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�த�பதி�� �த�பதி�� �த�பதி�� �த�பதி�� ----���ைர���ைர���ைர���ைர    
 
‘���கவிைதயி
 ேதா�ற�� வள��சி��’ வரலா�: ேநா�கி� எ5த!ப)ட 
க)'ைரகேள ஆ��.  
 
தீப�’ இல�கிய ஏ)1� ‘சர;வதி கால�’ ப�றிய க)'ைர$ ெதாட� எ5தி 
�1$தி#+த சமய�, அ'$� இல�கிய� க)'ைர$ ெதாட� ஒ
ைற நா
 
எ5தேவ�'� எ
: ந�ப� நா. பா�$தசாரதி ேக)'�ெகா�டா�.  
 
அேத ச+த�!ப$தி� என��� க1த� எ5திய இல2ைக எ5$தாள� கலாநிதி க. 
ைகலாசபதி இAவா: ேக)1#+தா�. ‘���கவிைத ப�றி ஏேதேதா விவாத2க- 
நைடெப:கி
றனேவ. அத
 ஹி;டாி உ2கD�� ந
றாக$ ெதாி�ேம, நீ2க- ஏ
 
���கவிைதயி
 வரலா�ைற எ5த��டா�?”  
 
கவிஞ� மீரா (சிவக2ைக ம
ன� க�Fாி$ தமிG! ேபராசிாிய�) ‘���கவிைதயி
 
ேதா�ற�� வள��சி��’ எ
ற தைல!பி� நா
 க)'ைரக- எ5தேவ�'� எ
: 
வி#!ப� ெதாிவி$� வ+தா�.  
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இதனா� எ�லா�, ���கவிைதயி
 வரலா�ைற ‘தீப�’ இதGகளி� ெதாட�+� 
எ5தலாேன
. 1972 நவ�ப� �த� 1975 ேம �1ய இ�க)'ைர$ ெதாட� 
ெவளிவ+த�.  
 
���கவிைத, ஆர�பகால� �தேல பல$த எதி�!�, பாிகசி!�, க�டன�, ேக�, 
�ைற�ற� ஆகியவ�:�� இைடயிேல தா
 வளர ேவ�1யி#+த�. அ�கால$திய 
இல�கிய ஏ'களி� விவாத2கD� நிகG+�-ளன. அ+நாைளய! ப$திாிைகக- 
இ
ைறய ரசிக�கD��� இனி வரவி#��� இல�கிய! பிாிய�கD��� கிைட�க� 
�1யன அ�ல. ஆகேவ, விவாத� க)'ைரகைள இAவரலா�றி� நா
 விாிவாகேவ 
எ'$� எ5தியி#�கிேற
.  
 
அேத ேபால, ��கியமான கவிைதகைள� �றி!பி'ைகயி� ரசிக�கD��! 
பய
ப'� வித$தி� அ�கவிைதகைள �5சாகேவ த+தி#�கிேற
. 
 
இ��ைற ரசிக�கD��� இல�கிய மாணவ�கD��� ஆராH�சியி� 
ஈ'ப)'-ேளா���� மிக,� உதவியாக இ#!பைத நா
 பி
ன� பல� �ற�ேக)' 
அறி+� மகிG,�ேற
.  
 
இ� ���கவிைத வரலா: தா
, ���கவிைதக-, கவிஞ�க- ப�றிய விம�சனேமா 
ஆH,ைரேயா அ�ல. ���கவிைதயி
 ேதா�ற�� வள��சி�� வ#ஷ ாீதியி� 
ெதா�$� எ5த!ப)'-ளன இதி�, ேபாகிறேபா�கி� அ2க2ேக சி�சில இட2களி� 
என� அபி!ராய2கைள�� ேமேலா)டமாக� �றி!பி)'#�கிேற
.  
 
பாரதி��! பிற� தனி மல��சி கா)1ய ‘வசன கவிைத’ சில ேப�கள� �ய�சிேயா' 
�
றி, 1940கD��! பிற� ஒ# ேத�கநிைலைய எHதியி#+த�. பல 
வ#ஷ2கD��!பிற� ‘எ5$�’ இல�கிய ஏ' ேதா
றிய��, ���கவிைத 
�$�யி�!�� ��ேவக�� ெப�: ஓ2கி வள�+த�. எனேவ ���கவிைத வரலா�றி� 
‘எ5$�’�� ெப#� ப2�� ��கிய இட�� உ�'. அதனா�தா
 இ�க)'ைரகளி� 
‘எ5$�’ கால சாதைனகD�� நா
 அதிகமான கவனி!� ெகா'�க ேந�+த�.  
 
‘தீப�’ ப$திாிைகயி� இ�க)'ைரக- பிர"ரமாகி� ெகா�1#+த ேபா��, அத
 
பி
ன#�, பல இட2களி�#+��-��கியமாக� க�Fாிகளி�#+�-பாரா)'�க- 
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கிைட$� வ+தன. இAவரலா: �$தகமாக வரேவ�'�; இல�கிய மாணவ�கD��� 
ஆராH�சி ெசHகிறவ�கD��� பயனளி��� எ
ற க#$�� ெதாட�+� �ற!ப)' 
வ+த�.  
 
இ!ேபா� ���கவிைத வரலா: ‘எ5$� பிர"ர�’ ஆக ெவளிவ#கிற�. 
உ:திேயா'� ஊ�க$ேதா'�. அயராத த
ன�பி�ைகேயா'� ந�ல �ைறயி� ந�ல 
�$தக2கைள$ தயாாி$� வ#கிற ந�ப� ெச�ல!பா இAவரலா�ைற�� பிர"ாி!ப� 
என�� மகிG�சி�� ெப#ைம�� த#கிற�. அவ#�� எ
 ந
றி உாிய�.  
 
எ
ேபா�கி� இAவரலா�ைற எ5த என�� ஊ�க� த+� �!ப� இதGகளி� 
ெவளியி)' உதவிய ‘தீப�’ நா.பா. அவ�கD��� எ
 ந
றிைய$ ெதாிவி$�� 
ெகா-கிேற
. இ� ���கவிைதயி
 வரலா: ம)'ேம இைத அ1!பைடயாக 
ைவ$�� ெகா�' ���கவிைதகைள�� கவிஞ�கைள�� ந
� விம�சி���-
ஆழ�� கன�� ெகா�ட-ஆH,ைரக- இனி வரேவ�'�. வ#� என 
ந�பி�ைகேயா' எதி�பா��கிேற
. 
 
ராஜவ���ர� 
மா��, 1977            வ���க�ண
  
----------- 
 

�த� பதி��ைர�த� பதி��ைர�த� பதி��ைர�த� பதி��ைர    
 
தன� இ+த நீ�ட KL�� மிக� "#�கமானதாக ந�ப� வ��� க�ண
 எ5தி 
இ#��� ஆசிாிய �
�ைரயி�#+� பி
வ#� ஒ# பாராைவ இ2� 
எ'$��கா)1வி)' எ
 அறி�க வா�$ைதகைள ெதாட#கிேற
.  
 
‘இ� ���கவிைத வரலா:தா
, ���கவிைதக-, கவிஞ�க- ப�றிய விம�சனேமா 
ஆH,ைரேயா அ�ல. ���கவிைதயி
 ேதா�ற�� வள��சி�� வ#ஷ ாீதியி� 
ெதா�$� எ5த!ப)'-ளன இதி�. ேபாகிற ேபா�கி� அ2க2ேக சி�சில 
இட2களி� என� அபி!ராய2கைள�� ேமேலா)டமாக� �றி!பி)1#�கிேற
.’ 
 
இேதா', �
�ைரயி
 �த�பாரா இர�' வாிகைள�� கைடசி பாராவி
 
�த�வா�கிய$ைத�� ேச�$�! பா����ேபா� ஆசிாியாி
 வைரய:$�� ெகா�ட 
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உ$ேதச� நம�� ெதளிவாகிற�. இ+த K�� நா� எதி�பா��க ேவ�1யைத�� 
உண�$�வதாக இ#�கிற�. 
 
���கவிைதயி
 ேதா�ற�� வள��சி�� எ
ற இ+த�$தக� தமிG இல�கிய$ 
�ைறயி� ஒ# தைலசிற+த �ய�சி. அ�ம)'ம�ல, இ� ��விதமான�� �ட, 
ச2ககால� கவிைதக-, காAயகால கவிைதக-, ப�தி கால�கவிைதக-, சி�றில�கிய 
கவிைதக- ஆகியவ�றி
 ேதா�ற�� வள��சி�� எ
: வரலா�: ாீதியாக நம�� 
�$தக2க- இ#!பதாக$ ெதாியவி�ைல. அ��� நியாயமான காரண2க- �ட 
ெசா�லலா�. அ+த இல�கிய2க- நம� சமீப கால$தியைவ இ�ைல. ெவ� 
�ராதனமானைவ. பராபாியாக ேக-வி!ப)' ெதாியவ+த தகவ�கD�� ேமேலேயா 
அ�ல� அ+த இல�கிய பைட!�கD��-ளி#+� ெதாியவ+த தகவ�கD�� 
ேமேலேயா வரலா�: ாீதியாக இல�கிய நட!�� �றி!�க- எ�,� �றி$�ைவ��� 
பிர�ைஞ இ�லாத நிைலயி�, K�றா�' எ
ற அள,��$தா
 எ+த இல�கிய! 
பைட!���� இட� கால� நி�ணயி�க சா$யமாகி இ#�கிற நிைலயி�, 
ஏேதாMக$தி� அ�ல� சாி$திர$ தகவ� ஆதார$தி� �
ேனபி
ேன ைவ$� 
அNமானி$� அ+த K�றா�' இ+த K�றா�', இ+த! ப$தா�'� கால�, இ+த 
ஆ�' எ
: எ�,� கணி�க�1யாத நிைலதா
. எனேவ நம� இல�கிய கால 
க)ட2க- ‘ெபா$த� ெபா�வாக’,� �$� மதி!பாக,� ஒ# மிக நீ�ட கால 
அள,��-, எ�ைல��- அட�க!ப)' கணி�க!ப)1#�கி
றன.  
 
அதாவ� ேபாக)'�, ெரா�ப! பழைமயானைவ எ
: ெசா��விடலா�. ெச
ற 
K�றா�', இ+த K�றா�' ப�றி எ
ன? இ+த� கால$தி� �ட த�கால� 
கவிைதயி
 ேதா�ற�� வள��சி�� ப�றி வரலா�: ாீதியாக �$தக� ஏதாவ� 
இ#�கா எ
ப� என�� ச+ேதகேம. பாரதி�� �
, பாரதி��!பி
 எ
: �ட 
��வித� கவிைதகளி
 ேதா�ற� வள��சி ப�றி �$தக2கேள இ�ைலேய. ஆராH�சி 
அ+த! பா�ைவயி� ஏதாவ� ெசHய!ப)1#�கிறதா எ
ப�� என�� ேக-வி. 
கவிைத ேபாக)'�; சி:கைத, நாவ� ப�றி� �ட அ$தைகய சாியான �$தக� 
வரவி�ைல. 
 
இ+த நிைலயி� தமிG இல�கிய$��� சமீப$தி� ேச�+த ���கவிைத ப�றிய 
வ��க�ண
 �$தக$ைத ஒ# சாதைன எ
ேற ெசா�ல ேவ�'�. �!ப$ைத+� 
ஆ�'கD�� ேமலாக எ5திவ#� வ���க�ண
 ஏராளமாக எ5�பவ�. 
இல�கிய உ#வ2களி� அவ� ெதாடாத �ைற கிைடயா�. ேபா�மான, நியாயமான 
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அள, வாG�ைகவசதி �ட எ5$தாள வாG�ைக %ல� அவ#�� கிைட�க வராத 
நிைலயிL� அவர� ஆG+த இல�கிய ஈ'பா'� ெசயO'� தனி$�� 
�றி!பிட$த�க�. ஒ# �னக� இ�லாம� வாG�ைக� சவாைல ஏ�:�ெகா�', 
எ5$ேத �றி!பாக ெசய�ப'� அவைர தமிGநா' த�கப1 பய
ப'$தி� 
ெகா-ளவி�ைலதா
. இ#+�� அவர� தளராத ப2� ெசL$த�கணிசமான�. 
த
ைன விம�சக� எ
: ெசா��� ெகா-ளாம� இல�கிய ரசிக
 எ
ற 
அளவிேலேய த
 அபி!பிராய2கைள ெவளி!ப'$தி� ெகா�' வ#கிறவ� அவ�. 
எ+த இல�கிய! �$தக2க- ப1$தாL� தா
 அைத ரசி$தைத உடன 
ெவளி�ெசா�பவ� அவ�. பைட!பாளி, இல�கிய ரசிக
 எ
பேதா' அவ� ஒ# 
இல�கிய$ தகவ� களPசிய�. இ+த நா�ப$ைத�ப� வ#ஷ இல�கிய உலக$ 
தகவ�கேளா ேபா��கேளா, �-ளி விபரேமா, �$தகப)1யேலா, அவ�றி
 
உ-ளட�கேமா, அவாிட� ேக)டா� ெர1ேமடாக கிைட���. தவிர ெவளிேய எ2�� 
கிைட�காத த�கால இல�கிய K�கD� ப$திாிைககD� அவாிட� கிைட��� 
ெச�ல!பாவிட� ேக)டா� கிைட��� எ
: தகவ� ெகா'�க!ப)' எ
னிட� 
தகவ�க- ேக)க வ#பவ�களிட� வ���க�ணனிட� தா
 ேபாக ேவ�'� 
எ
ேப
 நா
. அவ� ேத1$ த+திராவி)டா� பி�ச%�$தி கவிைதக- சில 
கிைட$திரா�.  
 
இைதெய�லா� ெசா�ல� காரண� இ+த ���கவிைதயி
 ேதா�ற�� வள��சி�� 
Kைல எ5த அவ#�� உ-ள த�திைய ெதாிய!ப'$த$தா
. இ+த �$தக$ைத 
அவைர$ தவிர ேவ: யா#� இAவள, �ைறயாக எ5தி இ#�� �1யா� 
நி�சயமாH. த�கால ���கவிைத இய�க$ேதா' வள�+தி#+த என�ேக விய!�. 
இ+த� க)'ைர$ ெதாடைர நா
 ‘தீப�’ ப$திாிைகயி� ப1$� வ+தேபா�, என��$ 
ெதாியவராத பல தகவ�க-, க)'ைர விஷய2க-, சிலக#$��க- என�� 
�த
�தலாக ெதாியவ+தன. தீப� ப$திாிைக ஆசிாிய� நா. பா�$தசாரதி�� எ
 
ந
றிைய ெதாிவி$தாகேவ�'� இ+த இட$தி�. இல�கிய உபேயாகமான 
காாியமாக, அவ� த
 ப$திாிைகயி� பி.எ;. ராைமயாைவ ‘மணி�ெகா1 கால�’ 
எ5த� ெசH� வி)' பிற� வ���க�ணைன ‘சர;வதி கால�’ எ5த,� 
பய
ப'$தி, ெதாட�+� வ���க�ணைன ���கவிைத ப�றிய வரலா�: Kைல 
எ5த ைவ$த� ஒ# ��கிய நிகG�சி. அவ#�� இ+த ேயாசைன�� அ�கைற�� 
ேதா
றி இராவி)டா� இ+த K� பிற+ேத இ#�கா�. ேவ: யா�, எ+த ப$திாிைக 
இைத ெசHதி#�க� �'�? 
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இ+த Kைல!ப�றி நா
 இ
�� ேபசவி�ைல. ேபச! ேபாவ�� இ�ைல. இத
 
ப�க2கேள வாசக�கDட
 ேப"�. இ� என�� மன நிைற, த+த K�. ஒ# 
இல�கிய வரலா�: Kைல எ5த தகவ� அறி, ெப#� அள,�� இ#�கேவ�'�. 
அ� இ+த K� %ல� ெதாிகிற�. ஆனா� தகவ� அறி, ம)'� ேபாதா�. 
ெபா:!�ண��சி இ#�க ேவ�'�. வி#!�, ெவ:!�, மன�சாH,, ெகா-ைக சா�� 
இ#�கேவ �டா�. நா
 இ+த வரலா�: Kைல எ5தி இ#+தா� எ
ைன அறி+�� 
அறியாமL� ஒ# ப�கமாக அ5$த� ெகா'$தி#�க� �'�. ஆனா� 
வ���க�ணேனா தா
 ���கவிைத ஆரா�பக�$தா�களி� ஒ#வராக இ#+�� 
பைட!பி� த
 ேபா�� எ
: ெகா�1#+�� அ+த ‘தா
’ ைன ஒ��கிவி)' 
���கவிைத �த� இ
: வைர உ-ள பைட!�கD��� ேபா��கD��� 
ெகா-ைககD��� கிைள இய�க2கD��� பைட!பாளிகD��� சாி$திரநியாய� 
கிைட�க� ெசHதி#�கிறா�. தன�� உட
பாடாக இ#!பைத அள, கட+� 
ெம�சி�� தன�� ஏ�காதைத மைற$ேதா அல)சிய!ப'$திேயா இகG+�� எ5தேவ 
இ�ைல. ஒ# இல�கிய சாி$திர ஆசிாியரா� இல�கிய மாணவ�கD��� சாியாக 
தர!ப)ட ���கவிைத இய�க �த� K�. இைத எ5தி இ#!ப���, ஒ# இல�கிய 
கடைமைய ெபா:!�ட�� ேந�ைமயாக,� மன!Q�வமாக,� சாியாக,� 
நிைறேவ�றி இ#!ப��� நா� வ���க�ணைன! பாரா)ட கடைம! 
ப)1#�கிேறா�. ���கவிைத ப�றிய ஒ# ‘ஆதா
1�’ ஆதாரQ�வமான �$தக$ைத, 
இ+த அ;திவார$தி
 மீ� ���கவிைத ஆராH�சி ெசHய வழி ெசH�� இ+த 
�$தக$ைத, அவேர �1,ைரயாக ‘இ� வரலா: ம)'ேம இைத அ1!பைடயாக 
ைவ$�� ெகா�' ���கவிைதகைள�� கவிஞ�கைள�� ந
� விம�சி���, 
ஆழ�� கன�� ெகா�ட ஆH,ைரக- வரேவ�'�’ எ
: ெசா�வ� ேபால, 
திறனாH,�� ஆதார ஆகார� த#� இ+த �$தக$ைத எ5$� பிர"ர� ெவளிRடாக 
ெகா�' வ#வதிேல என��- ஏ�ப)1#��� தி#!தி�� மகிG�சி�� என��$தா
 
ெதாி��. 
 
27-4-77  
ெச
ைன           சி.".ெச�ல!பா  
-------- 
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""""���கவிைதயி� ேதா�ற�� வள��சி ����கவிைதயி� ேதா�ற�� வள��சி ����கவிைதயி� ேதா�ற�� வள��சி ����கவிைதயி� ேதா�ற�� வள��சி �""""    
1. 1. 1. 1. ேதா�ற�ேதா�ற�ேதா�ற�ேதா�ற�    

 
‘���கவிைத’ எ
ற ெபய� அேநக#��! பி1�கவி�ைல, இ+த! ெபயைர� க�' 
பல� மிரDகிறா�க-. ேக� ெசHய ேவ�'� எ
ற S�'தைல இ� சில#�� 
ஏ�ப'$�கிற�. இத
 உ#வ$ைத�� உ-ளட�க$ைத�� பா�$�� �ழ!ப� 
அைடகிறவ�க- பல�. 
 
காலேவக$தி� கவிைத$�ைறயி� இய�பாக ஏ�ப)ட ஒ# பாிணாம� இ�. தமிG� 
கவிைதயி� ம:மல��சி ெப�ற இ!��ைம�� ‘���கவிைத’ எ�� ெபய� 1960 
களி� தா
 ேச�+த� ‘நிM ெபாய)ாி’ எ
:�, ‘மாட�
 ெபாய)ாி’ எ
:� 
ஆ2கில$தி� �ற!ப'வைத ஒ)1, தமிழி� ‘���கவிைத’ எ
ற ெபய� 
இ��ய�சி�� இட!ப)ட�. 
 
ஆயி�� ஆர�ப$தி�, யா!� �ைறகD�� க)'!படாம�, கவிைத உண�,கD�� 
"த+திரமான எ5$� உ#வ� ெகா'��� இ!பைட!� �ய�சி ‘வசன கவிைத’ எ
ேற 
அைழ�க!ப)ட�. பி
ன�, ‘யா!பி�லா� கவிைத’, ‘இல� கவிைத’, ‘க)1�ட2கா� 
கவிைத’ (Free Verse) ேபா
ற ெபய�கைள இ� அAவ!ேபா� தா2க ேநாி)ட�.  
���கவிைத எ
பதி� மிர)சி�ேகா பாிகாச$��ேகா, �ழ!ப$��ேகா எ�,� இட� 
இ�ைல. 
 
�
� பழ�க$தி� இ#+� வ#கிற-மர� ாீதியாக அைம+த-ஒ
றி�#+� மா:ப)' 
(அ�ல� அைத மீறி$) ேதா
:வ� ��" (�தி�). மர� ாீதியான, யா!� 
இல�கண$ேதா' ஒ)1ய கவிைதகளி�#+� மா:ப'� இ�கவிைத! பைட!� 
���கவிைத என! ெபய� ெப�ற� ெபா#$தேமயா��. பா��க!ேபானா�, கவி 
"!பிரமணிய பாரதி தன� எ�லா� கவிைதகைள�ேம ‘���கவிைத’ எ
:தா
 
�றி!பி'கிறா�- அ+நா- வைர இ#+� வ+த தமிG� கவிைதகளி�#+� அைவ 
மா:ப)ட த
ைமகைள! ெப�ற பைட!�களாக விள2கியதா�, 
 
 ‘"ைவ �தி�, ெபா#- �தி�, வள� �தி�, 
 ெசா��தி�, ேசாதிமி�க நவகவிைத’  
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எ
: பாரதியா� த
 கவிைதகைள! ப�றி! ெப#ைமேயா' ேப"கிறா�. 
 
தன� கவிதா உண�,கைள�� உ-ள$தி
 எ5�சிகைள��, கன,க- க�பைனக- 
எ�ண2க- அைன$ைத�� மர� ாீதியான யா!� �ைறகD�� உ)ப'�-
கவிைதகளி
 வித� விதமான வ1வ2களி� ெவளி!ப'$திய கவிபாரதி, 
இல�கண$��� உ)படாத �திய வ1வ$திL� உ#�ெகா'�க �ய
: ெவ�றி�� 
க�டா�. அ�தா
 ‘கா)சிக-’ எ
ற வசன கவிைத$ ெதா�!�. 
 
பாரதி த
 எ�ண2கைள எ5$� ஆக உ#வா��வத��! பல ேசாதைனகளி� 
ஆ�வ� ெகா�1#+தா� எ
ப� அவர� பைட!�கைள ஆராHேவா#��! �ாி��. 
கவிைதகளி� பல ேசாதைனக- ெசHத� ேபாலேவ, வசன$தி� தரா", ஞானரத�, 
நவத+திர� கைதக- ேபா
ற �திய �ய�சிகைள அவ� ெசHதி#�கிறா�. அேத 
த
ைமயி�, வசன$ைத மீறிய, ஆயி�� கவிைதயி
 Qரண$�வ$ைத எHதாத ஒ# 
�ய�சியாக அவ� பைட$�-ள வசன கவிைதகேள ‘கா)சிக-’. எனேவ, கவி 
"!பிரமணிய பாரதிதா
 தமிG! ‘���கவிைத’யி
 த+ைதயாவா�. 
 
பாரதியி
 ‘கா)சிக-’ வசன�தா
; அவர� பைட!�கைள$ ெதா�$�! 
பிர"ாி$தவ�க- தவ:தலாக அவ�ைற�� கவிைதகேளா' இைண$�, வசன கவிைத 
எ
: ெவளியி)'வி)டா�க- எ
: அ+த� கால$தி� ஒ# சில� எதி���ர� 
ெகா'$த� உ�'. 
 
பாரதி ‘கா)சிக-’ எ
ற தைல!பி� எ5தியி#!ப� ெவ:� வசன� அ�ல. 
தவ:தலாக� கவிைத$ ெதா�தியி� இட� ெப�:வி)ட வசன அ'��க- எ
: 
அைத� ெகா-வ�� சாியாகா�. எ
ேறா எ5த!பட ேவ�1ய கவிைத� 
சி$திர2கD�காக அAவ!ேபா� �றி$� ைவ�க!ப)ட �T��க- எ
: 
மதி!பி'வ�� ெபா#+தா�. பாரதியி
 க)'ைரக- எ
ற ெபயாி� ��' 
�T��க-, எ�ண� சிதற�க- ப�பல காண!ப)ட ேபாதிL�, ‘கா)சிக-’ 
�5ைமெப�ற-ந
� வள��க!ப)ட-சி+தைன� க)'மான2களாக,�, ெசா� 
பி
ன�களாக,ேம அைம+�-ளன.  
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தன� எ�ண2கD���, அ�பவ2கD���, உண��சிகD��� ெவAேவ: 
விதமான வ1வ2க- ெகா'�க ஆைச!ப)ட பாரதி��� கவிைத ‘ெதாழி�’; இதயஒ�; 
உயி� %�". எ
றாL�, கவிைத சில சமய2களி� ச�திைய இழ+� வி'கிற�. 
வசன� அேநக சமய2களி� கவிைதைய விட அதிகமான வ�ைம�� அழ�� 
ேவக�� ெப�: வி'கிற�. இைத பாரதிேய உண�+தி#�கிறா�. இத�� ‘பாPசா� 
சபத�’ ெந'2கவிைதயி� வ#கிற ‘மாைல வ#ணைன’ எ�� கவிைதகD�, பாரதி 
எ5தி�-ள ‘ஸூ�யா;தமன�’ எ
ற வசன! ப�தி�� ந�ல எ'$��கா)' ஆ��. 
ஆகேவ அவ� ‘வசன கவிைத’ எ
ற �திய ேசாதைனைய ேம�ெகா�டா�. 
 
ேமL� பாரதி ‘வ1வ�’ (Form) ப�றி ெதளிவாக சி+தி�கிறா� எ
: ெகா-ள 
ேவ�'�. ‘வசனகவிைத’யி� வ#வ� இ�- 
 
 “எ
 �
ேன பP"$ தைலயைண கிட�கிற�. 
 அத�� ஒ# வ1வ�, ஓரள, ஒ# நியம� 
 ஏ�ப)1#�கி
ற� 
 இ+த நியம$ைத, அறியாதப1 ச�தி 
 பி
ேன நி
: கா$�� ெகா�1#�கிறா-. 
 மனிதஜாதி இ#��மள,� இேத தைலயைண   
 அழி ெவHதாதப1 கா�கலா�. 
 அதைன அ1�க1 ��!பி$�� ெகா�1#+தா� 
 அ+த வ1வ$திேல ச�தி நீ1$� நி���, 
 ��!பி�கா வி)டா� அAவ1வ� மா:�, 
 வ1வ$ைத� கா$தா�, 
 ச�திைய கா�கலா�; 
 அதாவ�, ச�திைய அAவ1வ$திேல கா�கலா�;  
 வ1வ� மாறி�� ச�தி மா:வதி�ைல 
 எ2��, எதனிL�, எ!ேபா�� எ�லா வித$ 
 ெதாழி�கD� கா)'வ� ச�தி. 
 வ1வ$ைத� கா!ப� ந
:, ச�தியி
 ெபா#)டாக. 
 ச�திைய! ேபா�:த� ந
: வ1வ$ைத� கா��மா:. 
 ஆனா� வ1வ$ைத மா$திர� ேபா�:ேவா� 
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 ச�திைய இழ+� வி'வ�.” (‘ச�தி’) 
 
பாரதி த
�- Oைலக- �ாி+த ச�திைய! ேபா�றினா�. ச�திைய விதவிதமான 
வ1வ2களி� �தி$தா�. பா��! பிடார
 ப�றி பாரதி �:வ� அவ#��� 
ெபா#+��.  
 
 “இஃ� ச�தியி
 Oைல, 
 அவ- உ-ள$திேல பா'கிறா-. அ� 
 �ழ�
 ெதாைளயிேல ேக)கிற�. 
 ெபா#+தாத ெபா#-கைள! ெபா#$திைவ$� 
 அதிேல இைச��டா��த� --- ச�தி”   
 
இ!ப1 ‘ெபா#+தாத ெபா#-கைள! ெபா#$தி ைவ$� அதிேல இைச��டா���’ 
�ய�சிதா
 பாரதியி
 வசனகவிைத! பைட!� ஆ��. 
 
 “க#வி பல, பாண
 ஒ#வ
. 
 ேதா�ற� பல, ச�தி ஒ
:.”   
 
பாரதி எ
�� பாண
, த
�- ஜீவ�ட
 பிரவாகி$�� ெகா�1#+த ச�தி�� 
�ற$திேல பல!பல ேதா�ற2க- ெகா'�க வி#�பியேபா� அவ#��! பய
ப)ட 
க#விக- பல. ��கியமான� கவிைத. வசன�� வசன கவிைத�� பிற.  
 
பா��! பிடார
 �ழ� ஊ�� ஆ�றைல பாரதியி
 வசன கவிைத� 
ெசா�லைம!��� ஒ!பிடலா�. பாரதி ெசா�கிறா�: 
 
 “இேதா ப�1த
 த��கி!ப� 
 ேபா�#�கி
ற�. 
 ஒ# நாவல
 ெபா#- நிைற+த 
 சிறிய சிறிய வா�கிய2கைள 
 அ'�கி� ெகா�' ேபாவ� ேபா�#�கிற�, 
 இ+த! பிடார
 எ
ன வாதா'கிறா
? 
 ... பல வைககளி� மா�றி� "#- "#ளாக 
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 வாசி$�� ெகா�' ேபாகிறா
.”   
 
பாரதியி
 வசனகவிைத �ய�சிகD� ‘ெபா#- நிைற+த சிறிய சிறிய வா�கிய2கைள 
அ'�கி� ெகா�' ேபாவ��’ பல வைககளி� மா�றி� "#- "#ளாக’ வாசி!ப�� 
ஆக$தா
 அைம+�-ளன. 
 
இ+த விதமான ‘வசனகவிைத!’ பைட!பி� ஈ'பட ேவ�'� எ
ற ஆைச பாரதி�� 
ஏ
, எ!ப1 ஏ�ப)1#�க� �'� எ
: இ
: ச��ைச ெசHவ� "வார;யமான 
Mக2கD�ேக இடமளி���. எனி��, ேபராசிாிய� பி.மகாேதவ
 �றியி#!ப� 
ஏ�:� ெகா-ள��1ய ஒ# அபி!பிராயமாகேவ ேதா
:கிற�. 
 
பாரதி ரX+திரநா$ தா�#ட
 ேபா)1யி'வதி� ஆ�வ� கா)1னா�; தா�ாி
 
‘கீதாPச�’ மாதிாி அவ#� இைத எ5தினா� எ
: மகாேதவ
 ெசா��யி#�கிறா�. 
 
தா�ாி
 ‘கீதாPச�’ �த�ய பைட!�கைள ரசி$த பாரதி அவ�ைற!ேபா� 
வசனகவிைத பைட�க �
வ+தி#�கலா�. அ�கால$தி� அவ#�� வா�) 
வி)மனி
 ‘OA; ஆA கிரா;’ பாட�கD� அறி�கமாகி இ#+தன. ேமைல நா)' 
ந�ல கவிஞ�களி
 திறைமைய அறி+� ெகா-ள$ தவறாத பாரதி வி)மைன�� 
அறி�க� ெசH� ெகா�1#+தா�. இத�� பாரதியி
 க)'ைரயி� சா
: 
கிைட�கிற�. வா�) வி)ம
 ப�றி பாரதி இAவா: எ5தியி#�கிறா�- “வா�) 
வி)ம
 எ
பவ� சமீப கால$தி� வாG+த அெமாி�கா (United States) ேதச$��கவி. 
இவ#ைடய பா)1� ஒ# ��ைம எ
னெவ
றா�, அ� வசனநைட ேபாேலதா
 
இ#���. எ�ைக, ேமாைன, தைள ஒ
:ேம கிைடயா�. எ�ைக ேமாைனயி�லாத 
கவிைததா
 உலக$திேல ெபாிய பாைஷகளி� ெப#� ப�தியா��. ஆனா�, 
தைள�� ச+த�� இ�லாத கவிைத வழ�கமி�ைல. வா�) வி)மா
, கவிைதைய 
ெபா#ளி� கா)ட ேவ�'ேம ய�லா� ெசா�ல'�கி� கா)'வ� 
பிரேயாஜனமி�ைல ெய
: க#தி ஆG+த ஓைச மா$திர� உைடயதாH ம�ற!ப1 
வசனமாகேவ எ5திவி)டா�. இவைர ஐேரா!பிய�, காளிதாஸ
, க�ப
, 
ேஷ�;பிய�, மி�ட
, தா+ேத, ெக$ேத �த�ய மகாகவிகD�� ஸமான 
பதவி�ைடயவராக மதி�கிறா�க-. �1யா)சி, ஜனாதிகார� எ
ற ெகா-ைக�� 
ம+திர ாிஷிகளி� ஒ#வராக இ+த வா�) வி)மாைன ஐேரா!பிய ஜாதியா� 
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நிைன�கிறா�க-. எ�லா மனித#�, ஆT� ெப�T� �ழ+ைதகD�, எ�லா#� 
ஸமான� எ
ற ஸ$ய$ைத பைறய1$த மஹா
களி� இவ� தைலைமயானவ�.” 
 
��ைல�� ம�ைண�� நீைர�� மனித�கைள�� நா'கைள�� உ�சாக$ேதா' 
பா1! ெப#ைம!ப)ட வி)மைன! ேபால பாரதி�� கா�ைற�� கயி�ைற�� 
மணைல�� வி�ணி
 அ��த2கைள�� ம�ணி
 மா��கைள�� ேபா�றி, 
‘ெபா#- நிைற+த சிறிய சிறிய வா�கிய2கைள அ'�கி’ த��கி$�� ெகா�' ேபாக 
வி#�பியி#�கலா�. பாரத$தி
 பழ2கால ாிஷகைள! ேபால, உபநிஷ$ 
க�$தா�கைள! ேபால பாரதி�� ஒளிைய, ெவ�ைமைய, ச�திைய, கா�ைற, கடைல, 
ஜக$திைன! ேபா�றி! �கழ இ!�திய வ1வ$ைத� ைகயா�1#�கலா�.  
 
அ� எAவாறாயி��, தமி5��! �திய வ1வ� ஒ
: கிைட$த�. பாரதியி
 
வசனகவிைத இனிைம, எளிைம, கவிைத ெம#�, ஓ)ட� எ�லா� ெப�:$ 
திகGகிற�. இத�� ஒ# உதாரணமாக! பி
 வ#வைத� �றி!பிடலா�. 
 
 “நா� ெவ�ைமைய! �கGகி
ேறா�, 
         ெவ�ைம$ ெதHவேம ஞாயிேற, ஒளி��
ேற, 
 அ�தமாகிய உயிாி
 உலகமாகிய 
         உட�ேல மீ
களாக$ ேதா
:� 
 விழிகளி
 நாயகேம 
         Qமியாகிய ெப�ணி
 த+ைதயாகிய காதேல, 
 வ�ைமயி
 ஊ�ேற, ஒளி மைழேய, உயி��கடேல, 
         சிவென
�� ேவட
 ச�திெய
�� 
 �ற$தி உலகெம
�� �ன2கா�க� 
         ெசா�� ைவ$� வி)'! ேபான விள�ேக, 
 க�ணென
�� க-வ
 அறிெவ
�� 
         த
�க$ைத %1 ைவ$தி#��� 
 ஒளிெய
�� திைரேய. 
          ஞாயிேற, நி
ைன! பர,கி
ேறா�.” (ஞாயி: �கG) 
 
இ� ெவ:� வசன�தானா? இ�ைல, இ� கவிைததா
 எ
: எ!ப1� ெசா�ல 
�1��?  
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வசன$தி
 வற�ட, அறி, Q�வமான சாதாரண இய�ைப மீறிய�. கவிைதயி
 
த
ைமைய! Qரணமாக! ெபறாத�. எனேவதா
 ‘வசனகவிைத’ எ
: ெபய� 
ெப:கிற�. 
 
பாரதி கா)'� ‘கா)சி’களி
 பல ப�திக- கவிைத ஒளி ெபாதி+த சி: சி: 
படல2களாகேவ திகGகி
றன. ஆயி�� அைவ கவிைத ஆகிவிடா. ‘வசனகவிைத’ 
எ�� �திய வ1வ$தி
 ஜீவ�-ள சி$திர2க- அைவ. தி#�ப$ தி#�ப! ப1$�� 
"ைவ!பத
 %ல� அவ�றி
 நய$ைத�� உய�ைவ�� தனி$த
ைமைய�� 
உணர�1��. 
----- 
 

2. 2. 2. 2. இர!ைடய�இர!ைடய�இர!ைடய�இர!ைடய�    
 
பாரதி ேதா�:வி$த வசனகவிைத �ய�சி பி
ன� 1930களி
 பி�ப�தியி�தா
 
�ளி�விட$ ெதாட2கிய�. பாரதி��! பிற� ���கவிைத �ய�சியி� ஆ�வ$�ட
 
�த
 �தலாக ஈ'ப)டவ� ந. பி�ச%�$திதா
. 
 
சி:கைத$ �ைறயி� �றி!பிட$ த�+த ெவ�றி ெப�றி#+த ந. பி., ‘பி3ு’ எ
ற 
ெபயாி� கவிைதக- எ5தலானா�. அவ� எ5திய �த� கவிைத எ�, அ� எ+த! 
ப$திாிைகயி� பிர"ரமாயி�: எ
ப� இ!ேபா� ெதாியவி�ைல. 
 
(‘நா
 ���கவிைத எ5த ஆர�பி$த� 1934 ‘மணி�ெகா1’யி�; ‘காத�’ �த� 
கவிைத. ெதாட�+� ‘ஒளியி
 அைழ!�’, ‘கிளி��P"’, ‘பிரா�$தைன’, ‘தீ��ளி’ 
�த�யைவ 1934-� வ#ஷ ‘மணி�ெகா1’ யிேலேய பிர"ரமாயின. 1934 �த� நா
 
���கவிைத ெதாட�+� எ5தியி#�கிேற
’ எ
: ந.பி. ஒ# க1த� %ல� பி
ன� 
அறிவி$தா�.) 
 
நா
 �த
 �தலாக! பா��க ேந�+த பி3ுவி
 கவிைத ‘கிளி���'’, 1937-� 
வ#ட� ‘பிர"ரமான அ#ைமயான இல�கிய மலரான ‘தினமணி’ ஆ�' மலாி� 
(��ைம! பி$த
 ெபா:!பி� தயாரான� அ�) ெவளிவ+த�.  
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 “இ#ளி
 மட�க- �வி+தன, 
 வான$� ஜவ+திக- மி
னின. 
 காவிாி நாண�க- கா�றி� மய2கின, 
 ேம�ேக "டைலயி
 ஓயாத %�", 
 கால
 ெசH ேஹாம$தி� உட� ெநHயா�� கா)சி, 
 கிழ�ேக ெப�களி
 ம)ட�ற ேப�",  
 க)ட�ற சிாி!� 
 காவிாி மண�� �ழ+ைதக- ெகா�மாள�...”   
 
இ!ப1 இனிைமயாக ஆர�பி��� அழகான வசனகவிைத அ�. (‘கிளி���'’ எ
ற 
இ�கவிைத, 1962-� சி.". ெச�ல!பா தயாாி$த எ5$�! பிர"ர� ‘����ர�க-’ 
1964-� ெவளியி)ட ந. பி�ச%�$தியி
 ‘வழி$�ைண’ ஆகிய இர�' 
ெதா�!�களிL� இட� ெப�:-ள�. பி
ன� பிர"ர� ெப�ற ‘பி�ச%�$தி 
கவிைதக-’ எ
ற ெதா�!பிL� உ-ள�.) 
 
“ச�பிரதாயமான யா!� �ைறகD�� உ)படாம� கவிைதைய� காT� ���கவிைத 
�ய�சி��, யா!� மரேப க�1ராத வைகயி� அெமாி�க� கவிஞ� வா�) வி)ம
 
எ5திய ‘���
 இதGக-’ எ
ற கவிைத$ ெதா�!�$தா
 வி$தி)ட�. அைத! 
ப1$தேபா� கவிைதயி
 ஊ�:�க� என��$ ெதாி+த�. பி
ன� பாரதியி
 
‘வசனகவிைத’ைய! ப1�க ேந�+த�. எ
 க#$� வLவைட+த�. இவ�றி
 
விைளவாக எ
 உண��சி! ேபா�கி� இ�கவிைதகைள எ5திேன
” எ
: ந.பி. 
�:கிறா�. 
 
வசனகவிைத ாீதியி� கவிைத எ5�கிறேபாேத, மர� வழி�கவிைத ேபா� ேதா�ற� 
கா)'கிற, ஓைச நய�� ெசவிNக� ெசPெசா� ஓ)ட�� நிைற+த கவிைத 
இய�:வதிL� பி3ு நா)ட� ெகா�1#+தா�. 1937 இ:தியி� ‘மணி�ெகா1’யி� 
பிர"ரமான ‘அ�கா �#வி’ இத�� ந�ல உதாரண� ஆ��. ‘வசனகாவிய�’ 
எ
:தா
 அ� அ�சாயி�:.  
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 “சி$திைர� [ாிய
 ெசP[ல� பாH�சலா� 
 ஆ�:மண� ெவ-ள� அனலாக� காH+த�; 
 ப$தைர மா�:� ெசா�ண!ெபா1 ேபா�ரவி 
 ஏ�ற மண�கா' அ2க2� மி
னி�:. 
 ெசழி!��ற ேதா)ட�� பாX�� ஏ�ற��, 
 ேபணா� ெபா2கிய கவிஞ
 கனைவ! ேபா� 
 எழி� ம�1$ S2�� விாிசைட மர2கD� 
 நாணாத ப�ைச�ைக நீ�' பரவ�ேபால 
 வான! பைக!�ல சி$திர %2கிL� 
 ெமா�கி
 வாிைச�� மல�களி
 [G�சி�� 
 கானேம உயி�%�சாH� ெகா-D� பறைவ�� 
 ெகா�கி
 வ�ண2ெகா- கைரேயார நாணL�...”   
 
இAவா: ேமேல ேமேல வள�கிற� கவிைத. ‘�
ப$தி� அ�கா,�ெக
ெற
:� 
ஏ2��’ ஒ�ைற� �யி�
 ேசாக$�ட
 �1கிற�.  
 
அேத காலக)ட$தி�தா
 �.ப. ராஜேகாபால�� கவிைத �ய�சியி� ஈ'ப)டா�. 
அவ#� சி:கைதயி� சாதைனக- �ாி+தவ�தா
. 
 
�.ப.ரா. வி
 வசனகவிைதக- பி3ுவி
 கவிைதகளினி
: ெதானியிL�, 
ெசா�L� ெபா#ளிL� மா:ப)1#+தன. 
 
ஏ� �திதாஏ� �திதாஏ� �திதாஏ� �திதா????    
 
 �த� மைழ வி5+த�� 
 ேம� ம� பதமாகி வி)ட�. 
 ெவ-ளி �ைள$தி'�, விைர+� ேபா, ந�பா! 
 காைளகைள ஓ)1� க'கி� ெச�, �
�! 
 ெபா
 ஏ� ெதா5�, �ல
 வழிப)', 

 மா)ைட! Q)1 
 கா)ைட� கீ:ேவா�!  
 ஏ� �தித
:, ஏ#� Nக$த1, க�ட�, 
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 கா' �தித
:, கைர�� பி1$த�தா
! 
 ைக �திதா, கா� �திதா? இ�ைல ! 
  
 நா- தா
 �தி�, ந)ச$திர� �தி�! 
 ஊ�க� �தி�, உர� �தி�! 
 மா)ைட$ S�1, ெகா5ைவ அ5$�.  
 ம� �ரD� மைழ ெபாழி��! 
 நில� சி����� பிற�: நா�:� நிமி#�.  
 எ�ைல$ ெதHவ� நில� கா���, கவைலயி�ைல! 
  
 கிழ�� ெவD���!  
 ெபா5ேதற! ெபா
 பர,� ஏர1யி�  
 ந�ல ேவைளயி� நா)'ேவா� ெகா5ைவ   
  
 ெப�ைமைய விய���, ெப�ைண எ�ணி ஏ2��, அக$�ைற� 
கவிைதகைளேய  �.ப.ரா. அதிக� எ5தினா�. ‘க#வைள�� ைக��’, ‘ெப�ணி
 
பிறவி ரகசிய�’, ‘விரக�’ ேபா
ற பல இனிய கவிைதக- ரசிக�கD�� மகிG\)'� 
பைட!��க- ஆ��. 
 
கிராமிய� காதல�க- ப�றி, கிராமிய! பா2கான �ைறயி� கவிைத எ5�வதிL� 
�.ப.ரா. உ�சாக� கா)1னா�. ந�ல ெவ�றி�� க�டா�.அவர� அ+த ஆ�றL�� 
ஒ# உதாரண� ‘ரா�கி ெநன��ரா�கி ெநன��ரா�கி ெநன��ரா�கி ெநன��’’’’. (1939 - மணி�ெகா1, ஏ!ர�15)  
 
 �)1 அவ எ
ன ேசா��  
         எ
ன ‘ேசா#’ ெதாி�மா? 
 தீ�டாத சாதியவ  
         க�ய
 சா�பா
 ெபா�Tடா!  
 ப)1���" ேமா)' ேமேல  
         Q$த பற2கி ேபாேல  
 ஏ�டா அ2ஙெண ேபாயி ெபாற+தா  
         க)'� ெகா�ெட�காாி?  
 ம)டசாதி ஈனசாதி  



19 

 

         எ�T ஆ�ரா ெசா
னெவ
?  
 அவென� ெகா�' அவ�
ேன  
        நி:$தி ய�ல பா�கT�!  
 ெக)ட பயமவடா அவ  
         எ
ன மய�� மய�கரா!  
 மவராசி ேபாேல அவ  
         மவா ரா2கி�காாி!  
 ஓட�ெகர மர$�2கீேள  
         உ#ம$ �ேநர�  
 மா)ைட ஓ)1 ேமய,)'  
         ப'$தி#�ைகயிேல 
  
 ேகாேடெவயிL காL2கீேள  
        ெகாD$தி� ")'! ெபா"�க  
 பா)ைட ெவளிேய ேபான ரா�கி  
         அ2ேக வ+� ஒ�2ணா!  
 ேவ$�� ெகா)1 ெவ-ேள�ேசேல  
        ேமேல ஓ)1!ேபாயி  
 அ-ளி� ெசா#வியி#+த மயி#  
         அ,+� ேமேல ெகா)1  
 ேந$� தா�டா அவேள கி)ேட  
         பா$� ெசா�கி! ேபாேன
!  
 க-ளி! பச!பி! ேபைர� ேக)டா  
        �னிP" நி
� சிாி�சா!  
 அடேபாடா - நீ ெய
ன  
        க�ேட அ+த அளேவ?  
 ெபாDேத மற+ேத
 ேபா�ைக மற+ேத
  
        ெபற!ெப� �ட மற+ேத
  
 ெமாடவ
 ேபேல மர$�2கீேள  
        பாவிமய மாய�  
 உள+� ெகட+ேத
, ெபா�சாய  
        ஆ$தா வ+� பா$தா!  
 ரா�கி ெநன!� ரா�கி சிாி!�-  
        அ� எ
ன ேபாடா-  
 ரா!பவலா எ+ேநர�  
        ேவேற ெநன!� இ�ேல!  
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 பா�கி நாD எ
னா ெசHேவ
  
         ெசா�L பா!ப� ெசா�கா!  
 ச!�
� இ#�� சீவ
  
         ெச$�! ேபானா$ ேதவலா�,   
 
இேதேபால ‘க-D! ேபானா ேபாக)'� ேபாடா என�� ெசா�கி இ#�கா ெசா�கா!’ 
எ
: �1�� ரசமான கவிைத ஒ
:� உ�'. 
-------- 
 

3. 3. 3. 3. &ைவயான விவாத�&ைவயான விவாத�&ைவயான விவாத�&ைவயான விவாத�    
 
க.நா. "!ரம�ய� அ+நா)களி� கவிைத எ5�வதி� உ�சாக� கா)1யதி�ைல. 
எ
றாL�, �த
 �தலாக யா!பிலா� கவிைதயான வசனகவிைத ச�ப+தமாH 
க#$� ேமாத�கD��� கள� அைம$�� ெகா'$த ெப#ைம அவ#�ேக உாிய�. 
 
‘[றாவளி’ வார! ப$திாிைக 1939 ஏ!ர�� பிற+த�. க.நா. "!ரம�ய� நட$திய 
அ!ப$திரைக கவிைதயி� அதிக அ�கைற கா)டவி�ைல. ச.�.". ேயாகியாாி
 
பைட!� எ!பவாவ� இட� ெப�:� ெகா�1#+த�. 
 
எ
றாL�, ‘[றாவளி’ நா
காவ� இதழி� ‘மய
’ எ5திய வசனகவிைத வ+த�. 
க.நா.". தா
 ‘மய
’ 
 
மண� ெப)மண� ெப)மண� ெப)மண� ெப)    
 
 திைரயி)' மைற$த �க�� 
 ெப�ைம ஏ"� ப)டாைட�� 
 மைற$� ைவ��� 
 உ�ைம அறியாவ�ண� 
 அழகி எ
:  
 அவைள அறிவ ெத!ப1? 
  
 அவ- அழகி 
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 ஆைட உ'$தி 
 அழ� ப'$தி 
 அல2 காி$� 
 மணேமைட ேய�றி� 
 க�1
 ��ற� 
 நா2க-. 
  
 அவ- அழைக$ 
 திைரயி)' %'வாேன
? 
  
 அழ� க�' 
 க� ம2காதி#�க 
 அவ
 அதி�^ட2 க�' 
 பிற� ெபா2காதி#�க. 
  
 பி
 அவளழைக 
 உர�க! பா'வாேன
? 
 பா)ைட ந��வா� யா�! 
 ெவ:� ெசா�ல'க� ெக
: 
  
 எ�ணி ஏமா:வா� 
 யா#ேம எ
: 
 அவளழைக! பா'ேவா� 
  
 நாாிய� �ைட [ழ 
 ேமக ம�டல$தி� 
 மி
ெனன நட�கிறா-- 
 மாைல வான$திேல 
 மி
�� "டெரனேவ 
 மணவைற ேச#வா-- 
  
 அவ
 �'வா
 
 அழ�ட
 
 அழ� ெபா#+த. 
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இ+த� கவிைதைய� �ைற �றி ஒ# க1த� ‘[றாவளி’ ஆறாவ� இதழி� 
பிர"ரமாயி�:. ‘மகரா_’ எ
பவ� எ5திய�. 
 
‘[றாவளியி� ‘மய
’ எ5திய பா)ைட! ப1$ேத
. ஆ2கில$திL�, பிற 
பாைஷகளிL� இ+த! �திய ேமா;தாி� இ� ேபா
ற பா)'க- ெவளிவ#வைத! 
பா�$� அAவள, வ#$த!ப)டதி�ைல. ம�ற பாைஷகைள பி1$த `ைட தமிைழ�� 
‘ெதா$த’ ஆர�பி$� வி)டதாக$ ெதாிகிற�.’ 
 
ெசH�- இல�கண விதிகைள��, தைளகைள�� மீறி க)'! பா1�லாம� 
எ5த!ப'� கவிைய பிரP" பாைஷயி� Vers Libre எ
: ெசா�Lவா�க-. இ+த� 
க)'!பா1�லாத கவியினா� ஏ�ப'� �ணா �ண2கைள நா� ஆராH�சி ெசHய 
ேவ�1ய ஒ# ெந#�க1 ஏ�ப)' வி)ட�. 
 
கவிஞ��� வில2கிடலாமா எ
: ேக)கலா�. கவிஞ�ைடய க�பனா ச�தி���, 
ெவ�றி��� ஓரள, "த+திர� அவசிய+தா
. ஆனா�, கவியான� ச!பா$தி� க-ளி 
பட�+த� ேபால ச)டதி)ட2கD�� உ-படாம� திமிறி� ெகா�' 
ெச�Lேமயானா� விய�$தமாகிவி'� எ
ப� தி�ண�. 
 
தமிG� கவியி
 இய�ைப��, ச�பிரதாய$ைத��, தாளலய$ைத�� த-ளி 
ைவ$�வி)' வசன$ைதேய கவிaபமாக க'தாசியி� எ5திவி)டா� கவிெய
: 
ஒ!�� ெகா-ள �1�மா? 
 
உண��சி பாவ$தி�ேக�ற வா�$ைதக-, வா�$ைத� ேச��ைகயினா� உ�டா�� 
�திய ச�தி; உண��சியி
 ஏ�ற$ தாG,க-, �1!��காக� கா)ட��1ய தாள�, 
Rythm இைவக- உ�ைம� கவி�� இ
றியைமயாத சாதக2களி� சில. இவ�றி� 
சிேர^டமான� தாள�தா
. தாள� எ
ற க#விைய ைவ$�� ெகா�'தா
 
கவிஞ
 ேக)ேபா#ைடய ஹி#தய$ைத$ த)1 எ5!ப! ‘பாடாக! ப'$தி 
வி'கிறா
.’ 
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இ+த! “��ரக� கவிகேளா தாள$ைத� ைகவி)' வி)டா�க-. உைர�� 
ெசH�Dமி�லாத ெவௗவா� கவிைத�� தமிழி� ஒ# ;தான�- நிர+தரமான 
;தான�-உ�டா?” 
 
28-5-1939 ‘[றாவளி’ இதழி� வ+த இ�தா
 அ�" aப$தி�, ���கவிைத�� 
விேராதமாக எ5+த �தலாவ� எதி�!�� �ர� ஆ��. 
 
4-6-1939 இதழி� ‘மய
’ சி:பதி� ஒ
: ெகா'$தி#+தா�. 
 
“Vers Libre” எ
ற பத� ‘"த+திர$ைத ேநா�கி’ எ
: அ�$த!ப'�- ேம� நா'களி� 
ெச
ற ஒ# K�றா�டாக� கைலகளி
 தைளகைள அ:$ெதறிய� ெசHய!ப)' 
வ#� �ய�சிகD�� ெபா�வாக இ!ெபய� வழ2கி வ+தி#�கிற�.  
 
கவிகD�� "த+திர� ேவ�1ய�தா
 எ
: ஒ!��ெகா-D� மகரா_ ஓரள,�� 
ேம� அ+த "த+திர� இ#�க��டா� எ
: ெசா�Lகிறா�. க)'!பா1�லாத� 
எ
: ெசா�ல!ப'� இ+த� கவிைத��� சில க)'!பா'க- உ�'; அைத 
அ�சாி$� எ5தினா�தா
 அ� கவிைதயா�� எ
பைத மற+� வி)டா� மகரா_. 
 
எ
ைன! ப�றிய வைரயி� “எ�லா இல�கிய$���� ெபா�வான பாைஷ, அ�$த� 
எ
ற இர�' க)'!பா'கேள அதிக� எ
: ெசா�Lேவ
”.  
 
அேத இதழி�, வசனகவிைத �ய�சிைய� ேக� ெசH�� ‘வசனகவிைத’ எ
�� 
பாிகாச! பாட� ஒ
:� ெவளிவ+த�. அைத எ5தியவ� ெபய� ெவ:� ‘எ;’ எ
ேற 
தர!ப)1#+த�.* 
 
வசன கவிைதவசன கவிைதவசன கவிைதவசன கவிைத    
 
 எ�ைக�� ேமாைன��  
 ேவ�டேவ ேவ�டா�  
 சீ#� கீ#�  
 "$த� சனிய
க-  
 ெவ�பா,� கி�பா,�  
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 வி#$த�� தி#$த��  
 ேவ�டாத ெதா�ைலக- 
  
 மட மட ெவ
:�,  
 கட கட ெவ
:�,  
 மள மள ெவ
:�  
 வசன கவிைத  
 எ5தி$ த-Dேவா�  
 “ததா;�” 
 வாணியி
 வில2�க--  
  
 ைகவில2�� கா�வில2��  
 படா�, படா�!  
 டணா�, டணா�!   
 வில2�க- எ�லா�  
 ெபா1! ெபா1யா�க!  
 ெபா1+த ெபா1ைய  
 ேஹ கா�ேற.  
 கட�� ேச�!பாH.  
 
 ஜ�தி! ஜ�தி!  
 ட�, ட�, ட�.  
 �ர)சி, �ர)சி  
 இல�கிய உலகி� �ர)சி ெசHேவா�  
 தாள$ைத! ேபா�கி�  
 �ள$ைத� �!பி'ேவா�.  
 இைசைய$ தக�$�  
 இ�ைசக- ெசHேவா�.  
 அைம!ைப ெநா:�கி  
 அல2ேகால� ெசHேவா�  
  
 அக$திய �னிவைர  
 “ேஹா ேஹா” ெவ
:  
 அலற ைவ!ேபா�. 
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 க�பைன� கதற ைவ!ேபா�.  
 எ$தைன சா$தனா�  
 எதி�$� வ+த ேபாதிL�  
 அ�ச� இ�ைல; அ�ச� இ�ைல  
 அ�ச�  
 எ
ப�  
 இ�ைலேய   
  
இத��! பதி� பாிகாச� ெசH�- ஆக 11-6-39 இதழி� வ+த�. ‘நாண�’ 
எ5தியி#+தா�. அ+நா)களி� நாண� (ேபராசிாிய� அ. சீனிவாசராகவ
) வசன 
கவிைத எ5தி� ெகா�1#+தா�. அவர� அ$தைகய பைட!��க- ‘காேல_ 
ேமகc
’ களி� பிர"ரமாகி வ+தன. அைவ இ!ேபா� கிைட�கமா)டா.  
 
‘[றாவளி’யி� அவ� எ5திய பாிகாச� ‘யா!பி
 ெப#ைம’. அ� பி
வ#மா:;  
 
‘சில ஆ�'கD���
, வைளயாேகசி எ
ற பழ+தமிG Kைல!ப�றிய வரலா�ைற 
ஆராய ேந�+த ெபா5� பஃ:ளி! ப-ள� எ
ற ஊாிேல ேவளா� மரபிLதி$தவ#�, 
�லவ#�� வைரவிலா� வழ2�� வ-ளL�, சிவேநச�ெச�வ#மான உய� 
தி#வாள� பலக+த� பி-ைளயவ�களிட$திேல அ#ைமயான பழP"வ1க- பல 
இ#!பைத� க�T�:, பி-ைளயவ�களி
 ேபர
பி
 வழியாக அைமவைத! 
ெப�:! பல கால� ஆராH�சி ெசHதத
 பயனாக த�ேபா�, வசன�கவிைத எ
: 
உலவி வ#கி
றவிடமான� ப�லாயிர ஆ�'கD�� �
னேமேய தமிG �:� 
ந�Lலகி�ேறா�ற, அAவமய� பா�கட��ேறா�றிய நPைச��' 
வானவ��க#ளிய ெப�மாைன!ேபா� பல �லவ�க- இ+நPைச$ தைலச�கா)ட 
ெவா)டா த1$� அமிGதி�மினிய தமிGெமாழிைய� கா$தன� எ
ப��, ‘ாி��’ 
எ
: இ�கால$தி� வழ2கிவ#P ெசா� ஆ2கில� ெசா�ல�ல தமிG� ெசா�ேல 
எ
ப��, இ
னன ேபா�பிற,� ெத�ெறன விள2க, [றாவளி ஏழாவ� இதழி� 
ெவளியாகி�-ள ‘வசனகவிைத’ எ
ற க)'ைரைய� க�T�:� கல2கியா!பி
 
ெப#ைமைய� கா�க$ ெதா�கா!பியனா� மரபி� ேறா
றிய எ�ைக� கீாி, ேமாைன! 
Qைன �$தமிG� ேகாடாி உள:வாH! �லவ� மாணா�கனா� தவைள� �ரலா� 
யா$த ெசH�ெளா
ைற� கீேழ ெவளியிட$ �ணி+� ஏ)'! பிரதியிL-ளவாேற 
ெவளியி)டா� விள2�வதாிதாெமன நிைன$� சி�சில மா:த�கேளா' ெவளியிட! 
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ேபா+�ளமாக�
 அ$ெதா�ைட� ெசAவேன ஆ�ற��ாிய ஆ�றைல அளி$த 
அ#மைற �த�வ
 தி#வ1 சி+தி$� வண2�கி
றன�; 
 
 க#�� ேபால$ தி$தி���  
         க�க�ைட! ேபா�னிதா��  
 �#�� ேபால வ�தா��  
         Sெவ
றா� பி
 [வா��  
 க#�� மல� க�1ைச பா'�  
        க'க� ெபாதிய �னிவ
 ெசா�  
 வி#�பி� சீ�தைள ெய�ைகயிைன  
        வி#�பி� ெபா#ைள வி#��வேரா?  
 
 வி#�� ேசாள� கவி
 ெகா�ைல  
         வி$த2 கா�� வி�ம� ேபால  
 தி#�பி! ெபா#ைள! பாராம�  
         தி#தி# ெவ
: தய2காம�  
 அ#�� ெசா��
 ெச�வெமலா  
         மைசயில நிைற+� ேநராக  
 எ:�� க�ைல$ ேதாH!ப�ேபா  
         �ைசமி
 ென�ைக சீ�தைளேய.  
 
 தைளைய$ தள�$த ��ப'X�  
        தைலேவதைனைய� கவி ெய
`�  
 கிைள�� ேமேல நி
றி'X�  
        கீGமர ெமH� மதி�ைடR�  
 தைளசீ� ேமாைன ெய�ைக! பா,�  
        பாவின� ெம
றாகி  
 விைள��P ேச�:நில+தனிேல  
        வி5$தீராயி ென5+தீேர  
   
 எ5+தீெர
ேற ேனெத
றா ெல5தா�  
         கவிைத ெயலா �மேத  
 ெச5+தீ [5P "'கா)1�  
         ெச+நா! ேபHகளா'வ��  
 ெகா5+� வி)ேட ,ல�ைக$தாH  
         ேகாலா கலமாH வள#வ��  
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 விைழ+� க�' விைரவி�நீ�  
         X2� யா!பா� கவியாX�   
 
 கவியா� ெப#ைம ேவ�'ெமனி�  
        க�க- �5�� பPசாக$  
 தவியாH$ தவி$�$ தாள$ைத$  
        த$தி$ த$தி! ேபா)1)'  
 அவியாெவாளி ேபாலைண+தி)ேட  
        அறியா ‘ாி�ைம’� ��பி)'�  
 ெசவிேய யி�லா� க)ெசவி ேபா�-  
        ெசP ெசா
 ேமேல M�Xேர   
 
ேவ: 
  
 ெவ�ெணயான� ெநHயா �#கி'2  
 க�ணி லாதவைன� �#டெனனலா�  
 அ�ணனானவ
 த�பி�� %$தவ
  
 எ�ணி யா!பி ைச$தா� கவியா�ேம.   
  
ேவ: 
  
 வாGக சீ�தைள ேமாைன  
 வாGக காாிைக ெய�ைக  
 ஆGக வசன� கவிைத  
 [Gக இல�கண இ#ேள.   
 
வசன கவிைத�� எ5+த எதி�!��� விவாத ாீதியான பதி� ஒ
: [றாவளி 
ஒ
பதாவ� இதழி� (18-6-1939) இட� ெப�ற�. அைத எ5தியவ� ‘கவிைத$ 
ெதா�ட
’. 
 
ெபா�வாகேவ வசனகவிைதைய� க�1!பவ�கDைடய வாத� Kதனமாக 
இ#�கிற� - வசன கவிைத Kதனேமா இ�ைலேயா! வசன கவிைத ந
றாக 
இ#�கிறதா இ�ைலயா எ
: வாசி$�! பா�$� �ண$ைத நி�ணயி�க அவ�க- 
இ^ட!படவி�ைல. சீ�, தைள, எ�ைக, ேமாைனகைள அ�சாி�காம� எ5திய 
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கவிைத ந
றாக இ#�க �1யா� எ
பேத அவ�கDைடய க)சிேபா� இ#�கிற�. 
இ�லாவி)டா� ஒ# ��! பாீை3 எ
பத�காகேவ அைத ஏ
 க�1�க 
ேவ�'�?  
 
சில ப�1த�க- வசன கவிைத �திெதா
:மி�ைல எ
: ெசா�Lகிறா�க-. 
பைழய K�களி� இ#�கிறதா�. எனேவ வசன கவிைதைய எதி�!பவ�கைள இர�' 
ப�!பாக! பிாி�கலா�. (1) பைழய �ைறைய! பி
ப�றாம� நXனமாக! �ர)சி! 
பாைதயி� ேபாகிற� எ
ற க)சி. (2) வசன கவிைத நXன� ஒ
:� இ�ைல. 
எ�லா� பைழய�தா
.ஆைகயா� அைத! ��! பாீை3 எ
: ெசா��� ெகா�' 
�$தா'வ� பிச� எ
ற க)சி.  
 
�
 க)சியின#�� ஒ# பதிL� ெசா�ல�1யா�. ஏென
றா� அவ�க- 
�ண$ைத!ப�றிேயா கவிைதைய! ப�றிேயா ேபச$ தயாாி�ைல. கவிைதயி
 அணி 
அல2 கார$ைத!ப�றி$தா
 ேபச$ தயா�. பி
 க)சியின#��ம)'� நா
 ஒ
: 
ெசா�ல வி#��கிேற
. ஓாி#வரா� இ!ெபா5� தமிழி� ைகயாள!ப)' வ#� 
வசன கவிைத�ைற �தி�தா
. நXன�தா
. ��கால$தி� இ#+ததாக அவ�க- 
�றி!பி'� வசன கவிைத��� இத��� ச�ப+தேம கிைடயா�. க#$திL� சாி 
உ#வ$திL� சாி.  
 
ஆ�, வசன கவிைத எ
பத��� உ#வ��'. அத��� அணி அல2கார� உ�'. 
அத��� தைள��'. ேமாைன��'. எ�லா வ�றி��� ேமலாக அத��� ‘ாி��’ 
உ�'. ெசH�- எ5�வைத� கா)1L� வசன கவிைத எ5தி ெவ�றி ெப:வ� 
சிரம� ெசH�ளி� எ!ேப�!ப)ட ெவ:� வா�$ைத��� ஒ# இைச இ
ப$ைத 
ஊ)1வி'�. ஆனா� வசன கவிைதயி� க#$தி
 ேவக�� உண��சி�� ெசா��� 
த)1னா�தா
 ெகாPசமாவ� கவ��சி ெகா'���. ெசா��� கவிைதயி
 அ�ச� 
இ�லாவி)டா� அ� வசன கவிைதயாகா�-ெவ:� வசன�தா
.  
 
இ+த �ைறயி� வசன கவிைதைய$ தமிழி� �த� �தலாக� ைகயா�டவ� 
"!பிரமணிய பாரதிதா
. ‘கா)சிக-’ எ
: அவ� எ5தியி#��� சி$திர2கைள! 
ப1!பவ�க- வசன� எ�ெவ
:� வசன கவிைத எ�ெவ
:�, ெதளிவாக 
அறியலா�. அவ#��! பி
னா� அவைர! பி
ப�றி எ5தி வ#பவ�க- ஒ# ேவைள 
அAவள, ெவ�றி ெபறாம� இ#�கலா�. இ
�� பாீைஷ நிைலயிேலேய 
இ#�கலா�. அதனா� வசன கவிைத ெசH�ளி
 �
 நி�க �1யாெத
ேறா, அ� 
கவிைதயாகாெத
ேறா யா#� ெசா�ல �1யா�. எ)வ�) கா�ெப
)ட#�, வா�) 
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வி)ம�� ஆ2கில$தி� ெப�ற ெவ�றி��! பிற�, பாரதிேய தமிழி� ெப�ற 
ெவ�றி��! பிற�, தமிழி� வசன கவிைதைய எ+த� க�பைன உ�சியிL� 
ைகயாளலா� எ
ப� ஒ# சிலாி
 தீ�மான�. �ய
: பா�$� வி'வ� எ
:� 
ஓாி#வ� தீ�மானி$� இ#�கிறா�க- எ
: ெதாிகிற�.  
 
நாண� பாிகாசமாக எ5திய பிற� இ+த! பதி� �ட$ ேதைவயி�ைல. ஆனாL� 
காளிதாஸ
 ெசா�வ�ேபால,  
 
 (�ராணமி$ேயேவ நசா� ஸ�வ�.  
 நசாபி காAய� நவமி$யவ$ய�)   
 
பைழய� எ
பதாேலேய எ�லா� ��றம�றைவய�ல. ‘�தி� எ
பதா� ம)'� 
எ�லா� ேபச$தகாதைவ அ�ல எ
பைத ஞாபக!ப'$த வி#��கிேற
.’ 
 
இAவா: பதி� அளி$த ‘கவிைத$ ெதா�ட
’ �.ப.ராஜேகாபால
 தா
. அவ� 
இேத க#$ைத! பி
ன� த
 ெபயாி� ேமL� சிறி� விாிவாக ‘கலாேமாகினி’யி� 
எ5தியி#�கிறா�.  
 
இ+த விவாத� Qரா,�, ‘ஆசிாிய#��� க1த�’ எ
ற உ#வ$தி�, ‘ெசா�L2ேகா’ 
எ�� தைல!பி�தா
 அ�சாகி வ+த�. பதிேனாராவ� இதழி� விவாத$தி�� 
ச�ப+த� இ�லாத� ேபா
ற க1த� ஒ
: பிர"ரமாயி�:. 
 
“ஐயா, த�ேபா� த2க- ப$திாிைக வாயிலாக ஒ# விவாத� ஆர�பமாகியி#�கிற�, 
அ+த விவாத$தி
 �1ைவ! ப�றி என��� கவைலயி�ைல. ஆனா� பாரதி ஒ# 
இட$தி� ‘ஸர;வதி�� இல�கிய��’ எ
ற தைல!பி� சில வாிக- 
எ5தியி#�கிறா�. அ� த�கால இல�கிய$தி�� (இல�கியெம
: க#தி� 
ெசHய!ப'� கவிகD��)  ெபா#$தமா? 
 
அ+த வாிக- வ#மா:: 
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‘உலக நைடயிேல, உ�ைம �த�ய �ண2க- ஸர;வதி ேதவியி
 க#ைண�� 
ந�ைம! பா$திரமா�கி, ந�மிட$திேல ேதவவா�ைக$ ேதா�றவி$� நம� 
ேவ-விைய� கா��ெம
ப� க�ேடா�. இல�கிய�கார#�ேகாெவ
றா� 
இ$ெதHவேம �லெதHவ�, அவ� இதைன� "ட� ெசH�� உ�ைம�டேன ேபா�ற 
ேவ�'�. எ�ைக ேமாைனகD�காக ெசா�ல வ+த ெபா#ைள மா�றி� ெசா�L� 
ப�1த
 ஸர;வதி கடாஷ$ைத இழ+� வி'வா
. யமக�. திாி� �த�ய சி$திர� 
க)'�கைள வி#�பி� ெசா�L��$ த�கப1 ெபா#ைள$ திாி$�� ெகா�' ேபா�� 
கயி:! பி
னி! �லவ
 வாணியி
 தி#ேமனிைய ேநா��ப1 ெசHகி
றா
. 
அவசியமி�லாத அைடெமாழிக- ேகா!ேபா
 அ+த ெதHவ$தி
 மீ� �5திைய� 
ெசாாிகி
றா
. உலக$தா#��! ெபா#- விள2காதப1 இல�கியP ெசHேவா
 
அ+த ச�திைய� காி$ �ணியாேல %'கி
றா
. ெவ-ைள� கைல�'$�வதி�ைல. 
மனமறி+த உ�ைம�� மா: ெசா�L� சா;திர2ககார��, பா)'� கார�� 
ஸர;வதி�� நிகாி�லாத பாதக� ெசHகி
றன�. இல�கிய$�$ ெதளி,� 
உ�ைம�ேம உயிெரனலா�. இA,யி#ைடய வா�ேக அ#-வா�� எ
: 
ெசா�ல!ப'�, ‘இல�கிய ரcக
’ மீ�'� ‘எ;’ தன� அபி!பிராய$ைத 
ெவளியி)டா�. பதி%
றாவ� இதழி�. 
 
‘மகராஜு��! ப�க பலமாக நா
 வ+த� ேபால, ‘நாண’L��! ப�கபலமாக (வசன) 
‘கவிைத$ ெதா�ட
’ வ+தா�. அவ� �த� பாராவி� சீ�, தைள, எ�ைக, 
ேமாைனகைள அ�சாி�காம� எ5திய கவிைத ந
றாக இ#�க �1யா� எ
பேத 
அவ�கDைடய க)சிேபா� இ#�கிற�’ எ
: ெசா�Lகிறா�. ஆனா�, %
றாவ� 
பாராவி� ‘ஆ�, வசன கவிைத எ
பத��� உ#வ��'. அத��� அணி, 
அல2கார� உ�', அத��� தைள��', ேமாைன��'’ எ
: ெசா��� 
ெகா�ேட ேபாகிறா�. இ+த வா�கிய2களி� எைத ஆதாரமாக� ெகா-வ� எ
: 
ெதாியாம� தய2�கிேற
. 
 
‘ெசH�ளி� எ!ேப�!ப)ட ெவ:� வா�$ைதகD��� ஒ# இைச இ
ப$ைத ஊ)1 
வி'�’ எ
: ெசா�Lகிறாேர அ!ப1 ஒ# இைசயான� ெவ:� வா�$ைத�� 
இ
ப$ைத ஊ)'வ�� ஒ# Sஷைணயா எ
ன? வா�$ைத�� வா�$ைத இைச 
ெபா2�வதி� தாேன இ
ப� இ#�கிற� யா!பி
 ெப#ைமேய அ�தாேன? 
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பாரதி ‘கா)சிக-’ %லமாக வசன கவிைத�� ெவ�றிமாைல [)1 வி)டாரா�! 
க�ண
 பா)'�கைள��, ேதசியகீத2கைள�� ;ேதா$திர பா�கைள��, 
ேவதா+த� கவிகைள��, பாPசா� சபத$ைத�� பா1ய பாரதியா�, ‘கா)சிக-’ 
எ5தியத
 %லமாக$ தம� ெப#ைமைய� �ைற$�� ெகா�டா� எ
ப� தா
 
என� அபி!பிராய�. இ+த� ‘கா)சி’களி� அட2கிய வசன கவிைதகைள 
கவிைத$ெதா�தியி� ேச�$தேத என��! பி1�கவி�ைல. 
 
‘மாதேமா� நா
காH நீ� - அ
� வ:ைமயிேல எ
ைன ஆG$தி வி)d�’ எ
: 
பாரதியா� வாணிைய� �றி$�! பா'கிறா� அ�லவா? அ!ப1 வாணியி
 அ
� 
ேதா
றாத கால$தி�. அதாவ� S�'தL� ஆ�வ�� ஆ�றL� இ�லாத 
கால$தி�தா
 பாரதியா� இ+த வசன கவிைதகைள எ5த ேந�+த� எ
: 
நிைன�கிேற
.  
 
ஆ2கில$தி� எ)வ�) கா�ெப�ட#�, வா�)வி)ம�� ெஹ
���, 
ஆமிேலாவ�L�, இவ#� அவ#�, கவிைத எ5�கிறா�கேள எ
பத�காக நா�� 
எ5த ேவ�'மா எ
ன? தமிழி� ெவ�பா எ
ன, வி#$த� எ
ன, ெம)'! 
பா)'க- எ
ன, இைவக- ஒAெவா
றிL� அேநக வித2க- எ
ன, 
இைவகைளெய�லா� ஒ# ந�ல கவி, சிற+த கவி எAவள, அ��தமாக� 
ைகயாDகிறா
 எ
பைத ஏ
 நா� மற�க ேவ�'�? இைவக- %லமாக� கா)ட 
�1யாத எ+த ரசபாவ$ைத இ+த வசன கவிைத கா)ட! ேபாகிற�? 
 
‘எ;’c
 க1த$���, ‘கவிைத$ ெதா�ட
’ பதி� �றவி�ைல. அவ#��! 
பதிலாக ‘ரPச
’ எ
: ைகெய5$தி)' பி
வ#� க1த� பதினா
காவ� இதழி� 
ெவளியாயி�:. 
 
‘கவிைத$ ெதா�ட���’ ‘எ;’ பதிலளி$தி#�கிறா�. சிறிய விஷய2க- எAவள, 
அனாயாசமாக$ த)'� ெக)'!ேபாH வி'கி
றன எ
பத�� அவ#ைடய பதி� 
ஒ# அ$தா)சியாக விள2�கிற�. �த� பாராைவ�� %
றாவ� பாராைவ�� 
ைவ$�! ெபா#$தி! பா��க �ய
ற ‘எ;’ கைடசி வாிைய மற+� வி)டா�. 
அைத�� ேச�$� ேயாசி$தி#+தா�தா
 விஷய� விள2கி! ேபாயி#���!  
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‘இனிேம� எ
 நைடயி� ெகாPச நPசமி#��� கவிைத���ட வ1க)1 எ'$� 
வி'கிேற
’ எ
: ‘கவிைத$ ெதா�ட
’ க
ன$தி� ேபா)'� ெகா-கிறா�! 
ஏெனனி� அவ� அ!ப1 எ5தாம� ‘வசன கவிைத��� இல�கண� உ�'; ஆனா� 
அ� பைழய இல�கண� அ�ல’ எ
: ம)'� ெசா��யி#+தா�, அ� ‘எ;’ஸு��$ 
ெதாி+தி#���!  
 
பாரதியாாி
 கா)சிகைள! ப�றி ‘எ;’ அபி!பிராய� �:� இட$��� வ+த உடேன 
என��$ S�கிவாாி! ேபா'கிற�. ‘என��! பி1�கவி�ைல’ எ
பத��! பிற� 
வாதேம இ�ைல. எ2க- X)'� �ழ+ைத�� ‘அ�வா’ேவ பி1�கா�! 
பாக�காHதா
 பி1���. உ�ைம$ தமிG� கவிைத�� (வசன கவிைத அ�ல) 
இAவள, பா'ப'� ந�ப��ட கைடசியி� ‘எ;’ எ
: ேபா)'� ெகா�1#!ப� 
‘என��! பி1�கவி�ைல’. 
 
ஆ2கில$தி� ‘அவ#� இவ#�’ எ5தியத�காக நா�� வசன கவிைத 
எ5தேவ�டா�. ‘ேவ�'� எ
: கவிைத$ ெதா�ட�� பி1வாத� 
பி1�கவி�ைல. ஆ2கில$தி��� அத�ைடய ெவ�பா, வி#$த2க-, எ�லா� 
இ#�கி
றன. அைவக- ஒ# உ
னத �ைறயி� ைகயாள!ப)'� இ#�கி
றன. 
அவ�கD��! பிற�� வா�) வி)ம
 �த�ேயா� ேவ:வித$தி� ெவ�றி 
யைட+தி#�கிறா�க- எ
பேத அAவாத$தி
 சார�. ‘யா!�$ தைளகைள ச�:$ 
தளரவி)', மன$தி� ெபா2கிவ#� கவிதா உண��சிகD�� ெகாPச� அதிக இட� 
ெகா'!ேபா�’ எ
கிறா� கவிைத$ ெதா�ட
. உண��சிக- வசன$ைத மீறி வ#� 
ேபா��, யா!பி
 ச2கி�க- அைத� க)1யைண$� விட �ய�சி��� ேபா�� 
தா
 எ�லாவ�ைற�� உைட$�� ெகா�' வசன கவிைத பிற�கிற�. இதி� 
‘கவிைத$ ெதா�டைன’ விட நா
 ஒ#ப1 அதிகமாகேவ ேபாக வி#��கிேற
. வசன 
கவிைத, கவிதா உண��சிகைள� ெகா)'வதி� கவிைத��� ேம� ேபாH வி'கிற� 
எ
பேத எ
 எ�ண�.  
 
‘கவிைத %லமாக� கா)ட �1யாத எ+த பாவ$ைத இ+த வசன கவிைத கா)ட! 
ேபாகிற�?’ எ
: ‘எ;’ ேக)கிறா�. அவ� இ#��� தி�� ேநா�கி வண2�கிேற
. 
ஏ
 கா)ட� �டா� எ
:தா
 ேக)கிேற
? 
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இ$�ட
 இ+த விவாத� நி
: வி)ட�.  
 
ந. பி�ச%�$தி ‘[றாவளி’யி� கைத, க)'ைர, கவிைத எ5த,மி�ைல, வசன கவிைத 
ப�றிய விவாத$தி� க#$�$ ெதாிவி�க,மி�ைல. அவ� அAவ!ேபா� கவிைதக- 
எ5தி� ெகா�'தானி#+தா�. எ!ேபாதாவ� அவ#ைடய கவிைத ‘ச�தி’ ேபா
ற 
ப$திாிைகயி� இட� ெப�: வ+த�.  
 
1940 களி� ‘கலா ேமாகினி’ ேதா
றிய பி
னேர ���கவிைத �� ேவக$ேதா' வளர 
இட� கிைட$த�. 1942� தா
 பி�ச%�$தி வசன கவிைத ப�றிய தம� எ�ண$ைத 
ஓரள, ெவளியி)டா�. 
----------- 
 

4. 4. 4. 4. சில விள�க�க+சில விள�க�க+சில விள�க�க+சில விள�க�க+    
 
தி#�சியி� 1942 ஜுனி� ேதா
றிய ‘கலாேமாகினி’ (மாத� இ#�ைற) மர�வழி� 
கவிைதகD�� இட� அளி$தேதா', வசன கவிைத��� ஆதர, கா)1ய�. 
பிஷு,�, �.ப.ரா. ,� அதி� த2க- பைட!��கைள ெவளியி)டா�க-. 
பி�ச%�$தியி
 கா�றா1 மைழ� �$� ஆகிய கவிைதக- கவனி!ைப��, 
பாரா)'த�கைள�� அதிக� ெப�றன. அேத ேவைளயி� எதி�!ைப�� 
க�டன2கைள�� ஏ�:� ெகா�டன.  
 
மைழ�-��மைழ�-��மைழ�-��மைழ�-��    
 
1 
 பா�$தீேரா அதிசய�.  
 ேக)dேரா அதிசய�, 
 ேந�: ந-ளிரவினி�  
 நைடெப�ற ந1!பிைன...  
  
 ம+ைத ம+ைதயாக ேமக2க- சாிய  
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 மைலக- ேபா� இைலக- ேபால  
 ேமக2க- விாிய,  
 வி+ைத நிமிஷ$தி� விாி+த ேமக2க- ேபாH.  
 யாைனயாH, மசிேதாH+த �)ைடயாH  
 கைடசியி�,  
 ஊைம இ#- ேதவி
 ேசாக� ெசா)1'ேமா�  
 ேசாைனயாH, தாைரயாH,  
 அைம+த மைழ��$ைத. 
  
2 
 கா�: �ழ2கிட  
 உயிெரா� மைற+திட,  
 ெபா2கி! ேபசி'ேமா� 
 சீ�ற� பிற+திட,  
 ஆ�றலா ேவக$ேதாடர�கி  
 ெவ� ைகநீ)1,  
 ெவ�நாளாH விள2கிய  
 அ��ைய ேவேரா' ஆ)1  
 த�ணீாி� ெவ-ளியா�  
 மி
ன�ெசH அதிசய�  
 பா�$தீேரா? 
 ேந�: ேக)dேரா? 
  
3 
 யாைன இ1க-  
 அதி�+� நட+திட,  
 எ)'$திைசகD� இ1+� வி5+திட,  
 பாைன�க#!ைப!  
 பழி��� ேபH வானக  
 மா�பினி� மி
ன�  
 சர2க- ஒளி�+திட, 
 கா�றத
 ைககைள�  
 �L�கி வாதா1��  
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 ேபHேபா� மைழைய!  
 ப'$திைவ$த பா)ைட� ேக)dேரா? 
 ேந�: பா�$தீேரா? 
 
இத��! பி
ன� ந.பி. வசன கவிைத ப�றி ஒ# க)'ைர எ5தினா�: 
 
“கவிைத��� வசன$தி��� உ-ள வி$தியாச� உ#வ$தினாேலய ஏ�ப'வெத
ப� 
பல#ைடய க#$�. அ�க#$� சாிய�ல எ
ப� எதி��க)சி. த$�வ ாீதியாக! 
பா�$தா� மனிதனிட� பல ப1க- இ#�கி
றன. ஊ�, உற�க�, �ண��சி இைவ 
ஒ# ப1ைய� சா�+தைவ. உட� அைவகD�� ேவ�. இைவகைள! ெப:வத�கான 
�ய�சியி� ஈ'ப'வ� உ-ள�. அ� ஒ# ப1.  
 
இ�ெசHைககD�ெக�லா� அ!பா�ப)ட உலக ரகசிய$ைத அறிய$ �1$� நி��� 
அறி, வழி ஒ
:�'. உண��சி வழி�� ஒ
:�'. வசன$தி
 வழி அறி, 
நிைலைய� சா�+த�. கவிைதயி
 த��கபாைத உண�விேலேய ஓ'�. அறிவி
 
வர�ைப மீறி வசன� ேபா�மானா� அ+த நிமிஷ$திேலேய அ� கவிைதயாகிவி)ட� 
எ
: நி�சயி�கலா�.  
 
‘தீ இனி�’ எ
: பாரதியா� ெசா�Lகிறா�. இனி� எ
ற ெசா� #சிைய� சா�+த�. 
‘தீ "'�’ எ
றா� வசன� ‘தீ இனி�’ எ
றா� கவிைத. இ� ஏ
? வா�$ைத ெவ:� 
விஷய$ைத ம)'� ெசா�லாம�, உவைமைய! ேபா� உண�வினிட� ேப"மானா� 
கவிைத பிற+�வி'�. ‘தீ "'�’ எ
�� ெபா5� "'� எ
ற பத� தீயி
 �ண$ைத 
அறி,��$ ெதாிய!ப'$�கிற�. ‘தீ இனி�’ எ
: ெசா�L� ெபா5� அறி, அைத 
ம:���; தீயாவ� இனிைமயாவ� எ
: கலவர!ப'�. ஆனா� உண��சி எ
ப� 
ஏ�? அதனா� தா
 தீ இனி� எ
பைத உண��சி ஒ!��ெகா-Dகிற�.  
 
இ!ெபா5� க�பைர� ேக)ேபா�.  
 
 ‘அ�த� நிைற+த ெபா�கலச�  
 இ#+த� இைடவ+� எ5+த ெதன  
 எ5+த தாழி ெவ� தி2க-’ 
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எ
கிறா� க�ப�. வசன� எ
: இைத ைவ$�! ேபசினா� அ�த� எ
ப� 
உ�ேடா? ெபா�கலச� கட�� மித!பாேன
? தி#ட�க- ெதாழி� மற+� 
வி)டா�களா? ெபா�கலச� எ
ன நீ�%Gகி� க!பலா - ேவ�'� ெபா5� ேமேல 
எ5+�வர? - எ
ெற�லா� அறி, ேக)க� �'�. அதனா�தா
 உண��சி 
ெசா�Lகிற�; ‘இ+த வா�$ைதக- உண��சியி
 ெவளிR'. உண�வி
 உல���� 
சம�!பி�க!ப)டைவ, உன�க�ல, ‘கட�� �5மதி எ5�ெபா5� உண�, 
வய!ப)ட மனித
 க�ப� பா1யைத� க'கள,� ம:�க மா)டா
’. 
 
ஆகேவ ச�பிரதாயமான உ#வ� கவிைதயா��வத�� உதவியாக இ#+த ேபாதிL� 
அ1!பைடகைள! ப�றி! ேப"� ெபா5� கவிைத��� வசன$தி��� வி$தியாச�, 
எத�ட
 அ� உறவா'கிற� - அறி,டனா உண��சி�டனா எ
பைத! ெபா:$ேத 
நி���. எAவள,�ெகAவள, உண�ைவ$ தீ�டாம� அறி,ட
 கவி 
ேப"கிறாேனா அAவள,�கAவள, வசனமாHவி'�. உ#வ$தி� கவிைதயாக 
இ#+த ேபாதிL�, இ!ெபா5ெத�லா� வசனகவிைத எ
: ேப"கிறா�க-. 
உ�ைமயி� வசனமாக இ#+தா� கவிைதயாக இ#�க �1யா�. கவிைதயாக 
இ#+தா� வசனமாக இ#�க �1யா�. ஆனா� ��ைமைய�� பழைம��- ��$தி 
சமரச� ெசHவேத மனித இய�பாதலா� நைட�ைறயி� அAவா: ெசா�Lகிறா�க- 
எ
: ெசா�லலா�. ஆைகயா� கவிைதயி
 �றி�� வசன$தி
 உ#,� கல+த 
இ!��! பிறவி�� இ+த! �திய ெபய� ெகா'$தி#!பைத ஒ#வா: 
ஒ!��ெகா-ளலா�.  
 
இ+த மாதிாியான வசன கவிைதைய பாரதியா� ைகயா�1#�கிறா�.  
 
 ‘ஞாயி: ைவயமாகிய கழனியி� ைவர ஒளியாக நீ� பாH�"கிற�.  
 அதைன ேமக2க- வ+� மைற�கி
றன.  
 அஃ� ேமக2கைள ஊ'#வி� ெச�கிற�,  
 ேமகமாகிய ச�லைடயி� ஒளியாகிய �னைல வ1க)'� ேபா�  
 ம�1 கீ5� ெதளி, ேமLமாக நி�கி
றன.  
  
இதி� கவிைதயி
 ல)சண$ைத� காணாவி)டா� ேவ: எ2�தா
 
காண!ேபாகிேறா�? இ�மாதிாி கவிைத அட2கிய ெதா�தி ஒ
ைற பாரதியா� 
‘கா)சி’ எ
ற தைல!பி
 கீG ெவளியி)1#�கிறா�. வழி எ
னேவா �திய�. அழ� 
ம)'� உல� ேதா
றிய நாளாக� கா�ப�.  
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 ‘இA,லக� இனிய�. இதிL-ள வா
 இனிைம உைடய�.  
 கா�:� இனி�.  
 தீ இனி�. நீ� இனி�. நில� இனி�., ஞாயி: ந
:. தி2கe� ந
:.  
 வான$�� "ட�கெள�லா� மிக இனியன.  
 மைழ இனி� மி
ன� இனி� இ1 இனி�.  
 கட� இனி�. மைழ இனி�. கா' ந
:.  
  
இ� வசனமா? கவிைத��� வசன$தி��� வா�$ைதக- எ
னேவா 
ெபா�வானாL�, கவிைதயி
 "#தி ேவ:. வசன$தி
 "#தி ேவ:. வாH வி)ேடா 
விடாமேலா இைத! ப1$தாL�, நா� வசன உலகி� காலா� நட�கவி�ைல எ
:� 
கவிைத உலகி� இற� க)1� ெகா�' பற�கிேறா� எ
:� உண��சி ெசா�L�. 
வசன$தி��� கவிைத��� ம�ெறா# ெபாிய வி$தியாச� உ�'. ‘விய^1’ 
எ
கிறா�கேள, அ+த! ப
ைமையேய வசன� வ��:$��. கவிைத ஒ#ைமைய 
வ��:$��. உடL�� எL����' எ!ப1ேயா அைத! ேபாலேவ, இ+த ஒ#ைம 
எ
�� �ண� கவிைதயி
 அ;திவார�� அழ�� ஆ��. சி#^1யி
 ப
ைமைய 
ஒ#ைமயா�காத கவிைதயி� ெப#Pசிற!� இ#�க �1யா�.  
 
 ‘இஃ� ச�தியி
 Oைல.  
 அவ- உ-ள$திேல பா'கிறா-.  
 அ� �ழ�
 ெதாைளயிேல ேக)கிற�.  
 ெதா�ைப! பி-ைளக- பி�ைச��� க$�கி
றன. பிடார
  
 �ழைல�� ெதா�ைப� �ழ+ைதகளி
 �ரைல�� யா� "#தி  
 ேச�$� வி)ட�? ச�தி.  
 ஜாிைக ேவT� ஜாிைக எ
ெறா#வ
  
 க$தி�ெகா�' ேபாகிறா
.  
 அேத "#தியி�.  
 ஆ! ெபா#- க�' ெகா�ேட
.  
 பிடார
 உயிாிL� ெதா�ப� �ழ+ைதகளி
 உயிாிL� 
 ஜாிைககார
 உயிாிL� ஒேர ச�தி Oைலயா'கி
ற�.  
 அவ- ேத
. சி$த வ�' அவைள வி#��கி
ற�.  
 வடேம#விேல, பலவாக$ ெதாட�+� வ#வா-.  
 வான1ைய� [ழ நைக$�$ திாிவா-.  
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 அவDைடய நைக!�க- வாGக. 
 ெத�ேக நம�� ஒ#$தியாக வ#கி
றா-: அ
� மி�தியா�,  
 ஒ
: பலவி�� இனித
ேறா? 
 ைவகைற ந
:; அதைன வாG$�கி
ேறா�, 
 
ஒ
: பலவி�� இனியத
ேறா எ
கிறா� கவி. ஆமா� அதனா�தா
 கவிைத�� 
மதி!�.  
 
கவிைதயி
 ��கிய ல)சண� இ+த ஒ#ைமயி� இ#!பதினா� தா
, 
யா!பல2கார2களி� பல உ�டாகியி#�கி
றன. ஒ# �லனா� உண�!ப'வைத 
ம�ெறா# �லனா� அறிவ�ேபா� கா)'� ெபா5� ஒ# ��ைம�� கவ��சி�� 
ேதா
:�.  
 
 ெச+தமிG நாெட
�� ேபாதினிேல  
 இ
ப$ேத
 வ+� பா�� காதினிேல,  
 
ேத
 காதி� பாH+� இ
ப$ைத$ த#வெத
றா� அ� கவிைத உலகி�தா
 
நட���, இரவியி
 ஒளியிைட� �ளி!ப��, ஒளி இ
ன�திைன உ�' களி!ப�� 
வசன$தி��! ெபா#+�மா?  
 
“பாரதியி
 ‘கா)சி’ கவிைதயி
 மா�:�� எ+த வித$திL� �ைறயாத�. தமிG 
நா)' வசன கவிைதயி� அ�தா
 �த� �ய�சி”.   (கலாேமாகினி, இதG 9) 
 
வசன கவிைத, ம:மல��சி எ
பெத�லா� அ�$தம�றைவ எ
: �றி, 
அ��ய�சிகளி� ஈ'ப)ேடாைர� �ைற �றி�� ேகாபி$�� ெபா5� ேபா�கிய 
ப�1த�கைள ‘கலாேமாகினி’ தா�க �
 வ+த�. காரசாரமான ஒ# கவிைத எ5தி 
அத
 ஆசிாிய� (சா�வாஹன
) வி.ரா. ராஜேகாபால
 எ5திய� இ�:- 
 
 பழைமயி
 பாைத, க�ற  
 ப�1த� நைட. �
ேனா�க-  
 வழைமஈ ெத�லா� எ2க-  
 வசனெமா$ த�ேவ ெய
:  
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 கிழைம ெகா�டா1 ஏேதா  
 கி:�கிைவ! பா�க- இ+த 
 இழவிைன� சகியாேத�� 
 எ�மேனா� ெசா
னா� ைவவா�  
 �!ைபைய� �)1 ைவ$��  
 ெகா�1ேதா� கவிைத எ
பா�  
 எ!ப1 ேய�� அஃைத  
 ஏ�றமா� கவிைத எ
:  
 ஒ!பிட ேவ�'� எ
பா�  
 உண�+தவ� தவெற
றாேலா  
 எ!ப1� ெசா�Xெர
:  
 இழிெமாழி பல,� ெசா�வா�.  
 
 உண��சி�� ெசா�L� �1�  
 உ�ைமயி� கவிைதயாமி!  
 �ண��சியி� லாதெத�லா�  
 �லவ�வாH� ெசா�ெல
றாL�  
 மணமிலா மல�தாென
ேபா�  
 மானிட� மா�'ேபானா�  
 பிணெமனேவ நா� ெசா�ேவா�  
 பிற�ெசா�L� வச,�கPேசா�  
 ஆவிேய யி�லாேமனி  
 அதைனேயா� மனித
 எ
:  
 �விட� ேபால� ெசா�ைல�  
 �)1ைவ$ தி�,� ஓ�மா 
 காவிய� எ
பா� அஃைத�  
 க�றவ� பிைழெய
றாேலா  
 ‘பாவிக- தமிைழ� ெகா�ல!  
 பைடதிர� டனேர’ எ
பா�.  
 
 ேகா!பி�லா இனிைமயி�லா  
 ெகா-ளேவா� "ைவ� மி�லா  
 ேவ!பிைல� கவிைத த
ைன�  
 கா)1L� உண��சிமி�க  
 யா!பி�லா� கவிைத ம)'�  
 யாதினா� தாG+தைதயா  
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 %!�ைட! ெபாிR� எ
றா� 
 �னி+ெதைம ஏ" கி
றா�  
 
 ம�மல��ெகா1 தா
 எ
:�  
 ம:�ைற மலராதானா�  
 அ�வல எ2க- நா)'  
 ஆ
ற ெச+தமிG எ
ெற
:�  
 ��மல� நி$த நி$த� 
 Q$தி'� �திய இ
ப  
 ம�விைன� சி+�� இ+த  
 மகிைமநீ� அறியமா)d�.  
 
 விைலமக- க�ைப ஒ$த  
 விதமல எ2க- நா)ட�  
 கைலகைள வாG$த நா2க- 
 க�டேதா� வழியி� வ+ேதா�  
 மைல,ேறா� %�ட ஓேரா�  
 மனித�க- வச,� கPேசா�  
 நிைல�ைல வைடேயா� எ2க-  
 ேநாிய வழிேய ெச�ேவா�  
      (கலாேமாகினி - 10) 
 
வசனகவிைத ப�றி �.ப. ராஜேகாபால
 எ5திய க)'ைர�� பிர"ரமாயி�:. அ� 
பி
வ#மா:: 
 
‘வசன கவிைதைய ஏளனமாக! ேப"வ� இ!ெபா5� இல�கிய ரசிக�களிைடேய 
பாஷ
’.  
 
‘அெத
ன வசனகவிைதயா? இ!ெபா5� யா!பில�கண� ெதாியாதவ�கெள�லா� 
இ!ப1 ஆர�பி$� வி)டா�க-. வாH�� வ+தைத எ5தி வசனகவிைத எ
கிறா�க-’ 
எ
: ஒ# சில� ேக�.  
 
‘வசன கவிைத �திெதா
:மி�ைல. ப�ைட$ தமிழி� இ#+த�தா
 அ�. அகவ� 
வசனகவிைததாேன? இவ�க- எ
ன �திதாக� க�'பி1$� வி)டா�க-’ எ
: 
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ம�:� சில� தா��த�. ேவ1�ைக எ
னெவ
றா� எதி�!பவ�க- 
இ#தர!பின�களாக இ#�கிறா�க-. ஒ#வ� ஆ)ேசபைண ம�ெறா#வர� ேபா� 
அ�ல. ஒ#வ� வசன கவிைதேய �டா� எ
கிறா�. ம�றவ� அ� �தி� இ�ைல 
எ
கிறா�. விசி$திர�தாேன இ�?  
 
யா!பில�கண� ெதாியாததா� வசன கவிைதைய! பி1$�� ெகா�டா�க- அைத 
எ5�கிறவ�க- எ
ற வாத� "$த அச)'$ தன$ைத$ தவிர ேவெறா
:மி�ைல. 
எ5�கிறவ�கD��$ ேதைவயானா� யா!பில�கண$ைத� க�:� ெகா-ள எ$தைன 
நாழிைகக- ஆ��? அெத
ன அ!ப1 எளிதி� க�றறிய �1யாத வி$ைதயா? தமிG! 
ப�1த#�� வ#வ� கவிைத எ5த �ைனகிறவ��� வராம� ேபாHவி'மா எ
ன? 
அ!ப1!ப)ட பிர�ம வி$ைத ஒ
:மி�ைல. அ� நி�சய�. யா!பில�கண$ைத! 
ப1�காம��ட க�கைள %1�ெகா�' ெசH�- பாடலா�.  
 
அ� கிட�க)'�. வா�)வி)ம��, எ)வ�' கா�ெப�ட#� ஆ2கில 
யா!பில�கண� க�றறிய$ ெதாியாம�தா
 கவிைத எ5தினா�கேளா? �� 
யா!பில�கணேம ஏ�ப'�ப1 வ2காளியி� பா�க- பா1ய ரX+திர� கைடசி 
கால$தி� வ2காளியி� வசன காவிய$தி� எ5தி$ ெதாைல$தா�. அ�தா
 
ேபாக)'� எ
றா� "!பிரமணிய பாரதி, யா!பில�கண �ைறயி� ஏராளமாக 
எ5தினவ� ‘கா)சிக-’ எ
ற வசன கவிைதைய�� ஏ
 எ5தினா�? கா)சிகைள�� 
யா!பில�கண �ைறயி� எ5தியி#�க� �டாேதா?  
 
ேம�ெசா
ன ரசிக�கD��! பய+� பாரதி கா)சிகைள யா!பில�கண �ைறயி� 
எ5தியி#+தா� கைவ��தவாம� ேபாயி#���. கா)சிக- யா!பில�கண �ைறயி� 
அைமயாததா�தா
 அAவள, சிற!�� அழ�� ேவக�� ெகா�1#�கி
றன.  
 
யா!பில�கண$���� க)'!ப)' வ#� கவிைத�� உ�' அத��� 
க)'!படாம� வ#� கவிைத�� உ�'. கவிைத எ
ற வ;� ேநரைச 
நிைரயைசயி��ைல. அைவ ஒ52காக இ#+தா� ம)'� கவிைத வ+�விடா�. 
கவிைத எ
ப� நைடம)'ம�ல, க#$�� இ#�க ேவ�'�. ெசவிNக� கவிைத 
எ
: க�ப
 ெசா
னைத$ திாி$� ெசவிNக�வ�தா
 கவிைத எ
: ெகா-வ� 
த!�. கவிைத ெசவி Nக�வதாக இ#�க ேவ�'� எ
ப�தா
 ெபா#-. ெசவி 
Nக�வெத�லா� எ2காவ� கவிைதயாக �1�மா? கவிைதெய�லா� ெசவி 
Nக�வதாக இ#���.  
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வசன கவிைதைய� ெசவி Nக#மா எ
றா� Nக#�. ஏென
றா� வசன கவிைத��� 
யா!பில�கண� உ�'. அதிL� மாவிள2காH ேதமா2கனி எ�லா� வ+தாக 
ேவ�'�. வ#�வைக ம)'� ேவறாக இ#���. அAவள,தா
.  
 
வசன கவிைத��� எ�ைக, ேமாைன க)டாய� உ�'. ஏென
றா� இ+த 
அல2கார2கைள எ�லா� உ�டா�கின� கவிைத. இல�கணம�ல. அ� அவ�ைற 
இ^ட� ேபால, சமய$தி�ேக�றவா: மா�றி� ெகா-D�. �த�� 
உ�டா�கினப1ேய இ#�க ேவ�'� எ
றா� இ#�கா�. இல�கிய� 
�:வ�தா
 இல�கண�. இல�கண� �:வ� இல�கியமாகேவ �1யா�. எ�லா� 
ந
f� யா!பில�கண$ைத ஒ)1ேய இ#�க ேவ�'ெம
: இல�கண� 
பி1வாத� ெசHதா� நட�கா�. ந
fL��� ேமலான ஒ# �� Kைல 
இல�கிய$தி
 ேபா�கி�ெகா!ப (இல�கண�) தயாாி$�� ெகா-ள ேவ�'�.  
 
கா�ேபாதி ராக� ேபா)'! பாட வ#வ�தா
 கவிைத எ
: யாராவ� வாதி$தா� 
அவ�கD��� கவிைத இ
னெத
ேற ெதாியா� எ
:தா
 நா� பதி� ெசா�ல 
ேவ�'�. ஆ2கில� கவிைதைய நா� ராக� ேபா)'! பா1யா அ�பவி�கிேறா�? 
அவ�கDைடய ராக$ைத! ேபா)'! பா1னா�தா
 அ� ந
றாக விள2�� எ
: 
ெசா�ல யாராவ� �
 வ#வா�களா? 
 
ெபா�வாக� கவிைத��, எ+த பாைஷயி�#+தாL� சாி, ஒ# தனி ராக�� தாள�� 
இ#�கி
றன. அைத அ�பவி�க க�நாடக ச2கீத$தி
 ஒ$தாைசேயா, 
ஹி+�;தானி ச2கீத$தி
 ஒ$தாைசேயா, ஐேரா!பிய ச2கீத$தி
 ஒ$தாைசேயா 
ேவ�1யேத இ�ைல. கவிைதயி
 ராக� உ-ள$தி� கிள��கிற�. ஹி#தய� தாள� 
ேபா'கிற�. ‘X g ெஹவ
 இ
தி ஒயி�) ஃபிளவ� அ�) எ)ட�னி)1 இ
 எ 
கிைர
 ஆ! ஸா�)’ (We see Heaven in a Wild Flower and Eternity in a Grain of 
Sand) எ
ற சி$த வா�ைக அ�பவி�க நா� ஐேரா!பிய ச2கீத$ைத� க�க 
ேவ�1யதி�ைல. 
 
‘���னி� ைவர!பைட ேதா�:2கா�’ எ
பைத அ�பவி�க கா�ேபாதி ராகமா 
ேவ�'�? 
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 நம� விழிகளிேல மி
ன� பிற+தி'க! 
 நம� பா)' மி
னLைட$தா�க!’ 
 
எ
ற மகாவா�� கவிைதயாக எ+த ச2கீத$தி
 உதவி ேவ�'�, ேக)கிேற
.      
(கலாேமாகினி-13) 
 
இல�கண$��� ஏ�ப இனிய கவிைதக- பைட!பதி� த
 ஆ�றைல ஈ'ப'$தி 
ெவ�றிக- க�டவ� கவிஞ� கைலவாண
. (தி#வாைன�காவ� க. அ!��2க�) 
ஆயி�� அவ� வசன கவிைதகைள ெவ:�கவி�ைல. இ!�� �ய�சி ப�றிய த
 
க#$��கைள அவ� ‘கலாேமாகினி’யி� க)'ைரயா�கினா�. அ�,� அறி+� 
ெகா-ள!பட ேவ�1ய ஒ
ேற: 
 
“தமிழி� இல�கிய அைம!�. வசன� அதாவ� உைரநைட; கவிைத அ�ல� ெசH�- 
நைட என இர�ேட பிாிவாக$தா
 இ�வைர இ#+� வ+தி#�கிற�. இ!ெபா5� 
சில� இைவக- இர�1L�-ள சி�சில அ�ச2கைள� �)1 ஒ# அவியலாக� 
ெசH� அதைன ‘வசன கவிைத’ எ
: ெசா�Lகிறா�க-. இAவழி தமிG பாைஷ�ேக 
��ைமயான�- �ர)சிகரமான�2�ட. 
 
வா�) வி)ம
��, எ)வ�) கா�!ெப
ட#� ஆ2கில$தி� ‘வசன கவிைத’ 
�ைன+தி#�கலா�. நா
� ேவத2கD� வடெமாழியி� வசன aப$தி� இ#�கலா�. 
கவிெனா5�� காத�பாி சம;கி#த வசன காவியமாக இ#�கலா�. தா�� 
வ2காளியி� வசன கவிைத எ5தி� �வி$�மி#�கலா�. ஆனா� தமி5�� வசன 
கவிைத �தி� எ
ப� ம)'� நி�சய�. ப�லாயிர வ#ஷ2களாக பன�பாரனா� 
கால$தி�#+� பாரதியா� கால� வைரயி� ைகயாள! படாத ஒ# நXன �ய�சி இ�.  
 
அகவைல வசன கவிைத என அறியாேதா� �றலா�. அ� தவ:. அகவL�� 
யா!���ாிய எ�லா ல)சண2கD� உ�'. வசன கவிைத�� இ+த� ெசH�- 
ல)சண2களி� ஒ
றிர�' �ைற��. இ�தா
 தா2க- எ5�வ� ‘கவிைத’ ய�ல, 
‘வசன கவிைத’ எ
: அைத எ5�பவ�கேள �:வத
 காரண���ட.  
 
தமிG இல�கிய சாி$திர$திேலேய நா
 அறி+த ம)1� இ�வைர கவிைதக- 
யா!பில�கண$��� அட2கிேய வ+தி#�கி
றன. மா2�1 ம#தனா� �த� 
மகாமேகா பா$தியாய "வாமிநாத ஐய� வைர ெசH�- பா1ய எவ#� இேத 
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�ைறைய$தா
 அ�சாி$� வ+தி#!பதாக$ ேதா
:கிற�. இள2ேகா,�, 
சா$தனா#�, க�ப#�, ேச�கிழா#� இ!பழவழி ெச
ேற ெப#��கG க�டன�. 
இ+த �� �ைறைய$ தக��க அவ�க- �ய
றதாக$ ெதாியவி�ைல. 
 
அைசயாL� சீராL� ம)'� அழகான கவிைத ஆகிவிடா�. கவிைத எ
ப� 
நைடம)'ம�ல. ஆனா� அ� க#$� மா$திர�� அ�ல. உதாரணமாக, வ.ரா. வி
 
நைட� சி$திர2களி�, ந�ல ெசH�-களி��ட இ�லாத அழகான கவிைத� 
க#$�க- இ#�கி
றன. அதனா� அைத� கவிைத எ
: விடலாமா? �மாரச�பவ� 
ேபால,�, சில!பதிகார� ேபால,�, �.ப.ரா. வி
 சி:கைதக- இனி�கி
றன. 
ஆனா� அைத� ெகா�ேட அ�கைதகைள� காவிய2க- எ
: ெசா�ல �1�மா? 
இ�தா
 ம:!பாள�களி
 வாத�. அவ�கD�� �ைணயாக பழP"வ1களான 
ெதா�கா!பிய� ெசH�ளியL�, யா!ப#2கலவி#$தி��, த�1யல2கார�� 
இல�கண� ேப"கி
றன.  
 
அழகான ��ைமகைள ஆ��வதி� அறி, �ைனகிற�. அத
 பய
தா
 இல�கண� 
க)'கைள உைட$� வி)' ெவளிவ+த இ!�� �ய�சி��. 
 
இ�வைரயி� தமிG இல�கிய$தி� இ�லாத அழகான அ#ைமயான எ�ண2க- 
வசன கவிைதகளிேல காண�கிைட�கி
றன. ‘சீ�Q$த’ எ
: ெதாட2கி ெசH�- 
இல�கண �ைற!ப1 பண2ெகா'$த எவைனேயா ஒ# பாவல� பா1ய 
பா)'�கைளவிட தைள த)'� ‘Q�காாி’ ஆயிர� மட2� அழகாக$தா
 இ#�கிற�. 
இல�கண வhஉ ஒ
ைறேய ஆதாரமாக� ெகா�' இைவகைள ஒ���வ� 
வ1க)1ன மடைம. இல�கிய!ேபைழயி� ைவ$�� கா!பா�ற ேவ�1ய �� 
இர$தின2க- இAவசன கவிைதக-. 
 
ப5$த மா�பழ� தி$தி�கிற�. ப5�காத காH �ளி�கிற�. இைவக- இர�ைட�� 
நீ2கD� நா�� உ�' "ைவ$தி#�கிேறா�. ஆனா� ப5$�� ப5�காமLமாH 
ெச2காயாக இ#���ெபா5� நீ2க- சா!பி)1#�கிறீ�களா; இ�ைலெய
றா� 
சா!பி)'! பா#2க-. காயி
 �ளி!��, கனியி
 இனி!�� கல+த ஒ# ���"ைவ. 
இனிய #சி-அதி� இ#�க� கா�`�க-. 
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கனி+த கனி ேபா
ற� கவிைத. காெயா$த� உைரநைட இைவக- இர�ைட�� 
தா
 நா� ந
றாH அ�பவி$தி#�கிேறா�. கா�� கனி�� இ�லாத ெச2காHபத� 
வசன கவிைத. ‘கவிைதயி
 இனிைம�� உைர நைடயி
 வி:வி:!�� இதி� 
இ#�கிற�. ெச2காைய� "ைவ!பதிL� ஒ# �� இனிைம உ�'.” (கலாேமாகினி-
30) 
 
இ�க)'ைர�� எதிெரா� இல2ைகயி� ேதா
றிய�. ‘ஈழ ேகசாி’யி� வழ�கமாக 
எ5திவ+த ‘இர)ைடய�’, வசன கவிைத �திய ேதா�ற� அ�ல; �
ன#� அ� 
ெவAேவ: வ1வ2களி� தமிழி� வழ2கி வ+த� எ
: வாதா1யி#+தா�க-. 
"வார;யமான அ�க)'ைர ‘கலா ேமாகினி’யி� ம: பிர"ர� ெசHய!ப)ட�. 
இர)ைடயாி
 "ைவயான க#$��கைள நீ2கD� ெதாி+� ெகா-ளலாேம 
எ
பத�காக அ+த� க)'ைரைய இ2ேக த#கிேற
; 
 
“பிP"மாகா� பழ�மாகா�” ‘ெச2காH’ எ
: ெசா�வா�கேள, அ+த நிைலதா
 
வசனகவிைத��ாிய�. யா!பில�கண வர�ைப மீறியதாH ஆனா�, கவி$வ� 
ெப�றதாக உ-ள-சிற+த வசன2கைளேய வசனகவிைத என! 
ெபயாி)டைழ�கிேறா�. 
 
பாரதியாாி
 பாPசா� சபத�, க�ண
 பா)' �த�யவ�றிL-ள பாட�கைளேய 
பா�$�, ‘இைவ எ�லா� பாவா? பாவினமா? இவ�:�ெக
ன ெபய�? எ+த 
யா!பில�கண$தி
ப1 பாட!ப)டைவ? எ
: ஒ�ச� ெசா�L� பைழய மரபின� 
எAவித இல�கண�� அைமயாத இ+த வசன கவிைத�� இட� ெகா'!பா�களா? 
அவ�க- இைத எதி��கிறா�க-.’ 
 
‘ந�ல�! அ+த! ப�1த சிகாமணிக- ெவ:� �ளி மா2காைய��, 
க#விள2காைய��, க#விள ந: நிழ�� "ைவ$�� ெகா�1#�க)'�’ எ
: 
அவ�க- எதி�!� அச)ைட ெசHய!ப)', வசன கவிைத��ாிய ஆ�க ேவைலகD� 
நட+� ெகா�1#!பைத இ
: நா� கா�கிேறா�. 
 
இ!�திய �ய�சியி
 பயனாெய5+த, "ைவ நிைற+த சில வசன கவிைதகைள நா� 
பா�$தி#�கிேறா�. ஆனா� ப�1த�கைள! பழி!பைதேய இல�காக� ெகா�ட சில 
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த�ட1 மி�ட� ெசH�� ெசா� பிரபPச அ'��கைள வசன கவிைத எ
: ஒ!�� 
ெகா-வத�கி�ைல. 
 
நைட சிறி� இ:�கமாக இ#!பி��, வசனகவிைத வ1வெம
: ெசா�ல$த�� சில 
ப�திக-- வசன கவிைதைய! ப�றிய ேப�ெச5வத��-�
ன#� இ#+தன என� 
கா)'வ� இ2� ெபா#$தமா��. 
 
 1. ஆைசயா�$ தைல��� ெநPச$� 
 அரசிள2 �மர
, 
 �Pசில
, ப-ளி ெகா-ளா� 
 �-ளிெய5+� ெம�ல, நட+�, 
 க-ள மறியா, உ-ள ெநறியா� 
 கவைல க�வா$ Sய ேச�ைகயி� 
 க�வள#�அைறவ+ ��றா
.  
  
 2. அ�ச�� வி�!�+ S�1, 
 அவல�+ �ணி, %)ட 
 அமல#� வPச ெநPச
 
 அைற�கத வக�ற! ��கா
.  
  
 3. ந-ளி#ளி�, க�வள#� 
 த
ன#ேக தனிவ+��ற 
 அவ
 த:க�ைம தன�கPசி 
 ெமH விதி�$� ம:கலானா-.  
  
 4. �ைரXர! ெபாH ந�ப
. 
 த
னி#- ெநPச நிைறகாம அழLழ�வா
 
 �ைறய�ற �ைற ெசா�ல, 
 �ைறய� நிைற�ைடயா- �னி,�றா-. 
  
இ$ெதாட�, உைர நைடயி� ெச�வதாயி��, கவிைத! ப�� நிைற+ததாகேவ 
காண!ப'கிற�. வசன கவிைத எ
ற ெபயாி� இ�லாவி1�� அத
 உ#வமி#$த� 
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க�1
 �ற$த�க�. தமிழறிஞ� ேசாம"+தர பாரதியாாி
 க)'ைரெயா
றி� இ� 
மிளி�கி
ற�. 
 
 ‘ச+தன�� ச�பக�� 
 ேதமா,� தீ�பலா,� 
 ஆசினி�� அேசாக�� 
 ேகா2க�� ேவ2ைக�� �ர,�விாி+� 
 நாக�� திலக��நறவ�� மா+தி�� 
 மரவ�� ம��ைக�� ெமௗவேலா' மண2கமG+� 
 பாதிாி�� பராைர ஞாழL� 
 ைப2 ெகா
ைறெயா' பிணியவிG+� 
 ெபாாி!�
�� �
னாக�� 
 �#�ெகா' �ைக சிற+� 
 வ�டைற+� ேதனா�+� 
 வாி��யி�க- வாிபாட$ 
 த�ெட
ற� இைடவிராH$ 
 தனியவைர �னி, ெசH�� 
 ெபாழில� ந'வ� மாணி�க� 
 ெசH�
றி
 ேம� 
 வி"�� �ைட$�! ப"�ெபா
Q$�, 
 வ�' �ைவ!ப$ த�ேட
 �ளி!பேதா� 
 ெவறி�: ந:மல� ேவ2ைக க�டா-.’ 
 
களவியLைரயாசிாிய�, இதைன ெவ:மேன ெசா�ல'��� ெசHதி#�கிறா� எ
: 
ெகா-வ� ஆகா�, ெபா#- ெபா�,� ஓைச நய�� ெசறி+த, தம� இனிய 
ெசா�சா�ாிய$தினாேலேய ப1!பவ� மனைத! பரவச!ப'$தி இய�ைகயாயைம+த 
ஒ# ேசாைலயி
 உ#வ$ைத அ2� தீ)1 வி'கிறா� ஆசிாிய�. வி+ைதயிேத! 
 
க)'ைர$ த
ைம ெசறி+ததாயி�� கவிைத வன!�� நிைற+ததாகேவ இ$ெதாட� 
பாிமளி�கி
ற�. ஆத�
 இ�,� வசன கவிைத��! �ற�பானத
:. 
 
  ‘�#விேயா!பி�� கிளிக1+�� 
         �
ற$�� ெச
: ைவகி 
  அ#வி யா1�� "ைன�ைட+�� 
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         அல�,�: வ#ேவ�
 
  மைல ேவ2ைக ந:நிழ�
 
         வ-ளி ேபா�X� மனந'2க 
  �ைலயிழ+� வ+� நி
றீ�; 
         யாவிேரா ெவன �னியாேத 
  மணம�ைரேயா டர"ேக'கற 
         வ�விைனவ+ �#$த காைல 
  கணவைனய2 கிழ+� ேபா+த 
         க'விைனேய
 யாென
றா-.’ 
 
சில!பதிகார� ‘�
ற� �ரைவ’யி� வ#� ‘உைர! பா)' மைட’ இ�. உைர!பா)ைட 
‘ந'ேவ ம'$த�’ என அ1யா��� ந�லா� ெபா#- �:கிறா�. 
அ#�பத,ைரயாசிாிய#� அதைன, ‘உைர� ெசH�ைள இைடயிேல ம'$த�’ எ
ப�. 
(ேவ)'வ வாி, 7-� அ1யி
 பி
வ#� ‘உைர! பா)ைட’! பா��க) 
 
இ
�� இAவாேற ‘ஆH�சிய� �ரைவ, வாG$�� காைத’ �த�யவ�றிL� 
இA,ைர! பா)' இட� ெப:கி
ற�. இAவித� வ#� உைர!பா)' எ�லா� வசன 
கவிைத உண��சிையேய உ�டா��வன. உைர-க)'ைர எ
பன வசன$ைத��, 
பா)'-ெசH�- எ
பன கவிைதைய�� �றி!பி'வதா�, உைர!பா)'-க)'ைர 
ெசH�ெள
: சில!பதிகார$தி� �ற!ப'வனெவ�லா� வசன கவிைதேய எ
: 
ெதளிய இட��'. 
 
சில!பதிகார! பதிக$தி� ‘உைரயிைடயி)ட பா)'ைட� ெசH�-’ என வ#� 
ப�தி�� ‘உைரயிைட இ)டன,� பா)'ைடயன,மாகிய ெசH�ைள’ எ
: 
க#$�ைர��� அ1யா��� ந�லா�, பி
ன#� ‘உைரெப: க)'ைர’ இைவ 
���றிய க)'ைர-இைவ ���றிய ‘க)'ைர� ெசH�-’ என� �றி$தி#!ப�� 
இ2� ேநா�க$த�க�.’ 
 
1-10-43-� ெவளியான கலாேமாகினி இதழி� ‘வசன கவிைத’ ப�றி கைலவாண
 
எ5திய க)'ைரயி
 எதிெரா� இ�. ‘வசன கவிைத தமி5��! �தி�’ எ�� 
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ெகா-ைகைய ம:$�, அ� �
ன#�- ெவAேவ: ெபய� வ1வி�-இைல மைற காH 
ேபால-வழ2கியெதன� கா)'வேத எம� ேநா�க�.”      (கலாேமாகினி-33) 
------ 
 

5. 5. 5. 5. ........பபபப....ராராராரா. . . . கவிைதக+கவிைதக+கவிைதக+கவிைதக+    
 
���கவிைத வரலா�றி� �.ப.ராஜேகாபாலனி
 கவிைதகD��$ தனியான-
��கியமான-ஒ# இட� உ�'. அவ� வசன கவிைதக- தா
 எ5தினா�. 
அதிகமாக,� எ5தி விடவி�ைல. ‘மணி�ெகா1’ நா)களி� 24 கவிைதக-, ‘கலா 
ேமாகினி’யி� 5 கவிைதக-. இAவளேவ-நா
 அறி+தவைர-அ�சி� வ+தைவ. 
 
‘நம��$ ெதாழி� கவிைத, நா)1�� உைழ$த�; இைம!ெபா5�� ேசாராதி#$த�’ 
எ
: ெகா-ைக அறிவி!� ெசH� ெகா�', ம:மல��சி இல�கிய மாத� 
இ#�ைறயாக! �� வ1வ� ெப�ற ‘கிராம ஊழிய
’ ப$திாிைகயி�, 1943 ஆக;) 
15 �த� 1ச�ப� 1 �1ய, ெகௗரவ ஆசிாிய� எ
:�, 1ச�ப� 15 �த� 1944 ஏ!ர� 
இ:திவைர ஆசிாிய� ஆக,�, �.ப.ரா பணி�ாி+தி#�கிறா�. கவிஞ� தி#ேலாக 
சீதாரா� அத
 ஆசிாியராக,�, நி�வாக ஆசிாியராக,� ெசயலா�றினா�. இ+த 
ஒ
ப� மாத2களி� �.ப.ரா ‘கிராம ஊழிய’னி� கைத, க)'ைர, வரலா: எ
: பல 
பைட!�க- எ5தியி#!பி��, ஒ# கவிைத�ட எ5தவி�ைல. இ� �றி!பிட!பட 
ேவ�1ய ஒ# (அதிசய�) ெசHதியாகேவ என��! ப'கிற�. 
 
ந. பி�ச%�$தி �ட இர�ேட இர�' கவிைதக-தா
 எ5தியி#�கிறா�. கைதக-, 
‘மனநிழ�’ க)'ைரக- பல எ5தி�-ளா�. அAவி# கவிைதகளி� மிக 
அ#ைமயான�. 
 
ஏேனாஏேனாஏேனாஏேனா????    
  
 ச+$ர
 ந�லா� கா�ர�டா 
 சி
ன ராய!பா-அ+த 
 ம+$ர$�ேல மய2கி நி�கி� 
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 ம)ைட �)ைட எ�லா�,  
  
 பா�ெபறி+த ச)ைடேபால 
 சி
ன ராய!பா-இ+த 
 ஆ�ப� வ�ணேரா)' ெரா�ப 
 அழ� ெபா2��, 
 
 ெவளி�ச$தாேல ஆகாச$ைத 
 சி
ன ராய!பா-யாேரா 
 பளி2ைக!ேபா� ப�ணிவி)டா 
 சி
ன ராய!பா. 
  
 அழ�� ெசாக�� ெசா��தடா 
 சி
ன ராய!பா-எ2�� 
 மழைல ேப"� கா$ெத�ேகD 
 சி
ன ராய!பா. 
  
 நில,� நீ�� என�கி#+�� 
 சி
ன ராய!பா-ந�ல 
 ெந�L� ெநழL� ெநறPசி#+�� 
 சி
ன ராய!பா அ+த 
 பன2ெகாள$� X)'�காாி 
 நைட �L�கிேல-ெதாைல 
 உலவி� ெச�Lதாவிேயேனா 
 சி
ன ராய!பா. 
 
�.ப.ரா. தன� கவிைதகைள ‘க#வைள�� ைக��’ எ
ற தைல!பி� ெதா�$�! 
�$தகமாக ெவளியிட ேவ�'� எ
: ெபாி�� �ய�சி ெசHதா�. ஆனா� 
அவ#ைடய ஆைச அவ� கால$திL� சாி, அத
 பி
ன#� சாிேய; நிைறேவற வழி 
ஏ�படவி�ைல. அ+த$ ெதா�!� ெவளிவ+தி#+தா� அ� தமிG�கவிைத உலகி� 
�றி!பிட$ த�+த ஒ# அ#ைமயான! பைட!� Kலாக$ திகG+தி#���.  
  
 ‘க#வைள ெயா�யி� ெகா-ைள ெகா�ெட
ைன 
 ஆG$தின காத��, க#$திழ+�#கிேன
; 
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 ப#வம!ேபா� ெப� எழி� �விய�� 
 [G+தி#+த ேசா�வி� "ைவ க�ட ேகால�’ 
  
அ+த� "ைவயி� அவ� ‘உ-ள! Qைவ உதி�$ெத'$�, மாைல ெதா'$த,டேன 
ம2ைக ைக ெகா'$த’ அ
� அPச�கேள �.ப.ரா. வி
 ெப#�பாலான கவிைதக-.  
 
க#வைள�� ைக��, தைலவியி
 ேத�த�, கவிைத! ெப�T��, ெப�ணி
 
பிறவி ரகசிய�, ஏ
? சைதைய மீறிய�, எ!ெபா5� �$�யி�, நி�சய�, இைடேவைள 
உ#வ�, நீ�� நா��, ேசா�,� �ைழ,�, எ
னதா
 பி
?, வி'தைல, விரத�, 
உர�, உயி�, தாிசன�, மா2கனி� "ைவ!� ஆகியைவ ெம
ைமயான உண�,கைள 
இனிைம எழிலாH, க�பைன நய$ேதா'� கவிைத வள$ேதா'� சி$திாி!பனவா��. 
 
இவ�றிேல பல கவிைதக- பி
ன� ‘எ5$�’ இதGகளி� ம:பிர"ர� ெசHய!ப)டன. 
அவ�றி� அேநக� ‘வாசக� வ)ட�’ பிர"ரமான ‘சிறி� ெவளி�ச�’ எ
பதி� இட� 
ெப�:-ளன எ
: நிைன�கிேற
. 
 
ெப�ைமைய விய+� ேபா�:� இA அக$�ைற� கவிைதக- தவிர, ேவ: 
ெபா#-கைள! பா'� சில கவிைதகைள�� �.ப.ரா. எ5தியி#�கிறா�. ‘வாG�ைக’ 
ப�றிய அவர� சி+தைன விேசஷமான�- 
 
 வாG�ைக ஒ# ெவ�றி. ஒ# �1!� 
 ஓ# காத�பா, ஒ# இைச, 
 ம�ணி
 மாயேமாைனயி� பிற+த�. 
 
அைர$ S�க$திL� அதிசய$திL� அ� உதி�கிற� 
 
 வி1ய�காைல வி'தைலயி� வள�கிற�- 
 ெசய� ெசH�� ேதைவயி�, 
 க� க�டத�� ேம� ஓ'கிற� கன,, 
 பாைதெய�லா� Qாி�கிற� ேபரவா- 
 ெயௗவன� மா:கிறவைர 
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 பிற� வ#கிற� ேயாசைன, 
 க#ம ெவ�றிகளி� பிற+த களி!�, 
 உ�ப$தி ெசHவதி�#��� உ-ள ெநகிG�சி, 
 
 அைர �ைறய�றதி
 அழ�, 
 நிைறவி
 நி�மதி, 
 ம�ணி
 ம�ெற�லா மகிG�சிக-- 
 மாைல வைர! 
 இ#�ட��, 
 மனித
 ம:ப1�� பிரயாணமாகிறா
 த
 வழிேய- 
 அைமதியாக. 
  
வாGவி
 இனிைமகைள ரசி$� மகிழ ேவ�'� எ
: க#தி இ
ப2கைள விய+� 
ேபா�:வதி� �.ப.ரா. ஆ�வ� ெகா�1#+தா� எ
பைத அவ� எ5$��க- �:�. 
அவர� வாG�ைக$ த$�வ$ைத! பிரகடன!ப'$�வ� ேபா� அைம+�-ள� 
‘ந�ப���’ எ
ற கவிைத. 
 
 ஓயாம� எ�ணி�� ேபசி��, 
     சைள$�!ேபாH வி)ேடா�, அ�லவா? 
 வா�$ைதைய ைவ$� வாதா1 
    X� வி$தியாச� ெகா�ேடா�. ேபா��! 
  
 மாைய�� த$�வ�� எ
ன 
       எ
: ெதாியேவ ேவ�டா�; 
 க�க�ட "க$ைத� கைட+� 
       உ�ேபா�, இனிேம�, வா! 
  
 இA வாG�ைக நதி வர�' 
       மணலா�� மரண� வைர 
 அத
 கைர�ரD� ெவ�றிைய 
       ஒ!��ெகா-ேவா�, அதனாெல
ன? 
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 உயிாி
 இ
ப ஊழிய$தி� 
       அ1ைமகளாேவா�. பாதகமி�ைல! 
 ஆ$மா, பரமா$மா-இ+த! ேப�"- 
       �க� �கமாக, கா� �ைள$�! ேபா�"! 
  
 அ� ேவ�டா� நம��! 
       ம��கி�ண$ைத! ப�றி! ேபசினாேன 
 அவ
 யா�?-உம�கயா� - 
       அவைன$ ெதாட�ேவா�. அ!பா! 
 
�.ப.ரா. இற+த பி
, அவர� கவிைதக- அைன$�� ‘கிராம ஊழிய
’ இதGகளி� 
ெதாட�+� பிர"ாி�க!ப)டன. (1944 ஏ!ர� கைடசியி� �.ப. ராஜேகாபால
 
மரண� அைட+தா�. ஏ!ர� �த� வார$தி� நா
 ‘கிராம ஊழிய’னி� பணி�ாிய� 
ேச�+தி#+ேத
.) 
 
எ+த! பிர�சைனைய�� �திய பா�ைவயி� ேநா��� ஆ�றைல �.ப.ரா. வி
 அறி, 
ெப�றி#+த�. இைத அவ#ைடய ‘எத�காக?’ எ
ற கவிைத விள���.  
 
1 
 பா�ேப, படெம'$� நீ ஏ
 இ!ப1 
 ம�1 �
 ெமH மற+� ஆ'கிறாH? 
 பா�பா)1�� பிைழ!பளி�கவா? 
       இ�ைல, இ�ைல! 
 ஆ1யா1�
 ஆவைல$ தீ�$��ெகா-ள! 
  
2 
 ராேத, �ழேலாைச ேக)ேட
 நீ 
 காத� ெகா�' கானகெம�லா� ஓ'கிறாH! 
 க�ண���
 க�ேணா�கி
ப மளி�கவா? 
       இ�ைல. இ�ைல! 
 ஓ1ேயா1�
 உ-ள! Qாி!ைப� ெகா)ட! 
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 3 
 ெப�ேண, �#ஷ��ேக
 இ!ப1! பணி+� 
 அ1ைமேபால இ)டெத�லா� ெசHகிறாH? 
 ‘ப�T’ எ
: ெசா�L� �#ஷ��கPசிேயா? 
       இ�ைல, இ�ைல! 
 இ)டைத� ெசH� ெசH� உண��சிைய அட�க 
 
இ� ‘கலாேமாகினி’ யி� வ+த�. அேத ப$திாிைகயி� பிர"ரமான கவிைதகளி� 
‘ேயாக� கைலத�’ எ
ப� தனி�"ைவ�� நய�� க#$தாழ�� ெகா�ட�. கவிைத 
அ
ப�களி
 ரசைன�காக அைத�� இ2ேக த#கிேற
.  
 
1 
 காி�சா
 ஒ
: �ைர ேம�#+� 
 ம#)சி�ட
 ெம�ல ெம�ல$ தய2கி 
 வாH திற+� ேவத� பாட� ேக)' நா
 
 அAவி
ப� அைலெய'$த இட$ைத! பா��க 
 பாி+� வ+ேத
; பா)ைட நி:$தி! பறைவ 
 எ
ைன� க�' எ5+ேதா1 வி)ட�! 
  
2 
 ேகாைத ெயா#$தி �ள$�நீாி� தனிைமயி� 
 அழ� பா�$� ஆன+த� ெகா�' நி
றா-; 
 பாைதயி� ஒளி+� பா�$�! பரவசெமHதிய நா
 
 நிைலத'மாறி ெந)'யி�!� வி)'வி)ேட
; 
 மாதைத� ேக)' மிர�'ேபாH ேமலா�கி5$� 
 �டெம'$�� ெகா�' க'கிேய ேபாHவி)டா-! 
  
 3 
 கவிெயா#வ
 கனவி� ஆG+� 
 க�பைன க�' க#$ைத ெவளியிட 
 ெசவி%1� ெசH�- ெசHய வி#+தா
; 
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 ெதாியாம� அ2ேக தி)ெட
: ேபாHநா
 
 கவி அழி$ேத
; ெசா� இழ+� அவ
 
 க'+�ய#ட
 கீேழ சாH+தா
! 
  
இ�காலக)ட$தி� ந. பி�ச%�$தி சி:சி: கவிைதக- எ5�வைத நி:$தி� ெகா�' 
நீ�ட கவிைதகD�, சி: காவிய2கD� எ5தலானா�. அைவ ‘கலாேமாகினி’யி� 
வ+தன. பி
ன� ‘கிராம ஊழிய’னி� அவ� பலரகமான கவிைதகD� எ5தி$ தன� 
ேசாதைனகைள$ ெதாட�+தா�. அைவ �றி$� உாிய இட$தி� விாிவாக எ5�ேவ
. 
----- 
 

6. 6. 6. 6. ��தப�தி��தப�தி��தப�தி��தப�தி    
 
‘பி3ு’வி
 கவிைதகளா� வசீகாி�க!ப)', நா�� கவிைதக- எ5தலாேன
-1942 
�த�, 1943� நா
 ‘சினிமா உலக�’ எ
ற மாத� இ#�ைற! ப$திாிைகயி
 �ைண 
ஆசிாிய� ஆன��, என� கவிைதக- அதி� அAவ!ேபா� அ�சாயின. அ+த 
சமய$தி� நா)1ய�காாி, ஆ'� அழகி, கைல, சினிமா ேபா
றைவேய எ
 கவிைத! 
ெபா#-க- ஆயின. 
 
அAவ#ட$தி
 இ:தியி� நா
 ெச
ைன ேச�+�, ‘நவச�தி’ மாசிைகயி� 
பணிெசHய ��ப)ேட
. தி#.வி.க. வார! ப$திாிைகயாக நட$தி வ+த ‘நவச�தி’ைய 
ச�திதாச
 "!பிரமணியனிட� ெகா'$� வி)டா�. ச�திதாச
 அைத இல�கிய மாத 
இதழாக நட$தி� ெகா�1#+தா�. ேக. ராமநாத
 அத
 �ைண ஆசிாிய�. அவ� 
க�Mனி;). ‘��ேபா�� இல�கியவாதி’. ‘நவச�தி’ைய ‘��ேபா�� இல�கிய இதG’ 
ஆக�ெகா�' வ#வதி� மி�+த உ�சாக� கா)1 வ+தா�. அ+த ச+த�!ப$தி�தா
 
நா�� ேபாH� ேச�+ேத
. 
 
அ� �$த கால�, ஜ!பானியைர��, பாசிஸ ெவறிைய�� எதி�$� கவிைதக-, 
கைதக-, க)'ைரக- உ#வாகி� ெகா�1#+த கால�. கவி ரX+தநா$ தா�� 
ஜ!பானியாி
 பலா$கார$ைத ெவ:$��, க�1$��, எ5தி� ெகா�1#+தா�. 
ஜ!பானிய�க- �$த� %ல� ஆசிய நா'களி� நாச$ைத விைத$� வ+தேபாேத, 
த2க- �ய�சியி� ெவ�றி ெபற ேவ�'� எ
: �$த� ஆலய$தி� Qைஜக- 
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நட$தினா�க- எ
ெறா# ெசHதி வ+த�, அைத�க�ட தா��, ‘மி#க ெவறிைய! 
பர!�கிற ஜ!பானிய� �$த#�� ப�தி ெசL$�கிறா�களா�’ எ
: �$தலாக� 
")1�கா)1 ‘�$த ப�தி’ எ
ற கவிைதைய எ5தினா�. அைத�� ஆ;திேர�ய$ 
ெதாழிலாளி வ��க� கவிைத ஒ
ைற�� தமிழா�கி ‘நவச�தி’ யி� ெவளியிட 
வி#�பினா� ேக.ராமநாத
. அAவாேற ெசHேத
. 
 
 உ:மின �ர"க- 
 ெவறி ெகா�ட ம�க- 
 ேகார உ# ஏ�: 
 ப�கைள� க1$தன�; 
 சா,� ேகா)ைடயி� 
 மனித ஊ
 ேச���� 
 �1!�ட
 ஓ'� �
 
 �1 நி�கி
றா� 
 �$த
 �
னிேல, 
 க#ைண வ-ள�
 
 ஆசிக- ேவ�1ேய: 
 ெவளிேய- 
 அ�ட2க- அதிர 
 ேபாிைக �ழ2��! 
  
எ
: ஆர�பி$�, வள#� ‘�$த ப�தி’ யி
 கைடசி! ப�தி இ�: 
 
 காய� ப)டவ� 
 ெச$� XG+தவ� 
 கண�ைக� கா)1ட 
 அ1�க1 வி�மி 
 ஒ���� Xர எ�காள�; 
 ெப�க- பி-ைளக- 
 அ2க2க- இழ��� 
 வா�$ைதைய� க�ேட 
 ேபHக- பிசா"க- 
 ைகெகா)1 நைக���; 
 மனித மன$திேல 



57 

 

 ெபாHைம! �ைக பர!ப,�, 
 ெதHவிக� கா�றிேல 
 ந�" மண� கல�க,� 
 ப�தி ெசHகி
றா� 
 �$த
 �
னிேல, 
 க#ைண வ-ள�
 
 ஆசிக- ேவ�1! 
 ெவளிேய- 
 அ�ட2க- அதிர 
 ேபாிைக �ழ2��. 
  
‘பாசிச Qத�’ ப�றிய வ�ணைன பி
 வ#மா:: 
  
 கால� எ�� இ#- ெவளியி
 ஊேட 
 வா��லா� க#2�ர2� ேபாேல 
 ஊ�+� வ+த� இ!Qத� 
 இ#- மன�� ெப#வா�� திற+� 
 விய+� நி
ற� அறியாைம 
 �
ைன! ெபாறாைம 
 தி'�கி'� பய$�ட
 
 பண ஆைச உ+திட 
 �ேராக$ைத$ த5விய ேவைளயி� 
 ஓ� வாணிபமாH 
 பிற+த� இ�ேவ. 
 வற�ட வ#ட$தி� பிற+த பி
ன�  
 ெபா
���$ தைலவண2கி 
 பாப! பா� ப#கி, 
 ெகாiர� ேச�றிL� 
 பய2கர கதியிL� 
 சி�கி, ெந1தாH, �ளி##வாH 
 வள�+த� பாசிச Qத�, 
 க�ணீ#� �யர இ#D� 
 கவி+த �ைககளி� வள�+த�. 
 அ5ைக�� அர�றL� அத�� 
 இ
னிைச ஆயின, 
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 கன,� ம�கி ம1+த�. 
  
 கPச� �5வின�, மி#க ெவறியின� 
 அPசா ெநPெசா' ெகாைல$ ெதாழி� �ாிேவா�, 
 பிறவி� �ைறயின�, ர$த� ெச$தவ�, 
 %ைள திாி$ேதா�, த�ெகாைல! பி$த�, 
 காமெவறிய�, இ
ேனார
ன 
 த
னிைல தவறிய த:தைலகDடேன, 
 ப#$த ெதா+தி, க�!�� க
ன�  
 பி$த! ேப�"ட
 பண�� பைட$தவ� 
 அதிகார ெவறிப�றி மனித� இழ+ேதா� 
 பிண� க5கி
 ெப#%��� ேபGவயி:� 
 நைடயி� ஓ� ந1!�� பிண�கைள %Pசி�� 
 ெப�ற ேபத�$த மனசின�, 
 ெநா�'� �-ள�க-, 
 ரா!பகலாH �யரா� �1$� 
 அலறி'� அபைலய� த� ஓல$தி� 
 மகிG, கா�ேபா� 
 இவேர பாசிச! பணியாள�க-! 
 
இ!ப1 ேமL� வள�வ� அ+த� கவிைத.  
 
ெச
ைன நகர$தி� ேர; �$தக2க- வி�பைன ெசH�� சி:வ�க-; ")ெடாி��� 
ெவயி�L� ேசா�:� �ைடகைள� "ம+� பல!பல ஆ`"கD��� ேபாH 
உாியவ�களிட� அவ�ைற� ேச�!பி��� ���காாிக-; வ:ைமயி� வா'� பலதர 
ம�களி
 உடைமகைள! ெப�: வளமாH வள#� வ)1�கைட; �$த$���� 
ெச
: தி#�பிய Xர�களிட� த
 மகைன!ப�றி விசாாி��� ஏைழ$ தாயி
 
அ
ைப��; அ
பனி
 வ#ைகைய எதி�ேநா�கி ஏ2�� காத�யி
 
மன$�1!ைப�� எ'$��கா)'� ஒ# நிகG�சி-இவ�ைற எ�லா� நைட� 
சி$திர2களாக எ5தியி#+தா� ேக.ராமநாத
. அவ�ைற�� கவிைதகளா�க 
வி#�பினா�. அAவாேற ஆ�கிேன
. 
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இ/தியா ேர0இ/தியா ேர0இ/தியா ேர0இ/தியா ேர0!!!!    
 
 ம,�)ேரா' %ைல 
 ேகா)ைடயி
 ப�க� 
 ப; ;டா�) ஓர2க- 
 அ2ெக5� ��ச� 
 “இ+தியா ேர;... 
 �� ாிச�), ேவTமா?” 
  
 ேமா)டா� அலற� 
 1ராமி
 ஓல� 
 ேர1ேயா� ��ச� 
 ப�பல நாத2க- 
 �ழ�பி�� எ
! 
 ேமேலா2கி ஒ���� 
 மனித� �ர� 
 “இ+தியா ேர; 
 �� ாிச�), ேவTமா?” 
 
 ைக ைசைக க�டா� 
 �தி$ேத வ#வா
 
 ஓ'� 1ராமிேல 
 ெதா$தி! பாHவா
: 
 1�ெக) 1�லாமேல 
 1மி�கி ெகா'!பா
! 
 ‘சி�லைர, சி�லைர’ எ
ேற 
 ஓசி! பயண� 
 ஒ
றிர�' ெசHவா
 
 அவ
 வாH! ப�லவி 
 இ+தியா ேர;! 
 
இAவா: வ�ணி$�, ப+தய! �$தக2க- வி�பைன ெசH�� ைபய
களி
 பாிதாப 
நிைலைமைய விள��வ� இ+த� கவிைத. ஏைனய கவிைதகD�, வாG�ைக வசதிக- 
வPசி�க!ப)டவ�களி
 அவல$ைத� சி$திாி!பனேவ. 
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நா
’நவச�தி’யி� நா
� மாத2க-தா
 ேவைல பா�$ேத
. 1944 ஏ!ர��, தி#�சி 
ஜி�லா �ைறMாி� வள�+� ெகா�1#+த ‘கிராம ஊழிய
’ ேசைவ�காக! 
ேபாHவி)ேட
. அத
 பிற�, ேக.ராமநாத
, 1944 ேம மாத� ‘�$த ப�தி �த�ய 
வசன கவிைத’கைள$ ெதா�$� சி: �$தகமாக ெவளியி)டா�. தமிழி� ெவளிவ+த 
�த� வசனகவிைத! �$தக� இ�ேவ ஆ��. ஏ5வசன கவிைதக- ெகா�ட�. 31 
ப�க2க-.  
----- 
 

7. 7. 7. 7. பாரதி அ1�&வ!1�பாரதி அ1�&வ!1�பாரதி அ1�&வ!1�பாரதி அ1�&வ!1�    
 
பாரதி��! பிற� ேம�ெகா-ள!ப)ட வசன கவிைத �ய�சிக- பாரதி கா)1ய 
வழியி� ெச�லவி�ைல; பாரதியி
 ‘கா)சிக-’ ேபா� அைவ அைமயவி�ைல எ
: 
கவிஞ� தி#ேலாக சீதாரா� க#தினா�. எனேவ, ‘பாரதியி
 அ1�"வ)1�, ‘கா)சிக-’ 
எ
ற பைட!� �ய�சிைய நா�� ெதாட�+� ெசHேவாேம; நா� இ#வ#� 
அ$தைகய பைட!��கைள உ#வா��ேவா�’ எ
: அவ� எ
னிட� ெசா
னா�. 
‘இர)ைடய�’ எ
: நா2க- இ#வ#� எ5த$ தீ�மானி$ேதா�.  
 
‘பாரதி அ1�"வ)1ேல’ எ
ப�தா
 அத��$ தைல!�. அத�� ஒ# �
�ைர 
‘கிராம ஊழிய
’ 16-6-1944 இதழி� பிர"ாி�க!ப)ட�. அதி� சில ��கியமான 
ப�திக-: 
 
‘பாரதியி
 ரசிக�க- நா2க-. கைலஞனி
 சி#^1கைள! ப1$� ரசி!ப� ம)'ேம 
எ2க- ெதாழி� அ�ல. அைவகைள! ேபா�:வ�ட
 நி�ப� எ2கD�� தி#!தி 
தரா�. ஒ# கைலஞனி
 ஆைசகD�, கன,கD� அவ�ட
 �1+� விடாம�, 
அவ
 சி+தைன� சர� ெதாட�ப�: விடாம� அவன� ��ைம!பாைத ெவ:� 
பாைல ந'ேவ கல+�, இ#+த இட� ெதாியா� ம2கிவிடாம� கா!ப�� ரசிக�க- 
கடைம. 
 
இல�கிய� �ல$திேல பாரதி பர�பைரயி� வ+தவ�க- நா2க-. எ2க- சேகாதர�க- 
ெசH�வ#� �ய�சிகைள நா2க- கவனி$� வ+ேதா�. கவனி�கிேறா�. எ2கD�� 
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�+திய தைல�ைறயின#�, பிற#� ெசHயாத காாிய2க- பல பாரதி இல�கிய 
சாி$திர$தி� ெசHய!பட ேவ�'� எ
: நா2க- உண�கிேறா�. 
 
இ�வைர எ�ேலா#� பாரதியி
 கவிைதகைள! பி
ப�றி�-ளன�. வசன$ைத�� 
பி
ப�றியி#�கிறா�க-. ஆனா� பாரதி ைகயா�ட �� �ய�சிைய யா#� 
ெதாட�+� ெசHயவி�ைல. ந
� ஆராய� �ட இ�ைல. அ�தா
 பாரதியாாி
 
‘கா)சிக-’. 
 
ம�1 நாக$� இைச ேபா
ற�தா
 பாரதியி
 �� �ய�சியான ‘கா)சிக-, ெபா#- 
நிைற+த சிறிய சிறிய வா�கிய2கைள அ'�கி� ெகா�' ேபாவ�, ம�1 நாத$திேல 
ஒ���� வா� ேபாலேவ பாரதியி
 எ5$��களிL� ஒ# ேவக� �-Dகிற�, 
கவிைத யா,� தன�ெகன�ேக)ட பராச�தியி
 �கG பாட பாரதி எ�� பாண
 
ைகயா�ட ெசா� க#வியிேல ப�பல ேதா�ற� சி#^1�க �ய
றத
 விைள,தா
 
‘கா)சிக-’. ‘பா)1னி�
ப�� க�பைன வி+ைத�� ஊ)1ெய2�� உவைக 
ெப#கிட ஓ2�மி
’ கவி ஓதிய பாரதியா�, “ெபா#+தாத ெபா#-கைள! ெபா#$தி 
இைச$த ஜால� தா
 ‘கா)சிக-’ ஜக$சி$திர� �த�யன எ
ப�� எ2க- க#$�. 
பாரதி ெச
ற "வ)1ேல நா2கD� �ணி+� அ1ெய'$� ைவ�க �
வ+� 
வி)ேடா�. 
 
நா2க- ெசHய!ேபாவ� மாாீச� அ�ல. பாரதி இல�கிய$தி
 �� அ$தியாய$ைத 
வள��க! ேபாகிேறா�. எ2க- உ-ள$� %�ைச ெசா�ெல�� ம�1யிேல ஒ)1 
ச�தியி
 Oைலைய! பர!�ேவா�. பாரதி ெப#ைமைய! பா'ேவா�. பாரதியி
 
ப�த�க- நா2க-. 
 
எ2க- �ய�சி�� நீ2க- எ
ன ெபயாி)டாL� சாி; நா2க- கவைல!பட! 
ேபாவதி�ைல. ஒ# எ5$தாள
 ெசா
னைத! ேபால, “எம� எ5$��கைள கவிைத, 
க)'ைர, வசன கவிைத எ
: எ!ெபயாி)' ேவ�'மானாL� அைழ�2க-; நா� 
ைகயாள வி#��வ� ெசா�க-தா
; ெசா�கD�� உயிa)'வேத எம� ேநா�க�”.  
 
�தலாவதாக, ‘அழ�’ ப�றி நா
 எ5திேன
- 
 
  உைமயி
 கவிைத 
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  உலகி
 உயி�!�, உயிாி
 ச�தி, 
  ச�தியி
 சிாி!�, சிவ$தி
 மல��சி,  
  
மலாி
 சிற!�, ஜீவனி
 ஒளி, ஆ$மாவி
 "ட�. 
  
அழ� எ2�� நிைற+த�. க�T�� ெதாிவ�.  ெதாியாம� ஒளி�வ�. 
 
 கைலயி
 கைல, காவியநய�, 
 அழேக அைன$��, அ� வாGக, 
 விய
 வான$திேல ேமான நைக �ாிகிற� அழ�, 
விாிகட�� தவGகிற�. �ர-கிற�. �தி�கிற�.   �-Dகிற� அழ�, 
 Q2காவி� �
னைக Q$� ஒளி�கிற�, 
 பக�
 ஒளியி�, இரவி
 இ#ளி�, நிலவி
 கதிாி�,  ெவ-ளியி
 சிமி)1�, 
மி
ன�
 பாH�ச�� ஆ)சி�ாிகிற� அழ�. 
 ம2ைகயி
 ேமனியி�, அவ- அ2க2களி�, க�களி� க
ன$தி�, �மி� 
சிாி!பி� அழ� ெநளிகிற�, 
 மனிதனி
 உ-ள$தி� உைற�� அழ�, 
 பா�ைவயி� பிற�கிற� எழிL: கா)சியாக 
 நர�பி� �ரD� அழ�  
 ைகவிர� அைசவி� மல�கிற� கைலயாக 
 கா�� ஜதி ேப"கிற� நடன$தி�, 
 உட�
 �வ-த�� மி
 எழி� பிரகாசி�கிற�. 
 இதய� �ர� �ன�� அழ�, 
 கவிைதயி�, காவிய$தி�, இல�கிய$தி� கனவாH சிாி�கிற�, 
 அழ� இ�லாத இட� எ�? 
 அழகி
 சிாி!� ெபா�,:$தாத� எ�? 
 அழ� அ1ய�ற�, �1வ�ற�, 
 அழ� ஆன+தமான�, அக�டமான� ஆழமான�, 
 அழைக உணரலா�, ;பாிசி�க �1யா�. 
 அழைக விய�கலா�, வ�ணி�கலா�, விள�க �1யா�. 
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 அழ� ஒ# கைல, அ�ேவ த$�வ�, 
 அழேக ச�தி, அ�ேவ சிவ�, 
 அழைக! ேபா�:கிேற
, �தி�கிேற
, வண2�கிேற
, 
 அ� வாGக. 
 அழ� அழிவ�ற� எ
: மன� ேபசிய� 
 ���ெக
: சிாி$த� மல�, 
 அழகாH அ#�பி, எழி� மி�க ேபாதாகி,  
 வன!பாH மிளி�கிற� மல�. 
 
 அழகி
 களPசிய�, 
 காைலயி� மல�+த�, மாைலயி� ேசா�+த�, ம:நா- வா1  
 வி5+த�. 
 ெச1 ‘பாரடா அழகி
 த
ைம!” எ
ற�. 
 அழ� மா:தல�ற� எ
ேற
. 
  
 கD�ெகன� சிாி$தா- ம2ைக. க�களி� கவிைத ேபசிய�.  
 �:வ�� கா+த� "டாி)ட� க�!பிேல கைத "ைவ கா)1ய�.  
 க#� ப)'� �+த��, ச2��க5$தி� மா��ெமா)'களி�,  
 ஏ
-அவ- ேமனி �5வ��-அழ� சிாி$த� �
�. 
 
 இ
ேறா? 
மலாி
 வா)ட� அவ- உட�� உற�க� கா)1ய�. 
‘விழி$� உணராத %டேன, அழகி
 வாGைவ ேநாி� பா�’ எ
ற� 
அவ- உ#வ�, தைல �னி+ேத
. 
அழ� %!ப�ற�. வளர வளர வன!�:வ� எ
: உ-ள�  ேபசிய�. 
 
�ழ+ைத சிாி$த�, கிழவைன� ")1ய�, 
�ழ+ைதயி
 சிாி!பி� மி
மினி� க�களி�, தளி� நைடயி�, 
மழைல ெமாழியி�, எழி� விைளயா1ய�. �ழ+ைத வள�+தா�, 
ெபாியவ
 ஆனா�, கிழவனாகி1�...? 
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 எ2ேக அழகி
 ச�தி? 
 நைர, திைர பிணி %!�, சா, 
 ேபா��, ேபா��! 
 
 அழ� அழி,:வ�, ேசா�வ�, வா'வ�, வத2�வ�, திாிவ�,  
பிாி+� மா:வ�, ம�ணாவ�. 
 
‘நி:$தடா பி$தேன! எ
ற� வான�, எ
ைன!பா�. எ
 எழிைல! பா� எ
ற� 
கட�. 
 
 விழி$� ேநா�கடா வி+ைத� கா)சிைய எ
ற� அ+தி. 
 S�க� க�கைள �ைட$�! பாரடா எ
ற� உதய�. 
 எ
ைன! பா��க ெவ-ெள5$தா எ
ற� மைல. 
 
 இய�ைக இரெவ�� �$�! ேபா�ைவைய இ5$�! ேபா�$த�, 
ெவ-ளிக- மி
னின. 
 
 பிைற அழ� ��!ெப�ணி
 இள�:வ� ேபா� மிளி�+த�. 
அத
 மா�பி�, மயி� க5$�! ப)'! ேபா� கணேமா� விய!�� கா)'�. 
 
வா
 உைடயி� அவ- க�வ�ட
 தைல நிமி�+தா-. 
 
அ#வி அவ- �கG பா1ய�. பா1� ெகா�ேட இ#�கிற�. 
 
‘ேபைதேய, இைவ மா:மா? அழ� இவ�றி
 ஒளி, உயி�. ச�தி, அ� மய2�கிறதா, 
மைறகிறதா? ேதHகிறதா? பாராடா! பா��க! பா��க விய!Q)'வ�. 
ச�தி காவிய� இய�:கிறா-. அ� அழியாத�, நிைல$தி#!ப� 
இனிய�; மரண$ைத! ேபால, 
உ�ைமதாேனா? 
ஆனாL�... 
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அழ� இ
ப� த#கிற�. சா+தி ஊ)'கிற�. கவைலைய! ேபா��கிற�.  களி�-ள� 
ெசHகிற�. 
அ� வாGக. 
----------------- 
 

8. 8. 8. 8. கிராம ஊழியனி�கிராம ஊழியனி�கிராம ஊழியனி�கிராம ஊழியனி�    
 
‘பாரதி அ1�"வ)1�’ எ
ற தைல!பி� பாரதியி
 ‘கா)சிக-’ ேபா
ற வசன 
கவிைதக- ெதாட�+� எ5�வ�; �த�� ஒ# ெபா#ைள! ப�றி நா
 எ5த 
ேவ�'�; அ'$� அைத ெவ)1�� ஒ)1�� அவ� எ5�வ� எ
: தி#ேலாக 
சீதாரா� ேயாசைன �றினா�. ஆயி��, அழ� ப�றி நா
 எ5திய பி
ன�, அைத$ 
ெதாட�+� ெவ)1ேயா அ�ல� ஒ)1ேயா, எ5�வதி� அவ� ஆ�வ� 
ெகா-ளவி�ைல. எ
ைனேய ெதாட�+� எ5��ப1 ெசா�� வி)டா�. 
 
ஆகேவ, பாரதி அ1�"வ)1� நா
 ம)'ேம �
ேனற ேந�+த�. ‘இளவ�’ எ
ற 
ெபயாி�, அழ�, தி2க-, அ+தி, வான�, மைழ ப�றி எ5திேன
. அ'$�, 
‘ஜக$சி$திர�’ %
: இதGகளி� வ+தன. 
 
அைவ ரசிக�களி
 பாரா)'�கைள மி�தி�� ெப�:$ த+தன. அேத சமய� �ைற 
�ற�கைள��, க�டன2கைள�� எ5!பின. சா+தி, ஒ�, கால�, கன,, மன�, 
இ
ப�, சி+தைன ஆகியன ப�றி�� ‘கா)சிக-’ �ைறயி� வசன கவிைதக- 
எ5திேன
. 
 
அைவ பிர"ரமாகி� ெகா�1#+த சமய$திேலேய ேவ: பலரகமான 
வசனகவிைதகைள�� நா
 கிராம ஊழியனி� எ5தி வ+ேத
. தமிழி
-தமிG 
இல�கிய$தி
 பா�காவல�க- தா2கேளதா
 எ
: ெசா��� ெகா�1#+த 
பல#� எ
ைன��, ‘கிராம ஊழிய
’ ேபா�ைக�� ஏ"வதி� உ�சாக� க�டா�க-. 
இல�கிய$�ட��, கவிைதேயா'� ெதாட�ேப இ�லாத-எ
றாL� தமிைழ 
வள�!பேத த2க- க)சிதா
 எ
: ெப#ைம ேபசி� ெகா�ட--அரசிய� க)சியி
 
பிரச2கிக-, ேமைடகளிL�, அவ�க- நட$திய ப$திாிைககளிL� எ
ைன� �ைற 
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�றி�� தா�கி�� மகிG+� ேபானா�க- நா
 தமிைழ� ெகாைல ெசH� 
ெகா�1#�கிேற
 எ
: ��ற� சா)1. 
 
பி�ச%�$தி அ1�க1 கவிைதக- எ5தி உதவினா�. தி#ேலாக சீதாரா��, �.ப. 
ராஜேகாபால�� தயாாி$த ‘கிராம ஊழிய
’ ெபா2க� மலாி� (ஜனவாி 1944) 
பி3ுவி
 ‘மைழ அரசி’ எ�� ��ைமயான, அ#ைமயான, காவிய� பிர"ரமாயி�:. 
அ+த மலாி� தா
 ��ைம!பி$த
, ேவe� ெவ.க+தசாமிபி-ைள எ
ற ெபயாி� 
தன� �த� கவிைதைய ெவளியி)டா�. 
 
 “கட,D��� க�T�' 
 க�ேணா, ெந#!� ைவ�க; 
 தைலயி� பிைற��'- 
 தண� ைகயி� உ�'�'” 
 
எ
: ஆர�பி��� கவிைத அ�. ‘கட,D��� க�T�'’ எ
ப� அத
 ெபய�. 
 
1944 அ�ேடாபாி� ெவளிவ+த ‘கிராம ஊழிய
’ ஆ�' மலாி� ேவe� ெவ. 
க+தசாமி பி-ைளயி
 இர�டாவ� கவிைத ‘ஓடாதீ�!’ பிர"ரமாயி�:. அ� அ�சி� 
வ#வத�� �
னேர எ5$தாள�க- ம$தியி� மிக,� பிரசி$தி ெப�:வி)ட�. 
ேகாைவயி� நைடெப�ற ‘�தலாவ� தமிG எ5$தாள� மகா நா'’ ேமைடயிL�, 
ந�ப�க- ந'விL� தி#ேலாக சீதாரா� அைத உண��சிகரமாக! பா1 ஒ� 
பர!பியேத காரணமா��. 
 
ேவக��, உண��சி��, க#$தாழ�� ெகா�ட ‘ஓடாதீ�’ ��ைமயான�; 
�ர)சிகரமான���ட. 
 
I 
 ஓேகா, உலக$தீ�, ஓடாதீ�, 
 சாகா வர� ெப�ற, 
 சர;வதியா� அ#- ெப�ற, 
 வ
ன� கவிராய
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 நான�ல; 
 
II 
 உ
னி!பாH ேகD2க-; 
 ஓடாதீ�; 
 வான� கன,கைள 
 வ�கைணயா� ெசா�L� 
 உ�ைம� கவிராய
 
 நான�ல 
 
III 
 ச$தியமாH� ெசா�Lகிேற
 
 சர;வதியா� நாவினிேல 
 வ+� நட� �ாி�� 
 வளைம கிைடயா�. 
 
IV 
 உ�ைம! ேபா� நா�� 
 ஒ#வ
 கா�; 
 உ�ைம! ேபா� நா�� 
 ஊ�க� �ைறயாம� 
 ெபாHக- �ைன+தி'ேவ
 
 �D�கைள� ெகா�'�ைம 
 க)1 ைவ$�� காைச- 
 ஏமா+தா�, 
 கற+தி'ேவ
. 
 
V 
 ஊ#�� ேம�ேக 
 ஊ#ணியி� க�டவைள 
 ஆ#��� வாH�கா 
 அர�ைப எ
: கனெவ
: 
 ெசா��� வைள+தி'ேவ
. 
 ேசா�:�� அைல�காதீ� 
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VI 
 க
னி எழி� ேவ�டா�; 
 காத� கைத ேவ�டா�; 
 ெசா
னப1 
 ேதச 
 ப�தி எ5!பி'வாH 
 எ
ற�கா�, 
 அ!ப1ேய, ‘ஆஹா 
 அ1ேய
 இேதா’ எ
: 
 க�L� உயி� ெப�:, 
 கால
 ேபா�, நடமாட, 
 ‘ெவ�L’, ‘ெவ�L’ 
 எ
: �$�� 
 Xறா!�$ தா����சி 
 எ$தைன ேவT�, ெசH� 
 இைணய1யி� ைவ$தி'ேவ
. 
 
VII 
 ச�: ெபா:� ஐயா 
 ச2கதிைய ெசா�Lகிேற
; 
 இ
ைற��� கா" 
 இ#�கிற�; 
 இனிேமேல 
 எ
ைற�ேகா, எ!ேபாேதா 
 எதிாி� எைன� க�ட�கா� 
 ஓ1 ஒளியாதீ�! 
 உ�மிட� நா� ேக)கவி�ைல 
 
VIII 
 இ$தைன��� ேமேல 
 இனி ஒ
:; 
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 ஐயா நா
 
 ெச$தத��! பி
னா� 
 நிதிக- திர)டாதீ�! 
 நிைனைவ விளி��க)1, 
 க��� வ1$� 
 ைவயாதீ�; 
 ‘வான$� அமர
 
 வ+தா
 கா�! 
 வ+த� ேபா� 
 ேபானா
 கா�’ எ
: 
 �ல�பாதீ�; 
 அ$தைன�� ேவ�டா� 
 அ1ேயைன வி)' வி'�. 
 ‘சி$ெத’ பசியாற 
 ெச�லாி��� ெநPசாற 
 ெம$த! பழ2கைத�� 
 ெம$த! பழ2கைதைய 
 �$தி த'மாறி! 
 �க
றாL� 
 அ$தைன��, ஐேயா 
 அைவ யா,� ல)சிய2க-! 
 வான$�� க�பைனக-! 
 ைவய� வள��க வ+த  
 ேமாகன ம+திர2க-! 
 ேமா)ச வழி கா)1க- ஓH! 
 அ$தைன�� உ2க- 
 அறிைவ வள��க வ+த  
 ெசா$��க- ஓH!... 
 ெசா�L��� ேசா�ேவ� 
 ேசாக� கைத எ
றா� 
 ேசா1 இர�' aபா! 
 காத� கைத எ
றா� 
 ைக நிைறய$ தரேவT�! 
 ஆசார� கைத எ
றா� 
 ஆD�� ஏ�ற� ேபா�. 
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 ேபர� �ைறயா� 
 ேப�"�� மாறி�ைல 
 ஆைச ைவ$�! ேபசி எைம  
 ஆ)1ைவ�க �1யா�! 
 காைச ைவ�� கீேழ. பி
 
 கன, தைம வா2��; 
 இ+தா! 
 கால$தா� சாகா�, 
 கால$தி
  
 ஏல$தா� ம�யா�! 
 ஏ2காT� 
 ஓ'கிறீ� 
 ஓடாதீ�! 
 உைம!ேபால நா�� 
 ஒ#வ
 கா�! 
 ஓடாதீ�! 
  
தி#ேலாக சீதாரா�, 1944 1ச�பாி� கிராம ஊழியைன வி)' விலகி, தி#�சி ேச�+� 
‘சிவாஜி’ வார!ப$திாிைகயி
 ெபா:!ைப ஏ�:�ெகா�டா�. பி�ச%�$தி 
எ!பவாவ� அAவார இதழிL�, ‘சிவாஜி’ ஆ�' மலாிL� கவிைதக- எ5தி 
வ+தா�.  
 
யா!பி�லா� கவிைதக- எ5தி�ெகா�1#+த ந.பி. இல�கண$��� உ)ப)ட 
கவிைதக- எ5�வதிL� கவன� ெசL$தலானா�. அத
ப1 அவ� எ5திய சில 
கவிைதகD� ஊழியனி� பிர"ரமாயின. 
 
1945--� அவ� அக�ைக கவிைத��! �� அ�$த� க�பி$� அக�ைகைய உயி� 
எ
:�, ேகாதமைன மன� எ
:�, இ+திரைன இ
பஉண�,க- எ
:� 
உ#வகி$�, ஒ# காவிய� பைட$தா�. க)1லட2கா� கவிைதகளி� அைம+த ‘உயி� 
மக-’ எ
ற அ+த! பைட!�� ஊழிய
 இதழி� ெவளிவ+த�. 
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எ�.வி. ெவ2க)ரா�� ���கவிைத எ5�வதி� உ�சாக� கா)1னா�. அவ� 
கவிைதகைள ‘வி�ரஹவிநாச
’ எ
ற �ைன ெபயாி� எ5தினா�. ‘அ
னQரணி 
ச+நிதியி�, அவர� கவிைதகளி� �றி!பிட!ெபற ேவ�1ய பைட!� ஆ��. 
 
 சிலா "+தாி, ேதவி, அ
னQரணி!  
 என� நைக�க�� நிைற கலச�� 
 கைல�� ஓ� இல�� ஆயின; 
 காவிய#� ஓவிய#� எ5த �ய
: 
 எ5�ேகா� ேதH+த�! 
 
எ
: மமைத�ட
 நிமி�+� நி�கிறாய�லவா? நி�! 
  
 ம�ைண�� 
 எ2ேகா உ-ள வி�ைண�� 
 ஒ
றாக! பிைண!ேப
 எ
: 
 அ
: சி�பி க�ட கனைவ$தா
 
 ம�T� எ2ேகா கிட+த க�L� 
 கர�� ெகா�', 
 சிைலயா�கி-உ
ைன� 
 கட,ளா�கினா
 எனி�- 
 காரண�? 
 கைலய
றி ேவற
: எ
றறி! 
  
 கைலைய இகGவா#� 
 கைலைய அறியா#� 
 க�ேல! உ
ைன! பணிகிறா� எனி�- 
 காரண�? 
 கைலய
றி ேவற
: எ
றறி! 
  
 கைல�� அழ�� மன�வ+� 
 கலவி ெகா�டதா� 
 விைளவான ேதவி! 
 அ
: சிாி$தாH, 
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 நாைள சிாி!பாH, 
 இ
:� சிாி�கி
றாH எனி�- 
 காரண�? 
 கைலயி
றி நீ இ�ைல எ
றறி! 
 
தி.க. சிவச2கர�� ஊழியனி� ��� கவிைதக- எ5தி வ+தா�. அ
: அவ� ெவ:� 
இல�கியவாதி. கால ேவக$தி�, க�Mனிஸ த$�வ� அவ� க#$ைத� கவ�+த�. 
அத
 பாதி!� ப1!ப1யாக எ5$��களி� ப1யலாயி�:. ச%க ேநா��ட
, 
‘எதா�$த இல�கிய�’ பைட!பதி� அவர� கவன� தி#�பிய�. வாG�ைக வசதிக- 
வPசி�க!ப)ேடா�, �தலாளி வ��க$தினரா� "ர�ட!ப'ேவா�, வ:ைமயி
 
ேகார!பி1யி� சி�கிேயா� ப�றி எ�லா� அவ� கவிைதக- எ5த ஆைச!ப)டா�. 
அ+த எ�ண2கைள! பிரதிப���� அவர� வசனகவிைதக- ஒ
றிர�' 
ஊழியனி� இட� ெப�றன. எ
றாL�, அ+ேநா�கி� அ
: அவ� தீவிரமாக 
ஈ'ப)1#�கவி�ைல. மி
ன�, அழ�! ெப� ேபா
ற விஷய2கD� அவ#ைடய 
ரசைன��� எ5$���� உாிய ெபா#-களாக$தா
 இ#+தன. அ�கால$திய 
அவர� கவிைத�� இேதா ஒ# உதாரண� 
 
உல4� கவிைதஉல4� கவிைதஉல4� கவிைதஉல4� கவிைத    
 
 பி�L� க)ைட$ தைல "ம�க 
 பி�லாிவா- இைடயி#�க 
 அ+தி ஒளி சாHைகயிேல 
 அவ- அைச+� ேபாறாேள! 
  
 ��� க-ளி
 Nைரேபாேல 
 ெபா2கி வ#� �$தழ� 
 ம2கி வ#� கதிெராளியி� 
 மய�க+த# �ைதேயா! 
  
 அணி� க1$த மா�பழ� ேபா� 
 அழ� ெசா)'� ெசAவிதGக- 
 ச#கான ெவ�றிைலயி� 
 அ�தினிைம க�டனேவா! 



73 

 

  
 காதி� "#ேளாைல 
 க�ட$தி� பாசிமணி 
 அைரயி� கிழி+த உைட 
 அைமவான �L�� நைட 
  
 அ$தா
 வ+தி'வா
 
 அ+திவைர உ5� வி)'; 
 சி$ெத �+தி! ேபாகேவT� 
 ெச�மறிைய� க)டேவT� 
 
 எ
ெற�ண� ஓ1 வ+� 
 இ2� �க� தி#!பி நி�க... 
 சல2ைக ஒ� சி+தி வி)' 
 சா1 வ#� இளமறி��; 
  
 அ!ேபா� பா�$� வி)ேட
 
 அவளழ� �5வைத�� 
 எ
 ெநPைச� கிளறிவி)ட 

எ5தெவா�ணா� காவிய$ைத! 
 
1947 ேம மாத� ‘கிராம ஊழிய
’ நி
: வி)ட�. இ:திவைர அ+த மாத� 
இ#�ைற! ப$திாிைக வசன கவிைத வள��சி�காக �5 %�"ட
 உைழ$� வ+த�. 
------- 
 

9. 9. 9. 9. ம�5� சிலம�5� சிலம�5� சிலம�5� சில    
 
‘கிராம ஊழிய
’ நி
ற பி
ன�, நா
 அAவ!ேபா�, ‘சினிமா உலக�’ இதGகளி� 
கவிைத எ5தி� ெகா�1#+ேத
... 
 
ஊழிய
 %ல� எ5$�ல��� அறி�கமான தி#வன+த�ர� எ;.சித�பர� (ைவர�) 
1946-� ‘கவி��யி�’ எ
ற ெபயாி� மல� ஒ
ைற தயாாி$தா�. அத�� எ
�ைடய 
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ஒ$�ைழ!� அதிக� இ#+த�. 1947-� இர�டாவ� மல� ெவளியி)டா�. இர�' 
மல�களிL�, மர�� கவிைதகD�, ���கவிைதகD� மி�தியாகேவ இட� ெப�றன. 
 
தி.க. சிவச2கரனி
 ‘ச�தாய! பா�ைவ� கவிைதக-, அ�மல�களி� பிர"ரமாயின. 
அவர� பாிணாம$ைத� கா)ட ‘அ2ேக’ எ
ற கவிைத உத,�...’ 
 
1 
 சா�கைட� ேசா�ைற 
 யா� உ�கிேறா�; 
 அ2� 
 ச��கைர! ெபா2கைல 
 ஜமாH�கிறா�! 
  
2 
 க+ைதயா� மான$ைத� 
 கா�கிேறா�; வாைட� 
 கா�றிேல ந'2கி$ 
 �1�கிேறா�. 
 சி+ைதயி�அ#ளிலா! 
 பாதக�-அ2ேக 
 சீைம$�ணி�� 
 அைலகிறா�. 
  
3 
 ெம$ைத��! Q+�கி� 
 ேவ�'மா�! 
 ேமனிைய! பPசைன 
 உ:$�மா�! 
 ெச$ைதயி� �!ைபயி� 
 ப'�கிேறா�! 
 ேத-கD�, ஈ�கD�, 
 %)ைட�� 
 ெகா$தி! பி'2கி�� 
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 �2�ேறா�; 
 ேகாைடயி�, வாைடயி� 
 சாகிேறா�. 
  
4 
 �5�� விதியி
றி 
 அைலைகயி�--அ2ேக 
 ேகா!ைபயி� சாராய� 
 ஓ'�! 
 அ�ைமயி
 மா�பி� 
 ர$த$ைத-எ2க- 
 அ#ைம� �ழ+ைத 
 �1�ைகயி� 
 ‘ஆ���"’ மா,�� 
 அைலகிறா�; அத�� 
 ஆயிர� ேப# 
 சிபாாி 
  
5 
  
 ெகா�டவ
 சீ�கிேல 
 சாH+திட, 
 �டேவ யி#+� 
 �ைமகிேறா�. 
 அ2ேக-- 
 அ�ைட X)'�கார
 
 �)1ைய 
 அ1$�� ெகா�'ேபாக 
 ேயாசைன. 
  
6 
 எ2க- �ைறகைள 
 இய�பிேன
. 
 அத�ெக
ேற பாிகார� 
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 ேத'X�! 
 ‘இ�லாத சாதி’ ெய
 
 றிகG+தி1�-இனி 
 நி�லா� எ2க- 
 ைக� "$திய�! 
 
��ைம!பி$தனி
 ‘மாகாவிய�’-காளா
 �ைட நிழ�� கர!பா
 அரசி#�க எ
: 
ஆர�பி$� வள#� கவிைத-கவி��யி� இர�டாவ� மலாி� ெவளிவ+த�. 
 
‘தமிG��மாி’, ‘அக�யா’ �த�ய அ��தமான கவிைதகைள இய�றிய கவிஞ� ச.�.". 
ேயாகியா#� ேசாதைன ாீதியாக ‘கா)சி’ எ
ற தைல!பி� சில வசன கவிைதக- 
எ5தி ைவ$தி#+தா�. அ�சி� வ+திராத அவ�ைற ‘சினிமா உலக�’ இதGகளி� 
நா2க- பிர"ாி�க ��ப)டேபா�, அவ� த'$� வி)டா�. 
 
அவர� பைட!��� உதாரணமாக ஒ# கா)சிைய$ தர ேவ�1ய� அவசிய� என� 
க#�கிேற
. இ� ‘சினிமா உலக�’ இதழி� பிர"ரமான�. 
 
1 
 அவ- யா�? 
 வா
 கட� மீ� மதிய$ ேதாணி 
 மித��� ேபா� விாிகட� மீேதா� 
 �� மதி மித+� �
னைக Q$த� 
 அவ- யா�? 
 அழ�� கடைல அ�த� ேகாலா� 
 கைடய$ திர�ட காத�
 ெவ�ெணH 
  
2 
 �+த� 
 காத� பறைவயி
 கவி�:P சிற�க- 
 வகி' 
 க#�கி� திரளிைட� கதி�வி'� மி
வாி 
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3 
 மதி�க� எ
பா�; 
 மதிைய ய��க$தி� ெகா!பிட� மடைம 
 ஓ� மதி யவ- �க� ஓரளெவா��� 
  
4 
 க�க-, 
 வா
 ேபா� விாி+தைவ, வாாி ேபா� ஆG+தைவ 
 கா� ேபா� கல2��, பனி ேபா� மய2��, 
 வச+தமாH� சிாி���, ேவனிலா ெயாி���, 
 காத�� களி���, கைட Nனி "ளி���; 
 க�jடா'� க#விழி! பாைவக- 
 ெவ-ைள ம�வி� மித��� 
 நாக! பழ�; 
 ைவர ெவ-ள$ேத மரகத$ ேதாணிக-, 
 நில,� கட�� நீ+�� வ�'க- 
 அ�க�T� கிைண இ�க�. 
 
5 
 Qவி� கனி��டா�, கனியி� Q மலரா; 
 ஆயி�� அவள� 
 க
ன� எ
�� கனி+த மா2கனியி� 
 காதலா� ேராஜா� கவி
 மல� சிாி��� 
  
6 
 காத� ம�� கட� கனிவாH, அத
 கைர 
 க
ன� எ
�� க�ணா1 மல� வன� 
 அAவன மல�க- யாவி�� ெப#ைமயாH 
 வாசைன X"� நாசி! ெபா
 மல�. 
  
7 
 உ-ளவா
 Q$த உவைக மதிய� 
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 ப�கத \' பக� நிலா! ெபாழி�� 
 அ+ நிலா� க-ைள ய#+திய உத'க- 
 ெசAவிதG மல�+� சிாி$�� சிவ!பேத
? 
 அழ�� கரச
 ம
மத
 அவள� 
 ேப�"� கி-ைளைய! பி1!பத�காக� 
 ெகாAைவ� கனிகைள� க�ணி ைவ$தாெனன� 
 சிவ+தன உத'க-, சிாி$தன மல�+ேத. 
  
8 
 மகர யாG விைன�� ேதா� மிைச ம
மத
 
 நாளமா� வல��ாி நா1ய க5$தா� 
 த�1ேல �கெம�� தாமைர Q���. 
  
9 
 மா�பக�, அழ�� கட� ெவ1$த அ�த� �மிழிக-, 
 ஆைச விைத வள�$த ேநச� கனிக-: 
 �$தி
ப! ��ைம$ ேத
 Qாி$த கலச2க- 
  
10 
 �ல�+�� �லரா! ெபா5தி� சிறிேத 
 அல�+�� அலரா அ#��� சி:மி  
 கல+�� கலவா� கன,� காைலயி� 
 மல�+�� மலரா வச+த வாயி�� 
 நி
றா-, ெநPசி� நி�சய� பிற+த�. 
 �டா� �+தைல� �)1 �1$தா- 
 �சா ெம��ைட �ச� �ைழ+தா- 
 நாடா� ெசா�லா- நயெமாழி பக�+தா-. 
 ம
மத
 அவெளாளி மல#� கி�ணியி� 
 ெயௗவன� எ
�� அ�ைத வா�$தா
. 
  
11 
 ெவ-ைள நிலவி
 விய!�� கி�ணியி� 
 வான வி��
 வ�ண� கலைவைய� 
 [ாிய
 "ட�� கதி� Sாிய� ெதா)' 
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 வா�$த ெபா�சி$திர� வச+த� கா�றி� 
 உயி� ெப�:லா,�, உலக� மய2��. 
  
12 
 நீ எ
ன? 
 கனவா, நிைனவா, க�பைனயா? 
 அழ� வய�
 ஆைச மலேர-உ
 
 கா�ெப� ேவெர� விைதெய�? மணியாH 
 விய!�: விைளேவ ெவறிய
 க�ட 
  
13 
 கா�றவDடைல$ த5வ� காதலாH 
 வ#வைத� க�டவ
 வைன �கி�ப)' 
 கா�ெறா' ெபாறாைமயாH� க'�ேபா� �ாி��, 
 த2க� சாிைக வா
 ெபா2கி� �தி��� 
 அ�ல, அ�ல; அவளி!ேபா� தா
 
 வான$ தி#+� ைவய$ திற2கினா- 
 இ
�� 
 ப)'�சிற� பட பட�கி
ற�. 
 
14 
 �த� �தலாH� காத�ைய� ச+தி$த ேமாகன$தி� 
 க�களவ
 க�T��� களவா ெயாளி$தைமயா� 
 க�ைண! பி1�க� க#$ேதா1! ேபான�ேவ.  
 க#$ைத! பி1�க� கவி�-ள� தாேன��. 
 உ-ள�தைன! பி1�க உயிேரா1! ேபாயி�றா� 
 ஓட�1யாத உட� ம)'� ஓH+த�ேவ. 
  
15 
 க�T� க�T� கAவின, எ�ண� 
 எ�ண� ஒ
றாயிைண+தன; இ#வ� 
 பா�ைவ�� ஒ# கண ெந'ைம! பா�ைவயாH! 
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 பளி�ெசன� "ளி$த�; ஒளி�ச� ஒ#வைர 
 ஒ#வ� காண ெவ)கிேனா�; உடல� 
 ந'2க� கவிG+ேதா�. ஆயிென
 நா)ட� 
 ேவெறா
:� கா�கில; வி�மித��ேறா�. 
  
ச.�.". ேயாகியா�, வா�) வி)மனி
 ‘OA; ஆஃ! கிரா;’ ெதா�தியி�#+� 
ேத�+� எ'�க!ப)ட கவிைதக- பலவ�ைற$ தமிழா�கினா�. அAவசன கவிைத$ 
ெதா�!� ‘மனிதைன! பா'ேவ
’ எ
ற ெபயாி� பி
ன� ‘ேஜாதி நிைலய ெவளிR'’ 
ஆக! பிர"ரமாயி�:. 
 
இAவாறாக 1940க- வசன கவிைதயி
 வளமான வள��சி�� ஏ�றகாலக)டமாக 
விள2கிய�. அ+த-தசா!த$தி
 இ:தியி�, வசன கவிைத�� ஆதர, த+த 
ப$திாிைகக- நி
: ேபாயின. ந. பி�ச%�$தி ஒ#வித விர�தி மனநிைலயி�, கைத, 
கவிைத; க)'ைர எ�,ேம எ5தாம� ஓH+� ஒ�2கிவி)டா�. ஆகேவ ‘���கவிைத’ 
ேத�க நிைல��ற�.  
------------ 
 

10. 10. 10. 10. பி�ச6��தி கவிைதக+ பி�ச6��தி கவிைதக+ பி�ச6��தி கவிைதக+ பி�ச6��தி கவிைதக+ ((((1937193719371937----1946)1946)1946)1946)    
 
1934 �த� ���கவிைத எ5த$ ெதாட2கிய பி�ச%�$தி 1946��! பிற� பதினா
� 
வ#ட2க- எ�,ேம எ5தாம� இ#+�வி)' 1959-� �� விழி!�!ெப�றவ� ேபால, 
மீ�'� கவிைதகD� சி:கைதகD� எ5தலானா�. அவர� பி+திய கவிைதக- 
(1960 க- கால$தைவ) ‘எ5$�’ ப$திாிைகயி� பிர"ரமாயின. 
 
ஆகேவ, பி3ுவி
 கவிைதகைள, 1940களி� பிற+தவ�ைற �த� க)ட� கவிைதக- 
எ
:�, அ:ப�கைள� ேச�+தவ�ைற இர�டாவ� க)ட� கவிைதக- எ
:� 
ஆராய ேவ�'�. �த�க)ட� கவிைதகளி
 ேநா�கி��� ேபா�கி���, க#,��� 
க#$����, பி�கால� கவிைதகளி
 த
ைமகD��� மா�ற2க- உ�டா எ
: 
கணி�க ேவ�'�. அ:ப�களி� ���கவிைத ெப�ற ேவக$���� 
க#$ேதா)ட2கD��� த$�வ தாிசன2கD��� ஏ�றப1, கவிஞ� பி�ச%�$தியி
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கவிைதகளிL� வள��சி காண!ப'கிறதா எ
: கவனி�க ேவ�'�. 
அ!ேபா�தா
 ���கவிைத$ �ைறயி� பி�ச%�$தியி
 ;தான$ைத! ப�றி 
வாத2கD� வித�டா வாத2கD� கிள!�கிறவ�கD�� உாிய-நியாயமான- பதிைல 
நா� ெபற�1��. 
 
1945-� ந.பி�ச%�$தி சி:கைதக- எ5தாம� ��� கவிைதக- 
எ5தி�ெகா�1#!பைத� �ைற�றி இல�கிய ரசிக� ஒ)ட!பிடார� ஆ. �#"வாமி 
அவ#�� ஒ# க1த� எ5தினா�. அ+த ரசிக#�� ந.பி. எ5திய பதி� க#$தி� 
ெகா-ள$த�க�. 
 
11-8-1945 ேததியி)' ெச)1�ள$தி�#+� பி�ச%�$தி எ5திய அ+த� க1த$தி
 
��கிய ப�தி இ�; 
 
“கவிைதைய!ப�றி நா
 சில தி)டவ)டமான க#$��க- உைடயவ
. 
க#$தாழேமா உண��சிேயா இய�ைகயி
 தாிசனேமா இ�லாத ஓைச!ப+தைல� 
க)'� த+திர$ைத! பி�கால$�$ தமிG�கவிக- க�:வி)டா�க-. அத
 
விைளவாக ஓைச இ
பேம கவிைத எ
ற ெகா-ைக பரவிவி)ட�. இ�ெகா-ைக�� 
எ
 கவிைத ம:!�. 
 
பைழய ஓைச இ
ப� கவிமரைப மற+�வி)'� கவிைதைய! ப1$�! பா#2க-. 
மைழ அரசி, தீ எ
ற தா�� �P"�, உயி�மக-,ஒளி�� இ#D�, மாகவிக- 
�த�யவ�ைற! ப1$தி#�கிறீ�களா?  
 
இ�மாதிாி கவிைத �� �ய�சியானதா� பைழய யா!� �ைறைய அ�பவி$த 
கா�கD�� இ� பி1�காம� இ#�கலா�. ஆனா� �க� மாறிவி)டெத
ற 
உ�ைமைய� கா���� ெசா�ல ேவ�'�. கவிைத இனி கா��� ம)'ம�ல. அ�" 
இய+திர$தி��! பிற� கவிைதயி� க�T��� ��கிய இட��'. உைரநைட� 
கவிைத இைத ந
றாH உண#கிற�. 
 
சி:கைதக- எ5திய கால$தி� தைல�மி�லாம� காLமி�லாம� இெத
ன எ
: 
ெசா
னவ�க- அேநக�. 
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சி:கைதைய ரசி!பத�� எ!ப1� சில கால� ெச
றேதா, அேத ேபா� இ!��� 
கவிைதைய�� ரசி�க சில கால� ேபாகேவ�1 இ#�கலா�. திற+த மன$�ட
 
ஈ'ப)டா� கவிைதைய� காணலா�. ஓைச�ட
 �ட�காணலா�.” 
 
(இ+த� க1த$ைத! ேபா�றி! பா�கா$�, இ!ேபா� அ� என��! பய
பட��'� 
எ
: க#தி என� பா�ைவ�� அ�!பி உதவிய இல�கிய ந�ப� ஓ)ட!பிடார� 
ஆ.�#"வாமி�� எ
 ந
றி உாிய�.) 
 
பி�ச%�$தி இய�ைகயி
 அழ�கைள�� த
ைமகைள�� ந
� க�'ண�+தவ�. 
வாG�ைகைய விழி!�ட
 ஆராH+தவ�. இய�ைக�� வாG,� க�பி��� 
பாட2கைள� கவிைத� க#$��களாக$ தர �ய
றவ�. 
 
அழகி
 ப�தரான அவ� �:கிறா�: 
 
 வாG�ைக�� காவிாி 
 அதிெல2�� கிளி���'; 
 வா�$ைதேய மண� 
 ஓைசேய ஜல� 
 எ
 தீராத ேவ)ைகேய 
 �வி��� விர�க-. 
 பா)ெட
�� ��ெடா
: அைம$ேத
; 
 அழெக
�� கிளிைய அைழ$ேத
. 

ஆெற2�� கிளி���' க)'ேவ
 
அழகிைன அைழ!ேப
 நா
 எ+நாD� 

 
வாG�ைகைய, இய�ைக இனிைமகைள ரசி$� அ�பவி���ப1 S�'பைவ அவ� 
கவிைதக-. 
 
 மன�கிளிேய! ஏ2கி விழாேத. 
 ச+நியாசியி
 மல)' வா�$ைதைய ஏ�காேத. 
 உட� பPசரம�ல. 
 �ல
க- பPசர$தி
 க�பிய�ல- 
 ெவளி�� ஒளி�� Nைழ�� பலகணி. 
 ெதHவ! ேப�" ேக)�� கா�. 
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 ெதHவ Oைலைய! பா�! 
 அேதா வான$�� ேகாைவ!ேபா� பாிதி ெதா2�கிறா
! 
 மலாி
 %�சி�#+� மா)1
 ��ற� வைரயி�, 
 �ழ�
 ேப�சி�#+� கட�
 ஓல� வைரயி�; 
 நாதேம அைசகிற�; 
 �ர� ெகா'�கிற� 
 மனேம! காHகனிகளி
 ரஸேம ெதவி)டா அ�த�. 
 மல�களி
 மணேம ெதHவ வாசைன. 
 ;ப�சேம ெதHவ$ தீ�ட�. 
 பா�ைவேய ஒளியி
 அைல. 
 உலகி
 ஒளிகேள பர$தி
 நாத�. 
 மனேம! �ல
க- தைளய�ல, 
 வி'தைல� கா�வாH. 
 அைவகD�� ச�தி த+தவ
 ஈச
- 
 அவைன அறிய, 
 ஆதி அழகி� %Gகி எழ, 
 கிளிேய! ஈசேன ஊனாH, உ#வாH, மல�+தி#�கிறா
. 
 �ல
கெளா# ஏணி, 

ஏணிைய$ S�றாேத! 
(கிளி��P") 

 
வாG�ைக எ
பேத ேபாரா)ட�தா
. அதி� ேசானியாகி ஒ'2கி! ேபாவதி� 
பயனி�ைல; இ
ப�மி�ைல. எதி�$� நி
: ேபாராட ேவ�'�. இய�ைக�� 
அைத$தா
 க�:$ த#கிற�. இ+த$ த$�வ$ைத பி3ு ‘ஒளியி
 அைழ!�’ எ
ற 
கவிைதயி� விள��கிறா�. 
 
ப)ட!பக�� இரைவ� கா)'� நிழ� ெகா�ட ெபாிய மர�. அதன1யி� ஓ� க��. 
 

‘ர$த� ெச$த, ேசானி� க��, 
ேசானியாவாேன
? 
அதா
 வாG�ைக! ேபா�!’ 
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ெப#மர�, கப+த
 ேதைவேயா', சி: மர$ைத� "ர�'கிற�. ஏைழ� க�� த
 
ப2ைக, ஒளி, ெவளி, கா�:, நீ� அAவளைவ��--பறிெகா'$� நி�கிற�. வாG�ைக! 
ேபா� அ�. 
 
 ‘க�� ேநாPசலாகாம� எ
ன ெசH��? 
 அத�காக விதிெய
: ேபசி, ெச2�$தாH வள#ேமா? 
 தியாக� ெசHேதென
: ��ய� ேப"ேமா? 
 அட பித�றேல! 
 விதிைய! ேபா�றினா� தமc� உழலலா� 
 பிற+த இட$தி� வள�ேவென
றா� சாைவ உ�ணலா�. 
 ஆ! க�கறி�� வள��சியி
 ம+திர�. 
  
ேசானி� க�� �:�ேக பட�கிற�. பிறவி இ#ைள$ �ைள$�, [ழ�
 நிழைல 
ெவ:$�, �க�ய�$தி, வி�ணி
: வழி�� ஒளிய�ைத$ ேத1! ேபாகிற�. 
அமி�த$ைத ந�பி, ஒளிைய ேவ�1, ெப#மர$�ட
 ேபா)1யி'கிற�. அ�ேவ 
வாG�ைக! ேபா�. 
 
 ‘��1 ேமா�� �ணிேவ இ
ப�. 
 உயிாி
 �ய�சிேய வாGவி
 மல��சி’ 
  
 நா�� ஒ# க��, ேசானி� க��! 
 [ழ,� எAவள, ெபாிய, பைழய, �திய இ#)'! 
 பழைம எ
ற பிரைமயி�, அைரெயாளியி�, 
 ெபாHகளி
 பிண2க- எ!ப1 உயி#ட
 ந1�கி
றன! 
  
 அறிவி
 "ேய�ைசைய 
 அ���! பிசா"க- எ!ப1 சிைற!ப'$தி வி)டன! 
  
 எ!ப1 "வ1களி
 �விய� 
 வசி��� இட$ைத! பறி$�� ெகா�டன! 
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 எL�� ெதாி�� ஏGைம 
 எAவள, ஏ2கி ஏ2கி வி5கிற�! 
 ேநாயி
 ����ர� எ!ப1 அPச ைவ�கிற�! 
  
 உலக� ெபாH, சா, ெமH 
 எ
ற எAவள, சா;திாீய! �ல�ப�! 
 பி
 ேசானியாகாம� எ
னாேவ
?” 
  
இ#!பி��, மன� ேத:கிற�. சி:க�கி
 ேபாரா)ட$ைத! பா�$�, உ-ள$தி� 
ெத�� பிற�கிற�. உடேன- 
 
 ‘ேபா� எ
ற ச2� �ழ2�கிற�. 
 அழகி
 சிாி!� அ�டமாH! பிற+தி#�கிற�, 
 அக�ட ஒளி அனாதியாH மல�+தி#�கிற�. 
 அழ�� அ$யா$ம�� அைழ�கி
றன. 
 ஜீவா! விழிைய உய�$� 
 [Gவி
 இ#- எ
ன ெசH��? 
 அ�த$ைத ந��, 
 ஒளிைய நா', 

க�� ெப�ற ெவ�றி நம��� �'�. 
[Gவி
 இ#- எ
ன ெசH��? 

 
இAவா: ந�பி�ைக ஊ)'கிறா� கவிஞ�. ம�ைண ம)'ம�ல, வி�ைண�� 
அள�க �ய�வன அவர� கவிைதக-. கைலஞனி
 ெப#மித$ேதா' அவ� 
ெசா�லவி�ைலயா எ
ன- 
 
 நா2கேளா கைலஞ� 
 ஆைமேபா� உண��சியி
 
 கிண�றி� அமிGேவா�. 
 ��ேகா' ெகா�' விதிைய எதி�!ேபா�. 
 கீ5லேக5� தய2கா� இற2கி 
 ஜீவ
க- Oைலயி� �சா� கல!ேபா�; 
 அணிைல!ேபா� ெகா�ேபறி 
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 ஒளி�கனி க1!ேபா� 
 சாைலயி
 ேமேலறி 
 ெச�மல� உதி�!ேபா� 
 ேமLலேக5� படேகா)1� ெச�ேவா�! 
       (ெகா��� கிண:�) 
  
இ!ப1 ஜீவ
களி
 Oைலைய ‘ச�தி’யி
 ெப#ைமைய உைஷயி
 சிாி!ைப, 
இய�ைக அழ�கைள! பா'வ� ஒ
:� �திய விஷய� இ�ைலேய! கவி மர�தாேன 
எ
: ெசா�லலா�. ஆனா�, பி3ு அவ�ைற� �றி!பி'�ேபா� ஒAெவா
றிL� 
��ைம ெதாிகிற�; தனி நய� மல�கிற�. உதய� ப�றி அவ� �:வ� இ�; 
 
 ெச�ப)'� ச�லட� 
 ெசா�ஸாக உ'$தி 
 ெச�மல�� �ைடைய 
 இ'!பி� இ'�கி 
 சத2ைகக- சில�ப 
 கீGவானி� �ைள$தா- 
 இரெவ
�� ெப)1ைய 
 உைஷ ெம-ள$ திற+தா-. 

[ழி#- சிைற��ற  
கதிரவ
 கிரண� 
��ைப$ ெதறி$த 
மா'ேபா� பாH+த�. 

 
‘இ#D� ஒளி��’ கவிைதயி� இAவித� ஒ# வ�ணைன காண�கிட�கிற�. 
 
 இ#- மைலயி
 ைம� �ைகயி� 
 ஒளிமா' ஓலமிட 
 கதி��க
றி
 ேசாக ஒ� 
 க'Pசிைறயி� க�ம; 
 பாிதிெய�� ெபா
 ப#+� 
 பாH�ச�
றி� கிட�க 
 ஒளி�� இ#D� கல+��1 
 ந�பா��� சாைர ேபாL� 
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பி
னி� கால� ஓடலா�". 
 
இ+த விதமான இனிய வ�ணி!�க- பி�ச%�$தி கவிைதகளி� நிைறயேவ உ-ளன. 
இய�ைகயி
 வள2கைள அழகாக வ�ணி��� ெவ:� கவிைதக- அ�ல பி3ுவி
 
பைட!�க-. இய�ைகைய�� மனித வாGைவ�� ெபா#$தி�கா)'� 
த$�வெவளி!பா'களாக அைம+�-ளன. ஒளியி
 அைழ!�, கிளி���', 
கிளி��P", கா�றா1, Q�காாி ேபா
றைவ. கா)சி இனிைமக- நயமான 
கவிைதகளாக! பிற+�-ளன. மா�கழி! ெப#ைம, மைழ��$� ேபா
றைவ இ+த 
ரக$தைவ. 
 
சாதாரண விஷய$ைத��ட அ#ைமயான கவிைதயா�கி வி'கிற�. பி�ச%�$தியி
 
ஆ�ற�, %ைலயிேல கிட+த தாைள��, சாைலயிேல கிட+த ��சிைய��, �ைரயிேல 
கிைட$த �ணிைய��, பாைனயிேல க�ட ேசா�ைற�� ெகா�'. �$�#வ� 
ெகா'$� ��!ப)ட� ஆ�கிவி'கிற திறைமைய! ேபா
ற� அவ#ைடய 
கவி$திறைம. கா�றா1 எ�� சி: ெபா#D� அவர� கவிைதயி� உண��சி�� 
அழ�� ெப:� அ��த� சி$திரமாகி வி'கிற�. 
 
 ம�1 ேம� சீறிவ#�  
 நாக� ேபா� ஆ1�ற1 
 மி
னைல! ேபா� ெவ��' 
 �கி�ைடேய எாி+தத1 
 க$திைய! ேபா� "#�'  
 ெவளிெய2�� "ழ
றத1 
 ரா�ைவ! ேபா� எ5+� ஓ1 
 [ாியைன$ தீ�1�ற1, 

�ர2ைக! ேபா� வால1$� 
க�ண� பல ேபா)டத1, 
காைல! �றாைவ! ேபால 
�-ளியாH மைற+தத1! 

 
இய�ைகயி
 ப�ேவ: ேகால2கைள��, Oைலகைள�� அவ� க�' 
ரசி$தி#!பைத அவர� கவிைதக- அைன$திL� காணலா�. மைழயி
 �$ைத 
க�`ரமான வ�ணி!பாக ந.பி. சி$திாி!பைத, �
ேப இ$ெதாடாி� நா
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எ'$ெத5திய கவிைத விள�கியி#���. Q�காாி கவிைதயிL� மைழ ேநர� 
வ�ணி�க!ப)'-ள�. ஆனா� ஒ# ேசாகசி$திரமாக. 
 
அ�மைழ ேநர�கா)சி மாெப#� வாG�ைக உ�ைம ஒ
ைற ")'வத�காகேவ 
கா)ட!ப'கிற�. 
 
வாG�ைக பலா$கார மய� ஆகிவி)ட�. ேபா)1, ெபாறாைம, ச�ைட, சா,தா
 
எ2�� நட� �ாிகி
றன. அவ�றிைடேய அ
�, அகி�ைச எ
கிற ேபாதைன 
எ'ப'வதி�ைல. வாG�ைக� ச+ைதயிேல இ$ெதHவ� �ர� விைல ேபாவதி�ைல. 
மைழ ேநர$தி� ஜாதி ம��ைகைய� �வி வி�பைன ெசHய �யL� Q�காாியி
 
ெபா2�� �ர� மதி!பிழ+� ேபாவ� ேபா�தா
 இ�,�. 
 

‘சார�
 க'P சின$தி� 
Q ேமாக� ஆடவி�ைல, 
Q�காாி �ர�ெனா' 
�1�: மைழயி
 க�ணீ�’ 

 
அேத மாதிாி ‘ஊெர2�� விஷ!�ைக, வாென2�� எஃகிற�, ெத#ெவ2�� 
பிணமைழ `ர2கி��ர�’ ேப"கிற உலக� [Gநிைலயி� அ
�� அகி�ைச�� ேபச 
��ப'� ‘ஆதி��ர�’ அ�2கி வி'கிற�. 
 
எனி��, கவி ந�பி�ைகைய இழ+� விடவி�ைல. பி�ச%�$தியி
 கவி��ர� 
ந�பி�ைக வற)சிேயா' ெதானி!ப� அ�ல. 
 
(உலக$தா�) #$ரனி
 ெவறி��$தி� க'ேமாக� ெகா�'வி)டா�. 
 
 ‘காமைன எாி$த #$ர
 
 க�சிமி)1� தணி+� ேபாவா
. 
 அ
ேப சிவமாவா
 
 ம2கலமாH மல� த#வா
; 
 ேவ�'ேவா� வாாீ� 
 வா2�ேவா� �d�! 
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எ
ற �ர� மீ�'� மீ�'� ஒ����ப1 ெசHகிறா�; ஒ�$�� ெகா�ேட இ#��� 
எ
: உ:தி �:கிறா�: 
 
‘எஃகிறகி
 உயர�, ெதHவ��ர� ஏறவி�ைல’ எ
றாL� எ
ன! 
 

‘ெநP"ைடயா� கன,$ ெதHவ� 
�,தைல� �ைற�கவி�ைல 
அ
ேப சிவமாவா
 
ம2கலமாH மல� த#வா
... 

 
எ
: ந�பி�ைக ெவளி�ச� தர�ய
றி#�கிறா� கவிஞ�. 
 
இ
ப�� �
ப�� கல+த�தா
 வாG�ைக. �
ப$தி� ச�!��ற மன� 
இ
ப$��� ஏ2�வ� இய��. அ!ப1 ஆைச!ப)' இ
ப$ைத நா'கிறேபா� அ� 
�
ப$ைத எதி�பாராதவைகயி� அைழ$� வ+� வி'கிறேத! இ+த உ�ைமைய 
வ�ணி�கிற� ‘எம��� அைழ!பா!’ எ
ற கவிைத.  
 
ெவ!ப$தி� ெவ�பி வத2கிய கவி ஈர$தி�ேக2கி வ#ணைன ேவ�1னா�. 
 
க#ைண பிற+த�: 

மைழ �கி� மித+த�. 
ெநPச$தி� �Dைமயி
 
ஊ�:�க� வழி+த�, 
அன�ப)ட அைறயினி� 
தளி� �க� க�ட�. 

 
இ
ப�தா
. �டேவ, எ:��! ப)டாள� ��+த�. பா�ைசகD� ப��கD� 
வ+தன. ஈச�க- பற+தன. ப��க- ஈச�கைள! பி1$�$ தி
றன. கவியி
 
சி+தைன விழி$�� ெகா-கிற� இ!ேபா�- 
 
 சி$த$தி� S�1��- 
 "#�ெக
: ைத$த�, 
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 ஈர$தி� ேக2கினா� 
 எம��� அைழ!பா!  
 இ
ப$ைத நா1னா� 
 �
ப$தி
 அைண!பா? 
  
பி�ச%�$தியி
 இய�ைக வ�ணைனகD�, அவ� ைகயாD� உவைமகD� 
��ைமயாH நயமாH மிளி�வன எ
பைத அவர� சி:கைதகைள! ப1$தவ�க- 
உண�+தி#!ப�. இ�சிற!��கைள அவ#ைடய கவிைதகளிL� காண�1கிற�. 
 
 ‘சி$திைர� [ாிய
 
 ெசP[ல� பாH�சலா� 
 ஆ�: மண� ெவ-ள� 
 அனலாக� காH+த�, 
 ப$தைர மா�:� ெசா�ண! 
 ெபா1 ேபால ரவி 
 ஏ�ற மண� கா'  
 அ2க2ேக மி
னி�:. 

‘மி
ன�க- சிாி$� 
ேமக$ைத� ெகாD$தின; 
�தெல�� நாக� 
�ைடேயா' சீறி�:.’ 

 
‘ேபணா� ெபா2கிய கவிஞ
 கனைவ! ேபா�, எழி� ம�1$ S2�� விாிசைட 
மர2க-. நாணாத ப�ைச� ைக நீ�' பரவ� ேபா� வான! பைக!�ல சி$திர 
%2கி�.’ 
 
‘ப�ல�ற பா�ைப! ேபால ெநளி+� வ#� ந�ெந#!�. [� ெகா�ட யாைனைய! 
ேபா� அைச+தா'� அைலக-.’ 
 
‘காைலயி
 கத,க-, கிழ�கி� திற�க,�, ஒளியா�றி�, ெச�ேமக மா�க- 
�ளி$தன�’- இ$தைகய இனிய உவைமகைள�� உ#வக2கைள�� பி3ுவி
 
கவிைதகளி� மி�தியாகேவ காணலா�. 
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மைழ�கால இனிைமக-, அழ�க- ப�றிய பலரகமான வ�ணைனக- அவர� 
கவிைதகளி� உ�' எ
: �றி!பி)1#�கிேற
. ‘ேவ)ைக’ எ
ற கவிைதயி� 
இ!ப1 ஒ# பட!பி1!�- 
 
 மைழநாளி
 இ#)கா� 
 விைளயா'� ேவைள 
 வி+ைதயாH மரெம�லா�  
 வழிைய மறி$தன. 
 மி
பா�� வான�� 
 ெவளி� ெம�லா� 
 கா)ேடறி ஊ�வல$ைத� 
 கா)'� ேநர�. 
 
ஒளிேவ�'� எ
: ேவ)ைக ெகா-D� சில மனநிைலகைள அழகாக� �:� 
கவிைதயி� இAவ�ணைன வ#கிற�.  
 
வாG�ைகயி
 �
ப2க-, ம2� ெபா
 மாைல; நா)களி
 ேநாHக-. 
ெதறி$ேதா'� ேநர�. ெச�வ#�, ஏைழகD� சினிமா பா�!பதி� இ
��றி#��� 
ேவைள. திdெர
: பட� அ:+� ேபாகிற�. அ!ப1 இ#ளைட�� ேபா� ம�க- 
தழ� Xச� �,கிறா�. ‘அட! ேபா'2க- ெவளி�ச�! ேபா'2க- ெவளி�ச�!’ 
 
மைழ இ#)1�, உைழ!� �1+� X'வ#� ெப�க-, �
னி#ளா� வழி 
வி52க!ப)1#!ப� க�' அ�லL:கிறா�க-. 
 
பாைதைய! பா��ேபா� அறி�� கா�க-, அ1 அ1யாH �
ேனற அவ�க- 
ெவ#�' ெசா�வ�; ‘ெநா1 ேநர� ெவளி�ச�, வழிகா)ட ேவ�'�; வழிகா)ட 
ேவ�'�.’ 
 
சீ�கி
றி கா�ைக ேபா� திாி+�, எஃைக! ேபா� தைச�ட
 உைழ$�, கா� 
கPசி�� வழிேத1 வாG+� வ+த ஏைழ, க�ெணாளி இழ+� �#டானா
. கட,ைள 
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எ�ணி� கத:கிறா
; ‘க�ேபான பி
ன� உயி� ம)'� எத��?’ "�ற$தி
 
"ைமைய$ தா2க; ஒளி பி
�� ஈவாH. அ
ேற� உயிாி
: ெகா-வாH.’  
 
 ெவHயி�
 ெசதி�க- ேபா� 
 மா
 �-ளி காT�, 
 ேவ�யி� ச)ைடேபா� 
 ெகா��க- ேதாT�. 
 ஓயி�நைட 
 ேபா'� வாலா)1� �#வி 
 ேசாைலைய உ#��� 
 க#2�யி� Xைண 

மைல��ைக %ைலயி� 
வாைய! பிள���. 

 
இ�[ழ�� விைலய�ற ஒளி��, ப#வ$தி
 இனி!��, உ-ள$ைத$ ெதா)' 
உண�ெவ5!�� மல#� பிற,� அ�$தம�றனவாH ேதா
:கி
றன ப�ற�ற 
ேயாகி��. அவ�ைடய ேவ)ைக, அ�ெதாளி அைடவ� எ
ேறா? எ
ப�தா
. 
 
இனிைம, எளிைம, உண�,, ஓ)ட�, அழ�, க#$தாழ� ஆகியைவ நிைற+த 
கவிைதக- பல இய�றி ெவ�றி க�ட பி�ச%�$தி நீ�ட கவிைதக- (சி:காவிய�) 
பைட��� ேசாதைன �ய�சியி� ஈ'ப)டா�. கைதைய அ1!பைடயாக� ெகா�' 
தீ)ட!ப)ட இ�ெசா� ஓவிய2கD�� அவ� பைழய ந�பி�ைகக- அ�ல� 
க#$��கைளேய க# ஆக அைம$�� ெகா�1#�கிறா�. 
 
ேமக2கைள� �ட2களி� பி1$� சைம$�� சா!பி'கிறா�க-. மைல வாசிக- 
எ
ெறா# பழ2கைத மீ� எ5+த�; மைழ அரசி காவிய�, க#!ெபா#- எ!ப1 
இ#!பி��, அ+ெந'2கவிைத அழ�� ��ைம�� கல+� மிளி#� இல�கிய! 
பைட!� ஆக உ#வாகி�-ள� �றி!பிட$ த�+த�. 
 
மைழ இ�ைல. �1யானவ�க- வ#+�கிறா�க-. 
 
 பாழாக! ேபா�" மான�, 
 கட,D��� க�ைண� காேணா�, 
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 ைவ$த பயி� வாழவி�ைல 
 ந)ட விைத �)டவி�ைல 
 ம��ைக!Q மலரவி�ைல. 
 கிண�றிேல சரைள�க�L 
 �ள$திேல ம�T$தி)'. 
  
இ+த நிைல மா:வத�காக Qைச �த�யன ெசH�� பயனி�ைல. மைழ 
ெபHயவி�ைல. கட���ட மைழ அரசிைய� காணவி�ைல எ
ற �ழ!ப� 
ஏ�ப'கிற�. ��:கி
ற அைலகைள! பா�$� ஒ# அைல �:கிற�; ‘பாிதி 
எ
�� ேபரரச
 காத� ெவறிேயா' க
னிைகைய$ ெதா)டா
. எதி� ெவறி�ட
 
மைழ அரசி உட
ேபாHவி)டா-.’ 
 
அைத�ேக)ட அைலக- ேபா� �ர" ெகா)1ன. பாிதியிட� பாH+தன. அவ�றி
 
ேபா�� கவிைதயி� அழ�ற அைம+�-ள�. 
 
 அைலகளி
 ப�ைச உட� 
 இ#�ைப! ேபால க#�கலா�", 
 நீ�! பாழா� ெந'2கட�� 
 Nைரமாைல �L2கலா�" 
 [� ெகா�ட யாைனைய! ேபால 
 அைச+தா'� அைலகெள�லா� 
 ெவறி��$ைத$ ெதாட2கிவி)ட, 
 அ�ட2க- இ�:!ேபாக, 

வா
�க' விாி��ப1 
அணிவ�!பி� அைலக- 
பாிதியிட� பாH+� ெச
: 
பாH�சிவி)ட ெவ�ெமாழிக-. 

 
பவளமல� அாியைணயி� ேபரழகி காணாததா� ஏ�ப)ட �ழ!ப2கைள விவாி$�, 
�திைரக-, யாைனக-, ப�ல��க- கட�வாச� கட+ததி�ைல. 
 
 க�பரசி ம)'� எ2க- 
 காவ� கட+� வி)டா-. 
 அாிசி களவான பி
ன� 
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 உமிைய! ேபாH ேப"வாேன
?  
 தி#)' ெவளியான பி
ன� 
 திைர மைற, ேதைவ உ�ேடா? 
  
எ
ெற�லா� அறிவி$�, ஒAவாத உறெவ
றாL� ‘மாமி�கட� மாளிைக�� 
ம:X' வ+தி'X�’ என அைழ$தன அைலக-, 
 
ஆனா� ரவி [டாக� ெசா��வி)டா
. 
 
 மா
ேவ)ைட ஆ'� 
 இளவரச
 நான
:, 
 ேபைதயைர வைலXசி 
 விழி�#)'� Xணன
:; 
 உய��ல$�� ேகா� அரச
 
 உயி� ேநா
பி� உயி�!ேபா
 
 எ�ண�ற ம�டல2க- 
 ேதா
றி நி
: மாற$ 

S�1 வ#� ெப#Pேசாதி 
S2காத எழி� விள�� 

 
கன!பார� ெப�:வி)ட தன��� காதL�� ஏ� ேநர�? மைழயரசியிட� ைமய� 
எ
ப� ெவ:� கவி�கன,தா
 எ
றா
. பிற�, Q�பாைவ ெகாதி��� கதி� 
ஒ
றி� ஒ)1� ெகா�' காதLைரேயா' வ+தா-; ேமக$�ட
 மைல��� 
ெச
றாளா�. ெச+தழ� சி�மாதன$தி� சா�ப� �ட� காணமா)d� எ
: �றி 
அ�!பிவி)டா
.  
 
கட� அைலக- மாாி!ெப�ைண மைலகளிட� அ�!பின. மைழ ராணி ேவட� 
வைல சி�கிவி)டா-: அவ�க- ேநா
பிேல ப)1'வா- எ
: ேக-வி!ப)', மாாி 
ேவட�கைள! ேபாH� ெகPசினா-. ேவட�கேளா- 
 
 யாைனவாH� க#�ைப நீ2க- 
 மீ)'� ஆட! பா��கிறீ�. 
 எாி+�ேபான இற� [1 
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 எழி�ேலற! பா��கிறீ�, 
 பா��ாி��� ெவ�ச)ைட 
 ெச1களிேல ஆ'�, 
 ெபா
�டல! ��!பா�� 
 Qமியிேல மி
�� 
 பா�ைபவி)'� ச)ைட�காக 
 அ5வ��ேடா ெசா�L! 
 அ�தகான மைழ அரசி 
 அ�ட$திேல �ைள!பா-, 
 அ�� மல�� கா�சில�� 
 அகிலெம2�� இைச��� 
  
எ
: �றிவி)டன�. 
 
இைத� ேக)' கட� அைலக- சீ�ற� ெகா�டன. காவிய$தி
 �1வாக வ#� 
இ!ப�தி ப1$� ரசி$� இ
�றேவ�1ய அ#ைமயான கவிைத! பைட!� ஆ��. 
 
 சின� மி�+த கட� திைரக- 
 வானளவா� சீறின 
 க#ைம மி�+த விஷ$�டேன 
 வாைன! ேபாH பி'2கின, 
 கா�: ஒ
: �வி�ெகா�' 
 உலைக வைளய� வ+த� 
 கட�கைர மண�கெள�லா� 
 "ழ
: ச,�ைக எ'$தன. 
 ெச�படவ� ெகா�ட� வ+� 
 வானி� வைலக- Xசி�: 
 உலைக ஏ�:� ஒளிகெள�லா� 
 மீ
கைள! ேபா� சி�கின. 
 ம�T� வி�T� ஒ
றதாக 
 மைழயி
 Sத� வ+தன�. 
 க#!��ெகா�ட� வாைன வைள$� 
 ெவளிைய$ த5வி� ெகாPசேவ 
 இ1�சத2ைக மன$ைத� கAவ 
 அைச+� ஆ1� �L2கேவ; 
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 மி
ன� ெப�க- பி1$த ெகா1க- 
 ெவளியி� ஒயிலாH! பற�கேவ 
 வ+த� பா� மரகத$ேத� 
 வி5+த� பா� மைழ$ �ளி! 
 மாய$ ேதாி
 ேமல'�கி� 
 X�றி#+த மைழ அரசி 

�
சிாி!ைப அ-ளிவி)டா- 
Q�ணிைமயா- ேபாைத ேபால. 

 
கடலைலக- நாணி$ தைல �னி+தன. Nைர மலைர மாைல க)ட கடL��- 
�னி+தன. �1யானவ�க- ெநPச$தி� பா� த��பிய�. 
 
க�ண பர�பைர� கைததா
 எ
றாL� கவிஞாி
 பைட!பா�றL�, க�பைன 
வள��, ெசா�லா)சி�� ‘மைழ அரசி’ காவிய$��� ஜீவ�� எழிL� ேச�$�-ளன. 
 
‘சாகாம#+�’ எ
ற ெந'2கவிைதயி
 க#,� பழைமயான சி: விஷயேம. 
 
மரண� ப�றி! ேப"கிறா�க- சில�. ‘ேமக$திேலா� வ�ண�, நீாிேலா� �மிழி, 
கா�றிேலா� அைச!�, கனவிேலா� சிாி!�, வாG, இ�ேவயாகி�, வாழ,� நா� 
ேவ�டா�’ எ
கிறா
 ஒ#வ
. 
 
ெபா
மல�$ ேதனி� சாகாம#+� இ#!பதாக� கன, க�ேட
 எ
: 
வ�ணி�கிறா
 ம�ெறா#வ
. அைத நா� எ!ப1 அைடவ� எ
: ஜன2க- ேக)க, 
அவ
 கனைவ ேமL� விள��கிறா
. ஒ# ஞானி ம)'� ‘ெவளியிேல இ�ைல; 
ெச
னி உ�சி ந:மலாி� அ�த� உ�'’ எ
றா�. 
 
மைலேம� ேத1� ெச
றவ�க- ேசாம� ெச1ைய� க�டா�க-. ேசாமபான� ெசH� 
ப#கி மகிG+தா�க-. கா'களி� ேத1 அைல+தவ�க- அபினி, கPசா, ெத
ைன 
மர2களி
 க- ஆகியவ�ைற� க�' களி!��றா�க-. 
 
‘இைவேய சாகா ம#+�. தவி$தி'த� ேவ�டா� தா�1 வி)ேடா� கால�’ 
எ
றா�க-. 
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இ#+த இட$திேலேய இ#+த ஞானி ெசா
னா�, நாைள� காைலயி� உ�ைம 
�ாி�� எ
:. 
 
ம:நா- மய�க� ெதளி+த�. நா)க- ஓ1ன. வழ�கமான ெதா�ைலக-, சா, 
எ�லா� இ#+தன. ஜன2க- அறி, �க)1 அPஞான� அக�:�ப1 ஞானிைய 
ேவ�'கிறா�க-. அவ� வாGவி
 இய�� ப�றி! ேப"கிறா�. அ� மா+த#��! 
பி1�கவி�ைல. ேபாைத! ெபா#-கைள வி#�பி உ�கிறா�க-.  
 

ேபாைத உ�டா� நிைன, சா��, 
நிைன, ேபானா� காலேன�? 

 
இய�ைகத+த அைம!�ட
, கால$ைத� கட�க �1யா�. ஆகேவ, 
இ!ெபா#-களா� உதிர$ைத மா�:ேவா�. கால! ேபா�கி� உதிர� மாறி, 
நவமனித
 ேதா
:வா
. நமனைழ!� ந�ணிடா�. நம��� அ
: ேவைல 
இ�ைல. அழிைவ ெவ�L� அ�த� நிைன!ைப அழி��� அ�த�தா
 எ
: 
‘பாைத க�டவ
’ ெதளி, ப'$�கிறா
. 
 
ஞானி உலக இய�பிைன எ�ணி�ெகா-கிறா�. 
 
 ஒளிேதா
ற� ெசHத அ
: 
 இ#- ேதா
ற� ெசHதாH ஏேனா? 
 உ#$ ேதா
ற� ெசHத அ
: 
 நிழ� ேதா
ற� ெசHதாH ஏேனா? 
 உ�ைமைய அறிவி� நா)1! 
 ேபா��� ஏ
 சைம$தாH? 
 உ-ள$தி� அ�த� கா)1 
 உலகினி� நறேவ
 ைவ$தாH? 
 
எ
: ஈசைன நிைன, ��கிறா�. 
 
‘அ�னி’ எ
ப� ெந#!பி
 இய�ைப� �:கிற�. 
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ஆதிகால$தி� அரணி� க)ைடகளி
 உதவியி� தீபிற+த�. அ�க)ைடகைளேய 
தி
: தீ�$த�. 
 
இைட�கால$தி�, மனித� ‘சி�கி��கி� க�’ %ல� ெந#!ைப உ�டா�கினா�க-. 
தீமர2க-, கா'கைள நாசமா�கின. 
 
நைட�கால�, தீ���சி, மி
சார� ேதா
றின. ெசா
ன ேப�ைச� ேக)�� தீ எ
: 
மா+த� க#தின�. ஆனா�, தீ���சி$ ெதாழி�சாைலயி� தீ: மி
சார$ 
ெதாழி�சாைலயிL� தீ அ�னி பைகவனாகேவ இ#+த�. 
 
அரணி� க)ைடக-, தீ, ப$�விர�க-, மனித�; அரணி�� சி�கி��கி�� இவ�றி
 
உைரயாட� ேபா� இ+ெந'2 கவிைத எ5த! ப)'-ள�. �1வாக தீ ெசா�கிற�- 
 
 எ
னிடேம பைக ெகா�' 
 ஏ�றிவிட �ய
றி)டாL� 
 ெநா1யி� நா
 எாிேவ
, அைணேவ
 
 நிமிஷ$தி� சாேவ
. பிற!ேப
, 
 வாGெவ
ெறன� ெகா
றி�ைல 
 தாGெவ
: ஏ�மி�ைல, 
 இளைம�ட
 இ#!ேப
 எ
:� 
 எாி�� ெதாழி� தைல எ5$� 
 ந)ெப
�� உறவிL�' 
 பைகைமயி
 ேபா� விைதக- 
 க)'தி)ட� கவன$ேதா', 
 காத�$தா� எ
ைன நீ2க-, 
 கா� ெச#!பாH ேசைவ ெசHேவ
; 
 �ழ+ைத ேபா� "கமளி!ேப
; 
 கவனமி
றி, ேபா)' வி)டா� 
 பிரளய$தீ படெம'!ேப
; 
 இய�ைக எ
�� எ2க- வ�ச� 
 எளிெத
: எ�ண ேவ�டா�, 
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 ேநச� ேவ�டா� பைகைம ேவ�டா�, 
 கவனி$தா� ேசைவ ெசHேவா�. 
  
க#$��காக$தா
 இ�கவிைத. 
  
இய�ைகைய�� வாG�ைக அ�பவ2கைள�� இைண$�, அறி,$ ெதளி,ட
 
ந�வாG,�கான த$�வ உ�ைமகைள� காT� �ய�சிகேள பி�ச%�$தியி
 
கவிைதக-. அறிெவாளி��, உண�வி
 ஓ)ட��, அழ� நய2கD� ெசறி+�, 
ரசைன�� இனிய வி#+� ஆ�� இல�கிய! பைட!�க- அைவ. 
----- 
 

11. 11. 11. 11. சர0வதியி�சர0வதியி�சர0வதியி�சர0வதியி�    
 
மீ�'� ���கவிைத��, அ� ப�றிய ேப�"� எ5+த� 1958-� தா
. இ!ேபா� 
கவிைத எ5தி க)சி க)1யவ� க.நா."!ரம�ய�. 
 
‘சர;வதி’ கவிைதயி� விேசஷ அ�கைற கா)1யதி�ைல. ஒ# இல�கிய! ப$திாிைக 
எ
றா� அதி� கவிைத�� இட� ெபறேவ�'� எ
ற ேநா�கிேலதா
 ‘சர;வதி’ 
கவிைதகைள பிர"ாி$�� ெகா�1#+த�. மர�� கவிைதக-தா
 அதி� 
ெவளிவ+தன. இர�' %
றாவ� வ#ட2களி� ஒ# கவிைத�ட இட� ெபறாத 
இதGக- பல உ-ளன. அத
 பி
ன#� �ட இ+த நிைலைமயி� தீவிர மா�ற� 
எ�,� ஏ�ப)' விடவி�ைல.  
 
ஐ+தாவ� ஆ�1�, ‘சர;வதி’ மாத� இ#�ைற! ப$திாிைகயாக மா�ற!ப)ட 
ேபா�, க.நா.". அதிகமான ஒ$�ைழ!�$ தர �
 வ+தா�. அ!ேபா� அவ� 
���கவிைத�� எ5தி உதவினா�. 
 
20-9-1958 இதழி� அவ� ‘மய
’ எ
ற ெபயாி� எ5திய கவிைத பிர"ரமாயி�:. அ� 
தா
 ‘சர;வதி’யி� பிர"ரமான �தலாவ� ���கவிைத. 
 
மி�ன� கீ�5மி�ன� கீ�5மி�ன� கீ�5மி�ன� கீ�5    
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“�5�க� தா2காம� அ
ைறய$ தினசாிைய விசிறி� ெகா�' நட+ேத
; இ+த! 
�5�க$திேல மைழ ெபHதா�, ந
றாக இ#��ேம எ
: நா
 நிைன$ேத
. 
தைல��சியிேல ஒ# �ளி� S�ற�- ஆஹா! இ
ப�! ச)ட� சடெவ
: ப$�$ 
S�ற�- ஆஹா! ஆஹா! ப$ேத ப$�$ S�ற�தா
. பி
ன� �5திைய� கிளறிய 
கா�: விசிற மைழ ஓ1 நக�+� வி)ட�. காிய வான� பிள+� ெகா�' ேகாைட 
மி
ன� கீ�: ேத1�:. ைகைய நா
 நீ)1யி#+தா� அ�ேகாைட மி
கீ�: 
எ
ைன$ ெதா)1#���; உலைக அழி$தி#���. தினசாி� ெசHதிக- க�றி#���; 
S�ற� இ
ப� மர$தி#���; �5�க� ெவளி நிைற+தி#���; �5தி எ5+� 
பட�+தி#���; உலக� ஒழி+தி#���. நா
 தனியி#+� எ
ன ெசHவெத
: ைக 
நீ)டாதி#+ேத
.” 
 
இ!ப1 ெசா+தமாக,�, ஆ2கில� கவிைதக- சிலவ�ைற$ த5வி�� க.நா.". 
அPசா: கவிைதக- எ5தினா�. பிற�, ���கவிைத ச�ப+தமான தன� 
க#$��கைள விள��� க)'ைர ஒ
ைற எ5தினா�. அ� ‘சர;வதி’ 1959� ஆ�' 
மலாி� பிர"ரமாயி�:. 
 
அவ� �றி�-ள க#$��க- கவனி!��� உாியைவ-  
 
‘எளியபத2க-, எளியச+த�’ எ
:�, ‘ெதளி,றேவ அறி+தி'த�, ெதளி,தர 
ெமாழி+தி'த�’ எ
:� "மா� ஐ�ப� வ#ஷ2கD�� �
 "!ரம�ய பாரதியா� 
���கவிைத��ாிய ல)சண2கைள எ'$�� ெசா
னா�. எளிைம, ெதளி, எ
கிற 
இர�' ல)சண2கைள�� பி
ப�றி! பி
ன� கவிக- சில� எ5தினா�க-. 
 
பாரதியா#ைடய கவிைதயிேல ெதளி,, எளிைம இர�'���, ேமலாக ஒ# ேவக� 
இ#+த�. இ+த ேவக� எ!ப1 வ+த� எ
: ஆராH+� பா���� ேபா�தா
 உய� 
கவிைத எ!ப1$ ேதா
:கிற� எ
ப� ெதாியவ#�. உ-ள$தி� உ-ள உ�ைம 
ஒளி வா�கினிL� வ+ததனா� ஏ�ப)டெதா# ேவக� இ�. எ!ப1 வ+த� 
எ
ப�தா
 கைல ரகசிய�. எ!ப1ேயா வ+த�-பாரதியா� உய�+த கவியானா�. 
இ+த� கவிைத உ�ைமைய அலசி! பிH$� எ'$�! பா��க �1யா�. ஆனா� 
[kமமாக இ#!ப� எ
ப� நிதாிசனமாகேவ ெதாிகிற�. உய� கவிைதயி
 உயி� 
இ�. 
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இ+த� கவிைத உ�ைம�� இ
ைறய வாாிசாக ��� கவி�� ���கவிைத�� 
ேதா
ற ேவ�'�. 
 
பாரதியா� ம�களிைடேய ெபா�வாக,� தனி$ தனியாக,� க�ட �ைறகD�� 
எ�லா� "த+திரமி
ைமேய காரண� எ
: ந�பினா�. "த+திர� வ+�வி)டா� 
அ��ைறக- தானாகேவ நீ2கிவி'� எ
:� ந�பினா�. "த+திர� வ+� வி)ட�. 
தனிமனித�களி
 �ைறக- ப
மட2காக அதிகாி$� வி)ட� ேபா� இ#�கிற�. 
ெபா� வாG,, ச�தாய� ப�றிேயா ேக)கேவ ேவ�டா�. ெபா#ளாதார, ச%க, 
அரசிய� �ைறகளி� ம)'ம�ல, ந�ல� தீய� அ1!பைடயிL�, ஆ
மீக 
பராமா$திக$ �ைறகளிL� ேபா�கD� ேமாச1கD� ம�+� வி)டன. �ைறக- 
நிைற+� நி�கி
றன. 
 
கவிைத மனிதனி
 �ைறகைள! ப�றி ம)'�தா
 ெசா�ல ேவ�'மா எ
: 
ேக)கலா�. �ைறைய� ெசா�வ��, நிைறைய� ெசா�வ�� ஒ
:தா
. ஒ
ைற� 
ெசா�� ம�ெறா
ைற விட�1யா�. இல�கிய$ �ைறக- எ�லாேம ச�தாய�, தனி 
மனித
 எ
கிற இர�' பிாிவிL� �ைறகைள�� நிைறகைள�� ெசா���� 
ெசா�லாமL� அறி,:$�கி
றன எ
ப� த!ப�1யாத நியதி. 
 
இ+த� கால$��கான கவிைத உ�ைமைய இ+த� கால$��ேக�ற சி�கலான 
வா�$ைத� ேச��ைககளி�, நிர+தரமா��வத��, அழியாத இல�கிய 
உ�ைமயா��வத�� ���கவிைத ேதைவ. அ!ேபா�தா
 ச2க கால$தி
 சிற+த 
கவிைத சி#^1கைள��, சில!பதிகார�, க�ப ராமாயண� ேபா
ற K�களி
 தனி$ 
த
ைமைய�� நா�� இ
: எ)ட�1��. இ
:� ஒ# ��� சில!பதிகார�� ஒ# 
க�பராமாயண�� ேதா
ற �1��...  
 
ெசH�- இய�:பவ�களி
 எ�ணி�ைக ந�மிட� இ
: அதிக�தா
 எ
றாL�, 
ெசH�- எ�லா� கவிைதயாகி விடா� எ
பதி� எ
ன ச+ேதக�? யா!�, 
இல�கண�, அணி எ
: அைச�க �1யாத ச)ட2க- இ)', எ�ைக, ேமாைன, சீ�, 
தைள எ
ெற�லா� ைந+�ேபான சி+தைனகைள எ'$� எ'$� அளி$� வ+த 
தமிG�கவிைத�� ேகாபாலகி#^ண பாரதியா#� "!ரம�ய பாரதியா#� 
ஓரள,��! �$�யி� த+தா�க-. கவிைதேயா' இைச எ
�� உயி� ேச�$�� 
கவிைத ெசHதா�க- அவ�க-. 
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ப�தி விேசஷ�, இைச �த�யவ�றா� �+திய பாரதியா#� ச%க ெவறி "த+திர 
ேவக$தினா� பி+திய பாரதியா#� தமிழ�கவிைத��! ��ைம தர �ய
றா�க-. 
இ#வ#��� இைச நய�� உதவிய�. இ+த இைச நய� ஓரள,��$ தனி� கவிைத 
நய$ைத$ தீ�$��க)ட உதவிய� எ
:� அேத %�சி� ெசா�லலா�. தமிேழா' 
இைச பா'கிற மர� இ#�கலா�. ஆனா�, ச2கK� சில!பதிகார (இைசய�ற 
அகவ�, ெசா�லள,) மர� தமி5�� உ�' எ
: ஏ�:�ெகா-ள$தாேன 
ேவ�'�! தமிழி� ���கவிைத இல�கணமாக இைட�கால இல�கண அணி மர�க- 
ஒழி$� மிக!பைழய மர�கைள$ ேதட ேவ�'� எ
ப� ஒ# வித$தி� ெதளிவாகிற� 
எ
ேற ெசா�லலா�. 
 
பல ஐேரா!பிய ெமாழிகளி� கவிைதைய� சாகவி)' வி'வதி�ைல எ
: பல 
���கவிக- பி1வாதமாகேவ ���கவிைத ெசH� வ#கிறா�க-. இ+த! 
���கவிைதயிேல ��சாக இ
ைறய வாG�ைக� சி�கைல! Qரணமாக! 
பிரதிப���� ஒ# வா�$ைத� சி�கL�, இ
ைறய! ��ைமகைள எ�லா� ெதா)' 
நட��� ஒ# ேந� நைட�� அகவ� ச+த� எ
: நா� ெசா�ல��1ய ஒ# ேப�" 
நைட அ1!பைட� ெசH�- ேவக��, எ�லாவ�றி��� ேமலாக இைட�கால! 
பழைம�� ேமலாக, ப�ைட�கால, ஆதிகால! பழைமைய! ேபா�:� ஒ# திற�� 
காண�கிட�கி
றன. 
 
உதாரணமாக! பா�$தா�, 1.எ;.எ�ய) எ
பவ� ��� கவிைத ஆ2கில$தி� 
எ5�கிறா� எ
றா� அவ� இ
ைற��ாிய ஒ# ேகாண$தி�, ஒ# �க$தி� நி
:, 
இ
ைறய வசன கவிைத நைடைய ேம�ெகா�', அத�கில�கணமாக நாf: 
வ#ஷ2கD�� �
 எ5திய ஆ2கில ஆதிகால நாடகாசிாிய�களி
 அகவ� 
பாணிைய ேம�ெகா�', ேப�"� ச+த$��கிைசய கவிைத ெசHகிறா�. இைட�கால 
மர�கைள! �ற�கணி$� வி'கிறா�. ஆனா� பைழய இல�கண மரைப அவ� 
அ!ப1ேய ெகா-வ�� இ�ைல. இ
ைறய! ேப�" ேவக$��ேக�ப ெசா� எ
: 
ம�களி
 வாயி� வழ2�வதி
 அ1!பைடயி� கவிைத ெசHகிறா�. அேதேபால 
எ;ரா ப,�' எ
கிற ஆ2கில� கவிஞ� !ேராவா
; கீத2கைள�� சீன$�� 
கவிைதகைள��, ஜ!பானிய ைஹ��கைள�� த
 மரபா�கி�ெகா�' ���கவிைத 
ெசHகிறா�. அவ#ைடய கவிைத! பாணி இ
: ஆ2கில$தி� கவிைத எ5�கிற 
எ�ேலாைர�� பாதி$தி#�கிற�. 
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ப$ெதா
பதா� K�றா�1
 பி�ப�தியிேல கவிைத ெசHத வா�) வி)ம
 
வசன$ைதேய கவிைதயா�கி வசன$ைதேய வாிவாியாக ெவ)1�கா)1, விஷய 
அைமதி த+� கவியாக ெவ�றி ெப�றா�. இ
ைறய ெமாழிக- பலவ�றிL-ள 
���கவிைத�� ெபாதேலா�, ாி�ேபா, ம�லா�ேம �த�ய பிெரP"� கவிகைள��, 
வா�) வி)மைன�� தா
 ஆதாரமாக� ெசா�Lவா�க-. இவ�கைளெய�லா� ப�றி 
நா
 இ2� �றி!பி'கிேறேன தவிர, விவாதி�கவி�ைல. ஏென
றா� தமிழி� 
���கவிைத விஷய$��� இவ�க- �ற�பானவ�க-. ஆனா� இவ�க- 
ெசHதி#!ப� எ
னெவ
றா� அ
: ஆ)சி ெசL$திய மரைப$ தக�$ெதறி+� 
வி)' இவ�க- ஒ# பைழய கவிைத மரைப ஆதாரமாக ைவ$�, இ
ைறய ேப�" 
வள$� அ1!பைடயிேல ���கவிைத ெசHய�ய
றி#�கிறா�க-. அவரவ�க- 
ெமாழியிேல அவ�கDைடய ��� கவிைத �ய�சிக- ெவ�றி�� ெப�றி#�கி
றன. 
ஐேரா!பிய ெமாழிக- சிலவ�றிேல இ!ேபா� ���கவிைத திடமான ஒ# இல�கிய� 
�ழ+ைதயாக� கா)சி த#கிற�. 
 
தமிழி� ���கவிைதயி
 அவசிய$ைத! ப�றிய வைரயி� என��� ச+ேதகமி�ைல. 
மர�� கவிைத ெச$�வி)ட�. (அ�ல� ெச$��ெகா�1#�கிற�. இ
: கவிக- 
எ
: மர�� கவிைத எ5த வ#கிறவ�க- ெசா�ல'��! பாைட க)1� 
ெகா�1#�கிறா�க-.) ���கவிைத ேதா
றிேய தீ#�. ஆனா� அ� எ+த உ#வ� 
எ'��� எ
: இ!ேபா� யா#� தி)டவ)டமாக� ெசா�ல �1யா�. ஏென
றா� 
பல#� பலவிதமான �ய�சிக- ெசH� பா�$� ெவ�றி ேதா�விக- ஓரள,�காவ� 
நி�ணயமான பி
தா
 ��� கவிைத உ#வாகி இல�கிய! Qரண$வ� ெப�ற 
விமாிசன விஷயமாக �1��. (சர;வதி ஆ�' மல�) 
 
க.நா.". சர;வதியி� அதிகமாக கவிைதக- எ5த,மி�ைல. கவிைத ப�றிய 
அவ#ைடய க#$��க- �றி!பிட$ த�+த பாதி!� எைத�� உ�டா�கி விட,� 
இ�ைல. 
 
சர;வதி இதGகளி� ேவ: யா#� ���கவிைத எ5த �
 வர,மி�ைல. 
 
ெபா�வாக, சர;வதி கவிைத$�ைறயி� எAவிதமான சாதைன�� 
�ாி+�விடவி�ைல. ேசாதைன �ய�சி எ
ற த
ைமயி� ���கவிைதைய அ� 
வி#�பி வரேவ�: ஆதர, ெகா'�க,� இ�ைல. 
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இத��� காரண� ‘சர;வதி’ ஆசிாிய� விஜயபா;கர��� கவிைதயி� அAவளவாக 
ஈ'பா' கிைடயா�. ந�ல கவிைதகைள ரசி�க��1யவ�தா
 அவ�. எ
றாL� 
���கவிைத எ
ப� பாிகாச$��� உாிய� எ
ேற ந�ப� க#தியதாக$ 
ேதா
றிய�. ‘த)'2க--திற�க!ப'�’ எ
ற ேக-வி பதி� ப�தியி� அவ� 
எ5தி�-ள இர�' ��:கைள நா
 இத�� ந�ல உதாரணமாக� கா)ட �1��. 
 
ேக: வசன$தி� கவிைத வ#மா? 
ப: ஓ! வசன$தி� கவிைத வ#�: கவிைதயி� வசன� வ#�. இர�1L� வசன 
கவிைத வ#�. ெர�'2ெக)டா
 தமிழ�கD�� எ�தா
 வரா�? 

(சர;வதி, 1959-8வ� இதG) 
ேக: வசன கவிைத எ
றா�? 
ப: ெவஜிடபி- பிாியாணி எ
: அ�$த�. 

(சர;வதி, 1959-11) 
 
ஆகேவ, ‘சர;வதி’ %ல� ���கவிைத �$�யி�!ேபா �திய ேவகேமா ெபற 
�1யாம� ேபானதி� ஆ�ச�ய� எ�,மி�ைல. 
-------- 
 

12. 12. 12. 12. எ9��எ9��எ9��எ9��----�த� வ:ட��த� வ:ட��த� வ:ட��த� வ:ட�    
 
���கவிைத �திய ம:மல��சி�� இய�க ேவக�� வ�ைம�� ெப:வத�� ‘எ5$�’ 
ேதா
ற ேவ�1யி#+த�. 
 
சி.". ெச�ல!பா 1959 ஜனவாியி� ‘எ5$�’ மாசிைகைய ஆர�பி$தா�. அ!ேபா� 
அவ� ���கவிைத ச�ப+தமாக$ தீவிரமான ெகா-ைககேளா, ஆைச நிைற+த எதி� 
பா�!ேபா, ஆ�வ� மி�+த தி)டேமா ெகா�1#+தா� எ
: ெசா�வத�கி�ைல.  
 
அ!ப1 ஏேத�� இ#+தி#+தா�, அ� அவசிய� �த� இதழி
 ஆசிாிய! 
பிரகடன$தி� ஒ�பர!ப!ப)1#���. ‘எ5$�’ �த� ஏ)1� ம)'ம�ல, �த� 
வ#ட$தி
 எ+த ஏ)1Lேம ���கவிைத ச�ப+தமான அபி!பிராய� எ�,�-
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ஆசிாிய� ப�க$திேலா, க)'ைரயாகேவா, அ�ல� பைட!பாளிகளி
 
அபி!பிராயமாகேவா- பிர"ாி�க!படவி�ைல. 
 
5-வ� இதG �.ப.ரா நிைன, ஏ'. அதி�. �.ப.ரா ப�றி பல� எ5திய 
க)'ைரகேளா', �.ப.ரா பைட!�க- ஒ# சி:கைத, ஒ# க)'ைர, ஒ# விம�சன�, 
ஐ+� கவிைதகD� ேச��க!ப)டன. க)'ைர, ‘வசனகவிைத’ எ
ற தைல!பி� 
�.ப.ரா. ‘கலாேமாகினி’யி� எ5தியி#+த� ஆ��. 
 
‘�5�க �5�க க#$� ஆழ�� கன�� உ-ள ஒ# இல�கிய! ப$திாிைகைய’ ஒ# 
ேசாதைன �ய�சியாக நட$த ேவ�'� எ
ற எ�ணேம ெச�ல!பாவிட� 
ேமேலா2கியி#+த� எ
: ெசா�லலா�. அ!ப1!ப)ட ேசாதைன �ய�சியி�, 
‘இல�கிய அபி!பிராய2கைள எ'$�� ெசா�வ�தா
’ ��கிய! பணியாக இ#�க 
ேவ�'� எ
ற ேநா�க�� அவ#�� இ#+த� எ
: ெகா-ளலா�.  
 
‘எ5$� இல�கிய� ேகா)பா'க- த$�வ�ேகா)பா'க- ச�ப+தமாக திற+த 
கதவாக$தா
 இ#���. க#$�! பாிமா:த�களி
 விைளவாக$தா
 இல�கிய! 
பைட!�� ரசைன�� ஏ�பட�1�� எ
ற ந�பி�ைகைய எ5$� த
 �
 ைவ$�� 
ெகா�'-ள�’ எ
: �த� ஏ)1� அறிவி$�-ள�. 
 
உடன1யாகேவ இல�கிய! பைட!� ப�றிய தன� அ�கைறைய�� 
பிர;தாபி$தி#�கிற�. 
 
‘க#$��கைள� ெசா�வைத! ப�றி அதிக� பிர;தாபி$� இ#!பதா�, இல�கிய 
பைட!� ச�ப+தமாக எ5$� தன�� எ�ைல� ேகா1)'� ெகா�'வி'� 
எ
பத�ல. ெசா�ல!ேபானா� பைட!�தா
 ‘எ5$�’�� �த� அ�கைறயாக 
இ#���’ எ
:�- ‘இல�கிய அபி!பிராய� ச�ப+தமாக மா:ப)ட க#$��கD�� 
களமாக எ5$� அைமவ� ேபாலேவ, இல�கிய$ தரமான எ$தைகய �� 
ேசாதைனகD��� எ5$� இட� த#�’ எ
:� ெதளி,ப'$தி� ெகா�ட�. 
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‘"வ' ெதாிகிற தட$திேல ெச�ல ம:$�, ��$தட� ேபா)'� ெகா�' 
இல�கிய$தி
 எ�ைலகைள� ச�: விாிவைடய� ெசHய �ய�கிறவ�களி
 
பைட!�கைள வரேவ�ப� எ
பைத ‘எ5$�’ தன� ல)சியமாக வாி$��ெகா�ட�.  
 
அதனா�, கவிைத$ �ைறயி� ���கவிைத�� அ� இட� அளி�க �
 வ+த�. 
 
�த� இதழி�, ந.பி�ச%�$தியி
 ‘ெப)1�கைட நாரண
’ எ
ற கவிைத ெவளி 
வ+த�. அ� ‘எ5$�’�காக விேஷசமாக எ5த!ப)' அ�ல� ப2கீ)' �ைற 
அ��� இ#+த கால$தி� எ5த!ப)ட கவிைத. 
 
எ!ப1�� பிைழ!ப� எ
: �ணி+� வி)ட நாரண
 ெப)1� கைட ைவ$�, ஏ�ற� 
ெப�: மளிைக� கைட �தலாளி ஆகி, ம�ெண�ெணH! ப2கீ', அாிசி! ப2கீ' 
ஆகியவ�றி
 �ைணேயா' ெப#� பண�கார
 ஆனைத அழகாக வ�ணி��� 
கவிைத. வாழ$ ெதாி+ேதா� ைகயாD� �க த�ம2கைள�� அவ�கDைடய 
‘வாG�ைக ேநா�ைக�� "ைவயாக,� கி�ட� ெதானிேயா'� இ�கவிைத எ'$�� 
ெசா�கிற�. 
 
க.நா. "!ரமணிய� கவிைதக- இர�', ‘கவிைத’ எ
ற ெசா+த! பைட!��, 
‘ஆ2கில� கவி ஒ#வ� எ5தியைத! பி
ப�றி, எ5த!ப)ட ‘வ�ண�’ எ
ப��- 
வ+தி#+தன. 
 
�த� வ#ட$தி� ந.பி. கவிைதக- %
ேற %
:தா
 (ெப)1�கைட நாரண
, 
விPஞானி, கO� கி!ரா
 தமிழா�கமான ‘ஜீவா! தய,கா)'’) பிர"ரமாயின 1.2.3. 
ஏ'களி�, 
 
‘எ5$�’ �த� ஐ+� ஏ'களி� க.நா."!ரம�ய� க)'ைரகD� க#$��கD� மிக 
அதிகமான இட� ெப�றி#+தைத! ேபாலேவ, �த� வ#ட$தி� (ஏ5 ஏ'களி�) 
அவர� கவிைதகD� அதிகமாக! பிர"ரமாகியி#+தன.  
 
க.நா." ேசாதைன �ய�சிக- எ
ேற கவிைதக- எ5தினா� எ
பத�� அவ#ைடய 
வாிகைளேய எ'$ெத5�வ�தா
 ந�ல�. 
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‘கவிைதயி� நா
 ெசHய �ய�சி$தெத�லா�, விஷய$ைத�� வா�$ைதகைள�� 
உ-ள$� உ�ைமயிேல �ைழ$� கா�� நா��� ெசா�Lகிற க)'!பா'கD��� 
க� த#கிற க)'!பா'கD��� உ)ப)' எ5�வ� எ
கிற காாிய�தா
; 
இ
ைறய உ�ைமைய நிர+தரமா��கிற காாிய�தா
, இ
ைறய எ
 அ�பவ$ைத 
வா�$ைதகளா�, ேப"� ச+த$தி�இல�கியமா�க, கவிைதயா�க �யLகிேற
. 
பய
, க5ைதயா, �திைரயா, வசனமா கவிைதயா, இல�கியமா பித�றலா எ
: 
ேக� ெசHபவ� இ#�கலா�. ேசாதைன எ
: ெசா�L� ேபா� இத�ெக�லா� 
பய!ப)'� க)டா�. இல�கிய ேசாதைனக- பல,� ஆர�ப$தி� 
ேக��கிடமாகேவதா
 கா)சியளி$�-ளன. 
 
‘எ
 ���கவிைத �ய�சிக- கவிைதயாக,� இல�கியமாக,� உ#ெவ'�க, 
வாசக�க- ரசிக�க- உ-ள$தி� எதிெரா�$�! பய
தர! பல காலமாகலா� 
எ
பைத�� அறி+ேத நா
 இ+த� கவிைத� ேசாதைனைய� ெசH� பா��கிேற
. 
ந��ைடய இ
ைறய தினசாி வாGவிேல இட� ெப:கிற விஷய2க- எ�லாேம 
உவைமக-, உ#வக2க-, ஏ�க2க-, ஆைசக-, வா�$ைதக-, ெமௗன� எ�லாேம, 
எ
 கவிைத�� விஷய�; வாG�ைக சி�க� நிைற+ததாக இ#!ப� ேபாலேவ எ
 
கவிைத�� சி�கL� சி'��� நிர�பியதாக இ#�க ேவ�'� எ
பேத எ
 ஆைச. 
ெதளி, ெதானி�க ேவ�'�; ஆனா� சி�க� வி'வி�க� �டாததாக,� 
இ#�கேவ�'�. கவிைத நய� எ� எ
: எ'$�� ெசா�ல� �டாததாக இ#�க 
ேவ�'�-அேத சமய� Qரா,� �ாியாமL� இ#+�விட� �டா�. தி#�ப$ தி#�ப! 
ப1$�! பா��க, ஒ# தர� ப1!பவ#��� ஒ# எதிெரா���� த
ைம, 
விடா!பி1யாக உ-ள$ைத! பி1$�� ெகா-D� ஒ# �ண� இ#�க ேவ�'� 
இ+த! ��� கவிைதயிேல எ
:தா
 எ�Tகிேற
.’ (‘சர;வதி’ மல�-���கவிைத 
க)'ைர) 
 
க.நா.". ,
 ‘கவிைத’ எ�� கவிைதைய! ப1$�! பா#2கேள
! 
 
 என��� 
 கவிைத பி1�கா�, 
 மனித
 எ$தைனேயா 
 எ)'�க- எ'$� ைவ$� வி)டா
: 
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 இவ�றி� 
 எ$தைன எ)'�க- கவிைதயா� 
 சா$திய மாயின  
 எ
: யா� 
 தீ�மானி$�� ெசா�ல இயL�? பி
 
 எத�காக$தா
 கவிைத ேதா
:கிற�? 
 ெமாழியி
 மழைல அழ�தா
. 
 ஆனா� அ� ேபாதேவ 
 ேபாதா�. 
 ேபா�மானா� கவிைதைய$ தவிர ேவ: 
 இல�கிய� ேதா
றியிராேத, ேபாதா� 
 எ
:தா
, ஒ
ற
 பி
 ஒ
றாக 
 இ$தைன இல�கிய$ 
 �ைறக- 
 ேதா
றின, நாடக��, நாவL�, நீ- 
 கைத��, க)'ைர�� இ�லாவி)டா� 
 ேதா
றியிரா�; ஆனா� அைவ��தா
 
 தி#!தி த#வதி�ைலேய! 
 அதனா� தா
 
 நா�� கவிைத எ5�கிேற
. 
 மனித���� கைல எ�,� தி#!தி தரா�. 
 ேமேல ேமேல எ
கிற ஏ�க$ைத$தா
 த#� 
 கைலயி
 பிற!� 
 இ+த அ1!பைடயி� ஏ�ப'வ� கட,ேள 
 இ
ன�� உயி� ைவ$�� ெகா�1#!ப� 
 இ+த அ1!பைடயி�தா
 சா$திய� 
 எ
: ெசா�லலா�. 
  
‘எ5$�’ �த� ஏ)1� த+த கவிைதகைள! பா�$�வி)', தி.ேசா. ேவTேகாபால
, 
1.ேக. �ைர;வாமி, ‘ப"வHயா’ எ
ற ெபயாி� "+தர ராமசாமி ஆகிேயா#� 
கவிைதக- எ5த ��ப)டா�க-. 
 
‘கவி-ேவதைன’ எ
ற ேவTேகாபால
 கவிைத 2-வ� ஏ)1� இட� ெப�:-ள�. 
பிற� 9, 11 ஏ'களி� ‘நா
 கவியாேன
’ ‘ெவ-ள�’ எ�� கவிைதக- வ+�-ளன.  
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�ைர;வாமியி
 கவிைதக- (கா$த பாைன, கட
ப)டா�, சிைல) 3,4,5 ஏ'களி� 
பிர"ரமாயின.  
 
�திதாக� கவிைத எ5தியவ�களி� ‘ப"வHயா’ கவிைதக- ��ைம�� 
தனி$த
ைம�� ெப�:விள2கின. %
றா� இதழி� ெவளியான ‘உ
 ைக நக�’ 
�றி!பிட$ த�+த�. 
 
 நக$ைத ெவ)1ெயறி-அ5��� ேச#� 
 நக$ைத ெவ)1ெயறி-அ5��� ேச#�. 
 அகிலேம ெசா+த� அ5����! 
 நக� க�T� எத�� அ5����! 
  
 ‘பிறா�டலாேம-எதிாிைய! 
 பிறா�டலாேம?’ 
 பிறா�டலா�, பி'2கலா�, 
 �$தலா�, கிழி�கலா�. 
  
 ஆர$ த5விய 
 அ#ைம� க�ணாளி
 
 இட� ேதாளி� 
 ர$த� கசி��. 
  
 வல� ைக நக$ைத ெவ)1ெயறி-அ�ல� 
 தா�ப$திய ப+த$ைத வி)'வி'. 
 S�கி "ம��� 
 அ#ைம� �ழ+ைதயி
 
 பிP"$ �ைடகளி� 
 ர$த� கசி��. 
  
 இட� ைக நக$ைத ெவ)1ெயறி-அ�ல� 
 �ழ+ைத "ம!பைத வி)'வி'. 
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 நக$ைத ெவ)1ெயறி- அ5��� ேச#� 
 நக$ைத ெவ)1ெயறி-அ5��� ேச#�. 
  
 ‘�:�ைப ேதா�டலாேம-காதி� 
 �:�ைப ேதா�டலாேம?’ 
 �:�ைப ேதா�டலா� 
 �:�ைப ேதா�டலா� 
  
 �:�ைப� �1யி#!� 
 �டL��� �1மா�ற� 
 �#தியிL� கல+�ேபா�-உ
 
 �#தியிL� கல+�ேபா�. 
  
 நக$ைத ெவ)1ெயறி-அ5��� ேச#�. 
 நக$ைத ெவ)1ெயறி-அ5��� ேச#� 
  
இAவா: �திய ேநா��� ேபா��� ெப�ற ப"வHயா ெதாட�+� கவிைத எ5தினா�. 
கதைவ$ திற, வாG�ைக, ேம;திாிக-, எ
 எ5$� எ
பன ‘எ5$�’ �த� வ#ட 
ஏ'களி� ெவளிவ+�-ளன. 
 
க#$தாழ� ெகா�ட ‘ேம;திாிக-’ எ
ற கவிைத மி�தி�� ரசி�க$ த�+த�. 
 
1 
 ப�கைல� கழக$தி
 
 �
ெனா# ேதா)ட� 
 தீ)1னா� ேம;திாி 
 அ��த$ தி)ட�. 
  
2 
 தி)ட� விைள+த� 
 ேதா)ட� மைற+த� 
 கா)சி த+த� 
 மி#க� கா)சிசாைல. 
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3 
 ேதா)ட$தி� ேம;திாி ஒ#வேர 
 எ�ண$ ெதாைல�ேம உ-ேள? 
  
‘எ5$�’ ���கவிைத �ய�சிகD��$ த+த ஆதரைவ� க�' உ�சாக� ெப�:, மா. 
இைளயெப#மா-. கி. க;Sாி ர2க
, சி.பழனிசாமி, ச�ரதாாி, "ப. ேகா. 
நாராயணசாமி ஆகிேயா#� இAவ#ட$தி� கவிைத! பைட!பி� ஈ'ப)டா�க-. 
எ�லா� ரசி�க ேவ�1ய-பாரா)'தL�� உாிய-பைட!�கேளயா��. 
 
‘எ5$�’ 14-வ� ஏ)1ேலதா
 ஆசிாிய� ‘���கவிைத’ ப�றி பிரஸ+தாபி�க$ 
�ணி+�-ளா�. 
 
‘பழ2கவிைத ���கவிைத எ
: அதிக� இ!ேபா� பா�ப'$தி! ேபசி� 
ெகா-கிேறா�. ���கவிைத �ய�சிக- எ
: ஒ#வைக� கவிைதகD��! ெபய� 
[)1, அத�� இட� த#கிேறா�. தமிG� கவிைதைய$ தனியான ஒ# பாைதயி�, 
தி#!பி வி)ட பாரதியி
 தனி$த
ைமைய ஏ�:� ெகா�டபி
, அத��!பிற� 
அAவ!ேபா� ேதா
:� ஆ�ற� ெகா�டவ�கள� ேசாதைன! பைட!�கD��� 
ஒ# அ;த;�, ஒ# இட� இ#�கிற�. ஆனா� இ+த! ���கவிைத �ய�சி எ+த 
அ1!பைடயி� எ+த அள,�� பழ2கவிைதயி�#+� மா:ப)' நி�கிற� எ
பைத 
எ�லா� ஆராHவத�கான அள,�� ���கவிைத வள� ெப#கவி�ைல எ
ற ஒ# 
நிைன!�� இ#+� வ#கிற�.’ இ+த ஏ)1� பி�ச%�$தி வசன கவிைத ப�றி ஒ# 
க)'ைர எ5தியி#�கிறா�. இ
: ���கவிைத ேசாதைன ஆர�பி$� ைவ$த 
�த�வ� பி�ச%�$தி. ��� க#$��க- ஆதார$�ட
 அ5$தமாக ஆராH+� 
�ற!ப)'-ள க)'ைர அ�. 
------ 
 

13. 13. 13. 13. பி�ச6��தி க!;ைரபி�ச6��தி க!;ைரபி�ச6��தி க!;ைரபி�ச6��தி க!;ைர    
 
���கவிைதயி
 ேதா�ற$ைத�� வள��சிைய�� வரலா�: ாீதியி� 
எ5�வத�காகேவ இ$ெதாட� பிற+த�. அதனா�தா
 ���கவிைதயி
 
ஆர�பகாலமான 1940களி� அ��ய�சி ச�ப+தமாக இல�கிய! ப$திாிைககளி� 
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பிர"ாி�க!ப)ட பலரகமான அபி!பிராய2கைள�� �5�க)'ைரகளாக 
அAவ!ேபா� எ'$ெத5த ேநாி)ட� 
 
1960களி� ���கவிைத �திய ேவக� ெப�: வளர$ ெதாட2கிய�. அ!ேபா�� அ+த 
�ய�சிைய� ேக� ெசH��. �ைற �றி��, க�1$�� ேபசியவ�கD� 
எ5தியவ�கD� இ#�க$தா
 ெசHதா�க-. அவ�கள� எதி�!���! பதி� �:வ� 
ேபால, ந.பி�ச%�$தி எ5திய க)'ைர ‘எ5$�’ (பி!ரவாி 1961) 14வ� ஏ)1� 
ெவளிவ+த�. 
 
க#$தாழ� ெகா�ட, ‘வசன கவிைத’ எ
ற அ+த� க)'ைரைய அ!ப1ேய 
எ'$ெத5�வ�, இA வரலா�:�� அவசியமான� எ
: நா
 க#�கிேற
. 
சி+தைன$ ெதளிேவா'� அ5$த$�ட�� எ5த!ப)'-ள அ�க)'ைர இ
ைறய 
ரசிக�கD��� இனிவ#� வாசக�கD��� பய�-ளதாக இ#��� எ
பதி� 
ச+ேதகமி�ைல. 
 
வசன கவிைதவசன கவிைதவசன கவிைதவசன கவிைத    
 
“வசன கவிைத எ
: கிைடயா�, அ� கவிைதேய ஆகா� எ
: ஒ# விம�சக� 
�றியி#�கிறா�. ஏ
 இ�ைல, ஏ
 ஆக�1யா� எ
: த��க ாீதியாக என�� 
விள2கவி�ைல. வசன�� கவிைத�� ெவAேவ: வைகைய� ேச�+தைவ எ
ப� 
உ�ைமதா
. வசன� நம�� ெசHதிைய$ ெதாிவி�கிற�. ந��ைடய அறி,�� 
உணவாக! �திய விஷய2கைள� ெகா�' வ+� ேச��கிற�. எனேவ தபாைல! 
ேபா� இய2�கிற�. கவிைத ந��ைடய அறி,ட
 ெதாட��ெகா-ள 
�ய�வதி�ைல. ந��ைடய உண�,ட
 உறவாட �ய�கிற�. ேநாிைடயாக 
உ-ள$ைத$ ெதா)' �திய அ�பவ$ைத எ5!ப �ய�கிற�. தன��- எாி�� 
"ட�ெகா�' ம�ெறா# மன$ைத�� "ட� ெகா-ள� ெசHகிற�. வசன� ேலாகாயத 
உ�ைமைய அ1!பைடயாக� ெகா�ட�. கவிைத மன ெநகிG�சிைய, மனஅைசைவ 
அ1!பைடயாக� ெகா�ட�.  
 
ஆனா� வசன$ைத கவிைதைய! ேபா� ெசய� ப'$த �1யாதா? �டாெத
ற நியதி 
உ�டா? இ�ைல. அ�மாதிாி ெசய�ப'� ெபா5� வசன� த
 ெதாழிைல வி)'� 
கவிைதயி
 ெதாழிைல ஏ�:� ெகா�' வி'கிற� எ
:தா
 ஏ�ப'�. பா�ைவ�� 
வசன�; உ�ைமயி� கவிைத. 
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ம�ெறா# விஷய�. இ!பா�பா' ெதளிைவ உ$ேதசி$� ெசHய! ப)டேத ஒழிய 
நிர+தரமானெத
: க#த� �டா�. ேநா�க$தினா� அைவ பா�பா)ைட� ேச�+த 
த
ைமேயா ம�ெறா# பா�பா)ைட� ேச�+த ெப#ைமையேயா அைடகி
றன. 
ஜுர$தி� ேவக� ஏ:வ� ேபா� உண��சி �1னா� தைரயி� நட��� வசன� சிற� 
ெப�:� கவிைதயாகிவி'�. 
 
ஒ# உதாரண$ைத� ெகா�' பா�!ேபா�. பாரதியா� ‘கா)சி’ எ
ற தைல!பி� சில 
வசனகவிைதகைள இய�றி$ த+தி#�கிறா�. 
 
‘இA,லக� இனிய�. இதிL-ள வா
 இனிைம உைட$� கா�:� இனி�. தீ 
இனி�. நில� இனி�. ஞாயி:� ந
:. தி2கD� ந
:. வான$�� "ட�கெள�லா� 
மிக இனியன. மைழ இனி�. மி
ன� இனி�. இ1 இனி�.’ 
 
எ
: �த� கவிைத ெதாட2�கிற�. 
 
இ� வசனமா? த��க அறி,�� எ
ன �ாிகிற�. க�ைண� க)1� கா)1� வி)ட� 
ேபால�லவா இ#�கிற�. "#தி ேபதமாக அ�லவா இ#�கிற�? ஆ�. வசன 
ாீதியாக! பா�$ததா� விைள+த விைன இ�. இ� கவிைத. ெசHதி ெசா�ல வ+த, 
விPஞான$ைத விள�க வ+த வசனம�ல. சி#^1யி
 அ�பவ$ைத� �:� 
உண�,-ள ெசா�க-. 
 
எனேவ வசன� கவிைதயாக �1யாெத
: �
 �)1ேய �1, ெசHவ� 
த��க$தி�� ஒAவா�. மனித�ைடய ெமாழிக- அைட+�-ள மா:பா)ைட��, 
கவிைத எ
�� �ைற அைட+�-ள வள��சிைய�� சாி$திர ாீதியாக உணராத 
��ற�தா
 இ�மாதிாி அபி!பிராய2கD��� காரணமாகிற�.  
 
கவிைதயி
 சாி$திர$ைத! பா�$தா�, பா)1�#+ேத கவிைத பிற+தி#�கிறெத
: 
ேதா
:கிற�. �த� �தலாக மனித
 பாட$தா
 பா1யி#!பா
. இ$�ைறயி� 
அவ�ைடய ஆதி �#மா�க- எ
: �யிைல�� மா)ைட�� காி�சாைன��, 
நீெரா�ைய�� இ1ைய�� இைவ ேபா
ற எ�ண�றைவைய�� தா
 ெகா-ள 
ேவ�'�. எனேவ பா1னா
 எ
பைதவிட இைச$தா
 எ
ேற �றலா�. ஒ#�கா� 
வாயா� இைச��� �
னேர இைச�க#விகைள� க�'பி1$தி#�க,� �'�. 
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வ�ட1$த %2கி�� எ5� ஒ�ைய� ெகா�ேட ��லா2�ழ� க�' பி1$தா�க- 
எ
: ெசா�ல� ேக)1#�கிேற
. இைச� க#விகைள� ெகா�' இைசயறி, 
விாி+தி#�க��'� நாத"ர$தி� சாகி$ய$ைத! பழக த$தகார2கேள ேபா�மானைவ 
எ
: ெசா�ல!ப'வைத�� இ2� நிைன\)1� ெகா-ளலா�. வா�$ைதகைள 
உ#வி வி)ட ெம)ைட$தாேன வா$ய$தி� ேக)கிேறா�. �த� �தலாக ெசா�L�� 
அதிக இடம�ற இைசேய பா)டாக உலவி�: எ
: க#தலா�. 
 
மனித�ைடய சி+தைன�� உண��சி�� வள��சி அைடய$ தைல!ப)ட பிற� 
ெவ:� இைசயா� உ�டா�� இ
ப$�ட
 ெபா#ைள�� மன ெநகிG�சிைய�� 
விய!ைப�� �யர$ைத�� ெசா�களி
 %ல� ஊ)1 இைச�க நிர+தரமான 
அ1!பைடையேய அளி�கலாேம எ
ற ரகசிய� மனித���! �லனாகிவி)ட�.  
 
ச,�ைக$ ேதா!பி
 வழிேய கா�: பாH+� ெச
றபிற� ேதா
:� ஓ�ெமா� 
ெசா�ெலாணாத ஏ�க$ைத உ�டா��கிற� எ
ப� ந��ைடய அ�பவ�. ஆனா� 
மனித
 உயிாி
 ெப#ெவ-ள$தி�#+� பிாி+த தனி$�ளி; %ல$ ெதாட�ப:+� 
வாGெவ�� �யர�கட�� வி5+� த$தளி!பதாக� க#தி தவி��� ஜீவ
. இ+த! 
பிாிவிைன$ �யர$தி�� ேவதைன!ப'வ� ேபா
ற ேவதைன த#� ெசா�கைள�� 
இAேவக$�ட
 ேகா�$� வி)டா� இைச கவிைதயாகி வி'கிற�. கா�றி� ேதா
றி 
கா�றி� மைற�� இைச கா�ெப�: நிைல$� உண��சி��$ தீM)'� சிற!ைப 
அைடகிற�. இ!ெபா5� இைச ெவ:� �றி!ப�ற கிள��சியாக இ�லாம� 
ெபா#D-ள பா)டாகிற�. கவிைதயாகிற�. 
 
ஆனா� ஒ
:, இர�' வைகயிL� காெத
�� ெபாறி வழிேய தா
 இ+த 
இ
ப�� அ�பவ�� ேதா
றியாக ேவ�1 இ#�கிற�. காைத �
னி:$திேய 
இ�வைர கவிைத எ5த!ப)' வ+தி#�கிறெத
பைத இ2� நிைனவி�#$தி� 
ெகா-ள ேவ�'�. இ
�� கவிஞ�களி� பல� கவிைத �ைனவத���
 
ச+த$ைதேயா பாவைககளி
 இர�ெடா# வாிகைளேயா நிைனவி� ெகா�' 
பாிசலா�கி கவிைதயி
 ெசா�கைள மீேத�றி கவிைத �ைனவ� என��$ ெதாி��. 
யா!பில�கண அறிவி
றிேய ெவ�றிகரமாக கவிஞ�க- இ+த� காரண$தினா�தா
 
ஒ�� ��றமி
றி கவிைத �ைனய�1கிற�. 
 
இ!ெபா5� ��கியமான பிர�ைன எ
னெவ
றா�, காைத ந�பாம� கவிைதைய$ 
ேதா�:வி�க �1யாதா எ
ப�தா
. அ�பவ$தி� ��ைமைய� கா)ட வி#��� 
கவிஞ
 இ� இயL� எ
பைத� க�டா
. க#$திேல மைட திற��� உண�, 
ெநகிG�சியிேல, ")1� கா)'� ேப#�ைமயிேல கவிைத ெபாதி+� கிட�கிறெத
ற 
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உ�ைமைய! ���கவிஞ
 க�'பி1$தா
. கவிைத ெசா�களி� இ�ைல ஒ� 
நய$தி� இ�ைல எ
பைத� க�' ெகா�டா
. இர�'��� காரணமான 
த
னிட$தி� இ#�கிறெத
ற ேப#�ைமைய, அதி#^ட வச$தா� தா
 ெப�ற 
அ�பவ$தி� இ#�கிறெத
ற ரசைன N)ப$ைத உண�+தா
. 
 
இ+த அ1!பைடயி
 மீ� பா���� ெபா5� கவிைத காைத ந�பி$தா
 
வாழேவ�'ெம
ற அவசிய� ேதா
றவி�ைல. கவிைதயி
 மர�� ெகா$த 
அ2க2கD� இ�க#$��� ஆதரவாகேவ இ#�கி
றன. கவிைத�� உயி� நா1யான 
உவைம அணி ெப#�பாL� க�ைண� சா�+த அல2கார�. காைத ந�பி� கவிைத 
பிற�க ேவ�1யி#+த நிைலயிL� �ட, கவிைதயி
 சிற!ெப�லா� 
ஐ�ெபாறிகளி
 தயைவ�� மீறிய ேநாிைடயான அ�பவ$தா�, இய�ைகயான 
N�Tண�வா�, ஏ�ப'வெத
ற உ�ைமைய எ!ப1 மற+�விட�1��? 
 
இ+த உ�ைமயி
 காரணமாகேவ, ஒ# ெபாறி�� உாி$தான ெதாழிைல ம�ெறா# 
ெபாறியி
 மீேத�றி கவிைதயி� சிற!ைப� �)'� க�பைன �ைற ைகயாள!ப)' 
வ+தி#�கிற�. 
 
ஒ# உதாரண$ைத� ெகா�' இைத ஆராHேவா�. ஆனா� ஒ# எ�சாி�ைக இ� 
இல�கிய விசாரேமய
றி, மன இய� விம�சனேம அ
றி, சாி$திர ாீதியான 
ெதாடர�ல எ
பைத மற�கலாகா�. ‘ெச+தமிG நாெட�� ேபாதினிேல இ
ப$ ேத
 
வ+� பா�� காதினிேல’ எ
: பாரதியா� பா1னா�. இய�ைகயாக #சிைய நா�கி
 
%லேம உண�கிேறா�. காதி
 %ல� இ+த #சிைய உணரலா� எ
ப� இய�ைக�� 
�ர�ப)ட�. ஆனா� கவிஞ� இ
ப$ேத
 வ+� பா�� காதினிேல எ
கிறாேர. 
நா�கி
 ெதாழிைல� காதி
 ேமேல�றி$ தி'�கி'� �திய அ�பவ$ைத� 
�:கிறாேர! ஆ�. நா���� இனி!பாவ� ேபால கா��� இனி!பாக இ#�கிற� 
எ
கிறா�. அதாவ� ெபாறிகD��-ள ேவ:பா' உட�யைல! ப�றிய வைரயி� 
உ�ைமேய ஒழிய மன இயைல! ப�றிய வைரயி� ேவ:பாடாகா�. இர�1
 
விைள,� ஒ
:தா
 எ
ற த$வ ரகசிய$ைத மைற�கமாக� கா)'கிறா�. 
 
ேவ:விதமாக� �றினா�, ெபாறிக- த2க- த2க- ெதாழி�கைள! பாிவ�$தைன 
ெசH� ெகா-ள இயL� எ
ற த$வாீதியாக� ெகா-ளலா�. கவிைதயி
 
ஒ#ைம!ப)ட, உடன1யான அ�பவ$ைத விைளவி!ப� ஆறாவ� ெபாறியாகி 
மனேமயா��. ெபாறிக- தபா�காரைன! ேபா�. ெசHதி எ
: உண#� ச�தி 
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மன$தி��$தா
 உ�'. எனேவதா
 ெபாறிக- தனி$ த
ைமைய இழ+�, 
பதி�யாக��ட இய2கி கவிைதெய
�� விைள,��� க#வியாகி
றன.  
 
நா�கி
 ெதாழிைல� கா� ேம�ெகா-வ� ேபால, காதி
 ெதாழிைல க� ஏ�க 
�1யா�? �1�� எ
: கவிஞ
 க�ட ெபா5� ேதா
றிய�தா
 வசன கவிைத. 
இ+த� காரண$தாேலேய அ�" இய+திர� ேதா
றிய பிறேக வசன கவிைத 
சா$யமாயி�:, காைத அ1!பைடயாக� ெகா�ட எ�ைக ேமாைனகD�� 
இ!ெபா5� அவசியமி�லாம� ேபாHவி)டெத
ப� கச!பான �திய உ�ைம. 
 
எ�ைக ேமாைனகளாL�, ச+த$தாL� கவிைத��� கிைட$� வ+த இைச! பயைன 
;Sல நிைலயி�#+� [kம நிைல�� உய�$த� �1ய கவிைத �ைற சா$யமாகி 
வி)ட�. ெசா�கைள$ ெதா'��� ஜால$தாேலேய கவிைதயி
 பிற!பிட$திேலேய 
அைத எ5!பி� கா)'� க1னமான கவிைத� கைல��$ S�'த� 
ஏ�ப)'வி)ட�. இைசைய இைசவாக மா�ற ேவ�1ய கடைம உ�டாகி வி)ட�. 
எனேவ பல ேகா1 ஒ� அைம!�களிேல சிலவ�ைற$ ேதர+ெத'$�� கவிைதயி� 
ஒ� இ
ப$ைத� �)'வ� ேபால பல க#$��கைள�� உண��சிகைள�� 
ெபா:�கி எ'$� இைசயைவ��� �ய�சி �திய கவிைத ஆயி�:, யா!�� 
கிண2காத வைக எ
: �றி!பி'வத�காகேவ கவிைத எ
ற ெசா�Lட
 ‘வசன’ 
எ
ற ெசா�ைல�� ேச�$� இ!�திய �ைறைய� �றி!பி'கிறா�க-. பா�$தா� 
வசன�; பாH+தா�-ெநPசி� பாH+தா�-கவிைத. 
 
மர��கிண2கிய கவிைதயி� ஒ� நய� எ
: ஏேதா தனியாக இ#!பதாக� �:வேத 
ஒ# பிரைம எ
: வாதி�க��ட இடமி#�கிற�; க#$��கைள�� 
உண��சிகைள�� கவிைதயி� ெதாிவி�க ஏற��ைறய �றி!பி)ட வா�$ைதகளா� 
�1��. ேவ: ெசா�கைள உபேயாகி$தா� க#$�� உண��சி�� மாறிவி'�. 
க#$திேலா உண�விேலா ஏ�ப'� இைசேய ஒ�நய� எ
ற தனி!ேப#ட
 
நடமா'கிற�. 
 
பா�ைப! ப�றிய மரபான க#$ெதா
ைற ஆராH+� பா�!ப� இ+த வாத$தி��$ 
ெதளிைவ அளி���. பா����� க)ெசவி எ
: ெபய�. அதாவ� பா����� கா� 
கிைடயா� எ
: ஏ�ப'கிற�. ஆனா� ம�1�� �
 ஆ'கிறேத எ
: 
ெசா�ல��'�. பழ� K�கெள�லா� பா���� இைச உண��சி அதிக� எ
: 
�:கி
றனேவ எ
: ெசா�ல��'�. ஊ�வன வைக ஆராH�சியாள�க- பா�� 
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இைசைய� ேக)' ஆடவி�ைல; க�T��$ ெதாி�� ம�1ேயா ம�ற! ெபா#ேளா 
அைசவத�� ஏ�ப ஆ'கிற� எ
: �1, ெசHதி#�கிறா�க-. எனேவ பா�� 
ஒ�நய� கா�பதாக� �:வெத�லா� ஒ# பிரைம. மர��கிண2கிய கவிைதயி
 
ஒ�நய� எ
: �:வ�� இைத! ேபா
ற ஒ# பிரைமேய. உ�ைமயி� ம�1யி
 
இைசைய!ேபா� கவிைதயி� ஆ'� க#$��கைள�� உண��சிகைள�� 
அ�பவி$�$தா
 கவிதாரசைன ெப:கிேறாேம அ�லா� ேவெற�,மி�ைல 
எ
ேற �றலா�. 
 
வசன கவிைதைய �த� �தலாக� க�' பி1$தவ� அெமாி�க� கவிஞ� வா�) 
வி)ம
. அ
: �த� இ!��$�ைறயி� �ய�சிக- நைட ெப�ேற வ#கி
றன. 
இ��ைறயா� கவிைதைய$ ேத�கி� கா)ட �1யாெத
பத��$ த�+த 
காரண2கைள யா#� ெசா�லவி�ைல. மனிதனா� ச+திர���! ேபாக 
�1யாெத
: �ற யா#� இ
: �ணி, ெகா-ள மா)டா�க-. �ற,லகி� சா$ய 
ம�றெத
: க#த!ப'வ� சா$யமா�� ெபா5� மன$�ைறயி� ம)'� ��ைம ஏ
 
சா$யமாக� �டா�? யா!��கிண2கி� கவி�ைனபவ�களி� ெசா$ைத ெசா-ைள 
ேதா
:வ� ேபால வசன கவிைத$ �ைறயிL� இ#�கலாேம ஒழிய, �� �ைற�ேக 
ேதா�வி ஏ�ப)' வி)டதாக$ த��க ாீதியாக� ெகா-ள �1யா�. க#$��களி
 
இைசேவ, உண�வி
 சலனேம, கவிதாசி#^1யி
 ஒ#ைமேய ���கவிைதயா��.  
 
‘ரவி, மதி, தாரைக�� வண�க�’ எ
: எ)வ�) கா�!ெப�ட� எ
�� அெமாி�க� 
கவி ‘ஜனநாயக$ைத ேநா�கி, எ
�� நீ�ட கவிைதைய$ ெதாட2�கிறா�. 
இAவாிைய ஒ# நிமிஷ� கவனி�கலா�. இ� ந��ைடய அறி,�� எ+த� 
ெசHதிைய�� ெசா�லவி�ைல. எ+த! ெபா#ைள�� �றி!பிடவி�ைல. ஆனா� 
நம��! �திய உ�ைம ஒ
ைற-மற+� ேபானைத நிைன\)'வெத
றாL� 
சாிதா
-இ� �:கிற�. �திய கதவ� ஒ
ைற$ திற+� உலக சி#^1�ட
 
நம�கி#��� உற, �ைறகைள� கா)'கிற�. சி#^1யி
 ெப#ெவளியி� 
ந�ைம!ேபா� ெச�L� சக!பிராணிக- இ#!பைத��, நா�� அவ�கD� ேசர+� 
ஒேர ேநா��ட
 ேதாழைம�ட
 இய2�வைத�� ")1�கா)1, �சல� விசாாி$�, 
வண�க� ெசL$�கிற�. சி#^1 எ
�� மக$தான ��:$தா
 கவிைத எ
ற 
உ�ைமைய நா� உண�கிேறா�.  
 
கவிைத��! பிற!பிடமான ஒ#ைமைய�� இைசைவ�� உண�கிேறா�. எனேவ, 
இAவாிைய! ப1$த�� ஊ
 ெபாதி+த �:கிய �1ைசயி� ெதா�ைல!ப'� ந� 
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சி�:ண�, வி'தைல ெப�: விாி+� பற�க உதவிய இAவ�பவ$ைத� கவிைத 
எ
: உண�கிேறா�. 
 
இேத அக�ட இைசைவ$தா
, கவிைத$ த
ைமைய$தா
, பாரதியாாி
 
‘கா)சி’யிL� கா�கிேறா�. வசன கவிைத�� இ�ேவ ம�ெறா# சிற+த 
உதாரணமா��.  
 
பாரதியா#��!பி
 இ$தட$தி� ெச
றவ�க- �ைற,. �.ப. ராஜேகாபால
 
ஓரள,�, நா
 ச�: விாிவாக,�, வ���க�ண
 சிறி�� இ$�ைறயி� 
ேசாதைனக- ெசH�-ேளா�. 
 
��ைம!பி$த
 த� கவிைதயி� �திய கவிதா ேசாதைனக- நட$தினா�. ஆனா� 
ெப#�ப�திக- க�ெவ�பா வாகேவ ஒ��கி
றன. இ�ேசாதைனைய இ!ெபா5� 
சில� ெதாட�+� ெசHவ� வரேவ�க$த�க�. ெவ�றி ேதா�வி கவிஞ��� இ�ைல. 
----- 
 

14. 14. 14. 14. ���கவிைத ப�றி���கவிைத ப�றி���கவிைத ப�றி���கவிைத ப�றி    
 
பி�ச%�$தி க)'ைர பிர"ரமானத��! பிற�, ‘எ5$�’ ஏ)1�கவிைத, வசனகவிைத 
ப�றிய ச��ைசக- அதிகமாக இட� ெப�றன. ‘எ5$�’ 15-வ� ஏ)1� தைலய2க! 
ப�தியாக, ஆசிாிய� தன� எ�ண2கைள ெவளியி)1#+தா�. ‘எ5$� அர2க�’ 
ப�தியி�, இல2ைக ஆ�. �#ைகய��, தி#!ப$S� ெபா."+தர%�$தி நயினா#� 
த2க- க#$��கைள விாிவாக எ5தியி#+தன�. எ;. �#ைகய
 எ5திய ‘கவிைத� 
கைல’ எ
ெறா# க)'ைர�� இட� ெப�றி#+த� ‘ஃ!ாி ெவ�;’ ப�றிய அைர!ப�க 
விள�க� ஒ
:� காண!ப)ட�. 
 
���கவிைத ேவ:, வசன கவிைத ேவ: எ
: பிாி$�! ேபச ��ப)ட ‘எ5$�’ 
ஆசிாிய�, ந.பி.யி
 சில அபி!பிராய2கD�� மா:ப)ட க#$��கைள 
வ��:$திய� �றி!பிட$த�+ததா��. அத
 ��கிய$�வ� க#தி, ‘��� 
கவிைதப�றி’ எ
ற ‘எ5$�’ (மா�� 60) தைலய2க� க)'ைரைய அ!ப1ேய 
த#கிேற
--  
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“க�பைன எ5$� உ#வ வைககளி� கவிைததா
 மிக� சிற+த ெவளிR)' சாதன� 
எ
: ெசா�ல!ப'கிற�. கவிைதயி
 பாைஷேய ஒ#தனி$த
ைம ெகா�ட�. 
ஓைச நயவா�$ைதக-, வா�$ைத$ ெதாட�களா� அைம+த ஒ# தனி� சிற!பான 
அைம!� �ைறகைள� ெகா�', தனி$� �றி!பிட!ப'வ�. வாG�ைக�� 
மேனாபாவைன�� ஒ# கைல!பா2கான உ-ள$தி� ெபாறிகளா� பாதி�க!ப)ட 
சில மன!பதி,கைள ஏ�:கி
றன. இ+த மன! பதி,கைள உண��சி ாீதியாக 
உைர$�! பா���� கவிஞ
 அைத ெமாழியி
 %ல� இ:கிய, உைற+த நைடயி� 
ெகா'�கிறா
. இ+த நைடயி� அ�$த வL,ட
 ெசழி!�ட
 ஒ# அழ�� 
இ#�கிற�. அழ�ட
 ஒ# இைச$த
ைம�� (மிMசிகா�)1) இ#���. 
 
இ+த இைச$த
ைமதா
 கவிைதைய வசன$தி�#+� பிாி$�� கா)'கிற�. 
ஆனா� இைச$த
ைம எ
பைத மி�+த எ�சாி�ைக�டேனேய கவிைத$ �ைறயி� 
�றி!பிட ேவ�'�. ச2கீத$��� உாிய அள, ேதைவயான இைச$ த
ைம��� 
கவிைத�� உாிய அள, ேதைவயான இைச$ த
ைம��� உ-ள வி$தியாச$ைத 
எ+த ச+த�!ப$திL� நா�-அச+� மற+��ட- �ழ!பி� ெகா-ள��டா�. 
 
வசன$���� கவிைத��� உ-ள வி$தியாச$ைத! ேபாலேவ கவிைத��� 
ச2கீத$���� வி$தியாச� உ�'. பாரதி த
 கவிைதக- பலவ�றி� ச2கீத$��� 
உாிய இைசய�ச� ஏ�றியி#!பைத! பா��கலா�. இ+த அள, இைசய�ச� உ-ள 
அவர� பைட!�க- கவி$தர� �ைற+�தா
 கா�கி
றன எ
பைத� 
ெசா��$தா
 ஆக ேவ�'�. இ
: அவர� அ$தைகய பைட!�கைள! பி
ப�றி 
எ5த!ப'� ெம)'! பா)'க- எ�லா� கவிைதக- எ
: க#�� ஒ# ஏ��நிைல 
ஏ�ப)1#�கிற�. இ+த� [Gநிைல கவிைத வள��சி��! ெபாி�� பாதகமாக 
இ#�க��1ய�. 
 
எனேவ, கவிைத�� ேவ�1ய இைச$ த
ைம பி�ச%�$தி �றிய�ேபால ‘ச,�ைக$ 
ேதா!பி
 வழிேய கா�: பாH+� ெச
ற பிற� ேதா
:� ஒ# ஓ�ெமா�’ 
எ
ப�தா
 ��கிய�. ஓ�ெமா� ெசா!பன� �ர� மாதிாி ந� கா�களி� 
தா�க��1யதாக இ#�க��1யதாக இ#�கேவ�'�. இ+த ஓ�� ஒ� ெசா!பன� 
�ர�தா
 ஒ�நய� எ
: ெசா�கிேறாேம அ+த ெம
ைமயான இைச$த
ைம 
வாH+த�. இ+த ஒ�நய� "#திமீ)டலாக ஓ'� கவிைதயி�. வசன$தி��� ஒ�நய� 
உற, உ�' எ
றாL� கவிைதயி� உ-ள ஒ�நய$ ேதா�றேம ேவ:. இ+த 
ஒ�நய$ைத� ெகாண�வதி� தா
 கவிஞ
 சாம�$திய� இ#�கிற�.ச+த$ைத� 
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ெகா�' வா�$ைதக- ஓைசைய தாள!ப'$தி� கா)1 கவிைதைய உணர� 
ெசHவ�தா
 எ
பத�ல.  
 
இ+த ெம
ைமயான ஒ�நய$��� அதிக ��கிய$�வ� ெகா'!ப�தா
 
���கவிைத �ய�சி. ச+த அைம!� ஒ52க�: ைகயாள!ப)1#�கலா�. 
இைத!ப�றிய அ�கைற இ�லாமL� இ#�கலா�. ஆனா� ஒ�நய� அதி� 
இ#�க$தா
 ெசH��. இதனா� மரபான கவிைதயி� ஒ�நய� இ�ைல எ
: 
ெசா��விட �1யா�. ச+த�� எ�ைக ேமாைன�� ெசா�க)'� ஒ�நய$ைத 
ஏ�ற��1யைவ தா
. அைத உணர� ெசHய ைவ!பைவதா
. ஆனா� சீ� அைச 
தைளகளி
 %ல� க)'!ப'$த!ப)' ெவளி$ ெதாி�� ப1யான தாள�க)'ட
 
அைம+த கவிைதகைள விட ���கவிைதயி� ஒ�நய$��� இட� அதிக�. 
 
‘மர��கிண2கிய கவிைதயி� ஒ�நய� எ
: தனியாக இ#!பதாக� �:வேத ஒ# 
பிரைம எ
: வாதி�க இட� இ#�கிற�’ எ
: பி�ச%�$தி �:கிறா�. ‘ஒ�நய� 
எ
ற �ணநியதிைய ��றாக �ற�கணி!ப� வசன கவிைத’ எ
கிறா� �#ைகய
. 
‘வசன கவிைத எ
ப� கவிஞ
 த
 உண�ைவ ேதா
றிய ேபா�கி� 
சிதறவி'வதா��’ எ
கிறா� ைகலாசபதி. ஆனா� இ+த %
:��� பதி� ெசா�வ� 
ேபால அைம+தி#�கிற�. ���கவிைத �ய�சியி� �5 %�"ட
 ஈ'ப)1#+த �.ப. 
ராஜேகாபால
 எ5தி�-ள சிலவாிக-. 
 
“வசன கவிைத��� யா!பில�கண� உ�'. அதிL� மாவிள2காH ேதமா2கனி 
எ�லா� வ+தாக ேவ�'�. வ#� வைக ம)'� ேவறாக இ#���. வசன 
கவிைத��� எ�ைக ேமாைன க)டாய� உ�'. ஏென
றா� இ+த 
அல2கார2கைள எ�லா� உ-ளட�கின� கவிைத. அ� அவ�ைற இ^ட� ேபால 
மா�றி� ெகா-D�. �த�� உ�டா�கினப1ேய இ#�கேவ�'� எ
றா� 
இ#�கா�.” 
 
�.ப.ரா. ���கவிைத �ய�சி ப�றி� �றி�-ள இ+த வாிக- தி)டவ)டமாகேவ 
அத
 த
ைம ப�றி ெதாிவி�கி
றன. ���கவிைதயி� ஒ�நய� இ#!பத
 
அவசிய$ைத அவ� உண�+தி#!ப� ெதாிகிற�. அைத ெவ:� பிரைம எ
: 
த-ளினதாக$ ெதாியவி�ைல. அவ� �றி இ#!பைவகDட
. ‘ஃ!ாி ெவ�;’ ப�றிய 
சில வாிகைள�� ேச�$�! பா�$தா� ���கவிைத �ய�சி ெசHபவ�கள� 
�ைறயான ேநா�� �ல!ப'�. 
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ந'வி� ஒ# வா�$ைத, வசன கவிைத எ
ற பத�ேச��ைக ப�றி இ+த வா�$ைத 
எ!ப1ேயா உபேயாக$��� வ+� வி)ட�. இ2கி�^ ெமாழியி� ெசHய!ப)ட 
‘ஃ!ாி ெவ�;’ எ
ற ெசா��
 அ�$தமாக க#த!ப)' உபேயாகி�க!ப)1#�க 
ேவ�'�. ஆனா� வசன� எ
ற கவிைத�� மா:ப)ட, ஒ# பத$ைத அதி� 
இைண+தி#!பதா� ெதளிவான ஒ# ெபா#D��, வியா�கியான$��� இட� 
இ�லாம� இ#�கிற�. இ+த பத�ேச��ைகைய �
 ைவ$ேத வாத! பிரதி வாத2க- 
நைடெப:கி
றன. வசன கவிைத எ
ப� ‘ேகாேவ: க5ைத’, ‘விஜிடபி- பிாியாணி’ 
எ
: பாிகாசமாக ேபச!ப'கிற�. ���கவிைத �ய�சி எ
றா� அ� வசன 
கவிைததா
, ‘யா!���! �ற�பான’ வசன$ைத ஒ1$�!ேபா)' எ5�வ�தா
’ 
எ
: �1, க)ட!ப'கிற�. 
 
���கவிைதக- வசன கவிைதகளாக$தா
 இ#��� எ
: க#�வத�� இ�ைல. 
வசன கவிைதக- எ�லா� ��� கவிைதக- எ
: ெசா�� விட,� �1யா�. 
���கவிைதக- உ#வ அைம!பி� ம)'ம�ல; உ-ளட�க� ச�ப+தமாக,� சில 
�திய இய��கைள! ெப�றி#!பதா��. ேசாதைன �.ப.ரா �றி�-ள அல2கார 
அ�ச2கைள! ெபா:$த� ம)'ம�ல. ஒ# கைலஞைன உட
 நிகGகால வாG�ைக 
பாதி$� அவைன உணர ைவ$தி#!ப�. வாG�ைகயிL� கைலயிL� மதி!�$ 
தரநிைல ேத'வ� இைவக- ச�ப+தமாக,� உ�'. எனேவ வசனகவிைதைய�� 
���கவிைதைய�� வி$தியாச!ப'$தி� ெகா-வ�தா
 �ைறயானதா��. �ழ!பி� 
ெகா�டா� த�கால� கவிைத ச�ப+தமாக ஒ# அபி!பிராய� வி5வத�� இடேம 
ஏ�படா� ேபாHவி'�.  
 
இதி� இ
ெனா# விேசஷ�. வசன கவிைத�கான சில இல�கண அ�ச2கைள �ற 
ஒ#வ� ��ப'�ேபா� ��� கவிைத�கான சில நியதிகைள�� அதி� நா� 
கா�கிேறா�. �.ப.ரா. வசன கவிைத ப�றி ெசா
னாL� ���கவிைத ப�றிய 
விள�கமாகேவ அ� இ#�கிற�. பி�ச%�$தியி
 வாத$திL� சில ���கவிைத 
ச�ப+த!ப)டதாக இ#�கி
றன. ���கவிைத ச�ப+தமாக ��ைம!பி$த
 
�றி�-ள சில வாிகைள! பா�!ேபா�. 
 
‘aபமி�லாம� கவிைத இ#�கா�. கவிைத�-ளெத�லா� aப� உ-ளெத
: 
ெகா-ளேவ�'�... இ
: aபம�ற கவிைதெயன சில� எ5தி வ#வ� இ
: 
எவ�ைறெய�லா� aப� என! ெப#�பாேலா� ஒ!�� ெகா-கிறா�கேளா, 
அவ�றி��! �ற�பான aப$ைத அைம�க �யLகிறா�க- என� ெகா-ள 
ேவ�'ேமெயாழிய அவ�க- வசன$தி� கவிைத எ5�கிறா�க- எ
: 
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நிைன�க��டா�. அவ�க- எ5�வ� கவிைதயா இ�ைலயா எ
ப� ேவ: 
பிர�ைன.’ 
 
இ!ப1 அவ� �:�ேபா� மரபானைவ எ
: நா� க#தி உ-ள உ#வ வைககைள 
ைவ$� ���கவிைத �ய�சிகைள மதி!பிட� �டா� எ
: அவ� க#�வதாக$தா
 
ப'கிற�. அ$�ட
 கவிைத�� உாிய (�.ப.ரா. �றி!பி)ட அல2கார2கDட
 
�1ய) கவிைத�� க#, க#$� இ#�கிறதா எ
பைத�� பா��க ேவ�'� 
எ
கிறா�. ஆனா� அவ� இ
: வசனகவிைதக- எ
ற தைல!பி� ெவளிவ#� 
வா�$ைத� ேச��ைகயி� வசன�� அ�ல, கவிைத�� அ�ல, எ
:� �றி 
இ#�கிறா�. ���கவிைதைய�� வசன கவிைதைய�� அவ� பிாி$�! ேபசி இ#!ப� 
ெதாிகிற�. யா!���� கவிைத நைட��� உ-ள உற, ப�றி� �:ைகயி�, 
‘யா!�’ �ைறயான�, ேப�" அைமதியி
 ேவக$தி�� அ5$த� ெகா'��� ஒ# 
aபேமெயாழிய ேப�" �ைற��� �ற�பான ஒ# த
ைமைய! பி
ப�றி 
வா�$ைதகைள� ேச�!பத�ல',  
எ
: �றி!பி)1#�கிறா�. ேம� நா)' ���கவிைத �ய�சிகளி� காண!ப'� 
��கியமான அ�ச2களி� ஒ
:, ேப�" வழ�கி� உ-ள இைசவான 
வா�$ைதகைள�� வா�$ைத$ ெதாட�கைள�� கவிைதயி� நிைறய! ��$�வ�. 
ேப�" அைமதிைய�� ���கவிைதகளி� காண�1��. எனேவ ��� கவிைதக- 
அைமவத�� உத,பைவகளி� ெசா�களி
 ��கிய$�வ� ஏ�:� 
ெகா-ள!ப)1#�கிற� கவிைத�� ஒ�நய� ேபாலேவ ெசா� அைம,� எAவள, 
இ
றியைமயாதைவ எ
பைத� கா)'� பி
வ#� �.ப.ரா.வி
 கவிைத வாிக-. 
 
 கவிக- கைள!பி
றி காவியமிய�ற 
 நி
 க�க- எ
ன நிைல�கா� கவ��சியி� 
 க#ைம த)1யைவ? 
 �க� �கமாக மனிதைன 
 மாைய ேபால மய�க  
 உ
 க#வைள�� ைக�� 
 எ
ன ெசா�"ைவயி� 
 "#தி ேச�+தைவ? 

மானிட
 மா�பி� 
ஒAெவா# அ1யிL� எதிெரா��க 
உ
 கா� ெம)1 
எ
ன ெவ-ளி இைசயி� 
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இ
ப� கா)1ய�? 
 
இ+த� ெசH�Dட
 பாரதியி
 கா)சிகளி� உ-ள வாிகைள ஒ!பி)'! பா�$தா� 
��� கவிைத��� வசன கவிைத��� பல அ�ச2களி� உ-ள வி$தியாச� ெதாி��. 
பாரதியி
 கா)சி வாிகளி� வ#� ெசா�க- ‘சி#^1யி
 அ�பவ$ைத� �:� 
உண�,-ள ெசா�களாக’ இ#�கலா�. ஆனா� அைவகளி
 ேச��ைகயிேல 
இைச$த
ைம பிற�கவி�ைல. ஆனா� �.ப.ரா வி
 கவிைதயி� வ#� ெசா�கD� 
ெசா�ேகாைவகD� த2க- க#$�, உண�, இைசயினா� ம)'மி
றி$ த2க- ஒ� 
இைசவினாL� சிற!பாக-�த
ைமயாக-கவிைத aப$தி�� உதவி இ#�கி
றன. 
 
���கவிைத ச$தான, தா�கான �ய�சி. அத
 எதி� கால�, பழ2கவிைதயி
 
இய��� சிற!�� அறி+� மரைப மீறி மர� அைம��� வழியாக கவிைத உ-ள� 
பைட$தவ�க- ைகயாD� வழி வைககைள! ெபா:$� இ#�கிற�. 
-------- 
 

15. 15. 15. 15. எ9�� எ9�� எ9�� எ9�� 1960196019601960----61616161    கவிைதக+கவிைதக+கவிைதக+கவிைதக+    
 
‘எ5$�’வி
 இர�டாவ� ஆ�' ���கவிைதயி
 தரமான, வளமான, வள��சி�� 
வைக ெசHத�. பி�ச%�$தியி
 க)'ைர��, தைலய2கமாக வ+த ெச�ல!பாவி
 
க#$��கD� பல எதிெரா�கைள! ெப�றன. அேத சமய$தி�, கவிைத உ-ள�� 
க�பைன X�"� உண�ேவா)ட�� உைடய உ�சாகிகைள� கவிைத எ5த$ 
S�1ன. �திய ேநா��ட
 சி+தைன விழி!ேபா'� ேசாதைன ாீதியி� கவிைத 
எ5�� உ�சாக$ைத� சில#��$ த+தன. 
 
கவிைத ப�றிய க)'ைரகD� அதிக� ேதா
றின. கவிைத� கைல ப�றி 
�#ைகய��, கவிைத வள� "ேய�சா கவிைத ப�றி த#மசிவரா�,� எ5திய 
க)'ைரக- �றி!பிட$ த�+தைவ.  
 
ஆG+த சி+தைனைய ெவளி!ப'$�� கனமான க)'ைரகைள ‘எ5$�’ வி� 
ெதாட�+� எ5தி� ெகா�1#+த த#ம சிவரா� 1960-� உண�, அ�பவ2கD� 
க�பைன வள�� நிைற+த கவிைதகைள எ5த ��ப)டா�. அவ#ைடய �த� 
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கவிைத ‘நா
'-த.சி.ராம�2க� எ
ற ெபயாி�-எ5$� 13-வ� ஏ)1� 
பிர"ரமாயி�:. 
 
 ஆாீ
றா- எ
ைன? 
 பாாீ
: பாாிட$ேத 
 ஊாீ
: உயி���ல$தி
 
 ேவாீ
: ெவ:� ெவளியி� 
 ஒ
: ம�ற பாGநிைற$� 
 உ#Dகி
ற ேகாளெம�லா� 
 அ
: ெப�: வி)டவெள
 
 தாH! 
 
இ!ப1! பிற+� வள�வ� அ�கவிைத. 
 
த#ம சிவரா�வி
 இர�டாவ� கவிைத ‘பயி�’ 23வ� இதழி� வ+த�. அவ#ைடய 
கவி$�வ$��� ந�லேதா� எ'$��கா)' அ�. 
 
 ேவ�க)டா வான$தி� 
 ெவ-ளி! பயி� வள��க 
 தா�க)1� ச�தியிைன 
 ஈ�!ெப
ற நீ�பாH�சி� 
 காலெம�லா� கா$தி#�க 
 ைவ$�வி)டH; ைவ$�ெம
ன? 
 ஊழிெய
ற ப)சி அவ- 
 அய�+தி#��� ேவைளயிேல 
 ேவ�க)டா வான$தி� 
 ெவ-ளி விைதகெள�லா� 
 அ-ளி வி52�வைர 
 நீ�பாH�சி எ
ன பய
 
 ேவ��ைள�க� காேணாேம! 
  
�த� வ#ட$தி� கவிைத எ5த$ ெதாட2கிய கி.க;Sாி ர2க
 ‘க�பைன! ெப�’ 
எ
ற இனிய கவிைத ஒ
ேற ஒ
ைற ம)'� எ5திய�ட
 நி:$தி�ெகா�டா�. 
அ� ரசி�க!பட ேவ�1ய பைட!�. 
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 மPச� ஒழி+தி#�க! 
 பPசைணக- Q$தி#�க 
 க
ன� ெசவ ெசவ�க� 
 க�பைனேய ெப�ேண 
 நீ  
 ெநPசி� �யிLவேத
-எ
 
 ெநPசி� �யிLவேத
? 
 உதய� ஒளி$திைசயி� 
 உ#வாவ தறியாம� 
 இதய� �1$திைச��� 
 இ
ப$தா லா)'�களி� 
 கைதயா� கவிைதகளா� 
 கன,களாக� க�' ெகா�' 
 க�ணி� உற2�வேத
-எ
 
 க�ணி� உற2�வேத
? 
 ெநPேசா �)ப'�ைக! எ
 

க�ேணா கன�#�ைக! 
பPேசா ெபாறிய#கி�? 
மலேரா �-ளி
 ேம�? 
நPேசா அ�தமா��? 
நாேனா(உ)
ன#- ெப�ேற
! 

 
ேவ: சில#� அQ�வமாக ஒ
றிர�' கவிைதக- எ5தினா�க-. என� கவிைதக- 
இர�' (விஷ�� மா�:�; �#)' ஈ) 16-வ� இதழி� இட� ெப�றன. 
 
பி�ச%�$தி இய�ைக தாிசன2கைள�� வாG�ைக உ�ைமகைள�� இைண$� 
அAவ!ேபா� கவிைதக- எ5தி�ெகா�1#+தா�. "ைமதா2கி, Oைல, ேபா�, 
திற,ேகா�, ;வி�, மண� ஆகியைவ 1960-61 வ#ட2களி� ‘எ5$�’ ஏ'களி� 
பிர"ரமாயின. 
 
ெஜகா+த
 எ5திய கவிைத ஒ
: (நீயா� - எ5$� 32) �றி!பிட$ த�+த�. 
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 நீ யாெர
ேற
  
       அ5�� எ
றாH  
 ேபேரெத
ேற
  
       ெபாH எ
றாH 
 ஊேர ெத
ேற
  
       இ#- எ
றாH 
 ஒளிேய  
 உயிேர 
 உய�ேவ, வா!  
 அ5�கி
 உ#ேவ அ#கி� வா-உைன  
 அைண$�� ெகா-ேவ
 அPசாேத  
       உலகி
 அ5�ைக� "ம+தாL�  
       உ-ள$ த5�கி�லா உ#ேவ  
 அ5�ைக� கட+� வ+�வி)டாH-நீ 
 அ5�கி
 உ#வ� ெகா�'வி)டாH 
   
 ெபாHயி
 உ#ேவ அ#கி� வா உைன!  
       �ாி+� ெகா�ேட
 ஓடாேத  
       உலகி
 ெபாHைய� "ம+தாL�  
       உ-ள! ெபாHைமயி�லா-உ#ேவ 
 ெபாHைய� கட+� வ+� வி)டாH-நீ 
 ெபாHயி
 உ#வ� ெகா�'வி)டாH.  
   
 இ#ளி
 உ#ேவ அ#கி� வா-நா�  
 இைணேவா� ஒ
றாH விலாகேத  
       உலகி
 இ#ைள� "ம+தாL�  
       உ-ள$ தி#ளி�லா உ#ேவ 
 இ#ைள� கட+� வ+� வி)டாH - நீ 
 இ#ளி
 உ#வ� ெகா�' வி)டாH.  
   
 அ5�கி
 உ#ேவ உ
னிதழி�  
       அ�த� ஊ:வெத!ப1ேயா? 
 ெபாHயி
 உ#ேவ உ
னக$தி�  
       �னித� ஒளி�வெத!ப1ேயா ? 
 இ#ளி� உ#வ� உ
 விழியி�  
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       அ#ெளாளி X"வெத!ப1ேயா ? 
  
தி.ேசா. ேவTேகாபால��, 1.ேக. �ைர;வாமி�� த2க- ேசாதைனகைள$ 
ெதாட�+� ெசH� வ+தன�.  
 
ேவTேகாபால
 வாG�ைக$ த$�வ2கைள சாதாரண நிகG�சிகேளா' ெபா#$தி� 
கா)1 எளிய �ைறயி� கவிைதக- இய�றினா�. உதாரண$��� ‘ஞான�’ 
எ
பைத� �றலா�. 
 
 சாளர$தி
 கத,க-, ச)ட�  
 கா�(:) உைட���.  
 ெத#!�5தி வ+ெதா)'� 
 கைறயா
 ம�X' க)'�.  
 அ
: �ைட$ேத
,  
 சாய� அ1$ேத
, 
 ���ெகா�கி ெபா#$திேன
.  
 கால� க5ைத 
 க)ெட:�பான  
 இ
:�  
 ைகயிேல  
 வாளி$த�ணீ�, சாய��வைள 
 க+ைத$ �ணி, க)ைட$ Sாிைக! 
 அற!பணி ஓHவதி�ைல,  
 ஓH+தி1� உலக� இ�ைல! 
  
‘ஸ)டய�’ ஆக-- பாி்காச$ ெதானிேயா' எ5�� �ய�சியிL� அவ� ஈ'ப)டா�. 
‘விசாரைண’ எ
ப� இ+த ரக$ைத� ேச#�. 
 
 த$�வ+தாேன? ெவ2காய�! 
 ேபாடா! ேபா! 
 %1யைத %1! 
 பி
%1! �1வா? 
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 உாி$தா� ேமL� உாி$தா� 
 க�ணீ� ெகா)'� 
 �)டாD�� உ#�க�! 
 %ைள ேமாதினா� 
 தைல��$ ேத2காH! 
 உன��� என��� 
 �1+தா� 
 இதய$தி�� ம#+�! 
 அேனக#�� 
 வயி�ைற நிர!ப 
 ேவ�� �$�$தா
! 
 எ
: ேமL� வள�கிற� அ�. 
 
‘இல�கிய அ�பவ�’ எ
ப�� ந�ல கி�ட�தா
. 
 
 ெசா�வ திர�' வைக 
 சி+தி$�� ெசா�ல�! 
 சி+ைத இைலயாத�! 
 கரக� அ�ல� 
 க�க)'; 
 இர�'��� 
 ெபா#- 
 ெசா
னவ
 �லவ
! 

க�டவ
 கைலஞ
! 
�ழி!பவ
 
நீ�� நா�� ேகவல� 
வாசக� ��ப�! 

 
1. ேக. �ைர;வாமி ேசாதைன�காகேவ ேசாதைன எ
ற த
ைமயி� கவிைத 
�ய�சிகளி� தீவிரமாக �ைன+த� ேபா� ேதா
:கிற�. ப1!பவைர� �ழ!ப�ற 
ைவ!ப� அவர� கவிைதக- சிலவ�றி
 ��கிய ேநா�க� எ
: எ�ண 
ேவ�1யி#�கிற�. க.நா.". ���கவிைத�� வ�$த இல�கண$ைத-’கவிைத 
சி�கL� சி'��� நிர�பியதாக இ#�கேவ�'�. ெதளி, ெதானி�க ேவ�'�. 
ஆனா� சி�க� வி'வி�க� �டாததாக,� இ#�கேவ�'�. கவிைத நய� எ� 
எ
: எ'$�� ெசா�ல� �டாததாக இ#�க ேவ�'�. �ாியவி�ைல ேபால இ#�க 
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ேவ�'�. அேதசமய� Qரா,� �ாியாமL� இ#+�விட� �டா�’ எ
பைத 
அ!ப1ேய பி
ப�ற ஆைச!ப)டவ� �ைர;வாமி எ
: என��!ப'கிற�. 
 
‘வ�ணேபத�’ எ
ற கவிைதைய அத�� உதாரணமாக� �றலா�. 
 
 க���� ��ைல; 
 கட ,D��$ தாமைர; 
 காம$��� அ��; 
 எ
: ெசா
னா�; 
 ��ைல�� ெவ-ைள; 
 தாமைர��� சிவ!�; 
 அ���� இ#)'; 
 எ
: ெசா
னா� 
 ��ைல மலர 
 அ�� ேசா#� 
 தாமைர மலர 
 ��ைல ேசா#�; 
 அ�� மலர 
 எ
ன ெசா�ல? 
 எ
: ெசா
னா�; 
 எ2� ெச
றா�, 
 எ
ன ெசHதா� 
 அ�� ��ைலயாக, 
 ��ைல மைரயாக, 
 மைர�� அ�� மலராக 
 மா�ற$தி� மா�ற�ற. 
 ஏக� அேநகமாக 
 அேநக� ஏகமாக, 

வ#வ� உ�ேடா? 
ெசHவ� அாிேதா? 
எ
: ெசா
னா�? 
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இதி� ஏேதா ம�ம�, ெபா#-, த$�வ� இ#!பதாக வாசக
 �ழ�பி� ெகா�' 
%ைள�� ேவைல ெகா'�க அவதி! பட)'ேம எ
ப�தா
 கவிஞாி
 அ+தர2க 
ேநா�கமாக இ#�க�1��! 
 
வசன$ைதேய கவிைத எ
: த#வ�� �ைர;வாமியி
 ேசாதைன �ய�சிகளி� 
ஒ
:. ‘அறியாதவ� ஒ#வ#மி�ைல’ எ
ப� கவிைதயா�. 
 
“"வெரா)1யாக,� சீவன�ற �தைலயாக,� அச)'$ தவி)' நிற� Q�', ச+த1 
ெசHயா� த
 இைரமீ� ப�2கி! பாய வ#� X)'! ப��ைய அறியாதவ� 
யா#மி�ைல.  
 
எ�சிலா� வைல பி
னி, அத
 ந'ேவ த
 எ�கா� பர!பி வ+� சி��� ஈ��� 
Q�சி��� சலனம�றி#��� சில+திைய அறியாதவ� ஒ#வ#மி�ைல. 
 
ம�ைடெய�லா� க�ணாக, அ5க� சிவ!� �க��, �5,டL�, சி: இற��, 
விPஞான� ஆவி�!பளி$த ேபயாக,�, "$தா "$தமறியாத அேபதவாதியாக,� 
ெமாH$�� ச���� ஈெய
ற ெவா
ைற அறியாதவ#மி�ைல. 
 
�)டமாக அணிவ�$�, அச)'� க'Pசிவ!� நிற+ தா2கி� சி+திய ெரௗ$திர$ 
�ளிக- ேபா� த'$ேதாைர� �தறி$ த-ளி அ'$த நிமிஷ� சாவத�� விைர�� இ� 
க)ெட:��� �)ட$ைத�� நா� அறிேவா�.” 
 
இ� கவிைத (��� கவிைத) எ
: ெசா�வதானா�, லா.ச. ராமாமி�த� எ5தி�-ள 
கைதக- அ$தைன�� மணி மணியான கவிைதகேள எ
: ‘ச$திய� ப�ண’ 
ேவ�1ய�தா
1 
 
�ைர;வாமியி
 ‘கா$தி#+ேத
’ ந�ல கவிைத. ஒ#வன� வ#ைக ேநா�கி� 
கா$தி#��� ஒ# நபாி
 தனிைமைய, மன உைள�சைல, உண��சி "ழி!�கைள 
விாிவாக� ெசா�Lகிற� இ�. 
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‘தி#�ப$ தி#�ப! ப1$�! பா��க, ஒ# தர� ப1!பவ#��� ஒ# ேவக�, ஒ# 
எதிெரா���� த
ைம, விடா!பி1யாக உ-ள$ைத! பி1$�� ெகா-D� ஒ# �ண� 
இ#�க ேவ�'� ��� கவிைதயிேல’ எ
: க.நா.". வ�$�-ள இல�கண$��� 
ஏ�ப இய�ற!ப)'-ள�. ‘ெகா��! பாைவ.’  
 

‘திெரௗபதி அவ- 
வ+� ேபா�� அ��"ன
 நா
’ 

 
எ
ற வாிக- விள�க� �ற!ெப�:, தி#�ப$ தி#�ப ஒ��கி
றன இ�கவிைதயி�, 
‘ேபதாேபத�’ எ
ெறா# கவிைத. இ� ேவ: ரகமான ேசாதைன.  
 
 ம��5  
 ம�ைண! 
 ெபா
னா���! 
  
 இைல! 
 �5 
 ப)' ெநH��! 
   
 மனிதாி� 
 சில+தி�� 
  
 ெப�1#) 
 சிதL�  
 உ�'. 
  
‘அல2கார�’ எ
ெறா# ெசா�ல'��. 
 
 மயி�க� 
 �ைல!பா�, 
 ெந'ேவனி� 
 கா�கால� 
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 ெச
: ேதH+தி:த�, 
 ெகா��!பாைவ; 
 ம
�மிA,ல�. 
  
இ!ப1!ப)ட ேசாதைனகளினா� ��� கவிைத�� வள� ேச��க �ய
ற ெப#ைம 
�ைர;வாமி�� உ�'. 
 
1960-61 ஆ�'களி� ‘எ5$�’ %ல� அறி�கமாகி வள��சி ெப�ற கவிஞ�களி� 
��கியமானவ� சி.மணி. 
 
இவர� �த� கவிைத ‘�ைக’ 15-வ� ஏ)1� பிர"ரமாகி�-ள�. ஏேதா இ#- மன� 
�ைக ஓவிய�. அதிL� ஒ# வசீகர� இ#�கிற�. அ'$�, 18-வ� இதழி� வ+த 
‘அர�க�’ உலக இய�ைப� �:கிற�. 
 
 வா1ய Q�களி� XG+� ஒழி+தாL� 
 விழி$த மல�க- சிாி$� மி����; 
 ஈ
ற வாைழ இைள$�� சாH+தாL� 
 உயி�$த க
: �கிG$� மிளி#� 
 Xசிய வி�மீ
 சாி+� அைண+தாL� 
 மி�+த மீ
க- விாி$�� சிமி)'�; 
 ஊ)1ய அ
ைன உைழ$� ஓH+தாL� 
 எPசிய �மர
 �மாிைய! பி1!பா
. 
 
சி. மணியி
 ‘ம:!�’ (எ. 19) மன��ைகயி
 இ#- கா)சியாக$ தா
 ஒளியி'கிற�. 
ஸ�ாிய�ஸ ஓவிய� மாதிாி இ#�கிற� இதி� வ�ணி�க!ப'கிற கா)சி. 
 
 ஓ1+த அநாைத நிலா 
 ெதா5ேநாH� �னனாக  
 பிேரத�கைள ஓளிர 
 ம#+� ேத1$ேத1 அைலய, 
 வழி+த சீG உ#�ேடா1 
 மPச� க)1யாகி 
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 ெநP" வ�யாH$ �1�க, 
 சீ �ைனயி� ெவ1$த பல �கி�க- 

மன� �ைகயி
 இ#- வ1வாH 
ேபH�கணமாH ஆ+ைதயாH! பரவி 
வா���� கிழி+த திைர ேபாட 

 
எ
: ேமேல ேமேல ேபாகிற� கவிைத. அெத�லா� ஏ
 ஏ�ப)ட�? 
 

இளைம� �வியலாH 
இ
ப Nக��சியாH 
ஆ1! பா1ய நா
 
ஓேர கண$தி� 
விர�தி வ1வாகி நைர�க� 

 
காரண�. க
னி ஒ#$தி அவ
 ஆைசேயா' ெந#2கி ேக)டேபா�, அவ- 
 

‘தனி ஊச� ேபால 
இடவலமாH தைலயைச$’த�தா
! 

 
காத� ேதா�வி க�ட விர�தி உ-ள$தி
 வாG�ைக� [
ய ேநா�ைக இ�கவிைத 
சி$திாி�கிற�. 
 

‘இ#ளி
 நிழ�’ எ
ப�� 
சா�கா)' உலகி� 
எ
ைன வி)' 
�' வி)ட பறைவெயன 

 
ஓ1 மைற+த ‘ெப�ைண எ�ணி! பி$��ற மனசி
 விர�தி! �ல�ப�தா
. 
  
‘கதைவ %'’ ேவ: ெதானியி� அைம+�-ள�. ஆயி��, இதிL� விர�திேய 
ேமேலா2கி நி�கிற�. 
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 கதைவ %' 
 X2கி விாி+த மாநில� 
 �வ�' வி5+தா� ஆற1 
 வாழ வி)ட Qமக- 
 சாH+த�� ெசாி$தி'வா-; 
 அQ�வமாH ெப�ற மகனாH 
 நீ வள�$த நா�� க1���; 
 ேநாH பி1�க கடேனற 
 நீேய 
 உன�� எதிராவாH; 
 கதைவ %', கதைவ %' 
  
 நைகயாH ெவ:$த உைட 
 ந�+�� �ைடயிேல; 
 Qைவய� �ழ� Q�சர� 
 வா1ய�� �!ைபயிேல 
 விள2க வ+த மைனவி�� 
 மாத �1வி� %ைலயிேல; 
 வா��� உயிa)1 
 சிாி$ேத�� எாிக� 
 உதி�+த�� ஒ
:மி�ைல 
 கா�ேற
? %�ேச
? 
 கதைவ %', கதைவ %', 
  
கவிஞ�க- நிலைவ எAவாெற�லாேமா வ�ணி$� வி)டா�க-. இ
�� 
பா1�ெகா�1#�கிறா�க-. எ
றாL�, நிலைவ ரசி!பதிL� விய+� 
பாரா)'வதிL� மனித மன"�� அL!� ஏ�ப'� எ
: ேதா
றவி�ைல. 
 
நிலைவ �தியேதா� ேகாண$தி� பா�$� (���)கவிைத ெசHதா� எ;. ைவதீ;வர
 
அ#ைமயான பைட!�. ‘எ5$�’வி� வ+த அவ#ைடய �த� கவிைத இ�தா
. 34-
35 எ
: இர)ைட இல�கமி)ட ஏ)1� பிர"ரமாயி�:. 
 
கிண�றி� வி9/த நில4கிண�றி� வி9/த நில4கிண�றி� வி9/த நில4கிண�றி� வி9/த நில4    
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 கிண�றி� வி5+த நிலைவ� கீழிற2கி$ S�கி வி' 
 நைன+த அவ- உடைல ந5வாம� S�கி வி' 
 மண��� அவ- உடைல மண� மீ� ேதாய வி'  
 ந'2�� ஒளி�டைல நாண� ெகா�' ேபா�$தி வி' 
 கைலேம,� அவ- �ழைல� கா�றிேல ேகாதி வி' 
 அைல��� அவ- மா�ைப அ���ெகா1 அைண�க வி' 
 ம#�ட �க� ெதளிய$ தி#மPச- Qசி வி' 
 ஈதைன$�� ெசH� வி)' இதமான கவிைதகளா� 
 ஒ$தட2க- ெகா'$� வி' 
 உடெல2�� ேத
 Qசி! ப$திரமாH! ெப�ணிவைள 
 வா
 �ைனயி� ெகா�' வி' 
 இ#)' �1��
ேன, இர, �1��
ேன 
 தி#^1 கழி$தவைள$ தி#!பி ய�!பி வி' 
 
இAவா: இ
�� பல வாிகைள� ெகா�ட� இ�கவிைத. இத�� ‘ஒ)'’� 
‘ெவ)'’� ஆக இர�'� கவிைதக- எ5தினா� தி.ேசா. ேவTேகாபால
. 
 
க�பைன விாி,� க#$தாழ�� உண�ேவா)ட�� ெகா�ட கவிைதக- அைவ. 
நிலைவ� க�பரசியாக� ெகா�'� நாணமிலா! பர$ைதயாக� ெகா�'� ஒ)'� 
ெவ)'� பைட�க!ப)'-ளன இைவ ‘எ5$�’ 36-� ஏ)1� இட� ெப�றன. 
 
‘எ5$�’ 36-வ� இதG அ#ைமயான கவிைதக- பலவ�:ட
 விள2கிய�. 
ேவTேகாபாலனி
 ‘ஒ)'� ெவ)'�’ 1.ேக. �ைர;வாமியி
 ேபதாேபத�, 
அல2கார� சிேலைட ஆகிய ‘%
: கவிைதக-’ இவ�:ட
 1.சி. ராம�2க� (த#ம 
சிவரா�) கவிைதக- ஐ+�� இதி� ெவளிவ+தன. 
 
ப1ம� சிற!��� எ'$�� கா)டாக! பலரா� பல இட2களி� ைகயாள! ெப�:-ள 
‘வி1,’ இAைவ+� கவிைதகளி� ஒ
:. 
 
 Qமி$ ேதா�� 
 அழ�$ ேதம� 
 பாிதி �ண�+�  
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 பட#� வி+� 
 கதி�க- கமG+� 
 விாி�� Q. 
 இ#ளி
 சிறைக$ 
 தி
�� கி#மி  

ெவளி�ச� சிறகி� 
மித��� �#வி 

 
த#ம சிவரா�வி
 கவிைதயா�ற�
 வள��சிைய� �:� பைட!�க- இைவ. 
வி1,, மாைல, நிழ�க-, ைச$ாீக
, மைற, ஆகியைவ க�பைன நய$ைத�� 
சி+தைன� ெசறிைவ�� விள��� கவிைதக-. ‘எ5$�’வி
 ‘%
: ஆ�'க-’ 
வள��சி �றி$� 36-வ� இதழி� வ+�-ள தைலய2க� கவிைதக- ப�றி�� 
ேப"கிற�-- 
 
‘எ5$�’வி� "மா� 90 கவிைதக- வ+தி#�கி
றன. எ5$�வி� ெவளியான 
கவிைதக- ெபா#- விள2காத ெசா�க- பலவ�றா� பிைண$�� க)ட!ப)ட கர' 
�ரடான கத�ப மாைலகளாக உ-ளைவ எ
ற ஒ#வாசக� க#$ைத ���கவிைத 
ப�றி ஓ2கிய1$�� ெசா�L� பாதகமான ஒ# அபி!பிராய$தி
 பிரதிநிதி$�வ� 
�ரலாக க#�கிேறா�. இ+த இட$தி� அைத! ப�றி விவாதி�க இட� இ�ைல. 
ஆனா� ஒ
: ம)'� ெசா�ல ேவ�'�. இ+த மாதிாி க#$��க- கிண�:$ 
தவைள வாGவினா� ஏ�ப'வ�. இல�கிய� சிற!பான உலக$� ப�ேவ: 
ெமாழிகளிL� த�கால� கவிைதநிைல எ!ப1 இ#�கிற� எ
பைத உணர 
�1+தவ�க-தா
 இ+த ���கவிைத வள��சிைய! ப�றி �ாி+�ெகா-ள �1��. 
அ
ைறய பாரதிையேய கவியாக இ
�� உணர�1யாத [Gநிைலயி� இ
ைறய 
���கவிைத ேசாதைன�கார �த�வ
 பி�ச%�$திைய��, எ5$� %ல� 
�ைளவி)' வ#� இள� ெகா5+�கைள�� �ாி+�ெகா-ள, ��� கவிைதகளி
 
த
ைமகைள உணர ெகாPச� ேபாகேவ�'�. எ5$� %
: ஆ�'களாக, 
ச����ப1 ேக)க ஏ�ப)ட இ� ேபா
ற க#$��கைள� க�' ஆ$திர!படா�. 
இ+த க#$� மாற� ெசH�� �ய�சியாக வழிவைககைள ஆராH+� ெச�வ� 
%ல�தா
 பாரதி��! பி
 இ+த ��� கவிைத பிற!� காலக)ட$ைத ெசழி!பா�க 
�1��.” 
---------- 
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16. 16. 16. 16. சாதைனக+ நிைற/த வ:ஷ�சாதைனக+ நிைற/த வ:ஷ�சாதைனக+ நிைற/த வ:ஷ�சாதைனக+ நிைற/த வ:ஷ�    
 
���கவிைத வரலா�றி� 1962 விேசஷமாக� �றி!பிட!பட ேவ�1ய ஒ# 
காலக)ட� ஆ��. அைத சாதைனக- நிைற+த வ#ஷ� எ
: �றலா�. 
 
அAவ#ட$தி
 நவ�ப� இதழி� (ஏ' 47) ‘எ5$�’ நியாயமான ெப#ைமேயா'� 
மகிG�சிேயா'� எ5திய தைலய2க$தி
 ��கிய ப�திைய இ2ேக தரேவ�1ய� 
அவசியமா��. “சமீப$தி� எ5$� வாசக� ஒ#வ� த
 க1த$தி� பி
 வ#� வாிகைள 
எ5தி இ#+தா�”. ‘எ5$� கவிைதயி� கா)1வ#� சாதைன நீ2க- ஆர�ப$தி� 
எதி�பா�$ததாயிரா� என ந��கிேற
’. 
 
அவ� �றி!பி)1#!ப� K�:�� K: உ�ைம... 
 
உ�ைமயி�, ���கவிைத 1959-� எ5$�வி�தா
 பிற+த� எ
: ெசா�ல 
��படமா)ேடா�. இ#ப� ஆ�'கD�� �
ேப, ந.பி.�� �.ப.ரா,� 
வ���க�ண�� பிற!பி$�வி)ட �ழ+ைத அ�. ஆனா� 1959 �த� இ
: 
வைரய நா)களி� தா
 இ+த! ���கவிைத இட� க�' பி1�க!ப)' 
நாமகரண�� இட!ப)ட�.  
 
‘வசன$ைத �றி$�! ேபா)' எ5�வ�, ‘விஜிடபி- பிாியாணி’, ‘ேகாேவ: க5ைத,’ 
யா!� ெதாியாம� ஏேதா கி:�க�க- எ
ெற�லா� க�டவா: பாிகாச$��� 
உ-ளாகி இ#+த ஒ# �ய�சி�� மதி!� கிைட$�வி)ட�. இ+த நா)களி� தா
 
பாரதியி
 ‘வசனகவிைத’ ஏ�:� ெகா-ள!ப)' ந.பி�ச%�$தியி
 
���கவிைதகD� இ
: அ2கீகாி�க!ப)'வி)டன. 
 
ந.பி. ஆர�பி$� ைவ$த ���கவிைத �ய�சி இய�க� எ5$�வி� ெதாட�+த�. 
மய
, சி)1, வ���க�ண
 ஒ
: ேசர, பி
ன�, தி.ேசா. ேவTேகாபால
, 
1.ேக. �ைர;வாமி, த#ம சிவரா�, சி. மணி, எ;. ைவ$தீ;வர
, �றி!பாக 
இ
�� சில#� கல+� ெகா�' ��� கவிைதைய வள!ப'$தி வ#கிறா�க-, 
"மா� இ#ப$ைத+� கவிகளி
 �ர�கைள எ5$� வாசக�க- இ+த நா
� 
ஆ�'களி� ‘எ5$�’ %ல� ேக)'வ+தி#�கிறா�க-. ஆனா� இ+த� �ர�க- ஒேர 
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ெதானியாக இ�லாம� ப�ேவ: விதமாக த
 த
 ஒ�ைய� கா)'� �கமாக 
அைம+தி#!பைத பா��கிேறா�. அவ�க- ைவ��� �$திைரகD� ேவ: ேவ:. 
 
இ+த� சமய$தி� 1912-17� ‘இேமஜிஸ�’ எ
ற ப1ம� ெகா-ைகைய ைவ$�� 
ெகா�' இ2கிலா+திL� அெமாி�காவிL� 1.இ. ஹு�, எ;ரா ப,�', ாி�ச�) 
ஆ�12கட
, எமிேலாவ� ேபா
ேறா� கவிைத �ன#$தாரண$தி� �5 %�சாக 
ஈ'ப)டைத கவன$���� ெகா�'வர ேவ�1 இ#�கிற�. த2கD�� �
 
ெச
ற ெபாியவ�கைள�� அவ�க- வி)'ைவ�கவி�ைல. 
 
எஃ!.எ.; ஃபிளி�) எ
பவ� எ5தினா�.  
 
‘Rhyme and metre are artificial and external additions to poetry and that the various 
changes that can be rung upon them were worked out. They grew more and more 
insipid until they have become contemptible and encumbering.’ 
 
இ� இ
ைறய தமிG� கவிைத ச�ப+தமாக எAவள, வா�$ைத�� வா�$ைத 
ெபா#+�கிற�! பல K�றா�'கD�� �
� பைட!பான விர�வி)' எ�ண� 
�1ய சில சிற+த K�கD��! பிற� இ+த K�றா�' ஆர�பகால பாரதி��வ#� 
வைரயி�, ெசா� ஆட�பர�� ந�"!ப'$த!ப)ட உ-ளட�க�� ம�+த பைட!�க- 
எ$தைன? பாரதி��! பிற� இ
:வைர �ட அேத ாீதியி�, க�பைன�� க#$�� 
இ�லாம� ப$திாிைக ெசH�-களாக தீபாவளி��� ெபா2கL���, பாரா)'��� 
வாG$���� ஐ+தைற! ெப)1யி�#+� ‘ஃபா��லா’ ாீதியாக$ தயாரா�� ஓைச� 
ெசா� ெசH�-கD� ெம)'! பா)'கD� எ$தைன? இைத ைவ$�$ தமிழி� 2000 
கவிக- இ#!பதாக ஒ# ெப#ைம ேவ:! 
 
���கவிக- இய�க� இைதெய�லா� உைட$� மீ)சி ெபற இய2�கிற இய�க�. 
இதி� த
 ப2ைக இ+த நா
� ஆ�'களாக ெசL$தி வ#வ�தா
 எ5$�வி
 
சாதைன. வாசக அ
ப� �றி!பி)1#!ப�ேபா� எதி� பா�$திராத� தா
. ஆனா� 
அ� நட+� வி)ட�- எதி� பா�$தி#+தாL� அ��� ேமலாக, எ5$� பிர"ர�, 
ெவளிR'களாக ெவளி வ+தி#���. ‘கா)' வா$�’� (ந.பி�ச%�$தி) 
���கவிைதக- ெதா�!�� இ��� சா
:? 
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1962-� ‘எ5$�’ ஏ'களி� வ+த கவிைதக- பல,� க#$� ஆழ�, க�பைன வள�, 
வாG�ைக$ த$�வ�, ம�:� நய2க- அேநக� ெகா�ட வளமான பைட!�களாக 
விள2கின. 1.ேக. �ைர;வாமி, சி.மணி, எ;. ைவதீ;வர
, த#� சிவரா�, 
வ���க�ண
 அதிகமான கவிைதக- எ5தி�-ளன�. தி.ேசா. ேவTேகாபால
, 
கி. க;Sாி ர2க
, மய
 ஒAெவா# கவிைத பைட$�-ளன�. �திதாக� கவிைத 
எ5த ��ப)1#+த பலர� கவிைதகD� இAவ#ட� எ5$� இதGகளி� இட� 
ெப�றன. சி.". ெச�ல!பா,�, ". ச2கர"!ரமணிய�� கவிைத �ய�சிகளி� 
உ�சாக$ேதா' ஈ'ப)டன�. ஆ2கில$தி�#+� பல கவிஞ�களி
 பைட!�க- 
தமிழா�க!ப)' பிர"ரமாயின. ந. பி�ச%�$தியி
 கவிைதக- %
: வ+�-ளன. 
 
இAவ#ட$தி�, ���கவிைதயி� ெந'2கவிைத �ய�சிக- ேம�ெகா-ள!ப)டன. 
பி�ச%�$தியி
 ‘கா)'வா$�’� சி.மணியி
 ‘நரக�’ கவிைத�� சிற!பான 
பைட!�க-.  
 
‘நரக�’ விேசஷமான� இைத ெவளியி)டேபா�, 43-வ� ஏ)1� ���கவிைதயி� 
‘ஒ# ைம� க�’ எ
: தைலய2க� எ5தி ‘எ5$�’ ெப#ைம!ப)ட�. 
 
“எ5$�வி� இ�வைர ெவளிவ+தி#��� K�:��� அதிகமான கவிைதக- 
���கவிைதயி
 ச$தான, தா�கான �ண2கைள நிaபி$தி#�கி
றன. சி. மணியி
 
‘நரக�’ ���கவிைத �ய�சியி� ஒ# ைம� க�ைல நா)'கிற�. நீள$தி� ம)'ம�ல; 
உ-ளட�க�, உ#வ அழ�, ப1ம� சிற!�, வாG�ைக! பா�ைவ, மதி!�, த$�வ 
ேநா��, உ$திைகயாDத� இ$யாதிகளி� சிற!� விள2�கிற�. பிாி)1^ கவி 
1.எ;. எ�ய)1
 ‘ேஜ ஆ�ஃ!ர) !aஃபரா�கி
 காத� கீத�’ பாG நில� 
பாணியி� தமிழி� ெவளிவ#� �த� நீ�ட கவிைத அ�ல� �:2காவிய� எ
: 
இைத!ப�றி நிைன�க$ ேதா
:கிற�. இ+த� கவிைதைய ெவளியிட வாH!�! 
ெப�றதி� எ5$���! ெப#ைம.” 
 
‘நரக�’ ���கவிைதயி� ஒ# ேசாதைன �ய�சி; ெவ�றிகரமாக அைம+த ந�ல 
சாதைன, நாகாிக நகர$தி� திாி�� ஒ#வன� உண�,�கிள��சிைய, காம உண�, 
S�1 வி'� உ-ள� �ழ!ப$ைத, அைத ேவதைனயாக வள�$�வி'கிற 
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�றநிைலகைள, அவ�ைடய ஏ�க2கைள விவாி�கிற� இ+ெந'2 கவிைத. 
வ�ணைனகD�, ��! �� உவைமகD� நயமாக� சி$திாி�க!ப'கி
றன இதி�. 
 
உலக இல�கிய$தி� ���கவிைத பிரமா�க- த2க- பைட!��களி� 
பழ2கவிைதகளி�#+� சில சில வாிகைள, ெபா#- ெபாதி+த வா�கிய2கைள 
அ!ப1 அ!ப1ேய எ'$தா�' த2கDைடய க�பைனைய வளர வி'வைத ஒ# 
உ$தியாக அ�^1$தி#�கிறா�க-. சி.மணி�� இAஉ$திைய$ திறைமயாக� 
ைகயா�' ெவ�றி ெப�:-ளா�. அவ#ைடய உவைமக- ��ைமயானைவ. 
 
 ‘கால$தி
 கீ�:க- 
 வாசமாவி� மைறவெதன 
 உ-ள2ைக� ேகா'க- 
 இ#ளி� மைற�� ேவைள 
 த+த �ணி, ெச2ைகைய 
 உ+த நி
ற ைதயல�, 
 தைலவ
 வர,� ச�ேற 
 உய#� தைலவி விழியாக 
 மைற��� ேசைல சா� S�கி, 
 கா��� ெச#!ைப உதறிவி)' 
 கடL�� ெவ�ைம M)ட 
 கிழ�ேக அ1ெபய�+� 
 அைலைய அைண�கவி)டா� 
 ஓர1 ஒளி#� கா�க- 
 மாச: மத2க- ேபால 
 வா��� வழிகா)ட.’ 
 
ேர1ேயாைவ பாடவி)', அதி� எ5+த ச2கீத� பி1�காததா� பdெரன அைத 
நி:$திய ெசயL�� அழகான ஒ# உவைம-- 
 
 ‘தி'ெம
 ேறாரா� வரேவ 
 வாாி� "#)'� மர� 
 வள�$த ெவா# ம2ைகெயன 
 விைர+ேத யைண$� வி)' 
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 ேபயைற+த நிைலயி� ெவறி�க!’ 
  
இ!ப1 நய2க- பல ெகா�ட� ‘நரக�’ 
  
 ‘தமிழக� கீ5ம�ல 
 �5வ�� ேமLம�ல; 
 உைலேய�றி வி)' 
 ேசாறா�க மறிய�; 
 ப)1னி�� அழி,ேம 
 கிைட$த பய
; 
 பி
னாL� ேபாகவி�ைல 
 �
னாL� நட�கவி�ைல; 

ந'�கிண�றி� நிகGகால�’ 
 
எ
: நா)1
 நிைல�� ")1� கா)ட!ப)'-ள� இதி�  
 
ேக. அHய!ப பணி�க� ேகரள$தி� கவிைத உலகி� தனி இட� ெப�றவ�. 
அவ#ைடய பைட!�களி� சிற+ததான ‘�#ே3$திர�’ எ�� ெந'� கவிைதைய 
ந�ல
 மைலயாள$தி�#+� தமிழா�கினா�. அ� ‘எ5$�’ 48-வ� இதழி� வ+த�.  
 
1962-
 ெபாிய சாதைன பி�ச%�$தி கவிைதக- சிலவ�ைற$ ெதா�$� ‘எ5$� 
பிர"ர�’ ஆக! பிர"ாி$த��, ‘��� �ர�க-’ ெதா�!ைப$ தயாாி$� ெவளியி)ட�� 
ஆ��. 
 
ந.பி. 1938 �த� 1962 �1ய எ5திய கவிைதகளி�, ேத�+ெத'$த 35 கவிைதக- 
ெகா�ட ெதா�!� ‘கா)' வா$�’. 
 
அத
 �
�ைரயி�- ‘எதி�நீ�"’ எ
ற தைல!பி�-பி�ச%�$தி எ5தி�-ள 
க#$��க- இைவ- 
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‘இ� �ய�சி ஆ�றி� எதி�நீ�ச� ேபா'� �ய�சி, பாைதயி�லா� கா)1� பயண� 
ெசH�� �ய�சி. இ�மாதிாி கவிைதயி
 அைம!� �ைறயி� அ�பவ$தா� மா:த� 
ஏ�ப)'� ெகா�ேட ேபா��. இல�கண வைரயைற எ
: எ�,� ேலசி� 
அக!ப)' விடா� எ
ப�� என��$ ெதாி+த�. இ$ெதா�!பிL� அ+த 
மா:தைல� காணலா�. �1வான �ைறைய� க�' வி)ேட
 எ
: 
ெசா�லமா)ேட
. ம�றப1 கவிைதகளி
 ெவ�றி ேதா�விகைள! ப�றி �1, 
ெசHய ேவ�1ய� எ
 ேவைலய
:. 
 
ஆனா� இர�ெடா# ெபா� விஷய2கைள ம)'� �றலா�. கவிைத கவிைதயாக 
இ#+தி#�கிற�. வரலாறாக இ#+தி#�கிற�. மத$தி
 �ரலாக இ#+தி#�கிற� 
மன$தி
 �ரலாக அதிக� இ#+ததி�ைல. மன$தி
 N)பமான அைச,கைள 
ெவளியி)டா� சாியான அக$�ைற காT� எ
: ேதா
:கிற�. காத� ம)'� 
அக$�ைற எ
: வைக ெசHவ� மன இய� சா$திர$தி��! ெபா#+தா�. 
இ$ெதா�!பி� கைத ேபா� இ#!பவ�றி� �ட, கைத�"ைவையவிட ெதானி�"ைவ 
ஓ2கி நி�பைத� காணலா�. எதி�கால$� ெந'2கவிைத இ+த! ேபா�கி� 
ெச�லாம� கைத� "ைவைய ந�பினா� கவிைத அ�ச� �
றிவி'�. கவிைத இனி 
நாவLடேனா நாடக$�டேனா ேபா)1யிட �1யா�. 
 
���கவிைத�� ஏ�ற வாGநிைல ஏ�ப)' வி)டைத நா� ம:�க��டா�. 
அ�"ய+திர��, ைல!ராிகD�, ெமௗன வாசி!�� ேதா
றிய பிற�, -அைவ 
ேதா
றாத கால$தி� அம� ெசL$திய ேக-வி மர�� ;Sல�காதி
 ஆ)சி�� 
க�ெணதிேர மைற+� வ#வைத� க�ட பிற�-கவிைதைய ேவ: விதமாக அைம�க 
ஏ
 �யல��டா�? 
 
;Sலமான ெசா�L��� நய$தி��� அ!பா�ப)ட ெபா#D� அைமதி�� உ�' 
எ
ப� எ
 ந�பி�ைக. அ+த அ1!பைடகைள$ ெதா)' நா
 கவிைதைய அைம�க 
�ய
றி#!பதா� ப#+�� நிழL� ேபாL-ள இைசைய இவ�றி� காணலா�. 
;Sல$ைத விட [��ம$தி�� அதிக ச�தி உ�ெட
ற அT�க� நம��� கா)1 
விடவி�ைலயா?”  
-------------- 
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17. 17. 17. 17. ���.ர�க+���.ர�க+���.ர�க+���.ர�க+    
 
“கவிைத$ �ைறயி� ஒ# �திய தி#!ப$ைத� கா)'கிற கவிைத$ ெதா�!� இ�. 
பாரதி��! பிற� அ+த கவி கா)1ய பாைதயி� ெச
: உ#வ� உ-ளட�க� 
இர�1L� ேசாதைன ெசH�-ள 24 கவிகளி
 63 கவிைதக- அட2கி 
இ#�கி
றன. இ+த இ#பதா� K�றா�' மனித���$ தா
 வா5� உலக� ஒ# 
விசி$திர ேபா��கள� அவ��� ஏ�ப'� ேமாத�க- சி�கலான�. அவ�றி
 
ெவளிR)ைட இ+த! ����ர�களி� கா�கிேறா�. ஒ#வ� ேநா�� ம�றவ#�� 
இ�ைல. ஒ#வ� அ�பவ� ம�றவாிடமி#+� மா:ப)ட�. அவரவ� ந�பி�ைக��, 
ேவ: ேவ:. அவரவ� ெசா�திற�� நானா விதமான�. அவந�பி�ைக�� 
ந�பி�ைக��, ச�சய�� த
ன�பி�ைக��, கவைல�� உ:தி�� ஆைச�� 
ஆத2க�� ல)சிய�� யதா�$த�� உ�ைம��, ேபா�ைய� க�ட ஆ$திர�� 
எ$தைன விதமாக ஒ��கி
றன இவ�க- �ர�களி�!” 
 
‘எ5$� பிர"ர�’ ஆன ‘����ர�க-’ ப�றிய ஒ# அறிவி!� இ�. 1962 அ�ேடாபாி� 
இ$ெதா�!� ெவளியாயி�:. அ�வைர ‘எ5$�’வி� அ�சாகியி#+த "மா� 200 
கவிைதகளி�#+� ேத�+� எ'�க!ப)ட கவிைதக- இ+K�� இட� ெப�றன. 
 
“இ+த ெதா�!� ெதாி,�� ெபா:!� நா
தா
 எ
றாL� ("மா� 200 
கவிைதகளி�#+� 63 கவிைதகைள ேதர+ெத'!பதி�) த
 %!பாக நட+� ெகா�' 
விடவி�ைல நா
. ந�ப�க- சி.மணி, பி�ச%�$தி, வ���க�ண
, எ�. 
பழனிசாமி, ஆ�. ெவ2கேடச
, எ
.�$�சாமி ஆகிேயாாிடமி#+� ெதாி, 
ப)1ய�கைள� ேக)' வா2கி எ
�ைடயைத�� ேச�$� �1, ெசHத� இ�. 
அவ�க- �றி!பிடாத�� சில ேச��க!ப)1#���. ஆனாL� ��கவிைத$ �ைறயி� 
ந�ல ஈ'பா'-ள ஆேற5 ேப�க- மதி$தைவ அட2கிய ெதா�!� இ�. அவ�க- 
உதவி இ
றி எ
 ேவைல "Dவாகி இரா�. என��- உ-ள இ#)ட1!�க- எ
 
ெதாி,�� �+தக� விைளவி$தி#�க,� �'�” எ
: சி.". ெச�ல!பா, 
இ$ெதா�!��� உாிய கவிைதக- ேத�+� எ'�க!ப)ட வித�ப�றி �
�ைரயி� 
�றி!பி)1#�கிறா�. அவ#ைடய ேந�ைம பாரா)ட!பட ேவ�1ய ப�� ஆ��. 
 
ெச�ல!பா இ$ெதா�!��� எ5திய �
�ைர (‘Nைழவாச�’) ந�ல ஆH,ைரயாக 
அைம+�-ள�.  
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உலக இல�கிய$தி� ���கவிைதயி
 ேதா�ற� �றி$��, கவிைதயி
 த
ைம 
ப�றி�� இ��
�ைரயி� �ற!ப)'-ளைவ கவன$��� உாியன. 
 
“ேம�ேக இ+த ���கவிைத பிற+தைத! ப�றி ெகாPச� ெதாி+� ெகா-வ� 
லாபகரமான�, எ+த ஒ# கவி�� த
 கால$தி� பிற+தவ
 தா
 எ
றாL� 
அ���� மீறி எ5$� அ1!பைடகைள ேப#�ைமகைள, வ.ேவ.". அHய� 
�றி!பி)1#!ப� ேபால அக�ட! ெபா#ளி
 சாையகைள, கா)'பவனாக 
எ
ைற��மாக நி�பவ
. இ#+தாL� ஒ# கால$�� கவி இதய� ப�றி� ெகா�ட 
அ�ச2கைள அ'$த கால கவி இதய� வா2கி� ெகா-கிறதி�ைல; �1கிறதி�ைல. 
மதி!� எ
: ெசா�கிேறாேம அ� தைல�ைற��$ தைல�ைற வி$தியாச!ப'கிற�. 
அ1!பைட மாறாம�, ேம� மா�ற2களாக, �க�சாய� மா:த�களாக ஏ�ப)' 
வ#வ� ெதாி+த�. அQ�வமாக அ1!பைடைய$ ெதா)டாL� அ1!பைட 
ெவ-ள$��� �
 நாணலாக வைள+� ெகா'$� நிமி�+� வி'கிற�. இ+த 
�க�சாய� மா:த�களி� உL�க�க- எ+த நா)' இல�கிய$திL� ஏ�படாம� 
இ�ைல. கிளாcஸ�, ெராமா�1cஸ�, ாிய�ஸ� இ!ப1 கவியி
 
மன!பா2கிேல, உ-ளட�க$திேல அ�பவ ெவளிR)1ேல மாறி வ+தி#�கி
றன. 
 
இ+த மா:த�களி� ஒ
றாக, 1910��ேம� இ2கிலா+திL� அெமாி�காவிL� 
உ-ள கவிக- சில� ேச�+�, கவிைத! �ன#$தாரண$ைத �றி�ேகாளாக� ெகா�' 
இேமஜி;)க- எ
ற ேகா^1 உ#வாகிய�. பிெரP" இல�கிய$ைத! பி
ப�றி 
ெவ�; �!ெர எ
ற "ேய�சா கவிைத �ைறயி
 சா$திய2கைள ஆராHவதி� 
அ�கைற கா)1னா�க-. ெசா� சி�கன�, சகஜ$த
ைம, ேப�" அைமதி, ெச�ைம, 
Kதன ப1ம! பிரேயாக� ஆகிய த
ைமகைள� கவனி$� கவிைதகைள 
அைம�கலானா�க-, 1.இ. ஹு �, எ;ரா ப,�), 1.எ;. எ�ய) ேபா
ேறா� 
�றி!பிட$த�கவ�க- �திய ெதானி�� Kதன நைட�� நXன ப1ம! பிரேயாக�� 
அைவகளி� ெதாி+தன. விPஞான, இதர ெதாழி��ைற தகவ�கைள உ-ளட�கிய 
�றிR'க-, பயனா�� ெசா�க- ெபா#$த!ப)' ஒ# �திய பாணிேய ேதா
றிய�. 
 
ஒ# வாி�� இ$தைன சீ� இ#+தா� இ+த ரக கவிைத எ
:, ஒ# வாியி
 நீள� 
ச�ப+தமாக ஏ�ெகனேவ வ�+� நி�ணயி�க!ப)1#+த வைரய:!ைப விட ஒ# 



145 

 

நி:$� ேப�" அ�ல� சி+தைன! ேபா�� அளைவ� ெகா�' "தாவான 
வைரய:!பினா� நி�ணயி�க!ப'� ஒ# வாி நீள� ேம� எ
: ஃபிெரP" "ேய�சா 
கவிைத ேசாதைன�கார�க- �றிய� இவ�கைள! பாதி$த�. அேத சமய� 
ஒAெவா# வாி�� அ1நாதமாக இைடயறாத ஒ�நய� (ாி�மி� கா
;ெட
)) 
ெகா�1#�க ேவ�'� எ
: அவ�க- வ��:$தினைத�� மனதி� ேபா)'� 
ெகா�டா�க-. ஒேர ெதாைக அைச, சீ�கைள! பய
ப'$�கிறேபா�, தி#�ப$ 
தி#�ப ஒேர விதமான ஓைச நய ச!த� தா
 விைளகிற�. மரபான கவிைத இ+த 
விதமான ஒ# இைடயறாத ஓைச நய$தாேலேய �5�க �5�க ஆன�. ஆனா� 
"ேய�சா கவிைதேயா த
 உ-ளட�க$���� ேப�"� �ர�
 க)'!பா)'��� 
உ)ப)' ஏ�ப)ட ேதைவ�� ஏ�ப ேவ:ப'� ஒ# ஓைச நய$ைத �த
ைமயாக� 
ெகா�1#��� எ
ப� அவ�க- க#$�. இ+த இைடயறாத ஒ�நய$ேதா' 
அவ�க- ஒ
றி!ைப��, பா)ட�
 எ
கிேறாேம- ஒ#வித ‘தினி"’ அைத�� சாதி�க 
ஒ# வாி��-ேளேய நி:$�கைள அளவைமய அைம$த�, ேமாைன, ‘காெட
;’ 
எ
கிேறாேம, �ர� இற�க� ஏ�ற�, ஓெரா# சமய� ச+த�� �ட, ஆகிய 
சாதன2கைள சிபா�" ெசHதா�க-. ஆக, ெமா$த$தி�, இ
: கவிைத ெவளியிட 
ேவ�1யி#�கிற �திய விஷய$��� இட� ெகா'�க, ச+த� கவிைத�� ‘ஓவ� 
ஹா�2’ அதாவ� ப5� பா�$�� ெச!பனிட� ேதைவ எ
: க#தினா�க-. 
 
உ#வ� விஷய� இ!ப1 இ#�க, உ-ளட�க� விஷய$திL� பாதி!� ஏ�ப)ட� 
ஃபிராH1
 க#$��களா� கவிஞ�கள� அகேநா�� இ�வைர க�1ராத அள, 
விாி,� ஆழ�� ெப�ற�. உண�, உலக$தி� இ
�� ஆழ$ �ளாவி �#வி! 
பா�$தா�க- ெம
ைமயான��, சி�கலான�� �)'� கல!பான��. தி)டமான 
எ�ண$��� உ#வாகாம� பிர�ைஞ நிைலயிேலேய இ#��� அக உைள�ச�கைள 
எ�லா� ெசா��! பா�$தா�க-. கண�க�ற அT�கைள! ேபா� எ�லா! 
ப�க2களி�#+�� ஒேர சமய$தி� மன���- ெபாழி�� மன!பதி,கைள, 
மா:ப'�, இன� ெதாியாத ஒ# க)'�கட2காத மன!ேபா�ைக ெவளி$ ெதாிவி!ப� 
த2க- கடைம எ
: க#தினா�க-. அேத சமய� �ற உலக�� அவ�கைள! 
பாதி$த�. �திய விPஞான$ தகவ�க- பிரபPச விசாரைணயிேல ��! 
பா�ைவகைள ஏ�றின. வாG�ைக ஒ# ஐ�ய$ த
ைம வாH+த� எ
பேதா' 
ெதாட�+� ஓ'� ஒ# தாைர, ெச
ற�. நிகGவ�ட
 பிைணகிற�. நிகழ இ#!பதி
 
ெவளி� ேகா)ைட உ#வா�க ஒ# கண� ம:கண� எ
ெற�லா� இ#+தாL� 
ஒ
ைற அ'$� ஒ
றாக இைடயறாம� ெதாட� நிைலயாக ஓ1� ெகா�1#��� 
கண!ெபா5�களா� ஆவ� தா
 வாG�ைக. ஒAெவா# நிகGகண!ெபா5�� 
எ�லா� கால$ைத�� த
�- அட�கி� ெகா�1#�கிற�. அ$தைகய 
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கண!ெபா5தி� நி
: பா��கிற கவிைதயி
 பா�ைவயி
 கால� ெவளி இர�'� 
ேபதம�:! ேபாHவி'கி
றன எ
ற, கால� ெவளி ப�றிய க#$��க- பரவின. 
 
ஆக, அக�ற உலக மா:த�களா� பாதி�க!ப)ட இ+த K�றா�' ஆர�ப 
கால$தவ
 ���கவியாக மல�+த� ேம� நா)1� கவிைத உலக� க�ட அ�பவ�. 
அ� Q$த Q�க- நிைறய. 
 
இத��! பி
, தமிழி� பாரதி ெசHத �ய�சிக- ப�றி �றி!பி)'வி)'. ����ர� 
கவிஞ�க- சிலர� சிலபைட!��கைள ெச�ல!பா இ��
�ைரயி� 
ஆராH+தி#�கிறா�.  
 
1910-20களி� ேம� நா)' ���கவிைத�� ஒ# உ+�த� ஃபிராHdய�, மா��சீய� 
இர�1�#+�� மேனாத$�வ ேலாகாயத த$�வ ாீதியாக,� ஏ�ப)ட�’ எ
ற 
தகவL� இ��
�ைரயி� காண�கிட�கிற�. 
 
மா��சிய த$�வ$தினா� பாதி�க!ப)டவ�கD�-மா��சிய ேநா��ட
 
வாG�ைகைய�� ச%க$ைத�� கவனி$�$ த2க- எ�ண2கைள� 
ெசா�கிறவ�கD� அவ�கள� க#$��களா� பாதி�க!ப)டவ�கD� தமிழி� 
���கவிைத எ5த ��ப)டா�க-. அ� பி+திய நிகG�சி. 
 
‘எ5$�’ ஏ'களி� கவிைத எ5தியவ�கD�, ‘����ர�க- கவிஞ�கD� ஃபிராH1ச 
த$�வ$தா� பாதி�க!ப)டவ�க- எ
: சில விம�சக�க- �றி!பிட �
 
வ+தா�க-. இ� தவறான கணி!� ஆ��. 
 
வாG�ைகைய கவனி$�, வாG,� கால�� அ
றாட நிகG�சிகD� உ-ள$திL� 
உண�விL� உ�டா�கிய அதி�,கைள எ5$தா�க �ய�கிறவ�க- அைனவ#� 
ஃபிராHdச$தா� பாதி�க!ப)டவ�க- எ
: ேலபி� ஒ)'வ� தவறான ெசய� 
தா
. அேதேபா� ச%க$தி� காண!ப'கிற வ:ைம, பண$திமி�, இதர ெகா'ைமக- 
சீ�ேக'க- �த�யன ஏ�ப'$�கிற உ-ள$�1!�கைள எ5$தா��கிற 
எ�ேலாைர�� மா��சீய$ த$�வ! பாதி!� ெப�றவ�க--மா��சிய! பா�ைவேயா' 
பிர�ைனகைள அT�கிறவ�க-- எ
: �$திைர �$தி வி'வ�� தவறான 
கணி!பாகேவ �1��. 
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ஃபிராH1ச�, மா��சிச� ேபா
ற த$�வ2கைள! ப�றி எ�,ேம அறியாதவ�க- 
�ட, வாG�ைகயாL�, அ�பவ2களாL� பாதி�க!ப)' த2க- உண��சிகைள�� 
எ�ண2கைள�� எ5$��களா�கி� ெகா�'தா
 இ#�கிறா�க-. எைத 
எ'$தாL� அத�� அய�நா)'$ த$�வ! ெபயைர� [)1 வி)டா�தா
 
விம�சன� Q�$தி ெப�றதா�� எ
: நிைன!ேபா' விம�சி�க ��ப'கிறவ�க- 
த2க- அறி,! பிரகாச$ைத�� ேமைத$ தன$ைத�� ெவளி!ப'$தேவ 
ஆைச!ப'கிறா�க-. 
 
‘����ர�க-’ ெதா�!பி� உ-ள கவிைதகளி� ஐ+� (ந.பி., �.ப.ரா கவிைதக-) 
‘எ5$�’ கால$��� ��ப)டைவ ம�றைவ 1959-62�� உ)ப)ட நா
� 
ஆ�'களி� பைட�க!ப)டைவ. 
 
மா. இைளய ெப#மா--1. கி.க;Sாி ர2க
-2. இ.எ;. க+தசாமி-2. ".ச2கர 
"!ரம�ய
-2. எ;. சரவணபவான+த
-1. ெப.ேகா. "+தரராஜ
-2. ேபைர 
"!ரம�ய
-1. சி". ெச�ல!பா-3. த#ம சிவரா�-8. 1.ேக. �ைர;வாமி-4. 1.ஜி. 
நாராயணசாமி-1. "ப. ேகா. நாராயணசாமி-1. "+தரராமசாமி-5. ந. பி�ச%�$தி-2. 
ேயா. ெபன1�)-1. சி.மணி-3. க.நா. "!ரம�ய�-2. ஞா. மாணி�கவாசக
-1. 
�#ைகய
-1. ேக.எ;. ராம%�$தி-1. �.ப. ராஜேகாபால
-3. வ���க�ண
-4. 
தி.ேசா. ேவTேகாபால
-6. எ;. ைவ$தீ;வர
-5. ஆக 24 கவிகளி
 63 
கவிைதக-. 
 
‘கவிைத ெசா�களி� இ�ைல. ஒ�நய$தி� இ�ைல. க#$திேல மைட திற��� 
உண�, ெநகிG�சியிேல ")1�கா)'� ேப#�ைமயிேல ெபாதி+� கிட�கிற�’ 
எ
ற ந.பி.யி
 விள�க$ைத நிaபி��� அ#ைமயான கவிைதக- பல 
இ$ெதா�!பி� உ-ளன. இAவாறான கவிைதகளிL� ஒ# ஒ�நய� இ#!பைத 
ரசிக�க- உணர�1��. 
 
தமி5��! ��ைமயான� இ$ெதா�!�” இ� ேபா
ற ெதா�!�க- சில 
வ#ட2கD�� ஒ# �ைறயாவ� தயாாி�க! படேவ�'�. அ!ேபா�தா
 
கவிைதயி
 வள��, வள��சி�� �லனாக வாH!� ஏ�ப'�. 
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‘����ர�க-’ �த� பதி!� ெவளியாகி ப$� வ#ட2கD�� ேம� ஆகிவி)ட பிற�, 
அத
 இர�டா� பாதி!� பிர"ரமாக வாH!� கி)1ய�. ம�ைர! ப�கைல�கழக� 
எ�.ஏ. வ�!��� ‘����ர�க-’ ெதா�!ைப பாட! �$தமாக$ ேத�, ெசHத�. இ� 
மகிG�சி�� உாிய விஷய�. ஆகேவ, ெச�ல!பா அத
 இர�டா� பதி!ைப 1973 
ஜூைலயி� ெகா�'வ+தா�. 
 
இ� ‘தி#+திய பதி!�’�த� பதி!பி� இட� ெப�றி#+த சில கவிைதக- 
நீ�க!ப)'-ளன. சில கவிஞ�க- அக�ற!ப)', �திதாக %
: ேப�க- 
ேச��க!ப)1#�கிறா�க-. சிலர� கவிைதகளி� �த� பதி!பி� 
அ�சாகியி#+தவ�றி� சில பைட!�க- ம)'� ேச��க!ப)'-ளன. இ!ேபா�� 
ந�ப� ெச�ல!பா ‘த
%!பாக’ ெசய� �ாியவி�ைல; விம�சக� சி. கனகசபாபதியி
 
ஆேலாசைனேயா'� உதவிேயா'� இ$ தி#$த!ப)ட பதி!ைப உ#வா�கினா� 
எ
: அறிய �1கிற�. 
------------- 

18. 18. 18. 18. வள��சிவள��சிவள��சிவள��சி    
 
பி�ச%�$தியி
 கவிைத$ ெதா�!� ‘கா)' வா$�’ ���கவிைதகளி
 ெதா�!பான 
‘����ர�க-’ ஆகிய �$தக2க- ெவளிவ+த பி
ன�, ���கவிைதைய ஆதாி$��, 
�ைற �றி�� எதி�$�� அபி!பிராய2க- பரவலாயின. 
 
பழ+தமிG இல�கிய$தி� ந�ல ேத��சி�� ��ைம இல�கிய$தி� ஈ'பா'� ெகா�ட 
சி. கனகசபாபதி ���கவிைத ப�றி ‘எ5$�’ இதGகளி� விாிவான க)'ைரக- 
எ5தினா�. ‘எ5$�’ ஐ+தா� ஆ�1� (1963) இைவ பிர"ரமாயின. 
 
‘கா)' வா$�’ ெதா�தி ப�றி�� ந.பி. யி
 கவிைத$ திற
 ப�றி�� அவ� ‘�� 
மனித���! பா'� பழைம வழி வ+த ���க� கவிஞ
’ எ
ற தைல!பி� நீ�ட 
க)'ைர ஒ
: எ5தினா�. 
(எ5$� ஏ' 49) 
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‘இ
ைறய மன��ர� வைக�� ஏ�ப ஒ���� ���கவிைதகளி
 ெதா�!ைப 
விம�சி$� அவ� எ5திய க)'ைர எ5$� 51-வ� ஏ)1� வ+த�.  
 
‘கவிைத கைதயாக இ#+தி#�கிற�. வரலாறாக இ#+தி#�கிற� மன$தி
 �ரலாக 
அதிக� இ#+ததி�ைல. மன$தி
 N)பமான அைச,கைள’ ெவளியி'� �ய�சிேய 
��� கவிைத, எ
ற ந. பி�ச%�$தியி
 க#$��� விள�க�� விாி,ைர�மாக 
அைம+தி#+த� கனகசபாபதியி
 ஆH,. 
 
கால+ேதா:� ேக)�� �ர� வைக �திய�. ஒ# கால$�� �ர� வைக ேபா� அ'$த 
கால, அத�� �
 கால��ர� வைக இ#!பதி�ைல. ச2க கால�, ச2க� ம#விய 
கால� எ
றவா: கால!பா�பா' ெசH� ெகா�' பா�$தா� அAவ!ேபா� ��! 
��� �ர�வைக ேக)ட� அக�ெசவியி� ப'�. 
 
‘தமிG� கவிைதயி
 �ர� வைகயி� இ��ைறயி� அறிய ேவ�1ய� அவசிய�. 
உ-ளட�க� ப�றிய �ர� வைககைளேய இ2� நா
 உர�க� சி+தி�கிேற
. ச2க 
கால� கவிைத காதL� Xர�� ப�றிேய உைர�கிற�. ச2க� ம#விய கால$தி� 
காதL��! பதி� க���, ேபா� Xர$தி��! பதி� க#ைண Xர�� மன$��கினிய 
நய$�ட
 கவிைதயி� ஒ�யைல எ5!�கி
றன. 
 
‘இAவா: ச2க கால� கவிைத��� ச2க� ம#விய கால� கவிைத��� இைடேய 
�ர�வைகயி� ேவ�:ைம ஏ�ப)ட� ஏ
? ச%க வாGவி� க)'!பா'க- 
கால!ேபா�கி� ஆ)சி� கர2கைள நீ)1யேத காரண� எ
: ெசா�ல ேவ�'�. 
இ+த ஆதி� காவிய2களி
 கால$தி�� �
ேப தி#��றளி� ச2க கால� கவிைதயி� 
ேக)காத ஒ5�க ாீதியி
 ����ர� ஒ�$தைத நா� இ
:� ேக)க�1கிற�.  
 
ஆதி� காவிய கால$ைத அ'$�, ேம
 ேமL� ச%க� க)'!பா'க- 
ஆதி�க�கர2கைள நீ)1ய கால$தி� தி#��றைள!ேபா� சில நீதி K�க- ஒ5�க 
நீதி! ����ர�� ேமL� உர�க! ேபசினைத நா� ேக)கலா�. இ�கால$ைத 
அ'$� ப�தி இய�க� கால$தி� ப�தி� கவிைத கட,ைள! ப�றிய ����ர� 
இைச$த�. அத�� �
 கட,ைள! ப�றி! பாட�க- பாட!ப)டாL� இ�கால$தி� 
ேபால உ-Dண�,ட
 உ�ைம ேவக$�ட
 ஆன+த பாவ$�ட
 பாட! 
படவி�ைல எ
பதா� இ�கால$தி
 ப�தி வைகயி
 �ர� வைக �திய� எ
: 
உணரலா�. இத��! பி+திய காவிய கால$தி� கட,D��! பதி� கட,- த
ைம 
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ப�றி �$த� ����ர� எ5+தைத இ
:� நா� ேக)கிேறா�. க�ப
 காவியேம 
இத��� சா
:. க�பராம
 மல�களா� அ��சி�க!ப'� கட,ளாக$ 
ேதா
:வைத� கா)1L� கவிைத� சி$திர மல�களா� உ#வா�க!ப'� கட,- 
த
ைம �1வா5� மனிதனாக� கா�பதா� இைத$ ெதளியலா�. இ� அ�லாம� 
காவிய கால� கவிைதயி
 �ர� வைகயி� �
ைன விட,� ச�தாய ெபா�ைம� 
�ரL� இைழ+�-ள� எ
:� ெசா�ல ேவ�'�. 
 
‘பி
ன� சா$திர வள��சி� கால$தி� கவிைதயி
 �ர� வைக மாறிய�. ேம� உலக 
இய� ப�றிய ����ரேல அ� எ
: �றி�கலா�. இAவாேற பா�$�� ெகா�ேட 
வ+தா� சி$த�க- கால� கவிைதயி� ஞான��ரL�, பாரதி கவிைதயி� �$த� 
�தியதான ேதச�� வி'தைல�� ப�றிய �ரL�, ஒ
ைற வி)' மாறி 
இ
ெனா
றாக ஒ�$தைத நா� ேக)கலா�. பாரதியி
 ேதசீய! ����ர�� ஆ
ம 
ச�தி� �ர�
 இைழ,� உ�'. பாரதி��!பி
 வாGவி
 ஒ# ���கால$தி� 
இ#�கிேறா�’. இ
ைறய ���கவிைதயி
 �ர� மன$தி
 �ர�. இத���
 
எ
ைற��ேம மன$தி
 �ர� கவிைதயி� ேக)டதி�ைல. ேமL� இ
ைறய 
���கவிைதயி
 �ர�� மனிதைன! ப�றி�� ேக)பைத உணரலா�. பிராH'� 
கா��மா��ஸு� ெகா'$த ெகா-கைககேள இத��� காரண�. (கனகசபாபதி 
க)'ைரயி�#+�) 
 
இ�கால$திய மனித மன2களி
 �ர�எ!ப1 எ!ப1 இ#�கிற� எ
பைத�� 
விம�சக� சி.கனகசபாபதி ந
றாக அளவி)'� ெசா��யி#�கிறா� அ+த� 
க)'ைரயி�.  
‘மன$ைத ஊ:காH ேபா)'! �ளி�க ைவ��� கால� இ�. க�ட� க1யைத 
வி#�பி நிர!பி மனX)ைட பாGப'$�ேவா#�, திற+த மன� எ
: ேபசி�ெகா�' 
%1$ெதாியாதவ#�, பர�ப1$�! ப�ப'$தாத மன� எ
�� தாிசான ெபா)ட� 
ெவளி ெகா�டவ#�, மன$தி
 அ1�க� ந)'ைவ�காம� ேம�க)1ட�� Q�"� 
ெப�: உலா வ#ேவா#�, மன� தி�டா1$ திைக$�$ ெத#வி� நி�பவ#� ந�மி� 
நிைற+தி#�க� கால� ந�ைம! பா�$�� சிாி�கிற�. "#�கமாக� ெசா
னா�, மன� 
ேபான ேபா�� மனேநாH கAவி! பி1$தி#�கி
றன. விPஞான எ+திர$ ெதாழி� 
வள��சி K�றா�ைட. நிகG ெநா1 வாGவி
 நர�பி� ெசAவி�� அப$த�� 
"ர2களாக அ'$த'$� ஒ��கி
றன. ��ப�கDட
 "ழL� எ+திர� ச�கர$தி
 
இைடேய அக!ப)ட ப)'!Q�சி ேபா� இ+த K�றா�' வாG, சி�கி$ தவி�கிற�. 
எ
ன காரண� இத��� ெசா��$ ெதாைல!ப�? ெபா#ைள$ ேத'� �ய�சியிL� 
உறவிL� அ#ைள$ேத'� ஆ�வ$திL� ஆ
ம ேவ)ைடயிL� ெக�க�!�கD� 
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ஓல2கD� சீறL� ச:�கL� ெவ-ளமி)' அ1$�வ#� நிைலதா
 காரண�. 
ேநாயிேல ப'$�வி)ட� க��
ேன K�றா�' மனிதனி
 மன�. இ� 
ேநா
பிேல உயி�!� ெபற ேவ�'�. ேச�றிேல �ழ�பி வி)டா
 இ�மனித
. 
இவ
 தி�கிேல ெதளி, ெபறேவ�'�. இ!ப1 ேநா�ட
 ம#+ைத�� ப�றிய 
மன$தி
 �ரேல தமிழி� ���கவிைதயி
 �ர�. வாGைவ ைநயா�1 ெசH�� 
எதி�மைறயி� ேநசி$�� �ர�வைக கா)1னாL� வாGவி
 ஆ�க உட
பா)1� 
கைலயி
 ஒளிைய� கா)'வதா��. ஏேத�� �றி$த த$�வ� இத�� உ�டா 
எ
றா� மன$தி
 த$�வ� இ� த5வியி#!ப� என� �றலா�. இ+த மன$தி
 
த$�வ$தி��- எAவளேவா பல அறி,$ �ைறகளி
 �திய பைழய �றநிைல� 
க#$��கD� உ- �க!ேபா��வர,�, ேவ�'மானா� உ-ளட2�தL� ெசHவ� 
உ�' எ
ப� �றி!பிட$ த�க�.’   (எ5$� 51) 
 
மனித வாG,�, "ய அ�பவ2கD� இதர பாதி!�கD� ஏ�ப'$�கிற 
மன!பதி,கைள�� க#$ேதா)ட2கைள�� கவிைதயா��� �ய�சியி� 
ஈ'ப)டவ�க- ெதாட�+� எ5தி� ெகா�1#+தா�க-. வழ�கமாக எ5தி 
வ+தவ�கேளா', அAவ!ேபா� �தியவ�க- சில#� இ��ய�சியி� ஆ�வ$ேதா' 
இற2கினா�க-.  
 
இவ�கள� பைட!�கD�� ‘எ5$�’ ந�ல ஆதர, த+த�; பாரா)ட$ த�+த, 
ரசைன��ாிய, இ�கவிைதக- பலவ�ைற�� எ'$�� ெசா��� ெகா�1#!ப� 
இயலாத காாிய� ஆ��. 
 
எ
றாL� ��கியமான ஒ# சிலவ�ைற அவ�றி
 தனி$த
ைம�காக-எ'$� 
எ5தேவ�1ய� அவசியமாகிற�. 
 
"+தர ராமசாமி எ5திய ‘கால�’ (எ5$� 51) அ#ைமயான கவிைத ஆ��. 
 

‘மணியி
 �-ளி� காலமி�ைல. 
காலேமா-’ 

 
எ
: �வ2�� அ+த� கவிைத சிறி� நீளமான�தா
. க#$தாழ�� நய2கD� 
நிைற+த அ�கவிைதயி� கால$ைத! ப�றி எ�ண ஓ)ட� ப1!ப1யாக வள�கிற�. 
பிற- 
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 மாைய எ
றா
 ச2கர
! 
 அ�ல, மாைய�� அ�ல ெவ
றா
. 
 அரவி+தேனா Oைல எ
றா
, 
 Oைல தாேனா எ
: ேக)டா
 
 அறி+தறி+� 
 த$�வ! பாகைனேய ெகா�L� 
 யாைன அ� 
  
இAவா: சி+தி$� உ�ைம ஒளிைய� காண �ய�கிற� மன". 
 
 கால� எ
ற ஒ
: 
 யாளியி
 வாH��- 
 விரLணர 
 ஓைசெயழ உ#�ேடா'� 
 க�T��! படாத 
 க� ப+� 
  
 �ைறயாத ஜா1யினி
: 
 நிைறயாத ஜா1��- 
 பா�ைவ��$ ெதவி)டாம� 
 வி�லாH வைள+� வி5� 
 வி5+� ெகா�ேடயி#��� 
 க)1$ேத
 ெப#��. 
  
 தைர�ேக வாரா� 
 கா�ேறா' மித+ேதா'� 
 Q!ப+�. 
 கிண�றி�-ேள 
 க�T��! �லனா�� 
 நதியி
 பிரவாஹ�. 
  
 ேதயாதைத ெய�லா� 
 ேதய ைவ$�, 
 ேதHமான� ஒ
ேற 
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 ேதயாத� எ
:  
 ேதH$�� ேதயா� 
 ேகாேலா�"� 
 ேதHமான$ த$�வ�, 
  
 என�ேகா, 
 கட,- அளி$த ரஜா, 
 மரண\ாி� 
 ஆஜராகி ேவைல ஏ�க 
 யா
 ெப�ற 
 காலாவதி 
  
 மணியி
 �-ளி� காலமி�ைல 
 அ�னிைய$ ேத1 
 அைல+த மனேசா 
 அ'!பாH! �ைக��. 
 
பி�ச%�$தி எ5திய ‘வழி$�ைண’ எ�� ெந'2கவிைத 53 வ� ஏ)1� 
பிர"ரமாயி�:. ‘���கவிைதயி� இ
ெனா# ைம�க�’ எ
: இைத வரேவ�: 
‘எ5$�’ அேத இதழி� தைலய2க� தீ)1�-ள�. ‘அறி, வா�!பான ��ரக! 
பைட!�’ எ
: சி.கனகசபாபதி இைத விவாி$�� விம�சி$�� தனி�க)'ைர 
எ5தினா�. (எ5$� 52) 
 
பி3ு வி
 1960 கால� கவிைதகைள ‘இர�டாவ� க)ட�கவிைதக-’ எ
: 
ெமா$தமாக, தனியாக, ஆராய ேவ�'� என, அவர� �த� க)ட� கவிைதக-, 
(1934-1964) ப�றி எ5தியேபாேத �றி!பி)1#�கிேற
. ஆகேவ, ந.பி.யி
 
கவிைதக- ப�றிய எ
 எ�ண2கைள இ$ெதாடாி� அ2க2ேக நா
 
�றி!பிடவி�ைல. ‘வழி$�ைண’ ப�றி�� அ!ப1ேய. 
 
�திதாக� கவிைத எ5த ��ப)டவ�களி� நா.ெவ2க)ராம
 �திய எ�ண2கைள 
த� பைட!�களி� ெகா�'வர �ய
: ெவ�றி�� ெப�:-ளா�. இய�ைக� 
கா)சிகேளா' விPஞான உ�ைமகைள�� கவிைத! ெபா#ளா�க ேவ�'� எ�� 
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���கவிஞ�களி
 �1!� அவ#�� உ�' எ
பைத அவர� பைட!�க- 
கா)'கி
றன. ‘பிரசவ�’ எ
ற கவிைதைய ஒ# உதாரணமாக� �றலா�. 
 
 ரவி�ைகயி
 [' 
 கட� நீைர! �ைகயா�கி வி�ேண�ற 
 கா�ேறா)ட, 
 மைல மறி�க 
 மைழ ெபH�� 
 மைல உ�சி மைழ நீைர 
 �வி ஈ��க 
 அ� 
 ேபர#வியாகி 
 ெகா)'�: ெகா)'�  
 அதன1யி� �ளி!ப��, மகிGவ�� 
 நா
 நீ ம)'மா? 
 விPஞான ம#மக-  
 ைடனேமா! ெப�ணாD� 
 அ#வியி� �ளி�கி
றா-. 
 ‘�ளி�காம�’ க#,:த� 
 �வலய$தி� க�ட��', 
 ம#மகேளா 
 �ளி$�� க#,:கி
றா-. 
 வ)ட வாிைச! ப�க- 
 �ளி மா2காH க1�கவி�ைல, 
 ப�சாிசி ெம�லவி�ைல 
 வயி�றி� கன�கவி�ைல, 
 ஆனாL� 
 ஓ� கண$�- 
 ெப�ெற'$� வி'கி
றா-- 
 ஏ5 
  
 பாL� க5தா� 
 அவள� 
 தாமிர�கா�பி� 
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 மி
பா� "ர��� 
 ைடனேமா! ெப�ணா- 
 த
 கா+த� க�களினா� 
 �ழ+ைதகைள ேநா�க, 
 �$�லைக� கா�கி
றா-. 
 அன� க��� 
 ஒ# �ழ+ைத 
 ஒ� பர!�� 
 ஒ# �ழ+ைத 
 ஒ� X"�  
 ஒ# �ழ+ைத 
 ஒ� ஒளிைய! 
 படமா��� இர)ைடய�க-. 
 நில� ந'2க 
 தா- பதி�� 
 ம�ம!பி-ைள? 
 ஓயாம� கால$ைத 
 ஓ)1� கா)'� 
  
 �-D�ைக! பி-ைள 
 பி-ைள ெப�ற ெப#ைமயிேல 
 இ#+த ெப�ணா- 
 ெபய� ைவ�க வ+த 
 விPஞான சா;திாிைய! 
 பா�$தாளா? 

நானறிேய
. 
(எ5$� 53) 

 
ந��$� ப�றிய ‘க�’ எ
ற கவிைத�� ரசமான�தா
. ந��$� ‘ஆGகட� வயி:-
அவனி�களி$த-அ��த! �ைதயேலா?’ கட�
 சி!பி� க�T- Sேசா எ�ேவா 
Nைழ+ததனா� ேச�+த �
ப� ேசமி!ேபா, எ
ெற�லா� சி+தி�கிற கவியி
 விய!� 
இ!ப1 வள�கிற�- 
 
 இ�ைல இ�ைல 
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 �
ப� எ2ேக�� 
 வி�ணி� ேபாH மி
னி 
 மா+த� ைக ேச�+� 
 அர�ைபய� வி#��� 
 அணிகலனாமா? 
 விைல மைலயாH! ேபாமா? 
 க� தா
 கா)சியா? 
 இ�லா வி)டா�? 
 ந��$�� 
 வ�ண� Qசின ெவ:� எL�� 
 "�ணா�� பா;ேப) 
 ேஸாடா கா�பேன) தானா? 
 (எ5$� 54) 
  
விPஞான உ�ைமைய நயமான கவிைதயா�கி� கா)'கிற�. நா. ெவ2க)ராமனி
 
‘அ+தி’ எ�� பைட!�. 
 
 �யிL� �
 பாிதி 
 S�கி ெயறி+த 
 ெவ-ைள ெவ�றிைல� கா��கைள 
 ஆகாச$ S"���ப� 
 ெபா:�கி 
 ெம
: 
 உமிG+த 
 எ�சி�             (எ5$� 65) 
 
கவிைதயி� காலாகாலமாக� ைகயாள!ப)' ைந+� ேபான விஷய$���� �ட! 
��ைம ேச��க இயLமா எ
: ���கவிைத ேசாதைன ெசHய$ தய2கவி�ைல; 
நில, இ��ய�சி��� ைக ெகா'�கிற�. 
 
‘கிண�றி� வி5+த நில,’ என.எ;.ைவதீ;வர
 எ5தியைத�� நிலைவ 
க���கரசியாக� க�'�, நாணமிலா! பர$ைதயாக� ெகா�'� தி.ேசா. 
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ேவTேகாபால
 ஒ)'� ெவ)'மாக இ# கவிைதக- பைட$தைத�� �
னேர 
�றி!பி)'-ேள
. ேவ: ேகாண2களிL� நிலைவ! பா��கிறா�க- சில�. 
 
 வி)ெடறி+த இ)ட�ேயா 
 க)1ைவ$த பழPேசாேறா 
 ெகா)1 வி)ட க! தயிேரா 
 ")' ைவ$த அ!ப+ தாேனா? 
 எ
ன இழேவயானாL� 
 எ)ட இ#+� சிமி)'� க� 
 கி)ட வ+� எ)ட வி�ைல 
 பா'ப)ட பா)டாளி 

ெகா)டாவி வி'கி
ேற
 
ஆA....... 
உற�க� வ#� பசிமற���. 

 
இ. அ�ணாமைல எ
பவாி
 ேநா�� இ�. (எ5$� 66-67) சி. மணி காT� 
ேதா�ற� ேவ: ரகமான�. 
 
 ந�ல ெப�ண1 நீ! 
 �க$திைர இ5$� விட 
 இர�' வார� 
 அைத எ'$� விட 
 இர�' வார� 
 இைத வி)டா� ேவ: 
 ேவைலேய இ�ைலயா உன��? 
  
எ
: நிலைவ! பா�$�� ேக)கிறா� அவ�. (எ5$� 68) 
 
அேத நிலைவ ".ச2கர"!ரம�ய
 ேவ:விதமாக! பா��கிறா�. (எ.69) 
 
 அவேளா 
 சினிமா�காாி 
 உ#வ� கா)1 
 ஊைர மய�க 
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 ஒளி பாH�சி 
 �ேளாச!பி� 
 நி:$�கிறா� யாேரா. 
 அ!ப1ேய 
 இ#+� வி)டாேலா 
 �க!ப#,� 
 ேம�க!ைப 
 மீறிவி'�. 
 எனேவ தா
 
 ஒளி �ைற+த� 
 நிழ� Qசி 
 ஒளி�கி
றா� 

காமிரா ேவைல�� 
காாிைகயா ெவ:!�! 

 
சி. மணியி
 ‘கவிைத நிைன,க-’ �றி!பிட! ெபறேவ�1ய ம�ெறா# அ#ைமயான 
கவிைத. பாிகாச��, சி+தி�க ைவ��� க#$தாழ�� ெகா�ட பைட!�; 4 ப�திக- 
ெகா�ட�. (எ.61) 
 
 இ#�கி
ற பாேலா 
 இ#வ#��$தா
 
 அளேவா �ைறயா� %வ� 
 அ#+த ேவ�'ெம
றா� 
 நீைர� ெகா)1 
 சாி�க)'வா-. 
 பா�
 "ைவ ெக'!பா- 
 அளைவ! ப�றிய கவைல 

இ�ைலெய
றா� 
ந�ல பாைல$ த#வா-. 

 
2வ� ப�தியி�, ‘மரபி
 Sய ப#$தி� ச)ைட, கவ��சியான ேதா�ற$�ட
, 
களி!Q)'� பலவ�ண2களிL� க�கவ#� பலவைககளிL� கிைட���-
ந�பி�ைகயான ெப#2கைடகளி� எ
பதனா� பல#� ‘அளெவ'$�’ ச)ைடையேய 
வா2கின�. சில#�� அ� அைம+த�. சில#��! ெபா#+தவி�ைல. அேநக#�� 
எ!ப1 எ!ப1ேயா இ#+த� எ
றாL� மர� �$திைரயி� மய2கி அைத 
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வா2�வதிேல பல#� ஆ�வமாக இ#+தா�க-. சில� ம)'� அ� சாியாக 
இ�ைலெயன$ ெதாி+த��, ேவ�1ய �ணிைய வா2கி� ெகா�'ேபாH. 
‘உடL��$ த�கப1, ைத$தா� ச)ைட.’ 
 
3 
 ஓ2� திைர! ெப#2கட Lலக$�மா+த� 
 X2��ைல வ#$திைட மகளிைர ம#,வா� 
 இல2�P ேசாளிேசைல �ழ� தைம� க�ட�� 
 மன2ெகாடா ேராாிழி அ�யிட ம
ேறா? 
 சிற!பான யா!பி)ட ப�வ ெல
�� 
 விரகPேச� வானி
 ம2ைக யி#�க 
 யா!ப�ற ���கவிைதைய ெய!ப1 
 ைக!ப�ற �ணி+தா ைர��ல ெனா!பி? 
 
 யா!�ைட$த கவிைத 
 அைண�ைட$த காவிாி 
 �கிLைட$த மாமைழ 
 �ற)'$ ேதாLாி$த பலா�"ைள 
 வற)'� ேகாஷா எறி+த ம2ைக. 
 யா!ப�ற கவிைத 
 அ#வ#��� அ�ய�ல; 
 மா�கழியி
 ெமா)1ரவி� 
 ெத
ற� த#� ['ேபா�க 
  
 ெவ�ணிலவி
 பய
�H�க; 
 உைட கைல+த ஒ# தைலவி 
 இய�ைகெயழி� ெகா)1யி#�க 
 ெசய�ைக யணி ேவ�டாெம
: 
 ஒ!பைனைய நீ�கிவி)ட 
 வன!ெபாளி� கன,! ெப�; 
 கா� �ழலாக எ�லா� கவ�+� எழி� கனிய X2கி 
 ஈ��கிைட ேபாகலாகா எதிெரதி� பைண+� X2�� 
 வா���ல� அ:+த ெகா�ைப வாி�ைல 
 ஐயா இ�. 
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4 
 அ
: மனி�கதைவ 
 தாய� அைட!ப,� 
 மகளி� திற!ப,� 
 ெசHதா� மாறி மாறி; 
 எ
:�  
 �லவ� அைட!ப 
 கவிஞ� திற!பா�. 
  
சி. மணி சிறியசிறிய -ஆயி�� நய2க- நிைற+த- கவிைதக- அேநக� 
எ5�யி#�கிறா�. 1963 -64 வ#ட2களி�. எ'$��கா)டாக ஒ
ைற� 
�றி!பிடலா�. 
 
ெவ=�த� நா�.ெவ=�த� நா�.ெவ=�த� நா�.ெவ=�த� நா�.    
 
 �ைவ�க 
 ெவD$த� 
 �ணி. 
  
 காதல
 
 "ைவ�க  
 ெவD$த� 
 இதG! 
 
 ஞாயி: 
 ெவறி�க 
 ெவD$த� 
 நில� 
  
 வாG, 
 ெநறி�க 
 ெவD$த�  

�1. 
------------ 
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19. 19. 19. 19. .ைற -ற�.ைற -ற�.ைற -ற�.ைற -ற�    
 
க.நா. "!ரம�ய� 1964� ‘இல�கிய வ)ட�’ எ
ற மாத� இ#�ைற! ப$திாிைகைய 
ெவளியி)'� ெகா�1#+தா�. 
 
அத
 17வ� இதG ‘தமிG இல�கிய$தி� சாதைன’ ைய அளவி'� விேசஷ மலராக$ 
தயாராயி�:. 1947-64 கால க)ட$தி� தமிழி� நிகG+த இல�கிய சாதைனக- 
�றி$�, தி. ஜானகிராம
, எ�.வி. ெவ2க)ரா�, தி.க.சிவச2கர
, ர�ல
, 
ெவ.சாமிநாத
. ஆ�. [டாமணி, ெத.ெபா.மீனா)சி"+தர�, ந�ல
, வ���க�ண
 
ஆகிேயா� அவரவ� ேநா�க$தி� அபி!பிராய2க- அறிவி$� க)'ைரக- 
எ5தியி#+தா�க-. 
 
தி.க. சிவச2கர
 ‘பதிேன5 ஆ�1� இல�கிய�’ எ
ற தைல!பி�, சி:கைத, 
நாவ�, கவிைத, ���கவிைத, க)'ைர, இல�கிய விம�சன�, நாடக� எ
: ப�$�, 
விாிவாக$ தன� க#$��கைள அறிவி$தி#+தா�. அதி� ���கவிைத ப�றி அவ� 
�றிய� இ2� எ'$�� ெசா�ல!படேவ�1ய க#$� ஆ��-- 
 
“���கவிைத �றி$� எ
 க#$� யா�?” 
 
��ைம, ேசாதைன எ
ற �ைறயி� நா
 ���கவிைதைய வரேவ�கிேற
; திற+த 
மன$ேதா' ��� கவிஞ�களி
 பைட!�கைள� "ைவ�கிேற
. 
 
��ைம!பி$த
, �.ப. ராஜேகாபால
, பி�ச%�$தி, வ���க�ண
, ேக.ராமநாத
 
ஆகிேயாாி
 ���கவிைதகைள ‘கலா ேமாகினி’, ‘கிராம ஊழிய
,’ ‘சிவாஜி’, ‘நவ 
ச�தி’ ஆகிய இதGகளி� அைவ ெவளிவ+த கால� ெதா)' வாசி$� வ#பவ
 நா
.  
 
அ�ைமயி� ஆ: ஆ�'களாக ‘எ5$�’ இதGகளிL�, பி
ன� ‘இல�கிய 
வ)ட’$திL� இைடவிடா� ப1$� வ#கிேற
. 
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‘எ5$�’ ஏ)1
 ேதா�ற$தி��! பி
னா�, தமிழி� ��� கவிைத எ�ணி�ைகயி� 
ெப#கியி#�கிற�. ஆனா� அத
 தர� ெப#கியி#�கிறதா எ
ப� ச+ேதக�; 
விவாத$தி��ாிய விஷய�. 
 
எ
ைன! ெபா:$தவைரயி� இ
: எ5த!ெப:� பைழய (மர��) கவிைதைய! 
ேபாலேவ ���கவிைத�� என��� ச�!Q)'கிற�. 
 
���கவிைதயி
 ��! பாைதைய, அத
 ெசா�லா)சிைய, ப1ம� சிற!ைப, உ#வ 
நய$ைத நா
 ரசி�கிேற
. இ!ப1�� கவிைத வரேவ�1ய�தா
 எ
: 
உண�கிேற
. ஆயி��, ���கவிஞ�களி
 �ர�கைள எ
னா� ரசி�க 
�1யவி�ைல.  
 
ெவ:ைம, விர�தி �ைன!�, மன�றி, ஆகிய �ர�க- பல ���கவிைதயி
 
அ1நாதமாக ஒ��கி
றன. 
 
நXன ப)1ன$தா�களாக,�, ப$திரகிாியா�களாக,� தி#%ல�களாக,�, திக�பர� 
சி$த�களாக,� சில ��� கவிஞ�க- மாயாவாத� (மி;1சிச�) ேப"வ�, அ�,� 
இ+திய வரலா�றி
 ��கியமான இ�கால க)ட$தி� அ5� �ல�பி� ைகய: 
நிைலயி� ைக விர�கைள� ெசா'��வ�, என�� மிக,� பி1படாத ச2கதி. 
 
இ+த� கவிஞ�க- தமிG� ெசா�ைல �றி�க)'� மனித மன$ைத ஏ
 சிரம!ப)' 
�றி�க ேவ�'�? அ� தா
 ெதாியவி�ைல. ஐேயா பாவ� இவ�கD�� எ
ன 
"க�ேக', ேநாH? 
 
��� கவிஞ�களி
 இ+த மன�றி, (மன�றி!�) விவகார� ப�றி ‘எ5$�’ ஆசிாிய� 
சி.". ெச�ல!பா, 62வ� ஏ)1� வைர+தி#!ப� இ2� ந
� சி+தி�க$ த�க�.  
 
‘மாட�னி)1�� ந� இல�கிய��’ எ
�� 1964 பி!ரவாி தைலய2க$தி� சி.".ெச. 
�:கிறா�: 
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‘மன�றி,-ஃபிர;1ேரஷ
- ஒ# ேமா;த� (ஃபாஷ
) இ�ைல. இ
ெனா# 
இல�கிய ேநா�ைக! பா�$� இமிேட) ெசHவ���; அ+த இட$� அ+த நாைளய 
வாGைவ! ெபா:$த�. ேம�ேக இ
ைறய வாG, அ��� உண\)டலா�. ந� 
வ)டார$தி� ந� வாGவி� அ� ெதானி$தா� ஒழிய, இல�கிய$தி� ெதானி�கா�. 
இமிேட) ெசH� ெதானி�க� ெசHதா�, அதி� உ�ைம இ#�கா�. 
 
ந. பி�ச%�$தி இ� ப�றி ஒ# ச�பாஷைணயி� ெசா��ய�. ‘ேம�ேக 
1;சி
ட�ேர)12- அதாவ� உதி�கிற நிைல. ந��ைடய�; ேஷ!பி2 அதாவ�, 
உ#வாகிற நிைல, எனேவ மன�றி, ந� இல�கிய$தி
 ெபா�$ ெதானியாக 
இ#�க�1யா�.’ 
 
ந.பி. வாG�ைகைய�� இல�கிய$ைத�� பிாி$�! பா��க ��படாதவ�. ஏ
, 
இல�கிய$ைத விட வாG�ைகையேய ேமலானதாக� க#தபவ#2�ட, ந.பி. 
ெசா
ன� ஆணி அ1$த க#$�... 
 
ந.பி�ச%�$தியி
 ஆணி அ1$த க#$ைத, அைத அ1ெயா�றி� �ர� எ5!�� 
ெச�ல!பாவி
 க#$ைத, ஏைனய ���கவிஞ�க--மாயாவாத மன�றி,� �ர� 
ெகா'��� ���கவிைத$ த�பிரா
க--ஏ�:� ெகா-வா�களா, அ�ல� மன�றி, 
(மன�றி!�)$ த$�வ� தா
 இ
ைறய ���கவிைதயி
 ெபா���ரலாக 
விள2�மா எ
ப� ெபா:$�! பா��க ேவ�1ய விஷய�. 
 
நா
 உண�+த வைரயி�, மிைகபட� �ற�, �றிய� �ற�, மய2க ைவ$த� ஆகிய 
சீ��க- ��� கவிஞ�களிட�� ம�+� காண!ப'கி
றன. இ+ேநாH விைரவி� 
அகல� காலேதவ
 அ#- �ாிவானாக! 
--------  
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20. 20. 20. 20. கககக....நாநாநாநா. . . . &&&&. . . . க:��க:��க:��க:��    
 
1963 இ:தியி� ேதா
றிய� க.நா. "!ரம�ய$தி
 ‘இல�கிய வ)ட�’; மாத� 
இ#�ைற. அத
 இதGகளி� ��� கவிைத ேபாதிய இட� ெப�: வ+த�. 
 
‘இல�கிய$ �ைறயி� ெசHய ேவ�1ய காாிய2க- எ$தைனேயா இ#�கி
றன-- 
இ
ைறய தமிG இல�கிய வள� ெப#க’ எ
ற ேநா��ட
 ஆர�பி�க!ப)ட 
‘இல�கிய வ)ட�’ ப$திாிைகயி�, ‘நம�� நாேம பல விஷய2கைள�� ெதளி, 
ெசH� ெகா-ள ேவ�'�’ எ
ற எ�ண$�ட
 அத
 ஆசிாிய#� ம�:� சில 
எ5$தாள�கD� எ5தி� ெகா�1#+தா�க-. அதனா�, ‘இல�கியவ)ட�’ ந�ல 
இல�கிய! ப$திாிைகயாக விள2கிய�. எ5$தாள�கD��� இல�கிய! 
பிாிய�கD��� பய
பட� �1ய அ#ைமயான விஷய2க- ஒAெவா# இதழிL� 
பிர"ரமாயின. ‘இ.வ.’ "வார;யமான ஒ# இல�கிய ஏ' ஆக,� வள�+� வ+த�. 
 
அ� ஒ# வ#ஷ�� சில மாத2கD�தா
 உயிேரா1#+த� எ
: நிைன�கிேற
. 
 
‘இல�கிய வ)ட�’ ���கவிைதைய�� ஒ# ேசாதைன$�ைற’ ஆக$தா
 க#திய�. 
பி�ச%�$தியி
 பைட!�கைள ‘���கவிைத’ யாக அ� அ2கீகாி�கவி�ைல. 
 
அத
 25வ� இதழி� ெவளிவ+த அபி!பிராய� இ�- 
 
���கவிைத���கவிைத���கவிைத���கவிைத    
 
‘ஏனHயா இ+தமாதிாி� கவிைதய�லாத கவிைதகைளெய�லா� ேபா)' எ2க- 
பிராணைன வா2�கிறீ�?’ எ
: ஒ# ந�ப� ���கவிைத �ய�சிகைள� �றி$� 
எ5தி� ேக)'-ளா�. 
 
மணி�ெகா1 கால$தி� ெசா.வி. ��ைம!பி$த
 எ
ற ெபயாி� சி:கைதக- எ5த$ 
ெதாட2கிய கால$தி� இெத�லா� கைதகளா ஐயா, க5$த:!� எ
: 
ெசா
னவ�க- உ�'. 
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அவ�கேள இ!ேபா� ��ைம!பி$த
 எ
றா� ஆஹா எ
கிறா�க-. 
 
இ+த! பாரா)'��� க�டன$���� அ�$தேமயி�ைல. சி:கைத எ
கிற உ#வ� 
ேபால, ���கவிைத எ
கிற உ#வ� ேதா
றிவி)ட�-நிைல�க அதிக நா- 
பி1�கா�.  
 
தமிழி� ெசH�- எ5�வ� மிக,� "லபமான காாியமாகி, எ5த!ப)ட ெசH�- 
எ�லா� கவிைத எ
: ெசா�கிற அள,�� வ+தாகிவி)ட�. 
 
இ� எ�லா ெமாழி இல�கிய2கD��ேம ெபா�வாக உ-ள விஷய� தா
. மர� 
எ
பைத மீறிேய மர���! �� அ�ச2கைள� ேச��க ேவ�1ய� அவசியமாகிற�. 
 
இ+த அ�$த$தி
 �ர)சி�� எ�லா மர�களிLேம உ-ள ஒ# அ�ச�தா
. 
 
கவிைத வழிக- தட� ேதH+� ெத
ற� காய,�, மதி தகி�க,�. மல� ���க+த� 
Xச,� (காதலா� அ�ல) ெதாட2கிவி)ட� எ
பைத$ த�கால� கவிைதைய! 
ப1!பவ�களி� சிலராவ� ஏ�ற�ெகா-வா�க-. 
 
இ+த� கவிைத ெமாழி, வா�$ைதக-, ெபா#-க-, மதி, மல�, ெத
ற�, ஒளி இ$யாதி 
எ�லா� உபேயாக$தா� ேதH+� ேதH+� உ#��ைல+� வி)டன. 
 
பைழய ச+த2க- ேபாக, ���ச+த2க-, �� வா�$ைத� ேச��ைகக-, �� 
உவைமக- இ
: உ-ள நிைலைம� ேக�ப$ ேதா
றியாக ேவ�'�. 
 
ல3ிய$ த�ச
 ேத1� ைக!பிர�� இைழ!ப��, உ#!படாத வழியி� பாைன 
வைன�� �யவனி
 பா�ட� உ#��ைலவ��, உ#��ைல+த சிறெகா1+த-
வ��
றிய சி+தைனக-. இைவ இ
: கவிைதேய யாக மா)டா. 
 
���கவிைத �� வாGவி
 எதிெரா�யா�. வாG�ைகயி
 இ
ைறய� சி�கைல 
சி�கலாக� கா)'� சி+தைன ெவளியா�. சி�கைல� "லபமா�கி "க� ேத'� 
மன!பிரா+தி அ
:. 
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���கவிைத ச2க கால$�! ேப�"� ச+த$ைத அ;திவாரமா�கி� ெகா�' எ5த� 
�டா� எ
பதி�ைல. 
 
‘யா�� ஊேர, யாவ#� ேகளி�’ எ
கிற ச+த� எ�லா கால$���� 
ெபா�வான�தா
. 
 
���கவிைத ஏமா�ற$ைத, ஏ�க$ைத$தா
 எதிெரா��க ேவ�'ெம
கிற 
க)டாயமி�ைல. 
 
ேமைல நா'களி� அ!ப1ெய
றா�, ஆைன�� அ�ர� எ
பதி�ைல. 
 
���கவிைத, சி:கைத, நாடக�, நாவ� ேபால, விம�சன� ேபால, இல�கிய$தி�-
தமிG இல�கிய$தி� ஒ# ��$ �ைற. 
 
அ� இ
�� கவிைதயாகி விடவி�ைல. 
 
���கவிைத எ5�கிற ப$தி#ப�ேப� ெதாட�+� எ5தி வ+தா� ���கவிைத 
கவிைதயாகிற ப��வ� ெபறலா�. 
 
அ� வைர அ� ஒ# ேசாதைன$ �ைற. 
(‘இல�கிய வ)ட�’ 23-10-64) 
 
ேசாதைன ாீதியி� கவிைத பைட$� வ+த அெமாி�க, ஐேரா!பிய� கவிஞ�க- பலர� 
கவிைதகளி
 ெமாழி ெபய�!� ‘இல�கிய வ)ட�’ இதGகளி� பிர"ரமாயின.  
 
க.நா.". ‘மய
’ எ
ற ெபயாி� கவிைத� ேசாதைனக- நட$தி வ+தா�. அவர� 
ேசாதைன �ய�சி�� ஒ# உதாரணமாக ‘��ச2க�’ எ
பைத$ த#கிேற
. 
 
 தா�$தாாி! 
 பர+த 
 ��  
 ெவளியிேல 
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 ப� 
 லாயிர� 
 ெப� 
 பாிக- 
 பி
 
 ெதாடர 
 நிமி�+� 
 நைட 
 ேபா)ட 
 ெதா�  
 கா!பிய� 
 ேப"�. 
 
 அர� 
 ம�களிைட 
 தனியான 
 ேதா� 
 அ
� 
 க�ட 
 தி#� 
 �றD� 
 எ'$ 
 ேதா�� 
 ம2ேகா�ய 
 ம
னாிைட 
 உாிைம 
 ெகா�டா1ய 
 ேதவார� 
 ஒ# 
 நா 
 லாயிர� 
 பா'�. 
  
 �#ேஸ' 
 Xர�கைள� 
 "ம+� 
 பல 
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 தீர� 
 ேகளி�ைக! 
 ேபா)1களிேல 
 ேமாதி 
 வி5+த 
 ெபாிய  
 �ராண�� 
 ெசா�L�. 
 
 ஆதவ
 
 மைறயாத 
 சா�  
 ரா�சிய2க- 
 -பிாி)1^ 
 ம�:� 
 இ;பானிய 
 ஃபிெரP" 
 இ$யாதி 
 ெவ
: 
 த+த 
 பைட 
 Xர  
 ராமாயண�� 
 கைன��� 
  
 ம2ேகா�ய 
 தா�$த� 
 அர�  
 எ�� 
 �� 
 ச2க! 
 ெப#ைம 
 [ழ 
 ஓ)ைட 
 வ�1  
 இ
: 
 இ5��� 
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 ெப#ைம 
 கா�மிேனா 
 -கா�மிேனா! 
  
 விலா  
 எL�� 
 ெதாிய 
 பசி 
 மய�க� 
 கைன!�� 
 கைன$�� 
 ெச
ைன$ 
 தா� 
 ேரா)1ேல 
 ��  
 ேம�� 
 பிரபாவ� 
 கா�மிேனா 
    -கா�மிேனா! 
  
1.ேக. �ைர;வாமி�� "+தரராமசாமி�� தீவிரமான ேசாதைன! பைட!�கைள 
ஆ�கி வ+தன�. வ��� க�ண
, எ�.வி. ெவ2க)ரா� கவிைதக- எ!பவாவ� 
இட� ெப�றன. ��சாக� கவிைத எ5த$ெதாட2கியவ�களி� ச��க� 
"!பHயாைவ�� நீல ப$மனாபைன�� �றி!பிட ேவ�'�. 
 
ேசாதைன ாீதியான ���கவிைத எ
ற த
ைமயி� "+தரராமசாமியி
 பைட!�க- 
மிக� சிற!பாக அைம+தி#+தன. க#$தாழ��, ��ைம��, தனி அழ��, பாிகாச 
ெதானி�� ெகா�ட ந�ல கவிைதக- அைவ. 
 
‘ெகா-ைக’ எ
ெறா# கவிைத-- 
 
 ேம�ேக 
 ெராமா�1cஸ� 
 நா�"ர�ஸ� 
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 ாிய�ஸ� 
 அ!பா� 
 இ�!ரஸனிஸ� 
 எ
 மைனவி�� 
 த�காளி 
 ரஸ� 
  
 அ!பா� 
 c�பா�ஸ� 
 ஸ�ாிய�ஸ� 
 மீ�'�  
 ெவ:� 
 ாிய�ஸ� 
 
 அ!பா�  
 அத��� 
 அ!பா�? 
 ெசா�L� 
 எ)ம�) வி�ச
 
 நீ� ெசா�L� 
 கனிவாH. 
 ெசா�L� 
 மி;ட� பிாி�ெச) 
 நீ� ெசா�L� 
 தைய ��+� 
  
 ஸா$ேர�� 
 எ�c; 
 ெட
ஷியா�ஸ� 
 கா�,�� 
 இ
ெனா
: 
 பி
னா�  
 ேவெறா
:; 
 கா�வி
 விதைவ�� 
 ம�ெறா
:; 
 பிறிெதா
: 
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 அவ- அ#ைம! 
 பா)1�� 
  
 கர1��� க�Mனிஸ� 
 டால� ஹீமனிஸ� 
 `�கி2��� 
 எ
ன? 
 ெசா�L� 
 எ.ஐ. Qேர 
 மிக விைரவாH. 
  
 நா� எ�லா� 
 டமி� எ5$தாள�, 
 நம�ேகா 
 !ேளஜியாாிஸ�, 
  
இ
ைறய ப�த�களி
 ேபா�ைக�� ப�தியி
 த
ைமைய�� கி�ட� ெசH� "+தர 
ராமசாமி ‘ம+தர�’ எ
ற "வார;யமான கவிைதைய எ5தினா�- 
 
 )M! ைல) "+தரா�சி உபய� 
 �$�விள�� ேகா�)1� ெச)1 உபய� 
 உ�1ய� ெப)1 ெத.�.ேவ. உபய� 
 பPசதிாி விள�� ஆ�1 நாடா� உபய� 
 ��'� ச)1 பா�பாயச உ#ளி $ாிவி�ரம
 நாய� உபய� 
 [ட
 த)' ாீெஜ
: மகாராணி உபய� 
 தகரட!பா ஆ: நி$யான+தா உபய� 
 அLமினிய! ேபானி வ�. சல. ெப. ம. 
 அாிகர�$திர
 ெச)1யா� உபய� 
 ;�# ஆணி ந)' ப)' அ�மா- உபய� 
 தீப$த)' ெபாிய
 தா$தா�சாாி உபய� 
 சி
ன ந)' ஒ# டஜ
 
 ைவர2�ள� மி)டாதா� உபய� 
 ைவர2�ள�  
 மி)டாதா� 
 அவ� அ!பா உபய� 
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 அவ� அ!பா 
 அவ� அ!பா உபய� 
 அவ� அ!பா 
 அவ� அ�மா உபய� 
 அவ� அ�மா 
 அவ� அ!பா உபய� 
 அவ� அ!பா 
 அவ� அ�மா 
 அவ� அ�மா 
 அவ� அ!பா 
 நீ 
 நா
 
 அவ- 
 இவ
 
 அவ
 
 Qைன 
 �� 
 Q 
 �5 
 Q�சி 
 ��iசி 
 �$Sசி 
 கட!பாைர 
 ெலா)' ெலாட�� 
 எ�லா� 
 ;வாமி 
 உபய� 
 ;வாமி 
 சி�பி 
 உபய� 
 சி�பி 
 அவ� அ!பா உபய� 
 அவ� அ!பா 
 
எ
: ேமL� அ'�க!ப)', �1வாக 
 
 எ�லா#� 
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 ;வாமி 
 உபய� 
 ;வாமி 
 ந�ப 
 உபய� 

நா�  
;வாமி உபய� 
ந�ம ேப# சாமி ேமேல 
சாமி ேப# ந�ம ேமேல 

 
எ
: நிைற,:கிற� இ�கவிைத. 
---------    
 

21. 21. 21. 21. நா;� ேபா:�நா;� ேபா:�நா;� ேபா:�நா;� ேபா:�    
 
‘எ5$�’ கால$தி� ���கவிைத எ5தியவ�க- தனிமனித அக உைள�ச�க-, 
கன,க-, ஏமா�ற2க-, விர�தி, மரண�, காம� ேபா
ற விஷய2கைள ம)'ேம 
கவிைத! ெபா#-களாக எ'$தா�டா�க- எ
: �ைற �ற!ப'வ� உ�'. அ� 
தவறான மதி!`ேடயா��. 
 
ேசாதைன ாீதியாக! ���கவிைத! பைட!பி� ஈ'ப)டவ�க- சகல 
விஷய2கைள�� விசால! பா�ைவயினா� ெதாட �ய
றி#�கிறா�க- எ
பைத 
‘எ5$�’ கால�கவிைதகைள ஆராHகிறவ� உணர �1��. 
 
1965-� சீனா இ+தியா மீ� ஆ�கிரமி!� ெசHதேபா�, நா' ப�றிய வரலா�: 
ாீதியான ேநா���, ேபா� ப�றிய சி+தைன�� ெகா�ட கவிைதகைள ‘எ5$� 
பிர"ாி$�-ள�. 
 
இவ�றி� எ;. ைவதீ;வர
 எ5திய ‘நா' எ
 உயி�’ எ�� கவிைதைய 
��கியமாக� �றி!பிட ேவ�'�. அத
 சிற!ைப��, அதி� காண!ப'� 
நய2கைள�� க#தி, அைத �5ைமயாகேவ இ2� எ'$ெத5�கிேற
. 
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 நா' எ
 உயி� 
 நா' எ
 நிழ� 
 நா' எ
 உட� 
  
 பனி கமG �+த�  
 தி# நதி� சீைல 
 கட� அணி பாத� 
 எ
 தாயி
 தனியழ�. 
 
 பர+த நில� 
 விாிமனதி
 ேவா வி)ட ஞான� 
 ேப�சிேலா� அைமதி பிறழாத த
ைம 
 எ
 தாயி
 தனி இய��. 
  
 �க� �கமாH �க� மலர 
 கபடமி 
 
றி வரேவ�: 
 ெபா
 ெகா'$�� கைல பகி�+� 
 தாளிடாத மாளிைக��- 
 �க�ட� த+த கர� 
 எ
 தாயி
 தனி! ப�� 
  
 அவ- வள�+த ஜீவ� கைத 
 அவ- ெப#�கிய ேவத! �த�வ� 
 அவ- த5விய மத2க- 
 அவ- ஆ�கிய கைலக- 
 இ$தைன�� ெபாHயாத �கG�கைத 
 ஆனா�- 
  
 கைல, கணித�, கலா�சார! பணி, 
 ேவத�, ேசாதிட�, ேபாதச
 மா��க�, 
 ேகா�ர�, ம+திர� ேகா�$� நி
ற மத2க-, 
 யாைன, அர", இைடயிைட! Qச�க-, 
 மன� வள�$த உைழ!�, 
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 உைழ!� மீறி! ெபா
, ெபா#-, 
 கால$ைத நீ)1� க#$ைத உ-ளி5$� 
  
 ஞானேம யா,� 
 அஹ� பி#�மா;மி 
 த�ம� சரண� க�சாமி 
 எ
: ேமள+த)1! பா1 
 �றேநா�� விலகி! ேபா�". 
  
 �
f�:�� �
 
 விPஞான�, ெலௗகீக வியாபார� 
 ெபா�லாத ெதாழி� N)ப�, க-ள�க� 
 ய+திர! Q)ட�, த+திர! ேப�" 
 எ
ேற�� ெதாியாத பாமரமாH 
 களி$தி#+ேதா� பிறவியினா�. 
 
 திைர கடேலா1 திரவிய� ேத1 
 வ+ேதாாி
 நிற! பக)'�� 
 நா)ைட� ைகக5வி, ெநறிைய! ப2கி)' 
 நா�� நிற� மாறி 
 �ைர வாGவி� வ5�கி 
 வி5+ேதா� அ1ைம! �ைதயி�, 
 �ைதயி#ளி� ேமாக��: 
 ம�1 �
 பா�பாகி 
 தாH ெசா� தாGெவ
ற நிைன!பி� 
 ேவ1�ைக ய+திர2க-, மி��ணிக- 
 ��லாHக-, காLைறக-, நீள�ைக! பழ�க2க- 
 நிர�பி வழி+� நில$ைத� �ழ!பின. 
  
 இ#+�� 
 ெநறிெக)ட �ய� மைற+� 
 நிைலயான விள�ேக�ற 
 நாி, �ாி விர)1 நாமி2� ெகா1க)ட 
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 �ாி+த தியாக�, தவ�. 
 வாG ெவாிய �ல� கல2க 
 ச$திய$ தீ��ளி$� 
 கீைத-ரா)ைட கவச� க)1 
 �ற� ெவ+� ப)'� 
 அக� ெநா+� ேபாகா�  
 அகி�ைசயாேல தாைவ மீ)ட கைத 
 Xர� கைதயா-கா+தியி
 கீைத� கைலயா? 
  
 ஆனாL�, 
 ெவ�றியிேலா� ம:. 
 அ
ைனயி
 
 பனிகமG �+த�� 
 ஒ# �ட2ைக பிHத�. 
 இழி மயிர� க#கி� �ைம+� 
 தாயி
 தனி!ப�� ேசாதைன� �-ளா�". 
  
 விPஞான நீ�ேத�கி, ெதாழி� க!ப� ஓ)1 
 அகவாG,� �றேநா���, சகவாG,� 
 �1யரசா� ஆ�கி வ#� காைல 
 ேதைர நிமி�$திவி)' ெத#,��- இ5��� ேவைள 
 வட�ைன ‘1ராக
’ தீ %�" த�ற 
 ெநP" நீ)1 ம�கா�க கா, ெகா'$ேதா� அ
:. 
 இ
ேறா திர�ட நிலைவ வி52க வ#� பா�பாH 
 வடேம�� பா� கபடமாH ஊ�+� வர 
 கா, ெகா'$த��� கா, ெகா'�க 
 ைவ$ேதா�. 
 பா�� பி
 ஊர "வ' ப�றி 
 ��: ேநா�கி ெச
ேறா�. 
  
 நா' எ
 உயி� 
 நா' எ
 நிழ� 
 நா' எ
 உட� 
 இ
: நா� எ5!�� ����ர�க-. 
 ேநாி� காT� நிஜ உண�,க-. 
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 கால$தி� ஊ�ெற'$த Xர�� 
 Xர$தா� சி+தி வி)ட ர$த�� 
 Xண�ல; ஆத�ம� மாH�க ம�ணி�  
 க�ண
 நிகG$திய காவிய�� 
 கால மைல!�தாி� ஓ1$திாி+� 
 உடைல இ#�பா�கி 
 ெப�ற Xர! ேபா� �ைறகD� 
 ெவ�றி��$ �ைணயா�", 
 இனி... 
       (எ5$� 84-1965) 
  
அ:ப�களி
 பாரத! ேபாைர �ராதன பாரத! ேபா#ட
 உவமி$� 
".ச2கர"!ரம�ய
 ‘பாரத!ேபா�' எ
ற கவிைதைய எ5தி�-ளா�. ரசி�க!பட 
ேவ�1ய ஒ# பைட!ேபயா�� அ�. 
 
 ெபாH!�5தி கிள!பி பாவ��#தி சி+தி 
 த
விைன தி
�� பைக� �$� 
 தாHம1 அ:��� த:தைல ஆ)ட� 
 சாி$திர சாப$தி
 அ+திம! �ல�ப� 
 உடைம ம:$த� பழ2கைத! பிற!� 
 உாிைம பறி!ப� ���காவிய வி$� 
 நாேம பா�டவ� ப�' ஆ�'வ� 
 அவேரா கவரவ� கவ#� ப�பின� 

[ைத வள���� ச�னி� சீன
 
கீைத உைர��� சாரதி$ �2� 
S� ெபாH$தி'� தீேயா� ம
ற� 
களேமா ெபாி� காT� உலேக �#ே3$திர�. 
(எ5$�- 84) 

 
சி.". ெச�ல!பா ேவெறா# ேகாண$தி� அ+த சாி$திர நிகG�சிைய� க�' ‘பைக$ 
ெதாழி�’ எ�� கவிைதைய எ5தியி#�கிறா�. 
 
 ‘கிழிப' ேபா�, ெகாைல, த�ட� 
 பி
னிேய கிட��� அரசியலதனி�’ 
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 ெகாைல வழி உதறி அறவழியாேல 
 கதிகாண வழிவைக கா)1� கிழ�ேக 
 பைக$ெதாழி� மற�க ைவ$த �த�வ
 
 ஒ$�ைழயாைமயா
 கால�� ேபா�"; 
 அழிெசH நிMகிளிய� ஆ�த� 
 ஓ2கிேய சீறி'� ‘ர)சக�’ ைகயி� 
 அ#- வழி சிதற மறவழி ப�றி 
 கதிகல2க� சதிவைகக- ெசH� 
 ெகா'+ெதாழி� பரவ� ெசH�� ேம�ேக 
 ஒ$�!ேபாகா� கால�� ஆ�"! 
 எ
: நா� கணி$தி#��� ேவைள 
 அ�ைட ந)�� சகவாG,� கான� நீரா�"; 
 வர� ெகா'$த தைலேமேல ைகைவ�க எ�ைலயி� 
 �5வ1ைவ$ தி
ன வ+த பிைற வ1ேவா
 
 ‘பாH பாH’ �ளிர! ேபசி பழைம பாச� ேபசி 
 பச!பி விளி�பி� இமய! பாH "#)ட வ+ேதா
 
 "யா)சி��$ த+த ஆதர, மற+� ந'�கட�� நி
: 
 ஊைளயி'� ந�ெபய� பாதி ெகா�ட உதிாி$ தீேவா
 
 %��)டாH� ேச�+� பைக$ ெதாழி� வள��க 
 �ற!ப)ட கைதேய இ
ைறய நிஜமா�". 
 உழ�கிேல கிழ�� ேம�கா? 
 கிழ�கிL� ேம��, ேம�கிL� கிழ�� 

பைக$ ெதாழிL�கா கால�? 
(எ5$�-85) 

 
------------ 

22. 22. 22. 22. சிசிசிசி. . . . மணிமணிமணிமணி    
 
���கவிைத வரலா�றி� சி. மணி�� தனியான ஒ# இட� உ�'.  
 
1962� ‘நரக�’ எ
ற ெந'2கவிைதைய உ#வா�கி, தன� பைட!பா�றைல��, 
ெசா�லா)சிைய��, பழ+தமிG இல�கிய ஈ'பா)ைட��, ��ைம ேவ)ைகைய��, 
க�பைனவள$ைத��, வாG�ைக� "�:! �ற$ைத� ��+� ேநா�கி அ5$தமான 
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�1,கD�� வ#கி
ற மன! ப��வ$ைத�� நிaபி$�� கா)1ய சி.மணி ேமL� 
ேமL� பல ��ைமகைள�� ேசாதைனகைள�� ெவ�றிகரமான சாதைனகளாக 
ஆ�கியி#�கிறா�. அவ�றி� ��கியமான ஒ# சிலவ�ைற அAவ!ேபா� நா
 
�றி!பி)'மி#�கிேற
. 
 
1965� இவ� ‘வ#� ேபா��’ எ
ற ெந'2கவிைதைய�� 1966� ‘ப�ைசய�’ எ�� 
நீ�ட கவிைதைய�� பைட$�-ளா�. 
 
இைவ ேபாக சி:சி: கவிைதகளாக அேநக� எ5தியி#�கிறா�. க�பைன வள�, 
க#$� நய�, வளமான ெசா�லா)சி, ��ைம! பா�ைவ �த�யன சி
னPசி: 
கவிைதகளிL� காண�கிட�கி
றன. ேலசான பாிகாச�� சில கவிைதகளி� 
ெதானி�கிற�.  
 
நிலைவ! ப�றி இவ� எ5திய கவிைத ஒ
ைற �
� �றி!பி)ேட
. ‘நில,!ெப�’ 
எ
ற இவ� இ
ெனா# கவிைத�� எ5தி�-ளா�. 
 
 ஊடாத ெப�ெணா#$தி உ�ெட
றா�, 
 ஊ1! �ல+� ெவ��க� தி#�பி 
 க#2�ழ� �ரD� �ற� கா)டா� 
 கைல�க� கா)சி த+ேத �ட� 
 தீ வள���� ெப�ெணா#$தி உ�ெட
றா� 
 நீய�லேவா அ!ெப�! 
 (எ5$�-76) 
  
இ
ைறய பாாிைய�� அவ�ைடய ஈைக$ திற$ைத�� நயமாக அறி�க� ெசHகிற� 
ஒ# கவிைத. 
 
ஈைகஈைகஈைகஈைக    
 
 ப)டமர� ேபால� சாH+த சாைல 
 இ#�ற$திL� நைடபாைத 
 ெந'கிL� மனித� 
 மைற+� வாழ 
 பய
ப'� வைளக- 
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 ஒ
றி� சா��$திைர; 
 அதி� நீD� கிழிச� 
 வழிேய அைச+த-- 
 க�ப)'� கீறL�ற 
 ரச� ேபான க�ணா1 
 �க�ெகா1��  
 ஒ# கண$ தய�க$ேத� 
 ஈ+� ெச
றா
 
 இ
ைறய பாாி.  (எ-76) 
  
‘சாதைன’ எ
ெறா# கவிைத. 
 

ேவதைன வ�ணா
 இ
ெனா# 
சாதைன ெசHதா
 
ெவD$� வா2கி வி)டா
 
க:$த மயிைர   (எ-80) 

 
%
: வாிகளிL� கவிைதைய உ#வா�க �1�� எ
: �ய
: ெவ�றி 
க�1#�கிறா�.  
 
1 
 பா�$ேத
 ெவ-ைள! Qேவைல 
 வா�$த ேசாளி ��ைக 
 ெதாி+த� �கேம. 
2 
 க�பி எ
: கா�ர�'� 
 எ�பி XG$த,� இளி$த� 
 க�பி யத
 நிழ�. 
3 

மிர�ட �திைர$ தடதட!பா 
�ர)'$ தைரயதி� கா�றி
 
ச#�� �ள�ெபா�.  (எ-94) 
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‘ெகாைலகார�க-’ எ
ற கவிைத மனித வ��க$தி� காண!ப'� பல ரக� 
ெகாைலகார�கைள�� அறி�க� ெசHகிற�. எ�லா� கால$ைத�� ேச�+தவ�க- 
இவ�க-. 
 
1. �கழாைச பி1$தா)ட ேபா� மீ� ெச
: எ�ண�ேறாைர� ெகா
: ெவ�றி 
Xர
 என! ெபய� ெப�ற ெகாைலகார
. 
 
2. மத�, கட,- எ
: ேபசி நாலாயிர� ேப�கைள� க5ேவ�றினவ�க-. 
 
3. %
றாவதாக நாகாிக ரக�. 
 க-ளிேல ேபாைதயி�ைல. 
 சைதெயழி� தD�பி$ தD�பி 
 வழி�� க
னியி� ேபாைதயி�ைல; 
 க��
 ெதாியாம� கா�றாக�  
 காைர ஓ)'வதி� தா
 எ
ன ேபாைத! 
 மர� X' வ�1 பாH+ேதாட 
 ைகைய ஹாரனி� அ5$தி, 
 க�ைண! பாைதயி� ைவ$�, 

ப�ைல உத)1� ைத$� 
60, 70, 80, 95-ஐேயா! 
வ�1 நி
ற� 
மனித! பிண� நி:$த. 

 
4. க-ள ேநா)'�கைள ந�ல ேநா)'�க- எ
: த-ளி வி'ேவா�. 
 
5. உ�ைம�� ேபா��� ஒ
: தா
 
 வா2�வ� எ
னெவ
: ெதாியாம� 
 வா2��ேபா� எ�லாேம ஒ
:தா
; 
 கிைட$தா� ேபா�ெம
: தவி�கிறா�க-. 
  
 பழிேய�க உ�' கட,D� டா�ட#�, 
 நம�ேகா உ�' லாப�. 
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 ஒ
:�� K:. ேபா, 
 ம#+ைத� கைட�� அ�!�. 
 
6. �.ப.ராவி
 ‘ஆ�றாைம’ கதாநாயகி சாவி$ாி மாதிாி; தா
 அ�பவி�க� கி)டாத 
இ
ப$ைத ம�றவ�க- அ�பவி!பைத! ெபா:�காம� �:�கி)' ஊ: ெசH� 
தி#!தி 
கா�கிறவ�க-. 
 
7. ெகாைலகாரனி
 த$�வ�!- 
 இ��ெக
ன ெபாிய வாத�? 
 நா
 ெகாைலகார
 தா
. 
 பல ெகாைலகைள� ெசHதவ
தா
 
 அ!ேபா�, க5$ைத அ:$த ேபா� 
 ெவ-ளாி! பழ$ைத அ:!ப� ேபா� அ:$தேபா� 
 நா
 கட,ளாக இ#+ேத
 
 நா
 நிைன$தா� உயி� 
 ெகா'�கலா�, ேபா�கலா�, 

நீ2க- யா#� ெகாைலகார
 ஆனதி�ைல; 
அதனா� நீ2க- யா#� கட,- ஆனதி�ைல! 
(எ-95) 

 
‘நரக�’ எ
ற கவிைத ப�றி �
ேப எ5தியி#�கிேற
. ேமைலநா)' நாகாிக 
வாGைவ ��றிL� ஏ�:� ெகா-ளாமL� கீGநா)' வாG�ைக �ைறகைள 
அ1ேயா' வி)'விட இயலாமL� தி�டா'கிற இ+த நா)1
 இ
ைறய! 
ெப#நகர$தி� வசி�கிற ஒ#வனி
 உண��சி� �ழ!ப2கைள அ� வ�ணி�கிற�. 
காம உண�ைவ$ S�1 வி'கிற [GநிைலகD�, சினிமா இல�கிய� கட��ற� 
ேபா
றைவகD�-அ�பவி�க ஆைச இ#+�� வசதிக- இ�லாம� ஏ2கி$ தவி�கிற 
ஒ# இைளஞனி
 உ-ள$ைத, உண�,கைள, நிைன!ைப எAவள, Sர� 
பாதி�கி
றன எ
பைத அ�கவிைத திறைமேயா' சி$திாி�கிற�. 
 
‘வ#� ேபா��’ எ�� ெந'2கவிைதயி� காண!ப'கிற [Gநிைல�� வாG�ைக�� 
அேததா
. ஆனா� கவிைத$ தைலவ
 ேவ: ரக�. அLவலக$தி� பணி�ாி+� 
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வி)' X' ேச#� �1!�ட
 வ+�, ப;ஸு�காக� கா$� நி��� ஒ#வ
-இளைம 
�
றியவ
 -கா�கிற கா)சிகD�, அைவ அவ�- எ5!�கிற எ�ண2கD� 
இதி� அழகாக விவாி�க!ப'கி
றன. 
 

காதைட��� இைர�சLட
 
ட,
 ப;க- வ#� ேபா�� 

 
எ
: ஆர�பி�கிற� கவிைத. இA இ# வாிகD� ஊேட ஊேட வ+� ெகா�' ஒ# 
அ5$த� தர$ தவறவி�ைல. நகர$தி
 ப; ;டா! வ�ணைன வ#கிற�- 
 
 பணி �ாி+� மிக� கைள$� 
 மைன�ேக வழிேத1 
 ேவ�ைவ$ �ளி ப��ளி�க 
 ேசா�ேவா' உட� வைள$� 
 "�றி நி��� ஒ# ��ப�; 
 Q$�வி)ட விழி �:�கி 
 அ$தி!Q ட,
 ப;ைஸ 
 அL$� ேநா��� பிறிெதா
:; 
 பைழய ந)� ேப�சிலாD�; 
 �திய ந)� வைலX"� 
 ந)பி�லா மனித�கேளா 
 ெசவி தீ)1 ெந#2கி நி�ப�; 
 ெசவி��ண, ம)'மி
றி 
 விழி��ண,� இ#��ெம2�� 
  
பல� வாG, Qரா,� ‘உைழ$�! ெப:கி
ற வ#வாைய ஒ# %�சி� வி52கிய கா�’ 
‘ந'$தர� கா�’ டா�c ஆ)ேடா அ$தைன�� வ#� ேபா��, ‘மன�நீ2கி 
உ#!ெப�: உல,கி
ற ஆைசகளாH.’ 
 
இைளஞ�, வPசிய� அல2கார$ ேதா�ற2க- பல ரக�. இவ�களிைடேய நட��� 
உண��சி நாடக2க-தா
 எ!ேப�!ப)டைவ? 
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 ேகா1வைர ேயா)1� க-ள விழி "ழ�றி 
 ேநா�கி ேந�ேநா�கி ெயதி� ேநா�கி 
 ேநா�கி! பயனி�ைல ெயன$ ெதளி+� 
 தீ)1ய இதG விாி$ ேதா�சி 
 எ
ன எ
ன வாH� ெசா�க- 
 வ�ண வ�ண� சிாி!ெபா�க-; 
 இளைம ‘ேபாயி2’ உண��சி வானி� 
 பற��� ேவைளயி� கிள��ெமா�க-, 
 அAேவைளயிேல வPசியிட� 
 எ$தைன மல��சி �-ள� �வள� 
 எ$தைன உண��சியி
 வானவி� திர)சி 
 எ$தைன அ#கி� வா எ)1 நி�; 
 வPசி ேநா�கி ெவ1!ேபாாிட� 
 எ$தைன கவ��சி �-ள� ஆ)ட� 
 எ$தைன தைல�ைற ேவ)ைடயி
 வள��சி 
 எ$தைன சி�கியதா த!பிவி)டதா 
 
‘மல)' ஒ$திைகயி
 மல)' �
ேனா)ட�’ ஆன இ� இளைமயி
 
இனிைம��$தாH "ைவ�கிற�. வ+� ேபா�� ட,
 ப;க- ‘ெபாH$�! 
ெபாH$�’ ேமைஜ ேம� ைபெலன� �வி�கிற� ��பைல!’ இட� பி1��� 
வ�ைம�� கயைம�� இளைம�� இ�லாம� நி�கி
ற கவிைத நாயக
 
‘ெவளியிேல உ#!ெப�ற ஆைசஉலா’ க�' ெபா5� ேபா�க ேவ�1யதாகிற�. 
 
இவ
 மன� �:�:�கிற�-- 
 
 யா� ெசா
னா� இ+தியா  
 பி�ப)ட நாெட
:? 
 �$தர வ�!ெப
:? 
 பி�ேபா�� ைநலா
 உ'$�மா? 
 கைட ந'$தர� கா� வல� வ#மா? 
 இ2ேக இ!ேபா� 
 ெதாிவெத�லா� ேம�தர�, 
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 வ:ைம ேய�, இ2ேக 
 இ#!பெத�லா� ெப#ைமதா
 
 இ
ப+ தா
; சிேலா
 சீனா 
 பா�கி;தா
 எ�,மி�ைல; 
 இ#!பைவ 
 ம,
)ேரா' வாH!ேப�" விழிவா- X�" 
 ப�சர மி
ன� நைக ஜலதர2க� ேத�, 
 இழ!� இளி!� இளைமயி
 இய��. 
  
இைர�சேலா' ட,
 ப;க- வ#�ேபா�� இட$தி�, கால� ஓட கா�வ��க� 
கா$�நி��� வசதிய�றவனி
 மன� ெபாிய இட2களி
 �வ�கD� �வதிகD� 
பயி�கிற ந'$ெத# நாகாிக$ைத ேமL� ேமL� க�'சி���கிற�. எ!பேவா 
�1$த ஒ# க! காபி வயி�றி� கைர+� ேபான உண�,. க��
னாேலா--  
 
 பசி�காம� உ�ண �1யாம� 
 திணி$� �1$� வி)' 
 நீ)1ய த)1� எறி+தப1- 
 பிேளய�; ஓ
 பா�க)-ஓ 
 கீ! தி ேச
_ ெவயி)ட�- 
 ஓயிலாக சிகெர) ப�றைவ$� 
 "#- "#ளாH �ைக கிள!பி, 
 தவைள��� பா�பி
 வாH விாி!பாH 
 அவ- விய!பி
 விழிவி!ைப 
 கைட� க�ணி� களி$�- 
 1ைரவ�. நீ ேபா. 
 ப) ` ெர1 அ) ெட
, 
 
காதைட��� இைர�சLட
 ட,
 ப;க- வ#கி
றன. ேபாகி
றன, இவ��� 
இட� இ�ைல. 
  
 ச�ேற 
 மிக� ச�ேற தய2கி! பி
 த2கி 
 இ)ட அ1��� எ'$த அ1��� 
 இைச+ேத ஆ'� சைடயழைக 
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 ெநளி+ேத �ைல�� பி
னழைக 
 ெவறி$� ேநா�கி வி#+��', 
  
கிற2கி'� மன� அவ- ேதாளி� ைகேபா)' நட+�, ெதா)ட "க� மய�க  
இ1$�� இைண+�� ெச
:, கட�கைரயி� தனிைம இட� ேத1 இ
ப� "ைவ$�  
விய�கிற�. 
 
நி
ற இட$திேலேய நி��� அவ�- ஆைச மல�க- விாிகி
றன.  
 
ப; வ#�. ேபா��. ஒ# க! காபி கைர+� ேபாயி�ேற எ
ற தவி!� 
தைலS��கிற�. 
 
அவன� ‘சிவ!�� ேசைல அழகி’ சிறி� நி
: ேபாக மா)டாளா எ
ற ஏ�க�. 
பய
தா
 இ�ைல.  
 
 ெச�வ� இளைம யி
ைம  
 நைடபாைதயி� கா�க ைவ���  
 �)ட� �ைற�� வைர.  
 ெபா:ைம தீ#� வைர  
 மய�க� த-D� ேநர�  
 சிவ!பழகி ச�: நி�க  
 �$�ண��சி �ளி��க..  
  
இவ��� இட� கிைட$� வி'கிற�. ‘காச� பி1$� உL��வ�ேபா�, �1�கி
ற 
ப5�ட�’ ப; [ேடறிய கா�ேறா', dச�
 ெப# நா�ற$ேதா' நக�கிற�. அ+த� 
[ழ�L�,  
 
 ப�க$� ம2ைகயி
 உரச� 
 ப�ல�ற வாH��� க#��: 
 ஆைச�� அழிேவ�? 
 ெச�வ� ம2ைக ெப#ைம இளைம  
 இைவகD�� அழிேவ�? 
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 ஆயி�� இவ
 நிைலைமேயா? 
 ��ைம.  
 வ:ைம,  

சி:ைம.  
நாH வா� ���.  
சீவாத தைலயாக� கைல+�  
சிதறி� கிட��� தா-க-,- 
இ!பிறவியி� வி1வி�ைல.  

 
ப�றா��ைற� ச�பள�, ெபா5�ேபா�� இ
றி� �1! ெப�ற ஒ
ப� ெச�வ2க-, 
நீ2காத ஆ;$மா, நிர+தர$ ெதா�ைலக-; எ
ன ெசHவ�? ‘கன,-ெச�வ� ம2ைக 
இளைம’. 
 
வசதிேயா'� வள2கேளா'� வாழ ஆைச!ப)'� வாழ �1யா� தவி��� ஒ# 
அ!பாவி மனிதனி
 அ�பவ உண�,கைள விாிவாH, அழகாH விவாி��� 
‘வ#�ேபா��’ கவிைதயிL� சி. மணி நயமான ��ைமயான உவைமகைள� 
ைகயா�1#��� திறைம ரசி$�! பாரா)ட$ த�+ததா��. 
 
இவர� ம�ெறா# ெந'2கவிைதயான ‘ப�ைசய�’ ேநா��� ெதானி�� ேவ: 
ரகமான�.  
 
‘பாLண��சி’ �)1 ப�ைசயாக எ5�கிறா� கவிஞ� எ
ற ��ற�சா)'�� சி.மணி 
�:� எதி�!�தா
 ‘ப�ைசய�’ எ
ற ெந'2கவிைத அவ#ைடய சீ�ற� உண��சி 
ேவக$ேதா' கவிைத உ#வ� ெப�றி#�கிற�.  
 
எ5$திேல பாLண��சி �டா�, அ� ப�ைச எ
: ெசா�கிறவ�க- யா�? 
 
 வாைல இளநீைர வாHவிழியா�  
 வாாி! ப#�� இவ�க-  
 இளைம ெகா'��� �ணிவி�  
 இ1$�� களி��� இவ�க-  
 வய� வழ2கிய வாH!பி�  
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 அம�+� சி����� இவ�க-  
 இ#வைர� க)1ேல�ற ஊதி  
 �ழ�கி ஊ� �)'� இவ�க-  
 இ#ளி� ரகசியமாH ெவ)கி  
 ம#வி மய2�� இவ�க-  
 பிற� தவழ வி)' ஊெர�லா�  
 ெப#ைம உைர��� இவ�க-  
 எ�லா� இவ�க-தா
 - ேவ: யா�  
 ெசா�வா�க-? �டாதா�; ப�ைசய�! 
  
 எ5$திேல ப�ைச எ
றா�, எ5$தாள
 மனசிேல ப�ைச எ
றா�மா? 
நாடக$தி� பா$திர2க- ேப�ெச�லா� ஆசிாிய� ேப�சா? ‘நரக� என� நரகமா. 
நரக$ தைலவ
 நரகமா எ
ெற�லா� ேக)'வி)', கவி ெசா�கிறா�.  
 
 பலவைக ஆ:க-  
 என��- இ#��� கட�� 
 கல���; எ5பைவ கட� �கி�, 
 அ#வி�� ெவ:!பி�ைல  
 வ#ேவாைர� �ளி!பா)'�.  
 கா�:��$ த'!பி�ைல  
 கா�ெற2�� ��+� வி'�,  
 நீயி5$த கா�றT�க-, 

நானி5$த கா�றT�க-; 
கதிெராளி��� மைற!பி�ைல; 
கதிெராளியி� ப�ைசயி�ைல; 
பைட�கி
ேற
 ப�ைசய$தா�. 

 
‘நட!பி� நிகGவ� பைட!பி�’ இட�ெப:�: ‘நட!பி� நிகGவ�’ எ
ன? 
 
 ப�பைசயி� �$��சர�  
 எ�ெணயி� தாG�+த�  
 ெச#!பி� மலர1  
 உைடயி� சிைல�#  
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 ெபௗடாி� ப)டழ�  
 ேசா!பினி� ந)ச$திர�  
 வி�றி'வா- விள�பர$தா� 
 �ைல�ேகாண வைல��மாி.  
 
இ!ப1! பல நிகG�சிக- "ைவயாக� சி$திாி�க!ப'கி
றன. இல�கிய$தி�#+� 
ப�பல வாிக- நிைன, �ர!ப'கி
றன. இAவா: ‘இ�ைச�� வழிபா'’ எ2�� 
எ!ேபா�� நைட ெப:வ� ")1�கா)ட!ப'கிற�. உட�� உ!� மாதிாி ‘கவ��சி� 
கல!�’ நிைற+� காண!ப'கிறேத! 
 
 ஆ�ற� இழ+த கட,ள�  
 சாைலயி� கா)சி! ெபா#ளாகி!  
 ெப�றன� அழகிய� ேபா�ற�  
 ப�தி மல#��! பதிலாH.  
  
 அறிவிய� இ�ைகயி� பறி$�!  
 பறி$தைத நீ�கி மகிழ�  
 �வி$த� அ�ைகயி� பல ெபா#-; 
 �
ேன�ற�, ைநல�;, சினிமா  
 இைறவைன வி)டபி
, ம�ற�  
 பிற!� ம�ம� ஆ� ெப�  
 பிைண!� ம�ம� ஒ
:தா
,  
  
 நாயக நாயகி  
 ப�தி ேபான��  
 தைலவ
 தைலவி  
 சி$தி வ+த�.  
 ேகாவி� ேபான��  
 ெகா)டைக வ+த�; 
 கட,- ேபான��  
 ந)ச$திர� வ+த�.  
 '� '� '�.  
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‘கா�ப� ேநா�ைக� சா�+த�; உ�ைம. ஆனா� ந��- ஐ+��� ேமேலா1 
வழிெசH�� ஆ:�'. எ�,� தவறா� %ைளயி� பதி�� எ
ப� உளவிய�’. 
 
‘இய�ைக! �ண��சி வழ2கிய கால�’ ஒ
: இ#+த�. �ல$திைண� �றிடா 
நில$திைண� கால� அ�, உளெமா
:� காதல� உடெலா
றி வாG+தன�.  
 
பிற�, நில$திைண ம2கி, �ல$திைண ஓ2க ‘ெசய�ைக! �ண��சி’ நிைன!பிL� 
பாட�L� தைலகா)1ய�. 
 
 ப1!�� பணி��  
 கதைவ$ திற�க,�  
 ஆ1ன� பாைவய�  
 பா����! பா� வா�$�  
 �ல2க� மற+�  
 S�'த� ஓ�பி,  
 விைனயி� எதி�விைன,  
 அ:வைட ெசHகிறா�.  
 
இ+த� �ழ!ப� எ�லா� ஒ#சில தைல�ைற நீ1���. பிணிய�ற இனி!பா�ைவ, 
�லம�ற மன!பா�ைவ அத��- கி)1வி'�. எ
னதா
 ெசா
னாL�, உயிாிய� 
ேதைவயி�. 
 
 கவிஞ�� ந1க
 தா
, கவிஞ
  
 எ5$தி� ந1!பா
; எ5திய  
 வாி�� ந1க
 �தி!பா
  
 கனி+த ந1கேன எ
றாL�  
 ந1!ப ெத�லா� ந1!பா,  
 கல!பிலா ந1!பா? ச�:�  
 இைம!பிலா ந1!பா? ச�:�  
 இைமப!பி�லா விழி!�ட
 ந1க
  
 ந1�க)'ேம, ஒ#�ைற �டவா  
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 உண�,ட
 �ண�+� த
ைன  
 மற�க மா)டா
? மற+�  
 கல�கமா)டா
. ந1!�  
 மற+� ெசா+த� கல!ப�  
 அறிவ� அ#ைம கல!ப�  
 அாித�ல. �றவய! பா�ைவ  
 அழி!பத�ல அக$ைத; த)1  

பிைழ!பதி�ைல கவிஞ
 த
நிழ�. 
 
(சி. மணியி
 கவிைதக- ‘வ#� ேபா��’,’ஒளி�ேச��ைக’ எ
: இர�' 
ெதா�!�களாக ெவளி வ+�-ளன.) 
------- 
 

23. 23. 23. 23. பி/திய பி/திய பி/திய பி/திய விைள4க+விைள4க+விைள4க+விைள4க+    
 
���கவிைத தரமான வள��சிைய! ெப�:� ெகா�1#+த ேபாேத- அ+த� 
காரண$தினாேலேய - அத�� எதி�!�� கி�டL� எ5$தாள�க- ம$தியிL� 
ப$திாிைகயிL� மீ�'� தைல கா)1ன 1966-67�.  
 
‘தீப�’ ப$திாிைக மாத� ேதா:� ‘இல�கிய ச+தி!�’ நட$திய எ5$தாள�களிட� 
‘���கவிைத ப�றி உ2க- க#$� எ
ன?’ எ
ற ேக-விைய$ தவறா� 
ேக)'வ+த�. ேப)1 அளி$த இல�கியவாதிகD� ���கவிைதைய� �ைற �றி��, 
யா!பி�லா� கவிைத எ5�கிறவ�கைள$ தா�கி�� க�1$�� த2கள� ேமலான 
அபி!பிராய2கைள அறிவி$�� ெகா�1#+தா�க-.  
 
அAவா: க#$�� �றியவ�களி� எ5$தாள� �.அழகிாிசாமி ���கவிைத�கார�க- 
ப�றி �ர)ட1யாக அபி!பிராய� ெதாிவி$தி#+தா�. ‘நா
 பா�$த ���கவிைதகைள 
எ5தியவ�கD��� கவிைதைய! ப�றி ம)'ம�ல, ெபா�வாக இல�கிய$ைத! 
ப�றி� �ட எ�,� ெதாியா� எ
ேப
. இனி ேமலாவ� இவ�கD�� இல�கிய 
அறிைவ! �க)ட�1�� எ
ற ந�பி�ைக�� �ட இவ�க- இவைர 
அளி�கவி�ைல.இவ�கைள$ தி#$த �ய�வ� X� ேவைல’ எ
: அவ� 
�றி!பி)1#+தா�. 
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‘தாமைர’�� ���கவிைதயி
 ேபா�ைக� �ைற�றி எ!ேபாதாவ� க)'ைரக- 
ெவளியி)'� ெகா�1#+த�.  
 
அேத சமய$தி�, இ!ப$திாிைகக- ���கவிைதைய! ��!பைட!பாகேவா ெமாழி 
ெபய�!பாகேவா பிர"ாி�க$ தய2க,மி�ைல. 
 
ெச
ைனயி� நிகG+த இல�கிய��)ட2கD� ���கவிைத மீ� தனி� கவன� 
ெசL$தி வ+தன. 
 
இதனா� எ�லா�, ஜனவாி 1967� தன� 97வ� ஏ)1
 தைலய2க$தி� ‘எ5$�’ 
ெப#ைம�ட
 �றி!பிட ேந�+த�-  
 
‘���கவிைத நிைல$�வி)ட�. ���கவிைத எ
ப���! பதி� த�கால� கவிைத 
எ
ேற இனி நா� �றி!பிடலா�. தமிைழ �ைறயாக! ப1$தவ�க- யா!பில�கண� 
அறி+தவ�க- உ-பட �தியவ�களி
 கவிைதக- எ5$��� �
ைனவிட 
அதிகமாக� கிைட�கி
றன...  
 
சாி. கவிைதக-ெப#கினா� ேபா�மா, கவிைதகைள ரசி�க� ெசHய? ேபாாி� 
எதிராளியிடமி#+� இட$ைத! பி1$�வி)ட பி
 அ'$� ெசHய ேவ�1ய ேவைல, 
பி1$த இட$ைத ஆ�ஜித!ப'$தி� ெகா-வ�தா
. அ���!பி
 தா
 ேமேல 
�
ேன�ற�. அேதேபா� இல�கிய ேசாதைன �ய�சிக- ெசH� வர,�, ெசHத 
அள,�� கணி!� ெசHவ� அ'$த ேவைல’. 
 
அ+த இதG�த� சி. கனகசபாபதி ‘பாரதி��! பி
 தமிழி� ���கவிைத’ எ
ற 
தைல!பி� எ5திய க)'ைர ெதாட�+� பிர"ாி�க!ப)ட�.  
 
அேத இதழி� ‘ல�கவிைத’ எ
ற க)'ைர�� இட� ெப�ற�, அ� Qரணமாக 
நிைன, �ர$ த�+த�.  
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“ெவ�; �!ேர எ
: பிெரP" ெமாழியிL�, ஃ!ாிெவ�; எ
: இ2கிOஷிL� 
�ற!ப'வதி
 தமிG அ�$த� ல�கவிைத ெச
ற K�றா�1� பிரா
சி� வாG+த 
ஜூ�; லாஃேபா�� (1860-1887) தா
 இ+த ெவ�; �!ேர அைம!ைப பிெரP" 
ெமாழியி� ைகயா�டவ�. அ� பி
னா� எ;ரா ப,�', 1.எ;. எ�ய) 
ேபா
றவ�களா� இ2கிOஷி� ைகயாள!ப)ட�. ந� தமிழிL� இ+த �ைற� 
கவிைதக- நிைறய ெவளிவ+தி#�கி
றன. 
 
ஆனா� ம�ற ெமாழிகளி� அAவ!ேபா� இ+தவித �ய�சிகD�� எதி�!�� 
க�டன�� இ#+த� ேபாலேவ தமிழிL� இ
: காண!ப'கிற�. 
தி)டவ)டமானதாக க#த!ப'� யா!� உ#வ$��� மீறி� ெசHவ� அடாத 
ெசயலாக� க#த!ப'கிற�. இ
�� ஏேதா தமிG கவிைத ஒ
:��$ தா
 மரபான, 
ச$தான யா!� இல�கண� இ#!ப� ேபால,�, உலகி� ம�ற ெமாழிகD�� அ!ப1 
எ�,� இ�லாத� ேபால,� நிைன!�. 
 
எ+த ஒ# ெமாழி இல�கிய� கவிைத��� த
 தன�ெகன யா!� அைமதி 
இ#�க$தா
 ெசHகிற�. லாஃேபா��ைக! ப�றி� �:�ேபா�, அவ� மரபான 
கவிைத உ#வ$ைத ெபய�$� எறி+� வி)டா� எ
:�, ‘சி
டா�;’ எ
கிேறாேம 
ெசா��ணாில�கண�, அைத சி
னா பி
ன� ெசH� வி)டா� எ
:�, 
�ணி�சேலா' அ
ைற�� பழ�க$தி� இ#+த ெசா�கைள! ��$தினா� எ
:� 
ெசா�ல!ப'கிற�. இேத மாதிாி தா
 எ�ய), ப,�' ேபா
றவ�க- இ2கிO^ 
ெமாழியி� ெசHதா�க-. ஆக, ���கவிைத �ய�சி, த�கால கவிைத! ேபா��, 
தமிழி� ெசHய! ப'கிறேபா� ஏேதா �னித� ெக'��� காாியமாக க#�வ� 
அ�$தம�றதா��. உலக கவிைத மர� அறி+� ெசHகிற காாிய�. ஆகேவ இ+த ல� 
கவிைத ப�றிய சில க#$��கைள நா� ெதாி+� ெகா-ள ேவ�1ய� அவசியமா��.  
 
அமிேலாவ� எ
பவ�. ஆயிர$� ெதாளாயிர$தி ப$��களி� இய2கிய ப1ம 
இய�க$தி� ச�ப+த!ப)டவ�. அவ#ைடய க#$� இ�; ‘இல� கவிைத எ
ப� 
ேப"� �ர�
 ஒ� நய$தி
 அ1!பைடயி� அைம�க!ப'வ�. தி)டமிட!ப)ட 
ச+த அைம!ைப கைட!பி1$� உ#வா��வ� இ�ைல. ந� "வாச$��� ஏ�ப,� 
இ#���’ எ
: �றி!பி)1#�கிறா�.  
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இைத ஒ)1ேய 1.எ�. லார
; ெசா�கிறா�; ‘ ஒ� நய� எ
கிற ேபா� அகலமான 
இற�ைகக- ெகா�ட ஒ# பறைவ வானி� பற+�� ச:�கி�� வ5�கி! 
ேபாவைத�ேம நா
 நிைன�கிேற
. எ�லா� நா� எ'$�� ெகா-D� ஒ# நி:$த�, 
ஓH,, உண��சி�� ஏ�ப �ர� "தாவாக இ5ப'வைத! ெபா:$�$தா
 
இ#�கிற�. கவிைதைய ஆ��வ� �ல�கமாக உ-ள உ#வ� இ�ைல. 
உ-ெபாதி+� மைற+� நி��� உண��சி! பா2�தா
. 
 
லார
; சிற+த ��� கவிைத�கார�கD- ஒ#வ�. அவர� ‘பா��’ எ
ற கவிைத 
மிக� சிற!பாக க#த!ப'வ�. அவைர! ேபாலேவ 1.எ;. எ�ய)'� ஒ# கவி. அவ� 
�:கிறா�. ‘உ#வ$தி�#+� வி'தைல ெப:வ� தா
 ல� கவிைத எ
றா� ஒ# 
ம)டமான கவிதா
 அைத வரேவ�பா
. அ� ெச$�!ேபான, ஒழி+த, உ#வ 
வைக�� எதிரான ஒ# கலக�. �திய உ#வ$��கான ஒ# ஆய$த�, அ�ல� பழைச 
��!பி!ப� ஆ��. ெவளி$ ேதா�றமான ஒ# ஒ#மி!� ஒேர மாதிாியாக இ#���. 
அ��� எதிராக உ-ளைம+த ஒ#மி!ைப$தா
 இ� வ��:$��. இ+த உ-ளா�+த 
ஒ#மி!� ஒAெவா# கவிைத�� தனி விதமான�’. 
 
‘பாGநில�’ எ
ற த
 சிற+த கவிைத உ-பட ��� கவிைத$ �ைறயி� தைலசிற+த 
சாதைன கா)1�-ளா� எ�ய). அவைர! ேபாலேவதா
 எ;ராப,�'�. அவ� 
�:கிறா�; ஒ#வ� எ5தி$தா
 ஆக ேவ�'� எ
ற நிைல ஏ�ப'கிற ேபா�தா
 
ஒ#வ� ல� கவிைத எ5த ேவ�'�; அதாவ� தீ�மானி�க!ப)ட ச+த �ைறகளா� 
�1வைத விட அதிக அழ�ட
 ஒ# ஒ� நய$ைத ெபா#ைள (கவிைத உ-ளட�க�) 
ஏ�றி� கா)ட�1கிற ேபா�தா
. அ�ல� விதி�ைறயான, மாறாத, ஒ���றி 
ெகா�ட ெசH�ளி
 அளைவ விட அதிக இய�பானதாக, ெபா#ளி
 உண��சி$ 
த
ைமயி
 ப�தியாக அதிக� இ#���, அதிக ெபா#$தமானதாக உ�றதானதாக 
அ�$த� ெசா�ல$த�கதாக இ#�கிறேபா�தா
.’  
 
எ;ரா ப,�' த
 ‘ேக
ேடா’ கவிைதக- %ல� ���கவிைதகைள 
சிற!பா�கியவ�. இ!ப1 ல� கவிைத ப�றி அ+த$�ைறயி� சாதைன 
கா)1யவ�கேள �றி இ#!பைத நா� பா��கிறேபா� இ+த �ய�சி ஏேதா யா!� 
ெதாியாம� எ5த!ப'வ� எ
பதி�ைல, யா!ைப மீறேவ�'� எ
ப��காக 
ெசHய!படவி�ைல எ
ப�� ெதாியவ#கிற�.  
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ல� கவிைத எ5�பவ�கD�� ெரா�ப N�Tண�,-ள ெசவி ேதைவயா��. ந�ல 
ேவைல ெசHய வி#��கிறவ���$தா
 ல� கவிைத சா$திய�. ல� கவிைதயி
 
ஊேட�� எளிைமயான ஒ# ச+த!ேபா�கி
 சாய� ப�2கி� ெச
: 
ெகா�1#���. ���கவிைத வாசக�க- இைவகைள மனதி� ெகா�டா� 
லாபகரமானதா��.” (எ5$� 97) 
 
��� கவிைத�� எ5+த எதி�!பி
 த
ைமைய��, அ!ப1 எதி�$தவ�களி
 
த
ைமைய�� ")1�கா)1. அவ�கD�� பதி� �:� வித$தி�, ‘��ைம தா2காத 
கிண�:$ தவைளக-!’ எ
ற க)'ைர 98 வ� ஏ)1� ெவளியிட!ப)ட�.  
 
‘எ5$�’ ஒ
பதா� ஆ�1� வழ�கமாக எ5தி� ெகா�1#+தவ�களி
 
���கவிைத! பைட!�க- இட� ெபறவி�ைல. சி. மணியி
 கவிைத ஒ
:, வ.க. 
கவிைத- இர�'. எ;. ைவதீ;வர
 கவிைதக- %
:, கி.அ. ச�சிதாந+த� 
கவிைதக- நா
�. இைவேபாக ம�றைவ எ�லா� �திய பைட!பாளிகளி
 
கவிைதக- தா
. ஹாி சீனிவாச
, நீல.ப$மனாப
, Q. மாணி�கவாசக�, 
எழி��த�வ
, இரா. மீனா)சி �த�ேயா� உ�சாகமாக எ5தி� 
ெகா�1#+தா�க-. அவ�கDைடய ஆ�றைல� கா)'� தரமான பைட!�களாகேவ 
அைவ அைம+தி#+தன.  
 
நா. காமராசனி
 ‘��’ எ5$� ேம-ஜூ
 இதழி� (101-102) ெவளிவ+த�.  
 
 வா� �ைள$த ம�ேண  
 வச+த$தி
 ப�ைச �$திைரேய  
 உட� ெம�+த தாவரேம  
 உ
ைன பனி$�ளிகளி
 ப'�ைகயைற எ
ேப
.  
 நPைச$ த�ணீாி� நைன+� வள�+�  
 நா- ேதா:� அ:வைடயா�� நா)1ய! ��ேல  
 பா� த#� கா�நைடகளி
 தி
ப�டேம  
 ப�ைச நிற$தி
 விள�பரேம  

�ேசலாி
 உண,� களPசியேம  
�தி$தா'� கட� நீைர� காத��காம�  
உ!�#சி ெப�: வி)ட  
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ஓவிய!��ேல!  
 
மாத� ேதா:� ெவளிவ+த ‘எ5$�’ அத
 ஒ
பதா� ஆ�1
 பி�ப�தியி� (ேம -
ஜூ
 �த� ) இர�' மாத2கD�� ஒ# இதG எ
ற �ைறயி� தா
 பிர"ர� ெபற 
�1+த�, அத
 ப$தா� ஆ�1�, �த� %
: மாத2க- மாசிைகயாக வ+தபி
, 
ஏ!ர� �த� அ� ‘காலா�' ஏ'’ ஆக மாறிவி)ட�. 
 
காலா�' ஏ' ஆக ‘எ5$�’ ���கவிைத��� ெசHத பணிைய தனியாக 
ஆராயேவ�'�. 
----------- 
 

24. 24. 24. 24. காலா); ஏ!1�காலா); ஏ!1�காலா); ஏ!1�காலா); ஏ!1�    
 
‘எ5$� காலா�' ஏ' ஆக; 1968 - 69 இ# வ#ட2களி� எ)' இதGக- 
ெவளிவ+தன. இAஇதGகளி� கவிைத எ5தியவ�களி� ந.பி�ச%�$தி, தி.ேசா. 
ேவTேகாபால
 சி.". ெச�ல!பா தவிர ம�ற அைனவ#� �திதாக! பைட!� 
�ய�சியி� ஈ'ப)டவ�கேள ஆவ�. பி�ச%�$தி சி+தாமணி பி�வம2க- காத� 
கைதைய ஆதாரமாக� ெகா�', ‘காத�
 இர,’ எ
ற �:2காவிய� 
பைட$தி#+தா�. இல�கண$ேதா' ஒ)1ய கவிைத! பைட!� இ�. இA மர� வழி� 
காவிய�. எ5$� 119 ஆ� ஏ)1� பிர"ரமாயி�:. தி.ேசா. ேவTேகாபாலனி
 
கவிைதக- த�கால வாG�ைக அவல2கைள பாிகாச$ ெதானிேயா' ")1� கா)1ன.  
 
‘�#வி’ எ
ெறா# கவிைத. கா� கிழிபட கீ�சி)'� ெகா�மாளமி'� �#விைய 
ேநா�கி மனித
 எாி�சLட
 �:கிறா
.. 
 
 ஊ� நிலவர� உன�ெக2ேக ெதாி��?  
 வாராவார� விரத� இ#+�  
 வயி�:$தீ அவி�க  
 வயிெறாி+த�  
 வா2கி வ#� ‘பல சர�கி�’  
 அாிசி மணி ெபா:�கி  
 அைர� �#டாH! ேபாயா�"!  
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 ‘கா�ைக�#வி எ2க- ஜாதி’!?!  
 அவ��ெக
ன?  
 பா1னா
!  
  
 அக$��காாி  
 அ'$த X)1�#+� யா#� அறியாம�  
 �னி� �:கி  
 கட
 வா2கி வ+த அாிசிைய  
 ��ற$தி� இைற$� உ2க-  
 மாநா' �)1  
 மகிG+� கர� ெகா)1  
 பா1னா
!  
 அவ
  
 ப)1னி கிட+தா
;  
 ஆனாL� ஊெர�லா�  
 அ
னதான� நட+த�;  
 அ+த� கால�!  
 ‘ப1’ அாிசி! ேப�சா� 
 பதவி பறிேபா��;  
 இ+த� கால�!  
  
 அ
றவ
 அ1ைம!  
 ஆன+த! ப)டா
;  
 இ
: நா
 "த+திர
!  
 ேசாக! ப'கிேற
, 

சீ! ேபா!  
 
�திதாக எ5த$ ெதாட2கியி#+தவ�களி� ெச�வி இரா. மீனா)சியி
 கவிைதக-, 
தனி!பா�ைவ க�பைனவள�, இனிய ெசா�ேலா)ட�, க#$தாழ� �த�ய 
நய2கேளா' அைம+தி#+தன. ஆ�: மண�� பதி�� கா�தட2க-, பாH, 
ஆல�வி5�, ேகா)ைட�� ேகாவிL� ேபா
ற விஷய2கைள �தியேகாண$தி� 
க�' கவிைதக- பைட$தி#�கிறா� இவ�. ‘ஆ1�கா�ேற!’ எ
ற கவிைத 
�றி!பிட!பட ேவ�1ய ஒ
:.  
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 ஆ1� கா�ேற வா! வா!  
 ம� Sவி விைத Sவி  
 �ைள காண விைழ கா�ேற  
 எ
 ெசா� ேகேள
.  
 ெந�ைல நா� �5��றாேன  
 அவைன! ப1யி� உ#)1 வி',  
 இைள$தவ
 வயி�றி� ெசா'��றாேன  
 அவைன� �ழியி� இற�கி வி'.  
 மPச- இதழி� ப�ைச கி:��றாேன  
 அவைன பைனமர$தி� ெதா2கவி'. 
 உைத$�� ெகா-ள)'�.  
 �-ள� அட2க)'�.  
 �ர)சி� கா�ேற!  
 இவ�ைற� காண விைழ+த எ
 �ைண  
 இேதா, இ2ேக நில!ப'�ைகயி�.  
 என�காக-  

ம��ைக மல�கைள$ Sவ மா)டாயா?  
ெம�ல-ெம�ல$ S,, ேநாகாம� S,.  

 
அய�நா'களி
 கவிைதக- பல தமிழா�க! ெப�: ெவளியிட!ப)டன. ேவெறா# 
விஷய$ைத�� �றி!பிடலா� எ
: நிைன�கிேற
. எ5$� 97 -ஆ� இதழி� 
வ���க�ணனி
 ‘உ
 க�க-’ வ+தி#+த�.  
 
 [Gநிைல! பாைலயி�  
 வாG�ைக ெவயி��  
 "�றி$ திாி��  
 எ
 க�கD��  
 �D �D ஓயாc;  
 ஆயின, அ
ேப!  
 உ
னி# விழிக-. 
 அLவ� அைலகளி�  
 எ�:�' இடறி  
 காகித� கட��  
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 �ர�' தவி���  
 எ
 விழிக-  
 த2கி இ
�ற  
 ப"ைம$ தீவாH  
 உத,�, ெப�ேண!  
 உ
 ஒளி� க�க-.  
 
இ� கவிைத S�1வி)ட விைளவாக, ெச�வ� ‘இல�கிய$தி� க� வ�ணைன’ 
எ
ெறா# ஆராH�சி� க)'ைர தயாாி$தா�. ச2ககால� க� வ�ணைன, அைத$ 
ெதாட�+� 19-ஆ� K�றா�'வைர பயி
ற க� வ�ணைன, இ+த இர�' கால! 
பிாி,கD- க�Tவைமக- எAெவAவா: வழ2கின எ
ற ெதா�!�. த�கால$தி� 
க� வ�ணைன- ‘உ
 க�க-’ கா)1யப1 என நா
� பிாி,கைள� ெகா�ட 
நீ�ட க)'ைர இ�; ‘எ5$�’ இதழி� 18 ப�க2க- இட� ெப�:-ள�. 
இ�க)'ைர ெச�வ� எ
ற எ5$தாளாி
 பழ+தமிG! �லைமைய, கவிைத 
ரசைனைய, ஆH,$திறைமைய ந
� �ல!ப'$�கி
ற�.  
 
இ+த இர�' வ#ட2களி� ெச�ல!பா அதிகமாகேவ கவிைதக- 
இய�றியி#�கிறா�. பல ரகமான ேசாதைனகளி� அவ� உ�சாக$�ட
 
ஈ'ப)'-ளா�. ெச�ல!பாவி
 கவிைதகளி� ‘மா�: இதய�’ என�� ெரா�ப,� 
பி1$தி#�கிற�. இதய$ைத மா�றிவி)' இ
ெனா#வனி
 இதய$ைத 
ெவ�றிகரமாக ைவ��� சிகி�ைச �த
 �தலாக நைடெப�ற சமய� அ�. மா�: 
இதய சிகி�ைச ப�றிய ேப�"�க- அதிக� அ1ப)'� ெகா�1#+த கால�. 
அ�கால$திய நிகG�சியா� S�ட!ப)', ெச�ல!பா மா�: இதய�’ கவிைதைய 
எ5தி�-ளா�. 
 

மா�: இதய� ேவ�'� என��  
யாாிட� இ#+� கிைட��� என��?  

 
எ
: கவி ேத'கிறா�. தன� ேதைவைய$ ெதளி,ப'$�கிறா�, ப1!ப1யாக.  
 
 எ
 இதய$��� ஒ# சாி$திர� உ�'  
 அ� பசி�� அ5த�, வ��� �னகிய�,  
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 காதL�� ஏ2கிய�, ெபா#D��$ தவி$த�,  
 உண��சி��$ �1$த�; அறி,��! பற+த�.  
 �ர)சி��� சீறிய�; அைமதி�� விைழ+த�;  
 ��ைம�� எ�பிய�; பழைம�� உ#கிய�.  
  
அவ#�ேக ‘ேபா�’ அ1$�!ேபானதா� தா
 அவ� மா�: இதய� ேக)கிறா�. 
எ!ப1!ப)ட இதய� ேவ�'மா� அவ#��?  
 
 அரசிய� வாதியி
 இதய� ேவ�டா� என��  
 அ� தா
 இ!ேபா ெரா�ப ம�வாக இ#��;  
 மதவாதியி
 இதய� ேவ�டா� என�� 
 ேவதா+தியி
 இதய� ேவ�டா� என��  
 அ� இ!ேபா வற�' ேபாH கிட��.  
 விPஞானியி
 இதய� ேவ�டா� என��  
 அத
 சிற!பான பணி அழி,��! 
 
ஒ# �� உறவி� எ�ேலா#ட�� உறவாட அவ#�� ஒ# இதய� ேவ�'�.  
அவாிட� உ-ள� `நா-ப)ட சர��5. 
 

`இக$���! பய
படாத சர��,  
பர$��� வழி ெசா�ல$ ெதாியா�;  
வாழ$ ெதாியாத சர��  
சாக$ �ணியாத சர��5  

 
அதனா� மா�: இதய� ேக)கிற அவ#��.. 
 
 ஒ# �ழ+ைத இதய� ேவ�டா�  
 அ��� கபட� ெதாியா�;  
 ஒ# வா�ப
 இதய� ேவ�டா�  
 அ��� நிதான� ெதாியா�;  
 ஒ# ந' வய� இதய� ேவ�டா�  
 அ��� எதிL� ச+ேதக�;  
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 ஒ# கிழ)' இதய� ேவ�டா�  
 அ� �# ெக)1#���.  
 
`எ
 ேதைவைய� ெசா��வி)ேட
5 எ
பவ� உண�கிறா�. `ேதைவ இ�லாதைவ 
ம)'�ெசா��வி)ேடனா? எ
:. 
 

ஓ, ம
னி�க,� நா
 எதி�மைற விம�சக
.  
'உட
பாடான பா�ைவ என�� இ�ைலயா�5  
இ+த உட
பா'� எதி�மைற��-  
எ��� எ� உட
பா';  
எ��� எ� எதி�மைற?  

 
அத
பிற� கவி டா�டைர ேநா�கி$ த
 ச+ேதக2கைள ெவளியி'கிறா�. %ல 
இதய$���� மா�: இதய$����-ள வி$தியாச� எ
ன? பைழய இதய$ேதாட 
ேபான� எ
ன? மா�: இதய$தி� இ#+�, அவ���- Nைழ+த� எ
ன?  
 
 ஆமா�; அவ
 மனிதனாக நடமா'வா
,  
 அேத மனிதனாகவா?  
 இவ���$ த
 இதய$ைத� ெகா'$தாேன  
 அவ
 இதய$தி� இ#+தைத எ�லா�  
 இவ���- அைட$� %1வி)டபி
  
 இவ
 நடமா'வா
 அேத மனிதனாகவா!  
  
டா�ட� ெசHத� ெபாிய தவ:, அ� ஒ# பாதக� எ
ற அறி, விழி!� அவ#�� 
ஏ�ப'கிற�.  
 
 ப5$த இதய� அ5கி வி5+த அவ���  
 சா, இனி!ைப அளி$தி#��ேம; 
 காயாக வி5+தவ
 �� இதய�  
 �ளி!ைபேய ெதாட�+� த#ேம.  
 �ளி!�� திதி!�� இ#வைக #சி ஆனாL�  
 �ளி!� ேவ: திதி!� ேவ:.  
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 �ளி$த வாGைவ ெதாடரவா  
 அவ��� மா�: இதய�?  
 
உட
ப'� எதி�மைற��- �ளி!�� திதி!��- இ
னெதன! �ாி+�வி'கிற� 
அவ#��. இைவ இ�லாத மா�: இதய� ேவ�'�; யாாிடமி#+� கிைட��� 
எ
: ேக)கிறா�.  
 
ேமL� வ#கிற� ஒ# பி
 �றி!�-  
 
 ஓ டா�ட�” ம
னி�க,�.  
 மா�: இதய� ேவ�டா� என��.  
 எவ
 உண��சி�� ேதைவயி�ைல என��.  
 எ
 இதய� பாட� க�றி#��.  
 அ� த
 வழிேய ேபாH ஒ'2க)'�.  
 ஓ டா�ட�, உ2கD��$ ெதா+திர, த+ேதேனா 
 ம
னி�க,�,  
  
"வார;யமான இ+த� கவிைத வாG�ைக உ�ைமகைள சி+தி�க� ெசHகிற�. 
 
ெச�நா)1� ேசாவிய$ ர^யா ஆ�கிரமி!� ெசHத ேபா� ெச�ல!பா ‘இரணிய� 
பிற!பேதா?’ எ
ெறா# கவிைத எ5தினா�. (எ5$� 113) ர^ய! �ர)சிைய 
வரேவ�: �ழ�க� ெசHத கவி பாரதியி
 வாிக- இதி� மி�தியாக எ'$தாள! 
ப)1#!ப� தவிர, பாரா)ட$ த�+த நய2க- எைவ�� இ�கவிைதயி� இ�ைல. 
எ5$� 114 -ஆ� ஏ)1� ெச�ல!பா சிரம!ப)' இய�றிய 2000 வாிக- ெகா�ட 
�:2காவிய� ‘நீ இ
: இ#+தா�’ பிர"ரமாயி�: ‘மனித��ெக�லா� தைல!ப' 
மனித
’ மகா$மா கா+தியி
 வாG�ைக சாி$திர�� சாதைன�� ப�றிேய 
ெந'2கவிைத இ�.  
 
உலக இல�கிய2கைள! �ர)1! பா�$தா� அ2க2ேக ெந!ேபா�ய
 கால�, 
பிெரP"! �ர)சி, நா)க-, ர^ய! �ர)சி, ;பானிய உ-நா)' �$த� நட+த க)ட� 
ச�ப+தமாக எ�லா� நாவ�க-, நாடக2க-, கவிைதக- இய�ற! ப)1#!பைத! 
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பா��கிேறா� ஆனா� ந� தமிG இல�கிய$திேலா க�கி ஆர�பி$� ைவ$த ேசர, 
ேசாழ, பா�1ய, ப�லவ கால$� க�பித [Gநிைலைய$ தா�1 வரவி�ைல. 
இ
��, கிழ�� இ+திய� க�ெபனி நா)கD����ட வரவி�ைல. அ!ப1 இ#�க, 
கா+திகால "த+திர! ேபாரா)ட நா)கD�� எ!ேபா� வ#ேவா� எ
: எ!ப1� 
ெசா�ல �1��? அ+த� கால$ைத சா)சி�காரனாக நி
: பா���� ஒ# பா�ைவ, 
ஒ�2கி நி
: அ+த நா)கைள மதி!பி)'! பா���� ச�தி. பைட!��� அைத! 
பய
ப'$�� திறைம இ
�� தமிG!பைட!�$ �ைறயி� ஏ�படாதேத காரணமாக 
இ#�க��'�’ எ
: ெச�ல!பா சி+தி$� மன!�5�க� வள�$தி#�கிறா�.  
 
அத
மீ� கா+திஜியி
 வரலா�ைற�� சாதைனைய�� அவர� மரண$���! 
பி+திய நிைலைமகைள�� த
 பா�ைவயி� எ5தியி#�கிறா�. ‘ர^ய� கவியான 
மயகாA;கி ர^ய! �ர)சி$ தைலவ
 ெலனிைன! ப�றி 2000 வாிகளி� 1924� 
அவ� இற+� சில மாத2கD��! பிற� எ5தி�-ள, கவிைதயி� ர^ய!�ர)சி 
சாி$திர$ைத�� ெலனி
 சாதைனைய�� பிைண$�$ த
 பா�ைவயி� எ5தி 
இ#!ப� ேபால, தா�� 200 வாிகளி� மகா$மாைவ! ப�றி� கவிைத 
எ5தி�-ளதாக,� ெச�ல!பா �றி!பி)1#�கிறா�. ‘ஆைச ப�றி அைறயL�ற’ 
ெச�ல!பாவி
 �ய�சிைய�� உய�+த ேநா�க$ைத�� ேசாதைன ஆ�வ$ைத�� 
பாரா)ட$தா
 ேவ�'�. நா)'��� "த+திர� ெப:வத�காக$ த
ைன 
அ�!பணி$�� ெகா�', நா)' ம�களிைடேய விழி!� உ�டா�கி, அவ�கைள 
ேபாரா)ட$தி� ஈ'ப'$தி, ெவ�றி�� ெப�ற தைலவ
, "த+திர� கிைட$த 
உடேனேய ")'� ெகா�ல!ப)' இ#ப� ஆ�'க- கழி+த பி
ன� எ5த!ப)ட 
இ�காவிய� ேகா1 ேகா1�கண�கான ஆ�'கD�� �
பி#+ேத ம�ணக$தி� 
த�ம� கா�க! ேபாரா1யவ�கைள நிைன, ��கிற�. ேவதகால�, �ராண 
இதிகாசகால� எ�லா� தா�1 வரலா�றி
 அ�ைம நா)க- வைர ெதா'கிற�. 
�$தாH!பாக,  
 
 இைவ அ$தைன�� இ
: 
 பாட!�$தக வரலா�:� கைதக-  
 ேமைட! ேப�சி
 வாH X�"��  
 பயனா�� பழ� ெப#ைமக-  
 தகவ� சாதைன அறியா இள� தைல�ைற��  
 ெவ:� ேபா)ேடா ஆ�ப2க-.  
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எ
: �றி!பி'வ�, நயமாக, ரசமாக, அைம+�-ள�.  
 
கா+தியி
 பிரேவச�, ேபாரா)ட2க-, விைள,க-, "த+திர� ெப�ற�, ஜனவாி 30 
நிகG,க-, கா+தி மைற+த�� பல#� அறிவி$த க#$�ைரக-, வி'தைல ெப�ற 
இ+தியாவி
 �ழ!ப2க-, வள� ெப:வத�கான தி)ட2க-, சாதைனக-, 
ேவதைனக-, ேசாதைனக-, ம�களி
 நிைல ப�றி எ�லா� மிக விாிவாக, 20 
ப�திகளி� (‘எ5$�’ 20 ப�க2க-) 2000 வாிகளி�, விவாி�க!ப)'-ள�, 
உண��சிகரமான ப�திக-, வற�ட ப)1ய�க-, ெபா:ைமைய ேசாதி��� 
ப�திக-, நயமான ப�திக- எ�லா� இ�காவிய$தி� உ-ளன. இ+த நா)1� 
ம)'ம�ல, உலக� �5வதிL�, பல நா'களி
 வரலா�றிL� இேத நிைலைமதா
 
காண!ப'கிற� எ
ற சி+தைனேயா'�. 
 
 ஒ# ேவைள  
 ெநP"� �ைற�ட
 கைர+த நீ  
 மீ�'� எ�மிைட வ+� பிற+�  
 இ#பதா�' இைளஞனாH  
 ச��கா த$�வ� ெதாடர  
 ச$திய� அகி�ைச நிைலநா)ட  
 சமய$��� எதி�பா�$�  
 வள�கிறாேயா எ2கேளா'  
 
எ
ற ஆைச நிைன!ேபா'� காவிய� �1கிற�. 
 
இAவள, நீளமாக எ5தேவ�'� எ
: ஆைச!படாம� கவிைத�� ேவக�� 
உண��சி�� அதிக� ெகா'$� இ
�� ந
றாக எ5தியி#�கலா� எ
ற 
எ�ண$ைத இ!பைட!� உ�டா��கிற�. இதி� வற�ட �ைறயி� 
ெசா�ல!ப)'-ள பல விஷய2கைள அதிக வLேவா'� வி:வி:!பாக,� 
வசனமாக� க)'ைர வ1வி� எ5த �1�� - எ5தியி#�கலா�.- எ
ற எ�ண� 
1968� இைத! ப1$தேபா� என�� ஏ�ப)ட�. இ
:� அேத எ�ண$ைத$தா
 
இ�காவிய� என��$ த#கிற�.  
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எ5$� 115-ஆ� இதழி� ‘ெமாீனா’ எ
ற 444 வாி�கவிைதைய ெச�ல!பா 
எ5தியி#�கிறா�. இ�,� ஒ# ேசாதைன! பைட!�தா
. ‘ெமாீனா’ ச�ப+தமாக 
ெச�ல!பா �றி!பி'வ�; ‘பாிபாட� கவிைதகைள ப1$� ரசி$�� 
ெகா�1#+ேத
. அேத சமய� ெதா�கா!பிய�, யா!ப#2கல வி#$தி, காாிைக, 
ப
னி# பா)1ய� �த�ய யா!� K�கைள�� உைர�ட
 ப1$ேத
. அத
 
விைளவாக பிற+த� ெமாீனா. பாிபாடL�� எ�ைல 400 அ1க- எ
: 
ெதா�கா!பிய [$திர� �:கிற�. எ
�ைடய� 444 அ1க- ெகா�ட�. மரைப 
அறி+� அைத மீற ேவ�1ய அவசிய�. வ#கிறேபா� மீறி$தா
 ஆகேவ�'� 
எ
: க#�பவ
 நா
. இ+த நீ�ட கவிைதயி� எ
ென�லாேமா ைகயாள 
�ய
றி#�கிேற
’ இல�கண� ப�றிய சில �றி!�கைள ெதாட�+� 
இைண$தி#�கிறா�. இல�கண� விதிகD�� உ)ப'த�, இல�கண! பிைழகள 
ப�றி எ�லா� இல�கண! பிாிய�க- �ழ�பி�� �ழ!பி�� ெபா5� ேபா�க)'�,  
-------------- 
 

25. 25. 25. 25. நைடநைடநைடநைட    
 
‘எ5$�’ காலா�' ஏ' ஆக நைடெப�:� ெகா�1#+த ேபாேத, ‘எ5$�’வி
 
ேபா�கி� அதி#!தி அைட+�வி)ட இைளய ந�ப�க- சில� ‘நைட’ எ
ற ெபயாி� 
‘இல�கிய �$தி2க- ஏ'’ ஒ
ைற ஆர�பி$தா�க-, அ�ேடாப� 1968� ேதா
றிய 
‘நைட’ ேசல$தி�#+� ெவளிவ+த�.  
 
“நைட இல�கிய �$தி2க- ஏ'. இல�கிய! பைட!���� திறனாH,��� எ
ேற 
வ#கி
ற ஏ'. இ�ேபா
ற ஏ' தமி5��! �தித�ல. எ
றாL� நைட பல 
வைகயிL� மா�ற� உைடய�. இ+த மா�ற� நைடயின� ேநா�க$தி
 
அ1!பைடயி� எ5வதா��. தமிG இல�கிய வள��சி��� திறனாH, வள��சி��� 
ஒ# �திய வாH!ைப அளி$� அவ�றி
 ேவக$ைத அதிக!ப'$த ேவ�'� எ
பேத 
நைடயி
 ேநா�க�. இ+த இ#வைக வள��சியிL� நா)ட� ெகா�ட ந�ப� 
சிலாி
 �)' �ய�சிேய இ+த நைட” இ� ‘நைட’யி
 �த� இதழி� காண!ப)ட 
அறிவி!பி
 ஒ# ப�தி ஆ��.  
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‘எ5$�’ இதGகளி� �
� எ5தி வ+த ந�ப�க- தா
--சி.மணி, ந. �$�சாமி, எ;. 
ைவ$தீ;வர
, இரா. அ#-, வி.�. சீனிவாச
 ஆகிேயாேர’- ‘நைட’யி
 இதGகளி� 
அதிகமாகேவ எ5தினா�க-. ஐராவத�, ஞான��$த
,�திதாக வ+தவ�க-.ம�:�, 
அேசாகமி$திர
 ந�ல
, மா. தஷிணா%�$தி, நீல ப$மநாப
. ேகா. ராஜாரா� 
பைட!�க- அAவ!ேபா� பிர"ரமாயின. ெவ. சாமிநாத
 கலாநிதி க. 
ைகலாசபதியி
 மா��சீய� க�ேணா)ட விம�சன �ைறைய ஆரா�� நீ�ட 
க)'ைரைய ‘மா��c
 க�லைறயி�#+� ஒ# �ர�’ எ
ற தைல!பி� ெதாட�+� 
எ5தினா�.  
 
‘நைட’ ஓவிய�, கைல ச�ப+தமாக,� க#$� ெதாிவி$�, க)'ைரக- பிர"ாி$த�. 
�$தக விம�சன�. ெமாழி ெபய�!� விஷய2கD� உ�'. நாடக� பைட!பதிL� 
ஆ�வ� கா)1ய�. ‘நைட’ எ)ேட எ)' இதGக- தா
 வ+தன. அ� நைட ெப�ற 
இர�' வ#ஷ கால$தி� இல�கிய$ைதேயா எ5$தாள�கைளேயா பாதி��� 
ப1யான ெப#� சாதைனகைள ‘நைட’ �ாி+�வி)ட� எ
: ெசா�வத�கி�ைல. 
சி:கைதயி� ‘நைட’ கணிசமாகேவா, நிைனவி� நி���ப1யாகேவா எைத�� 
த+ததி�ைல.  
 
தமிG இல�கிய� ச�ப+தமான ‘ஆH,�’ க)'ைரக- சில வ+�-ளன. திைர!பட! 
பாட�களி
 இல�கிய$ த
ைம �றி$�, �த��ைறயாக சி+தைனைய$ தி#!பி 
விட$ S�'� ந�ல க)'ைர ஒ
:� வ+த�. இைத ‘ெச�வ�’ தா
 
எ5தியி#+தா�. பழ+தமிG இல�கிய! பயி�சி�� ���கவிைத! பைட!பி� ந�ல 
ேத��சி�� ெப�றி#+த சி. மணிதா
 ெச�வ� எ
ற ெபயாி� எ5தி� 
ெகா�1#+தா�. (சி. மணி எ
பேத �ைன ெபய�தா
) ெச�வ� எ
: இல�கிய 
பிர�ைனக- �றி$�� க)'ைரக- எ5திய அவ� நைடயி� ேவ.மா� எ
ற ெபயாி� 
கவிைதகD� எ5தினா�. ஆகேவ, நைடயி� சி.மணியி
 சாதைனகேள மிக 
அதிகமானைவ.  
 
‘நைட’யி
 �த
ைமயான-��கியமான சாதைன அத
 %
றாவ� இதழி� 
‘யா!பிய�’ எ
ற க)'ைரைய (52 ப�க2க-) இைண!பாக ெவளியி)ட� ஆ��. 
இ+த யா!பியைல எ5தியவ� ெச�வ�. இ� பய�-ள ஆH,� விள�க�� ஆ��. 
யா!பி
 உ:!�களான எ5$�, அைச, சீ�, தைள, அ1, ப�றிய இல�கண� 
பாவின�, பாவைகக-, ப�றிய விள�க2க-, யா!� இல�கண�, பைட!பாளிகD�� 
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த#� உாிைமக-, ெநகிG�சிக-; இைவ ேபாதாம� பைட!ேபா� ேமL� 
பய
ப'$�� உாிைமக- ப�றி எ�லா� ெச�வ� ெதளிவாக,� எளிய நைடயி� 
விள�கமாக,� விவாி$தி#�கிறா�. இ�க)'ைரயி�.  
 
“யா!ைப�� மரைப�� மீறியதாக! ���கவிஞ�க- �:வ�� அAவள, 
சாியானதாக$ ெதாியவி�ைல; அவ�க- மீறிேய வி)டதாக நிைன$�� ெகா�' பல� 
�ற�கணி!ப�� அAவள, சாியானதாக$ ெதாியவி�ைல. இ!ப1� ெசா�வத��� 
காரண2க- இ#�கி
றன. பலவைக� சீ�கைள� கல+� எ5�வ� மரைப 
மீ:வத�ல. ஏென
றா� சீ�வைகயிL� எ�ணி�ைகயிL� க#$� ேவ:பா' 
உ�'. ேமL� ெவ�பாைவ$ தவிர ம�ற பாவைக���, எ�லா! பாவின 
வைக��� நி�சயமான சீ�வைக வைரயைற இ�ைல. எனேவ சீ� மய�க� �தித�ல; 
மரபானேத.  
 
பலவைக$ தைளகைள� கல+� எ5�வ� மரைப மீ:வத�ல. ஏென
றா�, 
ெவ�பாைவ$ தவிர ம�ற பாவைக��� பாவின வைக��� தைளவைரயைற 
இ�ைல. எனேவ, தைளமய�க� �தித�ல; மரபானேத, பலவைக அ1கைள� கல+� 
எ5�வ� மரைப மீ:வத�ல, ஏென
றா� ெவ�பாைவ$ தவிர ம�ற பாவைக��� 
அ1வைக வைரயைற இ�ைல. எனேவ அ1 மய�க� �தித�ல; மரபானேத. எ�ைக 
ேமாைன இ�லாம� எ5�வ� மரைப மீ:வத�ல, ெதாைடவைக இர�ட�ல; பல 
ஆ�� ‘ெசா��ய ெதாைடயி
 பா)1ய�
’, அைத�� ெச+ெதாைட எ
ப� 
வழ�க�. ெச+ெதாைட உ-ளி)ட ெதாைக வைகயான 13699�#+� கவிைத த!�வ� 
அ#ைம.  
 
ஈர1 உ#வ�, %வ1 உ#வ�, நால1 உ#வ� மரைபேய ஐ+த1 �த� 
அ1வைரயைறயி
றி நட!ப�� மரேப, நா
�வைக! பா�க- கல!ப�� மரேப. 
பா)1ேல அைசேயா சீேரா அ1ேயா �னாக வ#வ�� மரேப. ெதா�கா!பிய� 
பா)1L� உைரநைட ெபா#)�றி!பாக வ#� எ
கிற�. எனேவ, உைரநைடயாக 
ஒ��கி
ற ப�தி�� பா)1� வ#வ� �தித�ல, மரபானேத, ஒ# �றி!பி)ட விதிைய 
மீ:வ�� �தி�ல; மரபானேத 
 

கி 
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  M 
  வி 
  ேல 
  ஒேர �)ட� 
 
எ
: எ5�வ�� மரைப மீ:வத�ல. இ�,� ஒ#வைக� சி$திர கவிதா
. இ
�� 
ெசா�ல!ேபானா�, சி$திர� கவி ெப#�பாL� இல�கிய� கைழ��$� 
நிைலயிேலேய நி
:விட, ��� கவிைதயி� வ#� இAவைகயான உ$தி கவிைதயி
 
ெபா#D��$ �ைண ெசHகி
ற�. எனேவ இ�,� �தித�ல, மரபானேத 
 
��!�� உ#வ2கைள$ ேதா�:வி$த� �தித�ல. இ�வைர ெவளிவ+த ச+த! 
பாட�க- எ$தைனேயா �திய உ#வ2கைள$ த+�-ளன. எனேவ �திய உ#வ$தி� 
எ5�வ�� மரபானேத.ஒேர பைட!பி�. பலவைக உ#வ2கைள! ��$�வ�� 
�தித�ல. இைண��ற- ஆசிாிய!பா, வPசி வி#$த�, ெவ�'ைற, க)டைள� 
க�$�ைற எ
�� பல உ#வ2களா� இய�வ� கல�பக�. எனேவ இ�,� 
மரபானேத.  
 
இ� க#$��களி
 அ1!பைடயி� பா���� ெபா5� ���கவிைத மரபானேத 
எ
பைத ஒ!�� ெகா-ள வி#��ேவா#� அ� யா!��� உ)ப)ட� எ
பைத 
ம:�கலா�. அதனா� இ�க#$��� விள�க� ேதைவ!ப'கிற� எ
: �றி 
ெச�வ�, அேநக� ���கவிைதகைள வைக! ப'$தி உதாரண� கா)1�-ளா�.  
 
‘��� கவிஞ�கD�� யா!ேப ெதாியா� எ
: கவிஞ�கD� ‘கவிஞ�கD�� 
யா!�தா
 ெதாி��’ எ
: ��� கவிஞ�கD� ெசHகி
ற “ேக�யி
 அ1!பைட 
ேம�ேபா�கான பா�ைவதா
. தமிG மரைப�� யா!ைப�� இைண$� ேநா��� 
ேபா�, கவிஞ�களி
 பி1வாத இய��� ��� கவிஞ�களி
 �ர)சி ேநா�க�� 
ெபா#- ெபாதி+தனவாக$ ேதா
:வதி�ைல. ஏென
றா� தமிG மரைப�� 
யா!ைப�� இைண$� ேநா���ேபா�, பி1வாத$தி��� �ர)சி��� ேதைவ 
இ#!பதாகேவ ெதாியவி�ைல. இAவிர�'��� இைடயி� சி�கி� ெகா-வ� 
தமிG� கவிைத தா
. பி1வாத� வற)சிைய$ த#கிற�. �ர)சி க)'� ேகா!ைப$ 
தள�$�கிற�. இர�'� கவிைத�� இழ!ைபேய விைளவி�கி
றன”.  
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இAவா: �றி, ெச�வ� கவிைதயி
 உ#வ�, உ-ளட�க� ச�ப+தமான 
விள�க2கைள எ5தியி#�கிறா�.  
 
“கவிஞாி
 பைட!��களி� ெப#�பாலானைவ ெசH�- அ�ல� பாடைல� 
சா�+தைவ. ��� கவிஞ�களி
 பைட!�களி� பல கவிைதைய� சா�+தைவ.  
 
ஒ# ெமாழிேயா ஒ# காலேமா இல�கிய� சிற!� மி�கதாக ஆக ேவ�'� எ
றா� 
அ+த ெமாழியிேலா கால$திேலா நிைறய ெசH�- ேதா
றி! பயனி�ைல. நிைறய! 
பாட� ேதா
றி�� பயனி�ைல. நிைறய கவிைத ேதா
ற ேவ�'�. ஏென
றா� 
பாவைக %
றிL� தைலசிற+த� கவிைததா
… 
 
இ
: வற�ட ெசH�D�, ச�ேற ‘ப"ைமயான பாடL�, க)'��ைல+த 
கவிைத�ேம மி�தியாக ெவளிவ#கி
றன. பா�கேள கவிைதயாக$ த!பி! 
பிைழ�கி
றன. இ
ைறய இல�கிய� சிற!��� இ� கவிைதக- ேபாதா� எ
ேற 
ெசா�லேவ�'�.  
 
கவிஞ�, ���கவிஞ� எ
�� இ#வைகயின#� உ#வ�. உ-ளட�க� எ
�� 
இர�1L� சமமான கவன� ெசL$�வதி�ைல. கவிஞாி
 கவன� உ#வ$ைத� 
சா�கிற�. ���கவிஞாி
 கவன� உ-ளட�க$ைத� சா�கிற�. கவிஞாி
 கவன� 
உ-ளட�க$ைத�� ேநா�கி� ெச�லாத காரண$தா�, உ-ளட�க$திL� ��ைம�� 
இ:�க�� இ�லாம� வற)சிேய ெதாிகிற�. ���கவிஞாி
 கவன� உ#வ$ைத�� 
ேநா�கி� ெச�லாத காரண$தா�, உ#வ$தி� க)'�ேகா!� இ�லாம� தள��சிேய 
ெதாிகிற�. இ��ைறகைள நீ��வத��� கவிஞ#� ���கவிஞ#� உ#வ� 
உ-ளட�க� இர�1L� சமமான கவன� ெசL$தேவ�'�. உ#வ$ைத� 
கவனி�கிற அள, உ-ளட�க$ைத�� கவிஞ� கவனி�க ேவ�'�. உ-ளட�க$ைத 
கவனி�கிற அள, உ#வ$ைத�� ���கவிஞ� கவனி�கேவ�'�.” எ
: ‘யா!பி’� 
ெச�வ� வ��:$தியி#�கிறா�. இ� பைட!பாளிக- நிைனவி� நி:$தி� ெகா-ள$ 
த�+த க#$� ஆ��.  
 
‘நைட’யி� பிர"ாி�க!ப)'-ள கவிைதகளி� ெப#�பா
ைம யானைவ உ-ளட�க! 
��ைமேயா', உ#வ அைமதி�� ெப�றி#�கேவ�'� எ
ற எ�ண$ேதா' 
பைட�க! ப)டைவ எ
ேற ேதா
:கி
றன.  
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சி.மணி (ெச�வ�), ேவ. மா� எ
ற ெபயாி� கவிைதக- பைட$தேபா�, 
��ைமயான உ-ளட�க$ைத� ைகயாD� ேவைளயி�, கவிைதயி
 ெபா#D�� 
ஏ�றப1 உ#வ�� அைமயேவ�'� எ
ற சிர$ைத�� கா)1யி#�கிறா�. 
 
 காத� காத� எ
ப, காத�  
 ெவறி�� ேநா�� அ
ேற, நிைன!பி
,  
 இற�க� ேநா�கி! பா�� நீரா�, 
 காத� கவி+த வாGவி�  
 வான� த+த வாம நிலவா�.  
 (காத� - சி. மணி, நைட-1 ) 
 
 நீாிய� QPைச தD�பியால�  
 ெகPசி'� ெம
நைட பயி
ற பாைவ  
 Xதியி� இ)ட� தD�� நைட,  
 ெநPசினி� இ)டேதா த5�� நைட 
 (சி. மணி, நைட-2) 
  
 சனி$� வி)ட�  
 மினி �க�; ஒழி+த�  
 நனி ெப#� மனித� ெகா�ற�  
 இனி  
 மினி ம�க- கால�  
 மனி தைன வி)'  
 மினி தைன! பா' ேபா�:  
 �னி எ
 ேப�ைச� ேக- ஏ 
 ெனனி ெலன��$ ெதாி�� நாெனா#  
 மினி ேமைத.  
   (மினி�க� - ேவ. மா� நைட 3) 
 
 ேம�� ெஜ�மனி��! ப)ட�  
 ஏ�: மதியாகி
றன  
 ம�ற நா'கD� �ட இ  
 வ�ைற வா2கலா� காகித!  
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 ப)ட� இர�' %
: டால�, பிளா;1�  
 ப)ட� ஐ+தா: டால�; ப�கைல� கழக!  
 ப)ட�? விைல மதி! ப�ற மாெப#�  
 வ)ட�,  (நாD�� நா-) 
 
இல�கிய� எ
றா� எ
ன எ
ேற
.  �லவ� ஒ#வ�, இ� �ட$ ெதாியாதா  இல�� 
�)ட� இய+தா
 எ
றா�.  (உ2கD��$ ெதாி�மா நைட -4) 
 
 அ
: மயி� ெபாறி ம�:� அTைவ�  
 க�' பி1$த அL!பி� ப'$��  
 �ற)ைட வி)ட நா�, இ
:  
 உற�க� நீ2கி எ5+�  
 க�' பி1�க� கிள�பி வி)ேடா�,  
 1எ
1, 1எ
ஏ �த�ய எ�லா  
 ேம�க$திய- கD�ெகா! பானதமிG�  
 ெசா�கைள.  
   (க�'பி1!� நைட-4) 
 
இைவ சில உதாரண2க-.  
 
நா)' ம�களிைடேய ம�1 வள#� சி:ைமகைள��, �ைறபா'கைள�� க�' 
பழி$�! பாிகசி��� ‘ஸ)டய�’ ெதானிேய, மா�யி
 கவிைதகளி� ேமேலா2கி 
நி�கிற�. சில ெம
ைமயான பாிகாசமாக,�, சில �ர)'� கி�டலாக,� அைம+� 
வி'கி
றன. ‘Q இAவள, தானா’ ேக-விேய பதி� ஆ�மா? ‘தைல�ைற 
தைல�ைறயாக’ ‘மண�கண��’ ‘அைழ!�’ நா)1ய�கைல’ ேபா
றைவ 
இ$தைகயன. ரசி!பத�� உாிய அ#ைமயான பைட!�க-, அவ�ைற எ�லா� 
�5ைமயாக எ'$ெத5�வத�� இடமி�ைல.  
 
��ைமயான உ-ளட�க�, பாிகாச$ ெதானி,ேவக� உ#வநல� நிைற+த 
கவிைதகைள ஞான��$த
 ‘நைட’யி� அதிகமாகேவ எ5தியி#�கிறா�.  



212 

 

 
 வார$�� ெகா
றிர�' ெவளிM� �)ட�  
 வர!பா���� மணியா�ட�, மாைல, ��'.  
 கார$தி� ேபச$ �!பா�கி� ['  
 க� பிற+த கால$தி� பிற+ேதா� த�ைம  
 ேநர$தி� களி!Q)ட அகநாf:;  
 ெநHயா�றி� பாலா�றி� ேபசி!பா�$த  
 தீர$தி� ெதாி+ெத'$த நைக$�T��  
 (தமிழ��� ேவெற
ன ெகா'�க ேவ�'�) 
 �ைகMதி ரயி� வ�1 எ5�Q� நீ2��;  
 ேப�சாள� மனதி� ைகெயா�க- ேக)��... 
 
எ
: ெதாட2கி வள#� ‘பாிசி� வாG�ைக’ ேப�சாள� த
ைமைய��, அவ�க- 
வாG+� வள�வத�� வைகெசH�� நா)'ம�களி
 இய�ைப�� "ைவயாக� 
சி$திாி�கிற�.  
 
பிரச2கிகளி
 வாH�சவடாைல கி�ட� ெசH�� வைகயி� ஞான��$த
 பல 
கவிைதக- எ5தி�-ளா�. அ!ப1! ப)ட� தா
 ‘நைட’4� வ+த ‘ஆவ�� 
எ
னாேல��’.  
 
 �த��வ� ேபா)1யி)டா� ஜாமி
 ேபா�",  
 ம:ப1�� இவ� நி
றா� எவென�லாேமா 
 உத,வதாH வா�களி$�� ைக விாி�சா
.  
 கைடசி நா-, நா
 ேபாேன
. "வாிெல
ேப�  
 க�டதனா� �
 �)1 ம�க- ெவ-ள�.  
 ைகத)ட� நாென5+� ேப"� ேபா�,  
 ெர�' மணி, எதிாிகைள! பி)' ைவ�ேச
.  
 ப$தாயிர� வா�கதிக�. இவ� ெஜயி�சா�.  
 சா, ெகா'$த ேவ-வி$தா-; தீ�,,  
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கீGெவ�மணி, நாH. ெச$தப
றி, தண�, வ�!��� வ#� எL����'. 
ெகா-ளிட$� �தைலக-, ப1ம$ ெதா�ைல ஆகிய ஞான��$த
 
கவிைதக-’நைட’யி� வ+தைவ தா
.  
 
ேப�சி� அ1ப'கிற சாதாரண வழ��� ெசா�கைள� ேகா$� உயி#� உண��சி�� 
ேவக�� உ-ள கவிைதகைள! பைட$� வி'� திறைம ஞான��$த��� 
இ#�கிற�. இைத ‘நைட’யி� வ+த கவிைதக- எ'$�� கா)1ன. பாிகாச$ெதானி 
அவ� கவிைத��$ தனி$த
ைம ேசா��கிற�.  
 
 பாகி;தானி ெசா�றானா�  
 பய+தா2 ெகாளியா� நாெம�லா�  
 சீனா�கார
 ெசா�றானா�  
 ச�ைட நம��$ ெதாியாதா�  
 இல2ைக�கார
 ெசா�றானா�  
 எ5த நம�� வராதா�  
 எ'!பா� ைகயி� பி-ைளெய
:  
 #சியா�கார
 ெசா�றானா�,  
 ேப�" நம��� ைகவ#ேம  
 அைத  
 எ+த! பயL� ெசா
னானா?  
 �
னி கி#^ண
 சா)ட�ஜி  
 ெகா�1$ ேதா!�� �மேரச
  
 இவ�க- ேபால! பிறநா)1�  
 ஒ#$த
 உ�டா ெசா�ெபாழிய?  
 அ� ேபாக)'� கத�களிக-,  
 ��மி, கரக�, ேகாலா)ட� 
 எ
�� நம� கவி
 கைலக-  
 ஏ���ேடா அவ� நா)1�?  
 ஆனா�  
 �னிய
 ேகாயி� �திைரகD�  
 நா�� ெதா2கி, �றி விைற$த  
 உ-e�� ேகாயி� யாளிகD�  
 வா2கறானா� ெவளிநா)டா
  
 அ�தா
 ெதாட�க� ப1!ப1யாH  
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 அவ#� நா�� இைணயாக  
 
‘இைண�� ேகா'க-’ எ
ற இ� கவிைதயி� அ+ நய2கைள� க�' ெகா-ளலா�.  
 
எ;. ைவ$தீ;வர
 மா. த3ிணா%�$தி, தி. ேசா. ேவTேகாபால
, சி.அ. 
ச�சிதான+த�, ேகா. ராஜாரா�, பிரமி� பா� ச+திர
 கவிைதகைள�� ‘நைட’ 
கிர"ாி$த�. ஏ. இ�பா�, சிவா, சிவ�, எ
ற ெபய�களி� ஒAெவா# ந�ல கவிைத 
வ+தி#+த� இைவ ந
றாக� கவிைத எ5தி$ ேத��சி ெப�ற எவ#ைடய 
�ைனெபயராக,� இ#�க� �'�. 
 
ெமா$தமாக! பா��கிறேபா� ‘நைட’ தன� இர�' வ#ஷ வாGவி� கவிைத��� 
சிற!பாக! பணியா�றியி#!ப� ெதாியவ#�, இ� பாரா)ட!பட ேவ�1ய 
சாதைனதா
. 
-----------------   
 

26.   26.   26.   26.   .:ே>�ர�.:ே>�ர�.:ே>�ர�.:ே>�ர�    
 
‘எ5$�’� ‘நைட’�� ���கவிைத வள��சி��! பணி �ாி+� ெகா�1#+த 
கால$திேலேய, தமிG இல�கிய$தி
 ேபா�ைக ஓரள,��! பிரதிப���� 
�ய�சியாக ‘�#ே3$ர�’ தி#வன+த�ர$தி� ேதா
றிய�. 
 
‘�#ே3$ர� தமிG இல�கிய உலகி� ஒ# �திய �ய�சி. இ� ஒ# [Gநிைலைய�� 
அத
 விைளைவ�� �றி�கிற�. தி#வன+த �ர$ைத� சா�+த, இல�கிய$தி� 
ஈ'பா' உைடய ஒ# சில� %லதன2ெகா�' உ#வாகிய�’.  (�#ே3$ர� -
அறி�க�). 
 
இ+த இல�கிய$ ெதா�!ைப தயாாி$தவ� ‘ந�ல
’- 1.ேக. �ைர;வாமி. 
இ$ெதா�தியி� க)'ைர சி:கைத கவிைத, �:நாவ�, நாடக� எ�லா� உ-ளன. 
மைலயாள$தி�#+� ெமாழிெபய��க! ப)ட க)'ைர,கைத, கவிைதக- சில,� 
இதி� இட� ெப�:-ளன.  
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‘�#ே3$ர�’ பாரா)ட$ த�+த ந�ல தயாாி!�, பைட!பாளிகளி
 ஒ$�ைழ!� 
ந�ல���! ேபா�மான அளவி� கிைட�கவி�ைல. எ5$தாள�க- தாராள 
ஒ$�ைழ!� அளி$தி#+தா�. �#ே3$ர� இ
�� சிற+த இல�கிய$ ெதா�!பாக 
விள2கியி#�க �1��. ந�ல
 அTகிய பைட!பாளிகளி� அேநக� த2க- 
எ5$��கைள �#ே3$ர$��� உதவ �
வராத காரண$தா�, சிலர� பல 
கைதக-, க)'ைரக-, கவிைதகைள இ+த ஒேர ெதா�!பி� இைண$தாக ேவ�1ய 
க)டாய� ந�ல��� ஏ�ப)'வி)ட�.  
 
பிரமி� பா�ச+திர
 (த#� சிவரா�) க)'ைரக- 3, ெமௗனி கைதக- 2, சா�வாக
 
கைதக- 2, த3ிணா%�$தியி
 க)'ைர, கைத, ெமாழிெபய�!�க-, நீல 
ப$மநாப
 பைட!�க-, ெமாழிெபய�!�க-, பல காண!ப'கி
றன.  
 
இ!பைட!பாள�களி
 ஆ�றைலேயா பைட!��களி
 தர$ைதேயா நா
 �ைற$� 
மதி!பிடவி�ைல. ஆனா�, ‘ஒ# �றி!பி)ட கால$தி
 ஆதி�க$ைத� கா)1 
இல�கிய� காலாதீதமாக விள2�வ�’ எ
பைத எ'$�� கா)'வத��, ஒ# சிலர� 
எ5$��கைளேய மி�தியாக$ ெதா�!பைத விட, பைட!பாளிக- பலர� 
ஆ�க2கைள$ ெதா�$�$ த#வ� உபேயாகமாக இ#���. ேமL� ெதா�தியி� 
ப�ேவ: ரகமான எ5$��கD� (ெவAேவ: ேநா��� ேபா��� ெகா�ட 
எ5$தாள�கள� பைட!�கD�) ேச�+� அ��ய�சியி
 ெவ�றிைய� சிற!�ற� 
ெசH��.  
 
�#ே3$ர� கவிைத! ப�தியி� இ��ைறபா' பளி�ெசன$ ெத
ப'கிற�. 
 
கவிைதக- c.ேஜ"தாச
 3 (ஆ2கில$தி�#+�), ஐய!ப பணி�க� (நீல ப$மநாப
 
தமிழா�க�) 2, நீல ப$மநாப
, 5, ஹாி mனிவாச
 3, வ���க�ண
 4, ஷ��க 
"!ைபயா 43, மா. த3ிணா%�$தி 2, ந�ல
 1. ேகரள! ப�கைல� கழக� க�Fாி$ 
தமிG!ேபராசிாிய� c. ேஜ"தாச
 பிேள� கவிைத ‘ஆ)'��)1’ைய�� ேவ: 
இர�' ஆ2கில� கவிைதகைள�� (மர�, விைளயா)'! பி-ைள) 
தமிழா�கி�-ளா�. இனிய எளிய தமிG� கவிைதக-.  
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‘ேகரள$தி� ���கவிைத இய�க$தி� ஒ# தவி��க �1யாத ச�தியாக இய2��’ 
ஐய!ப பணி�க� எ5திய ‘சாப விேமாசன�’.  
 
 வ+தனேவ "பதின2க-;  
         கா$�� கா$தி#+ெதன  
 சி
ன அக�ைய�கD�கி
:  
          சாப விேமாசன� தாேன,  
 எ+த� கா)ட#வி��  
          க2ைக தானி!ேபா;  
 ஓ#ெவ:� ஜலபி+�  
          �ட$தா
 மகா தீ�$த�,  
 
எ
: ஆர�பமாகி வள�கிற�.  
 
 சாபைச த
ய$தா� ெப�ைம  
              க�லாகி� கிட�ைகயி�  
 Qமி!�த�வி�� அfராக�  
        எ2ஙன� ேதா
றி'�?  
 
எ
: கவி ேக)கிறா�. ராம
 லkமணைன விளி$�� சில எ�ண2கைள� 
�:கிறா�.  
 
 எ
 மனதி� மல��சிதா
  
       பிாீதிதா
; ஒளியி�  
 வ�ணஎழி�க- �5மி 
         Qமண� கமG+த�. 
 இ�ெகா'� பாைற$திற
  
          கா�
 கீG அ5$தி நீ  
 மானிட�$ரா, உ
 ஆ$ம  
         உண�ைவ வள��ைகயி�  
 ெச�வியா� அவனி��  
       வள���� தாரைககD�  
 உ�சவ� ேகாஷி�கி
றன;  
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         சாப��தனாேன
 நா��!  
 
எ
: கவிைத �1கிற�.  
 
சி+தி�க ைவ��� ந�ல கவிைத இ�.  
 
 பணி�காி
, ‘சா, Qைஜ’  
 ேஹ ம+த காமினி  
 (ேஹ ெம�நைடயாேள!)  
 ேஹம+த யாமினி  
 கனசியாமaபிணி  
 நீ வாராH 
 
எ
: பிற+� வள�கிற�.  
 
உலக நியதிகைள�� மனித இய��கைள�� பாிகாச$ ெதானிேயா' ")1�கா)1 
வள#� ெகாPச� நீளமான கவிைத இ�.  
 
 ‘நாைளயி
 பா)ைட நா
  
 பாடவி�ைலேயா?  
 த#க நாணய�.,  
 இ�தா
 எ
  
 "த+திர! பாடக
  
 எ2ேகேயா� ேபா#�'  
 எ2ேகேயா� பPச��'  
 எ
: ேக)பி��  
 கவிைத தீ)1  
 அைத�� காசா��வா
  
 ெபா�ம�க- இத$தி�காH!  
 பிறவி ெப�: வாGபவ
. 
 க�ணியேம ெகா-ைகயா�கி  
 ேமLைடயி
 ேகா1யி�  
 ஜாிைக நைக இைழ�கி
றா
  
 அற$தி
 பிரசாரக
.  
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 ேதகமி� அநி$ய�’  
 எனேவ  
 ‘இ
ைற��  
 த#வாH நி
 "க$ைத’  
 எ
 கி
றா
 அ
�! பிரவாசக
.  
 ேஹம+த காமினி  
 ேஹம+தயாமினி  
 சர$ ெசா!பன காமினி  
 நீ வாராH.  
  
எ
: ‘மி#$� Qைஜ’ ப�Tகிறா� கவி. நீல பத�நாப
 ெமாழி ெபய�!� 
இனிைமயாக,� நயமாக,� அைம+�-ள�.  
 
மனிதனி
 பலநிைல$ S�க2கைள எ'$���:�. ‘S�க�’ ம�:� ெந#!����சி 
சிைல’ ‘?’, சரணாகதி எ
ற கவிைதகD� நீல ப$மநாப
 பைட!�க-. ‘சரணாகதி’ 
சிறி� நீளமான கவிைத. வாG�ைகயி� காண!ப'� கச!பான உ�ைமகைள 
கவிைத�"ைவேயா' அவ� இதி� வ�ணி$தி#�கிறா�. அவ#ைடய கவிைதகD�� 
ஒ# உதாரணமாக ‘?’ எ
பைத இ2� த#கிேற
.  
 
 பிறவி�� ந
றி?  
       ெப�ேறா#��!  
 வள��சி�� ந
றி?  
       அவ�கD�ேக!  
 க�வி�� ந
றி?  
        ஆசா���! 
 க�வி�� ந
றி?  
       மைனவி��! 
 பதவி�� ந
றி?  
         அர"��!  
 பாச$தி�� ந
றி?  
        உட
பிற!���!  
 ந)��� ந
றி?  
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       ந�ப#��!  
 அ#D�� ந
றி?  
       இைறவ���!  
 ெகா-ளி�� ந
றி? 
       �ழ+ைத��!  
 சா,�� ந
றி?  
          ? 
 
நயமான கவிைதக- பலவ�ைற ‘எ5$�’ ‘தாமைர’ இதGகளி� எ5தி$ தன� 
பைட!பா�றைல நிaபி$�-ள ஹாி mனிவாச
, ச+திர$ ��'க-, அ��த�, 
ெநா1க- எ�� அ#ைமயான பைட!�கைள இ$ெதா�!��� அளி$தி#�கிறா�.  
 
‘அ��த�’ எ
ற கவிைதைய இ2� எ'$� எ5�கிேற
-  
 
 மாறிவ#� உலகி� மதி!பி�லா எ
மீ�  
 த2க� ைகநீ)1 எைனெயா# ெபா#)டாH  
 தடவிவி'� இள�பாிதி!  
  
 ேவதைனயி� பிற+� த
 வாH�சிாி!பா�  
 மா� மன� மலர ைவ$�� சா,��� சா,மணி ய1���  
 ேந�:! பிற+த இள2�ழவி!  
  
 தளிரான தைலS�கி எ�ைமெயலா� க�'  
 கD�ெக
: சிாி$�� க�மல#�  
 ம�ணிேல இ)ட விைத!  
   
 KL#�ைட ேபா�#+� ேமL� கீ5� தாவி  
 %�கா� ம�வ#+தி! ேபைட�ட
 ஆட  
 சீ)1 ய1��� சி:�#வி!  
  
 வா�கா� வசமிழ+� த�மறி,$ தடமாறி  
 ேபா�கான ெப#வழிைய விலகி� �:Pச+தி�  
 த� ெப#ைம ேப"� த�ப)ட�!  
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 ஆறறி, பைட$ேதா� அஃறிைண�ம�ேலா�  
 ஆ�டவனி
 அ#ம+த �$ர� யா� என�ெசா��  
 ெவ-ளி� ெச#!��
 ெசH வண�க�  
 
 அNமாைன! ேபால$ த
 வ�ைம �ணராம�  
 தின�ைழ$�� திவைல� "க� காணாம�  
 தரமிழி+� வா5� வாG,  
 பைனேயாைல� �1L��- 
 பிாி$ெதா��கி$ த-ள!ப)ட  
 பைற�சி! ெப� மா�பி�  
 பா�! 
 
அவர� ‘ெநா1க-’ கவிைத அழ�� க#$�நய�� ேச�+� மிளி#� அ��த! பைட!�. 
 
 க1கார� இைடயறா�  
 த)1$ தவி���  
 பி1வாத� �ழ+ைதக- 
எ
:�, 
  
 ‘�$தாயிர� ேகா$த  
 மணியார� சர)1�  
 �$திைட மி
��  
 த$�வ$ ��'க-’  
 
எ
:� ‘ெநா1க-’ ப�றி விய+� வள#� இ� மணி� கவிைத ப1$�! ப1$� 
ரசி�க!பட ேவ�1ய ஒ
:. அைத! Qரணமாக எ'$ெத5த ேவ�'� எ
ற ஆைச 
என�� உ�டாகிற�. ஆனா� கவிைதயி
 நீள� (6 ப�க2க-) க#தி 
வி)'வி'கிேற
.  
 
‘�1வா ��கிய�?’ ‘எ�ணி!பா# "�மா!’ ஒ# �$தக�, அ!ப1யா ேதாT�? 
ஆகியைவ வ.க.கவிைதக-.  
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ஷ��க "!பHயாவி
 கவிைதக- ‘�ழ+ைத� கவிைதக-’ என 
அறி�க!ப'$த!ப)'-ளன. ெவ:� ஓைச நய$ைத �த
ைமயாக� ெகா�ட 
�ழ+ைத! பாட�கைள அவ� அதிக� எ5தியி#�கிறா�. 
 
ப�ைச� கா�ப�ைச� கா�ப�ைச� கா�ப�ைச� கா�    
 
 பார!பா பா�  
 அேதா ஓ�  
 ப�ைச� கா�  
 அ� ெபா!ப!ேபா  
 ேபாடாம�  
 ேபாவெத2ேக  
 ெசா�ல!பா  
 
ேபா
றைவ உதாரணமாகலா�. ஆனாL� அவ� வா�$ைத ஜால2க- ெசHவேதா' 
நி
: வி'வதி�ைல. கச!பான வாG�ைக அ�பவ2கைள�� உலக நியதிகைள�� 
சி: சி: கவிைதகளாக! பைட$தி#�கிறா�.  
 
 ெச�ல! பி-ைள  
 ெச�ல!பா  
 ெச�வ+தரா�  
 அவன!பா.  
 அதனா� வ+த  
 இ:மா!பா� 
 அவ
 ெசா�வெத�லா�  
 Xரா!ேப.  
 அைத� ெசா�ல!ேபானா�  
 ெபா�லா!ேப  
 
எ
: அறிவி��� ‘ெச�ல!பி-ைள, ம�:� ��"நாH, வயி�ைற�ேக-, உலக� 
ேபா
றைவ இத�� ந�ல உதாரண2க- ஆ��, ‘வயி�ைற�ேக-’ ரசமான�.  
 
 தைலைய� ெசாறி  
 நா�ைக� க1. 
 ப�ைல இளி  
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 ��ைக வைள  
 ைகைய� க)'.  
 காைல� ேச�. 
 எ
ன இ�?  
 வயி�ைற� ேக-.  
 ெசா�Lம�. 
 
��ைமயான தாலா)' ஒ
ைற�� த+தி#�கிறா� அவ�,  
 
 யா#� அ1�காம�  
 நீ ஏ
 அ5கி
றாH?  
 நீ பிற�காம�#�க  
 நா
 �ய
ேற
  
 எ
ற க'!பாேலா;  
 காரணமி�லாம�  
 நீ ஏ
 சிாி�கி
றாH  
 எைன ஏமா�றி  
 நீ பிற+�வி)டாH  
 எ
ற களி!பாேலா! 
 
இவ#ைடய கவிைதக- பலவ�றி� ைநயா�1$ ெதானிகல+� உயிa)'கிற�. 
க�ேண நீ, எதி�!�, ப1க- ேபா
றைவ இ$தைகயன. உதாரண$���, 
‘ேம�க$திேயாேர’ கவிைத இ2ேக தர!ப'கிற�.  
 
 ஒ# ப�க�  
 வாழ வழிவ����  
 சாக� �ழி பறி��� 
 உ2கைள! ேபால�ல  
 நா2க-.  
 நா2கேளா  
 வாழ,� வி#�ப மா)ேடா�  
 சாக,� �ணியமா)ேடா�  
 உ2கைள! ேபால�ல 
 நா2க-,  
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 வாழாம� வாG+� 
 சாகாம� சா��  
 நா2க- நா2கேள 
 
மா. த3ிணா%�$தியி
 ‘�ள$�மீ
’ ��ைம�� இனிைம�� ஓ)ட�� 
உண��சி�� கல+த ந�ல கவிைத. அவேர. ஜா
 ட� எ
பவாி
 ‘நிழைல! ப�றி 
ஒ# ெசா�ெபாழி,’ எ
�� கவிைதைய�� தமிழா�கி�-ளா�. காத�
 த$�வ$ைத 
நிழ�கேளா' இைண$� விள��கிற� இ�. 
 
 காத� ஒ# வள��சி,  
 நிைலயான ஓளி.  
 ந'!பகL��! பி
  
 �த� விநா1 இர,  
 
எ
: �1கிற�.  
 
ந�ல
 ‘இ!ப1�� ஒ# கவிைத’ எ
: நா
� ப�க விள�க$�ட
 ஒ# ேசாதைன 
சி#^1ைய இ$ ெதா�!பி� ேச�$தி#�கிறா�.  
 
‘எ+த ஒ# எ5$�! ப$திைய�� எ'$��ெகா�' வா�$ைதகைள�� ெசா� 
அைம!ைப�� மா�றி அைம$தா� ஒ# Kதன உ#ைவ� ெகா�' வரலா�’ எ
: 
வி��ய� பேரா; எ
பா� ‘ைட�; �)டாி ச!ளிெம
)’1� எ5தியி#+த 
க)'ைரைய! ப1$த ந�ல
, அ�ெகா-ைகைய அவ� வழியி� ஏ�:�ெகா�'’ 
ஐ2�:K�றி
 பல பாட�களி�#+� பலவாிகைள ஒ
: �)1 (அைவகDட
 
�1யவைர, அ+த நைட�� ஏ�ப எ
னா� இய
றவைர எ
 வாிகைள�� ேச�$�) 
ஒ# கவிைதைய� ெசHதி#�கிறா�.  
 
இ�ப1 ஒ: கவிைதஇ�ப1 ஒ: கவிைதஇ�ப1 ஒ: கவிைதஇ�ப1 ஒ: கவிைத    
 
    ெந@த�ெந@த�ெந@த�ெந@த�    
 ‘கா�மதி பாண! நீ உைர$த�� உாிைய!’ (ெநHத� 40)  
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 ‘யா
 எவ
 ெசHேகா! பாண!’ (ெந. 133)  
 
 ‘ஓ�ெதா1 அாிைவ ெகா�டன-!’ (ெந. 172)  
  
 ‘இரவினாL� இ
 �யி� அறியா�  
 அர, உ: �யர� எH�ப ெதா�1$  
 த� ந: ெநHத� நா:�  
 பி
 இ#2�+த� அண2��ேறாேர’ (ெந. 178) 
 
 ‘ேதாD� �+தL� பல பாரா)1.  
 வாGத� ஓ�Lேமா - பாண!  
 ‘அ�ம வாழி! பாண’ (ெந. 178) 
  
 ‘பிாியி�� பிாிவ� அ
ேற-  
 இவேளா' ேமய மட+ைத ந)ேப!’ (�றிPசி 207) 
 
 ‘��’ெல
:  
 பட#� இ�மாைலவாH  
 அ�ப� ��ப  
 அல#� சிதற  
 ஊ#� இவ- உ#வ�  
 க�ெடன� அ�லேமா!’  
 பாண,  
 ஆக�
,  
 ‘வறி� ஆகி
:, எ
 மட� ெக5 ெநPேச!’  
 (ம#த� 47) 
 
‘கவிைதைய நா
 எ5திவி)ேட
. இ+த மாதிாி �ய�சிக- அவசியமா எ
ப� 
வாசக�க- த2D��- நி�சயி$�� ெகா-ள ேவ�1ய�’ எ
:� ந�ல
 
�றி!பி)1#�கிறா�.  
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‘ேசாதைன �ய�சி’ எ
ற த
ைமயி� விைளயா)டாகேவா, ெபா5�ேபா�காகேவா, 
தன� அக�ட ப1!பறிைவ�� ஆG+த ரசைனைய�� �ல!ப'$த 
ஆைச!ப'கிறவ�க- இ� ேபா
ற ேவைலயி� ஒ
றி# தடைவ ஈ'படலா�, 
ெபா�வாக! பா�$தா�, இ� X� ேவைல எ
ேற நா
 க#�கிேற
.  
 
�#ே3$திர� எ
ற இல�கிய$ ெதா�!� 1968� ெவளி வ+த�. அத��! பிற� 
எ+த$ ெதா�!�� வரவி�ைல. இ� ேபா
ற ெதா�!� ஆ: மாத2கD�� ஒ# �ைற 
கிர"ாி�க!ப)டா� இல�கிய$���� பைட!பாளிகD��� ந�ல�. இல�கிய 
ரசிக�கD��� பய
 உ-ளதாக இ#���. அ� சா$திய!படா வி)டா� தரமான 
இல�கிய$ ெதா�!� வ#ஷ$��� ஒ
றாவ� தயாாி$� ெவளியிட!பட ேவ�'�. 
இல�கிய$தி
 வள��சிைய அளவிட,� ந�ல பைட!�கD� �திய ேசாதைனகD� 
ேதா
ற,� அ� �ைண�ாி��.  
 
ஆனா� தமிGநா)1� இ� நிகGவத�கான வாH!�க- இ�லேவ இ�ைல. 
எ$தைனேயா வைககளி� �ரதி�^ட� பி1$த� தமிG ெமாழி, இைத�� தமிழி
 
‘�ரதி�^ட$’தி� ேச�$��ெகா-ள ேவ�1ய�தா
. 
---------------    
 

27.  27.  27.  27.  ‘‘‘‘எ9��எ9��எ9��எ9��’’’’வி� கவிைத�பணிவி� கவிைத�பணிவி� கவிைத�பணிவி� கவிைத�பணி    
 
1959 ஜனவாியி� மாத! ப$திாிைகயாக! பிற+த� ‘எ5$�’ ஒ
ப� ஆ�'க- 
மாசிைகயாகேவ வள�+த அ�, ப$தாவ� ஆ�1� ஏ!ர� �த� காலா�' ஏ' ஆக 
மாறிய�. 1968 மா�� �1ய 111 ஏ'க- மாத இதGகளாக,�, பி
ன� ��மாத� ஒ# 
�ைற ஏ' ஆக 8 இதGகD� எ5$� ெவளிவ+த�. 1970 ஜனவாி-மா�� இதழாக! 
பிர"ரமான 119 வ� ஏ'தா
 ‘எ5$�’வி
 கைடசி இதG ஆ��.  
 
இ+த! பதிேனா# ஆ�'களிL� எ5$� 460 ��� ேம�ப)ட கவிைதகைள 
பிர"ாி$�-ள�. இவ�றி� ெமாழிெபய�!�� கவிைதகD� அட2��. ‘எ5$�’வி� 
ெவளி வ+த கவிைதகைள இ�வைர இ�க)'ைர$ ெதாடாி� நா
 விாிவாகேவ 
அறி�க� ெசHதி#�கிேற
.  
 



226 

 

எ5$� ஆசிாிய� சி.". ெச�ல!பா தம� ப$திாிைகயி
 %ல� ���கவிைத 
வள��சி�� சிற!பான ேசைவ �ாி+த�ட
, ‘எ5$� பிர"ர2’களாக� கவிைத$ 
ெதா�!��கைள ெவளியி)'� ேபா�ற$ த�+த பணி ஆ�றியி#�கிறா�. ந. 
பி�ச%�$தி கவிைதகைள$ ெதா�$� 1962 ஆக;1� ‘கா)' வா$�’, எ
ற 
�$தகமாக அவ� பிர"ர� ெசHதா�. பி�ச%�$தி 1938-1944 காலக)ட$தி� எ5திய 
கவிைதக- இ#ப��, 1959��! பிற� எ5தியைவ பதிைன+�� இ$ெதா�!பி� 
இட� ெப�:-ளன.  
 
பிற�, 24 கவிகளி
 63 கவிைதகைள ேச�$� ‘����ர�க-’ எ
ற ெதா�!பாக 1962 
அ�ேடாபாி� ெச�ல!பா பிர"ாி$தா�. பி�ச%�$தி 1962�� �
� எ5திய ஐ+� 
கவிைதகைள�� ேச�$� ‘வழி$�ைண’ எ
ற �$தகமாக 1964 ஏ!ர�� அவ� 
ெவளியி)டா�.  
 
தி.ேசா. ேவTேகாபால
 எ5$� இதGகளி� எ5திய கவிைதக- ெதா��க! ெப�: 
‘ேகாைட வய�’ எ
ற �$தகமாக 1965 ஆக;1� ெவளிவ+த�.  
 
‘க�T��- திைர இ#!பைத��ட உணராத ச%க$ைத! பா�$த ஏமா�ற�, ஏ�க�, 
ேகாப� %
:� கல+த உண��சி’ ேவTேகாபால
 கவிைதகளி� ஒ� ெசHகிற�.  
 
‘இல�கிய ஞான [
ய�’ ேமேலா2கி நி�கிற நிைலைம�� "த+திர� ெப�:� 
நா)1� நில,கிற த$�வ தாிசன� �ழ!ப நிைல��, நிகGகால ச�தாய� 
வ�ைமய�றி#!பைத மற�க, மரெப
:� ப�ெப
:�, ப�ைடயகால வாG, 
எ
:� ம�வி
 ேபாைத வச!ப)' ஏ�ப'� த'மா�ற�, அதனா� விைள�� 
தவறான மதி!`', ஆகியைவகD� அவ� உ-ள$தி� ஏ�ப'$�� சலன2க- 
தா��த�களாக,� பாிகாச� கைணகளாக,� அவ� கவிைதகளி� 
ெவளியிட!ப)'-ளன.  
 
ேவTேகாபாலைன! ேபாலேவ தனி$த ந�பி�ைககD� ேநா���மன!ேபா��� 
ெகா�டவ�க-, பல க#$��கைள�� உண��சிகைள�� ேத�+ெத'$� கவிைதயாக 
இைச��� �ய�சியி� தீவிரமாக ஈ'பட �
 வ+தேபா�, ‘எ5$�’ அவ�கD�� 
ந�ல அர2கமாக உதவிய�. 
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எ5$� ஏ'களி� கவிைத எ5தியவ�க- பல#� த$தம�ெகன$ தனியான வாG�ைக! 
பா�ைவ��, மதி!�கD�, த$�வ ேநா��� ெகா�டவ�க-. த2க- க#$��கைள� 
கவிைதயா��வத��$ தனி$தனி உ$திகைள� ைகயாD� �ய�சியிL� அவ�க- 
ஆ�வ� கா)1�-ளா�க- எ
பைத எ5$� கால� கவிைதக- 
எ'$��கா)'கி
றன.  
 
கவிைத மனெநகிG�சிைய, மன அைசைவ அ1!பைடயாக� ெகா�ட� எ
பைத� 
க#$தி� ெகா�' அவ�க- கவிைத பைட$தி#�கிறா�க-. ‘எ�ண$��� 
உ#வாகாம� பிர�ைஞ நிைலயிேலேய இ#��� அக உைள�ச�கைள�� 
வாG�ைக�� [Gநிைல�� கால�� த��- ேச��கிற மன!பதி,கைள�� ஒ# 
க)'�கட2காத மன!ேபா�ைக�� எ5$தி� ெவளியிட அேநக� ஆைச!ப)'-ளன� 
எ
பைத�� எ5$� கால� கவிைதக- விள��கி
றன.  
 
எ5$� கால! ���கவிைதகளி� ெப#�பாL� ெவ:ைம, மன�றி,, விர�தி, 
ந�பி�ைக ஊ)டாத த
ைம ேபா
ற �ர�கேள ஒ��கி
றன எ
: ெபா�வாக� 
��ற� சா)ட!ப)'-ள�.  
 
வாG�ைகயி
 ேபா���, [Gநிைல பாதி!�கD� நா)1
 நிைலைம�� தனி 
மனித�களிைடேய ேவதைனைய, விர�திைய ஏமா�ற$ைத, ஏ�க$ைத, 
ஏலா�ேகாப$ைத, ந�பி�ைக வற)சிைய$தா
 விைத$� வள��கி
றன.  
 
"த+திர� வ+�வி)ட பிற�, "த+திர நா)1ேல, ஃ!ர;)ேரஷ��� (மன�றி,��) 
இடேம இ�ைல எ
: �ட ஒ# விம�சக� �றி�-ளா�. ஆனா� உ�ைமயி�, 
"த+திர� ெப�ற பி
ன�தா
 - நா)1
 வள$���� ச�தாய வள��சி��� எ
: 
ெபாிய ெபாிய தி)ட2க- தீ)1 ஏேதேதா சாதி�க! ப)'-ளதாக 
விள�பர!ப'$த!ப)' வ+தி#�கிற கால க)ட$திேலதா
 நா)' ம�களிைடேய 
வ:ைம�� ெவ:ைம��, ஏமா�ற�� ஏ�க��, ெவ:!�� விர�தி��, மன�றி,� 
ைகயாலாகா� ேகாப�� வள�+� ெப#�வத�கான [Gநிைல�� கன$�� 
ெகா5$�-ள�.  
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இவ�றிைடேய அ�லறப'� தனி மனித�க-, இ+நிைலைமக- த2க- மன���- 
ெகா�' ேச���� உண��சி! பதி,கைள�� க#$�� "ழி!�கைள�� 
கவிைதகளா��வ� இய�ேப. இல�கிய� எ
பேத தனிமனித அ�பவ 
உண��சிகளி
, எ�ண2களி
 ெவளி!பா' தாேன!  
 
இ+த வைகயி�, எ5$� கால$தி� ���கவிைத எ5தியவ�க- சாியான இல�கிய 
உண�,டேனேய பைட!� �ய�சியி� ஈ'ப)'-ளன� எ
ேற ெசா�ேவ
.  
 
அவ�கDைடய வாG�ைக! பா�ைவ�� மதி!�கD�, த$�வ ேநா��� 
ேகாளாறானைவ- �ைறபா'க- உைடயைவ, மனித �ல$��� நல� பய�க 
�1யாதைவ எ
: ேவ: ேநா��� ேபா��� த$�வ ஈ'பா'கD� ெகா�டவ�க- 
ெசா�லலா�... ெசா�கிறா�க-.  
 
இல�கிய$தி� ப�ேவ: ேநா��கD��� ேபா��கD��� ந�பி�ைகD��� -
ந�பி�ைக வற)சிகD��� �ட- இட� உ�'. 
------------ 
 

28. 28. 28. 28. பி�ச6��தி கவிைதக+ பி�ச6��தி கவிைதக+ பி�ச6��தி கவிைதக+ பி�ச6��தி கவிைதக+ ((((1969196919691969    �. பி�ப!டைவ�. பி�ப!டைவ�. பி�ப!டைவ�. பி�ப!டைவ))))    
 
ந. பி�ச%�$தியி
 கவிைதகளி�, 1934-1946 கால$திய பைட!�கைள இ$ ெதாடாி� 
ஆராH+த ேபா�, 1960களி� இய�ற!ப)ட அவர� கவிைதகைள$ தனியாக� 
கவனி�கேவ�'� எ
: �றி!பி)1#+ேத
. பி�ச%�$தியி
 இர�டாவ� 
காலக)ட� கவிைதக- ெப#�பாL� ‘எ5$�’ இதGகளிேலேய பிர"ர� ெப�றன. 
மிக� �ைறவானைவேய ‘நவ இ+தியா’ ‘சிவாஜி’ மல�, ‘"ேதசமி$திர
’ மல� 
ஆகியவ�றி� ெவளிவ+�-ளன.  
 
‘இய�ைகைய�� வாG�ைக அ�பவ2கைள�� இைண$�, அறி,$ ெதளி,ட
 
ந�வாG,�கான த$�வ உ�ைமகைள� காT� �ய�சிகேள பி�ச%�$தியி
 
கவிைதக-. அறிெவாளி��, உண�வி
 ஓ)ட��, அழ� நய2கD� ெசறி+த, 
ரசைன�� இனிய வி#+� ஆ��. இல�கிய பைட!�க- அைவ!, ந.பி.யி
 �த� 
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க)ட� கவிைதக- �றி$� இAவா: �றி�-ேள
. அவ#ைடய 
பி�கால�கவிைதகD� இேத எ�ண$ைத வ��:$�கி
றன.  
 
இய�ைகயி
 தாிசனேம வாG�ைக�� அ$தியாவசியமான ந�ல வழிவைககைள 
உண�$த��'� எ
பதி� கவிஞ#�� அைசயாத ந�பி�ைக இ#�கிற�. 
இய�ைகேய ந�லாசா
, சிற+த வழிகா)1, அாிய�ைண, உ�ற ம#$�வ
 எ
: 
த� கவிைதக- %ல� தி#�ப$ தி#�ப எ'$�� �ற ��ப'கிறா� கவிஞ�.  
 
‘வாG,�� வ�கைண ெசா�ல’ வ+தவ�க-.  
 
 வ�$தகராH.  
 வணிகராH.  
 ப�டமா�:! பர�பைரயாH.  
 உைழ!���� ����,  
 உைட�� விைல��  
 ெந�L��! ப�ட��,  
 %�"� ெகதி� %�"�  
 ெகா'!பைத ெநறியா�கி  
 இ#!பைத ஒளி�க� ெசா
னா�.  
 ஒ
ைற� ெகா'$�  
 ஒ
பைத� ெகா- எ
றா�.  
 
ஆனா� ேதா)ட$தி� ந)ட ெச1 எ
ன க�பி�கிற�?  
 
 சைள�காம� தின+ேதா:�  
 ெவ1��� மல� �ரL� 
 ‘எ
ைன எ'$�� ெகா- 
 இ
�யிைர! பறி$�� ெகா-  
 எ
ைன அ�டாம�  
 எ)1 நீ நி
றாL�  
 இளி$தாL� 
 க:$தாL�  
 எ
 மண$தா� ெதா$�ேவ
  
 ஏ�காம� �1யா�  
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 மய�க ெநறி ேவ�டா�  
 மனிதேன எ
: ெசா�L�  
 
�ர)1#)1� �-Dவழி ெச�L� ேபா�, த2க$ த��காயிர�, தடதட�க ஏறி 
வ#�, பழ�பாிதி தானாக  
 
 ஒளி இ+தா 
 விைல இ�ைல 
 வாடைக இ�ைல,  
 திைக!பைடய ேவ�டா�,  
 வழி இ�தா
.  
  
எ
: ைக ெகா'���.  
 
இவ�றி�#+� ‘வாGெநறி$ திற,ேகாைல வா2கி�ெகா-’ எ
: இய�ைக க�:$ 
த#வதாக ‘திற,ேகா�’ எ�� கவிைத �:கிற�.  
 
இ$தைகய க#$ைத ‘ரவி �:� ம�ம� �வி �:� க�ம�’ ப�றி ேவ: கவிைதகளிL� 
பி�ச%�$தி விள�கியி#�கிறா�.  
 
‘உலைக$ தி#$�� உ$தம� ெசHைக’ மனித#�� ேவ�டா� எ
: அவ� 
அறிவி�கிறா�.  
 
 உ
ைன$ தி#$த  
 உலகி� வ+தவ�க-  
 பிற� "ைமைய$ S�க  
 வ�கால$� வா2கியவ�க-  
 ெபா�� ேசைவ எ
:  
 பலசர�� ெகாண�+தவ�க-  
 வ+த வழி ெச
: வி)டா�க-.  
 "ைம�� ஏ'கD�  
 ராம பாண Q�சி��  
 கா�ட
 உறவா'� உபேதச! ப+தL�  
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 கா"��$ S�1 வி'�  
 கலாசார� ைககD� தா
 மி�ச�.  
 
‘ேகா�ர� ெச#�ெகா��க, வாG,�� வழி கா)'�, வைரேயா)'� சா$திர�  
ெசா�ல நா
 வரவி�ைல, "யநல$ைத! ெபா�$ ெதா�டா���, ஜால� க�ணா1  
வி$ைதகா)ட நா
 பாடவி�ைல’. 
 
 பழேவத! பைடைய ஓ)1  
 ேலாகாயத ேவத! பைடயி
 
 த��காH ஒ��க நா
  
 தரணியி� அதிரவி�ைல  
 ம��கால ெவ-ள� ேபா�",  
 மா��; கால ெவ-ள� ேபா�� 
 Qமி$தாH க#ைண ெவ-ள�  
 எ�காL� வ1யாேதா'�  
 இய�ைகயி
 ஓயா$ தான�  
 உயி�களி
 ஒழியா உைழ!�  
 ெசய�ைகயி
 சிL�ப�ைடேய 
 மைலயாக நிைல$� நி���.  
 
எ
: ெதாிவி�கிறார கவிஞ� ‘கா)' வா$�’கவிைதயி�.  
 
ெச
:��� ஏ�க� வள�$�, வ#வத�� வாG$� �வி, �
ேன�ற� காT� 
விPஞான வி+ைத எ
: த'மாறி, அநாவசியமான அLவ�களி� ஈ'ப'வதினா� 
இ
ைறய வாG,��! பய
 எ�,ம ஏ�படா� எ
: விள��கிற� அ+த நீ�ட 
கவிைத,  
 
த
னறி,��� ேமலாக, தனி அறி,�� அ!பாL� தரணிைய�� தராதல2க- 
அைன$திைன�� உடலா�கி! ��+�, விPஞானிகD� விய��� ப1யாக 
விைளயா'� ச�திைய, உதிர$தி� ஒ
றியதாH, உ-D��- இ#+� கண$தி��� 
கண� வழி கா)'� உண�வாH உண�+� வி)டா�.  
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 �
�� இ�ைல  
 பி
�� இ�ைல  
 ெதாட� ச2கி�  
 �5�� இ
ப�  
 ��றிL� உண�, 
  
ேவட
தா2க�� வ+� ேச#� பறைவகைள இத�� ஆதார� கா)'கிறா� கவி.  
 
 த
னின$ைத! ேபT� உண�வி�,  
 ெநறிேயா நீதிேயா,  
 நீ�ட கைதகேளா 
 கலாசார மரேபா, மமைதேயா 
 �க)டாத ெமH�ண�வா�  
 %வாயிர� க�தா�1 
 
பறைவக- ேவட
தா2க� ேத1வ#கி
றன. அ2�-ள நீ�!பர!� ந'வி� 
கவி+தமர2களி� த2�கி
றன.  
 
 பற+�வர! பாைத உ�டா  
 பா�$� ெதளி, ெபற  
 பட2கD�டா?  
 தவைற$ தி#$த!  
 ப�$தறி,�டா? 
  
அ!ப1யி#+��, கா)' வா$� ைச`ாியாைவ வி)' ேவட
 தா2க� வ+�, ஏாி ந' 
மர$தி� �'க)1 வாG+�, �)ைட இ)' �P" ெபாாி$� வள�கிற�.  
 
 உயிாி
 இய�க$ைத  
 வி�' ைவ��� காவிய$ைத�  
 க�ட பி
�� உ
வழிைய� காணாேயா ? 
 பாட� ேக)காம� 
 பாைத கா)டாம�,  
 �P"கD� தாமாH  
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 ைச`ாியா ெச�L�  
 இய��ண�ைவ� க�டபி
��  
 ஒளிைய� காணாேயா ? 
 
எ
: கவி ேக)கிறா�.  
 
‘உயிாி
 ெப#மிய�கி� ஒளி+தைச�� உ-விைசைய, சி+தைனேய அறியாத சிவ+த 
ர$த�, உடெல
�� ஒ
ைற� ெசH�� வி+ைத விPஞான$ைத.  
 
 உண�+� வண2கி  
 கா)' வா$தாகி  
 சிறைக விாி 
 வாG,� ேவட
 தா2கலா��  
  
எ
: அறி,:$�கிற� ‘கா)'வா$�’. 
 
வாG�ைக�� வழிகா)'� த$�வ� எ
ற த
ைமயி� இதி� ��ைம ஒ
:� 
இ�ைல. பறைவக- ‘நாைள’ ப�றி� கவைல! ப'வதி�ைல. அ'$தேவைள 
உணைவ� ேச�$� ைவ!ப�மி�ைல. இய�ைக வாG, வாGகி
றன. அAவாேற 
மனித�கD� வாழ�க�:� ெகா-ள ேவ�'� எ
: ஞானிக- எ�லா� 
கால2களிL� �றிவ#கிற த$�வ� தா
 இ�. கவி பாரதியா� �ட ‘வி)' 
வி'தைலயாகி நி��� சி
னPசி: சி)'� �#விைய!ேபால’ மனித�� வாG+� 
இ
�ற ேவ�'� எ
: வ��:$தியி#�கிறா�.  
 
பி�ச%�$தி பைழய த$�வ$ைத அ5$தமாக� ")1� கா)ட, ேவட
 தா2கைல�� 
கா)' வா$ைத�� உவைமயாக� ெகா�1#�கிறா�. இ� ��ைம.  
 
பல க#$��கைள�� உண��சிகைள�� ெபா:�கி எ'$� இைசய ைவ��� �ய�சி 
தா
 ���கவிைத எ
ற அவர� ��:�� ஏ�ப, ேபா��ெகா1, "யநல�, 
ெபா��ேசைவ, கலாசார�, சாி$திர�, காலெவ-ள இய�� �த�யன ப�றிய 
சி+தைன� க#$��கைள, இய�ைக கா)'� த$�வ$��� இைணய! ெபா#$தி, 
கவி தம� எ�ண2கைள� கவிைதேயா)டமா�கியி#!ப� ரசைன�� வி#+தாகிற�.  
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‘உடெல
�� ஒ
ைற� ெசH�� வி+ைத விPஞான�’ அA உட�ேலேய பல ம�ம 
ஆ�ற�கைள�� ேச�+தி#�கிற�. ‘இய+திர$ைத� ெசHத கட,-’ அத�கான 
ப)டைற�� அதிேல ைவ$தி#�கிறா�. உட�� ேநா, க�டா� அைத மா�:� 
ம#$�வ�கD� ம�மமாH உ-ேளேய இ#�கிறா�க-. உதாரண$���, க�ணி� 
ம� வி5+தா� ைக ைவ$�� கச�க� �டா�. விள�ெக�ெணH, �ைல!பா� 
ேபா
றவ�ைற ஊ�றேவ�'� எ
ப�மி�ைல.  
 
 க�ணீ� இ#��  
 S�க� சிகி�ைச த#�  
 கால�� இ#��  
 
இAவா: ‘இய�ைக ைவ$திய�’ ப�றிய த
 க#$ைத பி�ச%�$தி ‘மண�’ 
கவிைதயி� ெவளி!ப'$�கிறா�. அத�� ேமலாக வள#� �$�� சி!பி சி+தைன 
அழகாக இ#�கிற�.  
 
 ைகைவ! ேபென
றா�  
 �$�� சி!பி நீ  
 ஆகி வி'  
 உட�� ��+த மாைச$  
 ெதாைட��� ெதா�ைல���  
 �$�� சி!பி���  
 ெவ� ெதாைல Sர�  
 த
�யிாி
 ரஸ$ைத  
 த
ைனேய அறியா�  
 தானாக மாசி
 ேம� Qசி,  
 மாைச உ#வா�கி!  
 பி
ன� மணியா�கி,  
 ஏ5 வ�ண� சா�ைவ��  
 இைட இைடேய ைத$�  
 ந��$தா�கி  
 ஆன+த� ெகா�டா�  
 �$�� சி!பி ஏல� வ#�  
 �5 %�"! ேபா)1 வ#�  
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 மா" மணி ஆ�"  
 மணைல நீ மணி ெசHவாயா?  
 
பழைம -��ைம எ
: ேபசி� ெகா�1#!ப� X� ேவைல. எ!ேபா��, எ+த 
நிைலயிL� உைழ$�$தா
 உயி�வாழ ேவ�1யி#�கிற�. ஆகேவ உைழ!ைப! 
ேபா�:ேவா� எ
ப� பி�ச%�$தியி
 எ�ண�. இைத ‘��ைம��! பயண�’ எ
ற 
கவிைத ெதளி,ப'$�கிற�.  
 
�னி� �:��� ��"� �5� உைழ!�� ெகா-ளாம� இ
பமான ��ைம வாG, 
வாழ ேம�� வழிகா)'� எ
: �கGகிறா�க-. ேம�ேக உ-ள வாG�ைகைய 
ஆராய! ேபானா�, அ2��  
 
 ஆைல� ச2கி
  
 ஆகாய ஓல� 
 1ரா�டைர ஓ)'� ேதாழ�,  
 பPசாைல� கப+த
 வாயி�  
 ��+தி'� ம�க- சாாி,  
 மகளி� சாாி 
 
ேம�கிL� கிழ�� மாதிாி$ தா
. உைழ!�$தா
 மி�+தி#�கிற�. அ!�ற� எ
ன ! 
 
 த-D- 
 பழைம எ
ன ��ைம எ
ன? 
 காைல� ��பி'  
 ைககைள வாG$�  
 
எ
கிறா� கவிஞ�.  
 
இய�ைகயி� ெகா'ைமகD� காண!ப'கி
றன. எனி�� அ�ெகா'ைமயிL� 
க#ைண உ�'. ந
ைம கல+தி#��� எ
: பி�ச%�$தி க#�கிறா�. ‘ேப)1’ 
கவிைத இைத� �:கிற�.  
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ஆ:�)1க- ேபா)ட நாH, இர�' �)1கைள$ தி
: வி'கிற�. தாH தி
ற 
ெகா'ைமயிL� க#ைணைய� கா�கிறா� கவி.  
 
 இர�' �)1! பா� மி�ச�  
 பா�கி� கா�".  
 ெகா'ைமயிL� க#ைண உ�'  
 அகலமாH,  
 அ:த� நாராH  
 ஆ: இ#+ெத
ன ? 
 இ�லாெத
ன ? 
 நக� �ைற+தா�  
 அஸA வL���  
 மல� கழி+தா�  
 கிைள வL���  
  
எ
கிறா�.  
 
‘ெச2கா� ெந'�� ெவ� ப)'ட��� �:��’ �1யி� நீைர ேநா���, மPச- 
க)டாாி %��, ெகா�ட ெகா�� �ட ‘வாG,� �ள�. ெசயL� கைர, நா�� 
ெகா��’ எ
ற உ�ைமைய உண�$தி ஒ# ெதளி, ெபற உத,கிற�. அைத ‘ெகா��’ 
எ
ற கவிைதயி� காணலா�.  
 
‘ேக)பத�ல காத�, த#வ�தா
’- எ�ணி ஏ2கி எதி�பா�$� அ
ைப� ேகா#� 
ேவைளயி� அ
ப
 வரமா)டா
; எதி�பாராத, தயாராக இராத த#ண$தி� அவ
 
வ+� அ#- �ாிவா
 எ
கிற உய�+த காத� த$�வ$ைத ஆ$மீகமாக விாி$�! 
ெபா#- உைர�க இட� அளி��� விஷய$ைத-பி�ச%�$தி�� கவிைத! ெபா#ளாக� 
ெகா�' சில கவிைதகைள! பைட$தி#�கிறா�. காத�, ராைத எ
: இர�' 
இனிய கவிைதகD� இ$தர$தைவ.  
 
‘சிT�க�’ எ
ைபத��ட இதி� ேச�$� விடலா�. அவ�� அவD� தனி$தனி 
எ
கிற ேபதம�: இ#வ#� த
மயமாH ஆகிவி'� அ
� நிைலைய- ‘X)1� 
இ#+��, எ
�ட
 வ#கி
றாH. ெவளிேய ெச
றாL�, உ
�ட
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இ#�கி
ேற
’ என இ#வ#� ‘உயி#� உடLமாH’ மாறி நி��� த
ைமைய 
உண�$�கிற� இ� கவிைத.  
 
இதி� வ#கி
ற ஒ# உவைம -  
 
 ரயிL�� ஜ)காவி�  
 ஏ:�
 உறவின�  
 வ�1! ப1யி�,  
 மத� நீ� "ழைல! ேபா� 
 தய2கி விைட ெகா-Dவ�  
  
எ
ப� அ#ைமயாக இ#�கிற�.  
 
இ�கால க)ட$தி�, வாGவி
 ெவ:ைமைய, ெதா�ைலைய, ஏமா�: ேவைலகைள, 
ேபா�கைள� �றி$ெத�லா� பி�ச%�$தி கவிைதக- இய�றியி#�கிறா�.  
 
 வாGவி
 அ1!பைடைய�  
 �ைட+ெதறிய ��ப)ேட
,  
 த#�க��  
 �1வி�லா �)�த#�  
 ச!பா$தி! பழ� சைட$த  
 ெவ:ைமேய வாGவாயி�:.                 ("ைமதா2கி) 
 
ேபா�, ;வி�, �ர� ேபா
றைவ இ$தைகயன. வாG�ைகயி� எதி�!ப)ட சில 
அ�பவ2கைள, கா)சிகைள, நயமான கவிைத� சி$திர2க- ஆ�கியி#�கிறா� அவ�. 
க�டைவ, கைல, ைகவ�ய Xதி, நட!�, பா�கட� �த�யன இ+த விதமான 
பைட!�க-. ப1$�� "ைவ�க!பட ேவ�1ய நயமான கவிைதக- ஆ��.  
 
கச!பான உ�ைமகைள பாிகாச$ ெதானிேயா' - ‘ஸ)டய�’ ாீதியி� - கவிைதயா�கி 
இ#!ப� பி�ச%�$தியி
 பி�கால� கவிைதகளி� காண!ப'கிற �திய த
ைம.  
 
 ெசா�ெலா# [�,  
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 இ#�ற� ஓ'� 
 கா�ைக க�,  
 இ#�க� ெதாி��  
 ேபத� க�ணா1  
 கா�பி� படாம�  
 மர$தி� தா�கி  
 %��கமாH தி#�பி வ#�  
 எறிக�.  
 உ�ைம எ
:  
 ஒ#தைல க1!பைத  
 மாைய எ
: ம:���  
 இ#தைல! பா��. 
 
இைத� �:� ‘ெசா�’ எ�� கவிைத இ���ைற விள��� உதாரண2கைள�� 
த#கிற�. 
 
கட,ளி
 பைட!�கD��! ேபா)1யாக,�, இய�பான அைம!�களி� உ-ள 
�ைறபா'கைள அ�ல� மடைமைய, கைலயி
 �ைறைய நீ�க,� மனித�க- 
ெசHகிற சாதைனகைள��, அறிவி
 ெபயரா� அவ�க- க�வ� ேபசி மகிGவைத�� 
‘விPஞானி’ ")'கிற�.  
 
"லபமாக! பண� ப�ணி உய�+தவனி
 வாG�ைக ேநா�ைக�� மன!ேபா�ைக�� 
"ைவயாக� சி$திாி�கிற� ‘ெப)1� கைட நாரண
’. 
 
 தானாக$ த2க�  
 தட$தி� கிைட$தா�  
 ஒெட
 ெறா��க நா
  
 ப)1ன$தாரா?  
  
எ
:�, ‘பாவெமா
றி�லாவி)டா�, பா#�டா? பசி��டா? எ
:� அவ
 
ேக)கிறா
. உயி�!�� உண��சி��, பாிகாச$ ெதானி��, வாG�ைக உ�ைமகD� 
கல+�-ள மணியான கவிைத இ�.  
 



239 

 

�ராதனமான கைத எைதயாவ� ஆதாரமாக� ெகா�' ெந'2கவிைத �ைன�� 
வழ�க$ைத இ!ேபா�� ந.பி. ைகயா�1#�கிறா�. அ!ப1! பிற+த�தா
 
‘வழி$�ைண’. பைட!�� கட,- (ஆதி��யவ
) ஆ��கிற பா$திர2க- 
�ைறபா'கைள உைடயனவாக இ#�கி
றன. ஆனா� உ�ைமயான கைலஞ
.  
 
 ‘ேமைத  
 ெபா#D�� அ1ைம  
 ஆகாத ேபைத,  
 ெசHவைத� "$தமாH�  
 ெசHவதி� மன$ைத  
 க�Qரமா���  
 இய�� ைப$திய�’  
 
ஆ$ம Q�வமாக ஈ'ப)'� ெசHகிற ேவைல அ��த!பைட!பாக விள2�கிற�. 
பிரமனி
 பைட!�கD��� அழி, உ�'. பிரம
 �ட கால ெவ-ள$தி� இ5ப)' 
மா:த� ெப:வா
. கைலஞ
 சி#^1 அழி,:வதி�ைல; கைலஞ�� %வா! 
ெப#ைம�ட
 திகழ �1��.  
 
இ�க#$ைத வ��:$�� உ#வக� கவிைதயாக அைம+�-ள� ‘வழி$�ைண’.  
 
இதி� வ#கிற கைலஞனான த�ச
 வழி$�ைணயாக உதவ� �1ய ைக�ேகா� 
ஒ
ைற� ெசH� �1�க எ!ப1 மர� ேத�+தா
, அவசரமி
றி எAவா: 
உைழ$தா
, அ+ேநர$தி� ம�றவ�கD� [GநிைலகD� எAவைக மா:த�கைள 
ெப�றன�, கைலஞ
 கவனி$த பரமனி
 நிைல எ
ன எ
ப� ப�றி எ�லா� கவிைத 
விாிவாக! ேப"கிற�. நயமான ப�திக- பல காண�கிட�கி
றன. கைலஞனான 
த�ச
 எ'$�� ெசா�L� சி+தைன ‘ஊ
றி உண�த�� உாிய உ�ைம’ஆ��.  
 
 ‘ெசHவைத$ தி#+த�  
 ெசHவேத ேவைல  
 ேயாக�, 
 ரவி �:� ம�ம� 
 �வி �:� க�ம�,  
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 வயி�:�காH ேவைல எ
றா�  
 ெநPசி� ஒ# பிசா"$தைல  
 நி�லாம� ஆ'�.  
 ஒ��க �1யாத  
 உ-ள$� உ+தலானா�  
 க)டா+ தைரக-  
 கனக மாளிைகயா��. 
 ைகேய தட,ளாH  
 ேசாைலகளாH ஆைலகளாH  
 வாGவி
 தி#வா�ைக  
 ெவளி எ2�� எ5திவி'�,  
 ேவைலயிேல வா
ேதா
:�.  
 கால$தி
 வாலாடா�  
 ��� கண���  
 கால� கண��� 

ப1$தவ� ெசா
னாL�  
 ப5$தவ��கி�ைல’  
 
பி�ச%�$தியி
 கவிைத! பைட!�க- அைன$ைத�� (இர�' கால க)ட2களிL� 
ஆ�க! ெப�றைவ �5வைத��) ப1$� ரசி�கிறவ�க- அவ� ஒ# ந�ல கவிஞ� 
எ
பைத��, கவிைத$ �ைறயி� அவ#ைடய சாதைன ெபாி� எ
பைத�� உணர 
�1��.  
------------ 
 

29. 29. 29. 29. தாமைரதாமைரதாமைரதாமைர    
 
தமிGநா)1
 ‘��ேபா�� இல�கிய! ப$திாிைக’ யான ‘தாமைர’ ��� கவிைத$ 
�ைறயி� ‘இர�டாவ� அணி’ ேதா
றி வளர$ �ைண �ாி+த�.  
 
‘தாமைர’ க�Mனி;) க)சியி
 இல�கிய மாசிைக. பிரபல க�Mனி;) தைலவ� ப. 
ஜீவான+த� அவ�களி
 ஆசிாிய! ெபா:!பி� பல வ#ட2க- வள�+த�. 
அ!ேபா��, அவர� மரண$���! பிற� மாஜினி ஆசிாியராக! பதவி வகி$த 
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கால$திL�, ‘தாமைர’ ��� கவிைதயி� கவன� ெசL$தவி�ைல. மர�� 
கவிைதகைள ம)'ேம பிர"ாி$� வ+த�.  
 
பி
ன�, ‘ஆசிாிய� �5’ ஒ
: ப$திாிைக! ெபா:!ைப ேம�ெகா�ட�. 
அ+நிைலயிL� சில வ#ட கால� ‘தாமைர’ ��� கவிைதயி� அ�கைற ெகா-ளாமேல 
இ#+த�.  
 
ெபா�வான இல�கிய ேநா���� எதிரான� ‘��ேபா�� இல�கிய’ ேநா��; தனி 
மனித உண�,கைள, மன! பதி,கைள, தனி நப� ேநா�ைக சி$திாி$�� 
ெகா�1#!ப� உ�ைமயான இல�கிய� இ�ைல; மா��gய அ1!பைடயி�, 
ச�தாய! பா�ைவேயா', "ர�'� வ��க$��� எதிராக,�, உைழ��� இன$��� 
ந�பி�ைக ஊ)'� த
ைமயிL� எ5த!ப'பைவதா
 இல�கிய� ஆ�� எ
ப� 
‘தாமைர’யி
, க�Mனிச அ�தாபிக- ஆதரவாள�களி
 ெகா-ைக ஆ��.  
 
ஆகேவ, ெபா�வான இல�கியவாதிகளி
 ேநா�ைக�� ேபா�ைக�� �ைற 
�:வ�� க�1!ப��, அவ�கள� பைட!�கைள ‘மா��gய! பா�ைவயி�’ 
திறனாH, ெசHவ�� ‘தாமைர’யி
 ��கிய� கடைமகளி� ஒ
:.  
 
‘தாமைர’யி
 ஆசிாிய��5வி� ��கியமான ப2�ெகா�1#+த தி.க. சிவச2கர
 
���கவிைதயிL� ஈ'பா' உ-ளவ�. ��� கவிைத! பைட!�கைள அவ� 
ரசி$தாL�, அத
 ேவக வள��சிைய அவ� வரேவ�ற ேபாதிL�, ���கவிைதயி
 
உ-ளட�க� அவர� Qரண ஆதரைவ�� ெபற� �1யதாக அைம+தி#�கவி�ைல. 
ெப#�பாL� ெவ:ைம, மன�றி,, விர�தி, ந�பி�ைக ஊ)டாத த
ைம ேபா
ற 
�ர�கேள ��� கவிைதகளி� ஒ��கி
றன எ
: அவ� உண�+� அAவ!ேபா� 
த
 க#$ைத ெவளியி)'� வ+தா�. 
 
அைன$ைத�� ‘மா��gய! பா�ைவயி�’ க�' தன� �1,கைள அறிவி��� 
ஆ�ற� ெப�ற ேபராசிாிய� நா. வானமாமைல ‘எ5$� பிர"ர�’ ஆன ‘��� �ர�க-’ 
உ-ளட�க$ைத ஆராH+� விாிவான க)'ைர ஒ
: எ5தினா�. ‘��� கவிைதயி
 
உ-ளட�க�’ எ
ற அ+த� க)'ைர 1968 1ச�ப� ‘தாமைர’யி� ெவளியாயி�:.  
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அ� க)'ைரயி
 அ1!பைட� க#$��க- இர�'. 
 
‘�தலாவதாக, ��� கவிைதக- அ1நாதமாக ஃ!ராH 1ஸ$ைத�� அத
 
அ�ச2கைள� ெகா�ட ஸ�ாிய�யஸ�, எ�c; ெட
ஷிய�ஸ� 
ேபா
றவ�ைற�� ெகா�1#�கி
றன. அதனா� இ� கவிைதக- அகவய ேநா�� 
ெகா�1#�கி
றன. இதனா� இ� கவிஞ�க- த�ைம$ தாேம ச�தாய$தி�#+� 
பிாி$�� ெகா�' ச�தாய$ைத ஒ# பா�ைவயாள
 ேபால� கவனி�கிறா�க-.  
 
இர�டாவ�, உ�ப$தி, உற,களினா� ஏ�ப)'-ள �ர�பா)1னா� உலகேம 
��கியமான இ#ேவ: வ��க2களாக! பிாி+� நி�கி
ற�, ஒ# வ��க� இ
ெனா# 
வ��க$ைத ஒ'�கி ைவ$தி#�க, அைத எதி�$� ஒ'�க! ப)ட வ��க� நட$�� 
ேபாரா)ட$தி� ஒ'�க!ப)ேடா� ப�கமாக இ!��� கவிஞ�க- நி�கவி�ைல. 
மாறாக, உலகேம �
பமயமான� எ
ற ந�பி�ைக வற)சி�� மன ெமா1+த 
ேபா��� ெகா�1#�கிறா�க-.’  
 
இ� க#$��கD�� ஆதார� �:� வித$தி� ‘����ர�க-’ ெதா�!பி�#+� நா. 
வானமாமைல அேநக உதாரண2கைள எ'$�� கா)1யி#+தா�. 
 
‘எ5$�’வி� ���கவிைத ச�ப+தமாக� க)'ைரக- எ5தி� ெகா�1#+த 
சி.கனகசபாபதி ����ர�கைள தன� ேநா�கி� ஆH, ெசH�, ��� கவிைதயி� 
ச�தாய உ-ளட�க�; எ
ெறா# விாிவான க)'ைரைய, நா. வா. க)'ைர�� பதி� 
மாதிாி எ5தினா�. அ� ‘தாமைர’ 1969 மா�� இதழி� பிர"ரமாயி�:. 
 
சி. கனகசபாபதி�� பதி� �:� �ைறயிL�, நா. வா க)'ைர�� ேமL� விள�க� 
ஆக,� ெவ. கி#^ண%�$தி எ5திய ‘���கவிைதயி
 உ-ளட�க�� ச�தாய 
உண�,�’, எ
ற நீ�ட க)'ைர 1969 ேம மாத ‘தாமைர’யி� இட� ெப�ற�.  
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���கவிைத எ5�கிறவ�கD�� ‘ச�தாய! பா�ைவ’ கிைடயா� எ
: அவ� 
‘அ:தியி)' உ:தி�றி’யி#+தா�. ச�தாய! பா�ைவ எ
ப� எ
ன எ
:� அவ� 
ெதளி, ப'$தி�-ளா�.  
 
இவ�க- ‘நா
’ எ
: �றி!பி'கிறா�கேள அ+த ‘நா
’ எ
ற உண�, மனித �ல 
வரலா�றி� இ�லாம�#+த நிைலைம�� ஒ
: உ�'. இ+த நா���� 
ச�தாய$திL-ள உ�ப$தி உற,கD��� ச�ப+த��'.  
 
மனித�க- இன� �5�களாக (Tribal Societies) வாG+த ேபா� இ+த நா
 என� 
எ
ற சி+தைன இ#+தி#�க �1�மா? அ!ெபா5� ச�தாய� �5வ�� நா
 
எ
பத�� பதி� ‘நா�’ எ
ற ெசா��� அட2கியி#+த�. ஏெனனி� ேசகாி�க!ப'� 
ெபா#- ேசகாி!பவ��� ெசா+த� அ�ல. அ� ‘நம��� ெசா+த�’ எ
ற நிைல 
இ#+த�. அ�ச%க$திL-ள தனிமனித
 ‘நா
’ ‘என�’ எ
ற நிைன, அ�: 
இ#+தா
. ச�தாய நிைலயி� மா�ற� ஏ�ப)'$ தனியா� ெசா$�ைடைம �ைற 
வ+த பிறேக இ+த ‘நா
’ ேதா
றிய�. க)ட� க)டமாக இத
 த
ைம மாறி� 
ெகா�ேட வ#கிற�. �தலாளி$�வ ச%க$தி� இ#��� ‘நா
’ ேவ:, இத�� 
�
ன� நில!பிர�$�வ ச%க$தி� இ#+த - ‘நானி
’ த
ைம ேவ:, எனேவ இ+த 
‘நா
’ ச�தாய மா�ற$தி��$ த�+தா�ேபால மா�ற� அைடகிற�. அேத ேபால 
இ+த ‘நா
’ ேசாஷ�ச ச%க$ைத�� ப1!ப1யாக! ெபா�,ைடைம� 
ச�தாய$ைத�� அைட�� ெபா5� ச�தாய$ேதா' �ரணி
றி ஒ
றி நி��� 
த
ைமைய அைடகிற�. இ+த நிைல�� இ)'� ெச�L� ேபாரா)ட$ைத! �ாி+� 
ெகா�' அத��$ �ைண நி�ப� கவிஞனி
 தைலயாய கடைம. இைத 
உண�வைதேய உ�ைமயான ச�தாய! பா�ைவ எ
: நா� ெசா�கிேறா�.  
 
மா��; பி
வ#மா: ெசா�கிறா�; ‘ மனித�க-, உ�ப$திைய�� உ�ப$தி 
உற,கைள�� அபிவி#+தி ெசHகி
ற அேத சமய�, அவ�றி��$ த�+தவா: 
த2ைள��, த2கள� சி+தைனகைள�� த2கள� சி+தைனகளி
 விைள,கைள�� 
மா�றி� ெகா-கிறா�க-. வாG�ைக எ
ப� மன$தினா� நி�ணயி�க!ப'வத�ல; 
மாறாக உண�,தா
 வாG�ைகயா� நி�ணய� ெசHய!ப'கிற�.’ இAவா: அ+த� 
க)'ைர அறி,:$�கிற�.  
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��� கவிைத �றி$� மா��gய சி+தைன� கார�க- அAவ!ேபா� ரசமான 
க#$��கைள ெவளியி)1#�கிறா�க-. “���கவிைத எ
ப� �தலாளி$�வ 
ச%க$தி
 ச%க உற,களி
 மீ� மனித��� இ#��� ெதாட�� அற$ 
ெதாட2��ேபா� ேதா
:கிற இல�கிய வ1வமா��” எ
கிறா� கிறி;ேடாப� 
கா)ெவ�. �தலாளி$�வ ‘ச%க$தி
 உ�ப$தி� சாதன2களி
 அதிேவகமான 
மா:த�� பழP ச%க உற,க- மா:வ� ேபாலேவ, பழP ச%க$தி
 சி+தைனக-, 
ெகா-ைகக-, இல�கிய வ1வ2க- இல�கிய உ$திக- ேபா
றன,� மா:ப'� 
எ
ப� ெபா#-�த�வாத வரலா�றிய� க#$தா��. இ��ைறயி� நாவL� 
Q�^வா இல�கிய வ1வமாக விள�க!ப'�. இAவா: இல�கிய வ1வ�, 
உ$தி�ைற ேபா
றன மாறிய ேபா� 20� K�றா�1
 ேம�நா)'� ச%க, 
ஆ
மீக� சி+தைன ெந#�க1யா� ேதா
றிய �ழ!பமான நிைல, வ�ர உண�,, 
மனித ெவ:!� ேபா
ற ப��க- இல�கிய$தி� இட� பி1$�� ெகா�டன. 
ேம�நா)' இற��மதி! ெபா#ளாH தமிழி� வ+த ���கவிைத�� ேம� நா)' 
ேநாH��றான மனித ெவ:!� ேபா
றவ�ைற நக� ெசH� தமிG� கவிைத 
உ-ளட�கமாக மா�றி�-ள�.”  
 
இAவா: தமிழவ
 ‘தாமைர’ க)'ைர ஒ
றி� �றி!பி)1#�கிறா�. 
 
‘தாமைர’ அAவ!ேபா� இAவிதமான க)'ைரகைள! பிர"ாி$தேதா', ��ேபா��� 
க#$�கைள உ-ளட�கமாக� ெகா�ட ���கவிைதகைள ெவளியிட,� 
�
வ+த�. பிறநா)' ��ேபா��� கவிஞ�களி
 பைட!��கைள$ தமிழா�கி�� 
பிர"ாி$த�. இ!ப1யாக, கால ஓ)ட$தி�, ‘தாமைர’ ��� கவிைத�� அதிகமான 
இட� ஒ��கி ��ேபா��� கவிஞ�க- வளர$ �ைண �ாி+த�. 
 
இல2ைக ��ேபா�� இல�கியவாதிகளி� ஒ#வ#�, கைல இல�கிய$ 
திறனாHவாள#� ஆன கா�$திேக" சிவ$த�பி இ� ச�ப+தமாக எ5தி�-ள 
க#$�ைரைய இ+த இட$தி� �றி!பி'வ� ெபா#$தமாக இ#��� எ
: 
எ�Tகிேற
. இல2ைக ��ேபா�� இல�கிய மாசிைக ‘ம��ைக’ 1973 ஆ�' 
மலாி� அவ� எ5திய ‘��� கவிைத’ - அத
 ேதா�ற�, நிைல!பா' ப�றிய ஒ# 
�றி!� எ
ற க)'ைரயி
 கைடசி! ப�தி இ�.  
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“அ�"ய+திர நாகாிக$தி
 வள��சி நியதிக- ��� ‘கவிைதயி
 ேதா�ற� 
வள��சிைய$ தவி��க �1யாதைவயா�கின. ஆனா� இAவள��சி அ$தைகய 
நாகாிக வள��சியிைன! Qரணமாக அ�பவி$த ச%க2க- ப�பா'கD�ேக 
உாியதா��.  
 
கிழ�� நா'கைள! ெபா:$த வைரயி�, சிற!பாக இ+தியாவிைன! ெபா:$த 
ம)1� ேம��றியன ேமனா)'$ தா�க2க- எ
ற �ைறயிேலேய �த
 �த�� 
வ+தைட+தன. நாவ� எ
�� இல�கிய வைக ேதா
:வத�கான ச%க� [Gநிைல 
ேதா
:வத�� �
னேர நாவ� எ
ற இல�கிய வைக இ+திய ம�ைண 
வ+தைட+த� ேபா
:, இ
: ���கவிைத எ
�� இல�கிய வ1வ�� வ+� 
ேச�+�-ள�. ���கவிைத ேதா
:வத�கான ச%க! பி
னணி இ+தியாவி�, 
�றி!பாக$ தமிG நா)1� ேதா
றி�-ளதா எ
: பா�!ேபா�.  
 
தமிG நா)1� எ5$தறி, Xத� எ
னெவ
ப� என��$ தி)டவ)டமாக$ 
ெதாியா�. ஆனா� அ� அ:ப� Xத$��� ேம� இ#��ேமா ெவன ஐ�:கி
ேற
; 
அ!ப1� ெகா�டாL� �!ப$ைத+� நா�ப� விகித$தின� தா�� க)�ல நாகாிக 
நிைல�� இ
�� வரவி�ைலெய
ேற ெகா-ள ேவ�'�. ேமL�, இய+திர! 
�ர)சிேயா ைக$ெதாழி� �ர)சிேயா தமிG நா)1
 பார�பாிய� ச%க ெபா#ளாதார 
அைம!��கைள ��றிL� மா�றி! �திய ஒ# ய+திரமயமான நாகாிக$ைத 
ஏ�ப'$தவி�ைல எ
ப�� உ:தி. இய+திரமய நாகாிக$தி
 ஒ# ��கிய அ�சமான 
நகர நாகாிக வள��சி ெச
ைனைய$ தவிர (ேகாய��$S#� உ)படலா�) ம�ைறய 
தமிG நா)'! ேபa�கைள! ெபாி�� தா�கியி#!பதாக� �ற �1யா�. அ2�-ள 
�தலாளி$�வ வள��சி நில,ைடைமைய, அ
ேற�, நில,ைடைம�ற,கைள! 
பய
ப'$�� நிைலயிேலேய இ
:� உ-ள�. 
 
ேம��றிய நிைலைமைய! ெபா�! ப�பாக எ'$�� �றினாL� இத�- ஒ# 
சிறிய �றநைட$ த
ைமைய நா� அவதானி�கலா�. அ�தா
 ெச
ைனயி
 நகர 
நாகாிக வள��சியா��. நகர வள��சியி
 (அ�பைனேசஷ
) தவி��க �1யாத 
அ�ச2களான தனி மனித! பராதீன�. வி�பைன Nக�வாள� உற, �த�யன 
ெச
ைன நகர வ)ட$�- காண!ப'வ� உ�ைமேய. ேமL� ெச
ைன நகர 
நிைலயி� ேமனிைலயைட+த ம�கD�, அவ�க- வழிைய நகர வாG�ைக அளி��� 
வாH!பினா� பி
ப�ற� �1யவ�கD� ப�பாH, தி��, க�க$தா �த�ய 
நகர2கD��� ெச
: அ2�� நகர வாசிகளாகேவ வா5கி
ற த
ைமயிைன� 
காணலா�. அ$தைகய ச%க$தின#� பிற நகரவாசிகD� பார�பாிய$தி�#+� 
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பாரதீன!ப'$த! ப)டவ�களாகேவ வாழ ேவ�1ய நிைல ஏ�ப'கி
ற�. 
அ�ைம� கால$தி� தமிழக$� இல�கியவள��சி ெநறிகளி� தி��யி
 
தா�க$திைன நா� கா�கிேறா�. கைணயாழி தமிழக$���! �ற�பான நகர நாகாிக 
வாசைனைய ஏ�ப'$�கி
ற�.  
 
தமிழக$�! ���கவிைத! பயி�வாள�கைள$ தனி மனித�களாக எ'$� அவ�கள� 
ச%க, ெபா#ளாதார! பி
னணிகைள ஆராHவ� உ#சிகரமான ஒ# �ய�சியாக 
அைம�ெம
ேற ந��கிேற
. 
 
இ$தைகய [Gநிைலயி�, இய+திர நாகாிக$தி
, நகர நாகாிக$தி
 ஆதி�க$���) 
ப)டவ�க- ��� கவிைத! பயி�சியி� இற2�வ� தவி��க �1யா! ப�ேப. நகர 
நாகாிக� இ
: ‘எO�றிசி�’ எ�� ேம
ம�க- வாத$ைத�� ஏ�ப'$தி�-ள�. 
��� கவிைத! பயி�, எO�றிச$ ெதாழி�பா)ேட எனலா�.  
 
எO�றிச$ைத! பி
ப�ற �ைனவ� இ
ைறய ப�பா)டமிச2களி� ஒ
:. 
ேம��றி!பி)ட ச%க, ெபா#ளாதார! பி
னணியி� வராதவ�க- ��� கவிைதைய! 
பயிL� ெபா5� அ� ேமனிைல$ த5வ� எ
ேற �ற� ேவ�'�.  
 
இ� ஒ# �றமி#�க, தமிGநா)1� ெசவி!�ல Nக�வி
 நிைல ப�றி�� நா� சிறி� 
ேநா��த� ேவ�'�. கிராமிய� கைலகளி
 வள��சி, கிராமிய! பாட�களி
 
பயி�,, பார�பாிய நிைலயி
 ;திர!பா)1ைன எ'$�� கா)'கி
ற�. க)�ல� 
சாதனமாகிய சினிமாவி
 ெசவி!�ல அமிசமாகிய வசன�� பாடL� தமிழக 
சினிமாவி� ெப:� ��கிய$�வ$திைன�� இ2� ேநா�க� அவசிய�. கவிைதைய! 
ெபா:$தம)1�, ப)'�ேகா)ைட க�யாண"+தர�, க�ணதாச
 ஆகிேயாாி
 
திறைம காரணமாக� ெசவி!�ல Nக�,�ேக பய
ப'� திைர!பட! பாட�க- இ
: 
கவிைதகளாகி�-ளைத�� சனரPசக� கவிைதகளாக விள2�வைத�� நா� 
கா�கிேறா�. கிராமிய! பாட�களி
 ம:மல��சி�� சினிமா! பாட�
 
��கிய$�வ��, ��� கவிைத வள��சி�கான [Gநிைலைய அ1 நிைல ம�க- 
நிைலயி� அக�றி வி'கி
ற�.  
 
இAேவைளயி� ���கவிைதயாள�களி
 க#$��கைள�� மேனாபாவ2கைள�� 
ஆரா�� ெபா5� இ!பயி�வாள� நகர நாகாிக$தி
 சாய�கைள! 
பிரதிப�!பைத�� நா� காணலா�.  



247 

 

 
இ�க)ட$தி�, ��ேபா�� இல�கிய கட!பா'ைடய ‘தாமைர’ ���கவிைத��$ 
த#� �த�ட� ஆராய!பட ேவ�1ய ெதா
றா��. தமிG நா)1
 கிராமிய� கைல 
ஆH,�� நXன இல�கிய$தி� தள� அைம$�� ெகா'$த தாமைர இ
: 
���கவிைத! பயி�,�� ��கிய இட� ெகா'�கி
ற�. இ� ேமனிைல$ த5வலா, 
அ
ேற� அ1நிைல ம�கைள ஆ�:! ப'$தலா எ
ப� ப�றிய க#$�$ ெதளி, 
என�� ஏ�படவி�ைல.” (கா. சிவ$த�பி) 
 
மா��gய! பா�ைவ��, ‘ச%க விPஞான� க�ேணா)ட’�� ெப�றிராத இதர 
இல�கியவாதிகD�� எதிராக, ‘எ�லா ம�கD� ஒ# �திய வாGைவ! ெப:வத�� 
உதவியாக, ேபா���ண$�ட��, �ர)சி$த
ைம�ட�� இல�கிய� 
ெசHயேவ�'� எ
ற ல)சிய� ெகா�ட ��ேபா�� எ5$தாள�’, ஏைனய 
இல�கிய வ1வ2கைள$ த2கD�� சாதகமாக! பய
 ப'$தி� ெகா-வ� 
ேபாலேவ, வள��சி ெப�: வ#கிற ��� கவிைதைய�� ஒ# ஆ�தமாக� ைகயாள 
ேவ�'� எ�� ேநா�க$�ட
தா
 ஆசிாிய� �5வின� ‘தாமைர’யி
 ப�க2கைள 
���கவிைத��$ தாராளமாக ஒ��கினா�க-. ல)சிய ேவக��, ெகா-ைக! ப�:�, 
ச%க$ைத மா��gய! பா�ைவேயா', சீரைம��� கடைம உண�,� ெகா�ட 
இைளஞ�க- பல� உ�சாகமாக ��� கவிைத பைட�கலானா�க-.  
 
நவபாரதி, �வியர", பாிணாம
, �. பாவாண
, வி1ெவ-ளி, ைக. தி#நா,�கர", 
பிரபPசகவி, ேகா. ராஜாரா�, �. ெச+தமிழ
 எ
: பல� உண��சி$�1! ேபா' 
‘தாமைர’யி� கவிைதக- பைட$தி#�கிறா�க-. நா. காமராச
, சி�பி, 
அ�கினி�$திர
, தமிGநாட
, மீரா, ச�தி�கன� ேபா
றவ�களி
 கவிைதகD� 
‘தாமைர’யி� வ+�-ளன. அ�கினி�$திர�� தமிGநாட��, ெசா+த! 
பைட!��கைள விட, ெமாழி ெபய�!�� கவிைதகைளேய அதிகமாக 
எ5தியி#�கிறா�க-. சா�வாக
, வ�ணதாச
, வ�ணநிலவ
 ேபா
றவ�களி
 
கவிைதகD� அQ�வமாக இட� ெப�:-ளன.  
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‘����ர�க-’ கவிஞ�களி
 உ-ளட�க� �றி!பி)ட ஒ# சில எ�ணி�ைகயி�- 
அட2கிவி'வதாக. நா. வானமாமைல தம� விமாிசன$தி� �ைற�றியி#�கிறா�. 
‘மா��gய� க�ேணா)ட$�ட�� ச%க! பா�ைவேயா'�’ கவிைத எ5த �
 
வ+தவ�க- �ட அைன$� விஷய2கைள�� த2க- எ5$��களா� ெதா)' 
விடவி�ைல. �றி!பி)ட சில விஷய2களிேலேய தி#�ப$ தி#�ப வைளயமி'வைத 
‘தாமைர’� கவிைதக- நிaபி�கி
றன.  
 
அெமாி�க ெவ:!�, ேசாவிய$ ர^யா,��! �கழார�, விய$நா��� வாG$�, 
�ர)சி�� வரேவ��, ஏைழ ப'�பா', பண�கார
 திமி�, நீ�ேரா பிர�ைன, �தலாளி 
(ப�ைணயா�) காமெவறி, ஒ'�க!ப)ேடா#�� அ�தாப�� ஆதர,� ேபா
ற சில 
விஷய2கைளேய இவ�க- கவிைத! ெபா#ளாக� ெகா�'-ளன�. ப2களாேத^ 
ப�றி�� அேநக� எ5தியி#�கிறா�க-. மகா$மாைவ �ைற�றி� கவிைத 
எ5�வதிL� சில� ஆ�வ� கா)1�-ளன�.  
 
இ2� ஒ# �ர)சி வ+தா� எ�லா நிைலைமகD� சீ� தி#+தி வி'�; அ!ப1 ஒ# 
�ர)சி நி�சய� வ#� எ
ற ந�பி�ைக ��ேபா��� கவிஞ�க- அைனவ#��� 
இ#�கிற�. அதனா� ெசAவச+த�, சிவ!� மல� Q��� ேபா
ற வா�$ைதகளி� 
ேமாக� ெகா�' இவ�களி� அேநக� அவ�ைற அள,�� அதிகமாக அ-ளி$ 
ெதளி$தி#�கிறா�க-, த2க- கவிைதகளி�. க#$��கைளவிட வா�$ைதகD�� 
அதிக ��கிய$�வ� ெகா'!பதனா�, இவ�க- நீள� நீளமான கவிைதகைள! 
பைட��� உ�சாகிகளாக விள2�கிறா�க-. சி: கைதகD�� நீளமான தைல!� 
ெகா'!ப� ஒ# ஃபாஷ
 எ
ற நிைல ஏ�ப)ட� ேபால, கவிைதகD�� நீளநீள$ 
தைல!�க- [)'வ�� இவ�களிைடேய ஒ# நியதி ேபா� காண!ப'கிற�. 
 
‘மகா$மாைவ ேநா�கி ஒ# ச%கஜீவியி
 ேக-வி’, இனிேம� கிழ�� எளிதிேல 
சிவ���, இ2ேக இ1�ழ�க� ேக)கிற�’ ேபா
ற கவிைத$ தைல!�க- சில 
உதாரண2க- ஆ��.  
 
ஒ# சில� ர$த�, பிரவாக�, ர$த ஓ)ட�, ெச2�#தி ெவ-ள� எ
: �ழ�கமி'வதி� 
ஒ# ெவறிேவக உவைக ெப:கிறா�க- எ
: ேதா
:கிற�.  
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‘தாமைர’ கவிைதகளி�, நவபாரதியி
 ‘இ2ேக இ1 �ழ�க� ேக)கிற�’. 
பாிணாமனி
 ‘அக!ைப ேநாHக-’ நா2க- அ+தரசாாிக-’, வி1ெவ-ளியி
 
‘கட!ைப கா+த�மா’ தி#நா,�கரசி
 ‘ஓ� அ#வியி
 மரண�’ இ2�ெமா# Q 
மல#�’, பிரபPச கவியி
 ‘ஒ# மாணவனி
 மரண விழாவி
 ேபா�’, சி�பியி
 
‘சிகர2க- ெபா1யா��!’ ேகா. ராஜாராமி
 ‘ஒ!�த�’, ‘பாட2க-’ ‘தைல�ைறக-’ 
ஆகியைவ �றி!பிட$ த�+தைவ.  
 
ேகா. ராஜாரா� கவிைத�� விஷய2கைள$ ேத�+� ெகா-வதி� தனி$த
ைம 
கா)1யி#�கிறா�.  
 
சா�வாகனி
 ‘சாணி ெபா:��� சி:மி’��, வ�ண நிலவனி
 ‘ெரயினீ; ஐய� 
ெத#�கார�கD� சாைண பி1!பவ��’ ஆகியைவ ரசி�க!பட ேவ�1ய ந�ல 
கவிைதக-.  
 
‘தாமைர’யி� பிர"ரமான கவிஞ�களி
 ெசா+த! பைட!�கைளவிட, ெமாழி 
ெபய�!��கவிைதக- நய2க- மி�தி�� க#$தாழ�� ெகா�1#�கி
றன. 
சிறியனவாக,� உ-ளன எ
பைத� �றி!பிட$தா
 ேவ�'�. அ!ப1!ப)ட 
வ�ைம�-ள கவிைதக- எ5த$ தமிG நா)' ��ேபா��� கவிஞ�கD� ேத��சி 
ெப�றா� ந�ல�.  
 
உதாரண$��� இர�' கவிைதகைள இ2ேக த#கிேற
.  
 
‘�த� பைட!�’ - ர[� க�சேதாA எ�� ர^ய�கவிஞ� எ5திய�. தமிழா�க�: சி�பி. 
 
 இ+தியாவி�  
 கட,- பைட$த ஆதி உயி�  
 பா�� எ
கிறா�க-.  
 இ�ைல-  
 உயர! பற��� க5�தா
  
 கட,ளி
 �த� பைட!�  
 எ
கிறா�க- மைல வாசிக-.  
 நா
  
 இவ�கேளா'� அவ�கேளா'�  
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 இைசயவி�ைல;  
 மனித�கேள �த� பைட!�  
 எ
கிேற
;  
 அவ�களி� சில�  
 பற��� க5காH ேமெல5+தன�  
 ம�:� சில�  
 நக#� பா�பாH நாச��றன�. 
  
ம�ெறா
:, ைகசி
 ��ேயA எ5திய ‘நி�!பயமான ஒ# �ளிய�’, க�யா�ஜி 
தமிழி�. 
 
 இ
�� வானி� [ாிய
 ஒளிர  
 இ2ேகா� ெப� ஓைடயி� �ளி�கிறா-. 
 ஆர$த5,� கர2க- ேபால  
 அ2க� த5,� த2க ேரைகக-  
 நீாி
 ேமேல ‘வி�ேலா’ வைளய  
 நிழேலா அவளி
 �+த� வ#'�  
 ��L� மய2கி$ S2க! ேபா��  
 �த�க- கைரயி� ெமௗன� கா���.  
 இ2ேகா� ெப� ஓைடயி� �ளி�கிறா-..  
 இ2�� எ2�� இ�ைல மரண�,  
 ேபாயின ேக' வாைத, ேநா,  
 ேபாயின �$த�, ர$த� எ�லா�;  
 அைமதி வாG�ைக, அழ� மீ�'�  
 ஆ)சி �ாி�� கா)சி விாிய  
 இ2ேகா� ெப� ஓைடயி� �ளி�கிறா-.  
----------- 
 

30. 30. 30. 30. எ9ப�களி�எ9ப�களி�எ9ப�களி�எ9ப�களி�    
 
மா��சீய த$�வ$தி
 உ+�தேலா' கவிைத எ5த ��ப)டவ�க-- ‘தாமைர’யிLம 
இதர ��ேபா�� இதGகளிL� ���கவிைத எ5திய ��ேபா�� எ5$தாள�க- 
அ�ல� அவ�கைள� சா�+த சில�, த2கைள ‘இர�டாவ� அணி’ எ
: �றி!பி)'� 
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ெகா�ட ேபாதிL�, அவ�கD�� எதிரான ‘�தலாவ� அணி’ எ
: ெசா�ல!பட 
ேவ�1ய இய�கேமா, திரேளா ச�திேயா எ�,ேம ஏ�ப)1#+ததி�ைல.  
 
இல�கிய ஈ'பா'ைடயவ�க- - இல�கிய$தி
 பலவித! ேபா��களிL� பயி�சி�� 
ேத��சி�� ெப�றி#+தவ�கD� ெபற�ய
றவ�கD� - தனி நப�களாக த2க- 
இ^ட� ேபா� எ5தி�ெகா�1#+தா�க-. எைத! ப�றி ேவ�'மானாL�, எ!ப1 
ேவ�'மானாL� எ5தலா�. ஆனா� எ5�வைத அழகாக,� கைலயாக,� 
ஆ�றேலா'� எ5தேவ�'� எ
ற இல�கிய ேநா��ைடயவ�க- எ�லா 
விஷய2கைள! ப�றி�� த2கள� மன எ5�சிகைள� கவிைதயா��வதி� உ�சாக� 
ெகா�1#+தா�க-. அவ�க- எ�ேலா#ேம ெவ�றி ெப�றா�களா எ
ப� ேவ: 
விஷய�.  
 
���கவிைத எ5தி$ ேத��சி ெப�றவ�களி
 பைட!�கைள��, ஆ�வ$ேதா' எ5த 
��ப)டவ�களி
 எ5$��கைள�� ‘எ5$�’ ப$திாிைக ெவளியி)', ���கவிைத 
வள��சி��$ �ைண �ாி+த�, ‘எ5$�’,��! பிற�, ���கவிைத�� ஆதர, 
கா)'வதி� ‘கைணயாழி’ மாத இதG �
னி
ற�. ‘எ5$�’ நட+�ெகா�1#+த 
கால$திேலேய ‘கைணயாழி’ ேதா
றிவி)ட�. ���கவிைத�� வரேவ�� அளி$� 
வ+த�. பி
ன�, ���கவிைத எ5தியவ�க- ‘கைணயாழி’யி
 ஆதரைவ 
உ�சாக$ேதா' ஏ�: தாராளமாக! பய
ப'$தி� ெகா�டா�க- எ
: ெசா�ல 
ேவ�'�.  
 
‘எ5$�’ ேவா' ஒ$�ைழ$�, பலவ#ஷ2கD��! பிற�, ‘நைட’ எ
ற �� 
�ய�சியி� ஈ'ப)ட இல�கிய உ�சாகிக- சில#� அவ�கDைடய ந�ப�கD�, 
1970� ‘கசடதபற’ைவ ஆர�பி$�, �� ேவக$ேதா' இல�கிய! பணி �ாிய 
�
வ+தா�க-. ��� கவிைத வள��சி��� ேசாதைன��� ‘கசடதபற’ ேபராதர, 
த+த�.  
 
1970L� அத��! பிற�� இல�கிய உண��சி பல வைககளி� ெசய� மல��சி 
ெப�றதாக$ ேதா
றிய�.  
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�திய �திய இல�கிய! ப$திாிைககD�, இலவச ெவளிR'கD� தமிG நா)1
 பல 
ப�திகளிL� தைல S�கின. கவிைத$ ெதா�!�கD� ெவளிவரலாயின. 
gசன�பாதி!� மாதிாி- அ�ல� அ+த� சமய$��� எ'!பாக ேதா
றி ேவகமாக! 
பர,� ஃபாஷன ேபால - (மைழ கால$�� காளா
க- ேபா� எ
:� ெசா�லலா�) 
‘மினி’ கவிைத ெவளிR'க- எ2ெக2கி#+ெத�லாேமா பிர"ர�ெப�றன.  
 
இவ�றி� எ�லா� ‘மா��gய! பா�ைவ’ உைடய எ5$தாள�கD�. ெபா�வான 
இல�கிய ேநா��ைடயவ�கD� கவிைதக- எ5தியி#�கிறா�க-. ��ேபா�� 
இல�கிய! பணி�ெக
ேற ேதா
றிய தாமைர, கா��கி, ெச�மல�, வான�பா1, 
உதய� �த�ய ப$திாிைககளிL� கவிைத எ5தியவ�களி� சில� இதர இல�கிய 
ெவளிR'களிL� எ5தியி#�கிறா�க-.  
 
கைணயாழி, கசடதபற, தீப�, ஞானரத�, அஃ ேபா
ற இல�கிய ெவளிR'களி� 
கவிைத எ5தியி#!பவ�களி� சில� பிற ெவளிR'களிL� எ5தியி#�கிறா�க-. 
வ�ண2க-, சத2ைக ேபா
ற இல�கிய! ப$திாிைகக- இர�' பிாி,� 
கவிஞ�களி
 பைட!��கைள�� பிர"ாி$�-ளன.  
 
�றி!பி)ட சில� அ�ல� பலர� ெபய�கD� பைட!��கD� தா
 ெபா�வாக 
அேநக ப$திாிைககளிL�, ெவளிR'களிL� காண!ப'கி
றன.  
 
ஆகேவ, இனி வ#� ஆHைவ இ�வைர ெசHத� ேபா�, தனி$தனி! ப$திாிைகயாக 
எ'$�� ெகா�' கவனி!ப� சாி!ப)' வரா� எ
: நா
 நிைன�கிேற
. 
ப$திாிைகயாக எ'$�� ெகா�', அAவவ�றி� ���கவிைதகைள� �றி!பி)' 
எ5�வைத விட, எ5ப�களி� வ+த இல�கிய! ப$திாிைககளி� எ5தி�-ள 
பைட!பாளிகளி
 ���கவிைதக-, அவ�றி
 ேபா��க- த
ைமக- ப�றி 
எ5�வேத ெபா#$தமாக இ#��� எ
: க#�கிேற
.  
 
எ
றாL�, இர�' ப�றி$ தனி$தனிேய எ5தியாக ேவ�1ய� அவசிய� எ
: 
என��! ப'கிற�. அைவ தம�ெகன$ தனி$த
ைம ெகா�1#!பேதா', ��� 
கவிைத எ5�பவ�கைள�� ���கவிைதயி
 ேபா�ைக�� ெவ�வாக! 
பாதி$�-ளன எ
: நா
 உண�கிேற
. ‘கசடதபற’ எ
ற இல�கிய! ப$திாிைக��, 
‘வான�பா1’ எ
ற கவிைத ெவளிR'�தா
 அைவ. 
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------------- 
 

31. 31. 31. 31. கசடதபறகசடதபறகசடதபறகசடதபற    
 
1970 அ�ேடாபாி� பிற+த� ‘கசடதபற’.  
 
“இ
ைறய பைட!��களிL�, அவ�ைற$ தா2கி வ#கிற ப$திாிைககளிL� தீவிர 
அதி#!தி�� அதனா� ேகாப�� உைடய பல இள� எ5$தாள�க-, கவிஞ�க-, 
ஓவிய�க-, திறனாHவாள�களி
 ெபா�ேமைடதா
 கசடதபற. ஊதி!ேபான 
"யெகௗரவ2களாL�, பி�2கிய பா�ைவகளாL� இவ�க- 
பாதி�க!படாதவ�க-.அரசிய�, சமய�, மர� இைவ ச�ப+த!ப)ட ஒ5�க2கD�� 
வார� தவறாம� ேதா!��கரண� ேபா'பவ�க- யா#� இவ�களி� இ�ைல. 
இல�கிய$ைத அ�வாகேவ பா��க$ தனி$ தனிேய த2கD��! பயி�சி 
நிர�ப!ெப�: பிற� ேச�+� ெகா�டவ�க- இவ�க-. உலகி
 இதர ப�திகளி
 
இல�கிய$தி� நிகGவனவ�ைற� ��+� கவனி!பதிL�, தமிG� சி+தைனயி� �திய 
கிள��சிகைள இன� க�' ெகா-வதிL� ேத�+தவ�க-.  
 
“கசடதபற’ சி+தி�கிறவ��� இ
ைறய உலக� வி'� அைற�வ�கைள 
ஏ�:�ெகா-ள வ+தி#�கிற�. ச%க$தி
 �)'! ெபா:!பான கலா�சார$தி
 ஆழ 
அகல2கைள இல�கிய$தி� கா)ட கசட தபற வ+தி#�கிற�... “எைத�� 
ெசH�2க-, ஆனா� இல�கியமாக� ெசH�2க- எ
: ம)'ேம கசடதபற 
ெசா�L�”.  
 
கசடதபற �த� ஏ)1� பிர"ரமான அறி�ைகயி�#+� எ'�க!ப)ட ப�திக- 
இைவ.  
 
கசடதபற 1970 அ�ேடாப� �த� 1973 �1ய, மாசிைகயாக ெவளிவ+த�. 32 
இதGக- வ+�-ளன. ஜூ
 ஜூைல ெவளிR' ஆக ஒ# அறிவி!� பிர"ாி$� வி)', 
கசடதபற’ நி
: வி)ட�.  
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இல�கிய$தி
 ப�ேவ: பிாி,களி� அ� ெசHத சாதைனக- ேசாதைனக- - அ� 
ெப�ற ெவ�றிக-, ேதா�விக- - �றி$� ஆராHவ� எ
 ேநா�க� 
அ�ல,‘கசடதபற’வி� ெவளிவ+த கவிைதக- ம)'ேம இ2� என� கவனி!��� 
இல�காகி
றன. 
 
கவிைதகைள ஆராHவத�� �
� ��கியமாக ஒ# க)'ைரைய� �றி!பி)டாக 
ேவ�'�. 6-வ� ஏ)1� ெவளிவ+�-ள சா�வாக
 க)'ைர 
‘���கவிைத’அ#ைமயான எ�ண2கைள அழகாக எ'$�� ெசா�கிற�. ெபாிய 
அள, (1�மி ைச;) கசடதபறவி� ஐ+� ப�க2க- வ+தி#�கிற அ+த� க)'ைர 
ஊ
றி உண�வத��ாிய சி+தைனகைள$ ெதளிவாக� �:கிற�. அைத �5ைமயாக 
ம: பிர"ர� ெசHவ� சா$தியமி�ைல. எனி�� சில சிற!பான. அழகான, கனமான 
சி+தைனகைள எ'$� எ5தாம� ேமேல ெச�ல மன� வரவி�ைல.  
 
“கவிைத கன, மா$திரம�ல; கன,! பா�ைவ மா$திரம�ல; கன, காT� மனசி
 
வாG,. அAவாGவி
 ெமாழிவழிெயா5�� ெவளிR'. 
 
மனித ஜாதியி
 வாG�ைக தன��$ தாேன வ�$�� ெகா�ேட க)' தி)ட2கைள 
மீறி அைண�ைட$� ெவ-ள� ேபால! ெப#கி ஓ1�ெகா�' வ#கிற�. ேமL� 
ெப#�ெக'$ேதாட!பா��கிற�. மனித
 தன��-தா
 ஏ�ப'$திைவ$�� 
ெகா�ட க)'!பா'க-, வழி வ+த மர�க- எ�லா� ஒAெவா
றாக$ தகர$ 
ெதாட2கியி#�கி
றன. த
 சாி$திர$திேலேய அ�பவி$தறியாத "த+திர$ைத! 
ப�ேவ: �ைறகளி� த
 அறிவாL� ெசயலாL� அவ
 இ
: அ�பவி$� 
வ#கிறா
. ேமL� அ�பவி�கிறா
. இதி� ஒ# அைல ���கவிைத.  
 
கைல, கைல!பைட!�, அதி� ஒ
றான இல�கிய�, அதி� ஒ
றான கவிைத- இைவ 
எ�லா� மனித வாGேவா' ெந#2கிய ெதாட��ைடயைவ. ஆதி கால$தி� எ!ப1 
எ!ப1ேயா �வ2கி பி
னா� எ!ப1 எ!ப1ேயா வள�+� பிாி+� ேச�+� இ
�� 
மாறி� ெகா�1#!பைவ. வர�ெபா
: க)1 இ� தா
 இ� எ
: ந��கிற, 
ெசா�கிற கால� ேபாHவி)ட�. இ
ைற�� வாG,� அத
 ஒ# ப�தியான கைல�� 
ேமL� ேமL� சி�கலாகி, கிைள�� வி5�� ேவ#� இைல�� Q,� கா�� வி)' 
சிறிய விைத ஆலமரமானா�ேபால ஆகி வ#கிறேபா�, நா
 ஓரள, தா
 
வைரயைறகD�� மதி!�� ெகா'�க �1��. இதி� ஒ# அைல ��� கவிைத.  
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மனித
 �ற,லக$ைத�� பிற மனித�களி
 ெசய�கைள�� கன,! பா�ைவயாக� 
கவி$த� ேபாதாெத
:, த
 அக$S'� அ!பா�ைவைய! பிரேயாகி�க$ 
ெதாட2கியி#�கிறா
. அறி,லக$தி� இைத� ெசH�ெகா�' வ#வைத! ேபால, 
கைல�லக$திL� ெசHய!பா��கிறா
. இAவா: ெசH��ேபா�, சில சமய�, 
பைழய �ைறக- தைடயாக இ#!பதாகேவா அ�ல� அைவகளா� இவ���$ 
ேதைவயானப1 ெசHய இயலாம� ேபாவதாகேவா உண�கிறா
. �� வழிகைள 
வ�$�� ெகா-ள! பா��கிறா
. இதி� ஒ# அைல ���கவிைத.  
 
அழைக�� ெப#�கி� ெகா�' அசி2க$ைத�� பர!பி� ெகா�' அறிைவ�� 
வள�$�� ெகா�' நா� இ#�கிேறா�. அழேக அசி2கமாக,�, அறிேவ 
இ#ளாக,� ேவ: ேவ: சமய2களி� ேதா
:கிற�. நா� பா��கிேறா�. 
உண�கிேறா�. �
� �ாி+ததாக இ#+தெத�லா� இ
: ��ைமயாக, �ாியாத 
�திராக, �ாி+� ெகா- எ
: மனைச ந�சாி��� சி�வ�டாக$ ெதாிகிற�. நா� 
த'மா:கிேறா�. கீேழ வி5கிேறா�. வி5+� சிாி�கிேறா�. சிாி$� அ5கிேறா�. 
இைத எ�லா� ெவளி�கா)ட கைலஞ��� ஆ$திர� எ�ணிய தி�ணிய, ம�ணிய 
��ணிய எ
: க)ட2க)'� வர��க)' உ)பட அவ���! ெபா:ைமயி�ைல 
எ
ப� மா$திரம�ல. உ)பட ம:�கிறா
. இதி� ஒ# அைல ���கவிைத.  
 
பல ப�க2க- ெகா�ட ைவர�க� ேபா
ற� ���கவிைத, ஒ# ப�க� அழ�. 
��மாதிாியான அழ�. விய��� அழ�, ஒ#ப�க� ஏ�க�, மன�றி,, ெப#%�", 
காத�, த$�வ�, ேகாப�, ச+ேதக�, அைற�வ�, சமகால விம�சன2க-, த
 
மன$ைதேய �ைட+ெத'$� ஆரா�� ேந�ைம, பாLண��சி, ெபா2க�, ேரஷ
, 
கா+தீய�, க�Mனிஸ�, அற�சீ�ற�, ;வதாிசன�, 1வா��ேவஷ
, காைல, இர,, 
நிலா வ�ணைனக-, கன, மய�கநிைலக-, ஞான�, உபேதச� இ:மா!�, 
மனமா:த�-- இ!ப1! பலபலப�க2க- உ�'. "#2க� ெசா
னா�, இ
: 
ந�மிைடேய இ#��� உண��சிக- அைன$தி
 பிரதி ப�!ைப�� நா� ��� 
கவிைதயி� கா�கிேறா�.  
 
வைர�ைறய�ற த
ைம, Kதன! ப1ம2க-, மய�க நிைலைய�� ெவளி!ப'$�� 
�ைற. ெகா�ைச ெமாழி!பிரேயாக2க- �த�யைவ எ!ப1! ���கவிைத�� 
வLேவ�:கி
றனேவா அேத ேபால அைவ ���கவிைதைய பலXன!ப'$�� 
சாதன2களாக,� அைமவத��� ச+த�!ப2க- உ�' எ
பைத உண�+� கவிஞ
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விழி!ேபா1#�க ேவ�'�. நா
 எ!ப1 விம�சக�கைள! பா�$� இ� பழசா ��சா 
எ
: �த�� பா��காதீ�க-. கவிைதயா அ
றா எ
: பா#2க- எ
: 
ேக)கிேறேனா, அேத ேபால பைட!பாளிகD�� (எ
ைன�� ேச�$�$தா
) 
‘���கவிைத பைட�க ேவT� எ
: நிைன�காம�, கவிைத ெசHய ேவT� எ
: 
நிைன�2க-’ எ
: �ற வி#��கிேற
.  
 
எ!ப1 யா!பில�கண!ப1 எ5தியெத�லா� கவிைதயாகாேதா, அ!ப1ேய 
அAவில�கண� த!பி! பிற!பெத�லா� ���கவிைத ஆகிவிடா�. அ�ேபாலேவ, 
எ5தியவ��ேக �ாி+திராத ‘அதிக^டமான கவிைத மிக உய�+த ���கவிைத 
ஆகிவிடா�. ெசா� �தி�, ெபா#- �தி�, க�பைன வள� �தி�. ேபசா! ெபா#ைள! 
ேபச நா
 �ணிகிேற
 எ
பேதா', விள2கா! ெபா#ைள விள�க நா
 
�ய�கிேற
 எ
பைத�� நா
 நிைன,:$தி� ெகா-ளேவ�'�. நா
 விழி!�ட
 
இ�லாவி)டா�, எ
ைனேய ஏமா�றி� ெகா-ள! ��� கவிைதயி� வாH!��'. 
ப1ம2கைள�� பிராH1
 �றிR'கைள�� ெகா)1 நிர!பி, ெசா�கைள ெவ)1 
ஒ)1 ��� கவிைதயி
 உ#வமி�லாத உ#வ$தி� ‘�ாியா$தன’ $ைத�� ேச�$� 
நா
 எ5திவி)' அைத! ��� கவிைத எ
: உலாவவி)'விட �1��. நா
 
ெக)1�காரனானா�. எ)' நாைள�காவ� ஊைர எ
 �லைமயி� ந�பி�ைக 
ைவ�க� ெசH� விட �1��. ��சானதினாேல; இ!ப1 ேந�வ�� ேநராதி#!ப�� 
கவிஞனி
 ேந�ைமைய! ெபா:$த�. ‘நா
 எ5தியி#!ப� கவிைததானா, அ� 
என�� விள2�கிறதா எ
: நாேன உைர$�! பா�$�� ெகா�டா�தா
, நா
 
ேதா�1ெய'$தி#!ப� த2கமா க�லா எ
: என��$ ெதாி�� த2க$தி
 மா�: 
பா�!ப� ம�றவ�க- ேவைல”.         (சா�வாக
-‘���கவிைத’) 
 
இனி ‘கசடதபற’ கவிைதகைள� கவனி�கலா�. 
 
‘கசடதபற’வி
 ��கியமான கவிஞ� ஞான� �$த
, இவர� தனி ேநா��, 
கவிைதயா�ற� �றி$� ‘நைட’ ப�றி எ5�ைகயி� ஓரள, ெசா��யி#�கிேற
. 
பி
ன� ஒ# சமய�. 
 
 ‘அரசா2க$�� க)1ட$தி�  
 S�க� ேபா)ட �த� மனித
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 நீ தா
 எ
�� காரண$தா�’ 
 
ச2க கால� கவி ேமாசிகீரனாைர விய+� பாரா)1 இவ� எ5திய ந�லகவிைத 
இவர� தனி$த பா�ைவ��� கவிைதயி� ��ைம ேச���� வி#!���� சா
: 
�றிய�.  
 
ஞான��$த
 கவிைதகளி� இனிைம�� இய�பான ெசா�ேலா)ட�� ஒ� நய�� 
அைம+� கிட�கி
றன. கவிைத�காக இவ� ேத�+� ெகா-கிற விஷய! ��ைம��, 
தா
 உண�+தைத நXனமான பாிகாச$ ெதானிேயா' எ'$�� ெசா�வ��,கவிைத 
ெசா�L� �ைறயி� ��ைமகைள� ைகயா-வ�� இவர� பைட!�கD�� விேசஷ 
நய� ேச��கி
றன, ‘கசடதபற’ ஞான��$தனி
 வள��சி��! ெபாி�� 
உதவி�-ள�.  
 
ெவ:� ஆ�!பா)ட! பிரச2கிக-, ேவஷ� ேபா'� ேபா�$ தைலவ�க- ேபா�ைக 
‘நைட’ நா)களிேலேய கி�ட� ெசHவதி� ஆ�வ� கா)1ய ஞான��$த
 
‘கசடதபற’விL� அைத$ திறைமயாக� ெசHதி#�கிறா�. ‘மnஹா
 கா+தீ 
மnஹா
’ இத�� உதாரண� ஆ��.  
 
நாேடா1! பாட�களி
 பாணியி� கவிைத எ5தி ெவ�றி க�1#�கிறா� இவ�.  
 
 ‘காெட’ ேகாழி ெவ�"�  
 கண�கா� க-D� ெவ�"  
 [ட� ெகாD$தி ெவ�"  
 [ர
 சாமி கி)ட  
 வர2ேக)' வாாீ2களா  
 ஆேரா வட� �1�சி  
 அHய
 ேத# நி
�'�சி’  
 
எ
: ஆர�பி$� வள#� ‘ேதேரா)ட�’ �றி!பிட$ த�+த�.  
 
 ‘க�ணிைமயா� கா� ேதாயா$ ேதவ� நா)1�  
 திாிச2ைக! ேபாக விட மா)ேட
 எ
:  
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 ஒ# �)டா- ெசா
ன� ேபராப$தா�"  
 
என எ'!பாக$ ெதாட2கி, ‘அ
: �த� பிர�மா,� வி;வாமி$திர மா�னி�� 
பைட$தைவக- அ'$த'$� வாG+�வர� வழ�கா�". எ'$��கா)': மயிL�� 
வா
ேகாழி, ����! Qைன, �திைர��� க5ைத, �யிL�� கா�ைக, கவிஞ�கD� 
ெக+நாD� ப�1) ஜீ�க-’ எ
: �1�� ‘ெயதிெரதி� உலக2க-’ ப1$� 
ரசி�க!பட ேவ�1ய ந�ல கவிைத.  
 
 தாH!பாைல நி:$த� ேபால$  
 தாH! ெபாHைய நி:$தலாமா?  
 உ
 பி-ைள உ
ைன வி)டா�  
 ேவெற2� ெப:வா
 ெபாHக-?  
 
எ
: ேக)�� ‘அ�மாவி
 ெபாHக-’ அ#ைமயான பைட!�.  
 
"�மா ேவ1�ைகயாக,� கவிைத எ5தலா�, அ� ரசமாக,� அைம�� எ
: 
நிaபி��� வித$தி� ஞான��$த
 பல கவிைதக- பைட$தி#�கிறா�. அவ�றி� 
‘அ
: ேவ: கிழைம’�� ஒ
:. தைல!� எ�,� இ�லா� அவ� எ5தி�-ள 
கவிைதகளி� சில,� இ+த இன$தி� அட2��.  
 
கவிைதகD��$ தைல!�க- இ#+தாக ேவ�'� எ
கிற க)டாய� எ�,� 
இ�ைல. தைல!� இ�லாமேல எ)'� கவிைதக- %
: இர�' எ
: பலவ�ைற 
ெவளியி)', அ!ப1 ஒ# மரைப உ�டா�கிவிட �
 வ+த� ‘கசடதபற’.  
 
இAவா: எ5த!ப)'-ள கவிைதகளி� பலரகமானைவ�� காண!ப'கி
றன. 
��கியமான க#$� எைத�� ெசா�லாத ேவ1�ைக எ5$��க-, �ழ!ப� 
உ�டா�� பைவ, எளிதி� �ாி+� ெகா-ள �1யாதைவ, இ# ெபா#- ெகா�டைவ, 
நட!�! பா2கானைவ, கன,க-, மன வ�கிர2கைள உண�$�பைவ ேபா
றைவ.  
 
‘���கவிைத �ாியவி�ைல’ எ
ற பரவலான �ைற �றL�� ஞான��$தனி
 
‘எ)'� கவிைத’கD� அ$தர$� இதர பைட!��கD� த� ப2ைக� ெசL$தி�-ளன. 
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இ+த விதமான கவிைதக- க'ைமயான க�டன2கD��� தீவிர$ 
தா��த�கD��� விய!�ைர- விாி,ைர - விள�க,ைர �த�யவ�:��� 
இடமளி$�-ளன. ஆகேவ, ஞான��$தனி
 எ5$��க- சில ‘பரபர!Q)'� 
பைட!�’களாக,� அைம+�-ளன எ
:� �றி!பிட ேவ�'�.  
 
வாசக�கைள� �ழ!ப ைவ�க ேவ�'�, அதி��சி (ஷா�) அைட��ப1 
ப�ணேவ�'� எ
ற எ�ண$ேதா' �:��$ தனமாக,� �த��கமாக,� 
ஞான��$ தன� கவிைதயா�ற� அAவ!ேபா� விைளயாட வி#��கிற� எ
ேற 
என��$ ேதா
:கிற�.  
 
இல�கிய$தி� எத���- எ�லாவ�:��� இட� உ�'. எைத�� ெசா�லலா�; 
எ5$தி� ெசா�ல��டா� எ
: %1 மைற�க!பட ேவ�1ய ரகசிய2கேளா 
அசி2க2கேளா கிைடயேவ கிைடயா�; வாG�ைகயி� இ#!பவ�ைற - 
நி்கGவனவ�ைற ஏ
 எ5$திL� கா)ட��டா� எ
ற ேநா�� எ�லா நா'களிL� 
எ�லா ெமாழிகளிL� எAவளேவா விைள,�� இட� அளி$�-ள�.  
 
தமிழி� அ+த தாராள$தன� சில வ#ட2களாக$தா
 தைலகா)1 வ#கிற�. இ+த 
ேநா�ைக ‘கசடதபற’,� ஓரள,�� ஆதாி$�-ள�. ஞான��$த�� சிறிதள, இ+த 
வழியி� ேபாயி#�கிறா�.  
 
அதனா�தா
 ‘ஒ
:�கி#+தவ
’ %$திர� நி
: ெபH�� வியாபாாி! ெப�’. 
வயி�ற1 ேராம�கா)1� வ#வாைய! ெபா$தி ைவ$�! ப'�கிறவ
’. 
�ைலகD��! ேபா)1 ேபா'� பி-ைளக-, மைனவியி
 உட�பி� ெகாPச� 
கீG!�ற$தி� கி-ளி$ தி
றவ
, �"!ேபா� நா:� வா�$ைதக-, ‘S�கி� 
கா)ேற
 ெதாி�தா பா#’ ேபா
ற விஷய2கைள கவிைதயி� ைகயா�'-ளா�. 
இைதெய�லா� கவிைதயி� எ5தலாமா எ
: பல!பல� ேக)கிறா�க-. எ5தலாமா 
�டாதா? ஞான��$த
 இ!ப1 எ�லா� எ5தியி#!ப� சாிதானா? 
���கவிைதயி
 இ+த! ேபா�� ந�ல�தானா?- இAவாெற�லா� விவாதி$� ஒ# 
�1,�� வ#வ� - ப1�கிறவ�களி
 வி#!� ெவ:!�க- இல�கியேநா�� 
�த�யவ�ைற! ெபா:$த விஷய�.  
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எ
ைன! ெபா:$த ம)1�, இல�கிய$தி� அைன$���� இட� உ�'. எைத�� -
எ�லாவ�ைற�� எ5$தி� சி$திாி�க ேவ�1ய� தா
 எ
ற ேநா�� உைடயவேன 
நா�� எ
: ெதாிவி$� வி'கிேற
. 
 
‘கசடதபற’ %ல� பால�மார
 கவனி!��� உாிய ஒ# கவிஞராக வள��சி 
ெப�:-ளா�. ஜ!பானிய� கவிைத பாணியி� இவ� 4வாி, 3 வாி� கவிைதக- பல 
எ5தியி#�கிறா�. 
 
 �)1 �)1!  
 பா� �1�கி
றன  
 நீல� �ழ� விள�கி�  
 வி)1� Q�சிக-’  
 ‘மைழ�� பய+�  
 அைற��- ஆ)ட� ேபா)டன  
 �ைவ$த �ணிக-’  
 
            விடைலக+ விடைலக+ விடைலக+ விடைலக+     
 �-ளி$ �வ�'  
 ெத
ற� கல�க  
 விc� அ1$தன  
 %2கி� மர2க-  
 
ேபா
றவ�ைற உதாரணமாக� �றி!பிடலா�. 
 
இவ#ைடய ‘ெவ!ப�’ ரசைன�� உாிய ந�ல கவிைத.  
 
 நீேரா' ேகால� காணா  
 நிைல!ப1��  
 ெநளி+தா' ேசைலயி�லா$  
 �ணி� ெகா1��  
 மலரவி)' தைர உதி����  
 Q� ெச1��  
 வாளி��  
 கிண�ற1��  
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 �ைவ��� க�L�  
 வரDகி
றன எ
ைன! ேபா�  
 அவளி�லா ெவ:ைமயி�.  
  
பால�மார
, வளர வளர, ஓ)ட�� ெதானி விேசஷ�� ெகா�ட கவிைதக- 
பைட!பதி� ேத��சி ெப�:-ளா�. ‘�ைளமர2க-’ ‘ெத
ைன’ ஆகிய இர�'� 
��கியமானைவ. 
 
 ‘ெத
ைன உ�சியி� ப�ைச ம)ைட  
 ரா)3ஸ %�காH விைட$��கிட��� 
 �+தின ம)ைட வி)ட இட$தி�  
 ெவ-ைள!ப-ள� வாயாH�சிாி���  
 "�றிL� %��க- ெவ-ைள வாHக-’  
 
 ‘ெத
ன� பாைளயி� அட2கி�கிட+த  
 Q�க- ஒ# நா- சீறி ெவ1�க  
 ச$திய �#ஷ
 பர�பைர ெய
:  
 அணி�க- ஓ'� சமசர� ெசHய. ' 
 
‘ெத
ைன’ கவிைதயி� உ-ள நயமானவாிகளி� இைவசில.  
 
‘கசடதபற’ %ல� ெதாியவ+த கவிஞ�களி� ம�:� ஒ#வ� கலா!பிாியா, ‘எ
�ைடய 
ேம)' நில�’ கவனி!��� உாிய, ��ைமயான ஒ# பைட!�.  
 
 எ
�ைடய ேம)' நில�  
 ேந�:! ெபHத மைழயி�  
 �ளிாி� ந'2கி� ெகா�1#+த�  
  
 எ
�ைடய ேம)' நில$ைத.  
 இ
ைற ெவயி�  
 ெந#!பா� வ#$தி�ெகா�1#+த�  
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 (எ
�ைடய ேம)' நில� 
 நாைளய ‘ெவ:ைமயி�’ 
 தவ� �ாி+� ெகா�1#���) 
 எ
னா�- அத
 
 எ�லா அ�பவ2கைள�� 
 உணர �1கிற�. 
 
 ஏென
றா�, 
 இற+�வி)ட - எ
ைன 
 அதி� தா
 �ைத$தி#�கிறா�க-. 
 
‘இ+த� �ள$தி�, நாைள நீ� வ+�வி'�’ எ
:� அதனா� நிகழ� �1ய 
சிலவிைள,கைள சி+தி��� ‘பிாி,க-’ ‘அ+தி�க#�க��, அைலேமாதி� கைர��, 
ெப�பறைவ’�காக இர2�கிற ‘விதி’ ஆகியைவ பாரா)'தL�� உாியைவ. 
‘ெச#!�க-’ ப�றி��, ம�:� பல சி: சி: ‘கவிைத’கD� இவ� எ5தியி#�கிறா� 
அைவகளி� அேநக� கவிைதகளாக இ�ைல. 
 
நீலமணி�� ‘கசடதபற’வி� சி
ன� சி
ன� கவிைத’க- (நா
� வாிக-, %
: 
வாிக-, இர�' வாிகளி� �ட) நிைறயேவ எ5தியி#�கிறா�. ஆனா�, அைவ 
அைன$�ேம கவிைதக- ஆகிவிடமா)டா. 
 
சிாி!� %)'� எ
பத�காக! ேபச!ப'கிற ேக�கD�’ கி�ட�கD�, சாம�$திய� 
�றி!�கD� சிேலைடகD�, �:��$தனமான, விஷம$தனமான, உைரகD� 
கவிைத எ
ற ெபயாி� பிர"ர� ெபற ஆர�பி$�வி)டன. 
 
1970 களி�, இ+த தி#!பணிைய நீலமணி அதிகமாகேவ ெசHதி#�கிறா�.  
 
ப�!0 A ப�!0 A ப�!0 A ப�!0 A     
 இர�டா� உலக$  
 தமிG மாநா)'��  
 திற�க!ப)டன ெச
ைனயி�  
 இ#ப$தி ெயா#  
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 �திய ெல)d
க-. 
 
தீ)டாைமதீ)டாைமதீ)டாைமதீ)டாைம    
 ராம� தடவி  
 அணி� ேகா' ெப�றேத�  
 சீைதைய$  
 ெதா)டேத இ�ைலயா? 
 ப�); A� 
  
அைழ��அைழ��அைழ��அைழ��    
 நிேரா$ உபேயாகி�2க-  
 நிேரா$ உபேயாகி�2க-  
 எ
: விள�பர2க-  
 வ��:$�கி
றன; வாேய
  
 காபேர� காாிைய�  
 க)1� ெகா�ேட
,  
 மிMசி� இ
றி  
 அவிG�க ம:�கிறா-.  
 க�பி ஹ)ேட ஏ .......A, ஒ#  
 ேசாடா ெகா�டாHயா 
  
இைவ�� இைவ ேபா
ற பிற,� கவிைதகேள இ�ைல, நீலமணியி
 ‘இ� எ
 
ேப!ப�’ ந
றாக அைம+�-ள�.  
 
ஐராவத� எ5தி�-ள கவிைதக- ��ைம ேநா��ட
, தனி� "ைவேயா' உ-ளன. 
அவ�றி� ‘ஹாி ஓ� த$ஸ$’ என�� மிக,� பி1$தி#�கிற�. ஒ# விசி$திர மனசி
 
வி+ைத நிைன!�க- ரசமாக� ெசா�ல!ப)'-ளன இதி�,  
 
ந. மகாகணபதி�� கவிைதக- எ5தி�-ளா�. ‘கைரந�'க-’ �றி!பிட$த�+த�.  
 
 நீ  
 நா
 
 யாவ#�  
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 ந�'க-.  
 நீ�  
 ஊறிய 
 மண��  
 வாG+தாL�  
 நா�  
 எவ�ைற��  
 விைள!பதி�ைல.  
 �$��க-,  
 மீ
களி
  
 கட�� 
 நா� இற2�வதி�ைல  
 மைழ��  
 மைறவிட�  
 ேத'கிேறா�. 
 
‘எ5$�’ கால$தி� கவிைத எ5த ஆர�பி$த எ;. ைவதீ;வர
 ‘கசடதபற’ விL� 
எ5தினா�. வைல பி
�� சில+தி வாG,. ‘நிைன$த இட$தி�, கவைலய�:, நி
ற 
நிைலயி� ெபH� வி)'’, மைற�� வா�க- ஆன ேமக2க-,  
 
 பக� ப
னிர�1
  
 ெவ�ைமயினா�,  
 ெவ)க+ �ற+த  
 க
னிமா+ ேதா!� 
 த
ன1யி� நிழ� ேசைல  
 அவிG$� வி)'  
 ெச2கனிக- ெதாிய�கா)1,  
 கா�:�� நி���  
 ேசாக - நி#வாண� கா)சி’             (�ளி��சி) 
 
ெகா1 ேமேலறி ஈர ‘மைனவி ஜா�க)1�’ தாவி� �ஷியாH படபட��� கா�ைக 
எ5!�� ெபாறாைம ேபா
ற விஷய2கைள� கவிைத! ெபா#- ஆ�கி�-ளா�. 
ெபாH விழி, ப)ட�, நிைல எ
ற கவிைதக- நயமாக உ-ளன.  
 



265 

 

கா.நா. "!ரம�ய�, ந�ல
, த#� அa! சிவரா�, ச�சிதான+த�, ேவ. மா� 
கவிைதகைள�� ‘கசடதபற’ பிர"ாி$�-ள�. ேகா. ராஜாரா�, க2ைக ெகா�டா
 
கவிைதக- சில,� ெவளிவ+�-ளன.  
 
ராஜாராமி
 ச�ன� பிேள�, சி+தைனைய$ S�'� கவிைதக-.  
 
 எத��� ெகா'� பாவி?  
 எாிகி
ற உடL�ேகா 
 இளகாத மன��ேகா? 
 
எ
: ேக)�� ‘ெகா'�பாவி’�� ஓ1� ேகா!ைபகைள ெஜயி$தவைன கி:கி:�க! 
ப�ணி கீேழ ‘விழ ைவ$�� ேகா!ைபக- ெஜயி!பைத� �:� ‘ெவ�றி’�� க2ைக 
ெகா�டானி
 ந�ல கவிைதக-. �திதாக� கவிைத எ5த �
 வ+தவ�களி
 சி�சில 
பைட!�க- ‘கசடதபற’வி� இட� ெப�:-ளன. ஜர�^1ர
 எ5திய இழ!�, 
விழி!�, பாிணாம� ந�ல கவிைதக-.  
 
க�யா�ஜியி
 கவிைதகளி� ‘இதயXைண S2�� ேபா�’ அ#ைமயான�.  
 
 ‘ேப"� பாெர
 கிளிெய
றா
  
 ��ைட� கா)1 வா��ைல 
 Xசி! பற�க சிறகி�ைல  
 வான� ைக!பட வழியி�ைல  
 ேப"� இ!ேபா� ேப"ெமன 
 மீ�'� மீ�'� அவ
 ெசா�ல  
 பறைவ ெய
றா� பற!பெத��,  
 பாட� �த�� ப1ெய
ேற
. 
 
எ;.ேக. ஆ$மநா� �திய பா�ைவேயா' விஷய2கைள அT�கிறா�. ‘எ
 கா�க- 
நட+த ெத#’ ெப�ற பாிணாம2கைள� �:� ‘கால�,’ இ2ேக வ#�
ன� 
இ#+தைவ’ ப�றி� ெசா�L� ‘ஆர�ப�’ ேபா
றைவ பாரா)ட ேவ�1ய �ய�சிக-. 
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ம�:� பல� அQ�வமாக ஓ
றிர�' கவிைதக- எ5தி�-ளன�. ‘கசடதபற’ெமாழி 
ெபய�!�� கவிைத�� ஓரள, பிர"ாி$த�.  
 
‘கசடதபற’ ��� கவிைத$ �ைறயி� ேவெறா# ேவக மல��சி��� வழி அைம$�� 
கா)1ய�. அத
 இதGகளி� வ+த கவிைதகளி� ேத�+ெத'$�$ ெதா�$� ‘�-ளி’ 
எ
ெறா# ‘மினி ெவளிR'’ பிர"ாி$த�. ‘ஒ# aபாH ேநா)ைட இர�டாக ம1$த 
அளவி�’ தயாாி�க!ப)ட அ+த ெவளிR' தமிG நா)1
 எதி�பா��க �1யாத 
இட2களி�#+ெத�லா� �திய �திய ‘மினி� கவிைத$ ெதா�!�க-’ 
ெவளியி'வத�� உ�சாக%)'� �
 மாதிாியாக$ திகG+த�.  
 
‘கசடதபற’வி
 ‘�-ளி’ப�றி��, அைத! பி
ப�றி ெவளிவ+த ஏைனய ‘மினி’ 
ெவளிR'க- ப�றி�� உாிய இட$தி� விாிவாக ஆராHேவ
. 
---------- 
 

32. 32. 32. 32. ேமேலா!டமான பா�ைவேமேலா!டமான பா�ைவேமேலா!டமான பா�ைவேமேலா!டமான பா�ைவ    
 
‘எ5தேவ�'� ஒ# ���கவிைத’ எ
ெறா# கவிைத - பாலா எ5திய� - ‘தீப�’ இதG 
ஒ
றி� பிர"ரமாகி�-ள�. ‘ஒ# ��� கவிைத எ5த ேவ�'� எ
: 
ஆைச!ப'கிறவ� ‘எ
ன ெசHயலா�? எ
: ேயாசி��� �ைறயி� அ� 
எ5த!ப)'-ள�.  
 
‘ெச�; ேஜா��க- ேசகாி�கலாமா? எ�ய)1��� ேய)சி��� ப,�1��� 
அ!ைட��� தமிG வாG, தரலாமா? அ�மாவிட� பா)1யிட� வி'கைதக- 
ேவ�டலாமா? மைலயாள� கவிஞாிட�, வடெமாழி! �லவாிட� வா�$ைத வர� 
வா2கலாமா? 
 
 பாரசிக ேராஜாைவ 
 பா'� �� ��ைல 
 கி!ரா
 கா� ஃைப 
 ஒ)டக$தி
 �
 ��கி� 
 உ)கா�$தி� ெகா�' வ+� 
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 எ2கDெட ம�ணி� 
 இற��மதி ெசHயலாமா? 
 
ப�1த! ��கைள� சீ�1ட, வைச!பத2க- இைச�கலாமா? இல�கிய இதGகளி� 
வ#� வா�$ைதகைள$ ேதா�1, வா�கிய2க- ேகா�கலாமா? 
 
 Qமிைய! �ர)1 
 அ� ெசHேவா� 
 இ� ெசHேவா� 
 என 
 "ய த�ப)ட 
 ேஜா;ய�  
 ெசா�லலாமா? 
 
எ
ன ெசHயலா� -ஒ# ���கவிைத எ5த ேவ�'� எ
: பாிகாச$ ெதானியி� 
அ� அைம+�-ள�. அ� ெவ:� பாிகாச� ம)'ம�ல. உ�ைம நிைலைய 
உ-ளப1 சி$திாி�கிற� எ
ேற ெசா�லலா�.  
 
��� கவிைத��� கிைட$த வரேவ�ைப�� ‘���கவிைத’ எ
: எ5த!ப)ட 
எைத�� பிர"ாி�க$ தயாராக இ#+த ப$திாி�ைககளி
 ேபா�ைக�� க�டவ�க-, 
எைதயாவ� எ5தி எ!ப1யாவ� அ�சி� த2க- ெபயைர�� பா�$� விடேவ�'� 
எ
ற ஆைச�� அாி!�� ெகா�டவ�க-, %
: வாிகD� நா
� வாிகD�, ஒ#சில 
வாிகD�, எ5தி "லப$தி� ெபய#� கவனி!�� ெப�:விட �ைன+தா�க-. 
சிரம��, சிர$ைத�� பயி�சி�� பா'படL� இ�லாமேல ‘எ5$தாள�’ எ
ற 
கீ�$திைய அைட+�விட வி#�பியவ�கD��� ‘��� கவிைத’ எ5�வ� ல)சிய 
சி$தி�� வைகெசH�� "லப மா��கமாக$ ேதா
றிய� இ+த� கால$தி�. ஆகேவ, 
ெச�; விஷய2கைள��, ேஜா��கைள��, வி'கைதகைள��, வா�$ைத 
அல2கார2கைள��, தமிG� ெசா�கேளா' பிற ெமாழி� ெசா�கைள$ தாராளமாக� 
கல+� எ5�வைத�� கவிைத எ
: தர! பல#� தய2கவி�ைல.  
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கவிைதகளி� ஆ2கில� ெசா�கைள அதிக� விரவி ைவ!ப��, கவிைதகD�� 
Dejection, The split, Oh! that first love, The Great Expectations எ
ப� ேபா� 
ஆ2கில$ தைல!�க- ெகா'!ப�� சகஜமாயி�:. 
 
 Qமிெய�� காத� 
 மைழெய�� shower� 
 �ளி!ப� க�' 
 வானெம�� ‘காதல
 
 மி
னேல flash light ஆக 
 ‘�ளி�’ எ
ேற ஒ# snap எ'$தா
.  
 
‘மி
ன�’ எ
ற இ�கவிைத ஒ# உதாரண� ஆ��. ‘வி'கைத’யாக� �ற!பட 
ேவ�1யவ�ைற வ�கிர விாி,ைர, சாமா�$தியமான விள�க2க-. �:��$தனமான 
- �த��கமான - ெபா#- �ற�கைள எ�லா� க#$� நய� ெகா�ட கவிைதக- 
எ
: அேநக� எ5தினா�க-.  
 
தாBமகா�தாBமகா�தாBமகா�தாBமகா�    
 ஷாஜஹானி
  
 சலைவ�க� க�ணீ� 
 
கா/திகா/திகா/திகா/தி    
 இ+நாளி� இ+திய���� 
 சி�கியேதா� 
 சீத�காதி 
 
சாி�திர நாவலாசிாிய�க+சாி�திர நாவலாசிாிய�க+சாி�திர நாவலாசிாிய�க+சாி�திர நாவலாசிாிய�க+    
 பாைலவன$�� 
 கான� நீாி� 
 படகிைன ஓ)'� 
 பரம பிதா�க-  
 
�9தி�9தி�9தி�9தி    
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 ேவகமாH 
 மிக ஆ�வமாH 
 ப;ைஸ! �ண�+த 
 ம�ணி
 பிரசவ� 
 )ரா�ட� 
 ெவ)க� சிறி�மி
றி 
 ஊரறிய உலகறிய 
 ம� எ
�� ம2ைகைய�  
 க�பழி��� கயவ
 
 
இ!ப1! பல உதாரண2க- எ'$�� கா)டலா�.  
 
சாதாரண நட!��கைள��, ச+ேதக2கைள��, சில பிர�சிைனகைள��, 
உைரநைடயாக ேநர1யாக எ5தா�, வா�$ைத��� கீG வா�$ைதயாக அ'�கி ஒேர 
வா�கிய$ைத! ‘���கவிைத’யாக� கா)ட �ய�கிற ேவைலகD� 
நைடெப�:-ளன.  
 
யா�ைகயா�ைகயா�ைகயா�ைக    
 ஒ# 
 சிறிய 
 அைலயி
 
 ஒ# 
 சி
ன�  
 �மிG 
 ஒ#  
 ெபாிய 
 த$�வ� 
 ெசா��� 
 சிதறிய�!  
  
ந�ெல)ண�ந�ெல)ண�ந�ெல)ண�ந�ெல)ண�    
 தி#��ற-  
 அழிய��டா� 
 எ
பத�காகேவ 
 நா2க- 
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 இ
�� 
 தி#+தாம�#�கிேறா�.  
 ‘விவாக�  
 ெசா��க$தி� 
 நி�சய!ப'கிற�’ 
 எனி� 
 விவாகர$�� 
 விதைவ� ேகால�� 
 எ2ேக 
 நி�சயி�க!ப'கி
றனவா�? 
 
எ
பவ�ைற உதாரணமாக� �றி!பிடலா�. 
 
ஆனாL�, ��� கவிைத எ5த ��ப)ட உ�சாகிகளி
 பா�ைவ X�"! பரவலாக 
உ-ள� எ
: ச+ேதாஷ! படலா�. அவ�க- ‘இைத$தா
 கவிைத��! ெபா#ளாக� 
ெகா-ள ேவ�'�; இைவ கவிைத�� விஷய� ஆகா’ எ
ெற�லா� க#தவி�ைல. 
பா�ைவயி�ப'கிற அைன$�� கவிைத��! ெபா#ேள என அவ�க- 
அ2கீகாி$தி#!ப� பாரா)'�� உாியேத. ேர1ேயா, வாடைக ைச�கி-, 1ராபி� 
சி�ன�, மன�, மர� நிழ� - எ�தா
 கவிைத��! ெபா#- ஆகி� க�பைனைய$ 
S�டவி�ைல.  
 
நி�லாம� நட��� காத�ைய நி:$தி ைவ���ப1 1ராபி� சி�னL�� ‘S�’ 
ெசா�கிறா� ஒ#வ�. எ�ேலா#��� இ
ப� த#� ேவசி ஆக அவ� 
X)'ேர1ேயாைவ மதி!பி'கிறா� இ
ெனா#வ�.’�றவி� ேகால$தி� திாி�� 
ச�சாாிக-’ ஆன நாி��றவ�கைள, விPஞான$தி
 அைற��வ�க-’ ஆக,� 
‘ேசாஷ�ச$தி
 �க�ட2க-’ ஆக,� தாிசி$�� கவிைத ெசHகிறா� ம�ெறா#வ�. 
 
 க�$தாேவ! 
 ம$தா� - க-D� �1��� ! 
 ெப�T� பி1��� ! 
 க�$த� ர)சி�கண�.  
 ர)சி�கி�ேல2கி�... 
 ம$தா��� மயிராT 
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இ!ப1! �$த� �திய பிரா�$தைன தீ)'கிறா� ஒ#வ�.  
 
���கவிைத எ5�கிறவ�க- இய�ைக� கா)சிகைள��, இய�ைக நிகG�சிகைள�� 
விய+� பாட$ தவறவி�ைல. மைழ, பனி, மி
ன� ேபா
ற விஷய2க- தி#�ப$ 
தி#�ப� கவிைதயா�க! ப'கி
றன. இAவா: பைழய பைழய விஷய2கைள� 
கவிைதயா��கிறேபா� ��!�� உ#வ2கைள உவைமகைள, நய2கைள� �ற 
ேவ�'� எ
:� அவ�க- �ய�சி!ப� �லனாகிற�.  
 
உதாரணமாக, பனி$�ளிக- ப�றி ‘இ#ளி
 பிாி,� க�ணீ�க-’ ‘இர,�கலவியி
 
��Nனி! பிரசவ2க-, ககனெவளி! பிற!��க-’ கா�:நதி விய�ைவக-, ைதமாத 
வ#ைகயி
 த�ேடாரா�கார�க- எ
ெற�லா� விய+� எ5�கிறா� ஒ#வ�.  
 
இ
ெனா#வ�, இரவியி
 வ#ைக�� இைற$த �$��க-, இரவியி
 உமிGநீ�, 
உற2�� அ#�பி
 விய�ைவ நீ�, அ#�� நாசி�� ேதவ
 அணிவி$த %��$தி, 
கான மகD��! ேபா�� நா- வில��, வான உற,��! பிற+த ஊைம� சி:விள�� 
எ
:�, இ
�� வித� விதமாக,� பனி$�ளிகைள� க�' மகிGகிறா�.  
 
இAவித� உ�சாக$ேதா' எ!பவாவ� ஒ
றிர�' தனி�கவிைதக- எ5திவி)' 
தி#!திேயா' ஒ�2கி! ேபாகிறவ�க-, எ!ப1�� எ5தி �
ேனற �ய�வ� எ
ற 
தீ�மான$ேதா' எ5�கிறவ�க- எ�ணி�ைக எ5ப�களி
 ஆர�பவ#ட2களி� 
அதிக�தா
. இைத இல�கிய! ப$திாி�ைககளி
, ப�க2க- நிaபி�கி
றன. 
 
 இல�கண� ெச2ேகா� 
 யா!�� சி�மாசன� 
 எ�ைக! ப�ல�� 
 ேமாைன$ ேத�க- 
 தனிெமாழி� ேசைன 
 ப�1த பவனி -  
 இைவெய�,� இ�லாத -  
 க#$��க- த�ைம$தாேம 
  ஆள� க�:�ெகா�ட 
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 �திய ம�களா)சி �ைறேய  
  ���கவிைத ! 
 
எ
: �. ேம$தா ‘ஞானரத�’ இதG ஒ
றி� எ5தியி#�கிறா�.  
 
க#$��க- மிளிர, �திய �ைறயி� கவிைத பைட�க �ய
: ெவ�றிகரமாக 
வள�+� வ#கிறவ�கைள இனி கவனி�கலா�.  
 
எ;. ைவ$தீ;வர
 கைணயாழி, தீப�, கசடதபற, ஞானரத�. அஃ ஆகிய 
ப$திாி�ைககளி� எ�லா� அAவ!ேபா� கவிைத எ5தி�-ளா�.  
 
“வாGைவ’ த
ைனயிழ+� ேநா���ேபா� ஒ# கவி மன$தி� அ�பவ! 
��லாி!�க- எ$தைனேயா ேந#கி
றன. அைவகைள� கவிைதயாக இன2க�' 
ெகா-வ��, அைத ‘ெமாழியா� ெமாழி ெபய�$� கவிைத ப�Tவ��’ ஆன 
காாிய$தி� அ�கைறேயா'� ஆ�வ$�ட�� ஈ'ப'� இவ� இய�ைக� கா)சிக- 
எ5!�� மன�சலன2கைள$தா
 அதிகமாக� கவிைதயா�கியி#�கிறா�.  
 
‘கா)சி நிழ�க-’ எ
ெறா# கவிைத �றி!பிட$ த�+த�. 
 
 ெவயிL� நிழL� 
 க)1! �ர�'  
 வானி� சிவ��� 
 மாைலயி
 �$த� 
 நீல�கா�றி� 
 க#!�� ேகால�, 
 க$��, கைல��, 
 நீள! பற���,  
 ேஜா1� கா�க- 
 கனைவ$ேத1 
 மணைல! �ர)'�  
 பா�ைவயி� ஆ'�  
 ப�ைச இைலக- 
 பாைளக- கா�றி�  
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 இ�ெச
: ேமாத,� 
 திைக$�! பற��� 
 ெப#�க� �றிக- 
 மனதி� ஆயிர� 
 இ
ப� �#விக-. 
 
ைவ$தீ;வரனி
 ‘�ள�’ எ
ற - ச�: நீளமான - கவிைத ப1$� ரசி$� 
அ�பவி�க!பட ேவ�1ய ந�ல பைட!�.  
 
 இர, பகலாH, 
 இர,� பகL� 
 மாறி மாறி� �ளி��� 
 நீ#��- 
 தவறி வி5� வி�மீ
க-,  
 ஜிAெவ
ற [ாிய
க-,  
 நீD� ைககைள  
 நிர+தரமாH ஏமா�றி உ-மட2�� 
 கால�, இ#ைள!பிழி+� 
 ஊ�ேம� ஓளி�ல�$�� ேவைள 
 மீதி நில,, 
 ேநாயாளி� ேகாைழயாH 
 நீாி� ெம-ள� கைரய� கைரய  
 ஊ� உற�க� கைல��  
 
ேபா
ற நயமான ப�திக- இதி� பல உ-ளன.  
 
ச%க வாG�ைகயி
 சி:ைமகைள�� சீரழி,கைள�� க�' எாி�சL� ேகாப�� 
ெகா�' கவிைதக- பைட��� தி.ேசா. ேவT ேகாபால
 த
 பணிைய ெதாட�+� 
ெசH�-ளா�. ‘��� ெசாறி+� ெகா-D� Q�K�க-’ இளைம! �திேர(?) 
ேபா
றைவ உதாரண2க- ஆ��. 
 
பா�ய� கவிைதக- எ5�வதிL� அவ� ஆ�வ� கா)1யி#�கிறா�. ப��'�கிL� 
பழநா�, ‘ேயாக ஏ�க�’ ேபா
ற கவிைதக- இ+த ரக$ைத� ேச�+தைவ.  
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‘எ5$தாHத மாத ஏ'’ அஃ தன� 8,9,10 இதGகைள� ேச�$� ஒேர இதழா�கி (பிரமி� 
பா��ச+திர
) த�� அa! சீவரா� கவிைதகைள (38) ெதா�$� ெவளியி)ட�. 
1960 �த� ’எ5$�’ இதGகளிL�, பிற� நைட, ‘கசடதபற’களிL� அவ� எ5திய 
கவிைதகD�, அவ� ஆ�கிய ேவ: பல,�, க�ணா1�-ளி#+� எ
ற 
‘�:2காவிய’��, %
: ஆ2கில� கவிைதகD� இ$ெதா�!பி� உ-ளன.  
 
‘க�ணா1�-ளி#+�’ எ
ற இ�கவிைத$ ெதா�!��� ெவ2க) சாமிநாத
. த�� 
அa! சீவராமி
 த�சன உலக� எ
ெறா# �
�ைர எ5தியி#�கிறா�.  
 
‘பா��ச+திரனி
 கவிைதக- ‘இ
ன உலகி� இ
ன பாிமாண எ�ைலயி� தா
 
இய2��’ என ந� தமிG த+த ெமாழிவழி� சாதனா சி:வ)ட� சிைற��- இ#+� 
ெகா�' நி�ணயி!பேதா, எதி�பா�!பேதா தவறாக �1��. பா��ச+திரனி
 
அ�பவ உண�,லக! ெப#வ)ட� ெமாழி� சாதனா வ)டமாக$ த
ைன மா�றி� 
ெகா-ள �ய�கிற�. அவ� கைதகளி� சி:வ)ட� ெப#வ)டமாக$ த
ைன 
விாி$�� ெகா-கிற�. ஆழ� ெப#�கிற�. உ�கிரஹி$�� ெகா-கிற�. அத
 
பாிமாண எ�ைலக- மாறியி#!பைத� காணலா�. காண� ச�தி�-ளவ�க-. 
ஏெனனி� �தL� கைடசி�மாக ெமாழி ெவ:��றீRேட. பா��ச+திரனி
 
உண�,லகி� ெகாPசமாவ� தாேன எ)1! பா�$தி#�க ேவ�'�. அவ� கா)'� 
பாிமாண வி;தார2களி� தா�� உண#� ச�தி ேவ�'�. நம��! பாி�சயமான, 
பா�கா!�$த#� ந�பி�ைக உண�, ஊ)'� உலக2கD� பாிமாண2கD� 
பா��ச+திரனி
 உலகி� தக��க!ப'கி
றன. க�களி
 X�" ெதா'� அ1வான� 
வைரயாவ� நீ2க- ெச
: அ1வான$தி�க!பா� அக
: விாி�� உலக$ைத! 
ப�றிய ஞான� இ#+தா� தா
, அ1வான� வைர ெமாழி வ�$த பாைத வழிேய 
ெச
: அத�� அ!பா� பா��ச+திர
 அைம��� ெமாழிவழி! பாைத வழிேய 
அவ� இ)'� ெச�L� உலக$தி��! பயண� ெச�ல சா$தியமா��. - இ
ெனா# 
சிலேரா' பா��ச+திர�� ெமாழிவழி! பாைத�க!பா� உ-ள உலகி
 
தாிசன2கைள� கா)'பவ�”.  
 
இAவா: சாமிநாத
 அ��
�ைரயி� அறிவி�கிறா�. ‘பா��ச+திரனி
 
கவிைதகைள$ தனி$�� கா)'� �ண2க- இர�'. ஒ
:, அவர� ப1ம உலக�, 
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இர�டாவ�, மன - பிரபPச உண�,லக�. ப1ம�, கா)சி வழி!ப)ட�, மன 
பிரபPச ஆராH, வழி!ப)ட� எ
:� அவ� விள�கி�-ளா�. 
 
த�� அa! சீவராமி
 ப1ம2கD�, மன உண�,கD�, கன, - நன, 
அ�பவ2கD� அவர� கவிைதகD�� ஒ# தனி$த
ைம ெகா'$�-ளன. தன� 
கவி ேநா�� �றி$� ‘தாிசன�’ எ
ெறா# விள�க,ைர எ5தியி#�கிறா� அவ�, 
இ$ெதா�!பி
 பி
�ைரயாக.  
 
இதர சில கவிகளி
 ேநா�ைக! பாிகசி$�! பழி��� இ�கவிஞாி
 தாிசன2க- 
எ�லாேம மேகா
னதமானைவ. �ைறவ�ற நிைற,க- எ
: ெசா�வத�கி�ைல; 
அைன$�� பாிகாச$���� பழி!�ைர��� அ!பா�றப)டைவ�� அ�ல.  
 
இவ#ைடய மனெவளியி� ெப��றி ‘தைலகீG�க#P"ட�’ ஆக� கா)சி த#வ�� 
க�ணா1��-ளி#+� த
ைன உணர �யL� இவர� அக! பிரபPச ெவளியிேல, 
ஆ'� "ட�க- ஒAெவா
:� ெப��றி விாி!� ஆக தாிசன� த#வ��, பாிதிைய� 
க�',  
 
 ‘இAெவாளி ேயானிைய  
 தடவி விாி$த� எவ�ைக?’ 
 ‘எAவைக! பிாிய�?’ 
 
எ
: இவர� ஆைசமன� அதிசயி!ப��,  
 
 ‘�க$தி� �ைள$த  
 �ைலகளாH மய��� எ
  
 பிரதியி
 க�க-’ 
  
எ
ப�� ேக��� இல�காக �1யாத சி$திாி!�க- இ�ைலேய.  
  
 பா�$த இடெம2�� 
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 க��ளி#� 
 ெபா
 மண�. 
 எ
 பாத� பதி$� 
 நட���  
 இட$தி� ம)'�  
 நிழ� ேத1  
 எ
ேனா' அைல+�  
 எாிகிற�  
 ஒ# பி1 நில� (பாைல”) 
 
ேபா
ற கவிைத தாிசன2க- ரசி$�! பாரா)ட!பட ேவ�1யைவ.  
 
‘அஃ’ தன� 4-வ� இதைழ கவிைத�சிற!பிதழாக தயாாி$தி#+த�. அதி� 
கலா!ாியாவி
 ‘ச�தி’ கவிைதக- அதிக இட� பி1$�� ெகா�1#+தன.  
 
தா�ாி
 ‘கீதாPச�’யா� பாதி�க!ப)ட கவி, ‘ச�தி’ைய எ�ணி ஆ�கியைவ அைவ. 
‘ெரா�ப,� �)1!ேபான, அ5� வ1கிற, ஏ�கQ�வமான, ச+ேதாஷ2 
�திேபாடறவினா1களி� இெத�லா� ேவ: ேவ: வித பாவ2கDட
 எ
னி� 
ப1+தைவ. இ��ெகா# �னிதமி#!பதாH நா
 ந��கிேற
’ எ
: கலா!ாியா 
�றி!பி)'-ளா�.  
 
ஆயி�� அவ#ைடய கவிைதக- அவ#ைடய உண�,கைள மன!பதி,க-, 
அ�பவ2கைள ெவ�றிகரமாக! பிரதிப��க வி�ைல. இைவ ‘பரவாயி�ைல’ எ
: 
ெசா�L� ப1யான த
ைமயி� தா
 உ-ளன. ேமL�, இவ�றி� சில தா�� 
கவிைதகளி
 நிழ�க- ேபாலேவ அைம+�-ளன.  
 
பால�மார
, இய�பான ஓ)ட�� ஓைசநய�� நிைற+த கவிைதகைள! பைட!பதி� 
ெவ�றிகரமாக �
ேனறி�-ளா�. ேப�" ெமாழி இவர� கவிைதகD�� அ5$த�� 
உயி�!�� ஏ�:கிற�.  
 
‘இைடயின2க-’ எ
ெறா# இனிய கவிைத �றி!பிட$ த�+த�.  
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 ெகா$தி� ெகா�' ேபாவா�1  
 ஆ!பி- சிவ!� எ
 ேப$தி  
 பா)1 ெசா�வா- திட$ேதாட  
 அ�மா வி'வா- ெப#%�".  
  
 ெவ)1! ெபா5� கழி!பாேன
 
 ேவைல ேதேட
 எ2ேக��  
 அ!பா ெசா�வா� தைரேநா�கி 
 அ�ண
 �ைற!பா
 எைன!பா�$�.  
  
 ெகா$தி� ெகா�' ேபாவத��  
 ஜாதக! ப3ி வரவி�ைல  
 ெவ)1! ெபா5தி
 வி1,���  
 ேவைள வரைல இ�நாளாH. 
  
 ேவைல ேத1� கா� ேத�  
 ெவளிேய நட�க$ தைல!ப)டா� 
 ஈயாH� க�க- பலெமாH�க  
 எ
ைன உண�+ேத
 ெத#மலமாH.  
 
பி
ன� பா)', வள�பிைற ஆகியைவ ப1$� ரசி�க!பட ேவ�1ய பால�மார
 
பைட!�க-.  
 
மனித இய��கைள�� இய�ைக� கா)சிகைள�� கவிைதகளாக இய�:� மால
 
பைட!�களி� அேநக� பாரா)'த�� உாியைவ. ‘aப2க-’ எ
ப� ஒ
:.  
 
 ஆைன வ+த� �த��,  
 அ!�ற� கைல+� ேபான�; 
 �திைர மீதி� ஒ#வ
  
 ெகாPச ேநர� ேபானா
 
 பா)ட
 �ர�' ம�லா+தா
  
 பாைன ெவ1�" மரமா�"  
 அைலயாH� "#�ட� ெகாPச�  
 மணலாH இைற+த� ெகாPச�  
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 கண$தி� மாறி'� ேமக�  
 உ�ைமயி� எ� உ
 aப�? 
  
�திதாக� கவிைத எ5த ஆர�பி$தவ�களி� ேதவேகா)ைட வா. %�$தியி
 
பைட!��க- கவன$ைத� கவர��1யைவ. ‘நிற��#'’ ெசா�L� ெபா#ளி� 
��ைம ெகா�ட�. ‘ெபா�கிளி’ ஊைமமன�’ ெசா�L� �ைறயி� ��ைம 
ெப�றைவ.  
 
‘கைணயாழி’யி� �;தபா எ
ற ெபயாி� பிர"ரமான ‘வாG�ைக! ப#வ2க-’  
க#$� ெபாதி+த ந�ல கவிைத.  
 
‘தைல�1க-, ஒ
றிர�' ப$� KறாH’ க#$� உதி�கிற இ
: ‘இைல�தி�கால�’ 
இத�� �
 மாாி�கலா�.  
 
 எவெரவ� வாGவிேலா 
 ெபா
 மைழ ெபHத� 
 நா
  
 பாைலவன$தி� 
 ெபாதி "ம�கிேற
. 
  
எ
: ெதாட�+� �1விலா� ேகாைடைய எ�T� கவி நிைன,� "வ'க- ஆக,� 
விலகிய கன,க- ஆக,� ேபாHவி)ட இனிய அ�பவ2கைள�� �திய 
"ைவகைள�� �:கிறா�. இ:தியாக, 
 
 �ளி�பனி� கால� 
 கைடசி! ப#வ� 
 நைர திைர ம�'� 
 ேநா,க- ம���  
 உயி�! ேபாரா)ட�  
 வாGவி� இனிேம�  
 வச+த� இ�ைல  
 
எ
: �1, க)'கிறா�. 
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‘ஞானரத�’ இதG ஒ
றி� அ�கினி�$திர
 எ5தி�-ள ‘ெபா�கால! ெபாHக-’ 
சி+தைன நிைற+த�; சி+தி�க$ S�'வ�.  
 
‘ச2ககால� ெபா�கால�; ச2க இல�கிய� ெசா�கிற�’ எ
: ெப#ைம 
ேப"கிறவ�க- ��றி� உ�ைம உ�டா? 
 
 %!�! ��கனி ! 
 ��ெகா1! %வாைச! 
 �+நா' ! ெகா�' %ேவ+தெர�லா� 
 இமய� �+த�� ெகா1! Q�[)1 
 நீதிக-�ல2க நியதிக- நிைல�க,� 
 ஆ�டனரா� ! அரசா�டனரா�!  
 
அ�கால$தி� நிலவியதாக� ெசா�ல!ப'� ெப#ைமக- பலவ�ைற�� அ'�கி� 
ெச�L� கவிைத ெதாட�+� ச2க! பாட�க- கா)'� கால நிைலைமகைள� 
�:கிற�.  
 
 �றிPசி ��ைல திைண! ெபா#ளா� 
 மைல�� கா'� அத
 இடமா�.  
 க#!பி#)'� பனி��ளி#� 
 ேமக‘பய2கD� �ைககளி� ஓ'2கL� 
 அவ�றி
 [ழலா�! 
 இைல தைழ உ'$�� ஆைடகளா�! 
 கா)' வில2� ேவ)ைட�� 
 நா)1
 வில2� ேமH$தL� அவ� ெதாழிலா�.  
 பைக %�டா� 
 ஆ நிைர கவ�த� ேபா� �ைறயா�! 
 இய�ைக! �ண��சி உாி!ெபா#ளா� 
 மைலயி� கா)1� 
 எ�,� எ�,ட�� 
 உற,! பா$திகளி
றி 
 உடேலறி உயி� ந'த� ேபா� 
 யா#� யா#ட�� 
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 ஊடலா�மா�! 
 அ�ேவ இய�ைக! �ண��சியா�மா� 
 ச)ட$தி� சி���ட க�ணா1 
 சி� சி�லாH உைடவ�ேபா� 
 உ-ள$தி� பதி+த ப1ம� 
 ெபால ெபாலெவன உதி�கிறேத! 
 கா)' மிரா�1க- 
 வாG+த கால� 
 தமிழ� வாGவி� 
 ெபா�கால�!  
 இைத 
 ச2க இல�கிய� ெசா�கிறதா�! 
  
 இைத  
 ந�ப ேவ�'மா� நாெம�லா�! 
 
‘ேதச! பிதா,�� ஒ# ெத#! பாடகனி
 அPச�’ எ5தி! பிரசி$தி ெப�ற �.ேம$தா 
‘தீப�’ இதGக- %ல� ந
� அறி�கமாகி�-ளா�. மி�+த கவனி!ைப�� 
பாரா)'த�கைள�� ெப�ற அவர� ‘க�ணீ�!Q�க-’ ‘மர2க-’ ேபா
ற நீ�ட 
கவிைதகD�, ஓ� அரளி! Q அ5கிற�.  
 
காதல� பாைத, உன�காக உதிாி!Q ேபா
ற சி: கவிைதகD�, ‘தீப�’ இதGகளி� 
ெவளி வ+தைவதா
. மகா$மாவி
 சிைலக- உைட�க!ப'வைத� க�' மன� 
�ைம+த ேம$தா, ‘ேதச!பிதா,�� ஒ# ெத#! பாடகனி
 ம: அPச�!’ எ
ற ேசாக 
கீத$ைத�� இைச$�-ளா�.  
 
ெபா�வாக ேம$தாவி
 கவிைதகளி� ேசாகேம அ1நாதமாக ஒ��கிற�. இய�பான 
இனிய ஓ)ட� ஒ�ெசHகிற ‘க�ணீ�!Q�க-’ எ
ற கவிைதயிL� மன$ �யர�� 
ஏ�க�ேம விPசி நி�கி
றன. 
 
 வர2ெகா'��� ேதவைதக- 
 வ+தேபா� S2கிேன
 
 வ+தேபா� S2கிவி)' 
 வாG�ைக ெய�லா� ஏ2கிேன
! 
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 அ�ப�களி
 ச+ைதயிேல 
 அ
�மல� வி�றவ
 
 அ
�மல� வி�றத��$  
 �
பவிைல ெப�றவ
! 
  
 வPசிமல� ஊைமமன 
 மாளிைகயி
 அதிபதி 
 மாளிைகயி
 அதிபதி�� 
 மனதி��ைல நி�மதி! 
  
 மணவாG�ைக ேமைடயி� நா
  
 மாெபாிய காவிய� 
 மாெபாிய காவிய$தி
 
 மன� சிைத+த ஓவிய�  
 
ேபா
றைவ விர�திைய��, உ-ளா�+த இதய ேவதைனைய�ேம பிரதிப��கி
றன.  
 
‘மர2க-’ கவிைதயி� ��ைம� க#$��கD� நயமான ப1ம2கD� நிைற+�-ளன. 
‘எ5$�’, ‘இல�கிய வ)ட�’ இதGகளி� ப"வHயா எ
ற �ைன!ெபயாி� ��ைம� 
"ைவ�� அறிெவாளி�� அ�$த கன�� ெபாதி+த கவிைதக- எ5திய "+தரராமசாமி 
இைடயி� பல வ#ஷ2க- எ5தாமேல இ#+தா�. எ5ப�களி� மீ�'� ப"வHயா 
அஃ, கசடதபற, ஞானரத� ப$திாி�ைககளி� கவிைத எ5த ��ப)டா�. 
 
நா
 க�ட நாHக-, ந'நிசி நாHக-, பி
தி�ைண� கா)சி, கா�:, ேபா
ற கா)சி 
அ�பவ2கD�, ஆ+ைதக-, சவா� ேபா
ற ெபா#- ெபாதி+த கவிைதகD�, 
நாகாிக ம2ைகய� ேபா�ைக பாிகசி��� ‘Q�க-’ ஆேவச ேமைட!ேப�"�களி
 
த
ைமைய� கி�ட� ெசH�� ‘வா�$ைதவள�’ ஆகியைவ��, மனஉண�,கைள 
ெவளி!ப'$�� ‘ெத#!பாரா�கார#��’, ‘பிரைமக-’ ஆகியன,� ப"வHயாவி
 
த�காலேநா�ைக�� மனநிைலகைள�� பிரதிப���� பைட!�க- ஆ��.  
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‘க�ணா1 �
 கட,ைள�� ேச�$� ஒ# �கா�’ �றி!பிட!பட ேவ�1ய ஒ# 
கவிைத. 
 
 எ
 மன� எ
 �க� ந�க 
 க
றி
 �றிைய தாH நா��! ேபா�  
 ந�கி அ1ம1 எ�களி$� "க� காண 
 கிDகிD!� கா� இ5�க 
 எ$தைன தர� உ
 �
 நக�$த! ப)ேட
? 
 இ!ெபா5� அத�� அ�ல.  
 உல�+த எ
 �க� ெவளி!ப'� ச�!பி� 
 ;பாிசி$த� ‘இ#��ேம உன�� ஓ# �க�’ 
 எ2ேக அ�? 
 எ
 பி�ப$தி
 பி
னிலா? 
 நா
 இ
றி உ
ைன� காண ஒ# ஆைச 
 உ
 �க� காண விைழ�� எ
 �கேம 
 உ
 �க� மைற��� விசி$திர� ெகா'ைம. 
 நீதா
 பளி2� எனி�  
 மர�� கடL� �#விகD� ந3$திர2கD� 
 வா� �1�க க$�� அணிL�, �ண��சி�� 
 கண��� க#$�� த��கி
 ஓைச�� 
 எ
 �
 எ
 �க� க��வ� ஏ
? 
 எ
: ஆைட உாி$� அ�மண�ப�:� எ
பா�ைவ.  
---------- 
 

33. 33. 33. 33. வான�பா1வான�பா1வான�பா1வான�பா1    
 
“மனித ச�தாய$தி
 ��க2க- �யர2க- இ2ேகயானாL� எ2ேகயானாL�, 
உற,� ெசா+த�� ெகா�டா1 ப2� ெகா�', அைவகைள ேவேரா' சாH�க எ5� 
ெவ�கல நாத2க- நா2க-. 
 
மனிதாபிமான�, ��ேபா��, உைழ!பி
 ெப#மித�, விPஞான� இவ�ைற� 
கவிைத� கைலயி� உயி� வன!ேபா' அ-ளி! ெபாழி�� வி$தக விர�க- 
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எ2கDைடயைவ. ெமாழி, இன�, சாதி, சமய, நிற�ெகா'ைமக- - பிள,க-- 
ேபத2கைள$ தைர! �5வாH மிதி$� ந"��� ஆேவச� எ2க- %லதன�. 
நவநவமான உ$திகளி� ��!�திதான உ#வ வா�!�களி�, ச%க$தி� 
ந"�க!ப)டவ�களி
 நியாய2கைள உ-ளட�கமாக! �ைன�� இல�கியவாதிக- 
நா2க-. ��ேபா��, மனிதாபிமான� ஆகிய ந��ல�கிய! ப��கைள� ��ைம! 
ப'$தவ�ல த$�வ2கைள� கவி$�வ2கேளா' இர�டற� கல+� இல�கிய 
அர2கி� நா2க- �னித!ேபா� நட$�கிேறா�. எ$தைன கால$தி�� அ�ச�� 
ேப1ைம��, அ1ைம� சி:மதி�� ச%க$தி
 நீதிகளாக! ேபாதி�க! 
ப'கி
றனேவா அ$தைன கால$��� எ2க- கவிைதகளி� ேகாப$ெதானி 
இைழேயாட$தா
 ெசH��.  
 
ஆனா� தைலெதறி�க ஓ2கார���ச� ேபா'வேத கவிைத, �ர)சி� கவிைத எ
: 
ெசா�லமா)ேடா�.ேகாஷ2களி
 ஊ�வலேம கவிைத எ
பைத நா2க- 
ம:த��கிேறா�, அ+த! ேபா� இல�கிய$தன� எ2கD��� கிைடயா�. 
நயமி�லாத ெசா�ேச��ைககD�, ந��சக Xறா!�� இல�கியமாகி விடா� எ
பைத 
நா2க- அறிேவா�. அதனா�தா
 மாாீச! பைடய�களி
 ��றீச�கD�� ந'ேவ 
நா2க- ஒளி!பறைவகளாH உலா வ#கிேறா�.  
 
மரைப நா2க- பைழய தைல�ைறயி
 பாிேசாதைனகளாH மதி�கிேறா�. எனி�, 
ேசர
 ெச2�)'வனி
 பPசக�யாணி� �திைரயி� இ
: நா� சவாாி ெசHய 
�1யா� எ
பதா�, பாாியி
 ேத� நம� ��ைல� ெகா1கD��! ப+த�கா� 
ஆக�1யா� எ
பதா�, கலா மா�ற2கD�கான க#$� மா�ற2கைள - வ1வ 
மா�ற2கைள பைட!ப� சி#^1 க�$தாவி
 உயிாி�� ேமலான உாிைம எ
பைத 
எ�காளமி)' எ'$�� �:ேவா�. மரபறி+� மரெபதி���� ேபா�� 
உணராதவ�க- இல�கிய வரலா�றி
 எ+த அ�ச$ைத�� அறியாதவ�க-.  
 
ஒேர சமய$தி� ச�தாய� க�ேணா)ட�� �$தில�கிய ேநா��� ெகா�ட ஒ# 
கவிைத இய�க� எ2கDைடய�.  
 
‘மா�ட� பா'� வான�பா1க-’ எ
: த2கைள� �றி!பி)'� ெகா�ட 
கவிஞ�களி
 அறிவி!� இ�. 
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‘நிகGகால$தி
 ச$திய2கைள�� வ#2கால$தி
 மேகா
ன த2கைள�� 
தாிசி!பத�காக’ உ�ைம�� உண��சி�ேம இ#சிறகாH’ ெகா�', கவிைத 
வான$தி� சPசாி�க �
 வ+த ��ேபா��� கவிஞ�கேள வான�பா1க-.  
 
ச�தாய அவல2கைள� க�', தா�மீக� ேகாப� ெகா�' த2க- உ-ள$தி
 
உண��சிகD��� கவிைத வ1வ� தர �ய
ற இ�கவிஞ�களி
 ‘விைல இ�லா� 
கவிமட�’ தா
 ‘வான�பா1’.  
 
 எாிமைலயி
 உ-மன2களாH 
 அ�கினி� கா�றி� இதG விாி��� 
 அ#��களாH  
 தி��களி
 �த�வ�களாH 
 ேதச வர�ப�றவ�களாH 
 அPசாத அமில நதியி
  
 அைல!பைடகளாH 
 Qமியி
 பிரளய2களாH 
 கால$தி
 வச+த2களாH 
 �க$தி
 "வ'களாH 
 நிற2களி� சிவ!பாH 
 ம�ைண வல�வ#� பறைவகளாH 
 மா�ட� பா1வ#� வான�பா1களி
 
 விைலயிலா� கவிமட� 
 
எ
: த2க- ெவளிR' ப�றி, ெப#ைமேயா'� மகிG�சிேயா'� விள�பர� 
ெசH�-ளா�க- இ�கவிஞ�க-.  
 
“இ+த இய�க� திdெரன ஆகாய$தி�#+� ெபா
fPசலா1� ெகா�'வ+தத�ல. 
‘வான�பா1’ 1971� ேதா
றிய�. ேகாைவயி� கட+த ப$தா�'கD��� ேமலாக 
இய2கி வ+த இல�கிய அைம!�களி�#+� ஒ# �றி!பி)ட கால$தி
 �றீRடாக 
வான�பா1 சிறக1�க$ ெதாட2கிய�. வான�பா1� �)ட2க- மாத+ ேதா:� 
நட+தன. பி
, வான�பா1 - விைலயிலா� கவிமட� ெவளியி'� ெபா:!ைப 
ஏ�றன�. இ+த இத5�� ஏ�ப)ட ச%க அ2கீகார� இல�கிய இய�கமாக� 
ெசய�பட ஏ�றேதா� [ழைல$ ேதா�:வி$த�.  
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மாத+ேதா:� இல�கிய! பிர�சிைனக- ப�றி தவறாம� ஆHவர2�க- 
நைடெப�றன. தமிG�கவிைத அ+தர$தி� திாிச2காH இ#!ப� சாிய�ல. 
�ாிதகதியி� மாறிவ#� உலக� [ழ�� த
ைன உ)ப'$தி� ெகா-ள ேவ�'�. 
தமிGநா)1
 கலா�சார, அரசிய�, ெபா#ளாதார! பிர�சைனகைள! ப�றி 
இAவிய�க� சாிவர$ ெதாி+� ெகா-ளாம�, த
கால1ைய �
ைவ�க��டா�. 
அ�,� �க$தி
 மீ� "வ'க- பதி�க வி#��� வான�பா1க- இைத$ த� 
கவன$தி� ைவ$�� ெகா-வ� அவசிய�. பிற ெமாழி இல�கிய அறி�க� ந�ைம 
வள����. இைவ தவிர த
ைன$தா
 "ய விம�சன� ெசH� ெகா-ளாம� தா
 
வளர இயலா�.  
 
இ+த அ1!பைடகளி
ேம� வான�பா1 இதழி
 க)'மான2க- நட+தன. 
ஆHவர2�களி� கவிைத! பைடய�கD� விம�சன2கD� 
பாிமாறி�ெகா-ள!ப)டன. கைல இல�கிய க#$ேதா)ட2க- ப�றி 
விவாதி�க!ப)டன. வான�பா1களி
 வரலா�றி� இ��த� ேபாக அ:வைடயி
 
கால�. மரபி�#+� �திய மரபி�� பல� தவG+� வ+த��, சில� தாவி வ+த�� 
கைல� க�ேணா)ட$�ட
. ச%க! பிர�ைஞ�ட
 மிக� சிற+த கவிைதக- 
பைட�க!ப)ட��, கவிைத$ �ைற�ேக அதிக� ெதாட�பி�லாத பல�, இத
 ெபா� 
ஈ�!பா� கவ�+தி5�க!ப)ட�� கவிைத, �லவ�களி
 ெசH�- க)1�#+� 
வி'ப)' ம�களி
 அரவைண!பி� மகிழ$ �1$த�� ��ேபா�� எ�ண$�ட
 
எ�ண�ற விைலயிலா� கவிமட� ெவளிவ+த�� - இய�க2க- ஆ2கா2� அணி 
திரள$ெதாட2கிய�� - தனிமனித வாத$��ெகதிரான ச%க யதா�$தவாத� த
 
த$�வ பல$ேதா' விMக� அைம$த�� இ+த� கால$தி� தா
” 
 
(வான� பா1களி
 வரலா: ப�றிய க)'ைர; ஞானி அ�னி) 
 
 நா
 வி'தைல! பறைவ! 
 என�� 
 ேசானா� ப2களா ப$மா நதி�கைரயி�  
 Xரவிய) நாமி
 ேமகா2 ச�!�களி� 
 மிccபி பால$� உய� �க)' உ�சிகளி� 
 ெசா+த2க- உ�' 
 நா2கெள�லா� �ரெல'$� 
 க�%1� கிட��� மனித#�காH �,கிேறா�! 
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 ஊழிக- ப�பலவாH எ2க- �யி�கெள�லா�  
 வச+த #��களி� கைடயாம� கழி ேவைள 
 இைச$த ெப)ைட! பா)ட�ல இ�! 
 இ� �திய ஞான�! �திய ராக�! �ர)சி! பா)'! 
 எ2களி
 ெபா
னிற அல�க- உ-ேள 
 ெச�க� சிவ+த அ�னி நா��க- உ-ளன.  
 ஓAெவா
: ேமா� [ாிய! பிரளய�! 
 எ2க- �ர�களிேலா 
 ெவ�L� மா�ட$தி
 பிரகடன� �ழ2கி வ#�! 
  
“ேசல� தமிG நாட
 எ5திய இ+த! ‘பிரகடன�’ வான� பா1களி
 ெபா� இதய� 
�ர� எ
ேற க#தலா�.  
 
‘வான�பா1 க)சி சா�ப�ற ஒ# கவிைத இய�க�. ச�தாய! பா�ைவைய 
�
ைவ$�� கவிைத பைட!பவ�களி
 இய�க� இ�. ��ேபா��� சி+தைன 
உைடய அைனவைர�� ஏ�:� ெகா-D� இய�க� இ�’. இAவா: வான�பா1� 
கவிஞ�க- அறிவி$தி#�கிறா�க-. ஆகேவ, வான�பா1 இதழி� ேகாைவ 
வ)டார$�� கவிஞ�க- ம)'ம�லா�, தமிGநா)1
 பல ப�திகளிL� உ-ள 
மனிதாபிமான ��ேபா��� கவிஞ�க- பல#� கவிைதக- எ5தியி#�கிறா�க-. 
ெபய� ெப�ற கவிஞ�கேளா' ஆ�றலா�, ஆ�வ$தா�, உைழ!பா� �
��� வ+� 
ெகா�1#+தவ�கD�, �திதாக எ5த �
வ+த உ�சாகிகD� த2க- பைட!�கைள 
வான�பா1யி� ெவளியி)'-ளன�. இதர இல�கிய! ப$திாி�ைககளி� கவிைதக- 
எ5திய அேநக� வான� பா1யிL� எ5தியி#�கிறா�க-.  
 
�வியர", க2ைகெகா�டா
, சி�பி, தமிGநாட
, அ�னி!�$திர
, ச�தி�கன�, 
�.ேம$தா, ரX+திர
, தமிழ
ப
, ஞானி, மீரா, பா. ெசய!பிரகாச�, பிரபPச
, 
பாலா, ேகா.ராஜாரா� எ
: ெபாிதாக வள#� ப)1யைல� ெகா�ட�. வான�பா1 
இய�க�. இவ�கள� பைட!��களி� சி�பியி
 கவிைதக- க�பைனவள�, 
கைலநய�, கவிதா ேவக�, உண�, ஓ)ட� ெகா�' சிற+� விள2�கி
றன. 
இவர� ‘சிகர2க- ெபா1யா��’ கவிைத ப�றி நா
 �
ேப (‘தாமைர’ ப�றி எ5திய 
ேபா�) �றி!பி)'-ேள
. ரா)சத� சில+தி, ஞான�ர$தி
 க�க- திற��மா?, 
ச�!பயாக�, நாH��ைட ஆகியைவ ேவக�� வி:வி:!�� ெகா�ட சி+தைன! 
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பைடய�க-. ‘�-.. �-.. �-’ எ
ற தைல!பி� பல ெபா#-க- ப�றிய சி: சி: 
கவிைதகைள$ ெதா�$தி#�கிறா� சி�பி. ரசமான கவிைத இ�.  
 
 ப# ெவ1$த �கமாH 
 ப#$த பலா!பழ$தி
 
 ேதா�� �-  
 "ைளயி�? 
 "ைளயி� தா
, 
 "ைள��-விைத 
 விைத��- ெச1 
 ெச1யி� தளி� 
 இைல.. Q காH.. 
 அ!�ற� பழ� 
 பழெம�லா� �- 
 அதனா� 
 "ைள�� �-  
 பாைத �- 
 ப'�ைக �- 
 இ#�ைக �- 
 வாG�ைக �- 
 ஆன மனித�கைள! பா�$� 
 சி��$�� ெகா�ட�  
 ‘�-ள�ப
றி... 
 ‘ஓ’ இவ�கD��$ ெதாியாதா 
 �-D� ஓ� 
 ஆ�த� எ
:? 
 ேதவ�மார
 தைலயி� 
 எ!ேபாேதா [)ட!ப)டத�� 
 பழிதீ�$�� ெகா-ள இ!ேபா�  
 மனித! பிசா"க- 
 சிலாி
 தைல��- 
 வள�+� வி)டன  
 �)�த�க-.  
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இ!ப1! பலபா�ைவகைள� சி$திாி�கிற� ‘�-’. 
 
அ�னி�$திர
, ச$தியேமவஜயேத! ஏகாதிப$திய ேவசிேய!, நீ2க- வ��ன2க- 
அ�ல, �திய ேபா�ைவ ேபா
ற கவிைதகைள வான� பா1யி� எ5தி�-ளா�. இ+த 
ஞான� ெபாதி+த ம�ணி
 இ
ைறய அவல2கைள�� ச�தாய! பா�ைவ ெபறாத 
எ5$�� கைலஞ�கைள�� விய)நாமி� அ)iழிய� �ாி+த அெமாி�காவி
 ேபா�� 
ப�றி��, இ+திய "த+திர$தி
 பயன�ற த
ைம �றி$�� இ� கவிைதக- 
ேப"கி
றன. ��ேபா��� க#$��கைள�� [டான எ�ண2கைள�� ெவளியிட$ 
�1��� அ�கினி�$திர
 சில சமய2களி� ஆரவார� ெசா�கைள அநாவசியமாக 
அ-ளி� ெகா)'வதிL� அ'�கி ைவ!பதிL� ஆ�வ� கா)1வி'கிறா�.  
 
உதாரண$��� ஒ
: �றி!பிடலா�; 
 
 இமய� சிகர2களி
 ெவ��த� ��:களி�  
 சி�ெல
: தைலநிமி�$�� பனிபா��களி�  
 பிள,�ட நாNனிகளி
 விஷ�க1களா�  
 இ+த ேதச$தி
 ேதக� நீல� பாாி$�!ேபான 
 ஒ# மய�க இ#- த5விய �ய�க$தி� 
 இ+த ம�ணி
 ஆ$மா உைற+�வி)ட 
 ஒ# மரண நிழ�� ப1+த ��ற$தி� 
 விதைவ$ ெத#வி
 �5தியி
 ேமேல 
 வPசி�க!ப)ட எ� Qமியி
 மழைல 
 எ!ப1! ப'$தி#���? 
 எ!1! ப'$�ற2��?    (�திய ேபா�ைவ) 
 
ச�தி�கன�
 ‘ஒ# ேரா' ேராலாி
 பவனி, தமிழ
பனி
 ‘நயனதாரா’, க2ைக 
ெகா�டானி
 ‘சில ைநலா
 கன,க- எாிகி
றன’, பிரபPசனி
 ‘�வ2காத 
�ய�களி
 பிரா�$தைனக-’, பா. ெசய!பிரகாச$தி
, ‘ம�க- கவிஞ��� ஒ# 
வி�ண!ப�’ �.ேம$தாவி
 ‘தாலா)'� ேக)காத ெதா)1�க-’ ேபா
ற பல 
இனிய கவிைதகைள ‘வான�பா1’ த+�-ள�.  
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வான�பா1� கவிஞ�க- இ
ைறய ச�தாய$தி
 ஏ�ற$ தாG,கைள��, 
சீரழி,கைள�� க�' ேகாப� ெகா-கிறா�க-. பாிகசி�கிறா�க-, பழி$�� �ைற 
�:கிறா�க-. இ
ைறய இழிநிைல மாறேவ�'� எ
: ஆைச!ப'கிறா�க-. 
"ர�டைல��, "ர�ட� ச�தாய$ைத! பா�கா��� த$�வ2க-. கட,-க-, சாதி 
சமய2க- �த�யவ�ைற�� க�1�கிறா�க-; விம�சன� ெசHகிறா�க-. 
கா+திைய�� ஏ"ைவ�� க�ணைன�� �திய ேநா�கி� க�', சி+தைனகைள 
வள��கிறா�க-.  
 
நீள� நீளமான கவிைதக- எ5�வதி� உ�சாக�கா)1ய வான�பா1� கவிஞ�க- 
பி
ன� சி:சி: சி+தைனகைள�� �தி�கைள�� �திய ெபா#- - �� விள�க� 
ெசா�L� சாமா�$திய! பிரேயாக2கைள�� கவிைத எ
: ெபய� ப�ண 
�ய
றி#!பைத�� �றி!பிட$தா
 ேவ�'�. 
 
உதாரண�: 
தியாகிக+தியாகிக+தியாகிக+தியாகிக+    
 ேவ�ைய! பா�கா�க 
 ம1கி
ற பயி�க-  
 
ப)1த�ப)1த�ப)1த�ப)1த�    
 உ
 X' தீ பி1$� எாிகிற� 
 என ெசHதி வ+தா� 
 அதிL-ள 
 ச+தி! பிைழைய!  
 பா�$�� ெகா�1#��� 
 ஆசா
.  
 
ெபா�க�ெபா�க�ெபா�க�ெபா�க�    
 தீயவ
 த5வியதா� 
 உ-ள� ெகாதி$த 
 பாைன 
 ��கா' இ)'� ெகா-கிற�. 
  
எ�சி�எ�சி�எ�சி�எ�சி�    
 ‘பண�ைக’யி� 
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 ேசார� ேபான 
 வாைழ இைல! ெப� 
 ெவளி வ+த பி
ன� 
 ‘பசி�ைக’ யி�  
 உட� விாி�கிறா-  
  
�� வாG, அைம��� எ�ண$ேதா'�, ச�தாய! பா�ைவேயா'� கவிைத 
பைட!ப�ட
 நி
: விடா�. ேவ: பல ேநா��களிL� கவிைதக- சி#^1!ப� 
��ற ம�ல என உண�+தவ�க- ேபா�, இதர ரக2களிL� சில� கவிைதக- 
எ5தியி#�கிறா�க-. க2ைக ெகா�டா
, தமிG நாட
 ேபா
றவ�கள� 
பைட!��கைள இத�� உதாரணமாக� �றலா�.  
 
தமிG நாட
 ‘ந)ச$திர! Q�க-’ எ
: எ5தி�-ள ��'� கவிைதக- ரச� 
நிைற+தைவ. 
 
 வாெய�லா� 
 மி
 ப�லாH 
 வான� 
 பதினாL நா- இளி$தா� 
 பிைற$��' 
 ெவ�ல� க)1ெயா
: 
 பி�ைச வி5�, 
 சி
ன ந)ச$திரேம 
 சி
ன ந)ச$திரேம ! 
 ேகா1 நா)களாH  
 ெஜா��க$ தவி��� 
 �)1 ந)ச$திரேம! 
 அ�மா மாமா 
 யா#� இ�ைலேயா? 
 ேகாட�பா�க 
 �ேரா�கைர! பாேர
 
 �ைற+த நா)களி� 
 ��' நிலா ஆகலா�.  
 வானரச
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 ெபா�கா"க- 
 வி)ெடறி+� 
 வி)ெடறி+� பா�!பா
, 
 ரா�கிழவி 
 எ!ப1ய�மா ஓ!�வ� 
 எ
:-ள� ேவ�!பா-. 
 அ1ேம� 
 அ1 ேபா)டா� 
 காசா�... 
 நிலாமக- 
 மாதவியாH 
 விைல ேபானா-  
 ஓ� நா-.  
 ‘ந)ச$திர! Q�க’ளி� இைவ சில.  
 
கால காலமாக, கைத கவிைத எ5�கிற பைட!பாளிக- ைகயி� ‘படாதபா' ப'�’ 
சில விஷய2க- உ�'. அவ�றி� அக�ைக கைத�� ஒ
:. ெவAேவ: 
காலக)ட2களி�, கவிஞ� கைதஞ� நாடகாசிாிய� அேநக� அவரவ� க�பைன��� 
மேனாபாவ$���� க�ேணா)ட$���� ஏ�றப1 அக�ைக கைத�� ‘�� ெம#�’ 
தீ)1, மகிG+தி#�கிறா�க-. இ!ெபா5� வான�பா1� கவிஞ� ஞானி�� 
அக�ைகைய கவனி$�-ளா�. ‘வரலா�றி� உடைம�� உைழ!�� பிாி+த 
நிைலயி�-ஆதி�க�� அ1ைம$தன�� ஏ�ப)ட நிைலயி� - உடL� உ-ள�� 
பிள,�ட நிைலயி� - ஆT� ெப�Tமாக மனித
 சிைத+த நிைலயி� - 
ெதHவ2கD� ேபHகD� விாி+த நிைலயி�- இைவ ஒAெவா
றிL� ம�றத
 
உ�ைம சி�கி$ தவி$த நிைலயி�, மனிதனி
 அவலேம இ+த! பைட!பாக 
கிைளக- விாி+தி#�கிற�. இ+த �ைறயி� அக�ைக வரலா�றி
 ஆ$மாவாகிறா-’.  
 
ஞானியி
 ‘க��ைக’ காவிய$ைத இAவித� அறி�க! ப'$�கிறா� அ�னி�$திர
. 
உைழ�காமேல உ�லாசமாக,� ேசா�ேபறி$தனமாக,� ெபா5�ேபா�கி 
வாGகிறவ�க-. அவ�களி
 பிரதிநிதியாக ெகௗதம
 சி$திாி�க!ப'கிறா
. 
இ+திர
, உைழ!பவ�கள� - உைழ!� %ல� [Gநிைலயி� ��ைமக- 
��$�ேவாாி
 - உ#வக�.  
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‘உலக வாGைவ உதறி எறி+� Xர வாGைவ விைளயா)டா�கி வி)ட இன$தா�’.  
 
 நில$ைத��ைட+� இ#�ைப� க�'  
 ஆ�ைற மட�கி வய�� பாH�சி  
 காைளைய� க)1 ஏாி� Q)1  
 வி$��க- ேத1 விைளைவ! ெப�:  
 ஆைட �ைன+� அணிகல
 ெசH�  
 X)ைடயைம$� விய
 நக� க�'  
 ேத)ைட ெப#�கிய ேதேவ+திரைன  
 ேபயாH பிசாசாH நாயாH நாியாH  
 எ-ளி$ த-ளின�! 
 
எ
: அக�ைக �:கிறா-.  
 
பைட!��கால� ெதா)' இ
:வைர, அட�கி ஒ'�கி அ��கி ைவ�க!ப)' 
அல)சிய!ப'$த! ெப�: - அவமதி�க!ப)' - உாிய �ைறயி� 
ெகௗரவி�க!படாமL� தி#!தி ெசHய!படாமL� �ைம+� ெகாதி�கிற ெப� 
இன$தி
 எ'$�� கா)' அக�ைக.  
 
 அவ- கணவ
 -  
 ம+திர ெமாழிைய வாயி� அைர$� 
 ேவ-வியி� இதய$ைத ேவகைவ$�$ தி
:. 
 உடல� �)ைட உயி�� கயி�றி� க)1 
 இ5$�$ திாி�� எ+திர�.  
  
அவேனா' நட$திய தா�ப$திய வாG�ைகயி� அவ- அ�பவி$த ெகா'ைமகைள 
அக�ைக விவாி�கிறா-. தா
 ம)'மி
றி, த
ைன! ேபா
ற ப$தினிக- 
அைனவ#� அ�பவி$த அவலவாG, அ�. கணவ
 எ
பவ
-  
 
 தவ!பயிைர மனயாைன அழி$� ம#)'� ேபா� 
 த
உட� கா!��� எ
ேமனிமைலயி� ஏறி�ெகா-வா
  
 ந-ளிரவி� தி#டனாக வ+�.. 
 எ
ைன� ேக)பானா.. மா)டாேன- 
 ேமனி மைலயி� ஏறி 
 நாக!பா�பாH �க� S�கி 
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 ஒ# சில �ைற ஊதி$த-ளி 
 விஷவி$ைத உட�� Sவி, இற2கி ஓ1.. 
 மன� �ைக�-ேள மைற+� ெகா-வா
 
 காைலயி� 
 ேவத$ைத ேவகமாH விசி:வா
! 
  
இ+நிைலயி�, ‘ஆைச!�ய� அ1$த1$�$ திமி�+� கிட+த தைச$, தீைய, எ+த 
நாH�� �
ன#� எ'$ெதறிய$ தயாரானா-’ அக�ைக. 
 
உைழ�க வி#�பாத �னிவ�கD���, உைழ���ப1 க)டாய! ப'$திய 
இ+திர���மிைடேய நிக5� ேபாரா)ட� ப�றி�� அவ- ெசா�கிறா-. 
‘கா)'� சி+தைன! �த�கைள ெவ)1, வாGவி
 ேந�பாைதைய வ�!பத�ேக 
வ�சிர� எ'$ததாக� ெசா
ன இ+திர
 அக�ைக மனைச� கவ�+�, அவ- 
உடL��� மி�+த "கா�பவ� த#கிறா
.  
 
இ+திரைன ெவ�றி ெகா-ள க#திய �னிவ�, எ2�� எ!ெபா#ளாக,� எவராக,�, 
எ�லா இய�கமா��’ இ#��� இைறவைன� க�பி$�, இைறவ
 ஆ)சிைய எ5!பி, 
இ+திர��ெகதிராக நி:$தி, ‘இ+திர
 உ)பட எவ#� அவன
றி 
அைசவத��ாிைமயி�ைல’ எ
: �ழ2கினா�.  
 
அக�ைக %ல� இைத� ேக)டறி+த இ+திர
 - ‘ஞான$தா1ைய அசி2கமாH 
வள�$த, �னிவைன� க�டவ
 - அவைள வி)' ஓ1னா
. 
 
 பலம�ற மன$தைரயி�#+�  
 ஆ$திர!�ய� கிள!பிய 
 ெசா� �5திைய 
 
சாப� எ
: Xசினா
 �னிவ
. அவைன அவ- ெவ:$தா-. அவளிட� இ
ப� 
அ�பவி$��, அவள� இதய$ைத உணர$ தவறி வி)ட ‘"ர�ட� ம
ன
’ 
இ+திரைன�� காி$�� ெகா)1னா-.  
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இ� கால� காலமாக நட+� வ#கிற�. உலக� எனேத என உர$� �ழ2�� ஒ#வ
, 
நீேய இைறவ
 எ
�� இ
ெனா#வ
; இ#வாி
 கால1யி� ஒ# அனாைத 
மனித
. ெநறிப'� அவ
 க�களி� அக�ைக �க� ெதாிகிற�! 
 
இ#வ� த
ைமகைள��, அவ� ெசHத ெகா'ைமகைள�� விவாி$�� ெச�கிற� 
கவிைத. உ-ள$ைத உய�$த வி#�பியவ� உடைல மதி�கவி�ைல. உடைல மதி�க 
வ+தவ
 உ-ள$ைத ெகௗரவி�கவி�ைல. 
 
மனித
 இர�டான அ+த �த� கால$திேலேய எ�லா�� இர�டாகி வி)டன. 
ஆ�டா
 ேதா
றிய அேத கால$தி� அ1ைம�� ேதா
றிவி)டா
.  
 
ெதHவ� ேதா
றிய கால$திேலேய ேபHகD� பிற!ெப'$தன. 
 
நா
 அ1ைமயாக,� ம:$ேத
; ஆ�டானாக,� மற+ேத
.  
 
அதனா� க�L��- சிைற!பட - த�1�க!ப)ேட
.  
 
கால$திைர வி5+ெத5� ேவெறா# கால$தி� - ஆ�டா
 அ1ைம இ�லாத 
கால$தி� - இ
ப�� ஞான�� இைண+த ெபா5�களி� - உடL� உ-ள�� �'� 
ேகால$தி� மனிதனாக ம:பிற!ெப'!ேப
 எ
கிறா- அக�ைக. தன� 
விேமாசன$ைத�� ந�பி�ைகேயா' கா�கிறா- அவ-.  
 
அக�ைக கைதைய க#வா�கி விாி$�ைர��� ம�:ெமா# கவிைத �ய�சியான 
இைத. இத
 க�பைன�காக,� க#$ேதா)ட$தி�காக,� பாரா)டலா�.  
 
வான�பா1களி
 மா�டகீத2க- - வான�பா1 இதGகளிL� இதர 
ப$திாி�ைககளிL� ெவளிவத+தைவ, ேத�+� ெதா��க!ப)' ‘ெவளி�ச2க-’ எ
ற 
ெபயாி� ‘ைவகைற’ ெவளிR' ஆக! �$தக உ#வ� ெப�:-ளன.  
 
 ைவகைற! ேபா��� 
 வா�$ைத$ தவமி#��� 
 வான�பா1கேள - ஓ 
 வான�பா1கேள! 
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 இ+த Qமி உ#�ைடைய!  
 �ர)1 விட� �1ய  
 ெந��ேகா� கவிைதைய 
 உ2களி� யா� பாட!ேபாகிறீ�க-? 
 ஓ! எ
 ேதாழேர 
 ஒ!ப�ற 
 அ+த மனிதாபிமான� கவிைதைய  
 ந�மி� யா� பாட!ேபாகிேறா�? 
 
இ!ப1 ஒ# கவிைதயி� ேக)1#�கிறா� ேம$தா.  
 
மனிதாபிமான�� ச�தாய! பா�ைவ��, த
ன�பி�ைக ஆ�றL� எதி�கால� 
கன,கD� ெகா�' கவிைத வான$தி� உ�சாகமாக! பற�க$ ெதாட2கிய 
வான�பா1க- சாதி$தி#!ப� சிறிேதயா��. அவ�க- ெசHய ேவ�1யி#!ப� 
இ
�� மி�தி. 
------------ 
 

34. 34. 34. 34. சி�ன� ெதா.��க+சி�ன� ெதா.��க+சி�ன� ெதா.��க+சி�ன� ெதா.��க+    
 
‘கசடதபற’ ந�ப�க- 1972 1ச�பாி�, அவ�கள� ‘இல�கிய� ச2க�’ ெவளிR' ஆக 
ஒ# சி
ன கவிைத$ ெதா�!� பிர"ாி$தா�க-. ‘�-ளி’ எ
ப� அத
 ெபய�.  
 
ஒ# aபாH ேநா)ைட இர�டாக ம1$த அளவி�, 32 ப�க2கD� கன$த அ)ைட�� 
ெகா�ட அ+த$ ெதா�!பி�, ‘கசடதபற’ இதGகளி� ெவளிவ+த கவிைதகளி� 
ேத�+ெத'$த சிலவ�ைற, சில ஓவிய2கDட
 அ�சி)1#+தா�க-. ஒ# பிரதியி
 
விைல 30 ைபசா. 
 
நீலமணி, எ;. ைவதீ;வர
,கலா!ாியா, பதி. பால�மார
, நா. வி;வநாத
, 
ஞான��$த
, ஐராவத�, ஆ�.வி. "!பிரமணிய
, ந�ல
, க.நா. "!ரமணிய�, நா. 
ெஜயராம
, க�யா�ஜி, ேவ. மா�, ஆ$மாநா� ஆகிேயார� கவிைதக- இதி� 
இட� ெப�:-ளன.  
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இ+த ��ைமயான ெவளிR' தமிழக� எ2��-ள கவிைத�கார�களி
 க#$ைத� 
கவ�+த�. அதனா�, 1973� ‘மினி கவிைத$ ெதா�!�’ எ
: ெபய� ெப�:வி)ட 
இ$தைகய �ய�சிக- நா)1
 பலப�திகளிL� தைலெய'$தன.  
 
�-ளிைய அ'$� ெவ-ள� வ#கிற�, எ
ற அறிவி!�ட
 கலா!ாியா தன� 
கவிைதகைள$ ெதா�$� தி#ெந�ேவ�யி�#+� ெவளியி)டா�. பல ந�ல 
கவிைதக- உ-ளன. இதி� கலா!பாியா த+�-ள கவிைத$ தைல!�க- அேநக� 
அழகாக அைம+தி#�கி
றன. ‘தைல!��க- ரசைன மி�கைவ. ப��வமான 
தைல!�க- சில ேநர2களி� கவிைதகைளவிட அழகாக அைம+� வி'கி
றன’ 
எ
: இ$ெதா�!���! பாரா)'ைர வழ2கி�-ள பா. ெசய!பிரகாச�� 
�றி!பி)1#�கிறா�.  
 
%
றாவதாக வி�கிரமசி2க�ர� (பாபநாச�) ‘ெபாதிைக அ1’யி� வசி$த க�Fாி 
மாணவ�க- நாL ேப� ("!� அர2கநாத
, எ;. ேவLசாமி, தா. மணி - MISS 
எ�.ஐ.எ;. "+தர�) ப$திாி�ைககளி� வ+திராத த2க- கவிைதகைள$ ெதா�$� 
‘உதய�’ எ
ற ெபயாி� ெவளியி)டா�க-. ‘A Modern emotional lace’ எ
: 
�றி�ெகா�ட இவ�க- த2க- கவிைதகளி� இனிய உண�,கைள�� "கமான 
நிைன!�கைள�� கல+தி#�கிறா�க-. இவ�கDைடய பைட!�களி� பல பாரா)ட$ 
த�+த வித$தி� அைம+�-ளன.  
 
ெச
ைன ப�ைசய!ப
 க�Fாிைய� ேச�+த நா
� மாணவ�க- (எ;. எ;. "+த�, 
ச. �#க
, மயிலவ
, மல� ம
ன
) ‘கத�ப�’ எ
ற ெதா�!ைப! பாி"ாி$தா�க-.  
 
இ+த� கத�ப$தி� ம��ைக�� இ#���; ��ைல�� இ#���, ம#�ெகா5+�� 
இ#���; அரளி!Q,� இ#�கலா�!’ எ
: அவ�க- த2க- எ�ண$ைத 
ெவளியி)'-ளன�. பலரகமான ெபா#-கைள�� ப�றிய "ைவயான எ�ண2க- 
இ�கத�ப$தி� உ-ளன.  
 
ராஜபாைளய$தி�#+�, ெகா.ச. பலராமனி
 கவிகைள� ெகா�ட ஒ# சி: 
ெதா�!� ‘ரசிக
’ எ
ற ெபயாி� ெவளிவ+த�. இத
 வ1வ அைம!� 
�+தியைவகளி�#+� மா:ப)ட�. கவிைதகD� ‘கசடதபற’ கவிஞ�களி
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ேபா�கி�#+� மா:ப)டைவ. ‘எ�லா� மனித��காக. மனித வ��க$தி
 
ந
ைம�காக, எ
ற அ1!பைடயி� மனிதாபிமான$ேதா'�, ச�தாய 
%டபழ�கவழ2கைள� சா1��, ச�தாய அ5க�கைள அ1!ப1ேய பா�$�� 
உண�+��, ெபா#ளாதார� சி�க�� �ர�' அ�பவி$�� எ5திய கவிைதக-’ 
எ
: பலராம
 த
 பைட!�கைள அறி�க� ெசH�-ளா�.  
 
வான�பா1 இய�க$ைத� ேச�+த கவிஞ�களி
 பைட!��கைள$ ெதா�$த பாலா, 
தமிGநாட
 இ#வ#� ‘நீ’ எ
ற தைல!பி� பிர"ர� ெசHதா�க-. ராசி�ர$தி�#+� 
ெவளி வ+த இ$ெதா�!பி� ‘மா�ட� பா'� வான� பா1க-’ பல#ைடய 
��ேபா�� க#$��க- ெகா�ட கவிைதக- இட� ெப�:-ளன. இAெவளிR' 
‘�-ளி’ வ�$�$ த+த வ1வ� ெகா�டத�ல. ெகாPச� ெபாிய ைச;.  
 
அ!�ற� பிர"ரமான சி: ெதா�!�க- அைன$�� ‘நீ’ வ1வ$ைதேய 
ேம�ெகா�டன.  
 
ெப2கeாி�#+� ‘ராமி’(ராமசாமி) எ
பவ� ‘ச!த2க-’ எ
ற தைல!பி�, த
 
கவிைதகைள$ ெதா�$� ெவளியி)டா�. ‘ப$திாிைககளி� எ5�வதி� ந�பி�ைக 
இ�லாதவ�’ எ
: விள�பர!ப'$தி� ெகா�ட ராமியி
,’எ+த! ப$திாி�ைகயிL� 
ெவளிவ+திராத கவிைதக-’ எ
: சில ஆ�க2க-, �$தக$தி
 ஒAெவா# ப�க$தி� 
ம)'ேம அ�சிட!ெப�:-ளன. ஒAெவா# ப�க$தி� ம)'ேம அ�சிட! 
ெப�:-ளன. இ$ெதா�!பி� (48 ப�க$ ெதா�!பி� 24 ப�க2களி� ம)'ேம அ�" 
உ�') ேத�த�, ஊழ�, இ+தியா, விதைவ, விைலமக-, ம�க-, ெதாழிலாள�, 
அரசிய� க)சிக- ேபா
ற ப�ேவ: விஷய2க- ப�றி�� கவிைத ப�ண 
�ய
றி#�கிறா� ராமி. சில பைட!�க- ந
றாக அைம+�-ளன.  
 
ெச
ைன ‘��மல�க- இல�கிய வ)ட�’ (கவிஞ� நா. காமராச
; இராம. "!ைபயா) 
‘அைலக-’ எ
ற ‘மினி’ கவிைத$ ெதா�!ைப தயாாி$� ெவளியி)ட�. எ�.எ;. 
தியாகராச
 ெதா�$தளி$த இதி�, ப$�� கவிஞ�களி
 இ#ப$ேத5 கவிைதக- 
உ-ளன. இவ�களி�பல� இ
ைறய ச�தாய$தி
 இழிநிைலக-. ஏ�ற$ தாG,க- 
வாG�ைகயி
 அவல2க- �றி$ேத கவிைதக- இய�றியி#�கிறா�க-.  
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ஊ$���ளி ‘ேமக2க- ெவளிR'’ ஆக ‘பரணி கவிைதக-’ எ
ற ெதா�!� வ+த�. 
‘மா:தL�காக அ�ல; மா�ற$தி�காகேவ சி+தி�கிேறா�’ எ
ற இதயஒ�ேயா' 
�$�! ெபா#ந
, நீலவ�ண
, கைலயர" ஆகிேயா� த2க- �ர)சிகர 
எ�ண2கைள ��� கவிைதகளாக ஆ�கியி#�கிறா�க-. இவ�கைள ‘ெந#!�! 
பிP"க-’ எ
: அறி�க!ப'$தி�-ளா� ேசல� தமிGநாட
. இ$ெதா�!பி� 
உ-ளவ�றி� கவி$த
ைமைய விட எ�ண ேவகேம மி�தியாக� காண!ப'கிற�. 
 
ேகாைவ ‘வான�பா1’ ந�ப�க- ‘விைலஇலா� கவிமட�’ எ
: த2க- கவிைத 
ெவளிR)ைட இலவசமாக விநிேயாகி$� வழி கா)1னா�க-. அேத த
ைமயி� ‘A 
Pamphlet for Private Circulation Only’ எ
ற �றி!�ட
 இலவச ெவளிR'க- பல 
ேதா
றி! பரவின.  
 
ெப#+�ைற இல�கிய வாசக� ம
ற� ‘விேவகசி$த
’ எ
ற ‘மனிதாபிமான 
இல�கிய’ இதைழ$ தயாாி$� மாத� ேதா:� ெவளியிட �
 வ+த�. இல�கிய 
தீப
, ஓைட �ைர அரச
, ெபா
க�ண
, �$�!ெபா#ந
, கைலயர", 
நீலவ�ண
 ‘ஆசிாிய� �5’ வாக� ெசயலா�றினா�க-.  
 
‘இல�கிய� எ
ப� ெமாழி!ப�:, நா)'!ப�:, இன!ப�: எ
கிற �:கிய 
க)'�ேகா!���- சி�கி விடாம�, இவ�ைறெய�லா� கட+� நி��� மனித 
ச�தாய! ப�ைற ம)'ேம ெகா�ட பர+த மன!பா2கிேல �கிG�க ேவ�'�; அ� 
தனிமனித, ச�தாய ந�பி�ைககைள வள��க ேவ�'� எ�ேலா#��� எ�லா� 
எ
ற ந�பி�ைகைய தனி மனிதனிட$திL� ஏ�ப'$த ேவ�'� எ
ப� 
விேவகசி$தனி
 அவா’ எ
ற அறிவி!�ட
 ெசய�ப)டா�க- இ��5வின�.  
 
��ேபா�� இல�கிய� ெகா-ைக��, மனிதாபிமான ேநா��� ெகா�ட பலர� 
கவிைதகD� விேவகசி$த
 இதGகளி� இட� ெப�:-ளன. இAெவளிR' எ)' 
இதGகேளா' நி
:வி)ட�.  
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பா�1�ேசாி இல�கிய ந�ப�க- (ராஜாிஷி, மஹாபிர�, பிரபPச கவி, சாகி$ய
) 
‘ஏ
?’ எ
ற இலவச ெவளிR)ைட$ தயாாி$� அளி$தா�க-. ��ேபா�� 
எ�ண2கைள$ தா2கி வ+த இ�கவிைத ஏ'� ஆறாவ� இத5ட
 நி
: வி)ட�. 
 
தி#�சியி�#+� ‘இ
:’ எ�� இலவச ெவளிR' வ+த�. இ�,� சில இதGகேளா' 
நி
: ேபாயி�:.  
 
ேகாபி�ெச)1பாைளய� நாகராச
 ‘நாண�’ எ
ற ெபயாி� விைலயிலா, 
இ#மாதெமா# �ைற. இல�கிய இதைழ$ தயாாி$� விநிேயாகி$தா�. வான�பா1� 
கவிஞ�க- பல#� எ5தினா�க-.  
 
ேவF� ஊாீ"� க�Fாிைய� ேச�+த ஐ.சி பழனி பி.அ. தாX� இ#வ#� ‘ஐ’ எ
ற 
��ைமயான ெபயாி� கவிைத மல� தயாாி$� ெவளியி)டா�க-. அழகான �ைறயி� 
உ#வா�க!ப)ட இ�சி: ெவளிR)1� �திய சி+தைனகைள உ-ளட�கிய ரசமான 
கவிைதக- நிைற+�-ளன.  
 
என� பா�ைவ��� கிைட$த இ$தைகய ஏ'க- தவிர ம�:� அேநக ெவளிR'க- 
வ+தி#�க��'�. ெபா�வாக ச%க �
ேன�ற$��காக சி+தி��� தா�மீக� 
ேகாப2 ெகா�ட இைளஞ�களி
 கன,கைள, எ�ண2கைள, �1!பான 
உண��சிகைள ெவளியி'� சி: சி: �ய�சிகளாகேவ இைவ அைமகி
றன. அேநக 
சமய2களி�, இவ�றி�, ெப#�பாலானைவ, ஆைசகளி
 மல��சிகளாக,� ெவ:� 
ஆ�வ$தி
 ெவளி!பா'களாக,ேம ேதா
:கி
றன. உ�ைமயான ஆ�ற�
, 
கவி$திற$தி
 பாிணமி!�களாக அைமவதி�ைல எ
பைத�� �றி!பிட$தா
 
ேவ�'�. 
--------- 
 

35. 35. 35. 35. ��தக�க+��தக�க+��தக�க+��தக�க+    
 
ப$திாி�ைககளி� எ5�வேதா'� சி: சி: ெதா�!�களாக ெவளியி'வேதா'� 
தி#!தி காணாத நிைலைம ஏ�ப)' வி)ட� கவிைத எ5திேவாாிைடேய. எனேவ 
த2க- கவிைதகைள �$தக2களாக$ ெதா�$� ெவளியி'வதி� 
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���கவிைத�கார�க- ஆ�வ� கா)1னா�க-. 1970களி
 ஆர�ப� �தேல இ+த 
ஆ�வ� ெசய� ேவக� ெப�: வ+�-ள�.  
 
���கவிைத வரலா�றி� �த��தலாக நா. பி�ச%�$தியி
 கவிைதகைள$ 
ெதா�$� ‘கா)' வா$�’ எ
ற �$தகமாக சி.". ெச�ல!பா ெவளியி)டா�. இ+த 
‘எ5$� பிர"ர ெவளிR'’ 1962 (ஆக;1�) பிர"ரமாயி�:.  
 
அைத அ'$�, 1962 அ�ேடாபாி� ‘����ர�க-’ எ
ற எ5$� பிர"ர� 
ெவளிவ+த�. 24 கவிகளி
 63 கவிைதக- ெகா�ட�.  
 
நா. பி�ச%�$தியி
 இர�டாவ� கவிைத$ ெதா�!� ‘வழி$�ைண’ 1964� 
பிர"ரமாயி�:. இ�,� எ5$� பிர"ர�தா
. 1965� தி.ேசா. ேவTேகாபால
 
கவிைதக- ‘ேகாைடவய�’ எ
ற �$தகமாக உ#!ெப�றன. எ5$� பிர"ரமான 
இதி� 29 கவிைதக- உ�'. இைவ ப�றி இ$ெதாடாி� அAவ!ேபா� 
�றி!பி)1#�கிேற
.  
 
1970� எ;. ைவ$தீ;வர
 தன� கவிைதகைள ‘உதயநிழ�’ எ
ற ெதா�தியாக 
ெவளியி)டா�. இதி� 62 கவிைதக- இ#�கி
றன.  
 
நா. காமராசனி
 ‘க:!�மல�க-’ 1971�ெவளிவ+த�. மர��கவிைதகேளா', நா. 
கா. எ5திய ‘வசன கவிைத’கD� இதி� அட2கி�-ளன. அPச�, ெச�ம�, 
பி�ைச�காாி, �1கார
, ��, நைடபாைத, தளி�, �5தி, ஊைம, வானவி�, 
விைலமகளி� ேபா
ற பல விஷய2கைள! ப�றி�� அவ� எ5தியி#�கிறா�.  
 
ஷ��க "!ைபயாவி
 �ழ+ைத� கவிைதக- 25’க�ண
 எ
 த�பி’ எ
ற 
�$தகமாக 1972� பிர"ரமாயின. இ$ெதா�!��� ந�ல
 �
�ைர எ5தி�-ளா�.  
 
‘இ
�லா! கவிைதக-’ எ
ற ெதா�தி 1972� ெவளிவ+த�. கவிஞ� இ
�லா!பி
 
��ேபா��� கவிைதகைள ‘மகர+த2களி�#+�� �!பா�கி ரைவக-’ எ
: 
இளேவனி� அறி�க� ெசH� நீ�ட �
�ைர எ5தி�-ளா�. க�மணி ராஜ�, 
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�க!பிரளய�, கிெரௗPச வத$தி��� ேக-விக- இ�ைலயா? நாேடா1க-, வய� 
ெவளிகளி
 கதாநாயக
, பிரமி'களி�#+� அ1ைமக- வி'தைல! பிரகடன� 
ெசHகிறா�க- ேபா
ற ��ைம ேநா��� உண��சி ேவக�� ெகா�ட பைட!�க- 
இதி� உ-ளன.  
 
‘ஆ�ேடாபஸு� நீ�!Q,�’ எ
ற ெதா�!� 1972� பாைளய2ேகா)ைடயி�#+� 
ெவளிவ+த�. �ேவரா, தமிழவ
, ஆரா�த� பிர�மா, ாிஷிேதவ
, தீ�$த2கர
 
எ�� இைளஞ�களி
 ��ேபா��! ���கவிைதக-.  
 
‘ெச+ெந� வய�க-’ - �#வி�கர�ைப ச��க� எ�.ஏ., மர��கவிைதகDட
, 
���கவிைதகD� எ5தி�-ளா�. ப#வ! பயண�, பழக$ தயா� ஆகி, க-ள�காத� 
நட$�� Q2ெகா1 ப�றிய ‘க-ள$ேதாணி’ பாைலவன! பாைதைய வ�ணி��� 
‘மண� வழி’ ேபா
ற ���கவிைதக- இதி� இ#�கி
றன.  
 
1973� வான�பா1 கவிஞ�களி
 கவிைத$ ெதா�தியான ‘ெவளி�ச2க-’ 
பிர"ரமாயி�:.  
 
த�� அa! சிராமி
 ‘க�ணா1�-ளி#+�’ எ
ற ெதா�!� ‘அஃ’ ெவளிRடாக 
வ+த�.  
 
ஞான��$த
 கவிைதக- ‘அ
: ேவ: கிழைம’ எ�� அழகிய �$தக வ1வி� 
பிர"ரமாயின.  
 
ேசல� தமிG நாடனி
 ��ேபா��� கவிைதக- ‘ம�ணி
 மா��’ எ
ற 
�$தகமாக,� ெஸ�; கவிைதக- ‘காமaப�’ எ
:� ெவளிவ+தன.  
 
கலா!பிாியாவி
 கவிைதக- ‘தீ�$த யா$திைர’ எ
ற ெதா�!� உ#வ� ெப�றன.  
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‘எ5$� பிர"ர�’ ����ர�க- ெதா�!� ம�ைர ப�கைல�கழக� எ�.ஏ. தமிG 
வ�!���! பாட Kலாக! ேத�, ெசHய!ப)ட�. அதனா� சி.". ெச�ல!பா 
‘����ர�க- இர�டா� பதி!ைப’ தி#+திய பதி!� ஆக! பிர"ாி$தா�.  
 
தமிழ
ப
 கவிைதக- ‘ேதாணி வ#கிற�’ எ
ற ெதா�!� ஆயின. கலாநிதி க. 
ைகலாசபதி ���கவிைத ப�றிய ஒ# சி: ஆH,ைரைய இத�� �
�ைரயாக 
அளி$தி#�கிறா�க-.  
 
இராஜபாைளய� இல�கிய ந�ப� த.`. ெச�ல� தன��! பி1$த - தா
 மி�தியாக 
ரசி$த - ���கவிைதகைள, இல�கிய ப$திாி�ைகக- பலவ�றி�#+�� ெதா�$� 
எ'$� ‘விதி’ எ
ற �$தகமாக ெவளியி)டா�, வ���க�ண
 �
�ைர�ட
.  
 
1974�, �. ேம$தாவி
 கவிைதக- ‘க�ணீ�! Q�க-’ எ
ற �$தகமாக$ ெதா��க! 
ெப�றன.  
 
கவிஞ� மீரா ச%க அவல2கைள, அரசிய� உலக அ�கிரம2கைள, ஊழ� 
ேப�வழிகளி
 Oைலகைள எ�லா� நைக�"ைவேயா' �$தி�கா)'� கவிைதக- 
எ5தி�-ளா�. அவ�ைற$ ெதா�$� ‘ஊசிக-’ எ
ற �$தகமாக! பிர"ாி$தா�. இவ� 
எ5திய காத� கவிைதக- �
ேப (1971�) ‘கன,க-+க�பைனக-= காகித2க- 
எ
ற �$தகமாக ெவளிவ+�-ளன.  
 
�ைர சீனி�சாமியி
 கவிைதக- ‘அ+தி’ எ
:�, ேக. ராஜேகாபா� கவிைதக- 
‘பச!ப�’ எ
:�, வ���க�ண
 கவிைதக- ‘அமர ேவதைன’ எ
:� �$தக2க- 
ஆயின. இைவ ‘எ5$� பிர"ர’2க-.  
 
சி.".ெச�ல!பா மாக$மா கா+தியி
 வாG�ைகைய�� இ+தியாவி
 இ
ைறய 
நிைலைய�� சி+தி$� எ5திய ‘நீ இ
: இ#+தா�’ எ
ற �:2காவிய� தனி! 
�$தகமா�க!ப)ட�. ெச�ல!பாவி
 கவிைதக- ‘மா�: இதய�’ எ
ற ெதா�தியாக 
ெவளிவ+த�. இைவ�� ‘எ5$� பிர"ர’2க-தா
.  
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சிவக2ைக ‘அ
ன� ந)�ற,� கழக�’ 1974� இர�' ெதா�திக-பிர"ாி$த�. 
‘அபி’யி
 ‘ெமௗன$தி
 நா,க-’ அ!��ர�மானி
 ‘பா�Xதி’ தா
 அைவ. தPைச 
மாவ)ட�, தைலஞாயி: எ
ற ஊாி� உ-ள ‘தைலஞாயி: இல�கிய அைம!�’ 
‘நா�ற2கா�’ எ
ற ெதா�திைய$ தயாாி$� ெவளியி)ட�. 32 கவிஞ�களி
 42 
கவிைதக-, ‘கசடதபற’ இல�கிய ேநா��ைடய கவிஞ�க- பல#� இதி� 
எ5தியி#�கிறா�க-. 
 
ப. க2ைகெகா�டா
 எ5திய பலரகமான ���கவிகD� ‘�)'! �5�க-’ எ
: 
ெதா��க! ெப�:-ளன. ெபாிய வ1வ� ெகா�ட இ!�$தக$தி� 
க2ைகெகா�டா
 தீ)1ய ஓவிய2கD� இைண�க!ப)'-ளன.  
 
பாிணாம
 தன� கவிைதகைள ஆக;'� அ�ேடாப#� எ
ற �$தகமாக$ 
ெதா�$தி#�கிறா�, ெதாழிலாளி$ ேதாழ�கD�� உண��சி ஊ)'� ேநா�க$ேதா', 
ச�தாய! பா�ைவ�ட
 எ5த!ப)ட ��ேபா��� கவிைதக- இைவ. நவபாரதியி
 
நீ�ட �
�ைர�ட
 �1ய�.  
 
ச�திகன�
 ‘கனகா�பர�� 1ச�ப� Q�கD�’ எ
ற ெதா�!� ஒ
: ெவளி வ+த�. 
கவிஞ� சி�பியி
 கவிைத$ ெதா�!�க- சில,� வ+�-ளன. சி. மணியி
 
கவிைதக- சில ‘வ#� ேபா��’ எ
ற ெதா�!பாக! பிர"ரமாயின. (�ாியா 
ெவளிR').  
 
இைவதவிர, எ
 கவன$���� ெகா�' வர!படாத ��� கவிைத$ ெதா�!பி� 
ேவ: சில வ+தி#�க,� �'�. 
----------- 
 

36. 36. 36. 36. ஈழ�தி� ���கவிைதஈழ�தி� ���கவிைதஈழ�தி� ���கவிைதஈழ�தி� ���கவிைத    
 
தமிG இல�கிய$தி
 வள��சி��� வள$���� ஈழ$� எ5$தாள�க- அ#�பணி 
ஆ�றி�-ளன�; ஆ�றி வ#கிறா�க-. எனேவ ஈழ$� எ5$தாள�களி
 சாதைனைய� 
கவன$��� ெகா�' வராத எ+த இல�கிய வரலா:� Qரண$�வ� ெப�ற� 
ஆகா� எ
ப� எ
 க#$�.. ���கவிைத$ �ைறயி� ஈழ நா)1� �றி!பிட$ த�+த 
ஆ�கேவைலக- ‘கிராம ஊழிய
’ ‘கலாேமாகினி’ கால� ெதா)ேட நட+� 
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வ+�-ளன. ‘எ5$�’ கால$தி� ���கவிைத �ய�சி ஈழ$திL� ேவக� ெப�: 
வள�+த�. பி
ன�, தமிழக$தி� நிகG+�-ள� ேபாலேவ, அ2�� இ$�ைறயி� 
தி#!ப2க- ஏ�ப)'-ள�. 
 
ஈழ$�! ���கவிைத. �ய�சிக-. வள��சிக- ப�றி விவர2க- ேகாாி நா
 
இல2ைக ந�ப�க- சில#�� எ5த ேநாி)ட�. கலாநிதி க. ைகலாசபதி 
இAவைகயி� என��! ெபாி�� உதவியி#�கிறா�. அவ#ைடய ‘�
னா- மாணவ�’ 
ெச. ேயாகராஜா, சிர$ைத எ'$�, சில க)'ைரக- தயாாி$� அ�!பி ைவ$தா�. 
இ!ப�தியி� காண!ப'� தகவ�கD�� அ�க)'ைரகேள ஆதார�. ந�ப� 
ைகலாசபதி, ேயாகராஜா இ#வ#��� எ
 ந
றி உாிய�.  
 
ஈழ$��கவிைத வள��சியி� �றி!பிட$த�க �ைன!பான சில மா�ற2கைள 
ஏ�ப'$தியவ�க- நா�பதளவி� ேதா
றிய ‘ம:மல��சி� �5வின�’ ஆவா�. பைழய 
ெசH�- மரபி� நXன கவிைத��ாிய இய��கைள! ��$தி� சாதைன�ாி+த 
ம:மல��சி �5வினேர ஈழ$தி
 ���கவிைத ஆர�ப க�$தா�கD� �ட, 
அவ�கD- வரத� (தி.ச. வரதராச
), ேசாதி (ேசா. தியாகராசா), விஜய
 த2க� 
�றி!பிட$த�கவ�க-.  
 
வாG�ைக �ைற, க�வி �ைற �த�யவ�றி� ஏ�ப)ட மா�ற2கD�, 
சPசிைககளி
 ேதா�ற��, �திய சி+தைனகளி
 தா�க��, ��ைம ேவ)ைக��, 
இளைம$ �1!�� ஒ
:ப)', இ��5வினாிட� நXன இல�கிய$தி� 
ஈ'பா)1ைன ஏ�ப'$தின. இ$தைகய ஈ'பா)1
-பாிசீலைன தாக$தி
 
ெவளி!பாேட ���கவிைதைய எ5தி! பா��க,� S�1�ெறனலா�.  
 
இவ�கள� இ��ய�சி�� சமகால$ தமிG நா)1
 ேபா�� ெபாி�� உ+� ச�தி 
அளி$த� - மணி�ெகா1, [றாவளி ப$திாிைககளினா� ஈழ$� எ5$தாள�க- 
பாதி!� ெப�றி#+தன�. 1942� ெவளிவ+த ‘கலாேமாகினி’யி� ���கவிைத 
ெவ-ள� ேபா� ெப#�ெக'$த�. 1943 ‘கிராம ஊழிய
’ ெவளிவர$ ெதாட2கிய�� 
அ� ேமL� ேவக� ெப�ற�.  
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‘கிராம ஊழிய
’ ெவளிவர$ ெதாட2கிய கால$திேலேய ஈழ$திL� யாG!பாண$தி� 
‘ம:மல��சி� ச2க�’ ேதா
றிய�. அ�ச2க� ெவளியி)ட ‘ம:மல��சி’யிL� 
‘பாரதி’யிL�, ‘ஈழேகசாி’யிL� எ5தி வ+த பைட!பாளிகD�� கலா ேமாகினி. கிராம 
ஊழிய
 ஆகியவ�ேறா' ெந#2கிய உற, ஏ�ப)ட�. ஈழ$தவ� பைட!�கD� 
அவ�றி� ெவளிவ+தன. 13-6-43� ெவளிவ+த ‘ஈழேகசாி’யி� ‘ஓ� இரவினிேல’ எ
ற 
நீ�ட வசன கவிைதைய வரத� எ5தியி#+தா�. ஈழ$தி� ெவளிவ+த ‘�த� 
���கவிைத’ இ� எ
: �றலா�. 
 
 இ#-! இ#-! இ#-! 
 இரவிேல ந' ஜாம$திேல  
 எ
 கா�க- ெதா'� Qமி ெதாட2கி  
 க� பா�ைவ� ெக)டாத ேமகம�டல� வைர  
 இ#-! இ#-! இ#-! 
 பா�$ேத
.  
 ேப�" %�ச�:  
 பிண� ேபா� கிட+த� Qமி  
 இ� Qமிதானா? 
 
இ!ப1$ ெதாட2கி, ேபH� கா�ைற�� மி
னைல�� இ1 �ழ�க$ைத�� வ�ணி$� 
வள�கிற� இ�.  
 
இ� காலக)ட$தி� ந. பி�ச%�$தி ‘காலேமாகினி’யி� ‘மைழ� �$�’ எ
ற 
கவிைதைய எ5தியி#+தா�. அ+த� கவிைத வரத#�� இய�ைக� �$�கைள 
விவாி��� கவிைதைய எ5த$ S�'தலாக அைம+தி#�கலா�. ஆயி�� இர�' 
கவிைதகD� ேவ:ப)ட உண��சிகளி
 ெவளி!பா'க- ஆ��. வரத� கவிைத 
இய�ைக� �$ைத அ�ச� கல+த அ�பவ உண��சி�ட
 விவாி�கிற� ந.பி கவிைத 
விய!�ண��சி�ட
 அதிசயி�கிற�.  
 
ஆர�பகால! ���கவிைதக- ெப#�பாL� வாG�ைக ப�றிய பலதர!ப)ட 
சி+தைனகைள��, இய�ைக ப�றிய அ�பவ2கைள�ேம உ-ளட�கமாக� 
ெகா�1#+தன. வாG�ைக நிைலயாைம ப�றி எ5தியவ�கD�� மாறாக, ‘பாரதி’ 
எ�� ��ேபா�� இல�கிய சPசிைகயி� எ5தியவ�க- ந�பி�ைக� �ர� 
எ5!பினா�க-.  
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 நீல� �மிG இ'� ஆழமான நதிக-  
 நலமான ெச�வ மணி திரD� கனிக-  
 இவ�றி
 ேம� ���க� Q$த�,  
 அத
 சிகர� உய�+�ய�+த�,  
 உைழ!�� விய�ைவ�� இனி�  
 எ
: �ழ�க� ெசHகி
ற�  
 சிரPசீவி� �ர� ெகா�'.    (‘ரா�’) 
 
 ெவ)ட ெவளியாக$ ெதாி+த இட� இ
:  
 வி�ைண ெய)'� ெசா�ண Qமியாக$ெதாிகிற�.  
 அ+தகார$தி
 �ைகயிேல அதிசய தீப�  
 அத
 ஒளியிேல அகிலேம இ
ப�"ர2க�   (த2க�) 
  
 ேபா
றவ�ைற உதாரணமாக� �றி!பிடலா�.  
 
இAவா: வள�+� வ+த ���கவிைத சில ஆ�'கD��! பிற� ேசா�,�:$ S�க 
நிைல அ�பவி$த�. ேதா
றி வள�+த இல�கிய சPசிைகக- மைற+� ேபான��, 
பைட!பாளிகளிைடேய ேசா�, மேனாபாவ� தைலெய'$த�� இத��� காரணமாக 
அைம��. இ�கால! ப�தியி�, தமிழக$திL� ���கவிைத �ய�சிகளி� ேத�க��, 
��� கவிைத எ5�ேவாாிைடேய உ�சாகமி
ைம�� காண!ப)டன. ஈழ$திL� 
அத
 தா�க� ஏ�ப)1#+த� எ
:� �றலா�.  
 
‘எ5$�’ சPசிைக ேதா
றிய��, தமிG நா)1� அ:ப�களி� ���கவிைத 
�$�யி�!�� �� ேவக�� ெப�: வளரலாயி�:. ‘எ5$�’ ஈழ$தவ� பலைர ��� 
கவிைத! பைட!பி� ஈ'பட� ெசHத�. த#� சிவரா� இ. �#ைகய
 நா. 
இராம�2க�, �. ெபா
ன�பல� ேபா
றவ�க- �றி!பிட$ த�+தவ�க-.  
 
1970-72 அளவி� ஈழ$தி
 ���கவிைத ெப#வள��சி க�ட�. எ5�ேவா� 
அதிகாி$தா�க-. ‘ம��ைக’ �த�ய சPசிைகக- ���கவிைத�� அதிக இட� த+� 
ஆதாி�கலாயின. ச�தாய� கி�ட�கD�, மிகெம
ைமயான உண��சி (காத� 
�த�ய) ெவளி!பா'கD� கவிைத உ-ளட�க� ஆக இட� ெப�றன.  
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1972� ‘ெத
னில2ைகயி
 �தலாவ� ��� கவிைத ஏ'’ எ
: ‘க-வி-ைத’ எ�� 
ப$திாிைக ேதா
றிய�. தி��வ�ைல கமா�, ச�;, நீ-கைர ந�பி, ேமான�# 
ஹ�ஸா �த�ேயா� இதி� எ5தினா�க-. உைழ!பாளி வ��க� ப�றி��, ச%க� 
�ைறபா'க- ப�றி�ேம ெப#�பாL� கவிைதக- எ5த!ப)டன.  
 
த�ேபா� ���கவிைத ப�றிய க)'ைரக- பல எ5த!ப'கி
றன. ‘தினகர
’ 
ப$திாிைகயி�, ’35 ஆ�'�கால ���கவிைத வள��சி’ எ
ற தைல!பி� �. சிறீபதி 
ெதாட�க)'ைர எ5தினா�. வரலா�: அ1!பைடயி� ��� கவிைத ச�ப+தமான 
�த� ஆH,� க)'ைர இ�தா
 எ
:� அறிவி�க!ப'கிற�.  
 
கலாநிதி க. ைகலாசபதியி
 ேம�பா�ைவேயா', ெச. ேயாகராஜா எ5தி�-ள 
‘ஈழ$�! ��� கவிைதயி
 சில ேபா��க-’ எ
ற க)'ைரயி� காண!ப'� சில 
க#$��கைள இ2� எ'$� எ5�வ� ெபா#$தமாக இ#��� எ
: 
எ�Tகிேற
.  
 
“ஏற$தாழ, கட+த பதிைன+தா�'� கால ஈழ$�! ���கவிைத வள��சியி� 
அவதானி�க$த�க சில ப��கD-, இவ�ைற மதி!`' ெசH��ேபா� தமிGநா)'! 
���கவிைத! ேபா�கி�#+� ேவ:ப)ட சில ப��கைள��, 
தனி$�வ!ேபா��கைள�� இன2காண �1கிற�.  
 
இ
ைறய ஈழ$�! ���கவிைதயாள#- ெப#�பாலாேனா� ‘எ5$�’ சPசிைகயி
 
தா�க$தா� எ5த$ ெதாட2கியவ�கேள, ‘எ5$’தி� ெவளிவ+த ���கவிைதகேள 
��� கவிைத எ5�� உ+�தைல�� ஏ�ப'$தின. எனி��, ‘எ5$�’ கா)1ய 
வழியி� இவ�க- ெச�லவி�ைல; எ5$தி� ெப#�பாலாேனா� எ5திய� ேபா
ேறா, 
அ�ல� இ
�� எ5$�! பர�பைரயின� சில� எ5�வ� ேபா
ேறா, ‘தனிமனித 
அக உைள�ச�க-, கன,க-, ஏமா�ற2க-, மரண�, விர�தி, காம�, ேபா
ற 
விஷய2க- ஈழ$�! ���கவிைதயி
 உ-ளட�கமாக அைமயவி�ைல. மாறாக, 
ச�தாய ேநா��ைடய - ஏேதா ஒ# வித$தி� ச�தாய� �ைறபா'கைள! 
பிரதிப��கிற-���கவிைதகேள இ2� மி�தியாக ெவளி வ#கி
றன. ஈழ$� நாவ�, 
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சி:கைத எ
பவ�றி� காண!ப'� Seriousness த
ைம ஈழ$�! ��� 
கவிைதகளிL� அைம+�-ளைம �றி!பிட$த�க அ�சமா��.  
 
யா!� �றி,, ெசா� ெசறி,, க#$� �த
ைம �த�யன ம)'மி
றி, ப1ம� �றிR' 
ஆகியவ�ைற�� ெகா�டைம��ேபா� தா
 ���கவிைத எ
ப� �5ைம 
எH�கி
ற�. தமிGநா)'! ���கவிைத வள��சியி� இ$தைகய ப�� ‘எ5$�’ 
சPசிைக ெவளிவ+த பி
�தா
 இட�ெபற$ ெதாட2கிய�. ஆயி��. 
���கவிைதயி
 இ$தனி$�வ! ப�� சிலசமய� மி�தியாக இட�ெப�:, 
���கவிைத சிற!பிழ�க வழிவ��கி
ற�. ஈழ$�! ���கவிைதகளி� இ$தைகய 
ப�� இட�ெபற�-ப1ம�, �றிR' அைமத� -�ைறவா��. தமிழக 
���கவிைத��� ஈழ$�! ���கவிைத��மிைடயிலான �றி!பிட$த�க 
ேவ:பா'கD- இ� ��கியமான�.  
 
ஆயி
, ப1ம� �றிR' எ
பனவ�:��! பதிலாக ேவ: சில ப��க- ஈழ$�! 
���கவிைதகளி� இட�ெப�றி#�கி
றன. இவ�:ெளா
:, ேப�" வழ��� 
ெசா�க-, ெசா�ெறாட�க-, ேப�ேசாைச! ப�� �த�யன அைமவதா��. 
கவிைதயி� அ'�க'�காக உவம, உ#வக$ெதாட�க- அதிக� இட� ெப:கிறேபா� 
எளிதி� விள2கி�ெகா-ள$ தைட ஏ�ப'கி
ற�. ேப�" வழ��� ெசா�க-, 
ேப�ேசாைச! ப�� ேச�கிற கவிைதமிக எளிதான த
ைம உைடயதாக இ#�கிற�.  
 
இAவா: ப1ம�, �றிR' �த�யன இட� ெபறாமL� ேப�" வழ��� ெசா�க- - 
ெசா�ெறாட�க--ேப�சைமதி, எளிைம �த�யன இட� ெப:வதாL� ஏ�ப'� பய
 
வித+�ைர�க$த�க ஒ
றாகிற�. �றிR', ப1ம�, உவம, உ#வக$ெதாட�க- 
மி�தியாக இட� ெப:வதனா�, ெதளிவி
ைம ஏ�ப'வேதா', ���கவிைத 
வள��சி��� அ� �+தகமாகி
ற�. எAவா: மர� வழி� கவிைதகளி� 
க#$��கைள ெவளி!ப'$த சில சமய� யா!�$ தைடயாக இ#�கிற� எ
: 
�ற!ப'கிறேதா, அAவாேற ���கவிைதகளி� ேம��றிய இய��களினா�, 
க#$திேல விள2கி� ெகா-ள �1யாத நிைல உ#வா��. உ#வாகேவ மர� வழி� 
கவிைதயி�#+� ���கவிைத கிைள$த� ேபால, ���கவிைதயி�#+� பிறிெதா# 
வைக� கவிைத உ#வாத� சா$தியமாகலா�.  
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அ� ம)'ம
:, ���கவிைதயி
 பய
பா'� இதனா� �
:கிற�. ச�தாய� 
�ைறபா'கைள� கைளயேவா, ச�தாய மா�:�கான க#$��கைள� சாதாரண 
ம�கD��! �ாிய ைவ�கேவா இயலா� ேபாகலா�. ஆனா�, ஈழ$�! 
���கவிைதயி� காண!ப'� ேம��றி$த இய��க--ப1ம�, �றிR' �ைறவாக� 
காண!ப'த�. ேப�" வழ��� ெசா�க-. ெசா�ெறாட�க-, ேப�ேசாைச! ப�� 
அைமத�, எளிைம - ெதாட�+�� (பழெமாழிக-, நா)'! பாட� த
ைமக- 
�த�யனவ�ேறா') ந
�ைறயி� வி#$தி�:மாயி
, எதி��கால$தி� ���கவிைத 
பய�ைடயதாக� ெசழி$� வளர, அதிக வாH!� இ#�கிற�”. 
------------ 
 

37. 37. 37. 37. இ�ைறய நிைலைமஇ�ைறய நிைலைமஇ�ைறய நிைலைமஇ�ைறய நிைலைம    
 
��� கவிைத வரலா�ைற இAவள, Sர� கவனி$த பிற�, இ� இ
: எAவா: 
உ-ள�, ���கவிைத உ�ைமயான வள��சி! பாைதயி� ேபாகிறதா, ��� 
கவிஞ�க- ெப#�பாேலாாி
 த�கால! ேபா�� எ!ப1 இ#�கிற� எ
: சி+தி�க 
ேவ�1ய ஒ# க)ட$ைத அைட+தி#�கிேறா�. ��� கவிஞ�களி
 இ
ைறய! 
ேபா���. ���கவிைதக- எ
: எ5த!ப'கி
றைவ�� இல�கிய$��� வள� 
ேச�!பதாக,மி�ைல; இல�கிய ரசிக�கD�� உ�சாக� த#வனவாக,� இ�ைல 
எ
பைத� �றி!பிட$தா
 ேவ�'�.  
 
‘தீப�’, ‘கைணயாழி’ இதGகளி� ���கவிைத �
� ேபா� அதிக� இட� 
ெப:வதி�ைல. ஆயி��, ��� கவிைதகைள வி#�பி! பிர"ாி!பத�� அேநக 
இல�கிய ெவளிR'க--சத2ைக, பிர�ைஞ ெதறிக-, விழிக-, நீல��யி� �த�யன 
உ-ளன.  
 
‘கசடதபற’ மீ�'� ெவளிவ#கிற�. ம�:� உ�சாக�-ள இைளஞ�க- 
�5�5வாக� ேச�+� ெகா�' ஏதாவ� ஒ# ெபயாி�, ேசாதைன ாீதியி�, 
ெவளிR'க- தயாாி!பதி� ஆ�வ� கா)'கிறா�க-. இவ�றி� எ�லா� ���கவிைத 
எ
ற ெபயாி� யா� யாேரா, எ
ென
னேவா எ5தி�ெகா�'தா
 இ#�கிறா�க-.  
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இைவகைள எ�லா� ெபா:ைம�ட
 ப1$�! பா��கிற இல�கிய! பிாிய�கD�� 
ஒ
: ெதளிவாக எளிதி� விள2கி வி'கிற�. இ
: கவிைத எ5த� 
கிள�பி�-ளவ�களி� ெப#� பால#�� க#$�!பPச� க�பைன வற)சி மி�தியாக 
இ#�கி
றன. கவிைத உண��சி இ�ைல. ெசா�ல!ப'கி
ற விஷய2களி� 
��ைம�� இ�ைல, உண��சி�� இ�ைல.  
 
இA இல�கிய ெவளிR'கைள எ�லா� ெதாட�+� ப1!பேதா', அய�நா)' 
இல�கிய2கைள ஆ2கில %ல� அறி+� ெகா-கிற பழ�க� ெப�ற ரசிக ந�ப�க- 
சில� அ1�க1 �றி!பி'கிறா�க-. தமிழி� கவிைத எ5�கிறவ�க- தி#�ப$ தி#�ப� 
சில விஷய2கைளேய ெதா)'� ெகா�1#�கிறா�க-. சி��!Q)'� வித$தி� 
N)பமான உ�ைமக- N� உண�,க-, கிள�,த#� ��ைமக-. ெம
ைமயான 
வாG�ைக அ�பவ2க- �த�யவ�ைற - அய�நா)'� கவிைதகளி� ரசி�க� 
கிைட�கிற இனிய, அ#ைமயான பலரக விஷய2கைள - இவ�க- ெதா'வ��ட 
இ�ைலேய; ஏ
 எ
: ேக)கிறா�க-.  
 
தமிழி� - கவிைத ம)'ம�ல, சி:கைதகD� �ட - எ5த��ப'கிறவ�கD�� 
இல�கிவள�� இ�ைல. வாG�ைக அ�பவ�� ேபாதா�. பழ+தமிG இல�கிய! 
பயி�சி ேதைவேய இ�ைல எ
: ஒ��கி வி'கிறா�க-. இ� வள��சி�� வைக 
ெசHயாத எ�ண� ஆ��. ��ைம இல�கிய$திL� த2கD�� �+திய 
தைல�ைறயினாி
 சாதைனகைள அறி+�ெகா-ள ேவ�'� எ
ற அவா,� 
இவ�களி� ெப#�பாேலா#�� இ�ைல. உலக இல�கிய$ைத அறி+� ெகா-D� 
தாக�� �1!�� மிக� �ைறவாகேவ காண!ப'கிற�, �ாிய ேநா���. விசால 
மேனாபாவ�� இ�லாததனா�, தம�ெகன வாG�ைக ப�றிய ெகா-ைகேயா 
பி1!ேபா த$�வ!பா�ைவேயா ல)சிய உ:திேயா இவ�களி� பலரா� ெகா-ள 
�1வேத இ�ைல. இ��ைறபா'க- இவ�கள� எ5$��களிL� பிரதிப��கி
றன.  
 
ஆ�றL� அ�பவ�� ஊ�க�� ெப�ற பைட!பாளி இைளஞ�கள� ேபா��� 
விபாீதமாகேவ அைம+� காண!ப'கிற�. த2கD�� �+தியைத அ2கீகாி�க 
மனமி�லாத இவ�க- அவ�ைற அழி$�விட (ஒழி$��க)ட) ஆைச!ப'கிறா�க-.  
 
மர�� கவிைத பைட!பதி� சி: ெவ�றி க�ட இைளயதைல�ைற� கவிஞ�க-, 
‘பாரதி எ
ன சாதி$� வி)டா
? அவ
 எ5தின� கவிைதயா? இவ
 எ5திய� 
எ
ன கவிைத?, எ
: பழி$�! ேபசி��, கி�ட� ெசH��, த�ைம$ தாேம 
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ெம�சி�� ேப"வ� சகஜமாக இ#�கிற நா)1�, ��� கவிைத எ5தி! ெபய� 
ெப�றவ�கD� அைதேய ஒ# மர� ஆ�கி வ#கிறா�க-! 
 
பி�ச%�$தி எ5திய� ���கவிைத இ�ைல. சி. மணி எ5திய� கவிைதேய இ�ைல 
எ
ெற�லா� ேபசிவ+தவ�க- இ!ேபா� காரசாரமாக$ த2க- எ�ண2கைள� 
க)'ைரகளா�க ��ப)1#�கிறா�க-. திறைம கா)1! பைட!� �ய�சிகளி� 
ஈ'ப)'-ள சிலைர ம)ட� த)'வதிL� உ�சாக� ெப:கிறா�க-.  
 
இ+த! ேபா�� ‘எைத�� எ5தலா� - எ!ப1�� எ5தலா�’ எ
ற ேநா��ைடய 
கைல! பைட!பாளிகளிட� ம)'�தா
 நில,கிற� எ
றி�ைல. ச�தாய! 
பா�ைவேயா' உைழ!ேபா� நல��காக,� உாிைம�காக,�, ���க� 
பைட!பத�காக� கவிைத எ5�ேவா� எ
: கிள�பிய ��ேபா�காள�களிட�� 
இ��ைறபா' பரவி�-ள�.  
 
த2க- ஆ�றைல நிaபி�க ��ப)', ஒ# இய�க ேவக$ேதா' �
ேன�ற! 
பாைதயி� ெச
: ெகா�1#+த வான�பா1� கவிஞ�கD��-D� பிள, 
ஏ�ப)'வி)ட�.  
 
1974 பி�ப�தியி�, சி.". ெச�ல!பா,� நா�� ‘எ5$� பிர"ர’2கைள வி�பைன 
ெசHவத�காக, தி#ெந�ேவ� மாவ)ட� ெந'கிL�-ள க�Fாிக- அைன$���� 
ேபாHவ+ேதா�. எ2�� தமிG$�ைற! ேபராசிாிய�கD�, எ�.ஏ. தமிG மாணவ�கD� 
‘���கவிைத’யி� அ�கைற�� ஆ�வ�� ெகா�'-ளைத அறி+� மகிG,�ேறா�. 
உ�ைமயாகேவ ச+ேதக2கைள$ ெதளி, ப'$தி� ெகா-ள ேவ�'� எ
:�, 
���கவிைத�கார�கைள ‘ம)ட� த)ட ேவ�'�’ எ
ற ேநா��ட�� எ2களிட� 
பல!பல ேக-விக- ேக)க!ப)டன. நா2க- உாிய �ைறயி� த�+த பதி�கைள� 
�றிேனா�.  
 
‘���கவிைத�� எதி�கால� உ�டா? வளமான இல�கண$ைத�� ஆழமான கவிைத 
மரைப�� ெகா�ட தமிG இல�கிய$தி� ��� கவிைத�� நிைலயான ஒ# இட� 
உ�டா? எ
: ஒ# �றி!பி)ட ேபராசிாிய� எ
னிட� ேக)டா�.  
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‘��� கவிைதயி
 எதி��கால$ைத! ப�றி உ:தி �:வத��, நா
 ��� கவிைத 
ப�றிய ேசாதிட� எ�,� கணி�க ��படவி�ைல. அ� கால� �1,�க)ட� �1ய 
ஒ# விஷய�. ஆனாL�, ���கவிைதயி
 வரலா�: அ1!பைடயி� ெதளிவாகிற 
ஒ# உ�ைமைய� ெசா�லலா�. 1930களி� ேசாதைன �ய�சியாக இர�' ேபரா� 
ெதாட2க! ெப�ற ‘வசனகவிைத’ 1940களி� வL!ெப�: வள�+த�. நா�ப�களி
 
கைடசி� க)ட$தி� ஒ# ேத�க� ஏ�ப)ட�. தமி5��! ��சான வசன கவிைத 
�ய�சி ெச$ெதாழி+த� எ
:, அைத எதி�$தவ�க- ச+ேதாஷ!ப)டா�க-. ஆனா�, 
1960களி� ‘எ5$�’ ப$திாி�ைகயி
 வள��சிேயா' ���கவிைத�� �$�யி� 
ெப�ற�. அ� ேவக வள��சி ெப:� வைகயி� திறைமயாள�க- பல� பைட!� 
�ய�சியி� ஈ'ப)' ெவ�றி க�'-ளன�. அத
 பிற�� ��� கவிைத��! ெப#� 
ஆதர,� கவனி!�� கி)1�-ளன. மர�� கவிைதகளி� ெசா�ல �1யாதைத- 
அ�ல� மர�� கவிைதயி� ெசா�ல �1கிறைதவிட அழகாக,� நயமாக,� 
"த+திரமாக,� த2க- எ�ண2கைள - ���கவிைத %ல� ெவளியிட �1�� எ
ற 
உண�, மர�� கவிைத எ5தி வ+தவ�களி� பல#�� ஏ�ப)'-ள�. மர�� கவிைத 
எ5தி! ெபய� ெப�ற அேநக� அைத ஒ��கி வி)' ‘���கவிைத எ5தி 
ெவ�றிக�1#�கிறா�க-. பல ெபய�கைள இத�� உதாரணமாக� ெசா�ல�1��. 
���கவிைதயி
 வரலா: இAவா: இ#�கிறேபா�, அத
 எதி�கால� �றி$� 
அவந�பி�ைக ெகா-ள ேவ�1ய அவசிய� எ�,ேம இ�ைல எ
: நா
 
க#�கிேற
.’ இ� என� பதி�.  
 
இ+த$ தகவேல இAவரலா�:�� சாியான �1,ைர ஆ�� எ
: என��$ 
ேதா
:கிற�. 
------------ 
 

38. 38. 38. 38. எ9ப�களி� பி�ப.தியி�எ9ப�களி� பி�ப.தியி�எ9ப�களி� பி�ப.தியி�எ9ப�களி� பி�ப.தியி�    
 
1972 நவ�ப� �த� ‘தீப�’ இதழி� பிர"ரமாகி வ+த ‘���கவிைதயி
 ேதா�ற�� 
வள��சி��’ எ
�� இ��)'ைர$ ெதாட� 1975 ேம மாத� நிைற, ெப�ற�.  
 
அ!ேபா� இ#+த நிைலைமகைள ‘39’ ஆ� ப�தி �:கிற�. அத��! பி�ப)ட 
விஷய2கைள இ2ேக கவனி�கலா�.  
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ஒ#�ைற நி
: ேபாH, மீ�'� ேதா
றிய ‘கசடதபற’ ஒ# சில இதGகேளா' த
 
வாG�ைகைய �1$�� ெகா�ட�. ���கவிைத�� ஆதர, அளி$�� ெகா�1#+த 
சத2ைக, பிர�ைஞ, ெதறிக-, நீல��யி� �த�ய ஏ'கD� நி
: ேபாயின.  
 
த2க- பைட!�கைள ெவளியி'வத��! ப$திாி�ைக�க- இ�லாம� ேபானதாL�, 
த2க- சாதைனகைள வாசக உலக$���$ ெதாிய!ப'$�� �ைறயிL�, கவிஞ�க- 
அவரவ� கவிைதகைள$ ெதா�$� ெவளியி'� �ய�சியி� ஆ�வ� 
கா)டலானா�க-. இதனா�, அ�வைர ெவAேவ: ஏ'களி� பிர"ரமாகியி#+த 
கவிைதகD�, ப$திாி�ைககளி� இட� ெப�றிராத �திய பைட!�கD� 
ெதா�திகளாக ெவளிவ+தன.  
 
1973� 10 ���கவிைத$ ெதா�!�க- ெவளிவ+�-ளன. 1974� 16 ெதா�திக- 
பிர"ரமாயின. 1975� நா
��, 1976� %
:�, 1977� ஏ5 ெதா�!��கD�, 
1978� 14 ெதா�திகD� வ+�-ளன. 1979� 14 ெதா�திக- இ� ஏகேதசமான 
கண��தா
. கண�ெக'!பி� வி'ப)'! ேபான ெதா�!�க- சில இ#�க,� 
�'�.  
 
இAவா: ெவளிவ+த ���கவிைத$ ெதா�!�களி�, ச%க! பா�ைவேயா' 
எ5தியவ�களி
 பைட!�க-தா
 அதிக� உ-ளன. தனி மனிதனி
 உண��சிக-, 
அகேநா��, வாG�ைக தாிசன�, நி$தியமான உ�ைமக- �த�யன ப�றி எ�லா� 
கவிைதக- எ5தியவ�களி
 ெதா�!�க- அAவள, அதிகமாக இ�ைல.  
 
பி+திய ரக� கவிஞ�களி
 எ5$��கைள ெவளியி'வதி� �மாி மாவ)ட$தி�#+� 
பிர"ரமா�� காலா�' இல�கிய ஏ' ‘ெகா��!பாைவ’ ஆ�வ� கா)1ய�.  
 
1978� ெச
ைன- தி#வ���ேகணியி�#+� ‘ழ’ எ�� கவிைத ஏ' வர$ 
ெதாட2கிய�. ஆ$மாநா� ஆசிாிய�, ஆ�. ராஜேகாபால
 இைண ஆசிாிய�, 
ஞான��$தனி
 �திய பைட!�கD�, ேசாதைன �ய�சிகD� இதG ேதா:� இட� 
ெப�:-ளன. ெமாழி ெபய�!�கD� வ#கி
றன. ‘தமிG� கவிைதயி
 ஆழ$ைத�� 
அகல$ைத�� பர!பி� கா)'� - கா)ட ேவ�'�... �திய ேபனா,ட
 �திய �ரL� 
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ஒ��க ேவ�'�’ எ
ற ேநா��ட
 ெசய�ப'கிற ‘ழ’ வி� ��ைமயான பைட!�க- 
காண!ப'கி
றன. 
 
���ேகா)ைடயி�#+� ெவளிவ+த ‘"வ'’ ந�ல கவிைதகைள பிர"ாி$த�. தரமான 
இல�கிய ஏடாக விள2கிய ‘"வ'’ நீ�ட கால� வாழவி�ைல.  
 
‘வான�பா1’ கவிஞ� சி�பியி
 ெபா:!பி� தி#�ப,� ேதா
றி வள�கிற�. 
பாரா)ட$ த�+த பைட!�கைள�� �$தக மதி!�ைரைய�� பிர"ாி$� வ#கிற�. 
ஆயி��, �$�யி� ெப�ற ‘வான�பா1’ அத
 ஆர�பகால� கவனி!ைப�� 
பரபர!பான வரேவ�ைப�� ெபறவி�ைல எ
ேற ெசா�ல ேவ�1யி#�கிற�.  
 
கவிைத$ ெதா�!�க- மி�தியாக ெவளிவ+த ேபாதிL�, அைவ ப�றிய 
விம�சன2க- ஒ# சில �ட வரவி�ைல எ
ப� ெபாிய �ைறபாேடயா��.  
 
ஆயி��, �றி!பிட$ த�+த இர�' �$தக2க- வ+�-ளன.  
 
ஒ
:: தமிழவ
 எ5திய ‘��� கவிைத - நாL க)'ைரக-’ (�த� பதி!� 1977) 1. 
ஆதி நிைலகைள$ தி#�பி! பா���� இ
ைறய கவிஞ
 2. ெமாழி 
உ#வா�க$���ாிய ெமாழி அழி, ஏ�படாைம�� ச�தாய பிர�ைஞ� கவிஞ�கD� 
3. உைடப'� ��! பிரா+திய2க- 4. வாGத�� உ-ள ��க��, விம�சன யதா�$த 
ெவளிR'� ஆகிய க)'ைரகளி� தமிழவனி
 விசால! பா�ைவைய�� ஆG+த 
சி+தைனகைள�� காணலா�. பலர� கவிைதகைள�� ஆராH+�, உ#!ப1யான - 
பய
பட� �1ய - க#$��கைள எ'$�� ெசா��யி#�கிறா� தமிழவ
.  
 
“இல�கிய� ெகட �தலாளிகளி
 ப$திாி�ைகக-, தீவிர சி+தைனய�ற [ழ� 
ேபா
றன காரண2க- எ
கிற� ந
றாக$ ெதாிகிற�. �தலாளிகளி
 
ப$திாி�ைகக- ேபா
ற means of communications ெவ:� வ�ண2களி
 சாகச$தி� 
மன� பதி�� பிரைமைய ஏ�ப'$தி�-ளன. இ!ப1யாக, ேபா�! பிரைமகளி� 
க�ெக)' கிட�கிறா
 தமிழ
. இ+த! �ற! பிரைமகேளா' கல+ேத உ#வா�க! 
ெப:� அக!பிரைமகD� ஏ�ப)'-ளன. இ+திய, தமிழக அரசியL� இ�மாதிாி 
ேபா�! பிரைமைய ஏ�ப'$த உத,கிற�. பா�ைவ! பிரமாண$ைத� ெகா�ட 
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சினிமா�கD� இ!ப1ேய... ச!த ேநசமான வா�$ைத ஜால$ த
ைமயி� கவிைதைய 
;தாபி��� �ண�, ஒ# ேபா�� க�ேணா)ட�தா
. அதனா� உ- உ�ைமைய 
த
 ர$த ஓ)ட$தி� கல+�, அதைன ஆ�கிரமி��� மன! பிரதிப�!�� ெகா�' 
ஒ# கவிஞ
 உ#வாக! ேபாவதி�ைல. �ர)சி மரெபா
ைற$ தமிG ெமாழியி� 
சி#^1��� ெபா:!���$ த2கைள ஆளா�கி எ5தவ+த எ5$�� கார�க- 
ேம�க�ட மாதிாி, வா�$ைத வைள!��களி� கவி$வசி#^1 ெசHயவ+த� ெப#� 
�ரதி�^டேம. இவ�க- பரவி�கிட��� ேபா�ைமயி
 உ- Nைழ+�, 
உ�ைமகைள, அத
 உற,கைள$ த
ேனா'-ள ச�ப+த$தி� உைர$� உண�+� 
ெகா-ளவி�ைல. ெவ:� பக)'� �ண�, அ�$த ம�ற ெசா� சாகச�, சாம�$திய�, 
தா
 உணராத- வாHபாடாக யாேரா ெசா���ெகா'$த இட� சாாி ேகாஷ2க- 
இவ�ைற கவி$வமரபாH மா�ற யாராL� �1யா�. மனித
 பிறவ�ேறா' 
உ#வா��� உறவி
 அ!ப)டமான ேம�Q�" அக�றி! பா���� பா�ைவயி
 
யதா�$த ெவளிRேட உ�ைமயான கவி$வ ெமாழி மரைப ஏ�ப'$��”.  
 
தமிழவ
 �:� இ�க#$� கவிைத எ5�ேவாாி
 கவன$��� உாியதா��. 
ம�ெறா# �$தக�: ஆ, ெசக+நாத
 எ5திய ‘���கவிைத- திறனாH, (1978). இ� 
��� கவிைதயி
 Qரணமான திறனாH, அ�ல. ச%க! பிர�ைஞேயா' கவிைத 
எ5தி�-ள ��ேபா��� கவிஞ�களி
 பைட!�க- ம)'ேம இதி� ஆH, ெசHய! 
ப)'-ளன. அைத வி#!� ெவ:!ப�ற �ைறயி� ஆசிாிய� ெசH�-ளா�.  
 
“தமிG இல�கிய$ �ைறயி� �திய மா�ற2கைள உ#வா�கி�-ள ��� கவிைத �க 
மா�ற$��� வழி வ���� ேபா�� க#வியாக,� பய
பட ேவ�'�- பய
ப'� - 
எ
ற ந�பி�ைகேயா', ��� கவிைதைய வரேவ�கிேறா�” எ
ற �1,ைரேயா' 
தன� ஆHைவ �1�கிறா�. ஆ. ெசக+நாத
. ���கவிைத ப�றிய �5ைமயான 
திறனாH, அவசிய$ ேதைவயா��.  
 
��� கவிைத��! ெப#� அளவி� வரேவ�� இ#!ப� ேபாலேவ, எதி�!�� 
பரவலாக இ#+� வ#கிற�.  
 
எதி�!� ப�றி �வியர" எ5தி�-ள ஒ# க#$� �றி!பிட$த�கதா��. ‘வான�பா1’ 
பதிைன+தாவ� இதழி� ‘���கவிைதயி
 �திய ெந#�க1’ எ
ற தைல!பி� அவ� 
ஒ# க)'ைர எ5தியி#�கிறா�. அதி� ஒ# ப�தி-  
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“கவிைத ப�ேவ: தைளகளி�#+� வி'தைல ெபற!ெபற - �திய ப�ேவ: 
�ைறகளி
 உ�ைமகைள! �ல!ப'$�� ஆ�றைல! ெபற$ ெதாட2கிவி'கிற�. 
�
ென!ேபா�� கவிைத வ)ட$தி��- வ+திராத பல உ-ளட�க2க-. இ
ைறய 
கவிைதயி� இ#!பத
 காரண� இ�தா
.  
 
“உண��சி நிைல�� ம)'� பய
ப'� ம�ற� கைலக- பி
ேன த2கி நி�க, பா)'� 
கைல அவ�றி�#+� வி'தைல ெப�: மனித���$ ேதாழனாH �
ேன:கிற�.  
 
“இ$தைகய N�ைமயான - உய�வான - ேம�ம)ட வள��சி, க�வியறிவி� 
ேம�ப)ட ச%க$தி�தா
 ெவ�றி ெப:வ� சா$தியமா��. பைழைமயி� ஊறி� 
கிட���. எதிேர பா��க ம:���, விழி!�ண��சி எளிதி� ெபறாத ச%க$தி� 
கவிைதயி
 இ!�திய வ1வ�, த
ைன நி:$தி� ெகா-ள மிக! ெபாிய ேபாரா)ட 
ெமா
: - ஜீவ மரண! ேபாரா)டெமா
: - நட$திேய தீரேவ�1யி#�கிற�.  
 
“ெசவி��! �ல!ப'� ‘ாித�’ைம! �ற�கணி$�வி)', மனதி�� இதமா�� க#$� 
வழிப)ட ‘ாித�’ மி�லயி!ப� அறி, ேம�படாத ச�தாய$தி� சா$தியமி�ைல.  
 
“��� கவிைதயி
 திணறL�� இ� ஒ# ��கிய காரண�. தமிழாசிாிய�களி
, 
���கவிைத மீதான எதி�!���� காரண� அவ�களி
 ெமாழி! ப�ேறா, இல�கிய! 
ப�ேறா அ�ல; பழைம! ப�ேற காரண�. 
 
பழைம வ1வ2களி� ஊறி! ேபான பைழைம மன�, உண�,கைள� ச�ேற த-ளி 
ைவ$�, அறி, Q�வமான கைல வ1வ2கைள ஏ�:� ெகா-ள ம:�கிற�. அவ�க- 
மன� கட+த கால$தி� வாGவேத இத��� காரண�.  
 
���கவிைத பைட!பாளிகளி� ��கியமானவ�கD� ரசிக�கD� மர��கவிைத 
அழி+�விட ேவ�'� எ
ேறா - ���கவிைத ம)'ேம வாG+� வளரேவ�'� 
எ
ேறா ெசா�லவி�ைல.  
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ந�ல கவிைதகைள நா'கிறவ�க- இர�' வைக� கவிைதகைள�� வரேவ�: 
ரசி$� மகிழ$ தயாராக இ#�கிறா�க-. மர�� கவிைத %ல� த2க- ஆ�றைல 
�ல!ப'$த வி#��ேவா� அ$�ைறயி� அாிய சாதைனகைள! �ாி+� கா)'வைத 
யா� த'�கிறா�க-? மர�� கவிைத வாதிக- அ!ப1 ��ைமகைள�� அாிய 
சாதைனகைள�� �ாிய� காேணா�.  
 
�
� கவிைதக- எ5தி$ த2க- ஆ�றைல� கா)1ய கவிஞ� பல� இ!ேபாெத�லா� 
கவிைத எ5�வேதயி�ைல. �தி� �திதாக அேநக� எ5�கிறா�க-. அேநகர� 
பைட!�களி� எளிைம�� இனிைம�� பா�ைவ X�"� காண!ப'கி
றன. 
அQ�வமாக! சிலேபாிட� "ய$த
ைம��, வா�$ைத வன!��, உ#வக� ெசறி,�, 
க#$� நய��, ��ைம! ெபா�,� காண�கிட�கி
றன.  
 
இ$தைகய எ5$��க- ���கவிைதயி
 வளமான எதி� கால$��� ந�பி�ைக 
த#கி
றன. 
-------- 
 

39. 39. 39. 39. ஒ: விள�க�ஒ: விள�க�ஒ: விள�க�ஒ: விள�க�    
 
‘���கவிைதயி
 ேதா�ற�� வள��சி�� எ
ற இ+த K� ���கவிைதயி
 வள��சி 
ப�றிய �5ைமயான ஆராH�சியாக அைமயவி�ைல. இ+ K�றா�1
 அ:ப�க- 
வைரயிலான ���கவிைத �ய�சிகைளேய இ� கவனி!��� உாியதாக� 
ெகா�'-ள�.  
 
அதி� �ட சில �ைறபா'க- உ�' எ
பைத நா
 உண�+�-ேள
. இ+K�
 
இர�டா� பதி!� ெவளிவ+த சமய$திேலேய கவிஞ�க- இ
�லா!, அ!�� 
ர�மா
, ைவர�$� ேபா
ேறாாி
 பைட!�க- சாியானப1 ஆH, 
ெசHய!படவி�ைல எ
ப� ரசிக�களா� எ
 கவன$���� ெகா�' வர!ப)ட� 
உ�'.  
 
இ�கவிஞ�கD� பிற#� எ5ப�களிL� பி
ன#� பல சாதைனக- 
�ாி+தி#�கிறா�க-. �வியர" த
 ேபா�கிைன மா�றி ‘மீற�’ எ
ற தைல!பி� 
��ைமயான கவிைதக- பைட$�-ளா�. சி�பி, �.ேம$தா, ஞான��$த
 
�த�ேயா#� அவரவ� திறைமைய நிaபி��� வித$தி� அேநக ெதா�திக- 
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ெவளியி)1#�கிறா�க-. ஈழ�கவிஞ�க- பலர� ெதா�!�க- 
ெதாியவ+தி#�கி
றன. 
 
எ5ப�களிL� எ�ப�களிL� ���கவிைத$ ெதா�!�க- அதிகமாகேவ பிர"ர� 
ெப�:-ளன. ���கவிைத �ய�சியி� ஈ'ப)ட பல!பல இைளஞ�க- 
உ�சாகமாக$ த2க-கவிைதகைள$ ெதா�$� அழ� அழகான �$தக2கைள 
ெவளியி)1#�கிறா�க-.  
 
���கவிைதயி� நீ�ட பைட!�கைள உ#வா��� �ய�சிகD� ேம�ெகா-ள! 
ப)1#�கி
றன. அ$தைகய �ய�சியாக ைவர�$� பைட$தளி$த ‘கவிராஜ
 கைத’ 
எ
கிற மகாகவி பாரதியி
 வரலா: கவனி!��� உாியதா��. கலா!ாியாவி
 
‘எ)டய�ர�’ தனிரகமான�.  
 
கைத சா�+த-வாG�ைக நிகG,கைள�� மனித� இய��கைள�� நிைன, ��கிற - 
பாட�களாக பழமலH கவிைதக- எ5தி, ஒ# �திய தட� அைம$�-ளா�. அவர� 
‘சன2களி
 கைத’ ெப�ற ெவ�றிைய$ ெதாட�+�, ‘�ேரா)ட
"ட
 ெகாPசேநர�’ 
எ
ற கவிைதகைள! பைட$� அவ� சாதைன �ாி+தி#�கிறா�. வா
�கி� ஒ# தனி 
வைகயி� கவிைதக- இய�றி�-ளா�. ‘தா�!பாைல’ எ
ற அவர� ெதா�தி 
விேஷமான�. கலா!ாியாவி
 ‘"ய�வர�’ எ
ப�� ��கியமானதா��.  
 
ச2க கால! பாட�கைள - �றநாf:, அகநாf: ேபா
றவ�ைற - ��� 
◌்கவிைதகளாக எளிைம!ப'$தி$ த#� �ய�சிகD� நைடெப�:-ளன. 
இAவைகயி� ெவ�றி!ேபெராளி பாரா)ட! பட ேவ�1ய வித$தி� கவிைத 
பைட$�வ#கிறா�.  
 
இ!ப1 எ$தைனேயா விஷய2க- கவனி!���� விம�சன$���� உ-ளா�க!பட 
ேவ�1யனவா��. ஒAெவா# கவிஞைர�� ஆH,ெசH�� தனி$தனி K�க- 
இ
�� எ5த!படவி�ைல. ஆH, மாணவ�கD� �திய விம�சக�கD� இ$தைகய 
விம�சன �ய�சிகளி� ஈ'ப)' இ��ைறைய! ேபா�க ேவ�1ய� அவசிய� 
ஆ��.  
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எ5ப�களிL� பி
ன#�, ெமா$தமான ���கவிைத$ ெதா�!�க- 
ெவளிவ+தி#!பைத�� �றி!பிட ேவ�'�. இவ�றி� ‘கைணயாழி கவிைதக-’, ‘ழ’ 
கவிைதக- ஆகியைவ ��கியமானைவ.  
 
���கவிைதைய - அத
 த
ைமகைள ஆH, ெசH�� K�கD� அேநக� 
வ+�-ளன. எனி��, அைத ஆG+�� �5ைமயாக,�, ேந�ைமயான விம�சன 
உண�ேவா' ஆH, ெசH�� �ய�சிக- இ
�� ேம�ெகா-ள!படவி�ைல. 
திறைமயாள�க- இAவைக �ய�சியிL� ஈ'பட ேவ�'�.  
 
எ5ப�களிL� எ�ப�களிL� வ+த ���கவிைதயி
 ேநா�ைக�� ேபா�ைக�� 
விம�சன� ெசH�� �ைறயி� இல��, �
றி� க#$தர2�களி� க)'ைரக- 
ப1�க!ப)', அைவ ெதா�!� K�L�, சி: ப$திாி�ைககளிL� பிர"ர�� 
ெப�:-ளன. இைவ ���கவிைத ப�றி! ேபச,� விம�சி�க,� உதவி �ாி+தன. 
எனி�� இைவ �5ைமயான ஆH,களாக அைமயவி�ைல எ
ேற 
ெசா�லேவ�'�.  
 
���கவிைதயி
 வள��சி�� சி: ப$திாிைகக- ெதாட�+� �ைண �ாி+�-ளன. 
எ5$�, கசடதபற வழி�கவிைத �ய�சிகD�, வான�பா1 வழி�கவிைதகD� அதிக� 
அதிகமாகேவ இ! ப$திாி�ைககளி� இட� ெப�:-ளன,  
 
மீ)சி, வி#)ச�, கால�"வ', கன, ேபா
ற இதGகளி
 ப2களி!� கவன$தி� 
ெகா-ள!பட ேவ�1யதா��. ‘கவி’ காலா�1தG, அத
 பிற!� �த�, கவிைத 
வள��சி�� ந�பணி ஆ�றி வ#கிற�.  
 
கவிைத�� எ
: எ�ண�ற சி:ப$திாிைகக- ேதா
றின. பலமைற+�� ேபாயின. 
ஆனாL� இவ�றா� ���கவிைத ந�ல பலைன! ெப�றதி�ைல.  
 
காரண�, இ+த விதமான ப$திாி�ைகக- கவிைத எ
ற ெபயாி� எ� எைதேயா 
அ�சி)'! ப�க2கைள நிர!�கி
றனேவ தவிர, தரமான கவிைதக- 
ேதா
:வத��$ தள� அைம$�$தர ேவ�'� எ
ற �ைறயி� 
ெசய�ப'வதி�ைல. ெப#�பாலான ப$திாி�ைககளி
 ஆசிாிய�கD�, அவ�றி� 
கவிைத எ5�கிறவ�கD� ‘கவிைத உண�,’ - கவிைத ஞான� - எ
ப� சிறிதள, 
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�ட ெப�றி#�கவி�ைல. கவிைத எ5த ேவ�'� எ
கிற ஆ�வ� இ#�கிற� 
பல#���. ந�ல கவிைத எ5�வத��$ ேதைவயான பயி�சிேயா உள!ப��வேமா 
அவ�கD�� இ�ைல.  
 
இைட�கால$தி�, அதிக வி�பைன உ-ள வணிகேநா��! ப$திாி�ைககD� 
���கவிைதகைள ெவளியி'வதி� உ�சாக� கா)1ன. அதனா� சக)'ேமனி�� 
பல!பல#� ‘கவிைத’ எ5தி, ‘கவிஞ�’ எ
: ெசா��� ெகா-வதி� உ�சாக� 
ெகா�டன�.  
 
��ைமயாக எ5த ேவ�'�, க#$� - க�பைன - அழ� - ஆழ� �த�யன அைமய� 
கவிைத எ5த ேவ�'� எ
ற உண�, ப$திாிைககD��� கவிைத எ5�ேவாாிட� 
இ�ைல. நா�� கவிைத எ5�கிேறா�: ந� ெபய#� அ�சி� வர ேவ�'� எ
ற 
எ�ண$�டேனேய மிக! பல� எ5�கிறா�க-. �
� பல#� எ5திய 
ெபா#-கைளேய தி#�ப$ தி#�ப� கவிைத�� உாிய விஷயமா��கிறா�க-. 
சாரம�ற, உண��சிய�ற, உைரநைடயிேலேய எ5�கிறா�க-. அைவேய ‘கவிைத’ 
எ
: ப$திாிைககளாL� ெவளி�சமிட!ப'கி
றன.  
 
சமீபகால$தி�, ‘ைஹ��’ ேமாக� ேவ: இவ�கைள! பி1$� ஆ)ட,�, கவிைதயி
 
பா' ேமL� ேமாசமாக! ேபாHவி)ட�! %
: வாி - நா
� வாிகளி� எைதயாவ� 
எ5தி ‘ைஹ��’ எ
: ெபய� ப�Tவ� ச�வசாதரணமாக ேவைல ஆகிவி)ட�. 
வாG�ைக ப�றி ஆG+த எ�ணேமா, அ�பவ$தினா� ஏ�பட��1ய தனி$த 
ேநா�ேகா, த$�வ! பா�ைவேயா ேதைவயி�ைல எ
றாகி வி)ட� இ
ைறய� 
கவிஞ�கD��. இவ�ைற எ�லா� ெப:வத�� அவ�க- த2கைள$ தா2கேள 
த�தி! ப'$தி� ெகா-வ� மி�ைல.  
 
இதனா� எ�லா� கவிைத ஒ#ேத�க நிைலைய அைட+�-ள� ேபா� ேதா
:கிற�.  
 
உ�ைமயி�, தமிG� கவிைத வள�+� ெகா�'தா
 இ#�கிற�. ஆனா�, ெம� 
ெம�வாக, ந�ல கவிைதக- வ+� ெகா�'தா
 இ#�கி
றன.  
 
கால� ேதா:� அ!ப1!ப)ட கவிைதக- அQ�வமாக ேவ�� ெவளிவ+�-ளன. 
ப$தாிைகக- பலவ�றிL� சிதறி� கிட�கி
ற இ$தைகய ந�ல பைட!�க- 



321 

 

பலவ�றிL� சிதறி� கிட�கி
ற இ$தைகய ந�ல பைட!�க- ெதா��க!ப)', 
உாிய �ைறயி� K� வ1வ� ெப:வ� கவிைத�� லாபமாக அைம��. அ!ப1� 
ெசHய ேவ�'� எ
ற விழி!� உண�, சிறி� சிறிதாக ஏ�ப)' வ#கிற�. ெசய� 
மல��சி ெப:வத��� கால� �ைண�ாிய ேவ�'�. 
------------ 
 

���கவிைத� ெதா.��க+���கவிைத� ெதா.��க+���கவிைத� ெதா.��க+���கவிைத� ெதா.��க+    
 
கா)'வா$� ந. பி�ச%�$தி 1962 
����ர�க- ந. பி�ச%�$தி 1962 
வழி$�ைண ந. பி�ச%�$தி 1964 
ேகாைடவய� தி.ேசா.ேவTேகாபால
 1965 
காணி�ைக தா. இராம�2க� (ெகா5��) 1965 
உதயநிழ� எ;. ைவ$தீ;வர
 1970 
க:!�மல�க- நா. காமராச
 1971 
கன,க-+க�பைனக-= காகித2க- மீரா 1971 
இ
�லா! கவிைதக- இ
�லா! 1972 
ஆ�ேடாபஸூ� நீ�!Q,� 6 கவிஞ�க- 1972 
க�ண
 எ
 த�பி ஷ��க "!ைபயா 1972 
ெச+ெந� வய�க- �#வி�கர�ைப ச��க� 1972 
ெவளி�ச2க- வான�பா1� கவிஞ�க- 1973 
க�ணா1�-ளி#+� த�� அa! சிவரா� 1973 
அ
: ேவ: கிழைம ஞான��$த
 1973 
ம�ணி
 மா�� தமிGநாட
 1973 
காமaப� தமிGநாட
 1973 
தீ�$த யா$திைர கலா!ாியா 1973  
����ர�க- எ5$� பிர"ர� 1973 
பி�ச%�$தி கவிைதக- ந. பி�ச%�$தி 1973  
ேதாணி வ#கிற� தமிழ
ப
 1979 
விதி (பல கவிஞ�க-) ராஜபாைளய�  
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ெச�ல� ெதா�$த� 1973 
ஊசிக- மீரா 1974 
அ+தி �ைரசீனி�சாமி 1974 
பச!ப� ேக. ராஜேகாபா� 1974 
அமர ேவதைன வ���க�ண
 1974  
ஷ��க� "!ைபயா கவிைதக- 1974  
நீ இ
: இ#+தா� சி.". ெச�ல!பா 1974 
மா�: இதய� சி.". ெச�ல!பா 1974 
ெமௗன$தி
 நா,க- அபி 1974 
பா�Xதி அ!�� ர�மா
 1974 
நா�ற2கா� 32 கவிஞ�க-  
(தைலஞாயி: இல�கிய அைம!�) 1974 
�)'!�5�க- ப. க2ைகெகா�டா
 1974 
ஆக;'� அ�ேடாப#� பாிணாம
 1974 
கனகா�பர�� 1ச�ப�Q�கD� ச�தி�கன� 1974 
... ..... 
வ#�ேபா�� சி. மணி 1974 
நீல. ப$மநாப
 கவிைதக- எ5$� பிர"ர� 1975 
க�ணீ�!Q�க- �. ேம$தா 1975 
இ�தா
 �வியர" 1975 
ச�!பயாக� சி�பி 1975 
ந'நிசி நாHக- ப"வHயா 1975 
�ைறR' ஏ.ெத. "!ைபய
 1975 
�)க- �. கனகராஜ
 (ெகா5��1975)  
உய#� ைகக- ப. ேவLசாமி 1975 
க�ணா%�" நி�மலா வி;வநாத
 1976 
�கராக2க- ேமம
கவி (ெகா5��) 1976 
ைக!பி1 அள, கட� மீ- த#� ஒளa! சிவரா� 1976 
இலவச$தி�� ஒ# விைல வாணிய�பா1�க�Fாி  
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மாணவ�க- 1976 
திAயதாிசன� மா. த3ிணா%�$தி 1976 
ேவ� மீறிய கிைள நாரேணா ெஜயராம
 1976 
ஒளி�ேச��ைக சி.மணி 1976 
சிேநக�^ப2க- வான�பா1�கவிஞ�க- 1976 
பதிய2க- ெபா
மணி 
சலன� 26 கவிஞ�க-  
நா. சிவ"!பிரமணிய
 ெதா�$த� 1977 
தாிசன� �.�. ஜக+நாதராஜா 1977 
தாலா)'� ேக)காத ெதா)1�க- பா!ாியா 1977 
மய
 கவிைதக- க.நா. "!ரம�ய� 1977 
நீைர$ேத'� ேவ�க- க. �ைர!பா�1ய
 1977 
தா_மகாL� ெரா)1$��'� நா. காமராச
 1977 
ஊ�வல� �. ேம$தா 1977  
மீ)சி வி�ண!ப� தி. ேசா. ேவTேகாபால
 1977 
பக�ேநர$� இர,க- அ.ேவ. ��சாமி 1977 
சகாராைவ$ தா�டாத ஒ)டக2க- நா. காமராச
 1977 
வி1ய� வி5�க- தமிழ
ப
 1977 
ஒ)'!�� பP" 1977 
நீ#��$ தாக� வாணிய�பா1�க�Fாி மாணவ�க- 1977 
ெவ-ைள இ#)' இ
�லா! 1977 
ேவதைனக- கி. "!பிரமணிய
 1977 
ேநய� வி#!ப� அ!�� ர�மா
 1977 
���கண�� ெகா. ச. பலராம
 1977 
ேகாழி��P"கD� ப
றி��)1கD� ெகா.மா. ேகாத�ட� 1978 
ெவ-ைளேராஜா ேதனரச
 1978 
அ�மா அ�மா! தமிGநாட
 1978 
தீ,க- கைரேய:கி
றன ஈேரா' தமிழ
ப
 1978  
... ..... 
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ஊைம��#$��க- எ5�சி�கவி 1978 
ெந#Pசி இரா. மீனா)சி 1978 
"'Q�க- இரா. மீனா)சி 1978 
க)'மர2க- ஆ. தனPெசய
 1978 
ெமௗன�சிற�க- �$�Xர!ப
 1978 
மகாகாவிய� நா. காமராச
 1978 
ஓ! ஜவஹ�லா� க. X்ைரய
 1978 
�ளி$��கைரேயறாத ேகாபிய�க- ேதவேதவ
 1978 
எ�ண�ேகா'க- மாலதி ஹாீ+திர
 1978 
க�சிமி)'� க�லைறக- பா!ாியா 1979 
%
: ந�ல
 1979 
பனியா� ப)ட ப$� மர2க- திாிசைட 1979 
மீற� �வியர" 1979 
சிவ!� நிலா [ாியகா+த
 1979 
வைலக- ஆ�. எ;. %�$தி 1979 
விழி�ச
ன�களி
 பி
னா�#+� சி2க!Q� க. இள2ேகாவ
 1979 
ஆகாயக2ைக இ. �$�ராம�2க� 1979  
அ+தரநைட அபி 1979 
தி#$தி எ5திய தீ�!�க- இரா. ைவர�$� 1979 
ஓ� அ!நா�ம�
 �னக� இளைச அ#ணா 1979 
ம�றா2ேக கலா!ாியா 1979 
ந)ச$திர!Q�க- தமிGநாட
 1979 
ெபா
னீல
 கவிைதக- ெபா
னீல
 1979 
தீப2க- எாிய)'� அ!�� ர�மா
 �தலான எ5வ�1979  
அைல�� Nைர�� அழக�சாமி 1979 
கீைழ� கா�: கன� 1979 
-----------------   


