ஆத்மாநாம்
ஆத்மாநாம் என்ற புனைப் பெயரில் எழுதி வந்த மதுசூதன் ஜூனை மாத, முதல்
பவள்ளிக்கிழனமயன்று இறந்த பொது, அவருக்கு வயது 33. ஆத்மாநாம் நவீை தமிழ்க்
கவிஞர்களில் மிகவும் முக்கியமாைவர்.
வசீகரமாை பதாற்றமும் பமன்னமயாை சுொவமும் உனைய ஆத்மாநாம் கன்ைை
பமாழிக்காரர். தமிழில் கவினதத்துனறயில் முக்கியப் ெங்கு வகிக்கும் 'ழ' என்ற கவினத
இதனழ அவர் ஆசிரியராக இருந்து நைத்தி வந்தார்.
வாழ்க்னகயின் அவைத்னத எந்த விதமாை பிரசாரத் பதானியும் இல்ைாமல் தன்
கவினதகளில் வடித்த ஆத்மாநாமின் மரணம் அவைத்னத எதிபராலிப்ெதாக இருந்தது. சிறிது
காைமாகக் கடுனமயாை மை உனைச்சலில் இருந்த ஆத்மாநாம், பெங்களூரில் தன் சபகாதரர்
வீட்டுக்குச் பசன்றிருந்த பொது அருபக இருந்த கிணற்றில் விழுந்து இறந்து விட்ைதாகத்
தகவல் கினைத்துள்ைது.
ெத்து வருைங்களுக்கு பமைாக ஆத்மாநாம் கவினதகள் எழுதி வருகிறார். அவருனைய
முதல் பதாகுப்ொை 'காகிதத்தில் ஒரு பகாடு' 1981-ல் பவளியாயிற்று. அடுத்த பதாகுப்புக்காை
ஆயத்தத்தில் ஈடுெட்டிருந்தார்.
ஆத்மாநாமின் கவினதகளில் அவைம், கிண்ைல், தத்துவபநாக்கு, வாழ்க்னகனயப் ெற்றிய
நம்பிக்னக, பகாெம் எல்ைாபம சீராக இனழபயாடுவனதக் காணைாம். இன்று தமிழ்ப் புதுக்
கவினத வட்ைாரத்தில் உள்ை முற்பொக்குக் கவிஞர்களிலிருந்து, கனை, தத்துவ உைகில்
ஆழ்ந்துள்ை கவிஞர்கள் வனர ெல்பவறு பிரிவிைரும் ஆத்மாநாமின் கவினதகனை விரும்பிப்
ெடித்தது அவருனைய பவற்றி.
-ஞாநி
ஜீனியர் விகைன்
1.08.1984

ஆத்மாநாமின் சிை கவினதகள்
தரிசைம்...
கைவுனைக் கண்பைன்
எனதயும் பகட்கபவ பதான்றவில்னை
அவரும் புன்ைனகத்துப்
பொய்விட்ைார்
ஆயினும் மைதினிபை ஒரு நிம்மதி.

ஐபயா ...
பசான்ைால் மறக்கிறார்கள்
எழுதிைால் நிராகரிக்கிறார்கள்
தாக்கிைால் தாங்குகிறார்கள்
சும்மா இருந்தால் தாக்குகிறார்கள்
அற்புத உைகம்
அற்புத மாக்கள்!
நன்றி நவிைல்...
இந்தச் பசருப்னெப் பொல்
எத்தனை பெர் பதய்கிறார்கபைா
இந்தக் னகக்குட்னைனயப் பொல்
எத்தனை பெர் பிழிந்பதடுக்கப்
ெடுகிறார்கபைா
இந்தச் சட்னைனயப் பொல்
எத்தனை பெர் கசங்குகிறார்கபைா

அவர்கள் சார்பில்
உங்களுக்கு நன்றி
இத்துைைாவது விட்ைதற்கு.
இன்னும்...
புறாக்கள் ெறந்து பொகும்
கழுத்திபை னவரத்பதாடு.
கிளிகளும் விரட்டிச் பசல்லும்
காதலின் பமாகத்பதாடு
காக்னககள் கனரந்து பசல்லும்
தானியம் பதடிக் பகாண்டு
குருவிகள் கிளுகிளுப்பூட்டும்
கினைகளில் தவழ்ந்து பகாண்டு
ொசிக் கனற ெைர்ந்த
தாமனரக்குைத்து நீரில்
நீைக்கால் பமல்ை அனையும்
கனர நிழல் கீழமர்ந்து.
ெழங்கனைக் கடித்துத் தின்ற
அணில்களும் அவ்வப்பொது
பகள்விகள் பகட்ைாற் பொைத்
தனைகனைத் தூக்கிக்காட்டும்
சிவைருள் பூசாரி
குைத்தில் நீபரடுப்ொர்
மந்திரம் பசால்லும் வாயால்

தம்னமபய பநாந்து பகாண்டு
கற்புனைப் பெண்டிர் கூட்ைம்
அக்கனரக் கற்கள் மீது
ஊர்க் கனத பெசிக் பகாண்டு
துணிகனைத் துனவத்துச் பசல்லும்
வயல்களுக்கப்ொல் இருந்த
சூரியன் பமபை பசன்றான்
எருனமகள் ஓட்டிச் பசன்ற
சிறுவனின் தனையில் வீழ்ந்தான்.

நாம் ……...
இத்துைன் நம்னம நாபம
ஏமாற்றிக் பகாள்ளும்
ெனழய கனத முற்றும்.
நாம் புத்திசாலிகள்
பெப்ெரில் வினத வினதத்து
ஏபராட்டும் புத்திசாலிகள்
புரட்சிக்காய்
காத்திருந்து பகாட்ைாவி விடும்
புத்திசாலி நடுத்தரங்கள்
வீரமாய் மார்தூக்கி
முதுனகச் பசாறியும்
புத்திசாலிப் ென்றிகள்

முதலில் ஒழிப்பொம்
நம் புத்திசாலித்தைம்
நிர்வாணமாய் நிற்பொம்
நீரனைகள் கனரகளிபை.
எழுதுங்கள்.....
எழுதுங்கள் எப்ெடி எழுத பவண்டும் என்று
நான் கூறவில்னை
உங்கள் வரிகளில்
எந்த விெரீதமும் நிகழ்வதில்னை
பவற்று பவளிகளில்
உைவும் பமாைப்புத்தர்கள்
உைகம் எக்பகைாவது பொகட்டும்
காைத்தின் இழுனவயில் ரீங்கரிக்கிபறன்
எைப் ொர்னவயின் விளிம்பில் இருக்கிறார்கள்
உைகப் ொறாங்கல்லில் நசுங்கியவன் பதானைதூர் முைகலின்
எதிபராலிகூைக் பகட்கவில்னை
வார்த்னதகளின் சப்தங்கள்
அதற்குள்பைபய மடிந்து விடுகின்றை
எழுதுங்கள்
பெைாமுனையின் உரசைாவது பகட்கட்டும் !

