்னவோ தெரியவில்லை. தம் குழந 

தையான பாபாவைக் கூப்பிட்டார். ₹ பாயா 1 

பாபா! அம்மாகிட்டபோயி ௪ட்டையைததுவைக்க 

வேண்டா மென்று சொல்லு ” என்று உத்தரவு 

போட்டார் ; அப்படியும் ௮வர் மனம் நிம்மதி 

யடையவில்லை 7 6 தம்பீ! சிறிது நேரம் இங்கேயே 

உட்கார்க்திரு. இதோ வது விடுகிறேன் * என்று 

சொல்லி விட்டுப் பக்கது அறைக்குள் போனார் 

போய், இறு குழந்தை மாதரி (4 விம்மி விம்மி ” 

அழுதார் / அரைமணி கேரம் ௮ச்த மாஇரி௮ழுத 

பின்பு கண்ணைத் துடைதீதுக் கொண்டு ஈண்பரா் 

இருக்குமிடதீதுக்கா வந்தார் 4 தம்பீ | ஸம்ஸாரம் 

பண்ணுவதென்ருல் ஸாமானியமா ? எவ்வளவோ 
கஷ்டம் ” என்று கூறிஞர். சுவிஞா' மனம் எவ் 

வளவு இளகியது என்பதை இதிலிருந்து அறிய 

லாம்... 

27



இயற்கையில் ஆனந்தம் ! 

பாரதியார் 4 ஈுதேசமிதஇரன் '? உதவியாடரி 

யராயிருச்த பொழுது அப்பத்திரிகாலயம் சென்னை 

ஜாஜ்டவுன், எரபரலு செட்டித் தெருவில் இருக் 
து.  இருவல்லிக்கேணியி லிருந்து பட்டணம் 

போப் வருவதற்கும் இடைவேளைச் சற்றுண் 

டிக்குமாக ௮வரது மனைவியார் ஈம் பாரதியாரிடம் 

காசு கொடுப்பார். கவிஞர் பணத்தை வாங்கிக் 

கொண்டு தெருக்கோடி வருவா£; வந்ததும் அக்தக் 

காசைக் கண்டபடி வீணாகச் செலவழிப்பார் 

கைக்காசு செலவழிச்து போம். உடனே தலையில் 

முண்டாசு கட்டிக்கொண்டு உடையைக் கட்டிவிடு 

வரர்; இருவல்லிக்கேணியிலிருக் து கடரதே அபிஸ் 

போவார்) இற்றுண்டி பருச்தும்பொழுஅனு யாரா 

வது அவரைக் கூப்பிட்டு மனமுவக்று கொடுத 

தால் வரங்கிச் சச்தோலமாகத் இனபார் ; இல்லா 

விடில் பட்டினிதான் ! 

மரலை கேரத்திலே சூரியன் மலவாயில் வீழுங் 

காட்சியைக் காண்பதெனமால் அவருக்கு மிக்க 

ஆனந்தம். ஆபிஸின் வெளிப்புறத்திலே ஒரு தாழ் 

வாரம். அதிலே கின்றுகொண்டு சூரியாஸ்தமன 
மாகும் காட்சியை அவர் கவனித்துக்கொண்டே 

யிருப்பார்,) அதிலேயே மெய்ம்மறகது ஈடுபட்டு 

விடுவார். யார் கூப்பிட்டாலும் காதில்விழா து,
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எவ்வளவு சப்தம் போட்டாலும் அவரது கவன தீ 
தைத் இருப்பவே முடியாறு, அவ்வளவு தூரம் 
மெய்ம்மறச்து அந்த மாலைக் காட்சியிலே அவா் 
ஈடுபட்டு விடுவார். 

பாரதியாருக்குப் பூமாலையில் அபாரமான பிரி 
யம். அரளிப்பூ முதலிய இவப்புப் பூக்களை யெல் 
லாம் தொடுத்து ஒருமாலையாகக் கழுத்திலேடோட் 
டுக்கொள்வதில் அவருக்கு அளவுக்குமிஞ்சிய 
ஆசை,



மனைமாண்பு 

்: காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி ” 

பாம்பின் கால் பாம்புக்குத் தெரியும். இற்றுண் 
டிக்காகக் கொடுக்கும் காசைக் கண்டபடி செல 
வழித்துவிட்டுப் பட்டினி டெப்பார் பாரதியார் 
எனபது அவரது மனைவியார்க்குத் தெரியும். 
ஆகவே ௮ந்த அம்மணி என்ன செய்வாரென்று 
கேட்டால் கணவர் வரும்வேளையில் ஏதாவது 
சிற்றுண்டி செய்து வைத்துக்கொண்டு காத்திருப் 
பார. பாரதியார் விடுவர்ததும் செல்லம்மாள் 
அதை அன்புடன் கொண்டுவஈது கொடுப்பார், 
ஏதடா காள்முழுலும் பட்டினி உடந்தோமே ! 
இதை அப்படியே இன்றுவிடுவோம் ? என்ற எண் 
ணம் அந்தப் பாரஇக்காத் தோன்றுவதேயில்லை. 
அந்தச். இற்றுண்டியை எடுத்துக் குருவிக்குக் 
கொஞ்சம் போடுவார் ? பூனைக்குக்கொஞ்சம் 7 
காக்காய்க்குக் கொஞ்சம் 7; போக மீதியைத் இன் 
பார். என்ன மனுஷா |



தம்பி அழுதார் 

66 இன்றைக்கு எங்கள விட்டில் ஸலொஜ்ஜிபண்ணி 

யிருக்கறாள். நீயும் வா! நான் காலையிலே இன் 

ஜேன்; ரொம்ப ர௬ுயாயிருந்தது ” என்றுசொல்லி 

பாரதியார் ஒரு நண்பரைத் தமது விட்டுக்கு 

அழைத் க்கொண்டு வந்தார் ; USEFI ௮வரை ஓரி 

டத்தில் அ௮மர்தீதி உள்ளேபோய்ப் பார்த்தார் ; 

ஸொஜ்ஜி வழக்கமாக வைக்கப்படும் இடத்திலே 

தேடினார். அங்கே * ஸொஜ்ஜி” யில்லை. உடனே 
பாரதியா ஈண்பா AGES வந்து உட்கார 

கொண்டார். 6 தம்பி! நீ தங்கக் கம்பியென்றால் 

தங்கக்கம்பி, பத்தரைமாத் துத்தங்கம். நீ (ஸொஜ்ஜி” 

சாப்பிடவேண்டுமென்றனு உன்னை அழைத்து வந் 

தேன் ; ஸொஜ்ஜியில்லை 2) ஆய்விட்ட துபோலிருக் 

Bog” என்றுசொல்லித் தேம்பித் தேம்பி ap 

தார் பரரஇயார். ₹ அதனால் என்ன! பாதக 

மில்லை. ஆய்விட்டது போலிருக்கிறது. இன்னொரு 

நாள் தின்றால்போகறது. நீங்கள் ஏன் வருத்தப் 

படுகிறீர்கள் ” எனறு நண்பர் தேறுதல் கூறினார். 

இருந்தாலும் பாரதியார் மேலும்மேலும் அழ 

ஆரம்பித்தார். பினனர் மறுபடியும் சென்று 

தேடியபொழுது * ஸொஜ்ஜி'க் கண்ணம் கிடைத்
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தது. உடனே இறு குழந்தையைப்போலே அள் 
ளிக் குதித்தார் பாரஇயார். அவர் முகத்திலே 
சந்தோஷம் தாண்டவமாடி ற்று. 

பாரதியா. கள்ளங்கபடமற்ற உளளமுடைய 
வா. குழந்தைபோன்ற மனமுூடையவர்.



0தாழமை 

₹ தோழனுடன் சம்பாஷீப்பதைக் காட்டி 

லும் பெரிய இன்பம் வேறில்லை ” 
ஃஇர்லாபம். 

பாரதியாருக்கு ஈண்பாகளிடத்திலே அபார 

மான பிரியம். ஒரு சமயத்திலே தேம் பேட் 

டையிலே ஒரு ஈண்பர் ஒரு பிரசங்கதீதுக்கு ஏற் 

பாடு பண்ணியிருந்தார். ௮துூ சரியான வெயில் 

காலம். பிரசங்கம் ஐர்து மணிக்கு ஆரம்பம். 

பாரதியார் என்ன செய்தார் ! நடு வெயிலில் 

ஒரு ரிக்ஷா வைத்துக் கொண்டு பகல் சுமார் ஒரு 

மணிக்குத் தம் ஈண்பர் வீட்டுகருப் போய்ச் 

சேர்ந்தார். 

என்ன ! இந்த வெயிலில் புறப்பட்டு வந்தீர் 

sor?” என்று விசாரிதீதார் ஈகணபா. 

ு தம்பீ ! நீ பஞ்சதர்திரக் கதை வரடத்திருக் 

இருயா ? மித்திரனை விடச்சிறர்தவன் வேறில்லை 

மித்தரினுடன் அளவளாவுவதே இன்பம்? எண்று 

௮ திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே ! தெரியுமா ! 

8 நல்ல பிள்ளை. அதனால் தான் வந்தேன்”? என்னார் 
பாரதியார். 

பிறகு இருவரும் வெரு நேரம் பேக் கொண் 

டி ருந்தனர்.



பாரதி பட்டம் பெற்றது 

எட்டயபுரம் ஜோதிஷ வித்துவான் ஸ்ரீமான் 

குருகுஹதாஸப் பிள்ளை அவர்கள் விட்டில் தான் 

பாரதியார் அடிக்கடி சல்லாபம் செய்து கொண் 

டிருப்பார. 1696-ம் வருவ.த்திலே அவர் இரு 

நெல்வேலி ளென்ட்ரல் ஹிர்து காலேஜில் மெட்டி 

குலேவன் வகுப்பில் வாசித்துக் கொண்டிருக்தார். 

gar ஸெலக்வன் பரீக்ஷையில் தேறவில்லை. 

அ௮வ்வருஷம் இறுதியிலே, அதாவது, 1896-ம் 

வருஷம் நவம்பர் மாதக் கடைசியிலே ஒரு காள் 

பாரதியார் எட்டயபுரம் குருகுஹதாஸப் பிள்ளை 

யவர்கள் வீட்டிலிருந்தார். அப்பொழுது விருதை 

சிவஞான யோகியார் என்பவரும் அங்கே 

பபிருந்தார். அவர், நம் பாரதியார் ஸெலக்ஒன் 

பரீக்ஷையில் தோல்வியுற்றது பற்றி எளனம் செய் 

குரா. 

6 என்ன ! வாய்ப் பேச்சுதான் ! பரீக்ை தேற 

முடியவில்லையே ”” என்றார் அவர். 

6 பரீகை தேறிப்பட்டம் பெறுவதற்காக 

நரன் படிக்கவில்லையே !” என்று பாரதியார் பதில் 

கூறினார். ௮ந்த வகையிலே நடந்த விவாதத் 

தில் ஒரு பொஜலுக் கூட்டத்தில் பேசுமரறு 

விருதை சிவஞான Cursurr பாரதஇயாருக் 

கூச் சவால் விடுத்தார். உடனே அன்றைய
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மாலையே பொறுக்கூட்டத்தில் : கல்வியின் இறன் ? 

என்பது பற்றிப் பேசப்போவதாக பாரதியார் 
கூறிச் சென்றார். குறித்த நேரத்தில் கூட்டமும் 

நடைபெற்றது. அ௮க்கூட்டத்திலே பதினாலு வயறு 

சென்ற நம் பாரதியார் கேட்போர் வியக்கத் 

தக்க விதமாகப் பேசினா. அன்றைய இனம் 

தான் குருகுஹதாஸப் பிள்ளை விட்டில் விருதை 
சுவஷான யோகியாரால் ₹6 பாரத? என்ற பட்டம் 

சுப்பிரமணிய பாரஇயாருக்குச் சூட்டப்பட்டது.



உலாம்டல் 

சுமார் 250 வருஷங்களுக்கு முன்பு எட்ட்ய 

புரம் சமஸ்தான வித்துவானாக, கடிகை முத்தும் 

புலவர் என்று ஒருவர் இருச்தார். பெத்தண்ண 

தளவாய், உமறு புலவர், அடியவர்கள் gal 

ரது இஷ்யாகள். பெத்தண்ணதளவாய் எட்டப் 

புரத்தவர் மீது ஓர் © oe ora” பாடி 

யிருக்கிறார். அர்த உலாமடல் மிக்க சொல் நயம் 

பொருள் sub Fos விளங்குவது உ HOS 

மாதிரி யாராலும் பாடமுடியாது என்று புகழப் 

படுவது. இவ்வாறு பலரும் அந்த உலாமடலப் 

டகழக் கேட்ட பாரதியார் சுமார 200 வரிகள் 

அதே மாதிரி ஓர் அழகான “உலாமடல் ” பாடி 

னார். பாடி, அதைச் சபையோர்முன் படித்துக் 

காண்பித்தார். அது மிகவும் நன்றுயிருக்தது, 

ஆனால் இல புலவர்கள் பொறாமை மிகுதியினாலே 

ராஜுபையில் புகுத்த மனமில்லா திருந்தது கண்டு 

பாரதியாருக்குக் கோபம் வந்தது. அவர்கள் 

முன்னிலையிலேயே அதைக் இழித்தெறிஈது 

போட்டு வந்தா.



 தம்பனைப்போலவும் பாடலாம் ' 

வாக்கினிலே ஒளி யுண்டாகும் ”' 

Q)es சம்பவம் நிகழ்ந்த இரண்டு மாதங்களுக் 

கெல்லாம் இன்னொரு விஷயம் நிகழ்ச்தது. பாமர 
ரஞ்சிதமாகப் பாடுவதிலே 4 அண்ணாமலை ரெட்டி. 

யார் Srp EGO BEE ஒப்பானது பாடமுடி 

யாது ” என்று பலரும் கூறினர். அதுகேட்ட 

பரரஇயார் இரித்தார். 8 இரிப்பதிலே பிரயோ 

ஜனமில்லை. பாடிக் காண்பிக்க வேண்டும் ?? 

என்று எல்லாரும் கூறினர். ‘ef? யென்று 

சொல்லிவிட்டுப் போனார் பாரதியார் ) அன்று 

மாலை ஓர் அழகான காவடி சிந்து பாடிக்கொண்டு 
வந்தார் 7 அதைச் சபையோருக்குப் படித்துக் 

காண்பித்த. ௮து பண்டித பாமர ரஞ்சுதமா 

யிருந்த துகண்டு எல்லாரும் வியக்தனர். 

“£ இந்த உலகிலே எந்தக் கவிஞனைப் போலவும் 

பாடலாம். பாடமுடியாதேன்பதில்லை. கம்பனைப் 
போல வேண்டூமோனாலும் பாடலாம் ” என்று 

சோல்லி அந்தப்பாட்டையும் கிழித்தெறிந்தார் ௩ம் 
கவிஞர்.



* அன்று அங்கே ; இன்று இங்கே ' 

(படிப்பெல்லாம் முடிந்தபிறகு பாரஇயார் எட் 

டஉயபுரம் சமஸ்தானத்திலேயே உத்தியோகம் 

வகிதீனுவந்தார். அப்படியிருக்கும் நாளில். ௮வ 

ருக்கும் சமஸ்தான மனனருக்கும் ஏதோ மனஸ் 

தாபம் நிகழ்ந்தது. அதனாலே மன்னர் சமஸ்தான 

உத்தியோகத்திலிருந்து அவரை விலக்கி விட்டார். 

அன்றிரவு ஒரு தெருவிலே தீப்பற்றிக்கொண்டது. 
அவ்விடத்திலே பாரதி அன்பர் பலரும் கூடியிருக் 

தனர். பாரதியும் ஒரு சால்வையைப் போர்த்திக் 

கொண்டு அங்கே போயிருந்தார். 6 இது என்ன 
இப்படி நெருப்புப்பற்றிக் கொண்டதே !” என்று 

ஒருவா் கேட்டார். உடனே பாரதியார் பின்வரு 

மாறு சொன்னா : 
ர் 

அன்று இராவணன் ஒரு கவியை - குரங்கை - 
இம்சித்தான். அதன் பயனாக அங்கே - இலங்கை 

யில் - தீ மூண்டது. இன்று எட்டயபுரம் சமஸ் 

தானாதிபதி ஒரு கவியை - என்னை - இம்சித்தார். 
இதோ இங்கே நெருப்புப் பிடித்துக் கொண்டது.”



சுண்டைக்காய் பூமி 

மன்னருடன் கொண்ட மனஸ்தாபத்தால் 

பாரதியார் உத்தியோகத்திலிருந்து விலகினார் 

என்ற செய்தி பாரதி ஈண்பா்களுக்குத் தெரிச்தது. 

அவர்கள் சம்மா யிருப்பார்களா 2 எப்படியாவது 

பாரதியை மறுபடியும் சமஸ்தான ser huis Bev 
அழைக்க வேண்டிய முயற்டுகள் நடைபெற்றன. 

ஆனால் மதியாதார் தலைவாயில் மிதிக்க வேண் 

டாம் ” என்ற இறுமாப்புக் கொண்டவரன்றோ 
ஈம் பாரஇயார் 3 

₹ எட்டயபுரம் ராஜா சுண்டைக்கா யளவு 
பூமியை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். உலகம் 
மிகப் பேரியது. அதிலே எனக்கு இடமிருக்கிற 
தென்று சோல் ” 

என்றுகூறி பாரதியார் சமஸ்தானத்திலே வேலை 

செய்ய மறுத்தார்.



கருங்குரங்கு கட்டவிழப் பெற்றது 

  

இப்பொழுது Hurd ஜில்லா ரிஜிஸ்தரராஈ 

யிருக்கும் ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ நாராயண பிள்ளை அவர்கள் 

தென்கா௫ியிலே ஸப் ரிஜிஸ்தரரா யிருக்கும் காலத் 

இல் ஒரு சமயம் பாரதியார் அவர் வீட்டில் தங்கி 

யிருந்தார். ௮து 1921-ம் வருஷம். ஸ்ரீ பிள்ளை 
யவர்கள் விட்டில் ஒரு கருங்குரங்கு கட்டப்பட 

டிருக்தது. அதைக் கண்டவுடன் பாரதியாருக்கு, 
அதனிடத்திலே இரக்கம் தோன்றி விட்டது. 
Greg பச்தத்திலிருப்பதை அவரால் சுகிக்க 

முடியவில்லை. உடனே அதற்கு ஏதோ தாம் உப 

தேசம் செய்யப் போவதாகச் சொல்லிவிட்டு 

அதன் காதில் என்னவோ: ஓதிஞர் 7 பிறகு அவர் 

களைப் பார்த்துச் சொன்னார் 2 | 

. “ஐயா! இப்பொழுது ஈம்மிடையே பேசப்படு 

இற ஆதி திராவிடாகளுக்கும் பாவியான இத்த 

அனாதி. திராவிடனைக் கட்டகவிழ்தீனு விட்டுப் பார்த் 
இர்களானால் அவனது குறும்பு யாவும் அடக்கச். 

சாதுவா யிருப்பான் ” orem (pir. et Cor sii. 

விழ்த்து விடப்பட்டது. பாரதியார் சொன்ன 

படியே சாதுவரய்த் இகழ்ச்தது விடுதலையடைஈத 

அதக் கருங்குரங்கு.



பெரியார் மொழி 

: இரவி யெழுந்ததுமுதல் எற்படுவரை 
இவ்வுலகு நின்புகழ் கேட்பதாக ” 

டுமகாலே 

லக்ஷ்மணசிங் தேவோ என்பவர் ஒருபெரியரா) 

அரிய ஸமாஜி ; கேபிள்ஸ், ரோம் ௮கிய பலவிடங் 

கள் சுற்றியவார் 7 அபிரிக்காவில்: வசித்இருகதார ; 

போயா யுத்தத்தின்போது அங்கிருந்து புறப்பட 

டுக் கொழும்பு மார்க்கமாக எட்டயபுரம் வந்தவர். 
௮வரது இயற்பெயர் இன்னதென்பது யாருக்ளாம் 

தெரியாது. 1899 முதல் 1903 மார்ச்சுவரை 

Yor எட்டயபுரத்தில் வ௫ித்துவக்தார். ௮வர 

தாடி வளர்தீதிருப்பார். பாரஇயரர் அவரை 6 ew 

டர். பரர்பா” என்று கூப்பிடுவார். § urrur’ 

என்முல் தாடி என்றுபொருள். அங்கே அள 

வளாவிக் கொண்டிருந்த பாரதியாரைப் பரார்த்த 

gin “Sar இன்னும் சிலகாலத்திற் கெல்லாம் 

சர்க்கார் தொல்லைக்கு ஆற்றாது. அஞ்ஞாதவா௪ம் 

செய்வார். : அதன் பின்பு இவரது புகழ் மிக் 

கோங்கம் '? என்றார் லக்ஷ்மண சிங். அவ்வாறு 
சொல்லக காரணம் என்னவென்று விசாரிக்கப் 

பட்டது. “என்னவோ எனக்குத் தோன்றிய 

தைக். கூறினேன் '” என்ஞூர் லக்ஷ்மண சிங். 

அனால் பிற்காலத்திலே தான் அறு உண்மையரஇ 

விட்டதே!



“ 0ஷெல்லியன் கில்ட் :' 

ழ்ங்கிலக்: BACT Garr Bus லெல்லி, பைரன் 
ஆகிய இருவரது _நால்கள்மீதும் பாரஇக்கு எல்லை: 
பற்ற பற்று, ஸதாகாலமும் * ஷெல்லி யைக் 
கையிலேயே வைதக் அச்கொண்்: டிருப்பார், 

1902-ம் வருஷம் எட்டயடர த்திலே பெருமாள் 
கோவில் சந்கிஇத் தெருவிலே பாரதி ஒரு சங்கம் 
ஸ்தாபித்தார். அதற்கு 8 ஷெல்லியன் இில்டு ??' 
(Shellian Guild) oer பெயர். பின்காலஜத். 
இலே பாரஇயாரின் 8 இர்இயா ” Us Shenae 
உதவியாகிரியராகவிருக்த எட்டயபுரம் ஸ்ரீமான் -. 
பி. பி, சுப்பையா என்பவர் அந்தச் சங்கதீஇிலே 
ஜா அங்கத்தவர். இப்பொழுது பழனி தாலுக்கா 
ஆபீஸ் தலைமை குமாஸ்தாவாயிருக்கும் எட்டா 
புரம் ௮. கைலாசம் பிள்ளை என்பவரும் அதிலே 
லா உறுப்பினர். 

YOSF ௪சங்கத்திலே பாரதியார் ஞெல்லியின் 
கவிதாரஸங்களையும், பைரனின் தேயே தேங்களை 
யும் படித்துக் காண்பிப்பார்.



மூடசிகாமணிகள் ஈக்ஷத்திரமாலை 

எட்டயபுரம் FLOW ST CB பதியுடன் மனஸ் 

தாபம் ஏற்பட்டதனாலே பாரதியார் அவ்வூரை 

விட்டுக் இளம்பினார். இளம்பி மதுரை ஸேதுபதி 

ஹைஸ்கூலில் தமிழ்ப்பண்டித ஊழியம் புரிர்தார. 

அது 1904-ம் வருத்திய நிகழ்ச்சி. 

அப்பொழுது பாரதியார் ஒரு மால் இயற்றி 

cre அதற்கு 4 மடசிகாமணிகள் நகூஷதீ.இர 

மாலை” என்று பெயர். நக்ஷத்திரங்கள் மொத்தம் 

இருபத்தேழு அல்லவா 2 அதே மாஇரி இருபத் 

தேழு விருத்தப்பாக்களாலே அர் நாலை யாத்தார் ; 

அதிலே இற்சிலொது பெயரைக் குறிப்பிட்டே 

இட்டிப் பாடியிருந்தார். 

மதுரை கந்தசாமிக் கவிராயர் முதலிய வேறு 

பல புலவர்களிடம் அவர் அந்த நக்ஷத்திர 

மரலையை rhs gis arog grit. மதுரை சங் 

கப்பா என்பவர் ஒரு ழெப்பிராமணர் ; வேதாந்தி. 

௮க்த நக்ஷத்திர மாலையை வாசித்துக் காண்பிக்க 

வேண்டுமென்று ௮வர் பாரஇயாரைக் கேட்டுக் 

கொண்டார். பாரஇயாரும் அதற்கு இணங்கி 

er. மதூரை * பேரையூர் பங்களா வில் 1D 

படிக்கப்பட்டது. பெரியவர் ௮தை நஈனமுகக்
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கேட்டார். 6 நூலிலே கூறப்பட்டிருந்த விஷபங் 
கள் யாவும் உண்மையே. அனலும் உன்னைப் 

போன்றவருடைய வாழ்வுக்கு இதனாலே இடையூ 
௮ண்டாகும். ஆன தினாலே இதைக் இழித்தெறி ' 
என்று பாரஇயாரிடம் கூ றினர். அப்பெரியார். 
பெரியவரது சொல்லை மதித்துப் பாரதியாரும் 
அர்த நூலைக் இழித்துப் போட்டார்.



பாதிரியார் பாராட்டு 

66 விளையம் பயிர் - முளையிலே தெரியும் 7. 

இருசெல்வேலி ஜில்லாவில் ₹ கரஸரெத் ? என்று 
ஓர் ஊர் இருக்றெது. அந்த ஊரிலே ஒரு பாதிரி 
யார் வ௫ூத்து வந்தார். அவா் பெயர் ரெவரண்டு 

ஏ. கானன் மெகாஷியஸ் என்பது. அவர் அக் 

காலத்தில் இருந்த 4 பிரைமரி போர்டு * தலைவரா: 
யிருந்தார். அந்தப் பிரைமரி பரீகக orp Sl 

சர்டிபிகேட் வாங்குவது ஒரு பெரிய கெளரவ 

மென்று அக்காலத்திய இளஞாகள் எண்ணினா 

கள். ஆதலினாலே எராளமான பேர்கள் அப் பரீ 

கைஷைக்குப் போவதுண்டு. பாரதஇக்கும் அந்தப் 

பரீக்ை பாஸ் செய்ய வேண்டுமென்ற எண்ணம் 
உண்டாயிற்று. அப்பொழுது எட்டயபுரத்தில் 

ஏ. வி. ஸ்கூல் என்று ஒரு பள்ளிக்கூட மிருந்து. 

சங்கர ஐயர் என்பவர் அரதப் பள்ளிக்கூடத்தின் 

எட்மாஸ்டர். அவரிடம் பாரதியார் தமது விருப் 

பத்தைத் தெரிவித்தார். அவரும் பாரஇயாரின் 

விருப்பதீனுக இணங்கச௪ இல மாணவர்களுடன் 

பாரதியாரையும் பரீக்ஷைக்கு அனுப்பினார். 

௮ச்த வருஷத்திலே சுமார் இரு நாறு பேர் அந்தப் 

பரீக்ஷைகருச் சென்றனர். எல்லாரும் சாத்தூரில் 

மேற்படி பாதிரியாரமுன் அஜரானார். gay



oo 

வொருவரையும் தமக்கூத் தெரிந்த. ஓர் இங்கிலீஷ் 
பாட்டைப் பாடுமாறு பாதிரியார். கேட்டார். 

பாரதியார் ₹ டுவிங்கில் டுவிங்கஇல் லிட்டில் ஸ்டாச் ” 

எனற இங்கிலீஷ் கவியை ders உற்சாகத்துட 

னும், ரஸாபாவத்துடனும் அ௮பிரய பூர்வமாகப் 

பாடிக் காட்டினார்... ௮று கண்டு பரதிரியார் 
அடங்கா மகிழ்ச்சி கொண்டார். சங்கரய்யா 

என்பவரிடம் ₹ இந்தச் இறுவன் பணக்கார குடும் 

பத்தைச் சேர்ந்தவனா யிருந்தால் உடனே லண்ட 

னிஓள்ள ஏதாவதொரு சார்வகலாசாலைக்கு இவளை 

அனுப்புமானு இவன் தந்தையிடம் சொல்லுங் 

கள” எனறு கூறினார். 

இளமையிலேயே பாரஇயார் பாட்டிலும் கவி 

தையிலும் எவ்வளவு அரம் ஈடுபட்டிருந்தார் என் 
பதற்கு QBs ஓா எடுத்துக் காட்டு. 

G
2



பாரதியாரும் ஸங்கீதமும் 

1899 - 902 ஆகிய வருஷங்களில் முத்துசாமி 
Esper அவர்களின் தம்பியார் குமாரர் சுப்ப 
ராம Sagar என்பார் ₹ஸங்கே ஸம்பிரதாய ப்ர 

தர்ஸினி ” என்றதோர் அரிய ஸங்கதே நாலை இயற் 

றிக் கொண்டிருந்தார். எட்டயபுரம் மன்னர் 

அதற்கு வேண்டிய பொருளுதவி புரிச் தூவந்தார். 

அந்த சமயத்திலே சென்னை ப் லெக்ரி டேரியட் 

ஆபிஸ் மானேஜரா யிருந்தவரும், * பிரரசீன 

ererb’ (Oriental Music in Kuropean 
Staff Notation) cerp yssasGer gic 
மான ௪. எம், சன்னசாமி முதலியார் எம். ஏ. 

யும் ௮ங்கே இது சம்பந்தமாக வச்திருக்தார். 72 

மேளங்களின் தாரதம்யங்கள் பற்றி அங்கே 

சர்ச்சை ஈடைபெறும். இன்னசாமி முதலியா 

ரவர்களின் இடைவிடாத ஈண்பராயிருந்து அவ் 

வப்போது அவருக்கு வேண்டிய உதவிகளைப் புரிக 
தவர் எட்டயபுரம் ஸ்ரீ குருகுஹதாஸப் பிள்ளை 

அவர்களாவர். அவர்களுடனே பாரதியாரும் 

மேற்படி சங்கீத விவாதம் கடக்குமிடத்துக்குச் 

செல்வார்; சென்று ராக லக்ஷணங்கள் அவற்றின் 

சஞ்சாரங்கள் முதலியவைகளைக் தெளிச்து அப் 

யஸிப்பார். . இவ்விதமாக பாரஇ ஸங்கேத்தில் 

விற்பன்னரானூர், ஸ்ரீ சுப்பராம தீக்ஷதார்பேரிலே
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பாரஇ ஒரு சரம கவிபாடியிருக்கறார். பென்னே 

1908-ல் பாரதி எட்டயபுரம் போயிருந்தார். 

அப்பொழு ஸ்ரீ சுப்பராம இக்ஷதர் அவர்களது 

வட்டுக்குப் போனார். 6ஸங்தே ஜோதி மறைக் 

ததேூ? என்று வரப்விட்டுக் கூறினார். பாரதியும் 

திக்ஷதரும் முன்பு உட்காரச் து பேசக்கொண் 

டிருக்த இடத்தைப் பத்து நிமிஷம் உற்று கோக்க 

னா 7 கலகலவென்று கண்ணீர் உகுத்தார். அவ் 
விடத்தை வீழ்ந்து சமஸ்கரித்து விட்டுப் போய் 

விட்டாரா.



பூ மழை பொழிந்தார் 

சுதேடுக் கப்பல் ஓட்டிய தேச௫சபக்தா வ. ௨. 

சிதம்பரம் பிள்ளை கைது செய்யப்பட்டு ரிமாண் 

டில் இருந்தபொழுது பார இயார் ௮ரசாநுகத்தின் 

உத்தரவு பெற்று அவரைப் பார்க்கச் சென்றார். 

சிறையிலே தமிழ் காட்டுத் ே SFUEST ௮அடைபட் 

டுக் இடெர்தார். பாரதியார் ௮வரைப் பாரக்கப் 

போகும் பொழுது ஒரு கூடை கிறையப் பூ வாங் 

இக கொண்டு போயிருந்தார். ௮ர்தக் கூடை பூ 

வையும் இதம்பரம் பிள்ளை மீது வர்ஷித்து அனக்த 

பாரஷ்பம் பொழிர்தார் பாரதியா. 

எட்டயபுரத்திலே இருக்கும்பொழுது பாரஇ 

யாருக்கும் இதம்பரம் பிள்ளாக்கும் ௮வ்வளவாக 

மனப்பிடித்தம் கிடையாது. சூரத் காங்கரஸின் 

போதுதான் இருவருக்கும் அத்தியக்த ஸ்ரேகம், 

உண்டாயிற்று.



சூவில்யானந்த மொழிபெயர்ப்பு 

ஸஹம்ஸ்க்ருதத்திலே ் ருவலயானந்தம் ” என்று 

ஒரு நால் இருக்கறது. அதை ஸ்ரீ. சங்கரசாஸ் 

இரிகள் என்பார் தமிழில் மொழி பெயர்த்தார். 

எட்டயபுரம் மீட்டு சுந்தரக் கவிராயர் அதைப் 

பரட்டாகப் பாடினார். எட்டயபுரம் சின்ன 

ராஜாவால் ௮து அ௮ச்டப்பட்டது. அப்பொழுது 

oro Gurr எட்டயபுரத்திலிருச்தார். தமிழ் மொழி 

பெயர்ப்பிலே ௮ணி ஈயத்திலே சில குற்றங்கள் 

இருப்பதாகவும் மூல நூலிலே அவ்விதம் இருக 

இருக்க முடியாதென்றும் பாரதி சாஇத்தார். 

சாஇத்த பிறகு ௮தை மெப்ப்பித்தும் காட்டினா. 

உண்மையில் மூல நூலிலே அக்குற்றம் இல்லை. 

அப்பொழுது பாரதிக்கு ௮வ்வளவாக ஸம்ஸ்க் 

ருதம் தெரியாது. இம்மாதிரி நூல் இயற்றுவது 

பெரிய காரியமில்லை யென்றும் அம்மாதிரி gre 

இயற்றித் தருமாறு தம்மைச் சமஸ்தானம் கேட் 

டுக் கொண்டால் தாம் இயற்றித்தரச் சிதீதமா 

யிருப்பதாயும் கூறினார்.



சமரசம் எங்கே? 

ஜாதி.மதங்களைப் பாரோம்---உயர் 

ஜன்மமித் தேசத்தில் எய்தினராயின் 

வேதிய ராயினும் ஒன்றே---அன்றி 

வேறு குலத்தவ ராயினும் ஒன்றே. 

மேடைப் பிரசங்கிகள் சிலா உண்டு. பிரசங்க 

மேடைமீது நின்று சரமாரியாக ௮வார ௪மர௪ 

போதனை செய்வார். மேடையை விட்டுக் கீழே 

இறங்கியதும் ௮வரது ௪மரச உணாசடி ஓடி 

விடும். ஆனால் பாரதி அப்படிப்பட்டவ ரனறு, 

-சாஇ மத பேதங் கருதக் கூடாதென்பது பாரஇ 

யாரின் கொள்கை. அதையே அவர் தமது பாட் 

டிலே முழக்கி யிருக்கிறார். சிலர் சொல்வர். 

சொல்கிறபடி. செய்ய மாட்டார்? இலருக்கு 

மனது வரரஜு, 

பாரதிக்கு யாரா யிருந்தாலும் கவலையில்லை. 

சுத்தமா யிருந்து ௮வர் மனஜுக்குப் பிடித்திருக் 

தால் அவரிடமிருந்து வற்புறுத்தி வாங்கத் இன் 

பார். ஒரு சிறு விஷயம் பாருங்கள் £ 

ஈண்பார் ஒருவர் தினமும் அபீஸுக்குத் தயிர் 

சாதம் கொண்டு வருவார். gar வேறு ஜாதி 

பபினா் 7 பாரதி வேறு ஜாதி. இருந்தாலும் பார
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பா டிபன் சாப்பிடும். பொழு து பாரதி ஓடி வற்று 

அவர் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கும் இலையிலிருச் து 
ஒரு பிடி. எடுத்து வாயில் "போட்டுக் சொள்வராம். 

௮௩த நண்பர் கடையிலிருர்து 0 பஜ்ஜி ் வாங்கி 

வைத்துக் கொண்டு தொட்டுக் கொள்வாராம். 

இதை என வாங்கினாய் ? வி ட்டிலிருந்தே சட்னி 
செய்து கொண்டு வரப்படாதோ : 2” என்று 
பாரதியார் சொல்வாராம்.



“ ராடிகல் கிளப் ' 

சென்னையில் இரரமசாமி தெருவில் பாரதியார் 

் ராடிகல் களப் ” என்று ஒரு சங்கம் ஏற்படுத்தி 

னூர்.  இவிரவரதச் சங்கம் ? என்று அதைச் 

சொல்லலாம். சென்னை வக்ூல்.ஸ்ரீ. எஸ். துரை 

சரமி அ.ப்யர், சர்க்கரைச் செட்டியார்,பால் ஆகிய 

பலரும் அந்தச் சங்கத்திலே அங்கத்தவர். அங்கே 

எப்படித் தெரியுமா ? பிராமணர்கள் எல்லாரும் 

சாப்பிடுவத DS a1 errs gideratarG aero Lt 51. 

பிராமணரல்லாதார் - கிறிஸ்தவருங்கூட - சமைத் 

அப் பிராமணர்களுக்குப் பரிமாறவேண்டியது. 

இந்தமாதிரியாக ஒரு பெரிய புரட்சியை உண்டு 

பண்ணியது அந்தத் தீவிரவாத சங்கம். அத 

னாலே சென்னை ₹ சமூக ஈர்திருத்தச் சங்க 'மே 

ஆட்டங்கண்டு போய்விட்டது.



இளமையிற் கல் 

ஒரு நாள் தெரு வழியாகவே பாரதியார் 

இன்னொரு ஈண்பருடன் பேோரய்க்கொண்டிருக 

தார்... அப்பொழுது ஒரு சிறுவன் $ இளமையிற் 

கல்? என்று :வா௫த்துக் கொண்டிருஈ்தான. 

அதைக் கேட்டவுடனே பாரதியார் முதுமையில் 

மண்? என்று இரித்துக் கொண்டே கூறினார். 

கூடவிருக்த ஈண்பர் * இவர் என்னடா இப்படிசீ 

சொல்கிரூரே ? என்று நினைத்தார். இடீரென்று 

பாரதியார் அப்படியே நடுத்தெருவில் நின்று 

கொண்டார். 
: இளமையில் கல் ? என்னு மாத்திரம் சொல்லி 

ஈமக்கு நல்ல கல்வி யனியாததாலே இரண்டு தலை 

முறையாக நாரம் இளமையில் கல்லாகி விட்டோம். 

இப்பொழுது மண்ணாய்ப் போனோம்? என்று 

கூறினார். சமயோ௫ிதமாகச் சடக்கென்று BEF 

சுவையுடனே பேசுங்குணம் பாரஇயாருக் இருக் 

தது என்பதற்கு இதுவே அத்தாட்டு.



கரை வாங்கியது 

எல்லாரும் ஓர் குலம் * 

பாரதியார் ஒரு சமயம் கறிகாய் வரங்குவதற 

காகக் .கடைக்குப் போனு. ஒரு ரூபாய் 

கொடுத்து ஒருசுமை கீரையை வாங்கித் தலையிலே 
சும் றுகொண்டு வீடுவர்து சேோரதார். Gore 

சுமையைப் பார்த்ததும் : எத.ற்ரு இவ்வளவு. யார் 

சமைக்கிறது 2 நமக்குக் கொஞ்சம் போதாதோ £ 
எனறார் ௮வரறு மனைவியார். 6 உனக்கு வேண்டி. 

யதைச் சமை. சைகூட சமைப்பதற்கு இல்லாத 

வீட்டுக்கெல்லாம் கொண்டுபோய்க் கொடுத்து 

விட்டு வருகழேேன் £ என்றுசொல்லி, பரரதியார் 

இரையை ஒவ்வொருவர் வீட்டுக்கும் எடுத்து விகி 

யோகம் .செய்தார். 4 எல்லாரும் ஓர் குலம்” 
முப்பது கோடியும் வாழ்வேம் ” என்று பாடிய 

கவியன்றோ ?



சக்தி காப்பாள் 

அன்பு வடிவாகி நிற்பள் 

துன்பேலா மவளிழைப்பள் 
ஆக்க ர்க்கும் யாவுமவள் செய்கை ” 

நாஸ்இிகர் ஒருவர் அரவிந்தர் ஆசிரமத்துககு 
வந்தார். அரவிந்தர் அவரை வ. வே. ௬. அப்ய 
ரிடம் அப்பி ஆஸ்திகராக்குமானு, கூறினார். 
வ. வே. ௪. அய்யர் 6 ஐயோ ! இது ௨ என்னால் முடி 
யாத காரியமாச்சே ! பாரதியிடம் போ " என்றார். 
கரஸ்திகரும் பாரதியிடம் வந்தார். . நாஸ்இக 
நண்பரும் . வேறு சிலரும் பரரதியடன் ௮வர் 
விட்டு மாடியில் உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டிருக் 
கின்றனர். அப்பொழுது : பாபா £ இடீரென்று 
மாடியிலிருக து கீழே விழுச்து விட்டது. -குழர்தை 

மாடியிலிருச் நு விழுந்தால் பரபரப்புடன். ஒவெ 
தன்றோ வழக்கம் 2 ₹ ஓம் தத்ஸத் முற்றிற்று * 
என்று சொன்னாராம் பாரதியார். சொல்லிவிட்டு 
அவர் பாட்டிலே யாதொரு 'கவலையுமில்லா லு 

பேசிக்கொண்டி ருக்கிமுர்... ன என்ன ஐயா 1. குழச் 
தைக்கு. என்னவென்று பார்க்காமல்பேசிக்கொண் 
டிருக்கிறீர்? என்று கேட்டார் ஒருவர். © ere 
பாற்றுவதற்குப்.. பராசக்தி. யி ருக்கும்பொழுது 
நான் ஏன் போக வேண்டும்?” என்று பதிலளிதீ 
தார் பாரதியார்... இவ்விதம் பேசிக்கொண்டி ருக் 
கும்பொழுதே ழே விழுந்த குழந்தை யாதொரு 

காயமுமின்றிச் சந்தோஷமாக மேலே ஓடிவந்து. 

நாஸ்திக ஈணபர் இதுகண்டு பிரமித்துப்போனார்.



சக்தி தருவாள் 

நம்பினார் கெடுவதில்லை 
நான்கு மறைத் தீர்ப்பு; 

அம்பிகையைச் சரண் புகுந்தால் - 

அதிக வரம் பேறலாம். 

கையில் கால்லை. விட்டுக்ருப் போனால் மறு 

வேளை சாப்பாட்டுக்கு என்ன  செப்வதென்ற 

யோசனை. இர௫்நிலையிலிருக்த பாரதியாரிடம் ஒரு 

வர் பத்து ரூபாப் கொடுத்தார். ரூபாயை வரவ் 

தக கொண்டு பாதி வழி வருகையில் ஒருவன் 

பாரதியைக் கண்டு தன் கஷ்டத்தைக் கூறினா 

னாம். உடனே அவனிடம் அந்தப் பத்து ரூபா 

யையும் அப்படியே கொடுத்து விட்டார் பாரதி. 

: என்னய்யா ! சோற்றுக்கு வழியில்லை. கையி 

லிருக்த ரூபாயைக் கொடுத்து விட்டீர்!” என்று 

அருகில் இருக் தவர் கேட்கவே : சக்தி தருவாள் ? 

என்று கூறிக்கொண்டே விடுவர்தார் பாரதியார். 

விட்டிலே சாப்பாடு தயாரா யிருர்தது.. எப்ப 

டியோ சமையலாய விட்டது!



அரசியல் விவாதம் 

பாரதியார் அரசியல் விஷயங்களில் தீவிர 

மான கோக்கமுடையவர். ஆயினும் கொள்கை 

விஒயமாக எவ்வளவு சண்டை போட்டாலும். 

பிறரூ அதை மறந்து . நட்புக் கொண்டாடுவது. 

பாரதியின் வழக்கம். ஸ்ரீமான் ஜி. ஏ. நடே௪ 
னும் பாரதியாரும் அரசியல் விஷயம் பற்றி விவா 

இக்கும்போது பெரும் சண்டை. போடுவார்களாம்.. 

பின்னே இருவரும் சந்தோஷமாகப் பே௫க் 

“கொள்வாராம். அன்று ஆவணி அவிட்டம். 
ஸ்ரீமான் ஜி. ஏ. ௩டே௪ன் ₹ காமோகார்ஹி ” 

ஜபம் செய்து கொண்டிருந்தார்! *என்ன !. 

நடேசா ! என்ன செப்கிழுப் 1” என்ளார் பாரதி. 
: காமோகார்ஷி ஜபம் ? என்ற பதில். 1,076: 

did, Mandid, Good morning, Good 
morning என்று அதை மொழிபெயர்த்துச் 

சொன்னார் உடனே பாரதியார். 

7



நாவிதனை ஈமஸ்கரித்தார் 

சேரார்.து உட்கார்கிறவரைக் கண்டால் பரர 

இக்குப் பிடிக்கானு. ஒரு சமயம் க்ஷவரம் பண் 

ணிக் கொள்ள ஈரவிதனை அழைத்திருந்தார். sires 

தன் வந்து கத்தியைத் தட்டி வைத்துவிட்டுச் 

சோர்ந்து உட்காரக் இருந்தான். உடனே பார 

இக்குக் கோபம் வந்தது. பளீரென்று அவன் 

கன்னத்தில் ஒர் அறைவிட்டார்.  காவிதன் 

பயந்து நடுங்கி அழுதுவிட்டான். அதைக் கண் 

டதும் பாரஇக்கு மனம் இளகியது. கோபம் 

தணிந்த. : ௮வன் பாவம்! ஒன்றுக் தெரியா 

தவன்தானே ! எல்லாம் தெரிச்த கான் அவனை 

ஏன் அடித்தேன் ? என்று தம்மை Cora golem evn 

டார். உடனே அந்த நரவிதன் காலில் சாஷ் 

டாங்கமாக விழுந்து ஈமஸ்கரித்தார். gar! og 

தகைய உத்தம குணம் !



கழுதையை முத்தமிட்டது 

ப பு.அச்சேரி வாஸம்: . பாரதியாரைப் பெரிய 

ஞானியாக்கியது எனலாம்... .புதுவையிலிருக்னு 

வெளிவந்ததும் , பாரதியார். ஜீவன்முக்தராக 

விளங்கினார். .' ஸர்வமும் . ஈசுவரரம்சமாகவே 

அவருக்குத் தோன்றியது. கடைய்தீதிலே இருக் 

கும் பொழுது ஒரு காள் ஒரு கழுதையைக் கண் 

“பார் பாரதியார். அதனிடம் சென்று அதை 

௮னபுடன் கட்டியணைத்துத் தழுவிக் கொண்டு 

முத்தமிட்டார். ௮று கண்டு அவரைப் பரிககத் 

தவரும் உண்டு. அனால் அத்த ஜீவன்முக்தரின் 

செயல்களின் உயர்வையும், அவற்றின் உன்னத 

தத்துவங்களையும் அறிந்து போற்றக் கூடியவர் 

வெகு சிலரேயன்றோ ? ப



_ வருவாய் மயில்மீதினி௦்” 

சென்னை இராயப்பேட்டையிலே ₹ குகானநத 

நிலையம் ? என்றோரிடமுளனு. ஒரு காள் அங்கே 

பாரதியார் விஜயம் செய்தார். அன்பர் இலார் 

அவரைப் பாடுமாறு கேட்டனர். உடனே 

பாரதியார் நின்று கொண்டார். அவர் எஇரே 

சுப்பிரமணியர் படம் அழகாக அலங்கரித்து வைக் 

கப்பட்டிருந்தது. அதைப் பார்த்துச் கொண்டே 

: வருவாய் மயில் மீதினிலே ? என்ற பாட்டைப் 

பாட அரம்பித்தார். பாட்டுப் பாடப் பாட அங்கே 

உட்கார்ர்திருந்தவாக்கெல்லாம் ஆவேசம் வற்று 

விடும்போலாயிற்று. 6 இன்னும் இிதிது நேரம் பாடி 

னால் எனக்கு: அவேசம் வச்இருக்கும் ? என்று 

ஒவ்வொருவரும் பிறகு சொல்ல லாயினா். பாரஇ 

யார் பாடக் கேட்டால் நம்மையும் மறந்து 

உணர்ச்சி பொங்கும்.



  

பாரதி சரிதம் 
eae SIN comme ச 

6 ரரறாண்டிய காட்டிலே பிறந்த ஒவ்வோருபி 

ரும் கவி. பாண்டியநாட்டின் கல்லும் மண்ணும் 

கவிபாடும் சக்தியுடையன ” இது ஈம் கவிஞர் தில 

கம் சுப்பிரமணிய பாரதியாரின் வாக்கு. பாண்டி 

நாடும் தமிழும்” என்னும் பொருள்பற்றி ஒரு FLO 

யம் பாரதியார் ஒரு கல்லூரியில் சொற்பொழிவு 

ஆற்றினா. அப்பொழுதான் மேற்கண்டவாறு 

குறிப்பிட்டார். இது ஸ்ரீமான் இரு. வி. கலியாண 

சுந்தர முதலியார் கூறியது. 

அத்தகைய பாண்டி. நாட்டிலே திருநெல்வேலிக 

கடுத்த எட்டயபுரம் சமஸ்தானத்திலே ஈம் பாரதி 

யாரின் தந்தையா வித்வானாபிருக்து வந்தார், 

அவர் பெயா சன்னஸாமி ஐயர் என்பது. அவா 

பிராமண  ஜாதியிலே பிரஹ௪ரண வகுப்பைச் 

சேர்ந்தவர் ) ஆங்கிலம் ௮றிர்தவர் £ தமிழிலே 

பாண்டித்யமுடையவர் ) மேற்கு நாட்டுக் கணி 

தத்திலே நிபுணர் ) பெருங்குண முூடையவர் 

எட்டயபுரத்தில் பஞ்சாலை ஏற்படுத்தியவர். 

அவர். எட்டயபுரம் கிராம முன்சீபு ஸ்ரீ.ராம 

சாமி ஐயரின் குமாரி ஸ்ரீமதி லக்ஷ்மியை முதல் 

தாரமாகக் கலியாணம் செய்துகொண்டார். 

A,
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அவ்விருவருக்குமே நம் தேசிய நக்ஷத்திரம் பிறந் 

தத. அது. 1889-ம். வருஷம் ஈவம்பா மாதம் 

ஆகும். அக்குழச்தைக்குச் சுப்பிரமணியன் என்று 

பெடரிடப்பட்டது. 

சுப்பிரமணியத்துக்கு ஐது வயதான பொழு து 

அவரது YS இறந்தா. எனனை மயீன் 

றெனக் கைநது பிராயத்தில் ஏங்கவிட்டு விண் 

Cover ui Gus sri? என்று பாரதியாரே தமது சுய 

சரிதையில் கூறுகிறார். தாயிழந்தசேயைத் தநத 

யார் ue டன் வளர்த்து உரிய பிராயத்தில் பள் 

விக்கனுப்பினா. 

"பள்ளியில் படிக்கும்பொழுதே பாரதியார் தம் 

தந்தையுடன் சமஸ்தானத்துக்குச் செல்வார் 7 

அங்கே தமிழ் வித்வான்கள் செய்யும் சல்லாபவ் 

கணக் கவனிப்பார். பாரதியாரின் தந்தையும் 

வித்வான். பாரதியா பழயை இடமும் வித்வத் 

௪பை.அன தினாலே இளவயதில் இயற்கையாகவே 

பாரஇியாருக்குக் கவிதா சாமாத்தியமுண்டா 

யிற்று. புலவர்கள் அளிக்கும் ஈற்றடிகளை வைத் 

க்கொண்டு அழகிய பாடல்களைக் கவனஞ் செய் 

யும் சக்தி அவருக்கிருந்தது. அதனாலே அவருக் 

குப் : பாரதியார் * என்ற பட்டமளிக்கப்பட்டது. 

அதுமுதல் UT சுப்பிரமணிய பாரஇயார் எனறு 

௮ழைக்கப்பட்டார்.
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பாரஇயார் திருநெல்வேலி த ஹிந்து கல்லூரியில் 

படி.த்தரா. _ அப்பொழுது ௮வர் பற்பல. புலவர் 

களுடன் செப்த தமிழ்ப் போருக்கு அளவே 

1891-ம் வருஷம் ஆனி மாதம் 15-ம் தேதி 

கடையம் ஸ்ரீ செல்லப்பா அப்பர் பெண் ஸ்ரீமதி 

செல்லம்மாளுக்கும் பாரஇயாருக்கும் விவாகம் 

நடந்தது. 

கலியாணம் ஓ ஒருவருஷம் கழிந்தது. urs 
பாரின் தந்தையார் நேரய் வாய்ப்பட்டு இறக்தார். 

அதனால் பாரதியாருக்கு மிருச்த கஷ்டமுண்டா 

யிற்று. மேலும் படிப்பதற்குவேண்டிய செளகரி 

பங்கள் இல்லாம.ற்போயின. 

இருகெல்வேலி ஹிச்துகலாசாலை பாரஇயாரை 

மெட்ரிகுலேஷன் பரீகைஷக்கு அனுப்பவில்லை. 

படியும் மெட்ரிகுலேஷன் வகுப்பில் சோறு 

வாடிக்கச் செளகரியமில்லை. என்ன செய்வதென்று 

பாரதியார் யோடத்றுக்கொண்டிருந்தார். 

இப்படியிருக்கையில் காசிபிலே பாரதியரரின் 

ஆட்டகர் வ௫ூத்து வந்தார். கேதார கட்ட மடம் 

திருஷ்ண இவன் என்பது ௮வர்பெயா. காக்கு 

வருமாறு ௮வர் பாரஇயாரை அழைத்தார். ‘et? 

பென்று சொல்லிப் பாரஇயாரும் காசிக்குப் 

போனார். அது 1901-ம் வருஓம்.
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அங்கே அலகாபாத் சார்வகலாசாலைச் சாரபில் 

: எண்டரன்ஸ் £ வகுப்பில் சோதா. அலகாபாதி 

சர்வகலா சாலையில் தாய்மொழி சம்ஸ்கிருதமாகக் 

கொள்ள வேண்டியதாயிற்று, அதுவரை பாரதி 

யார் ஸம்ஸ்கிருதத்துக்குப் புதியவர். எனினும் 

௮ வர் சம்ஸ்கிருதம் தாப் மொழியாகக்கொண்டு 

௮லகாபாதீ சர்வகலா சாலைப் பரீகைஷையில் தேறி 

ஞா. காடஇியிலே ஒரு வருஷம்தான் பாரதியார 

வூத்தார் / அதன் பிறகு Ga அ௮செளகரியங் 

களால் 1909-ம்வருஷம் எட்டயபுரம் இரும்பிஞார். 

1902-மு.தல் 1908-ம் வருஷம்வரை பார இயரர 

எட்டபயபுரத்இலிருந்தார். . அப்பொழு HI எட்டய 

புரம் ௪மஸ்தானாதிபதி ௮வருககு ஜா உத்தியோக 

மளித்து ஆதரித்துவ£தார். இப்படியிருக்கையில் 

எட்டயபுரம் மன்னருக்கும் பாரதியாருக்கும் 

மனஸ்தாபம் ஏற்படவே பார இயார். வேலையை 

விட்டு நீங்கினார் ) முரை சேதுபதி ஹைஸ்கூலில் 

அதன்பிறகு சீல மாதம் தமிழ்ப் பண்டிதராயிருந 

தார்... ப ப | 

அப்பொழுஅ சென்னையில் ஸ்ரீமான் ஜி. சுப்பிர 

மணிய அய்யா 6 சுதேசமித்திரன் பத்திரிகையை 

கடத்திக் கொண்டிருக்தாா. பாரதியரா கஷ்டப் 

படுவதைக் கேட்டார். பாரதியின் மாமா லக்ஷ்மண 

அப்யர் என்பா. உடனே அவர் ஸ்ரீமான் ஜி. 

சுப்பிரமணிய ஐயரிடம் , பாரதியாருக்கு ஒரு
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வேலை யளிக்குமாறு கேட்கவே அப்யரும் ஒப்புக் 

கொண்டார். அதுமுதல் பாரஇியார் : சுதேசமித் 

இரன் ? பத்திரிகைக்கு உதவியாஇரியரானார். 

இரண்டு வருஷங்கள் கழிந்தன. பாரதியார 

 இந்யொ ? பத்திரிகைக்கு ஆசிரியரானார். சூரத் 

கரங்கரஸாக்குப் பின் *இக்தியா' பத்திரிகை மிகதி 

தீவிரமாக எழுத ஆரம்பித்தது. அக்காலங்களில் 

தேச பக்தர்கள் ஒவ்வொருவராக நாடு கடத்தப் 

பட்டார்கள். 

விரும்பத் தகாதவர் கையில் க்சி அவரால் தாம் 

நறை வைக்கப் படுவதை, பாரதியார் விரும்ப 

வில்லை. ஆகவே அவர் தாமாகவே பு HEC FNS HEF 

சென்றார். அது 1908-ம் வருஷம். சுமார் பத்து 

வருவுகாலம் பாரதியார் பு. துவையிலிருக்தார. 

அக்காலத்திலே தான் ௮வர் பெரும்பாலான 

கவிதைகளைப் புனைக்தார். வைஷ்ணவப் பிரபந்தங் 

களை அவர் புஅவையிலிருக்கும் பொழுஅதான் 

படித்தார். அதன் பயனாகக் கண்ணன் பாட்டு 

எழுதினா. புதுவை வாசம் பாரதியாருக்குச் 

தஇிறைவாசத்தினுங் கடுமையாகத் தோன்றியது. 

புதுவையில் ௮வர் பட்டகஷ்டம் கொஞ்சு நஞ்ச 

மன்று. ௮வ ருக்குப் பண உதவி செய்வாரில்லை. 

யாராவது அவர் பெயருக்குப் பணம் அனுப்பி 

னால் அறுவும் அவருக்குச் சேராது. Cum af an 

தொல்லை சொல்லமுடியாது... அவரை மெ.த
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வாகப் பிரெஞ்சுப் பிரதேசத்இிலிருக்று கடத்திச் 

செல்லவும். முயற்சிகள் கடைபெற்றன. 1918-ம் 

வருஷம் ௮வர் இிரும்பவும் பிரிட்டிஸ். QeQur 

போந்தார். பின்னர் 1920-ம் வருஷம் முதல் 
மறுபடி : ஈதேசமித்இரன் ? உதவியா ிரியரானார்... 

சென்! னையிலே இருவல்லிக்கேணிபிலே அள௫ங் 

கப் பெருமாள் கோயில் தெருவில் urs Burt 

வசித்தார். இனமும் பார்த்தசாரதி கோயிலுக் 
குப் போவது வழக்கம். சுவாமி தரிசனம் செய்த 

பின் ஒரு ே தங்காயைக் கொண்டு வந்து கோயில் 

யானையிடம் கொடுத்துப் போவார். ஒரு நான் 

யானை மதங்கொண்டிருக்த Gh அன்றும் பாரஇ 

யார் தேங்காயுடன் யானையிடம் செனஞுர். மனி 

தர்களைப்போல மிருகங்களும் மக்களை கேடுப்பன 

என்ற. கொள்கையில் பரரஇயார்.. ஈம்பிக்கை 

கொண்டவா. ஆனதால் பாகன் சொல்லைக் 

கேளாது யானையிட ம் சென்றார். அந்த மிருகம் 

பாரதியாரைத் அதிக்கையால் தள்ளியது. உடனே 

தீமே விழ்ந்து விட். டார் பாரதியொர். அதே 

சாக்கில் ஜுரங்கண் டது. 

1921-ம் வருஷம் செப்டம்பர் மாதம் 1]-ந 

தேதி இறச்தார். டடயபுரத்திலே பிறந்த 

உடல், கிருஷ்ணாம் ப்ட் டை மயானத்தில் சாம் 

பாலாய், திருவல்லிக்கேணி கடலில் கலந்தது !
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ல்
 GB OT BS: துடன் பதீ ஹ் பேர் கூட பின் செல்ல 

வில்லை ! அதை நினைக்கும் பொழுதுதான் நெஞ்சு 

கொக்கி ஐது! 

பார இியாரைப் போற Hiss பலர். வெறுக்கும் 

பிரகிரூஇிகளு உள. அவரைப் பற்றிக் குறை 

சொல்லும் ₹ அதிருப்தி அண்ணுத்தை 'களுமிருக் 
இரர்கள். ஒரு மனிதன் என்றிருந்தால் ௮வனி 

டம் குறையிருச்தே தீரும். ஆதலின் குறையைப் 

பிரமாதமாகச் சொல்வது தவறு. . பாரதியைப் 

பற்றிக் கூறப்படும் குறைகளி ல. ஒன்று அவர் 

லாசிரிலோலர் என்பது. லாகிரிலோல ராயினும் 

எக்காலத்திலும் அவர்தம் நினைவிழந்து இடை 

யாது 7 இருக்குமிடம் தெரியாது பிதற்றியது 

இடையாது, தம். கொள்கையினின்றும் வழுவி 

யு] சடையாது. - இரண்டாவதாக அவருக்குக் 

கவிதா வெறி, சகதி வெறி, தேய வெறி, எல் 

லாம் SOBRE SOT. ஆதலினால் gear Cue 

இல் இம்மூன்றும் கலந்இருக்கும். ௮து கண்டு 

இலர் பரிக௫ிப்பதுண்டு. 

பிரியவஸ்து 

பாரதியாருக்குப் பூமாலையிலே பிரிய மதிகம். 

அரளிப்பூ முதலிய இவப்புப் பூக்களையெல்லாம் 

தொடுத்துக் கழுத்திலே. போட்டுக் கொள்வாரா.
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பனை அுங்கினமீது அவருக்கு உயிர். ஜெல்லிமீது 

அவருக்கு அன்பு, ஜெல்லியின் கவிதை, கம்ப 

ரரமாயணம், சிலப்பதிகாரம், தாயுமானா பாடல் 

அகிய புத்தகங்கள் சதா அவர்கையிலிருக்கும். 

An பெண்கள் உண்டு. £₹ஒரு. பாட்டுப்பாடு ் 

என்று யாராவ கேட்டு விட்டால் அப்பொழுது 

தான் ₹பிகு” பண்ணிக் "கொள்வார்கள். அந்த 

பிகு? ஈம்ம பாரஇியாரிடம் இடையாது. (பாடு? 

என்று யாராவது கேட்டால் உடனே பாட ஆரம் 

பித் அவிடுவார். பெரிய தொனி. டக் டக்? என்று 

தாளம் விழும் அவா் பாடும் பொழுது. அர்த்தம் 

கன்றாக விளங்கும் ; உணர்ச்சி பொங்கும் ! 

தோற்றம் 

நடுத்தர உயரம் 7 மா நிறம் 7 சுழலும் கணகள் 7 

அகன்ற கெற்றி;. ௮திலே குங்குமப் பொட்டு 7 

அடி துடிக்கும் உதடு, ஓயாது பாடும் வாய் 7 

கறுத்து அடர்ந்து முறுக்கி விடப்பட்ட மீசை, 

தலையிலே இவெப்புத் துணியால் கட்டப்பட்ட பெரிய 

முண்டாசு 7 அதிலிருந்து வால் தொங்கும் 7 ஒரு 

இழிர்த கோட்டு ) கையிலே புத்தகம் ; இராணுவ 

வீரன் போன்ற அளக்த ஈடை. இதுதான் 

பாரஇயாரின் Car ppl.
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குணம் 

களளங்கபடமற்ற உள்ளம், தவறு செய்தால் 

வருதும் சுபரவம், கையிலிருக்தால் இல்லை 

மெனா௮ அளிக்கும் குணம், நண்பரிடத்து. விசு 

வாசம், எல்லாரும் ஒன்றென மித்தல் இவை 

பாரதியாரின் அருங்குணங்கள். அவர் சிரிப்பது 

அபூர்வம். சிரித்தால் விரச்கரிப்புப் பிறக்கும்.



  

LAM 5 தியாரின். கவிதைகளைப்பற்றி எழுதுவ 

தென்றால் ௮து.பல பாகங்கொண்ட. புத்தகமாக 

விடும். ஆயினும் பாரதியாரின் கவிதைகளிலே 

முக்கியமான . சில வற்றைப்பற்றி அறிய வேண்டு 

வறு அவசியம். ன 

. தேசிய கீதங்கள் 

பாரர இயாரின தே௫ய தேங்கள் உத்வேக மூட்டு 

வன: உணர்ச்யெளிப்பன. பாமர மக்களும் லயிக் 

கக்கூடிய நளினமான நடையில் தாளக்கட்டுடன- 

ராகத்துடன் - கூடிய இப்பாட்டுக்கள் புதிய ஜீவ 

னளிக்கின் றன. 

பாஞ்சாலி சபதம் 

பாரதியாரின் : பாஞ்சாலி சபதம் ” ஒரு கறந்த 

சமதர்ம காவியம். அதிலே பல கருத்துக்கள் 

பொந்து கிடக்கின் றன. அவற்றைத் இரும்பதீ 

திரும்பப் படித்தே இன்புறே வண்டும். 

௨4 தம்பீ 

தழல் கொண்டுவா 

Soros Hype stor 

அண்ணன் சையை எரித் திடுவோம் ' 

என்ற அடிகள் அப்படியே கோபக் கனலைக் 

- கொட்டேன் றனவே !. ப
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ஆடை குலைவுற்று கிற்கி 87 OT — aon 

Aducr nips £19 4Beper—wor@ 

நிகர்த்த தச்சாதனன்--அவள் 

மைச்குழல் பற்றி யிழுச்சிறான் ! 

ஆகா ! என்ன அருமையான இத்திரம் ! இக்த 

BIT SBT வரிகள்மூலம் ஓர் ஒவியத்தையே தீட்டிவிட் 

டார் கவி. அதோ! பாஞ்சாலி! கூந்தல் அவிழ்க்து, 
ஆடை oars ஒரு கையில் * எக்கு முடிச்சை ப் 

பற்றி கிற்கிராள். கண்ணீர் தாரை தாரையாகம் 

பெருகுகிறது. ‘a! இருவ்ணு ! நீயும் பார்த்துக் 
கொண்டிருக்கிருயே ! பெரியோர்களே ! என்ன 
அகியாய மிது!” என்று அவள் ஓலமிடுகறாள். 

அவள் கூந்தலைப்பற்றி யிழுக்கறான் அந்தத் துஷ் 
டன் துச்சாதனன் ! 

இத்தகைய படக்காட்சியை நாலே வரிகளில் 

காட்டுறொர் பாரதியார் ! 

வேலன் பாட்டூ 

வேலன் பாட்டு என்று பாரியார் பாடியிருக் 

கருர். 

கொள்ளை .சொண்டே அமராவஇ வாழ்வு 

Grav gs Savor பானு. 

கேர்ப்ன் தலை பத்துகச்கோடி. ஒணுச் 

கு,றச் கோபித்தாய் ! 

இது அப்பாட்டில் வரும் ஒருபகுதி. சாதாரண
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மாக இதன மூர்த்தம் விளங்கிவிடுகிறது.. இதற் 
குப் பாரதியார் மேலும் சொல்வாராம். 4 அமர 
வதி என்பது தேவருலகம். தேவருலகன் வாழ்வு 

குலத்தவன் பானுகோபன். தேவருலகு முப் 
பத்து முக்கோடி தேவர்களைக் கொண்டது. இந்தி 

யாவும் முப்பதீது முக்கோடி மக்களைக் கொண் 

௮ 7 ௮மராவதிபோல் பொன்கொழித்த பூமி; 

அப்பூமியைச் சரண்டியவரா்கள் பத்து கோடி 

மக்களான பிரிட்டிஷ்காரர்கள். வேண்டுமானால் 

தாதாபாய் ஈவுரோஜியின் 120 and Un - 

British Rule in India’ என்ற புத்தகத்தைப் 
படி.தீதுப்பாருங்கள். : அந்தப் * பத்துக் கோடி 

பேரைக் கோயபித்தாய் ”? இதுதான் அவ்வரி 

களுக்குப் பாரதி கூறும் உள்பொருள். 

குயில் பாட்டூ 

குயில் பாட்டிலே பாரதியாரின் க.ற்பனா௪க்இ 

பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. ஓர். இனிய காதல் 

கவிதை அது. இறந்த மனோபாவங்களும் உவமை 

களும் பாடலிலே பொதக் துள்ளன. 

“ சாதலோ சாதலெனச் சாற்றுமொரு பல்லவிஎன் 

உள்ளமாம் வீணைதணில் உள்ளலீ டத்தனையும் 

விள்ள வொலிப்பதால் வேரோ ரொலியில்லை ” 

என்.ஐ வரிகளில் எத்தகைய பொருள் பொத்து 
நிற்கிறது 3
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சட கிச்க வவ க்கட வடக கக்க க்கட உட ககக உச்ச வ விரினரேோ 
ஈட.றியா மேன்மையழ கேய்ச்தவசே, பெண்மைதான் 
எப்பிறப்புக் சொண்டாலும் ஏக்தலே மின்னழகைத் 

தப்புமோ ? மையல் தடுக்குக் தரமாமோ ? 
மண்ணிலுயிர்க் கெல்லாக் தலைவரென மாணிடசே 

எண்ணிநின்றார் தம்மை; எனிலொருகால், ஊர்வகுத்தல் 

கோயில், ௮7௪, குடிவகுப்புப் போன்ற லெ 

வாயிலிலே யர்த மனித ருயர்வெனலாம். 

மேனி யழஒனிலும் விண்டுரைக்கும் வார்ச்தையிலும் 

கூனி யிருக்கும் கொலுசேர்த்தி சன்னிலுமே, 

வானரர்தஞ் சாக்கு மாந்தர்கிக ராவாரேர ? 
ஆன வரையு மவர்முயன்று பார்த்தாலும், 

பட்டுமயிர் மூடப் படாத கதமதுடலை 

எட்டுடையால் மூடி யெதிருமக்கு வந்தாலும், 

மீசையையும் தாடியையும் விர்தைசெய்து வானரர்தம் 

அசை முகத்தினைட்போ லாக்க மூயன்றிடினும் 

ஆடிக் குஇக்கும் அழகிலுமை Carag hs 

கூடிச் குடித்துக் குதித்தாலும், கோபுரத் இல் 
ஏறத் நெதரியாமல் ஏணிவைத்துச் சென்றாலும், 

வேறெத்தைச் செய்தாலும், வேகமுறப் பாய்வதிலே 

வானரர் போலாவரோ ? வாலுக்குப் போவதெந்கே ? 

ஈன மூறுங் கச்சை யிதற்கு கிகசாமோ ? 
பாகையிலே வாலிருக்கப் பார்த்த துண்டு சச்தைபோல் 

-வேகரமு£றத் தாவுகையில் வீச யெழுவதற்கே 

தெய்வம் கொடுத்த திருவாலைப் போலாமோ ? 
சைவசத்த போசனமும் சாஅரியப் பார்வைகளும் 

வானசர்போற் சாதியொன்று மண்ணுலகின் மீதுளதோ? 

வானரர் தம்முள்ளே மணிபோ லுமையடைகந்தேன்.
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பிச்சைப் பறவைப் பிறப்பிலே தோன்நிடினும் 

நிச்சயமா முன புரிந்த கேமத் தவங்களினால் [சிடத்தே 

தேவரீர்காதல் பெஐஞ்சீர்த்தி கொண்டேன். தம் ப 

ஆவவினாற் பாடுன்றேன். ஆரியசே கேட்டருள்வீர். 
a3 

என்று சூயில் வாய்மொழியாகல் கவிஞர் வானத் 

துள்ளதைப் படிக்கப் URES O gall டாதே ! 

் தற் இயே, ௨4442 ௨௨௨ 

பெண்டிர் மனத்தைப் பி த்இழுக்கும் காச்த3ம, 

சாமனே மாடாகச் காட்டெதரு மூர்த்தியே, 

மூமியிலே மாடுபோற் பொற்புடைய சாதியுண்டோ 2 

மானிடருக் தம்முள் வலிமிகுக்ச மை£தர் தமை 

மேனியுறுல் சாளையென்று மேம்பா டுறப்புகழ்வார். 

காளையர்த மூள்ளே சனமிகுக்தீர், ஆரியமே, 

நிளமு£கழும், கிமிர்ச்இருக்குங் கொம்புகளும், 

- பஞ்சப் பொதிபோற் படர்ந்த இருவடி.வு0 

மிஞ்ச புறச்சுமையும், Sars Spar gy, 

வானத் இடிபோல *மா'வென் நுறுழமுவதும், 

ஈனப் பறவை முதுகின்மிசை யேறிவிட்டால் 

வாலைச் குழைத்து வளைத்தடிக்கு கேர்மையும்பல் 

கால நான் சண்டு கடுமோக மெய்திவிட்டேன் 

பாச வடிவும் பயிலு முடல்வலியும் 

இர சடையும் சிறப்புமே யில்லாத 
FASS துஸிப்பறவைச் சாதியிலே சான்பிறர்தேன் 

அல்லும் பசலுகித மற்ப வயிற்றிஷக்கே, 

காடெல்லாஞ் சுற்றிவச்.த காற்றிலே யெற்றுண்டு, 
ட மனிதர் முடைவயிற்றுக் கோருணவாம் 

இன்னக் குயிலின் சிறுகுலச்திலே தோன்றி
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என்னபயன் பெற்றேன் 2 எனைட்போலோர் பாவியுண் 
சேற்றிலே தாமரையும் சீமூடைய மீன்வயிற்றிற் [டோ? 

'போற்றுமொளி முத்தும் பூறப்படுதல் கேட்டிலிரோ 7 
நீசப் பிறப்பொருவர் கெஞ்சிலே Csrox hago 

ஆசை தடுச்சவல்ல காகுமோ ? காமனுச்சே 
சாதி பிறப்புத் தராசரங்கள் சோன்றிடுமோ 

வாதித் தப்.பேச்சை வளர்த்தோர் பயனுமில்லை 

மூட மதியாலோ முன்னைத் தவத்தாலோ, 

ஆடவர்த முள்ளே அ௮டியாளுமைச் தெரிந்தேன். 

மானுடராம் பேய்கள் வயிற்றுக்குச் சோறிடவும் 

கூனர்சமை யூர்களிலே கொண்டு விடுவதற்கும் 

தெய்வமென நீருதவி செய்தபின்னர் மேணிவிடாய் 

எய்தி யிருக்கு மிடையினிலே, பாலியேன் 
வர்.தமது சாதல் ம.தரவிசை பாடுவேன் 

வர்.தமு௫ல் ஒ.தங்இப் படுத்திருப்பேன் 
வாலிலடி. பட்டு மனமகிழ்வேள் மாவென்றே 

தவிடும் பேசொலியோ டொன்றுபடக் கத் வேன், 

மேனியிலே யுண்ணிகளை மேவாது கொன் நிடுவேன். 

சானிடையே சுற்றிக் கழனியெலா மேய்ந்து நீர் 

மிச்சவுண வுண்டுவாய் மென்றசைதான் போடுகையில் 

பக்கத்திருக்.த பல கதைகள் சொல்லிட வேன். 

காளை யெருதசே, காட்டிலுயர் வீசசே, 

தாளைச்சாணடைச்தேன். தையலெனைச்காத்தருள்லீர்'' 

என்ற அடிகளைப் - படிக்னாம் பொழு நம் 

மூடைய மனம் மார்தோப்புக்கே ஈர்த்துச் செல் 

லப்படுகிற௮.
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கண்ணன் பாட்ட 

கண்ணன் பாம்டு அக்ஷர லக்ஷம் பெறும் 

என்று ஸ்வரக்கவாசி வ. வே. ௯. அய்யரே 

சொல்லியிருக்கிறார். 6 கண்ணன் என் சேவகன் £ 

என்ற பாட்டு, சிறந்த கருத்துக் கொண்டது. 

கண்ணம்மா என்குழந்தை ? எனற பாட்டு கம்மை 
அன்பு கனியச் செய்கிறது. 

ஓடி. வருகையிலே---கண்ணம்மா உள்ளம் குளிருதடி. 

ஆடித் திரிதல் கண்டால் .. உன்னைப்போய் அவிதழுவுதடி 

என்ற வரிகள் பன்முறையும் படிக்க வேண்டியன. 
: கண்ணன் என்விளயாட்டுப் பிள்ளை பிலே விளை 

யாட்டுப் பிள்ளைத் சனம் தாண்டவமாடுகிறது, 

தின்னப் பழங்கொண்டு தருவான்--பாதி 
இன்சின்ற போதிலே தட்டிப் பறிப்பான் 
என்னப்பன் என்னையன் என்றால் --அ/தனை 
எச்சில் படுத௫4 கடித்துச் கொடுப்பான். 

மானொகத்ச பெண்ணடி யென்பான்- சற்று 

மனமகிழு கோத்திலே கள்ளி விடுவான். 
அழகுள்ள மலர் சொண்டு வக்தே என்னை 

அழஅழச் செய்து பின் *-கண்ணை மூடிச்சொள் 
குழலிலே சூட்டுவேன் '' என்பான்---என்னைச் 
குருடாக்கி மலரினைத் தோழிக்கு வைப்பான். 
௬ i a 9 

அங்காக்திருக்கும் வாய்தனிலே--கண்ணன் 
ஆறேழு சட்டெறும்பைப் போட்டு விடுவான், 

என்ற வரிகள் இறு பிள்ளை விஷமத்தைப் படம் 

பிடிதீதுக காட்டுகின்றன.
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கண்ணன் என்காதலன் என்ற தலைப்பில் பாரஇ 

பாடிய, பாட்டுகள் உள்ளத்தை உருக்குவன. பரவ 

இயைத் தூது விடுத்தல் என்ற பகுஇயில் மிக நல்ல 

கற்பனை. 

எண்ண முசைத்துவிடில் தங்கமே-- தங்கம்--பின்னர் 

எதசெனிலஓஞ் செய்வமடி தங்கமே தங்கம். 

என்று கூறிய தலைவி முதலில் * கன்னிகையா 
alms GI காலங் கழிப்போமென்று சொல் ' என்கி 

மூள். உடனே நீ இல்லாவிடில் வேறு கதியில் 

ஓயா 2 ₹அன்னிய .மன்னர் பூம்யிலுண்டாம் £ 

என்கிறாள். அனால் மறுபடி கோபம் போகவில்லை. 

சொன்ன சொல் தவறியவனென்று இகழ்கருள். 

* சொன்ன மொழிகவறு மன்னவனுக்கே--எங்கும் 
தோழமை யில்லையடி. தங்கமே தங்கம் ” 

என்கிஞுள். மறுபடியும் பரசம் வந்து மறைக்க 

og ஐயோ! 4 மையல் கொடுத்து விட்டுத் தல் 

கமே தங்கம் தலைமறைந்து இரிபவர்க்கு மானமா 

முண்டோ 1” என்று வெறும்புகிறுள். மே லும் 

கோபம் பொங்குகிறது. 

. ஆற்றங்கரையதணில் மூன்னமொருகாள்--எணை 

அமைத்துத் தனியிடத் திற் பேசியதெல்லாம் 

தூற்றி ஈகர் முரசு சாற்றுவனென்றே 

சொல்லி வருவைய.ஃ தங்கமே தங்சம் £ 

என்று பயமுறுத்இச் சொல் ஓஅிருள். 

5
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* சோரமும் சூழ்ச்சியும் வீரர்குலப் 
பெண்ணிடம் வேண்டா ” 

மென்கிரள். . ஆனால், 

£ அதைப்பற்றி மறக்குதில்லை பஞ்சையுள்ளமே 
பாவிதனையே--உள்ளம் 

நினைத்த மறகுகடி தங்கமே தங்கம் 

இர ஒரு சொலின்று கேட்டு வக்இட்டால்--பின்பு 

தெய்வமிருக்கு தடி. தங்கமே தங்கம் 

என்கிறாள். இவ்வரிகள் உள்ளத்தை உருக்குகன் 

ன 
தமிழ்ப் பற்று 

தமிழ் மொழி மீதும், தமிழ் நாட்டின மீதும் 

பாரதியாருக்கு அபாரமான பற்று. * wir pss 

மொழிகளிலே தமிழ்மொழிபோல் இனிதாவ தெய் 
கும் காணோம் £ என்கிறுர். உடனே தமிழ்காட் 

டின் நிலயை நினைஈது வ ருத்தி, : ஊமையராமம 

கு ருடர்களாய் செலிடர்களாப் வாழ்கின்றோம் ’, 

: பாமரராய்,  விலங்காகளாய் உலகனைத்தும். 

இகழ்ச்சிசொலப் பான்மைகெட்டு சாமமஅ தமிழ 

ரெனக் கொண்டு வாழ்தல் ஈன்றோ?” என்று. 
புலம்புகிறார். இர்த அடிகள் பாரதியாரின் மனத் 

தைப் புலப்படுத்தும்: * செந்தமிழ் நாடென்னும் 

போதினிலே. இன்பத்தேன் வர் பாயுது ? என் 

ரூர் கவி. தமிழ் நாட்டினிட ம் ௮வராகொண்ட 
பற்று எத்தகையதென்று கூறவும் முடியுமோ ?



67 

* மாதர் தம்மை: யிழிவு செய்யும். மடமையைக 

கொளுத்துவோம் ' என்கிருர் பாரஇ. பெண்கள் 
அடிமையாக்கப்பட்ட அநியாயத்தை நினைக்கும் 

பொழுது அ௮வர் கெஞ்சும் எப்படிக் கொ திக்கி, றது 

பாருங்கள். பெண்கள் பொ துவாழ்விலே ஈடுபட் 

டால் கற்பிழப்பார்கள் என்பது இல்ரதுஎண்ணம். 

- அதற்குப் பாரதி மொழியாலே பல் கேளுங்கள். 

திமிர்சீத Bes orca. சேர்கொண்ட் பார்வையும் 

நிலத்இல் யார்க்கு மஞ்சாத நெறிகளும் | 

இிமிர்சத ஞானச் செருக்கு மிருப்பதால் 
செம்மை, மாதர் இறம்புவ Bevan 

என் கருர் பாரதி. 6 நாணம் £ என்ற பெயரால் 

பெண்களைக் கோழையாக்குவதை அவர் கண்டிக் 
கருர் பாருங்கள். 

₹ நாணு மச்சமும் காய்கட்கு ே வண்டுமாம் 

ஞான நல்லறம் வீர சுதந்தரம் 

பே = OSU பெண்ணின் குணங்களாம் ° 

‘smu? எனபது . பெண்களுக்கு மாத்திரம் 

உரிய தனியுடைமை என்று கருதும் ௮அயோக்கி யதீ 

தனத்தைப் பாரஇயார் வெறுக்கிளுர். 

கற்புநிலை யென்று சொல்ல வந்தாரிரு 

சக்ஷிச்கு மஸ்து பொதுவில் வைப்போம் 

என்கிரூா. பாரதி எழுதிய வசன ரமால்களிலே: 
* மாதர்” என்பது ஒன்று. அதிலே : கற்பு 

பற்றி ௮வர் தெளிவாகக் கூறியுள்ளார்.
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நரன்தான் ஆரம்பத்திலேயே பாரஇியைப்பற்றி 

விமாசனம் செய்தால் அத்தியாயம் அத்தியாய 

மாக எழுதவேண்டிவருமென்௮ு சொன்னேனே ! 

சக்தியிடத்திலே அவர்க்குள்ள பக்தியையும், 

BOOT COO SOT LD Hl அவர்க்குள்ள பிரேமையையும் 

எடுத்துச் சொல்லல் முடியாறு. 

பாரதியின் சிறுகதைகள் மிக நன்றாயிருக்கும். 

ரவிீரஇரரின் கதைகள் டிலவற்றைப் பாரதியார் 
மொழி பெயாத்திருக்களார். ஆங்கிலத்தில் பாரஇி 

யாருக்குப். புலமையில்லை யென்று சொல்லுடி. 

யானு. அவர் எழுஇய 6 அக்னி முதலிய கவிகள் * 

(Agni and other 17௦மல அதற்குச் 
சான்று பகரும். * சர்தரிகையின் கதையைப் 

படிக்கும் பொழுது கதைமுடிய வில்லையே ! என்று 

ஏங்கவேண்டியிருக்கிறது. கதையை அவர் முடிப் 

பதற்குள் பமன் ௮வசரப்பட்டுவிட்டான. என்ன 

செய்யலாம் ! 

பாரதியின் நால்களை ஒவ்வொருவரும் படித்துப் 

படிதீறத் தாமே இன்பறவேண்டும். பாரஇயின் 

மகத்துவம் இன்னதென்று பிறர்க்கு எடுத்துச் 

சொல்வதா ௪.ற்று சிரமம். எவ்வளவு எளிய 5.௨௨ 

யில் சுருக்கமாகவும் விளக்கமாகவும் தெரிவித்திருக் 
கருர். அதற்கு விமாசனம் வேறு செய்ய 

முடியுமா 3



  

ஸ்ரீ, செல்லையப்ப பிள்ளைக்குப் பாரதியார் எழுத 

இய கடிதம் ழே பிரசரிக்கப்பட்டுளனு: அக் 

கடிதத்தில் பொதிந்து கடக்கும் கருத்துக்கள் 

நேர்டின்று உணர்ச்சியுடன் Gi. BEIGE DI. 

பாரஇயின் மனத்தை அறிய இக்கடிதமேபோறும். 

புதுச்சேர் 
19th July 1915 

எனதருமைதீ தம்பியாகிய ஸ்ரீ. நெல்லையப்ப 

பிள்ளையைப் பரா௪க்இ நன்கு Er SHOES 

தம்பி FS HGH WT Fld, காளுக்கு Bray 

கினதறிவு மலாச்சிபெற்று வருவதைக் காண் 

இறறேன். நினது உள்ளக் கமலத்திலே பேரறி 

வரஇய உள் - ஞாயிற்றின் கதிர்கள் விரைவிலே 

தாக்க நினக்கு நல்லின்பம் உண்டாகுமென், ற: 

கருதுகிறேன். 
ல் 

நெஞ்சம் இளகி விரிவெய்த விரிவெப்த அறி. 

விலே சுடர் ஏறுகிறது. நம்மிலும் மெலியா 

ருக்கு நாரம் இரங்கி அவர்களை ஈமக்கு ச நிகராகக் 

செய்துவிடவேண்டுமென்று: பாடுபடுதலே நாம் 

வலிமை பெறுதற்கு. வழியாகும். வேறு வழி: 

யில்லை.
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ஹா! உனக்கு ஹிந்தி, மராட்டி முதலிய 

வடநாட்டு பாஷைகள் Ashe DHS Sly அத்த 

பாஷைப் பத்திரிகைகள் என்ன அற்புதமான 

புதுமை பெற்றுள்ளன என்பதை கேரிடத் 

தெரிச் அகொள்ள முடியுமானால் - தமிழ் காட் 

ற்கு எத்தனை. ஈன்மையுண்டாகும் : 2 தமிழ்; 

தமிழ், தமிழ் - என் று. எப்போறும் தமிழை 

வளர்ப்பதே கடமையாகக் கொள்க. அனால் 

புதிய புதிய செய்தி, புதிய புதிய யோசனை; 

புய புதிய உண்மை, புதிய புதிய இனபம் - 

தமிழில் ஏறிக்கொண்டே போகவேண்டும். 

oo 

தம்பிரான் ஏது செய்வேனடா ! தமிழை 

விட மற்றொரு பாஷை சுகமாக இருப்பதைப் 

பார்க்கும்போது எனக்கு: வருத்தமுண்டாகி 

றது.  தமிழனைவிட ம.ற்ஞெரு ஜாதியான் அறி 

விலும், வலிமையிலும் உயா் இருப்பது எனக்கு 

ஸம்மதமில்லை. தமிழச்சியைக் காட்டிலும் மற் 
Gem ஜாதக்காரி. அழகாயிருப்பதைக் கண் 

டால் என் மனம் புண்படுகிற Si. 

கம்ப் உள்ளமே உலகம். ஏறு [. orm | 

| மேலே, மேலே, மேலே ! நிற்கும் நிலையி 

ரக்த கீழே விழாதபடி. கயிறுகள் கட்டி வைதீ 

க்கொண்டு பிழைக்க முயற்டு பண்ணும்



a 

பழகி காலத்து மூடர்களாக் கண்டு குடல் 

குலுங்கச் சரி. 

உனக்குச் சிறகுகள் தோன்றுக, பறர்து 

போ, பற! பற 1-மேலே, மேலே, மேலே. 

| oo | 

soG i-sipsr@ arps என்றெழு.து, 

தமிழ் காட்டில் நேோரய்கள் இரக என்றெ. தமிழ் 

நாட்டில் வீதிதோறும் தமிழ்ப் பள்ளிக்கூடர் 

கள் மலிக என்றெழு.து. 
அச்தத் தமிழ்ப் பள்ளிக் கூடங்களிலே ஈவின: 

கலைகளெல்லாம்.. பயிற் இபபெற்று வளர்க என்: 

ஹெழுது. தமிழ் நாட்டில் ஓரே ஜாதிதான் 

உண்டு--அதன் பெயர் தமிழ்ஜாதி. அதுஆர்ய 

ஜாதி என்ற குடும்பத்திலே தலைக்குழந்தை என் 
தெழுது. அணும். பெண்ணும் - ஒருயிரின் 
இரண்டு கலைகள் என்றெழுது. 
அவை ஒன் றிலொன்று தாழ்வில்லை என் 

ஹறெழுது. பெண்ணைச் தாம்மை செய்தோன் 
கண்ணைக் குத்திக்கொண்டான் FOODS 
பெண்ணை அடைத்தவன் கண்ணை அடை.தீ 

தான் எனறெழு.து. | 
தொழில்கள், தொழில்கள், தொழில்கள் 

என்று கூவு. 
தப்பாக. வேதம் சொல்பவனைக் காட்டிலும் 

ஈன்முகளச் இரைப்பவன் மே ற்குலத்தான். என்று 

பண்
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வியாபாரம் வளர்க, யந்இரங்கள் பெருகுக. 

தேயதிசிக கள் ஓங்குக, ஸங்கீதம்; @ pub, யந்திர 

நால், பூமி. நால், வான நால், இயற்கை தாலின் 

ஆயிரம் களைகள் இவை தமிழ் காட்டிலே : பரலி 

இடுக என்று முழங்கு. 
௪கஇ, ௪க்இ, ௪க்தி என்றுபாடு. 

தம்பிஃ-நீ 6 வாழ்க. | 

உனது கடிதம் கிடைத்து. குழந்தைக்கு 

உடம்பு . செம்மையில்லாமல் இருந்தபடியால் 

உடனே. மஜவாப்??.. எழுத முடியவில்லை. 

குழக்தை புதிய உயிர் கொண்டது. இன் ௮ 

உன் விலாசத்துக்கு 4 நாட்டுப் பாட்டுக்கள் ” 

அனுப்புகிே றன. அவற்றைப் பகுதி பகுதியாக 

உனது பத்திரிகையிலும், ஞான 'பானுவிலும் 

பிரசுரம் செய்வித்இடுக.. 4 புதுமைப் ம பெண் *? 

என்றொரு பரட்டு அனுப்புகிறேன். அதைத் 

தவருமல் உடனே அச்ட்டு அதன். கருத்தை 

பக்கி எழுதாத "எங்கேனும், எப்படி ய் 

பணம் கண்டுபிடித்து ஒரு ஈண்பன் பெ | 

தம்பி : - உனக்கேனடா af 

    

      

   
    

  

denies    


