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சாகசங்களுக்கு  ழகிய உடல் ஒரு குறிப் ிட்ட காலத்தில் 
ஓய்வவடுத்துக்வகாள்கிறது. சாகசங்களுக்கு  ழகிவிட்ட மனம் அப் டி 
ஓய்வவடுத்துக்வகாள்வதில்லல. 
மலலயாளக் கவிஞர் சச்சிதானந்தன் அவர்களின் கவிலத வரிகலள 
இங்பக நிலனவுகூர்கிபறன். 
"நிலனவில் காடுள்ள மிருகத்லத 

அத்தலன எளிதாக  ழக்க முடியாது". 
இந்த வரிகளுக்கு மிக வ ாருத்தமாயிருக்கிறது கலல இலக்கிய 
விமர்சகர் அவர்கள் இன்று எழுதிய #மலழக்_காதல் என்கிற கவிலத. 
சாகசங்களுக்குப்  ழகிய மனம் எப்ப ாதும் சும்மா இருப் தில்லல. 
தீராபவட்லகக்கும் இனம் புரியா வவறிக்கும் இலடப் ட்ட 
புள்ளியிலிருந்து அது வதாடர்ந்து இயங்கிக்வகாண்படயிருக்கிறது. 
பதான்றினால் மட்டுபம எழுதுபவன் என்றில்லாமல் இலத 
எழுதபவண்டும் என்று இலக்லக தீர்மானித்து புதிய புதிய 
 ரிபசாதலன முயற்சிகளில் எழுதும் மனிதர் கவிஞர் இந்திரன் 
அவர்கள்.அப் டி அவர் எழுதிய இந்த கவிலத 
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 லருக்கு  டிப் ிலன. இருண்லம புலப் ட்டுவிடாமல் 
கற் லனயிலிருந்து அவர் எழுதியிருக்கும் இந்த கவிலத 
அசாத்தியமானது. 
ஏபதாவவான்றின் மீதுள்ள மனிதனின் தீராக் காதல் தான் 
தாஜ்மஹால்கலள  ா ிபலான் திராட்லசத் பதாட்டங்கலள 
உருவாக்கச் வசால்கிறது. 
அப் டி இங்பக கவிஞர் தன் காதலி இதழ் சுழிக்லகயில் சிதறும் 
திராட்லசகலள பசகரிக்கிறார். இத்தலன வயலத கடந்தப ாதிலும். 
நான் முன்ப  வசால்லிவிட்படன் வயதுக்கும் சாகசங்களுக்கும் 
சம் ந்தமில்லலவயன்று. 
யுகங்கலள கணங்களாய் 

கணங்கலள யுகங்களாய் மாற்றும் சூட்சமம் காதலிடம் மட்டுபம 
இருக்கிறது.அந்த சூட்சமத்தில் சிக்கிய கவிஞர் இவ்வரிகலள 
எழுதுகிறார். 
"காருக்கு வவளியில் துளித்துளியாய் வலுக்க வதாடங்கும் மலழ  ல 
நூற்றாண்டுகளுக்குத் வதாடர்ந்து வ ய்கிறது " என்று. 
எளிதில் கிரகித்துக்வகாள்ளக்கூடிய ஆனால் ஆழம் வ ாதிந்த 
 டிமங்கள் கவிலதயின் ஒவ்வவாரு  த்தியிலும் 

உறுத்தலின்றி விலளயாடுகின்றன. 
"வார்த்லதகளின் வமலிதான பகாடுகளில் 

சிறிது சிறிதாய்ப் புலப் ட த்வதாடங்குகிறது 

உனக்குள் புரளும் 

கண்ணாடியில் காற்றூதி வசய்த உலகம்" என்று வமாழிலய சூழல 
விடுகிறார். 
கண்ணாடி அணிந்த காதலிகலளக் காதலித்திருக்கிறார்கள் 
அவர்களுக்குக் கவிலத கூட எழுதியிருப் ார்கள் ஆனால் காதலிலய 
கண்ணாடிபயாடு எத்தலன ப ர் கவிலதயில் எழுதியிருப் ார்கள் 
என்று வதரியவில்லல. 
ஏவனனில் கண்ணாடியணிதல் என் து ஊனம் என்ற எண்ணம் 
மக்கள் மனதில் புலரபயாடிப்ப ாயிருக்கிறது.அலதத் தகர்க்கும் 
விதமாக இந்தக் கவிலதயில் கவிஞர் தனது காதலிலய 
கண்ணாடிபயாடு நமக்கு அறிமுகப் டுத்துகிறார் இல்லல இல்லல 
அழகு டுத்துகிறார், வகௌரவப் டுத்துகிறார்.  
"அச்பசறி உலறந்து ப ான  

எனது வார்த்லதகலள 



கண்ணாடி அணிந்து நீ  டிக்லகயில் 

அகழ்வாராய்ச்சியில் கிலடத்த  

குறியடீுகலள 

நீ தூரிலககளால் சுத்தம் வசய்கிறாய்" என தனது எழுத்துகள் 
 ிறவிப் யன் அலடவலத அழகான வரிகளில் வசால்லி 
கண்ணாடியணிந்த அழகான காதலிலய வகௌரவமாய் 
அறிமுகப் டுத்துகிறார். 
ஒரு நவனீ கவிலதக்குள் வதால்காப் ியலரயும் அவரின் 
இலக்கணப் டி வ ய்யும்  ரிசுத்தமான மலழலயயும் அதுவும் 
கவிலத தீட்டும் மலழலய நமக்குக் காட்டுகிறார். 
மலழ எல்பலாருக்கும் வ ாது தான் ஆனால் அது எல்பலாருக்கும் 
கவிலதயாவது இல்லல அல்லவா. 
சமயங்களில் பதவன் கூட உறங்கிவிடுவதுண்டு, ஆனால் சாத்தான் 
உறங்காமல் லகயில் ஆப் ிளுடன் 
சுற்றியலலந்துவகாண்படயிருக்கிறான்.. இன்று இந்திரன் அவர்கள் 
சாத்தாலன வழிமறித்து அந்த ஆப் ிலள மிரட்டிப்  றித்து வழிப் றி 
வசய்துள்ளார். 
அந்த துணிச்சல் தமிழ்  ரப் ில் ஒரு சிலருக்கு மட்டுபம இருக்கிறது 
அதில் முதன்லமயானவர் கவிஞர் இந்திரன் அவர்கள். 
#இபதா_அந்த_முழு_கவிலத 

#மலழக்_காதல்  

மலழயில் நலனந்து முன்பனறும் காருக்கு உள்பள  

நீயும் நானும் . 
உதடுகலளச் சுழித்து நீ ப சுலகயில்  

நான் திராட்லசகலளச் பசகரிக்கிபறன். 
காருக்கு வவளிபய 

துளித் துளியாக வலுக்கத் வதாடங்கும் மலழ  

 ல நூற்றாண்டுகளுக்குத் வதாடர்ந்து வ ய்கிறது. 
வார்த்லதகளின் வமலிதான பகாடுகளில் 

சிறிது சிறிதாய்ப் புலப் டத் வதாடங்குகிறது 

உனக்குள் புரளும்  

கண்ணாடியில் காற்றூதிச் வசய்த உலகம்.  
காரின்  க்கத்துக் கண்ணாடியில் 

கசப்பும் புளிப்புமான அனு வங்களின்  

 ிம் ம் தட்டுப் டுவலத 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%87%E0%AE%A4%E0%AF%8B_%E0%AE%85%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4_%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%B4%E0%AF%81_%E0%AE%95%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%88?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWzvHoIpSt_fJASR--HSZs8_o4ny2L9wzU4C0y5l7a36MtUKwD_9BWvet8Hh6uUF1CrSJBaRykVZFZEea31pWAYFRRvA-Ux5vYPcMCGSns2C3jvvHkglgMe3Aew8Bdu_XE&__tn__=*NK-R
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நட்சத்திரங்கள்  ார்த்து எனக்குச் வசால்கின்றன.  
அச்பசறி உலறந்து ப ான எனது வார்த்லதகலள  

கண்ணாடி அணிந்து நீ  டிக்லகயில் 

அகழ்வாராய்ச்சியில் கிலடத்த குறியடீுகலள  

நீ தூரிலகயால் சுத்தம் வசய்யத் வதாடங்கி விடுகிறாய் .  
வாசித்துக் வகாண்பட  

உள்ளங்லகயால் வாய் வ ாத்தி உதிர்க்கும்  

உன் சிரிப்பு மத்தாப்புக்களால்  

காகித விளக்குகளின் திரி வகாளுத்தி 
வானம் முழுவலதயும் அலங்கரித்து விடுகிறாய். 
ஈர இருளின் உலட அணியத் வதாடங்கும் மாலல  

இப்ப ாது திருவிழாவுக்குத் தயாராகி விடுகிறது. 
ஒருவலர ஒருவர் புரிந்து வகாள்ளுதலின் 

தறி வமல்ல அலசயத் வதாடங்குகிறது. 
காருக்கு வவளிபய 

வதால்காப் ியர் காலத்து இலக்கணப் டி  

கவிலத தீட்டுகிறது மலழ. 
#இந்திரன் 

#கலல_இலக்கிய_விமர்சகர் 
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