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ஊசிக� கவ�ைதகள�� ச�க� ப�ர�சைனக�
�ைனவ� பா ஈ�வர�

கலச��க� க�வி ம��� ஆரா��சி நி�வன�, 

(நிக�நிைல� ப�கைல�கழக�), ஆன�� நக�, 

கி��ண�ேகாவி�, தி�வி�������, 

 ஊசிக� கவிைதகளி� அரசிய�வாதிகளி� நிைல�பா�ைட� 

��வதி� கி�ட�, ��த� உ�திகைள� ைகயா�த�. அரசிய� வாதிக� 

வ�ைமைய ெவளிேய��� வித�ைத� ேக� ெச�த�. க�வி ெப�வதி� ம�க��� 

ஏ�ப�� இட�பா�கைள� ��த�. திைர�பட ந�ைககைள� பா��க� ெச�றதா� 

ஏ�ப�ட காய�க�. காத��பவ�க� �ல�பா�பா� பா���� காத��கி�ற �ழ� 

நில�த�. காத�� இ�ைறய நிைலைய ெவளி�ப���தி�  நைக��ைவ� 

த�ைமைய ெவளி��ப���த�. ேபா�� தமி�� ப�றாள�களி� நிைலைய� 

����கா��த�. அர� அ�வல�களி� அ�வலக� ெசய�பா�கைள விவாி�த�. 

அர��ப�ளி ஆசிாிய�க� பாட� நட��கி�ற த�ைம�� �ல�ப�க�� ஆகிய 

ச�க� பிர�சைனகைள� �றி�� ஆ�வதாக இ�க��ைர அைமகி�ற�. 

மீராவி� இய�ெபய� மீ.ராேஜ�திர� எ�பதா��. இவ� சிவக�ைக 

மாவ�ட�தி� 10.10.1938 ஆ� ஆ�� மீனா�சி��தர� – இல��மி அ�மா� 

த�பதிய��� மகனாக� பிற�தவ�. ம�ைர� தியாகராச� க��ாியி� ��கைல� 

தமி� ப��தவ�. கவிஞ� அ��� ர�மா� மீராவி� வ����ேதாழ�. இவ� 

இராேச�திர� கவிைதக�, ���� ஆ��,  கன�க� + க�பைனக� = காகித�க�, 

ஊசிக�, ேகாைட�� வச�த��, ���  எ��� கவிைத� பைட��களி� 

வாயிலாக� தமி� உலகி�� அறி�கமானவ�. ெதாட�க�தி� சிவக�ைக ம�ன� 
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க��ாியி� தமி�� ேபராசிாியராக� பணியா�றியவ�. பி�� �த�வ� ெபா��� 

வைர பதவி உய�� ெப��, பணி ஓ�� ெப�றவ�. த�ைத� ெபாியா�, அறிஞ� 

அ�ணா, அறிஞ� கார� மா�� �வாி� ச�கமமாக� கவிஞ� மீராவி� ெசய�பா� 

காண�ப��. இவ� 1.9.2002 ஆ� ஆ�� மைற�தா�. 

 ச�டம�ற உ��பின�க� த�கைள� ேத��ெத��த ம�க���� ெதா�� 

ெச�வதி� ேவக�ைத� கா�டவி�ைல. இத�� மாறாக� தா�க� பதவி 

ெப�வத��� பண� ெப�வத��மாக� க�சி வி�� க�சி மா�வதி� ேவக�ைத� 

கா��கி�றன�. இதைன, 

எ��� கவிைத எ���ைர�கி�ற�. ேம��, கவிஞ� மீரா இ�கவிைதயி� 

வாயிலாக இ�ைறய அரசிய�வாதிகளி� தர�திைன� கி�ட��, ேக���, 

��த��, ைநயா���� ெச�தி��கி�ற  பா�கிைன� காண��கி�ற�.  

அதனா�தா�, எ�ப� க�சியி��தா�� இைதவிட இ��� க�சி மா�வதி� 

ேவக� கா��யி��பா�க� எ�� வ�ச��க��சியாக� ��கிறா�. 

ம�களிட� காண�ப�கி�ற வ�ைமைய ெவளிேய�ற ேவ��ெம�றா�, 

அவ�க��� அ��பைட� ேதைவயான  உண�, உைட, இ��பிட�, த�ணீ�, 

க�வி ஆகியவ�ைற� ெப�வத�கான ேவைலவா��பிைன ஏ�ப��தி� த�த� 

ேவ���. இ� நா�ைட ஆ�கி�ற அர� ம��� அரசிய� வாதிகளி� தைலயாய 

கடைமகளா��. இ�கடைமகைள அரசிய�வாதிக� ெச�வதி�ைல. மாறாக 

ஒ�ேவைள உண��ேக வழியி�லாம� வ�ைமயி� வா�யி��கி�ற ஒ�வ�, 

ெச��யா� ���� தி�மண� ப�தியி� சா�பிவத�காக அம��தி��கி�றா�. 

அ�ேபா�, அ�� ெச�ற அரசிய�வாதி அவைர எ�� உைத�� ெவளிேய��கி�ற 
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ெசயைல ஆசிாிய� ‘வ�ைமேய ெவளிேய�’ எ��� கவிைதயி� வாயிலாக 

ைநயா�� ெச���ளா�. இதைன, 

எ��� கவிைதய�க� உண���கி�றன. இ��� அர��, அரசிய�வாதிக�� 

வ�ைமயி� வா�கி�ற ம�க��� ேவைலவா��பிைன ஏ�ப��தி� த�� 

அவ�களி� வா��ைக� தர�திைன ேம�ப��திட வழிவைக ெச�வதி�ைல. மாறாக 

இலவச� எ�பைத� ெகா��� ம�கைள� சி�தி�க ��யாதப� ெச�கி�றன�. 

இதனா�, காலக�ட�தி�� ஏ�றா�ேபா� சில இைட��க� ஏ�ப�� ேபா� ம�க� 

உண���� தி�டா�கி�ற அவல நிைல ஏ�ப�கிற�.  

ச�ககால�தி� காத� த�ைத, தா� ேபா�ற உற�க�, ஊ�, �ல�, இன�, 

மத�, ெமாழி, நா� பா��� வ�ததி�ைல. இ�மன� ஒ�றிைண�த ேபா� தி�மண� 

நட�த� எ�� ச�க இல�கிய�க� த�� சா��களா��. ப�ைடய கால�தி� 

தமிழ�களி� காத� எ�வா� இ��த�  எ�பதைன,  
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எ��� பாடல�க� விள��கி�றன. இ�காலக�ட�தி� தமி� ம�களி� 

காத� எ�ப��ப�ட நிைலயிைன எ����ள� எ�பதைன மீராவி� ஊசிக� 

கவிைத� ெதா��பி��ள கீ��கா�� கவிைத கா�சி�ப���கி�ற�. 

எ��� ‘நாவ�க� காத�’ கவிைதயி� ஊ�, மத�, �ல�, உற� பா��� 

இ�ைறய கணினி உலகி� காத� பிற�பைத� க��டாக� பா��க��கிற�. 

ச�க கால�தி� தைலவ���� தைலவி��மான ந�� உய�வானதாக� 

ேபா�ற�ப���ள�. இ�ந�பிைன� சிற�பி��� ெபா��� இய�ைகைய உவைம� 

ெபா�ளாக� கா�சி�ப��தி��ளா� ஆசிாிய�. இதைன, 

 எ��� பாடல�க� க��லனா��கி�றன. இ�� நில�, வான�, கட�, 

ப�னிெர�� வ�ட�க��� ஒ��ைற �றி�சி நில�தி� மல�� �றி�சி� � 
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ஆகியைவ உவைமயாக வ���ளைத அறிய��கி�ற�. இ�வாறாக� ச�ககால� 

காத� சிற�பி�க�ப���ள�.  

இ�ைறய கால�தி�, இ�� க�ட�� காதலாகி, நாைள ேமாதலாகி� 

காதல�க� பிாி�� ெச�கி�ற நட�பியைல ந� க��� காண��கி�ற�. 

இைத�தா� மீரா�� இ�ைறய கால�தி� சில நா�களி� ெக���ேபாகி�ற 

க�தாி�காயி� விைல அதிகமாகி வி�டைத��, கால�காலமாக வாழ���ய காத� 

ம�வாகிவி�டைத�� ‘காதேலா காத�’ கவிைதயி� வாயிலாக� சா�கி�றா�. 

இதைன, 

 எ��� கவிைதய�க� எ���ைர�கி�றன. இ�� வய� ேபதமி�றி 

அைனவ�� காத��கிறா�க�. இ� ம��மி�லாம� காதல�க� எதி�கால� 

சி�தைனயி�றி, நிர�தர ேவைலயி�றி அவசர அவசரமா� காத��கிறா�க�. 

இதனா�, தி�மணமான சில மாத�க�; வ�ட�களி� வா��ைகயி� நி�மதி 

இ�லாம�, ச�ைட ச�சரேவா�, காவ� நிைலய�, நீதிம�ற� எ�� வழ��கைள� 

ச�தி�தி�கிறா�க�. பி��, தா�க� நி�மதிைய இழ�பேதா�, ெப�ேறா�களி� 

நி�மதிைய�� இழ�க� ெச�கி�ற நட�பியைல�� காண��கி�ற�. 

இ�ப��ப�ட காதல�களா�தா� ச�ககால� காத� இ�� மதி�பிழ�� ம�வா�� 

ேபா�வி�ட� எ�� மீரா ���கிறா�. 
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இ�ைறய காலக�ட�தி� க�வி ெப�வத���, ேவைல வா��பிைன� 

ெப�வத��� த�திக� இ��தா��, ைக���� ெகா��தா�தா� க�வி��, 

ேவைலவா���� கிைட��� எ�ற �ைற�க� �ழ� நில�கி�ற�. மீரா�� 

ஒ�ெவா� க�வி� பாட�பிாி����� கால�தி�� ஏ�றவா� ைக��� 

வா�க�ப�கி�ற� எ�பதைன, 

எ��� ‘க�வி சிற�த தமி� நா�’ கவிைதயி� �ல� மீரா சா��பக�கி�றா�. 

இ�காலக�ட�தி� ஒ�ெவா� பாட�பிாி�க����, க�வி நி�வன�க����, 

இட�க����  ஏ�றவா� இல�ச�கண�கி� ைக���க� மைற�கமாக 

வழ�க�தி� உ�ள� நாடறி�ததா��. 

 ம�க�  இ�� ெதாைல�கா�சி நாடக�க�, திைர�பட�க� ஆகியவ�ைற� 

பா��� ந�ைகக�, ந�க�க� மீ� அதீத ேமாக� ெகா���ளன�. அதான� தா� 

ந�க�க�, ந�ைகக� எ�� வ�தா�� அவ�கைள� பா��பத��� ��ட� 

அைலேமா�கி�ற�. அ���ட�தி� சி�கி உயி� இழ���, ெபாிய காய�க�� 

ம�க��� ஏ�ப�கி�ற�. இ�நட�பியைல மீரா தம� கவிைதயி� 

பா�ெபா�ளாக� ெகா��, ‘ெப��காய�?’ எ��� கவிைதயி� வாயிலாக 

ைநயா����, கி�ட�மாக�� ெவளி�ப��தி��ளா�. இதைன, 
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எ��� கவிைதய�க� விள��கி�றன. விமான விப�தி� சி�கிய ��ப� 

ேப��� ��கி� காய�. ச�ைடயி� ��ப� ேப��� �க�தி� காய�. ஆனா�, 

ந�ைகைய� பா��க� ெச�ற அ�ப� ேப��� ��கி�, �க�தி�, ெந�சி� ெபாிய 

காய�க� ஏ�ப���ள�. இதனா�, ம�களிைடேய நில�� ந�ைகயி� ேமாக 

உண�ைவ நைக��ைவ உண��ட� ேக���, கி�ட��, ைநயா���மாக� 

கவிஞ� மீரா எ���ைர�கி�றா�. 

 தா� தமி��ப�� உைடயவ�. அதனா� வடெமாழி� ெசா�கைள ேபச�� 

எ�த�� ம�ேட�. பிற� வடெமாழி� ெசா�கைள� பய�ப��தினா�� த�னா� 

ெபா���� ெகா�ள இயலா� எ�� ெசா�பவ�, எ��தி� மீ� ம��ேம 

கவன�ைத� ெசல��கி�றா�. அ�த எ��� இட�ெப���ள ெசா��� மீ��, 

அ�ெசா� த�கி�ற ெபா�ளி� மீ�� அவ��� அ�கைற இ�ைல எ�� மீரா 

சா�கி�றா�. இதைன, 

‘தமி�� ப��’ எ��� கவிைதய�க� சி�தி�க ைவ�கி�றன. தமி�� ப�றாள��� 

எ��தி� மா�ற� ெச�தா� ம��� ேபா�� எ�கிறா�. ‘சாதி’ எ��� 
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உயி��ெகா�� நா��� இ��ப� ப�றி அவ���� கவைலயி�ைல எ�� மீரா 

ேகாப� �ர� ெகா��கி�றா�. இ�ப�� ேப�பவ�க� உ�ைமயான தமி�� ப�� 

உைடயவ�களாக இ��கமா�டா�க� எ�ப� தி�ண�. 

 அர� அ�வலக�களி� அ�வலக� ெசய�பா� எ�வா� நைடெப��� 

ெகா����கி�ற� எ�ப� �றி�� மீரா,  காைலயி� ப��மணி�� அவசர 

அவசரமாக அ�வலக� வ�வா�க�. வ�த�� அ�வலக� பணிைய� ெதாடராம� 

அர�� அ��ப�, ெவ���ேப��� ேப�வ�, சிறி� ேநர� கழி�த�� ேதநீ� 

நிைலய� ெச�� ேதனீ� ���பா�க�. அத�பி�� சிறி� ேநர� ஆன�� மதிய 

உண� உ�பா�க�. உ�ட கைள��� ெதா�ட���� உ�� எ�ப� ேபால� 

���� ��க� ேபா�வா�க�. பி��, ��த�, ஆன�த விகட� ேபா�ற 

ப�திாிைகைய� ப��பா�க�. பி�� சி���� நிைலய� ெச�� வ�வா�க�. 

அ�ைறய நா� இனிேத ���ெப��. இ�ப�யாக�தா� ெப��பாலான அர� 

அ�வல�களி� ெசய�பா� இ��கி�ற� எ�� ‘கடைமைய� ெச�’, 

‘அவசர�கார�’ எ��� கவிைதகளி� �லமாக� ச�� பிர�சிைனைய� 

�றி�பி�கி�றா�. 

 அரசிடமி��� மாத���ைய� தவறாம� அ�வல�க� 

ெப���ெகா�கிறா�க�. அ�ேபால கடைமைய�� சாியாக� ெச�யேவ��� 

எ�� இ�பிர�சைன��� தீ�வாக மீரா தன� க��திைன� �ல�ப���கி�றா�. 

அவ�கால�தி���� இ��வைரயி�� அர� அ�வல�க� மாறவி�ைல எ�பைத 

மீராவி� கவிைதக� �ல�ப���கி�றன.  

அர�� ப�ளியி� ஆசிாிய�க���� பாட� நட��கி�ற ேவைலைய ம��� 

ெகா��தா� மாணவ�க���� சிற�த �ைறயி� பாட� நட��வா�க�. 

ம�க�ெதாைக� கண�ெக���, வா�காள� அ�ைட� கண�ெக���, அ�ைவ� 

சிகி�ைச ம���வ �காமி�� ஆ� பி��த� இ�ேபா�ற ��த� ேவைலகைள�� 

அர� ெகா��கி�ற�. இதைன, 
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 எ��� ‘இைடேவைள’ கவிைதய�க� உண���கி�றன. இதனா�, ப�ளி 

திற�த�� ‘அ’ ெசா��� ெகா��கி�றா�க� ஆசிாிய�க�. இைடயி� ேம��றிய 

அர� ெசா�ன ேவைலகைள�� ெச�� ���கிறா�க�.  ேத�� வ��வி�கிற� ‘ஃ’ 

ெசா��� ெகா��� ���கிறா�க�. ேவ� எ�த� பாட�ைத�� மாணவ�க��க� 

ெசா���ெகா��க ��யவி�ைல எ�� ஆசிாிய�களி�  �ல�ப�கைள�� மீரா 

எ���ைர�கி�றா�. 

அரசிய� வாதிகளி�  �யநல�ேபா��க�,  அரசிய� வாதிக� வ�ைமைய 

ெவளிேய��� �ைற, இ�கால�தி� காதல�களி� நிைல�பா�, காத�� சிற��� 

ம���, க�வி�� ைக����, ம�க� ந�ைகயி� மீ� ேமாக� ெகா���ளதா� 

ஏ�ப�ட காய�க�, ேபா�யான தமி�� ப�றாள�க�, அர� அ�வல�களி� 

ெசய�பா�க�, ஆசிாிய�களி� �ல�ப�க� ேபா�ற ச�க� பிர�சைனகைள மீரா 

தம� ஊசிக� கவிைதயி� வாயிலாக ம�க���� �ைவயாக��, ��தலாக��, 

ைநயா��� தனமாக��  பைறசா��வேதா� நி�றவிடாம�, அத�கான 

தீ�ைவ�� வி��� ெச���ளதைன இ�க��ைரயி� வாயிலாக 

எ���ைர�க�ப���ள�. 
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