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கைலஞர் மு. கருணாநிதியின் 
ேமற்ேகாளாட்சியில் பாரதிதாசன் கவிைதகள்

ேபரா. முைனவர் இ. கி. இராமசாமி
ேமனாள் தைலவர், தமிழ் உயராய்வு ைமயம், யாதவர் கல்லூரி, மதுைர

1.1 அறிமுகம்

கைலஞர் மு.கருணாநிதியின் பைடப்புலகம் 
பரந்துபட்டது. புதினங்கள், நாடகங்கள், 
உைரஓவியங்கள், கட்டுைரகள், கடிதங்கள், 
சிறுகைதகள், கவிைதகள், பயணநூல்கள், தன்வரலாறு, 
ேநர்காணல்கள், ெபான்ெமாழிகள், ெசாற்ெபாழிவுகள், 
சட்டமன்ற உைரகள் என அவற்ைறப் பகுத்தும் 
ெதாகுத்தும் பார்க்கலாம். அவற்றில் அவருைடய 
பன்முகத் திறன்கைளயும் பைடப்பு ஆளுைமகைளயும் 
காணமுடியும். அவருைடய பைடப்புலகில் 
ெதால்காப்பியம், சங்கஇலக்கியங்கள், திருக்குறள், 
சிலப்பதிகாரம், பாரதிதாசன் கவிைதகள் ஆகியன 
எடுத்தாளப்ெபற்றிருக்கும். அவற்றில் பாரதிதாசனின் 
கவிைதவரிகேள சாலப் ெபாருத்தமான இடங்களில் 
அதிகமாக எடுத்தாளப்பட்டுள்ளன.

1.1.1 ஆய்வு ெநறிமுைற
கட்டுைரயின் ெசறிவும் ெசாற்சிற்பமும் வைரயைறயும் 
கருதி எடுத்தாளப்பட்டுள்ள ேமற்ேகாள்களுக்கு 
அடிக்குறிப்பு இடவில்ைல. கைலஞரின் நூல்கேள 
அடிக்குறிப்பில் இடம்ெபறுகின்றன. தமிழ்நாட்டு 
வரலாறும், அரசியல் வரலாறும் கைலஞரின் 
வாழ்க்ைக வரலாறும் பாரதிதாசன் கவிைதகளின் 
ேநாக்கும் ேபாக்கும் அறிந்து விருப்பு ெவறுப்பின்றிக் 
கைலஞைர ஒரு பைடப்பு ஆளுைமயாகப் பார்த்தால் 
கட்டுைரயின் கருத்து எளிதாகப் புரிந்துவிடும்.

காலம், களம், காரணம் ஆகிய மூன்று நிைலகளில் 
பாரதிதாசன் கவிைத வரிகைளக் கைலஞர் 
எடுத்தாண்டுள்ளார். அவருைடய ேபச்சிலும் 
எழுத்துக்களிலும் இைடயிலும் இறுதியிலும் 
ெபாருத்தமாகக் ைகயாண்டுள்ளார். அவற்றில் 

கட்டுைரச் சுருக்கம்

கைலஞர் மு.கருணாநிதியின் பைடப்புலகம் பரந்துபட்டது.அவருைடய பைடப்புலகில் பாரதிதாசனின் 
கவிைதவரிகள் சாலப் ெபாருத்தமான இடங்களில் அதிகமாக எடுத்தாளப்பட்டுள்ளனவா? என இந்தக் 
கட்டுைர ஆராய்கிறது.கைலஞரின் நூல்கைள எடுத்துக்ெகாண்டு, அதில் பாரதிதாசனின் கவிைத 
ேமற்ேகாள்கள் எங்ெகல்லாம் எடுத்து ஆளப்பட்டிருக்கிறது என்பைதயும், கைலஞர் மு.கருணாநிதி அவர்கள் 
எப்படிப்பட்ட இடங்களிெலல்லாம் எங்ஙனம் பாரதிதாசனின் கவிைத வரிகைளக் ைகயாண்டிருக்கிறார் 
என்பைதயும், பல ஆதாரங்கைள எடுத்துக்ெகாண்டு ஆய்வு ெசய்கிறது.காலம், களம், காரணம் ஆகிய 
மூன்றுநிைலகளில் பாரதிதாசன் கவிைத வரிகைளக் கைலஞர் எப்படி எடுத்தாண்டுள்ளார் என்பைதயும், 
அவருைடய ேபச்சிலும் எழுத்திலும் இைடயிலும் இறுதியிலும் எப்படிெயல்லாம் ெபாருத்தமாகப் 
பாரதிதாசன் கவிைத வரிகைளக் கைலஞர் மு.கருணாநிதி ைகயாண்டுள்ளார் என்பைதயும் இக்கட்டுைர 
ஆராய்கிறது.முடிவில் இைதப்ேபால ேவறு தைலவர்கள் இப்படி பயன்படுத்தி இருக்கிறார்களா? என்று 
ஆராய்வதற்கான வழிமுைறகைளயும் இந்தக் கட்டுைர தருகிறது
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இறுதிப்பகுதிகளில் இடம்ெபறும் கவிைதவரிகள் 
தண்டமிழாற்றைல உணர்த்தும்.

அறிஞர் அண்ணாவின் ேபச்சிலும் எழுத்திலுங்கூட 
இத்தைகய உத்தி காணப்ெபறவில்ைல. நாவலர் 
இரா.ெநடுஞ்ெசழியன் பாரதிதாசன் கவிைதகைள 
ேமைடேதாறும் முழங்கி இைளஞர்களுக்கு 
எழுச்சியூட்டினார் என்பதில் நமக்கு மாற்றுக் 
கருத்து இல்ைல. ஆனால் கைலஞர் ேதர்ந்ெதடுத்த 
பாரதிதாசன் கவிைத வரிகைளச் சூழ்நிைலக்குத் 
தக்கவாறு ெபய்துள்ளார். பாரதிதாசேன 
ேதர்ந்ெதடுத்த ெசாற்கைளத்தான் பயன்படுத்துவார். 
அது அவருைடய கவிைத நைடயின் தனிச்சிறப்பு. 
ெமாத்தத்தில் பாரதிதாசன், கைலஞர் ஆகிய 
இருவர் பாணியிலும் உயிேராட்டம் இருக்கும்.

2.1 தமிழ்நாடு தமிழ் மாணவர் மன்றம் (1942)

கைலஞர் தமது 18ஆம் வயதில் தாம் ெதாடங்கிய 
‘தமிழ்நாடு தமிழ் மாணவர் மன்ற’ ஆண்டு விழாைவ 
நடத்தினார். அதற்கு பாரதிதாசன் அனுப்பிைவத்த 
வாழ்த்துப்பா கைலஞைர ஆட்ெகாண்டுவிட்டது.

“தண்ெபாழிலில் குயில்பாடும் திருவாரூரில்
 தமிழ்நாடு தமிழ்மாணவர் மன்றங் காண்!
வண்ைமெயாடும் உண்ைமெயாடும் வாழ்த்திடுங் காண்
 மக்களிைட எழுச்சிக்கு மருந்தாகுங் காண்!
கண்மூடிக் குறிமறந்து தமிழர் தங்கள்
 கைலமறந்த ெநஞ்சத்தில் ஒளிெயய் துங்காண்!
புண்வாய்ந்ேதார் அல்லர்காண்! திருவாரூரின் 
 புலியிைளஞர் காண்! ேதாள்கள் பூரித்தார் காண்!”

“எழில்மன்றச் சட்டத்ைத உயிைரப் ேபாேல
 எண்ணியந்த வண்ணேம நடப்பார் கள்காண்!
ஓழிந்தார்காண் அயர்வுதைன! அவர்கள் நாளும் 
 உயர்கவிைதச் சுைவதன்னில் ேதாய்ந்திட்;டார்கள்
ெமாழியினிேல தமிழ்ெமாழிேய உயர்ந்த ெதன்றும் 
 மூச்ெசல்லாம் தமிழுக்ேக என்றும், நல்ல 
வழியறிந்து விட்டார்காண்! முத்த மிழ்க்கு
 மைட ேகாலி விட்டார்காண்! உலகில் பாய்ச்ச!”

“கிளம்பிற்று காண்தமிழ்ச் சிங்கக் கூட்டம்
 கிழித்ெதரியத் ேதடுதுகாண் பைகக்கூட் டத்ைத!
வளம்ெபரிய தமிழ்நாட்டில் தமிழ ரல்லார் 
 வால்நீட்டி னால் உைததான் கிைடத்திடுங்காண்!
தளும்புதுபார் பக்திெயன்றும் ேயாக ெமன்றும்

 சாமிெயன்றும் முழுமிெயன்றும் எழுதிப் ேபசிப்
புளுகுதல் இனிப்பலிக்க வழியில் ைலகாண்
 புதுவாழ்வு மலர்ந்ததுகாண் தமிழ்நாட் டின்காண்!”

(ேமற்ேகாள் எடுத்தாளப்பட்டது – ெநஞ்சுக்குநீதி - 
முதல்பாகம், திருமகள் நிைலயம், ெசன்ைன, 
2000, ப. 53). ேமற்கண்ட வரிகைள இைளஞர் 
கூட்டங்களில் கைலஞர் முழங்குவைத ஒரு 
வழக்கமாகேவ ெகாண்டிருந்தார்.

2.2 கல்லக்குடிப் ேபாராட்ட அைழப்பு (1953)

டால்மியாபுரத்திற்குக் கல்லக்குடி என்ற தூய 
தமிழ்ப்ெபயைரச் சூட்டச் ெசால்லி நடத்திய 
ேபாராட்டத்தில் 6 மாதம் கடுஞ்சிைறத்தண்டைன 
ெபற்று அரியலூர் சிைறயில் அைடக்கப்பட்டார். 
ைகது ெசய்யப்பட்ட ெதாண்டர்கள் யாரும் 
மன்னிப்புக் கடிதம் எழுதிக்ெகாடுத்துவிட்டு 
விடுதைல ெபறக்கூடாது என்பைத முதலிேலேய 
ெசால்லிவிட்டார். அதற்குத் தன்மான உணர்வு 
ெபாங்கும் பாரதிதாசன் கவிைத வரியிைனேய 
அடிநாதமாக ெவளிப்படுத்தினார்.

“எதிரிகள் ேகாடிஇட்டு அைழத்தாலும் 
ெதாேடன்” (ேமலது, ப. 192).

2.2.1 சிைறவாசம்

சிைறக்குள் ெதாண்டர்களுக்குச் ெசாற்ெபாழிவு 
ஆற்றுங்கால்,

“தமிெழன்று ேதாள்தட்டி ஆடு! அந்தத்
தமிழ்ெவல்க ெவல்க என்ேற தினம்பாடு” (ேமலது, ப. 237)

என்று பாரதிதாசன் கவிைதவரிகைளச் ெசால்லித் 
தமிழ்ப்பற்ைற ஊட்டினார்.

2.2.2 ேசார்வு நீக்க

சிைறத்தண்டைன ெதாண்டர்கைளச் ேசார்வைடயச் 
ெசய்யும். அதைன அனுபவித்துக் ெகாண்டிருந்த 
கைலஞர் ேமற்ேகாளாய் எடுத்தாண்ட பாேவந்தரின் 
கவிைத வரிகள் வருமாறு:

“மாங்குயில் கூவிடும் பூஞ்ேசாைல — எைம
மாட்ட நிைனத்திடும் சிைறச்சாைல” (ேமலது, ப. 240)
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சற்ெறாப்ப 23 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் தான் 1976-
ல் டால்மியாபுரம் கல்லக்குடி என மாற்றப்பட்டது.

2.2.3 ஒப்புைம

இவ்விடத்தில் ‘உங்களில் ஒருவன்’ என்ற தன்வரலாற்று 
நூலில் இன்ைறய முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களின் 
சிைற அனுபவத்ைதயும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கலாம். 
ெநருக்கடிநிைல காலத்தில் (Emergency) 1976-ல் 
தி.மு.க. ஆட்சி கைலக்கப்பட்டது. மு.க.ஸ்டாலிைனச் 
சிைறக்குக் ெகாண்டு ேபானார்கள். எத்தைன 
ஆண்டுகள் சிைறவாசம் என்று ெசால்லப்படவில்ைல. 
தமது மனத்துக்குள் ேமற்காட்டிய பாேவந்தர் கவிைத 
வரிகைள நிைனத்துக்ெகாண்டார். சிைறயின் உள்ேள 
நுைழந்தார். அங்கு,

“மாங்குயிலின் இனிய கீதம் ேகட்கவில்ைல, மரண ஓலங்கள் 
ேகட்டன. சிைறச்சாைல சித்திரவைதக் கூடாரமாக நடத்தப்பட்ட 
ெகாடுைமகள் அத்தைனயும் பைதபைதக்க ைவக்கும் 
நிகழ்ச்சிகள் என்றாலும், அைவ ஒரு ெகாள்ைக வீரனுக்கு 
எைதயும் தாங்கும் சக்திைய உருவாக்கியது. சிைறக்குள் 
உங்கைளயும் அைழத்துச் ெசல்கிேறன்!
 இேதா சிைறவாசலில் காத்திருக்கிேறன்.
 நீங்களும் வாருங்கள்!”

(மு.க.ஸ்டாலின், உங்களில் ஒருவன், பூம்புகார் பதிப்பகம், 
ெசன்ைன, 2022, பக். 333-334)

இவ்வாறு தந்ைதயின் அனுபவம் அவேர 
ேதடிக்ெகாண்டது, மகனின் அனுபவம் அவைரத் ேதடி 
வந்தது. தந்ைதக்கும் மகனுக்கும் ெவவ்ேவறு தாக்கத்ைத 
ஏற்படுத்தியுள்ளது. காரணம் இருேவறு சூழ்நிைலகள்.

3.1 பாரதிதாசன் மைறவு

21.4.1964 இல் பாரதிதாசன் இயற்ைக எய்தினார். 
அன்று கைலஞர் பாரதிதாசனின் இலக்கிய 
ஆளுைமயிைனத் தனி ெசாற்சித்திரத்தால் 
வடித்துக்காட்டினார். பாரதிதாசனின் உவைமயழகு, 
உணர்ச்சித் துடிப்பு, புதுைமேநாக்கு, புரட்சி ெவடிப்பு 
தமிழரின் ெநஞ்செமல்லாம் நிைறந்தைவ.

“ெகாைல வாளிைன எடடா! – மிகு
ெகாடிேயார் ெசயல் அறேவ”

என்பன ேபான்ற புரட்சி ெதறித்திடும் வரிகைள 
இன்ெனாருவரால் புைனந்திட முடியுமா?

“காண்பெதல்லாம் ெதாழிலாளி ெசய்தான் - அவன்
காணத் தகுந்தது வறுைமயாம்!
பூணத் தகுந்தது ெபாறுைமயாம்!”

என்று ெதாழிலாளர்களுக்குத் ேதாழனாய் 
உரத்தகுரல் எழுப்ப யாரால் முடியும்!

“மட்டற்ற ெசம்ெபாருட்ேக - முரண்படும்
மதங்கள் உண்ேடாடா!”

என்று மதங்கைளச் சாடிய ஆண்ைமயாளர் 
உண்டா?

“தமிழ் எங்கள் உயிர் என்பதாேல
ெவல்லும் தரமுண்டு தமிழுக்கு இப்புவிேமேல”

என்று தன்னம்பிக்ைக ஊட்டிய கவிஞரும் 
உளேரா?

“நீடுதுயில் நீக்கப் பாடிவந்த நிலா!
காடு கமழும் கற்பூரச் ெசாற்ேகா!
கற்பைன ஊற்றாம் கவிைதயின் புைதயல்!
திறம்பாட வந்த மறவன்; புதிய
அறம்பாட வந்த அறிஞன்; நாட்டிற்
படரும் சாதிப் பைடக்கு மருந்து!
மண்டு மதங்கள் அண்டா ெநருப்பவன்!
அயலார் எதிர்ப்புக்கு அைணயா விளக்கவன்”

என்ெறல்லாம் பாரதியாைரப் பாடினாலும் அத்தைகய 
சிறப்பு பாரதிதாசனுக்கும் ெபாருந்தும். இதுகாறும் 
காட்டியைவ ேமற்ேகாள்களாய் எடுத்தாளப்பட்டைவ.

“இருண்ட வீட்டில் குடும்ப விளக்கு ஏற்றிைவத்தார்.
‘பாண்டியன் பரிசு’ ெபற்றார் - நமக்குக்
குறிஞ்சித் திட்டும் உண்டு ‘குயில்’
இதழ் நடத்தும் ேபாேத கவிைத
அழகின் சிரிப்பாேல தமிழியக்கம் கலந்துவிட்டார்.
அைமதிக்கு நல்ல தீர்ப்பளித்தார்… அவர்
காதல் நிைனவாேல கவிப்ெபண்ைண
வாடவிட்டுச் சாவின்
எதிர்பாராத முத்தத்தில் பிரிந்துவிட்டார்”

(ெநஞ்சுக்கு நீதி, முதல்பாகம், பக்.508-513) எனப் 
பாரதிதாசனின் பைடப்புலைக நம் கண்முன் 

நிறுத்துகின்றார் கைலஞர்.

1967இல் அறிஞர் அண்ணா ஆட்சி அைமத்தேபாது,
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“தமிழாய்ந்த தமிழ்மகன்தான்
தமிழ்நாட்டின் முதலைமச்சராய்
வருதல் ேவண்டும்”

என்று பாடிய பாரதிதாசன் கவிைத நனவாயிற்று 
என்று பதிவு ெசய்துள்ளார் கைலஞர் (ெநஞ்சுக்கு 
நீதி, முதல்; பாகம், ப. 687).

1976இல் ெநருக்கடிநிைலைம அறிவிக்கப்பட்டு, 
தி.மு.க. ஆட்சி கைலக்கப்பட்டு ஆயிரக்கணக்கான 
தி.மு.க. ெதாண்டர்களும் ெபாறுப்பாளர்களும் 
சிைறயில் அைடக்கப்பட்டனர். 18 மாதங்கள் 
சிைறக்ெகாடுைமகைள அனுபவித்தனர். ெநருக்கடி 
நிைலைம தளர்த்தப்பட்டப்பின் அவர்கள் 
அணியணியாக விடுதைல ெசய்யப்பட்டனர். 
அவர்களுக்கு உற்சாகமூட்டும் வைகயில் கைலஞர் 
பாரதிதாசனின் கவிைத வரிகைளச் ெசால்லிேய 
வரேவற்றார்.

“பூட்டிய இரும்புக் கூட்டின்; கதவு
திறக்கப்பட்டது சிறுத்ைதேய ெவளிேய வா!
…………… …………
எலிெயன உன்ைன இகழ்ந்தவர் நடுங்கப்
புலிெயனச் ெசயல் ெசய்யப் புறப்படு ெவளிேய!
……… ………… ……………..
ைவயம் ஆண்ட வண்டமிழ் மரேப!
ைகயிருப்ைபக் காட்ட எழுந்திடு!
குதிக்கும் உன் இைளஞர் கூட்டம் எங்ேக!
மறிக்க ஒணாக் கடல்ேபால் பைகேமல் விடு!
………………… ………….
மக்கைள ஒன்றுேசர் வாழ்ைவ உயர்த்துக
ைகக்குள் திறைம காட்ட எழுந்திடு!”

(ெநஞ்சுக்குநீதி, இரண்டாம் பாகம், 
திருமகள் நிைலயம், ெசன்ைன, 2016, ப. 586).

இந்தக் கவிைதயடிகைளத் தப்பும் தவறுமாகச் 
சீர்கைள மாற்றியும் அடிகைள உைடத்தும் திருமகள் 
நிைலயத்தார் பதிப்பித்துள்ளனர். கட்டுைரயாளர் 
அவற்ைற ேநர்ெசய்து தந்துள்ளார். கைலஞரின் 
ேமற்ேகாளாட்சியிேல சில வரிகள் இடம்ெபறவில்ைல.

4.1 ேமாகன் ரானேட 

ேகாவா விடுதைலப் ேபாராளி ேமாகன் ரானேட 
மன்னிப்புக் ேகட்க மறுத்து 13 ஆண்டுகள் சிைறயில் 
வாடினான் என்ற வரலாற்றுச் ெசய்திையச் 

சுட்டிக்காட்டிக் கழகக் கண்மணிகள் தன்மான 
உணர்ச்சியுடன் ேசாதைனகைள எதிர்ெகாள்ள 
ேவண்டும் என்கின்றார். 

“எைம நத்துவாெயன எதிரிகள்ேகாடி
இட்டைழத்தாலும் ெதாேடன்”

என்ற பாரதிதாசன் கவிைதப் பகுதிையேய 
ேமற்ேகாள் காட்டுகின்றார். இது ெநருக்கடி காலப் 
பின்னணியில் ெநஞ்சுக்கு நீதியில் எழுதப்பட்டது.

5.1 பட்டம் ெபறல்

1971இல் அண்ணாமைலப் பல்கைலக்கழகம் 
கைலஞருக்கு டாக்டர் பட்டம் வழங்கியது. அந்த 
நிகழ்ச்சிக்கு வந்த கைலஞர் இந்தித் திணிப்ைப 
எதிர்த்து இன்னுயிர் நீத்த இராேசந்திரன் 
சிைலையக் கண்டார். விழாவில் அவர் ஆற்றிய 
ெசாற்ெபாழிவில்

“ெகாைல வாளிைன எடடா — மிகு
ெகாடிேயார் ெசயல் அறேவ”

என்ற பாரதிதாசன் கவிைத வரிகள் முத்தாய்ப்பாக 
அைமந்தன. அவற்றுக்கு அவர் ெசான்ன ெபாருள் 
மிக இன்றியைமயாதது; பாரதிதாசன் ெகாடிேயார் 
ெசயல் அறேவ ஒழிக்கச் ெசான்னாேர தவிர, 
ெகாடிேயார் தைலைய அறுக்கச் ெசால்லவில்ைல 
என்று விளக்கம் ெசான்னார்.

6.1 பாரதிதாசனுக்கு அஞ்சல் தைல மறுப்பு

இந்தக் காலகட்டத்தில் கைலஞர் எழுதிய 
முரெசாலிக் கடிதம் 3.12.1973 மிகவும் 
குறிப்பிடத்தக்கது. புரட்சிக்கவிஞர் நிைனவு அஞ்சல் 
தைல ெவளியிடேவண்டும் என்ற ேகாரிக்ைக 
தி.மு.க.வால் மாநிலங்களைவயில் ைவக்கப்பட்டது. 
அதுவும் இரண்டு முைற வலியுறுத்தப்பட்டது 
(1972, 1973). அதைன ஆராய்ந்த குழு அந்தக் 
ேகாரிக்ைகையப் புறக்கணித்துவிட்டது. அதற்கு 
உள்ேநாக்கம் இருந்தது. ேதர்ந்த அரசியல்வாதியும் 
இலக்கியவாதியுமான கைலஞருக்கு அதன் 
பின்னணி புரிந்துவிட்டது, பாரதிதாசன் கவிைத 
வரிகளிேலேய பதிலடி ெகாடுத்தார்.



41 October - December 2022

“இருட்டைறயில் உள்ளதடா உலகம் சாதி
இருக்கிறது என்பானும் இருக்கின்றாேன”

பலாவின் சுைள, கரும்பின் சாறு, மலரின் ேதன், 
பாகின் சுைவ, பசும்பாலின் இனிைம, இளநீரின் 
சுைவ ஆகியவற்ைறவிடத் “தமிைழ என்னுயிர் தமிைழ என்னுயிர் 
என்ேபன் கண்டீர்என்ேபன் கண்டீர்” எனப் பாடியவன் பாரதிதாசன். 
தமிழுக்கு ேவறு யாரும் ேசர்க்காத ெபருைமையச் 
ேசர்த்தவன்; அவனுக்கு அஞ்சல் தைல 
ெவளியிடலாமா? என்று ஆராய்ச்சி நடக்குதாம்!

“ெதாட்டி நீலத்தில் சுண்ணாம்பு கலந்த கலப்ெபன
இருள்தன் கட்டுக் குைலந்தது”

என்ற ஒப்பற்ற உவைம பைடத்துக்காட்டிய 
கவிஞனுக்கு அஞ்சல் தைல ெவளியிட இயலாது 
என்று ெசால்லிவிட்டது ெடல்லி அரசு.

“தனித்துக் கிடந்திடும் லாயம் - அதில்
தள்ளி அைடக்கப்படும் குதிைரக்கும்
கைனத்திட உத்தரவுண்டு – வீட்டில்
காரிைக நாணவும் அஞ்சவும் ேவண்டுேமா?”

என்று ெபண்ணுரிைமக்காக ஓங்கிக் குரல் ெகாடுத்த 
பாரதிதாசனுக்கு அஞ்சல் தைல ெவளியிடாதாம்; 
ெடல்லி அரசு. இத்தைனக்கும் இந்திரா காங்கிரசும் 
திமுகவும் இைணந்ேத ேபாட்டியிட்டு ெவன்று 
மத்தியிலும் மாநிலத்திலும் அரசுகைள அைமத்த 
காலச்சூழல் அது. பாரதிதாசனுக்காகப் ேபாராடிக் 
கைலஞர் ேதாற்றுப்ேபான அரசியல் சூழலும் 
அதுதான் (முரெசாலிக் கடிதம், 3.12.1973).

7.1 பராசக்தி

கைலஞரின் மலரும் நிைனவுகளில் நிற்கும் 
மற்றுெமாரு நிகழ்ச்சி பராசக்தி திைரப்படத்தின் 
ெதாடக்கத்தில் பாரதிதாசனின்,

“வாழ்க வாழ்கேவ
வளமார் எமது திராவிடநாடு
வாழ்க வாழ்கேவ
சூழும் ெதன்கடல் ஆடும் குமரி
ெதாடரும் வடபால் அடல்ேசரி வங்கம்
ஆழும் கடல்கள் கிழக்கு ேமற்காம்
அறிவும் திறனும் ெசறிந்த நாடு

பண்ைடத் தமிழும் தமிழில் மலர்ந்த
பண்ணிகர் ெதலுங்கு துளு மைலயாளம்
கண்ைட நிகர்கன்னட ெமனும் ெமாழிகள் 
கமழக் கைலகள் சிறந்த நாடு 

அள்ளும் சுைவேசர் பாட்டும் கூத்தும்
அறிவின் விைளவும் ஆர்ந்திடு நாடு
ெவள்ளப் புனலும் ஊழித் தீயும்
ேவகச் சீறும் மறவர்கள் நாடு

அகிலும் ேதக்கும் அழியாக் குன்றம்
அழகாய் முத்துக் குவியும் கடல்கள்
முகிலும் ெசந்ெநலும் முழங்கு நன்ெசய்
முல்ைலக் காடு மணக்கும் நாடு

அைமவாம் உலகின் மக்கைள ெயல்லாம்
அடிநாள் ஈன்ற அன்ைன தந்ைத 
தமிழர்கள் கண்டாய் அறிைவயும் ஊட்டிச்
சாகாத் தைலமுைற ஆக்கிய நாடு

ஆற்றில் புனலின் ஊற்றில் கனியின் 
சாற்றில் ெதன்றல் காற்றில் நல்ல
ஆற்றல் மறவர் ெசயலில் ெபண்கள்
அழகில் கற்பில் உயர்ந்த நாடு

புனலிைட மூழ்கிப் ெபாழிலிைட யுலவிப்
ெபான்னார் இைழயும் துகிலும் பூண்டு
கனிெமாழி ேபசி இல்லறம் நாடும்
காதல் மாதர் மகிழுறும் நாடு

திங்கள் வாழ்க! ெசங்கதிர் வாழ்க!
ெதன்றல் வாழ்க! ெசந்தமிழ் வாழ்க!
இங்குத் திராவிடர் வாழ்க மிகேவ!
இன்பம் சூழ்ந்தேத எங்கள் நாடு.”

என்று ெதாடங்கும் பாடைல ைவக்கலாம் என்று 
தயாரிப்பாளரிடம் ேவண்டினார் கைலஞர். 
தயாரிப்பாளர் இைசவு தந்தார்; தயாரிப்பாளர், 
பாரதிதாசனிடம் அனுமதி ேகட்டுத்தரும்படி 
கைலஞைர ேவண்டினார். அதன்படி அனுமதிேகட்ட 
கைலஞரிடம் அனுமதி தந்தேதாடு தமக்குப் 
பணம் ேவண்டாம்; அந்தப் பாடைலப் படத்தில் 
ைவப்பேத தமக்குக் கிைடத்த பரிசுதான் என்று 
ெசால்லிவிட்டார் பாரதிதாசன் (ெநஞ்சுக்கு நீதி, 
மூன்றாம் பாகம், ப. 291).
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7.2 நாட்டுைடைம

1989-1991களில் கைலஞர் மூன்றாவது முைறயாக 
முதல்வராக இருந்தேபாது பாரதிதாசன் 
பைடப்புகைள நாட்டுைடைமயாக்கி அவருைடய 
மரபு வழியினருக்குப் பத்துலட்சம் ரூபாய் நிதி 
வழங்கினார் (ெநஞ்சுக்கு நீதி, மூன்றாம் பாகம், 
ப. 603).

7.3 புதுைவ அரசில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து

புதுச்ேசரியில் தி.மு.க. முதன்முதலாக ஆட்சியைமத்த 
ேபாதுதான்

“வாழ்வினில் ெசம்ைமையச் ெசய்பவள் நீேய
மாண்புகள் நீேய என்தமிழ்த் தாேய
வீழ்வாைர வீழாது காப்பவள் நீேய
வீரனின் வீரமும் ெவற்றியும் நீேய!

தாழ்ந்திடு நிைலயினில் உைனவிடுப் ேபேனா
தமிழன் எந்நாளும் தைலகுனி ேவேனா
சூழ்ந்தின்பம் நல்கிடும் ைபந்தமிழ் அன்ேனாய்
ேதான்றுடல் நீஉயிர் நான்மறப் ேபேனா!

ெசந்தமிேழ! உயிேர! நறுந் ேதேன!
ெசயலிைன மூச்சிைன உனக்களித் ேதேன!
ைநந்தா ெயனில்ைநந்து ேபாகும்என் வாழ்வு
நன்னிைல உனக்ெகனில் எனக்குந் தாேன!

முந்திய நாளினில் அறிவும் இலாது
ெமாய்த்த நன்மனிதராம் புதுப்புனல் மீது
ெசந்தாமைரக் காடு பூத்தது ேபாேல
ெசழித்தஎன் தமிேழ ஒளிேய வாழி!”

என்ற பாரதிதாசன் பாட்டு புதுைவ அரசின் 
அங்கீகாரம் ெபற்ற தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தாக 
அைமந்தது (ெநஞ்சுக்கு நீதி, நான்காம் பாகம், ப. 
511).

8.1 அரசு அலுவலர்களுக்கு

அரசு அலுவலர்களின் ேபாராட்டப் பின்னணியில் 
அவர் ெதரிவித்த கருத்தும் அதற்கு அரண் 
ெசய்யும் வைகயில் அவர் எடுத்தாண்ட பாரதிதாசன் 

கவிைதயும் குறிப்பிடத்தக்கைவ. அரசு அலுவலர்கள், 
ஆசிரியர்கள் ஆகிேயார் ேவைல பார்க்காமல் 
அரசின் திட்டங்கைள நிைறேவற்ற முடியாது. திட்டச் 
ெசலைவயும் அலுவலர் ெசலைவயும் பிரித்துப் 
பார்க்க முடியாது. பாடுபடும் மக்களின் மீதுள்ள பரிவு 
தமக்கு அதிகம். அலுவலர்களால் சமுதாயத்திற்குக் 
கிைடக்கும் பயன் மறக்கக்கூடியது அல்ல.

“சித்திரச் ேசாைலகேள உைம நன்கு
திருத்த இந்தப் பாரினிேல - முன்பு
எத்தைன ேதாழர்கள் ரத்தம் ெசாரிந்தனேரா
உங்கள் ேவரினிேல”

(ெநஞ்சுக்கு நீதி, நான்காம் பாகம், ப. 141, 
ேமற்ேகாள் எடுத்தாளப்பட்டது) என்று பாட்டாளி 

வர்க்கத்தின் பங்களிப்ைப விளக்கியுள்ளார்.

9.1 மண்டல்குழுப் பரிந்துைர

நடுவணரசில் பிற்படுத்தப்பட்ட (ழுடீஊ) மக்களுக்கு 
இடஒதுக்கீடு ெசய்ய மண்டல்குழு பரிந்துைர ெசய்தது. 
உயர்சாதியினர் ெபாருளாதார அளவுேகாைல ைவத்து 
இடஒதுக்கீடு ெசய்ய ேவண்டும் என்றனர். ஆனால் 
மண்டல்குழு சமுதாய நிைலயிலும் கல்வி நிைலயிலும் 
பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்குத்தான் இடஒதுக்கீடு 
ெசய்து உதவேவண்டும் என்று ெசால்லியிருந்தது. 
அந்தப் பரிந்துைரயிைன நைடமுைறப்படுத்தவிடாமல் 
உயர்சாதியினர் ெசய்த சதியிைன மக்களுக்கு உணர்த்த 
நிைனத்த கைலஞர்,

“அழகாக முடிச்சவிழ்த்தால் விடுவாருண்ேடா?”
 (ேமலது, ப. 233)

என்ற பாரதிதாசன் கவிைத வரியிைனப் பளிச்ெசனச் 
சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

ேமற்காட்டிய கவிைதவரி தன் குருநாதர் 
பாரதியாைரத் தூக்கிப்பிடிக்கும்முகத்தான் 
பாடப்பட்டது. 1946இல் “ரா.கி”

(கல்கி) பாரதி உலககவி அல்ல என்றும், அவர் 
பாடலில் ெவறுக்கத்தக்கன உள்ளன என்றும் 
எழுதியதற்கு மறுப்பாகப் பாரதிதாசன் எழுதியது 
(பாரதிதாசன் பாடல்கள், நியு ெசஞ்சுரி புக்ஹவுஸ், 
ெசன்ைன, 2000, ஐந்தாம் பதிப்பு, ப. 205).
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10.1 துேராகம்

தி.மு.கழகத்தில் ஒன்றியிருந்து பாசத்ேதாடு பழகிய 
நண்பர்கள் சிலேபர் மாநகராட்சித் ேதர்தலில் கழக 
ேவட்பாளைர எதிர்த்துச் சுேயச்ைசயாக நின்று 
ெவற்றி ெபற்றுவிட்டார்கள். அது துேராகச்ெசயல். 
அவர்களுக்கு அது மகிழ்ச்சி தரும் ெசயல் என்றாலும் 
கழகத்திற்கு ஊனமூட்டும் துேராகச்ெசயல்.

அெமரிக்க அதிபர் ஜான்ெகன்னடியின் மைனவி 
ஜாக்குலின். அவளின் கணவர் ெகாைல ெசய்யப்பட்டு 
ஓராண்டு ஆவதற்குள் மறுமணம் ெசய்துெகாண்டார். 
அது அந்த அம்மாவுக்கு ேவண்டுமானால் மகிழ்ச்சி 
தரலாம். ஆனால் அெமரிக்க மக்கள் ஜாக்குலின் 
ெசய்த காரியத்ைத அவமானமாகப் பார்த்தனர்.

“பாடாத ேதனீக்கள்
பசியாத நல்வயிறு
பார்த்த துண்ேடா”

(பாரதிதாசன் கவிைதகள் காதைலத் தீய்த்த கட்டுப்பாடு, 
ப. 74) என்று விதைவகட்காகக் குரல்ெகாடுத்தார் 
பாரதிதாசன், என்றாலும் ஜாக்குலின் மறுமணத்ைத 
ஏற்றுக்ெகாள்ள முடியவில்ைல. அதுேபால கட்சிைய 
விட்டு விலகிச் சுேயச்ைசயாக நின்று ெவன்றவர்களின் 
நிைலப்பாட்ைட ஏற்றுக்ெகாள்ள முடியவில்ைல என்று 
மறவன் மடலில் (22.10.1968) எழுதினார் கைலஞர். 
சுேயச்ைசகளின் ெவற்றி, விதைவத் திருமணத்திற்கு 
ஒப்பானது என்று குறிப்பிட்டிருப்பது கைலஞரின் 
ெகாள்ைகக்கு முரண்பட்டது. அேத சமயம் அவரால் 
ஏற்றுக்ெகாள்ளமுடியாத துேராகம். கவிஞரின் 
கவிைதயிைன இங்கு எதிர்மைற நிைலயில் கைலஞர் 
ைகயாண்டுள்ளார்.

10.1.1 எம்.ஜி.ஆர் விலகியது

தி.மு.கழகத்ைதவிட்டுப் பிரிந்து எம்.ஜி.ஆர் 
அண்ணா தி.மு.க.ைவ உருவாக்கிய பின் தி.மு.க. 
ெதாண்டர்கைளத் தமது அணிக்கு அைழத்தார். 
கைலஞர் அதைன நடக்கின்ற ஆச்சரியமாகக் 
கருதினார்:

‘சிற்றூரும் வரப்ெபடுத்த வயலும்
ஆறு ேதக்கிய நல்வாய்க்காலும்

ெநற்ேசார உழுதுழுது பயன் விைளக்கும்
நிைறயுைழப்புத் ேதாள்களுக்காக’

ரஷ்யநாட்டு ரஸ்புடீன் கண்ணீர்விட்டுக் 
கலங்கினானா?

கற்பிளந்து மைலபிளந்து 
கருவிெயலாம் ெசய்துதந்த
ைககைள’
முத்தமிட்டு ேமாதிரம் ேபாட்டானா ஜார்மன்னன்?

சித்திரச் ேசாைலகைள நன்கு திருத்த
இந்தப் பாரினிேல ரத்தம் ெசாரிந்தவர்கைள’
பாராட்டிப் பரிசில் தந்தானா லூயிமன்னன்?

என்ெறல்லாம் பாரதிதாசன் கவிைதப் ெபாருைள 
ேமற்ெகாள் காட்டிக் கழகத் ெதாண்டர்கள் எம்.
ஜி.ஆர் பக்கம் ெசன்றுவிடாமல் தடுத்தார். (மு.க. 
கடிதம் - நாள் 29.05.1973)

10.1.2 ெவங்ெகாடுைம

‘மிசா’ ைகதிகளாகக் கழகத்தினர் 
சிைறக்ெகாட்டைடகளில் அைடக்கப்பட்டிருந்த 
ேபாது சிைறச்சாைல அவர்களுக்கு மாங்குயில் 
கூவிடும் பூஞ்ேசாைல என்று தைலப்பிட்டு 
24.02.1976இல் கடிதம் எழுதினார். உடன்பிறப்புக்கள் 
அனுபவிக்கும் ெகாடுைமகைளக் ேகள்விப்பட்டு.

“ெவங்ெகாடுைமச் சாக்காட்டில்
விைளயாடுந் ேதாள்கள் எங்கள் ெவற்றித்ேதாள்கள்’ 

என்ற பாரதிதாசன் கவிைதவரிகைளேய 
உடன்பிறப்புக்களின் ஈகமாகக் குறிப்பிட்டார்.

சட்டங்களினாலும், தண்டைனகளினாலும், 
அடக்கு முைறகளினாலும், துேராகிகளினாலும் 
உதயசூரியன் சின்னத்ைத முடக்கிவிட முடியாது 
என்று ெநருக்கடிநிைல காலத்தில் எழுதினார். 
(11.04.1976) அதிேலகூடப் புரட்சிக்கவியில் வரும்

“காரிருளால் சூரியன்தான் மைறவதுண்ேடா?
கைறச்ேசற்றால் தாமைரயின் வாசம் ேபாகுமா?
ேபெரதிர்ப்பால் உண்ைமதான் இன்ைமயாேமா?”

என்ற வரிகைளேய ேமற்ேகாளாய் எடுத்தாண்டார்.
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10.1.3 வள்ளுவைனப் ெபற்றதால்

ெசன்ைனயில் கைலஞர் கட்டுவித்த திருவள்ளுவர் 
ேகாட்டம் திறக்கப்பட்டது. ஆனால் அவருக்கு 
அைழப்பில்ைல. தமது மனவலி ஒருபுறம் இருந்தாலும் 
திருக்குறளின் தனித்தன்ைமயிைனப் பாேவந்தர் 
எப்படி வருணித்தாேரா அப்படிேய எடுத்தாண்டுள்ளர். 
ஆனால் கனத்த மனத்ேதாடு!

“ெதள்ளு தமிழ்நைட
சின்னஞ் சிறிய இரண்டடிகள்
அள்ளு ெதாறுஞ் சுைவ
உள்ளுெதாறும் உணர்வாகும் வண்ணம்
ெகாள்ளும் அறம் ெபாருள்
இன்பம் அைனத்தும் ெகாடுத்த திரு
வள்ளுவைனப் ெபற்றதால்
ெபற்றேத புகழ் ைவயகேம”

(பாேவந்தம், ப. 93)

11.1 மகளிர் மாநாடு

மதுைர மாநகரில் மகளிர் மாநாடு நடக்கவிருந்த 
சூழ்நிைலயில் 12.11.1975இல் கைலஞர் வைரந்த 
கடிதம் புரட்சிக்கவிஞர் முதன்முதலாகப் பாடிய 
கவிைதயின் எதிெராலியாக அைமந்தது.

“எங்ெகங்கு காணினும் சக்தியடா
ஏழுகடல் அவள் வண்ணமடா”

என்ற பாரதிதாசன் கவிைதக்குப் ெபாருளாக மதுைர 
மகளிர் மாநாடு விளங்கும் என்று மகளிருக்கு 
அைழப்பு விடுத்தார்.

11.1.2 பகுத்தறிவுச் ேசாைலயாக்கு

கைலஞரின் 19.05.1976ஆம் நாள் கடிதம் 
பகுத்தறிவுச் சிந்தைனைய அடிக்கருத்தாகக் 
ெகாண்டு வறுைமையப் பின்னணியாகக் ெகாண்டு 
அடுக்கடுக்காகத் ெதாடுக்கப்பட்ட பாேவந்தரின் 
கவிைதவரிகைள ேமற்ேகாள்களாகக் ெகாண்டு 
எழுதப்பட்டது. பாரதிதாசன் முதலாளிையப் 
பகுத்தறிவு மன்றத்தில் நிற்க ைவத்து ஏைழயின் 
பக்கம் தீர்ப்பு உைரப்பது ேபால அந்தக் கவிைத 
அைமந்துள்ளது.

“பகுத்தறிவு மன்றத்தில் உலகம் என்ற
பைழய முதலாளியிைன நிற்க ைவத்து”

(பாரதிதாசன் கவிைதகள், ப.122)

“ைகத்திறனும் வாய்த்திறனும் ெகாண்டேபர்கள்
கண்மூடி மக்களது நிலெமல்லாம்
ெகாத்திக் ெகாண்டு ஏப்பமிட்டு வந்ததாேல
கூலிமக்கள் அதிகரித்தார் என்ன ெசய்ேவன்?”

(ேமலது, பக். 123)

“இந்நிைலயில் இருப்பதனால் உலகப்பா நீ!
புதுக்கணக்குப் ேபாட்டுவிடு ெபாருைளெயல்லாம்
ெபாதுவாக எல்லார்க்கும் நீ குத்தைக ெசய்!”

(ேமலது, பக்.123)

அச்சத்ைத விடுத்துப் பகுத்தறிைவ எடுத்தால் 
ெபாதுவுடைமப் பூங்காவாக இந்த உலகத்ைத 
உன்னால் மாற்ற முடியும் என்று உலகப்பனுக்குப் 
பாேவந்தர் அறிவுைர ெசான்னார். அதைனேய 
வழிெமாழிந்தார். கைலஞர்.

“தன்ெபண்டு தன்பிள்ைள ேசாறுவீடு
சம்பாத்தியம் இைவயுண்டு தானுண்ெடன்பான்
சின்னெதாரு கடுகுேபால உள்ளங்ெகாண்ேடான்
ெதருவார்க்கும் பயனற்ற சிறிய வீணன்”

“தூய உள்ளம் அன்புள்ளம் ெபரிய உள்ளம்
ெதால்லுலக மக்கெளல்லாம் ‘ஒன்ேற’ என்னும் 
தாயுள்ளம் தனிலன்ேறா இன்பம்! ஆங்ேக
சண்ைடயில்ைல தன்னலந்தான் தீர்ந்த தாேல”

(பாரதிதாசன் கவிைதகள், ப.109)

தன்னலம் தீர்ந்துவிட்டால் அங்ேக இன்பம் பூக்கும் 
என்ற கவிஞரின் கருத்ேத கைலஞர் கருத்தும் 
ஆகும்.

11.2.4 கைலஞர் நாடகங்களில் கவிஞர்

கைலஞர் தமது மாணவப்பருவத்திேல நச்சுக்ேகாப்ைப 
என்ற நாடகத்ைத எழுதி இயக்கித் தாேம நடித்து 
அரங்ேகற்றி வந்த காலம் ஒன்று உண்டு. அந்த 
நாடகத்தில் வரும் கைத நாயகன்; 

“கம்பன் வீட்டுக் கட்டுத்தறியும் கவிபாடும்
என்பது அன்ைறய பழெமாழி”
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ஆனால்

“பாரதிதாசன் வீட்டு பாைனயும் சட்டியும்
பண்ணைமத்துக் கவிபாடும் என்பது இன்ைறய புதுெமாழி”

என்று வசனம் ேபசுவான். கவிஞரின் ெபருைமையப் 
ேபசுவான்.

கைலஞர் இயற்றிய தூக்குேமைட நாடகத்திேல 
இறுதிக்காட்சியில் கவிஞர் எழுதிய புரட்சிக்கவியின் 
ஒருபகுதிையக் கைதநாயகன் பாண்டியன் முழங்கி 
மக்கைள எழுச்சிெகாள்ளச் ெசய்வான் அந்த 
கவிைத வருமாறு:

“ேபரன்பு ெகாண்டவேர! ெபரிேயாேர! என்
ெபற்ற தாய்மாேர! நல்லிளஞ் சிங்கங்காள்! 
நீேராைட நிலங்கிழிக்க, ெநடுமரங்கள்
நிைறந்த ெபருங்காடாக்க, ெபருவிலங்கு
ேநேராடி வாழ்ந்திருக்கப் பருக்ைகக் கல்லின் 
ெநடுங்குன்றில் பிலஞ்ேசார, பாம்புக்கூட்டம்
ேபாராடும் பாழ்நிலத்ைத அந்தநாளில்
புதுக்கியவர் யார்? அழகு நகர் உண்டாக்கி!

இவ்வாறு கைலஞர் தமது நாடகப் பைடப்புகளுக்கு 
உரமூட்டும் முகத்தான் கவிஞரின் கவிைதகைள 
அப்படிேய எடுத்தாண்டதும், கருத்துக்கைள 
வசனமாகப் ேபசியதும் உண்டு. கவிஞரின் புகைழப் 
பரப்பி வந்ததும் உண்டு. 

12.1 நிைறவாக

அ) பாரதிதாசனுக்குப் ‘புரட்சிக்கவிஞர்’ என்ற பட்டம் 
வழங்கிப் பாராட்டிய அறிஞர் அண்ணாைவவிட 
அவரது கவிைதகைளத் தமது பைடப்புகளில் 
சாலவும் ெபாருத்தமான இடங்களில் அதிகம் 
ைகயாண்டவர் கைலஞர். சூழல், ெசயல்பாடு, 
ெபாருத்தப்பாடு(Situation, Action, Co-ordination)

ஆகிய மூன்று நிைலகளிலும் கவிஞரின் 
கவிைதகைள ேமற்ேகாளாக ஆண்டுள்ளார்.

ஆ) கவிஞர் மீது கைலஞர் ெகாண்ட ஈடுபாட்டிைனக் 
காட்டும் வைகயில் அவருைடய கவிைதகைள 
ஒப்பிவிக்கும் ேபாட்டி நடத்தி மாணவர்களுக்குப் 
பரிசு வழங்கிவருகின்றனர் தி.மு.கவினர். 
அதற்கு முன்ெனடுப்புச் ெசய்தவரும் கைலஞேர 
ஆவார்.

இ) ேபாராட்டங்களுக்குத் ெதாண்டர்கைள 
ஆயத்தப்படுத்தும் ேபாதும், அவர்கள் 
சிைறவாசத்ைத அனுபவிக்கும் ேபாதும், 
அவர்கள் விடுதைலெபற்ற ேபாதும் கவிஞரின் 
கவிைதகைளப் பதிவிடுவைதக் கைலஞர் 
வழக்கமாகக் ெகாண்டிருந்தார். தமக்குத்தாேம 
அவற்ைறச் ெசால்லிக்ெகாண்ட சூழ்நிைலகள் 
பலவுண்டு.

ஈ) கவிஞரின் பிறந்தநாள் விழா, மைறந்த 
நாைள நிைனவுகூர்தல் ேபான்ற சமயங்களில் 
அவரின் இலக்கிய ஆளுைமயிைனயும் 
தமிழ்ெவறியிைனயும் ைமயமிட்ேட ெசாற் 
ெபாழிவுகள் ஆற்றினார்; மதிப்பீடும் ெசய்தார்.

உ) பராசக்தி படத்தில் ‘வளமார் எமது திராவிட 
நாடு வாழ்க! வாழ்கேவ’ என்ற கவிஞரின் 
பாட்ைடத் தைலப்புப் பாட்டாக ைவப்பதில் 
கைலஞர் ெவற்றிகண்டார்.

ஊ) கைலஞரின் தைலைமயிலான திராவிடக் கட்சி 
புதுச்ேசரியில் அரசு அைமத்தேபாதுதான் 
கவிஞரின் ‘வாழ்வினில் ெசம்ைம ெசய்பவள் 
நீேய!’ என்ற பாட்டு மாநிலத் தமிழ்த்தாய் 
வாழ்த்தாக ைவக்கப்பட்டது. 

எ) பாரதிதாசன் ெபயரில் அஞ்சல் தைல ெவளியிட 
நடுவணரசு மறுத்துவிட்டேபாது, அதன் 
உள்ேநாக்கத்ைத ெவளிப்படுத்தி முரெசாலியில் 
கடிதம் எழுதியவர் கைலஞர்.

ஏ) பாரதிதாசன் ெபயரில் பல்கைலக்கழகம், அவரது 
ெபயரில் தமிழ் இருக்ைக, அவரது பாடல்கைளத் 
தமது திைரப்படங்களில் பயன்படுத்துதல் 
ேபான்றநிைலகளில் கவிஞருக்கு எம்.ஜி.ஆர். 
அளித்துவந்த அங்கீகாரத்ைத ேமலாய்வுக் 
களங்களில் காணலாம்.

பின்னிைணப்பு

ேமற்ேகாள் காட்டும் ெநறிகள்
ஆராய்ச்சி ெநறிமுைறகைள வகுத்துக்ெகாடுத்த 
ேமைலநாட்டு அறிஞர்கள் ேமற்ேகாள்கைளக் 
காட்டும் ெநறிகைள விளக்கிக் காட்டியுள்ளனர். 
ேமற்ேகாள்கைளத் ேதைவ கருதி, இடம்ேநாக்கி, 
அளவாக ஆள ேவண்டும். ஒரு ேமற்ேகாைள 
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முழுவதும் ஏற்றுக்ெகாள்ளேவா, அல்லது முற்றாக 
மறுக்கேவா, அல்லது ஒரு பகுதிைய ஏற்றுக்ெகாண்டு 
மறுபகுதிைய மறுக்கேவா சுட்டிக் காட்டலாம். அப்படிக் 
காட்டும்ேபாது ெசாற்கைளயும் ெதாடர்கைளயும் 
மாற்றாமல் இரட்ைட ேமற்ேகாள் குறிக்குள் 
தருவேத சால்ெபாருத்தமான முைறைம ஆகும். 
இப்ெபாழுெதல்லாம் அச்சுக்கைலயின் வளர்ச்சி 
காரணமாகத் தடித்த எழுத்துக்களில் காட்டுகின்றனர். 
விவாதங்களானாலும் கட்டுைரகளானாலும் 
ஆராய்ச்சிகளானாலும் ேமற்ேகாள்கள் உணவுக்கு 
உப்புப்ேபால இருக்க ேவண்டும். விழா 
நாட்களில் கட்டப்படும் ேதாரணங்கைளப் ேபால 
இருக்கக் கூடாது. இந்த வண்ணேம கைலஞர் 
மு.கருணாநிதியின் பைடப்புக்களில் பாரதிதாசன் 
கவிைதகள் ேமற்ேகாளாக எடுத்தாளப்பட்டுள்ளன. 
கவிஞருைடய கனமான கருத்துக்கைளத் தாங்கிய 
கவிைத வரிகைளேய கைலஞர் எடுத்தாண்டுள்ளார்.

 முழுக்கவிைதயிைனயும் ேமற்ேகாளாகச் 
ெசான்னால் அது ேகட்ேபாைரப் பிணிக்காது; 
படிப்ேபாைரயும் கவராது என்பது அவருக்கு நன்றாகத் 
ெதரியும். தன் கருத்துக்கு அரணாகவும் உரமாகவும் 
அைமந்த வரிகைளேய ைகயாண்டுள்ளார். 
முரணாக எந்தக் கருத்திைனயும் ேமற்ேகாளாக் 
ெகாள்ளவில்ைல.

ேமற்ேகாள் - விளக்கமும் பயன்பாடும்
கைலஞர் தன்னுைடய மனவலிைமையயும் இலக்கியப் 
பயிற்சிையயும் வரலாற்று நிகழ்வுகைளயும் சுட்டிக்காட்ட 
கவிஞரின் கவிைதகைள ேமற்ேகாள்களாகக் 
காட்டியுள்ளார். உடன்பிறப்புக்களுக்கு 
நம்பிக்ைகயூட்டவும் எழுச்சியூட்டவும் அவர்கைள 
அடுத்த கட்டப் ேபாராட்டங்களுக்குத் தயார்படுத்தவும் 
ஓர் உத்தியாகப் பயன்படுத்தியுள்ளார். திராவிட 
இயக்கத்திற்கு ஓர் ஊக்க மாத்திைர ேபாலக் 
கவிஞரின் பைடப்புக்கைள ேபரறிஞர் அண்ணா, 
நாவலர் இரா.ெநடுஞ்ெசழியன் ேபான்ேறாரும் 
பயன்படுத்தி வந்தனர் என்னும் உண்ைமயிைனத் 
தமிழக அரசியல் வரலாறு காட்டும். இன்றும் தமிழர் 
தைலவர் கி.வீரமணி, சுப.வீரபாண்டியன், ெசந்தைலக் 
கவுதமன், ேசலம் அருள்ெமாழி ேபான்ேறார் 
ெவகுசரளமாகப் பாரதிதாசன் கவிைதகைள 
ேமைடகளில் ெபாழிவைதக் ேகட்கின்ேறாம்.

 பாரதிதாசன் கவிைதகைள ஒப்பிவிக்கும் 
ேபாட்டியிைன நடத்திப் பள்ளி மாணவர்களுக்கும் 
கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் ஆண்டுேதாறும் தி.மு.
கழகம் பரிசுகள் வழங்கி ஊக்குவித்து வருகின்றது. 
பள்ளி மாணவர்களுக்கு,

“இந்திக்குத் தமிழ்நாட்டில் ஆதிக்கமாம்:
நீங்கள் எல்ேலாரும் வாருங்கள் ேதாழர்கேள!”

என்ற இந்தித் திணிப்பு எதிர்ப்புப் பாடைல 
மனப்பாடம் ெசய்து ெசால்லும் பள்ளி 
மாணவர்களுக்குத் தனியாகப் பரிசு தருகின்றனர். 
புரட்சிக்கவியில் வரும் “நீலவான் ஆைடக்குள்”

எனத் ெதாடங்கித் ெதாடரும் 36 வரிகைளயும், 
“ஆடுகின்றாய் உலகப்பா” என்பதில் ெதாடங்கி 
“ஓடப்பர் ஆய்விடுவார் உணரப்பா நீ” வைர 
எட்டு வரிகைளயும் மனப்பாடம் ெசய்து ெசால்லும் 
கல்லூரி மாணவர்களுக்குத் தனியாகவும் பரிசுகள் 
வழங்கி வருகின்றனர். இந்தப் பாடல்கைளக்கூடத் 
ேதர்வு ெசய்து ெகாடுத்தவர் கைலஞர்தான்.

உதாரன் கூற்று
கவிஞரும் காதலும் பாட்டாளியும் பற்றி உைர 
நிகழ்த்தும் ேபாது புரட்சிக்கவியில் உதாரன்; 
கூற்றாக வரும் வருணைனைய ஆற்ெறாழுக்காக 
மனப்பாடமாகச் ெசால்லிக் காட்டுவார் கைலஞர்: 

நீலவான் ஆைடக்குள் உடல்ம ைறத்து
 நிலாெவன்று காட்டுகின்றாய் ஒளிமு கத்ைதக்
ேகாலமுழு தும்காட்டி விட்டால் காதற்
 ெகாள்ைளயிேல இவ்வுலகம் சாேமா? வானச்
ேசாைலயிேல பூத்ததனிப் பூேவா நீதான்!
 ெசாக்கெவள்ளிப் பாற்குடேமா, அமுத ஊற்ேறா!
காைலவந்த ெசம்பரிதி கடலில் மூழ்கிக்
 கனல்மாறிக் குளிரைடந்த ஒளிப்பி ழம்ேபா!

அந்தியிருளாற் கருகும் உலகு கண்ேடன்!
 அவ்வாேறவான்கண்ேடன்;திைசகள் கண்ேடன்
பிந்தியந்தக் காரிருள்தான் சிரித்த துண்ேடா?
 ெபருஞ்சிரிப்பின் ஒளிமுத்ேதா நிலேவ நீதான்!
சிந்தாமல் சிதறாமல் அழைக ெயல்லாம்
 ேசகரித்துக் குளிேரற்றி ஒளியும் ஊட்டி
இந்தாெவன் ேறஇயற்ைக அன்ைன வானில்
 எழில்வாழ்ைவச் சித்திரித்த வண்ணந் தாேனா!
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உைனக்காணும் ேபாதினிேல என்னு ளத்தில்
 ஊறிவரும் உணர்ச்சியிைன எழுது தற்கு
நிைனத்தாலும் வார்த்ைதகிைடத் திடுவ தில்ைல
 நித்திய தரித்திரராய் உைழத்து ைழத்துத்
திைனத்துைணயும் பயனின்றிப் பசித்த மக்கள்
 சிறிதுகூழ் ேதடுங்கால், பாைன ஆரக்
கனத்திருந்த ெவண்ேசாறு காணும் இன்பம்
 கவின்நிலேவ உைனக்காணும் இன்பம் தாேனா!

உன்ைனஎன திருவிழியாற் காணுகின்ேறன்;;;;;
 ஒளிெபறுகின் ேறன்; இருைள ஒதுக்கு கின்ேறன்;
இன்னெலலாம் தவிர்கின்ேறன்; களிெகாள் கின்ேறன்;
 எரிவில்ைல குளிர்கின்ேறன் புறமும் உள்ளும்!
அன்புள்ளம் பூணுகின்ேறன்; அதுவு முற்றி
 ஆகாயம் அளாவுெமாரு காதல் ெகாண்ேடன்!
இன்பெமனும் பால்நுைரேய! குளிர்வி ளக்ேக!
 எைனஇழந்ேதன், உன்ெனழிலில் கலந்த தாேல!”

(பாரதிதாசன் கவிைதகள், ெதாகுதி –I பக்.19 -- 20)

ேம தினம்
ெதாழிலாளர் தினமான ேம ஒன்றாம் ேததிக்கு 
விடுமுைற அறிவித்துத் தமிழக அரசு அரசாைண 
பிறப்பித்தது. அதற்கு மூலகர்த்தாவாக இருந்தவர் 
கைலஞர்தான். ேம தினச் சிறப்புச் ெசாற்ெபாழிவில் 
பாரதிதாசனின் உலகப்பன் பாட்டின் ஒரு பகுதிைய 
அடிநாதமாக ைவத்து ேபசுவது அவர் வழக்கம்:

“ஆடுகின்றாய் உலகப்பா ேயாசித்துப்பார்!
 ஆர்ப்பாட்டக்காரர் இைத ஒப்பாரப்பா!
ேதடப்பா ஒருவழிைய என்று ெசான்ேனன்;
 ெசகத்தப்பன் ேயாசித்துச் சித்தம் ேசார்ந்தான்

ஓடப்பராகி யிருக்கும் ஏைழ யப்பர்
 உைதயப்பராகி விட்டால், ஓர் ெநாடிக்குள்
ஓடப்பர் உயரப்பர் எல்லாம் மாறி
 ஒப்பப்பர் ஆய்விடுவார், உணரப்பா நீ ”

(ேமலது,ப.123)

வழிநைடச் சிந்து 

முதல் இந்தித்திணிப்பு எதிர்ப்புப் ேபாராட்ட 
காலச்சூழலில்(1938) திருச்சி உைறயூரிலிருந்து 

ெசன்ைன ேநாக்கிப் புறப்பட்ட அறப்ேபாராட்ட வீரர்கள் 
ைதத்தாளமிட்டுப் பாடிக் ெகாண்ேட ெசல்ல வழிநைடச் 
சிந்து பாடிக் ெகாடுத்தார் பாரதிதாசன். ‘இந்திக்குத் 
தமிழ்நாட்டில் ஆதிக்கமாம்’ எனத் ெதாடங்கும் 
அப்பாடல் முழுைமயும் கைலஞருக்கு அத்துபடி. 
சூழ்நிைலக்கு ஏற்பவும் கால வைரயைற கருதியும் 
அப்பாடலின் ஓரிரு பகுதிகைளத் தமது ேபச்சிைட 
முழங்குவார். கடிதங்களிலும் சுட்டிக்காட்டுவார்:

இந்திக்குத் தமிழ்நாட்டில் ஆதிக்கமாம்-நீங்கள்
எல்ேலாரும் வாருங்கள் நாட்டினிேர!
ெசந்தமிழ்க்குத் தீைம வந்தபின்னும்-இந்தத்
ேதகமிருந்ெதாரு லாபமுண்ேடா?
விந்ைதத் தமிழ்ெமாழி எங்கள்ெமாழி-அது
வீரத் தமிழ்மக்கள் ஆவிஎன்ேபாம்.
இந்திக்குச் சலுைக தந்திடுவார்-அந்த
ஈனைரக் கான்ேறயு மிழ்ந்திடுேவாம்!

இப்புவி ேதான்றிய நாள்முதலாய்-எங்கள்
இன்பத் தமிழ்ெமாழி உண்டுகண்டீர்!
தப்பிைழத் தாரிங்கு வாழ்ந்ததில்ைல-இந்தத்
தான்ேதான்றி கட்ெகன்ன ஆணவேமா?

எப்பக்கம் வந்துபு குந்துவிடும்-இந்தி
எத்தைன பட்டாளம் கூட்டி வரும்?
அற்பெமன் ேபாமந்த இந்திதைன-அதன்
ஆதிக்கந் தன்ைனப்பு ைதத்திடுேவாம்!
எங்கள் உடல்ெபாருள் ஆவிெயல்லாம்-எங்கள்
இன்பத் தமிழ்ெமாழிக் ேகதருேவாம்!
மங்ைக ஒருத்தி தரும்சுகமும்-எங்கள்
மாத்தமிழ்க் கீடில்ைல என்றுைரப்ேபாம்!

சிங்கெமன் ேறஇளங் காைளகேள-மிகத்
தீவிரம் ெகாள்ளுவீர் நாட்டினிேல!
பங்கம் விைளந்திடில் தாய்ெமாழிக்ேக-உடற்
பச்ைசரத் தம்பரி மாறிடுேவாம்

தூங்குதல் ேபான்றது சாக்காடு – பின்னர்த்
தூங்கி விழிப்பது நம்பிறப்பு!
தீங்குள்ள இந்திைய நாம்எதிர்ப்ேபாம் - உயிர்
தித்திப்ைப எண்ணிடப் ேபாவதில்ைல!

மாங்குயில் கூவிடும் பூஞ்ேசாைல – எைம
மாட்டநி ைனத் திடுஞ்சி ைறச்சாைல!
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ஏங்கவி ேடாம்தமிழ்த் தாய்தைனேய – உயிர்
இவ்வுட ைலவிட்டு நீங்கும்வைர!

(பன்மணித்திரள்,மணிவாசகர், 
பதிப்பகம், 2010, பக். 114-115)

அேதேபாலப் ெபரியாரின் சிந்தைனகைள விளக்கும் 
ேபாெதல்லாம் பாரதிதாசனுைடய கவிைத வரிகளான,

“ெதாண்டு ெசய்து பழுத்த பழம்
தூயதாடி மார்பில் விழும்
மண்ைடச் சுரப்ைப உலகுெதாழும்
மனக்குைகயில் சிறுத்ைத எழும்” (குயில் 26-8-1958)

என வருவனவற்ைற ேமற்ேகாளாய்க் காட்டுவார்.

கவிஞரின் 99வது பிறந்த நாள் விழா

1989 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் திங்கள் 29 ஆம் நாள் 
பாரதிதாசனின் 99வது பிறந்த நாைளத் தமிழக 
அரசு ெகாண்டாடியது. அப்ேபாது முதலைமச்சராக 
இருந்த கைலஞர்தான் திருவாரூரில் மாணவர் தமிழ் 
மன்றத்தின் முதலாமாண்டு விழா எடுத்தேபாது 
(1942) பாரதிதாசன் எழுதி அனுப்பிய கவிைதயின் 
உயிர்நாடியான வரிகைளேய தமது ேபச்சில் 
குறிப்பிட்டார்.

“வண்ைமெயாடும் உண்ைமெயாடும் வாழ்ந்திடுங்காண்!
மக்களிைட எழுச்சிக்கு மருந்தாகுங் காண்!”

அது மாணவர்கைளப் ேபாற்றிப்பாடி வீறுெகாள்ளச் 
ெசய்த புரட்சிக்கவிஞர் பாட்டு என்பைத நிைனவு 
கூர்ந்தார். 48 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னரும் 
பாரதிதாசன் பாட்டு வரிைய அச்சரம் பிைழயாமல் 
ேமற்ேகாள் காட்டிய கைலஞரின் உள்ளத்தில் 
எப்ேபாதும் கவிஞர் இருந்தார் என்று எடுத்துக் 
ெகாள்ளலாம். 

கவிஞரின் 100வது பிறந்த நாள் விழாவின் 
ேபாது அவருைடய நூல்கைள நாட்டுைடைம 
ஆக்கி அவரது வாரிசுகளுக்கு பத்து இலட்சம் 
ரூபாய் ெகாண்ட ெபாற்கிழி வழங்கினார். கவிஞர் 
முடியரசன், ெபான்னி வளவன், அப்துல் ரகுமான் 

ஆகிேயாருக்குப் பாரதிதாசன் விருது வழங்கிச் 
சிறப்பித்தார். (ெநஞ்சுக்கு நீதி-நான்காம் பாகம், 
திருமகள் நிைலயம், ெசன்ைன, 2009, ப. 93).

பார்ைவ நூல்கள்

1. கருணாநிதி, மு., ெநஞ்சுக்கு நீதி – முதல் 
பாகம், திருமகள் நிைலயம், 1924-1974, 
ெசன்ைன, 1998, ஆறாம் பதிப்பு.

2. கருணாநிதி, மு.,ெநஞ்சுக்கு நீதி - இரண்டாம்; 
பாகம், திருமகள் நிைலயம், 1969 – 1975, 
ெசன்ைன, 2016, ஒன்பதாம் பதிப்பு.

3. கருணாநிதி, மு.,ெநஞ்சுக்கு நீதி - மூன்றாம் 
பாகம், திருமகள் நிைலயம், 1976 - 1991, 
ெசன்ைன, 1999, மூன்றாம்பதிப்பு.

4. கருணாநிதி, மு., ெநஞ்சுக்கு நீதி - நான்காம் 
பாகம், 1989-1996, திருமகள் நிைலயம், 
ெசன்ைன, 2006, இரண்டாம் பதிப்பு.

5. ஸ்டாலின், மு.க.,உங்களில் ஒருவன், பூம்புகார் 
பதிப்பகம், ெசன்ைன, 2022.

முரெசாலிக் கடிதம், நாள்: 3.12.1973.

ஆசிரியர் குறிப்பு

ேபரா.இ.கி.இராமசாமி அவர்கள் 01-05.1944-இல் 
ேகாைவ ெவள்ளலூரில் பிறந்தவர். 1969-இல் ெதாடங்கி 
2002 வைர, 33 வருடங்கள் கல்லூரிப் ேபராசிரியராக, 
துைறத்தைலவராக, மதுைர யாதவர் கல்லூரியின் 
முதல்வராகப் ெபாறுப்ேபற்றுச் சிறப்பாக பணியாற்றி 
ஓய்வு ெபற்றவர். இவருைடய ேமற்பார்ைவயில் 
நாற்பத்திேயாரு ேபர் ஆய்வியல் நிைறஞர் பட்டமும், 
ஒன்பது ேபர் முைனவர் பட்டமும் ெபற்றுள்ளனர். 
பகுத்தறிவுச் சான்றிதழ் மற்றும் பட்டய வகுப்புகைளக் 
கடந்த 25 ஆண்டுகளாக நடத்தி மாணவர்களின் 
பகுத்தறிவுச் சிந்தைனகள் வளர உதவி வருகிறவர். 
இவர்தம் துைணவியார் மு.கசுத்தூரிபாய் அவர்களும் 
கல்லூரிப் ேபராசிரியர். மதுைர யாதவர் கல்லூரியில் 
பயிரியல் துைறத்தைலவராக இருந்து ஓய்வு ெபற்றவர்.

தமிழில் பாயிரங்கள், திராவிட இயக்கச் 
சிந்தைனகள், தமிழின் சிரிப்பு, திருக்குறள் ெநறியும் 
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பகவத் கீைதயும், காந்தியடிகளும் பாரதிதாசனும், 
காந்தியடிகளும் ேகாராவும், சமூகப் புரட்சியாளர்கள் 
ேபான்ற நூல்களின் ஆசிரியர். பாரதிதாசன் 
பன்மணித்திரள், முப்பாலின் ஒப்புரவு என்னும் 
நூல்களின் பதிப்பாசிரியர். குறள் கூறும் ஊழும் 
கூழும், திருக்குறளில் தவமும் துறவும், திருக்குறளில் 
காமம் என்னும் நூல்களின் ெதாகுப்பாசிரியர். 2002-
இல் பணி ஓய்வு ெபற்றபின்பும் ெதாடர்ந்து பல்ேவறு 
இயக்கப் பணிகைள,தமிழ்ப் பணிையத் ெதாடர்ந்து 
ெசய்து வரும் இவர் அரிய கருத்துகைளச்சுைவபட 
ெமய்ப்பாடுகளுடன் எளிய ெமாழி நைடயில் 
எடுத்துைரக்கும் நாவன்ைம உைடயவர். மதுைர, 

திருச்சி வாெனாலிகளில் பல்ேவறு உைரயரங்குகளில் 
பங்ேகற்றுப் ெபாழிவுகைள நிகழ்த்தியுள்ளார்.

சங்க இலக்கியம், காப்பியம், மரபிலக்கணம், 
இக்கால இலக்கியம், ஆகிய இலக்கிய வைகைமகளில் 
ஆய்வும் ேதாய்வும் உைடயவர். தந்ைத ெபரியாரின் 
ெகாள்ைக வழி நின்றும், புரட்சிக்கவிஞர் 
பாரதிதாசனின் தமிழ் உணர்ேவாடு ஒன்றியும் 
விளங்கும் ெபருைமக்குரியவர். சாதி சமய மறுப்புத் 
திருமணங்களும், விதைவத் திருமணங்களும் நிகழ்த்தி 
ைவத்த சமுதாயச் சீர்திருத்தச் சிந்தைனயாளர். 
தமிழியல் உணர்வுைடய மாணவப் பரம்பைரைய 
உண்டாக்கிய ெபருந்தைகயர்.
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