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முதைற்பதிப்பு
-முன்னுதர
‘புதுக்கவிததையின் ததைதோற்றமும வளர்ச்சியும’
வரலதோற்று தநதோக்கில் எழுதைப்பட்டை கட்டுதரகதள
ஆகும.
தீபம’ இலக்கியே ஏட்டில் ‘சரஸ்வதி கதோலம’
பற்றியே கட்டுதரத் வதைதோடைர் எழுதி முடித்திருந்தை
சமையேம, அடுத்து இலக்கியேக் கட்டுதரத் வதைதோடைர்
ஒன்தற நதோன் எழுதைதவண்டும என்று நண்பர் நதோ.
பதோர்த்தைசதோரதி தகட்டுக்வகதோண்டைதோர்.
அததை சந்தைர்ப்பத்தில் எனக்குக் கடிதைம எழுதியே
இலங்தக எழுத்தைதோளர் கலதோநிதி க. தகலதோசபதி
இவ்வதோறு தகட்டிருந்தைதோர். ‘புதுக்கவிததை பற்றி
ஏததைததைதோ விவதோதைங்கள் நதடைவபறுகின்றனதவ.
அதைன் ஹிஸ்டைரி உங்களுக்கு நன்றதோகத்
வதைரியுதமை, நீங்கள் ஏன் புதுக்கவிததையின்
வரலதோற்தற எழுதைக்கூடைதோது?”
கவிஞர் மீரதோ (சிவகங்தக மைன்னர் கல்லூரித்
தைமிழ்ப் தபரதோசிரியேர்) ‘புதுக்கவிததையின்
ததைதோற்றமும வளர்ச்சியும’ என்ற தைதலப்பில் நதோன்
கட்டுதரகள் எழுதைதவண்டும என்று விருப்பம

வதைரிவித்து வந்தைதோர்.
இதைனதோல் எல்லதோம, புதுக்கவிததையின்
வரலதோற்தற ‘தீபம’ இதைழ்களில் வதைதோடைர்ந்து
எழுதைலதோதனன். 1972 நவமபர் முதைல் 1975 தமை
முடியே இக்கட்டுதரத் வதைதோடைர் வவளிவந்தைது.
புதுக்கவிததை, ஆரமபகதோலம முதைதல பலத்தை
எதிர்ப்பு, பரிகசிப்பு, கண்டைனம, தகலி,
குதறகூறல் ஆகியேவற்றுக்கு இதடையிதல தைதோன்
வளர தவண்டியிருந்தைது. அக்கதோலத்தியே இலக்கியே
ஏடுகளில் விவதோதைங்களும நிகழ்ந்துள்ளன.
அந்நதோதளயேப் பத்திரிதககள் இன்தறயே
ரசிகர்களுக்கும இனி வரவிருக்கும இலக்கியேப்
பிரியேர்களுக்கும கிதடைக்கக் கூடியேன அல்ல.
ஆகதவ, விவதோதைக் கட்டுதரகதள
இவ்வரலதோற்றில் நதோன் விரிவதோகதவ எடுத்து
எழுதியிருக்கிதறன்.
அததை தபதோல, முக்கியேமைதோன கவிததைகதளக்
குறிப்பிடுதகயில் ரசிகர்களுக்குப் பயேன்படும
விதைத்தில் அக்கவிததைகதள முழுசதோகதவ
தைந்திருக்கிதறன்.
இமமுதற ரசிகர்களுக்கும இலக்கியே
மைதோணவர்களுக்கும ஆரதோய்ச்சியில்

ஈடுபட்டுள்தளதோர்க்கும மிகவும உதைவியேதோக
இருப்பததை நதோன் பின்னர் பலர் கூறக்தகட்டு
அறிந்து மைகிழ்வுற்தறன்.
இது புதுக்கவிததை வரலதோறு தைதோன்,
புதுக்கவிததைகள், கவிஞர்கள் பற்றியே
விமைர்சனதமைதோ ஆய்வுதரதயேதோ அல்ல.
புதுக்கவிததையின் ததைதோற்றமும வளர்ச்சியும
வருஷ ரீதியில் வதைதோகுத்து எழுதைப்பட்டுள்ளன
இதில், தபதோகிறதபதோக்கில் அங்கங்தக சிற்சில
இடைங்களில் எனது அபிப்ரதோயேங்கதளயும
தமைதலதோட்டைமைதோகக் குறிப்பிட்டுருக்கிதறன்.
பதோரதிக்குப் பிறகு தைனி மைலர்ச்சி கதோட்டியே ‘வசன
கவிததை’ சில தபர்களது முயேற்சிதயேதோடு குன்றி,
1940 களுக்குப் பிறகு ஒரு ததைக்கநிதலதயே
எய்தியிருந்தைது. பல வருஷங்களுக்குப்பிறகு
‘எழுத்து’ இலக்கியே ஏடு ததைதோன்றியேதும,
புதுக்கவிததை புத்துயிர்ப்பும புதுதவகமும
வபற்று ஓங்கி வளர்ந்தைது. எனதவ புதுக்கவிததை
வரலதோற்றில் ‘எழுத்து’க்கு வபரும பங்கும
முக்கியே இடைமும உண்டு. அதைனதோல்தைதோன்
இக்கட்டுதரகளில் ‘எழுத்து’ கதோல
சதோதைதனகளுக்கு நதோன் அதிகமைதோன கவனிப்பு
வகதோடுக்க தநர்ந்தைது.

‘தீபம’ பத்திரிதகயில் இக்கட்டுதரகள்
பிரசரமைதோகிக் வகதோண்டிருந்தை தபதோதும, அதைன்
பின்னரும, பல இடைங்களிலிருந்துமமுக்கியேமைதோகக் கல்லூரிகளிலிருந்துபதோரதோட்டுக்கள் கிதடைத்து வந்தைன. இவ்வரலதோறு
புத்தைகமைதோக வரதவண்டும; இலக்கியே
மைதோணவர்களுக்கும ஆரதோய்ச்சி
வசய்கிறவர்களுக்கும பயேனளிக்கும என்ற
கருத்தும வதைதோடைர்ந்து கூறப்பட்டு வந்தைது.
இப்தபதோது புதுக்கவிததை வரலதோறு ‘எழுத்து
பிரசரம’ ஆக வவளிவருகிறது. உறுதிதயேதோடும
ஊக்கத்ததைதோடும. அயேரதோதை தைன்னமபிக்தகதயேதோடும
நல்ல முதறயில் நல்ல புத்தைகங்கதளத் தையேதோரித்து
வருகிற நண்பர் வசல்லப்பதோ இவ்வரலதோற்தறயும
பிரசரிப்பது எனக்கு மைகிழ்ச்சியும வபருதமையும
தைருகிறது. அவருக்கு என் நன்றி உரியேது.
என்தபதோக்கில் இவ்வரலதோற்தற எழுதை எனக்கு
ஊக்கம தைந்து முப்பது இதைழ்களில் வவளியிட்டு
உதைவியே ‘தீபம’ நதோ.பதோ. அவர்களுக்கும என்
நன்றிதயேத் வதைரிவித்துக் வகதோள்கிதறன். இது
புதுக்கவிததையின் வரலதோறு மைட்டுதமை இததை
அடிப்பதடையேதோக தவத்துக் வகதோண்டு

புதுக்கவிததைகதளயும கவிஞர்கதளயும நன்கு
விமைர்சிக்கும-ஆழமும கனமும வகதோண்டைஆய்வுதரகள் இனி வரதவண்டும. வரும என
நமபிக்தகதயேதோடு எதிர்பதோர்க்கிதறன்.
ரதோஜேவல்லிபுரம
மைதோர்ச், 1977 வல்லிக்கண்ணன்

முதைற் பதிப்புதர
தைனது இந்தை நீண்டை நூலுக்கு மிகச்
சருக்கமைதோனதைதோக நண்பர் வல்லிக் கண்ணன்
எழுதி இருக்கும ஆசிரியே முன்னுதரயிலிருந்து
பின்வரும ஒரு பதோரதோதவ இங்கு
எடுத்துக்கதோட்டிவிட்டு என் அறிமுக
வதோர்த்ததைகதள வதைதோடைருகிதறன்.
‘இது புதுக்கவிததை வரலதோறுதைதோன்,
புதுக்கவிததைகள், கவிஞர்கள் பற்றியே
விமைர்சனதமைதோ ஆய்வுதரதயேதோ அல்ல.
புதுக்கவிததையின் ததைதோற்றமும வளர்ச்சியும
வருஷ ரீதியில் வதைதோகுத்து எழுதைப்பட்டுள்ளன
இதில். தபதோகிற தபதோக்கில் அங்கங்தக சிற்சில
இடைங்களில் எனது அபிப்ரதோயேங்கதளயும
தமைதலதோட்டைமைதோகக்
குறிப்பிட்டிருக்கிதறன்.’
இததைதோடு, முன்னுதரயின் முதைல்பதோரதோ இரண்டு
வரிகதளயும கதடைசி பதோரதோவின்
முதைல்வதோக்கியேத்ததையும தசர்த்துப்

பதோர்க்குமதபதோது ஆசிரியேரின் வதரயேறுத்துக்
வகதோண்டை உத்ததைசம நமைக்கு வதைளிவதோகிறது. இந்தை
நூலில் நதோம எதிர்பதோர்க்க தவண்டியேததையும
உணர்த்துவதைதோக இருக்கிறது.
புதுக்கவிததையின் ததைதோற்றமும வளர்ச்சியும என்ற
இந்தைபுத்தைகம தைமிழ் இலக்கியேத் துதறயில் ஒரு
தைதலசிறந்தை முயேற்சி. அதுமைட்டுமைல்ல, இது
புதுவிதைமைதோனதும கூடை, சங்ககதோலக் கவிததைகள்,
கதோவ்யேகதோல கவிததைகள், பக்தி கதோலக்கவிததைகள்,
சிற்றிலக்கியே கவிததைகள் ஆகியேவற்றின்
ததைதோற்றமும வளர்ச்சியும என்று வரலதோற்று
ரீதியேதோக நமைக்கு புத்தைகங்கள் இருப்பதைதோகத்
வதைரியேவில்தல. அதுக்கு நியேதோயேமைதோன
கதோரணங்கள் கூடை வசதோல்லலதோம. அந்தை
இலக்கியேங்கள் நமைது சமீப கதோலத்தியேதவ
இல்தல. வவகு புரதோதைனமைதோனதவ. பரதோபரியேதோக
தகள்விப்பட்டு வதைரியேவந்தை தைகவல்களுக்கு
தமைதலதயேதோ அல்லது அந்தை இலக்கியே
பதடைப்புகளுக்குள்ளிருந்து வதைரியேவந்தை
தைகவல்களுக்கு தமைதலதயேதோ வரலதோற்று ரீதியேதோக
இலக்கியே நடைப்புக் குறிப்புகள் எதுவும
குறித்துதவக்கும பிரக்தஞ இல்லதோதை நிதலயில்,
நூற்றதோண்டு என்ற அளவுக்குத்தைதோன் எந்தை
இலக்கியேப் பதடைப்புக்கும இடைம கதோலம

நிர்ணயிக்க சதோத்யேமைதோகி இருக்கிற நிதலயில்,
ஏததைதோயூகத்தில் அல்லது சரித்திரத் தைகவல்
ஆதைதோரத்தில் முன்தனபின்தன தவத்து
அநுமைதோனித்து அந்தை நூற்றதோண்டு இந்தை
நூற்றதோண்டு, இந்தைப் பத்தைதோண்டுக் கதோலம, இந்தை
ஆண்டு என்று எதுவும கணிக்கமுடியேதோதை
நிதலதைதோன். எனதவ நமைது இலக்கியே கதோல
கட்டைங்கள் ‘வபதோத்தைம வபதோதுவதோக’வும குத்து
மைதிப்பதோகவும ஒரு மிக நீண்டை கதோல அளவுக்குள்,
எல்தலக்குள் அடைக்கப்பட்டு
கணிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
அதைதோவது தபதோகட்டும, வரதோமபப்
பழதமையேதோனதவ என்று வசதோல்லிவிடைலதோம.
வசன்ற நூற்றதோண்டு, இந்தை நூற்றதோண்டு பற்றி
என்ன? இந்தைக் கதோலத்தில் கூடை தைற்கதோலக்
கவிததையின் ததைதோற்றமும வளர்ச்சியும பற்றி
வரலதோற்று ரீதியேதோக புத்தைகம ஏதைதோவது இருக்கதோ
என்பது எனக்கு சந்ததைகதமை. பதோரதிக்கு முன்,
பதோரதிக்குப்பின் என்று கூடை புதுவிதைக்
கவிததைகளின் ததைதோற்றம வளர்ச்சி பற்றி
புத்தைகங்கதள இல்தலதயே. ஆரதோய்ச்சி அந்தைப்
பதோர்தவயில் ஏதைதோவது வசய்யேப்பட்டிருக்கிறதைதோ
என்பதும எனக்கு தகள்வி. கவிததை தபதோகட்டும;
சிறுகததை, நதோவல் பற்றிக் கூடை அத்தைதகயே சரியேதோன

புத்தைகம வரவில்தல.
இந்தை நிதலயில் தைமிழ் இலக்கியேத்துக்கு
சமீபத்தில் தசர்ந்தை புதுக்கவிததை பற்றியே
வல்லிகண்ணன் புத்தைகத்ததை ஒரு சதோதைதன
என்தற வசதோல்ல தவண்டும. முப்பத்ததைந்து
ஆண்டுகளுக்கு தமைலதோக எழுதிவரும
வல்லிக்கண்ணன் ஏரதோளமைதோக எழுதுபவர்.
இலக்கியே உருவங்களில் அவர் வதைதோடைதோதை துதற
கிதடையேதோது. தபதோதுமைதோன, நியேதோயேமைதோன அளவு
வதோழ்க்தகவசதி கூடை எழுத்தைதோள வதோழ்க்தக
மூலம அவருக்கு கிதடைக்க வரதோதை நிதலயிலும
அவரது ஆழ்ந்தை இலக்கியே ஈடுபதோடும வசயேலீடும
தைனித்துக் குறிப்பிடைத்தைக்கது. ஒரு முனகல்
இல்லதோமைல் வதோழ்க்தகச் சவதோதல
ஏற்றுக்வகதோண்டு, எழுத்ததை குறிப்பதோக
வசயேல்படும அவதர தைமிழ்நதோடு தைக்கபடி
பயேன்படுத்திக் வகதோள்ளவில்தலதைதோன். இருந்தும
அவரது தைளரதோதை பங்கு வசலுத்தைல்கணிசமைதோனது.
தைன்தன விமைர்சகர் என்று வசதோல்லிக்
வகதோள்ளதோமைல் இலக்கியே ரசிகன் என்ற
அளவிதலதயே தைன் அபிப்பிரதோயேங்கதள
வவளிப்படுத்திக் வகதோண்டு வருகிறவர் அவர்.
எந்தை இலக்கியேப் புத்தைகங்கள் படித்தைதோலும தைதோன்
அததை ரசித்தைததை உடைதன வவளிச்வசதோல்பவர்

அவர். பதடைப்பதோளி, இலக்கியே ரசிகன்
என்பததைதோடு அவர் ஒரு இலக்கியேத் தைகவல்
களஞ்சியேம. இந்தை நதோற்பத்ததைமபது வருஷ
இலக்கியே உலகத் தைகவல்கதளதோ தபதோக்குகதளதோ,
புள்ளி விபரதமைதோ, புத்தைகபட்டியேதலதோ, அவற்றின்
உள்ளடைக்கதமைதோ, அவரிடைம தகட்டைதோல்
வரடிதமைடைதோக கிதடைக்கும. தைவிர வவளிதயே
எங்கும கிதடைக்கதோதை தைற்கதோல இலக்கியே
நூல்களும பத்திரிதககளும அவரிடைம
கிதடைக்கும வசல்லப்பதோவிடைம தகட்டைதோல்
கிதடைக்கும என்று தைகவல் வகதோடுக்கப்பட்டு
என்னிடைம தைகவல்கள் தகட்க வருபவர்களிடைம
வல்லிக்கண்ணனிடைம தைதோன் தபதோக தவண்டும
என்தபன் நதோன். அவர் ததைடித் தைந்திரதோவிட்டைதோல்
பிச்சமூர்த்தி கவிததைகள் சில கிதடைத்திரதோது.
இததைவயேல்லதோம வசதோல்லக் கதோரணம இந்தை
புதுக்கவிததையின் ததைதோற்றமும வளர்ச்சியும
நூதல எழுதை அவருக்கு உள்ள தைகுதிதயே
வதைரியேப்படுத்தைத்தைதோன். இந்தை புத்தைகத்ததை
அவதரத் தைவிர தவறு யேதோரும இவ்வளவு
முதறயேதோக எழுதி இருக்கு முடியேதோது நிச்சயேமைதோய்.
தைற்கதோல புதுக்கவிததை இயேக்கத்ததைதோடு
வளர்ந்திருந்தை எனக்தக வியேப்பு. இந்தைக்
கட்டுதரத் வதைதோடைதர நதோன் ‘தீபம’ பத்திரிதகயில்

படித்து வந்தைதபதோது, எனக்குத் வதைரியேவரதோதை பல
தைகவல்கள், கட்டுதர விஷயேங்கள்,
சிலகருத்துக்கள் எனக்கு முதைன்முதைலதோக
வதைரியேவந்தைன. தீபம பத்திரிதக ஆசிரியேர் நதோ.
பதோர்த்தைசதோரதிக்கு என் நன்றிதயே
வதைரிவித்தைதோகதவண்டும இந்தை இடைத்தில்.
இலக்கியே உபதயேதோகமைதோன கதோரியேமைதோக, அவர் தைன்
பத்திரிதகயில் பி.எஸ். ரதோதமையேதோதவ
‘மைணிக்வகதோடி கதோலம’ எழுதைச் வசய்து விட்டு
பிறகு வல்லிக்கண்ணதன ‘சரஸ்வதி கதோலம’
எழுதைவும பயேன்படுத்தி, வதைதோடைர்ந்து
வல்லிக்கண்ணதன புதுக்கவிததை பற்றியே
வரலதோற்று நூதல எழுதை தவத்தைது ஒரு முக்கியே
நிகழ்ச்சி. அவருக்கு இந்தை தயேதோசதனயும
அக்கதறயும ததைதோன்றி இரதோவிட்டைதோல் இந்தை நூல்
பிறந்ததை இருக்கதோது. தவறு யேதோர், எந்தை பத்திரிதக
இததை வசய்திருக்கக் கூடும?
இந்தை நூதலப்பற்றி நதோன் இன்னும
தபசவில்தல. தபசப் தபதோவதும இல்தல. இதைன்
பக்கங்கதள வதோசகர்களுடைன் தபசம. இது எனக்கு
மைன நிதறவு தைந்தை நூல். ஒரு இலக்கியே வரலதோற்று
நூதல எழுதை தைகவல் அறிவு வபரும அளவுக்கு
இருக்கதவண்டும. அது இந்தை நூல் மூலம
வதைரிகிறது. ஆனதோல் தைகவல் அறிவு மைட்டும

தபதோதைதோது. வபதோறுப்புணர்ச்சி இருக்க தவண்டும.
விருப்பு, வவறுப்பு, மைனச்சதோய்வு, வகதோள்தக சதோர்பு
இருக்கதவ கூடைதோது. நதோன் இந்தை வரலதோற்று நூதல
எழுதி இருந்தைதோல் என்தன அறிந்தும
அறியேதோமைலும ஒரு பக்கமைதோக அழுத்தைம
வகதோடுத்திருக்கக் கூடும. ஆனதோல்
வல்லிக்கண்ணதனதோ தைதோன் புதுக்கவிததை
ஆரதோமபகர்த்தைதோக்களில் ஒருவரதோக இருந்தும
பதடைப்பில் தைன் தபதோக்கு என்று வகதோண்டிருந்தும
அந்தை ‘தைதோன்’ தன ஒதுக்கிவிட்டு புதுக்கவிததை
முதைல் இன்று வதர உள்ள பதடைப்புகளுக்கும
தபதோக்குகளுக்கும வகதோள்தககளுக்கும கிதள
இயேக்கங்களுக்கும பதடைப்பதோளிகளுக்கும
சரித்திரநியேதோயேம கிதடைக்கச் வசய்திருக்கிறதோர்.
தைனக்கு உடைன்பதோடைதோக இருப்பததை அளவு கடைந்து
வமைச்சியும தைனக்கு ஏற்கதோதைததை மைதறத்ததைதோ
அலட்சியேப்படுத்திதயேதோ இகழ்ந்தும எழுதைதவ
இல்தல. ஒரு இலக்கியே சரித்திர ஆசிரியேரதோல்
இலக்கியே மைதோணவர்களுக்குச் சரியேதோக தைரப்பட்டை
புதுக்கவிததை இயேக்க முதைல் நூல். இததை எழுதி
இருப்பதுக்கு, ஒரு இலக்கியே கடைதமைதயே
வபதோறுப்புடைனும தநர்தமையேதோகவும
மைனப்பூர்வமைதோகவும சரியேதோகவும நிதறதவற்றி
இருப்பதுக்கு நதோம வல்லிக்கண்ணதனப்
பதோரதோட்டை கடைதமைப் பட்டிருக்கிதறதோம.

புதுக்கவிததை பற்றியே ஒரு ‘ஆதைதோன்டிக்’
ஆதைதோரபூர்வமைதோன புத்தைகத்ததை, இந்தை
அஸ்திவதோரத்தின் மீது புதுக்கவிததை ஆரதோய்ச்சி
வசய்யே வழி வசய்யும இந்தை புத்தைகத்ததை, அவதர
முடிவுதரயேதோக ‘இது வரலதோறு மைட்டுதமை இததை
அடிப்பதடையேதோக தவத்துக் வகதோண்டு
புதுக்கவிததைகதளயும கவிஞர்கதளயும நன்கு
விமைர்சிக்கும, ஆழமும கனமும வகதோண்டை
ஆய்வுதரகள் வரதவண்டும’ என்று வசதோல்வது
தபதோல, திறனதோய்வுக்கு ஆதைதோர ஆகதோரம தைரும
இந்தை புத்தைகத்ததை எழுத்து பிரசரம வவளியீடைதோக
வகதோண்டு வருவதிதல எனக்குள்
ஏற்பட்டிருக்கும திருப்தியும மைகிழ்ச்சியும
எனக்குத்தைதோன் வதைரியும.
27-4-77
வசன்தன
--------

சி.ச.வசல்லப்பதோ

மூன்றதோம பதிப்பின்
குறிப்புதர
‘புதுக்கவிததையின் ததைதோற்றமும வளர்ச்சியும
பற்றி திரு. வல்லிக்கண்ணன் தீபம இதைழில்
எழுதியே கட்டுதரத் வதைதோடைதர முதைல்முதைலில் (!
977) நூல்வடிவில் திரு.சி.ச. வசல்லப்பதோ தைம
எழுத்து பிரசரம வவளியீடைதோகக் வகதோண்டு
வந்தைதோர்.
அதைன் இரண்டைதோம பதிப்தப அகரம
வவளியிட்டைது; இப்தபதோது மூன்றதோம பதிப்தப
அன்னம வவளியிடுகிறது. ‘ஒரு விளக்கம’
என்னும புது அத்தியேதோயேமும இதில் இடைம
வபற்றுள்ளது. 1979 வதர வவளிவந்தை
புதுக்கவிததை நூல்களின் பட்டியேல் ஒன்றும
நூலின் இறுதியில் தைரப்பட்டுள்ளது.
1978 ஆம ஆண்டின் சதோகித்யே அகதோடைமிப் பரிச
இந்நூலுக்கு வழங்கப் வபற்றிருக்கிறது. திரு.

வல்லிக்கண்ணனின் நதோற்பதைதோண்டுக் கதோல
இலக்கியே தசதவக்குக் கிதடைத்தை வககௌரவமைதோக
மைட்டுமைல்லதோமைல் புதுக்கவிததைக்குக் கிதடைத்தை
அங்கீகதோரமைதோகவும இதைதன அன்னம மைதிக்கிறது.
------------

1. ததைதோற்றம
‘புதுக்கவிததை’ என்ற வபயேர் அதநகருக்குப்
பிடிக்கவில்தல, இந்தைப் வபயேதரக் கண்டு பலர்
மிரளுகிறதோர்கள். தகலி வசய்யே தவண்டும என்ற
தூண்டுதைதல இது சிலருக்கு ஏற்படுத்துகிறது.
இதைன் உருவத்ததையும உள்ளடைக்கத்ததையும
பதோர்த்துக் குழப்பம அதடைகிறவர்கள் பலர்.
கதோலதவகத்தில் கவிததைத்துதறயில் இயேல்பதோக
ஏற்பட்டை ஒரு பரிணதோமைம இது. தைமிழ்க்
கவிததையில் மைறுமைலர்ச்சி வபற்ற இப்புதுதமைக்கு
‘புதுக்கவிததை’ எனும வபயேர் 1960 களில் தைதோன்
தசர்ந்தைது ‘நியூ வபதோயேட்ரி’ என்றும, ‘மைதோடைர்ன்
வபதோயேட்ரி’ என்றும ஆங்கிலத்தில்
கூறப்படுவததை ஒட்டி, தைமிழில் ‘புதுக்கவிததை’
என்ற வபயேர் இமமுயேற்சிக்கு இடைப்பட்டைது.
ஆயினும ஆரமபத்தில், யேதோப்பு முதறகளுக்கு
கட்டுப்படைதோமைல், கவிததை உணர்வுகளுக்கு
சதைந்திரமைதோன எழுத்து உருவம வகதோடுக்கும
இப்பதடைப்பு முயேற்சி ‘வசன கவிததை’ என்தற
அதழக்கப்பட்டைது. பின்னர், ‘யேதோப்பில்லதோக்

கவிததை’, ‘இலகு கவிததை’, ‘கட்டில்டைங்கதோக்
கவிததை’ (Free Verse) தபதோன்ற வபயேர்கதள இது
அவ்வப்தபதோது தைதோங்க தநரிட்டைது.
புதுக்கவிததை என்பதில் மிரட்சிக்தகதோ
பரிகதோசத்துக்தகதோ, குழப்பத்துக்தகதோ எதுவும
இடைம இல்தல.
முன்பு பழக்கத்தில் இருந்து வருகிற-மைரபு
ரீதியேதோக அதமைந்தை-ஒன்றிலிருந்து மைதோறுபட்டு
(அல்லது அததை மீறித்) ததைதோன்றுவது புதுச
(புதிது). மைரபு ரீதியேதோன, யேதோப்பு இலக்கணத்ததைதோடு
ஒட்டியே கவிததைகளிலிருந்து மைதோறுபடும
இக்கவிததைப் பதடைப்பு புதுக்கவிததை எனப்
வபயேர் வபற்றது வபதோருத்தைதமையேதோகும.
பதோர்க்கப்தபதோனதோல், கவி சப்பிரமைணியே பதோரதி
தைனது எல்லதோக் கவிததைகதளயுதமை ‘புதுக்கவிததை’
என்றுதைதோன் குறிப்பிடுகிறதோர்- அந்நதோள் வதர
இருந்து வந்தை தைமிழ்க் கவிததைகளிலிருந்து அதவ
மைதோறுபட்டை தைன்தமைகதளப் வபற்ற
பதடைப்புகளதோக விளங்கியேதைதோல்,
‘சதவ புதிது, வபதோருள் புதிது, வளம
புதிது,
வசதோற்புதிது, தசதோதிமிக்க
நவகவிததை’

என்று பதோரதியேதோர் தைன் கவிததைகதளப் பற்றிப்
வபருதமைதயேதோடு தபசகிறதோர்.
தைனது கவிதைதோ உணர்வுகதளயும உள்ளத்தின்
எழுச்சிகதளயும, கனவுகள் கற்பதனகள்
எண்ணங்கள் அதனத்ததையும மைரபு ரீதியேதோன
யேதோப்பு முதறகளுக்கு உட்படும-கவிததைகளின்
விதைம விதைமைதோன வடிவங்களில் வவளிப்படுத்தியே
கவிபதோரதி, இலக்கணத்துக்கு உட்படைதோதை புதியே
வடிவத்திலும உருக்வகதோடுக்க முயேன்று
வவற்றியும கண்டைதோர். அதுதைதோன் ‘கதோட்சிகள்’ என்ற
வசன கவிததைத் வதைதோகுப்பு.
பதோரதி தைன் எண்ணங்கதள எழுத்து ஆக
உருவதோக்குவதைற்குப் பல தசதோதைதனகளில் ஆர்வம
வகதோண்டிருந்தைதோர் என்பது அவரது பதடைப்புகதள
ஆரதோய்தவதோருக்குப் புரியும. கவிததைகளில் பல
தசதோதைதனகள் வசய்தைது தபதோலதவ, வசனத்தில்
தைரதோச, ஞதோனரதைம, நவதைந்திரக் கததைகள் தபதோன்ற
புதியே முயேற்சிகதள அவர் வசய்திருக்கிறதோர்.
அததை தைன்தமையில், வசனத்ததை மீறியே, ஆயினும
கவிததையின் பூரணத்துவத்ததை எய்தைதோதை ஒரு
முயேற்சியேதோக அவர் பதடைத்துள்ள வசன
கவிததைகதள ‘கதோட்சிகள்’. எனதவ, கவி

சப்பிரமைணியே பதோரதிதைதோன் தைமிழ்ப்
‘புதுக்கவிததை’யின் தைந்ததையேதோவதோர்.
பதோரதியின் ‘கதோட்சிகள்’ வசனமதைதோன்; அவரது
பதடைப்புகதளத் வதைதோகுத்துப் பிரசரித்தைவர்கள்
தைவறுதைலதோக அவற்தறயும கவிததைகதளதோடு
இதணத்து, வசன கவிததை என்று
வவளியிட்டுவிட்டைதோர்கள் என்று அந்தைக்
கதோலத்தில் ஒரு சிலர் எதிர்க்குரல் வகதோடுத்தைது
உண்டு.
பதோரதி ‘கதோட்சிகள்’ என்ற தைதலப்பில்
எழுதியிருப்பது வவறும வசனம அல்ல.
தைவறுதைலதோகக் கவிததைத் வதைதோகுதியில் இடைம
வபற்றுவிட்டை வசன அடுக்குகள் என்று அததைக்
வகதோள்வதும சரியேதோகதோது. என்தறதோ எழுதைப்படை
தவண்டியே கவிததைச் சித்திரங்களுக்கதோக
அவ்வப்தபதோது குறித்து தவக்கப்பட்டை
துணுக்குகள் என்று மைதிப்பிடுவதும
வபதோருந்தைதோது. பதோரதியின் கட்டுதரகள் என்ற
வபயேரில் துண்டு துணுக்குகள், எண்ணச்
சிதைறல்கள் பற்பல கதோணப்பட்டை தபதோதிலும,
‘கதோட்சிகள்’ முழுதமைவபற்ற-நன்கு
வளர்க்கப்பட்டை-சிந்தைதனக்
கட்டுமைதோனங்களதோகவும, வசதோல்

பின்னல்களதோகவுதமை அதமைந்துள்ளன.
தைனது எண்ணங்களுக்கும, அனுபவங்களுக்கும,
உணர்ச்சிகளுக்கும வவவ்தவறு விதைமைதோன
வடிவங்கள் வகதோடுக்க ஆதசப்பட்டை பதோரதிக்குக்
கவிததை ‘வதைதோழில்’; இதையேஒலி; உயிர் மூச்ச.
என்றதோலும, கவிததை சில சமையேங்களில் சக்திதயே
இழந்து விடுகிறது. வசனம அதநக சமையேங்களில்
கவிததைதயே விடை அதிகமைதோன வலிதமையும
அழகும தவகமும வபற்று விடுகிறது. இததை
பதோரதிதயே உணர்ந்திருக்கிறதோர். இதைற்கு ‘பதோஞ்சதோலி
சபதைம’ வநடுங்கவிததையில் வருகிற ‘மைதோதல
வருணதன’ எனும கவிததைகளும, பதோரதி
எழுதியுள்ள ‘ஸஸூர்யேதோஸ்தைமைனம’ என்ற வசனப்
பகுதியும நல்ல எடுத்துக்கதோட்டு ஆகும. ஆகதவ
அவர் ‘வசன கவிததை’ என்ற புதியே தசதோதைதனதயே
தமைற்வகதோண்டைதோர்.
தமைலும பதோரதி ‘வடிவம’ (Form) பற்றி வதைளிவதோக
சிந்திக்கிறதோர் என்று வகதோள்ள தவண்டும.
‘வசனகவிததை’யில் வருவது இது“என் முன்தன பஞ்சத் தைதலயேதண
கிடைக்கிறது.
அதைற்கு ஒரு வடிவம, ஓரளவு ஒரு

நியேமைம
ஏற்பட்டிருக்கின்றது
இந்தை நியேமைத்ததை, அறியேதோதைபடி சக்தி
பின்தன நின்று கதோத்துக்
வகதோண்டிருக்கிறதோள்.
மைனிதைஜேதோதி இருக்குமைளவும இததை
தைதலயேதண
அழி வவய்தைதோதைபடி கதோக்கலதோம.
அதைதன அடிக்கடி புதுப்பித்துக்
வகதோண்டிருந்தைதோல்
அந்தை வடிவத்திதல சக்தி நீடித்து
நிற்கும,
புதுப்பிக்கதோ விட்டைதோல் அவ்வடிவம
மைதோறும,
வடிவத்ததைக் கதோத்தைதோல்,
சக்திதயே கதோக்கலதோம;
அதைதோவது, சக்திதயே
அவ்வடிவத்திதல கதோக்கலதோம;
வடிவம மைதோறினும சக்தி
மைதோறுவதில்தல
எங்கும, எதைனிலும, எப்தபதோதும
எல்லதோ விதைத்
வதைதோழில்களும கதோட்டுவது சக்தி.
வடிவத்ததைக் கதோப்பது நன்று,
சக்தியின் வபதோருட்டைதோக.

சக்திதயேப் தபதோற்றுதைல் நன்று
வடிவத்ததைக் கதோக்குமைதோறு.
ஆனதோல் வடிவத்ததை மைதோத்திரம
தபதோற்றுதவதோர்
சக்திதயே இழந்து விடுவர்.” (‘சக்தி’)
பதோரதி தைன்னுள் லீதலகள் புரிந்தை சக்திதயேப்
தபதோற்றினதோர். சக்திதயே விதைவிதைமைதோன
வடிவங்களில் துதித்தைதோர். பதோமபுப் பிடைதோரன் பற்றி
பதோரதி கூறுவது அவருக்கும வபதோருந்தும.
“இஃது சக்தியின் லீதல,
அவள் உள்ளத்திதல பதோடுகிறதோள்.
அது
குழலின் வதைதோதளயிதல தகட்கிறது.
வபதோருந்தைதோதை வபதோருள்கதளப்
வபதோருத்திதவத்து
அதிதல இதசயுண்டைதோக்குதைல் --சக்தி”
இப்படி ‘வபதோருந்தைதோதை வபதோருள்கதளப்
வபதோருத்தி தவத்து அதிதல இதசயுண்டைதோக்கும’
முயேற்சிதைதோன் பதோரதியின் வசனகவிததைப்
பதடைப்பு ஆகும.

“கருவி பல, பதோணன் ஒருவன்.
ததைதோற்றம பல, சக்தி ஒன்று.”
பதோரதி என்னும பதோணன், தைன்னுள் ஜீவனுடைன்
பிரவதோகித்துக் வகதோண்டிருந்தை சக்திக்கு புறத்திதல
பலப்பல ததைதோற்றங்கள் வகதோடுக்க
விருமபியேதபதோது அவருக்குப் பயேன்பட்டை
கருவிகள் பல. முக்கியேமைதோனது கவிததை.
வசனமும வசன கவிததையும பிற.
பதோமபுப் பிடைதோரன் குழல் ஊதும ஆற்றதல
பதோரதியின் வசன கவிததைச் வசதோல்லதமைப்புக்கு
ஒப்பிடைலதோம. பதோரதி வசதோல்கிறதோர்:
“இததைதோ பண்டிதைன் தைர்க்கிப்பது
தபதோலிருக்கின்றது.
ஒரு நதோவலன் வபதோருள் நிதறந்தை
சிறியே சிறியே வதோக்கியேங்கதள
அடுக்கிக் வகதோண்டு தபதோவது
தபதோலிருக்கிறது,
இந்தைப் பிடைதோரன் என்ன
வதோதைதோடுகிறதோன்?
... பல வதககளில் மைதோற்றிச் சருள்

சருளதோக
வதோசித்துக் வகதோண்டு தபதோகிறதோன்.”
பதோரதியின் வசனகவிததை முயேற்சிகளும ‘வபதோருள்
நிதறந்தை சிறியே சிறியே வதோக்கியேங்கதள அடுக்கிக்
வகதோண்டு தபதோவதும’ பல வதககளில் மைதோற்றிச்
சருள் சருளதோக’ வதோசிப்பதும ஆகத்தைதோன்
அதமைந்துள்ளன.
இந்தை விதைமைதோன ‘வசனகவிததைப்’ பதடைப்பில்
ஈடுபடை தவண்டும என்ற ஆதச பதோரதிக்கு ஏன்,
எப்படி ஏற்பட்டிருக்கக் கூடும என்று இன்று
சர்ச்தச வசய்வது சவதோரஸ்யேமைதோன யூகங்களுக்தக
இடைமைளிக்கும. எனினும, தபரதோசிரியேர்
பி.மைகதோததைவன் கூறியிருப்பது ஏற்றுக்
வகதோள்ளக்கூடியே ஒரு அபிப்பிரதோயேமைதோகதவ
ததைதோன்றுகிறது.
பதோரதி ரவீந்திரநதோத் தைதோகூருடைன்
தபதோட்டியிடுவதில் ஆர்வம கதோட்டினதோர்; தைதோகூரின்
‘கீதைதோஞ்சலி’ மைதோதிரி அவரும இததை எழுதினதோர்
என்று மைகதோததைவன் வசதோல்லியிருக்கிறதோர்.
தைதோகூரின் ‘கீதைதோஞ்சலி’ முதைலியே பதடைப்புகதள
ரசித்தை பதோரதி அவற்தறப்தபதோல் வசனகவிததை

பதடைக்க முன்வந்திருக்கலதோம. அக்கதோலத்தில்
அவருக்கு வதோல்ட் விட்மைனின் ‘லீவ்ஸ் ஆவ்
கிரதோஸ்’ பதோடைல்களும அறிமுகமைதோகி இருந்தைன.
தமைதல நதோட்டு நல்ல கவிஞர்களின் திறதமைதயே
அறிந்து வகதோள்ளத் தைவறதோதை பதோரதி விட்மைதனயும
அறிமுகம வசய்து வகதோண்டிருந்தைதோர். இதைற்கு
பதோரதியின் கட்டுதரயில் சதோன்று கிதடைக்கிறது.
வதோல்ட் விட்மைன் பற்றி பதோரதி இவ்வதோறு
எழுதியிருக்கிறதோர்- “வதோல்ட் விட்மைன் என்பவர்
சமீப கதோலத்தில் வதோழ்ந்தை அவமைரிக்கதோ (United
States) ததைசத்துக்கவி. இவருதடையே பதோட்டில் ஒரு
புதுதமை என்னவவன்றதோல், அது வசனநதடை
தபதோதலதைதோன் இருக்கும. எதுதக, தமைதோதன,
தைதள ஒன்றுதமை கிதடையேதோது. எதுதக
தமைதோதனயில்லதோதை கவிததைதைதோன் உலகத்திதல
வபரியே பதோதஷகளில் வபரும பகுதியேதோகும.
ஆனதோல், தைதளயும சந்தைமும இல்லதோதை கவிததை
வழக்கமில்தல. வதோல்ட் விட்மைதோன், கவிததைதயே
வபதோருளில் கதோட்டை தவண்டுதமை யேல்லதோது
வசதோல்லடுக்கில் கதோட்டுவது பிரதயேதோஜேனமில்தல
வயேன்று கருதி ஆழ்ந்தை ஓதச மைதோத்திரம
உதடையேதைதோய் மைற்றப்படி வசனமைதோகதவ
எழுதிவிட்டைதோர். இவதர ஐதரதோப்பியேர்,
கதோளிதைதோஸன், கமபன், தஷக்ஸ்பியேர், மில்டைன்,
தைதோந்ததை, வகத்ததை முதைலியே மைகதோகவிகளுக்கு

ஸமைதோன பதைவியுதடையேவரதோக மைதிக்கிறதோர்கள்.
குடியேதோட்சி, ஜேனதோதிகதோரம என்ற வகதோள்தகக்கு
மைந்திர ரிஷிகளில் ஒருவரதோக இந்தை வதோல்ட்
விட்மைதோதன ஐதரதோப்பியே ஜேதோதியேதோர்
நிதனக்கிறதோர்கள். எல்லதோ மைனிதைரும, ஆணும
வபண்ணும குழந்ததைகளும, எல்லதோரும
ஸமைதோனம என்ற ஸத்யேத்ததை பதறயேடித்தை
மைஹதோன்களில் இவர் தைதலதமையேதோனவர்.”
புல்தலயும மைண்தணயும நீதரயும
மைனிதைர்கதளயும நதோடுகதளயும உற்சதோகத்ததைதோடு
பதோடிப் வபருதமைப்பட்டை விட்மைதனப் தபதோல
பதோரதியும கதோற்தறயும கயிற்தறயும மைணதலயும
விண்ணின் அற்புதைங்கதளயும மைண்ணின்
மைதோண்புகதளயும தபதோற்றி, ‘வபதோருள் நிதறந்தை
சிறியே சிறியே வதோக்கியேங்கதள அடுக்கி’
தைர்க்கித்துக் வகதோண்டு தபதோக
விருமபியிருக்கலதோம. பதோரதைத்தின் பழங்கதோல
ரிஷகதளப் தபதோல, உபநிஷத் கர்த்தைதோக்கதளப்
தபதோல பதோரதியும ஒளிதயே, வவமதமைதயே,
சக்திதயே, கதோற்தற, கடைதல, ஜேகத்திதனப்
தபதோற்றிப் புகழ இப்புதியே வடிவத்ததைக்
தகயேதோண்டிருக்கலதோம.
அது எவ்வதோறதோயினும, தைமிழுக்குப் புதியே

வடிவம ஒன்று கிதடைத்தைது. பதோரதியின்
வசனகவிததை இனிதமை, எளிதமை, கவிததை
வமைருகு, ஓட்டைம எல்லதோம வபற்றுத் திகழ்கிறது.
இதைற்கு ஒரு உதைதோரணமைதோகப் பின் வருவததைக்
குறிப்பிடைலதோம.
“நதோம வவமதமைதயேப்
புகழ்கின்தறதோம,
வவமதமைத் வதைய்வதமை ஞதோயிதற,
ஒளிக்குன்தற,
அமுதைமைதோகியே உயிரின் உலகமைதோகியே
உடைலிதல மீன்களதோகத் ததைதோன்றும
விழிகளின் நதோயேகதமை
பூமியேதோகியே வபண்ணின்
தைந்ததையேதோகியே கதோதைதல,
வலிதமையின் ஊற்தற, ஒளி
மைதழதயே, உயிர்க்கடைதல,
சிவவனன்னும தவடைன்
சக்திவயேன்னும
குறத்தி உலகவமைன்னும
புனங்கதோக்கச்
வசதோல்லி தவத்து விட்டுப் தபதோன
விளக்தக,
கண்ணவனன்னும கள்வன்
அறிவவன்னும

தைன்முகத்ததை மூடி தவத்திருக்கும
ஒளிவயேன்னும திதரதயே.
ஞதோயிதற, நின்தனப்
பரவுகின்தறதோம.” (ஞதோயிறு புகழ்)

இது வவறும வசனமதைதோனதோ? இல்தல, இது
கவிததைதைதோன் என்று எப்படிச் வசதோல்ல முடியும?
வசனத்தின் வறண்டை, அறிவு பூர்வமைதோன சதோதைதோரண
இயேல்தப மீறியேது. கவிததையின் தைன்தமைதயேப்
பூரணமைதோகப் வபறதோதைது. எனதவதைதோன்
‘வசனகவிததை’ என்று வபயேர் வபறுகிறது.
பதோரதி கதோட்டும ‘கதோட்சி’களின் பல பகுதிகள்
கவிததை ஒளி வபதோதிந்தை சிறு சிறு
படைலங்களதோகதவ திகழ்கின்றன. ஆயினும
அதவ கவிததை ஆகிவிடைதோ. ‘வசனகவிததை’ எனும
புதியே வடிவத்தின் ஜீவனுள்ள சித்திரங்கள்
அதவ. திருமபத் திருமபப் படித்துச்
சதவப்பதைன் மூலம அவற்றின் நயேத்ததையும
உயேர்தவயும தைனித்தைன்தமைதயேயும
உணரமுடியும.
-----

2. இரட்தடையேர்
பதோரதி ததைதோற்றுவித்தை வசனகவிததை முயேற்சி
பின்னர் 1930 களின் பிற்பகுதியில்தைதோன்
துளிர்விடைத் வதைதோடைங்கியேது. பதோரதிக்குப் பிறகு
புதுக்கவிததை முயேற்சியில் ஆர்வத்துடைன் முதைன்
முதைலதோக ஈடுபட்டைவர் ந. பிச்சமூர்த்திதைதோன்.
சிறுகததைத் துதறயில் குறிப்பிடைத் தைகுந்தை வவற்றி
வபற்றிருந்தை ந. பி., ‘பிகக்ஷு’ என்ற வபயேரில்
கவிததைகள் எழுதைலதோனதோர். அவர் எழுதியே முதைல்
கவிததை எது, அது எந்தைப் பத்திரிதகயில்
பிரசரமைதோயிற்று என்பது இப்தபதோது
வதைரியேவில்தல.
(‘நதோன் புதுக்கவிததை எழுதை ஆரமபித்தைது 1934
‘மைணிக்வகதோடி’யில்; ‘கதோதைல்’ முதைல் கவிததை.
வதைதோடைர்ந்து ‘ஒளியின் அதழப்பு’, ‘கிளிக்குஞ்ச’,
‘பிரதோர்த்தைதன’, ‘தீக்குளி’ முதைலியேதவ 1934-ம
வருஷ ‘மைணிக்வகதோடி’ யிதலதயே பிரசரமைதோயின.
1934 முதைல் நதோன் புதுக்கவிததை வதைதோடைர்ந்து
எழுதியிருக்கிதறன்’ என்று ந.பி. ஒரு கடிதைம
மூலம பின்னர் அறிவித்தைதோர்.)

நதோன் முதைன் முதைலதோகப் பதோர்க்க தநர்ந்தை
பிகக்ஷுவின் கவிததை ‘கிளிக்கூண்டு’, 1937-ம
வருடைம ‘பிரசரமைதோன அருதமையேதோன இலக்கியே
மைலரதோன ‘தினமைணி’ ஆண்டு மைலரில் (புதுதமைப்
பித்தைன் வபதோறுப்பில் தையேதோரதோனது அது)
வவளிவந்தைது.
“இருளின் மைடைல்கள் குவிந்தைன,
வதோனத்து ஜேவந்திகள் மின்னின.
கதோவிரி நதோணல்கள் கதோற்றில்
மையேங்கின,
தமைற்தக சடைதலயின் ஓயேதோதை
மூச்ச,
கதோலன் வசய் தஹதோமைத்தில் உடைல்
வநய்யேதோகும கதோட்சி,
கிழக்தக வபண்களின் மைட்டைற்ற
தபச்ச,
கட்டைற்ற சிரிப்பு
கதோவிரி மைணலில் குழந்ததைகள்
வகதோமமைதோளம...”
இப்படி இனிதமையேதோக ஆரமபிக்கும அழகதோன
வசனகவிததை அது. (‘கிளிக்கூண்டு’ என்ற

இக்கவிததை, 1962-ல் சி.ச. வசல்லப்பதோ தையேதோரித்தை
எழுத்துப் பிரசரம ‘புதுக்குரல்கள்’ 1964-ல்
வவளியிட்டை ந. பிச்சமூர்த்தியின் ‘வழித்துதண’
ஆகியே இரண்டு வதைதோகுப்புகளிலும இடைம
வபற்றுள்ளது. பின்னர் பிரசரம வபற்ற
‘பிச்சமூர்த்தி கவிததைகள்’ என்ற வதைதோகுப்பிலும
உள்ளது.)
“சமபிரதைதோயேமைதோன யேதோப்பு முதறகளுக்கு
உட்படைதோமைல் கவிததைதயேக் கதோணும புதுக்கவிததை
முயேற்சிக்கு, யேதோப்பு மைரதப கண்டிரதோதை வதகயில்
அவமைரிக்கக் கவிஞர் வதோல்ட் விட்மைன் எழுதியே
‘புல்லின் இதைழ்கள்’ என்ற கவிததைத்
வதைதோகுப்புத்தைதோன் வித்திட்டைது. அததைப்
படித்தைதபதோது கவிததையின் ஊற்றுக்கண் எனக்குத்
வதைரிந்தைது. பின்னர் பதோரதியின்
‘வசனகவிததை’தயேப் படிக்க தநர்ந்தைது. என்
கருத்து வலுவதடைந்தைது. இவற்றின் விதளவதோக
என் உணர்ச்சிப் தபதோக்கில் இக்கவிததைகதள
எழுதிதனன்” என்று ந.பி. கூறுகிறதோர்.
வசனகவிததை ரீதியில் கவிததை எழுதுகிறதபதோததை,
மைரபு வழிக்கவிததை தபதோல் ததைதோற்றம கதோட்டுகிற,
ஓதச நயேமும வசவிநுகர் வசஞ்வசதோல் ஓட்டைமும
நிதறந்தை கவிததை இயேற்றுவதிலும பிகக்ஷு

நதோட்டைம வகதோண்டிருந்தைதோர். 1937 இறுதியில்
‘மைணிக்வகதோடி’யில் பிரசரமைதோன ‘அக்கதோ குருவி’
இதைற்கு நல்ல உதைதோரணம ஆகும. ‘வசனகதோவியேம’
என்றுதைதோன் அது அச்சதோயிற்று.
“சித்திதரச் சூரியேன் வசஞ்சூலம
பதோய்ச்சலதோல்
ஆற்றுமைணல் வவள்ளம
அனலதோகக் கதோய்ந்தைது;
பத்தைதர மைதோற்றுச்
வசதோர்ணப்வபதோடி தபதோல்ரவி
ஏற்ற மைணல்கதோடு அங்கங்கு
மின்னிற்று.
வசழிப்புற்ற ததைதோட்டைமும
பதோவீனும ஏற்றமும,
தபணதோது வபதோங்கியே கவிஞன்
கனதவப் தபதோல்
எழில் மைண்டித் தூங்கும
விரிசதடை மைரங்களும
நதோணதோதை பச்தசக்தக நீண்டு
பரவல்தபதோல
வதோனப் பதகப்புல சித்திர
மூங்கிலும
வமைதோக்கின் வரிதசயும
மைலர்களின் சூழ்ச்சியும

கதோனதமை உயிர்மூச்சதோய்க்
வகதோள்ளும பறதவயும
வகதோக்கின் வர்ணங்வகதோள்
கதரதயேதோர நதோணலும...”
இவ்வதோறு தமைதல தமைதல வளர்கிறது கவிததை.
‘துன்பத்தில் அக்கதோவுக்வகன்வறன்றும ஏங்கும’
ஒற்தறக் குயிலின் தசதோகத்துடைன் முடிகிறது.
அததை கதோலகட்டைத்தில்தைதோன் கு.ப.
ரதோஜேதகதோபதோலனும கவிததை முயேற்சியில்
ஈடுபட்டைதோர். அவரும சிறுகததையில் சதோதைதனகள்
புரிந்தைவர்தைதோன்.
கு.ப.ரதோ. வின் வசனகவிததைகள் பிகக்ஷுவின்
கவிததைகளினின்று வதைதோனியிலும, வசதோல்லும
வபதோருளிலும மைதோறுபட்டிருந்தைன.
ஏர் புதிதைதோ?
முதைல் மைதழ விழுந்தைதும
தமைல் மைண் பதைமைதோகி விட்டைது.
வவள்ளி முதளத்திடுது, விதரந்து
தபதோ, நண்பதோ!
கதோதளகதள ஓட்டிக் கடுகிச்
வசல், முன்பு!

வபதோன் ஏர் வதைதோழுது, புலன்
வழிபட்டு,
மைதோட்தடைப் பூட்டி
கதோட்தடைக் கீறுதவதோம!
ஏர் புதிதைன்று, ஏரும நுகத்தைடி,
கண்டைது,
கதோடு புதிதைன்று, கதரயும
பிடித்தைதுதைதோன்!
தக புதிதைதோ, கதோர் புதிதைதோ? இல்தல
!
நதோள் தைதோன் புதிது, நட்சத்திரம
புதிது!
ஊக்கம புதிது, உரம புதிது!
மைதோட்தடைத் தூண்டி, வகதோழுதவ
அழுத்து.
மைண் புரளும மைதழ வபதோழியும!
நிலம சிலிர்க்கும பிறகு: நதோற்றும
நிமிரும.
எல்தலத் வதைய்வம நிலம
கதோக்கும, கவதலயில்தல!
கிழக்கு வவளுக்குது!
வபதோழுததைறப் வபதோன் பரவும

ஏரடியில்
நல்ல தவதளயில் நதோட்டுதவதோம
வகதோழுதவ
வபண்தமைதயே வியேக்கும, வபண்தண எண்ணி
ஏங்கும, அகத்துதறக் கவிததைகதளதயே கு.ப.ரதோ.
அதிகம எழுதினதோர். ‘கருவதளயும தகயும’,
‘வபண்ணின் பிறவி ரகசியேம’, ‘விரகம’ தபதோன்ற
பல இனியே கவிததைகள் ரசிகர்களுக்கு
மைகிழ்வூட்டும பதடைப்புக்கள் ஆகும.
கிரதோமியேக் கதோதைலர்கள் பற்றி, கிரதோமியேப் பதோங்கதோன
முதறயில் கவிததை எழுதுவதிலும கு.ப.ரதோ.
உற்சதோகம கதோட்டினதோர். நல்ல வவற்றியும
கண்டைதோர்.அவரது அந்தை ஆற்றலுக்கு ஒரு
உதைதோரணம ‘ரதோக்கி வநனப்பு’. (1939 மைணிக்வகதோடி, ஏப்ரல்15)
குட்டி அவ என்ன தசதோக்கு
என்ன ‘தசதோரு’ வதைரியுமைதோ?
தீண்டைதோதை சதோதியேவ
கலியேன் சதோமபதோன்
வபதோண்ணுடைதோ!
பட்டிக்குச்ச தமைதோட்டு தமைதல
பூத்தை பறங்கி தபதோதல
ஏண்டைதோ அங்ஙவண தபதோயி
வபதோறந்தைதோ

கட்டுக் வகதோண்வடைக்கதோரி?
மைட்டைசதோதி ஈனசதோதி
எண்ணு ஆர்ரதோ
வசதோன்னவவன்?
அவவனக் வகதோண்டு
அவமுன்தன
நிறுத்தி யேல்ல பதோக்கணும!
வகட்டை பயேமைவடைதோ அவ
என்ன மையேக்கு மையேக்கரதோ!
மைவரதோசி தபதோதல அவ
மைவதோ ரதோங்கிக்கதோரி!
ஓடைக்வகர மைரத்துங்கீதள
உருமைத் துதநரம
மைதோட்தடை ஓட்டி தமையேவுட்டு
படுத்திருக்தகயிதல
தகதோதடைவவயிலு கதோலுங்கீதள
வகதோளுத்திச் சட்டுப் வபதோசக்க
பதோட்தடை வவளிதயே தபதோன
ரதோக்கி
அங்தக வந்து ஒதுங்ணதோ!
தவத்துக் வகதோட்டி
வவள்தளச்தசதல
தமைதல ஓட்டிப்தபதோயி
அள்ளிச் வசதோருவியிருந்தை மையிரு

அவுந்து தமைதல வகதோட்டி
தநத்து தைதோண்டைதோ அவதள கிட்தடை
பதோத்து வசதோக்கிப் தபதோதனன்!
கள்ளிப் பசப்பிப் தபதரக்
தகட்டைதோ
குனிஞ்ச நின்னு சிரிச்சதோ!
அடைதபதோடைதோ - நீ வயேன்ன
கண்தடை அந்தை அளதவ?
வபதோளுததை மைறந்ததைன் தபதோக்தக
மைறந்ததைன்
வபறப்வபக் கூடை மைறந்ததைன்
வமைதோடைவன் தபதல மைரத்துங்கீதள
பதோவிமையே மைதோயேம
உளந்து வகடைந்ததைன், வபதோச்சதோயே
ஆத்தைதோ வந்து பதோத்தைதோ!
ரதோக்கி வநனப்பு ரதோக்கி சிரிப்புஅது என்ன தபதோடைதோரதோப்பவலதோ எந்தநரம
தவதற வநனப்பு இல்தல!
பதோக்கி நதோளு என்னதோ வசய்தவன்
வசதோல்லு பதோப்பம வசதோக்கதோ!
சப்புன்னு இருக்கு சீவன்
வசத்துப் தபதோனதோத் ததைவலதோம,

இததைதபதோல ‘கள்ளுப் தபதோனதோ தபதோகட்டும
தபதோடைதோ எனக்கு வசதோக்கி இருக்கதோ வசதோக்கதோ!’
என்று முடியும ரசமைதோன கவிததை ஒன்றும உண்டு.
--------

3. சதவயேதோன
விவதோதைம
க.நதோ. சப்ரமைண்யேம அந்நதோட்களில் கவிததை
எழுதுவதில் உற்சதோகம கதோட்டியேதில்தல.
என்றதோலும, முதைன் முதைலதோக யேதோப்பிலதோக்
கவிததையேதோன வசனகவிததை சமபந்தைமைதோய் கருத்து
தமைதோதைல்களுக்குக் களம அதமைத்துக் வகதோடுத்தை
வபருதமை அவருக்தக உரியேது.
‘சூறதோவளி’ வதோரப் பத்திரிதக 1939 ஏப்ரலில்
பிறந்தைது. க.நதோ. சப்ரமைண்யேம நடைத்தியே
அப்பத்திரதக கவிததையில் அதிக அக்கதற
கதோட்டைவில்தல. ச.து.ச. தயேதோகியேதோரின் பதடைப்பு
எப்பவதோவது இடைம வபற்றுக் வகதோண்டிருந்தைது.
என்றதோலும, ‘சூறதோவளி’ நதோன்கதோவது இதைழில்
‘மையேன்’ எழுதியே வசனகவிததை வந்தைது. க.நதோ.ச.
தைதோன் ‘மையேன்’
மைணப் வபண்

திதரயிட்டு மைதறத்தை முகமும
வபண்தமை ஏசம பட்டைதோதடையும
மைதறத்து தவக்கும
உண்தமை அறியேதோவண்ணம
அழகி என்று
அவதள அறிவ வதைப்படி?
அவள் அழகி
ஆதடை உடுத்தி
அழகு படுத்தி
அலங் கரித்து
மைணதமைதடை தயேற்றிக்
கண்டின் புற்றது
நதோங்கள்.
அவள் அழதகத்
திதரயிட்டு மூடுவதோதனன்?
அழகு கண்டு
கண் மைங்கதோதிருக்க
அவன் அதிர்ஷ்டைங் கண்டு
பிறர் வபதோங்கதோதிருக்க.
பின் அவளழதக
உரக்கப் பதோடுவதோதனன்?

பதோட்தடை நமபுவதோர் யேதோர்!
வவறும வசதோல்லடுகக் வகன்று
எண்ணி ஏமைதோறுவதோர்
யேதோருதமை என்று
அவளழதகப் பதோடுதவதோம
நதோரியேர் புதடை சூழ
தமைக மைண்டைலத்தில்
மின்வனன நடைக்கிறதோள்மைதோதல வதோனத்திதல
மின்னும சடைவரனதவ
மைணவதற தசருவதோள்அவன் கூடுவதோன்
அழகுடைன்
அழகு வபதோருந்தை.
இந்தைக் கவிததைதயேக் குதற கூறி ஒரு கடிதைம
‘சூறதோவளி’ ஆறதோவது இதைழில் பிரசரமைதோயிற்று.
‘மைகரதோஜ்’ என்பவர் எழுதியேது.
‘சூறதோவளியில் ‘மையேன்’ எழுதியே பதோட்தடைப்
படித்ததைன். ஆங்கிலத்திலும, பிற
பதோதஷகளிலும இந்தைப் புதியே தமைதோஸ்தைரில் இது
தபதோன்ற பதோட்டுகள் வவளிவருவததைப் பதோர்த்து

அவ்வளவு வருத்தைப்பட்டைதில்தல. மைற்ற
பதோதஷகதள பிடித்தை பீதடை தைமிதழயும
‘வதைதோத்தை’ ஆரமபித்து விட்டைதைதோகத் வதைரிகிறது.’
வசய்யுள் இலக்கண விதிகதளயும,
தைதளகதளயும மீறி கட்டுப் பதோடில்லதோமைல்
எழுதைப்படும கவிதயே பிரஞ்ச பதோதஷயில் Vers
Libre என்று வசதோல்லுவதோர்கள். இந்தைக்
கட்டுப்பதோடில்லதோதை கவியினதோல் ஏற்படும குணதோ
குணங்கதள நதோம ஆரதோய்ச்சி வசய்யே தவண்டியே
ஒரு வநருக்கடி ஏற்பட்டு விட்டைது.
கவிஞனுக்கு விலங்கிடைலதோமைதோ என்று
தகட்கலதோம. கவிஞனுதடையே கற்பனதோ சக்திக்கும,
வவற்றிக்கும ஓரளவு சதைந்திரம அவசியேந்தைதோன்.
ஆனதோல், கவியேதோனது சப்பதோத்திக் கள்ளி படைர்ந்தைது
தபதோல சட்டைதிட்டைங்களுக்கு உள்படைதோமைல்
திமிறிக் வகதோண்டு வசல்லுதமையேதோனதோல்
வியேர்த்தைமைதோகிவிடும என்பது திண்ணம.
தைமிழ்க் கவியின் இயேல்தபயும,
சமபிரதைதோயேத்ததையும, தைதோளலயேத்ததையும தைள்ளி
தவத்துவிட்டு வசனத்ததைதயே கவிரூபமைதோக
கடுதைதோசியில் எழுதிவிட்டைதோல் கவிவயேன்று ஒப்புக்
வகதோள்ள முடியுமைதோ?

உணர்ச்சி பதோவத்திற்தகற்ற வதோர்த்ததைகள்,
வதோர்த்ததைச் தசர்க்தகயினதோல் உண்டைதோகும புதியே
சக்தி; உணர்ச்சியின் ஏற்றத் தைதோழ்வுகள்,
துடிப்புக்கதோகக் கதோட்டைக்கூடியே தைதோளம, Rythm
இதவகள் உண்தமைக் கவிக்கு இன்றியேதமையேதோதை
சதோதைகங்களில் சில. இவற்றில் சிதரஷ்டைமைதோனது
தைதோளமதைதோன். தைதோளம என்ற கருவிதயே தவத்துக்
வகதோண்டுதைதோன் கவிஞன் தகட்தபதோருதடையே
ஹிருதையேத்ததைத் தைட்டி எழுப்பப்
‘பதோடைதோகப்படுத்திவிடுகிறதோன்.’
இந்தைப் “புதுரகக் கவிகதளதோ தைதோளத்ததைக்
தகவிட்டு விட்டைதோர்கள். உதரயும
வசய்யுளுமில்லதோதை வவகௌவதோல் கவிததைக்கு
தைமிழில் ஒரு ஸ்தைதோனம- நிரந்தைரமைதோன ஸ்தைதோனமஉண்டைதோ?”
28-5-1939 ‘சூறதோவளி’ இதைழில் வந்தை இதுதைதோன்
அச்ச ரூபத்தில், புதுக்கவிததைக்கு விதரதோதைமைதோக
எழுந்தை முதைலதோவது எதிர்ப்புக் குரல் ஆகும.
4-6-1939 இதைழில் ‘மையேன்’ சிறுபதில் ஒன்று
வகதோடுத்திருந்தைதோர்.

“Vers Libre” என்ற பதைம ‘சதைந்திரத்ததை தநதோக்கி’
என்று அர்த்தைப்படும- தமைல் நதோடுகளில் வசன்ற
ஒரு நூற்றதோண்டைதோகக் கதலகளின் தைதளகதள
அறுத்வதைறியேச் வசய்யேப்பட்டு வரும
முயேற்சிகளுக்கு வபதோதுவதோக இப்வபயேர் வழங்கி
வந்திருக்கிறது.
கவிகளுக்கு சதைந்திரம தவண்டியேதுதைதோன் என்று
ஒப்புக்வகதோள்ளும மைகரதோஜ் ஓரளவுக்கு தமைல்
அந்தை சதைந்திரம இருக்கக்கூடைதோது என்று
வசதோல்லுகிறதோர். கட்டுப்பதோடில்லதோதைது என்று
வசதோல்லப்படும இந்தைக் கவிததைக்கும சில
கட்டுப்பதோடுகள் உண்டு; அததை அனுசரித்து
எழுதினதோல்தைதோன் அது கவிததையேதோகும என்பததை
மைறந்து விட்டைதோர் மைகரதோஜ்.
என்தனப் பற்றியே வதரயில் “எல்லதோ
இலக்கியேத்துக்கும வபதோதுவதோன பதோதஷ, அர்த்தைம
என்ற இரண்டு கட்டுப்பதோடுகதள அதிகம என்று
வசதோல்லுதவன்”.
அததை இதைழில், வசனகவிததை முயேற்சிதயேக் தகலி
வசய்யும ‘வசனகவிததை’ என்னும பரிகதோசப்
பதோடைல் ஒன்றும வவளிவந்தைது. அததை எழுதியேவர்
வபயேர் வவறும ‘எஸ்’ என்தற தைரப்பட்டிருந்தைது.*

வசன கவிததை
எதுதகயும தமைதோதனயும
தவண்டைதவ தவண்டைதோம
சீரும கீரும
சத்தைச் சனியேன்கள்
வவண்பதோவும கிண்பதோவும
விருத்தைமும திருத்தைமும
தவண்டைதோதை வதைதோல்தலகள்
மைடை மைடை வவன்றும,
கடை கடை வவன்றும,
மைள மைள வவன்றும
வசன கவிததை
எழுதித் தைள்ளுதவதோம
“தைதைதோஸ்து”
வதோணியின் விலங்குகள்தகவிலங்கும கதோல்விலங்கும
படைதோர், படைதோர்!
டைணதோர், டைணதோர்!
விலங்குகள் எல்லதோம
வபதோடிப் வபதோடியேதோகுக!
வபதோடிந்தை வபதோடிதயே

தஹ கதோற்தற.
கடைலில் தசர்ப்பதோய்.
ஜேல்தி! ஜேல்தி!
டைம, டைம, டைம.
புரட்சி, புரட்சி
இலக்கியே உலகில் புரட்சி
வசய்தவதோம
தைதோளத்ததைப் தபதோக்கிக்
கூளத்ததைக் கூப்பிடுதவதோம.
இதசதயேத் தைகர்த்து
இமதசகள் வசய்தவதோம.
அதமைப்தப வநதோறுக்கி
அலங்தகதோலம வசய்தவதோம
அகத்தியே முனிவதர
“தஹதோ தஹதோ” வவன்று
அலற தவப்தபதோம.
கமபதனக் கதைற தவப்தபதோம.
எத்தைதன சதோத்தைனதோர்
எதிர்த்து வந்தை தபதோதிலும
அச்சம இல்தல; அச்சம இல்தல
அச்சம
என்பது
இல்தலதயே

இதைற்குப் பதில் பரிகதோசச் வசய்யுள் ஆக 11-6-39
இதைழில் வந்தைது. ‘நதோணல்’ எழுதியிருந்தைதோர்.
அந்நதோட்களில் நதோணல் (தபரதோசிரியேர் அ.
சீனிவதோசரதோகவன்) வசன கவிததை எழுதிக்
வகதோண்டிருந்தைதோர். அவரது அத்தைதகயே
பதடைப்புக்கள் ‘கதோதலஜ் தமைகஸின்’ களில்
பிரசரமைதோகி வந்தைன. அதவ இப்தபதோது
கிதடைக்கமைதோட்டைதோ.
‘சூறதோவளி’யில் அவர் எழுதியே பரிகதோசம
‘யேதோப்பின் வபருதமை’. அது பின்வருமைதோறு;
‘சில ஆண்டுகளுக்குமுன், வதளயேதோதகசி என்ற
பழந்தைமிழ் நூதலப்பற்றியே வரலதோற்தற ஆரதோயே
தநர்ந்தை வபதோழுது பஃறுளிப் பள்ளம என்ற
ஊரிதல தவளதோண் மைரபிலுதித்தைவரும,
புலவருக்கு வதரவிலதோது வழங்கும வள்ளலும,
சிவதநசச்வசல்வருமைதோன உயேர் திருவதோளர்
பலகந்தைற் பிள்தளயேவர்களிடைத்திதல
அருதமையேதோன பழஞ்சவடிகள் பல இருப்பததைக்
கண்ணுற்று, பிள்தளயேவர்களின் தபரன்பின்
வழியேதோக அதமைவததைப் வபற்றுப் பல கதோலம
ஆரதோய்ச்சி வசய்தைதைன் பயேனதோக தைற்தபதோது,
வசனக்கவிததை என்று உலவி

வருகின்றவிடைமைதோனது பல்லதோயிர ஆண்டுகளுக்கு
முன்னதமைதயே தைமிழ் கூறும நல்லுலகிற்தறதோற்ற,
அவ்வமையேம பதோற்கடைலிற்தறதோற்றியே
நஞ்தசயுண்டு வதோனவர்க்கருளியே
வபமமைதோதனப்தபதோற் பல புலவர்கள்
இந்நஞ்தசத் தைதலசக்கதோட்டை வவதோட்டைதோ தைடித்து
அமிழ்தினுமினியே தைமிழ்வமைதோழிதயேக் கதோத்தைனர்
என்பதும, ‘ரிதும’ என்று இக்கதோலத்தில்
வழங்கிவருஞ் வசதோல் ஆங்கிலச் வசதோல்லல்ல
தைமிழ்ச் வசதோல்தல என்பதும, இன்னன
தபதோற்பிறவும வதைற்வறன விளங்க, சூறதோவளி
ஏழதோவது இதைழில் வவளியேதோகியுள்ள
‘வசனகவிததை’ என்ற கட்டுதரதயேக்
கண்ணுற்றுக் கலங்கியேதோப்பின் வபருதமைதயேக்
கதோக்கத் வதைதோல்கதோப்பியேனதோர் மைரபிற் தறதோன்றியே
எதுதகக் கீரி, தமைதோதனப் பூதன முத்தைமிழ்க்
தகதோடைரி உளறுவதோய்ப் புலவர் மைதோணதோக்கனதோர்
தைவதளக் குரலதோர் யேதோத்தை வசய்யுவளதோன்தறக்
கீதழ வவளியிடைத் துணிந்து ஏட்டுப்
பிரதியிலுள்ளவதோதற வவளியிட்டைதோல்
விளங்குவதைரிதைதோவமைன நிதனத்து சிற்சில
மைதோறுதைல்கதளதோடு வவளியிடைப்
தபதோந்துளமைதோகலின் அத்வதைதோண்தடைச் வசவ்வதன
ஆற்றற்குரியே ஆற்றதல அளித்தை அருமைதற
முதைல்வன் திருவடி சிந்தித்து வணங்குகின்றனம;

கருமபு தபதோலத் தித்திக்கும
கற்கண்தடைப் தபதோலினிதைதோகும
துருமபு தபதோல வலிதைதோகும
தூவவன்றதோல் பின் சூவதோகும
கருமபு மைலர் கண்டிதச பதோடும
கடுகற் வபதோதியே முனிவன்
வசதோல்
விருமபிச் சீர்தைதள
வயேதுதகயிதன
விருமபிற் வபதோருதள
விருமபுவதரதோ?
விருமபு தசதோளக் கவின்
வகதோல்தல
வித்தைங் கதோக்கு விமமைம தபதோல
திருமபிப் வபதோருதளப் பதோரதோமைல்
திருதிரு வவன்று தையேங்கதோமைல்
அருமபு வசதோல்லின்
வசல்வவமைலதோ
மைதசயில நிதறந்து தநரதோக
எறுமபு கல்தலத்
ததைதோய்ப்பதுதபதோ
லிதசமின் வனதுதக
சீர்தைதளதயே.

தைதளதயேத் தைளர்த்தை முற்படுவீர்
தைதலதவதைதனதயேக் கவி
வயேன்பீர்
கிதளக்கு தமைதல நின்றிடுவீர்
கீழ்மைர வமைய்யு மைதியுதடையீர்
தைதளசீர் தமைதோதன வயேதுதகப்
பதோவும
பதோவினமு வமைன்றதோகி
விதளக்குஞ் தசற்றுநிலந்தைனிதல
விழுத்தீரதோயி வனழுந்தீதர
எழுந்தீவரன்தற தனவதைன்றதோ
வலழுதைதோக்
கவிததை வயேலதோ முமைததை
வசழுந்தீ சூழுஞ் சடுகதோட்டிற்
வசந்நதோப் தபய்களதோடுவதும
வகதோழுந்து விட்தடை
வுலக்தகத்தைதோய்
தகதோலதோ கலமைதோய் வளருவதும
விதழந்து கண்டு விதரவில்நீர்
வீங்கு யேதோப்பதோற் கவியேதோவீர்
கவியேதோம வபருதமை
தவண்டுவமைனிற்
கண்கள் முழுதும பஞ்சதோகத்

தைவியேதோய்த் தைவித்துத் தைதோளத்ததைத்
தைத்தித் தைத்திப் தபதோட்டிட்டு
அவியேதோவவதோளி
தபதோலதணந்திட்தடை
அறியேதோ ‘ரிதுதமை’க் குமபிட்டுச்
வசவிதயே யில்லதோக் கட்வசவி
தபதோற்வசஞ் வசதோன் தமைதல யூர்வீதர
தவறு
வவண்வணயேதோனது வநய்யேதோ
யுருகிடுங்
கண்ணி லதோதைவதனக்
குருடைவனனலதோம
அண்ணனதோனவன் தைமபிக்கு
மூத்தைவன்
எண்ணி யேதோப்பி தசத்தைதோற்
கவியேதோகுதமை.
தவறு
வதோழ்க சீர்தைதள தமைதோதன
வதோழ்க கதோரிதக வயேதுதக

ஆழ்க வசனக் கவிததை
சூழ்க இலக்கண இருதள.
வசன கவிததைக்கு எழுந்தை எதிர்ப்புக்கு விவதோதை
ரீதியேதோன பதில் ஒன்று சூறதோவளி ஒன்பதைதோவது
இதைழில் (18-6-1939) இடைம வபற்றது. அததை
எழுதியேவர் ‘கவிததைத் வதைதோண்டைன்’.
வபதோதுவதோகதவ வசனகவிததைதயேக்
கண்டிப்பவர்களுதடையே வதோதைம நூதைனமைதோக
இருக்கிறது - வசன கவிததை நூதைனதமைதோ
இல்தலதயேதோ! வசன கவிததை நன்றதோக
இருக்கிறதைதோ இல்தலயேதோ என்று வதோசித்துப்
பதோர்த்து குணத்ததை நிர்ணயிக்க அவர்கள்
இஷ்டைப்படைவில்தல. சீர், தைதள, எதுதக,
தமைதோதனகதள அனுசரிக்கதோமைல் எழுதியே கவிததை
நன்றதோக இருக்க முடியேதோது என்பததை
அவர்களுதடையே கட்சிதபதோல் இருக்கிறது.
இல்லதோவிட்டைதோல் ஒரு புதுப் பரீதக
என்பதைற்கதோகதவ அததை ஏன் கண்டிக்க
தவண்டும?
சில பண்டிதைர்கள் வசன கவிததை
புதிவதைதோன்றுமில்தல என்று வசதோல்லுகிறதோர்கள்.
பதழயே நூல்களில் இருக்கிறதைதோம. எனதவ வசன
கவிததைதயே எதிர்ப்பவர்கதள இரண்டு

பகுப்பதோகப் பிரிக்கலதோம. (1) பதழயே முதறதயேப்
பின்பற்றதோமைல் நவீனமைதோகப் புரட்சிப் பதோததையில்
தபதோகிறது என்ற கட்சி. (2) வசன கவிததை நவீனம
ஒன்றும இல்தல. எல்லதோம
பதழயேதுதைதோன்.ஆதகயேதோல் அததைப் புதுப்
பரீதக என்று வசதோல்லிக் வகதோண்டு கூத்தைதோடுவது
பிசகு என்ற கட்சி.
முன் கட்சியினருக்கு ஒரு பதிலும
வசதோல்லமுடியேதோது. ஏவனன்றதோல் அவர்கள்
குணத்ததைப்பற்றிதயேதோ கவிததைதயேப் பற்றிதயேதோ
தபசத் தையேதோரில்தல. கவிததையின் அணி அலங்
கதோரத்ததைப்பற்றித்தைதோன் தபசத் தையேதோர். பின்
கட்சியினருக்குமைட்டும நதோன் ஒன்று வசதோல்ல
விருமபுகிதறன். ஓரிருவரதோல் இப்வபதோழுது
தைமிழில் தகயேதோளப்பட்டு வரும வசன
கவிததைமுதற புதிதுதைதோன். நவீனமதைதோன்.
முற்கதோலத்தில் இருந்தைதைதோக அவர்கள் குறிப்பிடும
வசன கவிததைக்கும இதைற்கும சமபந்தைதமை
கிதடையேதோது. கருத்திலும சரி உருவத்திலும சரி.
ஆம, வசன கவிததை என்பதைற்கும உருவமுண்டு.
அதைற்கும அணி அலங்கதோரம உண்டு. அதைற்கும
தைதளயுண்டு. தமைதோதனயுண்டு. எல்லதோ
வற்றிற்கும தமைலதோக அதைற்கும ‘ரிதும’ உண்டு.

வசய்யுள் எழுதுவததைக் கதோட்டிலும வசன கவிததை
எழுதி வவற்றி வபறுவதுசிரமைம வசய்யுளில்
எப்தபர்ப்பட்டை வவறும வதோர்த்ததைக்கும ஒரு
இதச இன்பத்ததை ஊட்டிவிடும. ஆனதோல் வசன
கவிததையில் கருத்தின் தவகமும உணர்ச்சியும
வசதோல்லில் தைட்டினதோல்தைதோன் வகதோஞ்சமைதோவது
கவர்ச்சி வகதோடுக்கும. வசதோல்லில் கவிததையின்
அமசம இல்லதோவிட்டைதோல் அது வசன
கவிததையேதோகதோது-வவறும வசனமதைதோன்.
இந்தை முதறயில் வசன கவிததைதயேத் தைமிழில்
முதைல் முதைலதோகக் தகயேதோண்டைவர் சப்பிரமைணியே
பதோரதிதைதோன். ‘கதோட்சிகள்’ என்று அவர்
எழுதியிருக்கும சித்திரங்கதளப் படிப்பவர்கள்
வசனம எதுவவன்றும வசன கவிததை
எதுவவன்றும, வதைளிவதோக அறியேலதோம.
அவருக்குப் பின்னதோல் அவதரப் பின்பற்றி எழுதி
வருபவர்கள் ஒரு தவதள அவ்வளவு வவற்றி
வபறதோமைல் இருக்கலதோம. இன்னும பரீதஷ
நிதலயிதலதயே இருக்கலதோம. அதைனதோல் வசன
கவிததை வசய்யுளின் முன் நிற்க
முடியேதோவதைன்தறதோ, அது கவிததையேதோகதோவதைன்தறதோ
யேதோரும வசதோல்ல முடியேதோது. எட்வர்ட்
கதோர்வபன்ட்டைரும, வதோல்ட் விட்மைனும
ஆங்கிலத்தில் வபற்ற வவற்றிக்குப் பிறகு,

பதோரதிதயே தைமிழில் வபற்ற வவற்றிக்குப் பிறகு,
தைமிழில் வசன கவிததைதயே எந்தைக் கற்பதன
உச்சியிலும தகயேதோளலதோம என்பது ஒரு சிலரின்
தீர்மைதோனம. முயேன்று பதோர்த்து விடுவது என்றும
ஓரிருவர் தீர்மைதோனித்து இருக்கிறதோர்கள் என்று
வதைரிகிறது.
நதோணல் பரிகதோசமைதோக எழுதியே பிறகு இந்தைப் பதில்
கூடைத் ததைதவயில்தல. ஆனதோலும கதோளிதைதோஸன்
வசதோல்வதுதபதோல,
(புரதோணமித்தயேதவ நசதோது ஸர்வம.
நசதோபி கதோவ்யேம நவமித்யேவத்யேம)
பதழயேது என்பதைதோதலதயே எல்லதோம
குற்றமைற்றதவயேல்ல. ‘புதிது என்பதைதோல் மைட்டும
எல்லதோம தபசத்தைகதோதைதவ அல்ல என்பததை
ஞதோபகப்படுத்தை விருமபுகிதறன்.’
இவ்வதோறு பதில் அளித்தை ‘கவிததைத் வதைதோண்டைன்’
கு.ப.ரதோஜேதகதோபதோலன் தைதோன். அவர் இததை
கருத்ததைப் பின்னர் தைன் வபயேரில் தமைலும சிறிது
விரிவதோக ‘கலதோதமைதோகினி’யில் எழுதியிருக்கிறதோர்.

இந்தை விவதோதைம பூரதோவும, ‘ஆசிரியேருக்குக் கடிதைம’
என்ற உருவத்தில், ‘வசதோல்லுங்தகதோ’ எனும
தைதலப்பில்தைதோன் அச்சதோகி வந்தைது. பதிதனதோரதோவது
இதைழில் விவதோதைத்திற்கு சமபந்தைம இல்லதோதைது
தபதோன்ற கடிதைம ஒன்று பிரசரமைதோயிற்று.
“ஐயேதோ, தைற்தபதோது தைங்கள் பத்திரிதக வதோயிலதோக
ஒரு விவதோதைம ஆரமபமைதோகியிருக்கிறது, அந்தை
விவதோதைத்தின் முடிதவப் பற்றி எனக்குக்
கவதலயில்தல. ஆனதோல் பதோரதி ஒரு இடைத்தில்
‘ஸரஸ்வதியும இலக்கியேமும’ என்ற தைதலப்பில்
சில வரிகள் எழுதியிருக்கிறதோர். அது தைற்கதோல
இலக்கியேத்திற்கு (இலக்கியேவமைன்று கருதிச்
வசய்யேப்படும கவிகளுக்கு)
வபதோருத்தைமைதோ?
அந்தை வரிகள் வருமைதோறு:
‘உலக நதடையிதல, உண்தமை முதைலியே குணங்கள்
ஸரஸ்வதி ததைவியின் கருதணக்கு நமதமைப்
பதோத்திரமைதோக்கி, நமமிடைத்திதல ததைவவதோக்தகத்
ததைதோற்றவித்து நமைது தவள்விதயேக்
கதோக்குவமைன்பது கண்தடைதோம.
இலக்கியேக்கதோரருக்தகதோவவன்றதோல்
இத்வதைய்வதமை குலவதைய்வம, அவர் இதைதனச்

சடைர் வசய்யும உண்தமையுடைதன தபதோற்ற
தவண்டும. எதுதக தமைதோதனகளுக்கதோக வசதோல்ல
வந்தை வபதோருதள மைதோற்றிச் வசதோல்லும பண்டிதைன்
ஸரஸ்வதி கடைதோஷத்ததை இழந்து விடுவதோன்.
யேமைகம. திரிபு முதைலியே சித்திரக் கட்டுக்கதள
விருமபிச் வசதோல்லுக்குத் தைக்கபடி வபதோருதளத்
திரித்துக் வகதோண்டு தபதோகும கயிறுப் பின்னிப்
புலவன் வதோணியின் திருதமைனிதயே தநதோகுமபடி
வசய்கின்றதோன். அவசியேமில்லதோதை
அதடைவமைதோழிகள் தகதோப்தபதோன் அந்தை
வதைய்வத்தின் மீது புழுதிதயேச் வசதோரிகின்றதோன்.
உலகத்தைதோருக்குப் வபதோருள் விளங்கதோதைபடி
இலக்கியேஞ் வசய்தவதோன் அந்தை சக்திதயேக் கரித்
துணியேதோதல மூடுகின்றதோன். வவள்தளக்
கதலயுடுத்துவதில்தல. மைனமைறிந்தை உண்தமைக்கு
மைதோறு வசதோல்லும சதோஸ்திரங்ககதோரனும, பதோட்டுக்
கதோரனும ஸரஸ்வதிக்கு நிகரில்லதோதை பதோதைகம
வசய்கின்றனர். இலக்கியேத்துத் வதைளிவும
உண்தமையுதமை உயிவரனலதோம. இவ்வுயிருதடையே
வதோக்தக அருள்வதோக்கு என்று வசதோல்லப்படும,
‘இலக்கியே ரஸிகன்’
மீண்டும ‘எஸ்’ தைனது அபிப்பிரதோயேத்ததை
வவளியிட்டைதோர். பதிமூன்றதோவது இதைழில்.

‘மைகரதோஜேக்ஷுக்குப் பக்க பலமைதோக நதோன் வந்தைது
தபதோல, ‘நதோண’லுக்குப் பக்கபலமைதோக (வசன)
‘கவிததைத் வதைதோண்டைன்’ வந்தைதோர். அவர் முதைல்
பதோரதோவில் சீர், தைதள, எதுதக, தமைதோதனகதள
அனுசரிக்கதோமைல் எழுதியே கவிததை நன்றதோக
இருக்க முடியேதோது என்பததை அவர்களுதடையே
கட்சிதபதோல் இருக்கிறது’ என்று வசதோல்லுகிறதோர்.
ஆனதோல், மூன்றதோவது பதோரதோவில் ‘ஆம, வசன
கவிததை என்பதைற்கும உருவமுண்டு. அதைற்கும
அணி, அலங்கதோரம உண்டு, அதைற்கும
தைதளயுண்டு, தமைதோதனயுண்டு’ என்று வசதோல்லிக்
வகதோண்தடை தபதோகிறதோர். இந்தை வதோக்கியேங்களில்
எததை ஆதைதோரமைதோகக் வகதோள்வது என்று வதைரியேதோமைல்
தையேங்குகிதறன்.
‘வசய்யுளில் எப்தபர்ப்பட்டை வவறும
வதோர்த்ததைகளுக்கும ஒரு இதச இன்பத்ததை
ஊட்டி விடும’ என்று வசதோல்லுகிறதோதர அப்படி
ஒரு இதசயேதோனது வவறும வதோர்த்ததைக்கு
இன்பத்ததை ஊட்டுவதும ஒரு தூஷதணயேதோ
என்ன? வதோர்த்ததைக்கு வதோர்த்ததை இதச
வபதோங்குவதில் தைதோதன இன்பம இருக்கிறது
யேதோப்பின் வபருதமைதயே அதுதைதோதன?
பதோரதி ‘கதோட்சிகள்’ மூலமைதோக வசன கவிததைக்கு

வவற்றிமைதோதல சூட்டி விட்டைதோரதோம! கண்ணன்
பதோட்டுக்கதளயும, ததைசியேகீதைங்கதளயும
ஸ்ததைதோத்திர பதோக்கதளயும, தவதைதோந்தைக்
கவிகதளயும, பதோஞ்சதோலி சபதைத்ததையும பதோடியே
பதோரதியேதோர், ‘கதோட்சிகள்’ எழுதியேதைன் மூலமைதோகத்
தைமைது வபருதமைதயேக் குதறத்துக் வகதோண்டைதோர்
என்பது தைதோன் எனது அபிப்பிரதோயேம. இந்தைக்
‘கதோட்சி’களில் அடைங்கியே வசன கவிததைகதள
கவிததைத்வதைதோகுதியில் தசர்த்தைததை எனக்குப்
பிடிக்கவில்தல.
‘மைதோதைதமைதோர் நதோன்கதோய் நீர் - அன்பு வறுதமையிதல
என்தன ஆழ்த்தி விட்டீர்’ என்று பதோரதியேதோர்
வதோணிதயேக் குறித்துப் பதோடுகிறதோர் அல்லவதோ?
அப்படி வதோணியின் அன்பு ததைதோன்றதோதை கதோலத்தில்.
அதைதோவது தூண்டுதைலும ஆர்வமும ஆற்றலும
இல்லதோதை கதோலத்தில்தைதோன் பதோரதியேதோர் இந்தை வசன
கவிததைகதள எழுதை தநர்ந்தைது என்று
நிதனக்கிதறன்.
ஆங்கிலத்தில் எட்வர்ட் கதோர்வபண்டைரும,
வதோல்ட்விட்மைனும வஹன்லியும,
ஆமிதலதோவல்லும, இவரும அவரும, கவிததை
எழுதுகிறதோர்கதள என்பதைற்கதோக நதோமும எழுதை
தவண்டுமைதோ என்ன? தைமிழில் வவண்பதோ என்ன,

விருத்தைம என்ன, வமைட்டுப் பதோட்டுகள் என்ன,
இதவகள் ஒவ்வவதோன்றிலும அதநக விதைங்கள்
என்ன, இதவகதளவயேல்லதோம ஒரு நல்ல கவி,
சிறந்தை கவி எவ்வளவு அற்புதைமைதோகக்
தகயேதோளுகிறதோன் என்பததை ஏன் நதோம மைறக்க
தவண்டும? இதவகள் மூலமைதோகக் கதோட்டை
முடியேதோதை எந்தை ரசபதோவத்ததை இந்தை வசன கவிததை
கதோட்டைப் தபதோகிறது?
‘எஸ்’ஸின் கடிதைத்துக்கு, ‘கவிததைத் வதைதோண்டைன்’
பதில் கூறவில்தல. அவருக்குப் பதிலதோக
‘ரஞ்சன்’ என்று தகவயேழுத்திட்டு பின்வரும
கடிதைம பதினதோன்கதோவது இதைழில் வவளியேதோயிற்று.
‘கவிததைத் வதைதோண்டைனுக்கு’ ‘எஸ்’
பதிலளித்திருக்கிறதோர். சிறியே விஷயேங்கள்
எவ்வளவு அனதோயேதோசமைதோகத் தைட்டுக்
வகட்டுப்தபதோய் விடுகின்றன என்பதைற்கு
அவருதடையே பதில் ஒரு அத்தைதோட்சியேதோக
விளங்குகிறது. முதைல் பதோரதோதவயும மூன்றதோவது
பதோரதோதவயும தவத்துப் வபதோருத்திப் பதோர்க்க
முயேன்ற ‘எஸ்’ கதடைசி வரிதயே மைறந்து விட்டைதோர்.
அததையும தசர்த்து தயேதோசித்திருந்தைதோல்தைதோன்
விஷயேம விளங்கிப் தபதோயிருக்கும!

‘இனிதமைல் என் நதடையில் வகதோஞ்ச
நஞ்சமிருக்கும கவிததையுமகூடை வடிகட்டி
எடுத்து விடுகிதறன்’ என்று ‘கவிததைத்
வதைதோண்டைன்’ கன்னத்தில் தபதோட்டுக் வகதோள்கிறதோர்!
ஏவனனில் அவர் அப்படி எழுதைதோமைல் ‘வசன
கவிததைக்கும இலக்கணம உண்டு; ஆனதோல் அது
பதழயே இலக்கணம அல்ல’ என்று மைட்டும
வசதோல்லியிருந்தைதோல், அது ‘எஸ்’ஸக்ஷுக்குத்
வதைரிந்திருக்கும!
பதோரதியேதோரின் கதோட்சிகதளப் பற்றி ‘எஸ்’
அபிப்பிரதோயேம கூறும இடைத்துக்கு வந்தை உடைதன
எனக்குத் தூக்கிவதோரிப் தபதோடுகிறது. ‘எனக்குப்
பிடிக்கவில்தல’ என்பதைற்குப் பிறகு வதோதைதமை
இல்தல. எங்கள் வீட்டுக் குழந்ததைக்கு
‘அல்வதோ’தவ பிடிக்கதோது! பதோகற்கதோய்தைதோன்
பிடிக்கும. உண்தமைத் தைமிழ்க் கவிததைக்கு (வசன
கவிததை அல்ல) இவ்வளவு பதோடுபடும
நண்பர்கூடை கதடைசியில் ‘எஸ்’ என்று தபதோட்டுக்
வகதோண்டிருப்பது ‘எனக்குப் பிடிக்கவில்தல’.
ஆங்கிலத்தில் ‘அவரும இவரும’ எழுதியேதைற்கதோக
நதோமும வசன கவிததை எழுதைதவண்டைதோம.
‘தவண்டும என்று கவிததைத் வதைதோண்டைனும
பிடிவதோதைம பிடிக்கவில்தல. ஆங்கிலத்திற்கும

அதைனுதடையே வவண்பதோ, விருத்தைங்கள், எல்லதோம
இருக்கின்றன. அதவகள் ஒரு உன்னதை
முதறயில் தகயேதோளப்பட்டும இருக்கின்றன.
அவர்களுக்குப் பிறகும வதோல்ட் விட்மைன்
முதைலிதயேதோர் தவறுவிதைத்தில் வவற்றி
யேதடைந்திருக்கிறதோர்கள் என்பததை அவ்வதோதைத்தின்
சதோரம. ‘யேதோப்புத் தைதளகதள சற்றுத் தைளரவிட்டு,
மைனத்தில் வபதோங்கிவரும கவிதைதோ
உணர்ச்சிகளுக்கு வகதோஞ்சம அதிக இடைம
வகதோடுப்தபதோம’ என்கிறதோர் கவிததைத் வதைதோண்டைன்.
உணர்ச்சிகள் வசனத்ததை மீறி வரும தபதோதும,
யேதோப்பின் சங்கிலிகள் அததைக் கட்டியேதணத்து
விடை முயேற்சிக்கும தபதோதும தைதோன்
எல்லதோவற்தறயும உதடைத்துக் வகதோண்டு வசன
கவிததை பிறக்கிறது. இதில் ‘கவிததைத்
வதைதோண்டைதன’ விடை நதோன் ஒருபடி அதிகமைதோகதவ
தபதோக விருமபுகிதறன். வசன கவிததை, கவிதைதோ
உணர்ச்சிகதளக் வகதோட்டுவதில் கவிததைக்கும
தமைல் தபதோய் விடுகிறது என்பததை என் எண்ணம.
‘கவிததை மூலமைதோகக் கதோட்டை முடியேதோதை எந்தை
பதோவத்ததை இந்தை வசன கவிததை கதோட்டைப்
தபதோகிறது?’ என்று ‘எஸ்’ தகட்கிறதோர். அவர்
இருக்கும திக்கு தநதோக்கி வணங்குகிதறன். ஏன்
கதோட்டைக் கூடைதோது என்றுதைதோன் தகட்கிதறன்?

இத்துடைன் இந்தை விவதோதைம நின்று விட்டைது.
ந. பிச்சமூர்த்தி ‘சூறதோவளி’யில் கததை, கட்டுதர,
கவிததை எழுதைவுமில்தல, வசன கவிததை பற்றியே
விவதோதைத்தில் கருத்துத் வதைரிவிக்கவுமில்தல.
அவர் அவ்வப்தபதோது கவிததைகள் எழுதிக்
வகதோண்டுதைதோனிருந்தைதோர். எப்தபதோதைதோவது
அவருதடையே கவிததை ‘சக்தி’ தபதோன்ற
பத்திரிதகயில் இடைம வபற்று வந்தைது.
1940 களில் ‘கலதோ தமைதோகினி’ ததைதோன்றியே பின்னதர
புதுக்கவிததை புது தவகத்ததைதோடு வளர இடைம
கிதடைத்தைது. 1942 ல் தைதோன் பிச்சமூர்த்தி வசன
கவிததை பற்றியே தைமைது எண்ணத்ததை ஓரளவு
வவளியிட்டைதோர்.
-----------

4. சில விளக்கங்கள்
திருச்சியில் 1942 ஜேக்ஷுனில் ததைதோன்றியே
‘கலதோதமைதோகினி’ (மைதோதைம இருமுதற) மைரபுவழிக்
கவிததைகளுக்கு இடைம அளித்தைததைதோடு, வசன
கவிததைக்கும ஆதைரவு கதோட்டியேது. பிஷக்ஷுவும,
கு.ப.ரதோ. வும அதில் தைங்கள் பதடைப்புக்கதள
வவளியிட்டைதோர்கள். பிச்சமூர்த்தியின் கதோற்றதோடி
மைதழக் கூத்து ஆகியே கவிததைகள்
கவனிப்தபயும, பதோரதோட்டுதைல்கதளயும அதிகம
வபற்றன. அததை தவதளயில் எதிர்ப்தபயும
கண்டைனங்கதளயும ஏற்றுக் வகதோண்டைன.
மைதழக்கூத்து
1
பதோர்த்தீதரதோ அதிசயேம.
தகட்டீதரதோ அதிசயேம,
தநற்று நள்ளிரவினில்
நதடைவபற்ற நடிப்பிதன...
மைந்ததை மைந்ததையேதோக தமைகங்கள்
சரியே
மைதலகள் தபதோல் இதலகள்

தபதோல
தமைகங்கள் விரியே,
விந்ததை நிமிஷத்தில் விரிந்தை
தமைகங்கள் தபதோய்.
யேதோதனயேதோய், மைசிததைதோய்ந்தை
குட்தடையேதோய்
கதடைசியில்,
ஊதமை இருள் ததைவின் தசதோகம
வசதோட்டிடுதமைதோர்
தசதோதனயேதோய், தைதோதரயேதோய்,
அதமைந்தை மைதழக்கூத்ததை.
2
கதோற்று முழங்கிடை
உயிவரதோலி மைதறந்திடை,
வபதோங்கிப் தபசிடுதமைதோர்
சீற்றம பிறந்திடை,
ஆற்றலதோ தவகத்ததைதோடைரக்கி
வவம தகநீட்டி,
வவகுநதோளதோய் விளங்கியே
அல்லிதயே தவதரதோடு ஆட்டி
தைண்ணீரில் வவள்ளியேதோல்
மின்னல்வசய் அதிசயேம
பதோர்த்தீதரதோ?
தநற்று தகட்டீதரதோ?

3
யேதோதன இடிகள்
அதிர்ந்து நடைந்திடை,
எட்டுத்திதசகளும இடிந்து
விழுந்திடை,
பதோதனக்கருப்தபப்
பழிக்கும தபய் வதோனக
மைதோர்பினில் மின்னல்
சரங்கள் ஒளிர்ந்திடை,
கதோற்றதைன் தககதளக்
குலுக்கி வதோதைதோடியும
தபய்தபதோல் மைதழதயேப்
படுத்திதவத்தை பதோட்தடைக்
தகட்டீதரதோ?
தநற்று பதோர்த்தீதரதோ?
இதைற்குப் பின்னர் ந.பி. வசன கவிததை பற்றி ஒரு
கட்டுதர எழுதினதோர்:
“கவிததைக்கும வசனத்திற்கும உள்ள வித்தியேதோசம
உருவத்தினதோதலதயே ஏற்படுவவதைன்பது
பலருதடையே கருத்து. அக்கருத்து சரியேல்ல என்பது
எதிர்க்கட்சி. தைத்துவ ரீதியேதோகப் பதோர்த்தைதோல்
மைனிதைனிடைம பல படிகள் இருக்கின்றன. ஊண்,
உறக்கம, புணர்ச்சி இதவ ஒரு படிதயேச்

சதோர்ந்தைதவ. உடைல் அதவகளுக்கு தவர்.
இதவகதளப் வபறுவதைற்கதோன முயேற்சியில்
ஈடுபடுவது உள்ளம. அது ஒரு படி.
இச்வசய்தககளுக்வகல்லதோம அப்பதோற்பட்டை
உலக ரகசியேத்ததை அறியேத் துடித்து நிற்கும அறிவு
வழி ஒன்றுண்டு. உணர்ச்சி வழியும ஒன்றுண்டு.
வசனத்தின் வழி அறிவுநிதலதயேச் சதோர்ந்தைது.
கவிததையின் தைர்க்கபதோததை உணர்விதலதயே ஓடும.
அறிவின் வரமதப மீறி வசனம தபதோகுமைதோனதோல்
அந்தை நிமிஷத்திதலதயே அது
கவிததையேதோகிவிட்டைது என்று நிச்சயிக்கலதோம.
‘தீ இனிது’ என்று பதோரதியேதோர் வசதோல்லுகிறதோர்.
இனிது என்ற வசதோல் ருசிதயேச் சதோர்ந்தைது. ‘தீ சடும’
என்றதோல் வசனம ‘தீ இனிது’ என்றதோல் கவிததை.
இது ஏன்? வதோர்த்ததை வவறும விஷயேத்ததை
மைட்டும வசதோல்லதோமைல், உவதமைதயேப் தபதோல்
உணர்வினிடைம தபசமைதோனதோல் கவிததை
பிறந்துவிடும. ‘தீ சடும’ என்னும வபதோழுது சடும
என்ற பதைம தீயின் குணத்ததை அறிவுக்குத்
வதைரியேப்படுத்துகிறது. ‘தீ இனிது’ என்று
வசதோல்லும வபதோழுது அறிவு அததை மைறுக்கும;
தீயேதோவது இனிதமையேதோவது என்று கலவரப்படும.
ஆனதோல் உணர்ச்சி என்பது ஏது? அதைனதோல் தைதோன் தீ

இனிது என்பததை உணர்ச்சி
ஒப்புக்வகதோள்ளுகிறது.
இப்வபதோழுது கமபதரக் தகட்தபதோம.
‘அமுதைம நிதறந்தை வபதோற்கலசம
இருந்தைது இதடைவந்து எழுந்தை
வதைன
எழுந்தை தைதோழி வவண் திங்கள்’
என்கிறதோர் கமபர். வசனம என்று இததை தவத்துப்
தபசினதோல் அமுதைம என்பது உண்தடைதோ?
வபதோற்கலசம கடைலில் மிதைப்பதோதனன்? திருடைர்கள்
வதைதோழில் மைறந்து விட்டைதோர்களதோ? வபதோற்கலசம
என்ன நீர்மூழ்கிக் கப்பலதோ - தவண்டும வபதோழுது
தமைதல எழுந்துவர? - என்வறல்லதோம அறிவு
தகட்கக் கூடும. அதைனதோல்தைதோன் உணர்ச்சி
வசதோல்லுகிறது; ‘இந்தை வதோர்த்ததைகள்
உணர்ச்சியின் வவளியீடு. உணர்வின் உலகுக்குச்
சமைர்ப்பிக்கப்பட்டைதவ, உனக்கல்ல, ‘கடைலில்
முழுமைதி எழுமவபதோழுது உணர்வு வயேப்பட்டை
மைனிதைன் கமபர் பதோடியேததைக் கடுகளவும மைறுக்க
மைதோட்டைதோன்’.
ஆகதவ சமபிரதைதோயேமைதோன உருவம
கவிததையேதோக்குவதைற்கு உதைவியேதோக இருந்தை
தபதோதிலும அடிப்பதடைகதளப் பற்றிப் தபசம

வபதோழுது கவிததைக்கும வசனத்திற்கும
வித்தியேதோசம, எதைனுடைன் அது உறவதோடுகிறது அறிவுடைனதோ உணர்ச்சியுடைனதோ என்பததைப்
வபதோறுத்ததை நிற்கும. எவ்வளவுக்வகவ்வளவு
உணர்தவத் தீண்டைதோமைல் அறிவுடைன் கவி
தபசகிறதோதனதோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு
வசனமைதோய்விடும. உருவத்தில் கவிததையேதோக
இருந்தை தபதோதிலும, இப்வபதோழுவதைல்லதோம
வசனகவிததை என்று தபசகிறதோர்கள்.
உண்தமையில் வசனமைதோக இருந்தைதோல் கவிததையேதோக
இருக்க முடியேதோது. கவிததையேதோக இருந்தைதோல்
வசனமைதோக இருக்க முடியேதோது. ஆனதோல்
புதுதமைதயேயும பழதமைக்குள் புகுத்தி சமைரசம
வசய்வததை மைனிதை இயேல்பதோதைலதோல்
நதடைமுதறயில் அவ்வதோறு வசதோல்லுகிறதோர்கள்
என்று வசதோல்லலதோம. ஆதகயேதோல் கவிததையின்
குறியும வசனத்தின் உருவும கலந்தை இப்புதுப்
பிறவிக்கு இந்தைப் புதியே வபயேர்
வகதோடுத்திருப்பததை ஒருவதோறு
ஒப்புக்வகதோள்ளலதோம.
இந்தை மைதோதிரியேதோன வசன கவிததைதயே பதோரதியேதோர்
தகயேதோண்டிருக்கிறதோர்.
‘ஞதோயிறு தவயேமைதோகியே கழனியில்
தவர ஒளியேதோக நீர் பதோய்ச்சகிறது.

அதைதன தமைகங்கள் வந்து
மைதறக்கின்றன.
அஃது தமைகங்கதள ஊடுருவிச்
வசல்கிறது,
தமைகமைதோகியே சல்லதடையில்
ஒளியேதோகியே புனதல வடிகட்டும
தபதோது
மைண்டி கீழும வதைளிவு தமைலுமைதோக
நிற்கின்றன.
இதில் கவிததையின் லட்சணத்ததைக்
கதோணதோவிட்டைதோல் தவறு எங்குதைதோன்
கதோணப்தபதோகிதறதோம? இமமைதோதிரி கவிததை
அடைங்கியே வதைதோகுதி ஒன்தற பதோரதியேதோர் ‘கதோட்சி’
என்ற தைதலப்பின் கீழ் வவளியிட்டிருக்கிறதோர்.
வழி என்னதவதோ புதியேது. அழகு மைட்டும உலகு
ததைதோன்றியே நதோளதோகக் கதோண்பது.
‘இவ்வுலகம இனியேது.
இதிலுள்ள வதோன் இனிதமை
உதடையேது.
கதோற்றும இனிது.
தீ இனிது. நீர் இனிது. நிலம
இனிது., ஞதோயிறு நன்று.
திங்களூம நன்று.
வதோனத்துச் சடைர்கவளல்லதோம மிக
இனியேன.

மைதழ இனிது மின்னல் இனிது
இடி இனிது.
கடைல் இனிது. மைதழ இனிது. கதோடு
நன்று.
இது வசனமைதோ? கவிததைக்கும வசனத்திற்கும
வதோர்த்ததைகள் என்னதவதோ வபதோதுவதோனதோலும,
கவிததையின் சருதி தவறு. வசனத்தின் சருதி
தவறு. வதோய் விட்தடைதோ விடைதோமைதலதோ இததைப்
படித்தைதோலும, நதோம வசன உலகில் கதோலதோல்
நடைக்கவில்தல என்றும கவிததை உலகில் இறகு
கட்டிக் வகதோண்டு பறக்கிதறதோம என்றும உணர்ச்சி
வசதோல்லும. வசனத்திற்கும கவிததைக்கும
மைற்வறதோரு வபரியே வித்தியேதோசம உண்டு.
‘வியேஷ்டி’ என்கிறதோர்கதள, அந்தைப்
பன்தமைதயேதயே வசனம வற்புறுத்தும. கவிததை
ஒருதமைதயே வற்புறுத்தும. உடைலுக்கு
எலுமபுக்கூடு எப்படிதயேதோ அததைப் தபதோலதவ,
இந்தை ஒருதமை என்னும குணம கவிததையின்
அஸ்திவதோரமும அழகும ஆகும. சிருஷ்டியின்
பன்தமைதயே ஒருதமையேதோக்கதோதை கவிததையில்
வபருஞ்சிறப்பு இருக்க முடியேதோது.
‘இஃது சக்தியின் லீதல.
அவள் உள்ளத்திதல பதோடுகிறதோள்.
அது குழலின் வதைதோதளயிதல
தகட்கிறது.

வதைதோமதபப் பிள்தளகள்
பிச்தசக்குக் கத்துகின்றன.
பிடைதோரன்
குழதலயும வதைதோமதபக்
குழந்ததைகளின் குரதலயும யேதோர்
சருதி
தசர்த்து விட்டைது? சக்தி.
ஜேரிதக தவணும ஜேரிதக
என்வறதோருவன்
கத்திக்வகதோண்டு தபதோகிறதோன்.
அததை சருதியில்.
ஆ! வபதோருள் கண்டு
வகதோண்தடைன்.
பிடைதோரன் உயிரிலும வதைதோமபக்
குழந்ததைகளின் உயிரிலும
ஜேரிதககதோரன் உயிரிலும ஒதர
சக்தி லீதலயேதோடுகின்றது.
அவள் ததைன். சித்தை வண்டு
அவதள விருமபுகின்றது.
வடைதமைருவிதல, பலவதோகத்
வதைதோடைர்ந்து வருவதோள்.
வதோனடிதயேச் சூழ நதகத்துத்
திரிவதோள்.
அவளுதடையே நதகப்புகள் வதோழ்க.
வதைற்தக நமைக்கு ஒருத்தியேதோக

வருகின்றதோள்: அன்பு மிகுதியேதோல்,
ஒன்று பலவினும இனிதைன்தறதோ?
தவகதற நன்று; அதைதன
வதோழ்த்துகின்தறதோம,
ஒன்று பலவினும இனியேதைன்தறதோ என்கிறதோர் கவி.
ஆமைதோம அதைனதோல்தைதோன் கவிததைக்கு மைதிப்பு.
கவிததையின் முக்கியே லட்சணம இந்தை
ஒருதமையில் இருப்பதினதோல் தைதோன்,
யேதோப்பலங்கதோரங்களில் பல
உண்டைதோகியிருக்கின்றன. ஒரு புலனதோல்
உணர்ப்படுவததை மைற்வறதோரு புலனதோல்
அறிவதுதபதோல் கதோட்டும வபதோழுது ஒரு
புதுதமையும கவர்ச்சியும ததைதோன்றும.
வசந்தைமிழ் நதோவடைன்னும தபதோதினிதல
இன்பத்ததைன் வந்து பதோயுது கதோதினிதல,
ததைன் கதோதில் பதோய்ந்து இன்பத்ததைத்
தைருவவதைன்றதோல் அது கவிததை உலகில்தைதோன்
நடைக்கும, இரவியின் ஒளியிதடைக் குளிப்பதும,
ஒளி இன்னமுதிதன உண்டு களிப்பதும
வசனத்திற்குப் வபதோருந்துமைதோ?
“பதோரதியின் ‘கதோட்சி’ கவிததையின் மைதோற்றுக்கு எந்தை
விதைத்திலும குதறயேதோதைது. தைமிழ் நதோட்டு வசன
கவிததையில் அதுதைதோன் முதைல் முயேற்சி”.

(கலதோதமைதோகினி, இதைழ் 9)
வசன கவிததை, மைறுமைலர்ச்சி என்பவதைல்லதோம
அர்த்தைமைற்றதவ என்று கூறி, அமமுயேற்சிகளில்
ஈடுபட்தடைதோதரக் குதற கூறியும தகதோபித்தும
வபதோழுது தபதோக்கியே பண்டிதைர்கதள
‘கலதோதமைதோகினி’ தைதோக்க முன் வந்தைது. கதோரசதோரமைதோன
ஒரு கவிததை எழுதி அதைன் ஆசிரியேர்
(சதோலிவதோஹனன்) வி.ரதோ. ரதோஜேதகதோபதோலன்
எழுதியேது இது:பழதமையின் பதோததை, கற்ற
பண்டிதைர் நதடை. முன்தனதோர்கள்
வழதமைஈ வதைல்லதோம எங்கள்
வசனவமைதோத் தைதுதவ வயேன்று
கிழதமை வகதோண்டைதோடி ஏததைதோ
கிறுக்கிதவப் பதோர்கள் இந்தை
இழவிதனச் சகியேதோததைதும
எமமைதனதோர் வசதோன்னதோல்
தவவதோர்
குப்தபதயேக் கூட்டி தவத்துக்
வகதோண்டிததைதோர் கவிததை என்பதோர்
எப்படி தயேனும அஃததை
ஏற்றமைதோம கவிததை என்று
ஒப்பிடை தவண்டும என்பதோர்
உணர்ந்தைவர் தைவவறன்றதோதலதோ

எப்படிச் வசதோல்வீவரன்று
இழிவமைதோழி பலவும வசதோல்வதோர்.
உணர்ச்சியும வசதோல்லும கூடில்
உண்தமையில் கவிததையேதோமிப்
புணர்ச்சியில் லதோதைவதைல்லதோம
புலவர்வதோய்ச்
வசதோல்வலன்றதோலும
மைணமிலதோ மைலர்தைதோவனன்தபதோம
மைதோனிடைர் மைதோண்டுதபதோனதோல்
பிணவமைனதவ நதோம
வசதோல்தவதோம
பிறர்வசதோல்லும வசவுக்கஞ்தசதோம
ஆவிதயே யில்லதோதமைனி
அதைதனதயேதோர் மைனிதைன் என்று
கூவிடைல் தபதோலச் வசதோல்தலக்
கூட்டிதவத் திதுவும ஓர்மைதோ
கதோவியேம என்பதோர் அஃததைக்
கற்றவர் பிதழவயேன்றதோதலதோ
‘பதோவிகள் தைமிதழக் வகதோல்லப்
பதடைதிரண் டைனதர’ என்பதோர்.
தகதோப்பில்லதோ இனிதமையில்லதோ
வகதோள்ளதவதோர் சதவயு மில்லதோ
தவப்பிதலக் கவிததை தைன்தனக்

கதோட்டிலும உணர்ச்சிமிக்க
யேதோப்பில்லதோக் கவிததை மைட்டும
யேதோதினதோல் தைதோழ்ந்தைததையேதோ
மூப்புதடைப் வபரியீர் என்றதோல்
முனிந்வதைதமை ஏச கின்றதோர்
மைதுமைலர்க்வகதோடி தைதோன் என்றும
மைறுமுதற மைலரதோதைதோனதோல்
அதுவல எங்கள் நதோட்டு
ஆன்ற வசந்தைமிழ் என்வறன்றும
புதுமைலர் நித்தை நித்தைம
பூத்திடும புதியே இன்ப
மைதுவிதனச் சிந்தும இந்தை
மைகிதமைநீர் அறியேமைதோட்டீர்.
விதலமைகள் கற்தப ஒத்தை
விதைமைல எங்கள் நதோட்டைம
கதலகதள வதோழ்த்தை நதோங்கள்
கண்டைததைதோர் வழியில் வந்ததைதோம
மைதலவுதறதோம மூண்டை ஓதரதோர்
மைனிதைர்கள் வசவுக் கஞ்தசதோம
நிதலகுதல வதடைதயேதோம
எங்கள்
தநரியே வழிதயே வசல்தவதோம
(கலதோதமைதோகினி - 10)

வசனகவிததை பற்றி கு.ப. ரதோஜேதகதோபதோலன்
எழுதியே கட்டுதரயும பிரசரமைதோயிற்று. அது
பின்வருமைதோறு:
‘வசன கவிததைதயே ஏளனமைதோகப் தபசவது
இப்வபதோழுது இலக்கியே ரசிகர்களிதடைதயே
பதோஷன்’.
‘அவதைன்ன வசனகவிததையேதோ? இப்வபதோழுது
யேதோப்பிலக்கணம வதைரியேதோதைவர்கவளல்லதோம
இப்படி ஆரமபித்து விட்டைதோர்கள். வதோய்க்கு
வந்தைததை எழுதி வசனகவிததை என்கிறதோர்கள்’
என்று ஒரு சிலர் தகலி.
‘வசன கவிததை புதிவதைதோன்றுமில்தல. பண்தடைத்
தைமிழில் இருந்தைதுதைதோன் அது. அகவல்
வசனகவிததைதைதோதன? இவர்கள் என்ன புதிதைதோகக்
கண்டுபிடித்து விட்டைதோர்கள்’ என்று மைற்றும சிலர்
தைதோக்குதைல். தவடிக்தக என்னவவன்றதோல்
எதிர்ப்பவர்கள் இருதைரப்பினர்களதோக
இருக்கிறதோர்கள். ஒருவர் ஆட்தசபதண
மைற்வறதோருவரது தபதோல் அல்ல. ஒருவர் வசன
கவிததைதயே கூடைதோது என்கிறதோர். மைற்றவர் அது
புதிது இல்தல என்கிறதோர். விசித்திரமதைதோதன
இது?

யேதோப்பிலக்கணம வதைரியேதோதைதைதோல் வசன
கவிததைதயேப் பிடித்துக் வகதோண்டைதோர்கள் அததை
எழுதுகிறவர்கள் என்ற வதோதைம சத்தை அசட்டுத்
தைனத்ததைத் தைவிர தவவறதோன்றுமில்தல.
எழுதுகிறவர்களுக்குத் ததைதவயேதோனதோல்
யேதோப்பிலக்கணத்ததைக் கற்றுக் வகதோள்ள எத்தைதன
நதோழிதககள் ஆகும? அவதைன்ன அப்படி எளிதில்
கற்றறியே முடியேதோதை வித்ததையேதோ? தைமிழ்ப்
பண்டிதைருக்கு வருவது கவிததை எழுதை
முதனகிறவனுக்கு வரதோமைல் தபதோய்விடுமைதோ
என்ன? அப்படிப்பட்டை பிரமமை வித்ததை
ஒன்றுமில்தல. அது நிச்சயேம.
யேதோப்பிலக்கணத்ததைப் படிக்கதோமைல்கூடை கண்கதள
மூடிக்வகதோண்டு வசய்யுள் பதோடைலதோம.
அது கிடைக்கட்டும. வதோல்ட்விட்மைனும, எட்வர்டு
கதோர்வபண்டைரும ஆங்கில யேதோப்பிலக்கணம
கற்றறியேத் வதைரியேதோமைல்தைதோன் கவிததை
எழுதினதோர்கதளதோ? புது யேதோப்பிலக்கணதமை
ஏற்படுமபடி வங்கதோளியில் பதோக்கள் பதோடியே
ரவீந்திரர் கதடைசி கதோலத்தில் வங்கதோளியில் வசன
கதோவியேத்தில் எழுதித் வதைதோதலத்தைதோர். அதுதைதோன்
தபதோகட்டும என்றதோல் சப்பிரமைணியே பதோரதி,
யேதோப்பிலக்கண முதறயில் ஏரதோளமைதோக

எழுதினவர் ‘கதோட்சிகள்’ என்ற வசன
கவிததைதயேயும ஏன் எழுதினதோர்? கதோட்சிகதளயும
யேதோப்பிலக்கண முதறயில் எழுதியிருக்கக்
கூடைதோததைதோ?
தமைற்வசதோன்ன ரசிகர்களுக்குப் பயேந்து பதோரதி
கதோட்சிகதள யேதோப்பிலக்கண முதறயில்
எழுதியிருந்தைதோல் கதவக்குதைவதோமைல்
தபதோயிருக்கும. கதோட்சிகள் யேதோப்பிலக்கண
முதறயில் அதமையேதோதைதைதோல்தைதோன் அவ்வளவு
சிறப்பும அழகும தவகமும
வகதோண்டிருக்கின்றன.
யேதோப்பிலக்கணத்துக்குக் கட்டுப்பட்டு வரும
கவிததையும உண்டு அதைற்குக் கட்டுப்படைதோமைல்
வரும கவிததையும உண்டு. கவிததை என்ற வஸ்து
தநரதச நிதரயேதசயிலில்தல. அதவ ஒழுங்கதோக
இருந்தைதோல் மைட்டும கவிததை வந்துவிடைதோது.
கவிததை என்பது நதடைமைட்டுமைல்ல, கருத்தும
இருக்க தவண்டும. வசவிநுகர் கவிததை என்று
கமபன் வசதோன்னததைத் திரித்து
வசவிநுகர்வதுதைதோன் கவிததை என்று வகதோள்வது
தைப்பு. கவிததை வசவி நுகர்வதைதோக இருக்க
தவண்டும என்பதுதைதோன் வபதோருள். வசவி
நுகர்வவதைல்லதோம எங்கதோவது கவிததையேதோக

முடியுமைதோ? கவிததைவயேல்லதோம வசவி நுகர்வதைதோக
இருக்கும.
வசன கவிததைதயேச் வசவி நுகருமைதோ என்றதோல்
நுகரும. ஏவனன்றதோல் வசன கவிததைக்கும
யேதோப்பிலக்கணம உண்டு. அதிலும மைதோவிளங்கதோய்
ததைமைதோங்கனி எல்லதோம வந்தைதோக தவண்டும.
வருமவதக மைட்டும தவறதோக இருக்கும.
அவ்வளவுதைதோன்.
வசன கவிததைக்கும எதுதக, தமைதோதன கட்டைதோயேம
உண்டு. ஏவனன்றதோல் இந்தை அலங்கதோரங்கதள
எல்லதோம உண்டைதோக்கினது கவிததை.
இலக்கணமைல்ல. அது அவற்தற இஷ்டைம தபதோல,
சமையேத்திற்தகற்றவதோறு மைதோற்றிக் வகதோள்ளும.
முதைலில் உண்டைதோக்கினபடிதயே இருக்க
தவண்டும என்றதோல் இருக்கதோது. இலக்கியேம
கூறுவதுதைதோன் இலக்கணம. இலக்கணம கூறுவது
இலக்கியேமைதோகதவ முடியேதோது. எல்லதோம நன்னூல்
யேதோப்பிலக்கணத்ததை ஒட்டிதயே இருக்க
தவண்டுவமைன்று இலக்கணம பிடிவதோதைம
வசய்தைதோல் நடைக்கதோது. நன்னூலுக்கும தமைலதோன
ஒரு புது நூதல இலக்கியேத்தின்
தபதோக்கிற்வகதோப்ப (இலக்கணம) தையேதோரித்துக்
வகதோள்ள தவண்டும.

கதோமதபதோதி ரதோகம தபதோட்டுப் பதோடை வருவதுதைதோன்
கவிததை என்று யேதோரதோவது வதோதித்தைதோல்
அவர்களுக்குக் கவிததை இன்னவதைன்தற
வதைரியேதோது என்றுதைதோன் நதோம பதில் வசதோல்ல
தவண்டும. ஆங்கிலக் கவிததைதயே நதோம ரதோகம
தபதோட்டுப் பதோடியேதோ அனுபவிக்கிதறதோம?
அவர்களுதடையே ரதோகத்ததைப் தபதோட்டுப்
பதோடினதோல்தைதோன் அது நன்றதோக விளங்கும என்று
வசதோல்ல யேதோரதோவது முன் வருவதோர்களதோ?
வபதோதுவதோகக் கவிததைக்கு, எந்தை
பதோதஷயிலிருந்தைதோலும சரி, ஒரு தைனி ரதோகமும
தைதோளமும இருக்கின்றன. அததை அனுபவிக்க
கர்நதோடைக சங்கீதைத்தின் ஒத்தைதோதசதயேதோ,
ஹிந்துஸ்தைதோனி சங்கீதைத்தின் ஒத்தைதோதசதயேதோ,
ஐதரதோப்பியே சங்கீதைத்தின் ஒத்தைதோதசதயேதோ
தவண்டியேததை இல்தல. கவிததையின் ரதோகம
உள்ளத்தில் கிளமபுகிறது. ஹிருதையேம தைதோளம
தபதோடுகிறது. ‘வீ ஸீ வஹவன் இன்தி ஒயில்ட்
ஃபிளவர் அண்ட் எட்டைர்னிட்டி இன் எ கிதரன்
ஆப் ஸதோண்ட்’ (We see Heaven in a Wild Flower and
Eternity in a Grain of Sand) என்ற சித்தை வதோக்தக
அனுபவிக்க நதோம ஐதரதோப்பியே சங்கீதைத்ததைக் கற்க
தவண்டியேதில்தல.

‘புல்லினில் தவரப்பதடை ததைதோற்றுங்கதோல்’
என்பததை அனுபவிக்க கதோமதபதோதி ரதோகமைதோ
தவண்டும?
நமைது விழிகளிதல மின்னல்
பிறந்திடுக!
நமைது பதோட்டு
மின்னலுதடைத்தைதோகுக!’
என்ற மைகதோவதோக்கு கவிததையேதோக எந்தை சங்கீதைத்தின்
உதைவி தவண்டும, தகட்கிதறன்.
(கலதோதமைதோகினி-13)
இலக்கணத்துக்கு ஏற்ப இனியே கவிததைகள்
பதடைப்பதில் தைன் ஆற்றதல ஈடுபடுத்தி
வவற்றிகள் கண்டைவர் கவிஞர் கதலவதோணன்.
(திருவதோதனக்கதோவல் க. அப்புலிங்கம) ஆயினும
அவர் வசன கவிததைகதள வவறுக்கவில்தல.
இப்புது முயேற்சி பற்றியே தைன் கருத்துக்கதள அவர்
‘கலதோதமைதோகினி’யில் கட்டுதரயேதோக்கினதோர்.
அதுவும அறிந்து வகதோள்ளப்படை தவண்டியே
ஒன்தற:
“தைமிழில் இலக்கியே அதமைப்பு. வசனம அதைதோவது
உதரநதடை; கவிததை அல்லது வசய்யுள் நதடை என
இரண்தடை பிரிவதோகத்தைதோன் இதுவதர இருந்து

வந்திருக்கிறது. இப்வபதோழுது சிலர் இதவகள்
இரண்டிலுமுள்ள சிற்சில அமசங்கதளக் கூட்டி
ஒரு அவியேலதோகச் வசய்து அதைதன ‘வசன
கவிததை’ என்று வசதோல்லுகிறதோர்கள். இவ்வழி
தைமிழ் பதோதஷக்தக புதுதமையேதோனதுபுரட்சிகரமைதோனதுங்கூடை.
வதோல்ட் விட்மைன்னும, எட்வர்ட்
கதோர்ப்வபன்டைரும ஆங்கிலத்தில் ‘வசன கவிததை’
புதனந்திருக்கலதோம. நதோன்கு தவதைங்களும
வடைவமைதோழியில் வசன ரூபத்தில் இருக்கலதோம.
கவிவனதோழுகும கதோதைமபரி சமைஸ்கிருதை வசன
கதோவியேமைதோக இருக்கலதோம. தைதோகூர் வங்கதோளியில்
வசன கவிததை எழுதிக் குவித்துமிருக்கலதோம.
ஆனதோல் தைமிழுக்கு வசன கவிததை புதிது என்பது
மைட்டும நிச்சயேம. பல்லதோயிர வருஷங்களதோக
பனமபதோரனதோர் கதோலத்திலிருந்து பதோரதியேதோர் கதோலம
வதரயில் தகயேதோளப் படைதோதை ஒரு நவீன முயேற்சி
இது.
அகவதல வசன கவிததை என அறியேதோததைதோர்
கூறலதோம. அது தைவறு. அகவலுக்கு யேதோப்புக்குரியே
எல்லதோ லட்சணங்களும உண்டு. வசன
கவிததைக்கு இந்தைச் வசய்யுள் லட்சணங்களில்
ஒன்றிரண்டு குதறயும. இதுதைதோன் தைதோங்கள்

எழுதுவது ‘கவிததை’ யேல்ல, ‘வசன கவிததை’
என்று அததை எழுதுபவர்கதள கூறுவதைன்
கதோரணமுமகூடை.
தைமிழ் இலக்கியே சரித்திரத்திதலதயே நதோன் அறிந்தை
மைட்டில் இதுவதர கவிததைகள்
யேதோப்பிலக்கணத்துக்கு அடைங்கிதயே
வந்திருக்கின்றன. மைதோங்குடி மைருதைனதோர் முதைல்
மைகதோமைதகதோ பதோத்தியேதோயே சவதோமிநதோதை ஐயேர் வதர
வசய்யுள் பதோடியே எவரும இததை முதறதயேத்தைதோன்
அனுசரித்து வந்திருப்பதைதோகத் ததைதோன்றுகிறது.
இளங்தகதோவும, சதோத்தைனதோரும, கமபரும,
தசக்கிழதோரும இப்பழவழி வசன்தற வபருமபுகழ்
கண்டைனர். இந்தை முது முதறதயேத் தைகர்க்க
அவர்கள் முயேன்றதைதோகத் வதைரியேவில்தல.
அதசயேதோலும சீரதோலும மைட்டும அழகதோன கவிததை
ஆகிவிடைதோது. கவிததை என்பது நதடைமைட்டுமைல்ல.
ஆனதோல் அது கருத்து மைதோத்திரமும அல்ல.
உதைதோரணமைதோக, வ.ரதோ. வின் நதடைச் சித்திரங்களில்,
நல்ல வசய்யுள்களில்கூடை இல்லதோதை அழகதோன
கவிததைக் கருத்துகள் இருக்கின்றன. அதைனதோல்
அததைக் கவிததை என்று விடைலதோமைதோ?
குமைதோரசமபவம தபதோலவும, சிலப்பதிகதோரம
தபதோலவும, கு.ப.ரதோ. வின் சிறுகததைகள்

இனிக்கின்றன. ஆனதோல் அததைக் வகதோண்தடை
அக்கததைகதளக் கதோவியேங்கள் என்று வசதோல்ல
முடியுமைதோ? இதுதைதோன் மைறுப்பதோளர்களின் வதோதைம.
அவர்களுக்கு துதணயேதோக பழஞ்சவடிகளதோன
வதைதோல்கதோப்பியேச் வசய்யுளியேலும,
யேதோப்பருங்கலவிருத்தியும, தைண்டியேலங்கதோரமும
இலக்கணம தபசகின்றன.
அழகதோன புதுதமைகதள ஆக்குவதில் அறிவு
முதனகிறது. அதைன் பயேன்தைதோன் இலக்கணக்
கட்டுகதள உதடைத்து விட்டு வவளிவந்தை
இப்புது முயேற்சியும.
இதுவதரயில் தைமிழ் இலக்கியேத்தில் இல்லதோதை
அழகதோன அருதமையேதோன எண்ணங்கள் வசன
கவிததைகளிதல கதோணக்கிதடைக்கின்றன. ‘சீர்பூத்தை’
என்று வதைதோடைங்கி வசய்யுள் இலக்கண
முதறப்படி பணங்வகதோடுத்தை எவதனதயேதோ ஒரு
பதோவலர் பதோடியே பதோட்டுக்கதளவிடை தைதள
தைட்டும ‘பூக்கதோரி’ ஆயிரம மைடைங்கு அழகதோகத்தைதோன்
இருக்கிறது. இலக்கண வழூஉ ஒன்தறதயே
ஆதைதோரமைதோகக் வகதோண்டு இதவகதள ஒதுக்குவது
வடிகட்டின மைடைதமை. இலக்கியேப்தபதழயில்
தவத்துக் கதோப்பதோற்ற தவண்டியே புது
இரத்தினங்கள் இவ்வசன கவிததைகள்.

பழுத்தை மைதோமபழம தித்திக்கிறது. பழுக்கதோதை கதோய்
புளிக்கிறது. இதவகள் இரண்தடையும நீங்களும
நதோனும உண்டு சதவத்திருக்கிதறதோம. ஆனதோல்
பழுத்தும பழுக்கதோமைலுமைதோய் வசங்கதோயேதோக
இருக்குமவபதோழுது நீங்கள்
சதோப்பிட்டிருக்கிறீர்களதோ; இல்தலவயேன்றதோல்
சதோப்பிட்டுப் பதோருங்கள். கதோயின் புளிப்பும,
கனியின் இனிப்பும கலந்தை ஒரு புதுச்சதவ.
இனியே ருசி-அதில் இருக்கக் கதோண்பீர்கள்.
கனிந்தை கனி தபதோன்றது கவிததை. கதோவயேதோத்தைது
உதரநதடை இதவகள் இரண்தடையும தைதோன் நதோம
நன்றதோய் அனுபவித்திருக்கிதறதோம. கதோயும
கனியும இல்லதோதை வசங்கதோய்பதைம வசன கவிததை.
‘கவிததையின் இனிதமையும உதர நதடையின்
விறுவிறுப்பும இதில் இருக்கிறது. வசங்கதோதயேச்
சதவப்பதிலும ஒரு புது இனிதமை உண்டு.”
(கலதோதமைதோகினி-30)
இக்கட்டுதரக்கு எதிவரதோலி இலங்தகயில்
ததைதோன்றியேது. ‘ஈழ தகசரி’யில் வழக்கமைதோக
எழுதிவந்தை ‘இரட்தடையேர்’, வசன கவிததை புதியே
ததைதோற்றம அல்ல; முன்னரும அது வவவ்தவறு
வடிவங்களில் தைமிழில் வழங்கி வந்தைது என்று

வதோதைதோடியிருந்தைதோர்கள். சவதோரஸ்யேமைதோன
அக்கட்டுதர ‘கலதோ தமைதோகினி’யில் மைறு பிரசரம
வசய்யேப்பட்டைது. இரட்தடையேரின் சதவயேதோன
கருத்துக்கதள நீங்களும வதைரிந்து வகதோள்ளலதோதமை
என்பதைற்கதோக அந்தைக் கட்டுதரதயே இங்தக
தைருகிதறன்;
“பிஞ்சமைதோகதோது பழமுமைதோகதோது” ‘வசங்கதோய்’ என்று
வசதோல்வதோர்கதள, அந்தை நிதலதைதோன்
வசனகவிததைக்குரியேது. யேதோப்பிலக்கண வரமதப
மீறியேதைதோய் ஆனதோல், கவித்வம வபற்றதைதோக உள்ளசிறந்தை வசனங்கதளதயே வசனகவிததை எனப்
வபயேரிட்டைதழக்கிதறதோம.
பதோரதியேதோரின் பதோஞ்சதோலி சபதைம, கண்ணன் பதோட்டு
முதைலியேவற்றிலுள்ள பதோடைல்கதளதயே பதோர்த்து,
‘இதவ எல்லதோம பதோவதோ? பதோவினமைதோ?
இவற்றுக்வகன்ன வபயேர்? எந்தை
யேதோப்பிலக்கணத்தின்படி பதோடைப்பட்டைதவ?
என்று ஒச்சம வசதோல்லும பதழயே மைரபினர்
எவ்விதை இலக்கணமும அதமையேதோதை இந்தை வசன
கவிததைக்கு இடைம வகதோடுப்பதோர்களதோ? அவர்கள்
இததை எதிர்க்கிறதோர்கள்.’
‘நல்லது! அந்தைப் பண்டிதை சிகதோமைணிகள் வவறும

புளி மைதோங்கதோதயேயும, கருவிளங்கதோதயேயும,
கருவிள நறு நிழலில் சதவத்துக்
வகதோண்டிருக்கட்டும’ என்று அவர்கள் எதிர்ப்பு
அசட்தடை வசய்யேப்பட்டு, வசன கவிததைக்குரியே
ஆக்க தவதலகளும நடைந்து வகதோண்டிருப்பததை
இன்று நதோம கதோண்கிதறதோம.
இப்புதியே முயேற்சியின் பயேனதோவயேழுந்தை, சதவ
நிதறந்தை சில வசன கவிததைகதள நதோம
பதோர்த்திருக்கிதறதோம. ஆனதோல் பண்டிதைர்கதளப்
பழிப்பததைதயே இலக்கதோகக் வகதோண்டை சில
தைண்டைடி மிண்டைர் வசய்யும வசதோற் பிரபஞ்ச
அடுக்குகதள வசன கவிததை என்று ஒப்புக்
வகதோள்வதைற்கில்தல.
நதடை சிறிது இறுக்கமைதோக இருப்பினும,
வசனகவிததை வடிவவமைன்று வசதோல்லத்தைகும சில
பகுதிகள்- வசன கவிததைதயேப் பற்றியே
தபச்வசழுவதைற்கு-முன்னரும இருந்தைன எனக்
கதோட்டுவது இங்கு வபதோருத்தைமைதோகும.
1. ஆதசயேதோர்த் தைதலக்கும
வநஞ்சத்து
அரசிளங் குமைரன்,
துஞ்சிலன், பள்ளி வகதோள்ளதோது
துள்ளிவயேழுந்து வமைல்ல, நடைந்து,

கள்ள மைறியேதோ, உள்ள வநறியேதோல்
கவதல கதுவதோத் தூயே
தசக்தகயில்
கண்வளருமஅதறவந் துற்றதோன்.
2. அச்சமும விதுப்புந் தூண்டி,
அவலமுந் துணிவு மூட்டை
அமைலரும வஞ்ச வநஞ்சன்
அதறக்கதை வகற்றப் புக்கதோன்.
3. நள்ளிருளில், கண்வளரும
தைன்னருதக தைனிவந்துற்ற
அவன் தைறுகண்தமை தைனக்கஞ்சி
வமைய் விதிர்த்து மைறுகலதோனதோள்.
4. புதரவீரப் வபதோய் நண்பன்.
தைன்னிருள் வநஞ்ச நிதறகதோமை
அழலுழல்வதோன்
முதறயேற்ற துதற வசதோல்ல,
குதறயேர் நிதறயுதடையேதோள்
முனிவுற்றதோள்.
இத்வதைதோடைர், உதர நதடையிற் வசல்வதைதோயினும,
கவிததைப் பண்பு நிதறந்தைதைதோகதவ
கதோணப்படுகிறது. வசன கவிததை என்ற வபயேரில்
இல்லதோவிடினும அதைன் உருவமிருத்தைல் கண்டின்

புறத்தைக்கது. தைமிழறிஞர் தசதோமைசந்தைர
பதோரதியேதோரின் கட்டுதரவயேதோன்றில் இது
மிளிர்கின்றது.
‘சந்தைனமும சண்பகமும
ததைமைதோவும தீமபலதோவும
ஆசினியும அதசதோகமும
தகதோங்கமும தவங்தகயும
குரவுமவிரிந்து
நதோகமும திலகமுமநறவமும
மைதோந்தியும
மைரவமும மைல்லிதகயும
வமைகௌவதலதோடு மைணங்கமைழ்ந்து
பதோதிரியும பரதோதர ஞதோழலும
தபங் வகதோன்தறவயேதோடு
பிணியேவிழ்ந்து
வபதோரிப்புன்கும புன்னதோகமும
முருக்வகதோடு முதக சிறந்து
வண்டைதறந்து ததைனதோர்ந்து
வரிக்குயில்கள் வரிபதோடைத்
தைண்வடைன்றல் இதடைவிரதோய்த்
தைனியேவதர முனிவு வசய்யும
வபதோழிலது நடுவண் மைதோணிக்கச்
வசய்குன்றின் தமைல்
விசமபு துதடைத்துப்
பசமவபதோன்பூத்து,

வண்டு துதவப்பத் தைண்தடைன்
துளிப்பததைதோர்
வவறியுறு நறுமைலர் தவங்தக
கண்டைதோள்.’
களவியேலுதரயேதோசிரியேர், இதைதன வவறுமைதன
வசதோல்லடுக்குச் வசய்திருக்கிறதோர் என்று
வகதோள்வது ஆகதோது, வபதோருள் வபதோலிவும ஓதச
நயேமும வசறிந்தை, தைமைது இனியே
வசதோற்சதோதுரியேத்தினதோதலதயே படிப்பவர் மைனததைப்
பரவசப்படுத்தி இயேற்தகயேதோயேதமைந்தை ஒரு
தசதோதலயின் உருவத்ததை அங்கு தீட்டி விடுகிறதோர்
ஆசிரியேர். விந்ததையிததை!
கட்டுதரத் தைன்தமை வசறிந்தைதைதோயினும கவிததை
வனப்பும நிதறந்தைதைதோகதவ இத்வதைதோடைர்
பரிமைளிக்கின்றது. ஆதைலின் இதுவும வசன
கவிததைக்குப் புறமபதோனதைன்று.
‘குருவிதயேதோப்பியும கிளிகடிந்தும
குன்றத்துச் வசன்று தவகி
அருவி யேதோடியும
சதனகுதடைந்தும
அலர்வுற்று வருதவமுன்
மைதல தவங்தக நறுநிழலின்
வள்ளி தபதோல்வீர் மைனநடுங்க
முதலயிழந்து வந்து நின்றீர்;

யேதோவிதரதோ வவன முனியேதோததை
மைணமைதுதரதயேதோ டைரசதகடுகற
வல்விதனவந் துருத்தை கதோதல
கணவதனயேங் கிழந்து தபதோந்தை
கடுவிதனதயேன்
யேதோவனன்றதோள்.’
சிலப்பதிகதோரக் ‘குன்றக் குரதவ’யில் வரும
‘உதரப் பதோட்டு மைதடை’ இது. உதரப்பதோட்தடை
‘நடுதவ மைடுத்தைல்’ என அடியேதோர்க்கு நல்லதோர்
வபதோருள் கூறுகிறதோர். அருமபதைவுதரயேதோசிரியேரும
அதைதன, ‘உதரச் வசய்யுதள இதடையிதல
மைடுத்தைல்’ என்பர். (தவட்டுவ வரி, 7-ம அடியின்
பின்வரும ‘உதரப் பதோட்தடை’ப் பதோர்க்க)
இன்னும இவ்வதோதற ‘ஆய்ச்சியேர் குரதவ,
வதோழ்த்துக் கதோததை’ முதைலியேவற்றிலும
இவ்வுதரப் பதோட்டு இடைம வபறுகின்றது.
இவ்விதைம வரும உதரப்பதோட்டு எல்லதோம வசன
கவிததை உணர்ச்சிதயேதயே உண்டைதோக்குவன. உதரகட்டுதர என்பன வசனத்ததையும, பதோட்டுவசய்யுள் என்பன கவிததைதயேயும
குறிப்பிடுவதைதோல், உதரப்பதோட்டு-கட்டுதர
வசய்யுவளன்று சிலப்பதிகதோரத்தில்
கூறப்படுவனவவல்லதோம வசன கவிததைதயே

என்று வதைளியே இடைமுண்டு.
சிலப்பதிகதோரப் பதிகத்தில் ‘உதரயிதடையிட்டை
பதோட்டுதடைச் வசய்யுள்’ என வரும பகுதிக்கு
‘உதரயிதடை இட்டைனவும
பதோட்டுதடையேனவுமைதோகியே வசய்யுதள’ என்று
கருத்துதரக்கும அடியேதோர்க்கு நல்லதோர், பின்னரும
‘உதரவபறு கட்டுதர’ இதவ முற்கூறியே
கட்டுதர-இதவ முற்கூறியே ‘கட்டுதரச் வசய்யுள்’
எனக் குறித்திருப்பதும இங்கு தநதோக்கத்தைக்கது.’
1-10-43-ல் வவளியேதோன கலதோதமைதோகினி இதைழில்
‘வசன கவிததை’ பற்றி கதலவதோணன் எழுதியே
கட்டுதரயின் எதிவரதோலி இது. ‘வசன கவிததை
தைமிழுக்குப் புதிது’ எனும வகதோள்தகதயே மைறுத்து,
அது முன்னரும- வவவ்தவறு வபயேர் வடிவில்இதல மைதற கதோய் தபதோல-வழங்கியேவதைனக்
கதோட்டுவததை எமைது தநதோக்கம.” (கலதோதமைதோகினி33)
------

5. கு.ப.ரதோ. கவிததைகள்
புதுக்கவிததை வரலதோற்றில்
கு.ப.ரதோஜேதகதோபதோலனின் கவிததைகளுக்குத்
தைனியேதோன-முக்கியேமைதோன-ஒரு இடைம உண்டு. அவர்
வசன கவிததைகள் தைதோன் எழுதினதோர்.
அதிகமைதோகவும எழுதி விடைவில்தல.
‘மைணிக்வகதோடி’ நதோட்களில் 24 கவிததைகள், ‘கலதோ
தமைதோகினி’யில் 5 கவிததைகள். இவ்வளதவ-நதோன்
அறிந்தைவதர-அச்சில் வந்தைதவ.
‘நமைக்குத் வதைதோழில் கவிததை, நதோட்டிற்கு
உதழத்தைல்; இதமைப்வபதோழுதும தசதோரதோதிருத்தைல்’
என்று வகதோள்தக அறிவிப்பு வசய்து வகதோண்டு,
மைறுமைலர்ச்சி இலக்கியே மைதோதைம இருமுதறயேதோகப்
புது வடிவம வபற்ற ‘கிரதோமை ஊழியேன்’
பத்திரிதகயில், 1943 ஆகஸ்ட் 15 முதைல் டிசமபர் 1
முடியே, வககௌரவ ஆசிரியேர் என்றும, டிசமபர் 15
முதைல் 1944 ஏப்ரல் இறுதிவதர ஆசிரியேர் ஆகவும,
கு.ப.ரதோ பணிபுரிந்திருக்கிறதோர். கவிஞர் திருதலதோக
சீதைதோரதோம அதைன் ஆசிரியேரதோகவும, நிர்வதோக
ஆசிரியேரதோகவும வசயேலதோற்றினதோர். இந்தை ஒன்பது
மைதோதைங்களில் கு.ப.ரதோ ‘கிரதோமை ஊழியே’னில் கததை,

கட்டுதர, வரலதோறு என்று பல பதடைப்புகள்
எழுதியிருப்பினும, ஒரு கவிததைகூடை
எழுதைவில்தல. இது குறிப்பிடைப்படை தவண்டியே
ஒரு (அதிசயேச்) வசய்தியேதோகதவ எனக்குப்
படுகிறது.
ந. பிச்சமூர்த்தி கூடை இரண்தடை இரண்டு
கவிததைகள்தைதோன் எழுதியிருக்கிறதோர். கததைகள்,
‘மைனநிழல்’ கட்டுதரகள் பல எழுதியுள்ளதோர்.
அவ்விரு கவிததைகளில் மிக அருதமையேதோனது.
ஏதனதோ?
சந்த்ரன் நல்லதோக் கதோயுரண்டைதோ
சின்ன ரதோயேப்பதோ-அந்தை
மைந்த்ரத்துதல மையேங்கி நிக்கிது
மைட்தடை குட்தடை எல்லதோம,
பதோமவபறிந்தை சட்தடைதபதோல
சின்ன ரதோயேப்பதோ-இந்தை
ஆமபல் வர்ணதரதோட்டு வரதோமப
அழகு வபதோங்குது,
வவளிச்சத்தைதோதல ஆகதோசத்ததை
சின்ன ரதோயேப்பதோ-யேதோதரதோ
பளிங்தகப்தபதோல்

பண்ணிவிட்டைதோ
சின்ன ரதோயேப்பதோ.
அழகும வசதோகமும வசதோக்குதைடைதோ
சின்ன ரதோயேப்பதோ-எங்கும
மைழதல தபசம கதோத்வதைக்தகளு
சின்ன ரதோயேப்பதோ.
நிலவும நீயும எனக்கிருந்தும
சின்ன ரதோயேப்பதோ-நல்ல
வநல்லும வநழலும
வநறஞ்சிருந்தும
சின்ன ரதோயேப்பதோ அந்தை
பனங்வகதோளத்து வீட்டுக்கதோரி
நதடை குலுக்கிதல-வதைதோதல
உலவிச் வசல்லுதைதோவிதயேதனதோ
சின்ன ரதோயேப்பதோ.
கு.ப.ரதோ. தைனது கவிததைகதள ‘கருவதளயும
தகயும’ என்ற தைதலப்பில் வதைதோகுத்துப்
புத்தைகமைதோக வவளியிடை தவண்டும என்று
வபரிதும முயேற்சி வசய்தைதோர். ஆனதோல் அவருதடையே
ஆதச அவர் கதோலத்திலும சரி, அதைன் பின்னரும
சரிதயே; நிதறதவற வழி ஏற்படைவில்தல. அந்தைத்
வதைதோகுப்பு வவளிவந்திருந்தைதோல் அது
தைமிழ்க்கவிததை உலகில் குறிப்பிடைத் தைகுந்தை ஒரு

அருதமையேதோனப் பதடைப்பு நூலதோகத்
திகழ்ந்திருக்கும.
‘கருவதள வயேதோலியில்
வகதோள்தள வகதோண்வடைன்தன
ஆழ்த்தின கதோதைலில்,
கருத்திழந்துருகிதனன்;
பருவமைப்தபதோது வபண் எழிற்
குவியேலில்
சூழ்ந்திருந்தை தசதோர்வில் சதவ
கண்டை தகதோலம’
அந்தைச் சதவயில் அவர் ‘உள்ளப் பூதவ
உதிர்த்வதைடுத்து, மைதோதல வதைதோடுத்தைவுடைதன
மைங்தக தக வகதோடுத்தை’ அன்பு அஞ்சலிகதள
கு.ப.ரதோ. வின் வபருமபதோலதோன கவிததைகள்.
கருவதளயும தகயும, தைதலவியின் ததைர்தைல்,
கவிததைப் வபண்ணுக்கு, வபண்ணின் பிறவி
ரகசியேம, ஏன்? சததைதயே மீறியேது, எப்வபதோழுது
புத்துயிர், நிச்சயேம, இதடைதவதள உருவம, நீயும
நதோனும, தசதோர்வும குதழவும, என்னதைதோன் பின்?,
விடுதைதல, விரதைம, உரம, உயிர், தைரிசனம,
மைதோங்கனிச் சதவப்பு ஆகியேதவ வமைன்தமையேதோன
உணர்வுகதள இனிதமை எழிலதோய், கற்பதன
நயேத்ததைதோடும கவிததை வளத்ததைதோடும

சித்திரிப்பனவதோகும.
இவற்றிதல பல கவிததைகள் பின்னர் ‘எழுத்து’
இதைழ்களில் மைறுபிரசரம வசய்யேப்பட்டைன.
அவற்றில் அதநகம ‘வதோசகர் வட்டைம’ பிரசரமைதோன
‘சிறிது வவளிச்சம’ என்பதில் இடைம
வபற்றுள்ளன என்று நிதனக்கிதறன்.
வபண்தமைதயே வியேந்து தபதோற்றும இவ்
அகத்துதறக் கவிததைகள் தைவிர, தவறு
வபதோருள்கதளப் பதோடும சில கவிததைகதளயும
கு.ப.ரதோ. எழுதியிருக்கிறதோர். ‘வதோழ்க்தக’ பற்றியே
அவரது சிந்தைதன விதசஷமைதோனதுவதோழ்க்தக ஒரு வவற்றி. ஒரு
துடிப்பு
ஓரு கதோதைற்பதோ, ஒரு இதச,
மைண்ணின் மைதோயேதமைதோதனயில்
பிறந்தைது.
அதரத் தூக்கத்திலும
அதிசயேத்திலும அது உதிக்கிறது
விடியேற்கதோதல விடுதைதலயில்
வளர்கிறதுவசயேல் வசய்யும ததைதவயில்,

கண் கண்டைதைற்கு தமைல் ஓடுகிறது
கனவு,
பதோததைவயேல்லதோம பூரிக்கிறது
தபரவதோவயேகௌவனம மைதோறுகிறவதர
பிறகு வருகிறது தயேதோசதன,
கருமை வவற்றிகளில் பிறந்தை
களிப்பு,
உற்பத்தி வசய்வதிலிருக்கும
உள்ள வநகிழ்ச்சி,
அதர குதறயேற்றதின் அழகு,
நிதறவின் நிமமைதி,
மைண்ணின் மைற்வறல்லதோ
மைகிழ்ச்சிகள்மைதோதல வதர!
இருண்டைதும,
மைனிதைன் மைறுபடியும
பிரயேதோணமைதோகிறதோன் தைன் வழிதயேஅதமைதியேதோக.
வதோழ்வின் இனிதமைகதள ரசித்து மைகிழ
தவண்டும என்று கருதி இன்பங்கதள வியேந்து
தபதோற்றுவதில் கு.ப.ரதோ. ஆர்வம வகதோண்டிருந்தைதோர்
என்பததை அவர் எழுத்துக்கள் கூறும. அவரது

வதோழ்க்தகத் தைத்துவத்ததைப்
பிரகடைனப்படுத்துவது தபதோல் அதமைந்துள்ளது
‘நண்பனுக்கு’ என்ற கவிததை.
ஓயேதோமைல் எண்ணியும தபசியும,
சதளத்துப்தபதோய் விட்தடைதோம,
அல்லவதோ?
வதோர்த்ததைதயே தவத்து வதோதைதோடி
வீண் வித்தியேதோசம வகதோண்தடைதோம.
தபதோதும!
மைதோதயேயும தைத்துவமும என்ன
என்று வதைரியேதவ தவண்டைதோம;
கண்கண்டை சகத்ததைக் கதடைந்து
உண்தபதோம, இனிதமைல், வதோ!
இவ் வதோழ்க்தக நதி வரண்டு
மைணலதோகும மைரணம வதர
அதைன் கதரபுரளும வவற்றிதயே
ஒப்புக்வகதோள்தவதோம,
அதைனதோவலன்ன?
உயிரின் இன்ப ஊழியேத்தில்
அடிதமைகளதோதவதோம.
பதோதைகமில்தல!

ஆத்மைதோ, பரமைதோத்மைதோ-இந்தைப்
தபச்சயுகம யுகமைதோக, கதோது
துதளத்துப் தபதோச்ச!
அது தவண்டைதோம நமைக்கு!
மைதுக்கிண்ணத்ததைப் பற்றிப்
தபசினதோதன
அவன் யேதோர்?-உமைர்கயேதோம அவதனத் வதைதோடைர்தவதோம.
அப்பதோ!
கு.ப.ரதோ. இறந்தை பின், அவரது கவிததைகள்
அதனத்தும ‘கிரதோமை ஊழியேன்’ இதைழ்களில்
வதைதோடைர்ந்து பிரசரிக்கப்பட்டைன. (1944 ஏப்ரல்
கதடைசியில் கு.ப. ரதோஜேதகதோபதோலன் மைரணம
அதடைந்தைதோர். ஏப்ரல் முதைல் வதோரத்தில் நதோன்
‘கிரதோமை ஊழியே’னில் பணிபுரியேச்
தசர்ந்திருந்ததைன்.)
எந்தைப் பிரச்சதனதயேயும புதியே பதோர்தவயில்
தநதோக்கும ஆற்றதல கு.ப.ரதோ. வின் அறிவு
வபற்றிருந்தைது. இததை அவருதடையே ‘எதைற்கதோக?’
என்ற கவிததை விளக்கும.

1
பதோமதப, படைவமைடுத்து நீ ஏன்
இப்படி
மைகுடி முன் வமைய் மைறந்து
ஆடுகிறதோய்?
பதோமபதோட்டிக்கு
பிதழப்பளிக்கவதோ?
இல்தல, இல்தல!
ஆடியேதோடியுன் ஆவதலத்
தீர்த்துக்வகதோள்ள!
2
ரதோததை, குழதலதோதச தகட்தடைன் நீ
கதோதைல் வகதோண்டு
கதோனகவமைல்லதோம ஓடுகிறதோய்!
கண்ணனுக்குன்
கண்தணதோக்கின்ப மைளிக்கவதோ?
இல்தல. இல்தல!
ஓடிதயேதோடியுன் உள்ளப்
பூரிப்தபக் வகதோட்டை!
3
வபண்தண, புருஷனுக்தகன்
இப்படிப் பணிந்து

அடிதமைதபதோல இட்டைவதைல்லதோம
வசய்கிறதோய்?
‘பண்ணு’ என்று வசதோல்லும
புருஷனுக்கஞ்சிதயேதோ?
இல்தல, இல்தல!
இட்டைததைச் வசய்து வசய்து
உணர்ச்சிதயே அடைக்க
இது ‘கலதோதமைதோகினி’ யில் வந்தைது. அததை
பத்திரிதகயில் பிரசரமைதோன கவிததைகளில்
‘தயேதோகம கதலதைல்’ என்பது தைனிச்சதவயும
நயேமும கருத்தைதோழமும வகதோண்டைது. கவிததை
அன்பர்களின் ரசதனக்கதோக அததையும இங்தக
தைருகிதறன்.
1
கரிச்சதோன் ஒன்று கூதர
தமைலிருந்து
மைருட்சியுடைன் வமைல்ல வமைல்லத்
தையேங்கி
வதோய் திறந்து தவதைம பதோடைக்
தகட்டு நதோன்
அவ்வின்பம அதலவயேடுத்தை
இடைத்ததைப் பதோர்க்க
பரிந்து வந்ததைன்; பதோட்தடை

நிறுத்திப் பறதவ
என்தனக் கண்டு எழுந்ததைதோடி
விட்டைது!
2
தகதோததை வயேதோருத்தி குளத்துநீரில்
தைனிதமையில்
அழகு பதோர்த்து ஆனந்தைம
வகதோண்டு நின்றதோள்;
பதோததையில் ஒளிந்து பதோர்த்துப்
பரவசவமைய்தியே நதோன்
நிதலதைடுமைதோறி வநட்டுயிர்ப்பு
விட்டுவிட்தடைன்;
மைதோதைததைக் தகட்டு மிரண்டுதபதோய்
தமைலதோக்கிழுத்து
குடைவமைடுத்துக் வகதோண்டு
கடுகிதயே தபதோய்விட்டைதோள்!
3
கவிவயேதோருவன் கனவில் ஆழ்ந்து
கற்பதன கண்டு கருத்ததை
வவளியிடை
வசவிமூடிச் வசய்யுள் வசய்யே
விருந்தைதோன்;

வதைரியேதோமைல் அங்தக திட்வடைன்று
தபதோய்நதோன்
கவி அழித்ததைன்; வசதோல் இழந்து
அவன்
கடுந்துயேருடைன் கீதழ சதோய்ந்தைதோன்!
இக்கதோலகட்டைத்தில் ந. பிச்சமூர்த்தி சிறுசிறு
கவிததைகள் எழுதுவததை நிறுத்திக் வகதோண்டு
நீண்டை கவிததைகளும, சிறு கதோவியேங்களும
எழுதைலதோனதோர். அதவ ‘கலதோதமைதோகினி’யில்
வந்தைன. பின்னர் ‘கிரதோமை ஊழியே’னில் அவர்
பலரகமைதோன கவிததைகளும எழுதித் தைனது
தசதோதைதனகதளத் வதைதோடைர்ந்தைதோர். அதவ குறித்து
உரியே இடைத்தில் விரிவதோக எழுதுதவன்.

6. புத்தைபக்தி
‘பிகக்ஷு’வின் கவிததைகளதோல் வசீகரிக்கப்பட்டு,
நதோனும கவிததைகள் எழுதைலதோதனன்-1942 முதைல்,
1943 ல் நதோன் ‘சினிமைதோ உலகம’ என்ற மைதோதைம
இருமுதறப் பத்திரிதகயின் துதண ஆசிரியேர்
ஆனதும, எனது கவிததைகள் அதில்
அவ்வப்தபதோது அச்சதோயின. அந்தை சமையேத்தில்
நதோட்டியேக்கதோரி, ஆடும அழகி, கதல, சினிமைதோ
தபதோன்றதவதயே என் கவிததைப் வபதோருள்கள்
ஆயின.
அவ்வருடைத்தின் இறுதியில் நதோன் வசன்தன
தசர்ந்து, ‘நவசக்தி’ மைதோசிதகயில் பணிவசய்யே
முற்பட்தடைன். திரு.வி.க. வதோரப் பத்திரிதகயேதோக
நடைத்தி வந்தை ‘நவசக்தி’தயே சக்திதைதோசன்
சப்பிரமைணியேனிடைம வகதோடுத்து விட்டைதோர்.
சக்திதைதோசன் அததை இலக்கியே மைதோதை இதைழதோக
நடைத்திக் வகதோண்டிருந்தைதோர். தக. ரதோமைநதோதைன் அதைன்
துதண ஆசிரியேர். அவர் கமயூனிஸ்ட்.
‘முற்தபதோக்கு இலக்கியேவதோதி’. ‘நவசக்தி’தயே
‘முற்தபதோக்கு இலக்கியே இதைழ்’ ஆகக்வகதோண்டு

வருவதில் மிகுந்தை உற்சதோகம கதோட்டி வந்தைதோர்.
அந்தை சந்தைர்ப்பத்தில்தைதோன் நதோனும தபதோய்ச்
தசர்ந்ததைன்.
அது யுத்தை கதோலம, ஜேப்பதோனியேதரயும, பதோசிஸ
வவறிதயேயும எதிர்த்து கவிததைகள், கததைகள்,
கட்டுதரகள் உருவதோகிக் வகதோண்டிருந்தை கதோலம.
கவி ரவீந்தைநதோத் தைதோகூர் ஜேப்பதோனியேரின்
பலதோத்கதோரத்ததை வவறுத்தும, கண்டித்தும,
எழுதிக் வகதோண்டிருந்தைதோர். ஜேப்பதோனியேர்கள்
யுத்தைம மூலம ஆசியே நதோடுகளில் நதோசத்ததை
விததைத்து வந்தைதபதோததை, தைங்கள் முயேற்சியில்
வவற்றி வபற தவண்டும என்று புத்தைர்
ஆலயேத்தில் பூதஜேகள் நடைத்தினதோர்கள் என்வறதோரு
வசய்தி வந்தைது, அததைக்கண்டை தைதோகூர், ‘மிருக
வவறிதயேப் பரப்புகிற ஜேப்பதோனியேர் புத்தைருக்கு
பக்தி வசலுத்துகிறதோர்களதோம’ என்று குத்தைலதோகச்
சட்டிக்கதோட்டி ‘புத்தை பக்தி’ என்ற கவிததைதயே
எழுதினதோர். அததையும ஆஸ்திதரலியேத்
வதைதோழிலதோளி வர்க்கக் கவிததை ஒன்தறயும
தைமிழதோக்கி ‘நவசக்தி’ யில் வவளியிடை
விருமபினதோர் தக.ரதோமைநதோதைன். அவ்வதோதற
வசய்ததைன்.
உறுமின முரசகள்
வவறி வகதோண்டை மைக்கள்

தகதோர உரு ஏற்று
பற்கதளக் கடித்தைனர்;
சதோவுக் தகதோட்தடையில்
மைனிதை ஊன் தசர்க்கும
துடிப்புடைன் ஓடும முன்
கூடி நிற்கின்றதோர்
புத்தைன் முன்னிதல,
கருதண வள்ளலின்
ஆசிகள் தவண்டிதயே:
வவளிதயேஅண்டைங்கள் அதிர
தபரிதக முழங்குது!
என்று ஆரமபித்து, வளரும ‘புத்தை பக்தி’ யின்
கதடைசிப் பகுதி இது:
கதோயேம பட்டைவர்
வசத்து வீழ்ந்தைவர்
கணக்தகக் கதோட்டிடை
அடிக்கடி விமமி
ஒலிக்கும வீர எக்கதோளம;
வபண்கள் பிள்தளகள்
அங்கங்கள் இழக்கும
வதோர்த்ததைதயேக் கண்தடை
தபய்கள் பிசதோசகள்

தகவகதோட்டி நதகக்கும;
மைனிதை மைனத்திதல
வபதோய்தமைப் புதக பரப்பவும,
வதைய்விகக் கதோற்றிதல
நச்ச மைணம கலக்கவும
பக்தி வசய்கின்றதோர்
புத்தைன் முன்னிதல,
கருதண வள்ளலின்
ஆசிகள் தவண்டி!
வவளிதயேஅண்டைங்கள் அதிர
தபரிதக முழங்குது.
‘பதோசிச பூதைம’ பற்றியே வர்ணதன பின் வருமைதோறு:
கதோலம எனும இருள் வவளியின்
ஊதடை
வதோலில்லதோக் கருங்குரங்கு
தபதோதல
ஊர்ந்து வந்தைது இப்பூதைம
இருள் மைனமும வபருவதோயும
திறந்து
வியேந்து நின்றது அறியேதோதமை
முன்தனப் வபதோறதோதமை
திடுக்கிடும பயேத்துடைன்

பண ஆதச உந்திடை
துதரதோகத்ததைத் தைழுவியே
தவதளயில்
ஓர் வதோணிபமைதோய்
பிறந்தைது இதுதவ.
வறண்டை வருடைத்தில் பிறந்தை
பின்னர்
வபதோன்னுக்குத் தைதலவணங்கி
பதோபப் பதோல் பருகி,
வகதோடூரச் தசற்றிலும
பயேங்கர கதியிலும
சிக்கி, வநடிதைதோய், குளிருருவதோய்
வளர்ந்தைது பதோசிச பூதைம,
கண்ணீரும துயேர இருளும
கவிந்தை குதககளில் வளர்ந்தைது.
அழுதகயும அரற்றலும அதைற்கு
இன்னிதச ஆயின,
கனவும மைக்கி மைடிந்தைது.
கஞ்சக் குழுவினர், மிருக
வவறியினர்
அஞ்சதோ வநஞ்வசதோடு வகதோதலத்
வதைதோழில் புரிதவதோர்,
பிறவிக் குதறயினர், ரத்தைம
வசத்தைவர்,

மூதள திரித்ததைதோர், தைற்வகதோதலப்
பித்தைர்,
கதோமைவவறியேர், இன்தனதோரன்ன
தைன்னிதல தைவறியே
தைறுதைதலகளுடைதன,
பருத்தை வதைதோந்தி, கதுப்புக் கன்னம
பித்தைப் தபச்சடைன் பணமும
பதடைத்தைவர்
அதிகதோர வவறிபற்றி மைனிதைம
இழந்ததைதோர்
பிணக் கழுகின் வபருமூக்கும
தபழ்வயிறும
நதடையில் ஓர் நடிப்பும
பிணக்கதள மூஞ்சியும
வபற்ற தபதைலித்தை மைனசினர்,
வநதோண்டும குள்ளர்கள்,
ரதோப்பகலதோய் துயேரதோல் துடித்து
அலறிடும அபதலயேர் தைம
ஓலத்தில்
மைகிழ்வு கதோண்தபதோர்
இவதர பதோசிசப் பணியேதோளர்கள்!
இப்படி தமைலும வளர்வது அந்தைக் கவிததை.
வசன்தன நகரத்தில் தரஸ் புத்தைகங்கள் விற்பதன

வசய்யும சிறுவர்கள்; சட்வடைரிக்கும
வவயிலிலும தசதோற்றுக் கூதடைகதளச் சமைந்து
பலப்பல ஆபீசகளுக்கும தபதோய்
உரியேவர்களிடைம அவற்தறச் தசர்ப்பிக்கும
கூலிக்கதோரிகள்; வறுதமையில் வதோடும பலதைர
மைக்களின் உடைதமைகதளப் வபற்று வளமைதோய்
வளரும வட்டிக்கதடை; யுத்தைத்துக்குச் வசன்று
திருமபியே வீரர்களிடைம தைன் மைகதனப்பற்றி
விசதோரிக்கும ஏதழத் தைதோயின் அன்தபயும;
அன்பனின் வருதகதயே எதிர்தநதோக்கி ஏங்கும
கதோதைலியின் மைனத்துடிப்தபயும எடுத்துக்கதோட்டும
ஒரு நிகழ்ச்சி-இவற்தற எல்லதோம நதடைச்
சித்திரங்களதோக எழுதியிருந்தைதோர் தக.ரதோமைநதோதைன்.
அவற்தறயும கவிததைகளதோக்க விருமபினதோர்.
அவ்வதோதற ஆக்கிதனன்.
இந்தியேதோ தரஸ்!
மைவுண்ட்தரதோடு மூதல
தகதோட்தடையின் பக்கம
பஸ் ஸ்டைதோண்ட் ஓரங்கள்
அங்வகழும கூச்சல்
“இந்தியேதோ தரஸ்...
புல் ரிசல்ட், தவணுமைதோ?”
தமைதோட்டைதோர் அலறல்

டிரதோமின் ஓலம
தரடிதயேதோக் கூச்சல்
பற்பல நதோதைங்கள்
குழமபினும என்!
தமைதலதோங்கி ஒலிக்கும
மைனிதைக் குரல்
“இந்தியேதோ தரஸ்
புல் ரிசல்ட், தவணுமைதோ?”
தக தசதக கண்டைதோல்
குதித்ததை வருவதோன்
ஓடும டிரதோமிதல
வதைதோத்திப் பதோய்வதோன்:
டிக்வகட் டில்லதோமைதல
டிமிக்கி வகதோடுப்பதோன்!
‘சில்லதர, சில்லதர’ என்தற
ஓசிப் பயேணம
ஒன்றிரண்டு வசய்வதோன்
அவன் வதோய்ப் பல்லவி
இந்தியேதோ தரஸ்!
இவ்வதோறு வர்ணித்து, பந்தையேப் புத்தைகங்கள்
விற்பதன வசய்யும தபயேன்களின் பரிதைதோப
நிதலதமைதயே விளக்குவது இந்தைக் கவிததை.
ஏதனயே கவிததைகளும, வதோழ்க்தக வசதிகள்
வஞ்சிக்கப்பட்டைவர்களின் அவலத்ததைச்

சித்திரிப்பனதவ.
நதோன்’நவசக்தி’யில் நதோன்கு மைதோதைங்கள்தைதோன்
தவதல பதோர்த்ததைன். 1944 ஏப்ரலில், திருச்சி
ஜில்லதோ துதறயூரில் வளர்ந்து வகதோண்டிருந்தை
‘கிரதோமை ஊழியேன்’ தசதவக்கதோகப்
தபதோய்விட்தடைன். அதைன் பிறகு, தக.ரதோமைநதோதைன்,
1944 தமை மைதோதைம ‘புத்தை பக்தி முதைலியே வசன
கவிததை’கதளத் வதைதோகுத்து சிறு புத்தைகமைதோக
வவளியிட்டைதோர். தைமிழில் வவளிவந்தை முதைல்
வசனகவிததைப் புத்தைகம இதுதவ ஆகும.
ஏழுவசன கவிததைகள் வகதோண்டைது. 31 பக்கங்கள்.

7. பதோரதி
அடிச்சவட்டில்
பதோரதிக்குப் பிறகு தமைற்வகதோள்ளப்பட்டை வசன
கவிததை முயேற்சிகள் பதோரதி கதோட்டியே வழியில்
வசல்லவில்தல; பதோரதியின் ‘கதோட்சிகள்’ தபதோல்
அதவ அதமையேவில்தல என்று கவிஞர்
திருதலதோக சீதைதோரதோம கருதினதோர். எனதவ,
‘பதோரதியின் அடிச்சவட்டில், ‘கதோட்சிகள்’ என்ற
பதடைப்பு முயேற்சிதயே நதோமும வதைதோடைர்ந்து
வசய்தவதோதமை; நதோம இருவரும அத்தைதகயே
பதடைப்புக்கதள உருவதோக்குதவதோம’ என்று அவர்
என்னிடைம வசதோன்னதோர். ‘இரட்தடையேர்’ என்று
நதோங்கள் இருவரும எழுதைத் தீர்மைதோனித்ததைதோம.
‘பதோரதி அடிச்சவட்டிதல’ என்பதுதைதோன் அதைற்குத்
தைதலப்பு. அதைற்கு ஒரு முன்னுதர ‘கிரதோமை
ஊழியேன்’ 16-6-1944 இதைழில் பிரசரிக்கப்பட்டைது.
அதில் சில முக்கியேமைதோன பகுதிகள்:
‘பதோரதியின் ரசிகர்கள் நதோங்கள். கதலஞனின்

சிருஷ்டிகதளப் படித்து ரசிப்பது மைட்டுதமை
எங்கள் வதைதோழில் அல்ல. அதவகதளப்
தபதோற்றுவதுடைன் நிற்பது எங்களுக்கு திருப்தி
தைரதோது. ஒரு கதலஞனின் ஆதசகளும,
கனவுகளும அவனுடைன் முடிந்து விடைதோமைல்,
அவன் சிந்தைதனச் சரம வதைதோடைர்பற்று விடைதோமைல்
அவனது புதுதமைப்பதோததை வவறும பதோதல
நடுதவ கலந்து, இருந்தை இடைம வதைரியேதோது
மைங்கிவிடைதோமைல் கதோப்பதும ரசிகர்கள் கடைதமை.
இலக்கியேக் குலத்திதல பதோரதி பரமபதரயில்
வந்தைவர்கள் நதோங்கள். எங்கள் சதகதோதைரர்கள்
வசய்துவரும முயேற்சிகதள நதோங்கள் கவனித்து
வந்ததைதோம. கவனிக்கிதறதோம. எங்களுக்கு முந்தியே
தைதலமுதறயினரும, பிறரும வசய்யேதோதை
கதோரியேங்கள் பல பதோரதி இலக்கியே சரித்திரத்தில்
வசய்யேப்படை தவண்டும என்று நதோங்கள்
உணர்கிதறதோம.
இதுவதர எல்தலதோரும பதோரதியின்
கவிததைகதளப் பின்பற்றியுள்ளனர்.
வசனத்ததையும பின்பற்றியிருக்கிறதோர்கள். ஆனதோல்
பதோரதி தகயேதோண்டை புது முயேற்சிதயே யேதோரும
வதைதோடைர்ந்து வசய்யேவில்தல. நன்கு ஆரதோயேக் கூடை
இல்தல. அதுதைதோன் பதோரதியேதோரின் ‘கதோட்சிகள்’.

மைகுடி நதோகத்து இதச தபதோன்றதுதைதோன் பதோரதியின்
புது முயேற்சியேதோன ‘கதோட்சிகள், வபதோருள் நிதறந்தை
சிறியே சிறியே வதோக்கியேங்கதள அடுக்கிக் வகதோண்டு
தபதோவது, மைகுடி நதோதைத்திதல ஒலிக்கும வதோது
தபதோலதவ பதோரதியின் எழுத்துக்களிலும ஒரு
தவகம துள்ளுகிறது, கவிததை யேதோவும
தைனக்வகனக்தகட்டை பரதோசக்தியின் புகழ் பதோடை
பதோரதி எனும பதோணன் தகயேதோண்டை வசதோல்
கருவியிதல பற்பல ததைதோற்றம சிருஷ்டிக்க
முயேன்றதைன் விதளவுதைதோன் ‘கதோட்சிகள்’.
‘பதோட்டினிலின்பமும கற்பதன விந்ததையும
ஊட்டிவயேங்கும உவதக வபருகிடை ஓங்குமின்’
கவி ஓதியே பதோரதியேதோர், “வபதோருந்தைதோதை
வபதோருள்கதளப் வபதோருத்தி இதசத்தை ஜேதோலம
தைதோன் ‘கதோட்சிகள்’ ஜேகத்சித்திரம முதைலியேன
என்பதும எங்கள் கருத்து. பதோரதி வசன்ற
சவட்டிதல நதோங்களும துணிந்து அடிவயேடுத்து
தவக்க முன்வந்து விட்தடைதோம.
நதோங்கள் வசய்யேப்தபதோவது மைதோரீசம அல்ல. பதோரதி
இலக்கியேத்தின் புது அத்தியேதோயேத்ததை வளர்க்கப்
தபதோகிதறதோம. எங்கள் உள்ளத்து மூச்தச
வசதோல்வலனும மைகுடியிதல ஒட்டி சக்தியின்
லீதலதயேப் பரப்புதவதோம. பதோரதி

வபருதமைதயேப் பதோடுதவதோம. பதோரதியின்
பக்தைர்கள் நதோங்கள்.
எங்கள் முயேற்சிக்கு நீங்கள் என்ன
வபயேரிட்டைதோலும சரி; நதோங்கள் கவதலப்படைப்
தபதோவதில்தல. ஒரு எழுத்தைதோளன் வசதோன்னததைப்
தபதோல, “எமைது எழுத்துக்கதள கவிததை, கட்டுதர,
வசன கவிததை என்று எப்வபயேரிட்டு
தவண்டுமைதோனதோலும அதழயுங்கள்; நதோம தகயேதோள
விருமபுவது வசதோற்கள்தைதோன்; வசதோற்களுக்கு
உயிரூட்டுவததை எமைது தநதோக்கம”.
முதைலதோவதைதோக, ‘அழகு’ பற்றி நதோன் எழுதிதனன்உதமையின் கவிததை
உலகின் உயிர்ப்பு, உயிரின் சக்தி,
சக்தியின் சிரிப்பு, சிவத்தின்
மைலர்ச்சி,
மைலரின் சிறப்பு, ஜீவனின் ஒளி,
ஆத்மைதோவின் சடைர்.
அழகு எங்கும நிதறந்தைது.
கண்ணுக்கு வதைரிவது.
வதைரியேதோமைல் ஒளிர்வது
கதலயின் கதல, கதோவியேநயேம,
அழதக அதனத்தும, அது வதோழ்க,
வியேன் வதோனத்திதல தமைதோன நதக

புரிகிறது அழகு,
விரிகடைலில் தைவழ்கிறது.
புரள்கிறது. குதிக்கிறது.
துள்ளுகிறது அழகு,
பூங்கதோவில் புன்னதக பூத்து
ஒளிர்கிறது,
பகலின் ஒளியில், இரவின்
இருளில், நிலவின் கதிரில்,
வவள்ளியின் சிமிட்டில்,
மின்னலின் பதோய்ச்சலில்
ஆட்சிபுரிகிறது அழகு.
மைங்தகயின் தமைனியில், அவள்
அங்கங்களில், கண்களில்
கன்னத்தில், குமிண் சிரிப்பில்
அழகு வநளிகிறது,
மைனிதைனின் உள்ளத்தில் உதறயும
அழகு,
பதோர்தவயில் பிறக்கிறது எழிலுறு
கதோட்சியேதோக
நரமபில் புரளும அழகு
தகவிரல் அதசவில் மைலர்கிறது
கதலயேதோக
கதோலில் ஜேதி தபசகிறது

நடைனத்தில்,
உடைலின் துவள்தைலில் மின் எழில்
பிரகதோசிக்கிறது.
இதையேக் குரல் முனகும அழகு,
கவிததையில், கதோவியேத்தில்,
இலக்கியேத்தில் கனவதோய்
சிரிக்கிறது,
அழகு இல்லதோதை இடைம எது?
அழகின் சிரிப்பு
வபதோலிவுறுத்தைதோதைது எது?
அழகு அடியேற்றது, முடிவற்றது,
அழகு ஆனந்தைமைதோனது,
அகண்டைமைதோனது ஆழமைதோனது,
அழதக உணரலதோம, ஸ்பரிசிக்க
முடியேதோது.
அழதக வியேக்கலதோம,
வர்ணிக்கலதோம, விளக்க
முடியேதோது.
அழகு ஒரு கதல, அதுதவ
தைத்துவம,
அழதக சக்தி, அதுதவ சிவம,
அழதகப் தபதோற்றுகிதறன்,
துதிக்கிதறன், வணங்குகிதறன்,
அது வதோழ்க.

அழகு அழிவற்றது என்று மைனம
தபசியேது
குபுக்வகன்று சிரித்தைது மைலர்,
அழகதோய் அருமபி, எழில் மிக்க
தபதோதைதோகி,
வனப்பதோய் மிளிர்கிறது மைலர்.
அழகின் களஞ்சியேம,
கதோதலயில் மைலர்ந்தைது,
மைதோதலயில் தசதோர்ந்தைது, மைறுநதோள்
வதோடி
விழுந்தைது.
வசடி ‘பதோரடைதோ அழகின் தைன்தமை!”
என்றது.
அழகு மைதோறுதைலற்றது என்தறன்.
களுக்வகனச் சிரித்தைதோள் மைங்தக.
கண்களில் கவிததை தபசியேது.
முறுவலில் கதோந்தைம சடைரிட்டைது
கதுப்பிதல கததை சதவ
கதோட்டியேது. கரும பட்டுக்
கூந்தைலில், சங்குக்கழுத்தில்
மைதோர்புவமைதோட்டுகளில், ஏன்-அவள்
தமைனி முழுவதும-அழகு
சிரித்தைது முன்பு.

இன்தறதோ?
மைலரின் வதோட்டைம அவள் உடைலில்
உறக்கம கதோட்டியேது.
‘விழித்து உணரதோதை மூடைதன,
அழகின் வதோழ்தவ தநரில் பதோர்’
என்றது
அவள் உருவம, தைதல
குனிந்ததைன்.
அழகு மூப்பற்றது. வளர வளர
வனப்புறுவது என்று உள்ளம
தபசியேது.
குழந்ததை சிரித்தைது, கிழவதனச்
சட்டியேது,
குழந்ததையின் சிரிப்பில்
மின்மினிக் கண்களில், தைளிர்
நதடையில்,
மைழதல வமைதோழியில், எழில்
விதளயேதோடியேது. குழந்ததை
வளர்ந்தைதோல்,
வபரியேவன் ஆனதோல்,
கிழவனதோகிடில்...?

எங்தக அழகின் சக்தி?
நதர, திதர பிணி மூப்பு, சதோவு
தபதோதும, தபதோதும!
அழகு அழிவுறுவது, தசதோர்வது,
வதோடுவது, வதைங்குவது, திரிவது,
பிரிந்து மைதோறுவது, மைண்ணதோவது.
‘நிறுத்தைடைதோ பித்தைதன! என்றது
வதோனம, என்தனப்பதோர். என்
எழிதலப் பதோர் என்றது கடைல்.
விழித்து தநதோக்கடைதோ விந்ததைக்
கதோட்சிதயே என்றது அந்தி.
தூக்கக் கண்கதள துதடைத்துப்
பதோரடைதோ என்றது உதையேம.
என்தனப் பதோர்க்க
வவள்வளழுத்தைதோ என்றது மைதல.
இயேற்தக இரவவனும முத்துப்
தபதோர்தவதயே இழுத்துப்
தபதோர்த்தைது,
வவள்ளிகள் மின்னின.
பிதற அழகு புதுப்வபண்ணின்

இளமுறுவல் தபதோல் மிளிர்ந்தைது.
அதைன் மைதோர்பில், மையில் கழுத்துப்
பட்டுப் தபதோல் கணதமைதோர்
வியேப்புக்
கதோட்டும.
வதோன் உதடையில் அவள்
கர்வமுடைன் தைதல நிமிர்ந்தைதோள்.
அருவி அவள் புகழ் பதோடியேது.
பதோடிக் வகதோண்தடை இருக்கிறது.
‘தபததைதயே, இதவ மைதோறுமைதோ?
அழகு இவற்றின் ஒளி, உயிர்.
சக்தி, அது மையேங்குகிறதைதோ,
மைதறகிறதைதோ? ததைய்கிறதைதோ?
பதோரதோடைதோ!
பதோர்க்கப் பதோர்க்க வியேப்பூட்டுவது.
சக்தி கதோவியேம இயேற்றுகிறதோள்.
அது அழியேதோதைது,
நிதலத்திருப்பது
இனியேது; மைரணத்ததைப் தபதோல,
உண்தமைதைதோதனதோ?
ஆனதோலும...
அழகு இன்பம தைருகிறது. சதோந்தி
ஊட்டுகிறது. கவதலதயேப்

தபதோக்குகிறது.களிதுள்ளச்
வசய்கிறது.
அது வதோழ்க.
--

8. கிரதோமை ஊழியேனில்
‘பதோரதி அடிச்சவட்டில்’ என்ற தைதலப்பில்
பதோரதியின் ‘கதோட்சிகள்’ தபதோன்ற வசன
கவிததைகள் வதைதோடைர்ந்து எழுதுவது; முதைலில் ஒரு
வபதோருதளப் பற்றி நதோன் எழுதை தவண்டும;
அடுத்து அததை வவட்டியும ஒட்டியும அவர்
எழுதுவது என்று திருதலதோக சீதைதோரதோம தயேதோசதன
கூறினதோர். ஆயினும, அழகு பற்றி நதோன் எழுதியே
பின்னர், அததைத் வதைதோடைர்ந்து வவட்டிதயேதோ
அல்லது ஒட்டிதயேதோ, எழுதுவதில் அவர் ஆர்வம
வகதோள்ளவில்தல. என்தனதயே வதைதோடைர்ந்து
எழுதுமபடி வசதோல்லி விட்டைதோர்.
ஆகதவ, பதோரதி அடிச்சவட்டில் நதோன் மைட்டுதமை
முன்தனற தநர்ந்தைது. ‘இளவல்’ என்ற வபயேரில்,
அழகு, திங்கள், அந்தி, வதோனம, மைதழ பற்றி
எழுதிதனன். அடுத்து, ‘ஜேகத்சித்திரம’ மூன்று
இதைழ்களில் வந்தைன.
அதவ ரசிகர்களின் பதோரதோட்டுக்கதள மிகுதியும
வபற்றுத் தைந்தைன. அததை சமையேம குதற

கூறல்கதளயும, கண்டைனங்கதளயும எழுப்பின.
சதோந்தி, ஒலி, கதோலம, கனவு, மைனம, இன்பம,
சிந்தைதன ஆகியேன பற்றியும ‘கதோட்சிகள்’
முதறயில் வசன கவிததைகள் எழுதிதனன்.
அதவ பிரசரமைதோகிக் வகதோண்டிருந்தை
சமையேத்திதலதயே தவறு பலரகமைதோன
வசனகவிததைகதளயும நதோன் கிரதோமை ஊழியேனில்
எழுதி வந்ததைன். தைமிழின்-தைமிழ் இலக்கியேத்தின்
பதோதுகதோவலர்கள் தைதோங்கதளதைதோன் என்று வசதோல்லிக்
வகதோண்டிருந்தை பலரும என்தனயும, ‘கிரதோமை
ஊழியேன்’ தபதோக்தகயும ஏசவதில் உற்சதோகம
கண்டைதோர்கள். இலக்கியேத்துடைனும,
கவிததைதயேதோடும வதைதோடைர்தப இல்லதோதைஎன்றதோலும தைமிதழ வளர்ப்பததை தைங்கள்
கட்சிதைதோன் என்று வபருதமை தபசிக் வகதோண்டை-அரசியேல் கட்சியின் பிரசங்கிகள்,
தமைதடைகளிலும, அவர்கள் நடைத்தியே
பத்திரிதககளிலும என்தனக் குதற கூறியும
தைதோக்கியும மைகிழ்ந்து தபதோனதோர்கள் நதோன் தைமிதழக்
வகதோதல வசய்து வகதோண்டிருக்கிதறன் என்று
குற்றம சதோட்டி.
பிச்சமூர்த்தி அடிக்கடி கவிததைகள் எழுதி
உதைவினதோர். திருதலதோக சீதைதோரதோமும, கு.ப.

ரதோஜேதகதோபதோலனும தையேதோரித்தை ‘கிரதோமை ஊழியேன்’
வபதோங்கல் மைலரில் (ஜேனவரி 1944) பிகக்ஷுவின்
‘மைதழ அரசி’ எனும புதுதமையேதோன,
அருதமையேதோன, கதோவியேம பிரசரமைதோயிற்று. அந்தை
மைலரில் தைதோன் புதுதமைப்பித்தைன், தவளூர்
வவ.கந்தைசதோமிபிள்தள என்ற வபயேரில் தைனது
முதைல் கவிததைதயே வவளியிட்டைதோர்.
“கடைவுளுக்குக் கண்ணுண்டு
கண்தணதோ, வநருப்பு தவக்க;
தைதலயில் பிதறயுண்டுதைணல் தகயில் உண்டுண்டு”
என்று ஆரமபிக்கும கவிததை அது. ‘கடைவுளுக்குக்
கண்ணுண்டு’ என்பது அதைன் வபயேர்.
1944 அக்தடைதோபரில் வவளிவந்தை ‘கிரதோமை ஊழியேன்’
ஆண்டு மைலரில் தவளூர் வவ. கந்தைசதோமி
பிள்தளயின் இரண்டைதோவது கவிததை ‘ஓடைதோதீர்!’
பிரசரமைதோயிற்று. அது அச்சில் வருவதைற்கு
முன்னதர எழுத்தைதோளர்கள் மைத்தியில் மிகவும
பிரசித்தி வபற்றுவிட்டைது. தகதோதவயில்
நதடைவபற்ற ‘முதைலதோவது தைமிழ் எழுத்தைதோளர் மைகதோ
நதோடு’ தமைதடையிலும, நண்பர்கள் நடுவிலும
திருதலதோக சீதைதோரதோம அததை உணர்ச்சிகரமைதோகப்
பதோடி ஒலி பரப்பியேததை கதோரணமைதோகும.

தவகமும, உணர்ச்சியும, கருத்தைதோழமும வகதோண்டை
‘ஓடைதோதீர்’ புதுதமையேதோனது;
புரட்சிகரமைதோனதுமகூடை.
I
ஓதகதோ, உலகத்தீர், ஓடைதோதீர்,
சதோகதோ வரம வபற்ற,
சரஸ்வதியேதோர் அருள் வபற்ற,
வன்னக் கவிரதோயேன்
நதோனல்ல;
II
உன்னிப்பதோய் தகளுங்கள்;
ஓடைதோதீர்;
வதோனக் கனவுகதள
வக்கதணயேதோச் வசதோல்லும
உண்தமைக் கவிரதோயேன்
நதோனல்ல
III
சத்தியேமைதோய்ச் வசதோல்லுகிதறன்
சரஸ்வதியேதோர் நதோவினிதல

வந்து நடைம புரியும
வளதமை கிதடையேதோது.
IV
உமதமைப் தபதோல் நதோனும
ஒருவன் கதோண்;
உமதமைப் தபதோல் நதோனும
ஊக்கம குதறயேதோமைல்
வபதோய்கள் புதனந்திடுதவன்
புளுகுகதளக் வகதோண்டுமதமை
கட்டி தவத்துக் கதோதசஏமைதோந்தைதோல்,
கறந்திடுதவன்.
V
ஊருக்கு தமைற்தக
ஊருணியில் கண்டைவதள
ஆருக்கும வதோய்க்கதோ
அரமதப என்று கனவவன்று
வசதோல்லில் வதளந்திடுதவன்.
தசதோற்றுக்கு அதலக்கதோதீர்
VI

கன்னி எழில் தவண்டைதோம;
கதோதைல் கததை தவண்டைதோம;
வசதோன்னபடி
ததைச
பக்தி எழுப்பிடுவதோய்
என்றக்கதோல்,
அப்படிதயே, ‘ஆஹதோ
அடிதயேன் இததைதோ’ என்று
கல்லும உயிர் வபற்று,
கதோலன் தபதோல், நடைமைதோடை,
‘வவல்லு’, ‘வவல்லு’
என்று குத்தும
வீறதோப்புத் தைதோர்க்குச்சி
எத்தைதன தவணும, வசய்து
இதணயேடியில் தவத்திடுதவன்.
VII
சற்று வபதோறும ஐயேதோ
சங்கதிதயே வசதோல்லுகிதறன்;
இன்தறக்குக் கதோச
இருக்கிறது;
இனிதமைதல
என்தறக்தகதோ, எப்தபதோததைதோ

எதிரில் எதனக் கண்டைக்கதோல்
ஓடி ஒளியேதோதீர்!
உமமிடைம நதோம தகட்கவில்தல
VIII
இத்தைதனக்கும தமைதல
இனி ஒன்று;
ஐயேதோ நதோன்
வசத்தைதைற்குப் பின்னதோல்
நிதிகள் திரட்டைதோதீர்!
நிதனதவ விளிமபுகட்டி,
கல்லில் வடித்து
தவயேதோதீர்;
‘வதோனத்து அமைரன்
வந்தைதோன் கதோண்!
வந்தைது தபதோல்
தபதோனதோன் கதோண்’ என்று
புலமபதோதீர்;
அத்தைதனயும தவண்டைதோம
அடிதயேதன விட்டு விடும.
‘சித்வதை’ பசியேதோற
வசல்லரிக்கும வநஞ்சதோற
வமைத்தைப் பழங்கததைக்கு
வமைத்தைப் பழங்கததைதயே

புத்தி தைடுமைதோறிப்
புகன்றதோலும
அத்தைதனயும, ஐதயேதோ
அதவ யேதோவும லட்சியேங்கள்!
வதோனத்துக் கற்பதனகள்!
தவயேம வளர்க்க வந்தை
தமைதோகன மைந்திரங்கள்!
தமைதோட்ச வழி கதோட்டிகள் ஓய்!
அத்தைதனயும உங்கள்
அறிதவ வளர்க்க வந்தை
வசதோத்துக்கள் ஓய்!...
வசதோல்லுக்குச் தசதோர்தவது
தசதோகக் கததை என்றதோல்
தசதோடி இரண்டு ரூபதோ!
கதோதைல் கததை என்றதோல்
தக நிதறயேத் தைரதவணும!
ஆசதோரக் கததை என்றதோல்
ஆளுக்கு ஏற்றது தபதோல்.
தபரம குதறயேதோது
தபச்சக்கு மைதோறில்தல
ஆதச தவத்துப் தபசி எதமை
ஆட்டிதவக்க முடியேதோது!
கதோதச தவயும கீதழ. பின்
கனவு தைதமை வதோங்கும;
இந்தைதோ!

கதோலத்தைதோல் சதோகதோது,
கதோலத்தின்
ஏலத்தைதோல் மைலியேதோது!
ஏங்கதோணும
ஓடுகிறீர்
ஓடைதோதீர்!
உதமைப்தபதோல நதோனும
ஒருவன் கதோண்!
ஓடைதோதீர்!
திருதலதோக சீதைதோரதோம, 1944 டிசமபரில் கிரதோமை
ஊழியேதன விட்டு விலகி, திருச்சி தசர்ந்து
‘சிவதோஜி’ வதோரப்பத்திரிதகயின் வபதோறுப்தப
ஏற்றுக்வகதோண்டைதோர். பிச்சமூர்த்தி எப்பவதோவது
அவ்வதோர இதைழிலும, ‘சிவதோஜி’ ஆண்டு மைலரிலும
கவிததைகள் எழுதி வந்தைதோர்.
யேதோப்பில்லதோக் கவிததைகள் எழுதிக்வகதோண்டிருந்தை
ந.பி. இலக்கணத்துக்கு உட்பட்டை கவிததைகள்
எழுதுவதிலும கவனம வசலுத்தைலதோனதோர்.
அதைன்படி அவர் எழுதியே சில கவிததைகளும
ஊழியேனில் பிரசரமைதோயின.
1945--ல் அவர் அகலிதக கவிததைக்குப் புது
அர்த்தைம கற்பித்து அகலிதகதயே உயிர் என்றும,
தகதோதைமைதன மைனம என்றும, இந்திரதன

இன்பஉணர்வுகள் என்றும உருவகித்து, ஒரு
கதோவியேம பதடைத்தைதோர். கட்டிலடைங்கதோக்
கவிததைகளில் அதமைந்தை ‘உயிர் மைகள்’ என்ற
அந்தைப் பதடைப்பும ஊழியேன் இதைழில்
வவளிவந்தைது.
எம.வி. வவங்கட்ரதோமும புதுக்கவிததை
எழுதுவதில் உற்சதோகம கதோட்டினதோர். அவர்
கவிததைகதள ‘விக்ரஹவிநதோசன்’ என்ற புதன
வபயேரில் எழுதினதோர். ‘அன்னபூரணி சந்நிதியில்,
அவரது கவிததைகளில் குறிப்பிடைப்வபற
தவண்டியே பதடைப்பு ஆகும.
சிலதோ சந்தைரி, ததைவி, அன்னபூரணி!
எனது நதகமுகமும நிதற
கலசமும
கதலக்கு ஓர் இலக்கு ஆயின;
கதோவியேரும ஓவியேரும எழுதை
முயேன்று
எழுதுதகதோல் ததைய்ந்தைது!
என்று மைமைததையுடைன் நிமிர்ந்து
நிற்கிறதோயேல்லவதோ? நில்!
மைண்தணயும
எங்தகதோ உள்ள விண்தணயும
ஒன்றதோகப் பிதணப்தபன் என்று

அன்று சிற்பி கண்டை
கனதவத்தைதோன்
மைண்ணும எங்தகதோ கிடைந்தை
கல்லும
கரமும வகதோண்டு,
சிதலயேதோக்கி-உன்தனக்
கடைவுளதோக்கினதோன் எனில்கதோரணம?
கதலயேன்றி தவறன்று என்றறி!
கதலதயே இகழ்வதோரும
கதலதயே அறியேதோரும
கல்தல! உன்தனப் பணிகிறதோர்
எனில்கதோரணம?
கதலயேன்றி தவறன்று என்றறி!
கதலயும அழகும மைனமுவந்து
கலவி வகதோண்டைதைதோல்
விதளவதோன ததைவி!
அன்று சிரித்தைதோய்,
நதோதள சிரிப்பதோய்,
இன்றும சிரிக்கின்றதோய் எனில்கதோரணம?
கதலயின்றி நீ இல்தல என்றறி!

தி.க. சிவசங்கரனும ஊழியேனில் புதுக்
கவிததைகள் எழுதி வந்தைதோர். அன்று அவர் வவறும
இலக்கியேவதோதி. கதோல தவகத்தில், கமயூனிஸ
தைத்துவம அவர் கருத்ததைக் கவர்ந்தைது. அதைன்
பதோதிப்பு படிப்படியேதோக எழுத்துக்களில்
படியேலதோயிற்று. சமூக தநதோக்குடைன், ‘எதைதோர்த்தை
இலக்கியேம’ பதடைப்பதில் அவரது கவனம
திருமபியேது. வதோழ்க்தக வசதிகள்
வஞ்சிக்கப்பட்தடைதோர், முதைலதோளி வர்க்கத்தினரதோல்
சரண்டைப்படுதவதோர், வறுதமையின்
தகதோரப்பிடியில் சிக்கிதயேதோர் பற்றி எல்லதோம அவர்
கவிததைகள் எழுதை ஆதசப்பட்டைதோர். அந்தை
எண்ணங்கதளப் பிரதிபலிக்கும அவரது
வசனகவிததைகள் ஒன்றிரண்டு ஊழியேனில் இடைம
வபற்றன. என்றதோலும, அந்தநதோக்கில் அன்று
அவர் தீவிரமைதோக ஈடுபட்டிருக்கவில்தல.
மின்னல், அழகுப் வபண் தபதோன்ற
விஷயேங்களும அவருதடையே ரசதனக்கும
எழுத்துக்கும உரியே வபதோருள்களதோகத்தைதோன்
இருந்தைன. அக்கதோலத்தியே அவரது கவிததைக்கு
இததைதோ ஒரு உதைதோரணம
உலவும கவிததை
பில்லுக் கட்தடைத் தைதல சமைக்க

பில்லரிவதோள் இதடையிருக்க
அந்தி ஒளி சதோய்தகயிதல
அவள் அதசந்து தபதோறதோதள!
புதுக் கள்ளின் நுதரதபதோதல
வபதோங்கி வரும புத்தைழகு
மைங்கி வரும கதிவரதோளியில்
மையேக்கந்தைரு குததைதயேதோ!
அணில் கடித்தை மைதோமபழம தபதோல்
அழகு வசதோட்டும வசவ்விதைழ்கள்
சருகதோன வவற்றிதலயில்
அமுதினிதமை கண்டைனதவதோ!
கதோதிற் சருதளதோதல
கண்டைத்தில் பதோசிமைணி
அதரயிற் கிழிந்தை உதடை
அதமைவதோன குலுக்கு நதடை
அத்தைதோன் வந்திடுவதோன்
அந்திவதர உழுது விட்டு;
சித்வதை முந்திப் தபதோகதவணும
வசமமைறிதயேக் கட்டைதவணும
என்வறண்ணம ஓடி வந்து

இங்கு முகம திருப்பி நிற்க...
சலங்தக ஒலி சிந்தி விட்டு
சதோடி வரும இளமைறியும;
அப்தபதோது பதோர்த்து விட்தடைன்
அவளழகு முழுவததையும
என் வநஞ்தசக் கிளறிவிட்டை
எழுதைவவதோண்ணதோக் கதோவியேத்ததை!
1947 தமை மைதோதைம ‘கிரதோமை ஊழியேன்’ நின்று
விட்டைது. இறுதிவதர அந்தை மைதோதைம இருமுதறப்
பத்திரிதக வசன கவிததை வளர்ச்சிக்கதோக முழு
மூச்சடைன் உதழத்து வந்தைது.
-------

9. மைற்றும சில
‘கிரதோமை ஊழியேன்’ நின்ற பின்னர், நதோன்
அவ்வப்தபதோது, ‘சினிமைதோ உலகம’ இதைழ்களில்
கவிததை எழுதிக் வகதோண்டிருந்ததைன்...
ஊழியேன் மூலம எழுத்துலகுக்கு அறிமுகமைதோன
திருவனந்தைபுரம எஸ்.சிதைமபரம (தவரம) 1946-ல்
‘கவிக்குயில்’ என்ற வபயேரில் மைலர் ஒன்தற
தையேதோரித்தைதோர். அதைற்கு என்னுதடையே ஒத்துதழப்பு
அதிகம இருந்தைது. 1947-ல் இரண்டைதோவது மைலர்
வவளியிட்டைதோர். இரண்டு மைலர்களிலும, மைரபுக்
கவிததைகளும, புதுக்கவிததைகளும மிகுதியேதோகதவ
இடைம வபற்றன.
தி.க. சிவசங்கரனின் ‘சமுதைதோயேப் பதோர்தவக்
கவிததைகள், அமமைலர்களில் பிரசரமைதோயின.
அவரது பரிணதோமைத்ததைக் கதோட்டை ‘அங்தக’ என்ற
கவிததை உதைவும...’
1
சதோக்கதடைச் தசதோற்தற
யேதோம உண்கிதறதோம;
அங்கு

சர்க்கதரப் வபதோங்கதல
ஜேமைதோய்க்கிறதோர்!
2
கந்ததையேதோல் மைதோனத்ததைக்
கதோக்கிதறதோம; வதோதடைக்
கதோற்றிதல நடுங்கித்
துடிக்கிதறதோம.
சிந்ததையில்அருளிலதோப்
பதோதைகர்-அங்தக
சீதமைத்துணிக்கு
அதலகிறதோர்.
3
வமைத்ததைக்குப் பூந்துகில்
தவண்டுமைதோம!
தமைனிதயேப் பஞ்சதன
உறுத்துமைதோம!
வசத்ததையில் குப்தபயில்
படுக்கிதறதோம!
ததைள்களும, ஈக்களும,
மூட்தடையும
வகதோத்திப் பிடுங்கினும

துங்குதறதோம;
தகதோதடையில், வதோதடையில்
சதோகிதறதோம.
4
கூழுக்கு விதியின்றி
அதலதகயில்--அங்தக
தகதோப்தபயில் சதோரதோயேம
ஓடுது!
அமதமையின் மைதோர்பில்
ரத்தைத்ததை-எங்கள்
அருதமைக் குழந்ததை
குடிக்தகயில்
‘ஆர்லிச்ச’ மைதோவுக்கு
அதலகிறதோர்; அதைற்கு
ஆயிரம தபரு
சிபதோரி
5
வகதோண்டைவன் சீக்கிதல
சதோய்ந்திடை,
கூடைதவ யிருந்து
குதமைகிதறதோம.

அங்தக-அண்தடை வீட்டுக்கதோரன்
குட்டிதயே
அடித்துக் வகதோண்டுதபதோக
தயேதோசதன.
6
எங்கள் குதறகதள
இயேமபிதனன்.
அதைற்வகன்தற பரிகதோரம
ததைடுவீர்!
‘இல்லதோதை சதோதி’ வயேன்
றிகழ்ந்திடில்-இனி
நில்லதோது எங்கள்
தகச் சத்தியேல்!
புதுதமைப்பித்தைனின் ‘மைதோகதோவியேம’-கதோளதோன்
குதடை நிழலில் கரப்பதோன் அரசிருக்க என்று
ஆரமபித்து வளரும கவிததை-கவிக்குயில்
இரண்டைதோவது மைலரில் வவளிவந்தைது.
‘தைமிழ்க்குமைரி’, ‘அகல்யேதோ’ முதைலியே அற்புதைமைதோன
கவிததைகதள இயேற்றியே கவிஞர் ச.து.ச.
தயேதோகியேதோரும தசதோதைதன ரீதியேதோக ‘கதோட்சி’ என்ற

தைதலப்பில் சில வசன கவிததைகள் எழுதி
தவத்திருந்தைதோர். அச்சில் வந்திரதோதை அவற்தற
‘சினிமைதோ உலகம’ இதைழ்களில் நதோங்கள் பிரசரிக்க
முற்பட்டைதபதோது, அவர் தைடுத்து விட்டைதோர்.
அவரது பதடைப்புக்கு உதைதோரணமைதோக ஒரு
கதோட்சிதயேத் தைர தவண்டியேது அவசியேம எனக்
கருதுகிதறன். இது ‘சினிமைதோ உலகம’ இதைழில்
பிரசரமைதோனது.
1
அவள் யேதோர்?
வதோன் கடைல் மீது மைதியேத் ததைதோணி
மிதைக்கும தபதோது விரிகடைல்
மீததைதோர்
புது மைதி மிதைந்து புன்னதக பூத்தைது
அவள் யேதோர்?
அழகுக் கடைதல அமுதைக்
தகதோலதோல்
கதடையேத் திரண்டை கதோதைலின்
வவண்வணய்
2
கூந்தைல்

கதோதைற் பறதவயின் கவினுறுஞ்
சிறகுகள்
வகிடு
கருமுகில் திரளிதடைக் கதிர்விடும
மின்வரி
3
மைதிமுகம என்பதோர்;
மைதிதயே யேமமுகத்திற்
வகதோப்பிடைல் மைடைதமை
ஓண் மைதி யேவள் முகம
ஓரளவவதோக்கும
4
கண்கள்,
வதோன் தபதோல் விரிந்தைதவ, வதோரி
தபதோல் ஆழ்ந்தைதவ
கதோல் தபதோற் கலங்கும, பனி
தபதோல் மையேங்கும,
வசந்தைமைதோய்ச் சிரிக்கும, தவனிலதோ
வயேரிக்கும,
கதோதைலிற் களிக்கும, கதடை நுனி
சளிக்கும;

கண்ணூடைதோடும கருவிழிப்
பதோதவகள்
வவள்தள மைதுவில் மிதைக்கும
நதோகப் பழம;
தவர வவள்ளத்ததை மைரகதைத்
ததைதோணிகள்,
நிலவுக் கடைலில் நீந்தும
வண்டுகள்
அக்கண்ணுக் கிதண இக்கண்.
5
பூவிற் கனியுண்டைதோம, கனியிற் பூ
மைலரதோ;
ஆயினும அவளது
கன்னம என்னும கனிந்தை
மைதோங்கனியில்
கதோதைலதோம தரதோஜேதோக் கவின் மைலர்
சிரிக்கும
6
கதோதைல் மைதுக் கடைல் கனிவதோய்,
அதைன் கதர
கன்னம என்னும கண்ணதோடி மைலர்

வனம
அவ்வன மைலர்கள் யேதோவினும
வபருதமையேதோய்
வதோசதன வீசம நதோசிப் வபதோன்
மைலர்.
7
உள்ளவதோன் பூத்தை உவதக மைதியேம
பற்கதை வூடு பகல் நிலதோப்
வபதோழியும
அந் நிலதோக் கள்தள யேருந்தியே
உதைடுகள்
வசவ்விதைழ் மைலர்ந்து சிரித்துச்
சிவப்பததைன்?
அழகுக் கரசன் மைன்மைதைன் அவளது
தபச்சக் கிள்தளதயேப்
பிடிப்பதைற்கதோகக்
வகதோவ்தவக் கனிகதளக் கண்ணி
தவத்தைதோவனனச்
சிவந்தைன உதைடுகள், சிரித்தைன
மைலர்ந்ததை.
8

மைகர யேதோழ் விதனயும ததைதோண்
மிதச மைன்மைதைன்
நதோளமைதோம வலமபுரி நதோடியே
கழுத்தைதோம
தைண்டிதல முகவமைனும தைதோமைதர
பூக்கும.
9
மைதோர்பகம, அழகுக் கடைல் வவடித்தை
அமுதைக் குமிழிகள்,
ஆதச விததை வளர்த்தை தநசக்
கனிகள்:
புத்தின்பப் புதுதமைத் ததைன் பூரித்தை
கலசங்கள்
10
புலர்ந்தும புலரதோப் வபதோழுதிற்
சிறிததை
அலர்ந்தும அலரதோ அருமபுச்
சிறுமி
கலந்தும கலவதோக் கனவுக்
கதோதலயில்
மைலர்ந்தும மைலரதோ வசந்தை

வதோயிலில்
நின்றதோள், வநஞ்சில் நிச்சயேம
பிறந்தைது.
கூடைதோக் கூந்தைதலக் கூட்டி
முடித்தைதோள்
கூசதோ வமைல்லிதடை கூசக்
குதழந்தைதோள்
நதோடைதோச் வசதோல்லதோள் நயேவமைதோழி
பகர்ந்தைதோள்.
மைன்மைதைன் அவவளதோளி மைலரும
கிண்ணியில்
வயேகௌவனம என்னும அமுததை
வதோர்த்தைதோன்.
11
வவள்தள நிலவின் வியேப்புக்
கிண்ணியில்
வதோன வில்லின் வர்ணக்
கலதவதயேச்
சூரியேன் சடைர்க் கதிர் தூரியேம
வதைதோட்டு
வதோர்த்தை வபதோற்சித்திரம வசந்தைக்
கதோற்றில்
உயிர் வபற்றுலதோவும, உலகம

மையேங்கும.
12
நீ என்ன?
கனவதோ, நிதனவதோ, கற்பதனயேதோ?
அழகு வயேலின் ஆதச மைலதரஉன்
கதோமவபது தவவரது விததைவயேது?
மைணியேதோய்
வியேப்புறு விதளதவ வவறியேன்
கண்டை
13
கதோற்றவளுடைதலத் தைழுவக்
கதோதைலதோய்
வருவததைக் கண்டைவன் வதன
துகிற்பட்டு
கதோற்வறதோடு வபதோறதோதமையேதோய்க்
கடுமதபதோர் புரியும,
தைங்கச் சரிதக வதோன் வபதோங்கிக்
குதிக்கும
அல்ல, அல்ல; அவளிப்தபதோது
தைதோன்

வதோனத் திருந்து தவயேத்
திறங்கினதோள்
இன்னும
பட்டுச்சிறகு படை படைக்கின்றது.
14
முதைல் முதைலதோய்க் கதோதைலிதயேச்
சந்தித்தை தமைதோகனத்தில்
கண்களவன் கண்ணுக்குக் களவதோ
வயேதோளித்தைதமையேதோல்
கண்தணப் பிடிக்கக்
கருத்ததைதோடிப் தபதோனதுதவ.
கருத்ததைப் பிடிக்கக் கவினுள்ளம
தைதோதனகும.
உள்ளமதைதனப் பிடிக்க
உயிதரதோடிப் தபதோயிற்றதோல்
ஓடைமுடியேதோதை உடைல் மைட்டும
ஓய்ந்தைதுதவ.
15
கண்ணும கண்ணும கவ்வின,
எண்ணம
எண்ணம ஒன்றதோயிதணந்தைன;

இருவர்
பதோர்தவயும ஒரு கண வநடுதமைப்
பதோர்தவயேதோய்ப்
பளிச்வசனச் சளித்தைது; ஒளிச்சது
ஒருவதர
ஒருவர் கதோண வவட்கிதனதோம;
உடைலம
நடுங்கக் கவிழ்ந்ததைதோம.
ஆயிவனன் நதோட்டைம
தவவறதோன்றும கதோண்கில;
விமமிதைமுற்தறதோம.
ச.து.ச. தயேதோகியேதோர், வதோல்ட் விட்மைனின் ‘லீவ்ஸ்
ஆஃப் கிரதோஸ்’ வதைதோகுதியிலிருந்து ததைர்ந்து
எடுக்கப்பட்டை கவிததைகள் பலவற்தறத்
தைமிழதோக்கினதோர். அவ்வசன கவிததைத் வதைதோகுப்பு
‘மைனிதைதனப் பதோடுதவன்’ என்ற வபயேரில்
பின்னர் ‘தஜேதோதி நிதலயே வவளியீடு’ ஆகப்
பிரசரமைதோயிற்று.
இவ்வதோறதோக 1940 கள் வசன கவிததையின்
வளமைதோன வளர்ச்சிக்கு ஏற்றகதோலகட்டைமைதோக
விளங்கியேது. அந்தை-தைசதோப்தைத்தின் இறுதியில்,
வசன கவிததைக்கு ஆதைரவு தைந்தை பத்திரிதககள்
நின்று தபதோயின. ந. பிச்சமூர்த்தி ஒருவிதை விரக்தி

மைனநிதலயில், கததை, கவிததை; கட்டுதர
எதுவுதமை எழுதைதோமைல் ஓய்ந்து ஒதுங்கிவிட்டைதோர்.
ஆகதவ ‘புதுக்கவிததை’ ததைக்க நிதலயுற்றது.
------------

10. பிச்சமூர்த்தி
கவிததைகள் (1937-1946)
1934 முதைல் புதுக்கவிததை எழுதைத் வதைதோடைங்கியே
பிச்சமூர்த்தி 1946 க்குப் பிறகு பதினதோன்கு
வருடைங்கள் எதுவுதமை எழுதைதோமைல் இருந்துவிட்டு
1959-ல் புது விழிப்புப்வபற்றவர் தபதோல, மீண்டும
கவிததைகளும சிறுகததைகளும எழுதைலதோனதோர்.
அவரது பிந்தியே கவிததைகள் (1960 கள்
கதோலத்தைதவ) ‘எழுத்து’ பத்திரிதகயில்
பிரசரமைதோயின.
ஆகதவ, பிகக்ஷுவின் கவிததைகதள, 1940 களில்
பிறந்தைவற்தற முதைல் கட்டைக் கவிததைகள்
என்றும, அறுபதுகதளச் தசர்ந்தைவற்தற
இரண்டைதோவது கட்டைக் கவிததைகள் என்றும ஆரதோயே
தவண்டும. முதைல்கட்டைக் கவிததைகளின்
தநதோக்கிற்கும தபதோக்கிற்கும, கருவுக்கும
கருத்துக்கும, பிற்கதோலக் கவிததைகளின்
தைன்தமைகளுக்கும மைதோற்றங்கள் உண்டைதோ என்று
கணிக்க தவண்டும. அறுபதுகளில் புதுக்கவிததை
வபற்ற தவகத்துக்கும கருத்ததைதோட்டைங்களுக்கும

தைத்துவ தைரிசனங்களுக்கும ஏற்றபடி, கவிஞர்
பிச்சமூர்த்தியின் கவிததைகளிலும வளர்ச்சி
கதோணப்படுகிறதைதோ என்று கவனிக்க தவண்டும.
அப்தபதோதுதைதோன் புதுக்கவிததைத் துதறயில்
பிச்சமூர்த்தியின் ஸ்தைதோனத்ததைப் பற்றி
வதோதைங்களும விதைண்டைதோ வதோதைங்களும
கிளப்புகிறவர்களுக்கு உரியே-நியேதோயேமைதோனபதிதல நதோம வபறமுடியும.
1945-ல் ந.பிச்சமூர்த்தி சிறுகததைகள் எழுதைதோமைல்
புதுக் கவிததைகள் எழுதிக்வகதோண்டிருப்பததைக்
குதறகூறி இலக்கியே ரசிகர் ஒட்டைப்பிடைதோரம ஆ.
குருசவதோமி அவருக்கு ஒரு கடிதைம எழுதினதோர்.
அந்தை ரசிகருக்கு ந.பி. எழுதியே பதில் கருத்தில்
வகதோள்ளத்தைக்கது.
11-8-1945 ததைதியிட்டு வசட்டிகுளத்திலிருந்து
பிச்சமூர்த்தி எழுதியே அந்தைக் கடிதைத்தின் முக்கியே
பகுதி இது;
“கவிததைதயேப்பற்றி நதோன் சில திட்டைவட்டைமைதோன
கருத்துக்கள் உதடையேவன். கருத்தைதோழதமைதோ
உணர்ச்சிதயேதோ இயேற்தகயின் தைரிசனதமைதோ
இல்லதோதை ஓதசப்பந்தைதலக் கட்டும தைந்திரத்ததைப்
பிற்கதோலத்துத் தைமிழ்க்கவிகள் கற்றுவிட்டைதோர்கள்.

அதைன் விதளவதோக ஓதச இன்பதமை கவிததை என்ற
வகதோள்தக பரவிவிட்டைது. இக்வகதோள்தகக்கு என்
கவிததை மைறுப்பு.
பதழயே ஓதச இன்பக் கவிமைரதப
மைறந்துவிட்டுக் கவிததைதயேப் படித்துப்
பதோருங்கள். மைதழ அரசி, தீ என்ற தைதோயும குஞ்சம,
உயிர்மைகள்,ஒளியும இருளும, மைதோகவிகள்
முதைலியேவற்தறப் படித்திருக்கிறீர்களதோ?
இமமைதோதிரி கவிததை புது முயேற்சியேதோனதைதோல்
பதழயே யேதோப்பு முதறதயே அனுபவித்தை
கதோதுகளுக்கு இது பிடிக்கதோமைல் இருக்கலதோம.
ஆனதோல் யுகம மைதோறிவிட்டைவதைன்ற உண்தமைதயேக்
கதோதுக்குச் வசதோல்ல தவண்டும. கவிததை இனி
கதோதுக்கு மைட்டுமைல்ல. அச்ச இயேந்திரத்திற்குப்
பிறகு கவிததையில் கண்ணுக்கும முக்கியே
இடைமுண்டு. உதரநதடைக் கவிததை இததை
நன்றதோய் உணருகிறது.
சிறுகததைகள் எழுதியே கதோலத்தில்
தைதலயுமில்லதோமைல் கதோலுமில்லதோமைல் இவதைன்ன
என்று வசதோன்னவர்கள் அதநகர்.
சிறுகததைதயே ரசிப்பதைற்கு எப்படிச் சில கதோலம

வசன்றததைதோ, அததை தபதோல் இப்புதுக்
கவிததைதயேயும ரசிக்க சில கதோலம தபதோகதவண்டி
இருக்கலதோம. திறந்தை மைனத்துடைன் ஈடுபட்டைதோல்
கவிததைதயேக் கதோணலதோம. ஓதசயுடைன்
கூடைக்கதோணலதோம.”
(இந்தைக் கடிதைத்ததைப் தபதோற்றிப் பதோதுகதோத்து,
இப்தபதோது அது எனக்குப் பயேன்படைக்கூடும
என்று கருதி எனது பதோர்தவக்கு அனுப்பி உதைவியே
இலக்கியே நண்பர் ஓட்டைப்பிடைதோரம
ஆ.குருசவதோமிக்கு என் நன்றி உரியேது.)
பிச்சமூர்த்தி இயேற்தகயின் அழகுகதளயும
தைன்தமைகதளயும நன்கு கண்டுணர்ந்தைவர்.
வதோழ்க்தகதயே விழிப்புடைன் ஆரதோய்ந்தைவர்.
இயேற்தகயும வதோழ்வும கற்பிக்கும பதோடைங்கதளக்
கவிததைக் கருத்துக்களதோகத் தைர முயேன்றவர்.
அழகின் பக்தைரதோன அவர் கூறுகிறதோர்:
வதோழ்க்தகயும கதோவிரி
அதிவலங்கும கிளிக்கூண்டு;
வதோர்த்ததைதயே மைணல்
ஓதசதயே ஜேலம
என் தீரதோதை தவட்தகதயே
குவிக்கும விரல்கள்.

பதோட்வடைன்னும கூண்வடைதோன்று
அதமைத்ததைன்;
அழவகன்னும கிளிதயே
அதழத்ததைன்.
ஆவறங்கும கிளிக்கூண்டு
கட்டுதவன்
அழகிதன அதழப்தபன் நதோன்
எந்நதோளும
வதோழ்க்தகதயே, இயேற்தக இனிதமைகதள ரசித்து
அனுபவிக்குமபடி தூண்டுபதவ அவர்
கவிததைகள்.
மைனக்கிளிதயே! ஏங்கி விழதோததை.
சந்நியேதோசியின் மைலட்டு
வதோர்த்ததைதயே ஏற்கதோததை.
உடைல் பஞ்சரமைல்ல.
புலன்கள் பஞ்சரத்தின்
கமபியேல்லவவளியும ஒளியும நுதழயும
பலகணி.
வதைய்வப் தபச்ச தகட்கும கதோது.
வதைய்வ லீதலதயேப் பதோர்!
அததைதோ வதோனத்துக்
தகதோதவப்தபதோல் பரிதி
வதைதோங்குகிறதோன்!
மைலரின் மூச்சிலிருந்து மைதோட்டின்

குமுறல் வதரயில்,
குழலின் தபச்சிலிருந்து கடைலின்
ஓலம வதரயில்;
நதோதைதமை அதசகிறது;
குரல் வகதோடுக்கிறது
மைனதமை! கதோய்கனிகளின் ரஸதமை
வதைவிட்டைதோ அமுதைம.
மைலர்களின் மைணதமை வதைய்வ
வதோசதன.
ஸ்பர்சதமை வதைய்வத் தீண்டைல்.
பதோர்தவதயே ஒளியின் அதல.
உலகின் ஒளிகதள பரத்தின்
நதோதைம.
மைனதமை! புலன்கள் தைதளயேல்ல,
விடுதைதலக் கதோல்வதோய்.
அதவகளுக்கு சக்தி தைந்தைவன்
ஈசன்அவதன அறியே,
ஆதி அழகில் மூழ்கி எழ,
கிளிதயே! ஈசதன ஊனதோய்,
உருவதோய், மைலர்ந்திருக்கிறதோன்.
புலன்கவளதோரு ஏணி,
ஏணிதயேத் தூற்றதோததை!
(கிளிக்குஞ்ச)

வதோழ்க்தக என்பததை தபதோரதோட்டைமதைதோன். அதில்
தசதோனியேதோகி ஒடுங்கிப் தபதோவதில் பயேனில்தல;
இன்பமுமில்தல. எதிர்த்து நின்று தபதோரதோடை
தவண்டும. இயேற்தகயும அததைத்தைதோன் கற்றுத்
தைருகிறது. இந்தைத் தைத்துவத்ததை பிகக்ஷு ‘ஒளியின்
அதழப்பு’ என்ற கவிததையில் விளக்குகிறதோர்.
பட்டைப்பகலில் இரதவக் கதோட்டும நிழல்
வகதோண்டை வபரியே மைரம. அதைனடியில் ஓர் கமுகு.
‘ரத்தைம வசத்தை, தசதோனிக் கமுகு,
தசதோனியேதோவதோதனன்?
அதைதோன் வதோழ்க்தகப் தபதோர்!’
வபருமைரம, கபந்தைன் ததைதவதயேதோடு, சிறு
மைரத்ததைச் சரண்டுகிறது. ஏதழக் கமுகு தைன்
பங்தக, ஒளி, வவளி, கதோற்று, நீர்
அவ்வளதவயும--பறிவகதோடுத்து நிற்கிறது.
வதோழ்க்தகப் தபதோர் அது.
‘கமுகு தநதோஞ்சலதோகதோமைல் என்ன
வசய்யும?
அதைற்கதோக விதிவயேன்று தபசி,
வசங்குத்தைதோய் வளருதமைதோ?
தியேதோகம வசய்ததைவனன்று
புண்யேம தபசதமைதோ?
அடை பிதைற்றதல!

விதிதயேப் தபதோற்றினதோல் தைமைஸில்
உழலலதோம
பிறந்தை இடைத்தில்
வளர்தவவனன்றதோல் சதோதவ
உண்ணலதோம.
ஆ! கமுகறியும வளர்ச்சியின்
மைந்திரம.
தசதோனிக் கமுகு குறுக்தக படைர்கிறது. பிறவி
இருதளத் துதளத்து, சூழலின் நிழதல
வவறுத்து, முகமுயேர்த்தி, விண்ணின்று வழியும
ஒளியேமுததைத் ததைடிப் தபதோகிறது. அமிர்தைத்ததை
நமபி, ஒளிதயே தவண்டி, வபருமைரத்துடைன்
தபதோட்டியிடுகிறது. அதுதவ வதோழ்க்தகப் தபதோர்.
‘முண்டி தமைதோதும துணிதவ
இன்பம.
உயிரின் முயேற்சிதயே வதோழ்வின்
மைலர்ச்சி’
நதோனும ஒரு கமுகு, தசதோனிக்
கமுகு!
சூழவும எவ்வளவு வபரியே,
பதழயே, முதியே இருட்டு!
பழதமை என்ற பிரதமையில்,
அதரவயேதோளியில்,
வபதோய்களின் பிணங்கள் எப்படி

உயிருடைன் நடிக்கின்றன!
அறிவின் சதயேச்தசதயே
அமுக்குப் பிசதோசகள் எப்படி
சிதறப்படுத்தி விட்டைன!
எப்படி சவடிகளின் குவியேல்
வசிக்கும இடைத்ததைப் பறித்துக்
வகதோண்டைன!
எலுமபு வதைரியும ஏழ்தமை
எவ்வளவு ஏங்கி ஏங்கி
விழுகிறது!
தநதோயின் புலிக்குரல் எப்படி
அஞ்ச தவக்கிறது!
உலகம வபதோய், சதோவு வமைய்
என்ற எவ்வளவு சதோஸ்திரீயேப்
புலமபல்!
பின் தசதோனியேதோகதோமைல்
என்னதோதவன்?”
இருப்பினும, மைனம ததைறுகிறது. சிறுகமுகின்
தபதோரதோட்டைத்ததைப் பதோர்த்து, உள்ளத்தில் வதைமபு
பிறக்கிறது. உடைதன-

‘தபதோர் என்ற சங்கு முழங்குகிறது.
அழகின் சிரிப்பு அண்டைமைதோய்ப்
பிறந்திருக்கிறது,
அகண்டை ஒளி அனதோதியேதோய்
மைலர்ந்திருக்கிறது.
அழகும அத்யேதோத்மைமும
அதழக்கின்றன.
ஜீவதோ! விழிதயே உயேர்த்து
சூழ்வின் இருள் என்ன வசய்யும?
அமுதைத்ததை நமபு,
ஒளிதயே நதோடு,
கமுகு வபற்ற வவற்றி நமைக்கும
கூடும.
சூழ்வின் இருள் என்ன வசய்யும?
இவ்வதோறு நமபிக்தக ஊட்டுகிறதோர் கவிஞர்.
மைண்தண மைட்டுமைல்ல, விண்தணயும அளக்க
முயேல்வன அவரது கவிததைகள். கதலஞனின்
வபருமிதைத்ததைதோடு அவர் வசதோல்லவில்தலயேதோ
என்னநதோங்கதளதோ கதலஞர்
ஆதமைதபதோல் உணர்ச்சியின்
கிணற்றில் அமிழ்தவதோம.
முதுதகதோடு வகதோண்டு விதிதயே
எதிர்ப்தபதோம.

கீழுலதகழும தையேங்கதோது இறங்கி
ஜீவன்கள் லீதலயில் கூசதோது
கலப்தபதோம;
அணிதலப்தபதோல் வகதோமதபறி
ஒளிக்கனி கடிப்தபதோம
சதோதலயின் தமைதலறி
வசமமைலர் உதிர்ப்தபதோம
தமைலுலதகழும படைதகதோட்டிச்
வசல்தவதோம!
(வகதோமபும கிணறும)
இப்படி ஜீவன்களின் லீதலதயே ‘சக்தி’யின்
வபருதமைதயே உதஷயின் சிரிப்தப, இயேற்தக
அழகுகதளப் பதோடுவது ஒன்றும புதியே விஷயேம
இல்தலதயே! கவி மைரபுதைதோதன என்று
வசதோல்லலதோம. ஆனதோல், பிகக்ஷு அவற்தறக்
குறிப்பிடுமதபதோது ஒவ்வவதோன்றிலும புதுதமை
வதைரிகிறது; தைனி நயேம மைலர்கிறது.
வசமபட்டுச் சல்லடைம
வசதோகுஸதோக உடுத்தி
வசமமைலர்க் கூதடைதயே
இடுப்பில் இடுக்கி
சதைங்தககள் சிலமப
கீழ்வதோனில் முதளத்தைதோள்
இரவவன்னும வபட்டிதயே

உதஷ வமைள்ளத் திறந்தைதோள்.
சூழிருள் சிதறயுற்ற
கதிரவன் கிரணம
துமதபத் வதைறித்தை
மைதோடுதபதோல் பதோய்ந்தைது.
‘இருளும ஒளியும’ கவிததையில் இவ்விதைம ஒரு
வர்ணதன கதோணக்கிடைக்கிறது.
இருள் மைதலயின் தமைக்
குதகயில்
ஒளிமைதோடு ஓலமிடை
கதிர்க்கன்றின் தசதோக ஒலி
கடுஞ்சிதறயில் கமமை;
பரிதிவயேனும வபதோன் பருந்து
பதோய்ச்சலின்றிக் கிடைக்க
ஒளியும இருளும கலந்துகூடி
நற்பதோமபும சதோதர தபதோலும
பின்னிக் கதோலம ஓடைலதோச்ச.
இந்தை விதைமைதோன இனியே வர்ணிப்புகள்
பிச்சமூர்த்தி கவிததைகளில் நிதறயேதவ உள்ளன.
இயேற்தகயின் வளங்கதள அழகதோக வர்ணிக்கும
வவறும கவிததைகள் அல்ல பிகக்ஷுவின்
பதடைப்புகள். இயேற்தகதயேயும மைனிதை
வதோழ்தவயும வபதோருத்திக்கதோட்டும
தைத்துவவவளிப்பதோடுகளதோக அதமைந்துள்ளன.

ஒளியின் அதழப்பு, கிளிக்கூண்டு, கிளிக்குஞ்ச,
கதோற்றதோடி, பூக்கதோரி தபதோன்றதவ. கதோட்சி
இனிதமைகள் நயேமைதோன கவிததைகளதோகப்
பிறந்துள்ளன. மைதோர்கழிப் வபருதமை, மைதழக்கூத்து
தபதோன்றதவ இந்தை ரகத்தைதவ.
சதோதைதோரண விஷயேத்ததைக்கூடை அருதமையேதோன
கவிததையேதோக்கி விடுகிறது. பிச்சமூர்த்தியின்
ஆற்றல், மூதலயிதல கிடைந்தை தைதோதளயும,
சதோதலயிதல கிடைந்தை குச்சிதயேயும, கூதரயிதல
கிதடைத்தை துணிதயேயும, பதோதனயிதல கண்டை
தசதோற்தறயும வகதோண்டு. புத்துருவம வகதோடுத்து
புதுப்பட்டைம ஆக்கிவிடுகிற திறதமைதயேப்
தபதோன்றது அவருதடையே கவித்திறதமை. கதோற்றதோடி
எனும சிறு வபதோருளும அவரது கவிததையில்
உணர்ச்சியும அழகும வபறும அற்புதைச்
சித்திரமைதோகி விடுகிறது.
மைகுடி தமைல் சீறிவரும
நதோகம தபதோல் ஆடிற்றடி
மின்னதலப் தபதோல் வவகுண்டு
முகிலிதடைதயே எரிந்தைதைடி
கத்திதயேப் தபதோல் சருண்டு
வவளிவயேங்கும சழன்றதைடி
ரதோகுதவப் தபதோல் எழுந்து ஓடி
சூரியேதனத் தீண்டிற்றடி,

குரங்தகப் தபதோல் வதோலடித்து
கர்ணம பல தபதோட்டைதைடி,
கதோதலப் புறதோதவப் தபதோல
புள்ளியேதோய் மைதறந்தைதைடி!
இயேற்தகயின் பல்தவறு தகதோலங்கதளயும,
லீதலகதளயும அவர் கண்டு ரசித்திருப்பததை
அவரது கவிததைகள் அதனத்திலும கதோணலதோம.
மைதழயின் கூத்ததை கமபீரமைதோன வர்ணிப்பதோக ந.பி.
சித்திரிப்பததை, முன்தப இத்வதைதோடைரில் நதோன்
எடுத்வதைழுதியே கவிததை விளக்கியிருக்கும.
பூக்கதோரி கவிததையிலும மைதழ தநரம
வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனதோல் ஒரு
தசதோகசித்திரமைதோக.
அமமைதழ தநரக்கதோட்சி மைதோவபரும வதோழ்க்தக
உண்தமை ஒன்தற சட்டுவதைற்கதோகதவ
கதோட்டைப்படுகிறது.
வதோழ்க்தக பலதோத்கதோர மையேம ஆகிவிட்டைது.
தபதோட்டி, வபதோறதோதமை, சண்தடை, சதோவுதைதோன்
எங்கும நடைம புரிகின்றன. அவற்றிதடைதயே
அன்பு, அகிமதச என்கிற தபதோதைதன
எடுபடுவதில்தல. வதோழ்க்தகச் சந்ததையிதல
இத்வதைய்வக் குரல் விதல தபதோவதில்தல. மைதழ
தநரத்தில் ஜேதோதி மைல்லிதகதயேக் கூவி விற்பதன

வசய்யே முயேலும பூக்கதோரியின் வபதோங்கும குரல்
மைதிப்பிழந்து தபதோவது தபதோல்தைதோன் இதுவும.
‘சதோரலின் கடுஞ் சினத்தில்
பூ தமைதோகம ஆடைவில்தல,
பூக்கதோரி குரலிவனதோடு
கூடிற்று மைதழயின் கண்ணீர்’
அததை மைதோதிரி ‘ஊவரங்கும விஷப்புதக,
வதோவனங்கும எஃகிறகு, வதைருவவங்கும
பிணமைதழ பீரங்கிக்குரல்’ தபசகிற உலகச்
சூழ்நிதலயில் அன்பும அகிமதசயும தபச
முற்படும ‘ஆதிக்குரல்’ அமுங்கி விடுகிறது.
எனினும, கவி நமபிக்தகதயே இழந்து
விடைவில்தல. பிச்சமூர்த்தியின் கவிக்குரல்
நமபிக்தக வறட்சிதயேதோடு வதைதோனிப்பது அல்ல.
(உலகத்தைதோர்) ருத்ரனின் வவறிக்கூத்தில்
கடுதமைதோகம வகதோண்டுவிட்டைதோர்.
‘கதோமைதன எரித்தை ருத்ரன்
கண்சிமிட்டில் தைணிந்து
தபதோவதோன்.
அன்தப சிவமைதோவதோன்
மைங்கலமைதோய் மைலர் தைருவதோன்;
தவண்டுதவதோர் வதோரீர்
வதோங்குதவதோர் கூடீர்!

என்ற குரல் மீண்டும மீண்டும ஒலிக்குமபடி
வசய்கிறதோர்; ஒலித்துக் வகதோண்தடை இருக்கும
என்று உறுதி கூறுகிறதோர்:
‘எஃகிறகின் உயேரம, வதைய்வக்குரல் ஏறவில்தல’
என்றதோலும என்ன!
‘வநஞ்சதடையேதோக் கனவுத்
வதைய்வம
கூவுதைதலக் குதறக்கவில்தல
அன்தப சிவமைதோவதோன்
மைங்கலமைதோய் மைலர் தைருவதோன்...
என்று நமபிக்தக வவளிச்சம
தைரமுயேன்றிருக்கிறதோர் கவிஞர்.
இன்பமும துன்பமும கலந்தைதுதைதோன் வதோழ்க்தக.
துன்பத்தில் சலிப்புற்ற மைனம இன்பத்துக்கு
ஏங்குவது இயேல்பு. அப்படி ஆதசப்பட்டு
இன்பத்ததை நதோடுகிறதபதோது அது துன்பத்ததை
எதிர்பதோரதோதைவதகயில் அதழத்து வந்து
விடுகிறததை! இந்தை உண்தமைதயே வர்ணிக்கிறது
‘எமைனுக்கு அதழப்பதோ!’ என்ற கவிததை.
வவப்பத்தில் வவமபி வதைங்கியே கவி
ஈரத்திற்தகங்கி வருணதன தவண்டினதோர்.

கருதண பிறந்தைது:
மைதழ முகில் மிதைந்தைது.
வநஞ்சத்தில் குளுதமையின்
ஊற்றுக்கண் வழிந்தைது,
அனல்பட்டை அதறயினில்
தைளிர் முகம கண்டைது.
இன்பமதைதோன். கூடைதவ, எறுமபுப் பட்டைதோளம
புகுந்தைது. பதோச்தசகளும பல்லிகளும வந்தைன.
ஈசல்கள் பறந்தைன. பல்லிகள் ஈசல்கதளப்
பிடித்துத் தின்றன. கவியின் சிந்தைதன விழித்துக்
வகதோள்கிறது இப்தபதோதுசித்தைத்தில் தூண்டில்முள்
சருக்வகன்று ததைத்தைது,
ஈரத்திற் தகங்கினதோல்
எமைனுக்கு அதழப்பதோ!
இன்பத்ததை நதோடினதோல்
துன்பத்தின் அதணப்பதோ?
பிச்சமூர்த்தியின் இயேற்தக வர்ணதனகளும,
அவர் தகயேதோளும உவதமைகளும புதுதமையேதோய்
நயேமைதோய் மிளிர்வன என்பததை அவரது
சிறுகததைகதளப் படித்தைவர்கள் உணர்ந்திருப்பர்.
இச்சிறப்புக்கதள அவருதடையே கவிததைகளிலும
கதோணமுடிகிறது.
‘சித்திதரச் சூரியேன்
வசஞ்சூலம பதோய்ச்சலதோல்

ஆற்று மைணல் வவள்ளம
அனலதோகக் கதோய்ந்தைது,
பத்தைதர மைதோற்றுச் வசதோர்ணப்
வபதோடி தபதோல ரவி
ஏற்ற மைணல் கதோடு
அங்கங்தக மின்னிற்று.
‘மின்னல்கள் சிரித்து
தமைகத்ததைக் வகதோளுத்தின;
கூதைவலனும நதோகம
குதடைதயேதோடு சீறிற்று.’
‘தபணதோது வபதோங்கியே கவிஞன் கனதவப் தபதோல்,
எழில் மைண்டித் தூங்கும விரிசதடை மைரங்கள்.
நதோணதோதை பச்தசக் தக நீண்டு பரவல் தபதோல்
வதோனப் பதகப்புல சித்திர மூங்கில்.’
‘பல்லற்ற பதோமதபப் தபதோல வநளிந்து வரும
நல்வநருப்பு. சூல் வகதோண்டை யேதோதனதயேப் தபதோல்
அதசந்தைதோடும அதலகள்.’
‘கதோதலயின் கதைவுகள், கிழக்கில் திறக்கவும,
ஒளியேதோற்றில், வசமதமைக மைதோதுகள் குளித்தைனர்’இத்தைதகயே இனியே உவதமைகதளயும
உருவகங்கதளயும பிகக்ஷுவின் கவிததைகளில்
மிகுதியேதோகதவ கதோணலதோம.

மைதழக்கதோல இனிதமைகள், அழகுகள் பற்றியே
பலரகமைதோன வர்ணதனகள் அவரது கவிததைகளில்
உண்டு என்று குறிப்பிட்டிருக்கிதறன். ‘தவட்தக’
என்ற கவிததையில் இப்படி ஒரு படைப்பிடிப்புமைதழநதோளின் இருட்கதோல்
விதளயேதோடும தவதள
விந்ததையேதோய் மைரவமைல்லதோம
வழிதயே மைறித்தைன.
மின்பதோயும வதோனமும
வவளியு வமைல்லதோம
கதோட்தடைறி ஊர்வலத்ததைக்
கதோட்டும தநரம.
ஒளிதவண்டும என்று தவட்தக வகதோள்ளும சில
மைனநிதலகதள அழகதோகக் கூறும கவிததையில்
இவ்வர்ணதன வருகிறது.
வதோழ்க்தகயின் துன்பங்கள், மைங்கு வபதோன்
மைதோதல; நதோட்களின் தநதோய்கள். வதைறித்ததைதோடும
தநரம. வசல்வரும, ஏதழகளும சினிமைதோ
பதோர்ப்பதில் இன்புற்றிருக்கும தவதள.
திடீவரன்று படைம அறுந்து தபதோகிறது. அப்படி
இருளதடையும தபதோது மைக்கள் தைழல் வீசக்
கூவுகிறதோர். ‘அடை! தபதோடுங்கள் வவளிச்சம!
தபதோடுங்கள் வவளிச்சம!’

மைதழ இருட்டில், உதழப்பு முடிந்து வீடுவரும
வபண்கள், புன்னிருளதோல் வழி
விழுங்கப்பட்டிருப்பது கண்டு
அல்லலுறுகிறதோர்கள்.
பதோததைதயேப் பதோமபுதபதோல் அறியும கதோல்கள், அடி
அடியேதோய் முன்தனற அவர்கள் வவருண்டு
வசதோல்வது; ‘வநதோடி தநரம வவளிச்சம,
வழிகதோட்டை தவண்டும; வழிகதோட்டை தவண்டும.’
சீக்கின்றி கதோக்தக தபதோல் திரிந்து, எஃதகப்
தபதோல் தைதசயுடைன் உதழத்து, கதோல் கஞ்சிக்கு
வழிததைடி வதோழ்ந்து வந்தை ஏதழ, கண்வணதோளி
இழந்து குருடைதோனதோன். கடைவுதள எண்ணிக்
கதைறுகிறதோன்; ‘கண்தபதோன பின்னர் உயிர் மைட்டும
எதைற்கு?’ சற்றத்தின் சதமைதயேத் தைதோங்க; ஒளி
பின்னும ஈவதோய். அன்தறல் உயிரின்று
வகதோள்வதோய்.’
வவய்யிலின் வசதில்கள் தபதோல்
மைதோன் புள்ளி கதோணுது,
தவலியில் சட்தடைதபதோல்
வகதோக்குகள் ததைதோணுது.
ஓயில்நதடை
தபதோடுது வதோலதோட்டிக் குருவி
தசதோதலதயே உருக்குது

கருங்குயில் வீதண
மைதலக்குதக மூதலயில்
வதோதயேப் பிளக்குது.
இச்சூழலில் விதலயேற்ற ஒளியும, பருவத்தின்
இனிப்பும, உள்ளத்ததைத் வதைதோட்டு
உணர்வவழுப்பும மைலரும பிறவும
அர்த்தைமைற்றனவதோய் ததைதோன்றுகின்றன பற்றற்ற
தயேதோகிக்கு. அவனுதடையே தவட்தக, அமுவதைதோளி
அதடைவது என்தறதோ? என்பதுதைதோன்.
இனிதமை, எளிதமை, உணர்வு, ஓட்டைம, அழகு,
கருத்தைதோழம ஆகியேதவ நிதறந்தை கவிததைகள் பல
இயேற்றி வவற்றி கண்டை பிச்சமூர்த்தி நீண்டை
கவிததைகள் (சிறுகதோவியேம) பதடைக்கும தசதோதைதன
முயேற்சியில் ஈடுபட்டைதோர். கததைதயே
அடிப்பதடையேதோகக் வகதோண்டு தீட்டைப்பட்டை
இச்வசதோல் ஓவியேங்களுக்கு அவர் பதழயே
நமபிக்தககள் அல்லது கருத்துக்கதளதயே கரு
ஆக அதமைத்துக் வகதோண்டிருக்கிறதோர்.
தமைகங்கதளக் குடைங்களில் பிடித்து சதமைத்துச்
சதோப்பிடுகிறதோர்கள். மைதல வதோசிகள் என்வறதோரு
பழங்கததை மீது எழுந்தைது; மைதழ அரசி கதோவியேம,
கருப்வபதோருள் எப்படி இருப்பினும,
அந்வநடுங்கவிததை அழகும புதுதமையும கலந்து

மிளிரும இலக்கியேப் பதடைப்பு ஆக
உருவதோகியுள்ளது குறிப்பிடைத் தைகுந்தைது.
மைதழ இல்தல. குடியேதோனவர்கள்
வருந்துகிறதோர்கள்.
பதோழதோகப் தபதோச்ச மைதோனம,
கடைவுளுக்குக் கண்தணக்
கதோதணதோம,
தவத்தை பயிர் வதோழவில்தல
நட்டை விததை முட்டைவில்தல
மைல்லிதகப்பூ மைலரவில்தல.
கிணற்றிதல சரதளக்கல்லு
குளத்திதல மைண்ணுத்திட்டு.
இந்தை நிதல மைதோறுவதைற்கதோக பூதச முதைலியேன
வசய்தும பயேனில்தல. மைதழ வபய்யேவில்தல.
கடைலில்கூடை மைதழ அரசிதயேக் கதோணவில்தல
என்ற குழப்பம ஏற்படுகிறது. குமுறுகின்ற
அதலகதளப் பதோர்த்து ஒரு அதல கூறுகிறது;
‘பரிதி என்னும தபரரசன் கதோதைல் வவறிதயேதோடு
கன்னிதகதயேத் வதைதோட்டைதோன். எதிர் வவறியுடைன்
மைதழ அரசி உடைன்தபதோய்விட்டைதோள்.’
அததைக்தகட்டை அதலகள் தபதோர் முரச
வகதோட்டின. பரிதியிடைம பதோய்ந்தைன. அவற்றின்
தபதோக்கு கவிததையில் அழகுற அதமைந்துள்ளது.

அதலகளின் பச்தச உடைல்
இருமதபப் தபதோல கருக்கலதோச்ச,
நீர்ப் பதோழதோம வநடுங்கடைலில்
நுதரமைதோதல குலுங்கலதோச்ச
சூல் வகதோண்டை யேதோதனதயேப்
தபதோல
அதசந்தைதோடும அதலகவளல்லதோம
வவறிக்கூத்ததைத்
வதைதோடைங்கிவிட்டை,
அண்டைங்கள் இற்றுப்தபதோக,
வதோன்முகடு விரியுமபடி
அணிவகுப்பில் அதலகள்
பரிதியிடைம பதோய்ந்து வசன்று
பதோய்ச்சிவிட்டை வவமவமைதோழிகள்.
பவளமைலர் அரியேதணயில் தபரழகி கதோணதோதைதைதோல்
ஏற்பட்டை குழப்பங்கதள விவரித்து, குதிதரகள்,
யேதோதனகள், பல்லக்குகள் கடைல்வதோசல்
கடைந்தைதில்தல.
கற்பரசி மைட்டும எங்கள்
கதோவல் கடைந்து விட்டைதோள்.
அரிசி களவதோன பின்னர்
உமிதயேப் தபதோய் தபசவதோதனன்?
திருட்டு வவளியேதோன பின்னர்
திதர மைதறவு ததைதவ உண்தடைதோ?

என்வறல்லதோம அறிவித்து, ஒவ்வதோதை
உறவவன்றதோலும ‘மைதோமிக்கடைல் மைதோளிதகக்கு
மைறுவீடு வந்திடுவீர்’ என அதழத்தைன அதலகள்,
ஆனதோல் ரவி சூடைதோகச் வசதோல்லிவிட்டைதோன்.
மைதோன்தவட்தடை ஆடும
இளவரசன் நதோனன்று,
தபததையேதர வதலவீசி
விழியுருட்டும வீணனன்று;
உயேர்குலத்துக் தகதோர் அரசன்
உயிர் தநதோன்பில் உயிர்ப்தபதோன்
எண்ணற்ற மைண்டைலங்கள்
ததைதோன்றி நின்று மைதோறத்
தூண்டி வரும வபருஞ்தசதோதி
தூங்கதோதை எழில் விளக்கு
கனப்பதோரம வபற்றுவிட்டை தைனக்குக் கதோதைலுக்கு
ஏது தநரம? மைதழயேரசியிடைம தமையேல் என்பது
வவறும கவிக்கனவுதைதோன் என்றதோன். பிறகு,
பூமபதோதவ வகதோதிக்கும கதிர் ஒன்றில் ஒட்டிக்
வகதோண்டு கதோதைலுதரதயேதோடு வந்தைதோள்;
தமைகத்துடைன் மைதலக்குச் வசன்றதோளதோம.
வசந்தைழல் சிமமைதோதைனத்தில் சதோமபல் கூடைக்
கதோணமைதோட்டீர் என்று கூறி அனுப்பிவிட்டைதோன்.
கடைல் அதலகள் மைதோரிப்வபண்தண

மைதலகளிடைம அனுப்பின. மைதழ ரதோணி தவடைர்
வதல சிக்கிவிட்டைதோள்: அவர்கள் தநதோன்பிதல
பட்டிடுவதோள் என்று தகள்விப்பட்டு, மைதோரி
தவடைர்கதளப் தபதோய்க் வகஞ்சினதோள்.
தவடைர்கதளதோயேதோதனவதோய்க் கருமதப நீங்கள்
மீட்டும ஆடைப் பதோர்க்கிறீர்.
எரிந்துதபதோன இறகு சூடி
எழிலிதலறப் பதோர்க்கிறீர்,
பதோமபுரிக்கும வவண்சட்தடை
வசடிகளிதல ஆடும,
வபதோன்னுடைலப் புதுப்பதோமபு
பூமியிதல மின்னும
பதோமதபவிட்டுச் சட்தடைக்கதோக
அழுவதுண்தடைதோ வசதோல்லு!
அமுதைகதோன மைதழ அரசி
அண்டைத்திதல முதளப்பதோள்,
அல்லி மைலர்க் கதோல்சிலமபு
அகிலவமைங்கும இதசக்கும
என்று கூறிவிட்டைனர்.
இததைக் தகட்டு கடைல் அதலகள் சீற்றம
வகதோண்டைன. கதோவியேத்தின் முடிவதோக வரும
இப்பகுதி படித்து ரசித்து இன்புறதவண்டியே
அருதமையேதோன கவிததைப் பதடைப்பு ஆகும.

சினம மிகுந்தை கடைல் திதரகள்
வதோனளவதோச் சீறின
கருதமை மிகுந்தை விஷத்துடைதன
வதோதனப் தபதோய் பிடுங்கின,
கதோற்று ஒன்று கூவிக்வகதோண்டு
உலதக வதளயேம வந்தைது
கடைற்கதர மைணல்கவளல்லதோம
சழன்று சவுக்தக எடுத்தைன.
வசமபடைவக் வகதோண்டைல் வந்து
வதோனில் வதலகள் வீசிற்று
உலதக ஏற்றும ஒளிகவளல்லதோம
மீன்கதளப் தபதோல் சிக்கின.
மைண்ணும விண்ணும ஒன்றதைதோக
மைதழயின் தூதைர் வந்தைனர்.
கருப்புக்வகதோண்டைல் வதோதன
வதளத்து
வவளிதயேத் தைழுவிக் வகதோஞ்சதவ
இடிச்சதைங்தக மைனத்ததைக் கவ்வ
அதசந்து ஆடிக் குலுங்கதவ;
மின்னல் வபண்கள் பிடித்தை
வகதோடிகள்
வவளியில் ஒயிலதோய்ப் பறக்கதவ
வந்தைது பதோர் மைரகதைத்ததைர்
விழுந்தைது பதோர் மைதழத் துளி!
மைதோயேத் ததைரின் தமைலடுக்கில்

வீற்றிருந்தை மைதழ அரசி
புன்சிரிப்தப அள்ளிவிட்டைதோள்
பூர்ணிதமையேதோள் தபதோததை தபதோல.
கடைலதலகள் நதோணித் தைதல குனிந்தைன. நுதர
மைலதர மைதோதல கட்டை கடைலுக்குள் குனிந்தைன.
குடியேதோனவர்கள் வநஞ்சத்தில் பதோல் தைதுமபியேது.
கர்ண பரமபதரக் கததைதைதோன் என்றதோலும
கவிஞரின் பதடைப்பதோற்றலும, கற்பதன
வளமும, வசதோல்லதோட்சியும ‘மைதழ அரசி’
கதோவியேத்துக்கு ஜீவனும எழிலும தசர்த்துள்ளன.
‘சதோகதோமைருந்து’ என்ற வநடுங்கவிததையின் கருவும
பழதமையேதோன சிறு விஷயேதமை.
மைரணம பற்றிப் தபசகிறதோர்கள் சிலர்.
‘தமைகத்திதலதோர் வர்ணம, நீரிதலதோர் குமிழி,
கதோற்றிதலதோர் அதசப்பு, கனவிதலதோர் சிரிப்பு,
வதோழ்வு இதுதவயேதோகில், வதோழவும நதோம
தவண்டைதோம’ என்கிறதோன் ஒருவன்.
வபதோன்மைலர்த் ததைனில் சதோகதோமைருந்து இருப்பதைதோகக்
கனவு கண்தடைன் என்று வர்ணிக்கிறதோன்
மைற்வறதோருவன். அததை நதோம எப்படி அதடைவது
என்று ஜேனங்கள் தகட்க, அவன் கனதவ தமைலும

விளக்குகிறதோன். ஒரு ஞதோனி மைட்டும ‘வவளியிதல
இல்தல; வசன்னி உச்சி நறுமைலரில் அமுதைம
உண்டு’ என்றதோர்.
மைதலதமைல் ததைடிச் வசன்றவர்கள் தசதோமைச்
வசடிதயேக் கண்டைதோர்கள். தசதோமைபதோனம வசய்து
பருகி மைகிழ்ந்தைதோர்கள். கதோடுகளில் ததைடி
அதலந்தைவர்கள் அபினி, கஞ்சதோ, வதைன்தன
மைரங்களின் கள் ஆகியேவற்தறக் கண்டு
களிப்புற்றதோர்கள்.
‘இதவதயே சதோகதோ மைருந்து. தைவித்திடுதைல்
தவண்டைதோம தைதோண்டி விட்தடைதோம கதோலம’
என்றதோர்கள்.
இருந்தை இடைத்திதலதயே இருந்தை ஞதோனி
வசதோன்னதோர், நதோதளக் கதோதலயில் உண்தமை
புரியும என்று.
மைறுநதோள் மையேக்கம வதைளிந்தைது. நதோட்கள் ஓடின.
வழக்கமைதோன வதைதோல்தலகள், சதோவு எல்லதோம
இருந்தைன. ஜேனங்கள் அறிவு புகட்டி அஞ்ஞதோனம
அகற்றுமபடி ஞதோனிதயே தவண்டுகிறதோர்கள்.
அவர் வதோழ்வின் இயேல்பு பற்றிப் தபசகிறதோர். அது

மைதோந்தைருக்குப் பிடிக்கவில்தல. தபதோததைப்
வபதோருள்கதள விருமபி உண்கிறதோர்கள்.
தபதோததை உண்டைதோல் நிதனவு சதோகும,
நிதனவு தபதோனதோல் கதோலதனது?
இயேற்தகதைந்தை அதமைப்புடைன், கதோலத்ததைக் கடைக்க
முடியேதோது. ஆகதவ, இப்வபதோருள்களதோல்
உதிரத்ததை மைதோற்றுதவதோம. கதோலப் தபதோக்கில்
உதிரம மைதோறி, நவமைனிதைன் ததைதோன்றுவதோன்.
நமைனதழப்பு நண்ணிடைதோது. நமைனுக்கு அன்று
தவதல இல்தல. அழிதவ வவல்லும அமுதைம
நிதனப்தப அழிக்கும அமுதைமதைதோன் என்று
‘பதோததை கண்டைவன்’ வதைளிவு படுத்துகிறதோன்.
ஞதோனி உலக இயேல்பிதன எண்ணிக்வகதோள்கிறதோர்.
ஒளிததைதோன்றச் வசய்தை அன்று
இருள் ததைதோன்றச் வசய்தைதோய் ஏதனதோ?
உருத் ததைதோன்றச் வசய்தை அன்று
நிழல் ததைதோன்றச் வசய்தைதோய் ஏதனதோ?
உண்தமைதயே அறிவில் நதோட்டிப்
தபதோலியும ஏன் சதமைத்தைதோய்?
உள்ளத்தில் அமுதைம கதோட்டி
உலகினில் நறதவன் தவத்தைதோய்?

என்று ஈசதன நிதனவு கூர்கிறதோர்.
‘அக்னி’ என்பது வநருப்பின் இயேல்தபக்
கூறுகிறது.
ஆதிகதோலத்தில் அரணிக் கட்தடைகளின் உதைவியில்
தீபிறந்தைது. அக்கட்தடைகதளதயே தின்று தீர்த்தைது.
இதடைக்கதோலத்தில், மைனிதைர் ‘சிக்கிமுக்கிக் கல்’
மூலம வநருப்தப உண்டைதோக்கினதோர்கள்.
தீமைரங்கள், கதோடுகதள நதோசமைதோக்கின.
நதடைக்கதோலம, தீக்குச்சி, மின்சதோரம ததைதோன்றின.
வசதோன்ன தபச்தசக் தகட்கும தீ என்று மைதோந்தைர்
கருதினர். ஆனதோல், தீக்குச்சித் வதைதோழிற்சதோதலயில்
தீ: மின்சதோரத் வதைதோழிற்சதோதலயிலும தீ அக்னி
பதகவனதோகதவ இருந்தைது.
அரணிக் கட்தடைகள், தீ, பத்துவிரல்கள், மைனிதைர்;
அரணியும சிக்கிமுக்கியும இவற்றின்
உதரயேதோடைல் தபதோல் இந்வநடுங் கவிததை எழுதைப்
பட்டுள்ளது. முடிவதோக தீ வசதோல்கிறதுஎன்னிடைதமை பதக வகதோண்டு
ஏற்றிவிடை முயேன்றிட்டைதோலும
வநதோடியில் நதோன் எரிதவன்,

அதணதவன்
நிமிஷத்தில் சதோதவன். பிறப்தபன்,
வதோழ்வவன்வறனக்
வகதோன்றில்தல
தைதோழ்வவன்று ஏதுமில்தல,
இளதமையுடைன் இருப்தபன்
என்றும
எரியும வதைதோழில் தைதல எழுத்து
நட்வபன்னும உறவிலுண்டு
பதகதமையின் தபதோல் விததைகள்
கட்டுதிட்டைக் கவனத்ததைதோடு,
கதோதைலித்தைதோல் என்தன நீங்கள்,
கதோல் வசருப்பதோய் தசதவ
வசய்தவன்;
குழந்ததை தபதோல் சகமைளிப்தபன்;
கவனமின்றி, தபதோட்டு விட்டைதோல்
பிரளயேத்தீ படைவமைடுப்தபன்;
இயேற்தக என்னும எங்கள்
வமசம
எளிவதைன்று எண்ண தவண்டைதோம,
தநசம தவண்டைதோம பதகதமை
தவண்டைதோம,
கவனித்தைதோல் தசதவ வசய்தவதோம.

கருத்துக்கதோகத்தைதோன் இக்கவிததை.
இயேற்தகதயேயும வதோழ்க்தக
அனுபவங்கதளயும இதணத்து, அறிவுத்
வதைளிவுடைன் நல்வதோழ்வுக்கதோன தைத்துவ
உண்தமைகதளக் கதோணும முயேற்சிகதள
பிச்சமூர்த்தியின் கவிததைகள். அறிவவதோளியும,
உணர்வின் ஓட்டைமும, அழகு நயேங்களும
வசறிந்து, ரசதனக்கு இனியே விருந்து ஆகும
இலக்கியேப் பதடைப்புகள் அதவ.
-----

11. சரஸ்வதியில்
மீண்டும புதுக்கவிததையும, அது பற்றியே தபச்சம
எழுந்தைது 1958-ல் தைதோன். இப்தபதோது கவிததை எழுதி
கட்சி கட்டியேவர் க.நதோ.சப்ரமைண்யேம.
‘சரஸ்வதி’ கவிததையில் விதசஷ அக்கதற
கதோட்டியேதில்தல. ஒரு இலக்கியேப் பத்திரிதக
என்றதோல் அதில் கவிததையும இடைம
வபறதவண்டும என்ற தநதோக்கிதலதைதோன்
‘சரஸ்வதி’ கவிததைகதள பிரசரித்துக்
வகதோண்டிருந்தைது. மைரபுக் கவிததைகள்தைதோன் அதில்
வவளிவந்தைன. இரண்டு மூன்றதோவது
வருடைங்களில் ஒரு கவிததைகூடை இடைம வபறதோதை
இதைழ்கள் பல உள்ளன. அதைன் பின்னரும கூடை
இந்தை நிதலதமையில் தீவிர மைதோற்றம எதுவும
ஏற்பட்டு விடைவில்தல.
ஐந்தைதோவது ஆண்டில், ‘சரஸ்வதி’ மைதோதைம
இருமுதறப் பத்திரிதகயேதோக மைதோற்றப்பட்டை
தபதோது, க.நதோ.ச. அதிகமைதோன ஒத்துதழப்புத் தைர
முன் வந்தைதோர். அப்தபதோது அவர் புதுக்கவிததையும
எழுதி உதைவினதோர்.

20-9-1958 இதைழில் அவர் ‘மையேன்’ என்ற வபயேரில்
எழுதியே கவிததை பிரசரமைதோயிற்று. அது தைதோன்
‘சரஸ்வதி’யில் பிரசரமைதோன முதைலதோவது
புதுக்கவிததை.
மின்னல் கீற்று
“புழுக்கம தைதோங்கதோமைல் அன்தறயேத் தினசரிதயே
விசிறிக் வகதோண்டு நடைந்ததைன்; இந்தைப்
புழுக்கத்திதல மைதழ வபய்தைதோல், நன்றதோக
இருக்குதமை என்று நதோன் நிதனத்ததைன்.
தைதலயுச்சியிதல ஒரு குளிர் தூற்றல்- ஆஹதோ!
இன்பம! சட்டைச் சடைவவன்று பத்துத் தூற்றல்ஆஹதோ! ஆஹதோ! பத்ததை பத்துத் தூற்றல்தைதோன்.
பின்னர் புழுதிதயேக் கிளறியே கதோற்று விசிற மைதழ
ஓடி நகர்ந்து விட்டைது. கரியே வதோனம பிளந்து
வகதோண்டு தகதோதடை மின்னல் கீற்று ததைடிற்று.
தகதயே நதோன் நீட்டியிருந்தைதோல் அக்தகதோதடை
மின்கீற்று என்தனத் வதைதோட்டிருக்கும; உலதக
அழித்திருக்கும. தினசரிச் வசய்திகள்
கற்றிருக்கும; தூற்றல் இன்பம மைரத்திருக்கும;
புழுக்கம வவளி நிதறந்திருக்கும; புழுதி எழுந்து
படைர்ந்திருக்கும; உலகம ஒழிந்திருக்கும. நதோன்
தைனியிருந்து என்ன வசய்வவதைன்று தக

நீட்டைதோதிருந்ததைன்.”
இப்படி வசதோந்தைமைதோகவும, ஆங்கிலக் கவிததைகள்
சிலவற்தறத் தைழுவியும க.நதோ.ச. அஞ்சதோறு
கவிததைகள் எழுதினதோர். பிறகு, புதுக்கவிததை
சமபந்தைமைதோன தைனது கருத்துக்கதள விளக்கும
கட்டுதர ஒன்தற எழுதினதோர். அது ‘சரஸ்வதி’
1959 ம ஆண்டு மைலரில் பிரசரமைதோயிற்று.
அவர் கூறியுள்ள கருத்துக்கள் கவனிப்புக்கு
உரியேதவ‘எளியேபதைங்கள், எளியேசந்தைம’ என்றும,
‘வதைளிவுறதவ அறிந்திடுதைல், வதைளிவுதைர
வமைதோழிந்திடுதைல்’ என்றும சமைதோர் ஐமபது
வருஷங்களுக்கு முன் சப்ரமைண்யே பதோரதியேதோர்
புதுக்கவிததைக்குரியே லட்சணங்கதள எடுத்துச்
வசதோன்னதோர். எளிதமை, வதைளிவு என்கிற இரண்டு
லட்சணங்கதளயும பின்பற்றிப் பின்னர் கவிகள்
சிலர் எழுதினதோர்கள்.
பதோரதியேதோருதடையே கவிததையிதல வதைளிவு, எளிதமை
இரண்டுக்கும, தமைலதோக ஒரு தவகம இருந்தைது.
இந்தை தவகம எப்படி வந்தைது என்று ஆரதோய்ந்து
பதோர்க்கும தபதோதுதைதோன் உயேர் கவிததை எப்படித்

ததைதோன்றுகிறது என்பது வதைரியேவரும. உள்ளத்தில்
உள்ள உண்தமை ஒளி வதோக்கினிலும வந்தைதைனதோல்
ஏற்பட்டைவதைதோரு தவகம இது. எப்படி வந்தைது
என்பதுதைதோன் கதல ரகசியேம. எப்படிதயேதோ வந்தைதுபதோரதியேதோர் உயேர்ந்தை கவியேதோனதோர். இந்தைக் கவிததை
உண்தமைதயே அலசிப் பிய்த்து எடுத்துப் பதோர்க்க
முடியேதோது. ஆனதோல் சூக்ஷ்மைமைதோக இருப்பது
என்பது நிதைரிசனமைதோகதவ வதைரிகிறது. உயேர்
கவிததையின் உயிர் இது.
இந்தைக் கவிததை உண்தமைக்கு இன்தறயே வதோரிசதோக
புதுக் கவியும புதுக்கவிததையும ததைதோன்ற
தவண்டும.
பதோரதியேதோர் மைக்களிதடைதயே வபதோதுவதோகவும தைனித்
தைனியேதோகவும கண்டை குதறகளுக்கு எல்லதோம
சதைந்திரமின்தமைதயே கதோரணம என்று நமபினதோர்.
சதைந்திரம வந்துவிட்டைதோல் அக்குதறகள்
தைதோனதோகதவ நீங்கிவிடும என்றும நமபினதோர்.
சதைந்திரம வந்து விட்டைது. தைனிமைனிதைர்களின்
குதறகள் பன்மைடைங்கதோக அதிகரித்து விட்டைது
தபதோல் இருக்கிறது. வபதோது வதோழ்வு, சமுதைதோயேம
பற்றிதயேதோ தகட்கதவ தவண்டைதோம. வபதோருளதோதைதோர,
சமூக, அரசியேல் துதறகளில் மைட்டுமைல்ல, நல்லது
தீயேது அடிப்பதடையிலும, ஆன்மீக பரதோமைதோத்திகத்

துதறகளிலும தபதோலிகளும தமைதோசடிகளும
மைலிந்து விட்டைன. குதறகள் நிதறந்து
நிற்கின்றன.
கவிததை மைனிதைனின் குதறகதளப் பற்றி
மைட்டுமதைதோன் வசதோல்ல தவண்டுமைதோ என்று
தகட்கலதோம. குதறதயேச் வசதோல்வதும, நிதறதயேச்
வசதோல்வதும ஒன்றுதைதோன். ஒன்தறச் வசதோல்லி
மைற்வறதோன்தற விடைமுடியேதோது. இலக்கியேத்
துதறகள் எல்லதோதமை சமுதைதோயேம, தைனி மைனிதைன்
என்கிற இரண்டு பிரிவிலும குதறகதளயும
நிதறகதளயும வசதோல்லியும வசதோல்லதோமைலும
அறிவுறுத்துகின்றன என்பது தைப்பமுடியேதோதை
நியேதி.
இந்தைக் கதோலத்துக்கதோன கவிததை உண்தமைதயே
இந்தைக் கதோலத்துக்தகற்ற சிக்கலதோன வதோர்த்ததைச்
தசர்க்தககளில், நிரந்தைரமைதோக்குவதைற்கு, அழியேதோதை
இலக்கியே உண்தமையேதோக்குவதைற்கு புதுக்கவிததை
ததைதவ. அப்தபதோதுதைதோன் சங்க கதோலத்தின் சிறந்தை
கவிததை சிருஷ்டிகதளயும, சிலப்பதிகதோரம, கமப
ரதோமைதோயேணம தபதோன்ற நூல்களின் தைனித்
தைன்தமைதயேயும நதோமும இன்று எட்டைமுடியும.
இன்றும ஒரு புதுச் சிலப்பதிகதோரமும ஒரு
கமபரதோமைதோயேணமும ததைதோன்ற முடியும...

வசய்யுள் இயேற்றுபவர்களின் எண்ணிக்தக
நமமிடைம இன்று அதிகமதைதோன் என்றதோலும,
வசய்யுள் எல்லதோம கவிததையேதோகி விடைதோது
என்பதில் என்ன சந்ததைகம? யேதோப்பு, இலக்கணம,
அணி என்று அதசக்க முடியேதோதை சட்டைங்கள்
இட்டு, எதுதக, தமைதோதன, சீர், தைதள
என்வறல்லதோம தநந்துதபதோன சிந்தைதனகதள
எடுத்து எடுத்து அளித்து வந்தை தைமிழ்க்கவிததைக்கு
தகதோபதோலகிருஷ்ண பதோரதியேதோரும சப்ரமைண்யே
பதோரதியேதோரும ஓரளவுக்குப் புத்துயிர் தைந்தைதோர்கள்.
கவிததைதயேதோடு இதச என்னும உயிர் தசர்த்துக்
கவிததை வசய்தைதோர்கள் அவர்கள்.
பக்தி விதசஷம, இதச முதைலியேவற்றதோல் முந்தியே
பதோரதியேதோரும சமூக வவறி சதைந்திர தவகத்தினதோல்
பிந்தியே பதோரதியேதோரும தைமிழக்கவிததைக்குப்
புதுதமை தைர முயேன்றதோர்கள். இருவருக்கும இதச
நயேமும உதைவியேது. இந்தை இதச நயேம
ஓரளவுக்குத் தைனிக் கவிததை நயேத்ததைத்
தீர்த்துக்கட்டை உதைவியேது என்றும அததை மூச்சில்
வசதோல்லலதோம. தைமிதழதோடு இதச பதோடுகிற மைரபு
இருக்கலதோம. ஆனதோல், சங்கநூல் சிலப்பதிகதோர
(இதசயேற்ற அகவல், வசதோல்லளவு) மைரபு
தைமிழுக்கு உண்டு என்று ஏற்றுக்வகதோள்ளத்தைதோதன
தவண்டும! தைமிழில் புதுக்கவிததை இலக்கணமைதோக

இதடைக்கதோல இலக்கண அணி மைரபுகள் ஒழித்து
மிகப்பதழயே மைரபுகதளத் ததைடை தவண்டும
என்பது ஒரு விதைத்தில் வதைளிவதோகிறது என்தற
வசதோல்லலதோம.
பல ஐதரதோப்பியே வமைதோழிகளில் கவிததைதயேச்
சதோகவிட்டு விடுவதில்தல என்று பல
புதுக்கவிகள் பிடிவதோதைமைதோகதவ புதுக்கவிததை
வசய்து வருகிறதோர்கள். இந்தைப் புதுக்கவிததையிதல
புதுசதோக இன்தறயே வதோழ்க்தகச் சிக்கதலப்
பூரணமைதோகப் பிரதிபலிக்கும ஒரு வதோர்த்ததைச்
சிக்கலும, இன்தறயேப் புதுதமைகதள எல்லதோம
வதைதோட்டு நடைக்கும ஒரு தநர் நதடையும அகவல்
சந்தைம என்று நதோம வசதோல்லக்கூடியே ஒரு தபச்ச
நதடை அடிப்பதடைச் வசய்யுள் தவகமும,
எல்லதோவற்றிற்கும தமைலதோக இதடைக்கதோலப்
பழதமைக்கு தமைலதோக, பண்தடைக்கதோல, ஆதிகதோலப்
பழதமைதயேப் தபதோற்றும ஒரு திறனும
கதோணக்கிடைக்கின்றன.
உதைதோரணமைதோகப் பதோர்த்தைதோல், டி.எஸ்.எலியேட்
என்பவர் புதுக் கவிததை ஆங்கிலத்தில்
எழுதுகிறதோர் என்றதோல் அவர் இன்தறக்குரியே ஒரு
தகதோணத்தில், ஒரு முகத்தில் நின்று, இன்தறயே
வசன கவிததை நதடைதயே தமைற்வகதோண்டு,

அதைற்கிலக்கணமைதோக நதோனூறு வருஷங்களுக்கு
முன் எழுதியே ஆங்கில ஆதிகதோல
நதோடைகதோசிரியேர்களின் அகவல் பதோணிதயே
தமைற்வகதோண்டு, தபச்சச் சந்தைத்துக்கிதசயே கவிததை
வசய்கிறதோர். இதடைக்கதோல மைரபுகதளப்
புறக்கணித்து விடுகிறதோர். ஆனதோல் பதழயே
இலக்கண மைரதப அவர் அப்படிதயே வகதோள்வதும
இல்தல. இன்தறயேப் தபச்ச தவகத்துக்தகற்ப
வசதோல் என்று மைக்களின் வதோயில் வழங்குவதின்
அடிப்பதடையில் கவிததை வசய்கிறதோர். அததைதபதோல
எஸ்ரதோ பவுண்டு என்கிற ஆங்கிலக் கவிஞர்
ப்தரதோவதோன்ஸ் கீதைங்கதளயும சீனத்துக்
கவிததைகதளயும, ஜேப்பதோனியே தஹக்குகதளயும
தைன் மைரபதோக்கிக்வகதோண்டு புதுக்கவிததை
வசய்கிறதோர். அவருதடையே கவிததைப் பதோணி இன்று
ஆங்கிலத்தில் கவிததை எழுதுகிற எல்தலதோதரயும
பதோதித்திருக்கிறது.
பத்வதைதோன்பதைதோம நூற்றதோண்டின் பிற்பகுதியிதல
கவிததை வசய்தை வதோல்ட் விட்மைன் வசனத்ததைதயே
கவிததையேதோக்கி வசனத்ததைதயே வரிவரியேதோக
வவட்டிக்கதோட்டி, விஷயே அதமைதி தைந்து கவியேதோக
வவற்றி வபற்றதோர். இன்தறயே வமைதோழிகள்
பலவற்றிலுள்ள புதுக்கவிததைக்கு வபதோதைதலதோர்,
ரிமதபதோ, மைல்லதோர்தமை முதைலியே பிவரஞ்சக்

கவிகதளயும, வதோல்ட் விட்மைதனயும தைதோன்
ஆதைதோரமைதோகச் வசதோல்லுவதோர்கள்.
இவர்கதளவயேல்லதோம பற்றி நதோன் இங்கு
குறிப்பிடுகிதறதன தைவிர, விவதோதிக்கவில்தல.
ஏவனன்றதோல் தைமிழில் புதுக்கவிததை
விஷயேத்துக்கு இவர்கள் புறமபதோனவர்கள்.
ஆனதோல் இவர்கள் வசய்திருப்பது
என்னவவன்றதோல் அன்று ஆட்சி வசலுத்தியே
மைரதபத் தைகர்த்வதைறிந்து விட்டு இவர்கள் ஒரு
பதழயே கவிததை மைரதப ஆதைதோரமைதோக தவத்து,
இன்தறயே தபச்ச வளத்து அடிப்பதடையிதல
புதுக்கவிததை வசய்யேமுயேன்றிருக்கிறதோர்கள்.
அவரவர்கள் வமைதோழியிதல அவர்களுதடையே புதுக்
கவிததை முயேற்சிகள் வவற்றியும
வபற்றிருக்கின்றன. ஐதரதோப்பியே வமைதோழிகள்
சிலவற்றிதல இப்தபதோது புதுக்கவிததை திடைமைதோன
ஒரு இலக்கியேக் குழந்ததையேதோகக் கதோட்சி தைருகிறது.
தைமிழில் புதுக்கவிததையின் அவசியேத்ததைப்
பற்றியே வதரயில் எனக்குச் சந்ததைகமில்தல.
மைரபுக் கவிததை வசத்துவிட்டைது. (அல்லது
வசத்துக்வகதோண்டிருக்கிறது. இன்று கவிகள்
என்று மைரபுக் கவிததை எழுதை வருகிறவர்கள்
வசதோல்லடுக்குப் பதோதடை கட்டிக்
வகதோண்டிருக்கிறதோர்கள்.) புதுக்கவிததை

ததைதோன்றிதயே தீரும. ஆனதோல் அது எந்தை உருவம
எடுக்கும என்று இப்தபதோது யேதோரும
திட்டைவட்டைமைதோகச் வசதோல்ல முடியேதோது.
ஏவனன்றதோல் பலரும பலவிதைமைதோன முயேற்சிகள்
வசய்து பதோர்த்து வவற்றி ததைதோல்விகள்
ஓரளவுக்கதோவது நிர்ணயேமைதோன பின்தைதோன் புதுக்
கவிததை உருவதோகி இலக்கியேப் பூரணத்வம வபற்ற
விமைரிசன விஷயேமைதோக முடியும. (சரஸ்வதி ஆண்டு
மைலர்)
க.நதோ.ச. சரஸ்வதியில் அதிகமைதோக கவிததைகள்
எழுதைவுமில்தல. கவிததை பற்றியே அவருதடையே
கருத்துக்கள் குறிப்பிடைத் தைகுந்தை பதோதிப்பு
எததையும உண்டைதோக்கி விடைவும இல்தல.
சரஸ்வதி இதைழ்களில் தவறு யேதோரும புதுக்கவிததை
எழுதை முன் வரவுமில்தல.
வபதோதுவதோக, சரஸ்வதி கவிததைத்துதறயில்
எவ்விதைமைதோன சதோதைதனயும புரிந்துவிடைவில்தல.
தசதோதைதன முயேற்சி என்ற தைன்தமையில்
புதுக்கவிததைதயே அது விருமபி வரதவற்று
ஆதைரவு வகதோடுக்கவும இல்தல.
இதைற்குக் கதோரணம ‘சரஸ்வதி’ ஆசிரியேர்

விஜேயேபதோஸ்கரனுக்கு கவிததையில் அவ்வளவதோக
ஈடுபதோடு கிதடையேதோது. நல்ல கவிததைகதள
ரசிக்கக்கூடியேவர்தைதோன் அவர். என்றதோலும
புதுக்கவிததை என்பது பரிகதோசத்துக்கு உரியேது
என்தற நண்பர் கருதியேதைதோகத் ததைதோன்றியேது.
‘தைட்டுங்கள்-திறக்கப்படும’ என்ற தகள்வி பதில்
பகுதியில் அவர் எழுதியுள்ள இரண்டு
கூற்றுகதள நதோன் இதைற்கு நல்ல உதைதோரணமைதோகக்
கதோட்டை முடியும.
தக: வசனத்தில் கவிததை வருமைதோ?
ப: ஓ! வசனத்தில் கவிததை வரும:
கவிததையில் வசனம வரும.
இரண்டிலும வசன
கவிததை வரும. வரண்டுங்வகட்டைதோன்
தைமிழர்களுக்கு எதுதைதோன் வரதோது?
சரஸ்வதி, 1959-8 வது இதைழ்
தக: வசன கவிததை என்றதோல்?
ப: வவஜிடைபிள் பிரியேதோணி என்று
அர்த்தைம.
சரஸ்வதி, 1959-11
ஆகதவ, ‘சரஸ்வதி’ மூலம புதுக்கவிததை
புத்துயிர்ப்தபதோ புதியே தவகதமைதோ வபற

முடியேதோமைல் தபதோனதில் ஆச்சர்யேம எதுவுமில்தல.
--------

12. எழுத்து-முதைல்
வருடைம
புதுக்கவிததை புதியே மைறுமைலர்ச்சியும இயேக்க
தவகமும வலிதமையும வபறுவதைற்கு ‘எழுத்து’
ததைதோன்ற தவண்டியிருந்தைது.
சி.ச. வசல்லப்பதோ 1959 ஜேனவரியில் ‘எழுத்து’
மைதோசிதகதயே ஆரமபித்தைதோர். அப்தபதோது அவர்
புதுக்கவிததை சமபந்தைமைதோகத் தீவிரமைதோன
வகதோள்தககதளதோ, ஆதச நிதறந்தை எதிர்
பதோர்ப்தபதோ, ஆர்வம மிகுந்தை திட்டைதமைதோ
வகதோண்டிருந்தைதோர் என்று வசதோல்வதைற்கில்தல.
அப்படி ஏததைனும இருந்திருந்தைதோல், அது
அவசியேம முதைல் இதைழின் ஆசிரியேப்
பிரகடைனத்தில் ஒலிபரப்பப்பட்டிருக்கும.
‘எழுத்து’ முதைல் ஏட்டில் மைட்டுமைல்ல, முதைல்
வருடைத்தின் எந்தை ஏட்டிலுதமை புதுக்கவிததை
சமபந்தைமைதோன அபிப்பிரதோயேம எதுவும-ஆசிரியேர்
பக்கத்திதலதோ, கட்டுதரயேதோகதவதோ, அல்லது

பதடைப்பதோளிகளின் அபிப்பிரதோயேமைதோகதவதோபிரசரிக்கப்படைவில்தல.
5-வது இதைழ் கு.ப.ரதோ நிதனவு ஏடு. அதில். கு.ப.ரதோ
பற்றி பலர் எழுதியே கட்டுதரகதளதோடு, கு.ப.ரதோ
பதடைப்புகள் ஒரு சிறுகததை, ஒரு கட்டுதர, ஒரு
விமைர்சனம, ஐந்து கவிததைகளும
தசர்க்கப்பட்டைன. கட்டுதர, ‘வசனகவிததை’ என்ற
தைதலப்பில் கு.ப.ரதோ. ‘கலதோதமைதோகினி’யில்
எழுதியிருந்தைது ஆகும.
‘முழுக்க முழுக்க கருத்து ஆழமும கனமும
உள்ள ஒரு இலக்கியேப் பத்திரிதகதயே’ ஒரு
தசதோதைதன முயேற்சியேதோக நடைத்தை தவண்டும என்ற
எண்ணதமை வசல்லப்பதோவிடைம
தமைதலதோங்கியிருந்தைது என்று வசதோல்லலதோம.
அப்படிப்பட்டை தசதோதைதன முயேற்சியில்,
‘இலக்கியே அபிப்பிரதோயேங்கதள எடுத்துச்
வசதோல்வதுதைதோன்’ முக்கியேப் பணியேதோக இருக்க
தவண்டும என்ற தநதோக்கமும அவருக்கு
இருந்தைது என்று வகதோள்ளலதோம.
‘எழுத்து இலக்கியேக் தகதோட்பதோடுகள்
தைத்துவக்தகதோட்பதோடுகள் சமபந்தைமைதோக திறந்தை
கதைவதோகத்தைதோன் இருக்கும. கருத்துப்

பரிமைதோறுதைல்களின் விதளவதோகத்தைதோன் இலக்கியேப்
பதடைப்பும ரசதனயும ஏற்படைமுடியும என்ற
நமபிக்தகதயே எழுத்து தைன் முன் தவத்துக்
வகதோண்டுள்ளது’ என்று முதைல் ஏட்டில்
அறிவித்துள்ளது.
உடைனடியேதோகதவ இலக்கியேப் பதடைப்பு பற்றியே
தைனது அக்கதறதயேயும பிரஸ்தைதோபித்திருக்கிறது.
‘கருத்துக்கதளச் வசதோல்வததைப் பற்றி அதிகம
பிரஸ்தைதோபித்து இருப்பதைதோல், இலக்கியே பதடைப்பு
சமபந்தைமைதோக எழுத்து தைனக்கு எல்தலக்
தகதோடிட்டுக் வகதோண்டுவிடும என்பதைல்ல.
வசதோல்லப்தபதோனதோல் பதடைப்புதைதோன் ‘எழுத்து’க்கு
முதைல் அக்கதறயேதோக இருக்கும’ என்றும‘இலக்கியே அபிப்பிரதோயேம சமபந்தைமைதோக
மைதோறுபட்டை கருத்துக்களுக்கு களமைதோக எழுத்து
அதமைவது தபதோலதவ, இலக்கியேத் தைரமைதோன
எத்தைதகயே புது தசதோதைதனகளுக்கும எழுத்து
இடைம தைரும’ என்றும வதைளிவுபடுத்திக்
வகதோண்டைது.
‘சவடு வதைரிகிற தைடைத்திதல வசல்ல மைறுத்து,
புதுத்தைடைம தபதோட்டுக் வகதோண்டு இலக்கியேத்தின்
எல்தலகதளச் சற்று விரிவதடையேச் வசய்யே

முயேல்கிறவர்களின் பதடைப்புகதள வரதவற்பது
என்பததை ‘எழுத்து’ தைனது லட்சியேமைதோக
வரித்துக்வகதோண்டைது.
அதைனதோல், கவிததைத் துதறயில் புதுக்கவிததைக்கு
அது இடைம அளிக்க முன் வந்தைது.
முதைல் இதைழில், ந.பிச்சமூர்த்தியின்
‘வபட்டிக்கதடை நதோரணன்’ என்ற கவிததை வவளி
வந்தைது. அது ‘எழுத்து’க்கதோக விதஷசமைதோக
எழுதைப்பட்டு அல்லது பங்கீட்டு முதற அமுலில்
இருந்தை கதோலத்தில் எழுதைப்பட்டை கவிததை.
எப்படியும பிதழப்பது என்று துணிந்து விட்டை
நதோரணன் வபட்டிக் கதடை தவத்து, ஏற்றம வபற்று
மைளிதகக் கதடை முதைலதோளி ஆகி,
மைண்வணண்வணய்ப் பங்கீடு, அரிசிப் பங்கீடு
ஆகியேவற்றின் துதணதயேதோடு வபரும
பணக்கதோரன் ஆனததை அழகதோக வர்ணிக்கும
கவிததை. வதோழத் வதைரிந்ததைதோர் தகயேதோளும யுக
தைர்மைங்கதளயும அவர்களுதடையே ‘வதோழ்க்தக
தநதோக்தகயும சதவயேதோகவும கிண்டைல்
வதைதோனிதயேதோடும இக்கவிததை எடுத்துச்
வசதோல்கிறது.

க.நதோ. சப்ரமைணியேம கவிததைகள் இரண்டு,
‘கவிததை’ என்ற வசதோந்தைப் பதடைப்பும, ‘ஆங்கிலக்
கவி ஒருவர் எழுதியேததைப் பின்பற்றி,
எழுதைப்பட்டை ‘வர்ணம’ என்பதும- வந்திருந்தைன.
முதைல் வருடைத்தில் ந.பி. கவிததைகள் மூன்தற
மூன்றுதைதோன் (வபட்டிக்கதடை நதோரணன்,
விஞ்ஞதோனி, கலீல் கிப்ரதோன் தைமிழதோக்கமைதோன
‘ஜீவதோ! தையேவுகதோட்டு’) பிரசரமைதோயின 1.2.3.
ஏடுகளில்,
‘எழுத்து’ முதைல் ஐந்து ஏடுகளில்
க.நதோ.சப்ரமைண்யேம கட்டுதரகளும கருத்துக்களும
மிக அதிகமைதோன இடைம வபற்றிருந்தைததைப்
தபதோலதவ, முதைல் வருடைத்தில் (ஏழு ஏடுகளில்)
அவரது கவிததைகளும அதிகமைதோகப்
பிரசரமைதோகியிருந்தைன.
க.நதோ.ச தசதோதைதன முயேற்சிகள் என்தற கவிததைகள்
எழுதினதோர் என்பதைற்கு அவருதடையே வரிகதளதயே
எடுத்வதைழுதுவதுதைதோன் நல்லது.
‘கவிததையில் நதோன் வசய்யே முயேற்சித்தைவதைல்லதோம,
விஷயேத்ததையும வதோர்த்ததைகதளயும உள்ளத்து
உண்தமையிதல குதழத்து கதோதும நதோக்கும

வசதோல்லுகிற கட்டுப்பதோடுகளுக்கும கண் தைருகிற
கட்டுப்பதோடுகளுக்கும உட்பட்டு எழுதுவது
என்கிற கதோரியேமதைதோன்; இன்தறயே உண்தமைதயே
நிரந்தைரமைதோக்குகிற கதோரியேமதைதோன், இன்தறயே என்
அனுபவத்ததை வதோர்த்ததைகளதோல், தபசம
சந்தைத்தில்இலக்கியேமைதோக்க, கவிததையேதோக்க
முயேலுகிதறன். பயேன், கழுததையேதோ, குதிதரயேதோ,
வசனமைதோ கவிததையேதோ, இலக்கியேமைதோ பிதைற்றலதோ
என்று தகலி வசய்பவர் இருக்கலதோம. தசதோதைதன
என்று வசதோல்லும தபதோது இதைற்வகல்லதோம
பயேப்பட்டுக் கட்டைதோது. இலக்கியே தசதோதைதனகள்
பலவும ஆரமபத்தில் தகலிக்கிடைமைதோகதவதைதோன்
கதோட்சியேளித்துள்ளன.
‘என் புதுக்கவிததை முயேற்சிகள் கவிததையேதோகவும
இலக்கியேமைதோகவும உருவவடுக்க, வதோசகர்கள்
ரசிகர்கள் உள்ளத்தில் எதிவரதோலித்துப் பயேன்தைரப்
பல கதோலமைதோகலதோம என்பததையும அறிந்ததை நதோன்
இந்தைக் கவிததைச் தசதோதைதனதயேச் வசய்து
பதோர்க்கிதறன். நமமுதடையே இன்தறயே தினசரி
வதோழ்விதல இடைம வபறுகிற விஷயேங்கள்
எல்லதோதமை உவதமைகள், உருவகங்கள், ஏக்கங்கள்,
ஆதசகள், வதோர்த்ததைகள், வமைகௌனம எல்லதோதமை,
என் கவிததைக்கு விஷயேம; வதோழ்க்தக சிக்கல்
நிதறந்தைதைதோக இருப்பது தபதோலதவ என்

கவிததைக்கு சிக்கலும சிடுக்கும நிரமபியேதைதோக
இருக்க தவண்டும என்பததை என் ஆதச. வதைளிவு
வதைதோனிக்க தவண்டும; ஆனதோல் சிக்கல்
விடுவிக்கக் கூடைதோதைதைதோகவும இருக்கதவண்டும.
கவிததை நயேம எது என்று எடுத்துச் வசதோல்லக்
கூடைதோதைதைதோக இருக்க தவண்டும-அததை சமையேம
பூரதோவும புரியேதோமைலும இருந்துவிடைக் கூடைதோது.
திருமபத் திருமபப் படித்துப் பதோர்க்க, ஒரு தைரம
படிப்பவருக்கும ஒரு எதிவரதோலிக்கும தைன்தமை,
விடைதோப்பிடியேதோக உள்ளத்ததைப் பிடித்துக்
வகதோள்ளும ஒரு குணம இருக்க தவண்டும
இந்தைப் புதுக் கவிததையிதல என்றுதைதோன்
எண்ணுகிதறன்.’ (‘சரஸ்வதி’ மைலர்-புதுக்கவிததை
கட்டுதர)
க.நதோ.ச. வுன் ‘கவிததை’ எனும கவிததைதயேப்
படித்துப் பதோருங்கதளன்!
எனக்கும
கவிததை பிடிக்கதோது,
மைனிதைன் எத்தைதனதயேதோ
எட்டுக்கள் எடுத்து தவத்து
விட்டைதோன்:
இவற்றில்
எத்தைதன எட்டுக்கள் கவிததையேதோல்

சதோத்தியே மைதோயின
என்று யேதோர்
தீர்மைதோனித்துச் வசதோல்ல இயேலும?
பின்
எதைற்கதோகத்தைதோன் கவிததை
ததைதோன்றுகிறது?
வமைதோழியின் மைழதல அழகுதைதோன்.
ஆனதோல் அது தபதோதைதவ
தபதோதைதோது.
தபதோதுமைதோனதோல் கவிததைதயேத் தைவிர
தவறு
இலக்கியேம ததைதோன்றியிரதோததை,
தபதோதைதோது
என்றுதைதோன், ஒன்றன் பின் ஒன்றதோக
இத்தைதன இலக்கியேத்
துதறகள்
ததைதோன்றின, நதோடைகமும, நதோவலும,
நீள்
கததையும, கட்டுதரயும
இல்லதோவிட்டைதோல்
ததைதோன்றியிரதோது; ஆனதோல்
அதவயுமதைதோன்
திருப்தி தைருவதில்தலதயே!
அதைனதோல் தைதோன்
நதோனும கவிததை எழுதுகிதறன்.

மைனிதைனுக்குக் கதல எதுவும திருப்தி
தைரதோது.
தமைதல தமைதல என்கிற
ஏக்கத்ததைத்தைதோன் தைரும
கதலயின் பிறப்பு
இந்தை அடிப்பதடையில் ஏற்படுவது
கடைவுதள
இன்னமும உயிர் தவத்துக்
வகதோண்டிருப்பது
இந்தை அடிப்பதடையில்தைதோன்
சதோத்தியேம
என்று வசதோல்லலதோம.
‘எழுத்து’ முதைல் ஏட்டில் தைந்தை கவிததைகதளப்
பதோர்த்துவிட்டு, தி.தசதோ. தவணுதகதோபதோலன், டி.தக.
துதரஸ்வதோமி, ‘பசவய்யேதோ’ என்ற வபயேரில் சந்தைர
ரதோமைசதோமி ஆகிதயேதோரும கவிததைகள் எழுதை
முற்பட்டைதோர்கள்.
‘கவி-தவதைதன’ என்ற தவணுதகதோபதோலன்
கவிததை 2-வது ஏட்டில் இடைம வபற்றுள்ளது.
பிறகு 9, 11 ஏடுகளில் ‘நதோன் கவியேதோதனன்’
‘வவள்ளம’ எனும கவிததைகள் வந்துள்ளன.

துதரஸ்வதோமியின் கவிததைகள் (கதோத்தை பதோதன,
கடைன்பட்டைதோர், சிதல) 3,4,5 ஏடுகளில்
பிரசரமைதோயின.
புதிதைதோகக் கவிததை எழுதியேவர்களில் ‘பசவய்யேதோ’
கவிததைகள் புதுதமையும தைனித்தைன்தமையும
வபற்றுவிளங்கின. மூன்றதோது இதைழில்
வவளியேதோன ‘உன் தக நகம’ குறிப்பிடைத் தைகுந்தைது.
நகத்ததை வவட்டிவயேறி-அழுக்குச்
தசரும
நகத்ததை வவட்டிவயேறி-அழுக்குச்
தசரும.
அகிலதமை வசதோந்தைம அழுக்குக்கு!
நகக் கண்ணும எதைற்கு அழுக்குக்கு!
‘பிறதோண்டைலதோதமை-எதிரிதயேப்
பிறதோண்டைலதோதமை?’
பிறதோண்டைலதோம, பிடுங்கலதோம,
குத்தைலதோம, கிழிக்கலதோம.
ஆரத் தைழுவியே
அருதமைக் கண்ணதோளின்
இடைது ததைதோளில்
ரத்தைம கசியும.

வலது தக நகத்ததை வவட்டிவயேறிஅல்லது
தைதோமபத்தியே பந்தைத்ததை விட்டுவிடு.
தூக்கி சமைக்கும
அருதமைக் குழந்ததையின்
பிஞ்சத் துதடைகளில்
ரத்தைம கசியும.
இடைது தக நகத்ததை வவட்டிவயேறிஅல்லது
குழந்ததை சமைப்பததை விட்டுவிடு.
நகத்ததை வவட்டிவயேறி- அழுக்குச்
தசரும
நகத்ததை வவட்டிவயேறி-அழுக்குச்
தசரும.
‘குறுமதப ததைதோண்டைலதோதமை-கதோதில்
குறுமதப ததைதோண்டைலதோதமை?’
குறுமதப ததைதோண்டைலதோம
குறுமதப ததைதோண்டைலதோம
குறுமதபக் குடியிருப்பு
குடைலுக்குக் குடிமைதோற்றம

குருதியிலும கலந்துதபதோம-உன்
குருதியிலும கலந்துதபதோம.
நகத்ததை வவட்டிவயேறி-அழுக்குச்
தசரும.
நகத்ததை வவட்டிவயேறி-அழுக்குச்
தசரும
இவ்வதோறு புதியே தநதோக்கும தபதோக்கும வபற்ற
பசவய்யேதோ வதைதோடைர்ந்து கவிததை எழுதினதோர்.
கதைதவத் திற, வதோழ்க்தக, தமைஸ்திரிகள், என்
எழுத்து என்பன ‘எழுத்து’ முதைல் வருடை
ஏடுகளில் வவளிவந்துள்ளன.
கருத்தைதோழம வகதோண்டை ‘தமைஸ்திரிகள்’ என்ற
கவிததை மிகுதியும ரசிக்கத் தைகுந்தைது.
1
பல்கதலக் கழகத்தின்
முன்வனதோரு ததைதோட்டைம
தீட்டினதோர் தமைஸ்திரி
அற்புதைத் திட்டைம.
2
திட்டைம விதளந்தைது

ததைதோட்டைம மைதறந்தைது
கதோட்சி தைந்தைது
மிருகக் கதோட்சிசதோதல.
3
ததைதோட்டைத்தில் தமைஸ்திரி ஒருவதர
எண்ணத் வதைதோதலயுதமை உள்தள?
‘எழுத்து’ புதுக்கவிததை முயேற்சிகளுக்குத் தைந்தை
ஆதைரதவக் கண்டு உற்சதோகம வபற்று, மைதோ.
இதளயேவபருமைதோள். கி. கஸ்தூரி ரங்கன்,
சி.பழனிசதோமி, சக்ரதைதோரி, சப. தகதோ. நதோரதோயேணசதோமி
ஆகிதயேதோரும இவ்வருடைத்தில் கவிததைப்
பதடைப்பில் ஈடுபட்டைதோர்கள். எல்லதோம ரசிக்க
தவண்டியே-பதோரதோட்டுதைலுக்கு உரியேபதடைப்புகதளயேதோகும.
‘எழுத்து’ 14-வது ஏட்டிதலதைதோன் ஆசிரியேர்
‘புதுக்கவிததை’ பற்றி பிரஸந்தைதோபிக்கத்
துணிந்துள்ளதோர்.
‘பழங்கவிததை புதுக்கவிததை என்று அதிகம
இப்தபதோது பதோகுபடுத்திப் தபசிக் வகதோள்கிதறதோம.
புதுக்கவிததை முயேற்சிகள் என்று ஒருவதகக்

கவிததைகளுக்குப் வபயேர் சூட்டி, அதைற்கு இடைம
தைருகிதறதோம. தைமிழ்க் கவிததைதயேத் தைனியேதோன ஒரு
பதோததையில், திருப்பி விட்டை பதோரதியின்
தைனித்தைன்தமைதயே ஏற்றுக் வகதோண்டைபின்,
அதைற்குப்பிறகு அவ்வப்தபதோது ததைதோன்றும
ஆற்றல் வகதோண்டைவர்களது தசதோதைதனப்
பதடைப்புகளுக்கும ஒரு அஸ்தைஸ்து, ஒரு இடைம
இருக்கிறது. ஆனதோல் இந்தைப் புதுக்கவிததை
முயேற்சி எந்தை அடிப்பதடையில் எந்தை அளவுக்கு
பழங்கவிததையிலிருந்து மைதோறுபட்டு நிற்கிறது
என்பததை எல்லதோம ஆரதோய்வதைற்கதோன அளவுக்கு
புதுக்கவிததை வளம வபருகவில்தல என்ற ஒரு
நிதனப்பும இருந்து வருகிறது.’ இந்தை ஏட்டில்
பிச்சமூர்த்தி வசன கவிததை பற்றி ஒரு கட்டுதர
எழுதியிருக்கிறதோர். இன்று புதுக்கவிததை
தசதோதைதன ஆரமபித்து தவத்தை முதைல்வர்
பிச்சமூர்த்தி. புதுக் கருத்துக்கள் ஆதைதோரத்துடைன்
அழுத்தைமைதோக ஆரதோய்ந்து கூறப்பட்டுள்ள கட்டுதர
அது.
------

13. பிச்சமூர்த்தி
கட்டுதர
புதுக்கவிததையின் ததைதோற்றத்ததையும
வளர்ச்சிதயேயும வரலதோற்று ரீதியில்
எழுதுவதைற்கதோகதவ இத்வதைதோடைர் பிறந்தைது.
அதைனதோல்தைதோன் புதுக்கவிததையின்
ஆரமபகதோலமைதோன 1940 களில் அமமுயேற்சி
சமபந்தைமைதோக இலக்கியேப் பத்திரிதககளில்
பிரசரிக்கப்பட்டை பலரகமைதோன
அபிப்பிரதோயேங்கதளயும முழுக்கட்டுதரகளதோக
அவ்வப்தபதோது எடுத்வதைழுதை தநரிட்டைது
1960 களில் புதுக்கவிததை புதியே தவகம வபற்று
வளரத் வதைதோடைங்கியேது. அப்தபதோதும அந்தை
முயேற்சிதயேக் தகலி வசய்தும. குதற கூறியும,
கண்டித்தும தபசியேவர்களும எழுதியேவர்களும
இருக்கத்தைதோன் வசய்தைதோர்கள். அவர்களது
எதிர்ப்புக்குப் பதில் கூறுவது தபதோல,
ந.பிச்சமூர்த்தி எழுதியே கட்டுதர ‘எழுத்து’
(பிப்ரவரி 1961) 14 வது ஏட்டில் வவளிவந்தைது.

கருத்தைதோழம வகதோண்டை, ‘வசன கவிததை’ என்ற
அந்தைக் கட்டுதரதயே அப்படிதயே
எடுத்வதைழுதுவது, இவ் வரலதோற்றுக்கு
அவசியேமைதோனது என்று நதோன் கருதுகிதறன்.
சிந்தைதனத் வதைளிதவதோடும அழுத்தைத்துடைனும
எழுதைப்பட்டுள்ள அக்கட்டுதர இன்தறயே
ரசிகர்களுக்கும இனிவரும வதோசகர்களுக்கும
பயேனுள்ளதைதோக இருக்கும என்பதில்
சந்ததைகமில்தல.
வசன கவிததை
“வசன கவிததை என்று கிதடையேதோது, அது
கவிததைதயே ஆகதோது என்று ஒரு விமைர்சகர்
கூறியிருக்கிறதோர். ஏன் இல்தல, ஏன் ஆகமுடியேதோது
என்று தைர்க்க ரீதியேதோக எனக்கு விளங்கவில்தல.
வசனமும கவிததையும வவவ்தவறு வதகதயேச்
தசர்ந்தைதவ என்பது உண்தமைதைதோன். வசனம
நமைக்கு வசய்திதயேத் வதைரிவிக்கிறது. நமமுதடையே
அறிவுக்கு உணவதோகப் புதியே விஷயேங்கதளக்
வகதோண்டு வந்து தசர்க்கிறது. எனதவ தைபதோதலப்
தபதோல் இயேங்குகிறது. கவிததை நமமுதடையே
அறிவுடைன் வதைதோடைர்புவகதோள்ள முயேல்வதில்தல.
நமமுதடையே உணர்வுடைன் உறவதோடை முயேல்கிறது.

தநரிதடையேதோக உள்ளத்ததைத் வதைதோட்டு புதியே
அனுபவத்ததை எழுப்ப முயேல்கிறது. தைனக்குள்
எரியும சடைர்வகதோண்டு மைற்வறதோரு மைனத்ததையும
சடைர் வகதோள்ளச் வசய்கிறது. வசனம தலதோகதோயேதை
உண்தமைதயே அடிப்பதடையேதோகக் வகதோண்டைது.
கவிததை மைன வநகிழ்ச்சிதயே, மைனஅதசதவ
அடிப்பதடையேதோகக் வகதோண்டைது.
ஆனதோல் வசனத்ததை கவிததைதயேப் தபதோல் வசயேல்
படுத்தை முடியேதோதைதோ? கூடைதோவதைன்ற நியேதி உண்டைதோ?
இல்தல. அமமைதோதிரி வசயேல்படும வபதோழுது
வசனம தைன் வதைதோழிதல விட்டுக் கவிததையின்
வதைதோழிதல ஏற்றுக் வகதோண்டு விடுகிறது
என்றுதைதோன் ஏற்படும. பதோர்தவக்கு வசனம;
உண்தமையில் கவிததை.
மைற்வறதோரு விஷயேம. இப்பதோகுபதோடு வதைளிதவ
உத்ததைசித்து வசய்யேப் பட்டைததை ஒழியே
நிரந்தைரமைதோனவதைன்று கருதைக் கூடைதோது.
தநதோக்கத்தினதோல் அதவ பதோகுபதோட்தடைச் தசர்ந்தை
தைன்தமைதயேதோ மைற்வறதோரு பதோகுபதோட்தடைச் தசர்ந்தை
வபருதமைதயேதயேதோ அதடைகின்றன. ஜேக்ஷுரத்தில்
தவகம ஏறுவது தபதோல் உணர்ச்சி கூடினதோல்
தைதரயில் நடைக்கும வசனம சிறகு வபற்றுக்
கவிததையேதோகிவிடும.

ஒரு உதைதோரணத்ததைக் வகதோண்டு பதோர்ப்தபதோம.
பதோரதியேதோர் ‘கதோட்சி’ என்ற தைதலப்பில் சில
வசனகவிததைகதள இயேற்றித் தைந்திருக்கிறதோர்.
‘இவ்வுலகம இனியேது. இதிலுள்ள வதோன்
இனிதமை உதடைத்து கதோற்றும இனிது. தீ இனிது.
நிலம இனிது. ஞதோயிறும நன்று. திங்களும நன்று.
வதோனத்துச் சடைர்கவளல்லதோம மிக இனியேன.
மைதழ இனிது. மின்னல் இனிது. இடி இனிது.’
என்று முதைல் கவிததை வதைதோடைங்குகிறது.
இது வசனமைதோ? தைர்க்க அறிவுக்கு என்ன புரிகிறது.
கண்தணக் கட்டிக் கதோட்டில் விட்டைது
தபதோலல்லவதோ இருக்கிறது. சருதி தபதைமைதோக
அல்லவதோ இருக்கிறது? ஆம. வசன ரீதியேதோகப்
பதோர்த்தைதைதோல் விதளந்தை விதன இது. இது கவிததை.
வசய்தி வசதோல்ல வந்தை, விஞ்ஞதோனத்ததை விளக்க
வந்தை வசனமைல்ல. சிருஷ்டியின் அனுபவத்ததைக்
கூறும உணர்வுள்ள வசதோற்கள்.
எனதவ வசனம கவிததையேதோக முடியேதோவதைன்று
முன் கூட்டிதயே முடிவு வசய்வது தைர்க்கத்திற்கு
ஒவ்வதோது. மைனிதைனுதடையே வமைதோழிகள்

அதடைந்துள்ள மைதோறுபதோட்தடையும, கவிததை
என்னும துதற அதடைந்துள்ள வளர்ச்சிதயேயும
சரித்திர ரீதியேதோக உணரதோதை குற்றமதைதோன் இமமைதோதிரி
அபிப்பிரதோயேங்களுக்குக் கதோரணமைதோகிறது.
கவிததையின் சரித்திரத்ததைப் பதோர்த்தைதோல்,
பதோட்டிலிருந்ததை கவிததை பிறந்திருக்கிறவதைன்று
ததைதோன்றுகிறது. முதைல் முதைலதோக மைனிதைன்
பதோடைத்தைதோன் பதோடியிருப்பதோன். இத்துதறயில்
அவனுதடையே ஆதி குருமைதோர்கள் என்று
குயிதலயும மைதோட்தடையும கரிச்சதோதனயும,
நீவரதோலிதயேயும இடிதயேயும இதவ தபதோன்ற
எண்ணற்றதவதயேயும தைதோன் வகதோள்ள
தவண்டும. எனதவ பதோடினதோன் என்பததைவிடை
இதசத்தைதோன் என்தற கூறலதோம. ஒருக்கதோல்
வதோயேதோல் இதசக்கும முன்னதர
இதசக்கருவிகதளக் கண்டுபிடித்திருக்கவும
கூடும. வண்டைடித்தை மூங்கிலில் எழும ஒலிதயேக்
வகதோண்தடை புல்லதோங்குழல் கண்டு பிடித்தைதோர்கள்
என்று வசதோல்லக் தகட்டிருக்கிதறன். இதசக்
கருவிகதளக் வகதோண்டு இதசயேறிவு
விரிந்திருக்கக்கூடும நதோதைசரத்தில் சதோகித்யேத்ததைப்
பழக தைத்தைகதோரங்கதள தபதோதுமைதோனதவ என்று
வசதோல்லப்படுவததையும இங்கு நிதனவூட்டிக்
வகதோள்ளலதோம. வதோர்த்ததைகதள உருவி விட்டை
வமைட்தடைத்தைதோதன வதோத்யேத்தில் தகட்கிதறதோம.

முதைல் முதைலதோக வசதோல்லுக்கு அதிக இடைமைற்ற
இதசதயே பதோட்டைதோக உலவிற்று என்று கருதைலதோம.
மைனிதைனுதடையே சிந்தைதனயும உணர்ச்சியும
வளர்ச்சி அதடையேத் தைதலப்பட்டை பிறகு வவறும
இதசயேதோல் உண்டைதோகும இன்பத்துடைன்
வபதோருதளயும மைன வநகிழ்ச்சிதயேயும
வியேப்தபயும துயேரத்ததையும வசதோற்களின் மூலம
ஊட்டி இதசக்க நிரந்தைரமைதோன
அடிப்பதடைதயேதயே அளிக்கலதோதமை என்ற
ரகசியேம மைனிதைனுக்குப் புலனதோகிவிட்டைது.
சவுக்தகத் ததைதோப்பின் வழிதயே கதோற்று பதோய்ந்து
வசன்றபிறகு ததைதோன்றும ஓயுவமைதோலி
வசதோல்வலதோணதோதை ஏக்கத்ததை உண்டைதோக்குகிறது
என்பது நமமுதடையே அனுபவம. ஆனதோல்
மைனிதைன் உயிரின் வபருவவள்ளத்திலிருந்து
பிரிந்தை தைனித்துளி; மூலத் வதைதோடைர்பறுந்து
வதோழ்வவனும துயேரக்கடைலில் விழுந்து
தைத்தைளிப்பதைதோகக் கருதி தைவிக்கும ஜீவன். இந்தைப்
பிரிவிதனத் துயேரத்திற்கு தவதைதனப்படுவது
தபதோன்ற தவதைதன தைரும வசதோற்கதளயும
இவ்தவகத்துடைன் தகதோர்த்து விட்டைதோல் இதச
கவிததையேதோகி விடுகிறது. கதோற்றில் ததைதோன்றி
கதோற்றில் மைதறயும இதச கதோல்வபற்று நிதலத்து

உணர்ச்சிக்குத் தீயூட்டும சிறப்தப அதடைகிறது.
இப்வபதோழுது இதச வவறும குறிப்பற்ற
கிளர்ச்சியேதோக இல்லதோமைல் வபதோருளுள்ள
பதோட்டைதோகிறது. கவிததையேதோகிறது.
ஆனதோல் ஒன்று, இரண்டு வதகயிலும
கதோவதைன்னும வபதோறி வழிதயே தைதோன் இந்தை
இன்பமும அனுபவமும ததைதோன்றியேதோக தவண்டி
இருக்கிறது. கதோததை முன்னிறுத்திதயே இதுவதர
கவிததை எழுதைப்பட்டு வந்திருக்கிறவதைன்பததை
இங்கு நிதனவிலிருத்திக் வகதோள்ள தவண்டும.
இன்னும கவிஞர்களில் பலர் கவிததை
புதனவதைற்குமுன் சந்தைத்ததைதயேதோ பதோவதககளின்
இரண்வடைதோரு வரிகதளதயேதோ நிதனவில்
வகதோண்டு பரிசலதோக்கி கவிததையின் வசதோற்கதள
மீததைற்றி கவிததை புதனவது எனக்குத் வதைரியும.
யேதோப்பிலக்கண அறிவின்றிதயே வவற்றிகரமைதோக
கவிஞர்கள் இந்தைக் கதோரணத்தினதோல்தைதோன் ஒலிக்
குற்றமின்றி கவிததை புதனயேமுடிகிறது.
இப்வபதோழுது முக்கியேமைதோன பிரச்தன
என்னவவன்றதோல், கதோததை நமபதோமைல்
கவிததைதயேத் ததைதோற்றுவிக்க முடியேதோதைதோ
என்பதுதைதோன். அனுபவத்தில் புதுதமைதயேக்
கதோட்டை விருமபும கவிஞன் இது இயேலும

என்பததைக் கண்டைதோன். கருத்திதல மைதடை
திறக்கும உணர்வு வநகிழ்ச்சியிதல, சட்டிக்
கதோட்டும தபருண்தமையிதல கவிததை வபதோதிந்து
கிடைக்கிறவதைன்ற உண்தமைதயேப் புதுக்கவிஞன்
கண்டுபிடித்தைதோன். கவிததை வசதோற்களில் இல்தல
ஒலி நயேத்தில் இல்தல என்பததைக் கண்டு
வகதோண்டைதோன். இரண்டுக்கும கதோரணமைதோன
தைன்னிடைத்தில் இருக்கிறவதைன்ற தபருண்தமைதயே,
அதிருஷ்டை வசத்தைதோல் தைதோன் வபற்ற அனுபவத்தில்
இருக்கிறவதைன்ற ரசதன நுட்பத்ததை உணர்ந்தைதோன்.
இந்தை அடிப்பதடையின் மீது பதோர்க்கும வபதோழுது
கவிததை கதோததை நமபித்தைதோன்
வதோழதவண்டுவமைன்ற அவசியேம
ததைதோன்றவில்தல. கவிததையின் மைரபுக் வகதோத்தை
அங்கங்களும இக்கருத்துக்கு ஆதைரவதோகதவ
இருக்கின்றன. கவிததைக்கு உயிர் நதோடியேதோன
உவதமை அணி வபருமபதோலும கண்தணச் சதோர்ந்தை
அலங்கதோரம. கதோததை நமபிக் கவிததை பிறக்க
தவண்டியிருந்தை நிதலயிலும கூடை, கவிததையின்
சிறப்வபல்லதோம ஐமவபதோறிகளின் தையேதவயும
மீறியே தநரிதடையேதோன அனுபவத்தைதோல்,
இயேற்தகயேதோன நுண்ணுணர்வதோல்,
ஏற்படுவவதைன்ற உண்தமைதயே எப்படி
மைறந்துவிடைமுடியும?

இந்தை உண்தமையின் கதோரணமைதோகதவ, ஒரு
வபதோறிக்கு உரித்தைதோன வதைதோழிதல மைற்வறதோரு
வபதோறியின் மீததைற்றி கவிததையில் சிறப்தபக்
கூட்டும கற்பதன முதற தகயேதோளப்பட்டு
வந்திருக்கிறது.
ஒரு உதைதோரணத்ததைக் வகதோண்டு இததை
ஆரதோய்தவதோம. ஆனதோல் ஒரு எச்சரிக்தக இது
இலக்கியே விசதோரதமையேன்றி, மைன இயேல்
விமைர்சனதமை அன்றி, சரித்திர ரீதியேதோன
வதைதோடைரல்ல என்பததை மைறக்கலதோகதோது. ‘வசந்தைமிழ்
நதோவடைனும தபதோதினிதல இன்பத் ததைன் வந்து
பதோயுது கதோதினிதல’ என்று பதோரதியேதோர் பதோடினதோர்.
இயேற்தகயேதோக ருசிதயே நதோக்கின் மூலதமை
உணர்கிதறதோம. கதோதின் மூலம இந்தை ருசிதயே
உணரலதோம என்பது இயேற்தகக்கு முரண்பட்டைது.
ஆனதோல் கவிஞர் இன்பத்ததைன் வந்து பதோயுது
கதோதினிதல என்கிறதோதர. நதோக்கின் வதைதோழிதலக்
கதோதின் தமைதலற்றித் திடுக்கிடும புதியே
அனுபவத்ததைக் கூறுகிறதோதர! ஆம. நதோக்குக்கு
இனிப்பதோவது தபதோல கதோதுக்கு இனிப்பதோக
இருக்கிறது என்கிறதோர். அதைதோவது
வபதோறிகளுக்குள்ள தவறுபதோடு உடைலியேதலப்
பற்றியே வதரயில் உண்தமைதயே ஒழியே மைன

இயேதலப் பற்றியே வதரயில் தவறுபதோடைதோகதோது.
இரண்டின் விதளவும ஒன்றுதைதோன் என்ற தைத்வ
ரகசியேத்ததை மைதறமுகமைதோகக் கதோட்டுகிறதோர்.
தவறுவிதைமைதோகக் கூறினதோல், வபதோறிகள் தைங்கள்
தைங்கள் வதைதோழில்கதளப் பரிவர்த்தைதன வசய்து
வகதோள்ள இயேலும என்ற தைத்வரீதியேதோகக்
வகதோள்ளலதோம. கவிததையின் ஒருதமைப்பட்டை,
உடைனடியேதோன அனுபவத்ததை விதளவிப்பது
ஆறதோவது வபதோறியேதோகி மைனதமையேதோகும. வபதோறிகள்
தைபதோல்கதோரதனப் தபதோல். வசய்தி என்று உணரும
சக்தி மைனத்திற்குத்தைதோன் உண்டு. எனதவதைதோன்
வபதோறிகள் தைனித் தைன்தமைதயே இழந்து,
பதிலியேதோகக்கூடை இயேங்கி கவிததைவயேன்னும
விதளவுக்குக் கருவியேதோகின்றன.
நதோக்கின் வதைதோழிதலக் கதோது தமைற்வகதோள்வது
தபதோல, கதோதின் வதைதோழிதல கண் ஏற்க முடியேதோது?
முடியும என்று கவிஞன் கண்டை வபதோழுது
ததைதோன்றியேதுதைதோன் வசன கவிததை. இந்தைக்
கதோரணத்தைதோதலதயே அச்ச இயேந்திரம ததைதோன்றியே
பிறதக வசன கவிததை சதோத்யேமைதோயிற்று, கதோததை
அடிப்பதடையேதோகக் வகதோண்டை எதுதக
தமைதோதனகளுக்கு இப்வபதோழுது
அவசியேமில்லதோமைல் தபதோய்விட்டைவதைன்பது

கசப்பதோன புதியே உண்தமை.
எதுதக தமைதோதனகளதோலும, சந்தைத்தைதோலும
கவிததைக்குக் கிதடைத்து வந்தை இதசப் பயேதன
ஸ்தூல நிதலயிலிருந்து சூக்ஷ்மை நிதலக்கு
உயேர்த்தைக் கூடியே கவிததை முதற சதோத்யேமைதோகி
விட்டைது. வசதோற்கதளத் வதைதோடுக்கும
ஜேதோலத்தைதோதலதயே கவிததையின்
பிறப்பிடைத்திதலதயே அததை எழுப்பிக் கதோட்டும
கடினமைதோன கவிததைக் கதலக்குத் தூண்டுதைல்
ஏற்பட்டுவிட்டைது. இதசதயே இதசவதோக மைதோற்ற
தவண்டியே கடைதமை உண்டைதோகி விட்டைது. எனதவ
பல தகதோடி ஒலி அதமைப்புகளிதல சிலவற்தறத்
ததைரந்வதைடுத்துக் கவிததையில் ஒலி இன்பத்ததைக்
கூட்டுவது தபதோல பல கருத்துக்கதளயும
உணர்ச்சிகதளயும வபதோறுக்கி எடுத்து
இதசயேதவக்கும முயேற்சி புதியே கவிததை
ஆயிற்று, யேதோப்புக் கிணங்கதோதை வதக என்று
குறிப்பிடுவதைற்கதோகதவ கவிததை என்ற
வசதோல்லுடைன் ‘வசன’ என்ற வசதோல்தலயும
தசர்த்து இப்புதியே முதறதயேக்
குறிப்பிடுகிறதோர்கள். பதோர்த்தைதோல் வசனம;
பதோய்ந்தைதோல்-வநஞ்சில் பதோய்ந்தைதோல்-கவிததை.
மைரபுக்கிணங்கியே கவிததையில் ஒலி நயேம என்று

ஏததைதோ தைனியேதோக இருப்பதைதோகக் கூறுவததை ஒரு
பிரதமை என்று வதோதிக்கக்கூடை இடைமிருக்கிறது;
கருத்துக்கதளயும உணர்ச்சிகதளயும
கவிததையில் வதைரிவிக்க ஏறக்குதறயே குறிப்பிட்டை
வதோர்த்ததைகளதோல் முடியும. தவறு வசதோற்கதள
உபதயேதோகித்தைதோல் கருத்தும உணர்ச்சியும
மைதோறிவிடும. கருத்திதலதோ உணர்விதலதோ ஏற்படும
இதசதயே ஒலிநயேம என்ற தைனிப்தபருடைன்
நடைமைதோடுகிறது.
பதோமதபப் பற்றியே மைரபதோன கருத்வதைதோன்தற
ஆரதோய்ந்து பதோர்ப்பது இந்தை வதோதைத்திற்குத்
வதைளிதவ அளிக்கும. பதோமபுக்குக் கட்வசவி
என்று வபயேர். அதைதோவது பதோமபுக்குக் கதோது
கிதடையேதோது என்று ஏற்படுகிறது. ஆனதோல்
மைகுடிக்கு முன் ஆடுகிறததை என்று
வசதோல்லக்கூடும. பழம நூல்கவளல்லதோம
பதோமபுக்கு இதச உணர்ச்சி அதிகம என்று
கூறுகின்றனதவ என்று வசதோல்லக்கூடும. ஊர்வன
வதக ஆரதோய்ச்சியேதோளர்கள் பதோமபு இதசதயேக்
தகட்டு ஆடைவில்தல; கண்ணுக்குத் வதைரியும
மைகுடிதயேதோ மைற்றப் வபதோருதளதோ அதசவதைற்கு
ஏற்ப ஆடுகிறது என்று முடிவு
வசய்திருக்கிறதோர்கள். எனதவ பதோமபு ஒலிநயேம
கதோண்பதைதோகக் கூறுவவதைல்லதோம ஒரு பிரதமை.

மைரபுக்கிணங்கியே கவிததையின் ஒலிநயேம என்று
கூறுவதும இததைப் தபதோன்ற ஒரு பிரதமைதயே.
உண்தமையில் மைகுடியின் இதசதயேப்தபதோல்
கவிததையில் ஆடும கருத்துக்கதளயும
உணர்ச்சிகதளயும அனுபவித்துத்தைதோன்
கவிதைதோரசதன வபறுகிதறதோதமை அல்லதோது
தவவறதுவுமில்தல என்தற கூறலதோம.
வசன கவிததைதயே முதைல் முதைலதோகக் கண்டு
பிடித்தைவர் அவமைரிக்கக் கவிஞர் வதோல்ட் விட்மைன்.
அன்று முதைல் இப்புதுத்துதறயில் முயேற்சிகள்
நதடை வபற்தற வருகின்றன. இமமுதறயேதோல்
கவிததைதயேத் ததைக்கிக் கதோட்டை
முடியேதோவதைன்பதைற்குத் தைகுந்தை கதோரணங்கதள
யேதோரும வசதோல்லவில்தல. மைனிதைனதோல்
சந்திரனுக்குப் தபதோக முடியேதோவதைன்று கூற யேதோரும
இன்று துணிவு வகதோள்ள மைதோட்டைதோர்கள்.
புறவுலகில் சதோத்யே மைற்றவதைன்று கருதைப்படுவது
சதோத்யேமைதோகும வபதோழுது மைனத்துதறயில் மைட்டும
புதுதமை ஏன் சதோத்யேமைதோகக் கூடைதோது?
யேதோப்புக்கிணங்கிக் கவிபுதனபவர்களில்
வசதோத்ததை வசதோள்தள ததைதோன்றுவது தபதோல வசன
கவிததைத் துதறயிலும இருக்கலதோதமை ஒழியே, புது
முதறக்தக ததைதோல்வி ஏற்பட்டு விட்டைதைதோகத் தைர்க்க
ரீதியேதோகக் வகதோள்ள முடியேதோது. கருத்துக்களின்

இதசதவ, உணர்வின் சலனதமை,
கவிதைதோசிருஷ்டியின் ஒருதமைதயே
புதுக்கவிததையேதோகும.
‘ரவி, மைதி, தைதோரதகக்கு வணக்கம’ என்று எட்வர்ட்
கதோர்ப்வபண்டைர் என்னும அவமைரிக்கக் கவி
‘ஜேனநதோயேகத்ததை தநதோக்கி, என்னும நீண்டை
கவிததைதயேத் வதைதோடைங்குகிறதோர். இவ்வரிதயே ஒரு
நிமிஷம கவனிக்கலதோம. இது நமமுதடையே
அறிவுக்கு எந்தைச் வசய்திதயேயும
வசதோல்லவில்தல. எந்தைப் வபதோருதளயும
குறிப்பிடைவில்தல. ஆனதோல் நமைக்குப் புதியே
உண்தமை ஒன்தற-மைறந்து தபதோனததை
நிதனவூட்டுவவதைன்றதோலும சரிதைதோன்-இது
கூறுகிறது. புதியே கதைவம ஒன்தறத் திறந்து உலக
சிருஷ்டியுடைன் நமைக்கிருக்கும உறவு
முதறகதளக் கதோட்டுகிறது. சிருஷ்டியின்
வபருவவளியில் நமதமைப்தபதோல் வசல்லும
சகப்பிரதோணிகள் இருப்பததையும, நதோமும
அவர்களும தசரந்து ஒதர தநதோக்குடைன்
ததைதோழதமையுடைன் இயேங்குவததையும
சட்டிக்கதோட்டி, குசலம விசதோரித்து, வணக்கம
வசலுத்துகிறது. சிருஷ்டி என்னும மைகத்தைதோன
கூற்றுத்தைதோன் கவிததை என்ற உண்தமைதயே நதோம
உணர்கிதறதோம.

கவிததைக்குப் பிறப்பிடைமைதோன ஒருதமைதயேயும
இதசதவயும உணர்கிதறதோம. எனதவ,
இவ்வரிதயேப் படித்தைதும ஊன் வபதோதிந்தை
குறுகியே குடிதசயில் வதைதோல்தலப்படும நம
சிற்றுணர்வு விடுதைதல வபற்று விரிந்து பறக்க
உதைவியே இவ்வனுபவத்ததைக் கவிததை என்று
உணர்கிதறதோம.
இததை அகண்டை இதசதவத்தைதோன், கவிததைத்
தைன்தமைதயேத்தைதோன், பதோரதியேதோரின் ‘கதோட்சி’யிலும
கதோண்கிதறதோம. வசன கவிததைக்கு இதுதவ
மைற்வறதோரு சிறந்தை உதைதோரணமைதோகும.
பதோரதியேதோருக்குப்பின் இத்தைடைத்தில் வசன்றவர்கள்
குதறவு. கு.ப. ரதோஜேதகதோபதோலன் ஓரளவும, நதோன்
சற்று விரிவதோகவும, வல்லிக்கண்ணன் சிறிதும
இத்துதறயில் தசதோதைதனகள் வசய்துள்தளதோம.
புதுதமைப்பித்தைன் தைம கவிததையில் புதியே கவிதைதோ
தசதோதைதனகள் நடைத்தினதோர். ஆனதோல்
வபருமபகுதிகள் கலிவவண்பதோ வதோகதவ
ஒலிக்கின்றன. இச்தசதோதைதனதயே இப்வபதோழுது
சிலர் வதைதோடைர்ந்து வசய்வது வரதவற்கத்தைக்கது.
வவற்றி ததைதோல்வி கவிஞனுக்கு இல்தல.

14. புதுக்கவிததை பற்றி
பிச்சமூர்த்தி கட்டுதர பிரசரமைதோனதைற்குப் பிறகு,
‘எழுத்து’ ஏட்டில்கவிததை, வசனகவிததை பற்றியே
சர்ச்தசகள் அதிகமைதோக இடைம வபற்றன. ‘எழுத்து’
15-வது ஏட்டில் தைதலயேங்கப் பகுதியேதோக,
ஆசிரியேர் தைனது எண்ணங்கதள
வவளியிட்டிருந்தைதோர். ‘எழுத்து அரங்கம’
பகுதியில், இலங்தக ஆர். முருதகயேனும,
திருப்பத்தூர் வபதோ.சந்தைரமூர்த்தி நயினதோரும
தைங்கள் கருத்துக்கதள விரிவதோக எழுதியிருந்தைனர்.
எஸ். முருதகயேன் எழுதியே ‘கவிததைக் கதல’
என்வறதோரு கட்டுதரயும இடைம வபற்றிருந்தைது
‘ஃப்ரி வவர்ஸ்’ பற்றியே அதரப்பக்க விளக்கம
ஒன்றும கதோணப்பட்டைது.
புதுக்கவிததை தவறு, வசன கவிததை தவறு என்று
பிரித்துப் தபச முற்பட்டை ‘எழுத்து’ ஆசிரியேர்,
ந.பி.யின் சில அபிப்பிரதோயேங்களுக்கு மைதோறுபட்டை
கருத்துக்கதள வலியுறுத்தியேது
குறிப்பிடைத்தைகுந்தைதைதோகும. அதைன் முக்கியேத்துவம
கருதி, ‘புதுக் கவிததைபற்றி’ என்ற ‘எழுத்து’
(மைதோர்ச் 60) தைதலயேங்கக் கட்டுதரதயே அப்படிதயே

தைருகிதறன்-“கற்பதன எழுத்து உருவ வதககளில்
கவிததைதைதோன் மிகச் சிறந்தை வவளியீட்டு சதோதைனம
என்று வசதோல்லப்படுகிறது. கவிததையின்
பதோதஷதயே ஒருதைனித்தைன்தமை வகதோண்டைது. ஓதச
நயேவதோர்த்ததைகள், வதோர்த்ததைத் வதைதோடைர்களதோல்
அதமைந்தை ஒரு தைனிச் சிறப்பதோன அதமைப்பு
முதறகதளக் வகதோண்டு, தைனித்து
குறிப்பிடைப்படுவது. வதோழ்க்தகயும
மைதனதோபதோவதனயும ஒரு கதலப்பதோங்கதோன
உள்ளத்தில் வபதோறிகளதோல் பதோதிக்கப்பட்டை சில
மைனப்பதிவுகதள ஏற்றுகின்றன. இந்தை மைனப்
பதிவுகதள உணர்ச்சி ரீதியேதோக உதரத்துப்
பதோர்க்கும கவிஞன் அததை வமைதோழியின் மூலம
இறுகியே, உதறந்தை நதடையில் வகதோடுக்கிறதோன்.
இந்தை நதடையில் அர்த்தை வலுவுடைன் வசழிப்புடைன்
ஒரு அழகும இருக்கிறது. அழகுடைன் ஒரு
இதசத்தைன்தமையும (மியூசிகதோலிட்டி) இருக்கும.
இந்தை இதசத்தைன்தமைதைதோன் கவிததைதயே
வசனத்திலிருந்து பிரித்துக் கதோட்டுகிறது. ஆனதோல்
இதசத்தைன்தமை என்பததை மிகுந்தை
எச்சரிக்தகயுடைதனதயே கவிததைத் துதறயில்
குறிப்பிடை தவண்டும. சங்கீதைத்துக்கு உரியே அளவு

ததைதவயேதோன இதசத் தைன்தமைக்கும கவிததைக்கு
உரியே அளவு ததைதவயேதோன இதசத் தைன்தமைக்கும
உள்ள வித்தியேதோசத்ததை எந்தை சந்தைர்ப்பத்திலும
நதோம-அசந்து மைறந்துகூடை- குழப்பிக்
வகதோள்ளக்கூடைதோது.
வசனத்துக்கும கவிததைக்கும உள்ள
வித்தியேதோசத்ததைப் தபதோலதவ கவிததைக்கும
சங்கீதைத்துக்கும வித்தியேதோசம உண்டு. பதோரதி தைன்
கவிததைகள் பலவற்றில் சங்கீதைத்துக்கு உரியே
இதசயேமசம ஏற்றியிருப்பததைப் பதோர்க்கலதோம.
இந்தை அளவு இதசயேமசம உள்ள அவரது
பதடைப்புகள் கவித்தைரம குதறந்துதைதோன்
கதோண்கின்றன என்பததைச் வசதோல்லித்தைதோன் ஆக
தவண்டும. இன்று அவரது அத்தைதகயே
பதடைப்புகதளப் பின்பற்றி எழுதைப்படும
வமைட்டுப் பதோட்டுகள் எல்லதோம கவிததைகள் என்று
கருதும ஒரு ஏற்புநிதல ஏற்பட்டிருக்கிறது.
இந்தைச் சூழ்நிதல கவிததை வளர்ச்சிக்குப்
வபரிதும பதோதைகமைதோக இருக்கக்கூடியேது.
எனதவ, கவிததைக்கு தவண்டியே இதசத் தைன்தமை
பிச்சமூர்த்தி கூறியேதுதபதோல ‘சவுக்தகத்
ததைதோப்பின் வழிதயே கதோற்று பதோய்ந்து வசன்ற பிறகு
ததைதோன்றும ஒரு ஓயுவமைதோலி’ என்பதுதைதோன்

முக்கியேம. ஓயுவமைதோலி வசதோப்பனக் குரல் மைதோதிரி
நம கதோதுகளில் தைதோக்கக்கூடியேதைதோக
இருக்கக்கூடியேதைதோக இருக்கதவண்டும. இந்தை
ஓயும ஒலி வசதோப்பனக் குரல்தைதோன் ஒலிநயேம
என்று வசதோல்கிதறதோதமை அந்தை வமைன்தமையேதோன
இதசத்தைன்தமை வதோய்ந்தைது. இந்தை ஒலிநயேம
சருதிமீட்டைலதோக ஓடும கவிததையில்.
வசனத்திற்கும ஒலிநயேம உறவு உண்டு
என்றதோலும கவிததையில் உள்ள ஒலிநயேத்
ததைதோற்றதமை தவறு. இந்தை ஒலிநயேத்ததைக்
வகதோணர்வதில் தைதோன் கவிஞன் சதோமைர்த்தியேம
இருக்கிறது.சந்தைத்ததைக் வகதோண்டு வதோர்த்ததைகள்
ஓதசதயே தைதோளப்படுத்திக் கதோட்டி கவிததைதயே
உணரச் வசய்வதுதைதோன் என்பதைல்ல.
இந்தை வமைன்தமையேதோன ஒலிநயேத்துக்கு அதிக
முக்கியேத்துவம வகதோடுப்பதுதைதோன் புதுக்கவிததை
முயேற்சி. சந்தை அதமைப்பு ஒழுங்கற்று
தகயேதோளப்பட்டிருக்கலதோம. இததைப்பற்றியே
அக்கதற இல்லதோமைலும இருக்கலதோம. ஆனதோல்
ஒலிநயேம அதில் இருக்கத்தைதோன் வசய்யும.
இதைனதோல் மைரபதோன கவிததையில் ஒலிநயேம
இல்தல என்று வசதோல்லிவிடை முடியேதோது. சந்தைமும
எதுதக தமைதோதனயும வசதோற்கட்டும ஒலிநயேத்ததை
ஏற்றக்கூடியேதவ தைதோன். அததை உணரச் வசய்யே

தவப்பதவதைதோன். ஆனதோல் சீர் அதச தைதளகளின்
மூலம கட்டுப்படுத்தைப்பட்டு வவளித் வதைரியும
படியேதோன தைதோளக்கட்டுடைன் அதமைந்தை
கவிததைகதள விடை புதுக்கவிததையில்
ஒலிநயேத்துக்கு இடைம அதிகம.
‘மைரபுக்கிணங்கியே கவிததையில் ஒலிநயேம என்று
தைனியேதோக இருப்பதைதோகக் கூறுவததை ஒரு பிரதமை
என்று வதோதிக்க இடைம இருக்கிறது’ என்று
பிச்சமூர்த்தி கூறுகிறதோர். ‘ஒலிநயேம என்ற
குணநியேதிதயே முற்றதோக புறக்கணிப்பது வசன
கவிததை’ என்கிறதோர் முருதகயேன். ‘வசன கவிததை
என்பது கவிஞன் தைன் உணர்தவ ததைதோன்றியே
தபதோக்கில் சிதைறவிடுவதைதோகும’ என்கிறதோர்
தகலதோசபதி. ஆனதோல் இந்தை மூன்றுக்கும பதில்
வசதோல்வது தபதோல அதமைந்திருக்கிறது.
புதுக்கவிததை முயேற்சியில் முழு மூச்சடைன்
ஈடுபட்டிருந்தை கு.ப. ரதோஜேதகதோபதோலன் எழுதியுள்ள
சிலவரிகள்.
“வசன கவிததைக்கும யேதோப்பிலக்கணம உண்டு.
அதிலும மைதோவிளங்கதோய் ததைமைதோங்கனி
எல்லதோம வந்தைதோக தவண்டும. வரும வதக
மைட்டும தவறதோக இருக்கும. வசன கவிததைக்கும
எதுதக தமைதோதன கட்டைதோயேம உண்டு.

ஏவனன்றதோல் இந்தை அலங்கதோரங்கதள எல்லதோம
உள்ளடைக்கினது கவிததை. அது அவற்தற இஷ்டைம
தபதோல மைதோற்றிக் வகதோள்ளும. முதைலில்
உண்டைதோக்கினபடிதயே இருக்கதவண்டும என்றதோல்
இருக்கதோது.”
கு.ப.ரதோ. புதுக்கவிததை முயேற்சி பற்றிக் கூறியுள்ள
இந்தை வரிகள் திட்டைவட்டைமைதோகதவ அதைன் தைன்தமை
பற்றி வதைரிவிக்கின்றன. புதுக்கவிததையில்
ஒலிநயேம இருப்பதைன் அவசியேத்ததை அவர்
உணர்ந்திருப்பது வதைரிகிறது. அததை வவறும
பிரதமை என்று தைள்ளினதைதோகத் வதைரியேவில்தல.
அவர் கூறி இருப்பதவகளுடைன். ‘ஃப்ரி வவர்ஸ்’
பற்றியே சில வரிகதளயும தசர்த்துப் பதோர்த்தைதோல்
புதுக்கவிததை முயேற்சி வசய்பவர்களது
முதறயேதோன தநதோக்கு புலப்படும.
நடுவில் ஒரு வதோர்த்ததை, வசன கவிததை என்ற
பதைச்தசர்க்தக பற்றி இந்தை வதோர்த்ததை எப்படிதயேதோ
உபதயேதோகத்துக்கு வந்து விட்டைது. இங்கிலிஷ்
வமைதோழியில் வசய்யேப்பட்டை ‘ஃப்ரி வவர்ஸ்’ என்ற
வசதோல்லின் அர்த்தைமைதோக கருதைப்பட்டு
உபதயேதோகிக்கப்பட்டிருக்க தவண்டும. ஆனதோல்
வசனம என்ற கவிததைக்கு மைதோறுபட்டை, ஒரு
பதைத்ததை அதில் இதணந்திருப்பதைதோல் வதைளிவதோன

ஒரு வபதோருளுக்கு, வியேதோக்கியேதோனத்துக்கு இடைம
இல்லதோமைல் இருக்கிறது. இந்தை பதைச்தசர்க்தகதயே
முன் தவத்ததை வதோதைப் பிரதி வதோதைங்கள்
நதடைவபறுகின்றன. வசன கவிததை என்பது
‘தகதோதவறு கழுததை’, ‘விஜிடைபிள் பிரியேதோணி’
என்று பரிகதோசமைதோக தபசப்படுகிறது. புதுக்கவிததை
முயேற்சி என்றதோல் அது வசன கவிததைதைதோன்,
‘யேதோப்புக்குப் புறமபதோன’ வசனத்ததை
ஒடித்துப்தபதோட்டு எழுதுவதுதைதோன்’ என்று முடிவு
கட்டைப்படுகிறது.
புதுக்கவிததைகள் வசன கவிததைகளதோகத்தைதோன்
இருக்கும என்று கருதுவதைற்கு இல்தல. வசன
கவிததைகள் எல்லதோம புதுக் கவிததைகள் என்று
வசதோல்லி விடைவும முடியேதோது. புதுக்கவிததைகள்
உருவ அதமைப்பில் மைட்டுமைல்ல; உள்ளடைக்கம
சமபந்தைமைதோகவும சில புதியே இயேல்புகதளப்
வபற்றிருப்பதைதோகும. தசதோதைதன கு.ப.ரதோ கூறியுள்ள
அலங்கதோர அமசங்கதளப் வபதோறுத்தைது
மைட்டுமைல்ல. ஒரு கதலஞதன உடைன் நிகழ்கதோல
வதோழ்க்தக பதோதித்து அவதன உணர
தவத்திருப்பது. வதோழ்க்தகயிலும கதலயிலும
மைதிப்புத் தைரநிதல ததைடுவது இதவகள்
சமபந்தைமைதோகவும உண்டு. எனதவ
வசனகவிததைதயேயும புதுக்கவிததைதயேயும

வித்தியேதோசப்படுத்திக் வகதோள்வதுதைதோன்
முதறயேதோனதைதோகும. குழப்பிக் வகதோண்டைதோல்
தைற்கதோலக் கவிததை சமபந்தைமைதோக ஒரு
அபிப்பிரதோயேம விழுவதைற்கு இடைதமை ஏற்படைதோது
தபதோய்விடும.
இதில் இன்வனதோரு விதசஷம. வசன
கவிததைக்கதோன சில இலக்கண அமசங்கதள கூற
ஒருவர் முற்படுமதபதோது புதுக் கவிததைக்கதோன சில
நியேதிகதளயும அதில் நதோம கதோண்கிதறதோம.
கு.ப.ரதோ. வசன கவிததை பற்றி வசதோன்னதோலும
புதுக்கவிததை பற்றியே விளக்கமைதோகதவ அது
இருக்கிறது. பிச்சமூர்த்தியின் வதோதைத்திலும சில
புதுக்கவிததை சமபந்தைப்பட்டைதைதோக இருக்கின்றன.
புதுக்கவிததை சமபந்தைமைதோக புதுதமைப்பித்தைன்
கூறியுள்ள சில வரிகதளப் பதோர்ப்தபதோம.
‘ரூபமில்லதோமைல் கவிததை இருக்கதோது.
கவிததையுள்ளவதைல்லதோம ரூபம உள்ளவதைன்று
வகதோள்ளதவண்டும... இன்று ரூபமைற்ற
கவிததைவயேன சிலர் எழுதி வருவது இன்று
எவற்தறவயேல்லதோம ரூபம எனப்
வபருமபதோதலதோர் ஒப்புக் வகதோள்கிறதோர்கதளதோ,
அவற்றிற்குப் புறமபதோன ரூபத்ததை அதமைக்க
முயேலுகிறதோர்கள் எனக் வகதோள்ள

தவண்டுதமைவயேதோழியே அவர்கள் வசனத்தில்
கவிததை எழுதுகிறதோர்கள் என்று
நிதனக்கக்கூடைதோது. அவர்கள் எழுதுவது
கவிததையேதோ இல்தலயேதோ என்பது தவறு பிரச்தன.’
இப்படி அவர் கூறுமதபதோது மைரபதோனதவ என்று
நதோம கருதி உள்ள உருவ வதககதள தவத்து
புதுக்கவிததை முயேற்சிகதள மைதிப்பிடைக் கூடைதோது
என்று அவர் கருதுவதைதோகத்தைதோன் படுகிறது.
அத்துடைன் கவிததைக்கு உரியே (கு.ப.ரதோ. குறிப்பிட்டை
அலங்கதோரங்களுடைன் கூடியே) கவிததைக்கு கரு,
கருத்து இருக்கிறதைதோ என்பததையும பதோர்க்க
தவண்டும என்கிறதோர். ஆனதோல் அவர் இன்று
வசனகவிததைகள் என்ற தைதலப்பில் வவளிவரும
வதோர்த்ததைச் தசர்க்தகயில் வசனமும அல்ல,
கவிததையும அல்ல, என்றும கூறி இருக்கிறதோர்.
புதுக்கவிததைதயேயும வசன கவிததைதயேயும
அவர் பிரித்துப் தபசி இருப்பது வதைரிகிறது.
யேதோப்புக்கும கவிததை நதடைக்கும உள்ள உறவு
பற்றிக் கூறுதகயில்,
‘யேதோப்பு’ முதறயேதோனது, தபச்ச அதமைதியின்
தவகத்திற்கு அழுத்தைம வகதோடுக்கும ஒரு
ரூபதமைவயேதோழியே தபச்ச முதறக்கும புறமபதோன
ஒரு தைன்தமைதயேப் பின்பற்றி வதோர்த்ததைகதளச்
தசர்ப்பதைல்ல',

என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறதோர். தமைல் நதோட்டு
புதுக்கவிததை முயேற்சிகளில் கதோணப்படும
முக்கியேமைதோன அமசங்களில் ஒன்று, தபச்ச
வழக்கில் உள்ள இதசவதோன வதோர்த்ததைகதளயும
வதோர்த்ததைத் வதைதோடைர்கதளயும கவிததையில்
நிதறயேப் புகுத்துவது. தபச்ச அதமைதிதயேயும
புதுக்கவிததைகளில் கதோணமுடியும. எனதவ புதுக்
கவிததைகள் அதமைவதைற்கு உதைவுபதவகளில்
வசதோற்களின் முக்கியேத்துவம ஏற்றுக்
வகதோள்ளப்பட்டிருக்கிறது கவிததைக்கு ஒலிநயேம
தபதோலதவ வசதோல் அதமைவும எவ்வளவு
இன்றியேதமையேதோதைதவ என்பததைக் கதோட்டும
பின்வரும கு.ப.ரதோ.வின் கவிததை வரிகள்.
கவிகள் கதளப்பின்றி கதோவியேமியேற்ற
நின் கண்கள் என்ன நிதலக்கதோக்
கவர்ச்சியில்
கருதமை தைட்டியேதவ?
யுகம யுகமைதோக மைனிதைதன
மைதோதயே தபதோல மையேக்க
உன் கருவதளயும தகயும
என்ன வசதோற்சதவயில்
சருதி தசர்ந்தைதவ?
மைதோனிடைன் மைதோர்பில்
ஒவ்வவதோரு அடியிலும எதிவரதோலிக்க
உன் கதோல் வமைட்டி

என்ன வவள்ளி இதசயில்
இன்பம கதோட்டியேது?
இந்தைச் வசய்யுளுடைன் பதோரதியின் கதோட்சிகளில்
உள்ள வரிகதள ஒப்பிட்டுப் பதோர்த்தைதோல் புதுக்
கவிததைக்கும வசன கவிததைக்கும பல
அமசங்களில் உள்ள வித்தியேதோசம வதைரியும.
பதோரதியின் கதோட்சி வரிகளில் வரும வசதோற்கள்
‘சிருஷ்டியின் அனுபவத்ததைக் கூறும
உணர்வுள்ள வசதோற்களதோக’ இருக்கலதோம. ஆனதோல்
அதவகளின் தசர்க்தகயிதல இதசத்தைன்தமை
பிறக்கவில்தல. ஆனதோல் கு.ப.ரதோ வின்
கவிததையில் வரும வசதோற்களும
வசதோற்தகதோதவகளும தைங்கள் கருத்து, உணர்வு
இதசயினதோல் மைட்டுமின்றித் தைங்கள் ஒலி
இதசவினதோலும சிறப்பதோக-முதைன்தமையேதோககவிததை ரூபத்திற்கு உதைவி இருக்கின்றன.
புதுக்கவிததை சத்தைதோன, தைதோக்கதோன முயேற்சி. அதைன்
எதிர் கதோலம, பழங்கவிததையின் இயேல்பும
சிறப்பும அறிந்து மைரதப மீறி மைரபு அதமைக்கும
வழியேதோக கவிததை உள்ளம பதடைத்தைவர்கள்
தகயேதோளும வழி வதககதளப் வபதோறுத்து
இருக்கிறது.

15. எழுத்து 1960-61
கவிததைகள்
‘எழுத்து’வின் இரண்டைதோவது ஆண்டு
புதுக்கவிததையின் தைரமைதோன, வளமைதோன,
வளர்ச்சிக்கு வதக வசய்தைது. பிச்சமூர்த்தியின்
கட்டுதரயும, தைதலயேங்கமைதோக வந்தை
வசல்லப்பதோவின் கருத்துக்களும பல
எதிவரதோலிகதளப் வபற்றன. அததை சமையேத்தில்,
கவிததை உள்ளமும கற்பதன வீச்சம
உணர்தவதோட்டைமும உதடையே உற்சதோகிகதளக்
கவிததை எழுதைத் தூண்டின. புதியே தநதோக்குடைன்
சிந்தைதன விழிப்தபதோடும தசதோதைதன ரீதியில்
கவிததை எழுதும உற்சதோகத்ததைச் சிலருக்குத்
தைந்தைன.
கவிததை பற்றியே கட்டுதரகளும அதிகம
ததைதோன்றின. கவிததைக் கதல பற்றி முருதகயேனும,
கவிததை வளம சதயேச்சதோ கவிததை பற்றி
தைருமைசிவரதோமுவும எழுதியே கட்டுதரகள்
குறிப்பிடைத் தைகுந்தைதவ.

ஆழ்ந்தை சிந்தைதனதயே வவளிப்படுத்தும கனமைதோன
கட்டுதரகதள ‘எழுத்து’ வில் வதைதோடைர்ந்து
எழுதிக் வகதோண்டிருந்தை தைருமை சிவரதோமு 1960-ல்
உணர்வு அனுபவங்களும கற்பதன வளமும
நிதறந்தை கவிததைகதள எழுதை முற்பட்டைதோர்.
அவருதடையே முதைல் கவிததை ‘நதோன்'தை.சி.ரதோமைலிங்கம என்ற வபயேரில்-எழுத்து 13-வது
ஏட்டில் பிரசரமைதோயிற்று.
ஆரீன்றதோள் என்தன?
பதோரீன்று பதோரிடைத்ததை
ஊரீன்று உயிர்க்குலத்தின்
தவரீன்று வவறும வவளியில்
ஒன்று மைற்ற பதோழ்நிதறத்து
உருளுகின்ற தகதோளவமைல்லதோம
அன்று வபற்று விட்டைவவளன்
தைதோய்!
இப்படிப் பிறந்து வளர்வது அக்கவிததை.
தைருமை சிவரதோமுவின் இரண்டைதோவது கவிததை
‘பயிர்’ 23 வது இதைழில் வந்தைது. அவருதடையே
கவித்துவத்துக்கு நல்லததைதோர் எடுத்துக்கதோட்டு
அது.
தவலிகட்டைதோ வதோனத்தில்
வவள்ளிப் பயிர் வளர்க்க

தைதோலிகட்டிச் சக்தியிதன
ஈர்ப்வபன்ற நீர்பதோய்ச்சிக்
கதோலவமைல்லதோம கதோத்திருக்க
தவத்துவிட்டைய்;
தவத்துவமைன்ன?
ஊழிவயேன்ற பட்சி அவள்
அயேர்ந்திருக்கும தவதளயிதல
தவலிகட்டைதோ வதோனத்தில்
வவள்ளி விததைகவளல்லதோம
அள்ளி விழுங்குவதர
நீர்பதோய்ச்சி என்ன பயேன்
தவர்முதளக்கக் கதோதணதோதமை!
முதைல் வருடைத்தில் கவிததை எழுதைத் வதைதோடைங்கியே
கி.கஸ்தூரி ரங்கன் ‘கற்பதனப் வபண்’ என்ற
இனியே கவிததை ஒன்தற ஒன்தற மைட்டும
எழுதியேதுடைன் நிறுத்திக்வகதோண்டைதோர். அது
ரசிக்கப்படை தவண்டியே பதடைப்பு.
மைஞ்சம ஒழிந்திருக்கப்
பஞ்சதணகள் பூத்திருக்க
கன்னம வசவ வசவக்கக்
கற்பதனதயே வபண்தண
நீ
வநஞ்சில் துயிலுவததைன்-என்
வநஞ்சில் துயிலுவததைன்?
உதையேம ஒளித்திதசயில்

உருவதோவ தைறியேதோமைல்
இதையேம துடித்திதசக்கும
இன்பத்தைதோ லதோட்டுக்களில்
கததையேதோம கவிததைகளதோம
கனவுகளதோகக் கண்டு வகதோண்டு
கண்ணில் உறங்குவததைன்-என்
கண்ணில் உறங்குவததைன்?
வநஞ்தசதோ முட்படுக்தக! என்
கண்தணதோ கனலிருக்தக!
பஞ்தசதோ வபதோறியேருகில்?
மைலதரதோ முள்ளின் தமைல்?
நஞ்தசதோ அமுதைமைதோகும?
நதோதனதோ(உ)ன்னருள் வபற்தறன்!
தவறு சிலரும அபூர்வமைதோக ஒன்றிரண்டு
கவிததைகள் எழுதினதோர்கள். எனது கவிததைகள்
இரண்டு (விஷமும மைதோற்றும; குருட்டு ஈ) 16-வது
இதைழில் இடைம வபற்றன.
பிச்சமூர்த்தி இயேற்தக தைரிசனங்கதளயும
வதோழ்க்தக உண்தமைகதளயும இதணத்து
அவ்வப்தபதோது கவிததைகள்
எழுதிக்வகதோண்டிருந்தைதோர். சதமைதைதோங்கி, லீதல,
தபதோலி, திறவுதகதோல், ஸ்விச், மைணல் ஆகியேதவ
1960-61 வருடைங்களில் ‘எழுத்து’ ஏடுகளில்
பிரசரமைதோயின.

வஜேகதோந்தைன் எழுதியே கவிததை ஒன்று (நீயேதோர் எழுத்து 32) குறிப்பிடைத் தைகுந்தைது.
நீ யேதோவரன்தறன்
அழுக்கு என்றதோய்
தபதரவதைன்தறன்
வபதோய் என்றதோய்
ஊதர வதைன்தறன்
இருள் என்றதோய்
ஒளிதயே
உயிதர
உயேர்தவ, வதோ!
அழுக்கின் உருதவ அருகில் வதோஉதன
அதணத்துக் வகதோள்தவன்
அஞ்சதோததை
உலகின் அழுக்தகச்
சமைந்தைதோலும
உள்ளத் தைழுக்கில்லதோ உருதவ
அழுக்தகக் கடைந்து
வந்துவிட்டைதோய்-நீ
அழுக்கின் உருவம
வகதோண்டுவிட்டைதோய்
வபதோய்யின் உருதவ அருகில் வதோ

உதனப்
புரிந்து வகதோண்தடைன் ஓடைதோததை
உலகின் வபதோய்தயேச்
சமைந்தைதோலும
உள்ளப் வபதோய்தமையில்லதோஉருதவ
வபதோய்தயேக் கடைந்து வந்து
விட்டைதோய்-நீ
வபதோய்யின் உருவம
வகதோண்டுவிட்டைதோய்.
இருளின் உருதவ அருகில் வதோநதோம
இதணதவதோம ஒன்றதோய்
விலதோகததை
உலகின் இருதளச்
சமைந்தைதோலும
உள்ளத் திருளில்லதோ உருதவ
இருதளக் கடைந்து வந்து விட்டைதோய்
- நீ
இருளின் உருவம வகதோண்டு
விட்டைதோய்.
அழுக்கின் உருதவ உன்னிதைழில்
அமுதைம ஊறுவவதைப்படிதயேதோ?

வபதோய்யின் உருதவ உன்னகத்தில்
புனிதைம ஒளிர்வவதைப்படிதயேதோ
?
இருளில் உருவம உன் விழியில்
அருவளதோளி
வீசவவதைப்படிதயேதோ ?
தி.தசதோ. தவணுதகதோபதோலனும, டி.தக.
துதரஸ்வதோமியும தைங்கள் தசதோதைதனகதளத்
வதைதோடைர்ந்து வசய்து வந்தைனர்.
தவணுதகதோபதோலன் வதோழ்க்தகத் தைத்துவங்கதள
சதோதைதோரண நிகழ்ச்சிகதளதோடு வபதோருத்திக் கதோட்டி
எளியே முதறயில் கவிததைகள் இயேற்றினதோர்.
உதைதோரணத்துக்கு ‘ஞதோனம’ என்பததைக் கூறலதோம.
சதோளரத்தின் கதைவுகள், சட்டைம
கதோற்(று) உதடைக்கும.
வதைருப்புழுதி வந்வதைதோட்டும
கதறயேதோன் மைண்வீடு கட்டும.
அன்று துதடைத்ததைன்,
சதோயேம அடித்ததைன்,
புதுக்வகதோக்கி வபதோருத்திதனன்.
கதோலக் கழுததை
கட்வடைறுமபதோன
இன்றும
தகயிதல

வதோளித்தைண்ணீர், சதோயேக்குவதள
கந்ததைத் துணி, கட்தடைத் தூரிதக!
அறப்பணி ஓய்வதில்தல,
ஓய்ந்திடில் உலகம இல்தல!
‘ஸட்டையேர்’ ஆக-- பரிரி்கதோசத் வதைதோனிதயேதோடு
எழுதும முயேற்சியிலும அவர் ஈடுபட்டைதோர்.
‘விசதோரதண’ என்பது இந்தை ரகத்ததைச் தசரும.
தைத்துவந்தைதோதன? வவங்கதோயேம!
தபதோடைதோ! தபதோ!
மூடியேததை மூடிப்
பின்மூடி! முடிவதோ?
உரித்தைதோல் தமைலும உரித்தைதோல்
கண்ணீர் வகதோட்டும
முட்டைதோளுக்கு உருக்கம!
மூதள தமைதோதினதோல்
தைதலக்குத் ததைங்கதோய்!
உனக்கும எனக்கும
முடிந்தைதோல்
இதையேத்திற்கு மைருந்து!
அதனகருக்கு
வயிற்தற நிரப்ப
தவகும கூத்துத்தைதோன்!
என்று தமைலும வளர்கிறது அது.
‘இலக்கியே அனுபவம’ என்பதும நல்ல
கிண்டைல்தைதோன்.

வசதோல்வ திரண்டு வதக
சிந்தித்துச் வசதோல்லல்!
சிந்ததை இதலயேதோதைல்!
கரகம அல்லது
கண்கட்டு;
இரண்டுக்கும
வபதோருள்
வசதோன்னவன் புலவன்!
கண்டைவன் கதலஞன்!
முழிப்பவன்
நீயும நதோனும தகவலம
வதோசகக் குமபல்!
டி. தக. துதரஸ்வதோமி தசதோதைதனக்கதோகதவ
தசதோதைதன என்ற தைன்தமையில் கவிததை
முயேற்சிகளில் தீவிரமைதோக முதனந்தைது தபதோல்
ததைதோன்றுகிறது. படிப்பவதரக் குழப்பமுற
தவப்பது அவரது கவிததைகள் சிலவற்றின்
முக்கியே தநதோக்கம என்று எண்ண
தவண்டியிருக்கிறது. க.நதோ.ச. புதுக்கவிததைக்கு
வகுத்தை இலக்கணத்ததை-’கவிததை சிக்கலும
சிடுக்கும நிரமபியேதைதோக இருக்கதவண்டும.
வதைளிவு வதைதோனிக்க தவண்டும. ஆனதோல் சிக்கல்
விடுவிக்கக் கூடைதோதைதைதோகவும இருக்கதவண்டும.
கவிததை நயேம எது என்று எடுத்துச் வசதோல்லக்
கூடைதோதைதைதோக இருக்க தவண்டும. புரியேவில்தல

தபதோல இருக்க தவண்டும. அததைசமையேம பூரதோவும
புரியேதோமைலும இருந்துவிடைக் கூடைதோது’ என்பததை
அப்படிதயே பின்பற்ற ஆதசப்பட்டைவர்
துதரஸ்வதோமி என்று எனக்குப்படுகிறது.
‘வர்ணதபதைம’ என்ற கவிததைதயே அதைற்கு
உதைதோரணமைதோகக் கூறலதோம.
கற்புக்கு முல்தல;
கடை வுளுக்குத் தைதோமைதர;
கதோமைத்துக்கு அல்லி;
என்று வசதோன்னதோல்;
முல்தலக்கு வவள்தள;
தைதோமைதரக்குச் சிவப்பு;
அல்லிக்கு இருட்டு;
என்று வசதோன்னதோல்
முல்தல மைலர
அல்லி தசதோரும
தைதோமைதர மைலர
முல்தல தசதோரும;
அல்லி மைலர
என்ன வசதோல்ல?
என்று வசதோன்னதோல்;
எங்கு வசன்றதோல்,
என்ன வசய்தைதோல்

அல்லி முல்தலயேதோக,
முல்தல மைதரயேதோக,
மைதரயும அல்லி மைலரதோக
மைதோற்றத்தில் மைதோற்றமுற.
ஏகம அதநகமைதோக
அதநகம ஏகமைதோக,
வருவது உண்தடைதோ?
வசய்வது அரிததைதோ?
என்று வசதோன்னதோல்?
இதில் ஏததைதோ மைர்மைம, வபதோருள், தைத்துவம
இருப்பதைதோக வதோசகன் குழமபிக் வகதோண்டு
மூதளக்கு தவதல வகதோடுக்க அவதிப்
படைட்டுதமை என்பதுதைதோன் கவிஞரின் அந்தைரங்க
தநதோக்கமைதோக இருக்கமுடியும!
வசனத்ததைதயே கவிததை என்று தைருவதும
துதரஸ்வதோமியின் தசதோதைதன முயேற்சிகளில்
ஒன்று. ‘அறியேதோதைவர் ஒருவருமில்தல’ என்பது
கவிததையேதோம.
“சவவரதோட்டியேதோகவும சீவனற்ற முதைதலயேதோகவும
அசட்டுத் தைவிட்டு நிறம பூண்டு, சந்தைடி வசய்யேதோது
தைன் இதரமீது பதுங்கிப் பதோயே வரும வீட்டுப்
பல்லிதயே அறியேதோதைவர் யேதோருமில்தல.

எச்சிலதோல் வதல பின்னி, அதைன் நடுதவ தைன்
எண்கதோல் பரப்பி வந்து சிக்கும ஈக்கும பூச்சிக்கும
சலனமைற்றிருக்கும சிலந்திதயே அறியேதோதைவர்
ஒருவருமில்தல.
மைண்தடைவயேல்லதோம கண்ணதோக, அழுகல் சிவப்பு
முகமும, புழுவுடைலும, சிறு இறகும,
விஞ்ஞதோனம ஆவிர்ப்பளித்தை தபயேதோகவும, சத்தைதோ
சத்தைமைறியேதோதை அதபதைவதோதியேதோகவும வமைதோய்த்துச்
சலிக்கும ஈவயேன்ற வவதோன்தற
அறியேதோதைவருமில்தல.
கூட்டைமைதோக அணிவகுத்து, அசட்டுக் கடுஞ்சிவப்பு
நிறந் தைதோங்கிச் சிந்தியே வரகௌத்திரத் துளிகள் தபதோல்
தைடுத்ததைதோதரக் குதைறித் தைள்ளி அடுத்தை நிமிஷம
சதோவதைற்கு விதரயும இக் கட்வடைறுமபுக்
கூட்டைத்ததையும நதோம அறிதவதோம.”
இது கவிததை (புதுக் கவிததை) என்று
வசதோல்வதைதோனதோல், லதோ.ச. ரதோமைதோமிர்தைம எழுதியுள்ள
கததைகள் அத்தைதனயும மைணி மைணியேதோன
கவிததைகதள என்று ‘சத்தியேம பண்ண’
தவண்டியேதுதைதோன்1

துதரஸ்வதோமியின் ‘கதோத்திருந்ததைன்’ நல்ல
கவிததை. ஒருவனது வருதக தநதோக்கிக்
கதோத்திருக்கும ஒரு நபரின் தைனிதமைதயே, மைன
உதளச்சதல, உணர்ச்சி சழிப்புகதள விரிவதோகச்
வசதோல்லுகிறது இது.
‘திருமபத் திருமபப் படித்துப் பதோர்க்க, ஒரு தைரம
படிப்பவருக்கும ஒரு தவகம, ஒரு
எதிவரதோலிக்கும தைன்தமை, விடைதோப்பிடியேதோக
உள்ளத்ததைப் பிடித்துக் வகதோள்ளும ஒரு குணம
இருக்க தவண்டும புதுக் கவிததையிதல’ என்று
க.நதோ.ச. வகுத்துள்ள இலக்கணத்துக்கு ஏற்ப
இயேற்றப்பட்டுள்ளது. ‘வகதோல்லிப் பதோதவ.’
‘திவரகௌபதி அவள்
வந்து தபதோகும அர்ச்சனன் நதோன்’
என்ற வரிகள் விளக்கம கூறப்வபற்று, திருமபத்
திருமப ஒலிக்கின்றன இக்கவிததையில்,
‘தபதைதோதபதைம’ என்வறதோரு கவிததை. இது தவறு
ரகமைதோன தசதோதைதன.
மைண்புழு
மைண்தணப்
வபதோன்னதோக்கும!
இதலப்
புழு

பட்டு வநய்யும!
மைனிதைரில்
சிலந்தியும
வபண்டிருட்
சிதைலும
உண்டு.
‘அலங்கதோரம’ என்வறதோரு வசதோல்லடுக்கு.
மையிற்கண்
முதலப்பதோல்,
வநடுதவனில்
கதோர்கதோலம
வசன்று ததைய்ந்திறுதைல்,
வகதோல்லிப்பதோதவ;
மைன்னுமிவ்வுலகு.
இப்படிப்பட்டை தசதோதைதனகளினதோல் புதுக்
கவிததைக்கு வளம தசர்க்க முயேன்ற வபருதமை
துதரஸ்வதோமிக்கு உண்டு.
1960-61 ஆண்டுகளில் ‘எழுத்து’ மூலம
அறிமுகமைதோகி வளர்ச்சி வபற்ற கவிஞர்களில்
முக்கியேமைதோனவர் சி.மைணி.

இவரது முதைல் கவிததை ‘குதக’ 15-வது ஏட்டில்
பிரசரமைதோகியுள்ளது. ஏததைதோ இருள் மைனக் குதக
ஓவியேம. அதிலும ஒரு வசீகரம இருக்கிறது.
அடுத்து, 18-வது இதைழில் வந்தை ‘அரக்கம’ உலக
இயேல்தபக் கூறுகிறது.
வதோடியே பூக்களில் வீழ்ந்து
ஒழிந்தைதோலும
விழித்தை மைலர்கள் சிரித்து
மினுக்கும;
ஈன்ற வதோதழ இதளத்துச்
சதோய்ந்தைதோலும
உயிர்த்தை கன்று முகிழ்த்து
மிளிரும
வீசியே விண்மீன் சரிந்து
அதணந்தைதோலும
மிகுந்தை மீன்கள் விரித்துச்
சிமிட்டும;
ஊட்டியே அன்தன உதழத்து
ஓய்ந்தைதோலும
எஞ்சியே குமைரன் குமைரிதயேப்
பிடிப்பதோன்.
சி. மைணியின் ‘மைறுப்பு’ (எ. 19) மைனக்குதகயின்
இருள் கதோட்சியேதோகத் தைதோன் ஒளியிடுகிறது.
ஸர்ரியேலிஸ ஓவியேம மைதோதிரி இருக்கிறது இதில்
வர்ணிக்கப்படுகிற கதோட்சி.

ஓடிந்தை அநதோததை நிலதோ
வதைதோழுதநதோய்க் கூனனதோக
பிதரதைக்கதள ஓளிர
மைருந்து ததைடித்ததைடி அதலயே,
வழிந்தை சீழ் உருண்தடைதோடி
மைஞ்சற் கட்டியேதோகி
வநஞ்ச வலியேதோய்த் துடிக்க,
சீ முதனயில் வவடித்தை பல
முகில்கள்
மைனக் குதகயின் இருள் வடிவதோய்
தபய்க்கணமைதோய் ஆந்ததையேதோய்ப்
பரவி
வதோனுக்குக் கிழிந்தை திதர தபதோடை
என்று தமைதல தமைதல தபதோகிறது கவிததை.
அவதைல்லதோம ஏன் ஏற்பட்டைது?
இளதமைக் குவியேலதோய்
இன்ப நுகர்ச்சியேதோய்
ஆடிப் பதோடியே நதோன்
ஓதர கணத்தில்
விரக்தி வடிவதோகி நதரக்கக்
கதோரணம. கன்னி ஒருத்தி அவன் ஆதசதயேதோடு
வநருங்கி தகட்டைதபதோது, அவள்
‘தைனி ஊசல் தபதோல

இடைவலமைதோய்
தைதலயேதசத்’தைதுதைதோன்!
கதோதைல் ததைதோல்வி கண்டை விரக்தி உள்ளத்தின்
வதோழ்க்தகச் சூன்யே தநதோக்தக இக்கவிததை
சித்திரிக்கிறது.
‘இருளின் நிழல்’ என்பதும
சதோக்கதோட்டு உலகில்
என்தன விட்டு
கூடு விட்டை பறதவவயேன
ஓடி மைதறந்தை ‘வபண்தண எண்ணிப் பித்துற்ற
மைனசின் விரக்திப் புலமபல்தைதோன். ‘கதைதவ மூடு’
தவறு வதைதோனியில் அதமைந்துள்ளது. ஆயினும,
இதிலும விரக்திதயே தமைதலதோங்கி நிற்கிறது.
கதைதவ மூடு
வீங்கி விரிந்தை மைதோநிலம
துவண்டு விழுந்தைதோல் ஆறடி
வதோழ விட்டை பூமைகள்
சதோய்ந்தைதும வசரித்திடுவதோள்;
அபூர்வமைதோய் வபற்ற மைகனதோய்
நீ வளர்த்தை நதோயும கடிக்கும;
தநதோய் பிடிக்க கடைதனற
நீதயே
உனக்கு எதிரதோவதோய்;
கதைதவ மூடு, கதைதவ மூடு

நதகயேதோய் வவறுத்தை உதடை
நலிந்தும கூதடையிதல;
பூதவயேர் குழல் பூச்சரம
வதோடியேதும குப்தபயிதல
விளங்க வந்தை மைதனவிக்கு
மைதோதை முடிவில் மூதலயிதல;
வதோனுக்கு உயிரூட்டி
சிரித்ததைகும எரிகல்
உதிர்ந்தைதும ஒன்றுமில்தல
கதோற்தறன்? மூச்தசன்?
கதைதவ மூடு, கதைதவ மூடு,
கவிஞர்கள் நிலதவ எவ்வதோவறல்லதோதமைதோ
வர்ணித்து விட்டைதோர்கள். இன்னும
பதோடிக்வகதோண்டிருக்கிறதோர்கள். என்றதோலும,
நிலதவ ரசிப்பதிலும வியேந்து பதோரதோட்டுவதிலும
மைனிதை மைனசக்கு அலுப்பு ஏற்படும என்று
ததைதோன்றவில்தல.
நிலதவ புதியேததைதோர் தகதோணத்தில் பதோர்த்து
(புதுக்)கவிததை வசய்தைதோர் எஸ். தவதீஸ்வரன்
அருதமையேதோன பதடைப்பு. ‘எழுத்து’வில் வந்தை
அவருதடையே முதைல் கவிததை இதுதைதோன். 34-35
என்று இரட்தடை இலக்கமிட்டை ஏட்டில்
பிரசரமைதோயிற்று.

கிணற்றில் விழுந்தை நிலவு
கிணற்றில் விழுந்தை நிலதவக்
கீழிறங்கித் தூக்கி விடு
நதனந்தை அவள் உடைதல
நழுவதோமைல் தூக்கி விடு
மைணக்கும அவள் உடைதல மைணல்
மீது ததைதோயே விடு
நடுங்கும ஒளியுடைதல நதோணல்
வகதோண்டு தபதோர்த்தி விடு
கதலதமைவும அவள் குழதலக்
கதோற்றிதல தகதோதி விடு
அதலக்கும அவள் மைதோர்தப
அல்லிக்வகதோடி அதணக்க விடு
மைருண்டை முகம வதைளியேத்
திருமைஞ்சள் பூசி விடு
ஈதைதனத்தும வசய்து விட்டு
இதைமைதோன கவிததைகளதோல்
ஒத்தைடைங்கள் வகதோடுத்து விடு
உடைவலங்கும ததைன் பூசிப்
பத்திரமைதோய்ப் வபண்ணிவதள
வதோன் முதனயில் வகதோண்டு விடு
இருட்டு முடியுமுன்தன, இரவு
முடியுமுன்தன

திருஷ்டி கழித்தைவதளத் திருப்பி
யேனுப்பி விடு
இவ்வதோறு இன்னும பல வரிகதளக் வகதோண்டைது
இக்கவிததை. இதைற்கு ‘ஒட்டு’ம ‘வவட்டு’ம ஆக
இரண்டும கவிததைகள் எழுதினதோர் தி.தசதோ.
தவணுதகதோபதோலன்.
கற்பதன விரிவும கருத்தைதோழமும
உணர்தவதோட்டைமும வகதோண்டை கவிததைகள் அதவ.
நிலதவக் கற்பரசியேதோகக் வகதோண்டும
நதோணமிலதோப் பரத்ததையேதோகக் வகதோண்டும ஒட்டும
வவட்டும பதடைக்கப்பட்டுள்ளன இதவ
‘எழுத்து’ 36-ம ஏட்டில் இடைம வபற்றன.
‘எழுத்து’ 36-வது இதைழ் அருதமையேதோன கவிததைகள்
பலவற்றுடைன் விளங்கியேது.
தவணுதகதோபதோலனின் ‘ஒட்டும வவட்டும’ டி.தக.
துதரஸ்வதோமியின் தபதைதோதபதைம, அலங்கதோரம
சிதலதடை ஆகியே ‘மூன்று கவிததைகள்’
இவற்றுடைன் டி.சி. ரதோமைலிங்கம (தைருமை சிவரதோமு)
கவிததைகள் ஐந்தும இதில் வவளிவந்தைன.
படிமைச் சிறப்புக்கு எடுத்துக் கதோட்டைதோகப் பலரதோல்

பல இடைங்களில் தகயேதோளப் வபற்றுள்ள ‘விடிவு’
இவ்தவந்து கவிததைகளில் ஒன்று.
பூமித் ததைதோலில்
அழகுத் ததைமைல்
பரிதி புணர்ந்து
படைரும விந்து
கதிர்கள் கமைழ்ந்து
விரியும பூ.
இருளின் சிறதகத்
தின்னும கிருமி
வவளிச்சச் சிறகில்
மிதைக்கும குருவி
தைருமை சிவரதோமுவின் கவிததையேதோற்றலின்
வளர்ச்சிதயேக் கூறும பதடைப்புகள் இதவ.
விடிவு, மைதோதல, நிழல்கள், தசத்ரீகன், மைதறவு
ஆகியேதவ கற்பதன நயேத்ததையும சிந்தைதனச்
வசறிதவயும விளக்கும கவிததைகள்.
‘எழுத்து’வின் ‘மூன்று ஆண்டுகள்’ வளர்ச்சி
குறித்து 36-வது இதைழில் வந்துள்ள தைதலயேங்கம
கவிததைகள் பற்றியும தபசகிறது-‘எழுத்து’வில் சமைதோர் 90 கவிததைகள்
வந்திருக்கின்றன. எழுத்துவில் வவளியேதோன
கவிததைகள் வபதோருள் விளங்கதோதை வசதோற்கள்
பலவற்றதோல் பிதணத்துக் கட்டைப்பட்டை கரடு

முரடைதோன கதைமப மைதோதலகளதோக உள்ளதவ என்ற
ஒருவதோசகர் கருத்ததை புதுக்கவிததை பற்றி
ஓங்கியேடித்துச் வசதோல்லும பதோதைகமைதோன ஒரு
அபிப்பிரதோயேத்தின் பிரதிநிதித்துவக் குரலதோக
கருதுகிதறதோம. இந்தை இடைத்தில் அததைப் பற்றி
விவதோதிக்க இடைம இல்தல. ஆனதோல் ஒன்று
மைட்டும வசதோல்ல தவண்டும. இந்தை மைதோதிரி
கருத்துக்கள் கிணற்றுத் தைவதள வதோழ்வினதோல்
ஏற்படுவது. இலக்கியேச் சிறப்பதோன உலகத்து
பல்தவறு வமைதோழிகளிலும தைற்கதோலக்
கவிததைநிதல எப்படி இருக்கிறது என்பததை
உணர முடிந்தைவர்கள்தைதோன் இந்தை புதுக்கவிததை
வளர்ச்சிதயேப் பற்றி புரிந்துவகதோள்ள முடியும.
அன்தறயே பதோரதிதயேதயே கவியேதோக இன்னும
உணரமுடியேதோதை சூழ்நிதலயில் இன்தறயே
புதுக்கவிததை தசதோதைதனக்கதோர முதைல்வன்
பிச்சமூர்த்திதயேயும, எழுத்து மூலம
முதளவிட்டு வரும இளம வகதோழுந்துகதளயும
புரிந்துவகதோள்ள, புதுக் கவிததைகளின்
தைன்தமைகதள உணர வகதோஞ்சம தபதோகதவண்டும.
எழுத்து மூன்று ஆண்டுகளதோக, சலிக்குமபடி
தகட்க ஏற்பட்டை இது தபதோன்ற கருத்துக்கதளக்
கண்டு ஆத்திரப்படைதோது. இந்தை கருத்து மைதோறச்
வசய்யும முயேற்சியேதோக வழிவதககதள ஆரதோய்ந்து
வசல்வது மூலமதைதோன் பதோரதிக்குப் பின் இந்தை

புதுக் கவிததை பிறப்பு கதோலகட்டைத்ததை
வசழிப்பதோக்க முடியும.”
----------

16. சதோதைதனகள்
நிதறந்தை வருஷம
புதுக்கவிததை வரலதோற்றில் 1962 விதசஷமைதோகக்
குறிப்பிடைப்படை தவண்டியே ஒரு கதோலகட்டைம
ஆகும. அததை சதோதைதனகள் நிதறந்தை வருஷம
என்று கூறலதோம.
அவ்வருடைத்தின் நவமபர் இதைழில் (ஏடு 47)
‘எழுத்து’ நியேதோயேமைதோன வபருதமைதயேதோடும
மைகிழ்ச்சிதயேதோடும எழுதியே தைதலயேங்கத்தின்
முக்கியே பகுதிதயே இங்தக தைரதவண்டியேது
அவசியேமைதோகும. “சமீபத்தில் எழுத்து வதோசகர்
ஒருவர் தைன் கடிதைத்தில் பின் வரும வரிகதள
எழுதி இருந்தைதோர்”. ‘எழுத்து கவிததையில்
கதோட்டிவரும சதோதைதன நீங்கள் ஆரமபத்தில்
எதிர்பதோர்த்தைதைதோயிரதோது என நமபுகிதறன்’.
அவர் குறிப்பிட்டிருப்பது நூற்றுக்கு நூறு
உண்தமை...

உண்தமையில், புதுக்கவிததை 1959-ல்
எழுத்துவில்தைதோன் பிறந்தைது என்று வசதோல்ல
முற்படைமைதோட்தடைதோம. இருபது ஆண்டுகளுக்கு
முன்தப, ந.பி.யும கு.ப.ரதோவும
வல்லிக்கண்ணனும பிறப்பித்துவிட்டை குழந்ததை
அது. ஆனதோல் 1959 முதைல் இன்று வதரயே
நதோட்களில் தைதோன் இந்தைப் புதுக்கவிததை இடைம
கண்டு பிடிக்கப்பட்டு நதோமைகரணமும
இடைப்பட்டைது.
‘வசனத்ததை முறித்துப் தபதோட்டு எழுதுவது,
‘விஜிடைபிள் பிரியேதோணி’, ‘தகதோதவறு கழுததை,’
யேதோப்பு வதைரியேதோமைல் ஏததைதோ கிறுக்கல்கள்
என்வறல்லதோம கண்டைவதோறு பரிகதோசத்துக்கு
உள்ளதோகி இருந்தை ஒரு முயேற்சிக்கு மைதிப்பு
கிதடைத்துவிட்டைது. இந்தை நதோட்களில் தைதோன்
பதோரதியின் ‘வசனகவிததை’ ஏற்றுக்
வகதோள்ளப்பட்டு ந.பிச்சமூர்த்தியின்
புதுக்கவிததைகளும இன்று
அங்கீகரிக்கப்பட்டுவிட்டைன.
ந.பி. ஆரமபித்து தவத்தை புதுக்கவிததை முயேற்சி
இயேக்கம எழுத்துவில் வதைதோடைர்ந்தைது. மையேன்,
சிட்டி, வல்லிக்கண்ணன் ஒன்று தசர, பின்னர்,
தி.தசதோ. தவணுதகதோபதோலன், டி.தக. துதரஸ்வதோமி,

தைருமை சிவரதோமு, சி. மைணி, எஸ். தவத்தீஸ்வரன்,
குறிப்பதோக இன்னும சிலரும கலந்து வகதோண்டு
புதுக் கவிததைதயே வளப்படுத்தி வருகிறதோர்கள்,
சமைதோர் இருபத்ததைந்து கவிகளின் குரல்கதள
எழுத்து வதோசகர்கள் இந்தை நதோன்கு ஆண்டுகளில்
‘எழுத்து’ மூலம தகட்டுவந்திருக்கிறதோர்கள்.
ஆனதோல் இந்தைக் குரல்கள் ஒதர வதைதோனியேதோக
இல்லதோமைல் பல்தவறு விதைமைதோக தைன் தைன்
ஒலிதயேக் கதோட்டும முகமைதோக அதமைந்திருப்பததை
பதோர்க்கிதறதோம. அவர்கள் தவக்கும
முத்திதரகளும தவறு தவறு.
இந்தைச் சமையேத்தில் 1912-17 ல் ‘இதமைஜிஸம’ என்ற
படிமைக் வகதோள்தகதயே தவத்துக் வகதோண்டு
இங்கிலதோந்திலும அவமைரிக்கதோவிலும டி.இ.
ஹக்ஷும, எஸ்ரதோ பவுண்டு, ரிச்சர்ட் ஆல்டிங்கடைன்,
எமிதலதோவல் தபதோன்தறதோர் கவிததை
புனருத்தைதோரணத்தில் முழு மூச்சதோக ஈடுபட்டைததை
கவனத்துக்குக் வகதோண்டுவர தவண்டி
இருக்கிறது. தைங்களுக்கு முன் வசன்ற
வபரியேவர்கதளயும அவர்கள்
விட்டுதவக்கவில்தல.
எஃப்.எ.ஸ் ஃபிளிண்ட் என்பவர் எழுதினதோர்.

‘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.’
இது இன்தறயே தைமிழ்க் கவிததை சமபந்தைமைதோக
எவ்வளவு வதோர்த்ததைக்கு வதோர்த்ததை
வபதோருந்துகிறது! பல நூற்றதோண்டுகளுக்கு முன்பு
பதடைப்பதோன விரல்விட்டு எண்ணக் கூடியே சில
சிறந்தை நூல்களுக்குப் பிறகு இந்தை நூற்றதோண்டு
ஆரமபகதோல பதோரதிக்குவரும வதரயில், வசதோல்
ஆடைமபரமும நச்சப்படுத்தைப்பட்டை
உள்ளடைக்கமும மைலிந்தை பதடைப்புகள் எத்தைதன?
பதோரதிக்குப் பிறகு இன்றுவதர கூடை அததை
ரீதியில், கற்பதனயும கருத்தும இல்லதோமைல்
பத்திரிதக வசய்யுள்களதோக தீபதோவளிக்கும
வபதோங்கலுக்கும, பதோரதோட்டுக்கும வதோழ்த்துக்கும
ஐந்தைதறப் வபட்டியிலிருந்து ‘ஃபதோர்முலதோ’
ரீதியேதோகத் தையேதோரதோகும ஓதசச் வசதோல்
வசய்யுள்களும வமைட்டுப் பதோட்டுகளும
எத்தைதன? இததை தவத்துத் தைமிழில் 2000 கவிகள்
இருப்பதைதோக ஒரு வபருதமை தவறு!
புதுக்கவிகள் இயேக்கம இததைவயேல்லதோம
உதடைத்து மீட்சி வபற இயேங்குகிற இயேக்கம.

இதில் தைன் பங்தக இந்தை நதோன்கு ஆண்டுகளதோக
வசலுத்தி வருவதுதைதோன் எழுத்துவின் சதோதைதன.
வதோசக அன்பர் குறிப்பிட்டிருப்பதுதபதோல் எதிர்
பதோர்த்திரதோதைது தைதோன். ஆனதோல் அது நடைந்து
விட்டைது- எதிர் பதோர்த்திருந்தைதோலும அதுக்கு
தமைலதோக, எழுத்து பிரசரம, வவளியீடுகளதோக
வவளி வந்திருக்கும. ‘கதோட்டு வதோத்து’ம
(ந.பிச்சமூர்த்தி) புதுக்கவிததைகள் வதைதோகுப்பும
இதுக்கு சதோன்று?
1962-ல் ‘எழுத்து’ ஏடுகளில் வந்தை கவிததைகள்
பலவும கருத்து ஆழம, கற்பதன வளம,
வதோழ்க்தகத் தைத்துவம, மைற்றும நயேங்கள் அதநகம
வகதோண்டை வளமைதோன பதடைப்புகளதோக விளங்கின.
டி.தக. துதரஸ்வதோமி, சி.மைணி, எஸ்.
தவதீஸ்வரன், தைருமு சிவரதோமு,
வல்லிக்கண்ணன் அதிகமைதோன கவிததைகள்
எழுதியுள்ளனர். தி.தசதோ. தவணுதகதோபதோலன், கி.
கஸ்தூரி ரங்கன், மையேன் ஒவ்வவதோரு கவிததை
பதடைத்துள்ளனர். புதிதைதோகக் கவிததை எழுதை
முற்பட்டிருந்தை பலரது கவிததைகளும
இவ்வருடைம எழுத்து இதைழ்களில் இடைம
வபற்றன. சி.ச. வசல்லப்பதோவும, ச.
சங்கரசப்ரமைணியேனும கவிததை முயேற்சிகளில்
உற்சதோகத்ததைதோடு ஈடுபட்டைனர்.

ஆங்கிலத்திலிருந்து பல கவிஞர்களின்
பதடைப்புகள் தைமிழதோக்கப்பட்டு பிரசரமைதோயின. ந.
பிச்சமூர்த்தியின் கவிததைகள் மூன்று வந்துள்ளன.
இவ்வருடைத்தில், புதுக்கவிததையில்
வநடுங்கவிததை முயேற்சிகள்
தமைற்வகதோள்ளப்பட்டைன. பிச்சமூர்த்தியின்
‘கதோட்டுவதோத்து’ம சி.மைணியின் ‘நரகம’
கவிததையும சிறப்பதோன பதடைப்புகள்.
‘நரகம’ விதசஷமைதோனது இததை
வவளியிட்டைதபதோது, 43-வது ஏட்டில்
புதுக்கவிததையில் ‘ஒரு தமைல் கல்’ என்று
தைதலயேங்கம எழுதி ‘எழுத்து’
வபருதமைப்பட்டைது.
“எழுத்துவில் இதுவதர வவளிவந்திருக்கும
நூற்றுக்கும அதிகமைதோன கவிததைகள்
புதுக்கவிததையின் சத்தைதோன, தைதோக்கதோன குணங்கதள
நிரூபித்திருக்கின்றன. சி. மைணியின் ‘நரகம’
புதுக்கவிததை முயேற்சியில் ஒரு தமைல் கல்தல
நதோட்டுகிறது. நீளத்தில் மைட்டுமைல்ல;
உள்ளடைக்கம, உருவ அழகு, படிமைச் சிறப்பு,
வதோழ்க்தகப் பதோர்தவ, மைதிப்பு, தைத்துவ தநதோக்கு,
உத்திதகயேதோளுதைல் இத்யேதோதிகளில் சிறப்பு

விளங்குகிறது. பிரிட்டிஷ் கவி டி.எஸ்.
எலியேட்டின் ‘தஜே ஆல்ஃப்ரட் ப்ரூஃபரதோக்கின்
கதோதைல் கீதைம’ பதோழ் நிலம பதோணியில் தைமிழில்
வவளிவரும முதைல் நீண்டை கவிததை அல்லது
குறுங்கதோவியேம என்று இததைப்பற்றி நிதனக்கத்
ததைதோன்றுகிறது. இந்தைக் கவிததைதயே வவளியிடை
வதோய்ப்புப் வபற்றதில் எழுத்துக்குப் வபருதமை.”
‘நரகம’ புதுக்கவிததையில் ஒரு தசதோதைதன முயேற்சி;
வவற்றிகரமைதோக அதமைந்தை நல்ல சதோதைதன, நதோகரிக
நகரத்தில் திரியும ஒருவனது
உணர்வுக்கிளர்ச்சிதயே, கதோமை உணர்வு தூண்டி
விடும உள்ளக் குழப்பத்ததை, அததை
தவதைதனயேதோக வளர்த்துவிடுகிற புறநிதலகதள,
அவனுதடையே ஏக்கங்கதள விவரிக்கிறது
இந்வநடுங் கவிததை. வர்ணதனகளும, புதுப் புது
உவதமைகளும நயேமைதோகச் சித்திரிக்கப்படுகின்றன
இதில்.
உலக இலக்கியேத்தில் புதுக்கவிததை பிரமைதோக்கள்
தைங்கள் பதடைப்புக்களில்
பழங்கவிததைகளிலிருந்து சில சில வரிகதள,
வபதோருள் வபதோதிந்தை வதோக்கியேங்கதள அப்படி
அப்படிதயே எடுத்தைதோண்டு தைங்களுதடையே
கற்பதனதயே வளர விடுவததை ஒரு உத்தியேதோக

அனுஷ்டித்திருக்கிறதோர்கள். சி.மைணியும
இவ்உத்திதயேத் திறதமையேதோகக் தகயேதோண்டு
வவற்றி வபற்றுள்ளதோர். அவருதடையே உவதமைகள்
புதுதமையேதோனதவ.
‘கதோலத்தின் கீற்றுகள்
வதோசமைதோவில் மைதறவவதைன
உள்ளங்தகக் தகதோடுகள்
இருளில் மைதறயும தவதள
தைந்தை துணிவு வசங்தகதயே
உந்தை நின்ற ததையேலர்,
தைதலவன் வரவும சற்தற
உயேரும தைதலவி விழியேதோக
மைதறக்கும தசதல சதோண் தூக்கி,
கதோக்கும வசருப்தப உதைறிவிட்டு
கடைலுக்கு வவமதமை யூட்டை
கிழக்தக அடிவபயேர்ந்து
அதலதயே அதணக்கவிட்டைதோர்
ஓரடி ஒளிரும கதோல்கள்
மைதோசறு மைதைங்கள் தபதோல
வதோனுக்கு வழிகதோட்டை.’
தரடிதயேதோதவ பதோடைவிட்டு, அதில் எழுந்தை
சங்கீதைம பிடிக்கதோதைதைதோல் படீவரன அததை
நிறுத்தியே வசயேலுக்கு அழகதோன ஒரு உவதமை--

‘திடுவமைன் தறதோரதோண் வரதவ
வதோரிச் சருட்டும மைரபு
வளர்த்தை வவதோரு மைங்தகவயேன
விதரந்ததை யேதணத்து விட்டு
தபயேதறந்தை நிதலயில் வவறிக்க!’

இப்படி நயேங்கள் பல வகதோண்டைது ‘நரகம’
‘தைமிழகம கீழுமைல்ல
முழுவதும தமைலுமைல்ல;
உதலதயேற்றி விட்டு
தசதோறதோக்க மைறியேல்;
பட்டினியும அழிவுதமை
கிதடைத்தை பயேன்;
பின்னதோலும தபதோகவில்தல
முன்னதோலும நடைக்கவில்தல;
நடுக்கிணற்றில் நிகழ்கதோலம’
என்று நதோட்டின் நிதலயும சட்டிக்
கதோட்டைப்பட்டுள்ளது இதில்
தக. அய்யேப்ப பணிக்கர் தகரளத்தில் கவிததை

உலகில் தைனி இடைம வபற்றவர். அவருதடையே
பதடைப்புகளில் சிறந்தைதைதோன ‘குருதகத்திரம’
எனும வநடும கவிததைதயே நகுலன்
மைதலயேதோளத்திலிருந்து தைமிழதோக்கினதோர். அது
‘எழுத்து’ 48-வது இதைழில் வந்தைது.
1962-ன் வபரியே சதோதைதன பிச்சமூர்த்தி கவிததைகள்
சிலவற்தறத் வதைதோகுத்து ‘எழுத்து பிரசரம’ ஆகப்
பிரசரித்தைதும, ‘புதுக் குரல்கள்’ வதைதோகுப்தபத்
தையேதோரித்து வவளியிட்டைதும ஆகும.
ந.பி. 1938 முதைல் 1962 முடியே எழுதியே
கவிததைகளில், ததைர்ந்வதைடுத்தை 35 கவிததைகள்
வகதோண்டை வதைதோகுப்பு ‘கதோட்டு வதோத்து’.
அதைன் முன்னுதரயில்- ‘எதிர்நீச்ச’ என்ற
தைதலப்பில்-பிச்சமூர்த்தி எழுதியுள்ள
கருத்துக்கள் இதவ‘இம முயேற்சி ஆற்றில் எதிர்நீச்சல் தபதோடும
முயேற்சி, பதோததையில்லதோக் கதோட்டில் பயேணம
வசய்யும முயேற்சி. இமமைதோதிரி கவிததையின்
அதமைப்பு முதறயில் அனுபவத்தைதோல் மைதோறுதைல்
ஏற்பட்டுக் வகதோண்தடை தபதோகும. இலக்கண
வதரயேதற என்று எதுவும தலசில் அகப்பட்டு

விடைதோது என்பதும எனக்குத் வதைரிந்தைது.
இத்வதைதோகுப்பிலும அந்தை மைதோறுதைதலக்
கதோணலதோம. முடிவதோன முதறதயேக் கண்டு
விட்தடைன் என்று வசதோல்லமைதோட்தடைன். மைற்றபடி
கவிததைகளின் வவற்றி ததைதோல்விகதளப் பற்றி
முடிவு வசய்யே தவண்டியேது என் தவதலயேன்று.
ஆனதோல் இரண்வடைதோரு வபதோது விஷயேங்கதள
மைட்டும கூறலதோம. கவிததை கவிததையேதோக
இருந்திருக்கிறது. வரலதோறதோக இருந்திருக்கிறது.
மைதைத்தின் குரலதோக இருந்திருக்கிறது மைனத்தின்
குரலதோக அதிகம இருந்தைதில்தல. மைனத்தின்
நுட்பமைதோன அதசவுகதள வவளியிட்டைதோல்
சரியேதோன அகத்துதற கதோணும என்று
ததைதோன்றுகிறது. கதோதைல் மைட்டும அகத்துதற என்று
வதக வசய்வது மைன இயேல் சதோத்திரத்திற்குப்
வபதோருந்தைதோது. இத்வதைதோகுப்பில் கததை தபதோல்
இருப்பவற்றில் கூடை, கததைச்சதவதயேவிடை
வதைதோனிச்சதவ ஓங்கி நிற்பததைக் கதோணலதோம.
எதிர்கதோலத்து வநடுங்கவிததை இந்தைப் தபதோக்கில்
வசல்லதோமைல் கததைச் சதவதயே நமபினதோல்
கவிததை அமசம குன்றிவிடும. கவிததை இனி
நதோவலுடைதனதோ நதோடைகத்துடைதனதோ தபதோட்டியிடை
முடியேதோது.

புதுக்கவிததைக்கு ஏற்ற வதோழ்நிதல ஏற்பட்டு
விட்டைததை நதோம மைறுக்கக்கூடைதோது.
அச்சயேந்திரமும, தலப்ரரிகளும, வமைகௌன
வதோசிப்பும ததைதோன்றியே பிறகு, -அதவ ததைதோன்றதோதை
கதோலத்தில் அமைல் வசலுத்தியே தகள்வி மைரபும
ஸ்தூலக்கதோதின் ஆட்சியும கண்வணதிதர
மைதறந்து வருவததைக் கண்டை பிறகு-கவிததைதயே
தவறு விதைமைதோக அதமைக்க ஏன் முயேலக்கூடைதோது?
ஸ்தூலமைதோன வசதோல்லுக்கும நயேத்திற்கும
அப்பதோற்பட்டை வபதோருளும அதமைதியும உண்டு
என்பது என் நமபிக்தக. அந்தை
அடிப்பதடைகதளத் வதைதோட்டு நதோன் கவிததைதயே
அதமைக்க முயேன்றிருப்பதைதோல் பருந்தும நிழலும
தபதோலுள்ள இதசதயே இவற்றில் கதோணலதோம.
ஸ்தூலத்ததை விடை சூக்குமைத்திற்கு அதிக சக்தி
உண்வடைன்ற அணுயுகம நமைக்குக் கதோட்டி
விடைவில்தலயேதோ?”
--------------

17. புதுக்குரல்கள்
“கவிததைத் துதறயில் ஒரு புதியே திருப்பத்ததைக்
கதோட்டுகிற கவிததைத் வதைதோகுப்பு இது. பதோரதிக்குப்
பிறகு அந்தை கவி கதோட்டியே பதோததையில் வசன்று
உருவம உள்ளடைக்கம இரண்டிலும தசதோதைதன
வசய்துள்ள 24 கவிகளின் 63 கவிததைகள் அடைங்கி
இருக்கின்றன. இந்தை இருபதைதோம நூற்றதோண்டு
மைனிதைனுக்குத் தைதோன் வதோழும உலகம ஒரு
விசித்திர தபதோர்க்களம அவனுக்கு ஏற்படும
தமைதோதைல்கள் சிக்கலதோனது. அவற்றின்
வவளியீட்தடை இந்தைப் புதுக்குரல்களில்
கதோண்கிதறதோம. ஒருவர் தநதோக்கு மைற்றவருக்கு
இல்தல. ஒருவர் அனுபவம மைற்றவரிடைமிருந்து
மைதோறுபட்டைது. அவரவர் நமபிக்தகயும, தவறு
தவறு. அவரவர் வசதோல்திறனும நதோனதோ
விதைமைதோனது. அவநமபிக்தகயும நமபிக்தகயும,
சமுசயேமும தைன்னமபிக்தகயும, கவதலயும
உறுதியும ஆதசயும ஆதைங்கமும லட்சியேமும
யேதைதோர்த்தைமும உண்தமையும, தபதோலிதயேக் கண்டை
ஆத்திரமும எத்தைதன விதைமைதோக ஒலிக்கின்றன
இவர்கள் குரல்களில்!”

‘எழுத்து பிரசரம’ ஆன ‘புதுக்குரல்கள்’ பற்றியே
ஒரு அறிவிப்பு இது. 1962 அக்தடைதோபரில்
இத்வதைதோகுப்பு வவளியேதோயிற்று. அதுவதர
‘எழுத்து’வில் அச்சதோகியிருந்தை சமைதோர் 200
கவிததைகளிலிருந்து ததைர்ந்து எடுக்கப்பட்டை
கவிததைகள் இந்நூலில் இடைம வபற்றன.
“இந்தை வதைதோகுப்பு வதைரிவுக்கு வபதோறுப்பு
நதோன்தைதோன் என்றதோலும (சமைதோர் 200
கவிததைகளிலிருந்து 63 கவிததைகதள
ததைரந்வதைடுப்பதில்) தைன் மூப்பதோக நடைந்து
வகதோண்டு விடைவில்தல நதோன். நண்பர்கள்
சி.மைணி, பிச்சமூர்த்தி, வல்லிக்கண்ணன், எம.
பழனிசதோமி, ஆர். வவங்கதடைசன், என்.முத்துசதோமி
ஆகிதயேதோரிடைமிருந்து வதைரிவு பட்டியேல்கதளக்
தகட்டு வதோங்கி என்னுதடையேததையும தசர்த்து
முடிவு வசய்தைது இது. அவர்கள் குறிப்பிடைதோதைதும
சில தசர்க்கப்பட்டிருக்கும. ஆனதோலும
புக்கவிததைத் துதறயில் நல்ல ஈடுபதோடுள்ள
ஆதறழு தபர்கள் மைதித்தைதவ அடைங்கியே
வதைதோகுப்பு இது. அவர்கள் உதைவி இன்றி என்
தவதல சளுவதோகி இரதோது. எனக்குள் உள்ள
இருட்டைடிப்புகள் என் வதைரிவுக்கு குந்தைகம
விதளவித்திருக்கவும கூடும” என்று சி.ச.
வசல்லப்பதோ, இத்வதைதோகுப்புக்கு உரியே கவிததைகள்

ததைர்ந்து எடுக்கப்பட்டை விதைமபற்றி
முன்னுதரயில் குறிப்பிட்டிருக்கிறதோர்.
அவருதடையே தநர்தமை பதோரதோட்டைப்படை தவண்டியே
பண்பு ஆகும.
வசல்லப்பதோ இத்வதைதோகுப்புக்கு எழுதியே
முன்னுதர (‘நுதழவதோசல்’) நல்ல ஆய்வுதரயேதோக
அதமைந்துள்ளது.
உலக இலக்கியேத்தில் புதுக்கவிததையின் ததைதோற்றம
குறித்தும, கவிததையின் தைன்தமை பற்றியும
இமமுன்னுதரயில் கூறப்பட்டுள்ளதவ
கவனத்துக்கு உரியேன.
“தமைற்தக இந்தை புதுக்கவிததை பிறந்தைததைப் பற்றி
வகதோஞ்சம வதைரிந்து வகதோள்வது லதோபகரமைதோனது,
எந்தை ஒரு கவியும தைன் கதோலத்தில் பிறந்தைவன்
தைதோன் என்றதோலும அதுக்கும மீறி எழுத்து
அடிப்பதடைகதள தபருண்தமைகதள, வ.தவ.ச.
அய்யேர் குறிப்பிட்டிருப்பது தபதோல அகண்டைப்
வபதோருளின் சதோதயேகதள, கதோட்டுபவனதோக
என்தறக்குமைதோக நிற்பவன். இருந்தைதோலும ஒரு
கதோலத்துக் கவி இதையேம பற்றிக் வகதோண்டை
அமசங்கதள அடுத்தை கதோல கவி இதையேம வதோங்கிக்
வகதோள்கிறதில்தல; முடிகிறதில்தல. மைதிப்பு

என்று வசதோல்கிதறதோதமை அது தைதலமுதறக்குத்
தைதலமுதற வித்தியேதோசப்படுகிறது. அடிப்பதடை
மைதோறதோமைல், தமைல் மைதோற்றங்களதோக, முகச்சதோயேல்
மைதோறுதைல்களதோக ஏற்பட்டு வருவது வதைரிந்தைது.
அபூர்வமைதோக அடிப்பதடைதயேத் வதைதோட்டைதோலும
அடிப்பதடை வவள்ளத்துக்கு முன் நதோணலதோக
வதளந்து வகதோடுத்து நிமிர்ந்து விடுகிறது. இந்தை
முகச்சதோயேல் மைதோறுதைல்களில் உலுக்கல்கள் எந்தை
நதோட்டு இலக்கியேத்திலும ஏற்படைதோமைல் இல்தல.
கிளதோஸிஸம, வரதோமைதோண்டிஸிஸம, ரியேலிஸம
இப்படி கவியின் மைனப்பதோங்கிதல,
உள்ளடைக்கத்திதல அனுபவ வவளியீட்டிதல
மைதோறி வந்திருக்கின்றன.
இந்தை மைதோறுதைல்களில் ஒன்றதோக, 1910 க்குதமைல்
இங்கிலதோந்திலும அவமைரிக்கதோவிலும உள்ள
கவிகள் சிலர் தசர்ந்து, கவிததைப்
புனருத்தைதோரணத்ததை குறிக்தகதோளதோகக் வகதோண்டு
இதமைஜிஸ்ட்கள் என்ற தகதோஷ்டி உருவதோகியேது.
பிவரஞ்ச இலக்கியேத்ததைப் பின்பற்றி வவர்ஸ்
லிப்வர என்ற சதயேச்சதோ கவிததை முதறயின்
சதோத்தியேங்கதள ஆரதோய்வதில் அக்கதற
கதோட்டினதோர்கள். வசதோல் சிக்கனம, சகஜேத்தைன்தமை,
தபச்ச அதமைதி, வசமதமை, நூதைன படிமைப்
பிரதயேதோகம ஆகியே தைன்தமைகதளக் கவனித்து

கவிததைகதள அதமைக்கலதோனதோர்கள், டி.இ. ஹக்ஷு ம,
எஸ்ரதோ பவுண்ட், டி.எஸ். எலியேட் தபதோன்தறதோர்
குறிப்பிடைத்தைக்கவர்கள் புதியே வதைதோனியும நூதைன
நதடையும நவீன படிமைப் பிரதயேதோகமும
அதவகளில் வதைரிந்தைன. விஞ்ஞதோன, இதைர
வதைதோழில்துதற தைகவல்கதள உள்ளடைக்கியே
குறியீடுகள், பயேனதோகும வசதோற்கள்
வபதோருத்தைப்பட்டு ஒரு புதியே பதோணிதயே
ததைதோன்றியேது.
ஒரு வரிக்கு இத்தைதன சீர் இருந்தைதோல் இந்தை ரக
கவிததை என்று, ஒரு வரியின் நீளம சமபந்தைமைதோக
ஏற்வகனதவ வலிந்து நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தை
வதரயேறுப்தப விடை ஒரு நிறுத்து தபச்ச அல்லது
சிந்தைதனப் தபதோக்கு அளதவக் வகதோண்டு
சதைதோவதோன வதரயேறுப்பினதோல் நிர்ணயிக்கப்படும
ஒரு வரி நீளம தமைல் என்று ஃபிவரஞ்ச சதயேச்சதோ
கவிததை தசதோதைதனக்கதோரர்கள் கூறியேது
இவர்கதளப் பதோதித்தைது. அததை சமையேம
ஒவ்வவதோரு வரியும அடிநதோதைமைதோக இதடையேறதோதை
ஒலிநயேம (ரிதுமிக் கதோன்ஸ்வடைன்ட்)
வகதோண்டிருக்க தவண்டும என்று அவர்கள்
வற்புறுத்தினததையும மைனதில் தபதோட்டுக்
வகதோண்டைதோர்கள். ஒதர வதைதோதக அதச, சீர்கதளப்
பயேன்படுத்துகிறதபதோது, திருமபத் திருமப ஒதர

விதைமைதோன ஓதச நயே சப்தைம தைதோன் விதளகிறது.
மைரபதோன கவிததை இந்தை விதைமைதோன ஒரு
இதடையேறதோதை ஓதச நயேத்தைதோதலதயே முழுக்க
முழுக்க ஆனது. ஆனதோல் சதயேச்சதோ கவிததைதயேதோ
தைன் உள்ளடைக்கத்துக்கும தபச்சக் குரலின்
கட்டுப்பதோட்டுக்கும உட்பட்டு ஏற்பட்டை
ததைதவக்கு ஏற்ப தவறுபடும ஒரு ஓதச நயேத்ததை
முதைன்தமையேதோகக் வகதோண்டிருக்கும என்பது
அவர்கள் கருத்து. இந்தை இதடையேறதோதை
ஒலிநயேத்ததைதோடு அவர்கள் ஒன்றிப்தபயும,
பதோட்டைர்ன் என்கிதறதோதமை- ஒருவிதை ‘தினிச’
அததையும சதோதிக்க ஒரு வரிக்குள்தளதயே
நிறுத்துகதள அளவதமையே அதமைத்தைல், தமைதோதன,
‘கதோவடைன்ஸ்’ என்கிதறதோதமை, குரல் இறக்கம
ஏற்றம, ஓவரதோரு சமையேம சந்தைமும கூடை, ஆகியே
சதோதைனங்கதள சிபதோர்ச வசய்தைதோர்கள். ஆக,
வமைதோத்தைத்தில், இன்று கவிததை வவளியிடை
தவண்டியிருக்கிற புதியே விஷயேத்துக்கு இடைம
வகதோடுக்க, சந்தைக் கவிததைக்கு ‘ஓவர் ஹதோலிங்’
அதைதோவது பழுது பதோர்த்துச் வசப்பனிடைல் ததைதவ
என்று கருதினதோர்கள்.
உருவம விஷயேம இப்படி இருக்க, உள்ளடைக்கம
விஷயேத்திலும பதோதிப்பு ஏற்பட்டைது ஃபிரதோய்டின்
கருத்துக்களதோல் கவிஞர்களது அகதநதோக்கு

இதுவதர கண்டிரதோதை அளவு விரிவும ஆழமும
வபற்றது. உணர்வு உலகத்தில் இன்னும ஆழத்
துளதோவி துருவிப் பதோர்த்தைதோர்கள்
வமைன்தமையேதோனதும, சிக்கலதோனதும கூட்டுக்
கலப்பதோனதும. திட்டைமைதோன எண்ணத்துக்கு
உருவதோகதோமைல் பிரக்தஞ நிதலயிதலதயே
இருக்கும அக உதளச்சல்கதள எல்லதோம
வசதோல்லிப் பதோர்த்தைதோர்கள். கணக்கற்ற
அணுக்கதளப் தபதோல் எல்லதோப்
பக்கங்களிலிருந்தும ஒதர சமையேத்தில் மைனதுக்குள்
வபதோழியும மைனப்பதிவுகதள, மைதோறுபடும, இனம
வதைரியேதோதை ஒரு கட்டுக்கடைங்கதோதை மைனப்தபதோக்தக
வவளித் வதைரிவிப்பது தைங்கள் கடைதமை என்று
கருதினதோர்கள். அததை சமையேம புற உலகமும
அவர்கதளப் பதோதித்தைது. புதியே விஞ்ஞதோனத்
தைகவல்கள் பிரபஞ்ச விசதோரதணயிதல புதுப்
பதோர்தவகதள ஏற்றின. வதோழ்க்தக ஒரு ஐக்யேத்
தைன்தமை வதோய்ந்தைது என்பததைதோடு வதைதோடைர்ந்து
ஓடும ஒரு தைதோதர, வசன்றது. நிகழ்வதுடைன்
பிதணகிறது. நிகழ இருப்பதின் வவளிக்
தகதோட்தடை உருவதோக்க ஒரு கணம மைறுகணம
என்வறல்லதோம இருந்தைதோலும ஒன்தற அடுத்து
ஒன்றதோக இதடையேறதோமைல் வதைதோடைர் நிதலயேதோக
ஓடிக் வகதோண்டிருக்கும கணப்வபதோழுதுகளதோல்
ஆவது தைதோன் வதோழ்க்தக. ஒவ்வவதோரு

நிகழ்கணப்வபதோழுதும எல்லதோக் கதோலத்ததையும
தைன்னுள் அடைக்கிக் வகதோண்டிருக்கிறது.
அத்தைதகயே கணப்வபதோழுதில் நின்று பதோர்க்கிற
கவிததையின் பதோர்தவயின் கதோலம வவளி
இரண்டும தபதைமைற்றுப் தபதோய்விடுகின்றன
என்ற, கதோலம வவளி பற்றியே கருத்துக்கள்
பரவின.
ஆக, அகபுற உலக மைதோறுதைல்களதோல்
பதோதிக்கப்பட்டை இந்தை நூற்றதோண்டு ஆரமப
கதோலத்தைவன் புதுக்கவியேதோக மைலர்ந்தைது தமைல்
நதோட்டில் கவிததை உலகம கண்டை அனுபவம. அது
பூத்தை பூக்கள் நிதறயே.
இதைற்குப் பின், தைமிழில் பதோரதி வசய்தை முயேற்சிகள்
பற்றி குறிப்பிட்டுவிட்டு. புதுக்குரல் கவிஞர்கள்
சிலரது சிலபதடைப்புக்கதள வசல்லப்பதோ
இமமுன்னுதரயில் ஆரதோய்ந்திருக்கிறதோர்.
1910-20 களில் தமைல் நதோட்டு புதுக்கவிததைக்கு ஒரு
உந்துதைல் ஃபிரதோய்டீயேம, மைதோர்க்சீயேம
இரண்டிலிருந்தும மைதனதோதைத்துவ தலதோகதோயேதை
தைத்துவ ரீதியேதோகவும ஏற்பட்டைது’ என்ற தைகவலும
இமமுன்னுதரயில் கதோணக்கிடைக்கிறது.

மைதோர்க்சியே தைத்துவத்தினதோல்
பதோதிக்கப்பட்டைவர்களும-மைதோர்க்சியே தநதோக்குடைன்
வதோழ்க்தகதயேயும சமூகத்ததையும கவனித்துத்
தைங்கள் எண்ணங்கதளச் வசதோல்கிறவர்களும
அவர்களது கருத்துக்களதோல்
பதோதிக்கப்பட்டைவர்களும தைமிழில் புதுக்கவிததை
எழுதை முற்பட்டைதோர்கள். அது பிந்தியே நிகழ்ச்சி.
‘எழுத்து’ ஏடுகளில் கவிததை எழுதியேவர்களும,
‘புதுக்குரல்கள் கவிஞர்களும ஃபிரதோய்டிச
தைத்துவத்தைதோல் பதோதிக்கப்பட்டைவர்கள் என்று சில
விமைர்சகர்கள் குறிப்பிடை முன் வந்தைதோர்கள். இது
தைவறதோன கணிப்பு ஆகும.
வதோழ்க்தகதயே கவனித்து, வதோழ்வும கதோலமும
அன்றதோடை நிகழ்ச்சிகளும உள்ளத்திலும
உணர்விலும உண்டைதோக்கியே அதிர்வுகதள
எழுத்தைதோக்க முயேல்கிறவர்கள் அதனவரும
ஃபிரதோய்டீசத்தைதோல் பதோதிக்கப்பட்டைவர்கள் என்று
தலபில் ஒட்டுவது தைவறதோன வசயேல் தைதோன்.
அததைதபதோல் சமூகத்தில் கதோணப்படுகிற வறுதமை,
பணத்திமிர், இதைர வகதோடுதமைகள் சீர்தகடுகள்
முதைலியேன ஏற்படுத்துகிற உள்ளத்துடிப்புகதள
எழுத்தைதோக்குகிற எல்தலதோதரயும மைதோர்க்சீயேத்
தைத்துவப் பதோதிப்பு வபற்றவர்கள்-மைதோர்ச்சியேப்

பதோர்தவதயேதோடு பிரச்தனகதள
அணுகுகிறவர்கள்- என்று முத்திதர குத்தி
விடுவதும தைவறதோன கணிப்பதோகதவ முடியும.
ஃபிரதோய்டிசம, மைதோர்க்சிசம தபதோன்ற
தைத்துவங்கதளப் பற்றி எதுவுதமை அறியேதோதைவர்கள்
கூடை, வதோழ்க்தகயேதோலும, அனுபவங்களதோலும
பதோதிக்கப்பட்டு தைங்கள் உணர்ச்சிகதளயும
எண்ணங்கதளயும எழுத்துக்களதோக்கிக்
வகதோண்டுதைதோன் இருக்கிறதோர்கள். எததை
எடுத்தைதோலும அதைற்கு அயேல்நதோட்டுத் தைத்துவப்
வபயேதரச் சூட்டி விட்டைதோல்தைதோன் விமைர்சனம
பூர்த்தி வபற்றதைதோகும என்று நிதனப்தபதோடு
விமைர்சிக்க முற்படுகிறவர்கள் தைங்கள் அறிவுப்
பிரகதோசத்ததையும தமைததைத் தைனத்ததையும
வவளிப்படுத்தைதவ ஆதசப்படுகிறதோர்கள்.
‘புதுக்குரல்கள்’ வதைதோகுப்பில் உள்ள கவிததைகளில்
ஐந்து (ந.பி., கு.ப.ரதோ கவிததைகள்) ‘எழுத்து’
கதோலத்துக்கு முற்பட்டைதவ மைற்றதவ 1959-62 க்கு
உட்பட்டை நதோன்கு ஆண்டுகளில்
பதடைக்கப்பட்டைதவ.
மைதோ.இதளயே வபருமைதோள் 1. கி.கஸ்தூரி ரங்கன் 2.
இ.எஸ். கந்தைசதோமி 2. ச.சங்கர சப்ரமைண்யேன் 2.

எஸ். சரவணபவதோனந்தைன் 1. வப.தகதோ.
சந்தைரரதோஜேன் 2. தபதர சப்ரமைண்யேன் 1. சிச.
வசல்லப்பதோ 3. தைருமை சிவரதோமு 8. டி.தக.
துதரஸ்வதோமி 4. டி.ஜி. நதோரதோயேணசதோமி 1. சப. தகதோ.
நதோரதோயேணசதோமி 1. சந்தைரரதோமைசதோமி 5. ந. பிச்சமூர்த்தி
2. தயேதோ. வபனடிக்ட் 1. சி.மைணி 3. க.நதோ.
சப்ரமைண்யேம 2. ஞதோ. மைதோணிக்கவதோசகன் 1.
முருதகயேன் 1. தக.எஸ். ரதோமைமூர்த்தி 1. கு.ப.
ரதோஜேதகதோபதோலன் 3. வல்லிக்கண்ணன் 4. தி.தசதோ.
தவணுதகதோபதோலன் 6. எஸ். தவத்தீஸ்வரன் 5. ஆக
24 கவிகளின் 63 கவிததைகள்.
‘கவிததை வசதோற்களில் இல்தல. ஒலிநயேத்தில்
இல்தல. கருத்திதல மைதடை திறக்கும உணர்வு
வநகிழ்ச்சியிதல சட்டிக்கதோட்டும
தபருண்தமையிதல வபதோதிந்து கிடைக்கிறது’ என்ற
ந.பி.யின் விளக்கத்ததை நிரூபிக்கும அருதமையேதோன
கவிததைகள் பல இத்வதைதோகுப்பில் உள்ளன.
இவ்வதோறதோன கவிததைகளிலும ஒரு ஒலிநயேம
இருப்பததை ரசிகர்கள் உணரமுடியும.
தைமிழுக்குப் புதுதமையேதோனது இத்வதைதோகுப்பு” இது
தபதோன்ற வதைதோகுப்புகள் சில வருடைங்களுக்கு ஒரு
முதறயேதோவது தையேதோரிக்கப் படைதவண்டும.
அப்தபதோதுதைதோன் கவிததையின் வளமும,

வளர்ச்சியும புலனதோக வதோய்ப்பு ஏற்படும.
‘புதுக்குரல்கள்’ முதைல் பதிப்பு வவளியேதோகி பத்து
வருடைங்களுக்கு தமைல் ஆகிவிட்டை பிறகு, அதைன்
இரண்டைதோம பதோதிப்பு பிரசரமைதோக வதோய்ப்பு
கிட்டியேது. மைதுதரப் பல்கதலக்கழகம எம.ஏ.
வகுப்புக்கு ‘புதுக்குரல்கள்’ வதைதோகுப்தப பதோடைப்
புத்தைமைதோகத் ததைர்வு வசய்தைது. இது மைகிழ்ச்சிக்கு
உரியே விஷயேம. ஆகதவ, வசல்லப்பதோ அதைன்
இரண்டைதோம பதிப்தப 1973 ஜேஸூதலயில்
வகதோண்டுவந்தைதோர்.
இது ‘திருந்தியே பதிப்பு’முதைல் பதிப்பில் இடைம
வபற்றிருந்தை சில கவிததைகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன.
சில கவிஞர்கள் அகற்றப்பட்டு, புதிதைதோக மூன்று
தபர்கள் தசர்க்கப்பட்டிருக்கிறதோர்கள். சிலரது
கவிததைகளில் முதைல் பதிப்பில்
அச்சதோகியிருந்தைவற்றில் சில பதடைப்புகள்
மைட்டும தசர்க்கப்பட்டுள்ளன. இப்தபதோதும
நண்பர் வசல்லப்பதோ ‘தைன்மூப்பதோக’ வசயேல்
புரியேவில்தல; விமைர்சகர் சி. கனகசபதோபதியின்
ஆதலதோசதனதயேதோடும உதைவிதயேதோடும இத்
திருத்தைப்பட்டை பதிப்தப உருவதோக்கினதோர் என்று
அறியே முடிகிறது.

18. வளர்ச்சி
பிச்சமூர்த்தியின் கவிததைத் வதைதோகுப்பு ‘கதோட்டு
வதோத்து’ புதுக்கவிததைகளின் வதைதோகுப்பதோன
‘புதுக்குரல்கள்’ ஆகியே புத்தைகங்கள் வவளிவந்தை
பின்னர், புதுக்கவிததைதயே ஆதைரித்தும, குதற
கூறியும எதிர்த்தும அபிப்பிரதோயேங்கள்
பரவலதோயின.
பழந்தைமிழ் இலக்கியேத்தில் நல்ல ததைர்ச்சியும
புதுதமை இலக்கியேத்தில் ஈடுபதோடும வகதோண்டை சி.
கனகசபதோபதி புதுக்கவிததை பற்றி ‘எழுத்து’
இதைழ்களில் விரிவதோன கட்டுதரகள் எழுதினதோர்.
‘எழுத்து’ ஐந்தைதோம ஆண்டில் (1963) இதவ
பிரசரமைதோயின.
‘கதோட்டு வதோத்து’ வதைதோகுதி பற்றியும ந.பி. யின்
கவிததைத் திறன் பற்றியும அவர் ‘புது
மைனிதைனுக்குப் பதோடும பழதமை வழி வந்தை
புதுயுகக் கவிஞன்’ என்ற தைதலப்பில் நீண்டை
கட்டுதர ஒன்று எழுதினதோர்.
(எழுத்து ஏடு 49)

‘இன்தறயே மைனக்குரல் வதகக்கு ஏற்ப ஒலிக்கும
புதுக்கவிததைகளின் வதைதோகுப்தப விமைர்சித்து
அவர் எழுதியே கட்டுதர எழுத்து 51-வது ஏட்டில்
வந்தைது.
‘கவிததை கததையேதோக இருந்திருக்கிறது. வரலதோறதோக
இருந்திருக்கிறது மைனத்தின் குரலதோக அதிகம
இருந்தைதில்தல. மைனத்தின் நுட்பமைதோன
அதசவுகதள’ வவளியிடும முயேற்சிதயே புதுக்
கவிததை, என்ற ந. பிச்சமூர்த்தியின் கருத்துக்கு
விளக்கமும விரிவுதரயுமைதோக அதமைந்திருந்தைது
கனகசபதோபதியின் ஆய்வு.
கதோலந்ததைதோறும தகட்கும குரல் வதக புதியேது.
ஒரு கதோலத்துக் குரல் வதக தபதோல் அடுத்தை கதோல,
அதைற்கு முன் கதோலக்குரல் வதக இருப்பதில்தல.
சங்க கதோலம, சங்கம மைருவியே கதோலம என்றவதோறு
கதோலப்பதோகுபதோடு வசய்து வகதோண்டு பதோர்த்தைதோல்
அவ்வப்தபதோது புதுப் புதுக் குரல்வதக தகட்டைது
அகச்வசவியில் படும.
‘தைமிழ்க் கவிததையின் குரல் வதகயில்
இமமுதறயில் அறியே தவண்டியேது அவசியேம.
உள்ளடைக்கம பற்றியே குரல் வதககதளதயே இங்கு

நதோன் உரக்கச் சிந்திக்கிதறன். சங்க கதோலக் கவிததை
கதோதைலும வீரமும பற்றிதயே உதரக்கிறது. சங்கம
மைருவியே கதோலத்தில் கதோதைலுக்குப் பதில் கற்பும,
தபதோர் வீரத்திற்குப் பதில் கருதண வீரமும
மைனத்துக்கினியே நயேத்துடைன் கவிததையில்
ஒலியேதல எழுப்புகின்றன.
‘இவ்வதோறு சங்க கதோலக் கவிததைக்கும சங்கம
மைருவியே கதோலக் கவிததைக்கும இதடைதயே
குரல்வதகயில் தவற்றுதமை ஏற்பட்டைது ஏன்?
சமூக வதோழ்வில் கட்டுப்பதோடுகள் கதோலப்தபதோக்கில்
ஆட்சிக் கரங்கதள நீட்டியேததை கதோரணம என்று
வசதோல்ல தவண்டும. இந்தை ஆதிக் கதோவியேங்களின்
கதோலத்திற்கு முன்தப திருக்குறளில் சங்க கதோலக்
கவிததையில் தகட்கதோதை ஒழுக்க ரீதியின் புதுக்குரல்
ஒலித்தைததை நதோம இன்றும தகட்கமுடிகிறது.
ஆதிக் கதோவியே கதோலத்ததை அடுத்து, தமைன் தமைலும
சமூகக் கட்டுப்பதோடுகள் ஆதிக்கக்கரங்கதள
நீட்டியே கதோலத்தில் திருக்குறதளப்தபதோல் சில நீதி
நூல்கள் ஒழுக்க நீதிப் புதுக்குரலில் தமைலும
உரக்கப் தபசினததை நதோம தகட்கலதோம.
இக்கதோலத்ததை அடுத்து பக்தி இயேக்கக் கதோலத்தில்
பக்திக் கவிததை கடைவுதளப் பற்றியே புதுக்குரல்
இதசத்தைது. அதைற்கு முன் கடைவுதளப் பற்றிப்

பதோடைல்கள் பதோடைப்பட்டைதோலும இக்கதோலத்தில்
தபதோல உள்ளுணர்வுடைன் உண்தமை தவகத்துடைன்
ஆனந்தை பதோவத்துடைன் பதோடைப் படைவில்தல
என்பதைதோல் இக்கதோலத்தின் பக்தி வதகயின் குரல்
வதக புதியேது என்று உணரலதோம. இதைற்குப்
பிந்தியே கதோவியே கதோலத்தில் கடைவுளுக்குப் பதில்
கடைவுள் தைன்தமை பற்றி புத்தைம புதுக்குரல்
எழுந்தைததை இன்றும நதோம தகட்கிதறதோம. கமபன்
கதோவியேதமை இதைற்குச் சதோன்று. கமபரதோமைன்
மைலர்களதோல் அர்ச்சிக்கப்படும கடைவுளதோகத்
ததைதோன்றுவததைக் கதோட்டிலும கவிததைச் சித்திர
மைலர்களதோல் உருவதோக்கப்படும கடைவுள் தைன்தமை
குடிவதோழும மைனிதைனதோகக் கதோண்பதைதோல் இததைத்
வதைளியேலதோம. இது அல்லதோமைல் கதோவியே கதோலக்
கவிததையின் குரல் வதகயில் முன்தன விடைவும
சமுதைதோயே வபதோதுதமைக் குரலும இதழந்துள்ளது
என்றும வசதோல்ல தவண்டும.
‘பின்னர் சதோத்திர வளர்ச்சிக் கதோலத்தில்
கவிததையின் குரல் வதக மைதோறியேது. தமைல் உலக
இயேல் பற்றியே புதுக்குரதல அது என்று
குறிக்கலதோம. இவ்வதோதற பதோர்த்துக் வகதோண்தடை
வந்தைதோல் சித்தைர்கள் கதோலக் கவிததையில்
ஞதோனக்குரலும, பதோரதி கவிததையில் புத்தைம
புதியேதைதோன ததைசமும விடுதைதலயும பற்றியே

குரலும, ஒன்தற விட்டு மைதோறி இன்வனதோன்றதோக
ஒலித்தைததை நதோம தகட்கலதோம. பதோரதியின் ததைசீயேப்
புதுக்குரலில் ஆன்மை சக்திக் குரலின் இதழவும
உண்டு. பதோரதிக்குப்பின் வதோழ்வின் ஒரு
புதுக்கதோலத்தில் இருக்கிதறதோம’. இன்தறயே
புதுக்கவிததையின் குரல் மைனத்தின் குரல்.
இதைற்குமுன் என்தறக்குதமை மைனத்தின் குரல்
கவிததையில் தகட்டைதில்தல. தமைலும இன்தறயே
புதுக்கவிததையின் குரலில் மைனிதைதனப் பற்றியும
தகட்பததை உணரலதோம. பிரதோய்டும
கதோர்ல்மைதோர்க்ஸக்ஷும வகதோடுத்தை வகதோள்கதககதள
இதைற்குக் கதோரணம. (கனகசபதோபதி
கட்டுதரயிலிருந்து)
இக்கதோலத்தியே மைனிதை மைனங்களின் குரல்எப்படி
எப்படி இருக்கிறது என்பததையும விமைர்சகர்
சி.கனகசபதோபதி நன்றதோக அளவிட்டுச்
வசதோல்லியிருக்கிறதோர் அந்தைக் கட்டுதரயில்.
‘மைனத்ததை ஊறுகதோய் தபதோட்டுப் புளிக்க தவக்கும
கதோலம இது. கண்டைது கடியேததை விருமபி நிரப்பி
மைனவீட்தடை பதோழ்படுத்துதவதோரும, திறந்தை மைனம
என்று தபசிக்வகதோண்டு மூடித்வதைரியேதோதைவரும,
பரமபடித்துப் பண்படுத்தைதோதை மைனம என்னும
தைரிசதோன வபதோட்டைல் வவளி வகதோண்டைவரும,
மைனத்தின் அடிக்கல் நட்டுதவக்கதோமைல்

தமைற்கட்டிடைமும பூச்சம வபற்று உலதோ
வருதவதோரும, மைனம திண்டைதோடித் திதகத்துத்
வதைருவில் நிற்பவரும நமமில் நிதறந்திருக்கக்
கதோலம நமதமைப் பதோர்த்துச் சிரிக்கிறது.
சருக்கமைதோகச் வசதோன்னதோல், மைனம தபதோன தபதோக்கு
மைனதநதோய் கவ்விப் பிடித்திருக்கின்றன.
விஞ்ஞதோன எந்திரத் வதைதோழில் வளர்ச்சி
நூற்றதோண்தடை. நிகழ் வநதோடி வதோழ்வின் நரமபில்
வசவ்விதும அபத்தைமும சரங்களதோக அடுத்தைடுத்து
ஒலிக்கின்றன. கூர்பற்களுடைன் சழலும எந்திரச்
சக்கரத்தின் இதடைதயே அகப்பட்டை பட்டுப்பூச்சி
தபதோல் இந்தை நூற்றதோண்டு வதோழ்வு சிக்கித்
தைவிக்கிறது. என்ன கதோரணம இதைற்குச் வசதோல்லித்
வதைதோதலப்பது? வபதோருதளத் ததைடும
முயேற்சியிலும உறவிலும அருதளத்ததைடும
ஆர்வத்திலும ஆன்மை தவட்தடையிலும
வகக்கலிப்புகளும ஓலங்களும சீறலும
சறுக்கலும வவள்ளமிட்டு அடித்துவரும
நிதலதைதோன் கதோரணம. தநதோயிதல படுத்துவிட்டைது
கண்முன்தன நூற்றதோண்டு மைனிதைனின் மைனம. இது
தநதோன்பிதல உயிர்ப்பு வபற தவண்டும.
தசற்றிதல குழமபி விட்டைதோன் இமமைனிதைன்.
இவன் திக்கிதல வதைளிவு வபறதவண்டும.
இப்படி தநதோயுடைன் மைருந்ததையும பற்றியே
மைனத்தின் குரதல தைமிழில் புதுக்கவிததையின்

குரல். வதோழ்தவ தநயேதோண்டி வசய்யும
எதிர்மைதறயில் தநசித்துக் குரல்வதக
கதோட்டினதோலும வதோழ்வின் ஆக்க உடைன்பதோட்டில்
கதலயின் ஒளிதயேக் கதோட்டுவதைதோகும. ஏததைனும
குறித்தை தைத்துவம இதைற்கு உண்டைதோ என்றதோல்
மைனத்தின் தைத்துவம இது தைழுவியிருப்பது எனக்
கூறலதோம. இந்தை மைனத்தின் தைத்துவத்திற்குள்
எவ்வளதவதோ பல அறிவுத் துதறகளின் புதியே
பதழயே புறநிதலக் கருத்துக்களும உள்
முகப்தபதோக்குவரவும, தவண்டுமைதோனதோல்
உள்ளடைங்குதைலும வசய்வது உண்டு என்பது
குறிப்பிடைத் தைக்கது.’
(எழுத்து 51)
மைனிதை வதோழ்வும, சயே அனுபவங்களும இதைர
பதோதிப்புகளும ஏற்படுத்துகிற
மைனப்பதிவுகதளயும கருத்ததைதோட்டைங்கதளயும
கவிததையேதோக்கும முயேற்சியில் ஈடுபட்டைவர்கள்
வதைதோடைர்ந்து எழுதிக் வகதோண்டிருந்தைதோர்கள்.
வழக்கமைதோக எழுதி வந்தைவர்கதளதோடு,
அவ்வப்தபதோது புதியேவர்கள் சிலரும
இமமுயேற்சியில் ஆர்வத்ததைதோடு இறங்கினதோர்கள்.
இவர்களது பதடைப்புகளுக்கு ‘எழுத்து’ நல்ல
ஆதைரவு தைந்தைது; பதோரதோட்டைத் தைகுந்தை, ரசதனக்குரியே,

இக்கவிததைகள் பலவற்தறயும எடுத்துச்
வசதோல்லிக் வகதோண்டிருப்பது இயேலதோதை கதோரியேம
ஆகும.
என்றதோலும முக்கியேமைதோன ஒரு சிலவற்தற
அவற்றின் தைனித்தைன்தமைக்கதோக-எடுத்து
எழுதைதவண்டியேது அவசியேமைதோகிறது.
சந்தைர ரதோமைசதோமி எழுதியே ‘கதோலம’ (எழுத்து 51)
அருதமையேதோன கவிததை ஆகும.
‘மைணியின் முள்ளில் கதோலமில்தல.
கதோலதமைதோ-’
என்று துவங்கும அந்தைக் கவிததை சிறிது
நீளமைதோனதுதைதோன். கருத்தைதோழமும நயேங்களும
நிதறந்தை அக்கவிததையில் கதோலத்ததைப் பற்றி
எண்ண ஓட்டைம படிப்படியேதோக வளர்கிறது. பிறமைதோதயே என்றதோன் சங்கரன்!
அல்ல, மைதோதயேயும அல்ல
வவன்றதோன்.
அரவிந்தைதனதோ லீதல என்றதோன்,
லீதல தைதோதனதோ என்று தகட்டைதோன்
அறிந்தைறிந்து

தைத்துவப் பதோகதனதயே வகதோல்லும
யேதோதன அது
இவ்வதோறு சிந்தித்து உண்தமை ஒளிதயேக் கதோண
முயேல்கிறது மைனச.
கதோலம என்ற ஒன்று
யேதோளியின் வதோய்க்குள்
விரலுணர
ஓதசவயேழ உருண்தடைதோடும
கண்ணுக்குப் படைதோதை
கல் பந்து
குதறயேதோதை ஜேதோடியினின்று
நிதறயேதோதை ஜேதோடிக்குள்
பதோர்தவக்குத் வதைவிட்டைதோமைல்
வில்லதோய் வதளந்து விழும
விழுந்து வகதோண்தடையிருக்கும
கட்டித்ததைன் வபருக்கு.
தைதரக்தக வதோரதோது
கதோற்தறதோடு மிதைந்ததைதோடும
பூப்பந்து.
கிணற்றினுள்தள
கண்ணுக்குப் புலனதோகும

நதியின் பிரவதோஹம.
ததையேதோதைததை வயேல்லதோம
ததையே தவத்து,
ததைய்மைதோனம ஒன்தற
ததையேதோதைது என்று
ததைய்த்தும ததையேதோது
தகதோதலதோச்சம
ததைய்மைதோனத் தைத்துவம,
எனக்தகதோ,
கடைவுள் அளித்தை ரஜேதோ,
மைரணவூரில்
ஆஜேரதோகி தவதல ஏற்க
யேதோன் வபற்ற
கதோலதோவதி
மைணியின் முள்ளில் கதோலமில்தல
அக்னிதயேத் ததைடி
அதலந்தை மைனதசதோ
அடுப்பதோய்ப் புதகயுது.
பிச்சமூர்த்தி எழுதியே ‘வழித்துதண’ எனும
வநடுங்கவிததை 53 வது ஏட்டில் பிரசரமைதோயிற்று.

‘புதுக்கவிததையில் இன்வனதோரு தமைல்கல்’ என்று
இததை வரதவற்று ‘எழுத்து’ அததை இதைழில்
தைதலயேங்கம தீட்டியுள்ளது. ‘அறிவு வதோர்ப்பதோன
புதுரகப் பதடைப்பு’ என்று சி.கனகசபதோபதி இததை
விவரித்தும விமைர்சித்தும தைனிக்கட்டுதர
எழுதினதோர். (எழுத்து 52)
பிகக்ஷு வின் 1960 கதோலக் கவிததைகதள
‘இரண்டைதோவது கட்டைக்கவிததைகள்’ என்று
வமைதோத்தைமைதோக, தைனியேதோக, ஆரதோயே தவண்டும என,
அவரது முதைல் கட்டைக் கவிததைகள், (1934-1964)
பற்றி எழுதியேதபதோததை குறிப்பிட்டிருக்கிதறன்.
ஆகதவ, ந.பி.யின் கவிததைகள் பற்றியே என்
எண்ணங்கதள இத்வதைதோடைரில் அங்கங்தக நதோன்
குறிப்பிடைவில்தல. ‘வழித்துதண’ பற்றியும
அப்படிதயே.
புதிதைதோகக் கவிததை எழுதை முற்பட்டைவர்களில்
நதோ.வவங்கட்ரதோமைன் புதியே எண்ணங்கதள தைம
பதடைப்புகளில் வகதோண்டுவர முயேன்று
வவற்றியும வபற்றுள்ளதோர். இயேற்தகக்
கதோட்சிகதளதோடு விஞ்ஞதோன உண்தமைகதளயும
கவிததைப் வபதோருளதோக்க தவண்டும எனும
புதுக்கவிஞர்களின் துடிப்பு அவருக்கு உண்டு
என்பததை அவரது பதடைப்புகள் கதோட்டுகின்றன.

‘பிரசவம’ என்ற கவிததைதயே ஒரு உதைதோரணமைதோகக்
கூறலதோம.
ரவிக்தகயின் சூடு
கடைல் நீதரப் புதகயேதோக்கி
விண்தணற்ற
கதோற்தறதோட்டை,
மைதல மைறிக்க
மைதழ வபய்யும
மைதல உச்சி மைதழ நீதர
புவி ஈர்க்க
அது
தபரருவியேதோகி
வகதோட்டும: வகதோட்டும
அதைனடியில் குளிப்பதும,
மைகிழ்வதும
நதோன் நீ மைட்டுமைதோ?
விஞ்ஞதோன மைருமைகள்
தடைனதமைதோப் வபண்ணதோளும
அருவியில் குளிக்கின்றதோள்.
‘குளிக்கதோமைல்’ கருவுறுதைல்
குவலயேத்தில் கண்டைதுண்டு,
மைருமைகதளதோ
குளித்துக் கருவுறுகின்றதோள்.
வட்டை வரிதசப் பற்கள்

புளி மைதோங்கதோய் கடிக்கவில்தல,
பச்சரிசி வமைல்லவில்தல
வயிற்றில் கனக்கவில்தல,
ஆனதோலும
ஓர் கணத்துள்
வபற்வறடுத்து விடுகின்றதோள்ஏழு
பதோலுக் கழுதைதோல்
அவளது
தைதோமிரக்கதோமபில்
மின்பதோல் சரக்கும
தடைனதமைதோப் வபண்ணதோள்
தைன் கதோந்தைக் கண்களினதோல்
குழந்ததைகதள தநதோக்க,
புத்துலதகக் கதோண்கின்றதோள்.
அனல் கக்கும
ஒரு குழந்ததை
ஒலி பரப்பும
ஒரு குழந்ததை
ஒலி வீசம
ஒரு குழந்ததை
ஒலி ஒளிதயேப்
படைமைதோக்கும இரட்தடையேர்கள்.
நிலம நடுங்க

தைதோள் பதியும
மைர்மைப்பிள்தள?
ஓயேதோமைல் கதோலத்ததை
ஓட்டிக் கதோட்டும
முள்ளுக்தகப் பிள்தள
பிள்தள வபற்ற வபருதமையிதல
இருந்தை வபண்ணதோள்
வபயேர் தவக்க வந்தை
விஞ்ஞதோன சதோஸ்திரிதயேப்
பதோர்த்தைதோளதோ?
நதோனறிதயேன்.
(எழுத்து 53)

நல்முத்து பற்றியே ‘கண்’ என்ற கவிததையும
ரசமைதோனதுதைதோன். நல்முத்து ‘ஆழ்கடைல் வயிறுஅவனிக்களித்தை-அற்புதைப் புததையேதலதோ?’ கடைலின்
சிப்பிக் கண்ணுள் தூதசதோ எதுதவதோ
நுதழந்தைதைனதோல் தசர்ந்தை துன்பச் தசமிப்தபதோ,
என்வறல்லதோம சிந்திக்கிற கவியின் வியேப்பு
இப்படி வளர்கிறது-

இல்தல இல்தல
துன்பம எங்தகனும
விண்ணில் தபதோய் மின்னி
மைதோந்தைர் தக தசர்ந்து
அரமதபயேர் விருமபும
அணிகலனதோமைதோ?
விதல மைதலயேதோய்ப் தபதோமைதோ?
கண் தைதோன் கதோட்சியேதோ?
இல்லதோ விட்டைதோல்?
நல்முத்தும
வர்ணம பூசின வவறும எலுமபு
சண்ணதோமபு பதோஸ்தபட்
தஸதோடைதோ கதோர்பதனட் தைதோனதோ?
(எழுத்து 54)
விஞ்ஞதோன உண்தமைதயே நயேமைதோன
கவிததையேதோக்கிக் கதோட்டுகிறது. நதோ.
வவங்கட்ரதோமைனின் ‘அந்தி’ எனும பதடைப்பு.
துயிலும முன் பரிதி
தூக்கி வயேறிந்தை
வவள்தள வவற்றிதலக் கதோமபுகதள
ஆகதோசத் தூசக்குமபல்
வபதோறுக்கி

வமைன்று
உமிழ்ந்தை
எச்சில்
(எழுத்து 65)
கவிததையில் கதோலதோகதோலமைதோகக் தகயேதோளப்பட்டு
தநந்து தபதோன விஷயேத்துக்குக் கூடைப் புதுதமை
தசர்க்க இயேலுமைதோ என்று புதுக்கவிததை தசதோதைதன
வசய்யேத் தையேங்கவில்தல; நிலவு
இமமுயேற்சிக்கும தக வகதோடுக்கிறது.
‘கிணற்றில் விழுந்தை நிலவு’
என.எஸ்.தவதீஸ்வரன் எழுதியேததையும நிலதவ
கற்புக்கரசியேதோகக் கண்டும, நதோணமிலதோப்
பரத்ததையேதோகக் வகதோண்டும தி.தசதோ.
தவணுதகதோபதோலன் ஒட்டும வவட்டுமைதோக இரு
கவிததைகள் பதடைத்தைததையும முன்னதர
குறிப்பிட்டுள்தளன். தவறு தகதோணங்களிலும
நிலதவப் பதோர்க்கிறதோர்கள் சிலர்.
விட்வடைறிந்தை இட்டைலிதயேதோ
கட்டிதவத்தை பழஞ்தசதோதறதோ
வகதோட்டி விட்டை கப் தையிதரதோ
சட்டு தவத்தை அப்பந் தைதோதனதோ?

என்ன இழதவயேதோனதோலும
எட்டை இருந்து சிமிட்டுது கண்
கிட்டை வந்து எட்டை வில்தல
பதோடுபட்டை பதோட்டைதோளி
வகதோட்டைதோவி விடுகின்தறன்
ஆவ்.......
உறக்கம வருது பசிமைறக்கும.
இ. அண்ணதோமைதல என்பவரின் தநதோக்கு இது.
(எழுத்து 66-67) சி. மைணி கதோணும ததைதோற்றம தவறு
ரகமைதோனது.
நல்ல வபண்ணடி நீ!
முகத்திதர இழுத்து விடை
இரண்டு வதோரம
அததை எடுத்து விடை
இரண்டு வதோரம
இததை விட்டைதோல் தவறு
தவதலதயே இல்தலயேதோ உனக்கு?
என்று நிலதவப் பதோர்த்துக் தகட்கிறதோர் அவர்.
(எழுத்து 68)
அததை நிலதவ ச.சங்கரசப்ரமைண்யேன்
தவறுவிதைமைதோகப் பதோர்க்கிறதோர். (எ.69)

அவதளதோ
சினிமைதோக்கதோரி
உருவம கதோட்டி
ஊதர மையேக்க
ஒளி பதோய்ச்சி
குதளதோசப்பில்
நிறுத்துகிறதோர் யேதோதரதோ.
அப்படிதயே
இருந்து விட்டைதோதலதோ
முகப்பருவும
தமைக்கப்தப
மீறிவிடும.
எனதவ தைதோன்
ஒளி குதறந்தைது
நிழல் பூசி
ஒளிக்கின்றதோர்
கதோமிரதோ தவதலக்கு
கதோரிதகயேதோ வவறுப்பு!
சி. மைணியின் ‘கவிததை நிதனவுகள்’ குறிப்பிடைப்
வபறதவண்டியே மைற்வறதோரு அருதமையேதோன
கவிததை. பரிகதோசமும, சிந்திக்க தவக்கும
கருத்தைதோழமும வகதோண்டை பதடைப்பு; 4 பகுதிகள்
வகதோண்டைது. (எ.61)

இருக்கின்ற பதோதலதோ
இருவருக்குத்தைதோன்
அளதவதோ குதறயேதோது மூவர்
அருந்தை தவண்டுவமைன்றதோல்
நீதரக் வகதோட்டி
சரிக்கட்டுவதோள்.
பதோலின் சதவ வகடுப்பதோள்
அளதவப் பற்றியே கவதல
இல்தலவயேன்றதோல்
நல்ல பதோதலத் தைருவதோள்.
2 வது பகுதியில், ‘மைரபின் தூயே பருத்திச் சட்தடை,
கவர்ச்சியேதோன ததைதோற்றத்துடைன், களிப்பூட்டும
பலவண்ணங்களிலும கண்கவரும
பலவதககளிலும கிதடைக்கும-நமபிக்தகயேதோன
வபருங்கதடைகளில் என்பதைனதோல் பலரும
‘அளவவடுத்து’ சட்தடைதயேதயே வதோங்கினர்.
சிலருக்கு அது அதமைந்தைது. சிலருக்குப்
வபதோருந்தைவில்தல. அதநகருக்கு எப்படி
எப்படிதயேதோ இருந்தைது என்றதோலும மைரபு
முத்திதரயில் மையேங்கி அததை வதோங்குவதிதல
பலரும ஆர்வமைதோக இருந்தைதோர்கள். சிலர் மைட்டும
அது சரியேதோக இல்தலவயேனத் வதைரிந்தைதும,

தவண்டியே துணிதயே வதோங்கிக் வகதோண்டுதபதோய்.
‘உடைலுக்குத் தைக்கபடி, ததைத்தைதோர் சட்தடை.’
3
ஓங்கு திதரப் வபருங்கடை
லுலகத்துமைதோந்தைர்
வீங்குமுதல வருத்திதடை மைகளிதர
மைருவுவதோர்
இலங்குஞ் தசதோளிதசதல குழல்
தைதமைக் கண்டைதும
மைனங்வகதோடைதோ தரதோரிழி அலியிடை
மைன்தறதோ?
சிறப்பதோன யேதோப்பிட்டை பனுவ
வலன்னும
விரகஞ்தசர் வதோனின் மைங்தக யிருக்க
யேதோப்பற்ற புதுக்கவிததைதயே
வயேப்படி
தகப்பற்ற துணிந்தைதோ தரமபுல
வனதோப்பி?
யேதோப்புதடைத்தை கவிததை
அதணயுதடைத்தை கதோவிரி
முகிலுதடைத்தை மைதோமைதழ
முறட்டுத் ததைதோலுரித்தை பலதோச்சதள
வறட்டுக் தகதோஷதோ எறிந்தை மைங்தக.

யேதோப்பற்ற கவிததை
அருவருக்கும அலியேல்ல;
மைதோர்கழியின் வமைதோட்டிரவில்
வதைன்றல் தைரும சூடுதபதோக்க
வவண்ணிலவின் பயேன்துய்க்க;
உதடை கதலந்தை ஒரு தைதலவி
இயேற்தகவயேழில் வகதோட்டியிருக்க
வசயேற்தக யேணி தவண்டைதோவமைன்று
ஒப்பதனதயே நீக்கிவிட்டை
வனப்வபதோளிர் கனவுப் வபண்;
கதோல் குழலதோக எல்லதோம கவர்ந்து
எழில் கனியே வீங்கி
ஈர்க்கிதடை தபதோகலதோகதோ எதிவரதிர்
பதணந்து வீங்கும
வதோர்க்குலம அறுந்தை வகதோமதப
வரிமுதல
ஐயேதோ இது.
4
அன்று மைனிக்கதைதவ
தைதோயேர் அதடைப்பவும
மைகளிர் திறப்பவும
வசய்தைதோர் மைதோறி மைதோறி;

என்றும
புலவர் அதடைப்ப
கவிஞர் திறப்பதோர்.
சி. மைணி சிறியேசிறியே -ஆயினும நயேங்கள்
நிதறந்தை- கவிததைகள் அதநகம
எழுதுயிருக்கிறதோர். 1963 -64 வருடைங்களில்.
எடுத்துக்கதோட்டைதோக ஒன்தறக் குறிப்பிடைலதோம.
வவளுத்தைது நன்கு
துதவக்க
வவளுத்தைது
துணி.
கதோதைலன்
சதவக்க
வவளுத்தைது
இதைழ்!
ஞதோயிறு
வவறிக்க
வவளுத்தைது
நிலம

வதோழ்வு
வநறிக்க
வவளுத்தைது
முடி.

19. குதற கூறல்
க.நதோ. சப்ரமைண்யேம 1964 ல் ‘இலக்கியே வட்டைம’
என்ற மைதோதைம இருமுதறப் பத்திரிதகதயே
வவளியிட்டுக் வகதோண்டிருந்தைதோர்.
அதைன் 17 வது இதைழ் ‘தைமிழ் இலக்கியேத்தில்
சதோதைதன’ தயே அளவிடும விதசஷ மைலரதோகத்
தையேதோரதோயிற்று. 1947-64 கதோல கட்டைத்தில் தைமிழில்
நிகழ்ந்தை இலக்கியே சதோதைதனகள் குறித்து, தி.
ஜேதோனகிரதோமைன், எம.வி. வவங்கட்ரதோம,
தி.க.சிவசங்கரன், ரதுலன், வவ.சதோமிநதோதைன். ஆர்.
சூடைதோமைணி, வதை.வபதோ.மீனதோட்சிசந்தைரம, நகுலன்,
வல்லிக்கண்ணன் ஆகிதயேதோர் அவரவர்
தநதோக்கத்தில் அபிப்பிரதோயேங்கள் அறிவித்து
கட்டுதரகள் எழுதியிருந்தைதோர்கள்.
தி.க. சிவசங்கரன் ‘பதிதனழு ஆண்டில்
இலக்கியேம’ என்ற தைதலப்பில், சிறுகததை, நதோவல்,
கவிததை, புதுக்கவிததை, கட்டுதர, இலக்கியே
விமைர்சனம, நதோடைகம என்று பகுத்து, விரிவதோகத்
தைனது கருத்துக்கதள அறிவித்திருந்தைதோர். அதில்
புதுக்கவிததை பற்றி அவர் கூறியேது இங்கு

எடுத்துச் வசதோல்லப்படைதவண்டியே கருத்து
ஆகும-“புதுக்கவிததை குறித்து என் கருத்து யேதோது?”
புதுதமை, தசதோதைதன என்ற முதறயில் நதோன்
புதுக்கவிததைதயே வரதவற்கிதறன்; திறந்தை
மைனத்ததைதோடு புதுக் கவிஞர்களின்
பதடைப்புகதளச் சதவக்கிதறன்.
புதுதமைப்பித்தைன், கு.ப. ரதோஜேதகதோபதோலன்,
பிச்சமூர்த்தி, வல்லிக்கண்ணன், தக.ரதோமைநதோதைன்
ஆகிதயேதோரின் புதுக்கவிததைகதள ‘கலதோ
தமைதோகினி’, ‘கிரதோமை ஊழியேன்,’ ‘சிவதோஜி’, ‘நவ
சக்தி’ ஆகியே இதைழ்களில் அதவ வவளிவந்தை
கதோலம வதைதோட்டு வதோசித்து வருபவன் நதோன்.
அண்தமையில் ஆறு ஆண்டுகளதோக ‘எழுத்து’
இதைழ்களிலும, பின்னர் ‘இலக்கியே வட்டை’த்திலும
இதடைவிடைதோது படித்து வருகிதறன்.
‘எழுத்து’ ஏட்டின் ததைதோற்றத்திற்குப் பின்னதோல்,
தைமிழில் புதுக் கவிததை எண்ணிக்தகயில்
வபருகியிருக்கிறது. ஆனதோல் அதைன் தைரம
வபருகியிருக்கிறதைதோ என்பது சந்ததைகம;

விவதோதைத்திற்குரியே விஷயேம.
என்தனப் வபதோறுத்தைவதரயில் இன்று
எழுதைப்வபறும பதழயே (மைரபுக்) கவிததைதயேப்
தபதோலதவ புதுக்கவிததையும எனக்குச்
சலிப்பூட்டுகிறது.
புதுக்கவிததையின் புதுப் பதோததைதயே, அதைன்
வசதோல்லதோட்சிதயே, படிமைச் சிறப்தப, உருவ
நயேத்ததை நதோன் ரசிக்கிதறன். இப்படியும கவிததை
வரதவண்டியேதுதைதோன் என்று உணர்கிதறன்.
ஆயினும, புதுக்கவிஞர்களின் குரல்கதள
என்னதோல் ரசிக்க முடியேவில்தல.
வவறுதமை, விரக்தி முதனப்பு, மைனமுறிவு ஆகியே
குரல்கள் பல புதுக்கவிததையின் அடிநதோதைமைதோக
ஒலிக்கின்றன.
நவீன பட்டினத்தைதோர்களதோகவும,
பத்திரகிரியேதோர்களதோகவும திருமூலர்களதோகவும,
திகமபரச் சித்தைர்களதோகவும சில புதுக் கவிஞர்கள்
மைதோயேதோவதோதைம (மிஸ்டிசிசம) தபசவது, அதுவும
இந்தியே வரலதோற்றின் முக்கியேமைதோன இக்கதோல
கட்டைத்தில் அழுது புலமபிக் தகயேறு நிதலயில்
தக விரல்கதளச் வசதோடுக்குவது, எனக்கு மிகவும

பிடிபடைதோதை சங்கதி.
இந்தைக் கவிஞர்கள் தைமிழ்ச் வசதோல்தல
முறிக்கட்டும மைனிதை மைனத்ததை ஏன் சிரமைப்பட்டு
முறிக்க தவண்டும? அது தைதோன் வதைரியேவில்தல.
ஐதயேதோ பதோவம இவர்களுக்கு என்ன சகக்தகடு,
தநதோய்?
புதுக் கவிஞர்களின் இந்தை மைனமுறிவு
(மைனமுறிப்பு) விவகதோரம பற்றி ‘எழுத்து’
ஆசிரியேர் சி.ச. வசல்லப்பதோ, 62 வது ஏட்டில்
வதரந்திருப்பது இங்கு நன்கு சிந்திக்கத் தைக்கது.
‘மைதோடைர்னிட்டியும நம இலக்கியேமும’ என்னும
1964 பிப்ரவரி தைதலயேங்கத்தில் சி.ச.வச.
கூறுகிறதோர்:
‘மைனமுறிவு-ஃபிரஸ்டிதரஷன்- ஒரு தமைதோஸ்தைர்
(ஃபதோஷன்) இல்தல. இன்வனதோரு இலக்கியே
தநதோக்தகப் பதோர்த்து இமிதடைட் வசய்வதுக்கு;
அந்தை இடைத்து அந்தை நதோதளயே வதோழ்தவப்
வபதோறுத்தைது. தமைற்தக இன்தறயே வதோழ்வு அதுக்கு
உணவூட்டைலதோம. நம வட்டைதோரத்தில் நம
வதோழ்வில் அது வதைதோனித்தைதோல் ஒழியே,
இலக்கியேத்தில் வதைதோனிக்கதோது. இமிதடைட் வசய்து

வதைதோனிக்கச் வசய்தைதோல், அதில் உண்தமை
இருக்கதோது.
ந. பிச்சமூர்த்தி இது பற்றி ஒரு சமபதோஷதணயில்
வசதோல்லியேது. ‘தமைற்தக டிஸ்சின்டைக்தரட்டிங்அதைதோவது உதிர்கிற நிதல. நமமுதடையேது;
தஷப்பிங் அதைதோவது, உருவதோகிற நிதல, எனதவ
மைனமுறிவு நம இலக்கியேத்தின் வபதோதுத்
வதைதோனியேதோக இருக்கமுடியேதோது.’
ந.பி. வதோழ்க்தகதயேயும இலக்கியேத்ததையும
பிரித்துப் பதோர்க்க முற்படைதோதைவர். ஏன்,
இலக்கியேத்ததை விடை வதோழ்க்தகதயேதயே
தமைலதோனதைதோகக் கருதைபவருங்கூடை, ந.பி.
வசதோன்னது ஆணி அடித்தை கருத்து...
ந.பிச்சமூர்த்தியின் ஆணி அடித்தை கருத்ததை, அததை
அடிவயேதோற்றிக் குரல் எழுப்பும வசல்லப்பதோவின்
கருத்ததை, ஏதனயே புதுக்கவிஞர்கள்-மைதோயேதோவதோதை
மைனமுறிவுக் குரல் வகதோடுக்கும புதுக்கவிததைத்
தைமபிரதோன்கள்-ஏற்றுக் வகதோள்வதோர்களதோ, அல்லது
மைனமுறிவு (மைனமுறிப்பு)த் தைத்துவம தைதோன்
இன்தறயே புதுக்கவிததையின் வபதோதுக்குரலதோக
விளங்குமைதோ என்பது வபதோறுத்துப் பதோர்க்க
தவண்டியே விஷயேம.

நதோன் உணர்ந்தை வதரயில், மிதகபடைக் கூறல்,
கூறியேது கூறல், மையேங்க தவத்தைல் ஆகியே சீக்குகள்
புதுக் கவிஞர்களிடைமும மைலிந்து
கதோணப்படுகின்றன. இந்தநதோய் விதரவில் அகலக்
கதோலததைவன் அருள் புரிவதோனதோக!

20. க.நதோ. ச. கருத்து
1963 இறுதியில் ததைதோன்றியேது க.நதோ.
சப்ரமைண்யேத்தின் ‘இலக்கியே வட்டைம’; மைதோதைம
இருமுதற. அதைன் இதைழ்களில் புதுக் கவிததை
தபதோதியே இடைம வபற்று வந்தைது.
‘இலக்கியேத் துதறயில் வசய்யே தவண்டியே
கதோரியேங்கள் எத்தைதனதயேதோ இருக்கின்றன-இன்தறயே தைமிழ் இலக்கியே வளம வபருக’ என்ற
தநதோக்குடைன் ஆரமபிக்கப்பட்டை ‘இலக்கியே
வட்டைம’ பத்திரிதகயில், ‘நமைக்கு நதோதமை பல
விஷயேங்கதளயும வதைளிவு வசய்து வகதோள்ள
தவண்டும’ என்ற எண்ணத்துடைன் அதைன்
ஆசிரியேரும மைற்றும சில எழுத்தைதோளர்களும
எழுதிக் வகதோண்டிருந்தைதோர்கள். அதைனதோல்,
‘இலக்கியேவட்டைம’ நல்ல இலக்கியேப்
பத்திரிதகயேதோக விளங்கியேது.
எழுத்தைதோளர்களுக்கும இலக்கியேப்
பிரியேர்களுக்கும பயேன்படைக் கூடியே அருதமையேதோன
விஷயேங்கள் ஒவ்வவதோரு இதைழிலும
பிரசரமைதோயின. ‘இ.வ.’ சவதோரஸ்யேமைதோன ஒரு
இலக்கியே ஏடு ஆகவும வளர்ந்து வந்தைது.

அது ஒரு வருஷமும சில மைதோதைங்களுமதைதோன்
உயிதரதோடிருந்தைது என்று நிதனக்கிதறன்.
‘இலக்கியே வட்டைம’ புதுக்கவிததைதயேயும ஒரு
தசதோதைதனத்துதற’ ஆகத்தைதோன் கருதியேது.
பிச்சமூர்த்தியின் பதடைப்புகதள ‘புதுக்கவிததை’
யேதோக அது அங்கீகரிக்கவில்தல.
அதைன் 25 வது இதைழில் வவளிவந்தை அபிப்பிரதோயேம
இதுபுதுக்கவிததை
‘ஏனய்யேதோ இந்தைமைதோதிரிக் கவிததையேல்லதோதை
கவிததைகதளவயேல்லதோம தபதோட்டு எங்கள்
பிரதோணதன வதோங்குகிறீர்?’ என்று ஒரு நண்பர்
புதுக்கவிததை முயேற்சிகதளக் குறித்து எழுதிக்
தகட்டுள்ளதோர்.
மைணிக்வகதோடி கதோலத்தில் வசதோ.வி.
புதுதமைப்பித்தைன் என்ற வபயேரில் சிறுகததைகள்
எழுதைத் வதைதோடைங்கியே கதோலத்தில் இவதைல்லதோம
கததைகளதோ ஐயேதோ, கழுத்தைறுப்பு என்று
வசதோன்னவர்கள் உண்டு.

அவர்கதள இப்தபதோது புதுதமைப்பித்தைன் என்றதோல்
ஆஹதோ என்கிறதோர்கள்.
இந்தைப் பதோரதோட்டுக்கும கண்டைனத்துக்கும
அர்த்தைதமையில்தல. சிறுகததை என்கிற உருவம
தபதோல, புதுக்கவிததை என்கிற உருவம
ததைதோன்றிவிட்டைது-நிதலக்க அதிக நதோள்
பிடிக்கதோது.
தைமிழில் வசய்யுள் எழுதுவது மிகவும சலபமைதோன
கதோரியேமைதோகி, எழுதைப்பட்டை வசய்யுள் எல்லதோம
கவிததை என்று வசதோல்கிற அளவுக்கு
வந்தைதோகிவிட்டைது.
இது எல்லதோ வமைதோழி இலக்கியேங்களுக்குதமை
வபதோதுவதோக உள்ள விஷயேம தைதோன். மைரபு என்பததை
மீறிதயே மைரபுக்குப் புது அமசங்கதளச் தசர்க்க
தவண்டியேது அவசியேமைதோகிறது.
இந்தை அர்த்தைத்தின் புரட்சியும எல்லதோ
மைரபுகளிலுதமை உள்ள ஒரு அமசமதைதோன்.
கவிததை வழிகள் தைடைம ததைய்ந்து வதைன்றல்
கதோயேவும, மைதி தைகிக்கவும. மைலர் துர்க்கந்தைம

வீசவும (கதோதைலதோல் அல்ல) வதைதோடைங்கிவிட்டைது
என்பததைத் தைற்கதோலக் கவிததைதயேப்
படிப்பவர்களில் சிலரதோவது
ஏற்றக்வகதோள்வதோர்கள்.
இந்தைக் கவிததை வமைதோழி, வதோர்த்ததைகள்,
வபதோருள்கள், மைதி, மைலர், வதைன்றல், ஒளி இத்யேதோதி
எல்லதோம உபதயேதோகத்தைதோல் ததைய்ந்து ததைய்ந்து
உருக்குதலந்து விட்டைன.
பதழயே சந்தைங்கள் தபதோக, புதுச்சந்தைங்கள், புது
வதோர்த்ததைச் தசர்க்தககள், புது உவதமைகள் இன்று
உள்ள நிதலதமைக் தகற்பத் ததைதோன்றியேதோக
தவண்டும.
லக்ஷியேத் தைச்சன் ததைடிக் தகப்பிரமபு
இதழப்பதும, உருப்படைதோதை வழியில் பதோதன
வதனயும குயேவனின் பதோண்டைம
உருக்குதலவதும, உருக்குதலந்தை சிறவகதோடிந்தைவலிகுன்றியே சிந்தைதனகள். இதவ இன்று
கவிததைதயே யேதோக மைதோட்டைதோ.
புதுக்கவிததை புது வதோழ்வின் எதிவரதோலியேதோம.
வதோழ்க்தகயின் இன்தறயேச் சிக்கதல சிக்கலதோகக்
கதோட்டும சிந்தைதன வவளியேதோம. சிக்கதலச்

சலபமைதோக்கி சகம ததைடும மைனப்பிரதோந்தி அன்று.
புதுக்கவிததை சங்க கதோலத்துப் தபச்சச் சந்தைத்ததை
அஸ்திவதோரமைதோக்கிக் வகதோண்டு எழுதைக் கூடைதோது
என்பதில்தல.
‘யேதோதும ஊதர, யேதோவரும தகளிர்’ என்கிற சந்தைம
எல்லதோ கதோலத்துக்கும வபதோதுவதோனதுதைதோன்.
புதுக்கவிததை ஏமைதோற்றத்ததை, ஏக்கத்ததைத்தைதோன்
எதிவரதோலிக்க தவண்டுவமைன்கிற
கட்டைதோயேமில்தல.
தமைதல நதோடுகளில் அப்படிவயேன்றதோல்,
ஆதனக்கு அர்ரம என்பதில்தல.
புதுக்கவிததை, சிறுகததை, நதோடைகம, நதோவல் தபதோல,
விமைர்சனம தபதோல, இலக்கியேத்தில்-தைமிழ்
இலக்கியேத்தில் ஒரு புதுத் துதற.
அது இன்னும கவிததையேதோகி விடைவில்தல.
புதுக்கவிததை எழுதுகிற பத்திருபதுதபர்
வதைதோடைர்ந்து எழுதி வந்தைதோல் புதுக்கவிததை
கவிததையேதோகிற பக்குவம வபறலதோம.

அது வதர அது ஒரு தசதோதைதனத் துதற.
(‘இலக்கியே வட்டைம’ 23-10-64)
தசதோதைதன ரீதியில் கவிததை பதடைத்து வந்தை
அவமைரிக்க, ஐதரதோப்பியேக் கவிஞர்கள் பலரது
கவிததைகளின் வமைதோழி வபயேர்ப்பு ‘இலக்கியே
வட்டைம’ இதைழ்களில் பிரசரமைதோயின.
க.நதோ.ச. ‘மையேன்’ என்ற வபயேரில் கவிததைச்
தசதோதைதனகள் நடைத்தி வந்தைதோர். அவரது தசதோதைதன
முயேற்சிக்கு ஒரு உதைதோரணமைதோக ‘முச்சங்கம’
என்பததைத் தைருகிதறன்.
தைதோர்த்தைதோரிப்
பரந்தை
புல்
வவளியிதல
பல்
லதோயிரம
வபண்
பரிகள்
பின்
வதைதோடைர
நிமிர்ந்து
நதடை

தபதோட்டை
வதைதோல்
கதோப்பியேம
தபசம.
அரபு
மைக்களிதடை
தைனியேதோன
ததைதோர்
அன்பு
கண்டை
திருக்
குறளும
எடுத்
ததைதோதும
மைங்தகதோலியே
மைன்னரிதடை
உரிதமை
வகதோண்டைதோடியே
ததைவதோரம
ஒரு
நதோ
லதோயிரம
பதோடும.

க்ருதஸடு
வீரர்கதளச்
சமைந்து
பல
தீரக்
தகளிக்தகப்
தபதோட்டிகளிதல
தமைதோதி
விழுந்தை
வபரியே
புரதோணமும
வசதோல்லும.
ஆதைவன்
மைதறயேதோதை
சதோம
ரதோச்சியேங்கள்
-பிரிட்டிஷ்
மைற்றும
இஸ்பதோனியே
ஃபிவரஞ்ச
இத்யேதோதி
வவன்று
தைந்தை
பதடை

வீர
ரதோமைதோயேணமும
கதனக்கும
மைங்தகதோலியே
தைதோர்த்தைர்
அரபு
எனும
முச்
சங்கப்
வபருதமை
சூழ
ஓட்தடை
வண்டி
இன்று
இழுக்கும
வபருதமை
கதோண்மிதனதோ
-கதோண்மிதனதோ!
விலதோ
எலுமபு
வதைரியே
பசி
மையேக்கக்

கதனப்புக்
கதனத்துச்
வசன்தனத்
தைதோர்
தரதோட்டிதல
புல்
தமையும
பிரபதோவம
கதோண்மிதனதோ
-கதோண்மிதனதோ!
டி.தக. துதரஸ்வதோமியும சந்தைரரதோமைசதோமியும
தீவிரமைதோன தசதோதைதனப் பதடைப்புகதள ஆக்கி
வந்தைனர். வல்லிக் கண்ணன், எம.வி.
வவங்கட்ரதோம கவிததைகள் எப்பவதோவது இடைம
வபற்றன. புதுசதோகக் கவிததை
எழுதைத்வதைதோடைங்கியேவர்களில் சண்முகம
சப்பய்யேதோதவயும நீல பத்மைனதோபதனயும
குறிப்பிடை தவண்டும.
தசதோதைதன ரீதியேதோன புதுக்கவிததை என்ற
தைன்தமையில் சந்தைரரதோமைசதோமியின் பதடைப்புகள்
மிகச் சிறப்பதோக அதமைந்திருந்தைன. கருத்தைதோழமும,
புதுதமையும, தைனி அழகும, பரிகதோச வதைதோனியும
வகதோண்டை நல்ல கவிததைகள் அதவ.

‘வகதோள்தக’ என்வறதோரு கவிததை-தமைற்தக
வரதோமைதோண்டிஸிஸம
நதோச்சரலிஸம
ரியேலிஸம
அப்பதோல்
இமப்ரஸனிஸம
என் மைதனவிக்கு
தைக்கதோளி
ரஸம
அப்பதோல்
ஸிமபதோலிஸம
ஸர்ரியேலிஸம
மீண்டும
வவறும
ரியேலிஸம
அப்பதோல்
அதைற்கும
அப்பதோல்?
வசதோல்லும
எட்மைண்ட் வில்சன்
நீர் வசதோல்லும
கனிவதோய்.

வசதோல்லும
மிஸ்டைர் பிரிச்வசட்
நீர் வசதோல்லும
தைதயே கூர்ந்து
ஸதோத்தரக்கு
எக்ஸிஸ்
வடைன்ஷியேதோலிஸம
கதோமுவுக்கு
இன்வனதோன்று
பின்னதோல்
தவவறதோன்று;
கதோமுவின் விதைதவக்கு
மைற்வறதோன்று;
பிறிவதைதோன்று
அவள் அருதமைப்
பதோட்டிக்கு
கரடிக்குக் கமயூனிஸம
டைதோலர் ஹீமைனிஸம
பீக்கிங்குக்கு
என்ன?
வசதோல்லும
எ.ஐ. பூதர

மிக விதரவதோய்.
நதோம எல்லதோம
டைமில் எழுத்தைதோளர்,
நமைக்தகதோ
ப்தளஜியேதோரிஸம,
இன்தறயே பக்தைர்களின் தபதோக்தகயும பக்தியின்
தைன்தமைதயேயும கிண்டைல் வசய்து சந்தைர ரதோமைசதோமி
‘மைந்தைரம’ என்ற சவதோரஸ்யேமைதோன கவிததைதயே
எழுதினதோர்ட்யூப் தலட் சந்தைரதோச்சி உபயேம
குத்துவிளக்கு தகதோமுட்டிச்
வசட்டி உபயேம
உண்டியேல் வபட்டி வதை.கு.தவ.
உபயேம
பஞ்சதிரி விளக்கு ஆண்டி நதோடைதோர்
உபயேம
குண்டுச் சட்டி பதோல்பதோயேச உருளி
த்ரிவிக்ரமைன் நதோயேர் உபயேம
சூடைன் தைட்டு ரீவஜேன்று மைகதோரதோணி
உபயேம
தைகரடைப்பதோ ஆறு நித்யேதோனந்தைதோ
உபயேம

அலுமினியேப் தபதோனி வமு. சல.
வப. மை.
அரிகரபுத்திரன் வசட்டியேதோர்
உபயேம
ஸ்க்ரு ஆணி நட்டு பட்டு
அமமைதோள் உபயேம
தீபத்தைட்டு வபரியேன் தைதோத்தைதோச்சதோரி
உபயேம
சின்ன நட்டு ஒரு டைஜேன்
தவரங்குளம மிட்டைதோதைதோர் உபயேம
தவரங்குளம
மிட்டைதோதைதோர்
அவர் அப்பதோ உபயேம
அவர் அப்பதோ
அவர் அப்பதோ உபயேம
அவர் அப்பதோ
அவர் அமமைதோ உபயேம
அவர் அமமைதோ
அவர் அப்பதோ உபயேம
அவர் அப்பதோ
அவர் அமமைதோ
அவர் அமமைதோ
அவர் அப்பதோ
நீ
நதோன்

அவள்
இவன்
அவன்
பூதன
புண்
பூ
புழு
பூச்சி
குண்டூசி
குத்தூசி
கடைப்பதோதர
வலதோட்டு வலதோடைக்கு
எல்லதோம
ஸ்வதோமி
உபயேம
ஸ்வதோமி
சிற்பி
உபயேம
சிற்பி
அவர் அப்பதோ உபயேம
அவர் அப்பதோ
என்று தமைலும அடுக்கப்பட்டு, முடிவதோக
எல்லதோரும
ஸ்வதோமி

உபயேம
ஸ்வதோமி
நமப
உபயேம
நதோம
ஸ்வதோமி உபயேம
நமமை தபரு சதோமி தமைதல
சதோமி தபரு நமமை தமைதல
என்று நிதறவுறுகிறது இக்கவிததை.

21. நதோடும தபதோரும
‘எழுத்து’ கதோலத்தில் புதுக்கவிததை எழுதியேவர்கள்
தைனிமைனிதை அக உதளச்சல்கள், கனவுகள்,
ஏமைதோற்றங்கள், விரக்தி, மைரணம, கதோமைம தபதோன்ற
விஷயேங்கதள மைட்டுதமை கவிததைப்
வபதோருள்களதோக எடுத்தைதோண்டைதோர்கள் என்று குதற
கூறப்படுவது உண்டு. அது தைவறதோன
மைதிப்பீதடையேதோகும.
தசதோதைதன ரீதியேதோகப் புதுக்கவிததைப் பதடைப்பில்
ஈடுபட்டைவர்கள் சகல விஷயேங்கதளயும
விசதோலப் பதோர்தவயினதோல் வதைதோடை
முயேன்றிருக்கிறதோர்கள் என்பததை ‘எழுத்து’
கதோலக்கவிததைகதள ஆரதோய்கிறவர் உணர
முடியும.
1965-ல் சீனதோ இந்தியேதோ மீது ஆக்கிரமிப்பு
வசய்தைதபதோது, நதோடு பற்றியே வரலதோற்று ரீதியேதோன
தநதோக்கும, தபதோர் பற்றியே சிந்தைதனயும வகதோண்டை
கவிததைகதள ‘எழுத்து பிரசரித்துள்ளது.
இவற்றில் எஸ். தவதீஸ்வரன் எழுதியே ‘நதோடு என்

உயிர்’ எனும கவிததைதயே முக்கியேமைதோகக்
குறிப்பிடை தவண்டும. அதைன் சிறப்தபயும, அதில்
கதோணப்படும நயேங்கதளயும கருதி, அததை
முழுதமையேதோகதவ இங்கு எடுத்வதைழுதுகிதறன்.
நதோடு என் உயிர்
நதோடு என் நிழல்
நதோடு என் உடைல்
பனி கமைழ் கூந்தைல்
திரு நதிச் சீதல
கடைல் அணி பதோதைம
என் தைதோயின் தைனியேழகு.
பரந்தை நிலம
விரிமைனதின் தவதோ விட்டை ஞதோனம
தபச்சிதலதோர் அதமைதி பிறழதோதை
தைன்தமை
என் தைதோயின் தைனி இயேல்பு.
யுகம யுகமைதோய் முகம மைலர
கபடைமி
ன்றி வரதவற்று
வபதோன் வகதோடுத்துக் கதல
பகிர்ந்து

தைதோளிடைதோதை மைதோளிதகக்குள்
புகலிடைம தைந்தை கரம
என் தைதோயின் தைனிப் பண்பு
அவள் வளர்ந்தை ஜீவக் கததை
அவள் வபருக்கியே தவதைப்
புதைல்வர்
அவள் தைழுவியே மைதைங்கள்
அவள் ஆக்கியே கதலகள்
இத்தைதனயும வபதோய்யேதோதை
புகழ்க்கததை
ஆனதோல்கதல, கணிதைம, கலதோச்சதோரப் பணி,
தவதைம, தசதோதிடைம, தபதோதைசன்
மைதோர்க்கம,
தகதோபுரம, மைந்திரம தகதோர்த்து
நின்ற மைதைங்கள்,
யேதோதன, அரச, இதடையிதடைப்
பூசல்கள்,
மைனம வளர்த்தை உதழப்பு,
உதழப்பு மீறிப் வபதோன், வபதோருள்,
கதோலத்ததை நீட்டிக் கருத்ததை
உள்ளிழுத்து

ஞதோனதமை யேதோவும
அஹம பிருமமைதோஸ்மி
தைர்மைம சரணம கச்சதோமி
என்று தமைளந்தைட்டிப் பதோடி
புறதநதோக்கு விலகிப் தபதோச்ச.
முன்னூற்றுக்கு முன்
விஞ்ஞதோனம, வலகௌகீக
வியேதோபதோரம
வபதோல்லதோதை வதைதோழில் நுட்பம,
கள்ளமுகம
யேந்திரப் பூட்டைம, தைந்திரப் தபச்ச
என்தறதும வதைரியேதோதை பதோமைரமைதோய்
களித்திருந்ததைதோம பிறவியினதோல்.
திதர கடைதலதோடி திரவியேம ததைடி
வந்ததைதோரின் நிறப் பகட்டுக்கு
நதோட்தடைக் தககழுவி, வநறிதயேப்
பங்கிட்டு
நதோமும நிறம மைதோறி
துதர வதோழ்வில் வழுக்கி
விழுந்ததைதோம அடிதமைப்
புததையில்,
புததையிருளில் தமைதோகமுற்று
மைகுடி முன் பதோமபதோகி

தைதோய் வசதோல் தைதோழ்வவன்ற
நிதனப்பில்
தவடிக்தக யேந்திரங்கள்,
மில்துணிகள்
குல்லதோய்கள், கதோலுதறகள்,
நீளக்தகப் பழக்கங்கள்
நிரமபி வழிந்து நிலத்ததைக்
குழப்பின.
இருந்தும
வநறிவகட்டை புயேல் மைதறந்து
நிதலயேதோன விளக்தகற்ற
நரி, புரி விரட்டி நதோமிங்கு
வகதோடிகட்டை
புரிந்தை தியேதோகம, தைவம.
வதோழ் வவரியே குலம கலங்க
சத்தியேத் தீக்குளித்து
கீததை-ரதோட்தடை கவசம கட்டி
புறம வவந்து பட்டும
அகம வநதோந்து தபதோகதோது
அகிமதசயேதோதல தைதோதவ மீட்டை
கததை
வீரக் கததையேதோ-கதோந்தியின் கீததைக்
கதலயேதோ?

ஆனதோலும,
வவற்றியிதலதோர் மைறு.
அன்தனயின்
பனிகமைழ் கூந்தைலில்
ஒரு குடைங்தக பிய்தைல்.
இழி மையிரது கருகிக் குதமைந்து
தைதோயின் தைனிப்பண்பு தசதோதைதனக்
குள்ளதோச்ச.
விஞ்ஞதோன நீர்ததைக்கி, வதைதோழிற்
கப்பல் ஓட்டி
அகவதோழ்வும புறதநதோக்கும,
சகவதோழ்வும
குடியேரசதோல் ஆக்கி வரும கதோதல
ததைதர நிமிர்த்திவிட்டு
வதைருவுக்குள் இழுக்கும தவதள
வடைமுதன ‘டிரதோகன்’ தீ மூச்ச
தைற்ற
வநஞ்ச நீட்டி மைண்கதோக்க கதோவு
வகதோடுத்ததைதோம அன்று.
இன்தறதோ திரண்டை நிலதவ
விழுங்க வரும பதோமபதோய்
வடைதமைற்கு பதோக் கபடைமைதோய்
ஊர்ந்து வர
கதோவு வகதோடுத்தைலினும கதோவு

வகதோடுக்க
தவத்ததைதோம.
பதோமபு பின் ஊர சவடு பற்றி
புற்று தநதோக்கி வசன்தறதோம.
நதோடு என் உயிர்
நதோடு என் நிழல்
நதோடு என் உடைல்
இன்று நதோம எழுப்பும
புதுக்குரல்கள்.
தநரில் கதோணும நிஜே உணர்வுகள்.
கதோலத்தில் ஊற்வறடுத்தை வீரமும
வீரத்தைதோல் சிந்தி விட்டை ரத்தைமும
வீணல்ல; ஆதைர்மைம மைதோய்க்க
மைண்ணில்
கண்ணன் நிகழ்த்தியே கதோவியேமும
கதோல மைதலப்புதைரில் ஓடித்திரிந்து
உடைதல இருமபதோக்கி
வபற்ற வீரப் தபதோர் முதறகளும
வவற்றிக்குத் துதணயேதோச்ச,
இனி...
(எழுத்து 84-1965)
அறுபதுகளின் பதோரதைப் தபதோதர புரதோதைன பதோரதைப்
தபதோருடைன் உவமித்து ச.சங்கரசப்ரமைண்யேன்

‘பதோரதைப்தபதோர்' என்ற கவிததைதயே எழுதியுள்ளதோர்.
ரசிக்கப்படை தவண்டியே ஒரு பதடைப்தபயேதோகும
அது.
வபதோய்ப்புழுதி கிளப்பி
பதோவக்குருதி சிந்தி
தைன்விதன தின்னும பதகக்
கூத்து
தைதோய்மைடி அறுக்கும தைறுதைதல
ஆட்டைம
சரித்திர சதோபத்தின் அந்திமைப்
புலமபல்
உடைதமை மைறுத்தைது பழங்கததைப்
பிறப்பு
உரிதமை பறிப்பது புதுக்கதோவியே
வித்து
நதோதமை பதோண்டைவர் பண்டு
ஆண்டுவர்
அவதரதோ கவரவர் கவரும
பண்பினர்
சூததை வளர்க்கும சகுனிச் சீனன்
கீததை உதரக்கும சதோரதித் துங்கு
தூது வபதோய்த்திடும தீதயேதோர்
மைன்றம
களதமைதோ வபரிது கதோணும உலதக

குருதகத்திரம.
(எழுத்து- 84)
சி.ச. வசல்லப்பதோ தவவறதோரு தகதோணத்தில் அந்தை
சரித்திர நிகழ்ச்சிதயேக் கண்டு ‘பதகத் வதைதோழில்’
எனும கவிததைதயே எழுதியிருக்கிறதோர்.
‘கிழிபடு தபதோர், வகதோதல,
தைண்டைம
பின்னிதயே கிடைக்கும
அரசியேலதைனில்’
வகதோதல வழி உதைறி
அறவழியேதோதல
கதிகதோண வழிவதக கதோட்டிக்
கிழக்தக
பதகத்வதைதோழில் மைறக்க தவத்தை
முதைல்வன்
ஒத்துதழயேதோதமையேதோன் கதோலமும
தபதோச்ச;
அழிவசய் நியூகிளியேர் ஆயுதைம
ஓங்கிதயே சீறிடும ‘ரட்சகர்’
தகயில்
அருள் வழி சிதைற மைறவழி பற்றி
கதிகலங்கச் சதிவதககள் வசய்து
வகதோடுந்வதைதோழில் பரவச் வசய்யும

தமைற்தக
ஒத்துப்தபதோகதோர் கதோலமும ஆச்ச!
என்று நதோம கணித்திருக்கும
தவதள
அண்தடை நட்பும சகவதோழ்வும
கதோனல் நீரதோச்ச;
வரம வகதோடுத்தை தைதலதமைதல
தகதவக்க எல்தலயில்
முழுவடிதவத் தின்ன வந்தை
பிதற வடிதவதோன்
‘பதோய் பதோய்’ குளிரப் தபசி பழதமை
பதோசம தபசி
பசப்பி விளிமபில் இமையேப் பதோய்
சருட்டை வந்ததைதோன்
சயேதோட்சிக்குத் தைந்தை ஆதைரவு மைறந்து
நடுக்கடைலில் நின்று
ஊதளயிடும நமவபயேர் பதோதி
வகதோண்டை உதிரித் தீதவதோன்
மூக்கூட்டைதோய்ச் தசர்ந்து பதகத்
வதைதோழில் வளர்க்க
புறப்பட்டை கததைதயே இன்தறயே
நிஜேமைதோச்ச.
உழக்கிதல கிழக்கு தமைற்கதோ?
கிழக்கிலும தமைற்கு, தமைற்கிலும
கிழக்கு

பதகத் வதைதோழிலுக்கதோ கதோலம?

22. சி. மைணி
புதுக்கவிததை வரலதோற்றில் சி. மைணிக்கு தைனியேதோன
ஒரு இடைம உண்டு.
1962 ல் ‘நரகம’ என்ற வநடுங்கவிததைதயே
உருவதோக்கி, தைனது பதடைப்பதோற்றதலயும,
வசதோல்லதோட்சிதயேயும, பழந்தைமிழ் இலக்கியே
ஈடுபதோட்தடையும, புதுதமை தவட்தகதயேயும,
கற்பதனவளத்ததையும, வதோழ்க்தகச் சற்றுப்
புறத்ததைக் கூர்ந்து தநதோக்கி அழுத்தைமைதோன
முடிவுகளுக்கு வருகின்ற மைனப் பக்குவத்ததையும
நிரூபித்துக் கதோட்டியே சி.மைணி தமைலும தமைலும
பல புதுதமைகதளயும தசதோதைதனகதளயும
வவற்றிகரமைதோன சதோதைதனகளதோக
ஆக்கியிருக்கிறதோர். அவற்றில் முக்கியேமைதோன ஒரு
சிலவற்தற அவ்வப்தபதோது நதோன்
குறிப்பிட்டுமிருக்கிதறன்.
1965 ல் இவர் ‘வரும தபதோகும’ என்ற
வநடுங்கவிததைதயேயும 1966 ல் ‘பச்தசயேம’
எனும நீண்டை கவிததைதயேயும பதடைத்துள்ளதோர்.

இதவ தபதோக சிறுசிறு கவிததைகளதோக அதநகம
எழுதியிருக்கிறதோர். கற்பதன வளம, கருத்து
நயேம, வளமைதோன வசதோல்லதோட்சி, புதுதமைப்
பதோர்தவ முதைலியேன சின்னஞ்சிறு
கவிததைகளிலும கதோணக்கிடைக்கின்றன. தலசதோன
பரிகதோசமும சில கவிததைகளில் வதைதோனிக்கிறது.
நிலதவப் பற்றி இவர் எழுதியே கவிததை ஒன்தற
முன்பு குறிப்பிட்தடைன். ‘நிலவுப்வபண்’ என்ற
இவர் இன்வனதோரு கவிததையும எழுதியுள்ளதோர்.
ஊடைதோதை வபண்வணதோருத்தி
உண்வடைன்றதோல்,
ஊடிப் புலந்து வவண்முகம
திருமபி
கருங்குழல் புரளும புறம
கதோட்டைதோது
கதலமுகக் கதோட்சி தைந்ததை கூடைல்
தீ வளர்க்கும வபண்வணதோருத்தி
உண்வடைன்றதோல்
நீயேல்லதவதோ அப்வபண்!
(எழுத்து-76)
இன்தறயே பதோரிதயேயும அவனுதடையே ஈதகத்
திறத்ததையும நயேமைதோக அறிமுகம வசய்கிறது ஒரு

கவிததை.
ஈதக
பட்டைமைரம தபதோலச் சதோய்ந்தை
சதோதல
இருபுறத்திலும நதடைபதோததை
வநடுகிலும மைனிதைர்
மைதறந்து வதோழ
பயேன்படும வதளகள்
ஒன்றில் சதோக்குத்திதர;
அதில் நீளும கிழிசல்
வழிதயே அதசந்தை-கல்பட்டுக் கீறலுற்ற
ரசம தபதோன கண்ணதோடி
முகக்வகதோடிக்கு
ஒரு கணத் தையேக்கத்ததைர்
ஈந்து வசன்றதோன்
இன்தறயே பதோரி.
(எ-76)
‘சதோதைதன’ என்வறதோரு கவிததை.
தவதைதன வண்ணதோன்
இன்வனதோரு
சதோதைதன வசய்தைதோன்

வவளுத்து வதோங்கி விட்டைதோன்
கறுத்தை மையிதர
(எ-80)
மூன்று வரிகளிலும கவிததைதயே உருவதோக்க
முடியும என்று முயேன்று வவற்றி
கண்டிருக்கிறதோர்.
1
பதோர்த்ததைன் வவள்தளப்
பூதவதல
வதோர்த்தை தசதோளி முதுதக
வதைரிந்தைது முகதமை.
2
கமபி என்று கதோலிரண்டும
எமபி வீழ்த்தைவும இளித்தைது
கமபி யேதைன் நிழல்.
3
மிரண்டை குதிதரத் தைடைதைடைப்பதோ
முரட்டுத் தைதரயேதில் கதோற்றின்
சருகுக் குளமவபதோலி.
(எ-94)
‘வகதோதலகதோரர்கள்’ என்ற கவிததை மைனிதை
வர்க்கத்தில் கதோணப்படும பல ரகக்

வகதோதலகதோரர்கதளயும அறிமுகம வசய்கிறது.
எல்லதோக் கதோலத்ததையும தசர்ந்தைவர்கள் இவர்கள்.
1. புகழதோதச பிடித்தைதோட்டை தபதோர்
மீது வசன்று எண்ணற்தறதோதரக்
வகதோன்று வவற்றி
வீரன் எனப் வபயேர் வபற்ற
வகதோதலகதோரன்.
2. மைதைம, கடைவுள் என்று தபசி
நதோலதோயிரம தபர்கதளக்
கழுதவற்றினவர்கள்.
3. மூன்றதோவதைதோக நதோகரிக ரகம.
கள்ளிதல தபதோததையில்தல.
சததைவயேழில் தைளுமபித் தைளுமபி
வழியும கன்னியில்
தபதோததையில்தல;
கண்முன் வதைரியேதோமைல் கதோற்றதோகக்
கதோதர ஓட்டுவதில் தைதோன் என்ன
தபதோததை!
மைரம வீடு வண்டி பதோய்ந்ததைதோடை
தகதயே ஹதோரனில் அழுத்தி,
கண்தணப் பதோததையில் தவத்து,
பல்தல உதைட்டில் ததைத்து

60, 70, 80, 95-ஐதயேதோ!
வண்டி நின்றது
மைனிதைப் பிணம நிறுத்தை.
4. கள்ள தநதோட்டுக்கதள நல்ல
தநதோட்டுக்கள் என்று தைள்ளி
விடுதவதோர்.
5. உண்தமையும தபதோலியும ஒன்று
தைதோன்
வதோங்குவது என்னவவன்று
வதைரியேதோமைல்
வதோங்குமதபதோது எல்லதோதமை
ஒன்றுதைதோன்;
கிதடைத்தைதோல் தபதோதுவமைன்று
தைவிக்கிறதோர்கள்.
பழிதயேற்க உண்டு கடைவுளும
டைதோக்டைரும,
நமைக்தகதோ உண்டு லதோபம.
ஒன்றுக்கு நூறு. தபதோ,
மைருந்ததைக் கதடைக்கு அனுப்பு.
6. கு.ப.ரதோவின் ‘ஆற்றதோதமை’
கதைதோநதோயேகி சதோவித்ரி மைதோதிரி; தைதோன்

அனுபவிக்கக் கிட்டைதோதை
இன்பத்ததை மைற்றவர்கள்
அனுபவிப்பததைப்
வபதோறுக்கதோமைல் குறுக்கிட்டு ஊறு
வசய்து திருப்தி
கதோண்கிறவர்கள்.
7. வகதோதலகதோரனின் தைத்துவம!இதுக்வகன்ன வபரியே வதோதைம?
நதோன் வகதோதலகதோரன் தைதோன்.
பல வகதோதலகதளச்
வசய்தைவன்தைதோன்
அப்தபதோது, கழுத்ததை அறுத்தை
தபதோது
வவள்ளரிப் பழத்ததை அறுப்பது
தபதோல் அறுத்தைதபதோது
நதோன் கடைவுளதோக இருந்ததைன்
நதோன் நிதனத்தைதோல் உயிர்
வகதோடுக்கலதோம, தபதோக்கலதோம,
நீங்கள் யேதோரும வகதோதலகதோரன்
ஆனதில்தல;
அதைனதோல் நீங்கள் யேதோரும கடைவுள்
ஆனதில்தல!
(எ-95)

‘நரகம’ என்ற கவிததை பற்றி முன்தப
எழுதியிருக்கிதறன். தமைதலநதோட்டு நதோகரிக
வதோழ்தவ முற்றிலும ஏற்றுக் வகதோள்ளதோமைலும
கீழ்நதோட்டு வதோழ்க்தக முதறகதள அடிதயேதோடு
விட்டுவிடை இயேலதோமைலும திண்டைதோடுகிற இந்தை
நதோட்டின் இன்தறயேப் வபருநகரத்தில் வசிக்கிற
ஒருவனின் உணர்ச்சிக் குழப்பங்கதள அது
வர்ணிக்கிறது. கதோமை உணர்தவத் தூண்டி விடுகிற
சூழ்நிதலகளும, சினிமைதோ இலக்கியேம கடைற்புறம
தபதோன்றதவகளும-அனுபவிக்க ஆதச இருந்தும
வசதிகள் இல்லதோமைல் ஏங்கித் தைவிக்கிற ஒரு
இதளஞனின் உள்ளத்ததை, உணர்வுகதள,
நிதனப்தப எவ்வளவு தூரம பதோதிக்கின்றன
என்பததை அக்கவிததை திறதமைதயேதோடு
சித்திரிக்கிறது.
‘வரும தபதோகும’ எனும வநடுங்கவிததையில்
கதோணப்படுகிற சூழ்நிதலயும வதோழ்க்தகயும
அததைதைதோன். ஆனதோல் கவிததைத் தைதலவன் தவறு
ரகம. அலுவலகத்தில் பணிபுரிந்து விட்டு வீடு
தசரும துடிப்புடைன் வந்து, பஸ்ஸக்ஷுக்கதோகக் கதோத்து
நிற்கும ஒருவன்-இளதமை குன்றியேவன் -கதோண்கிற
கதோட்சிகளும, அதவ அவனுள் எழுப்புகிற

எண்ணங்களும இதில் அழகதோக
விவரிக்கப்படுகின்றன.
கதோதைதடைக்கும இதரச்சலுடைன்
டைவுன் பஸ்கள் வரும தபதோகும
என்று ஆரமபிக்கிறது கவிததை. இவ் இரு
வரிகளும ஊதடை ஊதடை வந்து வகதோண்டு ஒரு
அழுத்தைம தைரத் தைவறவில்தல. நகரத்தின் பஸ்
ஸ்டைதோப் வர்ணதன வருகிறதுபணி புரிந்து மிகக் கதளத்து
மைதனக்தக வழிததைடி
தவர்தவத் துளி பல்லிளிக்க
தசதோர்தவதோடு உடைல் வதளத்து
சற்றி நிற்கும ஒரு குமபல்;
பூத்துவிட்டை விழி குறுக்கி
அத்திப்பூ டைவுன் பஸ்தஸ
அலுத்து தநதோக்கும பிறிவதைதோன்று;
பதழயே நட்பு தபச்சிலதோளும;
புதியே நட்பு வதலவீசம
நட்பில்லதோ மைனிதைர்கதளதோ
வசவி தீட்டி வநருங்கி நிற்பர்;
வசவிக்குணவு மைட்டுமின்றி
விழிக்குணவும இருக்குவமைங்கும

பலர் வதோழ்வு பூரதோவும ‘உதழத்துப் வபறுகின்ற
வருவதோதயே ஒரு மூச்சில் விழுங்கியே கதோர்’
‘நடுத்தைரக் கதோர்’ டைதோக்ஸி ஆட்தடைதோ அத்தைதனயும
வரும தபதோகும, ‘மைனமநீங்கி உருப்வபற்று
உலவுகின்ற ஆதசகளதோய்.’
இதளஞர், வஞ்சியேர் அலங்கதோரத் ததைதோற்றங்கள்
பல ரகம. இவர்களிதடைதயே நடைக்கும உணர்ச்சி
நதோடைகங்கள்தைதோன் எப்தபர்ப்பட்டைதவ?
தகதோடிவதர தயேதோட்டிக் கள்ள
விழி சழற்றி
தநதோக்கி தநர்தநதோக்கி வயேதிர்
தநதோக்கி
தநதோக்கிப் பயேனில்தல வயேனத்
வதைளிந்து
தீட்டியே இதைழ் விரித் ததைதோச்சி
என்ன என்ன வதோய்ச் வசதோற்கள்
வண்ண வண்ணச்
சிரிப்வபதோலிகள்;
இளதமை ‘தபதோயிங்’ உணர்ச்சி
வதோனில்
பறக்கும தவதளயில்
கிளமபுவமைதோலிகள்,

அவ்தவதளயிதல வஞ்சியிடைம
எத்தைதன மைலர்ச்சி துள்ளல்
துவளல்
எத்தைதன உணர்ச்சியின்
வதோனவில் திரட்சி
எத்தைதன அருகில் வதோ எட்டி நில்;
வஞ்சி தநதோக்கி வவடிப்தபதோரிடைம
எத்தைதன கவர்ச்சி துள்ளல்
ஆட்டைம
எத்தைதன தைதலமுதற
தவட்தடையின் வளர்ச்சி
எத்தைதன சிக்கியேதைதோ
தைப்பிவிட்டைதைதோ
‘மைலட்டு ஒத்திதகயின் மைலட்டு முன்தனதோட்டைம’
ஆன இது இளதமையின் இனிதமைக்கூத்தைதோய்
சதவக்கிறது. வந்து தபதோகும டைவுன் பஸ்கள்
‘வபதோய்த்துப் வபதோய்த்து’ தமைதஜே தமைல்
தபவலனக் குவிக்கிறது குமபதல!’ இடைம
பிடிக்கும வலிதமையும கயேதமையும இளதமையும
இல்லதோமைல் நிற்கின்ற கவிததை நதோயேகன்
‘வவளியிதல உருப்வபற்ற ஆதசஉலதோ’ கண்டு
வபதோழுது தபதோக்க தவண்டியேதைதோகிறது.
இவன் மைனம குறுகுறுக்கிறது--

யேதோர் வசதோன்னதோர் இந்தியேதோ
பிற்பட்டை நதோவடைன்று?
முத்தைர வகுப்வபன்று?
பிற்தபதோக்கு தநலதோன் உடுத்துமைதோ?
கதடை நடுத்தைரம கதோர் வலம
வருமைதோ?
இங்தக இப்தபதோது
வதைரிவவதைல்லதோம தமைல்தைரம,
வறுதமை தயேது, இங்தக
இருப்பவதைல்லதோம வபருதமைதைதோன்
இன்பந் தைதோன்; சிதலதோன் சீனதோ
பதோக்கிஸ்தைதோன் எதுவுமில்தல;
இருப்பதவ
மைவுன்ட்தரதோடு வதோய்ப்தபச்ச
விழிவதோள் வீச்ச
பற்சர மின்னல் நதக ஜேலதைரங்கம
ததைர்வு
இழப்பு இளிப்பு இளதமையின்
இயேல்பு.
இதரச்சதலதோடு டைவுன் பஸ்கள் வருமதபதோகும
இடைத்தில், கதோலம ஓடை கதோல்வலிக்கக்
கதோத்துநிற்கும வசதியேற்றவனின் மைனம வபரியே
இடைங்களின் யுவர்களும யுவதிகளும பயில்கிற

நடுத்வதைரு நதோகரிகத்ததை தமைலும தமைலும
கண்டுசிலிர்க்கிறது. எப்பதவதோ குடித்தை ஒரு கப்
கதோபி வயிற்றில் கதரந்து தபதோன உணர்வு.
கண்முன்னதோதலதோ-பசிக்கதோமைல் உண்ண முடியேதோமைல்
திணித்து முடித்து விட்டு
நீட்டியே தைட்டில் எறிந்தைபடிபிதளயேர்ஸ் ஓன் பதோக்கட்-ஓ
கீப் தி தசன்ஜ் வவயிட்டைர்ஓயிலதோக சிகவரட் பற்றதவத்து
சருள் சருளதோய் புதக கிளப்பி,
தைவதளக்கும பதோமபின் வதோய்
விரிப்பதோய்
அவள் வியேப்பின் விழிவிப்தப
கதடைக் கண்ணில் களித்துடிதரவர். நீ தபதோ.
பட் பீ வரடி அட் வடைன்,
கதோதைதடைக்கும இதரச்சலுடைன் டைவுன் பஸ்கள்
வருகின்றன. தபதோகின்றன, இவனுக்கு இடைம
இல்தல.
சற்தற
மிகச் சற்தற தையேங்கிப் பின் தைங்கி

இட்டை அடிக்கும எடுத்தை
அடிக்கும
இதசந்ததை ஆடும சதடையேழதக
வநளிந்ததை குதலயும பின்னழதக
வவறித்து தநதோக்கி விருந்துண்டு,
கிறங்கிடும மைனம அவள் ததைதோளில் தகதபதோட்டு
நடைந்து, வதைதோட்டை சகம மையேக்க
இடித்தும இதணந்தும வசன்று, கடைற்கதரயில்
தைனிதமை இடைம ததைடி இன்பம சதவத்து
வியேக்கிறது.
நின்ற இடைத்திதலதயே நிற்கும அவனுள் ஆதச
மைலர்கள் விரிகின்றன.
பஸ் வரும. தபதோகும. ஒரு கப் கதோபி கதரந்து
தபதோயிற்தற என்ற தைவிப்பு தைதலதூக்குகிறது.
அவனது ‘சிவப்புச் தசதல அழகி’ சிறிது நின்று
தபதோக மைதோட்டைதோளதோ என்ற ஏக்கம. பயேன்தைதோன்
இல்தல.
வசல்வம இளதமை யின்தமை
நதடைபதோததையில் கதோக்க தவக்கும
கூட்டைம குதறயும வதர.

வபதோறுதமை தீரும வதர
மையேக்கம தைள்ளும தநரம
சிவப்பழகி சற்று நிற்க
புத்துணர்ச்சி துளிர்க்க..
இவனுக்கு இடைம கிதடைத்து விடுகிறது. ‘கதோசம
பிடித்து உலுக்குவதுதபதோல், துடிக்கின்ற
பழுதுடைல்’ பஸ் சூதடைறியே கதோற்தறதோடு, டீசலின்
வபரு நதோற்றத்ததைதோடு நகர்கிறது. அந்தைச்
சூழலிலும,
பக்கத்து மைங்தகயின் உரசல்
பல்லற்ற வதோய்க்குக் கருமபு:
ஆதசக்கு அழிதவது?
வசல்வம மைங்தக வபருதமை
இளதமை
இதவகளுக்கு அழிதவது?
ஆயினும இவன் நிதலதமைதயேதோ?
முதுதமை.
வறுதமை,
சிறுதமை.
நதோய் வதோல் முதுகு.
சீவதோதை தைதலயேதோகக் கதலந்து
சிதைறிக் கிடைக்கும தைதோள்கள்,இப்பிறவியில் விடிவில்தல.

பற்றதோக்குதறச் சமபளம, வபதோழுதுதபதோக்கு
இன்றிக் கூடிப் வபற்ற ஒன்பது வசல்வங்கள்,
நீங்கதோதை ஆஸ்த்மைதோ, நிரந்தைரத் வதைதோல்தலகள்;
என்ன வசய்வது? ‘கனவு-வசல்வம மைங்தக
இளதமை’.
வசதிதயேதோடும வளங்கதளதோடும வதோழ
ஆதசப்பட்டும வதோழ முடியேதோது தைவிக்கும ஒரு
அப்பதோவி மைனிதைனின் அனுபவ உணர்வுகதள
விரிவதோய், அழகதோய் விவரிக்கும ‘வருமதபதோகும’
கவிததையிலும சி. மைணி நயேமைதோன புதுதமையேதோன
உவதமைகதளக் தகயேதோண்டிருக்கும திறதமை
ரசித்துப் பதோரதோட்டைத் தைகுந்தைதைதோகும.
இவரது மைற்வறதோரு வநடுங்கவிததையேதோன
‘பச்தசயேம’ தநதோக்கும வதைதோனியும தவறு
ரகமைதோனது.
‘பதோலுணர்ச்சி’ கூட்டி பச்தசயேதோக எழுதுகிறதோர்
கவிஞர் என்ற குற்றச்சதோட்டுக்கு சி.மைணி கூறும
எதிர்ப்புதைதோன் ‘பச்தசயேம’ என்ற வநடுங்கவிததை
அவருதடையே சீற்றம உணர்ச்சி தவகத்ததைதோடு
கவிததை உருவம வபற்றிருக்கிறது.

எழுத்திதல பதோலுணர்ச்சி கூடைதோது, அது பச்தச
என்று வசதோல்கிறவர்கள் யேதோர்?
வதோதல இளநீதர வதோய்விழியேதோல்
வதோரிப் பருகும இவர்கள்
இளதமை வகதோடுக்கும துணிவில்
இடித்துக் களிக்கும இவர்கள்
வயேது வழங்கியே வதோய்ப்பில்
அமைர்ந்து சிலிர்க்கும இவர்கள்
இருவதரக் கட்டிதலற்ற ஊதி
முழக்கி ஊர் கூட்டும இவர்கள்
இருளில் ரகசியேமைதோய் வவட்கி
மைருவி மையேங்கும இவர்கள்
பிறகு தைவழ விட்டு ஊவரல்லதோம
வபருதமை உதரக்கும இவர்கள்
எல்லதோம இவர்கள்தைதோன் - தவறு
யேதோர்
வசதோல்வதோர்கள்? கூடைதோதைதோம;
பச்தசயேம!
எழுத்திதல பச்தச என்றதோல், எழுத்தைதோளன்
மைனசிதல பச்தச என்றதோகுமைதோ? நதோடைகத்தில்
பதோத்திரங்கள் தபச்வசல்லதோம ஆசிரியேர் தபச்சதோ?
‘நரகம எனது நரகமைதோ. நரகத் தைதலவன் நரகமைதோ
என்வறல்லதோம தகட்டுவிட்டு, கவி வசதோல்கிறதோர்.

பலவதக ஆறுகள்
எனக்குள் இருக்கும கடைலில்
கலக்கும; எழுபதவ கடைல்
முகில்,
அருவிக்கு வவறுப்பில்தல
வருதவதோதரக் குளிப்பதோட்டும.
கதோற்றுக்குத் தைடுப்பில்தல
கதோற்வறங்கும புகுந்து விடும,
நீயிழுத்தை கதோற்றணுக்கள்,
நதோனிழுத்தை கதோற்றணுக்கள்;
கதிவரதோளிக்கும மைதறப்பில்தல;
கதிவரதோளியில் பச்தசயில்தல;
பதடைக்கின்தறன் பச்தசயேத்தைதோல்.
‘நடைப்பில் நிகழ்வது பதடைப்பில்’ இடைமவபறும:
‘நடைப்பில் நிகழ்வது’ என்ன?
பற்பதசயில் முத்துச்சரம
எண்வணயில் தைதோழ்கூந்தைல்
வசருப்பில் மைலரடி
உதடையில் சிதலயுரு
வபகௌடைரில் பட்டைழகு
தசதோப்பினில் நட்சத்திரம
விற்றிடுவதோள் விளமபரத்தைதோல்
முதலக்தகதோண வதலக்குமைரி.

இப்படிப் பல நிகழ்ச்சிகள் சதவயேதோகச்
சித்திரிக்கப்படுகின்றன. இலக்கியேத்திலிருந்து
பற்பல வரிகள் நிதனவு கூரப்படுகின்றன.
இவ்வதோறு ‘இச்தசக்கு வழிபதோடு’ எங்கும
எப்தபதோதும நதடை வபறுவது
சட்டிக்கதோட்டைப்படுகிறது. உடைலில் உப்பு மைதோதிரி
‘கவர்ச்சிக் கலப்பு’ நிதறந்து கதோணப்படுகிறததை!
ஆற்றல் இழந்தை கடைவுளர்
சதோதலயில் கதோட்சிப்
வபதோருளதோகிப்
வபற்றனர் அழகியேல் தபதோற்றல்
பக்தி மைலருக்குப் பதிலதோய்.
அறிவியேல் இக்தகயில் பறித்துப்
பறித்தைததை நீக்கி மைகிழக்
குவித்தைது அக்தகயில் பல
வபதோருள்;
முன்தனற்றம, தநலக்ஸ், சினிமைதோ
இதறவதன விட்டைபின், மைற்றது
பிறப்பு மைர்மைம ஆண் வபண்
பிதணப்பு மைர்மைம ஒன்றுதைதோன்,
நதோயேக நதோயேகி

பக்தி தபதோனதும
தைதலவன் தைதலவி
சித்தி வந்தைது.
தகதோவில் தபதோனதும
வகதோட்டைதக வந்தைது;
கடைவுள் தபதோனதும
நட்சத்திரம வந்தைது.
டும டும டும.
‘கதோண்பது தநதோக்தகச் சதோர்ந்தைது; உண்தமை.
ஆனதோல் நமமுள் ஐந்துக்கு தமைதலதோடி
வழிவசய்யும ஆறுண்டு. எதுவும தைவறதோது
மூதளயில் பதியும என்பது உளவியேல்’.
‘இயேற்தகப் புணர்ச்சி வழங்கியே கதோலம’ ஒன்று
இருந்தைது. குலத்திதணக் கூறிடைதோ நிலத்திதணக்
கதோலம அது, உளவமைதோன்றும கதோதைலர்
உடைவலதோன்றி வதோழ்ந்தைனர்.
பிறகு, நிலத்திதண மைங்கி, குலத்திதண ஓங்க
‘வசயேற்தகப் புணர்ச்சி’ நிதனப்பிலும
பதோடைலிலும தைதலகதோட்டியேது.
படிப்பும பணியும
கதைதவத் திறக்கவும
ஆடினர் பதோதவயேர்

பதோமபுக்குப் பதோல் வதோர்த்து
துலங்கல் மைறந்து
தூண்டுதைல் ஓமபி,
விதனயில் எதிர்விதன,
அறுவதடை வசய்கிறதோர்.
இந்தைக் குழப்பம எல்லதோம ஒருசில தைதலமுதற
நீடிக்கும. பிணியேற்ற இனிப்பதோர்தவ, குலமைற்ற
மைனப்பதோர்தவ அதைற்குள் கிட்டிவிடும.
என்னதைதோன் வசதோன்னதோலும, உயிரியேல்
ததைதவயிது.
கவிஞனும நடிகன் தைதோன்,
கவிஞன்
எழுத்தில் நடிப்பதோன்; எழுதியே
வரிக்கு நடிகன் குதிப்பதோன்
கனிந்தை நடிகதன என்றதோலும
நடிப்ப வதைல்லதோம நடிப்பதோ,
கலப்பிலதோ நடிப்பதோ? சற்றும
இதமைப்பிலதோ நடிப்பதோ? சற்றும
இதமைபப்பில்லதோ விழிப்புடைன்
நடிகன்
நடிக்கட்டுதமை, ஒருமுதற
கூடைவதோ

உணர்வுடைன் புணர்ந்து தைன்தன
மைறக்க மைதோட்டைதோன்? மைறந்து
கலக்கமைதோட்டைதோன். நடிப்பு
மைறந்து வசதோந்தைம கலப்பது
அறிவது அருதமை கலப்பது
அரிதைல்ல. புறவயேப் பதோர்தவ
அழிப்பதைல்ல அகத்ததை; தைட்டி
பிதழப்பதில்தல கவிஞன்
தைன்நிழல்.
(சி. மைணியின் கவிததைகள் ‘வரும
தபதோகும’,’ஒளிச்தசர்க்தக’ என்று இரண்டு
வதைதோகுப்புகளதோக வவளி வந்துள்ளன.)

23. பிந்தியே
விதளவுகள்
புதுக்கவிததை தைரமைதோன வளர்ச்சிதயேப் வபற்றுக்
வகதோண்டிருந்தை தபதோததை- அந்தைக்
கதோரணத்தினதோதலதயே - அதைற்கு எதிர்ப்பும
கிண்டைலும எழுத்தைதோளர்கள் மைத்தியிலும
பத்திரிதகயிலும மீண்டும தைதல கதோட்டின 196667 ல்.
‘தீபம’ பத்திரிதக மைதோதைம ததைதோறும ‘இலக்கியே
சந்திப்பு’ நடைத்தியே எழுத்தைதோளர்களிடைம
‘புதுக்கவிததை பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?’
என்ற தகள்விதயேத் தைவறதோது தகட்டுவந்தைது.
தபட்டி அளித்தை இலக்கியேவதோதிகளும
புதுக்கவிததைதயேக் குதற கூறியும, யேதோப்பில்லதோக்
கவிததை எழுதுகிறவர்கதளத் தைதோக்கியும
கண்டித்தும தைங்களது தமைலதோன
அபிப்பிரதோயேங்கதள அறிவித்துக்
வகதோண்டிருந்தைதோர்கள்.
அவ்வதோறு கருத்துக் கூறியேவர்களில் எழுத்தைதோளர்

கு.அழகிரிசதோமி புதுக்கவிததைக்கதோரர்கள் பற்றி
முரட்டைடியேதோக அபிப்பிரதோயேம வதைரிவித்திருந்தைதோர்.
‘நதோன் பதோர்த்தை புதுக்கவிததைகதள
எழுதியேவர்களுக்குக் கவிததைதயேப் பற்றி
மைட்டுமைல்ல, வபதோதுவதோக இலக்கியேத்ததைப் பற்றிக்
கூடை எதுவும வதைரியேதோது என்தபன். இனி
தமைலதோவது இவர்களுக்கு இலக்கியே அறிதவப்
புகட்டைமுடியும என்ற நமபிக்தகயும கூடை
இவர்கள் இவதர அளிக்கவில்தல.இவர்கதளத்
திருத்தை முயேல்வது வீண் தவதல’ என்று அவர்
குறிப்பிட்டிருந்தைதோர்.
‘தைதோமைதர’யும புதுக்கவிததையின் தபதோக்தகக்
குதறகூறி எப்தபதோதைதோவது கட்டுதரகள்
வவளியிட்டுக் வகதோண்டிருந்தைது.
அததை சமையேத்தில், இப்பத்திரிதககள்
புதுக்கவிததைதயேப் புதுப்பதடைப்பதோகதவதோ
வமைதோழி வபயேர்ப்பதோகதவதோ பிரசரிக்கத்
தையேங்கவுமில்தல.
வசன்தனயில் நிகழ்ந்தை இலக்கியேக்கூட்டைங்களும
புதுக்கவிததை மீது தைனிக் கவனம வசலுத்தி
வந்தைன.

இதைனதோல் எல்லதோம, ஜேனவரி 1967 ல் தைனது 97 வது
ஏட்டின் தைதலயேங்கத்தில் ‘எழுத்து’
வபருதமையுடைன் குறிப்பிடை தநர்ந்தைது‘புதுக்கவிததை நிதலத்துவிட்டைது. புதுக்கவிததை
என்பதுக்குப் பதில் தைற்கதோலக் கவிததை என்தற
இனி நதோம குறிப்பிடைலதோம. தைமிதழ முதறயேதோகப்
படித்தைவர்கள் யேதோப்பிலக்கணம அறிந்தைவர்கள்
உள்படை புதியேவர்களின் கவிததைகள் எழுத்துக்கு
முன்தனவிடை அதிகமைதோகக் கிதடைக்கின்றன...
சரி. கவிததைகள்வபருகினதோல் தபதோதுமைதோ,
கவிததைகதள ரசிக்கச் வசய்யே? தபதோரில்
எதிரதோளியிடைமிருந்து இடைத்ததைப் பிடித்துவிட்டை
பின் அடுத்து வசய்யே தவண்டியே தவதல, பிடித்தை
இடைத்ததை ஆர்ஜிதைப்படுத்திக் வகதோள்வதுதைதோன்.
அதுக்குப்பின் தைதோன் தமைதல முன்தனற்றம.
அததைதபதோல் இலக்கியே தசதோதைதன முயேற்சிகள்
வசய்து வரவும, வசய்தை அளவுக்கு கணிப்பு
வசய்வது அடுத்தை தவதல’.
அந்தை இதைழ்முதைல் சி. கனகசபதோபதி ‘பதோரதிக்குப்
பின் தைமிழில் புதுக்கவிததை’ என்ற தைதலப்பில்
எழுதியே கட்டுதர வதைதோடைர்ந்து
பிரசரிக்கப்பட்டைது.

அததை இதைழில் ‘லகுகவிததை’ என்ற கட்டுதரயும
இடைம வபற்றது, அது பூரணமைதோக நிதனவு கூரத்
தைகுந்தைது.
“வவர்ஸ் லிப்தர என்று பிவரஞ்ச வமைதோழியிலும,
ஃப்ரிவவர்ஸ் என்று இங்கிலீஷிலும
கூறப்படுவதின் தைமிழ் அர்த்தைம லகுகவிததை
வசன்ற நூற்றதோண்டில் பிரதோன்சில் வதோழ்ந்தை
ஜேஸூல்ஸ் லதோஃதபதோர்க் (1860-1887) தைதோன் இந்தை
வவல்ஸ் லிப்தர அதமைப்தப பிவரஞ்ச
வமைதோழியில் தகயேதோண்டைவர். அது பின்னதோல்
எஸ்ரதோ பவுண்டு, டி.எஸ். எலியேட்
தபதோன்றவர்களதோல் இங்கிலீஷில்
தகயேதோளப்பட்டைது. நம தைமிழிலும இந்தை முதறக்
கவிததைகள் நிதறயே வவளிவந்திருக்கின்றன.
ஆனதோல் மைற்ற வமைதோழிகளில் அவ்வப்தபதோது
இந்தைவிதை முயேற்சிகளுக்கு எதிர்ப்பும
கண்டைனமும இருந்தைது தபதோலதவ தைமிழிலும
இன்று கதோணப்படுகிறது. திட்டைவட்டைமைதோனதைதோக
கருதைப்படும யேதோப்பு உருவத்துக்கு மீறிச் வசய்வது
அடைதோதை வசயேலதோகக் கருதைப்படுகிறது. இன்னும
ஏததைதோ தைமிழ் கவிததை ஒன்றுக்குத் தைதோன் மைரபதோன,
சத்தைதோன யேதோப்பு இலக்கணம இருப்பது

தபதோலவும, உலகில் மைற்ற வமைதோழிகளுக்கு அப்படி
எதுவும இல்லதோதைது தபதோலவும நிதனப்பு.
எந்தை ஒரு வமைதோழி இலக்கியேக் கவிததைக்கும தைன்
தைனக்வகன யேதோப்பு அதமைதி இருக்கத்தைதோன்
வசய்கிறது. லதோஃதபதோர்க்தகப் பற்றிக்
கூறுமதபதோது, அவர் மைரபதோன கவிததை உருவத்ததை
வபயேர்த்து எறிந்து விட்டைதோர் என்றும,
‘சின்டைதோக்ஸ்’ என்கிதறதோதமை
வசதோற்புணரிலக்கணம, அததை சின்னதோ பின்னம
வசய்து விட்டைதோர் என்றும, துணிச்சதலதோடு
அன்தறக்கு பழக்கத்தில் இருந்தை வசதோற்கதளப்
புகுத்தினதோர் என்றும வசதோல்லப்படுகிறது. இததை
மைதோதிரி தைதோன் எலியேட், பவுண்டு தபதோன்றவர்கள்
இங்கிலீஷ் வமைதோழியில் வசய்தைதோர்கள். ஆக,
புதுக்கவிததை முயேற்சி, தைற்கதோல கவிததைப்
தபதோக்கு, தைமிழில் வசய்யேப் படுகிறதபதோது ஏததைதோ
புனிதைம வகடுக்கும கதோரியேமைதோக கருதுவது
அர்த்தைமைற்றதைதோகும. உலக கவிததை மைரபு அறிந்து
வசய்கிற கதோரியேம. ஆகதவ இந்தை லகு கவிததை
பற்றியே சில கருத்துக்கதள நதோம வதைரிந்து
வகதோள்ள தவண்டியேது அவசியேமைதோகும.
அமிதலதோவல் என்பவர். ஆயிரத்து வதைதோளதோயிரத்தி
பத்துக்களில் இயேங்கியே படிமை இயேக்கத்தில்

சமபந்தைப்பட்டைவர். அவருதடையே கருத்து இது;
‘இலகு கவிததை என்பது தபசம குரலின் ஒலி
நயேத்தின் அடிப்பதடையில் அதமைக்கப்படுவது.
திட்டைமிடைப்பட்டை சந்தை அதமைப்தப
கதடைப்பிடித்து உருவதோக்குவது இல்தல. நம
சவதோசத்துக்கு ஏற்பவும இருக்கும’ என்று
குறிப்பிட்டிருக்கிறதோர்.
இததை ஒட்டிதயே டி.எச். லதோரன்ஸ் வசதோல்கிறதோர்; ‘
ஒலி நயேம என்கிற தபதோது அகலமைதோன
இறக்தககள் வகதோண்டை ஒரு பறதவ வதோனில்
பறந்தும சறுக்கியும வழுக்கிப் தபதோவததையுதமை
நதோன் நிதனக்கிதறன். எல்லதோம நதோம எடுத்துக்
வகதோள்ளும ஒரு நிறுத்தைல், ஓய்வு, உணர்ச்சிக்கு
ஏற்ப குரல் சதைதோவதோக இழுபடுவததைப்
வபதோறுத்துத்தைதோன் இருக்கிறது. கவிததைதயே
ஆக்குவது துலக்கமைதோக உள்ள உருவம இல்தல.
உள்வபதோதிந்து மைதறந்து நிற்கும உணர்ச்சிப்
பதோங்குதைதோன்.
லதோரன்ஸ் சிறந்தை புதுக் கவிததைக்கதோரர்களுள்
ஒருவர். அவரது ‘பதோமபு’ என்ற கவிததை மிகச்
சிறப்பதோக கருதைப்படுவது. அவதரப் தபதோலதவ
டி.எஸ். எலியேட்டும ஒரு கவி. அவர் கூறுகிறதோர்.
‘உருவத்திலிருந்து விடுதைதல வபறுவது தைதோன்

லகு கவிததை என்றதோல் ஒரு மைட்டைமைதோன கவிதைதோன்
அததை வரதவற்பதோன். அது வசத்துப்தபதோன,
ஒழிந்தை, உருவ வதகக்கு எதிரதோன ஒரு கலகம.
புதியே உருவத்துக்கதோன ஒரு ஆயேத்தைம, அல்லது
பழதச புதுப்பிப்பது ஆகும. வவளித்
ததைதோற்றமைதோன ஒரு ஒருமிப்பு ஒதர மைதோதிரியேதோக
இருக்கும. அதுக்கு எதிரதோக உள்ளதமைந்தை
ஒருமிப்தபத்தைதோன் இது வலியுறுத்தும. இந்தை
உள்ளதோர்ந்தை ஒருமிப்பு ஒவ்வவதோரு கவிததைக்கு
தைனி விதைமைதோனது’.
‘பதோழ்நிலம’ என்ற தைன் சிறந்தை கவிததை உள்படை
புதுக் கவிததைத் துதறயில் தைதலசிறந்தை சதோதைதன
கதோட்டியுள்ளதோர் எலியேட். அவதரப்
தபதோலதவதைதோன் எஸ்ரதோபவுண்டும. அவர்
கூறுகிறதோர்; ஒருவர் எழுதித்தைதோன் ஆக தவண்டும
என்ற நிதல ஏற்படுகிற தபதோதுதைதோன் ஒருவர் லகு
கவிததை எழுதை தவண்டும; அதைதோவது
தீர்மைதோனிக்கப்பட்டை சந்தை முதறகளதோல் முடிவததை
விடை அதிக அழகுடைன் ஒரு ஒலி நயேத்ததை
வபதோருதள (கவிததை உள்ளடைக்கம) ஏற்றிக்
கதோட்டைமுடிகிற தபதோதுதைதோன். அல்லது
விதிமுதறயேதோன, மைதோறதோதை, ஒலிக்குறி வகதோண்டை
வசய்யுளின் அளதவ விடை அதிக இயேல்பதோனதைதோக,
வபதோருளின் உணர்ச்சித் தைன்தமையின் பகுதியேதோக

அதிகம இருக்கும, அதிக வபதோருத்தைமைதோனதைதோக
உற்றதைதோனதைதோக அர்த்தைம வசதோல்லத்தைக்கதைதோக
இருக்கிறதபதோதுதைதோன்.’
எஸ்ரதோ பவுண்டு தைன் ‘தகன்தடைதோ’ கவிததைகள்
மூலம புதுக்கவிததைகதள சிறப்பதோக்கியேவர்.
இப்படி லகு கவிததை பற்றி அந்தைத்துதறயில்
சதோதைதன கதோட்டியேவர்கதள கூறி இருப்பததை நதோம
பதோர்க்கிறதபதோது இந்தை முயேற்சி ஏததைதோ யேதோப்பு
வதைரியேதோமைல் எழுதைப்படுவது என்பதில்தல,
யேதோப்தப மீறதவண்டும என்பதுக்கதோக
வசய்யேப்படைவில்தல என்பதும
வதைரியேவருகிறது.
லகு கவிததை எழுதுபவர்களுக்கு வரதோமப
நுண்ணுணர்வுள்ள வசவி ததைதவயேதோகும. நல்ல
தவதல வசய்யே விருமபுகிறவனுக்குத்தைதோன் லகு
கவிததை சதோத்தியேம. லகு கவிததையின் ஊதடையும
எளிதமையேதோன ஒரு சந்தைப்தபதோக்கின் சதோயேல்
பதுங்கிச் வசன்று வகதோண்டிருக்கும. புதுக்கவிததை
வதோசகர்கள் இதவகதள மைனதில் வகதோண்டைதோல்
லதோபகரமைதோனதைதோகும.” (எழுத்து 97)
புதுக் கவிததைக்கு எழுந்தை எதிர்ப்பின்
தைன்தமைதயேயும, அப்படி எதிர்த்தைவர்களின்

தைன்தமைதயேயும சட்டிக்கதோட்டி. அவர்களுக்கு
பதில் கூறும விதைத்தில், ‘புதுதமை தைதோங்கதோதை
கிணற்றுத் தைவதளகள்!’ என்ற கட்டுதர 98 வது
ஏட்டில் வவளியிடைப்பட்டைது.
‘எழுத்து’ ஒன்பதைதோம ஆண்டில் வழக்கமைதோக
எழுதிக் வகதோண்டிருந்தைவர்களின் புதுக்கவிததைப்
பதடைப்புகள் இடைம வபறவில்தல. சி. மைணியின்
கவிததை ஒன்று, வ.க. கவிததைள் இரண்டு. எஸ்.
தவதீஸ்வரன் கவிததைகள் மூன்று, கி.அ.
சச்சிதைதோநந்தைம கவிததைகள் நதோன்கு. இதவதபதோக
மைற்றதவ எல்லதோம புதியே பதடைப்பதோளிகளின்
கவிததைகள் தைதோன். ஹரி சீனிவதோசன்,
நீல.பத்மைனதோபன், பூ. மைதோணிக்கவதோசகம,
எழில்முதைல்வன், இரதோ. மீனதோட்சி முதைலிதயேதோர்
உற்சதோகமைதோக எழுதிக் வகதோண்டிருந்தைதோர்கள்.
அவர்களுதடையே ஆற்றதலக் கதோட்டும தைரமைதோன
பதடைப்புகளதோகதவ அதவ அதமைந்திருந்தைன.
நதோ. கதோமைரதோசனின் ‘புல்’ எழுத்து தமை-ஜேஸூன்
இதைழில் (101-102) வவளிவந்தைது.
வதோல் முதளத்தை மைண்தண
வசந்தைத்தின் பச்தச முத்திதரதயே
உடைல் வமைலிந்தை தைதோவரதமை
உன்தன பனித்துளிகளின்

படுக்தகயேதற என்தபன்.
நஞ்தசத் தைண்ணீரில் நதனந்து
வளர்ந்து
நதோள் ததைதோறும அறுவதடையேதோகும
நதோட்டியேப் புல்தல
பதோல் தைரும கதோல்நதடைகளின்
தின்பண்டைதமை
பச்தச நிறத்தின் விளமபரதமை
குதசலரின் உணவுக்
களஞ்சியேதமை
குதித்தைதோடும கடைல் நீதரக்
கதோதைலிக்கதோமைல்
உப்புருசி வபற்று விட்டை
ஓவியேப்புல்தல!
மைதோதைம ததைதோறும வவளிவந்தை ‘எழுத்து’ அதைன்
ஒன்பதைதோம ஆண்டின் பிற்பகுதியில் (தமை -ஜேஸூன்
முதைல் ) இரண்டு மைதோதைங்களுக்கு ஒரு இதைழ் என்ற
முதறயில் தைதோன் பிரசரம வபற முடிந்தைது, அதைன்
பத்தைதோம ஆண்டில், முதைல் மூன்று மைதோதைங்கள்
மைதோசிதகயேதோக வந்தைபின், ஏப்ரல் முதைல் அது
‘கதோலதோண்டு ஏடு’ ஆக மைதோறிவிட்டைது.
கதோலதோண்டு ஏடு ஆக ‘எழுத்து’ புதுக்கவிததைக்குச்

வசய்தை பணிதயே தைனியேதோக ஆரதோயேதவண்டும.
-----------

24. கதோலதோண்டு ஏட்டில்
‘எழுத்து கதோலதோண்டு ஏடு ஆக; 1968 - 69 இரு
வருடைங்களில் எட்டு இதைழ்கள் வவளிவந்தைன.
இவ்இதைழ்களில் கவிததை எழுதியேவர்களில்
ந.பிச்சமூர்த்தி, தி.தசதோ. தவணுதகதோபதோலன் சி.ச.
வசல்லப்பதோ தைவிர மைற்ற அதனவரும புதிதைதோகப்
பதடைப்பு முயேற்சியில் ஈடுபட்டைவர்கதள ஆவர்.
பிச்சமூர்த்தி சிந்தைதோமைணி பில்வமைங்கள் கதோதைல்
கததைதயே ஆதைதோரமைதோகக் வகதோண்டு, ‘கதோதைலின்
இரவு’ என்ற குறுங்கதோவியேம பதடைத்திருந்தைதோர்.
இலக்கணத்ததைதோடு ஒட்டியே கவிததைப் பதடைப்பு
இது. இவ் மைரபு வழிக் கதோவியேம. எழுத்து 119 ஆம
ஏட்டில் பிரசரமைதோயிற்று. தி.தசதோ.
தவணுதகதோபதோலனின் கவிததைகள் தைற்கதோல
வதோழ்க்தக அவலங்கதள பரிகதோசத் வதைதோனிதயேதோடு
சட்டிக் கதோட்டின.
‘குருவி’ என்வறதோரு கவிததை. கதோது கிழிபடை
கீச்சிட்டுக் வகதோமமைதோளமிடும குருவிதயே தநதோக்கி
மைனிதைன் எரிச்சலுடைன் கூறுகிறதோன்..

ஊர் நிலவரம உனக்வகங்தக
வதைரியும?
வதோரதோவதோரம விரதைம இருந்து
வயிற்றுத்தீ அவிக்க
வயிவறரிந்தைது
வதோங்கி வரும ‘பல சரக்கில்’
அரிசி மைணி வபதோறுக்கி
அதரக் குருடைதோய்ப் தபதோயேதோச்ச!
‘கதோக்தககுருவி எங்கள் ஜேதோதி’!?!
அவனுக்வகன்ன?
பதோடினதோன்!
அகத்துக்கதோரி
அடுத்தை வீட்டிலிருந்து யேதோரும
அறியேதோமைல்
கூனிக் குறுகி
கடைன் வதோங்கி வந்தை அரிசிதயே
முற்றத்தில் இதறத்து உங்கள்
மைதோநதோடு கூட்டி
மைகிழ்ந்து கரம வகதோட்டி
பதோடினதோன்!
அவன்
பட்டினி கிடைந்தைதோன்;
ஆனதோலும ஊவரல்லதோம
அன்னதைதோனம நடைந்தைது;

அந்தைக் கதோலம!
‘படி’ அரிசிப் தபச்சதோல்
பதைவி பறிதபதோகும;
இந்தைக் கதோலம!
அன்றவன் அடிதமை!
ஆனந்தைப் பட்டைதோன்;
இன்று நதோன் சதைந்திரன்!
தசதோகப் படுகிதறன்,
சீ! தபதோ!
புதிதைதோக எழுதைத் வதைதோடைங்கியிருந்தைவர்களில்
வசல்வி இரதோ. மீனதோட்சியின் கவிததைகள்,
தைனிப்பதோர்தவ கற்பதனவளம, இனியே
வசதோல்தலதோட்டைம, கருத்தைதோழம முதைலியே
நயேங்கதளதோடு அதமைந்திருந்தைன. ஆற்று மைணலில்
பதியும கதோல்தைடைங்கள், பதோய், ஆலமவிழுது,
தகதோட்தடையும தகதோவிலும தபதோன்ற
விஷயேங்கதள புதியேதகதோணத்தில் கண்டு
கவிததைகள் பதடைத்திருக்கிறதோர் இவர்.
‘ஆடிக்கதோற்தற!’ என்ற கவிததை குறிப்பிடைப்படை
தவண்டியே ஒன்று.
ஆடிக் கதோற்தற வதோ! வதோ!
மைண் தூவி விததை தூவி

முதள கதோண விதழ கதோற்தற
என் வசதோல் தகதளன்.
வநல்தல நதோற் புழுக்குறதோதன
அவதனப் படியில் உருட்டி
விடு,
இதளத்தைவன் வயிற்றில்
வசதோடுக்குறதோதன
அவதனக் குழியில் இறக்கி விடு.
மைஞ்சள் இதைழில் பச்தச
கிறுக்குறதோதன
அவதன பதனமைரத்தில்
வதைதோங்கவிடு.
உததைத்துக் வகதோள்ளட்டும.
துள்ளல் அடைங்கட்டும.
புரட்சிக் கதோற்தற!
இவற்தறக் கதோண விதழந்தை என்
துதண
இததைதோ, இங்தக
நிலப்படுக்தகயில்.
எனக்கதோகமைல்லிதக மைலர்கதளத் தூவ
மைதோட்டைதோயேதோ?
வமைல்ல-வமைல்லத் தூவு,
தநதோகதோமைல் தூவு.

அயேல்நதோடுகளின் கவிததைகள் பல தைமிழதோக்கப்
வபற்று வவளியிடைப்பட்டைன. தவவறதோரு
விஷயேத்ததையும குறிப்பிடைலதோம என்று
நிதனக்கிதறன். எழுத்து 97 -ஆம இதைழில்
வல்லிக்கண்ணனின் ‘உன் கண்கள்’ வந்திருந்தைது.
சூழ்நிதலப் பதோதலயில்
வதோழ்க்தக வவயிலில்
சற்றித் திரியும
என் கண்களுக்கு
குளு குளு ஓயேதோஸிஸ்
ஆயின, அன்தப!
உன்னிரு விழிகள்.
அலுவல் அதலகளில்
எற்றுண்டு இடைறி
கதோகிதைக் கடைலில்
புரண்டு தைவிக்கும
என் விழிகள்
தைங்கி இன்புற
பசதமைத் தீவதோய்
உதைவும, வபண்தண!
உன் ஒளிக் கண்கள்.
இக் கவிததை தூண்டிவிட்டை விதளவதோக, வசல்வம
‘இலக்கியேத்தில் கண் வர்ணதன’ என்வறதோரு

ஆரதோய்ச்சிக் கட்டுதர தையேதோரித்தைதோர். சங்ககதோலக்
கண் வர்ணதன, அததைத் வதைதோடைர்ந்து 19-ஆம
நூற்றதோண்டுவதர பயின்ற கண் வர்ணதன, இந்தை
இரண்டு கதோலப் பிரிவுகளுள் கண்ணுவதமைகள்
எவ்வவவ்வதோறு வழங்கின என்ற வதைதோகுப்பு.
தைற்கதோலத்தில் கண் வர்ணதன- ‘உன் கண்கள்’
கதோட்டியேபடி என நதோன்கு பிரிவுகதளக் வகதோண்டை
நீண்டை கட்டுதர இது; ‘எழுத்து’ இதைழில் 18
பக்கங்கள் இடைம வபற்றுள்ளது. இக்கட்டுதர
வசல்வம என்ற எழுத்தைதோளரின் பழந்தைமிழ்ப்
புலதமைதயே, கவிததை ரசதனதயே,
ஆய்வுத்திறதமைதயே நன்கு புலப்படுத்துகின்றது.
இந்தை இரண்டு வருடைங்களில் வசல்லப்பதோ
அதிகமைதோகதவ கவிததைகள் இயேற்றியிருக்கிறதோர்.
பல ரகமைதோன தசதோதைதனகளில் அவர்
உற்சதோகத்துடைன் ஈடுபட்டுள்ளதோர்.
வசல்லப்பதோவின் கவிததைகளில் ‘மைதோற்று இதையேம’
எனக்கு வரதோமபவும பிடித்திருக்கிறது. இதையேத்ததை
மைதோற்றிவிட்டு இன்வனதோருவனின் இதையேத்ததை
வவற்றிகரமைதோக தவக்கும சிகிச்தச முதைன்
முதைலதோக நதடைவபற்ற சமையேம அது. மைதோற்று இதையே
சிகிச்தச பற்றியே தபச்சக்கள் அதிகம அடிபட்டுக்
வகதோண்டிருந்தை கதோலம. அக்கதோலத்தியே

நிகழ்ச்சியேதோல் தூண்டைப்பட்டு, வசல்லப்பதோ மைதோற்று
இதையேம’ கவிததைதயே எழுதியுள்ளதோர்.
மைதோற்று இதையேம தவண்டும
எனக்கு
யேதோரிடைம இருந்து கிதடைக்கும
எனக்கு?
என்று கவி ததைடுகிறதோர். தைனது ததைதவதயேத்
வதைளிவுபடுத்துகிறதோர், படிப்படியேதோக.
என் இதையேத்துக்கு ஒரு சரித்திரம
உண்டு
அது பசிக்கு அழுதைது, வலிக்கு
முனகியேது,
கதோதைலுக்கு ஏங்கியேது,
வபதோருளுக்குத் தைவித்தைது,
உணர்ச்சிக்குத் துடித்தைது;
அறிவுக்குப் பறந்தைது.
புரட்சிக்குச் சீறியேது; அதமைதிக்கு
விதழந்தைது;
புதுதமைக்கு எமபியேது;
பழதமைக்கு உருகியேது.

அவருக்தக ‘தபதோர்’ அடித்துப்தபதோனதைதோல் தைதோன்
அவர் மைதோற்று இதையேம தகட்கிறதோர். எப்படிப்பட்டை
இதையேம தவண்டுமைதோம அவருக்கு?
அரசியேல் வதோதியின் இதையேம
தவண்டைதோம எனக்கு
அது தைதோன் இப்தபதோ வரதோமப
மைலிவதோக இருக்கு;
மைதைவதோதியின் இதையேம தவண்டைதோம
எனக்கு
தவதைதோந்தியின் இதையேம
தவண்டைதோம எனக்கு
அது இப்தபதோ வறண்டு தபதோய்
கிடைக்கு.
விஞ்ஞதோனியின் இதையேம
தவண்டைதோம எனக்கு
அதைன் சிறப்பதோன பணி
அழிவுக்கு!
ஒரு புது உறவில்
எல்தலதோருடைனும உறவதோடை
அவருக்கு ஒரு இதையேம
தவண்டும.
அவரிடைம உள்ளது `நதோள்பட்டை
சரக்குழு.

`இகத்துக்குப் பயேன்படைதோதை சரக்கு,
பரத்துக்கு வழி வசதோல்லத்
வதைரியேதோது;
வதோழத் வதைரியேதோதை சரக்கு
சதோகத் துணியேதோதை சரக்குழு
அதைனதோல் மைதோற்று இதையேம தகட்கிற அவருக்கு..
ஒரு குழந்ததை இதையேம
தவண்டைதோம
அதுக்கு கபடைம வதைரியேதோது;
ஒரு வதோலிபன் இதையேம
தவண்டைதோம
அதுக்கு நிதைதோனம வதைரியேதோது;
ஒரு நடு வயேது இதையேம
தவண்டைதோம
அதுக்கு எதிலும சந்ததைகம;
ஒரு கிழட்டு இதையேம தவண்டைதோம
அது கூரு வகட்டிருக்கும.
`என் ததைதவதயேச் வசதோல்லிவிட்தடைன்ழு
என்பவர் உணர்கிறதோர். `ததைதவ இல்லதோதைதவ
மைட்டுமவசதோல்லிவிட்தடைனதோ? என்று.

ஓ, மைன்னிக்கவும நதோன் எதிர்மைதற
விமைர்சகன்.
`உடைன்பதோடைதோன பதோர்தவ எனக்கு
இல்தலயேதோமழு
இந்தை உடைன்பதோடும
எதிர்மைதறயுமஎதுக்கு எது உடைன்பதோடு;
எதுக்கு எது எதிர்மைதற?
அதைன்பிறகு கவி டைதோக்டைதர தநதோக்கித் தைன்
சந்ததைகங்கதள வவளியிடுகிறதோர். மூல
இதையேத்துக்கும மைதோற்று இதையேத்துக்குமுள்ள
வித்தியேதோசம என்ன? பதழயே இதையேத்ததைதோடை
தபதோனது என்ன? மைதோற்று இதையேத்தில் இருந்து,
அவனுக்குள் நுதழந்தைது என்ன?
ஆமைதோம; அவன் மைனிதைனதோக
நடைமைதோடுவதோன்,
அததை மைனிதைனதோகவதோ?
இவனுக்குத் தைன் இதையேத்ததைக்
வகதோடுத்தைதோதன
அவன் இதையேத்தில் இருந்தைததை
எல்லதோம
இவனுக்குள் அதடைத்து
மூடிவிட்டைபின்

இவன் நடைமைதோடுவதோன் அததை
மைனிதைனதோகவதோ!
டைதோக்டைர் வசய்தைது வபரியே தைவறு, அது ஒரு பதோதைகம
என்ற அறிவு விழிப்பு அவருக்கு ஏற்படுகிறது.
பழுத்தை இதையேம அழுகி விழுந்தை
அவனுக்கு
சதோவு இனிப்தப
அளித்திருக்குதமை;
கதோயேதோக விழுந்தைவன் புது இதையேம
புளிப்தபதயே வதைதோடைர்ந்து தைருதமை.
புளிப்பும திதிப்பும இருவதக
ருசி ஆனதோலும
புளிப்பு தவறு திதிப்பு தவறு.
புளித்தை வதோழ்தவ வதைதோடைரவதோ
அவனுக்கு மைதோற்று இதையேம?
உடைன்படும எதிர்மைதறயும- புளிப்பும திதிப்புமஇன்னவதைனப் புரிந்துவிடுகிறது அவருக்கு.
இதவ இல்லதோதை மைதோற்று இதையேம தவண்டும;
யேதோரிடைமிருந்து கிதடைக்கும என்று தகட்கிறதோர்.
தமைலும வருகிறது ஒரு பின் குறிப்பு-

ஓ டைதோக்டைர்” மைன்னிக்கவும.
மைதோற்று இதையேம தவண்டைதோம
எனக்கு.
எவன் உணர்ச்சியும
ததைதவயில்தல எனக்கு.
என் இதையேம பதோடைம கற்றிருக்கு.
அது தைன் வழிதயே தபதோய்
ஒடுங்கட்டும.
ஓ டைதோக்டைர், உங்களுக்குத் வதைதோந்திரவு தைந்ததைதனதோ
மைன்னிக்கவும, சவதோரஸ்யேமைதோன இந்தைக் கவிததை
வதோழ்க்தக உண்தமைகதள சிந்திக்கச் வசய்கிறது.
வசக்நதோட்டில் தசதோவியேத் ரஷ்யேதோ ஆக்கிரமிப்பு
வசய்தை தபதோது வசல்லப்பதோ ‘இரணியேம
பிறப்பததைதோ?’ என்வறதோரு கவிததை எழுதினதோர்.
(எழுத்து 113) ரஷ்யேப் புரட்சிதயே வரதவற்று
முழக்கம வசய்தை கவி பதோரதியின் வரிகள் இதில்
மிகுதியேதோக எடுத்தைதோளப் பட்டிருப்பது தைவிர,
பதோரதோட்டைத் தைகுந்தை நயேங்கள் எதவயும
இக்கவிததையில் இல்தல. எழுத்து 114 -ஆம
ஏட்டில் வசல்லப்பதோ சிரமைப்பட்டு இயேற்றியே 2000
வரிகள் வகதோண்டை குறுங்கதோவியேம ‘நீ இன்று
இருந்தைதோல்’ பிரசரமைதோயிற்று ‘மைனிதைர்க்வகல்லதோம
தைதலப்படு மைனிதைன்’ மைகதோத்மைதோ கதோந்தியின்

வதோழ்க்தக சரித்திரமும சதோதைதனயும பற்றிதயே
வநடுங்கவிததை இது.
உலக இலக்கியேங்கதளப் புரட்டிப் பதோர்த்தைதோல்
அங்கங்தக வநப்தபதோலியேன் கதோலம, பிவரஞ்சப்
புரட்சி, நதோட்கள், ரஷ்யேப் புரட்சி, ஸ்பதோனியே
உள்நதோட்டு யுத்தைம நடைந்தை கட்டைம சமபந்தைமைதோக
எல்லதோம நதோவல்கள், நதோடைகங்கள், கவிததைகள்
இயேற்றப் பட்டிருப்பததைப் பதோர்க்கிதறதோம
ஆனதோல் நம தைமிழ் இலக்கியேத்திதலதோ கல்கி
ஆரமபித்து தவத்தை தசர, தசதோழ, பதோண்டியே,
பல்லவ கதோலத்து கற்பிதை சூழ்நிதலதயேத் தைதோண்டி
வரவில்தல. இன்னும, கிழக்கு இந்தியேக்
கமவபனி நதோட்களுக்குக்கூடை வரவில்தல.
அப்படி இருக்க, கதோந்திகதோல சதைந்திரப் தபதோரதோட்டை
நதோட்களுக்கு எப்தபதோது வருதவதோம என்று
எப்படிச் வசதோல்ல முடியும? அந்தைக் கதோலத்ததை
சதோட்சிக்கதோரனதோக நின்று பதோர்க்கும ஒரு பதோர்தவ,
ஒதுங்கி நின்று அந்தை நதோட்கதள மைதிப்பிட்டுப்
பதோர்க்கும சக்தி. பதடைப்புக்கு அததைப்
பயேன்படுத்தும திறதமை இன்னும
தைமிழ்ப்பதடைப்புத் துதறயில் ஏற்படைதோதைததை
கதோரணமைதோக இருக்கக்கூடும’ என்று வசல்லப்பதோ
சிந்தித்து மைனப்புழுக்கம வளர்த்திருக்கிறதோர்.

அதைன்மீது கதோந்திஜியின் வரலதோற்தறயும
சதோதைதனதயேயும அவரது மைரணத்துக்குப் பிந்தியே
நிதலதமைகதளயும தைன் பதோர்தவயில்
எழுதியிருக்கிறதோர். ‘ரஷ்யேக் கவியேதோன
மையேகதோவ்ஸ்கி ரஷ்யேப் புரட்சித் தைதலவன்
வலனிதனப் பற்றி 2000 வரிகளில் 1924 ல் அவர்
இறந்து சில மைதோதைங்களுக்குப் பிறகு எழுதியுள்ள,
கவிததையில் ரஷ்யேப்புரட்சி சரித்திரத்ததையும
வலனின் சதோதைதனதயேயும பிதணத்துத் தைன்
பதோர்தவயில் எழுதி இருப்பது தபதோல, தைதோனும 200
வரிகளில் மைகதோத்மைதோதவப் பற்றிக் கவிததை
எழுதியுள்ளதைதோகவும வசல்லப்பதோ
குறிப்பிட்டிருக்கிறதோர். ‘ஆதச பற்றி
அதறயேலுற்ற’ வசல்லப்பதோவின் முயேற்சிதயேயும
உயேர்ந்தை தநதோக்கத்ததையும தசதோதைதன
ஆர்வத்ததையும பதோரதோட்டைத்தைதோன் தவண்டும.
நதோட்டுக்குச் சதைந்திரம வபறுவதைற்கதோகத் தைன்தன
அர்ப்பணித்துக் வகதோண்டு, நதோட்டு மைக்களிதடைதயே
விழிப்பு உண்டைதோக்கி, அவர்கதள
தபதோரதோட்டைத்தில் ஈடுபடுத்தி, வவற்றியும வபற்ற
தைதலவன், சதைந்திரம கிதடைத்தை உடைதனதயே
சட்டுக் வகதோல்லப்பட்டு இருபது ஆண்டுகள்
கழிந்தை பின்னர் எழுதைப்பட்டை இக்கதோவியேம தகதோடி
தகதோடிக்கணக்கதோன ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்ததை
மைண்ணகத்தில் தைர்மைம கதோக்கப்

தபதோரதோடியேவர்கதள நிதனவு கூர்கிறது.
தவதைகதோலம, புரதோண இதிகதோசகதோலம எல்லதோம
தைதோண்டி வரலதோற்றின் அண்தமை நதோட்கள் வதர
வதைதோடுகிறது. முத்தைதோய்ப்பதோக,
இதவ அத்தைதனயும இன்று
பதோடைப்புத்தைக வரலதோற்றுக்
கததைகள்
தமைதடைப் தபச்சின் வதோய்
வீச்சக்கு
பயேனதோகும பழம வபருதமைகள்
தைகவல் சதோதைதன அறியேதோ இளம
தைதலமுதறக்கு
வவறும தபதோட்தடைதோ ஆல்பங்கள்.
என்று குறிப்பிடுவது, நயேமைதோக, ரசமைதோக,
அதமைந்துள்ளது. கதோந்தியின் பிரதவசம,
தபதோரதோட்டைங்கள், விதளவுகள், சதைந்திரம
வபற்றது, ஜேனவரி 30 நிகழ்வுகள், கதோந்தி
மைதறந்தைதும பலரும அறிவித்தை கருத்துதரகள்,
விடுதைதல வபற்ற இந்தியேதோவின் குழப்பங்கள்,
வளம வபறுவதைற்கதோன திட்டைங்கள், சதோதைதனகள்,
தவதைதனகள், தசதோதைதனகள், மைக்களின் நிதல
பற்றி எல்லதோம மிக விரிவதோக, 20 பகுதிகளில்
(‘எழுத்து’ 20 பக்கங்கள்) 2000 வரிகளில்,

விவரிக்கப்பட்டுள்ளது, உணர்ச்சிகரமைதோன
பகுதிகள், வறண்டை பட்டியேல்கள், வபதோறுதமைதயே
தசதோதிக்கும பகுதிகள், நயேமைதோன பகுதிகள்
எல்லதோம இக்கதோவியேத்தில் உள்ளன. இந்தை
நதோட்டில் மைட்டுமைல்ல, உலகம முழுவதிலும, பல
நதோடுகளின் வரலதோற்றிலும இததை நிதலதமைதைதோன்
கதோணப்படுகிறது என்ற சிந்தைதனதயேதோடும.
ஒரு தவதள
வநஞ்சக் குதறயுடைன் கதரந்தை நீ
மீண்டும எமமிதடை வந்து பிறந்து
இருபதைதோண்டு இதளஞனதோய்
சர்க்கதோ தைத்துவம வதைதோடைர
சத்தியேம அகிமதச நிதலநதோட்டை
சமையேத்துக்கு எதிர்பதோர்த்து
வளர்கிறதோதயேதோ எங்கதளதோடு
என்ற ஆதச நிதனப்தபதோடும கதோவியேம
முடிகிறது.
இவ்வளவு நீளமைதோக எழுதைதவண்டும என்று
ஆதசப்படைதோமைல் கவிததைக்கு தவகமும
உணர்ச்சியும அதிகம வகதோடுத்து இன்னும
நன்றதோக எழுதியிருக்கலதோம என்ற எண்ணத்ததை
இப்பதடைப்பு உண்டைதோக்குகிறது. இதில் வறண்டை

முதறயில் வசதோல்லப்பட்டுள்ள பல
விஷயேங்கதள அதிக வலுதவதோடும
விறுவிறுப்பதோகவும வசனமைதோகக் கட்டுதர
வடிவில் எழுதை முடியும - எழுதியிருக்கலதோம.என்ற எண்ணம 1968 ல் இததைப் படித்தைதபதோது
எனக்கு ஏற்பட்டைது. இன்றும அததை
எண்ணத்ததைத்தைதோன் இக்கதோவியேம எனக்குத்
தைருகிறது.
எழுத்து 115-ஆம இதைழில் ‘வமைரீனதோ’ என்ற 444
வரிக்கவிததைதயே வசல்லப்பதோ எழுதியிருக்கிறதோர்.
இதுவும ஒரு தசதோதைதனப் பதடைப்புதைதோன்.
‘வமைரீனதோ’ சமபந்தைமைதோக வசல்லப்பதோ
குறிப்பிடுவது; ‘பரிபதோடைல் கவிததைகதள படித்து
ரசித்துக் வகதோண்டிருந்ததைன். அததை சமையேம
வதைதோல்கதோப்பியேம, யேதோப்பருங்கல விருத்தி,
கதோரிதக, பன்னிரு பதோட்டியேல் முதைலியே யேதோப்பு
நூல்கதளயும உதரயுடைன் படித்ததைன். அதைன்
விதளவதோக பிறந்தைது வமைரீனதோ. பரிபதோடைலுக்கு
எல்தல 400 அடிகள் என்று வதைதோல்கதோப்பியே
சூத்திரம கூறுகிறது. என்னுதடையேது 444 அடிகள்
வகதோண்டைது. மைரதப அறிந்து அததை மீற
தவண்டியே அவசியேம. வருகிறதபதோது மீறித்தைதோன்
ஆகதவண்டும என்று கருதுபவன் நதோன். இந்தை
நீண்டை கவிததையில் என்வனல்லதோதமைதோ தகயேதோள

முயேன்றிருக்கிதறன்’ இலக்கணம பற்றியே சில
குறிப்புகதள வதைதோடைர்ந்துஇதணத்திருக்கிறதோர்.
இலக்கணம விதிகளுக்கு உட்படுதைல்,
இலக்கணப் பிதழகள பற்றி எல்லதோம
இலக்கணப் பிரியேர்கள் குழமபியும குழப்பியும
வபதோழுது தபதோக்கட்டும, கவிததை எப்படி
இருக்கிறது என்று கவனிக்கலதோம. வசன்தன
‘வமைரீனதோ’ கடைற்கதரயின் வவவ்தவறு தநரக்
கதோட்சிகதள வசல்லப்பதோ இதில் வர்ணிக்கிறதோர்.
வவள்ளி முதளப்பதைற்கு முந்தியேதநரம முதைல்
இரவின் குமமிருட்டுப் படியும சமையேம வதர,
அந்தைக் கடைற்கதரயில் நிகழ்வனவற்தற மிக
விரிவதோகச் சித்திரிக்கிறதோர். இந்தை முயேற்சி
பதோரதோட்டுதைலுக்கு உரியேது. ஆயினும, வலிந்து
வசய்யேப்பட்டை வசதோல்லடுக்கு தவதலயேதோக
இக்கவிததை அதமைந்துள்ளது. இயேல்பதோன ஓட்டைம
இல்தல. ரசித்து மைகிழக் கூடியே சில சில வரிகள்
அங்கங்தக வதைன்படுகின்றன.
இதைற்குப் பிறகு வந்தை மூன்று ‘எழுத்து’
இதைழ்களிலும வசல்லப்பதோ சிறுகவிததைகள் சில
எழுதியுள்ளதோர். ‘ஒலி வபருக்கி’ என்ற
கவிததைதயேக் குறிபிட்டுச் வசதோல்லலதோம.

இதச அலறும
எரிமைதல வதோய்;
தபச்ச வநதோறுங்கும
கல்லுதடை தரதோலர்;
ஜேவ்தவத் தீய்க்கும
வகதோல் உதல எஃகுக் தகதோல்
இது 119 ஆம இதைழில் வவளிவந்தைது. இதுதைதோன்
கதடைசியேதோகப் பிரசரமைதோன ‘எழுத்து’ஏடு. (1970 ல்)

25. நதடை
‘எழுத்து’ கதோலதோண்டு ஏடு ஆக நதடைவபற்றுக்
வகதோண்டிருந்தை தபதோததை, ‘எழுத்து’வின் தபதோக்கில்
அதிருப்தி அதடைந்துவிட்டை இதளயே நண்பர்கள்
சிலர் ‘நதடை’ என்ற வபயேரில் ‘இலக்கியே
முத்திங்கள் ஏடு’ ஒன்தற ஆரமபித்தைதோர்கள்,
அக்தடைதோபர் 1968 ல் ததைதோன்றியே ‘நதடை’
தசலத்திலிருந்து வவளிவந்தைது. “நதடை இலக்கியே
முத்திங்கள் ஏடு. இலக்கியேப் பதடைப்புக்கும
திறனதோய்வுக்கும என்தற வருகின்ற ஏடு.
இதுதபதோன்ற ஏடு தைமிழுக்குப் புதிதைல்ல.
என்றதோலும நதடை பல வதகயிலும மைதோற்றம
உதடையேது. இந்தை மைதோற்றம நதடையினது
தநதோக்கத்தின் அடிப்பதடையில் எழுவதைதோகும.
தைமிழ் இலக்கியே வளர்ச்சிக்கும திறனதோய்வு
வளர்ச்சிக்கும ஒரு புதியே வதோய்ப்தப அளித்து
அவற்றின் தவகத்ததை அதிகப்படுத்தை தவண்டும
என்பததை நதடையின் தநதோக்கம. இந்தை இருவதக
வளர்ச்சியிலும நதோட்டைம வகதோண்டை நண்பர்
சிலரின் கூட்டு முயேற்சிதயே இந்தை நதடை” இது
‘நதடை’யின் முதைல் இதைழில் கதோணப்பட்டை
அறிவிப்பின் ஒரு பகுதி ஆகும.

‘எழுத்து’ இதைழ்களில் முன்பு எழுதி வந்தை
நண்பர்கள் தைதோன்--சி.மைணி, ந. முத்துசதோமி, எஸ்.
தவத்தீஸ்வரன், இரதோ. அருள், வி.து. சீனிவதோசன்
ஆகிதயேதோதர’- ‘நதடை’யின் இதைழ்களில்
அதிகமைதோகதவ எழுதினதோர்கள். ஐரதோவதைம,
ஞதோனக்கூத்தைன்,புதிதைதோக வந்தைவர்கள்.மைற்றும,
அதசதோகமித்திரன் நகுலன், மைதோ. தைஷிணதோமூர்த்தி,
நீல பத்மைநதோபன். தகதோ. ரதோஜேதோரதோம பதடைப்புகள்
அவ்வப்தபதோது பிரசரமைதோயின. வவ. சதோமிநதோதைன்
கலதோநிதி க. தகலதோசபதியின் மைதோர்க்சீயேக்
கண்தணதோட்டை விமைர்சன முதறதயே ஆரதோயும
நீண்டை கட்டுதரதயே ‘மைதோர்க்ஸின்
கல்லதறயிலிருந்து ஒரு குரல்’ என்ற தைதலப்பில்
வதைதோடைர்ந்து எழுதினதோர்.
‘நதடை’ ஓவியேம, கதல சமபந்தைமைதோகவும கருத்து
வதைரிவித்து, கட்டுதரகள் பிரசரித்தைது. புத்தைக
விமைர்சனம. வமைதோழி வபயேர்ப்பு விஷயேங்களும
உண்டு. நதோடைகம பதடைப்பதிலும ஆர்வம
கதோட்டியேது. ‘நதடை’ எட்தடை எட்டு இதைழ்கள் தைதோன்
வந்தைன. அது நதடை வபற்ற இரண்டு வருஷ
கதோலத்தில் இலக்கியேத்ததைதயேதோ
எழுத்தைதோளர்கதளதயேதோ பதோதிக்கும படியேதோன
வபரும சதோதைதனகதள ‘நதடை’ புரிந்துவிட்டைது

என்று வசதோல்வதைற்கில்தல. சிறுகததையில் ‘நதடை’
கணிசமைதோகதவதோ, நிதனவில் நிற்குமபடியேதோகதவதோ
எததையும தைந்தைதில்தல.
தைமிழ் இலக்கியேம சமபந்தைமைதோன ‘ஆய்வுக்’
கட்டுதரகள் சில வந்துள்ளன. திதரப்படைப்
பதோடைல்களின் இலக்கியேத் தைன்தமை குறித்து,
முதைல்முதறயேதோக சிந்தைதனதயேத் திருப்பி விடைத்
தூண்டும நல்ல கட்டுதர ஒன்றும வந்தைது. இததை
‘வசல்வம’ தைதோன் எழுதியிருந்தைதோர். பழந்தைமிழ்
இலக்கியேப் பயிற்சியும புதுக்கவிததைப்
பதடைப்பில் நல்ல ததைர்ச்சியும வபற்றிருந்தை சி.
மைணிதைதோன் வசல்வம என்ற வபயேரில் எழுதிக்
வகதோண்டிருந்தைதோர். (சி. மைணி என்பததை புதன
வபயேர்தைதோன்) வசல்வம என்று இலக்கியே
பிரச்தனகள் குறித்துக் கட்டுதரகள் எழுதியே
அவர் நதடையில் தவ.மைதோலி என்ற வபயேரில்
கவிததைகளும எழுதினதோர். ஆகதவ, நதடையில்
சி.மைணியின் சதோதைதனகதள மிக அதிகமைதோனதவ.
‘நதடை’யின் முதைன்தமையேதோன-முக்கியேமைதோன
சதோதைதன அதைன் மூன்றதோவது இதைழில் ‘யேதோப்பியேல்’
என்ற கட்டுதரதயே (52 பக்கங்கள்) இதணப்பதோக
வவளியிட்டைது ஆகும. இந்தை யேதோப்பியேதல
எழுதியேவர் வசல்வம. இது பயேனுள்ள ஆய்வும

விளக்கமும ஆகும. யேதோப்பின் உறுப்புகளதோன
எழுத்து, அதச, சீர், தைதள, அடி, பற்றியே
இலக்கணம பதோவினம, பதோவதககள், பற்றியே
விளக்கங்கள், யேதோப்பு இலக்கணம,
பதடைப்பதோளிகளுக்கு தைரும உரிதமைகள்,
வநகிழ்ச்சிகள்; இதவ தபதோதைதோமைல் பதடைப்தபதோர்
தமைலும பயேன்படுத்தும உரிதமைகள் பற்றி
எல்லதோம வசல்வம வதைளிவதோகவும எளியே
நதடையில் விளக்கமைதோகவும விவரித்திருக்கிறதோர்.
இக்கட்டுதரயில். “யேதோப்தபயும மைரதபயும
மீறியேதைதோகப் புதுக்கவிஞர்கள் கூறுவதும
அவ்வளவு சரியேதோனதைதோகத் வதைரியேவில்தல;
அவர்கள் மீறிதயே விட்டைதைதோக நிதனத்துக்
வகதோண்டு பலர் புறக்கணிப்பதும அவ்வளவு
சரியேதோனதைதோகத் வதைரியேவில்தல. இப்படிச்
வசதோல்வதைற்குக் கதோரணங்கள் இருக்கின்றன.
பலவதகச் சீர்கதளக் கலந்து எழுதுவது மைரதப
மீறுவதைல்ல. ஏவனன்றதோல் சீர்வதகயிலும
எண்ணிக்தகயிலும கருத்து தவறுபதோடு உண்டு.
தமைலும வவண்பதோதவத் தைவிர மைற்ற
பதோவதகக்கும, எல்லதோப் பதோவின வதகக்கும
நிச்சயேமைதோன சீர்வதக வதரயேதற இல்தல.
எனதவ சீர் மையேக்கம புதிதைல்ல; மைரபதோனததை.
பலவதகத் தைதளகதளக் கலந்து எழுதுவது

மைரதப மீறுவதைல்ல. ஏவனன்றதோல்,
வவண்பதோதவத் தைவிர மைற்ற பதோவதகக்கும
பதோவின வதகக்கும தைதளவதரயேதற இல்தல.
எனதவ, தைதளமையேக்கம புதிதைல்ல; மைரபதோனததை,
பலவதக அடிகதளக் கலந்து எழுதுவது மைரதப
மீறுவதைல்ல, ஏவனன்றதோல் வவண்பதோதவத் தைவிர
மைற்ற பதோவதகக்கும அடிவதக வதரயேதற
இல்தல. எனதவ அடி மையேக்கம புதிதைல்ல;
மைரபதோனததை. எதுதக தமைதோதன இல்லதோமைல்
எழுதுவது மைரதப மீறுவதைல்ல, வதைதோதடைவதக
இரண்டைல்ல; பல ஆகும ‘வசதோல்லியே
வதைதோதடையின் பதோட்டியேலின்’, அததையும
வசந்வதைதோதடை என்பது வழக்கம. வசந்வதைதோதடை
உள்ளிட்டை வதைதோதக வதகயேதோன 13699 லிருந்து
கவிததை தைப்புவது அருதமை.
ஈரடி உருவம, மூவடி உருவம, நதோலடி உருவம
மைரதபதயே ஐந்தைடி முதைல் அடிவதரயேதறயின்றி
நடைப்பதும மைரதப, நதோன்குவதகப் பதோக்கள்
கலப்பதும மைரதப. பதோட்டிதல அதசதயேதோ சீதரதோ
அடிதயேதோ கூனதோக வருவதும மைரதப.
வதைதோல்கதோப்பியேம பதோட்டிலும உதரநதடை
வபதோருட்குறிப்பதோக வரும என்கிறது. எனதவ,
உதரநதடையேதோக ஒலிக்கின்ற பகுதியும பதோட்டில்
வருவது புதிதைல்ல, மைரபதோனததை, ஒரு குறிப்பிட்டை

விதிதயே மீறுவதும புதில்ல; மைரபதோனததை
கி யூ விதல ஒதர கூட்டைம
என்று எழுதுவதும மைரதப மீறுவதைல்ல. இதுவும
ஒருவதகச் சித்திர கவிதைதோன். இன்னும
வசதோல்லப்தபதோனதோல், சித்திரக் கவி வபருமபதோலும
இலக்கியேக் கதழக்கூத்து நிதலயிதலதயே
நின்றுவிடை, புதுக் கவிததையில் வரும
இவ்வதகயேதோன உத்தி கவிததையின்
வபதோருளுக்குத் துதண வசய்கின்றது. எனதவ
இதுவும புதிதைல்ல, மைரபதோனததை
புதுப்புது உருவங்கதளத் ததைதோற்றுவித்தைல்
புதிதைல்ல. இதுவதர வவளிவந்தை சந்தைப்
பதோடைல்கள் எத்தைதனதயேதோ புதியே உருவங்கதளத்
தைந்துள்ளன. எனதவ புதியே உருவத்தில்
எழுதுவதும மைரபதோனததை.ஒதர பதடைப்பில்.
பலவதக உருவங்கதளப் புகுத்துவதும
புதிதைல்ல. இதணக்குறள் ஆசிரியேப்பதோ, வஞ்சி
விருத்தைம, வவண்டுதற, கட்டைதளக் கலித்துதற
என்னும பல உருவங்களதோல் இயேல்வது
கலமபகம. எனதவ இதுவும மைரபதோனததை.
இக் கருத்துக்களின் அடிப்பதடையில் பதோர்க்கும

வபதோழுது புதுக்கவிததை மைரபதோனததை என்பததை
ஒப்புக் வகதோள்ள விருமபுதவதோரும அது யேதோப்புக்கு
உட்பட்டைது என்பததை மைறுக்கலதோம. அதைனதோல்
இக்கருத்துக்கு விளக்கம ததைதவப்படுகிறது
என்று கூறி வசல்வம, அதநகம
புதுக்கவிததைகதள வதகப் படுத்தி உதைதோரணம
கதோட்டியுள்ளதோர்.
‘புதுக் கவிஞர்களுக்கு யேதோப்தப வதைரியேதோது என்று
கவிஞர்களும ‘கவிஞர்களுக்கு யேதோப்புதைதோன்
வதைரியும’ என்று புதுக் கவிஞர்களும வசய்கின்ற
“தகலியின் அடிப்பதடை தமைற்தபதோக்கதோன
பதோர்தவதைதோன். தைமிழ் மைரதபயும யேதோப்தபயும
இதணத்து தநதோக்கும தபதோது, கவிஞர்களின்
பிடிவதோதை இயேல்பும புதுக் கவிஞர்களின் புரட்சி
தநதோக்கமும வபதோருள் வபதோதிந்தைனவதோகத்
ததைதோன்றுவதில்தல. ஏவனன்றதோல் தைமிழ்
மைரதபயும யேதோப்தபயும இதணத்து
தநதோக்குமதபதோது, பிடிவதோதைத்திற்கும புரட்சிக்கும
ததைதவ இருப்பதைதோகதவ வதைரியேவில்தல.
இவ்விரண்டுக்கும இதடையில் சிக்கிக் வகதோள்வது
தைமிழ்க் கவிததை தைதோன். பிடிவதோதைம வறட்சிதயேத்
தைருகிறது. புரட்சி கட்டுக் தகதோப்தபத்
தைளர்த்துகிறது. இரண்டும கவிததைக்கு
இழப்தபதயே விதளவிக்கின்றன”.

இவ்வதோறு கூறி, வசல்வம கவிததையின் உருவம,
உள்ளடைக்கம சமபந்தைமைதோன விளக்கங்கதள
எழுதியிருக்கிறதோர்.
“கவிஞரின் பதடைப்புக்களில்
வபருமபதோலதோனதவ வசய்யுள் அல்லது
பதோடைதலச் சதோர்ந்தைதவ. புதுக் கவிஞர்களின்
பதடைப்புகளில் பல கவிததைதயேச் சதோர்ந்தைதவ.
ஒரு வமைதோழிதயேதோ ஒரு கதோலதமைதோ இலக்கியேச்
சிறப்பு மிக்கதைதோக ஆக தவண்டும என்றதோல் அந்தை
வமைதோழியிதலதோ கதோலத்திதலதோ நிதறயே வசய்யுள்
ததைதோன்றிப் பயேனில்தல. நிதறயேப் பதோடைல்
ததைதோன்றியும பயேனில்தல. நிதறயே கவிததை
ததைதோன்ற தவண்டும. ஏவனன்றதோல் பதோவதக
மூன்றிலும தைதலசிறந்தைது கவிததைதைதோன்.
இன்று வறண்டை வசய்யுளும, சற்தற ‘பசதமையேதோன
பதோடைலும, கட்டுக்குதலந்தை கவிததையுதமை
மிகுதியேதோக வவளிவருகின்றன. பதோக்கதள
கவிததையேதோகத் தைப்பிப் பிதழக்கின்றன. இன்தறயே
இலக்கியேச் சிறப்புக்கு இக் கவிததைகள் தபதோதைதோது
என்தற வசதோல்லதவண்டும.
கவிஞர், புதுக்கவிஞர் என்னும

இருவதகயினரும உருவம. உள்ளடைக்கம
என்னும இரண்டிலும சமைமைதோன கவனம
வசலுத்துவதில்தல. கவிஞரின் கவனம
உருவத்ததைச் சதோர்கிறது. புதுக்கவிஞரின் கவனம
உள்ளடைக்கத்ததைச் சதோர்கிறது. கவிஞரின் கவனம
உள்ளடைக்கத்ததையும தநதோக்கிச் வசல்லதோதை
கதோரணத்தைதோல், உள்ளடைக்கத்திலும புதுதமையும
இறுக்கமும இல்லதோமைல் வறட்சிதயே வதைரிகிறது.
புதுக்கவிஞரின் கவனம உருவத்ததையும தநதோக்கிச்
வசல்லதோதை கதோரணத்தைதோல், உருவத்தில்
கட்டுக்தகதோப்பு இல்லதோமைல் தைளர்ச்சிதயே
வதைரிகிறது. இக்குதறகதள நீக்குவதைற்குக்
கவிஞரும புதுக்கவிஞரும உருவம உள்ளடைக்கம
இரண்டிலும சமைமைதோன கவனம
வசலுத்தைதவண்டும. உருவத்ததைக் கவனிக்கிற
அளவு உள்ளடைக்கத்ததையும கவிஞர் கவனிக்க
தவண்டும. உள்ளடைக்கத்ததை கவனிக்கிற அளவு
உருவத்ததையும புதுக்கவிஞர்
கவனிக்கதவண்டும.” என்று ‘யேதோப்பி’ல் வசல்வம
வலியுறுத்தியிருக்கிறதோர். இது பதடைப்பதோளிகள்
நிதனவில் நிறுத்திக் வகதோள்ளத் தைகுந்தை கருத்து
ஆகும.
‘நதடை’யில் பிரசரிக்கப்பட்டுள்ள கவிததைகளில்
வபருமபதோன்தமை யேதோனதவ உள்ளடைக்கப்

புதுதமைதயேதோடு, உருவ அதமைதியும
வபற்றிருக்கதவண்டும என்ற எண்ணத்ததைதோடு
பதடைக்கப் பட்டைதவ என்தற ததைதோன்றுகின்றன.
சி.மைணி (வசல்வம), தவ. மைதோலி என்ற வபயேரில்
கவிததைகள் பதடைத்தைதபதோது, புதுதமையேதோன
உள்ளடைக்கத்ததைக் தகயேதோளும தவதளயில்,
கவிததையின் வபதோருளுக்கு ஏற்றபடி உருவமும
அதமையேதவண்டும என்ற சிரத்ததையும
கதோட்டியிருக்கிறதோர்.
கதோதைல் கதோதைல் என்ப, கதோதைல்
வவறியும தநதோயும அன்தற,
நிதனப்பின்,
இறக்கம தநதோக்கிப் பதோயும நீரதோம,
கதோதைல் கவிந்தை வதோழ்வில்
வதோனம தைந்தை வதோமை நிலவதோம.
(கதோதைல் - சி. மைணி, நதடை-1)
நீரியேல் பூஞ்தச தைளுமபியேதோலக்
வகஞ்சிடும வமைன்நதடை பயின்ற
பதோதவ
வீதியில் இட்டைது தைளுமபு நதடை,
வநஞ்சினில் இட்டைததைதோ தைழுமபு
நதடை
(சி. மைணி, நதடை-2)

சனித்து விட்டைது
மினி யுகம; ஒழிந்தைது
நனி வபரும மைனிதைர் வகதோற்றம
இனி
மினி மைக்கள் கதோலம
மைனி தைதன விட்டு
மினி தைதனப் பதோடு தபதோற்று
குனி என் தபச்தசக் தகள் ஏ
வனனி வலனக்குத் வதைரியும
நதோவனதோரு
மினி தமைததை.
(மினியுகம - தவ. மைதோலி நதடை 3)
தமைற்கு வஜேர்மைனிக்குப் பட்டைம
ஏற்று மைதியேதோகின்றன
மைற்ற நதோடுகளும கூடை இ
வற்தற வதோங்கலதோம கதோகிதைப்
பட்டைம இரண்டு மூன்று டைதோலர்,
பிளதோஸ்டிக்
பட்டைம ஐந்தைதோறு டைதோலர்;
பல்கதலக் கழகப்
பட்டைம? விதல மைதிப் பற்ற
மைதோவபரும
வட்டைம,
(நதோளுக்கு நதோள்)

இலக்கியேம என்றதோல் என்ன
என்தறன்.
புலவர் ஒருவர், இது கூடைத்
வதைரியேதோதைதோ
இலக்கு கூட்டைல் இயேந்தைதோன்
என்றதோர்.
(உங்களுக்குத் வதைரியுமைதோ நதடை -4)
அன்று மையிற் வபதோறி மைற்றும
அணுதவக்
கண்டு பிடித்தை அலுப்பில்
படுத்துக்
குறட்தடை விட்டை நதோம, இன்று
உறக்கம நீங்கி எழுந்து
கண்டு பிடிக்கக் கிளமபி
விட்தடைதோம,
டிஎன்டி, டிஎன்ஏ முதைலியே எல்லதோ
தமைற்கத்தியே- களுக்வகதோப்
பதோனதைமிழ்ச்
வசதோற்கதள.
(கண்டுபிடிப்பு நதடை-4)
இதவ சில உதைதோரணங்கள்.
நதோட்டு மைக்களிதடைதயே மைண்டி வளரும
சிறுதமைகதளயும, குதறபதோடுகதளயும கண்டு

பழித்துப் பரிகசிக்கும ‘ஸட்டையேர்’ வதைதோனிதயே,
மைதோலியின் கவிததைகளில் தமைதலதோங்கி நிற்கிறது.
சில வமைன்தமையேதோன பரிகதோசமைதோகவும, சில
முரட்டுக் கிண்டைலதோகவும அதமைந்து
விடுகின்றன. ‘பூ இவ்வளவு தைதோனதோ’ தகள்விதயே
பதில் ஆகுமைதோ? ‘தைதலமுதற தைதலமுதறயேதோக’
‘மைணக்கணக்கு’ ‘அதழப்பு’ நதோட்டியேக்கதல’
தபதோன்றதவ இத்தைதகயேன. ரசிப்பதைற்கு உரியே
அருதமையேதோன பதடைப்புகள், அவற்தற எல்லதோம
முழுதமையேதோக எடுத்வதைழுதுவதைற்கு
இடைமில்தல.
புதுதமையேதோன உள்ளடைக்கம, பரிகதோசத்
வதைதோனி,தவகம உருவநலம நிதறந்தை
கவிததைகதள ஞதோனக்கூத்தைன் ‘நதடை’யில்
அதிகமைதோகதவ எழுதியிருக்கிறதோர்.
வதோரத்துக் வகதோன்றிரண்டு
வவளியூர் கூட்டைம
வரப்பதோர்க்கும மைணியேதோர்டைர்,
மைதோதல, துண்டு.
கதோரத்தில் தபசத் துப்பதோக்கிச் சூடு
கல் பிறந்தை கதோலத்தில் பிறந்ததைதோர்
தைமதமை
தநரத்தில் களிப்பூட்டை

அகநதோனூறு;
வநய்யேதோற்றில் பதோலதோற்றில்
தபசிப்பதோர்த்தை
தீரத்தில் வதைரிந்வதைடுத்தை
நதகத்துணுக்கு
(தைமிழர்க்கு தவவறன்ன வகதோடுக்க
தவண்டும)
புதகயூதி ரயில் வண்டி எழுமபூர்
நீங்கும;
தபச்சதோளர் மைனதில்
தகவயேதோலிகள் தகட்கும…
என்று வதைதோடைங்கி வளரும ‘பரிசில் வதோழ்க்தக’
தபச்சதோளர் தைன்தமைதயேயும, அவர்கள் வதோழ்ந்து
வளர்வதைற்கு வதகவசய்யும நதோட்டுமைக்களின்
இயேல்தபயும சதவயேதோகச் சித்திரிக்கிறது.
பிரசங்கிகளின் வதோய்ச்சவடைதோதல கிண்டைல்
வசய்யும வதகயில் ஞதோனக்கூத்தைன் பல
கவிததைகள் எழுதியுள்ளதோர். அப்படிப் பட்டைது
தைதோன் ‘நதடை’4 ல் வந்தை ‘ஆவதும என்னதோதலயும’.
முதைலிலிவர் தபதோட்டியிட்டைதோர்
ஜேதோமின் தபதோச்ச,
மைறுபடியும இவர் நின்றதோர்

எவவனல்லதோதமைதோ
உதைவுவதைதோய் வதோக்களித்துக் தக
விரிச்சதோன்.
கதடைசி நதோள், நதோன் தபதோதனன்.
சவரிவலன்தபர்
கண்டைதைனதோல் முன் கூட்டி மைக்கள்
வவள்ளம.
தகதைட்டைல் நதோவனழுந்து தபசம
தபதோது,
வரண்டு மைணி, எதிரிகதளப்
பிட்டு தவச்தசன்.
பத்தைதோயிரம வதோக்கதிகம. இவர்
வஜேயிச்சதோர்.
சதோவு வகதோடுத்தை தவள்வித்தைதோள்; தீர்வு,
கீழ்வவண்மைணி, நதோய். வசத்தைபன்றி, தைணல்,
வகுப்புக்கு வரும எலுமபுக்கூடு. வகதோள்ளிடைத்து
முதைதலகள், படிமைத் வதைதோல்தல ஆகியே
ஞதோனக்கூத்தைன் கவிததைகள்’நதடை’யில் வந்தைதவ
தைதோன்.
தபச்சில் அடிபடுகிற சதோதைதோரண வழக்குச்
வசதோற்கதளக் தகதோத்து உயிரும உணர்ச்சியும
தவகமும உள்ள கவிததைகதளப் பதடைத்து
விடும திறதமை ஞதோனக்கூத்தைனுக்கு இருக்கிறது.

இததை ‘நதடை’யில் வந்தை கவிததைகள் எடுத்துக்
கதோட்டின. பரிகதோசத்வதைதோனி அவர் கவிததைக்குத்
தைனித்தைன்தமை தசதோர்க்கிறது.
பதோகிஸ்தைதோனி வசதோல்றதோனதோம
பயேந்தைதோங் வகதோளியேதோம
நதோவமைல்லதோம
சீனதோக்கதோரன் வசதோல்றதோனதோம
சண்தடை நமைக்குத் வதைரியேதோதைதோம
இலங்தகக்கதோரன் வசதோல்றதோனதோம
எழுதை நமைக்கு வரதோதைதோம
எடுப்பதோர் தகயில்
பிள்தளவயேன்று
ருசியேதோக்கதோரன் வசதோல்றதோனதோம,
தபச்ச நமைக்குக் தகவருதமை
அததை
எந்தைப் பயேலும வசதோன்னதோனதோ?
குன்னி கிருஷ்ணன் சதோட்டைர்ஜி
வகதோண்டித் ததைதோப்புக் குமைதரசன்
இவர்கள் தபதோலப் பிறநதோட்டில்
ஒருத்தைன் உண்டைதோ
வசதோற்வபதோழியே?
அது தபதோகட்டும கதைக்களிகள்,
குமமி, கரகம, தகதோலதோட்டைம
என்னும நமைது கவின் கதலகள்

ஏதுமுண்தடைதோ அவர் நதோட்டில்?
ஆனதோல்
முனியேன் தகதோயிற் குதிதரகளும
நதோக்கு வதைதோங்கி, குறி விதறத்தை
உள்ளூர்க் தகதோயில் யேதோளிகளும
வதோங்கறதோனதோம வவளிநதோட்டைதோன்
அதுதைதோன் வதைதோடைக்கம
படிப்படியேதோய்
அவரும நதோமும இதணயேதோக
‘இதணயும தகதோடுகள்’ என்ற இக் கவிததையில்
அந் நயேங்கதளக் கண்டு வகதோள்ளலதோம.
எஸ். தவத்தீஸ்வரன் மைதோ. தைக்ஷிணதோமூர்த்தி, தி.
தசதோ. தவணுதகதோபதோலன், சி.அ. சச்சிதைதோனந்தைம,
தகதோ. ரதோஜேதோரதோம, பிரமில் பதோனு சந்திரன்
கவிததைகதளயும ‘நதடை’ கிரசரித்தைது. ஏ.
இக்பதோல், சிவதோ, சிவம, என்ற வபயேர்களில்
ஒவ்வவதோரு நல்ல கவிததை வந்திருந்தைது இதவ
நன்றதோகக் கவிததை எழுதித் ததைர்ச்சி வபற்ற
எவருதடையே புதனவபயேரதோகவும இருக்கக் கூடும.
வமைதோத்தைமைதோகப் பதோர்க்கிறதபதோது ‘நதடை’ தைனது
இரண்டு வருஷ வதோழ்வில் கவிததைக்குச்

சிறப்பதோகப் பணியேதோற்றியிருப்பது வதைரியேவரும,
இது பதோரதோட்டைப்படை தவண்டியே சதோதைதனதைதோன்.

26. குருதகத்ரம
‘எழுத்து’ம ‘நதடை’யும புதுக்கவிததை
வளர்ச்சிக்குப் பணி புரிந்து வகதோண்டிருந்தை
கதோலத்திதலதயே, தைமிழ் இலக்கியேத்தின் தபதோக்தக
ஓரளவுக்குப் பிரதிபலிக்கும முயேற்சியேதோக
‘குருதகத்ரம’ திருவனந்தைபுரத்தில் ததைதோன்றியேது.
‘குருதகத்ரம தைமிழ் இலக்கியே உலகில் ஒரு
புதியே முயேற்சி. இது ஒரு சூழ்நிதலதயேயும அதைன்
விதளதவயும குறிக்கிறது. திருவனந்தை புரத்ததைச்
சதோர்ந்தை, இலக்கியேத்தில் ஈடுபதோடு உதடையே ஒரு
சிலர் மூலதைனங்வகதோண்டு உருவதோகியேது’.
(குருதகத்ரம-அறிமுகம).
இந்தை இலக்கியேத் வதைதோகுப்தப தையேதோரித்தைவர்
‘நகுலன்’- டி.தக. துதரஸ்வதோமி. இத்வதைதோகுதியில்
கட்டுதர சிறுகததை கவிததை, குறுநதோவல், நதோடைகம
எல்லதோம உள்ளன. மைதலயேதோளத்திலிருந்து
வமைதோழிவபயேர்க்கப் பட்டை கட்டுதர,கததை,
கவிததைகள் சிலவும இதில் இடைம வபற்றுள்ளன.
‘குருதகத்ரம’ பதோரதோட்டைத் தைகுந்தை நல்ல

தையேதோரிப்பு, பதடைப்பதோளிகளின் ஒத்துதழப்பு
நகுலனுக்குப் தபதோதுமைதோன அளவில்
கிதடைக்கவில்தல. எழுத்தைதோளர்கள் தைதோரதோள
ஒத்துதழப்பு அளித்திருந்தைதோல். குருதகத்ரம
இன்னும சிறந்தை இலக்கியேத் வதைதோகுப்பதோக
விளங்கியிருக்க முடியும. நகுலன் அணுகியே
பதடைப்பதோளிகளில் அதநகர் தைங்கள்
எழுத்துக்கதள குருதகத்ரத்துக்கு உதைவ
முன்வரதோதை கதோரணத்தைதோல், சிலரது பல கததைகள்,
கட்டுதரகள், கவிததைகதள இந்தை ஒதர
வதைதோகுப்பில் இதணத்தைதோக தவண்டியே கட்டைதோயேம
நகுலனுக்கு ஏற்பட்டுவிட்டைது.
பிரமில் பதோனுசந்திரன் (தைருமு சிவரதோமு)
கட்டுதரகள் 3, வமைகௌனி கததைகள் 2, சதோர்வதோகன்
கததைகள் 2, தைக்ஷிணதோமூர்த்தியின் கட்டுதர, கததை,
வமைதோழிவபயேர்ப்புகள், நீல பத்மைநதோபன்
பதடைப்புகள், வமைதோழிவபயேர்ப்புகள், பல
கதோணப்படுகின்றன.
இப்பதடைப்பதோளர்களின் ஆற்றதலதயேதோ
பதடைப்புக்களின் தைரத்ததைதயேதோ நதோன் குதறத்து
மைதிப்பிடைவில்தல. ஆனதோல், ‘ஒரு குறிப்பிட்டை
கதோலத்தின் ஆதிக்கத்ததைக் கதோட்டி இலக்கியேம
கதோலதோதீதைமைதோக விளங்குவது’ என்பததை எடுத்துக்

கதோட்டுவதைற்கு, ஒரு சிலரது எழுத்துக்கதளதயே
மிகுதியேதோகத் வதைதோகுப்பததை விடை,
பதடைப்பதோளிகள் பலரது ஆக்கங்கதளத்
வதைதோகுத்துத் தைருவது உபதயேதோகமைதோக இருக்கும.
தமைலும வதைதோகுதியில் பல்தவறு ரகமைதோன
எழுத்துக்களும (வவவ்தவறு தநதோக்கும
தபதோக்கும வகதோண்டை எழுத்தைதோளர்களது
பதடைப்புகளும) தசர்ந்து அமமுயேற்சியின்
வவற்றிதயேச் சிறப்புறச் வசய்யும.
குருதகத்ரம கவிததைப் பகுதியில் இக்குதறபதோடு
பளிச்வசனத் வதைன்படுகிறது.
கவிததைகள் ஸி.தஜேசதைதோசன் 3
(ஆங்கிலத்திலிருந்து), ஐயேப்ப பணிக்கர் (நீல
பத்மைநதோபன் தைமிழதோக்கம) 2, நீல பத்மைநதோபன், 5,
ஹரி ஸ்ரீனிவதோசன் 3, வல்லிக்கண்ணன் 4,
ஷண்முக சப்தபயேதோ 43, மைதோ. தைக்ஷிணதோமூர்த்தி 2,
நகுலன் 1. தகரளப் பல்கதலக் கழகக் கல்லூரித்
தைமிழ்ப்தபரதோசிரியேர் ஸி. தஜேசதைதோசன் பிதளக்
கவிததை ‘ஆட்டுக்குட்டி’தயேயும தவறு இரண்டு
ஆங்கிலக் கவிததைகதளயும (மைரம,
விதளயேதோட்டுப் பிள்தள) தைமிழதோக்கியுள்ளதோர்.
இனியே எளியே தைமிழ்க் கவிததைகள்.

‘தகரளத்தில் புதுக்கவிததை இயேக்கத்தில் ஒரு
தைவிர்க்க முடியேதோதை சக்தியேதோக இயேங்கும’ ஐயேப்ப
பணிக்கர் எழுதியே ‘சதோப விதமைதோசனம’.
வந்தைனதவ சபதினங்கள்;
கதோத்துக் கதோத்திருந்வதைன
சின்ன அகல்தயேக்களுக்கின்று
சதோப விதமைதோசனம தைதோதன,
எந்தைக் கதோட்டைருவியும
கங்தக தைதோனிப்தபதோ;
ஓருவவறும ஜேலபிந்து
கூடைத்தைதோன் மைகதோ தீர்த்தைம,
என்று ஆரமபமைதோகி வளர்கிறது.
சதோபதச தைன்யேத்தைதோல் வபண்தமை
கல்லதோகிக் கிடைக்தகயில்
பூமிப்புதைல்விக்கு அனூரதோகம
எங்ஙனம ததைதோன்றிடும?
என்று கவி தகட்கிறதோர். ரதோமைன் லக்ஷ்மைணதன
விளித்துச் சில எண்ணங்கதளக் கூறுகிறதோர்.
என் மைனதில் மைலர்ச்சிதைதோன்
பிரீதிதைதோன்; ஒளியில்

வர்ணஎழில்கள் குழுமி
பூமைணம கமைழ்ந்தைது.
இக்வகதோடும பதோதறத்திறன்
கதோலின் கீழ் அழுத்தி நீ
மைதோனிடைபுத்ரதோ, உன் ஆத்மை
உணர்தவ வளர்க்தகயில்
வசல்வியேதோம அவனியும
வளர்க்கும தைதோரதககளும
உற்சவம தகதோஷிக்கின்றன;
சதோபமுக்தைனதோதனன் நதோனும!
என்று கவிததை முடிகிறது. சிந்திக்க தவக்கும
நல்ல கவிததை இது. பணிக்கரின், ‘சதோவு பூதஜே’
தஹ மைந்தை கதோமினி
(தஹ வமைதுநதடையேதோதள!)
தஹமைந்தை யேதோமினி
கனசியேதோமைரூபிணி
நீ வதோரதோய்
என்று பிறந்து வளர்கிறது.
உலக நியேதிகதளயும மைனிதை இயேல்புகதளயும
பரிகதோசத் வதைதோனிதயேதோடு சட்டிக்கதோட்டி வளரும
வகதோஞ்சம நீளமைதோன கவிததை இது.

‘நதோதளயின் பதோட்தடை நதோன்
பதோடைவில்தலதயேதோ?
தைருக நதோணயேம.,
இதுதைதோன் என்
சதைந்திரப் பதோடைகன்
எங்தகதயேதோர் தபதோருண்டு
எங்தகதயேதோர் பஞ்சமுண்டு
என்று தகட்பினும
கவிததை தீட்டி
அததையும கதோசதோக்குவதோன்
வபதோதுமைக்கள் இதைத்திற்கதோய்ப்
பிறவி வபற்று வதோழ்பவன்.
கண்ணியேதமை வகதோள்தகயேதோக்கி
தமைலுதடையின் தகதோடியில்
ஜேரிதக நதக இதழக்கின்றதோன்
அறத்தின் பிரசதோரகன்.
ததைகமிது அநித்யேம’
எனதவ
‘இன்தறக்கு
தைருவதோய் நின் சகத்ததை’
என் கின்றதோன் அன்புப்
பிரவதோசகன்.
தஹமைந்தை கதோமினி
தஹமைந்தையேதோமினி

சரத் வசதோப்பன கதோமினி
நீ வதோரதோய்.
என்று ‘மிருத்யு பூதஜே’ பண்ணுகிறதோர் கவி. நீல
பதைமநதோபன் வமைதோழி வபயேர்ப்பு இனிதமையேதோகவும
நயேமைதோகவும அதமைந்துள்ளது.
மைனிதைனின் பலநிதலத் தூக்கங்கதள
எடுத்துக்கூறும. ‘தூக்கம’ மைற்றும வநருப்புக்குச்சி
சிதல’ ‘?’, சரணதோகதி என்ற கவிததைகளும நீல
பத்மைநதோபன் பதடைப்புகள். ‘சரணதோகதி’ சிறிது
நீளமைதோன கவிததை. வதோழ்க்தகயில் கதோணப்படும
கசப்பதோன உண்தமைகதள கவிததைச்சதவதயேதோடு
அவர் இதில் வர்ணித்திருக்கிறதோர். அவருதடையே
கவிததைகளுக்கு ஒரு உதைதோரணமைதோக ‘?’ என்பததை
இங்கு தைருகிதறன்.
பிறவிக்கு நன்றி?
வபற்தறதோருக்கு!
வளர்ச்சிக்கு நன்றி?
அவர்களுக்தக!
கல்விக்கு நன்றி?
ஆசதோனுக்கு!
கல்விக்கு நன்றி?
மைதனவிக்கு!

பதைவிக்கு நன்றி?
அரசக்கு!
பதோசத்திற்கு நன்றி?
உடைன்பிறப்புக்கு!
நட்புக்கு நன்றி?
நண்பருக்கு!
அருளுக்கு நன்றி?
இதறவனுக்கு!
வகதோள்ளிக்கு நன்றி?
குழந்ததைக்கு!
சதோவுக்கு நன்றி?
?
நயேமைதோன கவிததைகள் பலவற்தற ‘எழுத்து’
‘தைதோமைதர’ இதைழ்களில் எழுதித் தைனது
பதடைப்பதோற்றதல நிரூபித்துள்ள ஹரி
ஸ்ரீனிவதோசன், சந்திரத் துண்டுகள், அற்புதைம,
வநதோடிகள் எனும அருதமையேதோன பதடைப்புகதள
இத்வதைதோகுப்புக்கு அளித்திருக்கிறதோர்.
‘அற்புதைம’ என்ற கவிததைதயே இங்கு எடுத்து
எழுதுகிதறன்மைதோறிவரும உலகில் மைதிப்பில்லதோ
என்மீது
தைங்கக் தகநீட்டி எதனவயேதோரு

வபதோருட்டைதோய்
தைடைவிவிடும இளமபரிதி!
தவதைதனயில் பிறந்து தைன்
வதோய்ச்சிரிப்பதோல்
மைதோது மைனம மைலர தவத்துச்
சதோவுக்குச் சதோவுமைணி யேடிக்கும
தநற்றுப் பிறந்தை இளங்குழவி!
தைளிரதோன தைதலதூக்கி
எமதமைவயேலதோம கண்டு
களுக்வகன்று சிரித்துக்
கண்மைலரும
மைண்ணிதல இட்டை விததை!
நூலுருண்தடை தபதோலிருந்து
தமைலும கீழும தைதோவி
மூக்கதோல் மைதுவருந்திப்
தபதடையுடைன் ஆடை
சீட்டி யேடிக்கும சிறுகுருவி!
வதோக்கதோல் வசமிழந்து தைமமைறிவுத்
தைடைமைதோறி
தபதோக்கதோன வபருவழிதயே
விலகிக் குறுஞ்சந்தில்

தைம வபருதமை தபசம
தைமபட்டைம!
ஆறறிவு பதடைத்ததைதோம
அஃறிதணயுமைல்தலதோம
ஆண்டைவனின் அருமைந்தை புத்ரர்
யேதோம எனச்வசதோல்லி
வவள்ளிச் வசருப்புமுன் வசய்
வணக்கம
அநுமைதோதனப் தபதோலத் தைன்
வலிதமை யுணரதோமைல்
தினமுதழத்தும திவதலச் சகம
கதோணதோமைல்
தைரமிழிந்து வதோழும வதோழ்வு
பதனதயேதோதலக் குடிலுக்குள்
பிரித்வதைதோதுக்கித் தைள்ளப்பட்டை
பதறச்சிப் வபண் மைதோர்பில்
பதோல்!
அவரது ‘வநதோடிகள்’ கவிததை அழகும
கருத்துநயேமும தசர்ந்து மிளிரும அற்புதைப்
பதடைப்பு.

கடிகதோரம இதடையேறதோது
தைட்டித் தைவிக்கும
பிடிவதோதைக் குழந்ததைகள்
என்றும,
‘முத்தைதோயிரம தகதோத்தை
மைணியேதோரச் சரட்டில்
முத்திதடை மின்னும
தைத்துவத் துண்டுகள்’
என்றும ‘வநதோடிகள்’ பற்றி வியேந்து வளரும இம
மைணிக் கவிததை படித்துப் படித்து ரசிக்கப்படை
தவண்டியே ஒன்று. அததைப் பூரணமைதோக
எடுத்வதைழுதை தவண்டும என்ற ஆதச எனக்கு
உண்டைதோகிறது. ஆனதோல் கவிததையின் நீளம (6
பக்கங்கள்) கருதி விட்டுவிடுகிதறன்.
‘முடிவதோ முக்கியேம?’ ‘எண்ணிப்பதோரு சமமைதோ!’
ஒரு புத்தைகம, அப்படியேதோ ததைதோணுது? ஆகியேதவ
வ.க.கவிததைகள்.
ஷண்முக சப்பய்யேதோவின் கவிததைகள் ‘குழந்ததைக்
கவிததைகள்’ என அறிமுகப்படுத்தைப்பட்டுள்ளன.
வவறும ஓதச நயேத்ததை முதைன்தமையேதோகக்

வகதோண்டை குழந்ததைப் பதோடைல்கதள அவர் அதிகம
எழுதியிருக்கிறதோர்.
பச்தசக் கதோர்
பதோரப்பதோ பதோர்
அததைதோ ஓர்
பச்தசக் கதோர்
அது வபதோப்பப்தபதோ
தபதோடைதோமைல்
தபதோவவதைங்தக
வசதோல்லப்பதோ
தபதோன்றதவ உதைதோரணமைதோகலதோம. ஆனதோலும
அவர் வதோர்த்ததை ஜேதோலங்கள் வசய்வததைதோடு நின்று
விடுவதில்தல. கசப்பதோன வதோழ்க்தக
அனுபவங்கதளயும உலக நியேதிகதளயும சிறு
சிறு கவிததைகளதோகப் பதடைத்திருக்கிறதோர்.
வசல்லப் பிள்தள
வசல்லப்பதோ
வசல்வந்தைரதோம
அவனப்பதோ.
அதைனதோல் வந்தை
இறுமைதோப்பதோல்
அவன் வசதோல்வவதைல்லதோம

வீரதோப்தப.
அததைச் வசதோல்லப்தபதோனதோல்
வபதோல்லதோப்தப
என்று அறிவிக்கும ‘வசல்லப்பிள்தள, மைற்றும
குச்சநதோய், வயிற்தறக்தகள், உலகம தபதோன்றதவ
இதைற்கு நல்ல உதைதோரணங்கள் ஆகும,
‘வயிற்தறக்தகள்’ ரசமைதோனது.
தைதலதயேச் வசதோறி
நதோக்தகக் கடி.
பல்தல இளி
முதுதக வதள
தகதயேக் கட்டு.
கதோதலச் தசர்.
என்ன இது?
வயிற்தறக் தகள்.
வசதோல்லுமைது.
புதுதமையேதோன தைதோலதோட்டு ஒன்தறயும
தைந்திருக்கிறதோர் அவர்,
யேதோரும அடிக்கதோமைல்
நீ ஏன் அழுகின்றதோய்?
நீ பிறக்கதோமைலிருக்க
நதோன் முயேன்தறன்

என்ற கடுப்பதோதலதோ;
கதோரணமில்லதோமைல்
நீ ஏன் சிரிக்கின்றதோய்
எதன ஏமைதோற்றி
நீ பிறந்துவிட்டைதோய்
என்ற களிப்பதோதலதோ!
இவருதடையே கவிததைகள் பலவற்றில்
தநயேதோண்டித் வதைதோனிகலந்து உயிரூட்டுகிறது.
கண்தண நீ, எதிர்ப்பு, படிகள் தபதோன்றதவ
இத்தைதகயேன. உதைதோரணத்துக்கு,
‘தமைற்கத்திதயேதோதர’ கவிததை இங்தக
தைரப்படுகிறது.
ஒரு பக்கம
வதோழ வழிவகுக்கும
சதோகக் குழி பறிக்கும
உங்கதளப் தபதோலல்ல
நதோங்கள்.
நதோங்கதளதோ
வதோழவும விருமப மைதோட்தடைதோம
சதோகவும துணியேமைதோட்தடைதோம
உங்கதளப் தபதோலல்ல
நதோங்கள்,
வதோழதோமைல் வதோழ்ந்து

சதோகதோமைற் சதோகும
நதோங்கள் நதோங்கதள
மைதோ. தைக்ஷிணதோமூர்த்தியின் ‘குளத்துமீன்’
புதுதமையும இனிதமையும ஓட்டைமும
உணர்ச்சியும கலந்தை நல்ல கவிததை. அவதர. ஜேதோன்
டைண் என்பவரின் ‘நிழதலப் பற்றி ஒரு
வசதோற்வபதோழிவு’ என்னும கவிததைதயேயும
தைமிழதோக்கியுள்ளதோர். கதோதைலின் தைத்துவத்ததை
நிழல்கதளதோடு இதணத்து விளக்குகிறது இது.
கதோதைல் ஒரு வளர்ச்சி,
நிதலயேதோன ஓளி.
நடுப்பகலுக்குப் பின்
முதைல் விநதோடி இரவு
என்று முடிகிறது.
நகுலன் ‘இப்படியும ஒரு கவிததை’ என்று நதோன்கு
பக்க விளக்கத்துடைன் ஒரு தசதோதைதன சிருஷ்டிதயே
இத் வதைதோகுப்பில் தசர்த்திருக்கிறதோர்.
‘எந்தை ஒரு எழுத்துப் பத்திதயேயும
எடுத்துக்வகதோண்டு வதோர்த்ததைகதளயும வசதோல்
அதமைப்தபயும மைதோற்றி அதமைத்தைதோல் ஒரு நூதைன

உருதவக் வகதோண்டு வரலதோம’ என்று வில்லியேம
பதரதோஸ் என்பதோர் ‘தடைமஸ் லிட்டைரி
சப்ளிவமைன்ட்’டில் எழுதியிருந்தை கட்டுதரதயேப்
படித்தை நகுலன், அக்வகதோள்தகதயே அவர்
வழியில் ஏற்றுக்வகதோண்டு’ ஐங்குறுநூற்றின் பல
பதோடைல்களிலிருந்து பலவரிகதள ஒன்று கூட்டி
(அதவகளுடைன் கூடியேவதர, அந்தை நதடைக்கு
ஏற்ப என்னதோல் இயேன்றவதர என் வரிகதளயும
தசர்த்து) ஒரு கவிததைதயேச் வசய்திருக்கிறதோர்.
இப்படி ஒரு கவிததை
வநய்தைல்
‘கதோண்மைதி பதோண! நீ உதரத்தைற்கு
உரிதயே!’ (வநய்தைல் 40)
‘யேதோன் எவன் வசய்தகதோ! பதோண!’
(வந. 133)
‘ஓண்வதைதோடி அரிதவ
வகதோண்டைனள்!’ (வந. 172)
‘இரவினதோலும இன் துயில்
அறியேதோது
அரவு உறு துயேரம எய்துப

வதைதோண்டித்
தைண் நறு வநய்தைல் நதோறும
பின் இருங்கூந்தைல்
அணங்குற்தறதோதர’ (வந. 178)
‘ததைதோளும கூந்தைலும பல
பதோரதோட்டி.
வதோழ்தைல் ஓல்லுதமைதோ - பதோண!
‘அமமை வதோழி! பதோண’ (வந. 178)
‘பிரியினும பிரிவது அன்தறஇவதளதோடு தமையே மைடைந்ததை
நட்தப!’ (குறிஞ்சி 207)
‘புல்’வலன்று
படைரும இமமைதோதலவதோய்
அமபல் கூமப
அலரும சிதைற
ஊரும இவள் உருவம
கண்வடைனம அல்லதமைதோ!’
பதோண,
ஆகலின்,
‘வறிது ஆகின்று, என் மைடைம
வகழு வநஞ்தச!’
(மைருதைம 47)

‘கவிததைதயே நதோன் எழுதிவிட்தடைன். இந்தை மைதோதிரி
முயேற்சிகள் அவசியேமைதோ என்பது வதோசகர்கள்
தைங்ளுக்குள் நிச்சயித்துக் வகதோள்ள தவண்டியேது’
என்றும நகுலன் குறிப்பிட்டிருக்கிறதோர்.
‘தசதோதைதன முயேற்சி’ என்ற தைன்தமையில்
விதளயேதோட்டைதோகதவதோ, வபதோழுதுதபதோக்கதோகதவதோ,
தைனது அகண்டை படிப்பறிதவயும ஆழ்ந்தை
ரசதனதயேயும புலப்படுத்தை
ஆதசப்படுகிறவர்கள் இது தபதோன்ற தவதலயில்
ஒன்றிரு தைடைதவ ஈடுபடைலதோம, வபதோதுவதோகப்
பதோர்த்தைதோல், இது வீண் தவதல என்தற நதோன்
கருதுகிதறன்.
குருதகத்திரம என்ற இலக்கியேத் வதைதோகுப்பு
1968 ல் வவளி வந்தைது. அதைற்குப் பிறகு எந்தைத்
வதைதோகுப்பும வரவில்தல. இது தபதோன்ற
வதைதோகுப்பு ஆறு மைதோதைங்களுக்கு ஒரு முதற
கிரசரிக்கப்பட்டைதோல் இலக்கியேத்துக்கும
பதடைப்பதோளிகளுக்கும நல்லது. இலக்கியே
ரசிகர்களுக்கும பயேன் உள்ளதைதோக இருக்கும. அது
சதோத்தியேப்படைதோ விட்டைதோல் தைரமைதோன இலக்கியேத்
வதைதோகுப்பு வருஷத்துக்கு ஒன்றதோவது தையேதோரித்து
வவளியிடைப்படை தவண்டும. இலக்கியேத்தின்

வளர்ச்சிதயே அளவிடைவும நல்ல பதடைப்புகளும
புதியே தசதோதைதனகளும ததைதோன்றவும அது
துதணபுரியும.
ஆனதோல் தைமிழ்நதோட்டில் இது நிகழ்வதைற்கதோன
வதோய்ப்புகள் இல்லதவ இல்தல. எத்தைதனதயேதோ
வதககளில் துரதிர்ஷ்டைம பிடித்தைது தைமிழ் வமைதோழி,
இததையும தைமிழின் ‘துரதிர்ஷ்டைத்’தில்
தசர்த்துக்வகதோள்ள தவண்டியேதுதைதோன்.

27. ‘எழுத்து’வின்
கவிததைப்பணி
1959 ஜேனவரியில் மைதோதைப் பத்திரிதகயேதோகப்
பிறந்தைது ‘எழுத்து’ ஒன்பது ஆண்டுகள்
மைதோசிதகயேதோகதவ வளர்ந்தை அது, பத்தைதோவது
ஆண்டில் ஏப்ரல் முதைல் கதோலதோண்டு ஏடு ஆக
மைதோறியேது. 1968 மைதோர்ச் முடியே 111 ஏடுகள் மைதோதை
இதைழ்களதோகவும, பின்னர் முமமைதோதைம ஒரு முதற
ஏடு ஆக 8 இதைழ்களும எழுத்து வவளிவந்தைது.
1970 ஜேனவரி-மைதோர்ச் இதைழதோகப் பிரசரமைதோன 119
வது ஏடுதைதோன் ‘எழுத்து’வின் கதடைசி இதைழ்
ஆகும.
இந்தைப் பதிதனதோரு ஆண்டுகளிலும எழுத்து 460
க்கும தமைற்பட்டை கவிததைகதள பிரசரித்துள்ளது.
இவற்றில் வமைதோழிவபயேர்ப்புக் கவிததைகளும
அடைங்கும. ‘எழுத்து’வில் வவளி வந்தை
கவிததைகதள இதுவதர இக்கட்டுதரத்
வதைதோடைரில் நதோன் விரிவதோகதவ அறிமுகம
வசய்திருக்கிதறன்.

எழுத்து ஆசிரியேர் சி.ச. வசல்லப்பதோ தைமைது
பத்திரிதகயின் மூலம புதுக்கவிததை வளர்ச்சிக்கு
சிறப்பதோன தசதவ புரிந்தைதுடைன், ‘எழுத்து
பிரசரங்’களதோகக் கவிததைத் வதைதோகுப்புக்கதள
வவளியிட்டும தபதோற்றத் தைகுந்தை பணி
ஆற்றியிருக்கிறதோர். ந. பிச்சமூர்த்தி கவிததைகதளத்
வதைதோகுத்து 1962 ஆகஸ்டில் ‘கதோட்டு வதோத்து’, என்ற
புத்தைகமைதோக அவர் பிரசரம வசய்தைதோர். பிச்சமூர்த்தி
1938-1944 கதோலகட்டைத்தில் எழுதியே கவிததைகள்
இருபதும, 1959 க்குப் பிறகு எழுதியேதவ
பதிதனந்தும இத்வதைதோகுப்பில் இடைம
வபற்றுள்ளன.
பிறகு, 24 கவிகளின் 63 கவிததைகதள தசர்த்து
‘புதுக்குரல்கள்’ என்ற வதைதோகுப்பதோக 1962
அக்தடைதோபரில் வசல்லப்பதோ பிரசரித்தைதோர்.
பிச்சமூர்த்தி 1962 க்கு முன்பு எழுதியே ஐந்து
கவிததைகதளயும தசர்த்து ‘வழித்துதண’ என்ற
புத்தைகமைதோக 1964 ஏப்ரலில் அவர் வவளியிட்டைதோர்.
தி.தசதோ. தவணுதகதோபதோலன் எழுத்து இதைழ்களில்
எழுதியே கவிததைகள் வதைதோகுக்கப் வபற்று
‘தகதோதடை வயேல்’ என்ற புத்தைகமைதோக 1965
ஆகஸ்டில் வவளிவந்தைது.

‘கண்ணுக்குள் திதர இருப்பததைக்கூடை உணரதோதை
சமூகத்ததைப் பதோர்த்தை ஏமைதோற்றம, ஏக்கம, தகதோபம
மூன்றும கலந்தை உணர்ச்சி’ தவணுதகதோபதோலன்
கவிததைகளில் ஒலி வசய்கிறது.
‘இலக்கியே ஞதோன சூன்யேம’ தமைதலதோங்கி நிற்கிற
நிதலதமையும சதைந்திரம வபற்றும நதோட்டில்
நிலவுகிற தைத்துவ தைரிசனக் குழப்ப நிதலயும,
நிகழ்கதோல சமுதைதோயேம வலிதமையேற்றிருப்பததை
மைறக்க, மைரவபன்றும பண்வபன்றும,
பண்தடையேகதோல வதோழ்வு என்றும மைதுவின்
தபதோததை வசப்பட்டு ஏற்படும தைடுமைதோற்றம,
அதைனதோல் விதளயும தைவறதோன மைதிப்பீடு,
ஆகியேதவகளும அவர் உள்ளத்தில் ஏற்படுத்தும
சலனங்கள் தைதோக்குதைல்களதோகவும பரிகதோசக்
கதணகளதோகவும அவர் கவிததைகளில்
வவளியிடைப்பட்டுள்ளன.
தவணுதகதோபதோலதனப் தபதோலதவ தைனித்தை
நமபிக்தககளும தநதோக்குமமைனப்தபதோக்கும
வகதோண்டைவர்கள், பல கருத்துக்கதளயும
உணர்ச்சிகதளயும ததைர்ந்வதைடுத்து கவிததையேதோக
இதசக்கும முயேற்சியில் தீவிரமைதோக ஈடுபடை முன்
வந்தைதபதோது, ‘எழுத்து’ அவர்களுக்கு நல்ல
அரங்கமைதோக உதைவியேது.

எழுத்து ஏடுகளில் கவிததை எழுதியேவர்கள்
பலரும தைத்தைமைக்வகனத் தைனியேதோன வதோழ்க்தகப்
பதோர்தவயும, மைதிப்புகளும, தைத்துவ தநதோக்கும
வகதோண்டைவர்கள். தைங்கள் கருத்துக்கதளக்
கவிததையேதோக்குவதைற்குத் தைனித்தைனி உத்திகதளக்
தகயேதோளும முயேற்சியிலும அவர்கள் ஆர்வம
கதோட்டியுள்ளதோர்கள் என்பததை எழுத்து கதோலக்
கவிததைகள் எடுத்துக்கதோட்டுகின்றன.
கவிததை மைனவநகிழ்ச்சிதயே, மைன அதசதவ
அடிப்பதடையேதோகக் வகதோண்டைது என்பததைக்
கருத்தில் வகதோண்டு அவர்கள் கவிததை
பதடைத்திருக்கிறதோர்கள். ‘எண்ணத்துக்கு
உருவதோகதோமைல் பிரக்தஞ நிதலயிதலதயே
இருக்கும அக உதளச்சல்கதளயும
வதோழ்க்தகயும சூழ்நிதலயும கதோலமும தைமமுள்
தசர்க்கிற மைனப்பதிவுகதளயும ஒரு
கட்டுக்கடைங்கதோதை மைனப்தபதோக்தகயும எழுத்தில்
வவளியிடை அதநகர் ஆதசப்பட்டுள்ளனர்
என்பததையும எழுத்து கதோலக் கவிததைகள்
விளக்குகின்றன.
எழுத்து கதோலப் புதுக்கவிததைகளில்
வபருமபதோலும வவறுதமை, மைனமுறிவு, விரக்தி,

நமபிக்தக ஊட்டைதோதை தைன்தமை தபதோன்ற குரல்கதள
ஒலிக்கின்றன என்று வபதோதுவதோகக் குற்றம
சதோட்டைப்பட்டுள்ளது.
வதோழ்க்தகயின் தபதோக்கும, சூழ்நிதல
பதோதிப்புகளும நதோட்டின் நிதலதமையும தைனி
மைனிதைர்களிதடைதயே தவதைதனதயே, விரக்திதயே
ஏமைதோற்றத்ததை, ஏக்கத்ததை, ஏலதோக்தகதோபத்ததை,
நமபிக்தக வறட்சிதயேத்தைதோன் விததைத்து
வளர்க்கின்றன.
சதைந்திரம வந்துவிட்டை பிறகு, சதைந்திர நதோட்டிதல,
ஃப்ரஸ்ட்தரஷனுக்கு (மைனமுறிவுக்கு) இடைதமை
இல்தல என்று கூடை ஒரு விமைர்சகர் கூறியுள்ளதோர்.
ஆனதோல் உண்தமையில், சதைந்திரம வபற்ற
பின்னர்தைதோன் - நதோட்டின் வளத்துக்கும சமுதைதோயே
வளர்ச்சிக்கும என்று வபரியே வபரியே திட்டைங்கள்
தீட்டி ஏததைததைதோ சதோதிக்கப் பட்டுள்ளதைதோக
விளமபரப்படுத்தைப்பட்டு வந்திருக்கிற கதோல
கட்டைத்திதலதைதோன் நதோட்டு மைக்களிதடைதயே
வறுதமையும வவறுதமையும, ஏமைதோற்றமும
ஏக்கமும, வவறுப்பும விரக்தியும, மைனமுறிவும
தகயேதோலதோகதோக் தகதோபமும வளர்ந்து
வபருகுவதைற்கதோன சூழ்நிதலயும கனத்துக்
வகதோழுத்துள்ளது.

இவற்றிதடைதயே அல்லறபடும தைனி மைனிதைர்கள்,
இந்நிதலதமைகள் தைங்கள் மைனதுக்குள் வகதோண்டு
தசர்க்கும உணர்ச்சிப் பதிவுகதளயும கருத்துச்
சழிப்புகதளயும கவிததைகளதோக்குவது இயேல்தப.
இலக்கியேம என்பததை தைனிமைனிதை அனுபவ
உணர்ச்சிகளின், எண்ணங்களின் வவளிப்பதோடு
தைதோதன!
இந்தை வதகயில், எழுத்து கதோலத்தில் புதுக்கவிததை
எழுதியேவர்கள் சரியேதோன இலக்கியே
உணர்வுடைதனதயே பதடைப்பு முயேற்சியில்
ஈடுபட்டுள்ளனர் என்தற வசதோல்தவன்.
அவர்களுதடையே வதோழ்க்தகப் பதோர்தவயும
மைதிப்புகளும, தைத்துவ தநதோக்கும
தகதோளதோறதோனதவ- குதறபதோடுகள் உதடையேதவ,
மைனிதை குலத்துக்கு நலம பயேக்க முடியேதோதைதவ
என்று தவறு தநதோக்கும தபதோக்கும தைத்துவ
ஈடுபதோடுகளும வகதோண்டைவர்கள் வசதோல்லலதோம...
வசதோல்கிறதோர்கள்.
இலக்கியேத்தில் பல்தவறு தநதோக்குகளுக்கும
தபதோக்குகளுக்கும நமபிக்தகளுக்கும -நமபிக்தக

வறட்சிகளுக்கும கூடை- இடைம உண்டு.

28. பிச்சமூர்த்தி
கவிததைகள் (1969 க்கு
பிற்பட்டைதவ)
ந. பிச்சமூர்த்தியின் கவிததைகளில், 1934-1946
கதோலத்தியே பதடைப்புகதள இத் வதைதோடைரில்
ஆரதோய்ந்தை தபதோது, 1960 களில் இயேற்றப்பட்டை
அவரது கவிததைகதளத் தைனியேதோகக்
கவனிக்கதவண்டும என்று குறிப்பிட்டிருந்ததைன்.
பிச்சமூர்த்தியின் இரண்டைதோவது கதோலகட்டைக்
கவிததைகள் வபருமபதோலும ‘எழுத்து’
இதைழ்களிதலதயே பிரசரம வபற்றன. மிகக்
குதறவதோனதவதயே ‘நவ இந்தியேதோ’ ‘சிவதோஜி’
மைலர், ‘சததைசமித்திரன்’ மைலர் ஆகியேவற்றில்
வவளிவந்துள்ளன.
‘இயேற்தகதயேயும வதோழ்க்தக
அனுபவங்கதளயும இதணத்து, அறிவுத்
வதைளிவுடைன் நல்வதோழ்வுக்கதோன தைத்துவ
உண்தமைகதளக் கதோணும முயேற்சிகதள

பிச்சமூர்த்தியின் கவிததைகள். அறிவவதோளியும,
உணர்வின் ஓட்டைமும, அழகு நயேங்களும
வசறிந்தை, ரசதனக்கு இனியே விருந்து ஆகும.
இலக்கியே பதடைப்புகள் அதவ!, ந.பி.யின் முதைல்
கட்டைக் கவிததைகள் குறித்து இவ்வதோறு
கூறியுள்தளன். அவருதடையே
பிற்கதோலக்கவிததைகளும இததை எண்ணத்ததை
வலியுறுத்துகின்றன.
இயேற்தகயின் தைரிசனதமை வதோழ்க்தகக்கு
அத்தியேதோவசியேமைதோன நல்ல வழிவதககதள
உணர்த்தைக்கூடும என்பதில் கவிஞருக்கு
அதசயேதோதை நமபிக்தக இருக்கிறது. இயேற்தகதயே
நல்லதோசதோன், சிறந்தை வழிகதோட்டி, அரியேதுதண,
உற்ற மைருத்துவன் என்று தைம கவிததைகள் மூலம
திருமபத் திருமப எடுத்துக் கூற முற்படுகிறதோர்
கவிஞர்.
‘வதோழ்வுக்கு வக்கதண வசதோல்ல’
வந்தைவர்கள்.
வர்த்தைகரதோய்.
வணிகரதோய்.
பண்டைமைதோற்றுப் பரமபதரயேதோய்.
உதழப்புக்குக் கூலியும,
உதடைக்கு விதலயும

வநல்லுக்குப் பண்டைமும,
மூச்சக் வகதிர் மூச்சம
வகதோடுப்பததை வநறியேதோக்கி
இருப்பததை ஒளிக்கச் வசதோன்னதோர்.
ஒன்தறக் வகதோடுத்து
ஒன்பததைக் வகதோள் என்றதோர்.
ஆனதோல் ததைதோட்டைத்தில் நட்டை வசடி என்ன
கற்பிக்கிறது?
சதளக்கதோமைல் தினந்ததைதோறும
வவடிக்கும மைலர் முரலும
‘என்தன எடுத்துக் வகதோள்
இன்னுயிதரப் பறித்துக் வகதோள்
என்தன அண்டைதோமைல்
எட்டி நீ நின்றதோலும
இளித்தைதோலும
கறுத்தைதோலும
என் மைணத்தைதோல் வதைதோத்துதவன்
ஏற்கதோமைல் முடியேதோது
மையேக்க வநறி தவண்டைதோம
மைனிதைதன என்று வசதோல்லும
முரட்டிருட்டில் முள்ளுவழி
வசல்லும தபதோது, தைங்கத்

தைமுக்கதோயிரம, தைடைதைடைக்க ஏறி
வரும, பழமபரிதி தைதோனதோக
ஒளி இந்தைதோ
விதல இல்தல
வதோடைதக இல்தல,
திதகப்பதடையே தவண்டைதோம,
வழி இதுதைதோன்.
என்று தக வகதோடுக்கும.
இவற்றிலிருந்து ‘வதோழ்வநறித் திறவுதகதோதல
வதோங்கிக்வகதோள்’ என்று இயேற்தக கற்றுத்
தைருவதைதோக ‘திறவுதகதோல்’ எனும கவிததை
கூறுகிறது.
இத்தைதகயே கருத்ததை ‘ரவி கூறும மைர்மைம புவி
கூறும கர்மைம’ பற்றி தவறு கவிததைகளிலும
பிச்சமூர்த்தி விளக்கியிருக்கிறதோர்.
‘உலதகத் திருத்தும உத்தைமைச் வசய்தக’
மைனிதைருக்கு தவண்டைதோம என்று அவர்
அறிவிக்கிறதோர்.
உன்தனத் திருத்தை
உலகில் வந்தைவர்கள்

பிறர் சதமைதயேத் தூக்க
வக்கதோலத்து வதோங்கியேவர்கள்
வபதோதுச் தசதவ என்று
பலசரக்கு வகதோணர்ந்தைவர்கள்
வந்தை வழி வசன்று விட்டைதோர்கள்.
சதமையும ஏடுகளும
ரதோமை பதோண பூச்சியும
கதோதுடைன் உறவதோடும உபததைசப்
பந்தைலும
கதோசக்குத் தூண்டி விடும
கலதோசதோரக் தககளும தைதோன்
மிச்சம.
‘தகதோபுரச் வசருக்வகதோலிக்க,
வதோழ்வுக்கு வழி கதோட்டும,
வதரதயேதோட்டுச் சதோத்திரம
வசதோல்ல நதோன் வரவில்தல,
சயேநலத்ததைப் வபதோதுத்
வதைதோண்டைதோக்கும, ஜேதோலக்
கண்ணதோடி
வித்ததைகதோட்டை நதோன்
பதோடைவில்தல’.
பழதவதைப் பதடைதயே ஓட்டி
தலதோகதோயேதை தவதைப் பதடையின்

தைமுக்கதோய் ஒலிக்க நதோன்
தைரணியில் அதிரவில்தல
மைனுக்கதோல வவள்ளம தபதோச்ச,
மைதோர்க்ஸ் கதோல வவள்ளம தபதோகும
பூமித்தைதோய் கருதண வவள்ளம
எக்கதோலும வடியேதோததைதோடும
இயேற்தகயின் ஓயேதோத் தைதோனம
உயிர்களின் ஒழியேதோ உதழப்பு
வசயேற்தகயின் சிலுமபலிதடைதயே
மைதலயேதோக நிதலத்து நிற்கும.
என்று வதைரிவிக்கிறதோர கவிஞர் ‘கதோட்டு
வதோத்து’கவிததையில்.
வசன்றுதுக்கு ஏக்கம வளர்த்து, வருவதைற்கு
வதோழ்த்து கூவி, முன்தனற்றம கதோணும விஞ்ஞதோன
விந்ததை என்று தைடுமைதோறி, அநதோவசியேமைதோன
அலுவல்களில் ஈடுபடுவதினதோல் இன்தறயே
வதோழ்வுக்குப் பயேன் எதுவுமை ஏற்படைதோது என்று
விளக்குகிறது அந்தை நீண்டை கவிததை,
தைன்னறிவுக்கும தமைலதோக, தைனி அறிவுக்கு
அப்பதோலும தைரணிதயேயும தைரதோதைலங்கள்
அதனத்திதனயும உடைலதோக்கிப் புகுந்து,
விஞ்ஞதோனிகளும வியேக்கும படியேதோக

விதளயேதோடும சக்திதயே, உதிரத்தில் ஒன்றியேதைதோய்,
உள்ளுக்குள் இருந்து கணத்திற்குக் கணம வழி
கதோட்டும உணர்வதோய் உணர்ந்து விட்டைதோல்.
முன்னும இல்தல
பின்னும இல்தல
வதைதோடைர் சங்கிலி
முழுதும இன்பம
முற்றிலும உணர்வு
தவடைன்தைதோங்கலில் வந்து தசரும பறதவகதள
இதைற்கு ஆதைதோரம கதோட்டுகிறதோர் கவி.
தைன்னினத்ததைப் தபணும
உணர்வில்,
வநறிதயேதோ நீதிதயேதோ,
நீண்டை கததைகதளதோ
கலதோசதோர மைரதபதோ, மைமைததைதயேதோ
புகட்டைதோதை வமைய்யுணர்வதோல்
மூவதோயிரம கல்தைதோண்டி
பறதவகள் தவடைன்தைதோங்கல் ததைடிவருகின்றன.
அங்குள்ள நீர்ப்பரப்பு நடுவில் கவிந்தைமைரங்களில்
தைங்குகின்றன.

பறந்துவரப் பதோததை உண்டைதோ
பதோர்த்து வதைளிவு வபற
படைங்களுண்டைதோ?
தைவதறத் திருத்தைப்
பகுத்தைறிவுண்டைதோ?
அப்படியிருந்தும, கதோட்டு வதோத்து தசபீரியேதோதவ
விட்டு தவடைன் தைதோங்கல் வந்து, ஏரி நடு மைரத்தில்
கூடுகட்டி வதோழ்ந்து, முட்தடை இட்டு குஞ்ச
வபதோரித்து வளர்கிறது.
உயிரின் இயேக்கத்ததை
விண்டு தவக்கும கதோவியேத்ததைக்
கண்டை பின்னும உன்வழிதயேக்
கதோணதோதயேதோ ?
பதோடைம தகட்கதோமைல்
பதோததை கதோட்டைதோமைல்,
குஞ்சகளும தைதோமைதோய்
தசபீரியேதோ வசல்லும
இயேல்புணர்தவக்
கண்டைபின்னும
ஒளிதயேக் கதோணதோதயேதோ ?
என்று கவி தகட்கிறதோர்.

‘உயிரின் வபருமியேக்கில் ஒளிந்தைதசயும
உள்விதசதயே, சிந்தைதனதயே அறியேதோதை சிவந்தை
ரத்தைம, உடைவலன்னும ஒன்தறச் வசய்யும
விந்ததை விஞ்ஞதோனத்ததை.
உணர்ந்து வணங்கி
கதோட்டு வதோத்தைதோகி
சிறதக விரி
வதோழ்வும தவடைன் தைதோங்கலதோகும
என்று அறிவுறுத்துகிறது ‘கதோட்டுவதோத்து’.
வதோழ்க்தகக்கு வழிகதோட்டும தைத்துவம என்ற
தைன்தமையில் இதில் புதுதமை ஒன்றும இல்தல.
பறதவகள் ‘நதோதள’ பற்றிக் கவதலப்
படுவதில்தல. அடுத்தைதவதள உணதவச்
தசர்த்து தவப்பதுமில்தல. இயேற்தக வதோழ்வு
வதோழ்கின்றன. அவ்வதோதற மைனிதைர்களும
வதோழக்கற்றுக் வகதோள்ள தவண்டும என்று
ஞதோனிகள் எல்லதோக் கதோலங்களிலும கூறிவருகிற
தைத்துவம தைதோன் இது. கவி பதோரதியேதோர் கூடை ‘விட்டு
விடுதைதலயேதோகி நிற்கும சின்னஞ்சிறு சிட்டுக்
குருவிதயேப்தபதோல’ மைனிதைனும வதோழ்ந்து இன்புற
தவண்டும என்று வலியுறுத்தியிருக்கிறதோர்.
பிச்சமூர்த்தி பதழயே தைத்துவத்ததை அழுத்தைமைதோகச்

சட்டிக் கதோட்டை, தவடைன் தைதோங்கதலயும கதோட்டு
வதோத்ததையும உவதமையேதோகக் வகதோண்டிருக்கிறதோர்.
இது புதுதமை.
பல கருத்துக்கதளயும உணர்ச்சிகதளயும
வபதோறுக்கி எடுத்து இதசயே தவக்கும முயேற்சி
தைதோன் புதுக்கவிததை என்ற அவரது கூற்றுக்கு ஏற்ப,
தபதோர்க்வகதோடி, சயேநலம, வபதோதுச்தசதவ,
கலதோசதோரம, சரித்திரம, கதோலவவள்ள இயேல்பு
முதைலியேன பற்றியே சிந்தைதனக் கருத்துக்கதள,
இயேற்தக கதோட்டும தைத்துவத்துக்கு இதணயேப்
வபதோருத்தி, கவி தைமைது எண்ணங்கதளக்
கவிததைதயேதோட்டைமைதோக்கியிருப்பது ரசதனக்கு
விருந்தைதோகிறது.
‘உடைவலன்னும ஒன்தறச் வசய்யும விந்ததை
விஞ்ஞதோனம’ அவ் உடைலிதலதயே பல மைர்மை
ஆற்றல்கதளயும தசர்ந்திருக்கிறது.
‘இயேந்திரத்ததைச் வசய்தை கடைவுள்’ அதைற்கதோன
பட்டைதறயும அதிதல தவத்திருக்கிறதோர். உடைலில்
தநதோவு கண்டைதோல் அததை மைதோற்றும
மைருத்துவர்களும மைர்மைமைதோய் உள்தளதயே
இருக்கிறதோர்கள். உதைதோரணத்துக்கு, கண்ணில் மைண்
விழுந்தைதோல் தக தவத்துக் கசக்கக் கூடைதோது.
விளக்வகண்வணய், முதலப்பதோல்

தபதோன்றவற்தற ஊற்றதவண்டும
என்பதுமில்தல.
கண்ணீர் இருக்கு
தூக்கச் சிகிச்தச தைரும
கதோலமும இருக்கு
இவ்வதோறு ‘இயேற்தக தவத்தியேம’ பற்றியே தைன்
கருத்ததை பிச்சமூர்த்தி ‘மைணல்’ கவிததையில்
வவளிப்படுத்துகிறதோர். அதைற்கு தமைலதோக வளரும
முத்துச் சிப்பி சிந்தைதன அழகதோக இருக்கிறது.
தகதவப் தபவனன்றதோல்
முத்துச் சிப்பி நீ
ஆகி விடு
உடைலில் புகுந்தை மைதோதசத்
வதைதோதடைக்கும வதைதோல்தலக்கும
முத்துச் சிப்பிக்கும
வவகு வதைதோதல தூரம
தைன்னுயிரின் ரஸத்ததை
தைன்தனதயே அறியேதோது
தைதோனதோக மைதோசின் தமைல் பூசி,
மைதோதச உருவதோக்கிப்
பின்னர் மைணியேதோக்கி,
ஏழு வண்ணச் சதோல்தவயும
இதடை இதடைதயே ததைத்து

நல்முத்தைதோக்கி
ஆனந்தைம வகதோண்டைதோல்
முத்துச் சிப்பி ஏலம வரும
முழு மூச்சப் தபதோட்டி வரும
மைதோச மைணி ஆச்ச
மைணதல நீ மைணி வசய்வதோயேதோ?
பழதமை -புதுதமை என்று தபசிக் வகதோண்டிருப்பது
வீண் தவதல. எப்தபதோதும, எந்தை நிதலயிலும
உதழத்துத்தைதோன் உயிர்வதோழ தவண்டியிருக்கிறது.
ஆகதவ உதழப்தபப் தபதோற்றுதவதோம என்பது
பிச்சமூர்த்தியின் எண்ணம. இததை ‘புதுதமைக்குப்
பயேணம’ என்ற கவிததை வதைளிவுபடுத்துகிறது.
கூனிக் குறுக்கும குச்சம கூழும உதழப்பும
வகதோள்ளதோமைல் இன்பமைதோன புதுதமை வதோழ்வு வதோழ
தமைற்கு வழிகதோட்டும என்று புகழ்கிறதோர்கள்.
தமைற்தக உள்ள வதோழ்க்தகதயே ஆரதோயேப்
தபதோனதோல், அங்கும
ஆதலச் சங்கின்
ஆகதோயே ஓலம
டிரதோக்டைதர ஓட்டும ததைதோழர்,
பஞ்சதோதலக் கபந்தைன் வதோயில்

புகுந்திடும மைக்கள் சதோரி,
மைகளிர் சதோரி
தமைற்கிலும கிழக்கு மைதோதிரித் தைதோன்.
உதழப்புத்தைதோன் மிகுந்திருக்கிறது. அப்புறம
என்ன !
தைள்ளுபழதமை என்ன புதுதமை என்ன?
கதோதலக் குமபிடு
தககதள வதோழ்த்து
என்கிறதோர் கவிஞர்.
இயேற்தகயில் வகதோடுதமைகளும
கதோணப்படுகின்றன. எனினும
அக்வகதோடுதமையிலும கருதண உண்டு. நன்தமை
கலந்திருக்கும என்று பிச்சமூர்த்தி கருதுகிறதோர்.
‘தபட்டி’ கவிததை இததைக் கூறுகிறது.
ஆறுகுட்டிகள் தபதோட்டை நதோய், இரண்டு
குட்டிகதளத் தின்று விடுகிறது. தைதோய் தின்ற
வகதோடுதமையிலும கருதணதயேக் கதோண்கிறதோர்
கவி.

இரண்டு குட்டிப் பதோல் மிச்சம
பதோக்கிக் கதோச்ச.
வகதோடுதமையிலும கருதண
உண்டு
அகலமைதோய்,
அறுதைல் நதோரதோய்
ஆறு இருந்வதைன்ன ?
இல்லதோவதைன்ன ?
நகல் குதறந்தைதோல்
அஸவ் வலுக்கும
மைலர் கழிந்தைதோல்
கிதள வலுக்கும
என்கிறதோர்.
‘வசங்கதோல் வநடுக்கு வவண் பட்டுடைமபுக்
குறுக்கு’ முடியில் நீதர தநதோக்கும, மைஞ்சள்
கட்டைதோரி மூக்கு, வகதோண்டை வகதோக்கு கூடை
‘வதோழ்வும குளம. வசயேலும கதர, நதோமும
வகதோக்கு’ என்ற உண்தமைதயே உணர்த்தி ஒரு
வதைளிவு வபற உதைவுகிறது. அததை ‘வகதோக்கு’ என்ற
கவிததையில் கதோணலதோம.
‘தகட்பதைல்ல கதோதைல், தைருவதுதைதோன்’- எண்ணி
ஏங்கி எதிர்பதோர்த்து அன்தபக் தகதோரும
தவதளயில் அன்பன் வரமைதோட்டைதோன்; எதிர்பதோரதோதை,

தையேதோரதோக இரதோதை தைருணத்தில் அவன் வந்து அருள்
புரிவதோன் என்கிற உயேர்ந்தை கதோதைல் தைத்துவத்ததை
ஆத்மீகமைதோக விரித்துப் வபதோருள் உதரக்க இடைம
அளிக்கும விஷயேத்ததை-பிச்சமூர்த்தியும கவிததைப்
வபதோருளதோகக் வகதோண்டு சில கவிததைகதளப்
பதடைத்திருக்கிறதோர். கதோதைல், ரதோததை என்று இரண்டு
இனியே கவிததைகளும இத்தைரத்தைதவ.
‘சிணுக்கம’ என்தபதைக்கூடை இதில் தசர்த்து
விடைலதோம. அவனும அவளும தைனித்தைனி என்கிற
தபதைமைற்று இருவரும தைன்மையேமைதோய் ஆகிவிடும
அன்பு நிதலதயே- ‘வீட்டில் இருந்தும,
என்னுடைன் வருகின்றதோய். வவளிதயே
வசன்றதோலும, உன்னுடைன் இருக்கின்தறன்’ என
இருவரும ‘உயிரும உடைலுமைதோய்’ மைதோறி நிற்கும
தைன்தமைதயே உணர்த்துகிறது இக் கவிததை.
இதில் வருகின்ற ஒரு உவதமை
ரயிலுக்கு ஜேட்கதோவில்
ஏறுமுன் உறவினர்
வண்டிப் படியில்,
மைதைகு நீர் சழதலப் தபதோல்
தையேங்கி விதடை வகதோள்ளுவர்

என்பது அருதமையேதோக இருக்கிறது.
இக்கதோல கட்டைத்தில், வதோழ்வின் வவறுதமைதயே,
வதைதோல்தலதயே, ஏமைதோற்று தவதலகதள,
தபதோலிகதளக் குறித்வதைல்லதோம பிச்சமூர்த்தி
கவிததைகள் இயேற்றியிருக்கிறதோர்.
வதோழ்வின் அடிப்பதடைதயேக்
குதடைந்வதைறியே முற்பட்தடைன்,
தைருக்கமும
முடிவில்லதோ முட்புதைரும
சப்பதோத்திப் பழம சதடைத்தை
வவறுதமைதயே வதோழ்வதோயிற்று.
(சதமைதைதோங்கி)
தபதோலி, ஸ்விச், முரண் தபதோன்றதவ
இத்தைதகயேன. வதோழ்க்தகயில் எதிர்ப்பட்டை சில
அனுபவங்கதள, கதோட்சிகதள, நயேமைதோன
கவிததைச் சித்திரங்கள் ஆக்கியிருக்கிறதோர் அவர்.
கண்டைதவ, கதல, தகவல்யே வீதி, நடைப்பு,
பதோல்கடைல் முதைலியேன இந்தை விதைமைதோன
பதடைப்புகள். படித்துச் சதவக்கப்படை தவண்டியே
நயேமைதோன கவிததைகள் ஆகும.
கசப்பதோன உண்தமைகதள பரிகதோசத் வதைதோனிதயேதோடு
- ‘ஸட்டையேர்’ ரீதியில் - கவிததையேதோக்கி இருப்பது

பிச்சமூர்த்தியின் பிற்கதோலக் கவிததைகளில்
கதோணப்படுகிற புதியே தைன்தமை.
வசதோல்வலதோரு சூது,
இருபுறம ஓடும
கதோக்தக கண்,
இருமுகம வதைரியும
தபதைக் கண்ணதோடி
கதோமபில் படைதோமைல்
மைரத்தில் தைதோக்கி
மூர்க்கமைதோய் திருமபி வரும
எறிகல்.
உண்தமை என்று
ஒருதைதல கடிப்பததை
மைதோதயே என்று மைறுக்கும
இருதைதலப் பதோமபு.
இததைக் கூறும ‘வசதோல்’ எனும கவிததை
இக்கூற்தற விளக்கும உதைதோரணங்கதளயும
தைருகிறது.
கடைவுளின் பதடைப்புகளுக்குப் தபதோட்டியேதோகவும,
இயேல்பதோன அதமைப்புகளில் உள்ள
குதறபதோடுகதள அல்லது மைடைதமைதயே,
கதலயின் குதறதயே நீக்கவும மைனிதைர்கள்
வசய்கிற சதோதைதனகதளயும, அறிவின் வபயேரதோல்
அவர்கள் கர்வம தபசி மைகிழ்வததையும

‘விஞ்ஞதோனி’ சட்டுகிறது.
சலபமைதோகப் பணம பண்ணி உயேர்ந்தைவனின்
வதோழ்க்தக தநதோக்தகயும மைனப்தபதோக்தகயும
சதவயேதோகச் சித்திரிக்கிறது ‘வபட்டிக் கதடை
நதோரணன்’.
தைதோனதோகத் தைங்கம
தைடைத்தில் கிதடைத்தைதோல்
ஒவடைன் வறதோதுக்க நதோன்
பட்டினத்தைதோரதோ?
என்றும, ‘பதோவவமைதோன்றில்லதோவிட்டைதோல்,
பதோருண்டைதோ? பசியுண்டைதோ? என்றும அவன்
தகட்கிறதோன். உயிர்ப்பும உணர்ச்சியும, பரிகதோசத்
வதைதோனியும, வதோழ்க்தக உண்தமைகளும
கலந்துள்ள மைணியேதோன கவிததை இது.
புரதோதைனமைதோன கததை எததையேதோவது ஆதைதோரமைதோகக்
வகதோண்டு வநடுங்கவிததை புதனயும வழக்கத்ததை
இப்தபதோதும ந.பி. தகயேதோண்டிருக்கிறதோர்.
அப்படிப் பிறந்தைதுதைதோன் ‘வழித்துதண’.
பதடைப்புக் கடைவுள் (ஆதிக்குயேவன்) ஆக்குகிற
பதோத்திரங்கள் குதறபதோடுகதள உதடையேனவதோக
இருக்கின்றன. ஆனதோல் உண்தமையேதோன
கதலஞன்.

‘தமைததை
வபதோருளுக்கு அடிதமை
ஆகதோதை தபததை,
வசய்வததைச் சத்தைமைதோய்ச்
வசய்வதில் மைனத்ததை
கற்பூரமைதோக்கும
இயேல்பு தபத்தியேம’
ஆத்மை பூர்வமைதோக ஈடுபட்டுச் வசய்கிற தவதல
அற்புதைப்பதடைப்பதோக விளங்குகிறது. பிரமைனின்
பதடைப்புகளுக்கும அழிவு உண்டு. பிரமைன் கூடை
கதோல வவள்ளத்தில் இழுபட்டு மைதோறுதைல்
வபறுவதோன். கதலஞன் சிருஷ்டி
அழிவுறுவதில்தல; கதலஞனும மூவதோப்
வபருதமையுடைன் திகழ முடியும.
இக்கருத்ததை வலியுறுத்தும உருவகக்
கவிததையேதோக அதமைந்துள்ளது ‘வழித்துதண’.
இதில் வருகிற கதலஞனதோன தைச்சன்
வழித்துதணயேதோக உதைவக் கூடியே தகக்தகதோல்
ஒன்தறச் வசய்து முடிக்க எப்படி மைரம
ததைர்ந்தைதோன், அவசரமின்றி எவ்வதோறு உதழத்தைதோன்,
அந்தநரத்தில் மைற்றவர்களும சூழ்நிதலகளும
எவ்வதக மைதோறுதைல்கதள வபற்றனர், கதலஞன்
கவனித்தை பரமைனின் நிதல என்ன என்பது பற்றி

எல்லதோம கவிததை விரிவதோகப் தபசகிறது. நயேமைதோன
பகுதிகள் பல கதோணக்கிடைக்கின்றன.
கதலஞனதோன தைச்சன் எடுத்துச் வசதோல்லும
சிந்தைதன ‘ஊன்றி உணர்தைற்கு உரியே
உண்தமை’ஆகும.
‘வசய்வததைத் திருந்தைச்
வசய்வததை தவதல
தயேதோகம,
ரவி கூறும மைர்மைம
புவி கூறும கர்மைம,
வயிற்றுக்கதோய் தவதல என்றதோல்
வநஞ்சில் ஒரு பிசதோசத்தைதல
நில்லதோமைல் ஆடும.
ஒதுக்க முடியேதோதை
உள்ளத்து உந்தைலதோனதோல்
கட்டைதோந் தைதரகள்
கனக மைதோளிதகயேதோகும.
தகதயே தைடைவுளதோய்
தசதோதலகளதோய் ஆதலகளதோய்
வதோழ்வின் திருவதோக்தக
வவளி எங்கும எழுதிவிடும,
தவதலயிதல வதோன்ததைதோன்றும.
கதோலத்தின் வதோலதோடைதோது
கூலிக் கணக்கும
கதோலக் கணக்கும

படித்தைவர் வசதோன்னதோலும
பழுத்தைவர்க்கில்தல’
பிச்சமூர்த்தியின் கவிததைப் பதடைப்புகள்
அதனத்ததையும (இரண்டு கதோல கட்டைங்களிலும
ஆக்கப் வபற்றதவ முழுவததையும) படித்து
ரசிக்கிறவர்கள் அவர் ஒரு நல்ல கவிஞர்
என்பததையும, கவிததைத் துதறயில் அவருதடையே
சதோதைதன வபரிது என்பததையும உணர முடியும.

29. தைதோமைதர
தைமிழ்நதோட்டின் ‘முற்தபதோக்கு இலக்கியேப்
பத்திரிதக’ யேதோன ‘தைதோமைதர’ புதுக் கவிததைத்
துதறயில் ‘இரண்டைதோவது அணி’ ததைதோன்றி வளரத்
துதண புரிந்தைது.
‘தைதோமைதர’ கமயூனிஸ்ட் கட்சியின் இலக்கியே
மைதோசிதக. பிரபல கமயூனிஸ்ட் தைதலவர் ப.
ஜீவதோனந்தைம அவர்களின் ஆசிரியேப் வபதோறுப்பில்
பல வருடைங்கள் வளர்ந்தைது. அப்தபதோதும, அவரது
மைரணத்துக்குப் பிறகு மைதோஜினி ஆசிரியேரதோகப்
பதைவி வகித்தை கதோலத்திலும, ‘தைதோமைதர’ புதுக்
கவிததையில் கவனம வசலுத்தைவில்தல. மைரபுக்
கவிததைகதள மைட்டுதமை பிரசரித்து வந்தைது.
பின்னர், ‘ஆசிரியேர் குழு’ ஒன்று பத்திரிதகப்
வபதோறுப்தப தமைற்வகதோண்டைது. அந்நிதலயிலும
சில வருடை கதோலம ‘தைதோமைதர’ புதுக் கவிததையில்
அக்கதற வகதோள்ளதோமைதல இருந்தைது.
வபதோதுவதோன இலக்கியே தநதோக்குக்கு எதிரதோனது
‘முற்தபதோக்கு இலக்கியே’ தநதோக்கு; தைனி மைனிதை

உணர்வுகதள, மைனப் பதிவுகதள, தைனி நபர்
தநதோக்தக சித்திரித்துக் வகதோண்டிருப்பது
உண்தமையேதோன இலக்கியேம இல்தல; மைதோர்க்ஸீயே
அடிப்பதடையில், சமுதைதோயேப் பதோர்தவதயேதோடு,
சரண்டும வர்க்கத்துக்கு எதிரதோகவும, உதழக்கும
இனத்துக்கு நமபிக்தக ஊட்டும தைன்தமையிலும
எழுதைப்படுபதவதைதோன் இலக்கியேம ஆகும
என்பது ‘தைதோமைதர’யின், கமயூனிச அனுதைதோபிகள்
ஆதைரவதோளர்களின் வகதோள்தக ஆகும.
ஆகதவ, வபதோதுவதோன இலக்கியேவதோதிகளின்
தநதோக்தகயும தபதோக்தகயும குதற கூறுவதும
கண்டிப்பதும, அவர்களது பதடைப்புகதள
‘மைதோர்க்ஸீயேப் பதோர்தவயில்’ திறனதோய்வு
வசய்வதும ‘தைதோமைதர’யின் முக்கியேக்
கடைதமைகளில் ஒன்று.
‘தைதோமைதர’யின் ஆசிரியேர்குழுவில் முக்கியேமைதோன
பங்குவகதோண்டிருந்தை தி.க. சிவசங்கரன்
புதுக்கவிததையிலும ஈடுபதோடு உள்ளவர். புதுக்
கவிததைப் பதடைப்புகதள அவர் ரசித்தைதோலும,
அதைன் தவக வளர்ச்சிதயே அவர் வரதவற்ற
தபதோதிலும, புதுக்கவிததையின் உள்ளடைக்கம
அவரது பூரண ஆதைரதவயும வபறக் கூடியேதைதோக
அதமைந்திருக்கவில்தல. வபருமபதோலும

வவறுதமை, மைனமுறிவு, விரக்தி, நமபிக்தக
ஊட்டைதோதை தைன்தமை தபதோன்ற குரல்கதள புதுக்
கவிததைகளில் ஒலிக்கின்றன என்று அவர்
உணர்ந்து அவ்வப்தபதோது தைன் கருத்ததை
வவளியிட்டும வந்தைதோர்.
அதனத்ததையும ‘மைதோர்க்ஸீயேப் பதோர்தவயில்’
கண்டு தைனது முடிவுகதள அறிவிக்கும ஆற்றல்
வபற்ற தபரதோசிரியேர் நதோ. வதோனமைதோமைதல ‘எழுத்து
பிரசரம’ ஆன ‘புதுக் குரல்கள்’ உள்ளடைக்கத்ததை
ஆரதோய்ந்து விரிவதோன கட்டுதர ஒன்று எழுதினதோர்.
‘புதுக் கவிததையின் உள்ளடைக்கம’ என்ற அந்தைக்
கட்டுதர 1968 டிசமபர் ‘தைதோமைதர’யில்
வவளியேதோயிற்று.
அக் கட்டுதரயின் அடிப்பதடைக் கருத்துக்கள்
இரண்டு.
‘முதைலதோவதைதோக, புதுக் கவிததைகள் அடிநதோதைமைதோக
ஃப்ரதோய் டிஸத்ததையும அதைன் அமசங்கதளக்
வகதோண்டை ஸர்ரியேலியேஸம, எக்ஸிஸ்
வடைன்ஷியேலிஸம தபதோன்றவற்தறயும
வகதோண்டிருக்கின்றன. அதைனதோல் இக் கவிததைகள்
அகவயே தநதோக்கு வகதோண்டிருக்கின்றன. இதைனதோல்
இக் கவிஞர்கள் தைமதமைத் தைதோதமை

சமுதைதோயேத்திலிருந்து பிரித்துக் வகதோண்டு
சமுதைதோயேத்ததை ஒரு பதோர்தவயேதோளன் தபதோலக்
கவனிக்கிறதோர்கள்.
இரண்டைதோவது, உற்பத்தி, உறவுகளினதோல்
ஏற்பட்டுள்ள முரண்பதோட்டினதோல் உலகதமை
முக்கியேமைதோன இருதவறு வர்க்கங்களதோகப் பிரிந்து
நிற்கின்றது, ஒரு வர்க்கம இன்வனதோரு
வர்க்கத்ததை ஒடுக்கி தவத்திருக்க, அததை எதிர்த்து
ஒடுக்கப் பட்டை வர்க்கம நடைத்தும
தபதோரதோட்டைத்தில் ஒடுக்கப்பட்தடைதோர் பக்கமைதோக
இப்புதுக் கவிஞர்கள் நிற்கவில்தல. மைதோறதோக,
உலகதமை துன்பமையேமைதோனது என்ற நமபிக்தக
வறட்சியும மைன வமைதோடிந்தை தபதோக்கும
வகதோண்டிருக்கிறதோர்கள்.’
இக் கருத்துக்களுக்கு ஆதைதோரம கூறும விதைத்தில்
‘புதுக்குரல்கள்’ வதைதோகுப்பிலிருந்து நதோ.
வதோனமைதோமைதல அதநக உதைதோரணங்கதள எடுத்துக்
கதோட்டியிருந்தைதோர்.
‘எழுத்து’வில் புதுக்கவிததை சமபந்தைமைதோகக்
கட்டுதரகள் எழுதிக் வகதோண்டிருந்தை
சி.கனகசபதோபதி புதுக்குரல்கதள தைனது தநதோக்கில்
ஆய்வு வசய்து, புதுக் கவிததையில் சமுதைதோயே

உள்ளடைக்கம; என்வறதோரு விரிவதோன
கட்டுதரதயே, நதோ. வதோ. கட்டுதரக்கு பதில் மைதோதிரி
எழுதினதோர். அது ‘தைதோமைதர’ 1969 மைதோர்ச் இதைழில்
பிரசரமைதோயிற்று.
சி. கனகசபதோபதிக்கு பதில் கூறும முதறயிலும,
நதோ. வதோ கட்டுதரக்கு தமைலும விளக்கம ஆகவும
வவ. கிருஷ்ணமூர்த்தி எழுதியே ‘புதுக்கவிததையின்
உள்ளடைக்கமும சமுதைதோயே உணர்வும’, என்ற
நீண்டை கட்டுதர 1969 தமை மைதோதை ‘தைதோமைதர’யில்
இடைம வபற்றது.
புதுக்கவிததை எழுதுகிறவர்களுக்கு ‘சமுதைதோயேப்
பதோர்தவ’ கிதடையேதோது என்று அவர் ‘அறுதியிட்டு
உறுதிகூறி’யிருந்தைதோர். சமுதைதோயேப் பதோர்தவ என்பது
என்ன என்றும அவர் வதைளிவு படுத்தியுள்ளதோர்.
இவர்கள் ‘நதோன்’ என்று குறிப்பிடுகிறதோர்கதள
அந்தை ‘நதோன்’ என்ற உணர்வு மைனிதை குல
வரலதோற்றில் இல்லதோமைலிருந்தை நிதலதமையும
ஒன்று உண்டு. இந்தை நதோனுக்கும
சமுதைதோயேத்திலுள்ள உற்பத்தி உறவுகளுக்கும
சமபந்தைமுண்டு.
மைனிதைர்கள் இனக் குழுக்களதோக (Tribal Societies)

வதோழ்ந்தை தபதோது இந்தை நதோன் எனது என்ற சிந்தைதன
இருந்திருக்க முடியுமைதோ? அப்வபதோழுது சமுதைதோயேம
முழுவதும நதோன் என்பதைற்கு பதில் ‘நதோம’ என்ற
வசதோல்லில் அடைங்கியிருந்தைது. ஏவனனில்
தசகரிக்கப்படும வபதோருள் தசகரிப்பவனுக்கு
வசதோந்தைம அல்ல. அது ‘நமைக்குச் வசதோந்தைம’ என்ற
நிதல இருந்தைது. அச்சமூகத்திலுள்ள தைனிமைனிதைன்
‘நதோன்’ ‘எனது’ என்ற நிதனவு அற்று இருந்தைதோன்.
சமுதைதோயே நிதலயில் மைதோற்றம ஏற்பட்டுத் தைனியேதோர்
வசதோத்துதடைதமை முதற வந்தை பிறதக இந்தை ‘நதோன்’
ததைதோன்றியேது. கட்டைம கட்டைமைதோக இதைன் தைன்தமை
மைதோறிக் வகதோண்தடை வருகிறது. முதைலதோளித்துவ
சமூகத்தில் இருக்கும ‘நதோன்’ தவறு, இதைற்கு
முன்னர் நிலப்பிரபுத்துவ சமூகத்தில் இருந்தை ‘நதோனின்’ தைன்தமை தவறு, எனதவ இந்தை ‘நதோன்’
சமுதைதோயே மைதோற்றத்திற்குத் தைகுந்தைதோற்தபதோல மைதோற்றம
அதடைகிறது. அததை தபதோல இந்தை ‘நதோன்’
தசதோஷலிச சமூகத்ததையும படிப்படியேதோகப்
வபதோதுவுதடைதமைச் சமுதைதோயேத்ததையும அதடையும
வபதோழுது சமுதைதோயேத்ததைதோடு முரணின்றி ஒன்றி
நிற்கும தைன்தமைதயே அதடைகிறது. இந்தை நிதலக்கு
இட்டுச் வசல்லும தபதோரதோட்டைத்ததைப் புரிந்து
வகதோண்டு அதைற்குத் துதண நிற்பது கவிஞனின்
தைதலயேதோயே கடைதமை. இததை உணர்வததைதயே
உண்தமையேதோன சமுதைதோயேப் பதோர்தவ என்று நதோம

வசதோல்கிதறதோம.
மைதோர்க்ஸ் பின்வருமைதோறு வசதோல்கிறதோர்; ‘ மைனிதைர்கள்,
உற்பத்திதயேயும உற்பத்தி உறவுகதளயும
அபிவிருந்தி வசய்கின்ற அததை சமையேம,
அவற்றிற்குத் தைகுந்தைவதோறு தைங்தளயும, தைங்களது
சிந்தைதனகதளயும தைங்களது சிந்தைதனகளின்
விதளவுகதளயும மைதோற்றிக் வகதோள்கிறதோர்கள்.
வதோழ்க்தக என்பது மைனத்தினதோல்
நிர்ணயிக்கப்படுவதைல்ல; மைதோறதோக உணர்வுதைதோன்
வதோழ்க்தகயேதோல் நிர்ணயேம வசய்யேப்படுகிறது.’
இவ்வதோறு அந்தைக் கட்டுதர அறிவுறுத்துகிறது.
புதுக் கவிததை குறித்து மைதோர்க்ஸீயே சிந்தைதனக்
கதோரர்கள் அவ்வப்தபதோது ரசமைதோன கருத்துக்கதள
வவளியிட்டிருக்கிறதோர்கள். “புதுக்கவிததை என்பது
முதைலதோளித்துவ சமூகத்தின் சமூக உறவுகளின்
மீது மைனிதைனுக்கு இருக்கும வதைதோடைர்பு அறத்
வதைதோடைங்குமதபதோது ததைதோன்றுகிற இலக்கியே
வடிவமைதோகும” என்கிறதோர் கிறிஸ்தடைதோபர்
கதோட்வவல். முதைலதோளித்துவ ‘சமூகத்தின்
உற்பத்திச் சதோதைனங்களின் அதிதவகமைதோன
மைதோறுதைலில் பழஞ் சமூக உறவுகள் மைதோறுவது
தபதோலதவ, பழஞ் சமூகத்தின் சிந்தைதனகள்,
வகதோள்தககள், இலக்கியே வடிவங்கள் இலக்கியே

உத்திகள் தபதோன்றனவும மைதோறுபடும என்பது
வபதோருள்முதைல்வதோதை வரலதோற்றியேல் கருத்தைதோகும.
இமமுதறயில் நதோவலும பூர்ஷ்வதோ இலக்கியே
வடிவமைதோக விளக்கப்படும. இவ்வதோறு இலக்கியே
வடிவம, உத்திமுதற தபதோன்றன மைதோறியே தபதோது
20 ம நூற்றதோண்டின் தமைல்நதோட்டுச் சமூக,
ஆன்மீகச் சிந்தைதன வநருக்கடியேதோல் ததைதோன்றியே
குழப்பமைதோன நிதல, வக்ர உணர்வு, மைனிதை
வவறுப்பு தபதோன்ற பண்புகள் இலக்கியேத்தில்
இடைம பிடித்துக் வகதோண்டைன. தமைல்நதோட்டு
இறக்குமைதிப் வபதோருளதோய் தைமிழில் வந்தை
புதுக்கவிததையும தமைல் நதோட்டு தநதோய்க்கூறதோன
மைனிதை வவறுப்பு தபதோன்றவற்தற நகல் வசய்து
தைமிழ்க் கவிததை உள்ளடைக்கமைதோக மைதோற்றியுள்ளது.”
இவ்வதோறு தைமிழவன் ‘தைதோமைதர’ கட்டுதர ஒன்றில்
குறிப்பிட்டிருக்கிறதோர்.
‘தைதோமைதர’ அவ்வப்தபதோது இவ்விதைமைதோன
கட்டுதரகதளப் பிரசரித்தைததைதோடு, முற்தபதோக்குக்
கருத்துகதள உள்ளடைக்கமைதோகக் வகதோண்டை
புதுக்கவிததைகதள வவளியிடைவும முன்வந்தைது.
பிறநதோட்டு முற்தபதோக்குக் கவிஞர்களின்
பதடைப்புக்கதளத் தைமிழதோக்கியும பிரசரித்தைது.
இப்படியேதோக, கதோல ஓட்டைத்தில், ‘தைதோமைதர’ புதுக்

கவிததைக்கு அதிகமைதோன இடைம ஒதுக்கி
முற்தபதோக்குக் கவிஞர்கள் வளரத் துதண
புரிந்தைது.
இலங்தக முற்தபதோக்கு இலக்கியேவதோதிகளில்
ஒருவரும, கதல இலக்கியேத் திறனதோய்வதோளரும
ஆன கதோர்த்திதகச சிவத்தைமபி இது சமபந்தைமைதோக
எழுதியுள்ள கருத்துதரதயே இந்தை இடைத்தில்
குறிப்பிடுவது வபதோருத்தைமைதோக இருக்கும என்று
எண்ணுகிதறன். இலங்தக முற்தபதோக்கு
இலக்கியே மைதோசிதக ‘மைல்லிதக’ 1973 ஆண்டு
மைலரில் அவர் எழுதியே ‘புதுக் கவிததை’ - அதைன்
ததைதோற்றம, நிதலப்பதோடு பற்றியே ஒரு குறிப்பு
என்ற கட்டுதரயின் கதடைசிப் பகுதி இது.
“அச்சயேந்திர நதோகரிகத்தின் வளர்ச்சி நியேதிகள்
புதுக் ‘கவிததையின் ததைதோற்றம வளர்ச்சிதயேத்
தைவிர்க்க முடியேதோதைதவயேதோக்கின. ஆனதோல்
இவ்வளர்ச்சி அத்தைதகயே நதோகரிக
வளர்ச்சியிதனப் பூரணமைதோக அனுபவித்தை
சமூகங்கள் பண்பதோடுகளுக்தக உரியேதைதோகும.
கிழக்கு நதோடுகதளப் வபதோறுத்தை வதரயில்,
சிறப்பதோக இந்தியேதோவிதனப் வபதோறுத்தை மைட்டில்
தமைற்கூறியேன தமைனதோட்டுத் தைதோக்கங்கள் என்ற

முதறயிதலதயே முதைன் முதைலில் வந்தைதடைந்தைன.
நதோவல் என்னும இலக்கியே வதக
ததைதோன்றுவதைற்கதோன சமூகச் சூழ்நிதல
ததைதோன்றுவதைற்கு முன்னதர நதோவல் என்ற
இலக்கியே வதக இந்தியே மைண்தண
வந்தைதடைந்தைது தபதோன்று, இன்று புதுக்கவிததை
என்னும இலக்கியே வடிவமும வந்து
தசர்ந்துள்ளது. புதுக்கவிததை ததைதோன்றுவதைற்கதோன
சமூகப் பின்னணி இந்தியேதோவில், குறிப்பதோகத்
தைமிழ் நதோட்டில் ததைதோன்றியுள்ளதைதோ என்று
பதோர்ப்தபதோம.
தைமிழ் நதோட்டில் எழுத்தைறிவு வீதைம
என்னவவன்பது எனக்குத் திட்டைவட்டைமைதோகத்
வதைரியேதோது. ஆனதோல் அது அறுபது வீதைத்துக்கு
தமைல் இருக்குதமைதோ வவன ஐயுறுகின்தறன்;
அப்படிக் வகதோண்டைதோலும முப்பத்ததைந்து நதோற்பது
விகிதைத்தினர் தைதோனும கட்புல நதோகரிக நிதலக்கு
இன்னும வரவில்தலவயேன்தற வகதோள்ள
தவண்டும. தமைலும, இயேந்திரப் புரட்சிதயேதோ
தகத்வதைதோழிற் புரட்சிதயேதோ தைமிழ் நதோட்டின்
பதோரமபரியேச் சமூக வபதோருளதோதைதோர
அதமைப்புக்கதள முற்றிலும மைதோற்றிப் புதியே ஒரு
யேந்திரமையேமைதோன நதோகரிகத்ததை ஏற்படுத்தைவில்தல
என்பதும உறுதி. இயேந்திரமையே நதோகரிகத்தின் ஒரு

முக்கியே அமசமைதோன நகர நதோகரிக வளர்ச்சி
வசன்தனதயேத் தைவிர (தகதோயேமபுத்தூரும
உட்படைலதோம) மைற்தறயே தைமிழ் நதோட்டுப்
தபரூர்கதளப் வபரிதும தைதோக்கியிருப்பதைதோகக் கூற
முடியேதோது. அங்குள்ள முதைலதோளித்துவ வளர்ச்சி
நிலவுதடைதமைதயே, அன்தறல்,
நிலவுதடைதமையுறவுகதளப் பயேன்படுத்தும
நிதலயிதலதயே இன்றும உள்ளது.
தமைற்கூறியே நிதலதமைதயேப் வபதோதுப் பண்பதோக
எடுத்துக் கூறினதோலும இதைனுள் ஒரு சிறியே
புறநதடைத் தைன்தமைதயே நதோம அவதைதோனிக்கலதோம.
அதுதைதோன் வசன்தனயின் நகர நதோகரிக
வளர்ச்சியேதோகும. நகர வளர்ச்சியின்
(அர்பதனதசஷன்) தைவிர்க்க முடியேதோதை
அமசங்களதோன தைனி மைனிதைப் பரதோதீனம.
விற்பதன நுகர்வதோளர் உறவு முதைலியேன
வசன்தன நகர வட்டைத்துள் கதோணப்படுவது
உண்தமைதயே. தமைலும வசன்தன நகர நிதலயில்
தமைனிதலயேதடைந்தை மைக்களும, அவர்கள் வழிதயே
நகர வதோழ்க்தக அளிக்கும வதோய்ப்பினதோல்
பின்பற்றக் கூடியேவர்களும பமபதோய், தில்லி,
கல்கத்தைதோ முதைலியே நகரங்களுக்குச் வசன்று
அங்கும நகர வதோசிகளதோகதவ வதோழுகின்ற
தைன்தமையிதனக் கதோணலதோம. அத்தைதகயே

சமூகத்தினரும பிற நகரவதோசிகளும
பதோரமபரியேத்திலிருந்து பதோரதீனப்படுத்தைப்
பட்டைவர்களதோகதவ வதோழ தவண்டியே நிதல
ஏற்படுகின்றது. அண்தமைக் கதோலத்தில் தைமிழகத்து
இலக்கியேவளர்ச்சி வநறிகளில் தில்லியின்
தைதோக்கத்திதன நதோம கதோண்கிதறதோம. கதணயேதோழி
தைமிழகத்துக்குப் புறமபதோன நகர நதோகரிக
வதோசதனதயே ஏற்படுத்துகின்றது.
தைமிழகத்துப் புதுக்கவிததைப் பயில்வதோளர்கதளத்
தைனி மைனிதைர்களதோக எடுத்து அவர்களது சமூக,
வபதோருளதோதைதோரப் பின்னணிகதள ஆரதோய்வது
உருசிகரமைதோன ஒரு முயேற்சியேதோக அதமையுவமைன்தற
நமபுகிதறன்.
இத்தைதகயே சூழ்நிதலயில், இயேந்திர
நதோகரிகத்தின், நகர நதோகரிகத்தின் ஆதிக்கத்துக்குட்
பட்டைவர்கள் புதுக் கவிததைப் பயிற்சியில்
இறங்குவது தைவிர்க்க முடியேதோப் பண்தப. நகர
நதோகரிகம இன்று ‘எலீற்றிசிம’ எனும
தமைன்மைக்கள் வதோதைத்ததையும ஏற்படுத்தியுள்ளது.
புதுக் கவிததைப் பயில்வு எலீற்றிசத்
வதைதோழிற்பதோட்தடை எனலதோம.
எலீற்றிசத்ததைப் பின்பற்ற முதனவது இன்தறயே

பண்பதோட்டைமிசங்களில் ஒன்று. தமைற்குறிப்பிட்டை
சமூக, வபதோருளதோதைதோரப் பின்னணியில்
வரதோதைவர்கள் புதுக் கவிததைதயேப் பயிலும
வபதோழுது அது தமைனிதலத் தைழுவல் என்தற
கூறல் தவண்டும.
இது ஒரு புறமிருக்க, தைமிழ்நதோட்டில் வசவிப்புல
நுகர்வின் நிதல பற்றியும நதோம சிறிது தநதோக்குதைல்
தவண்டும. கிரதோமியேக் கதலகளின் வளர்ச்சி,
கிரதோமியேப் பதோடைல்களின் பயில்வு, பதோரமபரியே
நிதலயின் ஸ்திரப்பதோட்டிதன எடுத்துக்
கதோட்டுகின்றது. கட்புலச் சதோதைனமைதோகியே
சினிமைதோவின் வசவிப்புல அமிசமைதோகியே வசனமும
பதோடைலும தைமிழக சினிமைதோவில் வபறும
முக்கியேத்துவத்திதனயும இங்கு தநதோக்கல்
அவசியேம. கவிததைதயேப் வபதோறுத்தைமைட்டில்,
பட்டுக்தகதோட்தடை கல்யேதோணசந்தைரம,
கண்ணதைதோசன் ஆகிதயேதோரின் திறதமை கதோரணமைதோகச்
வசவிப்புல நுகர்வுக்தக பயேன்படும திதரப்படைப்
பதோடைல்கள் இன்று கவிததைகளதோகியுள்ளததையும
சனரஞ்சகக் கவிததைகளதோக விளங்குவததையும
நதோம கதோண்கிதறதோம. கிரதோமியேப் பதோடைல்களின்
மைறுமைலர்ச்சியும சினிமைதோப் பதோடைலின்
முக்கியேத்துவமும, புதுக் கவிததை வளர்ச்சிக்கதோன
சூழ்நிதலதயே அடி நிதல மைக்கள் நிதலயில்

அகற்றி விடுகின்றது.
இவ்தவதளயில் புதுக்கவிததையேதோளர்களின்
கருத்துக்கதளயும மைதனதோபதோவங்கதளயும
ஆரதோயும வபதோழுது இப்பயில்வதோளர் நகர
நதோகரிகத்தின் சதோயேல்கதளப் பிரதிபலிப்பததையும
நதோம கதோணலதோம.
இக்கட்டைத்தில், முற்தபதோக்கு இலக்கியே
கடைப்பதோடுதடையே ‘தைதோமைதர’ புதுக்கவிததைக்குத்
தைரும முதைலிடைம ஆரதோயேப்படை தவண்டியே
வதைதோன்றதோகும. தைமிழ் நதோட்டின் கிரதோமியேக் கதல
ஆய்வுக்கு நவீன இலக்கியேத்தில் தைளம
அதமைத்துக் வகதோடுத்தை தைதோமைதர இன்று
புதுக்கவிததைப் பயில்வுக்கு முக்கியே இடைம
வகதோடுக்கின்றது. இது தமைனிதலத் தைழுவலதோ,
அன்தறல் அடிநிதல மைக்கதள ஆற்றுப்
படுத்தைலதோ என்பது பற்றியே கருத்துத் வதைளிவு
எனக்கு ஏற்படைவில்தல.” (கதோ. சிவத்தைமபி)
மைதோர்க்ஸீயேப் பதோர்தவயும, ‘சமூக விஞ்ஞதோனக்
கண்தணதோட்டை’மும வபற்றிரதோதை இதைர
இலக்கியேவதோதிகளுக்கு எதிரதோக, ‘எல்லதோ
மைக்களும ஒரு புதியே வதோழ்தவப் வபறுவதைற்கு
உதைவியேதோக, தபதோர்க்குணத்துடைனும,

புரட்சித்தைன்தமையுடைனும இலக்கியேம
வசய்யேதவண்டும என்ற லட்சியேம வகதோண்டை
முற்தபதோக்கு எழுத்தைதோளர்’, ஏதனயே இலக்கியே
வடிவங்கதளத் தைங்களுக்கு சதோதைகமைதோகப் பயேன்
படுத்திக் வகதோள்வது தபதோலதவ, வளர்ச்சி வபற்று
வருகிற புதுக் கவிததைதயேயும ஒரு ஆயுதைமைதோகக்
தகயேதோள தவண்டும எனும தநதோக்கத்துடைன்தைதோன்
ஆசிரியேர் குழுவினர் ‘தைதோமைதர’யின் பக்கங்கதள
புதுக்கவிததைக்குத் தைதோரதோளமைதோக ஒதுக்கினதோர்கள்.
லட்சியே தவகமும, வகதோள்தகப் பற்றும,
சமூகத்ததை மைதோர்க்ஸீயேப் பதோர்தவதயேதோடு,
சீரதமைக்கும கடைதமை உணர்வும வகதோண்டை
இதளஞர்கள் பலர் உற்சதோகமைதோக புதுக் கவிததை
பதடைக்கலதோனதோர்கள்.
நவபதோரதி, புவியேரச, பரிணதோமைன், மு. பதோவதோணன்,
விடிவவள்ளி, தக. திருநதோவுக்கரச, பிரபஞ்சகவி,
தகதோ. ரதோஜேதோரதோம, மு. வசந்தைமிழன் என்று பலர்
உணர்ச்சித்துடிப் தபதோடு ‘தைதோமைதர’யில்
கவிததைகள் பதடைத்திருக்கிறதோர்கள். நதோ.
கதோமைரதோசன், சிற்பி, அக்கினிபுத்திரன்,
தைமிழ்நதோடைன், மீரதோ, சக்திக்கனல்
தபதோன்றவர்களின் கவிததைகளும ‘தைதோமைதர’யில்
வந்துள்ளன. அக்கினிபுத்திரனும தைமிழ்நதோடைனும,
வசதோந்தைப் பதடைப்புக்கதள விடை, வமைதோழி

வபயேர்ப்புக் கவிததைகதளதயே அதிகமைதோக
எழுதியிருக்கிறதோர்கள். சதோர்வதோகன், வண்ணதைதோசன்,
வண்ணநிலவன் தபதோன்றவர்களின் கவிததைகளும
அபூர்வமைதோக இடைம வபற்றுள்ளன.
‘புதுக்குரல்கள்’ கவிஞர்களின் உள்ளடைக்கம
குறிப்பிட்டை ஒரு சில எண்ணிக்தகயினுள்
அடைங்கிவிடுவதைதோக. நதோ. வதோனமைதோமைதல தைமைது
விமைரிசனத்தில் குதறகூறியிருக்கிறதோர்.
‘மைதோர்க்ஸீயேக் கண்தணதோட்டைத்துடைனும சமூகப்
பதோர்தவதயேதோடும’ கவிததை எழுதை முன்
வந்தைவர்கள் கூடை அதனத்து விஷயேங்கதளயும
தைங்கள் எழுத்துக்களதோல் வதைதோட்டு விடைவில்தல.
குறிப்பிட்டை சில விஷயேங்களிதலதயே திருமபத்
திருமப வதளயேமிடுவததை ‘தைதோமைதர’க்
கவிததைகள் நிரூபிக்கின்றன.
அவமைரிக்க வவறுப்பு, தசதோவியேத் ரஷ்யேதோவுக்குப்
புகழதோரம, வியேத்நதோமுக்கு வதோழ்த்து, புரட்சிக்கு
வரதவற்பு, ஏதழ படுமபதோடு, பணக்கதோரன் திமிர்,
நீக்தரதோ பிரச்தன, முதைலதோளி (பண்தணயேதோர்)
கதோமைவவறி, ஒடுக்கப்பட்தடைதோருக்கு அனுதைதோபமும
ஆதைரவும தபதோன்ற சில விஷயேங்கதளதயே
இவர்கள் கவிததைப் வபதோருளதோகக்
வகதோண்டுள்ளனர். பங்களதோததைஷ் பற்றியும

அதநகர் எழுதியிருக்கிறதோர்கள். மைகதோத்மைதோதவ
குதறகூறிக் கவிததை எழுதுவதிலும சிலர் ஆர்வம
கதோட்டியுள்ளனர்.
இங்கு ஒரு புரட்சி வந்தைதோல் எல்லதோ
நிதலதமைகளும சீர் திருந்தி விடும; அப்படி ஒரு
புரட்சி நிச்சயேம வரும என்ற நமபிக்தக
முற்தபதோக்குக் கவிஞர்கள் அதனவருக்கும
இருக்கிறது. அதைனதோல் வசவ்வசந்தைம, சிவப்பு
மைலர் பூக்கும தபதோன்ற வதோர்த்ததைகளில் தமைதோகம
வகதோண்டு இவர்களில் அதநகர் அவற்தற
அளவுக்கு அதிகமைதோக அள்ளித்
வதைளித்திருக்கிறதோர்கள், தைங்கள் கவிததைகளில்.
கருத்துக்கதளவிடை வதோர்த்ததைகளுக்கு அதிக
முக்கியேத்துவம வகதோடுப்பதைனதோல், இவர்கள் நீளம
நீளமைதோன கவிததைகதளப் பதடைக்கும
உற்சதோகிகளதோக விளங்குகிறதோர்கள். சிறு
கததைகளுக்கு நீளமைதோன தைதலப்பு வகதோடுப்பது ஒரு
ஃபதோஷன் என்ற நிதல ஏற்பட்டைது தபதோல,
கவிததைகளுக்கு நீளநீளத் தைதலப்புகள்
சூட்டுவதும இவர்களிதடைதயே ஒரு நியேதி தபதோல்
கதோணப்படுகிறது.
‘மைகதோத்மைதோதவ தநதோக்கி ஒரு சமூகஜீவியின்
தகள்வி’, இனிதமைல் கிழக்கு எளிதிதல சிவக்கும,

இங்தக இடிமுழக்கம தகட்கிறது’ தபதோன்ற
கவிததைத் தைதலப்புகள் சில உதைதோரணங்கள்
ஆகும.
ஒரு சிலர் ரத்தைம, பிரவதோகம, ரத்தை ஓட்டைம,
வசங்குருதி வவள்ளம என்று முழக்கமிடுவதில்
ஒரு வவறிதவக உவதக வபறுகிறதோர்கள் என்று
ததைதோன்றுகிறது.
‘தைதோமைதர’ கவிததைகளில், நவபதோரதியின் ‘இங்தக
இடி முழக்கம தகட்கிறது’. பரிணதோமைனின்
‘அகப்தப தநதோய்கள்’ நதோங்கள் அந்தைரசதோரிகள்’,
விடிவவள்ளியின் ‘கடைப்தப கதோந்தைமமைதோ’
திருநதோவுக்கரசின் ‘ஓர் அருவியின் மைரணம’
இங்குவமைதோரு பூ மைலரும’, பிரபஞ்ச கவியின் ‘ஒரு
மைதோணவனின் மைரண விழதோவின் தபதோது’,
சிற்பியின் ‘சிகரங்கள் வபதோடியேதோகும!’ தகதோ.
ரதோஜேதோரதோமின் ‘ஒப்புதைல்’, ‘பதோடைங்கள்’
‘தைதலமுதறகள்’ ஆகியேதவ குறிப்பிடைத்
தைகுந்தைதவ.
தகதோ. ரதோஜேதோரதோம கவிததைக்கு விஷயேங்கதளத்
ததைர்ந்து வகதோள்வதில் தைனித்தைன்தமை
கதோட்டியிருக்கிறதோர்.

சதோர்வதோகனின் ‘சதோணி வபதோறுக்கும சிறுமி’யும,
வண்ண நிலவனின் ‘வரயினீஸ் ஐயேர்
வதைருக்கதோரர்களும சதோதண பிடிப்பவனும’
ஆகியேதவ ரசிக்கப்படை தவண்டியே நல்ல
கவிததைகள்.
‘தைதோமைதர’யில் பிரசரமைதோன கவிஞர்களின்
வசதோந்தைப் பதடைப்புகதளவிடை, வமைதோழி
வபயேர்ப்புக்கவிததைகள் நயேங்கள் மிகுதியும
கருத்தைதோழமும வகதோண்டிருக்கின்றன.
சிறியேனவதோகவும உள்ளன என்பததைக்
குறிப்பிடைத்தைதோன் தவண்டும. அப்படிப்பட்டை
வலிதமையுள்ள கவிததைகள் எழுதைத் தைமிழ் நதோட்டு
முற்தபதோக்குக் கவிஞர்களும ததைர்ச்சி வபற்றதோல்
நல்லது.
உதைதோரணத்துக்கு இரண்டு கவிததைகதள இங்தக
தைருகிதறன்.
‘முதைற் பதடைப்பு’ - ரசூல் கமசததைதோவ் எனும
ரஷ்யேக்கவிஞர் எழுதியேது. தைமிழதோக்கம: சிற்பி.
இந்தியேதோவில்
கடைவுள் பதடைத்தை ஆதி உயிர்
பதோமபு என்கிறதோர்கள்.

இல்தலஉயேரப் பறக்கும கழுகுதைதோன்
கடைவுளின் முதைல் பதடைப்பு
என்கிறதோர்கள் மைதல வதோசிகள்.
நதோன்
இவர்கதளதோடும அவர்கதளதோடும
இதசயேவில்தல;
மைனிதைர்கதள முதைற் பதடைப்பு
என்கிதறன்;
அவர்களில் சிலர்
பறக்கும கழுகதோய்
தமைவலழுந்தைனர்
மைற்றும சிலர்
நகரும பதோமபதோய் நதோசமுற்றனர்.
மைற்வறதோன்று, தகசின் குலிதயேவ் எழுதியே
‘நிர்ப்பயேமைதோன ஒரு குளியேல்’, கல்யேதோண்ஜி
தைமிழில்.
இன்னும வதோனில் சூரியேன் ஒளிர
இங்தகதோர் வபண் ஓதடையில்
குளிக்கிறதோள்.
ஆரத்தைழுவும கரங்கள் தபதோல
அங்கம தைழுவும தைங்க தரதககள்
நீரின் தமைதல ‘வில்தலதோ’ வதளயே

நிழதலதோ அவளின் கூந்தைல்
வருடும
புல்லும மையேங்கித் தூங்கப்
தபதோகும
புதைர்கள் கதரயில் வமைகௌனம
கதோக்கும.
இங்தகதோர் வபண் ஓதடையில்
குளிக்கிறதோள்..
இங்கும எங்கும இல்தல
மைரணம,
தபதோயின தகடு வதோததை, தநதோவு
தபதோயின யுத்தைம, ரத்தைம
எல்லதோம;
அதமைதி வதோழ்க்தக, அழகு
மீண்டும
ஆட்சி புரியும கதோட்சி விரியே
இங்தகதோர் வபண் ஓதடையில்
குளிக்கிறதோள்.
-----------

30. எழுபதுகளில்
மைதோர்க்சீயே தைத்துவத்தின் உந்துதைதலதோடு கவிததை
எழுதை முற்பட்டைவர்கள்- ‘தைதோமைதர’யிலுமை இதைர
முற்தபதோக்கு இதைழ்களிலும புதுக்கவிததை எழுதியே
முற்தபதோக்கு எழுத்தைதோளர்கள் அல்லது
அவர்கதளச் சதோர்ந்தை சிலர், தைங்கதள
‘இரண்டைதோவது அணி’ என்று குறிப்பிட்டுக்
வகதோண்டை தபதோதிலும, அவர்களுக்கு எதிரதோன
‘முதைலதோவது அணி’ என்று வசதோல்லப்படை
தவண்டியே இயேக்கதமைதோ, திரதளதோ சக்திதயேதோ
எதுவுதமை ஏற்பட்டிருந்தைதில்தல.
இலக்கியே ஈடுபதோடுதடையேவர்கள் - இலக்கியேத்தின்
பலவிதைப் தபதோக்குகளிலும பயிற்சியும
ததைர்ச்சியும வபற்றிருந்தைவர்களும
வபறமுயேன்றவர்களும - தைனி நபர்களதோக தைங்கள்
இஷ்டைம தபதோல் எழுதிக்வகதோண்டிருந்தைதோர்கள்.
எததைப் பற்றி தவண்டுமைதோனதோலும, எப்படி
தவண்டுமைதோனதோலும எழுதைலதோம. ஆனதோல்
எழுதுவததை அழகதோகவும கதலயேதோகவும
ஆற்றதலதோடும எழுதைதவண்டும என்ற இலக்கியே
தநதோக்குதடையேவர்கள் எல்லதோ விஷயேங்கதளப்

பற்றியும தைங்களது மைன எழுச்சிகதளக்
கவிததையேதோக்குவதில் உற்சதோகம
வகதோண்டிருந்தைதோர்கள். அவர்கள் எல்தலதோருதமை
வவற்றி வபற்றதோர்களதோ என்பது தவறு விஷயேம.
புதுக்கவிததை எழுதித் ததைர்ச்சி வபற்றவர்களின்
பதடைப்புகதளயும, ஆர்வத்ததைதோடு எழுதை
முற்பட்டைவர்களின் எழுத்துக்கதளயும ‘எழுத்து’
பத்திரிதக வவளியிட்டு, புதுக்கவிததை
வளர்ச்சிக்குத் துதண புரிந்தைது, ‘எழுத்து’வுக்குப்
பிறகு, புதுக்கவிததைக்கு ஆதைரவு கதோட்டுவதில்
‘கதணயேதோழி’ மைதோதை இதைழ் முன்னின்றது. ‘எழுத்து’
நடைந்துவகதோண்டிருந்தை கதோலத்திதலதயே
‘கதணயேதோழி’ ததைதோன்றிவிட்டைது. புதுக்கவிததைக்கு
வரதவற்பு அளித்து வந்தைது. பின்னர்,
புதுக்கவிததை எழுதியேவர்கள் ‘கதணயேதோழி’யின்
ஆதைரதவ உற்சதோகத்ததைதோடு ஏற்று தைதோரதோளமைதோகப்
பயேன்படுத்திக் வகதோண்டைதோர்கள் என்று வசதோல்ல
தவண்டும.
‘எழுத்து’ தவதோடு ஒத்துதழத்து,
பலவருஷங்களுக்குப் பிறகு, ‘நதடை’ என்ற புது
முயேற்சியில் ஈடுபட்டை இலக்கியே உற்சதோகிகள்
சிலரும அவர்களுதடையே நண்பர்களும, 1970 ல்
‘கசடைதைபற’தவ ஆரமபித்து, புது தவகத்ததைதோடு

இலக்கியேப் பணி புரியே முன்வந்தைதோர்கள். புதுக்
கவிததை வளர்ச்சிக்கும தசதோதைதனக்கும
‘கசடைதைபற’ தபரதோதைரவு தைந்தைது.
1970 லும அதைற்குப் பிறகும இலக்கியே உணர்ச்சி
பல வதககளில் வசயேல் மைலர்ச்சி வபற்றதைதோகத்
ததைதோன்றியேது.
புதியே புதியே இலக்கியேப் பத்திரிதககளும,
இலவச வவளியீடுகளும தைமிழ் நதோட்டின் பல
பகுதிகளிலும தைதல தூக்கின. கவிததைத்
வதைதோகுப்புகளும வவளிவரலதோயின.
ஸீசனல்பதோதிப்பு மைதோதிரி- அல்லது அந்தைச்
சமையேத்துக்கு எடுப்பதோக ததைதோன்றி தவகமைதோகப்
பரவும ஃபதோஷன தபதோல - (மைதழ கதோலத்துக்
கதோளதோன்கள் தபதோல் என்றும வசதோல்லலதோம) ‘மினி’
கவிததை வவளியீடுகள்
எங்வகங்கிருந்வதைல்லதோதமைதோ பிரசரமவபற்றன.
இவற்றில் எல்லதோம ‘மைதோர்க்ஸீயேப் பதோர்தவ’
உதடையே எழுத்தைதோளர்களும. வபதோதுவதோன
இலக்கியே தநதோக்குதடையேவர்களும கவிததைகள்
எழுதியிருக்கிறதோர்கள். முற்தபதோக்கு இலக்கியேப்
பணிக்வகன்தற ததைதோன்றியே தைதோமைதர, கதோர்க்கி,
வசமமைலர், வதோனமபதோடி, உதையேம முதைலியே

பத்திரிதககளிலும கவிததை எழுதியேவர்களில்
சிலர் இதைர இலக்கியே வவளியீடுகளிலும
எழுதியிருக்கிறதோர்கள்.
கதணயேதோழி, கசடைதைபற, தீபம, ஞதோனரதைம, அஃ
தபதோன்ற இலக்கியே வவளியீடுகளில் கவிததை
எழுதியிருப்பவர்களில் சிலர் பிற
வவளியீடுகளிலும எழுதியிருக்கிறதோர்கள்.
வண்ணங்கள், சதைங்தக தபதோன்ற இலக்கியேப்
பத்திரிதககள் இரண்டு பிரிவுக் கவிஞர்களின்
பதடைப்புக்கதளயும பிரசரித்துள்ளன.
குறிப்பிட்டை சிலர் அல்லது பலரது வபயேர்களும
பதடைப்புக்களும தைதோன் வபதோதுவதோக அதநக
பத்திரிதககளிலும, வவளியீடுகளிலும
கதோணப்படுகின்றன.
ஆகதவ, இனி வரும ஆய்தவ இதுவதர
வசய்தைது தபதோல், தைனித்தைனிப் பத்திரிதகயேதோக
எடுத்துக் வகதோண்டு கவனிப்பது சரிப்பட்டு
வரதோது என்று நதோன் நிதனக்கிதறன்.
பத்திரிதகயேதோக எடுத்துக் வகதோண்டு,
அவ்வவற்றில் புதுக்கவிததைகதளக் குறிப்பிட்டு
எழுதுவததை விடை, எழுபதுகளில் வந்தை
இலக்கியேப் பத்திரிதககளில் எழுதியுள்ள

பதடைப்பதோளிகளின் புதுக்கவிததைகள், அவற்றின்
தபதோக்குகள் தைன்தமைகள் பற்றி எழுதுவததை
வபதோருத்தைமைதோக இருக்கும என்று கருதுகிதறன்.
என்றதோலும, இரண்டு பற்றித் தைனித்தைனிதயே
எழுதியேதோக தவண்டியேது அவசியேம என்று
எனக்குப் படுகிறது. அதவ தைமைக்வகனத்
தைனித்தைன்தமை வகதோண்டிருப்பததைதோடு, புதுக்
கவிததை எழுதுபவர்கதளயும புதுக்கவிததையின்
தபதோக்தகயும வவகுவதோகப் பதோதித்துள்ளன என்று
நதோன் உணர்கிதறன். ‘கசடைதைபற’ என்ற இலக்கியேப்
பத்திரிதகயும, ‘வதோனமபதோடி’ என்ற கவிததை
வவளியீடுமதைதோன் அதவ

31. கசடைதைபற
1970 அக்தடைதோபரில் பிறந்தைது ‘கசடைதைபற’.
“இன்தறயே பதடைப்புக்களிலும, அவற்தறத்
தைதோங்கி வருகிற பத்திரிதககளிலும தீவிர
அதிருப்தியும அதைனதோல் தகதோபமும உதடையே பல
இளம எழுத்தைதோளர்கள், கவிஞர்கள், ஓவியேர்கள்,
திறனதோய்வதோளர்களின் வபதோதுதமைதடைதைதோன்
கசடைதைபற. ஊதிப்தபதோன சயேவககௌரவங்களதோலும,
பிதுங்கியே பதோர்தவகளதோலும இவர்கள்
பதோதிக்கப்படைதோதைவர்கள்.அரசியேல், சமையேம, மைரபு
இதவ சமபந்தைப்பட்டை ஒழுக்கங்களுக்கு வதோரம
தைவறதோமைல் ததைதோப்புக்கரணம தபதோடுபவர்கள்
யேதோரும இவர்களில் இல்தல. இலக்கியேத்ததை
அதுவதோகதவ பதோர்க்கத் தைனித் தைனிதயே
தைங்களுக்குப் பயிற்சி நிரமபப்வபற்று பிறகு
தசர்ந்து வகதோண்டைவர்கள் இவர்கள். உலகின் இதைர
பகுதிகளின் இலக்கியேத்தில் நிகழ்வனவற்தறக்
கூர்ந்து கவனிப்பதிலும, தைமிழ்ச் சிந்தைதனயில்
புதியே கிளர்ச்சிகதள இனம கண்டு
வகதோள்வதிலும ததைர்ந்தைவர்கள்.

“கசடைதைபற’ சிந்திக்கிறவனுக்கு இன்தறயே
உலகம விடும அதறகூவல்கதள
ஏற்றுக்வகதோள்ள வந்திருக்கிறது. சமூகத்தின்
கூட்டுப் வபதோறுப்பதோன கலதோச்சதோரத்தின் ஆழ
அகலங்கதள இலக்கியேத்தில் கதோட்டை கசடை தைபற
வந்திருக்கிறது... “எததையும வசய்யுங்கள், ஆனதோல்
இலக்கியேமைதோகச் வசய்யுங்கள் என்று மைட்டுதமை
கசடைதைபற வசதோல்லும”.
கசடைதைபற முதைல் ஏட்டில் பிரசரமைதோன
அறிக்தகயிலிருந்து எடுக்கப்பட்டை பகுதிகள்
இதவ.
கசடைதைபற 1970 அக்தடைதோபர் முதைல் 1973 முடியே,
மைதோசிதகயேதோக வவளிவந்தைது. 32 இதைழ்கள்
வந்துள்ளன. ஜேஸூன் ஜேஸூதல வவளியீடு ஆக ஒரு
அறிவிப்பு பிரசரித்து விட்டு, கசடைதைபற’ நின்று
விட்டைது.
இலக்கியேத்தின் பல்தவறு பிரிவுகளில் அது
வசய்தை சதோதைதனகள் தசதோதைதனகள் - அது வபற்ற
வவற்றிகள், ததைதோல்விகள் - குறித்து ஆரதோய்வது
என் தநதோக்கம அல்ல,‘கசடைதைபற’வில் வவளிவந்தை
கவிததைகள் மைட்டுதமை இங்கு எனது கவனிப்புக்கு
இலக்கதோகின்றன.

கவிததைகதள ஆரதோய்வதைற்கு முன்பு முக்கியேமைதோக
ஒரு கட்டுதரதயேக் குறிப்பிட்டைதோக தவண்டும. 6வது ஏட்டில் வவளிவந்துள்ள சதோர்வதோகன்
கட்டுதர ‘புதுக்கவிததை’அருதமையேதோன
எண்ணங்கதள அழகதோக எடுத்துச் வசதோல்கிறது.
வபரியே அளவு (டிமமி தசஸ்) கசடைதைபறவில்
ஐந்து பக்கங்கள் வந்திருக்கிற அந்தைக் கட்டுதர
ஊன்றி உணர்வதைற்குரியே சிந்தைதனகதளத்
வதைளிவதோகக் கூறுகிறது. அததை முழுதமையேதோக மைறு
பிரசரம வசய்வது சதோத்தியேமில்தல. எனினும சில
சிறப்பதோன. அழகதோன, கனமைதோன சிந்தைதனகதள
எடுத்து எழுதைதோமைல் தமைதல வசல்ல மைனம
வரவில்தல.
“கவிததை கனவு மைதோத்திரமைல்ல; கனவுப் பதோர்தவ
மைதோத்திரமைல்ல; கனவு கதோணும மைனசின் வதோழ்வு.
அவ்வதோழ்வின் வமைதோழிவழிவயேதோழுகும
வவளியீடு.
மைனிதை ஜேதோதியின் வதோழ்க்தக தைனக்குத் தைதோதன
வகுத்துக் வகதோண்தடை கட்டு திட்டைங்கதள மீறி
அதணயுதடைத்து வவள்ளம தபதோலப் வபருகி
ஓடிக்வகதோண்டு வருகிறது. தமைலும
வபருக்வகடுத்ததைதோடைப்பதோர்க்கிறது. மைனிதைன்

தைனக்குள்தைதோன் ஏற்படுத்திதவத்துக் வகதோண்டை
கட்டுப்பதோடுகள், வழி வந்தை மைரபுகள் எல்லதோம
ஒவ்வவதோன்றதோகத் தைகரத் வதைதோடைங்கியிருக்கின்றன.
தைன் சரித்திரத்திதலதயே அனுபவித்தைறியேதோதை
சதைந்திரத்ததைப் பல்தவறு துதறகளில் தைன்
அறிவதோலும வசயேலதோலும அவன் இன்று
அனுபவித்து வருகிறதோன். தமைலும
அனுபவிக்கிறதோன். இதில் ஒரு அதல
புதுக்கவிததை.
கதல, கதலப்பதடைப்பு, அதில் ஒன்றதோன
இலக்கியேம, அதில் ஒன்றதோன கவிததை- இதவ
எல்லதோம மைனிதை வதோழ்தவதோடு வநருங்கியே
வதைதோடைர்புதடையேதவ. ஆதி கதோலத்தில் எப்படி
எப்படிதயேதோ துவங்கி பின்னதோல் எப்படி
எப்படிதயேதோ வளர்ந்து பிரிந்து தசர்ந்து இன்னும
மைதோறிக் வகதோண்டிருப்பதவ. வரமவபதோன்று கட்டி
இது தைதோன் இது என்று நமபுகிற, வசதோல்கிற கதோலம
தபதோய்விட்டைது. இன்தறக்கு வதோழ்வும அதைன் ஒரு
பகுதியேதோன கதலயும தமைலும தமைலும சிக்கலதோகி,
கிதளயும விழுதும தவரும இதலயும பூவும
கதோயும விட்டு சிறியே விததை
ஆலமைரமைதோனதோற்தபதோல ஆகி வருகிறதபதோது, நதோன்
ஓரளவு தைதோன் வதரயேதறகளுக்கு மைதிப்புக்
வகதோடுக்க முடியும. இதில் ஒரு அதல புதுக்

கவிததை.
மைனிதைன் புறவுலகத்ததையும பிற மைனிதைர்களின்
வசயேல்கதளயும கனவுப் பதோர்தவயேதோகக்
கவித்தைது தபதோதைதோவதைன்று, தைன் அகத்தூடும
அப்பதோர்தவதயேப் பிரதயேதோகிக்கத்
வதைதோடைங்கியிருக்கிறதோன். அறிவுலகத்தில் இததைச்
வசய்துவகதோண்டு வருவததைப் தபதோல,
கதலயுலகத்திலும வசய்யேப்பதோர்க்கிறதோன்.
இவ்வதோறு வசய்யுமதபதோது, சில சமையேம, பதழயே
முதறகள் தைதடையேதோக இருப்பதைதோகதவதோ அல்லது
அதவகளதோல் இவனுக்குத் ததைதவயேதோனபடி
வசய்யே இயேலதோமைல் தபதோவதைதோகதவதோ
உணர்கிறதோன். புது வழிகதள வகுத்துக்
வகதோள்ளப் பதோர்க்கிறதோன். இதில் ஒரு அதல
புதுக்கவிததை.
அழதகயும வபருக்கிக் வகதோண்டு
அசிங்கத்ததையும பரப்பிக் வகதோண்டு அறிதவயும
வளர்த்துக் வகதோண்டு நதோம இருக்கிதறதோம. அழதக
அசிங்கமைதோகவும, அறிதவ இருளதோகவும தவறு
தவறு சமையேங்களில் ததைதோன்றுகிறது. நதோம
பதோர்க்கிதறதோம. உணர்கிதறதோம. முன்பு புரிந்தைதைதோக
இருந்தைவதைல்லதோம இன்று புதுதமையேதோக, புரியேதோதை
புதிரதோக, புரிந்து வகதோள் என்று மைனதச நச்சரிக்கும

சில்வண்டைதோகத் வதைரிகிறது. நதோம
தைடுமைதோறுகிதறதோம. கீதழ விழுகிதறதோம. விழுந்து
சிரிக்கிதறதோம. சிரித்து அழுகிதறதோம. இததை
எல்லதோம வவளிக்கதோட்டை கதலஞனுக்கு ஆத்திரம
எண்ணியே திண்ணியே, மைண்ணியே புண்ணியே என்று
கட்டைங்கட்டும வரமபுகட்டு உட்படை
அவனுக்குப் வபதோறுதமையில்தல என்பது
மைதோத்திரமைல்ல. உட்படை மைறுக்கிறதோன். இதில் ஒரு
அதல புதுக்கவிததை.
பல பக்கங்கள் வகதோண்டை தவரக்கல் தபதோன்றது
புதுக்கவிததை, ஒரு பக்கம அழகு. புதுமைதோதிரியேதோன
அழகு. வியேக்கும அழகு, ஒருபக்கம ஏக்கம,
மைனமுறிவு, வபருமூச்ச, கதோதைல், தைத்துவம,
தகதோபம, சந்ததைகம, அதறகூவல், சமைகதோல
விமைர்சனங்கள், தைன் மைனத்ததைதயே
குதடைந்வதைடுத்து ஆரதோயும தநர்தமை, பதோலுணர்ச்சி,
வபதோங்கல், தரஷன், கதோந்தீயேம, கமயூனிஸம,
அறச்சீற்றம, ஸ்வதைரிசனம, டிவதோல்யுதவஷன்,
கதோதல, இரவு, நிலதோ வர்ணதனகள், கனவு
மையேக்கநிதலகள், ஞதோனம, உபததைசம இறுமைதோப்பு,
மைனமைதோறுதைல்-- இப்படிப் பலபலபக்கங்கள்
உண்டு. சருங்கச் வசதோன்னதோல், இன்று
நமமிதடைதயே இருக்கும உணர்ச்சிகள்
அதனத்தின் பிரதி பலிப்தபயும நதோம புதுக்

கவிததையில் கதோண்கிதறதோம.
வதரமுதறயேற்ற தைன்தமை, நூதைனப் படிமைங்கள்,
மையேக்க நிதலதயேயும வவளிப்படுத்தும முதற.
வகதோச்தச வமைதோழிப்பிரதயேதோகங்கள் முதைலியேதவ
எப்படிப் புதுக்கவிததைக்கு
வலுதவற்றுகின்றனதவதோ அததை தபதோல அதவ
புதுக்கவிததைதயே பலவீனப்படுத்தும
சதோதைனங்களதோகவும அதமைவதைற்குச் சந்தைர்ப்பங்கள்
உண்டு என்பததை உணர்ந்து கவிஞன்
விழிப்தபதோடிருக்க தவண்டும. நதோன் எப்படி
விமைர்சகர்கதளப் பதோர்த்து இது பழசதோ புதுசதோ
என்று முதைலில் பதோர்க்கதோதீர்கள். கவிததையேதோ
அன்றதோ என்று பதோருங்கள் என்று தகட்கிதறதனதோ,
அததை தபதோல பதடைப்பதோளிகளுக்கு (என்தனயும
தசர்த்துத்தைதோன்) ‘புதுக்கவிததை பதடைக்க தவணும
என்று நிதனக்கதோமைல், கவிததை வசய்யே தவணும
என்று நிதனயுங்கள்’ என்று கூற
விருமபுகிதறன்.
எப்படி யேதோப்பிலக்கணப்படி எழுதியேவதைல்லதோம
கவிததையேதோகதோததைதோ, அப்படிதயே அவ்விலக்கணம
தைப்பிப் பிறப்பவதைல்லதோம புதுக்கவிததை
ஆகிவிடைதோது. அதுதபதோலதவ, எழுதியேவனுக்தக
புரிந்திரதோதை ‘அதிகஷ்டைமைதோன கவிததை மிக உயேர்ந்தை

புதுக்கவிததை ஆகிவிடைதோது. வசதோல் புதிது,
வபதோருள் புதிது, கற்பதன வளம புதிது. தபசதோப்
வபதோருதளப் தபச நதோன் துணிகிதறன்
என்பததைதோடு, விளங்கதோப் வபதோருதள விளக்க
நதோன் முயேல்கிதறன் என்பததையும நதோன்
நிதனவுறுத்திக் வகதோள்ளதவண்டும. நதோன்
விழிப்புடைன் இல்லதோவிட்டைதோல், என்தனதயே
ஏமைதோற்றிக் வகதோள்ளப் புதுக் கவிததையில்
வதோய்ப்புண்டு. படிமைங்கதளயும பிரதோய்டின்
குறியீடுகதளயும வகதோட்டி நிரப்பி, வசதோற்கதள
வவட்டி ஒட்டி புதுக் கவிததையின் உருவமில்லதோதை
உருவத்தில் ‘புரியேதோத்தைன’ த்ததையும தசர்த்து நதோன்
எழுதிவிட்டு அததைப் புதுக் கவிததை என்று
உலதோவவிட்டுவிடை முடியும. நதோன்
வகட்டிக்கதோரனதோனதோல். எட்டு நதோதளக்கதோவது
ஊதர என் புலதமையில் நமபிக்தக தவக்கச்
வசய்து விடை முடியும. புதுசதோனதினதோதல; இப்படி
தநர்வதும தநரதோதிருப்பதும கவிஞனின்
தநர்தமைதயேப் வபதோறுத்தைது. ‘நதோன்
எழுதியிருப்பது கவிததைதைதோனதோ, அது எனக்கு
விளங்குகிறதைதோ என்று நதோதன உதரத்துப்
பதோர்த்துக் வகதோண்டைதோல்தைதோன், நதோன்
ததைதோண்டிவயேடுத்திருப்பது தைங்கமைதோ கல்லதோ என்று
எனக்குத் வதைரியும தைங்கத்தின் மைதோற்று பதோர்ப்பது
மைற்றவர்கள் தவதல”.

(சதோர்வதோகன்-‘புதுக்கவிததை’)
இனி ‘கசடைதைபற’ கவிததைகதளக் கவனிக்கலதோம.
‘கசடைதைபற’வின் முக்கியேமைதோன கவிஞர் ஞதோனக்
கூத்தைன், இவரது தைனி தநதோக்கு, கவிததையேதோற்றல்
குறித்து ‘நதடை’ பற்றி எழுதுதகயில் ஓரளவு
வசதோல்லியிருக்கிதறன். பின்னர் ஒரு சமையேம.
‘அரசதோங்கத்துக் கட்டிடைத்தில்
தூக்கம தபதோட்டை முதைல் மைனிதைன்
நீ தைதோன் என்னும கதோரணத்தைதோல்’
சங்க கதோலக் கவி தமைதோசிகீரனதோதர வியேந்து
பதோரதோட்டி இவர் எழுதியே நல்லகவிததை இவரது
தைனித்தை பதோர்தவக்கும கவிததையில் புதுதமை
தசர்க்கும விருப்புக்கும சதோன்று கூறியேது.
ஞதோனக்கூத்தைன் கவிததைகளில் இனிதமையும
இயேல்பதோன வசதோல்தலதோட்டைமும ஒலி நயேமும
அதமைந்து கிடைக்கின்றன. கவிததைக்கதோக இவர்
ததைர்ந்து வகதோள்கிற விஷயேப் புதுதமையும, தைதோன்
உணர்ந்தைததை நவீனமைதோன பரிகதோசத் வதைதோனிதயேதோடு
எடுத்துச் வசதோல்வதும,கவிததை வசதோல்லும
முதறயில் புதுதமைகதளக் தகயேதோள்வதும
இவரது பதடைப்புகளுக்கு விதசஷ நயேம
தசர்க்கின்றன, ‘கசடைதைபற’ ஞதோனக்கூத்தைனின்

வளர்ச்சிக்குப் வபரிதும உதைவியுள்ளது.
வவறும ஆர்ப்பதோட்டைப் பிரசங்கிகள், தவஷம
தபதோடும தபதோலித் தைதலவர்கள் தபதோக்தக ‘நதடை’
நதோட்களிதலதயே கிண்டைல் வசய்வதில் ஆர்வம
கதோட்டியே ஞதோனக்கூத்தைன் ‘கசடைதைபற’விலும
அததைத் திறதமையேதோகச் வசய்திருக்கிறதோர்.
‘மைஹ்ஹதோன் கதோந்தீ மைஹ்ஹதோன்’ இதைற்கு
உதைதோரணம ஆகும.
நதோதடைதோடிப் பதோடைல்களின் பதோணியில் கவிததை
எழுதி வவற்றி கண்டிருக்கிறதோர் இவர்.
‘கதோவடை’ தகதோழி வவச்சக்
கணக்கதோக் கள்ளும வவச்ச
சூடைம வகதோளுத்தி வவச்ச
சூரன் சதோமி கிட்டை
வரங்தகட்டு வதோரீங்களதோ
ஆதரதோ வடைம புடிச்சி
அய்யேன் ததைரு நின்னுடுச்சி’
என்று ஆரமபித்து வளரும ‘ததைதரதோட்டைம’
குறிப்பிடைத் தைகுந்தைது.
‘கண்ணிதமையேதோக் கதோல் ததைதோயேதோத்
ததைவர் நதோட்டில்
திரிசங்தகப் தபதோக விடை
மைதோட்தடைன் என்று

ஒரு முட்டைதோள் வசதோன்னது
தபரதோபத்தைதோச்ச
என எடுப்பதோகத் வதைதோடைங்கி, ‘அன்று முதைல்
பிரமமைதோவும விஸ்வதோமித்திர மைதோமுனியும
பதடைத்தைதவகள் அடுத்தைடுத்து வதோழ்ந்துவரல்
வழக்கதோச்ச. எடுத்துக்கதோட்டு: மையிலுக்கு
வதோன்தகதோழி, புலிக்குப் பூதன, குதிதரக்குக்
கழுததை, குயிலுக்கு கதோக்தக, கவிஞர்களுக்
வகந்நதோளும பண்டிட் ஜீக்கள்’ என்று முடியும
‘வயேதிவரதிர் உலகங்கள்’ படித்து ரசிக்கப்படை
தவண்டியே நல்ல கவிததை.
தைதோய்ப்பதோதல நிறுத்தைல் தபதோலத்
தைதோய்ப் வபதோய்தயே நிறுத்தைலதோமைதோ?
உன் பிள்தள உன்தன விட்டைதோல்
தவவறங்கு வபறுவதோன்
வபதோய்கள்?
என்று தகட்கும ‘அமமைதோவின் வபதோய்கள்’
அருதமையேதோன பதடைப்பு.
சமமைதோ தவடிக்தகயேதோகவும கவிததை எழுதைலதோம,
அது ரசமைதோகவும அதமையும என்று நிரூபிக்கும
விதைத்தில் ஞதோனக்கூத்தைன் பல கவிததைகள்
பதடைத்திருக்கிறதோர். அவற்றில் ‘அன்று தவறு
கிழதமை’யும ஒன்று. தைதலப்பு எதுவும இல்லதோது
அவர் எழுதியுள்ள கவிததைகளில் சிலவும இந்தை

இனத்தில் அடைங்கும.
கவிததைகளுக்குத் தைதலப்புகள் இருந்தைதோக
தவண்டும என்கிற கட்டைதோயேம எதுவும இல்தல.
தைதலப்பு இல்லதோமைதல எட்டுக் கவிததைகள்
மூன்று இரண்டு என்று பலவற்தற வவளியிட்டு,
அப்படி ஒரு மைரதப உண்டைதோக்கிவிடை முன்
வந்தைது ‘கசடைதைபற’.
இவ்வதோறு எழுதைப்பட்டுள்ள கவிததைகளில்
பலரகமைதோனதவயும கதோணப்படுகின்றன.
முக்கியேமைதோன கருத்து எததையும வசதோல்லதோதை
தவடிக்தக எழுத்துக்கள், குழப்பம உண்டைதோக்கு
பதவ, எளிதில் புரிந்து வகதோள்ள முடியேதோதைதவ,
இரு வபதோருள் வகதோண்டைதவ, நடைப்புப்
பதோங்கதோனதவ, கனவுகள், மைன வக்கிரங்கதள
உணர்த்துபதவ தபதோன்றதவ.
‘புதுக்கவிததை புரியேவில்தல’ என்ற பரவலதோன
குதற கூறலுக்கு ஞதோனக்கூத்தைனின் ‘எட்டுக்
கவிததை’களும அத்தைரத்து இதைர பதடைப்புக்களும
தைம பங்தகச் வசலுத்தியுள்ளன. இந்தை விதைமைதோன
கவிததைகள் கடுதமையேதோன கண்டைனங்களுக்கும
தீவிரத் தைதோக்குதைல்களுக்கும வியேப்புதரவிரிவுதர - விளக்கவுதர முதைலியேவற்றுக்கும

இடைமைளித்துள்ளன. ஆகதவ, ஞதோனக்கூத்தைனின்
எழுத்துக்கள் சில ‘பரபரப்பூட்டும
பதடைப்பு’களதோகவும அதமைந்துள்ளன என்றும
குறிப்பிடை தவண்டும.
வதோசகர்கதளக் குழப்ப தவக்க தவண்டும,
அதிர்ச்சி (ஷதோக்) அதடையுமபடி பண்ணதவண்டும
என்ற எண்ணத்ததைதோடு குறுமபுத் தைனமைதோகவும
குதைர்க்கமைதோகவும ஞதோனக்கூத் தைனது
கவிததையேதோற்றல் அவ்வப்தபதோது விதளயேதோடை
விருமபுகிறது என்தற எனக்குத் ததைதோன்றுகிறது.
இலக்கியேத்தில் எதைற்கும- எல்லதோவற்றுக்கும
இடைம உண்டு. எததையும வசதோல்லலதோம; எழுத்தில்
வசதோல்லக்கூடைதோது என்று மூடி மைதறக்கப்படை
தவண்டியே ரகசியேங்கதளதோ அசிங்கங்கதளதோ
கிதடையேதவ கிதடையேதோது; வதோழ்க்தகயில்
இருப்பவற்தற - நிரி்கழ்வனவற்தற ஏன்
எழுத்திலும கதோட்டைக்கூடைதோது என்ற தநதோக்கு
எல்லதோ நதோடுகளிலும எல்லதோ வமைதோழிகளிலும
எவ்வளதவதோ விதளவுக்கு இடைம அளித்துள்ளது.
தைமிழில் அந்தை தைதோரதோளத்தைனம சில
வருடைங்களதோகத்தைதோன் தைதலகதோட்டி வருகிறது.
இந்தை தநதோக்தக ‘கசடைதைபற’வும ஓரளவுக்கு

ஆதைரித்துள்ளது. ஞதோனக்கூத்தைனும சிறிதைளவு
இந்தை வழியில் தபதோயிருக்கிறதோர்.
அதைனதோல்தைதோன் ‘ஒன்றுக்கிருந்தைவன்’ மூத்திரம
நின்று வபய்யும வியேதோபதோரிப் வபண்’. வயிற்றடி
தரதோமைக்கதோட்டில் வருவதோதயேப் வபதோத்தி தவத்துப்
படுக்கிறவன்’. முதலகளுக்குப் தபதோட்டி
தபதோடும பிள்தளகள், மைதனவியின் உடைமபில்
வகதோஞ்சம கீழ்ப்புறத்தில் கிள்ளித் தின்றவன்,
குசப்தபதோல் நதோறும வதோர்த்ததைகள், ‘தூக்கிக்
கதோட்தறன் வதைரியுதைதோ பதோரு’ தபதோன்ற
விஷயேங்கதள கவிததையில் தகயேதோண்டுள்ளதோர்.
இததைவயேல்லதோம கவிததையில் எழுதைலதோமைதோ என்று
பலப்பலர் தகட்கிறதோர்கள். எழுதைலதோமைதோ கூடைதோதைதோ?
ஞதோனக்கூத்தைன் இப்படி எல்லதோம எழுதியிருப்பது
சரிதைதோனதோ? புதுக்கவிததையின் இந்தைப் தபதோக்கு
நல்லதுதைதோனதோ?- இவ்வதோவறல்லதோம விவதோதித்து
ஒரு முடிவுக்கு வருவது - படிக்கிறவர்களின்
விருப்பு வவறுப்புகள் இலக்கியேதநதோக்கு
முதைலியேவற்தறப் வபதோறுத்தை விஷயேம.
என்தனப் வபதோறுத்தை மைட்டில், இலக்கியேத்தில்
அதனத்துக்கும இடைம உண்டு. எததையும
-எல்லதோவற்தறயும எழுத்தில் சித்திரிக்க
தவண்டியேது தைதோன் என்ற தநதோக்கு உதடையேவதன

நதோனும என்று வதைரிவித்து விடுகிதறன்.
‘கசடைதைபற’ மூலம பதோலகுமைதோரன் கவனிப்புக்கு
உரியே ஒரு கவிஞரதோக வளர்ச்சி வபற்றுள்ளதோர்.
ஜேப்பதோனியேக் கவிததை பதோணியில் இவர் 4 வரி, 3
வரிக் கவிததைகள் பல எழுதியிருக்கிறதோர்.
முட்டி முட்டிப்
பதோல் குடிக்கின்றன
நீலக் குழல் விளக்கில்
விட்டில் பூச்சிகள்’
‘மைதழக்கு பயேந்து
அதறக்குள் ஆட்டைம தபதோட்டைன
துதவத்தை துணிகள்’
விடைதலகள்
துள்ளித் துவண்டு
வதைன்றல் கலக்க
விஸில் அடித்தைன
மூங்கில் மைரங்கள்
தபதோன்றவற்தற உதைதோரணமைதோகக் குறிப்பிடைலதோம.
இவருதடையே ‘வவப்பம’ ரசதனக்கு உரியே நல்ல
கவிததை.
நீதரதோடு தகதோலம கதோணதோ
நிதலப்படியும
வநளிந்தைதோடு தசதலயில்லதோத்

துணிக் வகதோடியும
மைலரவிட்டு தைதர உதிர்க்கும
பூச் வசடியும
வதோளியும
கிணற்றடியும
துதவக்கும கல்லும
வரளுகின்றன என்தனப் தபதோல்
அவளில்லதோ வவறுதமையில்.
பதோலகுமைதோரன், வளர வளர, ஓட்டைமும வதைதோனி
விதசஷமும வகதோண்டை கவிததைகள் பதடைப்பதில்
ததைர்ச்சி வபற்றுள்ளதோர். ‘முதளமைரங்கள்’
‘வதைன்தன’ ஆகியே இரண்டும முக்கியேமைதோனதவ.
‘வதைன்தன உச்சியில் பச்தச
மைட்தடை
ரதோட்கஸ மூக்கதோய்
விதடைத்துக்கிடைக்கும
முந்தின மைட்தடை விட்டை
இடைத்தில்
வவள்தளப்பள்ளம
வதோயேதோய்ச்சிரிக்கும
சற்றிலும மூக்குகள் வவள்தள
வதோய்கள்’
‘வதைன்னம பதோதளயில்
அடைங்கிக்கிடைந்தை
பூக்கள் ஒரு நதோள் சீறி வவடிக்க

சத்தியே புருஷன் பரமபதர
வயேன்று
அணில்கள் ஓடுது சமைசரம
வசய்யே,
‘வதைன்தன’ கவிததையில் உள்ள
நயேமைதோனவரிகளில் இதவசில.
‘கசடைதைபற’ மூலம வதைரியேவந்தை கவிஞர்களில்
மைற்றும ஒருவர் கலதோப்பிரியேதோ, ‘என்னுதடையே
தமைட்டு நிலம’ கவனிப்புக்கு உரியே, புதுதமையேதோன
ஒரு பதடைப்பு.
என்னுதடையே தமைட்டு நிலம
தநற்றுப் வபய்தை மைதழயில்
குளிரில் நடுங்கிக்
வகதோண்டிருந்தைது
என்னுதடையே தமைட்டு நிலத்ததை.
இன்தற வவயில்
வநருப்பதோல்
வருத்திக்வகதோண்டிருந்தைது
(என்னுதடையே தமைட்டு நிலம
நதோதளயே ‘வவறுதமையில்’
தைவம புரிந்து வகதோண்டிருக்கும)
என்னதோல்- அதைன்

எல்லதோ அனுபவங்கதளயும
உணர முடிகிறது.
ஏவனன்றதோல்,
இறந்துவிட்டை - என்தன
அதில் தைதோன்
புததைத்திருக்கிறதோர்கள்.
‘இந்தைக் குளத்தில், நதோதள நீர் வந்துவிடும’
என்றும அதைனதோல் நிகழக் கூடியே
சிலவிதளவுகதள சிந்திக்கும ‘பிரிவுகள்’
‘அந்திக்கருக்கலில், அதலதமைதோதிக் கதரயும,
வபண்பறதவ’க்கதோக இரங்குகிற ‘விதி’
ஆகியேதவ பதோரதோட்டுதைலுக்கு உரியேதவ.
‘வசருப்புகள்’ பற்றியும, மைற்றும பல சிறு சிறு
‘கவிததை’களும இவர் எழுதியிருக்கிறதோர்
அதவகளில் அதநகம கவிததைகளதோக இல்தல.
நீலமைணியும ‘கசடைதைபற’வில் சின்னச் சின்னக்
கவிததை’கள் (நதோன்கு வரிகள், மூன்று வரிகள்,
இரண்டு வரிகளில் கூடை) நிதறயேதவ
எழுதியிருக்கிறதோர். ஆனதோல், அதவ அதனத்துதமை
கவிததைகள் ஆகிவிடைமைதோட்டைதோ.
சிரிப்பு மூட்டும என்பதைற்கதோகப் தபசப்படுகிற
தகலிகளும’ கிண்டைல்களும, சதோமைர்த்தியேக்

குறிப்புகளும சிதலதடைகளும,
குறுமபுத்தைனமைதோன, விஷமைத்தைனமைதோன,
உதரகளும கவிததை என்ற வபயேரில் பிரசரம
வபற ஆரமபித்துவிட்டைன.
1970 களில், இந்தை திருப்பணிதயே நீலமைணி
அதிகமைதோகதவ வசய்திருக்கிறதோர்.
பர்ட்ஸ் வ்யு
இரண்டைதோம உலகத்
தைமிழ் மைதோநதோட்டுக்கு
திறக்கப்பட்டைன வசன்தனயில்
இருபத்தி வயேதோரு
புதியே வலட்டீன்கள்.
தீண்டைதோதமை
ரதோமைர் தைடைவி
அணில் தகதோடு வபற்றததைல்
சீததைதயேத்
வதைதோட்டைததை இல்தலயேதோ?
பர்ட்ஸ் வ்யு
அதழப்பு
நிதரதோத் உபதயேதோகியுங்கள்
நிதரதோத் உபதயேதோகியுங்கள்
என்று விளமபரங்கள்
வலியுறுத்துகின்றன; வதோதயேன்

கதோபதரக் கதோரிதயேக்
கட்டிக் வகதோண்தடைன்,
மியூசிக் இன்றி
அவிழ்க்க மைறுக்கிறதோள்.
கர்பி ஹட்தடை ஏ .......வ், ஒரு
தசதோடைதோ வகதோண்டைதோய்யேதோ
இதவயும இதவ தபதோன்ற பிறவும கவிததைகதள
இல்தல, நீலமைணியின் ‘இது என் தபப்பர்’
நன்றதோக அதமைந்துள்ளது.
ஐரதோவதைம எழுதியுள்ள கவிததைகள் புதுதமை
தநதோக்குடைன், தைனிச் சதவதயேதோடு உள்ளன.
அவற்றில் ‘ஹரி ஓம தைத்ஸத்’ எனக்கு மிகவும
பிடித்திருக்கிறது. ஒரு விசித்திர மைனசின் விந்ததை
நிதனப்புகள் ரசமைதோகச் வசதோல்லப்பட்டுள்ளன
இதில்,
ந. மைகதோகணபதியும கவிததைகள் எழுதியுள்ளதோர்.
‘கதரநண்டுகள்’ குறிப்பிடைத்தைகுந்தைது.
நீ
நதோன்
யேதோவரும
நண்டுகள்.
நீர்
ஊறியே

மைணலில்
வதோழ்ந்தைதோலும
நதோம
எவற்தறயும
விதளப்பதில்தல.
முத்துக்கள்,
மீன்களின்
கடைலில்
நதோம இறங்குவதில்தல
மைதழக்கு
மைதறவிடைம
ததைடுகிதறதோம.
‘எழுத்து’ கதோலத்தில் கவிததை எழுதை ஆரமபித்தை
எஸ். தவதீஸ்வரன் ‘கசடைதைபற’ விலும
எழுதினதோர். வதல பின்னும சிலந்தி வதோழ்வு.
‘நிதனத்தை இடைத்தில், கவதலயேற்று, நின்ற
நிதலயில் வபய்து விட்டு’, மைதறயும வதோல்கள்
ஆன தமைகங்கள்,
பகல் பன்னிரண்டின்
வவமதமையினதோல்,
வவட்கந் துறந்தை
கன்னிமைதோந் ததைதோப்பு
தைன்னடியில் நிழல் தசதல
அவிழ்த்து விட்டு
வசங்கனிகள் வதைரியேக்கதோட்டி,

கதோற்றுக்கு நிற்கும
தசதோக - நிருவதோணக் கதோட்சி’
(குளிர்ச்சி)
வகதோடி தமைதலறி ஈர ‘மைதனவி ஜேதோக்கட்டில்’
தைதோவிக் குஷியேதோய் படைபடைக்கும கதோக்தக எழுப்பும
வபதோறதோதமை தபதோன்ற விஷயேங்கதளக் கவிததைப்
வபதோருள் ஆக்கியுள்ளதோர். வபதோய் விழி, பட்டைம,
நிதல என்ற கவிததைகள் நயேமைதோக உள்ளன.
கதோ.நதோ. சப்ரமைண்யேம, நகுலன், தைருமு அரூப்
சிவரதோம, சச்சிதைதோனந்தைம, தவ. மைதோலி
கவிததைகதளயும ‘கசடைதைபற’ பிரசரித்துள்ளது.
தகதோ. ரதோஜேதோரதோம, கங்தக வகதோண்டைதோன் கவிததைகள்
சிலவும வவளிவந்துள்ளன.
ரதோஜேதோரதோமின் சகுனம பிதளக், சிந்தைதனதயேத்
தூண்டும கவிததைகள்.
எதைற்குக் வகதோடும பதோவி?
எரிகின்ற உடைலுக்தகதோ
இளகதோதை மைனதுக்தகதோ?
என்று தகட்கும ‘வகதோடுமபதோவி’யும ஓடிக்
தகதோப்தபகதள வஜேயித்தைவதன கிறுகிறுக்கப்
பண்ணி கீதழ ‘விழ தவத்துக் தகதோப்தபகள்
வஜேயிப்பததைக் கூறும ‘வவற்றி’யும கங்தக
வகதோண்டைதோனின் நல்ல கவிததைகள். புதிதைதோகக்

கவிததை எழுதை முன் வந்தைவர்களின் சிற்சில
பதடைப்புகள் ‘கசடைதைபற’வில் இடைம
வபற்றுள்ளன. ஜேரதுஷ்டிரன் எழுதியே இழப்பு,
விழிப்பு, பரிணதோமைம நல்ல கவிததைகள்.
கல்யேதோண்ஜியின் கவிததைகளில் ‘இதையேவீதண
தூங்கும தபதோது’ அருதமையேதோனது.
‘தபசம பதோவரன் கிளிவயேன்றதோன்
கூண்தடைக் கதோட்டி வதோலில்தல
வீசிப் பறக்க சிறகில்தல
வதோனம தகப்படை வழியில்தல
தபசம இப்தபதோது தபசவமைன
மீண்டும மீண்டும அவன்
வசதோல்ல
பறதவ வயேன்றதோல்
பறப்பவதைனும,
பதோடைம முதைலில் படிவயேன்தறன்.
எஸ்.தக. ஆத்மைநதோம புதியே பதோர்தவதயேதோடு
விஷயேங்கதள அணுகுகிறதோர். ‘என் கதோல்கள்
நடைந்தை வதைரு’ வபற்ற பரிணதோமைங்கதளக் கூறும
‘கதோலம,’ இங்தக வருமுன்னர் இருந்தைதவ’
பற்றிச் வசதோல்லும ‘ஆரமபம’ தபதோன்றதவ
பதோரதோட்டை தவண்டியே முயேற்சிகள். மைற்றும பலர்
அபூர்வமைதோக ஓன்றிரண்டு கவிததைகள்
எழுதியுள்ளனர். ‘கசடைதைபற’வமைதோழி வபயேர்ப்புக்

கவிததையும ஓரளவு பிரசரித்தைது.
‘கசடைதைபற’ புதுக் கவிததைத் துதறயில் தவவறதோரு
தவக மைலர்ச்சிக்கும வழி அதமைத்துக் கதோட்டியேது.
அதைன் இதைழ்களில் வந்தை கவிததைகளில்
ததைர்ந்வதைடுத்துத் வதைதோகுத்து ‘புள்ளி’ என்வறதோரு
‘மினி வவளியீடு’ பிரசரித்தைது. ‘ஒரு ரூபதோய்
தநதோட்தடை இரண்டைதோக மைடித்தை அளவில்’
தையேதோரிக்கப்பட்டை அந்தை வவளியீடு தைமிழ் நதோட்டின்
எதிர்பதோர்க்க முடியேதோதை இடைங்களிலிருந்வதைல்லதோம
புதியே புதியே ‘மினிக் கவிததைத் வதைதோகுப்புகள்’
வவளியிடுவதைற்கு உற்சதோகமூட்டும முன்
மைதோதிரியேதோகத் திகழ்ந்தைது.
‘கசடைதைபற’வின் ‘புள்ளி’பற்றியும, அததைப்
பின்பற்றி வவளிவந்தை ஏதனயே ‘மினி’
வவளியீடுகள் பற்றியும உரியே இடைத்தில்
விரிவதோக ஆரதோய்தவன்.

32. தமைதலதோட்டைமைதோன
பதோர்தவ
‘எழுதைதவண்டும ஒரு புதுக்கவிததை’ என்வறதோரு
கவிததை - பதோலதோ எழுதியேது - ‘தீபம’ இதைழ்
ஒன்றில் பிரசரமைதோகியுள்ளது. ‘ஒரு புதுக் கவிததை
எழுதை தவண்டும என்று ஆதசப்படுகிறவர்
‘என்ன வசய்யேலதோம? என்று தயேதோசிக்கும
முதறயில் அது எழுதைப்பட்டுள்ளது.
‘வசக்ஸ் தஜேதோக்குகள் தசகரிக்கலதோமைதோ?
எலியேட்டிற்கும தயேட்சிற்கும பவுண்டிற்கும
அப்தடைக்கும தைமிழ் வதோழ்வு தைரலதோமைதோ?
அமமைதோவிடைம பதோட்டியிடைம விடுகததைகள்
தவண்டைலதோமைதோ? மைதலயேதோளக் கவிஞரிடைம,
வடைவமைதோழிப் புலவரிடைம வதோர்த்ததை வரம
வதோங்கலதோமைதோ?
பதோரசிக தரதோஜேதோதவ
பதோடும புல் புல்தல
கிப்ரதோன் கதோலி ஃதப
ஒட்டைகத்தின் கூன் முதுகில்

உட்கதோர்த்திக் வகதோண்டு வந்து
எங்களுவடை மைண்ணில்
இறக்குமைதி வசய்யேலதோமைதோ?
பண்டிதைப் புலிகதளச் சீண்டிடை, வதசப்பதைங்கள்
இதசக்கலதோமைதோ? இலக்கியே இதைழ்களில் வரும
வதோர்த்ததைகதளத் ததைதோண்டி, வதோக்கியேங்கள்
தகதோக்கலதோமைதோ?
பூமிதயேப் புரட்டி
அது வசய்தவதோம
இது வசய்தவதோம
என
சயே தைமபட்டை
தஜேதோஸ்யேம
வசதோல்லலதோமைதோ?
என்ன வசய்யேலதோம -ஒரு புதுக்கவிததை எழுதை
தவண்டும என்று பரிகதோசத் வதைதோனியில் அது
அதமைந்துள்ளது. அது வவறும பரிகதோசம
மைட்டுமைல்ல. உண்தமை நிதலதயே உள்ளபடி
சித்திரிக்கிறது என்தற வசதோல்லலதோம.
புதுக் கவிததைக்குக் கிதடைத்தை வரதவற்தபயும
‘புதுக்கவிததை’ என்று எழுதைப்பட்டை எததையும
பிரசரிக்கத் தையேதோரதோக இருந்தை பத்திரிக்தககளின்
தபதோக்தகயும கண்டைவர்கள், எததையேதோவது எழுதி
எப்படியேதோவது அச்சில் தைங்கள் வபயேதரயும

பதோர்த்து விடைதவண்டும என்ற ஆதசயும
அரிப்பும வகதோண்டைவர்கள், மூன்று வரிகளும
நதோன்கு வரிகளும, ஒருசில வரிகளும, எழுதி
சலபத்தில் வபயேரும கவனிப்பும வபற்றுவிடை
முதனந்தைதோர்கள். சிரமைமும, சிரத்ததையும
பயிற்சியும பதோடுபடைலும இல்லதோமைதல
‘எழுத்தைதோளர்’ என்ற கீர்த்திதயே அதடைந்துவிடை
விருமபியேவர்களுக்கும ‘புதுக் கவிததை’
எழுதுவது லட்சியே சித்திக்கு வதகவசய்யும சலப
மைதோர்க்கமைதோகத் ததைதோன்றியேது இந்தைக் கதோலத்தில்.
ஆகதவ, வசக்ஸ் விஷயேங்கதளயும,
தஜேதோக்குகதளயும, விடுகததைகதளயும, வதோர்த்ததை
அலங்கதோரங்கதளயும, தைமிழ்ச் வசதோற்கதளதோடு பிற
வமைதோழிச் வசதோற்கதளத் தைதோரதோளமைதோகக் கலந்து
எழுதுவததையும கவிததை என்று தைரப் பலரும
தையேங்கவில்தல.
கவிததைகளில் ஆங்கிலச் வசதோற்கதள அதிகம
விரவி தவப்பதும, கவிததைகளுக்கு Dejection, The
split, Oh! that first love, The Great Expectations என்பது
தபதோல் ஆங்கிலத் தைதலப்புகள் வகதோடுப்பதும
சகஜேமைதோயிற்று.
பூமிவயேனும கதோதைலி
மைதழவயேனும shower ல்
குளிப்பது கண்டு
வதோனவமைனும ‘கதோதைலன்

மின்னதல flash light ஆக
‘க்ளிக்’ என்தற ஒரு snap
எடுத்தைதோன்.
‘மின்னல்’ என்ற இக்கவிததை ஒரு உதைதோரணம
ஆகும. ‘விடுகததை’யேதோகக் கூறப்படை
தவண்டியேவற்தற வக்கிர விரிவுதர,
சதோமைதோர்த்தியேமைதோன விளக்கங்கள்.
குறுமபுத்தைனமைதோன - குதைர்க்கமைதோன - வபதோருள்
கூறல்கதள எல்லதோம கருத்து நயேம வகதோண்டை
கவிததைகள் என்று அதநகர் எழுதினதோர்கள்.
தைதோஜ்மைகதோல்
ஷதோஜேஹதோனின்
சலதவக்கல் கண்ணீர்
கதோந்தி
இந்நதோளில் இந்தியேர்க்குச்
சிக்கியேததைதோர்
சீதைக்கதோதி
சரித்திர நதோவலதோசிரியேர்கள்
பதோதலவனத்துக்

கதோனல் நீரில்
படைகிதன ஓட்டும
பரமை பிதைதோக்கள்
புழுதி
தவகமைதோய்
மிக ஆர்வமைதோய்
பஸ்தஸப் புணர்ந்தை
மைண்ணின் பிரசவம
ட்ரதோக்டைர்
வவட்கம சிறிதுமின்றி
ஊரறியே உலகறியே
மைண் என்னும மைங்தகதயேக்
கற்பழிக்கும கயேவன்
இப்படிப் பல உதைதோரணங்கள் எடுத்துக்
கதோட்டைலதோம.
சதோதைதோரண நடைப்புக்கதளயும, சந்ததைகங்கதளயும,
சில பிரச்சிதனகதளயும, உதரநதடையேதோக
தநரடியேதோக எழுதைதோது, வதோர்த்ததைக்குக் கீழ்
வதோர்த்ததையேதோக அடுக்கி ஒதர வதோக்கியேத்ததைப்
‘புதுக்கவிததை’யேதோகக் கதோட்டை முயேல்கிற
தவதலகளும நதடைவபற்றுள்ளன.

யேதோக்தக
ஒரு
சிறியே
அதலயின்
ஒரு
சின்னக்
குமிழ்
ஒரு
வபரியே
தைத்துவம
வசதோல்லிச்
சிதைறியேது!
நல்வலண்ணம
திருக்குறள்
அழியேக்கூடைதோது
என்பதைற்கதோகதவ
நதோங்கள்
இன்னும
திருந்தைதோமைலிருக்கிதறதோம.
‘விவதோகம
வசதோர்க்கத்தில்
நிச்சயேப்படுகிறது’

எனில்
விவதோகரத்தும
விதைதவக் தகதோலமும
எங்தக
நிச்சயிக்கப்படுகின்றனவதோம?
என்பவற்தற உதைதோரணமைதோகக் குறிப்பிடைலதோம.
ஆனதோலும, புதுக் கவிததை எழுதை முற்பட்டை
உற்சதோகிகளின் பதோர்தவ வீச்சப் பரவலதோக
உள்ளது என்று சந்ததைதோஷப் படைலதோம. அவர்கள்
‘இததைத்தைதோன் கவிததைக்குப் வபதோருளதோகக்
வகதோள்ள தவண்டும; இதவ கவிததைக்கு விஷயேம
ஆகதோ’ என்வறல்லதோம கருதைவில்தல.
பதோர்தவயிற்படுகிற அதனத்தும கவிததைக்குப்
வபதோருதள என அவர்கள் அங்கீகரித்திருப்பது
பதோரதோட்டுக்கு உரியேததை. தரடிதயேதோ, வதோடைதக
தசக்கிள், டிரதோபிக் சிக்னல், மைனம, மைரம நிழல் எதுதைதோன் கவிததைக்குப் வபதோருள் ஆகிக்
கற்பதனதயேத் தூண்டைவில்தல.
நில்லதோமைல் நடைக்கும கதோதைலிதயே நிறுத்தி
தவக்குமபடி டிரதோபிக் சிக்னலுக்கு ‘தூது’
வசதோல்கிறதோர் ஒருவர். எல்தலதோருக்கும இன்பம
தைரும தவசி ஆக அவர் வீட்டுதரடிதயேதோதவ
மைதிப்பிடுகிறதோர் இன்வனதோருவர்.’துறவிக்

தகதோலத்தில் திரியும சமசதோரிகள்’ ஆன
நரிக்குறவர்கதள, விஞ்ஞதோனத்தின்
அதறக்கூவல்கள்’ ஆகவும ‘தசதோஷலிசத்தின்
புகலிடைங்கள்’ ஆகவும தைரிசித்துக் கவிததை
வசய்கிறதோர் மைற்வறதோருவர்.
கர்த்தைதோதவ!
மைத்தைதோயு - கள்ளும குடிக்கும !
வபண்ணும பிடிக்கும !
கர்த்தைர் ரட்சிக்கணம.
ரட்சிக்கில்தலங்கில்...
மைத்தைதோயுக்கு மையிரதோணு
இப்படிப் புத்தைம புதியே பிரதோர்த்தைதன தீட்டுகிறதோர்
ஒருவர்.
புதுக்கவிததை எழுதுகிறவர்கள் இயேற்தகக்
கதோட்சிகதளயும, இயேற்தக நிகழ்ச்சிகதளயும
வியேந்து பதோடைத் தைவறவில்தல. மைதழ, பனி,
மின்னல் தபதோன்ற விஷயேங்கள் திருமபத்
திருமபக் கவிததையேதோக்கப் படுகின்றன. இவ்வதோறு
பதழயே பதழயே விஷயேங்கதளக்
கவிததையேதோக்குகிறதபதோது புதுப்புது உருவங்கதள
உவதமைகதள, நயேங்கதளக் கூற தவண்டும
என்றும அவர்கள் முயேற்சிப்பது புலனதோகிறது.
உதைதோரணமைதோக, பனித்துளிகள் பற்றி ‘இருளின்

பிரிவுக் கண்ணீர்கள்’ ‘இரவுக்கலவியின்
புல்நுனிப் பிரசவங்கள், ககனவவளிப்
பிறப்புக்கள்’ கதோற்றுநதி வியேர்தவகள், ததைமைதோதை
வருதகயின் தைண்தடைதோரதோக்கதோரர்கள்
என்வறல்லதோம வியேந்து எழுதுகிறதோர் ஒருவர்.
இன்வனதோருவர், இரவியின் வருதகக்கு இதறத்தை
முத்துக்கள், இரவியின் உமிழ்நீர், உறங்கும
அருமபின் வியேர்தவ நீர், அருமபு நதோசிக்கு
ததைவன் அணிவித்தை மூக்குத்தி, கதோன மைகளுக்குப்
தபதோகும நதோள் விலக்கு, வதோன உறவுக்குப் பிறந்தை
ஊதமைச் சிறுவிளக்கு என்றும, இன்னும விதைம
விதைமைதோகவும பனித்துளிகதளக் கண்டு
மைகிழ்கிறதோர்.
இவ்விதைம உற்சதோகத்ததைதோடு எப்பவதோவது
ஒன்றிரண்டு தைனிக்கவிததைகள் எழுதிவிட்டு
திருப்திதயேதோடு ஒதுங்கிப் தபதோகிறவர்கள்,
எப்படியும எழுதி முன்தனற முயேல்வது என்ற
தீர்மைதோனத்ததைதோடு எழுதுகிறவர்கள் எண்ணிக்தக
எழுபதுகளின் ஆரமபவருடைங்களில்
அதிகமதைதோன். இததை இலக்கியேப்
பத்திரிக்தககளின், பக்கங்கள் நிரூபிக்கின்றன.
இலக்கணச் வசங்தகதோல்
யேதோப்புச் சிமமைதோசனம

எதுதகப் பல்லக்கு
தமைதோதனத் ததைர்கள்
தைனிவமைதோழிச் தசதன
பண்டிதை பவனி இதவவயேதுவும இல்லதோதை கருத்துக்கள் தைமதமைத்தைதோதமை
ஆளக் கற்றுக்வகதோண்டை
புதியே மைக்களதோட்சி முதறதயே
புதுக்கவிததை !
என்று மு. தமைத்தைதோ ‘ஞதோனரதைம’ இதைழ் ஒன்றில்
எழுதியிருக்கிறதோர்.
கருத்துக்கள் மிளிர, புதியே முதறயில் கவிததை
பதடைக்க முயேன்று வவற்றிகரமைதோக வளர்ந்து
வருகிறவர்கதள இனி கவனிக்கலதோம.
எஸ். தவத்தீஸ்வரன் கதணயேதோழி, தீபம,
கசடைதைபற, ஞதோனரதைம. அஃ ஆகியே
பத்திரிக்தககளில் எல்லதோம அவ்வப்தபதோது
கவிததை எழுதியுள்ளதோர்.
“வதோழ்தவ’ தைன்தனயிழந்து தநதோக்குமதபதோது ஒரு
கவி மைனத்தில் அனுபவப் புல்லரிப்புகள்
எத்தைதனதயேதோ தநருகின்றன. அதவகதளக்
கவிததையேதோக இனங்கண்டு வகதோள்வதும, அததை

‘வமைதோழியேதோல் வமைதோழி வபயேர்த்து கவிததை
பண்ணுவதும’ ஆன கதோரியேத்தில்
அக்கதறதயேதோடும ஆர்வத்துடைனும ஈடுபடும
இவர் இயேற்தகக் கதோட்சிகள் எழுப்பும
மைனச்சலனங்கதளத்தைதோன் அதிகமைதோகக்
கவிததையேதோக்கியிருக்கிறதோர்.
‘கதோட்சி நிழல்கள்’ என்வறதோரு கவிததை குறிப்பிடைத்
தைகுந்தைது.
வவயிலும நிழலும
கட்டிப் புரண்டு
வதோனில் சிவக்கும
மைதோதலயின் முத்தைம
நீலக்கதோற்றில்
கருப்புக் தகதோலம,
கத்தும, கதலயும,
நீளப் பறக்கும,
தஜேதோடிக் கதோல்கள்
கனதவத்ததைடி
மைணதலப் புரட்டும
பதோர்தவயில் ஆடும
பச்தச இதலகள்
பதோதளகள் கதோற்றில்
இச்வசன்று தமைதோதைவும
திதகத்துப் பறக்கும

வபருக்கல் குறிகள்
மைனதில் ஆயிரம
இன்பக் குருவிகள்.
தவத்தீஸ்வரனின் ‘குளம’ என்ற - சற்று நீளமைதோன
- கவிததை படித்து ரசித்து அனுபவிக்கப்படை
தவண்டியே நல்ல பதடைப்பு.
இரவு பகலதோய்,
இரவும பகலும
மைதோறி மைதோறிக் குளிக்கும
நீருக்குள்
தைவறி விழும விண்மீன்கள்,
ஜிவ்வவன்ற சூரியேன்கள்,
நீளும தககதள
நிரந்தைரமைதோய் ஏமைதோற்றி
உள்மைடைங்கும
கதோலம, இருதளப்பிழிந்து
ஊர்தமைல் ஓளியுலர்த்தும தவதள
மீதி நிலவு,
தநதோயேதோளிக் தகதோதழயேதோய்
நீரில் வமைள்ளக் கதரயேக் கதரயே
ஊர் உறக்கம கதலயும
தபதோன்ற நயேமைதோன பகுதிகள் இதில் பல உள்ளன.
சமூக வதோழ்க்தகயின் சிறுதமைகதளயும
சீரழிவுகதளயும கண்டு எரிச்சலும தகதோபமும

வகதோண்டு கவிததைகள் பதடைக்கும தி.தசதோ. தவணு
தகதோபதோலன் தைன் பணிதயே வதைதோடைர்ந்து
வசய்துள்ளதோர். ‘முதுகு வசதோறிந்து வகதோள்ளும
பூண்நூல்கள்’ இளதமைப் புதிதர(?) தபதோன்றதவ
உதைதோரணங்கள் ஆகும.
பதோலியேல் கவிததைகள் எழுதுவதிலும அவர்
ஆர்வம கதோட்டியிருக்கிறதோர். பல்லிடுக்கிலும
பழநதோர், ‘தயேதோக ஏக்கம’ தபதோன்ற கவிததைகள்
இந்தை ரகத்ததைச் தசர்ந்தைதவ.
‘எழுத்தைதோய்தை மைதோதை ஏடு’ அஃ தைனது 8,9,10
இதைழ்கதளச் தசர்த்து ஒதர இதைழதோக்கி (பிரமில்
பதோனுச்சந்திரன்) தைர்மு அரூப் சீவரதோம
கவிததைகதள (38) வதைதோகுத்து வவளியிட்டைது. 1960
முதைல் ’எழுத்து’ இதைழ்களிலும, பிறகு நதடை,
‘கசடைதைபற’களிலும அவர் எழுதியே கவிததைகளும,
அவர் ஆக்கியே தவறு பலவும,
கண்ணதோடியுள்ளிருந்து என்ற ‘குறுங்கதோவியே’மும,
மூன்று ஆங்கிலக் கவிததைகளும இத்வதைதோகுப்பில்
உள்ளன.
‘கண்ணதோடியுள்ளிருந்து’ என்ற இக்கவிததைத்
வதைதோகுப்புக்கு வவங்கட் சதோமிநதோதைன். தைர்மு அரூப்
சீவரதோமின் தைர்சன உலகம என்வறதோரு முன்னுதர

எழுதியிருக்கிறதோர்.
‘பதோனுச்சந்திரனின் கவிததைகள் ‘இன்ன உலகில்
இன்ன பரிமைதோண எல்தலயில் தைதோன் இயேங்கும’
என நம தைமிழ் தைந்தை வமைதோழிவழிச் சதோதைனதோ
சிறுவட்டைச் சிதறக்குள் இருந்து வகதோண்டு
நிர்ணயிப்பததைதோ, எதிர்பதோர்ப்பததைதோ தைவறதோக
முடியும. பதோனுச்சந்திரனின் அனுபவ
உணர்வுலகப் வபருவட்டைம வமைதோழிச் சதோதைனதோ
வட்டைமைதோகத் தைன்தன மைதோற்றிக் வகதோள்ள
முயேல்கிறது. அவர் கததைகளில் சிறுவட்டைம
வபருவட்டைமைதோகத் தைன்தன விரித்துக்
வகதோள்கிறது. ஆழம வபருகுகிறது.
உக்கிரஹித்துக் வகதோள்கிறது. அதைன் பரிமைதோண
எல்தலகள் மைதோறியிருப்பததைக் கதோணலதோம. கதோணச்
சக்தியுள்ளவர்கள். ஏவனனில் முதைலும
கதடைசியுமைதோக வமைதோழி வவறுமகுறீயீதடை.
பதோனுச்சந்திரனின் உணர்வுலகில் வகதோஞ்சமைதோவது
தைதோதன எட்டிப் பதோர்த்திருக்க தவண்டும. அவர்
கதோட்டும பரிமைதோண விஸ்தைதோரங்களில் தைதோமும
உணரும சக்தி தவண்டும. நமைக்குப் பரிச்சயேமைதோன,
பதோதுகதோப்புத்தைரும நமபிக்தக உணர்வு ஊட்டும
உலகங்களும பரிமைதோணங்களும
பதோனுச்சந்திரனின் உலகில் தைகர்க்கப்படுகின்றன.
கண்களின் வீச்ச வதைதோடும அடிவதோனம

வதரயேதோவது நீங்கள் வசன்று
அடிவதோனத்திற்கப்பதோல் அகன்று விரியும
உலகத்ததைப் பற்றியே ஞதோனம இருந்தைதோல் தைதோன்,
அடிவதோனம வதர வமைதோழி வகுத்தை பதோததை வழிதயே
வசன்று அதைற்கு அப்பதோல் பதோனுச்சந்திரன்
அதமைக்கும வமைதோழிவழிப் பதோததை வழிதயே அவர்
இட்டுச் வசல்லும உலகத்திற்குப் பயேணம
வசல்ல சதோத்தியேமைதோகும. - இன்வனதோரு சிலதரதோடு
பதோனுச்சந்திரனும வமைதோழிவழிப் பதோததைக்கப்பதோல்
உள்ள உலகின் தைரிசனங்கதளக் கதோட்டுபவர்”.
இவ்வதோறு சதோமிநதோதைன் அமமுன்னுதரயில்
அறிவிக்கிறதோர். ‘பதோனுச்சந்திரனின்
கவிததைகதளத் தைனித்துக் கதோட்டும குணங்கள்
இரண்டு. ஒன்று, அவரது படிமை உலகம,
இரண்டைதோவது, மைன - பிரபஞ்ச உணர்வுலகம.
படிமைம, கதோட்சி வழிப்பட்டைது, மைன பிரபஞ்ச
ஆரதோய்வு வழிப்பட்டைது என்றும அவர்
விளக்கியுள்ளதோர்.
தைர்மு அரூப் சீவரதோமின் படிமைங்களும, மைன
உணர்வுகளும, கனவு - நனவு அனுபவங்களும
அவரது கவிததைகளுக்கு ஒரு தைனித்தைன்தமை
வகதோடுத்துள்ளன. தைனது கவி தநதோக்கு குறித்து
‘தைரிசனம’ என்வறதோரு விளக்கவுதர

எழுதியிருக்கிறதோர் அவர், இத்வதைதோகுப்பின்
பின்னுதரயேதோக.
இதைர சில கவிகளின் தநதோக்தகப் பரிகசித்துப்
பழிக்கும இக்கவிஞரின் தைரிசனங்கள் எல்லதோதமை
மைதகதோன்னதைமைதோனதவ. குதறவற்ற நிதறவுகள்
என்று வசதோல்வதைற்கில்தல; அதனத்தும
பரிகதோசத்துக்கும பழிப்புதரக்கும
அப்பதோற்றபட்டைதவயும அல்ல.
இவருதடையே மைனவவளியில் வபண்குறி
‘தைதலகீழ்க்கருஞ்சடைர்’ ஆகக் கதோட்சி தைருவதும
கண்ணதோடிக்குள்ளிருந்து தைன்தன உணர முயேலும
இவரது அகப் பிரபஞ்ச வவளியிதல, ஆடும
சடைர்கள் ஒவ்வவதோன்றும வபண்குறி விரிப்பு ஆக
தைரிசனம தைருவதும, பரிதிதயேக் கண்டு,
‘இவ்வவதோளி தயேதோனிதயே
தைடைவி விரித்தைது எவர்தக?’
‘எவ்வதகப் பிரியேம?’
என்று இவரது ஆதசமைனம அதிசயிப்பதும,
‘முகத்தில் முதளத்தை
முதலகளதோய் மையேக்கும என்
பிரதியின் கண்கள்’
என்பதும தகலிக்கு இலக்கதோக முடியேதோதை
சித்திரிப்புகள் இல்தலதயே.

வபதோன் மைணல்
என் பதோதைம பதித்து
நடைக்கும
இடைத்தில் மைட்டும
நிழல் ததைடி
என்தனதோடு அதலந்து
எரிகிறது
ஒரு பிடி நிலம (பதோதல”)
தபதோன்ற கவிததை தைரிசனங்கள் ரசித்துப்
பதோரதோட்டைப்படை தவண்டியேதவ.
‘அஃ’ தைனது 4-வது இதைதழ
கவிததைச்சிறப்பிதைழதோக தையேதோரித்திருந்தைது. அதில்
கலதோப்ரியேதோவின் ‘சக்தி’ கவிததைகள் அதிக இடைம
பிடித்துக் வகதோண்டிருந்தைன.
தைதோகூரின் ‘கீதைதோஞ்சலி’யேதோல் பதோதிக்கப்பட்டை கவி,
‘சக்தி’தயே எண்ணி ஆக்கியேதவ அதவ.
‘வரதோமபவும முட்டிப்தபதோன, அழுது வடிகிற,
ஏக்கபூர்வமைதோன, சந்ததைதோஷங்
குதிதபதோடைறவினதோடிகளில் இவதைல்லதோம தவறு
தவறு விதை பதோவங்களுடைன் என்னில் படிந்தைதவ.
இதுக்வகதோரு புனிதைமிருப்பதைதோய் நதோன்
நமபுகிதறன்’ என்று கலதோப்ரியேதோ
குறிப்பிட்டுள்ளதோர்.

ஆயினும அவருதடையே கவிததைகள் அவருதடையே
உணர்வுகதள மைனப்பதிவுகள், அனுபவங்கதள
வவற்றிகரமைதோகப் பிரதிபலிக்க வில்தல. இதவ
‘பரவதோயில்தல’ என்று வசதோல்லும படியேதோன
தைன்தமையில் தைதோன் உள்ளன. தமைலும, இவற்றில்
சில தைதோகூர் கவிததைகளின் நிழல்கள் தபதோலதவ
அதமைந்துள்ளன.
பதோலகுமைதோரன், இயேல்பதோன ஓட்டைமும
ஓதசநயேமும நிதறந்தை கவிததைகதளப்
பதடைப்பதில் வவற்றிகரமைதோக முன்தனறியுள்ளதோர்.
தபச்ச வமைதோழி இவரது கவிததைகளுக்கு
அழுத்தைமும உயிர்ப்பும ஏற்றுகிறது.
‘இதடையினங்கள்’ என்வறதோரு இனியே கவிததை
குறிப்பிடைத் தைகுந்தைது.
வகதோத்திக் வகதோண்டு தபதோவதோண்டி
ஆப்பிள் சிவப்பு என் தபத்தி
பதோட்டி வசதோல்வதோள் திடைத்ததைதோடை
அமமைதோ விடுவதோள் வபருமூச்ச.
வவட்டிப் வபதோழுது
கழிப்பதோதனன்
தவதல ததைதடைன் எங்தகனும

அப்பதோ வசதோல்வதோர் தைதரதநதோக்கி
அண்ணன் முதறப்பதோன்
எதனப்பதோர்த்து.
வகதோத்திக் வகதோண்டு தபதோவதைற்கு
ஜேதோதைகப் பக்ஷி வரவில்தல
வவட்டிப் வபதோழுதின்
விடிவுக்கும
தவதள வரதல இதுநதோளதோய்.
தவதல ததைடிக் கதோல் ததையு
வவளிதயே நடைக்கத்
தைதலப்பட்டைதோல்
ஈயேதோய்க் கண்கள் பலவமைதோய்க்க
என்தன உணர்ந்ததைன்
வதைருமைலமைதோய்.
பின்னல் பதோட்டு, வளர்பிதற ஆகியேதவ படித்து
ரசிக்கப்படை தவண்டியே பதோலகுமைதோரன்
பதடைப்புகள்.
மைனிதை இயேல்புகதளயும இயேற்தகக்
கதோட்சிகதளயும கவிததைகளதோக இயேற்றும மைதோலன்
பதடைப்புகளில் அதநகம பதோரதோட்டுதைற்கு
உரியேதவ. ‘ரூபங்கள்’ என்பது ஒன்று.

ஆதன வந்தைது முதைலில்,
அப்புறம கதலந்து தபதோனது;
குதிதர மீதில் ஒருவன்
வகதோஞ்ச தநரம தபதோனதோன்
பதோட்டைன் புரண்டு மைல்லதோந்தைதோன்
பதோதன வவடிச்ச மைரமைதோச்ச
அதலயேதோய்ச் சருண்டைது
வகதோஞ்சம
மைணலதோய் இதறந்தைது வகதோஞ்சம
கணத்தில் மைதோறிடும தமைகம
உண்தமையில் எது உன் ரூபம?
புதிதைதோகக் கவிததை எழுதை ஆரமபித்தைவர்களில்
ததைவதகதோட்தடை வதோ. மூர்த்தியின் பதடைப்புக்கள்
கவனத்ததைக் கவரக்கூடியேதவ. ‘நிறக்குருடு’
வசதோல்லும வபதோருளில் புதுதமை வகதோண்டைது.
‘வபதோற்கிளி’ ஊதமைமைனம’ வசதோல்லும முதறயில்
புதுதமை வபற்றதவ.
‘கதணயேதோழி’யில் முஸ்தைபதோ என்ற வபயேரில்
பிரசரமைதோன ‘வதோழ்க்தகப் பருவங்கள்’
கருத்து வபதோதிந்தை நல்ல கவிததை.
‘தைதலமுடிகள், ஒன்றிரண்டு பத்து நூறதோய்’
கருத்து உதிர்கிற இன்று ‘இதலயுதிர்கதோலம’
இதைற்கு முன் மைதோரிக்கலதோம.

எவவரவர் வதோழ்விதலதோ
வபதோன் மைதழ வபய்தைது
நதோன்
பதோதலவனத்தில்
வபதோதி சமைக்கிதறன்.
என்று வதைதோடைர்ந்து முடிவிலதோக் தகதோதடைதயே
எண்ணும கவி நிதனவுச் சவடுகள் ஆகவும
விலகியே கனவுகள் ஆகவும தபதோய்விட்டை இனியே
அனுபவங்கதளயும புதியே சதவகதளயும
கூறுகிறதோர். இறுதியேதோக,
குளிர்பனிக் கதோலம
கதடைசிப் பருவம
நதர திதர மைண்டும
தநதோவுகள் மைலியும
உயிர்ப் தபதோரதோட்டைம
வதோழ்வில் இனிதமைல்
வசந்தைம இல்தல
என்று முடிவு கட்டுகிறதோர்.
‘ஞதோனரதைம’ இதைழ் ஒன்றில் அக்கினிபுத்திரன்
எழுதியுள்ள ‘வபதோற்கதோலப் வபதோய்கள்’ சிந்தைதன
நிதறந்தைது; சிந்திக்கத் தூண்டுவது.
‘சங்ககதோலம வபதோற்கதோலம; சங்க இலக்கியேம

வசதோல்கிறது’ என்று வபருதமை தபசகிறவர்கள்
கூற்றில் உண்தமை உண்டைதோ?
மூப்பு! முக்கனி !
முக்வகதோடி! மூவதோதச!
முந்நதோடு ! வகதோண்டு
மூதவந்தைவரல்லதோம
இமையேக் கூந்தைலில் வகதோடிப்
பூச்சூட்டி
நீதிகள்துலங்க நியேதிகள்
நிதலக்கவும
ஆண்டைனரதோம !
அரசதோண்டைனரதோம!
அக்கதோலத்தில் நிலவியேதைதோகச் வசதோல்லப்படும
வபருதமைகள் பலவற்தறயும அடுக்கிச் வசல்லும
கவிததை வதைதோடைர்ந்து சங்கப் பதோடைல்கள் கதோட்டும
கதோல நிதலதமைகதளக் கூறுகிறது.
குறிஞ்சி முல்தல திதணப்
வபதோருளதோம
மைதலயும கதோடும அதைன்
இடைமைதோம.
கருப்பிருட்டும பனிக்குளிரும
தமைக‘பயேங்களும குதககளில்
ஓடுங்கலும
அவற்றின் சூழலதோம!
இதல தைதழ உடுத்தும

ஆதடைகளதோம!
கதோட்டு விலங்கு தவட்தடையும
நதோட்டின் விலங்கு தமைய்த்தைலும
அவர் வதைதோழிலதோம.
பதக மூண்டைதோல்
ஆ நிதர கவர்தைல் தபதோர்
முதறயேதோம!
இயேற்தகப் புணர்ச்சி
உரிப்வபதோருளதோம
மைதலயில் கதோட்டில்
எதுவும எதுவுடைனும
உறவுப் பதோத்திகளின்றி
உடைதலறி உயிர் நடுதைல் தபதோல்
யேதோரும யேதோருடைனும
ஊடைலதோகுமைதோம!
அதுதவ இயேற்தகப்
புணர்ச்சியேதோகுமைதோம
சட்டைத்தில் சிக்குண்டை கண்ணதோடி
சில் சில்லதோய் உதடைவதுதபதோல்
உள்ளத்தில் பதிந்தை படிமைம
வபதோல வபதோலவவன உதிர்கிறததை!
கதோட்டு மிரதோண்டிகள்
வதோழ்ந்தை கதோலம
தைமிழர் வதோழ்வில்
வபதோற்கதோலம!

இததை
சங்க இலக்கியேம வசதோல்கிறதைதோம!
இததை
நமப தவண்டுமைதோம நதோவமைல்லதோம!
‘ததைசப் பிதைதோவுக்கு ஒரு வதைருப் பதோடைகனின்
அஞ்சலி’ எழுதிப் பிரசித்தி வபற்ற மு.தமைத்தைதோ
‘தீபம’ இதைழ்கள் மூலம நன்கு
அறிமுகமைதோகியுள்ளதோர். மிகுந்தை கவனிப்தபயும
பதோரதோட்டுதைல்கதளயும வபற்ற அவரது
‘கண்ணீர்ப்பூக்கள்’ ‘மைரங்கள்’ தபதோன்ற நீண்டை
கவிததைகளும, ஓர் அரளிப் பூ அழுகிறது.
கதோதைலர் பதோததை, உனக்கதோக உதிரிப்பூ தபதோன்ற சிறு
கவிததைகளும, ‘தீபம’ இதைழ்களில் வவளி
வந்தைதவதைதோன். மைகதோத்மைதோவின் சிதலகள்
உதடைக்கப்படுவததைக் கண்டு மைனம குதமைந்தை
தமைத்தைதோ, ‘ததைசப்பிதைதோவுக்கு ஒரு வதைருப்
பதோடைகனின் மைறு அஞ்சலி!’ என்ற தசதோக
கீதைத்ததையும இதசத்துள்ளதோர்.
வபதோதுவதோக தமைத்தைதோவின் கவிததைகளில் தசதோகதமை
அடிநதோதைமைதோக ஒலிக்கிறது. இயேல்பதோன இனியே
ஓட்டைம ஒலிவசய்கிற ‘கண்ணீர்ப்பூக்கள்’ என்ற

கவிததையிலும மைனத் துயேரமும ஏக்கமுதமை
விஞ்சி நிற்கின்றன.
வரங்வகதோடுக்கும ததைவததைகள்
வந்தைதபதோது தூங்கிதனன்
வந்தைதபதோது தூங்கிவிட்டு
வதோழ்க்தக வயேல்லதோம
ஏங்கிதனன்!
அற்பர்களின் சந்ததையிதல
அன்புமைலர் விற்றவன்
அன்புமைலர் விற்றதைற்குத்
துன்பவிதல வபற்றவன்!
வஞ்சிமைலர் ஊதமைமைன
மைதோளிதகயின் அதிபதி
மைதோளிதகயின் அதிபதிக்கு
மைனதிலில்தல நிமமைதி!
மைணவதோழ்க்தக தமைதடையில் நதோன்
மைதோவபரியே கதோவியேம
மைதோவபரியே கதோவியேத்தின்
மைனம சிததைந்தை ஓவியேம
தபதோன்றதவ விரக்திதயேயும, உள்ளதோர்ந்தை இதையே
தவதைதனதயேயுதமை பிரதிபலிக்கின்றன.

‘மைரங்கள்’ கவிததையில் புதுதமைக் கருத்துக்களும
நயேமைதோன படிமைங்களும நிதறந்துள்ளன.
‘எழுத்து’, ‘இலக்கியே வட்டைம’ இதைழ்களில்
பசவய்யேதோ என்ற புதனப்வபயேரில் புதுதமைச்
சதவயும அறிவவதோளியும அர்த்தை கனமும
வபதோதிந்தை கவிததைகள் எழுதியே சந்தைரரதோமைசதோமி
இதடையில் பல வருஷங்கள் எழுதைதோமைதல
இருந்தைதோர். எழுபதுகளில் மீண்டும பசவய்யேதோ
அஃ, கசடைதைபற, ஞதோனரதைம பத்திரிக்தககளில்
கவிததை எழுதை முற்பட்டைதோர்.
நதோன் கண்டை நதோய்கள், நடுநிசி நதோய்கள்,
பின்திண்தணக் கதோட்சி, கதோற்று, தபதோன்ற கதோட்சி
அனுபவங்களும, ஆந்ததைகள், சவதோல் தபதோன்ற
வபதோருள் வபதோதிந்தை கவிததைகளும, நதோகரிக
மைங்தகயேர் தபதோக்தக பரிகசிக்கும ‘பூக்கள்’
ஆதவச தமைதடைப்தபச்சக்களின் தைன்தமைதயேக்
கிண்டைல் வசய்யும ‘வதோர்த்ததைவளம’
ஆகியேதவயும, மைனஉணர்வுகதள
வவளிப்படுத்தும ‘வதைருப்பதோரதோக்கதோரருக்கு’,
‘பிரதமைகள்’ ஆகியேனவும பசவய்யேதோவின்
தைற்கதோலதநதோக்தகயும மைனநிதலகதளயும
பிரதிபலிக்கும பதடைப்புகள் ஆகும.

‘கண்ணதோடி முன் கடைவுதளயும தசர்த்து ஒரு
புகதோர்’ குறிப்பிடைப்படை தவண்டியே ஒரு கவிததை.
என் மைனம என் முகம நக்க
கன்றின் குறிதயே தைதோய் நதோக்குப்
தபதோல்
நக்கி அடிமைடி எக்களித்து சகம
கதோண
கிளுகிளுப்பு கதோல் இழுக்க
எத்தைதன தைரம உன் முன் நகர்த்தைப்
பட்தடைன்?
இப்வபதோழுது அதைற்கு அல்ல.
உலர்ந்தை என் முகம வவளிப்படும
சலிப்பில்
ஸ்பரிசித்தைது ‘இருக்குதமை உனக்கு
ஓரு முகம’
எங்தக அது?
என் பிமபத்தின் பின்னிலதோ?
நதோன் இன்றி உன்தனக் கதோண ஒரு
ஆதச
உன் முகம கதோண விதழயும என்
முகதமை
உன் முகம மைதறக்கும விசித்திரக்
வகதோடுதமை.
நீதைதோன் பளிங்கு எனில்
மைரமும கடைலும குருவிகளும

நகத்திரங்களும
வதோல் துடிக்க கத்தும அணிலும,
புணர்ச்சியும
கணக்கும கருத்தும தைமுக்கின்
ஓதசயும
என் முன் என் முகம கக்குவது
ஏன்?
என்று ஆதடை உரித்து
அமமைணமபற்றும என்பதோர்தவ.

33. வதோனமபதோடி
“மைனிதை சமுதைதோயேத்தின் துக்கங்கள் துயேரங்கள்
இங்தகயேதோனதோலும எங்தகயேதோனதோலும, உறவும
வசதோந்தைமும வகதோண்டைதோடி பங்கு வகதோண்டு,
அதவகதள தவதரதோடு சதோய்க்க எழும வவண்கல
நதோதைங்கள் நதோங்கள்.
மைனிதைதோபிமைதோனம, முற்தபதோக்கு, உதழப்பின்
வபருமிதைம, விஞ்ஞதோனம இவற்தறக் கவிததைக்
கதலயில் உயிர் வனப்தபதோடு அள்ளிப்
வபதோழியும வித்தைக விரல்கள் எங்களுதடையேதவ.
வமைதோழி, இனம, சதோதி, சமையே, நிறக்வகதோடுதமைகள் பிளவுகள்- தபதைங்கதளத் தைதரப் புழுவதோய்
மிதித்து நசக்கும ஆதவசம எங்கள் மூலதைனம.
நவநவமைதோன உத்திகளில் புதுப்புதிதைதோன உருவ
வதோர்ப்புகளில், சமூகத்தில்
நசக்கப்பட்டைவர்களின் நியேதோயேங்கதள
உள்ளடைக்கமைதோகப் புதனயும இலக்கியேவதோதிகள்
நதோங்கள். முற்தபதோக்கு, மைனிதைதோபிமைதோனம ஆகியே
நல்லிலக்கியேப் பண்புகதளக் கூர்தமைப்
படுத்தைவல்ல தைத்துவங்கதளக்
கவித்துவங்கதளதோடு இரண்டைறக் கலந்து

இலக்கியே அரங்கில் நதோங்கள் புனிதைப்தபதோர்
நடைத்துகிதறதோம. எத்தைதன கதோலத்திற்கு அச்சமும
தபடிதமையும, அடிதமைச் சிறுமைதியும சமூகத்தின்
நீதிகளதோகப் தபதோதிக்கப் படுகின்றனதவதோ
அத்தைதன கதோலத்துக்கு எங்கள் கவிததைகளில்
தகதோபத்வதைதோனி இதழதயேதோடைத்தைதோன் வசய்யும.
ஆனதோல் தைதலவதைறிக்க ஓங்கதோரக்கூச்சல்
தபதோடுவததை கவிததை, புரட்சிக் கவிததை என்று
வசதோல்லமைதோட்தடைதோம.தகதோஷங்களின் ஊர்வலதமை
கவிததை என்பததை நதோங்கள் மைறுதைலிக்கிதறதோம,
அந்தைப் தபதோலி இலக்கியேத்தைனம எங்களுக்குக்
கிதடையேதோது. நயேமில்லதோதை வசதோற்தசர்க்தககளும,
நபுமசக வீறதோப்பும இலக்கியேமைதோகி விடைதோது
என்பததை நதோங்கள் அறிதவதோம. அதைனதோல்தைதோன்
மைதோரீசப் பதடையேல்களின் புற்றீசல்களுக்கு நடுதவ
நதோங்கள் ஒளிப்பறதவகளதோய் உலதோ வருகிதறதோம.
மைரதப நதோங்கள் பதழயே தைதலமுதறயின்
பரிதசதோதைதனகளதோய் மைதிக்கிதறதோம. எனில், தசரன்
வசங்குட்டுவனின் பஞ்சகல்யேதோணிக் குதிதரயில்
இன்று நதோம சவதோரி வசய்யே முடியேதோது என்பதைதோல்,
பதோரியின் ததைர் நமைது முல்தலக் வகதோடிகளுக்குப்
பந்தைற்கதோல் ஆகமுடியேதோது என்பதைதோல், கலதோ
மைதோற்றங்களுக்கதோன கருத்து மைதோற்றங்கதள - வடிவ

மைதோற்றங்கதள பதடைப்பது சிருஷ்டி கர்த்தைதோவின்
உயிரினும தமைலதோன உரிதமை என்பததை
எக்கதோளமிட்டு எடுத்துக் கூறுதவதோம. மைரபறிந்து
மைரவபதிர்க்கும தபதோக்கு உணரதோதைவர்கள்
இலக்கியே வரலதோற்றின் எந்தை அமசத்ததையும
அறியேதோதைவர்கள்.
ஒதர சமையேத்தில் சமுதைதோயேக் கண்தணதோட்டைமும
புத்திலக்கியே தநதோக்கும வகதோண்டை ஒரு கவிததை
இயேக்கம எங்களுதடையேது.
‘மைதோனுடைம பதோடும வதோனமபதோடிகள்’ என்று
தைங்கதளக் குறிப்பிட்டுக் வகதோண்டை கவிஞர்களின்
அறிவிப்பு இது.
‘நிகழ்கதோலத்தின் சத்தியேங்கதளயும
வருங்கதோலத்தின் மைதகதோன்ன தைங்கதளயும
தைரிசிப்பதைற்கதோக’ உண்தமையும உணர்ச்சியுதமை
இருசிறகதோய்’ வகதோண்டு, கவிததை வதோனத்தில்
சஞ்சரிக்க முன் வந்தை முற்தபதோக்குக் கவிஞர்கதள
வதோனமபதோடிகள்.
சமுதைதோயே அவலங்கதளக் கண்டு, தைதோர்மீகக்
தகதோபம வகதோண்டு தைங்கள் உள்ளத்தின்
உணர்ச்சிகளுக்குக் கவிததை வடிவம தைர முயேன்ற

இக்கவிஞர்களின் ‘விதல இல்லதோக் கவிமைடைல்’
தைதோன் ‘வதோனமபதோடி’.
எரிமைதலயின் உள்மைனங்களதோய்
அக்கினிக் கதோற்றில் இதைழ்
விரிக்கும
அருமபுகளதோய்
திக்குகளின் புதைல்வர்களதோய்
ததைச வரமபற்றவர்களதோய்
அஞ்சதோதை அமில நதியின்
அதலப்பதடைகளதோய்
பூமியின் பிரளயேங்களதோய்
கதோலத்தின் வசந்தைங்களதோய்
யுகத்தின் சவடுகளதோய்
நிறங்களில் சிவப்பதோய்
மைண்தண வலமவரும
பறதவகளதோய்
மைதோனுடைம பதோடிவரும
வதோனமபதோடிகளின்
விதலயிலதோக் கவிமைடைல்
என்று தைங்கள் வவளியீடு பற்றி,
வபருதமைதயேதோடும மைகிழ்ச்சிதயேதோடும விளமபரம
வசய்துள்ளதோர்கள் இக்கவிஞர்கள்.
“இந்தை இயேக்கம திடீவரன ஆகதோயேத்திலிருந்து
வபதோன்னூஞ்சலதோடிக் வகதோண்டுவந்தைதைல்ல.

‘வதோனமபதோடி’ 1971 ல் ததைதோன்றியேது. தகதோதவயில்
கடைந்தை பத்தைதோண்டுகளுக்கும தமைலதோக இயேங்கி
வந்தை இலக்கியே அதமைப்புகளிலிருந்து ஒரு
குறிப்பிட்டை கதோலத்தின் குறீயீடைதோக வதோனமபதோடி
சிறகடிக்கத் வதைதோடைங்கியேது. வதோனமபதோடிக்
கூட்டைங்கள் மைதோதைந் ததைதோறும நடைந்தைன. பின்,
வதோனமபதோடி - விதலயிலதோக் கவிமைடைல்
வவளியிடும வபதோறுப்தப ஏற்றனர். இந்தை
இதைழுக்கு ஏற்பட்டை சமூக அங்கீகதோரம இலக்கியே
இயேக்கமைதோகச் வசயேல்படை ஏற்றததைதோர் சூழதலத்
ததைதோற்றுவித்தைது.
மைதோதைந்ததைதோறும இலக்கியேப் பிரச்சிதனகள் பற்றி
தைவறதோமைல் ஆய்வரங்குகள் நதடைவபற்றன.
தைமிழ்க்கவிததை அந்தைரத்தில் திரிசங்கதோய்
இருப்பது சரியேல்ல. துரிதைகதியில் மைதோறிவரும
உலகச் சூழலில் தைன்தன உட்படுத்திக் வகதோள்ள
தவண்டும. தைமிழ்நதோட்டின் கலதோச்சதோர, அரசியேல்,
வபதோருளதோதைதோரப் பிரச்சதனகதளப் பற்றி
இவ்வியேக்கம சரிவரத் வதைரிந்து வகதோள்ளதோமைல்,
தைன்கதோலடிதயே முன்தவக்கக்கூடைதோது. அதுவும
யுகத்தின் மீது சவடுகள் பதிக்க விருமபும
வதோனமபதோடிகள் இததைத் தைம கவனத்தில்
தவத்துக் வகதோள்வது அவசியேம. பிற வமைதோழி
இலக்கியே அறிமுகம நமதமை வளர்க்கும. இதவ

தைவிர தைன்தனத்தைதோன் சயே விமைர்சனம வசய்து
வகதோள்ளதோமைல் தைதோன் வளர இயேலதோது.
இந்தை அடிப்பதடைகளின்தமைல் வதோனமபதோடி
இதைழின் கட்டுமைதோனங்கள் நடைந்தைன.
ஆய்வரங்குகளில் கவிததைப் பதடையேல்களும
விமைர்சனங்களும பரிமைதோறிக்வகதோள்ளப்பட்டைன.
கதல இலக்கியே கருத்ததைதோட்டைங்கள் பற்றி
விவதோதிக்கப்பட்டைன. வதோனமபதோடிகளின்
வரலதோற்றில் இதுமுதைல் தபதோக அறுவதடையின்
கதோலம. மைரபிலிருந்து புதியே மைரபிற்கு பலர்
தைவழ்ந்து வந்தைதும, சிலர் தைதோவி வந்தைதும கதலக்
கண்தணதோட்டைத்துடைன். சமூகப் பிரக்தஞயுடைன்
மிகச் சிறந்தை கவிததைகள் பதடைக்கப்பட்டைதும,
கவிததைத் துதறக்தக அதிகம வதைதோடைர்பில்லதோதை
பலர், இதைன் வபதோது ஈர்ப்பதோல்
கவர்ந்திழுக்கப்பட்டைதும கவிததை, புலவர்களின்
வசய்யுள் கட்டிலிருந்து விடுபட்டு மைக்களின்
அரவதணப்பில் மைகிழத் துடித்தைதும முற்தபதோக்கு
எண்ணத்துடைன் எண்ணற்ற விதலயிலதோக்
கவிமைடைல் வவளிவந்தைதும - இயேக்கங்கள்
ஆங்கதோங்கு அணி திரளத்வதைதோடைங்கியேதும தைனிமைனிதை வதோதைத்துக்வகதிரதோன சமூக
யேதைதோர்த்தைவதோதைம தைன் தைத்துவ பலத்ததைதோடு வியூகம
அதமைத்தைதும இந்தைக் கதோலத்தில் தைதோன்”

(வதோனம பதோடிகளின் வரலதோறு பற்றியே கட்டுதர;
ஞதோனி அக்னி)
நதோன் விடுதைதலப் பறதவ!
எனக்கு
தசதோனதோர் பங்களதோ பத்மைதோ
நதிக்கதரயில்
வீரவியேட் நதோமின் தமைகதோங்
சதுப்புகளில்
மிஸிஸிபி பதோலத்து உயேர் முகட்டு
உச்சிகளில்
வசதோந்தைங்கள் உண்டு
நதோங்கவளல்லதோம குரவலடுத்து
கண்மூடிக் கிடைக்கும
மைனிதைருக்கதோய் கூவுகிதறதோம!
ஊழிகள் பற்பலவதோய் எங்கள்
குயில்கவளல்லதோம
வசந்தை ருதுக்களில் கதடையேதோமைம
கழி தவதள
இதசத்தை வபட்தடைப் பதோட்டைல்ல
இது!
இது புதியே ஞதோனம! புதியே ரதோகம!
புரட்சிப் பதோட்டு!
எங்களின் வபதோன்னிற அலகுகள்

உள்தள
வசக்கச் சிவந்தை அக்னி நதோக்குகள்
உள்ளன.
ஓவ்வவதோன்று தமைதோர் சூரியேப்
பிரளயேம!
எங்கள் குரல்களிதலதோ
வவல்லும மைதோனுடைத்தின்
பிரகடைனம முழங்கி வரும!
“தசலம தைமிழ் நதோடைன் எழுதியே இந்தைப்
‘பிரகடைனம’ வதோனம பதோடிகளின் வபதோது இதையேக்
குரல் என்தற கருதைலதோம.
‘வதோனமபதோடி கட்சி சதோர்பற்ற ஒரு கவிததை
இயேக்கம. சமுதைதோயேப் பதோர்தவதயே முன்தவத்துக்
கவிததை பதடைப்பவர்களின் இயேக்கம இது.
முற்தபதோக்குச் சிந்தைதன உதடையே அதனவதரயும
ஏற்றுக் வகதோள்ளும இயேக்கம இது’. இவ்வதோறு
வதோனமபதோடிக் கவிஞர்கள்
அறிவித்திருக்கிறதோர்கள். ஆகதவ, வதோனமபதோடி
இதைழில் தகதோதவ வட்டைதோரத்துக் கவிஞர்கள்
மைட்டுமைல்லதோது, தைமிழ்நதோட்டின் பல
பகுதிகளிலும உள்ள மைனிதைதோபிமைதோன
முற்தபதோக்குக் கவிஞர்கள் பலரும கவிததைகள்
எழுதியிருக்கிறதோர்கள். வபயேர் வபற்ற
கவிஞர்கதளதோடு ஆற்றலதோல், ஆர்வத்தைதோல்,

உதழப்பதோல் முன்னுக்கு வந்து
வகதோண்டிருந்தைவர்களும, புதிதைதோக எழுதை
முன்வந்தை உற்சதோகிகளும தைங்கள் பதடைப்புகதள
வதோனமபதோடியில் வவளியிட்டுள்ளனர். இதைர
இலக்கியேப் பத்திரிக்தககளில் கவிததைகள்
எழுதியே அதநகர் வதோனம பதோடியிலும
எழுதியிருக்கிறதோர்கள்.
புவியேரச, கங்தகவகதோண்டைதோன், சிற்பி,
தைமிழ்நதோடைன், அக்னிப்புத்திரன், சக்திக்கனல்,
மு.தமைத்தைதோ, ரவீந்திரன், தைமிழன்பன், ஞதோனி, மீரதோ,
பதோ. வசயேப்பிரகதோசம, பிரபஞ்சன், பதோலதோ,
தகதோ.ரதோஜேதோரதோம என்று வபரிதைதோக வளரும
பட்டியேதலக் வகதோண்டைது. வதோனமபதோடி இயேக்கம.
இவர்களது பதடைப்புக்களில் சிற்பியின்
கவிததைகள் கற்பதனவளம, கதலநயேம, கவிதைதோ
தவகம, உணர்வு ஓட்டைம வகதோண்டு சிறந்து
விளங்குகின்றன. இவரது ‘சிகரங்கள்
வபதோடியேதோகும’ கவிததை பற்றி நதோன் முன்தப
(‘தைதோமைதர’ பற்றி எழுதியே தபதோது)
குறிப்பிட்டுள்தளன். ரதோட்சதைச் சிலந்தி,
ஞதோனபுரத்தின் கண்கள் திறக்குமைதோ?, சர்ப்பயேதோகம,
நதோய்க்குதடை ஆகியேதவ தவகமும விறுவிறுப்பும
வகதோண்டை சிந்தைதனப் பதடையேல்கள். ‘முள்.. முள்..
முள்’ என்ற தைதலப்பில் பல வபதோருள்கள் பற்றியே

சிறு சிறு கவிததைகதளத் வதைதோகுத்திருக்கிறதோர்
சிற்பி. ரசமைதோன கவிததை இது.
பரு வவடித்தை முகமைதோய்
பருத்தை பலதோப்பழத்தின்
ததைதோலில் முள்
சதளயில்?
சதளயில் தைதோன்,
சதளக்குள்விததை
விததைக்குள் வசடி
வசடியில் தைளிர்
இதல.. பூ கதோய்..
அப்புறம பழம
பழவமைல்லதோம முள்
அதைனதோல்
சதளயும முள்
பதோததை முள்
படுக்தக முள்
இருக்தக முள்
வதோழ்க்தக முள்
ஆன மைனிதைர்கதளப் பதோர்த்து
சிலிர்த்துக் வகதோண்டைது
‘முள்ளமபன்றி...
‘ஓ’ இவர்களுக்குத் வதைரியேதோதைதோ
முள்ளும ஓர்

ஆயுதைம என்று?
ததைவகுமைதோரன் தைதலயில்
எப்தபதோததைதோ சூட்டைப்பட்டைதைற்கு
பழிதீர்த்துக் வகதோள்ள இப்தபதோது
மைனிதைப் பிசதோசகள்
சிலரின் தைதலக்குள்
வளர்ந்து விட்டைன
முட்புதைர்கள்.
இப்படிப் பலபதோர்தவகதளச் சித்திரிக்கிறது
‘முள்’, அக்னிபுத்திரன், சத்தியேதமைவஜேயேததை!
ஏகதோதிபத்தியே தவசிதயே!, நீங்கள் வல்லினங்கள்
அல்ல, புதியே தபதோர்தவ தபதோன்ற கவிததைகதள
வதோனம பதோடியில் எழுதியுள்ளதோர். இந்தை ஞதோனம
வபதோதிந்தை மைண்ணின் இன்தறயே
அவலங்கதளயும சமுதைதோயேப் பதோர்தவ வபறதோதை
எழுத்துக் கதலஞர்கதளயும வியேட்நதோமில்
அட்டூழியேம புரிந்தை அவமைரிக்கதோவின் தபதோக்கு
பற்றியும, இந்தியே சதைந்திரத்தின் பயேனற்ற
தைன்தமை குறித்தும இக் கவிததைகள் தபசகின்றன.
முற்தபதோக்குக் கருத்துக்கதளயும சூடைதோன
எண்ணங்கதளயும வவளியிடைத் துடிக்கும
அக்கினிபுத்திரன் சில சமையேங்களில் ஆரவதோரச்
வசதோற்கதள அநதோவசியேமைதோக அள்ளிக்
வகதோட்டுவதிலும அடுக்கி தவப்பதிலும ஆர்வம

கதோட்டிவிடுகிறதோர்.
உதைதோரணத்துக்கு ஒன்று குறிப்பிடைலதோம;
இமையேச் சிகரங்களின் வவண்புதைர்
புற்றுகளில்
சில்வலன்று தைதலநிமிர்த்தும
பனிபதோமபுகளில்
பிளவுண்டை நதோநுனிகளின்
விஷக்கடிகளதோல்
இந்தை ததைசத்தின் ததைகம நீலம
பதோரித்துப்தபதோன
ஒரு மையேக்க இருள் தைழுவியே
முயேக்கத்தில்
இந்தை மைண்ணின் ஆத்மைதோ
உதறந்துவிட்டை
ஒரு மைரண நிழலில் படிந்தை
முற்றத்தில்
விதைதவத் வதைருவின் புழுதியின்
தமைதல
வஞ்சிக்கப்பட்டை எம பூமியின்
மைழதல
எப்படிப் படுத்திருக்கும?
எப்டிப் படுத்துறங்கும?
(புதியே தபதோர்தவ)

சக்திக்கனலின் ‘ஒரு தரதோடு தரதோலரின் பவனி,
தைமிழன்பனின் ‘நயேனதைதோரதோ’, கங்தக
வகதோண்டைதோனின் ‘சில தநலதோன் கனவுகள்
எரிகின்றன’, பிரபஞ்சனின் ‘துவங்கதோதை
புயேல்களின் பிரதோர்த்தைதனகள்’, பதோ.
வசயேப்பிரகதோசத்தின், ‘மைக்கள் கவிஞனுக்கு ஒரு
விண்ணப்பம’ மு.தமைத்தைதோவின் ‘தைதோலதோட்டுக்
தகட்கதோதை வதைதோட்டில்கள்’ தபதோன்ற பல இனியே
கவிததைகதள ‘வதோனமபதோடி’ தைந்துள்ளது.
வதோனமபதோடிக் கவிஞர்கள் இன்தறயே
சமுதைதோயேத்தின் ஏற்றத் தைதோழ்வுகதளயும,
சீரழிவுகதளயும கண்டு தகதோபம வகதோள்கிறதோர்கள்.
பரிகசிக்கிறதோர்கள், பழித்துக் குதற கூறுகிறதோர்கள்.
இன்தறயே இழிநிதல மைதோறதவண்டும என்று
ஆதசப்படுகிறதோர்கள். சரண்டைதலயும, சரண்டைல்
சமுதைதோயேத்ததைப் பதோதுகதோக்கும தைத்துவங்கள்.
கடைவுள்கள், சதோதி சமையேங்கள் முதைலியேவற்தறயும
கண்டிக்கிறதோர்கள்; விமைர்சனம வசய்கிறதோர்கள்.
கதோந்திதயேயும ஏசதவயும கண்ணதனயும புதியே
தநதோக்கில் கண்டு, சிந்தைதனகதள
வளர்க்கிறதோர்கள்.
நீளம நீளமைதோன கவிததைகள் எழுதுவதில்
உற்சதோகமகதோட்டியே வதோனமபதோடிக் கவிஞர்கள்

பின்னர் சிறுசிறு சிந்தைதனகதளயும
புதிர்கதளயும புதியே வபதோருள் - புது விளக்கம
வசதோல்லும சதோமைதோர்த்தியேப் பிரதயேதோகங்கதளயும
கவிததை என்று வபயேர் பண்ண
முயேன்றிருப்பததையும குறிப்பிடைத்தைதோன்
தவண்டும.
தியேதோகிகள்
தவலிதயேப் பதோதுகதோக்க
மைடிகின்ற பயிர்கள்
பண்டிதைன்
உன் வீடு தீ பிடித்து எரிகிறது
என வசய்தி வந்தைதோல்
அதிலுள்ள
சந்திப் பிதழதயேப்
பதோர்த்துக் வகதோண்டிருக்கும
ஆசதோன்.
வபதோங்கல்
தீயேவன் தைழுவியேதைதோல்
உள்ளம வகதோதித்தை
பதோதன

முக்கதோடு இட்டுக் வகதோள்கிறது.
எச்சில்
‘பணக்தக’யில்
தசதோரம தபதோன
வதோதழ இதலப் வபண்
வவளி வந்தை பின்னர்
‘பசிக்தக’ யில்
உடைல் விரிக்கிறதோள்
புது வதோழ்வு அதமைக்கும எண்ணத்ததைதோடும,
சமுதைதோயேப் பதோர்தவதயேதோடும கவிததை
பதடைப்பதுடைன் நின்று விடைதோது. தவறு பல
தநதோக்குகளிலும கவிததைகள் சிருஷ்டிப்பது குற்ற
மைல்ல என உணர்ந்தைவர்கள் தபதோல், இதைர
ரகங்களிலும சிலர் கவிததைகள்
எழுதியிருக்கிறதோர்கள். கங்தக வகதோண்டைதோன்,
தைமிழ் நதோடைன் தபதோன்றவர்களது பதடைப்புக்கதள
இதைற்கு உதைதோரணமைதோகக் கூறலதோம.
தைமிழ் நதோடைன் ‘நட்சத்திரப் பூக்கள்’ என்று
எழுதியுள்ள துண்டுக் கவிததைகள் ரசம
நிதறந்தைதவ.
வதோவயேல்லதோம

மின் பல்லதோய்
வதோனம
பதினதோலு நதோள் இளித்தைதோல்
பிதறத்துண்டு
வவல்லக் கட்டிவயேதோன்று
பிச்தச விழும,
சின்ன நட்சத்திரதமை
சின்ன நட்சத்திரதமை !
தகதோடி நதோட்களதோய்
வஜேதோலிக்கத் தைவிக்கும
குட்டி நட்சத்திரதமை!
அமமைதோ மைதோமைதோ
யேதோரும இல்தலதயேதோ?
தகதோடைமபதோக்க
புதரதோக்கதரப் பதோதரன்
குதறந்தை நதோட்களில்
குண்டு நிலதோ ஆகலதோம.
வதோனரசன்
வபதோற்கதோசகள்
விட்வடைறிந்து
விட்வடைறிந்து பதோர்ப்பதோன்,
ரதோக்கிழவி
எப்படியேமமைதோ ஓப்புவது
என்றுள்ளம தவர்ப்பதோள்.
அடிதமைல்

அடி தபதோட்டைதோல்
கதோசதோல்...
நிலதோமைகள்
மைதோதைவியேதோய்
விதல தபதோனதோள்
ஓர் நதோள்.
‘நட்சத்திரப் பூக்க’ளில் இதவ சில.
கதோல கதோலமைதோக, கததை கவிததை எழுதுகிற
பதடைப்பதோளிகள் தகயில் ‘படைதோதைபதோடு படும’ சில
விஷயேங்கள் உண்டு. அவற்றில் அகலிதக
கததையும ஒன்று. வவவ்தவறு கதோலகட்டைங்களில்,
கவிஞர் கததைஞர் நதோடைகதோசிரியேர் அதநகர்
அவரவர் கற்பதனக்கும மைதனதோபதோவத்துக்கும
கண்தணதோட்டைத்துக்கும ஏற்றபடி அகலிதக
கததைக்கு ‘புது வமைருகு’ தீட்டி,
மைகிழ்ந்திருக்கிறதோர்கள். இப்வபதோழுது
வதோனமபதோடிக் கவிஞர் ஞதோனியும அகலிதகதயே
கவனித்துள்ளதோர். ‘வரலதோற்றில் உடைதமையும
உதழப்பும பிரிந்தை நிதலயில்-ஆதிக்கமும
அடிதமைத்தைனமும ஏற்பட்டை நிதலயில் - உடைலும
உள்ளமும பிளவுண்டை நிதலயில் - ஆணும
வபண்ணுமைதோக மைனிதைன் சிததைந்தை நிதலயில் வதைய்வங்களும தபய்களும விரிந்தை நிதலயில்இதவ ஒவ்வவதோன்றிலும மைற்றதைன் உண்தமை

சிக்கித் தைவித்தை நிதலயில், மைனிதைனின் அவலதமை
இந்தைப் பதடைப்பதோக கிதளகள் விரிந்திருக்கிறது.
இந்தை முதறயில் அகலிதக வரலதோற்றின்
ஆத்மைதோவதோகிறதோள்’.
ஞதோனியின் ‘கல்லிதக’ கதோவியேத்ததை இவ்விதைம
அறிமுகப் படுத்துகிறதோர் அக்னிபுத்திரன்.
உதழக்கதோமைதல உல்லதோசமைதோகவும
தசதோமதபறித்தைனமைதோகவும வபதோழுதுதபதோக்கி
வதோழ்கிறவர்கள். அவர்களின் பிரதிநிதியேதோக
வககௌதைமைன் சித்திரிக்கப்படுகிறதோன். இந்திரன்,
உதழப்பவர்களது - உதழப்பு மூலம
சூழ்நிதலயில் புதுதமைகள் புகுத்துதவதோரின் உருவகம.
‘உலக வதோழ்தவ உதைறி எறிந்து வீர வதோழ்தவ
விதளயேதோட்டைதோக்கி விட்டை இனத்தைதோர்’.
நிலத்ததைக்குதடைந்து இருமதபக்
கண்டு
ஆற்தற மைடைக்கி வயேலிற் பதோய்ச்சி
கதோதளதயேக் கட்டி ஏரில் பூட்டி
வித்துக்கள் ததைடி விதளதவப்
வபற்று
ஆதடை புதனந்து அணிகலன்
வசய்து
வீட்தடையேதமைத்து வியேன் நகர்

கண்டு
ததைட்தடை வபருக்கியே
ததைதவந்திரதன
தபயேதோய் பிசதோசதோய் நதோயேதோய்
நரியேதோய்
எள்ளித் தைள்ளினர்!
என்று அகலிதக கூறுகிறதோள்.
பதடைப்புக்கதோலம வதைதோட்டு இன்றுவதர, அடைக்கி
ஒடுக்கி அமுக்கி தவக்கப்பட்டு
அலட்சியேப்படுத்தைப் வபற்று - அவமைதிக்கப்பட்டு
- உரியே முதறயில் வககௌரவிக்கப்படைதோமைலும
திருப்தி வசய்யேப்படைதோமைலும குதமைந்து
வகதோதிக்கிற வபண் இனத்தின் எடுத்துக் கதோட்டு
அகலிதக.
அவள் கணவன் மைந்திர வமைதோழிதயே வதோயில்
அதரத்து
தவள்வியில் இதையேத்ததை
தவகதவத்துத் தின்று.
உடைலக் கூட்தடை உயிர்க் கயிற்றில்
கட்டி
இழுத்துத் திரியும எந்திரம.
அவதனதோடு நடைத்தியே தைதோமபத்தியே வதோழ்க்தகயில்
அவள் அனுபவித்தை வகதோடுதமைகதள அகலிதக

விவரிக்கிறதோள். தைதோன் மைட்டுமின்றி, தைன்தனப்
தபதோன்ற பத்தினிகள் அதனவரும அனுபவித்தை
அவலவதோழ்வு அது. கணவன் என்பவன்தைவப்பயிதர மைனயேதோதன அழித்து
மைருட்டும தபதோது
தைன்உடைல் கதோப்புக்கு
என்தமைனிமைதலயில்
ஏறிக்வகதோள்வதோன்
நள்ளிரவில் திருடைனதோக வந்து..
என்தனக் தகட்பதோனதோ..
மைதோட்டைதோதனதமைனி மைதலயில் ஏறி
நதோகப்பதோமபதோய் முகம தூக்கி
ஒரு சில முதற ஊதித்தைள்ளி
விஷவித்ததை உடைலில் தூவி,
இறங்கி ஓடி..
மைனக் குதககுள்தள மைதறந்து
வகதோள்வதோன்
கதோதலயில்
தவதைத்ததை தவகமைதோய்
விசிறுவதோன்!
இந்நிதலயில், ‘ஆதசப்புயேல் அடித்தைடித்துத்
திமிர்ந்து கிடைந்தை தைதசத், தீதயே, எந்தை நதோய்க்கு
முன்னரும எடுத்வதைறியேத் தையேதோரதோனதோள்’
அகலிதக.

உதழக்க விருமபதோதை முனிவர்களுக்கும,
உதழக்குமபடி கட்டைதோயேப் படுத்தியே
இந்திரனுக்குமிதடைதயே நிகழும தபதோரதோட்டைம
பற்றியும அவள் வசதோல்கிறதோள்.
‘கதோட்டுச் சிந்தைதனப் புதைர்கதள வவட்டி,
வதோழ்வின் தநர்பதோததைதயே வகுப்பதைற்தக வச்சிரம
எடுத்தைதைதோகச் வசதோன்ன இந்திரன் அகலிதக
மைனதசக் கவர்ந்து, அவள் உடைலுக்கும மிகுந்தை
சகதோனுபவம தைருகிறதோன்.
இந்திரதன வவற்றி வகதோள்ள கருதியே முனிவர்,
எங்கும எப்வபதோருளதோகவும எவரதோகவும, எல்லதோ
இயேக்கமைதோயும’ இருக்கும இதறவதனக்
கற்பித்து, இதறவன் ஆட்சிதயே எழுப்பி,
இந்திரனுக்வகதிரதோக நிறுத்தி, ‘இந்திரன் உட்படை
எவரும அவனன்றி அதசவதைற்குரிதமையில்தல’
என்று முழங்கினதோர்.
அகலிதக மூலம இததைக் தகட்டைறிந்தை இந்திரன் ‘ஞதோனத்தைதோடிதயே அசிங்கமைதோய் வளர்த்தை,
முனிவதனக் கண்டைவன் - அவதள விட்டு
ஓடினதோன்.

பலமைற்ற மைனத்தைதரயிலிருந்து
ஆத்திரப்புயேல் கிளப்பியே
வசதோற் புழுதிதயே
சதோபம என்று வீசினதோன் முனிவன். அவதன
அவள் வவறுத்தைதோள். அவளிடைம இன்பம
அனுபவித்தும, அவளது இதையேத்ததை உணரத்
தைவறி விட்டை ‘சரண்டைல் மைன்னன்’ இந்திரதனயும
கரித்துக் வகதோட்டினதோள்.
இது கதோலம கதோலமைதோக நடைந்து வருகிறது. உலகம
எனததை என உரத்து முழங்கும ஒருவன், நீதயே
இதறவன் என்னும இன்வனதோருவன்; இருவரின்
கதோலடியில் ஒரு அனதோததை மைனிதைன். வநறிபடும
அவன் கண்களில் அகலிதக முகம வதைரிகிறது!
இருவர் தைன்தமைகதளயும, அவர் வசய்தை
வகதோடுதமைகதளயும விவரித்துச் வசல்கிறது
கவிததை. உள்ளத்ததை உயேர்த்தை விருமபியேவர்
உடைதல மைதிக்கவில்தல. உடைதல மைதிக்க
வந்தைவன் உள்ளத்ததை வககௌரவிக்கவில்தல.
மைனிதைன் இரண்டைதோன அந்தை முதைற் கதோலத்திதலதயே
எல்லதோமும இரண்டைதோகி விட்டைன. ஆண்டைதோன்
ததைதோன்றியே அததை கதோலத்தில் அடிதமையும
ததைதோன்றிவிட்டைதோன்.

வதைய்வம ததைதோன்றியே கதோலத்திதலதயே தபய்களும
பிறப்வபடுத்தைன.
நதோன் அடிதமையேதோகவும மைறுத்ததைன்;
ஆண்டைதோனதோகவும மைறந்ததைன்.
அதைனதோல் கல்லுக்குள் சிதறப்படை தைண்டிக்கப்பட்தடைன்.
கதோலத்திதர விழுந்வதைழும தவவறதோரு கதோலத்தில்
- ஆண்டைதோன் அடிதமை இல்லதோதை கதோலத்தில் இன்பமும ஞதோனமும இதணந்தை வபதோழுதுகளில்
- உடைலும உள்ளமும கூடும தகதோலத்தில்
மைனிதைனதோக மைறுபிறப்வபடுப்தபன் என்கிறதோள்
அகலிதக. தைனது விதமைதோசனத்ததையும
நமபிக்தகதயேதோடு கதோண்கிறதோள் அவள்.
அகலிதக கததைதயே கருவதோக்கி விரித்துதரக்கும
மைற்றுவமைதோரு கவிததை முயேற்சியேதோன இததை. இதைன்
கற்பதனக்கதோகவும கருத்ததைதோட்டைத்திற்கதோகவும
பதோரதோட்டைலதோம.
வதோனமபதோடிகளின் மைதோனுடைகீதைங்கள் வதோனமபதோடி இதைழ்களிலும இதைர

பத்திரிக்தககளிலும வவளிவதைந்தைதவ, ததைர்ந்து
வதைதோகுக்கப்பட்டு ‘வவளிச்சங்கள்’ என்ற
வபயேரில் ‘தவகதற’ வவளியீடு ஆகப் புத்தைக
உருவம வபற்றுள்ளன.
தவகதறப் தபதோதுக்கு
வதோர்த்ததைத் தைவமிருக்கும
வதோனமபதோடிகதள - ஓ
வதோனமபதோடிகதள!
இந்தை பூமி உருண்தடைதயேப்
புரட்டி விடைக் கூடியே
வநமபுதகதோல் கவிததைதயே
உங்களில் யேதோர்
பதோடைப்தபதோகிறீர்கள்?
ஓ! என் ததைதோழதர
ஒப்பற்ற
அந்தை மைனிதைதோபிமைதோனக்
கவிததைதயே
நமமில் யேதோர் பதோடைப்தபதோகிதறதோம?
இப்படி ஒரு கவிததையில் தகட்டிருக்கிறதோர்
தமைத்தைதோ.
மைனிதைதோபிமைதோனமும சமுதைதோயேப் பதோர்தவயும,
தைன்னமபிக்தக ஆற்றலும எதிர்கதோலக்
கனவுகளும வகதோண்டு கவிததை வதோனத்தில்
உற்சதோகமைதோகப் பறக்கத் வதைதோடைங்கியே

வதோனமபதோடிகள் சதோதித்திருப்பது சிறிததையேதோகும.
அவர்கள் வசய்யே தவண்டியிருப்பது இன்னும
மிகுதி.
------------

34. சின்னத்
வதைதோகுப்புகள்
‘கசடைதைபற’ நண்பர்கள் 1972 டிசமபரில்,
அவர்களது ‘இலக்கியேச் சங்கம’ வவளியீடு ஆக
ஒரு சின்ன கவிததைத் வதைதோகுப்பு பிரசரித்தைதோர்கள்.
‘புள்ளி’ என்பது அதைன் வபயேர்.
ஒரு ரூபதோய் தநதோட்தடை இரண்டைதோக மைடித்தை
அளவில், 32 பக்கங்களும கனத்தை அட்தடையும
வகதோண்டை அந்தைத் வதைதோகுப்பில், ‘கசடைதைபற’
இதைழ்களில் வவளிவந்தை கவிததைகளில்
ததைர்ந்வதைடுத்தை சிலவற்தற, சில ஓவியேங்களுடைன்
அச்சிட்டிருந்தைதோர்கள். ஒரு பிரதியின் விதல 30
தபசதோ.
நீலமைணி, எஸ். தவதீஸ்வரன்,கலதோப்ரியேதோ, பதி.
பதோலகுமைதோரன், நதோ. விஸ்வநதோதைன், ஞதோனக்கூத்தைன்,
ஐரதோவதைம, ஆர்.வி. சப்பிரமைணியேன், நகுலன்,
க.நதோ. சப்ரமைணியேம, நதோ. வஜேயேரதோமைன்,
கல்யேதோண்ஜி, தவ. மைதோலி, ஆத்மைதோநதோம ஆகிதயேதோரது
கவிததைகள் இதில் இடைம வபற்றுள்ளன.

இந்தை புதுதமையேதோன வவளியீடு தைமிழகம
எங்குமுள்ள கவிததைக்கதோரர்களின் கருத்ததைக்
கவர்ந்தைது. அதைனதோல், 1973 ல் ‘மினி கவிததைத்
வதைதோகுப்பு’ என்று வபயேர் வபற்றுவிட்டை
இத்தைதகயே முயேற்சிகள் நதோட்டின்
பலபகுதிகளிலும தைதலவயேடுத்தைன.
புள்ளிதயே அடுத்து வவள்ளம வருகிறது, என்ற
அறிவிப்புடைன் கலதோப்ரியேதோ தைனது கவிததைகதளத்
வதைதோகுத்து திருவநல்தவலியிலிருந்து
வவளியிட்டைதோர். பல நல்ல கவிததைகள் உள்ளன.
இதில் கலதோப்பரியேதோ தைந்துள்ள கவிததைத்
தைதலப்புகள் அதநகம அழகதோக
அதமைந்திருக்கின்றன. ‘தைதலப்புக்கள் ரசதன
மிக்கதவ. பக்குவமைதோன தைதலப்புகள் சில
தநரங்களில் கவிததைகதளவிடை அழகதோக
அதமைந்து விடுகின்றன’ என்று
இத்வதைதோகுப்புக்குப் பதோரதோட்டுதர வழங்கியுள்ள
பதோ. வசயேப்பிரகதோசமும குறிப்பிட்டிருக்கிறதோர்.
மூன்றதோவதைதோக விக்கிரமைசிங்கபுரம (பதோபநதோசம)
‘வபதோதிதக அடி’யில் வசித்தை கல்லூரி
மைதோணவர்கள் நதோலு தபர் (சப்பு அரங்கநதோதைன்,
எஸ். தவலுசதோமி, தைதோ. மைணி - MISS எம.ஐ.எஸ்.

சந்தைரம) பத்திரிக்தககளில் வந்திரதோதை தைங்கள்
கவிததைகதளத் வதைதோகுத்து ‘உதையேம’ என்ற
வபயேரில் வவளியிட்டைதோர்கள். ‘A Modern emotional
lace’ என்று கூறிக்வகதோண்டை இவர்கள் தைங்கள்
கவிததைகளில் இனியே உணர்வுகதளயும சகமைதோன
நிதனப்புகதளயும கலந்திருக்கிறதோர்கள்.
இவர்களுதடையே பதடைப்புகளில் பல பதோரதோட்டைத்
தைகுந்தை விதைத்தில் அதமைந்துள்ளன.
வசன்தன பச்தசயேப்பன் கல்லூரிதயேச் தசர்ந்தை
நதோன்கு மைதோணவர்கள் (எஸ். எஸ். சந்தைர், ச.
முருகன், மையிலவன், மைலர் மைன்னன்) ‘கதைமபம’
என்ற வதைதோகுப்தபப் பரிசரித்தைதோர்கள்.
இந்தைக் கதைமபத்தில் மைல்லிதகயும இருக்கும;
முல்தலயும இருக்கும, மைருக்வகதோழுந்தும
இருக்கும; அரளிப்பூவும இருக்கலதோம!’ என்று
அவர்கள் தைங்கள் எண்ணத்ததை
வவளியிட்டுள்ளனர். பலரகமைதோன
வபதோருள்கதளயும பற்றியே சதவயேதோன
எண்ணங்கள் இக்கதைமபத்தில் உள்ளன.
ரதோஜேபதோதளயேத்திலிருந்து, வகதோ.ச. பலரதோமைனின்
கவிகதளக் வகதோண்டை ஒரு சிறு வதைதோகுப்பு
‘ரசிகன்’ என்ற வபயேரில் வவளிவந்தைது. இதைன்

வடிவ அதமைப்பு முந்தியேதவகளிலிருந்து
மைதோறுபட்டைது. கவிததைகளும ‘கசடைதைபற’
கவிஞர்களின் தபதோக்கிலிருந்து மைதோறுபட்டைதவ.
‘எல்லதோம மைனிதைனுக்கதோக. மைனிதை வர்க்கத்தின்
நன்தமைக்கதோக, என்ற அடிப்பதடையில்
மைனிதைதோபிமைதோனத்ததைதோடும, சமுதைதோயே
மூடைபழக்கவழங்கதளச் சதோடியும, சமுதைதோயே
அழுகல்கதள அடிப்படிதயே பதோர்த்தும
உணர்ந்தும, வபதோருளதோதைதோரச் சிக்கலில் புரண்டு
அனுபவித்தும எழுதியே கவிததைகள்’ என்று
பலரதோமைன் தைன் பதடைப்புகதள அறிமுகம
வசய்துள்ளதோர்.
வதோனமபதோடி இயேக்கத்ததைச் தசர்ந்தை கவிஞர்களின்
பதடைப்புக்கதளத் வதைதோகுத்தை பதோலதோ,
தைமிழ்நதோடைன் இருவரும ‘நீ’ என்ற தைதலப்பில்
பிரசரம வசய்தைதோர்கள். ரதோசிபுரத்திலிருந்து வவளி
வந்தை இத்வதைதோகுப்பில் ‘மைதோனுடைம பதோடும வதோனம
பதோடிகள்’ பலருதடையே முற்தபதோக்கு கருத்துக்கள்
வகதோண்டை கவிததைகள் இடைம வபற்றுள்ளன.
இவ்வவளியீடு ‘புள்ளி’ வகுத்துத் தைந்தை வடிவம
வகதோண்டைதைல்ல. வகதோஞ்சம வபரியே தசஸ்.
அப்புறம பிரசரமைதோன சிறு வதைதோகுப்புகள்
அதனத்தும ‘நீ’ வடிவத்ததைதயே

தமைற்வகதோண்டைன.
வபங்களூரிலிருந்து ‘ரதோமி’(ரதோமைசதோமி) என்பவர்
‘சப்தைங்கள்’ என்ற தைதலப்பில், தைன்
கவிததைகதளத் வதைதோகுத்து வவளியிட்டைதோர்.
‘பத்திரிதககளில் எழுதுவதில் நமபிக்தக
இல்லதோதைவர்’ என்று விளமபரப்படுத்திக்
வகதோண்டை ரதோமியின்,’எந்தைப் பத்திரிக்தகயிலும
வவளிவந்திரதோதை கவிததைகள்’ என்று சில
ஆக்கங்கள், புத்தைகத்தின் ஒவ்வவதோரு பக்கத்தில்
மைட்டுதமை அச்சிடைப்வபற்றுள்ளன. ஒவ்வவதோரு
பக்கத்தில் மைட்டுதமை அச்சிடைப் வபற்றுள்ளன.
இத்வதைதோகுப்பில் (48 பக்கத் வதைதோகுப்பில் 24
பக்கங்களில் மைட்டுதமை அச்ச உண்டு) ததைர்தைல்,
ஊழல், இந்தியேதோ, விதைதவ, விதலமைகள், மைக்கள்,
வதைதோழிலதோளர், அரசியேல் கட்சிகள் தபதோன்ற
பல்தவறு விஷயேங்கள் பற்றியும கவிததை பண்ண
முயேன்றிருக்கிறதோர் ரதோமி. சில பதடைப்புகள்
நன்றதோக அதமைந்துள்ளன.
வசன்தன ‘புதுமைலர்கள் இலக்கியே வட்டைம’
(கவிஞர் நதோ. கதோமைரதோசன்; இரதோமை. சப்தபயேதோ)
‘அதலகள்’ என்ற ‘மினி’ கவிததைத் வதைதோகுப்தப
தையேதோரித்து வவளியிட்டைது. எம.எஸ். தியேதோகரதோசன்
வதைதோகுத்தைளித்தை இதில், பத்துக் கவிஞர்களின்

இருபத்ததைழு கவிததைகள் உள்ளன.
இவர்களில்பலர் இன்தறயே சமுதைதோயேத்தின்
இழிநிதலகள். ஏற்றத் தைதோழ்வுகள் வதோழ்க்தகயின்
அவலங்கள் குறித்ததை கவிததைகள்
இயேற்றியிருக்கிறதோர்கள்.
ஊத்துக்குளி ‘தமைகங்கள் வவளியீடு’ ஆக ‘பரணி
கவிததைகள்’ என்ற வதைதோகுப்பு வந்தைது.
‘மைதோறுதைலுக்கதோக அல்ல; மைதோற்றத்திற்கதோகதவ
சிந்திக்கிதறதோம’ என்ற இதையேஒலிதயேதோடு முத்துப்
வபதோருநன், நீலவண்ணன், கதலயேரச ஆகிதயேதோர்
தைங்கள் புரட்சிகர எண்ணங்கதள புதுக்
கவிததைகளதோக ஆக்கியிருக்கிறதோர்கள். இவர்கதள
‘வநருப்புப் பிஞ்சகள்’ என்று
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளதோர் தசலம தைமிழ்நதோடைன்.
இத்வதைதோகுப்பில் உள்ளவற்றில் கவித்தைன்தமைதயே
விடை எண்ண தவகதமை மிகுதியேதோகக்
கதோணப்படுகிறது.
தகதோதவ ‘வதோனமபதோடி’ நண்பர்கள்
‘விதலஇலதோக் கவிமைடைல்’ என்று தைங்கள் கவிததை
வவளியீட்தடை இலவசமைதோக விநிதயேதோகித்து வழி
கதோட்டினதோர்கள். அததை தைன்தமையில் ‘A Pamphlet for
Private Circulation Only’ என்ற குறிப்புடைன் இலவச
வவளியீடுகள் பல ததைதோன்றிப் பரவின.

வபருந்துதற இலக்கியே வதோசகர் மைன்றம
‘விதவகசித்தைன்’ என்ற ‘மைனிதைதோபிமைதோன
இலக்கியே’ இதைதழத் தையேதோரித்து மைதோதைம ததைதோறும
வவளியிடை முன் வந்தைது. இலக்கியே தீபன், ஓதடை
துதர அரசன், வபதோன்கண்ணன்,
முத்துப்வபதோருநன், கதலயேரச, நீலவண்ணன்
‘ஆசிரியேர் குழு’ வதோகச் வசயேலதோற்றினதோர்கள்.
‘இலக்கியேம என்பது வமைதோழிப்பற்று,
நதோட்டுப்பற்று, இனப்பற்று என்கிற குறுகியே
கட்டுக்தகதோப்புக்குள் சிக்கி விடைதோமைல்,
இவற்தறவயேல்லதோம கடைந்து நிற்கும மைனிதை
சமுதைதோயேப் பற்தற மைட்டுதமை வகதோண்டை பரந்தை
மைனப்பதோங்கிதல முகிழ்க்க தவண்டும; அது
தைனிமைனிதை, சமுதைதோயே நமபிக்தககதள வளர்க்க
தவண்டும எல்தலதோருக்கும எல்லதோம என்ற
நமபிக்தகதயே தைனி மைனிதைனிடைத்திலும
ஏற்படுத்தை தவண்டும என்பது விதவகசித்தைனின்
அவதோ’ என்ற அறிவிப்புடைன் வசயேல்பட்டைதோர்கள்
இக்குழுவினர்.
முற்தபதோக்கு இலக்கியேக் வகதோள்தகயும,
மைனிதைதோபிமைதோன தநதோக்கும வகதோண்டை பலரது
கவிததைகளும விதவகசித்தைன் இதைழ்களில் இடைம

வபற்றுள்ளன. இவ்வவளியீடு எட்டு
இதைழ்கதளதோடு நின்றுவிட்டைது.
பதோண்டிச்தசரி இலக்கியே நண்பர்கள் (ரதோஜேரிஷி,
மைஹதோபிரபு, பிரபஞ்ச கவி, சதோகித்யேன்) ‘ஏன்?’
என்ற இலவச வவளியீட்தடைத் தையேதோரித்து
அளித்தைதோர்கள். முற்தபதோக்கு எண்ணங்கதளத்
தைதோங்கி வந்தை இக்கவிததை ஏடும ஆறதோவது
இதைழுடைன் நின்று விட்டைது.
திருச்சியிலிருந்து ‘இன்று’ எனும இலவச
வவளியீடு வந்தைது. இதுவும சில இதைழ்கதளதோடு
நின்று தபதோயிற்று.
தகதோபிச்வசட்டிபதோதளயேம நதோகரதோசன் ‘நதோணல்’
என்ற வபயேரில் விதலயிலதோ, இருமைதோதைவமைதோரு
முதற. இலக்கியே இதைதழத் தையேதோரித்து
விநிதயேதோகித்தைதோர். வதோனமபதோடிக் கவிஞர்கள்
பலரும எழுதினதோர்கள்.
தவலூர் ஊரீசக் கல்லூரிதயேச் தசர்ந்தை ஐ.சி பழனி
பி.அ. தைதோவீது இருவரும ‘ஐ’ என்ற புதுதமையேதோன
வபயேரில் கவிததை மைலர் தையேதோரித்து
வவளியிட்டைதோர்கள். அழகதோன முதறயில்
உருவதோக்கப்பட்டை இச்சிறு வவளியீட்டில் புதியே

சிந்தைதனகதள உள்ளடைக்கியே ரசமைதோன கவிததைகள்
நிதறந்துள்ளன.
எனது பதோர்தவக்குக் கிதடைத்தை இத்தைதகயே ஏடுகள்
தைவிர மைற்றும அதநக வவளியீடுகள்
வந்திருக்கக்கூடும. வபதோதுவதோக சமூக
முன்தனற்றத்துக்கதோக சிந்திக்கும தைதோர்மீகக்
தகதோபங் வகதோண்டை இதளஞர்களின் கனவுகதள,
எண்ணங்கதள, துடிப்பதோன உணர்ச்சிகதள
வவளியிடும சிறு சிறு முயேற்சிகளதோகதவ இதவ
அதமைகின்றன. அதநக சமையேங்களில், இவற்றில்,
வபருமபதோலதோனதவ, ஆதசகளின்
மைலர்ச்சிகளதோகவும வவறும ஆர்வத்தின்
வவளிப்பதோடுகளதோகவுதமை ததைதோன்றுகின்றன.
உண்தமையேதோன ஆற்றலின், கவித்திறத்தின்
பரிணமிப்புகளதோக அதமைவதில்தல
என்பததையும குறிப்பிடைத்தைதோன் தவண்டும.

35. புத்தைகங்கள்
பத்திரிக்தககளில் எழுதுவததைதோடும சிறு சிறு
வதைதோகுப்புகளதோக வவளியிடுவததைதோடும திருப்தி
கதோணதோதை நிதலதமை ஏற்பட்டு விட்டைது கவிததை
எழுதிதவதோரிதடைதயே. எனதவ தைங்கள்
கவிததைகதள புத்தைகங்களதோகத் வதைதோகுத்து
வவளியிடுவதில் புதுக்கவிததைக்கதோரர்கள் ஆர்வம
கதோட்டினதோர்கள். 1970 களின் ஆரமபம முதைதல
இந்தை ஆர்வம வசயேல் தவகம வபற்று
வந்துள்ளது.
புதுக்கவிததை வரலதோற்றில் முதைல்முதைலதோக நதோ.
பிச்சமூர்த்தியின் கவிததைகதளத் வதைதோகுத்து
‘கதோட்டு வதோத்து’ என்ற புத்தைகமைதோக சி.ச.
வசல்லப்பதோ வவளியிட்டைதோர். இந்தை ‘எழுத்து
பிரசர வவளியீடு’ 1962 (ஆகஸ்டில்)
பிரசரமைதோயிற்று.
அததை அடுத்து, 1962 அக்தடைதோபரில்
‘புதுக்குரல்கள்’ என்ற எழுத்து பிரசரம
வவளிவந்தைது. 24 கவிகளின் 63 கவிததைகள்
வகதோண்டைது.

நதோ. பிச்சமூர்த்தியின் இரண்டைதோவது கவிததைத்
வதைதோகுப்பு ‘வழித்துதண’ 1964 ல் பிரசரமைதோயிற்று.
இதுவும எழுத்து பிரசரமதைதோன். 1965 ல் தி.தசதோ.
தவணுதகதோபதோலன் கவிததைகள் ‘தகதோதடைவயேல்’
என்ற புத்தைகமைதோக உருப்வபற்றன. எழுத்து
பிரசரமைதோன இதில் 29 கவிததைகள் உண்டு. இதவ
பற்றி இத்வதைதோடைரில் அவ்வப்தபதோது
குறிப்பிட்டிருக்கிதறன்.
1970 ல் எஸ். தவத்தீஸ்வரன் தைனது கவிததைகதள
‘உதையேநிழல்’ என்ற வதைதோகுதியேதோக வவளியிட்டைதோர்.
இதில் 62 கவிததைகள் இருக்கின்றன.
நதோ. கதோமைரதோசனின் ‘கறுப்புமைலர்கள்’
1971 ல்வவளிவந்தைது. மைரபுக்கவிததைகதளதோடு, நதோ.
கதோ. எழுதியே ‘வசன கவிததை’களும இதில்
அடைங்கியுள்ளன. அஞ்சலி, வசமமைண்,
பிச்தசக்கதோரி, குடிகதோரன், புல், நதடைபதோததை, தைளிர்,
புழுதி, ஊதமை, வதோனவில், விதலமைகளிர்
தபதோன்ற பல விஷயேங்கதளப் பற்றியும அவர்
எழுதியிருக்கிறதோர்.
ஷண்முக சப்தபயேதோவின் குழந்ததைக் கவிததைகள்
25’கண்ணன் என் தைமபி’ என்ற புத்தைகமைதோக 1972 ல்

பிரசரமைதோயின. இத்வதைதோகுப்புக்கு நகுலன்
முன்னுதர எழுதியுள்ளதோர்.
‘இன்குலதோப் கவிததைகள்’ என்ற வதைதோகுதி 1972 ல்
வவளிவந்தைது. கவிஞர் இன்குலதோப்பின்
முற்தபதோக்குக் கவிததைகதள
‘மைகரந்தைங்களிலிருந்தும துப்பதோக்கி ரதவகள்’
என்று இளதவனில் அறிமுகம வசய்து நீண்டை
முன்னுதர எழுதியுள்ளதோர். கண்மைணி ரதோஜேம,
யுகப்பிரளயேம, கிவரகௌஞ்ச வதைத்திற்குக்
தகள்விகள் இல்தலயேதோ? நதோதடைதோடிகள், வயேல்
வவளிகளின் கதைதோநதோயேகன், பிரமிடுகளிலிருந்து
அடிதமைகள் விடுதைதலப் பிரகடைனம
வசய்கிறதோர்கள் தபதோன்ற புதுதமை தநதோக்கும
உணர்ச்சி தவகமும வகதோண்டை பதடைப்புகள்
இதில் உள்ளன.
‘ஆக்தடைதோபஸக்ஷும நீர்ப்பூவும’ என்ற வதைதோகுப்பு
1972 ல் பதோதளயேங்தகதோட்தடையிலிருந்து
வவளிவந்தைது. குதவரதோ, தைமிழவன், ஆரதோமுதைம
பிரமமைதோ, ரிஷிததைவன், தீர்த்தைங்கரன் எனும
இதளஞர்களின் முற்தபதோக்குப் புதுக்கவிததைகள்.
‘வசந்வநல் வயேல்கள்’ - குருவிக்கரமதப
சண்முகம எம.ஏ., மைரபுக்கவிததைகளுடைன்,

புதுக்கவிததைகளும எழுதியுள்ளதோர். பருவப்
பயேணம, பழகத் தையேதோர் ஆகி, கள்ளக்கதோதைல்
நடைத்தும பூங்வகதோடி பற்றியே ‘கள்ளத்ததைதோணி’
பதோதலவனப் பதோததைதயே வர்ணிக்கும ‘மைணல்
வழி’ தபதோன்ற புதுக்கவிததைகள் இதில்
இருக்கின்றன.
1973 ல் வதோனமபதோடி கவிஞர்களின் கவிததைத்
வதைதோகுதியேதோன ‘வவளிச்சங்கள்’ பிரசரமைதோயிற்று.
தைர்மு அரூப் சிரதோமின் ‘கண்ணதோடியுள்ளிருந்து’
என்ற வதைதோகுப்பு ‘அஃ’ வவளியீடைதோக வந்தைது.
ஞதோனக்கூத்தைன் கவிததைகள் ‘அன்று தவறு
கிழதமை’ எனும அழகியே புத்தைக வடிவில்
பிரசரமைதோயின.
தசலம தைமிழ் நதோடைனின் முற்தபதோக்குக்
கவிததைகள் ‘மைண்ணின் மைதோண்பு’ என்ற
புத்தைகமைதோகவும வஸக்ஸ் கவிததைகள் ‘கதோமைரூபம’
என்றும வவளிவந்தைன.
கலதோப்பிரியேதோவின் கவிததைகள் ‘தீர்த்தை யேதோத்திதர’
என்ற வதைதோகுப்பு உருவம வபற்றன.

‘எழுத்து பிரசரம’ புதுக்குரல்கள் வதைதோகுப்பு
மைதுதர பல்கதலக்கழகம எம.ஏ. தைமிழ்
வகுப்புக்குப் பதோடை நூலதோகப் ததைர்வு
வசய்யேப்பட்டைது. அதைனதோல் சி.ச. வசல்லப்பதோ
‘புதுக்குரல்கள் இரண்டைதோம பதிப்தப’ திருந்தியே
பதிப்பு ஆகப் பிரசரித்தைதோர்.
தைமிழன்பன் கவிததைகள் ‘ததைதோணி வருகிறது’
என்ற வதைதோகுப்பு ஆயின. கலதோநிதி க. தகலதோசபதி
புதுக்கவிததை பற்றியே ஒரு சிறு ஆய்வுதரதயே
இதைற்கு முன்னுதரயேதோக அளித்திருக்கிறதோர்கள்.
இரதோஜேபதோதளயேம இலக்கியே நண்பர் தை.பீ.
வசல்லம தைனக்குப் பிடித்தை - தைதோன் மிகுதியேதோக
ரசித்தை - புதுக்கவிததைகதள, இலக்கியே
பத்திரிக்தககள் பலவற்றிலிருந்தும வதைதோகுத்து
எடுத்து ‘விதி’ என்ற புத்தைகமைதோக வவளியிட்டைதோர்,
வல்லிக்கண்ணன் முன்னுதரயுடைன்.
1974 ல், மு. தமைத்தைதோவின் கவிததைகள் ‘கண்ணீர்ப்
பூக்கள்’ என்ற புத்தைகமைதோகத் வதைதோகுக்கப் வபற்றன.
கவிஞர் மீரதோ சமூக அவலங்கதள, அரசியேல் உலக
அக்கிரமைங்கதள, ஊழல் தபர்வழிகளின்
லீதலகதள எல்லதோம நதகச்சதவதயேதோடு

குத்திக்கதோட்டும கவிததைகள் எழுதியுள்ளதோர்.
அவற்தறத் வதைதோகுத்து ‘ஊசிகள்’ என்ற
புத்தைகமைதோகப் பிரசரித்தைதோர். இவர் எழுதியே கதோதைல்
கவிததைகள் முன்தப (1971 ல்)
‘கனவுகள்+கற்பதனகள்= கதோகிதைங்கள் என்ற
புத்தைகமைதோக வவளிவந்துள்ளன.
துதர சீனிச்சதோமியின் கவிததைகள் ‘அந்தி’ என்றும,
தக. ரதோஜேதகதோபதோல் கவிததைகள் ‘பசப்பல்’ என்றும,
வல்லிக்கண்ணன் கவிததைகள் ‘அமைர தவதைதன’
என்றும புத்தைகங்கள் ஆயின. இதவ ‘எழுத்து
பிரசர’ங்கள்.
சி.ச.வசல்லப்பதோ மைதோகத்மைதோ கதோந்தியின்
வதோழ்க்தகதயேயும இந்தியேதோவின் இன்தறயே
நிதலதயேயும சிந்தித்து எழுதியே ‘நீ இன்று
இருந்தைதோல்’ என்ற குறுங்கதோவியேம தைனிப்
புத்தைகமைதோக்கப்பட்டைது. வசல்லப்பதோவின்
கவிததைகள் ‘மைதோற்று இதையேம’ என்ற வதைதோகுதியேதோக
வவளிவந்தைது. இதவயும ‘எழுத்து
பிரசர’ங்கள்தைதோன்.
சிவகங்தக ‘அன்னம நட்புறவுக் கழகம’ 1974 ல்
இரண்டு வதைதோகுதிகள்பிரசரித்தைது. ‘அபி’யின்
‘வமைகௌனத்தின் நதோவுகள்’ அப்துல்ரகுமைதோனின்

‘பதோல்வீதி’ தைதோன் அதவ. தைஞ்தச மைதோவட்டைம,
தைதலஞதோயிறு என்ற ஊரில் உள்ள ‘தைதலஞதோயிறு
இலக்கியே அதமைப்பு’ ‘நதோற்றங்கதோல்’ என்ற
வதைதோகுதிதயேத் தையேதோரித்து வவளியிட்டைது. 32
கவிஞர்களின் 42 கவிததைகள், ‘கசடைதைபற’
இலக்கியே தநதோக்குதடையே கவிஞர்கள் பலரும
இதில் எழுதியிருக்கிறதோர்கள்.
ப. கங்தகவகதோண்டைதோன் எழுதியே பலரகமைதோன
புதுக்கவிகளும ‘கூட்டுப் புழுக்கள்’ என்று
வதைதோகுக்கப் வபற்றுள்ளன. வபரியே வடிவம
வகதோண்டை இப்புத்தைகத்தில் கங்தகவகதோண்டைதோன்
தீட்டியே ஓவியேங்களும இதணக்கப்பட்டுள்ளன.
பரிணதோமைன் தைனது கவிததைகதள ஆகஸ்டும
அக்தடைதோபரும என்ற புத்தைகமைதோகத்
வதைதோகுத்திருக்கிறதோர், வதைதோழிலதோளித்
ததைதோழர்களுக்கு உணர்ச்சி ஊட்டும
தநதோக்கத்ததைதோடு, சமுதைதோயேப் பதோர்தவயுடைன்
எழுதைப்பட்டை முற்தபதோக்குக் கவிததைகள் இதவ.
நவபதோரதியின் நீண்டை முன்னுதரயுடைன் கூடியேது.
சக்திகனலின் ‘கனகதோமபரமும டிசமபர்
பூக்களும’ என்ற வதைதோகுப்பு ஒன்று வவளி வந்தைது.
கவிஞர் சிற்பியின் கவிததைத் வதைதோகுப்புகள்

சிலவும வந்துள்ளன. சி. மைணியின் கவிததைகள்
சில ‘வரும தபதோகும’ என்ற வதைதோகுப்பதோகப்
பிரசரமைதோயின. (க்ரியேதோ வவளியீடு).
இதவதைவிர, என் கவனத்துக்குக் வகதோண்டு
வரப்படைதோதை புதுக் கவிததைத் வதைதோகுப்பில் தவறு
சில வந்திருக்கவும கூடும.

36. ஈழத்தில்
புதுக்கவிததை
தைமிழ் இலக்கியேத்தின் வளர்ச்சிக்கும
வளத்துக்கும ஈழத்து எழுத்தைதோளர்கள் அருமபணி
ஆற்றியுள்ளனர்; ஆற்றி வருகிறதோர்கள். எனதவ
ஈழத்து எழுத்தைதோளர்களின் சதோதைதனதயேக்
கவனத்துக்கு வகதோண்டு வரதோதை எந்தை இலக்கியே
வரலதோறும பூரணத்துவம வபற்றது ஆகதோது
என்பது என் கருத்து.. புதுக்கவிததைத் துதறயில்
ஈழ நதோட்டில் குறிப்பிடைத் தைகுந்தை ஆக்கதவதலகள்
‘கிரதோமை ஊழியேன்’ ‘கலதோதமைதோகினி’ கதோலம
வதைதோட்தடை நடைந்து வந்துள்ளன. ‘எழுத்து’
கதோலத்தில் புதுக்கவிததை முயேற்சி ஈழத்திலும
தவகம வபற்று வளர்ந்தைது. பின்னர், தைமிழகத்தில்
நிகழ்ந்துள்ளது தபதோலதவ, அங்கும
இத்துதறயில் திருப்பங்கள் ஏற்பட்டுள்ளது.
ஈழத்துப் புதுக்கவிததை. முயேற்சிகள். வளர்ச்சிகள்
பற்றி விவரங்கள் தகதோரி நதோன் இலங்தக
நண்பர்கள் சிலருக்கு எழுதை தநரிட்டைது. கலதோநிதி

க. தகலதோசபதி இவ்வதகயில் எனக்குப் வபரிதும
உதைவியிருக்கிறதோர். அவருதடையே ‘முன்னதோள்
மைதோணவர்’ வச. தயேதோகரதோஜேதோ, சிரத்ததை எடுத்து, சில
கட்டுதரகள் தையேதோரித்து அனுப்பி தவத்தைதோர்.
இப்பகுதியில் கதோணப்படும தைகவல்களுக்கு
அக்கட்டுதரகதள ஆதைதோரம. நண்பர் தகலதோசபதி,
தயேதோகரதோஜேதோ இருவருக்கும என் நன்றி உரியேது.
ஈழத்துக்கவிததை வளர்ச்சியில் குறிப்பிடைத்தைக்க
முதனப்பதோன சில மைதோற்றங்கதள
ஏற்படுத்தியேவர்கள் நதோற்பதைளவில் ததைதோன்றியே
‘மைறுமைலர்ச்சிக் குழுவினர்’ ஆவதோர். பதழயே
வசய்யுள் மைரபில் நவீன கவிததைக்குரியே
இயேல்புகதளப் புகுத்திச் சதோதைதனபுரிந்தை
மைறுமைலர்ச்சி குழுவினதர ஈழத்தின் புதுக்கவிததை
ஆரமப கர்த்தைதோக்களும கூடை, அவர்களுள் வரதைர்
(தி.ச. வரதைரதோசன்), தசதோதி (தசதோ. தியேதோகரதோசதோ),
விஜேயேன் தைங்கம குறிப்பிடைத்தைக்கவர்கள்.
வதோழ்க்தக முதற, கல்வி முதற முதைலியேவற்றில்
ஏற்பட்டை மைதோற்றங்களும, சஞ்சிதககளின்
ததைதோற்றமும, புதியே சிந்தைதனகளின் தைதோக்கமும,
புதுதமை தவட்தகயும, இளதமைத் துடிப்பும
ஒன்றுபட்டு, இக்குழுவினரிடைம நவீன
இலக்கியேத்தில் ஈடுபதோட்டிதன ஏற்படுத்தின.

இத்தைதகயே ஈடுபதோட்டின்-பரிசீலதன தைதோகத்தின்
வவளிப்பதோதடை புதுக்கவிததைதயே எழுதிப்
பதோர்க்கவும தூண்டிற்வறனலதோம.
இவர்களது இமமுயேற்சிக்கு சமைகதோலத் தைமிழ்
நதோட்டின் தபதோக்கு வபரிதும உந்து சக்தி அளித்தைது
- மைணிக்வகதோடி, சூறதோவளி பத்திரிதககளினதோல்
ஈழத்து எழுத்தைதோளர்கள் பதோதிப்பு வபற்றிருந்தைனர்.
1942 ல் வவளிவந்தை ‘கலதோதமைதோகினி’யில்
புதுக்கவிததை வவள்ளம தபதோல்
வபருக்வகடுத்தைது. 1943 ‘கிரதோமை ஊழியேன்’
வவளிவரத் வதைதோடைங்கியேதும அது தமைலும தவகம
வபற்றது.
‘கிரதோமை ஊழியேன்’ வவளிவரத் வதைதோடைங்கியே
கதோலத்திதலதயே ஈழத்திலும யேதோழ்ப்பதோணத்தில்
‘மைறுமைலர்ச்சிச் சங்கம’ ததைதோன்றியேது. அச்சங்கம
வவளியிட்டை ‘மைறுமைலர்ச்சி’யிலும ‘பதோரதி’யிலும,
‘ஈழதகசரி’யிலும எழுதி வந்தை
பதடைப்பதோளிகளுக்கு கலதோ தமைதோகினி. கிரதோமை
ஊழியேன் ஆகியேவற்தறதோடு வநருங்கியே உறவு
ஏற்பட்டைது. ஈழத்தைவர் பதடைப்புகளும அவற்றில்
வவளிவந்தைன. 13-6-43 ல் வவளிவந்தை
‘ஈழதகசரி’யில் ‘ஓர் இரவினிதல’ என்ற நீண்டை
வசன கவிததைதயே வரதைர் எழுதியிருந்தைதோர்.

ஈழத்தில் வவளிவந்தை ‘முதைல் புதுக்கவிததை’ இது
என்று கூறலதோம.
இருள்! இருள்! இருள்!
இரவிதல நடு ஜேதோமைத்திதல
என் கதோல்கள் வதைதோடும பூமி
வதைதோடைங்கி
கண் பதோர்தவக் வகட்டைதோதை
தமைகமைண்டைலம வதர
இருள்! இருள்! இருள்!
பதோர்த்ததைன்.
தபச்ச மூச்சற்று
பிணம தபதோல் கிடைந்தைது பூமி
இது பூமிதைதோனதோ?
இப்படித் வதைதோடைங்கி, தபய்க் கதோற்தறயும
மின்னதலயும இடி முழக்கத்ததையும வர்ணித்து
வளர்கிறது இது.
இக் கதோலகட்டைத்தில் ந. பிச்சமூர்த்தி
‘கதோலதமைதோகினி’யில் ‘மைதழக் கூத்து’ என்ற
கவிததைதயே எழுதியிருந்தைதோர். அந்தைக் கவிததை
வரதைருக்கு இயேற்தகக் கூத்துகதள விவரிக்கும
கவிததைதயே எழுதைத் தூண்டுதைலதோக
அதமைந்திருக்கலதோம. ஆயினும இரண்டு
கவிததைகளும தவறுபட்டை உணர்ச்சிகளின்

வவளிப்பதோடுகள் ஆகும. வரதைர் கவிததை
இயேற்தகக் கூத்ததை அச்சம கலந்தை அனுபவ
உணர்ச்சியுடைன் விவரிக்கிறது ந.பி கவிததை
வியேப்புணர்ச்சியுடைன் அதிசயிக்கிறது.
ஆரமபகதோலப் புதுக்கவிததைகள் வபருமபதோலும
வதோழ்க்தக பற்றியே பலதைரப்பட்டை
சிந்தைதனகதளயும, இயேற்தக பற்றியே
அனுபவங்கதளயுதமை உள்ளடைக்கமைதோகக்
வகதோண்டிருந்தைன. வதோழ்க்தக நிதலயேதோதமை பற்றி
எழுதியேவர்களுக்கு மைதோறதோக, ‘பதோரதி’ எனும
முற்தபதோக்கு இலக்கியே சஞ்சிதகயில்
எழுதியேவர்கள் நமபிக்தகக் குரல்
எழுப்பினதோர்கள்.
நீலக் குமிழ் இடும ஆழமைதோன
நதிகள்
நலமைதோன வசல்வ மைணி திரளும
கனிகள்
இவற்றின் தமைல் புதுயுகம
பூத்தைது,
அதைன் சிகரம உயேர்ந்துயேர்ந்தைது,
உதழப்பும வியேர்தவயும
இனிது
என்று முழக்கம வசய்கின்றது
சிரஞ்சீவிக் குரல் வகதோண்டு.

(‘ரதோம’)
வவட்டை வவளியேதோகத் வதைரிந்தை
இடைம இன்று
விண்தண வயேட்டும வசதோர்ண
பூமியேதோகத்வதைரிகிறது.
அந்தைகதோரத்தின் குதகயிதல
அதிசயே தீபம
அதைன் ஒளியிதல அகிலதமை
இன்பச்சரங்கம (தைங்கம)
தபதோன்றவற்தற உதைதோரணமைதோகக் குறிப்பிடைலதோம.
இவ்வதோறு வளர்ந்து வந்தை புதுக்கவிததை சில
ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தசதோர்வுற்றுத் தூக்க நிதல
அனுபவித்தைது. ததைதோன்றி வளர்ந்தை இலக்கியே
சஞ்சிதககள் மைதறந்து தபதோனதும,
பதடைப்பதோளிகளிதடைதயே தசதோர்வு மைதனதோபதோவம
தைதலவயேடுத்தைதும இதைற்குக் கதோரணமைதோக
அதமையும. இக்கதோலப் பகுதியில், தைமிழகத்திலும
புதுக்கவிததை முயேற்சிகளில் ததைக்கமும, புதுக்
கவிததை எழுதுதவதோரிதடைதயே
உற்சதோகமின்தமையும கதோணப்பட்டைன. ஈழத்திலும
அதைன் தைதோக்கம ஏற்பட்டிருந்தைது என்றும
கூறலதோம.

‘எழுத்து’ சஞ்சிதக ததைதோன்றியேதும, தைமிழ்
நதோட்டில் அறுபதுகளில் புதுக்கவிததை
புத்துயிர்ப்பும புது தவகமும வபற்று
வளரலதோயிற்று. ‘எழுத்து’ ஈழத்தைவர் பலதர புதுக்
கவிததைப் பதடைப்பில் ஈடுபடைச் வசய்தைது. தைருமு
சிவரதோமு இ. முருதகயேன் நதோ. இரதோமைலிங்கம, மு.
வபதோன்னமபலம தபதோன்றவர்கள் குறிப்பிடைத்
தைகுந்தைவர்கள்.
1970-72 அளவில் ஈழத்தின் புதுக்கவிததை
வபருவளர்ச்சி கண்டைது. எழுதுதவதோர்
அதிகரித்தைதோர்கள். ‘மைல்லிதக’ முதைலியே
சஞ்சிதககள் புதுக்கவிததைக்கு அதிக இடைம தைந்து
ஆதைரிக்கலதோயின. சமுதைதோயேக் கிண்டைல்களும,
மிகவமைன்தமையேதோன உணர்ச்சி (கதோதைல் முதைலியே)
வவளிப்பதோடுகளும கவிததை உள்ளடைக்கம ஆக
இடைம வபற்றன.
1972 ல் ‘வதைன்னிலங்தகயின் முதைலதோவது புதுக்
கவிததை ஏடு’ என்று ‘க-வி-ததை’ எனும பத்திரிதக
ததைதோன்றியேது. திக்குவல்தல கமைதோல், சமஸ்,
நீள்கதர நமபி, தமைதோனகுரு ஹமஸதோ முதைலிதயேதோர்
இதில் எழுதினதோர்கள். உதழப்பதோளி வர்க்கம
பற்றியும, சமூகக் குதறபதோடுகள் பற்றியுதமை
வபருமபதோலும கவிததைகள் எழுதைப்பட்டைன.

தைற்தபதோது புதுக்கவிததை பற்றியே கட்டுதரகள் பல
எழுதைப்படுகின்றன. ‘தினகரன்’ பத்திரிதகயில்,
’35 ஆண்டுக்கதோல புதுக்கவிததை வளர்ச்சி’ என்ற
தைதலப்பில் மு. சிறீபதி வதைதோடைர்கட்டுதர
எழுதினதோர். வரலதோற்று அடிப்பதடையில் புதுக்
கவிததை சமபந்தைமைதோன முதைல் ஆய்வுக் கட்டுதர
இதுதைதோன் என்றும அறிவிக்கப்படுகிறது.
கலதோநிதி க. தகலதோசபதியின்
தமைற்பதோர்தவதயேதோடு, வச. தயேதோகரதோஜேதோ
எழுதியுள்ள ‘ஈழத்துப் புதுக் கவிததையின் சில
தபதோக்குகள்’ என்ற கட்டுதரயில் கதோணப்படும
சில கருத்துக்கதள இங்கு எடுத்து எழுதுவது
வபதோருத்தைமைதோக இருக்கும என்று எண்ணுகிதறன்.
“ஏறத்தைதோழ, கடைந்தை பதிதனந்தைதோண்டுக் கதோல
ஈழத்துப் புதுக்கவிததை வளர்ச்சியில்
அவதைதோனிக்கத்தைக்க சில பண்புகளுள், இவற்தற
மைதிப்பீடு வசய்யுமதபதோது தைமிழ்நதோட்டுப்
புதுக்கவிததைப் தபதோக்கிலிருந்து தவறுபட்டை சில
பண்புகதளயும, தைனித்துவப்தபதோக்குகதளயும
இனங்கதோண முடிகிறது.
இன்தறயே ஈழத்துப் புதுக்கவிததையேதோளருள்

வபருமபதோலதோதனதோர் ‘எழுத்து’ சஞ்சிதகயின்
தைதோக்கத்தைதோல் எழுதைத் வதைதோடைங்கியேவர்கதள,
‘எழுத்’தில் வவளிவந்தை புதுக்கவிததைகதள புதுக்
கவிததை எழுதும உந்துதைதலயும ஏற்படுத்தின.
எனினும, ‘எழுத்து’ கதோட்டியே வழியில் இவர்கள்
வசல்லவில்தல; எழுத்தில் வபருமபதோலதோதனதோர்
எழுதியேது தபதோன்தறதோ, அல்லது இன்னும
எழுத்துப் பரமபதரயினர் சிலர் எழுதுவது
தபதோன்தறதோ, ‘தைனிமைனிதை அக உதளச்சல்கள்,
கனவுகள், ஏமைதோற்றங்கள், மைரணம, விரக்தி,
கதோமைம, தபதோன்ற விஷயேங்கள் ஈழத்துப்
புதுக்கவிததையின் உள்ளடைக்கமைதோக
அதமையேவில்தல. மைதோறதோக, சமுதைதோயே
தநதோக்குதடையே - ஏததைதோ ஒரு விதைத்தில் சமுதைதோயேக்
குதறபதோடுகதளப் பிரதிபலிக்கிறபுதுக்கவிததைகதள இங்கு மிகுதியேதோக வவளி
வருகின்றன. ஈழத்து நதோவல், சிறுகததை
என்பவற்றில் கதோணப்படும Seriousness தைன்தமை
ஈழத்துப் புதுக்கவிததைகளிலும அதமைந்துள்ளதமை
குறிப்பிடைத்தைக்க அமசமைதோகும.
யேதோப்பு முறிவு, வசதோற் வசறிவு, கருத்து முதைன்தமை
முதைலியேன மைட்டுமின்றி, படிமைம குறியீடு
ஆகியேவற்தறயும வகதோண்டைதமையுமதபதோது தைதோன்
புதுக்கவிததை என்பது முழுதமை எய்துகின்றது.

தைமிழ்நதோட்டுப் புதுக்கவிததை வளர்ச்சியில்
இத்தைதகயே பண்பு ‘எழுத்து’ சஞ்சிதக
வவளிவந்தை பின்புதைதோன் இடைமவபறத்
வதைதோடைங்கியேது. ஆயினும. புதுக்கவிததையின்
இத்தைனித்துவப் பண்பு சிலசமையேம மிகுதியேதோக
இடைமவபற்று, புதுக்கவிததை சிறப்பிழக்க
வழிவகுக்கின்றது. ஈழத்துப் புதுக்கவிததைகளில்
இத்தைதகயே பண்பு இடைமவபறல்-படிமைம,
குறியீடு அதமைதைல் -குதறவதோகும. தைமிழக
புதுக்கவிததைக்கும ஈழத்துப்
புதுக்கவிததைக்குமிதடையிலதோன குறிப்பிடைத்தைக்க
தவறுபதோடுகளுள் இது முக்கியேமைதோனது.
ஆயின், படிமைம குறியீடு என்பனவற்றுக்குப்
பதிலதோக தவறு சில பண்புகள் ஈழத்துப்
புதுக்கவிததைகளில் இடைமவபற்றிருக்கின்றன.
இவற்றுவளதோன்று, தபச்ச வழக்குச் வசதோற்கள்,
வசதோற்வறதோடைர்கள், தபச்தசதோதசப் பண்பு
முதைலியேன அதமைவதைதோகும. கவிததையில்
அடுக்கடுக்கதோக உவமை, உருவகத்வதைதோடைர்கள்
அதிகம இடைம வபறுகிறதபதோது எளிதில்
விளங்கிக்வகதோள்ளத் தைதடை ஏற்படுகின்றது.
தபச்ச வழக்குச் வசதோற்கள், தபச்தசதோதசப் பண்பு
தசர்கிற கவிததைமிக எளிதைதோன தைன்தமை
உதடையேதைதோக இருக்கிறது.

இவ்வதோறு படிமைம, குறியீடு முதைலியேன இடைம
வபறதோமைலும தபச்ச வழக்குச் வசதோற்கள் வசதோற்வறதோடைர்கள்-தபச்சதமைதி, எளிதமை
முதைலியேன இடைம வபறுவதைதோலும ஏற்படும பயேன்
விதைந்துதரக்கத்தைக்க ஒன்றதோகிறது. குறியீடு,
படிமைம, உவமை, உருவகத்வதைதோடைர்கள் மிகுதியேதோக
இடைம வபறுவதைனதோல், வதைளிவின்தமை
ஏற்படுவததைதோடு, புதுக்கவிததை வளர்ச்சிக்கும அது
குந்தைகமைதோகின்றது. எவ்வதோறு மைரபு வழிக்
கவிததைகளில் கருத்துக்கதள வவளிப்படுத்தை சில
சமையேம யேதோப்புத் தைதடையேதோக இருக்கிறது என்று
கூறப்படுகிறததைதோ, அவ்வதோதற புதுக்கவிததைகளில்
தமைற்கூறியே இயேல்புகளினதோல், கருத்திதல
விளங்கிக் வகதோள்ள முடியேதோதை நிதல உருவதோகும.
உருவதோகதவ மைரபு வழிக் கவிததையிலிருந்து
புதுக்கவிததை கிதளத்தைது தபதோல,
புதுக்கவிததையிலிருந்து பிறிவதைதோரு வதகக்
கவிததை உருவதோதைல் சதோத்தியேமைதோகலதோம.
அது மைட்டுமைன்று, புதுக்கவிததையின் பயேன்பதோடும
இதைனதோல் குன்றுகிறது. சமுதைதோயேக்
குதறபதோடுகதளக் கதளயேதவதோ, சமுதைதோயே
மைதோற்றுக்கதோன கருத்துக்கதளச் சதோதைதோரண
மைக்களுக்குப் புரியே தவக்கதவதோ இயேலதோது

தபதோகலதோம. ஆனதோல், ஈழத்துப் புதுக்கவிததையில்
கதோணப்படும தமைற்குறித்தை இயேல்புகள்-படிமைம,
குறியீடு குதறவதோகக் கதோணப்படுதைல். தபச்ச
வழக்குச் வசதோற்கள். வசதோற்வறதோடைர்கள்,
தபச்தசதோதசப் பண்பு அதமைதைல், எளிதமை வதைதோடைர்ந்தும (பழவமைதோழிகள், நதோட்டுப் பதோடைல்
தைன்தமைகள் முதைலியேனவற்தறதோடு) நன்முதறயில்
விருத்தியுறுமைதோயின், எதிர்க்கதோலத்தில்
புதுக்கவிததை பயேனுதடையேதைதோகச் வசழித்து வளர,
அதிக வதோய்ப்பு இருக்கிறது”.

37. இன்தறயே
நிதலதமை
புதுக் கவிததை வரலதோற்தற இவ்வளவு தூரம
கவனித்தை பிறகு, இது இன்று எவ்வதோறு உள்ளது,
புதுக்கவிததை உண்தமையேதோன வளர்ச்சிப்
பதோததையில் தபதோகிறதைதோ, புதுக் கவிஞர்கள்
வபருமபதோதலதோரின் தைற்கதோலப் தபதோக்கு எப்படி
இருக்கிறது என்று சிந்திக்க தவண்டியே ஒரு
கட்டைத்ததை அதடைந்திருக்கிதறதோம. புதுக்
கவிஞர்களின் இன்தறயேப் தபதோக்கும.
புதுக்கவிததைகள் என்று எழுதைப்படுகின்றதவயும
இலக்கியேத்துக்கு வளம தசர்ப்பதைதோகவுமில்தல;
இலக்கியே ரசிகர்களுக்கு உற்சதோகம
தைருவனவதோகவும இல்தல என்பததைக்
குறிப்பிடைத்தைதோன் தவண்டும.
‘தீபம’, ‘கதணயேதோழி’ இதைழ்களில் புதுக்கவிததை
முன்பு தபதோல் அதிகம இடைம வபறுவதில்தல.
ஆயினும, புதுக் கவிததைகதள விருமபிப்
பிரசரிப்பதைற்கு அதநக இலக்கியே வவளியீடுகள்சதைங்தக, பிரக்தஞ வதைறிகள், விழிகள்,

நீலக்குயில் முதைலியேன உள்ளன.
‘கசடைதைபற’ மீண்டும வவளிவருகிறது. மைற்றும
உற்சதோகமுள்ள இதளஞர்கள் குழுகுழுவதோகச்
தசர்ந்து வகதோண்டு ஏதைதோவது ஒரு வபயேரில்,
தசதோதைதன ரீதியில், வவளியீடுகள் தையேதோரிப்பதில்
ஆர்வம கதோட்டுகிறதோர்கள். இவற்றில் எல்லதோம
புதுக்கவிததை என்ற வபயேரில் யேதோர் யேதோதரதோ,
என்வனன்னதவதோ எழுதிக்வகதோண்டுதைதோன்
இருக்கிறதோர்கள்.
இதவகதள எல்லதோம வபதோறுதமையுடைன் படித்துப்
பதோர்க்கிற இலக்கியேப் பிரியேர்களுக்கு ஒன்று
வதைளிவதோக எளிதில் விளங்கி விடுகிறது. இன்று
கவிததை எழுதைக் கிளமபியுள்ளவர்களில் வபரும
பதோலருக்கு கருத்துப்பஞ்சம கற்பதன வறட்சி
மிகுதியேதோக இருக்கின்றன. கவிததை உணர்ச்சி
இல்தல. வசதோல்லப்படுகின்ற விஷயேங்களில்
புதுதமையும இல்தல, உணர்ச்சியும இல்தல.
இவ் இலக்கியே வவளியீடுகதள எல்லதோம
வதைதோடைர்ந்து படிப்பததைதோடு, அயேல்நதோட்டு
இலக்கியேங்கதள ஆங்கில மூலம அறிந்து
வகதோள்கிற பழக்கம வபற்ற ரசிக நண்பர்கள் சிலர்
அடிக்கடி குறிப்பிடுகிறதோர்கள். தைமிழில் கவிததை

எழுதுகிறவர்கள் திருமபத் திருமபச் சில
விஷயேங்கதளதயே வதைதோட்டுக்
வகதோண்டிருக்கிறதோர்கள். சிலிர்ப்பூட்டும விதைத்தில்
நுட்பமைதோன உண்தமைகள் நுண் உணர்வுகள்,
கிளர்வுதைரும புதுதமைகள். வமைன்தமையேதோன
வதோழ்க்தக அனுபவங்கள் முதைலியேவற்தற அயேல்நதோட்டுக் கவிததைகளில் ரசிக்கக் கிதடைக்கிற
இனியே, அருதமையேதோன பலரக விஷயேங்கதள இவர்கள் வதைதோடுவதுகூடை இல்தலதயே; ஏன்
என்று தகட்கிறதோர்கள்.
தைமிழில் - கவிததை மைட்டுமைல்ல, சிறுகததைகளும
கூடை - எழுதைமுற்படுகிறவர்களுக்கு
இலக்கிவளமும இல்தல. வதோழ்க்தக
அனுபவமும தபதோதைதோது. பழந்தைமிழ் இலக்கியேப்
பயிற்சி ததைதவதயே இல்தல என்று ஒதுக்கி
விடுகிறதோர்கள். இது வளர்ச்சிக்கு வதக வசய்யேதோதை
எண்ணம ஆகும. புதுதமை இலக்கியேத்திலும
தைங்களுக்கு முந்தியே தைதலமுதறயினரின்
சதோதைதனகதள அறிந்துவகதோள்ள தவண்டும என்ற
அவதோவும இவர்களில் வபருமபதோதலதோருக்கு
இல்தல. உலக இலக்கியேத்ததை அறிந்து
வகதோள்ளும தைதோகமும துடிப்பும மிகக்
குதறவதோகதவ கதோணப்படுகிறது, கூரியே
தநதோக்கும. விசதோல மைதனதோபதோவமும

இல்லதோதைதைனதோல், தைமைக்வகன வதோழ்க்தக பற்றியே
வகதோள்தகதயேதோ பிடிப்தபதோ தைத்துவப்பதோர்தவதயேதோ
லட்சியே உறுதிதயேதோ இவர்களில் பலரதோல் வகதோள்ள
முடிவததை இல்தல. இக்குதறபதோடுகள்
இவர்களது எழுத்துக்களிலும
பிரதிபலிக்கின்றன.
ஆற்றலும அனுபவமும ஊக்கமும வபற்ற
பதடைப்பதோளி இதளஞர்களது தபதோக்கும
விபரீதைமைதோகதவ அதமைந்து கதோணப்படுகிறது.
தைங்களுக்கு முந்தியேததை அங்கீகரிக்க
மைனமில்லதோதை இவர்கள் அவற்தற அழித்துவிடை
(ஒழித்துக்கட்டை) ஆதசப்படுகிறதோர்கள்.
மைரபுக் கவிததை பதடைப்பதில் சிறு வவற்றி கண்டை
இதளயேதைதலமுதறக் கவிஞர்கள், ‘பதோரதி என்ன
சதோதித்து விட்டைதோன்? அவன் எழுதினது
கவிததையேதோ? இவன் எழுதியேது என்ன கவிததை?,
என்று பழித்துப் தபசியும, கிண்டைல் வசய்தும,
தைமதமைத் தைதோதமை வமைச்சியும தபசவது சகஜேமைதோக
இருக்கிற நதோட்டில், புதுக் கவிததை எழுதிப் வபயேர்
வபற்றவர்களும அததைதயே ஒரு மைரபு ஆக்கி
வருகிறதோர்கள்!
பிச்சமூர்த்தி எழுதியேது புதுக்கவிததை இல்தல. சி.

மைணி எழுதியேது கவிததைதயே இல்தல
என்வறல்லதோம தபசிவந்தைவர்கள் இப்தபதோது
கதோரசதோரமைதோகத் தைங்கள் எண்ணங்கதளக்
கட்டுதரகளதோக்க முற்பட்டிருக்கிறதோர்கள். திறதமை
கதோட்டிப் பதடைப்பு முயேற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ள
சிலதர மைட்டைம தைட்டுவதிலும உற்சதோகம
வபறுகிறதோர்கள்.
இந்தைப் தபதோக்கு ‘எததையும எழுதைலதோம எப்படியும எழுதைலதோம’ என்ற தநதோக்குதடையே
கதலப் பதடைப்பதோளிகளிடைம மைட்டுமதைதோன்
நிலவுகிறது என்றில்தல. சமுதைதோயேப்
பதோர்தவதயேதோடு உதழப்தபதோர் நலனுக்கதோகவும
உரிதமைக்கதோகவும, புதுயுகம பதடைப்பதைற்கதோகக்
கவிததை எழுதுதவதோம என்று கிளமபியே
முற்தபதோக்கதோளர்களிடைமும இக்குதறபதோடு
பரவியுள்ளது.
தைங்கள் ஆற்றதல நிரூபிக்க முற்பட்டு, ஒரு
இயேக்க தவகத்ததைதோடு முன்தனற்றப் பதோததையில்
வசன்று வகதோண்டிருந்தை வதோனமபதோடிக்
கவிஞர்களுக்குள்ளும பிளவு ஏற்பட்டுவிட்டைது.
1974 பிற்பகுதியில், சி.ச. வசல்லப்பதோவும நதோனும
‘எழுத்து பிரசர’ங்கதள விற்பதன

வசய்வதைற்கதோக, திருவநல்தவலி மைதோவட்டைம
வநடுகிலுமுள்ள கல்லூரிகள் அதனத்துக்கும
தபதோய்வந்ததைதோம. எங்கும தைமிழ்த்துதறப்
தபரதோசிரியேர்களும, எம.ஏ. தைமிழ் மைதோணவர்களும
‘புதுக்கவிததை’யில் அக்கதறயும ஆர்வமும
வகதோண்டுள்ளததை அறிந்து மைகிழ்வுற்தறதோம.
உண்தமையேதோகதவ சந்ததைகங்கதளத் வதைளிவு
படுத்திக் வகதோள்ள தவண்டும என்றும,
புதுக்கவிததைக்கதோரர்கதள ‘மைட்டைம தைட்டை
தவண்டும’ என்ற தநதோக்குடைனும எங்களிடைம
பலப்பல தகள்விகள் தகட்கப்பட்டைன. நதோங்கள்
உரியே முதறயில் தைகுந்தை பதில்கதளக்
கூறிதனதோம.
‘புதுக்கவிததைக்கு எதிர்கதோலம உண்டைதோ? வளமைதோன
இலக்கணத்ததையும ஆழமைதோன கவிததை
மைரதபயும வகதோண்டை தைமிழ் இலக்கியேத்தில் புதுக்
கவிததைக்கு நிதலயேதோன ஒரு இடைம உண்டைதோ?
என்று ஒரு குறிப்பிட்டை தபரதோசிரியேர் என்னிடைம
தகட்டைதோர்.
‘புதுக் கவிததையின் எதிர்க்கதோலத்ததைப் பற்றி
உறுதி கூறுவதைற்கு, நதோன் புதுக் கவிததை பற்றியே
தசதோதிடைம எதுவும கணிக்க முற்படைவில்தல. அது
கதோலம முடிவுக்கட்டைக் கூடியே ஒரு விஷயேம.

ஆனதோலும, புதுக்கவிததையின் வரலதோற்று
அடிப்பதடையில் வதைளிவதோகிற ஒரு உண்தமைதயேச்
வசதோல்லலதோம. 1930 களில் தசதோதைதன முயேற்சியேதோக
இரண்டு தபரதோல் வதைதோடைங்கப் வபற்ற
‘வசனகவிததை’ 1940 களில் வலுப்வபற்று
வளர்ந்தைது. நதோற்பதுகளின் கதடைசிக் கட்டைத்தில்
ஒரு ததைக்கம ஏற்பட்டைது. தைமிழுக்குப் புதுசதோன
வசன கவிததை முயேற்சி வசத்வதைதோழிந்தைது என்று,
அததை எதிர்த்தைவர்கள் சந்ததைதோஷப்பட்டைதோர்கள்.
ஆனதோல், 1960 களில் ‘எழுத்து’ பத்திரிக்தகயின்
வளர்ச்சிதயேதோடு புதுக்கவிததையும புத்துயிர்
வபற்றது. அது தவக வளர்ச்சி வபறும வதகயில்
திறதமையேதோளர்கள் பலர் பதடைப்பு முயேற்சியில்
ஈடுபட்டு வவற்றி கண்டுள்ளனர். அதைன் பிறகும
புதுக் கவிததைக்குப் வபரும ஆதைரவும கவனிப்பும
கிட்டியுள்ளன. மைரபுக் கவிததைகளில் வசதோல்ல
முடியேதோதைததை- அல்லது மைரபுக் கவிததையில்
வசதோல்ல முடிகிறததைவிடை அழகதோகவும
நயேமைதோகவும சதைந்திரமைதோகவும தைங்கள்
எண்ணங்கதள - புதுக்கவிததை மூலம வவளியிடை
முடியும என்ற உணர்வு மைரபுக் கவிததை எழுதி
வந்தைவர்களில் பலருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. மைரபுக்
கவிததை எழுதிப் வபயேர் வபற்ற அதநகர் அததை
ஒதுக்கி விட்டு ‘புதுக்கவிததை எழுதி
வவற்றிகண்டிருக்கிறதோர்கள். பல வபயேர்கதள

இதைற்கு உதைதோரணமைதோகச் வசதோல்லமுடியும.
புதுக்கவிததையின் வரலதோறு இவ்வதோறு
இருக்கிறதபதோது, அதைன் எதிர்கதோலம குறித்து
அவநமபிக்தக வகதோள்ள தவண்டியே அவசியேம
எதுவுதமை இல்தல என்று நதோன் கருதுகிதறன்.’
இது எனது பதில்.
இந்தைத் தைகவதல இவ்வரலதோற்றுக்கு சரியேதோன
முடிவுதர ஆகும என்று எனக்குத் ததைதோன்றுகிறது.
------------

38. எழுபதுகளின்
பிற்பகுதியில்
1972 நவமபர் முதைல் ‘தீபம’ இதைழில் பிரசரமைதோகி
வந்தை ‘புதுக்கவிததையின் ததைதோற்றமும
வளர்ச்சியும’ என்னும இக்குட்டுதரத் வதைதோடைர்
1975 தமை மைதோதைம நிதறவு வபற்றது.
அப்தபதோது இருந்தை நிதலதமைகதள ‘39’ ஆம
பகுதி கூறுகிறது. அதைற்குப் பிற்பட்டை
விஷயேங்கதள இங்தக கவனிக்கலதோம.
ஒருமுதற நின்று தபதோய், மீண்டும ததைதோன்றியே
‘கசடைதைபற’ ஒரு சில இதைழ்கதளதோடு தைன்
வதோழ்க்தகதயே முடித்துக் வகதோண்டைது.
புதுக்கவிததைக்கு ஆதைரவு அளித்துக்
வகதோண்டிருந்தை சதைங்தக, பிரக்தஞ, வதைறிகள்,
நீலக்குயில் முதைலியே ஏடுகளும நின்று தபதோயின.
தைங்கள் பதடைப்புகதள வவளியிடுவதைற்குப்
பத்திரிக்தகக்கள் இல்லதோமைல் தபதோனதைதோலும,
தைங்கள் சதோதைதனகதள வதோசக உலகத்துக்குத்

வதைரியேப்படுத்தும முதறயிலும, கவிஞர்கள்
அவரவர் கவிததைகதளத் வதைதோகுத்து வவளியிடும
முயேற்சியில் ஆர்வம கதோட்டைலதோனதோர்கள்.
இதைனதோல், அதுவதர வவவ்தவறு ஏடுகளில்
பிரசரமைதோகியிருந்தை கவிததைகளும,
பத்திரிக்தககளில் இடைம வபற்றிரதோதை புதியே
பதடைப்புகளும வதைதோகுதிகளதோக வவளிவந்தைன.
1973 ல் 10 புதுக்கவிததைத் வதைதோகுப்புகள்
வவளிவந்துள்ளன. 1974 ல் 16 வதைதோகுதிகள்
பிரசரமைதோயின. 1975 ல் நதோன்கும, 1976 ல் மூன்றும,
1977 ல் ஏழு வதைதோகுப்புக்களும, 1978 ல் 14
வதைதோகுதிகளும வந்துள்ளன. 1979 ல் 14
வதைதோகுதிகள் இது ஏகததைசமைதோன கணக்குதைதோன்.
கணக்வகடுப்பில் விடுபட்டுப் தபதோன
வதைதோகுப்புகள் சில இருக்கவும கூடும.
இவ்வதோறு வவளிவந்தை புதுக்கவிததைத்
வதைதோகுப்புகளில், சமூகப் பதோர்தவதயேதோடு
எழுதியேவர்களின் பதடைப்புகள்தைதோன் அதிகம
உள்ளன. தைனி மைனிதைனின் உணர்ச்சிகள்,
அகதநதோக்கு, வதோழ்க்தக தைரிசனம, நித்தியேமைதோன
உண்தமைகள் முதைலியேன பற்றி எல்லதோம
கவிததைகள் எழுதியேவர்களின் வதைதோகுப்புகள்
அவ்வளவு அதிகமைதோக இல்தல.

பிந்தியே ரகக் கவிஞர்களின் எழுத்துக்கதள
வவளியிடுவதில் குமைரி மைதோவட்டைத்திலிருந்து
பிரசரமைதோகும கதோலதோண்டு இலக்கியே ஏடு
‘வகதோல்லிப்பதோதவ’ ஆர்வம கதோட்டியேது.
1978 ல் வசன்தன- திருவல்லிக்தகணியிலிருந்து
‘ழ’ எனும கவிததை ஏடு வரத் வதைதோடைங்கியேது.
ஆத்மைதோநதோம ஆசிரியேர், ஆர். ரதோஜேதகதோபதோலன்
இதண ஆசிரியேர், ஞதோனக்கூத்தைனின் புதியே
பதடைப்புகளும, தசதோதைதன முயேற்சிகளும இதைழ்
ததைதோறும இடைம வபற்றுள்ளன. வமைதோழி
வபயேர்ப்புகளும வருகின்றன. ‘தைமிழ்க்
கவிததையின் ஆழத்ததையும அகலத்ததையும
பரப்பிக் கதோட்டும - கதோட்டை தவண்டும... புதியே
தபனதோவுடைன் புதியே குரலும ஒலிக்க தவண்டும’
என்ற தநதோக்குடைன் வசயேல்படுகிற ‘ழ’ வில்
புதுதமையேதோன பதடைப்புகள் கதோணப்படுகின்றன.
புதுக்தகதோட்தடையிலிருந்து வவளிவந்தை ‘சவடு’
நல்ல கவிததைகதள பிரசரித்தைது. தைரமைதோன
இலக்கியே ஏடைதோக விளங்கியே ‘சவடு’ நீண்டை கதோலம
வதோழவில்தல.
‘வதோனமபதோடி’ கவிஞர் சிற்பியின் வபதோறுப்பில்

திருமபவும ததைதோன்றி வளர்கிறது. பதோரதோட்டைத்
தைகுந்தை பதடைப்புகதளயும புத்தைக
மைதிப்புதரதயேயும பிரசரித்து வருகிறது.
ஆயினும, புத்துயிர் வபற்ற ‘வதோனமபதோடி’ அதைன்
ஆரமபகதோலக் கவனிப்தபயும பரபரப்பதோன
வரதவற்தபயும வபறவில்தல என்தற வசதோல்ல
தவண்டியிருக்கிறது.
கவிததைத் வதைதோகுப்புகள் மிகுதியேதோக வவளிவந்தை
தபதோதிலும, அதவ பற்றியே விமைர்சனங்கள் ஒரு
சில கூடை வரவில்தல என்பது வபரியே
குதறபதோதடையேதோகும.
ஆயினும, குறிப்பிடைத் தைகுந்தை இரண்டு
புத்தைகங்கள் வந்துள்ளன.
ஒன்று: தைமிழவன் எழுதியே ‘புதுக் கவிததை - நதோலு
கட்டுதரகள்’ (முதைல் பதிப்பு 1977) 1. ஆதி
நிதலகதளத் திருமபிப் பதோர்க்கும இன்தறயே
கவிஞன் 2. வமைதோழி உருவதோக்கத்துக்குரியே வமைதோழி
அழிவு ஏற்படைதோதமையும சமுதைதோயே பிரக்தஞக்
கவிஞர்களும 3. உதடைபடும புதுப்
பிரதோந்தியேங்கள் 4. வதோழ்தைலில் உள்ள துக்கமும,
விமைர்சன யேதைதோர்த்தை வவளியீடும ஆகியே
கட்டுதரகளில் தைமிழவனின் விசதோலப்

பதோர்தவதயேயும ஆழ்ந்தை சிந்தைதனகதளயும
கதோணலதோம. பலரது கவிததைகதளயும ஆரதோய்ந்து,
உருப்படியேதோன - பயேன்படைக் கூடியே கருத்துக்கதள எடுத்துச் வசதோல்லியிருக்கிறதோர்
தைமிழவன்.
“இலக்கியேம வகடை முதைலதோளிகளின்
பத்திரிக்தககள், தீவிர சிந்தைதனயேற்ற சூழல்
தபதோன்றன கதோரணங்கள் என்கிறது நன்றதோகத்
வதைரிகிறது. முதைலதோளிகளின் பத்திரிக்தககள்
தபதோன்ற means of communications வவறும
வர்ணங்களின் சதோகசத்தில் மைனம பதியும
பிரதமைதயே ஏற்படுத்தியுள்ளன. இப்படியேதோக,
தபதோலிப் பிரதமைகளில் கண்வகட்டு கிடைக்கிறதோன்
தைமிழன். இந்தைப் புறப் பிரதமைகதளதோடு கலந்ததை
உருவதோக்கப் வபறும அகப்பிரதமைகளும
ஏற்பட்டுள்ளன. இந்தியே, தைமிழக அரசியேலும
இமமைதோதிரி தபதோலிப் பிரதமைதயே ஏற்படுத்தை
உதைவுகிறது. பதோர்தவப் பிரமைதோணத்ததைக் வகதோண்டை
சினிமைதோக்களும இப்படிதயே... சப்தை தநசமைதோன
வதோர்த்ததை ஜேதோலத் தைன்தமையில் கவிததைதயே
ஸ்தைதோபிக்கும குணம, ஒரு தபதோலிக்
கண்தணதோட்டைமதைதோன். அதைனதோல் உள்
உண்தமைதயே தைன் ரத்தை ஓட்டைத்தில் கலந்து,
அதைதன ஆக்கிரமிக்கும மைனப் பிரதிபலிப்புக்

வகதோண்டு ஒரு கவிஞன் உருவதோகப்
தபதோவதில்தல. புரட்சி மைரவபதோன்தறத் தைமிழ்
வமைதோழியில் சிருஷ்டிக்கும வபதோறுப்புக்குத்
தைங்கதள ஆளதோக்கி எழுதைவந்தை எழுத்துக்
கதோரர்கள் தமைற்கண்டை மைதோதிரி, வதோர்த்ததை
வதளப்புக்களில் கவித்வசிருஷ்டி வசய்யேவந்தைது
வபரும துரதிர்ஷ்டைதமை. இவர்கள்
பரவிக்கிடைக்கும தபதோலிதமையின் உள் நுதழந்து,
உண்தமைகதள, அதைன் உறவுகதளத்
தைன்தனதோடுள்ள சமபந்தைத்தில் உதரத்து உணர்ந்து
வகதோள்ளவில்தல. வவறும பகட்டுக் குணம,
அர்த்தை மைற்ற வசதோல் சதோகசம, சதோமைர்த்தியேம, தைதோன்
உணரதோதை- வதோய்பதோடைதோக யேதோதரதோ
வசதோல்லிக்வகதோடுத்தை இடைது சதோரி தகதோஷங்கள்
இவற்தற கவித்வமைரபதோய் மைதோற்ற யேதோரதோலும
முடியேதோது. மைனிதைன் பிறவற்தறதோடு உருவதோக்கும
உறவின் அப்பட்டைமைதோன தமைல்பூச்ச அகற்றிப்
பதோர்க்கும பதோர்தவயின் யேதைதோர்த்தை வவளியீதடை
உண்தமையேதோன கவித்வ வமைதோழி மைரதப
ஏற்படுத்தும”.
தைமிழவன் கூறும இக்கருத்து கவிததை
எழுதுதவதோரின் கவனத்துக்கு உரியேதைதோகும.
மைற்வறதோரு புத்தைகம: ஆ, வசகந்நதோதைன் எழுதியே
‘புதுக்கவிததை- திறனதோய்வு (1978). இது புதுக்

கவிததையின் பூரணமைதோன திறனதோய்வு அல்ல.
சமூகப் பிரக்தஞதயேதோடு கவிததை எழுதியுள்ள
முற்தபதோக்குக் கவிஞர்களின் பதடைப்புகள்
மைட்டுதமை இதில் ஆய்வு வசய்யேப் பட்டுள்ளன.
அததை விருப்பு வவறுப்பற்ற முதறயில் ஆசிரியேர்
வசய்துள்ளதோர்.
“தைமிழ் இலக்கியேத் துதறயில் புதியே
மைதோற்றங்கதள உருவதோக்கியுள்ள புதுக் கவிததை யுக
மைதோற்றத்துக்கு வழி வகுக்கும தபதோர்க்
கருவியேதோகவும பயேன்படை தவண்டும- பயேன்படும
- என்ற நமபிக்தகதயேதோடு, புதுக் கவிததைதயே
வரதவற்கிதறதோம” என்ற முடிவுதரதயேதோடு தைனது
ஆய்தவ முடிக்கிறதோர். ஆ. வசகந்நதோதைன்.
புதுக்கவிததை பற்றியே முழுதமையேதோன திறனதோய்வு
அவசியேத் ததைதவயேதோகும.
புதுக் கவிததைக்குப் வபரும அளவில் வரதவற்பு
இருப்பது தபதோலதவ, எதிர்ப்பும பரவலதோக
இருந்து வருகிறது.
எதிர்ப்பு பற்றி புவியேரச எழுதியுள்ள ஒரு கருத்து
குறிப்பிடைத்தைக்கதைதோகும. ‘வதோனமபதோடி’
பதிதனந்தைதோவது இதைழில் ‘புதுக்கவிததையின்
புதியே வநருக்கடி’ என்ற தைதலப்பில் அவர் ஒரு

கட்டுதர எழுதியிருக்கிறதோர். அதில் ஒரு பகுதி“கவிததை பல்தவறு தைதளகளிலிருந்து விடுதைதல
வபறப்வபற - புதியே பல்தவறு துதறகளின்
உண்தமைகதளப் புலப்படுத்தும ஆற்றதலப்
வபறத் வதைதோடைங்கிவிடுகிறது. முன்வனப்தபதோதும
கவிததை வட்டைத்திற்குள் வந்திரதோதை பல
உள்ளடைக்கங்கள். இன்தறயே கவிததையில்
இருப்பதைன் கதோரணம இதுதைதோன்.
“உணர்ச்சி நிதலக்கு மைட்டும பயேன்படும மைற்றக்
கதலகள் பின்தன தைங்கி நிற்க, பதோட்டுக் கதல
அவற்றிலிருந்து விடுதைதல வபற்று
மைனிதைனுக்குத் ததைதோழனதோய் முன்தனறுகிறது.
“இத்தைதகயே நுண்தமையேதோன - உயேர்வதோன தமைல்மைட்டை வளர்ச்சி, கல்வியேறிவில் தமைமபட்டை
சமூகத்தில்தைதோன் வவற்றி வபறுவது
சதோத்தியேமைதோகும. பதழதமையில் ஊறிக் கிடைக்கும.
எதிதர பதோர்க்க மைறுக்கும, விழிப்புணர்ச்சி
எளிதில் வபறதோதை சமூகத்தில் கவிததையின்
இப்புதியே வடிவம, தைன்தன நிறுத்திக் வகதோள்ள
மிகப் வபரியே தபதோரதோட்டை வமைதோன்று - ஜீவ மைரணப்
தபதோரதோட்டைவமைதோன்று - நடைத்திதயே
தீரதவண்டியிருக்கிறது.

“வசவிக்குப் புலப்படும ‘ரிதைம’தமைப்
புறக்கணித்துவிட்டு, மைனதிற்கு இதைமைதோகும
கருத்து வழிபட்டை ‘ரிதைம’ மில்லயிப்பது அறிவு
தமைமபடைதோதை சமுதைதோயேத்தில் சதோத்தியேமில்தல.
“புதுக் கவிததையின் திணறலுக்கு இது ஒரு
முக்கியே கதோரணம. தைமிழதோசிரியேர்களின்,
புதுக்கவிததை மீதைதோன எதிர்ப்புக்குக் கதோரணம
அவர்களின் வமைதோழிப் பற்தறதோ, இலக்கியேப்
பற்தறதோ அல்ல; பழதமைப் பற்தற கதோரணம.
பழதமை வடிவங்களில் ஊறிப் தபதோன பதழதமை
மைனம, உணர்வுகதளச் சற்தற தைள்ளி தவத்து,
அறிவு பூர்வமைதோன கதல வடிவங்கதள ஏற்றுக்
வகதோள்ள மைறுக்கிறது. அவர்கள் மைனம கடைந்தை
கதோலத்தில் வதோழ்வததை இதைற்குக் கதோரணம.
புதுக்கவிததை பதடைப்பதோளிகளில்
முக்கியேமைதோனவர்களும ரசிகர்களும
மைரபுக்கவிததை அழிந்துவிடை தவண்டும என்தறதோ புதுக்கவிததை மைட்டுதமை வதோழ்ந்து வளரதவண்டும
என்தறதோ வசதோல்லவில்தல.
நல்ல கவிததைகதள நதோடுகிறவர்கள் இரண்டு

வதகக் கவிததைகதளயும வரதவற்று ரசித்து
மைகிழத் தையேதோரதோக இருக்கிறதோர்கள். மைரபுக் கவிததை
மூலம தைங்கள் ஆற்றதல புலப்படுத்தை
விருமபுதவதோர் அத்துதறயில் அரியே
சதோதைதனகதளப் புரிந்து கதோட்டுவததை யேதோர்
தைடுக்கிறதோர்கள்? மைரபுக் கவிததை வதோதிகள் அப்படி
புதுதமைகதளயும அரியே சதோதைதனகதளயும
புரியேக் கதோதணதோம.
முன்பு கவிததைகள் எழுதித் தைங்கள் ஆற்றதலக்
கதோட்டியே கவிஞர் பலர் இப்தபதோவதைல்லதோம
கவிததை எழுதுவததையில்தல. புதிது புதிதைதோக
அதநகர் எழுதுகிறதோர்கள். அதநகரது
பதடைப்புகளில் எளிதமையும இனிதமையும
பதோர்தவ வீச்சம கதோணப்படுகின்றன.
அபூர்வமைதோகப் சிலதபரிடைம சயேத்தைன்தமையும,
வதோர்த்ததை வனப்பும, உருவகச் வசறிவும, கருத்து
நயேமும, புதுதமைப் வபதோலிவும
கதோணக்கிடைக்கின்றன.
இத்தைதகயே எழுத்துக்கள் புதுக்கவிததையின்
வளமைதோன எதிர் கதோலத்துக்கு நமபிக்தக
தைருகின்றன.

39. ஒரு விளக்கம
‘புதுக்கவிததையின் ததைதோற்றமும வளர்ச்சியும
என்ற இந்தை நூல் புதுக்கவிததையின் வளர்ச்சி
பற்றியே முழுதமையேதோன ஆரதோய்ச்சியேதோக
அதமையேவில்தல. இந் நூற்றதோண்டின் அறுபதுகள்
வதரயிலதோன புதுக்கவிததை முயேற்சிகதளதயே
இது கவனிப்புக்கு உரியேதைதோகக் வகதோண்டுள்ளது.
அதில் கூடை சில குதறபதோடுகள் உண்டு என்பததை
நதோன் உணர்ந்துள்தளன். இந்நூலின் இரண்டைதோம
பதிப்பு வவளிவந்தை சமையேத்திதலதயே கவிஞர்கள்
இன்குலதோப், அப்துல் ரகுமைதோன், தவரமுத்து
தபதோன்தறதோரின் பதடைப்புகள் சரியேதோனபடி ஆய்வு
வசய்யேப்படைவில்தல என்பது ரசிகர்களதோல் என்
கவனத்துக்குக் வகதோண்டு வரப்பட்டைது உண்டு.
இக்கவிஞர்களும பிறரும எழுபதுகளிலும
பின்னரும பல சதோதைதனகள் புரிந்திருக்கிறதோர்கள்.
புவியேரச தைன் தபதோக்கிதன மைதோற்றி ‘மீறல்’ என்ற
தைதலப்பில் புதுதமையேதோன கவிததைகள்
பதடைத்துள்ளதோர். சிற்பி, மு.தமைத்தைதோ,
ஞதோனக்கூத்தைன் முதைலிதயேதோரும அவரவர்

திறதமைதயே நிரூபிக்கும விதைத்தில் அதநக
வதைதோகுதிகள் வவளியிட்டிருக்கிறதோர்கள்.
ஈழக்கவிஞர்கள் பலரது வதைதோகுப்புகள்
வதைரியேவந்திருக்கின்றன.
எழுபதுகளிலும எண்பதுகளிலும புதுக்கவிததைத்
வதைதோகுப்புகள் அதிகமைதோகதவ பிரசரம
வபற்றுள்ளன. புதுக்கவிததை முயேற்சியில்
ஈடுபட்டை பலப்பல இதளஞர்கள் உற்சதோகமைதோகத்
தைங்கள்கவிததைகதளத் வதைதோகுத்து அழகு அழகதோன
புத்தைகங்கதள வவளியிட்டிருக்கிறதோர்கள்.
புதுக்கவிததையில் நீண்டை பதடைப்புகதள
உருவதோக்கும முயேற்சிகளும தமைற்வகதோள்ளப்
பட்டிருக்கின்றன. அத்தைதகயே முயேற்சியேதோக
தவரமுத்து பதடைத்தைளித்தை ‘கவிரதோஜேன் கததை’
என்கிற மைகதோகவி பதோரதியின் வரலதோறு
கவனிப்புக்கு உரியேதைதோகும. கலதோப்ரியேதோவின்
‘எட்டையேபுரம’ தைனிரகமைதோனது.
கததை சதோர்ந்தை-வதோழ்க்தக நிகழ்வுகதளயும மைனிதைர்
இயேல்புகதளயும நிதனவு கூர்கிற - பதோடைல்களதோக
பழமைலய் கவிததைகள் எழுதி, ஒரு புதியே தைடைம
அதமைத்துள்ளதோர். அவரது ‘சனங்களின் கததை’
வபற்ற வவற்றிதயேத் வதைதோடைர்ந்து,

‘குதரதோட்டைன்சடைன் வகதோஞ்சதநரம’ என்ற
கவிததைகதளப் பதடைத்து அவர் சதோதைதன
புரிந்திருக்கிறதோர். வதோன்முகில் ஒரு தைனி வதகயில்
கவிததைகள் இயேற்றியுள்ளதோர். ‘தைதோர்ப்பதோதல’
என்ற அவரது வதைதோகுதி விதஷமைதோனது.
கலதோப்ரியேதோவின் ‘சயேமவரம’ என்பதும
முக்கியேமைதோனதைதோகும.
சங்க கதோலப் பதோடைல்கதள - புறநதோனூறு,
அகநதோனூறு தபதோன்றவற்தற - புதுக்
்ரி்கவிததைகளதோக எளிதமைப்படுத்தித் தைரும
முயேற்சிகளும நதடைவபற்றுள்ளன.
இவ்வதகயில் வவற்றிப்தபவரதோளி பதோரதோட்டைப்
படை தவண்டியே விதைத்தில் கவிததை
பதடைத்துவருகிறதோர்.
இப்படி எத்தைதனதயேதோ விஷயேங்கள்
கவனிப்புக்கும விமைர்சனத்துக்கும
உள்ளதோக்கப்படை தவண்டியேனவதோகும. ஒவ்வவதோரு
கவிஞதரயும ஆய்வுவசய்யும தைனித்தைனி நூல்கள்
இன்னும எழுதைப்படைவில்தல. ஆய்வு
மைதோணவர்களும புதியே விமைர்சகர்களும இத்தைதகயே
விமைர்சன முயேற்சிகளில் ஈடுபட்டு
இக்குதறதயேப் தபதோக்க தவண்டியேது அவசியேம
ஆகும.

எழுபதுகளிலும பின்னரும, வமைதோத்தைமைதோன
புதுக்கவிததைத் வதைதோகுப்புகள்
வவளிவந்திருப்பததையும குறிப்பிடை தவண்டும.
இவற்றில் ‘கதணயேதோழி கவிததைகள்’, ‘ழ’
கவிததைகள் ஆகியேதவ முக்கியேமைதோனதவ.
புதுக்கவிததைதயே - அதைன் தைன்தமைகதள ஆய்வு
வசய்யும நூல்களும அதநகம வந்துள்ளன.
எனினும, அததை ஆழ்ந்தும முழுதமையேதோகவும,
தநர்தமையேதோன விமைர்சன உணர்தவதோடு ஆய்வு
வசய்யும முயேற்சிகள் இன்னும
தமைற்வகதோள்ளப்படைவில்தல. திறதமையேதோளர்கள்
இவ்வதக முயேற்சியிலும ஈடுபடை தவண்டும.
எழுபதுகளிலும எண்பதுகளிலும வந்தை
புதுக்கவிததையின் தநதோக்தகயும தபதோக்தகயும
விமைர்சனம வசய்யும முதறயில் இலக்கு,
முன்றில் கருத்தைரங்குகளில் கட்டுதரகள்
படிக்கப்பட்டு, அதவ வதைதோகுப்பு நூலிலும, சிறு
பத்திரிக்தககளிலும பிரசரமும வபற்றுள்ளன.
இதவ புதுக்கவிததை பற்றிப் தபசவும
விமைர்சிக்கவும உதைவி புரிந்தைன. எனினும இதவ
முழுதமையேதோன ஆய்வுகளதோக அதமையேவில்தல
என்தற வசதோல்லதவண்டும.

புதுக்கவிததையின் வளர்ச்சிக்கு சிறு பத்திரிதககள்
வதைதோடைர்ந்து துதண புரிந்துள்ளன. எழுத்து,
கசடைதைபற வழிக்கவிததை முயேற்சிகளும,
வதோனமபதோடி வழிக்கவிததைகளும அதிகம
அதிகமைதோகதவ இப் பத்திரிக்தககளில் இடைம
வபற்றுள்ளன,
மீட்சி, விருட்சம, கதோலச்சவடு, கனவு தபதோன்ற
இதைழ்களின் பங்களிப்பு கவனத்தில்
வகதோள்ளப்படை தவண்டியேதைதோகும. ‘கவி’
கதோலதோண்டிதைழ், அதைன் பிறப்பு முதைல், கவிததை
வளர்ச்சிக்கு நற்பணி ஆற்றி வருகிறது.
கவிததைக்கு என்று எண்ணற்ற சிறுபத்திரிதககள்
ததைதோன்றின. பலமைதறந்தும தபதோயின. ஆனதோலும
இவற்றதோல் புதுக்கவிததை நல்ல பலதனப்
வபற்றதில்தல.
கதோரணம, இந்தை விதைமைதோன பத்திரிக்தககள்
கவிததை என்ற வபயேரில் எது எததைதயேதோ
அச்சிட்டுப் பக்கங்கதள நிரப்புகின்றனதவ
தைவிர, தைரமைதோன கவிததைகள் ததைதோன்றுவதைற்குத்
தைளம அதமைத்துத்தைர தவண்டும என்ற முதறயில்
வசயேல்படுவதில்தல. வபருமபதோலதோன

பத்திரிக்தககளின் ஆசிரியேர்களும, அவற்றில்
கவிததை எழுதுகிறவர்களும ‘கவிததை உணர்வு’ கவிததை ஞதோனம - என்பது சிறிதைளவு கூடை
வபற்றிருக்கவில்தல. கவிததை எழுதை தவண்டும
என்கிற ஆர்வம இருக்கிறது பலருக்கும. நல்ல
கவிததை எழுதுவதைற்குத் ததைதவயேதோன
பயிற்சிதயேதோ உளப்பக்குவதமைதோ அவர்களுக்கு
இல்தல.
இதடைக்கதோலத்தில், அதிக விற்பதன உள்ள
வணிகதநதோக்குப் பத்திரிக்தககளும
புதுக்கவிததைகதள வவளியிடுவதில் உற்சதோகம
கதோட்டின. அதைனதோல் சகட்டுதமைனிக்கு
பலப்பலரும ‘கவிததை’ எழுதி, ‘கவிஞர்’ என்று
வசதோல்லிக் வகதோள்வதில் உற்சதோகம வகதோண்டைனர்.
புதுதமையேதோக எழுதை தவண்டும, கருத்து - கற்பதன
- அழகு - ஆழம முதைலியேன அதமையேக் கவிததை
எழுதை தவண்டும என்ற உணர்வு
பத்திரிதககளுக்குக் கவிததை எழுதுதவதோரிடைம
இல்தல. நதோமும கவிததை எழுதுகிதறதோம: நம
வபயேரும அச்சில் வர தவண்டும என்ற
எண்ணத்துடைதனதயே மிகப் பலர் எழுதுகிறதோர்கள்.
முன்பு பலரும எழுதியே வபதோருள்கதளதயே
திருமபத் திருமபக் கவிததைக்கு உரியே

விஷயேமைதோக்குகிறதோர்கள். சதோரமைற்ற, உணர்ச்சியேற்ற,
உதரநதடையிதலதயே எழுதுகிறதோர்கள். அதவதயே
‘கவிததை’ என்று பத்திரிதககளதோலும
வவளிச்சமிடைப்படுகின்றன.
சமீபகதோலத்தில், ‘தஹக்கூ’ தமைதோகம தவறு
இவர்கதளப் பிடித்து ஆட்டைவும, கவிததையின்
பதோடு தமைலும தமைதோசமைதோகப் தபதோய்விட்டைது!
மூன்று வரி - நதோன்கு வரிகளில் எததையேதோவது
எழுதி ‘தஹக்கூ’ என்று வபயேர் பண்ணுவது
சர்வசதோதைரணமைதோக தவதல ஆகிவிட்டைது.
வதோழ்க்தக பற்றி ஆழ்ந்தை எண்ணதமைதோ,
அனுபவத்தினதோல் ஏற்படைக்கூடியே தைனித்தை
தநதோக்தகதோ, தைத்துவப் பதோர்தவதயேதோ
ததைதவயில்தல என்றதோகி விட்டைது இன்தறயேக்
கவிஞர்களுக்கு. இவற்தற எல்லதோம
வபறுவதைற்கு அவர்கள் தைங்கதளத் தைதோங்கதள
தைகுதிப் படுத்திக் வகதோள்வது மில்தல.
இதைனதோல் எல்லதோம கவிததை ஒருததைக்க நிதலதயே
அதடைந்துள்ளது தபதோல் ததைதோன்றுகிறது.
உண்தமையில், தைமிழ்க் கவிததை வளர்ந்து
வகதோண்டுதைதோன் இருக்கிறது. ஆனதோல், வமைது
வமைதுவதோக, நல்ல கவிததைகள் வந்து

வகதோண்டுதைதோன் இருக்கின்றன.
கதோலம ததைதோறும அப்படிப்பட்டை கவிததைகள்
அபூர்வமைதோக தவனும வவளிவந்துள்ளன.
பத்தைரிதககள் பலவற்றிலும சிதைறிக் கிடைக்கின்ற
இத்தைதகயே நல்ல பதடைப்புகள் பலவற்றிலும
சிதைறிக் கிடைக்கின்ற இத்தைதகயே நல்ல
பதடைப்புகள் வதைதோகுக்கப்பட்டு, உரியே முதறயில்
நூல் வடிவம வபறுவது கவிததைக்கு லதோபமைதோக
அதமையும. அப்படிச் வசய்யே தவண்டும என்ற
விழிப்பு உணர்வு சிறிது சிறிதைதோக ஏற்பட்டு
வருகிறது. வசயேல் மைலர்ச்சி வபறுவதைற்குக் கதோலம
துதணபுரியே தவண்டும.

புதுக்கவிததைத்
வதைதோகுப்புகள்
கதோட்டுவதோத்து
புதுக்குரல்கள்
வழித்துதண
தகதோதடைவயேல்

ந. பிச்சமூர்த்தி
ந. பிச்சமூர்த்தி
ந. பிச்சமூர்த்தி
தி.தசதோ.தவணுதகதோபதோலன்
தைதோ. இரதோமைலிங்கம
கதோணிக்தக
(வகதோழுமபு)
உதையேநிழல்
எஸ். தவத்தீஸ்வரன்
கறுப்புமைலர்கள் நதோ. கதோமைரதோசன்
கனவுகள்+கற்ப
தனகள்=
மீரதோ
கதோகிதைங்கள்
இன்குலதோப்
இன்குலதோப்
கவிததைகள்
ஆக்தடைதோபஸஸூம
6 கவிஞர்கள்
நீர்ப்பூவும
கண்ணன் என்
ஷண்முக சப்தபயேதோ
தைமபி
வசந்வநல்
குருவிக்கரமதப சண்முகம
வயேல்கள்
வவளிச்சங்கள் வதோனமபதோடிக் கவிஞர்கள்

1962
1962
1964
1965
1965
1970
1971
1971
1972
1972
1972
1972
1973

கண்ணதோடியுள்ளி
ருந்து
அன்று தவறு
கிழதமை
மைண்ணின்
மைதோண்பு
கதோமைரூபம
தீர்த்தை யேதோத்திதர
புதுக்குரல்கள்
பிச்சமூர்த்தி
கவிததைகள்
ததைதோணி
வருகிறது

தைர்மு அரூப் சிவரதோமு

1973

ஞதோனக்கூத்தைன்

1973

தைமிழ்நதோடைன்

1973

தைமிழ்நதோடைன்
கலதோப்ரியேதோ
எழுத்து பிரசரம

1973
1973
1973

ந. பிச்சமூர்த்தி

1973

தைமிழன்பன்

1979

(பல கவிஞர்கள்)
ரதோஜேபதோதளயேம
வசல்லம வதைதோகுத்தைது
ஊசிகள்
மீரதோ
அந்தி
துதரசீனிச்சதோமி
பசப்பல்
தக. ரதோஜேதகதோபதோல்
அமைர தவதைதன வல்லிக்கண்ணன்
ஷண்முகம
சப்தபயேதோ கவிததைகள்
நீ இன்று
சி.ச. வசல்லப்பதோ
இருந்தைதோல்
மைதோற்று இதையேம சி.ச. வசல்லப்பதோ
விதி

1973
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974

வமைகௌனத்தின்
நதோவுகள்
பதோல்வீதி

அபி

அப்துல் ரகுமைதோன்
32 கவிஞர்கள்
நதோற்றங்கதோல்
(தைதலஞதோயிறு இலக்கியே
அதமைப்பு)
கூட்டுப்புழுக்கள் ப. கங்தகவகதோண்டைதோன்
ஆகஸ்டும
பரிணதோமைன்
அக்தடைதோபரும
கனகதோமபரமும
டிசமபர்பூக்களும சக்திக்கனல்
...
.....
வருமதபதோகும சி. மைணி
நீல. பத்மைநதோபன்
எழுத்து பிரசரம
கவிததைகள்
கண்ணீர்ப்பூக்கள் மு. தமைத்தைதோ
இதுதைதோன்
புவியேரச
சர்ப்பயேதோகம
சிற்பி
நடுநிசி நதோய்கள் பசவய்யேதோ
முதறயீடு
ஏ.வதை. சப்தபயேன்
மு. கனகரதோஜேன்
முட்கள்
(வகதோழுமபு1975)
உயேரும தககள் ப. தவலுசதோமி
கண்ணதோமூச்ச
நிர்மைலதோ விஸ்வநதோதைன்

1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1975
1975
1975
1975
1975
1975

1975
1976

யுகரதோகங்கள்
தகப்பிடி அளவு
கடைல்
இலவசத்திற்கு
ஒரு விதல
திவ்யேதைரிசனம
தவலி மீறியே
கிதள
ஒளிச்தசர்க்தக
சிதநகபுஷ்பங்க
ள்
பதியேங்கள்
சலனம

தைரிசனம
தைதோலதோட்டுக்
தகட்கதோதை
வதைதோட்டில்கள்
மையேன்
கவிததைகள்
நீதரத்ததைடும
தவர்கள்
தைதோஜ்மைகதோலும
வரதோட்டித்துண்டு

தமைமைன்கவி (வகதோழுமபு)

1976

மீள் தைருமு ஒளரூப் சிவரதோம

1976

வதோணியேமபதோடிக்கல்லூரி
மைதோணவர்கள்
மைதோ. தைக்ஷிணதோமூர்த்தி

1976
1976

நதோரதணதோ வஜேயேரதோமைன்

1976

சி.மைணி

1976

வதோனமபதோடிக்கவிஞர்கள்

1976

வபதோன்மைணி
26 கவிஞர்கள்
நதோ. சிவசப்பிரமைணியேன்
வதைதோகுத்தைது
மு.கு. ஜேகந்நதோதைரதோஜேதோ

1977
1977

பதோப்ரியேதோ

1977

க.நதோ. சப்ரமைண்யேம

1977

க. துதரப்பதோண்டியேன்

1977

நதோ. கதோமைரதோசன்

1977

ம
ஊர்வலம
மீட்சி
விண்ணப்பம
பகல்தநரத்து
இரவுகள்
சகதோரதோதவத்
தைதோண்டைதோதை
ஒட்டைகங்கள்
விடியேல்
விழுதுகள்
ஒட்டுப்புல்
நீருக்குத் தைதோகம
வவள்தள
இருட்டு
தவதைதனகள்
தநயேர் விருப்பம
புதுக்கணக்கு
தகதோழிக்குஞ்சக
ளும
பன்றிக்குட்டிக
ளும
வவள்தளதரதோஜேதோ
அமமைதோ அமமைதோ!

மு. தமைத்தைதோ

1977

தி. தசதோ. தவணுதகதோபதோலன்

1977

அ.தவ. முனுசதோமி

1977

நதோ. கதோமைரதோசன்

1977

தைமிழன்பன்

1977

பஞ்ச
வதோணியேமபதோடிக்கல்லூரி
மைதோணவர்கள்

1977

இன்குலதோப்

1977

கி. சப்பிரமைணியேன்
அப்துல் ரகுமைதோன்
வகதோ. ச. பலரதோமைன்

1977
1977
1977

வகதோ.மைதோ. தகதோதைண்டைம

1978

ததைனரசன்
தைமிழ்நதோடைன்

1978
1978

1977

தீவுகள்
கதரதயேறுகின்ற
ன
...
ஊதமைக்குருத்துக்
கள்
வநருஞ்சி
சடுபூக்கள்
கட்டுமைரங்கள்
வமைகௌனச்சிறகுக
ள்
மைகதோகதோவியேம
ஓ! ஜேவஹர்லதோல்
குளித்துக்கதர
தயேறதோதை
தகதோபியேர்கள்
எண்ணக்தகதோடுக
ள்
கண்சிமிட்டும
கல்லதறகள்
மூன்று
பனியேதோல் பட்டை
பத்து மைரங்கள்
மீறல்

ஈதரதோடு தைமிழன்பன்

1978

.....
எழுச்சிக்கவி

1978

இரதோ. மீனதோட்சி
இரதோ. மீனதோட்சி
ஆ. தைனஞ்வசயேன்

1978
1978
1978

முத்துவீரப்பன்

1978

நதோ. கதோமைரதோசன்
க. வீரி்தரயேன்

1978
1978

ததைவததைவன்

1978

மைதோலதி ஹரீந்திரன்

1978

பதோப்ரியேதோ

1979

நகுலன்

1979

திரிசதடை

1979

புவியேரச

1979

சிவப்பு நிலதோ
வதலகள்
விழிச்சன்னல்க
ளின்
பின்னதோலிருந்து
ஆகதோயேகங்தக
அந்தைரநதடை
திருத்தி எழுதியே
தீர்ப்புகள்
ஓர்
அப்நதோர்மைலின்
முனகல்
மைற்றதோங்தக
நட்சத்திரப்பூக்க
ள்
வபதோன்னீலன்
கவிததைகள்
தீபங்கள்
எரியேட்டும
அதலயும
நுதரயும
கீதழக் கதோற்று

சூரியேகதோந்தைன்
ஆர். எஸ். மூர்த்தி

1979
1979

சிங்கப்பூர் க. இளங்தகதோவன்

1979

இ. முத்துரதோமைலிங்கம
அபி

1979
1979

இரதோ. தவரமுத்து

1979

இளதச அருணதோ

1979

கலதோப்ரியேதோ

1979

தைமிழ்நதோடைன்

1979

வபதோன்னீலன்

1979

அப்துல் ரகுமைதோன் முதைலதோன
எழுவர்1979
அழகர்சதோமி

1979

கனல்

1979

