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தானாய் எல்லாம் மாறும் என்பது பழைய 
பபாய்யடா - பட்டுக்க ாட்ழடயின் 

பாட்டுப்பயணம் - மு.சுதந்திரமுத்துவின் 
விமர்சனநூல் பற்றிய ஒரு மதிப்பீடு 

 

Dr. DA Sirisha 

 

விடுதலை உணர்வு எனில் பாரதி நிலனவிற்கு வருவதுபபால், 
ம ாழி உணர்வு எனில் பாரதிதாசன் நிலனவுக்கு வருவதுபபால், 
 க்கள் உயர்வு எனில் நிலனவிற்கு வரும் மபயர் பட்டுக்பகாட்லை 
கல்யாணசுந்தரம். பட்டுக்பகாட்லையார் ஒரு பாட்டுச் சகாப்தம்; 
புரட்சிக்கனலை  க்கள் உள்ளங்களில் எரியவிட்ைவர்; எளிய 
கவிலதகளால் இன்றும் நிலைமபற்றிருப்பவர். இப்படிப்பட்ை எழுச்சிக் 
கவிஞலரப் பற்றிப் பபராசிரியர் மு.சுதந்திரமுத்து, ‘தானாய் எல்ைாம் 
 ாறும் என்பது பலழய மபாய்யைா’ என்ற தலைப்பில் எழுதியுள்ள 
நூைின் ஆய்வுச்சுருக்கமும்  திப்படீுப  இக்கட்டுலரயாகும். 
 
திழரத்தமிழ் 
ஊைகப்பரப்பு  ிகப்பரந்தும் விரிந்துமுள்ளது. இன்லறய சமூக 
அல ப்பு என்பது, ஓர் அரசியல்  ற்றும் மபாருளியல் 
வலைப்பின்னைாகவும்  ாறியிருக்கிறது. ஊைகம், கருத்துகலளயும் 
அனுபவங்கலளயும் மபாது க்களிைம் எடுத்துச்மசன்று பசர்ப்பபதாடு, 
அவற்றின் சந்லதப்படுத்தலுக்கும் உதவுகிறது. இங்குப் மபாது க்கள் 
நுகர்பவாராகத் திலச ாற்றப்படுகின்றனர்.மபரும்பாைான நிகழ்வுகள் 
வணீ்பகளிக்லக பநாக்குைபனபய உருவாக்கப்படுகின்றன. 
குழந்லதகள் மபற்பறாரிைம் கற்கபவண்டியலத ஊைகங்களின் 
மூைப  இன்று கற்றுக்மகாள்கிறார்கள். வாமனாைியும் 
மதாலைக்காட்சியும், அரசின் கட்ைல ப்பிலும் பதர்விலும் 
 ட்டு ல்ைாது, தனியாரின் முதலீட்டிலும் இயங்குபலவ. 
திலரத்துலறயும் இதழியலும் மபரும்பாலும் தனியார் 
முதலீட்டிபைபய இயங்குபலவ. இந்த ஊைகங்களின் ம ாழிநலை 
என்பது, இப்பபாது எல்ைாவற்லறயும் மவட்ை மவளிச்ச ாக அதாவது 
மவளிப்பலையாகத் மதரிவிப்பலத விரும்பும் சுலவஞர்கலள  

International  Journal  of  Applied Research 2019; 5(5):  261-266 

 



 

~ 262 ~ 

International Journal of Applied Research 
 

வளர்த்துள்ளது. பகட்ைலதபய பகட்பது 
என்பது அலனவருக்கும் எளிதாக 
இருப்பதால், ஊைகங்களும் மசான்னலதபய 
திருப்பித் திருப்பிச் 
மசால்ைிக்மகாண்டிருக்கின்றன. நம் 
ஊைகத்துக்கான ம ாழிக்பகாட்பாடுகளும் 
இவ்வாறான  ீள ீளக் கூறுவதிைிருந்பத 
உருவாகின்றன என்கிறார் முலனவர் மு. 
சுதந்திரமுத்து. 
மவகுசன ஊைக ாகக் கருதப்படும் 
திலரப்பைத்திற்கான த ிழ்நலை நாைகத்தில் 
இருந்து எடுத்ததுதான். நாைகங்களும் 
 லறந்துமகாண்டிருந்த 
உள்நாட்டுக்கலையான 
நாட்டுப்புறப்பாைல்கள், கலதப்பாைல்கள், 
பகாயில்கலைகள், நிகழ்த்துக்கலைகள் 
ஆகிய பிறவற்றிைிருந்பத மபறப்பட்ைதாகும். 
இதன் காரண ாகத்தான்,  ிலகப்பட்ை 
நடிப்பும் ந து அழகியைானது என்கிறார். 
அன்லறய சூழைில் பாரதி கூறியதுபபால், 
பாட்டுகள் எழுத விரும்பியவர்கள், எளிய 
பதங்கள், எளிய நலை, எளிதில் 
அறிந்துமகாள்ளக் கூடிய சந்தம், 
மபாதுசனங்கள் விரும்பும் ம ட்டில் எழுதும் 
நாட்ைமுள்ளவர்களாகச் மசயல்பட்டுக் 
மகாண்டிருந்தார்கள். நாட்டுப்பற்றாளர்களும் 
தம் கருத்தியலைப் பரப்பும் ஒரு கருவியாகத் 
த ிழ் நாைகங்கலளப் பயன்படுத்தத் 
மதாைங்கினர். இலவ மபண் விடுதலை, 
காந்தியச் சீர்திருத்தக் கருத்துகலளப் 
புைப்படுத்தின. இந்நாைகங்களிலும் 
பாைல்களின் பங்கு 
குறிப்பிைத்தக்கதாயிருந்தது. அரசியல் சார்ந்த 
அைக்குமுலறகள் 
பநரடியாகவும்,உருவக ாகவும் 
பாைற்கருத்துகளில் கூறப்பட்ைன. 
இவ்வித ாக, அன்று நாைகங்கள் சமூகச் 
மசயற்பாட்லைச் மசம்ல யாகச் மசய்தன 
எனப் பட்டுக்பகாட்லை பாட்டுைகிற்குள் 
புகுவதற்கு முன்னிருந்த சூழலைப் 
பபராசிரியர் விளக்குகிறார். 
நைராச முதைியார், 1916இல் ‘கீசகவதம்’ 
என்ற பபசாப்பைத்லத எடுத்துத் த ிழ்த் 
திலரவரைாற்லறத் மதாைங்கிலவத்தார். 

 க்கள் நன்கறிந்த புராணக்கலதகபள, அன்று 
பை ாக்கப்பட்ைன. இப்பபசாப்பைங்களின் 
வரைாற்றின் இறுதிக்காைத்தில்தான், சமூகப் 
பைங்கள் எடுக்கப்பட்ைன. 1931இல் 
குறத்திப்பாைல்  ற்றும் நைனம் பற்றிய ஒரு 
பைம், நான்கு சுருள்களாகப் பாைலுைன் 
மவளிவந்தது. த ிழ், மதலுங்கு ஆகிய 
இரண்டு ம ாழிகளிலும் ‘காளிதாஸ்’ 
மவளிவந்தபபாது, நாட்டுணர்வு ம ாழிவழிப் 
பறீிட்ைது. 1937இல் ராஜாஜியின் 
அல ச்சரலவ 
அல ந்தபபாது,திலரப்பைங்கள் 
மவளிப்பலையாக அரசியலைப் பபசின. 
நாைக  ரலப விட்டுவிைாத த ிழ்த் 
திலரப்பைம், பபச்சுத் த ிலழயும் பார்ப்பனத் 
த ிலழயும் வைம ாழி கைந்த த ிலழயும் 
பவறுபடுத்தா ல் பயன்படுத்தியது. 
அப்பபாலதய திலரப்பைங்களில், 
மபரும்பாலும் கருத்துப்பரப்பலுக்பக 
முதைிைம் தரப்பட்ைது. ம ாழி பற்றிய 
கவனத்திற்கு இரண்ைா ிைப  தரப்பட்ைது. 
1936இல் பாரதிதாசன், த ிழ்ப் பைங்களின் 
நிலைலயக் கவிலதயில் பைம்பிடித்தார். 
இதற்கு அடுத்த கட்ைத்தில் அண்ணா, 
கலைஞர் முதைாபனார் கலத வசனம் எழுத 
முன்வந்தனர். என்.எஸ்.கிருஷ்ணன் 
பகுத்தறிலவயும், பதசிய உணர்லவயும் 
வளர்த்தார். தி.மு.க.வின் அரசியல் 
மவற்றிக்குப் பிறகு திலரப்பைம் என்ற 
ஊைகம் வணிக முதலீைாகப் பார்க்கப்பட்ைது. 
இதன் விலளவாகப் பைவலகப்பட்ை 
பைங்களும் எடுக்கப்பட்ைன. ஊைகங்கள் 
கருத்தியலை உருவாக்கும் பபராற்றல் 
மகாண்ைலவ என்பலத இந்தியத் பதசியத் 
த ிழ்த் பதசியத் திலரப்பைங்கள் மூைம் நாம் 
நன்கு அறிந்திருக்கிபறாம். இந்தத் 
திலரப்பைங்களால் உருவான ஒரு சமூக 
 னப்பான்ல , நடிகலனபய தனக்குரிய 
முன் ாதிரியாகக் மகாள்ளத் தூண்டுகிறது. 
மகாச்லசயான பக்தி, மபண்கலளப் மபரிதும் 
இழிவுபடுத்தும் பாைல்கள், முத்தக் 
காட்சிகலளவிைப் படுப ாச ான கனவுக் 
காட்சிகள் என்று இன்று 
வணிக யப்பட்டுள்ள திலர உைகப , 
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ஊைகங்களுக்கான 
கச்சாப்மபாருளாகியிருக்கிறது. ஊைகங்கள் 
தாம் தரும் மசய்திலயப் பிற ம ாழிக் 
கைப்பில்ைாத மசம்ல யான த ிழில் 
தரபவண்டும். ஆனால் இவ்வாறு இங்கு 
நைப்பதில்லை. இப்படிப்பட்ை ஒரு நுகர்வு 
வரைாற்லறக் மகாண்ை திலரப்பைத் 
துலறயில், பட்டுக்பகாட்லை 
கல்யாணசுந்தரம், தம் பாைல்கள் மூைம் 
ஆற்றிய சமூகப் பணிகள் ஆறுதைளிப்பதாக 
 ட்டு ின்றி வழிகாட்டுவதாகவும் 
உள்ளதாகக் கூறுகிறார். 
 
திழரக் விஞர் 
திலரத்துலறயில் த ிழகம் எப்பபாதும் 
முன்னணியில் இருக்கிறது. ஓர் ஆண்டில் 
500 முதல் 600 பைங்கள் மதன்னகத்தில் 
தயாரிக்கப்படுகின்றன. 1931ஆம் ஆண்டில் 
முதல் பபசும் பைம் ‘ஆைம் ஆரா’ 
வந்தவுைன், அபத ஆண்டில், இங்குக் 
‘காளிதாஸ்’ பைமும் தயாரிக்கப்பட்டுவிட்ைது. 
நாைகத்தில் பாைல்கள் எழுதிய பாஸ்கர 
தாஸ், ைட்சு ண தாஸ், உடு லை 
நாராயண கவி, தஞ்லச ரால யா தாஸ், 
மகாத்த  ங்கைம் சுப்பு முதைானவர்கள் 
திலரப்பைத்திற்கும் பாைல் எழுதினார்கள். 
பாபநாசம் சிவன்,தாப  ம ட்ைல த்துப் 
பாைல்கள் எழுதினார். அவரது பாைல்களில் 
வைம ாழிச் மசாற்கள்  ிகுதியாக இருந்தன. 
திராவிை இயக்கத்தினர் முழுமூச்சாகத் 
திலரத் துலறயில் பிரச்சாரத்லத 
முன்லவத்தார்கள். அண்ணா, கலைஞர் 
முதைாபனாருைன் பிறரும் வசனம், 
பாைல்கள், கலத மூைம் பிரச்சாரம் 
மசய்தனர். சமுதாயச் சீர் பகடுகளுக்குப் 
மபாருளாதார அல ப்பப காரணம் என்பலதக் 
கூறா ல், ச யத் தலைவர்களும் தி ிர் 
பிடித்த பணக்காரர்களும் பபாைிச் 
சா ியார்களுப  காரணம் என்று 
இப்பைங்கள் சுட்டின. பாரதி, பாரதிதாசன், 
நா க்கைார், கவி ணி முதைாபனார் 
எழுதியிருந்த கவிலதகளும் திலரப்பைத்தில் 
இலசயல க்கப்பட்டுப் பயன்படுத்திக் 
மகாள்ளப்பட்ைன. 

இத்தலகய சூழைில்தான், 
திலரப்பைப்பாைல்களுக்குள் 
பட்டுக்பகாட்லையார் வந்தார். 23 வயதில் 
நுலழந்து, 1954ஆம் ஆண்டு முதல் 1959ஆம் 
ஆண்டு வலர, 6 ஆண்டுகள் திலரயுைகில் 
பாைல்கள் எழுதித் தம் 29ஆம் வயதில் 
 லறந்தார். கல்யாணசுந்தரம், ஏறத்தாழ 59 
பைங்களில், 205 பாைல்கலள 
எழுதியிருக்கிறார். இளம்வயதில் சீர்திருத்த 
இயக்கம், மபாதுவுலைல  இயக்கம் ஆகிய 
இரண்டிலுப  மதாைர்பும் அனுபவமும் 
மகாண்டிருந்தார். விவசாயச் சங்க அனுபவம், 
அவலர ஒரு கிரா ியப் பாைகனாகபவ 
ஆக்கியிருந்தது. திலரப்பாைலுக்கும் தனிபய 
எழுதப்படும் கவிலதக்கும் பவறுபாடு உண்டு. 
நீண்ை  க்கள் ப லை அனுபவத்தின் 
காரண ாக அவர், இவ்பவறுபாட்லைத் 
மதளிவாக அறிந்திருந்தார். ம ட்டுகளுக்குப் 
பாட்டுகள் எழுதுவதிலுள்ள சிக்கலையும் 
உணர்ந்திருந்தார். இன்லறக்கு என்ன பதலவ, 
இனி வரும் காைத்திற்கு என்ன பதலவ 
என்மறல்ைாம் அவர் 
சிந்தித்திருக்கிறார்.ஆனால், அவர் 
எண்ணியலத எல்ைாம்,திலரத் துலறயில் 
அவரால் முழுல யாகச் மசால்ைிவிை 
முடியவில்லை. என்றாலும்கூைப் பை 
வலகப்பட்ை உலழப்பாளர்கள் பாடுவதாகத் 
திலரப்பாைல்கலள எழுதியிருக்கிறார். இவர் 
பாைல்கள் கூறும் ல யக்கருத்லதப் 
பின்வரு ாறு மதாகுத்துக்மகாள்ளைாம். 
1. முதைாளித்துவச்சமுதாயம் நன்ல  

தராது என்ற உணர்லவ ஏற்படுத்துதல் 
2. இந்தச் சமூக அல ப்பு 

 ாற்றப்பைபவண்டியது என்பலத 
உணர்த்துதல் 

3. இது  ாற்றப்பைக்கூடியதுதான் என்ற 
நம்பிக்லகலய ஊட்டுதல் 

 
“உனக்கும் கீபழ உள்ளவர் பகாடி 
நிலனத்துப் பார்த்து நிம் தி நாடு” 

 
எனக் கண்ணதாசன்பபால் 
பட்டுக்பகாட்லையார், இருப்பலதக் மகாண்டு 
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நிலறவுமபறச் மசால்ைிப் மபாது க்கலளச் 
பசாம்பியிருக்கச் மசால்ைவில்லை. 
 

“ஏ ாத்தும் பபார்லவயிபை 
எக்காளம் பபாடுகிற கூட்ைம் –  க்கள் 

 
எதிர்த்துக் கிட்ைா எடுக்கணம் ஓட்ைம்” 
எனச் சீறிமயழச் மசய்து, வாழ்க்லகப் 
பபாராட்ைத்தில் மதாைர்ந்து பபாராடும்  னத் 
திண்ல லயப் மபாது க்களிைம் வளர்த்தார்.  
 

“மநஞ்சிலனப் பிளந்த பபாதும் 
நீதி பகட்க அஞ்சிபைாம்”  

 
என பநரடியாகச் சாடுகிறார். 
பட்டுக்பகாட்லையின் பாைல்களிமைல்ைாம், 
எளில தான் வடிவ ாக இருக்கிறது. 
இவரின் பாைல்களில் ‘பிரச்சாரத்தின் மநடி’ 
இருக்கிறமதன்றும், அலவ மவறும் 
கம்யூனிசக் கட்டுலரகள்தாம் என்றும் 
நா.கா ராசன் மவறுக்கிறார். ஆனால், இது 
சரியான  திப்பைீாகத் மதரியவில்லை. 
காதல் பாைல்களில் கண்ணியம், சமூகப் 
பாைல்களில் புரட்சி, பக்திப் பாைல்களில் 
பகுத்தறிவு என்று த க்குக் கிலைத்த 
வாய்ப்பில் த ிழுக்கும் த ிழருக்கும் 
மதாண்டு மசய்தவர் பட்டுக்பகாட்லையார் 
எனும் பபராசிரியர் கருத்பதாடு நாமும் 
முழுல யாக உைன்பைைாம். 
 
இயல்புக் விஞர்  
பட்டுக்பகாட்லையாரின் பாைல்கள், 
திலரப்பைங்களில் அப்படிபய  ாற்ற ின்றிப் 
பயன்படுத்தப்பட்ைன. ஜனசக்தி 
பத்திரிலகயில் எழுதிய 
பாைல்கலளயும்கூைத் திலரப் பைங்களில் 
அப்படிபயதான் பயன்படுத்தினர். ‘காடு 
மவௌஞ்மசன்ன  ச்சான்’ என்ற அப்பாைலைப் 
பயன்படுத்துவதற்காகபவ, நாபைாடி  ன்னன் 
பைத்தில் புதியதாக ஒரு காட்சிலயத் 
மதாைர்பில்ைா ல் எம்.ஜி.ஆர். அல த்தார். 
த க்கு நன்றாகத் மதரிந்த, மநருக்க ாகப் 
பழகிய தம் பதாழர்களின் நலைமுலறகலள 
ஆதார ாக லவத்பத, தம் கவிலதகலளப் 

பட்டுக்பகாட்லையார் எழுதினார். 
 ரத்தடிகலளபய வைீாகக் மகாண்டு வாழும் 
 க்கலளப் பற்றிபய அதிக ாகப் பாைல்கலள 
எழுதினார். சக்தி நாைகசபாவில் கவிஞர் 
எஸ்.டி.சுந்தரத்தின் ‘கவியின் கனவு’ 
நாைகத்தில், கல்யாணசுந்தரம் நன்றாக 
நடித்தார்.அதனால் ராஜகுரு சுந்தரம் 
என்றலழக்கப்பட்ைார். புரட்சிக்கவிஞர் 
பாபவந்தர் பாரதிதாசனிைம் இவர் மபரும் 
ஈடுபாடு மகாண்டிருந்தார். 1957ஆம் ஆண்டுத் 
பதர்தைில், மபாதுவுலைல க் 
கட்சித்தலைவர்கள் பதாற்றபபாது, ‘தூங்காபத 
தம்பி, தூங்காபத!’ எனப் பாைமைழுதிச் 
பசார்ந்துபபானவர்கலளத் தட்டிமயழுப்பினார்.  
 

“பபானா எவனும் வர ாட்ைான் – ப ைப் 
பபானா எவனும் வர ாட்ைான் – இதப் 
புரிஞ்சுக்கிட்ைவன் அழ ாட்ைான்” 

 
என்மறழுதிய பாைல்தான், 
பட்டுக்பகாட்லையாரின் இறுதிப் பாைைாகும். 
 ரணத்துக்கு அவர் அஞ்சியதில்லை; 
அதனால்தான் தம்  ரணத்லதயும் 
காைத்தால் அழியாத் தம் பாைல்களால் அவர் 
மவன்றுவிட்ைார் பபாலும்!  
 
இயக் க் விஞர் 
திலரப்பைத்துக்காகப் பாட்மைழுதியபபாதும் 
அரசியல், பாட்ைாளி உரில கள், பகுத்தறிவு, 
புரட்சி, நலைமுலறத் தத்துவம் 
பபான்றவற்றின் குரபை இவருலைய 
பாைல்களில் அழுத்த ாக ஒைிப்பலதக் 
பகட்கிபறாம். திராவிை இயக்கத்தார் பால்ய 
விவாக எதிர்ப்பு, மூைநம்பிக்லகக்குக் 
கண்ைனம்,  தங்கலளச் சாடுதல், விதலவத் 
திரு ணம், சாதி ஒழிப்பு, காதலுக்கு ஆதரவு 
பபான்ற உள்ளைக்கங்கலள லவத்துப் 
பிரச்சாரம் மசய்தார்கள். எம்.ஜி.ஆர். நடித்த 
பை பைங்களுக்குப் பட்டுக்பகாட்லைபய 
பாைல்கலள எழுதினார். இலவ பின்னாளில் 
எம்.ஜி.ஆர். அ.தி.மு.க.லவத் மதாைங்கிய 
பபாது, அைக்குமுலறக்கு எதிராக 
எழுதப்பட்ை பாைல்களாகப் பட்டிமதாட்டிகள் 
எங்கும் இலசக்கப்பட்டுப் 
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மபருஞ்மசல்வாக்லக எம்.ஜி.ஆருக்கு 
உருவாக்கின. தான் பிறந்த சமூகத்தில் 
நிைவிவரும் மூை நம்பிக்லககலளயும் 
ஆசார அனுஷ்ைானங்கலளயும் கிண்ைல் 
மசய்து பை பாைல்கலளத் தம் 
நண்பர்களிைமும் உறவினர்களிைமும் பாடிக் 
காட்டும் பழக்கமுலைய இக்கவிஞர், பபய் 
 றுப்பு, பகுத்தறிவு, விதி எதிர்ப்பு பபான்ற 
மூை நம்பிக்லககலளக் கடுல யாக 
எதிர்த்துப் பாடியிருக்கிறார். ‘பவப்ப  ர 
உச்சியில் நின்னு பபமயான்னு ஆடுதுன்னு 
மசான்னாங்க…’ பபான்ற பாைல்களின் 
வாயிைாகப் மபாது க்களிைம் 
விழிப்புணர்லவ இவர் ஏற்படுத்தினார். 
1948ஆம் ஆண்டு, உைகில் கடும் 
மபாருளாதார மநருக்கடி ஏற்பட்ைது. பை 
பபாராட்ைங்கள் நைந்தன. காங்கிரஸ் 
 க்களின் பபாராட்ைத்லதக் கடுல யாக 
அைக்கியது.  ணைி கந்தசா ியின் தலைக்கு 
ரூ. 5000 பரிசு அறிவிக்கப்பட்ைது. 
காட்டிக்மகாடுக்க  றுத்த சிவரா ன் என்ற 
இலளஞன் மகால்ைப்பட்ைான். 
அவபராடிருந்த இரணியன் என்ற 
இலளஞருக்கும் பட்டுக்பகாட்லை 
கல்யாணசுந்தரத்திற்கும் மநருங்கிய 
மதாைர்பிருந்தது. கல்யாணசுந்தரம் 
இரணியனுக்கு இரவில் உணமவடுத்துச் 
மசல்வார். ‘ஏலழகளுக்காகவும் 
மதாழிைாளர்களுக்காகவும் எழுதினாங்க. 
கட்சிபயாடு மதாைர்பிருந்தது. அதிக ாகக் 
கம்யூனிஸ்டு கட்சிபயாை’ என்று அவரது 
 லனவி ஒரு பபட்டியில் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
விவசாயச்சங்கம் அவரது அடிப்பலையாகும். 
 க்கள் கவிஞர் என்ற சிறந்த பட்ைத்லத, 
இவருக்குக் பகாலவத் மதாழிைாளர்கள் 
வழங்கியிருக்கிறார்கள்.பட்டுக்பகாட்லையார், 
கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் உறுப்பினராக 
இல்ைா ல்,ஓர் அனுதாபியாயிருந்து, 
மபாதுவுலைல க் கருத்துக்கலளப் 
பாைல்களாக எழுதியிருக்கிறார். 
அவருக்குதவியாகப் மபாதுவுலைல  
இயக்கத்தாரும் இருந்திருக்கிறார்கள் எனப் 
பபராசிரியர் கண்டுகாட்டியுள்ளார். 
 

மக் ள்  விஞர் 
பட்டுக்பகாட்லையார் இயக்கத்திபை 
உறுப்பினராக இருந்ததில்லை; அவருலைய 
கவிலதகளும்  ார்க்சியக் பகாட்பாட்டுக்குள் 
அைங்குவதாயில்லை என  ார்க்சியர்கள் 
மதரிவிக்கின்றனர். சந்தர்ப்பச் சூழ்நிலைகள் 
காரண ாகக் மகாஞ்சம் விைகியும் அவர் 
எழுதபநர்ந்தது எனச் ச ாதானமும் 
கூறுகிறார்கள். த ிழகத்திபை ஒரு சிறந்த 
திலரக் கவிஞராகப் பட்டுக்பகாட்லைலயக் 
காட்டுவதற்குப் மபாதுவுலைல  இயக்கம் 
துலண நின்றிருக்கிறது.அது  ிக 
முக்கிய ானது என்ற பபராசிரியர் கருத்து 
ஏற்கத்தக்கதாகும்.  க்கலளப் பற்றி 
 க்கலளப் பபாைபவ கவிஞர் சிந்தித்தார் 
என்பதும்,  க்கலளப் பபாைபவ துயரம் 
மகாண்ைார் என்பதுப  அவலர  க்கள் 
கவிஞர் ஆக்கியிருக்கிறது. அலனவரும் 
ச ம் என்பதுதான் பட்டுக்பகாட்லையாரின் 
அலசயாத நம்பிக்லகயாகும். பசாம்பபறியாக 
இருப்பலத அவர் மவறுத்தார். நம் 
குழந்லதகலளச் சீராக வளர்ப்பதன் 
வாயிைாகச் சமுதாயத்லத ப ம்பட்ைதாகச் 
மசய்யமுடியும் என்ற கருத்தில் அவருக்கு 
உறுதியிருந்தது. இளம்பிஞ்சுள்ளங்கலள 
ல யப்படுத்திக் கவிஞர் அறிவுலரகள் பை 
கூறுகிறார். ‘மநறி தவறக்கூைாது என்றும், 
நல்ைவர்கள் தூற்றும்படி வாழக்கூைாது 
என்றும், மூத்பதார் மசால்  ீறக்கூைாது 
என்றும், பண்புமுலறகளில்  ாறக்கூைாது 
என்றும், பண்புக்பகைாகப் பபசக்கூைாது’ 
என்றும் அவர் வைியுறுத்தக் காண்கிபறாம். 
 பாரதி பரம்பலரயின் பரி ாணங்கலள 
உள்ளைக்கி, ‘உண்ல பய அழகு’ என்ற  கா 
வாக்கியத்துக்கு உலரகல்ைாகத் 
திலரயிைக்கியம் பலைத்த இயக்கக்கவிஞர் 
எனப் பட்டுக்பகாட்லையாலரப் 
புகழ்ம ாழிகளால் அலையாளப்படுத்துகிறார் 
முலனவர் மு. சுதந்திரமுத்து. “தான் வாழ்ந்த 
காைகட்ைத்லதயும், வரைாற்றுச் 
மசல்மநறிகலளயும், தான் பயன்படுத்த 
பவண்டியிருந்த மவளிப்பாட்டுச் 
சாதனங்கலளயும், உணர்வுப் பூர்வ ாகவும் 
கருத்து ரீதியாகவும் கிரகித்துக்மகாண்ைது 
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 ட்டு ின்றித் தான் வாழ்ந்த சமுதாயத்தில் 
கூர்ல யலைந்து வந்த பல்பவறு 
முரண்பாடுகலளத் மதளிந்திருந்த 
(தன்)ல யாபை பட்டுக்பகாட்லையாரின் 
உள்பநாக்கு, அறிவுக்கூர்ல யும் கலை 
உணர்வும் ஒருங்பக வாய்க்கப்மபற்றதாய் 
அல ந்திருந்தது” எனக் கைாநிதி க.லகைாச 
பதி குறிப்பிடுவலதப் பட்டுக்பகாட்லையார் 
பற்றிய மபாருத்த ான ஒரு  திப்பைீாகக் 
கருதைாம் என்கிறார் பபராசிரியர்.  
இந்நூைின் சிறப்புகள் எலவ? எளிய 
ம ாழிநலை, மதளிவான ஆழ்ந்த கருத்துகள், 
உரிய சான்றுகளின் அடிப்பலையில் 
திட்ைவட்ை ாக முடிவுலரக்கும் ஆய்வுப் 
பாங்கு, விவாதக்கூர்ல , 
பல்பகாணங்கலளயும் 
கணக்கிமைடுத்துக்மகாள்ளும் ஆய்வு 
பநர்ல , பட்டுக்பகாட்லைக்குப் 
மபருல கூட்டும் நுட்ப ான வாழ்க்லக 
வரைாற்றுத்தரவுகலளப் 
பயன்படுத்தியிருக்கும் புைல த்திறம் என 
இந்நூல் சிறப்புகலளச் மசால்ைிக்மகாண்பை 
பபாகைாம். தர ான நூல்கள் 
 ிகக்குலறந்துவரும் த ிழ் ஆய்வுைகிற்கு, 
இந்நூல் ஒரு மகாலை எனில், அக்கூற்றுச் 
சிறிதும்  ிலகயில்ைாத ஓர் 
உண்ல பயயாகும். 
தானாய் எல்ைாம்  ாறும் என்பது பலழய 
மபாய்யைா – பட்டுக்பகாட்லையின் பாட்டுப் 
பயணம் - மு.சுதந்திரமுத்து (முதற்பதிப்பு: 
 ார்ச் 2005, முரண்களரி பதிப்பகம், 
மசன்லன). 
 


