என் உள்ளம் கவர்ந்த கவிஞர்
தமிழ் இலக்கியம் ஒரு பூஞ்ச ோலல. அதில் நோளும் மலரும் இலக்கிய மலர்கள்
ஏரோளம், ஏரோளம்! அந்த இலக்கிய மலர்களில் மணம் உண்டு. அந்த மலர்களின்
மணத்லதக் அதிகம் நுகர்ந்தவர் கவிஞர் கண்ணதோ ன். ஆம்! அவசர என் உள்ளம்
கவர்ந்த கவிஞர்.
கவியரசு கண்ணதோ னின் தமிசே அலோதியோனது. அவருலைய தமிழ் உலரநலை,
நீசரோலை ச ோன்ற ததளிவோன நலை. அவருலைய லைப்புகள் அலனத்தும் அவருலைய
முத்திலரலயப் த ற்றிருக்கும். கவிஞர் அவர்களின் கவிலத நலையும், உலர நலையும்
சகட்ச ோர் அலனவலரயும் மயங்க லவக்கும்; கிறுகிறுக்க லவக்கும்.
என் உள்ளம் ததோட்ை கவிஞர் கண்ணதோ ன், கலத யோப் திலும் ோைல்கலள
இயற்றுவதிலும் சிறந்தவர். கவிஞர் கண்ணதோ ன் அவர்களின் கலத, கவிலத, ோைல்கள்
ஆகியவற்லற ஆரோய்ந்து அவலர சமலும் சிறப்பிக்க என் உள்ளம் துடிக்கிறது.
ோதோரண மக்களுக்கும், கவிஞனுக்கும் உள்ள சவறு ோடு என்ன? அன்றோை
சவலலகலளக் கவனிப் சதோடு ோதோரண மோந்தர்களின் வோழ்வு முடிந்து விடுகிறது ஆனோல்,
இறவோத கவிஞனின் வோழ்சவோ புகழுலையதோக அலமகிறது.
“என்றுவரை செங்கதிரில் ஒளி இருக்கும்
என்றுவரை நிலவினிலல குளிர் இருக்கும்
என்றுவரை இமயமரல நிமிர்ந்து இருக்கும்
அன்றுவரை என் கவிரை நிரலத்திருக்கும்’’
என்று உறுதியுைன் கூறுகிறோர் கவிஞர் கண்ணதோ ன். வில் எடுத்தவதனல்லோம் அர்ச்சுனன்
ஆக முடியோது. அலதப் ச ோல் ச னோ பிடித்தவதனல்லோம் கவிஞனோகிவிை முடியோது.
கவிஞன் என் வன் உணர்ச்சி அலலபுரள, மனத்திசல ஓர் உந்துதலோசல தள்ளப் ட்டு
அதலன நிலறவு த ய்யத் தன் உள்ளத்லதக் தகோட்டித் தீர்க்கிறவசன உண்லமக்
கவிஞன்.
கவிஞர் கண்ணதோ ன்
லவலகக் கவிலதகலள இயற்றியள்ளோர்.
கவிலதகலளப்
டிக்கும்ச ோது, நோன் என்லன மறந்ததும் உண்டு அவர்
கவிலதகளில் என்லன மிகவும் கவர்ந்தது.

அவரின்
வலரந்த

‘‘ச ொன்னொரெ உறரவ சவட்டும் ச ொருளொரெ ரகரய ஊட்டும்
ச ொண்ணொரெ மிருகமொக்கும் ல ைொரெ உயிரை வொங்கும்
மண்ணொரெ ல ொரில் மூழ்கும்’’
என் தோகும்.
மலறந்த கண்ணதோ ன் ல நோவல்கலளயும், கட்டுலரகலளயும் புத்தகங்களோக
தவளியிட்டுள்ளோர். அவர் எழுதிய நோவல்களுள் மனதுக்குத் தூக்கமில்லல, விளக்கு

மட்டுமோ சிவப்பு, பிருந்தோவனம் அவளுக்கோக ஒரு ோைல் ஆகியலவ குறிப்பிைத்தக்கலவ.
அவருலைய கட்டுலரகள் அவருக்குப் த ருலமலயத் சதடித்தந்துள்ளன. குறிப் ோக அவர்
எழுதிய ‘அர்த்தமுள்ள இந்து மதம்’ ல ோகங்கலளக் தகோண்டுள்ளது. இது லரின்
ோரோட்லைப் த ற்ற நூலோகும்.
எத்தலனசயோ அறநிலலயங்கள் ஒன்று கூடிச் த ய்ய சவண்டிய
ணிகலள,
ச ோதிக்க சவண்டிய அறதநறிகலளத் தனி ஒரு மனிதர், தம் எழுத்து வன்லமயோல்
ோதித்து நல்வழிப் டுத்தினோர் என்றோல் அப்த ருலம கவிஞர் கண்ணதோ லனசய ோரும்.
இது அவருக்கு இலறவன் அளித்த நற்ச று. இனி ‘‘அர்த்தமுள்ள இந்து மதம்’’ என்ற
நூலின் முதல் ோகத்திலிருந்து அவர் கூறும் கருத்லதக் சகட்ச ோம்.
‘‘நம்மிைம் ஏதுமில்லல என்று நிலனப் து ஞோனம். நம்லமத் தவிர ஏதுமில்லல
என்று நிலனப் து ஆணவம். அைக்கத்தில் இருக்கும் சுகம் ஆணவத்தில் இல்லல. அைங்கி
வோழ்வதோல் ஆயுள்கோலம் முழுவதும் ஓங்கி வோேலோம் என் சத இந்து மதத்தின் ோரம்’’.
இந்நூலில் ‘‘கல்லோனோலும்.......... புல்லோனோலும்............’’ என்ற அதிகோரத்திலிருந்து
மற்தறோரு குதி, ‘‘த ண்லணத் ததய்வமோக்கி கணவலனப் க்தனோக்கி வோழ்க்லகலயச்
ந்சதோஷமோக்க இந்து மதம் எடுத்துக்தகோண்ை முயற்சிலயப் ச ோல், சவறு எந்த மதமும்
எடுத்துக் தகோண்ைதில்லல. அந்நிய புருஷன் தன்லனப் ோர்க்கிறோன் என்று ததரிந்ததும்
முந்தோலனலயச் ரி த ய்து தகோள்ளும் த ண்கள், இந்து மதத்தின் சிருஷ்டிகள்’’, என்று
கூறுகிறது.
அவர்
எழுதிய
நோவல்களில்
என்லன
மிகவும்
கவர்ந்தது
‘‘மனதுக்குத்
தூக்கமில்லல’’. இந்நூலில் மனத்தின் எண்ணங்கலளயும் அல வுகலளயும்
லவோறு
வர்ணித்துள்ளோர் கண்ணதோ ன். சமலும், இந்நூலின் தத்துவங்கள் என் மனத்தில்
ஆேமோகப் திந்துள்ளன. இந்நூலில் என்லனச் சிந்திக்கலவத்த குதிகள்.
‘‘உலகில் தப்பு என்று சில விஷயங்கலளக் கருதுகிசறோம் ஆனோல் அலவ
நிதோனமோகவும் முலறயோகவும் நைக்கும்ச ோது அலவசய நியோயங்களோகி விடுகின்றன!’’
‘‘கோதலலனயும் கோதலிலயயும்
நிம்மதி!’’ என் னவோகும்.

கைசலோ

மலலசயோ

பிரித்தோல்தோன்

கைவுளுக்கு

தமிழ்த் திலரப் ை உலகின்
ோட்டுத் துலறயில் கவியரசு கண்ணதோ ன்
அவர்களுக்குத் தனி இைம் உண்டு. அவர் தற்ச ோது நம்மிலைசய இல்லலதயனினும்
அவரது
ோைல்கள் தினமும் அவலர நிலனவூட்டிக்தகோண்டு தோன் இருக்கின்றன.
ோரதிக்குப் பின்னர் எளிய நலையிசல
ோைல்கலள எழுதிப் த ோது மக்களின்
தநஞ் ங்கலளக் கவர்ந்தவர் கவியர ர் கண்ணதோ ன். ‘‘ ோட்டு என் து சகட் வர்களுக்குப்
த ோருள் புரியும் வலகயில் அலமய சவண்டும். அப்ச ோதுதோன் அது இன் த்லதத் தரும்’’,
என் து அவரது கருத்து.‘‘கவிச் க்கரவர்த்தி கண்ணதோ ன் தம் த யருக்சகற் ச்
க்கரவர்த்தியோகத்தோன் திகழ்ந்தோர்’’, என்ற புலவர் தமிழ்ப்பித்தன் கூறுகிறோர்.

கண்ணதோ னின் கவிலதகள், கலதகள், ோைல்கள் யோவும் என் மனத்லத விட்டு
அகலோதலவ. அவரின் த ருலமகலளயும், திறலமகலளயும் கண்டு நோன் வியப் துண்டு.
இக்கவிஞரின் அகோல மரணம் இப்புவிக்குப் ச ரிேப்பு என் சத எனது கருத்தோகும்.
கண்ணதோ னுக்கு இலண கண்ணதோ சன ஆவோர் என் லத யோரும் மறுக்கவல்லோர்?

இைொ. ொனுமதி
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