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Relationships with others or similar groups in society in the youth of everyone's life
provide many experiences. Home situations, the sense of safety and care available to
parents are significant in this development. For the youth, the family provides the
protective features of food, clothing, shelter and love. It is desired to give himself
priority and freedom in homes. It is learnt that children's attitudes also develop
according to the upbringing of their parents at home. Human behaviors are developed
and regulated by social units in which human interaction sits. In this way, relationships
are often the state of family relationships and the state of co-relationships of society. It
is the urge to live together, the urge to depend, to do so, and to take the lead in the
process of conception and co-operation. This article is a demonstration of the nature of
such relationships through the works of poet N. Muthukumar.
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முன்னுரை
சமூகத்தின் அடிப்பறை உறுப்பாகிய குடும்பம் குழந்றதயின் உணர்வுகறளத் தைம் மாற்றுவதில்
முதலிைம்

வகிக்கிைது.

வறையறையின்ைி

வவளிப்படும்

குழந்றதயின்

உணர்வுகறளச்

வசப்பமாக

வடிவறமப்பதும், வழிமாற்றுவதும் வபற்கைார், உைவினர், நண்பர்கள் ஆகிகயாரின் பணிகள் சமுதாயம்
ஏற்கும் வறகயில் குழந்றததன் உணர்வுகறள வவளிபடுத்த இவர்கள் துறண வசய்கின்ைனர்.
தன்னுறைய

மூல

உணர்வுகறளத்

தன்

விருப்பப்பட்டு

நிறைவு

வசய்துவகாள்ள

குழந்றத

முற்படும்கபாது,

தறைகள் கநரின் மனதில் கபாைாட்ைம் ஏற்படும். இதனால் தன்னிறல உணர்வும், கற்பறன உணர்வும்
உருவாக வபற்கைாரின் நைத்றத, குடும்பச்சூழல், உைவினர்களின் அணுகுமுறை, நண்பர்களின் உைவு
ஆகியன

வபரும்

பாங்காற்றுகின்ைன.

இத்தறகய

உைவுகள்

குைித்து

கவிஞர்

நா.

முத்துக்குமார்

பறைப்புகளில் பதிவு வசய்துள்ளறத ஆைாய்வதாக இக்கட்டுறை அறமகிைது.

குடும்ப உறவுகள்
குடும்பம்
சமூகவிலங்கு,
குழந்றதப்

என்பது
மனிதனின்

பருவம்

முதல்

சமூகத்தின்

அடிப்பறை

நைத்றதகறள

கட்ைறமப்பு

நிர்ணயிப்பறவ

முதுறமப்பருவம்

வறைப்

ஆகும்.

அவனது

பிைறைச்

இதறன,

சூழறமவுககள.

சார்ந்தும்

“மனிதன்
அவன்

கூட்ைங்கறளச்

ஒரு
தனது

சார்ந்தும்
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வாழ்கிைான். அந்த கூட்ைங்கறளயும் பிரிவுகறளயும் சார்ந்து ஒருமனிதன் ஒரு சமுதாயத்தில் குழுவில்
எவ்வாறு

நைந்து

வகாள்கிைான்?

அவனது

நைத்றத

எவ்வாறு

அறமகிைது

என

ஆைாய்வது

உளவியலாகும்.” என்று இைா. காஞ்சனா குைிப்பிடுகின்ைார் (Kanjana,1997).
சமூக

வாழ்வின்

கமன்றமகளுக்கும்,

தாழ்வுகளுக்கும்

இவ்வுைவுகள்

காைணமாகின்ைன.

மனிதவாழ்வில் ஏற்படும் குழப்பம், தடுமாற்ைம், இயலாறம கபான்ைவற்றைப் கபாக்கித் தாங்கவும், சில
சமயங்களில் இக்குறைபாடுகளுக்கு காைணமாகவும் உைவுககள அறமகின்ைன.
உைவுகளும்,

மாைக்கூடிய

இறணக்கும்

பாலமாகவும்

சமூக

உைவுகளும்,

சூழலுக்ககற்ப

வாழ்க்றகயின்

மாற்ைம்

வநருக்கமான குடும்ப

அைன்களாகவும்,

வபறுகின்ைன.

இத்தறகய

மனிதர்கறள

உைவுகறள

மூன்று

பிரிவுகளாகப் பிரித்து அைியலாம்.
•

பிைப்புவழி உைவுகள் - தாய், தந்றத, தாத்தா, பாட்டி, உைன் பிைந்தார், சித்தப்பா, சித்தி,
அண்ணன், தம்பி, மாமா, அத்றத

•

மணவழி உைவுகள் - மறனவி, மாமனார், மாமியார், நாத்தனார்.

•

பிைப்புசாைா உைவுகள் - காதலுைவு, அண்றை அயலுைவு, அலுவலக உைவு, நட்புைவுகள்
கபான்கைார் அைங்குவர்.

கமலும் உைவுகறள,
1.

நிைந்தை உைவுகள்,

2.

தற்காலிக உைவுகள்

என்றும்
விலகலும்,

வறகப்படுத்த

கனிவும்,

முடிகின்ைது.

கண்டிப்பும்,

ஒத்துப்

தனது பறைப்புகளில் பதிவு வசய்துள்ளார்.
உள்ள

உைவுகளின்

தன்றமகள்,

இத்தறகய

கபாதலும்,

உைவுகளிறைகய

எதிர்த்தலுமான

ஏற்படும்

சிக்கல்கறள

வநருக்கமும்,

நா.முத்துக்குமார்

இவர்தனது பால்யகால நிறனவுகளிலிருந்து இன்றுவறை

அவர்ககளாடு

இருந்த

கநர்,

எதிர்

அனுபவங்கள்,

நிறைகுறைகள்

ஆகியவற்றை பறைப்புகள் வதரிவிக்கின்ைன.
நா. முத்துக்குமார் பல கட்டுறைகளில் குழந்றதப் பருவத்தின் நிறனவுகள் வழியாக உைவுகறள
அணுகி இருக்கிைார்.
குறைககளாடும்

வயதும், அனுபவமும் வகாஞ்சம் நிறைககளாடும், இதயம் மைக்கநிறனக்கும்

இன்றைக்கும்

இகத

உைவுகறள

கவறு

பார்றவயில்

திரும்பிக்

காட்டுகின்ைன.

ஒவ்வவாரு வயதிலும், வவவ்கவறு கதாற்ைம் காட்டும் கண்ணாடிதான் வாழ்க்றக.
‘அணிலாடும் முன்ைில்’ என்ை நா. முத்துக்குமாரின் கட்டுறை நூல் முழுவதும் உைவுகறளக்
குைிப்பிட்டுள்ளார். அந்நூலில், பிைப்புவழி உைவுகளாக, அம்மா, அப்பா, அக்கா, தம்பி, ஆயா, தாய்மாமன்,
அத்றத, தாத்தா, சித்தி, அண்ணன், தங்றக, பங்காளிகள், வபரியம்மா, மாமன்கள், அக்கா, கணவன்,
சித்தப்பா, அண்ணி கபான்ைவர்கறளயும் அவர்களின் குணநலன்கறளயும் அருகிலிருந்து உணர்ந்தறதப்
பதிவுவசய்துள்ளார்.
வாழ்வில்

புகழின்

மனிதர்களுக்கிறையில்,
வகாண்ைவைாக

உச்சிக்கு

அறனத்து

எளிறமயுைன்

உயர்ந்து

வரும்கபாது,

உைவுகளின்

வாழ்ந்திருக்கிைார்

மீ தும்

உைவுகறள

அன்பும்,

என்பறத

ஒதுக்கிவிட்டு

பரிவும்,

அவருறைய

கநயமும்,

நகரும்
பாவமும்

பறைப்புகள்

வழி

அைியமுடிகிைது.
‘மிகச் சாதாைணமாய்க்
ககட்டுவிட்ைாய் நண்பா

Int. Res. J. Tamil, 173-182 | 174

M. Bhuvaneswari & S. Gurugnanambiga / 2021

Vol. 3 Iss 4 Year 2021

DOI: 10.34256/irjt21421

உனக்வகன்ன
அக்காவாதங்றகயா
கஷ்ைப்பட்டுசம்பாதித்து
கல்யாணம் பண்ணித்தை
ஒகைறபயன் என்று
எனில்
கஷ்ைப்பட்டுசம்பாதித்து
கல்யாணம் பண்ணித்தைமட்டுமா
அக்காவும் தங்றகயும்’ (Muthukumar, 2016)
இந்த வரிகளுக்குள் இருக்கும் உைவின் தவிப்றப உற்று கநாக்கும்கபாது, உைவுகள்மீ து ஊற்ைாய்
வபாங்கிய கவிமனம் விசும்புவறதக் ககட்கமுடிகிைது.
“ஒவ்வவாரு

உைவுக்கும்

ஒரு

வாறசன

இருக்கிைது.

அம்மாவிைம்

விபூதி

வாசறன,

மறனவியிைம் பூ வாசறன, அண்ணனிைம் ைத்தவாசறன, அக்காவிைம் கண்ண ீர் வாசறன”

என்று

எல்லா உைவுக்கும் வாசறனயுண்டு என்றும் புதுறம உணர்றவ ஊட்டுகின்ைார் (Muthukumar, 2007).
முத்துக்குமாரின்

பறைப்புகளில்

நண்பர்களும்,

உைவினர்களும்,

அவர்பார்த்துப்

பழகிய

நா.

மனிதர்களும்

ஓடும் ையில் வந்துகபாகும் பயணிகளாக ஏைி இைங்கிச் வசல்கிைார்கள்.

சிறுவயது நிடேவுகள்
நா.

முத்துக்குமாரின்

‘கவடிக்றகப்பார்ப்பவன்’
கபான்ைறவ.
கண்ை

சில

பறைப்புகளில்

(தன்வைலாற்று

நூல்)

‘அணிலாடும்

‘கிைாமம்,

நகைம்,

முன்ைில்’,

மாநகைம்’

‘பாலகாண்ைம்’,

மற்றும்

கவிறதகள்

இவற்ைில் ‘கவடிக்றகப் பார்ப்பவனில்’ (தன்வைலாற்று நூல்) அனுபவங்களின் ஊைாகக்

உைவுகறள

மட்டும்

வசால்லிப்

கபாகும்

நிறலறயக்

காணமுடிகிைது.

‘கிைாமம்,

நகைம்,

மாநகைம்’ இந்நூலிலும் சில இைங்களில் உைவுகள் இைம்வபறுகின்ைன. ‘பாலகாண்ைம்’ இளறமப்பருவ
நிறனவுககளாடுதான்

உணர்ந்த

உைவுகளின்

தன்றமப்

பற்ைி

கூைியுள்ளார்.

‘அணிலாடும்

முன்ைில’

முழுவதும் உைவுகளின் சங்கமமாக அறமகின்ைது.

அம்மா உறவு
முத்துக்குமார் தன்னுறைய

அம்மாறவ

இளம்

வயதிகலகய

இழந்தவன்

என்பதால்

எல்லாப்

வபண்களிைமும் அவன் தன் தாறயத் கதடிக்வகாண்டிருந்தான். அம்மாவின் சாயறல கதடுவதிலிருந்து
கறைசிவறை அவன் விடுபைவில்றல. முத்துக்குமாரின் எல்லாப் பறைப்புகளிலும், அம்மாறவப் பற்ைி

தீட்ைப்பட்ை அழகழகான சித்திைங்கள் இல்லாமல் இருக்காது. அவகன அப்பாவாக மாைிய பின்னும்,
அவன் அம்மா பிள்றளயாககவ இருந்திருக்கிைான். நா. முத்துக்குமார் தன் அம்மாவுைன் வாழ்ந்த சில
காலங்களில்

உணர்ந்தவற்றை

நிறனவில்

தங்கியறத

எழுதியுள்ளார்.

சிறுவயதில்

தாறய

இழந்த

பிள்றளபடும் கவதறனறய அவரின் எழுத்துக்களில் காணமுடிகிைது.
தன்
உனக்கு

நிறனவில்

அழிவு

என்றும்

இல்றல.

வந்துகபாகும்

ஆகாயம்

நீ,

அம்மாறவ,

அதில்

சுற்ைிச்

நா.

முத்துக்குமார்,

சுைரும்

சூரியன்

“நீ
நீ,

நிைந்தைமானவள்,
சந்திைனும்

நீகய,

நட்சத்திைங்களின் நின்று ஒளிரும் பிைகாசத்திலிருந்து புலப்படுவது உன் கண்கள் அன்ைிகவவைன்ன?
நீகய

முகிலாகவும் முகில்

தூவும் மறழயாகவும்,

மறழநறனயும் நிலமாகவும் மலர்ந்து

வகாண்டு
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இருக்கிைாய். நதியும் நீ, கறையும் நீ, கறைதாண்டி விரியும் காட்சியும் நீ” என்றுகூைி, எப்வபாழுதும்
அம்மாதன்னுைன் இருப்பதுகபால் கற்பறனச் வசய்துள்ளறதக் காணலாம் (Muthukumar, 2007)

அம்மா உறவு
வபண்கள்
வருத்திக்

பலநிறலகளில்

வகாண்டு

அவர்களின்

வாழ்ந்தாலும்
நலனுக்காக

தனக்வகன்று

கபாைாடும்

பிைந்த

குழந்றதகளுக்காக,

தன்றமறயக்

முத்துக்குமார் தனது பறைப்புகளில் பைம் பிடித்துக் காட்டியுள்ளார்.

காணமுடிகிைது.

தன்றன

இறத

நா.

அவற்றுள் சில,

சிறுபிள்றளறயறகயில் ஏந்திக் வகாண்டுமாறலயில் அகல் விளக்குகள் ஏற்றுபவள் - அம்மா.
ஆலமைத்தின்

கிறளயில்

பறழய

கசறலறயத்

துணியாக்கி,

அதில்

குழந்றதறயக்

கிைத்தி

அறுவறை கவறல வசய்யும்கபாது வநாடிக்வகாருமுறை குழந்றதறய வந்து எட்டிப்பார்ப்பவள் - அம்மா.
அலுவலகம்

வசன்று

வந்து

அலுப்கபாடு

இருந்தாலும்

அழுக்ககாடு

இருக்கும்

மகறன

அறணப்பவள் - அம்மா.
பள்ளியின் கதவுகள் காறலயில் கநைமானதால் மூடிவிைக் கூைாது என்பதற்காக பைபைப்கபாடு
இருக்கும் மாநகைத்து அவசை வாகன வநரிசலில் தன் இைண்டு சக்கை வாகனத்தில் தன் குழந்றதறயப்
பத்திைமாகக் வகாண்டு வந்து விடுபவள் - அம்மா.
இறுதியாக

புறதக்கும்

மகன்கறளவயல்லாம்,

விறதக்கும்

வகாண்டிருக்கும் ஈழத்துத் தாயிைமும் காண்பதும் அம்மாவின் முகம்.

விறதகளாக

எண்ணிக்

இறுதியாக அம்மா,

“உன்னுள் கருவாகி, உனக்குள் உருவான சின்னஞ்சிறு வசடிநான், மண்ணுள் நான் வழ்ந்துள்ள
ீ
உதிரும் வறை என்னுள் நீவாழ்வாய்!” என்று தன் தாய் பற்ைிய நிறனவுகறள கண்ண ீகைாடு பதிவு
வசய்துள்ளார் (Muthukumar, 2017).
கமலும் அம்மாக்களின் உலகம் பற்ைி கூறும் கபாது, நா. முத்துக்குமார் “அம்மாக்களின் உலகம்
அஞ்சறைப் வபட்டிகளால் ஆனது. ஒவ்வவாரு அஞ்சறைப் வபட்டிறயத் திைக்கும் கபாதும் அதற்குள் ஓர்
அம்மா

அழுது

வகாண்டிருக்கிைாள்.

றவக்கப்பட்டிருக்கின்ைன.
காமம்,

அதன்

அதன்

ஒவ்வவாரு

மிளகாய்த்

சில்லறைகளில்

அவள்

தூளில்
பாசம்”

அறையிலும்
அவள்

அவளது

ககாபம், அதன்

என்று

அம்மாக்களின்

கனவுகள்

மஞ்சள்

ஒளித்து

தூளில் அவள்

உலகம்

அஞ்சறைப்

வபட்டுக்குள்ளிருக்கும் வபாடிககளாடு கலந்திருக்கும் என்பறதத் பதிவுவசய்துள்ளார் (Muthukumar, 2014).
அப்பா உைவு
‘என் அப்பா
ஒரு மூட்றைபுத்தகம்
கிறைப்பதாக இருந்தால்
என்றனயும் விற்றுவிடுவார்’ (Muthukumar, 2017)
என்று அப்பாறவ பற்ைி குைிப்பிடும்கபாது நா. முத்துக்குமார் அவரிைம் கதாழன் கபால நட்புைன்
உைவு

வகாண்டு

வளர்ந்துள்ளார்

என்பறத

அைிய

முடிகிைது.

அப்பா

தமிழாசிரியர்

என்பதால்

வடு
ீ

முழுவதும் புத்தகங்கள் நிறைந்திருந்தன. புத்தகங்கள் படிப்பதில் மிகுந்த ஆர்வமுள்ளவைாக இருந்தார்
(Muthukumar, 2017).

புத்தகங்கள்

வாங்கிகய

கைனாளியானவர்.

கமலும்

புத்தகங்கறள

காஞ்சிபுைத்தின்
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அறனத்து கிறள நூலகங்களிலும் உறுப்பினைாகி புத்தகங்களின் முடிவில்லாத உலகிற்குள் தன்றனயும்
அறழத்துச் வசன்ைதாக கூறும் நா. முத்துக்குமார் தன் அப்பா தன்னிைம் அடிக்கடிச் வசால்லும் வாசகம்,
“எனக்கு
கைனாளியாக

தமிழ்

மட்டும்

மட்டும்

வதரிஞ்சதாலதான்

இருக்ககன்.

தமிழ்

ஆங்கிலமும்

புத்தகம்

மட்டும்

வதரிஞ்சிருந்தா

வாங்கிகனன்.

நாம

அதனால்

நடுத்வதருவுலதான்

நின்னிருப்கபாம்” என்று அப்பாவின் புத்தக வாசிப்றபப் வபருறமயுைன் குைிப்பிடுகின்ைார் (Muthukumar,
2017).

அக்காக்களின் அன்பு
நா. முத்துக்குமாருக்கு உைன்பிைந்த சககாதரிகள் இல்றல.

தம்பி மட்டுகம.

இருந்தாலும் தன்

நண்பர்களின் வடுகளுக்குச்
ீ
வசல்லும்கபாது அங்கு பாசத்கதாடு கவனிக்கும் அக்காக்கறளக் குைிப்பிடும்

கபாது, “என் ஆளுறமயின் ஒவ்கவார் அணுவிலும் நண்பர்களின் அக்காக்கள் நிறைந்துள்ளது உண்றம”
என்று அக்காக்களின் அன்பிறனயும், அக்காக்கள் திருமணமாகி புகுந்த வடு
ீ வசல்லும்கபாது, அவ்வட்டில்
ீ
நிகழும்

வநகிழ்வான

வபாருள்கள்

அவள்

சூழல்கறளயும்

இல்லாமல்

அவளுறைய

வருந்துவறதயும்

பிரிவால்

எழுதி,

அவள்

மனதிற்கு

பயன்படுத்திய

அஃைிறண

வநகிழ்வானவதாரு

நிறனறவ

ஏற்படுத்தியறதக் காணமுடிகிைது. அக்கா பிைந்து வாழ்ந்த வட்டில்
ீ
உள்ள அஃைிறணப் வபாருளுக்கும்,
உயிர் உணர்வு இருப்பதாக கற்பறன நயத்கதாடு குைிப்பிட்டுள்ளார்.
பல

நண்பர்களின்

அக்காக்கள்

தன்றனயும்

ஒரு

உைன்பிைந்த

காட்டியறத பதிவு வசய்ய மைக்கவில்றல நா. முத்துக்குமார்.
தன் நண்பனின் அக்கா எஸ்தர் என்பவள்.
கூறுகின்ைார்.

தம்பியாக

நிறனத்து

அன்பு

பனிவைண்ைாம் வகுப்பு படிக்கும்கபாது

தன் தவறுக்கு பாவமன்னிப்பு ககட்ை பிைகக கபசியதாக

தான் மறைந்து நின்று புறகப்பிடித்தறதப் பார்த்ததும், தன்னிைம் கபசாமல் இருந்து பின்

கதவாலயம் வசன்று பாவமன்னிப்பு ககட்டுப் கபசியதாக குைிப்பிடுகின்ைார்.

இதனால் தான் ஒவ்வவாரு

முறை

வகாண்கை

புறகப்பிடிக்கும்

கபாவதல்லாம்,

அவளிைம்

மன்னிப்புக்

ககட்டுக்

இருப்பதாகவும்

வதரிவித்துள்ளார். மற்வைாரு நண்பனின் அக்கா அவளுக்கு வந்த காதல் கடிதத்றத தன்னிைம் படித்துக்
காட்டியகதாடு மட்டுமில்லாமல், நல்ல முடிறவ ககட்டுத் தன்னிைம் கூைியதும், பின் மூன்று மாதத்தில்
கவறு ஒரு ஆணுைன் திருமணம் நைந்ததும் மைக்க முடியாத நிகழ்வாக கூறுகிைார். இதறன,
“கவறு ஓர் அக்கா எனக்கு வைாம்ப பிடிக்கும் என்று மறழக் காலங்களில் தன் கிைாமத்தில்

இருந்து வபாரி அரிசியுைன் கசர்த்து ஈசல் வறுத்து எடுத்துக் வகாண்டு வரும்.

உண்றமயில் வபாரி

அரிசியுைன் வறுபடும் ஈசல்ககள ஆைம்பித்து றவக்கின்ைன மறழயின் வாசறனறய.
றவத்து

இருக்கும்

எருக்குழிகளில்

ஈசல்

பிடித்த

நாவளல்லாம் ககட்டுக் வகாண்கை இருக்கலாம்.
ஆர்வம்.

கறதறய

அந்த

அக்கா

சாணி வகாட்டி

வசால்லச்

வசால்ல…

ஓவியம் வறைவதில் அந்த அக்காவுக்கு அவ்வளவு

என் ஜுவாலஜி வைக்கார்ட் கநாட்டில் எல்லாப் பாைங்கறளயும் வறைந்து வகாடுத்தது அந்த

அக்காதான்.

அது தவறள வறைந்தால் அதன் கால்களில் குளக்கறையின் கசறு இருக்கும்.

துல்லியமும் ைசறனயும் வகாண்ை பைங்கள் அறவ.
றவத்து இருக்கிகைன்.

அவ்வளவு

இன்னமும் அந்த கநாட்டுகறளப் பத்திைப்படுத்தி

ஜப்பானியறைக்கூ கவிஞர் எழுதிய அந்த அக்காவின் ஞாபகங்கள்,

‘பறழய குளம்
தவறள குதிக்கிைது
க்ளக்…க்ளக்….’
என்றன நானாக்கிய எல்லா அக்காக்களுக்கும்
என் அனந்த ககாடி நன்ைிகள்”
இவ்வாறுதன் நலனில் அக்கறைக் வகாண்ை அக்காக்கறள பட்டியலிட்டுள்ளார் (Muthukumar, 2017).
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தம்பி உறவு
“நான் மலர்ந்த வதாப்புள் வகாடியின் இன்வனாரு பூ.
ஆனாலும் என் மாற்றுருவன்.

என் உதிைத்தின் பங்காளி.

நான் உண்ை மிச்சப் பாலின் ருசி அைிந்தவன்.

கவற்றுருவன்

ஆதலால், என் பசி

அைிந்தவன். என் நாணயத்தின் இன்வனாரு பக்கம் துக்கத்தில் எறனத் தாங்கும் தூண். சக ஊன்!” என்று
தம்பிக்கு சரியான ஒரு விரிவாக்கம் வகாடுத்த நா. முத்துக்குமார், ‘தம்பி என்பவன் அண்ணனுக்காகத்
தன் இன்பங்கறளத் வதாறலத்தவன்!” என்ை ஜான் ஆஸ்டின் வாசகத்றதக் வகாண்டு இக்கட்டுறைறயத்
வதாைங்கியுள்ளார் (Muthukumar, 2017).
தன்

தம்பி

வநருக்கத்றத

பிஞ்சுறகறய

பிைந்தகபாது,

குறைந்த

அவறனப்

நிறலறயயும்

கிள்ளியதும்,

அதற்கு

பார்த்தத்

எண்ணி

தருணங்களும்,

ககாபம்

பதிலடியாக

தன்

வகாண்டு

சிறுநீறைக்

அம்மாவுைன்

யாருமில்லா

வகாண்டு

தம்பி

தனக்கு

கநைத்தில்,
தன்

இருந்த
அவன்

சட்றைறய

நறனத்தது என்றும் மைக்க முடியாதது என்று கூைியுள்ளார். தன் தம்பியின் உைவு குைித்து உணர்ச்சி

வபாங்க பதிவு வசய்துள்ளறதக் காண முடிகிைது. முடிவாக ‘தம்பி உறையான் பறைக்கு அஞ்சான்’
என்று வபருறமயுைன் கூறுவறதக் காணமுடிகிைது

பபரியம்மா உறவு
‘வபருறமயறையாகத
வபௌர்ணமியின் முழுறமயும்
ஓர் இைவுக்குத்தான்’
என்ை வஜன் தத்துவம் கூறும் வபௌர்ணமியின் ஒளி, வபரியம்மாவின் அன்புக்கு உதாைணமாகக்

கூைி ‘உைவு கவறு, உதிைம் கவறு’ என்ை நிறலயில் வபரியம்மாவின் கூட்ைல் கழித்தல் அனுபவங்கறள
அனுபவித்து உண்றமச் வசய்திகறளக் கூை தவைவில்றல (Muthukumar, 2017).
ககாறை விடுமுறையில் அம்பத்தூரில் இருக்கும் தன் அம்மாவின் அக்கா வட்டிற்குச்
ீ
வசன்று,
அங்குள்ள அண்ணன், தம்பி, அக்கா இவர்களுைன் மகிழ்ச்சியாக விறளயாடும் தருணங்கறள என்றும்
மைக்க

முடியாது.

வகாடுப்பதும்,
காலரில்

வபரியம்மா

தனக்காக

பிடித்த

விடுமுறை முடியும் கறைசி

மஞ்சள்

றவத்து

உணவுகறள

வாைத்தில்

அணியவசய்யும்

மீ ன்

தனக்காக

கபாதும்

கைியுைன்

கசர்த்து

துணி எடுத்துத்

வபரியம்மாவின்

சறமத்துக்

றதத்து சட்றைக்

கண்களில்

நீர்வழியும்.

தாயில்லாமல் வளரும் தன்றன நிறனத்து அழும் அக்கண்ண ீருக்குப் வபாருள் புரியாமல் நிற்கும் கபாது,
‘தங்றகப் பிள்றளதன் பிள்றளத்தாகன’ என எண்ணி வருந்தினாள் என்றும் வசால்லிவிை முடியாது.
இத்தறகய

அன்கபாடு

இருக்கும்

வபரியம்மா,

ஒருமுறை

வபரியம்மாவின்

மகன்

பந்து

எைிந்து

ஓடும்

கபாது,

இவன்

வதாறலக்காட்சிறய உறைத்து விட்ைான்.

இறத கண்டித்து வபரியம்மா சிறு கட்றைறய எடுத்துக்

வகாண்டு

அவளின்

அவறள

துைத்தும்கபாது

அவன்

றகயில்

அகப்பைாமல்

அவறனபிடித்து,’வபரியம்மா இங்க வாங்க மாட்டிகிட்ைான்’ என்று கூை,வபரியம்மா மூச்சுவாங்க அருகில்
வந்து கட்றைறயக் கீ கழ கபாட்டுவிட்டு, ‘ஏன்ைா என் புள்ள அடி வாங்குைதல உனக்கு அவ்வளவு
சந்கதாஷமா? என்ைதும், நா.முத்துக்குமாருக்கு,
“அந்தகணம் என் கால்களுக்குக் கீ கழ தறை நான்கு அடி பிளந்து, உள் மனதிலிருந்து ஒரு குைல்

வசான்னது, ‘உைவுகவறு, உதிைம் கவறு” என்று உணர்ந்த சூழ்நிறலறயச் சரியான உதாைணங்களாடு
கூைியுள்ளறதக்
பாசத்கதாடு

காண

முடிகிைது

பார்த்தாலும்

அது

(Muthukumar, 2017).

உைவுநிறலயில்

இவ்வாறு

மட்டுகம

வபரியம்மா

பார்க்கக்

கூடியது

உைறவ

என்பறத

என்னதான்
கூைாமல்

கூைியிருப்பது சிைப்பிற்குரியது.

மாமன்கள் உறவு

மாமன்கள் பற்ைி கூறும் கபாது மூன்றுவறக உைவுநிறலகளில் குைிப்பிட்டு, அவர்களின் கநர்

எதிர்மறை குணங்கறள உணர்கவாடு பதிவிட்டுள்ளார் நா.முத்துக்குமார்.
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என்ை உைவுகளின் வதாைக்கத்தில்,
‘மறலயும் அகதமறலதான்
வழியும் அகதவழிதான்
மாைியிருப்பதுமனசுமட்டுகம’
என்ை

கவிறத

வரிககளாடு

பழகிய

நாட்கறளயும்

வரிறசப்படுத்தியுள்ளார் (Muthukumar, 2017).

அவர்களிைம்

வபற்ை

அனுபவங்கறளயும்

அக்கா மாமா
அக்காவின்
கதாழனாகவும்

கணவனான

மாமா,

உணைறவத்தவர்.

விறளயாை

கற்றுக்

வகாடுத்தும்,

வகாடுத்தும்

பழக்கியுள்ளார்.

சில

இவர்

கநைங்களில்
நா.

அவருறைய

இவரிைமிருந்து

தனக்கு

முத்துக்குமாறை
இைண்டுசக்கை

ஒருசில

தந்றதயாகவும்,
அறழத்துச்

வாகனத்றத

ஆளுறமகறள

அண்ணனாகவும்,

வசன்று

மட்றைபந்து

ஓட்டுவதற்கு

தன்னுள்

கற்றுக்

நுறழய

வாய்ப்பு

ஏற்பட்ைதாக கூைி வபருமிதம் வகாள்கின்ைார்.

அத்டத மாமா
அத்றத வடுகளுக்கு
ீ
விடுமுறையில் வசல்லும்கபாது மாமாவிைம் எப்வபாழுது தறலகுனிந்கத

கபசும் சுபாவம் வகாண்ைவன். அத்றதயின் கணவைான மாமா தன்றன அக்கறையுைன் கவனிப்பதும்,
வட்டுக்கு
ீ

திரும்பிச்

வசல்லும்கபாது

20

ரூபாய்

வகாடுப்பதும்

அவருக்குத்

வதரியாமல்

அத்றத

100

ரூபாய் வகாடுப்பதும், எப்வபாழுதும் வழக்கமாக இருக்கும்

அத்டதமகன்கள், மாமாமகன்கள்
மாமாமகன்களிைம்

நா.

முத்துக்குமாருக்கு

நட்பு

அதிகம்.

வட்டுக்குத்
ீ

வதரியாமல்

இவர்கள்

இைண்டுசக்கை வாகனத்தில் வசல்வதும், பைம் பார்ப்பதும் பீர் அருந்துவதும் என அறனத்து திருட்டு
பழக்கங்கறளயும் இவனுக்கு அவர்களும், அவர்களுக்கு இவனும் பைஸ்பைம் சிலவற்றை கற்றுத் தந்தும்
தன் பால்யத்றதக் கைந்து வந்திருக்கின்ைனர்.
வபண்றணக்

காதலித்துள்ளனர்.

ஆனால்

பால்யத்தில் இவனும் இவனது அத்றதப் றபயனும் ஒகை
இருவரும்

தன்

விருப்பத்றதக்

கூைாததால்

கவறு

ஒருவருைன் திருமணம் நைந்கதைியறதயும் பதிவு வசய்திருக்கிைார்

சித்தப்பாஉறவு
“சிைகில் இருந்துபிரிந்த
இைகுஒன்று
காற்ைின் தீைாதபக்கங்களில்
ஒருபைறவயின் வாழ்றவ
எழுதிச் வசல்கிைது”
என்ை சிவைாமின் கவிறதறய வதாைக்கமாகக் வகாண்டு, சித்தப்பா உைவிறன விளக்கியுள்ளார்

(Muthukumar, 2017).

கூட்டுக்

குடும்பத்தில்

வளர்ந்த

பிள்றளகள்

தன்

அம்மாறவ

அண்ணி

என்று
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அறழக்கும் நிறல உருவாகிைது. அவ்வட்டில்
ீ
சித்தப்பாக்களின் வளர்ந்த சூழல்தான் காைணமாகிைது.
சித்தப்பாக்கள்
அப்படிகய

தன்

அண்ணிறய

அறழக்கின்ைார்கள்.

அறழக்கும்கபாது

இறதக்கண்டித்து

அறதக்

‘அம்மா’

ககட்டுக்

என்று

கூப்பிை

ககட்டு

அக்குழந்றதகளும்

வற்புறுத்தினாலும்

அறத

அக்குழந்றதகள் ஏற்பகத இல்றல.
சித்தப்பாவின்
முடியாது.

பாதிப்புகள்

தந்றதயிைம்

பார்க்கின்ைனர்.

கூை

இல்லாமல்

எவரும்

காணமுடியாத

சித்தப்பாவுைன்

பால்யத்றதக்

உலகத்றத

ஞாயிற்றுக்கிழறமகளில்

கைந்து

வவாஞ்சம்

கைிகறைகளுக்குச்

வந்தவர்களாக
கூடுதல்

வசல்லும்

இருக்க

உயைத்துைன்
குழந்றதகள்

இல்லாத வடுககள
ீ
இருக்காது. இத்தறகய சித்தப்பாக்கள் பற்ைி நா. முத்துக்குமார்,
“கல்லூரி முடிந்து, வபாருளாதாைத்தின் கவர்த்கதடிப் கபாைாடும் சித்தாப்பாக்கறள அருகிலிருந்து
பார்க்றகயில் சித்தப்பாக்களுைனான வநருக்கம் இன்னும் வகாஞ்சம் கூடுதல் பிரியங்கறளச் கசர்த்துக்
வகாள்ளும். கவறல இல்லாதவனின் பகலும், கநாயாளிகளின் இைவும் நீளமானறவ என்பறதப் கபால்….
சித்தப்பாக்கள், சித்தப்பாக்களால் இல்லாத தருணங்கள் இறவ” என இவ்வாறு சித்தப்பாக்கள் வாழ்வில்
நுறழய,

வாழ்க்றகக்

காணும்கபாது

காற்று

நிறனவுக்கு

அவர்கறள

வருவது

திறசமாற்ைிப்கபாை,

பால்யங்களில்

மீ ண்டும்

அவர்ககளாடு

குடும்ப

இருந்த

நிகழ்ச்சிகளில்

நாட்கள்

மட்டுகம

என்பகதயாகும் (Muthukumar, 2017).

அண்ணி உறவு
நா. முத்துக்குமார் அண்ணிறய, “நாறளக்குக் கல்யாணமாகிப் கபாை காளியம்மா மதினிறய

வறளயல் குலுங்க, இவன் கன்னத்றதக் கிள்ளிவிட்டு எச்சங்காட்டுவாள். இந்தக் காளியம்மா மதினிக்கு
சிறுசில் இவறனத் தூக்கி வளர்த்த வபருறமக்காக, இவன் குண்டிச் சிைங்வகல்லாம் அவன் இடுப்புக்குப்

பைவி, அவளும் சிைங்கு பத்தியாய் தண்ணிக்குைம் பிடிக்க முடியாமல் இடுப்றபக் ககாணிக் ககாணி
நைந்து கபானாள். இப்கபாதும் சிைங்குத் தைம் அவன் இடுப்பில் இருக்கும்”. இது ‘மதனிமார்கள் கறத’
என்ை வதாகுப்பிலிருந்து இப்பகுதிறயக் வகாண்டு அண்ணி என்பவள் மற்வைாருதாய் என்பறத அைிய
வசய்துள்ளார் (Muthukumar, 2017).

மடேவி உறவு
நா.முத்துகுமார் தன் மறனவிறய ஐந்து வருைங்களுக்கு முன் வபண் பார்க்க வசன்று அவளின்

கண்கறள

பார்த்ததில்,

அக்கண்களின்

வழியாக

தன்றனயும்

தன்

எதிர்காலத்றதயும்,

வாழ்வின்

இறளப்பாறுதல் தரும் நிழறலயும், தன் காயங்களின் வநருப்றப தரும் நிழறலயும் எல்லாவற்றுக்கும்
கமல் அவள் கண்களில் தன் தாறய பார்த்ததாகவும் பதிவு வசய்கின்ைார்.
திருமணத்திற்கு

முன்

இைண்டு

மாதங்களில்

தன்

மறனவியுைன்

பல

மணி

கநைங்கள்

கபசியதாகவும் திருமணத்திற்கு பின் கபசியறவ ‘சாப்பிை வைமாட்கைன்’ ‘றபயன் ஸ்கூல்ல இருந்து
வந்துட்ைானா,

மீ ட்டிங்கல

இருக்ககன்,

கூப்பிடுகைன்’

என

ஓரிரு

வார்த்றதகளாகும்

என

குைிப்பிடுகின்ைார். இறத அவர் மறனவி, ‘முன்வபல்லாம் நிறைய கபசுவர்கள்.
ீ
இப்வபாழுது குறைத்து
கபசுவறதக் குறைத்துக் வகாண்டீர்கள்’ என வருத்தத்துைன் ககட்ைால், நா. முத்துக்குமார் ‘அறலயின்
கவகம்

குறைந்தாலும்

நதி

எப்கபாதும்

கறையுைன்

உறையாடிக்

வகாண்டுதான்

இருக்கும்’

என்று

சமாதானப்படுத்தும் நிறலறயயும் பதிவுவசய்துள்ளார்.
தன்னுறைய வருறகக்காக மறனவியும், மகனும் காத்திருக்கும் கநைத்றதயும், சிறுசிறு வசல்ல
சண்றைகளில் அவள் வாதிடுவதும், பின் சமாதானம் ஆவதும் வழக்கமான நிகழ்வாகும். தன் ஜீவறன
வாழ்விக்க

வந்த

ஜீவலட்சுமியிறன

மாமருந்து

என்று

கூறுவறதயும்

அவைது

பறைப்புகளில்

காணமுடிகிைது. மறனவிக்காக எழுதிய பிடித்தப் பாைறல திருமணப் பத்திைக்றகயாக எண்ணி பதிவு
வசய்துள்ளார்.
“எனக்காகப் பிைந்தவறளக்
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கண்டுபிடித்கதன்!- அவள்
கண்ணறசவில் ஒருககாடி
கவிறதபடித்கதன்!
என்பாதிஎங்ககஎன்று
கதடிஅறைந்கதன்!–அவறளப்
பார்த்தவுைன் அைைாநான்
முழுறமஅறைந்கதன்!
இரு இதயம் ஒன்ைாய்
இனிஅவள்தான் என் தாய்!
என்று தன் கவிறதகளில் மறனவிறயக்

கண்டு உணர்ந்தறத

கூறுகிைார்

(Muthukumar, 2017).

கமலும்,
“கவப்பம்பூ உதிர்கின்ைஎன் வட்டுமுற்ைம்
ீ
அவள் கபாடும் ககாலத்தால் அழகாய் மாறும்
விண்மீ ன்கள் வந்துகபாகும் வமாட்றைமாடி
அவள் வகாலுசின் ஓறசயினால் கமாட்சம் கபாகும்
காற்றுவந்துகறதகபசும் வகாடிகயிற்ைில்
அவள் புைறவ அன்ைாைம் கூட்ைம் கபாடும்!
காத்திருப்பாள் ஒருத்திஎன்ைநிறனவுவந்து
கடிகாை முள் மீ துஆட்ைம் கபாடும்!”
இவ்வாறு நா. முத்துக்குமார் மறனவி என்ை தன் உயிரின் ஒருபாதி உைறவ மிகவமன்றமயான
உணர்வுககளாடு பகிர்ந்துள்ளறதக் காணமுடிகிைது (Muthukumar, 2017)

அண்ணி உறவு
‘மககன! ஓ மககன!
என் விந்திட்ைவிறதகய!
வசடிகய! மைகம! காகை!
மறுபிைப்கப!
மைணவசௌகர்யகம! வாழ்!
என்ை கமல்ைாசன் கவிறதயின் மூலம் வதாைங்கிய நா.முத்துக்குமார் மகனுக்கு ஒரு கடிதம்
எழுதுவது கபால் எழுதியுள்ளார் (Muthukumar, 2017).
தன் மகன் பிைந்ததும் அவறன அள்ளி தன் றகயில் வகாடுத்ததும் ‘தம் மக்கள் வமய்த்தீண்ைல்

உயிருக்கு இன்பம்’ என்ை வள்ளுவரின் வசால்றல உண்றமயாக உணர்ந்ததாகவும், தான் சிறுவயதில்
அனுபவித்த வாழ்றவயும் தன் தந்றத 57 வயதில் விமானம் ஏைியதும், தான் 27 வயதில் விமானம்

ஏைியதும் மகன் ஆறுமாத குழந்றதயிகலகய வானத்தில் மிதந்ததும், வாய்ப்புகள் எவ்வளவு அரிதானது
என்பறதயும் கூைிவியந்துள்ளார். அவனுக்கு சில அைிவுறைகறள கீ ழ்க்கண்ைவாறு பதிவு வசய்துள்ளார்.
“என் சின்னஞ்சிறு தளிகை! கல்வியில் கதர்ச்சிவகாள். அகத கநைம் அனுபவங்களிைம் இருந்து
அதிகம் கற்றுக் வகாள். தீறயப் படித்து வதரிந்து வகாள்வறதவிை தீண்டிக் காயம் வபறு. அந்த அனுபவம்
Int. Res. J. Tamil, 173-182 | 181

M. Bhuvaneswari & S. Gurugnanambiga / 2021

Vol. 3 Iss 4 Year 2021

DOI: 10.34256/irjt21421

எப்கபாதும் சுட்டுக் வகாண்கை இருக்கும். இைக்கும் வறை இங்கு வாழ சூத்திைம் இதுதான், கற்றுப்பார்,
உைறலவிட்டு வவளிகயைி, உன்றன நீகய உற்றுப்பார். எங்கும், எதிலும், எப்கபாதும் அன்பாய் இரு.
அன்றபவிை

உயர்ந்தது

இந்த

உலகத்தில்

கவறு

எதுவுகம

இல்றல.

உன்

கபைன்பால்

இந்த

பிைபஞ்சத்றத நறனத்துக் வகாண்கை இரு” என்று கூைி, கமலும் உைவுகறளவிை நண்பர்கள் கசர்ந்து
வாழவும், எதிர்கால எண்ணங்கள் குைித்துப் பதிவிைவும் தவைவில்றல (Muthukumar, 2017).
“உைவுகளிைம் வநருங்கியும் இரு, விலகியும் இரு. இந்த மண்ணில் எல்லா உைவுகறளயும்விை

கமன்றமயானது நட்பு மட்டுகம. நல்ல நண்பர்கறளச் கசர்த்துக் வகாள். உன் வாழ்க்றக கநைாகும்.
இறவஎல்லாம் என் தகப்பன் எனக்குச் வசால்லாமல் வசான்னறவ. நான் உனக்கு வசால்ல நிறனத்துச்

வசால்பறவ. என் சந்கதாஷகம! நீ பிைந்த பிைகுதான். என் தகப்பனின் அன்றபயும் அருறமறயயும்
நான்

அடிக்கடிஉணர்கிகைன்.

நாறள

உனக்வகாரு

மகன்

பிைக்றகயில்,

என்

அன்றபயும்,

அருறமறயயும் நீ உணர்வாய். நாறளக்கும் நாறள நீ உன் கபைன் கபத்திகளும் ஏகதா ஒரு ஊரில்
வகாஞ்சிப்
மீ ண்டும்

கபசிவிறளயாடிக்

எடுத்துப்

வகாண்டு

படித்துப்பார்.

உன்

இருக்றகயில்,

கண்களில்

என்

இருந்து

ஞாபகம்

உதிரும்

வந்தால்,

கண்ண ீர்த்

இந்தக்

துளியில்

கடிதத்றத

வாழ்ந்து

வகாண்டு இருப்கபன் நான். “எனத்தான் இைக்கப் கபாகிகைாம் என்பறதத் தீர்க்கதரிசனமாக கண்ைது
கபால் தன் மகனுக்கு கூைியுள்ளது மனறத வநகிழறவப்பதாக அறமகிைது (Muthukumar, 2017).

முடிவுடை
வபற்ை

கவிஞர் நா.

முத்துக்குமார், குடும்ப உைவுகளின் பண்புகள், குணங்கள் மற்றும் அவர்களிைம்

அனுபவங்கள்

இவற்றைக்

வகாண்டுத்தான்

வளர்ந்த

நிறலயில்,

உயர்த்திக்

வகாண்ை

ஆளுறமகறள வாசகர்களுக்கு எளிறமயான அழகுத் தமிழில் தந்துச் வசன்றுள்ளறதக் காணமுடிகிைது.
கூட்டுக் குடும்பங்கள் முற்ைிலுமாக சிறதந்து வரும் இன்று குடும்ப உைவுகளின் உன்னதமான பண்புகள்
குைித்து அவர் எழுத்துகளின் வழி பதிவு வசய்யப்பட்டுள்ளன.
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