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தபதி -ைர
‘கவிைதயி

ேதாற வளசி’ வரலா: ேநாகி எ5த!ப)ட

க)'ைரகேள ஆ.

தீப’ இலகிய ஏ)1 ‘சர;வதி கால’ பறிய க)'ைர$ ெதாட எ5தி
1$தி#+த சமய, அ'$ இலகிய க)'ைர$ ெதாட ஒ

எ5தேவ' எ

ைற நா

: நப நா. பா$தசாரதி ேக)'ெகாடா.

அேத ச+த!ப$தி என க1த எ5திய இல2ைக எ5$தாள கலாநிதி க.

ைகலாசபதி இAவா: ேக)1#+தா. ‘கவிைத பறி ஏேதேதா விவாத2கநைடெப:கி
கவிைதயி

றனேவ. அத

ஹி;டாி உ2கD ந

றாக$ ெதாிேம, நீ2க- ஏ

வரலாைற எ5தடா?”

கவிஞ மீரா (சிவக2ைக ம

ன கFாி$ தமிG! ேபராசிாிய) ‘கவிைதயி

ேதாற வளசி’ எ

ற தைல!பி நா

வி#!ப ெதாிவி$ வ+தா.

க)'ைரக- எ5தேவ' எ

:
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வரலாைற ‘தீப’ இதGகளி ெதாட+

இதனா எலா, கவிைதயி
எ5தலாேன

ெவளிவ+த.

. 1972 நவப த 1975 ேம 1ய இக)'ைர$ ெதாட

கவிைத, ஆரபகால தேல பல$த எதி!, பாிகசி!, கடன, ேக,
ைறற ஆகியவ: இைடயிேல தா

வளர ேவ1யி#+த. அகால$திய

இலகிய ஏ'களி விவாத2கD நிகG+-ளன. அ+நாைளய! ப$திாிைகக-

இ

ைறய ரசிககD இனி வரவி# இலகிய! பிாியகD கிைடக

1யன அல. ஆகேவ, விவாத க)'ைரகைள இAவரலாறி நா
எ'$ எ5தியி#கிேற

.

விாிவாகேவ

அேத ேபால, கியமான கவிைதகைள றி!பி'ைகயி ரசிககD!
பய

ப' வித$தி அகவிைதகைள 5சாகேவ த+தி#கிேற

.

இைற ரசிககD இலகிய மாணவகD ஆராHசியி
ஈ'ப)'-ேளா மிக, உதவியாக இ#!பைத நா
அறி+ மகிG,ேற

.

இ கவிைத வரலா: தா

பி

ன பல றேக)'

, கவிைதக-, கவிஞக- பறிய விமசனேமா

ஆH,ைரேயா அல. கவிைதயி

ேதாற வளசி வ#ஷ ாீதியி

ெதா$ எ5த!ப)'-ளன இதி, ேபாகிறேபாகி அ2க2ேக சிசில இட2களி
.

என அபி!ராய2கைள ேமேலா)டமாக றி!பி)'#கிேற

பாரதி! பிற தனி மலசி கா)1ய ‘வசன கவிைத’ சில ேபகள யசிேயா'


றி, 1940கD! பிற ஒ# ேதகநிைலைய எHதியி#+த. பல

வ#ஷ2கD!பிற ‘எ5$’ இலகிய ஏ' ேதா

றிய, கவிைத

$யி! ேவக ெப: ஓ2கி வள+த. எனேவ கவிைத வரலாறி

‘எ5$’ ெப# ப2 கிய இட உ'. அதனாதா
‘எ5$’ கால சாதைனகD நா

இக)'ைரகளி

அதிகமான கவனி! ெகா'க ேந+த.

‘தீப’ ப$திாிைகயி இக)'ைரக- பிர"ரமாகி ெகா1#+த ேபா, அத
பி

ன#, பல இட2களி#+-கியமாக கFாிகளி#+-பாரா)'க-
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கிைட$ வ+தன. இAவரலா: $தகமாக வரேவ'; இலகிய மாணவகD
ஆராHசி ெசHகிறவகD பயனளி எ
வ+த.

ற க#$ ெதாட+ ற!ப)'

இ!ேபா கவிைத வரலா: ‘எ5$ பிர"ர’ ஆக ெவளிவ#கிற.
உ:திேயா' ஊக$ேதா'. அயராத த

னபிைகேயா' நல ைறயி நல

$தக2கைள$ தயாாி$ வ#கிற நப ெசல!பா இAவரலாைற பிர"ாி!ப

என மகிGசி ெப#ைம த#கிற. அவ# எ
எ

ந

றி உாிய.

ேபாகி இAவரலாைற எ5த என ஊக த+ !ப இதGகளி

ெவளியி)' உதவிய ‘தீப’ நா.பா. அவகD எ

ெகா-கிேற

. இ கவிைதயி

ந

றிைய$ ெதாிவி$

வரலா: ம)'ேம இைத அ1!பைடயாக

ைவ$ ெகா' கவிைதகைள கவிஞகைள ந

 விமசி-

ஆழ கன ெகாட-ஆH,ைரக- இனி வரேவ'. வ# என
நபிைகேயா' எதிபாகிேற
ராஜவர
மா, 1977
-----------

.

வகண

த பதிைர
தன இ+த நீட KL மிக "#கமானதாக நப வ கண
இ# ஆசிாிய 

ைரயி#+ பி

எ'$கா)1வி)' எ

வ# ஒ# பாராைவ இ2

அறிக வா$ைதகைள ெதாட#கிேற

‘இ கவிைத வரலா:தா

எ5தி

.

, கவிைதக-, கவிஞக- பறிய விமசனேமா

ஆH,ைரேயா அல. கவிைதயி

ேதாற வளசி வ#ஷ ாீதியி

ெதா$ எ5த!ப)'-ளன இதி. ேபாகிற ேபாகி அ2க2ேக சிசில

இட2களி என அபி!ராய2கைள ேமேலா)டமாக றி!பி)1#கிேற
இேதா', 

ைரயி

தபாரா இர' வாிகைள கைடசி பாராவி

தவாகிய$ைத ேச$! பாேபா ஆசிாியாி

.’

வைரய:$ ெகாட
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உ$ேதச நம ெதளிவாகிற. இ+த K நா எதிபாக ேவ1யைத

உண$வதாக இ#கிற.
கவிைதயி

ேதாற வளசி எ

ற இ+த$தக தமிG இலகிய$

ைறயி ஒ# தைலசிற+த யசி. அம)'மல, இ விதமான ட,
ச2ககால கவிைதக-, காAயகால கவிைதக-, பதி காலகவிைதக-, சிறிலகிய

கவிைதக- ஆகியவறி

ேதாற வளசி எ

: வரலா: ாீதியாக நம

$தக2க- இ#!பதாக$ ெதாியவிைல. அ நியாயமான காரண2க- ட

ெசாலலா. அ+த இலகிய2க- நம சமீப கால$தியைவ இைல. ெவ

ராதனமானைவ. பராபாியாக ேக-வி!ப)' ெதாியவ+த தகவகD ேமேலேயா

அல அ+த இலகிய பைட!கD-ளி#+ ெதாியவ+த தகவகD

ேமேலேயா வரலா: ாீதியாக இலகிய நட! றி!க- எ, றி$ைவ
பிரைஞ இலாத நிைலயி, Kறா' எ

ற அள,$தா

எ+த இலகிய!

பைட! இட கால நிணயிக சா$யமாகி இ#கிற நிைலயி,
ஏேதாMக$தி அல சாி$திர$ தகவ ஆதார$தி 

ேனபி

ேன ைவ$

அNமானி$ அ+த Kறா' இ+த Kறா', இ+த! ப$தா' கால, இ+த

ஆ' எ

: எ, கணிக1யாத நிைலதா

. எனேவ நம இலகிய கால

க)ட2க- ‘ெபா$த ெபாவாக’, $ மதி!பாக, ஒ# மிக நீட கால
அள,-, எைல- அடக!ப)' கணிக!ப)1#கி
அதாவ ேபாக)', ெராப! பழைமயானைவ எ
Kறா', இ+த Kறா' பறி எ
கவிைதயி

இ#கா எ

றன.

: ெசாவிடலா. ெச

ற

ன? இ+த கால$தி ட தகால

ேதாற வளசி பறி வரலா: ாீதியாக $தக ஏதாவ
ப என ச+ேதகேம. பாரதி 

வித கவிைதகளி

, பாரதி!பி

எ

: ட

ேதாற வளசி பறி $தக2கேள இைலேய. ஆராHசி

அ+த! பாைவயி ஏதாவ ெசHய!ப)1#கிறதா எ

ப என ேக-வி.

கவிைத ேபாக)'; சி:கைத, நாவ பறி ட அ$தைகய சாியான $தக
வரவிைல.

இ+த நிைலயி தமிG இலகிய$ சமீப$தி ேச+த கவிைத பறிய
வகண

$தக$ைத ஒ# சாதைன எ

ேற ெசால ேவ'. !ப$ைத+

ஆ'கD ேமலாக எ5திவ# வகண

ஏராளமாக எ5பவ.

இலகிய உ#வ2களி அவ ெதாடாத ைற கிைடயா. ேபாமான, நியாயமான
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அள, வாGைகவசதி ட எ5$தாள வாGைக %ல அவ# கிைடக வராத

நிைலயிL அவர ஆG+த இலகிய ஈ'பா' ெசயO' தனி$

றி!பிட$தக. ஒ# னக இலாம வாGைக சவாைல ஏ:ெகா',
எ5$ேத றி!பாக ெசயப' அவைர தமிGநா' தகப1 பய
ெகா-ளவிைலதா

த

ைன விமசக எ

அளவிேலேய த

ப'$தி

. இ#+ அவர தளராத ப2 ெசL$தகணிசமான.
: ெசா ெகா-ளாம இலகிய ரசிக

எ

ற

அபி!பிராய2கைள ெவளி!ப'$தி ெகா' வ#கிறவ அவ.

எ+த இலகிய! $தக2க- ப1$தாL தா

அைத ரசி$தைத உடன

ெவளிெசாபவ அவ. பைட!பாளி, இலகிய ரசிக

எ

பேதா' அவ ஒ#

இலகிய$ தகவ களPசிய. இ+த நாப$ைதப வ#ஷ இலகிய உலக$

தகவகேளா ேபாகேளா, -ளி விபரேமா, $தகப)1யேலா, அவறி

உ-ளடகேமா, அவாிட ேக)டா ெர1ேமடாக கிைட. தவிர ெவளிேய எ2

கிைடகாத தகால இலகிய KகD ப$திாிைககD அவாிட கிைட
ெசல!பாவிட ேக)டா கிைட எ

: தகவ ெகா'க!ப)' எ

தகவக- ேக)க வ#பவகளிட வகணனிட தா
எ

ேப

நா

கிைட$திரா.

னிட

ேபாக ேவ'

. அவ ேத1$ த+திராவி)டா பிச%$தி கவிைதக- சில

இைதெயலா ெசால காரண இ+த கவிைதயி

Kைல எ5த அவ# உ-ள ததிைய ெதாிய!ப'$த$தா

ேதாற வளசி
. இ+த $தக$ைத

அவைர$ தவிர ேவ: யா# இAவள, ைறயாக எ5தி இ# 1யா

நிசயமாH. தகால கவிைத இயக$ேதா' வள+தி#+த எனேக விய!.
இ+த க)'ைர$ ெதாடைர நா

‘தீப’ ப$திாிைகயி ப1$ வ+தேபா, என$

ெதாியவராத பல தகவக-, க)'ைர விஷய2க-, சிலக#$க- என
த

ந

தலாக ெதாியவ+தன. தீப ப$திாிைக ஆசிாிய நா. பா$தசாரதி எ

றிைய ெதாிவி$தாகேவ' இ+த இட$தி. இலகிய உபேயாகமான

காாியமாக, அவ த

ப$திாிைகயி பி.எ;. ராைமயாைவ ‘மணிெகா1 கால’

எ5த ெசH வி)' பிற வகணைன ‘சர;வதி கால’ எ5த,
பய

ப'$தி, ெதாட+ வகணைன கவிைத பறிய வரலா: Kைல

ேதா

றி இராவி)டா இ+த K பிற+ேத இ#கா. ேவ: யா, எ+த ப$திாிைக

எ5த ைவ$த ஒ# கிய நிகGசி. அவ# இ+த ேயாசைன அகைற
இைத ெசHதி#க '?
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இ+த Kைல!பறி நா

பக2கேள வாசககDட

இ

 ேபசவிைல. ேபச! ேபாவ இைல. இத

ேப". இ என மன நிைற, த+த K. ஒ#

இலகிய வரலா: Kைல எ5த தகவ அறி, ெப# அள, இ#கேவ'.
அ இ+த K %ல ெதாிகிற. ஆனா தகவ அறி, ம)' ேபாதா.

ெபா:!ணசி இ#க ேவ'. வி#!, ெவ:!, மனசாH,, ெகா-ைக சா
இ#கேவ டா. நா

இ+த வரலா: Kைல எ5தி இ#+தா எ

வகணேனா தா

கவிைத ஆராபக$தாகளி ஒ#வராக இ#+

அறியாமL ஒ# பகமாக அ5$த ெகா'$தி#க '. ஆனா

பைட!பி த

ேபா எ

கவிைத த இ

: ெகா1#+ அ+த ‘தா

ைன அறி+

’ ைன ஒகிவி)'

: வைர உ-ள பைட!கD ேபாகD

ெகா-ைககD கிைள இயக2கD பைட!பாளிகD சாி$திரநியாய
கிைடக ெசHதி#கிறா. தன உட

பாடாக இ#!பைத அள, கட+

ெமசி தன ஏகாதைத மைற$ேதா அல)சிய!ப'$திேயா இகG+ எ5தேவ
இைல. ஒ# இலகிய சாி$திர ஆசிாியரா இலகிய மாணவகD சாியாக

தர!ப)ட கவிைத இயக த K. இைத எ5தி இ#!ப, ஒ# இலகிய

கடைமைய ெபா:!ட ேநைமயாக, மன!Qவமாக, சாியாக,
நிைறேவறி இ#!ப நா வகணைன! பாரா)ட கடைம!
ப)1#கிேறா. கவிைத பறிய ஒ# ‘ஆதா

இ+த அ;திவார$தி

1’ ஆதாரQவமான $தக$ைத,

மீ கவிைத ஆராHசி ெசHய வழி ெசH இ+த

$தக$ைத, அவேர 1,ைரயாக ‘இ வரலா: ம)'ேம இைத அ1!பைடயாக
ைவ$ ெகா' கவிைதகைள கவிஞகைள ந
ஆழ கன ெகாட ஆH,ைரக- வரேவ'’ எ

 விமசி,

: ெசாவ ேபால,

திறனாH, ஆதார ஆகார த# இ+த $தக$ைத எ5$ பிர"ர ெவளிRடாக

ெகா' வ#வதிேல என- ஏப)1# தி#!தி மகிGசி என$தா
ெதாி.
27-4-77
ெச

ைன

--------

சி.".ெசல!பா
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"கவிைதயி ேதாற வளசி "
"
1. ேதாற

‘கவிைத’ எ

ற ெபய அேநக#! பி1கவிைல, இ+த! ெபயைர க'

பல மிரDகிறாக-. ேக ெசHய ேவ' எ

ஏப'$கிற. இத

அைடகிறவக- பல.

ற S'தைல இ சில#

உ#வ$ைத உ-ளடக$ைத பா$ ழ!ப

காலேவக$தி கவிைத$ைறயி இயபாக ஏப)ட ஒ# பாிணாம இ. தமிG

கவிைதயி ம:மலசி ெபற 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
இயசி இட!ப)ட.

:

ற ெபய

ஆயி ஆரப$தி, யா! ைறகD க)'!படாம, கவிைத உண,கD

"த+திரமான எ5$ உ#வ ெகா' இ!பைட! யசி ‘வசன கவிைத’ எ
அைழக!ப)ட. பி

ன, ‘யா!பிலா கவிைத’, ‘இல கவிைத’, ‘க)1ட2கா

கவிைத’ (Free Verse) ேபா
கவிைத எ

இைல.


ற ெபயகைள இ அAவ!ேபா தா2க ேநாி)ட.

பதி மிர)சிேகா பாிகாச$ேகா, ழ!ப$ேகா எ, இட

 பழக$தி இ#+ வ#கிற-மர ாீதியாக அைம+த-ஒ

(அல அைத மீறி$) ேதா

றி#+ மா:ப)'

:வ " (தி). மர ாீதியான, யா!

இலகண$ேதா' ஒ)1ய கவிைதகளி#+ மா:ப' இகவிைத! பைட!

கவிைத என! ெபய ெபற ெபா#$தேமயா. பாக!ேபானா, கவி
"!பிரமணிய பாரதி தன எலா கவிைதகைளேம ‘கவிைத’ எ

:தா

றி!பி'கிறா- அ+நா- வைர இ#+ வ+த தமிG கவிைதகளி#+ அைவ

மா:ப)ட த

ேற

ைமகைள! ெபற பைட!களாக விள2கியதா,

‘"ைவ தி, ெபா#- தி, வள தி,
ெசாதி, ேசாதிமிக நவகவிைத’
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எ

: பாரதியா த

கவிைதகைள! பறி! ெப#ைமேயா' ேப"கிறா.

தன கவிதா உண,கைள உ-ள$தி

எ5சிகைள, கன,க- கபைனக-

எண2க- அைன$ைத மர ாீதியான யா! ைறகD உ)ப'கவிைதகளி

வித விதமான வ1வ2களி ெவளி!ப'$திய கவிபாரதி,

இலகண$ உ)படாத திய வ1வ$திL உ#ெகா'க ய
‘கா)சிக-’ எ

கடா. அதா
பாரதி த

ற வசன கவிைத$ ெதா!.

: ெவறி

எண2கைள எ5$ ஆக உ#வாவத! பல ேசாதைனகளி

ஆவ ெகா1#+தா எ

ப அவர பைட!கைள ஆராHேவா#! ாி.

கவிைதகளி பல ேசாதைனக- ெசHத ேபாலேவ, வசன$தி தரா", ஞானரத,

நவத+திர கைதக- ேபா
த

ற திய யசிகைள அவ ெசHதி#கிறா. அேத

ைமயி, வசன$ைத மீறிய, ஆயி கவிைதயி

Qரண$வ$ைத எHதாத ஒ#

யசியாக அவ பைட$-ள வசன கவிைதகேள ‘கா)சிக-’. எனேவ, கவி
"!பிரமணிய பாரதிதா

பாரதியி

தமிG! ‘கவிைத’யி

‘கா)சிக-’ வசனதா

த+ைதயாவா.

; அவர பைட!கைள$ ெதா$!

பிர"ாி$தவக- தவ:தலாக அவைற கவிைதகேளா' இைண$, வசன கவிைத
எ

: ெவளியி)'வி)டாக- எ

ெகா'$த உ'.
பாரதி ‘கா)சிக-’ எ

: அ+த கால$தி ஒ# சில எதிர

ற தைல!பி எ5தியி#!ப ெவ: வசன அல.

தவ:தலாக கவிைத$ ெதாதியி இட ெப:வி)ட வசன அ'க- எ
அைத ெகா-வ சாியாகா. எ

ேறா எ5த!பட ேவ1ய கவிைத

சி$திர2கDகாக அAவ!ேபா றி$ ைவக!ப)ட Tக- எ

மதி!பி'வ ெபா#+தா. பாரதியி

க)'ைரக- எ

:

ற ெபயாி '

Tக-, எண சிதறக- பபல காண!ப)ட ேபாதிL, ‘கா)சிக-’
5ைமெபற-ந
பி

 வளக!ப)ட-சி+தைன க)'மான2களாக,, ெசா

னகளாக,ேம அைம+-ளன.

:
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தன எண2கD, அபவ2கD, உணசிகD ெவAேவ:

விதமான வ1வ2க- ெகா'க ஆைச!ப)ட பாரதி கவிைத ‘ெதாழி’; இதயஒ;
உயி %". எ

றாL, கவிைத சில சமய2களி சதிைய இழ+ வி'கிற.

வசன அேநக சமய2களி கவிைதைய விட அதிகமான வைம 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 ‘ஸூயா;தமன’ எ
ஆகேவ அவ ‘வசன கவிைத’ எ

ற வசன! பதி நல எ'$கா)' ஆ.
ற திய ேசாதைனைய ேமெகாடா.

ேமL பாரதி ‘வ1வ’ (Form) பறி ெதளிவாக சி+திகிறா எ
ேவ'. ‘வசனகவிைத’யி வ#வ இ“எ



ேன பP"$ தைலயைண கிடகிற.

அத ஒ# வ1வ, ஓரள, ஒ# நியம
ஏப)1#கி

ற

இ+த நியம$ைத, அறியாதப1 சதி

பி

ேன நி

: கா$ ெகா1#கிறா-.

மனிதஜாதி இ#மள, இேத தைலயைண
அழி ெவHதாதப1 காகலா.

அதைன அ1க1 !பி$ ெகா1#+தா
அ+த வ1வ$திேல சதி நீ1$ நி,

!பிகா வி)டா அAவ1வ மா:,
வ1வ$ைத கா$தா,
சதிைய காகலா;
அதாவ, சதிைய அAவ1வ$திேல காகலா;

வ1வ மாறி சதி மா:வதிைல

எ2, எதனிL, எ!ேபா எலா வித$

ெதாழிகD கா)'வ சதி.

வ1வ$ைத கா!ப ந

சதிைய! ேபா:த ந

:, சதியி

ெபா#)டாக.

: வ1வ$ைத காமா:.

ஆனா வ1வ$ைத மா$திர ேபா:ேவா

: ெகா-ள
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சதிைய இழ+ வி'வ.” (‘சதி’)
பாரதி த

- Oைலக- ாி+த சதிைய! ேபாறினா. சதிைய விதவிதமான

வ1வ2களி தி$தா. பா! பிடார

ெபா#+.

“இஃ சதியி

பறி பாரதி :வ அவ#

Oைல,

அவ- உ-ள$திேல பா'கிறா-. அ

ழ

ெதாைளயிேல ேக)கிற.

ெபா#+தாத ெபா#-கைள! ெபா#$திைவ$
அதிேல இைசடாத --- சதி”

இ!ப1 ‘ெபா#+தாத ெபா#-கைள! ெபா#$தி ைவ$ அதிேல இைசடா’
யசிதா

பாரதியி

வசனகவிைத! பைட! ஆ.

“க#வி பல, பாண

ஒ#வ

ேதாற பல, சதி ஒ
பாரதி எ

 பாண

,த

.

:.”

- ஜீவட

பிரவாகி$ ெகா1#+த சதி

ற$திேல பல!பல ேதாற2க- ெகா'க வி#பியேபா அவ#! பய

க#விக- பல. கியமான கவிைத. வசன வசன கவிைத பிற.
பா! பிடார

ழ ஊ ஆறைல பாரதியி

ெசாலைம! ஒ!பிடலா. பாரதி ெசாகிறா:
“இேதா ப1த
ேபா#கி

ஒ# நாவல

ற.

வசன கவிைத

தகி!ப

ெபா#- நிைற+த

சிறிய சிறிய வாகிய2கைள

அ'கி ெகா' ேபாவ ேபா#கிற,
இ+த! பிடார

எ

ன வாதா'கிறா

?

... பல வைககளி மாறி "#- "#ளாக

ப)ட
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வாசி$ ெகா' ேபாகிறா

.”

வசனகவிைத யசிகD ‘ெபா#- நிைற+த சிறிய சிறிய வாகிய2கைள

பாரதியி

அ'கி ெகா' ேபாவ’ பல வைககளி மாறி "#- "#ளாக’ வாசி!ப
ஆக$தா

அைம+-ளன.

இ+த விதமான ‘வசனகவிைத!’ பைட!பி ஈ'பட ேவ' எ
ஏ

, எ!ப1 ஏப)1#க ' எ

:இ

ற ஆைச பாரதி

: சைச ெசHவ "வார;யமான

Mக2கDேக இடமளி. எனி, ேபராசிாிய பி.மகாேதவ
ஏ: ெகா-ள1ய ஒ# அபி!பிராயமாகேவ ேதா
பாரதி ரX+திரநா$ தா#ட

: மகாேதவ

ெசாயி#கிறா.

‘கீதாPச’ தய பைட!கைள ரசி$த பாரதி அவைற!ேபா

வசனகவிைத பைடக 

வ+தி#கலா. அகால$தி அவ# வா)

‘OA; ஆA கிரா;’ பாடகD அறிகமாகி இ#+தன. ேமைல நா)'

வி)மனி

நல கவிஞகளி

திறைமைய அறி+ ெகா-ள$ தவறாத பாரதி வி)மைன

அறிக ெசH ெகா1#+தா. இத பாரதியி

கிைடகிற. வா) வி)ம
வி)ம

:கிற.

ேபா)1யி'வதி ஆவ கா)1னா; தாாி

‘கீதாPச’ மாதிாி அவ# இைத எ5தினா எ
தாாி

றியி#!ப

எ

:

பறி பாரதி இAவா: எ5தியி#கிறா- “வா)

பவ சமீப கால$தி வாG+த அெமாிகா (United States) ேதச$கவி.

இவ#ைடய பா)1 ஒ# ைம எ

இ#. எைக, ேமாைன, தைள ஒ
கவிைததா

க)'ைரயி சா

னெவ

றா, அ வசனநைட ேபாேலதா

:ேம கிைடயா. எைக ேமாைனயிலாத

உலக$திேல ெபாிய பாைஷகளி ெப# பதியா. ஆனா,

தைள ச+த இலாத கவிைத வழகமிைல. வா) வி)மா

ெபா#ளி கா)ட ேவ'ேம யலா ெசால'கி கா)'வ
பிரேயாஜனமிைல ெய

: க#தி ஆG+த ஓைச மா$திர உைடயதாH மற!ப1

வசனமாகேவ எ5திவி)டா. இவைர ஐேரா!பிய, காளிதாஸ
ேஷ;பிய, மிட

, கவிைதைய

, கப

,

, தா+ேத, ெக$ேத தய மகாகவிகD ஸமான

பதவிைடயவராக மதிகிறாக-. 1யா)சி, ஜனாதிகார எ

ற ெகா-ைக

ம+திர ாிஷிகளி ஒ#வராக இ+த வா) வி)மாைன ஐேரா!பிய ஜாதியா
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நிைனகிறாக-. எலா மனித#, ஆT ெபT ழ+ைதகD, எலா#
ஸமான எ

ற ஸ$ய$ைத பைறய1$த மஹா

களி இவ தைலைமயானவ.”

ைல மைண நீைர மனிதகைள நா'கைள உசாக$ேதா'
பா1! ெப#ைம!ப)ட வி)மைன! ேபால பாரதி காைற கயிைற
மணைல விணி

அத2கைள மணி

மாகைள ேபாறி,

‘ெபா#- நிைற+த சிறிய சிறிய வாகிய2கைள அ'கி’ தகி$ ெகா' ேபாக
வி#பியி#கலா. பாரத$தி

பழ2கால ாிஷகைள! ேபால, உபநிஷ$

க$தாகைள! ேபால பாரதி ஒளிைய, ெவைமைய, சதிைய, காைற, கடைல,
ஜக$திைன! ேபாறி! கழ இ!திய வ1வ$ைத ைகயா1#கலா.
அ எAவாறாயி, தமி5! திய வ1வ ஒ

: கிைட$த. பாரதியி

வசனகவிைத இனிைம, எளிைம, கவிைத ெம#, ஓ)ட எலா ெப:$
திகGகிற. இத ஒ# உதாரணமாக! பி
“நா ெவைமைய! கGகி

வ#வைத றி!பிடலா.

ேறா,

ெவைம$ ெதHவேம ஞாயிேற, ஒளி

அதமாகிய உயிாி
உடேல மீ

விழிகளி

உலகமாகிய

களாக$ ேதா

நாயகேம

Qமியாகிய ெபணி

வைமயி

சிவென

ேற,

:

த+ைதயாகிய காதேல,

ஊேற, ஒளி மைழேய, உயிகடேல,
 ேவட

ற$தி உலகெம

சதிெய



 ன2காக

ெசா ைவ$ வி)'! ேபான விளேக,

கணென
த

ஒளிெய

 க-வ

அறிெவ



க$ைத %1 ைவ$தி#
 திைரேய.

ஞாயிேற, நி

ைன! பர,கி

ேறா.” (ஞாயி: கG)

இ ெவ: வசனதானா? இைல, இ கவிைததா
1?

எ

: எ!ப1 ெசால
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வசன$தி
த

வறட, அறி, Qவமான சாதாரண இயைப மீறிய. கவிைதயி

ைமைய! Qரணமாக! ெபறாத. எனேவதா

ெப:கிற.

பாரதி கா)' ‘கா)சி’களி
படல2களாகேவ திகGகி
எ திய வ1வ$தி

"ைவ!பத

‘வசனகவிைத’ எ

: ெபய

பல பதிக- கவிைத ஒளி ெபாதி+த சி: சி:

றன. ஆயி அைவ கவிைத ஆகிவிடா. ‘வசனகவிைத’

ஜீவ-ள சி$திர2க- அைவ. தி#ப$ தி#ப! ப1$

%ல அவறி

உணர1.

நய$ைத உயைவ தனி$த

ைமைய

-----

2. இர!ைடய
பாரதி ேதா:வி$த வசனகவிைத யசி பி

ன 1930களி

பிபதியிதா

ளிவிட$ ெதாட2கிய. பாரதி! பிற கவிைத யசியி ஆவ$ட

த

தலாக ஈ'ப)டவ ந. பிச%$திதா

.

சி:கைத$ ைறயி றி!பிட$ த+த ெவறி ெபறி#+த ந. பி., ‘பி3ு’ எ

ற

ெபயாி கவிைதக- எ5தலானா. அவ எ5திய த கவிைத எ, அ எ+த!

ப$திாிைகயி பிர"ரமாயி: எ
(‘நா

ப இ!ேபா ெதாியவிைல.

கவிைத எ5த ஆரபி$த 1934 ‘மணிெகா1’யி; ‘காத’ த

கவிைத. ெதாட+ ‘ஒளியி

அைழ!’, ‘கிளிP"’, ‘பிரா$தைன’, ‘தீளி’

தயைவ 1934- வ#ஷ ‘மணிெகா1’ யிேலேய பிர"ரமாயின. 1934 த நா
கவிைத ெதாட+ எ5தியி#கிேற

அறிவி$தா.)
நா

த

’எ

தலாக! பாக ேந+த பி3ுவி

: ந.பி. ஒ# க1த %ல பி

ன

கவிைத ‘கிளி'’, 1937-

வ#ட ‘பிர"ரமான அ#ைமயான இலகிய மலரான ‘தினமணி’ ஆ' மலாி

(ைம! பி$த

ெபா:!பி தயாரான அ) ெவளிவ+த.
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“இ#ளி

மடக- வி+தன,

வான$ ஜவ+திக- மி

னின.

காவிாி நாணக- காறி மய2கின,
ேமேக "டைலயி
கால

ஓயாத %",

ெசH ேஹாம$தி உட ெநHயா கா)சி,

கிழேக ெபகளி

க)டற சிாி!

ம)டற ேப",

காவிாி மண ழ+ைதக- ெகாமாள...”
இ!ப1 இனிைமயாக ஆரபி அழகான வசனகவிைத அ. (‘கிளி'’ எ

இகவிைத, 1962- சி.". ெசல!பா தயாாி$த எ5$! பிர"ர ‘ரக-’
1964- ெவளியி)ட ந. பிச%$தியி

‘வழி$ைண’ ஆகிய இர'

ன பிர"ர ெபற ‘பிச%$தி

ெதா!களிL இட ெப:-ள. பி
கவிைதக-’ எ

ற

ற ெதா!பிL உ-ள.)

“சபிரதாயமான யா! ைறகD உ)படாம கவிைதைய காT கவிைத
யசி, யா! மரேப க1ராத வைகயி அெமாிக கவிஞ வா) வி)ம
எ5திய ‘

இதGக-’ எ

ப1$தேபா கவிைதயி

ற கவிைத$ ெதா!$தா

ஊ:க என$ ெதாி+த. பி

‘வசனகவிைத’ைய! ப1க ேந+த. எ
விைளவாக எ

:கிறா.

வி$தி)ட. அைத!
ன பாரதியி

க#$ வLவைட+த. இவறி

உணசி! ேபாகி இகவிைதகைள எ5திேன

”எ

: ந.பி.

வசனகவிைத ாீதியி கவிைத எ5கிறேபாேத, மர வழிகவிைத ேபா ேதாற

கா)'கிற, ஓைச நய ெசவிNக ெசPெசா ஓ)ட நிைற+த கவிைத

இய:வதிL பி3ு நா)ட ெகா1#+தா. 1937 இ:தியி ‘மணிெகா1’யி

பிர"ரமான ‘அகா #வி’ இத நல உதாரண ஆ. ‘வசனகாவிய’
எ

:தா

அ அசாயி:.
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“சி$திைர [ாிய

ெசP[ல பாHசலா

ஆ:மண ெவ-ள அனலாக காH+த;
ப$தைர மா: ெசாண!ெபா1 ேபாரவி

ஏற மணகா' அ2க2 மி

னி:.

ெசழி!ற ேதா)ட பாX ஏற,

ேபணா ெபா2கிய கவிஞ

கனைவ! ேபா

எழி ம1$ S2 விாிசைட மர2கD
நாணாத பைசைக நீ' பரவேபால
வான! பைக!ல சி$திர %2கிL
ெமாகி

வாிைச மலகளி

[Gசி

ெகாகி

வண2ெகா- கைரேயார நாணL...”

கானேம உயி%சாH ெகா-D பறைவ

இAவா: ேமேல ேமேல வளகிற கவிைத. ‘

ப$தி அகா,ெக

ெற

:

ஏ2’ ஒைற யி

ேசாக$ட

1கிற.

அேத காலக)ட$திதா

.ப. ராஜேகாபால கவிைத யசியி ஈ'ப)டா.

அவ# சி:கைதயி சாதைனக- ாி+தவதா
.ப.ரா. வி

வசனகவிைதக- பி3ுவி

ெசாL ெபா#ளிL மா:ப)1#+தன.

.

கவிைதகளினி

ஏ திதா?
திதா?
த மைழ வி5+த

ேம ம பதமாகி வி)ட.

ெவ-ளி ைள$தி', விைர+ ேபா, நபா!

காைளகைள ஓ)1 க'கி ெச, 
ெபா

ஏ ெதா5, ல

மா)ைட! Q)1

கா)ைட கீ:ேவா!
ஏ தித

வழிப)',

:, ஏ# Nக$த1, கட,

!

: ெதானியிL,
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கா' தித

:, கைர பி1$ததா

ைக திதா, கா திதா? இைல !
நா- தா

!

தி, ந)ச$திர தி!

ஊக தி, உர தி!
மா)ைட$ S1, ெகா5ைவ அ5$.

ம ரD மைழ ெபாழி!

நில சி பிற: நா: நிமி#.

எைல$ ெதHவ நில கா, கவைலயிைல!

கிழ ெவD!

ெபா5ேதற! ெபா

பர, ஏர1யி

நல ேவைளயி நா)'ேவா ெகா5ைவ
ெபைமைய விய, ெபைண எணி ஏ2, அக$ைற

கவிைதகைளேய

.ப.ரா. அதிக எ5தினா. ‘க#வைள ைக’, ‘ெபணி

பிறவி ரகசிய’, ‘விரக’ ேபா
பைட!க- ஆ.

ற பல இனிய கவிைதக- ரசிககD மகிG\)'

கிராமிய காதலக- பறி, கிராமிய! பா2கான ைறயி கவிைத எ5வதிL

.ப.ரா. உசாக கா)1னா. நல ெவறி கடா.அவர அ+த ஆறL
ஒ# உதாரண ‘ராகி
ராகி ெநன’
ெநன’. (1939 - மணிெகா1, ஏ!ர15)
)1 அவ எ
எ

ன ேசா

ன ‘ேசா#’ ெதாிமா?

தீடாத சாதியவ
கய

சாபா

ெபாTடா!

ப)1" ேமா)' ேமேல
Q$த பற2கி ேபாேல

ஏடா அ2ஙெண ேபாயி ெபாற+தா
க)' ெகாெடகாாி?

ம)டசாதி ஈனசாதி
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எT ஆரா ெசா

அவென ெகா' அவ

னெவ
ேன

?

நி:$தி யல பாகT!

ெக)ட பயமவடா அவ
எ

ன மய மயகரா!

மவராசி ேபாேல அவ

மவா ரா2கிகாாி!

ஓடெகர மர$2கீேள
உ#ம$ ேநர

மா)ைட ஓ)1 ேமய,)'
ப'$தி#ைகயிேல

ேகாேடெவயிL காL2கீேள

ெகாD$தி ")'! ெபா"க

பா)ைட ெவளிேய ேபான ராகி
அ2ேக வ+ ஒ2ணா!

ேவ$ ெகா)1 ெவ-ேளேசேல
ேமேல ஓ)1!ேபாயி

அ-ளி ெசா#வியி#+த மயி#
அ,+ ேமேல ெகா)1

ேந$ தாடா அவேள கி)ேட
பா$ ெசாகி! ேபாேன

!

க-ளி! பச!பி! ேபைர ேக)டா
னிP" நி

 சிாிசா!

அடேபாடா - நீ ெய

ன

ெபாDேத மற+ேத

ேபாைக மற+ேத

கேட அ+த அளேவ?

ெபற!ெப ட மற+ேத

ெமாடவ

ேபேல மர$2கீேள

பாவிமய மாய

உள+ ெகட+ேத

, ெபாசாய

ஆ$தா வ+ பா$தா!

ராகி ெநன! ராகி சிாி!அ எ

ன ேபாடா-

ரா!பவலா எ+ேநர

ேவேற ெநன! இேல!
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பாகி நாD எ
ச!

னா ெசHேவ

ெசாL பா!ப ெசாகா!
 இ# சீவ

ெச$! ேபானா$ ேதவலா,

இேதேபால ‘க-D! ேபானா ேபாக)' ேபாடா என ெசாகி இ#கா ெசாகா!’
எ

: 1 ரசமான கவிைத ஒ

--------

: உ'.

3. &ைவயான விவாத
க.நா. "!ரமய அ+நா)களி கவிைத எ5வதி உசாக கா)1யதிைல.
எ

றாL, த

தலாக யா!பிலா கவிைதயான வசனகவிைத சப+தமாH

க#$ ேமாதகD கள அைம$ ெகா'$த ெப#ைம அவ#ேக உாிய.
‘[றாவளி’ வார! ப$திாிைக 1939 ஏ!ர பிற+த. க.நா. "!ரமய நட$திய
அ!ப$திரைக கவிைதயி அதிக அகைற கா)டவிைல. ச..". ேயாகியாாி
பைட! எ!பவாவ இட ெப: ெகா1#+த.
எ

றாL, ‘[றாவளி’ நா

க.நா.". தா

‘மய ’

காவ இதழி ‘மய

மண ெப)
திைரயி)' மைற$த க

ெபைம ஏ" ப)டாைட
மைற$ ைவ

உைம அறியாவண
அழகி எ

:

அவைள அறிவ ெத!ப1?
அவ- அழகி

’ எ5திய வசனகவிைத வ+த.
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ஆைட உ'$தி
அழ ப'$தி

அல2 காி$

மணேமைட ேயறி
க1

நா2க-.

ற

அவ- அழைக$

திைரயி)' %'வாேன

?

அழ க'

க ம2காதி#க

அவ

அதி^ட2 க'

பிற ெபா2காதி#க.
பி

அவளழைக

உரக! பா'வாேன

?

பா)ைட நவா யா!

ெவ: ெசால'க ெக
எணி ஏமா:வா

யா#ேம எ

:

அவளழைக! பா'ேவா
நாாிய ைட [ழ

ேமக மடல$தி

மி

ெனன நடகிறா--

மி

 "டெரனேவ

மாைல வான$திேல

மணவைற ேச#வா--

அவ

'வா

அழட

அழ ெபா#+த.

:
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இ+த கவிைதைய ைற றி ஒ# க1த ‘[றாவளி’ ஆறாவ இதழி
பிர"ரமாயி:. ‘மகரா_’ எ
‘[றாவளியி ‘மய

பவ எ5திய.

’ எ5திய பா)ைட! ப1$ேத

. ஆ2கில$திL, பிற

பாைஷகளிL இ+த! திய ேமா;தாி இ ேபா

ற பா)'க- ெவளிவ#வைத!

பா$ அAவள, வ#$த!ப)டதிைல. மற பாைஷகைள பி1$த `ைட தமிைழ
‘ெதா$த’ ஆரபி$ வி)டதாக$ ெதாிகிற.’

ெசH- இலகண விதிகைள, தைளகைள மீறி க)'! பா1லாம

எ5த!ப' கவிைய பிரP" பாைஷயி Vers Libre எ

: ெசாLவாக-. இ+த

க)'!பா1லாத கவியினா ஏப' ணா ண2கைள நா ஆராHசி ெசHய

ேவ1ய ஒ# ெந#க1 ஏப)' வி)ட.
கவிஞ வில2கிடலாமா எ

: ேக)கலா. கவிஞைடய கபனா சதி,

ெவறி ஓரள, "த+திர அவசிய+தா

. ஆனா, கவியான ச!பா$தி க-ளி

பட+த ேபால ச)டதி)ட2கD உ-படாம திமிறி ெகா'
ெசLேமயானா விய$தமாகிவி' எ
தமிG கவியி

ப திண.

இயைப, சபிரதாய$ைத, தாளலய$ைத த-ளி

ைவ$வி)' வசன$ைதேய கவிaபமாக க'தாசியி எ5திவி)டா கவிெய
ஒ! ெகா-ள 1மா?

:

உணசி பாவ$திேகற வா$ைதக-, வா$ைத ேசைகயினா உடா
திய சதி; உணசியி

ஏற$ தாG,க-, 1!காக கா)ட1ய தாள,

Rythm இைவக- உைம கவி இ
சிேர^டமான தாளதா

கவிஞ

. தாள எ

றியைமயாத சாதக2களி சில. இவறி

ற க#விைய ைவ$ ெகா'தா

ே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)டாக-. உைர

ெசHDமிலாத ெவௗவா கவிைத தமிழி ஒ# ;தான- நிர+தரமான
;தான-உடா?”

28-5-1939 ‘[றாவளி’ இதழி வ+த இதா

அ" aப$தி, கவிைத

விேராதமாக எ5+த தலாவ எதி! ர ஆ.
4-6-1939 இதழி ‘மய ’ சி:பதி ஒ
“Vers Libre” எ
ெச

: ெகா'$தி#+தா.

ற பத ‘"த+திர$ைத ேநாகி’ எ

ற ஒ# Kறாடாக கைலகளி

: அ$த!ப'- ேம நா'களி

தைளகைள அ:$ெதறிய ெசHய!ப)'

வ# யசிகD ெபாவாக இ!ெபய வழ2கி வ+தி#கிற.
கவிகD "த+திர ேவ1யதா

எ

ேம அ+த "த+திர இ#கடா எ

: ஒ!ெகா-D மகரா_ ஓரள,

: ெசாLகிறா. க)'!பா1லாத

எ

: ெசால!ப' இ+த கவிைத சில க)'!பா'க- உ'; அைத

எ

ைன! பறிய வைரயி “எலா இலகிய$ ெபாவான பாைஷ, அ$த

எ

ற இர' க)'!பா'கேள அதிக எ

அசாி$ எ5தினாதா

அ கவிைதயா எ

பைத மற+ வி)டா மகரா_.

: ெசாLேவ

”.

அேத இதழி, வசனகவிைத யசிைய ேக ெசH ‘வசனகவிைத’ எ
பாிகாச! பாட ஒ
தர!ப)1#+த.*

: ெவளிவ+த. அைத எ5தியவ ெபய ெவ: ‘எ;’ எ

வசன கவிைத
எைக ேமாைன
ேவடேவ ேவடா
சீ# கீ#

"$த சனிய



க-

ெவபா, கிபா,

ேற
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வி#$த தி#$த

ேவடாத ெதாைலக-

மட மட ெவ

:,

கட கட ெவ

:,

மள மள ெவ

வசன கவிைத

:

எ5தி$ த-Dேவா

“ததா;”
வாணியி

வில2க--

ைகவில2 காவில2
படா, படா!

டணா, டணா!

வில2க- எலா

ெபா1! ெபா1யாக!
ெபா1+த ெபா1ைய
ேஹ காேற.

கட ேச!பாH.
ஜதி! ஜதி!

ட, ட, ட.
ர)சி, ர)சி

இலகிய உலகி ர)சி ெசHேவா
தாள$ைத! ேபாகி

ள$ைத !பி'ேவா.
இைசைய$ தக$

இைசக- ெசHேவா.
அைம!ைப ெநா:கி

அல2ேகால ெசHேவா
அக$திய னிவைர

“ேஹா ேஹா” ெவ

அலற ைவ!ேபா.

:
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கபைன கதற ைவ!ேபா.

எ$தைன சா$தனா

எதி$ வ+த ேபாதிL

அச இைல; அச இைல

அச

எ

ப

இைலேய
இத! பதி பாிகாச ெசH- ஆக 11-6-39 இதழி வ+த. ‘நாண’

எ5தியி#+தா. அ+நா)களி நாண (ேபராசிாிய அ. சீனிவாசராகவ

) வசன

கவிைத எ5தி ெகா1#+தா. அவர அ$தைகய பைட!க- ‘காேல_

ேமகc

’ களி பிர"ரமாகி வ+தன. அைவ இ!ேபா கிைடகமா)டா.

‘[றாவளி’யி அவ எ5திய பாிகாச ‘யா!பி
‘சில ஆ'கD

, வைளயாேகசி எ

ெப#ைம’. அ பி

வ#மா:;

ற பழ+தமிG Kைல!பறிய வரலாைற

ஆராய ேந+த ெபா5 பஃ:ளி! ப-ள எ

ற ஊாிேல ேவளா மரபிLதி$தவ#,

லவ# வைரவிலா வழ2 வ-ளL, சிவேநசெசவ#மான உய

தி#வாள பலக+த பி-ைளயவகளிட$திேல அ#ைமயான பழP"வ1க- பல
இ#!பைத கT:, பி-ைளயவகளி
ெப:! பல கால ஆராHசி ெசHதத

உலவி வ#கி

ேபர

பி

வழியாக அைமவைத!

பயனாக தேபா, வசனகவிைத எ

றவிடமான பலாயிர ஆ'கD 

:

னேமேய தமிG :

நLலகிேறாற, அAவமய பாகடேறாறிய நPைச'

வானவக#ளிய ெபமாைன!ேபா பல லவக- இ+நPைச$ தைலசகா)ட
ெவா)டா த1$ அமிGதிமினிய தமிGெமாழிைய கா$தன எ

எ
எ

ப, ‘ாி’

: இகால$தி வழ2கிவ#P ெசா ஆ2கில ெசாலல தமிG ெசாேல
ப, இ

னன ேபாபிற, ெதெறன விள2க, [றாவளி ஏழாவ இதழி

ெவளியாகி-ள ‘வசனகவிைத’ எ

ற க)'ைரைய கT: கல2கியா!பி

ெப#ைமைய காக$ ெதாகா!பியனா மரபி ேறா

றிய எைக கீாி, ேமாைன!

Qைன $தமிG ேகாடாி உள:வாH! லவ மாணாகனா தவைள ரலா
யா$த ெசHெளா

ைற கீேழ ெவளியிட$ ணி+ ஏ)'! பிரதியிL-ளவாேற

ெவளியி)டா விள2வதாிதாெமன நிைன$ சிசில மா:தகேளா' ெவளியிட!
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ேபா+ளமாக

அ#மைற தவ

அ$ெதாைட ெசAவேன ஆறாிய ஆறைல அளி$த
தி#வ1 சி+தி$ வண2கி

க# ேபால$ தி$தி

ககைட! ேபானிதா

# ேபால வதா
Sெவ

றா பி

[வா

க# மல க1ைச பா'
க'க ெபாதிய னிவ

ெசா

வி#பி சீதைள ெயைகயிைன

வி#பி ெபா#ைள வி#வேரா?

வி# ேசாள கவி

ெகாைல

வி$த2 கா விம ேபால

தி#பி! ெபா#ைள! பாராம
தி#தி# ெவ

அ# ெசா

: தய2காம
ெசவெமலா

மைசயில நிைற+ ேநராக

எ: கைல$ ேதாH!பேபா
ைசமி

ெனைக சீதைளேய.

தைளைய$ தள$த ப'X

தைலேவதைனைய கவி ெய

கிைள ேமேல நி

றி'X

`

கீGமர ெமH மதிைடR

தைளசீ ேமாைன ெயைக! பா,
பாவின ெம

றாகி

விைளP ே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 ,லைக$தாH
ேகாலா கலமாH வள#வ

றன;
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விைழ+ க' விைரவிநீ

X2 யா!பா கவியாX

கவியா ெப#ைம ேவ'ெமனி
கக- 5 பPசாக$

தவியாH$ தவி$$ தாள$ைத$
த$தி$ த$தி! ேபா)1)'

அவியாெவாளி ேபாலைண+தி)ேட
அறியா ‘ாிைம’ பி)'

ெசவிேய யிலா க)ெசவி ேபாெசP ெசா

ேமேல MXேர

ேவ:
ெவெணயான ெநHயா #கி'2

கணி லாதவைன #டெனனலா

அணனானவ

தபி %$தவ

எணி யா!பி ைச$தா கவியாேம.

ேவ:
வாGக சீதைள ேமாைன
வாGக காாிைக ெயைக
ஆGக வசன கவிைத

[Gக இலகண இ#ேள.
வசன கவிைத எ5+த எதி! விவாத ாீதியான பதி ஒ

ஒ

: [றாவளி

பதாவ இதழி (18-6-1939) இட ெபற. அைத எ5தியவ ‘கவிைத$

ெதாட

’.

ெபாவாகேவ வசனகவிைதைய க1!பவகDைடய வாத Kதனமாக
இ#கிற - வசன கவிைத Kதனேமா இைலேயா! வசன கவிைத ந

இ#கிறதா இைலயா எ

றாக

: வாசி$! பா$ ண$ைத நிணயிக அவக-

இ^ட!படவிைல. சீ, தைள, எைக, ேமாைனகைள அசாிகாம எ5திய
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கவிைத ந

றாக இ#க 1யா எ

இலாவி)டா ஒ# ! பாீை3 எ

பேத அவகDைடய க)சிேபா இ#கிற.

ேவ'?

சில ப1தக- வசன கவிைத திெதா

பதகாகேவ அைத ஏ

:மிைல எ

க1க

: ெசாLகிறாக-.

பைழய Kகளி இ#கிறதா. எனேவ வசன கவிைதைய எதி!பவகைள இர'

ப!பாக! பிாிகலா. (1) பைழய ைறைய! பி
பாைதயி ேபாகிற எ

எலா பைழயதா

$தா'வ பிச எ


பறாம நXனமாக! ர)சி!

ற க)சி. (2) வசன கவிைத நXன ஒ

.ஆைகயா அைத! ! பாீை3 எ

ற க)சி.

க)சியின# ஒ# பதிL ெசால1யா. ஏென

: இைல.

: ெசா ெகா'

றா அவக-

ண$ைத!பறிேயா கவிைதைய! பறிேயா ேபச$ தயாாிைல. கவிைதயி

அல2 கார$ைத!பறி$தா

ெசால வி#கிேற

ேபச$ தயா. பி

க)சியின#ம)' நா

ஒ

அணி

. ஓாி#வரா இ!ெபா5 தமிழி ைகயாள!ப)' வ#

வசன கவிைதைற திதா

. நXனதா

:

. கால$தி இ#+ததாக அவக-

றி!பி' வசன கவிைத இத சப+தேம கிைடயா. க#$திL சாி

உ#வ$திL சாி.

ஆ, வசன கவிைத எ

பத உ#வ'. அத அணி அல2கார உ'.

அத தைள'. ேமாைன'. எலா வறி ேமலாக அத ‘ாி’

உ'. ெசH- எ5வைத கா)1L வசன கவிைத எ5தி ெவறி ெப:வ

சிரம ெசHளி எ!ேப!ப)ட ெவ: வா$ைத ஒ# இைச இ

ஊ)1வி'. ஆனா வசன கவிைதயி க#$தி
த)1னாதா

ப$ைத

ேவக உணசி ெசா

ெகாPசமாவ கவசி ெகா'. ெசா கவிைதயி

இலாவி)டா அ வசன கவிைதயாகா-ெவ: வசனதா

.

அச

இ+த ைறயி வசன கவிைதைய$ தமிழி த தலாக ைகயாடவ
"!பிரமணிய பாரதிதா

. ‘கா)சிக-’ எ

ப1!பவக- வசன எெவ
அறியலா. அவ#! பி

: அவ எ5தியி# சி$திர2கைள!

: வசன கவிைத எெவ

னா அவைர! பி

அAவள, ெவறி ெபறாம இ#கலா. இ

இ#கலா. அதனா வசன கவிைத ெசHளி
கவிைதயாகாெத

:, ெதளிவாக

பறி எ5தி வ#பவக- ஒ# ேவைள

 பாீைஷ நிைலயிேலேய


நிக 1யாெத

ேறா யா# ெசால 1யா. எ)வ) காெப

ேறா, அ

)ட#, வா)
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வி)ம ஆ2கில$தி ெபற ெவறி! பிற, பாரதிேய தமிழி ெபற
ெவறி! பிற, தமிழி வசன கவிைதைய எ+த கபைன உசியிL

ைகயாளலா எ

ப ஒ# சிலாி

தீமான. ய

ஓாி#வ தீமானி$ இ#கிறாக- எ

: பா$ வி'வ எ

: ெதாிகிற.

:

நாண பாிகாசமாக எ5திய பிற இ+த! பதி ட$ ேதைவயிைல. ஆனாL

காளிதாஸ

ெசாவேபால,

(ராணமி$ேயேவ நசா ஸவ.
நசாபி காAய நவமி$யவ$ய)

பைழய எ

பதாேலேய எலா றமறைவயல. ‘தி எ

எலா ேபச$தகாதைவ அல எ

பைத ஞாபக!ப'$த வி#கிேற

இAவா: பதி அளி$த ‘கவிைத$ ெதாட
இேத க#$ைத! பி

ன த

எ5தியி#கிறா.

’ .ப.ராஜேகாபால

தா

.’

. அவ

ெபயாி ேமL சிறி விாிவாக ‘கலாேமாகினி’யி

இ+த விவாத Qரா,, ‘ஆசிாிய# க1த’ எ
எ தைல!பிதா

பதா ம)'

ற உ#வ$தி, ‘ெசாL2ேகா’

அசாகி வ+த. பதிேனாராவ இதழி விவாத$தி

சப+த இலாத ேபா

ற க1த ஒ

: பிர"ரமாயி:.

“ஐயா, தேபா த2க- ப$திாிைக வாயிலாக ஒ# விவாத ஆரபமாகியி#கிற,
அ+த விவாத$தி

1ைவ! பறி என கவைலயிைல. ஆனா பாரதி ஒ#

இட$தி ‘ஸர;வதி இலகிய’ எ

ற தைல!பி சில வாிக-

எ5தியி#கிறா. அ தகால இலகிய$தி (இலகியெம
ெசHய!ப' கவிகD) ெபா#$தமா?

அ+த வாிக- வ#மா::

: க#தி
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‘உலக நைடயிேல, உைம தய ண2க- ஸர;வதி ேதவியி

க#ைண

நைம! பா$திரமாகி, நமிட$திேல ேதவவாைக$ ேதாறவி$ நம

ேவ-விைய காெம

ப கேடா. இலகியகார#ேகாெவ

றா

இ$ெதHவேம லெதHவ, அவ இதைன "ட ெசH உைமடேன ேபாற

ேவ'. எைக ேமாைனகDகாக ெசால வ+த ெபா#ைள மாறி ெசாL
ப1த

ஸர;வதி கடாஷ$ைத இழ+ வி'வா

. யமக. திாி தய சி$திர

க)'கைள வி#பி ெசாL$ தகப1 ெபா#ைள$ திாி$ ெகா' ேபா
கயி:! பி

னி! லவ

வாணியி

தி#ேமனிைய ேநாப1 ெசHகி

அவசியமிலாத அைடெமாழிக- ேகா!ேபா
ெசாாிகி

றா

அ+த ெதHவ$தி

.

றா

மீ 5திைய

. உலக$தா#! ெபா#- விள2காதப1 இலகியP ெசHேவா

. ெவ-ைள கைல'$வதிைல.

அ+த சதிைய காி$ ணியாேல %'கி

றா

ஸர;வதி நிகாிலாத பாதக ெசHகி

றன. இலகிய$$ ெதளி,

மனமறி+த உைம மா: ெசாL சா;திர2ககார, பா)' கார

உைமேம உயிெரனலா. இA,யி#ைடய வாேக அ#-வா எ

:

ெசால!ப', ‘இலகிய ரcக

’ மீ' ‘எ;’ தன அபி!பிராய$ைத

‘மகராஜு! பக பலமாக நா

வ+த ேபால, ‘நாண’L! பகபலமாக (வசன)

ெவளியி)டா. பதி%

‘கவிைத$ ெதாட

றாவ இதழி.

’ வ+தா. அவ த பாராவி சீ, தைள, எைக,

ேமாைனகைள அசாிகாம எ5திய கவிைத ந
அவகDைடய க)சிேபா இ#கிற’ எ

பாராவி ‘ஆ, வசன கவிைத எ

றாக இ#க 1யா எ

: ெசாLகிறா. ஆனா, %

றாவ

பத உ#வ'. அத அணி,

அல2கார உ', அத தைள', ேமாைன'’ எ

: ெசா

ெகாேட ேபாகிறா. இ+த வாகிய2களி எைத ஆதாரமாக ெகா-வ எ
ெதாியாம தய2கிேற

.

‘ெசHளி எ!ேப!ப)ட ெவ: வா$ைதகD ஒ# இைச இ
வி'’ எ
இ

பேத

:

ப$ைத ஊ)1

: ெசாLகிறாேர அ!ப1 ஒ# இைசயான ெவ: வா$ைத

ப$ைத ஊ)'வ ஒ# Sஷைணயா எ

ெபா2வதி தாேன இ

ன? வா$ைத வா$ைத இைச

ப இ#கிற யா!பி

ெப#ைமேய அதாேன?
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பாரதி ‘கா)சிக-’ %லமாக வசன கவிைத ெவறிமாைல [)1 வி)டாரா!
கண

பா)'கைள, ேதசியகீத2கைள ;ேதா$திர பாகைள,

ேவதா+த கவிகைள, பாPசா சபத$ைத பா1ய பாரதியா, ‘கா)சிக-’

எ5தியத

%லமாக$ தம ெப#ைமைய ைற$ ெகாடா எ

ப தா

என அபி!பிராய. இ+த ‘கா)சி’களி அட2கிய வசன கவிைதகைள

கவிைத$ெதாதியி ேச$தேத என! பி1கவிைல.
‘மாதேமா நா

காH நீ - அ

 வ:ைமயிேல எ

ைன ஆG$தி வி)d’ எ

பாரதியா வாணிைய றி$! பா'கிறா அலவா? அ!ப1 வாணியி
ேதா

:
அ

றாத கால$தி. அதாவ S'தL ஆவ ஆறL இலாத

கால$திதா

நிைனகிேற

பாரதியா இ+த வசன கவிைதகைள எ5த ேந+த எ

.

ஆ2கில$தி எ)வ) காெபட#, வா)வி)ம ெஹ
ஆமிேலாவL, இவ# அவ#, கவிைத எ5கிறாகேள எ
எ5த ேவ'மா எ
பா)'க- எ

ன? தமிழி ெவபா எ

ன, இைவக- ஒAெவா

ன, வி#$த எ



:

,
பதகாக நா

ன, ெம)'!

றிL அேநக வித2க- எ

ன,

இைவகைளெயலா ஒ# நல கவி, சிற+த கவி எAவள, அதமாக
ைகயாDகிறா

எ

பைத ஏ

நா மறக ேவ'? இைவக- %லமாக கா)ட

1யாத எ+த ரசபாவ$ைத இ+த வசன கவிைத கா)ட! ேபாகிற?
‘எ;’c

க1த$, ‘கவிைத$ ெதாட

பதிலாக ‘ரPச

ெவளியாயி:.

’எ

: ைகெய5$தி)' பி

’ பதி றவிைல. அவ#!
வ# க1த பதினா

காவ இதழி

‘கவிைத$ ெதாட’ ‘எ;’ பதிலளி$தி#கிறா. சிறிய விஷய2க- எAவள,
அனாயாசமாக$ த)' ெக)'!ேபாH வி'கி

றன எ

ஒ# அ$தா)சியாக விள2கிற. த பாராைவ %

ைவ$! ெபா#$தி! பாக ய

பத அவ#ைடய பதி
றாவ பாராைவ

ற ‘எ;’ கைடசி வாிைய மற+ வி)டா.

அைத ேச$ ேயாசி$தி#+தாதா

விஷய விள2கி! ேபாயி#!
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‘இனிேம எ

’எ

வி'கிேற

நைடயி ெகாPச நPசமி# கவிைதட வ1க)1 எ'$
: ‘கவிைத$ ெதாட

’க

ன$தி ேபா)' ெகா-கிறா!

ஏெனனி அவ அ!ப1 எ5தாம ‘வசன கவிைத இலகண உ'; ஆனா
அ பைழய இலகண அல’ எ

ெதாி+தி#!
பாரதியாாி

: ம)' ெசாயி#+தா, அ ‘எ;’ஸு$

கா)சிகைள! பறி ‘எ;’ அபி!பிராய : இட$ வ+த உடேன

என$ Sகிவாாி! ேபா'கிற. ‘என! பி1கவிைல’ எ

பத! பிற

வாதேம இைல. எ2க- X)' ழ+ைத ‘அவா’ேவ பி1கா!

பி1. உைம$ தமிG கவிைத (வசன கவிைத அல)

பாககாHதா

இAவள, பா'ப' நபட கைடசியி ‘எ;’ எ
‘என! பி1கவிைல’.

: ேபா)' ெகா1#!ப

ஆ2கில$தி ‘அவ# இவ#’ எ5தியதகாக நா வசன கவிைத
எ5தேவடா. ‘ேவ' எ

: கவிைத$ ெதாட பி1வாத

பி1கவிைல. ஆ2கில$தி அதைடய ெவபா, வி#$த2க-, எலா
இ#கி

றன. அைவக- ஒ# உ

னத ைறயி ைகயாள!ப)' இ#கி

அவகD! பிற வா) வி)ம
யைட+தி#கிறாக- எ

தேயா ேவ:வித$தி ெவறி

றன.

சார. ‘யா!$ தைளகைள ச:$

பேத அAவாத$தி

தளரவி)', மன$தி ெபா2கிவ# கவிதா உணசிகD ெகாPச அதிக இட
. உணசிக- வசன$ைத மீறி வ#

ெகா'!ேபா’ எ

கிறா கவிைத$ ெதாட

ேபா, யா!பி

ச2கிக- அைத க)1யைண$ விட யசி ேபா

தா

எலாவைற உைட$ ெகா' வசன கவிைத பிறகிற. இதி

‘கவிைத$ ெதாடைன’ விட நா

ஒ#ப1 அதிகமாகேவ ேபாக வி#கிேற

. வசன

கவிைத, கவிதா உணசிகைள ெகா)'வதி கவிைத ேம ேபாH வி'கிற
எ

பேத எ

எண.

‘கவிைத %லமாக கா)ட 1யாத எ+த பாவ$ைத இ+த வசன கவிைத கா)ட!
ேபாகிற?’ எ
ஏ

: ‘எ;’ ேக)கிறா. அவ இ# தி ேநாகி வண2கிேற

கா)ட டா எ

:தா

ேக)கிேற

?

.
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இ$ட

இ+த விவாத நி

: வி)ட.

ந. பிச%$தி ‘[றாவளி’யி கைத, க)'ைர, கவிைத எ5த,மிைல, வசன கவிைத
பறிய விவாத$தி க#$$ ெதாிவிக,மிைல. அவ அAவ!ேபா கவிைதக-

எ5தி ெகா'தானி#+தா. எ!ேபாதாவ அவ#ைடய கவிைத ‘சதி’ ேபா

ப$திாிைகயி இட ெப: வ+த.
1940 களி ‘கலா ேமாகினி’ ேதா
இட கிைட$த. 1942 தா

ஓரள, ெவளியி)டா.

றிய பி

ற

னேர கவிைத  ேவக$ேதா' வளர

பிச%$தி வசன கவிைத பறிய தம எண$ைத

-----------

4. சில விளக க+
தி#சியி 1942 ஜுனி ேதா

றிய ‘கலாேமாகினி’ (மாத இ#ைற) மரவழி

கவிைதகD இட அளி$தேதா', வசன கவிைத ஆதர, கா)1ய.
பிஷு,, .ப.ரா. , அதி த2க- பைட!கைள ெவளியி)டாக-.
பிச%$தியி

காறா1 மைழ $ ஆகிய கவிைதக- கவனி!ைப,

பாரா)'தகைள அதிக ெபறன. அேத ேவைளயி எதி!ைப

கடன2கைள ஏ: ெகாடன.
மைழ-
1

பா$தீேரா அதிசய.
ேக)dேரா அதிசய,

ேந: ந-ளிரவினி

நைடெபற 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
சீற பிற+திட,

ஆறலா ேவக$ேதாடரகி
ெவ ைகநீ)1,

ெவநாளாH விள2கிய

அைய ேவேரா' ஆ)1
தணீாி ெவ-ளியா
மி

னெசH அதிசய

பா$தீேரா?

ேந: ேக)dேரா?
3

யாைன இ1க-

அதி+ நட+திட,
எ)'$திைசகD இ1+ வி5+திட,
பாைனக#!ைப!

பழி ேபH வானக
மாபினி மி

ன

சர2க- ஒளி+திட,

காறத

ைககைள

Lகி வாதா1
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ேபHேபா மைழைய!

ப'$திைவ$த பா)ைட ேக)dேரா?
ேந: பா$தீேரா?

இத! பி

ன ந.பி. வசன கவிைத பறி ஒ# க)'ைர எ5தினா:

“கவிைத வசன$தி உ-ள வி$தியாச உ#வ$தினாேலய ஏப'வெத
பல#ைடய க#$. அக#$ சாியல எ

பா$தா மனிதனிட பல ப1க- இ#கி

ப எதிக)சி. த$வ ாீதியாக!

ப

றன. ஊ, உறக, ணசி இைவ

ஒ# ப1ைய சா+தைவ. உட அைவகD ேவ. இைவகைள! ெப:வதகான

யசியி ஈ'ப'வ உ-ள. அ ஒ# ப1.

இெசHைககDெகலா அ!பாப)ட உலக ரகசிய$ைத அறிய$ 1$ நி
அறி, வழி ஒ

:'. உணசி வழி ஒ

நிைலைய சா+த. கவிைதயி

:'. வசன$தி

வழி அறி,

தகபாைத உணவிேலேய ஓ'. அறிவி

வரைப மீறி வசன ேபாமானா அ+த நிமிஷ$திேலேய அ கவிைதயாகிவி)ட
எ

: நிசயிகலா.

‘தீ இனி’ எ
‘தீ "'’ எ

: பாரதியா ெசாLகிறா. இனி எ

றா வசன ‘தீ இனி’ எ

ற ெசா #சிைய சா+த.

றா கவிைத. இ ஏ

? வா$ைத ெவ:

விஷய$ைத ம)' ெசாலாம, உவைமைய! ேபா உணவினிட ேப"மானா
கவிைத பிற+வி'. ‘தீ "'’ எ

 ெபா5 "' எ

அறி,$ ெதாிய!ப'$கிற. ‘தீ இனி’ எ
ம:; தீயாவ இனிைமயாவ எ
ஏ? அதனா தா

தீ இனி எ

ற பத தீயி

: ெசாL ெபா5 அறி, அைத

: கலவர!ப'. ஆனா உணசி எ

பைத உணசி ஒ!ெகா-Dகிற.

இ!ெபா5 கபைர ேக)ேபா.
‘அத நிைற+த ெபாகலச

இ#+த இைடவ+ எ5+த ெதன
எ5+த தாழி ெவ தி2க-’

ண$ைத
ப
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எ

கிறா கப. வசன எ

: இைத ைவ$! ேபசினா அத எ

? தி#டக- ெதாழி மற+

உேடா? ெபாகலச கட மித!பாேன
வி)டாகளா? ெபாகலச எ
எ5+வர? - எ

ப

ன நீ%Gகி க!பலா - ேவ' ெபா5 ேமேல

ெறலா அறி, ேக)க '. அதனாதா

ெசாLகிற; ‘இ+த வா$ைதக- உணசியி

உணசி

ெவளிR'. உணவி

உல

சம!பிக!ப)டைவ, உனகல, ‘கட 5மதி எ5ெபா5 உண,

வய!ப)ட மனித

’.

கப பா1யைத க'கள, ம:க மா)டா

ஆகேவ சபிரதாயமான உ#வ கவிைதயாவத உதவியாக இ#+த ேபாதிL
அ1!பைடகைள! பறி! ேப" ெபா5 கவிைத வசன$தி வி$தியாச,
அ உறவா'கிற - அறி,டனா உணசிடனா எ

எதட

நி. எAவள,ெகAவள, உணைவ$ தீடாம அறி,ட

பைத! ெபா:$ேத
கவி

ேப"கிறாேனா அAவள,கAவள, வசனமாHவி'. உ#வ$தி கவிைதயாக
இ#+த ேபாதிL, இ!ெபா5ெதலா வசனகவிைத எ

: ேப"கிறாக-.

உைமயி வசனமாக இ#+தா கவிைதயாக இ#க 1யா. கவிைதயாக

இ#+தா வசனமாக இ#க 1யா. ஆனா ைமைய பழைம- $தி

சமரச ெசHவேத மனித இயபாதலா நைடைறயி அAவா: ெசாLகிறாகஎ

: ெசாலலா. 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 ைகயா1#கிறா.
‘ஞாயி: ைவயமாகிய கழனியி ைவர ஒளியாக நீ பாH"கிற.
அதைன ேமக2க- வ+ மைறகி

றன.

அஃ ேமக2கைள ஊ'#வி ெசகிற,

ேமகமாகிய சலைடயி ஒளியாகிய னைல வ1க)' ேபா
ம1 கீ5 ெதளி, ேமLமாக நிகி

இதி கவிைதயி

றன.

ல)சண$ைத காணாவி)டா ேவ: எ2தா

காண!ேபாகிேறா? இமாதிாி கவிைத அட2கிய ெதாதி ஒ

‘கா)சி’ எ

ற தைல!பி

ம)' உல ேதா

கீG ெவளியி)1#கிறா. வழி எ

றிய நாளாக காப.

ைற பாரதியா

னேவா திய. அழ
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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$ "டகெளலா மிக இனியன.
மைழ இனி மி

:.

ன இனி இ1 இனி.

கட இனி. மைழ இனி. கா' ந

:.

இ வசனமா? கவிைத வசன$தி வா$ைதக- எ
ெபாவானாL, கவிைதயி

"#தி ேவ:. வசன$தி

னேவா

"#தி ேவ:. வாH வி)ேடா

விடாமேலா இைத! ப1$தாL, நா வசன உலகி காலா நடகவிைல எ

கவிைத உலகி இற க)1 ெகா' பறகிேறா எ

:

: உணசி ெசாL.

வசன$தி கவிைத மெறா# ெபாிய வி$தியாச உ'. ‘விய^1’
எ

கிறாகேள, 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

ஒ#ைமயாகாத கவிைதயி ெப#Pசிற! இ#க 1யா.
‘இஃ சதியி

Oைல.

அவ- உ-ள$திேல பா'கிறா-.
அ ழ

ெதாைளயிேல ேக)கிற.

ெதாைப! பி-ைளக- பிைச க$கி

ழைல ெதாைப ழ+ைதகளி
ேச$ வி)ட? சதி.

ஜாிைக ேவT ஜாிைக எ
க$திெகா' ேபாகிறா
அேத "#தியி.

.

ரைல யா "#தி

ெறா#வ

ஆ! ெபா#- க' ெகாேட
பிடார

.

உயிாிL ெதாப ழ+ைதகளி

ஜாிைககார
அவ- ேத

றன. பிடார

உயிாிL

உயிாிL ஒேர சதி Oைலயா'கி

. சி$த வ' அவைள வி#கி

ற.

வடேம#விேல, பலவாக$ ெதாட+ வ#வா-.
வான1ைய [ழ நைக$$ திாிவா-.

ற.

ப

ைமைய
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அவDைடய நைக!க- வாGக.

ெதேக நம ஒ#$தியாக வ#கி

ஒ

: பலவி இனித

ைவகைற ந
ஒ

ேறா எ

மதி!.

 மிதியா,

ேறா?

:; அதைன வாG$கி

: பலவி இனியத

கவிைதயி

றா-: அ
ேறா,

கிறா கவி. ஆமா அதனாதா

கிய ல)சண இ+த ஒ#ைமயி இ#!பதினா தா

யா!பல2கார2களி பல உடாகியி#கி

கவிைத

,

றன. ஒ# லனா உண!ப'வைத

மெறா# லனா அறிவேபா கா)' ெபா5 ஒ# ைம கவசி
ேதா

:.

ெச+தமிG நாெட

 ேபாதினிேல

காதி பாH+ இ

ப$ைத$ த#வெத

இ
ேத

ப$ேத

நட, இரவியி

வ+ பா காதினிேல,
றா அ கவிைத உலகிதா

ஒளியிைட ளி!ப, ஒளி இ

னதிைன உ' களி!ப

வசன$தி! ெபா#+மா?
“பாரதியி

‘கா)சி’ கவிைதயி

மா: எ+த வித$திL ைறயாத. தமிG
த யசி”. (கலாேமாகினி, இதG 9)

நா)' வசன கவிைதயி அதா
வசன கவிைத, ம:மலசி எ

பெதலா அ$தமறைவ எ

: றி,

அயசிகளி ஈ'ப)ேடாைர ைற றி ேகாபி$ ெபா5 ேபாகிய
ப1தகைள ‘கலாேமாகினி’ தாக 

அத

ஆசிாிய (சாவாஹன
பழைமயி

) வி.ரா. ராஜேகாபால

பாைத, கற

ப1த நைட. 

ேனாக-

வழைமஈ ெதலா எ2கவசனெமா$ தேவ ெய

வ+த. காரசாரமான ஒ# கவிைத எ5தி

:

எ5திய இ:-
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கிழைம ெகாடா1 ஏேதா

கி:கிைவ! பாக- இ+த
இழவிைன சகியாேத
எமேனா ெசா

னா ைவவா

!ைபைய )1 ைவ$

ெகா1ேதா கவிைத எ

பா

எ!ப1 ேய அஃைத
ஏறமா கவிைத எ

:

உண+தவ தவெற

றாேலா

ஒ!பிட ேவ' எ

பா

எ!ப1 ெசாXெர

:

இழிெமாழி பல, ெசாவா.
உணசி ெசாL 1
உைமயி கவிைதயாமி!
ணசியி லாதெதலா
லவவாH ெசாெல

மணமிலா மலதாென

றாL

ேபா

மானிட மா'ேபானா

பிணெமனேவ நா ெசாேவா
பிறெசாL வச,கPேசா
ஆவிேய யிலாேமனி
அதைனேயா மனித

எ

:

விட ேபால ெசாைல
)1ைவ$ தி, ஓமா
காவிய எ

பா அஃைத

கறவ பிைழெய

றாேலா

‘பாவிக- தமிைழ ெகால!
பைடதிர டனேர’ எ

பா.

ேகா!பிலா இனிைமயிலா

ெகா-ளேவா "ைவ மிலா
ேவ!பிைல கவிைத த

ைன

கா)1L உணசிமிக

யா!பிலா கவிைத ம)'
யாதினா தாG+தைதயா
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%!ைட! ெபாிR எ

றா

னி+ெதைம ஏ" கி

றா

மமலெகா1 தா

எ

ம:ைற மலராதானா
அவல எ2க- நா)'

ஆ

ற ெச+தமிG எ

மல நி$த நி$த
Q$தி' திய இ

ெற

:

:

ப

மவிைன சி+ இ+த

மகிைமநீ அறியமா)d.
விைலமக- கைப ஒ$த
விதமல எ2க- நா)ட

கைலகைள வாG$த நா2க-

கடேதா வழியி வ+ேதா
மைல,ேறா %ட ஓேரா
மனிதக- வச, கPேசா

நிைலைல வைடேயா எ2கேநாிய வழிேய ெசேவா
(கலாேமாகினி - 10)

வசனகவிைத பறி .ப. ராஜேகாபால

பி

வ#மா::

எ5திய க)'ைர பிர"ரமாயி:. அ

‘வசன கவிைதைய ஏளனமாக! ேப"வ இ!ெபா5 இலகிய ரசிககளிைடேய
பாஷ

’.

‘அெத

ன வசனகவிைதயா? இ!ெபா5 யா!பிலகண ெதாியாதவகெளலா

இ!ப1 ஆரபி$ வி)டாக-. வாH வ+தைத எ5தி வசனகவிைத எ

எ

: ஒ# சில ேக.

‘வசன கவிைத திெதா

:மிைல. பைட$ தமிழி இ#+ததா

வசனகவிைததாேன? இவக- எ

கிறாக-’

அ. அகவ

ன திதாக க'பி1$ வி)டாக-’ எ

:
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ம: சில தாத. ேவ1ைக எ

னெவ

றா எதி!பவக-

இ#தர!பினகளாக இ#கிறாக-. ஒ#வ ஆ)ேசபைண மெறா#வர ேபா
அல. ஒ#வ வசன கவிைதேய டா எ
எ

கிறா. விசி$திரதாேன இ?

கிறா. மறவ அ தி இைல

யா!பிலகண ெதாியாததா வசன கவிைதைய! பி1$ ெகாடாக- அைத
எ5கிறவக- எ

ற வாத "$த அச)'$ தன$ைத$ தவிர ேவெறா

:மிைல.

எ5கிறவகD$ ேதைவயானா யா!பிலகண$ைத க: ெகா-ள எ$தைன
நாழிைகக- ஆ? அெத

ன அ!ப1 எளிதி கறறிய 1யாத வி$ைதயா? தமிG!

ப1த# வ#வ கவிைத எ5த ைனகிறவ வராம ேபாHவி'மா எ
அ!ப1!ப)ட பிரம வி$ைத ஒ

:மிைல. அ நிசய. யா!பிலகண$ைத!

ன?

ப1காமட ககைள %1ெகா' ெசH- பாடலா.

அ கிடக)'. வா)வி)ம, எ)வ' காெபட# ஆ2கில
யா!பிலகண கறறிய$ ெதாியாமதா

கவிைத எ5தினாகேளா? 

யா!பிலகணேம ஏப'ப1 வ2காளியி பாக- பா1ய ரX+திர கைடசி
கால$தி வ2காளியி வசன காவிய$தி எ5தி$ ெதாைல$தா. அதா

ேபாக)' எ

றா "!பிரமணிய பாரதி, யா!பிலகண ைறயி ஏராளமாக

எ5தினவ ‘கா)சிக-’ எ

ற வசன கவிைதைய ஏ

எ5தினா? கா)சிகைள

யா!பிலகண ைறயி எ5தியி#க டாேதா?
ேமெசா

ன ரசிககD! பய+ பாரதி கா)சிகைள யா!பிலகண ைறயி

எ5தியி#+தா கைவதவாம ேபாயி#. கா)சிக- யா!பிலகண ைறயி
அைமயாததாதா

அAவள, சிற! அழ ேவக ெகா1#கி

றன.

யா!பிலகண$ க)'!ப)' வ# கவிைத உ' அத
க)'!படாம வ# கவிைத உ'. கவிைத எ

ற வ; ேநரைச

நிைரயைசயிைல. அைவ ஒ52காக இ#+தா ம)' கவிைத வ+விடா.

கவிைத எ

எ

: கப

ப நைடம)'மல, க#$ இ#க ேவ'. ெசவிNக கவிைத
ெசா

னைத$ திாி$ ெசவிNகவதா

த!. கவிைத ெசவி Nகவதாக இ#க ேவ' எ

கவிைத எ

பதா

: ெகா-வ

ெபா#-. ெசவி

Nகவெதலா எ2காவ கவிைதயாக 1மா? கவிைதெயலா ெசவி
Nகவதாக இ#.
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வசன கவிைதைய ெசவி Nக#மா எ

றா Nக#. ஏென

றா வசன கவிைத

யா!பிலகண உ'. அதிL மாவிள2காH ேதமா2கனி எலா வ+தாக
ேவ'. வ#வைக ம)' ேவறாக இ#. அAவள,தா

.

வசன கவிைத எைக, ேமாைன க)டாய உ'. ஏென

றா இ+த

அல2கார2கைள எலா உடாகின கவிைத. இலகணமல. அ அவைற

இ^ட ேபால, சமய$திேகறவா: மாறி ெகா-D. த

உடாகினப1ேய இ#க ேவ' எ

:வதா

ந

றா இ#கா. இலகிய

இலகண. இலகண :வ இலகியமாகேவ 1யா. எலா

f யா!பிலகண$ைத ஒ)1ேய இ#க ேவ'ெம

பி1வாத ெசHதா நடகா. ந

இலகிய$தி

: இலகண

fL ேமலான ஒ#  Kைல

ேபாகிெகா!ப (இலகண) தயாாி$ ெகா-ள ேவ'.

காேபாதி ராக ேபா)'! பாட வ#வதா
அவகD கவிைத இ

னெத

கவிைத எ

ேற ெதாியா எ

:தா

: யாராவ வாதி$தா
நா பதி ெசால

ேவ'. ஆ2கில கவிைதைய நா ராக ேபா)'! பா1யா அபவிகிேறா?
அவகDைடய ராக$ைத! ேபா)'! பா1னாதா
ெசால யாராவ 

வ#வாகளா?

அ ந

றாக விள2 எ

:

ெபாவாக கவிைத, எ+த பாைஷயி#+தாL சாி, ஒ# தனி ராக தாள
இ#கி

றன. அைத அபவிக கநாடக ச2கீத$தி

ஹி+;தானி ச2கீத$தி

ஒ$தாைசேயா, ஐேரா!பிய ச2கீத$தி

ேவ1யேத இைல. கவிைதயி

ேபா'கிற. ‘X g ெஹவ
கிைர

ஒ$தாைசேயா,

இ

ஒ$தாைசேயா

ராக உ-ள$தி கிளகிற. ஹி#தய தாள

தி ஒயி) ஃபிளவ அ) எ)டனி)1 இ

எ

ஆ! ஸா)’ (We see Heaven in a Wild Flower and Eternity in a Grain of

Sand) எ

ற சி$த வாைக அபவிக நா ஐேரா!பிய ச2கீத$ைத கக

ேவ1யதிைல.

‘னி ைவர!பைட ேதா:2கா’ எ
ேவ'?

பைத அபவிக காேபாதி ராகமா
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நம விழிகளிேல மி
நம பா)' மி

எ

ன பிற+தி'க!

னLைட$தாக!’

ற மகாவா கவிைதயாக எ+த ச2கீத$தி

(கலாேமாகினி-13)

உதவி ேவ', ேக)கிேற

இலகண$ ஏப இனிய கவிைதக- பைட!பதி த
ெவறிக- கடவ கவிஞ கைலவாண

.

ஆறைல ஈ'ப'$தி

. (தி#வாைனகாவ க. அ!2க)

ஆயி அவ வசன கவிைதகைள ெவ:கவிைல. இ! யசி பறிய த

க#$கைள அவ ‘கலாேமாகினி’யி க)'ைரயாகினா. அ, அறி+
ெகா-ள!பட ேவ1ய ஒ

ேற:

“தமிழி இலகிய அைம!. வசன அதாவ உைரநைட; கவிைத அல ெசH-

நைட என இரேட பிாிவாக$தா

இவைர இ#+ வ+தி#கிற. இ!ெபா5

ெசH அதைன ‘வசன கவிைத’ எ

: ெசாLகிறாக-. இAவழி தமிG பாைஷேக

சில இைவக- இர1L-ள சிசில அச2கைள )1 ஒ# அவியலாக

ைமயான- ர)சிகரமான2ட.

வா) வி)ம

, எ)வ) கா!ெப

ைன+தி#கலா. நா

ட# ஆ2கில$தி ‘வசன கவிைத’

 ேவத2கD வடெமாழியி வசன aப$தி இ#கலா.

கவிெனா5 காதபாி சம;கி#த வசன காவியமாக இ#கலா. தா

வ2காளியி வசன கவிைத எ5தி வி$மி#கலா. ஆனா தமி5 வசன

கவிைத தி எ

ப ம)' நிசய. பலாயிர வ#ஷ2களாக பனபாரனா

கால$தி#+ பாரதியா கால வைரயி ைகயாள! படாத ஒ# நXன யசி இ.
அகவைல வசன கவிைத என அறியாேதா றலா. அ தவ:. அகவL

யா!ாிய எலா ல)சண2கD உ'. வசன கவிைத இ+த ெசHல)சண2களி ஒ

‘வசன கவிைத’ எ

றிர' ைற. இதா

தா2க- எ5வ ‘கவிைத’ யல,

: அைத எ5பவகேள :வத

தமிG இலகிய சாி$திர$திேலேய நா

காரணட.

அறி+த ம)1 இவைர கவிைதக-

யா!பிலகண$ அட2கிேய வ+தி#கி

றன. மா21 ம#தனா த

மகாமேகா பா$தியாய "வாமிநாத ஐய வைர ெசH- பா1ய எவ# இேத
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ைறைய$தா

அசாி$ வ+தி#!பதாக$ ேதா

:கிற. இள2ேகா,,

சா$தனா#, கப#, ேசகிழா# இ!பழவழி ெச
இ+த  ைறைய$ தகக அவக- ய

ேற ெப#கG கடன.

றதாக$ ெதாியவிைல.

அைசயாL சீராL ம)' அழகான கவிைத ஆகிவிடா. கவிைத எ

ப

நைடம)'மல. ஆனா அ க#$ மா$திர அல. உதாரணமாக, வ.ரா. வி
நைட சி$திர2களி, நல ெசH-களிட இலாத அழகான கவிைத
க#$க- இ#கி

றன. அதனா அைத கவிைத எ

ேபால,, சில!பதிகார ேபால,, .ப.ரா. வி

: விடலாமா? மாரசபவ

சி:கைதக- இனிகி

ஆனா அைத ெகாேட அகைதகைள காவிய2க- எ
இதா

ம:!பாளகளி

றன.

: ெசால 1மா?

வாத. அவகD ைணயாக பழP"வ1களான

ெதாகா!பிய ெசHளியL, யா!ப#2கலவி#$தி, த1யல2கார

இலகண ேப"கி

றன.

அழகான ைமகைள ஆவதி அறி, ைனகிற. அத

க)'கைள உைட$ வி)' ெவளிவ+த இ! யசி.

பய

தா

இலகண

இவைரயி தமிG இலகிய$தி இலாத அழகான அ#ைமயான எண2கவசன கவிைதகளிேல காணகிைடகி

றன. ‘சீQ$த’ எ

: ெதாட2கி ெசH-

இலகண ைற!ப1 பண2ெகா'$த எவைனேயா ஒ# பாவல பா1ய
பா)'கைளவிட தைள த)' ‘Qகாாி’ ஆயிர மட2 அழகாக$தா

இலகண வhஉ ஒ

இ#கிற.

ைறேய ஆதாரமாக ெகா' இைவகைள ஒவ

வ1க)1ன மடைம. இலகிய!ேபைழயி ைவ$ கா!பாற ேவ1ய 

இர$தின2க- இAவசன கவிைதக-.

ப5$த மாபழ தி$திகிற. ப5காத காH ளிகிற. இைவக- இரைட

நீ2கD நா உ' "ைவ$தி#கிேறா. ஆனா ப5$ ப5காமLமாH

ெச2காயாக இ#ெபா5 நீ2க- சா!பி)1#கிறீகளா; இைலெய
சா!பி)'! பா#2க-. காயி

ளி!, கனியி

இனிய #சி-அதி இ#க கா`க-.

றா

இனி! கல+த ஒ# "ைவ.
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கனி+த கனி ேபா

தா

நா ந

ற கவிைத. காெயா$த உைரநைட இைவக- இரைட

றாH அபவி$தி#கிேறா. கா கனி இலாத ெச2காHபத

வசன கவிைத. ‘கவிைதயி

இனிைம உைர நைடயி

வி:வி:! இதி

இ#கிற. ெச2காைய "ைவ!பதிL ஒ#  இனிைம உ'.” (கலாேமாகினி-

30)

இக)'ைர எதிெரா இல2ைகயி ேதா

றிய. ‘ஈழ ேகசாி’யி வழகமாக

எ5திவ+த ‘இர)ைடய’, வசன கவிைத திய ேதாற அல; 
ெவAேவ: வ1வ2களி தமிழி வழ2கி வ+த எ

ன# அ

: வாதா1யி#+தாக-.

"வார;யமான அக)'ைர ‘கலா ேமாகினி’யி ம: பிர"ர ெசHய!ப)ட.

இர)ைடயாி
எ

"ைவயான க#$கைள நீ2கD ெதாி+ ெகா-ளலாேம

பதகாக அ+த க)'ைரைய இ2ேக த#கிேற

“பிP"மாகா பழமாகா” ‘ெச2காH’ எ

;

: ெசாவாகேள, அ+த நிைலதா

வசனகவிைதாிய. யா!பிலகண வரைப மீறியதாH ஆனா, கவி$வ

ெபறதாக உ-ள-சிற+த வசன2கைளேய வசனகவிைத என!

ெபயாி)டைழகிேறா.
பாரதியாாி

பாPசா சபத, கண

பா)' தயவறிL-ள பாடகைளேய

பா$, ‘இைவ எலா பாவா? பாவினமா? இவ:ெக
யா!பிலகண$தி

ப1 பாட!ப)டைவ? எ

ன ெபய? எ+த

: ஒச ெசாL பைழய மரபின

எAவித இலகண அைமயாத இ+த வசன கவிைத இட ெகா'!பாகளா?
அவக- இைத எதிகிறாக-.’
‘நல! அ+த! ப1த சிகாமணிக- ெவ: ளி மா2காைய,
க#விள2காைய, க#விள ந: நிழ "ைவ$ ெகா1#க)'’ எ

:

அவக- எதி! அச)ைட ெசHய!ப)', வசன கவிைதாிய ஆக ேவைலகD

நட+ ெகா1#!பைத இ
இ!திய யசியி

: நா காகிேறா.

பயனாெய5+த, "ைவ நிைற+த சில வசன கவிைதகைள நா

பா$தி#கிேறா. ஆனா ப1தகைள! பழி!பைதேய இலகாக ெகாட சில
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தட1 மிட ெசH ெசா பிரபPச அ'கைள வசன கவிைத எ
ெகா-வதகிைல.

நைட சிறி இ:கமாக இ#!பி, வசனகவிைத வ1வெம

பதிக-- வசன கவிைதைய! பறிய ேபெச5வத-
கா)'வ இ2 ெபா#$தமா.

: ஒ!

: ெசால$த சில

ன# இ#+தன என

1. ஆைசயா$ தைல ெநPச$
அரசிள2 மர
Pசில

,

, ப-ளி ெகா-ளா

-ளிெய5+ ெமல, நட+,
க-ள மறியா, உ-ள ெநறியா

கவைல கவா$ Sய ேசைகயி
கவள#அைறவ+ றா

.

2. அச வி!+ S1,
அவல+ ணி, %)ட
அமல# வPச ெநPச

அைறகத வகற! கா

.

3. ந-ளி#ளி, கவள#
த

ன#ேக தனிவ+ற

அவ

த:கைம தனகPசி

ெமH விதி$ ம:கலானா-.

4. ைரXர! ெபாH நப
த

.

னி#- ெநPச நிைறகாம அழLழவா

ைறயற ைற ெசால,

ைறய நிைறைடயா- னி,றா-.

இ$ெதாட, உைர நைடயி ெசவதாயி, கவிைத! ப நிைற+ததாகேவ
காண!ப'கிற. வசன கவிைத எ

ற ெபயாி இலாவி1 அத

உ#வமி#$த
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க1

மிளிகி

ற$தக. தமிழறிஞ ேசாம"+தர பாரதியாாி
ற.

க)'ைரெயா

றி இ

‘ச+தன சபக
ேதமா, தீபலா,

ஆசினி அேசாக

ேகா2க ேவ2ைக ர,விாி+

நாக திலகநறவ மா+தி

மரவ மைக ெமௗவேலா' மண2கமG+

பாதிாி பராைர ஞாழL
ைப2 ெகா
ெபாாி!

ைறெயா' பிணியவிG+

 

னாக

#ெகா' ைக சிற+

வடைற+ ேதனா+
வாியிக- வாிபாட$
தெட

ற இைடவிராH$

தனியவைர னி, ெசH

ெபாழில ந'வ மாணிக

ெசH

றி

ேம

வி" ைட$! ப"ெபா
வ' ைவ!ப$ தேட

Q$,

ளி!பேதா

ெவறி: ந:மல ேவ2ைக கடா-.’

களவியLைரயாசிாிய, இதைன ெவ:மேன ெசால' ெசHதி#கிறா எ

:

ெகா-வ ஆகா, ெபா#- ெபா, ஓைச நய ெசறி+த, தம இனிய

ெசாசாாிய$தினாேலேய ப1!பவ மனைத! பரவச!ப'$தி இயைகயாயைம+த
ஒ# ேசாைலயி
க)'ைர$ த
பாிமளிகி

உ#வ$ைத அ2 தீ)1 வி'கிறா ஆசிாிய. வி+ைதயிேத!

ைம ெசறி+ததாயி கவிைத வன! நிைற+ததாகேவ இ$ெதாட

ற. ஆத

இ, வசன கவிைத! றபானத

‘#விேயா!பி கிளிக1+


ற$ ெச

: ைவகி

அ#வி யா1 "ைனைட+

:.
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அல,: வ#ேவ

மைல ேவ2ைக ந:நிழ

வ-ளி ேபாX மனந'2க

ைலயிழ+ வ+ நி

றீ;

யாவிேரா ெவன னியாேத

மணமைரேயா டர"ேக'கற

வவிைனவ+ #$த காைல

கணவைனய2 கிழ+ ேபா+த
க'விைனேய

சில!பதிகார ‘

யாென

றா-.’

ற ரைவ’யி வ# ‘உைர! பா)' மைட’ இ. உைர!பா)ைட

‘ந'ேவ ம'$த’ என அ1யா நலா ெபா#- :கிறா.

அ#பத,ைரயாசிாிய# அதைன, ‘உைர ெசHைள இைடயிேல ம'$த’ எ
(ேவ)'வ வாி, 7- அ1யி

இ

பி

ப.

வ# ‘உைர! பா)ைட’! பாக)

 இAவாேற ‘ஆHசிய ரைவ, வாG$ காைத’ தயவறிL

இA,ைர! பா)' இட ெப:கி

ற. இAவித வ# உைர!பா)' எலா வசன

கவிைத உணசிையேய உடாவன. உைர-க)'ைர எ
பா)'-ெசH- எ
ெசHெள

பன வசன$ைத,

பன கவிைதைய றி!பி'வதா, உைர!பா)'-க)'ைர

: சில!பதிகார$தி ற!ப'வனெவலா வசன கவிைதேய எ

ெதளிய இட'.

:

சில!பதிகார! பதிக$தி ‘உைரயிைடயி)ட பா)'ைட ெசH-’ என வ#
பதி ‘உைரயிைட இ)டன, பா)'ைடயன,மாகிய ெசHைள’ எ

க#$ைர அ1யா நலா, பி

:

ன# ‘உைரெப: க)'ைர’ இைவ

றிய க)'ைர-இைவ றிய ‘க)'ைர ெசH-’ என றி$தி#!ப

இ2 ேநாக$தக.’
1-10-43- ெவளியான கலாேமாகினி இதழி ‘வசன கவிைத’ பறி 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 ேநாக.”

(கலாேமாகினி-33)

------

5. ..ப.ரா.
ரா. கவிைதக+
கவிைத வரலாறி .ப.ராஜேகாபாலனி

கவிைதகD$ தனியான-

கியமான-ஒ# இட உ'. அவ வசன கவிைதக- தா

எ5தினா.

அதிகமாக, எ5தி விடவிைல. ‘மணிெகா1’ நா)களி 24 கவிைதக-, ‘கலா
ேமாகினி’யி 5 கவிைதக-. இAவளேவ-நா

அறி+தவைர-அசி வ+தைவ.

‘நம$ ெதாழி கவிைத, நா)1 உைழ$த; இைம!ெபா5 ேசாராதி#$த’
எ

: ெகா-ைக அறிவி! ெசH ெகா', ம:மலசி இலகிய மாத

இ#ைறயாக!  வ1வ ெபற ‘கிராம ஊழிய
15 த 1சப 1 1ய, ெகௗரவ ஆசிாிய எ

’ ப$திாிைகயி, 1943 ஆக;)

:, 1சப 15 த 1944 ஏ!ர

இ:திவைர ஆசிாிய ஆக,, .ப.ரா பணிாி+தி#கிறா. கவிஞ தி#ேலாக
சீதாரா அத
ஒ

ஆசிாியராக,, நிவாக ஆசிாியராக, ெசயலாறினா. இ+த

ப மாத2களி .ப.ரா ‘கிராம ஊழிய’னி கைத, க)'ைர, வரலா: எ

: பல

பைட!க- எ5தியி#!பி, ஒ# கவிைதட எ5தவிைல. இ றி!பிட!பட

ேவ1ய ஒ# (அதிசய) ெசHதியாகேவ என! ப'கிற.
ந. பிச%$தி ட இரேட இர' கவிைதக-தா

எ5தியி#கிறா. கைதக-,

‘மனநிழ’ க)'ைரக- பல எ5தி-ளா. அAவி# கவிைதகளி மிக
அ#ைமயான.
ஏேனா?
ஏேனா?
ச+$ர
சி

நலா காரடா

ன ராய!பா-அ+த

ம+$ர$ேல மய2கி நிகி
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ம)ைட )ைட எலா,
பாெபறி+த ச)ைடேபால
சி

ன ராய!பா-இ+த

ஆப வணேரா)' ெராப

அழ ெபா2,

ெவளிச$தாேல ஆகாச$ைத
சி

ன ராய!பா-யாேரா

சி

ன ராய!பா.

பளி2ைக!ேபா பணிவி)டா

அழ ெசாக ெசாதடா

சி

ன ராய!பா-எ2

சி

ன ராய!பா.

மழைல ேப" கா$ெதேகD

நில, நீ எனகி#+

சி

ன ராய!பா-நல

சி

ன ராய!பா அ+த

ெநL ெநழL ெநறPசி#+
பன2ெகாள$ X)'காாி
நைட Lகிேல-ெதாைல

உலவி ெசLதாவிேயேனா

சி

ன ராய!பா.

.ப.ரா. தன கவிைதகைள ‘க#வைள ைக’ எ

$தகமாக ெவளியிட ேவ' எ

ற தைல!பி ெதா$!

: ெபாி யசி ெசHதா. ஆனா

அவ#ைடய ஆைச அவ கால$திL சாி, அத

பி

ன# சாிேய; நிைறேவற வழி

ஏபடவிைல. அ+த$ ெதா! ெவளிவ+தி#+தா அ தமிGகவிைத உலகி

றி!பிட$ த+த ஒ# அ#ைமயான! பைட! Kலாக$ திகG+தி#.
‘க#வைள ெயாயி ெகா-ைள ெகாெட
ஆG$தின காத, க#$திழ+#கிேன

;

ைன
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ப#வம!ேபா ெப எழி விய

[G+தி#+த ேசாவி "ைவ கட ேகால’

அ+த "ைவயி அவ ‘உ-ள! Qைவ உதி$ெத'$, மாைல ெதா'$த,டேன
ம2ைக ைக ெகா'$த’ அ

 அPசகேள .ப.ரா. வி

க#வைள ைக, தைலவியி
பிறவி ரகசிய, ஏ

ெப#பாலான கவிைதக-.

ேதத, கவிைத! ெபT, ெபணி

? சைதைய மீறிய, எ!ெபா5 $யி, நிசய, இைடேவைள

உ#வ, நீ நா, ேசா, ைழ,, எ

னதா

பி

உர, உயி, தாிசன, மா2கனி "ைவ! ஆகியைவ ெம

?, வி'தைல, விரத,

ைமயான உண,கைள

இனிைம எழிலாH, கபைன நய$ேதா' கவிைத வள$ேதா' சி$திாி!பனவா.

இவறிேல பல கவிைதக- பி

ன ‘எ5$’ இதGகளி ம:பிர"ர ெசHய!ப)டன.

அவறி அேநக ‘வாசக வ)ட’ பிர"ரமான ‘சிறி ெவளிச’ எ
ெப:-ளன எ

: நிைனகிேற

.

பதி இட

ெபைமைய விய+ ேபா: இA அக$ைற கவிைதக- தவிர, ேவ:

ெபா#-கைள! பா' சில கவிைதகைள .ப.ரா. எ5தியி#கிறா. ‘வாGைக’
பறிய அவர சி+தைன விேசஷமான-

வாGைக ஒ# ெவறி. ஒ# 1!
ஓ# காதபா, ஒ# இைச,

மணி

மாயேமாைனயி பிற+த.

அைர$ Sக$திL அதிசய$திL அ உதிகிற
வி1யகாைல வி'தைலயி வளகிறெசய ெசH ேதைவயி,

க கடத ேம ஓ'கிற கன,,
பாைதெயலா Qாிகிற ேபரவாெயௗவன மா:கிறவைர
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பிற வ#கிற ேயாசைன,
க#ம ெவறிகளி பிற+த களி!,
உப$தி ெசHவதி# உ-ள ெநகிGசி,
அைர ைறயறதி
நிைறவி
மணி

அழ,

நிமதி,

மெறலா மகிGசிக--

மாைல வைர!
இ#ட,
மனித

ம:ப1 பிரயாணமாகிறா

அைமதியாக.
வாGவி

த

இனிைமகைள ரசி$ மகிழ ேவ' எ

ேபா:வதி .ப.ரா. ஆவ ெகா1#+தா எ

வழிேய-

: க#தி இ

ப2கைள விய+

பைத அவ எ5$க- :.

அவர வாGைக$ த$வ$ைத! பிரகடன!ப'$வ ேபா அைம+-ள
‘நப’ எ

ற கவிைத.

ஓயாம எணி ேபசி,
சைள$!ேபாH வி)ேடா, அலவா?

வா$ைதைய ைவ$ வாதா1

X வி$தியாச ெகாேடா. ேபா!

மாைய த$வ எ
எ

ன

: ெதாியேவ ேவடா;

ககட "க$ைத கைட+

உேபா, இனிேம, வா!

இA வாGைக நதி வர'
அத

மணலா மரண வைர

கைரரD ெவறிைய

ஒ!ெகா-ேவா, அதனாெல

ன?
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உயிாி

இ

ப ஊழிய$தி

அ1ைமகளாேவா. பாதகமிைல!

ஆ$மா, பரமா$மா-இ+த! ேப"-

க கமாக, கா ைள$! ேபா"!
அ ேவடா நம!

மகிண$ைத! பறி! ேபசினாேன

அவ

யா?-உமகயா -

அவைன$ ெதாடேவா. அ!பா!
, அவர கவிைதக- அைன$ ‘கிராம ஊழிய

.ப.ரா. இற+த பி

’ இதGகளி

ெதாட+ பிர"ாிக!ப)டன. (1944 ஏ!ர கைடசியி .ப. ராஜேகாபால
மரண அைட+தா. ஏ!ர த வார$தி நா

ேச+தி#+ேத

.)

‘கிராம ஊழிய’னி பணிாிய

எ+த! பிரசைனைய திய பாைவயி ேநா ஆறைல .ப.ரா. வி
ெபறி#+த. இைத அவ#ைடய ‘எதகாக?’ எ

ற கவிைத விள.

1
பாேப, படெம'$ நீ ஏ
ம1 

இ!ப1

ெமH மற+ ஆ'கிறாH?

பாபா)1 பிைழ!பளிகவா?
இைல, இைல!

ஆ1யா1
2

ஆவைல$ தீ$ெகா-ள!

ராேத, ழேலாைச ேக)ேட

நீ

காத ெகா' கானகெமலா ஓ'கிறாH!
கண

கேணாகி

இைல. இைல!

ஓ1ேயா1

ப மளிகவா?

உ-ள! Qாி!ைப ெகா)ட!

அறி,
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3
ெபேண, #ஷேக

இ!ப1! பணி+

அ1ைமேபால இ)டெதலா ெசHகிறாH?

‘பT’ எ

: ெசாL #ஷகPசிேயா?

இைல, இைல!

இ)டைத ெசH ெசH உணசிைய அடக
இ ‘கலாேமாகினி’ யி வ+த. அேத ப$திாிைகயி பிர"ரமான கவிைதகளி
‘ேயாக கைலத’ எ

அ
1

பகளி

ப தனி"ைவ நய க#$தாழ ெகாட. கவிைத

ரசைனகாக அைத இ2ேக த#கிேற

காிசா

ஒ

ம#)சிட

.

: ைர ேம#+

ெமல ெமல$ தய2கி

வாH திற+ ேவத பாட ேக)' நா
அAவி

ப அைலெய'$த இட$ைத! பாக

பாி+ வ+ேத
எ

2

; பா)ைட நி:$தி! பறைவ

ைன க' எ5+ேதா1 வி)ட!

ே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 ேமலாகி5$

டெம'$ ெகா' க'கிேய ேபாHவி)டா-!

3

கவிெயா#வ

கனவி ஆG+

கபைன க' க#$ைத ெவளியிட

ெசவி%1 ெசH- ெசHய வி#+தா

;
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ெதாியாம அ2ேக தி)ெட
கவி அழி$ேத
க'+ய#ட

: ேபாHநா

; ெசா இழ+ அவ
!

கீேழ சாH+தா

இகாலக)ட$தி ந. பிச%$தி சி:சி: கவிைதக- எ5வைத நி:$தி ெகா'

நீட கவிைதகD, சி: காவிய2கD எ5தலானா. அைவ ‘கலாேமாகினி’யி

ன ‘கிராம ஊழிய’னி அவ பலரகமான கவிைதகD எ5தி$ தன

வ+தன. பி

ேசாதைனகைள$ ெதாட+தா. அைவ றி$ உாிய இட$தி விாிவாக எ5ேவ

-----

.

6. தபதி
‘பி3ு’வி

-1942

கவிைதகளா வசீகாிக!ப)', நா கவிைதக- எ5தலாேன

த, 1943 நா

‘சினிமா உலக’ எ

ற மாத இ#ைற! ப$திாிைகயி

ைண

ஆசிாிய ஆன, என கவிைதக- அதி அAவ!ேபா அசாயின. அ+த

சமய$தி நா)1யகாாி, ஆ' அழகி, கைல, சினிமா ேபா
ெபா#-க- ஆயின.
அAவ#ட$தி

இ:தியி நா

பணிெசHய ப)ேட
சதிதாச

ெச

றைவேய எ

கவிைத!

ைன ேச+, ‘நவசதி’ மாசிைகயி

. தி#.வி.க. வார! ப$திாிைகயாக நட$தி வ+த ‘நவசதி’ைய

"!பிரமணியனிட ெகா'$ வி)டா. சதிதாச

இதழாக நட$தி ெகா1#+தா. ேக. ராமநாத

அத

அைத இலகிய மாத

ைண ஆசிாிய. அவ

கMனி;). ‘ேபா இலகியவாதி’. ‘நவசதி’ைய ‘ேபா இலகிய இதG’
ஆகெகா' வ#வதி மி+த உசாக கா)1 வ+தா. அ+த ச+த!ப$திதா

நா ேபாH ேச+ேத

.

அ $த கால, ஜ!பானியைர, பாசிஸ ெவறிைய எதி$ கவிைதக-,
கைதக-, க)'ைரக- உ#வாகி ெகா1#+த கால. கவி ரX+தநா$ தா
ஜ!பானியாி

பலா$கார$ைத ெவ:$, க1$, எ5தி ெகா1#+தா.

ஜ!பானியக- $த %ல ஆசிய நா'களி நாச$ைத விைத$ வ+தேபாேத,
த2க- யசியி ெவறி ெபற ேவ' எ

: $த ஆலய$தி Qைஜக-
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நட$தினாக- எ

ெறா# ெசHதி வ+த, அைதகட தா, ‘மி#க ெவறிைய!

பர!கிற ஜ!பானிய $த# பதி ெசL$கிறாகளா’ எ

")1கா)1 ‘$த பதி’ எ

ற கவிைதைய எ5தினா. அைத ஆ;திேரய$

ெதாழிலாளி வக கவிைத ஒ
வி#பினா ேக.ராமநாத

ைற தமிழாகி ‘நவசதி’ யி ெவளியிட

. அAவாேற ெசHேத

.

உ:மின ர"க-

ெவறி ெகாட மகேகார உ# ஏ:

பகைள க1$தன;
சா, ேகா)ைடயி
மனித ஊ

ேச

1!ட

ஓ' 

$த

னிேல,

1 நிகி


றா

க#ைண வ-ள

ஆசிக- ேவ1ேய:

ெவளிேய-

அட2க- அதிர

ேபாிைக ழ2!
எ

: ஆரபி$, வள# ‘$த பதி’ யி
காய ப)டவ

ெச$ XG+தவ

கணைக கா)1ட

அ1க1 விமி

ஒ Xர எகாள;
ெபக- பி-ைளக-

அ2க2க- இழ

வா$ைதைய கேட

ேபHக- பிசா"க-

ைகெகா)1 நைக;

மனித மன$திேல

: $தலாக

கைடசி! பதி இ:
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ெபாHைம! ைக பர!ப,,
ெதHவிக காறிேல

ந" மண கலக,
பதி ெசHகி

$த



றா

னிேல,

க#ைண வ-ள
ஆசிக- ேவ1!

ெவளிேய-

அட2க- அதிர

ேபாிைக ழ2.
‘பாசிச Qத’ பறிய வணைன பி

வ#மா::

கால எ இ#- ெவளியி

ஊேட

வாலா க#2ர2 ே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 இேவ.

வறட வ#ட$தி பிற+த பி
ெபா

$ தைலவண2கி

பாப! பா ப#கி,

ெகாiர ேசறிL
பய2கர கதியிL

சிகி, ெந1தாH, ளி##வாH
வள+த பாசிச Qத,

கணீ# யர இ#D

கவி+த ைககளி வள+த.

அ5ைக அரறL அத

இ

னிைச ஆயின,

ன
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கன, மகி ம1+த.
கPச 5வின, மி#க ெவறியின
அPசா ெநPெசா' ெகாைல$ ெதாழி ாிேவா,
பிறவி ைறயின, ர$த ெச$தவ,
%ைள திாி$ேதா, தெகாைல! பி$த,
காமெவறிய, இ
த

ேனார

ன

னிைல தவறிய த:தைலகDடேன,

ப#$த ெதா+தி, க! க
பி$த! ேப"ட

ன

பண பைட$தவ

அதிகார ெவறிபறி மனித இழ+ேதா
பிண க5கி

ெப#% ேபGவயி:

நைடயி ஓ ந1! பிணகைள %Pசி
ெபற ேபத$த மனசின,
ெநா' -ளக-,

ரா!பகலாH யரா 1$

அலறி' அபைலய த ஓல$தி

மகிG, காேபா

இவேர பாசிச! பணியாளக-!

இ!ப1 ேமL வளவ அ+த கவிைத.
ெச

ைன நகர$தி ேர; $தக2க- விபைன ெசH சி:வக-; ")ெடாி

ெவயிL ேசா: ைடகைள "ம+ பல!பல ஆ`"கD ேபாH

உாியவகளிட அவைற ேச!பி காாிக-; வ:ைமயி வா' பலதர
மகளி

ெச
அ

உடைமகைள! ெப: வளமாH வள# வ)1கைட; $த$

: தி#பிய Xரகளிட த

ைப; அ

பனி

மகைன!பறி விசாாி ஏைழ$ தாயி

வ#ைகைய எதிேநாகி ஏ2 காதயி

மன$1!ைப எ'$கா)' ஒ# நிகGசி-இவைற எலா நைட
சி$திர2களாக எ5தியி#+தா ேக.ராமநாத

வி#பினா. அAவாேற ஆகிேன

.

. அவைற கவிைதகளாக
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இ/தியா ேர0!
ேர0!
ம,)ேரா' %ைல
ேகா)ைடயி

பக

ப; ;டா) ஓர2கஅ2ெக5 ச

“இ+தியா ேர;...

 ாிச), ேவTமா?”
ேமா)டா அலற

1ராமி

ஓல

ேர1ேயா ச
பபல நாத2க-

ழபி எ

!

ேமேலா2கி ஒ
மனித ர

“இ+தியா ேர;
 ாிச), ேவTமா?”
ைக ைசைக கடா
தி$ேத வ#வா
ஓ' 1ராமிேல

ெதா$தி! பாHவா

:

1ெக) 1லாமேல
1மிகி ெகா'!பா

!

‘சிலைர, சிலைர’ எ
ஓசி! பயண

ஒ

ேற

றிர' ெசHவா

அவ

வாH! பலவி

இ+தியா ேர;!

இAவா: வணி$, ப+தய! $தக2க- விபைன ெசH ைபய

களி

பாிதாப

நிைலைமைய விளவ இ+த கவிைத. ஏைனய கவிைதகD, வாGைக வசதிக-

வPசிக!ப)டவகளி

அவல$ைத சி$திாி!பனேவ.
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’நவசதி’யி நா

நா

 மாத2க-தா

ேவைல பா$ேத

ஜிலா ைறMாி வள+ ெகா1#+த ‘கிராம ஊழிய

ேபாHவி)ேட

. அத

பிற, ேக.ராமநாத

. 1944 ஏ!ர, தி#சி

’ ேசைவகாக!

, 1944 ேம மாத ‘$த பதி தய

வசன கவிைத’கைள$ ெதா$ சி: $தகமாக ெவளியி)டா. தமிழி ெவளிவ+த
த வசனகவிைத! $தக இேவ ஆ. ஏ5வசன கவிைதக- ெகாட. 31

பக2க-.
-----

7. பாரதி அ1&வ!1
பாரதி! பிற ேமெகா-ள!ப)ட வசன கவிைத யசிக- பாரதி கா)1ய
வழியி ெசலவிைல; பாரதியி

‘கா)சிக-’ ேபா அைவ அைமயவிைல எ

கவிஞ தி#ேலாக சீதாரா க#தினா. எனேவ, ‘பாரதியி
எ

:

அ1"வ)1, ‘கா)சிக-’

ற பைட! யசிைய நா ெதாட+ ெசHேவாேம; நா இ#வ#

அ$தைகய பைட!கைள உ#வாேவா’ எ
‘இர)ைடய’ எ

பதிக-:
‘பாரதியி

பதா

அத$ தைல!. அத ஒ# 

னா.

ைர

’ 16-6-1944 இதழி பிர"ாிக!ப)ட. அதி சில கியமான

ரசிகக- நா2க-. கைலஞனி

சி#^1கைள! ப1$ ரசி!ப ம)'ேம

எ2க- ெதாழி அல. அைவகைள! ேபா:வட

தரா. ஒ# கைலஞனி

அவ

னிட ெசா

: நா2க- இ#வ# எ5த$ தீமானி$ேதா.

‘பாரதி அ1"வ)1ேல’ எ
‘கிராம ஊழிய

: அவ எ

நிப எ2கD தி#!தி

ஆைசகD, கன,கD அவட

1+ விடாம,

சி+தைன சர ெதாடப: விடாம அவன ைம!பாைத ெவ:

பாைல ந'ேவ கல+, இ#+த இட ெதாியா ம2கிவிடாம கா!ப ரசிகக-

கடைம.

இலகிய ல$திேல பாரதி பரபைரயி வ+தவக- நா2க-. எ2க- சேகாதரக-

ெசHவ# யசிகைள நா2க- கவனி$ வ+ேதா. கவனிகிேறா. எ2கD
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+திய தைலைறயின#, பிற# ெசHயாத காாிய2க- பல பாரதி இலகிய

சாி$திர$தி ெசHய!பட ேவ' எ
இவைர எேலா# பாரதியி

பி

: நா2க- உணகிேறா.

கவிைதகைள! பி

பறி-ளன. வசன$ைத

பறியி#கிறாக-. ஆனா பாரதி ைகயாட  யசிைய யா#

ெதாட+ ெசHயவிைல. ந

‘கா)சிக-’.

ம1 நாக$ இைச ேபா

 ஆராய ட இைல. அதா

றதா

பாரதியாாி

 யசியான ‘கா)சிக-, ெபா#-

பாரதியி

நிைற+த சிறிய சிறிய வாகிய2கைள அ'கி ெகா' ேபாவ, ம1 நாத$திேல
ஒ வா ேபாலேவ பாரதியி

எ5$களிL ஒ# ேவக -Dகிற,

கவிைத யா, தனெகனேக)ட பராசதியி

கG பாட பாரதி எ பாண

ைகயாட ெசா க#வியிேல பபல ேதாற சி#^1க ய
‘கா)சிக-’. ‘பா)1னி
ெப#கிட ஓ2மி

வி)ேடா.

விைள,தா

ப கபைன வி+ைத ஊ)1ெய2 உவைக

’ கவி ஓதிய பாரதியா, “ெபா#+தாத ெபா#-கைள! ெபா#$தி

இைச$த ஜால தா
பாரதி ெச

றத

‘கா)சிக-’ ஜக$சி$திர தயன எ

ப எ2க- க#$.

ற "வ)1ேல நா2கD ணி+ அ1ெய'$ ைவக 

நா2க- ெசHய!ேபாவ மாாீச அல. பாரதி இலகிய$தி

வ+

 அ$தியாய$ைத

வளக! ேபாகிேறா. எ2க- உ-ள$ %ைச ெசாெல ம1யிேல ஒ)1

சதியி

Oைலைய! பர!ேவா. பாரதி ெப#ைமைய! பா'ேவா. பாரதியி

பதக- நா2க-.

எ2க- யசி நீ2க- எ

ன ெபயாி)டாL சாி; நா2க- கவைல!பட!

ேபாவதிைல. ஒ# எ5$தாள
க)'ைர, வசன கவிைத எ

ெசா

: எ!ெபயாி)' ேவ'மானாL அைழ2க-; நா

ைகயாள வி#வ ெசாக-தா
தலாவதாக, ‘அழ’ பறி நா
உைமயி

னைத! ேபால, “எம எ5$கைள கவிைத,

கவிைத

; ெசாகD உயிa)'வேத எம ேநாக”.

எ5திேன

-
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மலாி

உலகி

உயி!, உயிாி

சதியி

சிாி!, சிவ$தி

சிற!, ஜீவனி

சதி,
மலசி,

ஒளி, ஆ$மாவி

"ட.

அழ எ2 நிைற+த. கT ெதாிவ. ெதாியாம ஒளிவ.
கைலயி

கைல, காவியநய,

அழேக அைன$, அ வாGக,
விய

வான$திேல ேமான நைக ாிகிற அழ,

விாிகட தவGகிற. ர-கிற. திகிற. -Dகிற அழ,
Q2காவி 
மி

பக

ன

னைக Q$ ஒளிகிற,

ஒளியி, இரவி

இ#ளி, நிலவி

பாHச ஆ)சிாிகிற அழ.

ம2ைகயி

கதிாி, ெவ-ளியி

ேமனியி, அவ- அ2க2களி, ககளி க

ன$தி, மி

சிாி!பி அழ ெநளிகிற,
மனிதனி

உ-ள$தி உைற அழ,

பாைவயி பிறகிற எழிL: கா)சியாக
நரபி ரD அழ

ைகவிர அைசவி மலகிற கைலயாக

கா ஜதி ேப"கிற நடன$தி,
உட

வ-த மி

எழி பிரகாசிகிற.

இதய ர ன அழ,

கவிைதயி, காவிய$தி, இலகிய$தி கனவாH சிாிகிற,
அழ இலாத இட எ?
அழகி

சிாி! ெபா,:$தாத எ?

அழ அ1யற, 1வற,
அழ ஆன+தமான, அகடமான ஆழமான,
அழைக உணரலா, ;பாிசிக 1யா.
அழைக வியகலா, வணிகலா, விளக 1யா.

சிமி)1,
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அழ ஒ# கைல, அேவ த$வ,
அழேக சதி, அேவ சிவ,
அழைக! ேபா:கிேற
அ வாGக.

அழ அழிவற எ
ெக

, திகிேற

, வண2கிேற

,

: மன ேபசிய

: சிாி$த மல,

அழகாH அ#பி, எழி மிக ேபாதாகி,

வன!பாH மிளிகிற மல.
அழகி

களPசிய,

காைலயி மல+த, மாைலயி ேசா+த, ம:நா- வா1

வி5+த.

ெச1 ‘பாரடா அழகி

அழ மா:தலற எ

த

ைம!” எ

ேற

.

ற.

கDெகன சிாி$தா- ம2ைக. ககளி கவிைத ேபசிய.

:வ கா+த "டாி)ட க!பிேல கைத "ைவ கா)1ய.

க# ப)' +த, ச2க5$தி மாெமா)'களி,

மலாி

ஏ

-அவ- ேமனி 5வ-அழ சிாி$த 

இ

ேறா?

.

வா)ட அவ- உட உறக கா)1ய.

‘விழி$ உணராத %டேன, அழகி
அவ- உ#வ, தைல னி+ேத

.

வாGைவ ேநாி பா’ எ

அழ %!பற. வளர வளர வன!:வ எ

ற

: உ-ள ேபசிய.

ழ+ைத சிாி$த, கிழவைன ")1ய,
ழ+ைதயி

சிாி!பி மி

மினி ககளி, தளி நைடயி,

மழைல ெமாழியி, எழி விைளயா1ய. ழ+ைத வள+தா,
ெபாியவ

ஆனா, கிழவனாகி1...?
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எ2ேக அழகி

சதி?

நைர, திைர பிணி %!, சா,
ேபா, ேபா!
அழ அழி,:வ, ேசாவ, வா'வ, வத2வ, திாிவ,
பிாி+ மா:வ, மணாவ.
‘நி:$தடா பி$தேன! எ
கட.

ற வான, எ

ைன!பா. எ

விழி$ ேநாகடா வி+ைத கா)சிைய எ

Sக ககைள ைட$! பாரடா எ
எ

ைன! பாக ெவ-ெள5$தா எ

எழிைல! பா எ

ற

ற அ+தி.

ற உதய.

ற மைல.

இயைக இரெவ $! ேபாைவைய இ5$! ேபா$த,

ெவ-ளிக- மி

னின.

பிைற அழ !ெபணி

இள:வ ேபா மிளி+த.

அத

மாபி, மயி க5$! ப)'! ேபா கணேமா விய! கா)'.

வா

உைடயி அவ- கவட

தைல நிமி+தா-.

அ#வி அவ- கG பா1ய. பா1 ெகாேட இ#கிற.
‘ேபைதேய, இைவ மா:மா? அழ இவறி

ஒளி, உயி. சதி, அ மய2கிறதா,

மைறகிறதா? ேதHகிறதா? பாராடா! பாக! பாக விய!Q)'வ.
சதி காவிய இய:கிறா-. அ அழியாத, நிைல$தி#!ப
இனிய; மரண$ைத! ேபால,

உைமதாேனா?
ஆனாL...
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அழ இ

ெசHகிற.

ப த#கிற. சா+தி ஊ)'கிற. கவைலைய! ேபாகிற. களி-ள

அ வாGக.

----------------8. கிராம ஊழியனி
‘பாரதி அ1"வ)1’ எ

ற தைல!பி பாரதியி

‘கா)சிக-’ ேபா

ற வசன

கவிைதக- ெதாட+ எ5வ; த ஒ# ெபா#ைள! பறி நா
ேவ'; அ'$ அைத ெவ)1 ஒ)1 அவ எ5வ எ
சீதாரா ேயாசைன றினா. ஆயி, அழ பறி நா

எ5த

: தி#ேலாக

எ5திய பி

ன, அைத$

ெதாட+ ெவ)1ேயா அல ஒ)1ேயா, எ5வதி அவ ஆவ

ெகா-ளவிைல. எ

ைனேய ெதாட+ எ5ப1 ெசா வி)டா.

ஆகேவ, பாரதி அ1"வ)1 நா

ேனற ேந+த. ‘இளவ’ எ

ம)'ேம 

ெபயாி, அழ, தி2க-, அ+தி, வான, மைழ பறி எ5திேன

. அ'$,

ற

‘ஜக$சி$திர’ %

: இதGகளி வ+தன.

அைவ ரசிககளி

பாரா)'கைள மிதி ெப:$ த+தன. அேத சமய ைற

றகைள, கடன2கைள எ5!பின. சா+தி, ஒ, கால, கன,, மன,
இ

ப, சி+தைன ஆகியன பறி ‘கா)சிக-’ ைறயி வசன கவிைதக-

எ5திேன

.

அைவ பிர"ரமாகி ெகா1#+த சமய$திேலேய ேவ: பலரகமான
வசனகவிைதகைள நா
இலகிய$தி
பல# எ

கிராம ஊழியனி எ5தி வ+ேத

பாகாவலக- தா2கேளதா

ைன, ‘கிராம ஊழிய

எ

எ

-தமிG

: ெசா ெகா1#+த

’ ேபாைக ஏ"வதி உசாக கடாக-.

இலகிய$ட, கவிைதேயா' ெதாடேப இலாத-எ

வள!பேத த2க- க)சிதா

. தமிழி

றாL தமிைழ

: ெப#ைம ேபசி ெகாட--அரசிய க)சியி

பிரச2கிக-, ேமைடகளிL, அவக- நட$திய ப$திாிைககளிL எ

ைன ைற
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றி தாகி மகிG+ ேபானாக- நா
ெகா1#கிேற

எ

தமிைழ ெகாைல ெசH

: ற சா)1.

பிச%$தி அ1க1 கவிைதக- எ5தி உதவினா. தி#ேலாக சீதாரா, .ப.

ராஜேகாபால தயாாி$த ‘கிராம ஊழிய
பி3ுவி

’ ெபா2க மலாி (ஜனவாி 1944)

‘மைழ அரசி’ எ ைமயான, அ#ைமயான, காவிய பிர"ரமாயி:.

அ+த மலாி தா

ைம!பி$த

, ேவe ெவ.க+தசாமிபி-ைள எ

தன த கவிைதைய ெவளியி)டா.

ற ெபயாி

“கட,D கT'
கேணா, ெந#! ைவக;

தைலயி பிைற'-

தண ைகயி உ''”

எ

: ஆரபி கவிைத அ. ‘கட,D கT'’ எ

1944 அேடாபாி ெவளிவ+த ‘கிராம ஊழிய
க+தசாமி பி-ைளயி

வ#வத 

ப அத

ெபய.

’ ஆ' மலாி ேவe ெவ.

இரடாவ கவிைத ‘ஓடாதீ!’ பிர"ரமாயி:. அ அசி

னேர எ5$தாளக- ம$தியி மிக, பிரசி$தி ெப:வி)ட.

ேகாைவயி நைடெபற ‘தலாவ தமிG எ5$தாள மகா நா'’ ேமைடயிL,

நபக- ந'விL தி#ேலாக சீதாரா அைத உணசிகரமாக! பா1 ஒ
பர!பியேத காரணமா.

ேவக, உணசி, க#$தாழ ெகாட ‘ஓடாதீ’ ைமயான;

ர)சிகரமானட.
I

ஓேகா, உலக$தீ, ஓடாதீ,
சாகா வர ெபற,
சர;வதியா அ#- ெபற,
வ

ன கவிராய
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நானல;
II
உ

னி!பாH ேகD2க-;

ஓடாதீ;

வான கன,கைள

வகைணயா ெசாL
உைம கவிராய
நானல

III

ச$தியமாH ெசாLகிேற
சர;வதியா நாவினிேல
வ+ நட ாி

வளைம கிைடயா.

IV

உைம! ேபா நா

ஒ#வ

கா;

உைம! ேபா நா

ஊக ைறயாம

ெபாHக- ைன+தி'ேவ

Dகைள ெகா'ைம
க)1 ைவ$ காைசஏமா+தா,

கற+தி'ேவ
V

.

ஊ# ேமேக

ஊ#ணியி கடவைள
ஆ# வாHகா
அரைப எ

: கனெவ

ெசா வைள+தி'ேவ
ேசா: அைலகாதீ

:

.
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VI
க

னி எழி ேவடா;

காத கைத ேவடா;
ெசா

னப1

ேதச

பதி எ5!பி'வாH
எ

றகா,

அ!ப1ேய, ‘ஆஹா
அ1ேய

இேதா’ எ

:

கL உயி ெப:,
கால

ேபா, நடமாட,

‘ெவL’, ‘ெவL’
எ

: $

Xறா!$ தாசி

எ$தைன ேவT, ெசH

இைணய1யி ைவ$தி'ேவ

VII

ச: ெபா: ஐயா

ச2கதிைய ெசாLகிேற
இ

ைற கா"

;

இ#கிற;

இனிேமேல
எ

ைறேகா, எ!ேபாேதா

எதிாி எைன கடகா
ஓ1 ஒளியாதீ!

உமிட நா ேக)கவிைல
VIII

இ$தைன ேமேல
இனி ஒ

:;

.

69

ஐயா நா

ெச$தத! பி

னா

நிதிக- திர)டாதீ!

நிைனைவ விளிக)1,
க வ1$
ைவயாதீ;

‘வான$ அமர
வ+தா

கா!

வ+த ேபா
ேபானா

கா’ எ

லபாதீ;

:

அ$தைன ேவடா

அ1ேயைன வி)' வி'.

‘சி$ெத’ பசியாற

ெசலாி ெநPசாற
ெம$த! பழ2கைத

ெம$த! பழ2கைதைய
$தி த'மாறி!

க

றாL

அ$தைன, ஐேயா

அைவ யா, ல)சிய2க-!
வான$ கபைனக-!

ைவய வளக வ+த
ேமாகன ம+திர2க-!

ேமா)ச வழி கா)1க- ஓH!
அ$தைன உ2க-

அறிைவ வளக வ+த
ெசா$க- ஓH!...

ெசாL ேசாேவ

ேசாக கைத எ

றா

ேசா1 இர' aபா!
காத கைத எ

றா

ைக நிைறய$ தரேவT!
ஆசார கைத எ

றா

ஆD ஏற ேபா.
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ேபர ைறயா

ேப" மாறிைல

ஆைச ைவ$! ேபசி எைம
ஆ)1ைவக 1யா!
காைச ைவ கீேழ. பி

கன, தைம வா2;
இ+தா!

கால$தா சாகா,
கால$தி

ஏல$தா மயா!
ஏ2காT
ஓ'கிறீ
ஓடாதீ!

உைம!ேபால நா
ஒ#வ

ஓடாதீ!

கா!

தி#ேலாக சீதாரா, 1944 1சபாி கிராம ஊழியைன வி)' விலகி, தி#சி ேச+

‘சிவாஜி’ வார!ப$திாிைகயி

ெபா:!ைப ஏ:ெகாடா. பிச%$தி

எ!பவாவ அAவார இதழிL, ‘சிவாஜி’ ஆ' மலாிL கவிைதக- எ5தி

வ+தா.

யா!பிலா கவிைதக- எ5திெகா1#+த ந.பி. இலகண$ உ)ப)ட

கவிைதக- எ5வதிL கவன ெசL$தலானா. அத

கவிைதகD ஊழியனி பிர"ரமாயின.

ப1 அவ எ5திய சில

1945-- அவ அகைக கவிைத!  அ$த கபி$ அகைகைய 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 எ5வதி உசாக கா)1னா. அவ
கவிைதகைள ‘விரஹவிநாச

’எ

ற ைன ெபயாி எ5தினா. ‘அ

னQரணி

ச+நிதியி, அவர கவிைதகளி றி!பிட!ெபற ேவ1ய பைட! ஆ.
சிலா "+தாி, ேதவி, அ

னQரணி!

என நைகக நிைற கலச
கைல ஓ இல ஆயின;

காவிய# ஓவிய# எ5த ய

எ5ேகா ேதH+த!
எ

: மமைதட

:

நிமி+ நிகிறாயலவா? நி!

மைண

எ2ேகா உ-ள விைண
ஒ

அ

றாக! பிைண!ேப

எ

:

: சிபி கட கனைவ$தா

மT எ2ேகா கிட+த கL
கர ெகா',

சிைலயாகி-உ

கட,ளாகினா
காரண?

கைலய

ைன

எனி-

றி ேவற

:எ

றறி!

கைலைய இகGவா#
கைலைய அறியா#
கேல! உ
காரண?

கைலய

ைன! பணிகிறா எனி-

றி ேவற

:எ

றறி!

கைல அழ மனவ+
கலவி ெகாடதா

விைளவான ேதவி!
அ

: சிாி$தாH,

72

நாைள சிாி!பாH,
இ

: சிாிகி

காரண?

கைலயி

றாH எனி-

றி நீ இைல எ

றறி!

தி.க. சிவச2கர ஊழியனி  கவிைதக- எ5தி வ+தா. அ

: அவ ெவ:

இலகியவாதி. கால ேவக$தி, கMனிஸ த$வ அவ க#$ைத கவ+த.
அத

பாதி! ப1!ப1யாக எ5$களி ப1யலாயி:. ச%க ேநாட

,

‘எதா$த இலகிய’ பைட!பதி அவர கவன தி#பிய. வாGைக வசதிகவPசிக!ப)ேடா, தலாளி வக$தினரா "ரட!ப'ேவா, வ:ைமயி

ேகார!பி1யி சிகிேயா பறி எலா அவ கவிைதக- எ5த ஆைச!ப)டா.
அ+த எண2கைள! பிரதிப அவர வசனகவிைதக- ஒ

ஊழியனி இட ெபறன. எ
ஈ'ப)1#கவிைல. மி

றாL, அ+ேநாகி அ

ன, அழ! ெப ேபா

ரசைன எ5$ உாிய ெபா#-களாக$தா

அவர கவிைத இேதா ஒ# உதாரண
உல4 கவிைத
பிL க)ைட$ தைல "மக

பிலாிவா- இைடயி#க

அ+தி ஒளி சாHைகயிேல

அவ- அைச+ ேபாறாேள!
 க-ளி

Nைரேபாேல

ெபா2கி வ# $தழ

ம2கி வ# கதிெராளியி

மயக+த# ைதேயா!

அணி க1$த மாபழ ேபா

அழ ெசா)' ெசAவிதGக-

ச#கான ெவறிைலயி

அதினிைம கடனேவா!

றிர'

: அவ தீவிரமாக

ற விஷய2கD அவ#ைடய

இ#+தன. அகால$திய
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காதி "#ேளாைல

கட$தி பாசிமணி

அைரயி கிழி+த உைட

அைமவான L நைட

அ$தா

வ+தி'வா

அ+திவைர உ5 வி)';

சி$ெத +தி! ேபாகேவT

ெசமறிைய க)டேவT
எ

ெறண ஓ1 வ+

இ2 க தி#!பி நிக...

சல2ைக ஒ சி+தி வி)'
சா1 வ# இளமறி;

அ!ேபா பா$ வி)ேட

அவளழ 5வைத

எ

ெநPைச கிளறிவி)ட

எ5தெவாணா காவிய$ைத!
1947 ேம மாத ‘கிராம ஊழிய

’ நி

: வி)ட. இ:திவைர அ+த மாத

இ#ைற! ப$திாிைக வசன கவிைத வளசிகாக 5 %"ட
-------

உைழ$ வ+த.

9. ம5 சில
‘கிராம ஊழிய

’ நி

ற பி

ன, நா

கவிைத எ5தி ெகா1#+ேத
ஊழிய

...

அAவ!ேபா, ‘சினிமா உலக’ இதGகளி

%ல எ5$ல அறிகமான தி#வன+தர எ;.சிதபர (ைவர)

1946- ‘கவியி’ எ

ற ெபயாி மல ஒ

ைற தயாாி$தா. அத எ

ைடய
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ஒ$ைழ! அதிக இ#+த. 1947- இரடாவ மல ெவளியி)டா. இர'
மலகளிL, மர கவிைதகD, கவிைதகD மிதியாகேவ இட ெபறன.
தி.க. சிவச2கரனி

‘சதாய! பாைவ கவிைதக-, அமலகளி பிர"ரமாயின.

அவர பாிணாம$ைத கா)ட ‘அ2ேக’ எ

1

சாகைட ேசாைற

யா உகிேறா;

அ2

சகைர! ெபா2கைல

ஜமாHகிறா!
2

க+ைதயா மான$ைத

காகிேறா; வாைட
காறிேல ந'2கி$

1கிேறா.

சி+ைதயிஅ#ளிலா!

பாதக-அ2ேக

சீைம$ணி

அைலகிறா.
3

ெம$ைத! Q+கி

ேவ'மா!

ேமனிைய! பPசைன
உ:$மா!

ெச$ைதயி !ைபயி

ப'கிேறா!

ேத-கD, ஈகD,

%)ைட

ெகா$தி! பி'2கி

ற கவிைத உத,...’
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2ேறா;
ேகாைடயி, வாைடயி
சாகிேறா.

4

5 விதியி

றி

அைலைகயி--அ2ேக

ேகா!ைபயி சாராய

ஓ'!

அைமயி

மாபி

ர$த$ைத-எ2க-

அ#ைம ழ+ைத

1ைகயி

‘ஆ"’ மா,
அைலகிறா; அத
ஆயிர ேப#

சிபாாி
5

ெகாடவ

சாH+திட,

சீகிேல

டேவ யி#+

ைமகிேறா.

அ2ேக--

அைட X)'கார

)1ைய

அ1$ ெகா'ேபாக

ேயாசைன.
6

எ2க- ைறகைள

இயபிேன

அதெக

.

ேற பாிகார
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ேத'X!

‘இலாத சாதி’ ெய
றிகG+தி1-இனி
நிலா எ2கைக "$திய!

ைம!பி$தனி

‘மாகாவிய’-காளா

ைட நிழ கர!பா

அரசி#க எ

ஆரபி$ வள# கவிைத-கவியி இரடாவ மலாி ெவளிவ+த.

:

‘தமிGமாி’, ‘அகயா’ தய அதமான கவிைதகைள இயறிய கவிஞ ச..".
ேயாகியா# ேசாதைன ாீதியாக ‘கா)சி’ எ

ற தைல!பி சில வசன கவிைதக-

எ5தி ைவ$தி#+தா. அசி வ+திராத அவைற ‘சினிமா உலக’ இதGகளி

நா2க- பிர"ாிக ப)டேபா, அவ த'$ வி)டா.
அவர பைட! உதாரணமாக ஒ# கா)சிைய$ தர ேவ1ய அவசிய என
க#கிேற

. இ ‘சினிமா உலக’ இதழி பிர"ரமான.

1
அவ- யா?
வா

கட மீ மதிய$ ேதாணி

மித ேபா விாிகட மீேதா

 மதி மித+ 

அவ- யா?

னைக Q$த

அழ கடைல அத ேகாலா

கைடய$ திரட காத
2

+த

காத பறைவயி

வகி'

ெவெணH

கவி:P சிறக-

க#கி திரளிைட கதிவி' மி

வாி
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3
மதிக எ

பா;

மதிைய யக$தி ெகா!பிட மடைம

ஓ மதி யவ- க ஓரளெவா
4
கக-,
வா

ேபா விாி+தைவ, வாாி ேபா ஆG+தைவ

கா ேபா கல2, பனி ேபா மய2,
வச+தமாH சிாி, ேவனிலா ெயாி,
காத களி, கைட Nனி "ளி;
கjடா' க#விழி! பாைவக-

ெவ-ைள மவி மித

நாக! பழ;

ைவர ெவ-ள$ேத மரகத$ ேதாணிக-,

நில, கட நீ+ வ'க-

அகT கிைண இக.
5

Qவி கனிடா, கனியி Q மலரா;
ஆயி அவள

க

ன எ

 கனி+த மா2கனியி

காதலா ேராஜா கவி

மல சிாி

6
காத ம கட கனிவாH, அத
க

ன எ

கைர

 கணா1 மல வன

அAவன மலக- யாவி ெப#ைமயாH

வாசைன X" நாசி! ெபா
7

உ-ளவா

மல.

Q$த உவைக மதிய
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பகத \' 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!பதகாக

ெகாAைவ கனிகைள கணி ைவ$தாெனன

சிவ+தன உத'க-, சிாி$தன மல+ேத.
8

மகர யாG விைன ேதா மிைச ம

நாளமா வலாி நா1ய க5$தா

மத

த1ேல கெம தாமைர Q.
9
மாபக, அழ கட ெவ1$த அத மிழிக-,

ஆைச விைத வள$த ேநச கனிக-:

$தி
10

ப! ைம$ ேத

Qாி$த கலச2க-

ல+ லரா! ெபா5தி சிறிேத

அல+ அலரா அ# சி:மி

கல+ கலவா கன, காைலயி

மல+ மலரா வச+த வாயி
நி

றா-, ெநPசி நிசய பிற+த.

டா +தைல )1 1$தா-

சா ெமைட ச ைழ+தா-

நாடா ெசாலா- நயெமாழி பக+தா-.

ம

மத

அவெளாளி மல# கிணியி

ெயௗவன எ
11

 அைத வா$தா

ெவ-ைள நிலவி

வான வி
[ாிய

.

விய! கிணியி

வண கலைவைய

"ட கதி Sாிய ெதா)'
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வா$த ெபாசி$திர வச+த காறி

உயி ெப:லா,, உலக மய2.
12
நீ எ

ன?

கனவா, நிைனவா, கபைனயா?
அழ வய

ஆைச மலேர-உ

காெப ேவெர விைதெய? மணியாH
விய!: விைளேவ ெவறிய

13

கட

காறவDடைல$ த5வ காதலாH

வ#வைத கடவ

வைன கிப)'

காெறா' ெபாறாைமயாH க'ேபா ாி,

த2க சாிைக வா

ெபா2கி தி

அல, அல; அவளி!ேபா தா

வான$ தி#+ ைவய$ திற2கினா-

இ



ப)'சிற பட படகி
14

ற.

த தலாH காதைய ச+தி$த ேமாகன$தி

ககளவ

கT களவா ெயாளி$தைமயா

கைண! பி1க க#$ேதா1! ேபானேவ.

க#$ைத! பி1க கவி-ள தாேன.

உ-ளதைன! பி1க உயிேரா1! ேபாயிறா

ஓட1யாத உட ம)' ஓH+தேவ.
15
கT கT கAவின, எண
எண ஒ

றாயிைண+தன; இ#வ

பாைவ ஒ# கண ெந'ைம! பாைவயாH!
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பளிெசன "ளி$த; ஒளிச ஒ#வைர
ஒ#வ காண ெவ)கிேனா; உடல

ந'2க கவிG+ேதா. ஆயிென

ேவெறா

நா)ட

: காகில; விமிதேறா.

ச..". ேயாகியா, வா) வி)மனி

‘OA; ஆஃ! கிரா;’ ெதாதியி#+

ெதா! ‘மனிதைன! பா'ேவ

ற ெபயாி பி

ேத+ எ'க!ப)ட கவிைதக- பலவைற$ தமிழாகினா. அAவசன கவிைத$

ஆக! பிர"ரமாயி:.

’எ

இAவாறாக 1940க- வசன கவிைதயி
விள2கிய. அ+த-தசா!த$தி
ப$திாிைகக- நி

ன ‘ேஜாதி நிைலய ெவளிR'’

வளமான வளசி ஏறகாலக)டமாக

இ:தியி, வசன கவிைத ஆதர, த+த

: ேபாயின. ந. பிச%$தி ஒ#வித விரதி மனநிைலயி, கைத,

கவிைத; க)'ைர எ,ேம எ5தாம ஓH+ ஒ2கிவி)டா. ஆகேவ ‘கவிைத’
ேதக நிைலற.
------------

10. பிச6தி கவிைதக+ (19371937-1946)
1934 த கவிைத எ5த$ ெதாட2கிய பிச%$தி 1946! பிற பதினா



வ#ட2க- எ,ேம எ5தாம இ#+வி)' 1959-  விழி!!ெபறவ ேபால,

மீ' கவிைதகD சி:கைதகD எ5தலானா. அவர பி+திய கவிைதக-

(1960 க- கால$தைவ) ‘எ5$’ ப$திாிைகயி பிர"ரமாயின.
ஆகேவ, பி3ுவி
எ

கவிைதகைள, 1940களி பிற+தவைற த க)ட கவிைதக-

:, அ:பகைள ேச+தவைற இரடாவ க)ட கவிைதக- எ

ஆராய ேவ'. தக)ட கவிைதகளி
க#$, பிகால கவிைதகளி

த

:

ேநாகி ேபாகி, க#,

ைமகD மாற2க- உடா எ

கணிக ேவ'. அ:பகளி கவிைத ெபற ேவக$

:

க#$ேதா)ட2கD த$வ தாிசன2கD ஏறப1, கவிஞ பிச%$தியி
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கவிைதகளிL வளசி காண!ப'கிறதா எ
அ!ேபாதா

: கவனிக ேவ'.

கவிைத$ ைறயி பிச%$தியி

;தான$ைத! பறி

வாத2கD விதடா வாத2கD கிள!கிறவகD உாிய-நியாயமான- பதிைல

நா ெபற1.

1945- ந.பிச%$தி சி:கைதக- எ5தாம  கவிைதக-

எ5திெகா1#!பைத ைறறி இலகிய ரசிக ஒ)ட!பிடார ஆ. #"வாமி

அவ# ஒ# க1த எ5தினா. அ+த ரசிக# ந.பி. எ5திய பதி க#$தி
ெகா-ள$தக.

11-8-1945 ேததியி)' ெச)1ள$தி#+ பிச%$தி எ5திய அ+த க1த$தி
கிய பதி இ;
“கவிைதைய!பறி நா

சில தி)டவ)டமான க#$க- உைடயவ

க#$தாழேமா உணசிேயா இயைகயி

.

தாிசனேமா இலாத ஓைச!ப+தைல

க)' த+திர$ைத! பிகால$$ தமிGகவிக- க:வி)டாக-. அத

விைளவாக ஓைச இ

எ

கவிைத ம:!.

பைழய ஓைச இ

மைழ அரசி, தீ எ

பேம கவிைத எ

ற ெகா-ைக பரவிவி)ட. இெகா-ைக

ப கவிமரைப மற+வி)' கவிைதைய! ப1$! பா#2க-.
ற தா P", உயிமக-,ஒளி இ#D, மாகவிக-

தயவைற! ப1$தி#கிறீகளா?
இமாதிாி கவிைத  யசியானதா பைழய யா! ைறைய அபவி$த
காகD இ பி1காம இ#கலா. ஆனா க மாறிவி)டெத

ற

உைமைய கா ெசால ேவ'. கவிைத இனி கா ம)'மல. அ"

இய+திர$தி! பிற கவிைதயி கT கிய இட'. உைரநைட

கவிைத இைத ந

றாH உண#கிற.

சி:கைதக- எ5திய கால$தி தைலமிலாம காLமிலாம இெத
ெசா

னவக- அேநக.

னஎ

:
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சி:கைதைய ரசி!பத எ!ப1 சில கால ெச

றேதா, அேத ேபா இ!

கவிைதைய ரசிக சில கால ேபாகேவ1 இ#கலா. திற+த மன$ட

ஈ'ப)டா கவிைதைய காணலா. ஓைசட

டகாணலா.”

(இ+த க1த$ைத! ேபாறி! பாகா$, இ!ேபா அ என! பய

எ

பட'

: க#தி என பாைவ அ!பி உதவிய இலகிய நப ஓ)ட!பிடார

ஆ.#"வாமி எ

ந

றி உாிய.)

பிச%$தி இயைகயி

வாGைகைய விழி!ட

அழகைள த

ைமகைள ந

ஆராH+தவ. இயைக வாG, கபி

பாட2கைள கவிைத க#$களாக$ தர ய
அழகி

 க'ண+தவ.

றவ.

பதரான அவ :கிறா:
வாGைக காவிாி

அதிெல2 கிளி';

வா$ைதேய மண
ஓைசேய ஜல

எ

தீராத ேவ)ைகேய

வி விரக-.

பா)ெட

அழெக

 ெடா

: அைம$ேத

 கிளிைய அைழ$ேத

ஆெற2 கிளி' க)'ேவ
அழகிைன அைழ!ேப

நா

.

;

எ+நாD

வாGைகைய, இயைக இனிைமகைள ரசி$ அபவிப1 S'பைவ அவ
கவிைதக-.

மனகிளிேய! ஏ2கி விழாேத.

ச+நியாசியி

மல)' வா$ைதைய ஏகாேத.

உட பPசரமல.
ல

க- பPசர$தி

கபியல-

ெவளி ஒளி Nைழ பலகணி.

ெதHவ! ேப" ேக) கா.
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ெதHவ Oைலைய! பா!

!

அேதா வான$ ேகாைவ!ேபா பாிதி ெதா2கிறா

மலாி

%சி#+ மா)1

ற வைரயி,

ழ

ேபசி#+ கட

ஓல வைரயி;

நாதேம அைசகிற;

ர ெகா'கிற

மனேம! காHகனிகளி
மலகளி

ரஸேம ெதவி)டா அத.

மணேம ெதHவ வாசைன.

;பசேம ெதHவ$ தீட.

பாைவேய ஒளியி

உலகி

அைல.

ஒளிகேள பர$தி

மனேம! ல

நாத.

க- தைளயல,

வி'தைல காவாH.

அைவகD சதி த+தவ

அவைன அறிய,

ஈச

-

ஆதி அழகி %Gகி எழ,

கிளிேய! ஈசேன ஊனாH, உ#வாH, மல+தி#கிறா
ல

.

கெளா# ஏணி,

ஏணிைய$ Sறாேத!
(கிளிP")

வாGைக எ

பேத ேபாரா)டதா

பயனிைல; இ
அைத$தா

. அதி ேசானியாகி ஒ'2கி! ேபாவதி

பமிைல. எதி$ நி

: ேபாராட ேவ'. இயைக

க:$ த#கிற. இ+த$ த$வ$ைத பி3ு ‘ஒளியி

கவிைதயி விளகிறா.

அைழ!’ எ

ற

ப)ட!பக இரைவ கா)' நிழ ெகாட ெபாிய மர. அதன1யி ஓ க.
‘ர$த ெச$த, ேசானி க,
ேசானியாவாேன
அதா

?

வாGைக! ே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'$ நிகிற. வாGைக!

ேபா அ.

‘க ேநாPசலாகாம எ
அதகாக விதிெய

: ேபசி, ெச2$தாH வள#ேமா?

தியாக ெசHேதென

அட பிதறேல!

ன ெசH?

: ய ேப"ேமா?

விதிைய! ேபாறினா தமc உழலலா

பிற+த இட$தி வளேவென

ஆ! ககறி வளசியி

றா சாைவ உணலா.

ம+திர.

ேசானி க :ேக படகிற. பிறவி இ#ைள$ ைள$, [ழ
ெவ:$, கய$தி, விணி

: வழி ஒளியைத$ ேத1! ேபாகிற.

அமித$ைத நபி, ஒளிைய ேவ1, ெப#மர$ட

வாGைக! ேபா.

‘1 ேமா ணிேவ இ

ப.

உயிாி

மலசி’

யசிேய வாGவி

ேபா)1யி'கிற. அேவ

நா ஒ# க, ேசானி க!

[ழ, எAவள, ெபாிய, பைழய, திய இ#)'!
பழைம எ

ெபாHகளி
அறிவி

ற பிரைமயி, அைரெயாளியி,
பிண2க- எ!ப1 உயி#ட

"ேயைசைய

ந1கி

அ! பிசா"க- எ!ப1 சிைற!ப'$தி வி)டன!
எ!ப1 "வ1களி

விய

நிழைல

வசி இட$ைத! பறி$ ெகாடன!

றன!
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எL ெதாி ஏGைம

எAவள, ஏ2கி ஏ2கி வி5கிற!

ேநாயி

ர எ!ப1 அPச ைவகிற!

உலக ெபாH, சா, ெமH

எ

பி

ற எAவள, சா;திாீய! லப!
ேசானியாகாம எ

னாேவ

?”

இ#!பி, மன ேத:கிற. சி:ககி

ேபாரா)ட$ைத! பா$, உ-ள$தி

ெத பிறகிற. உடேன‘ேபா எ
அழகி

ற ச2 ழ2கிற.
சிாி! அடமாH! பிற+தி#கிற,

அகட ஒளி அனாதியாH மல+தி#கிற.

அழ அ$யா$ம அைழகி

ஜீவா! விழிைய உய$
[Gவி

இ#- எ

றன.

ன ெசH?

அத$ைத ந,
ஒளிைய நா',

க ெபற ெவறி நம '.
[Gவி

இ#- எ

ன ெசH?

இAவா: நபிைக ஊ)'கிறா கவிஞ. மைண ம)'மல, விைண

அளக யவன அவர கவிைதக-. கைலஞனி

ெசாலவிைலயா எ

ன-

நா2கேளா கைலஞ

ஆைமேபா உணசியி

கிணறி அமிGேவா.

ேகா' ெகா' விதிைய எதி!ேபா.

கீ5லேக5 தய2கா இற2கி
ஜீவ

க- Oைலயி சா கல!ேபா;

அணிைல!ேபா ெகாேபறி

ெப#மித$ேதா' அவ
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ஒளிகனி க1!ேபா

சாைலயி

ேமேலறி

ெசமல உதி!ேபா

ேமLலேக5 படேகா)1 ெசேவா!
(ெகா கிண:)

இ!ப1 ஜீவ

Oைலைய ‘சதி’யி

களி

இயைக அழகைள! பா'வ ஒ

எ

ெப#ைமைய உைஷயி

சிாி!ைப,

: திய விஷய இைலேய! கவி மரதாேன

: ெசாலலா. ஆனா, பி3ு அவைற றி!பி'ேபா ஒAெவா

ைம ெதாிகிற; தனி நய மலகிற. உதய பறி அவ :வ இ;
ெசப)' சலட

ெசாஸாக உ'$தி

ெசமல ைடைய

இ'!பி இ'கி

சத2ைகக- சிலப

கீGவானி ைள$தா-

இரெவ

 ெப)1ைய

உைஷ ெம-ள$ திற+தா-.
[ழி#- சிைறற

கதிரவ

கிரண

ைப$ ெதறி$த

மா'ேபா பாH+த.

‘இ#D ஒளி’ கவிைதயி இAவித ஒ# வணைன காணகிடகிற.
இ#- மைலயி

ஒளிமா' ஓலமிட
கதிக

றி

ைம ைகயி

ேசாக ஒ

க'Pசிைறயி கம;

பாிதிெய ெபா

பாHச

ப#+

றி கிடக

ஒளி இ#D கல+1

நபா சாைர ேபாL

றிL
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பி

னி கால ஓடலா".

இ+த விதமான இனிய வணி!க- பிச%$தி கவிைதகளி நிைறயேவ உ-ளன.
இயைகயி

வள2கைள அழகாக வணி ெவ: கவிைதக- அல பி3ுவி

பைட!க-. இயைகைய மனித வாGைவ ெபா#$திகா)'

த$வெவளி!பா'களாக அைம+-ளன. ஒளியி
கிளிP", காறா1, Qகாாி ேபா

அைழ!, கிளி',

றைவ. கா)சி இனிைமக- நயமான

கவிைதகளாக! பிற+-ளன. மாகழி! ெப#ைம, மைழ$ ேபா

ரக$தைவ.

றைவ இ+த

சாதாரண விஷய$ைதட அ#ைமயான கவிைதயாகி வி'கிற. பிச%$தியி

ஆற, %ைலயிேல கிட+த தாைள, சாைலயிேல கிட+த சிைய, ைரயிேல
கிைட$த ணிைய, பாைனயிேல கட ேசாைற ெகா'. $#வ

ெகா'$ !ப)ட ஆகிவி'கிற திறைமைய! ேபா

ற அவ#ைடய

கவி$திறைம. காறா1 எ சி: ெபா#D அவர கவிைதயி உணசி
அழ ெப: அத சி$திரமாகி வி'கிற.
ம1 ேம சீறிவ#

நாக ேபா ஆ1ற1

மி

னைல! ேபா ெவ'

கிைடேய எாி+தத1

க$திைய! ேபா "#'

ெவளிெய2 "ழ

றத1

ராைவ! ேபா எ5+ ஓ1

[ாியைன$ தீ1ற1,

ர2ைக! ேபா வால1$
கண பல ேபா)டத1,

காைல! றாைவ! ேபால
-ளியாH மைற+தத1!
இயைகயி

பேவ: ேகால2கைள, Oைலகைள அவ க'

ரசி$தி#!பைத அவர கவிைதக- அைன$திL காணலா. மைழயி

க`ரமான வணி!பாக ந.பி. சி$திாி!பைத, 

ேப இ$ெதாடாி நா

$ைத

88

எ'$ெத5திய கவிைத விளகியி#. Qகாாி கவிைதயிL மைழ ேநர

வணிக!ப)'-ள. ஆனா ஒ# ேசாகசி$திரமாக.

அமைழ ேநரகா)சி மாெப# வாGைக உைம ஒ
கா)ட!ப'கிற.

ைற ")'வதகாகேவ

வாGைக பலா$கார மய ஆகிவி)ட. ேபா)1, ெபாறாைம, சைட, சா,தா
எ2 நட ாிகி

றன. அவறிைடேய அ

, அகிைச எ

கிற ேபாதைன

எ'ப'வதிைல. வாGைக ச+ைதயிேல இ$ெதHவ ர விைல ேபாவதிைல.
மைழ ேநர$தி ஜாதி மைகைய வி விபைன ெசHய யL Qகாாியி
ெபா2 ர மதி!பிழ+ ேபாவ ேபாதா
‘சார

இ,.

க'P சின$தி

Q ேமாக ஆடவிைல,

Qகாாி ரெனா'

கணீ’

1: மைழயி

அேத மாதிாி ‘ஊெர2 விஷ!ைக, வாென2 எஃகிற, ெத#ெவ2
பிணமைழ `ர2கிர’ ேப"கிற உலக [Gநிைலயி அ

ப' ‘ஆதிர’ அ2கி வி'கிற.

 அகிைச ேபச

எனி, கவி நபிைகைய இழ+ விடவிைல. பிச%$தியி

நபிைக வற)சிேயா' ெதானி!ப அல.
(உலக$தா) #$ரனி

ெவறி$தி க'ேமாக ெகா'வி)டா.

‘காமைன எாி$த #$ர

கசிமி)1 தணி+ ேபாவா

அ

கவிர

ேப சிவமாவா

ம2கலமாH மல த#வா

ேவ'ேவா வாாீ

வா2ேவா d!

;

.
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எ

எ

ற ர மீ' மீ' ஒப1 ெசHகிறா; ஒ$ ெகாேட இ#

: உ:தி :கிறா:

‘எஃகிறகி

உயர, ெதHவர ஏறவிைல’ எ

றாL எ

ன!

‘ெநP"ைடயா கன,$ ெதHவ
,தைல ைறகவிைல
அ

ேப சிவமாவா

ம2கலமாH மல த#வா

...

எ

: நபிைக ெவளிச தரய

இ

ப 

இ



ப கல+ததா

றி#கிறா கவிஞ.

வாGைக. 

ப$தி ச!ற மன

ப$ ஏ2வ இய. அ!ப1 ஆைச!ப)' இ

ப$ைத நா'கிறேபா அ

ப$ைத எதிபாராதவைகயி அைழ$ வ+ வி'கிறேத! இ+த உைமைய

வணிகிற ‘எம அைழ!பா!’ எ

ற கவிைத.

ெவ!ப$தி ெவபி வத2கிய கவி ஈர$திேக2கி வ#ணைன ேவ1னா.
க#ைண பிற+த:

மைழ கி மித+த.

ெநPச$தி Dைமயி
ஊ:க வழி+த,

அனப)ட அைறயினி

தளி க கட.
இ

பதா

. டேவ, எ:! ப)டாள +த. பாைசகD பகD

வ+தன. ஈசக- பற+தன. பக- ஈசகைள! பி1$$ தி

சி+தைன விழி$ ெகா-கிற இ!ேபாசி$த$தி S1"#ெக

: ைத$த,

றன. கவியி
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ஈர$தி ேக2கினா

எம அைழ!பா!

இ



ப$ைத நா1னா

ப$தி

பிச%$தியி

அைண!பா?

இயைக வணைனகD, அவ ைகயாD உவைமகD

ைமயாH நயமாH மிளிவன எ

பைத அவர சி:கைதகைள! ப1$தவக-

உண+தி#!ப. இசிற!கைள அவ#ைடய கவிைதகளிL காண1கிற.
‘சி$திைர [ாிய

ெசP[ல பாHசலா

ஆ: மண ெவ-ள

அனலாக காH+த,

ப$தைர மா: ெசாண!

ெபா1 ேபால ரவி
ஏற மண கா'
அ2க2ேக மி

‘மி

னி:.

னக- சிாி$

ேமக$ைத ெகாD$தின;
தெல நாக

ைடேயா' சீறி:.’
‘ேபணா ெபா2கிய கவிஞ

கனைவ! ேபா, எழி ம1$ S2 விாிசைட

மர2க-. நாணாத பைச ைக நீ' பரவ ேபா வான! பைக!ல சி$திர

%2கி.’

‘பலற பாைப! ேபால ெநளி+ வ# நெந#!. [ ெகாட யாைனைய!
ேபா அைச+தா' அைலக-.’
‘காைலயி

கத,க-, கிழகி திறக,, ஒளியாறி, ெசேமக மாக-

ளி$தன’- இ$தைகய இனிய உவைமகைள உ#வக2கைள பி3ுவி
கவிைதகளி மிதியாகேவ காணலா.
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மைழகால இனிைமக-, அழக- பறிய பலரகமான வணைனக- அவர
கவிைதகளி உ' எ

இ!ப1 ஒ# பட!பி1!மைழநாளி

: றி!பி)1#கிேற

. ‘ேவ)ைக’ எ

ற கவிைதயி

இ#)கா

விைளயா' ேவைள

வி+ைதயாH மரெமலா

வழிைய மறி$தன.

மி

பா வான

ெவளி ெமலா

கா)ேடறி ஊவல$ைத

கா)' ேநர.
ஒளிேவ' எ

: ேவ)ைக ெகா-D சில மனநிைலகைள அழகாக :

கவிைதயி இAவணைன வ#கிற.
வாGைகயி



ப2க-, ம2 ெபா

மாைல; நா)களி

ேநாHக-.

ெதறி$ேதா' ேநர. ெசவ#, ஏைழகD சினிமா பா!பதி இ
ேவைள. திdெர

றி#

: பட அ:+ ேபாகிற. அ!ப1 இ#ளைட ேபா மக-

தழ Xச ,கிறா. ‘அட! ேபா'2க- ெவளிச! ேபா'2க- ெவளிச!’
மைழ இ#)1, உைழ! 1+ X'வ# ெபக-, 
வி52க!ப)1#!ப க' அலL:கிறாக-.

பாைதைய! பாேபா அறி காக-, அ1 அ1யாH 

னி#ளா வழி

ேனற அவக-

ெவ#' ெசாவ; ‘ெநா1 ேநர ெவளிச, வழிகா)ட ேவ'; வழிகா)ட
ேவ'.’
சீகி

றி காைக ேபா திாி+, எஃைக! ேபா தைசட

உைழ$, கா

கPசி வழிேத1 வாG+ வ+த ஏைழ, கெணாளி இழ+ #டானா

. கட,ைள
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எணி கத:கிறா

; ‘கேபான பி

"ைமைய$ தா2க; ஒளி பி
ெவHயி

மா

ன உயி ம)' எத?’ "ற$தி

 ஈவாH. அ

ேற உயிாி

: ெகா-வாH.’

ெசதிக- ேபா

-ளி காT,

ேவயி ச)ைடேபா

ெகாக- ேதாT.
ஓயிநைட

ேபா' வாலா)1 #வி

ேசாைலைய உ#

க#2யி Xைண

மைலைக %ைலயி

வாைய! பிள.

இ[ழ விைலயற ஒளி, ப#வ$தி

இனி!, உ-ள$ைத$ ெதா)'

உணெவ5! மல# பிற, அ$தமறனவாH ேதா

:கி

ேயாகி. அவைடய ேவ)ைக, அெதாளி அைடவ எ

றன பறற

ேறா? எ

பதா

.

இனிைம, எளிைம, உண,, ஓ)ட, அழ, க#$தாழ ஆகியைவ நிைற+த

கவிைதக- பல இயறி ெவறி கட பிச%$தி நீட கவிைதக- (சி:காவிய)
பைட ேசாதைன யசியி ஈ'ப)டா. கைதைய அ1!பைடயாக ெகா'
தீ)ட!ப)ட இெசா ஓவிய2கD அவ பைழய நபிைகக- அல
க#$கைளேய க# ஆக அைம$ ெகா1#கிறா.

ேமக2கைள ட2களி பி1$ சைம$ சா!பி'கிறாக-. மைல வாசிக-

எ

ெறா# பழ2கைத மீ எ5+த; மைழ அரசி காவிய, க#!ெபா#- எ!ப1

இ#!பி, அ+ெந'2கவிைத அழ ைம கல+ மிளி# இலகிய!

பைட! ஆக உ#வாகி-ள றி!பிட$ த+த.
மைழ இைல. 1யானவக- வ#+கிறாக-.
பாழாக! ேபா" மான,
கட,D கைண காேணா,
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ைவ$த பயி வாழவிைல

ந)ட விைத )டவிைல

மைக!Q மலரவிைல.
கிணறிேல சரைளகL

ள$திேல மT$தி)'.
இ+த நிைல மா:வதகாக Qைச தயன ெசH பயனிைல. மைழ
ெபHயவிைல. கடட மைழ அரசிைய காணவிைல எ
ஏப'கிற. :கி

எ

 ேபரரச

மைழ அரசி உட

ற ழ!ப

ற அைலகைள! பா$ ஒ# அைல :கிற; ‘பாிதி

காத ெவறிேயா' க

ேபாHவி)டா-.’

னிைகைய$ ெதா)டா

. எதி ெவறிட

அைதேக)ட அைலக- ேபா ர" ெகா)1ன. பாிதியிட பாH+தன. அவறி

ேபா கவிைதயி அழற அைம+-ள.
அைலகளி

பைச உட

இ#ைப! ேபால க#கலா",

நீ! பாழா ெந'2கட

Nைரமாைல L2கலா"

[ ெகாட யாைனைய! ேபால

அைச+தா' அைலகெளலா

ெவறி$ைத$ ெதாட2கிவி)ட,
அட2க- இ:!ேபாக,
வா

க' விாிப1

அணிவ!பி அைலகபாிதியிட பாH+ ெச

:

பாHசிவி)ட ெவெமாழிக-.
பவளமல அாியைணயி ேபரழகி காணாததா ஏப)ட ழ!ப2கைள விவாி$,
திைரக-, யாைனக-, பலக- கடவாச கட+ததிைல.
கபரசி 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 உேடா?
எ

ெறலா அறிவி$, ஒAவாத உறெவ

றாL ‘மாமிகட மாளிைக

ம:X' வ+தி'X’ என அைழ$தன அைலக-,
ஆனா ரவி [டாக ெசாவி)டா
மா

.

ேவ)ைட ஆ'

இளவரச

நான

:,

ேபைதயைர வைலXசி

விழி#)' Xணன

:;

உயல$ ேகா அரச

உயி ேநா

பி உயி!ேபா

ேதா

: மாற$

எணற மடல2கறி நி

S1 வ# ெப#Pேசாதி
S2காத எழி விள

கன!பார ெப:வி)ட தன காதL ஏ ேநர? மைழயரசியிட ைமய
ப ெவ: கவிகன,தா

ஒ

றி ஒ)1 ெகா' காதLைரேயா' வ+தா-; ேமக$ட

ெச

எ

றா

. பிற, Qபாைவ ெகாதி கதி

எ

மைல

றாளா. ெச+தழ சிமாதன$தி சாப ட காணமா)d எ

அ!பிவி)டா

.

: றி

கட அைலக- மாாி!ெபைண மைலகளிட அ!பின. மைழ ராணி ேவட

வைல சிகிவி)டா-: அவக- ேநா

பிேல ப)1'வா- எ

ேவடகைள! ேபாH ெகPசினா-. ேவடகேளாயாைனவாH க#ைப நீ2க-

மீ)' ஆட! பாகிறீ.

எாி+ேபான இற [1

: ேக-வி!ப)', மாாி
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எழிேலற! பாகிறீ,

பாாி ெவச)ைட

ெச1களிேல ஆ',

ெபா

டல! !பா

Qமியிேல மி



பாைபவி)' ச)ைடகாக

அ5வேடா ெசாL!

அதகான மைழ அரசி

அட$திேல ைள!பா-,
அ மல காசில

அகிலெம2 இைச
எ

: றிவி)டன.

இைத ேக)' கட அைலக- சீற ெகாடன. காவிய$தி

இ!பதி ப1$ ரசி$ இ

றேவ1ய அ#ைமயான கவிைத! பைட! ஆ.

சின மி+த கட திைரக-

வானளவா சீறின

க#ைம மி+த விஷ$டேன

வாைன! ேபாH பி'2கின,

கா: ஒ

: விெகா'

உலைக வைளய வ+த

கடகைர மணகெளலா

"ழ

: ச,ைக எ'$தன.

ெசபடவ ெகாட வ+
வானி வைலக- Xசி:

உலைக ஏ: ஒளிகெளலா

மீ

கைள! ேபா சிகின.

மT விT ஒ

மைழயி

1வாக வ#

றதாக

Sத வ+தன.

க#!ெகாட வாைன வைள$

ெவளிைய$ த5வி ெகாPசேவ

இ1சத2ைக மன$ைத கAவ

அைச+ ஆ1 L2கேவ;
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மி

ன ெபக- பி1$த ெகா1க-

ெவளியி ஒயிலாH! பறகேவ

வ+த பா மரகத$ேத

வி5+த பா மைழ$ ளி!

மாய$ ேதாி

ேமல'கி

Xறி#+த மைழ அரசி



சிாி!ைப அ-ளிவி)டா-

Qணிைமயா- ேபாைத ேபால.
கடலைலக- நாணி$ தைல னி+தன. Nைர மலைர மாைல க)ட கடL-

னி+தன. 1யானவக- ெநPச$தி பா தபிய.
கண பரபைர கைததா

எ

றாL கவிஞாி

பைட!பாறL, கபைன

வள, ெசாலா)சி ‘மைழ அரசி’ காவிய$ ஜீவ எழிL ேச$-ளன.
‘சாகாம#+’ எ

ற ெந'2கவிைதயி

க#, பழைமயான சி: விஷயேம.

மரண பறி! ேப"கிறாக- சில. ‘ேமக$திேலா வண, நீாிேலா மிழி,
காறிேலா அைச!, கனவிேலா சிாி!, வாG, இேவயாகி, வாழ, நா
ேவடா’ எ

கிறா

ஒ#வ

.

ெபா

மல$ ேதனி சாகாம#+ இ#!பதாக கன, கேட

அவ

கனைவ ேமL விளகிறா

வணிகிறா
ெச

மெறா#வ

. அைத நா எ!ப1 அைடவ எ

:

: ஜன2க- ேக)க,

. ஒ# ஞானி ம)' ‘ெவளியிேல இைல;

னி உசி ந:மலாி அத உ'’ எ

மைலேம ேத1 ெச

எ

றா.

றவக- ேசாம ெச1ைய கடாக-. ேசாமபான ெசH

ப#கி மகிG+தாக-. கா'களி ேத1 அைல+தவக- அபினி, கPசா, ெத
மர2களி

க- ஆகியவைற க' களி!றாக-.

ைன

‘இைவேய சாகா ம#+. தவி$தி'த ேவடா தா1 வி)ேடா கால’

எ

றாக-.
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இ#+த இட$திேலேய இ#+த ஞானி ெசா

ாி எ

னா, நாைள காைலயி உைம

:.

ம:நா- மயக ெதளி+த. நா)க- ஓ1ன. வழகமான ெதாைலக-, சா,

எலா இ#+தன. ஜன2க- அறி, க)1 அPஞான அக:ப1 ஞானிைய

ேவ'கிறாக-. அவ வாGவி

இய பறி! ேப"கிறா. அ மா+த#!

பி1கவிைல. ேபாைத! ெபா#-கைள வி#பி உகிறாக-.
ேபாைத உடா நிைன, சா,
நிைன, ேபானா காலேன?
இயைகத+த அைம!ட

, கால$ைத கடக 1யா. ஆகேவ,

இ!ெபா#-களா உதிர$ைத மா:ேவா. கால! ேபாகி உதிர மாறி,

நவமனித

ேதா

:வா

. நமனைழ! நணிடா. நம அ

: ேவைல

இைல. அழிைவ ெவL அத நிைன!ைப அழி அததா

‘பாைத கடவ

’ ெதளி, ப'$கிறா

.

ஞானி உலக இயபிைன எணிெகா-கிறா.
ஒளிேதா

ற ெசHத அ

இ#- ேதா

உ#$ ேதா

நிழ ேதா

:

ற ெசHதாH ஏேனா?

ற ெசHத அ

:

ற ெசHதாH ஏேனா?

உைமைய அறிவி நா)1!

ேபா ஏ

சைம$தாH?

உ-ள$தி அத கா)1

உலகினி நறேவ
எ

ைவ$தாH?

: ஈசைன நிைன, கிறா.

‘அனி’ எ

ப ெந#!பி

இயைப :கிற.

எ

:
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ஆதிகால$தி அரணி க)ைடகளி

தி

உதவியி தீபிற+த. அக)ைடகைளேய

: தீ$த.

இைடகால$தி, மனித ‘சிகிகி க’ %ல ெந#!ைப உடாகினாக-.
தீமர2க-, கா'கைள நாசமாகின.
நைடகால, தீசி, மி

சார ேதா

றின. ெசா

ன ேபைச ேக) தீ எ

மா+த க#தின. ஆனா, தீசி$ ெதாழிசாைலயி தீ: மி
ெதாழிசாைலயிL தீ அனி பைகவனாகேவ இ#+த.

:

சார$

அரணி க)ைடக-, தீ, ப$விரக-, மனித; அரணி சிகிகி இவறி

உைரயாட ேபா இ+ெந'2 கவிைத எ5த! ப)'-ள. 1வாக தீ ெசாகிறஎ

னிடேம பைக ெகா'

ஏறிவிட ய

றி)டாL

ெநா1யி நா

நிமிஷ$தி சாேவ

வாGெவ

தாGெவ

, அைணேவ

எாிேவ

. பிற!ேப

ெறன ெகா

றிைல

: ஏமிைல,

இளைமட

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

இயைக எ

எளிெத

;

;

 எ2க- வச

: எண ேவடா,

;
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ேநச ேவடா பைகைம ேவடா,
கவனி$தா ேசைவ ெசHேவா.

க#$காக$தா

இகவிைத.

இயைகைய வாGைக அபவ2கைள இைண$, அறி,$ ெதளி,ட

நவாG,கான த$வ உைமகைள காT யசிகேள பிச%$தியி
கவிைதக-. அறிெவாளி, உணவி

ஓ)ட, அழ நய2கD ெசறி+,

ரசைன இனிய வி#+ ஆ இலகிய! பைட!க- அைவ.
-----

11. சர0வதியி
மீ' கவிைத, அ பறிய ேப" எ5+த 1958- தா

கவிைத எ5தி க)சி க)1யவ க.நா."!ரமய.

. இ!ேபா

‘சர;வதி’ கவிைதயி விேசஷ அகைற கா)1யதிைல. ஒ# இலகிய! ப$திாிைக
எ

றா அதி கவிைத இட ெபறேவ' எ

ற ேநாகிேலதா

கவிைதகைள பிர"ாி$ ெகா1#+த. மர கவிைதக-தா

ெவளிவ+தன. இர' %

இதGக- பல உ-ளன. அத

‘சர;வதி’

அதி

றாவ வ#ட2களி ஒ# கவிைதட இட ெபறாத
பி

எ, ஏப)' விடவிைல.

ன# ட இ+த நிைலைமயி தீவிர மாற

ஐ+தாவ ஆ1, ‘சர;வதி’ மாத இ#ைற! ப$திாிைகயாக மாற!ப)ட

ேபா, க.நா.". அதிகமான ஒ$ைழ!$ தர 

கவிைத எ5தி உதவினா.
20-9-1958 இதழி அவ ‘மய
தா

’எ

வ+தா. அ!ேபா அவ

ற ெபயாி எ5திய கவிைத பிர"ரமாயி:. அ

‘சர;வதி’யி பிர"ரமான தலாவ கவிைத.

மின கீ5
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“5க தா2காம அ

; இ+த!

ைறய$ தினசாிைய விசிறி ெகா' நட+ேத

5க$திேல மைழ ெபHதா, ந

றாக இ#ேம எ

தைலசியிேல ஒ# ளி Sற- ஆஹா! இ

: நா

ப! ச)ட சடெவ

Sற- ஆஹா! ஆஹா! ப$ேத ப$$ Sறதா

. பி

.

நிைன$ேத

: ப$$

ன 5திைய கிளறிய

கா: விசிற மைழ ஓ1 நக+ வி)ட. காிய வான பிள+ ெகா' ேகாைட

மி
எ

ன கீ: ேத1:. ைகைய நா

நீ)1யி#+தா அேகாைட மி

கீ:

ைன$ ெதா)1#; உலைக அழி$தி#. தினசாி ெசHதிக- கறி#;

Sற இ

ப மர$தி#; 5க ெவளி நிைற+தி#; 5தி எ5+

பட+தி#; உலக ஒழி+தி#. நா
நீ)டாதி#+ேத

தனியி#+ எ

.”

ன ெசHவெத

: ைக

இ!ப1 ெசா+தமாக,, ஆ2கில கவிைதக- சிலவைற$ த5வி க.நா.".
அPசா: கவிைதக- எ5தினா. பிற, கவிைத சப+தமான தன
க#$கைள விள க)'ைர ஒ

மலாி பிர"ரமாயி:.

ைற எ5தினா. அ ‘சர;வதி’ 1959 ஆ'

அவ றி-ள க#$க- கவனி! உாியைவ‘எளியபத2க-, எளியச+த’ எ
ெமாழி+தி'த’ எ

:, ‘ெதளி,றேவ அறி+தி'த, ெதளி,தர

: "மா ஐப வ#ஷ2கD 

கவிைதாிய ல)சண2கைள எ'$ ெசா
இர' ல)சண2கைள பி

பறி! பி

"!ரமய பாரதியா

னா. எளிைம, ெதளி, எ

ன கவிக- சில எ5தினாக-.

கிற

பாரதியா#ைடய கவிைதயிேல ெதளி,, எளிைம இர', ேமலாக ஒ# ேவக

இ#+த. இ+த ேவக எ!ப1 வ+த எ
கவிைத எ!ப1$ ேதா

:கிற எ

: ஆராH+ பா ேபாதா

உய

ப ெதாியவ#. உ-ள$தி உ-ள உைம

ஒளி வாகினிL வ+ததனா ஏப)டெதா# ேவக இ. எ!ப1 வ+த

எ

பதா

கைல ரகசிய. எ!ப1ேயா வ+த-பாரதியா உய+த கவியானா.

இ+த கவிைத உைமைய அலசி! பிH$ எ'$! பாக 1யா. ஆனா

[kமமாக இ#!ப எ

இ.

ப நிதாிசனமாகேவ ெதாிகிற. உய கவிைதயி

உயி
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இ+த கவிைத உைம இ
ேதா

ற ேவ'.

ைறய வாாிசாக  கவி கவிைத

பாரதியா மகளிைடேய ெபாவாக, தனி$ தனியாக, கட ைறகD
எலா "த+திரமி

ைமேய காரண எ

: நபினா. "த+திர வ+வி)டா

அைறக- தானாகேவ நீ2கிவி' எ

தனிமனிதகளி

ைறக- ப

: நபினா. "த+திர வ+ வி)ட.

மட2காக அதிகாி$ வி)ட ேபா இ#கிற.

ெபா வாG,, சதாய பறிேயா ேக)கேவ ேவடா. ெபா#ளாதார, ச%க,
அரசிய ைறகளி ம)'மல, நல தீய அ1!பைடயிL, ஆ

மீக

பராமா$திக$ ைறகளிL ேபாகD ேமாச1கD ம+ வி)டன. ைறக-

நிைற+ நிகி

றன.

கவிைத மனிதனி

ைறகைள! பறி ம)'தா

ெசால ேவ'மா எ

ெசா மெறா

ைற விட1யா. இலகிய$ ைறக- எலாேம சதாய, தனி

ேக)கலா. ைறைய ெசாவ, நிைறைய ெசாவ ஒ
மனித

எ

:தா

.ஒ

:

ைற

கிற இர' பிாிவிL ைறகைள நிைறகைள ெசா

ெசாலாமL அறி,:$கி

றன எ

ப த!ப1யாத நியதி.

இ+த கால$கான கவிைத உைமைய இ+த கால$ேகற சிகலான
வா$ைத ேசைககளி, நிர+தரமாவத, அழியாத இலகிய

உைமயாவத கவிைத ேதைவ. அ!ேபாதா

ச2க கால$தி

கவிைத சி#^1கைள, சில!பதிகார, கப ராமாயண ேபா
த

ைமைய நா இ

கபராமாயண ேதா

ெசH- இய:பவகளி

: எ)ட1. இ

ற 1...

இலகண, அணி எ

தைள எ

தனி$

: ஒ#  சில!பதிகார ஒ#

எணிைக நமிட இ

ெசH- எலா கவிைதயாகி விடா எ

ற Kகளி

சிற+த

பதி எ

: அதிகதா

எ

றாL,

ன ச+ேதக? யா!,

: அைசக 1யாத ச)ட2க- இ)', எைக, ேமாைன, சீ,

ெறலா ைந+ேபான சி+தைனகைள எ'$ எ'$ அளி$ வ+த

தமிGகவிைத ேகாபாலகி#^ண பாரதியா# "!ரமய பாரதியா#
ஓரள,! $யி த+தாக-. கவிைதேயா' இைச எ
கவிைத ெசHதாக- அவக-.

 உயி ேச$
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பதி விேசஷ, இைச தயவறா +திய பாரதியா# ச%க ெவறி "த+திர

ேவக$தினா பி+திய பாரதியா# தமிழகவிைத! ைம தர ய

றாக-.

இ#வ# இைச நய உதவிய. இ+த இைச நய ஓரள,$ தனி கவிைத
நய$ைத$ தீ$க)ட உதவிய எ

: அேத %சி ெசாலலா. தமிேழா'

இைச பா'கிற மர இ#கலா. ஆனா, ச2கK சில!பதிகார (இைசயற
அகவ, ெசாலள,) மர தமி5 உ' எ

: ஏ:ெகா-ள$தாேன

ேவ'! தமிழி கவிைத இலகணமாக இைடகால இலகண அணி மரகஒழி$ மிக!பைழய மரகைள$ ேதட ேவ' எ
எ

ேற ெசாலலா.

ப ஒ# வித$தி ெதளிவாகிற

பல ஐேரா!பிய ெமாழிகளி கவிைதைய சாகவி)' வி'வதிைல எ

: பல

கவிக- பி1வாதமாகேவ கவிைத ெசH வ#கிறாக-. இ+த!

கவிைதயிேல சாக இ

ைறய வாGைக சிகைல! Qரணமாக!

பிரதிப ஒ# வா$ைத சிகL, இ

நட ஒ# ேந நைட அகவ ச+த எ

ைறய! ைமகைள எலா ெதா)'
: நா ெசால1ய ஒ# ேப"

நைட அ1!பைட ெசH- ேவக, எலாவறி ேமலாக இைடகால!

பழைம ேமலாக, பைடகால, ஆதிகால! பழைமைய! ேபா: ஒ# திற

காணகிடகி

றன.

உதாரணமாக! பா$தா, 1.எ;.எய) எ
எ5கிறா எ
இ

றா அவ இ

பவ  கவிைத ஆ2கில$தி

ைறாிய ஒ# ேகாண$தி, ஒ# க$தி நி

:,

ைறய வசன கவிைத நைடைய ேமெகா', அதகிலகணமாக நாf:

வ#ஷ2கD 

எ5திய ஆ2கில ஆதிகால நாடகாசிாியகளி

அகவ

பாணிைய ேமெகா', ேப" ச+த$கிைசய கவிைத ெசHகிறா. இைடகால
மரகைள! றகணி$ வி'கிறா. ஆனா பைழய இலகண மரைப அவ

அ!ப1ேய ெகா-வ இைல. இ

மகளி

வாயி வழ2வதி

எ;ரா ப,' எ

ைறய! ேப" ேவக$ேகப ெசா எ

அ1!பைடயி கவிைத ெசHகிறா. அேதேபால

கிற ஆ2கில கவிஞ !ேராவா

கவிைதகைள, ஜ!பானிய ைஹகைள த

ெசHகிறா. அவ#ைடய கவிைத! பாணி இ
எேலாைர பாதி$தி#கிற.

:

; கீத2கைள சீன$

மரபாகிெகா' கவிைத

: ஆ2கில$தி கவிைத எ5கிற

103

ப$ெதா

பதா Kறா1

பிபதியிேல கவிைத ெசHத வா) வி)ம

வசன$ைதேய கவிைதயாகி வசன$ைதேய வாிவாியாக ெவ)1கா)1, விஷய
அைமதி த+ கவியாக ெவறி ெபறா. இ

ைறய ெமாழிக- பலவறிL-ள

கவிைத ெபாதேலா, ாிேபா, மலாேம தய பிெரP" கவிகைள,

வா) வி)மைன தா

நா

ஆதாரமாக ெசாLவாக-. இவகைளெயலா பறி

இ2 றி!பி'கிேறேன தவிர, விவாதிகவிைல. ஏென

றா தமிழி

கவிைத விஷய$ இவக- றபானவக-. ஆனா இவக-

ெசHதி#!ப எ

னெவ

றா அ

: ஆ)சி ெசL$திய மரைப$ தக$ெதறி+

வி)' இவக- ஒ# பைழய கவிைத மரைப ஆதாரமாக ைவ$, இ

வள$ அ1!பைடயிேல கவிைத ெசHயய

ைறய ேப"

றி#கிறாக-. அவரவக-

ெமாழியிேல அவகDைடய  கவிைத யசிக- ெவறி ெபறி#கி

றன.

ஐேரா!பிய ெமாழிக- சிலவறிேல இ!ேபா கவிைத திடமான ஒ# இலகிய
ழ+ைதயாக கா)சி த#கிற.
தமிழி கவிைதயி

அவசிய$ைத! பறிய வைரயி என ச+ேதகமிைல.

மர கவிைத ெச$வி)ட. (அல ெச$ெகா1#கிற. இ
எ

: மர கவிைத எ5த வ#கிறவக- ெசால'! பாைட க)1

ெகா1#கிறாக-.) கவிைத ேதா
எ' எ

: கவிக-

றிேய தீ#. ஆனா அ எ+த உ#வ

: இ!ேபா யா# தி)டவ)டமாக ெசால 1யா. ஏென

றா

பல# பலவிதமான யசிக- ெசH பா$ ெவறி ேதாவிக- ஓரள,காவ
நிணயமான பி

தா

 கவிைத உ#வாகி இலகிய! Qரண$வ ெபற

விமாிசன விஷயமாக 1. (சர;வதி ஆ' மல)

க.நா.". சர;வதியி அதிகமாக கவிைதக- எ5த,மிைல. கவிைத பறிய

அவ#ைடய க#$க- றி!பிட$ த+த பாதி! எைத உடாகி விட,
இைல.

சர;வதி இதGகளி ேவ: யா# கவிைத எ5த 

வர,மிைல.

ெபாவாக, சர;வதி கவிைத$ைறயி எAவிதமான சாதைன

ாி+விடவிைல. ேசாதைன யசி எ

றத

ைமயி கவிைதைய அ

வி#பி வரேவ: ஆதர, ெகா'க, இைல.
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இத காரண ‘சர;வதி’ ஆசிாிய விஜயபா;கர கவிைதயி அAவளவாக
ஈ'பா' கிைடயா. நல கவிைதகைள ரசிக1யவதா

கவிைத எ
ேதா

ப பாிகாச$ உாிய எ

றிய. ‘த)'2க--திறக!ப'’ எ

எ5தி-ள இர' :கைள நா

அவ. எ

ேற நப க#தியதாக$

றாL

ற ேக-வி பதி பதியி அவ

இத நல உதாரணமாக கா)ட 1.

ேக: வசன$தி கவிைத வ#மா?

ப: ஓ! வசன$தி கவிைத வ#: கவிைதயி வசன வ#. இர1L வசன
கவிைத வ#. ெர'2ெக)டா

தமிழகD எதா

(சர;வதி, 1959-8வ இதG)

ேக: வசன கவிைத எ

றா?

ப: ெவஜிடபி- பிாியாணி எ

வரா?

: அ$த.

(சர;வதி, 1959-11)

ஆகேவ, ‘சர;வதி’ %ல கவிைத $யி!ேபா திய ேவகேமா ெபற

1யாம ேபானதி ஆசய எ,மிைல.
--------

12. எ9எ9-த வ:ட
கவிைத திய ம:மலசி இயக ேவக வைம ெப:வத ‘எ5$’
ேதா

ற ேவ1யி#+த.

சி.". ெசல!பா 1959 ஜனவாியி ‘எ5$’ மாசிைகைய ஆரபி$தா. அ!ேபா
அவ கவிைத சப+தமாக$ தீவிரமான ெகா-ைககேளா, ஆைச நிைற+த எதி
பா!ேபா, ஆவ மி+த தி)டேமா ெகா1#+தா எ

: ெசாவதகிைல.

அ!ப1 ஏேத இ#+தி#+தா, அ அவசிய த இதழி

ஆசிாிய!

பிரகடன$தி ஒபர!ப!ப)1#. ‘எ5$’ த ஏ)1 ம)'மல, த

வ#ட$தி

எ+த ஏ)1Lேம கவிைத சப+தமான அபி!பிராய எ,-
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ஆசிாிய பக$திேலா, க)'ைரயாகேவா, அல பைட!பாளிகளி
அபி!பிராயமாகேவா- பிர"ாிக!படவிைல.

5-வ இதG .ப.ரா நிைன, ஏ'. அதி. .ப.ரா பறி பல எ5திய
க)'ைரகேளா', .ப.ரா பைட!க- ஒ# சி:கைத, ஒ# க)'ைர, ஒ# விமசன,
ஐ+ கவிைதகD ேசக!ப)டன. க)'ைர, ‘வசனகவிைத’ எ
.ப.ரா. ‘கலாேமாகினி’யி எ5தியி#+த ஆ.

ற தைல!பி

‘5க 5க க#$ ஆழ கன உ-ள ஒ# இலகிய! ப$திாிைகைய’ ஒ#
ேசாதைன யசியாக நட$த ேவ' எ
ேமேலா2கியி#+த எ

ற எணேம ெசல!பாவிட

: ெசாலலா. அ!ப1!ப)ட ேசாதைன யசியி,

‘இலகிய அபி!பிராய2கைள எ'$ ெசாவதா
ேவ' எ

ற ேநாக அவ# இ#+த எ

’ கிய! பணியாக இ#க

: ெகா-ளலா.

‘எ5$ இலகிய ேகா)பா'க- த$வேகா)பா'க- சப+தமாக திற+த
கதவாக$தா

இ#. க#$! பாிமா:தகளி

பைட! ரசைன ஏபட1 எ
ெகா'-ள’ எ

விைளவாக$தா

ற நபிைகைய எ5$ த

: த ஏ)1 அறிவி$-ள.

இலகிய!



ைவ$

உடன1யாகேவ இலகிய! பைட! பறிய தன அகைறைய
பிர;தாபி$தி#கிற.

‘க#$கைள ெசாவைத! பறி அதிக பிர;தாபி$ இ#!பதா, இலகிய

பைட! சப+தமாக எ5$ தன எைல ேகா1)' ெகா'வி'
எ

பதல. ெசால!ேபானா பைட!தா

இ#’ எ

‘எ5$’ த அகைறயாக

:- ‘இலகிய அபி!பிராய சப+தமாக மா:ப)ட க#$கD

களமாக எ5$ அைமவ ேபாலேவ, இலகிய$ தரமான எ$தைகய 
ேசாதைனகD எ5$ இட த#’ எ

: ெதளி,ப'$தி ெகாட.
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‘"வ' ெதாிகிற தட$திேல ெசல ம:$, $தட ேபா)' ெகா'
இலகிய$தி

எைலகைள ச: விாிவைடய ெசHய யகிறவகளி

பைட!கைள வரேவப எ

பைத ‘எ5$’ தன ல)சியமாக வாி$ெகாட.

அதனா, கவிைத$ ைறயி கவிைத அ இட அளிக 
த இதழி, ந.பிச%$தியி

‘ெப)1கைட நாரண

’எ

வ+த.

ற கவிைத ெவளி

வ+த. அ ‘எ5$’காக விேஷசமாக எ5த!ப)' அல ப2கீ)' ைற

அ இ#+த கால$தி எ5த!ப)ட கவிைத.
எ!ப1 பிைழ!ப எ

: ணி+ வி)ட நாரண

ெப)1 கைட ைவ$, ஏற

ெப: மளிைக கைட தலாளி ஆகி, மெணெணH! ப2கீ', அாிசி! ப2கீ'

ஆகியவறி

ைணேயா' ெப# பணகார

ஆனைத அழகாக வணி

கவிைத. வாழ$ ெதாி+ேதா ைகயாD க தம2கைள அவகDைடய

‘வாGைக ேநாைக "ைவயாக, கிட ெதானிேயா' இகவிைத எ'$
ெசாகிற.

க.நா. "!ரமணிய கவிைதக- இர', ‘கவிைத’ எ

‘ஆ2கில கவி ஒ#வ எ5தியைத! பி
வ+தி#+தன.

த வ#ட$தி ந.பி. கவிைதக- %
விPஞானி, கO கி!ரா

ற ெசா+த! பைட!,

பறி, எ5த!ப)ட ‘வண’ எ

ேற %

:தா

ப-

(ெப)1கைட நாரண

,

தமிழாகமான ‘ஜீவா! தய,கா)'’) பிர"ரமாயின 1.2.3.

ஏ'களி,
‘எ5$’ த ஐ+ ஏ'களி க.நா."!ரமய க)'ைரகD க#$கD மிக
அதிகமான இட ெபறி#+தைத! ேபாலேவ, த வ#ட$தி (ஏ5 ஏ'களி)
அவர கவிைதகD அதிகமாக! பிர"ரமாகியி#+தன.
க.நா." ேசாதைன யசிக- எ

வாிகைளேய எ'$ெத5வதா

ேற கவிைதக- எ5தினா எ
நல.

பத அவ#ைடய
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‘கவிைதயி நா

ெசHய யசி$தெதலா, விஷய$ைத வா$ைதகைள

உ-ள$ உைமயிேல ைழ$ கா நா ெசாLகிற க)'!பா'கD
க த#கிற க)'!பா'கD உ)ப)' எ5வ எ

இ

ைறய உைமைய நிர+தரமாகிற காாியதா

,இ

கிற காாியதா
ைறய எ

;

அபவ$ைத

வா$ைதகளா, ேப" ச+த$திஇலகியமாக, கவிைதயாக யLகிேற

.

பய

:

, க5ைதயா, திைரயா, வசனமா கவிைதயா, இலகியமா பிதறலா எ

ேக ெசHபவ இ#கலா. ேசாதைன எ

: ெசாL ேபா இதெகலா

பய!ப)' க)டா. இலகிய ேசாதைனக- பல, ஆரப$தி

ேககிடமாகேவதா
‘எ

கா)சியளி$-ளன.

கவிைத யசிக- கவிைதயாக, இலகியமாக, உ#ெவ'க,

வாசகக- ரசிகக- உ-ள$தி எதிெரா$! பய
எ

பைத அறி+ேத நா

நைடய இ

தர! பல காலமாகலா

இ+த கவிைத ேசாதைனைய ெசH பாகிேற

ைறய தினசாி வாGவிேல இட ெப:கிற விஷய2க- எலாேம

.

உவைமக-, உ#வக2க-, ஏக2க-, ஆைசக-, வா$ைதக-, ெமௗன எலாேம,
எ

கவிைத விஷய; வாGைக சிக நிைற+ததாக இ#!ப ேபாலேவ எ

கவிைத சிகL சி' நிரபியதாக இ#க ேவ' எ

பேத எ

ெதளி, ெதானிக ேவ'; ஆனா சிக வி'விக டாததாக,
இ#கேவ'. கவிைத நய எ எ

ஆைச.

: எ'$ ெசால டாததாக இ#க

ேவ'-அேத சமய Qரா, ாியாமL இ#+விட டா. தி#ப$ தி#ப!

ப1$! பாக, 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
க)'ைர)

க.நா.". ,

:தா

எTகிேற

‘கவிைத’ எ கவிைதைய! ப1$! பா#2கேள

என

கவிைத பி1கா,

மனித

.’ (‘சர;வதி’ மல-கவிைத

எ$தைனேயா

எ)'க- எ'$ ைவ$ வி)டா

:

!
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இவறி

எ$தைன எ)'க- கவிைதயா

சா$திய மாயின
எ

: யா

தீமானி$ ெசால இயL? பி
எதகாக$தா
ெமாழியி

கவிைத ேதா

:கிற?

.

மழைல அழதா

ஆனா அ ேபாதேவ

ேபாதா.

ேபாமானா கவிைதைய$ தவிர ேவ:

இலகிய ேதா
எ

,ஒ

:தா

றியிராேத, ேபாதா

ற

பி

இ$தைன இலகிய$

ஒ

றாக

ைறகேதா

றின, நாடக, நாவL, நீ-

கைத, க)'ைர இலாவி)டா
ேதா

றியிரா; ஆனா அைவதா

தி#!தி த#வதிைலேய!

அதனா தா

.

நா கவிைத எ5கிேற

மனித கைல எ, தி#!தி தரா.

ேமேல ேமேல எ

கைலயி

பிற!

கிற ஏக$ைத$தா

த#

இ+த அ1!பைடயி ஏப'வ கட,ேள

இ

ன உயி ைவ$ ெகா1#!ப

எ

: ெசாலலா.

இ+த அ1!பைடயிதா

சா$திய

‘எ5$’ த ஏ)1 த+த கவிைதகைள! பா$வி)', தி.ேசா. ேவTேகாபால

1.ேக. ைர;வாமி, ‘ப"வHயா’ எ

கவிைதக- எ5த ப)டாக-.
‘கவி-ேவதைன’ எ

ற ெபயாி "+தர ராமசாமி ஆகிேயா#

ற ேவTேகாபால

பிற 9, 11 ஏ'களி ‘நா

கவியாேன

கவிைத 2-வ ஏ)1 இட ெப:-ள.

’ ‘ெவ-ள’ எ கவிைதக- வ+-ளன.

,
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ைர;வாமியி
பிர"ரமாயின.

கவிைதக- (கா$த பாைன, கட

ப)டா, சிைல) 3,4,5 ஏ'களி

திதாக கவிைத எ5தியவகளி ‘ப"வHயா’ கவிைதக- ைம
தனி$த

ைம ெப:விள2கின. %

றி!பிட$ த+த.

றா இதழி ெவளியான ‘உ

நக$ைத ெவ)1ெயறி-அ5 ேச#

நக$ைத ெவ)1ெயறி-அ5 ேச#.

அகிலேம ெசா+த அ5!

நக கT எத அ5!

‘பிறாடலாேம-எதிாிைய!
பிறாடலாேம?’
பிறாடலா, பி'2கலா,
$தலா, கிழிகலா.
ஆர$ த5விய

அ#ைம கணாளி

இட ேதாளி
ர$த கசி.

வல ைக நக$ைத ெவ)1ெயறி-அல
தாப$திய ப+த$ைத வி)'வி'.

Sகி "ம

அ#ைம ழ+ைதயி

பிP"$ ைடகளி

ர$த கசி.

இட ைக நக$ைத ெவ)1ெயறி-அல
ழ+ைத "ம!பைத வி)'வி'.

ைக நக’
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நக$ைத ெவ)1ெயறி- அ5 ேச#

நக$ைத ெவ)1ெயறி-அ5 ேச#.
‘:ைப ேதாடலாேம-காதி
:ைப ேதாடலாேம?’

:ைப ேதாடலா

:ைப ேதாடலா
:ைப 1யி#!

டL 1மாற

#தியிL கல+ேபா-உ

#தியிL கல+ேபா.

நக$ைத ெவ)1ெயறி-அ5 ேச#.

நக$ைத ெவ)1ெயறி-அ5 ேச#

இAவா: திய ேநா ேபா ெபற ப"வHயா ெதாட+ கவிைத எ5தினா.

கதைவ$ திற, வாGைக, ேம;திாிக-, எ

ஏ'களி ெவளிவ+-ளன.

க#$தாழ ெகாட ‘ேம;திாிக-’ எ
1

பகைல கழக$தி



ெனா# ேதா)ட

தீ)1னா ேம;திாி

அத$ தி)ட.
2

தி)ட விைள+த

ேதா)ட மைற+த

கா)சி த+த

மி#க கா)சிசாைல.

எ5$ எ

பன ‘எ5$’ த வ#ட

ற கவிைத மிதி ரசிக$ த+த.
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3

ேதா)ட$தி ேம;திாி ஒ#வேர

எண$ ெதாைலேம உ-ேள?
‘எ5$’ கவிைத யசிகD$ த+த ஆதரைவ க' உசாக ெப:, மா.

இைளயெப#மா-. கி. க;Sாி ர2க , சி.பழனிசாமி, சரதாாி, "ப. ேகா.

நாராயணசாமி ஆகிேயா# இAவ#ட$தி கவிைத! பைட!பி ஈ'ப)டாக-.
எலா ரசிக ேவ1ய-பாரா)'தL உாிய-பைட!கேளயா.
‘எ5$’ 14-வ ஏ)1ேலதா

ஆசிாிய ‘கவிைத’ பறி பிரஸ+தாபிக$

‘பழ2கவிைத கவிைத எ

: அதிக இ!ேபா பாப'$தி! ேபசி

ணி+-ளா.

ெகா-கிேறா. கவிைத யசிக- எ

: ஒ#வைக கவிைதகD! ெபய

[)1, அத இட த#கிேறா. தமிG கவிைதைய$ தனியான ஒ# பாைதயி,
தி#!பி வி)ட பாரதியி

அAவ!ேபா ேதா

தனி$த

ைமைய ஏ: ெகாடபி

, அத!பிற

: ஆற ெகாடவகள ேசாதைன! பைட!கD

ஒ# அ;த;, ஒ# இட இ#கிற. ஆனா இ+த! கவிைத யசி எ+த

அ1!பைடயி எ+த அள, பழ2கவிைதயி#+ மா:ப)' நிகிற எ
எலா ஆராHவதகான அள, கவிைத வள ெப#கவிைல எ

பைத

ற ஒ#

நிைன! இ#+ வ#கிற.’ இ+த ஏ)1 பிச%$தி வசன கவிைத பறி ஒ#
க)'ைர எ5தியி#கிறா. இ

: கவிைத ேசாதைன ஆரபி$ ைவ$த

தவ பிச%$தி.  க#$க- ஆதார$ட

ற!ப)'-ள க)'ைர அ.

அ5$தமாக ஆராH+

------

13. பிச6தி க!;ைர
கவிைதயி

ேதாற$ைத வளசிைய வரலா: ாீதியி

எ5வதகாகேவ இ$ெதாட பிற+த. அதனாதா

கவிைதயி

ஆரபகாலமான 1940களி அயசி சப+தமாக இலகிய! ப$திாிைககளி
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பிர"ாிக!ப)ட பலரகமான அபி!பிராய2கைள 5க)'ைரகளாக
அAவ!ேபா எ'$ெத5த ேநாி)ட

1960களி கவிைத திய ேவக ெப: வளர$ ெதாட2கிய. அ!ேபா அ+த
யசிைய ேக ெசH. ைற றி, க1$ ேபசியவகD

எ5தியவகD இ#க$தா

ெசHதாக-. அவகள எதி!! பதி :வ

ேபால, ந.பிச%$தி எ5திய க)'ைர ‘எ5$’ (பி!ரவாி 1961) 14வ ஏ)1
ெவளிவ+த.

க#$தாழ ெகாட, ‘வசன கவிைத’ எ

ற அ+த க)'ைரைய அ!ப1ேய

எ'$ெத5வ, இA வரலா: அவசியமான எ

: நா

க#கிேற

சி+தைன$ ெதளிேவா' அ5$த$ட எ5த!ப)'-ள அக)'ைர இ
ரசிககD இனிவ# வாசககD பய-ளதாக இ# எ
ச+ேதகமிைல.

.

பதி

ைறய

வசன கவிைத
“வசன கவிைத எ
றியி#கிறா. ஏ

: கிைடயா, அ கவிைதேய ஆகா எ
இைல, ஏ

ஆக1யா எ

: ஒ# விமசக

: தக ாீதியாக என

விள2கவிைல. வசன கவிைத ெவAேவ: வைகைய ேச+தைவ எ

உைமதா

ப

. வசன நம ெசHதிைய$ ெதாிவிகிற. நைடய அறி,

உணவாக! திய விஷய2கைள ெகா' வ+ ேசகிற. எனேவ தபாைல!

ேபா இய2கிற. கவிைத நைடய அறி,ட

யவதிைல. நைடய உண,ட

ெதாடெகா-ள

உறவாட யகிற. ேநாிைடயாக

உ-ள$ைத$ ெதா)' திய அபவ$ைத எ5!ப யகிற. தன- எாி

"டெகா' மெறா# மன$ைத "ட ெகா-ள ெசHகிற. வசன ேலாகாயத

உைமைய அ1!பைடயாக ெகாட. கவிைத மன ெநகிGசிைய, மனஅைசைவ
அ1!பைடயாக ெகாட.

ஆனா வசன$ைத கவிைதைய! ேபா ெசய ப'$த 1யாதா? டாெத
உடா? இைல. அமாதிாி ெசயப' ெபா5 வசன த
கவிைதயி

ெதாழிைல ஏ: ெகா' வி'கிற எ

வசன; உைமயி கவிைத.

:தா

ற நியதி

ெதாழிைல வி)'

ஏப'. பாைவ
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மெறா# விஷய. இ!பாபா' ெதளிைவ உ$ேதசி$ ெசHய! ப)டேத ஒழிய
நிர+தரமானெத

த

: க#த டா. ேநாக$தினா அைவ பாபா)ைட ேச+த

ைமேயா மெறா# பாபா)ைட ேச+த ெப#ைமையேயா அைடகி

றன.

ஜுர$தி ேவக ஏ:வ ேபா உணசி 1னா தைரயி நட வசன சிற
ெப: கவிைதயாகிவி'.

ஒ# உதாரண$ைத ெகா' பா!ேபா. பாரதியா ‘கா)சி’ எ

வசனகவிைதகைள இயறி$ த+தி#கிறா.
‘இA,லக இனிய. இதிL-ள வா

இனி. நில இனி. ஞாயி: ந

மிக இனியன. மைழ இனி. மி
எ

ற தைல!பி சில

இனிைம உைட$ கா: இனி. தீ

:. தி2கD ந

:. வான$ "டகெளலா

ன இனி. இ1 இனி.’

: த கவிைத ெதாட2கிற.

இ வசனமா? தக அறி, எ

ன ாிகிற. கைண க)1 கா)1 வி)ட

ேபாலலவா இ#கிற. "#தி ேபதமாக அலவா இ#கிற? ஆ. வசன

ாீதியாக! பா$ததா விைள+த விைன இ. இ கவிைத. ெசHதி ெசால வ+த,

விPஞான$ைத விளக வ+த வசனமல. சி#^1யி

உண,-ள ெசாக-.

எனேவ வசன கவிைதயாக 1யாெத

:

அபவ$ைத :

)1ேய 1, ெசHவ

தக$தி ஒAவா. மனிதைடய ெமாழிக- அைட+-ள மா:பா)ைட,

கவிைத எ

 ைற அைட+-ள வளசிைய சாி$திர ாீதியாக உணராத

கவிைதயி

சாி$திர$ைத! பா$தா, பா)1#+ேத கவிைத பிற+தி#கிறெத

றதா

ேதா

இமாதிாி அபி!பிராய2கD காரணமாகிற.

:கிற. த தலாக மனித

பாட$தா

பா1யி#!பா

. இ$ைறயி

அவைடய ஆதி #மாக- எ

: யிைல மா)ைட காிசாைன,

ேவ'. எனேவ பா1னா

பைதவிட இைச$தா

நீெராைய இ1ைய இைவ ேபா
வாயா இைச 

எ

ற எணறைவைய தா
எ

ெகா-ள

:

ேற றலா. ஒ#கா

னேர இைசக#விகைள க'பி1$தி#க, '.

114

வட1$த %2கி எ5 ஒைய ெகாேட லா2ழ க' பி1$தாக. இைச க#விகைள ெகா' இைசயறி,

எ

: ெசால ேக)1#கிேற

எ

: ெசால!ப'வைத இ2 நிைன\)1 ெகா-ளலா. வா$ைதகைள

விாி+தி#க' நாத"ர$தி சாகி$ய$ைத! பழக த$தகார2கேள ேபாமானைவ
உ#வி வி)ட ெம)ைட$தாேன வா$ய$தி ேக)கிேறா. த தலாக ெசாL

அதிக இடமற இைசேய பா)டாக உலவி: எ

: க#தலா.

மனிதைடய சி+தைன உணசி வளசி அைடய$ தைல!ப)ட பிற
ெவ: இைசயா உடா இ

ப$ட

விய!ைப யர$ைத ெசாகளி
அ1!பைடையேய அளிகலாேம எ
ச,ைக$ ேதா!பி

ெபா#ைள மன ெநகிGசிைய

%ல ஊ)1 இைசக நிர+தரமான

ற ரகசிய மனித! லனாகிவி)ட.

வழிேய கா: பாH+ ெச

ெசாெலாணாத ஏக$ைத உடாகிற எ

மனித

உயிாி

றபிற ேதா

: ஓெமா

ப நைடய அபவ. ஆனா

ெப#ெவ-ள$தி#+ பிாி+த தனி$ளி; %ல$ ெதாடப:+

வாGெவ யரகட வி5+ த$தளி!பதாக க#தி தவி ஜீவ

பிாிவிைன$ யர$தி ேவதைன!ப'வ ேபா
இAேவக$ட

. இ+த!

ற ேவதைன த# ெசாகைள

ேகா$ வி)டா இைச கவிைதயாகி வி'கிற. காறி ேதா

காறி மைற இைச காெப: நிைல$ உணசி$ தீM)' சிற!ைப

றி

அைடகிற. இ!ெபா5 இைச ெவ: றி!பற கிளசியாக இலாம

ெபா#D-ள பா)டாகிற. கவிைதயாகிற.
ஆனா ஒ

இ

:, இர' வைகயிL காெத

ப அபவ ேதா

 ெபாறி வழிேய தா

றியாக ேவ1 இ#கிற. காைத 

இவைர கவிைத எ5த!ப)' வ+தி#கிறெத

இ+த

னி:$திேய

பைத இ2 நிைனவி#$தி

ெகா-ள ேவ'. இ

 கவிஞகளி பல கவிைத ைனவத

பாிசலாகி கவிைதயி

ெசாகைள மீேதறி கவிைத ைனவ என$ ெதாி.

ச+த$ைதேயா பாவைககளி
யா!பிலகண அறிவி
ஒ றமி

இரெடா# வாிகைளேயா நிைனவி ெகா'

றிேய ெவறிகரமாக கவிஞக- இ+த காரண$தினாதா

றி கவிைத ைனய1கிற.

இ!ெபா5 கியமான பிரைன எ
ேதா:விக 1யாதா எ

கவிஞ

இ இயL எ

பதா

னெவ

றா, காைத நபாம கவிைதைய$

. அபவ$தி ைமைய கா)ட வி#

பைத கடா

. க#$திேல மைட திற உண,

ெநகிGசியிேல, ")1 கா)' ேப#ைமயிேல கவிைத ெபாதி+ கிடகிறெத

ற
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. கவிைத ெசாகளி இைல ஒ

உைமைய! கவிஞ

க'பி1$தா

த

ற ேப#ைமைய, அதி#^ட வச$தா தா

நய$தி இைல எ

பைத க' ெகாடா

னிட$தி இ#கிறெத

அபவ$தி இ#கிறெத
இ+த அ1!பைடயி
வாழேவ'ெம

. இர' காரணமான

ற ரசைன N)ப$ைத உண+தா

ெபற

.

மீ பா ெபா5 கவிைத காைத நபி$தா

ற அவசிய ேதா

றவிைல. கவிைதயி

அ2க2கD இக#$ ஆதரவாகேவ இ#கி

மர ெகா$த

றன. கவிைத உயி நா1யான

உவைம அணி ெப#பாL கைண சா+த அல2கார. காைத நபி கவிைத

பிறக ேவ1யி#+த நிைலயிL ட, கவிைதயி
ஐெபாறிகளி

தயைவ மீறிய ேநாிைடயான அபவ$தா, இயைகயான

NTணவா, ஏப'வெத
இ+த உைமயி

ெபாறியி

சிற!ெபலா

ற உைமைய எ!ப1 மற+விட1?

காரணமாகேவ, ஒ# ெபாறி உாி$தான ெதாழிைல மெறா#

மீேதறி கவிைதயி சிற!ைப )' கபைன ைற ைகயாள!ப)'

வ+தி#கிற.

ஒ# உதாரண$ைத ெகா' இைத ஆராHேவா. ஆனா ஒ# எசாிைக இ

இலகிய விசாரேமய
ெதாடரல எ

றி, மன இய விமசனேம அ

பைத மறகலாகா. ‘ெச+தமிG நாெட ேபாதினிேல இ

வ+ பா காதினிேல’ எ

%லேம உணகிேறா. காதி
ெதாழிைல காதி

ப$ ேத

: பாரதியா பா1னா. இயைகயாக #சிைய நாகி
%ல இ+த #சிைய உணரலா எ

ரப)ட. ஆனா கவிஞ இ
நாகி

றி, சாி$திர ாீதியான

ப$ேத

ப இயைக

வ+ பா காதினிேல எ

கிறாேர.

ேமேலறி$ தி'கி' திய அபவ$ைத

:கிறாேர! ஆ. நா இனி!பாவ ேபால கா இனி!பாக இ#கிற
எ

கிறா. அதாவ ெபாறிகD-ள ேவ:பா' உடயைல! பறிய வைரயி

உைமேய ஒழிய மன இயைல! பறிய வைரயி ேவ:பாடாகா. இர1

விைள, ஒ

:தா

எ

ற த$வ ரகசிய$ைத மைறகமாக கா)'கிறா.

ேவ:விதமாக றினா, ெபாறிக- த2க- த2க- ெதாழிகைள! பாிவ$தைன

ெசH ெகா-ள இயL எ

ற த$வாீதியாக ெகா-ளலா. கவிைதயி

ஒ#ைம!ப)ட, உடன1யான அபவ$ைத விைளவி!ப ஆறாவ ெபாறியாகி

மனேமயா. ெபாறிக- தபாகாரைன! ேபா. ெசHதி எ

: உண# சதி
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மன$தி$தா

உ'. எனேவதா

பதியாகட இய2கி கவிைதெய
நாகி

ெபாறிக- தனி$ த

 விைள, க#வியாகி

ெதாழிைல கா ேமெகா-வ ேபால, காதி

1யா? 1 எ

: கவிஞ

ைமைய இழ+,

கட ெபா5 ேதா

றன.

ெதாழிைல க ஏக
றியதா

வசன கவிைத.

இ+த காரண$தாேலேய அ" இய+திர ேதா

றிய பிறேக வசன கவிைத

இ!ெபா5 அவசியமிலாம ேபாHவி)டெத

ப கச!பான திய உைம.

சா$யமாயி:, காைத அ1!பைடயாக ெகாட எைக ேமாைனகD

எைக ேமாைனகளாL, ச+த$தாL கவிைத கிைட$ வ+த இைச! பயைன

;Sல நிைலயி#+ [kம நிைல உய$த 1ய கவிைத ைற சா$யமாகி
வி)ட. ெசாகைள$ ெதா' ஜால$தாேலேய கவிைதயி

பிற!பிட$திேலேய

அைத எ5!பி கா)' க1னமான கவிைத கைல$ S'த

ஏப)'வி)ட. இைசைய இைசவாக மாற ேவ1ய கடைம உடாகி வி)ட.

எனேவ பல ேகா1 ஒ அைம!களிேல சிலவைற$ ேதர+ெத'$ கவிைதயி
ஒ இ

ப$ைத )'வ ேபால பல க#$கைள உணசிகைள

ெபா:கி எ'$ இைசயைவ யசி திய கவிைத ஆயி:, யா!
கிண2காத வைக எ

எ

: றி!பி'வதகாகேவ கவிைத எ

ற ெசாLட

‘வசன’

ற ெசாைல ேச$ இ!திய ைறைய றி!பி'கிறாக-. பா$தா

வசன; பாH+தா-ெநPசி பாH+தா-கவிைத.
மரகிண2கிய கவிைதயி ஒ நய எ
ஒ# பிரைம எ

: ஏேதா தனியாக இ#!பதாக :வேத

: வாதிகட இடமி#கிற; க#$கைள

உணசிகைள கவிைதயி ெதாிவிக ஏறைறய றி!பி)ட வா$ைதகளா
1. ேவ: ெசாகைள உபேயாகி$தா க#$ உணசி மாறிவி'.
க#$திேலா உணவிேலா ஏப' இைசேய ஒநய எ
நடமா'கிற.

பாைப! பறிய மரபான க#$ெதா

ைற ஆராH+ பா!ப இ+த வாத$தி$

ெதளிைவ அளி. பா க)ெசவி எ

கிைடயா எ

ற தனி!ேப#ட

: ெபய. அதாவ பா கா

: ஏப'கிற. ஆனா ம1 

ஆ'கிறேத எ

:

ெசால'. பழ Kகெளலா பா இைச உணசி அதிக எ

:கி

றனேவ எ

:

: ெசால'. ஊவன வைக ஆராHசியாளக- பா

117

இைசைய ேக)' ஆடவிைல; கT$ ெதாி ம1ேயா மற! ெபா#ேளா

அைசவத ஏப ஆ'கிற எ

: 1, ெசHதி#கிறாக-. எனேவ பா

ஒநய காபதாக :வெதலா ஒ# பிரைம. மரகிண2கிய கவிைதயி

ஒநய எ

: :வ இைத! ேபா

ற ஒ# பிரைமேய. உைமயி ம1யி

இைசைய!ேபா கவிைதயி ஆ' க#$கைள உணசிகைள
அபவி$$தா
எ

கவிதாரசைன ெப:கிேறாேம அலா ேவெற,மிைல

ேற றலா.

வசன கவிைதைய த தலாக க' பி1$தவ அெமாிக கவிஞ வா)
.அ

வி)ம

: த இ!$ைறயி யசிக- நைட ெபேற வ#கி

இைறயா கவிைதைய$ ேதகி கா)ட 1யாெத

பத$ த+த

றன.

காரண2கைள யா# ெசாலவிைல. மனிதனா ச+திர! ேபாக
1யாெத

மறெத

: ற யா# இ

: ணி, ெகா-ள மா)டாக-. ற,லகி சா$ய

: க#த!ப'வ சா$யமா ெபா5 மன$ைறயி ம)' ைம ஏ

சா$யமாக டா? யா!கிண2கி கவிைனபவகளி ெசா$ைத ெசா-ைள
ேதா

:வ ேபால வசன கவிைத$ ைறயிL இ#கலாேம ஒழிய,  ைறேக

ேதாவி ஏப)' வி)டதாக$ தக ாீதியாக ெகா-ள 1யா. க#$களி

இைசேவ, உணவி

சலனேம, கவிதாசி#^1யி

‘ரவி, மதி, தாரைக வணக’ எ
கவி ‘ஜனநாயக$ைத ேநாகி, எ

ஒ#ைமேய கவிைதயா.

: எ)வ) கா!ெபட எ

 அெமாிக

 நீட கவிைதைய$ ெதாட2கிறா.

இAவாிைய ஒ# நிமிஷ கவனிகலா. இ நைடய அறி, எ+த

ெசHதிைய ெசாலவிைல. எ+த! ெபா#ைள றி!பிடவிைல. ஆனா
நம! திய உைம ஒ

சாிதா

ைற-மற+ ேபானைத நிைன\)'வெத

-இ :கிற. திய கதவ ஒ

றாL

ைற$ திற+ உலக சி#^1ட

நமகி# உற, ைறகைள கா)'கிற. சி#^1யி

ெப#ெவளியி

நைம!ேபா ெசL சக!பிராணிக- இ#!பைத, நா அவகD ேசர+
ஒேர ேநாட

ேதாழைமட

இய2வைத ")1கா)1, சல விசாாி$,

வணக ெசL$கிற. சி#^1 எ

உைமைய நா உணகிேறா.

 மக$தான :$தா

கவிைத எ

ற

கவிைத! பிற!பிடமான ஒ#ைமைய இைசைவ உணகிேறா. எனேவ,

இAவாிைய! ப1$த ஊ

ெபாதி+த :கிய 1ைசயி ெதாைல!ப' ந
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சி:ண, வி'தைல ெப: விாி+ பறக உதவிய இAவபவ$ைத கவிைத
எ

: உணகிேறா.

இேத அகட இைசைவ$தா

, கவிைத$ த

ைமைய$தா

, பாரதியாாி

‘கா)சி’யிL காகிேறா. வசன கவிைத இேவ மெறா# சிற+த

உதாரணமா.

பாரதியா#!பி

ஓரள,, நா

இ$தட$தி ெச

றவக- ைற,. .ப. ராஜேகாபால

ச: விாிவாக,, வகண

ேசாதைனக- ெசH-ேளா.
ைம!பி$த

சிறி இ$ைறயி

த கவிைதயி திய கவிதா ேசாதைனக- நட$தினா. ஆனா

ெப#பதிக- கெவபா வாகேவ ஒகி

றன. இேசாதைனைய இ!ெபா5

சில ெதாட+ ெசHவ வரேவக$தக. ெவறி ேதாவி கவிஞ இைல.

-----

14. கவிைத பறி
பிச%$தி க)'ைர பிர"ரமானத! பிற, ‘எ5$’ ஏ)1கவிைத, வசனகவிைத

பறிய சைசக- அதிகமாக இட ெபறன. ‘எ5$’ 15-வ ஏ)1 தைலய2க!

பதியாக, ஆசிாிய தன எண2கைள ெவளியி)1#+தா. ‘எ5$ அர2க’

பதியி, இல2ைக ஆ. #ைகய, தி#!ப$S ெபா."+தர%$தி நயினா#
த2க- க#$கைள விாிவாக எ5தியி#+தன. எ;. #ைகய
கைல’ எ

ெறா# க)'ைர இட ெபறி#+த ‘ஃ!ாி ெவ;’ பறிய அைர!பக

விளக ஒ

: காண!ப)ட.

கவிைத ேவ:, வசன கவிைத ேவ: எ

ஆசிாிய, ந.பி.யி
கவிைதபறி’ எ
--

: பிாி$! ேபச ப)ட ‘எ5$’

சில அபி!பிராய2கD மா:ப)ட க#$கைள

வ:$திய றி!பிட$த+ததா. அத
த#கிேற

எ5திய ‘கவிைத

கிய$வ க#தி, ‘

ற ‘எ5$’ (மா 60) தைலய2க க)'ைரைய அ!ப1ேய
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“கபைன எ5$ உ#வ வைககளி கவிைததா
எ

: ெசால!ப'கிற. கவிைதயி

மிக சிற+த ெவளிR)' சாதன

பாைஷேய ஒ#தனி$த

ைம ெகாட.

ஓைச நயவா$ைதக-, வா$ைத$ ெதாடகளா அைம+த ஒ# தனி சிற!பான
அைம! ைறகைள ெகா', தனி$ றி!பிட!ப'வ. வாGைக

மேனாபாவைன ஒ# கைல!பா2கான உ-ள$தி ெபாறிகளா பாதிக!ப)ட
சில மன!பதி,கைள ஏ:கி
உைர$! பா கவிஞ

றன. இ+த மன! பதி,கைள உணசி ாீதியாக

அைத ெமாழியி

. இ+த நைடயி அ$த வL,ட

ெகா'கிறா

இ#கிற. அழட
இ+த இைச$த

ஆனா இைச$த

ைம எ

ெசழி!ட

ஒ# அழ

ைம (மிMசிகா)1) இ#.

ஒ# இைச$த

ைமதா

%ல இ:கிய, உைற+த நைடயி

கவிைதைய வசன$தி#+ பிாி$ கா)'கிற.

பைத மி+த எசாிைகடேனேய கவிைத$ ைறயி

றி!பிட ேவ'. ச2கீத$ உாிய அள, ேதைவயான இைச$ த

கவிைத உாிய அள, ேதைவயான இைச$ த

ைம

ைம உ-ள வி$தியாச$ைத

எ+த ச+த!ப$திL நா-அச+ மற+ட- ழ!பி ெகா-ளடா.

வசன$ கவிைத உ-ள வி$தியாச$ைத! ேபாலேவ கவிைத
ச2கீத$ வி$தியாச உ'. பாரதி த

கவிைதக- பலவறி ச2கீத$

உாிய இைசயச ஏறியி#!பைத! பாகலா. இ+த அள, இைசயச உ-ள

அவர பைட!க- கவி$தர ைற+தா
ெசா$தா

ஆக ேவ'. இ

காகி

றன எ

பைத

: அவர அ$தைகய பைட!கைள! பி

எ5த!ப' ெம)'! பா)'க- எலா கவிைதக- எ

பறி

: க# ஒ# ஏநிைல

ஏப)1#கிற. இ+த [Gநிைல கவிைத வளசி! ெபாி பாதகமாக
இ#க1ய.

எனேவ, கவிைத ேவ1ய இைச$ த
ேதா!பி
எ

பதா

வழிேய கா: பாH+ ெச

ைம பிச%$தி றியேபால ‘ச,ைக$

ற பிற ேதா

: ஒ# ஓெமா’

கிய. ஓெமா ெசா!பன ர மாதிாி ந காகளி

தாக1யதாக இ#க1யதாக இ#கேவ'. இ+த ஓ ஒ ெசா!பன

ரதா

ஒநய எ

: ெசாகிேறாேம அ+த ெம

ைமயான இைச$த

ைம

வாH+த. இ+த ஒநய "#திமீ)டலாக ஓ' கவிைதயி. வசன$தி ஒநய
உற, உ' எ

றாL கவிைதயி உ-ள ஒநய$ ேதாறேம ேவ:. இ+த

ஒநய$ைத ெகாணவதி தா

கவிஞ

சாம$திய இ#கிற.ச+த$ைத
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ெகா' வா$ைதக- ஓைசைய தாள!ப'$தி கா)1 கவிைதைய உணர
ெசHவதா
இ+த ெம

எ

பதல.

ைமயான ஒநய$ அதிக கிய$வ ெகா'!பதா

கவிைத யசி. ச+த அைம! ஒ52க: ைகயாள!ப)1#கலா.

இைத!பறிய அகைற இலாமL இ#கலா. ஆனா ஒநய அதி

இ#க$தா

ெசH. இதனா மரபான கவிைதயி ஒநய இைல எ

:

ெசாவிட 1யா. ச+த எைக ேமாைன ெசாக)' ஒநய$ைத
ஏற1யைவ தா
தைளகளி

. அைத உணர ெசHய ைவ!பைவதா

. ஆனா சீ அைச

%ல க)'!ப'$த!ப)' ெவளி$ ெதாி ப1யான தாளக)'ட

அைம+த கவிைதகைள விட கவிைதயி ஒநய$ இட அதிக.
‘மரகிண2கிய கவிைதயி ஒநய எ
பிரைம எ
எ

: தனியாக இ#!பதாக :வேத ஒ#

: வாதிக இட இ#கிற’ எ

: பிச%$தி :கிறா. ‘ஒநய

ற ணநியதிைய றாக றகணி!ப வசன கவிைத’ எ

‘வசன கவிைத எ

ப கவிஞ

சிதறவி'வதா’ எ

த

உணைவ ேதா

.

றிய ேபாகி

கிறா ைகலாசபதி. ஆனா இ+த %

: பதி ெசாவ

ேபால அைம+தி#கிற. கவிைத யசியி 5 %"ட

ராஜேகாபால

கிறா #ைகய

எ5தி-ள சிலவாிக-.

ஈ'ப)1#+த .ப.

“வசன கவிைத யா!பிலகண உ'. அதிL மாவிள2காH ேதமா2கனி
எலா வ+தாக ேவ'. வ# வைக ம)' ேவறாக இ#. வசன

கவிைத எைக ேமாைன க)டாய உ'. ஏென

றா இ+த

அல2கார2கைள எலா உ-ளடகின கவிைத. அ அவைற இ^ட ேபால

மாறி ெகா-D. த உடாகினப1ேய இ#கேவ' எ

இ#கா.”

றா

.ப.ரா. கவிைத யசி பறி றி-ள இ+த வாிக- தி)டவ)டமாகேவ

அத

த

ைம பறி ெதாிவிகி

றன. கவிைதயி ஒநய இ#!பத

அவசிய$ைத அவ உண+தி#!ப ெதாிகிற. அைத ெவ: பிரைம எ

த-ளினதாக$ ெதாியவிைல. அவ றி இ#!பைவகDட

. ‘ஃ!ாி ெவ;’ பறிய

சில வாிகைள ேச$! பா$தா கவிைத யசி ெசHபவகள
ைறயான ேநா ல!ப'.

:
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ந'வி ஒ# வா$ைத, வசன கவிைத எ

ற பதேசைக பறி இ+த வா$ைத

எ!ப1ேயா உபேயாக$ வ+ வி)ட. இ2கி^ ெமாழியி ெசHய!ப)ட

‘ஃ!ாி ெவ;’ எ

ற ெசா

ேவ'. ஆனா வசன எ

அ$தமாக க#த!ப)' உபேயாகிக!ப)1#க

ற கவிைத மா:ப)ட, ஒ# பத$ைத அதி

இைண+தி#!பதா ெதளிவான ஒ# ெபா#D, வியாகியான$ இட

இலாம இ#கிற. இ+த பதேசைகைய 

நைடெப:கி

றன. வசன கவிைத எ

ைவ$ேத வாத! பிரதி வாத2க-

ப ‘ேகாேவ: க5ைத’, ‘விஜிடபி- பிாியாணி’

எ

: பாிகாசமாக ேபச!ப'கிற. கவிைத யசி எ

எ

: 1, க)ட!ப'கிற.

கவிைததா

றா அ வசன

, ‘யா!! றபான’ வசன$ைத ஒ1$!ேபா)' எ5வதா

கவிைதக- வசன கவிைதகளாக$தா

இ# எ

வசன கவிைதக- எலா  கவிைதக- எ

’

: க#வத இைல.

: ெசா விட, 1யா.

கவிைதக- உ#வ அைம!பி ம)'மல; உ-ளடக சப+தமாக, சில

திய இயகைள! ெபறி#!பதா. ேசாதைன .ப.ரா றி-ள அல2கார

அச2கைள! ெபா:$த ம)'மல. ஒ# கைலஞைன உட

நிகGகால வாGைக

பாதி$ அவைன உணர ைவ$தி#!ப. வாGைகயிL கைலயிL மதி!$

தரநிைல ேத'வ இைவக- சப+தமாக, உ'. எனேவ வசனகவிைதைய

கவிைதைய வி$தியாச!ப'$தி ெகா-வதா

ைறயானதா. ழ!பி

ெகாடா தகால கவிைத சப+தமாக ஒ# அபி!பிராய வி5வத இடேம
ஏபடா ேபாHவி'.
இதி இ

ெனா# விேசஷ. வசன கவிைதகான சில இலகண அச2கைள ற

ஒ#வ ப'ேபா  கவிைதகான சில நியதிகைள அதி நா
காகிேறா. .ப.ரா. வசன கவிைத பறி ெசா
விளகமாகேவ அ இ#கிற. பிச%$தியி

சப+த!ப)டதாக இ#கி

னாL கவிைத பறிய

வாத$திL சில கவிைத

றன. கவிைத சப+தமாக ைம!பி$த

றி-ள சில வாிகைள! பா!ேபா.

‘aபமிலாம கவிைத இ#கா. கவிைத-ளெதலா aப உ-ளெத

ெகா-ளேவ'... இ

: aபமற கவிைதெயன சில எ5தி வ#வ இ

எவைறெயலா aப என! ெப#பாேலா ஒ! ெகா-கிறாகேளா,

அவறி! றபான aப$ைத அைமக யLகிறாக- என ெகா-ள
ேவ'ேமெயாழிய அவக- வசன$தி கவிைத எ5கிறாக- எ

:

:

:
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நிைனகடா. அவக- எ5வ கவிைதயா இைலயா எ

ப ேவ:

பிரைன.’

இ!ப1 அவ :ேபா மரபானைவ எ

: நா க#தி உ-ள உ#வ வைககைள

ைவ$ கவிைத யசிகைள மதி!பிட டா எ
ப'கிற. அ$ட

கவிைத உாிய (.ப.ரா. றி!பி)ட அல2கார2கDட

1ய) கவிைத க#, க#$ இ#கிறதா எ
எ

: அவ க#வதாக$தா

கிறா. ஆனா அவ இ

பைத பாக ேவ'

: வசனகவிைதக- எ

ற தைல!பி ெவளிவ#

வா$ைத ேசைகயி வசன அல, கவிைத அல, எ

: றி

இ#கிறா. கவிைதைய வசன கவிைதைய அவ பிாி$! ேபசி இ#!ப
ெதாிகிற. யா! கவிைத நைட உ-ள உற, பறி :ைகயி,
‘யா!’ ைறயான, ேப" அைமதியி

ேவக$தி அ5$த ெகா' ஒ#

aபேமெயாழிய ேப" ைற றபான ஒ# த
வா$ைதகைள ேச!பதல',

எ

ைமைய! பி

பறி

: றி!பி)1#கிறா. ேம நா)' கவிைத யசிகளி காண!ப'

கியமான அச2களி ஒ

:, ேப" வழகி உ-ள இைசவான

வா$ைதகைள வா$ைத$ ெதாடகைள கவிைதயி நிைறய! $வ.
ேப" அைமதிைய கவிைதகளி காண1. எனேவ  கவிைதக-

அைமவத உத,பைவகளி ெசாகளி

கிய$வ ஏ:

ெகா-ள!ப)1#கிற கவிைத ஒநய ேபாலேவ ெசா அைம, எAவள,
இ

றியைமயாதைவ எ

கவிக- கைள!பி

நி

கக- எ

பைத கா)' பி
றி காவியமியற

ன நிைலகா கவசியி

க#ைம த)1யைவ?

க கமாக மனிதைன
மாைய ேபால மயக

உ

எ

க#வைள ைக

ன ெசா"ைவயி

"#தி ேச+தைவ?
மானிட

மாபி

ஒAெவா# அ1யிL எதிெராக
உ
எ

வ# .ப.ரா.வி

கா ெம)1

ன ெவ-ளி இைசயி

கவிைத வாிக-.
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இ

ப கா)1ய?

இ+த ெசHDட

பாரதியி

கா)சிகளி உ-ள வாிகைள ஒ!பி)'! பா$தா

 கவிைத வசன கவிைத பல அச2களி உ-ள வி$தியாச ெதாி.
பாரதியி

கா)சி வாிகளி வ# ெசாக- ‘சி#^1யி

அபவ$ைத :

உண,-ள ெசாகளாக’ இ#கலா. ஆனா அைவகளி
இைச$த

ைம பிறகவிைல. ஆனா .ப.ரா வி

ேசைகயிேல

கவிைதயி வ# ெசாகD

ெசாேகாைவகD த2க- க#$, உண, இைசயினா ம)'மி

இைசவினாL சிற!பாக-த

றி$ த2க- ஒ

ைமயாக-கவிைத aப$தி உதவி இ#கி

கவிைத ச$தான, தாகான யசி. அத

றன.

எதி கால, பழ2கவிைதயி

இய சிற! அறி+ மரைப மீறி மர அைம வழியாக கவிைத உ-ள
பைட$தவக- ைகயாD வழி வைககைள! ெபா:$ இ#கிற.
--------

15. எ9 19601960-61 கவிைதக+
‘எ5$’வி

இரடாவ ஆ' கவிைதயி

வைக ெசHத. பிச%$தியி

தரமான, வளமான, வளசி

க)'ைர, தைலய2கமாக வ+த ெசல!பாவி

க#$கD பல எதிெராகைள! ெபறன. அேத சமய$தி, கவிைத உ-ள

கபைன X" உணேவா)ட உைடய உசாகிகைள கவிைத எ5த$
S1ன. திய ேநாட

சி+தைன விழி!ேபா' ேசாதைன ாீதியி கவிைத

எ5 உசாக$ைத சில#$ த+தன.

கவிைத பறிய க)'ைரகD அதிக ேதா

றின. கவிைத கைல பறி

#ைகய, கவிைத வள "ேயசா கவிைத பறி த#மசிவரா, எ5திய
க)'ைரக- றி!பிட$ த+தைவ.

ஆG+த சி+தைனைய ெவளி!ப'$ கனமான க)'ைரகைள ‘எ5$’ வி

ெதாட+ எ5தி ெகா1#+த த#ம சிவரா 1960- உண, அபவ2கD
கபைன வள நிைற+த கவிைதகைள எ5த ப)டா. அவ#ைடய த
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கவிைத ‘நா

'-த.சி.ராம2க எ

ற ெபயாி-எ5$ 13-வ ஏ)1

பிர"ரமாயி:.
ஆாீ

றா- எ

ஊாீ

: உயில$தி

பாாீ

ைன?

: பாாிட$ேத

ேவாீ

: ெவ: ெவளியி

ஒ

: மற பாGநிைற$

அ

: ெப: வி)டவெள

உ#Dகி

ற ேகாளெமலா

தாH!

இ!ப1! பிற+ வளவ அகவிைத.
த#ம சிவராவி

இரடாவ கவிைத ‘பயி’ 23வ இதழி வ+த. அவ#ைடய

கவி$வ$ நலேதா எ'$கா)' அ.
ேவக)டா வான$தி

ெவ-ளி! பயி வளக

தாக)1 சதியிைன

ஈ!ெப

ற நீபாHசி

காலெமலா கா$தி#க

ைவ$வி)டH; ைவ$ெம

ஊழிெய

ற ப)சி அவ-

ன?

அய+தி# ேவைளயிேல

ேவக)டா வான$தி

ெவ-ளி விைதகெளலா

அ-ளி வி52வைர

நீபாHசி எ

ன பய

ேவைளக காேணாேம!
த வ#ட$தி கவிைத எ5த$ ெதாட2கிய கி.க;Sாி ர2க

எ

ற இனிய கவிைத ஒ

ேற ஒ

ைற ம)' எ5தியட

அ ரசிக!பட ேவ1ய பைட!.

‘கபைன! ெப’

நி:$திெகாடா.
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மPச ஒழி+தி#க!

பPசைணக- Q$தி#க

க

ன ெசவ ெசவக

கபைனேய ெபேண

நீ

ெநPசி யிLவேத

ெநPசி யிLவேத

உதய ஒளி$திைசயி

-எ

?

உ#வாவ தறியாம

இதய 1$திைச

இ

ப$தா லா)'களி

கைதயா கவிைதகளா

கன,களாக க' ெகா'
-எ

கணி உற2வேத

?

கணி உற2வேத

ெநPேசா )ப'ைக! எ
கேணா கன#ைக!
பPேசா ெபாறிய#கி?
மலேரா -ளி

ேம?

நPேசா அதமா?
நாேனா(உ)

ன#- ெபேற

ேவ: சில# அQவமாக ஒ

!

றிர' கவிைதக- எ5தினாக-. என கவிைதக-

இர' (விஷ மா:; #)' ஈ) 16-வ இதழி இட ெபறன.

பிச%$தி இயைக தாிசன2கைள வாGைக உைமகைள இைண$
அAவ!ேபா கவிைதக- எ5திெகா1#+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

ஊேர ெத

ேற

ெபாH எ

றாH

இ#- எ

றாH

ஒளிேய
உயிேர

உயேவ, வா!
அ5கி

உ#ேவ அ#கி வா-உைன

அைண$ ெகா-ேவ
உலகி

அPசாேத

அ5ைக "ம+தாL

உ-ள$ த5கிலா உ#ேவ

அ5ைக கட+ வ+வி)டாH-நீ

அ5கி

உ#வ ெகா'வி)டாH

ெபாHயி

உ#ேவ அ#கி வா உைன!

ாி+ ெகாேட

உலகி

ஓடாேத

ெபாHைய "ம+தாL

உ-ள! ெபாHைமயிலா-உ#ேவ

ெபாHைய கட+ வ+ வி)டாH-நீ

ெபாHயி
இ#ளி

உ#வ ெகா'வி)டாH.

உ#ேவ அ#கி வா-நா

இைணேவா ஒ
உலகி

றாH விலாகேத

இ#ைள "ம+தாL

உ-ள$ தி#ளிலா உ#ேவ

இ#ைள கட+ வ+ வி)டாH - நீ

இ#ளி

உ#வ ெகா' வி)டாH.

அ5கி

உ#ேவ உ

ெபாHயி

உ#ேவ உ

னிதழி

அத ஊ:வெத!ப1ேயா?

னக$தி

னித ஒளிவெத!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

வாGைக$ த$வ2கைள சாதாரண நிகGசிகேளா' ெபா#$தி

கா)1 எளிய ைறயி கவிைதக- இயறினா. உதாரண$ ‘ஞான’

எ

பைத றலா.
சாளர$தி

கத,க-, ச)ட

கா(:) உைட.

ெத#!5தி வ+ெதா)'
கைறயா

அ

மX' க)'.

: ைட$ேத

சாய அ1$ேத

,

,

ெகாகி ெபா#$திேன

கால க5ைத

.

க)ெட:பான
இ

:

ைகயிேல

வாளி$தணீ, சாயவைள

க+ைத$ ணி, க)ைட$ Sாிைக!
அற!பணி ஓHவதிைல,

ஓH+தி1 உலக இைல!
‘ஸ)டய’ ஆக-- பாி்காச$ ெதானிேயா' எ5 யசியிL 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

கணீ ெகா)'

)டாD உ#க!

%ைள ேமாதினா

தைல$ ேத2காH!

உன என

1+தா

இதய$தி ம#+!

அேனக#

வயிைற நிர!ப

!

ேவ $$தா

எ

: ேமL வளகிற அ.

‘இலகிய அபவ’ எ

ப நல கிடதா

.

ெசாவ திர' வைக

சி+தி$ ெசால!

சி+ைத இைலயாத!

கரக அல
கக)';

இர'

ெபா#ெசா

னவ

கடவ

ழி!பவ

லவ

கைலஞ

!

!

நீ நா ேகவல
வாசக ப!

1. ேக. ைர;வாமி ேசாதைனகாகேவ ேசாதைன எ

யசிகளி தீவிரமாக ைன+த ேபா ேதா
ைவ!ப அவர கவிைதக- சிலவறி

றத

ைமயி கவிைத

:கிற. ப1!பவைர ழ!பற

கிய ேநாக எ

: எண

ேவ1யி#கிற. க.நா.". கவிைத வ$த இலகண$ைத-’கவிைத

சிகL சி' நிரபியதாக இ#கேவ'. ெதளி, ெதானிக ேவ'.

ஆனா சிக வி'விக டாததாக, இ#கேவ'. கவிைத நய எ
எ

: எ'$ ெசால டாததாக இ#க ேவ'. ாியவிைல ேபால இ#க
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ேவ'. அேதசமய Qரா, ாியாமL இ#+விட டா’ எ
அ!ப1ேய பி

பற ஆைச!ப)டவ ைர;வாமி எ

‘வணேபத’ எ

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 ெசால?

எ

: ெசா

எ2 ெச
எ

னா;
றா,

ன ெசHதா

அ ைலயாக,
ைல மைரயாக,

மைர அ மலராக

மாற$தி மாறற.

ஏக அேநகமாக

அேநக ஏகமாக,
வ#வ உேடா?
ெசHவ அாிேதா?
எ

: ெசா

: என!ப'கிற.

ற கவிைதைய அத உதாரணமாக றலா.

க ைல;

னா?

பைத
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இதி ஏேதா மம, ெபா#-, த$வ இ#!பதாக வாசக

%ைள ேவைல ெகா'க அவதி! பட)'ேம எ
ேநாகமாக இ#க1!
வசன$ைதேய கவிைத எ
ஒ

பதா

: த#வ ைர;வாமியி

:. ‘அறியாதவ ஒ#வ#மிைல’ எ

ழபி ெகா'
கவிஞாி

அ+தர2க

ேசாதைன யசிகளி

ப கவிைதயா.

“"வெரா)1யாக, சீவனற தைலயாக, அச)'$ தவி)' நிற Q', ச+த1
ெசHயா த

யா#மிைல.

இைரமீ ப2கி! பாய வ# X)'! பைய அறியாதவ

எசிலா வைல பி

னி, அத

ந'ேவ த

எகா பர!பி வ+ சி ஈ

Qசி சலனமறி# சில+திைய அறியாதவ ஒ#வ#மிைல.

மைடெயலா கணாக, அ5க சிவ! க, 5,டL, சி: இற,
விPஞான ஆவி!பளி$த ேபயாக,, "$தா "$தமறியாத அேபதவாதியாக,

ெமாH$ ச ஈெய

ற ெவா

ைற அறியாதவ#மிைல.

)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

: ெசாவதானா, லா.ச. ராமாமித எ5தி-ள

கைதக- அ$தைன மணி மணியான கவிைதகேள எ
ேவ1யதா
ைர;வாமியி

1

‘கா$தி#+ேத

கா$தி# ஒ# நபாி

: ‘ச$திய பண’

’ நல கவிைத. ஒ#வன வ#ைக ேநாகி

தனிைமைய, மன உைளசைல, உணசி "ழி!கைள

விாிவாக ெசாLகிற இ.
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‘தி#ப$ தி#ப! ப1$! பாக, 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$-ள இலகண$

ஏப இயற!ப)'-ள. ‘ெகா! பாைவ.’
‘திெரௗபதி அவவ+ ேபா அ"ன

எ

நா

’

ற வாிக- விளக ற!ெப:, தி#ப$ தி#ப ஒகி

‘ேபதாேபத’ எ

ெறா# கவிைத. இ ேவ: ரகமான ேசாதைன.

ம5

மைண!
ெபா

னா!

இைல!
5

ப)' ெநH!
மனிதாி

சில+தி
ெப1#)

சிதL

உ'.

‘அல2கார’ எ

ெறா# ெசால'.

மயிக

ைல!பா,

ெந'ேவனி
காகால

றன இகவிைதயி,
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ெச

: ேதH+தி:த,

ெகா!பாைவ;
ம

மிA,ல.

இ!ப1!ப)ட ேசாதைனகளினா  கவிைத வள ேசக ய

ற ெப#ைம

ைர;வாமி உ'.

1960-61 ஆ'களி ‘எ5$’ %ல அறிகமாகி வளசி ெபற கவிஞகளி

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

‘அரக’ உலக இயைப :கிற.

வா1ய Qகளி XG+ ஒழி+தாL

விழி$த மலக- சிாி$ மி;

ஈ

ற வாைழ இைள$ சாH+தாL

உயி$த க

: கிG$ மிளி#

Xசிய விமீ

மி+த மீ

ஊ)1ய அ

க- விாி$ சிமி)';

எPசிய மர
சி. மணியி

சாி+ அைண+தாL

ைன உைழ$ ஓH+தாL
மாிைய! பி1!பா

‘ம:!’ (எ. 19) மனைகயி

.

இ#- கா)சியாக$ தா

ஒளியி'கிற.

ஸாியஸ ஓவிய மாதிாி இ#கிற இதி வணிக!ப'கிற கா)சி.
ஓ1+த அநாைத நிலா

ெதா5ேநாH னனாக
பிேரதகைள ஓளிர

ம#+ ேத1$ேத1 அைலய,

வழி+த சீG உ#ேடா1

மPச க)1யாகி
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ெநP" வயாH$ 1க,

சீ ைனயி ெவ1$த பல கிகமன ைகயி

இ#- வ1வாH

ேபHகணமாH ஆ+ைதயாH! பரவி
வா கிழி+த திைர ேபாட
எ

: ேமேல ேமேல ேபாகிற கவிைத. அெதலா ஏ

ஏப)ட?

இளைம வியலாH
இ

ப NகசியாH

ஆ1! பா1ய நா

ஓேர கண$தி

விரதி வ1வாகி நைரக
காரண. க

னி ஒ#$தி அவ

ஆைசேயா' ெந#2கி ேக)டேபா, அவ-

‘தனி ஊச ேபால
இடவலமாH தைலயைச$’ததா
காத ேதாவி கட விரதி உ-ள$தி
சி$திாிகிற.
‘இ#ளி

நிழ’ எ

சாகா)' உலகி
எ

!
வாGைக [

ய ேநாைக இகவிைத

ப

ைன வி)'

' வி)ட பறைவெயன
ஓ1 மைற+த ‘ெபைண எணி! பி$ற மனசி

விரதி! லபதா

.

‘கதைவ %'’ ேவ: ெதானியி அைம+-ள. ஆயி, இதிL விரதிேய

ேமேலா2கி நிகிற.
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கதைவ %'

X2கி விாி+த மாநில

வ' வி5+தா ஆற1

வாழ வி)ட Qமக-

சாH+த ெசாி$தி'வா-;

அQவமாH ெபற மகனாH

நீ வள$த நா க1;

ேநாH பி1க கடேனற

நீேய

உன எதிராவாH;

கதைவ %', கதைவ %'
நைகயாH ெவ:$த உைட

ந+ ைடயிேல;

Qைவய ழ Qசர

வா1ய !ைபயிேல

விள2க வ+த மைனவி

மாத 1வி %ைலயிேல;

வா உயிa)1

சிாி$ேத எாிக
உதி+த ஒ
காேற

:மிைல

? %ேச

?

கதைவ %', கதைவ %',
கவிஞக- நிலைவ எAவாெறலாேமா வணி$ வி)டாக-. இ

பா1ெகா1#கிறாக-. எ



றாL, நிலைவ ரசி!பதிL விய+

பாரா)'வதிL மனித மன" அL! ஏப' எ

: ேதா

றவிைல.

நிலைவ தியேதா ேகாண$தி பா$ ()கவிைத ெசHதா எ;. ைவதீ;வர
அ#ைமயான பைட!. ‘எ5$’வி வ+த அவ#ைடய த கவிைத இதா

35 எ

: இர)ைட இலகமி)ட ஏ)1 பிர"ரமாயி:.

கிணறி வி9/த நில4

. 34-
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கிணறி வி5+த நிலைவ கீழிற2கி$ Sகி வி'

நைன+த அவ- உடைல ந5வாம Sகி வி'

மண அவ- உடைல மண மீ ேதாய வி'

ந'2 ஒளிடைல நாண ெகா' ேபா$தி வி'

கைலேம, அவ- ழைல காறிேல ேகாதி வி'

அைல அவ- மாைப அெகா1 அைணக வி'

ம#ட க ெதளிய$ தி#மPச- Qசி வி'

ஈதைன$ ெசH வி)' இதமான கவிைதகளா

ஒ$தட2க- ெகா'$ வி'
உடெல2 ேத

வா

Qசி! ப$திரமாH! ெபணிவைள

ைனயி ெகா' வி'

இ#)' 1

ேன, இர, 1

ேன

தி#^1 கழி$தவைள$ தி#!பி ய!பி வி'
இAவா: இ

 பல வாிகைள ெகாட இகவிைத. இத ‘ஒ)'’

‘ெவ)'’ ஆக இர' கவிைதக- எ5தினா தி.ேசா. ேவTேகாபால

.

கபைன விாி, க#$தாழ உணேவா)ட ெகாட கவிைதக- அைவ.

நிலைவ கபரசியாக ெகா' நாணமிலா! பர$ைதயாக ெகா' ஒ)'
ெவ)' பைடக!ப)'-ளன இைவ ‘எ5$’ 36- ஏ)1 இட ெபறன.
‘எ5$’ 36-வ இதG அ#ைமயான கவிைதக- பலவ:ட
ேவTேகாபாலனி

‘ஒ)' ெவ)'’ 1.ேக. ைர;வாமியி

அல2கார சிேலைட ஆகிய ‘%

: கவிைதக-’ இவ:ட

சிவரா) கவிைதக- ஐ+ இதி ெவளிவ+தன.

விள2கிய.
ேபதாேபத,

1.சி. ராம2க (த#ம

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+

கதிக- கமG+
விாி Q.
இ#ளி

தி

சிறைக$

 கி#மி

ெவளிச சிறகி
மித #வி

த#ம சிவராவி

கவிைதயாற

வி1,, மாைல, நிழக-, ைச$ாீக

வளசிைய : பைட!க- இைவ.

, மைற, ஆகியைவ கபைன நய$ைத

சி+தைன ெசறிைவ விள கவிைதக-. ‘எ5$’வி

‘%

: ஆ'க-’

வளசி றி$ 36-வ இதழி வ+-ள தைலய2க கவிைதக- பறி
ேப"கிற--

‘எ5$’வி "மா 90 கவிைதக- வ+தி#கி

றன. எ5$வி ெவளியான

கவிைதக- ெபா#- விள2காத ெசாக- பலவறா பிைண$ க)ட!ப)ட கர'
ரடான கதப மாைலகளாக உ-ளைவ எ

ற ஒ#வாசக க#$ைத கவிைத

பறி ஓ2கிய1$ ெசாL பாதகமான ஒ# அபி!பிராய$தி

பிரதிநிதி$வ

ரலாக க#கிேறா. இ+த இட$தி அைத! பறி விவாதிக இட இைல.

ஆனா ஒ

: ம)' ெசால ேவ'. இ+த மாதிாி க#$க- கிண:$

தவைள வாGவினா ஏப'வ. இலகிய சிற!பான உலக$ பேவ:

ெமாழிகளிL தகால கவிைதநிைல எ!ப1 இ#கிற எ
1+தவக-தா

அ

பைத உணர

இ+த கவிைத வளசிைய! பறி ாி+ெகா-ள 1.

ைறய பாரதிையேய கவியாக இ

கவிைத ேசாதைனகார தவ

 உணர1யாத [Gநிைலயி இ
பிச%$திைய, எ5$ %ல

ைறய

ைளவி)' வ# இள ெகா5+கைள ாி+ெகா-ள,  கவிைதகளி
த

ைமகைள உணர ெகாPச ேபாகேவ'. எ5$ %

சப1 ேக)க ஏப)ட இ ேபா

: ஆ'களாக,

ற க#$கைள க' ஆ$திர!படா.

இ+த க#$ மாற ெசH யசியாக வழிவைககைள ஆராH+ ெசவ
%லதா

1.”
----------

பாரதி! பி

இ+த  கவிைத பிற! காலக)ட$ைத ெசழி!பாக
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16. சாதைனக+ நிைற/த வ:ஷ
கவிைத வரலாறி 1962 விேசஷமாக றி!பிட!பட ேவ1ய ஒ#

காலக)ட ஆ. அைத சாதைனக- நிைற+த வ#ஷ எ
அAவ#ட$தி

: றலா.

நவப இதழி (ஏ' 47) ‘எ5$’ நியாயமான ெப#ைமேயா'

மகிGசிேயா' எ5திய தைலய2க$தி

கிய பதிைய இ2ேக தரேவ1ய

அவசியமா. “சமீப$தி எ5$ வாசக ஒ#வ த

க1த$தி பி

வ# வாிகைள

எ5தி இ#+தா”. ‘எ5$ கவிைதயி கா)1வ# சாதைன நீ2க- ஆரப$தி
எதிபா$ததாயிரா என நகிேற

’.

அவ றி!பி)1#!ப K: K: உைம...
உைமயி, கவிைத 1959- எ5$விதா
படமா)ேடா. இ#ப ஆ'கD 

பிற+த எ

: ெசால

ேப, ந.பி. .ப.ரா,

வகண பிற!பி$வி)ட ழ+ைத அ. ஆனா 1959 த இ
வைரய நா)களி தா

இ+த! கவிைத இட க' பி1க!ப)'

:

நாமகரண இட!ப)ட.

‘வசன$ைத றி$! ேபா)' எ5வ, ‘விஜிடபி- பிாியாணி’, ‘ேகாேவ: க5ைத,’

யா! ெதாியாம ஏேதா கி:கக- எ

ெறலா கடவா: பாிகாச$

உ-ளாகி இ#+த ஒ# யசி மதி! கிைட$வி)ட. இ+த நா)களி தா

பாரதியி

‘வசனகவிைத’ ஏ: ெகா-ள!ப)' ந.பிச%$தியி

கவிைதகD இ

: அ2கீகாிக!ப)'வி)டன.

ந.பி. ஆரபி$ ைவ$த கவிைத யசி இயக எ5$வி ெதாட+த.

மய

, சி)1, வகண

ஒ

: ேசர, பி

ன, தி.ேசா. ேவTேகாபால

1.ேக. ைர;வாமி, த#ம சிவரா, சி. மணி, எ;. ைவ$தீ;வர
இ

, றி!பாக

,

 சில# கல+ ெகா'  கவிைதைய வள!ப'$தி வ#கிறாக-,

"மா இ#ப$ைத+ கவிகளி

ரகைள எ5$ வாசகக- இ+த நா



ஆ'களி ‘எ5$’ %ல ேக)'வ+தி#கிறாக-. ஆனா இ+த ரக- ஒேர
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ெதானியாக இலாம பேவ: விதமாக த

த

ஒைய கா)' கமாக

இ+த சமய$தி 1912-17 ‘இேமஜிஸ’ எ

ற ப1ம ெகா-ைகைய ைவ$

அைம+தி#!பைத பாகிேறா. அவக- ைவ $திைரகD ேவ: ேவ:.

ெகா' இ2கிலா+திL அெமாிகாவிL 1.இ. ஹு, எ;ரா ப,', ாிச)
ஆ12கட

, எமிேலாவ ேபா

ேறா கவிைத ன#$தாரண$தி 5 %சாக

ஈ'ப)டைத கவன$ ெகா'வர ேவ1 இ#கிற. த2கD 

ெச

ற ெபாியவகைள அவக- வி)'ைவகவிைல.

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 சப+தமாக எAவள, வா$ைத வா$ைத

ெபா#+கிற! பல Kறா'கD 

 பைட!பான விரவி)' எண

1ய சில சிற+த KகD! பிற இ+த Kறா' ஆரபகால பாரதிவ#

வைரயி, ெசா ஆடபர ந"!ப'$த!ப)ட உ-ளடக ம+த பைட!கஎ$தைன? பாரதி! பிற இ

:வைர ட அேத ாீதியி, கபைன க#$

இலாம ப$திாிைக ெசH-களாக தீபாவளி ெபா2கL, பாரா)'

வாG$ ஐ+தைற! ெப)1யி#+ ‘ஃபாலா’ ாீதியாக$ தயாரா ஓைச

ெசா ெசH-கD ெம)'! பா)'கD எ$தைன? இைத ைவ$$ தமிழி 2000

கவிக- இ#!பதாக ஒ# ெப#ைம ேவ:!

கவிக- இயக இைதெயலா உைட$ மீ)சி ெபற இய2கிற இயக.
இதி த

ப2ைக இ+த நா

சாதைன. வாசக அ

 ஆ'களாக ெசL$தி வ#வதா

எ5$வி

ப றி!பி)1#!பேபா 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$’ (ந.பிச%$தி)
கவிைதக- ெதா! இ சா

:?
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1962- ‘எ5$’ ஏ'களி வ+த கவிைதக- பல, க#$ ஆழ, கபைன வள,
வாGைக$ த$வ, ம: நய2க- அேநக ெகாட வளமான பைட!களாக

விள2கின. 1.ேக. ைர;வாமி, சி.மணி, எ;. ைவதீ;வர

, த# சிவரா,

அதிகமான கவிைதக- எ5தி-ளன. தி.ேசா. ேவTேகாபால

வகண

கி. க;Sாி ர2க , மய

,

ஒAெவா# கவிைத பைட$-ளன. திதாக கவிைத

எ5த ப)1#+த பலர கவிைதகD இAவ#ட எ5$ இதGகளி இட
ெபறன. சி.". ெசல!பா,, ". ச2கர"!ரமணிய கவிைத யசிகளி

உசாக$ேதா' ஈ'ப)டன. ஆ2கில$தி#+ பல கவிஞகளி

தமிழாக!ப)' பிர"ரமாயின. ந. பிச%$தியி

கவிைதக- %

பைட!க-

: வ+-ளன.

இAவ#ட$தி, கவிைதயி ெந'2கவிைத யசிக- ேமெகா-ள!ப)டன.
பிச%$தியி

பைட!க-.

‘கா)'வா$’ சி.மணியி

‘நரக’ கவிைத சிற!பான

‘நரக’ விேசஷமான இைத ெவளியி)டேபா, 43-வ ஏ)1 கவிைதயி
‘ஒ# ைம க’ எ

: தைலய2க எ5தி ‘எ5$’ ெப#ைம!ப)ட.

“எ5$வி இவைர ெவளிவ+தி# K: அதிகமான கவிைதககவிைதயி

ச$தான, தாகான ண2கைள நிaபி$தி#கி

றன. சி. மணியி

‘நரக’ கவிைத யசியி ஒ# ைம கைல நா)'கிற. நீள$தி ம)'மல;
உ-ளடக, உ#வ அழ, ப1ம சிற!, வாGைக! பாைவ, மதி!, த$வ
ேநா, உ$திைகயாDத இ$யாதிகளி சிற! விள2கிற. பிாி)1^ கவி
1.எ;. எய)1

‘ேஜ ஆஃ!ர) !aஃபராகி

காத கீத’ பாG நில

பாணியி தமிழி ெவளிவ# த நீட கவிைத அல :2காவிய எ
இைத!பறி நிைனக$ ேதா

:

:கிற. இ+த கவிைதைய ெவளியிட வாH!!

ெபறதி எ5$! ெப#ைம.”

‘நரக’ கவிைதயி ஒ# ேசாதைன யசி; ெவறிகரமாக அைம+த நல

சாதைன, நாகாிக நகர$தி திாி ஒ#வன உண,கிளசிைய, காம உண,
S1 வி' உ-ள ழ!ப$ைத, அைத ேவதைனயாக வள$வி'கிற
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றநிைலகைள, அவைடய ஏக2கைள விவாிகிற இ+ெந'2 கவிைத.
வணைனகD, !  உவைமகD நயமாக சி$திாிக!ப'கி

றன இதி.

உலக இலகிய$தி கவிைத பிரமாக- த2க- பைட!களி

பழ2கவிைதகளி#+ சில சில வாிகைள, ெபா#- ெபாதி+த வாகிய2கைள

அ!ப1 அ!ப1ேய எ'$தா' த2கDைடய கபைனைய வளர வி'வைத ஒ#
உ$தியாக அ^1$தி#கிறாக-. சி.மணி இAஉ$திைய$ திறைமயாக

ைகயா' ெவறி ெ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

தைலவ

ற ைதயல,

வர, சேற

உய# தைலவி விழியாக

மைற ேசைல சா Sகி,

கா ெச#!ைப உதறிவி)'

கடL ெவைம M)ட

கிழேக அ1ெபய+

அைலைய அைணகவி)டா

ஓர1 ஒளி# காக-

மாச: மத2க- ேபால

வா வழிகா)ட.’

ேர1ேயாைவ பாடவி)', அதி எ5+த ச2கீத பி1காததா 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 ெவறிக!’
இ!ப1 நய2க- பல ெகாட ‘நரக’
‘தமிழக கீ5மல
5வ ேமLமல;

உைலேயறி வி)'

ேசாறாக மறிய;

ப)1னி அழி,ேம

கிைட$த பய
பி



;

னாL ேபாகவிைல

னாL நடகவிைல;

ந'கிணறி நிகGகால’
எ

: நா)1

நிைல ")1 கா)ட!ப)'-ள இதி

ேக. அHய!ப பணிக ேகரள$தி கவிைத உலகி தனி இட ெபறவ.

அவ#ைடய பைட!களி சிற+ததான ‘#ே3$திர’ எ ெந' கவிைதைய
நல

மைலயாள$தி#+ தமிழாகினா. அ ‘எ5$’ 48-வ இதழி வ+த.

1962-

ெபாிய சாதைன பிச%$தி கவிைதக- சிலவைற$ ெதா$ ‘எ5$

பிர"ர’ ஆக! பிர"ாி$த, ‘ ரக-’ ெதா!ைப$ தயாாி$ ெவளியி)ட
ஆ.

ந.பி. 1938 த 1962 1ய எ5திய கவிைதகளி, ேத+ெத'$த 35 கவிைதகெகாட ெதா! ‘கா)' வா$’.
அத



ைரயி- ‘எதிநீ"’ எ

க#$க- இைவ-

ற தைல!பி-பிச%$தி எ5தி-ள
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‘இ யசி ஆறி எதிநீச ேபா' யசி, பாைதயிலா கா)1 பயண

ெசH யசி. இமாதிாி கவிைதயி

அைம! ைறயி அபவ$தா மா:த

ஏப)' ெகாேட ேபா. இலகண வைரயைற எ

அக!ப)' விடா எ

: எ, ேலசி

ப என$ ெதாி+த. இ$ெதா!பிL அ+த

மா:தைல காணலா. 1வான ைறைய க' வி)ேட

ெசாலமா)ேட

. மறப1 கவிைதகளி

ெசHய ேவ1ய எ

ேவைலய

:.

எ

:

ெவறி ேதாவிகைள! பறி 1,

ஆனா இரெடா# ெபா விஷய2கைள ம)' றலா. கவிைத கவிைதயாக
இ#+தி#கிற. வரலாறாக இ#+தி#கிற. மத$தி
மன$தி

ரலாக அதிக இ#+ததிைல. மன$தி

ெவளியி)டா சாியான அக$ைற காT எ

அக$ைற எ

ரலாக இ#+தி#கிற

N)பமான அைச,கைள

: ேதா

:கிற. காத ம)'

: வைக ெசHவ மன இய சா$திர$தி! ெபா#+தா.

இ$ெதா!பி கைத ேபா இ#!பவறி ட, கைத"ைவையவிட ெதானி"ைவ

ஓ2கி நிபைத காணலா. எதிகால$ ெந'2கவிைத இ+த! ேபாகி

ெசலாம கைத "ைவைய நபினா கவிைத அச 

நாவLடேனா நாடக$டேனா ேபா)1யிட 1யா.

றிவி'. கவிைத இனி

கவிைத ஏற வாGநிைல ஏப)' வி)டைத நா ம:கடா.
அ"ய+திர, ைல!ராிகD, ெமௗன வாசி! ேதா
ேதா

றிய பிற, -அைவ

றாத கால$தி அம ெசL$திய ேக-வி மர ;Sலகாதி

ஆ)சி

கெணதிேர மைற+ வ#வைத கட பிற-கவிைதைய ேவ: விதமாக அைமக
ஏ

யலடா?

;Sலமான ெசாL நய$தி அ!பாப)ட ெபா#D அைமதி உ'
எ

ய

ப எ

நபிைக. அ+த அ1!பைடகைள$ ெதா)' நா

கவிைதைய அைமக

றி#!பதா ப#+ நிழL ேபாL-ள இைசைய இவறி காணலா.

;Sல$ைத விட [ம$தி அதிக சதி உெட
விடவிைலயா?”
--------------

ற அTக நம கா)1
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17. .ரக+
“கவிைத$ ைறயி ஒ# திய தி#!ப$ைத கா)'கிற கவிைத$ ெதா! இ.

பாரதி! பிற அ+த கவி கா)1ய பாைதயி ெச
இர1L ேசாதைன ெசH-ள 24 கவிகளி
இ#கி

: உ#வ உ-ளடக

63 கவிைதக- அட2கி

றன. இ+த இ#பதா Kறா' மனித$ தா

வா5 உலக ஒ#

விசி$திர ேபாகள அவ ஏப' ேமாதக- சிகலான. அவறி

ெவளிR)ைட இ+த! ரகளி காகிேறா. ஒ#வ ேநா மறவ#

இைல. ஒ#வ அபவ மறவாிடமி#+ மா:ப)ட. அவரவ நபிைக,
ேவ: ேவ:. அவரவ ெசாதிற நானா விதமான. அவநபிைக

நபிைக, சசய த

னபிைக, கவைல உ:தி ஆைச

ஆத2க ல)சிய யதா$த உைம, ேபாைய கட ஆ$திர
எ$தைன விதமாக ஒகி

றன இவக- ரகளி!”

‘எ5$ பிர"ர’ ஆன ‘ரக-’ பறிய ஒ# அறிவி! இ. 1962 அேடாபாி
இ$ெதா! ெவளியாயி:. அவைர ‘எ5$’வி அசாகியி#+த "மா 200

கவிைதகளி#+ ேத+ எ'க!ப)ட கவிைதக- இ+K இட ெபறன.
“இ+த ெதா! ெதாி, ெபா:! நா

தா

எ

றாL ("மா 200

கவிைதகளி#+ 63 கவிைதகைள ேதர+ெத'!பதி) த
விடவிைல நா

%!பாக நட+ ெகா'

. நபக- சி.மணி, பிச%$தி, வகண

பழனிசாமி, ஆ. ெவ2கேடச

,எ

ப)1யகைள ேக)' வா2கி எ

, எ.

.$சாமி ஆகிேயாாிடமி#+ ெதாி,

ைடயைத ேச$ 1, ெசHத இ.

அவக- றி!பிடாத சில ேசக!ப)1#. ஆனாL கவிைத$ ைறயி

நல ஈ'பா'-ள ஆேற5 ேபக- மதி$தைவ அட2கிய ெதா! இ. அவக-

உதவி இ

றி எ

ேவைல "Dவாகி இரா. என- உ-ள இ#)ட1!க- எ

ெதாி, +தக விைளவி$தி#க, '” எ

: சி.". ெசல!பா,

இ$ெதா! உாிய கவிைதக- ேத+ எ'க!ப)ட விதபறி 

ைரயி

றி!பி)1#கிறா. அவ#ைடய ேநைம பாரா)ட!பட ேவ1ய ப ஆ.
ெசல!பா இ$ெதா! எ5திய 

அைம+-ள.

ைர (‘Nைழவாச’) நல ஆH,ைரயாக
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உலக இலகிய$தி கவிைதயி

பறி இ

ேதாற றி$, கவிைதயி

ைரயி ற!ப)'-ளைவ கவன$ உாியன.

த

ைம

“ேமேக இ+த கவிைத பிற+தைத! பறி ெ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 அகட! ெபா#ளி

எ

ைறமாக நிபவ

சாையகைள, கா)'பவனாக

. இ#+தாL ஒ# கால$ கவி இதய பறி ெகாட

அச2கைள அ'$த கால கவி இதய வா2கி ெகா-கிறதிைல; 1கிறதிைல.

மதி! எ

: ெசாகிேறாேம அ தைலைற$ தைலைற வி$தியாச!ப'கிற.

அ1!பைட மாறாம, ேம மாற2களாக, கசாய மா:தகளாக ஏப)'

வ#வ ெதாி+த. அQவமாக அ1!பைடைய$ ெதா)டாL அ1!பைட

ெவ-ள$ 

நாணலாக வைள+ ெகா'$ நிமி+ வி'கிற. இ+த

கசாய மா:தகளி உLகக- எ+த நா)' இலகிய$திL ஏபடாம
இைல. கிளாcஸ, ெராமா1cஸ, ாியஸ இ!ப1 கவியி

மன!பா2கிேல, உ-ளடக$திேல அபவ ெவளிR)1ேல மாறி வ+தி#கி
இ+த மா:தகளி ஒ

றன.

றாக, 1910ேம இ2கிலா+திL அெமாிகாவிL

உ-ள கவிக- சில ேச+, கவிைத! ன#$தாரண$ைத றிேகாளாக ெகா'

இேமஜி;)க- எ

ெவ; !ெர எ

ற ேகா^1 உ#வாகிய. பிெரP" இலகிய$ைத! பி

ற "ேயசா கவிைத ைறயி

அகைற கா)1னாக-. ெசா சிகன, சகஜ$த

Kதன ப1ம! பிரேயாக ஆகிய த

பறி

சா$திய2கைள ஆராHவதி

ைம, ேப" அைமதி, ெசைம,

ைமகைள கவனி$ கவிைதகைள

அைமகலானாக-, 1.இ. ஹு , எ;ரா ப,), 1.எ;. எய) ேபா

ேறா

றி!பிட$தகவக- திய ெதானி Kதன நைட நXன ப1ம! பிரேயாக
அைவகளி ெதாி+தன. விPஞான, இதர ெதாழிைற தகவகைள உ-ளடகிய

றிR'க-, பயனா ெசாக- ெபா#$த!ப)' ஒ# திய பாணிேய ேதா
ஒ# வாி இ$தைன சீ இ#+தா இ+த ரக கவிைத எ

:, ஒ# வாியி

றிய.

நீள

சப+தமாக ஏெகனேவ வ+ நிணயிக!ப)1#+த வைரய:!ைப விட ஒ#
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நி:$ ேப" அல சி+தைன! ேபா அளைவ ெகா' "தாவான
வைரய:!பினா நிணயிக!ப' ஒ# வாி நீள ேம எ

: ஃபிெரP" "ேயசா

கவிைத ேசாதைனகாரக- றிய இவகைள! பாதி$த. அேத சமய

ஒAெவா# வாி அ1நாதமாக இைடயறாத ஒநய (ாிமி கா
ெகா1#க ேவ' எ

;ெட

))

: அவக- வ:$தினைத மனதி ேபா)'

ெகாடாக-. ஒேர ெதாைக அைச, சீகைள! பய
தி#ப ஒேர விதமான ஓைச நய ச!த தா

ப'$கிறேபா, தி#ப$

விைளகிற. மரபான கவிைத இ+த

விதமான ஒ# இைடயறாத ஓைச நய$தாேலேய 5க 5க ஆன. ஆனா
"ேயசா கவிைதேயா த

உ-ளடக$ ேப" ர

க)'!பா)'

உ)ப)' ஏப)ட ேதைவ ஏப ேவ:ப' ஒ# ஓைச நய$ைத த
ெகா1# எ

அவக- ஒ

ைமயாக

ப அவக- க#$. இ+த இைடயறாத ஒநய$ேதா'

றி!ைப, பா)ட

எ

கிேறாேம- ஒ#வித ‘தினி"’ அைத சாதிக

ஒ# வாி-ேளேய நி:$கைள அளவைமய அைம$த, ேமாைன, ‘காெட

எ

கிேறாேம, ர இறக ஏற, ஓெரா# சமய ச+த ட, ஆகிய

;’

சாதன2கைள சிபா" ெசHதாக-. ஆக, ெமா$த$தி, இ

: கவிைத ெவளியிட

ஹா2’ அதாவ ப5 பா$ ெச!பனிட ேதைவ எ

: க#தினாக-.

ேவ1யி#கிற திய விஷய$ இட ெகா'க, ச+த கவிைத ‘ஓவ

உ#வ விஷய இ!ப1 இ#க, உ-ளடக விஷய$திL பாதி! ஏப)ட

ஃபிராH1

க#$களா கவிஞகள அகேநா இவைர க1ராத அள,

விாி, ஆழ ெபற. உண, உலக$தி இ

பா$தாக- ெம

 ஆழ$ ளாவி #வி!

ைமயான, சிகலான )' கல!பான. தி)டமான

எண$ உ#வாகாம பிரைஞ நிைலயிேலேய இ# அக உைளசகைள
எலா ெசா! பா$தாக-. கணகற அTகைள! ேபா எலா!

பக2களி#+ ஒேர சமய$தி மன- ெபாழி மன!பதி,கைள,

மா:ப', இன ெதாியாத ஒ# க)'கட2காத மன!ேபாைக ெவளி$ ெதாிவி!ப
த2க- கடைம எ

: க#தினாக-. அேத சமய ற உலக அவகைள!

பாதி$த. திய விPஞான$ தகவக- பிரபPச விசாரைணயிேல !
பாைவகைள ஏறின. வாGைக ஒ# ஐய$ த

ெதாட+ ஓ' ஒ# தாைர, ெச

ைம வாH+த எ

ற. நிகGவட

ெவளி ேகா)ைட உ#வாக ஒ# கண ம:கண எ

ஒ

ைற அ'$ ஒ

பேதா'

பிைணகிற. நிகழ இ#!பதி
ெறலா இ#+தாL

றாக இைடயறாம ெதாட நிைலயாக ஓ1 ெகா1#

கண!ெபா5களா ஆவ தா

எலா கால$ைத த

வாGைக. ஒAெவா# நிகGகண!ெபா5

- அடகி ெகா1#கிற. அ$தைகய
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கண!ெபா5தி நி

: பாகிற கவிைதயி

ேபதம:! ேபாHவி'கி

றன எ

பாைவயி

கால ெவளி இர'

ற, கால ெவளி பறிய க#$க- பரவின.

ஆக, அகற உலக மா:தகளா பாதிக!ப)ட இ+த Kறா' ஆரப
கால$தவ

கவியாக மல+த ேம நா)1 கவிைத உலக கட அபவ.

அ Q$த Qக- நிைறய.
இத! பி

, தமிழி பாரதி ெசHத யசிக- பறி றி!பி)'வி)'. ர

கவிஞக- சிலர சிலபைட!கைள ெசல!பா இ
ஆராH+தி#கிறா.

ைரயி

1910-20களி ேம நா)' கவிைத ஒ# உ+த ஃபிராHdய, மாசீய
இர1#+ மேனாத$வ ேலாகாயத த$வ ாீதியாக, ஏப)ட’ எ

தகவL இ

ைரயி காணகிடகிற.

ற

மாசிய த$வ$தினா பாதிக!ப)டவகD-மாசிய ேநாட
வாGைகைய ச%க$ைத கவனி$$ த2க- எண2கைள

ெசாகிறவகD அவகள க#$களா பாதிக!ப)டவகD தமிழி
கவிைத எ5த ப)டாக-. அ பி+திய நிகGசி.

‘எ5$’ ஏ'களி கவிைத எ5தியவகD, ‘ரக- கவிஞகD ஃபிராH1ச

த$வ$தா பாதிக!ப)டவக- எ

: சில விமசகக- றி!பிட 

வ+தாக-. இ தவறான கணி! ஆ.

வாGைகைய கவனி$, வாG, கால அ

றாட நிகGசிகD உ-ள$திL

உணவிL உடாகிய அதி,கைள எ5$தாக யகிறவக- அைனவ#
ஃபிராHdச$தா பாதிக!ப)டவக- எ
தா

: ேலபி ஒ)'வ தவறான ெசய

. அேதேபா ச%க$தி காண!ப'கிற வ:ைம, பண$திமி, இதர ெகா'ைமக-

சீேக'க- தயன ஏப'$கிற உ-ள$1!கைள எ5$தாகிற

எேலாைர மாசீய$ த$வ! பாதி! ெபறவக--மாசிய! பாைவேயா'
பிரைனகைள அTகிறவக-- எ

கணி!பாகேவ 1.

: $திைர $தி வி'வ தவறான
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ஃபிராH1ச, மாசிச ேபா

ற த$வ2கைள! பறி எ,ேம அறியாதவக-

ட, வாGைகயாL, அபவ2களாL பாதிக!ப)' த2க- உணசிகைள

எண2கைள எ5$களாகி ெகா'தா

இ#கிறாக-. எைத

எ'$தாL அத அயநா)'$ த$வ! ெபயைர [)1 வி)டாதா
விமசன Q$தி ெபறதா எ

: நிைன!ேபா' விமசிக ப'கிறவக-

த2க- அறி,! பிரகாச$ைத ேமைத$ தன$ைத ெவளி!ப'$தேவ
ஆைச!ப'கிறாக-.

‘ரக-’ ெதா!பி உ-ள கவிைதகளி ஐ+ (ந.பி., .ப.ரா கவிைதக-)

‘எ5$’ கால$ ப)டைவ மறைவ 1959-62 உ)ப)ட நா

ஆ'களி பைடக!ப)டைவ.

மா. இைளய ெப#மா--1. கி.க;Sாி ர2க
-2. எ;. சரவணபவான+த

"!ரமய



-2. இ.எ;. க+தசாமி-2. ".ச2கர

-1. ெப.ேகா. "+தரராஜ

-2. ேபைர

-1. சி". ெசல!பா-3. த#ம சிவரா-8. 1.ேக. ைர;வாமி-4. 1.ஜி.

"!ரமய

நாராயணசாமி-1. "ப. ேகா. நாராயணசாமி-1. "+தரராமசாமி-5. ந. பிச%$தி-2.
ேயா. ெபன1)-1. சி.மணி-3. க.நா. "!ரமய-2. ஞா. மாணிகவாசக

#ைகய -1. ேக.எ;. ராம%$தி-1. .ப. ராஜேகாபால
தி.ேசா. ேவTேகாபால
கவிைதக-.

-6. எ;. ைவ$தீ;வர

-1.

-3. வகண

-5. ஆக 24 கவிகளி

63

-4.

‘கவிைத ெசாகளி இைல. ஒநய$தி இைல. க#$திேல மைட திற
உண, ெநகிGசியிேல ")1கா)' ேப#ைமயிேல ெபாதி+ கிடகிற’
எ

ற ந.பி.யி

விளக$ைத நிaபி அ#ைமயான கவிைதக- பல

இ$ெதா!பி உ-ளன. இAவாறான கவிைதகளிL ஒ# ஒநய இ#!பைத

ரசிகக- உணர1.

தமி5! ைமயான இ$ெதா!” இ ேபா

ற ெதா!க- சில

வ#ட2கD ஒ# ைறயாவ தயாாிக! படேவ'. அ!ேபாதா

கவிைதயி

வள, வளசி லனாக வாH! ஏப'.
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‘ரக-’ த பதி! ெவளியாகி ப$ வ#ட2கD ேம ஆகிவி)ட பிற,

அத

இரடா பாதி! பிர"ரமாக வாH! கி)1ய. மைர! பகைலகழக

எ.ஏ. வ! ‘ரக-’ ெதா!ைப பாட! $தமாக$ ேத, ெசHத. இ

மகிGசி உாிய விஷய. ஆகேவ, ெசல!பா அத
ஜூைலயி ெகா'வ+தா.

இரடா பதி!ைப 1973

இ ‘தி#+திய பதி!’த பதி!பி இட ெபறி#+த சில கவிைதகநீக!ப)'-ளன. சில கவிஞக- அகற!ப)', திதாக %

: ேபக-

ேசக!ப)1#கிறாக-. சிலர கவிைதகளி த பதி!பி

அசாகியி#+தவறி சில பைட!க- ம)' ேசக!ப)'-ளன. இ!ேபா

நப ெசல!பா ‘த

%!பாக’ ெசய ாியவிைல; விமசக சி. கனகசபாபதியி

ஆேலாசைனேயா' உதவிேயா' இ$ தி#$த!ப)ட பதி!ைப உ#வாகினா
எ

: அறிய 1கிற.

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

18. வளசி

பிச%$தியி

கவிைத$ ெதா! ‘கா)' வா$’ கவிைதகளி

‘ரக-’ ஆகிய $தக2க- ெவளிவ+த பி

ெதா!பான

ன, கவிைதைய ஆதாி$,

ைற றி எதி$ அபி!பிராய2க- பரவலாயின.

பழ+தமிG இலகிய$தி நல ேதசி ைம இலகிய$தி ஈ'பா' ெகாட
சி. கனகசபாபதி கவிைத பறி ‘எ5$’ இதGகளி விாிவான க)'ைரகஎ5தினா. ‘எ5$’ ஐ+தா ஆ1 (1963) இைவ பிர"ரமாயின.
‘கா)' வா$’ ெதாதி பறி ந.பி. யி

கவிைத$ திற

மனித! பா' பழைம வழி வ+த க கவிஞ

க)'ைர ஒ

: எ5தினா.

(எ5$ ஏ' 49)

’எ

பறி அவ ‘
ற தைல!பி நீட
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‘இ

ைறய மனர வைக ஏப ஒ கவிைதகளி

விமசி$ அவ எ5திய க)'ைர எ5$ 51-வ ஏ)1 வ+த.

ெதா!ைப

‘கவிைத கைதயாக இ#+தி#கிற. வரலாறாக இ#+தி#கிற மன$தி
அதிக இ#+ததிைல. மன$தி
 கவிைத, எ

ரலாக

N)பமான அைச,கைள’ ெவளியி' யசிேய

ற ந. பிச%$தியி

அைம+தி#+த கனகசபாபதியி

க#$ விளக விாி,ைரமாக

ஆH,.

கால+ேதா: ேக) ர வைக திய. ஒ# கால$ ர வைக ேபா அ'$த

கால, அத 
கால எ

காலர வைக இ#!பதிைல. ச2க கால, ச2க ம#விய

றவா: கால!பாபா' ெசH ெகா' பா$தா அAவ!ேபா !

 ரவைக ேக)ட அகெசவியி ப'.
‘தமிG கவிைதயி

ர வைகயி இைறயி அறிய ேவ1ய அவசிய.

உ-ளடக பறிய ர வைககைளேய இ2 நா

உரக சி+திகிேற

. ச2க

கால கவிைத காதL Xர பறிேய உைரகிற. ச2க ம#விய கால$தி

காதL! பதி க, ேபா Xர$தி! பதி க#ைண Xர மன$கினிய

நய$ட

கவிைதயி ஒயைல எ5!கி

றன.

‘இAவா: ச2க கால கவிைத ச2க ம#விய கால கவிைத இைடேய
ரவைகயி ேவ:ைம ஏப)ட ஏ

? ச%க வாGவி க)'!பா'க-

கால!ேபாகி ஆ)சி கர2கைள நீ)1யேத காரண எ

இ+த ஆதி காவிய2களி
ேக)காத ஒ5க ாீதியி

கால$தி 

ேப தி#றளி ச2க கால கவிைதயி

ர ஒ$தைத நா இ

ஆதி காவிய கால$ைத அ'$, ேம

: ெசால ேவ'.

: ேக)க1கிற.

ேமL ச%க க)'!பா'க-

ஆதிககர2கைள நீ)1ய கால$தி தி#றைள!ேபா சில நீதி Kக- ஒ5க
நீதி! ர ேமL உரக! ேபசினைத நா ேக)கலா. இகால$ைத

அ'$ பதி இயக கால$தி பதி கவிைத கட,ைள! பறிய ர
இைச$த. அத 
ேபால உ-Dண,ட
படவிைல எ

கட,ைள! பறி! பாடக- பாட!ப)டாL இகால$தி

உைம ேவக$ட

பதா இகால$தி

ஆன+த பாவ$ட

பதி வைகயி

பாட!

ர வைக திய எ

உணரலா. இத! பி+திய காவிய கால$தி கட,D! பதி கட,- த

:

ைம
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பறி $த ர எ5+தைத இ

இத சா

ேதா
த

:. கபராம

மலகளா அசிக!ப' கட,ளாக$

காவியேம

:வைத கா)1L கவிைத சி$திர மலகளா உ#வாக!ப' கட,-

ைம 1வா5 மனிதனாக காபதா இைத$ ெதளியலா. இ அலாம

காவிய கால கவிைதயி

ரL இைழ+-ள எ
‘பி

: நா ேக)கிேறா. கப

ர வைகயி 

ைன விட, சதாய ெபாைம

: ெசால ேவ'.

ன சா$திர வளசி கால$தி கவிைதயி

இய பறிய ரேல அ எ

ர வைக மாறிய. ேம உலக

: றிகலா. இAவாேற பா$ ெகாேட

வ+தா சி$தக- கால கவிைதயி ஞானரL, பாரதி கவிைதயி $த
தியதான ேதச வி'தைல பறிய ரL, ஒ

இ

ெனா

றாக ஒ$தைத நா ேக)கலா. பாரதியி

சதி ர

இைழ, உ'. பாரதி!பி

இ#கிேறா’. இ

எ

ைற வி)' மாறி

ைறய கவிைதயி

ைறேம மன$தி

கவிைதயி

ேதசீய! ர ஆ

வாGவி

ர மன$தி

ஒ# கால$தி

ம

ர. இத

ர கவிைதயி ேக)டதிைல. ேமL இ

ைறய

ர மனிதைன! பறி ேக)பைத உணரலா. பிராH'

காமாஸு ெகா'$த ெகா-கைககேள இத காரண. (கனகசபாபதி
க)'ைரயி#+)

இகால$திய மனித மன2களி
விமசக சி.கனகசபாபதி ந

க)'ைரயி.

ரஎ!ப1 எ!ப1 இ#கிற எ

பைத

றாக அளவி)' ெசாயி#கிறா அ+த

‘மன$ைத ஊ:காH ேபா)'! ளிக ைவ கால இ. கட க1யைத
வி#பி நிர!பி மனX)ைட பாGப'$ேவா#, திற+த மன எ
%1$ெதாியாதவ#, பரப1$! பப'$தாத மன எ
ெவளி ெகாடவ#, மன$தி

: ேபசிெகா'

 தாிசான ெபா)ட

அ1க ந)'ைவகாம ேமக)1ட Q"

ெப: உலா வ#ேவா#, மன திடா1$ திைக$$ ெத#வி நிபவ# நமி
நிைற+தி#க கால நைம! பா$ சிாிகிற. "#கமாக ெசா

ேபான ேபா மனேநாH கAவி! பி1$தி#கி

வளசி Kறாைட. நிகG ெநா1 வாGவி

"ர2களாக அ'$த'$ ஒகி

னா, மன

றன. விPஞான எ+திர$ ெதாழி

நரபி ெசAவி அப$த

றன. பகDட

"ழL எ+திர சகர$தி

இைடேய அக!ப)ட ப)'!Qசி ேபா இ+த Kறா' வாG, சிகி$ தவிகிற.

எ

ன காரண இத ெசா$ ெதாைல!ப? ெபா#ைள$ ேத' யசியிL

உறவிL அ#ைள$ேத' ஆவ$திL ஆ

ம ேவ)ைடயிL ெகக!கD
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ஓல2கD சீறL ச:கL ெவ-ளமி)' அ1$வ# நிைலதா
ேநாயிேல ப'$வி)ட க

ேநா

இவ

ேன Kறா' மனிதனி

மன. இ

பிேல உயி! ெபற ேவ'. ேசறிேல ழபி வி)டா
திகிேல ெதளி, ெபறேவ'. இ!ப1 ேநாட

காரண.

இமனித

ம#+ைத பறிய

.

மன$தி

ரேல தமிழி கவிைதயி

ர. வாGைவ ைநயா1 ெசH

கைலயி

ஒளிைய கா)'வதா. ஏேத றி$த த$வ இத உடா

எதிமைறயி ேநசி$ ரவைக கா)1னாL வாGவி

எ

றா மன$தி

ஆக உட

பா)1

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!ேபாவர,, ேவ'மானா உ-ளட2தL ெசHவ
உ' எ

ப றி!பிட$ தக.’ (எ5$ 51)

மனித வாG,, "ய அபவ2கD இதர பாதி!கD ஏப'$கிற

மன!பதி,கைள க#$ேதா)ட2கைள கவிைதயா யசியி

ஈ'ப)டவக- ெதாட+ எ5தி ெகா1#+தாக-. வழகமாக எ5தி

வ+தவகேளா', அAவ!ேபா தியவக- சில# இயசியி ஆவ$ேதா'

இற2கினாக-.

இவகள பைட!கD ‘எ5$’ நல ஆதர, த+த; பாரா)ட$ த+த,
ரசைனாிய, இகவிைதக- பலவைற எ'$ ெசா ெகா1#!ப
இயலாத காாிய ஆ.
எ

றாL கியமான ஒ# சிலவைற அவறி

எ5தேவ1ய அவசியமாகிற.

தனி$த

ைமகாக-எ'$

"+தர ராமசாமி எ5திய ‘கால’ (எ5$ 51) அ#ைமயான கவிைத ஆ.
‘மணியி

காலேமா-’

எ

-ளி காலமிைல.

: வ2 அ+த கவிைத சிறி நீளமானதா

. க#$தாழ நய2கD

நிைற+த அகவிைதயி கால$ைத! பறி எண ஓ)ட ப1!ப1யாக வளகிற.
பிற-
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மாைய எ

றா

ச2கர

!

அல, மாைய அல ெவ
அரவி+தேனா Oைல எ

Oைல தாேனா எ

றா

: ேக)டா

அறி+தறி+

றா

,

.

த$வ! பாகைனேய ெகாL
யாைன அ

இAவா: சி+தி$ உைம ஒளிைய காண யகிற மன".
கால எ

யாளியி

விரLணர

றஒ

:

வாH-

ஓைசெயழ உ#ேடா'

கT! படாத

க ப+

ைறயாத ஜா1யினி

நிைறயாத ஜா1-

:

பாைவ$ ெதவி)டாம
விலாH வைள+ வி5

வி5+ ெகாேடயி#

க)1$ேத

ெப#.

தைரேக வாரா

காேறா' மித+ேதா'
Q!ப+.

கிணறி-ேள

கT! லனா

நதியி

பிரவாஹ.

ேதயாதைத ெயலா
ேதய ைவ$,

ேதHமான ஒ

ேற
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ேதயாத எ

:

ேதH$ ேதயா
ேகாேலா"

ேதHமான$ த$வ,

எனேகா,
கட,- அளி$த ரஜா,

மரண\ாி

ஆஜராகி ேவைல ஏக

யா

ெபற

காலாவதி
மணியி

-ளி காலமிைல

அனிைய$ ேத1

அைல+த மனேசா

அ'!பாH! ைக.
பிச%$தி எ5திய ‘வழி$ைண’ எ ெந'2கவிைத 53 வ ஏ)1

பிர"ரமாயி:. ‘கவிைதயி இ

ெனா# ைமக’ எ

: இைத வரேவ:

‘எ5$’ அேத இதழி தைலய2க தீ)1-ள. ‘அறி, வா!பான ரக!
பைட!’ எ

: சி.கனகசபாபதி இைத விவாி$ விமசி$ தனிக)'ைர

எ5தினா. (எ5$ 52)

பி3ு வி

1960 கால கவிைதகைள ‘இரடாவ க)டகவிைதக-’ எ

:

ெமா$தமாக, தனியாக, ஆராய ேவ' என, அவர த க)ட கவிைதக-,
(1934-1964) பறி எ5தியேபாேத றி!பி)1#கிேற

கவிைதக- பறிய எ

. ஆகேவ, ந.பி.யி

எண2கைள இ$ெதாடாி அ2க2ேக நா

றி!பிடவிைல. ‘வழி$ைண’ பறி அ!ப1ேய.

திதாக கவிைத எ5த ப)டவகளி நா.ெவ2க)ராம

த பைட!களி ெகா'வர ய

திய எண2கைள

: ெவறி ெப:-ளா. இயைக

கா)சிகேளா' விPஞான உைமகைள கவிைத! ெபா#ளாக ேவ' எ
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கவிஞகளி
கா)'கி

1! அவ# உ' எ

றன. ‘பிரசவ’ எ

ரவிைகயி

ற கவிைதைய ஒ# உதாரணமாக றலா.

['

கட நீைர! ைகயாகி விேணற

காேறா)ட,

மைல மறிக

மைழ ெபH

மைல உசி மைழ நீைர
வி ஈக
அ

ேபர#வியாகி

ெகா)': ெகா)'

அதன1யி ளி!ப, மகிGவ

நா

நீ ம)'மா?

விPஞான ம#மக-

ைடனேமா! ெபணாD

அ#வியி ளிகி

றா-.

‘ளிகாம’ க#,:த

வலய$தி கட',

ம#மகேளா

ளி$ க#,:கி

றா-.

வ)ட வாிைச! பக-

ளி மா2காH க1கவிைல,

பசாிசி ெமலவிைல

வயிறி கனகவிைல,

ஆனாL

ஓ கண$-

ெபெற'$ வி'கி

ஏ5

பாL க5தா
அவள

தாமிரகாபி

பைத அவர பைட!க-

றா--
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மி

பா "ர

த

கா+த ககளினா

ைடனேமா! ெபணா-

ழ+ைதகைள ேநாக,

$லைக காகி

றா-.

அன க

ஒ# ழ+ைத
ஒ பர!

ஒ# ழ+ைத
ஒ X"

ஒ# ழ+ைத

ஒ ஒளிைய!

படமா இர)ைடயக-.

நில ந'2க

தா- பதி

மம!பி-ைள?

ஓயாம கால$ைத
ஓ)1 கா)'

-Dைக! பி-ைள

பி-ைள ெபற ெப#ைமயிேல

இ#+த ெபணா-

ெபய ைவக வ+த

விPஞான சா;திாிைய!

பா$தாளா?
நானறிேய

(எ5$ 53)

.

ந$ பறிய ‘க’ எ

ற கவிைத ரசமானதா

. ந$ ‘ஆGகட வயி:-

அவனிகளி$த-அத! ைதயேலா?’ கட

சி!பி கT- Sேசா எேவா

Nைழ+ததனா ேச+த 

ெறலா சி+திகிற கவியி

இ!ப1 வளகிற-

இைல இைல

ப ேசமி!ேபா, எ

விய!
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ப எ2ேக

விணி ேபாH மி

மா+த ைக ேச+

னி

அரைபய வி#

அணிகலனாமா?

விைல மைலயாH! ேபாமா?
க தா

கா)சியா?

இலா வி)டா?

ந$

வண Qசின ெவ: எL

"ணா பா;ேப)

ேஸாடா காபேன) தானா?

(எ5$ 54)

விPஞான உைமைய நயமான கவிைதயாகி கா)'கிற. நா. ெவ2க)ராமனி
‘அ+தி’ எ பைட!.
யிL 

பாிதி

Sகி ெயறி+த

ெவ-ைள ெவறிைல காகைள

ஆகாச$ S"ப

ெபா:கி
ெம

:

உமிG+த
எசி

(எ5$ 65)

கவிைதயி காலாகாலமாக ைகயாள!ப)' ைந+ ேபான விஷய$ ட!
ைம ேசக இயLமா எ

: கவிைத ேசாதைன ெசHய$ தய2கவிைல;

நில, இயசி ைக ெகா'கிற.

‘கிணறி வி5+த நில,’ என.எ;.ைவதீ;வர

எ5தியைத நிலைவ

ககரசியாக க', நாணமிலா! பர$ைதயாக ெகா' தி.ேசா.
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ேவTேகாபால

றி!பி)'-ேள

ஒ)' ெவ)'மாக இ# கவிைதக- பைட$தைத 

. ேவ: ேகாண2களிL நிலைவ! பாகிறாக- சில.

னேர

வி)ெடறி+த இ)டேயா

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 விைல
பா'ப)ட பா)டாளி
ெகா)டாவி வி'கி
ஆA.......

ேற

உறக வ# பசிமற.
இ. அணாமைல எ

பவாி

ேதாற ேவ: ரகமான.

ேநா இ. (எ5$ 66-67) சி. மணி காT

நல ெபண1 நீ!

க$திைர இ5$ விட

இர' வார

அைத எ'$ விட

இர' வார

இைத வி)டா ேவ:

ேவைலேய இைலயா உன?

எ

: நிலைவ! பா$ ேக)கிறா அவ. (எ5$ 68)

அேத நிலைவ ".ச2கர"!ரமய
அவேளா

சினிமாகாாி

உ#வ கா)1
ஊைர மயக

ேவ:விதமாக! பாகிறா. (எ.69)
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ஒளி பாHசி

ேளாச!பி

நி:$கிறா யாேரா.

அ!ப1ேய

இ#+ வி)டாேலா

க!ப#,
ேமக!ைப

மீறிவி'.

எனேவ தா

ஒளி ைற+த

நிழ Qசி
ஒளிகி

றா

காமிரா ேவைல

காாிைகயா ெவ:!!
சி. மணியி

‘கவிைத நிைன,க-’ றி!பிட! ெபறேவ1ய மெறா# அ#ைமயான

கவிைத. பாிகாச, சி+திக ைவ க#$தாழ ெகாட பைட!; 4 பதிகெகாட. (எ.61)
இ#கி

ற பாேலா

இ#வ#$தா

அளேவா ைறயா %வ

அ#+த ேவ'ெம

நீைர ெகா)1

றா

சாிக)'வா-.

பா

"ைவ ெக'!பா-

அளைவ! பறிய கவைல

இைலெய

றா

நல பாைல$ த#வா-.
2வ பதியி, ‘மரபி

Sய ப#$தி ச)ைட, கவசியான ேதாற$ட

,

களி!Q)' பலவண2களிL ககவ# பலவைககளிL கிைடநபிைகயான ெப#2கைடகளி எ

பதனா பல# ‘அளெவ'$’ ச)ைடையேய

வா2கின. சில# அ அைம+த. சில#! ெபா#+தவிைல. அேநக#

எ!ப1 எ!ப1ேயா இ#+த எ

றாL மர $திைரயி மய2கி அைத
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வா2வதிேல பல# ஆவமாக இ#+தாக-. சில ம)' அ சாியாக

இைலெயன$ ெதாி+த, ேவ1ய ணிைய வா2கி ெகா'ேபாH.

‘உடL$ தகப1, ைத$தா ச)ைட.’
3

ஓ2 திைர! ெப#2கட Lலக$மா+த

X2ைல வ#$திைட மகளிைர ம#,வா

இல2P ேசாளிேசைல ழ தைம கட

மன2ெகாடா ேராாிழி அயிட ம

சிற!பான யா!பி)ட பவ ெல

விரகPேச வானி

ேறா?



ம2ைக யி#க

யா!பற கவிைதைய ெய!ப1

ைக!பற ணி+தா ைரல ெனா!பி?
யா!ைட$த கவிைத

அைணைட$த காவிாி

கிLைட$த மாமைழ

ற)'$ ேதாLாி$த பலா"ைள

வற)' ேகாஷா எறி+த ம2ைக.

யா!பற கவிைத

அ#வ# அயல;

மாகழியி

ெத

ெமா)1ரவி

ற த# ['ேபாக

ெவணிலவி

பய

Hக;

உைட கைல+த ஒ# தைலவி

இயைகெயழி ெகா)1யி#க

ெசயைக யணி ேவடாெம
ஒ!பைனைய நீகிவி)ட

:

வன!ெபாளி கன,! ெப;

கா ழலாக எலா கவ+ எழி கனிய X2கி

ஈகிைட ேபாகலாகா எதிெரதி பைண+ X2
வால அ:+த ெகாைப வாிைல

ஐயா இ.
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4

அ

: மனிகதைவ

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
எ5யி#கிறா. 1963 -64 வ#ட2களி. எ'$கா)டாக ஒ

றி!பிடலா.

ெவ=த நா.
ைவக

ெவD$த
ணி.

காதல

"ைவக

ெவD$த
இதG!

ஞாயி:

ெவறிக

ெவD$த
நில

வாG,

ெநறிக

ெவD$த
1.

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

ைற
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19. .ைற -ற
க.நா. "!ரமய 1964 ‘இலகிய வ)ட’ எ

ற மாத இ#ைற! ப$திாிைகைய

ெவளியி)' ெகா1#+தா.
அத

17வ இதG ‘தமிG இலகிய$தி சாதைன’ ைய அளவி' விேசஷ மலராக$

தயாராயி:. 1947-64 கால க)ட$தி தமிழி நிகG+த இலகிய சாதைனகறி$, தி. ஜானகிராம
ெவ.சாமிநாத

, எ.வி. ெவ2க)ரா, தி.க.சிவச2கர

. ஆ. [டாமணி, ெத.ெபா.மீனா)சி"+தர, நல

, ரல

,

, வகண

ஆகிேயா அவரவ ேநாக$தி அபி!பிராய2க- அறிவி$ க)'ைரகஎ5தியி#+தாக-.
தி.க. சிவச2கர

‘பதிேன5 ஆ1 இலகிய’ எ

ற தைல!பி, சி:கைத,

நாவ, கவிைத, கவிைத, க)'ைர, இலகிய விமசன, நாடக எ

: ப$,

விாிவாக$ தன க#$கைள அறிவி$தி#+தா. அதி கவிைத பறி அவ

றிய இ2 எ'$ ெசால!படேவ1ய க#$ ஆ-“கவிைத றி$ எ
ைம, ேசாதைன எ

க#$ யா?”

ற ைறயி நா

மன$ேதா'  கவிஞகளி
ைம!பி$த
ஆகிேயாாி

கவிைதைய வரேவகிேற
.

பைட!கைள "ைவகிேற

, .ப. ராஜேகாபால

, பிச%$தி, வகண

கவிைதகைள ‘கலா ேமாகினி’, ‘கிராம ஊழிய

; திற+த

, ேக.ராமநாத

,’ ‘சிவாஜி’, ‘நவ

சதி’ ஆகிய இதGகளி அைவ ெவளிவ+த கால ெதா)' வாசி$ வ#பவ
அைமயி ஆ: ஆ'களாக ‘எ5$’ இதGகளிL, பி
வ)ட’$திL இைடவிடா ப1$ வ#கிேற

.

ன ‘இலகிய

நா

.
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‘எ5$’ ஏ)1

ேதாற$தி! பி

னா, தமிழி  கவிைத எணிைகயி

ெப#கியி#கிற. ஆனா அத

தர ெப#கியி#கிறதா எ

எ

: எ5த!ெப: பைழய (மர) கவிைதைய!

விவாத$திாிய விஷய.

ைன! ெபா:$தவைரயி இ

ப ச+ேதக;

ேபாலேவ கவிைத என ச!Q)'கிற.
கவிைதயி

நய$ைத நா
உணகிேற

! பாைதைய, அத

ரசிகிேற

ெசாலா)சிைய, ப1ம சிற!ைப, உ#வ

. இ!ப1 கவிைத வரேவ1யதா

. ஆயி, கவிஞகளி

1யவிைல.

ரகைள எ

எ

னா ரசிக

:

ெவ:ைம, விரதி ைன!, மனறி, ஆகிய ரக- பல கவிைதயி
அ1நாதமாக ஒகி

றன.

நXன ப)1ன$தாகளாக,, ப$திரகிாியாகளாக, தி#%லகளாக,, திகபர

சி$தகளாக, சில  கவிஞக- மாயாவாத (மி;1சிச) ேப"வ, அ,
இ+திய வரலாறி

கியமான இகால க)ட$தி அ5 லபி ைகய:

நிைலயி ைக விரகைள ெசா'வ, என மிக, பி1படாத ச2கதி.
இ+த கவிஞக- தமிG ெசாைல றிக)' மனித மன$ைத ஏ
றிக ேவ'? அ தா

சிரம!ப)'

ெதாியவிைல. ஐேயா பாவ இவகD எ

ன

"கேக', ேநாH?
 கவிஞகளி

இ+த மனறி, (மனறி!) விவகார பறி ‘எ5$’ ஆசிாிய

சி.". ெசல!பா, 62வ ஏ)1 வைர+தி#!ப இ2 ந
‘மாடனி)1 ந இலகிய’ எ
:கிறா:

 சி+திக$ தக.

 1964 பி!ரவாி தைலய2க$தி சி.".ெச.
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‘மனறி,-ஃபிர;1ேரஷ

- ஒ# ேமா;த (ஃபாஷ

) இைல. இ

ெனா#

இலகிய ேநாைக! பா$ இமிேட) ெசHவ; அ+த இட$ அ+த நாைளய

வாGைவ! ெபா:$த. ேமேக இ

ைறய வாG, அ உண\)டலா. ந

வ)டார$தி ந வாGவி அ ெதானி$தா ஒழிய, இலகிய$தி ெதானிகா.
இமிேட) ெசH ெதானிக ெசHதா, அதி உைம இ#கா.
ந. பிச%$தி இ பறி ஒ# சபாஷைணயி ெசாய. ‘ேமேக
1;சி

டேர)12- அதாவ உதிகிற நிைல. நைடய; ேஷ!பி2 அதாவ,

உ#வாகிற நிைல, எனேவ மனறி, ந இலகிய$தி

ெபா$ ெதானியாக

இ#க1யா.’
ந.பி. வாGைகைய இலகிய$ைத பிாி$! பாக படாதவ. ஏ

இலகிய$ைத விட வாGைகையேய ேமலானதாக க#தபவ#2ட, ந.பி.
ெசா

ன ஆணி அ1$த க#$...

ந.பிச%$தியி
ெசல!பாவி

ஆணி அ1$த க#$ைத, அைத அ1ெயாறி ர எ5!
க#$ைத, ஏைனய கவிஞக--மாயாவாத மனறி, ர

ெகா' கவிைத$ தபிரா
(மனறி!)$ த$வ தா
விள2மா எ
நா

,

இ

க--ஏ: ெகா-வாகளா, அல மனறி,

ைறய கவிைதயி

ெபாரலாக

ப ெபா:$! பாக ேவ1ய விஷய.

உண+த வைரயி, மிைகபட ற, றிய ற, மய2க ைவ$த ஆகிய

சீக-  கவிஞகளிட ம+ காண!ப'கி

அகல காலேதவ
--------

அ#- ாிவானாக!

றன. இ+ேநாH விைரவி
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20. க.நா.
நா. &. க:
1963 இ:தியி ேதா
இ#ைற. அத

றிய க.நா. "!ரமய$தி

‘இலகிய வ)ட’; மாத

இதGகளி  கவிைத ேபாதிய இட ெப: வ+த.

‘இலகிய$ ைறயி ெசHய ேவ1ய காாிய2க- எ$தைனேயா இ#கி
இ

ைறய தமிG இலகிய வள ெப#க’ எ

ற ேநாட

றன--

ஆரபிக!ப)ட

‘இலகிய வ)ட’ ப$திாிைகயி, ‘நம நாேம பல விஷய2கைள ெதளி,
ெசH ெகா-ள ேவ'’ எ

ற எண$ட

அத

ஆசிாிய# ம: சில

எ5$தாளகD எ5தி ெகா1#+தாக-. அதனா, ‘இலகியவ)ட’ நல
இலகிய! ப$திாிைகயாக விள2கிய. எ5$தாளகD இலகிய!

பிாியகD பய

பட 1ய அ#ைமயான விஷய2க- ஒAெவா# இதழிL

பிர"ரமாயின. ‘இ.வ.’ "வார;யமான ஒ# இலகிய ஏ' ஆக, வள+ வ+த.
அ ஒ# வ#ஷ சில மாத2கDதா

உயிேரா1#+த எ

: நிைனகிேற

‘இலகிய வ)ட’ கவிைதைய ஒ# ேசாதைன$ைற’ ஆக$தா
பிச%$தியி
அத

.

க#திய.

பைட!கைள ‘கவிைத’ யாக அ அ2கீகாிகவிைல.

25வ இதழி ெவளிவ+த அபி!பிராய இ-

கவிைத
‘ஏனHயா இ+தமாதிாி கவிைதயலாத கவிைதகைளெயலா ேபா)' எ2கபிராணைன வா2கிறீ?’ எ

எ5தி ேக)'-ளா.

: ஒ# நப கவிைத யசிகைள றி$

மணிெகா1 கால$தி ெசா.வி. ைம!பி$த

எ

ற ெபயாி சி:கைதக- எ5த$

ெதாட2கிய கால$தி இெதலா கைதகளா ஐயா, க5$த:! எ
ெசா

னவக- உ'.

:
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அவகேள இ!ேபா ைம!பி$த

எ

றா ஆஹா எ

கிறாக-.

இ+த! பாரா)' கடன$ அ$தேமயிைல. சி:கைத எ

ேபால, கவிைத எ

பி1கா.

கிற உ#வ ேதா

கிற உ#வ

றிவி)ட-நிைலக அதிக நா-

தமிழி ெசH- எ5வ மிக, "லபமான காாியமாகி, எ5த!ப)ட ெசH-

எலா கவிைத எ

: ெசாகிற அள, வ+தாகிவி)ட.

. மர

இ எலா ெமாழி இலகிய2கDேம ெபாவாக உ-ள விஷய தா

எ

பைத மீறிேய மர!  அச2கைள ேசக ேவ1ய அவசியமாகிற.

இ+த அ$த$தி

ர)சி எலா மரகளிLேம உ-ள ஒ# அசதா

கவிைத வழிக- தட ேதH+ ெத

.

ற காய,, மதி தகிக,. மல க+த

Xச, (காதலா அல) ெதாட2கிவி)ட எ

ப1!பவகளி சிலராவ ஏறெகா-வாக-.

பைத$ தகால கவிைதைய!

இ+த கவிைத ெமாழி, வா$ைதக-, ெபா#-க-, மதி, மல, ெத

ற, ஒளி இ$யாதி

எலா உபேயாக$தா ேதH+ ேதH+ உ#ைல+ வி)டன.

பைழய ச+த2க- ேபாக, ச+த2க-,  வா$ைத ேசைகக-, 
உவைமக- இ

: உ-ள நிைலைம ேகப$ ேதா

ல3ிய$ தச

ேத1 ைக!பிர இைழ!ப, உ#!படாத வழியி பாைன

வைன யவனி

வ

றியாக ேவ'.

பாட உ#ைலவ, உ#ைல+த சிறெகா1+த-

றிய சி+தைனக-. இைவ இ

கவிைத  வாGவி

: கவிைதேய யாக மா)டா.

எதிெராயா. வாGைகயி

இ

ைறய சிகைல

சிகலாக கா)' சி+தைன ெவளியா. சிகைல "லபமாகி "க ேத'

மன!பிரா+தி அ

:.
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கவிைத ச2க கால$! ேப" ச+த$ைத அ;திவாரமாகி ெகா' எ5த
டா எ

பதிைல.

‘யா ஊேர, யாவ# ேகளி’ எ

ெபாவானதா

.

கிற ச+த எலா கால$

கவிைத ஏமாற$ைத, ஏக$ைத$தா

க)டாயமிைல.

ேமைல நா'களி அ!ப1ெய

எதிெராக ேவ'ெம

றா, ஆைன அர எ

கிற

பதிைல.

கவிைத, சி:கைத, நாடக, நாவ ேபால, விமசன ேபால, இலகிய$திதமிG இலகிய$தி ஒ# $ ைற.
அ இ

 கவிைதயாகி விடவிைல.

கவிைத எ5கிற ப$தி#பேப ெதாட+ எ5தி வ+தா கவிைத
கவிைதயாகிற பவ ெபறலா.

அ வைர அ ஒ# ேசாதைன$ ைற.
(‘இலகிய வ)ட’ 23-10-64)

ேசாதைன ாீதியி கவிைத பைட$ வ+த அெமாிக, ஐேரா!பிய கவிஞக- பலர
கவிைதகளி

ெமாழி ெபய! ‘இலகிய வ)ட’ இதGகளி பிர"ரமாயின.

க.நா.". ‘மய

’எ

ற ெபயாி கவிைத ேசாதைனக- நட$தி வ+தா. அவர

ேசாதைன யசி ஒ# உதாரணமாக ‘ச2க’ எ
தா$தாாி!
பர+த


ெவளியிேல

பைத$ த#கிேற

.
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ப

லாயிர
ெப

பாிகபி

ெதாடர

நிமி+

நைட

ேபா)ட
ெதா

கா!பிய
ேப".
அர

மகளிைட

தனியான
ேதா
அ



கட
தி#

றD
எ'$

ேதா

ம2ேகாய

ம

னாிைட

உாிைம

ெகாடா1ய

ேதவார
ஒ#

நா

லாயிர
பா'.

#ேஸ'

Xரகைள
"ம+

பல
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தீர

ேகளிைக!

ேபா)1களிேல

ேமாதி

வி5+த

ெபாிய

ராண

ெசாL.
ஆதவ

மைறயாத
சா

ராசிய2க-

-பிாி)1^
ம:

இ;பானிய
ஃபிெரP"
இ$யாதி
ெவ

:

த+த

பைட
Xர

ராமாயண
கைன

ம2ேகாய

தா$த
அர

எ



ச2க!

ெப#ைம
[ழ

ஓ)ைட

வ1
இ

:

இ5
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ெப#ைம

காமிேனா

-காமிேனா!
விலா

எL

ெதாிய
பசி

மயக

கைன!

கைன$
ெச

தா

ைன$

ேரா)1ேல


ேம

பிரபாவ

காமிேனா

-காமிேனா!

1.ேக. ைர;வாமி "+தரராமசாமி தீவிரமான ேசாதைன! பைட!கைள

ஆகி வ+தன. வ கண

, எ.வி. ெவ2க)ரா கவிைதக- எ!பவாவ

இட ெபறன. சாக கவிைத எ5த$ெதாட2கியவகளி சக

"!பHயாைவ நீல ப$மனாபைன றி!பிட ேவ'.
ேசாதைன ாீதியான கவிைத எ

றத

ைமயி "+தரராமசாமியி

பைட!க-

மிக சிற!பாக அைம+தி#+தன. க#$தாழ, ைம, தனி அழ, பாிகாச
ெதானி ெகாட நல கவிைதக- அைவ.
‘ெகா-ைக’ எ

ெறா# கவிைத--

ேமேக

ெராமா1cஸ

நா"ரஸ
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ாியஸ
அ!பா

இ!ரஸனிஸ
எ

மைனவி

தகாளி
ரஸ

அ!பா

cபாஸ

ஸாியஸ
மீ'
ெவ:

ாியஸ
அ!பா

அத

அ!பா?

ெசாL

எ)ம) விச
நீ ெசாL

கனிவாH.

ெசாL

மி;ட பிாிெச)
நீ ெசாL

தைய +
ஸா$ேர

எc;
ெட

ஷியாஸ

கா,

இ
பி

ெனா

னா

ேவெறா
காவி

மெறா

பிறிெதா

:
:;

விதைவ

:;
:

171

அவ- அ#ைம!
பா)1

கர1 கMனிஸ

டால ஹீமனிஸ
`கி2

எ

ன?

ெசாL

எ.ஐ. Qேர

மிக விைரவாH.
நா எலா

டமி எ5$தாள,

நமேகா

!ேளஜியாாிஸ,
இ

ைறய பதகளி

ராமசாமி ‘ம+தர’ எ

ேபாைக பதியி

த

ைமைய கிட ெசH "+தர

ற "வார;யமான கவிைதைய எ5தினா-

)M! ைல) "+தராசி உபய

$விள ேகா)1 ெச)1 உபய
உ1ய ெப)1 ெத..ேவ. உபய

பPசதிாி விள ஆ1 நாடா உபய

' ச)1 பாபாயச உ#ளி $ாிவிரம

[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)' அமா- உபய

தீப$த)' ெபாிய

சி

தா$தாசாாி உபய

ன ந)' ஒ# டஜ

ைவர2ள மி)டாதா உபய

ைவர2ள

மி)டாதா

அவ அ!பா உபய

நாய உபய
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அவ அ!பா

அவ அ!பா உபய

அவ அ!பா

அவ அமா உபய

அவ அமா

அவ அ!பா உபய

அவ அ!பா

அவ அமா

அவ அமா
அவ அ!பா

நீ

நா

அவஇவ

அவ

Qைன

Q

5

Qசி

iசி
$Sசி

கட!பாைர

ெலா)' ெலாட

எலா
;வாமி
உபய

;வாமி
சிபி

உபய
சிபி

அவ அ!பா உபய

அவ அ!பா
எ

: ேமL அ'க!ப)', 1வாக
எலா#
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;வாமி
உபய

;வாமி
நப

உபய
நா

;வாமி உபய

நம ேப# சாமி ேமேல

சாமி ேப# நம ேமேல
எ

: நிைற,:கிற இகவிைத.

---------

21. நா; ேபா:
‘எ5$’ கால$தி கவிைத எ5தியவக- தனிமனித அக உைளசக-,
கன,க-, ஏமாற2க-, விரதி, மரண, காம ேபா
கவிைத! ெபா#-களாக எ'$தாடாக- எ

தவறான மதி!`ேடயா.

ற விஷய2கைள ம)'ேம

: ைற ற!ப'வ உ'. அ

ேசாதைன ாீதியாக! கவிைத! பைட!பி ஈ'ப)டவக- சகல
விஷய2கைள விசால! பாைவயினா ெதாட ய

றி#கிறாக- எ

‘எ5$’ காலகவிைதகைள ஆராHகிறவ உணர 1.

பைத

1965- சீனா இ+தியா மீ ஆகிரமி! ெசHதேபா, நா' பறிய வரலா:

ாீதியான ேநா, ேபா பறிய சி+தைன ெகாட கவிைதகைள ‘எ5$

பிர"ாி$-ள.

இவறி எ;. ைவதீ;வர

எ5திய ‘நா' எ

கியமாக றி!பிட ேவ'. அத

உயி’ எ கவிைதைய

சிற!ைப, அதி காண!ப'

நய2கைள க#தி, அைத 5ைமயாகேவ இ2 எ'$ெத5கிேற

.
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நா' எ

உயி

நா' எ

உட

நா' எ

நிழ

பனி கமG +த

தி# நதி சீைல

கட அணி பாத
எ

தாயி

பர+த நில

தனியழ.

விாிமனதி

ேவா வி)ட ஞான

எ

தனி இய.

ேபசிேலா அைமதி பிறழாத த
தாயி

ைம

க கமாH க மலர

கபடமி

றி வரேவ:

ெபா

ெகா'$ கைல பகி+

தாளிடாத மாளிைககட த+த கர

எ

தாயி

தனி! ப

அவ- வள+த ஜீவ கைத

அவ- ெப#கிய ேவத! தவ

அவ- த5விய மத2க-

அவ- ஆகிய கைலக-

இ$தைன ெபாHயாத கGகைத

ஆனா-

கைல, கணித, கலாசார! பணி,
ேவத, ேசாதிட, ேபாதச

மாக,

ேகார, ம+திர ேகா$ நி

ற மத2க-,

யாைன, அர", இைடயிைட! Qசக-,
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

தம சரண கசாமி

எ

: ேமள+த)1! பா1



f: 

றேநா விலகி! ேபா".

விPஞான, ெலௗகீக வியாபார
ெபாலாத ெதாழி N)ப, க-ளக
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 வ5கி

வி5+ேதா அ1ைம! ைதயி,
ைதயி#ளி ேமாக:

ம1 

பாபாகி

தாH ெசா தாGெவ

ற நிைன!பி

ேவ1ைக ய+திர2க-, மிணிகலாHக-, காLைறக-, நீளைக! பழக2கநிரபி வழி+ நில$ைத ழ!பின.

இ#+

ெநறிெக)ட ய மைற+
நிைலயான விளேகற

நாி, ாி விர)1 நாமி2 ெகா1க)ட
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ாி+த தியாக, தவ.

வாG ெவாிய ல கல2க

ச$திய$ தீளி$

கீைத-ரா)ைட கவச க)1
ற ெவ+ ப)'

அக ெநா+ ேபாகா

அகிைசயாேல தாைவ மீ)ட கைத

Xர கைதயா-கா+தியி

கீைத கைலயா?

ஆனாL,

ெவறியிேலா ம:.

அ

ைனயி

பனிகமG +த

ஒ# ட2ைக பிHத.

இழி மயிர க#கி ைம+

தாயி

தனி!ப ேசாதைன -ளா".

விPஞான நீேதகி, ெதாழி க!ப ஓ)1
அகவாG, றேநா, சகவாG,

1யரசா ஆகி வ# காைல

ேதைர நிமி$திவி)' ெத#,- இ5 ேவைள

வடைன ‘1ராக

’ தீ %" தற

ெநP" நீ)1 மகாக கா, ெகா'$ேதா அ

இ

ேறா திரட நிலைவ வி52க வ# பாபாH

வடேம பா கபடமாH ஊ+ வர

கா, ெகா'$த கா, ெகா'க

ைவ$ேதா.
பா பி

ஊர "வ' பறி

: ேநாகி ெச
நா' எ

உயி

நா' எ

உட

நா' எ
இ

:.

ேறா.

நிழ

: நா எ5! ரக-.

ேநாி காT நிஜ உண,க-.
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கால$தி ஊெற'$த Xர

Xர$தா சி+தி வி)ட ர$த

Xணல; ஆதம மாHக மணி

கண

நிகG$திய காவிய

கால மைல!தாி ஓ1$திாி+

உடைல இ#பாகி

ெபற Xர! ேபா ைறகD

ெவறி$ ைணயா",

இனி...

(எ5$ 84-1965)

அ:பகளி

பாரத! ேபாைர ராதன பாரத! ேபா#ட

".ச2கர"!ரமய

‘பாரத!ேபா' எ

உவமி$

ற கவிைதைய எ5தி-ளா. ரசிக!பட

ேவ1ய 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! லப

உடைம ம:$த பழ2கைத! பிற!

உாிைம பறி!ப காவிய வி$

நாேம பாடவ ப' ஆ'வ

அவேரா கவரவ கவ# பபின
[ைத வள சனி சீன

கீைத உைர சாரதி$ 2
S ெபாH$தி' தீேயா ம

ற

களேமா ெபாி காT உலேக #ே3$திர.
(எ5$- 84)

சி.". ெசல!பா ேவெறா# ேகாண$தி அ+த சாி$திர நிகGசிைய க' ‘பைக$
ெதாழி’ எ கவிைதைய எ5தியி#கிறா.
‘கிழிப' ேபா, ெகாைல, தட
பி

னிேய கிட அரசியலதனி’
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ெகாைல வழி உதறி அறவழியாேல

கதிகாண வழிவைக கா)1 கிழேக

பைக$ெதாழி மறக ைவ$த தவ

ஒ$ைழயாைமயா

கால ேபா";

அழிெசH நிMகிளிய ஆத

ஓ2கிேய சீறி' ‘ர)சக’ ைகயி
அ#- வழி சிதற மறவழி பறி

கதிகல2க சதிவைகக- ெசH

ெகா'+ெதாழி பரவ ெசH ேமேக

ஒ$!ேபாகா கால ஆ"!
எ

: நா கணி$தி# ேவைள

அைட ந) சகவாG, கான நீரா";

வர ெகா'$த தைலேமேல ைகைவக எைலயி

5வ1ைவ$ தி

ன வ+த பிைற வ1ேவா

‘பாH பாH’ ளிர! ேபசி பழைம பாச ேபசி

பச!பி விளிபி இமய! பாH "#)ட வ+ேதா

"யா)சி$ த+த ஆதர, மற+ ந'கட நி

:

ஊைளயி' நெபய பாதி ெகாட உதிாி$ தீேவா

%)டாH ேச+ பைக$ ெதாழி வளக

ற!ப)ட கைதேய இ

ைறய நிஜமா".

உழகிேல கிழ ேமகா?

கிழகிL ேம, ேமகிL கிழ
பைக$ ெதாழிLகா கால?
(எ5$-85)
------------

22. சி.
சி. மணி

கவிைத வரலாறி சி. மணி தனியான ஒ# இட உ'.
1962 ‘நரக’ எ

ற ெந'2கவிைதைய உ#வாகி, தன பைட!பாறைல,

ெசாலா)சிைய, பழ+தமிG இலகிய ஈ'பா)ைட, ைம ேவ)ைகைய,
கபைனவள$ைத, வாGைக ":! ற$ைத + ேநாகி அ5$தமான
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1,கD வ#கி

ற மன! பவ$ைத நிaபி$ கா)1ய சி.மணி ேமL

ேமL பல ைமகைள ேசாதைனகைள ெவறிகரமான சாதைனகளாக
ஆகியி#கிறா. அவறி கியமான ஒ# சிலவைற அAவ!ேபா நா

றி!பி)'மி#கிேற

.

1965 இவ ‘வ# ேபா’ எ

ற ெந'2கவிைதைய 1966 ‘பைசய’ எ

நீட கவிைதைய பைட$-ளா.

இைவ ேபாக சி:சி: கவிைதகளாக அேநக எ5தியி#கிறா. கபைன வள,
க#$ நய, வளமான ெசாலா)சி, ைம! பாைவ தயன சி

கவிைதகளிL காணகிடகி

ெதானிகிற.

றன. ேலசான பாிகாச சில கவிைதகளி

நிலைவ! பறி இவ எ5திய கவிைத ஒ

எ

ற இவ இ

னPசி:

ைற 

ெனா# கவிைத எ5தி-ளா.

ஊடாத ெபெணா#$தி உெட

ஊ1! ல+ ெவக தி#பி

 றி!பி)ேட

. ‘நில,!ெப’

றா,

க#2ழ ரD ற கா)டா

கைலக கா)சி த+ேத ட

தீ வள ெபெணா#$தி உெட

நீயலேவா அ!ெப!

றா

(எ5$-76)
இ

ைறய பாாிைய அவைடய ஈைக$ திற$ைத நயமாக அறிக ெசHகிற

ஒ# கவிைத.
ஈைக

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--

கப)' கீறLற

ரச ேபான கணா1

கெகா1

ஒ# கண$ தயக$ேத

ஈ+ ெச
இ

றா

(எ-76)

ைறய பாாி.

‘சாதைன’ எ

ெறா# கவிைத.

ேவதைன வணா
சாதைன ெசHதா

இ

ெனா#

ெவD$ வா2கி வி)டா
க:$த மயிைர

%

(எ-80)

: வாிகளிL கவிைதைய உ#வாக 1 எ

க1#கிறா.
1

பா$ேத

ெவ-ைள! Qேவைல

வா$த ேசாளி ைக

2

ெதாி+த கேம.
கபி எ

: கார'

எபி XG$த, இளி$த

3

கபி யத

நிழ.

மிரட திைர$ தடதட!பா
ர)'$ தைரயதி காறி
ச# ளெபா.

(எ-94)

: ய

: ெவறி
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‘ெகாைலகாரக-’ எ

ற கவிைத மனித வக$தி காண!ப' பல ரக

ெகாைலகாரகைள அறிக ெசHகிற. எலா கால$ைத ேச+தவகஇவக-.

1. கழாைச பி1$தா)ட ேபா மீ ெச

Xர

என! ெபய ெபற ெகாைலகார

2. மத, கட,- எ
3. %

: எணேறாைர ெகா
.

: ேபசி நாலாயிர ேபகைள க5ேவறினவக-.

றாவதாக நாகாிக ரக.

க-ளிேல ேபாைதயிைல.

சைதெயழி தDபி$ தDபி

வழி க

க

னியி ேபாைதயிைல;

ெதாியாம காறாக

காைர ஓ)'வதி தா

எ

ன ேபாைத!

மர X' வ1 பாH+ேதாட

ைகைய ஹாரனி அ5$தி,

கைண! பாைதயி ைவ$,
பைல உத)1 ைத$
60, 70, 80, 95-ஐேயா!
வ1 நி

: ெவறி

ற

மனித! பிண நி:$த.
4. க-ள ேநா)'கைள நல ேநா)'க- எ
5. உைம ேபா ஒ
வா2வ எ

னெவ

: த-ளி வி'ேவா.

: தா

: ெதாியாம

வா2ேபா எலாேம ஒ
கிைட$தா ேபாெம

:தா

;

: தவிகிறாக-.

பழிேயக உ' கட,D டாட#,

நமேகா உ' லாப.
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ஒ

: K:. ேபா,

ம#+ைத கைட அ!.
6. .ப.ராவி

இ

‘ஆறாைம’ கதாநாயகி சாவி$ாி மாதிாி; தா

அபவிக கி)டாத

ப$ைத மறவக- அபவி!பைத! ெபா:காம :கி)' ஊ: ெசH

தி#!தி

காகிறவக-.
7. ெகாைலகாரனி
இெக

நா

த$வ!ன ெபாிய வாத?

ெகாைலகார

தா

.

பல ெகாைலகைள ெசHதவ

தா

அ!ேபா, க5$ைத அ:$த ேபா

ெவ-ளாி! பழ$ைத அ:!ப ேபா அ:$தேபா

நா

நா

கட,ளாக இ#+ேத

நிைன$தா உயி

ெகா'கலா, ேபாகலா,
நீ2க- யா# ெகாைலகார

ஆனதிைல;

அதனா நீ2க- யா# கட,- ஆனதிைல!
(எ-95)
‘நரக’ எ

ற கவிைத பறி 

ேப எ5தியி#கிேற

. ேமைலநா)' நாகாிக

வாGைவ றிL ஏ: ெகா-ளாமL கீGநா)' வாGைக ைறகைள
அ1ேயா' வி)'விட இயலாமL திடா'கிற இ+த நா)1
ெப#நகர$தி வசிகிற ஒ#வனி

இ

ைறய!

உணசி ழ!ப2கைள அ வணிகிற.

காம உணைவ$ S1 வி'கிற [GநிைலகD, சினிமா இலகிய கடற

ேபா

றைவகD-அபவிக ஆைச இ#+ வசதிக- இலாம ஏ2கி$ தவிகிற

ஒ# இைளஞனி

பாதிகி

றன எ

உ-ள$ைத, உண,கைள, நிைன!ைப எAவள, Sர
பைத அகவிைத திறைமேயா' சி$திாிகிற.

‘வ# ேபா’ எ ெந'2கவிைதயி காண!ப'கிற [Gநிைல வாGைக

அேததா

. ஆனா கவிைத$ தைலவ

ேவ: ரக. அLவலக$தி பணிாி+
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வி)' X' ேச# 1!ட


றியவ

வ+, ப;ஸுகாக கா$ நி ஒ#வ

-இளைம

-காகிற கா)சிகD, அைவ அவ- எ5!கிற எண2கD

இதி அழகாக விவாிக!ப'கி

றன.

காதைட இைரசLட
ட,

எ

ப;க- வ# ேபா

: ஆரபிகிற கவிைத. இA இ# வாிகD ஊேட ஊேட வ+ ெகா' ஒ#

அ5$த தர$ தவறவிைல. நகர$தி

ப; ;டா! வணைன வ#கிற-

பணி ாி+ மிக கைள$

மைனேக வழிேத1

ேவைவ$ ளி பளிக

ேசாேவா' உட வைள$

"றி நி ஒ# ப;

Q$வி)ட விழி :கி

அ$தி!Q ட,

ப;ைஸ

அL$ ேநா பிறிெதா

:;

பைழய ந) ேபசிலாD;
திய ந) வைலX"

ந)பிலா மனிதகேளா

ெசவி தீ)1 ெந#2கி நிப;

ெசவிண, ம)'மி

றி

விழிண, இ#ெம2
பல வாG, Qரா, ‘உைழ$! ெப:கி

ற வ#வாைய ஒ# %சி வி52கிய கா’

‘ந'$தர கா’ டாc ஆ)ேடா அ$தைன வ# ேபா, ‘மனநீ2கி

உ#!ெப: உல,கி

ற ஆைசகளாH.’

இைளஞ, வPசிய அல2கார$ ேதாற2க- பல ரக. இவகளிைடேய நட
உணசி நாடக2க-தா

எ!ேப!ப)டைவ?
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ேகா1வைர ேயா)1 க-ள விழி "ழறி
ேநாகி ேநேநாகி ெயதி ேநாகி

ேநாகி! பயனிைல ெயன$ ெதளி+

தீ)1ய இதG விாி$ ேதாசி

எ

னஎ

ன வாH ெசாக-

வண வண சிாி!ெபாக-;

இளைம ‘ேபாயி2’ உணசி வானி
பற ேவைளயி கிளெமாக-,

அAேவைளயிேல வPசியிட

எ$தைன மலசி -ள வள

எ$தைன உணசியி

வானவி திர)சி

எ$தைன அ#கி வா எ)1 நி;

வPசி ேநாகி ெவ1!ேபாாிட

எ$தைன கவசி -ள ஆ)ட

எ$தைன தைலைற ேவ)ைடயி

எ$தைன சிகியதா த!பிவி)டதா
‘மல)' ஒ$திைகயி

மல)' 

வளசி

ேனா)ட’ ஆன இ இளைமயி

இனிைம$தாH "ைவகிற. வ+ ேபா ட,

ப;க- ‘ெபாH$!

வைம கயைம இளைம இலாம நிகி

ற கவிைத நாயக

ெபாH$’ ேமைஜ ேம ைபெலன விகிற பைல!’ இட பி1

‘ெவளியிேல உ#!ெபற ஆைசஉலா’ க' ெபா5 ேபாக ேவ1யதாகிற.
இவ

மன ::கிற-யா ெசா

னா இ+தியா

பிப)ட நாெட

:?

$தர வ!ெப

:?

பிேபா ைநலா

உ'$மா?

கைட ந'$தர கா வல வ#மா?

இ2ேக இ!ேபா

ெதாிவெதலா ேமதர,
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வ:ைம ேய, இ2ேக

இ#!பெதலா ெப#ைமதா

இ

; சிேலா

ப+ தா

பாகி;தா

எ,மிைல;

இ#!பைவ

ம,

சீனா

)ேரா' வாH!ேப" விழிவா- X"

பசர மி

ன நைக ஜலதர2க ேத,

இழ! இளி! இளைமயி
இைரசேலா' ட,

இய.

ப;க- வ#ேபா இட$தி, கால ஓட காவக

கா$நி வசதியறவனி

மன ெபாிய இட2களி

வகD வதிகD

பயிகிற ந'$ெத# நாகாிக$ைத ேமL ேமL க'சிகிற. எ!பேவா

1$த ஒ# க! காபி வயிறி கைர+ ேபான உண,. க

னாேலா--

பசிகாம உண 1யாம

திணி$ 1$ வி)'

நீ)1ய த)1 எறி+தப1-

பிேளய; ஓ

கீ! தி ேச

பாக)-ஓ

_ ெவயி)ட-

ஓயிலாக சிகெர) பறைவ$

"#- "#ளாH ைக கிள!பி,

தவைள பாபி

அவ- விய!பி

வாH விாி!பாH

விழிவி!ைப

கைட கணி களி$-

1ைரவ. நீ ேபா.

ப) ` ெர1 அ) ெட

காதைட இைரசLட

இட இைல.
சேற

,
ட,

மிக சேற தய2கி! பி

ப;க- வ#கி

த2கி

இ)ட அ1 எ'$த அ1

இைச+ேத ஆ' சைடயழைக

றன. ேபாகி

றன, இவ
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ெநளி+ேத ைல பி

னழைக

ெவறி$ ேநாகி வி#+',

கிற2கி' மன அவ- ேதாளி ைகேபா)' நட+, ெதா)ட "க மயக
இ1$ இைண+ ெச

:, கடகைரயி தனிைம இட ேத1 இ

வியகிற.
நி

ற இட$திேலேய நி அவ- ஆைச மலக- விாிகி

ப; வ#. ேபா. ஒ# க! காபி கைர+ ேபாயிேற எ

தைலSகிற.

அவன ‘சிவ! ேசைல அழகி’ சிறி நி

பய

தா

இைல.

ெசவ இளைம யி

ப "ைவ$

றன.

ற தவி!

: ேபாக மா)டாளா எ

ற ஏக.

ைம

நைடபாைதயி காக ைவ
)ட ைற வைர.
ெபா:ைம தீ# வைர

மயக த-D ேநர
சிவ!பழகி ச: நிக

$ணசி ளிக..
இவ இட கிைட$ வி'கிற. ‘காச பி1$ உLவேபா, 1கி
ப5ட’ ப; [ேடறிய காேறா', dச
[ழL,
பக$ ம2ைகயி

உரச

பலற வாH க#:

ஆைச அழிேவ?

ெசவ ம2ைக ெப#ைம இளைம

இைவகD அழிேவ?

ற

ெப# நாற$ேதா' நககிற. அ+த
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ஆயி இவ

ைம.

நிைலைமேயா?

வ:ைம,
சி:ைம.

நாH வா .

சீவாத தைலயாக கைல+
சிதறி கிட தா-க-,-

இ!பிறவியி வி1விைல.
பறாைற சபள, ெபா5ேபா இ

றி 1! ெபற ஒ

நீ2காத ஆ;$மா, நிர+தர$ ெதாைலக-; எ

இளைம’.

ப ெசவ2க-,

ன ெசHவ? ‘கன,-ெசவ ம2ைக

வசதிேயா' வள2கேளா' வாழ ஆைச!ப)' வாழ 1யா தவி ஒ#
அ!பாவி மனிதனி

அபவ உண,கைள விாிவாH, அழகாH விவாி

‘வ#ேபா’ கவிைதயிL சி. மணி நயமான ைமயான உவைமகைள
ைகயா1# திறைம ரசி$! பாரா)ட$ த+ததா.

இவர மெறா# ெந'2கவிைதயான ‘பைசய’ ேநா ெதானி ேவ:
ரகமான.

‘பாLணசி’ )1 பைசயாக எ5கிறா கவிஞ எ
: எதி!தா

‘பைசய’ எ

ற றசா)' சி.மணி

ற ெந'2கவிைத அவ#ைடய சீற உணசி

ேவக$ேதா' கவிைத உ#வ ெபறி#கிற.

எ5$திேல பாLணசி டா, அ பைச எ
வாைல இளநீைர வாHவிழியா

வாாி! ப# இவக-

இளைம ெகா' ணிவி

இ1$ களி இவக-

வய வழ2கிய வாH!பி

: ெசாகிறவக- யா?
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அம+ சி இவக-

இ#வைர க)1ேலற ஊதி

ழகி ஊ )' இவகஇ#ளி ரகசியமாH ெவ)கி

ம#வி மய2 இவக-

பிற தவழ வி)' ஊெரலா

ெப#ைம உைர இவக-

எலா இவக-தா

- ேவ: யா

எ5$திேல பைச எ

றா, எ5$தாள

ெசாவாக-? டாதா; பைசய!
மனசிேல பைச எ

றாமா?

நாடக$தி பா$திர2க- ேபெசலா ஆசிாிய ேபசா? ‘நரக என நரகமா.
நரக$ தைலவ

நரகமா எ

ெறலா ேக)'வி)', கவி ெசாகிறா.

பலவைக ஆ:க-

என- இ# கட

கல; எ5பைவ கட கி,
அ#வி ெவ:!பிைல

வ#ேவாைர ளி!பா)'.

கா:$ த'!பிைல

காெற2 + வி',
நீயி5$த காறTக-,
நானி5$த காறTக-;
கதிெராளி மைற!பிைல;
கதிெராளியி பைசயிைல;
பைடகி

ேற

பைசய$தா.

‘நட!பி நிகGவ பைட!பி’ இடெப:: ‘நட!பி நிகGவ’ எ
பபைசயி $சர

எெணயி தாG+த

ெச#!பி மலர1

உைடயி சிைல#

ன?
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ெபௗடாி ப)டழ

ேசா!பினி ந)ச$திர

விறி'வா- விளபர$தா

ைலேகாண வைலமாி.

இ!ப1! பல நிகGசிக- "ைவயாக சி$திாிக!ப'கி

றன. இலகிய$தி#+

றன. இAவா: ‘இைச வழிபா'’ எ2

பபல வாிக- நிைன, ர!ப'கி

எ!ேபா நைட ெப:வ ")1கா)ட!ப'கிற. உட உ! மாதிாி ‘கவசி
கல!’ நிைற+ காண!ப'கிறேத!
ஆற இழ+த கட,ள

சாைலயி கா)சி! ெபா#ளாகி!

ெபறன அழகிய ேபாற
பதி மல#! பதிலாH.

அறிவிய இைகயி பறி$!

பறி$தைத நீகி மகிழ

வி$த அைகயி பல ெபா#-;



ேனற, ைநல;, சினிமா

இைறவைன வி)டபி

, மற

பிற! மம ஆ ெப

பிைண! மம ஒ
நாயக நாயகி

பதி ேபான

தைலவ

தைலவி

சி$தி வ+த.

ேகாவி ேபான

ெகா)டைக வ+த;

கட,- ேபான

ந)ச$திர வ+த.
' ' '.

:தா

,
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‘காப ேநாைக சா+த; உைம. ஆனா ந- ஐ+ ேமேலா1
வழிெசH ஆ:'. எ, தவறா %ைளயி பதி எ
‘இயைக! ணசி வழ2கிய கால’ ஒ
நில$திைண கால அ, உளெமா

ப உளவிய’.

: இ#+த. ல$திைண றிடா

: காதல உடெலா

றி வாG+தன.

பிற, நில$திைண ம2கி, ல$திைண ஓ2க ‘ெசயைக! ணசி’ நிைன!பிL
பாடL தைலகா)1ய.
ப1! பணி

கதைவ$ திறக,

ஆ1ன பாைவய

பா! பா வா$

ல2க மற+

S'த ஓபி,
விைனயி எதிவிைன,

அ:வைட ெசHகிறா.

இ+த ழ!ப எலா ஒ#சில தைலைற நீ1. பிணியற இனி!பாைவ,
லமற மன!பாைவ அத- கி)1வி'. எ

ேதைவயி.

கவிஞ ந1க
எ5$தி ந1!பா
வாி ந1க

தா

, கவிஞ

; எ5திய

தி!பா

கனி+த ந1கேன எ

றாL

ந1!ப ெதலா ந1!பா,

கல!பிலா ந1!பா? ச:
இைம!பிலா ந1!பா? ச:
இைமப!பிலா விழி!ட

ந1க

ந1க)'ேம, ஒ#ைற டவா

னதா

ெசா

னாL, உயிாிய
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உண,ட

ண+ த

மறக மா)டா
கலகமா)டா

? மற+

ைன

. ந1!

மற+ ெசா+த கல!ப

அறிவ அ#ைம கல!ப

அாிதல. றவய! பாைவ

அழி!பதல அக$ைத; த)1

பிைழ!பதிைல கவிஞ
(சி. மணியி

த

நிழ.

கவிைதக- ‘வ# ேபா’,’ஒளிேசைக’ எ

ெதா!களாக ெவளி வ+-ளன.)

: இர'

-------

23. பி/திய விைள4க+
கவிைத தரமான வளசிைய! ெப: ெகா1#+த ேபாேத- அ+த

காரண$தினாேலேய - அத எதி! கிடL எ5$தாளக- ம$தியிL

ப$திாிைகயிL மீ' தைல கா)1ன 1966-67.

‘தீப’ ப$திாிைக மாத ேதா: ‘இலகிய ச+தி!’ நட$திய எ5$தாளகளிட
‘கவிைத பறி உ2க- க#$ எ

ன?’ எ

ற ேக-விைய$ தவறா

ேக)'வ+த. ேப)1 அளி$த இலகியவாதிகD கவிைதைய ைற றி,

யா!பிலா கவிைத எ5கிறவகைள$ தாகி க1$ த2கள ேமலான
அபி!பிராய2கைள அறிவி$ ெகா1#+தாக-.

அAவா: க#$ றியவகளி எ5$தாள .அழகிாிசாமி கவிைதகாரக-

பறி ர)ட1யாக அபி!பிராய ெதாிவி$தி#+தா. ‘நா

பா$த கவிைதகைள

எ5தியவகD கவிைதைய! பறி ம)'மல, ெபாவாக இலகிய$ைத!

பறி ட எ, ெதாியா எ

அறிைவ! க)ட1 எ

ேப

. இனி ேமலாவ இவகD இலகிய

ற நபிைக ட இவக- இவைர

அளிகவிைல.இவகைள$ தி#$த யவ X ேவைல’ எ

றி!பி)1#+தா.

: அவ
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‘தாமைர’ கவிைதயி

ேபாைக ைறறி எ!ேபாதாவ க)'ைரக-

ெவளியி)' ெகா1#+த.

அேத சமய$தி, இ!ப$திாிைகக- கவிைதைய! !பைட!பாகேவா ெமாழி

ெபய!பாகேவா பிர"ாிக$ தய2க,மிைல.
ெச

ைனயி நிகG+த இலகிய)ட2கD கவிைத மீ தனி கவன

ெசL$தி வ+தன.

இதனா எலா, ஜனவாி 1967 தன 97வ ஏ)1

ெப#ைமட

றி!பிட ேந+த-

‘கவிைத நிைல$வி)ட. கவிைத எ
எ

தைலய2க$தி ‘எ5$’

ப! பதி தகால கவிைத

ேற இனி நா றி!பிடலா. தமிைழ ைறயாக! ப1$தவக- யா!பிலகண

அறி+தவக- உ-பட தியவகளி
அதிகமாக கிைடகி

றன...

கவிைதக- எ5$ 

ைனவிட

சாி. கவிைதக-ெப#கினா ேபாமா, கவிைதகைள ரசிக ெசHய? ேபாாி
எதிராளியிடமி#+ இட$ைத! பி1$வி)ட பி

பி1$த இட$ைத ஆஜித!ப'$தி ெகா-வதா



அ'$ ெசHய ேவ1ய ேவைல,
. அ!பி

தா

ேமேல

ேனற. அேதேபா இலகிய ேசாதைன யசிக- ெசH வர,, ெசHத

அள, கணி! ெசHவ அ'$த ேவைல’.
அ+த இதGத சி. கனகசபாபதி ‘பாரதி! பி

தமிழி கவிைத’ எ

தைல!பி எ5திய க)'ைர ெதாட+ பிர"ாிக!ப)ட.
அேத இதழி ‘லகவிைத’ எ

நிைன, ர$ த+த.

ற

ற க)'ைர இட ெபற, அ Qரணமாக
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“ெவ; !ேர எ
ற!ப'வதி

: பிெரP" ெமாழியிL, ஃ!ாிெவ; எ

தமிG அ$த லகவிைத ெச

ஜூ; லாஃேபா (1860-1887) தா
ெமாழியி ைகயாடவ. அ பி

ேபா

: இ2கிOஷிL

ற Kறா1 பிரா

சி வாG+த

இ+த ெவ; !ேர அைம!ைப பிெரP"

னா எ;ரா ப,', 1.எ;. எய)

றவகளா இ2கிOஷி ைகயாள!ப)ட. ந தமிழிL இ+த ைற

கவிைதக- நிைறய ெவளிவ+தி#கி

றன.

ஆனா மற ெமாழிகளி அAவ!ேபா இ+தவித யசிகD எதி!
கடன 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! இலகண இ#!ப ேபால,, உலகி மற ெமாழிகD அ!ப1

எ, இலாத ேபால, நிைன!.

எ+த ஒ# ெமாழி இலகிய கவிைத த
இ#க$தா

தனெகன யா! அைமதி

ெசHகிற. லாஃேபாைக! பறி :ேபா, அவ மரபான

கவிைத உ#வ$ைத ெபய$ எறி+ வி)டா எ
ெசாணாிலகண, அைத சி

ணிசேலா' அ

னா பி

:, ‘சி

டா;’ எ

ன ெசH வி)டா எ

கிேறாேம

:,

ைற பழக$தி இ#+த ெசாகைள! $தினா எ

ெசால!ப'கிற. இேத மாதிாி தா

எய), ப,' ேபா

:

றவக- இ2கிO^

ெமாழியி ெசHதாக-. ஆக, கவிைத யசி, தகால கவிைத! ேபா,
தமிழி ெசHய! ப'கிறேபா ஏேதா னித ெக' காாியமாக க#வ

அ$தமறதா. உலக கவிைத மர அறி+ ெசHகிற காாிய. ஆகேவ இ+த ல

கவிைத பறிய சில க#$கைள நா ெதாி+ ெகா-ள ேவ1ய அவசியமா.
அமிேலாவ எ

பவ. ஆயிர$ ெதாளாயிர$தி ப$களி இய2கிய ப1ம

இயக$தி சப+த!ப)டவ. அவ#ைடய க#$ இ; ‘இல கவிைத எ
ேப" ர

ஒ நய$தி

ப

அ1!பைடயி அைமக!ப'வ. தி)டமிட!ப)ட

ச+த அைம!ைப கைட!பி1$ உ#வாவ இைல. ந "வாச$ ஏப,

இ#’ எ

: றி!பி)1#கிறா.
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இைத ஒ)1ேய 1.எ. லார

; ெசாகிறா; ‘ ஒ நய எ

கிற ேபா அகலமான

இறைகக- ெகாட ஒ# பறைவ வானி பற+ ச:கி வ5கி!
ேபாவைதேம நா

நிைனகிேற

. எலா நா எ'$ ெகா-D ஒ# நி:$த,

ஓH,, உணசி ஏப ர "தாவாக இ5ப'வைத! ெபா:$$தா
இ#கிற. கவிைதைய ஆவ லகமாக உ-ள உ#வ இைல.

உ-ெபாதி+ மைற+ நி உணசி! பா2தா
லார

.

; சிற+த  கவிைதகாரகD- ஒ#வ. அவர ‘பா’ எ

ற கவிைத

மிக சிற!பாக க#த!ப'வ. அவைர! ேபாலேவ 1.எ;. எய)' ஒ# கவி. அவ
:கிறா. ‘உ#வ$தி#+ வி'தைல ெப:வ தா
ம)டமான கவிதா

அைத வரேவபா

ல கவிைத எ

றா ஒ#

. அ ெச$!ேபான, ஒழி+த, உ#வ

வைக எதிரான ஒ# கலக. திய உ#வ$கான ஒ# ஆய$த, அல பழைச

!பி!ப ஆ. ெவளி$ ேதாறமான 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

றத

சிற+த கவிைத உ-பட  கவிைத$ ைறயி தைலசிற+த

சாதைன கா)1-ளா எய). அவைர! ேபாலேவதா

:கிறா; ஒ#வ எ5தி$தா

ஆக ேவ' எ

எ;ராப,'. அவ

ற நிைல ஏப'கிற ேபாதா

ஒ#வ ல கவிைத எ5த ேவ'; அதாவ தீமானிக!ப)ட ச+த ைறகளா

1வைத விட அதிக அழட

ஏறி கா)ட1கிற ேபாதா
ெகாட ெசHளி
த

ைமயி

ஒ# ஒ நய$ைத ெபா#ைள (கவிைத உ-ளடக)
. அல விதிைறயான, மாறாத, ஒறி

அளைவ விட அதிக இயபானதாக, ெபா#ளி

உணசி$

பதியாக அதிக இ#, அதிக ெபா#$தமானதாக உறதானதாக

அ$த ெசால$தகதாக இ#கிறேபாதா
எ;ரா ப,' த

‘ேக

.’

ேடா’ கவிைதக- %ல கவிைதகைள

சிற!பாகியவ. இ!ப1 ல கவிைத பறி அ+த$ைறயி சாதைன

கா)1யவகேள றி இ#!பைத நா பாகிறேபா இ+த யசி ஏேதா யா!
ெதாியாம எ5த!ப'வ எ

ெசHய!படவிைல எ

பதிைல, யா!ைப மீறேவ' எ

ப ெதாியவ#கிற.

பகாக
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ல கவிைத எ5பவகD ெராப NTண,-ள ெசவி ேதைவயா. நல

ேவைல ெசHய வி#கிறவ$தா

ல கவிைத சா$திய. ல கவிைதயி

ஊேட எளிைமயான ஒ# ச+த!ேபாகி

சாய ப2கி ெச

:

ெகா1#. கவிைத வாசகக- இைவகைள மனதி ெகாடா
லாபகரமானதா.” (எ5$ 97)

 கவிைத எ5+த எதி!பி
த

த

ைமைய, அ!ப1 எதி$தவகளி

ைமைய ")1கா)1. அவகD பதி : வித$தி, ‘ைம தா2காத

கிண:$ தவைளக-!’ எ
‘எ5$’ ஒ

ற க)'ைர 98 வ ஏ)1 ெவளியிட!ப)ட.

பதா ஆ1 வழகமாக எ5தி ெகா1#+தவகளி

கவிைத! பைட!க- இட ெபறவிைல. சி. மணியி
கவிைத- இர'. எ;. ைவதீ;வர
கவிைதக- நா

கவிைதக- தா
எழிதவ

கவிைதக- %

கவிைத ஒ

:, வ.க.

:, கி.அ. சசிதாந+த

. இைவேபாக மறைவ எலா திய பைட!பாளிகளி
. ஹாி சீனிவாச

, நீல.ப$மனாப

, Q. மாணிகவாசக,

, இரா. மீனா)சி தேயா உசாகமாக எ5தி

ெகா1#+தாக-. அவகDைடய ஆறைல கா)' தரமான பைட!களாகேவ

அைவ அைம+தி#+தன.
நா. காமராசனி

‘’ எ5$ ேம-ஜூ

இதழி (101-102) ெவளிவ+த.

வா ைள$த மேண

வச+த$தி

பைச $திைரேய

உட ெம+த தாவரேம

உ

ைன பனி$ளிகளி

ப'ைகயைற எ

நPைச$ தணீாி நைன+ வள+

ேப

நா- ேதா: அ:வைடயா நா)1ய! ேல

பா த# காநைடகளி
பைச நிற$தி
ேசலாி

தி

விளபரேம

படேம

உண, களPசியேம

தி$தா' கட நீைர காதகாம
உ!#சி ெப: வி)ட

.
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ஓவிய!ேல!
மாத ேதா: ெவளிவ+த ‘எ5$’ அத
ஜூ

ஒ

பதா ஆ1

த ) இர' மாத2கD ஒ# இதG எ

1+த, அத

ப$தா ஆ1, த %

பிபதியி (ேம -

ற ைறயி தா

பிர"ர ெபற

: மாத2க- மாசிைகயாக வ+தபி

ஏ!ர த அ ‘காலா' ஏ'’ ஆக மாறிவி)ட.

,

காலா' ஏ' ஆக ‘எ5$’ கவிைத ெசHத பணிைய தனியாக

ஆராயேவ'.
-----------

24. காலா); ஏ!1
‘எ5$ காலா' ஏ' ஆக; 1968 - 69 இ# வ#ட2களி எ)' இதGக-

ெவளிவ+தன. இAஇதGகளி கவிைத எ5தியவகளி ந.பிச%$தி, தி.ேசா.
ேவTேகாபால

சி.". ெசல!பா தவிர மற அைனவ# திதாக! பைட!

யசியி ஈ'ப)டவகேள ஆவ. பிச%$தி சி+தாமணி பிவம2க- காத

கைதைய ஆதாரமாக ெகா', ‘காத

இர,’ எ

ற :2காவிய

பைட$தி#+தா. இலகண$ேதா' ஒ)1ய கவிைத! பைட! இ. இA மர வழி
காவிய. எ5$ 119 ஆ ஏ)1 பிர"ரமாயி:. தி.ேசா. ேவTேகாபாலனி

கவிைதக- தகால வாGைக அவல2கைள பாிகாச$ ெதானிேயா' ")1 கா)1ன.
‘#வி’ எ

ெறா# கவிைத. கா கிழிபட கீசி)' ெகாமாளமி' #விைய

ேநாகி மனித

எாிசLட

:கிறா

..

ஊ நிலவர உனெக2ேக ெதாி?
வாராவார விரத இ#+
வயி:$தீ அவிக

வயிெறாி+த

வா2கி வ# ‘பல சரகி’

அாிசி மணி ெபா:கி

அைர #டாH! ேபாயா"!

197

‘காைக#வி எ2க- ஜாதி’!?!
அவெக

பா1னா

ன?

!

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 ஊெரலா

அ

னதான நட+த;

அ+த கால!

‘ப1’ அாிசி! ேபசா
பதவி பறிேபா;

இ+த கால!
அ

றவ

இ

: நா

அ1ைம!

ஆன+த! ப)டா

;

ேசாக! ப'கிேற

,

சீ! ேபா!

"த+திர

!

திதாக எ5த$ ெதாட2கியி#+தவகளி ெசவி இரா. மீனா)சியி

கவிைதக-,

தனி!பாைவ கபைனவள, இனிய ெசாேலா)ட, க#$தாழ தய
நய2கேளா' அைம+தி#+தன. ஆ: மண பதி காதட2க-, பாH,
ஆலவி5, ேகா)ைட ேகாவிL ேபா

ற விஷய2கைள தியேகாண$தி

க' கவிைதக- பைட$தி#கிறா இவ. ‘ஆ1காேற!’ எ

றி!பிட!பட ேவ1ய ஒ

:.

ற கவிைத
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ஆ1 காேற வா! வா!

ம Sவி விைத Sவி

ைள காண விைழ காேற

எ

ெசா ேகேள

.

ெநைல நா 5றாேன

அவைன! ப1யி உ#)1 வி',

இைள$தவ

வயிறி ெசா'றாேன

அவைன ழியி இறகி வி'.

மPச- இதழி பைச கி:றாேன

அவைன பைனமர$தி ெதா2கவி'.

உைத$ ெகா-ள)'.

-ள அட2க)'.

ர)சி காேற!

இவைற காண விைழ+த எ

ைண

இேதா, இ2ேக நில!ப'ைகயி.
எனகாக-

மைக மலகைள$ Sவ மா)டாயா?
ெமல-ெமல$ S,, ேநாகாம S,.
அயநா'களி

கவிைதக- பல தமிழாக! ெப: ெவளியிட!ப)டன. ேவெறா#

விஷய$ைத றி!பிடலா எ
வகணனி

‘உ

கக-’ வ+தி#+த.

[Gநிைல! பாைலயி

வாGைக ெவயி
"றி$ திாி

எ

ககD

D D ஓயாc;

ஆயின, அ
உ

ேப!

னி# விழிக-.

அLவ அைலகளி

எ:' இடறி
காகித கட

: நிைனகிேற

. எ5$ 97 -ஆ இதழி
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ர' தவி

எ

விழிக-

த2கி இ

ற

ப"ைம$ தீவாH

உத,, ெபேண!
உ

ஒளி கக-.

இ கவிைத S1வி)ட விைளவாக, ெசவ ‘இலகிய$தி க வணைன’
எ

ெறா# ஆராHசி க)'ைர தயாாி$தா. ச2ககால க வணைன, அைத$

ெதாட+ 19-ஆ Kறா'வைர பயி

ற க வணைன, இ+த இர' கால!

பிாி,கD- கTவைமக- எAெவAவா: வழ2கின எ
க வணைன- ‘உ

கக-’ கா)1யப1 என நா

ற ெதா!. தகால$தி

 பிாி,கைள ெகாட

நீட க)'ைர இ; ‘எ5$’ இதழி 18 பக2க- இட ெப:-ள.
இக)'ைர ெசவ எ

ற எ5$தாளாி

ரசைனைய, ஆH,$திறைமைய ந

பழ+தமிG! லைமைய, கவிைத

 ல!ப'$கி

ற.

இ+த இர' வ#ட2களி ெசல!பா அதிகமாகேவ கவிைதக-

இயறியி#கிறா. பல ரகமான ேசாதைனகளி அவ உசாக$ட

ஈ'ப)'-ளா. ெசல!பாவி

கவிைதகளி ‘மா: இதய’ என ெராப,

பி1$தி#கிற. இதய$ைத மாறிவி)' இ

ெவறிகரமாக ைவ சிகிைச த

ெனா#வனி

இதய$ைத

தலாக நைடெபற சமய அ. மா:

இதய சிகிைச பறிய ேப"க- அதிக அ1ப)' ெகா1#+த கால.

அகால$திய நிகGசியா Sட!ப)', ெசல!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$த,
உணசி$ 1$த; அறி,! பற+த.
ர)சி சீறிய; அைமதி விைழ+த;
ைம எபிய; பழைம உ#கிய.
அவ#ேக ‘ேபா’ அ1$!ேபானதா தா

அவ மா: இதய ேக)கிறா.

எ!ப1!ப)ட இதய ேவ'மா அவ#?
அரசிய வாதியி

அ தா

மதவாதியி

இதய ேவடா என

இ!ேபா ெராப மவாக இ#;

ேவதா+தியி

இதய ேவடா என

இதய ேவடா என

அ இ!ேபா வற' ேபாH கிட.

விPஞானியி

அத

இதய ேவடா என

சிற!பான பணி அழி,!

ஒ#  உறவி எேலா#ட உறவாட அவ# ஒ# இதய ேவ'.
அவாிட உ-ள `நா-ப)ட சர5.
`இக$! பய

படாத சர,

பர$ வழி ெசால$ ெதாியா;
வாழ$ ெதாியாத சர

சாக$ ணியாத சர5
அதனா மா: இதய ேக)கிற அவ#..
ஒ# ழ+ைத இதய ேவடா

அ கபட ெதாியா;

ஒ# வாப

இதய ேவடா

அ நிதான ெதாியா;

ஒ# ந' வய இதய ேவடா

அ எதிL ச+ேதக;
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ஒ# கிழ)' இதய ேவடா

அ # ெக)1#.
`எ

ேதைவைய ெசாவி)ேட

ம)'ெசாவி)ேடனா? எ
ஓ, ம

'உட

னிக, நா

பவ உணகிறா. `ேதைவ இலாதைவ

5எ

:.

எதிமைற விமசக

.

பாடான பாைவ என இைலயா5

இ+த உட

பா' எதிமைற-

எ எ உட

பா';

எ எ எதிமைற?
அத

பிற கவி டாடைர ேநாகி$ த

ச+ேதக2கைள ெவளியி'கிறா. %ல

இதய$ மா: இதய$-ள வி$தியாச எ
ேபான எ

ன? பைழய இதய$ேதாட

ன? மா: இதய$தி இ#+, அவ- Nைழ+த எ

ஆமா; அவ

மனிதனாக நடமா'வா

அேத மனிதனாகவா?
இவ$ த

ன?

,

இதய$ைத ெகா'$தாேன

அவ

இதய$தி இ#+தைத எலா

இவ

நடமா'வா

இவ- அைட$ %1வி)டபி

அேத மனிதனாகவா!

டாட ெசHத ெபாிய தவ:, அ ஒ# பாதக எ

ஏப'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:.

ற அறி, விழி! அவ#
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ளி$த வாGைவ ெதாடரவா

அவ மா: இதய?
உட

ப' எதிமைற- ளி! திதி!- இ

னெதன! ாி+வி'கிற

அவ#. இைவ இலாத மா: இதய ேவ'; யாாிடமி#+ கிைட
எ

: ேக)கிறா.

ேமL வ#கிற ஒ# பி
ஓ டாட” ம

றி!-

னிக,.

மா: இதய ேவடா என.

எவ

எ

உணசி ேதைவயிைல என.

இதய பாட கறி#.

அ த

வழிேய ேபாH ஒ'2க)'.

ஓ டாட, உ2கD$ ெதா+திர, த+ேதேனா
ம

னிக,,

"வார;யமான இ+த கவிைத வாGைக உைமகைள சி+திக ெசHகிற.
ெசநா)1 ேசாவிய$ ர^யா ஆகிரமி! ெசHத ேபா ெசல!பா ‘இரணிய
பிற!பேதா?’ எ

ெறா# கவிைத எ5தினா. (எ5$ 113) ர^ய! ர)சிைய

வரேவ: ழக ெசHத கவி பாரதியி

வாிக- இதி மிதியாக எ'$தாள!

ப)1#!ப தவிர, பாரா)ட$ த+த நய2க- எைவ இகவிைதயி இைல.

எ5$ 114 -ஆ ஏ)1 ெசல!பா சிரம!ப)' இயறிய 2000 வாிக- ெகாட
:2காவிய ‘நீ இ

மனித

: இ#+தா’ பிர"ரமாயி: ‘மனிதெகலா தைல!ப'

’ மகா$மா கா+தியி

ெந'2கவிைத இ.

வாGைக சாி$திர சாதைன பறிேய

உலக இலகிய2கைள! ர)1! பா$தா அ2க2ேக ெந!ேபாய

கால,

பிெரP"! ர)சி, நா)க-, ர^ய! ர)சி, ;பானிய உ-நா)' $த நட+த க)ட
சப+தமாக எலா நாவக-, நாடக2க-, கவிைதக- இயற! ப)1#!பைத!
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பாகிேறா ஆனா ந தமிG இலகிய$திேலா ககி ஆரபி$ ைவ$த ேசர,
ேசாழ, பா1ய, பலவ கால$ கபித [Gநிைலைய$ தா1 வரவிைல.
இ

, கிழ இ+திய கெபனி நா)கDட வரவிைல. அ!ப1 இ#க,

கா+திகால "த+திர! ேபாரா)ட நா)கD எ!ேபா வ#ேவா எ
ெசால 1? அ+த கால$ைத சா)சிகாரனாக நி

ஒ2கி நி

: எ!ப1

: பா ஒ# பாைவ,

: அ+த நா)கைள மதி!பி)'! பா சதி. பைட! அைத!

பய

ப'$ திறைம இ

அத

மீ கா+திஜியி

இ#க'’ எ

 தமிG!பைட!$ ைறயி ஏபடாதேத காரணமாக

: ெசல!பா சி+தி$ மன!5க வள$தி#கிறா.

வரலாைற சாதைனைய அவர மரண$!

பி+திய நிைலைமகைள த

பாைவயி எ5தியி#கிறா. ‘ர^ய கவியான

மயகாA;கி ர^ய! ர)சி$ தைலவ

ெலனிைன! பறி 2000 வாிகளி 1924

அவ இற+ சில மாத2கD! பிற எ5தி-ள, கவிைதயி ர^ய!ர)சி

சாி$திர$ைத ெலனி

சாதைனைய பிைண$$ த

பாைவயி எ5தி

இ#!ப ேபால, தா 200 வாிகளி மகா$மாைவ! பறி கவிைத

எ5தி-ளதாக, ெசல!பா றி!பி)1#கிறா. ‘ஆைச பறி அைறயLற’

ெசல!பாவி
பாரா)ட$தா

யசிைய உய+த ேநாக$ைத ேசாதைன ஆவ$ைத

ேவ'. நா)' "த+திர ெப:வதகாக$ த

ைன

அ!பணி$ ெகா', நா)' மகளிைடேய விழி! உடாகி, அவகைள
ேபாரா)ட$தி ஈ'ப'$தி, ெவறி ெபற தைலவ

, "த+திர கிைட$த

உடேனேய ")' ெகால!ப)' இ#ப ஆ'க- கழி+த பி
இகாவிய ேகா1 ேகா1கணகான ஆ'கD 

ன எ5த!ப)ட

பி#+ேத மணக$தி

தம காக! ேபாரா1யவகைள நிைன, கிற. ேவதகால, ராண
இதிகாசகால எலா தா1 வரலாறி
$தாH!பாக,

இைவ அ$தைன இ

அைம நா)க- வைர ெதா'கிற.

:

பாட!$தக வரலா: கைதக-

ேமைட! ேபசி

வாH X"

பயனா பழ ெப#ைமக-

தகவ சாதைன அறியா இள தைலைற
ெவ: ேபா)ேடா ஆப2க-.
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எ

: றி!பி'வ, நயமாக, ரசமாக, அைம+-ள.

கா+தியி

பிரேவச, ேபாரா)ட2க-, விைள,க-, "த+திர ெபற, ஜனவாி 30

நிகG,க-, கா+தி மைற+த பல# அறிவி$த க#$ைரக-, வி'தைல ெபற
இ+தியாவி

ழ!ப2க-, வள ெப:வதகான தி)ட2க-, சாதைனக-,

நிைல பறி எலா மிக விாிவாக, 20

ேவதைனக-, ேசாதைனக-, மகளி

பதிகளி (‘எ5$’ 20 பக2க-) 2000 வாிகளி, விவாிக!ப)'-ள,

உணசிகரமான பதிக-, வறட ப)1யக-, ெபா:ைமைய ேசாதி
பதிக-, நயமான பதிக- எலா இகாவிய$தி உ-ளன. இ+த நா)1
ம)'மல, உலக 5வதிL, பல நா'களி
காண!ப'கிற எ
ஒ# ேவைள

ற சி+தைனேயா'.

ெநP" ைறட

வரலாறிL இேத நிைலைமதா

கைர+த நீ

மீ' எமிைட வ+ பிற+

இ#பதா' இைளஞனாH

சகா த$வ ெதாடர

ச$திய அகிைச நிைலநா)ட

சமய$ எதிபா$

வளகிறாேயா எ2கேளா'
எ

ற ஆைச நிைன!ேபா' காவிய 1கிற.

இAவள, நீளமாக எ5தேவ' எ
உணசி அதிக ெகா'$ இ

: ஆைச!படாம கவிைத ேவக

 ந

றாக எ5தியி#கலா எ

எண$ைத இ!பைட! உடாகிற. இதி வறட ைறயி

ற

ெசால!ப)'-ள பல விஷய2கைள அதிக வLேவா' வி:வி:!பாக,
வசனமாக க)'ைர வ1வி எ5த 1 - எ5தியி#கலா.- எ

1968 இைத! ப1$தேபா என ஏப)ட. இ

இகாவிய என$ த#கிற.

ற எண

: அேத எண$ைத$தா
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எ5$ 115-ஆ இதழி ‘ெமாீனா’ எ

ற 444 வாிகவிைதைய ெசல!பா

. ‘ெமாீனா’ சப+தமாக

எ5தியி#கிறா. இ, ஒ# ேசாதைன! பைட!தா

ெசல!பா றி!பி'வ; ‘பாிபாட கவிைதகைள ப1$ ரசி$
ெகா1#+ேத

ப

. அேத சமய ெதாகா!பிய, யா!ப#2கல வி#$தி, காாிைக,

னி# பா)1ய தய யா! Kகைள உைரட

ப1$ேத

விைளவாக பிற+த ெமாீனா. பாிபாடL எைல 400 அ1க- எ
ெதாகா!பிய [$திர :கிற. எ

ய

: க#பவ

நா

:

ைடய 444 அ1க- ெகாட. மரைப

அறி+ அைத மீற ேவ1ய அவசிய. வ#கிறேபா மீறி$தா

எ

. அத

. இ+த நீட கவிைதயி எ

ஆகேவ'

ெனலாேமா ைகயாள

றி#கிேற ’ இலகண பறிய சில றி!கைள ெதாட+

இைண$தி#கிறா. இலகண விதிகD உ)ப'த, இலகண! பிைழகள
பறி எலா இலகண! பிாியக- ழபி ழ!பி ெபா5 ேபாக)',
--------------

25. நைட
‘எ5$’ காலா' ஏ' ஆக நைடெப: ெகா1#+த ேபாேத, ‘எ5$’வி
ேபாகி அதி#!தி அைட+வி)ட இைளய நபக- சில ‘நைட’ எ
‘இலகிய $தி2க- ஏ'’ ஒ

ற ெபயாி

ைற ஆரபி$தாக-, அேடாப 1968 ேதா

‘நைட’ ேசல$தி#+ ெவளிவ+த.

“நைட இலகிய $தி2க- ஏ'. இலகிய! பைட! திறனாH, எ
வ#கி

ற ஏ'. இேபா

ற ஏ' தமி5! திதல. எ

றாL நைட பல

றிய

ேற

வைகயிL மாற உைடய. இ+த மாற நைடயின ேநாக$தி

அ1!பைடயி எ5வதா. தமிG இலகிய வளசி திறனாH, வளசி

ஒ# திய வாH!ைப அளி$ அவறி

நைடயி

சிலாி

ேவக$ைத அதிக!ப'$த ேவ' எ

ேநாக. இ+த இ#வைக வளசியிL நா)ட ெகாட நப

)' யசிேய இ+த நைட” இ ‘நைட’யி

அறிவி!பி

ஒ# பதி ஆ.

பேத

த இதழி காண!ப)ட
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‘எ5$’ இதGகளி 

 எ5தி வ+த நபக- தா

, இரா. அ#-, வி.. சீனிவாச

ைவ$தீ;வர

ஆகிேயாேர’- ‘நைட’யி

அதிகமாகேவ எ5தினாக-. ஐராவத, ஞான$த
அேசாகமி$திர

நல

--சி.மணி, ந. $சாமி, எ;.
இதGகளி

,திதாக வ+தவக-.ம:,

, மா. தஷிணா%$தி, நீல ப$மநாப

. ேகா. ராஜாரா

பைட!க- அAவ!ேபா பிர"ரமாயின. ெவ. சாமிநாத

கலாநிதி க.

க)'ைரைய ‘மாc

ற தைல!பி ெதாட+

ைகலாசபதியி
எ5தினா.

மாசீய கேணா)ட விமசன ைறைய ஆரா நீட
கலைறயி#+ ஒ# ர’ எ

‘நைட’ ஓவிய, கைல சப+தமாக, க#$ ெதாிவி$, க)'ைரக- பிர"ாி$த.
$தக விமசன. ெமாழி ெபய! விஷய2கD உ'. நாடக பைட!பதிL

ஆவ கா)1ய. ‘நைட’ எ)ேட எ)' இதGக- தா

வ+தன. அ நைட ெபற

இர' வ#ஷ கால$தி இலகிய$ைதேயா எ5$தாளகைளேயா பாதி
ப1யான ெப# சாதைனகைள ‘நைட’ ாி+வி)ட எ

: ெசாவதகிைல.

சி:கைதயி ‘நைட’ கணிசமாகேவா, நிைனவி நிப1யாகேவா எைத

த+ததிைல.

தமிG இலகிய சப+தமான ‘ஆH,’ க)'ைரக- சில வ+-ளன. திைர!பட!
பாடகளி

இலகிய$ த

ைம றி$, தைறயாக சி+தைனைய$ தி#!பி

விட$ S' நல க)'ைர ஒ

: வ+த. இைத ‘ெசவ’ தா

எ5தியி#+தா. பழ+தமிG இலகிய! பயிசி கவிைத! பைட!பி நல

ேதசி ெபறி#+த சி. மணிதா

ெகா1#+தா. (சி. மணி எ

ெசவ எ

ற ெபயாி எ5தி

பேத ைன ெபயதா

) ெசவ எ

: இலகிய

பிரைனக- றி$ க)'ைரக- எ5திய அவ நைடயி ேவ.மா எ

ற ெபயாி

கவிைதகD எ5தினா. ஆகேவ, நைடயி சி.மணியி

சாதைனகேள மிக

‘நைட’யி

%

அதிகமானைவ.
த

‘யா!பிய’ எ

ைமயான-கியமான சாதைன அத

றாவ இதழி

ற க)'ைரைய (52 பக2க-) இைண!பாக ெவளியி)ட ஆ.

இ+த யா!பியைல எ5தியவ ெசவ. இ பய-ள ஆH, விளக ஆ.

யா!பி

உ:!களான எ5$, அைச, சீ, தைள, அ1, பறிய இலகண

பாவின, பாவைகக-, பறிய விளக2க-, யா! இலகண, பைட!பாளிகD
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த# உாிைமக-, ெநகிGசிக-; இைவ ேபாதாம பைட!ேபா ேமL

பய

ப'$ உாிைமக- பறி எலா ெசவ ெதளிவாக, எளிய நைடயி

விளகமாக, விவாி$தி#கிறா. இக)'ைரயி.

“யா!ைப மரைப மீறியதாக! கவிஞக- :வ அAவள,
சாியானதாக$ ெதாியவிைல; அவக- மீறிேய வி)டதாக நிைன$ ெகா' பல

றகணி!ப அAவள, சாியானதாக$ ெதாியவிைல. இ!ப1 ெசாவத

காரண2க- இ#கி
மீ:வதல. ஏென

றன. பலவைக சீகைள கல+ எ5வ மரைப

றா சீவைகயிL எணிைகயிL க#$ ேவ:பா'

உ'. ேமL ெவபாைவ$ தவிர மற பாவைக, எலா! பாவின

வைக நிசயமான சீவைக வைரயைற இைல. எனேவ சீ மயக திதல;

மரபானேத.

பலவைக$ தைளகைள கல+ எ5வ மரைப மீ:வதல. ஏென

றா,

ெவபாைவ$ தவிர மற பாவைக பாவின வைக தைளவைரயைற

இைல. எனேவ, தைளமயக திதல; மரபானேத, பலவைக அ1கைள கல+
எ5வ மரைப மீ:வதல, ஏென

றா ெவபாைவ$ தவிர மற பாவைக

அ1வைக வைரயைற இைல. எனேவ அ1 மயக திதல; மரபானேத. எைக

ேமாைன இலாம எ5வ மரைப மீ:வதல, ெதாைடவைக இரடல; பல

ஆ ‘ெசாய ெதாைடயி

பா)1ய

’, அைத ெச+ெதாைட எ

ப

வழக. ெ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! பாக- கல!ப மரேப.

பா)1ேல அைசேயா சீேரா அ1ேயா னாக வ#வ மரேப. ெதாகா!பிய

பா)1L உைரநைட ெபா#)றி!பாக வ# எ
ஒகி

ற பதி பா)1 வ#வ திதல, மரபானேத, ஒ# றி!பி)ட விதிைய

மீ:வ தில; மரபானேத
கி

கிற. எனேவ, உைரநைடயாக
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M

வி

ேல

ஒேர )ட

எ

.இ

: எ5வ மரைப மீ:வதல. இ, ஒ#வைக சி$திர கவிதா

ெசால!ேபானா, சி$திர கவி ெப#பாL இலகிய கைழ$
நிைலயிேலேய நி



:விட,  கவிைதயி வ# இAவைகயான உ$தி கவிைதயி

ெபா#D$ ைண ெசHகி

ற. எனேவ இ, திதல, மரபானேத

! உ#வ2கைள$ ேதா:வி$த திதல. இவைர ெவளிவ+த ச+த!

பாடக- எ$தைனேயா திய உ#வ2கைள$ த+-ளன. எனேவ திய உ#வ$தி

எ5வ மரபானேத.ஒேர பைட!பி. பலவைக உ#வ2கைள! $வ

திதல. இைணற- ஆசிாிய!பா, வPசி வி#$த, ெவ'ைற, க)டைள
க$ைற எ

மரபானேத.

 பல உ#வ2களா இயவ கலபக. எனேவ இ,

இ க#$களி
எ

அ1!பைடயி பா ெபா5 கவிைத மரபானேத

பைத ஒ! ெகா-ள வி#ேவா# அ யா! உ)ப)ட எ

ம:கலா. அதனா இக#$ விளக ேதைவ!ப'கிற எ

பைத

: றி

ெசவ, அேநக கவிைதகைள வைக! ப'$தி உதாரண கா)1-ளா.
‘ கவிஞகD யா!ேப ெதாியா எ
யா!தா

ெதாி’ எ

:  கவிஞகD ெசHகி

ேமேபாகான பாைவதா

ேபா, கவிஞகளி

: கவிஞகD ‘கவிஞகD
ற “ேகயி

அ1!பைட

. தமிG மரைப யா!ைப இைண$ ேநா

பி1வாத இய  கவிஞகளி

ெபா#- ெபாதி+தனவாக$ ேதா

:வதிைல. ஏென

ர)சி ேநாக

றா தமிG மரைப

யா!ைப இைண$ ேநாேபா, பி1வாத$தி ர)சி ேதைவ

இ#!பதாகேவ ெதாியவிைல. இAவிர' இைடயி சிகி ெகா-வ

தமிG கவிைத தா

. பி1வாத வற)சிைய$ த#கிற. ர)சி க)' ேகா!ைப$

தள$கிற. இர' கவிைத இழ!ைபேய விைளவிகி

றன”.
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இAவா: றி, ெசவ கவிைதயி

உ#வ, உ-ளடக சப+தமான

விளக2கைள எ5தியி#கிறா.
“கவிஞாி

பைட!களி ெப#பாலானைவ ெசH- அல பாடைல

சா+தைவ.  கவிஞகளி

பைட!களி பல கவிைதைய சா+தைவ.

ஒ# ெமாழிேயா ஒ# காலேமா இலகிய சிற! மிகதாக ஆக ேவ' எ

றா

பாட ேதா

றா

அ+த ெமாழியிேலா கால$திேலா நிைறய ெசH- ேதா

பாவைக %
இ

றி பயனிைல. நிைறய கவிைத ேதா
றிL தைலசிற+த கவிைததா

…

றி! பயனிைல. நிைறய!

ற ேவ'. ஏென

: வறட ெசHD, சேற ‘ப"ைமயான பாடL, க)'ைல+த

கவிைதேம மிதியாக ெவளிவ#கி

பிைழகி

றன. இ

ெசாலேவ'.

றன. பாகேள கவிைதயாக$ த!பி!

ைறய இலகிய சிற! இ கவிைதக- ேபாதா எ

கவிஞ, கவிஞ எ

 இ#வைகயின# உ#வ. உ-ளடக எ

இர1L சமமான கவன ெசL$வதிைல. கவிஞாி

சாகிற. கவிஞாி

ேற



கவன உ#வ$ைத

கவன உ-ளடக$ைத சாகிற. கவிஞாி

கவன

உ-ளடக$ைத ேநாகி ெசலாத காரண$தா, உ-ளடக$திL ைம

இ:க இலாம வற)சிேய ெதாிகிற. கவிஞாி

கவன உ#வ$ைத

ேநாகி ெசலாத காரண$தா, உ#வ$தி க)'ேகா! இலாம தளசிேய

ெதாிகிற. இைறகைள நீவத கவிஞ# கவிஞ# உ#வ

உ-ளடக இர1L சமமான கவன ெசL$தேவ'. உ#வ$ைத

கவனிகிற அள, உ-ளடக$ைத கவிஞ கவனிக ேவ'. உ-ளடக$ைத

கவனிகிற அள, உ#வ$ைத கவிஞ கவனிகேவ'.” எ

: ‘யா!பி’

ெசவ 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-ளடக!

ைமேயா', உ#வ அைமதி ெபறி#கேவ' எ

பைடக! ப)டைவ எ

ேற ேதா

:கி

றன.

ற எண$ேதா'
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சி.மணி (ெசவ), ேவ. மா எ

ற ெபயாி கவிைதக- பைட$தேபா,

ைமயான உ-ளடக$ைத ைகயாD ேவைளயி, கவிைதயி

ஏறப1 உ#வ அைமயேவ' எ
காத காத எ

ற சிர$ைத கா)1யி#கிறா.

ப, காத

ெவறி ேநா அ

ேற, நிைன!பி

,

இறக ேநாகி! பா நீரா,
காத கவி+த வாGவி

வான த+த வாம நிலவா.

(காத - சி. மணி, நைட-1

)

நீாிய QPைச தDபியால
ெ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 ெகாற

இனி

மினி மக- கால
மனி தைன வி)'

மினி தைன! பா' ேபா:

னி எ

ேபைச ேக- ஏ

ெனனி ெலன$ ெதாி நாெனா#

மினி ேமைத.

(மினிக - ேவ. மா நைட 3)

ேம ெஜமனி! ப)ட
ஏ: மதியாகி

றன

மற நா'கD ட இ

வைற வா2கலா காகித!

ெபா#D
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ப)ட இர' %

: டால, பிளா;1

ப)ட ஐ+தா: டால; பகைல கழக!
ப)ட? விைல மதி! பற மாெப#
(நாD நா-)

வ)ட,
இலகிய எ

றா எ

)ட இய+தா
அ

எ

னஎ

ேற

. லவ ஒ#வ, இ ட$ ெதாியாதா இல

றா. (உ2கD$ ெதாிமா நைட -4)

: மயி ெபாறி ம: அTைவ

க' பி1$த அL!பி ப'$
ற)ைட வி)ட நா, இ

உறக நீ2கி எ5+

:

க' பி1க கிளபி வி)ேடா,
1எ

1, 1எ

ஏ தய எலா

ேமக$திய- கDெகா! பானதமிG
ெசாகைள.

(க'பி1! நைட-4)

இைவ சில உதாரண2க-.
நா)' மகளிைடேய ம1 வள# சி:ைமகைள, ைறபா'கைள க'

பழி$! பாிகசி ‘ஸ)டய’ ெதானிேய, மாயி
நிகிற. சில ெம
வி'கி

கவிைதகளி ேமேலா2கி

ைமயான பாிகாசமாக,, சில ர)' கிடலாக, அைம+

றன. ‘Q இAவள, தானா’ ேக-விேய பதி ஆமா? ‘தைலைற

தைலைறயாக’ ‘மணகண’ ‘அைழ!’ நா)1யகைல’ ேபா

றைவ

இ$தைகயன. ரசி!பத உாிய அ#ைமயான பைட!க-, அவைற எலா

5ைமயாக எ'$ெத5வத இடமிைல.

ைமயான உ-ளடக, பாிகாச$ ெதானி,ேவக உ#வநல நிைற+த
கவிைதகைள ஞான$த

‘நைட’யி அதிகமாகேவ எ5தியி#கிறா.
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வார$ ெகா

றிர' ெவளிM )ட

வர!பா மணியாட, மாைல, '.
கார$தி ேபச$ !பாகி ['

க பிற+த கால$தி பிற+ேதா தைம
ேநர$தி களி!Q)ட அகநாf:;

ெநHயாறி பாலாறி ேபசி!பா$த
தீர$தி ெதாி+ெத'$த நைக$T

(தமிழ ேவெற

ன ெகா'க ேவ')

ைகMதி ரயி வ1 எ5Q நீ2;

ேபசாள மனதி ைகெயாக- ேக)...
எ

: ெதாட2கி வள# ‘பாிசி வாGைக’ ேபசாள த

வாG+ வளவத வைகெசH நா)'மகளி

இயைப "ைவயாக

சி$திாிகிற.
பிரச2கிகளி

வாHசவடாைல கிட ெசH வைகயி ஞான$த

கவிைதக- எ5தி-ளா. அ!ப1! ப)ட தா
எ

ைமைய, அவக-

‘நைட’4 வ+த ‘ஆவ

னாேல’.
தவ ேபா)1யி)டா ஜாமி
ம:ப1 இவ நி

ேபா",

றா எவெனலாேமா

உத,வதாH வாகளி$ ைக விாிசா
கைடசி நா-, நா
கடதனா 

ேபாேன

. "வாிெல

.

ேப

)1 மக- ெவ-ள.

ைகத)ட நாென5+ ேப" ேபா,

ெர' மணி, எதிாிகைள! பி)' ைவேச

ப$தாயிர வாகதிக. இவ ெஜயிசா.

சா, ெகா'$த ேவ-வி$தா-; தீ,,

.

பல
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கீGெவமணி, நாH. ெச$தப

றி, தண, வ! வ# எL'.

ெகா-ளிட$ தைலக-, ப1ம$ ெதாைல ஆகிய ஞான$த
கவிைதக-’நைட’யி வ+தைவ தா

.

ேபசி அ1ப'கிற சாதாரண வழ ெசாகைள ேகா$ உயி# உணசி
ே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 ேசாகிற.

பாகி;தானி ெசாறானா

பய+தா2 ெகாளியா நாெமலா
சீனாகார

ெசாறானா

சைட நம$ ெதாியாதா
இல2ைககார

ெசாறானா

எ5த நம வராதா

எ'!பா ைகயி பி-ைளெய
#சியாகார

ெசாறானா,

:

ேப" நம ைகவ#ேம

அைத

எ+த! பயL ெசா



னி கி#^ண

னானா?

சா)டஜி

ெகா1$ ேதா! மேரச

இவக- ேபால! பிறநா)1
ஒ#$த

உடா ெசாெபாழிய?

அ ேபாக)' கதகளிக-,
மி, கரக, ேகாலா)ட

எ

 நம கவி

கைலக-

ஏேடா அவ நா)1?
ஆனா
னிய

ேகாயி திைரகD

நா ெதா2கி, றி விைற$த

உ-e ேகாயி யாளிகD
வா2கறானா ெவளிநா)டா

அதா

ெதாடக ப1!ப1யாH
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அவ# நா இைணயாக
‘இைண ேகா'க-’ எ
எ;. ைவ$தீ;வர

ற இ கவிைதயி அ+ நய2கைள க' ெகா-ளலா.

மா. த3ிணா%$தி, தி. ேசா. ேவTேகாபால

சசிதான+த, ேகா. ராஜாரா, பிரமி பா ச+திர
கிர"ாி$த. ஏ. இபா, சிவா, சிவ, எ

வ+தி#+த இைவ ந

, சி.அ.

கவிைதகைள ‘நைட’

ற ெபயகளி ஒAெவா# நல கவிைத

றாக கவிைத எ5தி$ ேதசி ெபற எவ#ைடய

ைனெபயராக, இ#க '.

ெமா$தமாக! பாகிறேபா ‘நைட’ தன இர' வ#ஷ வாGவி கவிைத
சிற!பாக! பணியாறியி#!ப ெதாியவ#, இ பாரா)ட!பட ேவ1ய

சாதைனதா

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

.

26. .:ே>ர
‘எ5$’ ‘நைட’ கவிைத வளசி! பணி ாி+ ெகா1#+த
கால$திேலேய, தமிG இலகிய$தி

ேபாைக ஓரள,! பிரதிப

யசியாக ‘#ே3$ர’ தி#வன+தர$தி ேதா

றிய.

‘#ே3$ர தமிG இலகிய உலகி ஒ# திய யசி. இ ஒ# [Gநிைலைய
அத

விைளைவ றிகிற. தி#வன+த ர$ைத சா+த, இலகிய$தி

ஈ'பா' உைடய ஒ# சில %லதன2ெகா' உ#வாகிய’. (#ே3$ர அறிக).

இ+த இலகிய$ ெதா!ைப தயாாி$தவ ‘நல

’- 1.ேக. ைர;வாமி.

இ$ெதாதியி க)'ைர சி:கைத கவிைத, :நாவ, நாடக எலா உ-ளன.
மைலயாள$தி#+ ெமாழிெபயக! ப)ட க)'ைர,கைத, கவிைதக- சில,

இதி இட ெப:-ளன.
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‘#ே3$ர’ பாரா)ட$ த+த நல தயாாி!, பைட!பாளிகளி

ஒ$ைழ!

நல! ேபாமான அளவி கிைடகவிைல. எ5$தாளக- தாராள

ஒ$ைழ! அளி$தி#+தா. #ே3$ர இ

விள2கியி#க 1. நல

 சிற+த இலகிய$ ெதா!பாக

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 ேவ1ய

க)டாய நல ஏப)'வி)ட.
பிரமி பாச+திர

(த# சிவரா) க)'ைரக- 3, ெமௗனி கைதக- 2, சாவாக

கைதக- 2, த3ிணா%$தியி

ப$மநாப

க)'ைர, கைத, ெமாழிெபய!க-, நீல

பைட!க-, ெமாழிெபய!க-, பல காண!ப'கி

இ!பைட!பாளகளி

ஆறைலேயா பைட!களி

மதி!பிடவிைல. ஆனா, ‘ஒ# றி!பி)ட கால$தி
இலகிய காலாதீதமாக விள2வ’ எ

றன.

தர$ைதேயா நா

ைற$

ஆதிக$ைத கா)1

பைத எ'$ கா)'வத, ஒ# சிலர

எ5$கைளேய மிதியாக$ ெதா!பைத விட, பைட!பாளிக- பலர

ஆக2கைள$ ெதா$$ த#வ உபேயாகமாக இ#. ேமL ெதாதியி

பேவ: ரகமான எ5$கD (ெவAேவ: ேநா ேபா ெகாட
எ5$தாளகள பைட!கD) ேச+ அயசியி

ெசH.

ெவறிைய சிற!ற

#ே3$ர கவிைத! பதியி இைறபா' பளிெசன$ ெத
கவிைதக- c.ேஜ"தாச

ப'கிற.

3 (ஆ2கில$தி#+), ஐய!ப பணிக (நீல ப$மநாப

தமிழாக) 2, நீல ப$மநாப

, 5, ஹாி mனிவாச

"!ைபயா 43, மா. த3ிணா%$தி 2, நல
தமிG!ேபராசிாிய c. ேஜ"தாச

3, வகண

4, ஷக

1. ேகரள! பகைல கழக கFாி$

பிேள கவிைத ‘ஆ)')1’ைய ேவ:

இர' ஆ2கில கவிைதகைள (மர, விைளயா)'! பி-ைள)
தமிழாகி-ளா. இனிய எளிய தமிG கவிைதக-.
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‘ேகரள$தி கவிைத இயக$தி ஒ# தவிக 1யாத சதியாக இய2’

ஐய!ப பணிக எ5திய ‘சாப விேமாசன’.
வ+தனேவ "பதின2க-;
சி

கா$ கா$தி#+ெதன

ன அகையகDகி

:

சாப விேமாசன தாேன,

எ+த கா)ட#வி

க2ைக தானி!ேபா;

ஓ#ெவ: ஜலபி+
ட$தா

எ

மகா தீ$த,

: ஆரபமாகி வளகிற.
சாபைச த

ய$தா ெபைம

கலாகி கிடைகயி

Qமி!தவி அfராக
எ2ஙன ேதா

எ

றி'?

: கவி ேக)கிறா. ராம

:கிறா.
எ

லkமணைன விளி$ சில எண2கைள

மனதி மலசிதா

பிாீதிதா

; ஒளியி

வணஎழிக- 5மி

Qமண கமG+த.

இெகா' பாைற$திற
கா

கீG அ5$தி நீ

மானிட$ரா, உ

ஆ$ம

உணைவ வளைகயி

ெசவியா அவனி

வள தாரைககD

உசவ ேகாஷிகி

றன;
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சாபதனாேன
எ

நா!

: கவிைத 1கிற.

சி+திக ைவ நல கவிைத இ.
, ‘சா, Qைஜ’

பணிகாி

ேஹ ம+த காமினி

(ேஹ ெமநைடயாேள!)
ேஹம+த யாமினி

கனசியாமaபிணி
நீ வாராH

எ

: பிற+ வளகிற.

உலக நியதிகைள மனித இயகைள பாிகாச$ ெதானிேயா' ")1கா)1
வள# ெகாPச நீளமான கவிைத இ.
‘நாைளயி

பா)ைட நா

பாடவிைலேயா?
த#க நாணய.,

இதா

எ

"த+திர! பாடக

எ2ேகேயா ேபா#'

எ2ேகேயா பPச'
எ

: ேக)பி

கவிைத தீ)1

அைத காசாவா

ெபாமக- இத$திகாH!
பிறவி ெப: வாGபவ

.

கணியேம ெகா-ைகயாகி

ேமLைடயி

ேகா1யி

ஜாிைக நைக இைழகி
அற$தி

பிரசாரக

.

றா
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ேதகமி அநி$ய’

எனேவ
‘இ

ைற

த#வாH நி
எ

கி

"க$ைத’

றா

அ

! பிரவாசக

ேஹம+த காமினி

.

ேஹம+தயாமினி

சர$ ெசா!பன காமினி
நீ வாராH.

எ

: ‘மி#$ Qைஜ’ பTகிறா கவி. நீல பதநாப

இனிைமயாக, நயமாக, அைம+-ள.
மனிதனி

ெமாழி ெபய!

பலநிைல$ Sக2கைள எ'$:. ‘Sக’ ம: ெந#!சி

சிைல’ ‘?’, சரணாகதி எ

ற கவிைதகD நீல ப$மநாப

பைட!க-. ‘சரணாகதி’

சிறி நீளமான கவிைத. வாGைகயி காண!ப' கச!பான உைமகைள

கவிைத"ைவேயா' அவ இதி வணி$தி#கிறா. அவ#ைடய கவிைதகD

ஒ# உதாரணமாக ‘?’ எ
பிறவி ந

பைத இ2 த#கிேற

றி?

ெபேறா#!

வளசி ந

றி?

அவகDேக!

கவி ந

றி?

கவி ந

றி?

பதவி ந

றி?

ஆசா!

மைனவி!
அர"!

பாச$தி ந
உட

ந) ந

றி?

பிற!!
றி?

.

219

நப#!

அ#D ந

றி?

இைறவ!

ெகா-ளி ந

ழ+ைத!

சா, ந
?

றி?

றி?

நயமான கவிைதக- பலவைற ‘எ5$’ ‘தாமைர’ இதGகளி எ5தி$ தன
பைட!பாறைல நிaபி$-ள ஹாி mனிவாச

, ச+திர$ 'க-, அத,

ெநா1க- எ அ#ைமயான பைட!கைள இ$ெதா! அளி$தி#கிறா.
‘அத’ எ

ற கவிைதைய இ2 எ'$ எ5கிேற

மாறிவ# உலகி மதி!பிலா எ

-

மீ

த2க ைகநீ)1 எைனெயா# ெபா#)டாH

தடவிவி' இளபாிதி!
ேவதைனயி பிற+ த

வாHசிாி!பா

மா மன மலர ைவ$ சா, சா,மணி ய1

ேந:! பிற+த இள2ழவி!

தளிரான தைலSகி எைமெயலா க'
கDெக

: சிாி$ கமல#

மணிேல இ)ட விைத!

KL#ைட ேபா#+ ேமL கீ5 தாவி
%கா மவ#+தி! ேபைடட
சீ)1 ய1 சி:#வி!

ஆட

வாகா வசமிழ+ தமறி,$ தடமாறி

ேபாகான ெப#வழிைய விலகி :Pச+தி
த ெப#ைம ேப" தப)ட!
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ஆறறி, பைட$ேதா அஃறிைணமேலா
ஆடவனி

அ#ம+த $ர யா எனெசா

ெவ-ளி ெச#!

ெசH வணக

அNமாைன! ேபால$ த

வைம ணராம

தினைழ$ திவைல "க காணாம
தரமிழி+ வா5 வாG,

பைனேயாைல 1L-

பிாி$ெதாகி$ த-ள!ப)ட

பைறசி! ெப மாபி
பா!

அவர ‘ெநா1க-’ கவிைத அழ க#$நய ேச+ மிளி# அத! பைட!.
க1கார இைடயறா
த)1$ தவி

எ

பி1வாத ழ+ைதக-

:,

‘$தாயிர ேகா$த
மணியார சர)1
$திைட மி



த$வ$ 'க-’

எ

: ‘ெநா1க-’ பறி விய+ வள# இ மணி கவிைத ப1$! ப1$

ரசிக!பட ேவ1ய ஒ

:. அைத! Qரணமாக எ'$ெத5த ேவ' எ

என உடாகிற. ஆனா கவிைதயி

வி)'வி'கிேற

.

நீள (6 பக2க-) க#தி

ற ஆைச

‘1வா கிய?’ ‘எணி!பா# "மா!’ ஒ# $தக, அ!ப1யா ேதாT?

ஆகியைவ வ.க.கவிைதக-.
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ஷக "!பHயாவி

கவிைதக- ‘ழ+ைத கவிைதக-’ என

அறிக!ப'$த!ப)'-ளன. ெவ: ஓைச நய$ைத த

ழ+ைத! பாடகைள அவ அதிக எ5தியி#கிறா.

ைமயாக ெகாட

பைச கா
பார!பா பா
அேதா ஓ

பைச கா

அ ெபா!ப!ேபா
ேபாடாம

ேபாவெத2ேக
ெசால!பா

ேபா

நி

றைவ உதாரணமாகலா. ஆனாL அவ வா$ைத ஜால2க- ெசHவேதா'

: வி'வதிைல. கச!பான வாGைக அபவ2கைள உலக நியதிகைள

சி: சி: கவிைதகளாக! பைட$தி#கிறா.
ெசல! பி-ைள
ெசல!பா

ெசவ+தரா

அவன!பா.

அதனா வ+த

இ:மா!பா
அவ

ெசாவெதலா

Xரா!ேப.

அைத ெசால!ேபானா
ெபாலா!ேப

எ

: அறிவி ‘ெசல!பி-ைள, ம: "நாH, வயிைறேக-, உலக

ேபா

றைவ இத நல உதாரண2க- ஆ, ‘வயிைறேக-’ ரசமான.
தைலைய ெசாறி
நாைக க1.

பைல இளி
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ைக வைள

ைகைய க)'.
காைல ேச.
எ

ன இ?

வயிைற ேக-.

ெசாLம.

ைமயான தாலா)' ஒ

ைற த+தி#கிறா அவ,

யா# அ1காம

நீ ஏ

அ5கி

றாH?

நீ பிறகாம#க
நா
எ

ய

ேற

ற க'!பாேலா;

காரணமிலாம

நீ ஏ

சிாிகி

எைன ஏமாறி

றாH

நீ பிற+வி)டாH
எ

ற களி!பாேலா!

இவ#ைடய கவிைதக- பலவறி ைநயா1$ ெதானிகல+ உயிa)'கிற.
கேண நீ, எதி!, ப1க- ேபா

றைவ இ$தைகயன. உதாரண$,

‘ேமக$திேயாேர’ கவிைத இ2ேக தர!ப'கிற.
ஒ# பக

வாழ வழிவ

சாக ழி பறி

உ2கைள! ேபாலல
நா2க-.

நா2கேளா

வாழ, வி#ப மா)ேடா
சாக, ணியமா)ேடா
உ2கைள! ேபாலல
நா2க-,
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வாழாம வாG+
சாகாம சா

நா2க- நா2கேள
மா. த3ிணா%$தியி

‘ள$மீ

’ ைம இனிைம ஓ)ட

உணசி கல+த நல கவிைத. அவேர. ஜா
ஒ# ெசாெபாழி,’ எ

ட எ

பவாி

‘நிழைல! பறி

 கவிைதைய தமிழாகி-ளா. காத

நிழகேளா' இைண$ விளகிற இ.

த$வ$ைத

காத ஒ# வளசி,

நிைலயான ஓளி.

ந'!பகL! பி

த விநா1 இர,
எ

: 1கிற.

நல

‘இ!ப1 ஒ# கவிைத’ எ

: நா

 பக விளக$ட

சி#^1ைய இ$ ெதா!பி ேச$தி#கிறா.

ஒ# ேசாதைன

‘எ+த ஒ# எ5$! ப$திைய எ'$ெகா' வா$ைதகைள ெசா
அைம!ைப மாறி அைம$தா ஒ# Kதன உ#ைவ ெகா' வரலா’ எ
விய பேரா; எ

பா ‘ைட; )டாி ச!ளிெம

க)'ைரைய! ப1$த நல
ஐ2:Kறி

)’1 எ5தியி#+த

, அெகா-ைகைய அவ வழியி ஏ:ெகா'’

பல பாடகளி#+ பலவாிகைள ஒ

1யவைர, அ+த நைட ஏப எ
ஒ# கவிைதைய ெசHதி#கிறா.

னா இய

: )1 (அைவகDட

றவைர எ

வாிகைள ேச$)

இப1 ஒ: கவிைத
ெந@த

:

‘காமதி பாண! நீ உைர$த உாிைய!’ (ெநHத 40)
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‘யா

ெசHேகா! பாண!’ (ெந. 133)

எவ

‘ஓெதா1 அாிைவ ெகாடன-!’ (ெந. 172)
‘இரவினாL இ

யி அறியா

அர, உ: யர எHப ெதா1$
த ந: ெநHத நா:
பி

இ#2+த அண2ேறாேர’ (ெந. 178)

‘ேதாD +தL பல பாரா)1.
வாGத ஓLேமா - பாண!

‘அம வாழி! பாண’ (ெந. 178)
‘பிாியி பிாிவ அ

ேற-

இவேளா' ேமய மட+ைத ந)ேப!’ (றிPசி 207)

‘’ெல

:

பட# இமாைலவாH
அப ப

அல# சிதற

ஊ# இவ- உ#வ

கெடன அலேமா!’

பாண,
ஆக

,

‘வறி ஆகி
(ம#த 47)

‘கவிைதைய நா

:, எ

மட ெக5 ெநPேச!’

எ5திவி)ேட

. இ+த மாதிாி யசிக- அவசியமா எ

வாசகக- த2D- நிசயி$ ெகா-ள ேவ1ய’ எ
றி!பி)1#கிறா.

: நல

ப
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‘ேசாதைன யசி’ எ

றத

ைமயி விைளயா)டாகேவா, ெபா5ேபாகாகேவா,

தன அகட ப1!பறிைவ ஆG+த ரசைனைய ல!ப'$த
ஆைச!ப'கிறவக- இ ேபா

ற ேவைலயி ஒ

ெபாவாக! பா$தா, இ X ேவைல எ
#ே3$திர எ

றி# தடைவ ஈ'படலா,

ேற நா

க#கிேற

.

ற இலகிய$ ெதா! 1968 ெவளி வ+த. அத! பிற

எ+த$ ெதா! வரவிைல. இ ேபா

ற ெதா! ஆ: மாத2கD ஒ# ைற

கிர"ாிக!ப)டா இலகிய$ பைட!பாளிகD நல. இலகிய

ரசிககD பய

உ-ளதாக இ#. அ சா$திய!படா வி)டா தரமான

இலகிய$ ெதா! வ#ஷ$ ஒ
இலகிய$தி
ேதா

றாவ தயாாி$ ெவளியிட!பட ேவ'.

வளசிைய அளவிட, நல பைட!கD திய ேசாதைனகD

ற, அ ைணாி.

ஆனா தமிGநா)1 இ நிகGவதகான வாH!க- இலேவ இைல.

எ$தைனேயா வைககளி ரதி^ட பி1$த தமிG ெமாழி, இைத தமிழி

‘ரதி^ட$’தி ேச$ெகா-ள ேவ1யதா
---------------

.

27. ‘எ9’
எ9’வி கவிைதபணி
1959 ஜனவாியி மாத! ப$திாிைகயாக! பிற+த ‘எ5$’ ஒ

ப ஆ'க-

மாசிைகயாகேவ வள+த அ, ப$தாவ ஆ1 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  ேமப)ட கவிைதகைள

பிர"ாி$-ள. இவறி ெமாழிெபய! கவிைதகD அட2. ‘எ5$’வி
ெவளி வ+த கவிைதகைள இவைர இக)'ைர$ ெதாடாி நா
அறிக ெசHதி#கிேற

.

விாிவாகேவ
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எ5$ ஆசிாிய சி.". ெசல!பா தம ப$திாிைகயி

வளசி சிற!பான ேசைவ ாி+தட

%ல கவிைத

, ‘எ5$ பிர"ர2’களாக கவிைத$

ெதா!கைள ெவளியி)' ேபாற$ த+த பணி ஆறியி#கிறா. ந.
பிச%$தி கவிைதகைள$ ெதா$ 1962 ஆக;1 ‘கா)' வா$’, எ

ற

$தகமாக அவ பிர"ர ெசHதா. பிச%$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$ ‘ரக-’ எ

அேடாபாி ெசல!பா பிர"ாி$தா. பிச%$தி 1962 

கவிைதகைள ேச$ ‘வழி$ைண’ எ
ெவளியி)டா.

தி.ேசா. ேவTேகாபால
‘ேகாைட வய’ எ

ற ெதா!பாக 1962
 எ5திய ஐ+

ற $தகமாக 1964 ஏ!ர அவ

எ5$ இதGகளி எ5திய கவிைதக- ெதாக! ெப:

ற $தகமாக 1965 ஆக;1 ெவளிவ+த.

‘கT- திைர இ#!பைதட உணராத ச%க$ைத! பா$த ஏமாற, ஏக,
ேகாப %

: கல+த உணசி’ ேவTேகாபால

‘இலகிய ஞான [

கவிைதகளி ஒ ெசHகிற.

ய’ ேமேலா2கி நிகிற நிைலைம "த+திர ெப:

நா)1 நில,கிற த$வ தாிசன ழ!ப நிைல, நிகGகால சதாய
வைமயறி#!பைத மறக, மரெப
எ

: மவி

: பெப

:, பைடயகால வாG,

ேபாைத வச!ப)' ஏப' த'மாற, அதனா விைள

தவறான மதி!`', ஆகியைவகD அவ உ-ள$தி ஏப'$ சலன2கதாதகளாக, பாிகாச கைணகளாக, அவ கவிைதகளி
ெவளியிட!ப)'-ளன.

ேவTேகாபாலைன! ேபாலேவ தனி$த நபிைககD ேநாமன!ேபா

ெகாடவக-, பல க#$கைள உணசிகைள ேத+ெத'$ கவிைதயாக
இைச யசியி தீவிரமாக ஈ'பட 

நல அர2கமாக உதவிய.

வ+தேபா, ‘எ5$’ அவகD
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எ5$ ஏ'களி கவிைத எ5தியவக- பல# த$தமெகன$ தனியான வாGைக!
பாைவ, மதி!கD, த$வ ேநா ெகாடவக-. த2க- க#$கைள

கவிைதயாவத$ தனி$தனி உ$திகைள ைகயாD யசியிL அவகஆவ கா)1-ளாக- எ
எ'$கா)'கி

றன.

பைத எ5$ கால கவிைதக-

கவிைத மனெநகிGசிைய, மன அைசைவ அ1!பைடயாக ெகாட எ

க#$தி ெகா' அவக- கவிைத பைட$தி#கிறாக-. ‘எண$

பைத

உ#வாகாம பிரைஞ நிைலயிேலேய இ# அக உைளசகைள

வாGைக [Gநிைல கால த- ேசகிற மன!பதி,கைள ஒ#

க)'கட2காத மன!ேபாைக எ5$தி ெவளியிட அேநக ஆைச!ப)'-ளன
எ

பைத எ5$ கால கவிைதக- விளகி

றன.

எ5$ கால! கவிைதகளி ெப#பாL ெவ:ைம, மனறி,, விரதி,
நபிைக ஊ)டாத த

ைம ேபா

ற சா)ட!ப)'-ள.
வாGைகயி

ற ரகேள ஒகி

ேபா, [Gநிைல பாதி!கD நா)1

றன எ

: ெபாவாக

நிைலைம தனி

மனிதகளிைடேய ேவதைனைய, விரதிைய ஏமாற$ைத, ஏக$ைத,
ஏலாேகாப$ைத, நபிைக வற)சிைய$தா

விைத$ வளகி

றன.

"த+திர வ+வி)ட பிற, "த+திர நா)1ேல, ஃ!ர;)ேரஷ (மனறி,)
இடேம இைல எ

"த+திர ெபற பி

: ட ஒ# விமசக றி-ளா. ஆனா உைமயி,
னதா

- நா)1

வள$ சதாய வளசி எ

ெபாிய ெபாிய தி)ட2க- தீ)1 ஏேதேதா சாதிக! ப)'-ளதாக

விளபர!ப'$த!ப)' வ+தி#கிற கால க)ட$திேலதா

:

நா)' மகளிைடேய

வ:ைம ெவ:ைம, ஏமாற ஏக, ெவ:! விரதி, மனறி,
ைகயாலாகா ேகாப வள+ ெப#வதகான [Gநிைல கன$
ெகா5$-ள.
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இவறிைடேய அலறப' தனி மனிதக-, இ+நிைலைமக- த2க- மன-

ெகா' ேச உணசி! பதி,கைள க#$ "ழி!கைள
கவிைதகளாவ இயேப. இலகிய எ

உணசிகளி

, எண2களி

பேத தனிமனித அபவ

ெவளி!பா' தாேன!

இ+த வைகயி, எ5$ கால$தி கவிைத எ5தியவக- சாியான இலகிய

உண,டேனேய பைட! யசியி ஈ'ப)'-ளன எ

.

ேற ெசாேவ

அவகDைடய வாGைக! பாைவ மதி!கD, த$வ ேநா

ேகாளாறானைவ- ைறபா'க- உைடயைவ, மனித ல$ நல பயக

1யாதைவ எ

: ேவ: ேநா ேபா த$வ ஈ'பா'கD ெகாடவக-

ெசாலலா... ெசாகிறாக-.

இலகிய$தி பேவ: ேநாகD ேபாகD நபிைகD நபிைக வற)சிகD ட- இட உ'.

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

28. பிச6தி கவிைதக+ (1969 . பிப!டைவ)
பிப!டைவ)
ந. பிச%$தியி

கவிைதகளி, 1934-1946 கால$திய பைட!கைள இ$ ெதாடாி

ஆராH+த ேபா, 1960களி இயற!ப)ட அவர கவிைதகைள$ தனியாக

கவனிகேவ' எ

: றி!பி)1#+ேத

. பிச%$தியி

இரடாவ

காலக)ட கவிைதக- ெப#பாL ‘எ5$’ இதGகளிேலேய பிர"ர ெபறன.

மிக ைறவானைவேய ‘நவ இ+தியா’ ‘சிவாஜி’ மல, ‘"ேதசமி$திர

ஆகியவறி ெவளிவ+-ளன.

’ மல

‘இயைகைய வாGைக அபவ2கைள இைண$, அறி,$ ெதளி,ட

நவாG,கான த$வ உைமகைள காT யசிகேள பிச%$தியி
கவிைதக-. அறிெவாளி, உணவி

ஓ)ட, அழ நய2கD ெசறி+த,

ரசைன இனிய வி#+ ஆ. இலகிய பைட!க- அைவ!, ந.பி.யி

த
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க)ட கவிைதக- றி$ இAவா: றி-ேள

. அவ#ைடய

பிகாலகவிைதகD இேத எண$ைத வ:$கி
இயைகயி

றன.

தாிசனேம வாGைக அ$தியாவசியமான நல வழிவைககைள

உண$த' எ

பதி கவிஞ# அைசயாத நபிைக இ#கிற.

இயைகேய நலாசா

, சிற+த வழிகா)1, அாியைண, உற ம#$வ

த கவிைதக- %ல தி#ப$ தி#ப எ'$ ற ப'கிறா கவிஞ.
‘வாG, வகைண ெசால’ வ+தவக-.
வ$தகராH.

வணிகராH.

படமா:! பரபைரயாH.
உைழ! ,
உைட விைல

ெநL! பட,
%" ெகதி %"

ெகா'!பைத ெநறியாகி
இ#!பைத ஒளிக ெசா
ஒ

ஒ

ைற ெகா'$

பைத ெகா- எ

னா.

றா.

ஆனா ேதா)ட$தி ந)ட ெச1 எ

ன கபிகிற?

சைளகாம தின+ேதா:
ெவ1 மல ரL

‘எ

ைன எ'$ ெகா-

எ

ைன அடாம

இ

யிைர! பறி$ ெகா-

எ)1 நீ நி

றாL

இளி$தாL
க:$தாL
எ

மண$தா ெதா$ேவ

ஏகாம 1யா

எ

:
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மயக ெநறி ேவடா
மனிதேன எ

: ெசாL

ர)1#)1 -Dவழி ெசL ேபா, த2க$ தகாயிர, தடதடக ஏறி
வ#, பழபாிதி தானாக
ஒளி இ+தா

விைல இைல

வாடைக இைல,
திைக!பைடய ேவடா,
வழி இதா

எ

.

: ைக ெகா'.

இவறி#+ ‘வாGெநறி$ திற,ேகாைல வா2கிெகா-’ எ
த#வதாக ‘திற,ேகா’ எ கவிைத :கிற.

: இயைக க:$

இ$தைகய க#$ைத ‘ரவி : மம வி : கம’ பறி ேவ: கவிைதகளிL
பிச%$தி விளகியி#கிறா.

‘உலைக$ தி#$ உ$தம ெசHைக’ மனித# ேவடா எ
அறிவிகிறா.
உ

ைன$ தி#$த

உலகி வ+தவக-

பிற "ைமைய$ Sக

வகால$ வா2கியவகெபா ேசைவ எ

:

பலசர ெகாண+தவக-

வ+த வழி ெச

: வி)டாக-.

"ைம ஏ'கD

ராம பாண Qசி
காட

உறவா' உபேதச! ப+தL

: அவ
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கா"$ S1 வி'

கலாசார ைககD தா

மிச.

‘ேகார ெச#ெகாக, வாG, வழி கா)', வைரேயா)' சா$திர
ெசால நா

வரவிைல, "யநல$ைத! ெபா$ ெதாடா, ஜால கணா1

வி$ைதகா)ட நா

பாடவிைல’.

பழேவத! பைடைய ஓ)1

ேலாகாயத ேவத! பைடயி
தகாH ஒக நா

தரணியி அதிரவிைல

மகால ெவ-ள ேபா",

மா; கால ெவ-ள ேபா

Qமி$தாH க#ைண ெவ-ள
எகாL வ1யாேதா'
இயைகயி

உயிகளி

ெசயைகயி

ஓயா$ தான

ஒழியா உைழ!

சிLபைடேய

மைலயாக நிைல$ நி.

எ
ெச

: ெதாிவிகிறார கவிஞ ‘கா)' வா$’கவிைதயி.
: ஏக வள$, வ#வத வாG$ வி, 

விPஞான வி+ைத எ

இ

த

: த'மாறி, அநாவசியமான அLவகளி ஈ'ப'வதினா

ைறய வாG,! பய

கவிைத,

ேனற காT

எ,ம ஏபடா எ

: விளகிற அ+த நீட

னறி, ேமலாக, தனி அறி, அ!பாL தரணிைய தராதல2க-

அைன$திைன உடலாகி! +, விPஞானிகD விய ப1யாக
விைளயா' சதிைய, உதிர$தி ஒ

றியதாH, உ-D- இ#+ கண$தி

கண வழி கா)' உணவாH உண+ வி)டா.
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பி

 இைல

 இைல

ெதாட ச2கி
5 இ

ப

றிL உண,
ேவட

தா2க வ+ ேச# பறைவகைள இத ஆதார கா)'கிறா கவி.
த

னின$ைத! ேபT உணவி,

ெநறிேயா நீதிேயா,
நீட கைதகேளா

கலாசார மரேபா, மமைதேயா
க)டாத ெமHணவா
%வாயிர கதா1

பறைவக- ேவட

தா2க ேத1வ#கி

கவி+தமர2களி த2கி

றன.

றன. அ2-ள நீ!பர! ந'வி

பற+வர! பாைத உடா
பா$ ெதளி, ெபற

பட2கDடா?

தவைற$ தி#$த!

ப$தறி,டா?

அ!ப1யி#+, கா)' வா$ ைச`ாியாைவ வி)' ேவட

தா2க வ+, ஏாி ந'

மர$தி 'க)1 வாG+, )ைட இ)' P" ெபாாி$ வளகிற.
உயிாி

இயக$ைத

வி' ைவ காவிய$ைத
கட பி

 உ

பாட ேக)காம

பாைத கா)டாம,

P"கD தாமாH

வழிைய காணாேயா ?
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ைச`ாியா ெசL

இயணைவ கடபி
ஒளிைய காணாேயா ?

எ



: கவி ேக)கிறா.

‘உயிாி

ெப#மியகி 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

எ

தா2கலா

: அறி,:$கிற ‘கா)'வா$’.

வாGைக வழிகா)' த$வ எ

றத

ைமயி இதி ைம ஒ

:

இைல. பறைவக- ‘நாைள’ பறி கவைல! ப'வதிைல. அ'$தேவைள
உணைவ ேச$ ைவ!பமிைல. இயைக வாG, வாGகி

மனிதகD வாழக: ெகா-ள ேவ' எ
கால2களிL றிவ#கிற த$வ தா
வி'தைலயாகி நி சி
இ

ற ேவ' எ

றன. அAவாேற

: ஞானிக- எலா

இ. கவி பாரதியா ட ‘வி)'

னPசி: சி)' #விைய!ேபால’ மனித வாG+

: வ:$தியி#கிறா.

பிச%$தி பைழய த$வ$ைத அ5$தமாக ")1 கா)ட, ேவட

கா)' வா$ைத உவைமயாக ெகா1#கிறா. இ ைம.

தா2கைல

பல க#$கைள உணசிகைள ெபா:கி எ'$ இைசய ைவ யசி
தா

கவிைத எ

ற அவர : ஏப, ேபாெகா1, "யநல,

ெபாேசைவ, கலாசார, சாி$திர, காலெவ-ள இய தயன பறிய
சி+தைன க#$கைள, இயைக கா)' த$வ$ இைணய! ெபா#$தி,

கவி தம எண2கைள கவிைதேயா)டமாகியி#!ப ரசைன வி#+தாகிற.
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‘உடெல

 ஒ

ைற ெசH வி+ைத விPஞான’ அA உடேலேய பல மம

ஆறகைள ேச+தி#கிற. ‘இய+திர$ைத ெசHத கட,-’ அதகான

ப)டைற அதிேல ைவ$தி#கிறா. உட ேநா, கடா அைத மா:

ம#$வகD மமமாH உ-ேளேய இ#கிறாக-. உதாரண$, கணி
ம வி5+தா ைக ைவ$ கசக டா. விளெகெணH, ைல!பா
ேபா

றவைற ஊறேவ' எ

பமிைல.

கணீ இ#

Sக சிகிைச த#
கால இ#

இAவா: ‘இயைக ைவ$திய’ பறிய த

க#$ைத பிச%$தி ‘மண’

கவிைதயி ெவளி!ப'$கிறா. அத ேமலாக வள# $ சி!பி சி+தைன

அழகாக இ#கிற.

ைகைவ! ேபென

$ சி!பி நீ

றா

ஆகி வி'

உட +த மாைச$

ெதாைட ெதாைல
$ சி!பி

ெவ ெதாைல Sர
த

த

யிாி

ரஸ$ைத

ைனேய அறியா

தானாக மாசி

ேம Qசி,

மாைச உ#வாகி!
பி

ன மணியாகி,

ஏ5 வண சாைவ
இைட இைடேய ைத$
ந$தாகி

ஆன+த ெகாடா

$ சி!பி ஏல வ#

5 %"! ேபா)1 வ#

235

மா" மணி ஆ"

மணைல நீ மணி ெசHவாயா?
பழைம -ைம எ

: ேபசி ெகா1#!ப X ேவைல. எ!ேபா, எ+த

நிைலயிL உைழ$$தா

ேபா:ேவா எ

உயிவாழ ேவ1யி#கிற. ஆகேவ உைழ!ைப!

ப பிச%$தியி

கவிைத ெதளி,ப'$கிற.

எண. இைத ‘ைம! பயண’ எ

னி : " 5 உைழ! ெகா-ளாம இ
வாழ ேம வழிகா)' எ

ஆராய! ேபானா, அ2

ற

பமான ைம வாG,

: கGகிறாக-. ேமேக உ-ள வாGைகைய

ஆைல ச2கி

ஆகாய ஓல

1ராடைர ஓ)' ேதாழ,
பPசாைல கப+த

வாயி

+தி' மக- சாாி,
மகளி சாாி

ேமகிL கிழ மாதிாி$ தா
த-D-

பழைம எ

ன ைம எ

காைல பி'

. உைழ!$தா

மி+தி#கிற. அ!ற எ

ன?

ைககைள வாG$

எ

கிறா கவிஞ.

இயைகயி ெகா'ைமகD காண!ப'கி

க#ைண உ'. ந

ைம கல+தி# எ

கவிைத இைத :கிற.

றன. எனி அெகா'ைமயிL

: பிச%$தி க#கிறா. ‘ேப)1’

ன!
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ஆ:)1க- ேபா)ட நாH, இர' )1கைள$ தி

ெகா'ைமயிL க#ைணைய காகிறா கவி.

: வி'கிற. தாH தி

ற

இர' )1! பா மிச
பாகி கா".

ெகா'ைமயிL க#ைண உ'
அகலமாH,

அ:த நாராH
ஆ: இ#+ெத
இலாெத

ன?

ன?

நக ைற+தா

அஸA வL

மல கழி+தா

கிைள வL
எ

கிறா.

‘ெச2கா ெந' ெவ ப)'ட :’ 1யி நீைர ேநா, மPசக)டாாி %, ெகாட ெகா ட ‘வாG, ள. ெசயL கைர, நா
ெகா’ எ

எ

ற உைமைய உண$தி ஒ# ெதளி, ெபற உத,கிற. அைத ‘ெகா’

ற கவிைதயி காணலா.

‘ேக)பதல காத, த#வதா
ேவைளயி அ

ப

வ+ அ#- ாிவா

வரமா)டா
எ

’- எணி ஏ2கி எதிபா$ அ

ைப ேகா#

; எதிபாராத, தயாராக இராத த#ண$தி அவ

கிற உய+த காத த$வ$ைத ஆ$மீகமாக விாி$!

ெபா#- உைரக இட அளி விஷய$ைத-பிச%$தி கவிைத! ெபா#ளாக

ெகா' சில கவிைதகைள! பைட$தி#கிறா. காத, ராைத எ

இனிய கவிைதகD இ$தர$தைவ.
‘சிTக’ எ
எ

ைபதட இதி ேச$ விடலா. அவ அவD தனி$தனி

கிற ேபதம: இ#வ# த

இ#+, எ

: இர'

ட

வ#கி

மயமாH ஆகிவி' அ

றாH. ெவளிேய ெச

 நிைலைய- ‘X)1

றாL, உ

ட
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இ#கி

’ என இ#வ# ‘உயி# உடLமாH’ மாறி நி த

ேற

உண$கிற இ கவிைத.
இதி வ#கி

ைமைய

ற ஒ# உவைம -

ரயிL ஜ)காவி

ஏ:

உறவின

வ1! ப1யி,

மத நீ "ழைல! ேபா

தய2கி விைட ெகா-Dவ

எ

ப அ#ைமயாக இ#கிற.

இகால க)ட$தி, வாGவி

ெவ:ைமைய, ெதாைலைய, ஏமா: ேவைலகைள,

ேபாகைள றி$ெதலா பிச%$தி கவிைதக- இயறியி#கிறா.
வாGவி

அ1!பைடைய

ைட+ெதறிய ப)ேட
த#க

,

1விலா )த#

ச!பா$தி! பழ சைட$த

ெவ:ைமேய வாGவாயி:.

ேபா, ;வி, ர ேபா

("ைமதா2கி)

றைவ இ$தைகயன. வாGைகயி எதி!ப)ட சில

அபவ2கைள, கா)சிகைள, நயமான கவிைத சி$திர2க- ஆகியி#கிறா அவ.

கடைவ, கைல, ைகவய Xதி, நட!, பாகட தயன இ+த விதமான
பைட!க-. ப1$ "ைவக!பட ேவ1ய நயமான கவிைதக- ஆ.

கச!பான உைமகைள பாிகாச$ ெதானிேயா' - ‘ஸ)டய’ ாீதியி - கவிைதயாகி
இ#!ப பிச%$தியி

ெசாெலா# [,

பிகால கவிைதகளி காண!ப'கிற திய த

ைம.
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இ#ற ஓ'

காைக க,

இ#க ெதாி
ேபத கணா1

காபி படாம
மர$தி தாகி

%கமாH தி#பி வ#

எறிக.

உைம எ

:

ஒ#தைல க1!பைத
மாைய எ

: ம:

இ#தைல! பா.

இைத : ‘ெசா’ எ கவிைத இைற விள உதாரண2கைள

த#கிற.
கட,ளி

பைட!கD! ேபா)1யாக,, இயபான அைம!களி உ-ள

ைறபா'கைள அல மடைமைய, கைலயி
ெசHகிற சாதைனகைள, அறிவி

‘விPஞானி’ ")'கிற.

ைறைய நீக, மனிதக-

ெபயரா அவக- கவ ேபசி மகிGவைத

"லபமாக! பண பணி உய+தவனி

வாGைக ேநாைக மன!ேபாைக

"ைவயாக சி$திாிகிற ‘ெப)1 கைட நாரண

’.

தானாக$ த2க

தட$தி கிைட$தா
ஒெட

ெறாக நா

ப)1ன$தாரா?

எ

:, ‘பாவெமா

ேக)கிறா

றிலாவி)டா, பா#டா? பசிடா? எ

: அவ

. உயி! உணசி, பாிகாச$ ெதானி, வாGைக உைமகD

கல+-ள மணியான கவிைத இ.
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ராதனமான கைத எைதயாவ ஆதாரமாக ெகா' ெந'2கவிைத ைன
வழக$ைத இ!ேபா ந.பி. ைகயா1#கிறா. அ!ப1! பிற+ததா

‘வழி$ைண’. பைட! கட,- (ஆதியவ
ைறபா'கைள உைடயனவாக இ#கி

) ஆகிற பா$திர2க-

றன. ஆனா உைமயான கைலஞ

.

‘ேமைத

ெபா#D அ1ைம

ஆகாத ேபைத,

ெசHவைத "$தமாH
ெசHவதி மன$ைத
கQரமா

இய ைப$திய’

ஆ$ம Qவமாக ஈ'ப)' ெசHகிற ேவைல அத!பைட!பாக விள2கிற.
பிரமனி

பைட!கD அழி, உ'. பிரம

மா:த ெப:வா

ெப#ைமட

. கைலஞ

திகழ 1.

ட கால ெவ-ள$தி இ5ப)'

சி#^1 அழி,:வதிைல; கைலஞ %வா!

இக#$ைத வ:$ உ#வக கவிைதயாக அைம+-ள ‘வழி$ைண’.
இதி வ#கிற கைலஞனான தச
ஒ

வழி$ைணயாக உதவ 1ய ைகேகா

ைற ெசH 1க எ!ப1 மர ேத+தா

உைழ$தா

, அவசரமி

றி எAவா:

, அ+ேநர$தி மறவகD [GநிைலகD எAவைக மா:தகைள

ெபறன, கைலஞ

கவனி$த பரமனி

நிைல எ

னஎ

ப பறி எலா கவிைத

விாிவாக! ேப"கிற. நயமான பதிக- பல காணகிடகி
தச

எ'$ ெசாL சி+தைன ‘ஊ
‘ெசHவைத$ தி#+த
ெசHவேத ேவைல
ேயாக,

ரவி : மம

வி : கம,

றன. கைலஞனான

றி உணத உாிய உைம’ஆ.
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வயி:காH ேவைல எ

றா

ெநPசி ஒ# பிசா"$தைல
நிலாம ஆ'.
ஒக 1யாத

உ-ள$ உ+தலானா
க)டா+ தைரக-

கனக மாளிைகயா.
ைகேய தட,ளாH

ேசாைலகளாH ஆைலகளாH
வாGவி

தி#வாைக

ெவளி எ2 எ5திவி',

ேவைலயிேல வா
கால$தி

ேதா

வாலாடா

:.

 கண
கால கண

ப1$தவ ெசா

னாL

ப5$தவகிைல’

பிச%$தியி

கவிைத! பைட!க- அைன$ைத (இர' கால க)ட2களிL

ஆக! ெபறைவ 5வைத) ப1$ ரசிகிறவக- அவ ஒ# நல கவிஞ

எ

பைத, கவிைத$ ைறயி அவ#ைடய சாதைன ெபாி எ

1.

பைத உணர

-----------29. தாமைர
தமிGநா)1

‘ேபா இலகிய! ப$திாிைக’ யான ‘தாமைர’  கவிைத$

ைறயி ‘இரடாவ அணி’ ேதா

‘தாமைர’ கMனி;) க)சியி
ஜீவான+த அவகளி

றி வளர$ ைண ாி+த.

இலகிய மாசிைக. பிரபல கMனி;) தைலவ ப.

ஆசிாிய! ெபா:!பி பல வ#ட2க- வள+த.

அ!ேபா, அவர மரண$! பிற மாஜினி ஆசிாியராக! பதவி வகி$த
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கால$திL, ‘தாமைர’  கவிைதயி கவன ெசL$தவிைல. மர

கவிைதகைள ம)'ேம பிர"ாி$ வ+த.
பி

ன, ‘ஆசிாிய 5’ ஒ

: ப$திாிைக! ெபா:!ைப ேமெகாட.

அ+நிைலயிL சில வ#ட கால ‘தாமைர’  கவிைதயி அகைற ெகா-ளாமேல
இ#+த.

ெபாவான இலகிய ேநா எதிரான ‘ேபா இலகிய’ ேநா; தனி
மனித உண,கைள, மன! பதி,கைள, தனி நப ேநாைக சி$திாி$
ெகா1#!ப உைமயான இலகிய இைல; மாgய அ1!பைடயி,
சதாய! பாைவேயா', "ர' வக$ எதிராக,, உைழ இன$

நபிைக ஊ)' த
‘தாமைர’யி

ைமயிL எ5த!ப'பைவதா

, கMனிச அதாபிக- ஆதரவாளகளி

ஆகேவ, ெபாவான இலகியவாதிகளி

இலகிய ஆ எ
ெகா-ைக ஆ.

ப

ேநாைக ேபாைக ைற

:வ க1!ப, அவகள பைட!கைள ‘மாgய! பாைவயி’

திறனாH, ெசHவ ‘தாமைர’யி
‘தாமைர’யி

கிய கடைமகளி ஒ

:.

ஆசிாிய5வி கியமான ப2ெகா1#+த தி.க. சிவச2கர

கவிைதயிL ஈ'பா' உ-ளவ.  கவிைத! பைட!கைள அவ

ரசி$தாL, அத

ேவக வளசிைய அவ வரேவற ேபாதிL, கவிைதயி

உ-ளடக அவர Qரண ஆதரைவ ெபற 1யதாக அைம+தி#கவிைல.

ெப#பாL ெவ:ைம, மனறி,, விரதி, நபிைக ஊ)டாத த
ரகேள  கவிைதகளி ஒகி
த

க#$ைத ெவளியி)' வ+தா.

றன எ

ைம ேபா

ற

: அவ உண+ அAவ!ேபா

அைன$ைத ‘மாgய! பாைவயி’ க' தன 1,கைள அறிவி

ஆற ெபற ேபராசிாிய நா. வானமாமைல ‘எ5$ பிர"ர’ ஆன ‘ ரக-’
உ-ளடக$ைத ஆராH+ விாிவான க)'ைர ஒ
உ-ளடக’ எ

: எ5தினா. ‘ கவிைதயி

ற அ+த க)'ைர 1968 1சப ‘தாமைர’யி ெவளியாயி:.
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அ க)'ைரயி

அ1!பைட க#$க- இர'.

‘தலாவதாக,  கவிைதக- அ1நாதமாக ஃ!ராH 1ஸ$ைத அத
அச2கைள ெகாட ஸாியயஸ, எc; ெட

ேபா

றவைற ெகா1#கி

ெகா1#கி

ஷியஸ

றன. அதனா இ கவிைதக- அகவய ேநா

றன. இதனா இ கவிஞக- தைம$ தாேம சதாய$தி#+

பிாி$ ெகா' சதாய$ைத ஒ# பாைவயாள

ேபால கவனிகிறாக-.

இரடாவ, உப$தி, உற,களினா ஏப)'-ள ரபா)1னா உலகேம
கியமான இ#ேவ: வக2களாக! பிாி+ நிகி

ற, ஒ# வக இ

ெனா#

வக$ைத ஒ'கி ைவ$தி#க, அைத எதி$ ஒ'க! ப)ட வக நட$

ேபாரா)ட$தி ஒ'க!ப)ேடா பகமாக இ! கவிஞக- நிகவிைல.

மாறாக, உலகேம 

பமயமான எ

ற நபிைக வற)சி மன ெமா1+த

ேபா ெகா1#கிறாக-.’
இ க#$கD ஆதார : வித$தி ‘ரக-’ ெதா!பி#+ நா.
வானமாமைல அேநக உதாரண2கைள எ'$ கா)1யி#+தா.

‘எ5$’வி கவிைத சப+தமாக க)'ைரக- எ5தி ெகா1#+த

சி.கனகசபாபதி ரகைள தன ேநாகி ஆH, ெசH,  கவிைதயி
சதாய உ-ளடக; 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 விளக

ஆக, ெவ. கி#^ண%$தி எ5திய ‘கவிைதயி
உண,’, எ

உ-ளடக சதாய

ற நீட க)'ைர 1969 ேம மாத ‘தாமைர’யி இட ெபற.
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கவிைத எ5கிறவகD ‘சதாய! பாைவ’ கிைடயா எ

‘அ:தியி)' உ:திறி’யி#+தா. சதாய! பாைவ எ

ப எ

ெதளி, ப'$தி-ளா.
இவக- ‘நா

’எ

: றி!பி'கிறாகேள அ+த ‘நா

வரலாறி இலாம#+த நிைலைம ஒ

’எ

: அவ

னஎ

: அவ

ற உண, மனித ல

: உ'. இ+த நா

சதாய$திL-ள உப$தி உற,கD சப+த'.

மனிதக- இன 5களாக (Tribal Societies) வாG+த ேபா இ+த நா
எ
எ

ற சி+தைன இ#+தி#க 1மா? அ!ெபா5 சதாய 5வ நா

பத பதி ‘நா’ எ

ற ெசா அட2கியி#+த. ஏெனனி ேசகாிக!ப'

ெபா#- ேசகாி!பவ ெசா+த அல. அ ‘நம ெசா+த’ எ

இ#+த. அச%க$திL-ள தனிமனித

இ#+தா

‘நா

’ ‘என’ எ

ற நிைன, அ:

’ ேதா

றிய. க)ட க)டமாக இத

த

ெகாேட வ#கிற. தலாளி$வ ச%க$தி இ# ‘நா
‘நா

ன நில!பிர$வ ச%க$தி இ#+த - ‘நானி

’த

ைம மாறி

’ ேவ:, இத

ைம ேவ:, எனேவ இ+த

’ சதாய மாற$தி$ த+தாேபால மாற அைடகிற. அேத ேபால

இ+த ‘நா

’ ேசாஷச ச%க$ைத ப1!ப1யாக! ெபா,ைடைம

சதாய$ைத அைட ெபா5 சதாய$ேதா' ரணி
த

ற நிைல

. சதாய நிைலயி மாற ஏப)'$ தனியா ெசா$ைடைம ைற

வ+த பிறேக இ+த ‘நா


என

றி ஒ

றி நி

ைமைய அைடகிற. இ+த நிைல இ)' ெசL ேபாரா)ட$ைத! ாி+

ெகா' அத$ ைண நிப கவிஞனி

தைலயாய கடைம. இைத

உணவைதேய உைமயான சதாய! பாைவ எ
மா; பி

: நா ெசாகிேறா.

வ#மா: ெசாகிறா; ‘ மனிதக-, உப$திைய உப$தி

உற,கைள அபிவி#+தி ெசHகி

ற அேத சமய, அவறி$ த+தவா:

த2ைள, த2கள சி+தைனகைள த2கள சி+தைனகளி
மாறி ெகா-கிறாக-. வாGைக எ
மாறாக உண,தா

விைள,கைள

ப மன$தினா நிணயிக!ப'வதல;

வாGைகயா நிணய ெசHய!ப'கிற.’ இAவா: அ+த

க)'ைர அறி,:$கிற.
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 கவிைத றி$ மாgய சி+தைன காரக- அAவ!ேபா ரசமான
க#$கைள ெவளியி)1#கிறாக-. “கவிைத எ

ப தலாளி$வ

ெதாட2ேபா ேதா

கிறா கிறி;ேடாப

ச%க$தி

ச%க உற,களி

மீ மனித இ# ெதாட அற$

:கிற இலகிய வ1வமா” எ

கா)ெவ. தலாளி$வ ‘ச%க$தி

அதிேவகமான

உப$தி சாதன2களி

மா:த பழP ச%க உற,க- மா:வ ேபாலேவ, பழP ச%க$தி
ெகா-ைகக-, இலகிய வ1வ2க- இலகிய உ$திக- ேபா

எ

சி+தைனக-,

றன, மா:ப'

ப ெபா#-தவாத வரலாறிய க#$தா. இைறயி நாவL

Q^வா இலகிய வ1வமாக விளக!ப'. இAவா: இலகிய வ1வ,
உ$திைற ேபா
ஆ

றன மாறிய ேபா 20 Kறா1

மீக சி+தைன ெந#க1யா ேதா

மனித ெவ:! ேபா

ேமநா)' ச%க,

றிய ழ!பமான நிைல, வர உண,,

ற பக- இலகிய$தி இட பி1$ ெகாடன.

ேமநா)' இறமதி! ெபா#ளாH தமிழி வ+த கவிைத ேம நா)'

ேநாHறான மனித ெவ:! ேபா
உ-ளடகமாக மாறி-ள.”
இAவா: தமிழவ

றவைற நக ெசH தமிG கவிைத

‘தாமைர’ க)'ைர ஒ

றி றி!பி)1#கிறா.

‘தாமைர’ அAவ!ேபா இAவிதமான க)'ைரகைள! பிர"ாி$தேதா', ேபா

க#$கைள உ-ளடகமாக ெகாட கவிைதகைள ெவளியிட,


வ+த. பிறநா)' ேபா கவிஞகளி

பைட!கைள$ தமிழாகி

பிர"ாி$த. இ!ப1யாக, கால ஓ)ட$தி, ‘தாமைர’  கவிைத அதிகமான
இட ஒகி ேபா கவிஞக- வளர$ ைண ாி+த.

இல2ைக ேபா இலகியவாதிகளி ஒ#வ#, கைல இலகிய$

திறனாHவாள# ஆன கா$திேக" சிவ$தபி இ சப+தமாக எ5தி-ள
க#$ைரைய இ+த இட$தி றி!பி'வ ெபா#$தமாக இ# எ
எTகிேற

. இல2ைக ேபா இலகிய மாசிைக ‘மைக’ 1973 ஆ'

மலாி அவ எ5திய ‘ கவிைத’ - அத

றி! எ

:

ற க)'ைரயி

ேதாற, நிைல!பா' பறிய ஒ#

கைடசி! பதி இ.
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“அ"ய+திர நாகாிக$தி

வளசி நியதிக-  ‘கவிைதயி

ேதாற

வளசிைய$ தவிக 1யாதைவயாகின. ஆனா இAவளசி அ$தைகய

நாகாிக வளசியிைன! Qரணமாக அபவி$த ச%க2க- பபா'கDேக
உாியதா.

கிழ நா'கைள! ெபா:$த வைரயி, சிற!பாக இ+தியாவிைன! ெபா:$த

ம)1 ேமறியன ேமனா)'$ தாக2க- எ
வ+தைட+தன. நாவ எ
ேதா

:வத 

 இலகிய வைக ேதா

னேர நாவ எ

வ+தைட+த ேபா

ற ைறயிேலேய த

:, இ

றி!பாக$ தமிG நா)1 ேதா

 இலகிய வ1வ வ+

:வதகான ச%க! பி

றி-ளதா எ

தமிG நா)1 எ5$தறி, Xத எ

:வதகான ச%க [Gநிைல

ற இலகிய வைக இ+திய மைண

: கவிைத எ

ேச+-ள. கவிைத ேதா

த

னெவ

னணி இ+தியாவி,

: பா!ேபா.

ப என$ தி)டவ)டமாக$

ெதாியா. ஆனா அ அ:ப Xத$ ேம இ#ேமா ெவன ஐ:கி

ேற

அ!ப1 ெகாடாL !ப$ைத+ நாப விகித$தின தா க)ல நாகாிக
நிைல இ

 வரவிைலெய

ேற ெகா-ள ேவ'. ேமL, இய+திர!

ர)சிேயா ைக$ெதாழி ர)சிேயா தமிG நா)1

பாரபாிய ச%க ெபா#ளாதார

அைம!கைள றிL மாறி! திய ஒ# ய+திரமயமான நாகாிக$ைத
ஏப'$தவிைல எ

ப உ:தி. இய+திரமய நாகாிக$தி

நகர நாகாிக வளசி ெச

ஒ# கிய அசமான

ைனைய$ தவிர (ேகாய$S# உ)படலா) மைறய

தமிG நா)'! ேபaகைள! ெபாி தாகியி#!பதாக ற 1யா. அ2-ள
தலாளி$வ வளசி நில,ைடைமைய, அ
பய

ப'$ நிைலயிேலேய இ

ேற, நில,ைடைமற,கைள!

: உ-ள.

ேமறிய நிைலைமைய! ெபா! பபாக எ'$ றினாL இத- ஒ#
சிறிய றநைட$ த

ைமைய நா அவதானிகலா. அதா

நாகாிக வளசியா. நகர வளசியி

(அபைனேசஷ

ெச

ைனயி

நகர

) தவிக 1யாத

அச2களான தனி மனித! பராதீன. விபைன Nகவாள உற, தயன

ெச

ைன நகர வ)ட$- காண!ப'வ உைமேய. ேமL ெச

ைன நகர

நிைலயி ேமனிைலயைட+த மகD, அவக- வழிைய நகர வாGைக அளி
வாH!பினா பி

நகர2கD ெச

பற 1யவகD பபாH, தி, கக$தா தய
: அ2 நகர வாசிகளாகேவ வா5கி

றத

ைமயிைன

காணலா. அ$தைகய ச%க$தின# பிற நகரவாசிகD பாரபாிய$தி#+

;
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பாரதீன!ப'$த! ப)டவகளாகேவ வாழ ேவ1ய நிைல ஏப'கி

அைம கால$தி தமிழக$ இலகியவளசி ெநறிகளி தியி

ற.

தாக$திைன நா காகிேறா. கைணயாழி தமிழக$! றபான நகர நாகாிக

வாசைனைய ஏப'$கி

ற.

தமிழக$! கவிைத! பயிவாளகைள$ தனி மனிதகளாக எ'$ அவகள
ச%க, ெபா#ளாதார! பி
அைமெம

னணிகைள ஆராHவ உ#சிகரமான ஒ# யசியாக
.

ேற நகிேற

, நகர நாகாிக$தி

இ$தைகய [Gநிைலயி, இய+திர நாகாிக$தி

ஆதிக$)

ப)டவக-  கவிைத! பயிசியி இற2வ தவிக 1யா! பேப. நகர
நாகாிக இ

: ‘எOறிசி’ எ ேம

மக- வாத$ைத ஏப'$தி-ள.

 கவிைத! பயி, எOறிச$ ெதாழிபா)ேட எனலா.
எOறிச$ைத! பி

பற ைனவ இ

ேமறி!பி)ட ச%க, ெபா#ளாதார! பி

ைறய பபா)டமிச2களி ஒ

னணியி வராதவக-  கவிைதைய!

பயிL ெபா5 அ ேமனிைல$ த5வ எ

ேற ற ேவ'.

இ ஒ# றமி#க, தமிGநா)1 ெசவி!ல Nகவி
ேநாத ேவ'. கிராமிய கைலகளி
பயி,, பாரபாிய நிைலயி
சாதனமாகிய சினிமாவி

:.

நிைல பறி நா சிறி

வளசி, கிராமிய! பாடகளி

;திர!பா)1ைன எ'$ கா)'கி

ற. க)ல

ெசவி!ல அமிசமாகிய வசன பாடL தமிழக

சினிமாவி ெப: கிய$வ$திைன இ2 ேநாக அவசிய. கவிைதைய!

ெபா:$தம)1, ப)'ேகா)ைட கயாண"+தர, கணதாச
திறைம காரணமாக ெசவி!ல Nக,ேக பய

ஆகிேயாாி

ப' திைர!பட! பாடக- இ

கவிைதகளாகி-ளைத சனரPசக கவிைதகளாக விள2வைத நா
காகிேறா. கிராமிய! பாடகளி

ம:மலசி சினிமா! பாட

கிய$வ,  கவிைத வளசிகான [Gநிைலைய அ1 நிைல மகநிைலயி அகறி வி'கி

ற.

இAேவைளயி கவிைதயாளகளி

க#$கைள மேனாபாவ2கைள

ஆரா ெபா5 இ!பயிவாள நகர நாகாிக$தி
பிரதிப!பைத நா காணலா.

சாயகைள!

:
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இக)ட$தி, ேபா இலகிய கட!பா'ைடய ‘தாமைர’ கவிைத$

த# தட ஆராய!பட ேவ1ய ெதா

றா. தமிG நா)1

கிராமிய கைல

ஆH, நXன இலகிய$தி தள அைம$ ெகா'$த தாமைர இ
கவிைத! பயி, கிய இட ெகா'கி

அ

ேற அ1நிைல மகைள ஆ:! ப'$தலா எ

என ஏபடவிைல.” (கா. சிவ$தபி)

:

ற. இ ேமனிைல$ த5வலா,

ப பறிய க#$$ ெதளி,

மாgய! பாைவ, ‘ச%க விPஞான கேணா)ட’ ெபறிராத இதர

இலகியவாதிகD எதிராக, ‘எலா மகD ஒ# திய வாGைவ! ெப:வத

உதவியாக, ேபாண$ட, ர)சி$த
ெசHயேவ' எ

ைமட இலகிய

ற ல)சிய ெகாட ேபா எ5$தாள’, ஏைனய

இலகிய வ1வ2கைள$ த2கD சாதகமாக! பய

ப'$தி ெகா-வ

ேபாலேவ, வளசி ெப: வ#கிற  கவிைதைய ஒ# ஆதமாக ைகயாள
ேவ' எ ேநாக$ட

தா

ஆசிாிய 5வின ‘தாமைர’யி

பக2கைள

கவிைத$ தாராளமாக ஒகினாக-. ல)சிய ேவக, ெகா-ைக! ப:,
ச%க$ைத மாgய! பாைவேயா', சீரைம கடைம உண, ெகாட

இைளஞக- பல உசாகமாக  கவிைத பைடகலானாக-.
நவபாரதி, வியர", பாிணாம

, . பாவாண

பிரபPசகவி, ேகா. ராஜாரா, . ெச+தமிழ

, வி1ெவ-ளி, ைக. தி#நா,கர",
எ

: பல உணசி$1! ேபா'

‘தாமைர’யி கவிைதக- பைட$தி#கிறாக-. நா. காமராச
அகினி$திர

, தமிGநாட

, மீரா, சதிகன ேபா

, சிபி,

றவகளி

கவிைதகD

‘தாமைர’யி வ+-ளன. அகினி$திர தமிGநாட, ெசா+த!

பைட!கைள விட, ெமாழி ெபய! கவிைதகைளேய அதிகமாக
எ5தியி#கிறாக-. சாவாக

, வணதாச

கவிைதகD அQவமாக இட ெப:-ளன.

, வணநிலவ

ேபா

றவகளி
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‘ரக-’ கவிஞகளி

உ-ளடக றி!பி)ட ஒ# சில எணிைகயி-

அட2கிவி'வதாக. நா. வானமாமைல தம விமாிசன$தி ைறறியி#கிறா.

‘மாgய கேணா)ட$ட ச%க! பாைவேயா'’ கவிைத எ5த 
வ+தவக- ட அைன$ விஷய2கைள த2க- எ5$களா ெதா)'

விடவிைல. றி!பி)ட சில விஷய2களிேலேய தி#ப$ தி#ப வைளயமி'வைத

‘தாமைர’ கவிைதக- நிaபிகி

றன.

அெமாிக ெவ:!, ேசாவிய$ ர^யா,! கழார, விய$நா வாG$,
ர)சி வரேவ, ஏைழ ப'பா', பணகார

திமி, நீேரா பிரைன, தலாளி

(பைணயா) காமெவறி, ஒ'க!ப)ேடா# அதாப ஆதர, ேபா

ற சில

விஷய2கைளேய இவக- கவிைத! ெபா#ளாக ெகா'-ளன. ப2களாேத^

பறி அேநக எ5தியி#கிறாக-. மகா$மாைவ ைறறி கவிைத

எ5வதிL சில ஆவ கா)1-ளன.

இ2 ஒ# ர)சி வ+தா எலா நிைலைமகD சீ தி#+தி வி'; அ!ப1 ஒ#

ர)சி நிசய வ# எ

ற நபிைக ேபா கவிஞக- அைனவ#

இ#கிற. அதனா ெசAவச+த, சிவ! மல Q ேபா

ற வா$ைதகளி

ேமாக ெகா' இவகளி அேநக அவைற அள, அதிகமாக அ-ளி$

ெதளி$தி#கிறாக-, த2க- கவிைதகளி. க#$கைளவிட வா$ைதகD
அதிக கிய$வ ெகா'!பதனா, இவக- நீள நீளமான கவிைதகைள!

பைட உசாகிகளாக விள2கிறாக-. சி: கைதகD நீளமான தைல!

ெகா'!ப ஒ# ஃபாஷ

எ

ற நிைல ஏப)ட ேபால, கவிைதகD நீளநீள$

தைல!க- [)'வ இவகளிைடேய ஒ# நியதி ேபா காண!ப'கிற.
‘மகா$மாைவ ேநாகி ஒ# ச%கஜீவியி

ேக-வி’, இனிேம கிழ எளிதிேல

சிவ, இ2ேக இ1ழக ேக)கிற’ ேபா

உதாரண2க- ஆ.

ற கவிைத$ தைல!க- சில

ஒ# சில ர$த, பிரவாக, ர$த ஓ)ட, ெச2#தி ெவ-ள எ
ஒ# ெவறிேவக உவைக ெப:கிறாக- எ

: ேதா

:கிற.

: ழகமி'வதி
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‘தாமைர’ கவிைதகளி, நவபாரதியி
பாிணாமனி

‘இ2ேக இ1 ழக ேக)கிற’.

‘அக!ைப ேநாHக-’ நா2க- அ+தரசாாிக-’, வி1ெவ-ளியி

‘கட!ைப கா+தமா’ தி#நா,கரசி
மல#’, பிரபPச கவியி

‘ஓ அ#வியி

‘ஒ# மாணவனி

‘சிகர2க- ெபா1யா!’ ேகா. ராஜாராமி

ஆகியைவ றி!பிட$ த+தைவ.

மரண’ இ2ெமா# Q

மரண விழாவி

ேபா’, சிபியி

‘ஒ!த’, ‘பாட2க-’ ‘தைலைறக-’

ேகா. ராஜாரா கவிைத விஷய2கைள$ ேத+ ெகா-வதி தனி$த
கா)1யி#கிறா.
சாவாகனி

‘சாணி ெபா: சி:மி’, வண நிலவனி

ைம

‘ெரயினீ; ஐய

ெத#காரகD சாைண பி1!பவ’ ஆகியைவ ரசிக!பட ேவ1ய நல

கவிைதக-.

‘தாமைர’யி பிர"ரமான கவிஞகளி

ெசா+த! பைட!கைளவிட, ெமாழி

ெபய!கவிைதக- நய2க- மிதி க#$தாழ ெகா1#கி
சிறியனவாக, உ-ளன எ

பைத றி!பிட$தா

றன.

ேவ'. அ!ப1!ப)ட

வைம-ள கவிைதக- எ5த$ தமிG நா)' ேபா கவிஞகD ேதசி
ெபறா நல.

உதாரண$ இர' கவிைதகைள இ2ேக த#கிேற

.

‘த பைட!’ - ர[ கசேதாA எ ர^யகவிஞ எ5திய. தமிழாக: சிபி.
இ+தியாவி

கட,- பைட$த ஆதி உயி
பா எ

இைல-

கிறாக-.

உயர! பற க5தா

கட,ளி

எ

நா

த பைட!

கிறாக- மைல வாசிக-.

இவகேளா' அவகேளா'
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இைசயவிைல;

மனிதகேள த பைட!
எ

கிேற

;

அவகளி சில

பற க5காH ேமெல5+தன
ம: சில

நக# பாபாH நாசறன.

மெறா

:, ைகசி

தமிழி.

இ

ேயA எ5திய ‘நி!பயமான ஒ# ளிய’, கயாஜி

 வானி [ாிய

ஒளிர

இ2ேகா ெப ஓைடயி ளிகிறா-.
ஆர$த5, கர2க- ேபால

அ2க த5, த2க ேரைககநீாி

ேமேல ‘விேலா’ வைளய

நிழேலா அவளி

+த வ#'

L மய2கி$ S2க! ேபா

தக- கைரயி ெமௗன கா.

இ2ேகா ெப ஓைடயி ளிகிறா-..
இ2 எ2 இைல மரண,
ேபாயின ேக' வாைத, ேநா,
ேபாயின $த, ர$த எலா;
அைமதி வாGைக, அழ மீ'

ஆ)சி ாி கா)சி விாிய

இ2ேகா ெப ஓைடயி ளிகிறா-.

-----------

30. எ9பகளி
மாசீய த$வ$தி

உ+தேலா' கவிைத எ5த ப)டவக-- ‘தாமைர’யிLம

இதர ேபா இதGகளிL கவிைத எ5திய ேபா எ5$தாளகஅல அவகைள சா+த சில, த2கைள ‘இரடாவ அணி’ எ

: றி!பி)'
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ெகாட ேபாதிL, அவகD எதிரான ‘தலாவ அணி’ எ

: ெசால!பட

ேவ1ய இயகேமா, திரேளா சதிேயா எ,ேம ஏப)1#+ததிைல.
இலகிய ஈ'பா'ைடயவக- - இலகிய$தி

பலவித! ேபாகளிL பயிசி

றவகD - தனி நபகளாக த2க-

ேதசி ெபறி#+தவகD ெபறய

இ^ட ேபா எ5திெகா1#+தாக-. எைத! பறி ேவ'மானாL, எ!ப1
ேவ'மானாL எ5தலா. ஆனா எ5வைத அழகாக, கைலயாக,

ஆறேலா' எ5தேவ' எ

ற இலகிய ேநாைடயவக- எலா

விஷய2கைள! பறி த2கள மன எ5சிகைள கவிைதயாவதி உசாக
ெகா1#+தாக-. அவக- எேலா#ேம ெவறி ெபறாகளா எ

விஷய.

கவிைத எ5தி$ ேதசி ெபறவகளி
ப)டவகளி

ப ேவ:

பைட!கைள, ஆவ$ேதா' எ5த

எ5$கைள ‘எ5$’ ப$திாிைக ெவளியி)', கவிைத

வளசி$ ைண ாி+த, ‘எ5$’,! பிற, கவிைத ஆதர,

கா)'வதி ‘கைணயாழி’ மாத இதG 

கால$திேலேய ‘கைணயாழி’ ேதா
வ+த. பி

னி

ற. ‘எ5$’ நட+ெகா1#+த

றிவி)ட. கவிைத வரேவ அளி$

ன, கவிைத எ5தியவக- ‘கைணயாழி’யி

உசாக$ேதா' ஏ: தாராளமாக! பய
ேவ'.

ஆதரைவ

ப'$தி ெகாடாக- எ

‘எ5$’ ேவா' ஒ$ைழ$, பலவ#ஷ2கD! பிற, ‘நைட’ எ

: ெசால

ற 

யசியி ஈ'ப)ட இலகிய உசாகிக- சில# அவகDைடய நபகD,
1970 ‘கசடதபற’ைவ ஆரபி$,  ேவக$ேதா' இலகிய! பணி ாிய


வ+தாக-.  கவிைத வளசி ேசாதைன ‘கசடதபற’ ேபராதர,

த+த.

1970L அத! பிற இலகிய உணசி பல வைககளி ெசய மலசி
ெபறதாக$ ேதா

றிய.
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திய திய இலகிய! ப$திாிைககD, இலவச ெவளிR'கD தமிG நா)1

பதிகளிL தைல Sகின. கவிைத$ ெதா!கD ெவளிவரலாயின.

gசனபாதி! மாதிாி- அல அ+த சமய$ எ'!பாக ேதா

பர, ஃபாஷன ேபால - (மைழ கால$ காளா

க- ேபா எ

பல

றி ேவகமாக!

: ெசாலலா)

‘மினி’ கவிைத ெவளிR'க- எ2ெக2கி#+ெதலாேமா பிர"ரெபறன.

இவறி எலா ‘மாgய! பாைவ’ உைடய எ5$தாளகD. ெபாவான
இலகிய ேநாைடயவகD கவிைதக- எ5தியி#கிறாக-. ேபா

இலகிய! பணிெக

ேற ேதா

றிய தாமைர, காகி, ெசமல, வானபா1,

உதய தய ப$திாிைககளிL கவிைத எ5தியவகளி சில இதர இலகிய
ெவளிR'களிL எ5தியி#கிறாக-.

கைணயாழி, கசடதபற, தீப, ஞானரத, அஃ ேபா

ற இலகிய ெவளிR'களி

கவிைத எ5தியி#!பவகளி சில பிற ெவளிR'களிL எ5தியி#கிறாக-.
வண2க-, சத2ைக ேபா

கவிஞகளி

ற இலகிய! ப$திாிைகக- இர' பிாி,

பைட!கைள பிர"ாி$-ளன.

றி!பி)ட சில அல பலர ெபயகD பைட!கD தா
அேநக ப$திாிைககளிL, ெவளிR'களிL காண!ப'கி

றன.

ெபாவாக

ஆகேவ, இனி வ# ஆHைவ இவைர ெசHத ேபா, தனி$தனி! ப$திாிைகயாக
எ'$ ெகா' கவனி!ப சாி!ப)' வரா எ

: நா

நிைனகிேற

.

ப$திாிைகயாக எ'$ ெகா', அAவவறி கவிைதகைள றி!பி)'

எ5வைத விட, எ5பகளி வ+த இலகிய! ப$திாிைககளி எ5தி-ள
பைட!பாளிகளி

கவிைதக-, அவறி

எ5வேத ெபா#$தமாக இ# எ
எ

ேபாக- த

: க#கிேற

.

ைமக- பறி

றாL, இர' பறி$ தனி$தனிேய எ5தியாக ேவ1ய அவசிய எ

என! ப'கிற. அைவ தமெகன$ தனி$த
கவிைத எ5பவகைள கவிைதயி
பாதி$-ளன எ
‘வானபா1’ எ

: நா

உணகிேற

ைம ெகா1#!பேதா', 

ேபாைக ெவவாக!

. ‘கசடதபற’ எ

ற கவிைத ெவளிR'தா

:

அைவ.

ற இலகிய! ப$திாிைக,
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------------31. கசடதபற
1970 அேடாபாி பிற+த ‘கசடதபற’.
“இ

ைறய பைட!களிL, அவைற$ தா2கி வ#கிற ப$திாிைககளிL தீவிர

அதி#!தி அதனா ேகாப உைடய பல இள எ5$தாளக-, கவிஞக-,
ஓவியக-, திறனாHவாளகளி

ெபாேமைடதா

கசடதபற. ஊதி!ேபான

"யெகௗரவ2களாL, பி2கிய பாைவகளாL இவக-

பாதிக!படாதவக-.அரசிய, சமய, மர இைவ சப+த!ப)ட ஒ5க2கD

வார தவறாம ேதா!கரண ேபா'பவக- யா# இவகளி இைல.
இலகிய$ைத அவாகேவ பாக$ தனி$ தனிேய த2கD! பயிசி
நிரப!ெப: பிற ேச+ ெகாடவக- இவக-. உலகி

இதர பதிகளி

இலகிய$தி நிகGவனவைற + கவனி!பதிL, தமிG சி+தைனயி திய

கிளசிகைள இன க' ெகா-வதிL ேத+தவக-.
“கசடதபற’ சி+திகிறவ இ

ைறய உலக வி' அைறவகைள

ஏ:ெகா-ள வ+தி#கிற. ச%க$தி

)'! ெபா:!பான கலாசார$தி

அகல2கைள இலகிய$தி கா)ட கசட தபற வ+தி#கிற... “எைத
ெசH2க-, ஆனா இலகியமாக ெசH2க- எ

ஆழ

: ம)'ேம கசடதபற

ெசாL”.
கசடதபற த ஏ)1 பிர"ரமான அறிைகயி#+ எ'க!ப)ட பதிகஇைவ.

கசடதபற 1970 அேடாப த 1973 1ய, மாசிைகயாக ெவளிவ+த. 32
இதGக- வ+-ளன. ஜூ

கசடதபற’ நி

: வி)ட.

ஜூைல ெவளிR' ஆக ஒ# அறிவி! பிர"ாி$ வி)',
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இலகிய$தி

பேவ: பிாி,களி அ ெசHத சாதைனக- ேசாதைனக- - அ

ெபற ெவறிக-, ேதாவிக- - றி$ ஆராHவ எ

ேநாக

அல,‘கசடதபற’வி ெவளிவ+த கவிைதக- ம)'ேம இ2 என கவனி!

இலகாகி

றன.

கவிைதகைள ஆராHவத 

 கியமாக ஒ# க)'ைரைய றி!பி)டாக

ேவ'. 6-வ ஏ)1 ெவளிவ+-ள சாவாக

க)'ைர

‘கவிைத’அ#ைமயான எண2கைள அழகாக எ'$ ெசாகிற. ெபாிய

அள, (1மி ைச;) கசடதபறவி ஐ+ பக2க- வ+தி#கிற அ+த க)'ைர

ஊ

றி உணவதாிய சி+தைனகைள$ ெதளிவாக :கிற. அைத 5ைமயாக

ம: பிர"ர ெசHவ சா$தியமிைல. எனி சில சிற!பான. அழகான, கனமான

சி+தைனகைள எ'$ எ5தாம ேமேல ெசல மன வரவிைல.

“கவிைத கன, மா$திரமல; கன,! பாைவ மா$திரமல; கன, காT மனசி
வாG,. அAவாGவி
மனித ஜாதியி

ெமாழிவழிெயா5 ெவளிR'.

வாGைக தன$ தாேன வ$ ெகாேட க)' தி)ட2கைள

மீறி அைணைட$ ெவ-ள ேபால! ெப#கி ஓ1ெகா' வ#கிற. ேமL

ெப#ெக'$ேதாட!பாகிற. மனித

தன-தா

ஏப'$திைவ$

ெகாட க)'!பா'க-, வழி வ+த மரக- எலா ஒAெவா

ெதாட2கியி#கி

றன. த

பேவ: ைறகளி த
வ#கிறா

றாக$ தகர$

சாி$திர$திேலேய அபவி$தறியாத "த+திர$ைத!

அறிவாL ெசயலாL அவ

. ேமL அபவிகிறா

கைல, கைல!பைட!, அதி ஒ

இ

: அபவி$

. இதி ஒ# அைல கவிைத.

றான இலகிய, அதி ஒ

றான கவிைத- இைவ

எலா மனித வாGேவா' ெந#2கிய ெதாடைடயைவ. ஆதி கால$தி எ!ப1

எ!ப1ேயா வ2கி பி

னா எ!ப1 எ!ப1ேயா வள+ பிாி+ ேச+ இ

மாறி ெகா1#!பைவ. வரெபா

ெசாகிற கால ேபாHவி)ட. இ

: க)1 இ தா

இ எ

ைற வாG, அத

: நகிற,



ஒ# பதியான கைல

ேமL ேமL சிகலாகி, கிைள வி5 ேவ# இைல Q, கா வி)'
சிறிய விைத ஆலமரமானாேபால ஆகி வ#கிறேபா, நா

ஓரள, தா

வைரயைறகD மதி! ெகா'க 1. இதி ஒ# அைல  கவிைத.
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மனித

ற,லக$ைத பிற மனிதகளி

கவி$த ேபாதாெத

:, த

ெதாட2கியி#கிறா

ெசயகைள கன,! பாைவயாக

அக$S' அ!பாைவைய! பிரேயாகிக$

. அறி,லக$தி இைத ெசHெகா' வ#வைத! ேபால,

கைலலக$திL ெசHய!பாகிறா

. இAவா: ெசHேபா, சில சமய,

பைழய ைறக- தைடயாக இ#!பதாகேவா அல அைவகளா இவ$
ேதைவயானப1 ெசHய இயலாம ேபாவதாகேவா உணகிறா

வ$ ெகா-ள! பாகிறா

.  வழிகைள

. 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
உணகிேறா. 

:கிற. நா பாகிேறா.

 ாி+ததாக இ#+தெதலா இ

திராக, ாி+ ெகா- எ

: ைமயாக, ாியாத

: மனைச நசாி சிவடாக$ ெதாிகிற. நா

த'மா:கிேறா. கீேழ வி5கிேறா. வி5+ சிாிகிேறா. சிாி$ அ5கிேறா.

இைத எலா ெவளிகா)ட கைலஞ ஆ$திர எணிய திணிய, மணிய

ணிய எ
எ

: க)ட2க)' வரக)' உ)பட அவ! ெபா:ைமயிைல

ப மா$திரமல. உ)பட ம:கிறா

பல பக2க- ெகாட ைவரக ேபா

. இதி ஒ# அைல கவிைத.

ற கவிைத, ஒ# பக அழ.

மாதிாியான அழ. விய அழ, ஒ#பக ஏக, மனறி,, ெப#%",
காத, த$வ, ேகாப, ச+ேதக, அைறவ, சமகால விமசன2க-, த
மன$ைதேய ைட+ெத'$ ஆரா ேநைம, பாLணசி, ெபா2க, ேரஷ
கா+தீய, கMனிஸ, அறசீற, ;வதாிசன, 1வாேவஷ

,

, காைல, இர,,

நிலா வணைனக-, கன, மயகநிைலக-, ஞான, உபேதச இ:மா!,
மனமா:த-- இ!ப1! பலபலபக2க- உ'. "#2க ெசா
நமிைடேய இ# உணசிக- அைன$தி
கவிைதயி காகிேறா.
வைரைறயற த

னா, இ

:

பிரதி ப!ைப நா 

ைம, Kதன! ப1ம2க-, மயக நிைலைய ெவளி!ப'$

ைற. ெகாைச ெமாழி!பிரேயாக2க- தயைவ 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

எ!ப1 விமசககைள! பா$ இ பழசா சா

: த பாகாதீக-. கவிைதயா அ

றா எ

: பா#2க- எ

ேக)கிேறேனா, அேத ேபால பைட!பாளிகD (எ
‘கவிைத பைடக ேவT எ
நிைன2க-’ எ

:

)

ைன ேச$$தா

: நிைனகாம, கவிைத ெசHய ேவT எ

: ற வி#கிேற

:

.

எ!ப1 யா!பிலகண!ப1 எ5தியெதலா கவிைதயாகாேதா, அ!ப1ேய
அAவிலகண த!பி! பிற!பெதலா கவிைத ஆகிவிடா. அேபாலேவ,

எ5தியவேக ாி+திராத ‘அதிக^டமான கவிைத மிக உய+த கவிைத

ஆகிவிடா. ெசா தி, ெபா#- தி, கபைன வள தி. ேபசா! ெபா#ைள!
ேபச நா

ணிகிேற

யகிேற

எ

எ

பைத நா

இலாவி)டா, எ

ஒ)1  கவிைதயி

நிைன,:$தி ெகா-ளேவ'. நா

விழி!ட

ைனேய ஏமாறி ெகா-ள!  கவிைதயி வாH!'.

ப1ம2கைள பிராH1
நா

பேதா', விள2கா! ெபா#ைள விளக நா

றிR'கைள ெகா)1 நிர!பி, ெசாகைள ெவ)1

உ#வமிலாத உ#வ$தி ‘ாியா$தன’ $ைத ேச$

எ5திவி)' அைத!  கவிைத எ

: உலாவவி)'விட 1. நா

ெக)1காரனானா. எ)' நாைளகாவ ஊைர எ

லைமயி நபிைக

ைவக ெசH விட 1. சானதினாேல; இ!ப1 ேநவ ேநராதி#!ப

கவிஞனி

ேநைமைய! ெபா:$த. ‘நா

என விள2கிறதா எ

எ5தியி#!ப கவிைததானா, அ

: நாேன உைர$! பா$ ெகாடாதா

ேதா1ெய'$தி#!ப த2கமா கலா எ
பா!ப மறவக- ேவைல”.

: என$ ெதாி த2க$தி

(சாவாக

-‘கவிைத’)

, நா

மா:

இனி ‘கசடதபற’ கவிைதகைள கவனிகலா.
‘கசடதபற’வி

கியமான கவிஞ ஞான $த

, இவர தனி ேநா,

கவிைதயாற றி$ ‘நைட’ பறி எ5ைகயி ஓரள, ெசாயி#கிேற
பி

ன ஒ# சமய.

‘அரசா2க$ க)1ட$தி

Sக ேபா)ட த மனித

.
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நீ தா

எ

 காரண$தா’

ச2க கால கவி ேமாசிகீரனாைர விய+ பாரா)1 இவ எ5திய நலகவிைத
இவர தனி$த பாைவ கவிைதயி ைம ேச வி#! சா
றிய.

ஞான$த

கவிைதகளி இனிைம இயபான ெசாேலா)ட ஒ நய

அைம+ கிடகி
தா

:

றன. கவிைதகாக இவ ேத+ ெகா-கிற விஷய! ைம,

உண+தைத நXனமான பாிகாச$ ெதானிேயா' எ'$ ெசாவ,கவிைத

ெசாL ைறயி ைமகைள ைகயா-வ இவர பைட!கD விேசஷ
நய ேசகி

உதவி-ள.

றன, ‘கசடதபற’ ஞான$தனி

வளசி! ெபாி

ெவ: ஆ!பா)ட! பிரச2கிக-, ேவஷ ேபா' ேபா$ தைலவக- ேபாைக

‘நைட’ நா)களிேலேய கிட ெசHவதி ஆவ கா)1ய ஞான$த
‘கசடதபற’விL அைத$ திறைமயாக ெசHதி#கிறா. ‘மnஹா
மnஹா

’ இத உதாரண ஆ.

நாேடா1! பாடகளி

பாணியி கவிைத எ5தி ெவறி க1#கிறா இவ.

‘காெட’ ேகாழி ெவ"

கணகா க-D ெவ"
[ட ெகாD$தி ெவ"

[ர

சாமி கி)ட

வர2ேக)' வாாீ2களா

ஆேரா வட 1சி
அHய

எ

ேத# நி

கா+தீ

'சி’

: ஆரபி$ வள# ‘ேதேரா)ட’ றி!பிட$ த+த.
‘கணிைமயா 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 பிரமா, வி;வாமி$திர மானி

பைட$தைவக- அ'$த'$ வாG+வர வழகா". எ'$கா)': மயிL
வா

ேகாழி, ! Qைன, திைர க5ைத, யிL காைக, கவிஞகD

ெக+நாD ப1) ஜீக-’ எ

: 1 ‘ெயதிெரதி உலக2க-’ ப1$

ரசிக!பட ேவ1ய நல கவிைத.

தாH!பாைல நி:$த ேபால$

தாH! ெபாHைய நி:$தலாமா?

உ

பி-ைள உ

ைன வி)டா

ேவெற2 ெப:வா

எ

: ேக) ‘அமாவி

ெபாHக-?

ெபாHக-’ அ#ைமயான பைட!.

"மா ேவ1ைகயாக, கவிைத எ5தலா, அ ரசமாக, அைம எ

நிaபி வித$தி ஞான$த

‘அ

: ேவ: கிழைம’ ஒ

:

பல கவிைதக- பைட$தி#கிறா. அவறி

:. தைல! எ, இலா அவ எ5தி-ள

கவிைதகளி சில, இ+த இன$தி அட2.

கவிைதகD$ தைல!க- இ#+தாக ேவ' எ

இைல. தைல! இலாமேல எ)' கவிைதக- %

ெவளியி)', அ!ப1 ஒ# மரைப உடாகிவிட 

கிற க)டாய எ,
: இர' எ

: பலவைற

வ+த ‘கசடதபற’.

இAவா: எ5த!ப)'-ள கவிைதகளி பலரகமானைவ காண!ப'கி

கியமான க#$ எைத ெசாலாத ேவ1ைக எ5$க-, ழ!ப

றன.

உடா பைவ, எளிதி ாி+ ெகா-ள 1யாதைவ, இ# ெபா#- ெகாடைவ,
நட!! பா2கானைவ, கன,க-, மன வகிர2கைள உண$பைவ ேபா
‘கவிைத ாியவிைல’ எ

றைவ.

ற பரவலான ைற றL ஞான$தனி

‘எ)' கவிைத’கD அ$தர$ இதர பைட!கD த ப2ைக ெசL$தி-ளன.
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இ+த விதமான கவிைதக- க'ைமயான கடன2கD தீவிர$

தாதகD விய!ைர- விாி,ைர - விளக,ைர தயவ:

இடமளி$-ளன. ஆகேவ, ஞான$தனி
பைட!’களாக, அைம+-ளன எ

எ5$க- சில ‘பரபர!Q)'

: றி!பிட ேவ'.

வாசககைள ழ!ப ைவக ேவ', அதிசி (ஷா) அைடப1
பணேவ' எ

ற எண$ேதா' :$ தனமாக, தகமாக,

ஞான$ தன கவிைதயாற அAவ!ேபா விைளயாட வி#கிற எ
என$ ேதா

:கிற.

ேற

இலகிய$தி எத- எலாவ: இட உ'. எைத ெசாலலா;
எ5$தி ெசாலடா எ

: %1 மைறக!பட ேவ1ய ரகசிய2கேளா

அசி2க2கேளா கிைடயேவ கிைடயா; வாGைகயி இ#!பவைற -

நி்கGவனவைற ஏ

எ5$திL கா)டடா எ

ற ேநா எலா நா'களிL

எலா ெமாழிகளிL எAவளேவா விைள, இட அளி$-ள.
தமிழி அ+த தாராள$தன சில வ#ட2களாக$தா

தைலகா)1 வ#கிற. இ+த

ேநாைக ‘கசடதபற’, ஓரள, ஆதாி$-ள. ஞான$த சிறிதள, இ+த

வழியி ேபாயி#கிறா.
அதனாதா

‘ஒ

:கி#+தவ

’ %$திர நி

: ெபH வியாபாாி! ெப’.

வயிற1 ேராமகா)1 வ#வாைய! ெபா$தி ைவ$! ப'கிறவ
ைலகD! ேபா)1 ேபா' பி-ைளக-, மைனவியி
கீG!ற$தி கி-ளி$ தி
கா)ேற

றவ

ெதாிதா பா#’ ேபா

கவிைதயி

உடபி ெகாPச

, "!ேபா நா: வா$ைதக-, ‘Sகி

ற விஷய2கைள கவிைதயி ைகயா'-ளா.

இைதெயலா கவிைதயி எ5தலாமா எ

டாதா? ஞான$த

’.

: பல!பல ேக)கிறாக-. எ5தலாமா

இ!ப1 எலா எ5தியி#!ப சாிதானா?

இ+த! ேபா நலதானா?- இAவாெறலா விவாதி$ ஒ#

1, வ#வ - ப1கிறவகளி

தயவைற! ெபா:$த விஷய.

வி#! ெவ:!க- இலகியேநா
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எ

ைன! ெபா:$த ம)1, இலகிய$தி அைன$ இட உ'. எைத -

எலாவைற எ5$தி சி$திாிக ேவ1ய தா
நா எ

: ெதாிவி$ வி'கிேற

‘கசடதபற’ %ல பாலமார

.

எ

ற ேநா உைடயவேன

கவனி! உாிய ஒ# கவிஞராக வளசி

ெப:-ளா. ஜ!பானிய கவிைத பாணியி இவ 4வாி, 3 வாி கவிைதக- பல
எ5தியி#கிறா.

)1 )1!

பா 1கி

றன

நீல ழ விளகி
வி)1 Qசிக-’

‘மைழ பய+

அைற- ஆ)ட ேபா)டன

ைவ$த ணிக-’

விடைலக+

-ளி$ வ'
ெத

ற கலக

விc அ1$தன

%2கி மர2கேபா

றவைற உதாரணமாக றி!பிடலா.

இவ#ைடய ‘ெவ!ப’ ரசைன உாிய நல கவிைத.
நீேரா' ேகால காணா
நிைல!ப1

ெநளி+தா' ேசைலயிலா$
ணி ெகா1

மலரவி)' தைர உதி
Q ெச1
வாளி

கிணற1
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ைவ கL
வரDகி

றன எ

ைன! ேபா

அவளிலா ெவ:ைமயி.

பாலமார

, வளர வளர, ஓ)ட ெதானி விேசஷ ெகாட கவிைதக-

பைட!பதி ேதசி ெப:-ளா. ‘ைளமர2க-’ ‘ெத
கியமானைவ.
‘ெத

ைன’ ஆகிய இர'

ைன உசியி பைச ம)ைட

ரா)3ஸ %காH விைட$கிட

+தின ம)ைட வி)ட இட$தி

ெவ-ைள!ப-ள வாயாHசிாி

"றிL %க- ெவ-ைள வாHக-’
‘ெத

ன பாைளயி அட2கிகிட+த

Qக- ஒ# நா- சீறி ெவ1க
ச$திய #ஷ

பரபைர ெய

:

அணிக- ஓ' சமசர ெசHய. '

‘ெத

ைன’ கவிைதயி உ-ள நயமானவாிகளி இைவசில.

‘கசடதபற’ %ல ெதாியவ+த கவிஞகளி ம: ஒ#வ கலா!பிாியா, ‘எ
ேம)' நில’ கவனி! உாிய, ைமயான ஒ# பைட!.
எ

ைடய ேம)' நில

ேந:! ெபHத மைழயி

ளிாி ந'2கி ெகா1#+த

எ

இ

ைடய ேம)' நில$ைத.
ைற ெவயி

ெந#!பா வ#$திெகா1#+த

ைடய
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(எ

ைடய ேம)' நில

நாைளய ‘ெவ:ைமயி’

தவ ாி+ ெகா1#)
எ

னா- அத

எலா அபவ2கைள

உணர 1கிற.
ஏென

றா,

இற+வி)ட - எ
அதி தா

ைன

ைத$தி#கிறாக-.

‘இ+த ள$தி, நாைள நீ வ+வி'’ எ

: அதனா நிகழ 1ய

சிலவிைள,கைள சி+தி ‘பிாி,க-’ ‘அ+திக#க, அைலேமாதி கைர,

ெபபறைவ’காக இர2கிற ‘விதி’ ஆகியைவ பாரா)'தL உாியைவ.

‘ெச#!க-’ பறி, ம: பல சி: சி: ‘கவிைத’கD இவ எ5தியி#கிறா

அைவகளி அேநக கவிைதகளாக இைல.
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

பதகாக! ேபச!ப'கிற ேககD’ கிடகD, சாம$திய

றி!கD சிேலைடகD, :$தனமான, விஷம$தனமான, உைரகD
கவிைத எ

ற ெபயாி பிர"ர ெபற ஆரபி$வி)டன.

1970 களி, இ+த தி#!பணிைய நீலமணி அதிகமாகேவ ெசHதி#கிறா.
ப!0 A

இரடா உலக$
தமிG மாநா)'

திறக!ப)டன ெச
இ#ப$தி ெயா#

ைனயி
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திய ெல)d

க-.

தீ)டாைம

ராம தடவி

அணி ேகா' ெபறேத

சீைதைய$

ெதா)டேத இைலயா?
ப); A

அைழ

நிேரா$ உபேயாகி2க-

நிேரா$ உபேயாகி2கஎ

: விளபர2க-

வ:$கி

றன; வாேய

காபேர காாிைய
க)1 ெகாேட
மிMசி இ

றி

,

அவிGக ம:கிறா-.

கபி ஹ)ேட ஏ .......A, ஒ#
ேசாடா ெகாடாHயா

இைவ இைவ ேபா
ேப!ப’ ந

ற பிற, கவிைதகேள இைல, நீலமணியி

‘இ எ

றாக அைம+-ள.

ஐராவத எ5தி-ள கவிைதக- ைம ேநாட

, தனி "ைவேயா' உ-ளன.

அவறி ‘ஹாி ஓ த$ஸ$’ என மிக, பி1$தி#கிற. ஒ# விசி$திர மனசி
வி+ைத நிைன!க- ரசமாக ெசால!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

எவைற

விைள!பதிைல.

$க-,

மீ

களி

கட

நா இற2வதிைல
மைழ

மைறவிட

ேத'கிேறா.

‘எ5$’ கால$தி கவிைத எ5த ஆரபி$த எ;. ைவதீ;வர
எ5தினா. வைல பி

‘கசடதபற’ விL

 சில+தி வாG,. ‘நிைன$த இட$தி, கவைலய:, நி

நிைலயி ெபH வி)'’, மைற வாக- ஆன ேமக2க-,
பக ப

னிர1

ெவைமயினா,
ெவ)க+ ற+த

க
த

னிமா+ ேதா!

ன1யி நிழ ேசைல

அவிG$ வி)'

ெச2கனிக- ெதாியகா)1,
கா: நி

ேசாக - நி#வாண கா)சி’

(ளிசி)

ெகா1 ேமேலறி ஈர ‘மைனவி ஜாக)1’ தாவி ஷியாH படபட காைக
எ5! ெபாறாைம ேபா

ற விஷய2கைள கவிைத! ெபா#- ஆகி-ளா.

ெபாH விழி, ப)ட, நிைல எ

ற கவிைதக- நயமாக உ-ளன.

ற

265

கா.நா. "!ரமய, நல

, த# அa! சிவரா, சசிதான+த, ேவ. மா

கவிைதகைள ‘கசடதபற’ பிர"ாி$-ள. ேகா. ராஜாரா, க2ைக ெகாடா

கவிைதக- சில, ெவளிவ+-ளன.
ராஜாராமி

சன பிேள, சி+தைனைய$ S' கவிைதக-.

எத ெகா' பாவி?
எாிகி

ற உடLேகா

இளகாத மனேகா?

எ

: ேக) ‘ெகா'பாவி’ ஓ1 ேகா!ைபகைள ெஜயி$தவைன கி:கி:க!

பணி கீேழ ‘விழ ைவ$ ேகா!ைபக- ெஜயி!பைத : ‘ெவறி’ க2ைக
ெகாடானி

நல கவிைதக-. திதாக கவிைத எ5த 

பைட!க- ‘கசடதபற’வி இட ெப:-ளன. ஜர^1ர

வ+தவகளி

சிசில

எ5திய இழ!,

விழி!, பாிணாம நல கவிைதக-.
கயாஜியி

கவிைதகளி ‘இதயXைண S2 ேபா’ அ#ைமயான.

‘ேப" பாெர

கிளிெய

றா

ைட கா)1 வாைல
Xசி! பறக சிறகிைல

வான ைக!பட வழியிைல
ேப" இ!ேபா ேப"ெமன
மீ' மீ' அவ
பறைவ ெய

ெசால

றா பற!பெத,

பாட த ப1ெய

ேற

.

எ;.ேக. ஆ$மநா திய பாைவேயா' விஷய2கைள அTகிறா. ‘எ

நட+த ெத#’ ெபற பாிணாம2கைள : ‘கால,’ இ2ேக வ#

இ#+தைவ’ பறி ெசாL ‘ஆரப’ ேபா

காக-

ன

றைவ பாரா)ட ேவ1ய யசிக-.
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ம: பல அQவமாக ஓ

றிர' கவிைதக- எ5தி-ளன. ‘கசடதபற’ெமாழி

ெபய! கவிைத ஓரள, பிர"ாி$த.

‘கசடதபற’  கவிைத$ ைறயி ேவெறா# ேவக மலசி வழி அைம$
கா)1ய. அத
எ

இதGகளி வ+த கவிைதகளி ேத+ெத'$$ ெதா$ ‘-ளி’

ெறா# ‘மினி ெவளிR'’ பிர"ாி$த. ‘ஒ# aபாH ேநா)ைட இரடாக ம1$த

அளவி’ தயாாிக!ப)ட அ+த ெவளிR' தமிG நா)1

எதிபாக 1யாத

இட2களி#+ெதலா திய திய ‘மினி கவிைத$ ெதா!க-’

ெவளியி'வத உசாக%)' 
‘கசடதபற’வி

மாதிாியாக$ திகG+த.

‘-ளி’பறி, அைத! பி

பறி ெவளிவ+த ஏைனய ‘மினி’

ெவளிR'க- பறி உாிய இட$தி விாிவாக ஆராHேவ
----------

.

32. ேமேலா!டமான பாைவ
‘எ5தேவ' ஒ# கவிைத’ எ
ஒ

ெறா# கவிைத - பாலா எ5திய - ‘தீப’ இதG

றி பிர"ரமாகி-ள. ‘ஒ#  கவிைத எ5த ேவ' எ

ஆைச!ப'கிறவ ‘எ
எ5த!ப)'-ள.

ன ெசHயலா? எ

:

: ேயாசி ைறயி அ

‘ெச; ேஜாக- ேசகாிகலாமா? எய)1 ேய)சி ப,1
அ!ைட தமிG வாG, தரலாமா? அமாவிட பா)1யிட வி'கைதகேவடலாமா? 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 மணி

இறமதி ெசHயலாமா?

ப1த! கைள சீ1ட, வைச!பத2க- இைசகலாமா? இலகிய இதGகளி
வ# வா$ைதகைள$ ேதா1, வாகிய2க- ேகாகலாமா?
Qமிைய! ர)1

அ ெசHேவா

இ ெசHேவா

என

"ய தப)ட

ேஜா;ய

ெசாலலாமா?
எ

ன ெசHயலா -ஒ# கவிைத எ5த ேவ' எ

: பாிகாச$ ெதானியி

அ அைம+-ள. அ ெவ: பாிகாச ம)'மல. உைம நிைலைய

உ-ளப1 சி$திாிகிற எ

ேற ெசாலலா.

 கவிைத கிைட$த வரேவைப ‘கவிைத’ எ
எைத பிர"ாிக$ தயாராக இ#+த ப$திாிைககளி

: எ5த!ப)ட

ேபாைக கடவக-,

எைதயாவ எ5தி எ!ப1யாவ அசி த2க- ெபயைர பா$ விடேவ'
எ

ற ஆைச அாி! ெகாடவக-, %

: வாிகD நா

 வாிகD, ஒ#சில

வாிகD, எ5தி "லப$தி ெபய# கவனி! ெப:விட ைன+தாக-.
சிரம, சிர$ைத பயிசி பா'படL இலாமேல ‘எ5$தாள’ எ

ற

கீ$திைய அைட+விட வி#பியவகD ‘ கவிைத’ எ5வ ல)சிய

சி$தி வைகெசH "லப மாகமாக$ ேதா

றிய இ+த கால$தி. ஆகேவ,

ெச; விஷய2கைள, ேஜாகைள, வி'கைதகைள, வா$ைத
அல2கார2கைள, தமிG ெசாகேளா' பிற ெமாழி ெசாகைள$ தாராளமாக
கல+ எ5வைத கவிைத எ

: தர! பல# தய2கவிைல.
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கவிைதகளி ஆ2கில ெசாகைள அதிக விரவி ைவ!ப, கவிைதகD

Dejection, The split, Oh! that first love, The Great Expectations எ
ஆ2கில$ தைல!க- ெகா'!ப சகஜமாயி:.

ப ேபா

Qமிெய காத

மைழெய shower
ளி!ப க'

வானெம ‘காதல
மி

னேல flash light ஆக

‘ளி’ எ
‘மி

ன’ எ

ேற ஒ# snap எ'$தா

.

ற இகவிைத ஒ# உதாரண ஆ. ‘வி'கைத’யாக ற!பட

ேவ1யவைற வகிர விாி,ைர, சாமா$தியமான விளக2க-. :$தனமான
- தகமான - ெபா#- றகைள எலா க#$ நய ெகாட கவிைதக-

எ

: அேநக எ5தினாக-.

தாBமகா

ஷாஜஹானி

சலைவக கணீ

கா/தி

இ+நாளி இ+திய
சிகியேதா

சீதகாதி

சாிதிர நாவலாசிாியக+
பாைலவன$

கான நீாி

படகிைன ஓ)'

பரம பிதாக9தி
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ேவகமாH

மிக ஆவமாH

ப;ைஸ! ண+த
மணி

பிரசவ

)ராட

ெவ)க சிறிமி

ஊரறிய உலகறிய
ம எ

றி

 ம2ைகைய

கபழி கயவ

இ!ப1! பல உதாரண2க- எ'$ கா)டலா.
சாதாரண நட!கைள, ச+ேதக2கைள, சில பிரசிைனகைள,
உைரநைடயாக ேநர1யாக எ5தா, வா$ைத கீG வா$ைதயாக அ'கி ஒேர

வாகிய$ைத! ‘கவிைத’யாக கா)ட யகிற ேவைலகD
நைடெப:-ளன.
யாைக

ஒ#

சிறிய

அைலயி

ஒ#
சி

ன

மிG
ஒ#

ெபாிய

த$வ

ெசா

சிதறிய!
நெல)ண

தி#ற-

அழியடா

எ

பதகாகேவ

நா2க-
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இ



தி#+தாம#கிேறா.

‘விவாக

ெசாக$தி

நிசய!ப'கிற’

எனி

விவாகர$

விதைவ ேகால
எ2ேக

நிசயிக!ப'கி
எ

றனவா?

பவைற உதாரணமாக றி!பிடலா.

ஆனாL,  கவிைத எ5த ப)ட உசாகிகளி
உ-ள எ

பாைவ X"! பரவலாக

: ச+ேதாஷ! படலா. அவக- ‘இைத$தா

ெகா-ள ேவ'; இைவ கவிைத விஷய ஆகா’ எ

கவிைத! ெபா#ளாக
ெறலா க#தவிைல.

பாைவயிப'கிற அைன$ கவிைத! ெபா#ேள என அவக-

அ2கீகாி$தி#!ப பாரா)' உாியேத. ேர1ேயா, வாடைக ைசகி-, 1ராபி

சின, மன, மர நிழ - எதா
Sடவிைல.

கவிைத! ெபா#- ஆகி கபைனைய$

நிலாம நட காதைய நி:$தி ைவப1 1ராபி சினL ‘S’

ெசாகிறா ஒ#வ. எேலா# இ

X)'ேர1ேயாைவ மதி!பி'கிறா இ

ப த# ேவசி ஆக அவ

ெனா#வ.’றவி ேகால$தி திாி

சசாாிக-’ ஆன நாிறவகைள, விPஞான$தி

‘ேசாஷச$தி

அைறவக-’ ஆக,

கட2க-’ ஆக, தாிசி$ கவிைத ெசHகிறா மெறா#வ.

க$தாேவ!

ம$தா - க-D 1 !
ெபT பி1 !
க$த ர)சிகண.

ர)சிகிேல2கி...

ம$தா மயிராT
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இ!ப1! $த திய பிரா$தைன தீ)'கிறா ஒ#வ.
கவிைத எ5கிறவக- இயைக கா)சிகைள, இயைக நிகGசிகைள
விய+ பாட$ தவறவிைல. மைழ, பனி, மி
தி#ப கவிைதயாக! ப'கி

ன ேபா

ற விஷய2க- தி#ப$

றன. இAவா: பைழய பைழய விஷய2கைள

கவிைதயாகிறேபா ! உ#வ2கைள உவைமகைள, நய2கைள ற

ேவ' எ

: அவக- யசி!ப லனாகிற.

உதாரணமாக, பனி$ளிக- பறி ‘இ#ளி

பிாி, கணீக-’ ‘இர,கலவியி

Nனி! பிரசவ2க-, ககனெவளி! பிற!க-’ கா:நதி வியைவக-, ைதமாத

வ#ைகயி
இ

தேடாராகாரக- எ

ெனா#வ, இரவியி

உற2 அ#பி

ெறலா விய+ எ5கிறா ஒ#வ.

வ#ைக இைற$த $க-, இரவியி

வியைவ நீ, அ# நாசி ேதவ

உமிGநீ,

அணிவி$த %$தி,

கான மகD! ேபா நா- வில, வான உற,! பிற+த ஊைம சி:விள
எ

:, இ

 வித விதமாக, பனி$ளிகைள க' மகிGகிறா.

இAவித உசாக$ேதா' எ!பவாவ ஒ

றிர' தனிகவிைதக- எ5திவி)'

தி#!திேயா' ஒ2கி! ேபாகிறவக-, எ!ப1 எ5தி 

தீமான$ேதா' எ5கிறவக- எணிைக எ5பகளி
அதிகதா

. இைத இலகிய! ப$திாிைககளி

இலகண ெச2ேகா
யா! சிமாசன

எைக! பல

ேமாைன$ ேதக-

தனிெமாழி ேசைன
ப1த பவனி -

இைவெய, இலாத -

க#$க- தைம$தாேம

ஆள க:ெகாட

ேனற யவ எ

ஆரபவ#ட2களி

, பக2க- நிaபிகி

றன.

ற
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திய மகளா)சி ைறேய
கவிைத !

எ

: . ேம$தா ‘ஞானரத’ இதG ஒ

றி எ5தியி#கிறா.

க#$க- மிளிர, திய ைறயி கவிைத பைடக ய

வள+ வ#கிறவகைள இனி கவனிகலா.

: ெவறிகரமாக

கைணயாழி, தீப, கசடதபற, ஞானரத. அஃ ஆகிய

எ;. ைவ$தீ;வர

ப$திாிைககளி எலா அAவ!ேபா கவிைத எ5தி-ளா.
“வாGைவ’ த

ைனயிழ+ ேநாேபா ஒ# கவி மன$தி அபவ!

லாி!க- எ$தைனேயா ேந#கி

றன. அைவகைள கவிைதயாக இன2க'

ெகா-வ, அைத ‘ெமாழியா ெமாழி ெபய$ கவிைத பTவ’ ஆன

காாிய$தி அகைறேயா' ஆவ$ட ஈ'ப' இவ இயைக கா)சிகஎ5! மனசலன2கைள$தா
‘கா)சி நிழக-’ எ

ெறா# கவிைத றி!பிட$ த+த.

ெவயிL நிழL
க)1! ர'

வானி சிவ

மாைலயி

அதிகமாக கவிைதயாகியி#கிறா.

$த

நீலகாறி

க#! ேகால,
க$, கைல,
நீள! பற,

ேஜா1 காக-

கனைவ$ேத1

மணைல! ர)'

பாைவயி ஆ'
பைச இைலக-

பாைளக- காறி
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இெச

: ேமாத,

திைக$! பற
ெப#க றிக-

மனதி ஆயிர

இ

ப #விக-.

ைவ$தீ;வரனி

‘ள’ எ

ற - ச: நீளமான - கவிைத ப1$ ரசி$

அபவிக!பட ேவ1ய நல பைட!.
இர, பகலாH,

இர, பகL

மாறி மாறி ளி
நீ#-

தவறி வி5 விமீ
ஜிAெவ

ற [ாிய

நீD ைககைள

க-,
க-,

நிர+தரமாH ஏமாறி உ-மட2
கால, இ#ைள!பிழி+

ஊேம ஓளில$ ேவைள
மீதி நில,,

ேநாயாளி ேகாைழயாH

நீாி ெம-ள கைரய கைரய
ஊ உறக கைல

ேபா

ற நயமான பதிக- இதி பல உ-ளன.

ச%க வாGைகயி

சி:ைமகைள சீரழி,கைள க' எாிசL ேகாப

ெகா' கவிைதக- பைட தி.ேசா. ேவT ேகாபால

த

பணிைய ெதாட+

ெசH-ளா. ‘ ெசாறி+ ெகா-D QKக-’ இளைம! திேர(?)

ேபா

றைவ உதாரண2க- ஆ.

பாய கவிைதக- எ5வதிL அவ ஆவ கா)1யி#கிறா. ப'கிL

பழநா, ‘ேயாக ஏக’ ே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 இதழாகி (பிரமி
பாச+திர

) த அa! சீவரா கவிைதகைள (38) ெதா$ ெவளியி)ட.

1960 த ’எ5$’ இதGகளிL, பிற நைட, ‘கசடதபற’களிL அவ எ5திய
கவிைதகD, அவ ஆகிய ேவ: பல,, கணா1-ளி#+ எ
‘:2காவிய’, %

ற

: ஆ2கில கவிைதகD இ$ெதா!பி உ-ளன.

‘கணா1-ளி#+’ எ

. த

ற இகவிைத$ ெதா! ெவ2க) சாமிநாத

அa! சீவராமி

தசன உலக எ

‘பாச+திரனி

கவிைதக- ‘இ

ெறா# 

ைர எ5தியி#கிறா.

ன உலகி இ

ன பாிமாண எைலயி தா

இய2’ என ந தமிG த+த ெமாழிவழி சாதனா சி:வ)ட சிைற- இ#+
ெகா' நிணயி!பேதா, எதிபா!பேதா தவறாக 1. பாச+திரனி

அபவ உண,லக! ெப#வ)ட ெமாழி சாதனா வ)டமாக$ த

ைன மாறி

ெகா-ள யகிற. அவ கைதகளி சி:வ)ட ெப#வ)டமாக$ த

ைன

விாி$ ெகா-கிற. ஆழ ெப#கிற. உகிரஹி$ ெகா-கிற. அத

பாிமாண எைலக- மாறியி#!பைத காணலா. காண சதி-ளவக-.

ஏெனனி தL கைடசிமாக ெமாழி ெவ:றீRேட. பாச+திரனி

உண,லகி ெகாPசமாவ தாேன எ)1! பா$தி#க ேவ'. அவ கா)'

பாிமாண வி;தார2களி தா உண# சதி ேவ'. நம! பாிசயமான,

பாகா!$த# நபிைக உண, ஊ)' உலக2கD பாிமாண2கD
பாச+திரனி

உலகி தகக!ப'கி

வைரயாவ நீ2க- ெச

: அ1வான$திக!பா அக

பறிய ஞான இ#+தா தா

ெச

றன. ககளி

X" ெதா' அ1வான

: விாி உலக$ைத!

, அ1வான வைர ெமாழி வ$த பாைத வழிேய

: அத அ!பா பாச+திர

அைம ெமாழிவழி! பாைத வழிேய

அவ இ)' ெசL உலக$தி! பயண ெசல சா$தியமா. - இ

சிலேரா' பாச+திர ெமாழிவழி! பாைதக!பா உ-ள உலகி

ெனா#

தாிசன2கைள கா)'பவ”.
இAவா: சாமிநாத

அ

ைரயி அறிவிகிறா. ‘பாச+திரனி

கவிைதகைள$ தனி$ கா)' ண2க- இர'. ஒ

:, அவர ப1ம உலக,
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இரடாவ, மன - பிரபPச உண,லக. ப1ம, கா)சி வழி!ப)ட, மன
பிரபPச ஆராH, வழி!ப)ட எ
த அa! சீவராமி

: அவ விளகி-ளா.

ப1ம2கD, மன உண,கD, கன, - நன,

அபவ2கD அவர கவிைதகD ஒ# தனி$த

கவி ேநா றி$ ‘தாிசன’ எ

இ$ெதா!பி

பி

இதர சில கவிகளி
எலாேம மேகா

ைரயாக.

ைம ெகா'$-ளன. தன

ெறா# விளக,ைர எ5தியி#கிறா அவ,

ேநாைக! பாிகசி$! பழி இகவிஞாி

னதமானைவ. ைறவற நிைற,க- எ

தாிசன2க-

: ெசாவதகிைல;

அைன$ பாிகாச$ பழி!ைர அ!பாறப)டைவ அல.

இவ#ைடய மனெவளியி ெபறி ‘தைலகீGக#P"ட’ ஆக கா)சி த#வ
கணா1-ளி#+ த
ஆ' "டக- ஒAெவா

ைன உணர யL இவர அக! பிரபPச ெவளியிேல,
: ெபறி விாி! ஆக தாிசன த#வ, பாிதிைய

க',
‘இAெவாளி ேயானிைய
தடவி விாி$த எவைக?’

‘எAவைக! பிாிய?’
எ

: இவர ஆைசமன அதிசயி!ப,
‘க$தி ைள$த

ைலகளாH மய எ

பிரதியி
எ

கக-’

ப ேக இலகாக 1யாத சி$திாி!க- இைலேய.
பா$த இடெம2
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களி#
ெபா

எ

மண.

பாத பதி$

நட

இட$தி ம)'
நிழ ேத1

எ

ேனா' அைல+

எாிகிற

ஒ# பி1 நில (பாைல”)
ேபா

ற கவிைத தாிசன2க- ரசி$! பாரா)ட!பட ேவ1யைவ.

‘அஃ’ தன 4-வ இதைழ கவிைதசிற!பிதழாக தயாாி$தி#+த. அதி
கலா!ாியாவி
தாாி

‘சதி’ கவிைதக- அதிக இட பி1$ ெகா1#+தன.

‘கீதாPச’யா பாதிக!ப)ட கவி, ‘சதி’ைய எணி ஆகியைவ அைவ.

‘ெராப, )1!ேபான, அ5 வ1கிற, ஏகQவமான, ச+ேதாஷ2

திேபாடறவினா1களி இெதலா ேவ: ேவ: வித பாவ2கDட
ப1+தைவ. இெகா# னிதமி#!பதாH நா
றி!பி)'-ளா.

நகிேற

’எ

எ

னி

: கலா!ாியா

ஆயி அவ#ைடய கவிைதக- அவ#ைடய உண,கைள மன!பதி,க-,

அபவ2கைள ெவறிகரமாக! பிரதிபக விைல. இைவ ‘பரவாயிைல’ எ
ெசாL ப1யான த
கவிைதகளி
பாலமார

ைமயி தா

:

உ-ளன. ேமL, இவறி சில தா

நிழக- ேபாலேவ அைம+-ளன.

, இயபான ஓ)ட ஓைசநய நிைற+த கவிைதகைள! பைட!பதி

ெவறிகரமாக 

ே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' ேபாவா1
ஆ!பி- சிவ! எ

ேப$தி

பா)1 ெசாவா- திட$ேதாட
அமா வி'வா- ெப#%".

ெவ)1! ெபா5 கழி!பாேன
ேவைல ேதேட

எ2ேக

அ!பா ெசாவா தைரேநாகி
அண

ைற!பா

எைன!பா$.

ெகா$தி ெகா' ேபாவத
ஜாதக! ப3ி வரவிைல
ெவ)1! ெபா5தி

வி1,

ேவைள வரைல இநாளாH.
ேவைல ேத1 கா ேத

ெவளிேய நடக$ தைல!ப)டா
ஈயாH கக- பலெமாHக
எ

பி

ைன உண+ேத

ெத#மலமாH.

ன பா)', வளபிைற ஆகியைவ ப1$ ரசிக!பட ேவ1ய பாலமார

பைட!க-.

மனித இயகைள இயைக கா)சிகைள கவிைதகளாக இய: மால
பைட!களி அேநக பாரா)'த உாியைவ. ‘aப2க-’ எ
ஆைன வ+த த,
அ!ற கைல+ ேபான;
திைர மீதி ஒ#வ

ெகாPச ேநர ேபானா
பா)ட

ர' மலா+தா

பாைன ெவ1" மரமா"

அைலயாH "#ட ெகாPச
மணலாH இைற+த ெகாPச

ப ஒ

:.
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கண$தி மாறி' ேமக
உைமயி எ உ

aப?

திதாக கவிைத எ5த ஆரபி$தவகளி ேதவேகா)ைட வா. %$தியி

பைட!க- கவன$ைத கவர1யைவ. ‘நிற#'’ ெசாL ெபா#ளி

ைம ெகாட. ‘ெபாகிளி’ ஊைமமன’ ெசாL ைறயி ைம
ெபறைவ.

‘கைணயாழி’யி ;தபா எ

ற ெபயாி பிர"ரமான ‘வாGைக! ப#வ2க-’

க#$ ெபாதி+த நல கவிைத.
‘தைல1க-, ஒ

இத 

றிர' ப$ KறாH’ க#$ உதிகிற இ

மாாிகலா.

: ‘இைலதிகால’

எவெரவ வாGவிேலா
ெபா
நா

மைழ ெபHத

பாைலவன$தி

ெபாதி "மகிேற

எ

.

: ெதாட+ 1விலா ேகாைடைய எT கவி நிைன, "வ'க- ஆக,

விலகிய கன,க- ஆக, ேபாHவி)ட இனிய அபவ2கைள திய
"ைவகைள :கிறா. இ:தியாக,
ளிபனி கால

கைடசி! ப#வ

நைர திைர ம'
ேநா,க- ம

உயி! ேபாரா)ட
வாGவி இனிேம
வச+த இைல

எ

: 1, க)'கிறா.
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‘ஞானரத’ இதG ஒ

றி அகினி$திர

எ5தி-ள ‘ெபாகால! ெபாHக-’

சி+தைன நிைற+த; சி+திக$ S'வ.
‘ச2ககால ெபாகால; ச2க இலகிய ெசாகிற’ எ

: ெப#ைம

ேப"கிறவக- றி உைம உடா?
%!! கனி !

ெகா1! %வாைச!

+நா' ! ெகா' %ேவ+தெரலா

இமய +த ெகா1! Q[)1

நீதிக-ல2க நியதிக- நிைலக,
ஆடனரா ! அரசாடனரா!

அகால$தி நிலவியதாக ெசால!ப' ெப#ைமக- பலவைற அ'கி
ெசL கவிைத ெதாட+ ச2க! பாடக- கா)' கால நிைலைமகைள
:கிற.

றிPசி ைல திைண! ெபா#ளா

மைல கா' அத

இடமா.

க#!பி#)' பனிளி#

ேமக‘பய2கD ைககளி ஓ'2கL
அவறி

[ழலா!

இைல தைழ உ'$ ஆைடகளா!
கா)' வில2 ேவ)ைட
நா)1

வில2 ேமH$தL அவ ெதாழிலா.

பைக %டா

ஆ நிைர கவத ேபா ைறயா!

இயைக! ணசி 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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ஊடலாமா!

அேவ இயைக! ணசியாமா
ச)ட$தி சிட கணா1
சி சிலாH உைடவேபா
உ-ள$தி பதி+த ப1ம

ெபால ெபாலெவன உதிகிறேத!
கா)' மிரா1கவாG+த கால

தமிழ வாGவி

ெபாகால!

இைத

ச2க இலகிய ெசாகிறதா!

இைத

நப ேவ'மா நாெமலா!

‘ேதச! பிதா, ஒ# ெத#! பாடகனி

‘தீப’ இதGக- %ல ந

அPச’ எ5தி! பிரசி$தி ெபற .ேம$தா

 அறிகமாகி-ளா. மி+த கவனி!ைப

பாரா)'தகைள ெபற அவர ‘கணீ!Qக-’ ‘மர2க-’ ேபா

ற நீட

கவிைதகD, ஓ அரளி! Q அ5கிற.
ற சி: கவிைதகD, ‘தீப’ இதGகளி

காதல பாைத, உனகாக உதிாி!Q ேபா

ெவளி வ+தைவதா

. மகா$மாவி

சிைலக- உைடக!ப'வைத க' மன

ைம+த ேம$தா, ‘ேதச!பிதா, ஒ# ெத#! பாடகனி
கீத$ைத இைச$-ளா.

ம: அPச!’ எ

ற ேசாக

ெபாவாக ேம$தாவி

கவிைதகளி ேசாகேம அ1நாதமாக ஒகிற. இயபான

ஏகேம விPசி நிகி

றன.

இனிய ஓ)ட ஒெசHகிற ‘கணீ!Qக-’ எ

வர2ெகா' ேதவைதகவ+தேபா S2கிேன

வ+தேபா S2கிவி)'

வாGைக ெயலா ஏ2கிேன

!

ற கவிைதயிL மன$ யர
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அபகளி

ச+ைதயிேல

அ

மல விறவ



பவிைல ெபறவ

அ

மல விறத$

!

வPசிமல ஊைமமன
மாளிைகயி

மாளிைகயி

அதிபதி

அதிபதி

மனதிைல நிமதி!

மணவாGைக ேமைடயி நா
மாெபாிய காவிய

மாெபாிய காவிய$தி

மன சிைத+த ஓவிய

ேபா

றைவ விரதிைய, உ-ளா+த இதய ேவதைனையேம பிரதிபகி

றன.

‘மர2க-’ கவிைதயி ைம க#$கD நயமான ப1ம2கD நிைற+-ளன.

‘எ5$’, ‘இலகிய 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. எ5பகளி மீ' ப"வHயா

அஃ, கசடதபற, ஞானரத ப$திாிைககளி கவிைத எ5த ப)டா.
நா

கட நாHக-, ந'நிசி நாHக-, பி

அபவ2கD, ஆ+ைதக-, சவா ேபா

திைண கா)சி, கா:, ேபா

ற கா)சி

ற ெபா#- ெபாதி+த கவிைதகD,

நாகாிக ம2ைகய ேபாைக பாிகசி ‘Qக-’ ஆேவச ேமைட!ேப"களி
த

ைமைய கிட ெசH ‘வா$ைதவள’ ஆகியைவ, மனஉண,கைள

ெவளி!ப'$ ‘ெத#!பாராகார#’, ‘பிரைமக-’ ஆகியன, ப"வHயாவி

தகாலேநாைக மனநிைலகைள பிரதிப பைட!க- ஆ.
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‘கணா1 

கட,ைள ேச$ ஒ# கா’ றி!பிட!பட ேவ1ய ஒ#

கவிைத.

எ
க

மன எ

றி

க நக

றிைய தாH நா! ேபா

நகி அ1ம1 எகளி$ "க காண
கிDகிD! கா இ5க
எ$தைன தர உ



நக$த! ப)ேட

இ!ெபா5 அத அல.

உல+த எ

?

க ெவளி!ப' ச!பி

;பாிசி$த ‘இ#ேம உன ஓ# க’

எ2ேக அ?
எ

பிப$தி

உ

க காண விைழ எ

நா
உ

இ

நீதா

றி உ

பி

னிலா?

ைன காண ஒ# ஆைச
கேம

க மைற விசி$திர ெகா'ைம.
பளி2 எனி

மர கடL #விகD ந3$திர2கD
வா 1க க$ அணிL, ணசி
கண க#$ தகி
எ

----------

எ



எ

ஓைச

க கவ ஏ

?

: ஆைட உாி$ அமணப: எ

பாைவ.

33. வானபா1
“மனித சதாய$தி

க2க- யர2க- இ2ேகயானாL எ2ேகயானாL,

உற, ெசா+த ெகாடா1 ப2 ெகா', அைவகைள ேவேரா' சாHக எ5

ெவகல நாத2க- நா2க-.

மனிதாபிமான, ேபா, உைழ!பி

ெப#மித, விPஞான இவைற

கவிைத கைலயி உயி வன!ேபா' அ-ளி! ெபாழி வி$தக விரக-
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எ2கDைடயைவ. ெமாழி, இன, சாதி, சமய, நிறெகா'ை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)டவகளி

நியாய2கைள உ-ளடகமாக! ைன இலகியவாதிக-

நா2க-. ேபா, மனிதாபிமான ஆகிய நலகிய! பகைள ைம!
ப'$தவல த$வ2கைள கவி$வ2கேளா' இரடற கல+ இலகிய

அர2கி நா2க- னித!ேபா நட$கிேறா. எ$தைன கால$தி அச

ேப1ைம, அ1ைம சி:மதி ச%க$தி
ப'கி

நீதிகளாக! ேபாதிக!

றனேவா அ$தைன கால$ எ2க- கவிைதகளி ேகாப$ெதானி

இைழேயாட$தா

ெசH.

ஆனா தைலெதறிக ஓ2காரச ேபா'வேத கவிைத, ர)சி கவிைத எ

ெசாலமா)ேடா.ேகாஷ2களி

ஊவலேம கவிைத எ

:

பைத நா2க-

ம:தகிேறா, அ+த! ேபா இலகிய$தன எ2கD கிைடயா.
நயமிலாத ெசாேசைககD, நசக Xறா! இலகியமாகி விடா எ

நா2க- அறிேவா. அதனாதா

மாாீச! பைடயகளி

நா2க- ஒளி!பறைவகளாH உலா வ#கிேறா.
மரைப நா2க- பைழய தைலைறயி

ேசர

ெச2)'வனி

1யா எ

ஆக1யா எ

றீசகD ந'ேவ

பாிேசாதைனகளாH மதிகிேறா. எனி,

பPசகயாணி திைரயி இ

பதா, பாாியி

பைத

: நா சவாாி ெசHய

ேத நம ைல ெகா1கD! ப+தகா

பதா, கலா மாற2கDகான க#$ மாற2கைள - வ1வ

மாற2கைள பைட!ப சி#^1 க$தாவி

உயிாி ேமலான உாிைம எ

எகாளமி)' எ'$ :ேவா. மரபறி+ மரெபதி ேபா

உணராதவக- இலகிய வரலாறி

பைத

எ+த அச$ைத அறியாதவக-.

ஒேர சமய$தி சதாய கேணா)ட $திலகிய ேநா ெகாட ஒ#

கவிைத இயக எ2கDைடய.

‘மாட பா' வானபா1க-’ எ
கவிஞகளி

அறிவி! இ.

: த2கைள றி!பி)' ெகாட
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‘நிகGகால$தி

ச$திய2கைள வ#2கால$தி

மேகா

ன த2கைள

தாிசி!பதகாக’ உைம உணசிேம இ#சிறகாH’ ெகா', கவிைத
வான$தி சPசாிக 

வ+த ேபா கவிஞகேள வானபா1க-.

சதாய அவல2கைள க', தாமீக ேகாப ெகா' த2க- உ-ள$தி
உணசிகD கவிைத வ1வ தர ய
‘வானபா1’.

கவிமட’ தா

எாிமைலயி

ற இகவிஞகளி

‘விைல இலா

உ-மன2களாH

அகினி காறி இதG விாி
அ#களாH

திகளி

தவகளாH

ேதச வரபறவகளாH
அPசாத அமில நதியி
அைல!பைடகளாH
Qமியி

பிரளய2களாH

க$தி

"வ'களாH

கால$தி

வச+த2களாH

நிற2களி சிவ!பாH

மைண வலவ# பறைவகளாH

மாட பா1வ# வானபா1களி
விைலயிலா கவிமட

எ

: த2க- ெவளிR' பறி, ெப#ைமேயா' மகிGசிேயா' விளபர

ெசH-ளாக- இகவிஞக-.

“இ+த இயக திdெரன ஆகாய$தி#+ ெபா
‘வானபா1’ 1971 ேதா

fPசலா1 ெகா'வ+ததல.

றிய. ேகாைவயி கட+த ப$தா'கD ேமலாக

இய2கி வ+த இலகிய அைம!களி#+ ஒ# றி!பி)ட கால$தி

றீRடாக

வானபா1 சிறக1க$ ெதாட2கிய. வானபா1 )ட2க- மாத+ ேதா:

நட+தன. பி

, வானபா1 - விைலயிலா கவிமட ெவளியி' ெபா:!ைப

ஏறன. இ+த இத5 ஏப)ட ச%க அ2கீகார இலகிய இயகமாக

ெசயபட ஏறேதா [ழைல$ ேதா:வி$த.
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மாத+ேதா: இலகிய! பிரசிைனக- பறி தவறாம ஆHவர2க-

நைடெபறன. தமிGகவிைத அ+தர$தி திாிச2காH இ#!ப சாியல.

ாிதகதியி மாறிவ# உலக [ழ த
தமிGநா)1

ைன உ)ப'$தி ெகா-ள ேவ'.

கலாசார, அரசிய, ெபா#ளாதார! பிரசைனகைள! பறி

இAவியக சாிவர$ ெதாி+ ெகா-ளாம, த
அ, க$தி

கால1ைய 

ைவகடா.

மீ "வ'க- பதிக வி# வானபா1க- இைத$ த

கவன$தி ைவ$ ெகா-வ அவசிய. பிற ெமாழி இலகிய அறிக நைம

வள. இைவ தவிர த
வளர இயலா.

இ+த அ1!பைடகளி

ைன$தா

"ய விமசன ெசH ெகா-ளாம தா

ேம வானபா1 இதழி

க)'மான2க- நட+தன.

ஆHவர2களி கவிைத! பைடயகD விமசன2கD

பாிமாறிெகா-ள!ப)டன. கைல இலகிய க#$ேதா)ட2க- பறி

விவாதிக!ப)டன. வானபா1களி

வரலாறி இத ேபாக அ:வைடயி

கால. மரபி#+ திய மரபி பல தவG+ வ+த, சில தாவி வ+த

கைல கேணா)ட$ட

. ச%க! பிரைஞட

மிக சிற+த கவிைதக-

பைடக!ப)ட, கவிைத$ ைறேக அதிக ெதாடபிலாத பல, இத
ஈ!பா கவ+தி5க!ப)ட கவிைத, லவகளி
வி'ப)' மகளி

ெபா

ெசH- க)1#+

அரவைண!பி மகிழ$ 1$த ேபா எண$ட

எணற விைலயிலா கவிமட ெவளிவ+த - இயக2க- 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
நா

வரலா: பறிய க)'ைர; ஞானி அனி)

வி'தைல! பறைவ!

என

ேசானா ப2களா ப$மா நதிகைரயி
Xரவிய) நாமி

ேமகா2 ச!களி

மிccபி பால$ உய க)' உசிகளி
ெசா+த2க- உ'

நா2கெளலா ரெல'$

க%1 கிட மனித#காH ,கிேறா!

”
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ஊழிக- பபலவாH எ2க- யிகெளலா
வச+த #களி கைடயாம கழி ேவைள
இைச$த ெப)ைட! பா)டல இ!

இ திய ஞான! திய ராக! ர)சி! பா)'!
எ2களி

ெபா

னிற அலக- உ-ேள

ஓAெவா

: ேமா [ாிய! பிரளய!

ெசக சிவ+த அனி நாக- உ-ளன.

எ2க- ரகளிேலா
ெவL மாட$தி

“ேசல தமிG நாட

ர எ

பிரகடன ழ2கி வ#!

எ5திய இ+த! ‘பிரகடன’ வான பா1களி

ேற க#தலா.

ெபா இதய

‘வானபா1 க)சி சாபற ஒ# கவிைத இயக. சதாய! பாைவைய


ைவ$ கவிைத பைட!பவகளி

இயக இ. ேபா சி+தைன

உைடய அைனவைர ஏ: ெகா-D இயக இ’. இAவா: வானபா1

கவிஞக- அறிவி$தி#கிறாக-. ஆகேவ, வானபா1 இதழி ேகாைவ
வ)டார$ கவிஞக- ம)'மலா, தமிGநா)1

பல பதிகளிL உ-ள

மனிதாபிமான ேபா கவிஞக- பல# கவிைதக- எ5தியி#கிறாக-.
ெபய ெபற கவிஞகேளா' ஆறலா, ஆவ$தா, உைழ!பா 
ெகா1#+தவகD, திதாக எ5த 

 வ+

வ+த உசாகிகD த2க- பைட!கைள

வானபா1யி ெவளியி)'-ளன. இதர இலகிய! ப$திாிைககளி கவிைதக-

எ5திய அேநக வான பா1யிL எ5தியி#கிறாக-.
வியர", க2ைகெகாடா
.ேம$தா, ரX+திர

, தமிழ

பாலா, ேகா.ராஜாரா எ

, சிபி, தமிGநாட
ப

, அனி!$திர

, சதிகன,

, ஞானி, மீரா, பா. ெசய!பிரகாச, பிரபPச

: ெபாிதாக வள# ப)1யைல ெகாட. வானபா1

இயக. இவகள பைட!களி சிபியி

கவிைதக- கபைனவள,

கைலநய, கவிதா ேவக, உண, ஓ)ட ெகா' சிற+ விள2கி

இவர ‘சிகர2க- ெபா1யா’ கவிைத பறி நா
ேபா) றி!பி)'-ேள

,



றன.

ேப (‘தாமைர’ பறி எ5திய

. ரா)சத சில+தி, ஞானர$தி

கக- திறமா?,

ச!பயாக, நாHைட ஆகியைவ ேவக வி:வி:! ெகாட சி+தைன!
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பைடயக-. ‘-.. -.. -’ எ

ற தைல!பி பல ெபா#-க- பறிய சி: சி:

கவிைதகைள$ ெதா$தி#கிறா சிபி. ரசமான கவிைத இ.
ப# ெவ1$த கமாH
ப#$த பலா!பழ$தி
ேதா "ைளயி?

,

"ைளயி தா

"ைள-விைத

விைத- ெச1

ெச1யி தளி

இைல.. Q காH..
அ!ற பழ

பழெமலா அதனா

"ைள -

பாைத -

ப'ைக -

இ#ைக -

வாGைக -

ஆன மனிதகைள! பா$
சி$ ெகாட

‘-ளப

றி...

‘ஓ’ இவகD$ ெதாியாதா
-D ஓ
ஆத எ

ேதவமார

:?

தைலயி

எ!ேபாேதா [)ட!ப)டத

பழிதீ$ ெகா-ள இ!ேபா
மனித! பிசா"கசிலாி

தைல-

வள+ வி)டன
)தக-.
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இ!ப1! பலபாைவகைள சி$திாிகிற ‘-’.
அனி$திர

, ச$தியேமவஜயேத! ஏகாதிப$திய ேவசிேய!, நீ2க- வன2க-

அல, திய ேபாைவ ேபா
ஞான ெபாதி+த மணி

ற கவிைதகைள வான பா1யி எ5தி-ளா. இ+த

ைறய அவல2கைள சதாய! பாைவ ெபறாத

இ

எ5$ கைலஞகைள விய)நாமி அ)iழிய ாி+த அெமாிகாவி
பறி, இ+திய "த+திர$தி
ேப"கி

பயனற த

ைம றி$ இ கவிைதக-

ேபா

றன. ேபா க#$கைள [டான எண2கைள ெவளியிட$

1 அகினி$திர

சில சமய2களி ஆரவார ெசாகைள அநாவசியமாக

அ-ளி ெகா)'வதிL அ'கி ைவ!பதிL ஆவ கா)1வி'கிறா.
உதாரண$ ஒ

: றி!பிடலா;

இமய சிகர2களி
சிெல

ெவத :களி

: தைலநிமி$ பனிபாகளி

பிள,ட நாNனிகளி

விஷக1களா

இ+த ேதச$தி

ேதக நீல பாாி$!ேபான

இ+த மணி

ஆ$மா உைற+வி)ட

ஒ# மயக இ#- த5விய யக$தி
ஒ# மரண நிழ ப1+த ற$தி
விதைவ$ ெத#வி

5தியி

வPசிக!ப)ட எ Qமியி
எ!ப1! ப'$தி#?
எ!1! ப'$ற2?

சதிகன
ெகாடானி
யகளி

‘ஒ# ேரா' ேராலாி
‘சில ைநலா

ேமேல

மழைல

(திய ேபாைவ)
பவனி, தமிழ

கன,க- எாிகி

‘நயனதாரா’, க2ைக

றன’, பிரபPசனி

பிரா$தைனக-’, பா. ெசய!பிரகாச$தி

விண!ப’ .ேம$தாவி

பனி

‘வ2காத

, ‘மக- கவிஞ ஒ#

‘தாலா)' ேக)காத ெதா)1க-’ ேபா

இனிய கவிைதகைள ‘வானபா1’ த+-ள.

ற பல
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வானபா1 கவிஞக- இ

ைறய சதாய$தி

ஏற$ தாG,கைள,

சீரழி,கைள க' ேகாப ெகா-கிறாக-. பாிகசிகிறாக-, பழி$ ைற
:கிறாக-. இ

ைறய இழிநிைல மாறேவ' எ

: ஆைச!ப'கிறாக-.

"ரடைல, "ரட சதாய$ைத! பாகா த$வ2க-. கட,-க-, சாதி

சமய2க- தயவைற க1கிறாக-; விமசன ெசHகிறாக-.
கா+திைய ஏ"ைவ கணைன திய ேநாகி க', சி+தைனகைள

வளகிறாக-.

நீள நீளமான கவிைதக- எ5வதி உசாககா)1ய வானபா1 கவிஞகபி

ன சி:சி: சி+தைனகைள திகைள திய ெபா#- -  விளக

ெசாL சாமா$திய! பிரேயாக2கைள கவிைத எ
ய

றி#!பைத றி!பிட$தா

ேவ'.

உதாரண:
தியாகிக+

ேவைய! பாகாக

ம1கி
ப)1த

உ

ற பயிக-

X' தீ பி1$ எாிகிற

என ெசHதி வ+தா
அதிL-ள

ச+தி! பிைழைய!

பா$ ெகா1#
ஆசா

ெபா க

தீயவ

.

த5வியதா

உ-ள ெகாதி$த

பாைன

கா' இ)' ெகா-கிற.

எசி

‘பணைக’யி

: ெபய பண
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ேசார ேபான

வாைழ இைல! ெப
ெவளி வ+த பி

‘பசிைக’ யி

ன

உட விாிகிறா-

 வாG, அைம எண$ேதா', சதாய! பாைவேயா' கவிைத

பைட!பட

நி

: விடா. ேவ: பல ேநாகளிL கவிைதக- சி#^1!ப

ற மல என உண+தவக- ேபா, இதர ரக2களிL சில கவிைதகஎ5தியி#கிறாக-. க2ைக ெகாடா

, தமிG நாட

பைட!கைள இத உதாரணமாக றலா.

தமிG நாட

‘ந)ச$திர! Qக-’ எ

நிைற+தைவ.

வாெயலா

மி

பலாH

வான

பதினாL நா- இளி$தா
பிைற$'

ெவல க)1ெயா
பிைச வி5,

சி

சி

:

ன ந)ச$திரேம

ன ந)ச$திரேம !

ேகா1 நா)களாH

ெஜாக$ தவி

)1 ந)ச$திரேம!
அமா மாமா

யா# இைலேயா?
ேகாடபாக

ேராகைர! பாேர
ைற+த நா)களி

' நிலா ஆகலா.
வானரச

ேபா

றவகள

: எ5தி-ள ' கவிைதக- ரச
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ெபாகா"க-

வி)ெடறி+

வி)ெடறி+ பா!பா
ராகிழவி

,

எ!ப1யமா ஓ!வ
எ

:-ள ேவ!பா-.

அ1ேம

அ1 ேபா)டா

காசா...

நிலாமக-

மாதவியாH

விைல ேபானா-

ஓ நா-.

‘ந)ச$திர! Qக’ளி இைவ சில.
கால காலமாக, கைத கவிைத எ5கிற பைட!பாளிக- ைகயி ‘படாதபா' ப'’
சில விஷய2க- உ'. அவறி அகைக கைத ஒ

:. ெவAேவ:

காலக)ட2களி, கவிஞ கைதஞ நாடகாசிாிய அேநக அவரவ கபைன

மேனாபாவ$ கேணா)ட$ ஏறப1 அகைக கைத ‘ ெம#’
தீ)1, மகிG+தி#கிறாக-. இ!ெபா5 வானபா1 கவிஞ ஞானி

அகைகைய கவனி$-ளா. ‘வரலாறி உடைம உைழ! பிாி+த

நிைலயி-ஆதிக அ1ைம$தன ஏப)ட நிைலயி - உடL உ-ள

பிள,ட நிைலயி - ஆT ெபTமாக மனித

சிைத+த நிைலயி -

ெதHவ2கD ேபHகD விாி+த நிைலயி- இைவ ஒAெவா

உைம சிகி$ தவி$த நிைலயி, மனிதனி

றிL மறத

அவலேம இ+த! பைட!பாக

கிைளக- விாி+தி#கிற. இ+த ைறயி அகைக வரலாறி
ஞானியி

ஆ$மாவாகிறா-’.

‘கைக’ காவிய$ைத இAவித அறிக! ப'$கிறா அனி$திர

உைழகாமேல உலாசமாக, ேசாேபறி$தனமாக, ெபா5ேபாகி
வாGகிறவக-. அவகளி
இ+திர

பிரதிநிதியாக ெகௗதம

சி$திாிக!ப'கிறா

, உைழ!பவகள - உைழ! %ல [Gநிைலயி ைமக-

$ேவாாி

- உ#வக.

.

.
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‘உலக வாGைவ உதறி எறி+ Xர வாGைவ விைளயா)டாகி வி)ட இன$தா’.
நில$ைதைட+ இ#ைப க'
ஆைற மடகி வய பாHசி
காைளைய க)1 ஏாி Q)1

வி$க- ேத1 விைளைவ! ெப:
ஆைட ைன+ அணிகல

X)ைடயைம$ விய

ெசH

நக க'

ேத)ைட ெப#கிய ேதேவ+திரைன

ேபயாH பிசாசாH நாயாH நாியாH

எ-ளி$ த-ளின!
எ

: அகைக :கிறா-.

பைட!கால ெதா)' இ

:வைர, அடகி ஒ'கி அகி ைவக!ப)'

அல)சிய!ப'$த! ெப: - அவமதிக!ப)' - உாிய ைறயி

ெகௗரவிக!படாமL தி#!தி ெசHய!படாமL ைம+ ெகாதிகிற ெப
இன$தி

எ'$ கா)' அகைக.

அவ- கணவ

-

ம+திர ெமாழிைய வாயி அைர$

ேவ-வியி இதய$ைத ேவகைவ$$ தி

உடல )ைட உயி கயிறி க)1

:.

இ5$$ திாி எ+திர.

அவேனா' நட$திய தாப$திய வாGைகயி அவ- அபவி$த ெகா'ைமகைள
அகைக விவாிகிறா-. தா

ம)'மி

றி, த

ைன! ேபா

அைனவ# அபவி$த அவலவாG, அ. கணவ

எ

தவ!பயிைர மனயாைன அழி$ ம#)' ேபா
த

உட கா! எ

எ

ைன ேக)பானா.. மா)டாேன-

ேமனிமைலயி ஏறிெகா-வா

ந-ளிரவி தி#டனாக வ+..
ேமனி மைலயி ஏறி

பவ

ற ப$தினிக-

நாக!பாபாH க Sகி

-
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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-’ அகைக.

உைழக வி#பாத னிவகD, உைழப1 க)டாய! ப'$திய

இ+திரமிைடேய நிக5 ேபாரா)ட பறி அவ- ெசாகிறா-.
‘கா)' சி+தைன! தகைள ெவ)1, வாGவி
வசிர எ'$ததாக ெசா

ன இ+திர

ேநபாைதைய வ!பதேக

அகைக மனைச கவ+, அவ-

உடL மி+த "காபவ த#கிறா

.

இ+திரைன ெவறி ெகா-ள க#திய னிவ, எ2 எ!ெபா#ளாக, எவராக,,
எலா இயகமா’ இ# இைறவைன கபி$, இைறவ

இ+திரெகதிராக நி:$தி, ‘இ+திர
அைசவதாிைமயிைல’ எ

உ)பட எவ# அவன

ஆ)சிைய எ5!பி,
றி

: ழ2கினா.

அகைக %ல இைத ேக)டறி+த இ+திர
வள$த, னிவைன கடவ

- ‘ஞான$தா1ைய அசி2கமாH

- அவைள வி)' ஓ1னா

.

பலமற மன$தைரயி#+
ஆ$திர!ய கிள!பிய
ெசா 5திைய

சாப எ

: Xசினா

னிவ

. அவைன அவ- ெவ:$தா-. அவளிட இ

அபவி$, அவள இதய$ைத உணர$ தவறி வி)ட ‘"ரட ம
இ+திரைன காி$ ெகா)1னா-.

ன

’

ப
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,

இ கால காலமாக நட+ வ#கிற. உலக எனேத என உர$ ழ2 ஒ#வ
நீேய இைறவ

மனித

எ

 இ

. ெநறிப' அவ

இ#வ த

ெனா#வ

; இ#வாி

கால1யி ஒ# அனாைத

ககளி அகைக க ெதாிகிற!

ைமகைள, அவ ெசHத ெகா'ைமகைள விவாி$ ெசகிற

கவிைத. உ-ள$ைத உய$த வி#பியவ உடைல மதிகவிைல. உடைல மதிக

வ+தவ
மனித

உ-ள$ைத ெகௗரவிகவிைல.

ஆடா

இரடான அ+த த கால$திேலேய எலா இரடாகி வி)டன.
ேதா

ெதHவ ேதா
நா

றிய அேத கால$தி அ1ைம ேதா

றிவி)டா

.

றிய கால$திேலேய ேபHகD பிற!ெப'$தன.

அ1ைமயாக, ம:$ேத

; ஆடானாக, மற+ேத

அதனா கL- சிைற!பட - த1க!ப)ேட

.

கால$திைர வி5+ெத5 ேவெறா# கால$தி - ஆடா
கால$தி - இ

.

அ1ைம இலாத

ப ஞான இைண+த ெபா5களி - உடL உ-ள '

ேகால$தி மனிதனாக ம:பிற!ெப'!ேப

எ

கிறா- அகைக. தன

விேமாசன$ைத நபிைகேயா' காகிறா- அவ-.

அகைக கைதைய க#வாகி விாி$ைர ம:ெமா# கவிைத யசியான
இைத. இத

கபைனகாக, க#$ேதா)ட$திகாக, பாரா)டலா.

வானபா1களி

மாடகீத2க- - வானபா1 இதGகளிL இதர

ப$திாிைககளிL ெவளிவத+தைவ, ேத+ ெதாக!ப)' ‘ெவளிச2க-’ எ

ெபயாி ‘ைவகைற’ ெவளிR' ஆக! $தக உ#வ ெப:-ளன.
ைவகைற! ேபா

வா$ைத$ தவமி#
வானபா1கேள - ஓ

வானபா1கேள!

ற
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இ+த Qமி உ#ைடைய!
ர)1 விட 1ய

ெநேகா கவிைதைய

உ2களி யா பாட!ேபாகிறீக-?

ஓ! எ

ேதாழேர

ஒ!பற

அ+த மனிதாபிமான கவிைதைய
நமி யா பாட!ேபாகிேறா?

இ!ப1 ஒ# கவிைதயி ேக)1#கிறா ேம$தா.
மனிதாபிமான சதாய! பாைவ, த

னபிைக ஆறL எதிகால

கன,கD ெகா' கவிைத வான$தி உசாகமாக! பறக$ ெதாட2கிய

வானபா1க- சாதி$தி#!ப சிறிேதயா. அவக- ெசHய ேவ1யி#!ப

இ

 மிதி.

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

34. சின ெதா.க+
‘கசடதபற’ நபக- 1972 1சபாி, அவகள ‘இலகிய ச2க’ ெவளிR' ஆக
ஒ# சி

ன கவிைத$ ெதா! பிர"ாி$தாக-. ‘-ளி’ எ

ப அத

ெபய.

ஒ# aபாH ேநா)ைட இரடாக ம1$த அளவி, 32 பக2கD கன$த அ)ைட

ெகாட அ+த$ ெதா!பி, ‘கசடதபற’ இதGகளி ெவளிவ+த கவிைதகளி
ேத+ெத'$த சிலவைற, சில ஓவிய2கDட

விைல 30 ைபசா.

நீலமணி, எ;. ைவதீ;வர
ஞான$த
ெஜயராம

அசி)1#+தாக-. ஒ# பிரதியி

,கலா!ாியா, பதி. பாலமார

, ஐராவத, ஆ.வி. "!பிரமணிய

, நல

, நா. வி;வநாத

,

, க.நா. "!ரமணிய, நா.

, கயாஜி, ேவ. மா, ஆ$மாநா ஆகிேயார கவிைதக- இதி

இட ெப:-ளன.
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இ+த ைமயான ெவளிR' தமிழக எ2-ள கவிைதகாரகளி
கவ+த. அதனா, 1973 ‘மினி கவிைத$ ெதா!’ எ

இ$தைகய யசிக- நா)1

க#$ைத

: ெபய ெப:வி)ட

பலபதிகளிL தைலெய'$தன.

-ளிைய அ'$ ெவ-ள வ#கிற, எ

ற அறிவி!ட

கலா!ாியா தன

கவிைதகைள$ ெதா$ தி#ெநேவயி#+ ெவளியி)டா. பல நல

கவிைதக- உ-ளன. இதி கலா!பாியா த+-ள கவிைத$ தைல!க- அேநக

அழகாக அைம+தி#கி

றன. ‘தைல!க- ரசைன மிகைவ. பவமான

தைல!க- சில ேநர2களி கவிைதகைளவிட அழகாக அைம+ வி'கி
எ

றன’

: இ$ெதா!! பாரா)'ைர வழ2கி-ள பா. ெசய!பிரகாச

றி!பி)1#கிறா.
%

றாவதாக விகிரமசி2கர (பாபநாச) ‘ெபாதிைக அ1’யி வசி$த கFாி

மாணவக- நாL ேப ("! அர2கநாத

, எ;. ேவLசாமி, தா. மணி - MISS

எ.ஐ.எ;. "+தர) ப$திாிைககளி வ+திராத த2க- கவிைதகைள$ ெதா$

‘உதய’ எ

ற ெபயாி ெவளியி)டாக-. ‘A Modern emotional lace’ எ

:

றிெகாட இவக- த2க- கவிைதகளி இனிய உண,கைள "கமான

நிைன!கைள கல+தி#கிறாக-. இவகDைடய பைட!களி பல பாரா)ட$

த+த வித$தி அைம+-ளன.
ெச

ைன பைசய!ப

ச. #க

, மயிலவ

கFாிைய ேச+த நா

, மல ம

ன

) ‘கதப’ எ

 மாணவக- (எ;. எ;. "+த,
ற ெதா!ைப! பாி"ாி$தாக-.

இ+த கதப$தி மைக இ#; ைல இ#, ம#ெகா5+
இ#; அரளி!Q, இ#கலா!’ எ

: அவக- த2க- எண$ைத

ெவளியி)'-ளன. பலரகமான ெபா#-கைள பறிய "ைவயான எண2க-

இகதப$தி உ-ளன.

ராஜபாைளய$தி#+, ெகா.ச. பலராமனி
ெதா! ‘ரசிக

’எ

கவிகைள ெகாட ஒ# சி:

ற ெபயாி ெவளிவ+த. இத

வ1வ அைம!

+தியைவகளி#+ மா:ப)ட. கவிைதகD ‘கசடதபற’ கவிஞகளி
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ேபாகி#+ மா:ப)டைவ. ‘எலா மனிதகாக. மனித வக$தி
ந

ைமகாக, எ

ற அ1!பைடயி மனிதாபிமான$ேதா', சதாய

%டபழகவழ2கைள சா1, சதாய அ5ககைள அ1!ப1ேய பா$
உண+, ெபா#ளாதார சிக ர' அபவி$ எ5திய கவிைதக-’
எ

: பலராம

த

பைட!கைள அறிக ெசH-ளா.

வானபா1 இயக$ைத ேச+த கவிஞகளி
தமிGநாட

இ#வ# ‘நீ’ எ

பைட!கைள$ ெதா$த பாலா,

ற தைல!பி பிர"ர ெசHதாக-. ராசிர$தி#+

ெவளி வ+த இ$ெதா!பி ‘மாட பா' வான பா1க-’ பல#ைடய

ேபா க#$க- ெகாட கவிைதக- இட ெப:-ளன. இAெவளிR'

‘-ளி’ வ$$ த+த வ1வ ெகாடதல. ெகாPச ெபாிய ைச;.
அ!ற பிர"ரமான சி: ெதா!க- அைன$ ‘நீ’ வ1வ$ைதேய
ேமெகாடன.

ெப2கeாி#+ ‘ராமி’(ராமசாமி) எ

பவ ‘ச!த2க-’ எ

ற தைல!பி, த

கவிைதகைள$ ெதா$ ெவளியி)டா. ‘ப$திாிைககளி எ5வதி நபிைக

இலாதவ’ எ

: விளபர!ப'$தி ெகாட ராமியி

ெவளிவ+திராத கவிைதக-’ எ

,’எ+த! ப$திாிைகயிL

: சில ஆக2க-, $தக$தி

ஒAெவா# பக$தி

ம)'ேம அசிட!ெப:-ளன. ஒAெவா# பக$தி ம)'ேம அசிட!

ெப:-ளன. இ$ெதா!பி (48 பக$ ெதா!பி 24 பக2களி ம)'ேம அ"
உ') ேதத, ஊழ, இ+தியா, விதைவ, விைலமக-, மக-, ெதாழிலாள,
அரசிய க)சிக- ேபா
ய
ெச

ற பேவ: விஷய2க- பறி கவிைத பண

றி#கிறா ராமி. சில பைட!க- ந

றாக அைம+-ளன.

ைன ‘மலக- இலகிய வ)ட’ (கவிஞ நா. காமராச

‘அைலக-’ எ
தியாகராச

ற ‘மினி’ கவிைத$ ெதா!ைப தயாாி$ ெவளியி)ட. எ.எ;.

ெதா$தளி$த இதி, ப$ கவிஞகளி

உ-ளன. இவகளிபல இ

வாGைகயி

; இராம. "!ைபயா)

ைறய சதாய$தி

இ#ப$ேத5 கவிைதக-

இழிநிைலக-. ஏற$ தாG,க-

அவல2க- றி$ேத கவிைதக- இயறியி#கிறாக-.
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ஊ$ளி ‘ேமக2க- ெவளிR'’ ஆக ‘பரணி கவிைதக-’ எ

‘மா:தLகாக அல; மாற$திகாகேவ சி+திகிேறா’ எ
$! ெபா#ந

, நீலவண

ற ெதா! வ+த.
ற இதயஒேயா'

, கைலயர" ஆகிேயா த2க- ர)சிகர

எண2கைள  கவிைதகளாக ஆகியி#கிறாக-. இவகைள ‘ெந#!!
பிP"க-’ எ

: அறிக!ப'$தி-ளா ேசல தமிGநாட

உ-ளவறி கவி$த

. இ$ெதா!பி

ைமைய விட எண ேவகேம மிதியாக காண!ப'கிற.

ேகாைவ ‘வானபா1’ நபக- ‘விைலஇலா கவிமட’ எ

: த2க- கவிைத

ெவளிR)ைட இலவசமாக விநிேயாகி$ வழி கா)1னாக-. அேத த

Pamphlet for Private Circulation Only’ எ
ேதா

றி! பரவின.

ெப#+ைற இலகிய வாசக ம

ற றி!ட

ற ‘விேவகசி$த

இலவச ெவளிR'க- பல

’எ

இலகிய’ இதைழ$ தயாாி$ மாத ேதா: ெவளியிட 
தீப

, ஓைட ைர அரச

நீலவண

, ெபா

கண

ற ‘மனிதாபிமான

, $!ெபா#ந

‘ஆசிாிய 5’ வாக ெசயலாறினாக-.

‘இலகிய எ

ைமயி ‘A

வ+த. இலகிய
, கைலயர",

ப ெமாழி!ப:, நா)'!ப:, இன!ப: எ

கிற :கிய

க)'ேகா!- சிகி விடாம, இவைறெயலா கட+ நி மனித
சதாய! பைற ம)'ேம ெகாட பர+த மன!பா2கிேல கிGக ேவ'; அ

தனிமனித, சதாய நபிைககைள வளக ேவ' எேலா# எலா
எ

ற நபிைகைய தனி மனிதனிட$திL ஏப'$த ேவ' எ

விேவகசி$தனி

அவா’ எ

ற அறிவி!ட

ப

ெசயப)டாக- இ5வின.

ேபா இலகிய ெகா-ைக, மனிதாபிமான ேநா ெகாட பலர
கவிைதகD விேவகசி$த

இதGகேளா' நி

இதGகளி இட ெப:-ளன. இAெவளிR' எ)'

:வி)ட.
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பா1ேசாி இலகிய நபக- (ராஜாிஷி, மஹாபிர, பிரபPச கவி, சாகி$ய

‘ஏ

?’ எ

ற இலவச ெவளிR)ைட$ தயாாி$ அளி$தாக-. ேபா

எண2கைள$ தா2கி வ+த இகவிைத ஏ' ஆறாவ இத5ட
தி#சியி#+ ‘இ
நி

)

: ேபாயி:.

நி

: வி)ட.

:’ எ இலவச ெவளிR' வ+த. இ, சில இதGகேளா'

ேகாபிெச)1பாைளய நாகராச

‘நாண’ எ

ற ெபயாி விைலயிலா,

இ#மாதெமா# ைற. இலகிய இதைழ$ தயாாி$ விநிேயாகி$தா. வானபா1

கவிஞக- பல# எ5தினாக-.

ேவF ஊாீ" கFாிைய ேச+த ஐ.சி பழனி பி.அ. தாX இ#வ# ‘ஐ’ எ

ற

ைமயான ெபயாி கவிைத மல தயாாி$ ெவளியி)டாக-. அழகான ைறயி

உ#வாக!ப)ட இசி: ெவளிR)1 திய சி+தைனகைள உ-ளடகிய ரசமான
கவிைதக- நிைற+-ளன.

என பாைவ கிைட$த இ$தைகய ஏ'க- தவிர ம: அேநக ெவளிR'கவ+தி#க'. ெபாவாக ச%க 

ேகாப2 ெகாட இைளஞகளி

ேனற$காக சி+தி தாமீக

கன,கைள, எண2கைள, 1!பான

உணசிகைள ெவளியி' சி: சி: யசிகளாகேவ இைவ அைமகி
சமய2களி, இவறி, ெப#பாலானைவ, ஆைசகளி
ஆவ$தி

ெவளி!பா'களாக,ேம ேதா

கவி$திற$தி

ேவ'.

:கி

றன. அேநக

மலசிகளாக, ெவ:

றன. உைமயான ஆற

பாிணமி!களாக அைமவதிைல எ

பைத றி!பிட$தா

,

---------

35. தக க+
ப$திாிைககளி எ5வேதா' சி: சி: ெதா!களாக ெவளியி'வேதா'

தி#!தி காணாத நிைலைம ஏப)' வி)ட கவிைத எ5திேவாாிைடேய. எனேவ
த2க- கவிைதகைள $தக2களாக$ ெதா$ ெவளியி'வதி
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கவிைதகாரக- ஆவ கா)1னாக-. 1970களி

ஆவ ெசய ேவக ெப: வ+-ள.

ஆரப தேல இ+த

கவிைத வரலாறி ததலாக நா. பிச%$தியி
ெதா$ ‘கா)' வா$’ எ

கவிைதகைள$

ற $தகமாக சி.". ெசல!பா ெவளியி)டா. இ+த

‘எ5$ பிர"ர ெவளிR'’ 1962 (ஆக;1) பிர"ரமாயி:.
அைத அ'$, 1962 அேடாபாி ‘ரக-’ எ
ெவளிவ+த. 24 கவிகளி
நா. பிச%$தியி

ற எ5$ பிர"ர

63 கவிைதக- ெகாட.

இரடாவ கவிைத$ ெதா! ‘வழி$ைண’ 1964

பிர"ரமாயி:. இ, எ5$ பிர"ரதா

கவிைதக- ‘ேகாைடவய’ எ

. 1965 தி.ேசா. ேவTேகாபால

ற $தகமாக உ#!ெபறன. எ5$ பிர"ரமான

இதி 29 கவிைதக- உ'. இைவ பறி இ$ெதாடாி அAவ!ேபா
.

றி!பி)1#கிேற

1970 எ;. ைவ$தீ;வர

தன கவிைதகைள ‘உதயநிழ’ எ

ெவளியி)டா. இதி 62 கவிைதக- இ#கி
நா. காமராசனி

ற ெதாதியாக

றன.

‘க:!மலக-’ 1971ெவளிவ+த. மரகவிைதகேளா', நா.

கா. எ5திய ‘வசன கவிைத’கD இதி அட2கி-ளன. அPச, ெசம,

பிைசகாாி, 1கார

விைலமகளி ேபா

, , நைடபாைத, தளி, 5தி, ஊைம, வானவி,

ற பல விஷய2கைள! பறி அவ எ5தியி#கிறா.

ஷக "!ைபயாவி

ழ+ைத கவிைதக- 25’கண

$தகமாக 1972 பிர"ரமாயின. இ$ெதா! நல
‘இ

லா! கவிைதக-’ எ

எ


தபி’ எ

ைர எ5தி-ளா.

ற ெதாதி 1972 ெவளிவ+த. கவிஞ இ

ேபா கவிைதகைள ‘மகர+த2களி#+ !பாகி ரைவக-’ எ
இளேவனி அறிக ெசH நீட 

ற

லா!பி
:

ைர எ5தி-ளா. கமணி ராஜ,
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க!பிரளய, கிெரௗPச வத$தி ேக-விக- இைலயா? நாேடா1க-, வய
ெவளிகளி

கதாநாயக

ெசHகிறாக- ேபா

, பிரமி'களி#+ அ1ைமக- வி'தைல! பிரகடன

ற ைம ேநா உணசி ேவக ெகாட பைட!க-

இதி உ-ளன.

‘ஆேடாபஸு நீ!Q,’ எ
ெவளிவ+த. ேவரா, தமிழவ

எ இைளஞகளி

ற ெதா! 1972 பாைளய2ேகா)ைடயி#+
, ஆராத பிரமா, ாிஷிேதவ

ேபா! கவிைதக-.

, தீ$த2கர

‘ெச+ெந வயக-’ - #விகரைப சக எ.ஏ., மரகவிைதகDட

,

கவிைதகD எ5தி-ளா. ப#வ! பயண, பழக$ தயா ஆகி, க-ளகாத
நட$ Q2ெகா1 பறிய ‘க-ள$ேதாணி’ பாைலவன! பாைதைய வணி

‘மண வழி’ ேபா

ற கவிைதக- இதி இ#கி

1973 வானபா1 கவிஞகளி

பிர"ரமாயி:.

த அa! சிராமி

வ+த.

ஞான$த

பிர"ரமாயின.

ேசல தமிG நாடனி

கவிைத$ ெதாதியான ‘ெவளிச2க-’

‘கணா1-ளி#+’ எ

கவிைதக- ‘அ

ற ெதா! ‘அஃ’ ெவளிRடாக

: ேவ: கிழைம’ எ அழகிய $தக வ1வி

ேபா கவிைதக- ‘மணி

$தகமாக, ெஸ; கவிைதக- ‘காமaப’ எ

கலா!பிாியாவி

றன.

கவிைதக- ‘தீ$த யா$திைர’ எ

மா’ எ

ற

: ெவளிவ+தன.
ற ெதா! உ#வ ெபறன.
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‘எ5$ பிர"ர’ ரக- ெதா! மைர பகைலகழக எ.ஏ. தமிG

வ!! பாட Kலாக! ேத, ெசHய!ப)ட. அதனா சி.". ெசல!பா

‘ரக- இரடா பதி!ைப’ தி#+திய பதி! ஆக! பிர"ாி$தா.
தமிழ

ப

கவிைதக- ‘ேதாணி வ#கிற’ எ

ற ெதா! ஆயின. கலாநிதி க.

ைகலாசபதி கவிைத பறிய ஒ# சி: ஆH,ைரைய இத 
அளி$தி#கிறாக-.

ைரயாக

இராஜபாைளய இலகிய நப த.`. ெசல தன! பி1$த - தா

மிதியாக

ரசி$த - கவிைதகைள, இலகிய ப$திாிைகக- பலவறி#+ ெதா$

எ'$ ‘விதி’ எ

ற $தகமாக ெவளியி)டா, வகண

1974, . ேம$தாவி

ெபறன.

கவிைதக- ‘கணீ! Qக-’ எ



ைரட

.

ற $தகமாக$ ெதாக!

கவிஞ மீரா ச%க அவல2கைள, அரசிய உலக அகிரம2கைள, ஊழ

ேபவழிகளி

Oைலகைள எலா நைக"ைவேயா' $திகா)' கவிைதக-

எ5தி-ளா. அவைற$ ெதா$ ‘ஊசிக-’ எ
எ5திய காத கவிைதக- 

எ

ற $தகமாக! பிர"ாி$தா. இவ

ேப (1971) ‘கன,க-+கபைனக-= காகித2க-

ற $தகமாக ெவளிவ+-ளன.

ைர சீனிசாமியி
‘பச!ப’ எ

கவிைதக- ‘அ+தி’ எ

:, வகண

ஆயின. இைவ ‘எ5$ பிர"ர’2க-.
சி.".ெசல!பா மாக$மா கா+தியி

நிைலைய சி+தி$ எ5திய ‘நீ இ
$தகமாக!ப)ட. ெசல!பாவி

:, ேக. ராஜேகாபா கவிைதக-

கவிைதக- ‘அமர ேவதைன’ எ

: $தக2க-

வாGைகைய இ+தியாவி

இ

: இ#+தா’ எ

ற :2காவிய தனி!

கவிைதக- ‘மா: இதய’ எ

ெவளிவ+த. இைவ ‘எ5$ பிர"ர’2க-தா

.

ைறய

ற ெதாதியாக
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சிவக2ைக ‘அ

‘அபி’யி

ன ந)ற, கழக’ 1974 இர' ெதாதிக-பிர"ாி$த.

‘ெமௗன$தி

நா,க-’ அ!ரமானி

மாவ)ட, தைலஞாயி: எ

‘நாற2கா’ எ

‘பாXதி’ தா

அைவ. தPைச

ற ஊாி உ-ள ‘தைலஞாயி: இலகிய அைம!’

ற ெதாதிைய$ தயாாி$ ெவளியி)ட. 32 கவிஞகளி

கவிைதக-, ‘கசடதபற’ இலகிய ேநாைடய கவிஞக- பல# இதி

42

எ5தியி#கிறாக-.
ப. க2ைகெகாடா

எ5திய பலரகமான கவிகD ‘)'! 5க-’ எ

ெதாக! ெப:-ளன. ெபாிய வ1வ ெகாட இ!$தக$தி
க2ைகெகாடா

பாிணாம

:

தீ)1ய ஓவிய2கD இைணக!ப)'-ளன.

தன கவிைதகைள ஆக;' அேடாப# எ

ற $தகமாக$

ெதா$தி#கிறா, ெதாழிலாளி$ ேதாழகD உணசி ஊ)' ேநாக$ேதா',
சதாய! பாைவட
நீட 

சதிகன

ைரட

எ5த!ப)ட ேபா கவிைதக- இைவ. நவபாரதியி

1ய.

‘கனகாபர 1சப QகD’ எ

: ெவளி வ+த.

கவிைத$ ெதா!க- சில, வ+-ளன. சி. மணியி

கவிஞ சிபியி

கவிைதக- சில ‘வ# ேபா’ எ
ெவளிR').

இைவதவிர, எ

ற ெதா! ஒ

ற ெதா!பாக! பிர"ரமாயின. (ாியா

கவன$ ெகா' வர!படாத  கவிைத$ ெதா!பி

ேவ: சில வ+தி#க, '.
-----------

36. ஈழதி கவிைத
தமிG இலகிய$தி

வளசி வள$ ஈழ$ எ5$தாளக- அ#பணி

ஆறி-ளன; ஆறி வ#கிறாக-. எனேவ ஈழ$ எ5$தாளகளி

சாதைனைய

கவன$ ெகா' வராத எ+த இலகிய வரலா: Qரண$வ ெபற
ஆகா எ

ப எ

க#$.. கவிைத$ ைறயி ஈழ நா)1 றி!பிட$ த+த

ஆகேவைலக- ‘கிராம ஊழிய

’ ‘கலாேமாகினி’ கால ெதா)ேட நட+
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வ+-ளன. ‘எ5$’ கால$தி கவிைத யசி ஈழ$திL ேவக ெப:
வள+த. பி

ன, தமிழக$தி நிகG+-ள ேபாலேவ, அ2 இ$ைறயி

தி#!ப2க- ஏப)'-ள.

ஈழ$! கவிைத. யசிக-. வளசிக- பறி விவர2க- ேகாாி நா

இல2ைக நபக- 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!பதியி காண!ப' தகவகD அக)'ைரகேள ஆதார. நப

ைகலாசபதி, ேயாகராஜா இ#வ# எ

ந

றி உாிய.

ஈழ$கவிைத வளசியி றி!பிட$தக ைன!பான சில மாற2கைள
ஏப'$தியவக- நாபதளவி ேதா

றிய ‘ம:மலசி 5வின’ ஆவா. பைழய

ெசH- மரபி நXன கவிைதாிய இயகைள! $தி சாதைனாி+த
ம:மலசி 5வினேர ஈழ$தி

அவகD- வரத (தி.ச. வரதராச

றி!பிட$தகவக-.

கவிைத ஆரப க$தாகD ட,
), ேசாதி (ேசா. தியாகராசா), விஜய

த2க

வாGைக ைற, கவி ைற தயவறி ஏப)ட மாற2கD,
சPசிைககளி

ேதாற, திய சி+தைனகளி

இளைம$ 1! ஒ

தாக, ைம ேவ)ைக,

:ப)', இ5வினாிட நXன இலகிய$தி

ஈ'பா)1ைன ஏப'$தின. இ$தைகய ஈ'பா)1

-பாிசீலைன தாக$தி

ெவளி!பாேட கவிைதைய எ5தி! பாக, S1ெறனலா.
இவகள இயசி சமகால$ தமிG நா)1

ேபா ெபாி உ+ சதி

அளி$த - மணிெகா1, [றாவளி ப$திாிைககளினா ஈழ$ எ5$தாளகபாதி! ெபறி#+தன. 1942 ெவளிவ+த ‘கலாேமாகினி’யி கவிைத
ெவ-ள ேபா ெப#ெக'$த. 1943 ‘கிராம ஊழிய
அ ேமL ேவக ெபற.

’ ெவளிவர$ ெதாட2கிய
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‘கிராம ஊழிய

’ ெவளிவர$ ெதாட2கிய கால$திேலேய ஈழ$திL யாG!பாண$தி

‘ம:மலசி ச2க’ ேதா

றிய. அச2க ெவளியி)ட ‘ம:மலசி’யிL

‘பாரதி’யிL, ‘ஈழேகசாி’யிL எ5தி வ+த பைட!பாளிகD கலா ேமாகினி. கிராம

ஊழிய

ஆகியவேறா' ெந#2கிய உற, ஏப)ட. ஈழ$தவ பைட!கD

அவறி ெவளிவ+தன. 13-6-43 ெவளிவ+த ‘ஈழேகசாி’யி ‘ஓ இரவினிேல’ எ
நீட வசன கவிைதைய வரத எ5தியி#+தா. ஈழ$தி ெவளிவ+த ‘த

கவிைத’ இ எ

ற

: றலா.

இ#-! இ#-! இ#-!

இரவிேல ந' ஜாம$திேல
எ

காக- ெதா' Qமி ெதாட2கி

க பாைவ ெக)டாத ேமகமடல வைர

இ#-! இ#-! இ#-!
பா$ேத

.

ேப" %ச:

பிண ேபா கிட+த Qமி
இ Qமிதானா?

இ!ப1$ ெதாட2கி, ேபH காைற மி

வளகிற இ.

னைல இ1 ழக$ைத வணி$

இ காலக)ட$தி ந. பிச%$தி ‘காலேமாகினி’யி ‘மைழ $’ எ

ற

கவிைதைய எ5தியி#+தா. அ+த கவிைத வரத# இயைக $கைள

விவாி கவிைதைய எ5த$ S'தலாக அைம+தி#கலா. ஆயி இர'

கவிைதகD ேவ:ப)ட உணசிகளி

ெவளி!பா'க- ஆ. வரத கவிைத

இயைக $ைத அச கல+த அபவ உணசிட
விய!ணசிட

அதிசயிகிற.

விவாிகிற ந.பி கவிைத

ஆரபகால! கவிைதக- ெப#பாL வாGைக பறிய பலதர!ப)ட
சி+தைனகைள, இயைக பறிய அபவ2கைளேம உ-ளடகமாக

ெகா1#+தன. வாGைக நிைலயாைம பறி எ5தியவகD மாறாக, ‘பாரதி’

எ ேபா இலகிய சPசிைகயி எ5தியவக- நபிைக ர
எ5!பினாக-.
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நீல மிG இ' ஆழமான நதிக-

நலமான ெசவ மணி திரD கனிகஇவறி

அத

ேம க Q$த,

சிகர உய+ய+த,

உைழ! வியைவ இனி
எ

: ழக ெசHகி

ற

(‘ரா’)

சிரPசீவி ர ெகா'.

ெவ)ட ெவளியாக$ ெதாி+த இட இ

:

விைண ெய)' ெசாண Qமியாக$ெதாிகிற.
அ+தகார$தி

ைகயிேல அதிசய தீப

(த2க)

அத

ஒளியிேல அகிலேம இ

ப"ர2க

ேபா

றவைற உதாரணமாக றி!பிடலா.

இAவா: வள+ வ+த கவிைத சில ஆ'கD! பிற ேசா,:$ Sக
நிைல அபவி$த. ேதா

றி வள+த இலகிய சPசிைகக- மைற+ ேபான,

பைட!பாளிகளிைடேய ேசா, மேனாபாவ தைலெய'$த இத காரணமாக
அைம. இகால! பதியி, தமிழக$திL கவிைத யசிகளி ேதக,

 கவிைத எ5ேவாாிைடேய உசாகமி

அத

தாக ஏப)1#+த எ

‘எ5$’ சPசிைக ேதா

ைம காண!ப)டன. ஈழ$திL

: றலா.

றிய, தமிG நா)1 அ:பகளி கவிைத

$யி!  ேவக ெப: வளரலாயி:. ‘எ5$’ ஈழ$தவ பலைர 
கவிைத! பைட!பி ஈ'பட ெசHத. த# சிவரா இ. #ைகய
இராம2க, . ெபா

1970-72 அளவி ஈழ$தி

னபல ேபா

நா.

றவக- றி!பிட$ த+தவக-.

கவிைத ெப#வளசி கட. எ5ேவா

அதிகாி$தாக-. ‘மைக’ தய சPசிைகக- கவிைத அதிக இட த+
ஆதாிகலாயின. சதாய கிடகD, மிகெம

ைமயான உணசி (காத

தய) ெவளி!பா'கD கவிைத உ-ளடக ஆக இட ெபறன.
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1972 ‘ெத

னில2ைகயி

ப$திாிைக ேதா

தலாவ  கவிைத ஏ'’ எ

: ‘க-வி-ைத’ எ

றிய. திவைல கமா, ச;, நீ-கைர நபி, ேமான#

ஹஸா தேயா இதி எ5தினாக-. உைழ!பாளி வக பறி, ச%க

ைறபா'க- பறிேம ெப#பாL கவிைதக- எ5த!ப)டன.
தேபா கவிைத பறிய க)'ைரக- பல எ5த!ப'கி

ப$திாிைகயி, ’35 ஆ'கால கவிைத வளசி’ எ

றன. ‘தினகர

’

ற தைல!பி . சிறீபதி

ெதாடக)'ைர எ5தினா. வரலா: அ1!பைடயி  கவிைத சப+தமான

த ஆH, க)'ைர இதா
கலாநிதி க. ைகலாசபதியி

‘ஈழ$!  கவிைதயி

எ

: அறிவிக!ப'கிற.

ேமபாைவேயா', ெச. ேயாகராஜா எ5தி-ள
சில ேபாக-’ எ

ற க)'ைரயி காண!ப' சில

க#$கைள இ2 எ'$ எ5வ ெபா#$தமாக இ# எ
எTகிேற

.

:

“ஏற$தாழ, கட+த பதிைன+தா' கால ஈழ$! கவிைத வளசியி
அவதானிக$தக சில பகD-, இவைற மதி!`' ெசHேபா தமிGநா)'!
கவிைத! ேபாகி#+ ேவ:ப)ட சில பகைள,
தனி$வ!ேபாகைள இன2காண 1கிற.
இ

ைறய ஈழ$! கவிைதயாள#- ெப#பாலாேனா ‘எ5$’ சPசிைகயி

தாக$தா எ5த$ ெதாட2கியவகேள, ‘எ5$’தி ெவளிவ+த கவிைதகேள
 கவிைத எ5 உ+தைல ஏப'$தின. எனி, ‘எ5$’ கா)1ய

வழியி இவக- ெசலவிைல; எ5$தி ெப#பாலாேனா எ5திய ேபா
அல இ

 எ5$! பரபைரயின சில எ5வ ேபா

ேறா, ‘தனிமனித

அக உைளசக-, கன,க-, ஏமாற2க-, மரண, விரதி, காம, ேபா
விஷய2க- ஈழ$! கவிைதயி

ேறா,

ற

உ-ளடகமாக அைமயவிைல. மாறாக,

சதாய ேநாைடய - ஏேதா ஒ# வித$தி சதாய ைறபா'கைள!
பிரதிபகிற-கவிைதகேள இ2 மிதியாக ெவளி வ#கி

றன. ஈழ$ நாவ,
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சி:கைத எ

பவறி காண!ப' Seriousness த

ைம ஈழ$! 

கவிைதகளிL அைம+-ளைம றி!பிட$தக அசமா.
யா! றி,, ெசா ெசறி,, க#$ த

ைம தயன ம)'மி

ஆகியவைற ெகாடைமேபா தா
எHகி

கவிைத எ

றி, ப1ம றிR'

ப 5ைம

ற. தமிGநா)'! கவிைத வளசியி இ$தைகய ப ‘எ5$’

சPசிைக ெவளிவ+த பி
கவிைதயி

தா

இடெபற$ ெதாட2கிய. ஆயி.

இ$தனி$வ! ப சிலசமய மிதியாக இடெப:,

கவிைத சிற!பிழக வழிவகி

ற. ஈழ$! கவிைதகளி இ$தைகய

ப இடெபற-ப1ம, றிR' அைமத -ைறவா. தமிழக

கவிைத ஈழ$! கவிைதமிைடயிலான றி!பிட$தக
ேவ:பா'கD- இ கியமான.
ஆயி

, ப1ம றிR' எ

பனவ:! பதிலாக ேவ: சில பக- ஈழ$!

கவிைதகளி இடெபறி#கி

றன. இவ:ெளா

:, ேப" வழ

ெசாக-, ெசாெறாடக-, ேபேசாைச! ப தயன அைமவதா.
கவிைதயி அ'க'காக உவம, உ#வக$ெதாடக- அதிக இட ெப:கிறேபா
எளிதி விள2கிெகா-ள$ தைட ஏப'கி

ற. ேப" வழ ெசாக-,

ேபேசாைச! ப ேசகிற கவிைதமிக எளிதான த

ைம உைடயதாக இ#கிற.

இAவா: ப1ம, றிR' தயன இட ெபறாமL ேப" வழ ெசாக- ெசாெறாடக--ேபசைமதி, எளிைம தயன இட ெப:வதாL ஏப' பய
வித+ைரக$தக ஒ

றாகிற. றிR', ப1ம, உவம, உ#வக$ெதாடக-

மிதியாக இட ெப:வதனா, ெதளிவி
வளசி அ +தகமாகி

ைம ஏப'வேதா', கவிைத

ற. எAவா: மர வழி கவிைதகளி

க#$கைள ெவளி!ப'$த சில சமய யா!$ தைடயாக இ#கிற எ

:

ற!ப'கிறேதா, அAவாேற கவிைதகளி ேமறிய இயகளினா,

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. சதாய

ைறபா'கைள கைளயேவா, சதாய மா:கான க#$கைள சாதாரண
மகD! ாிய ைவகேவா இயலா ேபாகலா. ஆனா, ஈழ$!

கவிைதயி காண!ப' ேமறி$த இயக--ப1ம, றிR' ைறவாக
காண!ப'த. ேப" வழ ெசாக-. ெசாெறாடக-, ேபேசாைச! ப
அைமத, எளிைம - ெதாட+ (பழெமாழிக-, நா)'! பாட த
தயனவேறா') ந

ைறயி வி#$தி:மாயி

ைமக-

, எதிகால$தி கவிைத

பயைடயதாக ெசழி$ வளர, அதிக வாH! இ#கிற”.

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

37. இைறய நிைலைம
 கவிைத வரலாைற இAவள, Sர கவனி$த பிற, இ இ

: எAவா:

உ-ள, கவிைத உைமயான வளசி! பாைதயி ேபாகிறதா, 

கவிஞக- ெப#பாேலாாி

தகால! ேபா எ!ப1 இ#கிற எ

ேவ1ய ஒ# க)ட$ைத அைட+தி#கிேறா.  கவிஞகளி

ேபா. கவிைதக- எ

: எ5த!ப'கி

இ

: சி+திக
ைறய!

றைவ இலகிய$ வள

ேச!பதாக,மிைல; இலகிய ரசிககD உசாக த#வனவாக, இைல

எ

பைத றி!பிட$தா

ேவ'.

‘தீப’, ‘கைணயாழி’ இதGகளி கவிைத 

 ேபா அதிக இட

ெப:வதிைல. ஆயி,  கவிைதகைள வி#பி! பிர"ாி!பத அேநக
இலகிய ெவளிR'க--சத2ைக, பிரைஞ ெதறிக-, விழிக-, நீலயி தயன

உ-ளன.

‘கசடதபற’ மீ' ெவளிவ#கிற. ம: உசாக-ள இைளஞக-

55வாக ேச+ ெகா' ஏதாவ ஒ# ெபயாி, ேசாதைன ாீதியி,

ெவளிR'க- தயாாி!பதி ஆவ கா)'கிறாக-. இவறி எலா கவிைத

எ

ற ெபயாி யா யாேரா, எ

ென

னேவா எ5திெகா'தா

இ#கிறாக-.
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இைவகைள எலா ெபா:ைமட
ஒ

ப1$! பாகிற இலகிய! பிாியகD

: ெதளிவாக எளிதி விள2கி வி'கிற. இ

: கவிைத எ5த

கிளபி-ளவகளி ெப# பால# க#$!பPச கபைன வற)சி மிதியாக
இ#கி

றன. கவிைத உணசி இைல. ெசால!ப'கி

ைம இைல, உணசி இைல.

ற விஷய2களி

இA இலகிய ெவளிR'கைள எலா ெதாட+ ப1!பேதா', அயநா)'

இலகிய2கைள ஆ2கில %ல அறி+ ெகா-கிற பழக ெபற ரசிக நபக-

சில அ1க1 றி!பி'கிறாக-. தமிழி கவிைத எ5கிறவக- தி#ப$ தி#ப

சில விஷய2கைளேய ெதா)' ெகா1#கிறாக-. சி!Q)' வித$தி

N)பமான உைமக- N உண,க-, கிள,த# ைமக-. ெம

ைமயான

வாGைக அபவ2க- தயவைற - அயநா)' கவிைதகளி ரசிக

கிைடகிற இனிய, அ#ைமயான பலரக விஷய2கைள - இவக- ெதா'வட
இைலேய; ஏ

எ

: ேக)கிறாக-.

தமிழி - கவிைத ம)'மல, சி:கைதகD ட - எ5தப'கிறவகD

இலகிவள இைல. வாGைக அபவ ேபாதா. பழ+தமிG இலகிய!

பயிசி ேதைவேய இைல எ

: ஒகி வி'கிறாக-. இ வளசி வைக

ெசHயாத எண ஆ. ைம இலகிய$திL த2கD +திய

தைலைறயினாி

சாதைனகைள அறி+ெகா-ள ேவ' எ

ற அவா,

இவகளி ெப#பாேலா# இைல. உலக இலகிய$ைத அறி+ ெகா-D
தாக 1! மிக ைறவாகேவ காண!ப'கிற, ாிய ேநா. விசால

மேனாபாவ இலாததனா, தமெகன வாGைக பறிய ெகா-ைகேயா

பி1!ேபா த$வ!பாைவேயா ல)சிய உ:திேயா இவகளி பலரா ெகா-ள
1வேத இைல. இைறபா'க- இவகள எ5$களிL பிரதிபகி

றன.

ஆறL அபவ ஊக ெபற பைட!பாளி இைளஞகள ேபா
விபாீதமாகேவ அைம+ காண!ப'கிற. த2கD +தியைத அ2கீகாிக

மனமிலாத இவக- அவைற அழி$விட (ஒழி$க)ட) ஆைச!ப'கிறாக-.
மர கவிைத பைட!பதி சி: ெவறி கட இைளயதைலைற கவிஞக-,
‘பாரதி எ
எ

ன சாதி$ வி)டா

ன கவிைத?, எ

? அவ

எ5தின கவிைதயா? இவ

எ5திய

: பழி$! ேபசி, கிட ெசH, தைம$ தாேம
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ெமசி ேப"வ சகஜமாக இ#கிற நா)1,  கவிைத எ5தி! ெபய

ெபறவகD அைதேய ஒ# மர ஆகி வ#கிறாக-!

பிச%$தி எ5திய கவிைத இைல. சி. மணி எ5திய கவிைதேய இைல
எ

ெறலா ேபசிவ+தவக- இ!ேபா காரசாரமாக$ த2க- எண2கைள

க)'ைரகளாக ப)1#கிறாக-. திறைம கா)1! பைட! யசிகளி

ஈ'ப)'-ள சிலைர ம)ட த)'வதிL உசாக ெப:கிறாக-.
இ+த! ேபா ‘எைத எ5தலா - எ!ப1 எ5தலா’ எ

கைல! பைட!பாளிகளிட ம)'தா

நில,கிற எ

ற ேநாைடய

றிைல. சதாய!

பாைவேயா' உைழ!ேபா நலகாக, உாிைமகாக,, க

பைட!பதகாக கவிைத எ5ேவா எ
இைறபா' பரவி-ள.

: கிளபிய ேபாகாளகளிட

த2க- ஆறைல நிaபிக ப)', ஒ# இயக ேவக$ேதா' 

பாைதயி ெச

ேனற!

: ெகா1#+த வானபா1 கவிஞகD-D பிள,

ஏப)'வி)ட.

1974 பிபதியி, சி.". ெசல!பா, நா ‘எ5$ பிர"ர’2கைள விபைன
ெசHவதகாக, தி#ெநேவ மாவ)ட ெந'கிL-ள கFாிக- அைன$
ேபாHவ+ேதா. எ2 தமிG$ைற! ேபராசிாியகD, எ.ஏ. தமிG மாணவகD

‘கவிைத’யி அகைற ஆவ ெகா'-ளைத அறி+ மகிG,ேறா.
உைமயாகேவ ச+ேதக2கைள$ ெதளி, ப'$தி ெகா-ள ேவ' எ
கவிைதகாரகைள ‘ம)ட த)ட ேவ'’ எ

:,

ற ேநாட எ2களிட

பல!பல ேக-விக- ேக)க!ப)டன. நா2க- உாிய ைறயி த+த பதிகைள

றிேனா.

‘கவிைத எதிகால உடா? வளமான இலகண$ைத ஆழமான கவிைத
மரைப ெகாட தமிG இலகிய$தி  கவிைத நிைலயான ஒ# இட
உடா? எ

: ஒ# றி!பி)ட ேபராசிாிய எ

னிட ேக)டா.
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‘ கவிைதயி

எதிகால$ைத! பறி உ:தி :வத, நா

 கவிைத

பறிய ேசாதிட எ, கணிக படவிைல. அ கால 1,க)ட 1ய

ஒ# விஷய. ஆனாL, கவிைதயி

வரலா: அ1!பைடயி ெதளிவாகிற

ஒ# உைமைய ெசாலலா. 1930களி ேசாதைன யசியாக இர' ேபரா

ெதாட2க! ெபற ‘வசனகவிைத’ 1940களி வL!ெப: வள+த. நாபகளி

கைடசி க)ட$தி ஒ# ேதக ஏப)ட. தமி5! சான வசன கவிைத

யசி ெச$ெதாழி+த எ

:, அைத எதி$தவக- ச+ேதாஷ!ப)டாக-. ஆனா,

1960களி ‘எ5$’ ப$திாிைகயி

வளசிேயா' கவிைத $யி

ெபற. அ ேவக வளசி ெப: வைகயி திறைமயாளக- பல பைட!

யசியி ஈ'ப)' ெவறி க'-ளன. அத

பிற  கவிைத! ெப#

ஆதர, கவனி! கி)1-ளன. மர கவிைதகளி ெசால 1யாதைதஅல மர கவிைதயி ெசால 1கிறைதவிட அழகாக, நயமாக,

"த+திரமாக, த2க- எண2கைள - கவிைத %ல ெவளியிட 1 எ

ற

உண, மர கவிைத எ5தி வ+தவகளி பல# ஏப)'-ள. மர கவிைத

எ5தி! ெபய ெபற அேநக அைத ஒகி வி)' ‘கவிைத எ5தி

ெவறிக1#கிறாக-. பல ெபயகைள இத உதாரணமாக ெசால1.

கவிைதயி

வரலா: இAவா: இ#கிறேபா, அத

எதிகால றி$

அவநபிைக ெகா-ள ேவ1ய அவசிய எ,ேம இைல எ
க#கிேற

.’ இ என பதி.

இ+த$ தகவேல இAவரலா: சாியான 1,ைர ஆ எ
ேதா

:கிற.

: நா

: என$

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

38. எ9பகளி பிப.தியி
1972 நவப த ‘தீப’ இதழி பிர"ரமாகி வ+த ‘கவிைதயி
வளசி’ எ

ேதாற

 இ)'ைர$ ெதாட 1975 ேம மாத நிைற, ெபற.

அ!ேபா இ#+த நிைலைமகைள ‘39’ ஆ பதி :கிற. அத! பிப)ட
விஷய2கைள இ2ேக கவனிகலா.
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ஒ#ைற நி

: ேபாH, மீ' ேதா

றிய ‘கசடதபற’ ஒ# சில இதGகேளா' த

வாGைகைய 1$ ெகாட. கவிைத ஆதர, அளி$ ெகா1#+த

சத2ைக, பிரைஞ, ெதறிக-, நீலயி தய ஏ'கD நி

: ேபாயின.

த2க- பைட!கைள ெவளியி'வத! ப$திாிைகக- இலாம ேபானதாL,
த2க- சாதைனகைள வாசக உலக$$ ெதாிய!ப'$ ைறயிL, கவிஞக-

அவரவ கவிைதகைள$ ெதா$ ெவளியி' யசியி ஆவ

கா)டலானாக-. இதனா, அவைர ெவAேவ: ஏ'களி பிர"ரமாகியி#+த
கவிைதகD, ப$திாிைககளி இட ெபறிராத திய பைட!கD

ெதாதிகளாக ெவளிவ+தன.

1973 10 கவிைத$ ெதா!க- ெவளிவ+-ளன. 1974 16 ெதாதிக-

பிர"ரமாயின. 1975 நா

, 1976 %

:, 1977 ஏ5 ெதா!கD,

1978 14 ெதாதிகD வ+-ளன. 1979 14 ெதாதிக- இ ஏகேதசமான

கணதா
'.

. கணெக'!பி வி'ப)'! ேபான ெதா!க- சில இ#க,

இAவா: ெவளிவ+த கவிைத$ ெதா!களி, ச%க! பாைவேயா'
எ5தியவகளி

பைட!க-தா

அதிக உ-ளன. தனி மனிதனி

உணசிக-,

அகேநா, வாGைக தாிசன, நி$தியமான உைமக- தயன பறி எலா
கவிைதக- எ5தியவகளி

பி+திய ரக கவிஞகளி

ெதா!க- அAவள, அதிகமாக இைல.

எ5$கைள ெவளியி'வதி மாி மாவ)ட$தி#+

பிர"ரமா காலா' இலகிய ஏ' ‘ெகா!பாைவ’ ஆவ கா)1ய.
1978 ெச

ைன- தி#வேகணியி#+ ‘ழ’ எ கவிைத ஏ' வர$

ெதாட2கிய. ஆ$மாநா ஆசிாிய, ஆ. ராஜேகாபால
ஞான$தனி

இைண ஆசிாிய,

திய பைட!கD, ேசாதைன யசிகD இதG ேதா: இட

ெப:-ளன. ெமாழி ெபய!கD வ#கி

றன. ‘தமிG கவிைதயி

அகல$ைத பர!பி கா)' - கா)ட ேவ'... திய ேபனா,ட

ஆழ$ைத

திய ரL

314

ஒக ேவ'’ எ
காண!ப'கி

றன.

ற ேநாட

ெசயப'கிற ‘ழ’ வி ைமயான பைட!க-

ேகா)ைடயி#+ ெவளிவ+த ‘"வ'’ நல கவிைதகைள பிர"ாி$த. தரமான
இலகிய ஏடாக விள2கிய ‘"வ'’ நீட கால வாழவிைல.
‘வானபா1’ கவிஞ சிபியி

ெபா:!பி தி#ப, ேதா

றி வளகிற.

பாரா)ட$ த+த பைட!கைள $தக மதி!ைரைய பிர"ாி$ வ#கிற.
ஆயி, $யி ெபற ‘வானபா1’ அத

பரபர!பான வரேவைப ெபறவிைல எ

ஆரபகால கவனி!ைப

ேற ெசால ேவ1யி#கிற.

கவிைத$ ெதா!க- மிதியாக ெவளிவ+த ேபாதிL, அைவ பறிய

விமசன2க- ஒ# சில ட வரவிைல 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#வாக$ாிய ெமாழி அழி, ஏபடாைம சதாய பிரைஞ கவிஞகD

3. உைடப' ! பிரா+திய2க- 4. வாGத உ-ள க, விமசன யதா$த

ெவளிR' ஆகிய க)'ைரகளி தமிழவனி

விசால! பாைவைய ஆG+த

சி+தைனகைள காணலா. பலர கவிைதகைள ஆராH+, உ#!ப1யான பய

பட 1ய - க#$கைள எ'$ ெசாயி#கிறா தமிழவ

“இலகிய ெகட தலாளிகளி
ேபா

றன காரண2க- எ

ப$திாிைகக- ேபா

.

ப$திாிைகக-, தீவிர சி+தைனயற [ழ

கிற ந

றாக$ ெதாிகிற. தலாளிகளி

ற means of communications ெவ: வண2களி

சாகச$தி

மன பதி பிரைமைய ஏப'$தி-ளன. இ!ப1யாக, ேபா! பிரைமகளி

கெக)' கிடகிறா

தமிழ

. இ+த! ற! பிரைமகேளா' கல+ேத உ#வாக!

ெப: அக!பிரைமகD ஏப)'-ளன. இ+திய, தமிழக அரசியL இமாதிாி
ேபா! பிரைமைய ஏப'$த உத,கிற. பாைவ! பிரமாண$ைத ெகாட
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சினிமாகD இ!ப1ேய... ச!த ேநசமான வா$ைத ஜால$ த
;தாபி ண, ஒ# ேபா கேணா)டதா
த

ைமயி கவிைதைய

. அதனா உ- உைமைய

ர$த ஓ)ட$தி கல+, அதைன ஆகிரமி மன! பிரதிப! ெகா'

ஒ# கவிஞ

உ#வாக! ேபாவதிைல. ர)சி மரெபா

ைற$ தமிG ெமாழியி

சி#^1 ெபா:!$ த2கைள ஆளாகி எ5தவ+த எ5$ காரக-

ேமகட மாதிாி, வா$ைத வைள!களி கவி$வசி#^1 ெசHயவ+த ெப#
ரதி^டேம. இவக- பரவிகிட ேபாைமயி
உைமகைள, அத

உற,கைள$ த

உ- Nைழ+,

ேனா'-ள சப+த$தி உைர$ உண+

ெகா-ளவிைல. ெவ: பக)' ண, அ$த மற ெசா சாகச, சாம$திய,
தா

உணராத- வாHபாடாக யாேரா ெசாெகா'$த இட சாாி ேகாஷ2க-

இவைற கவி$வமரபாH மாற யாராL 1யா. மனித

உ#வா உறவி

பிறவேறா'

அ!ப)டமான ேமQ" அகறி! பா பாைவயி

யதா$த ெவளிRேட உைமயான கவி$வ ெமாழி மரைப ஏப'$”.
தமிழவ

: இக#$ கவிைத எ5ேவாாி

மெறா# $தக: ஆ, ெசக+நாத
 கவிைதயி

கவன$ உாியதா.

எ5திய ‘கவிைத- திறனாH, (1978). இ

Qரணமான திறனாH, அல. ச%க! பிரைஞேயா' கவிைத

எ5தி-ள ேபா கவிஞகளி

பைட!க- ம)'ேம இதி ஆH, ெசHய!

ப)'-ளன. அைத வி#! ெவ:!பற ைறயி ஆசிாிய ெசH-ளா.

“தமிG இலகிய$ ைறயி திய மாற2கைள உ#வாகி-ள  கவிைத க
மாற$ வழி வ ேபா க#வியாக, பய
எ

பட ேவ'- பய

ற நபிைகேயா',  கவிைதைய வரேவகிேறா” எ

தன ஆHைவ 1கிறா. ஆ. ெசக+நாத

திறனாH, அவசிய$ ேதைவயா.

ப' -

ற 1,ைரேயா'

. கவிைத பறிய 5ைமயான

 கவிைத! ெப# அளவி வரேவ இ#!ப ேபாலேவ, எதி!

பரவலாக இ#+ வ#கிற.

எதி! பறி வியர" எ5தி-ள ஒ# க#$ றி!பிட$தகதா. ‘வானபா1’

பதிைன+தாவ இதழி ‘கவிைதயி

திய ெந#க1’ எ

ஒ# க)'ைர எ5தியி#கிறா. அதி ஒ# பதி-

ற தைல!பி அவ
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“கவிைத பேவ: தைளகளி#+ வி'தைல ெபற!ெபற - திய பேவ:

ைறகளி


உைமகைள! ல!ப'$ ஆறைல! ெபற$ ெதாட2கிவி'கிற.

ென!ேபா கவிைத வ)ட$தி- வ+திராத பல உ-ளடக2க-. இ

கவிைதயி இ#!பத

காரண இதா

“உணசி நிைல ம)' பய

.

ப' மற கைலக- பி

ைறய

ேன த2கி நிக, பா)'

கைல அவறி#+ வி'தைல ெப: மனித$ ேதாழனாH 

ேன:கிற.

“இ$தைகய Nைமயான - உயவான - ேமம)ட வளசி, கவியறிவி

ேமப)ட ச%க$திதா

ெவறி ெப:வ சா$தியமா. பைழைமயி ஊறி

கிட. எதிேர பாக ம:, விழி!ணசி எளிதி ெபறாத ச%க$தி
கவிைதயி

ெமா

இ!திய வ1வ, த

ைன நி:$தி ெகா-ள மிக! ெபாிய ேபாரா)ட

: - ஜீவ மரண! ேபாரா)டெமா

: - நட$திேய தீரேவ1யி#கிற.

“ெசவி! ல!ப' ‘ாித’ைம! றகணி$வி)', மனதி இதமா க#$
வழிப)ட ‘ாித’ மிலயி!ப அறி, ேமபடாத சதாய$தி சா$தியமிைல.

“ கவிைதயி

திணறL இ ஒ# கிய காரண. தமிழாசிாியகளி

கவிைத மீதான எதி! காரண அவகளி

,

ெமாழி! பேறா, இலகிய!

பேறா அல; பழைம! பேற காரண.
பழைம வ1வ2களி ஊறி! ேபான பைழைம மன, உண,கைள சேற த-ளி
ைவ$, அறி, Qவமான கைல வ1வ2கைள ஏ: ெகா-ள ம:கிற. அவக-

மன கட+த கால$தி வாGவேத இத காரண.

கவிைத பைட!பாளிகளி கியமானவகD ரசிககD மரகவிைத
அழி+விட ேவ' எ
எ

ேறா ெசாலவிைல.

ேறா - கவிைத ம)'ேம வாG+ வளரேவ'
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நல கவிைதகைள நா'கிறவக- இர' வைக கவிைதகைள வரேவ:
ரசி$ மகிழ$ தயாராக இ#கிறாக-. மர கவிைத %ல த2க- ஆறைல

ல!ப'$த வி#ேவா அ$ைறயி அாிய சாதைனகைள! ாி+ கா)'வைத
யா த'கிறாக-? மர கவிைத வாதிக- அ!ப1 ைமகைள அாிய
சாதைனகைள ாிய காேணா.


 கவிைதக- எ5தி$ த2க- ஆறைல கா)1ய கவிஞ பல இ!ேபாெதலா

கவிைத எ5வேதயிைல. தி திதாக அேநக எ5கிறாக-. அேநகர
பைட!களி எளிைம இனிைம பாைவ X" காண!ப'கி
அQவமாக! சிலேபாிட "ய$த

ைம, வா$ைத வன!, உ#வக ெசறி,,

க#$ நய, ைம! ெபா, காணகிடகி
இ$தைகய எ5$க- கவிைதயி
த#கி

--------

றன.

றன.

றன.

வளமான எதி கால$ நபிைக

39. ஒ: விளக
‘கவிைதயி

ேதாற வளசி எ

ற இ+த K கவிைதயி

பறிய 5ைமயான ஆராHசியாக அைமயவிைல. இ+ Kறா1

வளசி

அ:பக-

வைரயிலான கவிைத யசிகைளேய இ கவனி! உாியதாக
ெகா'-ள.

அதி ட சில ைறபா'க- உ' எ

பைத நா

உண+-ேள

இரடா பதி! ெவளிவ+த சமய$திேலேய கவிஞக- இ
ரமா

, ைவர$ ேபா

ெசHய!படவிைல எ
உ'.

ேறாாி

லா!, அ!

பைட!க- சாியானப1 ஆH,

ப ரசிககளா எ

இகவிஞகD பிற# எ5பகளிL பி
ாி+தி#கிறாக-. வியர" த

. இ+K

கவன$ ெகா' வர!ப)ட

ன# பல சாதைனக-

ேபாகிைன மாறி ‘மீற’ எ

ற தைல!பி

ைமயான கவிைதக- பைட$-ளா. சிபி, .ேம$தா, ஞான$த

தேயா# அவரவ திறைமைய நிaபி வித$தி அேநக ெதாதிக-
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ெவளியி)1#கிறாக-. ஈழகவிஞக- பலர ெதா!க-

ெதாியவ+தி#கி

றன.

எ5பகளிL எபகளிL கவிைத$ ெதா!க- அதிகமாகேவ பிர"ர
ெப:-ளன. கவிைத யசியி ஈ'ப)ட பல!பல இைளஞக-

உசாகமாக$ த2க-கவிைதகைள$ ெதா$ அழ அழகான $தக2கைள
ெவளியி)1#கிறாக-.

கவிைதயி நீட பைட!கைள உ#வா யசிகD ேமெகா-ள!

ப)1#கி
எ

றன. அ$தைகய யசியாக ைவர$ பைட$தளி$த ‘கவிராஜ

கிற மகாகவி பாரதியி

‘எ)டயர’ தனிரகமான.

வரலா: கவனி! உாியதா. கலா!ாியாவி

கைத’

கைத சா+த-வாGைக நிகG,கைள மனித இயகைள நிைன, கிற பாடகளாக பழமலH கவிைதக- எ5தி, ஒ# திய தட அைம$-ளா. அவர

‘சன2களி

எ

கைத’ ெபற ெவறிைய$ ெதாட+, ‘ேரா)ட

"ட

ற கவிைதகைள! பைட$ அவ சாதைன ாி+தி#கிறா. வா

வைகயி கவிைதக- இயறி-ளா. ‘தா!பாைல’ எ
விேஷமான. கலா!ாியாவி

‘"யவர’ எ

ெகாPசேநர’

கி ஒ# தனி

ற அவர ெதாதி

ப கியமானதா.

ச2க கால! பாடகைள - றநாf:, அகநாf: ேபா

றவைற - 

◌்கவிைதகளாக எளிைம!ப'$தி$ த# யசிகD நைடெப:-ளன.

இAவைகயி ெவறி!ேபெராளி பாரா)ட! பட ேவ1ய வித$தி கவிைத
பைட$வ#கிறா.

இ!ப1 எ$தைனேயா விஷய2க- கவனி! விமசன$ உ-ளாக!பட
ேவ1யனவா. ஒAெவா# கவிஞைர ஆH,ெசH தனி$தனி Kக-

இ

 எ5த!படவிைல. ஆH, மாணவகD திய விமசககD இ$தைகய

விமசன யசிகளி ஈ'ப)' இைறைய! ேபாக ேவ1ய அவசிய
ஆ.
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எ5பகளிL பி

ன#, ெமா$தமான கவிைத$ ெதா!க-

ெவளிவ+தி#!பைத றி!பிட ேவ'. இவறி ‘கைணயாழி கவிைதக-’, ‘ழ’
கவிைதக- ஆகியைவ கியமானைவ.
கவிைதைய - அத

த

ைமகைள ஆH, ெசH KகD அேநக

வ+-ளன. எனி, அைத ஆG+ 5ைமயாக,, ேநைமயான விமசன

உணேவா' ஆH, ெசH யசிக- இ

 ேமெகா-ள!படவிைல.

திறைமயாளக- இAவைக யசியிL ஈ'பட ேவ'.
எ5பகளிL எபகளிL வ+த கவிைதயி
விமசன ெசH ைறயி இல, 

ேநாைக ேபாைக

றி க#$தர2களி க)'ைரக-

ப1க!ப)', அைவ ெதா! KL, சி: ப$திாிைககளிL பிர"ர

ெப:-ளன. இைவ கவிைத பறி! ேபச, விமசிக, உதவி ாி+தன.
எனி இைவ 5ைமயான ஆH,களாக அைமயவிைல எ
ெசாலேவ'.
கவிைதயி

ேற

வளசி சி: ப$திாிைகக- ெதாட+ ைண ாி+-ளன.

எ5$, கசடதபற வழிகவிைத யசிகD, வானபா1 வழிகவிைதகD அதிக
அதிகமாகேவ இ! ப$திாிைககளி இட ெப:-ளன,
மீ)சி, வி#)ச, கால"வ', கன, ேபா

ற இதGகளி

ெகா-ள!பட ேவ1யதா. ‘கவி’ காலா1தG, அத

வளசி நபணி ஆறி வ#கிற.
கவிைத எ

: எணற சி:ப$திாிைகக- ேதா

ப2களி! கவன$தி

பிற! த, கவிைத

றின. பலமைற+ ேபாயின.

ஆனாL இவறா கவிைத நல பலைன! ெபறதிைல.
காரண, இ+த விதமான ப$திாிைகக- கவிைத எ
அசி)'! பக2கைள நிர!கி

ேதா

ற ெபயாி எ எைதேயா

றனேவ தவிர, தரமான கவிைதக-

:வத$ தள அைம$$தர ேவ' எ

ெசயப'வதிைல. ெப#பாலான ப$திாிைககளி

ற ைறயி

ஆசிாியகD, அவறி

கவிைத எ5கிறவகD ‘கவிைத உண,’ - கவிைத ஞான - எ

ப சிறிதள,
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ட ெபறி#கவிைல. கவிைத எ5த ேவ' எ

கிற ஆவ இ#கிற

பல#. நல கவிைத எ5வத$ ேதைவயான பயிசிேயா உள!பவேமா

அவகD இைல.

இைடகால$தி, அதிக விபைன உ-ள வணிகேநா! ப$திாிைககD

கவிைதகைள ெவளியி'வதி உசாக கா)1ன. அதனா சக)'ேமனி

பல!பல# ‘கவிைத’ எ5தி, ‘கவிஞ’ எ

ெகாடன.

: ெசா ெகா-வதி உசாக

ைமயாக எ5த ேவ', க#$ - கபைன - அழ - ஆழ தயன அைமய
கவிைத எ5த ேவ' எ

ற உண, ப$திாிைககD கவிைத எ5ேவாாிட

இைல. நா கவிைத எ5கிேறா: ந ெபய# அசி வர ேவ' எ
எண$டேனேய மிக! பல எ5கிறாக-. 

ற

 பல# எ5திய

ெபா#-கைளேய தி#ப$ தி#ப கவிைத உாிய விஷயமாகிறாக-.

சாரமற, உணசியற, உைரநைடயிேலேய எ5கிறாக-. அைவேய ‘கவிைத’

எ

: ப$திாிைககளாL ெவளிசமிட!ப'கி

றன.

சமீபகால$தி, ‘ைஹ’ ேமாக ேவ: இவகைள! பி1$ ஆ)ட,, கவிைதயி

பா' ேமL ேமாசமாக! ேபாHவி)ட! %

எ5தி ‘ைஹ’ எ

: வாி - நா

 வாிகளி எைதயாவ

: ெபய பTவ சவசாதரணமாக ேவைல ஆகிவி)ட.

வாGைக பறி ஆG+த எணேமா, அபவ$தினா ஏபட1ய தனி$த
ேநாேகா, த$வ! பாைவேயா ேதைவயிைல எ

றாகி வி)ட இ

ைறய

கவிஞகD. இவைற எலா ெப:வத அவக- த2கைள$ தா2கேள
ததி! ப'$தி ெகா-வ மிைல.

இதனா எலா கவிைத ஒ#ேதக நிைலைய அைட+-ள ேபா ேதா
உைமயி, தமிG கவிைத வள+ ெகா'தா
ெமவாக, நல கவிைதக- வ+ ெகா'தா

:கிற.

இ#கிற. ஆனா, ெம

இ#கி

றன.

கால ேதா: அ!ப1!ப)ட கவிைதக- அQவமாக ேவ ெவளிவ+-ளன.
ப$தாிைகக- பலவறிL சிதறி கிடகி

ற இ$தைகய நல பைட!க-
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பலவறிL சிதறி கிடகி

ற இ$தைகய நல பைட!க- ெதாக!ப)',

உாிய ைறயி K வ1வ ெப:வ கவிைத லாபமாக அைம. அ!ப1
ெசHய ேவ' எ

ற விழி! உண, சிறி சிறிதாக ஏப)' வ#கிற. ெசய

மலசி ெப:வத கால ைணாிய ேவ'.

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

கவிைத ெதா.க+
கா)'வா$ ந. பிச%$தி 1962

ரக- ந. பிச%$தி 1962
வழி$ைண ந. பிச%$தி 1964

ேகாைடவய தி.ேசா.ேவTேகாபால

1965

காணிைக தா. இராம2க (ெகா5) 1965
உதயநிழ எ;. ைவ$தீ;வர

க:!மலக- நா. காமராச

1970

1971

கன,க-+கபைனக-= காகித2க- மீரா 1971
இ

லா! 1972

லா! கவிைதக- இ

ஆேடாபஸூ நீ!Q, 6 கவிஞக- 1972
கண

எ

தபி ஷக "!ைபயா 1972

ெச+ெந வயக- #விகரைப சக 1972

ெவளிச2க- வானபா1 கவிஞக- 1973

கணா1-ளி#+ த அa! சிவரா 1973
அ

: ேவ: கிழைம ஞான$த

மணி

மா தமிGநாட

காமaப தமிGநாட

1973

1973

1973

தீ$த யா$திைர கலா!ாியா 1973

ரக- எ5$ பிர"ர 1973

பிச%$தி கவிைதக- ந. பிச%$தி 1973

ேதாணி வ#கிற தமிழ

ப

1979

விதி (பல கவிஞக-) ராஜபாைளய
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ெசல ெதா$த 1973
ஊசிக- மீரா 1974

அ+தி ைரசீனிசாமி 1974

பச!ப ேக. ராஜேகாபா 1974
அமர ேவதைன வகண

1974

ஷக "!ைபயா கவிைதக- 1974
நீ இ

: இ#+தா சி.". ெசல!பா 1974

மா: இதய சி.". ெசல!பா 1974
ெமௗன$தி

நா,க- அபி 1974
1974

பாXதி அ! ரமா

நாற2கா 32 கவிஞக-

(தைலஞாயி: இலகிய அைம!) 1974

)'!5க- ப. க2ைகெகாடா
ஆக;' அேடாப# பாிணாம

1974

1974

கனகாபர 1சபQகD சதிகன 1974
... .....

வ#ேபா சி. மணி 1974
நீல. ப$மநாப

கவிைதக- எ5$ பிர"ர 1975

கணீ!Qக- . ேம$தா 1975
இதா

வியர" 1975

ச!பயாக சிபி 1975

ந'நிசி நாHக- ப"வHயா 1975

ைறR' ஏ.ெத. "!ைபய
)க- . கனகராஜ

1975

(ெகா51975)

உய# ைகக- ப. ேவLசாமி 1975

கணா%" நிமலா வி;வநாத
கராக2க- ேமம

1976

கவி (ெகா5) 1976

ைக!பி1 அள, கட மீ- த# ஒளa! சிவரா 1976
இலவச$தி ஒ# விைல வாணியபா1கFாி
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மாணவக- 1976

திAயதாிசன மா. த3ிணா%$தி 1976
ேவ மீறிய கிைள நாரேணா ெஜயராம

ஒளிேசைக சி.மணி 1976

1976

சிேநக^ப2க- வானபா1கவிஞக- 1976
பதிய2க- ெபா

மணி

சலன 26 கவிஞகநா. சிவ"!பிரமணிய

ெதா$த 1977

தாிசன .. ஜக+நாதராஜா 1977

தாலா)' ேக)காத ெதா)1க- பா!ாியா 1977
மய

கவிைதக- க.நா. "!ரமய 1977

நீைர$ேத' ேவக- க. ைர!பா1ய

தா_மகாL ெரா)1$' நா. காமராச

1977

ஊவல . ேம$தா 1977

மீ)சி விண!ப தி. ேசா. ேவTேகாபால

பகேநர$ இர,க- அ.ேவ. சாமி 1977

1977

1977

சகாராைவ$ தாடாத ஒ)டக2க- நா. காமராச
வி1ய வி5க- தமிழ

ஒ)'! பP" 1977

1977

ப

1977

நீ#$ தாக வாணியபா1கFாி மாணவக- 1977

ெவ-ைள இ#)' இ

லா! 1977

ேவதைனக- கி. "!பிரமணிய

ேநய வி#!ப அ! ரமா
கண ெகா. ச. பலராம
ேகாழிP"கD ப

அமா அமா! தமிGநாட
... .....

1977

1977

றி)1கD ெகா.மா. ேகாதட 1978

ெவ-ைளேராஜா ேதனரச
தீ,க- கைரேய:கி

1977

1978

1978

றன ஈேரா' தமிழ

ப

1978
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ஊைம#$க- எ5சிகவி 1978

ெந#Pசி இரா. மீனா)சி 1978

"'Qக- இரா. மீனா)சி 1978

க)'மர2க- ஆ. தனPெசய

1978

1978

ெமௗனசிறக- $Xர!ப

மகாகாவிய நா. காமராச

1978

ஓ! ஜவஹலா க. X்ைரய

1978

ளி$கைரேயறாத ேகாபியக- ேதவேதவ
எணேகா'க- மாலதி ஹாீ+திர

1978

1978

கசிமி)' கலைறக- பா!ாியா 1979
%

1979

: நல

பனியா ப)ட ப$ மர2க- திாிசைட 1979

மீற வியர" 1979

1979

சிவ! நிலா [ாியகா+த

வைலக- ஆ. எ;. %$தி 1979
விழிச

னகளி

பி

னா#+ சி2க!Q க. இள2ேகாவ

ஆகாயக2ைக இ. $ராம2க 1979
அ+தரநைட அபி 1979

தி#$தி எ5திய தீ!க- இரா. ைவர$ 1979
ஓ அ!நாம

னக இளைச அ#ணா 1979

மறா2ேக கலா!ாியா 1979

ந)ச$திர!Qக- தமிGநாட
ெபா

னீல

கவிைதக- ெபா

1979
னீல

தீப2க- எாிய)' அ! ரமா

அைல Nைர அழகசாமி 1979
கீைழ கா: கன 1979
-----------------

1979
தலான எ5வ1979

1979

