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ந.பிச்சமூர்த்தி எனும் மா கவியின் கவிஆளுமம 

(எதிர்காலத்தில் இயங்கும் கவிமதகள்) 

- து. முத்துக்குமார் 

உதவிப்பபரசிாியர், தமிழ்த்துமை, தியாகராசர் கல்லூாி, மதுமர – 09. 

 

 தமிழில் ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பமலாக கவிமத என்பது நமக்கு சசய்யுள் வடிவமாகபவ 

வந்துள்ளமத நாம் அைிபவாம். ஐபராப்பிய இலக்கியங்கள் 18ஆம் நூற்ைாண்டின் துவக்கத்தில் 

ஆங்கிலம் கற்ைைிருந்த தமிழ் இலக்கிய ஆர்வலர்களால் வாசிக்கவும் தமிழில் சமாழிசபயர்க்கவும் 

படுகின்ைன. இதன் உந்துதலில் தமிழின் சசய்யுள் மரமப மாற்ைியமமத்துப புதுக்கவிமத 

பகாட்மை கட்டிய வாசலில் முதலில் நிற்பவர் மகாகவி பாரதிபய. வசன கவிமத எனும் 

புதுக்கவிமத பாரதியின் ‘தனிமம இரக்கத்தில்’ முகிழ்த்து ந.பிச்சமூர்தியில் “காதலாக” பூக்கிைது. 

பாரதிக்குப் பின் சாியாக இருபது வருைம் கழித்து ந.பிச்சமூர்த்தியின் காதல் கவிமத பாரதியின் 

வசன கவிமதயில் இருந்த முழு உருவம் சபற்ை புதுக்கவிமதயாக சவளிவருகிைது. பாரதியிைம் 

விமளந்த மரபும், நவீனமும் கலந்த கவிமத நமை பிச்சமூத்தியிைம் ஆழமாக பவரூன்ைி வளர்கிைது. 

எழுத்தாளர் ‘எழுத்து’ என்ை இதழின் ஆசிாியர் சி.சு.சசல்லப்பா ந.பிச்சமூர்த்தி கவிமதத் 

சதாகுப்பிற்குத் தரும் முன்னுமரயில் ‘மா கவிஞன்’ என்பை பிச்சமூர்த்திக்கு அமையாளம் தருகிைார். 

புதுக்கவிமத பிதாமகன் எனப் பலராலும் கூைப்படும் ந.பிச்சமூர்த்தி தான் புதுக்கவிமத 

எழுதக்காரணமான தூண்டுதல் பற்ைி இவ்வாறு குைிப்பிடுகிைார். ‘என் புதுக்கவிமத முயற்சிக்கு 

யாப்பு மரபப காணாத அசமாிக்கக் கவிஞர் வால்ட்விட்மன் எழுதிய புல்லின் இதழ்கள் என்ை 

கவிமதத் சதாகுப்புதான் வித்திட்ைது. அமதப்படித்தபபாது கவிமதயின் ஊற்றுக்கண் சதாிந்தது. 

சதாைர்ந்து பாரதியின் வசனகவிமதமயப் படிக்க பநர்ந்தது. என் கருத்து வலுவமைந்தது. 1934இல் 

பசாதமன ாீதியான கவிமதகமள எழுதத் சதாைங்கிபனன்’ என்கிைார். பிச்சமூர்த்தியின் 

துவக்ககால கவிமதகபள கூை குைியீைாகவும், படிமமாகவும் அமமந்துள்ளன. ஏன் அவரது முதல் 

கவிமதயான காதல் கவிமதமயபய அதற்கு சாட்சியாகக் கூைலாம். பாரதியின் கட்ைற்ை அழகியல் 

பிச்சமூர்த்தியின் கவிமதகளுக்குள் அழகியல்தன்மமக்குள் கவிமதமயத் மதத்து அதன் தழும்பு 

சதாியாமல் அதாவது கவிஞனிைம் உருவான சுவடு இல்லாமல் தன்மன விடுதமலயாக்கிக் 

கவிமதக்குள் கமரந்து சகாள்வது நிகழ்ந்துள்ளது. ந.பிச்சமூர்த்தியின் முதல்  

கவிமதயான காதல் 

மாந்பதாப்பு வஸந்தத்தின் பட்ைாமை உடுத்தியிருக்கிைது 

மலர்கள் வாசம் கமழ்கிைது 

என்ன மதுரம்! என்ன துயரம்! 

காதற் கனல் சபருக்சகடுத்துவிட்ைது 

கமரகள் உமைந்து பபாயின 
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சநஞ்சத்தின் பவர்கள் கருகுகின்ைன 

... 

தனிமம உயிமரத் தணலாக்கி விட்ைது 

தணல் உன்குரலால் ஜ்வாமலயாகிைது 

இக்கவிமதயில் மாந்பதாப்பு வஸந்தத்தின் பட்ைாமை “ என்னும் சசால்லில் காலத்மத 

ஜைப்சபாருளாக்கி அதமன இயற்மகபயாடு இமணந்து ஒன்ைாக மாற்றும் படிமம் கவிமதக்குரல் 

அைங்கியிருக்கிைது. இதமன ந.பிச்சமூர்த்தி புதுக்கவிமதகளின் உருவம் நமைபற்ைிக் கூறும் 

கருத்மதக் சகாண்பை விவாிக்கலாம். 

 ஸ்தூலமான சசால்லுக்கும் நயத்திற்கும் அப்பாற்பட்ை சபாருளும் அமமதியும் உண்டு 

என்பது என் நம்பிக்மக. அந்த அடிப்பமைகமளத் சதாட்டு நான் கவிமத அமமக்க 

முயன்ைிருப்பதால் மருந்தும், நிழலும் பபான்ை இமசமவ இவற்ைில் காணலாம். ஸ்தூலத்மதவிை 

சூக்குமத்திற்கு அதிக சக்தி உண்சைன்று அணுயுகம் காட்டிவிைவில்மலயா? இக்கருத்திலிருந்பத 

“காதல்” கவிமதயில் புைவயமான எளிய ஓமச நயமான சசாற்கமள அதன் வீதிரத்தன்மமக்கு 

நகர்த்தியிருக்கிைார். சசாற்களுக்குள் அைங்கியிருக்குங்ம அதன் ஸ்தூலமான தன்மம மாந்பதாப்பு 

வஸந்தத்தின் பட்ைாமை உடுத்தியிருக்கிைது என்ை சமன்மமத் தன்மமயிலிருந்து க்காவூ... க்காவூ 

என்ை உணர்ச்சிமய உள்ளைக்கி சவளிவிடும் ஓமசக்குள் கவிமதயின் தீவிரம் 

வளர்த்சதடுக்கப்படுகிைது. பிச்சமூர்த்தி தனது முதல் புதுக்கவிமதயிபலபய இம்மாயத்மத 

நிகழ்த்துகிைார். அதனாபலபய புதுக்கவிமதமரபு அவாிபலபய துவங்குகிைது. 

 அவரது ‘தீக்குளி’ கவிமதக்குள் தத்துவ இமழ கண்ணுக்பக சதாியாமல் கமரந்துள்ளது. 

“அை கமதபய 

விளக்குப் பூச்சியா மாய்வதற்குஉதாரணம்? 

இபதா ஒரு சிைகு சபாசுங்குகிைது 

விபைன் என்ை சங்கற்பம் 

தீயில்குளிப்பபன் என்ை உயிராமச 

சக்தி தூண்ை, துணிவுசபாங்க 

அபதா சசன்று விட்ைது 

அதான் உருமாற்ைம் சதய்வமுயற்சி 

அத்மவத சாதமன 

பஜாதியின் அகண்ைம் ஜீவாணுமவ அமழக்கிைது” 

ஒன்று இரண்ைாகிய, ஒன்று பவசைான்ைாகிய எதுவுமில்லாத ஒரு வாழ்வு. இைதிமயசநருங்க 

அதனுள் காக்க தழுவ ஆமச எல்பலாருக்கும் முடிவிலியான இறுதிதான் என்பது சதாமலந்து 

பபாகாத இறுதி. கவிமதக்குள் தீ என்ைசசால்லும் உயிரானது என்ை சசால்லும் சமௌனத்தின் 

ஆர்ப்பாிக்கும் அர்த்தபுலத்தில் சகட்டிதட்டியுள்ளன. வாழ்வின் சமல்லிய சிைகு அமையமுடியா 

கனவின் மீதான ஆமசயில் சதா துடிதுடித்துப் பைக்கிைது. நாம் நிமனக்கும் உருமாற்ைம் ஒன்ைல்ல. 
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இைகமசப்பின் எல்மலவமர அது பவைாபவைாக உருமாற்ைம் சகாண்டு நீண்டு சகாண்பை 

சசல்கிைது. பசாதியில் கமரந்த பின்னும் உருமாை இயலா அனுபவம். 

“காமல ரவி வந்து 

பைம் விாித்தாடினான் 

காிச்சான் குரல் சகாண்டு 

ஒளிமயத் துரத்தின 

இமசமயயும், ஒளிமயயும் 

சபான்மனயும் சபண்மணயும் 

எருவாக்கிப் பபாட்பைாம் 

அழகின் கதிர்கள் அறுவமையாயின 

அள்ளிப் புசித்பதாம். - சபான்ஏர் 

இயற்மகமய கண்முன் விாியும் அழகியபலாடு ந.பி. வாிகளில் கவிமதப்படுத்துகிைார். இதன்முன் 

பதிவாக பாரதியின் காட்சி, காற்று கவிமத நிற்கிைது. இமச, ஒளி, மனம் இமவ நிலத்திற்கு 

எருவாக உள்புமததல் இயற்மகமய மலர்மலர்தல்பபான்ை சசயல்பாட்டிற்குள் காட்சிப்படுத்தும் 

கவி மனதில் சூழ்தீவிர சசயல்பாடுதான். அது ந.பி.யின் சபான்ஏர் கவிமதயில் அத்தீவிரத்தன்மம 

பதிந்திருக்கிைது. பூமியும், சபண்ணும் உற்பத்திக்கு உைவுக்கு அமையாளமானவர்களின் அமவயும், 

அதில் விமளயும் விமளச்சலும் பூஜிக்கத்தக்கமவ. கனவு பபான்ை கவிமதக்குள் விவசாய அழகியல் 

ஒவ்சவான்ைாக உருசவடுக்க இங்கு அறுவமை சய்வது கனவு பபான்ை அழகின் கதிர்கமளத்தான். 

இந்த அழகியல் பநர்த்திமய பாரதிமயக் கைந்த பிச்சமூர்த்தியிைம்தான் காணமுடிகிைது. 

கூட்டிலிருக்கும் கிளிக்குஞ்பச! 

கண்மூடி ஏங்காபத 

உன்பஞ்சரம் சிமையல்ல 

கம்பிகள் இைகின் மவாியல்ல 

மலாின் மூச்சிலிருந்து மாட்டின் குமுைல் வமரயில் 

நாதபம அமசகிைது 

கிளிபய ஈசபன ஊனாய் உருவாய் மலர்ந்திருக்கிைான் 

புலன்கசளாரு ஏணி 

ஏணிபய ஈசன் 

கிளிக்குஞ்சு என்னும் கவிமத மட்டுமல்ல பிச்சமூர்த்தியின் நிமைய கவிமதகளுக்குப் பாரதிபய 

முன்பனாடியாய் பிச்சமூரத்தி கவிமத பரம்பமர என்பதற்குப் பாரதி முன்நிற்கிைார். பாரதியின் 

‘விட்டு விடுதமலயாகி நிற்பாய்’ என்பது பபான்ை கவிமதகளின் சீாிய மறு உருவமாய் கிளிக்குஞ்சு 

கவிமத ந.பி.யிைம் பிைக்கிைது. தன்னிலிருந்து விடுதமலயாதல் என்பதமன கிளிக்குஞ்சுவில் 

ந.பி.பபசுகிைார். உைல் என்பது சிமையல்ல உைமலத் தாண்டிய மனம் என்னும் கூடு ஒருசிறு 

எல்மலக்குள் கூண்டிற்குள் வாழும் கிளிமயப்பபால சுழன்று சகாண்பை வருகிைது. வாழ்வில் 
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விடுதமல எனும் நம்பிக்மகயின் உரு இங்கு ந.பி.யால் ஈசன் எனும் வடிவில் மவக்கப்படுகிைது. 

அவாின் தத்துவார்த்த நம்பிக்மக இக்கவிமதச் சுரத்தில் சவளிப்படுகிைது. ஊனுைபல மூலதனம், 

ஆலயம் என்று ஒன்ைாக மாைி அதுபவ வாழ்வின் ஒளிமய மமைக்கும் திமரயாக விழும் பட்சத்தில் 

அதமனத் தாண்டிய பமபலறுவதற்கான ஏணிமயத் தன் புலன்களிலிருந்பதா அல்லது ஆன்மிக 

உருவான ஈசனில் அவர் பதடுகிைார். பாரதிக்கு பராசக்தி அல்லது கண்ணமனப்பபால. 

மகவல்ய வீதி கவிமத ந.பிச்சமூர்த்தியின் உச்சமான கவிமதகளில் ஒன்று 

அமமதிக்குப் பபர்பபான  

ஆைடி வீதி 

இரவின் அமமதிக்குப் பபர்பபான வீதி 

பமாட்ைார் எமன் நிழல்  

பாராத வீதி 

மகமய  

தமலயமணயாய் மவத்து 

துயில்பவர்கள் கும்பலுக்குப் 

பபர்பபான வீதி 

கள்ளன்பபால் நடுநிசியில்  

பகாமை மமழவந்தால் 

உைலின் சூட்ைால் 

பபார்மவமயப் பபார்த்து 

ஊமமயாய் உைங்கும் கமலஞர்கள் வாழும் மகவல்ய வீதி 

மகவல்யசவளியில் 

கைவுமளக் கண்பைன் 

கண்மணச் சிமிட்டினார் 

பிச்சமூர்த்தி தன்னுமைய ஆன்மீகம் தத்துவார்த்த உலகத்மதக் கண்ணுக்குத் சதாியாத பர 

உலகமாக மட்டும் வாித்துக் சகாள்ளவில்மல. மரணத்தின் நிழலில் பயணிக்கும் சாமலகமளத் 

தங்களது  இருப்பிைங்களாகக் சகாண்ை மக்களின் பமன்மம நிமல அவர்களின் அன்ைாை 

வாழ்வினும் எல்லா வமகயான தமைகளிலும் பின்பனாக்கிச் சசலகிைது. கவிமத பபசுவது சவறும் 

ஆன்மிகம் வாழ்வு மட்டுமல்ல சலௌகிக வாழ்பவ கூடு மீபைற்ைம் இல்லாத சூழல் அவர்களின் 

வாழ்வின் சகல வீதிகளிலும் நிமைந்துள்ளன என்பமத தண்ணீருக்குள்பள/ சுவாசிக்க முடியாது/ 

குச்சுக்குள் பகாமையில் / தூங்கவும் முடியாது / என்கிைார். பால்காாி வீட்டு எருமமயும், பகாமை 

மமழயும் பபாதும் அவர்களின் நித்தியமான எளிமமயான வாழ்மவ சிமதப்பதற்கு அக்குடியான 

மக்களின் இவ்வுலக வாழ்வின் பமன்மமமய அமைய பயணத்மதச் சீர்குமலக்க என்கிைார். 

ஆனால் அக் மகவல்ய வீதிகளில் தாித்திரத்தில் தூங்கும் கமலஞர்கள், மக்கமளக்காண கைவுள் 

வலம் வருகிைார். 
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 பாரதிக்குப் பின்பு ந.பிச்சமூர்த்தியின் புதுக்கவிமதயில் உருவமும், உள்ளைக்கமும் 

பநர்த்தியும் வளர்ச்சிமயயும் மிக உச்ச அளவிற்கு அமைந்திருந்தன. இருவரும் ஆன்மிகத்மத, 

உயர்ந்த லட்சிய மபனாபாவங்கமளத் சதருக்பகாடியில் வாழும் மனிதர்களின் பிரச்சமனகமளப் 

பபசுகின்ைனர்.ஆனால் ந.பி. சசாற்களின் மிக கவனமான பதர்வால் அளவான பிரபயாகத்தால் 

புதுக்கவிமதமய அதன் சசால்லாைமலச் சசழுமமப்படுத்துகிைார். பாரதி பபசிய பசி என்பது 

பதசம் தழுவிய அல்லது உலகம் தழுவிய விடுதமல பநாக்பகாடு பபசியமவ. ஆனால் ந.பி. 

சதருவில்சபட்டிக்கமை சதாழில் சசய்யும் ஒருவனின் மனநிமலமயயும், அவனிைம் சபாருள் 

வாங்கவியலாத தாித்திரமனநிமலமயயும் பசிமயயும் அவர்களுக்பகயான விசயமாகப் பபசுகிைார். 

அதற்கான சதாிவான உள்ளைகத்மத அதன் சூழலுக்குள் கட்டி மவத்திருக்கும் பமலும் அதன் 

படிமத்தன்மம பவறுபவறு அர்த்தபுலங்களுக்குள் கவிமத இட்டுச் சசல்வதாகவும் உள்ளது. 

வாழ்வின் பல பகுதிகமளயும் பபசிய ந.பி. “சாகுருவி” கவிமதயில் மரணம் பற்ைியும் இருள் 

பற்ைியும் பபசுகிைார். கவிமதயில் பூைகத்தன்மம சசாற்களில் மகபயைி வந்துள்ளது. மரணம் 

நித்தியமானது என்றும் அது நிகழ்வா, சதான்மமா? எதன் மீதிருந்து இம்மரணம் பயணிக்கிைது. 

சாகுருவி எனும் பைமவ குைியீைாகச் சசால்லப்படுகிைது. அக்குைியீடு உருவாக்கும் முடிச்சுகள் 

திரட்சியான விவாதத்மத நமக்கு அளிக்கின்ைன. சாமவ சகாண்டுவந்த சாகுருவி 

மமைந்துவிடுகிைது. ஆனால் சாவு மமையவில்மல. இருள் என்பது அதன் குைியீடு அது மரணத்தின் 

நிழலா? ஒரு புதிமரத் தனக்குள் எப்பபாதும் நிமைத்து மவத்திருக்கும்மனித மனத்தின் இன்சனாரு 

பகுதியா? என்பது பபான்ை வாழ்வின் மீதான விசாரமணகமள நிகழ்வதான கவிமதகமள ந.பி. 

அளித்துள்ளார். பிச்சமூர்த்தியின் கவிமதகள் முரசு சகாட்ைாத கவிமதகளாக சவளிவந்தன. 

புதுக்கவிமதக்கான மிக ஆழ்ந்த அமமதி சகாண்ை தனிமமபயாடு அமவ சவளிவந்தன. முரசு 

சகாட்டியிருந்தால் சவளிப்பமையாக பபசியிருந்தால் 1960களில் உருசவடுத்த நவீன கவிமதயின் 

பிதாமகன் கவிஞர் பிரமிள்க்கு முன்பனாடியாக ந.பிச்சமூர்த்தி இருந்திருக்க மாட்ைார். ந.பி.யின் 

கவிமத ஆளுமம சவறும் வார்த்மதகளில் மட்டுமில்மல வாழ்விலும் உள்ளது. பாரதி பித்தனாக, 

கவிஞனாகபவ வாழ்ந்து மடிந்ததினாபலபய கவிஞனாக கவிமதகள் இன்றும் நிற்கிைது. 

 ந.பிச்சமூர்த்தி வழக்குமரஞர் சதாழில் சசய்தாலும் தனக்குள் இருக்கும் கவிமன 

நிமலபயாடு தான் வாழ்கிைார். சதாழிமலத் சதாைரமுடியாமல் வறுமமக்குள் தன் குடும்பபம 

சிக்கித் தவித்தாலும் குடும்பத்மத விட்டு துைவு மனநிமலயில் வீட்மைவிட்டு சவளிபயைினாலும் 

அவருககுள் இருக்கும் கவிஞன் அவமரவிட்டு சவளிபயைவில்மல. அவாின் கவிமதகளும் கவி 

வாழ்பவாடு இமணந்து சவளிவந்த கவிமதயாக உள்ளன. கவிமத பவறு வாழ்க்மக பவறு என்று 

வாழவில்மல ந.பி. அதனால்தான் அவர் புதுக்கவிமதகளின் பிதாமகனாக தமிழ்க்கவிமதச் 

சமூகத்தில் அைியப்படுகிைார். சி.சு.சசல்லப்பா அவர்கள் குைிப்பிடுவது பபால் ந.பிச்சமூர்த்தி ‘மா’ 

கவி தான் என்பமத புதுக்கவிமத வரலாறு சசால்கிைது. 
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