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‘ க்கவிைதயின் ேதாற்ற ம் வளர்ச்சி ம்’ வரலாற் ேநாக்கில் எ தப்பட்ட
கட் ைரகேள ஆ ம்.
தீபம்’ இலக்கிய ஏட் ல் ‘சரஸ்வதி காலம்’ பற்றிய கட் ைரத் ெதாடர் எ தி
த்தி ந்த சமயம், அ த் இலக்கியக் கட் ைரத் ெதாடர் ஒன்ைற நான்
எ தேவண் ம் என் நண்பர் நா. பார்த்தசாரதி ேகட் க்ெகாண்டார்.
அேத சந்தர்ப்பத்தில் எனக் க் க தம் எ திய இலங்ைக எ த்தாளர் கலாநிதி க.
ைகலாசபதி இவ்வா ேகட் ந்தார். ‘ க்கவிைத பற்றி ஏேதேதா விவாதங்கள்
நைடெப கின்றனேவ. அதன் ஹிஸ்டரி உங்க க் நன்றாகத் ெதரி ேம, நீங்கள்
ஏன்
க்கவிைதயின் வரலாற்ைற எ தக் டா ?”
கவிஞர் மீரா (சிவகங்ைக மன்னர் கல் ரித் தமிழ்ப் ேபராசிரியர்)
‘ க்கவிைதயின் ேதாற்ற ம் வளர்ச்சி ம்’ என்ற தைலப்பில் நான் கட் ைரகள்
எ தேவண் ம் என் வி ப்பம் ெதரிவித் வந்தார்.
இதனால் எல்லாம்,
க்கவிைதயின் வரலாற்ைற ‘தீபம்’ இதழ்களில் ெதாடர்ந்
எ தலாேனன். 1972 நவம்பர் தல் 1975 ேம
ய இக்கட் ைரத் ெதாடர்
ெவளிவந்த .
க்கவிைத, ஆரம்பகாலம் தேல பலத்த எதிர்ப் , பரிகசிப் , கண்டனம், ேகலி,
ைற றல் ஆகியவற் க் இைடயிேல தான் வளர ேவண் யி ந்த .
அக்காலத்திய இலக்கிய ஏ களில் விவாதங்க ம் நிகழ்ந் ள்ளன. அந்நாைளயப்
பத்திரிைககள் இன்ைறய ரசிகர்க க் ம் இனி வரவி க் ம் இலக்கியப்
பிரியர்க க் ம் கிைடக்கக்
யன அல்ல. ஆகேவ, விவாதக் கட் ைரகைள
இவ்வரலாற்றில் நான் விரிவாகேவ எ த் எ தியி க்கிேறன்.
அேத ேபால, க்கியமான கவிைதகைளக் றிப்பி ைகயில் ரசிகர்க க் ப்
பயன்ப ம் விதத்தில் அக்கவிைதகைள
சாகேவ தந்தி க்கிேறன்.
இம் ைற ரசிகர்க க் ம் இலக்கிய மாணவர்க க் ம் ஆராய்ச்சியில்
ஈ பட் ள்ேளார்க் ம் மிக ம் உதவியாக இ ப்பைத நான் பின்னர் பலர்
றக்ேகட் அறிந் மகிழ் ற்ேறன்.
இ
க்கவிைத வரலா தான்,
க்கவிைதகள், கவிஞர்கள் பற்றிய
விமர்சனேமா ஆய் ைரேயா அல்ல.
க்கவிைதயின் ேதாற்ற ம் வளர்ச்சி ம்
வ ஷ ரீதியில் ெதா த் எ தப்பட் ள்ளன இதில், ேபாகிறேபாக்கில் அங்கங்ேக
சிற்சில இடங்களில் என அபிப்ராயங்கைள ம் ேமேலாட்டமாகக்

றிப்பிட்

க்கிேறன்.

பாரதிக் ப் பிற தனி மலர்ச்சி காட் ய ‘வசன கவிைத’ சில ேபர்கள
யற்சிேயா
ன்றி, 1940க க் ப் பிற ஒ ேதக்கநிைலைய எய்தியி ந்த .
பல வ ஷங்க க் ப்பிற ‘எ த் ’ இலக்கிய ஏ ேதான்றிய ம்,
க்கவிைத
த் யிர்ப் ம்
ேவக ம் ெபற் ஓங்கி வளர்ந்த . எனேவ
க்கவிைத
வரலாற்றில் ‘எ த் ’க் ெப ம் பங் ம் க்கிய இட ம் உண் . அதனால்தான்
இக்கட் ைரகளில் ‘எ த் ’ கால சாதைனக க் நான் அதிகமான கவனிப்
ெகா க்க ேநர்ந்த .
‘தீபம்’ பத்திரிைகயில் இக்கட் ைரகள் பிர ரமாகிக் ெகாண் ந்த ேபா ம், அதன்
பின்ன ம், பல இடங்களிலி ந் ம்- க்கியமாகக் கல் ரிகளிலி ந் பாராட் க்கள் கிைடத் வந்தன. இவ்வரலா
த்தகமாக வரேவண் ம்; இலக்கிய
மாணவர்க க் ம் ஆராய்ச்சி ெசய்கிறவர்க க் ம் பயனளிக் ம் என்ற க த் ம்
ெதாடர்ந்
றப்பட் வந்த .
இப்ேபா
க்கவிைத வரலா ‘எ த் பிர ரம்’ ஆக ெவளிவ கிற .
உ திேயா ம் ஊக்கத்ேதா ம். அயராத தன்னம்பிக்ைகேயா ம் நல்ல ைறயில்
நல்ல த்தகங்கைளத் தயாரித் வ கிற நண்பர் ெசல்லப்பா இவ்வரலாற்ைற ம்
பிர ரிப்ப எனக் மகிழ்ச்சி ம் ெப ைம ம் த கிற . அவ க் என் நன்றி
உரிய .
என்ேபாக்கில் இவ்வரலாற்ைற எ த எனக் ஊக்கம் தந்
ப்ப இதழ்களில்
ெவளியிட் உதவிய ‘தீபம்’ நா.பா. அவர்க க் ம் என் நன்றிையத் ெதரிவித் க்
ெகாள்கிேறன். இ
க்கவிைதயின் வரலா மட் ேம இைத அ ப்பைடயாக
ைவத் க் ெகாண்
க்கவிைதகைள ம் கவிஞர்கைள ம் நன் விமர்சிக் ம்ஆழ ம் கன ம் ெகாண்ட-ஆய் ைரகள் இனி வரேவண் ம். வ ம் என
நம்பிக்ைகேயா எதிர்பார்க்கிேறன்.
ராஜவல்லி ரம்
மார்ச், 1977
வல்லிக்கண்ணன்

தன இந்த நீண்ட
க் மிகச்
க்கமானதாக நண்பர் வல்லிக் கண்ணன்
எ தி இ க் ம் ஆசிரிய ன் ைரயிலி ந் பின்வ ம் ஒ பாராைவ இங்
எ த் க்காட் விட் என் அறி க வார்த்ைதகைள ெதாட கிேறன்.
‘இ
க்கவிைத வரலா தான்,
க்கவிைதகள், கவிஞர்கள் பற்றிய
விமர்சனேமா ஆய் ைரேயா அல்ல.
க்கவிைதயின் ேதாற்ற ம் வளர்ச்சி ம்
வ ஷ ரீதியில் ெதா த் எ தப்பட் ள்ளன இதில். ேபாகிற ேபாக்கில் அங்கங்ேக
சிற்சில இடங்களில் என அபிப்ராயங்கைள ம் ேமேலாட்டமாகக்
றிப்பிட் க்கிேறன்.’
இேதா , ன் ைரயின் தல்பாரா இரண் வரிகைள ம் கைடசி பாராவின்
தல்வாக்கியத்ைத ம் ேசர்த் ப் பார்க் ம்ேபா ஆசிரியரின் வைரய த் க்
ெகாண்ட உத்ேதசம் நமக் ெதளிவாகிற . இந்த லில் நாம் எதிர்பார்க்க
ேவண் யைத ம் உணர்த் வதாக இ க்கிற .
க்கவிைதயின் ேதாற்ற ம் வளர்ச்சி ம் என்ற இந்த த்தகம் தமிழ் இலக்கியத்
ைறயில் ஒ தைலசிறந்த யற்சி. அ மட் மல்ல, இ
விதமான ம் ட,
சங்ககாலக் கவிைதகள், காவ்யகால கவிைதகள், பக்தி காலக்கவிைதகள்,
சிற்றிலக்கிய கவிைதகள் ஆகியவற்றின் ேதாற்ற ம் வளர்ச்சி ம் என் வரலாற்
ரீதியாக நமக்
த்தகங்கள் இ ப்பதாகத் ெதரியவில்ைல. அ க் நியாயமான
காரணங்கள் ட ெசால்லலாம். அந்த இலக்கியங்கள் நம சமீப காலத்தியைவ
இல்ைல. ெவ
ராதனமானைவ. பராபரியாக ேகள்விப்பட் ெதரியவந்த
தகவல்க க் ேமேலேயா அல்ல அந்த இலக்கிய பைடப் க க் ள்ளி ந்
ெதரியவந்த தகவல்க க் ேமேலேயா வரலாற் ரீதியாக இலக்கிய நடப் க்
றிப் கள் எ
ம் றித் ைவக் ம் பிரக்ைஞ இல்லாத நிைலயில், ற்றாண்
என்ற அள க் த்தான் எந்த இலக்கியப் பைடப் க் ம் இடம் காலம் நிர்ணயிக்க
சாத்யமாகி இ க்கிற நிைலயில், ஏேதா கத்தில் அல்ல சரித்திரத் தகவல்
ஆதாரத்தில் ன்ேனபின்ேன ைவத் அ மானித் அந்த ற்றாண் இந்த
ற்றாண் , இந்தப் பத்தாண் க் காலம், இந்த ஆண் என் எ
ம்
கணிக்க
யாத நிைலதான். எனேவ நம இலக்கிய கால கட்டங்கள் ‘ெபாத்தம்
ெபா வாக’ ம் த் மதிப்பாக ம் ஒ மிக நீண்ட கால அள க் ள்,
எல்ைலக் ள் அடக்கப்பட் கணிக்கப்பட் க்கின்றன.

அதாவ ேபாகட் ம், ெராம்பப் பழைமயானைவ என் ெசால்லிவிடலாம். ெசன்ற
ற்றாண் , இந்த ற்றாண் பற்றி என்ன? இந்தக் காலத்தில் ட தற்காலக்
கவிைதயின் ேதாற்ற ம் வளர்ச்சி ம் பற்றி வரலாற் ரீதியாக த்தகம் ஏதாவ
இ க்கா என்ப எனக் சந்ேதகேம. பாரதிக்
ன், பாரதிக் ப்பின் என்
ட
விதக் கவிைதகளின் ேதாற்றம் வளர்ச்சி பற்றி த்தகங்கேள இல்ைலேய.
ஆராய்ச்சி அந்தப் பார்ைவயில் ஏதாவ ெசய்யப்பட் க்கிறதா என்ப ம் எனக்
ேகள்வி. கவிைத ேபாகட் ம்; சி கைத, நாவல் பற்றிக் ட அத்தைகய சரியான
த்தகம் வரவில்ைல.
இந்த நிைலயில் தமிழ் இலக்கியத் க் சமீபத்தில் ேசர்ந்த
க்கவிைத பற்றிய
வல்லிகண்ணன் த்தகத்ைத ஒ சாதைன என்ேற ெசால்ல ேவண் ம்.
ப்பத்ைதந் ஆண் க க் ேமலாக எ திவ ம் வல்லிக்கண்ணன் ஏராளமாக
எ
பவர். இலக்கிய உ வங்களில் அவர் ெதாடாத ைற கிைடயா . ேபா மான,
நியாயமான அள வாழ்க்ைகவசதி ட எ த்தாள வாழ்க்ைக லம் அவ க்
கிைடக்க வராத நிைலயி ம் அவர ஆழ்ந்த இலக்கிய ஈ பா ம் ெசயலீ ம்
தனித் க் றிப்பிடத்தக்க . ஒ
னகல் இல்லாமல் வாழ்க்ைகச் சவாைல
ஏற் க்ெகாண் , எ த்ேத றிப்பாக ெசயல்ப ம் அவைர தமிழ்நா தக்கப
பயன்ப த்திக் ெகாள்ளவில்ைலதான். இ ந் ம் அவர தளராத பங்
ெச த்தல்கணிசமான . தன்ைன விமர்சகர் என் ெசால்லிக் ெகாள்ளாமல்
இலக்கிய ரசிகன் என்ற அளவிேலேய தன் அபிப்பிராயங்கைள ெவளிப்ப த்திக்
ெகாண் வ கிறவர் அவர். எந்த இலக்கியப் த்தகங்கள் ப த்தா ம் தான் அைத
ரசித்தைத உடேன ெவளிச்ெசால்பவர் அவர். பைடப்பாளி, இலக்கிய ரசிகன்
என்பேதா அவர் ஒ இலக்கியத் தகவல் களஞ்சியம். இந்த நாற்பத்ைதம்ப
வ ஷ இலக்கிய உலகத் தகவல்கேளா ேபாக் கேளா, ள்ளி விபரேமா,
த்தகபட் யேலா, அவற்றின் உள்ளடக்கேமா, அவரிடம் ேகட்டால் ெர ேமடாக
கிைடக் ம். தவிர ெவளிேய எங் ம் கிைடக்காத தற்கால இலக்கிய ல்க ம்
பத்திரிைகக ம் அவரிடம் கிைடக் ம் ெசல்லப்பாவிடம் ேகட்டால் கிைடக் ம்
என் தகவல் ெகா க்கப்பட் என்னிடம் தகவல்கள் ேகட்க வ பவர்களிடம்
வல்லிக்கண்ணனிடம் தான் ேபாக ேவண் ம் என்ேபன் நான். அவர் ேத த்
தந்திராவிட்டால் பிச்ச ர்த்தி கவிைதகள் சில கிைடத்திரா .
இைதெயல்லாம் ெசால்லக் காரணம் இந்த
க்கவிைதயின் ேதாற்ற ம்
வளர்ச்சி ம் ைல எ த அவ க் உள்ள த திைய ெதரியப்ப த்தத்தான். இந்த
த்தகத்ைத அவைரத் தவிர ேவ யா ம் இவ்வள
ைறயாக எ தி இ க்
யா நிச்சயமாய். தற்கால
க்கவிைத இயக்கத்ேதா வளர்ந்தி ந்த
எனக்ேக வியப் . இந்தக் கட் ைரத் ெதாடைர நான் ‘தீபம்’ பத்திரிைகயில் ப த்
வந்தேபா , எனக் த் ெதரியவராத பல தகவல்கள், கட் ைர விஷயங்கள்,
சிலக த் க்கள் எனக்
தன் தலாக ெதரியவந்தன. தீபம் பத்திரிைக
ஆசிரியர் நா. பார்த்தசாரதிக் என் நன்றிைய ெதரிவித்தாகேவண் ம் இந்த

இடத்தில். இலக்கிய உபேயாகமான காரியமாக, அவர் தன் பத்திரிைகயில் பி.எஸ்.
ராைமயாைவ ‘மணிக்ெகா காலம்’ எ தச் ெசய் விட் பிற
வல்லிக்கண்ணைன ‘சரஸ்வதி காலம்’ எ த ம் பயன்ப த்தி, ெதாடர்ந்
வல்லிக்கண்ணைன
க்கவிைத பற்றிய வரலாற்
ைல எ த ைவத்த ஒ
க்கிய நிகழ்ச்சி. அவ க் இந்த ேயாசைன ம் அக்கைற ம் ேதான்றி
இராவிட்டால் இந்த ல் பிறந்ேத இ க்கா . ேவ யார், எந்த பத்திரிைக இைத
ெசய்தி க்கக்
ம்?
இந்த ைலப்பற்றி நான் இன் ம் ேபசவில்ைல. ேபசப் ேபாவ ம் இல்ைல. இதன்
பக்கங்கேள வாசகர்க டன் ேப ம். இ எனக் மன நிைற தந்த ல். ஒ
இலக்கிய வரலாற்
ைல எ த தகவல் அறி ெப ம் அள க்
இ க்கேவண் ம். அ இந்த ல் லம் ெதரிகிற . ஆனால் தகவல் அறி
மட் ம் ேபாதா . ெபா ப் ணர்ச்சி இ க்க ேவண் ம். வி ப் , ெவ ப் ,
மனச்சாய் , ெகாள்ைக சார் இ க்கேவ டா . நான் இந்த வரலாற்
ைல
எ தி இ ந்தால் என்ைன அறிந் ம் அறியாம ம் ஒ பக்கமாக அ த்தம்
ெகா த்தி க்கக்
ம். ஆனால் வல்லிக்கண்ணேனா தான்
க்கவிைத
ஆராம்பகர்த்தாக்களில் ஒ வராக இ ந் ம் பைடப்பில் தன் ேபாக் என்
ெகாண் ந் ம் அந்த ‘தான்’ ைன ஒ க்கிவிட்
க்கவிைத தல் இன்
வைர உள்ள பைடப் க க் ம் ேபாக் க க் ம் ெகாள்ைகக க் ம் கிைள
இயக்கங்க க் ம் பைடப்பாளிக க் ம் சரித்திரநியாயம் கிைடக்கச்
ெசய்தி க்கிறார். தனக் உடன்பாடாக இ ப்பைத அள கடந் ெமச்சி ம்
தனக் ஏற்காதைத மைறத்ேதா அலட்சியப்ப த்திேயா இகழ்ந் ம் எ தேவ
இல்ைல. ஒ இலக்கிய சரித்திர ஆசிரியரால் இலக்கிய மாணவர்க க் ச்
சரியாக தரப்பட்ட
க்கவிைத இயக்க தல் ல். இைத எ தி இ ப்ப க் ,
ஒ இலக்கிய கடைமைய ெபா ப் ட ம் ேநர்ைமயாக ம் மனப் ர்வமாக ம்
சரியாக ம் நிைறேவற்றி இ ப்ப க் நாம் வல்லிக்கண்ணைனப் பாராட்ட கடைமப்
பட் க்கிேறாம்.
க்கவிைத பற்றிய ஒ ‘ஆதான் க்’ ஆதார ர்வமான
த்தகத்ைத, இந்த அஸ்திவாரத்தின் மீ
க்கவிைத ஆராய்ச்சி ெசய்ய வழி
ெசய் ம் இந்த த்தகத்ைத, அவேர
ைரயாக ‘இ வரலா மட் ேம இைத
அ ப்பைடயாக ைவத் க் ெகாண்
க்கவிைதகைள ம் கவிஞர்கைள ம்
நன் விமர்சிக் ம், ஆழ ம் கன ம் ெகாண்ட ஆய் ைரகள் வரேவண் ம்’
என் ெசால்வ ேபால, திறனாய் க் ஆதார ஆகாரம் த ம் இந்த த்தகத்ைத
எ த் பிர ரம் ெவளியீடாக ெகாண் வ வதிேல எனக் ள் ஏற்பட் க் ம்
தி ப்தி ம் மகிழ்ச்சி ம் எனக் த்தான் ெதரி ம்.
27-4-77
ெசன்ைன
--------

சி. .ெசல்லப்பா

‘ க்கவிைதயின் ேதாற்ற ம் வளர்ச்சி ம் பற்றி தி . வல்லிக்கண்ணன் தீபம்
இதழில் எ திய கட் ைரத் ெதாடைர தல் தலில் (!977) ல்வ வில் தி .சி. .
ெசல்லப்பா தம் எ த் பிர ரம் ெவளியீடாகக் ெகாண் வந்தார்.
அதன் இரண்டாம் பதிப்ைப அகரம் ெவளியிட்ட ; இப்ேபா
ன்றாம் பதிப்ைப
அன்னம் ெவளியி கிற . ‘ஒ விளக்கம்’ என் ம்
அத்தியாய ம் இதில்
இடம் ெபற் ள்ள . 1979 வைர ெவளிவந்த
க்கவிைத ல்களின் பட் யல்
ஒன் ம் லின் இ தியில் தரப்பட் ள்ள .
1978 ஆம் ஆண் ன் சாகித்ய அகாடமிப் பரி இந்
க் வழங்கப்
ெபற்றி க்கிற . தி . வல்லிக்கண்ணனின் நாற்பதாண் க் கால இலக்கிய
ேசைவக் க் கிைடத்த ெகௗரவமாக மட் மல்லாமல்
க்கவிைதக் க் கிைடத்த
அங்கீகாரமாக ம் இதைன அன்னம் மதிக்கிற .
------------

1.
‘ க்கவிைத’ என்ற ெபயர் அேநக க் ப் பி க்கவில்ைல, இந்தப் ெபயைரக்
கண் பலர் மிர கிறார்கள். ேகலி ெசய்ய ேவண் ம் என்ற ண் தைல இ
சில க் ஏற்ப த் கிற . இதன் உ வத்ைத ம் உள்ளடக்கத்ைத ம் பார்த் க்
ழப்பம் அைடகிறவர்கள் பலர்.
காலேவகத்தில் கவிைதத் ைறயில் இயல்பாக ஏற்பட்ட ஒ பரிணாமம் இ .
தமிழ்க் கவிைதயில் ம மலர்ச்சி ெபற்ற இப் ைமக் ‘ க்கவிைத’ எ ம் ெபயர்
1960 களில் தான் ேசர்ந்த ‘நி ெபாயட்ரி’ என் ம், ‘மாடர்ன் ெபாயட்ரி’ என் ம்
ஆங்கிலத்தில் றப்ப வைத ஒட் , தமிழில் ‘ க்கவிைத’ என்ற ெபயர்
இம் யற்சிக் இடப்பட்ட .
ஆயி ம் ஆரம்பத்தில், யாப்
ைறக க் கட் ப்படாமல், கவிைத
உணர் க க்
தந்திரமான எ த் உ வம் ெகா க் ம் இப்பைடப்
யற்சி
‘வசன கவிைத’ என்ேற அைழக்கப்பட்ட . பின்னர், ‘யாப்பில்லாக் கவிைத’, ‘இல
கவிைத’, ‘கட் ல்டங்காக் கவிைத’ (Free Verse) ேபான்ற ெபயர்கைள இ
அவ்வப்ேபா தாங்க ேநரிட்ட .
க்கவிைத என்பதில் மிரட்சிக்ேகா பரிகாசத் க்ேகா,
இடம் இல்ைல.

ழப்பத் க்ேகா எ

ம்

ன் பழக்கத்தில் இ ந் வ கிற-மர ரீதியாக அைமந்த-ஒன்றிலி ந்
மா பட் (அல்ல அைத மீறித்) ேதான் வ
( தி ). மர ரீதியான, யாப்
இலக்கணத்ேதா ஒட் ய கவிைதகளிலி ந் மா ப ம் இக்கவிைதப் பைடப்
க்கவிைத எனப் ெபயர் ெபற்ற ெபா த்தேமயா ம். பார்க்கப்ேபானால், கவி
ப்பிரமணிய பாரதி தன எல்லாக் கவிைதகைள ேம ‘ க்கவிைத’ என் தான்
றிப்பி கிறார்- அந்நாள் வைர இ ந் வந்த தமிழ்க் கவிைதகளிலி ந் அைவ
மா பட்ட தன்ைமகைளப் ெபற்ற பைடப் களாக விளங்கியதால்,
‘ ைவ தி , ெபா ள் தி , வளம் தி ,
ெசாற் தி , ேசாதிமிக்க
நவகவிைத’
என்

பாரதியார் தன் கவிைதகைளப் பற்றிப் ெப ைமேயா

ேப கிறார்.

தன கவிதா உணர் கைள ம் உள்ளத்தின் எ ச்சிகைள ம், கன கள்
கற்பைனகள் எண்ணங்கள் அைனத்ைத ம் மர ரீதியான யாப்
ைறக க்
உட்ப ம்-கவிைதகளின் விதம் விதமான வ வங்களில் ெவளிப்ப த்திய கவிபாரதி,
இலக்கணத் க் உட்படாத திய வ வத்தி ம் உ க்ெகா க்க யன்
ெவற்றி ம் கண்டார். அ தான் ‘காட்சிகள்’ என்ற வசன கவிைதத் ெதா ப் .
பாரதி தன் எண்ணங்கைள எ த் ஆக உ வாக் வதற் ப் பல ேசாதைனகளில்
ஆர்வம் ெகாண் ந்தார் என்ப அவர பைடப் கைள ஆராய்ேவா க் ப் ரி ம்.
கவிைதகளில் பல ேசாதைனகள் ெசய்த ேபாலேவ, வசனத்தில் தரா , ஞானரதம்,
நவதந்திரக் கைதகள் ேபான்ற திய யற்சிகைள அவர் ெசய்தி க்கிறார். அேத
தன்ைமயில், வசனத்ைத மீறிய, ஆயி ம் கவிைதயின் ரணத் வத்ைத எய்தாத
ஒ
யற்சியாக அவர் பைடத் ள்ள வசன கவிைதகேள ‘காட்சிகள்’. எனேவ,
கவி ப்பிரமணிய பாரதிதான் தமிழ்ப் ‘ க்கவிைத’யின் தந்ைதயாவார்.
பாரதியின் ‘காட்சிகள்’ வசனம்தான்; அவர பைடப் கைளத் ெதா த் ப்
பிர ரித்தவர்கள் தவ தலாக அவற்ைற ம் கவிைதகேளா இைணத் , வசன
கவிைத என் ெவளியிட் விட்டார்கள் என் அந்தக் காலத்தில் ஒ சிலர்
எதிர்க் ரல் ெகா த்த உண் .
பாரதி ‘காட்சிகள்’ என்ற தைலப்பில் எ தியி ப்ப ெவ ம் வசனம் அல்ல.
தவ தலாகக் கவிைதத் ெதா தியில் இடம் ெபற் விட்ட வசன அ க் கள் என்
அைதக் ெகாள்வ ம் சரியாகா . என்ேறா எ தப்பட ேவண் ய கவிைதச்
சித்திரங்க க்காக அவ்வப்ேபா
றித் ைவக்கப்பட்ட
க் கள் என்
மதிப்பி வ ம் ெபா ந்தா . பாரதியின் கட் ைரகள் என்ற ெபயரில் ண்
க் கள், எண்ணச் சிதறல்கள் பற்பல காணப்பட்ட ேபாதி ம், ‘காட்சிகள்’
ைமெபற்ற-நன் வளர்க்கப்பட்ட-சிந்தைனக் கட் மானங்களாக ம், ெசால்
பின்னல்களாக ேம அைமந் ள்ளன.
தன எண்ணங்க க் ம், அ பவங்க க் ம், உணர்ச்சிக க் ம் ெவவ்ேவ
விதமான வ வங்கள் ெகா க்க ஆைசப்பட்ட பாரதிக் க் கவிைத ‘ெதாழில்’;
இதயஒலி; உயிர் ச் . என்றா ம், கவிைத சில சமயங்களில் சக்திைய இழந்
வி கிற . வசனம் அேநக சமயங்களில் கவிைதைய விட அதிகமான வலிைம ம்
அழ ம் ேவக ம் ெபற் வி கிற . இைத பாரதிேய உணர்ந்தி க்கிறார். இதற்
‘பாஞ்சாலி சபதம்’ ெந ங்கவிைதயில் வ கிற ‘மாைல வ ணைன’ எ ம்
கவிைதக ம், பாரதி எ தி ள்ள ‘ஸூர்யாஸ்தமனம்’ என்ற வசனப் ப தி ம் நல்ல
எ த் க்காட் ஆ ம். ஆகேவ அவர் ‘வசன கவிைத’ என்ற திய ேசாதைனைய
ேமற்ெகாண்டார்.
ேம ம் பாரதி ‘வ வம்’ (Form) பற்றி ெதளிவாக சிந்திக்கிறார் என்

ெகாள்ள

ேவண் ம்.
‘வசனகவிைத’யில் வ வ

இ -

“என் ன்ேன பஞ் த் தைலயைண கிடக்கிற .
அதற் ஒ வ வம், ஓரள ஒ நியமம்
ஏற்பட் க்கின்ற
இந்த நியமத்ைத, அறியாதப சக்தி
பின்ேன நின் காத் க் ெகாண் க்கிறாள்.
மனிதஜாதி இ க் மள ம் இேத தைலயைண
அழி ெவய்தாதப காக்கலாம்.
அதைன அ க்க
ப்பித் க் ெகாண் ந்தால்
அந்த வ வத்திேல சக்தி நீ த் நிற் ம்,
ப்பிக்கா விட்டால் அவ்வ வம் மா ம்,
வ வத்ைதக் காத்தால்,
சக்திைய காக்கலாம்;
அதாவ , சக்திைய அவ்வ வத்திேல காக்கலாம்;
வ வம் மாறி ம் சக்தி மா வதில்ைல
எங் ம், எதனி ம், எப்ேபா ம் எல்லா விதத்
ெதாழில்க ம் காட் வ சக்தி.
வ வத்ைதக் காப்ப நன் , சக்தியின் ெபா ட்டாக.
சக்திையப் ேபாற் தல் நன் வ வத்ைதக் காக் மா .
ஆனால் வ வத்ைத மாத்திரம் ேபாற் ேவார்
சக்திைய இழந் வி வர்.” (‘சக்தி’)
பாரதி தன் ள் லீைலகள் ரிந்த சக்திையப் ேபாற்றினார். சக்திைய விதவிதமான
வ வங்களில் தித்தார். பாம் ப் பிடாரன் பற்றி பாரதி
வ அவ க் ம்
ெபா ந் ம்.
“இஃ சக்தியின் லீைல,
அவள் உள்ளத்திேல பா கிறாள். அ
ழலின் ெதாைளயிேல ேகட்கிற .
ெபா ந்தாத ெபா ள்கைளப் ெபா த்திைவத்
அதிேல இைச ண்டாக் தல் --- சக்தி”
இப்ப ‘ெபா ந்தாத ெபா ள்கைளப் ெபா த்தி ைவத் அதிேல
இைச ண்டாக் ம்’ யற்சிதான் பாரதியின் வசனகவிைதப் பைடப் ஆ ம்.
“க வி பல, பாணன் ஒ வன்.

ேதாற்றம் பல, சக்தி ஒன் .”
பாரதி என் ம் பாணன், தன் ள் ஜீவ டன் பிரவாகித் க் ெகாண் ந்த
சக்திக்
றத்திேல பலப்பல ேதாற்றங்கள் ெகா க்க வி ம்பியேபா அவ க் ப்
பயன்பட்ட க விகள் பல. க்கியமான கவிைத. வசன ம் வசன கவிைத ம்
பிற.
பாம் ப் பிடாரன் ழல் ஊ ம் ஆற்றைல பாரதியின் வசன கவிைதச்
ெசால்லைமப் க் ஒப்பிடலாம். பாரதி ெசால்கிறார்:
“இேதா பண் தன் தர்க்கிப்ப
ேபாலி க்கின்ற .
ஒ நாவலன் ெபா ள் நிைறந்த
சிறிய சிறிய வாக்கியங்கைள
அ க்கிக் ெகாண் ேபாவ ேபாலி க்கிற ,
இந்தப் பிடாரன் என்ன வாதா கிறான்?
... பல வைககளில் மாற்றிச்
ள்
ளாக
வாசித் க் ெகாண் ேபாகிறான்.”
பாரதியின் வசனகவிைத யற்சிக ம் ‘ெபா ள் நிைறந்த சிறிய சிறிய
வாக்கியங்கைள அ க்கிக் ெகாண் ேபாவ ம்’ பல வைககளில் மாற்றிச்
ளாக’ வாசிப்ப ம் ஆகத்தான் அைமந் ள்ளன.

ள்

இந்த விதமான ‘வசனகவிைதப்’ பைடப்பில் ஈ பட ேவண் ம் என்ற ஆைச
பாரதிக் ஏன், எப்ப ஏற்பட் க்கக்
ம் என் இன் சர்ச்ைச ெசய்வ
வாரஸ்யமான கங்க க்ேக இடமளிக் ம். எனி ம், ேபராசிரியர் பி.மகாேதவன்
றியி ப்ப ஏற் க் ெகாள்ளக்
ய ஒ அபிப்பிராயமாகேவ ேதான் கிற .
பாரதி ரவீந்திரநாத் தா
டன் ேபாட் யி வதில் ஆர்வம் காட் னார்; தா
‘கீதாஞ்சலி’ மாதிரி அவ ம் இைத எ தினார் என் மகாேதவன்
ெசால்லியி க்கிறார்.

ரின்

தா ரின் ‘கீதாஞ்சலி’ தலிய பைடப் கைள ரசித்த பாரதி அவற்ைறப்ேபால்
வசனகவிைத பைடக்க ன்வந்தி க்கலாம். அக்காலத்தில் அவ க் வால்ட்
விட்மனின் ‘லீவ்ஸ் ஆவ் கிராஸ்’ பாடல்க ம் அறி கமாகி இ ந்தன. ேமைல
நாட் நல்ல கவிஞர்களின் திறைமைய அறிந் ெகாள்ளத் தவறாத பாரதி
விட்மைன ம் அறி கம் ெசய் ெகாண் ந்தார். இதற் பாரதியின்
கட் ைரயில் சான் கிைடக்கிற . வால்ட் விட்மன் பற்றி பாரதி இவ்வா
எ தியி க்கிறார்- “வால்ட் விட்மன் என்பவர் சமீப காலத்தில் வாழ்ந்த அெமரிக்கா

(United States) ேதசத் க்கவி. இவ ைடய பாட் ல் ஒ
ைம
என்னெவன்றால், அ வசனநைட ேபாேலதான் இ க் ம். எ ைக, ேமாைன,
தைள ஒன் ேம கிைடயா . எ ைக ேமாைனயில்லாத கவிைததான் உலகத்திேல
ெபரிய பாைஷகளில் ெப ம் ப தியா ம். ஆனால், தைள ம் சந்த ம் இல்லாத
கவிைத வழக்கமில்ைல. வால்ட் விட்மான், கவிைதைய ெபா ளில் காட்ட
ேவண் ேம யல்லா ெசால்ல க்கில் காட் வ பிரேயாஜனமில்ைல ெயன்
க தி ஆழ்ந்த ஓைச மாத்திரம் உைடயதாய் மற்றப்ப வசனமாகேவ எ திவிட்டார்.
இவைர ஐேராப்பியர், காளிதாஸன், கம்பன், ேஷக்ஸ்பியர், மில்டன், தாந்ேத,
ெகத்ேத தலிய மகாகவிக க் ஸமான பதவி ைடயவராக மதிக்கிறார்கள்.
யாட்சி, ஜனாதிகாரம் என்ற ெகாள்ைகக் மந்திர ரிஷிகளில் ஒ வராக இந்த
வால்ட் விட்மாைன ஐேராப்பிய ஜாதியார் நிைனக்கிறார்கள். எல்லா மனித ம்,
ஆ ம் ெபண் ம் ழந்ைதக ம், எல்லா ம் ஸமானம் என்ற ஸத்யத்ைத
பைறய த்த மஹான்களில் இவர் தைலைமயானவர்.”
ல்ைல ம் மண்ைண ம் நீைர ம் மனிதர்கைள ம் நா கைள ம் உற்சாகத்ேதா
பா ப் ெப ைமப்பட்ட விட்மைனப் ேபால பாரதி ம் காற்ைற ம் கயிற்ைற ம்
மணைல ம் விண்ணின் அற் தங்கைள ம் மண்ணின் மாண் கைள ம் ேபாற்றி,
‘ெபா ள் நிைறந்த சிறிய சிறிய வாக்கியங்கைள அ க்கி’ தர்க்கித் க் ெகாண்
ேபாக வி ம்பியி க்கலாம். பாரதத்தின் பழங்கால ரிஷகைளப் ேபால, உபநிஷத்
கர்த்தாக்கைளப் ேபால பாரதி ம் ஒளிைய, ெவம்ைமைய, சக்திைய, காற்ைற,
கடைல, ஜகத்திைனப் ேபாற்றிப் கழ இப் திய வ வத்ைதக் ைகயாண் க்கலாம்.
அ எவ்வாறாயி ம், தமி க் ப் திய வ வம் ஒன் கிைடத்த . பாரதியின்
வசனகவிைத இனிைம, எளிைம, கவிைத ெம
, ஓட்டம் எல்லாம் ெபற் த்
திகழ்கிற . இதற் ஒ உதாரணமாகப் பின் வ வைதக் றிப்பிடலாம்.
“நாம் ெவம்ைமையப் கழ்கின்ேறாம்,
ெவம்ைமத் ெதய்வேம ஞாயிேற, ஒளிக் ன்ேற,
அ தமாகிய உயிரின் உலகமாகிய
உடலிேல மீன்களாகத் ேதான் ம்
விழிகளின் நாயகேம
மியாகிய ெபண்ணின் தந்ைதயாகிய காதேல,
வலிைமயின் ஊற்ேற, ஒளி மைழேய, உயிர்க்கடேல,
சிவெனன் ம் ேவடன் சக்திெயன் ம்
றத்தி உலகெமன் ம் னங்காக்கச்
ெசால்லி ைவத் விட் ப் ேபான விளக்ேக,
கண்ணெனன் ம் கள்வன் அறிெவன் ம்
தன் கத்ைத
ைவத்தி க் ம்
ஒளிெயன் ம் திைரேய.

ஞாயிேற, நின்ைனப் பர கின்ேறாம்.” (ஞாயி

இ

ெவ ம் வசனம்தானா? இல்ைல, இ
ம்?

கழ்)

கவிைததான் என்

எப்ப ச் ெசால்ல

வசனத்தின் வறண்ட, அறி
ர்வமான சாதாரண இயல்ைப மீறிய . கவிைதயின்
தன்ைமையப் ரணமாகப் ெபறாத . எனேவதான் ‘வசனகவிைத’ என் ெபயர்
ெப கிற .
பாரதி காட் ம் ‘காட்சி’களின் பல ப திகள் கவிைத ஒளி ெபாதிந்த சி சி
படலங்களாகேவ திகழ்கின்றன. ஆயி ம் அைவ கவிைத ஆகிவிடா.
‘வசனகவிைத’ எ ம் திய வ வத்தின் ஜீவ ள்ள சித்திரங்கள் அைவ. தி ம்பத்
தி ம்பப் ப த் ச் ைவப்பதன் லம் அவற்றின் நயத்ைத ம் உயர்ைவ ம்
தனித்தன்ைமைய ம் உணர
ம்.
-----

2.
பாரதி ேதாற் வித்த வசனகவிைத யற்சி பின்னர் 1930களின்
பிற்ப தியில்தான் ளிர்விடத் ெதாடங்கிய . பாரதிக் ப் பிற
க்கவிைத
யற்சியில் ஆர்வத் டன் தன் தலாக ஈ பட்டவர் ந. பிச்ச ர்த்திதான்.
சி கைதத் ைறயில் றிப்பிடத் த ந்த ெவற்றி ெபற்றி ந்த ந. பி., ‘பி ு’ என்ற
ெபயரில் கவிைதகள் எ தலானார். அவர் எ திய தல் கவிைத எ , அ எந்தப்
பத்திரிைகயில் பிர ரமாயிற் என்ப இப்ேபா ெதரியவில்ைல.
(‘நான்
க்கவிைத எ த ஆரம்பித்த 1934 ‘மணிக்ெகா ’யில்; ‘காதல்’ தல்
கவிைத. ெதாடர்ந் ‘ஒளியின் அைழப் ’, ‘கிளிக் ஞ் ’, ‘பிரார்த்தைன’, ‘தீக் ளி’
தலியைவ 1934-ம் வ ஷ ‘மணிக்ெகா ’ யிேலேய பிர ரமாயின. 1934 தல்
நான்
க்கவிைத ெதாடர்ந் எ தியி க்கிேறன்’ என் ந.பி. ஒ க தம் லம்
பின்னர் அறிவித்தார்.)
நான் தன் தலாகப் பார்க்க ேநர்ந்த பி ுவின் கவிைத ‘கிளிக் ண் ’, 1937ம் வ டம் ‘பிர ரமான அ ைமயான இலக்கிய மலரான ‘தினமணி’ ஆண் மலரில்
( ைமப் பித்தன் ெபா ப்பில் தயாரான அ ) ெவளிவந்த .
“இ ளின் மடல்கள் விந்தன,
வானத் ஜவந்திகள் மின்னின.
காவிரி நாணல்கள் காற்றில் மயங்கின,
ேமற்ேக டைலயின் ஓயாத ச் ,
காலன் ெசய் ேஹாமத்தில் உடல் ெநய்யா ம் காட்சி,
கிழக்ேக ெபண்களின் மட்டற்ற ேபச் ,
கட்டற்ற சிரிப்
காவிரி மணலில் ழந்ைதகள் ெகாம்மாளம்...”
இப்ப இனிைமயாக ஆரம்பிக் ம் அழகான வசனகவிைத அ . (‘கிளிக் ண் ’
என்ற இக்கவிைத, 1962-ல் சி. . ெசல்லப்பா தயாரித்த எ த் ப் பிர ரம்
‘ க் ரல்கள்’ 1964-ல் ெவளியிட்ட ந. பிச்ச ர்த்தியின் ‘வழித் ைண’ ஆகிய
இரண் ெதா ப் களி ம் இடம் ெபற் ள்ள . பின்னர் பிர ரம் ெபற்ற
‘பிச்ச ர்த்தி கவிைதகள்’ என்ற ெதா ப்பி ம் உள்ள .)

“சம்பிரதாயமான யாப்
ைறக க் உட்படாமல் கவிைதையக் கா ம்
க்கவிைத யற்சிக் , யாப் மரேப கண் ராத வைகயில் அெமரிக்கக் கவிஞர்
வால்ட் விட்மன் எ திய ‘ ல்லின் இதழ்கள்’ என்ற கவிைதத் ெதா ப் த்தான்
வித்திட்ட . அைதப் ப த்தேபா கவிைதயின் ஊற் க்கண் எனக் த்
ெதரிந்த . பின்னர் பாரதியின் ‘வசனகவிைத’ையப் ப க்க ேநர்ந்த . என் க த்
வ வைடந்த . இவற்றின் விைளவாக என் உணர்ச்சிப் ேபாக்கில்
இக்கவிைதகைள எ திேனன்” என் ந.பி.
கிறார்.
வசனகவிைத ரீதியில் கவிைத எ
கிறேபாேத, மர வழிக்கவிைத ேபால்
ேதாற்றம் காட் கிற, ஓைச நய ம் ெசவி கர் ெசஞ்ெசால் ஓட்ட ம் நிைறந்த
கவிைத இயற் வதி ம் பி ு நாட்டம் ெகாண் ந்தார். 1937 இ தியில்
‘மணிக்ெகா ’யில் பிர ரமான ‘அக்கா
வி’ இதற் நல்ல உதாரணம் ஆ ம்.
‘வசனகாவியம்’ என் தான் அ அச்சாயிற் .
“சித்திைரச் ரியன் ெசஞ் லம் பாய்ச்சலால்
ஆற் மணல் ெவள்ளம் அனலாகக் காய்ந்த ;
பத்தைர மாற் ச் ெசார்ணப்ெபா ேபால்ரவி
ஏற்ற மணல்கா அங்கங் மின்னிற் .
ெசழிப் ற்ற ேதாட்ட ம் பாவீ ம் ஏற்ற ம்,
ேபணா ெபாங்கிய கவிஞன் கனைவப் ேபால்
எழில் மண் த் ங் ம் விரிசைட மரங்க ம்
நாணாத பச்ைசக்ைக நீண் பரவல்ேபால
வானப் பைகப் ல சித்திர ங்கி ம்
ெமாக்கின் வரிைச ம் மலர்களின் ழ்ச்சி ம்
கானேம உயிர் ச்சாய்க் ெகாள் ம் பறைவ ம்
ெகாக்கின் வர்ணங்ெகாள் கைரேயார நாண ம்...”
இவ்வா ேமேல ேமேல வளர்கிற கவிைத. ‘ ன்பத்தில்
அக்கா க்ெகன்ெறன் ம் ஏங் ம்’ ஒற்ைறக் யிலின் ேசாகத் டன்
அேத காலகட்டத்தில்தான் .ப. ராஜேகாபால ம் கவிைத
அவ ம் சி கைதயில் சாதைனகள் ரிந்தவர்தான்.

யற்சியில் ஈ பட்டார்.

.ப.ரா. வின் வசனகவிைதகள் பி ுவின் கவிைதகளினின்
ெசால் ம் ெபா ளி ம் மா பட் ந்தன.
ஏர் திதா?

கிற .

ெதானியி ம்,

தல் மைழ வி ந்த ம்
ேமல் மண் பதமாகி விட்ட .
ெவள்ளி ைளத்தி
, விைரந் ேபா, நண்பா!
காைளகைள ஓட் க் க கிச் ெசல், ன் !
ெபான் ஏர் ெதா
, லன் வழிபட் ,
மாட்ைடப் ட்
காட்ைடக் கீ ேவாம்!
ஏர் திதன் , ஏ ம் கத்த , கண்ட ,
கா
திதன் , கைர ம் பி த்த தான்!
ைக திதா, கார் திதா? இல்ைல !
நாள் தான் தி , நட்சத்திரம் தி !
ஊக்கம் தி , உரம் தி !
மாட்ைடத் ண் , ெகா ைவ அ த் .
மண் ர ம் மைழ ெபாழி ம்!
நிலம் சிலிர்க் ம் பிற : நாற் ம் நிமி ம்.
எல்ைலத் ெதய்வம் நிலம் காக் ம், கவைலயில்ைல!
கிழக் ெவ க்
!
ெபா ேதறப் ெபான் பர ம் ஏர யில்
நல்ல ேவைளயில் நாட் ேவாம் ெகா ைவ
ெபண்ைமைய வியக் ம், ெபண்ைண எண்ணி ஏங் ம், அகத் ைறக்
கவிைதகைளேய .ப.ரா. அதிகம் எ தினார். ‘க வைள ம் ைக ம்’,
‘ெபண்ணின் பிறவி ரகசியம்’, ‘விரகம்’ ேபான்ற பல இனிய கவிைதகள்
ரசிகர்க க் மகிழ் ட் ம் பைடப் க்கள் ஆ ம்.
கிராமியக் காதலர்கள் பற்றி, கிராமியப் பாங்கான ைறயில் கவிைத எ
வதி ம்
.ப.ரா. உற்சாகம் காட் னார். நல்ல ெவற்றி ம் கண்டார்.அவர அந்த ஆற்ற க்
ஒ உதாரணம் ‘ராக்கி ெநனப் ’. (1939 - மணிக்ெகா , ஏப்ரல்15)
ட் அவ என்ன ேசாக்
என்ன ‘ேசா ’ ெதரி மா?
தீண்டாத சாதியவ
கலியன் சாம்பான் ெபாண் டா!
பட் க் ச் ேமாட் ேமேல
த்த பறங்கி ேபாேல
ஏண்டா அங்ஙெண ேபாயி ெபாறந்தா

கட் க் ெகாண்ெடக்காரி?
மட்டசாதி ஈனசாதி
எண்
ஆர்ரா ெசான்னெவன்?
அவெனக் ெகாண் அவ ன்ேன
நி த்தி யல்ல பாக்க ம்!
ெகட்ட பயமவடா அவ
என்ன மயக் மயக்கரா!
மவராசி ேபாேல அவ
மவா ராங்கிக்காரி!
ஓடக்ெகர மரத் ங்கீேள
உ மத் ேநரம்
மாட்ைட ஓட் ேமய ட்
ப த்தி க்ைகயிேல
ேகாேடெவயி கா ங்கீேள
ெகா த்திச் ட் ப் ெபா க்க
பாட்ைட ெவளிேய ேபான ராக்கி
அங்ேக வந் ஒ ங்ணா!
ேவத் க் ெகாட் ெவள்ேளச்ேசேல
ேமேல ஓட் ப்ேபாயி
அள்ளிச் ெசா வியி ந்த மயி
அ ந் ேமேல ெகாட்
ேநத் தாண்டா அவேள கிட்ேட
பாத் ெசாக்கிப் ேபாேனன்!
கள்ளிப் பசப்பிப் ேபைரக் ேகட்டா
னிஞ் நின் சிரிச்சா!
அடேபாடா - நீ ெயன்ன
கண்ேட அந்த அளேவ?
ெபா ேத மறந்ேதன் ேபாக்ைக மறந்ேதன்
ெபறப்ெபக் ட மறந்ேதன்
ெமாடவன் ேபேல மரத் ங்கீேள
பாவிமய மாயம்
உளந் ெகடந்ேதன், ெபாச்சாய
ஆத்தா வந் பாத்தா!
ராக்கி ெநனப் ராக்கி சிரிப் அ என்ன ேபாடாராப்பவலா எந்ேநரம்
ேவேற ெநனப் இல்ேல!
பாக்கி நா என்னா ெசய்ேவன்

ெசால் பாப்பம் ெசாக்கா!
சப் ன் இ க் சீவன்
ெசத் ப் ேபானாத் ேதவலாம்,
இேதேபால ‘கள்
ெசாக்கா!’ என்
--------

ப் ேபானா ேபாகட் ம் ேபாடா எனக் ெசாக்கி இ க்கா
ம் ரசமான கவிைத ஒன் ம் உண் .

3.
க.நா. ப்ரமண்யம் அந்நாட்களில் கவிைத எ
வதில் உற்சாகம் காட் யதில்ைல.
என்றா ம், தன் தலாக யாப்பிலாக் கவிைதயான வசனகவிைத சம்பந்தமாய்
க த் ேமாதல்க க் க் களம் அைமத் க் ெகா த்த ெப ைம அவ க்ேக
உரிய .
‘ றாவளி’ வாரப் பத்திரிைக 1939 ஏப்ரலில் பிறந்த . க.நா. ப்ரமண்யம் நடத்திய
அப்பத்திரைக கவிைதயில் அதிக அக்கைற காட்டவில்ைல. ச. . . ேயாகியாரின்
பைடப் எப்பவாவ இடம் ெபற் க் ெகாண் ந்த .
என்றா ம், ‘ றாவளி’ நான்காவ
வந்த . க.நா. . தான் ‘மயன்’

இதழில் ‘மயன்’ எ திய வசனகவிைத

மணப் ெபண்
திைரயிட் மைறத்த க ம்
ெபண்ைம ஏ ம் பட்டாைட ம்
மைறத் ைவக் ம்
உண்ைம அறியாவண்ணம்
அழகி என்
அவைள அறிவ ெதப்ப ?
அவள் அழகி
ஆைட உ த்தி
அழ ப த்தி
அலங் கரித்
மணேமைட ேயற்றிக்
கண் ன் ற்ற
நாங்கள்.
அவள் அழைகத்
திைரயிட்
வாேனன்?
அழ கண்
கண் மங்காதி க்க

அவன் அதிர்ஷ்டங் கண்
பிறர் ெபாங்காதி க்க.
பின் அவளழைக
உரக்கப் பா வாேனன்?
பாட்ைட நம் வார் யார்!
ெவ ம் ெசால்ல கக் ெகன்
எண்ணி ஏமா வார்
யா ேம என்
அவளழைகப் பா ேவாம்
நாரியர் ைட ழ
ேமக மண்டலத்தில்
மின்ெனன நடக்கிறாள்மாைல வானத்திேல
மின் ம் டெரனேவ
மணவைற ேச வாள்அவன்
வான்
அழ டன்
அழ ெபா ந்த.
இந்தக் கவிைதையக் ைற றி ஒ க தம் ‘
பிர ரமாயிற் . ‘மகராஜ்’ என்பவர் எ திய .

றாவளி’ ஆறாவ

இதழில்

‘ றாவளியில் ‘மயன்’ எ திய பாட்ைடப் ப த்ேதன். ஆங்கிலத்தி ம், பிற
பாைஷகளி ம் இந்தப் திய ேமாஸ்தரில் இ ேபான்ற பாட் கள் ெவளிவ வைதப்
பார்த் அவ்வள வ த்தப்பட்டதில்ைல. மற்ற பாைஷகைள பி த்த பீைட
தமிைழ ம் ‘ெதாத்த’ ஆரம்பித் விட்டதாகத் ெதரிகிற .’
ெசய் ள் இலக்கண விதிகைள ம், தைளகைள ம் மீறி கட் ப் பா ல்லாமல்
எ தப்ப ம் கவிைய பிரஞ் பாைஷயில் Vers Libre என் ெசால் வார்கள். இந்தக்
கட் ப்பா ல்லாத கவியினால் ஏற்ப ம் ணா ணங்கைள நாம் ஆராய்ச்சி ெசய்ய
ேவண் ய ஒ ெந க்க ஏற்பட் விட்ட .
கவிஞ க் விலங்கிடலாமா என் ேகட்கலாம். கவிஞ ைடய கற்பனா
சக்திக் ம், ெவற்றிக் ம் ஓரள
தந்திரம் அவசியந்தான். ஆனால், கவியான
சப்பாத்திக் கள்ளி படர்ந்த ேபால சட்டதிட்டங்க க் உள்படாமல் திமிறிக்
ெகாண் ெசல் ேமயானால் வியர்த்தமாகிவி ம் என்ப திண்ணம்.

தமிழ்க் கவியின் இயல்ைப ம், சம்பிரதாயத்ைத ம், தாளலயத்ைத ம் தள்ளி
ைவத் விட் வசனத்ைதேய கவி பமாக க தாசியில் எ திவிட்டால்
கவிெயன் ஒப் க் ெகாள்ள
மா?
உணர்ச்சி பாவத்திற்ேகற்ற வார்த்ைதகள், வார்த்ைதச் ேசர்க்ைகயினால் உண்டா ம்
திய சக்தி; உணர்ச்சியின் ஏற்றத் தாழ் கள்,
ப் க்காகக் காட்டக்
ய தாளம்,
Rythm இைவகள் உண்ைமக் கவிக் இன்றியைமயாத சாதகங்களில் சில.
இவற்றில் சிேரஷ்டமான தாளம்தான். தாளம் என்ற க விைய ைவத் க்
ெகாண் தான் கவிஞன் ேகட்ேபா ைடய ஹி தயத்ைதத் தட் எ ப்பப்
‘பாடாகப்ப த்திவி கிறான்.’
இந்தப் “ ரகக் கவிகேளா தாளத்ைதக் ைகவிட் விட்டார்கள். உைர ம்
ெசய்
மில்லாத ெவௗவால் கவிைதக் தமிழில் ஒ ஸ்தானம்- நிரந்தரமான
ஸ்தானம்-உண்டா?”
28-5-1939 ‘ றாவளி’ இதழில் வந்த இ தான் அச்
பத்தில்,
விேராதமாக எ ந்த தலாவ எதிர்ப் க் ரல் ஆ ம்.
4-6-1939 இதழில் ‘மயன்’ சி பதில் ஒன்

க்கவிைதக்

ெகா த்தி ந்தார்.

“Vers Libre” என்ற பதம் ‘ தந்திரத்ைத ேநாக்கி’ என் அர்த்தப்ப ம்- ேமல்
நா களில் ெசன்ற ஒ
ற்றாண்டாகக் கைலகளின் தைளகைள அ த்ெதறியச்
ெசய்யப்பட் வ ம் யற்சிக க் ெபா வாக இப்ெபயர் வழங்கி
வந்தி க்கிற .
கவிக க்
தந்திரம் ேவண் ய தான் என் ஒப் க்ெகாள் ம் மகராஜ்
ஓரள க் ேமல் அந்த தந்திரம் இ க்கக் டா என் ெசால் கிறார்.
கட் ப்பா ல்லாத என் ெசால்லப்ப ம் இந்தக் கவிைதக் ம் சில கட் ப்பா கள்
உண் ; அைத அ சரித் எ தினால்தான் அ கவிைதயா ம் என்பைத மறந்
விட்டார் மகராஜ்.
என்ைனப் பற்றிய வைரயில் “எல்லா இலக்கியத் க் ம் ெபா வான பாைஷ,
அர்த்தம் என்ற இரண் கட் ப்பா கேள அதிகம் என் ெசால் ேவன்”.
அேத இதழில், வசனகவிைத யற்சிையக் ேகலி ெசய் ம் ‘வசனகவிைத’ என் ம்
பரிகாசப் பாடல் ஒன் ம் ெவளிவந்த . அைத எ தியவர் ெபயர் ெவ ம் ‘எஸ்’
என்ேற தரப்பட் ந்த .*

வசன கவிைத
எ ைக ம் ேமாைன ம்
ேவண்டேவ ேவண்டாம்
சீ ம் கீ ம்
த்தச் சனியன்கள்
ெவண்பா ம் கிண்பா ம்
வி த்த ம் தி த்த ம்
ேவண்டாத ெதால்ைலகள்
மட மட ெவன் ம்,
கட கட ெவன் ம்,
மள மள ெவன் ம்
வசன கவிைத
எ தித் தள் ேவாம்
“ததாஸ் ”
வாணியின் விலங் கள்ைகவிலங் ம் கால்விலங் ம்
படார், படார்!
டணார், டணார்!
விலங் கள் எல்லாம்
ெபா ப் ெபா யா க!
ெபா ந்த ெபா ைய
ேஹ காற்ேற.
கடலில் ேசர்ப்பாய்.
ஜல்தி! ஜல்தி!
டம், டம், டம்.
ரட்சி, ரட்சி
இலக்கிய உலகில் ரட்சி ெசய்ேவாம்
தாளத்ைதப் ேபாக்கிக்
ளத்ைதக் ப்பி ேவாம்.
இைசையத் தகர்த்
இம்ைசகள் ெசய்ேவாம்.
அைமப்ைப ெநா க்கி
அலங்ேகாலம் ெசய்ேவாம்

அகத்திய னிவைர
“ேஹா ேஹா” ெவன்
அலற ைவப்ேபாம்.
கம்பைனக் கதற ைவப்ேபாம்.
எத்தைன சாத்தனார்
எதிர்த் வந்த ேபாதி ம்
அச்சம் இல்ைல; அச்சம் இல்ைல
அச்சம்
என்ப
இல்ைலேய
இதற் ப் பதில் பரிகாசச் ெசய் ள் ஆக 11-6-39 இதழில் வந்த . ‘நாணல்’
எ தியி ந்தார். அந்நாட்களில் நாணல் (ேபராசிரியர் அ. சீனிவாசராகவன்) வசன
கவிைத எ திக் ெகாண் ந்தார். அவர அத்தைகய பைடப் க்கள் ‘காேலஜ்
ேமகஸின்’ களில் பிர ரமாகி வந்தன. அைவ இப்ேபா கிைடக்கமாட்டா.
‘

றாவளி’யில் அவர் எ திய பரிகாசம் ‘யாப்பின் ெப ைம’. அ

பின்வ மா ;

‘சில ஆண் க க்
ன், வைளயாேகசி என்ற பழந்தமிழ் ைலப்பற்றிய
வரலாற்ைற ஆராய ேநர்ந்த ெபா
பஃ ளிப் பள்ளம் என்ற ஊரிேல ேவளாண்
மரபி தித்தவ ம், லவ க் வைரவிலா வழங் ம் வள்ள ம்,
சிவேநசச்ெசல்வ மான உயர் தி வாளர் பலகந்தற் பிள்ைளயவர்களிடத்திேல
அ ைமயான பழஞ் வ கள் பல இ ப்பைதக் கண் ற் , பிள்ைளயவர்களின்
ேபரன்பின் வழியாக அைமவைதப் ெபற் ப் பல காலம் ஆராய்ச்சி ெசய்ததன்
பயனாக தற்ேபா , வசனக்கவிைத என் உலவி வ கின்றவிடமான பல்லாயிர
ஆண் க க்
ன்னேமேய தமிழ்
ம் நல் லகிற்ேறாற்ற, அவ்வமயம்
பாற்கடலிற்ேறாற்றிய நஞ்ைச ண் வானவர்க்க ளிய ெபம்மாைனப்ேபாற் பல
லவர்கள் இந்நஞ்ைசத் தைலசக்காட்ட ெவாட்டா த த் அமிழ்தி மினிய
தமிழ்ெமாழிையக் காத்தனர் என்ப ம், ‘ரி ம்’ என் இக்காலத்தில் வழங்கிவ ஞ்
ெசால் ஆங்கிலச் ெசால்லல்ல தமிழ்ச் ெசால்ேல என்ப ம், இன்னன ேபாற்பிற ம்
ெதற்ெறன விளங்க, றாவளி ஏழாவ இதழில் ெவளியாகி ள்ள ‘வசனகவிைத’
என்ற கட் ைரையக் கண் ற் க் கலங்கியாப்பின் ெப ைமையக் காக்கத்
ெதால்காப்பியனார் மரபிற் ேறான்றிய எ ைகக் கீரி, ேமாைனப் ைன த்தமிழ்க்
ேகாடரி உள வாய்ப் லவர் மாணாக்கனார் தவைளக் ரலார் யாத்த
ெசய் ெளான்ைறக் கீேழ ெவளியிடத் ணிந் ஏட் ப் பிரதியி ள்ளவாேற
ெவளியிட்டால் விளங் வதரிதாெமன நிைனத் சிற்சில மா தல்கேளா
ெவளியிடப் ேபாந் ளமாகலின் அத்ெதாண்ைடச் ெசவ்வேன ஆற்றற் ரிய
ஆற்றைல அளித்த அ மைற தல்வன் தி வ சிந்தித் வணங் கின்றனம்;

க ம் ேபாலத் தித்திக் ம்
கற்கண்ைடப் ேபாலினிதா ம்
ம் ேபால வலிதா ம்
ெவன்றால் பின் வா ம்
க ம் மலர் கண் ைச பா ம்
க கற் ெபாதிய னிவன் ெசால்
வி ம்பிச் சீர்தைள ெய ைகயிைன
வி ம்பிற் ெபா ைள வி ம் வேரா?
வி ம் ேசாளக் கவின் ெகால்ைல
வித்தங் காக் விம்மம் ேபால
தி ம்பிப் ெபா ைளப் பாராமல்
தி தி ெவன் தயங்காமல்
அ ம் ெசால்லின் ெசல்வெமலா
மைசயில நிைறந் ேநராக
எ ம் கல்ைலத் ேதாய்ப்ப ேபா
லிைசமின் ென ைக சீர்தைளேய.
தைளையத் தளர்த்த ற்ப வீர்
தைலேவதைனையக் கவி ெயன்பீர்
கிைளக் ேமேல நின்றி வீர்
கீழ்மர ெமய் மதி ைடயீர்
தைளசீர் ேமாைன ெய ைகப் பா ம்
பாவின ெமன்றாகி
விைளக் ஞ் ேசற் நிலந்தனிேல
வி த்தீராயி ென ந்தீேர
எ ந்தீெரன்ேற ேனெதன்றா ெல தாக்
கவிைத ெயலா மேத
ெச ந்தீ
ஞ்
காட் ற்
ெசந்நாப் ேபய்களா வ ம்
ெகா ந் விட்ேட லக்ைகத்தாய்
ேகாலா கலமாய் வள வ ம்
விைழந் கண் விைரவில்நீர்
வீங் யாப்பாற் கவியாவீர்
கவியாம் ெப ைம ேவண் ெமனிற்
கண்கள்
ம் பஞ்சாகத்

தவியாய்த் தவித் த் தாளத்ைதத்
தத்தித் தத்திப் ேபாட் ட்
அவியாெவாளி ேபாலைணந்திட்ேட
அறியா ‘ரி ைம’க் ம்பிட் ச்
ெசவிேய யில்லாக் கட்ெசவி ேபாற்ெசஞ் ெசான் ேமேல ர்வீேர
ேவ
ெவண்ெணயான ெநய்யா
கி ங்
கண்ணி லாதவைனக்
டெனனலாம்
அண்ணனானவன் தம்பிக்
த்தவன்
எண்ணி யாப்பி ைசத்தாற் கவியா ேம.
ேவ
வாழ்க சீர்தைள ேமாைன
வாழ்க காரிைக ெய ைக
ஆழ்க வசனக் கவிைத
ழ்க இலக்கண இ ேள.
வசன கவிைதக் எ ந்த எதிர்ப் க் விவாத ரீதியான பதில் ஒன்
றாவளி
ஒன்பதாவ இதழில் (18-6-1939) இடம் ெபற்ற . அைத எ தியவர் ‘கவிைதத்
ெதாண்டன்’.
ெபா வாகேவ வசனகவிைதையக் கண் ப்பவர்க ைடய வாதம் தனமாக
இ க்கிற - வசன கவிைத தனேமா இல்ைலேயா! வசன கவிைத நன்றாக
இ க்கிறதா இல்ைலயா என் வாசித் ப் பார்த்
ணத்ைத நிர்ணயிக்க
அவர்கள் இஷ்டப்படவில்ைல. சீர், தைள, எ ைக, ேமாைனகைள அ சரிக்காமல்
எ திய கவிைத நன்றாக இ க்க
யா என்பேத அவர்க ைடய கட்சிேபால்
இ க்கிற . இல்லாவிட்டால் ஒ
ப் பரீக்ைஷ என்பதற்காகேவ அைத ஏன்
கண் க்க ேவண் ம்?
சில பண் தர்கள் வசன கவிைத திெதான் மில்ைல என் ெசால் கிறார்கள்.
பைழய ல்களில் இ க்கிறதாம். எனேவ வசன கவிைதைய எதிர்ப்பவர்கைள
இரண் ப ப்பாகப் பிரிக்கலாம். (1) பைழய ைறையப் பின்பற்றாமல் நவீனமாகப்
ரட்சிப் பாைதயில் ேபாகிற என்ற கட்சி. (2) வசன கவிைத நவீனம் ஒன் ம்
இல்ைல. எல்லாம் பைழய தான்.ஆைகயால் அைதப்
ப் பரீக்ைஷ என்
ெசால்லிக் ெகாண்
த்தா வ பிச என்ற கட்சி.

ன் கட்சியின க் ஒ பதி ம் ெசால்ல
யா . ஏெனன்றால் அவர்கள்
ணத்ைதப்பற்றிேயா கவிைதையப் பற்றிேயா ேபசத் தயாரில்ைல. கவிைதயின்
அணி அலங் காரத்ைதப்பற்றித்தான் ேபசத் தயார். பின் கட்சியின க் மட் ம்
நான் ஒன் ெசால்ல வி ம் கிேறன். ஓரி வரால் இப்ெபா
தமிழில்
ைகயாளப்பட் வ ம் வசன கவிைத ைற தி தான். நவீனம்தான்.
ற்காலத்தில் இ ந்ததாக அவர்கள் றிப்பி ம் வசன கவிைதக் ம் இதற் ம்
சம்பந்தேம கிைடயா . க த்தி ம் சரி உ வத்தி ம் சரி.
ஆம், வசன கவிைத என்பதற் ம் உ வ ண் . அதற் ம் அணி அலங்காரம்
உண் . அதற் ம் தைள ண் . ேமாைன ண் . எல்லா வற்றிற் ம் ேமலாக
அதற் ம் ‘ரி ம்’ உண் . ெசய் ள் எ
வைதக் காட் ம் வசன கவிைத எ தி
ெவற்றி ெப வ சிரமம் ெசய் ளில் எப்ேபர்ப்பட்ட ெவ ம் வார்த்ைதக் ம் ஒ
இைச இன்பத்ைத ஊட் வி ம். ஆனால் வசன கவிைதயில் க த்தின் ேவக ம்
உணர்ச்சி ம் ெசால்லில் தட் னால்தான் ெகாஞ்சமாவ கவர்ச்சி ெகா க் ம்.
ெசால்லில் கவிைதயின் அம்சம் இல்லாவிட்டால் அ வசன கவிைதயாகா ெவ ம் வசனம்தான்.
இந்த ைறயில் வசன கவிைதையத் தமிழில் தல் தலாகக் ைகயாண்டவர்
ப்பிரமணிய பாரதிதான். ‘காட்சிகள்’ என் அவர் எ தியி க் ம்
சித்திரங்கைளப் ப ப்பவர்கள் வசனம் எ ெவன் ம் வசன கவிைத எ ெவன் ம்,
ெதளிவாக அறியலாம். அவ க் ப் பின்னால் அவைரப் பின்பற்றி எ தி
வ பவர்கள் ஒ ேவைள அவ்வள ெவற்றி ெபறாமல் இ க்கலாம். இன் ம்
பரீைஷ நிைலயிேலேய இ க்கலாம். அதனால் வசன கவிைத ெசய் ளின் ன்
நிற்க
யாெதன்ேறா, அ கவிைதயாகாெதன்ேறா யா ம் ெசால்ல
யா .
எட்வர்ட் கார்ெபன்ட்ட ம், வால்ட் விட்ம ம் ஆங்கிலத்தில் ெபற்ற ெவற்றிக் ப்
பிற , பாரதிேய தமிழில் ெபற்ற ெவற்றிக் ப் பிற , தமிழில் வசன கவிைதைய
எந்தக் கற்பைன உச்சியி ம் ைகயாளலாம் என்ப ஒ சிலரின் தீர்மானம்.
யன் பார்த் வி வ என் ம் ஓரி வர் தீர்மானித் இ க்கிறார்கள் என்
ெதரிகிற .
நாணல் பரிகாசமாக எ திய பிற
காளிதாஸன் ெசால்வ ேபால,

இந்தப் பதில்

டத் ேதைவயில்ைல. ஆனா ம்

( ராணமித்ேயேவ நசா ஸர்வம்.
நசாபி காவ்யம் நவமித்யவத்யம்)
பைழய

என்பதாேலேய எல்லாம்

ற்றமற்றைவயல்ல. ‘ தி

என்பதால் மட் ம்

எல்லாம் ேபசத்தகாதைவ அல்ல என்பைத ஞாபகப்ப த்த வி ம் கிேறன்.’
இவ்வா பதில் அளித்த ‘கவிைதத் ெதாண்டன்’ .ப.ராஜேகாபாலன் தான். அவர்
இேத க த்ைதப் பின்னர் தன் ெபயரில் ேம ம் சிறி விரிவாக ‘கலாேமாகினி’யில்
எ தியி க்கிறார்.
இந்த விவாதம் ரா ம், ‘ஆசிரிய க் க் க தம்’ என்ற உ வத்தில்,
‘ெசால் ங்ேகா’ எ ம் தைலப்பில்தான் அச்சாகி வந்த . பதிேனாராவ இதழில்
விவாதத்திற் சம்பந்தம் இல்லாத ேபான்ற க தம் ஒன் பிர ரமாயிற் .
“ஐயா, தற்ேபா தங்கள் பத்திரிைக வாயிலாக ஒ விவாதம்
ஆரம்பமாகியி க்கிற , அந்த விவாதத்தின்
ைவப் பற்றி எனக் க்
கவைலயில்ைல. ஆனால் பாரதி ஒ இடத்தில் ‘ஸரஸ்வதி ம் இலக்கிய ம்’ என்ற
தைலப்பில் சில வரிகள் எ தியி க்கிறார். அ தற்கால இலக்கியத்திற்
(இலக்கியெமன் க திச் ெசய்யப்ப ம் கவிக க் )
ெபா த்தமா?
அந்த வரிகள் வ மா :
‘உலக நைடயிேல, உண்ைம தலிய ணங்கள் ஸரஸ்வதி ேதவியின் க ைணக்
நம்ைமப் பாத்திரமாக்கி, நம்மிடத்திேல ேதவவாக்ைகத் ேதாற்றவித் நம
ேவள்விையக் காக் ெமன்ப கண்ேடாம். இலக்கியக்கார க்ேகாெவன்றால்
இத்ெதய்வேம லெதய்வம், அவர் இதைனச் டர் ெசய் ம் உண்ைம டேன ேபாற்ற
ேவண் ம். எ ைக ேமாைனக க்காக ெசால்ல வந்த ெபா ைள மாற்றிச்
ெசால் ம் பண் தன் ஸரஸ்வதி கடாஷத்ைத இழந் வி வான். யமகம். திரி
தலிய சித்திரக் கட் க்கைள வி ம்பிச் ெசால் க் த் தக்கப ெபா ைளத்
திரித் க் ெகாண் ேபா ம் கயி ப் பின்னிப் லவன் வாணியின் தி ேமனிைய
ேநா ம்ப ெசய்கின்றான். அவசியமில்லாத அைடெமாழிகள் ேகாப்ேபான் அந்த
ெதய்வத்தின் மீ
திையச் ெசாரிகின்றான். உலகத்தா க் ப் ெபா ள்
விளங்காதப இலக்கியஞ் ெசய்ேவான் அந்த சக்திையக் கரித் ணியாேல
கின்றான். ெவள்ைளக் கைல த் வதில்ைல. மனமறிந்த உண்ைமக் மா
ெசால் ம் சாஸ்திரங்ககார ம், பாட் க் கார ம் ஸரஸ்வதிக் நிகரில்லாத
பாதகம் ெசய்கின்றனர். இலக்கியத் த் ெதளி ம் உண்ைம ேம உயிெரனலாம்.
இவ் யி ைடய வாக்ேக அ ள்வாக் என் ெசால்லப்ப ம், ‘இலக்கிய ரஸிகன்’
மீண் ம் ‘எஸ்’ தன

அபிப்பிராயத்ைத ெவளியிட்டார். பதி ன்றாவ

இதழில்.

‘மகராஜுக் ப் பக்க பலமாக நான் வந்த ேபால, ‘நாண’ க் ப் பக்கபலமாக
(வசன) ‘கவிைதத் ெதாண்டன்’ வந்தார். அவர் தல் பாராவில் சீர், தைள,

எ ைக, ேமாைனகைள அ சரிக்காமல் எ திய கவிைத நன்றாக இ க்க
யா என்பேத அவர்க ைடய கட்சிேபால் இ க்கிற ’ என் ெசால் கிறார்.
ஆனால், ன்றாவ பாராவில் ‘ஆம், வசன கவிைத என்பதற் ம் உ வ ண் .
அதற் ம் அணி, அலங்காரம் உண் , அதற் ம் தைள ண் , ேமாைன ண் ’
என் ெசால்லிக் ெகாண்ேட ேபாகிறார். இந்த வாக்கியங்களில் எைத ஆதாரமாகக்
ெகாள்வ என் ெதரியாமல் தயங் கிேறன்.
‘ெசய் ளில் எப்ேபர்ப்பட்ட ெவ ம் வார்த்ைதக க் ம் ஒ இைச இன்பத்ைத
ஊட் வி ம்’ என் ெசால் கிறாேர அப்ப ஒ இைசயான ெவ ம்
வார்த்ைதக் இன்பத்ைத ஊட் வ ம் ஒ
ஷைணயா என்ன? வார்த்ைதக்
வார்த்ைத இைச ெபாங் வதில் தாேன இன்பம் இ க்கிற யாப்பின் ெப ைமேய
அ தாேன?
பாரதி ‘காட்சிகள்’ லமாக வசன கவிைதக் ெவற்றிமாைல ட் விட்டாராம்!
கண்ணன் பாட் க்கைள ம், ேதசியகீதங்கைள ம் ஸ்ேதாத்திர பாக்கைள ம்,
ேவதாந்தக் கவிகைள ம், பாஞ்சாலி சபதத்ைத ம் பா ய பாரதியார், ‘காட்சிகள்’
எ தியதன் லமாகத் தம ெப ைமையக் ைறத் க் ெகாண்டார் என்ப
தான் என அபிப்பிராயம். இந்தக் ‘காட்சி’களில் அடங்கிய வசன கவிைதகைள
கவிைதத்ெதா தியில் ேசர்த்தேத எனக் ப் பி க்கவில்ைல.
‘மாதேமார் நான்காய் நீர் - அன் வ ைமயிேல என்ைன ஆழ்த்தி விட் ர்’ என்
பாரதியார் வாணிையக் றித் ப் பா கிறார் அல்லவா? அப்ப வாணியின் அன்
ேதான்றாத காலத்தில். அதாவ
ண் த ம் ஆர்வ ம் ஆற்ற ம் இல்லாத
காலத்தில்தான் பாரதியார் இந்த வசன கவிைதகைள எ த ேநர்ந்த என்
நிைனக்கிேறன்.
ஆங்கிலத்தில் எட்வர்ட் கார்ெபண்ட ம், வால்ட்விட்ம ம் ெஹன்லி ம்,
ஆமிேலாவல் ம், இவ ம் அவ ம், கவிைத எ
கிறார்கேள என்பதற்காக நா ம்
எ த ேவண் மா என்ன? தமிழில் ெவண்பா என்ன, வி த்தம் என்ன, ெமட் ப்
பாட் கள் என்ன, இைவகள் ஒவ்ெவான்றி ம் அேநக விதங்கள் என்ன,
இைவகைளெயல்லாம் ஒ நல்ல கவி, சிறந்த கவி எவ்வள அற் தமாகக்
ைகயா கிறான் என்பைத ஏன் நாம் மறக்க ேவண் ம்? இைவகள் லமாகக்
காட்ட
யாத எந்த ரசபாவத்ைத இந்த வசன கவிைத காட்டப் ேபாகிற ?
‘எஸ்’ஸின் க தத் க் , ‘கவிைதத் ெதாண்டன்’ பதில் றவில்ைல. அவ க் ப்
பதிலாக ‘ரஞ்சன்’ என் ைகெய த்திட் பின்வ ம் க தம் பதினான்காவ
இதழில் ெவளியாயிற் .
‘கவிைதத் ெதாண்ட க் ’ ‘எஸ்’ பதிலளித்தி க்கிறார். சிறிய விஷயங்கள்

எவ்வள அனாயாசமாகத் தட் க் ெகட் ப்ேபாய் வி கின்றன என்பதற்
அவ ைடய பதில் ஒ அத்தாட்சியாக விளங் கிற . தல் பாராைவ ம்
ன்றாவ பாராைவ ம் ைவத் ப் ெபா த்திப் பார்க்க யன்ற ‘எஸ்’ கைடசி
வரிைய மறந் விட்டார். அைத ம் ேசர்த் ேயாசித்தி ந்தால்தான் விஷயம்
விளங்கிப் ேபாயி க் ம்!
‘இனிேமல் என் நைடயில் ெகாஞ்ச நஞ்சமி க் ம் கவிைத ம் ட வ கட் எ த்
வி கிேறன்’ என் ‘கவிைதத் ெதாண்டன்’ கன்னத்தில் ேபாட் க் ெகாள்கிறார்!
ஏெனனில் அவர் அப்ப எ தாமல் ‘வசன கவிைதக் ம் இலக்கணம் உண் ;
ஆனால் அ பைழய இலக்கணம் அல்ல’ என் மட் ம் ெசால்லியி ந்தால், அ
‘எஸ்’ஸுக் த் ெதரிந்தி க் ம்!
பாரதியாரின் காட்சிகைளப் பற்றி ‘எஸ்’ அபிப்பிராயம்
ம் இடத் க் வந்த
உடேன எனக் த் க்கிவாரிப் ேபா கிற . ‘எனக் ப் பி க்கவில்ைல’ என்பதற் ப்
பிற வாதேம இல்ைல. எங்கள் வீட் க் ழந்ைதக் ‘அல்வா’ேவ பி க்கா !
பாகற்காய்தான் பி க் ம். உண்ைமத் தமிழ்க் கவிைதக் (வசன கவிைத அல்ல)
இவ்வள பா ப ம் நண்பர் ட கைடசியில் ‘எஸ்’ என் ேபாட் க்
ெகாண் ப்ப ‘எனக் ப் பி க்கவில்ைல’.
ஆங்கிலத்தில் ‘அவ ம் இவ ம்’ எ தியதற்காக நா ம் வசன கவிைத
எ தேவண்டாம். ‘ேவண் ம் என் கவிைதத் ெதாண்ட ம் பி வாதம்
பி க்கவில்ைல. ஆங்கிலத்திற் ம் அத ைடய ெவண்பா, வி த்தங்கள், எல்லாம்
இ க்கின்றன. அைவகள் ஒ உன்னத ைறயில் ைகயாளப்பட் ம் இ க்கின்றன.
அவர்க க் ப் பிற ம் வால்ட் விட்மன் தலிேயார் ேவ விதத்தில் ெவற்றி
யைடந்தி க்கிறார்கள் என்பேத அவ்வாதத்தின் சாரம். ‘யாப் த் தைளகைள
சற் த் தளரவிட் , மனத்தில் ெபாங்கிவ ம் கவிதா உணர்ச்சிக க் ெகாஞ்சம்
அதிக இடம் ெகா ப்ேபாம்’ என்கிறார் கவிைதத் ெதாண்டன். உணர்ச்சிகள்
வசனத்ைத மீறி வ ம் ேபா ம், யாப்பின் சங்கிலிகள் அைதக் கட் யைணத் விட
யற்சிக் ம் ேபா ம் தான் எல்லாவற்ைற ம் உைடத் க் ெகாண் வசன கவிைத
பிறக்கிற . இதில் ‘கவிைதத் ெதாண்டைன’ விட நான் ஒ ப அதிகமாகேவ
ேபாக வி ம் கிேறன். வசன கவிைத, கவிதா உணர்ச்சிகைளக் ெகாட் வதில்
கவிைதக் ம் ேமல் ேபாய் வி கிற என்பேத என் எண்ணம்.
‘கவிைத லமாகக் காட்ட
யாத எந்த பாவத்ைத இந்த வசன கவிைத காட்டப்
ேபாகிற ?’ என் ‘எஸ்’ ேகட்கிறார். அவர் இ க் ம் திக் ேநாக்கி
வணங் கிேறன். ஏன் காட்டக் டா என் தான் ேகட்கிேறன்?
இத் டன் இந்த விவாதம் நின்

விட்ட .

ந. பிச்ச ர்த்தி ‘ றாவளி’யில் கைத, கட் ைர, கவிைத எ த மில்ைல, வசன
கவிைத பற்றிய விவாதத்தில் க த் த் ெதரிவிக்க மில்ைல. அவர் அவ்வப்ேபா
கவிைதகள் எ திக் ெகாண் தானி ந்தார். எப்ேபாதாவ அவ ைடய கவிைத
‘சக்தி’ ேபான்ற பத்திரிைகயில் இடம் ெபற் வந்த .
1940 களில் ‘கலா ேமாகினி’ ேதான்றிய பின்னேர
க்கவிைத
ேவகத்ேதா
வளர இடம் கிைடத்த . 1942ல் தான் பிச்ச ர்த்தி வசன கவிைத பற்றிய தம
எண்ணத்ைத ஓரள ெவளியிட்டார்.
-----------

4.
தி ச்சியில் 1942 ஜுனில் ேதான்றிய ‘கலாேமாகினி’ (மாதம் இ
ைற) மர வழிக்
கவிைதக க் இடம் அளித்தேதா , வசன கவிைதக் ம் ஆதர காட் ய .
பிஷு ம், .ப.ரா. ம் அதில் தங்கள் பைடப் க்கைள ெவளியிட்டார்கள்.
பிச்ச ர்த்தியின் காற்றா மைழக் த் ஆகிய கவிைதகள் கவனிப்ைப ம்,
பாராட் தல்கைள ம் அதிகம் ெபற்றன. அேத ேவைளயில் எதிர்ப்ைப ம்
கண்டனங்கைள ம் ஏற் க் ெகாண்டன.
மைழக்

த்

1
பார்த்தீேரா அதிசயம்.
ேகட் ேரா அதிசயம்,
ேநற் நள்ளிரவினில்
நைடெபற்ற ந ப்பிைன...
மந்ைத மந்ைதயாக ேமகங்கள் சரிய
மைலகள் ேபால் இைலகள் ேபால
ேமகங்கள் விரிய,
விந்ைத நிமிஷத்தில் விரிந்த ேமகங்கள் ேபாய்.
யாைனயாய், மசிேதாய்ந்த ட்ைடயாய்
கைடசியில்,
ஊைம இ ள் ேதவின் ேசாகம் ெசாட் ேமார்
ேசாைனயாய், தாைரயாய்,
அைமந்த மைழக் த்ைத.
2
காற்
ழங்கிட
உயிெராலி மைறந்திட,
ெபாங்கிப் ேபசி ேமார்
சீற்றம் பிறந்திட,
ஆற்றலா ேவகத்ேதாடரக்கி
ெவம் ைகநீட் ,
ெவ நாளாய் விளங்கிய
அல்லிைய ேவேரா ஆட்

தண்ணீரில் ெவள்ளியால்
மின்னல்ெசய் அதிசயம்
பார்த்தீேரா?
ேநற் ேகட் ேரா?
3
யாைன இ கள்
அதிர்ந் நடந்திட,
எட் த்திைசக ம் இ ந் வி ந்திட,
பாைனக்க ப்ைபப்
பழிக் ம் ேபய் வானக
மார்பினில் மின்னல்
சரங்கள் ஒளிர்ந்திட,
காற்றதன் ைககைளக்
க்கி வாதா ம்
ேபய்ேபால் மைழையப்
ப த்திைவத்த பாட்ைடக்
ேகட் ேரா?
ேநற் பார்த்தீேரா?
இதற் ப் பின்னர் ந.பி. வசன கவிைத பற்றி ஒ கட் ைர எ தினார்:
“கவிைதக் ம் வசனத்திற் ம் உள்ள வித்தியாசம் உ வத்தினாேலேய
ஏற்ப வெதன்ப பல ைடய க த் . அக்க த் சரியல்ல என்ப எதிர்க்கட்சி.
தத் வ ரீதியாகப் பார்த்தால் மனிதனிடம் பல ப கள் இ க்கின்றன. ஊண்,
உறக்கம், ணர்ச்சி இைவ ஒ ப ையச் சார்ந்தைவ. உடல் அைவக க் ேவர்.
இைவகைளப் ெப வதற்கான யற்சியில் ஈ ப வ உள்ளம். அ ஒ ப .
இச்ெசய்ைகக க்ெகல்லாம் அப்பாற்பட்ட உலக ரகசியத்ைத அறியத்
த்
நிற் ம் அறி வழி ஒன் ண் . உணர்ச்சி வழி ம் ஒன் ண் . வசனத்தின் வழி
அறி நிைலையச் சார்ந்த . கவிைதயின் தர்க்கபாைத உணர்விேலேய ஓ ம்.
அறிவின் வரம்ைப மீறி வசனம் ேபா மானால் அந்த நிமிஷத்திேலேய அ
கவிைதயாகிவிட்ட என் நிச்சயிக்கலாம்.
‘தீ இனி ’ என் பாரதியார் ெசால் கிறார். இனி என்ற ெசால் சிையச்
சார்ந்த . ‘தீ
ம்’ என்றால் வசனம் ‘தீ இனி ’ என்றால் கவிைத. இ ஏன்?
வார்த்ைத ெவ ம் விஷயத்ைத மட் ம் ெசால்லாமல், உவைமையப் ேபால்
உணர்வினிடம் ேப மானால் கவிைத பிறந் வி ம். ‘தீ
ம்’ என் ம் ெபா
ம் என்ற பதம் தீயின் ணத்ைத அறி க் த் ெதரியப்ப த் கிற . ‘தீ இனி ’
என் ெசால் ம் ெபா
அறி அைத ம க் ம்; தீயாவ இனிைமயாவ

என் கலவரப்ப ம். ஆனால் உணர்ச்சி என்ப
என்பைத உணர்ச்சி ஒப் க்ெகாள் கிற .
இப்ெபா

ஏ ? அதனால் தான் தீ இனி

கம்பைரக் ேகட்ேபாம்.

‘அ தம் நிைறந்த ெபாற்கலசம்
இ ந்த இைடவந் எ ந்த ெதன
எ ந்த தாழி ெவண் திங்கள்’
என்கிறார் கம்பர். வசனம் என் இைத ைவத் ப் ேபசினால் அ தம் என்ப
உண்ேடா? ெபாற்கலசம் கடலில் மிதப்பாேனன்? தி டர்கள் ெதாழில் மறந்
விட்டார்களா? ெபாற்கலசம் என்ன நீர் ழ்கிக் கப்பலா - ேவண் ம் ெபா
ேமேல
எ ந் வர? - என்ெறல்லாம் அறி ேகட்கக்
ம். அதனால்தான் உணர்ச்சி
ெசால் கிற ; ‘இந்த வார்த்ைதகள் உணர்ச்சியின் ெவளியீ . உணர்வின்
உல க் ச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டைவ, உனக்கல்ல, ‘கடலில்
மதி எ ம்ெபா
உணர் வயப்பட்ட மனிதன் கம்பர் பா யைதக் க கள ம் ம க்க மாட்டான்’.
ஆகேவ சம்பிரதாயமான உ வம் கவிைதயாக் வதற் உதவியாக இ ந்த
ேபாதி ம் அ ப்பைடகைளப் பற்றிப் ேப ம் ெபா
கவிைதக் ம் வசனத்திற் ம்
வித்தியாசம், எத டன் அ உறவா கிற - அறி டனா உணர்ச்சி டனா
என்பைதப் ெபா த்ேத நிற் ம். எவ்வள க்ெகவ்வள உணர்ைவத் தீண்டாமல்
அறி டன் கவி ேப கிறாேனா அவ்வள க்கவ்வள வசனமாய்வி ம். உ வத்தில்
கவிைதயாக இ ந்த ேபாதி ம், இப்ெபா ெதல்லாம் வசனகவிைத என்
ேப கிறார்கள். உண்ைமயில் வசனமாக இ ந்தால் கவிைதயாக இ க்க
யா .
கவிைதயாக இ ந்தால் வசனமாக இ க்க
யா . ஆனால்
ைமைய ம்
பழைமக் ள்
த்தி சமரசம் ெசய்வேத மனித இயல்பாதலால் நைட ைறயில்
அவ்வா ெசால் கிறார்கள் என் ெசால்லலாம். ஆைகயால் கவிைதயின் றி ம்
வசனத்தின் உ
ம் கலந்த இப் ப் பிறவிக் இந்தப் திய ெபயர்
ெகா த்தி ப்பைத ஒ வா ஒப் க்ெகாள்ளலாம்.
இந்த மாதிரியான வசன கவிைதைய பாரதியார் ைகயாண்

க்கிறார்.

‘ஞாயி ைவயமாகிய கழனியில் ைவர ஒளியாக நீர் பாய்ச் கிற .
அதைன ேமகங்கள் வந் மைறக்கின்றன.
அஃ ேமகங்கைள ஊ
விச் ெசல்கிற ,
ேமகமாகிய சல்லைடயில் ஒளியாகிய னைல வ கட் ம் ேபா
மண் கீ ம் ெதளி ேம மாக நிற்கின்றன.
இதில் கவிைதயின் லட்சணத்ைதக் காணாவிட்டால் ேவ எங் தான்
காணப்ேபாகிேறாம்? இம்மாதிரி கவிைத அடங்கிய ெதா தி ஒன்ைற பாரதியார்
‘காட்சி’ என்ற தைலப்பின் கீழ் ெவளியிட் க்கிறார். வழி என்னேவா திய .

அழ

மட் ம் உல

ேதான்றிய நாளாகக் காண்ப .

‘இவ் லகம் இனிய . இதி ள்ள வான் இனிைம உைடய .
காற் ம் இனி .
தீ இனி . நீர் இனி . நிலம் இனி ., ஞாயி நன் . திங்க ம் நன் .
வானத் ச் டர்கெளல்லாம் மிக இனியன.
மைழ இனி மின்னல் இனி இ இனி .
கடல் இனி . மைழ இனி . கா நன் .
இ வசனமா? கவிைதக் ம் வசனத்திற் ம் வார்த்ைதகள் என்னேவா
ெபா வானா ம், கவிைதயின்
தி ேவ . வசனத்தின்
தி ேவ . வாய்
விட்ேடா விடாமேலா இைதப் ப த்தா ம், நாம் வசன உலகில் காலால் நடக்கவில்ைல
என் ம் கவிைத உலகில் இற கட் க் ெகாண் பறக்கிேறாம் என் ம் உணர்ச்சி
ெசால் ம். வசனத்திற் ம் கவிைதக் ம் மற்ெறா ெபரிய வித்தியாசம் உண் .
‘வியஷ் ’ என்கிறார்கேள, அந்தப் பன்ைமையேய வசனம் வற் த் ம். கவிைத
ஒ ைமைய வற் த் ம். உட க் எ ம் க்
எப்ப ேயா அைதப் ேபாலேவ,
இந்த ஒ ைம என் ம் ணம் கவிைதயின் அஸ்திவார ம் அழ ம் ஆ ம்.
சி ஷ் யின் பன்ைமைய ஒ ைமயாக்காத கவிைதயில் ெப ஞ்சிறப் இ க்க
யா .

ஒன்

‘இஃ சக்தியின் லீைல.
அவள் உள்ளத்திேல பா கிறாள்.
அ
ழலின் ெதாைளயிேல ேகட்கிற .
ெதாம்ைபப் பிள்ைளகள் பிச்ைசக் க் கத் கின்றன. பிடாரன்
ழைல ம் ெதாம்ைபக் ழந்ைதகளின் ரைல ம் யார்
தி
ேசர்த் விட்ட ? சக்தி.
ஜரிைக ேவ ம் ஜரிைக என்ெறா வன்
கத்திக்ெகாண் ேபாகிறான்.
அேத
தியில்.
ஆ! ெபா ள் கண் ெகாண்ேடன்.
பிடாரன் உயிரி ம் ெதாம்பக் ழந்ைதகளின் உயிரி ம்
ஜரிைககாரன் உயிரி ம் ஒேர சக்தி லீைலயா கின்ற .
அவள் ேதன். சித்த வண் அவைள வி ம் கின்ற .
வடேம விேல, பலவாகத் ெதாடர்ந் வ வாள்.
வான ையச் ழ நைகத் த் திரிவாள்.
அவ ைடய நைகப் கள் வாழ்க.
ெதற்ேக நமக் ஒ த்தியாக வ கின்றாள்: அன் மி தியால்,
ஒன் பலவி ம் இனிதன்ேறா?
ைவகைற நன் ; அதைன வாழ்த் கின்ேறாம்,
பலவி ம் இனியதன்ேறா என்கிறார் கவி. ஆமாம் அதனால்தான்

கவிைதக்

மதிப் .

கவிைதயின் க்கிய லட்சணம் இந்த ஒ ைமயில் இ ப்பதினால் தான்,
யாப்பலங்காரங்களில் பல உண்டாகியி க்கின்றன. ஒ
லனால் உணர்ப்ப வைத
மற்ெறா
லனால் அறிவ ேபால் காட் ம் ெபா
ஒ
ைம ம் கவர்ச்சி ம்
ேதான் ம்.
ெசந்தமிழ் நாெடன் ம் ேபாதினிேல
இன்பத்ேதன் வந் பா
காதினிேல,
ேதன் காதில் பாய்ந் இன்பத்ைதத் த வெதன்றால் அ கவிைத உலகில்தான்
நடக் ம், இரவியின் ஒளியிைடக் ளிப்ப ம், ஒளி இன்ன திைன உண்
களிப்ப ம் வசனத்திற் ப் ெபா ந் மா?
“பாரதியின் ‘காட்சி’ கவிைதயின் மாற் க் எந்த விதத்தி ம்
நாட் வசன கவிைதயில் அ தான் தல் யற்சி”.
(கலாேமாகினி, இதழ் 9)

ைறயாத . தமிழ்

வசன கவிைத, ம மலர்ச்சி என்பெதல்லாம் அர்த்தமற்றைவ என்
றி,
அம் யற்சிகளில் ஈ பட்ேடாைரக் ைற றி ம் ேகாபித் ம் ெபா
ேபாக்கிய
பண் தர்கைள ‘கலாேமாகினி’ தாக்க ன் வந்த . காரசாரமான ஒ கவிைத
எ தி அதன் ஆசிரியர் (சாலிவாஹனன்) வி.ரா. ராஜேகாபாலன் எ திய இ :பழைமயின் பாைத, கற்ற
பண் தர் நைட. ன்ேனார்கள்
வழைமஈ ெதல்லாம் எங்கள்
வசனெமாத் த ேவ ெயன்
கிழைம ெகாண்டா ஏேதா
கி க்கிைவப் பார்கள் இந்த
இழவிைனச் சகியாேத ம்
எம்மேனார் ெசான்னால் ைவவார்
ப்ைபையக் ட் ைவத் க்
ெகாண் ேதார் கவிைத என்பார்
எப்ப ேய ம் அஃைத
ஏற்றமாம் கவிைத என்
ஒப்பிட ேவண் ம் என்பார்
உணர்ந்தவர் தவெறன்றாேலா
எப்ப ச் ெசால்வீெரன்
இழிெமாழி பல ம் ெசால்வார்.
உணர்ச்சி ம் ெசால் ம்

ல்

உண்ைமயில் கவிைதயாமிப்
ணர்ச்சியில் லாதெதல்லாம்
லவர்வாய்ச் ெசால்ெலன்றா ம்
மணமிலா மலர்தாெனன்ேபாம்
மானிடர் மாண் ேபானால்
பிணெமனேவ நாம் ெசால்ேவாம்
பிறர்ெசால் ம் வச க்கஞ்ேசாம்
ஆவிேய யில்லாேமனி
அதைனேயார் மனிதன் என்
விடல் ேபாலச் ெசால்ைலக்
ட் ைவத் தி
ம் ஓர்மா
காவியம் என்பார் அஃைதக்
கற்றவர் பிைழெயன்றாேலா
‘பாவிகள் தமிைழக் ெகால்லப்
பைடதிரண் டனேர’ என்பார்.
ேகாப்பில்லா இனிைமயில்லா
ெகாள்ளேவார் ைவ மில்லா
ேவப்பிைலக் கவிைத தன்ைனக்
காட் ம் உணர்ச்சிமிக்க
யாப்பில்லாக் கவிைத மட் ம்
யாதினால் தாழ்ந்தைதயா
ப் ைடப் ெபரியீர் என்றால்
னிந்ெதைம ஏ கின்றார்
ம மலர்க்ெகா தான் என் ம்
ம
ைற மலராதானால்
அ வல எங்கள் நாட்
ஆன்ற ெசந்தமிழ் என்ெறன் ம்
மலர் நித்த நித்தம்
த்தி ம் திய இன்ப
ம விைனச் சிந் ம் இந்த
மகிைமநீர் அறியமாட் ர்.
விைலமகள் கற்ைப ஒத்த
விதமல எங்கள் நாட்டம்
கைலகைள வாழ்த்த நாங்கள்
கண்டேதார் வழியில் வந்ேதாம்
மைல ேறாம் ண்ட ஓேரார்

மனிதர்கள் வச க் கஞ்ேசாம்
நிைல ைல வைடேயாம் எங்கள்
ேநரிய வழிேய ெசல்ேவாம்
(கலாேமாகினி - 10)
வசனகவிைத பற்றி .ப. ராஜேகாபாலன் எ திய கட் ைர ம் பிர ரமாயிற் . அ
பின்வ மா :
‘வசன கவிைதைய ஏளனமாகப் ேப வ
பாஷன்’.

இப்ெபா

இலக்கிய ரசிகர்களிைடேய

‘அெதன்ன வசனகவிைதயா? இப்ெபா
யாப்பிலக்கணம்
ெதரியாதவர்கெளல்லாம் இப்ப ஆரம்பித் விட்டார்கள். வாய்க்
வசனகவிைத என்கிறார்கள்’ என் ஒ சிலர் ேகலி.

வந்தைத எ தி

‘வசன கவிைத திெதான் மில்ைல. பண்ைடத் தமிழில் இ ந்த தான் அ .
அகவல் வசனகவிைததாேன? இவர்கள் என்ன திதாகக் கண் பி த்
விட்டார்கள்’ என் மற் ம் சிலர் தாக் தல். ேவ க்ைக என்னெவன்றால்
எதிர்ப்பவர்கள் இ தரப்பினர்களாக இ க்கிறார்கள். ஒ வர் ஆட்ேசபைண
மற்ெறா வர ேபால் அல்ல. ஒ வர் வசன கவிைதேய டா என்கிறார். மற்றவர்
அ
தி இல்ைல என்கிறார். விசித்திரம்தாேன இ ?
யாப்பிலக்கணம் ெதரியாததால் வசன கவிைதையப் பி த் க் ெகாண்டார்கள்
அைத எ
கிறவர்கள் என்ற வாதம் த்த அசட் த் தனத்ைதத் தவிர
ேவெறான் மில்ைல. எ
கிறவர்க க் த் ேதைவயானால் யாப்பிலக்கணத்ைதக்
கற் க் ெகாள்ள எத்தைன நாழிைககள் ஆ ம்? அெதன்ன அப்ப எளிதில்
கற்றறிய
யாத வித்ைதயா? தமிழ்ப் பண் த க் வ வ கவிைத எ த
ைனகிறவ க் வராமல் ேபாய்வி மா என்ன? அப்ப ப்பட்ட பிரம்ம வித்ைத
ஒன் மில்ைல. அ நிச்சயம். யாப்பிலக்கணத்ைதப் ப க்காமல் ட கண்கைள
க்ெகாண் ெசய் ள் பாடலாம்.
அ கிடக்கட் ம். வால்ட்விட்ம ம், எட்வர் கார்ெபண்ட ம் ஆங்கில
யாப்பிலக்கணம் கற்றறியத் ெதரியாமல்தான் கவிைத எ தினார்கேளா?
யாப்பிலக்கணேம ஏற்ப ம்ப வங்காளியில் பாக்கள் பா ய ரவீந்திரர் கைடசி
காலத்தில் வங்காளியில் வசன காவியத்தில் எ தித் ெதாைலத்தார். அ தான்
ேபாகட் ம் என்றால் ப்பிரமணிய பாரதி, யாப்பிலக்கண ைறயில் ஏராளமாக
எ தினவர் ‘காட்சிகள்’ என்ற வசன கவிைதைய ம் ஏன் எ தினார்?
காட்சிகைள ம் யாப்பிலக்கண ைறயில் எ தியி க்கக் டாேதா?
ேமற்ெசான்ன ரசிகர்க

க் ப் பயந்

பாரதி காட்சிகைள யாப்பிலக்கண

ைறயில்

எ தியி ந்தால் கைவக் தவாமல் ேபாயி க் ம். காட்சிகள் யாப்பிலக்கண
ைறயில் அைமயாததால்தான் அவ்வள சிறப் ம் அழ ம் ேவக ம்
ெகாண் க்கின்றன.
யாப்பிலக்கணத் க் க் கட் ப்பட் வ ம் கவிைத ம் உண் அதற் க்
கட் ப்படாமல் வ ம் கவிைத ம் உண் . கவிைத என்ற வஸ் ேநரைச
நிைரயைசயிலில்ைல. அைவ ஒ ங்காக இ ந்தால் மட் ம் கவிைத வந் விடா .
கவிைத என்ப நைடமட் மல்ல, க த் ம் இ க்க ேவண் ம். ெசவி கர்
கவிைத என் கம்பன் ெசான்னைதத் திரித் ெசவி கர்வ தான் கவிைத என்
ெகாள்வ தப் . கவிைத ெசவி கர்வதாக இ க்க ேவண் ம் என்ப தான்
ெபா ள். ெசவி கர்வெதல்லாம் எங்காவ கவிைதயாக
மா?
கவிைதெயல்லாம் ெசவி கர்வதாக இ க் ம்.
வசன கவிைதையச் ெசவி க மா என்றால் க ம். ஏெனன்றால் வசன
கவிைதக் ம் யாப்பிலக்கணம் உண் . அதி ம் மாவிளங்காய் ேதமாங்கனி
எல்லாம் வந்தாக ேவண் ம். வ ம்வைக மட் ம் ேவறாக இ க் ம்.
அவ்வள தான்.
வசன கவிைதக் ம் எ ைக, ேமாைன கட்டாயம் உண் . ஏெனன்றால் இந்த
அலங்காரங்கைள எல்லாம் உண்டாக்கின கவிைத. இலக்கணமல்ல. அ
அவற்ைற இஷ்டம் ேபால, சமயத்திற்ேகற்றவா மாற்றிக் ெகாள் ம். தலில்
உண்டாக்கினப ேய இ க்க ேவண் ம் என்றால் இ க்கா . இலக்கியம்
வ தான் இலக்கணம். இலக்கணம்
வ இலக்கியமாகேவ
யா .
எல்லாம் நன் ல் யாப்பிலக்கணத்ைத ஒட் ேய இ க்க ேவண் ெமன்
இலக்கணம் பி வாதம் ெசய்தால் நடக்கா . நன்
க் ம் ேமலான ஒ
ைல இலக்கியத்தின் ேபாக்கிற்ெகாப்ப (இலக்கணம்) தயாரித் க் ெகாள்ள
ேவண் ம்.
காம்ேபாதி ராகம் ேபாட் ப் பாட வ வ தான் கவிைத என் யாராவ
வாதித்தால் அவர்க க் க் கவிைத இன்னெதன்ேற ெதரியா என் தான் நாம்
பதில் ெசால்ல ேவண் ம். ஆங்கிலக் கவிைதைய நாம் ராகம் ேபாட் ப் பா யா
அ பவிக்கிேறாம்? அவர்க ைடய ராகத்ைதப் ேபாட் ப் பா னால்தான் அ
நன்றாக விளங் ம் என் ெசால்ல யாராவ
ன் வ வார்களா?
ெபா வாகக் கவிைதக் , எந்த பாைஷயிலி ந்தா ம் சரி, ஒ தனி ராக ம்
தாள ம் இ க்கின்றன. அைத அ பவிக்க கர்நாடக சங்கீதத்தின்
ஒத்தாைசேயா, ஹிந் ஸ்தானி சங்கீதத்தின் ஒத்தாைசேயா, ஐேராப்பிய
சங்கீதத்தின் ஒத்தாைசேயா ேவண் யேத இல்ைல. கவிைதயின் ராகம் உள்ளத்தில்
கிளம் கிற . ஹி தயம் தாளம் ேபா கிற . ‘வீ ஸீ ெஹவன் இன்தி ஒயில்ட்

ஃபிளவர் அண்ட் எட்டர்னிட் இன் எ கிைரன் ஆப் ஸாண்ட’் (We see Heaven in a
Wild Flower and Eternity in a Grain of Sand) என்ற சித்த வாக்ைக
அ பவிக்க நாம் ஐேராப்பிய சங்கீதத்ைதக் கற்க ேவண் யதில்ைல.
‘ ல்லினில் ைவரப்பைட ேதாற் ங்கால்’ என்பைத அ பவிக்க காம்ேபாதி ராகமா
ேவண் ம்?
நம விழிகளிேல மின்னல் பிறந்தி க!
நம பாட் மின்ன ைடத்தா க!’
என்ற மகாவாக் கவிைதயாக எந்த சங்கீதத்தின் உதவி ேவண் ம், ேகட்கிேறன்.
(கலாேமாகினி-13)
இலக்கணத் க் ஏற்ப இனிய கவிைதகள் பைடப்பதில் தன் ஆற்றைல ஈ ப த்தி
ெவற்றிகள் கண்டவர் கவிஞர் கைலவாணன். (தி வாைனக்காவல் க.
அப் லிங்கம்) ஆயி ம் அவர் வசன கவிைதகைள ெவ க்கவில்ைல. இப்
யற்சி பற்றிய தன் க த் க்கைள அவர் ‘கலாேமாகினி’யில் கட் ைரயாக்கினார்.
அ
ம் அறிந் ெகாள்ளப்பட ேவண் ய ஒன்ேற:
“தமிழில் இலக்கிய அைமப் . வசனம் அதாவ உைரநைட; கவிைத அல்ல
ெசய் ள் நைட என இரண்ேட பிரிவாகத்தான் இ வைர இ ந் வந்தி க்கிற .
இப்ெபா
சிலர் இைவகள் இரண்
ள்ள சிற்சில அம்சங்கைளக் ட் ஒ
அவியலாகச் ெசய் அதைன ‘வசன கவிைத’ என் ெசால் கிறார்கள். இவ்வழி
தமிழ் பாைஷக்ேக
ைமயான - ரட்சிகரமான ங் ட.
வால்ட் விட்மன் ம், எட்வர்ட் கார்ப்ெபன்ட ம் ஆங்கிலத்தில் ‘வசன கவிைத’
ைனந்தி க்கலாம். நான் ேவதங்க ம் வடெமாழியில் வசன பத்தில்
இ க்கலாம். கவிெனா
ம் காதம்பரி சமஸ்கி த வசன காவியமாக
இ க்கலாம். தா ர் வங்காளியில் வசன கவிைத எ திக் வித் மி க்கலாம்.
ஆனால் தமி க் வசன கவிைத தி என்ப மட் ம் நிச்சயம். பல்லாயிர
வ ஷங்களாக பனம்பாரனார் காலத்திலி ந் பாரதியார் காலம் வைரயில்
ைகயாளப் படாத ஒ நவீன யற்சி இ .
அகவைல வசன கவிைத என அறியாேதார் றலாம். அ தவ . அகவ க்
யாப் க் ரிய எல்லா லட்சணங்க ம் உண் . வசன கவிைதக் இந்தச் ெசய் ள்
லட்சணங்களில் ஒன்றிரண்
ைற ம். இ தான் தாங்கள் எ
வ ‘கவிைத’
யல்ல, ‘வசன கவிைத’ என் அைத எ
பவர்கேள
வதன் காரண ம் ட.
தமிழ் இலக்கிய சரித்திரத்திேலேய நான் அறிந்த மட் ல் இ வைர கவிைதகள்
யாப்பிலக்கணத் க் அடங்கிேய வந்தி க்கின்றன. மாங்
ம தனார் தல்

மகாமேகா பாத்தியாய வாமிநாத ஐயர் வைர ெசய் ள் பா ய எவ ம் இேத
ைறையத்தான் அ சரித் வந்தி ப்பதாகத் ேதான் கிற . இளங்ேகா ம்,
சாத்தனா ம், கம்ப ம், ேசக்கிழா ம் இப்பழவழி ெசன்ேற ெப ம் கழ் கண்டனர்.
இந்த
ைறையத் தகர்க்க அவர்கள் யன்றதாகத் ெதரியவில்ைல.
அைசயா ம் சீரா ம் மட் ம் அழகான கவிைத ஆகிவிடா . கவிைத என்ப
நைடமட் மல்ல. ஆனால் அ க த் மாத்திர ம் அல்ல. உதாரணமாக, வ.ரா.
வின் நைடச் சித்திரங்களில், நல்ல ெசய் ள்களில் ட இல்லாத அழகான
கவிைதக் க த் கள் இ க்கின்றன. அதனால் அைதக் கவிைத என்
விடலாமா? மாரசம்பவம் ேபால ம், சிலப்பதிகாரம் ேபால ம், .ப.ரா. வின்
சி கைதகள் இனிக்கின்றன. ஆனால் அைதக் ெகாண்ேட அக்கைதகைளக்
காவியங்கள் என் ெசால்ல
மா? இ தான் ம ப்பாளர்களின் வாதம்.
அவர்க க்
ைணயாக பழஞ் வ களான ெதால்காப்பியச் ெசய் ளிய ம்,
யாப்ப ங்கலவி த்தி ம், தண் யலங்கார ம் இலக்கணம் ேப கின்றன.
அழகான
ைமகைள ஆக் வதில் அறி
ைனகிற . அதன் பயன்தான்
இலக்கணக் கட் கைள உைடத் விட் ெவளிவந்த இப்
யற்சி ம்.
இ வைரயில் தமிழ் இலக்கியத்தில் இல்லாத அழகான அ ைமயான
எண்ணங்கள் வசன கவிைதகளிேல காணக்கிைடக்கின்றன. ‘சீர் த்த’ என்
ெதாடங்கி ெசய் ள் இலக்கண ைறப்ப பணங்ெகா த்த எவைனேயா ஒ
பாவலர் பா ய பாட் க்கைளவிட தைள தட் ம் ‘ க்காரி’ ஆயிரம் மடங்
அழகாகத்தான் இ க்கிற . இலக்கண வ உ ஒன்ைறேய ஆதாரமாகக் ெகாண்
இைவகைள ஒ க் வ வ கட் ன மடைம. இலக்கியப்ேபைழயில் ைவத் க்
காப்பாற்ற ேவண் ய
இரத்தினங்கள் இவ்வசன கவிைதகள்.
ப த்த மாம்பழம் தித்திக்கிற . ப க்காத காய் ளிக்கிற . இைவகள்
இரண்ைட ம் நீங்க ம் நா ம் உண்
ைவத்தி க்கிேறாம். ஆனால் ப த் ம்
ப க்காம மாய் ெசங்காயாக இ க் ம்ெபா
நீங்கள் சாப்பிட் க்கிறீர்களா;
இல்ைலெயன்றால் சாப்பிட் ப் பா ங்கள். காயின் ளிப் ம், கனியின் இனிப் ம்
கலந்த ஒ
ச் ைவ. இனிய சி-அதில் இ க்கக் காண்பீர்கள்.
கனிந்த கனி ேபான்ற கவிைத. காெயாத்த உைரநைட இைவகள் இரண்ைட ம்
தான் நாம் நன்றாய் அ பவித்தி க்கிேறாம். கா ம் கனி ம் இல்லாத
ெசங்காய்பதம் வசன கவிைத. ‘கவிைதயின் இனிைம ம் உைர நைடயின்
வி வி ப் ம் இதில் இ க்கிற . ெசங்காையச் ைவப்பதி ம் ஒ
இனிைம
உண் .” (கலாேமாகினி-30)
இக்கட் ைரக்

எதிெராலி இலங்ைகயில் ேதான்றிய . ‘ஈழ ேகசரி’யில்

வழக்கமாக எ திவந்த ‘இரட்ைடயர்’, வசன கவிைத திய ேதாற்றம் அல்ல;
ன்ன ம் அ ெவவ்ேவ வ வங்களில் தமிழில் வழங்கி வந்த என்
வாதா யி ந்தார்கள். வாரஸ்யமான அக்கட் ைர ‘கலா ேமாகினி’யில் ம
பிர ரம் ெசய்யப்பட்ட . இரட்ைடயரின் ைவயான க த் க்கைள நீங்க ம்
ெதரிந் ெகாள்ளலாேம என்பதற்காக அந்தக் கட் ைரைய இங்ேக த கிேறன்;
“பிஞ் மாகா பழ மாகா ” ‘ெசங்காய்’ என் ெசால்வார்கேள, அந்த நிைலதான்
வசனகவிைதக் ரிய . யாப்பிலக்கண வரம்ைப மீறியதாய் ஆனால், கவித்வம்
ெபற்றதாக உள்ள-சிறந்த வசனங்கைளேய வசனகவிைத எனப்
ெபயரிட்டைழக்கிேறாம்.
பாரதியாரின் பாஞ்சாலி சபதம், கண்ணன் பாட்
தலியவற்றி ள்ள
பாடல்கைளேய பார்த் , ‘இைவ எல்லாம் பாவா? பாவினமா? இவற் க்ெகன்ன
ெபயர்? எந்த யாப்பிலக்கணத்தின்ப பாடப்பட்டைவ? என் ஒச்சம் ெசால் ம்
பைழய மரபினர் எவ்வித இலக்கண ம் அைமயாத இந்த வசன கவிைதக் இடம்
ெகா ப்பார்களா? அவர்கள் இைத எதிர்க்கிறார்கள்.’
‘நல்ல ! அந்தப் பண் த சிகாமணிகள் ெவ ம் ளி மாங்காைய ம்,
க விளங்காைய ம், க விள ந நிழலில் ைவத் க் ெகாண் க்கட் ம்’ என்
அவர்கள் எதிர்ப் அசட்ைட ெசய்யப்பட் , வசன கவிைதக் ரிய ஆக்க
ேவைலக ம் நடந் ெகாண் ப்பைத இன் நாம் காண்கிேறாம்.
இப் திய யற்சியின் பயனாெய ந்த, ைவ நிைறந்த சில வசன கவிைதகைள
நாம் பார்த்தி க்கிேறாம். ஆனால் பண் தர்கைளப் பழிப்பைதேய இலக்காகக்
ெகாண்ட சில தண்ட மிண்டர் ெசய் ம் ெசாற் பிரபஞ்ச அ க் கைள வசன
கவிைத என் ஒப் க் ெகாள்வதற்கில்ைல.
நைட சிறி இ க்கமாக இ ப்பி ம், வசனகவிைத வ வெமன் ெசால்லத்த ம்
சில ப திகள்- வசன கவிைதையப் பற்றிய ேபச்ெச வதற் - ன்ன ம் இ ந்தன
எனக் காட் வ இங் ெபா த்தமா ம்.
1. ஆைசயார்த் தைலக் ம் ெநஞ்சத்
அரசிளங் மரன்,
ஞ்சிலன், பள்ளி ெகாள்ளா
ள்ளிெய ந் ெமல்ல, நடந் ,
கள்ள மறியா, உள்ள ெநறியால்
கவைல க வாத் ய ேசக்ைகயில்
கண்வள ம்அைறவந் ற்றான்.

2. அச்ச ம் வி ப் ந் ண் ,
அவல ந் ணி
ட்ட
அமல ம் வஞ்ச ெநஞ்சன்
அைறக்கத வகற்றப் க்கான்.
3. நள்ளி ளில், கண்வள ம்
தன்ன ேக தனிவந் ற்ற
அவன் த கண்ைம தனக்கஞ்சி
ெமய் விதிர்த் ம கலானாள்.
4. ைரவீரப் ெபாய் நண்பன்.
தன்னி ள் ெநஞ்ச நிைறகாம அழ ழல்வான்
ைறயற்ற ைற ெசால்ல,
ைறயர் நிைற ைடயாள் னி ற்றாள்.
இத்ெதாடர், உைர நைடயிற் ெசல்வதாயி ம், கவிைதப் பண் நிைறந்ததாகேவ
காணப்ப கிற . வசன கவிைத என்ற ெபயரில் இல்லாவி
ம் அதன்
உ வமி த்தல் கண் ன் றத்தக்க . தமிழறிஞர் ேசாம ந்தர பாரதியாரின்
கட் ைரெயான்றில் இ மிளிர்கின்ற .
‘சந்தன ம் சண்பக ம்
ேதமா ம் தீம்பலா ம்
ஆசினி ம் அேசாக ம்
ேகாங்க ம் ேவங்ைக ம் ர ம்விரிந்
நாக ம் திலக ம்நறவ ம் மாந்தி ம்
மரவ ம் மல்லிைக ம் ெமௗவேலா மணங்கமழ்ந்
பாதிரி ம் பராைர ஞாழ ம்
ைபங் ெகான்ைறெயா பிணியவிழ்ந்
ெபாரிப் ன் ம் ன்னாக ம்
க்ெகா
ைக சிறந்
வண்டைறந் ேதனார்ந்
வரிக் யில்கள் வரிபாடத்
தண்ெடன்றல் இைடவிராய்த்
தனியவைர னி ெசய் ம்
ெபாழில ந வண் மாணிக்கச்
ெசய் ன்றின் ேமல்
வி ம்
ைடத் ப் ப ம்ெபான் த் ,
வண்
ைவப்பத் தண்ேடன் ளிப்பேதார்
ெவறி
ந மலர் ேவங்ைக கண்டாள்.’
களவிய ைரயாசிரியர், இதைன ெவ மேன ெசால்ல க் ச் ெசய்தி க்கிறார்

என் ெகாள்வ ஆகா , ெபா ள் ெபாலி ம் ஓைச நய ம் ெசறிந்த, தம
இனிய ெசாற்சா ரியத்தினாேலேய ப ப்பவர் மனைதப் பரவசப்ப த்தி
இயற்ைகயாயைமந்த ஒ ேசாைலயின் உ வத்ைத அங் தீட் வி கிறார்
ஆசிரியர். விந்ைதயிேத!
கட் ைரத் தன்ைம ெசறிந்ததாயி ம் கவிைத வனப் ம் நிைறந்ததாகேவ
இத்ெதாடர் பரிமளிக்கின்ற . ஆதலின் இ
ம் வசன கவிைதக் ப்
றம்பானதன் .
விேயாப்பி ம் கிளிக ந் ம்
ன்றத் ச் ெசன் ைவகி
அ வி யா ம் ைன ைடந் ம்
அலர் ற் வ ேவ ன்
மைல ேவங்ைக ந நிழலின்
வள்ளி ேபால்வீர் மனந ங்க
ைலயிழந் வந் நின்றீர;்
யாவிேரா ெவன னியாேத
மணம ைரேயா டர ேக கற
வல்விைனவந்
த்த காைல
கணவைனயங் கிழந் ேபாந்த
க விைனேயன் யாெனன்றாள்.’
‘

சிலப்பதிகாரக் ‘ ன்றக் ரைவ’யில் வ ம் ‘உைரப் பாட் மைட’ இ . உைரப்பாட்ைட
‘ந ேவ ம த்தல்’ என அ யார்க் நல்லார் ெபா ள்
கிறார்.
அ ம்பத ைரயாசிரிய ம் அதைன, ‘உைரச் ெசய் ைள இைடயிேல ம த்தல்’
என்பர். (ேவட் வ வரி, 7-ம் அ யின் பின்வ ம் ‘உைரப் பாட்ைட’ப் பார்க்க)
இன் ம் இவ்வாேற ‘ஆய்ச்சியர் ரைவ, வாழ்த் க் காைத’ தலியவற்றி ம்
இவ் ைரப் பாட் இடம் ெப கின்ற . இவ்விதம் வ ம் உைரப்பாட் எல்லாம் வசன
கவிைத உணர்ச்சிையேய உண்டாக் வன. உைர-கட் ைர என்பன வசனத்ைத ம்,
பாட் -ெசய் ள் என்பன கவிைதைய ம் றிப்பி வதால், உைரப்பாட் -கட் ைர
ெசய் ெளன் சிலப்பதிகாரத்தில் றப்ப வனெவல்லாம் வசன கவிைதேய என்
ெதளிய இட ண் .
சிலப்பதிகாரப் பதிகத்தில் ‘உைரயிைடயிட்ட பாட் ைடச் ெசய் ள்’ என வ ம்
ப திக் ‘உைரயிைட இட்டன ம் பாட் ைடயன மாகிய ெசய் ைள’ என்
க த் ைரக் ம் அ யார்க் நல்லார், பின்ன ம் ‘உைரெப கட் ைர’ இைவ
ற் றிய கட் ைர-இைவ ற் றிய ‘கட் ைரச் ெசய் ள்’ எனக் றித்தி ப்ப ம்
இங் ேநாக்கத்தக்க .’

1-10-43-ல் ெவளியான கலாேமாகினி இதழில் ‘வசன கவிைத’ பற்றி
கைலவாணன் எ திய கட் ைரயின் எதிெராலி இ . ‘வசன கவிைத தமி க் ப்
தி ’ எ ம் ெகாள்ைகைய ம த் , அ
ன்ன ம்- ெவவ்ேவ ெபயர் வ வில்இைல மைற காய் ேபால-வழங்கியெதனக் காட் வேத எம ேநாக்கம்.”
(கலாேமாகினி-33)
------

5.

. .

.

க்கவிைத வரலாற்றில் .ப.ராஜேகாபாலனின் கவிைதக க் த் தனியானக்கியமான-ஒ இடம் உண் . அவர் வசன கவிைதகள் தான் எ தினார்.
அதிகமாக ம் எ தி விடவில்ைல. ‘மணிக்ெகா ’ நாட்களில் 24 கவிைதகள், ‘கலா
ேமாகினி’யில் 5 கவிைதகள். இவ்வளேவ-நான் அறிந்தவைர-அச்சில் வந்தைவ.
‘நமக் த் ெதாழில் கவிைத, நாட் ற் உைழத்தல்; இைமப்ெபா
ம்
ேசாராதி த்தல்’ என் ெகாள்ைக அறிவிப் ெசய் ெகாண் , ம மலர்ச்சி
இலக்கிய மாதம் இ
ைறயாகப்
வ வம் ெபற்ற ‘கிராம ஊழியன்’
பத்திரிைகயில், 1943 ஆகஸ்ட் 15 தல் சம்பர் 1
ய, ெகௗரவ ஆசிரியர்
என் ம், சம்பர் 15 தல் 1944 ஏப்ரல் இ திவைர ஆசிரியர் ஆக ம், .ப.ரா
பணி ரிந்தி க்கிறார். கவிஞர் தி ேலாக சீதாராம் அதன் ஆசிரியராக ம்,
நிர்வாக ஆசிரியராக ம் ெசயலாற்றினார். இந்த ஒன்ப மாதங்களில் .ப.ரா
‘கிராம ஊழிய’னில் கைத, கட் ைர, வரலா என் பல பைடப் கள்
எ தியி ப்பி ம், ஒ கவிைத ட எ தவில்ைல. இ
றிப்பிடப்பட ேவண் ய
ஒ (அதிசயச்) ெசய்தியாகேவ எனக் ப் ப கிற .
ந. பிச்ச ர்த்தி ட இரண்ேட இரண் கவிைதகள்தான் எ தியி க்கிறார்.
கைதகள், ‘மனநிழல்’ கட் ைரகள் பல எ தி ள்ளார். அவ்வி கவிைதகளில் மிக
அ ைமயான .
ஏேனா?
சந்த்ரன் நல்லாக் கா ரண்டா
சின்ன ராயப்பா-அந்த
மந்த்ரத் ேல மயங்கி நிக்கி
மட்ைட ட்ைட எல்லாம்,
பாம்ெபறிந்த சட்ைடேபால
சின்ன ராயப்பா-இந்த
ஆம்பல் வர்ணேராட் ெராம்ப
அழ ெபாங்
,
ெவளிச்சத்தாேல ஆகாசத்ைத
சின்ன ராயப்பா-யாேரா

பளிங்ைகப்ேபால் பண்ணிவிட்டா
சின்ன ராயப்பா.
அழ ம் ெசாக ம் ெசாக் தடா
சின்ன ராயப்பா-எங் ம்
மழைல ேப ம் காத்ெதக்ேக
சின்ன ராயப்பா.
நில ம் நீ ம் எனக்கி ந் ம்
சின்ன ராயப்பா-நல்ல
ெநல் ம் ெநழ ம் ெநறஞ்சி ந் ம்
சின்ன ராயப்பா அந்த
பனங்ெகாளத் வீட் க்காரி
நைட
க்கிேல-ெதாைல
உலவிச் ெசல் தாவிேயேனா
சின்ன ராயப்பா.
.ப.ரா. தன கவிைதகைள ‘க வைள ம் ைக ம்’ என்ற தைலப்பில் ெதா த் ப்
த்தகமாக ெவளியிட ேவண் ம் என் ெபரி ம் யற்சி ெசய்தார். ஆனால்
அவ ைடய ஆைச அவர் காலத்தி ம் சரி, அதன் பின்ன ம் சரிேய; நிைறேவற
வழி ஏற்படவில்ைல. அந்தத் ெதா ப் ெவளிவந்தி ந்தால் அ தமிழ்க்கவிைத
உலகில் றிப்பிடத் த ந்த ஒ அ ைமயானப் பைடப்
லாகத்
திகழ்ந்தி க் ம்.
‘க வைள ெயாலியில் ெகாள்ைள ெகாண்ெடன்ைன
ஆழ்த்தின காதலில், க த்திழந்
கிேனன்;
ப வமப்ேபா ெபண் எழிற் வியலில்
ழ்ந்தி ந்த ேசார்வில் ைவ கண்ட ேகாலம்’
அந்தச் ைவயில் அவர் ‘உள்ளப் ைவ உதிர்த்ெத த் , மாைல ெதா த்த டேன
மங்ைக ைக ெகா த்த’ அன் அஞ்சலிகேள .ப.ரா. வின் ெப ம்பாலான
கவிைதகள்.
க வைள ம் ைக ம், தைலவியின் ேதர்தல், கவிைதப் ெபண் க் , ெபண்ணின்
பிறவி ரகசியம், ஏன்? சைதைய மீறிய , எப்ெபா
த் யிர், நிச்சயம்,
இைடேவைள உ வம், நீ ம் நா ம், ேசார் ம் ைழ ம், என்னதான் பின்?,
வி தைல, விரதம், உரம், உயிர், தரிசனம், மாங்கனிச் ைவப் ஆகியைவ
ெமன்ைமயான உணர் கைள இனிைம எழிலாய், கற்பைன நயத்ேதா ம் கவிைத
வளத்ேதா ம் சித்திரிப்பனவா ம்.

இவற்றிேல பல கவிைதகள் பின்னர் ‘எ த் ’ இதழ்களில் ம பிர ரம்
ெசய்யப்பட்டன. அவற்றில் அேநகம் ‘வாசகர் வட்டம்’ பிர ரமான ‘சிறி ெவளிச்சம்’
என்பதில் இடம் ெபற் ள்ளன என் நிைனக்கிேறன்.
ெபண்ைமைய வியந் ேபாற் ம் இவ் அகத் ைறக் கவிைதகள் தவிர, ேவ
ெபா ள்கைளப் பா ம் சில கவிைதகைள ம் .ப.ரா. எ தியி க்கிறார்.
‘வாழ்க்ைக’ பற்றிய அவர சிந்தைன விேசஷமான வாழ்க்ைக ஒ ெவற்றி. ஒ
ப்
ஓ காதற்பா, ஒ இைச,
மண்ணின் மாயேமாைனயில் பிறந்த .
அைரத்

க்கத்தி ம் அதிசயத்தி ம் அ

உதிக்கிற

வி யற்காைல வி தைலயில் வளர்கிற ெசயல் ெசய் ம் ேதைவயில்,
கண் கண்டதற் ேமல் ஓ கிற கன ,
பாைதெயல்லாம் ரிக்கிற ேபரவாெயௗவனம் மா கிறவைர
பிற வ கிற ேயாசைன,
க ம ெவற்றிகளில் பிறந்த களிப் ,
உற்பத்தி ெசய்வதிலி க் ம் உள்ள ெநகிழ்ச்சி,
அைர ைறயற்றதின் அழ ,
நிைறவின் நிம்மதி,
மண்ணின் மற்ெறல்லா மகிழ்ச்சிகள்மாைல வைர!
இ ண்ட ம்,
மனிதன் ம ப ம் பிரயாணமாகிறான் தன் வழிேயஅைமதியாக.
வாழ்வின் இனிைமகைள ரசித் மகிழ ேவண் ம் என் க தி இன்பங்கைள
வியந் ேபாற் வதில் .ப.ரா. ஆர்வம் ெகாண் ந்தார் என்பைத அவர்
எ த் க்கள்
ம். அவர வாழ்க்ைகத் தத் வத்ைதப் பிரகடனப்ப த் வ
ேபால் அைமந் ள்ள ‘நண்ப க் ’ என்ற கவிைத.
ஓயாமல் எண்ணி ம் ேபசி ம்,
சைளத் ப்ேபாய் விட்ேடாம், அல்லவா?

வார்த்ைதைய ைவத் வாதா
வீண் வித்தியாசம் ெகாண்ேடாம். ேபா ம்!
மாைய ம் தத் வ ம் என்ன
என் ெதரியேவ ேவண்டாம்;
கண்கண்ட கத்ைதக் கைடந்
உண்ேபாம், இனிேமல், வா!
இவ் வாழ்க்ைக நதி வரண்
மணலா ம் மரணம் வைர
அதன் கைர ர ம் ெவற்றிைய
ஒப் க்ெகாள்ேவாம், அதனாெலன்ன?
உயிரின் இன்ப ஊழியத்தில்
அ ைமகளாேவாம். பாதகமில்ைல!
ஆத்மா, பரமாத்மா-இந்தப் ேபச் கம் கமாக, கா
ைளத் ப் ேபாச் !
அ

ேவண்டாம் நமக் !
ம க்கிண்ணத்ைதப் பற்றிப் ேபசினாேன
அவன் யார்?-உமர்கயாம் அவைனத் ெதாடர்ேவாம். அப்பா!
.ப.ரா. இறந்த பின், அவர கவிைதகள் அைனத் ம் ‘கிராம ஊழியன்’
இதழ்களில் ெதாடர்ந் பிர ரிக்கப்பட்டன. (1944 ஏப்ரல் கைடசியில் .ப.
ராஜேகாபாலன் மரணம் அைடந்தார். ஏப்ரல் தல் வாரத்தில் நான் ‘கிராம
ஊழிய’னில் பணி ரியச் ேசர்ந்தி ந்ேதன்.)
எந்தப் பிரச்சைனைய ம் திய பார்ைவயில் ேநாக் ம் ஆற்றைல .ப.ரா. வின்
அறி ெபற்றி ந்த . இைத அவ ைடய ‘எதற்காக?’ என்ற கவிைத விளக் ம்.

1
பாம்ேப, படெம த் நீ ஏன் இப்ப
ம
ன் ெமய் மறந் ஆ கிறாய்?
பாம்பாட் க் பிைழப்பளிக்கவா?
இல்ைல, இல்ைல!
ஆ யா ன் ஆவைலத் தீர்த் க்ெகாள்ள!

2
ராேத, ழேலாைச ேகட்ேடன் நீ
காதல் ெகாண் கானகெமல்லாம் ஓ கிறாய்!
கண்ண க் ன் கண்ேணாக்கின்ப மளிக்கவா?
இல்ைல. இல்ைல!
ஓ ேயா ன் உள்ளப் ரிப்ைபக் ெகாட்ட!
3
ெபண்ேண,
ஷ க்ேகன் இப்ப ப் பணிந்
அ ைமேபால இட்டெதல்லாம் ெசய்கிறாய்?
‘பண் ’ என் ெசால் ம்
ஷ க்கஞ்சிேயா?
இல்ைல, இல்ைல!
இட்டைதச் ெசய் ெசய் உணர்ச்சிைய அடக்க
இ ‘கலாேமாகினி’ யில் வந்த . அேத பத்திரிைகயில் பிர ரமான கவிைதகளில்
‘ேயாகம் கைலதல்’ என்ப தனிச் ைவ ம் நய ம் க த்தாழ ம் ெகாண்ட .
கவிைத அன்பர்களின் ரசைனக்காக அைத ம் இங்ேக த கிேறன்.

1
கரிச்சான் ஒன்
ைர ேமலி ந்
ம ட்சி டன் ெமல்ல ெமல்லத் தயங்கி
வாய் திறந் ேவதம் பாடக் ேகட் நான்
அவ்வின்பம் அைலெய த்த இடத்ைதப் பார்க்க
பரிந் வந்ேதன்; பாட்ைட நி த்திப் பறைவ
என்ைனக் கண் எ ந்ேதா விட்ட !
2
ேகாைத ெயா த்தி ளத் நீரில் தனிைமயில்
அழ பார்த் ஆனந்தம் ெகாண் நின்றாள்;
பாைதயில் ஒளிந் பார்த் ப் பரவசெமய்திய நான்
நிைலத மாறி ெநட் யிர்ப் விட் விட்ேடன்;
மாதைதக் ேகட் மிரண் ேபாய் ேமலாக்கி த்
டெம த் க் ெகாண் க கிேய ேபாய்விட்டாள்!
3
கவிெயா வன் கனவில் ஆழ்ந்
கற்பைன கண் க த்ைத ெவளியிட

ெசவி
ச் ெசய் ள் ெசய்ய வி ந்தான்;
ெதரியாமல் அங்ேக திட்ெடன் ேபாய்நான்
கவி அழித்ேதன்; ெசால் இழந் அவன்
க ந் ய டன் கீேழ சாய்ந்தான்!
இக்காலகட்டத்தில் ந. பிச்ச ர்த்தி சி சி கவிைதகள் எ
வைத நி த்திக்
ெகாண் நீண்ட கவிைதக ம், சி காவியங்க ம் எ தலானார். அைவ
‘கலாேமாகினி’யில் வந்தன. பின்னர் ‘கிராம ஊழிய’னில் அவர் பலரகமான
கவிைதக ம் எ தித் தன ேசாதைனகைளத் ெதாடர்ந்தார். அைவ றித்
உரிய இடத்தில் விரிவாக எ
ேவன்.
-----

6.
‘பி ு’வின் கவிைதகளால் வசீகரிக்கப்பட் , நா ம் கவிைதகள்
எ தலாேனன்-1942 தல், 1943ல் நான் ‘சினிமா உலகம்’ என்ற மாதம்
இ
ைறப் பத்திரிைகயின் ைண ஆசிரியர் ஆன ம், என கவிைதகள் அதில்
அவ்வப்ேபா அச்சாயின. அந்த சமயத்தில் நாட் யக்காரி, ஆ ம் அழகி, கைல,
சினிமா ேபான்றைவேய என் கவிைதப் ெபா ள்கள் ஆயின.
அவ்வ டத்தின் இ தியில் நான் ெசன்ைன ேசர்ந் , ‘நவசக்தி’ மாசிைகயில்
பணிெசய்ய ற்பட்ேடன். தி .வி.க. வாரப் பத்திரிைகயாக நடத்தி வந்த
‘நவசக்தி’ைய சக்திதாசன் ப்பிரமணியனிடம் ெகா த் விட்டார். சக்திதாசன்
அைத இலக்கிய மாத இதழாக நடத்திக் ெகாண் ந்தார். ேக. ராமநாதன் அதன்
ைண ஆசிரியர். அவர் கம் னிஸ்ட். ‘ ற்ேபாக் இலக்கியவாதி’. ‘நவசக்தி’ைய
‘ ற்ேபாக் இலக்கிய இதழ்’ ஆகக்ெகாண் வ வதில் மி ந்த உற்சாகம் காட்
வந்தார். அந்த சந்தர்ப்பத்தில்தான் நா ம் ேபாய்ச் ேசர்ந்ேதன்.
அ
த்த காலம், ஜப்பானியைர ம், பாசிஸ ெவறிைய ம் எதிர்த் கவிைதகள்,
கைதகள், கட் ைரகள் உ வாகிக் ெகாண் ந்த காலம். கவி ரவீந்தநாத் தா ர்
ஜப்பானியரின் பலாத்காரத்ைத ெவ த் ம், கண் த் ம், எ திக்
ெகாண் ந்தார். ஜப்பானியர்கள் த்தம் லம் ஆசிய நா களில் நாசத்ைத
விைதத் வந்தேபாேத, தங்கள் யற்சியில் ெவற்றி ெபற ேவண் ம் என்
த்தர்
ஆலயத்தில் ைஜகள் நடத்தினார்கள் என்ெறா ெசய்தி வந்த , அைதக்கண்ட
தா ர், ‘மி க ெவறிையப் பரப் கிற ஜப்பானியர் த்த க் பக்தி
ெச த் கிறார்களாம்’ என்
த்தலாகச் ட் க்காட் ‘ த்த பக்தி’ என்ற
கவிைதைய எ தினார். அைத ம் ஆஸ்திேரலியத் ெதாழிலாளி வர்க்கக் கவிைத
ஒன்ைற ம் தமிழாக்கி ‘நவசக்தி’ யில் ெவளியிட வி ம்பினார் ேக.ராமநாதன்.
அவ்வாேற ெசய்ேதன்.
உ மின ர கள்
ெவறி ெகாண்ட மக்கள்
ேகார உ ஏற்
பற்கைளக் க த்தனர்;
சா க் ேகாட்ைடயில்
மனித ஊன் ேசர்க் ம்
ப் டன் ஓ ம் ன்

நிற்கின்றார்
த்தன் ன்னிேல,
க ைண வள்ளலின்
ஆசிகள் ேவண் ேய:
ெவளிேயஅண்டங்கள் அதிர
ேபரிைக ழங்
!
என்

ஆரம்பித் , வள ம் ‘ த்த பக்தி’ யின் கைடசிப் ப தி இ :
காயம் பட்டவர்
ெசத் வீழ்ந்தவர்
கணக்ைகக் காட் ட
அ க்க விம்மி
ஒலிக் ம் வீர எக்காளம்;
ெபண்கள் பிள்ைளகள்
அங்கங்கள் இழக் ம்
வார்த்ைதையக் கண்ேட
ேபய்கள் பிசா கள்
ைகெகாட் நைகக் ம்;
மனித மனத்திேல
ெபாய்ைமப் ைக பரப்ப ம்,
ெதய்விகக் காற்றிேல
நச் மணம் கலக்க ம்
பக்தி ெசய்கின்றார்
த்தன் ன்னிேல,
க ைண வள்ளலின்
ஆசிகள் ேவண் !
ெவளிேயஅண்டங்கள் அதிர
ேபரிைக ழங்
.

‘பாசிச தம்’ பற்றிய வர்ணைன பின் வ மா :
காலம் எ ம் இ ள் ெவளியின் ஊேட
வாலில்லாக் க ங் ரங் ேபாேல
ஊர்ந் வந்த இப் தம்
இ ள் மன ம் ெப வா ம் திறந்

வியந் நின்ற அறியாைம
ன்ைனப் ெபாறாைம
தி க்கி ம் பயத் டன்
பண ஆைச உந்திட
ேராகத்ைதத் த விய ேவைளயில்
ஓர் வாணிபமாய்
பிறந்த இ ேவ.
வறண்ட வ டத்தில் பிறந்த பின்னர்
ெபான் க் த் தைலவணங்கி
பாபப் பால் ப கி,
ெகா ரச் ேசற்றி ம்
பயங்கர கதியி ம்
சிக்கி, ெந தாய், ளி
வாய்
வளர்ந்த பாசிச தம்,
கண்ணீ ம் யர இ
ம்
கவிந்த ைககளில் வளர்ந்த .
அ ைக ம் அரற்ற ம் அதற்
இன்னிைச ஆயின,
கன ம் மக்கி ம ந்த .
கஞ்சக்
வினர், மி க ெவறியினர்
அஞ்சா ெநஞ்ெசா ெகாைலத் ெதாழில் ரிேவார்,
பிறவிக் ைறயினர், ரத்தம் ெசத்தவர்,
ைள திரித்ேதார், தற்ெகாைலப் பித்தர்,
காமெவறியர், இன்ேனாரன்ன
தன்னிைல தவறிய த தைலக டேன,
ப த்த ெதாந்தி, க ப் க் கன்னம்
பித்தப் ேபச் டன் பண ம் பைடத்தவர்
அதிகார ெவறிபற்றி மனிதம் இழந்ேதார்
பிணக் க கின் ெப
க் ம் ேபழ்வயி ம்
நைடயில் ஓர் ந ப் ம் பிணக்கைள ஞ்சி ம்
ெபற்ற ேபதலித்த மனசினர்,
ெநாண் ம் ள்ளர்கள்,
ராப்பகலாய் யரால்
த்
அலறி ம் அபைலயர் தம் ஓலத்தில்
மகிழ் காண்ேபார்
இவேர பாசிசப் பணியாளர்கள்!
இப்ப ேம ம் வளர்வ

அந்தக் கவிைத.

ெசன்ைன நகரத்தில் ேரஸ் த்தகங்கள் விற்பைன ெசய் ம் சி வர்கள்;
ட்ெடரிக் ம் ெவயிலி ம் ேசாற் க் ைடகைளச் மந் பலப்பல ஆபீ க க் ம்
ேபாய் உரியவர்களிடம் அவற்ைறச் ேசர்ப்பிக் ம் லிக்காரிகள்; வ ைமயில் வா ம்
பலதர மக்களின் உடைமகைளப் ெபற் வளமாய் வள ம் வட் க்கைட;
த்தத் க் ச் ெசன் தி ம்பிய வீரர்களிடம் தன் மகைனப்பற்றி விசாரிக் ம்
ஏைழத் தாயின் அன்ைப ம்; அன்பனின் வ ைகைய எதிர்ேநாக்கி ஏங் ம்
காதலியின் மனத் ப்ைப ம் எ த் க்காட் ம் ஒ நிகழ்ச்சி-இவற்ைற எல்லாம்
நைடச் சித்திரங்களாக எ தியி ந்தார் ேக.ராமநாதன். அவற்ைற ம்
கவிைதகளாக்க வி ம்பினார். அவ்வாேற ஆக்கிேனன்.
இந்தியா ேரஸ்!
ம ண்ட்ேரா
ைல
ேகாட்ைடயின் பக்கம்
பஸ் ஸ்டாண்ட் ஓரங்கள்
அங்ெக ம் ச்சல்
“இந்தியா ேரஸ்...
ல் ரிசல்ட,் ேவ மா?”
ேமாட்டார் அலறல்
ராமின் ஓலம்
ேர ேயாக் ச்சல்
பற்பல நாதங்கள்
ழம்பி ம் என்!
ேமேலாங்கி ஒலிக் ம்
மனிதக் ரல்
“இந்தியா ேரஸ்
ல் ரிசல்ட,் ேவ மா?”
ைக ைசைக கண்டால்
தித்ேத வ வான்
ஓ ம் ராமிேல
ெதாத்திப் பாய்வான்:
க்ெகட் ல்லாமேல
மிக்கி ெகா ப்பான்!
‘சில்லைர, சில்லைர’ என்ேற
ஓசிப் பயணம்
ஒன்றிரண் ெசய்வான்

அவன் வாய்ப் பல்லவி
இந்தியா ேரஸ்!
இவ்வா வர்ணித் , பந்தயப் த்தகங்கள் விற்பைன ெசய் ம் ைபயன்களின்
பரிதாப நிைலைமைய விளக் வ இந்தக் கவிைத. ஏைனய கவிைதக ம்,
வாழ்க்ைக வசதிகள் வஞ்சிக்கப்பட்டவர்களின் அவலத்ைதச் சித்திரிப்பனேவ.
நான்’நவசக்தி’யில் நான் மாதங்கள்தான் ேவைல பார்த்ேதன். 1944 ஏப்ரலில்,
தி ச்சி ஜில்லா ைற ரில் வளர்ந் ெகாண் ந்த ‘கிராம ஊழியன்’
ேசைவக்காகப் ேபாய்விட்ேடன். அதன் பிற , ேக.ராமநாதன், 1944 ேம மாதம்
‘ த்த பக்தி தலிய வசன கவிைத’கைளத் ெதா த் சி
த்தகமாக
ெவளியிட்டார். தமிழில் ெவளிவந்த தல் வசனகவிைதப் த்தகம் இ ேவ ஆ ம்.
ஏ வசன கவிைதகள் ெகாண்ட . 31 பக்கங்கள்.
-----

7.
பாரதிக் ப் பிற ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட வசன கவிைத யற்சிகள் பாரதி காட் ய
வழியில் ெசல்லவில்ைல; பாரதியின் ‘காட்சிகள்’ ேபால் அைவ அைமயவில்ைல
என் கவிஞர் தி ேலாக சீதாராம் க தினார். எனேவ, ‘பாரதியின் அ ச் வட் ல்,
‘காட்சிகள்’ என்ற பைடப்
யற்சிைய நா ம் ெதாடர்ந் ெசய்ேவாேம; நாம்
இ வ ம் அத்தைகய பைடப் க்கைள உ வாக் ேவாம்’ என் அவர் என்னிடம்
ெசான்னார். ‘இரட்ைடயர்’ என் நாங்கள் இ வ ம் எ தத் தீர்மானித்ேதாம்.
‘பாரதி அ ச் வட் ேல’ என்ப தான் அதற் த் தைலப் . அதற் ஒ
‘கிராம ஊழியன்’ 16-6-1944 இதழில் பிர ரிக்கப்பட்ட . அதில் சில
ப திகள்:

ன் ைர
க்கியமான

‘பாரதியின் ரசிகர்கள் நாங்கள். கைலஞனின் சி ஷ் கைளப் ப த் ரசிப்ப
மட் ேம எங்கள் ெதாழில் அல்ல. அைவகைளப் ேபாற் வ டன் நிற்ப எங்க க்
தி ப்தி தரா . ஒ கைலஞனின் ஆைசக ம், கன க ம் அவ டன்
ந்
விடாமல், அவன் சிந்தைனச் சரம் ெதாடர்பற் விடாமல் அவன
ைமப்பாைத
ெவ ம் பாைல ந ேவ கலந் , இ ந்த இடம் ெதரியா மங்கிவிடாமல் காப்ப ம்
ரசிகர்கள் கடைம.
இலக்கியக் லத்திேல பாரதி பரம்பைரயில் வந்தவர்கள் நாங்கள். எங்கள்
சேகாதரர்கள் ெசய் வ ம் யற்சிகைள நாங்கள் கவனித் வந்ேதாம்.
கவனிக்கிேறாம். எங்க க்
ந்திய தைல ைறயின ம், பிற ம் ெசய்யாத
காரியங்கள் பல பாரதி இலக்கிய சரித்திரத்தில் ெசய்யப்பட ேவண் ம் என்
நாங்கள் உணர்கிேறாம்.
இ வைர எல்ேலா ம் பாரதியின் கவிைதகைளப் பின்பற்றி ள்ளனர்.
வசனத்ைத ம் பின்பற்றியி க்கிறார்கள். ஆனால் பாரதி ைகயாண்ட
யற்சிைய யா ம் ெதாடர்ந் ெசய்யவில்ைல. நன் ஆராயக் ட இல்ைல.
அ தான் பாரதியாரின் ‘காட்சிகள்’.
ம
நாகத் இைச ேபான்ற தான் பாரதியின்
யற்சியான ‘காட்சிகள்,
ெபா ள் நிைறந்த சிறிய சிறிய வாக்கியங்கைள அ க்கிக் ெகாண் ேபாவ ,
ம
நாதத்திேல ஒலிக் ம் வா ேபாலேவ பாரதியின் எ த் க்களி ம் ஒ
ேவகம் ள் கிற , கவிைத யா ம் தனக்ெகனக்ேகட்ட பராசக்தியின் கழ் பாட

பாரதி எ ம் பாணன் ைகயாண்ட ெசால் க வியிேல பற்பல ேதாற்றம் சி ஷ் க்க
யன்றதன் விைள தான் ‘காட்சிகள்’. ‘பாட் னிலின்ப ம் கற்பைன விந்ைத ம்
ஊட் ெயங் ம் உவைக ெப கிட ஓங் மின்’ கவி ஓதிய பாரதியார், “ெபா ந்தாத
ெபா ள்கைளப் ெபா த்தி இைசத்த ஜாலம் தான் ‘காட்சிகள்’ ஜகத்சித்திரம்
தலியன என்ப ம் எங்கள் க த் . பாரதி ெசன்ற வட் ேல நாங்க ம்
ணிந் அ ெய த் ைவக்க ன்வந் விட்ேடாம்.
நாங்கள் ெசய்யப்ேபாவ மாரீசம் அல்ல. பாரதி இலக்கியத்தின்
அத்தியாயத்ைத வளர்க்கப் ேபாகிேறாம். எங்கள் உள்ளத்
ச்ைச ெசால்ெல ம்
ம யிேல ஒட் சக்தியின் லீைலையப் பரப் ேவாம். பாரதி ெப ைமையப்
பா ேவாம். பாரதியின் பக்தர்கள் நாங்கள்.
எங்கள் யற்சிக் நீங்கள் என்ன ெபயரிட்டா ம் சரி; நாங்கள் கவைலப்படப்
ேபாவதில்ைல. ஒ எ த்தாளன் ெசான்னைதப் ேபால, “எம எ த் க்கைள
கவிைத, கட் ைர, வசன கவிைத என் எப்ெபயரிட் ேவண் மானா ம்
அைழ ங்கள்; நாம் ைகயாள வி ம் வ ெசாற்கள்தான்; ெசாற்க க்
உயி ட் வேத எம ேநாக்கம்”.
தலாவதாக, ‘அழ ’ பற்றி நான் எ திேனன்உைமயின் கவிைத
உலகின் உயிர்ப் , உயிரின் சக்தி,
சக்தியின் சிரிப் , சிவத்தின் மலர்ச்சி,
மலரின் சிறப் , ஜீவனின் ஒளி, ஆத்மாவின் டர்.
அழ எங் ம் நிைறந்த . கண் க் ெதரிவ .
ெதரியாமல் ஒளிர்வ
கைலயின் கைல, காவியநயம்,
அழேக அைனத் ம், அ வாழ்க,
வியன் வானத்திேல ேமான நைக ரிகிற அழ ,
விரிகடலில் தவழ்கிற . ரள்கிற . திக்கிற .
ள் கிற அழ ,
ங்காவில் ன்னைக த் ஒளிர்கிற ,
பகலின் ஒளியில், இரவின் இ ளில், நிலவின் கதிரில்,
ெவள்ளியின் சிமிட் ல், மின்னலின் பாய்ச்சலில்
ஆட்சி ரிகிற அழ .
மங்ைகயின் ேமனியில், அவள் அங்கங்களில், கண்களில்
கன்னத்தில், மிண் சிரிப்பில் அழ ெநளிகிற ,

மனிதனின் உள்ளத்தில் உைற ம் அழ ,
பார்ைவயில் பிறக்கிற எழி
காட்சியாக
நரம்பில் ர ம் அழ
ைகவிரல் அைசவில் மலர்கிற கைலயாக
காலில் ஜதி ேப கிற நடனத்தில்,
உடலின் வள்தலில் மின் எழில் பிரகாசிக்கிற .
இதயக் ரல் ன ம் அழ ,
கவிைதயில், காவியத்தில், இலக்கியத்தில் கனவாய் சிரிக்கிற ,
அழ இல்லாத இடம் எ ?
அழகின் சிரிப் ெபாலி
த்தாத எ ?
அழ அ யற்ற ,
வற்ற ,
அழ ஆனந்தமான , அகண்டமான ஆழமான ,
அழைக உணரலாம், ஸ்பரிசிக்க
யா .
அழைக வியக்கலாம், வர்ணிக்கலாம், விளக்க
யா .
அழ ஒ கைல, அ ேவ தத் வம்,
அழேக சக்தி, அ ேவ சிவம்,
அழைகப் ேபாற் கிேறன், திக்கிேறன், வணங் கிேறன்,
அ வாழ்க.
அழ அழிவற்ற என் மனம் ேபசிய
க்ெகன் சிரித்த மலர்,
அழகாய் அ ம்பி, எழில் மிக்க ேபாதாகி,
வனப்பாய் மிளிர்கிற மலர்.
அழகின் களஞ்சியம்,
காைலயில் மலர்ந்த , மாைலயில் ேசார்ந்த , ம நாள் வா
வி ந்த .
ெச ‘பாரடா அழகின் தன்ைம!” என்ற .
அழ மா தலற்ற என்ேறன்.
க

க்ெகனச் சிரித்தாள் மங்ைக. கண்களில் கவிைத ேபசிய .
வலில் காந்தம் டரிட்ட க ப்பிேல கைத ைவ
காட் ய . க ம் பட் க் ந்தலில், சங் க்க த்தில்
மார் ெமாட் களில், ஏன்-அவள் ேமனி
வ ம்-அழ
சிரித்த
ன் .
இன்ேறா?
மலரின் வாட்டம் அவள் உடலில் உறக்கம் காட் ய .

‘விழித் உணராத டேன, அழகின் வாழ்ைவ ேநரில் பார்’ என்ற
அவள் உ வம், தைல னிந்ேதன்.
அழ
ப்பற்ற . வளர வளர வனப் வ என் உள்ளம்
ேபசிய .
ழந்ைத சிரித்த , கிழவைனச் ட் ய ,
ழந்ைதயின் சிரிப்பில் மின்மினிக் கண்களில், தளிர் நைடயில்,
மழைல ெமாழியில், எழில் விைளயா ய . ழந்ைத வளர்ந்தால்,
ெபரியவன் ஆனால், கிழவனாகி ல்...?
எங்ேக அழகின் சக்தி?
நைர, திைர பிணி ப் , சா
ேபா ம், ேபா ம்!
அழ அழி
வ , ேசார்வ , வா வ , வதங் வ , திரிவ ,
பிரிந் மா வ , மண்ணாவ .
‘நி த்தடா பித்தேன! என்ற
எழிைலப் பார் என்ற கடல்.

வானம், என்ைனப்பார். என்

விழித் ேநாக்கடா விந்ைதக் காட்சிைய என்ற அந்தி.
க்கக் கண்கைள ைடத் ப் பாரடா என்ற உதயம்.
என்ைனப் பார்க்க ெவள்ெள த்தா என்ற மைல.
இயற்ைக இரெவ ம் த் ப் ேபார்ைவைய இ த் ப் ேபார்த்த ,
ெவள்ளிகள் மின்னின.
பிைற அழ
ப்ெபண்ணின் இள
வல் ேபால் மிளிர்ந்த .
அதன் மார்பில், மயில் க த் ப் பட் ப் ேபால் கணேமார் வியப் க்
காட் ம்.
வான் உைடயில் அவள் கர்வ டன் தைல நிமிர்ந்தாள்.
அ வி அவள் கழ் பா ய . பா க் ெகாண்ேட இ க்கிற .
‘ேபைதேய, இைவ மா மா? அழ இவற்றின் ஒளி, உயிர்.
சக்தி, அ மயங் கிறதா, மைறகிறதா? ேதய்கிறதா? பாராடா!
பார்க்கப் பார்க்க வியப் ட் வ .
சக்தி காவியம் இயற் கிறாள். அ அழியாத , நிைலத்தி ப்ப
இனிய ; மரணத்ைதப் ேபால,

உண்ைமதாேனா?
ஆனா ம்...
அழ இன்பம் த கிற . சாந்தி ஊட் கிற . கவைலையப்
ேபாக் கிற .களி ள்ளச் ெசய்கிற .
அ வாழ்க.
--

8.
‘பாரதி அ ச் வட் ல்’ என்ற தைலப்பில் பாரதியின் ‘காட்சிகள்’ ேபான்ற வசன
கவிைதகள் ெதாடர்ந் எ
வ ; தலில் ஒ ெபா ைளப் பற்றி நான் எ த
ேவண் ம்; அ த் அைத ெவட் ம் ஒட் ம் அவர் எ
வ என் தி ேலாக
சீதாராம் ேயாசைன றினார். ஆயி ம், அழ பற்றி நான் எ திய பின்னர்,
அைதத் ெதாடர்ந் ெவட் ேயா அல்ல ஒட் ேயா, எ
வதில் அவர் ஆர்வம்
ெகாள்ளவில்ைல. என்ைனேய ெதாடர்ந் எ
ம்ப ெசால்லி விட்டார்.
ஆகேவ, பாரதி அ ச் வட் ல் நான் மட் ேம ன்ேனற ேநர்ந்த . ‘இளவல்’ என்ற
ெபயரில், அழ , திங்கள், அந்தி, வானம், மைழ பற்றி எ திேனன். அ த் ,
‘ஜகத்சித்திரம்’ ன் இதழ்களில் வந்தன.
அைவ ரசிகர்களின் பாராட் க்கைள மி தி ம் ெபற் த் தந்தன. அேத சமயம்
ைற றல்கைள ம், கண்டனங்கைள ம் எ ப்பின. சாந்தி, ஒலி, காலம், கன ,
மனம், இன்பம், சிந்தைன ஆகியன பற்றி ம் ‘காட்சிகள்’ ைறயில் வசன
கவிைதகள் எ திேனன்.
அைவ பிர ரமாகிக் ெகாண் ந்த சமயத்திேலேய ேவ பலரகமான
வசனகவிைதகைள ம் நான் கிராம ஊழியனில் எ தி வந்ேதன். தமிழின்-தமிழ்
இலக்கியத்தின் பா காவலர்கள் தாங்கேளதான் என் ெசால்லிக் ெகாண் ந்த
பல ம் என்ைன ம், ‘கிராம ஊழியன்’ ேபாக்ைக ம் ஏ வதில் உற்சாகம்
கண்டார்கள். இலக்கியத் ட ம், கவிைதேயா ம் ெதாடர்ேப இல்லாத-என்றா ம்
தமிைழ வளர்ப்பேத தங்கள் கட்சிதான் என் ெப ைம ேபசிக் ெகாண்ட--அரசியல்
கட்சியின் பிரசங்கிகள், ேமைடகளி ம், அவர்கள் நடத்திய பத்திரிைககளி ம்
என்ைனக் ைற றி ம் தாக்கி ம் மகிழ்ந் ேபானார்கள் நான் தமிைழக்
ெகாைல ெசய் ெகாண் க்கிேறன் என்
ற்றம் சாட் .
பிச்ச ர்த்தி அ க்க கவிைதகள் எ தி உதவினார். தி ேலாக சீதாரா ம், .ப.
ராஜேகாபால ம் தயாரித்த ‘கிராம ஊழியன்’ ெபாங்கல் மலரில் (ஜனவரி 1944)
பி ுவின் ‘மைழ அரசி’ எ ம்
ைமயான, அ ைமயான, காவியம்
பிர ரமாயிற் . அந்த மலரில் தான்
ைமப்பித்தன், ேவ ர்
ெவ.கந்தசாமிபிள்ைள என்ற ெபயரில் தன
தல் கவிைதைய ெவளியிட்டார்.
“கட

க் க் கண்

ண்

கண்ேணா, ெந ப் ைவக்க;
தைலயில் பிைற ண் தணல் ைகயில் உண் ண் ”
என் ஆரம்பிக் ம் கவிைத அ . ‘கட
ெபயர்.

க் க் கண்

ண் ’ என்ப

அதன்

1944 அக்ேடாபரில் ெவளிவந்த ‘கிராம ஊழியன்’ ஆண் மலரில் ேவ ர் ெவ.
கந்தசாமி பிள்ைளயின் இரண்டாவ கவிைத ‘ஓடாதீர்!’ பிர ரமாயிற் . அ
அச்சில் வ வதற்
ன்னேர எ த்தாளர்கள் மத்தியில் மிக ம் பிரசித்தி
ெபற் விட்ட . ேகாைவயில் நைடெபற்ற ‘ தலாவ தமிழ் எ த்தாளர் மகா நா ’
ேமைடயி ம், நண்பர்கள் ந வி ம் தி ேலாக சீதாராம் அைத உணர்ச்சிகரமாகப்
பா ஒலி பரப்பியேத காரணமா ம்.
ேவக ம், உணர்ச்சி ம், க த்தாழ ம் ெகாண்ட ‘ஓடாதீர’்
ரட்சிகரமான ம் ட.
I
ஓேகா, உலகத்தீர், ஓடாதீர்,
சாகா வரம் ெபற்ற,
சரஸ்வதியார் அ ள் ெபற்ற,
வன்னக் கவிராயன்
நானல்ல;
II
உன்னிப்பாய் ேக ங்கள்;
ஓடாதீர;்
வானக் கன கைள
வக்கைணயாச் ெசால் ம்
உண்ைமக் கவிராயன்
நானல்ல
III
சத்தியமாய்ச் ெசால் கிேறன்
சரஸ்வதியார் நாவினிேல
வந் நடம் ரி ம்

ைமயான ;

வளைம கிைடயா .
IV
உம்ைமப் ேபால் நா ம்
ஒ வன் காண்;
உம்ைமப் ேபால் நா ம்
ஊக்கம் ைறயாமல்
ெபாய்கள் ைனந்தி ேவன்
கைளக் ெகாண் ம்ைம
கட் ைவத் க் காைசஏமாந்தால்,
கறந்தி ேவன்.
V
ஊ க் ேமற்ேக
ஊ ணியில் கண்டவைள
ஆ க் ம் வாய்க்கா
அரம்ைப என் கனெவன்
ெசால்லில் வைளந்தி ேவன்.
ேசாற் க் அைலக்காதீர்
VI
கன்னி எழில் ேவண்டாம்;
காதல் கைத ேவண்டாம்;
ெசான்னப
ேதச
பக்தி எ ப்பி வாய்
என்றக்கால்,
அப்ப ேய, ‘ஆஹா
அ ேயன் இேதா’ என்
கல் ம் உயிர் ெபற் ,
காலன் ேபால், நடமாட,
‘ெவல் ’, ‘ெவல் ’
என்
த் ம்
வீறாப் த் தார்க் ச்சி
எத்தைன ேவ ம், ெசய்

இைணய யில் ைவத்தி ேவன்.
VII
சற் ெபா ம் ஐயா
சங்கதிைய ெசால் கிேறன்;
இன்ைறக் க் கா
இ க்கிற ;
இனிேமேல
என்ைறக்ேகா, எப்ேபாேதா
எதிரில் எைனக் கண்டக்கால்
ஓ ஒளியாதீர்!
உம்மிடம் நாம் ேகட்கவில்ைல
VIII
இத்தைனக் ம் ேமேல
இனி ஒன் ;
ஐயா நான்
ெசத்ததற் ப் பின்னால்
நிதிகள் திரட்டாதீர!்
நிைனைவ விளிம் கட் ,
கல்லில் வ த்
ைவயாதீர்;
‘வானத் அமரன்
வந்தான் காண்!
வந்த ேபால்
ேபானான் காண்’ என்
லம்பாதீர;்
அத்தைன ம் ேவண்டாம்
அ ேயைன விட் வி ம்.
‘சித்ெத’ பசியாற
ெசல்லரிக் ம் ெநஞ்சாற
ெமத்தப் பழங்கைதக்
ெமத்தப் பழங்கைதைய
த்தி த மாறிப்
கன்றா ம்
அத்தைன ம், ஐேயா
அைவ யா ம் லட்சியங்கள்!

வானத் க் கற்பைனகள்!
ைவயம் வளர்க்க வந்த
ேமாகன மந்திரங்கள்!
ேமாட்ச வழி காட் கள் ஓய்!
அத்தைன ம் உங்கள்
அறிைவ வளர்க்க வந்த
ெசாத் க்கள் ஓய்!...
ெசால் க் ச் ேசார்ேவ
ேசாகக் கைத என்றால்
ேசா இரண்
பா!
காதல் கைத என்றால்
ைக நிைறயத் தரேவ ம்!
ஆசாரக் கைத என்றால்
ஆ க் ஏற்ற ேபால்.
ேபரம் ைறயா
ேபச் க் மாறில்ைல
ஆைச ைவத் ப் ேபசி எைம
ஆட் ைவக்க
யா !
காைச ைவ ம் கீேழ. பின்
கன தைம வாங் ம்;
இந்தா!
காலத்தால் சாகா ,
காலத்தின்
ஏலத்தால் மலியா !
ஏங்கா ம்
ஓ கிறீர்
ஓடாதீர!்
உைமப்ேபால நா ம்
ஒ வன் காண்!
ஓடாதீர!்
தி ேலாக சீதாராம், 1944 சம்பரில் கிராம ஊழியைன விட் விலகி, தி ச்சி
ேசர்ந் ‘சிவாஜி’ வாரப்பத்திரிைகயின் ெபா ப்ைப ஏற் க்ெகாண்டார்.
பிச்ச ர்த்தி எப்பவாவ அவ்வார இதழி ம், ‘சிவாஜி’ ஆண் மலரி ம்
கவிைதகள் எ தி வந்தார்.
யாப்பில்லாக் கவிைதகள் எ திக்ெகாண் ந்த ந.பி. இலக்கணத் க் உட்பட்ட
கவிைதகள் எ
வதி ம் கவனம் ெச த்தலானார். அதன்ப அவர் எ திய சில
கவிைதக ம் ஊழியனில் பிர ரமாயின.

1945--ல் அவர் அகலிைக கவிைதக் ப்
அர்த்தம் கற்பித் அகலிைகைய
உயிர் என் ம், ேகாதமைன மனம் என் ம், இந்திரைன இன்பஉணர் கள் என் ம்
உ வகித் , ஒ காவியம் பைடத்தார். கட் லடங்காக் கவிைதகளில் அைமந்த
‘உயிர் மகள்’ என்ற அந்தப் பைடப் ம் ஊழியன் இதழில் ெவளிவந்த .
எம்.வி. ெவங்கட்ரா ம்
க்கவிைத எ
வதில் உற்சாகம் காட் னார். அவர்
கவிைதகைள ‘விக்ரஹவிநாசன்’ என்ற ைன ெபயரில் எ தினார். ‘அன்ன ரணி
சந்நிதியில், அவர கவிைதகளில் றிப்பிடப்ெபற ேவண் ய பைடப் ஆ ம்.
சிலா ந்தரி, ேதவி, அன்ன ரணி!
என நைக க ம் நிைற கலச ம்
கைலக் ஓர் இலக் ஆயின;
காவிய ம் ஓவிய ம் எ த யன்
எ
ேகால் ேதய்ந்த !
என் மமைத டன் நிமிர்ந் நிற்கிறாயல்லவா? நில்!
மண்ைண ம்
எங்ேகா உள்ள விண்ைண ம்
ஒன்றாகப் பிைணப்ேபன் என்
அன் சிற்பி கண்ட கனைவத்தான்
மண் ம் எங்ேகா கிடந்த கல் ம்
கர ம் ெகாண் ,
சிைலயாக்கி-உன்ைனக்
கட ளாக்கினான் எனில்காரணம்?
கைலயன்றி ேவறன் என்றறி!
கைலைய இகழ்வா ம்
கைலைய அறியா ம்
கல்ேல! உன்ைனப் பணிகிறார் எனில்காரணம்?
கைலயன்றி ேவறன் என்றறி!
கைல ம் அழ ம் மன வந்
கலவி ெகாண்டதால்
விைளவான ேதவி!
அன் சிரித்தாய்,
நாைள சிரிப்பாய்,
இன் ம் சிரிக்கின்றாய் எனில்-

காரணம்?
கைலயின்றி நீ இல்ைல என்றறி!
தி.க. சிவசங்கர ம் ஊழியனில்
க் கவிைதகள் எ தி வந்தார். அன் அவர்
ெவ ம் இலக்கியவாதி. கால ேவகத்தில், கம் னிஸ தத் வம் அவர் க த்ைதக்
கவர்ந்த . அதன் பாதிப் ப ப்ப யாக எ த் க்களில் ப யலாயிற் . ச க
ேநாக் டன், ‘எதார்த்த இலக்கியம்’ பைடப்பதில் அவர கவனம் தி ம்பிய .
வாழ்க்ைக வசதிகள் வஞ்சிக்கப்பட்ேடார், தலாளி வர்க்கத்தினரால்
ரண்டப்ப ேவார், வ ைமயின் ேகாரப்பி யில் சிக்கிேயார் பற்றி எல்லாம் அவர்
கவிைதகள் எ த ஆைசப்பட்டார். அந்த எண்ணங்கைளப் பிரதிபலிக் ம் அவர
வசனகவிைதகள் ஒன்றிரண் ஊழியனில் இடம் ெபற்றன. என்றா ம்,
அந்ேநாக்கில் அன் அவர் தீவிரமாக ஈ பட் க்கவில்ைல. மின்னல், அழ ப்
ெபண் ேபான்ற விஷயங்க ம் அவ ைடய ரசைனக் ம் எ த் க் ம் உரிய
ெபா ள்களாகத்தான் இ ந்தன. அக்காலத்திய அவர கவிைதக் இேதா ஒ
உதாரணம்
உல ம் கவிைத
பில் க் கட்ைடத் தைல மக்க
பில்லரிவாள் இைடயி க்க
அந்தி ஒளி சாய்ைகயிேல
அவள் அைசந் ேபாறாேள!
க் கள்ளின் ைரேபாேல
ெபாங்கி வ ம் த்தழ
மங்கி வ ம் கதிெராளியில்
மயக்கந்த
ைதேயா!
அணில் க த்த மாம்பழம் ேபால்
அழ ெசாட் ம் ெசவ்விதழ்கள்
ச கான ெவற்றிைலயில்
அ தினிைம கண்டனேவா!
காதிற்
ேளாைல
கண்டத்தில் பாசிமணி
அைரயிற் கிழிந்த உைட
அைமவான
க் நைட
அத்தான் வந்தி வான்

அந்திவைர உ
விட் ;
சித்ெத ந்திப் ேபாகேவ ம்
ெசம்மறிையக் கட்டேவ ம்
என்ெறண்ணம் ஓ வந்
இங்
கம் தி ப்பி நிற்க...
சலங்ைக ஒலி சிந்தி விட்
சா வ ம் இளமறி ம்;
அப்ேபா பார்த் விட்ேடன்
அவளழ
வைத ம்
என் ெநஞ்ைசக் கிளறிவிட்ட
எ தெவாண்ணாக் காவியத்ைத!
1947 ேம மாதம் ‘கிராம ஊழியன்’ நின் விட்ட . இ திவைர அந்த மாதம்
இ
ைறப் பத்திரிைக வசன கவிைத வளர்ச்சிக்காக
ச் டன் உைழத்
வந்த .
-------

9.
‘கிராம ஊழியன்’ நின்ற பின்னர், நான் அவ்வப்ேபா , ‘சினிமா உலகம்’ இதழ்களில்
கவிைத எ திக் ெகாண் ந்ேதன்...
ஊழியன் லம் எ த் ல க் அறி கமான தி வனந்த ரம் எஸ்.சிதம்பரம்
(ைவரம்) 1946-ல் ‘கவிக் யில்’ என்ற ெபயரில் மலர் ஒன்ைற தயாரித்தார். அதற்
என் ைடய ஒத் ைழப் அதிகம் இ ந்த . 1947-ல் இரண்டாவ மலர்
ெவளியிட்டார். இரண் மலர்களி ம், மர க் கவிைதக ம்,
க்கவிைதக ம்
மி தியாகேவ இடம் ெபற்றன.
தி.க. சிவசங்கரனின் ‘ச தாயப் பார்ைவக் கவிைதகள், அம்மலர்களில்
பிர ரமாயின. அவர பரிணாமத்ைதக் காட்ட ‘அங்ேக’ என்ற கவிைத உத ம்...’
1
சாக்கைடச் ேசாற்ைற
யாம் உண்கிேறாம்;
அங்
சர்க்கைரப் ெபாங்கைல
ஜமாய்க்கிறார்!
2
கந்ைதயால் மானத்ைதக்
காக்கிேறாம்; வாைடக்
காற்றிேல ந ங்கித்
க்கிேறாம்.
சிந்ைதயில்அ ளிலாப்
பாதகர்-அங்ேக
சீைமத் ணிக்
அைலகிறார்.
3
ெமத்ைதக் ப் ந் கில்
ேவண் மாம்!

ேமனிையப் பஞ்சைன
உ த் மாம்!
ெசத்ைதயில் ப்ைபயில்
ப க்கிேறாம்!
ேதள்க ம், ஈக்க ம்,
ட்ைட ம்
ெகாத்திப் பி ங்கி ம்
ங் ேறாம்;
ேகாைடயில், வாைடயில்
சாகிேறாம்.
4
க் விதியின்றி
அைலைகயில்--அங்ேக
ேகாப்ைபயில் சாராயம்
ஓ
!
அம்ைமயின் மார்பில்
ரத்தத்ைத-எங்கள்
அ ைமக் ழந்ைத
க்ைகயில்
‘ஆர்லிச் ’ மா க்
அைலகிறார்; அதற்
ஆயிரம் ேப
சிபாரி
5
ெகாண்டவன் சீக்கிேல
சாய்ந்திட,
டேவ யி ந்
ைமகிேறாம்.
அங்ேக-அண்ைட வீட் க்காரன்
ட் ைய
அ த் க் ெகாண் ேபாக
ேயாசைன.
6

எங்கள் ைறகைள
இயம்பிேனன்.
அதற்ெகன்ேற பரிகாரம்
ேத வீர்!
‘இல்லாத சாதி’ ெயன்
றிகழ்ந்தி ல்-இனி
நில்லா எங்கள்
ைகச் த்தியல்!
ைமப்பித்தனின் ‘மாகாவியம்’-காளான் ைட நிழலில் கரப்பான் அரசி க்க
என் ஆரம்பித் வள ம் கவிைத-கவிக் யில் இரண்டாவ மலரில்
ெவளிவந்த .
‘தமிழ்க் மரி’, ‘அகல்யா’ தலிய அற் தமான கவிைதகைள இயற்றிய கவிஞர்
ச. . . ேயாகியா ம் ேசாதைன ரீதியாக ‘காட்சி’ என்ற தைலப்பில் சில வசன
கவிைதகள் எ தி ைவத்தி ந்தார். அச்சில் வந்திராத அவற்ைற ‘சினிமா உலகம்’
இதழ்களில் நாங்கள் பிர ரிக்க ற்பட்டேபா , அவர் த த் விட்டார்.
அவர பைடப் க் உதாரணமாக ஒ காட்சிையத் தர ேவண் ய
எனக் க
கிேறன். இ ‘சினிமா உலகம்’ இதழில் பிர ரமான .
1
அவள் யார்?
வான் கடல் மீ மதியத் ேதாணி
மிதக் ம் ேபா விரிகடல் மீேதார்
மதி மிதந்
ன்னைக த்த
அவள் யார்?
அழ க் கடைல அ தக் ேகாலால்
கைடயத் திரண்ட காதலின் ெவண்ெணய்
2
ந்தல்
காதற் பறைவயின் கவி
ஞ் சிற கள்
வகி
க
கில் திரளிைடக் கதிர்வி ம் மின்வரி

அவசியம்

3
மதி கம் என்பார்;
மதிைய யம் கத்திற் ெகாப்பிடல் மடைம
ஓண் மதி யவள் கம் ஓரளெவாக் ம்
4
கண்கள்,
வான் ேபால் விரிந்தைவ, வாரி ேபால் ஆழ்ந்தைவ
கால் ேபாற் கலங் ம், பனி ேபால் மயங் ம்,
வசந்தமாய்ச் சிரிக் ம், ேவனிலா ெயரிக் ம்,
காதலிற் களிக் ம், கைட னி ளிக் ம்;
கண்
டா ம் க விழிப் பாைவகள்
ெவள்ைள ம வில் மிதக் ம்
நாகப் பழம்;
ைவர ெவள்ளத்ேத மரகதத் ேதாணிகள்,
நில க் கடலில் நீந் ம் வண் கள்
அக்கண் க் கிைண இக்கண்.
5
விற் கனி ண்டாம், கனியிற் மலரா;
ஆயி ம் அவள
கன்னம் என் ம் கனிந்த மாங்கனியில்
காதலாம் ேராஜாக் கவின் மலர் சிரிக் ம்
6
காதல் ம க் கடல் கனிவாய், அதன் கைர
கன்னம் என் ம் கண்ணா மலர் வனம்
அவ்வன மலர்கள் யாவி ம் ெப ைமயாய்
வாசைன வீ ம் நாசிப் ெபான் மலர்.
7
உள்ளவான் த்த உவைக மதியம்
பற்கத
பகல் நிலாப் ெபாழி ம்
அந் நிலாக் கள்ைள ய ந்திய உத கள்

ெசவ்விதழ் மலர்ந் சிரித் ச் சிவப்பேதன்?
அழ க் கரசன் மன்மதன் அவள
ேபச் க் கிள்ைளையப் பி ப்பதற்காகக்
ெகாவ்ைவக் கனிகைளக் கண்ணி ைவத்தாெனனச்
சிவந்தன உத கள், சிரித்தன மலர்ந்ேத.
8
மகர யாழ் விைன ம் ேதாண் மிைச மன்மதன்
நாளமாம் வலம் ரி நா ய க த்தாம்
தண் ேல கெம ம் தாமைர க் ம்.
9
மார்பகம், அழ க் கடல் ெவ த்த அ தக் மிழிகள்,
ஆைச விைத வளர்த்த ேநசக் கனிகள்:
த்தின்பப்
ைமத் ேதன் ரித்த கலசங்கள்
10
லர்ந் ம் லராப் ெபா திற் சிறிேத
அலர்ந் ம் அலரா அ ம் ச் சி மி
கலந் ம் கலவாக் கன க் காைலயில்
மலர்ந் ம் மலரா வசந்த வாயிலில்
நின்றாள், ெநஞ்சில் நிச்சயம் பிறந்த .
டாக் ந்தைலக் ட்
த்தாள்
சா ெமல்லிைட சக் ைழந்தாள்
நாடாச் ெசால்லாள் நயெமாழி பகர்ந்தாள்.
மன்மதன் அவெளாளி மல ம் கிண்ணியில்
ெயௗவனம் என் ம் அ ைத வார்த்தான்.
11
ெவள்ைள நிலவின் வியப் க் கிண்ணியில்
வான வில்லின் வர்ணக் கலைவையச்
ரியன் டர்க் கதிர் ரியம் ெதாட்
வார்த்த ெபாற்சித்திரம் வசந்தக் காற்றில்
உயிர் ெபற் லா ம், உலகம் மயங் ம்.

12
நீ என்ன?
கனவா, நிைனவா, கற்பைனயா?
அழ வயலின் ஆைச மலேர-உன்
காம்ெப ேவெர விைதெய ? மணியாய்
வியப்
விைளேவ ெவறியன் கண்ட
13
காற்றவ டைலத் த வக் காதலாய்
வ வைதக் கண்டவன் வைன கிற்பட்
காற்ெறா ெபாறாைமயாய்க் க ம்ேபார் ரி ம்,
தங்கச் சரிைக வான் ெபாங்கிக் திக் ம்
அல்ல, அல்ல; அவளிப்ேபா தான்
வானத் தி ந் ைவயத் திறங்கினாள்
இன் ம்
பட் ச்சிற பட படக்கின்ற .
14
தல் தலாய்க் காதலிையச் சந்தித்த ேமாகனத்தில்
கண்களவன் கண் க் க் களவா ெயாளித்தைமயால்
கண்ைணப் பி க்கக் க த்ேதா ப் ேபான ேவ.
க த்ைதப் பி க்கக் கவி ள்ளம் தாேன ம்.
உள்ளம்தைனப் பி க்க உயிேரா ப் ேபாயிற்றால்
ஓட
யாத உடல் மட் ம் ஓய்ந்த ேவ.
15
கண் ம் கண் ம் கவ்வின, எண்ணம்
எண்ணம் ஒன்றாயிைணந்தன; இ வர்
பார்ைவ ம் ஒ கண ெந ைமப் பார்ைவயாய்ப்
பளிச்ெசனச் ளித்த ; ஒளிச்ச ஒ வைர
ஒ வர் காண ெவட்கிேனாம்; உடலம்
ந ங்கக் கவிழ்ந்ேதாம். ஆயிெனன் நாட்டம்
ேவெறான் ம் காண்கில; விம்மித ற்ேறாம்.
ச. . . ேயாகியார், வால்ட் விட்மனின் ‘லீவ்ஸ் ஆஃப் கிராஸ்’ ெதா தியிலி ந்

ேதர்ந் எ க்கப்பட்ட கவிைதகள் பலவற்ைறத் தமிழாக்கினார். அவ்வசன
கவிைதத் ெதா ப் ‘மனிதைனப் பா ேவன்’ என்ற ெபயரில் பின்னர் ‘ேஜாதி
நிைலய ெவளியீ ’ ஆகப் பிர ரமாயிற் .
இவ்வாறாக 1940கள் வசன கவிைதயின் வளமான வளர்ச்சிக்
ஏற்றகாலகட்டமாக விளங்கிய . அந்த-தசாப்தத்தின் இ தியில், வசன
கவிைதக் ஆதர தந்த பத்திரிைககள் நின் ேபாயின. ந. பிச்ச ர்த்தி
ஒ வித விரக்தி மனநிைலயில், கைத, கவிைத; கட் ைர எ
ேம எ தாமல்
ஓய்ந் ஒ ங்கிவிட்டார். ஆகேவ ‘ க்கவிைத’ ேதக்க நிைல ற்ற .
------------

10.
(1937-1946)
1934 தல்
க்கவிைத எ தத் ெதாடங்கிய பிச்ச ர்த்தி 1946க் ப் பிற
பதினான் வ டங்கள் எ
ேம எ தாமல் இ ந் விட் 1959-ல்
விழிப் ப்ெபற்றவர் ேபால, மீண் ம் கவிைதக ம் சி கைதக ம் எ தலானார்.
அவர பிந்திய கவிைதகள் (1960 கள் காலத்தைவ) ‘எ த் ’ பத்திரிைகயில்
பிர ரமாயின.
ஆகேவ, பி ுவின் கவிைதகைள, 1940களில் பிறந்தவற்ைற தல் கட்டக்
கவிைதகள் என் ம், அ ப கைளச் ேசர்ந்தவற்ைற இரண்டாவ கட்டக்
கவிைதகள் என் ம் ஆராய ேவண் ம். தல்கட்டக் கவிைதகளின் ேநாக்கிற் ம்
ேபாக்கிற் ம், க
க் ம் க த் க் ம், பிற்காலக் கவிைதகளின்
தன்ைமக க் ம் மாற்றங்கள் உண்டா என் கணிக்க ேவண் ம். அ ப களில்
க்கவிைத ெபற்ற ேவகத் க் ம் க த்ேதாட்டங்க க் ம் தத் வ
தரிசனங்க க் ம் ஏற்றப , கவிஞர் பிச்ச ர்த்தியின் கவிைதகளி ம் வளர்ச்சி
காணப்ப கிறதா என் கவனிக்க ேவண் ம். அப்ேபா தான்
க்கவிைதத்
ைறயில் பிச்ச ர்த்தியின் ஸ்தானத்ைதப் பற்றி வாதங்க ம் விதண்டா
வாதங்க ம் கிளப் கிறவர்க க் உரிய-நியாயமான- பதிைல நாம் ெபற
ம்.
1945-ல் ந.பிச்ச ர்த்தி சி கைதகள் எ தாமல்
க் கவிைதகள்
எ திக்ெகாண் ப்பைதக் ைற றி இலக்கிய ரசிகர் ஒட்டப்பிடாரம் ஆ.
வாமி அவ க் ஒ க தம் எ தினார். அந்த ரசிக க் ந.பி. எ திய
பதில் க த்தில் ெகாள்ளத்தக்க .
11-8-1945 ேததியிட் ெசட் ளத்திலி ந்
க தத்தின் க்கிய ப தி இ ;

பிச்ச ர்த்தி எ திய அந்தக்

“கவிைதையப்பற்றி நான் சில திட்டவட்டமான க த் க்கள் உைடயவன்.
க த்தாழேமா உணர்ச்சிேயா இயற்ைகயின் தரிசனேமா இல்லாத ஓைசப்பந்தைலக்
கட் ம் தந்திரத்ைதப் பிற்காலத் த் தமிழ்க்கவிகள் கற் விட்டார்கள். அதன்
விைளவாக ஓைச இன்பேம கவிைத என்ற ெகாள்ைக பரவிவிட்ட .
இக்ெகாள்ைகக் என் கவிைத ம ப் .

பைழய ஓைச இன்பக் கவிமரைப மறந் விட் க் கவிைதையப் ப த் ப் பா ங்கள்.
மைழ அரசி, தீ என்ற தா ம் ஞ் ம், உயிர்மகள்,ஒளி ம் இ
ம், மாகவிகள்
தலியவற்ைறப் ப த்தி க்கிறீர்களா?
இம்மாதிரி கவிைத
யற்சியானதால் பைழய யாப்
ைறைய அ பவித்த
கா க க் இ பி க்காமல் இ க்கலாம். ஆனால் கம் மாறிவிட்டெதன்ற
உண்ைமையக் கா க் ச் ெசால்ல ேவண் ம். கவிைத இனி கா க் மட் மல்ல.
அச் இயந்திரத்திற் ப் பிற கவிைதயில் கண் க் ம் க்கிய இட ண் .
உைரநைடக் கவிைத இைத நன்றாய் உண கிற .
சி கைதகள் எ திய காலத்தில் தைல மில்லாமல் கா மில்லாமல் இெதன்ன
என் ெசான்னவர்கள் அேநகர்.
சி கைதைய ரசிப்பதற் எப்ப ச் சில காலம் ெசன்றேதா, அேத ேபால் இப் க்
கவிைதைய ம் ரசிக்க சில காலம் ேபாகேவண் இ க்கலாம். திறந்த மனத் டன்
ஈ பட்டால் கவிைதையக் காணலாம். ஓைச டன் டக்காணலாம்.”
(இந்தக் க தத்ைதப் ேபாற்றிப் பா காத் , இப்ேபா அ எனக் ப்
பயன்படக்
ம் என் க தி என பார்ைவக் அ ப்பி உதவிய இலக்கிய
நண்பர் ஓட்டப்பிடாரம் ஆ.
வாமிக் என் நன்றி உரிய .)
பிச்ச ர்த்தி இயற்ைகயின் அழ கைள ம் தன்ைமகைள ம் நன்
கண் ணர்ந்தவர். வாழ்க்ைகைய விழிப் டன் ஆராய்ந்தவர். இயற்ைக ம் வாழ் ம்
கற்பிக் ம் பாடங்கைளக் கவிைதக் க த் க்களாகத் தர யன்றவர்.
அழகின் பக்தரான அவர்

கிறார்:

வாழ்க்ைக ம் காவிரி
அதிெலங் ம் கிளிக் ண் ;
வார்த்ைதேய மணல்
ஓைசேய ஜலம்
என் தீராத ேவட்ைகேய
விக் ம் விரல்கள்.
பாட்ெடன் ம் ண்ெடான் அைமத்ேதன்;
அழெகன் ம் கிளிைய அைழத்ேதன்.
ஆெறங் ம் கிளிக் ண் கட் ேவன்
அழகிைன அைழப்ேபன் நான் எந்நா ம்
வாழ்க்ைகைய, இயற்ைக இனிைமகைள ரசித் அ பவிக் ம்ப
அவர் கவிைதகள்.

ண் பைவ

மனக்கிளிேய! ஏங்கி விழாேத.
சந்நியாசியின் மலட் வார்த்ைதைய ஏற்காேத.
உடல் பஞ்சரமல்ல.
லன்கள் பஞ்சரத்தின் கம்பியல்லெவளி ம் ஒளி ம் ைழ ம் பலகணி.
ெதய்வப் ேபச் ேகட் ம் கா .
ெதய்வ லீைலையப் பார்!
அேதா வானத் க் ேகாைவப்ேபால் பரிதி ெதாங் கிறான்!
மலரின் ச்சிலி ந் மாட் ன்
றல் வைரயில்,
ழலின் ேபச்சிலி ந் கடலின் ஓலம் வைரயில்;
நாதேம அைசகிற ;
ரல் ெகா க்கிற
மனேம! காய்கனிகளின் ரஸேம ெதவிட்டா அ தம்.
மலர்களின் மணேம ெதய்வ வாசைன.
ஸ்பர்சேம ெதய்வத் தீண்டல்.
பார்ைவேய ஒளியின் அைல.
உலகின் ஒளிகேள பரத்தின் நாதம்.
மனேம! லன்கள் தைளயல்ல,
வி தைலக் கால்வாய்.
அைவக க் சக்தி தந்தவன் ஈசன்அவைன அறிய,
ஆதி அழகில் ழ்கி எழ,
கிளிேய! ஈசேன ஊனாய், உ வாய், மலர்ந்தி க்கிறான்.
லன்கெளா ஏணி,
ஏணிையத் ற்றாேத!
(கிளிக் ஞ் )
வாழ்க்ைக என்பேத ேபாராட்டம்தான். அதில் ேசானியாகி ஒ ங்கிப் ேபாவதில்
பயனில்ைல; இன்ப மில்ைல. எதிர்த் நின் ேபாராட ேவண் ம். இயற்ைக ம்
அைதத்தான் கற் த் த கிற . இந்தத் தத் வத்ைத பி ு ‘ஒளியின் அைழப் ’
என்ற கவிைதயில் விளக் கிறார்.
பட்டப்பகலில் இரைவக் காட் ம் நிழல் ெகாண்ட ெபரிய மரம். அதன யில் ஓர்
க
.
‘ரத்தம் ெசத்த, ேசானிக் க
ேசானியாவாேனன்?
அதான் வாழ்க்ைகப் ேபார்!’

,

ெப மரம், கபந்தன் ேதைவேயா , சி மரத்ைதச் ரண் கிற . ஏைழக் க
தன் பங்ைக, ஒளி, ெவளி, காற் , நீர் அவ்வளைவ ம்--பறிெகா த் நிற்கிற .
வாழ்க்ைகப் ேபார் அ .
‘க
ேநாஞ்சலாகாமல் என்ன ெசய் ம்?
அதற்காக விதிெயன் ேபசி, ெசங் த்தாய் வள ேமா?
தியாகம் ெசய்ேதெனன்
ண்யம் ேப ேமா?
அட பிதற்றேல!
விதிையப் ேபாற்றினால் தமஸில் உழலலாம்
பிறந்த இடத்தில் வளர்ேவெனன்றால் சாைவ உண்ணலாம்.
ஆ! க கறி ம் வளர்ச்சியின் மந்திரம்.
ேசானிக் க
க்ேக படர்கிற . பிறவி இ ைளத் ைளத் , ழலின்
நிழைல ெவ த் , க யர்த்தி, விண்ணின் வழி ம் ஒளிய ைதத் ேத ப்
ேபாகிற . அமிர்தத்ைத நம்பி, ஒளிைய ேவண் , ெப மரத் டன்
ேபாட் யி கிற . அ ேவ வாழ்க்ைகப் ேபார்.
‘ ண் ேமா ம் ணிேவ இன்பம்.
உயிரின் யற்சிேய வாழ்வின் மலர்ச்சி’
நா ம் ஒ க
, ேசானிக் க
!
ழ ம் எவ்வள ெபரிய, பைழய, திய இ ட் !
பழைம என்ற பிரைமயில், அைரெயாளியில்,
ெபாய்களின் பிணங்கள் எப்ப உயி டன் ந க்கின்றன!
அறிவின் ேயச்ைசைய
அ க் ப் பிசா கள் எப்ப சிைறப்ப த்தி விட்டன!
எப்ப வ களின் வியல்
வசிக் ம் இடத்ைதப் பறித் க் ெகாண்டன!
எ ம் ெதரி ம் ஏழ்ைம
எவ்வள ஏங்கி ஏங்கி வி கிற !
ேநாயின் லிக் ரல் எப்ப அஞ்ச ைவக்கிற !
உலகம் ெபாய், சா ெமய்
என்ற எவ்வள சாஸ்திரீயப் லம்பல்!
பின் ேசானியாகாமல் என்னாேவன்?”
இ ப்பி ம், மனம் ேத கிற . சி க கின் ேபாராட்டத்ைதப் பார்த் , உள்ளத்தில்
ெதம் பிறக்கிற . உடேன-

‘ேபார் என்ற சங்
ழங் கிற .
அழகின் சிரிப் அண்டமாய்ப் பிறந்தி க்கிற ,
அகண்ட ஒளி அனாதியாய் மலர்ந்தி க்கிற .
அழ ம் அத்யாத்ம ம் அைழக்கின்றன.
ஜீவா! விழிைய உயர்த்
ழ்வின் இ ள் என்ன ெசய் ம்?
அ தத்ைத நம் ,
ஒளிைய நா ,
க
ெபற்ற ெவற்றி நமக் ம்
ம்.
ழ்வின் இ ள் என்ன ெசய் ம்?
இவ்வா நம்பிக்ைக ஊட் கிறார் கவிஞர். மண்ைண மட் மல்ல, விண்ைண ம்
அளக்க யல்வன அவர கவிைதகள். கைலஞனின் ெப மிதத்ேதா அவர்
ெசால்லவில்ைலயா என்னநாங்கேளா கைலஞர்
ஆைமேபால் உணர்ச்சியின்
கிணற்றில் அமிழ்ேவாம்.
ேகா ெகாண் விதிைய எதிர்ப்ேபாம்.
கீ லேக ம் தயங்கா இறங்கி
ஜீவன்கள் லீைலயில் சா கலப்ேபாம்;
அணிைலப்ேபால் ெகாம்ேபறி
ஒளிக்கனி க ப்ேபாம்
சாைலயின் ேமேலறி
ெசம்மலர் உதிர்ப்ேபாம்
ேம லேக ம் படேகாட் ச் ெசல்ேவாம்!
(ெகாம் ம் கிண ம்)
இப்ப ஜீவன்களின் லீைலைய ‘சக்தி’யின் ெப ைமைய உைஷயின் சிரிப்ைப,
இயற்ைக அழ கைளப் பா வ ஒன் ம் திய விஷயம் இல்ைலேய! கவி
மர தாேன என் ெசால்லலாம். ஆனால், பி ு அவற்ைறக் றிப்பி ம்ேபா
ஒவ்ெவான்றி ம்
ைம ெதரிகிற ; தனி நயம் மலர்கிற .
ெசம்பட் ச் சல்லடம்
ெசா ஸாக உ த்தி
ெசம்மலர்க் ைடைய
இ ப்பில் இ க்கி
சதங்ைககள் சிலம்ப

‘இ

கீழ்வானில் ைளத்தாள்
இரெவன் ம் ெபட் ைய
உைஷ ெமள்ளத் திறந்தாள்.
ழி ள் சிைற ற்ற
கதிரவன் கிரணம்
ம்ைபத் ெதறித்த
மா ேபால் பாய்ந்த .
ம் ஒளி ம்’ கவிைதயில் இவ்விதம் ஒ
இ ள் மைலயின் ைமக்
ஒளிமா ஓலமிட

வர்ணைன காணக்கிடக்கிற .

ைகயில்

கதிர்க்கன்றின் ேசாக ஒலி
க ஞ்சிைறயில் கம்ம;
பரிதிெய ம் ெபான் ப ந்
பாய்ச்சலின்றிக் கிடக்க
ஒளி ம் இ
ம் கலந்
நற்பாம் ம் சாைர ேபா ம்
பின்னிக் காலம் ஓடலாச் .
இந்த விதமான இனிய வர்ணிப் கள் பிச்ச ர்த்தி கவிைதகளில் நிைறயேவ
உள்ளன. இயற்ைகயின் வளங்கைள அழகாக வர்ணிக் ம் ெவ ம் கவிைதகள்
அல்ல பி ுவின் பைடப் கள். இயற்ைகைய ம் மனித வாழ்ைவ ம்
ெபா த்திக்காட் ம் தத் வெவளிப்பா களாக அைமந் ள்ளன. ஒளியின்
அைழப் , கிளிக் ண் , கிளிக் ஞ் , காற்றா , க்காரி ேபான்றைவ. காட்சி
இனிைமகள் நயமான கவிைதகளாகப் பிறந் ள்ளன. மார்கழிப் ெப ைம,
மைழக் த் ேபான்றைவ இந்த ரகத்தைவ.
சாதாரண விஷயத்ைதக் ட அ ைமயான கவிைதயாக்கி வி கிற .
பிச்ச ர்த்தியின் ஆற்றல், ைலயிேல கிடந்த தாைள ம், சாைலயிேல கிடந்த
ச்சிைய ம், ைரயிேல கிைடத்த ணிைய ம், பாைனயிேல கண்ட
ேசாற்ைற ம் ெகாண் . த்
வம் ெகா த்
ப்பட்டம் ஆக்கிவி கிற
திறைமையப் ேபான்ற அவ ைடய கவித்திறைம. காற்றா எ ம் சி ெபா
அவர கவிைதயில் உணர்ச்சி ம் அழ ம் ெப ம் அற் தச் சித்திரமாகி
வி கிற .
ம
ேமல் சீறிவ ம்
நாகம் ேபால் ஆ ற்ற
மின்னைலப் ேபால் ெவ ண்
கிலிைடேய எரிந்தத

ம்

கத்திையப் ேபால்
ண்
ெவளிெயங் ம் ழன்றத
ரா ைவப் ேபால் எ ந் ஓ
ரியைனத் தீண் ற்ற ,
ரங்ைகப் ேபால் வால த்
கர்ணம் பல ேபாட்டத ,
காைலப் றாைவப் ேபால
ள்ளியாய் மைறந்தத !
இயற்ைகயின் பல்ேவ ேகாலங்கைள ம், லீைலகைள ம் அவர் கண்
ரசித்தி ப்பைத அவர கவிைதகள் அைனத்தி ம் காணலாம். மைழயின்
த்ைத கம்பீரமான வர்ணிப்பாக ந.பி. சித்திரிப்பைத, ன்ேப இத்ெதாடரில் நான்
எ த்ெத திய கவிைத விளக்கியி க் ம். க்காரி கவிைதயி ம் மைழ ேநரம்
வர்ணிக்கப்பட் ள்ள . ஆனால் ஒ ேசாகசித்திரமாக.
அம்மைழ ேநரக்காட்சி மாெப ம் வாழ்க்ைக உண்ைம ஒன்ைற ட் வதற்காகேவ
காட்டப்ப கிற .
வாழ்க்ைக பலாத்கார மயம் ஆகிவிட்ட . ேபாட் , ெபாறாைம, சண்ைட, சா தான்
எங் ம் நடம் ரிகின்றன. அவற்றிைடேய அன் , அகிம்ைச என்கிற ேபாதைன
எ ப வதில்ைல. வாழ்க்ைகச் சந்ைதயிேல இத்ெதய்வக் ரல் விைல
ேபாவதில்ைல. மைழ ேநரத்தில் ஜாதி மல்லிைகையக் வி விற்பைன ெசய்ய
ய ம் க்காரியின் ெபாங் ம் ரல் மதிப்பிழந் ேபாவ ேபால்தான் இ
ம்.
‘சாரலின் க ஞ் சினத்தில்
ேமாகம் ஆடவில்ைல,
க்காரி ரலிெனா
ற் மைழயின் கண்ணீர’்
அேத மாதிரி ‘ஊெரங் ம் விஷப் ைக, வாெனங் ம் எஃகிற , ெத ெவங் ம்
பிணமைழ பீரங்கிக் ரல்’ ேப கிற உலகச் ழ்நிைலயில் அன் ம் அகிம்ைச ம் ேபச
ற்ப ம் ‘ஆதிக் ரல்’ அ ங்கி வி கிற .
எனி ம், கவி நம்பிக்ைகைய இழந்
நம்பிக்ைக வறட்சிேயா ெதானிப்ப
(உலகத்தார்)

த்ரனின் ெவறிக்

விடவில்ைல. பிச்ச ர்த்தியின் கவிக் ரல்
அல்ல.

த்தில் க ேமாகம் ெகாண் விட்டார்.

‘காமைன எரித்த த்ரன்
கண்சிமிட் ல் தணிந் ேபாவான்.
அன்ேப சிவமாவான்

மங்கலமாய் மலர் த வான்;
ேவண் ேவார் வாரீர்
வாங் ேவார்
ர்!
என்ற ரல் மீண் ம் மீண் ம் ஒலிக் ம்ப ெசய்கிறார்; ஒலித் க் ெகாண்ேட
இ க் ம் என் உ தி
கிறார்:
‘எஃகிறகின் உயரம், ெதய்வக் ரல் ஏறவில்ைல’ என்றா ம் என்ன!

என்

‘ெநஞ் ைடயாக் கன த் ெதய்வம்
தைலக் ைறக்கவில்ைல
அன்ேப சிவமாவான்
மங்கலமாய் மலர் த வான்...
நம்பிக்ைக ெவளிச்சம் தர யன்றி க்கிறார் கவிஞர்.

இன்ப ம் ன்ப ம் கலந்த தான் வாழ்க்ைக. ன்பத்தில் சலிப் ற்ற மனம்
இன்பத் க் ஏங் வ இயல் . அப்ப ஆைசப்பட் இன்பத்ைத நா கிறேபா
அ
ன்பத்ைத எதிர்பாராதவைகயில் அைழத் வந் வி கிறேத! இந்த
உண்ைமைய வர்ணிக்கிற ‘எம க் அைழப்பா!’ என்ற கவிைத.
ெவப்பத்தில் ெவம்பி வதங்கிய கவி ஈரத்திற்ேகங்கி வ ணைன ேவண் னார்.
க ைண பிறந்த :
மைழ கில் மிதந்த .
ெநஞ்சத்தில்
ைமயின்
ஊற் க்கண் வழிந்த ,
அனல்பட்ட அைறயினில்
தளிர் கம் கண்ட .
இன்பம்தான். டேவ, எ ம் ப் பட்டாளம்
ந்த . பாச்ைசக ம் பல்லிக ம்
வந்தன. ஈசல்கள் பறந்தன. பல்லிகள் ஈசல்கைளப் பி த் த் தின்றன. கவியின்
சிந்தைன விழித் க் ெகாள்கிற இப்ேபா சித்தத்தில் ண் ல் ள்
க்ெகன் ைதத்த ,
ஈரத்திற் ேகங்கினால்
எம க் அைழப்பா!
இன்பத்ைத நா னால்
ன்பத்தின் அைணப்பா?
பிச்ச ர்த்தியின் இயற்ைக வர்ணைனக ம், அவர் ைகயா ம் உவைமக ம்
ைமயாய் நயமாய் மிளிர்வன என்பைத அவர சி கைதகைளப் ப த்தவர்கள்

உணர்ந்தி ப்பர். இச்சிறப் க்கைள அவ ைடய கவிைதகளி ம் காண

கிற .

‘சித்திைரச் ரியன்
ெசஞ் லம் பாய்ச்சலால்
ஆற் மணல் ெவள்ளம்
அனலாகக் காய்ந்த ,
பத்தைர மாற் ச் ெசார்ணப்
ெபா ேபால ரவி
ஏற்ற மணல் கா
அங்கங்ேக மின்னிற் .
‘மின்னல்கள் சிரித்
ேமகத்ைதக் ெகா த்தின;
தெல ம் நாகம்
ைடேயா சீறிற் .’
‘ேபணா ெபாங்கிய கவிஞன் கனைவப் ேபால், எழில் மண் த் ங் ம் விரிசைட
மரங்கள். நாணாத பச்ைசக் ைக நீண் பரவல் ேபால் வானப் பைகப் ல சித்திர
ங்கில்.’
‘பல்லற்ற பாம்ைபப் ேபால ெநளிந் வ ம் நல்ெந ப் .
ேபால் அைசந்தா ம் அைலகள்.’

ல் ெகாண்ட யாைனையப்

‘காைலயின் கத கள், கிழக்கில் திறக்க ம், ஒளியாற்றில், ெசம்ேமக மா கள்
ளித்தனர்’- இத்தைகய இனிய உவைமகைள ம் உ வகங்கைள ம் பி ுவின்
கவிைதகளில் மி தியாகேவ காணலாம்.
மைழக்கால இனிைமகள், அழ கள் பற்றிய பலரகமான வர்ணைனகள் அவர
கவிைதகளில் உண் என்
றிப்பிட் க்கிேறன். ‘ேவட்ைக’ என்ற கவிைதயில்
இப்ப ஒ படப்பி ப் மைழநாளின் இ ட்கால்
விைளயா ம் ேவைள
விந்ைதயாய் மரெமல்லாம்
வழிைய மறித்தன.
மின்பா ம் வான ம்
ெவளி ெமல்லாம்
காட்ேடறி ஊர்வலத்ைதக்
காட் ம் ேநரம்.
ஒளிேவண் ம் என் ேவட்ைக ெகாள் ம் சில மனநிைலகைள அழகாகக்
கவிைதயில் இவ்வர்ணைன வ கிற .

ம்

வாழ்க்ைகயின் ன்பங்கள், மங் ெபான் மாைல; நாட்களின் ேநாய்கள்.
ெதறித்ேதா ம் ேநரம். ெசல்வ ம், ஏைழக ம் சினிமா பார்ப்பதில் இன் ற்றி க் ம்
ேவைள. தி ெரன் படம் அ ந் ேபாகிற . அப்ப இ ளைட ம் ேபா மக்கள்
தழல் வீசக்
கிறார். ‘அட! ேபா ங்கள் ெவளிச்சம்! ேபா ங்கள் ெவளிச்சம்!’
மைழ இ ட் ல், உைழப்
ந் வீ வ ம் ெபண்கள், ன்னி ளால் வழி
வி ங்கப்பட் ப்ப கண் அல்ல
கிறார்கள்.
பாைதையப் பாம் ேபால் அறி ம் கால்கள், அ அ யாய் ன்ேனற அவர்கள்
ெவ ண் ெசால்வ ; ‘ெநா ேநரம் ெவளிச்சம், வழிகாட்ட ேவண் ம்; வழிகாட்ட
ேவண் ம்.’
சீக்கின்றி காக்ைக ேபால் திரிந் , எஃைகப் ேபால் தைச டன் உைழத் , கால்
கஞ்சிக் வழிேத வாழ்ந் வந்த ஏைழ, கண்ெணாளி இழந்
டானான்.
கட ைள எண்ணிக் கத கிறான்; ‘கண்ேபான பின்னர் உயிர் மட் ம் எதற் ?’
ற்றத்தின் ைமையத் தாங்க; ஒளி பின் ம் ஈவாய். அன்ேறல் உயிரின்
ெகாள்வாய்.’
ெவய்யிலின் ெசதில்கள் ேபால்
மான் ள்ளி கா
,
ேவலியில் சட்ைடேபால்
ெகாக் கள் ேதா
.
ஓயில்நைட
ேபா
வாலாட் க்
வி
ேசாைலைய உ க்
க ங் யில் வீைண
மைலக் ைக ைலயில்
வாையப் பிளக்
.
இச் ழலில் விைலயற்ற ஒளி ம், ப வத்தின் இனிப் ம், உள்ளத்ைதத் ெதாட்
உணர்ெவ ப் ம் மல ம் பிற ம் அர்த்தமற்றனவாய் ேதான் கின்றன பற்றற்ற
ேயாகிக் . அவ ைடய ேவட்ைக, அ ெதாளி அைடவ என்ேறா? என்ப தான்.
இனிைம, எளிைம, உணர் , ஓட்டம், அழ , க த்தாழம் ஆகியைவ நிைறந்த
கவிைதகள் பல இயற்றி ெவற்றி கண்ட பிச்ச ர்த்தி நீண்ட கவிைதகள்
(சி காவியம்) பைடக் ம் ேசாதைன யற்சியில் ஈ பட்டார். கைதைய
அ ப்பைடயாகக் ெகாண் தீட்டப்பட்ட இச்ெசால் ஓவியங்க க் அவர் பைழய
நம்பிக்ைககள் அல்ல க த் க்கைளேய க ஆக அைமத் க்
ெகாண் க்கிறார்.

ேமகங்கைளக் டங்களில் பி த் சைமத் ச் சாப்பி கிறார்கள். மைல வாசிகள்
என்ெறா பழங்கைத மீ எ ந்த ; மைழ அரசி காவியம், க ப்ெபா ள் எப்ப
இ ப்பி ம், அந்ெந ங்கவிைத அழ ம்
ைம ம் கலந் மிளி ம் இலக்கியப்
பைடப் ஆக உ வாகி ள்ள
றிப்பிடத் த ந்த .
மைழ இல்ைல.
யானவர்கள் வ ந் கிறார்கள்.
பாழாகப் ேபாச் மானம்,
கட
க் க் கண்ைணக் காேணாம்,
ைவத்த பயிர் வாழவில்ைல
நட்ட விைத ட்டவில்ைல
மல்லிைகப் மலரவில்ைல.
கிணற்றிேல சரைளக்கல்
ளத்திேல மண் த்திட் .
இந்த நிைல மா வதற்காக ைச தலியன ெசய் ம் பயனில்ைல. மைழ
ெபய்யவில்ைல. கடலில் ட மைழ அரசிையக் காணவில்ைல என்ற ழப்பம்
ஏற்ப கிற .
கின்ற அைலகைளப் பார்த் ஒ அைல
கிற ; ‘பரிதி
என் ம் ேபரரசன் காதல் ெவறிேயா கன்னிைகையத் ெதாட்டான். எதிர்
ெவறி டன் மைழ அரசி உடன்ேபாய்விட்டாள்.’
அைதக்ேகட்ட அைலகள் ேபார் ர ெகாட் ன. பரிதியிடம் பாய்ந்தன. அவற்றின்
ேபாக் கவிைதயில் அழ ற அைமந் ள்ள .
அைலகளின் பச்ைச உடல்
இ ம்ைபப் ேபால க க்கலாச் ,
நீர்ப் பாழாம் ெந ங்கடலில்
ைரமாைல
ங்கலாச்
ல் ெகாண்ட யாைனையப் ேபால
அைசந்தா ம் அைலகெளல்லாம்
ெவறிக் த்ைதத் ெதாடங்கிவிட்ட,
அண்டங்கள் இற் ப்ேபாக,
வான் க விரி ம்ப
அணிவ ப்பில் அைலகள்
பரிதியிடம் பாய்ந் ெசன்
பாய்ச்சிவிட்ட ெவம்ெமாழிகள்.
பவளமலர் அரியைணயில் ேபரழகி காணாததால் ஏற்பட்ட ழப்பங்கைள விவரித் ,
திைரகள், யாைனகள், பல்லக் கள் கடல்வாசல் கடந்ததில்ைல.
கற்பரசி மட் ம் எங்கள்

காவல் கடந் விட்டாள்.
அரிசி களவான பின்னர்
உமிையப் ேபாய் ேப வாேனன்?
தி ட் ெவளியான பின்னர்
திைர மைற ேதைவ உண்ேடா?
என்ெறல்லாம் அறிவித் , ஒவ்வாத உறெவன்றா ம் ‘மாமிக்கடல் மாளிைகக்
ம வீ வந்தி வீர’் என அைழத்தன அைலகள்,
ஆனால் ரவி

டாகச் ெசால்லிவிட்டான்.

மான்ேவட்ைட ஆ ம்
இளவரசன் நானன் ,
ேபைதயைர வைலவீசி
விழி ட் ம் வீணனன் ;
உயர் லத் க் ேகார் அரசன்
உயிர் ேநான்பில் உயிர்ப்ேபான்
எண்ணற்ற மண்டலங்கள்
ேதான்றி நின் மாறத்
ண் வ ம் ெப ஞ்ேசாதி
ங்காத எழில் விளக்
கனப்பாரம் ெபற் விட்ட தனக் க் காத க் ஏ ேநரம்? மைழயரசியிடம் ைமயல்
என்ப ெவ ம் கவிக்கன தான் என்றான். பிற , ம்பாைவ ெகாதிக் ம் கதிர்
ஒன்றில் ஒட் க் ெகாண் காத ைரேயா வந்தாள்; ேமகத் டன் மைலக் ச்
ெசன்றாளாம். ெசந்தழல் சிம்மாதனத்தில் சாம்பல் டக் காணமாட் ர் என்
றி
அ ப்பிவிட்டான்.
கடல் அைலகள் மாரிப்ெபண்ைண மைலகளிடம் அ ப்பின. மைழ ராணி ேவடர்
வைல சிக்கிவிட்டாள்: அவர்கள் ேநான்பிேல பட் வாள் என் ேகள்விப்பட் , மாரி
ேவடர்கைளப் ேபாய்க் ெகஞ்சினாள். ேவடர்கேளாயாைனவாய்க் க ம்ைப நீங்கள்
மீட் ம் ஆடப் பார்க்கிறீர்.
எரிந் ேபான இற
எழிலிேலறப் பார்க்கிறீர்,
பாம் ரிக் ம் ெவண்சட்ைட
ெச களிேல ஆ ம்,
ெபான் டலப்
ப்பாம்
மியிேல மின் ம்
பாம்ைபவிட் ச் சட்ைடக்காக

என்

அ வ ண்ேடா ெசால் !
அ தகான மைழ அரசி
அண்டத்திேல ைளப்பாள்,
அல்லி மலர்க் கால்சிலம்
அகிலெமங் ம் இைசக் ம்
றிவிட்டனர்.

இைதக் ேகட் கடல் அைலகள் சீற்றம் ெகாண்டன. காவியத்தின்
வாக வ ம்
இப்ப தி ப த் ரசித் இன் றேவண் ய அ ைமயான கவிைதப் பைடப்
ஆ ம்.
சினம் மி ந்த கடல் திைரகள்
வானளவாச் சீறின
க ைம மி ந்த விஷத் டேன
வாைனப் ேபாய் பி ங்கின,
காற் ஒன்
விக்ெகாண்
உலைக வைளயம் வந்த
கடற்கைர மணல்கெளல்லாம்
ழன் ச க்ைக எ த்தன.
ெசம்படவக் ெகாண்டல் வந்
வானில் வைலகள் வீசிற்
உலைக ஏற் ம் ஒளிகெளல்லாம்
மீன்கைளப் ேபால் சிக்கின.
மண் ம் விண் ம் ஒன்றதாக
மைழயின் தர் வந்தனர்.
க ப் க்ெகாண்டல் வாைன வைளத்
ெவளிையத் த விக் ெகாஞ்சேவ
இ ச்சதங்ைக மனத்ைதக் கவ்வ
அைசந் ஆ க்
ங்கேவ;
மின்னல் ெபண்கள் பி த்த ெகா கள்
ெவளியில் ஒயிலாய்ப் பறக்கேவ
வந்த பார் மரகதத்ேதர்
வி ந்த பார் மைழத் ளி!
மாயத் ேதரின் ேமல க்கில்
வீற்றி ந்த மைழ அரசி
ன்சிரிப்ைப அள்ளிவிட்டாள்
ர்ணிைமயாள் ேபாைத ேபால.
கடலைலகள் நாணித் தைல னிந்தன. ைர மலைர மாைல கட்ட கட க் ள்
னிந்தன.
யானவர்கள் ெநஞ்சத்தில் பால் த ம்பிய .

கர்ண பரம்பைரக் கைததான் என்றா ம் கவிஞரின் பைடப்பாற்ற ம், கற்பைன
வள ம், ெசால்லாட்சி ம் ‘மைழ அரசி’ காவியத் க் ஜீவ ம் எழி ம்
ேசர்த் ள்ளன.
‘சாகாம ந் ’ என்ற ெந ங்கவிைதயின் க

ம் பழைமயான சி

விஷயேம.

மரணம் பற்றிப் ேப கிறார்கள் சிலர். ‘ேமகத்திேலார் வர்ணம், நீரிேலார் மிழி,
காற்றிேலார் அைசப் , கனவிேலார் சிரிப் , வாழ் இ ேவயாகில், வாழ ம் நாம்
ேவண்டாம்’ என்கிறான் ஒ வன்.
ெபான்மலர்த் ேதனில் சாகாம ந் இ ப்பதாகக் கன கண்ேடன் என்
வர்ணிக்கிறான் மற்ெறா வன். அைத நாம் எப்ப அைடவ என் ஜனங்கள்
ேகட்க, அவன் கனைவ ேம ம் விளக் கிறான். ஒ ஞானி மட் ம் ‘ெவளியிேல
இல்ைல; ெசன்னி உச்சி ந மலரில் அ தம் உண் ’ என்றார்.
மைலேமல் ேத ச் ெசன்றவர்கள் ேசாமச் ெச ையக் கண்டார்கள். ேசாமபானம்
ெசய் ப கி மகிழ்ந்தார்கள். கா களில் ேத அைலந்தவர்கள் அபினி, கஞ்சா,
ெதன்ைன மரங்களின் கள் ஆகியவற்ைறக் கண் களிப் ற்றார்கள்.
‘இைவேய சாகா ம ந் . தவித்தி தல் ேவண்டாம் தாண் விட்ேடாம் காலம்’
என்றார்கள்.
இ ந்த இடத்திேலேய இ ந்த ஞானி ெசான்னார், நாைளக் காைலயில் உண்ைம
ரி ம் என் .
ம நாள் மயக்கம் ெதளிந்த . நாட்கள் ஓ ன. வழக்கமான ெதால்ைலகள், சா
எல்லாம் இ ந்தன. ஜனங்கள் அறி
கட் அஞ்ஞானம் அகற் ம்ப ஞானிைய
ேவண் கிறார்கள். அவர் வாழ்வின் இயல் பற்றிப் ேப கிறார். அ மாந்த க் ப்
பி க்கவில்ைல. ேபாைதப் ெபா ள்கைள வி ம்பி உண்கிறார்கள்.
ேபாைத உண்டால் நிைன சா ம்,
நிைன ேபானால் காலேன ?
இயற்ைகதந்த அைமப் டன், காலத்ைதக் கடக்க
யா . ஆகேவ,
இப்ெபா ள்களால் உதிரத்ைத மாற் ேவாம். காலப் ேபாக்கில் உதிரம் மாறி,
நவமனிதன் ேதான் வான். நமனைழப் நண்ணிடா . நம க் அன் ேவைல
இல்ைல. அழிைவ ெவல் ம் அ தம் நிைனப்ைப அழிக் ம் அ தம்தான் என்
‘பாைத கண்டவன்’ ெதளி ப த் கிறான்.

ஞானி உலக இயல்பிைன எண்ணிக்ெகாள்கிறார்.
ஒளிேதான்றச் ெசய்த அன்
இ ள் ேதான்றச் ெசய்தாய் ஏேனா?
உ த் ேதான்றச் ெசய்த அன்
நிழல் ேதான்றச் ெசய்தாய் ஏேனா?
உண்ைமைய அறிவில் நாட் ப்
ேபாலி ம் ஏன் சைமத்தாய்?
உள்ளத்தில் அ தம் காட்
உலகினில் நறேவன் ைவத்தாய்?
என்

ஈசைன நிைன

‘அக்னி’ என்ப

ர்கிறார்.

ெந ப்பின் இயல்ைபக்

கிற .

ஆதிகாலத்தில் அரணிக் கட்ைடகளின் உதவியில் தீபிறந்த . அக்கட்ைடகைளேய
தின் தீர்த்த .
இைடக்காலத்தில், மனிதர் ‘சிக்கி க்கிக் கல்’ லம் ெந ப்ைப
உண்டாக்கினார்கள். தீமரங்கள், கா கைள நாசமாக்கின.
நைடக்காலம், தீக் ச்சி, மின்சாரம் ேதான்றின. ெசான்ன ேபச்ைசக் ேகட் ம் தீ
என் மாந்தர் க தினர். ஆனால், தீக் ச்சித் ெதாழிற்சாைலயில் தீ: மின்சாரத்
ெதாழிற்சாைலயி ம் தீ அக்னி பைகவனாகேவ இ ந்த .
அரணிக் கட்ைடகள், தீ, பத் விரல்கள், மனிதர்; அரணி ம் சிக்கி க்கி ம்
இவற்றின் உைரயாடல் ேபால் இந்ெந ங் கவிைத எ தப் பட் ள்ள .
வாக தீ
ெசால்கிற என்னிடேம பைக ெகாண்
ஏற்றிவிட யன்றிட்டா ம்
ெநா யில் நான் எரிேவன், அைணேவன்
நிமிஷத்தில் சாேவன். பிறப்ேபன்,
வாழ்ெவன்ெறனக் ெகான்றில்ைல
தாழ்ெவன் ஏ மில்ைல,
இளைம டன் இ ப்ேபன் என் ம்
எரி ம் ெதாழில் தைல எ த்
நட்ெபன் ம் உறவி ண்

பைகைமயின் ேபால் விைதகள்
கட் திட்டக் கவனத்ேதா ,
காதலித்தால் என்ைன நீங்கள்,
கால் ெச ப்பாய் ேசைவ ெசய்ேவன்;
ழந்ைத ேபால் கமளிப்ேபன்;
கவனமின்றி, ேபாட் விட்டால்
பிரளயத்தீ படெம ப்ேபன்;
இயற்ைக என் ம் எங்கள் வம்சம்
எளிெதன் எண்ண ேவண்டாம்,
ேநசம் ேவண்டாம் பைகைம ேவண்டாம்,
கவனித்தால் ேசைவ ெசய்ேவாம்.
க த் க்காகத்தான் இக்கவிைத.
இயற்ைகைய ம் வாழ்க்ைக அ பவங்கைள ம் இைணத் , அறி த் ெதளி டன்
நல்வாழ் க்கான தத் வ உண்ைமகைளக் கா ம் யற்சிகேள பிச்ச ர்த்தியின்
கவிைதகள். அறிெவாளி ம், உணர்வின் ஓட்ட ம், அழ நயங்க ம் ெசறிந் ,
ரசைனக் இனிய வி ந் ஆ ம் இலக்கியப் பைடப் கள் அைவ.
-----

11.
மீண் ம்
க்கவிைத ம், அ பற்றிய ேபச் ம் எ ந்த
கவிைத எ தி கட்சி கட் யவர் க.நா. ப்ரமண்யம்.

1958-ல் தான். இப்ேபா

‘சரஸ்வதி’ கவிைதயில் விேசஷ அக்கைற காட் யதில்ைல. ஒ இலக்கியப்
பத்திரிைக என்றால் அதில் கவிைத ம் இடம் ெபறேவண் ம் என்ற ேநாக்கிேலதான்
‘சரஸ்வதி’ கவிைதகைள பிர ரித் க் ெகாண் ந்த . மர க் கவிைதகள்தான்
அதில் ெவளிவந்தன. இரண்
ன்றாவ வ டங்களில் ஒ கவிைத ட இடம்
ெபறாத இதழ்கள் பல உள்ளன. அதன் பின்ன ம் ட இந்த நிைலைமயில் தீவிர
மாற்றம் எ
ம் ஏற்பட் விடவில்ைல.
ஐந்தாவ ஆண் ல், ‘சரஸ்வதி’ மாதம் இ
ைறப் பத்திரிைகயாக மாற்றப்பட்ட
ேபா , க.நா. . அதிகமான ஒத் ைழப் த் தர ன் வந்தார். அப்ேபா அவர்
க்கவிைத ம் எ தி உதவினார்.
20-9-1958 இதழில் அவர் ‘மயன்’ என்ற ெபயரில் எ திய கவிைத பிர ரமாயிற் .
அ தான் ‘சரஸ்வதி’யில் பிர ரமான தலாவ
க்கவிைத.
மின்னல் கீற்
“ க்கம் தாங்காமல் அன்ைறயத் தினசரிைய விசிறிக் ெகாண் நடந்ேதன்;
இந்தப்
க்கத்திேல மைழ ெபய்தால், நன்றாக இ க் ேம என் நான்
நிைனத்ேதன். தைல ச்சியிேல ஒ
ளிர் ற்றல்- ஆஹா! இன்பம்! சட்டச்
சடெவன் பத் த் ற்றல்- ஆஹா! ஆஹா! பத்ேத பத் த் ற்றல்தான். பின்னர்
திையக் கிளறிய காற் விசிற மைழ ஓ நகர்ந் விட்ட . கரிய வானம்
பிளந் ெகாண் ேகாைட மின்னல் கீற் ேத ற் . ைகைய நான் நீட் யி ந்தால்
அக்ேகாைட மின்கீற் என்ைனத் ெதாட் க் ம்; உலைக அழித்தி க் ம்.
தினசரிச் ெசய்திகள் கற்றி க் ம்; ற்றல் இன்பம் மரத்தி க் ம்;
க்கம்
ெவளி நிைறந்தி க் ம்;
தி எ ந் படர்ந்தி க் ம்; உலகம் ஒழிந்தி க் ம்.
நான் தனியி ந் என்ன ெசய்வெதன் ைக நீட்டாதி ந்ேதன்.”
இப்ப ெசாந்தமாக ம், ஆங்கிலக் கவிைதகள் சிலவற்ைறத் த வி ம் க.நா. .
அஞ்சா கவிைதகள் எ தினார். பிற ,
க்கவிைத சம்பந்தமான தன
க த் க்கைள விளக் ம் கட் ைர ஒன்ைற எ தினார். அ ‘சரஸ்வதி’ 1959ம்
ஆண் மலரில் பிர ரமாயிற் .

அவர்

றி ள்ள க த் க்கள் கவனிப் க்

உரியைவ-

‘எளியபதங்கள், எளியசந்தம்’ என் ம், ‘ெதளி றேவ அறிந்தி தல், ெதளி தர
ெமாழிந்தி தல்’ என் ம் மார் ஐம்ப வ ஷங்க க்
ன் ப்ரமண்ய
பாரதியார்
க்கவிைதக் ரிய லட்சணங்கைள எ த் ச் ெசான்னார். எளிைம,
ெதளி என்கிற இரண் லட்சணங்கைள ம் பின்பற்றிப் பின்னர் கவிகள் சிலர்
எ தினார்கள்.
பாரதியா ைடய கவிைதயிேல ெதளி , எளிைம இரண் க் ம், ேமலாக ஒ
ேவகம் இ ந்த . இந்த ேவகம் எப்ப வந்த என் ஆராய்ந் பார்க் ம்
ேபா தான் உயர் கவிைத எப்ப த் ேதான் கிற என்ப ெதரியவ ம். உள்ளத்தில்
உள்ள உண்ைம ஒளி வாக்கினி ம் வந்ததனால் ஏற்பட்டெதா ேவகம் இ . எப்ப
வந்த என்ப தான் கைல ரகசியம். எப்ப ேயா வந்த -பாரதியார் உயர்ந்த
கவியானார். இந்தக் கவிைத உண்ைமைய அலசிப் பிய்த் எ த் ப் பார்க்க
யா . ஆனால்
்மமாக இ ப்ப என்ப நிதரிசனமாகேவ ெதரிகிற .
உயர் கவிைதயின் உயிர் இ .
இந்தக் கவிைத உண்ைமக்
ேதான்ற ேவண் ம்.

இன்ைறய வாரிசாக

க் கவி ம்

க்கவிைத ம்

பாரதியார் மக்களிைடேய ெபா வாக ம் தனித் தனியாக ம் கண்ட
ைறக க் எல்லாம் தந்திரமின்ைமேய காரணம் என் நம்பினார். தந்திரம்
வந் விட்டால் அக் ைறகள் தானாகேவ நீங்கிவி ம் என் ம் நம்பினார். தந்திரம்
வந் விட்ட . தனிமனிதர்களின் ைறகள் பன்மடங்காக அதிகரித் விட்ட
ேபால் இ க்கிற . ெபா வாழ் , ச தாயம் பற்றிேயா ேகட்கேவ ேவண்டாம்.
ெபா ளாதார, ச க, அரசியல் ைறகளில் மட் மல்ல, நல்ல தீய
அ ப்பைடயி ம், ஆன்மீக பராமாத்திகத் ைறகளி ம் ேபாலிக ம் ேமாச க ம்
மலிந் விட்டன. ைறகள் நிைறந் நிற்கின்றன.
கவிைத மனிதனின் ைறகைளப் பற்றி மட் ம்தான் ெசால்ல ேவண் மா என்
ேகட்கலாம். ைறையச் ெசால்வ ம், நிைறையச் ெசால்வ ம் ஒன் தான்.
ஒன்ைறச் ெசால்லி மற்ெறான்ைற விட
யா . இலக்கியத் ைறகள் எல்லாேம
ச தாயம், தனி மனிதன் என்கிற இரண் பிரிவி ம் ைறகைள ம்
நிைறகைள ம் ெசால்லி ம் ெசால்லாம ம் அறி
த் கின்றன என்ப
தப்ப
யாத நியதி.
இந்தக் காலத் க்கான கவிைத உண்ைமைய இந்தக் காலத் க்ேகற்ற சிக்கலான
வார்த்ைதச் ேசர்க்ைககளில், நிரந்தரமாக் வதற் , அழியாத இலக்கிய
உண்ைமயாக் வதற்
க்கவிைத ேதைவ. அப்ேபா தான் சங்க காலத்தின்

சிறந்த கவிைத சி ஷ் கைள ம், சிலப்பதிகாரம், கம்ப ராமாயணம் ேபான்ற
ல்களின் தனித் தன்ைமைய ம் நா ம் இன் எட்ட
ம். இன் ம் ஒ
சிலப்பதிகார ம் ஒ கம்பராமாயண ம் ேதான்ற
ம்...

ச்

ெசய் ள் இயற் பவர்களின் எண்ணிக்ைக நம்மிடம் இன் அதிகம்தான்
என்றா ம், ெசய் ள் எல்லாம் கவிைதயாகி விடா என்பதில் என்ன சந்ேதகம்?
யாப் , இலக்கணம், அணி என் அைசக்க
யாத சட்டங்கள் இட் , எ ைக,
ேமாைன, சீர,் தைள என்ெறல்லாம் ைநந் ேபான சிந்தைனகைள எ த் எ த்
அளித் வந்த தமிழ்க்கவிைதக் ேகாபாலகி ஷ்ண பாரதியா ம் ப்ரமண்ய
பாரதியா ம் ஓரள க் ப் த் யிர் தந்தார்கள். கவிைதேயா இைச என் ம்
உயிர் ேசர்த் க் கவிைத ெசய்தார்கள் அவர்கள்.
பக்தி விேசஷம், இைச தலியவற்றால் ந்திய பாரதியா ம் ச க ெவறி தந்திர
ேவகத்தினால் பிந்திய பாரதியா ம் தமிழக்கவிைதக் ப்
ைம தர
யன்றார்கள். இ வ க் ம் இைச நய ம் உதவிய . இந்த இைச நயம்
ஓரள க் த் தனிக் கவிைத நயத்ைதத் தீர்த் க்கட்ட உதவிய என் ம் அேத
ச்சில் ெசால்லலாம். தமிேழா இைச பா கிற மர இ க்கலாம். ஆனால்,
சங்க ல் சிலப்பதிகார (இைசயற்ற அகவல், ெசால்லள ) மர தமி க் உண்
என் ஏற் க்ெகாள்ளத்தாேன ேவண் ம்! தமிழில்
க்கவிைத இலக்கணமாக
இைடக்கால இலக்கண அணி மர கள் ஒழித் மிகப்பைழய மர கைளத் ேதட
ேவண் ம் என்ப ஒ விதத்தில் ெதளிவாகிற என்ேற ெசால்லலாம்.
பல ஐேராப்பிய ெமாழிகளில் கவிைதையச் சாகவிட் வி வதில்ைல என் பல
க்கவிகள் பி வாதமாகேவ
க்கவிைத ெசய் வ கிறார்கள். இந்தப்
க்கவிைதயிேல
சாக இன்ைறய வாழ்க்ைகச் சிக்கைலப் ரணமாகப்
பிரதிபலிக் ம் ஒ வார்த்ைதச் சிக்க ம், இன்ைறயப்
ைமகைள எல்லாம்
ெதாட் நடக் ம் ஒ ேநர் நைட ம் அகவல் சந்தம் என் நாம் ெசால்லக்
ய
ஒ ேபச் நைட அ ப்பைடச் ெசய் ள் ேவக ம், எல்லாவற்றிற் ம் ேமலாக
இைடக்காலப் பழைமக் ேமலாக, பண்ைடக்கால, ஆதிகாலப் பழைமையப்
ேபாற் ம் ஒ திற ம் காணக்கிடக்கின்றன.
உதாரணமாகப் பார்த்தால், .எஸ்.எலியட் என்பவர்
க் கவிைத ஆங்கிலத்தில்
எ
கிறார் என்றால் அவர் இன்ைறக் ரிய ஒ ேகாணத்தில், ஒ
கத்தில்
நின் , இன்ைறய வசன கவிைத நைடைய ேமற்ெகாண் , அதற்கிலக்கணமாக
நா
வ ஷங்க க்
ன் எ திய ஆங்கில ஆதிகால நாடகாசிரியர்களின்
அகவல் பாணிைய ேமற்ெகாண் , ேபச் ச் சந்தத் க்கிைசய கவிைத ெசய்கிறார்.
இைடக்கால மர கைளப் றக்கணித் வி கிறார். ஆனால் பைழய இலக்கண
மரைப அவர் அப்ப ேய ெகாள்வ ம் இல்ைல. இன்ைறயப் ேபச் ேவகத் க்ேகற்ப
ெசால் என் மக்களின் வாயில் வழங் வதின் அ ப்பைடயில் கவிைத ெசய்கிறார்.

அேதேபால எஸ்ரா ப ண் என்கிற ஆங்கிலக் கவிஞர் ப்ேராவான்ஸ் கீதங்கைள ம்
சீனத் க் கவிைதகைள ம், ஜப்பானிய ைஹக் கைள ம் தன்
மரபாக்கிக்ெகாண்
க்கவிைத ெசய்கிறார். அவ ைடய கவிைதப் பாணி
இன் ஆங்கிலத்தில் கவிைத எ
கிற எல்ேலாைர ம் பாதித்தி க்கிற .
பத்ெதான்பதாம் ற்றாண் ன் பிற்ப தியிேல கவிைத ெசய்த வால்ட் விட்மன்
வசனத்ைதேய கவிைதயாக்கி வசனத்ைதேய வரிவரியாக ெவட் க்காட் , விஷய
அைமதி தந் கவியாக ெவற்றி ெபற்றார். இன்ைறய ெமாழிகள் பலவற்றி ள்ள
க்கவிைதக் ெபாதேலார், ரிம்ேபா, மல்லார்ேம தலிய பிெரஞ் க்
கவிகைள ம், வால்ட் விட்மைன ம் தான் ஆதாரமாகச் ெசால் வார்கள்.
இவர்கைளெயல்லாம் பற்றி நான் இங்
றிப்பி கிேறேன தவிர,
விவாதிக்கவில்ைல. ஏெனன்றால் தமிழில்
க்கவிைத விஷயத் க் இவர்கள்
றம்பானவர்கள். ஆனால் இவர்கள் ெசய்தி ப்ப என்னெவன்றால் அன் ஆட்சி
ெச த்திய மரைபத் தகர்த்ெதறிந் விட் இவர்கள் ஒ பைழய கவிைத மரைப
ஆதாரமாக ைவத் , இன்ைறய ேபச் வளத் அ ப்பைடயிேல
க்கவிைத
ெசய்ய யன்றி க்கிறார்கள். அவரவர்கள் ெமாழியிேல அவர்க ைடய
க்
கவிைத யற்சிகள் ெவற்றி ம் ெபற்றி க்கின்றன. ஐேராப்பிய ெமாழிகள்
சிலவற்றிேல இப்ேபா
க்கவிைத திடமான ஒ இலக்கியக் ழந்ைதயாகக்
காட்சி த கிற .
தமிழில்
க்கவிைதயின் அவசியத்ைதப் பற்றிய வைரயில் எனக் ச்
சந்ேதகமில்ைல. மர க் கவிைத ெசத் விட்ட . (அல்ல
ெசத் க்ெகாண் க்கிற . இன் கவிகள் என் மர க் கவிைத எ த
வ கிறவர்கள் ெசால்ல க் ப் பாைட கட் க் ெகாண் க்கிறார்கள்.)
க்கவிைத ேதான்றிேய தீ ம். ஆனால் அ எந்த உ வம் எ க் ம் என்
இப்ேபா யா ம் திட்டவட்டமாகச் ெசால்ல
யா . ஏெனன்றால் பல ம்
பலவிதமான யற்சிகள் ெசய் பார்த் ெவற்றி ேதால்விகள் ஓரள க்காவ
நிர்ணயமான பின்தான்
க் கவிைத உ வாகி இலக்கியப் ரணத்வம் ெபற்ற
விமரிசன விஷயமாக
ம். (சரஸ்வதி ஆண் மலர்)
க.நா. . சரஸ்வதியில் அதிகமாக கவிைதகள் எ த மில்ைல. கவிைத பற்றிய
அவ ைடய க த் க்கள் றிப்பிடத் த ந்த பாதிப் எைத ம் உண்டாக்கி விட ம்
இல்ைல.
சரஸ்வதி இதழ்களில் ேவ

யா ம்

க்கவிைத எ த

ன் வர மில்ைல.

ெபா வாக, சரஸ்வதி கவிைதத் ைறயில் எவ்விதமான சாதைன ம்
ரிந் விடவில்ைல. ேசாதைன யற்சி என்ற தன்ைமயில்
க்கவிைதைய அ
வி ம்பி வரேவற் ஆதர ெகா க்க ம் இல்ைல.

இதற் க் காரணம் ‘சரஸ்வதி’ ஆசிரியர் விஜயபாஸ்கர க் கவிைதயில்
அவ்வளவாக ஈ பா கிைடயா . நல்ல கவிைதகைள ரசிக்கக்
யவர்தான்
அவர். என்றா ம்
க்கவிைத என்ப பரிகாசத் க் உரிய என்ேற நண்பர்
க தியதாகத் ேதான்றிய . ‘தட் ங்கள்-திறக்கப்ப ம்’ என்ற ேகள்வி பதில்
ப தியில் அவர் எ தி ள்ள இரண்
ற் கைள நான் இதற் நல்ல
உதாரணமாகக் காட்ட
ம்.
ேக: வசனத்தில் கவிைத வ மா?
ப: ஓ! வசனத்தில் கவிைத வ ம்: கவிைதயில் வசனம் வ ம்.
இரண் ம் வசன
கவிைத வ ம். ெரண் ங்ெகட்டான் தமிழர்க க் எ தான் வரா ?
சரஸ்வதி, 1959-8வ இதழ்
ேக: வசன கவிைத என்றால்?
ப: ெவஜிடபிள் பிரியாணி என்
சரஸ்வதி, 1959-11

அர்த்தம்.

ஆகேவ, ‘சரஸ்வதி’ லம்
க்கவிைத த் யிர்ப்ேபா திய ேவகேமா ெபற
யாமல் ேபானதில் ஆச்சர்யம் எ
மில்ைல.
--------
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க்கவிைத திய ம மலர்ச்சி ம் இயக்க ேவக ம் வலிைம ம் ெப வதற்
‘எ த் ’ ேதான்ற ேவண் யி ந்த .
சி. . ெசல்லப்பா 1959 ஜனவரியில் ‘எ த் ’ மாசிைகைய ஆரம்பித்தார். அப்ேபா
அவர்
க்கவிைத சம்பந்தமாகத் தீவிரமான ெகாள்ைககேளா, ஆைச நிைறந்த
எதிர் பார்ப்ேபா, ஆர்வம் மி ந்த திட்டேமா ெகாண் ந்தார் என்
ெசால்வதற்கில்ைல.
அப்ப ஏேத ம் இ ந்தி ந்தால், அ அவசியம் தல் இதழின் ஆசிரியப்
பிரகடனத்தில் ஒலிபரப்பப்பட் க் ம். ‘எ த் ’ தல் ஏட் ல் மட் மல்ல, தல்
வ டத்தின் எந்த ஏட் ேம
க்கவிைத சம்பந்தமான அபிப்பிராயம் எ
ம்ஆசிரியர் பக்கத்திேலா, கட் ைரயாகேவா, அல்ல பைடப்பாளிகளின்
அபிப்பிராயமாகேவா- பிர ரிக்கப்படவில்ைல.
5-வ இதழ் .ப.ரா நிைன ஏ . அதில். .ப.ரா பற்றி பலர் எ திய
கட் ைரகேளா , .ப.ரா பைடப் கள் ஒ சி கைத, ஒ கட் ைர, ஒ
விமர்சனம், ஐந் கவிைதக ம் ேசர்க்கப்பட்டன. கட் ைர, ‘வசனகவிைத’ என்ற
தைலப்பில் .ப.ரா. ‘கலாேமாகினி’யில் எ தியி ந்த ஆ ம்.
‘
க்க
க்க க த் ஆழ ம் கன ம் உள்ள ஒ இலக்கியப் பத்திரிைகைய’
ஒ ேசாதைன யற்சியாக நடத்த ேவண் ம் என்ற எண்ணேம ெசல்லப்பாவிடம்
ேமேலாங்கியி ந்த என் ெசால்லலாம். அப்ப ப்பட்ட ேசாதைன யற்சியில்,
‘இலக்கிய அபிப்பிராயங்கைள எ த் ச் ெசால்வ தான்’ க்கியப் பணியாக
இ க்க ேவண் ம் என்ற ேநாக்க ம் அவ க் இ ந்த என் ெகாள்ளலாம்.
‘எ த் இலக்கியக் ேகாட்பா கள் தத் வக்ேகாட்பா கள் சம்பந்தமாக திறந்த
கதவாகத்தான் இ க் ம். க த் ப் பரிமா தல்களின் விைளவாகத்தான்
இலக்கியப் பைடப் ம் ரசைன ம் ஏற்பட
ம் என்ற நம்பிக்ைகைய எ த் தன்
ன் ைவத் க் ெகாண் ள்ள ’ என்
தல் ஏட் ல் அறிவித் ள்ள .
உடன யாகேவ இலக்கியப் பைடப் பற்றிய தன
பிரஸ்தாபித்தி க்கிற .

அக்கைறைய ம்

‘க த் க்கைளச் ெசால்வைதப் பற்றி அதிகம் பிரஸ்தாபித் இ ப்பதால்,
இலக்கிய பைடப் சம்பந்தமாக எ த் தனக் எல்ைலக் ேகா ட் க்
ெகாண் வி ம் என்பதல்ல. ெசால்லப்ேபானால் பைடப் தான் ‘எ த் ’க்
தல்
அக்கைறயாக இ க் ம்’ என் ம்- ‘இலக்கிய அபிப்பிராயம் சம்பந்தமாக மா பட்ட
க த் க்க க் களமாக எ த் அைமவ ேபாலேவ, இலக்கியத் தரமான
எத்தைகய
ேசாதைனக க் ம் எ த் இடம் த ம்’ என் ம்
ெதளி ப த்திக் ெகாண்ட .
‘ வ ெதரிகிற தடத்திேல ெசல்ல ம த் ,
த்தடம் ேபாட் க் ெகாண்
இலக்கியத்தின் எல்ைலகைளச் சற் விரிவைடயச் ெசய்ய யல்கிறவர்களின்
பைடப் கைள வரேவற்ப என்பைத ‘எ த் ’ தன லட்சியமாக
வரித் க்ெகாண்ட .
அதனால், கவிைதத்
வந்த .

ைறயில்

க்கவிைதக்

அ

இடம் அளிக்க

ன்

தல் இதழில், ந.பிச்ச ர்த்தியின் ‘ெபட் க்கைட நாரணன்’ என்ற கவிைத ெவளி
வந்த . அ ‘எ த் ’க்காக விேஷசமாக எ தப்பட் அல்ல பங்கீட்
ைற
அ லில் இ ந்த காலத்தில் எ தப்பட்ட கவிைத.
எப்ப ம் பிைழப்ப என்
ணிந் விட்ட நாரணன் ெபட் க் கைட ைவத் ,
ஏற்றம் ெபற் மளிைகக் கைட தலாளி ஆகி, மண்ெணண்ெணய்ப் பங்கீ ,
அரிசிப் பங்கீ ஆகியவற்றின் ைணேயா ெப ம் பணக்காரன் ஆனைத
அழகாக வர்ணிக் ம் கவிைத. வாழத் ெதரிந்ேதார் ைகயா ம் க
தர்மங்கைள ம் அவர்க ைடய ‘வாழ்க்ைக ேநாக்ைக ம் ைவயாக ம் கிண்டல்
ெதானிேயா ம் இக்கவிைத எ த் ச் ெசால்கிற .
க.நா. ப்ரமணியம் கவிைதகள் இரண் , ‘கவிைத’ என்ற ெசாந்தப் பைடப் ம்,
‘ஆங்கிலக் கவி ஒ வர் எ தியைதப் பின்பற்றி, எ தப்பட்ட ‘வர்ணம்’ என்ப ம்வந்தி ந்தன.
தல் வ டத்தில் ந.பி. கவிைதகள் ன்ேற ன் தான் (ெபட் க்கைட நாரணன்,
விஞ்ஞானி, கலீல் கிப்ரான் தமிழாக்கமான ‘ஜீவா! தய காட் ’) பிர ரமாயின
1.2.3. ஏ களில்,
‘எ த் ’ தல் ஐந் ஏ களில் க.நா. ப்ரமண்யம் கட் ைரக ம் க த் க்க
மிக அதிகமான இடம் ெபற்றி ந்தைதப் ேபாலேவ, தல் வ டத்தில் (ஏ
ஏ களில்) அவர கவிைதக ம் அதிகமாகப் பிர ரமாகியி ந்தன.

ம்

க.நா. ேசாதைன யற்சிகள் என்ேற கவிைதகள் எ தினார் என்பதற்
அவ ைடய வரிகைளேய எ த்ெத
வ தான் நல்ல .
‘கவிைதயில் நான் ெசய்ய யற்சித்தெதல்லாம், விஷயத்ைத ம்
வார்த்ைதகைள ம் உள்ளத் உண்ைமயிேல ைழத் கா ம் நாக் ம்
ெசால் கிற கட் ப்பா க க் ம் கண் த கிற கட் ப்பா க க் ம் உட்பட்
எ
வ என்கிற காரியம்தான்; இன்ைறய உண்ைமைய நிரந்தரமாக் கிற
காரியம்தான், இன்ைறய என் அ பவத்ைத வார்த்ைதகளால், ேப ம்
சந்தத்தில்இலக்கியமாக்க, கவிைதயாக்க ய கிேறன். பயன், க ைதயா,
திைரயா, வசனமா கவிைதயா, இலக்கியமா பிதற்றலா என் ேகலி ெசய்பவர்
இ க்கலாம். ேசாதைன என் ெசால் ம் ேபா இதற்ெகல்லாம் பயப்பட் க்
கட்டா . இலக்கிய ேசாதைனகள் பல ம் ஆரம்பத்தில் ேகலிக்கிடமாகேவதான்
காட்சியளித் ள்ளன.
‘என்
க்கவிைத யற்சிகள் கவிைதயாக ம் இலக்கியமாக ம் உ ெவ க்க,
வாசகர்கள் ரசிகர்கள் உள்ளத்தில் எதிெராலித் ப் பயன்தரப் பல காலமாகலாம்
என்பைத ம் அறிந்ேத நான் இந்தக் கவிைதச் ேசாதைனையச் ெசய்
பார்க்கிேறன். நம் ைடய இன்ைறய தினசரி வாழ்விேல இடம் ெப கிற
விஷயங்கள் எல்லாேம உவைமகள், உ வகங்கள், ஏக்கங்கள், ஆைசகள்,
வார்த்ைதகள், ெமௗனம் எல்லாேம, என் கவிைதக் விஷயம்; வாழ்க்ைக சிக்கல்
நிைறந்ததாக இ ப்ப ேபாலேவ என் கவிைதக் சிக்க ம் சி க் ம்
நிரம்பியதாக இ க்க ேவண் ம் என்பேத என் ஆைச. ெதளி ெதானிக்க
ேவண் ம்; ஆனால் சிக்கல் வி விக்கக் டாததாக ம் இ க்கேவண் ம்.
கவிைத நயம் எ என் எ த் ச் ெசால்லக் டாததாக இ க்க ேவண் ம்-அேத
சமயம் ரா ம் ரியாம ம் இ ந் விடக் டா . தி ம்பத் தி ம்பப் ப த் ப்
பார்க்க, ஒ தரம் ப ப்பவ க் ம் ஒ எதிெராலிக் ம் தன்ைம, விடாப்பி யாக
உள்ளத்ைதப் பி த் க் ெகாள் ம் ஒ
ணம் இ க்க ேவண் ம் இந்தப்
க்
கவிைதயிேல என் தான் எண் கிேறன்.’ (‘சரஸ்வதி’ மலர்- க்கவிைத
கட் ைர)
க.நா. .

ன் ‘கவிைத’ எ ம் கவிைதையப் ப த் ப் பா ங்கேளன்!

எனக் ம்
கவிைத பி க்கா ,
மனிதன் எத்தைனேயா
எட் க்கள் எ த் ைவத் விட்டான்:
இவற்றில்
எத்தைன எட் க்கள் கவிைதயால்
சாத்திய மாயின

என் யார்
தீர்மானித் ச் ெசால்ல இய ம்? பின்
எதற்காகத்தான் கவிைத ேதான் கிற ?
ெமாழியின் மழைல அழ தான்.
ஆனால் அ ேபாதேவ
ேபாதா .
ேபா மானால் கவிைதையத் தவிர ேவ
இலக்கியம் ேதான்றியிராேத, ேபாதா
என் தான், ஒன்றன் பின் ஒன்றாக
இத்தைன இலக்கியத்
ைறகள்
ேதான்றின, நாடக ம், நாவ ம், நீள்
கைத ம், கட் ைர ம் இல்லாவிட்டால்
ேதான்றியிரா ; ஆனால் அைவ ம்தான்
தி ப்தி த வதில்ைலேய!
அதனால் தான்
நா ம் கவிைத எ
கிேறன்.
மனித க் க் கைல எ
ம் தி ப்தி தரா .
ேமேல ேமேல என்கிற ஏக்கத்ைதத்தான் த ம்
கைலயின் பிறப்
இந்த அ ப்பைடயில் ஏற்ப வ கட ேள
இன்ன ம் உயிர் ைவத் க் ெகாண் ப்ப
இந்த அ ப்பைடயில்தான் சாத்தியம்
என் ெசால்லலாம்.
‘எ த் ’ தல் ஏட் ல் தந்த கவிைதகைளப் பார்த் விட் , தி.ேசா.
ேவ ேகாபாலன், .ேக. ைரஸ்வாமி, ‘ப வய்யா’ என்ற ெபயரில் ந்தர ராமசாமி
ஆகிேயா ம் கவிைதகள் எ த ற்பட்டார்கள்.
‘கவி-ேவதைன’ என்ற ேவ ேகாபாலன் கவிைத 2-வ ஏட் ல் இடம் ெபற் ள்ள .
பிற 9, 11 ஏ களில் ‘நான் கவியாேனன்’ ‘ெவள்ளம்’ எ ம் கவிைதகள்
வந் ள்ளன.
ைரஸ்வாமியின் கவிைதகள் (காத்த பாைன, கடன்பட்டார், சிைல) 3,4,5 ஏ களில்
பிர ரமாயின.
திதாகக் கவிைத எ தியவர்களில் ‘ப வய்யா’ கவிைதகள்
ைம ம்
தனித்தன்ைம ம் ெபற் விளங்கின. ன்றா இதழில் ெவளியான ‘உன் ைக நகம்’

றிப்பிடத் த ந்த .
நகத்ைத ெவட் ெயறி-அ
நகத்ைத ெவட் ெயறி-அ
அகிலேம ெசாந்தம் அ க்
நகக் கண் ம் எதற் அ

க்
க்
க்
க்

ச் ேச ம்
ச் ேச ம்.
!
க் !

‘பிறாண்டலாேம-எதிரிையப்
பிறாண்டலாேம?’
பிறாண்டலாம், பி ங்கலாம்,
த்தலாம், கிழிக்கலாம்.
ஆரத் த விய
அ ைமக் கண்ணாளின்
இட ேதாளில்
ரத்தம் கசி ம்.
வல ைக நகத்ைத ெவட் ெயறி-அல்ல
தாம்பத்திய பந்தத்ைத விட் வி .
க்கி மக் ம்
அ ைமக் ழந்ைதயின்
பிஞ் த் ைடகளில்
ரத்தம் கசி ம்.
இட ைக நகத்ைத ெவட் ெயறி-அல்ல
ழந்ைத மப்பைத விட் வி .
நகத்ைத ெவட் ெயறி- அ க் ச் ேச ம்
நகத்ைத ெவட் ெயறி-அ க் ச் ேச ம்.
‘

ம்ைப ேதாண்டலாேம-காதில்
ம்ைப ேதாண்டலாேம?’
ம்ைப ேதாண்டலாம்
ம்ைப ேதாண்டலாம்
ம்ைபக்
யி ப்
ட க் க்
மாற்றம்
தியி ம் கலந் ேபாம்-உன்
தியி ம் கலந் ேபாம்.

நகத்ைத ெவட் ெயறி-அ க் ச் ேச ம்.
நகத்ைத ெவட் ெயறி-அ க் ச் ேச ம்
இவ்வா
திய ேநாக் ம் ேபாக் ம் ெபற்ற ப வய்யா ெதாடர்ந் கவிைத
எ தினார். கதைவத் திற, வாழ்க்ைக, ேமஸ்திரிகள், என் எ த் என்பன
‘எ த் ’ தல் வ ட ஏ களில் ெவளிவந் ள்ளன.
க த்தாழம் ெகாண்ட ‘ேமஸ்திரிகள்’ என்ற கவிைத மி தி ம் ரசிக்கத் த ந்த .
1
பல்கைலக் கழகத்தின்
ன்ெனா ேதாட்டம்
தீட் னார் ேமஸ்திரி
அற் தத் திட்டம்.
2
திட்டம் விைளந்த
ேதாட்டம் மைறந்த
காட்சி தந்த
மி கக் காட்சிசாைல.
3
ேதாட்டத்தில் ேமஸ்திரி ஒ வேர
எண்ணத் ெதாைல ேம உள்ேள?
‘எ த் ’
க்கவிைத யற்சிக க் த் தந்த ஆதரைவக் கண் உற்சாகம்
ெபற் , மா. இைளயெப மாள். கி. கஸ் ரி ரங்கன், சி.பழனிசாமி, சக்ரதாரி, ப.
ேகா. நாராயணசாமி ஆகிேயா ம் இவ்வ டத்தில் கவிைதப் பைடப்பில்
ஈ பட்டார்கள். எல்லாம் ரசிக்க ேவண் ய-பாராட் த க் உரியபைடப் கேளயா ம்.
‘எ த் ’ 14-வ ஏட் ேலதான் ஆசிரியர் ‘
ணிந் ள்ளார்.

க்கவிைத’ பற்றி பிரஸந்தாபிக்கத்

‘பழங்கவிைத
க்கவிைத என் அதிகம் இப்ேபா பா ப த்திப் ேபசிக்
ெகாள்கிேறாம்.
க்கவிைத யற்சிகள் என் ஒ வைகக் கவிைதக க் ப்
ெபயர் ட் , அதற் இடம் த கிேறாம். தமிழ்க் கவிைதையத் தனியான ஒ

பாைதயில், தி ப்பி விட்ட பாரதியின் தனித்தன்ைமைய ஏற் க் ெகாண்டபின்,
அதற் ப்பிற அவ்வப்ேபா ேதான் ம் ஆற்றல் ெகாண்டவர்கள ேசாதைனப்
பைடப் க க் ம் ஒ அஸ்தஸ் , ஒ இடம் இ க்கிற . ஆனால் இந்தப்
க்கவிைத யற்சி எந்த அ ப்பைடயில் எந்த அள க் பழங்கவிைதயிலி ந்
மா பட் நிற்கிற என்பைத எல்லாம் ஆராய்வதற்கான அள க்
க்கவிைத
வளம் ெப கவில்ைல என்ற ஒ நிைனப் ம் இ ந் வ கிற .’ இந்த ஏட் ல்
பிச்ச ர்த்தி வசன கவிைத பற்றி ஒ கட் ைர எ தியி க்கிறார். இன்
க்கவிைத ேசாதைன ஆரம்பித் ைவத்த தல்வர் பிச்ச ர்த்தி.
க்
க த் க்கள் ஆதாரத் டன் அ த்தமாக ஆராய்ந்
றப்பட் ள்ள கட் ைர
அ .
------

13.

க்கவிைதயின் ேதாற்றத்ைத ம் வளர்ச்சிைய ம் வரலாற் ரீதியில்
எ
வதற்காகேவ இத்ெதாடர் பிறந்த . அதனால்தான்
க்கவிைதயின்
ஆரம்பகாலமான 1940களில் அம் யற்சி சம்பந்தமாக இலக்கியப்
பத்திரிைககளில் பிர ரிக்கப்பட்ட பலரகமான அபிப்பிராயங்கைள ம்
க்கட் ைரகளாக அவ்வப்ேபா எ த்ெத த ேநரிட்ட
1960களில்
க்கவிைத திய ேவகம் ெபற் வளரத் ெதாடங்கிய . அப்ேபா ம்
அந்த யற்சிையக் ேகலி ெசய் ம். ைற றி ம், கண் த் ம் ேபசியவர்க ம்
எ தியவர்க ம் இ க்கத்தான் ெசய்தார்கள். அவர்கள எதிர்ப் க் ப் பதில்
வ ேபால, ந.பிச்ச ர்த்தி எ திய கட் ைர ‘எ த் ’ (பிப்ரவரி 1961) 14வ
ஏட் ல் ெவளிவந்த .
க த்தாழம் ெகாண்ட, ‘வசன கவிைத’ என்ற அந்தக் கட் ைரைய அப்ப ேய
எ த்ெத
வ , இவ் வரலாற் க் அவசியமான என் நான் க
கிேறன்.
சிந்தைனத் ெதளிேவா ம் அ த்தத் ட ம் எ தப்பட் ள்ள அக்கட் ைர
இன்ைறய ரசிகர்க க் ம் இனிவ ம் வாசகர்க க் ம் பய ள்ளதாக இ க் ம்
என்பதில் சந்ேதகமில்ைல.
வசன கவிைத
“வசன கவிைத என் கிைடயா , அ கவிைதேய ஆகா என் ஒ விமர்சகர்
றியி க்கிறார். ஏன் இல்ைல, ஏன் ஆக
யா என் தர்க்க ரீதியாக எனக்
விளங்கவில்ைல. வசன ம் கவிைத ம் ெவவ்ேவ வைகையச் ேசர்ந்தைவ
என்ப உண்ைமதான். வசனம் நமக் ெசய்திையத் ெதரிவிக்கிற . நம் ைடய
அறி க் உணவாகப் திய விஷயங்கைளக் ெகாண் வந் ேசர்க்கிற . எனேவ
தபாைலப் ேபால் இயங் கிற . கவிைத நம் ைடய அறி டன் ெதாடர் ெகாள்ள
யல்வதில்ைல. நம் ைடய உணர் டன் உறவாட யல்கிற . ேநரிைடயாக
உள்ளத்ைதத் ெதாட்
திய அ பவத்ைத எ ப்ப யல்கிற . தனக் ள் எரி ம்
டர்ெகாண் மற்ெறா மனத்ைத ம் டர் ெகாள்ளச் ெசய்கிற . வசனம்
ேலாகாயத உண்ைமைய அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட . கவிைத மன

ெநகிழ்ச்சிைய, மனஅைசைவ அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட .
ஆனால் வசனத்ைத கவிைதையப் ேபால் ெசயல் ப த்த
யாதா? டாெதன்ற
நியதி உண்டா? இல்ைல. அம்மாதிரி ெசயல்ப ம் ெபா
வசனம் தன் ெதாழிைல
விட் க் கவிைதயின் ெதாழிைல ஏற் க் ெகாண் வி கிற என் தான்
ஏற்ப ம். பார்ைவக் வசனம்; உண்ைமயில் கவிைத.
மற்ெறா விஷயம். இப்பா பா ெதளிைவ உத்ேதசித் ெசய்யப் பட்டேத ஒழிய
நிரந்தரமானெதன் க தக் டா . ேநாக்கத்தினால் அைவ பா பாட்ைடச்
ேசர்ந்த தன்ைமேயா மற்ெறா பா பாட்ைடச் ேசர்ந்த ெப ைமையேயா
அைடகின்றன. ஜுரத்தில் ேவகம் ஏ வ ேபால் உணர்ச்சி
னால் தைரயில்
நடக் ம் வசனம் சிற ெபற் க் கவிைதயாகிவி ம்.
ஒ உதாரணத்ைதக் ெகாண் பார்ப்ேபாம். பாரதியார் ‘காட்சி’ என்ற தைலப்பில்
சில வசனகவிைதகைள இயற்றித் தந்தி க்கிறார்.
‘இவ் லகம் இனிய . இதி ள்ள வான் இனிைம உைடத் காற் ம் இனி . தீ
இனி . நிலம் இனி . ஞாயி ம் நன் . திங்க ம் நன் . வானத் ச்
டர்கெளல்லாம் மிக இனியன. மைழ இனி . மின்னல் இனி . இ இனி .’
என்

தல் கவிைத ெதாடங் கிற .

இ வசனமா? தர்க்க அறி க் என்ன ரிகிற . கண்ைணக் கட் க் காட் ல்
விட்ட ேபாலல்லவா இ க்கிற .
தி ேபதமாக அல்லவா இ க்கிற ? ஆம்.
வசன ரீதியாகப் பார்த்ததால் விைளந்த விைன இ . இ கவிைத. ெசய்தி
ெசால்ல வந்த, விஞ்ஞானத்ைத விளக்க வந்த வசனமல்ல. சி ஷ் யின்
அ பவத்ைதக்
ம் உணர் ள்ள ெசாற்கள்.
எனேவ வசனம் கவிைதயாக
யாெதன்
ன் ட் ேய
ெசய்வ
தர்க்கத்திற் ஒவ்வா . மனித ைடய ெமாழிகள் அைடந் ள்ள மா பாட்ைட ம்,
கவிைத என் ம் ைற அைடந் ள்ள வளர்ச்சிைய ம் சரித்திர ரீதியாக உணராத
ற்றம்தான் இம்மாதிரி அபிப்பிராயங்க க் க் காரணமாகிற .
கவிைதயின் சரித்திரத்ைதப் பார்த்தால், பாட் லி ந்ேத கவிைத
பிறந்தி க்கிறெதன் ேதான் கிற . தல் தலாக மனிதன் பாடத்தான்
பா யி ப்பான். இத் ைறயில் அவ ைடய ஆதி
மார்கள் என்
யிைல ம்
மாட்ைட ம் கரிச்சாைன ம், நீெராலிைய ம் இ ைய ம் இைவ ேபான்ற
எண்ணற்றைவைய ம் தான் ெகாள்ள ேவண் ம். எனேவ பா னான் என்பைதவிட
இைசத்தான் என்ேற றலாம். ஒ க்கால் வாயால் இைசக் ம் ன்னேர
இைசக்க விகைளக் கண் பி த்தி க்க ம்
ம். வண்ட த்த ங்கிலில் எ ம்

ஒலிையக் ெகாண்ேட ல்லாங் ழல் கண் பி த்தார்கள் என் ெசால்லக்
ேகட் க்கிேறன். இைசக் க விகைளக் ெகாண் இைசயறி
விரிந்தி க்கக்
ம் நாத ரத்தில் சாகித்யத்ைதப் பழக தத்தகாரங்கேள
ேபா மானைவ என் ெசால்லப்ப வைத ம் இங் நிைன ட் க் ெகாள்ளலாம்.
வார்த்ைதகைள உ வி விட்ட ெமட்ைடத்தாேன வாத்யத்தில் ேகட்கிேறாம். தல்
தலாக ெசால் க் அதிக இடமற்ற இைசேய பாட்டாக உலவிற் என்
க தலாம்.
மனித ைடய சிந்தைன ம் உணர்ச்சி ம் வளர்ச்சி அைடயத் தைலப்பட்ட பிற
ெவ ம் இைசயால் உண்டா ம் இன்பத் டன் ெபா ைள ம் மன ெநகிழ்ச்சிைய ம்
வியப்ைப ம் யரத்ைத ம் ெசாற்களின் லம் ஊட் இைசக்க நிரந்தரமான
அ ப்பைடையேய அளிக்கலாேம என்ற ரகசியம் மனித க் ப் லனாகிவிட்ட .
ச க்ைகத் ேதாப்பின் வழிேய காற் பாய்ந் ெசன்றபிற ேதான் ம் ஓ ெமாலி
ெசால்ெலாணாத ஏக்கத்ைத உண்டாக் கிற என்ப நம் ைடய அ பவம்.
ஆனால் மனிதன் உயிரின் ெப ெவள்ளத்திலி ந் பிரிந்த தனித் ளி; லத்
ெதாடர்ப ந் வாழ்ெவ ம் யரக்கடலில் வி ந் தத்தளிப்பதாகக் க தி
தவிக் ம் ஜீவன். இந்தப் பிரிவிைனத் யரத்திற் ேவதைனப்ப வ ேபான்ற
ேவதைன த ம் ெசாற்கைள ம் இவ்ேவகத் டன் ேகார்த் விட்டால் இைச
கவிைதயாகி வி கிற . காற்றில் ேதான்றி காற்றில் மைற ம் இைச கால்ெபற்
நிைலத் உணர்ச்சிக் த் தீ ட் ம் சிறப்ைப அைடகிற . இப்ெபா
இைச
ெவ ம் றிப்பற்ற கிளர்ச்சியாக இல்லாமல் ெபா
ள்ள பாட்டாகிற .
கவிைதயாகிற .
ஆனால் ஒன் , இரண் வைகயி ம் காெதன் ம் ெபாறி வழிேய தான் இந்த
இன்ப ம் அ பவ ம் ேதான்றியாக ேவண் இ க்கிற . காைத
ன்னி த்திேய இ வைர கவிைத எ தப்பட் வந்தி க்கிறெதன்பைத இங்
நிைனவிலி த்திக் ெகாள்ள ேவண் ம். இன் ம் கவிஞர்களில் பலர் கவிைத
ைனவதற்
ன் சந்தத்ைதேயா பாவைககளின் இரண்ெடா வரிகைளேயா
நிைனவில் ெகாண் பரிசலாக்கி கவிைதயின் ெசாற்கைள மீேதற்றி கவிைத
ைனவ எனக் த் ெதரி ம். யாப்பிலக்கண அறிவின்றிேய ெவற்றிகரமாக
கவிஞர்கள் இந்தக் காரணத்தினால்தான் ஒலிக் ற்றமின்றி கவிைத
ைனய
கிற .
இப்ெபா
க்கியமான பிரச்ைன என்னெவன்றால், காைத நம்பாமல்
கவிைதையத் ேதாற் விக்க
யாதா என்ப தான். அ பவத்தில்
ைமையக்
காட்ட வி ம் ம் கவிஞன் இ இய ம் என்பைதக் கண்டான். க த்திேல மைட
திறக் ம் உணர் ெநகிழ்ச்சியிேல, ட் க் காட் ம் ேப ண்ைமயிேல கவிைத
ெபாதிந் கிடக்கிறெதன்ற உண்ைமையப்
க்கவிஞன் கண் பி த்தான்.

கவிைத ெசாற்களில் இல்ைல ஒலி நயத்தில் இல்ைல என்பைதக் கண்
ெகாண்டான். இரண் க் ம் காரணமான தன்னிடத்தில் இ க்கிறெதன்ற
ேப ண்ைமைய, அதி ஷ்ட வசத்தால் தான் ெபற்ற அ பவத்தில் இ க்கிறெதன்ற
ரசைன ட்பத்ைத உணர்ந்தான்.
இந்த அ ப்பைடயின் மீ பார்க் ம் ெபா
கவிைத காைத நம்பித்தான்
வாழேவண் ெமன்ற அவசியம் ேதான்றவில்ைல. கவிைதயின் மர க் ெகாத்த
அங்கங்க ம் இக்க த் க் ஆதரவாகேவ இ க்கின்றன. கவிைதக் உயிர்
நா யான உவைம அணி ெப ம்பா ம் கண்ைணச் சார்ந்த அலங்காரம். காைத
நம்பிக் கவிைத பிறக்க ேவண் யி ந்த நிைலயி ம் ட, கவிைதயின்
சிறப்ெபல்லாம் ஐம்ெபாறிகளின் தயைவ ம் மீறிய ேநரிைடயான அ பவத்தால்,
இயற்ைகயான ண் ணர்வால், ஏற்ப வெதன்ற உண்ைமைய எப்ப
மறந் விட
ம்?
இந்த உண்ைமயின் காரணமாகேவ, ஒ ெபாறிக் உரித்தான ெதாழிைல மற்ெறா
ெபாறியின் மீேதற்றி கவிைதயில் சிறப்ைபக் ட் ம் கற்பைன ைற
ைகயாளப்பட் வந்தி க்கிற .
ஒ உதாரணத்ைதக் ெகாண் இைத ஆராய்ேவாம். ஆனால் ஒ எச்சரிக்ைக
இ இலக்கிய விசாரேமயன்றி, மன இயல் விமர்சனேம அன்றி, சரித்திர ரீதியான
ெதாடரல்ல என்பைத மறக்கலாகா . ‘ெசந்தமிழ் நாெட ம் ேபாதினிேல இன்பத்
ேதன் வந் பா
காதினிேல’ என் பாரதியார் பா னார். இயற்ைகயாக சிைய
நாக்கின் லேம உணர்கிேறாம். காதின் லம் இந்த சிைய உணரலாம் என்ப
இயற்ைகக்
ரண்பட்ட . ஆனால் கவிஞர் இன்பத்ேதன் வந் பா
காதினிேல என்கிறாேர. நாக்கின் ெதாழிைலக் காதின் ேமேலற்றித் தி க்கி ம்
திய அ பவத்ைதக்
கிறாேர! ஆம். நாக் க் இனிப்பாவ ேபால கா க்
இனிப்பாக இ க்கிற என்கிறார். அதாவ ெபாறிக க் ள்ள ேவ பா
உடலியைலப் பற்றிய வைரயில் உண்ைமேய ஒழிய மன இயைலப் பற்றிய வைரயில்
ேவ பாடாகா . இரண் ன் விைள ம் ஒன் தான் என்ற தத்வ ரகசியத்ைத
மைற கமாகக் காட் கிறார்.
ேவ விதமாகக் றினால், ெபாறிகள் தங்கள் தங்கள் ெதாழில்கைளப்
பரிவர்த்தைன ெசய் ெகாள்ள இய ம் என்ற தத்வரீதியாகக் ெகாள்ளலாம்.
கவிைதயின் ஒ ைமப்பட்ட, உடன யான அ பவத்ைத விைளவிப்ப ஆறாவ
ெபாறியாகி மனேமயா ம். ெபாறிகள் தபால்காரைனப் ேபால். ெசய்தி என்
உண ம் சக்தி மனத்திற் த்தான் உண் . எனேவதான் ெபாறிகள் தனித்
தன்ைமைய இழந் , பதிலியாகக் ட இயங்கி கவிைதெயன் ம் விைள க் க்
க வியாகின்றன.

நாக்கின் ெதாழிைலக் கா ேமற்ெகாள்வ ேபால, காதின் ெதாழிைல கண் ஏற்க
யா ?
ம் என் கவிஞன் கண்ட ெபா
ேதான்றிய தான் வசன
கவிைத. இந்தக் காரணத்தாேலேய அச் இயந்திரம் ேதான்றிய பிறேக வசன
கவிைத சாத்யமாயிற் , காைத அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட எ ைக
ேமாைனக க் இப்ெபா
அவசியமில்லாமல் ேபாய்விட்டெதன்ப கசப்பான
திய உண்ைம.
எ ைக ேமாைனகளா ம், சந்தத்தா ம் கவிைதக் க் கிைடத் வந்த இைசப்
பயைன ஸ் ல நிைலயிலி ந்
்ம நிைலக் உயர்த்தக்
ய கவிைத ைற
சாத்யமாகி விட்ட . ெசாற்கைளத் ெதா க் ம் ஜாலத்தாேலேய கவிைதயின்
பிறப்பிடத்திேலேய அைத எ ப்பிக் காட் ம் க னமான கவிைதக் கைலக் த்
ண் தல் ஏற்பட் விட்ட . இைசைய இைசவாக மாற்ற ேவண் ய கடைம
உண்டாகி விட்ட . எனேவ பல ேகா ஒலி அைமப் களிேல சிலவற்ைறத்
ேதரந்ெத த் க் கவிைதயில் ஒலி இன்பத்ைதக் ட் வ ேபால பல
க த் க்கைள ம் உணர்ச்சிகைள ம் ெபா க்கி எ த் இைசயைவக் ம்
யற்சி திய கவிைத ஆயிற் , யாப் க் கிணங்காத வைக என்
றிப்பி வதற்காகேவ கவிைத என்ற ெசால் டன் ‘வசன’ என்ற ெசால்ைல ம்
ேசர்த் இப் திய ைறையக் றிப்பி கிறார்கள். பார்த்தால் வசனம்; பாய்ந்தால்ெநஞ்சில் பாய்ந்தால்-கவிைத.
மர க்கிணங்கிய கவிைதயில் ஒலி நயம் என் ஏேதா தனியாக இ ப்பதாகக்
வேத ஒ பிரைம என் வாதிக்கக் ட இடமி க்கிற ; க த் க்கைள ம்
உணர்ச்சிகைள ம் கவிைதயில் ெதரிவிக்க ஏறக் ைறய றிப்பிட்ட
வார்த்ைதகளால்
ம். ேவ ெசாற்கைள உபேயாகித்தால் க த் ம்
உணர்ச்சி ம் மாறிவி ம். க த்திேலா உணர்விேலா ஏற்ப ம் இைசேய ஒலிநயம்
என்ற தனிப்ேப டன் நடமா கிற .
பாம்ைபப் பற்றிய மரபான க த்ெதான்ைற ஆராய்ந் பார்ப்ப இந்த வாதத்திற் த்
ெதளிைவ அளிக் ம். பாம் க் க் கட்ெசவி என் ெபயர். அதாவ பாம் க் க்
கா கிைடயா என் ஏற்ப கிற . ஆனால் ம க்
ன் ஆ கிறேத என்
ெசால்லக்
ம். பழம் ல்கெளல்லாம் பாம் க் இைச உணர்ச்சி அதிகம் என்
கின்றனேவ என் ெசால்லக்
ம். ஊர்வன வைக ஆராய்ச்சியாளர்கள் பாம்
இைசையக் ேகட் ஆடவில்ைல; கண் க் த் ெதரி ம் ம ேயா மற்றப்
ெபா ேளா அைசவதற் ஏற்ப ஆ கிற என்
ெசய்தி க்கிறார்கள்.
எனேவ பாம் ஒலிநயம் காண்பதாகக்
வெதல்லாம் ஒ பிரைம.
மர க்கிணங்கிய கவிைதயின் ஒலிநயம் என்
வ ம் இைதப் ேபான்ற ஒ
பிரைமேய. உண்ைமயில் ம யின் இைசையப்ேபால் கவிைதயில் ஆ ம்
க த் க்கைள ம் உணர்ச்சிகைள ம் அ பவித் த்தான் கவிதாரசைன
ெப கிேறாேம அல்லா ேவெற
மில்ைல என்ேற றலாம்.

வசன கவிைதைய தல் தலாகக் கண் பி த்தவர் அெமரிக்கக் கவிஞர்
வால்ட் விட்மன். அன்
தல் இப் த் ைறயில் யற்சிகள் நைட ெபற்ேற
வ கின்றன. இம் ைறயால் கவிைதையத் ேதக்கிக் காட்ட
யாெதன்பதற் த்
த ந்த காரணங்கைள யா ம் ெசால்லவில்ைல. மனிதனால் சந்திர க் ப் ேபாக
யாெதன்
ற யா ம் இன்
ணி ெகாள்ள மாட்டார்கள். ற லகில்
சாத்ய மற்றெதன் க தப்ப வ சாத்யமா ம் ெபா
மனத் ைறயில் மட் ம்
ைம ஏன் சாத்யமாகக் டா ? யாப் க்கிணங்கிக் கவி ைனபவர்களில்
ெசாத்ைத ெசாள்ைள ேதான் வ ேபால வசன கவிைதத் ைறயி ம்
இ க்கலாேம ஒழிய,
ைறக்ேக ேதால்வி ஏற்பட் விட்டதாகத் தர்க்க
ரீதியாகக் ெகாள்ள
யா . க த் க்களின் இைசேவ, உணர்வின் சலனேம,
கவிதாசி ஷ் யின் ஒ ைமேய
க்கவிைதயா ம்.
‘ரவி, மதி, தாரைகக் வணக்கம்’ என் எட்வர்ட் கார்ப்ெபண்டர் என் ம்
அெமரிக்கக் கவி ‘ஜனநாயகத்ைத ேநாக்கி, என் ம் நீண்ட கவிைதையத்
ெதாடங் கிறார். இவ்வரிைய ஒ நிமிஷம் கவனிக்கலாம். இ நம் ைடய
அறி க் எந்தச் ெசய்திைய ம் ெசால்லவில்ைல. எந்தப் ெபா ைள ம்
றிப்பிடவில்ைல. ஆனால் நமக் ப் திய உண்ைம ஒன்ைற-மறந் ேபானைத
நிைன ட் வெதன்றா ம் சரிதான்-இ
கிற . திய கதவம் ஒன்ைறத்
திறந் உலக சி ஷ் டன் நமக்கி க் ம் உற
ைறகைளக் காட் கிற .
சி ஷ் யின் ெப ெவளியில் நம்ைமப்ேபால் ெசல் ம் சகப்பிராணிகள்
இ ப்பைத ம், நா ம் அவர்க ம் ேசரந் ஒேர ேநாக் டன் ேதாழைம டன்
இயங் வைத ம் ட் க்காட் , சலம் விசாரித் , வணக்கம் ெச த் கிற .
சி ஷ் என் ம் மகத்தான ற் த்தான் கவிைத என்ற உண்ைமைய நாம்
உணர்கிேறாம்.
கவிைதக் ப் பிறப்பிடமான ஒ ைமைய ம் இைசைவ ம் உணர்கிேறாம். எனேவ,
இவ்வரிையப் ப த்த ம் ஊன் ெபாதிந்த
கிய
ைசயில் ெதால்ைலப்ப ம் நம்
சிற் ணர் வி தைல ெபற் விரிந் பறக்க உதவிய இவ்வ பவத்ைதக் கவிைத
என் உணர்கிேறாம்.
இேத அகண்ட இைசைவத்தான், கவிைதத் தன்ைமையத்தான், பாரதியாரின்
‘காட்சி’யி ம் காண்கிேறாம். வசன கவிைதக் இ ேவ மற்ெறா சிறந்த
உதாரணமா ம்.
பாரதியா க் ப்பின் இத்தடத்தில் ெசன்றவர்கள் ைற . .ப. ராஜேகாபாலன்
ஓரள ம், நான் சற் விரிவாக ம், வல்லிக்கண்ணன் சிறி ம் இத் ைறயில்
ேசாதைனகள் ெசய் ள்ேளாம்.
ைமப்பித்தன் தம் கவிைதயில் திய கவிதா ேசாதைனகள் நடத்தினார்.

ஆனால் ெப ம்ப திகள் கலிெவண்பா வாகேவ ஒலிக்கின்றன. இச்ேசாதைனைய
இப்ெபா
சிலர் ெதாடர்ந் ெசய்வ வரேவற்கத்தக்க . ெவற்றி ேதால்வி
கவிஞ க் இல்ைல.
-----

14.
பிச்ச ர்த்தி கட் ைர பிர ரமானதற் ப் பிற , ‘எ த் ’ ஏட் ல்கவிைத,
வசனகவிைத பற்றிய சர்ச்ைசகள் அதிகமாக இடம் ெபற்றன. ‘எ த் ’ 15-வ
ஏட் ல் தைலயங்கப் ப தியாக, ஆசிரியர் தன எண்ணங்கைள
ெவளியிட் ந்தார். ‘எ த் அரங்கம்’ ப தியில், இலங்ைக ஆர்.
ைகய ம்,
தி ப்பத் ர் ெபா. ந்தர ர்த்தி நயினா ம் தங்கள் க த் க்கைள விரிவாக
எ தியி ந்தனர். எஸ்.
ைகயன் எ திய ‘கவிைதக் கைல’ என்ெறா
கட் ைர ம் இடம் ெபற்றி ந்த ‘ஃப்ரி ெவர்ஸ்’ பற்றிய அைரப்பக்க விளக்கம்
ஒன் ம் காணப்பட்ட .
க்கவிைத ேவ , வசன கவிைத ேவ என் பிரித் ப் ேபச ற்பட்ட ‘எ த் ’
ஆசிரியர், ந.பி.யின் சில அபிப்பிராயங்க க் மா பட்ட க த் க்கைள
வலி த்திய
றிப்பிடத்த ந்ததா ம். அதன் க்கியத் வம் க தி, ‘ க்
கவிைதபற்றி’ என்ற ‘எ த் ’ (மார்ச் 60) தைலயங்கக் கட் ைரைய அப்ப ேய
த கிேறன்-“கற்பைன எ த் உ வ வைககளில் கவிைததான் மிகச் சிறந்த ெவளியீட்
சாதனம் என் ெசால்லப்ப கிற . கவிைதயின் பாைஷேய ஒ தனித்தன்ைம
ெகாண்ட . ஓைச நயவார்த்ைதகள், வார்த்ைதத் ெதாடர்களால் அைமந்த ஒ
தனிச் சிறப்பான அைமப்
ைறகைளக் ெகாண் , தனித்
றிப்பிடப்ப வ .
வாழ்க்ைக ம் மேனாபாவைன ம் ஒ கைலப்பாங்கான உள்ளத்தில் ெபாறிகளால்
பாதிக்கப்பட்ட சில மனப்பதி கைள ஏற் கின்றன. இந்த மனப் பதி கைள
உணர்ச்சி ரீதியாக உைரத் ப் பார்க் ம் கவிஞன் அைத ெமாழியின் லம் இ கிய,
உைறந்த நைடயில் ெகா க்கிறான். இந்த நைடயில் அர்த்த வ
டன் ெசழிப் டன்
ஒ அழ ம் இ க்கிற . அழ டன் ஒ இைசத்தன்ைம ம் (மி சிகாலிட் )
இ க் ம்.
இந்த இைசத்தன்ைமதான் கவிைதைய வசனத்திலி ந் பிரித் க் காட் கிற .
ஆனால் இைசத்தன்ைம என்பைத மி ந்த எச்சரிக்ைக டேனேய கவிைதத்
ைறயில் றிப்பிட ேவண் ம். சங்கீதத் க் உரிய அள ேதைவயான இைசத்
தன்ைமக் ம் கவிைதக் உரிய அள ேதைவயான இைசத் தன்ைமக் ம் உள்ள
வித்தியாசத்ைத எந்த சந்தர்ப்பத்தி ம் நாம்-அசந் மறந்
ட- ழப்பிக்
ெகாள்ளக் டா .
வசனத் க் ம் கவிைதக் ம் உள்ள வித்தியாசத்ைதப் ேபாலேவ கவிைதக் ம்

சங்கீதத் க் ம் வித்தியாசம் உண் . பாரதி தன் கவிைதகள் பலவற்றில்
சங்கீதத் க் உரிய இைசயம்சம் ஏற்றியி ப்பைதப் பார்க்கலாம். இந்த அள
இைசயம்சம் உள்ள அவர பைடப் கள் கவித்தரம் ைறந் தான் காண்கின்றன
என்பைதச் ெசால்லித்தான் ஆக ேவண் ம். இன் அவர அத்தைகய
பைடப் கைளப் பின்பற்றி எ தப்ப ம் ெமட் ப் பாட் கள் எல்லாம் கவிைதகள்
என் க
ம் ஒ ஏற் நிைல ஏற்பட் க்கிற . இந்தச் ழ்நிைல கவிைத
வளர்ச்சிக் ப் ெபரி ம் பாதகமாக இ க்கக்
ய .
எனேவ, கவிைதக் ேவண் ய இைசத் தன்ைம பிச்ச ர்த்தி றிய ேபால
‘ச க்ைகத் ேதாப்பின் வழிேய காற் பாய்ந் ெசன்ற பிற ேதான் ம் ஒ
ஓ ெமாலி’ என்ப தான் க்கியம். ஓ ெமாலி ெசாப்பனக் ரல் மாதிரி நம்
கா களில் தாக்கக்
யதாக இ க்கக்
யதாக இ க்கேவண் ம். இந்த ஓ ம்
ஒலி ெசாப்பனக் ரல்தான் ஒலிநயம் என் ெசால்கிேறாேம அந்த ெமன்ைமயான
இைசத்தன்ைம வாய்ந்த . இந்த ஒலிநயம்
திமீட்டலாக ஓ ம் கவிைதயில்.
வசனத்திற் ம் ஒலிநயம் உற உண் என்றா ம் கவிைதயில் உள்ள ஒலிநயத்
ேதாற்றேம ேவ . இந்த ஒலிநயத்ைதக் ெகாணர்வதில் தான் கவிஞன் சாமர்த்தியம்
இ க்கிற .சந்தத்ைதக் ெகாண் வார்த்ைதகள் ஓைசைய தாளப்ப த்திக் காட்
கவிைதைய உணரச் ெசய்வ தான் என்பதல்ல.
இந்த ெமன்ைமயான ஒலிநயத் க் அதிக க்கியத் வம் ெகா ப்ப தான்
க்கவிைத யற்சி. சந்த அைமப் ஒ ங்கற் ைகயாளப்பட் க்கலாம்.
இைதப்பற்றிய அக்கைற இல்லாம ம் இ க்கலாம். ஆனால் ஒலிநயம் அதில்
இ க்கத்தான் ெசய் ம். இதனால் மரபான கவிைதயில் ஒலிநயம் இல்ைல என்
ெசால்லிவிட
யா . சந்த ம் எ ைக ேமாைன ம் ெசாற்கட் ம் ஒலிநயத்ைத
ஏற்றக்
யைவ தான். அைத உணரச் ெசய்ய ைவப்பைவதான். ஆனால் சீர் அைச
தைளகளின் லம் கட் ப்ப த்தப்பட் ெவளித் ெதரி ம் ப யான தாளக்கட் டன்
அைமந்த கவிைதகைள விட
க்கவிைதயில் ஒலிநயத் க் இடம் அதிகம்.
‘மர க்கிணங்கிய கவிைதயில் ஒலிநயம் என் தனியாக இ ப்பதாகக்
வேத
ஒ பிரைம என் வாதிக்க இடம் இ க்கிற ’ என் பிச்ச ர்த்தி
கிறார்.
‘ஒலிநயம் என்ற ணநியதிைய ற்றாக றக்கணிப்ப வசன கவிைத’ என்கிறார்
ைகயன். ‘வசன கவிைத என்ப கவிஞன் தன் உணர்ைவ ேதான்றிய ேபாக்கில்
சிதறவி வதா ம்’ என்கிறார் ைகலாசபதி. ஆனால் இந்த ன் க் ம் பதில்
ெசால்வ ேபால அைமந்தி க்கிற .
க்கவிைத யற்சியில்
ச் டன்
ஈ பட் ந்த .ப. ராஜேகாபாலன் எ தி ள்ள சிலவரிகள்.
“வசன கவிைதக் ம் யாப்பிலக்கணம் உண் . அதி ம் மாவிளங்காய் ேதமாங்கனி
எல்லாம் வந்தாக ேவண் ம். வ ம் வைக மட் ம் ேவறாக இ க் ம். வசன
கவிைதக் ம் எ ைக ேமாைன கட்டாயம் உண் . ஏெனன்றால் இந்த

அலங்காரங்கைள எல்லாம் உள்ளடக்கின கவிைத. அ அவற்ைற இஷ்டம் ேபால
மாற்றிக் ெகாள் ம். தலில் உண்டாக்கினப ேய இ க்கேவண் ம் என்றால்
இ க்கா .”
.ப.ரா.
க்கவிைத யற்சி பற்றிக் றி ள்ள இந்த வரிகள் திட்டவட்டமாகேவ
அதன் தன்ைம பற்றி ெதரிவிக்கின்றன.
க்கவிைதயில் ஒலிநயம் இ ப்பதன்
அவசியத்ைத அவர் உணர்ந்தி ப்ப ெதரிகிற . அைத ெவ ம் பிரைம என்
தள்ளினதாகத் ெதரியவில்ைல. அவர் றி இ ப்பைவக டன். ‘ஃப்ரி ெவர்ஸ’்
பற்றிய சில வரிகைள ம் ேசர்த் ப் பார்த்தால்
க்கவிைத யற்சி
ெசய்பவர்கள
ைறயான ேநாக்
லப்ப ம்.
ந வில் ஒ வார்த்ைத, வசன கவிைத என்ற பதச்ேசர்க்ைக பற்றி இந்த வார்த்ைத
எப்ப ேயா உபேயாகத் க் வந் விட்ட . இங்கிலிஷ் ெமாழியில் ெசய்யப்பட்ட
‘ஃப்ரி ெவர்ஸ’் என்ற ெசால்லின் அர்த்தமாக க தப்பட் உபேயாகிக்கப்பட் க்க
ேவண் ம். ஆனால் வசனம் என்ற கவிைதக் மா பட்ட, ஒ பதத்ைத அதில்
இைணந்தி ப்பதால் ெதளிவான ஒ ெபா
க் , வியாக்கியானத் க் இடம்
இல்லாமல் இ க்கிற . இந்த பதச்ேசர்க்ைகைய ன் ைவத்ேத வாதப் பிரதி
வாதங்கள் நைடெப கின்றன. வசன கவிைத என்ப ‘ேகாேவ க ைத’,
‘விஜிடபிள் பிரியாணி’ என் பரிகாசமாக ேபசப்ப கிற .
க்கவிைத யற்சி
என்றால் அ வசன கவிைததான், ‘யாப் க் ப் றம்பான’ வசனத்ைத
ஒ த் ப்ேபாட் எ
வ தான்’ என்
கட்டப்ப கிற .
க்கவிைதகள் வசன கவிைதகளாகத்தான் இ க் ம் என் க
வதற்
இல்ைல. வசன கவிைதகள் எல்லாம்
க் கவிைதகள் என் ெசால்லி விட ம்
யா .
க்கவிைதகள் உ வ அைமப்பில் மட் மல்ல; உள்ளடக்கம்
சம்பந்தமாக ம் சில திய இயல் கைளப் ெபற்றி ப்பதா ம். ேசாதைன .ப.ரா
றி ள்ள அலங்கார அம்சங்கைளப் ெபா த்த மட் மல்ல. ஒ கைலஞைன
உடன் நிகழ்கால வாழ்க்ைக பாதித் அவைன உணர ைவத்தி ப்ப .
வாழ்க்ைகயி ம் கைலயி ம் மதிப் த் தரநிைல ேத வ இைவகள்
சம்பந்தமாக ம் உண் . எனேவ வசனகவிைதைய ம்
க்கவிைதைய ம்
வித்தியாசப்ப த்திக் ெகாள்வ தான் ைறயானதா ம். ழப்பிக் ெகாண்டால்
தற்காலக் கவிைத சம்பந்தமாக ஒ அபிப்பிராயம் வி வதற் இடேம ஏற்படா
ேபாய்வி ம்.
இதில் இன்ெனா விேசஷம். வசன கவிைதக்கான சில இலக்கண அம்சங்கைள
ற ஒ வர் ற்ப ம்ேபா
க் கவிைதக்கான சில நியதிகைள ம் அதில் நாம்
காண்கிேறாம். .ப.ரா. வசன கவிைத பற்றி ெசான்னா ம்
க்கவிைத பற்றிய
விளக்கமாகேவ அ இ க்கிற . பிச்ச ர்த்தியின் வாதத்தி ம் சில
க்கவிைத சம்பந்தப்பட்டதாக இ க்கின்றன.
க்கவிைத சம்பந்தமாக

ைமப்பித்தன்

றி ள்ள சில வரிகைளப் பார்ப்ேபாம்.

‘ பமில்லாமல் கவிைத இ க்கா . கவிைத ள்ளெதல்லாம் பம் உள்ளெதன்
ெகாள்ளேவண் ம்... இன்
பமற்ற கவிைதெயன சிலர் எ தி வ வ இன்
எவற்ைறெயல்லாம் பம் எனப் ெப ம்பாேலார் ஒப் க் ெகாள்கிறார்கேளா,
அவற்றிற் ப் றம்பான பத்ைத அைமக்க ய கிறார்கள் எனக் ெகாள்ள
ேவண் ேமெயாழிய அவர்கள் வசனத்தில் கவிைத எ
கிறார்கள் என்
நிைனக்கக் டா . அவர்கள் எ
வ கவிைதயா இல்ைலயா என்ப ேவ
பிரச்ைன.’
இப்ப அவர்
ம்ேபா மரபானைவ என் நாம் க தி உள்ள உ வ வைககைள
ைவத்
க்கவிைத யற்சிகைள மதிப்பிடக் டா என் அவர்
க
வதாகத்தான் ப கிற . அத் டன் கவிைதக் உரிய ( .ப.ரா. றிப்பிட்ட
அலங்காரங்க டன்
ய) கவிைதக் க , க த் இ க்கிறதா என்பைத ம்
பார்க்க ேவண் ம் என்கிறார். ஆனால் அவர் இன் வசனகவிைதகள் என்ற
தைலப்பில் ெவளிவ ம் வார்த்ைதச் ேசர்க்ைகயில் வசன ம் அல்ல, கவிைத ம்
அல்ல, என் ம் றி இ க்கிறார்.
க்கவிைதைய ம் வசன கவிைதைய ம்
அவர் பிரித் ப் ேபசி இ ப்ப ெதரிகிற . யாப் க் ம் கவிைத நைடக் ம் உள்ள
உற பற்றிக்
ைகயில்,
‘யாப் ’ ைறயான , ேபச் அைமதியின் ேவகத்திற் அ த்தம் ெகா க் ம் ஒ
பேமெயாழிய ேபச்
ைறக் ம் றம்பான ஒ தன்ைமையப் பின்பற்றி
வார்த்ைதகைளச் ேசர்ப்பதல்ல',
என்
றிப்பிட் க்கிறார். ேமல் நாட்
க்கவிைத யற்சிகளில் காணப்ப ம்
க்கியமான அம்சங்களில் ஒன் , ேபச் வழக்கில் உள்ள இைசவான
வார்த்ைதகைள ம் வார்த்ைதத் ெதாடர்கைள ம் கவிைதயில் நிைறயப்
த் வ . ேபச் அைமதிைய ம்
க்கவிைதகளில் காண
ம். எனேவ
க் கவிைதகள் அைமவதற் உத பைவகளில் ெசாற்களின் க்கியத் வம்
ஏற் க் ெகாள்ளப்பட் க்கிற கவிைதக் ஒலிநயம் ேபாலேவ ெசால் அைம ம்
எவ்வள இன்றியைமயாதைவ என்பைதக் காட் ம் பின்வ ம் .ப.ரா.வின்
கவிைத வரிகள்.
கவிகள் கைளப்பின்றி காவியமியற்ற
நின் கண்கள் என்ன நிைலக்காக் கவர்ச்சியில்
க ைம தட் யைவ?
கம் கமாக மனிதைன
மாைய ேபால மயக்க
உன் க வைள ம் ைக ம்
என்ன ெசாற் ைவயில்
தி ேசர்ந்தைவ?
மானிடன் மார்பில்

ஒவ்ெவா அ யி ம் எதிெராலிக்க
உன் கால் ெமட்
என்ன ெவள்ளி இைசயில்
இன்பம் காட் ய ?
இந்தச் ெசய்
டன் பாரதியின் காட்சிகளில் உள்ள வரிகைள ஒப்பிட் ப் பார்த்தால்
க் கவிைதக் ம் வசன கவிைதக் ம் பல அம்சங்களில் உள்ள வித்தியாசம்
ெதரி ம். பாரதியின் காட்சி வரிகளில் வ ம் ெசாற்கள் ‘சி ஷ் யின்
அ பவத்ைதக்
ம் உணர் ள்ள ெசாற்களாக’ இ க்கலாம். ஆனால்
அைவகளின் ேசர்க்ைகயிேல இைசத்தன்ைம பிறக்கவில்ைல. ஆனால் .ப.ரா வின்
கவிைதயில் வ ம் ெசாற்க ம் ெசாற்ேகாைவக ம் தங்கள் க த் , உணர்
இைசயினால் மட் மின்றித் தங்கள் ஒலி இைசவினா ம் சிறப்பாக- தன்ைமயாககவிைத பத்திற் உதவி இ க்கின்றன.
க்கவிைத சத்தான, தாக்கான யற்சி. அதன் எதிர் காலம், பழங்கவிைதயின்
இயல் ம் சிறப் ம் அறிந் மரைப மீறி மர அைமக் ம் வழியாக கவிைத உள்ளம்
பைடத்தவர்கள் ைகயா ம் வழி வைககைளப் ெபா த் இ க்கிற .
--------
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1960-61

‘எ த் ’வின் இரண்டாவ ஆண்
க்கவிைதயின் தரமான, வளமான,
வளர்ச்சிக் வைக ெசய்த . பிச்ச ர்த்தியின் கட் ைர ம், தைலயங்கமாக வந்த
ெசல்லப்பாவின் க த் க்க ம் பல எதிெராலிகைளப் ெபற்றன. அேத சமயத்தில்,
கவிைத உள்ள ம் கற்பைன வீச் ம் உணர்ேவாட்ட ம் உைடய உற்சாகிகைளக்
கவிைத எ தத் ண் ன. திய ேநாக் டன் சிந்தைன விழிப்ேபா ம் ேசாதைன
ரீதியில் கவிைத எ
ம் உற்சாகத்ைதச் சில க் த் தந்தன.
கவிைத பற்றிய கட் ைரக ம் அதிகம் ேதான்றின. கவிைதக் கைல பற்றி
ைகய ம், கவிைத வளம் ேயச்சா கவிைத பற்றி த மசிவரா
ம் எ திய
கட் ைரகள் றிப்பிடத் த ந்தைவ.
ஆழ்ந்த சிந்தைனைய ெவளிப்ப த் ம் கனமான கட் ைரகைள ‘எ த் ’ வில்
ெதாடர்ந் எ திக் ெகாண் ந்த த ம சிவரா 1960-ல் உணர்
அ பவங்க ம் கற்பைன வள ம் நிைறந்த கவிைதகைள எ த ற்பட்டார்.
அவ ைடய தல் கவிைத ‘நான்'-த.சி.ராமலிங்கம் என்ற ெபயரில்-எ த் 13வ ஏட் ல் பிர ரமாயிற் .
ஆரீன்றாள் என்ைன?
பாரீன் பாரிடத்ேத
ஊரீன் உயிர்க் லத்தின்
ேவரீன் ெவ ம் ெவளியில்
ஒன் மற்ற பாழ்நிைறத்
உ
கின்ற ேகாளெமல்லாம்
அன் ெபற் விட்டவெளன்
தாய்!
இப்ப ப் பிறந் வளர்வ அக்கவிைத.
த ம சிவரா வின் இரண்டாவ கவிைத ‘பயிர்’ 23வ இதழில் வந்த .
அவ ைடய கவித் வத் க் நல்லேதார் எ த் க்காட் அ .

ேவலிகட்டா வானத்தில்
ெவள்ளிப் பயிர் வளர்க்க
தாலிகட் ச் சக்தியிைன
ஈர்ப்ெபன்ற நீர்பாய்ச்சிக்
காலெமல்லாம் காத்தி க்க
ைவத் விட்டய்; ைவத் ெமன்ன?
ஊழிெயன்ற பட்சி அவள்
அயர்ந்தி க் ம் ேவைளயிேல
ேவலிகட்டா வானத்தில்
ெவள்ளி விைதகெளல்லாம்
அள்ளி வி ங் வைர
நீர்பாய்ச்சி என்ன பயன்
ேவர் ைளக்கக் காேணாேம!
தல் வ டத்தில் கவிைத எ தத் ெதாடங்கிய கி.கஸ் ரி ரங்கன் ‘கற்பைனப்
ெபண்’ என்ற இனிய கவிைத ஒன்ேற ஒன்ைற மட் ம் எ திய டன்
நி த்திக்ெகாண்டார். அ ரசிக்கப்பட ேவண் ய பைடப் .

ேவ

மஞ்சம் ஒழிந்தி க்கப்
பஞ்சைணகள் த்தி க்க
கன்னம் ெசவ ெசவக்கக்
கற்பைனேய ெபண்ேண
நீ
ெநஞ்சில் யி வேதன்-என்
ெநஞ்சில் யி வேதன்?
உதயம் ஒளித்திைசயில்
உ வாவ தறியாமல்
இதயம்
த்திைசக் ம்
இன்பத்தா லாட் க்களில்
கைதயாம் கவிைதகளாம்
கன களாகக் கண் ெகாண்
கண்ணில் உறங் வேதன்-என்
கண்ணில் உறங் வேதன்?
ெநஞ்ேசா ட்ப க்ைக! என்
கண்ேணா கனலி க்ைக!
பஞ்ேசா ெபாறிய கில்?
மலேரா ள்ளின் ேமல்?
நஞ்ேசா அ தமா ம்?
நாேனா(உ)ன்ன ள் ெபற்ேறன்!
சில ம் அ ர்வமாக ஒன்றிரண் கவிைதகள் எ தினார்கள். என

கவிைதகள் இரண்
ெபற்றன.

(விஷ ம் மாற் ம்;

ட்

ஈ) 16-வ

இதழில் இடம்

பிச்ச ர்த்தி இயற்ைக தரிசனங்கைள ம் வாழ்க்ைக உண்ைமகைள ம் இைணத்
அவ்வப்ேபா கவிைதகள் எ திக்ெகாண் ந்தார். ைமதாங்கி, லீைல, ேபாலி,
திற ேகால், ஸ்விச், மணல் ஆகியைவ 1960-61 வ டங்களில் ‘எ த் ’ ஏ களில்
பிர ரமாயின.
ெஜகாந்தன் எ திய கவிைத ஒன்

(நீயார் - எ த்

நீ யாெரன்ேறன்
அ க் என்றாய்
ேபேரெதன்ேறன்
ெபாய் என்றாய்
ஊேர ெதன்ேறன்
இ ள் என்றாய்
ஒளிேய
உயிேர
உயர்ேவ, வா!
அ க்கின் உ ேவ அ கில் வா-உைன
அைணத் க் ெகாள்ேவன் அஞ்சாேத
உலகின் அ க்ைகச் மந்தா ம்
உள்ளத் த க்கில்லா உ ேவ
அ க்ைகக் கடந் வந் விட்டாய்-நீ
அ க்கின் உ வம் ெகாண் விட்டாய்
ெபாய்யின் உ ேவ அ கில் வா உைனப்
ரிந் ெகாண்ேடன் ஓடாேத
உலகின் ெபாய்ையச் மந்தா ம்
உள்ளப் ெபாய்ைமயில்லா-உ ேவ
ெபாய்ையக் கடந் வந் விட்டாய்-நீ
ெபாய்யின் உ வம் ெகாண் விட்டாய்.
இ ளின் உ ேவ அ கில் வா-நாம்
இைணேவாம் ஒன்றாய் விலாகேத
உலகின் இ ைளச் மந்தா ம்
உள்ளத் தி ளில்லா உ ேவ
இ ைளக் கடந் வந் விட்டாய் - நீ
இ ளின் உ வம் ெகாண் விட்டாய்.

32)

றிப்பிடத் த ந்த .

அ க்கின் உ ேவ உன்னிதழில்
அ தம் ஊ வெதப்ப ேயா?
ெபாய்யின் உ ேவ உன்னகத்தில்
னிதம் ஒளிர்வெதப்ப ேயா ?
இ ளில் உ வம் உன் விழியில்
அ ெளாளி வீ வெதப்ப ேயா ?
தி.ேசா. ேவ ேகாபால ம், .ேக. ைரஸ்வாமி ம் தங்கள் ேசாதைனகைளத்
ெதாடர்ந் ெசய் வந்தனர்.
ேவ ேகாபாலன் வாழ்க்ைகத் தத் வங்கைள சாதாரண நிகழ்ச்சிகேளா
ெபா த்திக் காட் எளிய ைறயில் கவிைதகள் இயற்றினார். உதாரணத் க்
‘ஞானம்’ என்பைதக் றலாம்.
சாளரத்தின் கத கள், சட்டம்
காற்( ) உைடக் ம்.
ெத ப் தி வந்ெதாட் ம்
கைறயான் மண்வீ கட் ம்.
அன்
ைடத்ேதன்,
சாயம் அ த்ேதன்,
க்ெகாக்கி ெபா த்திேனன்.
காலக் க ைத
கட்ெட ம்பான
இன் ம்
ைகயிேல
வாளித்தண்ணீர,் சாயக் வைள
கந்ைதத் ணி, கட்ைடத் ரிைக!
அறப்பணி ஓய்வதில்ைல,
ஓய்ந்தி ல் உலகம் இல்ைல!
‘ஸட்டயர்’ ஆக-- பரி்காசத் ெதானிேயா எ
ம்
‘விசாரைண’ என்ப இந்த ரகத்ைதச் ேச ம்.
தத் வந்தாேன? ெவங்காயம்!
ேபாடா! ேபா!
யைத
ப்
பின்
!
வா?
உரித்தால் ேம ம் உரித்தால்
கண்ணீர் ெகாட் ம்
ட்டா க் உ க்கம்!

யற்சியி ம் அவர் ஈ பட்டார்.

ைள ேமாதினால்
தைலக் த் ேதங்காய்!
உனக் ம் எனக் ம்
ந்தால்
இதயத்திற் ம ந் !
அேனக க்
வயிற்ைற நிரப்ப
ேவ ம் த் த்தான்!
என் ேம ம் வளர்கிற அ .
‘இலக்கிய அ பவம்’ என்ப ம் நல்ல கிண்டல்தான்.
ெசால்வ திரண் வைக
சிந்தித் ச் ெசால்லல்!
சிந்ைத இைலயாதல்!
கரகம் அல்ல
கண்கட் ;
இரண் க் ம்
ெபா ள்
ெசான்னவன் லவன்!
கண்டவன் கைலஞன்!
ழிப்பவன்
நீ ம் நா ம் ேகவலம்
வாசகக் ம்பல்!
. ேக. ைரஸ்வாமி ேசாதைனக்காகேவ ேசாதைன என்ற தன்ைமயில் கவிைத
யற்சிகளில் தீவிரமாக ைனந்த ேபால் ேதான் கிற . ப ப்பவைரக்
ழப்ப ற ைவப்ப அவர கவிைதகள் சிலவற்றின் க்கிய ேநாக்கம் என்
எண்ண ேவண் யி க்கிற . க.நா. .
க்கவிைதக் வ த்த
இலக்கணத்ைத-’கவிைத சிக்க ம் சி க் ம் நிரம்பியதாக இ க்கேவண் ம்.
ெதளி ெதானிக்க ேவண் ம். ஆனால் சிக்கல் வி விக்கக் டாததாக ம்
இ க்கேவண் ம். கவிைத நயம் எ என் எ த் ச் ெசால்லக் டாததாக
இ க்க ேவண் ம். ரியவில்ைல ேபால இ க்க ேவண் ம். அேதசமயம் ரா ம்
ரியாம ம் இ ந் விடக் டா ’ என்பைத அப்ப ேய பின்பற்ற ஆைசப்பட்டவர்
ைரஸ்வாமி என் எனக் ப்ப கிற .
‘வர்ணேபதம்’ என்ற கவிைதைய அதற்
கற் க்
ல்ைல;
கட
க் த் தாமைர;
காமத் க் அல்லி;

உதாரணமாகக்

றலாம்.

என் ெசான்னால்;
ல்ைலக் ெவள்ைள;
தாமைரக் ச் சிவப் ;
அல்லிக் இ ட் ;
என் ெசான்னால்
ல்ைல மலர
அல்லி ேசா ம்
தாமைர மலர
ல்ைல ேசா ம்;
அல்லி மலர
என்ன ெசால்ல?
என் ெசான்னால்;
எங் ெசன்றால்,
என்ன ெசய்தால்
அல்லி ல்ைலயாக,
ல்ைல மைரயாக,
மைர ம் அல்லி மலராக
மாற்றத்தில் மாற்ற ற.
ஏகம் அேநகமாக
அேநகம் ஏகமாக,
வ வ உண்ேடா?
ெசய்வ அரிேதா?
என் ெசான்னால்?
இதில் ஏேதா மர்மம், ெபா ள், தத் வம் இ ப்பதாக வாசகன் ழம்பிக் ெகாண்
ைளக் ேவைல ெகா க்க அவதிப் படட் ேம என்ப தான் கவிஞரின்
அந்தரங்க ேநாக்கமாக இ க்க
ம்!
வசனத்ைதேய கவிைத என் த வ ம் ைரஸ்வாமியின் ேசாதைன
யற்சிகளில் ஒன் . ‘அறியாதவர் ஒ வ மில்ைல’ என்ப கவிைதயாம்.
“ வெராட் யாக ம் சீவனற்ற தைலயாக ம் அசட் த் தவிட் நிறம் ண் ,
சந்த ெசய்யா தன் இைரமீ ப ங்கிப் பாய வ ம் வீட் ப் பல்லிைய
அறியாதவர் யா மில்ைல.
எச்சிலால் வைல பின்னி, அதன் ந ேவ தன் எண்கால் பரப்பி வந் சிக் ம் ஈக் ம்
ச்சிக் ம் சலனமற்றி க் ம் சிலந்திைய அறியாதவர் ஒ வ மில்ைல.

மண்ைடெயல்லாம் கண்ணாக, அ கல் சிவப்
க ம்,
ட ம், சி இற ம்,
விஞ்ஞானம் ஆவிர்ப்பளித்த ேபயாக ம், த்தா த்தமறியாத அேபதவாதியாக ம்
ெமாய்த் ச் சலிக் ம் ஈெயன்ற ெவான்ைற அறியாதவ மில்ைல.
ட்டமாக அணிவ த் , அசட் க் க ஞ்சிவப் நிறந் தாங்கிச் சிந்திய
ெரௗத்திரத் ளிகள் ேபால் த த்ேதாைரக் தறித் தள்ளி அ த்த நிமிஷம்
சாவதற் விைர ம் இக் கட்ெட ம் க் ட்டத்ைத ம் நாம் அறிேவாம்.”
இ கவிைத ( க் கவிைத) என் ெசால்வதானால், லா.ச. ராமாமிர்தம்
எ தி ள்ள கைதகள் அத்தைன ம் மணி மணியான கவிைதகேள என்
‘சத்தியம் பண்ண’ ேவண் ய தான்1
ைரஸ்வாமியின் ‘காத்தி ந்ேதன்’ நல்ல கவிைத. ஒ வன வ ைக ேநாக்கிக்
காத்தி க் ம் ஒ நபரின் தனிைமைய, மன உைளச்சைல, உணர்ச்சி ழிப் கைள
விரிவாகச் ெசால் கிற இ .
‘தி ம்பத் தி ம்பப் ப த் ப் பார்க்க, ஒ தரம் ப ப்பவ க் ம் ஒ ேவகம், ஒ
எதிெராலிக் ம் தன்ைம, விடாப்பி யாக உள்ளத்ைதப் பி த் க் ெகாள் ம் ஒ
ணம் இ க்க ேவண் ம்
க் கவிைதயிேல’ என் க.நா. . வ த் ள்ள
இலக்கணத் க் ஏற்ப இயற்றப்பட் ள்ள . ‘ெகால்லிப் பாைவ.’
‘திெரௗபதி அவள்
வந் ேபா ம் அர்ச் னன் நான்’
என்ற வரிகள் விளக்கம் றப்ெபற் , தி ம்பத் தி ம்ப ஒலிக்கின்றன
இக்கவிைதயில்,
‘ேபதாேபதம்’ என்ெறா கவிைத. இ ேவ ரகமான ேசாதைன.
மண்
மண்ைணப்
ெபான்னாக் ம்!
இைலப்
பட்

ெநய் ம்!

மனிதரில்
சிலந்தி ம்
ெபண்

ட்

சித ம்
உண் .
‘அலங்காரம்’ என்ெறா

ெசால்ல க் .

மயிற்கண்
ைலப்பால்,
ெந ேவனில்
கார்காலம்
ெசன் ேதய்ந்தி தல்,
ெகால்லிப்பாைவ;
மன் மிவ் ல .
இப்ப ப்பட்ட ேசாதைனகளினால்
க் கவிைதக்
ெப ைம ைரஸ்வாமிக் உண் .

வளம் ேசர்க்க

யன்ற

1960-61 ஆண் களில் ‘எ த் ’ லம் அறி கமாகி வளர்ச்சி ெபற்ற
கவிஞர்களில் க்கியமானவர் சி.மணி.
இவர
தல் கவிைத ‘ ைக’ 15-வ ஏட் ல் பிர ரமாகி ள்ள . ஏேதா இ ள்
மனக் ைக ஓவியம். அதி ம் ஒ வசீகரம் இ க்கிற . அ த் , 18-வ
இதழில் வந்த ‘அரக்கம்’ உலக இயல்ைபக்
கிற .
வா ய க்களில் வீழ்ந் ஒழிந்தா ம்
விழித்த மலர்கள் சிரித் மி க் ம்;
ஈன்ற வாைழ இைளத் ச் சாய்ந்தா ம்
உயிர்த்த கன்
கிழ்த் மிளி ம்
வீசிய விண்மீன் சரிந் அைணந்தா ம்
மி ந்த மீன்கள் விரித் ச் சிமிட் ம்;
ஊட் ய அன்ைன உைழத் ஓய்ந்தா ம்
எஞ்சிய மரன் மரிையப் பி ப்பான்.
சி. மணியின் ‘ம ப் ’ (எ. 19) மனக் ைகயின் இ ள் காட்சியாகத் தான்
ஒளியி கிற . ஸர்ரியலிஸ ஓவியம் மாதிரி இ க்கிற இதில் வர்ணிக்கப்ப கிற
காட்சி.
ஓ ந்த அநாைத நிலா
ெதா ேநாய்க் னனாக
பிேரதக்கைள ஓளிர
ம ந் ேத த்ேத அைலய,
வழிந்த சீழ் உ ண்ேடா

என்

மஞ்சற் கட் யாகி
ெநஞ் வலியாய்த்
க்க,
சீ ைனயில் ெவ த்த பல கில்கள்
மனக் ைகயின் இ ள் வ வாய்
ேபய்க்கணமாய் ஆந்ைதயாய்ப் பரவி
வா க் க் கிழிந்த திைர ேபாட
ேமேல ேமேல ேபாகிற கவிைத. அெதல்லாம் ஏன் ஏற்பட்ட ?

இளைமக் வியலாய்
இன்ப கர்ச்சியாய்
ஆ ப் பா ய நான்
ஓேர கணத்தில்
விரக்தி வ வாகி நைரக்கக்
காரணம். கன்னி ஒ த்தி அவன் ஆைசேயா

ெந ங்கி ேகட்டேபா , அவள்

‘தனி ஊசல் ேபால
இடவலமாய் தைலயைசத்’த தான்!
காதல் ேதால்வி கண்ட விரக்தி உள்ளத்தின் வாழ்க்ைகச்
இக்கவிைத சித்திரிக்கிற .

ன்ய ேநாக்ைக

‘இ ளின் நிழல்’ என்ப ம்
சாக்காட் உலகில்
என்ைன விட்
விட்ட பறைவெயன
ஓ மைறந்த ‘ெபண்ைண எண்ணிப் பித் ற்ற மனசின் விரக்திப் லம்பல்தான்.
‘கதைவ
’ ேவ ெதானியில் அைமந் ள்ள . ஆயி ம், இதி ம் விரக்திேய
ேமேலாங்கி நிற்கிற .
கதைவ
வீங்கி விரிந்த மாநிலம்
வண் வி ந்தால் ஆற
வாழ விட்ட மகள்
சாய்ந்த ம் ெசரித்தி வாள்;
அ ர்வமாய் ெபற்ற மகனாய்
நீ வளர்த்த நா ம் க க் ம்;
ேநாய் பி க்க கடேனற
நீேய
உனக் எதிராவாய்;

கதைவ

, கதைவ

நைகயாய் ெவ த்த உைட
நலிந் ம் ைடயிேல;
ைவயர் ழல் ச்சரம்
வா ய ம் ப்ைபயிேல
விளங்க வந்த மைனவிக்
மாத
வில் ைலயிேல;
வா க் உயி ட்
சிரித்ேத ம் எரிகல்
உதிர்ந்த ம் ஒன் மில்ைல
காற்ேறன்? ச்ேசன்?
கதைவ
, கதைவ
,
கவிஞர்கள் நிலைவ எவ்வாெறல்லாேமா வர்ணித் விட்டார்கள். இன் ம்
பா க்ெகாண் க்கிறார்கள். என்றா ம், நிலைவ ரசிப்பதி ம் வியந்
பாராட் வதி ம் மனித மன க் அ ப் ஏற்ப ம் என் ேதான்றவில்ைல.
நிலைவ தியேதார் ேகாணத்தில் பார்த் ( க்)கவிைத ெசய்தார் எஸ்.
ைவதீஸ்வரன் அ ைமயான பைடப் . ‘எ த் ’வில் வந்த அவ ைடய தல்
கவிைத இ தான். 34-35 என் இரட்ைட இலக்கமிட்ட ஏட் ல் பிர ரமாயிற் .
கிணற்றில் வி ந்த நில
கிணற்றில் வி ந்த நிலைவக் கீழிறங்கித் க்கி வி
நைனந்த அவள் உடைல ந வாமல் க்கி வி
மணக் ம் அவள் உடைல மணல் மீ ேதாய வி
ந ங் ம் ஒளி டைல நாணல் ெகாண் ேபார்த்தி வி
கைலேம ம் அவள் ழைலக் காற்றிேல ேகாதி வி
அைலக் ம் அவள் மார்ைப அல்லிக்ெகா அைணக்க வி
ம ண்ட கம் ெதளியத் தி மஞ்சள் சி வி
ஈதைனத் ம் ெசய் விட் இதமான கவிைதகளால்
ஒத்தடங்கள் ெகா த் வி
உடெலங் ம் ேதன் சிப் பத்திரமாய்ப் ெபண்ணிவைள
வான் ைனயில் ெகாண் வி
இ ட்
ன்ேன, இர
ன்ேன
தி ஷ் கழித்தவைளத் தி ப்பி ய ப்பி வி
இவ்வா இன் ம் பல வரிகைளக் ெகாண்ட இக்கவிைத. இதற் ‘ஒட் ’ம்
‘ெவட் ’ம் ஆக இரண் ம் கவிைதகள் எ தினார் தி.ேசா. ேவ ேகாபாலன்.

கற்பைன விரி ம் க த்தாழ ம் உணர்ேவாட்ட ம் ெகாண்ட கவிைதகள் அைவ.
நிலைவக் கற்பரசியாகக் ெகாண் ம் நாணமிலாப் பரத்ைதயாகக் ெகாண் ம்
ஒட் ம் ெவட் ம் பைடக்கப்பட் ள்ளன இைவ ‘எ த் ’ 36-ம் ஏட் ல் இடம்
ெபற்றன.
‘எ த் ’ 36-வ இதழ் அ ைமயான கவிைதகள் பலவற் டன் விளங்கிய .
ேவ ேகாபாலனின் ‘ஒட் ம் ெவட் ம்’ .ேக. ைரஸ்வாமியின் ேபதாேபதம்,
அலங்காரம் சிேலைட ஆகிய ‘ ன் கவிைதகள்’ இவற் டன் .சி. ராமலிங்கம்
(த ம சிவரா ) கவிைதகள் ஐந் ம் இதில் ெவளிவந்தன.
ப மச் சிறப் க்
ெபற் ள்ள ‘வி

எ த் க் காட்டாகப் பலரால் பல இடங்களில் ைகயாளப்
’ இவ்ைவந் கவிைதகளில் ஒன் .

மித் ேதாலில்
அழ த் ேதமல்
பரிதி ணர்ந்
பட ம் விந்
கதிர்கள் கமழ்ந்
விரி ம் .
இ ளின் சிறைகத்
தின் ம் கி மி
ெவளிச்சச் சிறகில்
மிதக் ம்
வி
த ம சிவரா வின் கவிைதயாற்றலின் வளர்ச்சிையக்
ம் பைடப் கள் இைவ.
வி , மாைல, நிழல்கள், ைசத்ரீகன், மைற ஆகியைவ கற்பைன நயத்ைத ம்
சிந்தைனச் ெசறிைவ ம் விளக் ம் கவிைதகள். ‘எ த் ’வின் ‘ ன்
ஆண் கள்’ வளர்ச்சி றித் 36-வ இதழில் வந் ள்ள தைலயங்கம்
கவிைதகள் பற்றி ம் ேப கிற -‘எ த் ’வில் மார் 90 கவிைதகள் வந்தி க்கின்றன. எ த் வில் ெவளியான
கவிைதகள் ெபா ள் விளங்காத ெசாற்கள் பலவற்றால் பிைணத் க் கட்டப்பட்ட
கர
ரடான கதம்ப மாைலகளாக உள்ளைவ என்ற ஒ வாசகர் க த்ைத
க்கவிைத பற்றி ஓங்கிய த் ச் ெசால் ம் பாதகமான ஒ அபிப்பிராயத்தின்
பிரதிநிதித் வக் ரலாக க
கிேறாம். இந்த இடத்தில் அைதப் பற்றி விவாதிக்க
இடம் இல்ைல. ஆனால் ஒன் மட் ம் ெசால்ல ேவண் ம். இந்த மாதிரி
க த் க்கள் கிணற் த் தவைள வாழ்வினால் ஏற்ப வ . இலக்கியச் சிறப்பான
உலகத் பல்ேவ ெமாழிகளி ம் தற்காலக் கவிைதநிைல எப்ப இ க்கிற
என்பைத உணர
ந்தவர்கள்தான் இந்த
க்கவிைத வளர்ச்சிையப் பற்றி

ரிந் ெகாள்ள
ம். அன்ைறய பாரதிையேய கவியாக இன் ம் உணர
யாத
ழ்நிைலயில் இன்ைறய
க்கவிைத ேசாதைனக்கார தல்வன்
பிச்ச ர்த்திைய ம், எ த்
லம் ைளவிட் வ ம் இளம் ெகா ந் கைள ம்
ரிந் ெகாள்ள,
க் கவிைதகளின் தன்ைமகைள உணர ெகாஞ்சம்
ேபாகேவண் ம். எ த்
ன் ஆண் களாக, சலிக் ம்ப ேகட்க ஏற்பட்ட இ
ேபான்ற க த் க்கைளக் கண் ஆத்திரப்படா . இந்த க த் மாறச் ெசய் ம்
யற்சியாக வழிவைககைள ஆராய்ந் ெசல்வ
லம்தான் பாரதிக் ப் பின்
இந்த
க் கவிைத பிறப் காலகட்டத்ைத ெசழிப்பாக்க
ம்.”
----------

16.

க்கவிைத வரலாற்றில் 1962 விேசஷமாகக் றிப்பிடப்பட ேவண் ய ஒ
காலகட்டம் ஆ ம். அைத சாதைனகள் நிைறந்த வ ஷம் என்
றலாம்.
அவ்வ டத்தின் நவம்பர் இதழில் (ஏ 47) ‘எ த் ’ நியாயமான ெப ைமேயா ம்
மகிழ்ச்சிேயா ம் எ திய தைலயங்கத்தின் க்கிய ப திைய இங்ேக
தரேவண் ய அவசியமா ம். “சமீபத்தில் எ த் வாசகர் ஒ வர் தன்
க தத்தில் பின் வ ம் வரிகைள எ தி இ ந்தார்”. ‘எ த் கவிைதயில்
காட் வ ம் சாதைன நீங்கள் ஆரம்பத்தில் எதிர்பார்த்ததாயிரா என நம் கிேறன்’.
அவர்

றிப்பிட்

ப்ப

ற் க்

உண்ைம...

உண்ைமயில்,
க்கவிைத 1959-ல் எ த் வில்தான் பிறந்த என் ெசால்ல
ற்படமாட்ேடாம். இ ப ஆண் க க்
ன்ேப, ந.பி. ம் .ப.ரா ம்
வல்லிக்கண்ண ம் பிறப்பித் விட்ட ழந்ைத அ . ஆனால் 1959 தல் இன்
வைரய நாட்களில் தான் இந்தப்
க்கவிைத இடம் கண் பி க்கப்பட்
நாமகரண ம் இடப்பட்ட .
‘வசனத்ைத றித் ப் ேபாட் எ
வ , ‘விஜிடபிள் பிரியாணி’, ‘ேகாேவ
க ைத,’ யாப் ெதரியாமல் ஏேதா கி க்கல்கள் என்ெறல்லாம் கண்டவா
பரிகாசத் க் உள்ளாகி இ ந்த ஒ
யற்சிக் மதிப் கிைடத் விட்ட . இந்த
நாட்களில் தான் பாரதியின் ‘வசனகவிைத’ ஏற் க் ெகாள்ளப்பட்
ந.பிச்ச ர்த்தியின்
க்கவிைதக ம் இன் அங்கீகரிக்கப்பட் விட்டன.
ந.பி. ஆரம்பித் ைவத்த
க்கவிைத யற்சி இயக்கம் எ த் வில்
ெதாடர்ந்த . மயன், சிட் , வல்லிக்கண்ணன் ஒன் ேசர, பின்னர், தி.ேசா.
ேவ ேகாபாலன், .ேக. ைரஸ்வாமி, த ம சிவரா , சி. மணி, எஸ்.
ைவத்தீஸ்வரன், றிப்பாக இன் ம் சில ம் கலந் ெகாண்
க் கவிைதைய
வளப்ப த்தி வ கிறார்கள், மார் இ பத்ைதந் கவிகளின் ரல்கைள எ த்
வாசகர்கள் இந்த நான் ஆண் களில் ‘எ த் ’ லம்
ேகட் வந்தி க்கிறார்கள். ஆனால் இந்தக் ரல்கள் ஒேர ெதானியாக இல்லாமல்

பல்ேவ விதமாக தன் தன் ஒலிையக் காட் ம் கமாக அைமந்தி ப்பைத
பார்க்கிேறாம். அவர்கள் ைவக் ம் த்திைரக ம் ேவ ேவ .
இந்தச் சமயத்தில் 1912-17ல் ‘இேமஜிஸம்’ என்ற ப மக் ெகாள்ைகைய ைவத் க்
ெகாண் இங்கிலாந்தி ம் அெமரிக்காவி ம் .இ. ஹும், எஸ்ரா ப ண் ,
ரிச்சர்ட் ஆல் ங்கடன், எமிேலாவல் ேபான்ேறார் கவிைத ன த்தாரணத்தில்
ச்சாக ஈ பட்டைத கவனத் க் க் ெகாண் வர ேவண் இ க்கிற .
தங்க க்
ன் ெசன்ற ெபரியவர்கைள ம் அவர்கள் விட் ைவக்கவில்ைல.
எஃப்.எ.ஸ் ஃபிளிண்ட் என்பவர் எ தினார்.
‘Rhyme and metre are artificial and external additions to poetry and that
the various changes that can be rung upon them were worked out. They
grew more and more insipid until they have become contemptible and
encumbering.’
இ இன்ைறய தமிழ்க் கவிைத சம்பந்தமாக எவ்வள வார்த்ைதக் வார்த்ைத
ெபா ந் கிற ! பல ற்றாண் க க்
ன் பைடப்பான விரல்விட் எண்ணக்
ய சில சிறந்த ல்க க் ப் பிற இந்த ற்றாண் ஆரம்பகால
பாரதிக் வ ம் வைரயில், ெசால் ஆடம்பர ம் நச் ப்ப த்தப்பட்ட உள்ளடக்க ம்
மலிந்த பைடப் கள் எத்தைன? பாரதிக் ப் பிற இன் வைர ட அேத ரீதியில்,
கற்பைன ம் க த் ம் இல்லாமல் பத்திரிைக ெசய் ள்களாக தீபாவளிக் ம்
ெபாங்க க் ம், பாராட் க் ம் வாழ்த் க் ம் ஐந்தைறப் ெபட் யிலி ந்
‘ஃபார் லா’ ரீதியாகத் தயாரா ம் ஓைசச் ெசால் ெசய் ள்க ம் ெமட் ப்
பாட் க ம் எத்தைன? இைத ைவத் த் தமிழில் 2000 கவிகள் இ ப்பதாக ஒ
ெப ைம ேவ !
க்கவிகள் இயக்கம் இைதெயல்லாம் உைடத் மீட்சி ெபற இயங் கிற
இயக்கம். இதில் தன் பங்ைக இந்த நான் ஆண் களாக ெச த்தி வ வ தான்
எ த் வின் சாதைன. வாசக அன்பர் றிப்பிட் ப்ப ேபால் எதிர் பார்த்திராத
தான். ஆனால் அ நடந் விட்ட - எதிர் பார்த்தி ந்தா ம் அ க் ேமலாக,
எ த் பிர ரம், ெவளியீ களாக ெவளி வந்தி க் ம். ‘காட் வாத் ’ம்
(ந.பிச்ச ர்த்தி)
க்கவிைதகள் ெதா ப் ம் இ க் சான் ?
1962-ல் ‘எ த் ’ ஏ களில் வந்த கவிைதகள் பல ம் க த் ஆழம், கற்பைன
வளம், வாழ்க்ைகத் தத் வம், மற் ம் நயங்கள் அேநகம் ெகாண்ட வளமான
பைடப் களாக விளங்கின. .ேக. ைரஸ்வாமி, சி.மணி, எஸ். ைவதீஸ்வரன்,
த
சிவரா , வல்லிக்கண்ணன் அதிகமான கவிைதகள் எ தி ள்ளனர்.
தி.ேசா. ேவ ேகாபாலன், கி. கஸ் ரி ரங்கன், மயன் ஒவ்ெவா கவிைத

பைடத் ள்ளனர். திதாகக் கவிைத எ த ற்பட் ந்த பலர கவிைதக ம்
இவ்வ டம் எ த் இதழ்களில் இடம் ெபற்றன. சி. . ெசல்லப்பா ம், .
சங்கர ப்ரமணிய ம் கவிைத யற்சிகளில் உற்சாகத்ேதா ஈ பட்டனர்.
ஆங்கிலத்திலி ந் பல கவிஞர்களின் பைடப் கள் தமிழாக்கப்பட் பிர ரமாயின.
ந. பிச்ச ர்த்தியின் கவிைதகள் ன் வந் ள்ளன.
இவ்வ டத்தில்,
க்கவிைதயில் ெந ங்கவிைத யற்சிகள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. பிச்ச ர்த்தியின் ‘காட் வாத் ’ம் சி.மணியின் ‘நரகம்’
கவிைத ம் சிறப்பான பைடப் கள்.
‘நரகம்’ விேசஷமான இைத ெவளியிட்டேபா , 43-வ ஏட் ல்
க்கவிைதயில்
‘ஒ ைமல் கல்’ என் தைலயங்கம் எ தி ‘எ த் ’ ெப ைமப்பட்ட .
“எ த் வில் இ வைர ெவளிவந்தி க் ம் ற் க் ம் அதிகமான கவிைதகள்
க்கவிைதயின் சத்தான, தாக்கான ணங்கைள நி பித்தி க்கின்றன. சி.
மணியின் ‘நரகம்’
க்கவிைத யற்சியில் ஒ ைமல் கல்ைல நாட் கிற .
நீளத்தில் மட் மல்ல; உள்ளடக்கம், உ வ அழ , ப மச் சிறப் , வாழ்க்ைகப்
பார்ைவ, மதிப் , தத் வ ேநாக் , உத்திைகயா தல் இத்யாதிகளில் சிறப்
விளங் கிற . பிரிட் ஷ் கவி .எஸ். எலியட் ன் ‘ேஜ ஆல்ஃப்ரட் ப் ஃபராக்கின்
காதல் கீதம்’ பாழ் நிலம் பாணியில் தமிழில் ெவளிவ ம் தல் நீண்ட கவிைத
அல்ல
ங்காவியம் என் இைதப்பற்றி நிைனக்கத் ேதான் கிற . இந்தக்
கவிைதைய ெவளியிட வாய்ப் ப் ெபற்றதில் எ த் க் ப் ெப ைம.”
‘நரகம்’
க்கவிைதயில் ஒ ேசாதைன யற்சி; ெவற்றிகரமாக அைமந்த நல்ல
சாதைன, நாகரிக நகரத்தில் திரி ம் ஒ வன உணர் க்கிளர்ச்சிைய, காம
உணர்
ண் வி ம் உள்ளக் ழப்பத்ைத, அைத ேவதைனயாக
வளர்த் வி கிற றநிைலகைள, அவ ைடய ஏக்கங்கைள விவரிக்கிற
இந்ெந ங் கவிைத. வர்ணைனக ம்,
ப்
உவைமக ம் நயமாகச்
சித்திரிக்கப்ப கின்றன இதில்.
உலக இலக்கியத்தில்
க்கவிைத பிரமாக்கள் தங்கள் பைடப் க்களில்
பழங்கவிைதகளிலி ந் சில சில வரிகைள, ெபா ள் ெபாதிந்த வாக்கியங்கைள
அப்ப அப்ப ேய எ த்தாண் தங்க ைடய கற்பைனைய வளர வி வைத ஒ
உத்தியாக அ ஷ் த்தி க்கிறார்கள். சி.மணி ம் இவ்உத்திையத் திறைமயாகக்
ைகயாண் ெவற்றி ெபற் ள்ளார். அவ ைடய உவைமகள்
ைமயானைவ.
‘காலத்தின் கீற் கள்
வாசமாவில் மைறவெதன
உள்ளங்ைகக் ேகா கள்

இ ளில் மைற ம் ேவைள
தந்த ணி ெசங்ைகைய
உந்த நின்ற ைதயலர்,
தைலவன் வர ம் சற்ேற
உய ம் தைலவி விழியாக
மைறக் ம் ேசைல சாண் க்கி,
காக் ம் ெச ப்ைப உதறிவிட்
கட க் ெவம்ைம ட்ட
கிழக்ேக அ ெபயர்ந்
அைலைய அைணக்கவிட்டார்
ஓர ஒளி ம் கால்கள்
மாச மதங்கள் ேபால
வா க் வழிகாட்ட.’
ேர ேயாைவ பாடவிட் , அதில் எ ந்த சங்கீதம் பி க்காததால் ப ெரன அைத
நி த்திய ெசய க் அழகான ஒ உவைம-‘தி ெமன் ேறாராண் வரேவ
வாரிச்
ட் ம் மர
வளர்த்த ெவா மங்ைகெயன
விைரந்ேத யைணத் விட்
ேபயைறந்த நிைலயில் ெவறிக்க!’

இப்ப நயங்கள் பல ெகாண்ட

‘நரகம்’

‘தமிழகம் கீ மல்ல
வ ம் ேம மல்ல;
உைலேயற்றி விட்
ேசாறாக்க மறியல்;
பட் னி ம் அழி ேம
கிைடத்த பயன்;
பின்னா ம் ேபாகவில்ைல
ன்னா ம் நடக்கவில்ைல;
ந க்கிணற்றில் நிகழ்காலம்’
என்

நாட் ன் நிைல ம் ட் க் காட்டப்பட் ள்ள

இதில்

ேக. அய்யப்ப பணிக்கர் ேகரளத்தில் கவிைத உலகில் தனி இடம் ெபற்றவர்.
அவ ைடய பைடப் களில் சிறந்ததான ‘
க்ேஷத்திரம்’ எ ம் ெந ம்
கவிைதைய ந லன் மைலயாளத்திலி ந் தமிழாக்கினார். அ ‘எ த் ’ 48வ இதழில் வந்த .
1962-ன் ெபரிய சாதைன பிச்ச ர்த்தி கவிைதகள் சிலவற்ைறத் ெதா த்
‘எ த் பிர ரம்’ ஆகப் பிர ரித்த ம், ‘ க் ரல்கள்’ ெதா ப்ைபத் தயாரித்
ெவளியிட்ட ம் ஆ ம்.
ந.பி. 1938 தல் 1962
ய எ திய கவிைதகளில், ேதர்ந்ெத த்த 35
கவிைதகள் ெகாண்ட ெதா ப் ‘காட் வாத் ’.
அதன் ன் ைரயில்- ‘எதிர்நீச் ’ என்ற தைலப்பில்-பிச்ச ர்த்தி எ தி ள்ள
க த் க்கள் இைவ‘இம் யற்சி ஆற்றில் எதிர்நீச்சல் ேபா ம் யற்சி, பாைதயில்லாக் காட் ல் பயணம்
ெசய் ம் யற்சி. இம்மாதிரி கவிைதயின் அைமப்
ைறயில் அ பவத்தால்
மா தல் ஏற்பட் க் ெகாண்ேட ேபா ம். இலக்கண வைரயைற என் எ
ம்
ேலசில் அகப்பட் விடா என்ப ம் எனக் த் ெதரிந்த . இத்ெதா ப்பி ம் அந்த
மா தைலக் காணலாம்.
வான ைறையக் கண் விட்ேடன் என்
ெசால்லமாட்ேடன். மற்றப கவிைதகளின் ெவற்றி ேதால்விகைளப் பற்றி
ெசய்ய ேவண் ய என் ேவைலயன் .
ஆனால் இரண்ெடா ெபா விஷயங்கைள மட் ம் றலாம். கவிைத
கவிைதயாக இ ந்தி க்கிற . வரலாறாக இ ந்தி க்கிற . மதத்தின் ரலாக
இ ந்தி க்கிற மனத்தின் ரலாக அதிகம் இ ந்ததில்ைல. மனத்தின்
ட்பமான அைச கைள ெவளியிட்டால் சரியான அகத் ைற கா ம் என்
ேதான் கிற . காதல் மட் ம் அகத் ைற என் வைக ெசய்வ மன இயல்
சாத்திரத்திற் ப் ெபா ந்தா . இத்ெதா ப்பில் கைத ேபால் இ ப்பவற்றில் ட,
கைதச் ைவையவிட ெதானிச் ைவ ஓங்கி நிற்பைதக் காணலாம். எதிர்காலத்
ெந ங்கவிைத இந்தப் ேபாக்கில் ெசல்லாமல் கைதச் ைவைய நம்பினால் கவிைத
அம்சம் ன்றிவி ம். கவிைத இனி நாவ டேனா நாடகத் டேனா ேபாட் யிட
யா .
க்கவிைதக் ஏற்ற வாழ்நிைல ஏற்பட் விட்டைத நாம் ம க்கக் டா .
அச் யந்திர ம், ைலப்ரரிக ம், ெமௗன வாசிப் ம் ேதான்றிய பிற , -அைவ
ேதான்றாத காலத்தில் அமல் ெச த்திய ேகள்வி மர ம் ஸ் லக்காதின் ஆட்சி ம்
கண்ெணதிேர மைறந் வ வைதக் கண்ட பிற -கவிைதைய ேவ விதமாக
அைமக்க ஏன் யலக் டா ?

ஸ் லமான ெசால் க் ம் நயத்திற் ம் அப்பாற்பட்ட ெபா
ம் அைமதி ம்
உண் என்ப என் நம்பிக்ைக. அந்த அ ப்பைடகைளத் ெதாட் நான்
கவிைதைய அைமக்க யன்றி ப்பதால் ப ந் ம் நிழ ம் ேபா ள்ள இைசைய
இவற்றில் காணலாம். ஸ் லத்ைத விட க் மத்திற் அதிக சக்தி உண்ெடன்ற
அ
கம் நமக் க் காட் விடவில்ைலயா?”
--------------

17.
“கவிைதத் ைறயில் ஒ
திய தி ப்பத்ைதக் காட் கிற கவிைதத் ெதா ப்
இ . பாரதிக் ப் பிற அந்த கவி காட் ய பாைதயில் ெசன் உ வம் உள்ளடக்கம்
இரண் ம் ேசாதைன ெசய் ள்ள 24 கவிகளின் 63 கவிைதகள் அடங்கி
இ க்கின்றன. இந்த இ பதாம் ற்றாண் மனித க் த் தான் வா ம் உலகம்
ஒ விசித்திர ேபார்க்களம் அவ க் ஏற்ப ம் ேமாதல்கள் சிக்கலான .
அவற்றின் ெவளியீட்ைட இந்தப்
க் ரல்களில் காண்கிேறாம். ஒ வர் ேநாக்
மற்றவ க் இல்ைல. ஒ வர் அ பவம் மற்றவரிடமி ந் மா பட்ட . அவரவர்
நம்பிக்ைக ம், ேவ ேவ . அவரவர் ெசால்திற ம் நானா விதமான .
அவநம்பிக்ைக ம் நம்பிக்ைக ம், ச சய ம் தன்னம்பிக்ைக ம், கவைல ம்
உ தி ம் ஆைச ம் ஆதங்க ம் லட்சிய ம் யதார்த்த ம் உண்ைம ம், ேபாலிையக்
கண்ட ஆத்திர ம் எத்தைன விதமாக ஒலிக்கின்றன இவர்கள் ரல்களில்!”
‘எ த் பிர ரம்’ ஆன ‘ க் ரல்கள்’ பற்றிய ஒ அறிவிப் இ . 1962
அக்ேடாபரில் இத்ெதா ப் ெவளியாயிற் . அ வைர ‘எ த் ’வில்
அச்சாகியி ந்த மார் 200 கவிைதகளிலி ந் ேதர்ந் எ க்கப்பட்ட கவிைதகள்
இந் லில் இடம் ெபற்றன.
“இந்த ெதா ப் ெதரி க் ெபா ப் நான்தான் என்றா ம் ( மார் 200
கவிைதகளிலி ந் 63 கவிைதகைள ேதரந்ெத ப்பதில்) தன் ப்பாக நடந்
ெகாண் விடவில்ைல நான். நண்பர்கள் சி.மணி, பிச்ச ர்த்தி, வல்லிக்கண்ணன்,
எம். பழனிசாமி, ஆர். ெவங்கேடசன், என். த் சாமி ஆகிேயாரிடமி ந் ெதரி
பட் யல்கைளக் ேகட் வாங்கி என் ைடயைத ம் ேசர்த்
ெசய்த இ .
அவர்கள் றிப்பிடாத ம் சில ேசர்க்கப்பட் க் ம். ஆனா ம் க்கவிைதத்
ைறயில் நல்ல ஈ பா ள்ள ஆேற ேபர்கள் மதித்தைவ அடங்கிய ெதா ப்
இ . அவர்கள் உதவி இன்றி என் ேவைல
வாகி இரா . எனக் ள் உள்ள
இ ட்ட ப் கள் என் ெதரி க்
ந்தகம் விைளவித்தி க்க ம்
ம்” என்
சி. . ெசல்லப்பா, இத்ெதா ப் க் உரிய கவிைதகள் ேதர்ந் எ க்கப்பட்ட
விதம்பற்றி ன் ைரயில் றிப்பிட் க்கிறார். அவ ைடய ேநர்ைம பாராட்டப்பட
ேவண் ய பண் ஆ ம்.
ெசல்லப்பா இத்ெதா ப் க் எ திய
ஆய் ைரயாக அைமந் ள்ள .
உலக இலக்கியத்தில்

ன் ைர (‘ ைழவாசல்’) நல்ல

க்கவிைதயின் ேதாற்றம்

றித் ம், கவிைதயின் தன்ைம

பற்றி ம் இம் ன் ைரயில்

றப்பட் ள்ளைவ கவனத் க்

உரியன.

“ேமற்ேக இந்த
க்கவிைத பிறந்தைதப் பற்றி ெகாஞ்சம் ெதரிந் ெகாள்வ
லாபகரமான , எந்த ஒ கவி ம் தன் காலத்தில் பிறந்தவன் தான் என்றா ம்
அ க் ம் மீறி எ த் அ ப்பைடகைள ேப ண்ைமகைள, வ.ேவ. . அய்யர்
றிப்பிட் ப்ப ேபால அகண்டப் ெபா ளின் சாையகைள, காட் பவனாக
என்ைறக் மாக நிற்பவன். இ ந்தா ம் ஒ காலத் க் கவி இதயம் பற்றிக்
ெகாண்ட அம்சங்கைள அ த்த கால கவி இதயம் வாங்கிக் ெகாள்கிறதில்ைல;
கிறதில்ைல. மதிப் என் ெசால்கிேறாேம அ தைல ைறக் த் தைல ைற
வித்தியாசப்ப கிற . அ ப்பைட மாறாமல், ேமல் மாற்றங்களாக, கச்சாயல்
மா தல்களாக ஏற்பட் வ வ ெதரிந்த . அ ர்வமாக அ ப்பைடையத்
ெதாட்டா ம் அ ப்பைட ெவள்ளத் க்
ன் நாணலாக வைளந் ெகா த்
நிமிர்ந் வி கிற . இந்த கச்சாயல் மா தல்களில் உ க்கல்கள் எந்த நாட்
இலக்கியத்தி ம் ஏற்படாமல் இல்ைல. கிளாஸிஸம், ெராமாண் ஸிஸம், ரியலிஸம்
இப்ப கவியின் மனப்பாங்கிேல, உள்ளடக்கத்திேல அ பவ ெவளியீட் ேல மாறி
வந்தி க்கின்றன.
இந்த மா தல்களில் ஒன்றாக, 1910க் ேமல் இங்கிலாந்தி ம் அெமரிக்காவி ம்
உள்ள கவிகள் சிலர் ேசர்ந் , கவிைதப் ன த்தாரணத்ைத றிக்ேகாளாகக்
ெகாண் இேமஜிஸ்ட்கள் என்ற ேகாஷ் உ வாகிய . பிெரஞ் இலக்கியத்ைதப்
பின்பற்றி ெவர்ஸ் லிப்ெர என்ற ேயச்சா கவிைத ைறயின் சாத்தியங்கைள
ஆராய்வதில் அக்கைற காட் னார்கள். ெசால் சிக்கனம், சகஜத்தன்ைம, ேபச்
அைமதி, ெசம்ைம, தன ப மப் பிரேயாகம் ஆகிய தன்ைமகைளக் கவனித்
கவிைதகைள அைமக்கலானார்கள், .இ. ஹு ம், எஸ்ரா ப ண்ட், .எஸ். எலியட்
ேபான்ேறார் றிப்பிடத்தக்கவர்கள் திய ெதானி ம் தன நைட ம் நவீன ப மப்
பிரேயாக ம் அைவகளில் ெதரிந்தன. விஞ்ஞான, இதர ெதாழில் ைற
தகவல்கைள உள்ளடக்கிய றியீ கள், பயனா ம் ெசாற்கள் ெபா த்தப்பட் ஒ
திய பாணிேய ேதான்றிய .
ஒ வரிக் இத்தைன சீர் இ ந்தால் இந்த ரக கவிைத என் , ஒ வரியின் நீளம்
சம்பந்தமாக ஏற்ெகனேவ வலிந் நிர்ணயிக்கப்பட் ந்த வைரய ப்ைப விட ஒ
நி த் ேபச் அல்ல சிந்தைனப் ேபாக் அளைவக் ெகாண்
தாவான
வைரய ப்பினால் நிர்ணயிக்கப்ப ம் ஒ வரி நீளம் ேமல் என் ஃபிெரஞ்
ேயச்சா கவிைத ேசாதைனக்காரர்கள் றிய இவர்கைளப் பாதித்த . அேத
சமயம் ஒவ்ெவா வரி ம் அ நாதமாக இைடயறாத ஒலிநயம் (ரி மிக்
கான்ஸ்ெடன்ட்) ெகாண் க்க ேவண் ம் என் அவர்கள் வற் த்தினைத ம்
மனதில் ேபாட் க் ெகாண்டார்கள். ஒேர ெதாைக அைச, சீர்கைளப்
பயன்ப த் கிறேபா , தி ம்பத் தி ம்ப ஒேர விதமான ஓைச நய சப்தம் தான்
விைளகிற . மரபான கவிைத இந்த விதமான ஒ இைடயறாத ஓைச

நயத்தாேலேய
க்க
க்க ஆன . ஆனால் ேயச்சா கவிைதேயா தன்
உள்ளடக்கத் க் ம் ேபச் க் ரலின் கட் ப்பாட் க் ம் உட்பட் ஏற்பட்ட
ேதைவக் ஏற்ப ேவ ப ம் ஒ ஓைச நயத்ைத தன்ைமயாகக் ெகாண் க் ம்
என்ப அவர்கள் க த் . இந்த இைடயறாத ஒலிநயத்ேதா அவர்கள்
ஒன்றிப்ைப ம், பாட்டர்ன் என்கிேறாேம- ஒ வித ‘தினி ’ அைத ம் சாதிக்க ஒ
வரிக் ள்ேளேய நி த் கைள அளவைமய அைமத்தல், ேமாைன, ‘காெடன்ஸ’்
என்கிேறாேம, ரல் இறக்கம் ஏற்றம், ஓெரா சமயம் சந்த ம் ட, ஆகிய
சாதனங்கைள சிபார் ெசய்தார்கள். ஆக, ெமாத்தத்தில், இன் கவிைத
ெவளியிட ேவண் யி க்கிற திய விஷயத் க் இடம் ெகா க்க, சந்தக்
கவிைதக் ‘ஓவர் ஹாலிங்’ அதாவ ப
பார்த் ச் ெசப்பனிடல் ேதைவ என்
க தினார்கள்.
உ வம் விஷயம் இப்ப இ க்க, உள்ளடக்கம் விஷயத்தி ம் பாதிப் ஏற்பட்ட
ஃபிராய் ன் க த் க்களால் கவிஞர்கள அகேநாக் இ வைர கண் ராத
அள விரி ம் ஆழ ம் ெபற்ற . உணர் உலகத்தில் இன் ம் ஆழத் ளாவி
விப் பார்த்தார்கள் ெமன்ைமயான ம், சிக்கலான ம் ட் க் கலப்பான ம்.
திட்டமான எண்ணத் க் உ வாகாமல் பிரக்ைஞ நிைலயிேலேய இ க் ம் அக
உைளச்சல்கைள எல்லாம் ெசால்லிப் பார்த்தார்கள். கணக்கற்ற அ க்கைளப்
ேபால் எல்லாப் பக்கங்களிலி ந் ம் ஒேர சமயத்தில் மன க் ள் ெபாழி ம்
மனப்பதி கைள, மா ப ம், இனம் ெதரியாத ஒ கட் க்கடங்காத
மனப்ேபாக்ைக ெவளித் ெதரிவிப்ப தங்கள் கடைம என் க தினார்கள். அேத
சமயம் ற உலக ம் அவர்கைளப் பாதித்த . திய விஞ்ஞானத் தகவல்கள்
பிரபஞ்ச விசாரைணயிேல
ப் பார்ைவகைள ஏற்றின. வாழ்க்ைக ஒ ஐக்யத்
தன்ைம வாய்ந்த என்பேதா ெதாடர்ந் ஓ ம் ஒ தாைர, ெசன்ற .
நிகழ்வ டன் பிைணகிற . நிகழ இ ப்பதின் ெவளிக் ேகாட்ைட உ வாக்க ஒ
கணம் ம கணம் என்ெறல்லாம் இ ந்தா ம் ஒன்ைற அ த் ஒன்றாக
இைடயறாமல் ெதாடர் நிைலயாக ஓ க் ெகாண் க் ம் கணப்ெபா
களால்
ஆவ தான் வாழ்க்ைக. ஒவ்ெவா நிகழ்கணப்ெபா
ம் எல்லாக் காலத்ைத ம்
தன் ள் அடக்கிக் ெகாண் க்கிற . அத்தைகய கணப்ெபா தில் நின்
பார்க்கிற கவிைதயின் பார்ைவயின் காலம் ெவளி இரண் ம் ேபதமற் ப்
ேபாய்வி கின்றன என்ற, காலம் ெவளி பற்றிய க த் க்கள் பரவின.
ஆக, அக ற உலக மா தல்களால் பாதிக்கப்பட்ட இந்த ற்றாண் ஆரம்ப
காலத்தவன்
க்கவியாக மலர்ந்த ேமல் நாட் ல் கவிைத உலகம் கண்ட
அ பவம். அ
த்த க்கள் நிைறய.
இதற் ப் பின், தமிழில் பாரதி ெசய்த யற்சிகள் பற்றி றிப்பிட் விட் .
க் ரல் கவிஞர்கள் சிலர சிலபைடப் க்கைள ெசல்லப்பா இம் ன் ைரயில்
ஆராய்ந்தி க்கிறார்.

1910-20களில் ேமல் நாட்
க்கவிைதக் ஒ உந் தல் ஃபிராய் யம்,
மார்க்சீயம் இரண் லி ந் ம் மேனாதத் வ ேலாகாயத தத் வ ரீதியாக ம்
ஏற்பட்ட ’ என்ற தகவ ம் இம் ன் ைரயில் காணக்கிடக்கிற .
மார்க்சிய தத் வத்தினால் பாதிக்கப்பட்டவர்க ம்-மார்க்சிய ேநாக் டன்
வாழ்க்ைகைய ம் ச கத்ைத ம் கவனித் த் தங்கள் எண்ணங்கைளச்
ெசால்கிறவர்க ம் அவர்கள க த் க்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்க ம் தமிழில்
க்கவிைத எ த ற்பட்டார்கள். அ பிந்திய நிகழ்ச்சி.
‘எ த் ’ ஏ களில் கவிைத எ தியவர்க ம், ‘ க் ரல்கள் கவிஞர்க ம்
ஃபிராய் ச தத் வத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என் சில விமர்சகர்கள் றிப்பிட
ன் வந்தார்கள். இ தவறான கணிப் ஆ ம்.
வாழ்க்ைகைய கவனித் , வாழ் ம் கால ம் அன்றாட நிகழ்ச்சிக ம்
உள்ளத்தி ம் உணர்வி ம் உண்டாக்கிய அதிர் கைள எ த்தாக்க
யல்கிறவர்கள் அைனவ ம் ஃபிராய் சத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என் ேலபில்
ஒட் வ தவறான ெசயல் தான். அேதேபால் ச கத்தில் காணப்ப கிற வ ைம,
பணத்திமிர், இதர ெகா ைமகள் சீர்ேக கள் தலியன ஏற்ப த் கிற
உள்ளத் ப் கைள எ த்தாக் கிற எல்ேலாைர ம் மார்க்சீயத் தத் வப் பாதிப்
ெபற்றவர்கள்-மார்ச்சியப் பார்ைவேயா பிரச்ைனகைள அ
கிறவர்கள்- என்
த்திைர த்தி வி வ ம் தவறான கணிப்பாகேவ
ம்.
ஃபிராய் சம், மார்க்சிசம் ேபான்ற தத் வங்கைளப் பற்றி எ
ேம அறியாதவர்கள்
ட, வாழ்க்ைகயா ம், அ பவங்களா ம் பாதிக்கப்பட் தங்கள்
உணர்ச்சிகைள ம் எண்ணங்கைள ம் எ த் க்களாக்கிக் ெகாண் தான்
இ க்கிறார்கள். எைத எ த்தா ம் அதற் அயல்நாட் த் தத் வப் ெபயைரச்
ட் விட்டால்தான் விமர்சனம் ர்த்தி ெபற்றதா ம் என் நிைனப்ேபா
விமர்சிக்க ற்ப கிறவர்கள் தங்கள் அறி ப் பிரகாசத்ைத ம் ேமைதத்
தனத்ைத ம் ெவளிப்ப த்தேவ ஆைசப்ப கிறார்கள்.
‘ க் ரல்கள்’ ெதா ப்பில் உள்ள கவிைதகளில் ஐந் (ந.பி., .ப.ரா கவிைதகள்)
‘எ த் ’ காலத் க்
ற்பட்டைவ மற்றைவ 1959-62க் உட்பட்ட நான்
ஆண் களில் பைடக்கப்பட்டைவ.
மா.இைளய ெப மாள் 1. கி.கஸ் ரி ரங்கன் 2. இ.எஸ். கந்தசாமி 2. .சங்கர
ப்ரமண்யன் 2. எஸ். சரவணபவானந்தன் 1. ெப.ேகா. ந்தரராஜன் 2. ேபைர
ப்ரமண்யன் 1. சி . ெசல்லப்பா 3. த ம சிவரா 8. .ேக. ைரஸ்வாமி 4. .ஜி.
நாராயணசாமி 1. ப. ேகா. நாராயணசாமி 1. ந்தரராமசாமி 5. ந. பிச்ச ர்த்தி 2.

ேயா. ெபன க்ட் 1. சி.மணி 3. க.நா. ப்ரமண்யம் 2. ஞா. மாணிக்கவாசகன் 1.
ைகயன் 1. ேக.எஸ். ராம ர்த்தி 1. .ப. ராஜேகாபாலன் 3. வல்லிக்கண்ணன்
4. தி.ேசா. ேவ ேகாபாலன் 6. எஸ். ைவத்தீஸ்வரன் 5. ஆக 24 கவிகளின் 63
கவிைதகள்.
‘கவிைத ெசாற்களில் இல்ைல. ஒலிநயத்தில் இல்ைல. க த்திேல மைட திறக் ம்
உணர் ெநகிழ்ச்சியிேல ட் க்காட் ம் ேப ண்ைமயிேல ெபாதிந் கிடக்கிற ’
என்ற ந.பி.யின் விளக்கத்ைத நி பிக் ம் அ ைமயான கவிைதகள் பல
இத்ெதா ப்பில் உள்ளன. இவ்வாறான கவிைதகளி ம் ஒ ஒலிநயம் இ ப்பைத
ரசிகர்கள் உணர
ம்.
தமி க் ப்
ைமயான இத்ெதா ப் ” இ ேபான்ற ெதா ப் கள் சில
வ டங்க க் ஒ
ைறயாவ தயாரிக்கப் படேவண் ம். அப்ேபா தான்
கவிைதயின் வள ம், வளர்ச்சி ம் லனாக வாய்ப் ஏற்ப ம்.
‘ க் ரல்கள்’ தல் பதிப் ெவளியாகி பத் வ டங்க க் ேமல் ஆகிவிட்ட
பிற , அதன் இரண்டாம் பாதிப் பிர ரமாக வாய்ப் கிட் ய . ம ைரப்
பல்கைலக்கழகம் எம்.ஏ. வ ப் க் ‘ க் ரல்கள்’ ெதா ப்ைப பாடப் த்தமாகத்
ேதர் ெசய்த . இ மகிழ்ச்சிக் உரிய விஷயம். ஆகேவ, ெசல்லப்பா அதன்
இரண்டாம் பதிப்ைப 1973 ஜூைலயில் ெகாண் வந்தார்.
இ ‘தி ந்திய பதிப் ’ தல் பதிப்பில் இடம் ெபற்றி ந்த சில கவிைதகள்
நீக்கப்பட் ள்ளன. சில கவிஞர்கள் அகற்றப்பட் , திதாக ன் ேபர்கள்
ேசர்க்கப்பட் க்கிறார்கள். சிலர கவிைதகளில் தல் பதிப்பில்
அச்சாகியி ந்தவற்றில் சில பைடப் கள் மட் ம் ேசர்க்கப்பட் ள்ளன. இப்ேபா ம்
நண்பர் ெசல்லப்பா ‘தன் ப்பாக’ ெசயல் ரியவில்ைல; விமர்சகர் சி.
கனகசபாபதியின் ஆேலாசைனேயா ம் உதவிேயா ம் இத் தி த்தப்பட்ட பதிப்ைப
உ வாக்கினார் என் அறிய
கிற .
-------------

18.
பிச்ச ர்த்தியின் கவிைதத் ெதா ப் ‘காட் வாத் ’
க்கவிைதகளின்
ெதா ப்பான ‘ க் ரல்கள்’ ஆகிய த்தகங்கள் ெவளிவந்த பின்னர்,
க்கவிைதைய ஆதரித் ம், ைற றி ம் எதிர்த் ம் அபிப்பிராயங்கள்
பரவலாயின.
பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் நல்ல ேதர்ச்சி ம்
ைம இலக்கியத்தில் ஈ பா ம்
ெகாண்ட சி. கனகசபாபதி
க்கவிைத பற்றி ‘எ த் ’ இதழ்களில் விரிவான
கட் ைரகள் எ தினார். ‘எ த் ’ ஐந்தாம் ஆண் ல் (1963) இைவ பிர ரமாயின.
‘காட் வாத் ’ ெதா தி பற்றி ம் ந.பி. யின் கவிைதத் திறன் பற்றி ம் அவர் ‘
மனித க் ப் பா ம் பழைம வழி வந்த
கக் கவிஞன்’ என்ற தைலப்பில் நீண்ட
கட் ைர ஒன் எ தினார்.
(எ த் ஏ 49)
‘இன்ைறய மனக் ரல் வைகக் ஏற்ப ஒலிக் ம்
க்கவிைதகளின் ெதா ப்ைப
விமர்சித் அவர் எ திய கட் ைர எ த் 51-வ ஏட் ல் வந்த .
‘கவிைத கைதயாக இ ந்தி க்கிற . வரலாறாக இ ந்தி க்கிற மனத்தின்
ரலாக அதிகம் இ ந்ததில்ைல. மனத்தின் ட்பமான அைச கைள’ ெவளியி ம்
யற்சிேய
க் கவிைத, என்ற ந. பிச்ச ர்த்தியின் க த் க் விளக்க ம்
விரி ைர மாக அைமந்தி ந்த கனகசபாபதியின் ஆய் .
காலந்ேதா ம் ேகட் ம் ரல் வைக திய . ஒ காலத் க் ரல் வைக ேபால்
அ த்த கால, அதற்
ன் காலக் ரல் வைக இ ப்பதில்ைல. சங்க காலம்,
சங்கம் ம விய காலம் என்றவா காலப்பா பா ெசய் ெகாண் பார்த்தால்
அவ்வப்ேபா
ப்
க் ரல்வைக ேகட்ட அகச்ெசவியில் ப ம்.
‘தமிழ்க் கவிைதயின் ரல் வைகயில் இம் ைறயில் அறிய ேவண் ய அவசியம்.
உள்ளடக்கம் பற்றிய ரல் வைககைளேய இங் நான் உரக்கச் சிந்திக்கிேறன்.
சங்க காலக் கவிைத காத ம் வீர ம் பற்றிேய உைரக்கிற . சங்கம் ம விய
காலத்தில் காத க் ப் பதில் கற் ம், ேபார் வீரத்திற் ப் பதில் க ைண வீர ம்
மனத் க்கினிய நயத் டன் கவிைதயில் ஒலியைல எ ப் கின்றன.

‘இவ்வா சங்க காலக் கவிைதக் ம் சங்கம் ம விய காலக் கவிைதக் ம்
இைடேய ரல்வைகயில் ேவற் ைம ஏற்பட்ட ஏன்? ச க வாழ்வில்
கட் ப்பா கள் காலப்ேபாக்கில் ஆட்சிக் கரங்கைள நீட் யேத காரணம் என்
ெசால்ல ேவண் ம். இந்த ஆதிக் காவியங்களின் காலத்திற்
ன்ேப
தி க் றளில் சங்க காலக் கவிைதயில் ேகட்காத ஒ க்க ரீதியின்
க் ரல்
ஒலித்தைத நாம் இன் ம் ேகட்க
கிற .
ஆதிக் காவிய காலத்ைத அ த் , ேமன் ேம ம் ச கக் கட் ப்பா கள்
ஆதிக்கக்கரங்கைள நீட் ய காலத்தில் தி க் றைளப்ேபால் சில நீதி ல்கள்
ஒ க்க நீதிப்
க் ரலில் ேம ம் உரக்கப் ேபசினைத நாம் ேகட்கலாம்.
இக்காலத்ைத அ த் பக்தி இயக்கக் காலத்தில் பக்திக் கவிைத கட ைளப்
பற்றிய
க் ரல் இைசத்த . அதற்
ன் கட ைளப் பற்றிப் பாடல்கள்
பாடப்பட்டா ம் இக்காலத்தில் ேபால உள் ணர் டன் உண்ைம ேவகத் டன்
ஆனந்த பாவத் டன் பாடப் படவில்ைல என்பதால் இக்காலத்தின் பக்தி வைகயின்
ரல் வைக திய என் உணரலாம். இதற் ப் பிந்திய காவிய காலத்தில்
கட
க் ப் பதில் கட ள் தன்ைம பற்றி த்தம்
க் ரல் எ ந்தைத இன் ம்
நாம் ேகட்கிேறாம். கம்பன் காவியேம இதற் ச் சான் . கம்பராமன் மலர்களால்
அர்ச்சிக்கப்ப ம் கட ளாகத் ேதான் வைதக் காட் ம் கவிைதச் சித்திர
மலர்களால் உ வாக்கப்ப ம் கட ள் தன்ைம
வா ம் மனிதனாகக் காண்பதால்
இைதத் ெதளியலாம். இ அல்லாமல் காவிய காலக் கவிைதயின் ரல் வைகயில்
ன்ைன விட ம் ச தாய ெபா ைமக் ர ம் இைழந் ள்ள என் ம் ெசால்ல
ேவண் ம்.
‘பின்னர் சாத்திர வளர்ச்சிக் காலத்தில் கவிைதயின் ரல் வைக மாறிய . ேமல்
உலக இயல் பற்றிய
க் ரேல அ என்
றிக்கலாம். இவ்வாேற பார்த் க்
ெகாண்ேட வந்தால் சித்தர்கள் காலக் கவிைதயில் ஞானக் ர ம், பாரதி
கவிைதயில் த்தம் தியதான ேதச ம் வி தைல ம் பற்றிய ர ம், ஒன்ைற
விட் மாறி இன்ெனான்றாக ஒலித்தைத நாம் ேகட்கலாம். பாரதியின் ேதசீயப்
க் ரலில் ஆன்ம சக்திக் ரலின் இைழ ம் உண் . பாரதிக் ப்பின் வாழ்வின்
ஒ
க்காலத்தில் இ க்கிேறாம்’. இன்ைறய
க்கவிைதயின் ரல் மனத்தின்
ரல். இதற்
ன் என்ைறக் ேம மனத்தின் ரல் கவிைதயில் ேகட்டதில்ைல.
ேம ம் இன்ைறய
க்கவிைதயின் ரலில் மனிதைனப் பற்றி ம் ேகட்பைத
உணரலாம். பிராய் ம் கார்ல்மார்க்ஸும் ெகா த்த ெகாள்கைககேள இதற் க்
காரணம். (கனகசபாபதி கட் ைரயிலி ந் )
இக்காலத்திய மனித மனங்களின் ரல்எப்ப எப்ப இ க்கிற என்பைத ம்
விமர்சகர் சி.கனகசபாபதி நன்றாக அளவிட் ச் ெசால்லியி க்கிறார் அந்தக்
கட் ைரயில்.
‘மனத்ைத ஊ காய் ேபாட் ப் ளிக்க ைவக் ம் காலம் இ . கண்ட க யைத

வி ம்பி நிரப்பி மனவீட்ைட பாழ்ப த் ேவா ம், திறந்த மனம் என்
ேபசிக்ெகாண்
த்ெதரியாதவ ம், பரம்ப த் ப் பண்ப த்தாத மனம் என் ம்
தரிசான ெபாட்டல் ெவளி ெகாண்டவ ம், மனத்தின் அ க்கல் நட் ைவக்காமல்
ேமற்கட் ட ம் ச் ம் ெபற் உலா வ ேவா ம், மனம் திண்டா த் திைகத் த்
ெத வில் நிற்பவ ம் நம்மில் நிைறந்தி க்கக் காலம் நம்ைமப் பார்த் ச்
சிரிக்கிற .
க்கமாகச் ெசான்னால், மனம் ேபான ேபாக் மனேநாய் கவ்விப்
பி த்தி க்கின்றன. விஞ்ஞான எந்திரத் ெதாழில் வளர்ச்சி ற்றாண்ைட. நிகழ்
ெநா வாழ்வின் நரம்பில் ெசவ்வி ம் அபத்த ம் ரங்களாக அ த்த த்
ஒலிக்கின்றன. ர்பற்க டன் ழ ம் எந்திரச் சக்கரத்தின் இைடேய அகப்பட்ட
பட் ப் ச்சி ேபால் இந்த ற்றாண் வாழ் சிக்கித் தவிக்கிற . என்ன காரணம்
இதற் ச் ெசால்லித் ெதாைலப்ப ? ெபா ைளத் ேத ம் யற்சியி ம் உறவி ம்
அ ைளத்ேத ம் ஆர்வத்தி ம் ஆன்ம ேவட்ைடயி ம் ெகக்கலிப் க ம்
ஓலங்க ம் சீற ம் ச க்க ம் ெவள்ளமிட் அ த் வ ம் நிைலதான் காரணம்.
ேநாயிேல ப த் விட்ட கண் ன்ேன ற்றாண் மனிதனின் மனம். இ
ேநான்பிேல உயிர்ப் ெபற ேவண் ம். ேசற்றிேல ழம்பி விட்டான் இம்மனிதன்.
இவன் திக்கிேல ெதளி ெபறேவண் ம். இப்ப ேநா டன் ம ந்ைத ம் பற்றிய
மனத்தின் ரேல தமிழில்
க்கவிைதயின் ரல். வாழ்ைவ ைநயாண் ெசய் ம்
எதிர்மைறயில் ேநசித் க் ரல்வைக காட் னா ம் வாழ்வின் ஆக்க உடன்பாட் ல்
கைலயின் ஒளிையக் காட் வதா ம். ஏேத ம் றித்த தத் வம் இதற் உண்டா
என்றால் மனத்தின் தத் வம் இ த வியி ப்ப எனக் றலாம். இந்த
மனத்தின் தத் வத்திற் ள் எவ்வளேவா பல அறி த் ைறகளின் திய பைழய
றநிைலக் க த் க்க ம் உள் கப்ேபாக் வர ம், ேவண் மானால்
உள்ளடங் த ம் ெசய்வ உண் என்ப
றிப்பிடத் தக்க .’
(எ த் 51)
மனித வாழ் ம், ய அ பவங்க ம் இதர பாதிப் க ம் ஏற்ப த் கிற
மனப்பதி கைள ம் க த்ேதாட்டங்கைள ம் கவிைதயாக் ம் யற்சியில்
ஈ பட்டவர்கள் ெதாடர்ந் எ திக் ெகாண் ந்தார்கள். வழக்கமாக எ தி
வந்தவர்கேளா , அவ்வப்ேபா
தியவர்கள் சில ம் இம் யற்சியில்
ஆர்வத்ேதா இறங்கினார்கள்.
இவர்கள பைடப் க க் ‘எ த் ’ நல்ல ஆதர தந்த ; பாராட்டத் த ந்த,
ரசைனக் ரிய, இக்கவிைதகள் பலவற்ைற ம் எ த் ச் ெசால்லிக்
ெகாண் ப்ப இயலாத காரியம் ஆ ம்.
என்றா ம் க்கியமான ஒ சிலவற்ைற அவற்றின் தனித்தன்ைமக்காக-எ த்
எ தேவண் ய அவசியமாகிற .
ந்தர ராமசாமி எ திய ‘காலம்’ (எ த்

51) அ ைமயான கவிைத ஆ ம்.

‘மணியின்
காலேமா-’

ள்ளில் காலமில்ைல.

என்
வங் ம் அந்தக் கவிைத சிறி நீளமான தான். க த்தாழ ம்
நயங்க ம் நிைறந்த அக்கவிைதயில் காலத்ைதப் பற்றி எண்ண ஓட்டம்
ப ப்ப யாக வளர்கிற . பிறமாைய என்றான் சங்கரன்!
அல்ல, மாைய ம் அல்ல ெவன்றான்.
அரவிந்தேனா லீைல என்றான்,
லீைல தாேனா என் ேகட்டான்
அறிந்தறிந்
தத் வப் பாகைனேய ெகால் ம்
யாைன அ
இவ்வா

சிந்தித்

உண்ைம ஒளிையக் காண

காலம் என்ற ஒன்
யாளியின் வாய்க் ள்
விர ணர
ஓைசெயழ உ ண்ேடா ம்
கண் க் ப் படாத
கல் பந்
ைறயாத ஜா யினின்
நிைறயாத ஜா க் ள்
பார்ைவக் த் ெதவிட்டாமல்
வில்லாய் வைளந் வி ம்
வி ந் ெகாண்ேடயி க் ம்
கட் த்ேதன் ெப க் .
தைரக்ேக வாரா
காற்ேறா மிதந்ேதா ம்
ப்பந் .
கிணற்றி ள்ேள
கண் க் ப் லனா ம்
நதியின் பிரவாஹம்.

யல்கிற

மன .

ேதயாதைத ெயல்லாம்
ேதய ைவத் ,
ேதய்மானம் ஒன்ேற
ேதயாத என்
ேதய்த் ம் ேதயா
ேகாேலாச் ம்
ேதய்மானத் தத் வம்,
எனக்ேகா,
கட ள் அளித்த ரஜா,
மரண ரில்
ஆஜராகி ேவைல ஏற்க
யான் ெபற்ற
காலாவதி
மணியின் ள்ளில் காலமில்ைல
அக்னிையத் ேத
அைலந்த மனேசா
அ ப்பாய்ப் ைக
.
பிச்ச ர்த்தி எ திய ‘வழித் ைண’ எ ம் ெந ங்கவிைத 53 வ ஏட் ல்
பிர ரமாயிற் . ‘ க்கவிைதயில் இன்ெனா ைமல்கல்’ என் இைத வரேவற்
‘எ த் ’ அேத இதழில் தைலயங்கம் தீட் ள்ள . ‘அறி வார்ப்பான
ரகப்
பைடப் ’ என் சி.கனகசபாபதி இைத விவரித் ம் விமர்சித் ம் தனிக்கட் ைர
எ தினார். (எ த் 52)
பி ு வின் 1960 காலக் கவிைதகைள ‘இரண்டாவ கட்டக்கவிைதகள்’ என்
ெமாத்தமாக, தனியாக, ஆராய ேவண் ம் என, அவர
தல் கட்டக் கவிைதகள்,
(1934-1964) பற்றி எ தியேபாேத றிப்பிட் க்கிேறன். ஆகேவ, ந.பி.யின்
கவிைதகள் பற்றிய என் எண்ணங்கைள இத்ெதாடரில் அங்கங்ேக நான்
றிப்பிடவில்ைல. ‘வழித் ைண’ பற்றி ம் அப்ப ேய.
திதாகக் கவிைத எ த ற்பட்டவர்களில் நா.ெவங்கட்ராமன் திய
எண்ணங்கைள தம் பைடப் களில் ெகாண் வர யன் ெவற்றி ம் ெபற் ள்ளார்.
இயற்ைகக் காட்சிகேளா விஞ்ஞான உண்ைமகைள ம் கவிைதப் ெபா ளாக்க
ேவண் ம் எ ம்
க்கவிஞர்களின்
ப் அவ க் உண் என்பைத அவர
பைடப் கள் காட் கின்றன. ‘பிரசவம்’ என்ற கவிைதைய ஒ உதாரணமாகக்
றலாம்.

ரவிக்ைகயின்
கடல் நீைரப் ைகயாக்கி விண்ேணற்ற
காற்ேறாட்ட,
மைல மறிக்க
மைழ ெபய் ம்
மைல உச்சி மைழ நீைர
வி ஈர்க்க
அ
ேபர வியாகி
ெகாட் ம்: ெகாட் ம்
அதன யில் ளிப்ப ம், மகிழ்வ ம்
நான் நீ மட் மா?
விஞ்ஞான ம மகள்
ைடனேமாப் ெபண்ணா ம்
அ வியில் ளிக்கின்றாள்.
‘ ளிக்காமல்’ க
தல்
வலயத்தில் கண்ட ண் ,
ம மகேளா
ளித் க் க
கின்றாள்.
வட்ட வரிைசப் பற்கள்
ளி மாங்காய் க க்கவில்ைல,
பச்சரிசி ெமல்லவில்ைல
வயிற்றில் கனக்கவில்ைல,
ஆனா ம்
ஓர் கணத் ள்
ெபற்ெற த் வி கின்றாள்ஏ
பா க் க தால்
அவள
தாமிரக்காம்பில்
மின்பால் ரக் ம்
ைடனேமாப் ெபண்ணாள்
தன் காந்தக் கண்களினால்
ழந்ைதகைள ேநாக்க,
த் லைகக் காண்கின்றாள்.
அனல் கக் ம்
ஒ
ழந்ைத

ஒலி பரப் ம்
ஒ
ழந்ைத
ஒலி வீ ம்
ஒ
ழந்ைத
ஒலி ஒளிையப்
படமாக் ம் இரட்ைடயர்கள்.
நிலம் ந ங்க
தாள் பதி ம்
மர்மப்பிள்ைள?
ஓயாமல் காலத்ைத
ஓட் க் காட் ம்
ள் க்ைகப் பிள்ைள
பிள்ைள ெபற்ற ெப ைமயிேல
இ ந்த ெபண்ணாள்
ெபயர் ைவக்க வந்த
விஞ்ஞான சாஸ்திரிையப்
பார்த்தாளா?
நானறிேயன்.
(எ த் 53)

நல் த் பற்றிய ‘கண்’ என்ற கவிைத ம் ரசமான தான். நல் த் ‘ஆழ்கடல்
வயி -அவனிக்களித்த-அற் தப் ைதயேலா?’ கடலின் சிப்பிக் கண் ள் ேசா
எ ேவா ைழந்ததனால் ேசர்ந்த ன்பச் ேசமிப்ேபா, என்ெறல்லாம் சிந்திக்கிற
கவியின் வியப் இப்ப வளர்கிற இல்ைல இல்ைல
ன்பம் எங்ேக ம்
விண்ணில் ேபாய் மின்னி
மாந்தர் ைக ேசர்ந்
அரம்ைபயர் வி ம் ம்
அணிகலனாமா?
விைல மைலயாய்ப் ேபாமா?
கண் தான் காட்சியா?
இல்லா விட்டால்?
நல் த் ம்
வர்ணம் சின ெவ ம் எ ம்

ண்ணாம் பாஸ்ேபட்
ேஸாடா கார்பேனட் தானா?
(எ த் 54)
விஞ்ஞான உண்ைமைய நயமான கவிைதயாக்கிக் காட் கிற . நா.
ெவங்கட்ராமனின் ‘அந்தி’ எ ம் பைடப் .
யி ம் ன் பரிதி
க்கி ெயறிந்த
ெவள்ைள ெவற்றிைலக் காம் கைள
ஆகாசத்
க் ம்பல்
ெபா க்கி
ெமன்
உமிழ்ந்த
எச்சில்
(எ த் 65)
கவிைதயில் காலாகாலமாகக் ைகயாளப்பட் ைநந் ேபான விஷயத் க் க் டப்
ைம ேசர்க்க இய மா என்
க்கவிைத ேசாதைன ெசய்யத் தயங்கவில்ைல;
நில இம் யற்சிக் ம் ைக ெகா க்கிற .
‘கிணற்றில் வி ந்த நில ’ என.எஸ்.ைவதீஸ்வரன் எ தியைத ம் நிலைவ
கற் க்கரசியாகக் கண் ம், நாணமிலாப் பரத்ைதயாகக் ெகாண் ம் தி.ேசா.
ேவ ேகாபாலன் ஒட் ம் ெவட் மாக இ கவிைதகள் பைடத்தைத ம் ன்னேர
றிப்பிட் ள்ேளன். ேவ ேகாணங்களி ம் நிலைவப் பார்க்கிறார்கள் சிலர்.
விட்ெடறிந்த இட்டலிேயா
கட் ைவத்த பழஞ்ேசாேறா
ெகாட் விட்ட கப் தயிேரா
ட் ைவத்த அப்பந் தாேனா?
என்ன இழேவயானா ம்
எட்ட இ ந் சிமிட்
கண்
கிட்ட வந் எட்ட வில்ைல
பா பட்ட பாட்டாளி
ெகாட்டாவி வி கின்ேறன்
ஆவ்.......
உறக்கம் வ
பசிமறக் ம்.

இ. அண்ணாமைல என்பவரின் ேநாக்
ேதாற்றம் ேவ ரகமான .
நல்ல ெபண்ண நீ!
கத்திைர இ த் விட
இரண் வாரம்
அைத எ த் விட
இரண் வாரம்
இைத விட்டால் ேவ
ேவைலேய இல்ைலயா உனக் ?
என்

இ . (எ த்

நிலைவப் பார்த் க் ேகட்கிறார் அவர். (எ த்

66-67) சி. மணி கா

ம்

68)

அேத நிலைவ .சங்கர ப்ரமண்யன் ேவ விதமாகப் பார்க்கிறார். (எ.69)
அவேளா
சினிமாக்காரி
உ வம் காட்
ஊைர மயக்க
ஒளி பாய்ச்சி
ேளாசப்பில்
நி த் கிறார் யாேரா.
அப்ப ேய
இ ந் விட்டாேலா
கப்ப
ம்
ேமக்கப்ைப
மீறிவி ம்.
எனேவ தான்
ஒளி ைறந்த
நிழல் சி
ஒளிக்கின்றார்
காமிரா ேவைலக்
காரிைகயா ெவ ப் !
சி. மணியின் ‘கவிைத நிைன கள்’ றிப்பிடப் ெபறேவண் ய மற்ெறா
அ ைமயான கவிைத. பரிகாச ம், சிந்திக்க ைவக் ம் க த்தாழ ம் ெகாண்ட
பைடப் ; 4 ப திகள் ெகாண்ட . (எ.61)
இ க்கின்ற பாேலா

இ வ க் த்தான்
அளேவா ைறயா
வர்
அ ந்த ேவண் ெமன்றால்
நீைரக் ெகாட்
சரிக்கட் வாள்.
பாலின் ைவ ெக ப்பாள்
அளைவப் பற்றிய கவைல
இல்ைலெயன்றால்
நல்ல பாைலத் த வாள்.
2வ ப தியில், ‘மரபின் ய ப த்திச் சட்ைட, கவர்ச்சியான ேதாற்றத் டன்,
களிப் ட் ம் பலவண்ணங்களி ம் கண்கவ ம் பலவைககளி ம் கிைடக் ம்நம்பிக்ைகயான ெப ங்கைடகளில் என்பதனால் பல ம் ‘அளெவ த் ’
சட்ைடையேய வாங்கினர். சில க் அ அைமந்த . சில க் ப்
ெபா ந்தவில்ைல. அேநக க் எப்ப எப்ப ேயா இ ந்த என்றா ம் மர
த்திைரயில் மயங்கி அைத வாங் வதிேல பல ம் ஆர்வமாக இ ந்தார்கள். சிலர்
மட் ம் அ சரியாக இல்ைலெயனத் ெதரிந்த ம், ேவண் ய ணிைய வாங்கிக்
ெகாண் ேபாய். ‘உட க் த் தக்கப , ைதத்தார் சட்ைட.’
3
ஓங் திைரப் ெப ங்கட லகத் மாந்தர்
வீங்
ைல வ த்திைட மகளிைர ம
வார்
இலங் ஞ் ேசாளிேசைல ழல் தைமக் கண்ட ம்
மனங்ெகாடா ேராரிழி அலியிட மன்ேறா?
சிறப்பான யாப்பிட்ட ப வ ெலன் ம்
விரகஞ்ேசர் வானின் மங்ைக யி க்க
யாப்பற்ற
க்கவிைதைய ெயப்ப
ைகப்பற்ற ணிந்தா ைரம் ல ெனாப்பி?
யாப் ைடத்த கவிைத
அைண ைடத்த காவிரி
கி ைடத்த மாமைழ
றட் த் ேதா ரித்த பலாச் ைள
வறட் க் ேகாஷா எறிந்த மங்ைக.
யாப்பற்ற கவிைத
அ வ க் ம் அலியல்ல;
மார்கழியின் ெமாட் ரவில்
ெதன்றல் த ம்
ேபாக்க

ெவண்ணிலவின் பயன் ய்க்க;
உைட கைலந்த ஒ தைலவி
இயற்ைகெயழில் ெகாட் யி க்க
ெசயற்ைக யணி ேவண்டாெமன்
ஒப்பைனைய நீக்கிவிட்ட
வனப்ெபாளிர் கன ப் ெபண்;
கால் ழலாக எல்லாம் கவர்ந் எழில் கனிய வீங்கி
ஈர்க்கிைட ேபாகலாகா எதிெரதிர் பைணந் வீங் ம்
வார்க் லம் அ ந்த ெகாம்ைப வரி ைல
ஐயா இ .
4
அன் மனிக்கதைவ
தாயர் அைடப்ப ம்
மகளிர் திறப்ப ம்
ெசய்தார் மாறி மாறி;
என் ம்
லவர் அைடப்ப
கவிஞர் திறப்பார்.
சி. மணி சிறியசிறிய -ஆயி ம் நயங்கள் நிைறந்த- கவிைதகள் அேநகம்
எ
யி க்கிறார். 1963 -64 வ டங்களில். எ த் க்காட்டாக ஒன்ைறக்
றிப்பிடலாம்.
ெவ

த்த நன்
ைவக்க
ெவ த்த
ணி.
காதலன்
ைவக்க
ெவ த்த
இதழ்!
ஞாயி
ெவறிக்க
ெவ த்த

நிலம்
வாழ்
ெநறிக்க
ெவ த்த
.
------------

19.
க.நா. ப்ரமண்யம் 1964ல் ‘இலக்கிய வட்டம்’ என்ற மாதம் இ
பத்திரிைகைய ெவளியிட் க் ெகாண் ந்தார்.

ைறப்

அதன் 17வ இதழ் ‘தமிழ் இலக்கியத்தில் சாதைன’ ைய அளவி ம் விேசஷ
மலராகத் தயாராயிற் . 1947-64 கால கட்டத்தில் தமிழில் நிகழ்ந்த இலக்கிய
சாதைனகள் றித் , தி. ஜானகிராமன், எம்.வி. ெவங்கட்ராம், தி.க.சிவசங்கரன்,
ர லன், ெவ.சாமிநாதன். ஆர். டாமணி, ெத.ெபா.மீனாட்சி ந்தரம், ந லன்,
வல்லிக்கண்ணன் ஆகிேயார் அவரவர் ேநாக்கத்தில் அபிப்பிராயங்கள் அறிவித்
கட் ைரகள் எ தியி ந்தார்கள்.
தி.க. சிவசங்கரன் ‘பதிேன ஆண் ல் இலக்கியம்’ என்ற தைலப்பில், சி கைத,
நாவல், கவிைத,
க்கவிைத, கட் ைர, இலக்கிய விமர்சனம், நாடகம் என்
ப த் , விரிவாகத் தன க த் க்கைள அறிவித்தி ந்தார். அதில்
க்கவிைத பற்றி அவர் றிய இங் எ த் ச் ெசால்லப்படேவண் ய க த்
ஆ ம்-“

க்கவிைத

றித்

என் க த்

யா ?”

ைம, ேசாதைன என்ற ைறயில் நான்
க்கவிைதைய வரேவற்கிேறன்;
திறந்த மனத்ேதா
க் கவிஞர்களின் பைடப் கைளச் ைவக்கிேறன்.
ைமப்பித்தன், .ப. ராஜேகாபாலன், பிச்ச ர்த்தி, வல்லிக்கண்ணன்,
ேக.ராமநாதன் ஆகிேயாரின்
க்கவிைதகைள ‘கலா ேமாகினி’, ‘கிராம
ஊழியன்,’ ‘சிவாஜி’, ‘நவ சக்தி’ ஆகிய இதழ்களில் அைவ ெவளிவந்த காலம்
ெதாட் வாசித் வ பவன் நான்.
அண்ைமயில் ஆ ஆண் களாக ‘எ த் ’ இதழ்களி ம், பின்னர் ‘இலக்கிய
வட்ட’த்தி ம் இைடவிடா ப த் வ கிேறன்.
‘எ த் ’ ஏட் ன் ேதாற்றத்திற் ப் பின்னால், தமிழில்
க் கவிைத
எண்ணிக்ைகயில் ெப கியி க்கிற . ஆனால் அதன் தரம் ெப கியி க்கிறதா
என்ப சந்ேதகம்; விவாதத்திற் ரிய விஷயம்.
என்ைனப் ெபா த்தவைரயில் இன்

எ தப்ெப ம் பைழய (மர க்) கவிைதையப்

ேபாலேவ

க்கவிைத ம் எனக் ச் சலிப் ட் கிற .

க்கவிைதயின்
ப் பாைதைய, அதன் ெசால்லாட்சிைய, ப மச் சிறப்ைப, உ வ
நயத்ைத நான் ரசிக்கிேறன். இப்ப ம் கவிைத வரேவண் ய தான் என்
உணர்கிேறன். ஆயி ம்,
க்கவிஞர்களின் ரல்கைள என்னால் ரசிக்க
யவில்ைல.
ெவ ைம, விரக்தி ைனப் , மன றி
அ நாதமாக ஒலிக்கின்றன.

ஆகிய

ரல்கள் பல

க்கவிைதயின்

நவீன பட் னத்தார்களாக ம், பத்திரகிரியார்களாக ம் தி
லர்களாக ம்,
திகம்பரச் சித்தர்களாக ம் சில
க் கவிஞர்கள் மாயாவாதம் (மிஸ் சிசம்)
ேப வ , அ
ம் இந்திய வரலாற்றின் க்கியமான இக்கால கட்டத்தில் அ
லம்பிக் ைகய நிைலயில் ைக விரல்கைளச் ெசா க் வ , எனக் மிக ம்
பி படாத சங்கதி.
இந்தக் கவிஞர்கள் தமிழ்ச் ெசால்ைல றிக்கட் ம் மனித மனத்ைத ஏன்
சிரமப்பட்
றிக்க ேவண் ம்? அ தான் ெதரியவில்ைல. ஐேயா பாவம்
இவர்க க் என்ன கக்ேக , ேநாய்?
க் கவிஞர்களின் இந்த மன றி (மன றிப் ) விவகாரம் பற்றி ‘எ த் ’
ஆசிரியர் சி. . ெசல்லப்பா, 62வ ஏட் ல் வைரந்தி ப்ப இங் நன்
சிந்திக்கத் தக்க .
‘மாடர்னிட்
சி. .ெச.

ம் நம் இலக்கிய ம்’ என் ம் 1964 பிப்ரவரி தைலயங்கத்தில்
கிறார்:

‘மன றி -ஃபிரஸ் ேரஷன்- ஒ ேமாஸ்தர் (ஃபாஷன்) இல்ைல. இன்ெனா
இலக்கிய ேநாக்ைகப் பார்த் இமிேடட் ெசய்வ க் ; அந்த இடத் அந்த
நாைளய வாழ்ைவப் ெபா த்த . ேமற்ேக இன்ைறய வாழ் அ க்
உண ட்டலாம். நம் வட்டாரத்தில் நம் வாழ்வில் அ ெதானித்தால் ஒழிய,
இலக்கியத்தில் ெதானிக்கா . இமிேடட் ெசய் ெதானிக்கச் ெசய்தால், அதில்
உண்ைம இ க்கா .
ந. பிச்ச ர்த்தி இ பற்றி ஒ சம்பாஷைணயில் ெசால்லிய . ‘ேமற்ேக
ஸ்சின்டக்ேரட் ங்- அதாவ உதிர்கிற நிைல. நம் ைடய ; ேஷப்பிங் அதாவ ,
உ வாகிற நிைல, எனேவ மன றி நம் இலக்கியத்தின் ெபா த் ெதானியாக
இ க்க
யா .’

ந.பி. வாழ்க்ைகைய ம் இலக்கியத்ைத ம் பிரித் ப் பார்க்க ற்படாதவர். ஏன்,
இலக்கியத்ைத விட வாழ்க்ைகையேய ேமலானதாகக் க தபவ ங் ட, ந.பி.
ெசான்ன ஆணி அ த்த க த் ...
ந.பிச்ச ர்த்தியின் ஆணி அ த்த க த்ைத, அைத அ ெயாற்றிக் ரல் எ ப் ம்
ெசல்லப்பாவின் க த்ைத, ஏைனய
க்கவிஞர்கள்-மாயாவாத மன றி க் ரல்
ெகா க் ம்
க்கவிைதத் தம்பிரான்கள்-ஏற் க் ெகாள்வார்களா, அல்ல
மன றி (மன றிப் )த் தத் வம் தான் இன்ைறய
க்கவிைதயின்
ெபா க் ரலாக விளங் மா என்ப ெபா த் ப் பார்க்க ேவண் ய விஷயம்.
நான் உணர்ந்த வைரயில், மிைகபடக் றல், றிய
றல், மயங்க ைவத்தல்
ஆகிய சீக் கள்
க் கவிஞர்களிட ம் மலிந் காணப்ப கின்றன. இந்ேநாய்
விைரவில் அகலக் காலேதவன் அ ள் ரிவானாக!
--------
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1963 இ தியில் ேதான்றிய க.நா. ப்ரமண்யத்தின் ‘இலக்கிய வட்டம்’; மாதம்
இ
ைற. அதன் இதழ்களில்
க் கவிைத ேபாதிய இடம் ெபற் வந்த .
‘இலக்கியத் ைறயில் ெசய்ய ேவண் ய காரியங்கள் எத்தைனேயா
இ க்கின்றன-- இன்ைறய தமிழ் இலக்கிய வளம் ெப க’ என்ற ேநாக் டன்
ஆரம்பிக்கப்பட்ட ‘இலக்கிய வட்டம்’ பத்திரிைகயில், ‘நமக் நாேம பல
விஷயங்கைள ம் ெதளி ெசய் ெகாள்ள ேவண் ம்’ என்ற எண்ணத் டன்
அதன் ஆசிரிய ம் மற் ம் சில எ த்தாளர்க ம் எ திக் ெகாண் ந்தார்கள்.
அதனால், ‘இலக்கியவட்டம்’ நல்ல இலக்கியப் பத்திரிைகயாக விளங்கிய .
எ த்தாளர்க க் ம் இலக்கியப் பிரியர்க க் ம் பயன்படக்
ய அ ைமயான
விஷயங்கள் ஒவ்ெவா இதழி ம் பிர ரமாயின. ‘இ.வ.’ வாரஸ்யமான ஒ
இலக்கிய ஏ ஆக ம் வளர்ந் வந்த .
அ ஒ வ ஷ ம் சில மாதங்க
நிைனக்கிேறன்.

ம்தான் உயிேரா

ந்த

என்

‘இலக்கிய வட்டம்’
க்கவிைதைய ம் ஒ ேசாதைனத் ைற’ ஆகத்தான்
க திய . பிச்ச ர்த்தியின் பைடப் கைள ‘ க்கவிைத’ யாக அ
அங்கீகரிக்கவில்ைல.
அதன் 25வ

இதழில் ெவளிவந்த அபிப்பிராயம் இ -

க்கவிைத
‘ஏனய்யா இந்தமாதிரிக் கவிைதயல்லாத கவிைதகைளெயல்லாம் ேபாட் எங்கள்
பிராணைன வாங் கிறீர?
் ’ என் ஒ நண்பர்
க்கவிைத யற்சிகைளக்
றித் எ திக் ேகட் ள்ளார்.
மணிக்ெகா காலத்தில் ெசா.வி.
ைமப்பித்தன் என்ற ெபயரில் சி கைதகள்
எ தத் ெதாடங்கிய காலத்தில் இெதல்லாம் கைதகளா ஐயா, க த்த ப் என்
ெசான்னவர்கள் உண் .
அவர்கேள இப்ேபா

ைமப்பித்தன் என்றால் ஆஹா என்கிறார்கள்.

இந்தப் பாராட் க் ம் கண்டனத் க் ம் அர்த்தேமயில்ைல. சி கைத என்கிற
உ வம் ேபால,
க்கவிைத என்கிற உ வம் ேதான்றிவிட்ட -நிைலக்க அதிக நாள்
பி க்கா .
தமிழில் ெசய் ள் எ
எல்லாம் கவிைத என்

வ மிக ம் லபமான காரியமாகி, எ தப்பட்ட ெசய் ள்
ெசால்கிற அள க் வந்தாகிவிட்ட .

இ எல்லா ெமாழி இலக்கியங்க க் ேம ெபா வாக உள்ள விஷயம் தான். மர
என்பைத மீறிேய மர க் ப்
அம்சங்கைளச் ேசர்க்க ேவண் ய
அவசியமாகிற .
இந்த அர்த்தத்தின் ரட்சி ம் எல்லா மர களி ேம உள்ள ஒ

அம்சம்தான்.

கவிைத வழிகள் தடம் ேதய்ந் ெதன்றல் காய ம், மதி தகிக்க ம். மலர்
ர்க்கந்தம் வீச ம் (காதலால் அல்ல) ெதாடங்கிவிட்ட என்பைதத் தற்காலக்
கவிைதையப் ப ப்பவர்களில் சிலராவ ஏற்றக்ெகாள்வார்கள்.
இந்தக் கவிைத ெமாழி, வார்த்ைதகள், ெபா ள்கள், மதி, மலர், ெதன்றல், ஒளி
இத்யாதி எல்லாம் உபேயாகத்தால் ேதய்ந் ேதய்ந் உ க் ைலந் விட்டன.
பைழய சந்தங்கள் ேபாக,
ச்சந்தங்கள்,
வார்த்ைதச் ேசர்க்ைககள்,
உவைமகள் இன் உள்ள நிைலைமக் ேகற்பத் ேதான்றியாக ேவண் ம்.
ல ியத் தச்சன் ேத க் ைகப்பிரம் இைழப்ப ம், உ ப்படாத வழியில் பாைன
வைன ம் யவனின் பாண்டம் உ க் ைலவ ம், உ க் ைலந்த சிறெகா ந்தவலி ன்றிய சிந்தைனகள். இைவ இன் கவிைதேய யாக மாட்டா.
க்கவிைத
வாழ்வின் எதிெராலியாம். வாழ்க்ைகயின் இன்ைறயச் சிக்கைல
சிக்கலாகக் காட் ம் சிந்தைன ெவளியாம். சிக்கைலச் லபமாக்கி கம் ேத ம்
மனப்பிராந்தி அன் .
க்கவிைத சங்க காலத் ப் ேபச் ச் சந்தத்ைத அஸ்திவாரமாக்கிக் ெகாண்
எ தக் டா என்பதில்ைல.
‘யா ம் ஊேர, யாவ ம் ேகளிர்’ என்கிற சந்தம் எல்லா காலத் க் ம்
ெபா வான தான்.
க்கவிைத ஏமாற்றத்ைத, ஏக்கத்ைதத்தான் எதிெராலிக்க ேவண் ெமன்கிற
கட்டாயமில்ைல.

ேமைல நா களில் அப்ப ெயன்றால், ஆைனக்

அர்ரம் என்பதில்ைல.

க்கவிைத, சி கைத, நாடகம், நாவல் ேபால, விமர்சனம் ேபால,
இலக்கியத்தில்-தமிழ் இலக்கியத்தில் ஒ
த் ைற.
அ

இன் ம் கவிைதயாகி விடவில்ைல.

க்கவிைத எ
கிற பத்தி ப ேபர் ெதாடர்ந்
கவிைதயாகிற பக் வம் ெபறலாம்.
அ வைர அ ஒ ேசாதைனத்
(‘இலக்கிய வட்டம்’ 23-10-64)

எ தி வந்தால்

க்கவிைத

ைற.

ேசாதைன ரீதியில் கவிைத பைடத் வந்த அெமரிக்க, ஐேராப்பியக் கவிஞர்கள்
பலர கவிைதகளின் ெமாழி ெபயர்ப் ‘இலக்கிய வட்டம்’ இதழ்களில்
பிர ரமாயின.
க.நா. . ‘மயன்’ என்ற ெபயரில் கவிைதச் ேசாதைனகள் நடத்தி வந்தார். அவர
ேசாதைன யற்சிக் ஒ உதாரணமாக ‘ ச்சங்கம்’ என்பைதத் த கிேறன்.
தார்த்தாரிப்
பரந்த
ல்
ெவளியிேல
பல்
லாயிரம்
ெபண்
பரிகள்
பின்
ெதாடர
நிமிர்ந்
நைட
ேபாட்ட
ெதால்
காப்பியம்
ேப ம்.
அர

மக்களிைட
தனியான
ேதார்
அன்
கண்ட
தி க்
ற ம்
எ த்
ேதா ம்
மங்ேகாலிய
மன்னரிைட
உரிைம
ெகாண்டா ய
ேதவாரம்
ஒ
நா
லாயிரம்
பா ம்.
க் ேஸ
வீரர்கைளச்
மந்
பல
தீரக்
ேகளிக்ைகப்
ேபாட் களிேல
ேமாதி
வி ந்த
ெபரிய
ராண ம்
ெசால் ம்.
ஆதவன்
மைறயாத
சாம்
ராச்சியங்கள்
-பிரிட் ஷ்
மற் ம்
இஸ்பானிய

ஃபிெரஞ்
இத்யாதி
ெவன்
தந்த
பைட
வீர
ராமாயண ம்
கைனக் ம்
மங்ேகாலிய
தார்த்தர்
அர
எ ம்
ச்
சங்கப்
ெப ைம
ழ
ஓட்ைட
வண்
இன்
இ க் ம்
ெப ைம
காண்மிேனா
-காண்மிேனா!
விலா
எ ம்
ெதரிய
பசி
மயக்கக்
கைனப் க்
கைனத் ச்
ெசன்ைனத்
தார்
ேராட் ேல
ல்
ேம ம்
பிரபாவம்
காண்மிேனா

-காண்மிேனா!
.ேக. ைரஸ்வாமி ம் ந்தரராமசாமி ம் தீவிரமான ேசாதைனப் பைடப் கைள
ஆக்கி வந்தனர். வல்லிக் கண்ணன், எம்.வி. ெவங்கட்ராம் கவிைதகள் எப்பவாவ
இடம் ெபற்றன.
சாகக் கவிைத எ தத்ெதாடங்கியவர்களில் சண் கம்
ப்பய்யாைவ ம் நீல பத்மனாபைன ம் றிப்பிட ேவண் ம்.
ேசாதைன ரீதியான
க்கவிைத என்ற தன்ைமயில் ந்தரராமசாமியின்
பைடப் கள் மிகச் சிறப்பாக அைமந்தி ந்தன. க த்தாழ ம்,
ைம ம், தனி
அழ ம், பரிகாச ெதானி ம் ெகாண்ட நல்ல கவிைதகள் அைவ.
‘ெகாள்ைக’ என்ெறா

கவிைத--

ேமற்ேக
ெராமாண் ஸிஸம்
நாச் ரலிஸம்
ரியலிஸம்
அப்பால்
இம்ப்ரஸனிஸம்
என் மைனவிக்
தக்காளி
ரஸம்
அப்பால்
ஸிம்பாலிஸம்
ஸர்ரியலிஸம்
மீண் ம்
ெவ ம்
ரியலிஸம்
அப்பால்
அதற் ம்
அப்பால்?
ெசால் ம்
எட்மண்ட் வில்சன்
நீர் ெசால் ம்
கனிவாய்.
ெசால் ம்
மிஸ்டர் பிரிச்ெசட்

நீர் ெசால் ம்
தைய ர்ந்
ஸாத்ேரக்
எக்ஸிஸ்
ெடன்ஷியாலிஸம்
கா
க்
இன்ெனான்
பின்னால்
ேவெறான் ;
கா வின் விதைவக்
மற்ெறான் ;
பிறிெதான்
அவள் அ ைமப்
பாட் க்
கர க் க் கம் னிஸம்
டாலர் ஹீமனிஸம்
பீக்கிங் க்
என்ன?
ெசால் ம்
எ.ஐ. ேர
மிக விைரவாய்.
நாம் எல்லாம்
டமில் எ த்தாளர்,
நமக்ேகா
ப்ேளஜியாரிஸம்,
இன்ைறய பக்தர்களின் ேபாக்ைக ம் பக்தியின் தன்ைமைய ம் கிண்டல் ெசய்
ந்தர ராமசாமி ‘மந்தரம்’ என்ற வாரஸ்யமான கவிைதைய எ தினார்ட் ப் ைலட் ந்தராச்சி உபயம்
த் விளக் ேகா ட் ச் ெசட் உபயம்
உண் யல் ெபட் ெத. .ேவ. உபயம்
பஞ்சதிரி விளக் ஆண் நாடார் உபயம்
ண் ச் சட் பால்பாயச உ ளி த்ரிவிக்ரமன் நாயர் உபயம்
டன் தட் ரீெஜன் மகாராணி உபயம்

தகரடப்பா ஆ நித்யானந்தா உபயம்
அ மினியப் ேபானி வ . சல. ெப. ம.
அரிகர த்திரன் ெசட் யார் உபயம்
ஸ்க் ஆணி நட் பட் அம்மாள் உபயம்
தீபத்தட் ெபரியன் தாத்தாச்சாரி உபயம்
சின்ன நட் ஒ டஜன்
ைவரங் ளம் மிட்டாதார் உபயம்
ைவரங் ளம்
மிட்டாதார்
அவர் அப்பா உபயம்
அவர் அப்பா
அவர் அப்பா உபயம்
அவர் அப்பா
அவர் அம்மா உபயம்
அவர் அம்மா
அவர் அப்பா உபயம்
அவர் அப்பா
அவர் அம்மா
அவர் அம்மா
அவர் அப்பா
நீ
நான்
அவள்
இவன்
அவன்
ைன
ண்
ச்சி
ண் சி
த் சி
கடப்பாைர
ெலாட் ெலாடக்
எல்லாம்
ஸ்வாமி
உபயம்
ஸ்வாமி
சிற்பி

என்

உபயம்
சிற்பி
அவர் அப்பா உபயம்
அவர் அப்பா
ேம ம் அ க்கப்பட் ,

வாக

எல்லா ம்
ஸ்வாமி
உபயம்
ஸ்வாமி
நம்ப
உபயம்
நாம்
ஸ்வாமி உபயம்
நம்ம ேப சாமி ேமேல
சாமி ேப நம்ம ேமேல
என் நிைற
---------

கிற

இக்கவிைத.

21.
‘எ த் ’ காலத்தில்
க்கவிைத எ தியவர்கள் தனிமனித அக உைளச்சல்கள்,
கன கள், ஏமாற்றங்கள், விரக்தி, மரணம், காமம் ேபான்ற விஷயங்கைள மட் ேம
கவிைதப் ெபா ள்களாக எ த்தாண்டார்கள் என்
ைற றப்ப வ உண் .
அ தவறான மதிப்பீேடயா ம்.
ேசாதைன ரீதியாகப்
க்கவிைதப் பைடப்பில் ஈ பட்டவர்கள் சகல
விஷயங்கைள ம் விசாலப் பார்ைவயினால் ெதாட யன்றி க்கிறார்கள் என்பைத
‘எ த் ’ காலக்கவிைதகைள ஆராய்கிறவர் உணர
ம்.
1965-ல் சீனா இந்தியா மீ ஆக்கிரமிப் ெசய்தேபா , நா பற்றிய வரலாற்
ரீதியான ேநாக் ம், ேபார் பற்றிய சிந்தைன ம் ெகாண்ட கவிைதகைள ‘எ த்
பிர ரித் ள்ள .
இவற்றில் எஸ். ைவதீஸ்வரன் எ திய ‘நா என் உயிர்’ எ ம் கவிைதைய
க்கியமாகக் றிப்பிட ேவண் ம். அதன் சிறப்ைப ம், அதில் காணப்ப ம்
நயங்கைள ம் க தி, அைத
ைமயாகேவ இங் எ த்ெத
கிேறன்.
நா
நா
நா

என் உயிர்
என் நிழல்
என் உடல்

பனி கமழ் ந்தல்
தி நதிச் சீைல
கடல் அணி பாதம்
என் தாயின் தனியழ .
பரந்த நிலம்
விரிமனதின் ேவா விட்ட ஞானம்
ேபச்சிேலார் அைமதி பிறழாத தன்ைம
என் தாயின் தனி இயல் .
கம் கமாய்
கபடமி

கம் மலர

ன்றி வரேவற்
ெபான் ெகா த் க் கைல பகிர்ந்
தாளிடாத மாளிைகக் ள்
கலிடம் தந்த கரம்
என் தாயின் தனிப் பண்
அவள் வளர்ந்த ஜீவக் கைத
அவள் ெப க்கிய ேவதப் தல்வர்
அவள் த விய மதங்கள்
அவள் ஆக்கிய கைலகள்
இத்தைன ம் ெபாய்யாத கழ்க்கைத
ஆனால்கைல, கணிதம், கலாச்சாரப் பணி,
ேவதம், ேசாதிடம், ேபாதசன் மார்க்கம்,
ேகா ரம், மந்திரம் ேகார்த் நின்ற மதங்கள்,
யாைன, அர , இைடயிைடப் சல்கள்,
மனம் வளர்த்த உைழப் ,
உைழப் மீறிப் ெபான், ெபா ள்,
காலத்ைத நீட் க் க த்ைத உள்ளி த்
ஞானேம யா ம்
அஹம் பி ம்மாஸ்மி
தர்மம் சரணம் கச்சாமி
என் ேமளந்தட் ப் பா
றேநாக் விலகிப் ேபாச் .
ன் ற் க்
ன்
விஞ்ஞானம், ெலௗகீக வியாபாரம்
ெபால்லாத ெதாழில் ட்பம், கள்ள கம்
யந்திரப் ட்டம், தந்திரப் ேபச்
என்ேற ம் ெதரியாத பாமரமாய்
களித்தி ந்ேதாம் பிறவியினால்.
திைர கடேலா திரவியம் ேத
வந்ேதாரின் நிறப் பகட் க்
நாட்ைடக் ைகக வி, ெநறிையப் பங்கிட்
நா ம் நிறம் மாறி
ைர வாழ்வில் வ க்கி

வி ந்ேதாம் அ ைமப் ைதயில்,
ைதயி ளில் ேமாக ற்
ம
ன் பாம்பாகி
தாய் ெசால் தாழ்ெவன்ற நிைனப்பில்
ேவ க்ைக யந்திரங்கள், மில் ணிகள்
ல்லாய்கள், கா ைறகள், நீளக்ைகப் பழக்கங்கள்
நிரம்பி வழிந் நிலத்ைதக் ழப்பின.
இ ந் ம்
ெநறிெகட்ட யல் மைறந்
நிைலயான விளக்ேகற்ற
நரி, ரி விரட் நாமிங் ெகா கட்ட
ரிந்த தியாகம், தவம்.
வாழ் ெவரிய லம் கலங்க
சத்தியத் தீக் ளித்
கீைத-ராட்ைட கவசம் கட்
றம் ெவந் பட் ம்
அகம் ெநாந் ேபாகா
அகிம்ைசயாேல தாைவ மீட்ட கைத
வீரக் கைதயா-காந்தியின் கீைதக் கைலயா?
ஆனா ம்,
ெவற்றியிேலார் ம .
அன்ைனயின்
பனிகமழ் ந்தலில்
ஒ
டங்ைக பிய்தல்.
இழி மயிர க கிக் ைமந்
தாயின் தனிப்பண் ேசாதைனக்

ள்ளாச் .

விஞ்ஞான நீர்ேதக்கி, ெதாழிற் கப்பல் ஓட்
அகவாழ் ம் றேநாக் ம், சகவாழ் ம்
யரசால் ஆக்கி வ ம் காைல
ேதைர நிமிர்த்திவிட் ெத
க் ள் இ க் ம் ேவைள
வட ைன ‘ ராகன்’ தீ ச் தற்ற
ெநஞ் நீட் மண்காக்க கா ெகா த்ேதாம் அன் .
இன்ேறா திரண்ட நிலைவ வி ங்க வ ம் பாம்பாய்
வடேமற் பாக் கபடமாய் ஊர்ந் வர
கா ெகா த்தலி ம் கா ெகா க்க
ைவத்ேதாம்.

பாம் பின் ஊர வ பற்றி
ற் ேநாக்கி ெசன்ேறாம்.
நா என் உயிர்
நா என் நிழல்
நா என் உடல்
இன் நாம் எ ப் ம்
க் ரல்கள்.
ேநரில் கா ம் நிஜ உணர் கள்.
காலத்தில் ஊற்ெற த்த வீர ம்
வீரத்தால் சிந்தி விட்ட ரத்த ம்
வீணல்ல; ஆதர்மம் மாய்க்க மண்ணில்
கண்ணன் நிகழ்த்திய காவிய ம்
கால மைலப் தரில் ஓ த்திரிந்
உடைல இ ம்பாக்கி
ெபற்ற வீரப் ேபார் ைறக ம்
ெவற்றிக் த் ைணயாச் ,
இனி...
(எ த் 84-1965)
அ ப களின் பாரதப் ேபாைர ராதன பாரதப் ேபா டன் உவமித்
.சங்கர ப்ரமண்யன் ‘பாரதப்ேபார்' என்ற கவிைதைய எ தி ள்ளார். ரசிக்கப்பட
ேவண் ய ஒ பைடப்ேபயா ம் அ .
ெபாய்ப் தி கிளப்பி பாவக்
தி சிந்தி
தன்விைன தின் ம் பைகக் த்
தாய்ம அ க் ம் த தைல ஆட்டம்
சரித்திர சாபத்தின் அந்திமப் லம்பல்
உடைம ம த்த பழங்கைதப் பிறப்
உரிைம பறிப்ப
க்காவிய வித்
நாேம பாண்டவர் பண் ஆண் வர்
அவேரா கவரவர் கவ ம் பண்பினர்
ைத வளர்க் ம் ச னிச் சீனன்
கீைத உைரக் ம் சாரதித் ங்
ெபாய்த்தி ம் தீேயார் மன்றம்
களேமா ெபரி கா ம் உலேக
க்ேஷத்திரம்.
(எ த் - 84)
சி. . ெசல்லப்பா ேவெறா ேகாணத்தில் அந்த சரித்திர நிகழ்ச்சிையக் கண்
‘பைகத் ெதாழில்’ எ ம் கவிைதைய எ தியி க்கிறார்.

‘கிழிப ேபார், ெகாைல, தண்டம்
பின்னிேய கிடக் ம் அரசியலதனில்’
ெகாைல வழி உதறி அறவழியாேல
கதிகாண வழிவைக காட் க் கிழக்ேக
பைகத்ெதாழில் மறக்க ைவத்த தல்வன்
ஒத் ைழயாைமயான் கால ம் ேபாச் ;
அழிெசய் நி கிளியர் ஆ தம்
ஓங்கிேய சீறி ம் ‘ரட்சகர்’ ைகயில்
அ ள் வழி சிதற மறவழி பற்றி
கதிகலங்கச் சதிவைககள் ெசய்
ெகா ந்ெதாழில் பரவச் ெசய் ம் ேமற்ேக
ஒத் ப்ேபாகார் கால ம் ஆச் !
என் நாம் கணித்தி க் ம் ேவைள
அண்ைட நட் ம் சகவாழ் ம் கானல் நீராச் ;
வரம் ெகா த்த தைலேமேல ைகைவக்க எல்ைலயில்
வ ைவத் தின்ன வந்த பிைற வ ேவான்
‘பாய் பாய்’ ளிரப் ேபசி பழைம பாசம் ேபசி
பசப்பி விளிம்பில் இமயப் பாய்
ட்ட வந்ேதான்
யாட்சிக் த் தந்த ஆதர மறந் ந க்கடலில் நின்
ஊைளயி ம் நம்ெபயர் பாதி ெகாண்ட உதிரித் தீேவான்
க் ட்டாய்ச் ேசர்ந் பைகத் ெதாழில் வளர்க்க
றப்பட்ட கைதேய இன்ைறய நிஜமாச் .
உழக்கிேல கிழக் ேமற்கா?
கிழக்கி ம் ேமற் , ேமற்கி ம் கிழக்
பைகத் ெதாழி க்கா காலம்?

22.
க்கவிைத வரலாற்றில் சி. மணிக்

.
தனியான ஒ

இடம் உண் .

1962ல் ‘நரகம்’ என்ற ெந ங்கவிைதைய உ வாக்கி, தன பைடப்பாற்றைல ம்,
ெசால்லாட்சிைய ம், பழந்தமிழ் இலக்கிய ஈ பாட்ைட ம்,
ைம ேவட்ைகைய ம்,
கற்பைனவளத்ைத ம், வாழ்க்ைகச் ற் ப் றத்ைதக் ர்ந் ேநாக்கி
அ த்தமான
க க் வ கின்ற மனப் பக் வத்ைத ம் நி பித் க் காட் ய
சி.மணி ேம ம் ேம ம் பல
ைமகைள ம் ேசாதைனகைள ம் ெவற்றிகரமான
சாதைனகளாக ஆக்கியி க்கிறார். அவற்றில் க்கியமான ஒ சிலவற்ைற
அவ்வப்ேபா நான் றிப்பிட் மி க்கிேறன்.
1965ல் இவர் ‘வ ம் ேபா ம்’ என்ற ெந ங்கவிைதைய ம் 1966ல் ‘பச்ைசயம்’
எ ம் நீண்ட கவிைதைய ம் பைடத் ள்ளார்.
இைவ ேபாக சி சி கவிைதகளாக அேநகம் எ தியி க்கிறார். கற்பைன வளம்,
க த் நயம், வளமான ெசால்லாட்சி,
ைமப் பார்ைவ தலியன சின்னஞ்சி
கவிைதகளி ம் காணக்கிடக்கின்றன. ேலசான பரிகாச ம் சில கவிைதகளில்
ெதானிக்கிற .
நிலைவப் பற்றி இவர் எ திய கவிைத ஒன்ைற ன்
என்ற இவர் இன்ெனா கவிைத ம் எ தி ள்ளார்.

றிப்பிட்ேடன். ‘நில ப்ெபண்’

ஊடாத ெபண்ெணா த்தி உண்ெடன்றால்,
ஊ ப் லந் ெவண் கம் தி ம்பி
க ங் ழல் ர ம் றம் காட்டா
கைல கக் காட்சி தந்ேத டல்
தீ வளர்க் ம் ெபண்ெணா த்தி உண்ெடன்றால்
நீயல்லேவா அப்ெபண்!
(எ த் -76)
இன்ைறய பாரிைய ம் அவ ைடய ஈைகத் திறத்ைத ம் நயமாக அறி கம்
ெசய்கிற ஒ கவிைத.
ஈைக

பட்டமரம் ேபாலச் சாய்ந்த சாைல
இ றத்தி ம் நைடபாைத
ெந கி ம் மனிதர்
மைறந் வாழ
பயன்ப ம் வைளகள்
ஒன்றில் சாக் த்திைர;
அதில் நீ ம் கிழிசல்
வழிேய அைசந்த-கல்பட் க் கீற ற்ற
ரசம் ேபான கண்ணா
கக்ெகா க்
ஒ கணத் தயக்கத்ேதர்
ஈந் ெசன்றான்
இன்ைறய பாரி.
(எ-76)
‘சாதைன’ என்ெறா

கவிைத.

ேவதைன வண்ணான் இன்ெனா
சாதைன ெசய்தான்
ெவ த் வாங்கி விட்டான்
க த்த மயிைர
(எ-80)
ன்
கண்

வரிகளி ம் கவிைதைய உ வாக்க
க்கிறார்.

1
பார்த்ேதன் ெவள்ைளப் ேவைல
வார்த்த ேசாளி
ைக
ெதரிந்த
கேம.
2
கம்பி என் காலிரண் ம்
எம்பி வீழ்த்த ம் இளித்த
கம்பி யதன் நிழல்.
3
மிரண்ட திைரத் தடதடப்பா

ம் என்

யன்

ெவற்றி

ரட் த் தைரயதில் காற்றின்
ச
க் ளம்ெபாலி.
(எ-94)
‘ெகாைலகாரர்கள்’ என்ற கவிைத மனித வர்க்கத்தில் காணப்ப ம் பல ரகக்
ெகாைலகாரர்கைள ம் அறி கம் ெசய்கிற . எல்லாக் காலத்ைத ம்
ேசர்ந்தவர்கள் இவர்கள்.
1. கழாைச பி த்தாட்ட ேபார் மீ ெசன் எண்ணற்ேறாைரக் ெகான்
ெவற்றி
வீரன் எனப் ெபயர் ெபற்ற ெகாைலகாரன்.
2. மதம், கட ள் என்

ேபசி நாலாயிரம் ேபர்கைளக் க ேவற்றினவர்கள்.

3. ன்றாவதாக நாகரிக ரகம்.
கள்ளிேல ேபாைதயில்ைல.
சைதெயழில் த ம்பித் த ம்பி
வழி ம் கன்னியில் ேபாைதயில்ைல;
கண் ன் ெதரியாமல் காற்றாகக்
காைர ஓட் வதில் தான் என்ன ேபாைத!
மரம் வீ வண் பாய்ந்ேதாட
ைகைய ஹாரனில் அ த்தி,
கண்ைணப் பாைதயில் ைவத் ,
பல்ைல உதட் ல் ைதத்
60, 70, 80, 95-ஐேயா!
வண் நின்ற
மனிதப் பிணம் நி த்த.
4. கள்ள ேநாட் க்கைள நல்ல ேநாட் க்கள் என்
5. உண்ைம ம் ேபாலி ம் ஒன் தான்
வாங் வ என்னெவன் ெதரியாமல்
வாங் ம்ேபா எல்லாேம ஒன் தான்;
கிைடத்தால் ேபா ெமன் தவிக்கிறார்கள்.
பழிேயற்க உண் கட
ம் டாக்ட ம்,
நமக்ேகா உண் லாபம்.
ஒன் க்
. ேபா,

தள்ளி வி ேவார்.

ம ந்ைதக் கைடக்

அ ப் .

6. .ப.ராவின் ‘ஆற்றாைம’ கதாநாயகி சாவித்ரி மாதிரி; தான்
அ பவிக்கக் கிட்டாத
இன்பத்ைத மற்றவர்கள் அ பவிப்பைதப் ெபா க்காமல்
க்கிட்
ஊ ெசய் தி ப்தி
காண்கிறவர்கள்.
7. ெகாைலகாரனின் தத் வம்!இ க்ெகன்ன ெபரிய வாதம்?
நான் ெகாைலகாரன் தான்.
பல ெகாைலகைளச் ெசய்தவன்தான்
அப்ேபா , க த்ைத அ த்த ேபா
ெவள்ளரிப் பழத்ைத அ ப்ப ேபால் அ த்தேபா
நான் கட ளாக இ ந்ேதன்
நான் நிைனத்தால் உயிர்
ெகா க்கலாம், ேபாக்கலாம்,
நீங்கள் யா ம் ெகாைலகாரன் ஆனதில்ைல;
அதனால் நீங்கள் யா ம் கட ள் ஆனதில்ைல!
(எ-95)
‘நரகம்’ என்ற கவிைத பற்றி ன்ேப எ தியி க்கிேறன். ேமைலநாட் நாகரிக
வாழ்ைவ ற்றி ம் ஏற் க் ெகாள்ளாம ம் கீழ்நாட் வாழ்க்ைக ைறகைள
அ ேயா விட் விட இயலாம ம் திண்டா கிற இந்த நாட் ன் இன்ைறயப்
ெப நகரத்தில் வசிக்கிற ஒ வனின் உணர்ச்சிக் ழப்பங்கைள அ
வர்ணிக்கிற . காம உணர்ைவத் ண் வி கிற ழ்நிைலக ம், சினிமா
இலக்கியம் கடற் றம் ேபான்றைவக ம்-அ பவிக்க ஆைச இ ந் ம் வசதிகள்
இல்லாமல் ஏங்கித் தவிக்கிற ஒ இைளஞனின் உள்ளத்ைத, உணர் கைள,
நிைனப்ைப எவ்வள
ரம் பாதிக்கின்றன என்பைத அக்கவிைத திறைமேயா
சித்திரிக்கிற .
‘வ ம் ேபா ம்’ எ ம் ெந ங்கவிைதயில் காணப்ப கிற ழ்நிைல ம்
வாழ்க்ைக ம் அேததான். ஆனால் கவிைதத் தைலவன் ேவ ரகம்.
அ வலகத்தில் பணி ரிந் விட் வீ ேச ம்
ப் டன் வந் , பஸ்ஸுக்காகக்
காத் நிற் ம் ஒ வன்-இளைம ன்றியவன் -காண்கிற காட்சிக ம், அைவ
அவ ள் எ ப் கிற எண்ணங்க ம் இதில் அழகாக விவரிக்கப்ப கின்றன.
காதைடக் ம் இைரச்ச டன்
ட ன் பஸ்கள் வ ம் ேபா ம்

என் ஆரம்பிக்கிற கவிைத. இவ் இ வரிக ம் ஊேட ஊேட வந் ெகாண்
ஒ அ த்தம் தரத் தவறவில்ைல. நகரத்தின் பஸ் ஸ்டாப் வர்ணைன வ கிற பணி ரிந் மிகக் கைளத்
மைனக்ேக வழிேத
ேவர்ைவத் ளி பல்லிளிக்க
ேசார்ேவா உடல் வைளத்
ற்றி நிற் ம் ஒ
ம்பல்;
த் விட்ட விழி
க்கி
அத்திப் ட ன் பஸ்ைஸ
அ த் ேநாக் ம் பிறிெதான் ;
பைழய நட் ேபச்சிலா ம்;
திய நட் வைலவீ ம்
நட்பில்லா மனிதர்கேளா
ெசவி தீட் ெந ங்கி நிற்பர்;
ெசவிக் ண மட் மின்றி
விழிக் ண ம் இ க் ெமங் ம்
பலர் வாழ்
ரா ம் ‘உைழத் ப் ெப கின்ற வ வாைய ஒ
ச்சில் வி ங்கிய
கார்’ ‘ந த்தரக் கார்’ டாக்ஸி ஆட்ேடா அத்தைன ம் வ ம் ேபா ம், ‘மனம்நீங்கி
உ ப்ெபற் உல கின்ற ஆைசகளாய்.’
இைளஞர், வஞ்சியர் அலங்காரத் ேதாற்றங்கள் பல ரகம். இவர்களிைடேய நடக் ம்
உணர்ச்சி நாடகங்கள்தான் எப்ேபர்ப்பட்டைவ?
ேகா வைர ேயாட் க் கள்ள விழி ழற்றி
ேநாக்கி ேநர்ேநாக்கி ெயதிர் ேநாக்கி
ேநாக்கிப் பயனில்ைல ெயனத் ெதளிந்
தீட் ய இதழ் விரித் ேதாச்சி
என்ன என்ன வாய்ச் ெசாற்கள்
வண்ண வண்ணச் சிரிப்ெபாலிகள்;
இளைம ‘ேபாயிங்’ உணர்ச்சி வானில்
பறக் ம் ேவைளயில் கிளம் ெமாலிகள்,
அவ்ேவைளயிேல வஞ்சியிடம்
எத்தைன மலர்ச்சி ள்ளல் வளல்
எத்தைன உணர்ச்சியின் வானவில் திரட்சி
எத்தைன அ கில் வா எட் நில்;
வஞ்சி ேநாக்கி ெவ ப்ேபாரிடம்

எத்தைன கவர்ச்சி ள்ளல் ஆட்டம்
எத்தைன தைல ைற ேவட்ைடயின் வளர்ச்சி
எத்தைன சிக்கியதா தப்பிவிட்டதா
‘மலட் ஒத்திைகயின் மலட்
ன்ேனாட்டம்’ ஆன இ இளைமயின்
இனிைமக் த்தாய் ைவக்கிற . வந் ேபா ம் ட ன் பஸ்கள் ‘ெபாய்த் ப்
ெபாய்த் ’ ேமைஜ ேமல் ைபெலனக் விக்கிற
ம்பைல!’ இடம் பி க் ம்
வலிைம ம் கயைம ம் இளைம ம் இல்லாமல் நிற்கின்ற கவிைத நாயகன்
‘ெவளியிேல உ ப்ெபற்ற ஆைசஉலா’ கண் ெபா
ேபாக்க ேவண் யதாகிற .
இவன் மனம்

க்கிற --

யார் ெசான்னார் இந்தியா
பிற்பட்ட நாெடன் ?
த்தர வ ப்ெபன் ?
பிற்ேபாக் ைநலான் உ த் மா?
கைட ந த்தரம் கார் வலம் வ மா?
இங்ேக இப்ேபா
ெதரிவெதல்லாம் ேமல்தரம்,
வ ைம ேய , இங்ேக
இ ப்பெதல்லாம் ெப ைமதான்
இன்பந் தான்; சிேலான் சீனா
பாக்கிஸ்தான் எ
மில்ைல;
இ ப்பைவ
ம ன்ட்ேரா வாய்ப்ேபச் விழிவாள் வீச்
பற்சர மின்னல் நைக ஜலதரங்கம் ேதர்
இழப் இளிப் இளைமயின் இயல் .
இைரச்சேலா ட ன் பஸ்கள் வ ம்ேபா ம் இடத்தில், காலம் ஓட கால்வலிக்கக்
காத் நிற் ம் வசதியற்றவனின் மனம் ெபரிய இடங்களின் வர்க ம் வதிக ம்
பயில்கிற ந த்ெத நாகரிகத்ைத ேம ம் ேம ம் கண் சிலிர்க்கிற . எப்பேவா
த்த ஒ கப் காபி வயிற்றில் கைரந் ேபான உணர் . கண் ன்னாேலா-பசிக்காமல் உண்ண
யாமல்
திணித்
த் விட்
நீட் ய தட் ல் எறிந்தப பிேளயர்ஸ் ஓன் பாக்கட்-ஓ
கீப் தி ேசன்ஜ் ெவயிட்டர்-

ஓயிலாக சிகெரட் பற்றைவத்
ள்
ளாய் ைக கிளப்பி,
தவைளக் ம் பாம்பின் வாய் விரிப்பாய்
அவள் வியப்பின் விழிவிப்ைப
கைடக் கண்ணில் களித் ைரவர். நீ ேபா.
பட் பீ ெர அட் ெடன்,
காதைடக் ம் இைரச்ச டன் ட ன் பஸ்கள் வ கின்றன. ேபாகின்றன, இவ க்
இடம் இல்ைல.
சற்ேற
மிகச் சற்ேற தயங்கிப் பின் தங்கி
இட்ட அ க் ம் எ த்த அ க் ம்
இைசந்ேத ஆ ம் சைடயழைக
ெநளிந்ேத ைல ம் பின்னழைக
ெவறித் ேநாக்கி வி ந் ண் ,
கிறங்கி ம் மனம் அவள் ேதாளில் ைகேபாட் நடந் , ெதாட்ட கம் மயக்க
இ த் ம் இைணந் ம் ெசன் , கடற்கைரயில் தனிைம இடம் ேத இன்பம்
ைவத்
வியக்கிற .
நின்ற இடத்திேலேய நிற் ம் அவ ள் ஆைச மலர்கள் விரிகின்றன.
பஸ் வ ம். ேபா ம். ஒ
தைல க் கிற .

கப் காபி கைரந்

அவன ‘சிவப் ச் ேசைல அழகி’ சிறி
பயன்தான் இல்ைல.

ேபாயிற்ேற என்ற தவிப்

நின்

ெசல்வம் இளைம யின்ைம
நைடபாைதயில் காக்க ைவக் ம்
ட்டம் ைற ம் வைர.
ெபா ைம தீ ம் வைர
மயக்கம் தள் ம் ேநரம்
சிவப்பழகி சற் நிற்க
த் ணர்ச்சி ளிர்க்க..

ேபாக மாட்டாளா என்ற ஏக்கம்.

இவ க் இடம் கிைடத் வி கிற . ‘காசம் பி த் உ க் வ ேபால்,
க்கின்ற ப
டல்’ பஸ் ேடறிய காற்ேறா , சலின் ெப நாற்றத்ேதா
நகர்கிற . அந்தச் ழலி ம்,
பக்கத் மங்ைகயின் உரசல்
பல்லற்ற வாய்க் க் க ம் :
ஆைசக் அழிேவ ?
ெசல்வம் மங்ைக ெப ைம இளைம
இைவக க் அழிேவ ?
ஆயி ம் இவன் நிைலைமேயா?
ைம.
வ ைம,
சி ைம.
நாய் வால்
.
சீவாத தைலயாகக் கைலந்
சிதறிக் கிடக் ம் தாள்கள்,இப்பிறவியில் வி வில்ைல.
பற்றாக் ைறச் சம்பளம், ெபா
ேபாக் இன்றிக்
ப் ெபற்ற ஒன்ப
ெசல்வங்கள், நீங்காத ஆஸ்த்மா, நிரந்தரத் ெதால்ைலகள்; என்ன ெசய்வ ?
‘கன -ெசல்வம் மங்ைக இளைம’.
வசதிேயா ம் வளங்கேளா ம் வாழ ஆைசப்பட் ம் வாழ
யா தவிக் ம் ஒ
அப்பாவி மனிதனின் அ பவ உணர் கைள விரிவாய், அழகாய் விவரிக் ம்
‘வ ம்ேபா ம்’ கவிைதயி ம் சி. மணி நயமான
ைமயான உவைமகைளக்
ைகயாண் க் ம் திறைம ரசித் ப் பாராட்டத் த ந்ததா ம்.
இவர மற்ெறா
ரகமான .

ெந ங்கவிைதயான ‘பச்ைசயம்’ ேநாக் ம் ெதானி ம் ேவ

‘பா ணர்ச்சி’ ட் பச்ைசயாக எ
கிறார் கவிஞர் என்ற ற்றச்சாட் க்
சி.மணி
ம் எதிர்ப் தான் ‘பச்ைசயம்’ என்ற ெந ங்கவிைத அவ ைடய சீற்றம்
உணர்ச்சி ேவகத்ேதா கவிைத உ வம் ெபற்றி க்கிற .
எ த்திேல பா ணர்ச்சி

டா , அ

பச்ைச என்

ெசால்கிறவர்கள் யார்?

வாைல இளநீைர வாய்விழியால்
வாரிப் ப
ம் இவர்கள்
இளைம ெகா க் ம் ணிவில்
இ த் க் களிக் ம் இவர்கள்
வய வழங்கிய வாய்ப்பில்
அமர்ந் சிலிர்க் ம் இவர்கள்
இ வைரக் கட் ேலற்ற ஊதி
ழக்கி ஊர் ட் ம் இவர்கள்
இ ளில் ரகசியமாய் ெவட்கி
ம வி மயங் ம் இவர்கள்
பிற தவழ விட் ஊெரல்லாம்
ெப ைம உைரக் ம் இவர்கள்
எல்லாம் இவர்கள்தான் - ேவ யார்
ெசால்வார்கள்? டாதாம்; பச்ைசயம்!
எ த்திேல பச்ைச என்றால், எ த்தாளன் மனசிேல பச்ைச என்றா மா?
நாடகத்தில் பாத்திரங்கள் ேபச்ெசல்லாம் ஆசிரியர் ேபச்சா? ‘நரகம் என நரகமா.
நரகத் தைலவன் நரகமா என்ெறல்லாம் ேகட் விட் , கவி ெசால்கிறார்.
பலவைக ஆ கள்
எனக் ள் இ க் ம் கடலில்
கலக் ம்; எ பைவ கடல் கில்,
அ விக் ெவ ப்பில்ைல
வ ேவாைரக் ளிப்பாட் ம்.
காற் க் த் த ப்பில்ைல
காற்ெறங் ம்
ந் வி ம்,
நீயி த்த காற்ற க்கள்,
நானி த்த காற்ற க்கள்;
கதிெராளிக் ம் மைறப்பில்ைல;
கதிெராளியில் பச்ைசயில்ைல;
பைடக்கின்ேறன் பச்ைசயத்தால்.
‘நடப்பில் நிகழ்வ

பைடப்பில்’ இடம்ெப ம்: ‘நடப்பில் நிகழ்வ ’ என்ன?

பற்பைசயில் த் ச்சரம்
எண்ெணயில் தாழ் ந்தல்
ெச ப்பில் மலர
உைடயில் சிைல
ெபௗடரில் பட்டழ

ேசாப்பினில் நட்சத்திரம்
விற்றி வாள் விளம்பரத்தால்
ைலக்ேகாண வைலக் மரி.
இப்ப ப் பல நிகழ்ச்சிகள் ைவயாகச் சித்திரிக்கப்ப கின்றன.
இலக்கியத்திலி ந் பற்பல வரிகள் நிைன
ரப்ப கின்றன. இவ்வா
‘இச்ைசக் வழிபா ’ எங் ம் எப்ேபா ம் நைட ெப வ
ட் க்காட்டப்ப கிற .
உடலில் உப் மாதிரி ‘கவர்ச்சிக் கலப் ’ நிைறந் காணப்ப கிறேத!
ஆற்றல் இழந்த கட ளர்
சாைலயில் காட்சிப் ெபா ளாகிப்
ெபற்றனர் அழகியல் ேபாற்றல்
பக்தி மல க் ப் பதிலாய்.
அறிவியல் இக்ைகயில் பறித் ப்
பறித்தைத நீக்கி மகிழக்
வித்த அக்ைகயில் பல ெபா ள்;
ன்ேனற்றம், ைநலக்ஸ,் சினிமா
இைறவைன விட்டபின், மற்ற
பிறப் மர்மம் ஆண் ெபண்
பிைணப் மர்மம் ஒன் தான்,
நாயக நாயகி
பக்தி ேபான ம்
தைலவன் தைலவி
சித்தி வந்த .
ேகாவில் ேபான ம்
ெகாட்டைக வந்த ;
கட ள் ேபான ம்
நட்சத்திரம் வந்த .
ம் ம் ம்.
‘காண்ப ேநாக்ைகச் சார்ந்த ; உண்ைம. ஆனால் நம் ள் ஐந் க் ேமேலா
வழிெசய் ம் ஆ ண் . எ
ம் தவறா
ைளயில் பதி ம் என்ப உளவியல்’.
‘இயற்ைகப் ணர்ச்சி வழங்கிய காலம்’ ஒன் இ ந்த . லத்திைணக் றிடா
நிலத்திைணக் காலம் அ , உளெமான் ம் காதலர் உடெலான்றி வாழ்ந்தனர்.
பிற , நிலத்திைண மங்கி,

லத்திைண ஓங்க ‘ெசயற்ைகப் ணர்ச்சி’

நிைனப்பி ம் பாடலி ம் தைலகாட் ய .
ப ப் ம் பணி ம்
கதைவத் திறக்க ம்
ஆ னர் பாைவயர்
பாம் க் ப் பால் வார்த்
லங்கல் மறந்
ண் தல் ஓம்பி,
விைனயில் எதிர்விைன,
அ வைட ெசய்கிறார்.
இந்தக் ழப்பம் எல்லாம் ஒ சில தைல ைற நீ க் ம். பிணியற்ற இனிப்பார்ைவ,
லமற்ற மனப்பார்ைவ அதற் ள் கிட் வி ம். என்னதான் ெசான்னா ம், உயிரியல்
ேதைவயி .
கவிஞ ம் ந கன் தான், கவிஞன்
எ த்தில் ந ப்பான்; எ திய
வரிக் ந கன் திப்பான்
கனிந்த ந கேன என்றா ம்
ந ப்ப ெதல்லாம் ந ப்பா,
கலப்பிலா ந ப்பா? சற் ம்
இைமப்பிலா ந ப்பா? சற் ம்
இைமபப்பில்லா விழிப் டன் ந கன்
ந க்கட் ேம, ஒ
ைற டவா
உணர் டன் ணர்ந் தன்ைன
மறக்க மாட்டான்? மறந்
கலக்கமாட்டான். ந ப்
மறந் ெசாந்தம் கலப்ப
அறிவ அ ைம கலப்ப
அரிதல்ல. றவயப் பார்ைவ
அழிப்பதல்ல அகத்ைத; தட்
பிைழப்பதில்ைல கவிஞன் தன்நிழல்.
(சி. மணியின் கவிைதகள் ‘வ ம் ேபா ம்’,’ஒளிச்ேசர்க்ைக’ என்
ெதா ப் களாக ெவளி வந் ள்ளன.)
-------

இரண்

23.
க்கவிைத தரமான வளர்ச்சிையப் ெபற் க் ெகாண் ந்த ேபாேத- அந்தக்
காரணத்தினாேலேய - அதற் எதிர்ப் ம் கிண்ட ம் எ த்தாளர்கள் மத்தியி ம்
பத்திரிைகயி ம் மீண் ம் தைல காட் ன 1966-67ல்.
‘தீபம்’ பத்திரிைக மாதம் ேதா ம் ‘இலக்கிய சந்திப் ’ நடத்திய எ த்தாளர்களிடம்
‘ க்கவிைத பற்றி உங்கள் க த் என்ன?’ என்ற ேகள்விையத் தவறா
ேகட் வந்த . ேபட் அளித்த இலக்கியவாதிக ம்
க்கவிைதையக் ைற
றி ம், யாப்பில்லாக் கவிைத எ
கிறவர்கைளத் தாக்கி ம் கண் த் ம்
தங்கள ேமலான அபிப்பிராயங்கைள அறிவித் க் ெகாண் ந்தார்கள்.
அவ்வா க த் க் றியவர்களில் எ த்தாளர் .அழகிரிசாமி
க்கவிைதக்காரர்கள் பற்றி ரட்ட யாக அபிப்பிராயம் ெதரிவித்தி ந்தார்.
‘நான் பார்த்த
க்கவிைதகைள எ தியவர்க க் க் கவிைதையப் பற்றி
மட் மல்ல, ெபா வாக இலக்கியத்ைதப் பற்றிக் ட எ
ம் ெதரியா என்ேபன்.
இனி ேமலாவ இவர்க க் இலக்கிய அறிைவப் கட்ட
ம் என்ற
நம்பிக்ைக ம் ட இவர்கள் இவைர அளிக்கவில்ைல.இவர்கைளத் தி த்த
யல்வ வீண் ேவைல’ என் அவர் றிப்பிட் ந்தார்.
‘தாமைர’ ம்
க்கவிைதயின் ேபாக்ைகக்
ெவளியிட் க் ெகாண் ந்த .

ைற

றி எப்ேபாதாவ

அேத சமயத்தில், இப்பத்திரிைககள்
க்கவிைதையப்
ெமாழி ெபயர்ப்பாகேவா பிர ரிக்கத் தயங்க மில்ைல.
ெசன்ைனயில் நிகழ்ந்த இலக்கியக்
ெச த்தி வந்தன.

ட்டங்க

இதனால் எல்லாம், ஜனவரி 1967ல் தன 97வ
‘எ த் ’ ெப ைம டன் றிப்பிட ேநர்ந்த -

ம்

கட் ைரகள்

ப்பைடப்பாகேவா

க்கவிைத மீ

தனிக் கவனம்

ஏட் ன் தைலயங்கத்தில்

‘ க்கவிைத நிைலத் விட்ட .
க்கவிைத என்ப க் ப் பதில் தற்காலக்
கவிைத என்ேற இனி நாம் றிப்பிடலாம். தமிைழ ைறயாகப் ப த்தவர்கள்
யாப்பிலக்கணம் அறிந்தவர்கள் உள்பட தியவர்களின் கவிைதகள் எ த் க்
ன்ைனவிட அதிகமாகக் கிைடக்கின்றன...

சரி. கவிைதகள்ெப கினால் ேபா மா, கவிைதகைள ரசிக்கச் ெசய்ய? ேபாரில்
எதிராளியிடமி ந் இடத்ைதப் பி த் விட்ட பின் அ த் ெசய்ய ேவண் ய
ேவைல, பி த்த இடத்ைத ஆர்ஜிதப்ப த்திக் ெகாள்வ தான். அ க் ப்பின் தான்
ேமேல ன்ேனற்றம். அேதேபால் இலக்கிய ேசாதைன யற்சிகள் ெசய் வர ம்,
ெசய்த அள க் கணிப் ெசய்வ அ த்த ேவைல’.
அந்த இதழ் தல் சி. கனகசபாபதி ‘பாரதிக் ப் பின் தமிழில்
தைலப்பில் எ திய கட் ைர ெதாடர்ந் பிர ரிக்கப்பட்ட .

க்கவிைத’ என்ற

அேத இதழில் ‘ல கவிைத’ என்ற கட் ைர ம் இடம் ெபற்ற , அ
நிைன
ரத் த ந்த .

ரணமாக

“ெவர்ஸ் லிப்ேர என் பிெரஞ் ெமாழியி ம், ஃப்ரிெவர்ஸ் என் இங்கிலீஷி ம்
றப்ப வதின் தமிழ் அர்த்தம் ல கவிைத ெசன்ற ற்றாண் ல் பிரான்சில்
வாழ்ந்த ஜூல்ஸ் லாஃேபார்க் (1860-1887) தான் இந்த ெவல்ஸ் லிப்ேர அைமப்ைப
பிெரஞ் ெமாழியில் ைகயாண்டவர். அ பின்னால் எஸ்ரா ப ண் , .எஸ். எலியட்
ேபான்றவர்களால் இங்கிலீஷில் ைகயாளப்பட்ட . நம் தமிழி ம் இந்த ைறக்
கவிைதகள் நிைறய ெவளிவந்தி க்கின்றன.
ஆனால் மற்ற ெமாழிகளில் அவ்வப்ேபா இந்தவித யற்சிக க் எதிர்ப் ம்
கண்டன ம் இ ந்த ேபாலேவ தமிழி ம் இன் காணப்ப கிற .
திட்டவட்டமானதாக க தப்ப ம் யாப் உ வத் க் மீறிச் ெசய்வ அடாத
ெசயலாகக் க தப்ப கிற . இன் ம் ஏேதா தமிழ் கவிைத ஒன் க் த் தான்
மரபான, சத்தான யாப் இலக்கணம் இ ப்ப ேபால ம், உலகில் மற்ற
ெமாழிக க் அப்ப எ
ம் இல்லாத ேபால ம் நிைனப் .
எந்த ஒ ெமாழி இலக்கியக் கவிைதக் ம் தன் தனக்ெகன யாப் அைமதி
இ க்கத்தான் ெசய்கிற . லாஃேபார்க்ைகப் பற்றிக்
ம்ேபா , அவர் மரபான
கவிைத உ வத்ைத ெபயர்த் எறிந் விட்டார் என் ம், ‘சின்டாக்ஸ்’ என்கிேறாேம
ெசாற் ணரிலக்கணம், அைத சின்னா பின்னம் ெசய் விட்டார் என் ம்,
ணிச்சேலா அன்ைறக் பழக்கத்தில் இ ந்த ெசாற்கைளப்
த்தினார்
என் ம் ெசால்லப்ப கிற . இேத மாதிரி தான் எலியட், ப ண் ேபான்றவர்கள்
இங்கிலீஷ் ெமாழியில் ெசய்தார்கள். ஆக,
க்கவிைத யற்சி, தற்கால
கவிைதப் ேபாக் , தமிழில் ெசய்யப் ப கிறேபா ஏேதா னிதம் ெக க் ம்
காரியமாக க
வ அர்த்தமற்றதா ம். உலக கவிைத மர அறிந் ெசய்கிற
காரியம். ஆகேவ இந்த ல கவிைத பற்றிய சில க த் க்கைள நாம் ெதரிந்
ெகாள்ள ேவண் ய அவசியமா ம்.

அமிேலாவல் என்பவர். ஆயிரத் ெதாளாயிரத்தி பத் க்களில் இயங்கிய ப ம
இயக்கத்தில் சம்பந்தப்பட்டவர். அவ ைடய க த் இ ; ‘இல கவிைத என்ப
ேப ம் ரலின் ஒலி நயத்தின் அ ப்பைடயில் அைமக்கப்ப வ . திட்டமிடப்பட்ட
சந்த அைமப்ைப கைடப்பி த் உ வாக் வ இல்ைல. நம் வாசத் க் ஏற்ப ம்
இ க் ம்’ என்
றிப்பிட் க்கிறார்.
இைத ஒட் ேய .எச். லாரன்ஸ் ெசால்கிறார்; ‘ ஒலி நயம் என்கிற ேபா அகலமான
இறக்ைககள் ெகாண்ட ஒ பறைவ வானில் பறந் ம் ச க்கி ம் வ க்கிப்
ேபாவைத ேம நான் நிைனக்கிேறன். எல்லாம் நாம் எ த் க் ெகாள் ம் ஒ
நி த்தல், ஓய் , உணர்ச்சிக் ஏற்ப ரல் தாவாக இ ப வைதப்
ெபா த் த்தான் இ க்கிற . கவிைதைய ஆக் வ
லக்கமாக உள்ள உ வம்
இல்ைல. உள்ெபாதிந் மைறந் நிற் ம் உணர்ச்சிப் பாங் தான்.
லாரன்ஸ் சிறந்த
க் கவிைதக்காரர்க ள் ஒ வர். அவர ‘பாம் ’ என்ற
கவிைத மிகச் சிறப்பாக க தப்ப வ . அவைரப் ேபாலேவ .எஸ். எலியட் ம் ஒ
கவி. அவர்
கிறார். ‘உ வத்திலி ந் வி தைல ெப வ தான் ல கவிைத
என்றால் ஒ மட்டமான கவிதான் அைத வரேவற்பான். அ ெசத் ப்ேபான,
ஒழிந்த, உ வ வைகக் எதிரான ஒ கலகம். திய உ வத் க்கான ஒ
ஆயத்தம், அல்ல பழைச
ப்பிப்ப ஆ ம். ெவளித் ேதாற்றமான ஒ ஒ மிப்
ஒேர மாதிரியாக இ க் ம். அ க் எதிராக உள்ளைமந்த ஒ மிப்ைபத்தான் இ
வலி த் ம். இந்த உள்ளார்ந்த ஒ மிப் ஒவ்ெவா கவிைதக் தனி
விதமான ’.
‘பாழ்நிலம்’ என்ற தன் சிறந்த கவிைத உள்பட
க் கவிைதத் ைறயில்
தைலசிறந்த சாதைன காட் ள்ளார் எலியட். அவைரப் ேபாலேவதான்
எஸ்ராப ண் ம். அவர்
கிறார்; ஒ வர் எ தித்தான் ஆக ேவண் ம் என்ற
நிைல ஏற்ப கிற ேபா தான் ஒ வர் ல கவிைத எ த ேவண் ம்; அதாவ
தீர்மானிக்கப்பட்ட சந்த ைறகளால்
வைத விட அதிக அழ டன் ஒ ஒலி
நயத்ைத ெபா ைள (கவிைத உள்ளடக்கம்) ஏற்றிக் காட்ட
கிற ேபா தான்.
அல்ல விதி ைறயான, மாறாத, ஒலிக் றி ெகாண்ட ெசய் ளின் அளைவ விட
அதிக இயல்பானதாக, ெபா ளின் உணர்ச்சித் தன்ைமயின் ப தியாக அதிகம்
இ க் ம், அதிக ெபா த்தமானதாக உற்றதானதாக அர்த்தம் ெசால்லத்தக்கதாக
இ க்கிறேபா தான்.’
எஸ்ரா ப ண் தன் ‘ேகன்ேடா’ கவிைதகள் லம்
க்கவிைதகைள
சிறப்பாக்கியவர். இப்ப ல கவிைத பற்றி அந்தத் ைறயில் சாதைன
காட் யவர்கேள றி இ ப்பைத நாம் பார்க்கிறேபா இந்த யற்சி ஏேதா யாப்
ெதரியாமல் எ தப்ப வ என்பதில்ைல, யாப்ைப மீறேவண் ம் என்ப க்காக
ெசய்யப்படவில்ைல என்ப ம் ெதரியவ கிற .

ல கவிைத எ
பவர்க க் ெராம்ப ண் ணர் ள்ள ெசவி ேதைவயா ம்.
நல்ல ேவைல ெசய்ய வி ம் கிறவ க் த்தான் ல கவிைத சாத்தியம். ல
கவிைதயின் ஊேட ம் எளிைமயான ஒ சந்தப்ேபாக்கின் சாயல் ப ங்கிச் ெசன்
ெகாண் க் ம்.
க்கவிைத வாசகர்கள் இைவகைள மனதில் ெகாண்டால்
லாபகரமானதா ம்.” (எ த் 97)
க் கவிைதக் எ ந்த எதிர்ப்பின் தன்ைமைய ம், அப்ப எதிர்த்தவர்களின்
தன்ைமைய ம் ட் க்காட் . அவர்க க் பதில்
ம் விதத்தில், ‘ ைம
தாங்காத கிணற் த் தவைளகள்!’ என்ற கட் ைர 98 வ ஏட் ல்
ெவளியிடப்பட்ட .
‘எ த் ’ ஒன்பதாம் ஆண் ல் வழக்கமாக எ திக் ெகாண் ந்தவர்களின்
க்கவிைதப் பைடப் கள் இடம் ெபறவில்ைல. சி. மணியின் கவிைத ஒன் , வ.க.
கவிைதள் இரண் . எஸ். ைவதீஸ்வரன் கவிைதகள் ன் , கி.அ. சச்சிதாநந்தம்
கவிைதகள் நான் . இைவேபாக மற்றைவ எல்லாம் திய பைடப்பாளிகளின்
கவிைதகள் தான். ஹரி சீனிவாசன், நீல.பத்மனாபன், . மாணிக்கவாசகம்,
எழில் தல்வன், இரா. மீனாட்சி தலிேயார் உற்சாகமாக எ திக்
ெகாண் ந்தார்கள். அவர்க ைடய ஆற்றைலக் காட் ம் தரமான
பைடப் களாகேவ அைவ அைமந்தி ந்தன.
நா. காமராசனின் ‘ ல்’ எ த்

ேம-ஜூன் இதழில் (101-102) ெவளிவந்த .

வால் ைளத்த மண்ேண
வசந்தத்தின் பச்ைச த்திைரேய
உடல் ெமலிந்த தாவரேம
உன்ைன பனித் ளிகளின் ப க்ைகயைற என்ேபன்.
நஞ்ைசத் தண்ணீரில் நைனந் வளர்ந்
நாள் ேதா ம் அ வைடயா ம் நாட் யப் ல்ேல
பால் த ம் கால்நைடகளின் தின்பண்டேம
பச்ைச நிறத்தின் விளம்பரேம
ேசலரின் உண க் களஞ்சியேம
தித்தா ம் கடல் நீைரக் காதலிக்காமல்
உப் சி ெபற் விட்ட
ஓவியப் ல்ேல!
மாதம் ேதா ம் ெவளிவந்த ‘எ த் ’ அதன் ஒன்பதாம் ஆண் ன் பிற்ப தியில் (ேம
-ஜூன் தல் ) இரண் மாதங்க க் ஒ இதழ் என்ற ைறயில் தான் பிர ரம்
ெபற
ந்த , அதன் பத்தாம் ஆண் ல், தல் ன் மாதங்கள் மாசிைகயாக

வந்தபின், ஏப்ரல்

தல் அ

‘காலாண்

காலாண் ஏ ஆக ‘எ த் ’
ஆராயேவண் ம்.
-----------

ஏ ’ ஆக மாறிவிட்ட .

க்கவிைதக் ச் ெசய்த பணிைய தனியாக

24.
‘எ த் காலாண் ஏ ஆக; 1968 - 69 இ வ டங்களில் எட் இதழ்கள்
ெவளிவந்தன. இவ்இதழ்களில் கவிைத எ தியவர்களில் ந.பிச்ச ர்த்தி, தி.ேசா.
ேவ ேகாபாலன் சி. . ெசல்லப்பா தவிர மற்ற அைனவ ம் திதாகப் பைடப்
யற்சியில் ஈ பட்டவர்கேள ஆவர். பிச்ச ர்த்தி சிந்தாமணி பில்வமங்கள் காதல்
கைதைய ஆதாரமாகக் ெகாண் , ‘காதலின் இர ’ என்ற
ங்காவியம்
பைடத்தி ந்தார். இலக்கணத்ேதா ஒட் ய கவிைதப் பைடப் இ . இவ் மர
வழிக் காவியம். எ த் 119 ஆம் ஏட் ல் பிர ரமாயிற் . தி.ேசா.
ேவ ேகாபாலனின் கவிைதகள் தற்கால வாழ்க்ைக அவலங்கைள பரிகாசத்
ெதானிேயா
ட் க் காட் ன.
‘
வி’ என்ெறா கவிைத. கா
ேநாக்கி மனிதன் எரிச்ச டன்

கிழிபட கீச்சிட் க் ெகாம்மாளமி ம்
கிறான்..

ஊர் நிலவரம் உனக்ெகங்ேக ெதரி ம்?
வாராவாரம் விரதம் இ ந்
வயிற் த்தீ அவிக்க
வயிெறரிந்த
வாங்கி வ ம் ‘பல சரக்கில்’
அரிசி மணி ெபா க்கி
அைரக்
டாய்ப் ேபாயாச் !
‘காக்ைக
வி எங்கள் ஜாதி’!?!
அவ க்ெகன்ன?
பா னான்!
அகத் க்காரி
அ த்த வீட் லி ந் யா ம் அறியாமல்
னிக்
கி
கடன் வாங்கி வந்த அரிசிைய
ற்றத்தில் இைறத் உங்கள்
மாநா
ட்
மகிழ்ந் கரம் ெகாட்
பா னான்!
அவன்

விைய

பட் னி கிடந்தான்;
ஆனா ம் ஊெரல்லாம்
அன்னதானம் நடந்த ;
அந்தக் காலம்!
‘ப ’ அரிசிப் ேபச்சால்
பதவி பறிேபா ம்;
இந்தக் காலம்!
அன்றவன் அ ைம!
ஆனந்தப் பட்டான்;
இன் நான் தந்திரன்!
ேசாகப் ப கிேறன்,
சீ! ேபா!
திதாக எ தத் ெதாடங்கியி ந்தவர்களில் ெசல்வி இரா. மீனாட்சியின்
கவிைதகள், தனிப்பார்ைவ கற்பைனவளம், இனிய ெசால்ேலாட்டம், க த்தாழம்
தலிய நயங்கேளா அைமந்தி ந்தன. ஆற் மணலில் பதி ம் கால்தடங்கள்,
பாய், ஆலம்வி
, ேகாட்ைட ம் ேகாவி ம் ேபான்ற விஷயங்கைள
தியேகாணத்தில் கண் கவிைதகள் பைடத்தி க்கிறார் இவர். ‘ஆ க்காற்ேற!’
என்ற கவிைத றிப்பிடப்பட ேவண் ய ஒன் .
ஆ க் காற்ேற வா! வா!
மண் வி விைத வி
ைள காண விைழ காற்ேற
என் ெசால் ேகேளன்.
ெநல்ைல நாற்
க் றாேன
அவைனப் ப யில் உ ட் வி ,
இைளத்தவன் வயிற்றில் ெசா க் றாேன
அவைனக் ழியில் இறக்கி வி .
மஞ்சள் இதழில் பச்ைச கி க் றாேன
அவைன பைனமரத்தில் ெதாங்கவி .
உைதத் க் ெகாள்ளட் ம்.
ள்ளல் அடங்கட் ம்.
ரட்சிக் காற்ேற!
இவற்ைறக் காண விைழந்த என் ைண
இேதா, இங்ேக நிலப்ப க்ைகயில்.
எனக்காகமல்லிைக மலர்கைளத் வ மாட்டாயா?

ெமல்ல-ெமல்லத்

, ேநாகாமல்

.

அயல்நா களின் கவிைதகள் பல தமிழாக்கப் ெபற் ெவளியிடப்பட்டன. ேவெறா
விஷயத்ைத ம் றிப்பிடலாம் என் நிைனக்கிேறன். எ த் 97 -ஆம் இதழில்
வல்லிக்கண்ணனின் ‘உன் கண்கள்’ வந்தி ந்த .
ழ்நிைலப் பாைலயில்
வாழ்க்ைக ெவயிலில்
ற்றித் திரி ம்
என் கண்க க்
ஓயாஸிஸ்
ஆயின, அன்ேப!
உன்னி விழிகள்.
அ வல் அைலகளில்
எற் ண் இடறி
காகிதக் கடலில்
ரண் தவிக் ம்
என் விழிகள்
தங்கி இன் ற
ப ைமத் தீவாய்
உத ம், ெபண்ேண!
உன் ஒளிக் கண்கள்.
இக் கவிைத ண் விட்ட விைளவாக, ெசல்வம் ‘இலக்கியத்தில் கண் வர்ணைன’
என்ெறா ஆராய்ச்சிக் கட் ைர தயாரித்தார். சங்ககாலக் கண் வர்ணைன,
அைதத் ெதாடர்ந் 19-ஆம் ற்றாண் வைர பயின்ற கண் வர்ணைன, இந்த
இரண் காலப் பிரி க ள் கண் வைமகள் எவ்ெவவ்வா வழங்கின என்ற
ெதா ப் . தற்காலத்தில் கண் வர்ணைன- ‘உன் கண்கள்’ காட் யப என நான்
பிரி கைளக் ெகாண்ட நீண்ட கட் ைர இ ; ‘எ த் ’ இதழில் 18 பக்கங்கள்
இடம் ெபற் ள்ள . இக்கட் ைர ெசல்வம் என்ற எ த்தாளரின் பழந்தமிழ்ப்
லைமைய, கவிைத ரசைனைய, ஆய் த்திறைமைய நன்
லப்ப த் கின்ற .
இந்த இரண் வ டங்களில் ெசல்லப்பா அதிகமாகேவ கவிைதகள்
இயற்றியி க்கிறார். பல ரகமான ேசாதைனகளில் அவர் உற்சாகத் டன்
ஈ பட் ள்ளார். ெசல்லப்பாவின் கவிைதகளில் ‘மாற் இதயம்’ எனக் ெராம்ப ம்
பி த்தி க்கிற . இதயத்ைத மாற்றிவிட் இன்ெனா வனின் இதயத்ைத
ெவற்றிகரமாக ைவக் ம் சிகிச்ைச தன் தலாக நைடெபற்ற சமயம் அ .
மாற் இதய சிகிச்ைச பற்றிய ேபச் க்கள் அதிகம் அ பட் க் ெகாண் ந்த
காலம். அக்காலத்திய நிகழ்ச்சியால் ண்டப்பட் , ெசல்லப்பா மாற் இதயம்’

கவிைதைய எ தி ள்ளார்.
மாற் இதயம் ேவண் ம் எனக்
யாரிடம் இ ந் கிைடக் ம் எனக் ?
என்

கவி ேத கிறார். தன

ேதைவையத் ெதளி ப த் கிறார், ப ப்ப யாக.

என் இதயத் க் ஒ சரித்திரம் உண்
அ பசிக் அ த , வலிக்
னகிய ,
காத க் ஏங்கிய , ெபா
க் த் தவித்த ,
உணர்ச்சிக் த்
த்த ; அறி க் ப் பறந்த .
ரட்சிக் ச் சீறிய ; அைமதிக் விைழந்த ;
ைமக் எம்பிய ; பழைமக் உ கிய .
அவ க்ேக ‘ேபார்’ அ த் ப்ேபானதால் தான் அவர் மாற்
எப்ப ப்பட்ட இதயம் ேவண் மாம் அவ க் ?
அரசியல் வாதியின் இதயம் ேவண்டாம் எனக்
அ தான் இப்ேபா ெராம்ப மலிவாக இ க் ;
மதவாதியின் இதயம் ேவண்டாம் எனக்
ேவதாந்தியின் இதயம் ேவண்டாம் எனக்
அ இப்ேபா வறண் ேபாய் கிடக் .
விஞ்ஞானியின் இதயம் ேவண்டாம் எனக்
அதன் சிறப்பான பணி அழி க் !
ஒ
உறவில் எல்ேலா ட ம் உறவாட அவ க்
ேவண் ம்.
அவரிடம் உள்ள `நாள்பட்ட சரக்
.
`இகத் க் ப் பயன்படாத சரக் ,
பரத் க் வழி ெசால்லத் ெதரியா ;
வாழத் ெதரியாத சரக்
சாகத் ணியாத சரக்
அதனால் மாற்

இதயம் ேகட்கிற அவ க் ..

ஒ
ழந்ைத இதயம் ேவண்டாம்
அ க் கபடம் ெதரியா ;
ஒ வாலிபன் இதயம் ேவண்டாம்

இதயம் ேகட்கிறார்.

ஒ

இதயம்

அ
ஒ
அ
ஒ
அ

க் நிதானம் ெதரியா ;
ந வய இதயம் ேவண்டாம்
க் எதி ம் சந்ேதகம்;
கிழட் இதயம் ேவண்டாம்
ெகட் க் ம்.

`என் ேதைவையச் ெசால்லிவிட்ேடன்
மட் ம்ெசால்லிவிட்ேடனா? என் .

என்பவர் உணர்கிறார். `ேதைவ இல்லாதைவ

ஓ, மன்னிக்க ம் நான் எதிர்மைற விமர்சகன்.
`உடன்பாடான பார்ைவ எனக் இல்ைலயாம்
இந்த உடன்பா ம் எதிர்மைற ம்எ க் எ உடன்பா ;
எ க் எ எதிர்மைற?
அதன்பிற கவி டாக்டைர ேநாக்கித் தன் சந்ேதகங்கைள ெவளியி கிறார்.
இதயத் க் ம் மாற் இதயத் க்
ள்ள வித்தியாசம் என்ன? பைழய
இதயத்ேதாட ேபான என்ன? மாற் இதயத்தில் இ ந் , அவ க் ள்
ைழந்த என்ன?
ஆமாம்; அவன் மனிதனாக நடமா வான்,
அேத மனிதனாகவா?
இவ க் த் தன் இதயத்ைதக் ெகா த்தாேன
அவன் இதயத்தில் இ ந்தைத எல்லாம்
இவ க் ள் அைடத்
விட்டபின்
இவன் நடமா வான் அேத மனிதனாகவா!
டாக்டர் ெசய்த
ஏற்ப கிற .

ெபரிய தவ , அ

ஒ

பாதகம் என்ற அறி

ப த்த இதயம் அ கி வி ந்த அவ க்
சா இனிப்ைப அளித்தி க் ேம;
காயாக வி ந்தவன்
இதயம்
ளிப்ைபேய ெதாடர்ந் த ேம.
ளிப் ம் திதிப் ம் இ வைக சி ஆனா ம்
ளிப் ேவ திதிப் ேவ .
ளித்த வாழ்ைவ ெதாடரவா
அவ க் மாற் இதயம்?

விழிப் அவ க்

ல

உடன்ப ம் எதிர்மைற ம்- ளிப் ம் திதிப் ம்- இன்னெதனப் ரிந் வி கிற
அவ க் . இைவ இல்லாத மாற் இதயம் ேவண் ம்; யாரிடமி ந் கிைடக் ம்
என் ேகட்கிறார்.
ேம ம் வ கிற

ஒ

பின்

றிப் -

ஓ டாக்டர்” மன்னிக்க ம்.
மாற் இதயம் ேவண்டாம் எனக் .
எவன் உணர்ச்சி ம் ேதைவயில்ைல எனக் .
என் இதயம் பாடம் கற்றி க் .
அ தன் வழிேய ேபாய் ஒ ங்கட் ம்.
ஓ டாக்டர், உங்க க் த் ெதாந்திர தந்ேதேனா மன்னிக்க ம், வாரஸ்யமான
இந்தக் கவிைத வாழ்க்ைக உண்ைமகைள சிந்திக்கச் ெசய்கிற .
ெசக்நாட் ல் ேசாவியத் ரஷ்யா ஆக்கிரமிப் ெசய்த ேபா ெசல்லப்பா ‘இரணியம்
பிறப்பேதா?’ என்ெறா கவிைத எ தினார். (எ த் 113) ரஷ்யப் ரட்சிைய
வரேவற்
ழக்கம் ெசய்த கவி பாரதியின் வரிகள் இதில் மி தியாக எ த்தாளப்
பட் ப்ப தவிர, பாராட்டத் த ந்த நயங்கள் எைவ ம் இக்கவிைதயில் இல்ைல.
எ த் 114 -ஆம் ஏட் ல் ெசல்லப்பா சிரமப்பட் இயற்றிய 2000 வரிகள் ெகாண்ட
ங்காவியம் ‘நீ இன் இ ந்தால்’ பிர ரமாயிற் ‘மனிதர்க்ெகல்லாம் தைலப்ப
மனிதன்’ மகாத்மா காந்தியின் வாழ்க்ைக சரித்திர ம் சாதைன ம் பற்றிேய
ெந ங்கவிைத இ .
உலக இலக்கியங்கைளப் ரட் ப் பார்த்தால் அங்கங்ேக ெநப்ேபாலியன் காலம்,
பிெரஞ் ப் ரட்சி, நாட்கள், ரஷ்யப் ரட்சி, ஸ்பானிய உள்நாட்
த்தம் நடந்த கட்டம்
சம்பந்தமாக எல்லாம் நாவல்கள், நாடகங்கள், கவிைதகள் இயற்றப் பட் ப்பைதப்
பார்க்கிேறாம் ஆனால் நம் தமிழ் இலக்கியத்திேலா கல்கி ஆரம்பித் ைவத்த ேசர,
ேசாழ, பாண் ய, பல்லவ காலத் கற்பித ழ்நிைலையத் தாண் வரவில்ைல.
இன் ம், கிழக் இந்தியக் கம்ெபனி நாட்க க் க் ட வரவில்ைல. அப்ப
இ க்க, காந்திகால தந்திரப் ேபாராட்ட நாட்க க் எப்ேபா வ ேவாம் என்
எப்ப ச் ெசால்ல
ம்? அந்தக் காலத்ைத சாட்சிக்காரனாக நின் பார்க் ம்
ஒ பார்ைவ, ஒ ங்கி நின் அந்த நாட்கைள மதிப்பிட் ப் பார்க் ம் சக்தி.
பைடப் க் அைதப் பயன்ப த் ம் திறைம இன் ம் தமிழ்ப்பைடப் த் ைறயில்
ஏற்படாதேத காரணமாக இ க்கக்
ம்’ என் ெசல்லப்பா சிந்தித்
மனப் க்கம் வளர்த்தி க்கிறார்.
அதன்மீ காந்திஜியின் வரலாற்ைற ம் சாதைனைய ம் அவர மரணத் க் ப்
பிந்திய நிைலைமகைள ம் தன் பார்ைவயில் எ தியி க்கிறார். ‘ரஷ்யக் கவியான

மயகாவ்ஸ்கி ரஷ்யப் ரட்சித் தைலவன் ெலனிைனப் பற்றி 2000 வரிகளில் 1924ல்
அவர் இறந் சில மாதங்க க் ப் பிற எ தி ள்ள, கவிைதயில் ரஷ்யப் ரட்சி
சரித்திரத்ைத ம் ெலனின் சாதைனைய ம் பிைணத் த் தன் பார்ைவயில் எ தி
இ ப்ப ேபால, தா ம் 200 வரிகளில் மகாத்மாைவப் பற்றிக் கவிைத
எ தி ள்ளதாக ம் ெசல்லப்பா றிப்பிட் க்கிறார். ‘ஆைச பற்றி அைறய ற்ற’
ெசல்லப்பாவின் யற்சிைய ம் உயர்ந்த ேநாக்கத்ைத ம் ேசாதைன ஆர்வத்ைத ம்
பாராட்டத்தான் ேவண் ம். நாட் க் ச் தந்திரம் ெப வதற்காகத் தன்ைன
அர்ப்பணித் க் ெகாண் , நாட் மக்களிைடேய விழிப் உண்டாக்கி, அவர்கைள
ேபாராட்டத்தில் ஈ ப த்தி, ெவற்றி ம் ெபற்ற தைலவன், தந்திரம் கிைடத்த
உடேனேய ட் க் ெகால்லப்பட் இ ப ஆண் கள் கழிந்த பின்னர் எ தப்பட்ட
இக்காவியம் ேகா ேகா க்கணக்கான ஆண் க க்
ன்பி ந்ேத
மண்ணகத்தில் தர்மம் காக்கப் ேபாரா யவர்கைள நிைன
ர்கிற . ேவதகாலம்,
ராண இதிகாசகாலம் எல்லாம் தாண் வரலாற்றின் அண்ைம நாட்கள் வைர
ெதா கிற . த்தாய்ப்பாக,
இைவ அத்தைன ம் இன்
பாடப் த்தக வரலாற் க் கைதகள்
ேமைடப் ேபச்சின் வாய் வீச் க்
பயனா ம் பழம் ெப ைமகள்
தகவல் சாதைன அறியா இளம் தைல ைறக்
ெவ ம் ேபாட்ேடா ஆல்பங்கள்.
என்
றிப்பி வ , நயமாக, ரசமாக, அைமந் ள்ள . காந்தியின் பிரேவசம்,
ேபாராட்டங்கள், விைள கள், தந்திரம் ெபற்ற , ஜனவரி 30 நிகழ் கள், காந்தி
மைறந்த ம் பல ம் அறிவித்த க த் ைரகள், வி தைல ெபற்ற இந்தியாவின்
ழப்பங்கள், வளம் ெப வதற்கான திட்டங்கள், சாதைனகள், ேவதைனகள்,
ேசாதைனகள், மக்களின் நிைல பற்றி எல்லாம் மிக விரிவாக, 20 ப திகளில்
(‘எ த் ’ 20 பக்கங்கள்) 2000 வரிகளில், விவரிக்கப்பட் ள்ள ,
உணர்ச்சிகரமான ப திகள், வறண்ட பட் யல்கள், ெபா ைமைய ேசாதிக் ம்
ப திகள், நயமான ப திகள் எல்லாம் இக்காவியத்தில் உள்ளன. இந்த நாட் ல்
மட் மல்ல, உலகம்
வதி ம், பல நா களின் வரலாற்றி ம் இேத நிைலைமதான்
காணப்ப கிற என்ற சிந்தைனேயா ம்.
ஒ ேவைள
ெநஞ் க் ைற டன் கைரந்த நீ
மீண் ம் எம்மிைட வந் பிறந்
இ பதாண் இைளஞனாய்

சர்க்கா தத் வம் ெதாடர
சத்தியம் அகிம்ைச நிைலநாட்ட
சமயத் க் எதிர்பார்த்
வளர்கிறாேயா எங்கேளா
என்ற ஆைச நிைனப்ேபா ம் காவியம்

கிற .

இவ்வள நீளமாக எ தேவண் ம் என் ஆைசப்படாமல் கவிைதக் ேவக ம்
உணர்ச்சி ம் அதிகம் ெகா த் இன் ம் நன்றாக எ தியி க்கலாம் என்ற
எண்ணத்ைத இப்பைடப் உண்டாக் கிற . இதில் வறண்ட ைறயில்
ெசால்லப்பட் ள்ள பல விஷயங்கைள அதிக வ ேவா ம் வி வி ப்பாக ம்
வசனமாகக் கட் ைர வ வில் எ த
ம் - எ தியி க்கலாம்.- என்ற எண்ணம்
1968ல் இைதப் ப த்தேபா எனக் ஏற்பட்ட . இன் ம் அேத
எண்ணத்ைதத்தான் இக்காவியம் எனக் த் த கிற .
எ த் 115-ஆம் இதழில் ‘ெமரீனா’ என்ற 444 வரிக்கவிைதைய ெசல்லப்பா
எ தியி க்கிறார். இ
ம் ஒ ேசாதைனப் பைடப் தான். ‘ெமரீனா’ சம்பந்தமாக
ெசல்லப்பா றிப்பி வ ; ‘பரிபாடல் கவிைதகைள ப த் ரசித் க்
ெகாண் ந்ேதன். அேத சமயம் ெதால்காப்பியம், யாப்ப ங்கல வி த்தி, காரிைக,
பன்னி பாட் யல் தலிய யாப்
ல்கைள ம் உைர டன் ப த்ேதன். அதன்
விைளவாக பிறந்த ெமரீனா. பரிபாட க் எல்ைல 400 அ கள் என்
ெதால்காப்பிய த்திரம்
கிற . என் ைடய 444 அ கள் ெகாண்ட .
மரைப அறிந் அைத மீற ேவண் ய அவசியம். வ கிறேபா மீறித்தான்
ஆகேவண் ம் என் க
பவன் நான். இந்த நீண்ட கவிைதயில் என்ெனல்லாேமா
ைகயாள யன்றி க்கிேறன்’ இலக்கணம் பற்றிய சில றிப் கைள
ெதாடர்ந் இைணத்தி க்கிறார். இலக்கணம் விதிக க் உட்ப தல்,
இலக்கணப் பிைழகள பற்றி எல்லாம் இலக்கணப் பிரியர்கள் ழம்பி ம் ழப்பி ம்
ெபா
ேபாக்கட் ம், கவிைத எப்ப இ க்கிற என் கவனிக்கலாம்.
ெசன்ைன ‘ெமரீனா’ கடற்கைரயின் ெவவ்ேவ ேநரக் காட்சிகைள ெசல்லப்பா
இதில் வர்ணிக்கிறார். ெவள்ளி ைளப்பதற்
ந்தியேநரம் தல் இரவின்
ம்மி ட் ப் ப ம் சமயம் வைர, அந்தக் கடற்கைரயில் நிகழ்வனவற்ைற மிக
விரிவாகச் சித்திரிக்கிறார். இந்த யற்சி பாராட் த க் உரிய . ஆயி ம்,
வலிந் ெசய்யப்பட்ட ெசால்ல க் ேவைலயாக இக்கவிைத அைமந் ள்ள .
இயல்பான ஓட்டம் இல்ைல. ரசித் மகிழக்
ய சில சில வரிகள் அங்கங்ேக
ெதன்ப கின்றன.
இதற் ப் பிற வந்த ன் ‘எ த் ’ இதழ்களி ம் ெசல்லப்பா சி கவிைதகள்
சில எ தி ள்ளார். ‘ஒலி ெப க்கி’ என்ற கவிைதையக் றிபிட் ச் ெசால்லலாம்.

இைச அல ம்
எரிமைல வாய்;
ேபச் ெநா ங் ம்
கல் ைட ேராலர்;
ஜவ்ைவத் தீய்க் ம்
ெகால் உைல எஃ க் ேகால்
இ 119 ஆம் இதழில் ெவளிவந்த . இ தான் கைடசியாகப் பிர ரமான
‘எ த் ’ஏ . (1970ல்)
-------

25.
‘எ த் ’ காலாண் ஏ ஆக நைடெபற் க் ெகாண் ந்த ேபாேத, ‘எ த் ’வின்
ேபாக்கில் அதி ப்தி அைடந் விட்ட இைளய நண்பர்கள் சிலர் ‘நைட’ என்ற
ெபயரில் ‘இலக்கிய த்திங்கள் ஏ ’ ஒன்ைற ஆரம்பித்தார்கள், அக்ேடாபர் 1968ல்
ேதான்றிய ‘நைட’ ேசலத்திலி ந் ெவளிவந்த . “நைட இலக்கிய த்திங்கள்
ஏ . இலக்கியப் பைடப் க் ம் திறனாய் க் ம் என்ேற வ கின்ற ஏ . இ ேபான்ற
ஏ தமி க் ப் திதல்ல. என்றா ம் நைட பல வைகயி ம் மாற்றம் உைடய .
இந்த மாற்றம் நைடயின ேநாக்கத்தின் அ ப்பைடயில் எ வதா ம். தமிழ்
இலக்கிய வளர்ச்சிக் ம் திறனாய் வளர்ச்சிக் ம் ஒ
திய வாய்ப்ைப அளித்
அவற்றின் ேவகத்ைத அதிகப்ப த்த ேவண் ம் என்பேத நைடயின் ேநாக்கம்.
இந்த இ வைக வளர்ச்சியி ம் நாட்டம் ெகாண்ட நண்பர் சிலரின் ட்
யற்சிேய இந்த நைட” இ ‘நைட’யின் தல் இதழில் காணப்பட்ட அறிவிப்பின்
ஒ ப தி ஆ ம்.
‘எ த் ’ இதழ்களில் ன் எ தி வந்த நண்பர்கள் தான்--சி.மணி, ந.
த் சாமி, எஸ். ைவத்தீஸ்வரன், இரா. அ ள், வி. . சீனிவாசன் ஆகிேயாேர’‘நைட’யின் இதழ்களில் அதிகமாகேவ எ தினார்கள். ஐராவதம்,
ஞானக் த்தன், திதாக வந்தவர்கள்.மற் ம், அேசாகமித்திரன் ந லன், மா.
தஷிணா ர்த்தி, நீல பத்மநாபன். ேகா. ராஜாராம் பைடப் கள் அவ்வப்ேபா
பிர ரமாயின. ெவ. சாமிநாதன் கலாநிதி க. ைகலாசபதியின் மார்க்சீயக்
கண்ேணாட்ட விமர்சன ைறைய ஆரா ம் நீண்ட கட் ைரைய ‘மார்க்ஸின்
கல்லைறயிலி ந் ஒ
ரல்’ என்ற தைலப்பில் ெதாடர்ந் எ தினார்.
‘நைட’ ஓவியம், கைல சம்பந்தமாக ம் க த் ெதரிவித் , கட் ைரகள்
பிர ரித்த . த்தக விமர்சனம். ெமாழி ெபயர்ப் விஷயங்க ம் உண் . நாடகம்
பைடப்பதி ம் ஆர்வம் காட் ய . ‘நைட’ எட்ேட எட் இதழ்கள் தான் வந்தன. அ
நைட ெபற்ற இரண் வ ஷ காலத்தில் இலக்கியத்ைதேயா எ த்தாளர்கைளேயா
பாதிக் ம் ப யான ெப ம் சாதைனகைள ‘நைட’ ரிந் விட்ட என்
ெசால்வதற்கில்ைல. சி கைதயில் ‘நைட’ கணிசமாகேவா, நிைனவில்
நிற் ம்ப யாகேவா எைத ம் தந்ததில்ைல.
தமிழ் இலக்கியம் சம்பந்தமான ‘ஆய் க்’ கட் ைரகள் சில வந் ள்ளன.
திைரப்படப் பாடல்களின் இலக்கியத் தன்ைம றித் , தல் ைறயாக
சிந்தைனையத் தி ப்பி விடத் ண் ம் நல்ல கட் ைர ஒன் ம் வந்த . இைத
‘ெசல்வம்’ தான் எ தியி ந்தார். பழந்தமிழ் இலக்கியப் பயிற்சி ம்
க்கவிைதப்

பைடப்பில் நல்ல ேதர்ச்சி ம் ெபற்றி ந்த சி. மணிதான் ெசல்வம் என்ற ெபயரில்
எ திக் ெகாண் ந்தார். (சி. மணி என்பேத ைன ெபயர்தான்) ெசல்வம் என்
இலக்கிய பிரச்ைனகள் றித் க் கட் ைரகள் எ திய அவர் நைடயில் ேவ.மாலி
என்ற ெபயரில் கவிைதக ம் எ தினார். ஆகேவ, நைடயில் சி.மணியின்
சாதைனகேள மிக அதிகமானைவ.
‘நைட’யின் தன்ைமயான- க்கியமான சாதைன அதன் ன்றாவ இதழில்
‘யாப்பியல்’ என்ற கட் ைரைய (52 பக்கங்கள்) இைணப்பாக ெவளியிட்ட ஆ ம்.
இந்த யாப்பியைல எ தியவர் ெசல்வம். இ பய ள்ள ஆய் ம் விளக்க ம்
ஆ ம். யாப்பின் உ ப் களான எ த் , அைச, சீர,் தைள, அ , பற்றிய
இலக்கணம் பாவினம், பாவைககள், பற்றிய விளக்கங்கள், யாப் இலக்கணம்,
பைடப்பாளிக க் த ம் உரிைமகள், ெநகிழ்ச்சிகள்; இைவ ேபாதாமல்
பைடப்ேபார் ேம ம் பயன்ப த் ம் உரிைமகள் பற்றி எல்லாம் ெசல்வம்
ெதளிவாக ம் எளிய நைடயில் விளக்கமாக ம் விவரித்தி க்கிறார்.
இக்கட் ைரயில். “யாப்ைப ம் மரைப ம் மீறியதாகப்
க்கவிஞர்கள்
வ ம்
அவ்வள சரியானதாகத் ெதரியவில்ைல; அவர்கள் மீறிேய விட்டதாக
நிைனத் க் ெகாண் பலர் றக்கணிப்ப ம் அவ்வள சரியானதாகத்
ெதரியவில்ைல. இப்ப ச் ெசால்வதற் க் காரணங்கள் இ க்கின்றன. பலவைகச்
சீர்கைளக் கலந் எ
வ மரைப மீ வதல்ல. ஏெனன்றால் சீர்வைகயி ம்
எண்ணிக்ைகயி ம் க த் ேவ பா உண் . ேம ம் ெவண்பாைவத் தவிர மற்ற
பாவைகக் ம், எல்லாப் பாவின வைகக் ம் நிச்சயமான சீர்வைக வைரயைற
இல்ைல. எனேவ சீர் மயக்கம் திதல்ல; மரபானேத.
பலவைகத் தைளகைளக் கலந் எ
வ மரைப மீ வதல்ல. ஏெனன்றால்,
ெவண்பாைவத் தவிர மற்ற பாவைகக் ம் பாவின வைகக் ம் தைளவைரயைற
இல்ைல. எனேவ, தைளமயக்கம் திதல்ல; மரபானேத, பலவைக அ கைளக்
கலந் எ
வ மரைப மீ வதல்ல, ஏெனன்றால் ெவண்பாைவத் தவிர மற்ற
பாவைகக் ம் அ வைக வைரயைற இல்ைல. எனேவ அ மயக்கம் திதல்ல;
மரபானேத. எ ைக ேமாைன இல்லாமல் எ
வ மரைப மீ வதல்ல,
ெதாைடவைக இரண்டல்ல; பல ஆ ம் ‘ெசால்லிய ெதாைடயின் பாட் யலின்’,
அைத ம் ெசந்ெதாைட என்ப வழக்கம். ெசந்ெதாைட உள்ளிட்ட ெதாைக
வைகயான 13699லி ந் கவிைத தப் வ அ ைம.
ஈர உ வம், வ உ வம், நால உ வம் மரைபேய ஐந்த
தல்
அ வைரயைறயின்றி நடப்ப ம் மரேப, நான் வைகப் பாக்கள் கலப்ப ம் மரேப.
பாட் ேல அைசேயா சீேரா அ ேயா னாக வ வ ம் மரேப. ெதால்காப்பியம்
பாட் ம் உைரநைட ெபா ட் றிப்பாக வ ம் என்கிற . எனேவ, உைரநைடயாக
ஒலிக்கின்ற ப தி ம் பாட் ல் வ வ
திதல்ல, மரபானேத, ஒ
றிப்பிட்ட
விதிைய மீ வ ம் தில்ல; மரபானேத

கி

விேல ஒேர

ட்டம்

என் எ
வ ம் மரைப மீ வதல்ல. இ
ம் ஒ வைகச் சித்திர கவிதான்.
இன் ம் ெசால்லப்ேபானால், சித்திரக் கவி ெப ம்பா ம் இலக்கியக்
கைழக் த் நிைலயிேலேய நின் விட,
க் கவிைதயில் வ ம் இவ்வைகயான
உத்தி கவிைதயின் ெபா
க் த் ைண ெசய்கின்ற . எனேவ இ
ம்
திதல்ல, மரபானேத
ப்
உ வங்கைளத் ேதாற் வித்தல் திதல்ல. இ வைர ெவளிவந்த சந்தப்
பாடல்கள் எத்தைனேயா திய உ வங்கைளத் தந் ள்ளன. எனேவ திய
உ வத்தில் எ
வ ம் மரபானேத.ஒேர பைடப்பில். பலவைக உ வங்கைளப்
த் வ ம் திதல்ல. இைணக் றள் ஆசிரியப்பா, வஞ்சி வி த்தம்,
ெவண் ைற, கட்டைளக் கலித் ைற என் ம் பல உ வங்களால் இயல்வ
கலம்பகம். எனேவ இ
ம் மரபானேத.
இக் க த் க்களின் அ ப்பைடயில் பார்க் ம் ெபா
க்கவிைத மரபானேத
என்பைத ஒப் க் ெகாள்ள வி ம் ேவா ம் அ யாப் க் உட்பட்ட என்பைத
ம க்கலாம். அதனால் இக்க த் க் விளக்கம் ேதைவப்ப கிற என்
றி
ெசல்வம், அேநகம்
க்கவிைதகைள வைகப் ப த்தி உதாரணம் காட் ள்ளார்.
‘ க் கவிஞர்க க் யாப்ேப ெதரியா என் கவிஞர்க ம் ‘கவிஞர்க க்
யாப் தான் ெதரி ம்’ என்
க் கவிஞர்க ம் ெசய்கின்ற “ேகலியின் அ ப்பைட
ேமற்ேபாக்கான பார்ைவதான். தமிழ் மரைப ம் யாப்ைப ம் இைணத் ேநாக் ம்
ேபா , கவிஞர்களின் பி வாத இயல் ம்
க் கவிஞர்களின் ரட்சி ேநாக்க ம்
ெபா ள் ெபாதிந்தனவாகத் ேதான் வதில்ைல. ஏெனன்றால் தமிழ் மரைப ம்
யாப்ைப ம் இைணத் ேநாக் ம்ேபா , பி வாதத்திற் ம் ரட்சிக் ம் ேதைவ
இ ப்பதாகேவ ெதரியவில்ைல. இவ்விரண் க் ம் இைடயில் சிக்கிக் ெகாள்வ
தமிழ்க் கவிைத தான். பி வாதம் வறட்சிையத் த கிற . ரட்சி கட் க்
ேகாப்ைபத் தளர்த் கிற . இரண் ம் கவிைதக் இழப்ைபேய
விைளவிக்கின்றன”.
இவ்வா
றி, ெசல்வம் கவிைதயின் உ வம், உள்ளடக்கம் சம்பந்தமான
விளக்கங்கைள எ தியி க்கிறார்.
“கவிஞரின் பைடப் க்களில் ெப ம்பாலானைவ ெசய் ள் அல்ல பாடைலச்
சார்ந்தைவ.
க் கவிஞர்களின் பைடப் களில் பல கவிைதையச் சார்ந்தைவ.
ஒ ெமாழிேயா ஒ காலேமா இலக்கியச் சிறப் மிக்கதாக ஆக ேவண் ம்
என்றால் அந்த ெமாழியிேலா காலத்திேலா நிைறய ெசய் ள் ேதான்றிப் பயனில்ைல.

நிைறயப் பாடல் ேதான்றி ம் பயனில்ைல. நிைறய கவிைத ேதான்ற ேவண் ம்.
ஏெனன்றால் பாவைக ன்றி ம் தைலசிறந்த கவிைததான்.
இன் வறண்ட ெசய்
ம், சற்ேற ‘ப ைமயான பாட ம், கட் க் ைலந்த
கவிைத ேம மி தியாக ெவளிவ கின்றன. பாக்கேள கவிைதயாகத் தப்பிப்
பிைழக்கின்றன. இன்ைறய இலக்கியச் சிறப் க் இக் கவிைதகள் ேபாதா
என்ேற ெசால்லேவண் ம்.
கவிஞர்,
க்கவிஞர் என் ம் இ வைகயின ம் உ வம். உள்ளடக்கம் என் ம்
இரண் ம் சமமான கவனம் ெச த் வதில்ைல. கவிஞரின் கவனம் உ வத்ைதச்
சார்கிற .
க்கவிஞரின் கவனம் உள்ளடக்கத்ைதச் சார்கிற . கவிஞரின்
கவனம் உள்ளடக்கத்ைத ம் ேநாக்கிச் ெசல்லாத காரணத்தால், உள்ளடக்கத்தி ம்
ைம ம் இ க்க ம் இல்லாமல் வறட்சிேய ெதரிகிற .
க்கவிஞரின் கவனம்
உ வத்ைத ம் ேநாக்கிச் ெசல்லாத காரணத்தால், உ வத்தில் கட் க்ேகாப்
இல்லாமல் தளர்ச்சிேய ெதரிகிற . இக் ைறகைள நீக் வதற் க் கவிஞ ம்
க்கவிஞ ம் உ வம் உள்ளடக்கம் இரண் ம் சமமான கவனம்
ெச த்தேவண் ம். உ வத்ைதக் கவனிக்கிற அள உள்ளடக்கத்ைத ம் கவிஞர்
கவனிக்க ேவண் ம். உள்ளடக்கத்ைத கவனிக்கிற அள உ வத்ைத ம்
க்கவிஞர் கவனிக்கேவண் ம்.” என் ‘யாப்பி’ல் ெசல்வம்
வலி த்தியி க்கிறார். இ பைடப்பாளிகள் நிைனவில் நி த்திக் ெகாள்ளத்
த ந்த க த் ஆ ம்.
‘நைட’யில் பிர ரிக்கப்பட் ள்ள கவிைதகளில் ெப ம்பான்ைம யானைவ
உள்ளடக்கப்
ைமேயா , உ வ அைமதி ம் ெபற்றி க்கேவண் ம் என்ற
எண்ணத்ேதா பைடக்கப் பட்டைவ என்ேற ேதான் கின்றன.
சி.மணி (ெசல்வம்), ேவ. மாலி என்ற ெபயரில் கவிைதகள் பைடத்தேபா ,
ைமயான உள்ளடக்கத்ைதக் ைகயா ம் ேவைளயில், கவிைதயின் ெபா
ஏற்றப உ வ ம் அைமயேவண் ம் என்ற சிரத்ைத ம் காட் யி க்கிறார்.
காதல் காதல் என்ப, காதல்
ெவறி ம் ேநா ம் அன்ேற, நிைனப்பின்,
இறக்கம் ேநாக்கிப் பா ம் நீராம்,
காதல் கவிந்த வாழ்வில்
வானம் தந்த வாம நிலவாம்.
(காதல் - சி. மணி, நைட-1)
நீரியல் ஞ்ைச த ம்பியாலக்
ெகஞ்சி ம் ெமன்நைட பயின்ற பாைவ

க்

வீதியில் இட்ட த ம் நைட,
ெநஞ்சினில் இட்டேதா த ம் நைட
(சி. மணி, நைட-2)
சனித் விட்ட
மினி கம்; ஒழிந்த
நனி ெப ம் மனிதர் ெகாற்றம்
இனி
மினி மக்கள் காலம்
மனி தைன விட்
மினி தைனப் பா ேபாற்
னி என் ேபச்ைசக் ேகள் ஏ
ெனனி ெலனக் த் ெதரி ம் நாெனா
மினி ேமைத.
(மினி கம் - ேவ. மாலி நைட 3)
ேமற் ெஜர்மனிக் ப் பட்டம்
ஏற் மதியாகின்றன
மற்ற நா க ம் ட இ
வற்ைற வாங்கலாம் காகிதப்
பட்டம் இரண்
ன் டாலர், பிளாஸ் க்
பட்டம் ஐந்தா டாலர்; பல்கைலக் கழகப்
பட்டம்? விைல மதிப் பற்ற மாெப ம்
வட்டம்,
(நா க் நாள்)
இலக்கியம் என்றால் என்ன என்ேறன்.
லவர் ஒ வர், இ
டத் ெதரியாதா
இலக்
ட்டல் இயந்தான் என்றார்.
(உங்க க் த் ெதரி மா நைட -4)
அன் மயிற் ெபாறி மற் ம் அ ைவக்
கண் பி த்த அ ப்பில் ப த் க்
றட்ைட விட்ட நாம், இன்
உறக்கம் நீங்கி எ ந்
கண் பி க்கக் கிளம்பி விட்ேடாம்,
என் , என்ஏ தலிய எல்லா
ேமற்கத்திய- க க்ெகாப் பானதமிழ்ச்
ெசாற்கைள.
(கண் பி ப் நைட-4)
இைவ சில உதாரணங்கள்.

நாட் மக்களிைடேய மண் வள ம் சி ைமகைள ம், ைறபா கைள ம்
கண் பழித் ப் பரிகசிக் ம் ‘ஸட்டயர்’ ெதானிேய, மாலியின் கவிைதகளில்
ேமேலாங்கி நிற்கிற . சில ெமன்ைமயான பரிகாசமாக ம், சில ரட் க்
கிண்டலாக ம் அைமந் வி கின்றன. ‘ இவ்வள தானா’ ேகள்விேய பதில்
ஆ மா? ‘தைல ைற தைல ைறயாக’ ‘மணக்கணக் ’ ‘அைழப் ’
நாட் யக்கைல’ ேபான்றைவ இத்தைகயன. ரசிப்பதற் உரிய அ ைமயான
பைடப் கள், அவற்ைற எல்லாம்
ைமயாக எ த்ெத
வதற் இடமில்ைல.
ைமயான உள்ளடக்கம், பரிகாசத் ெதானி,ேவகம் உ வநலம் நிைறந்த
கவிைதகைள ஞானக் த்தன் ‘நைட’யில் அதிகமாகேவ எ தியி க்கிறார்.
வாரத் க் ெகான்றிரண் ெவளி ர் ட்டம்
வரப்பார்க் ம் மணியார்டர், மாைல, ண் .
காரத்தில் ேபசத் ப்பாக்கிச்
கல் பிறந்த காலத்தில் பிறந்ேதார் தம்ைம
ேநரத்தில் களிப் ட்ட அகநா
;
ெநய்யாற்றில் பாலாற்றில் ேபசிப்பார்த்த
தீரத்தில் ெதரிந்ெத த்த நைகத்
க்
(தமிழர்க் ேவெறன்ன ெகா க்க ேவண் ம்)
ைக தி ரயில் வண் எ ம் ர் நீங் ம்;
ேபச்சாளர் மனதில் ைகெயாலிகள் ேகட் ம்…
என் ெதாடங்கி வள ம் ‘பரிசில் வாழ்க்ைக’ ேபச்சாளர் தன்ைமைய ம், அவர்கள்
வாழ்ந் வளர்வதற் வைகெசய் ம் நாட் மக்களின் இயல்ைப ம் ைவயாகச்
சித்திரிக்கிற .
பிரசங்கிகளின் வாய்ச்சவடாைல கிண்டல் ெசய் ம் வைகயில் ஞானக் த்தன் பல
கவிைதகள் எ தி ள்ளார். அப்ப ப் பட்ட தான் ‘நைட’4ல் வந்த ‘ஆவ ம்
என்னாேல ம்’.
தலிலிவர் ேபாட் யிட்டார் ஜாமின் ேபாச் ,
ம ப ம் இவர் நின்றார் எவெனல்லாேமா
உத வதாய் வாக்களித் க் ைக விரிச்சான்.
கைடசி நாள், நான் ேபாேனன். வரிெலன்ேபர்
கண்டதனால் ன் ட் மக்கள் ெவள்ளம்.
ைகதட்டல் நாென ந் ேப ம் ேபா ,

ெரண் மணி, எதிரிகைளப் பிட் ைவச்ேசன்.
பத்தாயிரம் வாக்கதிகம். இவர் ெஜயிச்சார்.
சா ெகா த்த ேவள்வித்தாள்; தீர் , கீழ்ெவண்மணி, நாய். ெசத்தபன்றி, தணல்,
வ ப் க் வ ம் எ ம் க்
. ெகாள்ளிடத்
தைலகள், ப மத் ெதால்ைல
ஆகிய ஞானக் த்தன் கவிைதகள்’நைட’யில் வந்தைவ தான்.
ேபச்சில் அ ப கிற சாதாரண வழக் ச் ெசாற்கைளக் ேகாத் உயி ம்
உணர்ச்சி ம் ேவக ம் உள்ள கவிைதகைளப் பைடத் வி ம் திறைம
ஞானக் த்த க் இ க்கிற . இைத ‘நைட’யில் வந்த கவிைதகள் எ த் க்
காட் ன. பரிகாசத்ெதானி அவர் கவிைதக் த் தனித்தன்ைம ேசார்க்கிற .
பாகிஸ்தானி ெசால்றானாம்
பயந்தாங் ெகாளியாம் நாெமல்லாம்
சீனாக்காரன் ெசால்றானாம்
சண்ைட நமக் த் ெதரியாதாம்
இலங்ைகக்காரன் ெசால்றானாம்
எ த நமக் வராதாம்
எ ப்பார் ைகயில் பிள்ைளெயன்
சியாக்காரன் ெசால்றானாம்,
ேபச் நமக் க் ைகவ ேம
அைத
எந்தப் பய ம் ெசான்னானா?
ன்னி கி ஷ்ணன் சாட்டர்ஜி
ெகாண் த் ேதாப் க் மேரசன்
இவர்கள் ேபாலப் பிறநாட் ல்
ஒ த்தன் உண்டா ெசாற்ெபாழிய?
அ ேபாகட் ம் கதக்களிகள்,
ம்மி, கரகம், ேகாலாட்டம்
என் ம் நம கவின் கைலகள்
ஏ
ண்ேடா அவர் நாட் ல்?
ஆனால்
னியன் ேகாயிற் திைரக ம்
நாக் ெதாங்கி, றி விைறத்த
உள் ர்க் ேகாயில் யாளிக ம்
வாங்கறானாம் ெவளிநாட்டான்
அ தான் ெதாடக்கம் ப ப்ப யாய்
அவ ம் நா ம் இைணயாக

‘இைண ம் ேகா கள்’ என்ற இக் கவிைதயில் அந் நயங்கைளக் கண்
ெகாள்ளலாம்.
எஸ். ைவத்தீஸ்வரன் மா. த ிணா ர்த்தி, தி. ேசா. ேவ ேகாபாலன், சி.அ.
சச்சிதானந்தம், ேகா. ராஜாராம், பிரமில் பா சந்திரன் கவிைதகைள ம் ‘நைட’
கிர ரித்த . ஏ. இக்பால், சிவா, சிவம், என்ற ெபயர்களில் ஒவ்ெவா நல்ல
கவிைத வந்தி ந்த இைவ நன்றாகக் கவிைத எ தித் ேதர்ச்சி ெபற்ற
எவ ைடய ைனெபயராக ம் இ க்கக்
ம்.
ெமாத்தமாகப் பார்க்கிறேபா ‘நைட’ தன இரண் வ ஷ வாழ்வில்
கவிைதக் ச் சிறப்பாகப் பணியாற்றியி ப்ப ெதரியவ ம், இ பாராட்டப்பட
ேவண் ய சாதைனதான்.

26.
‘எ த் ’ம் ‘நைட’ ம்
க்கவிைத வளர்ச்சிக் ப் பணி ரிந் ெகாண் ந்த
காலத்திேலேய, தமிழ் இலக்கியத்தின் ேபாக்ைக ஓரள க் ப் பிரதிபலிக் ம்
யற்சியாக ‘
க்ேஷத்ரம்’ தி வனந்த ரத்தில் ேதான்றிய .
க்ேஷத்ரம் தமிழ் இலக்கிய உலகில் ஒ
திய யற்சி. இ ஒ
ழ்நிைலைய ம் அதன் விைளைவ ம் றிக்கிற . தி வனந்த ரத்ைதச்
சார்ந்த, இலக்கியத்தில் ஈ பா உைடய ஒ சிலர் லதனங்ெகாண்
உ வாகிய ’.
(
க்ேஷத்ரம்-அறி கம்).
‘

இந்த இலக்கியத் ெதா ப்ைப தயாரித்தவர் ‘ந லன்’- .ேக. ைரஸ்வாமி.
இத்ெதா தியில் கட் ைர சி கைத கவிைத,
நாவல், நாடகம் எல்லாம்
உள்ளன. மைலயாளத்திலி ந் ெமாழிெபயர்க்கப் பட்ட கட் ைர,கைத,
கவிைதகள் சில ம் இதில் இடம் ெபற் ள்ளன.
‘
க்ேஷத்ரம்’ பாராட்டத் த ந்த நல்ல தயாரிப் , பைடப்பாளிகளின் ஒத் ைழப்
ந ல க் ப் ேபா மான அளவில் கிைடக்கவில்ைல. எ த்தாளர்கள் தாராள
ஒத் ைழப் அளித்தி ந்தால்.
க்ேஷத்ரம் இன் ம் சிறந்த இலக்கியத்
ெதா ப்பாக விளங்கியி க்க
ம். ந லன் அ கிய பைடப்பாளிகளில்
அேநகர் தங்கள் எ த் க்கைள
க்ேஷத்ரத் க் உதவ ன்வராத
காரணத்தால், சிலர பல கைதகள், கட் ைரகள், கவிைதகைள இந்த ஒேர
ெதா ப்பில் இைணத்தாக ேவண் ய கட்டாயம் ந ல க் ஏற்பட் விட்ட .
பிரமில் பா சந்திரன் (த
சிவரா ) கட் ைரகள் 3, ெமௗனி கைதகள் 2,
சார்வாகன் கைதகள் 2, த ிணா ர்த்தியின் கட் ைர, கைத,
ெமாழிெபயர்ப் கள், நீல பத்மநாபன் பைடப் கள், ெமாழிெபயர்ப் கள், பல
காணப்ப கின்றன.
இப்பைடப்பாளர்களின் ஆற்றைலேயா பைடப் க்களின் தரத்ைதேயா நான் ைறத்
மதிப்பிடவில்ைல. ஆனால், ‘ஒ
றிப்பிட்ட காலத்தின் ஆதிக்கத்ைதக் காட்
இலக்கியம் காலாதீதமாக விளங் வ ’ என்பைத எ த் க் காட் வதற் , ஒ
சிலர எ த் க்கைளேய மி தியாகத் ெதா ப்பைத விட, பைடப்பாளிகள் பலர
ஆக்கங்கைளத் ெதா த் த் த வ உபேயாகமாக இ க் ம். ேம ம்
ெதா தியில் பல்ேவ ரகமான எ த் க்க ம் (ெவவ்ேவ ேநாக் ம் ேபாக் ம்

ெகாண்ட எ த்தாளர்கள
சிறப் றச் ெசய் ம்.

பைடப் க

ம்) ேசர்ந்

க்ேஷத்ரம் கவிைதப் ப தியில் இக் ைறபா

அம் யற்சியின் ெவற்றிையச்
பளிச்ெசனத் ெதன்ப கிற .

கவிைதகள் ஸி.ேஜ தாசன் 3 (ஆங்கிலத்திலி ந் ), ஐயப்ப பணிக்கர் (நீல
பத்மநாபன் தமிழாக்கம்) 2, நீல பத்மநாபன், 5, ஹரி ஸ்ரீனிவாசன் 3,
வல்லிக்கண்ணன் 4, ஷண் க ப்ைபயா 43, மா. த ிணா ர்த்தி 2, ந லன் 1.
ேகரளப் பல்கைலக் கழகக் கல் ரித் தமிழ்ப்ேபராசிரியர் ஸி. ேஜ தாசன் பிேளக்
கவிைத ‘ஆட் க் ட் ’ைய ம் ேவ இரண் ஆங்கிலக் கவிைதகைள ம் (மரம்,
விைளயாட் ப் பிள்ைள) தமிழாக்கி ள்ளார். இனிய எளிய தமிழ்க் கவிைதகள்.
‘ேகரளத்தில்
க்கவிைத இயக்கத்தில் ஒ தவிர்க்க
இயங் ம்’ ஐயப்ப பணிக்கர் எ திய ‘சாப விேமாசனம்’.

யாத சக்தியாக

வந்தனேவ பதினங்கள்;
காத் க் காத்தி ந்ெதன
சின்ன அகல்ையக்க க்கின்
சாப விேமாசனம் தாேன,
எந்தக் காட்ட வி ம்
கங்ைக தானிப்ேபா;
ஓ ெவ ம் ஜலபிந்
டத்தான் மகா தீர்த்தம்,
என்

ஆரம்பமாகி வளர்கிற .
சாபைச தன்யத்தால் ெபண்ைம
கல்லாகிக் கிடக்ைகயில்
மிப் தல்விக் அ ராகம்
எங்ஙனம் ேதான்றி ம்?

என்

கவி ேகட்கிறார். ராமன் ல
கிறார்.

்மணைன விளித் ச் சில எண்ணங்கைளக்

என் மனதில் மலர்ச்சிதான்
பிரீதிதான்; ஒளியில்
வர்ணஎழில்கள்
மி
மணம் கமழ்ந்த .

இக்ெகா ம் பாைறத்திறன்
காலின் கீழ் அ த்தி நீ
மானிட த்ரா, உன் ஆத்ம
உணர்ைவ வளர்க்ைகயில்
ெசல்வியாம் அவனி ம்
வளர்க் ம் தாரைகக ம்
உற்சவம் ேகாஷிக்கின்றன;
சாப க்தனாேனன் நா ம்!
என்
‘சா

கவிைத
ைஜ’

கிற . சிந்திக்க ைவக் ம் நல்ல கவிைத இ . பணிக்கரின்,

ேஹ மந்த காமினி
(ேஹ ெம நைடயாேள!)
ேஹமந்த யாமினி
கனசியாம பிணி
நீ வாராய்
என்

பிறந்

வளர்கிற .

உலக நியதிகைள ம் மனித இயல் கைள ம் பரிகாசத் ெதானிேயா
வள ம் ெகாஞ்சம் நீளமான கவிைத இ .
‘நாைளயின் பாட்ைட நான்
பாடவில்ைலேயா?
த க நாணயம்.,
இ தான் என்
தந்திரப் பாடகன்
எங்ேகேயார் ேபா ண்
எங்ேகேயார் பஞ்ச ண்
என் ேகட்பி ம்
கவிைத தீட்
அைத ம் காசாக் வான்
ெபா மக்கள் இதத்திற்காய்ப்
பிறவி ெபற் வாழ்பவன்.
கண்ணியேம ெகாள்ைகயாக்கி
ேம ைடயின் ேகா யில்
ஜரிைக நைக இைழக்கின்றான்
அறத்தின் பிரசாரகன்.

ட் க்காட்

ேதகமி அநித்யம்’
எனேவ
‘இன்ைறக்
த வாய் நின் கத்ைத’
என் கின்றான் அன் ப் பிரவாசகன்.
ேஹமந்த காமினி
ேஹமந்தயாமினி
சரத் ெசாப்பன காமினி
நீ வாராய்.
என் ‘மி த்
ைஜ’ பண் கிறார் கவி. நீல பதம்நாபன் ெமாழி ெபயர்ப்
இனிைமயாக ம் நயமாக ம் அைமந் ள்ள .
மனிதனின் பலநிைலத் க்கங்கைள எ த் க்
ம். ‘ க்கம்’ மற் ம்
ெந ப் க் ச்சி சிைல’ ‘?’, சரணாகதி என்ற கவிைதக ம் நீல பத்மநாபன்
பைடப் கள். ‘சரணாகதி’ சிறி நீளமான கவிைத. வாழ்க்ைகயில் காணப்ப ம்
கசப்பான உண்ைமகைள கவிைதச் ைவேயா அவர் இதில் வர்ணித்தி க்கிறார்.
அவ ைடய கவிைதக க் ஒ உதாரணமாக ‘?’ என்பைத இங் த கிேறன்.
பிறவிக் நன்றி?
ெபற்ேறா க் !
வளர்ச்சிக் நன்றி?
அவர்க க்ேக!
கல்விக் நன்றி?
ஆசா க் !
கல்விக் நன்றி?
மைனவிக் !
பதவிக் நன்றி?
அர க் !
பாசத்திற் நன்றி?
உடன்பிறப் க் !
நட் க் நன்றி?
நண்ப க் !
அ
க் நன்றி?
இைறவ க் !
ெகாள்ளிக் நன்றி?
ழந்ைதக் !
சா க் நன்றி?

?
நயமான கவிைதகள் பலவற்ைற ‘எ த் ’ ‘தாமைர’ இதழ்களில் எ தித் தன
பைடப்பாற்றைல நி பித் ள்ள ஹரி ஸ்ரீனிவாசன், சந்திரத் ண் கள், அற் தம்,
ெநா கள் எ ம் அ ைமயான பைடப் கைள இத்ெதா ப் க்
அளித்தி க்கிறார்.
‘அற் தம்’ என்ற கவிைதைய இங்

எ த்

எ

கிேறன்-

மாறிவ ம் உலகில் மதிப்பில்லா என்மீ
தங்கக் ைகநீட் எைனெயா ெபா ட்டாய்
தடவிவி ம் இளம்பரிதி!
ேவதைனயில் பிறந் தன் வாய்ச்சிரிப்பால்
மா மனம் மலர ைவத் ச் சா க் ச் சா மணி ய க் ம்
ேநற் ப் பிறந்த இளங் ழவி!
தளிரான தைல க்கி எம்ைமெயலாம் கண்
க க்ெகன் சிரித் க் கண்மல ம்
மண்ணிேல இட்ட விைத!
ண்ைட ேபாலி ந் ேம ம் கீ ம் தாவி
க்கால் ம வ ந்திப் ேபைட டன் ஆட
சீட் ய க் ம் சி
வி!
வாக்கால் வசமிழந் தம்மறி த் தடமாறி
ேபாக்கான ெப வழிைய விலகிக்
ஞ்சந்தில்
தம் ெப ைம ேப ம் தம்பட்டம்!
ஆறறி பைடத்ேதாம் அஃறிைண மல்ேலாம்
ஆண்டவனின் அ மந்த த்ரர் யாம் எனச்ெசால்லி
ெவள்ளிச் ெச ப் ன் ெசய் வணக்கம்
அ மாைனப் ேபாலத் தன் வலிைம ணராமல்
தின ைழத் ம் திவைலச் கம் காணாமல்
தரமிழிந் வா ம் வாழ்
பைனேயாைலக்
க் ள்
பிரித்ெதா க்கித் தள்ளப்பட்ட
பைறச்சிப் ெபண் மார்பில்
பால்!

அவர ‘ெநா கள்’ கவிைத அழ ம் க த் நய ம் ேசர்ந்
பைடப் .

மிளி ம் அற் தப்

க காரம் இைடயறா
தட் த் தவிக் ம்
பி வாதக் ழந்ைதகள்
என் ம்,
‘ த்தாயிரம் ேகாத்த
மணியாரச் சரட் ல்
த்திைட மின் ம்
தத் வத் ண் கள்’
என் ம் ‘ெநா கள்’ பற்றி வியந் வள ம் இம் மணிக் கவிைத ப த் ப் ப த்
ரசிக்கப்பட ேவண் ய ஒன் . அைதப் ரணமாக எ த்ெத த ேவண் ம் என்ற
ஆைச எனக் உண்டாகிற . ஆனால் கவிைதயின் நீளம் (6 பக்கங்கள்) க தி
விட் வி கிேறன்.
‘
வா க்கியம்?’ ‘எண்ணிப்பா
ஆகியைவ வ.க.கவிைதகள்.

ம்மா!’ ஒ

த்தகம், அப்ப யா ேதா

?

ஷண் க ப்பய்யாவின் கவிைதகள் ‘ ழந்ைதக் கவிைதகள்’ என
அறி கப்ப த்தப்பட் ள்ளன. ெவ ம் ஓைச நயத்ைத தன்ைமயாகக் ெகாண்ட
ழந்ைதப் பாடல்கைள அவர் அதிகம் எ தியி க்கிறார்.
பச்ைசக் கார்
பாரப்பா பார்
அேதா ஓர்
பச்ைசக் கார்
அ ெபாப்பப்ேபா
ேபாடாமல்
ேபாவெதங்ேக
ெசால்லப்பா
ேபான்றைவ உதாரணமாகலாம். ஆனா ம் அவர் வார்த்ைத ஜாலங்கள்
ெசய்வேதா நின் வி வதில்ைல. கசப்பான வாழ்க்ைக அ பவங்கைள ம் உலக
நியதிகைள ம் சி சி கவிைதகளாகப் பைடத்தி க்கிறார்.

ெசல்லப் பிள்ைள
ெசல்லப்பா
ெசல்வந்தராம்
அவனப்பா.
அதனால் வந்த
இ மாப்பால்
அவன் ெசால்வெதல்லாம்
வீராப்ேப.
அைதச் ெசால்லப்ேபானால்
ெபால்லாப்ேப
என் அறிவிக் ம் ‘ெசல்லப்பிள்ைள, மற் ம் ச் நாய், வயிற்ைறக்ேகள், உலகம்
ேபான்றைவ இதற் நல்ல உதாரணங்கள் ஆ ம், ‘வயிற்ைறக்ேகள்’ ரசமான .
தைலையச் ெசாறி
நாக்ைகக் க .
பல்ைல இளி
ைக வைள
ைகையக் கட் .
காைலச் ேசர்.
என்ன இ ?
வயிற்ைறக் ேகள்.
ெசால் ம .
ைமயான தாலாட்

ஒன்ைற ம் தந்தி க்கிறார் அவர்,

யா ம் அ க்காமல்
நீ ஏன் அ கின்றாய்?
நீ பிறக்காமலி க்க
நான் யன்ேறன்
என்ற க ப்பாேலா;
காரணமில்லாமல்
நீ ஏன் சிரிக்கின்றாய்
எைன ஏமாற்றி
நீ பிறந் விட்டாய்
என்ற களிப்பாேலா!
இவ ைடய கவிைதகள் பலவற்றில் ைநயாண் த் ெதானிகலந்

உயி ட் கிற .

கண்ேண நீ, எதிர்ப் , ப கள் ேபான்றைவ இத்தைகயன. உதாரணத் க் ,
‘ேமற்கத்திேயாேர’ கவிைத இங்ேக தரப்ப கிற .
ஒ பக்கம்
வாழ வழிவ க் ம்
சாகக் ழி பறிக் ம்
உங்கைளப் ேபாலல்ல
நாங்கள்.
நாங்கேளா
வாழ ம் வி ம்ப மாட்ேடாம்
சாக ம் ணியமாட்ேடாம்
உங்கைளப் ேபாலல்ல
நாங்கள்,
வாழாமல் வாழ்ந்
சாகாமற் சா ம்
நாங்கள் நாங்கேள
மா. த ிணா ர்த்தியின் ‘ ளத் மீன்’
ைம ம் இனிைம ம் ஓட்ட ம்
உணர்ச்சி ம் கலந்த நல்ல கவிைத. அவேர. ஜான் டண் என்பவரின் ‘நிழைலப் பற்றி
ஒ ெசாற்ெபாழி ’ என் ம் கவிைதைய ம் தமிழாக்கி ள்ளார். காதலின்
தத் வத்ைத நிழல்கேளா இைணத் விளக் கிற இ .
காதல் ஒ வளர்ச்சி,
நிைலயான ஓளி.
ந ப்பக க் ப் பின்
தல் விநா இர
என்

கிற .

ந லன் ‘இப்ப ம் ஒ கவிைத’ என் நான் பக்க விளக்கத் டன் ஒ
ேசாதைன சி ஷ் ைய இத் ெதா ப்பில் ேசர்த்தி க்கிறார்.
‘எந்த ஒ எ த் ப் பத்திைய ம் எ த் க்ெகாண் வார்த்ைதகைள ம் ெசால்
அைமப்ைப ம் மாற்றி அைமத்தால் ஒ
தன உ ைவக் ெகாண் வரலாம்’ என்
வில்லியம் பேராஸ் என்பார் ‘ைடம்ஸ் லிட்டரி சப்ளிெமன்ட்’ ல் எ தியி ந்த
கட் ைரையப் ப த்த ந லன், அக்ெகாள்ைகைய அவர் வழியில் ஏற் க்ெகாண் ’
ஐங்
ற்றின் பல பாடல்களிலி ந் பலவரிகைள ஒன்
ட் (அைவக டன்
யவைர, அந்த நைடக் ஏற்ப என்னால் இயன்றவைர என் வரிகைள ம்
ேசர்த் ) ஒ கவிைதையச் ெசய்தி க்கிறார்.

இப்ப ஒ

கவிைத
ெநய்தல்
‘காண்மதி பாண! நீ உைரத்தற்

உரிைய!’ (ெநய்தல் 40)

‘யான் எவன் ெசய்ேகா! பாண!’ (ெந. 133)
‘ஓண்ெதா அரிைவ ெகாண்டனள்!’ (ெந. 172)
‘இரவினா ம் இன் யில் அறியா
அர உ
யரம் எய் ப ெதாண் த்
தண் ந ெநய்தல் நா ம்
பின் இ ங் ந்தல் அணங் ற்ேறாேர’ (ெந. 178)
‘ேதா ம் ந்த ம் பல பாராட் .
வாழ்தல் ஓல் ேமா - பாண!
‘அம்ம வாழி! பாண’ (ெந. 178)
‘பிரியி ம் பிரிவ அன்ேறஇவேளா ேமய மடந்ைத நட்ேப!’ ( றிஞ்சி 207)
‘ ல்’ெலன்
பட ம் இம்மாைலவாய்
அம்பல் ம்ப
அல ம் சிதற
ஊ ம் இவள் உ வம்
கண்ெடனம் அல்லேமா!’
பாண,
ஆகலின்,
‘வறி ஆகின் , என் மடம் ெக
(ம தம் 47)

ெநஞ்ேச!’

‘கவிைதைய நான் எ திவிட்ேடன். இந்த மாதிரி யற்சிகள் அவசியமா என்ப
வாசகர்கள் தங் க் ள் நிச்சயித் க் ெகாள்ள ேவண் ய ’ என் ம் ந லன்
றிப்பிட் க்கிறார்.
‘ேசாதைன

யற்சி’ என்ற தன்ைமயில் விைளயாட்டாகேவா,

ெபா
ேபாக்காகேவா, தன அகண்ட ப ப்பறிைவ ம் ஆழ்ந்த ரசைனைய ம்
லப்ப த்த ஆைசப்ப கிறவர்கள் இ ேபான்ற ேவைலயில் ஒன்றி தடைவ
ஈ படலாம், ெபா வாகப் பார்த்தால், இ வீண் ேவைல என்ேற நான் க
கிேறன்.
க்ேஷத்திரம் என்ற இலக்கியத் ெதா ப் 1968ல் ெவளி வந்த . அதற் ப்
பிற எந்தத் ெதா ப் ம் வரவில்ைல. இ ேபான்ற ெதா ப் ஆ மாதங்க க்
ஒ
ைற கிர ரிக்கப்பட்டால் இலக்கியத் க் ம் பைடப்பாளிக க் ம் நல்ல .
இலக்கிய ரசிகர்க க் ம் பயன் உள்ளதாக இ க் ம். அ சாத்தியப்படா விட்டால்
தரமான இலக்கியத் ெதா ப் வ ஷத் க் ஒன்றாவ தயாரித் ெவளியிடப்பட
ேவண் ம். இலக்கியத்தின் வளர்ச்சிைய அளவிட ம் நல்ல பைடப் க ம் திய
ேசாதைனக ம் ேதான்ற ம் அ
ைண ரி ம்.
ஆனால் தமிழ்நாட் ல் இ நிகழ்வதற்கான வாய்ப் கள் இல்லேவ இல்ைல.
எத்தைனேயா வைககளில் ரதிர்ஷ்டம் பி த்த தமிழ் ெமாழி, இைத ம் தமிழின்
‘ ரதிர்ஷ்டத்’தில் ேசர்த் க்ெகாள்ள ேவண் ய தான்.

27. ‘

’

1959 ஜனவரியில் மாதப் பத்திரிைகயாகப் பிறந்த ‘எ த் ’ ஒன்ப ஆண் கள்
மாசிைகயாகேவ வளர்ந்த அ , பத்தாவ ஆண் ல் ஏப்ரல் தல் காலாண் ஏ
ஆக மாறிய . 1968 மார்ச்
ய 111 ஏ கள் மாத இதழ்களாக ம், பின்னர்
ம்மாதம் ஒ
ைற ஏ ஆக 8 இதழ்க ம் எ த் ெவளிவந்த . 1970
ஜனவரி-மார்ச் இதழாகப் பிர ரமான 119 வ ஏ தான் ‘எ த் ’வின் கைடசி
இதழ் ஆ ம்.
இந்தப் பதிேனா ஆண் களி ம் எ த் 460 க் ம் ேமற்பட்ட கவிைதகைள
பிர ரித் ள்ள . இவற்றில் ெமாழிெபயர்ப் க் கவிைதக ம் அடங் ம்.
‘எ த் ’வில் ெவளி வந்த கவிைதகைள இ வைர இக்கட் ைரத் ெதாடரில் நான்
விரிவாகேவ அறி கம் ெசய்தி க்கிேறன்.
எ த் ஆசிரியர் சி. . ெசல்லப்பா தம பத்திரிைகயின் லம்
க்கவிைத
வளர்ச்சிக் சிறப்பான ேசைவ ரிந்த டன், ‘எ த் பிர ரங்’களாகக் கவிைதத்
ெதா ப் க்கைள ெவளியிட் ம் ேபாற்றத் த ந்த பணி ஆற்றியி க்கிறார். ந.
பிச்ச ர்த்தி கவிைதகைளத் ெதா த் 1962 ஆகஸ் ல் ‘காட் வாத் ’, என்ற
த்தகமாக அவர் பிர ரம் ெசய்தார். பிச்ச ர்த்தி 1938-1944 காலகட்டத்தில்
எ திய கவிைதகள் இ ப ம், 1959க் ப் பிற எ தியைவ பதிைனந் ம்
இத்ெதா ப்பில் இடம் ெபற் ள்ளன.
பிற , 24 கவிகளின் 63 கவிைதகைள ேசர்த் ‘ க் ரல்கள்’ என்ற ெதா ப்பாக
1962 அக்ேடாபரில் ெசல்லப்பா பிர ரித்தார். பிச்ச ர்த்தி 1962க்
ன் எ திய
ஐந் கவிைதகைள ம் ேசர்த் ‘வழித் ைண’ என்ற த்தகமாக 1964 ஏப்ரலில்
அவர் ெவளியிட்டார்.
தி.ேசா. ேவ ேகாபாலன் எ த் இதழ்களில் எ திய கவிைதகள் ெதா க்கப்
ெபற் ‘ேகாைட வயல்’ என்ற த்தகமாக 1965 ஆகஸ் ல் ெவளிவந்த .
‘கண் க் ள் திைர இ ப்பைதக் ட உணராத ச கத்ைதப் பார்த்த ஏமாற்றம்,
ஏக்கம், ேகாபம் ன் ம் கலந்த உணர்ச்சி’ ேவ ேகாபாலன் கவிைதகளில் ஒலி
ெசய்கிற .

‘இலக்கிய ஞான ன்யம்’ ேமேலாங்கி நிற்கிற நிைலைம ம் தந்திரம் ெபற் ம்
நாட் ல் நில கிற தத் வ தரிசனக் ழப்ப நிைல ம், நிகழ்கால ச தாயம்
வலிைமயற்றி ப்பைத மறக்க, மரெபன் ம் பண்ெபன் ம், பண்ைடயகால வாழ்
என் ம் ம வின் ேபாைத வசப்பட் ஏற்ப ம் த மாற்றம், அதனால் விைள ம்
தவறான மதிப்பீ , ஆகியைவக ம் அவர் உள்ளத்தில் ஏற்ப த் ம் சலனங்கள்
தாக் தல்களாக ம் பரிகாசக் கைணகளாக ம் அவர் கவிைதகளில்
ெவளியிடப்பட் ள்ளன.
ேவ ேகாபாலைனப் ேபாலேவ தனித்த நம்பிக்ைகக ம் ேநாக் ம்மனப்ேபாக் ம்
ெகாண்டவர்கள், பல க த் க்கைள ம் உணர்ச்சிகைள ம் ேதர்ந்ெத த்
கவிைதயாக இைசக் ம் யற்சியில் தீவிரமாக ஈ பட ன் வந்தேபா , ‘எ த் ’
அவர்க க் நல்ல அரங்கமாக உதவிய .
எ த் ஏ களில் கவிைத எ தியவர்கள் பல ம் தத்தமக்ெகனத் தனியான
வாழ்க்ைகப் பார்ைவ ம், மதிப் க ம், தத் வ ேநாக் ம் ெகாண்டவர்கள். தங்கள்
க த் க்கைளக் கவிைதயாக் வதற் த் தனித்தனி உத்திகைளக் ைகயா ம்
யற்சியி ம் அவர்கள் ஆர்வம் காட் ள்ளார்கள் என்பைத எ த் காலக்
கவிைதகள் எ த் க்காட் கின்றன.
கவிைத மனெநகிழ்ச்சிைய, மன அைசைவ அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட
என்பைதக் க த்தில் ெகாண் அவர்கள் கவிைத பைடத்தி க்கிறார்கள்.
‘எண்ணத் க் உ வாகாமல் பிரக்ைஞ நிைலயிேலேய இ க் ம் அக
உைளச்சல்கைள ம் வாழ்க்ைக ம் ழ்நிைல ம் கால ம் தம் ள் ேசர்க்கிற
மனப்பதி கைள ம் ஒ கட் க்கடங்காத மனப்ேபாக்ைக ம் எ த்தில் ெவளியிட
அேநகர் ஆைசப்பட் ள்ளனர் என்பைத ம் எ த் காலக் கவிைதகள்
விளக் கின்றன.
எ த் காலப்
க்கவிைதகளில் ெப ம்பா ம் ெவ ைம, மன றி , விரக்தி,
நம்பிக்ைக ஊட்டாத தன்ைம ேபான்ற ரல்கேள ஒலிக்கின்றன என் ெபா வாகக்
ற்றம் சாட்டப்பட் ள்ள .
வாழ்க்ைகயின் ேபாக் ம், ழ்நிைல பாதிப் க ம் நாட் ன் நிைலைம ம் தனி
மனிதர்களிைடேய ேவதைனைய, விரக்திைய ஏமாற்றத்ைத, ஏக்கத்ைத,
ஏலாக்ேகாபத்ைத, நம்பிக்ைக வறட்சிையத்தான் விைதத் வளர்க்கின்றன.
தந்திரம் வந் விட்ட பிற , தந்திர நாட் ேல, ஃப்ரஸ்ட்ேரஷ க்
(மன றி க் ) இடேம இல்ைல என்
ட ஒ விமர்சகர் றி ள்ளார். ஆனால்
உண்ைமயில், தந்திரம் ெபற்ற பின்னர்தான் - நாட் ன் வளத் க் ம் ச தாய

வளர்ச்சிக் ம் என் ெபரிய ெபரிய திட்டங்கள் தீட் ஏேதேதா சாதிக்கப்
பட் ள்ளதாக விளம்பரப்ப த்தப்பட் வந்தி க்கிற கால கட்டத்திேலதான் நாட்
மக்களிைடேய வ ைம ம் ெவ ைம ம், ஏமாற்ற ம் ஏக்க ம், ெவ ப் ம்
விரக்தி ம், மன றி ம் ைகயாலாகாக் ேகாப ம் வளர்ந் ெப
வதற்கான
ழ்நிைல ம் கனத் க் ெகா த் ள்ள .
இவற்றிைடேய அல்லறப ம் தனி மனிதர்கள், இந்நிைலைமகள் தங்கள்
மன க் ள் ெகாண் ேசர்க் ம் உணர்ச்சிப் பதி கைள ம் க த் ச்
ழிப் கைள ம் கவிைதகளாக் வ இயல்ேப. இலக்கியம் என்பேத தனிமனித
அ பவ உணர்ச்சிகளின், எண்ணங்களின் ெவளிப்பா தாேன!
இந்த வைகயில், எ த் காலத்தில்
க்கவிைத எ தியவர்கள் சரியான
இலக்கிய உணர் டேனேய பைடப்
யற்சியில் ஈ பட் ள்ளனர் என்ேற
ெசால்ேவன்.
அவர்க ைடய வாழ்க்ைகப் பார்ைவ ம் மதிப் க ம், தத் வ ேநாக் ம்
ேகாளாறானைவ- ைறபா கள் உைடயைவ, மனித லத் க் நலம் பயக்க
யாதைவ என் ேவ ேநாக் ம் ேபாக் ம் தத் வ ஈ பா க ம்
ெகாண்டவர்கள் ெசால்லலாம்... ெசால்கிறார்கள்.
இலக்கியத்தில் பல்ேவ ேநாக் க க் ம் ேபாக் க
நம்பிக்ைக வறட்சிக க் ம் ட- இடம் உண் .
------------

க் ம் நம்பிக்ைக

க் ம் -

28.
(1969
)
ந. பிச்ச ர்த்தியின் கவிைதகளில், 1934-1946 காலத்திய பைடப் கைள இத்
ெதாடரில் ஆராய்ந்த ேபா , 1960களில் இயற்றப்பட்ட அவர கவிைதகைளத்
தனியாகக் கவனிக்கேவண் ம் என்
றிப்பிட் ந்ேதன். பிச்ச ர்த்தியின்
இரண்டாவ காலகட்டக் கவிைதகள் ெப ம்பா ம் ‘எ த் ’ இதழ்களிேலேய
பிர ரம் ெபற்றன. மிகக் ைறவானைவேய ‘நவ இந்தியா’ ‘சிவாஜி’ மலர்,
‘ ேதசமித்திரன்’ மலர் ஆகியவற்றில் ெவளிவந் ள்ளன.
‘இயற்ைகைய ம் வாழ்க்ைக அ பவங்கைள ம் இைணத் , அறி த் ெதளி டன்
நல்வாழ் க்கான தத் வ உண்ைமகைளக் கா ம் யற்சிகேள பிச்ச ர்த்தியின்
கவிைதகள். அறிெவாளி ம், உணர்வின் ஓட்ட ம், அழ நயங்க ம் ெசறிந்த,
ரசைனக் இனிய வி ந் ஆ ம். இலக்கிய பைடப் கள் அைவ!, ந.பி.யின் தல்
கட்டக் கவிைதகள் றித் இவ்வா
றி ள்ேளன். அவ ைடய
பிற்காலக்கவிைதக ம் இேத எண்ணத்ைத வலி த் கின்றன.
இயற்ைகயின் தரிசனேம வாழ்க்ைகக் அத்தியாவசியமான நல்ல வழிவைககைள
உணர்த்தக்
ம் என்பதில் கவிஞ க் அைசயாத நம்பிக்ைக இ க்கிற .
இயற்ைகேய நல்லாசான், சிறந்த வழிகாட் , அரிய ைண, உற்ற ம த் வன் என்
தம் கவிைதகள் லம் தி ம்பத் தி ம்ப எ த் க் ற ற்ப கிறார் கவிஞர்.
‘வாழ் க்

வக்கைண ெசால்ல’ வந்தவர்கள்.

வர்த்தகராய்.
வணிகராய்.
பண்டமாற் ப் பரம்பைரயாய்.
உைழப் க் க் லி ம்,
உைடக் விைல ம்
ெநல் க் ப் பண்ட ம்,
ச் க் ெகதிர் ச் ம்

ெகா ப்பைத ெநறியாக்கி
இ ப்பைத ஒளிக்கச் ெசான்னார்.
ஒன்ைறக் ெகா த்
ஒன்பைதக் ெகாள் என்றார்.
ஆனால் ேதாட்டத்தில் நட்ட ெச என்ன கற்பிக்கிற ?
சைளக்காமல் தினந்ேதா ம்
ெவ க் ம் மலர் ர ம்
‘என்ைன எ த் க் ெகாள்
இன் யிைரப் பறித் க் ெகாள்
என்ைன அண்டாமல்
எட் நீ நின்றா ம்
இளித்தா ம்
க த்தா ம்
என் மணத்தால் ெதாத் ேவன்
ஏற்காமல்
யா
மயக்க ெநறி ேவண்டாம்
மனிதேன என் ெசால் ம்
ரட் ட் ல் ள் வழி ெசல் ம் ேபா , தங்கத் த க்காயிரம்,
தடதடக்க ஏறி
வ ம், பழம்பரிதி தானாக
ஒளி இந்தா
விைல இல்ைல
வாடைக இல்ைல,
திைகப்பைடய ேவண்டாம்,
வழி இ தான்.
என்

ைக ெகா க் ம்.

இவற்றிலி ந் ‘வாழ்ெநறித் திற ேகாைல வாங்கிக்ெகாள்’ என்
கற் த் த வதாக ‘திற ேகால்’ எ ம் கவிைத
கிற .

இயற்ைக

இத்தைகய க த்ைத ‘ரவி
ம் மர்மம் வி
ம் கர்மம்’ பற்றி ேவ
கவிைதகளி ம் பிச்ச ர்த்தி விளக்கியி க்கிறார்.
‘உலைகத் தி த் ம் உத்தமச் ெசய்ைக’ மனித க்

ேவண்டாம் என்

அவர்

அறிவிக்கிறார்.
உன்ைனத் தி த்த
உலகில் வந்தவர்கள்
பிறர் ைமையத் க்க
வக்காலத் வாங்கியவர்கள்
ெபா ச் ேசைவ என்
பலசரக் ெகாணர்ந்தவர்கள்
வந்த வழி ெசன் விட்டார்கள்.
ைம ம் ஏ க ம்
ராம பாண ச்சி ம்
கா டன் உறவா ம் உபேதசப் பந்த ம்
கா க் த் ண் வி ம்
கலாசாரக் ைகக ம் தான் மிச்சம்.
‘ேகா ரச் ெச க்ெகாலிக்க, வாழ் க் வழி காட் ம், வைரேயாட் ச்
சாத்திரம்
ெசால்ல நான் வரவில்ைல, யநலத்ைதப் ெபா த் ெதாண்டாக் ம்,
ஜாலக் கண்ணா
வித்ைதகாட்ட நான் பாடவில்ைல’.
பழேவதப் பைடைய ஓட்
ேலாகாயத ேவதப் பைடயின்
த க்காய் ஒலிக்க நான்
தரணியில் அதிரவில்ைல
ம க்கால ெவள்ளம் ேபாச் ,
மார்க்ஸ் கால ெவள்ளம் ேபா ம்
மித்தாய் க ைண ெவள்ளம்
எக்கா ம் வ யாேதா ம்
இயற்ைகயின் ஓயாத் தானம்
உயிர்களின் ஒழியா உைழப்
ெசயற்ைகயின் சி ம்பலிைடேய
மைலயாக நிைலத் நிற் ம்.
என்

ெதரிவிக்கிறார கவிஞர் ‘காட்

வாத் ’கவிைதயில்.

ெசன்
க் ஏக்கம் வளர்த் , வ வதற் வாழ்த்
வி, ன்ேனற்றம் கா
விஞ்ஞான விந்ைத என் த மாறி, அநாவசியமான அ வல்களில்
ஈ ப வதினால் இன்ைறய வாழ் க் ப் பயன் எ
ம ஏற்படா என்

ம்

விளக் கிற

அந்த நீண்ட கவிைத,

தன்னறி க் ம் ேமலாக, தனி அறி க் அப்பா ம் தரணிைய ம் தராதலங்கள்
அைனத்திைன ம் உடலாக்கிப்
ந் , விஞ்ஞானிக ம் வியக் ம் ப யாக
விைளயா ம் சக்திைய, உதிரத்தில் ஒன்றியதாய், உள் க் ள் இ ந்
கணத்திற் க் கணம் வழி காட் ம் உணர்வாய் உணர்ந் விட்டால்.
ன் ம் இல்ைல
பின் ம் இல்ைல
ெதாடர் சங்கிலி
ம் இன்பம்
ற்றி ம் உணர்
ேவடன்தாங்கலில் வந்

ேச ம் பறைவகைள இதற்

ஆதாரம் காட் கிறார் கவி.

தன்னினத்ைதப் ேப ம் உணர்வில்,
ெநறிேயா நீதிேயா,
நீண்ட கைதகேளா
கலாசார மரேபா, மமைதேயா
கட்டாத ெமய் ணர்வால்
வாயிரம் கல்தாண்
பறைவகள் ேவடன்தாங்கல் ேத வ கின்றன. அங் ள்ள நீர்ப்பரப் ந வில்
கவிந்தமரங்களில் தங் கின்றன.
பறந் வரப் பாைத உண்டா
பார்த் ெதளி ெபற
படங்க ண்டா?
தவைறத் தி த்தப்
ப த்தறி ண்டா?
அப்ப யி ந் ம், காட் வாத் ைசபீரியாைவ விட் ேவடன் தாங்கல் வந் , ஏரி
ந மரத்தில்
கட் வாழ்ந் , ட்ைட இட்
ஞ் ெபாரித் வளர்கிற .
உயிரின் இயக்கத்ைத
விண் ைவக் ம் காவியத்ைதக்
கண்ட பின் ம் உன்வழிையக் காணாேயா ?
பாடம் ேகட்காமல்

பாைத காட்டாமல்,
ஞ் க ம் தாமாய்
ைசபீரியா ெசல் ம்
இயல் ணர்ைவக் கண்டபின் ம்
ஒளிையக் காணாேயா ?
என்

கவி ேகட்கிறார்.

‘உயிரின் ெப மியக்கில் ஒளிந்தைச ம் உள்விைசைய, சிந்தைனேய அறியாத
சிவந்த ரத்தம், உடெலன் ம் ஒன்ைறச் ெசய் ம் விந்ைத விஞ்ஞானத்ைத.
உணர்ந் வணங்கி
காட் வாத்தாகி
சிறைக விரி
வாழ் ம் ேவடன் தாங்கலா ம்
என்

அறி

த் கிற

‘காட் வாத் ’.

வாழ்க்ைகக் வழிகாட் ம் தத் வம் என்ற தன்ைமயில் இதில்
ைம ஒன் ம்
இல்ைல. பறைவகள் ‘நாைள’ பற்றிக் கவைலப் ப வதில்ைல. அ த்தேவைள
உணைவச் ேசர்த் ைவப்ப மில்ைல. இயற்ைக வாழ் வாழ்கின்றன. அவ்வாேற
மனிதர்க ம் வாழக்கற் க் ெகாள்ள ேவண் ம் என் ஞானிகள் எல்லாக்
காலங்களி ம் றிவ கிற தத் வம் தான் இ . கவி பாரதியார் ட ‘விட்
வி தைலயாகி நிற் ம் சின்னஞ்சி சிட் க்
விையப்ேபால’ மனித ம்
வாழ்ந் இன் ற ேவண் ம் என் வலி த்தியி க்கிறார்.
பிச்ச ர்த்தி பைழய தத் வத்ைத அ த்தமாகச் ட் க் காட்ட, ேவடன்
தாங்கைல ம் காட் வாத்ைத ம் உவைமயாகக் ெகாண் க்கிறார். இ

ைம.

பல க த் க்கைள ம் உணர்ச்சிகைள ம் ெபா க்கி எ த் இைசய ைவக் ம்
யற்சி தான்
க்கவிைத என்ற அவர
ற் க் ஏற்ப, ேபார்க்ெகா , யநலம்,
ெபா ச்ேசைவ, கலாசாரம், சரித்திரம், காலெவள்ள இயல்
தலியன பற்றிய
சிந்தைனக் க த் க்கைள, இயற்ைக காட் ம் தத் வத் க் இைணயப்
ெபா த்தி, கவி தம எண்ணங்கைளக் கவிைதேயாட்டமாக்கியி ப்ப
ரசைனக் வி ந்தாகிற .
‘உடெலன் ம் ஒன்ைறச் ெசய் ம் விந்ைத விஞ்ஞானம்’ அவ் உடலிேலேய பல மர்ம
ஆற்றல்கைள ம் ேசர்ந்தி க்கிற . ‘இயந்திரத்ைதச் ெசய்த கட ள்’ அதற்கான
பட்டைற ம் அதிேல ைவத்தி க்கிறார். உடலில் ேநா கண்டால் அைத மாற் ம்

ம த் வர்க ம் மர்மமாய் உள்ேளேய இ க்கிறார்கள். உதாரணத் க் , கண்ணில்
மண் வி ந்தால் ைக ைவத் க் கசக்கக் டா . விளக்ெகண்ெணய், ைலப்பால்
ேபான்றவற்ைற ஊற்றேவண் ம் என்ப மில்ைல.
கண்ணீர் இ க்
க்கச் சிகிச்ைச த ம்
கால ம் இ க்
இவ்வா ‘இயற்ைக ைவத்தியம்’ பற்றிய தன் க த்ைத பிச்ச ர்த்தி ‘மணல்’
கவிைதயில் ெவளிப்ப த் கிறார். அதற் ேமலாக வள ம் த் ச் சிப்பி
சிந்தைன அழகாக இ க்கிற .
ைகைவப் ேபெனன்றால்
த் ச் சிப்பி நீ
ஆகி வி
உடலில்
ந்த மாைசத்
ெதாைடக் ம் ெதால்ைலக் ம்
த் ச் சிப்பிக் ம்
ெவ ெதாைல ரம்
தன் யிரின் ரஸத்ைத
தன்ைனேய அறியா
தானாக மாசின் ேமல் சி,
மாைச உ வாக்கிப்
பின்னர் மணியாக்கி,
ஏ வண்ணச் சால்ைவ ம்
இைட இைடேய ைதத்
நல் த்தாக்கி
ஆனந்தம் ெகாண்டால்
த் ச் சிப்பி ஏலம் வ ம்
ச் ப் ேபாட் வ ம்
மா மணி ஆச்
மணைல நீ மணி ெசய்வாயா?
பழைம - ைம என்
நிைலயி ம் உைழத்
ேபாற் ேவாம் என்ப
என்ற கவிைத ெதளி

ேபசிக் ெகாண் ப்ப வீண் ேவைல. எப்ேபா ம், எந்த
த்தான் உயிர்வாழ ேவண் யி க்கிற . ஆகேவ உைழப்ைபப்
பிச்ச ர்த்தியின் எண்ணம். இைத ‘ ைமக் ப் பயணம்’
ப த் கிற .

னிக்
க் ம் ச் ம்
ம் உைழப் ம் ெகாள்ளாமல் இன்பமான
வாழ் வாழ ேமற் வழிகாட் ம் என்
கழ்கிறார்கள். ேமற்ேக உள்ள
வாழ்க்ைகைய ஆராயப் ேபானால், அங் ம்

ைம

ஆைலச் சங்கின்
ஆகாய ஓலம்
ராக்டைர ஓட் ம் ேதாழர்,
பஞ்சாைலக் கபந்தன் வாயில்
ந்தி ம் மக்கள் சாரி,
மகளிர் சாரி
ேமற்கி ம் கிழக்
என்ன !

மாதிரித் தான். உைழப் த்தான் மி ந்தி க்கிற . அப் றம்

தள் பழைம என்ன
ைம என்ன?
காைலக் ம்பி
ைககைள வாழ்த்
என்கிறார் கவிஞர்.
இயற்ைகயில் ெகா ைமக ம் காணப்ப கின்றன. எனி ம் அக்ெகா ைமயி ம்
க ைண உண் . நன்ைம கலந்தி க் ம் என் பிச்ச ர்த்தி க
கிறார். ‘ேபட் ’
கவிைத இைதக்
கிற .
ஆ
ட் கள் ேபாட்ட நாய், இரண்
ட் கைளத் தின்
ெகா ைமயி ம் க ைணையக் காண்கிறார் கவி.
இரண்
ட் ப் பால் மிச்சம்
பாக்கிக் காச் .
ெகா ைமயி ம் க ைண உண்
அகலமாய்,
அ தல் நாராய்
ஆ இ ந்ெதன்ன ?
இல்லாெதன்ன ?
நகல் ைறந்தால்
அஸவ் வ க் ம்
மலர் கழிந்தால்
கிைள வ க் ம்

வி கிற . தாய் தின்ற

என்கிறார்.
‘ெசங்கால் ெந க் ெவண் பட் டம் க்
க் ’
யில் நீைர ேநாக் ம், மஞ்சள்
கட்டாரி க் , ெகாண்ட ெகாக்
ட ‘வாழ் ம் ளம். ெசய ம் கைர, நா ம்
ெகாக் ’ என்ற உண்ைமைய உணர்த்தி ஒ ெதளி ெபற உத கிற . அைத
‘ெகாக் ’ என்ற கவிைதயில் காணலாம்.
‘ேகட்பதல்ல காதல், த வ தான்’- எண்ணி ஏங்கி எதிர்பார்த் அன்ைபக் ேகா ம்
ேவைளயில் அன்பன் வரமாட்டான்; எதிர்பாராத, தயாராக இராத த ணத்தில்
அவன் வந் அ ள் ரிவான் என்கிற உயர்ந்த காதல் தத் வத்ைத ஆத்மீகமாக
விரித் ப் ெபா ள் உைரக்க இடம் அளிக் ம் விஷயத்ைத-பிச்ச ர்த்தி ம்
கவிைதப் ெபா ளாகக் ெகாண் சில கவிைதகைளப் பைடத்தி க்கிறார். காதல்,
ராைத என் இரண் இனிய கவிைதக ம் இத்தரத்தைவ.
‘சி க்கம்’ என்ைபதக் ட இதில் ேசர்த் விடலாம். அவ ம் அவ ம் தனித்தனி
என்கிற ேபதமற் இ வ ம் தன்மயமாய் ஆகிவி ம் அன் நிைலைய- ‘வீட் ல்
இ ந் ம், என் டன் வ கின்றாய். ெவளிேய ெசன்றா ம், உன் டன்
இ க்கின்ேறன்’ என இ வ ம் ‘உயி ம் உட மாய்’ மாறி நிற் ம் தன்ைமைய
உணர்த் கிற இக் கவிைத.
இதில் வ கின்ற ஒ

உவைம

ரயி க் ஜட்காவில்
ஏ
ன் உறவினர்
வண் ப் ப யில்,
மத நீர் ழைலப் ேபால்
தயங்கி விைட ெகாள் வர்
என்ப

அ ைமயாக இ க்கிற .

இக்கால கட்டத்தில், வாழ்வின் ெவ ைமைய, ெதால்ைலைய, ஏமாற்
ேவைலகைள, ேபாலிகைளக் றித்ெதல்லாம் பிச்ச ர்த்தி கவிைதகள்
இயற்றியி க்கிறார்.
வாழ்வின் அ ப்பைடையக்
ைடந்ெதறிய ற்பட்ேடன்,
த க்க ம்
வில்லா ட் த ம்
சப்பாத்திப் பழம் சைடத்த

ெவ ைமேய வாழ்வாயிற் .
( ைமதாங்கி)
ேபாலி, ஸ்விச், ரண் ேபான்றைவ இத்தைகயன. வாழ்க்ைகயில் எதிர்ப்பட்ட சில
அ பவங்கைள, காட்சிகைள, நயமான கவிைதச் சித்திரங்கள் ஆக்கியி க்கிறார்
அவர். கண்டைவ, கைல, ைகவல்ய வீதி, நடப் , பால்கடல் தலியன இந்த
விதமான பைடப் கள். ப த் ச் ைவக்கப்பட ேவண் ய நயமான கவிைதகள்
ஆ ம்.
கசப்பான உண்ைமகைள பரிகாசத் ெதானிேயா - ‘ஸட்டயர்’ ரீதியில் கவிைதயாக்கி இ ப்ப பிச்ச ர்த்தியின் பிற்காலக் கவிைதகளில் காணப்ப கிற
திய தன்ைம.
ெசால்ெலா
,
இ றம் ஓ ம்
காக்ைக கண்,
இ
கம் ெதரி ம்
ேபதக் கண்ணா
காம்பில் படாமல்
மரத்தில் தாக்கி
ர்க்கமாய் தி ம்பி வ ம்
எறிகல்.
உண்ைம என்
ஒ தைல க ப்பைத
மாைய என் ம க் ம்
இ தைலப் பாம் .
இைதக்
ம் ‘ெசால்’ எ ம் கவிைத இக்
த கிற .

ற்ைற விளக் ம் உதாரணங்கைள ம்

கட ளின் பைடப் க க் ப் ேபாட் யாக ம், இயல்பான அைமப் களில் உள்ள
ைறபா கைள அல்ல மடைமைய, கைலயின் ைறைய நீக்க ம் மனிதர்கள்
ெசய்கிற சாதைனகைள ம், அறிவின் ெபயரால் அவர்கள் கர்வம் ேபசி
மகிழ்வைத ம் ‘விஞ்ஞானி’ ட் கிற .
லபமாகப் பணம் பண்ணி உயர்ந்தவனின் வாழ்க்ைக ேநாக்ைக ம்
மனப்ேபாக்ைக ம் ைவயாகச் சித்திரிக்கிற ‘ெபட் க் கைட நாரணன்’.
தானாகத் தங்கம்
தடத்தில் கிைடத்தால்
ஒெடன் ெறா க்க நான்

பட் னத்தாரா?
என் ம், ‘பாவெமான்றில்லாவிட்டால், பா ண்டா? பசி ண்டா? என் ம் அவன்
ேகட்கிறான். உயிர்ப் ம் உணர்ச்சி ம், பரிகாசத் ெதானி ம், வாழ்க்ைக
உண்ைமக ம் கலந் ள்ள மணியான கவிைத இ .
ராதனமான கைத எைதயாவ ஆதாரமாகக் ெகாண் ெந ங்கவிைத ைன ம்
வழக்கத்ைத இப்ேபா ம் ந.பி. ைகயாண் க்கிறார். அப்ப ப் பிறந்த தான்
‘வழித் ைண’. பைடப் க் கட ள் (ஆதிக் யவன்) ஆக் கிற பாத்திரங்கள்
ைறபா கைள உைடயனவாக இ க்கின்றன. ஆனால் உண்ைமயான கைலஞன்.
‘ேமைத
ெபா
க் அ ைம
ஆகாத ேபைத,
ெசய்வைதச் த்தமாய்ச்
ெசய்வதில் மனத்ைத
கற் ரமாக் ம்
இயல் ைபத்தியம்’
ஆத்ம ர்வமாக ஈ பட் ச் ெசய்கிற ேவைல அற் தப்பைடப்பாக விளங் கிற .
பிரமனின் பைடப் க க் ம் அழி உண் . பிரமன் ட கால ெவள்ளத்தில்
இ பட் மா தல் ெப வான். கைலஞன் சி ஷ் அழி
வதில்ைல; கைலஞ ம்
வாப் ெப ைம டன் திகழ
ம்.
இக்க த்ைத வலி
‘வழித் ைண’.

த் ம் உ வகக் கவிைதயாக அைமந் ள்ள

இதில் வ கிற கைலஞனான தச்சன் வழித் ைணயாக உதவக்
ய ைகக்ேகால்
ஒன்ைறச் ெசய்
க்க எப்ப மரம் ேதர்ந்தான், அவசரமின்றி எவ்வா
உைழத்தான், அந்ேநரத்தில் மற்றவர்க ம் ழ்நிைலக ம் எவ்வைக
மா தல்கைள ெபற்றனர், கைலஞன் கவனித்த பரமனின் நிைல என்ன என்ப
பற்றி எல்லாம் கவிைத விரிவாகப் ேப கிற . நயமான ப திகள் பல
காணக்கிடக்கின்றன. கைலஞனான தச்சன் எ த் ச் ெசால் ம் சிந்தைன
‘ஊன்றி உணர்தற் உரிய உண்ைம’ஆ ம்.
‘ெசய்வைதத் தி ந்தச்
ெசய்வேத ேவைல
ேயாகம்,
ரவி
ம் மர்மம்
வி
ம் கர்மம்,
வயிற் க்காய் ேவைல என்றால்

ெநஞ்சில் ஒ பிசா த்தைல
நில்லாமல் ஆ ம்.
ஒ க்க
யாத
உள்ளத் உந்தலானால்
கட்டாந் தைரகள்
கனக மாளிைகயா ம்.
ைகேய தட ளாய்
ேசாைலகளாய் ஆைலகளாய்
வாழ்வின் தி வாக்ைக
ெவளி எங் ம் எ திவி ம்,
ேவைலயிேல வான்ேதான் ம்.
காலத்தின் வாலாடா
லிக் கணக் ம்
காலக் கணக் ம்
ப த்தவர் ெசான்னா ம்
ப த்தவர்க்கில்ைல’
பிச்ச ர்த்தியின் கவிைதப் பைடப் கள் அைனத்ைத ம் (இரண் கால
கட்டங்களி ம் ஆக்கப் ெபற்றைவ
வைத ம்) ப த் ரசிக்கிறவர்கள் அவர்
ஒ நல்ல கவிஞர் என்பைத ம், கவிைதத் ைறயில் அவ ைடய சாதைன ெபரி
என்பைத ம் உணர
ம்.
------------

29.
தமிழ்நாட் ன் ‘ ற்ேபாக் இலக்கியப் பத்திரிைக’ யான ‘தாமைர’
ைறயில் ‘இரண்டாவ அணி’ ேதான்றி வளரத் ைண ரிந்த .

க் கவிைதத்

‘தாமைர’ கம் னிஸ்ட் கட்சியின் இலக்கிய மாசிைக. பிரபல கம் னிஸ்ட் தைலவர்
ப. ஜீவானந்தம் அவர்களின் ஆசிரியப் ெபா ப்பில் பல வ டங்கள் வளர்ந்த .
அப்ேபா ம், அவர மரணத் க் ப் பிற மாஜினி ஆசிரியராகப் பதவி வகித்த
காலத்தி ம், ‘தாமைர’
க் கவிைதயில் கவனம் ெச த்தவில்ைல. மர க்
கவிைதகைள மட் ேம பிர ரித் வந்த .
பின்னர், ‘ஆசிரியர்
’ ஒன் பத்திரிைகப் ெபா ப்ைப ேமற்ெகாண்ட .
அந்நிைலயி ம் சில வ ட காலம் ‘தாமைர’
க் கவிைதயில் அக்கைற
ெகாள்ளாமேல இ ந்த .
ெபா வான இலக்கிய ேநாக் க் எதிரான ‘ ற்ேபாக் இலக்கிய’ ேநாக் ;
தனி மனித உணர் கைள, மனப் பதி கைள, தனி நபர் ேநாக்ைக சித்திரித் க்
ெகாண் ப்ப உண்ைமயான இலக்கியம் இல்ைல; மார்க்ஸீய அ ப்பைடயில்,
ச தாயப் பார்ைவேயா , ரண் ம் வர்க்கத் க் எதிராக ம், உைழக் ம்
இனத் க் நம்பிக்ைக ஊட் ம் தன்ைமயி ம் எ தப்ப பைவதான் இலக்கியம்
ஆ ம் என்ப ‘தாமைர’யின், கம் னிச அ தாபிகள் ஆதரவாளர்களின்
ெகாள்ைக ஆ ம்.
ஆகேவ, ெபா வான இலக்கியவாதிகளின் ேநாக்ைக ம் ேபாக்ைக ம் ைற
வ ம் கண் ப்ப ம், அவர்கள பைடப் கைள ‘மார்க்ஸீயப் பார்ைவயில்’
திறனாய் ெசய்வ ம் ‘தாமைர’யின் க்கியக் கடைமகளில் ஒன் .
‘தாமைர’யின் ஆசிரியர்
வில் க்கியமான பங் ெகாண் ந்த தி.க.
சிவசங்கரன்
க்கவிைதயி ம் ஈ பா உள்ளவர்.
க் கவிைதப் பைடப் கைள
அவர் ரசித்தா ம், அதன் ேவக வளர்ச்சிைய அவர் வரேவற்ற ேபாதி ம்,
க்கவிைதயின் உள்ளடக்கம் அவர
ரண ஆதரைவ ம் ெபறக்
யதாக
அைமந்தி க்கவில்ைல. ெப ம்பா ம் ெவ ைம, மன றி , விரக்தி, நம்பிக்ைக
ஊட்டாத தன்ைம ேபான்ற ரல்கேள
க் கவிைதகளில் ஒலிக்கின்றன என்
அவர் உணர்ந் அவ்வப்ேபா தன் க த்ைத ெவளியிட் ம் வந்தார்.
அைனத்ைத ம் ‘மார்க்ஸீயப் பார்ைவயில்’ கண்

தன

கைள அறிவிக் ம்

ஆற்றல் ெபற்ற ேபராசிரியர் நா. வானமாமைல ‘எ த் பிர ரம்’ ஆன ‘ க்
ரல்கள்’ உள்ளடக்கத்ைத ஆராய்ந் விரிவான கட் ைர ஒன் எ தினார். ‘
கவிைதயின் உள்ளடக்கம்’ என்ற அந்தக் கட் ைர 1968 சம்பர் ‘தாமைர’யில்
ெவளியாயிற் .

க்

அக் கட் ைரயின் அ ப்பைடக் க த் க்கள் இரண் .
‘ தலாவதாக,
க் கவிைதகள் அ நாதமாக ஃப்ராய் ஸத்ைத ம் அதன்
அம்சங்கைளக் ெகாண்ட ஸர்ரியலியஸம், எக்ஸிஸ் ெடன்ஷியலிஸம்
ேபான்றவற்ைற ம் ெகாண் க்கின்றன. அதனால் இக் கவிைதகள் அகவய
ேநாக் ெகாண் க்கின்றன. இதனால் இக் கவிஞர்கள் தம்ைமத் தாேம
ச தாயத்திலி ந் பிரித் க் ெகாண் ச தாயத்ைத ஒ பார்ைவயாளன்
ேபாலக் கவனிக்கிறார்கள்.
இரண்டாவ , உற்பத்தி, உற களினால் ஏற்பட் ள்ள ரண்பாட் னால் உலகேம
க்கியமான இ ேவ வர்க்கங்களாகப் பிரிந் நிற்கின்ற , ஒ வர்க்கம்
இன்ெனா வர்க்கத்ைத ஒ க்கி ைவத்தி க்க, அைத எதிர்த் ஒ க்கப் பட்ட
வர்க்கம் நடத் ம் ேபாராட்டத்தில் ஒ க்கப்பட்ேடார் பக்கமாக இப் க் கவிஞர்கள்
நிற்கவில்ைல. மாறாக, உலகேம ன்பமயமான என்ற நம்பிக்ைக வறட்சி ம் மன
ெமா ந்த ேபாக் ம் ெகாண் க்கிறார்கள்.’
இக் க த் க்க க் ஆதாரம்
ம் விதத்தில் ‘ க் ரல்கள்’
ெதா ப்பிலி ந் நா. வானமாமைல அேநக உதாரணங்கைள எ த் க்
காட் யி ந்தார்.
‘எ த் ’வில்
க்கவிைத சம்பந்தமாகக் கட் ைரகள் எ திக் ெகாண் ந்த
சி.கனகசபாபதி
க் ரல்கைள தன ேநாக்கில் ஆய் ெசய் ,
க்
கவிைதயில் ச தாய உள்ளடக்கம்; என்ெறா விரிவான கட் ைரைய, நா. வா.
கட் ைரக் பதில் மாதிரி எ தினார். அ ‘தாமைர’ 1969 மார்ச் இதழில்
பிர ரமாயிற் .
சி. கனகசபாபதிக் பதில்
ம் ைறயி ம், நா. வா கட் ைரக் ேம ம்
விளக்கம் ஆக ம் ெவ. கி ஷ்ண ர்த்தி எ திய ‘ க்கவிைதயின்
உள்ளடக்க ம் ச தாய உணர் ம்’, என்ற நீண்ட கட் ைர 1969 ேம மாத
‘தாமைர’யில் இடம் ெபற்ற .
க்கவிைத எ
கிறவர்க க் ‘ச தாயப் பார்ைவ’ கிைடயா என் அவர்
‘அ தியிட் உ தி றி’யி ந்தார். ச தாயப் பார்ைவ என்ப என்ன என் ம்
அவர் ெதளி ப த்தி ள்ளார்.

இவர்கள் ‘நான்’ என்
றிப்பி கிறார்கேள அந்த ‘நான்’ என்ற உணர் மனித
வரலாற்றில் இல்லாமலி ந்த நிைலைம ம் ஒன் உண் . இந்த நா க் ம்
ச தாயத்தி ள்ள உற்பத்தி உற க க் ம் சம்பந்த ண் .

ல

மனிதர்கள் இனக்
க்களாக (Tribal Societies) வாழ்ந்த ேபா இந்த நான்
என என்ற சிந்தைன இ ந்தி க்க
மா? அப்ெபா
ச தாயம்
வ ம்
நான் என்பதற் பதில் ‘நாம்’ என்ற ெசால்லில் அடங்கியி ந்த . ஏெனனில்
ேசகரிக்கப்ப ம் ெபா ள் ேசகரிப்பவ க் ெசாந்தம் அல்ல. அ ‘நமக் ச்
ெசாந்தம்’ என்ற நிைல இ ந்த . அச்ச கத்தி ள்ள தனிமனிதன் ‘நான்’ ‘என ’
என்ற நிைன அற் இ ந்தான். ச தாய நிைலயில் மாற்றம் ஏற்பட் த் தனியார்
ெசாத் ைடைம ைற வந்த பிறேக இந்த ‘நான்’ ேதான்றிய . கட்டம் கட்டமாக
இதன் தன்ைம மாறிக் ெகாண்ேட வ கிற . தலாளித் வ ச கத்தில்
இ க் ம் ‘நான்’ ேவ , இதற்
ன்னர் நிலப்பிர த் வ ச கத்தில் இ ந்த ‘நானின்’ தன்ைம ேவ , எனேவ இந்த ‘நான்’ ச தாய மாற்றத்திற் த்
த ந்தாற்ேபால மாற்றம் அைடகிற . அேத ேபால இந்த ‘நான்’ ேசாஷலிச
ச கத்ைத ம் ப ப்ப யாகப் ெபா
ைடைமச் ச தாயத்ைத ம் அைட ம்
ெபா
ச தாயத்ேதா
ரணின்றி ஒன்றி நிற் ம் தன்ைமைய அைடகிற .
இந்த நிைலக் இட் ச் ெசல் ம் ேபாராட்டத்ைதப் ரிந் ெகாண் அதற் த்
ைண நிற்ப கவிஞனின் தைலயாய கடைம. இைத உணர்வைதேய
உண்ைமயான ச தாயப் பார்ைவ என் நாம் ெசால்கிேறாம்.
மார்க்ஸ் பின்வ மா ெசால்கிறார்; ‘ மனிதர்கள், உற்பத்திைய ம் உற்பத்தி
உற கைள ம் அபிவி ந்தி ெசய்கின்ற அேத சமயம், அவற்றிற் த் த ந்தவா
தங்ைள ம், தங்கள சிந்தைனகைள ம் தங்கள சிந்தைனகளின்
விைள கைள ம் மாற்றிக் ெகாள்கிறார்கள். வாழ்க்ைக என்ப மனத்தினால்
நிர்ணயிக்கப்ப வதல்ல; மாறாக உணர் தான் வாழ்க்ைகயால் நிர்ணயம்
ெசய்யப்ப கிற .’ இவ்வா அந்தக் கட் ைர அறி
த் கிற .
க் கவிைத றித் மார்க்ஸீய சிந்தைனக் காரர்கள் அவ்வப்ேபா ரசமான
க த் க்கைள ெவளியிட் க்கிறார்கள். “ க்கவிைத என்ப
தலாளித் வ
ச கத்தின் ச க உற களின் மீ மனித க் இ க் ம் ெதாடர் அறத்
ெதாடங் ம்ேபா ேதான் கிற இலக்கிய வ வமா ம்” என்கிறார் கிறிஸ்ேடாபர்
காட்ெவல். தலாளித் வ ‘ச கத்தின் உற்பத்திச் சாதனங்களின் அதிேவகமான
மா தலில் பழஞ் ச க உற கள் மா வ ேபாலேவ, பழஞ் ச கத்தின்
சிந்தைனகள், ெகாள்ைககள், இலக்கிய வ வங்கள் இலக்கிய உத்திகள்
ேபான்றன ம் மா ப ம் என்ப ெபா ள் தல்வாத வரலாற்றியல் க த்தா ம்.
இம் ைறயில் நாவ ம் ர்ஷ்வா இலக்கிய வ வமாக விளக்கப்ப ம். இவ்வா
இலக்கிய வ வம், உத்தி ைற ேபான்றன மாறிய ேபா 20ம் ற்றாண் ன்

ேமல்நாட் ச் ச க, ஆன்மீகச் சிந்தைன ெந க்க யால் ேதான்றிய ழப்பமான
நிைல, வக்ர உணர் , மனித ெவ ப் ேபான்ற பண் கள் இலக்கியத்தில் இடம்
பி த் க் ெகாண்டன. ேமல்நாட் இறக் மதிப் ெபா ளாய் தமிழில் வந்த
க்கவிைத ம் ேமல் நாட் ேநாய்க் றான மனித ெவ ப் ேபான்றவற்ைற நகல்
ெசய் தமிழ்க் கவிைத உள்ளடக்கமாக மாற்றி ள்ள .”
இவ்வா

தமிழவன் ‘தாமைர’ கட் ைர ஒன்றில்

றிப்பிட்

க்கிறார்.

‘தாமைர’ அவ்வப்ேபா இவ்விதமான கட் ைரகைளப் பிர ரித்தேதா ,
ற்ேபாக் க் க த் கைள உள்ளடக்கமாகக் ெகாண்ட
க்கவிைதகைள
ெவளியிட ம் ன்வந்த . பிறநாட்
ற்ேபாக் க் கவிஞர்களின்
பைடப் க்கைளத் தமிழாக்கி ம் பிர ரித்த . இப்ப யாக, கால ஓட்டத்தில்,
‘தாமைர’
க் கவிைதக் அதிகமான இடம் ஒ க்கி ற்ேபாக் க் கவிஞர்கள்
வளரத் ைண ரிந்த .
இலங்ைக ற்ேபாக் இலக்கியவாதிகளில் ஒ வ ம், கைல இலக்கியத்
திறனாய்வாள ம் ஆன கார்த்திேக சிவத்தம்பி இ சம்பந்தமாக எ தி ள்ள
க த் ைரைய இந்த இடத்தில் றிப்பி வ ெபா த்தமாக இ க் ம் என்
எண் கிேறன். இலங்ைக ற்ேபாக் இலக்கிய மாசிைக ‘மல்லிைக’ 1973
ஆண் மலரில் அவர் எ திய ‘ க் கவிைத’ - அதன் ேதாற்றம், நிைலப்பா
பற்றிய ஒ
றிப் என்ற கட் ைரயின் கைடசிப் ப தி இ .
“அச் யந்திர நாகரிகத்தின் வளர்ச்சி நியதிகள்
க் ‘கவிைதயின் ேதாற்றம்
வளர்ச்சிையத் தவிர்க்க
யாதைவயாக்கின. ஆனால் இவ்வளர்ச்சி அத்தைகய
நாகரிக வளர்ச்சியிைனப் ரணமாக அ பவித்த ச கங்கள் பண்பா க க்ேக
உரியதா ம்.
கிழக் நா கைளப் ெபா த்த வைரயில், சிறப்பாக இந்தியாவிைனப் ெபா த்த
மட் ல் ேமற் றியன ேமனாட் த் தாக்கங்கள் என்ற ைறயிேலேய தன் தலில்
வந்தைடந்தன. நாவல் என் ம் இலக்கிய வைக ேதான் வதற்கான ச கச்
ழ்நிைல ேதான் வதற்
ன்னேர நாவல் என்ற இலக்கிய வைக இந்திய
மண்ைண வந்தைடந்த ேபான் , இன்
க்கவிைத என் ம் இலக்கிய
வ வ ம் வந் ேசர்ந் ள்ள .
க்கவிைத ேதான் வதற்கான ச கப்
பின்னணி இந்தியாவில், றிப்பாகத் தமிழ் நாட் ல் ேதான்றி ள்ளதா என்
பார்ப்ேபாம்.
தமிழ் நாட் ல் எ த்தறி வீதம் என்னெவன்ப எனக் த் திட்டவட்டமாகத்
ெதரியா . ஆனால் அ அ ப வீதத் க் ேமல் இ க் ேமா ெவன
ஐ கின்ேறன்; அப்ப க் ெகாண்டா ம் ப்பத்ைதந் நாற்ப விகிதத்தினர்

தா ம் கட் ல நாகரிக நிைலக் இன் ம் வரவில்ைலெயன்ேற ெகாள்ள
ேவண் ம். ேம ம், இயந்திரப் ரட்சிேயா ைகத்ெதாழிற் ரட்சிேயா தமிழ் நாட் ன்
பாரம்பரியச் ச க ெபா ளாதார அைமப் க்கைள ற்றி ம் மாற்றிப் திய ஒ
யந்திரமயமான நாகரிகத்ைத ஏற்ப த்தவில்ைல என்ப ம் உ தி. இயந்திரமய
நாகரிகத்தின் ஒ
க்கிய அம்சமான நகர நாகரிக வளர்ச்சி ெசன்ைனையத்
தவிர (ேகாயம் த்
ம் உட்படலாம்) மற்ைறய தமிழ் நாட் ப் ேப ர்கைளப் ெபரி ம்
தாக்கியி ப்பதாகக் ற
யா . அங் ள்ள தலாளித் வ வளர்ச்சி
நில ைடைமைய, அன்ேறல், நில ைடைம ற கைளப் பயன்ப த் ம்
நிைலயிேலேய இன் ம் உள்ள .
ேமற் றிய நிைலைமையப் ெபா ப் பண்பாக எ த் க் றினா ம் இத ள் ஒ
சிறிய றநைடத் தன்ைமைய நாம் அவதானிக்கலாம். அ தான் ெசன்ைனயின்
நகர நாகரிக வளர்ச்சியா ம். நகர வளர்ச்சியின் (அர்பைனேசஷன்) தவிர்க்க
யாத அம்சங்களான தனி மனிதப் பராதீனம். விற்பைன கர்வாளர் உற
தலியன ெசன்ைன நகர வட்டத் ள் காணப்ப வ உண்ைமேய. ேம ம்
ெசன்ைன நகர நிைலயில் ேமனிைலயைடந்த மக்க ம், அவர்கள் வழிைய நகர
வாழ்க்ைக அளிக் ம் வாய்ப்பினால் பின்பற்றக்
யவர்க ம் பம்பாய், தில்லி,
கல்கத்தா தலிய நகரங்க க் ச் ெசன் அங் ம் நகர வாசிகளாகேவ
வா கின்ற தன்ைமயிைனக் காணலாம். அத்தைகய ச கத்தின ம் பிற
நகரவாசிக ம் பாரம்பரியத்திலி ந் பாரதீனப்ப த்தப் பட்டவர்களாகேவ வாழ
ேவண் ய நிைல ஏற்ப கின்ற . அண்ைமக் காலத்தில் தமிழகத்
இலக்கியவளர்ச்சி ெநறிகளில் தில்லியின் தாக்கத்திைன நாம் காண்கிேறாம்.
கைணயாழி தமிழகத் க் ப் றம்பான நகர நாகரிக வாசைனைய
ஏற்ப த் கின்ற .
தமிழகத் ப்
க்கவிைதப் பயில்வாளர்கைளத் தனி மனிதர்களாக எ த்
அவர்கள ச க, ெபா ளாதாரப் பின்னணிகைள ஆராய்வ உ சிகரமான ஒ
யற்சியாக அைம ெமன்ேற நம் கிேறன்.
இத்தைகய ழ்நிைலயில், இயந்திர நாகரிகத்தின், நகர நாகரிகத்தின்
ஆதிக்கத் க் ட் பட்டவர்கள்
க் கவிைதப் பயிற்சியில் இறங் வ தவிர்க்க
யாப் பண்ேப. நகர நாகரிகம் இன் ‘எலீற்றிசிம்’ எ ம் ேமன்மக்கள்
வாதத்ைத ம் ஏற்ப த்தி ள்ள .
க் கவிைதப் பயில் எலீற்றிசத்
ெதாழிற்பாட்ேட எனலாம்.
எலீற்றிசத்ைதப் பின்பற்ற ைனவ இன்ைறய பண்பாட்டமிசங்களில் ஒன் .
ேமற் றிப்பிட்ட ச க, ெபா ளாதாரப் பின்னணியில் வராதவர்கள்
க்
கவிைதையப் பயி ம் ெபா
அ ேமனிைலத் த வல் என்ேற றல் ேவண் ம்.

இ ஒ
றமி க்க, தமிழ்நாட் ல் ெசவிப் ல கர்வின் நிைல பற்றி ம் நாம் சிறி
ேநாக் தல் ேவண் ம். கிராமியக் கைலகளின் வளர்ச்சி, கிராமியப் பாடல்களின்
பயில் , பாரம்பரிய நிைலயின் ஸ்திரப்பாட் ைன எ த் க் காட் கின்ற . கட் லச்
சாதனமாகிய சினிமாவின் ெசவிப் ல அமிசமாகிய வசன ம் பாட ம் தமிழக
சினிமாவில் ெப ம் க்கியத் வத்திைன ம் இங் ேநாக்கல் அவசியம்.
கவிைதையப் ெபா த்தமட் ல், பட் க்ேகாட்ைட கல்யாண ந்தரம், கண்ணதாசன்
ஆகிேயாரின் திறைம காரணமாகச் ெசவிப் ல கர் க்ேக பயன்ப ம் திைரப்படப்
பாடல்கள் இன் கவிைதகளாகி ள்ளைத ம் சனரஞ்சகக் கவிைதகளாக
விளங் வைத ம் நாம் காண்கிேறாம். கிராமியப் பாடல்களின் ம மலர்ச்சி ம்
சினிமாப் பாடலின் க்கியத் வ ம்,
க் கவிைத வளர்ச்சிக்கான
ழ்நிைலைய அ நிைல மக்கள் நிைலயில் அகற்றி வி கின்ற .
இவ்ேவைளயில்
க்கவிைதயாளர்களின் க த் க்கைள ம்
மேனாபாவங்கைள ம் ஆரா ம் ெபா
இப்பயில்வாளர் நகர நாகரிகத்தின்
சாயல்கைளப் பிரதிபலிப்பைத ம் நாம் காணலாம்.
இக்கட்டத்தில், ற்ேபாக் இலக்கிய கடப்பா ைடய ‘தாமைர’
க்கவிைதக் த்
த ம் தலிடம் ஆராயப்பட ேவண் ய ெதான்றா ம். தமிழ் நாட் ன் கிராமியக்
கைல ஆய் க் நவீன இலக்கியத்தில் தளம் அைமத் க் ெகா த்த தாமைர
இன்
க்கவிைதப் பயில் க்
க்கிய இடம் ெகா க்கின்ற . இ
ேமனிைலத் த வலா, அன்ேறல் அ நிைல மக்கைள ஆற் ப் ப த்தலா என்ப
பற்றிய க த் த் ெதளி எனக் ஏற்படவில்ைல.” (கா. சிவத்தம்பி)
மார்க்ஸீயப் பார்ைவ ம், ‘ச க விஞ்ஞானக் கண்ேணாட்ட’ ம் ெபற்றிராத இதர
இலக்கியவாதிக க் எதிராக, ‘எல்லா மக்க ம் ஒ
திய வாழ்ைவப்
ெப வதற் உதவியாக, ேபார்க் ணத் ட ம், ரட்சித்தன்ைம ட ம் இலக்கியம்
ெசய்யேவண் ம் என்ற லட்சியம் ெகாண்ட ற்ேபாக் எ த்தாளர்’, ஏைனய
இலக்கிய வ வங்கைளத் தங்க க் சாதகமாகப் பயன் ப த்திக் ெகாள்வ
ேபாலேவ, வளர்ச்சி ெபற் வ கிற
க் கவிைதைய ம் ஒ ஆ தமாகக்
ைகயாள ேவண் ம் எ ம் ேநாக்கத் டன்தான் ஆசிரியர்
வினர் ‘தாமைர’யின்
பக்கங்கைள
க்கவிைதக் த் தாராளமாக ஒ க்கினார்கள். லட்சிய ேவக ம்,
ெகாள்ைகப் பற் ம், ச கத்ைத மார்க்ஸீயப் பார்ைவேயா , சீரைமக் ம் கடைம
உணர் ம் ெகாண்ட இைளஞர்கள் பலர் உற்சாகமாக
க் கவிைத
பைடக்கலானார்கள்.
நவபாரதி, வியர , பரிணாமன், . பாவாணன், வி ெவள்ளி, ைக.
தி நா க்கர , பிரபஞ்சகவி, ேகா. ராஜாராம், . ெசந்தமிழன் என் பலர்
உணர்ச்சித் ப் ேபா ‘தாமைர’யில் கவிைதகள் பைடத்தி க்கிறார்கள். நா.
காமராசன், சிற்பி, அக்கினி த்திரன், தமிழ்நாடன், மீரா, சக்திக்கனல்

ேபான்றவர்களின் கவிைதக ம் ‘தாமைர’யில் வந் ள்ளன. அக்கினி த்திர ம்
தமிழ்நாட ம், ெசாந்தப் பைடப் க்கைள விட, ெமாழி ெபயர்ப் க் கவிைதகைளேய
அதிகமாக எ தியி க்கிறார்கள். சார்வாகன், வண்ணதாசன், வண்ணநிலவன்
ேபான்றவர்களின் கவிைதக ம் அ ர்வமாக இடம் ெபற் ள்ளன.
‘ க் ரல்கள்’ கவிஞர்களின் உள்ளடக்கம் றிப்பிட்ட ஒ சில
எண்ணிக்ைகயி ள் அடங்கிவி வதாக. நா. வானமாமைல தம விமரிசனத்தில்
ைற றியி க்கிறார். ‘மார்க்ஸீயக் கண்ேணாட்டத் ட ம் ச கப்
பார்ைவேயா ம்’ கவிைத எ த ன் வந்தவர்கள் ட அைனத்
விஷயங்கைள ம் தங்கள் எ த் க்களால் ெதாட் விடவில்ைல. றிப்பிட்ட சில
விஷயங்களிேலேய தி ம்பத் தி ம்ப வைளயமி வைத ‘தாமைர’க் கவிைதகள்
நி பிக்கின்றன.
அெமரிக்க ெவ ப் , ேசாவியத் ரஷ்யா க் ப் கழாரம், வியத்நா க் வாழ்த் ,
ரட்சிக் வரேவற் , ஏைழ ப ம்பா , பணக்காரன் திமிர், நீக்ேரா பிரச்ைன,
தலாளி (பண்ைணயார்) காமெவறி, ஒ க்கப்பட்ேடா க் அ தாப ம்
ஆதர ம் ேபான்ற சில விஷயங்கைளேய இவர்கள் கவிைதப் ெபா ளாகக்
ெகாண் ள்ளனர். பங்களாேதஷ் பற்றி ம் அேநகர் எ தியி க்கிறார்கள்.
மகாத்மாைவ ைற றிக் கவிைத எ
வதி ம் சிலர் ஆர்வம் காட் ள்ளனர்.
இங் ஒ
ரட்சி வந்தால் எல்லா நிைலைமக ம் சீர் தி ந்தி வி ம்; அப்ப ஒ
ரட்சி நிச்சயம் வ ம் என்ற நம்பிக்ைக ற்ேபாக் க் கவிஞர்கள் அைனவ க் ம்
இ க்கிற . அதனால் ெசவ்வசந்தம், சிவப் மலர் க் ம் ேபான்ற வார்த்ைதகளில்
ேமாகம் ெகாண் இவர்களில் அேநகர் அவற்ைற அள க் அதிகமாக அள்ளித்
ெதளித்தி க்கிறார்கள், தங்கள் கவிைதகளில். க த் க்கைளவிட
வார்த்ைதக க் அதிக க்கியத் வம் ெகா ப்பதனால், இவர்கள் நீளம்
நீளமான கவிைதகைளப் பைடக் ம் உற்சாகிகளாக விளங் கிறார்கள். சி
கைதக க் நீளமான தைலப் ெகா ப்ப ஒ ஃபாஷன் என்ற நிைல ஏற்பட்ட
ேபால, கவிைதக க் நீளநீளத் தைலப் கள் ட் வ ம் இவர்களிைடேய ஒ
நியதி ேபால் காணப்ப கிற .
‘மகாத்மாைவ ேநாக்கி ஒ ச கஜீவியின் ேகள்வி’, இனிேமல் கிழக் எளிதிேல
சிவக் ம், இங்ேக இ
ழக்கம் ேகட்கிற ’ ேபான்ற கவிைதத் தைலப் கள் சில
உதாரணங்கள் ஆ ம்.
ஒ

சிலர் ரத்தம், பிரவாகம், ரத்த ஓட்டம், ெசங்
தி ெவள்ளம் என்
ழக்கமி வதில் ஒ ெவறிேவக உவைக ெப கிறார்கள் என் ேதான் கிற .

‘தாமைர’ கவிைதகளில், நவபாரதியின் ‘இங்ேக இ

ழக்கம் ேகட்கிற ’.

பரிணாமனின் ‘அகப்ைப ேநாய்கள்’ நாங்கள் அந்தரசாரிகள்’, வி ெவள்ளியின்
‘கடப்ைப காந்தம்மா’ தி நா க்கரசின் ‘ஓர் அ வியின் மரணம்’ இங் ெமா
மல ம்’, பிரபஞ்ச கவியின் ‘ஒ மாணவனின் மரண விழாவின் ேபா ’, சிற்பியின்
‘சிகரங்கள் ெபா யா ம்!’ ேகா. ராஜாராமின் ‘ஒப் தல்’, ‘பாடங்கள்’ ‘தைல ைறகள்’
ஆகியைவ றிப்பிடத் த ந்தைவ.
ேகா. ராஜாராம் கவிைதக்
காட் யி க்கிறார்.

விஷயங்கைளத் ேதர்ந்

ெகாள்வதில் தனித்தன்ைம

சார்வாகனின் ‘சாணி ெபா க் ம் சி மி’ ம், வண்ண நிலவனின் ‘ெரயினீஸ் ஐயர்
ெத க்காரர்க ம் சாைண பி ப்பவ ம்’ ஆகியைவ ரசிக்கப்பட ேவண் ய நல்ல
கவிைதகள்.
‘தாமைர’யில் பிர ரமான கவிஞர்களின் ெசாந்தப் பைடப் கைளவிட, ெமாழி
ெபயர்ப் க்கவிைதகள் நயங்கள் மி தி ம் க த்தாழ ம் ெகாண் க்கின்றன.
சிறியனவாக ம் உள்ளன என்பைதக் றிப்பிடத்தான் ேவண் ம். அப்ப ப்பட்ட
வலிைம ள்ள கவிைதகள் எ தத் தமிழ் நாட்
ற்ேபாக் க் கவிஞர்க ம்
ேதர்ச்சி ெபற்றால் நல்ல .
உதாரணத் க்

இரண்

‘ தற் பைடப் ’ - ர
சிற்பி.

கவிைதகைள இங்ேக த கிேறன்.

ல் கம்சேதாவ் எ ம் ரஷ்யக்கவிஞர் எ திய . தமிழாக்கம்:

இந்தியாவில்
கட ள் பைடத்த ஆதி உயிர்
பாம் என்கிறார்கள்.
இல்ைலஉயரப் பறக் ம் க
தான்
கட ளின் தல் பைடப்
என்கிறார்கள் மைல வாசிகள்.
நான்
இவர்கேளா ம் அவர்கேளா ம்
இைசயவில்ைல;
மனிதர்கேள தற் பைடப்
என்கிேறன்;
அவர்களில் சிலர்
பறக் ம் க காய் ேமெல ந்தனர்

மற் ம் சிலர்
நக ம் பாம்பாய் நாச ற்றனர்.
மற்ெறான் , ைகசின்
தமிழில்.

லிேயவ் எ திய ‘நிர்ப்பயமான ஒ

இன் ம் வானில் ரியன் ஒளிர
இங்ேகார் ெபண் ஓைடயில் ளிக்கிறாள்.
ஆரத்த
ம் கரங்கள் ேபால
அங்கம் த
ம் தங்க ேரைககள்
நீரின் ேமேல ‘வில்ேலா’ வைளய
நிழேலா அவளின் ந்தல் வ
ம்
ல் ம் மயங்கித் ங்கப் ேபா ம்
தர்கள் கைரயில் ெமௗனம் காக் ம்.
இங்ேகார் ெபண் ஓைடயில் ளிக்கிறாள்..
இங் ம் எங் ம் இல்ைல மரணம்,
ேபாயின ேக வாைத, ேநா
ேபாயின த்தம், ரத்தம் எல்லாம்;
அைமதி வாழ்க்ைக, அழ மீண் ம்
ஆட்சி ரி ம் காட்சி விரிய
இங்ேகார் ெபண் ஓைடயில் ளிக்கிறாள்.
-----------

ளியல்’, கல்யாண்ஜி

30.
மார்க்சீய தத் வத்தின் உந் தேலா கவிைத எ த ற்பட்டவர்கள்‘தாமைர’யி ம இதர ற்ேபாக் இதழ்களி ம்
க்கவிைத எ திய ற்ேபாக்
எ த்தாளர்கள் அல்ல அவர்கைளச் சார்ந்த சிலர், தங்கைள ‘இரண்டாவ
அணி’ என்
றிப்பிட் க் ெகாண்ட ேபாதி ம், அவர்க க் எதிரான
‘ தலாவ அணி’ என் ெசால்லப்பட ேவண் ய இயக்கேமா, திரேளா சக்திேயா
எ
ேம ஏற்பட் ந்ததில்ைல.
இலக்கிய ஈ பா ைடயவர்கள் - இலக்கியத்தின் பலவிதப் ேபாக் களி ம்
பயிற்சி ம் ேதர்ச்சி ம் ெபற்றி ந்தவர்க ம் ெபற யன்றவர்க ம் - தனி
நபர்களாக தங்கள் இஷ்டம் ேபால் எ திக்ெகாண் ந்தார்கள். எைதப் பற்றி
ேவண் மானா ம், எப்ப ேவண் மானா ம் எ தலாம். ஆனால் எ
வைத
அழகாக ம் கைலயாக ம் ஆற்றேலா ம் எ தேவண் ம் என்ற இலக்கிய
ேநாக் ைடயவர்கள் எல்லா விஷயங்கைளப் பற்றி ம் தங்கள மன எ ச்சிகைளக்
கவிைதயாக் வதில் உற்சாகம் ெகாண் ந்தார்கள். அவர்கள் எல்ேலா ேம
ெவற்றி ெபற்றார்களா என்ப ேவ விஷயம்.
க்கவிைத எ தித் ேதர்ச்சி ெபற்றவர்களின் பைடப் கைள ம், ஆர்வத்ேதா
எ த ற்பட்டவர்களின் எ த் க்கைள ம் ‘எ த் ’ பத்திரிைக ெவளியிட் ,
க்கவிைத வளர்ச்சிக் த் ைண ரிந்த , ‘எ த் ’ க் ப் பிற ,
க்கவிைதக் ஆதர காட் வதில் ‘கைணயாழி’ மாத இதழ் ன்னின்ற .
‘எ த் ’ நடந் ெகாண் ந்த காலத்திேலேய ‘கைணயாழி’ ேதான்றிவிட்ட .
க்கவிைதக் வரேவற் அளித் வந்த . பின்னர்,
க்கவிைத
எ தியவர்கள் ‘கைணயாழி’யின் ஆதரைவ உற்சாகத்ேதா ஏற் தாராளமாகப்
பயன்ப த்திக் ெகாண்டார்கள் என் ெசால்ல ேவண் ம்.
‘எ த் ’ ேவா ஒத் ைழத் , பலவ ஷங்க க் ப் பிற , ‘நைட’ என்ற
யற்சியில் ஈ பட்ட இலக்கிய உற்சாகிகள் சில ம் அவர்க ைடய நண்பர்க
1970ல் ‘கசடதபற’ைவ ஆரம்பித் ,
ேவகத்ேதா இலக்கியப் பணி ரிய
ன்வந்தார்கள்.
க் கவிைத வளர்ச்சிக் ம் ேசாதைனக் ம் ‘கசடதபற’
ேபராதர தந்த .

ம்,

1970 ம் அதற் ப் பிற ம் இலக்கிய உணர்ச்சி பல வைககளில் ெசயல் மலர்ச்சி
ெபற்றதாகத் ேதான்றிய .

திய திய இலக்கியப் பத்திரிைகக ம், இலவச ெவளியீ க ம் தமிழ் நாட் ன்
பல ப திகளி ம் தைல க்கின. கவிைதத் ெதா ப் க ம் ெவளிவரலாயின.
ஸீசனல்பாதிப் மாதிரி- அல்ல அந்தச் சமயத் க் எ ப்பாக ேதான்றி
ேவகமாகப் பர ம் ஃபாஷன ேபால - (மைழ காலத் க் காளான்கள் ேபால் என் ம்
ெசால்லலாம்) ‘மினி’ கவிைத ெவளியீ கள் எங்ெகங்கி ந்ெதல்லாேமா
பிர ரம்ெபற்றன.
இவற்றில் எல்லாம் ‘மார்க்ஸீயப் பார்ைவ’ உைடய எ த்தாளர்க ம். ெபா வான
இலக்கிய ேநாக் ைடயவர்க ம் கவிைதகள் எ தியி க்கிறார்கள். ற்ேபாக்
இலக்கியப் பணிக்ெகன்ேற ேதான்றிய தாமைர, கார்க்கி, ெசம்மலர், வானம்பா ,
உதயம் தலிய பத்திரிைககளி ம் கவிைத எ தியவர்களில் சிலர் இதர இலக்கிய
ெவளியீ களி ம் எ தியி க்கிறார்கள்.
கைணயாழி, கசடதபற, தீபம், ஞானரதம், அஃ ேபான்ற இலக்கிய ெவளியீ களில்
கவிைத எ தியி ப்பவர்களில் சிலர் பிற ெவளியீ களி ம் எ தியி க்கிறார்கள்.
வண்ணங்கள், சதங்ைக ேபான்ற இலக்கியப் பத்திரிைககள் இரண் பிரி க்
கவிஞர்களின் பைடப் க்கைள ம் பிர ரித் ள்ளன.
றிப்பிட்ட சிலர் அல்ல பலர ெபயர்க ம் பைடப் க்க ம் தான் ெபா வாக
அேநக பத்திரிைககளி ம், ெவளியீ களி ம் காணப்ப கின்றன.
ஆகேவ, இனி வ ம் ஆய்ைவ இ வைர ெசய்த ேபால், தனித்தனிப்
பத்திரிைகயாக எ த் க் ெகாண் கவனிப்ப சரிப்பட் வரா என் நான்
நிைனக்கிேறன். பத்திரிைகயாக எ த் க் ெகாண் , அவ்வவற்றில்
க்கவிைதகைளக் றிப்பிட் எ
வைத விட, எ ப களில் வந்த இலக்கியப்
பத்திரிைககளில் எ தி ள்ள பைடப்பாளிகளின்
க்கவிைதகள், அவற்றின்
ேபாக் கள் தன்ைமகள் பற்றி எ
வேத ெபா த்தமாக இ க் ம் என்
க
கிேறன்.
என்றா ம், இரண் பற்றித் தனித்தனிேய எ தியாக ேவண் ய அவசியம்
என் எனக் ப் ப கிற . அைவ தமக்ெகனத் தனித்தன்ைம
ெகாண் ப்பேதா ,
க் கவிைத எ
பவர்கைள ம்
க்கவிைதயின்
ேபாக்ைக ம் ெவ வாகப் பாதித் ள்ளன என் நான் உணர்கிேறன். ‘கசடதபற’
என்ற இலக்கியப் பத்திரிைக ம், ‘வானம்பா ’ என்ற கவிைத ெவளியீ ம்தான்
அைவ.
-------------
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‘கசடதபற’.

“இன்ைறய பைடப் க்களி ம், அவற்ைறத் தாங்கி வ கிற பத்திரிைககளி ம்
தீவிர அதி ப்தி ம் அதனால் ேகாப ம் உைடய பல இளம் எ த்தாளர்கள்,
கவிஞர்கள், ஓவியர்கள், திறனாய்வாளர்களின் ெபா ேமைடதான் கசடதபற.
ஊதிப்ேபான யெகௗரவங்களா ம், பி ங்கிய பார்ைவகளா ம் இவர்கள்
பாதிக்கப்படாதவர்கள்.அரசியல், சமயம், மர இைவ சம்பந்தப்பட்ட
ஒ க்கங்க க் வாரம் தவறாமல் ேதாப் க்கரணம் ேபா பவர்கள் யா ம்
இவர்களில் இல்ைல. இலக்கியத்ைத அ வாகேவ பார்க்கத் தனித் தனிேய
தங்க க் ப் பயிற்சி நிரம்பப்ெபற் பிற ேசர்ந் ெகாண்டவர்கள் இவர்கள்.
உலகின் இதர ப திகளின் இலக்கியத்தில் நிகழ்வனவற்ைறக் ர்ந்
கவனிப்பதி ம், தமிழ்ச் சிந்தைனயில் திய கிளர்ச்சிகைள இனம் கண்
ெகாள்வதி ம் ேதர்ந்தவர்கள்.
“கசடதபற’ சிந்திக்கிறவ க் இன்ைறய உலகம் வி ம் அைற வல்கைள
ஏற் க்ெகாள்ள வந்தி க்கிற . ச கத்தின் ட் ப் ெபா ப்பான
கலாச்சாரத்தின் ஆழ அகலங்கைள இலக்கியத்தில் காட்ட கசட தபற
வந்தி க்கிற ... “எைத ம் ெசய் ங்கள், ஆனால் இலக்கியமாகச் ெசய் ங்கள்
என் மட் ேம கசடதபற ெசால் ம்”.
கசடதபற
இைவ.

தல் ஏட் ல் பிர ரமான அறிக்ைகயிலி ந்

எ க்கப்பட்ட ப திகள்

கசடதபற 1970 அக்ேடாபர் தல் 1973
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இதழ்கள் வந் ள்ளன. ஜூன் ஜூைல ெவளியீ ஆக ஒ அறிவிப் பிர ரித்
விட் , கசடதபற’ நின் விட்ட .
இலக்கியத்தின் பல்ேவ பிரி களில் அ ெசய்த சாதைனகள் ேசாதைனகள் அ ெபற்ற ெவற்றிகள், ேதால்விகள் - றித் ஆராய்வ என் ேநாக்கம்
அல்ல,‘கசடதபற’வில் ெவளிவந்த கவிைதகள் மட் ேம இங் என கவனிப் க்
இலக்காகின்றன.
கவிைதகைள ஆராய்வதற்
ன்
க்கியமாக ஒ கட் ைரையக்
ேவண் ம். 6-வ ஏட் ல் ெவளிவந் ள்ள சார்வாகன் கட் ைர

றிப்பிட்டாக

‘ க்கவிைத’அ ைமயான எண்ணங்கைள அழகாக எ த் ச் ெசால்கிற .
ெபரிய அள ( ம்மி ைசஸ்) கசடதபறவில் ஐந் பக்கங்கள் வந்தி க்கிற அந்தக்
கட் ைர ஊன்றி உணர்வதற் ரிய சிந்தைனகைளத் ெதளிவாகக்
கிற .
அைத
ைமயாக ம பிர ரம் ெசய்வ சாத்தியமில்ைல. எனி ம் சில
சிறப்பான. அழகான, கனமான சிந்தைனகைள எ த் எ தாமல் ேமேல ெசல்ல
மனம் வரவில்ைல.
“கவிைத கன மாத்திரமல்ல; கன ப் பார்ைவ மாத்திரமல்ல; கன
மனசின் வாழ் . அவ்வாழ்வின் ெமாழிவழிெயா
ம் ெவளியீ .

கா

ம்

மனித ஜாதியின் வாழ்க்ைக தனக் த் தாேன வ த் க் ெகாண்ேட கட்
திட்டங்கைள மீறி அைண ைடத் ெவள்ளம் ேபாலப் ெப கி ஓ க்ெகாண்
வ கிற . ேம ம் ெப க்ெக த்ேதாடப்பார்க்கிற . மனிதன் தனக் ள்தான்
ஏற்ப த்திைவத் க் ெகாண்ட கட் ப்பா கள், வழி வந்த மர கள் எல்லாம்
ஒவ்ெவான்றாகத் தகரத் ெதாடங்கியி க்கின்றன. தன் சரித்திரத்திேலேய
அ பவித்தறியாத தந்திரத்ைதப் பல்ேவ
ைறகளில் தன் அறிவா ம்
ெசயலா ம் அவன் இன் அ பவித் வ கிறான். ேம ம் அ பவிக்கிறான்.
இதில் ஒ அைல
க்கவிைத.
கைல, கைலப்பைடப் , அதில் ஒன்றான இலக்கியம், அதில் ஒன்றான கவிைதஇைவ எல்லாம் மனித வாழ்ேவா ெந ங்கிய ெதாடர் ைடயைவ. ஆதி காலத்தில்
எப்ப எப்ப ேயா வங்கி பின்னால் எப்ப எப்ப ேயா வளர்ந் பிரிந் ேசர்ந்
இன் ம் மாறிக் ெகாண் ப்பைவ. வரம்ெபான் கட் இ தான் இ என்
நம் கிற, ெசால்கிற காலம் ேபாய்விட்ட . இன்ைறக் வாழ் ம் அதன் ஒ
ப தியான கைல ம் ேம ம் ேம ம் சிக்கலாகி, கிைள ம் வி
ம் ேவ ம்
இைல ம்
ம் கா ம் விட் சிறிய விைத ஆலமரமானாற்ேபால ஆகி
வ கிறேபா , நான் ஓரள தான் வைரயைறக க் மதிப் க் ெகா க்க
ம்.
இதில் ஒ அைல
க் கவிைத.
மனிதன் ற லகத்ைத ம் பிற மனிதர்களின் ெசயல்கைள ம் கன ப்
பார்ைவயாகக் கவித்த ேபாதாெதன் , தன் அகத்
ம் அப்பார்ைவையப்
பிரேயாகிக்கத் ெதாடங்கியி க்கிறான். அறி லகத்தில் இைதச் ெசய் ெகாண்
வ வைதப் ேபால, கைல லகத்தி ம் ெசய்யப்பார்க்கிறான். இவ்வா
ெசய் ம்ேபா , சில சமயம், பைழய ைறகள் தைடயாக இ ப்பதாகேவா அல்ல
அைவகளால் இவ க் த் ேதைவயானப ெசய்ய இயலாமல் ேபாவதாகேவா
உணர்கிறான்.
வழிகைள வ த் க் ெகாள்ளப் பார்க்கிறான். இதில் ஒ அைல
க்கவிைத.
அழைக ம் ெப க்கிக் ெகாண்

அசிங்கத்ைத ம் பரப்பிக் ெகாண்

அறிைவ ம்

வளர்த் க் ெகாண் நாம் இ க்கிேறாம். அழேக அசிங்கமாக ம், அறிேவ
இ ளாக ம் ேவ ேவ சமயங்களில் ேதான் கிற . நாம் பார்க்கிேறாம்.
உணர்கிேறாம். ன் ரிந்ததாக இ ந்தெதல்லாம் இன்
ைமயாக, ரியாத
திராக, ரிந் ெகாள் என் மனைச நச்சரிக் ம் சில்வண்டாகத் ெதரிகிற .
நாம் த மா கிேறாம். கீேழ வி கிேறாம். வி ந் சிரிக்கிேறாம். சிரித்
அ கிேறாம். இைத எல்லாம் ெவளிக்காட்ட கைலஞ க் ஆத்திரம் எண்ணிய
திண்ணிய, மண்ணிய ண்ணிய என் கட்டங்கட் ம் வரம் கட் உட்பட
அவ க் ப் ெபா ைமயில்ைல என்ப மாத்திரமல்ல. உட்பட ம க்கிறான். இதில்
ஒ அைல
க்கவிைத.
பல பக்கங்கள் ெகாண்ட ைவரக்கல் ேபான்ற
க்கவிைத, ஒ பக்கம் அழ .
மாதிரியான அழ . வியக் ம் அழ , ஒ பக்கம் ஏக்கம், மன றி ,
ெப
ச் , காதல், தத் வம், ேகாபம், சந்ேதகம், அைற வல், சமகால
விமர்சனங்கள், தன் மனத்ைதேய ைடந்ெத த் ஆரா ம் ேநர்ைம,
பா ணர்ச்சி, ெபாங்கல், ேரஷன், காந்தீயம், கம் னிஸம், அறச்சீற்றம்,
ஸ்வதரிசனம், வால் ேவஷன், காைல, இர , நிலா வர்ணைனகள், கன
மயக்கநிைலகள், ஞானம், உபேதசம் இ மாப் , மனமா தல்-- இப்ப ப்
பலபலபக்கங்கள் உண் .
ங்கச் ெசான்னால், இன் நம்மிைடேய இ க் ம்
உணர்ச்சிகள் அைனத்தின் பிரதி பலிப்ைப ம் நாம்
க் கவிைதயில்
காண்கிேறாம்.
வைர ைறயற்ற தன்ைம, தனப் ப மங்கள், மயக்க நிைலைய ம்
ெவளிப்ப த் ம் ைற. ெகாச்ைச ெமாழிப்பிரேயாகங்கள் தலியைவ எப்ப ப்
க்கவிைதக் வ ேவற் கின்றனேவா அேத ேபால அைவ
க்கவிைதைய
பலவீனப்ப த் ம் சாதனங்களாக ம் அைமவதற் ச் சந்தர்ப்பங்கள் உண்
என்பைத உணர்ந் கவிஞன் விழிப்ேபா க்க ேவண் ம். நான் எப்ப
விமர்சகர்கைளப் பார்த் இ பழசா
சா என்
தலில் பார்க்காதீர்கள்.
கவிைதயா அன்றா என் பா ங்கள் என் ேகட்கிேறேனா, அேத ேபால
பைடப்பாளிக க் (என்ைன ம் ேசர்த் த்தான்) ‘ க்கவிைத பைடக்க ேவ ம்
என் நிைனக்காமல், கவிைத ெசய்ய ேவ ம் என் நிைன ங்கள்’ என்
ற
வி ம் கிேறன்.
எப்ப யாப்பிலக்கணப்ப எ தியெதல்லாம் கவிைதயாகாேதா, அப்ப ேய
அவ்விலக்கணம் தப்பிப் பிறப்பெதல்லாம்
க்கவிைத ஆகிவிடா . அ ேபாலேவ,
எ தியவ க்ேக ரிந்திராத ‘அதிகஷ்டமான கவிைத மிக உயர்ந்த
க்கவிைத
ஆகிவிடா . ெசால் தி , ெபா ள் தி , கற்பைன வளம் தி . ேபசாப்
ெபா ைளப் ேபச நான் ணிகிேறன் என்பேதா , விளங்காப் ெபா ைள விளக்க
நான் யல்கிேறன் என்பைத ம் நான் நிைன
த்திக் ெகாள்ளேவண் ம். நான்
விழிப் டன் இல்லாவிட்டால், என்ைனேய ஏமாற்றிக் ெகாள்ளப்
க் கவிைதயில்

வாய்ப் ண் . ப மங்கைள ம் பிராய் ன் றியீ கைள ம் ெகாட் நிரப்பி,
ெசாற்கைள ெவட் ஒட்
க் கவிைதயின் உ வமில்லாத உ வத்தில்
‘ ரியாத்தன’ த்ைத ம் ேசர்த் நான் எ திவிட் அைதப்
க் கவிைத என்
உலாவவிட் விட
ம். நான் ெகட் க்காரனானால். எட் நாைளக்காவ ஊைர
என் லைமயில் நம்பிக்ைக ைவக்கச் ெசய் விட
ம்.
சானதினாேல;
இப்ப ேநர்வ ம் ேநராதி ப்ப ம் கவிஞனின் ேநர்ைமையப் ெபா த்த . ‘நான்
எ தியி ப்ப கவிைததானா, அ எனக் விளங் கிறதா என் நாேன
உைரத் ப் பார்த் க் ெகாண்டால்தான், நான் ேதாண் ெய த்தி ப்ப தங்கமா
கல்லா என் எனக் த் ெதரி ம் தங்கத்தின் மாற் பார்ப்ப மற்றவர்கள் ேவைல”.
(சார்வாகன்-‘ க்கவிைத’)
இனி ‘கசடதபற’ கவிைதகைளக் கவனிக்கலாம்.
‘கசடதபற’வின் க்கியமான கவிஞர் ஞானக் த்தன், இவர தனி ேநாக் ,
கவிைதயாற்றல் றித் ‘நைட’ பற்றி எ
ைகயில் ஓரள ெசால்லியி க்கிேறன்.
பின்னர் ஒ சமயம்.
‘அரசாங்கத் க் கட் டத்தில்
க்கம் ேபாட்ட தல் மனிதன்
நீ தான் என் ம் காரணத்தால்’
சங்க காலக் கவி ேமாசிகீரனாைர வியந் பாராட் இவர் எ திய நல்லகவிைத
இவர தனித்த பார்ைவக் ம் கவிைதயில்
ைம ேசர்க் ம் வி ப் க் ம் சான்
றிய .
ஞானக் த்தன் கவிைதகளில் இனிைம ம் இயல்பான ெசால்ேலாட்ட ம் ஒலி
நய ம் அைமந் கிடக்கின்றன. கவிைதக்காக இவர் ேதர்ந் ெகாள்கிற விஷயப்
ைம ம், தான் உணர்ந்தைத நவீனமான பரிகாசத் ெதானிேயா எ த் ச்
ெசால்வ ம்,கவிைத ெசால் ம் ைறயில்
ைமகைளக் ைகயாள்வ ம் இவர
பைடப் க க் விேசஷ நயம் ேசர்க்கின்றன, ‘கசடதபற’ ஞானக் த்தனின்
வளர்ச்சிக் ப் ெபரி ம் உதவி ள்ள .
ெவ ம் ஆர்ப்பாட்டப் பிரசங்கிகள், ேவஷம் ேபா ம் ேபாலித் தைலவர்கள் ேபாக்ைக
‘நைட’ நாட்களிேலேய கிண்டல் ெசய்வதில் ஆர்வம் காட் ய ஞானக் த்தன்
‘கசடதபற’வி ம் அைதத் திறைமயாகச் ெசய்தி க்கிறார். ‘மஹ்ஹான் காந்தீ
மஹ்ஹான்’ இதற் உதாரணம் ஆ ம்.
நாேடா ப் பாடல்களின் பாணியில் கவிைத எ தி ெவற்றி கண்
‘காெட’ ேகாழி ெவச் க்

க்கிறார் இவர்.

என்

கணக்காக் கள் ம் ெவச்
டம் ெகா த்தி ெவச்
ரன் சாமி கிட்ட
வரங்ேகட் வாரீங்களா
ஆேரா வடம் ச்சி
அய்யன் ேத நின்
ச்சி’
ஆரம்பித் வள ம் ‘ேதேராட்டம்’

றிப்பிடத் த ந்த .

‘கண்ணிைமயாக் கால் ேதாயாத் ேதவர் நாட் ல்
திரிசங்ைகப் ேபாக விட மாட்ேடன் என்
ஒ
ட்டாள் ெசான்ன ேபராபத்தாச்
என எ ப்பாகத் ெதாடங்கி, ‘அன்
தல் பிரம்மா ம் விஸ்வாமித்திர மா னி ம்
பைடத்தைவகள் அ த்த த் வாழ்ந் வரல் வழக்காச் . எ த் க்காட் :
மயி க் வான்ேகாழி, லிக் ப் ைன, திைரக் க் க ைத, யி க்
காக்ைக, கவிஞர்க க் ெகந்நா ம் பண் ட் ஜீக்கள்’ என்
ம் ‘ெயதிெரதிர்
உலகங்கள்’ ப த் ரசிக்கப்பட ேவண் ய நல்ல கவிைத.

என்

தாய்ப்பாைல நி த்தல் ேபாலத்
தாய்ப் ெபாய்ைய நி த்தலாமா?
உன் பிள்ைள உன்ைன விட்டால்
ேவெறங் ெப வான் ெபாய்கள்?
ேகட் ம் ‘அம்மாவின் ெபாய்கள்’ அ ைமயான பைடப் .

ம்மா ேவ க்ைகயாக ம் கவிைத எ தலாம், அ ரசமாக ம் அைம ம் என்
நி பிக் ம் விதத்தில் ஞானக் த்தன் பல கவிைதகள் பைடத்தி க்கிறார்.
அவற்றில் ‘அன் ேவ கிழைம’ ம் ஒன் . தைலப் எ
ம் இல்லா அவர்
எ தி ள்ள கவிைதகளில் சில ம் இந்த இனத்தில் அடங் ம்.
கவிைதக க் த் தைலப் கள் இ ந்தாக ேவண் ம் என்கிற கட்டாயம் எ
இல்ைல. தைலப் இல்லாமேல எட் க் கவிைதகள் ன் இரண் என்
பலவற்ைற ெவளியிட் , அப்ப ஒ மரைப உண்டாக்கிவிட ன் வந்த
‘கசடதபற’.

ம்

இவ்வா எ தப்பட் ள்ள கவிைதகளில் பலரகமானைவ ம் காணப்ப கின்றன.
க்கியமான க த் எைத ம் ெசால்லாத ேவ க்ைக எ த் க்கள், ழப்பம்
உண்டாக் பைவ, எளிதில் ரிந் ெகாள்ள
யாதைவ, இ ெபா ள்
ெகாண்டைவ, நடப் ப் பாங்கானைவ, கன கள், மன வக்கிரங்கைள
உணர்த் பைவ ேபான்றைவ.

‘ க்கவிைத ரியவில்ைல’ என்ற பரவலான ைற ற க் ஞானக் த்தனின்
‘எட் க் கவிைத’க ம் அத்தரத் இதர பைடப் க்க ம் தம் பங்ைகச்
ெச த்தி ள்ளன. இந்த விதமான கவிைதகள் க ைமயான கண்டனங்க க் ம்
தீவிரத் தாக் தல்க க் ம் வியப் ைர- விரி ைர - விளக்க ைர
தலியவற் க் ம் இடமளித் ள்ளன. ஆகேவ, ஞானக் த்தனின் எ த் க்கள்
சில ‘பரபரப் ட் ம் பைடப் ’களாக ம் அைமந் ள்ளன என் ம் றிப்பிட
ேவண் ம்.
வாசகர்கைளக் ழப்ப ைவக்க ேவண் ம், அதிர்ச்சி (ஷாக்) அைட ம்ப
பண்ணேவண் ம் என்ற எண்ணத்ேதா
ம் த் தனமாக ம் தர்க்கமாக ம்
ஞானக் த் தன கவிைதயாற்றல் அவ்வப்ேபா விைளயாட வி ம் கிற என்ேற
எனக் த் ேதான் கிற .
இலக்கியத்தில் எதற் ம்- எல்லாவற் க் ம் இடம் உண் . எைத ம் ெசால்லலாம்;
எ த்தில் ெசால்லக் டா என்
மைறக்கப்பட ேவண் ய ரகசியங்கேளா
அசிங்கங்கேளா கிைடயேவ கிைடயா ; வாழ்க்ைகயில் இ ப்பவற்ைற நி்கழ்வனவற்ைற ஏன் எ த்தி ம் காட்டக் டா என்ற ேநாக் எல்லா
நா களி ம் எல்லா ெமாழிகளி ம் எவ்வளேவா விைள க் இடம்
அளித் ள்ள .
தமிழில் அந்த தாராளத்தனம் சில வ டங்களாகத்தான் தைலகாட் வ கிற .
இந்த ேநாக்ைக ‘கசடதபற’ ம் ஓரள க் ஆதரித் ள்ள . ஞானக் த்த ம்
சிறிதள இந்த வழியில் ேபாயி க்கிறார்.
அதனால்தான் ‘ஒன் க்கி ந்தவன்’ த்திரம் நின் ெபய் ம் வியாபாரிப் ெபண்’.
வயிற்ற ேராமக்காட் ல் வ வாையப் ெபாத்தி ைவத் ப் ப க்கிறவன்’.
ைலக க் ப் ேபாட் ேபா ம் பிள்ைளகள், மைனவியின் உடம்பில் ெகாஞ்சம்
கீழ்ப் றத்தில் கிள்ளித் தின்றவன்,
ப்ேபால் நா ம் வார்த்ைதகள், ‘ க்கிக்
காட்ேறன் ெதரி தா பா ’ ேபான்ற விஷயங்கைள கவிைதயில் ைகயாண் ள்ளார்.
இைதெயல்லாம் கவிைதயில் எ தலாமா என் பலப்பலர் ேகட்கிறார்கள்.
எ தலாமா டாதா? ஞானக் த்தன் இப்ப எல்லாம் எ தியி ப்ப சரிதானா?
க்கவிைதயின் இந்தப் ேபாக் நல்ல தானா?- இவ்வாெறல்லாம் விவாதித்
ஒ
க் வ வ - ப க்கிறவர்களின் வி ப் ெவ ப் கள் இலக்கியேநாக்
தலியவற்ைறப் ெபா த்த விஷயம்.
என்ைனப் ெபா த்த மட் ல், இலக்கியத்தில் அைனத் க் ம் இடம் உண் .
எைத ம் -எல்லாவற்ைற ம் எ த்தில் சித்திரிக்க ேவண் ய தான் என்ற ேநாக்
உைடயவேன நா ம் என் ெதரிவித் வி கிேறன்.

‘கசடதபற’ லம் பால மாரன் கவனிப் க் உரிய ஒ கவிஞராக வளர்ச்சி
ெபற் ள்ளார். ஜப்பானியக் கவிைத பாணியில் இவர் 4வரி, 3 வரிக் கவிைதகள் பல
எ தியி க்கிறார்.
ட்
ட் ப்
பால்
க்கின்றன
நீலக் ழல் விளக்கில்
விட் ல் ச்சிகள்’
‘மைழக் பயந்
அைறக் ள் ஆட்டம் ேபாட்டன
ைவத்த ணிகள்’
விடைலகள்
ள்ளித் வண்
ெதன்றல் கலக்க
விஸில் அ த்தன
ங்கில் மரங்கள்
ேபான்றவற்ைற உதாரணமாகக் றிப்பிடலாம்.
இவ ைடய ‘ெவப்பம்’ ரசைனக்

உரிய நல்ல கவிைத.

நீேரா ேகாலம் காணா
நிைலப்ப ம்
ெநளிந்தா ேசைலயில்லாத்
ணிக் ெகா ம்
மலரவிட் தைர உதிர்க் ம்
ச் ெச ம்
வாளி ம்
கிணற்ற ம்
ைவக் ம் கல் ம்
வர கின்றன என்ைனப் ேபால்
அவளில்லா ெவ ைமயில்.
பால மாரன், வளர வளர, ஓட்ட ம் ெதானி விேசஷ ம் ெகாண்ட கவிைதகள்
பைடப்பதில் ேதர்ச்சி ெபற் ள்ளார். ‘ ைளமரங்கள்’ ‘ெதன்ைன’ ஆகிய இரண் ம்
க்கியமானைவ.
‘ெதன்ைன உச்சியில் பச்ைச மட்ைட
ராட் ஸ க்காய் விைடத் க்கிடக் ம்
ந்தின மட்ைட விட்ட இடத்தில்
ெவள்ைளப்பள்ளம் வாயாய்ச்சிரிக் ம்

ற்றி ம் க் கள் ெவள்ைள வாய்கள்’
‘ெதன்னம் பாைளயில் அடங்கிக்கிடந்த
க்கள் ஒ நாள் சீறி ெவ க்க
சத்திய
ஷன் பரம்பைர ெயன்
அணில்கள் ஓ
சமசரம் ெசய்ய,
‘ெதன்ைன’ கவிைதயில் உள்ள நயமானவரிகளில் இைவசில.
‘கசடதபற’ லம் ெதரியவந்த கவிஞர்களில் மற் ம் ஒ வர் கலாப்பிரியா,
‘என் ைடய ேமட் நிலம்’ கவனிப் க் உரிய,
ைமயான ஒ பைடப் .
என் ைடய ேமட் நிலம்
ேநற் ப் ெபய்த மைழயில்
ளிரில் ந ங்கிக் ெகாண்

ந்த

என் ைடய ேமட் நிலத்ைத.
இன்ைற ெவயில்
ெந ப்பால் வ த்திக்ெகாண்

ந்த

(என் ைடய ேமட் நிலம்
நாைளய ‘ெவ ைமயில்’
தவம் ரிந் ெகாண் க் ம்)
என்னால்- அதன்
எல்லா அ பவங்கைள ம்
உணர
கிற .
ஏெனன்றால்,
இறந் விட்ட - என்ைன
அதில் தான் ைதத்தி க்கிறார்கள்.
‘இந்தக் ளத்தில், நாைள நீர் வந் வி ம்’ என் ம் அதனால் நிகழக்
ய
சிலவிைள கைள சிந்திக் ம் ‘பிரி கள்’ ‘அந்திக்க க்கலில், அைலேமாதிக்
கைர ம், ெபண்பறைவ’க்காக இரங் கிற ‘விதி’ ஆகியைவ பாராட் த க்
உரியைவ. ‘ெச ப் கள்’ பற்றி ம், மற் ம் பல சி சி ‘கவிைத’க ம் இவர்
எ தியி க்கிறார் அைவகளில் அேநகம் கவிைதகளாக இல்ைல.
நீலமணி ம் ‘கசடதபற’வில் சின்னச் சின்னக் கவிைத’கள் (நான் வரிகள்,
ன் வரிகள், இரண் வரிகளில் ட) நிைறயேவ எ தியி க்கிறார். ஆனால்,
அைவ அைனத் ேம கவிைதகள் ஆகிவிடமாட்டா.
சிரிப்

ட் ம் என்பதற்காகப் ேபசப்ப கிற ேகலிக

ம்’ கிண்டல்க

ம்,

சாமர்த்தியக் றிப் க ம் சிேலைடக ம்,
ம் த்தனமான, விஷமத்தனமான,
உைரக ம் கவிைத என்ற ெபயரில் பிர ரம் ெபற ஆரம்பித் விட்டன.
1970 களில், இந்த தி ப்பணிைய நீலமணி அதிகமாகேவ ெசய்தி க்கிறார்.
பர்ட்ஸ் வ்
இரண்டாம் உலகத்
தமிழ் மாநாட் க்
திறக்கப்பட்டன ெசன்ைனயில்
இ பத்தி ெயா
திய ெலட் ன்கள்.
தீண்டாைம
ராமர் தடவி
அணில் ேகா ெபற்றேதல்
சீைதையத்
ெதாட்டேத இல்ைலயா?
பர்ட்ஸ் வ்
அைழப்
நிேராத் உபேயாகி ங்கள்
நிேராத் உபேயாகி ங்கள்
என் விளம்பரங்கள்
வலி த் கின்றன; வாேயன்
காபேரக் காரிையக்
கட் க் ெகாண்ேடன்,
மி சிக் இன்றி
அவிழ்க்க ம க்கிறாள்.
கர்பி ஹட்ேட ஏ .......வ், ஒ
ேசாடா ெகாண்டாய்யா
இைவ ம் இைவ ேபான்ற பிற ம் கவிைதகேள இல்ைல, நீலமணியின் ‘இ
ேபப்பர்’ நன்றாக அைமந் ள்ள .

என்

ஐராவதம் எ தி ள்ள கவிைதகள்
ைம ேநாக் டன், தனிச் ைவேயா
உள்ளன. அவற்றில் ‘ஹரி ஓம் தத்ஸத்’ எனக் மிக ம் பி த்தி க்கிற . ஒ
விசித்திர மனசின் விந்ைத நிைனப் கள் ரசமாகச் ெசால்லப்பட் ள்ளன இதில்,
ந. மகாகணபதி ம் கவிைதகள் எ தி ள்ளார். ‘கைரநண் கள்’
றிப்பிடத்த ந்த .

நீ
நான்
யாவ ம்
நண் கள்.
நீர்
ஊறிய
மணலில்
வாழ்ந்தா ம்
நாம்
எவற்ைற ம்
விைளப்பதில்ைல.
த் க்கள்,
மீன்களின்
கடலில்
நாம் இறங் வதில்ைல
மைழக்
மைறவிடம்
ேத கிேறாம்.
‘எ த் ’ காலத்தில் கவிைத எ த ஆரம்பித்த எஸ். ைவதீஸ்வரன் ‘கசடதபற’
வி ம் எ தினார். வைல பின் ம் சிலந்தி வாழ் . ‘நிைனத்த இடத்தில்,
கவைலயற் , நின்ற நிைலயில் ெபய் விட் ’, மைற ம் வால்கள் ஆன
ேமகங்கள்,
பகல் பன்னிரண் ன்
ெவம்ைமயினால்,
ெவட்கந் றந்த
கன்னிமாந் ேதாப்
தன்ன யில் நிழல் ேசைல
அவிழ்த் விட்
ெசங்கனிகள் ெதரியக்காட் ,
காற் க் நிற் ம்
ேசாக - நி வாணக் காட்சி’
( ளிர்ச்சி)
ெகா ேமேலறி ஈர ‘மைனவி ஜாக்கட் ல்’ தாவிக் ஷியாய் படபடக் ம் காக்ைக
எ ப் ம் ெபாறாைம ேபான்ற விஷயங்கைளக் கவிைதப் ெபா ள் ஆக்கி ள்ளார்.
ெபாய் விழி, பட்டம், நிைல என்ற கவிைதகள் நயமாக உள்ளன.
கா.நா. ப்ரமண்யம், ந லன், த
அ ப் சிவராம், சச்சிதானந்தம், ேவ. மாலி
கவிைதகைள ம் ‘கசடதபற’ பிர ரித் ள்ள . ேகா. ராஜாராம், கங்ைக

ெகாண்டான் கவிைதகள் சில ம் ெவளிவந் ள்ளன.
ராஜாராமின் ச னம் பிேளக், சிந்தைனையத்

ண் ம் கவிைதகள்.

எதற் க் ெகா ம் பாவி?
எரிகின்ற உட க்ேகா
இளகாத மன க்ேகா?
என் ேகட் ம் ‘ெகா ம்பாவி’ ம் ஓ க் ேகாப்ைபகைள ெஜயித்தவைன
கி கி க்கப் பண்ணி கீேழ ‘விழ ைவத் க் ேகாப்ைபகள் ெஜயிப்பைதக்
ம்
‘ெவற்றி’ ம் கங்ைக ெகாண்டானின் நல்ல கவிைதகள். திதாகக் கவிைத எ த
ன் வந்தவர்களின் சிற்சில பைடப் கள் ‘கசடதபற’வில் இடம் ெபற் ள்ளன.
ஜர ஷ் ரன் எ திய இழப் , விழிப் , பரிணாமம் நல்ல கவிைதகள்.
கல்யாண்ஜியின் கவிைதகளில் ‘இதயவீைண

ங் ம் ேபா ’ அ ைமயான .

‘ேப ம் பாெரன் கிளிெயன்றான்
ண்ைடக் காட் வாலில்ைல
வீசிப் பறக்க சிறகில்ைல
வானம் ைகப்பட வழியில்ைல
ேப ம் இப்ேபா ேப ெமன
மீண் ம் மீண் ம் அவன் ெசால்ல
பறைவ ெயன்றால் பறப்பெத ம்,
பாடம் தலில் ப ெயன்ேறன்.
எஸ்.ேக. ஆத்மநாம் திய பார்ைவேயா விஷயங்கைள அ
கிறார். ‘என்
கால்கள் நடந்த ெத ’ ெபற்ற பரிணாமங்கைளக்
ம் ‘காலம்,’ இங்ேக
வ
ன்னர் இ ந்தைவ’ பற்றிச் ெசால் ம் ‘ஆரம்பம்’ ேபான்றைவ பாராட்ட
ேவண் ய யற்சிகள். மற் ம் பலர் அ ர்வமாக ஓன்றிரண் கவிைதகள்
எ தி ள்ளனர். ‘கசடதபற’ெமாழி ெபயர்ப் க் கவிைத ம் ஓரள பிர ரித்த .
‘கசடதபற’
க் கவிைதத் ைறயில் ேவெறா ேவக மலர்ச்சிக் ம் வழி
அைமத் க் காட் ய . அதன் இதழ்களில் வந்த கவிைதகளில் ேதர்ந்ெத த் த்
ெதா த் ‘ ள்ளி’ என்ெறா ‘மினி ெவளியீ ’ பிர ரித்த . ‘ஒ
பாய் ேநாட்ைட
இரண்டாக ம த்த அளவில்’ தயாரிக்கப்பட்ட அந்த ெவளியீ தமிழ் நாட் ன்
எதிர்பார்க்க
யாத இடங்களிலி ந்ெதல்லாம் திய திய ‘மினிக் கவிைதத்
ெதா ப் கள்’ ெவளியி வதற் உற்சாக ட் ம் ன் மாதிரியாகத் திகழ்ந்த .
‘கசடதபற’வின் ‘ ள்ளி’பற்றி ம், அைதப் பின்பற்றி ெவளிவந்த ஏைனய ‘மினி’
ெவளியீ கள் பற்றி ம் உரிய இடத்தில் விரிவாக ஆராய்ேவன்.
----------

32.
‘எ தேவண் ம் ஒ
க்கவிைத’ என்ெறா கவிைத - பாலா எ திய - ‘தீபம்’
இதழ் ஒன்றில் பிர ரமாகி ள்ள . ‘ஒ
க் கவிைத எ த ேவண் ம் என்
ஆைசப்ப கிறவர் ‘என்ன ெசய்யலாம்? என் ேயாசிக் ம் ைறயில் அ
எ தப்பட் ள்ள .
‘ெசக்ஸ் ேஜாக் கள் ேசகரிக்கலாமா? எலியட் ற் ம் ேயட்சிற் ம் ப ண் ற் ம்
அப்ைடக் ம் தமிழ் வாழ் தரலாமா? அம்மாவிடம் பாட் யிடம் வி கைதகள்
ேவண்டலாமா? மைலயாளக் கவிஞரிடம், வடெமாழிப் லவரிடம் வார்த்ைத வரம்
வாங்கலாமா?
பாரசிக ேராஜாைவ
பா ம் ல் ல்ைல
கிப்ரான் காலி ஃைப
ஒட்டகத்தின் ன்
கில்
உட்கார்த்திக் ெகாண் வந்
எங்க ெட மண்ணில்
இறக் மதி ெசய்யலாமா?
பண் தப் லிகைளச் சீண் ட, வைசப்பதங்கள் இைசக்கலாமா? இலக்கிய
இதழ்களில் வ ம் வார்த்ைதகைளத் ேதாண் , வாக்கியங்கள் ேகாக்கலாமா?
மிையப் ரட்
அ ெசய்ேவாம்
இ ெசய்ேவாம்
என
ய தம்பட்ட
ேஜாஸ்யம்
ெசால்லலாமா?
என்ன ெசய்யலாம் -ஒ
க்கவிைத எ த ேவண் ம் என் பரிகாசத்
ெதானியில் அ அைமந் ள்ள . அ ெவ ம் பரிகாசம் மட் மல்ல. உண்ைம
நிைலைய உள்ளப சித்திரிக்கிற என்ேற ெசால்லலாம்.
க் கவிைதக் க் கிைடத்த வரேவற்ைப ம் ‘ க்கவிைத’ என் எ தப்பட்ட
எைத ம் பிர ரிக்கத் தயாராக இ ந்த பத்திரிக்ைககளின் ேபாக்ைக ம்

கண்டவர்கள், எைதயாவ எ தி எப்ப யாவ அச்சில் தங்கள் ெபயைர ம்
பார்த் விடேவண் ம் என்ற ஆைச ம் அரிப் ம் ெகாண்டவர்கள், ன்
வரிக ம் நான் வரிக ம், ஒ சில வரிக ம், எ தி லபத்தில் ெபய ம்
கவனிப் ம் ெபற் விட ைனந்தார்கள். சிரம ம், சிரத்ைத ம் பயிற்சி ம்
பா பட ம் இல்லாமேல ‘எ த்தாளர்’ என்ற கீர்த்திைய அைடந் விட
வி ம்பியவர்க க் ம் ‘ க் கவிைத’ எ
வ லட்சிய சித்திக் வைகெசய் ம்
லப மார்க்கமாகத் ேதான்றிய இந்தக் காலத்தில். ஆகேவ, ெசக்ஸ்
விஷயங்கைள ம், ேஜாக் கைள ம், வி கைதகைள ம், வார்த்ைத
அலங்காரங்கைள ம், தமிழ்ச் ெசாற்கேளா பிற ெமாழிச் ெசாற்கைளத்
தாராளமாகக் கலந் எ
வைத ம் கவிைத என் தரப் பல ம் தயங்கவில்ைல.
கவிைதகளில் ஆங்கிலச் ெசாற்கைள அதிகம் விரவி ைவப்ப ம், கவிைதக க்
Dejection, The split, Oh! that first love, The Great Expectations என்ப
ேபால் ஆங்கிலத் தைலப் கள் ெகா ப்ப ம் சகஜமாயிற் .
மிெய ம் காதலி
மைழெய ம் showerல்
ளிப்ப கண்
வானெம ம் ‘காதலன்
மின்னேல flash light ஆக
‘க்ளிக்’ என்ேற ஒ snap எ த்தான்.
‘மின்னல்’ என்ற இக்கவிைத ஒ உதாரணம் ஆ ம். ‘வி கைத’யாகக் றப்பட
ேவண் யவற்ைற வக்கிர விரி ைர, சாமார்த்தியமான விளக்கங்கள்.
ம் த்தனமான - தர்க்கமான - ெபா ள் றல்கைள எல்லாம் க த் நயம்
ெகாண்ட கவிைதகள் என் அேநகர் எ தினார்கள்.
தாஜ்மகால்
ஷாஜஹானின்
சலைவக்கல் கண்ணீர்
காந்தி
இந்நாளில் இந்தியர்க் ச்
சிக்கியேதார்
சீதக்காதி
சரித்திர நாவலாசிரியர்கள்

பாைலவனத் க்
கானல் நீரில்
படகிைன ஓட் ம்
பரம பிதாக்கள்
தி
ேவகமாய்
மிக ஆர்வமாய்
பஸ்ைஸப் ணர்ந்த
மண்ணின் பிரசவம்
ட்ராக்டர்
ெவட்கம் சிறி மின்றி
ஊரறிய உலகறிய
மண் என் ம் மங்ைகையக்
கற்பழிக் ம் கயவன்
இப்ப ப் பல உதாரணங்கள் எ த் க் காட்டலாம்.
சாதாரண நடப் க்கைள ம், சந்ேதகங்கைள ம், சில பிரச்சிைனகைள ம்,
உைரநைடயாக ேநர யாக எ தா , வார்த்ைதக் க் கீழ் வார்த்ைதயாக அ க்கி
ஒேர வாக்கியத்ைதப் ‘ க்கவிைத’யாகக் காட்ட யல்கிற ேவைலக ம்
நைடெபற் ள்ளன.
யாக்ைக
ஒ
சிறிய
அைலயின்
ஒ
சின்னக்
மிழ்
ஒ
ெபரிய
தத் வம்
ெசால்லிச்
சிதறிய !
நல்ெலண்ணம்

தி க் றள்
அழியக் டா
என்பதற்காகேவ
நாங்கள்
இன் ம்
தி ந்தாமலி க்கிேறாம்.
‘விவாகம்
ெசார்க்கத்தில்
நிச்சயப்ப கிற ’
எனில்
விவாகரத் ம்
விதைவக் ேகால ம்
எங்ேக
நிச்சயிக்கப்ப கின்றனவாம்?
என்பவற்ைற உதாரணமாகக் றிப்பிடலாம்.
ஆனா ம்,
க் கவிைத எ த ற்பட்ட உற்சாகிகளின் பார்ைவ வீச் ப் பரவலாக
உள்ள என் சந்ேதாஷப் படலாம். அவர்கள் ‘இைதத்தான் கவிைதக் ப்
ெபா ளாகக் ெகாள்ள ேவண் ம்; இைவ கவிைதக் விஷயம் ஆகா’
என்ெறல்லாம் க தவில்ைல. பார்ைவயிற்ப கிற அைனத் ம் கவிைதக் ப்
ெபா ேள என அவர்கள் அங்கீகரித்தி ப்ப பாராட் க் உரியேத. ேர ேயா,
வாடைக ைசக்கிள், ராபிக் சிக்னல், மனம், மரம் நிழல் - எ தான் கவிைதக் ப்
ெபா ள் ஆகிக் கற்பைனையத் ண்டவில்ைல.
நில்லாமல் நடக் ம் காதலிைய நி த்தி ைவக் ம்ப ராபிக் சிக்ன க் ‘
’
ெசால்கிறார் ஒ வர். எல்ேலா க் ம் இன்பம் த ம் ேவசி ஆக அவர்
வீட் ேர ேயாைவ மதிப்பி கிறார் இன்ெனா வர்.’ றவிக் ேகாலத்தில் திரி ம்
சம்சாரிகள்’ ஆன நரிக் றவர்கைள, விஞ்ஞானத்தின் அைறக் வல்கள்’ ஆக ம்
‘ேசாஷலிசத்தின் கலிடங்கள்’ ஆக ம் தரிசித் க் கவிைத ெசய்கிறார்
மற்ெறா வர்.
கர்த்தாேவ!
மத்தா - கள் ம்
க் ம் !
ெபண் ம் பி க் ம் !
கர்த்தர் ரட்சிக்கணம்.
ரட்சிக்கில்ேலங்கில்...
மத்தா க் மயிரா
இப்ப ப் த்தம் திய பிரார்த்தைன தீட் கிறார் ஒ வர்.

க்கவிைத எ
கிறவர்கள் இயற்ைகக் காட்சிகைள ம், இயற்ைக
நிகழ்ச்சிகைள ம் வியந் பாடத் தவறவில்ைல. மைழ, பனி, மின்னல் ேபான்ற
விஷயங்கள் தி ம்பத் தி ம்பக் கவிைதயாக்கப் ப கின்றன. இவ்வா பைழய
பைழய விஷயங்கைளக் கவிைதயாக் கிறேபா
ப்
உ வங்கைள
உவைமகைள, நயங்கைளக் ற ேவண் ம் என் ம் அவர்கள் யற்சிப்ப
லனாகிற .
உதாரணமாக, பனித் ளிகள் பற்றி ‘இ ளின் பிரி க் கண்ணீர்கள்’
‘இர க்கலவியின் ல் னிப் பிரசவங்கள், ககனெவளிப் பிறப் க்கள்’ காற் நதி
வியர்ைவகள், ைதமாத வ ைகயின் தண்ேடாராக்காரர்கள் என்ெறல்லாம் வியந்
எ
கிறார் ஒ வர்.
இன்ெனா வர், இரவியின் வ ைகக் இைறத்த த் க்கள், இரவியின் உமிழ்நீர்,
உறங் ம் அ ம்பின் வியர்ைவ நீர,் அ ம் நாசிக் ேதவன் அணிவித்த
க் த்தி, கான மக க் ப் ேபா ம் நாள் விலக் , வான உற க் ப் பிறந்த
ஊைமச் சி விளக் என் ம், இன் ம் விதம் விதமாக ம் பனித் ளிகைளக்
கண் மகிழ்கிறார்.
இவ்விதம் உற்சாகத்ேதா எப்பவாவ ஒன்றிரண் தனிக்கவிைதகள் எ திவிட்
தி ப்திேயா ஒ ங்கிப் ேபாகிறவர்கள், எப்ப ம் எ தி ன்ேனற யல்வ
என்ற தீர்மானத்ேதா எ
கிறவர்கள் எண்ணிக்ைக எ ப களின்
ஆரம்பவ டங்களில் அதிகம்தான். இைத இலக்கியப் பத்திரிக்ைககளின்,
பக்கங்கள் நி பிக்கின்றன.

என்

இலக்கணச் ெசங்ேகால்
யாப் ச் சிம்மாசனம்
எ ைகப் பல்லக்
ேமாைனத் ேதர்கள்
தனிெமாழிச் ேசைன
பண் த பவனி இைவெய
ம் இல்லாத க த் க்கள் தம்ைமத்தாேம
ஆளக் கற் க்ெகாண்ட
திய மக்களாட்சி ைறேய
க்கவிைத !
. ேமத்தா ‘ஞானரதம்’ இதழ் ஒன்றில் எ தியி க்கிறார்.

க த் க்கள் மிளிர, திய

ைறயில் கவிைத பைடக்க

யன்

ெவற்றிகரமாக

வளர்ந்

வ கிறவர்கைள இனி கவனிக்கலாம்.

எஸ். ைவத்தீஸ்வரன் கைணயாழி, தீபம், கசடதபற, ஞானரதம். அஃ ஆகிய
பத்திரிக்ைககளில் எல்லாம் அவ்வப்ேபா கவிைத எ தி ள்ளார்.
“வாழ்ைவ’ தன்ைனயிழந் ேநாக் ம்ேபா ஒ கவி மனத்தில் அ பவப்
ல்லரிப் கள் எத்தைனேயா ேந கின்றன. அைவகைளக் கவிைதயாக
இனங்கண் ெகாள்வ ம், அைத ‘ெமாழியால் ெமாழி ெபயர்த் கவிைத
பண் வ ம்’ ஆன காரியத்தில் அக்கைறேயா ம் ஆர்வத் ட ம் ஈ ப ம் இவர்
இயற்ைகக் காட்சிகள் எ ப் ம் மனச்சலனங்கைளத்தான் அதிகமாகக்
கவிைதயாக்கியி க்கிறார்.
‘காட்சி நிழல்கள்’ என்ெறா

கவிைத

றிப்பிடத் த ந்த .

ெவயி ம் நிழ ம்
கட் ப் ரண்
வானில் சிவக் ம்
மாைலயின் த்தம்
நீலக்காற்றில்
க ப் க் ேகாலம்,
கத் ம், கைல ம்,
நீளப் பறக் ம்,
ேஜா க் கால்கள்
கனைவத்ேத
மணைலப் ரட் ம்
பார்ைவயில் ஆ ம்
பச்ைச இைலகள்
பாைளகள் காற்றில்
இச்ெசன் ேமாத ம்
திைகத் ப் பறக் ம்
ெப க்கல் றிகள்
மனதில் ஆயிரம்
இன்பக்
விகள்.
ைவத்தீஸ்வரனின் ‘ ளம்’ என்ற - சற் நீளமான - கவிைத ப த்
அ பவிக்கப்பட ேவண் ய நல்ல பைடப் .
இர பகலாய்,
இர ம் பக ம்
மாறி மாறிக் ளிக் ம்

ரசித்

நீ க் ள்
தவறி வி ம் விண்மீன்கள்,
ஜிவ்ெவன்ற ரியன்கள்,
நீ ம் ைககைள
நிரந்தரமாய் ஏமாற்றி உள்மடங் ம்
காலம், இ ைளப்பிழிந்
ஊர்ேமல் ஓளி லர்த் ம் ேவைள
மீதி நில ,
ேநாயாளிக் ேகாைழயாய்
நீரில் ெமள்ளக் கைரயக் கைரய
ஊர் உறக்கம் கைல ம்
ேபான்ற நயமான ப திகள் இதில் பல உள்ளன.
ச க வாழ்க்ைகயின் சி ைமகைள ம் சீரழி கைள ம் கண் எரிச்ச ம்
ேகாப ம் ெகாண் கவிைதகள் பைடக் ம் தி.ேசா. ேவ
ேகாபாலன் தன்
பணிைய ெதாடர்ந் ெசய் ள்ளார். ‘
ெசாறிந் ெகாள் ம் ண் ல்கள்’
இளைமப் திேர(?) ேபான்றைவ உதாரணங்கள் ஆ ம்.
பாலியல் கவிைதகள் எ
வதி ம் அவர் ஆர்வம் காட் யி க்கிறார்.
பல்லி க்கி ம் பழநார், ‘ேயாக ஏக்கம்’ ேபான்ற கவிைதகள் இந்த ரகத்ைதச்
ேசர்ந்தைவ.
‘எ த்தாய்த மாத ஏ ’ அஃ தன 8,9,10 இதழ்கைளச் ேசர்த் ஒேர இதழாக்கி
(பிரமில் பா ச்சந்திரன்) தர் அ ப் சீவராம் கவிைதகைள (38) ெதா த்
ெவளியிட்ட . 1960 தல் ’எ த் ’ இதழ்களி ம், பிற நைட,
‘கசடதபற’களி ம் அவர் எ திய கவிைதக ம், அவர் ஆக்கிய ேவ பல ம்,
கண்ணா ள்ளி ந் என்ற ‘
ங்காவிய’ ம், ன் ஆங்கிலக் கவிைதக ம்
இத்ெதா ப்பில் உள்ளன.
‘கண்ணா ள்ளி ந் ’ என்ற இக்கவிைதத் ெதா ப் க் ெவங்கட் சாமிநாதன்.
தர் அ ப் சீவராமின் தர்சன உலகம் என்ெறா
ன் ைர எ தியி க்கிறார்.
‘பா ச்சந்திரனின் கவிைதகள் ‘இன்ன உலகில் இன்ன பரிமாண எல்ைலயில் தான்
இயங் ம்’ என நம் தமிழ் தந்த ெமாழிவழிச் சாதனா சி வட்டச் சிைறக் ள்
இ ந் ெகாண் நிர்ணயிப்பேதா, எதிர்பார்ப்பேதா தவறாக
ம்.
பா ச்சந்திரனின் அ பவ உணர் லகப் ெப வட்டம் ெமாழிச் சாதனா வட்டமாகத்
தன்ைன மாற்றிக் ெகாள்ள யல்கிற . அவர் கைதகளில் சி வட்டம்
ெப வட்டமாகத் தன்ைன விரித் க் ெகாள்கிற . ஆழம் ெப
கிற .
உக்கிரஹித் க் ெகாள்கிற . அதன் பரிமாண எல்ைலகள் மாறியி ப்பைதக்

காணலாம். காணச் சக்தி ள்ளவர்கள். ஏெனனில் த ம் கைடசி மாக ெமாழி
ெவ ம் றீயீேட. பா ச்சந்திரனின் உணர் லகில் ெகாஞ்சமாவ தாேன எட் ப்
பார்த்தி க்க ேவண் ம். அவர் காட் ம் பரிமாண விஸ்தாரங்களில் தா ம் உண ம்
சக்தி ேவண் ம். நமக் ப் பரிச்சயமான, பா காப் த்த ம் நம்பிக்ைக உணர்
ஊட் ம் உலகங்க ம் பரிமாணங்க ம் பா ச்சந்திரனின் உலகில்
தகர்க்கப்ப கின்றன. கண்களின் வீச் ெதா ம் அ வானம் வைரயாவ நீங்கள்
ெசன் அ வானத்திற்கப்பால் அகன் விரி ம் உலகத்ைதப் பற்றிய ஞானம்
இ ந்தால் தான், அ வானம் வைர ெமாழி வ த்த பாைத வழிேய ெசன் அதற்
அப்பால் பா ச்சந்திரன் அைமக் ம் ெமாழிவழிப் பாைத வழிேய அவர் இட் ச்
ெசல் ம் உலகத்திற் ப் பயணம் ெசல்ல சாத்தியமா ம். - இன்ெனா சிலேரா
பா ச்சந்திர ம் ெமாழிவழிப் பாைதக்கப்பால் உள்ள உலகின் தரிசனங்கைளக்
காட் பவர்”.
இவ்வா சாமிநாதன் அம் ன் ைரயில் அறிவிக்கிறார். ‘பா ச்சந்திரனின்
கவிைதகைளத் தனித் க் காட் ம் ணங்கள் இரண் . ஒன் , அவர ப ம
உலகம், இரண்டாவ , மன - பிரபஞ்ச உணர் லகம். ப மம், காட்சி வழிப்பட்ட ,
மன பிரபஞ்ச ஆராய் வழிப்பட்ட என் ம் அவர் விளக்கி ள்ளார்.
தர் அ ப் சீவராமின் ப மங்க ம், மன உணர் க ம், கன - நன
அ பவங்க ம் அவர கவிைதக க் ஒ தனித்தன்ைம ெகா த் ள்ளன.
தன கவி ேநாக்
றித் ‘தரிசனம்’ என்ெறா விளக்க ைர எ தியி க்கிறார்
அவர், இத்ெதா ப்பின் பின் ைரயாக.
இதர சில கவிகளின் ேநாக்ைகப் பரிகசித் ப் பழிக் ம் இக்கவிஞரின்
தரிசனங்கள் எல்லாேம மேகான்னதமானைவ. ைறவற்ற நிைற கள் என்
ெசால்வதற்கில்ைல; அைனத் ம் பரிகாசத் க் ம் பழிப் ைரக் ம்
அப்பாற்றபட்டைவ ம் அல்ல.
இவ ைடய மனெவளியில் ெபண் றி ‘தைலகீழ்க்க ஞ் டர்’ ஆகக் காட்சி
த வ ம் கண்ணா க் ள்ளி ந் தன்ைன உணர ய ம் இவர அகப் பிரபஞ்ச
ெவளியிேல, ஆ ம் டர்கள் ஒவ்ெவான் ம் ெபண் றி விரிப் ஆக தரிசனம்
த வ ம், பரிதிையக் கண் ,

என்

‘இவ்ெவாளி ேயானிைய
தடவி விரித்த எவர்ைக?’
‘எவ்வைகப் பிரியம்?’
இவர ஆைசமனம் அதிசயிப்ப ம்,
‘ கத்தில்

ைளத்த

ைலகளாய் மயக் ம் என்
பிரதியின் கண்கள்’
என்ப ம் ேகலிக் இலக்காக
யாத சித்திரிப் கள் இல்ைலேய.
ெபான் மணல்
என் பாதம் பதித்
நடக் ம்
இடத்தில் மட் ம்
நிழல் ேத
என்ேனா அைலந்
எரிகிற
ஒ பி நிலம் (பாைல”)
ேபான்ற கவிைத தரிசனங்கள் ரசித் ப் பாராட்டப்பட ேவண் யைவ.
‘அஃ’ தன 4-வ இதைழ கவிைதச்சிறப்பிதழாக தயாரித்தி ந்த . அதில்
கலாப்ரியாவின் ‘சக்தி’ கவிைதகள் அதிக இடம் பி த் க் ெகாண் ந்தன.
தா ரின் ‘கீதாஞ்சலி’யால் பாதிக்கப்பட்ட கவி, ‘சக்தி’ைய எண்ணி ஆக்கியைவ
அைவ. ‘ெராம்ப ம் ட் ப்ேபான, அ
வ கிற, ஏக்க ர்வமான, சந்ேதாஷங்
திேபாடறவினா களில் இெதல்லாம் ேவ ேவ வித பாவங்க டன் என்னில்
ப ந்தைவ. இ க்ெகா
னிதமி ப்பதாய் நான் நம் கிேறன்’ என் கலாப்ரியா
றிப்பிட் ள்ளார்.
ஆயி ம் அவ ைடய கவிைதகள் அவ ைடய உணர் கைள மனப்பதி கள்,
அ பவங்கைள ெவற்றிகரமாகப் பிரதிபலிக்க வில்ைல. இைவ ‘பரவாயில்ைல’
என் ெசால் ம் ப யான தன்ைமயில் தான் உள்ளன. ேம ம், இவற்றில் சில
தா ர் கவிைதகளின் நிழல்கள் ேபாலேவ அைமந் ள்ளன.
பால மாரன், இயல்பான ஓட்ட ம் ஓைசநய ம் நிைறந்த கவிைதகைளப்
பைடப்பதில் ெவற்றிகரமாக ன்ேனறி ள்ளார். ேபச் ெமாழி இவர
கவிைதக க் அ த்த ம் உயிர்ப் ம் ஏற் கிற .
‘இைடயினங்கள்’ என்ெறா

இனிய கவிைத

ெகாத்திக் ெகாண் ேபாவாண்
ஆப்பிள் சிவப் என் ேபத்தி
பாட் ெசால்வாள் திடத்ேதாட
அம்மா வி வாள் ெப
ச் .

றிப்பிடத் த ந்த .

ெவட் ப் ெபா
கழிப்பாேனன்
ேவைல ேதேடன் எங்ேக ம்
அப்பா ெசால்வார் தைரேநாக்கி
அண்ணன் ைறப்பான் எைனப்பார்த் .
ெகாத்திக் ெகாண் ேபாவதற்
ஜாதகப் ப ி வரவில்ைல
ெவட் ப் ெபா தின் வி க் ம்
ேவைள வரைல இ நாளாய்.
ேவைல ேத க் கால் ேத
ெவளிேய நடக்கத் தைலப்பட்டால்
ஈயாய்க் கண்கள் பலெமாய்க்க
என்ைன உணர்ந்ேதன் ெத மலமாய்.
பின்னல் பாட் , வளர்பிைற ஆகியைவ ப த் ரசிக்கப்பட ேவண் ய பால மாரன்
பைடப் கள்.
மனித இயல் கைள ம் இயற்ைகக் காட்சிகைள ம் கவிைதகளாக இயற் ம்
மாலன் பைடப் களில் அேநகம் பாராட் தற் உரியைவ. ‘ பங்கள்’ என்ப ஒன் .
ஆைன வந்த
தலில்,
அப் றம் கைலந் ேபான ;
திைர மீதில் ஒ வன்
ெகாஞ்ச ேநரம் ேபானான்
பாட்டன் ரண் மல்லாந்தான்
பாைன ெவ ச் மரமாச்
அைலயாய்ச்
ண்ட ெகாஞ்சம்
மணலாய் இைறந்த ெகாஞ்சம்
கணத்தில் மாறி ம் ேமகம்
உண்ைமயில் எ உன் பம்?
திதாகக் கவிைத எ த ஆரம்பித்தவர்களில் ேதவேகாட்ைட வா. ர்த்தியின்
பைடப் க்கள் கவனத்ைதக் கவரக்
யைவ. ‘நிறக்
’ ெசால் ம் ெபா ளில்
ைம ெகாண்ட . ‘ெபாற்கிளி’ ஊைமமனம்’ ெசால் ம் ைறயில்
ைம
ெபற்றைவ.
‘கைணயாழி’யில் ஸ்தபா என்ற ெபயரில் பிர ரமான ‘வாழ்க்ைகப் ப வங்கள்’
க த் ெபாதிந்த நல்ல கவிைத.
‘தைல

கள், ஒன்றிரண்

பத்

றாய்’ க த்

உதிர்கிற இன்

‘இைல திர்காலம்’ இதற்

ன் மாரிக்கலாம்.

எவெரவர் வாழ்விேலா
ெபான் மைழ ெபய்த
நான்
பாைலவனத்தில்
ெபாதி மக்கிேறன்.
என் ெதாடர்ந்
விலாக் ேகாைடைய எண் ம் கவி நிைன ச் வ கள்
ஆக ம் விலகிய கன கள் ஆக ம் ேபாய்விட்ட இனிய அ பவங்கைள ம் திய
ைவகைள ம்
கிறார். இ தியாக,

என்

ளிர்பனிக் காலம்
கைடசிப் ப வம்
நைர திைர மண் ம்
ேநா கள் மலி ம்
உயிர்ப் ேபாராட்டம்
வாழ்வில் இனிேமல்
வசந்தம் இல்ைல
கட் கிறார்.

‘ஞானரதம்’ இதழ் ஒன்றில் அக்கினி த்திரன் எ தி ள்ள ‘ெபாற்காலப் ெபாய்கள்’
சிந்தைன நிைறந்த ; சிந்திக்கத் ண் வ .
‘சங்ககாலம் ெபாற்காலம்; சங்க இலக்கியம் ெசால்கிற ’ என்
ேப கிறவர்கள் ற்றில் உண்ைம உண்டா?

ெப ைம

ப் ! க்கனி !
க்ெகா ! வாைச!
ந்நா ! ெகாண்
ேவந்தெரல்லாம்
இமயக் ந்தலில் ெகா ப் ச் ட்
நீதிகள் லங்க நியதிகள் நிைலக்க ம்
ஆண்டனராம் ! அரசாண்டனராம்!
அக்காலத்தில் நிலவியதாகச் ெசால்லப்ப ம் ெப ைமகள் பலவற்ைற ம் அ க்கிச்
ெசல் ம் கவிைத ெதாடர்ந் சங்கப் பாடல்கள் காட் ம் கால நிைலைமகைளக்
கிற .
றிஞ்சி ல்ைல திைணப் ெபா ளாம்
மைல ம் கா ம் அதன் இடமாம்.
க ப்பி ட் ம் பனிக் ளி ம்

ேமக‘பயங்க ம் ைககளில் ஓ ங்க ம்
அவற்றின் ழலாம்!
இைல தைழ உ த் ம் ஆைடகளாம்!
காட் விலங் ேவட்ைட ம்
நாட் ன் விலங் ேமய்த்த ம் அவர் ெதாழிலாம்.
பைக ண்டால்
ஆ நிைர கவர்தல் ேபார் ைறயாம்!
இயற்ைகப் ணர்ச்சி உரிப்ெபா ளாம்
மைலயில் காட் ல்
எ
ம் எ
ட ம்
உற ப் பாத்திகளின்றி
உடேலறி உயிர் ந தல் ேபால்
யா ம் யா ட ம்
ஊடலா மாம்!
அ ேவ இயற்ைகப் ணர்ச்சியா மாம்
சட்டத்தில் சிக் ண்ட கண்ணா
சில் சில்லாய் உைடவ ேபால்
உள்ளத்தில் பதிந்த ப மம்
ெபால ெபாலெவன உதிர்கிறேத!
காட் மிராண் கள்
வாழ்ந்த காலம்
தமிழர் வாழ்வில்
ெபாற்காலம்!
இைத
சங்க இலக்கியம் ெசால்கிறதாம்!
இைத
நம்ப ேவண் மாம் நாெமல்லாம்!
‘ேதசப் பிதா க் ஒ ெத ப் பாடகனின் அஞ்சலி’ எ திப் பிரசித்தி ெபற்ற
.ேமத்தா ‘தீபம்’ இதழ்கள் லம் நன் அறி கமாகி ள்ளார். மி ந்த
கவனிப்ைப ம் பாராட் தல்கைள ம் ெபற்ற அவர ‘கண்ணீர்ப் க்கள்’ ‘மரங்கள்’
ேபான்ற நீண்ட கவிைதக ம், ஓர் அரளிப் அ கிற .
காதலர் பாைத, உனக்காக உதிரிப் ேபான்ற சி கவிைதக ம், ‘தீபம்’ இதழ்களில்
ெவளி வந்தைவதான். மகாத்மாவின் சிைலகள் உைடக்கப்ப வைதக் கண் மனம்
ைமந்த ேமத்தா, ‘ேதசப்பிதா க் ஒ ெத ப் பாடகனின் ம அஞ்சலி!’ என்ற
ேசாக கீதத்ைத ம் இைசத் ள்ளார்.
ெபா வாக ேமத்தாவின் கவிைதகளில் ேசாகேம அ நாதமாக ஒலிக்கிற .

இயல்பான இனிய ஓட்டம் ஒலிெசய்கிற ‘கண்ணீர்ப் க்கள்’ என்ற கவிைதயி ம்
மனத் யர ம் ஏக்க ேம விஞ்சி நிற்கின்றன.
வரங்ெகா க் ம் ேதவைதகள்
வந்தேபா
ங்கிேனன்
வந்தேபா
ங்கிவிட்
வாழ்க்ைக ெயல்லாம் ஏங்கிேனன்!
அற்பர்களின் சந்ைதயிேல
அன் மலர் விற்றவன்
அன் மலர் விற்றதற் த்
ன்பவிைல ெபற்றவன்!
வஞ்சிமலர் ஊைமமன
மாளிைகயின் அதிபதி
மாளிைகயின் அதிபதிக்
மனதிலில்ைல நிம்மதி!
மணவாழ்க்ைக ேமைடயில் நான்
மாெபரிய காவியம்
மாெபரிய காவியத்தின்
மனம் சிைதந்த ஓவியம்
ேபான்றைவ விரக்திைய ம், உள்ளார்ந்த இதய ேவதைனைய ேம
பிரதிபலிக்கின்றன.
‘மரங்கள்’ கவிைதயில்
ைமக் க த் க்க ம் நயமான ப மங்க ம்
நிைறந் ள்ளன. ‘எ த் ’, ‘இலக்கிய வட்டம்’ இதழ்களில் ப வய்யா என்ற
ைனப்ெபயரில்
ைமச் ைவ ம் அறிெவாளி ம் அர்த்த கன ம் ெபாதிந்த
கவிைதகள் எ திய ந்தரராமசாமி இைடயில் பல வ ஷங்கள் எ தாமேல
இ ந்தார். எ ப களில் மீண் ம் ப வய்யா அஃ, கசடதபற, ஞானரதம்
பத்திரிக்ைககளில் கவிைத எ த ற்பட்டார்.
நான் கண்ட நாய்கள், ந நிசி நாய்கள், பின்திண்ைணக் காட்சி, காற் , ேபான்ற
காட்சி அ பவங்க ம், ஆந்ைதகள், சவால் ேபான்ற ெபா ள் ெபாதிந்த
கவிைதக ம், நாகரிக மங்ைகயர் ேபாக்ைக பரிகசிக் ம் ‘ க்கள்’ ஆேவச
ேமைடப்ேபச் க்களின் தன்ைமையக் கிண்டல் ெசய் ம் ‘வார்த்ைதவளம்’
ஆகியைவ ம், மனஉணர் கைள ெவளிப்ப த் ம் ‘ெத ப்பாராக்கார க் ’,
‘பிரைமகள்’ ஆகியன ம் ப வய்யாவின் தற்காலேநாக்ைக ம் மனநிைலகைள ம்
பிரதிபலிக் ம் பைடப் கள் ஆ ம்.

‘கண்ணா
கவிைத.

ன் கட ைள ம் ேசர்த்

ஒ

கார்’

றிப்பிடப்பட ேவண் ய ஒ

என் மனம் என் கம் நக்க
கன்றின் றிைய தாய் நாக் ப் ேபால்
நக்கி அ ம எக்களித்
கம் காண
கி கி ப் கால் இ க்க
எத்தைன தரம் உன் ன் நகர்த்தப் பட்ேடன்?
இப்ெபா
அதற் அல்ல.
உலர்ந்த என் கம் ெவளிப்ப ம் சலிப்பில்
ஸ்பரிசித்த ‘இ க் ேம உனக் ஓ
கம்’
எங்ேக அ ?
என் பிம்பத்தின் பின்னிலா?
நான் இன்றி உன்ைனக் காண ஒ ஆைச
உன் கம் காண விைழ ம் என் கேம
உன் கம் மைறக் ம் விசித்திரக் ெகா ைம.
நீதான் பளிங் எனில்
மர ம் கட ம்
விக ம் ந த்திரங்க ம்
வால்
க்க கத் ம் அணி ம், ணர்ச்சி ம்
கணக் ம் க த் ம் த க்கின் ஓைச ம்
என் ன் என் கம் கக் வ ஏன்?
என் ஆைட உரித் அம்மணம்பற் ம் என்பார்ைவ.

33.
“மனித ச தாயத்தின் க்கங்கள் யரங்கள் இங்ேகயானா ம் எங்ேகயானா ம்,
உற ம் ெசாந்த ம் ெகாண்டா பங் ெகாண் , அைவகைள ேவேரா சாய்க்க
எ ம் ெவண்கல நாதங்கள் நாங்கள்.
மனிதாபிமானம், ற்ேபாக் , உைழப்பின் ெப மிதம், விஞ்ஞானம் இவற்ைறக்
கவிைதக் கைலயில் உயிர் வனப்ேபா அள்ளிப் ெபாழி ம் வித்தக விரல்கள்
எங்க ைடயைவ. ெமாழி, இனம், சாதி, சமய, நிறக்ெகா ைமகள் - பிள கள்ேபதங்கைளத் தைரப்
வாய் மிதித் ந க் ம் ஆேவசம் எங்கள் லதனம்.
நவநவமான உத்திகளில்
ப் திதான உ வ வார்ப் களில், ச கத்தில்
ந க்கப்பட்டவர்களின் நியாயங்கைள உள்ளடக்கமாகப் ைன ம்
இலக்கியவாதிகள் நாங்கள். ற்ேபாக் , மனிதாபிமானம் ஆகிய நல்லிலக்கியப்
பண் கைளக் ர்ைமப் ப த்தவல்ல தத் வங்கைளக் கவித் வங்கேளா
இரண்டறக் கலந் இலக்கிய அரங்கில் நாங்கள் னிதப்ேபார் நடத் கிேறாம்.
எத்தைன காலத்திற் அச்ச ம் ேப ைம ம், அ ைமச் சி மதி ம் ச கத்தின்
நீதிகளாகப் ேபாதிக்கப் ப கின்றனேவா அத்தைன காலத் க் எங்கள்
கவிைதகளில் ேகாபத்ெதானி இைழேயாடத்தான் ெசய் ம்.
ஆனால் தைலெதறிக்க ஓங்காரக் ச்சல் ேபா வேத கவிைத, ரட்சிக் கவிைத
என் ெசால்லமாட்ேடாம்.ேகாஷங்களின் ஊர்வலேம கவிைத என்பைத நாங்கள்
ம தலிக்கிேறாம், அந்தப் ேபாலி இலக்கியத்தனம் எங்க க் க் கிைடயா .
நயமில்லாத ெசாற்ேசர்க்ைகக ம், ந ம்சக வீறாப் ம் இலக்கியமாகி விடா
என்பைத நாங்கள் அறிேவாம். அதனால்தான் மாரீசப் பைடயல்களின்
ற்றீசல்க க் ந ேவ நாங்கள் ஒளிப்பறைவகளாய் உலா வ கிேறாம்.
மரைப நாங்கள் பைழய தைல ைறயின் பரிேசாதைனகளாய் மதிக்கிேறாம். எனில்,
ேசரன் ெசங் ட் வனின் பஞ்சகல்யாணிக் திைரயில் இன் நாம் சவாரி ெசய்ய
யா என்பதால், பாரியின் ேதர் நம
ல்ைலக் ெகா க க் ப் பந்தற்கால்
ஆக
யா என்பதால், கலா மாற்றங்க க்கான க த் மாற்றங்கைள - வ வ
மாற்றங்கைள பைடப்ப சி ஷ் கர்த்தாவின் உயிரி ம் ேமலான உரிைம என்பைத
எக்காளமிட் எ த் க்
ேவாம். மரபறிந் மரெபதிர்க் ம் ேபாக்
உணராதவர்கள் இலக்கிய வரலாற்றின் எந்த அம்சத்ைத ம் அறியாதவர்கள்.
ஒேர சமயத்தில் ச தாயக் கண்ேணாட்ட ம் த்திலக்கிய ேநாக் ம் ெகாண்ட
ஒ கவிைத இயக்கம் எங்க ைடய .

‘மா டம் பா ம் வானம்பா கள்’ என்
கவிஞர்களின் அறிவிப் இ .

தங்கைளக்

றிப்பிட் க் ெகாண்ட

‘நிகழ்காலத்தின் சத்தியங்கைள ம் வ ங்காலத்தின் மேகான்ன தங்கைள ம்
தரிசிப்பதற்காக’ உண்ைம ம் உணர்ச்சி ேம இ சிறகாய்’ ெகாண் , கவிைத
வானத்தில் சஞ்சரிக்க ன் வந்த ற்ேபாக் க் கவிஞர்கேள வானம்பா கள்.
ச தாய அவலங்கைளக் கண் , தார்மீகக் ேகாபம் ெகாண் தங்கள் உள்ளத்தின்
உணர்ச்சிக க் க் கவிைத வ வம் தர யன்ற இக்கவிஞர்களின் ‘விைல
இல்லாக் கவிமடல்’ தான் ‘வானம்பா ’.
எரிமைலயின் உள்மனங்களாய்
அக்கினிக் காற்றில் இதழ் விரிக் ம்
அ ம் களாய்
திக் களின் தல்வர்களாய்
ேதச வரம்பற்றவர்களாய்
அஞ்சாத அமில நதியின்
அைலப்பைடகளாய்
மியின் பிரளயங்களாய்
காலத்தின் வசந்தங்களாய்
கத்தின் வ களாய்
நிறங்களில் சிவப்பாய்
மண்ைண வலம்வ ம் பறைவகளாய்
மா டம் பா வ ம் வானம்பா களின்
விைலயிலாக் கவிமடல்
என் தங்கள் ெவளியீ பற்றி, ெப ைமேயா ம் மகிழ்ச்சிேயா ம் விளம்பரம்
ெசய் ள்ளார்கள் இக்கவிஞர்கள்.
“இந்த இயக்கம் தி ெரன ஆகாயத்திலி ந் ெபான் ஞ்சலா க்
ெகாண் வந்ததல்ல. ‘வானம்பா ’ 1971ல் ேதான்றிய . ேகாைவயில் கடந்த
பத்தாண் க க் ம் ேமலாக இயங்கி வந்த இலக்கிய அைமப் களிலி ந் ஒ
றிப்பிட்ட காலத்தின் றீயீடாக வானம்பா சிறக க்கத் ெதாடங்கிய .
வானம்பா க் ட்டங்கள் மாதந் ேதா ம் நடந்தன. பின், வானம்பா - விைலயிலாக்
கவிமடல் ெவளியி ம் ெபா ப்ைப ஏற்றனர். இந்த இத க் ஏற்பட்ட ச க
அங்கீகாரம் இலக்கிய இயக்கமாகச் ெசயல்பட ஏற்றேதார் ழைலத்
ேதாற் வித்த .
மாதந்ேதா ம் இலக்கியப் பிரச்சிைனகள் பற்றி தவறாமல் ஆய்வரங் கள்

நைடெபற்றன. தமிழ்க்கவிைத அந்தரத்தில் திரிசங்காய் இ ப்ப சரியல்ல.
ரிதகதியில் மாறிவ ம் உலகச் ழலில் தன்ைன உட்ப த்திக் ெகாள்ள
ேவண் ம். தமிழ்நாட் ன் கலாச்சார, அரசியல், ெபா ளாதாரப் பிரச்சைனகைளப்
பற்றி இவ்வியக்கம் சரிவரத் ெதரிந் ெகாள்ளாமல், தன்கால ைய
ன்ைவக்கக் டா . அ
ம் கத்தின் மீ
வ கள் பதிக்க வி ம் ம்
வானம்பா கள் இைதத் தம் கவனத்தில் ைவத் க் ெகாள்வ அவசியம். பிற
ெமாழி இலக்கிய அறி கம் நம்ைம வளர்க் ம். இைவ தவிர தன்ைனத்தான் ய
விமர்சனம் ெசய் ெகாள்ளாமல் தான் வளர இயலா .
இந்த அ ப்பைடகளின்ேமல் வானம்பா இதழின் கட் மானங்கள் நடந்தன.
ஆய்வரங் களில் கவிைதப் பைடயல்க ம் விமர்சனங்க ம்
பரிமாறிக்ெகாள்ளப்பட்டன. கைல இலக்கிய க த்ேதாட்டங்கள் பற்றி
விவாதிக்கப்பட்டன. வானம்பா களின் வரலாற்றில் இ
தல் ேபாக அ வைடயின்
காலம். மரபிலி ந்
திய மரபிற் பலர் தவழ்ந் வந்த ம், சிலர் தாவி வந்த ம்
கைலக் கண்ேணாட்டத் டன். ச கப் பிரக்ைஞ டன் மிகச் சிறந்த கவிைதகள்
பைடக்கப்பட்ட ம், கவிைதத் ைறக்ேக அதிகம் ெதாடர்பில்லாத பலர், இதன்
ெபா ஈர்ப்பால் கவர்ந்தி க்கப்பட்ட ம் கவிைத, லவர்களின் ெசய் ள்
கட் லி ந் வி பட் மக்களின் அரவைணப்பில் மகிழத்
த்த ம் ற்ேபாக்
எண்ணத் டன் எண்ணற்ற விைலயிலாக் கவிமடல் ெவளிவந்த ம் - இயக்கங்கள்
ஆங்காங் அணி திரளத்ெதாடங்கிய ம் - தனிமனித வாதத் க்ெகதிரான
ச க யதார்த்தவாதம் தன் தத் வ பலத்ேதா வி கம் அைமத்த ம் இந்தக்
காலத்தில் தான்”
(வானம் பா களின் வரலா

பற்றிய கட் ைர; ஞானி அக்னி)

நான் வி தைலப் பறைவ!
எனக்
ேசானார் பங்களா பத்மா நதிக்கைரயில்
வீரவியட் நாமின் ேமகாங் ச ப் களில்
மிஸிஸிபி பாலத் உயர் கட் உச்சிகளில்
ெசாந்தங்கள் உண்
நாங்கெளல்லாம் ரெல த்
கண்
க் கிடக் ம் மனித க்காய்
கிேறாம்!
ஊழிகள் பற்பலவாய் எங்கள் யில்கெளல்லாம்
வசந்த
க்களில் கைடயாமம் கழி ேவைள
இைசத்த ெபட்ைடப் பாட்டல்ல இ !
இ
திய ஞானம்! திய ராகம்! ரட்சிப் பாட் !
எங்களின் ெபான்னிற அல கள் உள்ேள

ெசக்கச் சிவந்த அக்னி நாக் கள் உள்ளன.
ஓவ்ெவான் ேமார் ரியப் பிரளயம்!
எங்கள் ரல்களிேலா
ெவல் ம் மா டத்தின் பிரகடனம் ழங்கி வ ம்!
“ேசலம் தமிழ் நாடன் எ திய இந்தப் ‘பிரகடனம்’ வானம் பா களின் ெபா
ரல் என்ேற க தலாம்.

இதயக்

‘வானம்பா கட்சி சார்பற்ற ஒ கவிைத இயக்கம். ச தாயப் பார்ைவைய
ன்ைவத் க் கவிைத பைடப்பவர்களின் இயக்கம் இ . ற்ேபாக் ச் சிந்தைன
உைடய அைனவைர ம் ஏற் க் ெகாள் ம் இயக்கம் இ ’. இவ்வா வானம்பா க்
கவிஞர்கள் அறிவித்தி க்கிறார்கள். ஆகேவ, வானம்பா இதழில் ேகாைவ
வட்டாரத் க் கவிஞர்கள் மட் மல்லா , தமிழ்நாட் ன் பல ப திகளி ம் உள்ள
மனிதாபிமான ற்ேபாக் க் கவிஞர்கள் பல ம் கவிைதகள்
எ தியி க்கிறார்கள். ெபயர் ெபற்ற கவிஞர்கேளா ஆற்றலால், ஆர்வத்தால்,
உைழப்பால் ன் க் வந் ெகாண் ந்தவர்க ம், திதாக எ த ன்வந்த
உற்சாகிக ம் தங்கள் பைடப் கைள வானம்பா யில் ெவளியிட் ள்ளனர். இதர
இலக்கியப் பத்திரிக்ைககளில் கவிைதகள் எ திய அேநகர் வானம் பா யி ம்
எ தியி க்கிறார்கள்.
வியர , கங்ைகெகாண்டான், சிற்பி, தமிழ்நாடன், அக்னிப் த்திரன்,
சக்திக்கனல், .ேமத்தா, ரவீந்திரன், தமிழன்பன், ஞானி, மீரா, பா.
ெசயப்பிரகாசம், பிரபஞ்சன், பாலா, ேகா.ராஜாராம் என் ெபரிதாக வள ம்
பட் யைலக் ெகாண்ட . வானம்பா இயக்கம். இவர்கள பைடப் க்களில்
சிற்பியின் கவிைதகள் கற்பைனவளம், கைலநயம், கவிதா ேவகம், உணர் ஓட்டம்
ெகாண் சிறந் விளங் கின்றன. இவர ‘சிகரங்கள் ெபா யா ம்’ கவிைத
பற்றி நான் ன்ேப (‘தாமைர’ பற்றி எ திய ேபா ) றிப்பிட் ள்ேளன். ராட்சதச்
சிலந்தி, ஞான ரத்தின் கண்கள் திறக் மா?, சர்ப்பயாகம், நாய்க் ைட
ஆகியைவ ேவக ம் வி வி ப் ம் ெகாண்ட சிந்தைனப் பைடயல்கள். ‘ ள்..
ள்.. ள்’ என்ற தைலப்பில் பல ெபா ள்கள் பற்றிய சி சி கவிைதகைளத்
ெதா த்தி க்கிறார் சிற்பி. ரசமான கவிைத இ .
ப ெவ த்த கமாய்
ப த்த பலாப்பழத்தின்
ேதாலில் ள்
ைளயில்?
ைளயில் தான்,
ைளக் ள்விைத
விைதக் ள் ெச

ெச யில் தளிர்
இைல.. காய்..
அப் றம் பழம்
பழெமல்லாம் ள்
அதனால்
ைள ம் ள்
பாைத ள்
ப க்ைக ள்
இ க்ைக ள்
வாழ்க்ைக ள்
ஆன மனிதர்கைளப் பார்த்
சிலிர்த் க் ெகாண்ட
‘ ள்ளம்பன்றி...
‘ஓ’ இவர்க க் த் ெதரியாதா
ள் ம் ஓர்
ஆ தம் என் ?
ேதவ மாரன் தைலயில்
எப்ேபாேதா ட்டப்பட்டதற்
பழிதீர்த் க் ெகாள்ள இப்ேபா
மனிதப் பிசா கள்
சிலரின் தைலக் ள்
வளர்ந் விட்டன
ட் தர்கள்.
இப்ப ப் பலபார்ைவகைளச் சித்திரிக்கிற ‘ ள்’, அக்னி த்திரன்,
சத்தியேமவஜயேத! ஏகாதிபத்திய ேவசிேய!, நீங்கள் வல்லினங்கள் அல்ல, திய
ேபார்ைவ ேபான்ற கவிைதகைள வானம் பா யில் எ தி ள்ளார். இந்த ஞானம்
ெபாதிந்த மண்ணின் இன்ைறய அவலங்கைள ம் ச தாயப் பார்ைவ ெபறாத
எ த் க் கைலஞர்கைள ம் வியட்நாமில் அட் ழியம் ரிந்த அெமரிக்காவின்
ேபாக் பற்றி ம், இந்திய தந்திரத்தின் பயனற்ற தன்ைம றித் ம் இக்
கவிைதகள் ேப கின்றன. ற்ேபாக் க் க த் க்கைள ம் டான
எண்ணங்கைள ம் ெவளியிடத்
க் ம் அக்கினி த்திரன் சில சமயங்களில்
ஆரவாரச் ெசாற்கைள அநாவசியமாக அள்ளிக் ெகாட் வதி ம் அ க்கி
ைவப்பதி ம் ஆர்வம் காட் வி கிறார்.
உதாரணத் க்

ஒன்

றிப்பிடலாம்;

இமயச் சிகரங்களின் ெவண் தர் ற் களில்

சில்ெலன் தைலநிமிர்த் ம் பனிபாம் களில்
பிள ண்ட நா னிகளின் விஷக்க களால்
இந்த ேதசத்தின் ேதகம் நீலம் பாரித் ப்ேபான
ஒ மயக்க இ ள் த விய யக்கத்தில்
இந்த மண்ணின் ஆத்மா உைறந் விட்ட
ஒ மரண நிழலில் ப ந்த ற்றத்தில்
விதைவத் ெத வின்
தியின் ேமேல
வஞ்சிக்கப்பட்ட எம் மியின் மழைல
எப்ப ப் ப த்தி க் ம்?
எப் ப் ப த் றங் ம்?
( திய ேபார்ைவ)
சக்திக்கனலின் ‘ஒ ேரா ேராலரின் பவனி, தமிழன்பனின் ‘நயனதாரா’, கங்ைக
ெகாண்டானின் ‘சில ைநலான் கன கள் எரிகின்றன’, பிரபஞ்சனின் ‘ வங்காத
யல்களின் பிரார்த்தைனகள்’, பா. ெசயப்பிரகாசத்தின், ‘மக்கள் கவிஞ க் ஒ
விண்ணப்பம்’ .ேமத்தாவின் ‘தாலாட் க் ேகட்காத ெதாட் ல்கள்’ ேபான்ற பல
இனிய கவிைதகைள ‘வானம்பா ’ தந் ள்ள .
வானம்பா க் கவிஞர்கள் இன்ைறய ச தாயத்தின் ஏற்றத் தாழ் கைள ம்,
சீரழி கைள ம் கண் ேகாபம் ெகாள்கிறார்கள். பரிகசிக்கிறார்கள், பழித் க்
ைற
கிறார்கள். இன்ைறய இழிநிைல மாறேவண் ம் என்
ஆைசப்ப கிறார்கள். ரண்டைல ம், ரண்டல் ச தாயத்ைதப் பா காக் ம்
தத் வங்கள். கட ள்கள், சாதி சமயங்கள் தலியவற்ைற ம் கண் க்கிறார்கள்;
விமர்சனம் ெசய்கிறார்கள். காந்திைய ம் ஏ ைவ ம் கண்ணைன ம் திய
ேநாக்கில் கண் , சிந்தைனகைள வளர்க்கிறார்கள்.
நீளம் நீளமான கவிைதகள் எ
வதில் உற்சாகம்காட் ய வானம்பா க் கவிஞர்கள்
பின்னர் சி சி சிந்தைனகைள ம் திர்கைள ம் திய ெபா ள் விளக்கம்
ெசால் ம் சாமார்த்தியப் பிரேயாகங்கைள ம் கவிைத என் ெபயர் பண்ண
யன்றி ப்பைத ம் றிப்பிடத்தான் ேவண் ம்.
தியாகிகள்
ேவலிையப் பா காக்க
ம கின்ற பயிர்கள்
பண் தன்
உன் வீ தீ பி த் எரிகிற
என ெசய்தி வந்தால்

அதி ள்ள
சந்திப் பிைழையப்
பார்த் க் ெகாண்
ஆசான்.

க் ம்

ெபாங்கல்
தீயவன் த வியதால்
உள்ளம் ெகாதித்த
பாைன
க்கா இட் க் ெகாள்கிற .
எச்சில்
‘பணக்ைக’யில்
ேசாரம் ேபான
வாைழ இைலப் ெபண்
ெவளி வந்த பின்னர்
‘பசிக்ைக’ யில்
உடல் விரிக்கிறாள்
வாழ் அைமக் ம் எண்ணத்ேதா ம், ச தாயப் பார்ைவேயா ம் கவிைத
பைடப்ப டன் நின் விடா . ேவ பல ேநாக் களி ம் கவிைதகள் சி ஷ் ப்ப
ற்ற மல்ல என உணர்ந்தவர்கள் ேபால், இதர ரகங்களி ம் சிலர் கவிைதகள்
எ தியி க்கிறார்கள். கங்ைக ெகாண்டான், தமிழ் நாடன் ேபான்றவர்கள
பைடப் க்கைள இதற் உதாரணமாகக் றலாம்.
தமிழ் நாடன் ‘நட்சத்திரப் க்கள்’ என்
நிைறந்தைவ.
வாெயல்லாம்
மின் பல்லாய்
வானம்
பதினா நாள் இளித்தால்
பிைறத் ண்
ெவல்லக் கட் ெயான்
பிச்ைச வி ம்,
சின்ன நட்சத்திரேம
சின்ன நட்சத்திரேம !

எ தி ள்ள

ண் க் கவிைதகள் ரசம்

ேகா நாட்களாய்
ெஜாலிக்கத் தவிக் ம்
ட் நட்சத்திரேம!
அம்மா மாமா
யா ம் இல்ைலேயா?
ேகாடம்பாக்க
ேராக்கைரப் பாேரன்
ைறந்த நாட்களில்
ண் நிலா ஆகலாம்.
வானரசன்
ெபாற்கா கள்
விட்ெடறிந்
விட்ெடறிந் பார்ப்பான்,
ராக்கிழவி
எப்ப யம்மா ஓப் வ
என் ள்ளம் ேவர்ப்பாள்.
அ ேமல்
அ ேபாட்டால்
காசால்...
நிலாமகள்
மாதவியாய்
விைல ேபானாள்
ஓர் நாள்.
‘நட்சத்திரப் க்க’ளில் இைவ சில.
கால காலமாக, கைத கவிைத எ
கிற பைடப்பாளிகள் ைகயில் ‘படாதபா ப ம்’
சில விஷயங்கள் உண் . அவற்றில் அகலிைக கைத ம் ஒன் . ெவவ்ேவ
காலகட்டங்களில், கவிஞர் கைதஞர் நாடகாசிரியர் அேநகர் அவரவர்
கற்பைனக் ம் மேனாபாவத் க் ம் கண்ேணாட்டத் க் ம் ஏற்றப அகலிைக
கைதக் ‘
ெம
’ தீட் , மகிழ்ந்தி க்கிறார்கள். இப்ெபா
வானம்பா க்
கவிஞர் ஞானி ம் அகலிைகைய கவனித் ள்ளார். ‘வரலாற்றில் உடைம ம்
உைழப் ம் பிரிந்த நிைலயில்-ஆதிக்க ம் அ ைமத்தன ம் ஏற்பட்ட நிைலயில் உட ம் உள்ள ம் பிள ண்ட நிைலயில் - ஆ ம் ெபண் மாக மனிதன் சிைதந்த
நிைலயில் - ெதய்வங்க ம் ேபய்க ம் விரிந்த நிைலயில்- இைவ ஒவ்ெவான்றி ம்
மற்றதன் உண்ைம சிக்கித் தவித்த நிைலயில், மனிதனின் அவலேம இந்தப்
பைடப்பாக கிைளகள் விரிந்தி க்கிற . இந்த ைறயில் அகலிைக வரலாற்றின்
ஆத்மாவாகிறாள்’.
ஞானியின் ‘கல்லிைக’ காவியத்ைத இவ்விதம் அறி கப் ப த் கிறார்

அக்னி த்திரன். உைழக்காமேல உல்லாசமாக ம் ேசாம்ேபறித்தனமாக ம்
ெபா
ேபாக்கி வாழ்கிறவர்கள். அவர்களின் பிரதிநிதியாக ெகௗதமன்
சித்திரிக்கப்ப கிறான். இந்திரன், உைழப்பவர்கள - உைழப்
லம்
ழ்நிைலயில்
ைமகள்
த் ேவாரின் - உ வகம்.
‘உலக வாழ்ைவ உதறி எறிந் வீர வாழ்ைவ விைளயாட்டாக்கி விட்ட இனத்தார்’.

என்

நிலத்ைதக் ைடந் இ ம்ைபக் கண்
ஆற்ைற மடக்கி வயலிற் பாய்ச்சி
காைளையக் கட் ஏரில் ட்
வித் க்கள் ேத விைளைவப் ெபற்
ஆைட ைனந் அணிகலன் ெசய்
வீட்ைடயைமத் வியன் நகர் கண்
ேதட்ைட ெப க்கிய ேதேவந்திரைன
ேபயாய் பிசாசாய் நாயாய் நரியாய்
எள்ளித் தள்ளினர்!
அகலிைக
கிறாள்.

பைடப் க்காலம் ெதாட் இன் வைர, அடக்கி ஒ க்கி அ க்கி ைவக்கப்பட்
அலட்சியப்ப த்தப் ெபற் - அவமதிக்கப்பட் - உரிய ைறயில்
ெகௗரவிக்கப்படாம ம் தி ப்தி ெசய்யப்படாம ம் ைமந் ெகாதிக்கிற ெபண்
இனத்தின் எ த் க் காட் அகலிைக.
அவள் கணவன் மந்திர ெமாழிைய வாயில் அைரத்
ேவள்வியில் இதயத்ைத ேவகைவத் த் தின் .
உடலக் ட்ைட உயிர்க் கயிற்றில் கட்
இ த் த் திரி ம் எந்திரம்.
அவேனா நடத்திய தாம்பத்திய வாழ்க்ைகயில் அவள் அ பவித்த
ெகா ைமகைள அகலிைக விவரிக்கிறாள். தான் மட் மின்றி, தன்ைனப் ேபான்ற
பத்தினிகள் அைனவ ம் அ பவித்த அவலவாழ் அ . கணவன் என்பவன்தவப்பயிைர மனயாைன அழித் ம ட் ம் ேபா
தன்உடல் காப் க் என்ேமனிமைலயில் ஏறிக்ெகாள்வான்
நள்ளிரவில் தி டனாக வந் ..
என்ைனக் ேகட்பானா.. மாட்டாேனேமனி மைலயில் ஏறி
நாகப்பாம்பாய் கம் க்கி
ஒ சில ைற ஊதித்தள்ளி
விஷவித்ைத உடலில் வி, இறங்கி ஓ ..

மனக் ைக ள்ேள மைறந் ெகாள்வான்
காைலயில்
ேவதத்ைத ேவகமாய் விசி வான்!
இந்நிைலயில், ‘ஆைசப் யல் அ த்த த் த் திமிர்ந் கிடந்த தைசத், தீைய, எந்த
நாய்க்
ன்ன ம் எ த்ெதறியத் தயாரானாள்’ அகலிைக.
உைழக்க வி ம்பாத னிவர்க க் ம், உைழக் ம்ப கட்டாயப் ப த்திய
இந்திர க் மிைடேய நிக ம் ேபாராட்டம் பற்றி ம் அவள் ெசால்கிறாள்.
‘காட் ச் சிந்தைனப் தர்கைள ெவட் , வாழ்வின் ேநர்பாைதைய வ ப்பதற்ேக
வச்சிரம் எ த்ததாகச் ெசான்ன இந்திரன் அகலிைக மனைசக் கவர்ந் , அவள்
உட க் ம் மி ந்த கா பவம் த கிறான்.
இந்திரைன ெவற்றி ெகாள்ள க திய னிவர், எங் ம் எப்ெபா ளாக ம்
எவராக ம், எல்லா இயக்கமா ம்’ இ க் ம் இைறவைனக் கற்பித் , இைறவன்
ஆட்சிைய எ ப்பி, இந்திர க்ெகதிராக நி த்தி, ‘இந்திரன் உட்பட எவ ம்
அவனன்றி அைசவதற் ரிைமயில்ைல’ என்
ழங்கினார்.
அகலிைக லம் இைதக் ேகட்டறிந்த இந்திரன் - ‘ஞானத்தா ைய அசிங்கமாய்
வளர்த்த, னிவைனக் கண்டவன் - அவைள விட் ஓ னான்.
பலமற்ற மனத்தைரயிலி ந்
ஆத்திரப் யல் கிளப்பிய
ெசாற்
திைய
சாபம் என் வீசினான் னிவன். அவைன அவள் ெவ த்தாள். அவளிடம் இன்பம்
அ பவித் ம், அவள இதயத்ைத உணரத் தவறி விட்ட ‘ ரண்டல் மன்னன்’
இந்திரைன ம் கரித் க் ெகாட் னாள்.
இ காலம் காலமாக நடந் வ கிற . உலகம் எனேத என உரத்
ழங் ம்
ஒ வன், நீேய இைறவன் என் ம் இன்ெனா வன்; இ வரின் கால யில் ஒ
அனாைத மனிதன். ெநறிப ம் அவன் கண்களில் அகலிைக கம் ெதரிகிற !
இ வர் தன்ைமகைள ம், அவர் ெசய்த ெகா ைமகைள ம் விவரித் ச்
ெசல்கிற கவிைத. உள்ளத்ைத உயர்த்த வி ம்பியவர் உடைல மதிக்கவில்ைல.
உடைல மதிக்க வந்தவன் உள்ளத்ைத ெகௗரவிக்கவில்ைல.
மனிதன் இரண்டான அந்த தற் காலத்திேலேய எல்லா ம் இரண்டாகி விட்டன.
ஆண்டான் ேதான்றிய அேத காலத்தில் அ ைம ம் ேதான்றிவிட்டான்.
ெதய்வம் ேதான்றிய காலத்திேலேய ேபய்க

ம் பிறப்ெப த்தன.

நான் அ ைமயாக ம் ம த்ேதன்; ஆண்டானாக ம் மறந்ேதன்.
அதனால் கல் க் ள் சிைறப்பட - தண் க்கப்பட்ேடன்.
காலத்திைர வி ந்ெத ம் ேவெறா காலத்தில் - ஆண்டான் அ ைம இல்லாத
காலத்தில் - இன்ப ம் ஞான ம் இைணந்த ெபா
களில் - உட ம் உள்ள ம்
ம் ேகாலத்தில் மனிதனாக ம பிறப்ெப ப்ேபன் என்கிறாள் அகலிைக. தன
விேமாசனத்ைத ம் நம்பிக்ைகேயா காண்கிறாள் அவள்.
அகலிைக கைதைய க வாக்கி விரித் ைரக் ம் மற் ெமா கவிைத
யற்சியான இைத. இதன் கற்பைனக்காக ம் க த்ேதாட்டத்திற்காக ம்
பாராட்டலாம்.
வானம்பா களின் மா டகீதங்கள் - வானம்பா இதழ்களி ம் இதர
பத்திரிக்ைககளி ம் ெவளிவதந்தைவ, ேதர்ந் ெதா க்கப்பட் ‘ெவளிச்சங்கள்’
என்ற ெபயரில் ‘ைவகைற’ ெவளியீ ஆகப் த்தக உ வம் ெபற் ள்ளன.
ைவகைறப் ேபா க்
வார்த்ைதத் தவமி க் ம்
வானம்பா கேள - ஓ
வானம்பா கேள!
இந்த மி உ ண்ைடையப்
ரட் விடக்
ய
ெநம் ேகால் கவிைதைய
உங்களில் யார் பாடப்ேபாகிறீர்கள்?
ஓ! என் ேதாழேர
ஒப்பற்ற
அந்த மனிதாபிமானக் கவிைதைய
நம்மில் யார் பாடப்ேபாகிேறாம்?
இப்ப ஒ கவிைதயில் ேகட் க்கிறார் ேமத்தா.
மனிதாபிமான ம் ச தாயப் பார்ைவ ம், தன்னம்பிக்ைக ஆற்ற ம் எதிர்காலக்
கன க ம் ெகாண் கவிைத வானத்தில் உற்சாகமாகப் பறக்கத் ெதாடங்கிய
வானம்பா கள் சாதித்தி ப்ப சிறிேதயா ம். அவர்கள் ெசய்ய ேவண் யி ப்ப
இன் ம் மி தி.
------------
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‘கசடதபற’ நண்பர்கள் 1972 சம்பரில், அவர்கள ‘இலக்கியச் சங்கம்’ ெவளியீ
ஆக ஒ சின்ன கவிைதத் ெதா ப் பிர ரித்தார்கள். ‘ ள்ளி’ என்ப அதன்
ெபயர்.
ஒ
பாய் ேநாட்ைட இரண்டாக ம த்த அளவில், 32 பக்கங்க ம் கனத்த
அட்ைட ம் ெகாண்ட அந்தத் ெதா ப்பில், ‘கசடதபற’ இதழ்களில் ெவளிவந்த
கவிைதகளில் ேதர்ந்ெத த்த சிலவற்ைற, சில ஓவியங்க டன்
அச்சிட் ந்தார்கள். ஒ பிரதியின் விைல 30 ைபசா.
நீலமணி, எஸ். ைவதீஸ்வரன்,கலாப்ரியா, பதி. பால மாரன், நா. விஸ்வநாதன்,
ஞானக் த்தன், ஐராவதம், ஆர்.வி. ப்பிரமணியன், ந லன், க.நா. ப்ரமணியம்,
நா. ெஜயராமன், கல்யாண்ஜி, ேவ. மாலி, ஆத்மாநாம் ஆகிேயார கவிைதகள்
இதில் இடம் ெபற் ள்ளன.
இந்த
ைமயான ெவளியீ தமிழகம் எங்
ள்ள கவிைதக்காரர்களின்
க த்ைதக் கவர்ந்த . அதனால், 1973ல் ‘மினி கவிைதத் ெதா ப் ’ என் ெபயர்
ெபற் விட்ட இத்தைகய யற்சிகள் நாட் ன் பலப திகளி ம் தைலெய த்தன.
ள்ளிைய அ த் ெவள்ளம் வ கிற , என்ற அறிவிப் டன் கலாப்ரியா தன
கவிைதகைளத் ெதா த் தி ெநல்ேவலியிலி ந் ெவளியிட்டார். பல நல்ல
கவிைதகள் உள்ளன. இதில் கலாப்பரியா தந் ள்ள கவிைதத் தைலப் கள் அேநகம்
அழகாக அைமந்தி க்கின்றன. ‘தைலப் க்கள் ரசைன மிக்கைவ. பக் வமான
தைலப் கள் சில ேநரங்களில் கவிைதகைளவிட அழகாக அைமந் வி கின்றன’
என் இத்ெதா ப் க் ப் பாராட் ைர வழங்கி ள்ள பா. ெசயப்பிரகாச ம்
றிப்பிட் க்கிறார்.
ன்றாவதாக விக்கிரமசிங்க ரம் (பாபநாசம்) ‘ெபாதிைக அ ’யில் வசித்த
கல் ரி மாணவர்கள் நா ேபர் ( ப் அரங்கநாதன், எஸ். ேவ சாமி, தா. மணி MISS எம்.ஐ.எஸ். ந்தரம்) பத்திரிக்ைககளில் வந்திராத தங்கள் கவிைதகைளத்
ெதா த் ‘உதயம்’ என்ற ெபயரில் ெவளியிட்டார்கள். ‘A Modern emotional lace’
என்
றிக்ெகாண்ட இவர்கள் தங்கள் கவிைதகளில் இனிய உணர் கைள ம்

கமான நிைனப் கைள ம் கலந்தி க்கிறார்கள். இவர்க
பல பாராட்டத் த ந்த விதத்தில் அைமந் ள்ளன.

ைடய பைடப் களில்

ெசன்ைன பச்ைசயப்பன் கல் ரிையச் ேசர்ந்த நான் மாணவர்கள் (எஸ். எஸ்.
ந்தர், ச.
கன், மயிலவன், மலர் மன்னன்) ‘கதம்பம்’ என்ற ெதா ப்ைபப்
பரி ரித்தார்கள்.
இந்தக் கதம்பத்தில் மல்லிைக ம் இ க் ம்; ல்ைல ம் இ க் ம்,
ம க்ெகா ந் ம் இ க் ம்; அரளிப் ம் இ க்கலாம்!’ என் அவர்கள் தங்கள்
எண்ணத்ைத ெவளியிட் ள்ளனர். பலரகமான ெபா ள்கைள ம் பற்றிய
ைவயான எண்ணங்கள் இக்கதம்பத்தில் உள்ளன.
ராஜபாைளயத்திலி ந் , ெகா.ச. பலராமனின் கவிகைளக் ெகாண்ட ஒ சி
ெதா ப் ‘ரசிகன்’ என்ற ெபயரில் ெவளிவந்த . இதன் வ வ அைமப்
ந்தியைவகளிலி ந் மா பட்ட . கவிைதக ம் ‘கசடதபற’ கவிஞர்களின்
ேபாக்கிலி ந் மா பட்டைவ. ‘எல்லாம் மனித க்காக. மனித வர்க்கத்தின்
நன்ைமக்காக, என்ற அ ப்பைடயில் மனிதாபிமானத்ேதா ம், ச தாய
டபழக்கவழங்கைளச் சா ம், ச தாய அ கல்கைள அ ப்ப ேய பார்த் ம்
உணர்ந் ம், ெபா ளாதாரச் சிக்கலில் ரண் அ பவித் ம் எ திய கவிைதகள்’
என் பலராமன் தன் பைடப் கைள அறி கம் ெசய் ள்ளார்.
வானம்பா இயக்கத்ைதச் ேசர்ந்த கவிஞர்களின் பைடப் க்கைளத் ெதா த்த
பாலா,
தமிழ்நாடன் இ வ ம் ‘நீ’ என்ற தைலப்பில் பிர ரம் ெசய்தார்கள்.
ராசி ரத்திலி ந் ெவளி வந்த இத்ெதா ப்பில் ‘மா டம் பா ம் வானம் பா கள்’
பல ைடய ற்ேபாக் க த் க்கள் ெகாண்ட கவிைதகள் இடம் ெபற் ள்ளன.
இவ்ெவளியீ ‘ ள்ளி’ வ த் த் தந்த வ வம் ெகாண்டதல்ல. ெகாஞ்சம் ெபரிய
ைசஸ்.
அப் றம் பிர ரமான சி
ேமற்ெகாண்டன.

ெதா ப் கள் அைனத் ம் ‘நீ’ வ வத்ைதேய

ெபங்க ரிலி ந் ‘ராமி’(ராமசாமி) என்பவர் ‘சப்தங்கள்’ என்ற தைலப்பில், தன்
கவிைதகைளத் ெதா த் ெவளியிட்டார். ‘பத்திரிைககளில் எ
வதில்
நம்பிக்ைக இல்லாதவர்’ என் விளம்பரப்ப த்திக் ெகாண்ட ராமியின்,’எந்தப்
பத்திரிக்ைகயி ம் ெவளிவந்திராத கவிைதகள்’ என் சில ஆக்கங்கள்,
த்தகத்தின் ஒவ்ெவா பக்கத்தில் மட் ேம அச்சிடப்ெபற் ள்ளன. ஒவ்ெவா
பக்கத்தில் மட் ேம அச்சிடப் ெபற் ள்ளன. இத்ெதா ப்பில் (48 பக்கத்
ெதா ப்பில் 24 பக்கங்களில் மட் ேம அச் உண் ) ேதர்தல், ஊழல், இந்தியா,

விதைவ, விைலமகள், மக்கள், ெதாழிலாளர், அரசியல் கட்சிகள் ேபான்ற பல்ேவ
விஷயங்கள் பற்றி ம் கவிைத பண்ண யன்றி க்கிறார் ராமி. சில பைடப் கள்
நன்றாக அைமந் ள்ளன.
ெசன்ைன ‘ மலர்கள் இலக்கிய வட்டம்’ (கவிஞர் நா. காமராசன்; இராம.
ப்ைபயா) ‘அைலகள்’ என்ற ‘மினி’ கவிைதத் ெதா ப்ைப தயாரித்
ெவளியிட்ட . எம்.எஸ். தியாகராசன் ெதா த்தளித்த இதில், பத் க்
கவிஞர்களின் இ பத்ேத கவிைதகள் உள்ளன. இவர்களில்பலர் இன்ைறய
ச தாயத்தின் இழிநிைலகள். ஏற்றத் தாழ் கள் வாழ்க்ைகயின் அவலங்கள்
றித்ேத கவிைதகள் இயற்றியி க்கிறார்கள்.
ஊத் க் ளி ‘ேமகங்கள் ெவளியீ ’ ஆக ‘பரணி கவிைதகள்’ என்ற ெதா ப்
வந்த . ‘மா த க்காக அல்ல; மாற்றத்திற்காகேவ சிந்திக்கிேறாம்’ என்ற
இதயஒலிேயா
த் ப் ெபா நன், நீலவண்ணன், கைலயர ஆகிேயார் தங்கள்
ரட்சிகர எண்ணங்கைள
க் கவிைதகளாக ஆக்கியி க்கிறார்கள். இவர்கைள
‘ெந ப் ப் பிஞ் கள்’ என் அறி கப்ப த்தி ள்ளார் ேசலம் தமிழ்நாடன்.
இத்ெதா ப்பில் உள்ளவற்றில் கவித்தன்ைமைய விட எண்ண ேவகேம மி தியாகக்
காணப்ப கிற .
ேகாைவ ‘வானம்பா ’ நண்பர்கள் ‘விைலஇலாக் கவிமடல்’ என் தங்கள் கவிைத
ெவளியீட்ைட இலவசமாக விநிேயாகித் வழி காட் னார்கள். அேத தன்ைமயில்
‘A Pamphlet for Private Circulation Only’ என்ற றிப் டன் இலவச
ெவளியீ கள் பல ேதான்றிப் பரவின.
ெப ந் ைற இலக்கிய வாசகர் மன்றம் ‘விேவகசித்தன்’ என்ற ‘மனிதாபிமான
இலக்கிய’ இதைழத் தயாரித் மாதம் ேதா ம் ெவளியிட ன் வந்த . இலக்கிய
தீபன், ஓைட ைர அரசன், ெபான்கண்ணன், த் ப்ெபா நன், கைலயர ,
நீலவண்ணன் ‘ஆசிரியர்
’ வாகச் ெசயலாற்றினார்கள்.
‘இலக்கியம் என்ப ெமாழிப்பற் , நாட் ப்பற் , இனப்பற் என்கிற
கிய
கட் க்ேகாப் க் ள் சிக்கி விடாமல், இவற்ைறெயல்லாம் கடந் நிற் ம் மனித
ச தாயப் பற்ைற மட் ேம ெகாண்ட பரந்த மனப்பாங்கிேல கிழ்க்க ேவண் ம்;
அ தனிமனித, ச தாய நம்பிக்ைககைள வளர்க்க ேவண் ம் எல்ேலா க் ம்
எல்லாம் என்ற நம்பிக்ைகைய தனி மனிதனிடத்தி ம் ஏற்ப த்த ேவண் ம் என்ப
விேவகசித்தனின் அவா’ என்ற அறிவிப் டன் ெசயல்பட்டார்கள் இக்
வினர்.
ற்ேபாக் இலக்கியக் ெகாள்ைக ம், மனிதாபிமான ேநாக் ம் ெகாண்ட பலர
கவிைதக ம் விேவகசித்தன் இதழ்களில் இடம் ெபற் ள்ளன. இவ்ெவளியீ
எட் இதழ்கேளா நின் விட்ட .

பாண் ச்ேசரி இலக்கிய நண்பர்கள் (ராஜரிஷி, மஹாபிர , பிரபஞ்ச கவி,
சாகித்யன்) ‘ஏன்?’ என்ற இலவச ெவளியீட்ைடத் தயாரித் அளித்தார்கள்.
ற்ேபாக் எண்ணங்கைளத் தாங்கி வந்த இக்கவிைத ஏ ம் ஆறாவ இத டன்
நின் விட்ட .
தி ச்சியிலி ந் ‘இன் ’ எ ம் இலவச ெவளியீ
இதழ்கேளா நின் ேபாயிற் .

வந்த . இ

ம் சில

ேகாபிச்ெசட் பாைளயம் நாகராசன் ‘நாணல்’ என்ற ெபயரில் விைலயிலா,
இ மாதெமா
ைற. இலக்கிய இதைழத் தயாரித் விநிேயாகித்தார்.
வானம்பா க் கவிஞர்கள் பல ம் எ தினார்கள்.
ேவ ர் ஊரீ க் கல் ரிையச் ேசர்ந்த ஐ.சி பழனி பி.அ. தாவீ இ வ ம் ‘ஐ’
என்ற
ைமயான ெபயரில் கவிைத மலர் தயாரித் ெவளியிட்டார்கள். அழகான
ைறயில் உ வாக்கப்பட்ட இச்சி ெவளியீட் ல் திய சிந்தைனகைள
உள்ளடக்கிய ரசமான கவிைதகள் நிைறந் ள்ளன.
என பார்ைவக் க் கிைடத்த இத்தைகய ஏ கள் தவிர மற் ம் அேநக
ெவளியீ கள் வந்தி க்கக்
ம். ெபா வாக ச க ன்ேனற்றத் க்காக
சிந்திக் ம் தார்மீகக் ேகாபங் ெகாண்ட இைளஞர்களின் கன கைள,
எண்ணங்கைள,
ப்பான உணர்ச்சிகைள ெவளியி ம் சி சி
யற்சிகளாகேவ இைவ அைமகின்றன. அேநக சமயங்களில், இவற்றில்,
ெப ம்பாலானைவ, ஆைசகளின் மலர்ச்சிகளாக ம் ெவ ம் ஆர்வத்தின்
ெவளிப்பா களாக ேம ேதான் கின்றன. உண்ைமயான ஆற்றலின்,
கவித்திறத்தின் பரிணமிப் களாக அைமவதில்ைல என்பைத ம் றிப்பிடத்தான்
ேவண் ம்.
---------

35.
பத்திரிக்ைககளில் எ
வேதா ம் சி சி ெதா ப் களாக ெவளியி வேதா ம்
தி ப்தி காணாத நிைலைம ஏற்பட் விட்ட கவிைத எ திேவாரிைடேய. எனேவ
தங்கள் கவிைதகைள த்தகங்களாகத் ெதா த் ெவளியி வதில்
க்கவிைதக்காரர்கள் ஆர்வம் காட் னார்கள். 1970களின் ஆரம்பம் தேல
இந்த ஆர்வம் ெசயல் ேவகம் ெபற் வந் ள்ள .
க்கவிைத வரலாற்றில் தல் தலாக நா. பிச்ச ர்த்தியின் கவிைதகைளத்
ெதா த் ‘காட் வாத் ’ என்ற த்தகமாக சி. . ெசல்லப்பா ெவளியிட்டார். இந்த
‘எ த் பிர ர ெவளியீ ’ 1962 (ஆகஸ் ல்) பிர ரமாயிற் .
அைத அ த் , 1962 அக்ேடாபரில் ‘ க் ரல்கள்’ என்ற எ த்
ெவளிவந்த . 24 கவிகளின் 63 கவிைதகள் ெகாண்ட .

பிர ரம்

நா. பிச்ச ர்த்தியின் இரண்டாவ கவிைதத் ெதா ப் ‘வழித் ைண’ 1964ல்
பிர ரமாயிற் . இ
ம் எ த் பிர ரம்தான். 1965ல் தி.ேசா. ேவ ேகாபாலன்
கவிைதகள் ‘ேகாைடவயல்’ என்ற த்தகமாக உ ப்ெபற்றன. எ த் பிர ரமான
இதில் 29 கவிைதகள் உண் . இைவ பற்றி இத்ெதாடரில் அவ்வப்ேபா
றிப்பிட் க்கிேறன்.
1970ல் எஸ். ைவத்தீஸ்வரன் தன கவிைதகைள ‘உதயநிழல்’ என்ற ெதா தியாக
ெவளியிட்டார். இதில் 62 கவிைதகள் இ க்கின்றன.
நா. காமராசனின் ‘க ப் மலர்கள்’ 1971ல்ெவளிவந்த . மர க்கவிைதகேளா ,
நா. கா. எ திய ‘வசன கவிைத’க ம் இதில் அடங்கி ள்ளன. அஞ்சலி,
ெசம்மண், பிச்ைசக்காரி,
காரன், ல், நைடபாைத, தளிர்,
தி, ஊைம,
வானவில், விைலமகளிர் ேபான்ற பல விஷயங்கைளப் பற்றி ம் அவர்
எ தியி க்கிறார்.
ஷண் க ப்ைபயாவின் ழந்ைதக் கவிைதகள் 25’கண்ணன் என் தம்பி’ என்ற
த்தகமாக 1972ல் பிர ரமாயின. இத்ெதா ப் க் ந லன் ன் ைர
எ தி ள்ளார்.
‘இன் லாப் கவிைதகள்’ என்ற ெதா தி 1972ல் ெவளிவந்த . கவிஞர்
இன் லாப்பின் ற்ேபாக் க் கவிைதகைள ‘மகரந்தங்களிலி ந் ம் ப்பாக்கி

ரைவகள்’ என் இளேவனில் அறி கம் ெசய் நீண்ட ன் ைர எ தி ள்ளார்.
கண்மணி ராஜம், கப்பிரளயம், கிெரௗஞ்ச வதத்திற் க் ேகள்விகள் இல்ைலயா?
நாேடா கள், வயல் ெவளிகளின் கதாநாயகன், பிரமி களிலி ந் அ ைமகள்
வி தைலப் பிரகடனம் ெசய்கிறார்கள் ேபான்ற
ைம ேநாக் ம் உணர்ச்சி
ேவக ம் ெகாண்ட பைடப் கள் இதில் உள்ளன.
‘ஆக்ேடாபஸும் நீர்ப் ம்’ என்ற ெதா ப் 1972ல் பாைளயங்ேகாட்ைடயிலி ந்
ெவளிவந்த . ேவரா, தமிழவன், ஆரா தம் பிரம்மா, ரிஷிேதவன், தீர்த்தங்கரன்
எ ம் இைளஞர்களின் ற்ேபாக் ப்
க்கவிைதகள்.
‘ெசந்ெநல் வயல்கள்’ விக்கரம்ைப சண் கம் எம்.ஏ., மர க்கவிைதக டன்,
க்கவிைதக ம் எ தி ள்ளார். ப வப் பயணம், பழகத் தயார் ஆகி,
கள்ளக்காதல் நடத் ம் ங்ெகா பற்றிய ‘கள்ளத்ேதாணி’ பாைலவனப் பாைதைய
வர்ணிக் ம் ‘மணல் வழி’ ேபான்ற
க்கவிைதகள் இதில் இ க்கின்றன.
1973ல் வானம்பா கவிஞர்களின் கவிைதத் ெதா தியான ‘ெவளிச்சங்கள்’
பிர ரமாயிற் .
தர் அ ப் சிராமின் ‘கண்ணா
வந்த .
ஞானக் த்தன் கவிைதகள் ‘அன்
பிர ரமாயின.

ள்ளி ந் ’ என்ற ெதா ப் ‘அஃ’ ெவளியீடாக
ேவ

கிழைம’ எ ம் அழகிய த்தக வ வில்

ேசலம் தமிழ் நாடனின் ற்ேபாக் க் கவிைதகள் ‘மண்ணின் மாண் ’ என்ற
த்தகமாக ம் ெஸக்ஸ் கவிைதகள் ‘காம பம்’ என் ம் ெவளிவந்தன.
கலாப்பிரியாவின் கவிைதகள் ‘தீர்த்த யாத்திைர’ என்ற ெதா ப் உ வம்
ெபற்றன.
‘எ த் பிர ரம்’
க் ரல்கள் ெதா ப் ம ைர பல்கைலக்கழகம் எம்.ஏ. தமிழ்
வ ப் க் ப் பாட லாகப் ேதர் ெசய்யப்பட்ட . அதனால் சி. . ெசல்லப்பா
‘ க் ரல்கள் இரண்டாம் பதிப்ைப’ தி ந்திய பதிப் ஆகப் பிர ரித்தார்.
தமிழன்பன் கவிைதகள் ‘ேதாணி வ கிற ’ என்ற ெதா ப் ஆயின. கலாநிதி க.
ைகலாசபதி
க்கவிைத பற்றிய ஒ சி ஆய் ைரைய இதற்
ன் ைரயாக
அளித்தி க்கிறார்கள்.
இராஜபாைளயம் இலக்கிய நண்பர் த.பீ. ெசல்லம் தனக் ப் பி த்த - தான்

மி தியாக ரசித்த க்கவிைதகைள, இலக்கிய பத்திரிக்ைககள்
பலவற்றிலி ந் ம் ெதா த் எ த் ‘விதி’ என்ற த்தகமாக ெவளியிட்டார்,
வல்லிக்கண்ணன் ன் ைர டன்.
1974ல், . ேமத்தாவின் கவிைதகள் ‘கண்ணீர்ப் க்கள்’ என்ற த்தகமாகத்
ெதா க்கப் ெபற்றன.
கவிஞர் மீரா ச க அவலங்கைள, அரசியல் உலக அக்கிரமங்கைள, ஊழல்
ேபர்வழிகளின் லீைலகைள எல்லாம் நைகச் ைவேயா
த்திக்காட் ம்
கவிைதகள் எ தி ள்ளார். அவற்ைறத் ெதா த் ‘ஊசிகள்’ என்ற த்தகமாகப்
பிர ரித்தார். இவர் எ திய காதல் கவிைதகள் ன்ேப (1971ல்) ‘கன கள்
+கற்பைனகள்= காகிதங்கள் என்ற த்தகமாக ெவளிவந் ள்ளன.
ைர சீனிச்சாமியின் கவிைதகள் ‘அந்தி’ என் ம், ேக. ராஜேகாபால் கவிைதகள்
‘பசப்பல்’ என் ம், வல்லிக்கண்ணன் கவிைதகள் ‘அமர ேவதைன’ என் ம்
த்தகங்கள் ஆயின. இைவ ‘எ த் பிர ர’ங்கள்.
சி. .ெசல்லப்பா மாகத்மா காந்தியின் வாழ்க்ைகைய ம் இந்தியாவின் இன்ைறய
நிைலைய ம் சிந்தித் எ திய ‘நீ இன் இ ந்தால்’ என்ற
ங்காவியம் தனிப்
த்தகமாக்கப்பட்ட . ெசல்லப்பாவின் கவிைதகள் ‘மாற் இதயம்’ என்ற
ெதா தியாக ெவளிவந்த . இைவ ம் ‘எ த் பிர ர’ங்கள்தான்.
சிவகங்ைக ‘அன்னம் நட் ற க் கழகம்’ 1974ல் இரண் ெதா திகள்பிர ரித்த .
‘அபி’யின் ‘ெமௗனத்தின் நா கள்’ அப் ல்ர மானின் ‘பால்வீதி’ தான் அைவ.
தஞ்ைச மாவட்டம், தைலஞாயி என்ற ஊரில் உள்ள ‘தைலஞாயி இலக்கிய
அைமப் ’ ‘நாற்றங்கால்’ என்ற ெதா திையத் தயாரித் ெவளியிட்ட . 32
கவிஞர்களின் 42 கவிைதகள், ‘கசடதபற’ இலக்கிய ேநாக் ைடய கவிஞர்கள்
பல ம் இதில் எ தியி க்கிறார்கள்.
ப. கங்ைகெகாண்டான் எ திய பலரகமான
க்கவிக ம் ‘ ட் ப்
க்கள்’
என் ெதா க்கப் ெபற் ள்ளன. ெபரிய வ வம் ெகாண்ட இப் த்தகத்தில்
கங்ைகெகாண்டான் தீட் ய ஓவியங்க ம் இைணக்கப்பட் ள்ளன.
பரிணாமன் தன கவிைதகைள ஆகஸ் ம் அக்ேடாப ம் என்ற த்தகமாகத்
ெதா த்தி க்கிறார், ெதாழிலாளித் ேதாழர்க க் உணர்ச்சி ஊட் ம்
ேநாக்கத்ேதா , ச தாயப் பார்ைவ டன் எ தப்பட்ட ற்ேபாக் க் கவிைதகள்
இைவ. நவபாரதியின் நீண்ட ன் ைர டன்
ய .
சக்திகனலின் ‘கனகாம்பர ம் சம்பர் க்க

ம்’ என்ற ெதா ப் ஒன்

ெவளி

வந்த . கவிஞர் சிற்பியின் கவிைதத் ெதா ப் கள் சில ம் வந் ள்ளன. சி.
மணியின் கவிைதகள் சில ‘வ ம் ேபா ம்’ என்ற ெதா ப்பாகப் பிர ரமாயின.
(க்ரியா ெவளியீ ).
இைவதவிர, என் கவனத் க் க் ெகாண் வரப்படாத
ெதா ப்பில் ேவ சில வந்தி க்க ம்
ம்.
-----------

க் கவிைதத்
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தமிழ் இலக்கியத்தின் வளர்ச்சிக் ம் வளத் க் ம் ஈழத் எ த்தாளர்கள்
அ ம்பணி ஆற்றி ள்ளனர்; ஆற்றி வ கிறார்கள். எனேவ ஈழத்
எ த்தாளர்களின் சாதைனையக் கவனத் க் ெகாண் வராத எந்த இலக்கிய
வரலா ம் ரணத் வம் ெபற்ற ஆகா என்ப என் க த் ..
க்கவிைதத்
ைறயில் ஈழ நாட் ல் றிப்பிடத் த ந்த ஆக்கேவைலகள் ‘கிராம ஊழியன்’
‘கலாேமாகினி’ காலம் ெதாட்ேட நடந் வந் ள்ளன. ‘எ த் ’ காலத்தில்
க்கவிைத யற்சி ஈழத்தி ம் ேவகம் ெபற் வளர்ந்த . பின்னர், தமிழகத்தில்
நிகழ்ந் ள்ள ேபாலேவ, அங் ம் இத் ைறயில் தி ப்பங்கள் ஏற்பட் ள்ள .
ஈழத் ப்
க்கவிைத. யற்சிகள். வளர்ச்சிகள் பற்றி விவரங்கள் ேகாரி நான்
இலங்ைக நண்பர்கள் சில க் எ த ேநரிட்ட . கலாநிதி க. ைகலாசபதி
இவ்வைகயில் எனக் ப் ெபரி ம் உதவியி க்கிறார். அவ ைடய ‘ ன்னாள்
மாணவர்’ ெச. ேயாகராஜா, சிரத்ைத எ த் , சில கட் ைரகள் தயாரித் அ ப்பி
ைவத்தார். இப்ப தியில் காணப்ப ம் தகவல்க க் அக்கட் ைரகேள ஆதாரம்.
நண்பர் ைகலாசபதி, ேயாகராஜா இ வ க் ம் என் நன்றி உரிய .
ஈழத் க்கவிைத வளர்ச்சியில் றிப்பிடத்தக்க ைனப்பான சில மாற்றங்கைள
ஏற்ப த்தியவர்கள் நாற்பதளவில் ேதான்றிய ‘ம மலர்ச்சிக்
வினர்’ ஆவார்.
பைழய ெசய் ள் மரபில் நவீன கவிைதக் ரிய இயல் கைளப்
த்திச்
சாதைன ரிந்த ம மலர்ச்சி
வினேர ஈழத்தின்
க்கவிைத ஆரம்ப
கர்த்தாக்க ம் ட, அவர்க ள் வரதர் (தி.ச. வரதராசன்), ேசாதி (ேசா.
தியாகராசா), விஜயன் தங்கம் றிப்பிடத்தக்கவர்கள்.
வாழ்க்ைக ைற, கல்வி ைற தலியவற்றில் ஏற்பட்ட மாற்றங்க ம்,
சஞ்சிைககளின் ேதாற்ற ம், திய சிந்தைனகளின் தாக்க ம்,
ைம
ேவட்ைக ம், இளைமத்
ப் ம் ஒன் பட் , இக்
வினரிடம் நவீன
இலக்கியத்தில் ஈ பாட் ைன ஏற்ப த்தின. இத்தைகய ஈ பாட் ன்-பரிசீலைன
தாகத்தின் ெவளிப்பாேட
க்கவிைதைய எ திப் பார்க்க ம்
ண் ற்ெறனலாம்.

இவர்கள இம் யற்சிக் சமகாலத் தமிழ் நாட் ன் ேபாக் ெபரி ம் உந் சக்தி
அளித்த - மணிக்ெகா , றாவளி பத்திரிைககளினால் ஈழத் எ த்தாளர்கள்
பாதிப் ெபற்றி ந்தனர். 1942ல் ெவளிவந்த ‘கலாேமாகினி’யில்
க்கவிைத
ெவள்ளம் ேபால் ெப க்ெக த்த . 1943 ‘கிராம ஊழியன்’ ெவளிவரத்
ெதாடங்கிய ம் அ ேம ம் ேவகம் ெபற்ற .
‘கிராம ஊழியன்’ ெவளிவரத் ெதாடங்கிய காலத்திேலேய ஈழத்தி ம்
யாழ்ப்பாணத்தில் ‘ம மலர்ச்சிச் சங்கம்’ ேதான்றிய . அச்சங்கம் ெவளியிட்ட
‘ம மலர்ச்சி’யி ம் ‘பாரதி’யி ம், ‘ஈழேகசரி’யி ம் எ தி வந்த
பைடப்பாளிக க் கலா ேமாகினி. கிராம ஊழியன் ஆகியவற்ேறா ெந ங்கிய
உற ஏற்பட்ட . ஈழத்தவர் பைடப் க ம் அவற்றில் ெவளிவந்தன. 13-6-43ல்
ெவளிவந்த ‘ஈழேகசரி’யில் ‘ஓர் இரவினிேல’ என்ற நீண்ட வசன கவிைதைய வரதர்
எ தியி ந்தார். ஈழத்தில் ெவளிவந்த ‘ தல்
க்கவிைத’ இ என்
றலாம்.
இ ள்! இ ள்! இ ள்!
இரவிேல ந ஜாமத்திேல
என் கால்கள் ெதா ம் மி ெதாடங்கி
கண் பார்ைவக் ெகட்டாத ேமகமண்டலம் வைர
இ ள்! இ ள்! இ ள்!
பார்த்ேதன்.
ேபச்
ச்சற்
பிணம் ேபால் கிடந்த
மி
இ
மிதானா?
இப்ப த் ெதாடங்கி, ேபய்க் காற்ைற ம் மின்னைல ம் இ
வர்ணித் வளர்கிற இ .

ழக்கத்ைத ம்

இக் காலகட்டத்தில் ந. பிச்ச ர்த்தி ‘காலேமாகினி’யில் ‘மைழக் த் ’ என்ற
கவிைதைய எ தியி ந்தார். அந்தக் கவிைத வரத க் இயற்ைகக் த் கைள
விவரிக் ம் கவிைதைய எ தத் ண் தலாக அைமந்தி க்கலாம். ஆயி ம்
இரண் கவிைதக ம் ேவ பட்ட உணர்ச்சிகளின் ெவளிப்பா கள் ஆ ம். வரதர்
கவிைத இயற்ைகக் த்ைத அச்சம் கலந்த அ பவ உணர்ச்சி டன் விவரிக்கிற
ந.பி கவிைத வியப் ணர்ச்சி டன் அதிசயிக்கிற .
ஆரம்பகாலப்
க்கவிைதகள் ெப ம்பா ம் வாழ்க்ைக பற்றிய பலதரப்பட்ட
சிந்தைனகைள ம், இயற்ைக பற்றிய அ பவங்கைள ேம உள்ளடக்கமாகக்
ெகாண் ந்தன. வாழ்க்ைக நிைலயாைம பற்றி எ தியவர்க க் மாறாக,
‘பாரதி’ எ ம் ற்ேபாக் இலக்கிய சஞ்சிைகயில் எ தியவர்கள் நம்பிக்ைகக்
ரல் எ ப்பினார்கள்.

நீலக் மிழ் இ ம் ஆழமான நதிகள்
நலமான ெசல்வ மணி திர ம் கனிகள்
இவற்றின் ேமல்
கம் த்த ,
அதன் சிகரம் உயர்ந் யர்ந்த ,
உைழப் ம் வியர்ைவ ம் இனி
என்
ழக்கம் ெசய்கின்ற
சிரஞ்சீவிக் ரல் ெகாண் .
(‘ராம்’)
ெவட்ட ெவளியாகத் ெதரிந்த இடம் இன்
விண்ைண ெயட் ம் ெசார்ண மியாகத்ெதரிகிற .
அந்தகாரத்தின் ைகயிேல அதிசய தீபம்
அதன் ஒளியிேல அகிலேம இன்பச் ரங்கம் (தங்கம்)
ேபான்றவற்ைற உதாரணமாகக் றிப்பிடலாம்.
இவ்வா வளர்ந் வந்த
க்கவிைத சில ஆண் க க் ப் பிற ேசார் ற் த்
க்க நிைல அ பவித்த . ேதான்றி வளர்ந்த இலக்கிய சஞ்சிைககள் மைறந்
ேபான ம், பைடப்பாளிகளிைடேய ேசார் மேனாபாவம் தைலெய த்த ம்
இதற் க் காரணமாக அைம ம். இக்காலப் ப தியில், தமிழகத்தி ம்
க்கவிைத யற்சிகளில் ேதக்க ம்,
க் கவிைத எ
ேவாரிைடேய
உற்சாகமின்ைம ம் காணப்பட்டன. ஈழத்தி ம் அதன் தாக்கம் ஏற்பட் ந்த
என் ம் றலாம்.
‘எ த் ’ சஞ்சிைக ேதான்றிய ம், தமிழ் நாட் ல் அ ப களில்
க்கவிைத
த் யிர்ப் ம்
ேவக ம் ெபற் வளரலாயிற் . ‘எ த் ’ ஈழத்தவர் பலைர
கவிைதப் பைடப்பில் ஈ படச் ெசய்த . த
சிவரா இ.
ைகயன் நா.
இராமலிங்கம், . ெபான்னம்பலம் ேபான்றவர்கள் றிப்பிடத் த ந்தவர்கள்.
1970-72 அளவில் ஈழத்தின்
க்கவிைத ெப வளர்ச்சி கண்ட . எ
ேவார்
அதிகரித்தார்கள். ‘மல்லிைக’ தலிய சஞ்சிைககள்
க்கவிைதக் அதிக
இடம் தந் ஆதரிக்கலாயின. ச தாயக் கிண்டல்க ம், மிகெமன்ைமயான
உணர்ச்சி (காதல் தலிய) ெவளிப்பா க ம் கவிைத உள்ளடக்கம் ஆக இடம்
ெபற்றன.
1972ல் ‘ெதன்னிலங்ைகயின் தலாவ
க் கவிைத ஏ ’ என் ‘க-வி-ைத’
எ ம் பத்திரிைக ேதான்றிய . திக் வல்ைல கமால், சம்ஸ், நீள்கைர நம்பி,
ேமான
ஹம்ஸா தலிேயார் இதில் எ தினார்கள். உைழப்பாளி வர்க்கம்
பற்றி ம், ச கக் ைறபா கள் பற்றி ேம ெப ம்பா ம் கவிைதகள்
எ தப்பட்டன.

க்

தற்ேபா
க்கவிைத பற்றிய கட் ைரகள் பல எ தப்ப கின்றன. ‘தினகரன்’
பத்திரிைகயில், ’35 ஆண் க்கால
க்கவிைத வளர்ச்சி’ என்ற தைலப்பில் .
சிறீபதி ெதாடர்கட் ைர எ தினார். வரலாற் அ ப்பைடயில்
க் கவிைத
சம்பந்தமான தல் ஆய் க் கட் ைர இ தான் என் ம் அறிவிக்கப்ப கிற .
கலாநிதி க. ைகலாசபதியின் ேமற்பார்ைவேயா , ெச. ேயாகராஜா எ தி ள்ள
‘ஈழத் ப்
க் கவிைதயின் சில ேபாக் கள்’ என்ற கட் ைரயில் காணப்ப ம் சில
க த் க்கைள இங் எ த் எ
வ ெபா த்தமாக இ க் ம் என்
எண் கிேறன்.
“ஏறத்தாழ, கடந்த பதிைனந்தாண் க் கால ஈழத் ப்
க்கவிைத வளர்ச்சியில்
அவதானிக்கத்தக்க சில பண் க ள், இவற்ைற மதிப்பீ ெசய் ம்ேபா
தமிழ்நாட் ப்
க்கவிைதப் ேபாக்கிலி ந் ேவ பட்ட சில பண் கைள ம்,
தனித் வப்ேபாக் கைள ம் இனங்காண
கிற .
இன்ைறய ஈழத் ப்
க்கவிைதயாள ள் ெப ம்பாலாேனார் ‘எ த் ’
சஞ்சிைகயின் தாக்கத்தால் எ தத் ெதாடங்கியவர்கேள, ‘எ த்’தில் ெவளிவந்த
க்கவிைதகேள
க் கவிைத எ
ம் உந் தைல ம் ஏற்ப த்தின. எனி ம்,
‘எ த் ’ காட் ய வழியில் இவர்கள் ெசல்லவில்ைல; எ த்தில் ெப ம்பாலாேனார்
எ திய ேபான்ேறா, அல்ல இன் ம் எ த் ப் பரம்பைரயினர் சிலர் எ
வ
ேபான்ேறா, ‘தனிமனித அக உைளச்சல்கள், கன கள், ஏமாற்றங்கள், மரணம்,
விரக்தி, காமம், ேபான்ற விஷயங்கள் ஈழத் ப்
க்கவிைதயின் உள்ளடக்கமாக
அைமயவில்ைல. மாறாக, ச தாய ேநாக் ைடய - ஏேதா ஒ விதத்தில் ச தாயக்
ைறபா கைளப் பிரதிபலிக்கிற- க்கவிைதகேள இங் மி தியாக ெவளி
வ கின்றன. ஈழத் நாவல், சி கைத என்பவற்றில் காணப்ப ம் Seriousness
தன்ைம ஈழத் ப்
க்கவிைதகளி ம் அைமந் ள்ளைம றிப்பிடத்தக்க
அம்சமா ம்.
யாப்
றி , ெசாற் ெசறி , க த்
தன்ைம தலியன மட் மின்றி, ப மம்
றியீ ஆகியவற்ைற ம் ெகாண்டைம ம்ேபா தான்
க்கவிைத என்ப
ைம எய் கின்ற . தமிழ்நாட் ப்
க்கவிைத வளர்ச்சியில் இத்தைகய
பண் ‘எ த் ’ சஞ்சிைக ெவளிவந்த பின் தான் இடம்ெபறத் ெதாடங்கிய .
ஆயி ம்.
க்கவிைதயின் இத்தனித் வப் பண் சிலசமயம் மி தியாக
இடம்ெபற் ,
க்கவிைத சிறப்பிழக்க வழிவ க்கின்ற . ஈழத் ப்
க்கவிைதகளில் இத்தைகய பண் இடம்ெபறல்-ப மம், றியீ அைமதல் ைறவா ம். தமிழக
க்கவிைதக் ம் ஈழத் ப்
க்கவிைதக் மிைடயிலான
றிப்பிடத்தக்க ேவ பா க ள் இ
க்கியமான .

ஆயின், ப மம் றியீ என்பனவற் க் ப் பதிலாக ேவ சில பண் கள் ஈழத் ப்
க்கவிைதகளில் இடம்ெபற்றி க்கின்றன. இவற் ெளான் , ேபச் வழக் ச்
ெசாற்கள், ெசாற்ெறாடர்கள், ேபச்ேசாைசப் பண்
தலியன அைமவதா ம்.
கவிைதயில் அ க்க க்காக உவம, உ வகத்ெதாடர்கள் அதிகம் இடம்
ெப கிறேபா எளிதில் விளங்கிக்ெகாள்ளத் தைட ஏற்ப கின்ற . ேபச்
வழக் ச் ெசாற்கள், ேபச்ேசாைசப் பண் ேசர்கிற கவிைதமிக எளிதான தன்ைம
உைடயதாக இ க்கிற .
இவ்வா ப மம், றியீ
தலியன இடம் ெபறாம ம் ேபச் வழக் ச் ெசாற்கள் ெசாற்ெறாடர்கள்-ேபச்சைமதி, எளிைம தலியன இடம் ெப வதா ம் ஏற்ப ம்
பயன் விதந் ைரக்கத்தக்க ஒன்றாகிற . றியீ , ப மம், உவம,
உ வகத்ெதாடர்கள் மி தியாக இடம் ெப வதனால், ெதளிவின்ைம
ஏற்ப வேதா ,
க்கவிைத வளர்ச்சிக் ம் அ
ந்தகமாகின்ற . எவ்வா
மர வழிக் கவிைதகளில் க த் க்கைள ெவளிப்ப த்த சில சமயம் யாப் த்
தைடயாக இ க்கிற என்
றப்ப கிறேதா, அவ்வாேற
க்கவிைதகளில்
ேமற் றிய இயல் களினால், க த்திேல விளங்கிக் ெகாள்ள
யாத நிைல
உ வா ம். உ வாகேவ மர வழிக் கவிைதயிலி ந்
க்கவிைத கிைளத்த
ேபால,
க்கவிைதயிலி ந் பிறிெதா வைகக் கவிைத உ வாதல்
சாத்தியமாகலாம்.
அ மட் மன் ,
க்கவிைதயின் பயன்பா ம் இதனால் ன் கிற . ச தாயக்
ைறபா கைளக் கைளயேவா, ச தாய மாற் க்கான க த் க்கைளச்
சாதாரண மக்க க் ப் ரிய ைவக்கேவா இயலா ேபாகலாம். ஆனால், ஈழத் ப்
க்கவிைதயில் காணப்ப ம் ேமற் றித்த இயல் கள்-ப மம், றியீ
ைறவாகக் காணப்ப தல். ேபச் வழக் ச் ெசாற்கள். ெசாற்ெறாடர்கள்,
ேபச்ேசாைசப் பண் அைமதல், எளிைம - ெதாடர்ந் ம் (பழெமாழிகள், நாட் ப்
பாடல் தன்ைமகள் தலியனவற்ேறா ) நன் ைறயில் வி த்தி மாயின்,
எதிர்க்காலத்தில்
க்கவிைத பய ைடயதாகச் ெசழித் வளர, அதிக வாய்ப்
இ க்கிற ”.
------------

37.
க் கவிைத வரலாற்ைற இவ்வள
ரம் கவனித்த பிற , இ இன் எவ்வா
உள்ள ,
க்கவிைத உண்ைமயான வளர்ச்சிப் பாைதயில் ேபாகிறதா,
க்
கவிஞர்கள் ெப ம்பாேலாரின் தற்காலப் ேபாக் எப்ப இ க்கிற என் சிந்திக்க
ேவண் ய ஒ கட்டத்ைத அைடந்தி க்கிேறாம்.
க் கவிஞர்களின் இன்ைறயப்
ேபாக் ம்.
க்கவிைதகள் என் எ தப்ப கின்றைவ ம் இலக்கியத் க்
வளம் ேசர்ப்பதாக மில்ைல; இலக்கிய ரசிகர்க க் உற்சாகம் த வனவாக ம்
இல்ைல என்பைதக் றிப்பிடத்தான் ேவண் ம்.
‘தீபம்’, ‘கைணயாழி’ இதழ்களில்
க்கவிைத ன் ேபால் அதிகம் இடம்
ெப வதில்ைல. ஆயி ம்,
க் கவிைதகைள வி ம்பிப் பிர ரிப்பதற் அேநக
இலக்கிய ெவளியீ கள்-சதங்ைக, பிரக்ைஞ ெதறிகள், விழிகள், நீலக் யில்
தலியன உள்ளன.
‘கசடதபற’ மீண் ம் ெவளிவ கிற . மற் ம் உற்சாக ள்ள இைளஞர்கள்
வாகச் ேசர்ந் ெகாண் ஏதாவ ஒ ெபயரில், ேசாதைன ரீதியில்,
ெவளியீ கள் தயாரிப்பதில் ஆர்வம் காட் கிறார்கள். இவற்றில் எல்லாம்
க்கவிைத என்ற ெபயரில் யார் யாேரா, என்ெனன்னேவா எ திக்ெகாண் தான்
இ க்கிறார்கள்.
இைவகைள எல்லாம் ெபா ைம டன் ப த் ப் பார்க்கிற இலக்கியப் பிரியர்க
ஒன் ெதளிவாக எளிதில் விளங்கி வி கிற . இன் கவிைத எ தக்
கிளம்பி ள்ளவர்களில் ெப ம் பால க் க த் ப்பஞ்சம் கற்பைன வறட்சி
மி தியாக இ க்கின்றன. கவிைத உணர்ச்சி இல்ைல. ெசால்லப்ப கின்ற
விஷயங்களில்
ைம ம் இல்ைல, உணர்ச்சி ம் இல்ைல.

க்

இவ் இலக்கிய ெவளியீ கைள எல்லாம் ெதாடர்ந் ப ப்பேதா , அயல்நாட்
இலக்கியங்கைள ஆங்கில லம் அறிந் ெகாள்கிற பழக்கம் ெபற்ற ரசிக
நண்பர்கள் சிலர் அ க்க
றிப்பி கிறார்கள். தமிழில் கவிைத எ
கிறவர்கள்
தி ம்பத் தி ம்பச் சில விஷயங்கைளேய ெதாட் க் ெகாண் க்கிறார்கள்.
சிலிர்ப் ட் ம் விதத்தில் ட்பமான உண்ைமகள் ண் உணர் கள், கிளர் த ம்
ைமகள். ெமன்ைமயான வாழ்க்ைக அ பவங்கள் தலியவற்ைற அயல்நாட் க் கவிைதகளில் ரசிக்கக் கிைடக்கிற இனிய, அ ைமயான பலரக
விஷயங்கைள - இவர்கள் ெதா வ
ட இல்ைலேய; ஏன் என் ேகட்கிறார்கள்.

தமிழில் - கவிைத மட் மல்ல, சி கைதக ம் ட - எ த ற்ப கிறவர்க க்
இலக்கிவள ம் இல்ைல. வாழ்க்ைக அ பவ ம் ேபாதா . பழந்தமிழ் இலக்கியப்
பயிற்சி ேதைவேய இல்ைல என் ஒ க்கி வி கிறார்கள். இ வளர்ச்சிக் வைக
ெசய்யாத எண்ணம் ஆ ம்.
ைம இலக்கியத்தி ம் தங்க க்
ந்திய
தைல ைறயினரின் சாதைனகைள அறிந் ெகாள்ள ேவண் ம் என்ற அவா ம்
இவர்களில் ெப ம்பாேலா க் இல்ைல. உலக இலக்கியத்ைத அறிந் ெகாள் ம்
தாக ம்
ப் ம் மிகக் ைறவாகேவ காணப்ப கிற , ரிய ேநாக் ம். விசால
மேனாபாவ ம் இல்லாததனால், தமக்ெகன வாழ்க்ைக பற்றிய ெகாள்ைகேயா
பி ப்ேபா தத் வப்பார்ைவேயா லட்சிய உ திேயா இவர்களில் பலரால் ெகாள்ள
வேத இல்ைல. இக் ைறபா கள் இவர்கள எ த் க்களி ம்
பிரதிபலிக்கின்றன.
ஆற்ற ம் அ பவ ம் ஊக்க ம் ெபற்ற பைடப்பாளி இைளஞர்கள ேபாக் ம்
விபரீதமாகேவ அைமந் காணப்ப கிற . தங்க க்
ந்தியைத அங்கீகரிக்க
மனமில்லாத இவர்கள் அவற்ைற அழித் விட (ஒழித் க்கட்ட)
ஆைசப்ப கிறார்கள்.
மர க் கவிைத பைடப்பதில் சி ெவற்றி கண்ட இைளயதைல ைறக் கவிஞர்கள்,
‘பாரதி என்ன சாதித் விட்டான்? அவன் எ தின கவிைதயா? இவன்
எ திய என்ன கவிைத?, என் பழித் ப் ேபசி ம், கிண்டல் ெசய் ம், தம்ைமத்
தாேம ெமச்சி ம் ேப வ சகஜமாக இ க்கிற நாட் ல்,
க் கவிைத எ திப்
ெபயர் ெபற்றவர்க ம் அைதேய ஒ மர ஆக்கி வ கிறார்கள்!
பிச்ச ர்த்தி எ திய
க்கவிைத இல்ைல. சி. மணி எ திய கவிைதேய
இல்ைல என்ெறல்லாம் ேபசிவந்தவர்கள் இப்ேபா காரசாரமாகத் தங்கள்
எண்ணங்கைளக் கட் ைரகளாக்க ற்பட் க்கிறார்கள். திறைம காட் ப் பைடப்
யற்சிகளில் ஈ பட் ள்ள சிலைர மட்டம் தட் வதி ம் உற்சாகம் ெப கிறார்கள்.
இந்தப் ேபாக் ‘எைத ம் எ தலாம் - எப்ப ம் எ தலாம்’ என்ற ேநாக் ைடய
கைலப் பைடப்பாளிகளிடம் மட் ம்தான் நில கிற என்றில்ைல. ச தாயப்
பார்ைவேயா உைழப்ேபார் நல க்காக ம் உரிைமக்காக ம்,
கம்
பைடப்பதற்காகக் கவிைத எ
ேவாம் என் கிளம்பிய ற்ேபாக்காளர்களிட ம்
இக் ைறபா பரவி ள்ள .
தங்கள் ஆற்றைல நி பிக்க
பாைதயில் ெசன் ெகாண்
ஏற்பட் விட்ட .

ற்பட் , ஒ இயக்க ேவகத்ேதா
ன்ேனற்றப்
ந்த வானம்பா க் கவிஞர்க க் ள் ம் பிள

1974 பிற்ப தியில், சி. . ெசல்லப்பா ம் நா ம் ‘எ த்

பிர ர’ங்கைள விற்பைன

ெசய்வதற்காக, தி ெநல்ேவலி மாவட்டம் ெந கி
ள்ள கல் ரிகள்
அைனத் க் ம் ேபாய்வந்ேதாம். எங் ம் தமிழ்த் ைறப் ேபராசிரியர்க ம், எம்.ஏ.
தமிழ் மாணவர்க ம் ‘ க்கவிைத’யில் அக்கைற ம் ஆர்வ ம்
ெகாண் ள்ளைத அறிந் மகிழ் ற்ேறாம். உண்ைமயாகேவ சந்ேதகங்கைளத்
ெதளி ப த்திக் ெகாள்ள ேவண் ம் என் ம்,
க்கவிைதக்காரர்கைள ‘மட்டம்
தட்ட ேவண் ம்’ என்ற ேநாக் ட ம் எங்களிடம் பலப்பல ேகள்விகள்
ேகட்கப்பட்டன. நாங்கள் உரிய ைறயில் த ந்த பதில்கைளக் றிேனாம்.
‘ க்கவிைதக் எதிர்காலம் உண்டா? வளமான இலக்கணத்ைத ம் ஆழமான
கவிைத மரைப ம் ெகாண்ட தமிழ் இலக்கியத்தில்
க் கவிைதக் நிைலயான
ஒ இடம் உண்டா? என் ஒ
றிப்பிட்ட ேபராசிரியர் என்னிடம் ேகட்டார்.
‘ க் கவிைதயின் எதிர்க்காலத்ைதப் பற்றி உ தி
வதற் , நான்
க்
கவிைத பற்றிய ேசாதிடம் எ
ம் கணிக்க ற்படவில்ைல. அ காலம்
க்கட்டக்
ய ஒ விஷயம். ஆனா ம்,
க்கவிைதயின் வரலாற்
அ ப்பைடயில் ெதளிவாகிற ஒ உண்ைமையச் ெசால்லலாம். 1930களில்
ேசாதைன யற்சியாக இரண் ேபரால் ெதாடங்கப் ெபற்ற ‘வசனகவிைத’
1940களில் வ ப்ெபற் வளர்ந்த . நாற்ப களின் கைடசிக் கட்டத்தில் ஒ
ேதக்கம் ஏற்பட்ட . தமி க் ப்
சான வசன கவிைத யற்சி ெசத்ெதாழிந்த
என் , அைத எதிர்த்தவர்கள் சந்ேதாஷப்பட்டார்கள். ஆனால், 1960களில்
‘எ த் ’ பத்திரிக்ைகயின் வளர்ச்சிேயா
க்கவிைத ம் த் யிர் ெபற்ற .
அ ேவக வளர்ச்சி ெப ம் வைகயில் திறைமயாளர்கள் பலர் பைடப்
யற்சியில்
ஈ பட் ெவற்றி கண் ள்ளனர். அதன் பிற ம்
க் கவிைதக் ப் ெப ம்
ஆதர ம் கவனிப் ம் கிட் ள்ளன. மர க் கவிைதகளில் ெசால்ல
யாதைதஅல்ல மர க் கவிைதயில் ெசால்ல
கிறைதவிட அழகாக ம் நயமாக ம்
தந்திரமாக ம் தங்கள் எண்ணங்கைள க்கவிைத லம் ெவளியிட
ம்
என்ற உணர் மர க் கவிைத எ தி வந்தவர்களில் பல க் ஏற்பட் ள்ள . மர க்
கவிைத எ திப் ெபயர் ெபற்ற அேநகர் அைத ஒ க்கி விட் ‘ க்கவிைத எ தி
ெவற்றிகண் க்கிறார்கள். பல ெபயர்கைள இதற் உதாரணமாகச்
ெசால்ல
ம்.
க்கவிைதயின் வரலா இவ்வா இ க்கிறேபா , அதன்
எதிர்காலம் றித் அவநம்பிக்ைக ெகாள்ள ேவண் ய அவசியம் எ
ேம
இல்ைல என் நான் க
கிேறன்.’ இ என பதில்.
இந்தத் தகவேல இவ்வரலாற் க்
ேதான் கிற .
------------

சரியான

ைர ஆ ம் என்

எனக் த்

38.

1972 நவம்பர் தல் ‘தீபம்’ இதழில் பிர ரமாகி வந்த ‘ க்கவிைதயின்
ேதாற்ற ம் வளர்ச்சி ம்’ என் ம் இக் ட் ைரத் ெதாடர் 1975 ேம மாதம் நிைற
ெபற்ற .
அப்ேபா இ ந்த நிைலைமகைள ‘39’ ஆம் ப தி
விஷயங்கைள இங்ேக கவனிக்கலாம்.

கிற . அதற் ப் பிற்பட்ட

ஒ
ைற நின் ேபாய், மீண் ம் ேதான்றிய ‘கசடதபற’ ஒ சில இதழ்கேளா
தன் வாழ்க்ைகைய
த் க் ெகாண்ட .
க்கவிைதக் ஆதர அளித் க்
ெகாண் ந்த சதங்ைக, பிரக்ைஞ, ெதறிகள், நீலக் யில் தலிய ஏ க ம்
நின் ேபாயின.
தங்கள் பைடப் கைள ெவளியி வதற் ப் பத்திரிக்ைகக்கள் இல்லாமல்
ேபானதா ம், தங்கள் சாதைனகைள வாசக உலகத் க் த் ெதரியப்ப த் ம்
ைறயி ம், கவிஞர்கள் அவரவர் கவிைதகைளத் ெதா த் ெவளியி ம்
யற்சியில் ஆர்வம் காட்டலானார்கள். இதனால், அ வைர ெவவ்ேவ ஏ களில்
பிர ரமாகியி ந்த கவிைதக ம், பத்திரிக்ைககளில் இடம் ெபற்றிராத திய
பைடப் க ம் ெதா திகளாக ெவளிவந்தன.
1973ல் 10
க்கவிைதத் ெதா ப் கள் ெவளிவந் ள்ளன. 1974ல் 16
ெதா திகள் பிர ரமாயின. 1975ல் நான் ம், 1976ல் ன் ம், 1977ல் ஏ
ெதா ப் க்க ம், 1978ல் 14 ெதா திக ம் வந் ள்ளன. 1979ல் 14
ெதா திகள் இ ஏகேதசமான கணக் தான். கணக்ெக ப்பில் வி பட் ப் ேபான
ெதா ப் கள் சில இ க்க ம்
ம்.
இவ்வா ெவளிவந்த
க்கவிைதத் ெதா ப் களில், ச கப் பார்ைவேயா
எ தியவர்களின் பைடப் கள்தான் அதிகம் உள்ளன. தனி மனிதனின்
உணர்ச்சிகள், அகேநாக் , வாழ்க்ைக தரிசனம், நித்தியமான உண்ைமகள்
தலியன பற்றி எல்லாம் கவிைதகள் எ தியவர்களின் ெதா ப் கள் அவ்வள
அதிகமாக இல்ைல.

பிந்திய ரகக் கவிஞர்களின் எ த் க்கைள ெவளியி வதில் மரி
மாவட்டத்திலி ந் பிர ரமா ம் காலாண் இலக்கிய ஏ ‘ெகால்லிப்பாைவ’
ஆர்வம் காட் ய .
1978ல் ெசன்ைன- தி வல்லிக்ேகணியிலி ந் ‘ழ’ எ ம் கவிைத ஏ வரத்
ெதாடங்கிய . ஆத்மாநாம் ஆசிரியர், ஆர். ராஜேகாபாலன் இைண ஆசிரியர்,
ஞானக் த்தனின் திய பைடப் க ம், ேசாதைன யற்சிக ம் இதழ் ேதா ம்
இடம் ெபற் ள்ளன. ெமாழி ெபயர்ப் க ம் வ கின்றன. ‘தமிழ்க் கவிைதயின்
ஆழத்ைத ம் அகலத்ைத ம் பரப்பிக் காட் ம் - காட்ட ேவண் ம்... திய
ேபனா டன் திய ர ம் ஒலிக்க ேவண் ம்’ என்ற ேநாக் டன் ெசயல்ப கிற ‘ழ’
வில்
ைமயான பைடப் கள் காணப்ப கின்றன.
க்ேகாட்ைடயிலி ந் ெவளிவந்த ‘ வ ’ நல்ல கவிைதகைள பிர ரித்த .
தரமான இலக்கிய ஏடாக விளங்கிய ‘ வ ’ நீண்ட காலம் வாழவில்ைல.
‘வானம்பா ’ கவிஞர் சிற்பியின் ெபா ப்பில் தி ம்ப ம் ேதான்றி வளர்கிற .
பாராட்டத் த ந்த பைடப் கைள ம் த்தக மதிப் ைரைய ம் பிர ரித் வ கிற .
ஆயி ம், த் யிர் ெபற்ற ‘வானம்பா ’ அதன் ஆரம்பகாலக் கவனிப்ைப ம்
பரபரப்பான வரேவற்ைப ம் ெபறவில்ைல என்ேற ெசால்ல ேவண் யி க்கிற .
கவிைதத் ெதா ப் கள் மி தியாக ெவளிவந்த ேபாதி ம், அைவ பற்றிய
விமர்சனங்கள் ஒ சில ட வரவில்ைல என்ப ெபரிய ைறபாேடயா ம்.
ஆயி ம்,

றிப்பிடத் த ந்த இரண்

த்தகங்கள் வந் ள்ளன.

ஒன் : தமிழவன் எ திய ‘ க் கவிைத - நா கட் ைரகள்’ ( தல் பதிப்
1977) 1. ஆதி நிைலகைளத் தி ம்பிப் பார்க் ம் இன்ைறய கவிஞன் 2. ெமாழி
உ வாக்கத் க் ரிய ெமாழி அழி ஏற்படாைம ம் ச தாய பிரக்ைஞக்
கவிஞர்க ம் 3. உைடப ம்
ப் பிராந்தியங்கள் 4. வாழ்தலில் உள்ள க்க ம்,
விமர்சன யதார்த்த ெவளியீ ம் ஆகிய கட் ைரகளில் தமிழவனின் விசாலப்
பார்ைவைய ம் ஆழ்ந்த சிந்தைனகைள ம் காணலாம். பலர கவிைதகைள ம்
ஆராய்ந் , உ ப்ப யான - பயன்படக்
ய - க த் க்கைள எ த் ச்
ெசால்லியி க்கிறார் தமிழவன்.
“இலக்கியம் ெகட தலாளிகளின் பத்திரிக்ைககள், தீவிர சிந்தைனயற்ற ழல்
ேபான்றன காரணங்கள் என்கிற நன்றாகத் ெதரிகிற . தலாளிகளின்
பத்திரிக்ைககள் ேபான்ற means of communications ெவ ம் வர்ணங்களின்
சாகசத்தில் மனம் பதி ம் பிரைமைய ஏற்ப த்தி ள்ளன. இப்ப யாக, ேபாலிப்
பிரைமகளில் கண்ெகட் கிடக்கிறான் தமிழன். இந்தப் றப் பிரைமகேளா

கலந்ேத உ வாக்கப் ெப ம் அகப்பிரைமக ம் ஏற்பட் ள்ளன. இந்திய, தமிழக
அரசிய ம் இம்மாதிரி ேபாலிப் பிரைமைய ஏற்ப த்த உத கிற . பார்ைவப்
பிரமாணத்ைதக் ெகாண்ட சினிமாக்க ம் இப்ப ேய... சப்த ேநசமான வார்த்ைத
ஜாலத் தன்ைமயில் கவிைதைய ஸ்தாபிக் ம் ணம், ஒ ேபாலிக்
கண்ேணாட்டம்தான். அதனால் உள் உண்ைமைய தன் ரத்த ஓட்டத்தில் கலந் ,
அதைன ஆக்கிரமிக் ம் மனப் பிரதிபலிப் க் ெகாண் ஒ கவிஞன் உ வாகப்
ேபாவதில்ைல. ரட்சி மரெபான்ைறத் தமிழ் ெமாழியில் சி ஷ் க் ம்
ெபா ப் க் த் தங்கைள ஆளாக்கி எ தவந்த எ த் க் காரர்கள் ேமற்கண்ட
மாதிரி, வார்த்ைத வைளப் க்களில் கவித்வசி ஷ் ெசய்யவந்த ெப ம்
ரதிர்ஷ்டேம. இவர்கள் பரவிக்கிடக் ம் ேபாலிைமயின் உள் ைழந் ,
உண்ைமகைள, அதன் உற கைளத் தன்ேனா ள்ள சம்பந்தத்தில் உைரத்
உணர்ந் ெகாள்ளவில்ைல. ெவ ம் பகட் க் ணம், அர்த்த மற்ற ெசால் சாகசம்,
சாமர்த்தியம், தான் உணராத- வாய்பாடாக யாேரா ெசால்லிக்ெகா த்த இட சாரி
ேகாஷங்கள் இவற்ைற கவித்வமரபாய் மாற்ற யாரா ம்
யா . மனிதன்
பிறவற்ேறா உ வாக் ம் உறவின் அப்பட்டமான ேமல் ச் அகற்றிப் பார்க் ம்
பார்ைவயின் யதார்த்த ெவளியீேட உண்ைமயான கவித்வ ெமாழி மரைப
ஏற்ப த் ம்”.
தமிழவன்
ம் இக்க த் கவிைத எ
ேவாரின் கவனத் க் உரியதா ம்.
மற்ெறா
த்தகம்: ஆ, ெசகந்நாதன் எ திய ‘ க்கவிைத- திறனாய் (1978).
இ
க் கவிைதயின் ரணமான திறனாய் அல்ல. ச கப் பிரக்ைஞேயா
கவிைத எ தி ள்ள ற்ேபாக் க் கவிஞர்களின் பைடப் கள் மட் ேம இதில்
ஆய் ெசய்யப் பட் ள்ளன. அைத வி ப் ெவ ப்பற்ற ைறயில் ஆசிரியர்
ெசய் ள்ளார்.
“தமிழ் இலக்கியத் ைறயில் திய மாற்றங்கைள உ வாக்கி ள்ள
க் கவிைத
க மாற்றத் க் வழி வ க் ம் ேபார்க் க வியாக ம் பயன்பட ேவண் ம்பயன்ப ம் - என்ற நம்பிக்ைகேயா ,
க் கவிைதைய வரேவற்கிேறாம்” என்ற
ைரேயா தன ஆய்ைவ
க்கிறார். ஆ. ெசகந்நாதன்.
க்கவிைத
பற்றிய
ைமயான திறனாய் அவசியத் ேதைவயா ம்.
க் கவிைதக் ப் ெப ம் அளவில் வரேவற் இ ப்ப
பரவலாக இ ந் வ கிற .

ேபாலேவ, எதிர்ப் ம்

எதிர்ப் பற்றி வியர எ தி ள்ள ஒ க த்
றிப்பிடத்தக்கதா ம்.
‘வானம்பா ’ பதிைனந்தாவ இதழில் ‘ க்கவிைதயின் திய ெந க்க ’ என்ற
தைலப்பில் அவர் ஒ கட் ைர எ தியி க்கிறார். அதில் ஒ ப தி“கவிைத பல்ேவ

தைளகளிலி ந்

வி தைல ெபறப்ெபற - திய பல்ேவ

ைறகளின் உண்ைமகைளப் லப்ப த் ம் ஆற்றைலப் ெபறத்
ெதாடங்கிவி கிற . ன்ெனப்ேபா ம் கவிைத வட்டத்திற் ள் வந்திராத பல
உள்ளடக்கங்கள். இன்ைறய கவிைதயில் இ ப்பதன் காரணம் இ தான்.
“உணர்ச்சி நிைலக் மட் ம் பயன்ப ம் மற்றக் கைலகள் பின்ேன தங்கி நிற்க,
பாட் க் கைல அவற்றிலி ந் வி தைல ெபற் மனித க் த் ேதாழனாய்
ன்ேன கிற .
“இத்தைகய ண்ைமயான - உயர்வான - ேமல்மட்ட வளர்ச்சி, கல்வியறிவில்
ேமம்பட்ட ச கத்தில்தான் ெவற்றி ெப வ சாத்தியமா ம். பைழைமயில் ஊறிக்
கிடக் ம். எதிேர பார்க்க ம க் ம், விழிப் ணர்ச்சி எளிதில் ெபறாத ச கத்தில்
கவிைதயின் இப் திய வ வம், தன்ைன நி த்திக் ெகாள்ள மிகப் ெபரிய ேபாராட்ட
ெமான் - ஜீவ மரணப் ேபாராட்டெமான் - நடத்திேய தீரேவண் யி க்கிற .
“ெசவிக் ப் லப்ப ம் ‘ரிதம்’ைமப் றக்கணித் விட் , மனதிற் இதமா ம்
க த் வழிபட்ட ‘ரிதம்’ மில்லயிப்ப அறி ேமம்படாத ச தாயத்தில்
சாத்தியமில்ைல.
“ க் கவிைதயின் திணற க் இ ஒ
க்கிய காரணம்.
தமிழாசிரியர்களின்,
க்கவிைத மீதான எதிர்ப் க் க் காரணம் அவர்களின்
ெமாழிப் பற்ேறா, இலக்கியப் பற்ேறா அல்ல; பழைமப் பற்ேற காரணம்.
பழைம வ வங்களில் ஊறிப் ேபான பைழைம மனம், உணர் கைளச் சற்ேற தள்ளி
ைவத் , அறி
ர்வமான கைல வ வங்கைள ஏற் க் ெகாள்ள ம க்கிற .
அவர்கள் மனம் கடந்த காலத்தில் வாழ்வேத இதற் க் காரணம்.
க்கவிைத பைடப்பாளிகளில் க்கியமானவர்க ம் ரசிகர்க
அழிந் விட ேவண் ம் என்ேறா க்கவிைத மட் ேம வாழ்ந்
என்ேறா ெசால்லவில்ைல.

ம் மர க்கவிைத
வளரேவண் ம்

நல்ல கவிைதகைள நா கிறவர்கள் இரண் வைகக் கவிைதகைள ம் வரேவற்
ரசித் மகிழத் தயாராக இ க்கிறார்கள். மர க் கவிைத லம் தங்கள் ஆற்றைல
லப்ப த்த வி ம் ேவார் அத் ைறயில் அரிய சாதைனகைளப் ரிந்
காட் வைத யார் த க்கிறார்கள்? மர க் கவிைத வாதிகள் அப்ப
ைமகைள ம் அரிய சாதைனகைள ம் ரியக் காேணாம்.
ன் கவிைதகள் எ தித் தங்கள் ஆற்றைலக் காட் ய கவிஞர் பலர்
இப்ேபாெதல்லாம் கவிைத எ
வேதயில்ைல. தி
திதாக அேநகர்
எ
கிறார்கள். அேநகர பைடப் களில் எளிைம ம் இனிைம ம் பார்ைவ வீச் ம்

காணப்ப கின்றன. அ ர்வமாகப் சிலேபரிடம் யத்தன்ைம ம், வார்த்ைத
வனப் ம், உ வகச் ெசறி ம், க த் நய ம்,
ைமப் ெபாலி ம்
காணக்கிடக்கின்றன.
இத்தைகய எ த் க்கள்
நம்பிக்ைக த கின்றன.
--------

க்கவிைதயின் வளமான எதிர் காலத் க்

39.
‘ க்கவிைதயின் ேதாற்ற ம் வளர்ச்சி ம் என்ற இந்த ல்
க்கவிைதயின்
வளர்ச்சி பற்றிய
ைமயான ஆராய்ச்சியாக அைமயவில்ைல. இந் ற்றாண் ன்
அ ப கள் வைரயிலான
க்கவிைத யற்சிகைளேய இ கவனிப் க்
உரியதாகக் ெகாண் ள்ள .
அதில் ட சில ைறபா கள் உண் என்பைத நான் உணர்ந் ள்ேளன். இந் லின்
இரண்டாம் பதிப் ெவளிவந்த சமயத்திேலேய கவிஞர்கள் இன் லாப், அப் ல்
ர மான், ைவர த் ேபான்ேறாரின் பைடப் கள் சரியானப ஆய்
ெசய்யப்படவில்ைல என்ப ரசிகர்களால் என் கவனத் க் க் ெகாண்
வரப்பட்ட உண் .
இக்கவிஞர்க ம் பிற ம் எ ப களி ம் பின்ன ம் பல சாதைனகள்
ரிந்தி க்கிறார்கள். வியர தன் ேபாக்கிைன மாற்றி ‘மீறல்’ என்ற தைலப்பில்
ைமயான கவிைதகள் பைடத் ள்ளார். சிற்பி, .ேமத்தா, ஞானக் த்தன்
தலிேயா ம் அவரவர் திறைமைய நி பிக் ம் விதத்தில் அேநக ெதா திகள்
ெவளியிட் க்கிறார்கள். ஈழக்கவிஞர்கள் பலர ெதா ப் கள்
ெதரியவந்தி க்கின்றன.
எ ப களி ம் எண்ப களி ம்
க்கவிைதத் ெதா ப் கள் அதிகமாகேவ
பிர ரம் ெபற் ள்ளன.
க்கவிைத யற்சியில் ஈ பட்ட பலப்பல இைளஞர்கள்
உற்சாகமாகத் தங்கள்கவிைதகைளத் ெதா த் அழ அழகான த்தகங்கைள
ெவளியிட் க்கிறார்கள்.
க்கவிைதயில் நீண்ட பைடப் கைள உ வாக் ம் யற்சிக ம் ேமற்ெகாள்ளப்
பட் க்கின்றன. அத்தைகய யற்சியாக ைவர த் பைடத்தளித்த ‘கவிராஜன்
கைத’ என்கிற மகாகவி பாரதியின் வரலா கவனிப் க் உரியதா ம்.
கலாப்ரியாவின் ‘எட்டய ரம்’ தனிரகமான .
கைத சார்ந்த-வாழ்க்ைக நிகழ் கைள ம் மனிதர் இயல் கைள ம் நிைன
ர்கிற - பாடல்களாக பழமலய் கவிைதகள் எ தி, ஒ
திய தடம்
அைமத் ள்ளார். அவர ‘சனங்களின் கைத’ ெபற்ற ெவற்றிையத் ெதாடர்ந் ,
‘ ேராட்டன் டன் ெகாஞ்சேநரம்’ என்ற கவிைதகைளப் பைடத் அவர் சாதைன
ரிந்தி க்கிறார். வான் கில் ஒ தனி வைகயில் கவிைதகள் இயற்றி ள்ளார்.
‘தார்ப்பாைல’ என்ற அவர ெதா தி விேஷமான . கலாப்ரியாவின் ‘ யம்வரம்’

என்ப ம்

க்கியமானதா ம்.

சங்க காலப் பாடல்கைள - றநா
, அகநா
ேபான்றவற்ைற க்
◌்கவிைதகளாக எளிைமப்ப த்தித் த ம் யற்சிக ம் நைடெபற் ள்ளன.
இவ்வைகயில் ெவற்றிப்ேபெராளி பாராட்டப் பட ேவண் ய விதத்தில் கவிைத
பைடத் வ கிறார்.
இப்ப எத்தைனேயா விஷயங்கள் கவனிப் க் ம் விமர்சனத் க் ம்
உள்ளாக்கப்பட ேவண் யனவா ம். ஒவ்ெவா கவிஞைர ம் ஆய் ெசய் ம்
தனித்தனி ல்கள் இன் ம் எ தப்படவில்ைல. ஆய் மாணவர்க ம் திய
விமர்சகர்க ம் இத்தைகய விமர்சன யற்சிகளில் ஈ பட் இக் ைறையப்
ேபாக்க ேவண் ய அவசியம் ஆ ம்.
எ ப களி ம் பின்ன ம், ெமாத்தமான
க்கவிைதத் ெதா ப் கள்
ெவளிவந்தி ப்பைத ம் றிப்பிட ேவண் ம். இவற்றில் ‘கைணயாழி கவிைதகள்’,
‘ழ’ கவிைதகள் ஆகியைவ க்கியமானைவ.
க்கவிைதைய - அதன் தன்ைமகைள ஆய் ெசய் ம் ல்க ம் அேநகம்
வந் ள்ளன. எனி ம், அைத ஆழ்ந் ம்
ைமயாக ம், ேநர்ைமயான விமர்சன
உணர்ேவா ஆய் ெசய் ம் யற்சிகள் இன் ம் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல.
திறைமயாளர்கள் இவ்வைக யற்சியி ம் ஈ பட ேவண் ம்.
எ ப களி ம் எண்ப களி ம் வந்த
க்கவிைதயின் ேநாக்ைக ம்
ேபாக்ைக ம் விமர்சனம் ெசய் ம் ைறயில் இலக் , ன்றில் க த்தரங் களில்
கட் ைரகள் ப க்கப்பட் , அைவ ெதா ப்
லி ம், சி பத்திரிக்ைககளி ம்
பிர ர ம் ெபற் ள்ளன. இைவ
க்கவிைத பற்றிப் ேபச ம் விமர்சிக்க ம் உதவி
ரிந்தன. எனி ம் இைவ
ைமயான ஆய் களாக அைமயவில்ைல என்ேற
ெசால்லேவண் ம்.
க்கவிைதயின் வளர்ச்சிக் சி பத்திரிைககள் ெதாடர்ந்
ைண
ரிந் ள்ளன. எ த் , கசடதபற வழிக்கவிைத யற்சிக ம், வானம்பா
வழிக்கவிைதக ம் அதிகம் அதிகமாகேவ இப் பத்திரிக்ைககளில் இடம்
ெபற் ள்ளன,
மீட்சி, வி ட்சம், காலச் வ , கன ேபான்ற இதழ்களின் பங்களிப் கவனத்தில்
ெகாள்ளப்பட ேவண் யதா ம். ‘கவி’ காலாண் தழ், அதன் பிறப்
தல், கவிைத
வளர்ச்சிக் நற்பணி ஆற்றி வ கிற .
கவிைதக்

என்

எண்ணற்ற சி பத்திரிைககள் ேதான்றின. பலமைறந் ம்

ேபாயின. ஆனா ம் இவற்றால்

க்கவிைத நல்ல பலைனப் ெபற்றதில்ைல.

காரணம், இந்த விதமான பத்திரிக்ைககள் கவிைத என்ற ெபயரில் எ எைதேயா
அச்சிட் ப் பக்கங்கைள நிரப் கின்றனேவ தவிர, தரமான கவிைதகள்
ேதான் வதற் த் தளம் அைமத் த்தர ேவண் ம் என்ற ைறயில்
ெசயல்ப வதில்ைல. ெப ம்பாலான பத்திரிக்ைககளின் ஆசிரியர்க ம், அவற்றில்
கவிைத எ
கிறவர்க ம் ‘கவிைத உணர் ’ - கவிைத ஞானம் - என்ப
சிறிதள
ட ெபற்றி க்கவில்ைல. கவிைத எ த ேவண் ம் என்கிற ஆர்வம்
இ க்கிற பல க் ம். நல்ல கவிைத எ
வதற் த் ேதைவயான பயிற்சிேயா
உளப்பக் வேமா அவர்க க் இல்ைல.
இைடக்காலத்தில், அதிக விற்பைன உள்ள வணிகேநாக் ப் பத்திரிக்ைகக ம்
க்கவிைதகைள ெவளியி வதில் உற்சாகம் காட் ன. அதனால் சகட் ேமனிக்
பலப்பல ம் ‘கவிைத’ எ தி, ‘கவிஞர்’ என் ெசால்லிக் ெகாள்வதில் உற்சாகம்
ெகாண்டனர்.
ைமயாக எ த ேவண் ம், க த் - கற்பைன - அழ - ஆழம் தலியன
அைமயக் கவிைத எ த ேவண் ம் என்ற உணர் பத்திரிைகக க் க் கவிைத
எ
ேவாரிடம் இல்ைல. நா ம் கவிைத எ
கிேறாம்: நம் ெபய ம் அச்சில் வர
ேவண் ம் என்ற எண்ணத் டேனேய மிகப் பலர் எ
கிறார்கள். ன் பல ம்
எ திய ெபா ள்கைளேய தி ம்பத் தி ம்பக் கவிைதக் உரிய
விஷயமாக் கிறார்கள். சாரமற்ற, உணர்ச்சியற்ற, உைரநைடயிேலேய
எ
கிறார்கள். அைவேய ‘கவிைத’ என் பத்திரிைககளா ம்
ெவளிச்சமிடப்ப கின்றன.
சமீபகாலத்தில், ‘ைஹக் ’ ேமாகம் ேவ இவர்கைளப் பி த் ஆட்ட ம்,
கவிைதயின் பா ேம ம் ேமாசமாகப் ேபாய்விட்ட ! ன் வரி - நான்
வரிகளில் எைதயாவ எ தி ‘ைஹக் ’ என் ெபயர் பண் வ
சர்வசாதரணமாக ேவைல ஆகிவிட்ட . வாழ்க்ைக பற்றி ஆழ்ந்த எண்ணேமா,
அ பவத்தினால் ஏற்படக்
ய தனித்த ேநாக்ேகா, தத் வப் பார்ைவேயா
ேதைவயில்ைல என்றாகி விட்ட இன்ைறயக் கவிஞர்க க் . இவற்ைற எல்லாம்
ெப வதற் அவர்கள் தங்கைளத் தாங்கேள த திப் ப த்திக் ெகாள்வ
மில்ைல.
இதனால் எல்லாம் கவிைத ஒ ேதக்க நிைலைய அைடந் ள்ள
ேதான் கிற .

ேபால்

உண்ைமயில், தமிழ்க் கவிைத வளர்ந் ெகாண் தான் இ க்கிற . ஆனால்,
ெம ெம வாக, நல்ல கவிைதகள் வந் ெகாண் தான் இ க்கின்றன.

காலம் ேதா ம் அப்ப ப்பட்ட கவிைதகள் அ ர்வமாக ேவ ம் ெவளிவந் ள்ளன.
பத்தரிைககள் பலவற்றி ம் சிதறிக் கிடக்கின்ற இத்தைகய நல்ல பைடப் கள்
பலவற்றி ம் சிதறிக் கிடக்கின்ற இத்தைகய நல்ல பைடப் கள் ெதா க்கப்பட் ,
உரிய ைறயில் ல் வ வம் ெப வ கவிைதக் லாபமாக அைம ம். அப்ப ச்
ெசய்ய ேவண் ம் என்ற விழிப் உணர் சிறி சிறிதாக ஏற்பட் வ கிற .
ெசயல் மலர்ச்சி ெப வதற் க் காலம் ைண ரிய ேவண் ம்.
------------

காட் வாத்
க் ரல்கள்
வழித் ைண
ேகாைடவயல்
காணிக்ைக
உதயநிழல்
க ப் மலர்கள்
கன கள்+கற்பைனகள்=
காகிதங்கள்
இன் லாப் கவிைதகள்
ஆக்ேடாபஸூம் நீர்ப் ம்
கண்ணன் என் தம்பி
ெசந்ெநல் வயல்கள்
ெவளிச்சங்கள்
கண்ணா ள்ளி ந்
அன் ேவ கிழைம
மண்ணின் மாண்
காம பம்
தீர்த்த யாத்திைர
க் ரல்கள்
பிச்ச ர்த்தி கவிைதகள்
ேதாணி வ கிற
விதி
ஊசிகள்
அந்தி
பசப்பல்
அமர ேவதைன
ஷண் கம்

ந. பிச்ச ர்த்தி
1962
ந. பிச்ச ர்த்தி
1962
ந. பிச்ச ர்த்தி
1964
தி.ேசா.ேவ ேகாபாலன்
1965
தா. இராமலிங்கம் (ெகா ம் ) 1965
எஸ். ைவத்தீஸ்வரன்
1970
நா. காமராசன்
1971
மீரா

1971

இன் லாப்
6 கவிஞர்கள்
ஷண் க ப்ைபயா
விக்கரம்ைப சண் கம்
வானம்பா க் கவிஞர்கள்
தர் அ ப் சிவரா
ஞானக் த்தன்
தமிழ்நாடன்
தமிழ்நாடன்
கலாப்ரியா
எ த் பிர ரம்
ந. பிச்ச ர்த்தி
தமிழன்பன்
(பல கவிஞர்கள்)
ராஜபாைளயம்
ெசல்லம் ெதா த்த
மீரா
ைரசீனிச்சாமி
ேக. ராஜேகாபால்
வல்லிக்கண்ணன்
ப்ைபயா கவிைதகள்

1972
1972
1972
1972
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1979
1973
1974
1974
1974
1974
1974

நீ இன் இ ந்தால்
மாற் இதயம்
ெமௗனத்தின் நா கள்
பால்வீதி
நாற்றங்கால்
ட் ப் க்கள்
ஆகஸ் ம் அக்ேடாப ம்
கனகாம்பர ம்
சம்பர் க்க ம்
...
வ ம்ேபா ம்
நீல. பத்மநாபன் கவிைதகள்
கண்ணீர்ப் க்கள்
இ தான்
சர்ப்பயாகம்
ந நிசி நாய்கள்
ைறயீ
ட்கள்
உய ம் ைககள்
கண்ணா ச்
கராகங்கள்
ைகப்பி அள கடல்
இலவசத்திற்

ஒ

திவ்யதரிசனம்
ேவலி மீறிய கிைள
ஒளிச்ேசர்க்ைக
சிேநக ஷ்பங்கள்
பதியங்கள்
சலனம்

தரிசனம்

விைல

சி. . ெசல்லப்பா
சி. . ெசல்லப்பா
அபி
அப் ல் ர மான்
32 கவிஞர்கள்
(தைலஞாயி இலக்கிய
அைமப் )
ப. கங்ைகெகாண்டான்
பரிணாமன்

1974
1974
1974
1974

சக்திக்கனல்

1974

.....
சி. மணி
எ த் பிர ரம்
. ேமத்தா
வியர
சிற்பி
ப வய்யா
ஏ.ெத. ப்ைபயன்
. கனகராஜன்
(ெகா ம் 1975)
ப. ேவ சாமி
நிர்மலா விஸ்வநாதன்
ேமமன்கவி (ெகா ம் )
மீள் த
ஒள ப் சிவராம்
வாணியம்பா க்கல் ரி
மாணவர்கள்
மா. த ிணா ர்த்தி
நாரேணா ெஜயராமன்
சி.மணி
வானம்பா க்கவிஞர்கள்
ெபான்மணி
26 கவிஞர்கள்
நா. சிவ ப்பிரமணியன்
ெதா த்த
. . ஜகந்நாதராஜா

1974
1974
1974

1974
1975
1975
1975
1975
1975
1975

1975
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976

1977
1977

தாலாட் க் ேகட்காத
ெதாட் ல்கள்
மயன் கவிைதகள்
நீைரத்ேத ம் ேவர்கள்
தாஜ்மகா ம்
ெராட் த் ண் ம்
ஊர்வலம்
மீட்சி விண்ணப்பம்
பகல்ேநரத் இர கள்
சகாராைவத் தாண்டாத
ஒட்டகங்கள்
வி யல் வி
கள்
ஒட் ப் ல்
நீ க் த் தாகம்
ெவள்ைள இ ட்
ேவதைனகள்
ேநயர் வி ப்பம்
க்கணக்
ேகாழிக் ஞ் க ம்
பன்றிக் ட் க ம்
ெவள்ைளேராஜா
அம்மா அம்மா!
தீ கள் கைரேய கின்றன
...
ஊைமக்
த் க்கள்
ெந ஞ்சி
க்கள்
கட் மரங்கள்
ெமௗனச்சிற கள்
மகாகாவியம்
ஓ! ஜவஹர்லால்
ளித் க்கைரேயறாத
ேகாபியர்கள்
எண்ணக்ேகா கள்
கண்சிமிட் ம் கல்லைறகள்

பாப்ரியா

1977

க.நா. ப்ரமண்யம்
க. ைரப்பாண் யன்

1977
1977

நா. காமராசன்

1977

. ேமத்தா
தி. ேசா. ேவ ேகாபாலன்
அ.ேவ.
சாமி

1977
1977
1977

நா. காமராசன்

1977

தமிழன்பன்
பஞ்
வாணியம்பா க்கல்
மாணவர்கள்
இன் லாப்
கி. ப்பிரமணியன்
அப் ல் ர மான்
ெகா. ச. பலராமன்

1977
1977
ரி

1977
1977
1977
1977
1977

ெகா.மா. ேகாதண்டம்

1978

ேதனரசன்
தமிழ்நாடன்
ஈேரா தமிழன்பன்
.....
எ ச்சிக்கவி
இரா. மீனாட்சி
இரா. மீனாட்சி
ஆ. தனஞ்ெசயன்
த் வீரப்பன்
நா. காமராசன்
க. வீ்ைரயன்

1978
1978
1978

ேதவேதவன்

1978

மாலதி ஹரீந்திரன்
பாப்ரியா

1978
1979

1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978

ன்
பனியால் பட்ட பத் மரங்கள்
மீறல்
சிவப் நிலா
வைலகள்
விழிச்சன்னல்களின்
பின்னாலி ந்
ஆகாயகங்ைக
அந்தரநைட
தி த்தி எ திய தீர்ப் கள்
ஓர் அப்நார்மலின் னகல்
மற்றாங்ேக
நட்சத்திரப் க்கள்
ெபான்னீலன் கவிைதகள்
தீபங்கள் எரியட் ம்
அைல ம் ைர ம்
கீைழக் காற்

ந லன்
திரிசைட
வியர
ரியகாந்தன்
ஆர். எஸ். ர்த்தி

1979
1979
1979
1979
1979

சிங்கப் ர் க. இளங்ேகாவன்

1979

இ. த் ராமலிங்கம்
அபி
இரா. ைவர த்
இளைச அ ணா
கலாப்ரியா
தமிழ்நாடன்
ெபான்னீலன்
அப் ல் ர மான் தலான
எ வர்1979
அழகர்சாமி
கனல்

1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979

1979
1979

