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என்னுதர  

 விதளவுக்கும் விதளச் லுக்கும் காடு கருவாகிறது. 
ச டிகளுக்கும் சகாடிகளுக்கும் அங்வக தங்குதல் 
ததடயில்தல. கதிரவக் கதணக் சகாட்ட கார்வமக 
மதை ஒப்ப தத்தம் விருப்பங்களில் காடுகள் பச் யம் 
சதாகுத்து பசுதம சகாண்டாடுவது அைசகைின் 

சநறிகதள நிரல்கதள வதரயதறகதள அதவ சூடாதிருந்து வவர்கதள 
விருப்பத்திற்கு விரவி விட்டிருப்பது காட்டுக்காை இலக்கு. 

என் ச ாற்காட்டில் எழுத்துக் வகார்தவகள் ச ாற்குவியல்கள் என் 
இச்த ப்படி சகாட்டிக்கிடக்கிறது. தமிைன்தையவள் ததலவகாதி தன் 
மடி தந்த மயக்கத்தில் என் ச துக்கல்களில்  ிததவுகள் 
ஏற்பட்டிருக்கலாம். அதைால்  சநறிகதள அதவ தறித்திருந்தால் 
விதிகளின் வவர்கதள சவறுத்திருந்தால் அது அன்தையின் வளர்ப்பில் 
அல்ல என் வார்ப்பில் தவறு என்வபன்.  

வபரன்பிற்கிைிய வா ிப்பாளர்கவள உங்கள் கரங்களில் அதடக்கலமாய் 
அடங்கியிருக்கும் இந்த ச ாற்காட்டின் உள்வள ஏகாந்தமாய் நீங்கள் 
உலவலாம். என் எண்ணங்களின் சமாைிகதள இங்வக 
விததத்திருக்கின்வறன். காதலதய அலங்கரித்து விடியல்கதள 
சதாகுத்து எங்கள் நதடமுதறகதள நகர்த்தும்  இயலின் சதாடுதககதள 
இயலாள் தாலாட்டாய் தந்திருக்கின்வறன்.   

மைங்களின் மகுடியில் ஆடும் எண்ணங்களின் இருப்புகளில் 
கீறல்கதளயும் வகாரல்கதளயும் மை தின் தின்ைா என்ற  ந்தம் 
புததத்து விததத்திருக்கின்வறன். காதல் என்ற மருத்துவம் 
சபாய்க்கினும் சமய்க்கினும் காதல்சமாைிதல் மைதின்  மகுடம். அது 
ஆளும் அைகு, வலியில் சபருக்கும் சநகிழ்வு, நிதைவின் தாலாட்டு 
அதத அழுத்தம் குதறத்து வரீியம் குதறத்து சமலிதாய் சதாட்டுச் 
ச ல்ல இந்தச் ச ாற்காட்டுக்குள் தூவியிருக்கின்வறன். 

மைிதம் புலன் சகட்டுப் புலம்பும் சபாழுதுகள் அதிகம். ஆற்றாதம தூக்கி 
அறியாதம புகுந்து சபாறுதம சகட்டு சபாறாதம உற்று வாய்தம வரும் 
சுயசமாைி ஆடதல சபாதுப்புலம்பலாய் இந்தச் ச ாற்காட்டுள் அதலய 
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விட்டிருக்கின்வறன்.  ிவலதடகள் தமிைின்  ிறப்புகளில் ஒன்று அதத 
வவர்ப்பதிக்க முதைந்து ஆங்காங்வக ஒரு  ிலவாய் நட்டு 
தவத்திருக்கின்வறன். அகலங்கதள ஆைங்கதள நீளங்கதள நீங்கள் 
நிர்ணயித்து நடக்க இந்தச் ச ாற்காடு உங்கவளாடு தகயிதணத்து 
நடப்பதத எண்ணி மகிழ்கிவறன். 

இந்தச் ச ாற்காட்டில் மூலிதக பறித்தும் ஊஞ் ல் கட்டி ஆடிப்பார்த்தும் 
தகதம உளதாய் தன்  உள்ளத்தின் அளவுவகாலின் அகப்புறத் 
சதாடுதகயில் அணிந்துதர கட்டி இந்த ச ாற்காட்டிற்குள் புகல் 
நன்சறை அணி ச ய்து தந்த திருமதி சுஜி இரவமஸ் அவர்கள் 
மதலயகம் தந்தளித்த கவிதஞ இன்று சநதர்லாந்திலிருந்து 
கவிப்பதடயலிடும் ஆளுதமமிக்க சபண். அவருக்கு என் நிதறவாை 
வாழ்த்துகளுடன் நன்றிதயயும் சதரிவிக்கின்வறன். 

காட்தட வ ாதலயாக உருமாற்றியிருக்கிறார் என் நண்பர் திரு 
இரமணன் அவர்கள். வாழ்த்துதர தருகிவறன் என்றார் நான் முற்றாக 
மறுத்து என் ச ாற்காட்டினுள் தகவகார்த்து நடந்து வாருங்கள் முற்கதள 
முரண்கதள பட்ட மரங்களின் பசும் வபார்ப்புகதள கட்டித்தாருங்கள் 
அதத ஆய்ந்துதரயுங்கள் என்வறன் என் அன்புக் கட்டதளக்கு அந்தக் 
கதலவளரி காட்டின் உள்ளடீ்தட வ ாதலயாக்கி 
ஆய்ந்துதரத்திருக்கிறார். வரிகதள சநறி பிரித்து வரம்புகட்டி 
வதக்கங்கதள சதளிவுபடுத்தி மதட திறந்திருக்கிறார். அவருக்கும் என் 
நன்றிகள்.  

தாய்த்தமிழ் நாட்டில் இருந்து இத க்கவி திரு இரமணன் அவர்கள்  நான் 
முகமறியாப் சபரியவர். இந்தச் ச ாற்காட்டின் தளிர்கதள வருடி 
வவர்களில் நீர் சபா ித்து என் தடத்தத ஆைமாக்கியிருக்கிறார். 
சபயருக்கு ஒரு வாழ்த்தத வைங்கும் வநாக்கில்லாது அறம் காத்த தமிழ் 
சகாண்டு யாத்திருக்கிறார். அவருக்கும் என் நன்றிகதளத் 
சதரிவிக்கின்வறன். அவரின் வாழ்த்துதரக்கு வைிவதடித் தந்து இந்தச் 
ச ாற்காட்டு கவிதத நூதல  ிறப்பாக்கிய திரு ஹ. ஹிவமஷ் 
அவர்களுக்கும் எைது  ிறப்பாை நன்றிகள். வநரத்தின் வலுதவ 
இழுக்கமுடியாது அல்லல் பட்வடாடும் எம்மில் திருமதி வ ந்தரூபி 
ஞாைகுருவவல் அவர்கள் திருமதி கல்யாணி இராஜ்குமார் அவர்கள்  
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எழுத்துப்பிதைகள் பார்த்து திருத்தம் ச ய்து தந்ததமக்கு இருவருக்கும் 
நன்றிகதள இங்வக சதரிவிப்பதில் மகிழ்கிவறன். 

இளம் வயதில் நூல் சவளியடீ்டிற்கு முதைப்புக் சகாண்டும் 
முயற் ியின்றி ஓடிய என் கீறல்களின் வரிகதள நீர்த்துப் வபாகவிடாது 
நூலுருவாக்கிய என் அன்புச் ச ல்வங்களின் உதைப்தப எந்த 
வரிகளிலும் ச துக்கிவிட முடியாது.  என் மகள் கீர்த்தைாவின் 
ச ாற்காடு என்ற சபயர் சூட்டல் என்தைப் பரவ ப்படுத்தியது. என் 
கவிததகதள முதல் ஆளாக வகட்டு இர ித்துச் ச ால்லும் அவவள என் 
முதல் வா கி. என் ச ல்ல மகன் தன் கற்தகயின்  ிரமத்திலும் 
கவிததகதள வா ித்து அதற்காை படங்கதளக் வகார்த்தும் நூலின் 
வடிவத்ததயும் அட்தடப்படத்ததயும் அைகுருச் ச ய்த அவரது 
உதைப்பின் தன்தம இந்தச் ச ாற்காட்டின் உள் ச ல்லும் உங்களுக்குப் 
புரியும்  அதிகம் வப ாதவராய் வப ிைால் சபறுமதியாகப் வபசும் என் 
துதணயாள் திருமதி சுமதி தியான் இந்த ச ாற்காட்டின் அச் ாணியாகி 
நகர்த்தியதம என் மைம் சநகிழும்  ிறப்பு. 

இந்தச் ச ாற்காட்டில் சகாட்டிக்கிடக்கும் ச ாற்கள்  குமுக வதலகளின் 
தளங்கள் சதாட்டதவ. பல நண்பர்கள் இலகுதமிைில்  அல்லது எளிய 
நதடதய தகயாளுங்கள் என்று அன்பால் கடிந்தும் கவிததக்களத்தின் 
காத்திரம் என்தை கட்டிப்வபாட்ட நிதலயில் ச ாற்பதங்களின் சூழ்ச் ிகள் 
மிதகசகாண்டதாக கூறுகின்றார்கள். நீங்கள் நலிதவ காட்டுங்கள் நாதள 
திருத்தப்படும்.  

நன்றியுடன் 

ப. தியான்  
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இயற்தகக் கவிஞைின் இதயத்துக்குள்…. 

 ஒரு கவிதததயக் காட்டிலும் அது சவளிப்பட்ட 
கவிஞைின் மைசவளி இன்னும் சுவார ியமாைது. 
ச ால்ல முயன்று வதாற்பவத கவிதத என்பதத 
ஒவ்சவாரு நல்ல கவிததயும் நிரூபித்துக்சகாண்வட 
இருக்கிறது! 

இந்த இைிய உண்தமதயத்தான் சஜர்மைியில் 
வாழும் ச ந்தமிழ்க் கவிஞர் ப. தியான் அவர்களுதடய கவிததகள் 
எைக்கு மீண்டும் ச ால்கின்றை. 

இயற்தக எைில் சகாஞ்சும் நகரில் இருக்கிறார். அவர், வாழ்க்தகக்குத் 
சதாடர்பாை அத்ததை வ திகதளயும் இயற்தகயிைிடமிருந்வத 
சபறுவதில் அதி யம் என்ை இருக்க முடியும்!  அதிகாதலயில் 
சவறுங்காலுடன் ஒரு புல்சவளியில் நடக்கிறார் கவிஞர். பாதத்தில் 
படுகின்ற பைித்துளிகள் அவருதடய உயிதரவய குளிர்விக்கின்றை. 
அவற்தற எப்படிச்  ிறப்பாகச் ச ால்கிறார் சதரியுமா? 

முத்துக்கள் நீருக்குள் மட்டும் 

என்பதத பைிமுத்துக்கள் 

பகிரங்கமாக மறுத்து.. 

என்கிறார்! 

கதிரவன் எப்படி வரவவண்டுமாம்? இந்தக் காதலதய இன்பமாக்க 

வவண்டுமாம். 

காதல இைிக்க வா 
கருத்ததப் பதியத்தா 
மீளாது உைலும் வாழ்தவ 

இைிக்கத் தா! 
  

என்று, சவறும் வாழ்வு தருவதுமல்ல உன் வவதல, நல்வாழ்தவ, 

இைிதமயாை வாழ்தவத் தர வவண்டும் என்று கதிரவனுக்குக் கவி 
கட்டதள இடுகிறார் பாருங்கள்! 
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நண்பர் கவிமாமணி திரு இலந்தத இராம ாமி அவர்கள், இயற்தகதய 
ர ிக்காமல் இழுத்துப் வபாத்திக்சகாண்டு தூங்கும் நம்தமப் பார்த்து , 

”காதலக் கவிதததயக் காக்தக ர ிக்கிறது”  என்று ஊ ிகுத்துவது வபால் 
ச ால்வார்! எதற்கும் வநரமில்லாமல், எததயும்  ாதிக்காமல் எங்வகா 
ஓடிக்சகாண்வட இருக்கும் நம்தமப் பார்த்துப் ப. தியான் ச ால்கிறார்: 
 

காதலதய மட்டுமல்ல 

கதிரவதையும் கடந்து 

மைிததையும் மதறத்துக்சகாண்டு 

அவ ரங்கதள 

அள்ளி தவத்திருக்கிவறாம்! 
என்ை ச ய்வது? 

இந்த நாளும் 

இப்படித்தான் கடக்கிறது… 
  

ஆத களுக்கும் வததவகளுக்கும் வவறுபாடு புரியாமல் அவலங்களில் 
நாம் உைல்கிவறாம். நம்முதடய பிரச் ிதை வபாதாதம அல்ல, 

நிதறவின்தம. கவிஞரின் தத்துவப் பார்தவ இததச் சுருக்சகன்று 
ச ால்ல தவக்கிறது: 
  

அதிகமாைால் எல்லாவம 

அறன் சகடும்… 
  

ஆம்! ஆத யால் சகடுவது நம்முதடய அறத்தன்தம என்பததப் பதியன் 
நம் சநஞ் ில் பதியதவக்கிறார். அதற்கு வந மும் விதிவிலக்கில்தல. 
நாம் வந ிப்பவர்கள் மீது நாம் வந ம் காட்டுவதற்குப் பதிலாக, ஆத  
தவத்வதாமாைால் அதுவும் நம்தமத் துன்பத்தில்தான் சகாண்டு 
வ ர்க்கிறது: 
  

வந ங்கள் கூட 

வமா ங்கள் ச ய்துவிடும் 

அதிகமாைால்… 
என்று எச் ரிக்கிறார். 
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மைிதன் உறக்கத்தத அதிகம் விரும்புகிறான். அது ஆத கதள 
அதிகமாக விரும்புவதால் வரும் அயர்வின் விதளவு. பார்தவயில் 
ஒளிகுன்றிப் வபாகும் மைிததைப் பார்த்துப் ப. தியான் பாடுகிறார், 
 இைி 
தீக்குச் ிகதளப் புருவத்தில் 

மதறத்துக்சகாள்ள வவண்டும்! 
  

அப்வபாதுதான் பார்தவயில் ஜுவாதல வரும் வபாலும்! 
  

உடம்பாகத்தான் நாம் இருக்கிவறாம்; எைவவ மைம் நமக்குப் 
புரியவில்தல. மைமாகத்தான் இருக்கிவறாம் நாம். எைவவ உடம்தப 
அதன் இடத்தில் தவக்கத் சதரியவில்தல நமக்கு. உடம்பும் 
மைமுமாகத்தான் நாமிருக்கின்வறாம். அதைால்தான் மைது புலம்ப, 

உடம்பால் அவதிக்குள்ளாகிவறாம். நிதைப்புதான் மைிதன். அதுதான் 
எல்லா இன்ப துன்பங்களுக்கும் காரணமாகிறது. நம்முதடய 
நிதைப்புகள் நம்மிவலவய எங்வகா அம்புகளாகச் ச ருகி நம்தமத் 
துன்புறுத்துகின்றை. 
  

நிதைவுகள் ச ருகியிருக்கும் இடசமது 

காட்டிக் சகாடுங்கள் 

கிள்ளிக் கதளவவாம் 

என்று பாடுகிறார். 
  
”எந்தக் குைந்ததயும் நல்ல குைந்தததான் மண்ணில் பிறக்தகயிவல, 

”என்பார் கவிஞர் புலதமப் பித்தன். ஆம்,  நாம் எல்வலாரும் 
கண்ணதா ன் ச ால்வதுவபால், ”கள்ளமற்ற சவள்தளசமாைி வதவன் 
தந்த சதய்வ சமாைி” வப ிக்சகாண்டிருந்த குைந்ததகளாகத்தான் 
இருந்வதாம். மாசுபட்வடாம். அதத அறிசவன்று கருதி மலிைப்பட்வடாம். 
அதுபுரிந்தவபாது நம் உண்தம முகத்ததக் காணத் ததலப்பட்வடாம். 
கண்ணாடியில் நம் முகம், அந்த உண்தம முகம் காணப்படவில்தல. 
அது கண்ணாடியில் ர ம் வபாைதால் என்று நாம் அப்வபாதும் 
இன்சைான்தறக் குதற கூறுகிவறாம். இல்தல அதற்கு வவறு காரணம் 
இருக்கிறது என்று அருதமயாகச் சுட்டிக் காட்டுகிறார் கவிஞர்: 
  

புததவுகளில் 

மதறந்தும் மறந்தும் வபாை 
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கண்ணாடி முகம் 

முகப்பூச் ில்  ிததந்திருக்கலாம்… 
  

ஆழ்ந்து  ிந்திக்க வவண்டிய வரிகள். 
என்ைதான் புலம்சபயர்ந்து வந்த இடத்தில் சுகமாக வாழ்ந்தாலும், 

தாய்மண்ணின் நிதைப்பு வரும்வபாது உயிவர கண்ணரீாகப் சபருகாவதா! 
அதமதியாை சூைலிலும், அந்த அவல ராகங்கள்தாவை சநஞ்த க் 
கிைிக்கின்றை! 
  

பைஞ்வ ாற்றுச்  ாறும் 

பச்த  மிளகாயுடன் 

சவங்காயக் கூட்டும் 

வரம்வபாரக் காற்றும் 

வந்ததணயும் அயல்வதாட்டத் வதாைதமயும் 

சவள்ளி வபால் 

சவளுத்த காதலதய 

அள்ளிப் பருகிட 

அந்த நாள் வருமா? 
அகம் நிதறக்க 

ச ாந்த மண் விளிக்குமா! 
  

கவிஞருதடய இந்த ஏக்கம் நம் மைத்ததப் பிைிகிறது. மிக நியாயமாை 
இந்தக் கைவு நிதறவவற வவண்டும் என்று பரா க்திதய வவண்டுவவாம், 

  

எல்லாம் எப்படிச் ச ால்ல முடியும்? உள்வள இறங்கி உவதக சபறுங்கள்! 
  

அன்புக் கவிஞர் ப. தியான் வமன்வமலும் தன்னுதடய கவிதத 
வவள்வியில் மாண்புற்று விளங்க மைதார வாழ்த்துகின்வறன்! 
  

அன்புடன், 

இத க்கவி ரமணன் 

அக்வடாபர் 4, 2018 
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அணிந்துதர 
 

பிரபஞ் த்தின் சபருஞ் ிறப்வப,அருஞ்சுதவக் 
களஞ் ியவம, 

சதவிட்டாத வதனூறும் தீஞ்சுதவயாம் 

தபந்தமிவை,  தாய்சமாைிவய 

உந்தனுக்கு என் ததல வணக்கம். 
கற்பதைக் வகார்ப்புகளால்,வார்த்ததகளின் 
வார்ப்புகளால், 

கருசகாண்டு கவிகண்டு, ச ாற்காடாய் நூல் சகாண்டு,  

பதடப்சபான்தற பதடயலிட்ட நற்கவிக்கு என் தமிழ் வணக்கம். 
 

கவிததயின் வத த்தில் காற்றாய் தவழ்ந்து, தமிதை அதளந்து, 

சமாைிதய விழுங்கி, உணர்வுகதளப் பிைிந்து, தங்கள் 

எழுது வகால் துப்பித் தள்ளிய அத்ததை எச் ங்களும் எழுத்துக்களாகி, 
எண்ணங்களில்  ிறகடித்து, ஏடுகதள அலங்கரித்து  

அைகிய சதாகுப்பாகி வியப்பளிக்கிறது. 
 

அறம் பாடி ,அகம்பாடி , இயற்தக தழுவி,  இதயம் கழுவி 
புதுதம விததத்து படர்ந்த ச ாற்காட்டுக்குள், 

விந்தத வதடி நான் நுதைய, அங்கு வியந்தது பாதி, வியர்த்தது மீதி. 
 

ததலப்புகதள விளக்குவதா! தமிதை விளக்குவதா! 
சபாருள் பிரித்து கரு ிததயா நயம் படித்து , இலயம் கூட்டி 
சமருவகற்றிய 

கவிச் சுவாதலயில் பற்றி எரிகிறது “ச ாற்காடு” 
புதகயாகி புலம்பல்களாகி, வலியாகி  வலிதமகளாகி, 
தமிவைாடு வபாராடி, தாளச் சுதவயூட்டி, 

 ிததக்காமல் கவிதத வதத ச ய்த வித்தத கண்டு 
விக்கித்துப்வபாவைன். 
 

மூர்க்கத்தைமாய் உததத்தாலும் முத்தமிடும் தாய்தமக்கு ஒப்பிட்டு 

ச ப்பைிட்ட சுந்தர வரிகளில், உயிராை சமாைியாளாகி, 
உரமிட்டத் தமிழ்பற்றால் இலக்கணம் இடறாமல் 
 

பட்டாதட உடுத்தி பளிச் ிடுகிறது தங்களின்  ிங்காரத் தமிழ். 
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விடியல்கதள வந ிப்பதில் நிகரில்லா கதிரவைாகி 
இயற்தகயும் எைிலாகி பவித்திரமாய் பிரகா ிக்கிறது கவிததகளில். 
 

காதலில் வதாற்றவைின் வலிதய அறியும் அருகதத, 

கடவுளுக்கும் இல்தல எை கவிஞரிட்ட  ாட்தடயடி  ிலிர்க்க 
தவத்தது. 
நாட்காட்டிகளாக கிைித்சதறியப்படும் சபான் சமாைிகளின் 

ஞாபகங்கவளாடு புணரதமக்கப்படட்டும் புது வாழ்வு எை 

பட்தடத் தீட்டப்படும் எதிர்காலம் நம்பிக்தக தருகிறது. 
 

அடிக்கடி நிகழ்த்தப்படும் வபதையின் தீ எரிப்பாலும், 

தாள்கள் தாக்குதலுக்குள்ளாகும் ஆைமாை தகைத்தாலும், 

கவிஞன் என்சறாரு தீர்ப்புக்காய் காத்திருப்பவர்களுக்கு 

தீக்குளித்து  வாலிட்ட  “பதடப்பு” எனும் கவிதத மிகச்  ிறப்பு. 
 

ஒவ்சவான்றாய் வதடி ஒட்டுசமாத்தமாய் புகுந்த   ச ாற்காட்டுக்குள்  

முற்கள் குத்துவமா எை விைிபிதுங்க, அங்கு ச ால் குத்தி ததத்ததால் 

கிைிஞ் ல்கதளயும்  இர ித்வதன் அதவ கவிக்கீறல்கள் என்பதால். 
ச ாற்பின்ைல்களின் புலதமத்துவத்தால் புதையப்பட்ட  ாமர்த்தியம் , 
கவிச்  ாணக்கியைாய் தங்கதள பரிணாமம் சபற தவத்துள்ளது. 
 

 மகால பதடப்பாளர்களில் தமிழுக்கு புதுத் சதம்பு சகாடுத்து 

இர தைவயாடு  ிந்திக்க தவத்து, அணுகு முதறயில்  ஒரு அபாரத் 

திறதமவயாடு நூலாக்கம் சபற்ற இப்பதடப்பில் என் கருத்தும் 

அணிந்துதரயாய் அலங்கரிப்பது அளவற்ற சபருமகிழ்வு. 
பதடப்பாளர்கதள பட்டங்களால் சகௌரவிப்பது பண்பாடு என்பது 

 

ஏற்றுக்சகாள்ளப்படுமாைால்,  

 இச் “ச ாற்காடு” கவிஞதை  “இலக்கண அரக்கன்” என்வபன் நான். 
ஏற்புதடயதாகுசமைில் ஏற்கட்டுவம இவ்தவயகம் இக் கவிஞதர. 
 

என்சறன்றும் தமிவைாடு 

சநதர்லாந்தின் மதலயக எழுத்தாளர்  

திருமதி சுஜி ரவமஷ்.  
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ஆய்வுதர  
 

ச ால்லிய பாட்டின் சபாருளுணர்ந்து... 
 

“ச ாற்காடு” கவிதத நூதல ஆய்வு ச ய்யுமாறு 
நூலா ிரியர் என்தை வவண்டிக்சகாண்டார், 
வவண்டிக்சகாண்டார் என்பததவிட கட்டதள 

இட்டார் என்வற ச ால்லவவண்டும். ஒரு 
கவிததநூதல ஆய்வுச ய்யும் அளவிற்கு 
என்ைிடம் ஆற்றல் உண்வடா? என்தை நாவை 
வகட்டுக்சகாண்வடன். அத்திறதம என்ைிடம் 

இருப்பதாக சதரியவில்தல  ஆதலால் வாழ்த்துதர தருகிவறன் 
என்வறன். அதுசவான்றும் வததவயில்தல தங்களிடமிருந்து 
ஆய்வுதரதயவய எதிர்பார்க்கிவறன் என்றார். என்மீது அவருக்கு 
இருக்கும் அளப்பரிய நம்பிக்தகயால் குருவி ததலயில் பைம்பைமாக 
என் நிதல!  இருப்பினும் தன் தமிழ்ப்பணியில் என்தையும் இதணத்து 
முத்தமிைின் மூன்றாம் தமிைாை நாடகத்தமிைால் உறவாகிய அன்பு 
அண்ணர் தமிைா ிரியர் தியாகரா ன் எனும் தியானுக்கு எைது நன்றிதய 
இந்த வவதளயில் சதரிவித்துக்சகாள்கிவறன்.  
 

ஒருவரது கற்பதைத்திறதையும் அவரது பதடப்பாற்றதலயும் 
ஆய்வசதன்பது அவரது சுயத்துள் புகுந்து பார்ப்பதாகவவ சபாருள் 

பட்டுவிடும் என்பது எைது வபராதங்கம். எைவவ இதத எைது 
 ிற்றறிவுக்சகட்டியவதகயில் ஆை, அகல, நுணுக்கங்கதள 
விளக்கிப்பார்க விதளகிவறன்.  
 

“ச ாற்காடு”  
அது என்ை ச ாற்காடு? 

ச ாற்கள் மட்டுவம சகாட்டிக்கிடக்கும் காடா? அல்லது அடர்ந்த 
காட்டுக்குள் தைித்து விட்டால் வைித்தடம் சதரியாது தவிப்வபாவம 
அதுவா? அல்லது ச ாற்கதள விததத்து விவ ாயம் ச ய்யும் காடா? 
வகள்விகள் துதளக்க கவிதத நூலுக்குள் நுதளந்வதன்.  
 
 

ச ால்+காடு=ச ாற்காடு 
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காடு:- மரங்கள் ஆைவவவராடி அகலக்கிதள விரித்து கூர்ப்சபாடு 
வானுயர்ந்து நிற்பதாைது... அல்லது விதத விததத்து பயிர்வளர்க்க 
அதைத்து வளங்கதளயும் சகாண்ட நிலமாய் இருப்பதாைது... 
 

ச ால்:- ச ால்லப்படும் ச ால் ஆழ்ந்த அகன்ற நுணுக்கமாைதாக 
நிற்பதாைது... அல்லது ஏவல் விதையாகி விதையாற்றுவதாய் 
நிற்பதாைது... 
 

கவிததயின் இலக்கணவிதிகதள எடுத்தியம்பி வா கர்கதள 
 லிப்பதடயச் ச ய்யாமல் “ச ாற்காடு”  கவிநூலில் இடம்சபற்றிருக்கும் 
கவிததகளின் ச ால்லாட் ி, அது ச ால்லும் ச ய்தி, அதுகூறும் பல் 
சபாருள், மதறசபாருள் பற்றி எைது பார்தவதய ச லுத்துகிவறன்.  
 

இயலாள் தாலாட்டு 

மை தின் தின்ைா 
சபாதுப் புலம்பல் 

 

முத்தமிழ் வபால் முப்பரிமாணத்தில் ச ாற்காட்தட வடிவதமத்து 
முதற்பகுதியில் இயலாள் எனும் இற்தகதய இர ித்து நயம் சபற 
வடித்த கவிததகள் 30. மைமது தாளமிட மதடயுதடத்த கவிததகள் மை 
தின் தின்ைா 30. பாரில் மாந்தர் பயனுறசவன்சறண்ணி அரும் சபரும் 
சபாருள் புகுத்தி மருந்சதனும் அணிவயற்றி சபாதுப்புலம்பல் என்று 
புதைந்திட்ட கவிததகள் 40. இம்மூன்றும் ச ாற்காட்தட 
ச ார்க்கபுரியாக்கி இருப்பது கவிததநூதல வா ிக்கும் வா கர்கதள 
பிரம்மிக்க தவக்கும் என்பதில் ஐயமில்தல.  
 

புலம்சபயர் வாழ்வியலில் தன் தடம்பதித்த சஜர்மைியின் இயல் பாடும் 
விதம் குளிர்நாட்டில் கதிர்வதடிக் கவிபாடி விரிகின்ற ஆரம்பக்கவிததவய 
கூடல் சகாள்ளும் மைம் சூடலாக விரிகிறது.  
 

“இதழ் விரித்து புன்ைதக சூடி                                                                             
கதிரவக்காதலில் பூப்சபய்தும் மலர்கதள... 
கருவண்டுகள் மயக்கிடத்தான்... 
காதல கண்விைித்தவதா?  
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வாரம் ஒவ்சவான்தறயும் கரம்பற்றி கவிபடிக்கும் திறைததை 
“கள்ளுண்ட கள்” மூலம் புலப்படுத்தும் விதம் 

 

கவி ததக்க, விதத கததவயா கருவவா! 
ததயல், ததத்த கவியில் கள் சபருக்கு 

உள்ளத்துள் வபா, தத என்றது 

திங்கள் தீங் கள் இல்தல என்பதால் 

திங்களால் தின் கள் இைிக்கிறது...  
 

வநரடியாக ஒரு சபாருள் துலங்கும் அடிசயடுத்து கவிசதாடுக்கும் 
பாங்கிதை இக்கவிதத சவளிப்படுத்தியவபாதிலும் உட்சபாருள் உதறந்த 
கள் சபாருள் காட்டி ததயல் அவள் ததத்த கவிதத உள்ளத்தில் 
வபாய்த்ததக்கும் கள்ளத்ததக் காட்டி நிற்கிறது. மறுவடிவம் ததயல் 
அவள் ததத்த கவிததயால் மயங்கி வபாதத ததலக்வகறும் 
மயக்கமாக,  தீங்காைதல்ல அத் திங்கள், அருந்தக்கூடிய மருந்தாக 
கவிதத இைிப்பதாய் சபாருள்பட அதமத்ததம அருதம! 
 

உள்ளத்துள் எழுகின்ற உணர்வததை வண்ணத் தமிைால் வாஞ்த யுடன் 
உதரக்கும் உண்தமத்தைங்கதள ஊன்றி நிற்கிறது “மை தின் தின்ைா” 
இன்பம் மைதிற்குள் எழுகின்ற சபாழுது அப்பழுக்கற்ற காதல் 
விளங்குகிறது அங்வக உண்தம துலங்குகிறது.  
 

“அவளும் இதற”  
சபண் அணுவாவாள் இயங்கு  க்தியின் இதற 

பண் அவள் பரிமாணம் புண்பட்டால் புலைைிப்பாள் 

கண்சணை ஒற்றின் கடவுளாவாள்... 
 

ஆற்றல் மிகு சபண்ணவளின்  க்திதய வபாற்றுகின்ற விதமாக 
இக்கவிதத ஊற்று கண்ணாகிறது. சபண்தமக்குள் ஒளிந்திருக்கும் 
மாசபரும் இயக்கத்தத மாண்புறுத்தும் பாங்கிதை இக்கவியில் 
காண்கிவறன்.  
 

நிதைவுகள் சுமந்ததலயும் நித்திய வாழ்வதைில் மயங்கிவய வபாகின்ற 
மதறசபாருள் துலக்கிவிட “மருந்து” எனும் கவியூடாக விருந்தாக்கி 
அளித்த விதம் வியப்பு.  
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காயங்களால் இதயங்கள் உதடக்கப்பட்டிருந்தால்  
நியாயங்கள் ச த்துவிட்டதாய் எண்ணாவத 

வந ங்கள் கூட வமா ங்கள் ச ய்துவிடும் அதிகமாவதால், 

வந த்தத வநசரடுத்து பா த்தத மருந்தாக்கி 
அன்தப அதில் ஊற்று, ஆறிவிடும் 

காயங்கள் மட்டுமல்ல கல்லாை இதயமும்கூட! 
 

அடுத்து “சபாதுப்புலம்பல்”, அல்ல, அது சபாக்கிஷம்! இப்பார் முழுதும் 
பாங்குற வவண்டு சமனும் வபரவாவில் ஈங்கு இக்கவித் சதாகுப்பின் 
வமாதுதகப் பாகமாக, மானுட இயல்பறிந்து உளமறிந்து உன்ைதம் 
உணர்ந்து உய்விக்கும் அருளது துலங்க, வமதிைி வமன்தமயுற 
இரத்திைச் சுருக்கத்துள் ச ாற்கதள வகார்தவயாக்கி இம்தமக்கும் 
மறுதமக்கும் ஏற்றதாக கவி இதளத்ததம, இதறத்ததம, இன்பம்! 
வபரின்பன்!  
இப்பகுதி கவிததகள் ஒவ்சவாரு வரியும் தத்துவமாக மிளிர்கிறது! 
எடுத்துக்காட்டாக  
 

வதரடித் வதங்காயாைாலும் 

உள்ளடீு சபாய்க்கின் உருப்சபறாது! 
 ீரடி ச ம்தமயற்றவர்  
ச ங்வகால் தவத்திருப்பினும்  ிறப்பிராது! 
 

என்று ஆரம்பித்து சதாடர்கின்ற அத்ததை கவிததகளும் முத்துக்கள்! 
பலவிடயங்கதள தகயாண்ட கவிஞர் தமிைிலக்கண விதிகதளவய தன் 
கவிததயின் பாடுசபாருளாக, கவிக்குவமாைமாக எடுத்து தகயாண்ட 

விதைப்பயன், அணிகள், இலக்கின் அணம், உயிராை சமாைியாள் 
வபான்ற ததலப்யுதடய கவிததகள் தமிழ்கற்க வைி தமப்பதாய் 
அதமந்துள்ளை.  
 

எடுத்துக்காட்டாக: உயிருடன் சமய்யதணத்து,  ஆயுதம் அைகுடுத்தி, 
கண்ணிதமக்கும் காந்தவிதி மாத்திதரயால் குறில் கூவி சநடில் தாவ 

அணிகுவித்து ஆகுசபயர் அளவளாவி , பகு புகா பகாசபாருள் வதக 
சதாதக சதாகாப் பயன் திதண சநறி உதை எதை அதத அளந்துலக 
சுவடறியா அணங்கிவள்...  
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ச ருக்கப்பா எனும் கவிததயில் 

 

பா 
ஒரு பா 
அப்பா  
கருப்பா சபாருட்பா 
அறப்பா  
எப்பா அப்பா 

 

இல்தல சபாறப்பா 
அது சவறும் ச ாற்பா 

 

புதுப்பா எழுத 
முதைப்பா 
எடுத்த குதறப் பா 

 

தப்பப்பா தப்பா 
 ிரிப்பா  
ச துக்கிய புதுப்பா 
அது  
திருப்பா என்றும் 

அறப்பா என்றும் 

ச ப்பின் 

சகடும்பா 
பா ஆதட சகட்டு 

பாதடவயறுமப்பா 
 

இக்கவிதத பல்சபாருள் உடுத்து , கரு மதறத்து, விைாவிதைத் 
சதாடுத்து, சகாஞ் ம் பருத்து,  ிவலதடயிவல  ிலிர்த்து விரிகிறது. இதத 
வமலும் விரிவாக்க வவண்டியிருக்கிறது.  
 

பா- பாடல் 

ஒரு பா- ஒருபாடல் 

 

இந்தப்பாடலுக்குள்வள ஒருபாடல் என்று பாடலின் வர்க்கமாகிறது 
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அப்பா  
கருப்பா சபாருட்பா 
அறப்பா  
எப்பா அப்பா  
 

அப்பா- அந்தப் பாடல்.  

கருப்பா- கருப்சபாருள் உதடய பாடல் அல்லது கருத்துதடய பாடல் 

அல்லது கருதமயாை பாடல் அல்லது அது கறுப்பா?  
சபாருட்பா- இலக்கண விதியின் படியாை சபாருட்பா அல்லது 

சபாருளுதடய பாடல் அல்லது சபாருளடீ்டுவதற்காை பாடல்  

அறப்பா-அறத்தத சவளிப்டுத்தும் பாடல் அல்லது முற்று முழுதாை 
(அறவடித்தல்) தூய்தமயாை பாடல் அல்லது அறுத்து அறுத்து 
சகாடுக்கும் அல்லது சகடுக்கும் பாடல் 

எப்பா அப்பா-  எந்தப் பாடலப்பா அந்தப்பாடல்?  

இல்தல சபாறப்பா- இல்தலசயைில் சபாதறயுதடய பாடல் அல்லது 

சபாறுதம சகாள்ள வவண்டும் பாடல் அல்லது சபாறுத்துக்சகாள் என்று 
ஏவி நிற்கும் பாடல்.  
அது சவறும் ச ாற்பா-அது சவறுமவை ச ால் சகாண்டு வடித்த பாடல் 

அல்லது ச ாற்பமாை பாடல் அல்லது ச ால்லும் பாடல்.  
 

புதுப்பா எழுத 
முதைப்பா 
எடுத்த குதறப் பா 
 

புதுப்பா எழுத முதைப்பா- புதிய பாடல் எழுத முதையும் பாடல் 
அல்லது புதிய பாடதல எழுத முதைகிறாயா? அல்லது புதிய பாடல் 
எழுது முன் முதையாக இருக்கின்ற பாடல் 

புதுப்பா எழுத முதைப்பா எடுத்த குதறப் பா- இல்தல இது புதிய பாடல் 
எழுத முதைகின்றதைால் பாடலில்தல,  குதற உதடயதாக உள்ளது 
அல்லது புதிய பாடதல எழுதி அதத குதறத்துக் சகாள்வது  அல்லது 
முற்றுமுழுதாக குதறயுதடயது.  
 

தப்பப்பா தப்பா 
 ிரிப்பா  
ச துக்கிய புதுப்பா 
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தப்பப்பா தப்பா- தப்பாை அந்தப் பாடல் தப்பா? அல்லது ச ால்வது 
தவறப்பா அல்லது தப்பாகிப் வபாகாது அந்தப்பாடல் தப்பாை அந்தப் 
பாடல் தப்பாைது 

 ிரிப்பா ச துக்கிய புதுப்பா-  ீர்தமப்படுத்த எழுதிய புதிய பாடல் அல்லது 
நதகச்சுதவக்காக எழுதிய புதிய பாடல் அல்லது இந்தப் பாடதலப் 
பார்த்து என்ை  ிரிக்கிறாயா? 
 

அது  
திருப்பா என்றும் 

அறப்பா என்றும் 

ச ப்பின் 

சகடும்பா 
பா ஆதட சகட்டு 

பாதடவயறும்ப்பா 
 

அது திருப்பா என்றும் அறப்பா என்றும் ச ப்பின்- இப்படியாை 
இந்தப்பாடதல திருப்பா என்றும் அறப்பா என்றும் ச ான்ைால்  
சகடும்பா- பாடல் சகட்டுவிடும் அல்லது பாடலுக்வக சகட்ட சபயர் 
வந்துவிடும்.  
பா ஆதட சகட்டு- பாடலுக்காை சபாருட் சகட்டு அல்லது அலங்காரம் 
சகட்டு அல்லது கரு சகட்டு  
பாதடவயறும்பா- அதற்கு மரணம் நிகழும் அல்லது அப்பாடல் 
புததக்கப்படும்... 
 

இவ்வாறு  ிவலதடயில் கவிபாடும் திறன் அபாரம்!  
 

“படிகற்கள் படிகள்” எனும் கவிததயில் கற்றுக்சகாள் எனும் 

நற் ிந்ததைதய ஊட்டுகின்றதாய் இருக்கின்றவபாதும் கவிததயின் 
ஓட்டம் ஆங்காங்வக தடம் புரண்டு, சபாருள் புரண்டு வபாவதாக 
வதான்றுகிறது. இருப்பினும் தடத்தத இதணக்க முயல்கிவறன்.  

படி 

படிப்படி உதைப்படி  
எதைப்படி. 
அகம்படி முகம்படி  
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சபாருள்படி அதன்  
சபாருட்டுப்படி 

 

அறப்படி அறம்படி 

திறம் அடி எைப் படி  
கடிமைம் கடக்கப் படி  
முடியடி சதளியப்படி  
சநறிப்படி வாைப்படி உன்  
அடிப்பதட அளந்து பிடி. 

 

மண் மடி நிதைத்தடி  
உன் அடி ஆைப்படி  
சுவடடி அடித்தளம்  
அதத பிடி பிடி 

இறுகப்பிடி 

 

முகமூடி 

உலவகாடி அடிசகட்ட  
அடிவருடிகதள 

சவடியாகி சவடித்சதை  
விடிகின்ற சபாழுசதல்லாம்  
அடியாகி அணியாகு. 
அதற்காக அடி படி  
அடிப்பதட அறிந்து படி 

 

இதன் சபாருள் காண்வபாம்.  
 

படி 

படிப்படி உதைப்படி  
எதைப்படி. 
அகம்படி முகம்படி  
சபாருள்படி அதன்  
சபாருட்டுப்படி 
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படி- கற்றுக்சகாள்  

படிப்படி உதைப்படி- படிப்படியாக உன்தையும் அறிந்து சகாள்ளக்கூடிய 
வதகயில் கற்றுக்சகாள் அல்லது உதைப்படித்தவல படிப்பின் உச் ம் 
ஆதலால் கற்றுக்சகாள்.  

எதைப்படி- என்தையும் கற்று தவத்துக்சகாள்  

அகம்படி- மைதின் உள்வள புகுந்து பகுத்தாயும் கதலதய கற்றுக்சகாள் 
அல்லது மைம் படி அல்லது உைதில்லம், உைது இடம் எதுசவை 
நிதைக்கிறாவயா அததப்படி 

முகம்படி- முகத்ததப் பார்த்து எதடவபாடும் தன்தமதய படி அல்லது 
முகக்குறிப்புக்கதள உணரப்படி அல்லது புறத்வதாற்றம் படி 

சபாருள்படி- சபாருளியல் கற்றுக்சகாள் அல்லது நீ கற்கும் அத்ததை 
விடயங்களின் அர்த்தம் என்ை என்று கற்றுக்சகாள் அல்லது 
சபாருட்கதளப்பற்றி அறிந்துசகாள் அல்லது சபாருளடீ்டப்படி 

அதன் சபாருட்டுப்படி- வமற்கூறிய அதைத்தும் வததவயாைால் அதன் 
சபாருட்டுப்படி.  

அறப்படி அறம்படி 

திறம் அடி எைப் படி  
கடிமைம் கடக்கப் படி  
முடியடி சதளியப்படி  
சநறிப்படி வாைப்படி உன்  
அடிப்பதட அளந்து பிடி. 
 

அறப்படி- ஒன்தறப்பற்றிய எல்லாவற்தறயும் அறிந்து தவத்துக் 

சகாள்ளக்கூடிய வதகயில் படி அல்லது தீயதவ அறுந்து வபாகப்படி  

அறம்படி- நல்சலாழுக்கம் படி அல்லது அறத்தின் வைிநின்று படி  

திறம் அடி எைப் படி- திறன்தான் அடிப்பதட, ஒவ்சவாருவருக்கும் 
ஒவ்சவாரு திறன் இருக்கும் அததை அடிப்பதடயாகக் சகாண்டு படி 
அல்லது ஒவ்சவான்தறயும் புட்டுப்புட்டு தவக்கக்கூடிய வதகயில் படி 
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கடிமைம் கடக்கப் படி- கடுதமயாை கல்மைம் சகாண்ட உள்ளங்கள்கூட 
கதரயதவக்கும் வித்தததயப்படி அல்லது அவற்தறசயல்லாம் கடந்து 
வபாகக்கூடிய ஆற்றல் படி அல்லது சகாடிய எண்ணம் சகாண்டவதர 
விட்டகலப்படி.  

முடியடி சதளியப்படி- சதாடக்கம் முடிவும் சதளிவு சபறப்படி அல்லது 
இலக்தக எட்டும் உறுதியுடன் படி அல்லது முடிந்த அவளவவனும் 
சதளிவாகப்படி அல்லது குமுகாயம் இவன் ஒரு  ிறந்தவன் என்று 
முடிசூட்டப்படி அல்லது உைது வருதக, புறப்பாடு என்ை என்று 
அறியப்படி  

சநறிப்படி வாைப்படி- உலகத்து சநறியறிந்து வாைப்படி அல்லது 
ஒவ்சவான்தறயும் ஒழுங்கு படுத்தி வாழ்வது எப்படிசயன்றுபடி அல்லது 
நீ வாைவாவது, உன் வாழ்க்தகக்கு வததவயாைததயாவது படி 

உன் அடிப்பதட- உைது மூலம் என்ை என்று அறி, அதுவவ உைது பலம் 
அல்லது அதுவவ உைது பதட அல்லது அதத உருவாக்கு.  

அளந்து பிடி- எததயும் அளந்தளந்து பிடித்துக்சகாள் அல்லது எததயும் 
அளவவடு வபணு அல்லது ஆைம் அறிந்து அததப்பற்றிக்சகாள்.  

உன் அடிப்பதட அளந்து பிடி- உைது மூலத்ததப்பற்றிக்சகாள் அல்லது 
எல்லாவற்தறயும் உைதாக்கு அல்லது உன் அடி(தாக்குதல்), உன் பதட, 

உன் அளவு (எல்தல) அதைத்ததயும் உன்கட்டுப்பாட்டில் சகாண்டுவா!  

இவ்விடத்தில் முரண் ஆரம்பிக்கிறது. அைகிய நீவராதடயில் மண் 
வழீ்ந்து கதரந்து நிறம் மாறுகிறது. வத ியத்தத வந ிக்கும் கவிஞர் 
என்பதால்... அடி, உதட, பதட எனும் ஆதங்கம் இவருக்கு வருகிறது. 
ஆதலால் வத ியத்தத வந ிக்க தைிவய வவறு ஒரு கவிதத 
புதைந்திருக்கலாவமா என்று எண்ணத்வதான்றுகிறது. இருப்பினும் 
சதாடர்ந்து பார்ப்வபாம்.  

மண் மடி நிதைத்தடி- தாய்மண்தண நிதைத்து  ண்தடயிடு அல்லது 
மண்தண (தாய்நிலத்தத) நிதைத்து அடிசயடுத்து தவ அல்லது பூமிதய 
நிதைத்து நன்தம பிறக்குமாறு உைது ஒவ்சவாரு அடிதயயும் எடுத்து 
தவ! 

உன் அடி ஆைப்படி- உைது அடிப்பதடதய ஆைமாகப்படி.  
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இங்வக உன் அடி “ஆளப்படி” என்று வந்திருந்தால்...- உன் பரம்பதர 
ஆளும் வதகயில் உன் படிப்தப வமற்சகாள் என்வறா அல்லது உைது 
கட்டுப்பாட்டில் அதைத்ததயும் ஆளப்படி எனும் புரிததல 
ஏற்படுத்தியிருக்கும் எை நிதைத்து சதாடர்கிவறன்.  

சுவடடி அடித்தளம்- தடங்கவள தடயங்கள் அல்லது தடத்ததப் பதி 
அதுவவ உன் தளம் அல்லது எல்தலகதள வகாடிட்டு (வதரபட) 
அததைத் தளமாக்கு 

அதத பிடி பிடி இறுகப்பிடி- வமற்கூறியவற்தறப் பிடி, அந்ததப்பிடி 
இறுக்மாைதாகப்பிடி. 

முகமூடி 

உலவகாடி அடிசகட்ட  
அடிவருடிகதள 

சவடியாகி சவடித்சதை  
விடிகின்ற சபாழுசதல்லாம்  
அடியாகி அணியாகு. 
அதற்காக அடி படி  
அடிப்பதட அறிந்து படி 

 

முகமூடி- முகம் மதறத்து அல்லது மறு வவடமணிந்து 

உலவகாடி- உலசகங்கும் ஓடி அல்லது உலசகங்கும் அதலந்து அல்லது 
உலகத்தின் வகாடிவதர ச ன்று 

அடிசகட்ட- அடிப்பதட அற்றுப்வபாை அல்ல தன்மாைமற்ற அல்லது 
பட்டுப்வபாை 

அடிவருடிகதள- ஈைப்பிறவிகதள அல்லது ஏய்த்துப் பிதைப்பவதர 
அல்லது அடிப்பக்கத்தத தடவிக்சகாடுப்பவதர... 

இந்த இடத்தில அடிவருடிகதள என்று வ ர்த்து எழுதாமல் “அடி வருடி 
கதள “என்று பிரித்து எழுதியிருந்தால் அதன் சபாருள் 
சமன்தமயாைதாகவும் வமன்தமயாைதாகவும் அதமந்திருக்கும்.  

எடுத்துக்காட்டாக  
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அடி வருடி கதள- அடிவருடிகளின் அடிப்பதடயில் சநருடதல 
ஏற்படுத்தி அவர்கள் மைதில் இருக்கும் எண்ணங்கதள கதளந்சதடுத்து 
உன்பக்கம் உள்வாங்கு எனும் நற்ச யதலச் ச ய் என்வறா அல்லது 
அடிவருடிகதள கதளந்துவிடு, விலத்திவிடு எனும் சபாருள் துலங்கும்.  

சவடியாகி சவடித்சதை- சவடிகுண்டாய் சவடித்சதழு அல்லது 
விததசயான்று சவடித்து பூமியில் நன்தம பயக்க எழுவதுவபன்று எழு 
அல்லது வகாபத்துடன் எழு  

விடிகின்ற சபாழுசதல்லாம் அடியாகி அணியாகு- எப்வபாதும் உன்தை 
உன்வபான்ற எழுச் ிப்பாததயில் பயணிப்பவசராடு இதணத்துக்சகாள்  

அதற்காக அடி படி- அதற்காக அடியாதாரத்தத கற்றுக்சகாள் அடிப்பதட  
 

அறிந்து படி- அடிப்பதடதய சதரிந்துசகாள்!  
 

ஆம், கற்றல் அவ ியமாைது என்பததை கவியாக்கிய வடிவம் 
ஆைமாைது. இங்வக முரண்படுகிறதாகப்பட்ட விடயங்கதளயும் 
கற்றுக்சகாள்ள வவண்டும் எனும் வநாக்கத்தில் பார்த்தால் படிக்கற்கள் 
படிகளாகும் என்பதில் குைப்பம் தீர்வதாகவவ உள்ளது.  

சபரும்பாலாை கவிததகள் இரு சபாருதளத் தாண்டி பலசபாருள் 
கூறுகிறது. இவரது கவிததகதள ஒன்றுக்கு மூன்றுமுதற வா ித்தல் 
மறு சபாருளுணர ஏதுவாகி நிதறகிறது. நிதற மட்டும் கூறி குதற 
தவிற்றல் நன்று என்பதைால் குதற தவிர்க்கிவறன். பல கவிகதள 
வடிக்கும்வபாது ஒவர ச ாற்கள் மறுபடி மறுபடி பயன்படுத்துவது  ில 
இடங்களில் தவிர்க்க முடியாசதன்பது உண்தம எைினும் நான் அறிந்த 
 ில தற்கால கவிஞர்கள் வரித யிவல ச ால்லாற்றல் மிக்க கவிஞராய் 
திகழும் தியான் இச்ச ாற்காட்டில் வமலும் வவறுபட்ட ச ாற்கதள வதடி  

நிதற தருவாக  தடக்க, ச ைிக்க ச ாற்காடு  ிறக்க  வாழ்த்துகிவறன்.  

 

இவ்வண்ணம்  

நாடகன் கதல வளரி 

 .க. இரமணன்
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1. மனம் சூடல் 
இதழ் விரித்து புன்னகைச் சூடி ைதிரவக்ைாதலில் பூப்பெய்யும் மலர்ைகை 
 ைருவண்டு இரிங்ைாரம் ொடி சிங்ைாரம் பெய்து  வட்டமிட்டு திட்டமிட்டு ைட்டாயக் ைாதல் ைைவில் பதாட்டுப்பெசி மைரந்தம் பூசி மலர்ைளின் மனம் மாற்றி மயக்கிடத்தான் ைாகல ைண்விழித்தபதா. 
 ைதிரவா இந்த ஒருதகலக் ைாதலும் உனக்ைானது மாகல சூடாவிட்டாலும் மனம் சூடிச் பெல். 
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2. பொம்ெல் 
பமைத்திகரயின் மூடுமந்திரத்துள் ெைலவன் ெடுத்திருப்ெகத ொர்த்திருக்ை முடியவில்கல. கைைகைத்தட்டி என் ைரங்ைகை நீட்டி ைதிர்ைகை அனுப்ெ வீரம் பெசியும் அவன் பவளிவரவில்கல. நண்ெர்ைபை ெைலுக்குள் ெைலவகன ொருக்குள் முைம் ைாட்ட இழுத்து வருகிபேன். அதுவகர பமைத்திகரகய கிழித்துவிடாதீர்ைள். 

 
  

Digitized by Noolaham Foundation.
noolaham.org | aavanaham.org



இயலாள் தாலாட்டு  ப. தியான் 

3 

 

3. ெனிமுத்து 
ெசும்புல்லில்  அடி புகதத்து  சுவடு ைண்டு  நடந்பதன்.  
 புற்ைள்  பெயற்கைப் பிரெவம்  பெய்திருந்தக் ைாகல.    என் பைாகலக்ைால்ைள்  இரக்ைமில்லாது உகடத்தழித்த  ெனியின் ைருமுத்து அது. 
 முத்துக்ைள் நீருக்குள் மட்டும் என்ெகத ெனிமுத்துக்ைள் ெகிரங்ைமாை மறுத்து  புற்ைகை  தாய்கமயாக்கியதில்  எனக்கு மறுப்பில்கல. 
 ஆனால் ஞாயிோன்  உேங்கி விழிக்கும்  ைாலப்பிரிகையில் தவறு. ைதிர் வீசி ைடும்  பவயில் பூசிய பொழுதுைளின்  ைண்ெட்ட ைாலம் எனபவ ெனிமுத்துக்ைள்  இேக்ை நான் பொறுப்ெல்லன். 
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4. மதியத்கத 
ைார் முகிழ் கூட்டம் இருள் பூசி  பூமிக்ைான பவளிச்ெ வீச்கெ திகரபைாண்டு மூடி  வராத மகைக்ைாை வானத்கத பொத்தியிருக்கிேது.  
 மாயத்தில் மூழ்கி  மதியான ைதிரவபன  ெைலும் வந்து பவய்யிலில்லாமல் பவறித்துப் ொர்க்கிேது. 
 குளிர்விட்டுப்பொன ைாற்றின் பதாடுகை பமய்பதாட்டுச் சிலிர்க்ை ைார் பமைக் ைாட்டுக்குள்  ைண்மூடி நீ இருப்ெபதன். 
 மதி அத்கத  பதாடும் பநரம். நீ மதிமயங்கி  கிடக்கிோய். ைார் கூந்தல் ஒதுக்கி  சீர் பெற்று வா. 
 ெைபலன்ோல் உன்  உலாக்ைாலம்  ொர் பைாள்ை வா. 
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5. ெனிக்ைாலம் 
பவள்ளிைண்டு  பவகுண்படழுந்து பெட்கடயடித்து  பெருக்பைாடு பெவல்  ொட்டிகெத்த  பைாக்ைரக்பைாகவ  எங்பைாமான்  திருப்ெள்ளி எழுச்சியாக்கி  எழுைபவ எழுை.          மைரந்தம் பூசி  மலர்ைள்  அலங்ைாரம் பெய்திருக்ை  
 உங்ைள்  வருவிருந்துக்கு முன் வண்டுைள் வன் நிைழ்வு  சூடாதிருக்ை  குளிர்ைால  பொம்ெகல முறித்து அறிவில்லாதவபன அைத்துகேபவாபன ைாலித்பதழுந்து  ைண் திேந்து வா ெனிக்ைாலப் ெருவத்தாள்  பமய்பதாட்டு சிலிர்த்திருக்ை சுடு ைதிர் பைாண்டு  ஓடிவா பொர்க்ைம் உன்னில் ைண்டு ைளிக்ை. 
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    6. ஆகெக்குறி  
 மலர்ைகை தூவி  மகிழ்ச்சி பதரிவிக்கும்  மரம் பெடி பைாடிைகை  மண் இன்னும் சுமந்திருக்ை அவெரங்ைகை  அலங்ைரித்துக்பைாள்ளும்  நீங்ைளும் நாங்ைளும் இல்லாத இருப்பிற்ைாை இன்னும் ஓடுகிபோம்.... 
 மலர்ைபை மணங்ைகை  ெரப்ொதீர்ைள். எங்ைள்  மனங்ைளில் இன்னும் இன்னும் மகுடங்ைள் சூடிய ஆகெைள்  ொகுமுன் ொதகனக்ைாை ைாத்திருக்கிேது. 
 ைாற்றுக்கும் எமக்கும்  முரண்ொடு முற்றும்பொதும் ெமன்ொடு பெய்துபைாள்ை ெவமாகும்பொதும்  ைாற்றிலிருந்து  பிய்த்பதடுங்ைள் உங்ைள்  வாெத்கத வீணாகிவிடுகிேது உங்ைள்  பூப்பெய்தல்ைள். 
 ைாகலகய மட்டுமல்ல ைதிரவகனயும் ைடந்து மனிதகனயும் மகேத்துக்பைாண்டு அவெரங்ைகை  அள்ளி கவத்திருக்கிபோம் என்ன பெய்வது. இந்த நாளும்  இப்ெடித்தான் ைடக்கிேது 
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7. குளிர்வீச்சு  
நிலவாளின்  இரபவாழுக்ைம் இனிதாை அவகை  பமற்கின் அரங்ைத்துக்குள் அகைத்து வந்திருக்கிபேன். 
 குளிர்க்பைால  ைதிரவகன கீழ்த்திகெயில் இன்னும் ைாபணாம். 
 ைதிர் இன்றிய ைாகலயவள்  குளிர்தூக்கி வந்திருக்ை ெழிச்சுமந்து  நாணுகிோள். 
 ஐயபன பவய்யிகல  எங்பை கவத்துவிட்டு மகேமுைமாை பெல்கிறீர்.   
 ைண்டனம் பெய்தும்மில் ைதிர் ெறிக்ைமுடியாபதன்ோ குளிரள்ளி வீசுகின்றீர்.  இது குகேயில்கலயா 
 ெரவாயில்கல  குளிர்ச்சூடி  நாள்பைாண்டு வந்திருக்கும் இன்னாகை  ைரம் கூப்பி அகைக்கின்போம்  என்னாளும் பொன்னாள்  என்ெதற்ைாை   
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8. ெதிவிரகத  
 ெைலவபன ொரிகன ொர்கவயில் ஈர்ப்ெவபன ெதிவிரகத ஒன்மரின் ொெத்துக் ைாந்தைபன 

 நிலவவள் ஒளிவாங்ை நிகலக்ைதிர் அளிப்ெவபன நித்திலம் தகனக்ைாக்ை கீழ்த்திகெ  புலர்ெவபன 
 மண்மிகெ நாம் வாை மரணத்கத சுமந்தவர்ைள் மண்ணுக்குள் விகதயாகி ைாற்போடு பெறிந்திருக்ை 
 ைார்முகில் ைகைந்பதழுந்து  ைதிர்வீசி உலகுய்ய ைாகலயில் வருெவபன ைதிர்சூடிப்பெருமாபன 
 ைாகல இனிக்ை வா  ைருத்கத பதளியத்தா மீைாதுைலுய்யும் வாழ்கவ இனிக்ைத்தா  
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9. தாய்கம 
 குளிர் ைால அடக்குமுகேக்குள்  இகலயிைந்து பமாட்கடக் கிகைைகை முடிைைாக்கி பமைனங்ைளில் பெசும் பயர்மனிய மரங்ைள் மடிசுமக்கும் துளிர்ைகை தளிர்ைைாக்கித் தர தாய்கம ைாத்துக்கிடக்கின்ேன. 

 ெச்சிகலைள் ைாவிைகைத் தரித்து ைழுத்திறுக்கி மரக்  ைாலடிவிை ைாத்திருக்கும் இன்னும் சில இகலைளில் உரமிடும் உேவு வலுத்திருக்கின்ேன.   
 ைால அறுவகடக்கு ைருசுமக்கும் மரபவர்ைள் இகலத்துளிருக்ைாை இன்னும்  இலக்கு ொர்க்கின்ேன. 
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10. ைண்விழித்பதழுை 
ைரு விகத ஊன்றி ைவிகத வைர்க்ை ைாகலகயத்  பதாண்டிபனன்.  
   அள்ை அள்ை குகேயாத அைகுத் தமிகை  அள்ளிப்ெருக்கி    பொல்லில் ைாரம்தள்ளி - அடிக் ைரும்புச்ொறு பிழிந்து  வடித்துக்பைாடு  வைம் பெழிக்கும் என்ேது என் தமிழ் 
 ைவிக்குள் ைவிைைாய் பிரெவம் சுமக்கும் ைவித்தாய்ைபை  முரெகேந்து ெகேயிகெத்து  பொற்கூட்டி வரிெகடத்து  ைதிரவக்குைந்கதக்கு வரபவற்புகர வாசித்தல்  மரொகிவிட்டது. 
 எனபவ பொர்கவ விடுத்து ொர்கவ ெரப்பி ொர் உலாவுக்கு ைார் பிரித்துவர ைாத்திருக்கும்  ைதிர் வீச்சு ைாந்தைகன  ைரம்ெற்றிக் பைாணர  ைாகலகயத்  பதர்ந்து  ைண்விழித்பதழுை. 
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11. விகரவு 
இரவுக்ைருவகேபய ெைலின் ெருவத்கத ைாகல பிரெவித்து பமல்ல விரிக்கும்  பவளிச்ெபவைத்தின் இருட்டின் இைவபல 
 பவளிக்குமுன்பன பவைமாகி  உகைப்புக்ைைம் ஓடி பிகைப்புப் ெற்றி ைகைப்பில் ைண்ணயர ைாலச்சுற்றுகைக்கு ைடிவாைமிட்டு ைடுைதிப் பொறியாகி நீைவிருகை நீ தரவில்கல. 
 ைாகலக்குமுன்  ைருச்சுமக்கும் உன்கன ைளிப்புற்று இரசிக்ை பநரமில்கல. 
 ெைலவனுக்கு முன்பன ெைலாக்கிச் சிரிக்கும் வீதி விைக்கு பவளிச்ெக்கூடுைபைாடு விகரவுைளில்  ைடிைாரங்ைகை ைடந்பதாடுகிபோம்.   
 விடியலுக்கு பவைம் ைாட்டாபத இரகவ இன்னும் தூரமாக்கு. ைண்கிழிய மறுக்கிேது ைால் நடக்ை பவறுக்கிேது ைாகலகய ெற்று ைடத்தி கவ. 
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12. அந்த நாள் 
 பவள்ளிைண்டு கிைக்பைை துள்ளிபயழுந்து துகிலாை துண்படான்கே இகடச்பெருகி  சிவகலக் ைாகைைள் சிரசுதடவி பொல்லில்லா பமாழியாண்டு அதன் சுைம் விொரித்து  உணர்வில் ஒத்து வண்டிைட்டி வந்தக்ைைனி பொற்றுச் பொந்தக்ைாரன் பவள்ளிகய விைக்ைாக்கி தள்ளி வந்தக் ைாலம் அது 
 இங்பை  விடிவதும் முடிவதும் இருட்ைரத்தின் இருப்ொகி பவள்ளி ொர்க்கிபோம். 
 என்ன பெய்வது 
 ெைஞ்பொற்றுச்ொறும் ெச்கெமிைைாய் உடன் பவங்ைாயக் கூட்டும் வரம்பொரக் ைாற்றும் வந்தகணயும் அயல்  பதாட்டத் பதாைகமயும் பவள்ளிபொல்  பவழுத்தக் ைாகலகய அள்ளிப்ெருகிட அந்த நாள் வருமா  ஆனந்தக் ைளிப்கெ அைம் நிகேக்ை  பொந்த மண் பவளிக்குமா 
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13. ொர்கவயில் ஒரு ொகவ 
 ொர்கவயில்  இலக்ைணத்தாள்  இகடக்ைகைந்து ொகவ பதாட்டு ொர்கவ இைந்பதன். 
 இகமகிழிய மறுக்ை இறுகிய இருளில் பொர்கவக்குள் புதுப்புது ொர்கவைளில் ைனவுபதெத்கத  ைட்டிக்பைாண்டிருந்பதன். 
 ொகவ ெற்றி  ெகிரபவண்ண அப் ொகவ ைண்படைபவ இகமக்கிழியல்  விழிதிேந்து ைனவுக் ைாட்சி  ைகைந்துபொச்சு.    
 ொ வடிக்ை ொர்கவ பைாண்டு பொர்கவப் புைகல புேந்தள்ை இரவுைகைய எழுந்த ைாகல என் முைத்தில் சிலிக்கிேது 
 ொகவ பவண்டின் ொர்கவ பைடும் அதனால் ைார்சூழ்ந்த ைாகலகய ைண்ணிருத்தி நைர ொர்கவபய உய்ை 
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14. வண்டின் பதடல் 
 ைாற்கேக்கிழித்து ைருவண்டு  ைானமிகெத்து ைண்வீசிப் ொர்த்தும் ைாணவில்கல. 
 பமைத்திருள்  ைாகலவிடியகல  மூடி கவத்து  விடியகலத் தள்ளி நைர்த்துகையில் ைருவண்டின்  சிருங்ைாரத்கத எந்த  மலரும் ஏற்ைவில்கல. 

 ெத்தியத்தால் ெச்ெயமின்றி  தவமிருக்கும் தாவரத்தாள் மூச்சிறுக்கி முகைைாத்து  ெட்டதுவாய் ெண்பிருக்ை  பதன் பதடி பதன்ேல் கிழித்து மலர்சூட மயங்கி நிற்கும் ைருவண்பட 
 குளிர் அள்ளி வீசி ைளிெறித்துத் திரியும் நனி குளிர் நாளில்  மரங்ைளின் தவத்கத குைப்ொபத.  
 இகலதுளிரில் மணம் சூட மலர்ைள் பிேப்பெடுக்கும் அப்பொது  ெற்றிப் ெரவெமாகு. 
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15. பைாடுமகை  
 வானத்து உடுக்ைளின் அைகு பொறிப்புைகை    மூடி நிலா உலாகவ ெலம் பைாண்டு தடுத்து நிறுத்தி ைருபமை  பொர்கவபைாண்டு ைதிரவகனத் துண்டித்து அவன் ஒளிக்ைதிர்ைகை ஒடித்து மகை என்னும் இரெகனகய முறியடித்து நீர்பைாட்டி நிரப்பும் ைாலத்தாளின் பவறுப்புமுைம் இன்னும் சிரிக்ைவுமில்கல சிரசில் எம்கம நுகைக்ைவும் இல்கல. 
 ைடும்மகைகயக் பைாட்டி ைருகணக்ைடக்கும் ைாலபம  ைாணும் நிறுத்து 
 அதிைமானால் எல்லாபம அேன்பைடும் புேம்ொடல் அைகில்கல உகன புைழ்பதாழுை நீ நீயாைவில்கல. இயல்ொய் இயங்கி வா.. இடர் முட்டா மகைபைாட்டி  சுயமாகி நடந்பதாழுகு 
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16. ைள்ளுண்ட தமிழ் 
 ைகதயில்  வி கத ஒன்று இகடச்பெருகி ைவிகத சூடி ைருக்ைளில் ைள்  புகதத்ததால்  பொகத.  
 விகதைள் மலராகி மது சூடி வண்டகணத்து ைள்ளூட்டும்  வரபமா...  
 இல்கல..... 
 தமிழ் ைள் அற்ேது தமிழுக்குள் ைள்ளிருத்தல்  தகுதிபெற்ேது.   
 ைகதவிடவில்கல விகத விகதக்ை ைவி கதக்கிேது. 
 பவண்டாம் பவண்டாம் விடுமுகேக்குள் குைப்பு(ெ)ம் ைள் பவண்டாம். 
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17. பமைத்துளி 
 சிறு பமாட்படான்று இதழ் மூடி பமைனத்தில்  நாணி நிற்ை 
 பமைத்துளிபயான்று பமாதியதன் நாணத்கதப் ெரிைசிக்ை 
 இதழ்ைட்டு விட்டு மலர் பமல்ல விரிய - அகதத் பதாட்டுச் பெல்ல  பதன்ேல் தன் ெகடயனுப்ெ  
 ைரும் ெட்டுகடப்  பொர்த்த வண்டு  ெண்ணிகெத்து அருைகணய மைரந்தம் பைாட்டி மகிழ்கிேது மலர். 
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18. பம(பமா)ைமுத்து  
 பமைமுத்பதான்று பமன் குளிர் ைரம் ெற்றி வான்விடு  தூதாய் என்  உடல் பதாட வந்தது. 
 மகைபயனும்  சூடகல மறுத்து தூேல் என்ெகத துேந்து     துளிபயனத் தன்கன வழிபமாழிந்து என்  அைம்பதாட்டு பநகிை அவெரமாய் வந்தது. 
 முைம்மினுக்கி  முத்துமணிச் சூட  எத்தனித்த என்கன   ெத்தமின்றி ொர்த்து   புன்னகைத்த பூபவான்று தன் ெத்தியத்கத  சிந்தும் துளிக்ைாை பொத்திகவத்திருக்ை  
 முத்துத் துளியகத  பைாத்துப்பூவிற்ைாய் பைாகடயாக்கி பநகிை நான் 
 விகடயாபனன்  இரண்டேக்ைலந்த  துளியுள் துவண்டது பமாட்டு. 
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19. வயபதற்ேம் 
 அள்ளிக்பைாண்டு விகரந்பதாடும் ைாலபம - உனக்கு பவைத்தகட இல்கலபயா 
 விநாடிைகை பெப்ெனிட்டு ஓடி ஓடி  ைடத்திச் பெல்லும் - உன் விடிைாகலப் பொழுதுைளின் விகரவுைளில் என் வயதுைளும் பதய்க்ைப்ெடுகிேது.   
 எட்டிப்பிடித்து  ைட்டிக்பைாள்ை எண்ணக் ைணக்கு ஆயிரம் - நீ பவட்டித்தனமாய்  விகரந்பதாடும்  ைாலபவைத்தால் மாட்டிக் பைாண்ட  மனவிறுக்ைம்  ெல்லாயிரம்.  
 நில் விநாடிைளில் பநாடிைகை பைாய்பதறி நிமிடங்ைகை  பநர்வழியில் மாட்டாபத நாட்ைகை உேக்ைத்தில் அமிழ்த்து. 
  இனிக்ை வரும் நாட்ைபை இனி பமல்ல வாருங்ைள்  ைளித்துச் சுகவக்ை  விழித்து நைருங்ைள் நாகைக்குள்  இன்கே அைகுெடுத்த  இடந்தாருங்ைள். 
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20. ைாற்றுக் ைாதல் 
 ைாற்பே கைவீசி என் உயிர்வகர உரசி பமய்யிழுத்துச் பெல்லும் அருவுரு அைபை 

 நீ மூங்கில் தழுவி நாை சுரம் புணர்ந்து இகெயாகி  உயிர்க்கும்    ெண்ெைகி. 
 விகெ வீசி   அகெவுக்கும்  இகெந்தாடும்  பமமிகெ ஓகெயின் ஒலியைகி  
 விழிெட்டுப்பொனாலும் பமய்பதாட்டு நைர்ந்தாலும் உயிர்வாயுகவ  உள்ளிருத்தி   ைள்ைமாய் ைடந்பதாடும் முதல் ைாதல்  பெரைகி 
 உன்கன  உட்பைாண்படழுந்து ைண்ணுற்று மகிை ைருவாகி ைலந்த என் ைாந்தக் ைாதல்  ைள்ளி நீ 
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21. திங்ைள்  
 தின் ைள்பைா தீங் ைள் ஓ.. முைம் ைள் பதளிய  அைம் ைள் இனிக்ை திங்ைள்  மனத் திரு (த்) தங்ைள் சூடி  உங்ைள்  விருப்ெங்ைள் ஆை வந்தத் திங்ைள் இதுபவா 
 அங்ைங்ைள் ெங்ைங்ைள் ஆகி துன்ெங்ைள் பமவி வாழ்வின் வெந்தங்ைள் பொயின் தீன் ைள்ளும் பைட்டு  திங்ைளும் மரிக்கும். 
 எனபவ பொங்குங் ைள்  ஏந்தி மகிழ்ச்சி  பைாள்ளுங்ைள்  மதி பவல்லுங்ைள் திங்ைள் ஆல் ஆளுங்ைள்  
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22. ைாகலயின் அைகு 
 ைாற்றுக்கிழித்து ைாதகடக்கும் ஊர்திைளின்  உராய்பவாகெகய ைாகலப்புலர்வு ைண்படழுந்து நைர 
 ைத்துக்குரபலடுத்து ைவிொடி தன் ைாதலிகய அருைகைத்து வித்கதக் ைாட்ட விகையாடி கிகைபயாடி ெத்தவுலகுள்  ைத்திக் ைத்திக் ைவி ொடும் சிட்டுக்குருவி.    
 பூப்பெய்திய புதுமலர்ைள் இதழ் விரித்து ைாற்றுடுத்தி  சீண்டுவார் யாபரன்று சிலித்தகைந்து ைாத்திருக்ை  
 குடுகுடுபவன ைடுைதியாய்  விறுவிறுப்ொய் விகரந்பதாடும்  அவெரங்ைபை  
 அரிதான புலர்விது  அலங்ைரித்துச் பெல்லுங்ைள்.  விடிைாகலப் பொழுகத மகிழ்வாக்கிச் சூடுங்ைள் 
 சிட்டுக்குருவிகய   ைண்ணள்ளிப் ெருகி  ைணிவாைச் பொல்லுங்ைள் ைாதல் வாழ்ை என்று. 
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23. நிலாரதம் 
 இன்று  உடுக்ைகை உற்று நான் வானவகல பெய்கையில் நிலவாள் இன்னும்  பவள்கைச் ெரிகையில் பைாள்கை அைகுடன் பமல்ல  நைர்வகதக் ைண்படன். 
  ைதிரவகனக்  ைண்டுச் பெல்லும்  பமானத்தவம் அவளுக்கு 
 ைள்ளி  ஓரக்ைண்வீச்சில்   ஒய்யார நகடெற்றி அகெய மேந்து மிதக்கிோள்.  
 அவளின் ஒளிக்ைாதல் வீச்சுக்கு  வானப்ெஞ்சுைள்  ைார் முைம் மகேத்து பவண்ெஞ்சின் ொமகர சூடலில் திேந்த வானத்கத  உகட ைகைந்து விலத்த ைதிரவக்ைள்ைன் ைதிர் கைநீட்டி கீழிருந்து வருகிோன் ொருங்ைள். அவளுக்ைாை  அலங்ைாரச் சிவப்பில் கீழ்வானத்கதபய  நகனக்கிோன். 
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24. நனி குளிர் நாடு 
 குளிர்ைாலச் பெடிைளின்  தவக்ைாடு.  பமாட்கடைைாய் அம்மணங்ைைாய் இகல  ஒட்டிக்பைாள்ை முடியாத   பவற்றுைைாய்..பவறுகமைைாய்  ைாத்திருப்புத் தவம் பெய்கின்ேன  
 பவர்ைளும் ொல் சுரக்கும் மார்புைகை ெச்சிகலக்கு ெருக்ைமுடியாது குளிர்ைால பவள்வியில் தவப்பொருைாய்  இன்னும் வெந்தம் வந்பதழுப்பும் வகர  ைாத்திருக்கிேது. 
 மலர் ைாட்டி முைம் சிரிக்ை இகலபெருக்கி அைைணிய  வண்டகைத்து  விருந்து ெகடக்ை வரும் ைாலம்  ொர்த்திருக்கும் இன்றின் ஆண்டிக்பைால அேம்ொடு   பொறுகம என விதிக்ைப்ெட்டிருக்கிேது. 
 ைாத்திருப்பும் இனிக்குபமன்று இயற்கை  குளிர்பொர்த்திருக்கும்  இந்த ைடும்ெனிக்ைால ைருவகே திேக்ை ைாலம் சுற்ே பவண்டுபமா. 
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25. இகமக்ைாதல் 
 இகமைள் இரவுைளின்  விரிவாக்ைத்கத விரும்புகின்ேன.   
 விழிைளின் பொழிப்புைளில் ஏற்ெடும் ைருச்சிகதவுைகை  ைள்ைத்தனங்ைகை மூடிமகேக்ை முற்ெடுவதில்கல.    
 கீழிகம பதக்கித்தள்ளும்  விழி வழி வலி நீகர ஆனந்த மகட உகடப்கெ அைபவடுத்து ைன்னம் ைடத்துகையில் பமலிகம ஒட்டாத  புகைச்ெலின் புலம்ெகலயும்   ஏக்ைப்பிகெகவயும் இகணந்பத பைாட்டுகிேது. 
 பமலிகமத் பதாட்டுச்பெல்லும் பமய்ப்ெடு மாத்திகரக்குள்  மயங்கிப்பிரியும்    இகமைகை இரவுைளில் இறுக்கி விடுங்ைள். 
 ைள்ை விழி ைண்ணயரட்டும் இகமயிரண்டும் இறுக்கிக் ைளிக்ைட்டும்.   விடியல் முட்டும்பொது விழிபைாண்டு தட்டுங்ைள் ைளித்த இகம  நாணிக்கிழியட்டும்  
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26. மாகல சூடு  
 நீர்க்குமிழ் பைாய்து  ைதிரவக் ைகண  ஆய்ந்து ைாற்றின் துைள் பிய்த்து மணற்ையிறு ைட்டி மாகலபயான்று பெய்பதன்.  

 அகதச் சூடும் ஒரு ைழுத்கத சுவர்க்ைத்தில் பொட்டழுத்தி   பவண்ெங்கு பவண்டுபமன  பவந்பதரித்த தீச்சுகவயுள் ைண்வீசித் பதடியும் மாகல பைாள்ைாள் இல்கல.  
 ஏைமாை சூடு பொருள் என்ோலும் எடுத்தணிய எண்ணாதீர் எடு பைால் பிகை  இல்கல இல்கல  எடுபைாள் பிகை  
  திட்டி முகே ைா தீர் தினம் தினம் நான் கிைக்கிழுத்து  விைக்கு கவக்ை  ெடுத்திருந்து எழுந்துவருகிோன்  ெைலவன்.   இன்று ொடுபொருள் தரவில்கல  ொ தைன். 
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27. இல் அேப் ொல் 
 ைதிரவன்  மாகலக்கு மகுடம் சூட்டி   இல் அேப் ொல் புகும் இரவுத் பதாடு கை மாகல. 
 பமற்கின்  முைவாயில்  ைதிரவன் ைதிர் ைவ்வி இருள் சூட்டி  நிலவுக்குப் ொகத ைட்டி வானவுலாவுக்கு  வடமிழுக்கும்  சிவந்த ைரங்ைகை அப்பிக் ைாட்டுகிோன்.  
 அவன் பொன்னள்ளி பதளித்த வானப்புகதயலில் மகேமுை தாரகைைள் மினுத்துச்  சிரித்து   அைகு பொகதயில் நிலவு நைர்த்தும்  வண்ணக்பைாலம் 
 இல்லேத்தான் இகமைளின்  இகணவுைளுக்கு முன் இனித்த நாகை  ைளித்து நைர்த்த இருள் பொர்க்கும் அைகு. 
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28. ைருத்துகர  
 இரவு விலைலின் நிகேவுகரகய கீழ்வான பெவ்பவாகட  முைப்புகரயாக்கி இன்கே  பிரெவித்தகமகய   ெேகவைளின் ொவுகரைள்  தத்தம் பமாழிைளில் மதிப்புகர  பெய்துபைாண்டிருக்ை 
 பமாட்டுைள் முைப்பூச்சுைகை இதழ்ைளில் அணிந்து ைதிரவனின்  ைாந்தம் ைண்டு  நாண முற்று விரிந்து வண்டின் வரபவண்ணி மைரந்தம் சுரக்ை 
 நிரந்தரமில்லா  வாழ்வுச்சுகமபயாடு ெேந்பதாடப் ொயும் மனிதக்கூட்டம் அவதியில் ஓட 
 இன்கேயும் எடுத்துக்பைாண்டது.   ஒரு நாைாய் இயற்கை. 
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29. சிறுவண்டின் சிேப்பு 
மைரந்தம் பூசி மஞ்ெைாடி   மலர்விட்டு புேப்ெட்ட  சிறுவண்பட 
 மதுபொகத தகலபயே இரிங்ைார சுதிபயே ெங்ைார் ெைனத்தர் ொர்வலன் பெவிப் ெட்டு  ொர் பவளிச்ெம்.    ொபரல்லாம் பவளிச்ெம்.  பவளிப்ெட்ட நாளிதழ்  பதனாை இனிக்ை  நறு மணமாகி மணக்ை 
  மதியவள் நைர மலர்மைள் விரிய ெனிமுத்தாள் நாண பமைமைள் விலை பமாைத்தாள் ெற்றிைக்ை ொரவள் பமய்தீண்ட ெச்கெயத்தால் ெசி ைகைய ொர் வண்பட   ெைலவன் உன் ொட்டால்  ொர்ைாண வருகிோன். ொர் ைாக்ை ஏர் பிடிக்ை ைதிர் வீசி ஒளிப்ெரப்பி  ைைனிைகை ைவர்ந்தகணத்து ெள்ளிவிட்டுப் ெைலவன் - உன் ொட்டுக்ைாை உலாவருகிோன். சிங்ைார சிறு வண்பட ஒய்யார உன் ொட்டு பமய்தீண்டும்  பமலிகெ 
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30. விழிைள் பெசும் 
 விழிைள் பெசும் பமாழிைகை பைார்த்துக்பைாள்ளும் மனங்ைள் 
வாசிப்புைளில்  பிகைைகை பெருகி 
பமாழிபெயர்ப்புைளில்  ைருத்து மாற்ேம் பெய்யுமுன் 
மீள் வீச்சில்  
விழிைளின் விைக்ைத்கத  
அைவு ொர்த்து  
உட்பெருைல் சிேப்பு.   
 நிகலைள்  நிர்ப்ெந்தங்ைள் 
சினங்ைள்   ைாயம் பூசிய  மனங்ைள்  
 அடக்குதல் விலகி 
விழிைளில் பவர்பைாண்டு  
ஒளிவழி  
பவளிப்ெடுத்தும்  பமாழிக் குைப்ெம் அது. 
 
நாகை ொர்கவ  
பமாழிகய  அைகுெடுத்தலாம் ைாத்திருந்து வாசியுங்ைள் 
அவெரங்ைளில்  விளிப்புைள் பவறுெடலாம் 
. 
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மை தின் தின்ைா 
 

1. அவளும் இகே 
பெண் அணுவாவாள். இயங்கு ெக்தியின் இகே. 
 ெண் அவள்  ெரிணாமம். புண்ெட்டால் புலனழிப்ொள்.   
 ைண்பணன ஒற்றின் ைடவுைாவாள். 
 ைருகணப்பெண்ைளின் நிகனவில்  ைருவும் உருவாகும் ைளியும் நிகேந்தாளும் இழிவரல் ைண்டால் இரண்டும் முரணாகும் பெண்  பெண்ணானால் 
 அவள்  இயங்கு ெக்தியின்  இகே. 
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2. ைண்ணீர் 
 
தகலயகணைள் தீக்குளிப்புச் பெய்யவுள்ைன 
நித்திகரக்கு முன்னும் பின்னும் உங்ைள் நிகனவுலை ஆட்சியால் பித்துப் பிடித்து பெத்து எழுகின்ேனவாம் 
 
நிகனவுைகை  ைகைந்து விடுங்ைள் அல்லது தீயிட்டு பைாளுத்திவிடுங்ைள். 
ஏக்ைங்ைளில் எரிந்து  தாக்ைங்ைளில் ைண்வழி ைசியும்  ைண்ணீரின் சுடுகையில் ெற்றிபயரியும்  தகலயகணைளுக்கு  ொவத்தண்டகன பொதும். 
 எழுந்தாடும் மனங்ைளின்  எல்கலயற்ே பொதிவுைளில்  வரிவிதிப்கெ வகரயகே பெய்து  ெங்கீடுைள் பெய்து ொருங்ைள். ைண்ணீரும் குளிர்கம பெறும். 
 விகதத்தால் விகைெயிர் விகைந்தால் அறுவகட. 
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3. நியாயப்பொலி 
இருள்… தனிகம… ெயம்… 
 
விழிைகைத் திேந்பதன் பவளிச்ெம். 
அடடா… 
இகமைள் 
சில பநரங்ைளில்  மனபதாடு மயங்கிப்பொகின்ேன. 
அதனால்                                                                                மூடிய விழிைகைபயா                                                                               திேந்த விழிைகைபயா                                                                             இகமைள்                                                                    நிராைரித்துவிட்டு                                                                              மன முைக்ைத்திற்கு                                                                             மண்டியிட்டு                                                                                        மாரடித்துக் பைாள்கின்ேன.  
இனி 
தீக்குச்சிைகை  
புருவத்தில்  புகதத்துக்பைாள்ை பவண்டும் 
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4. ைாயம் 
இரத்தமும் தகெயும் நரம்புைளும் எலும்புைளும் 
பிகணந்திருக்கும்  உடம்பில் நிகனவுைள் பெருகியிருக்கும் இடபமது 
ைாட்டிக்பைாடுங்ைள் கிள்ளி எறிபவாம்.  
 
 
 
 

 
 

5. பூச்சு  
ைண்ணாடி ைாட்டும் முைத்கத உகடத்து  அைத்தின்  ெடிமங்ைகைத்  அைந்து ொர்த்தால் புகதவுைளில்  மகேந்தும்  மேந்தும்பொன ைண்ணாடி முைம்  முைப்பூச்சில்  சிகதந்திருக்ைலாம். 
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6. உேக்ைம் 
 விழிைகை இறுக்கி இருகைப் புகுத்தி  இருகை  ஏற்ெடுத்திக் பைாண்டப் பின்னும்  உேக்ைத்கத துரத்தி  விைக்பைற்றி கவத்து விவாதம் பெய்யும்  மனசின் ஓடுொகதகய  இழுத்து மூடி  ைதவகடப்புச் பெய்ய ஊரடங்கு  ெட்டம் பொட்டும்  அடங்ை மறுக்கும்  அைத்துக்குள்  எந்த அரக்கி  நங்கூரம்மிட்டிருக்கிோள்.  

 
7. பிரிவு 

பமைனங்ைைால்                                
மூடிகவத்திருக்கும்  

நிகனவுைகை                              ைாலம்...அழுத்தி 
                            நைர்த்தும் பொது  இைப்புைள்கூட ஏற்ைப்ெடுகிேது. 

 இயலாகமயல்ல அது இலக்ைணப்பொலி                                                                           இருந்தும் இல்கல                                                                    இல்கலபயனினும்                                                        இருக்கும் 
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8. விதி  
 பைாடி இகட  ஆள் - நல் இதழ் விரிப் பூ. 
 ஒரு  பைாடியிகடயாள் பைாய் தூ (என)  வதுகவ கவ தாள். 
 பொது விதி பூ பைாய்தல் 
 ைாய்  மரு வி கத இன்றி பூங் பைாடி இகட ஒடு பைடும். 
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9. பதாடரி 
 ொடப்புத்தைம் ெக்ைங்ைகைத் திேந்தும் ொர்கவ பைாத்தப்ெட்ட  குறுகிய ைால சுய இைப்பில்  ஒரு மீட்சியற்ே ஒளிப்ொச்ெல்   
 மனபமங்கும்  நில அதிர்வின் தடுமாற்ேம் புரிந்து  பைாண்ட  புத்தைம் ைாற்றின் ைரங்ைகைப்ெற்றி  மனதுக்கு ஒத்து பவைமாைப்  ெடெடத்தது.  
 விநாடிைளில்  வீெப்ெட்ட விழி வீச்சில் பைாய்பதறியப்ெட்டது உயிர்க் ைவெம். 
 பமாழியிைக்ை  முற்றும் துேக்ை  ெலிபைாண்ட ொர்கவ அது.  அன்று ொடப்புத்தைம் மட்டும் ெடெடப்கெ  நிறுத்திக் பைாண்டது. 
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10. என்னுடன்   நீ  
 

பதாட்டபதல்லாம் நீதான்.  
ஆகடைகைத் பதாட்டால் உன் பதர்வுைள் பதரிகிேது. 
ைாலணிகய  
பொட்டால் உன்  பதடல்ைள் பதரிகிேது. பமலங்கிகயப் பொட்டால் உன் பமன் புன்னகை பதரிகிேது. 
நீ பதாட்டு பதாட்டு  தந்ததால் உன் முைம்மட்டுபம சிரிக்கிேது. 

  11. மருந்து 
 ைாயங்ைைால் இதயங்ைள் உகடக்ைப்ெட்டிருந்தால் நியாயங்ைள் பெத்துவிட்டதாய் எண்ணாபத 

பநெங்ைள்கூட பமாெங்ைள் பெய்துவிடும் அதிைமாவதால். பநெத்கத பநபரடுத்து 
ொெத்கத மருந்தாக்கி அன்கெ அதில் ஊற்று 

ஆறிவிடும் 
ைாயங்ைள் மட்டுமல்ல ைல்லான இதயமும்கூட 
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12. ஏக்ைம் 
 ைருவகேகய அறுத்பதறிந்தால் தாய்கமயில்கல ைாதகல பிரித்பதறிந்தால் வாழ்க்கையில்கல நட்கெ பெயர்த்பதடுத்தால் அன்பு இல்கல 
ஆகெ விருப்பு பவறுப்பு எல்லாவற்கேயும் தகலயகணக்குள் திணித்து எண்ணங்ைகை விழிைளில் பதக்கி ைண்ணீரில் நீ எழுதும் பமைனத்தின் பைாடுைளில் எத்தகன 
வாழ்க்கைைள்  புகதக்ைப்ெடுகிேது 
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13. தாக்ைம் 
 வாழ்க்கை வட்டத்துள் வடிவங்ைகை  மனங்ைள் மாற்றுவதும் ைாதல் கை மாறுவதும் தங்ைகை பைான்று பைாள்ளும் மனங்ைளுக்கு மட்டும்தான் புரியும் 
வலிைகைவிட  வாழ்க்கை வலிக்கும் என்று. 
 நிகலைள் நிர்ப்ெந்தங்ைள்  நிர்ணயிக்கும் உறுதியான  இறுதி முடிவு சில முைவரிைகையும் முத்திகரைகையும் ெதிக்ை 
முைவுகரயாை  பொல்லப்ெடும் பொழுதுதான் 
புரிகிேது  ைாலம் ைாயப்ெடுத்துவகதவிட 
பொற்ைள் உயிர் வலிகய  உற்ெத்தி பெய்வதன் தாக்ைம். 
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14. இரவு பைாடியது 
 இரவுைகை  
விரும்ொத ைதிரவகன  ையிறு ைட்டிபயனும்  
இழுத்து வருபவ ன் 
நம்பி உேங்கு.  
ைாகலக்குள்,  
நீ விழிப்ெதற்குள்  ெைலவகன ெறித்துக்  
பைாண்படனும் வருபவன். 
இனி இரவுைகை                                                              
பதாகலப்ெகத தவிர்த்துவிடு  
ெைல்ைள் கூட  
இருைகடயுமானால்  முற்ோை அழித்துவிடு 
நிகனவுைகை 15. பெொகம தீது 

 என் கைப்பெசி         ைலைலக்கும் பொது உன் நிகனவுைபைாடுதான் ைாபதாரம் பதாடுக்கிபேன். என்ன பெய்வது ைகதப்ெதும் நீயில்கல ைகதயிலும் நீயில்கல என்ோலும் எனக்குள் நீ பெசிக்பைாண்டுதான் இருக்கிோய். 
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16. ெறிமுதல் 
 அன்பு  ெகிரப்ெடுவது உண்கம. ெகிரப்ெட்டவர்  ெறிபொவது உண்கம. 
 
ெறிபொவது உயிர் என்ெதால்  அன்பு பமல்ல பமல்ல  புகதக்ைப்ெடுவது உண்கம 
உண்கம, உண்கம என்ெதால்  உயிர் ெறித்தவர் மகிழ்கிோர் உயிர் இைந்தவர் தவிப்ொர் ைாலம் அைைான மருந்து. 
மாற்றீடுைள் முரண்ொடுைள்  
வலிைள் சுகமைள்  இன்ெங்ைள் துன்ெங்ைள் அகனத்கதயும்                                                         அைகுெடுத்துவதும் ஆற்றுவதும் 
மனம்  
அகத ஆபமாதித்து  ைகரபயற்றுவது ைாலம்   17. நிராைரிப்பு 

யாரங்பை.... இரவுைகை இருளில் இருந்து 
இழுத்துப்பொடுங்ைள். 

பவளிச்ெத்கதக் ைாட்டி பவறுப்பெற்றுங்ைள். 
நிகனவுைகை ைனவுைைாை ைாட்டுவகத நிறுத்தும்வகர அகடத்துப்பொடுங்ைள். 
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18. இைப்பு 
 விழிைகை சிகேப்ெடுத்த  உேக்ைம்  உள்  நுகைவதாயில்கல மனதின்  ெக்ைங்ைளில் கீேல்ைள். 
 அைைாை பெதுக்ைப்ெட்ட  இதயத்தின் உருவில்  ஏராைமான ஓட்கடைள்.  
 குருதியின் ொய்ச்ெல்ைகை  ொக்ைகடயாக்கி  ஏமாற்ேம், பிரிவு, தவிப்பு, வலி என்ே ஈட்டிைகை பெருகிச் பெருகி  கீேல்ைளுக்குப் ெதிலாை குத்திக் கிழிக்கும்  எண்ணத்தின் ெயணம் இகமைகை எரித்துவிட்டு மனதின் ஆைத்தில்  மயானத்கதக் ைட்டுகின்ேன. ொவம் விழிைள். 
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19. நானானவள் 
 ைாலங்ைகை  அைவிட முடியாது ைாதலின் ஆைத்தில்  ைண்ைள் பதாகலந்துபொய்  இறுகிப்பொன அந்த நிகனவுைகை  இகேமீட்ெதில் இன்னும் ைாதலிக்ைப்ெடுகிோள். 
 அன்பின் ைட்டுப்ொட்டில்  அகணைகை ைட்டி தாயின் வரிைகை சுமந்து ைாட்டியவள். 
 பெயாை என்கன  பெப்ெனிட்டவள். நிகனவுைகை தாலாட்டி  கவைகே வகர  வந்து பொகும் நிலபவ  நீ இருக்கும் வகர மட்டுமல்ல இேப்பிலும் பொற்ேப்ெடும் என் இனியவள். 
 
 
 
 
 

 

 

Digitized by Noolaham Foundation.
noolaham.org | aavanaham.org



மை தின் தின்ைா  ப. தியான் 

45 

 

20. உன் எச்ெம் 
இரசித்து இரசித்து எழுதிய ைவிகத பொற்பிகைைளுக்ைப்ொல் 
பொருட்பிகைகய  சூட்டிக்பைாண்டது 
நீ 
இருந்த  
நடந்த  
சிரித்த  
ொர்த்த  எச்ெங்ைள் எல்லாம் இன்னும் பதாக்கித்தான் நிற்கிேது 
 
 
 
 
 
 21. கீேல் 

இதயத்தின் அகேைளில் நீ கீறிக் கீறிப் ொர்க்கிோய். உன் நிகனவுைகை அழிப்ெதற்ைாை.  
இரத்தத்கத எண்ணத்கத சிந்கதகய… பமாத்தமாை அழித்துப்ொர். பிணமாைத்தானும் உன்கன                                                    பின் பதாடர்பவன். 
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 22. தாயாதல்  

நீ 
அன்ொல் அைகு ெடுத்திய 
என் எண்ணங்ைளின்  
முைவுகரயும் 
முைவரியும் நீதான். 
 என் கிறுக்ைல்ைளில் 
ஓவியமாய்  அகெந்தாடும் அணியும் நீதான். இனியும் உன்கன                                                           சுமப்ெதற்ைாைபவ இதயத்கத ைருவகேயாக்கியிருக்கிபேன். 
 

 

23. நீ நானாை 
 உயிரின் வடிவும் நீதான் உைத்தின் நிகனவும் நீதான் விழியின் பநாக்கும் நீதான் பமாழியின் இலக்ைணம் நீதான் வாழ்வின் தடமும் நீதான் கவைகே விடியலும் நீதான் நீதான் நீதான் நீதான் நீதான் எனக்குள் இருக்கும் நீதான் 

உனக்குள் இருக்கும் நான்தான்  
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 24. இகமத்தவம்  
 உேக்ைத்கத பதாகலத்த மனங்ைளுக்ைாை 
இகமைள் விழிைகை  
ொத்தாமல்  ைாத்திருப்ெதும் யாைமா 
என்பனாடு விழித்திருக்கும் பமகெ விைக்கை அகணத்துக்பைாள்ை  முடியவில்கல 
உன்கனப்பொலபவ  தள்ளி நிற்ைச்பொல்கிேது 

 
 

25. விகனப்ெயன்   
 தட்டச்சில் ெட்படழும் என் விரல்ைைால் ைருத்தரித்துக்பைாள்ளும் பொற்கூட்டங்ைள் 

ச் பொல்லிபயஉன்கன  பிேக்கின்ேன 
 

இரவுைகை  உேக்ைத்துக்கு பநருங்ைவிடாது இரணங்ைைாை மாற்றிக்பைாண்டிருக்கும் நிகனவுைகை தந்தவர்ைகை பதவகதைைாை ஆக்கிக்பைாள்வதும் விபராதிைைாை ஆக்கிக்பைாள்வதும்  விகதத்தவர்ைளின்  அறுவகடதான். 
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 26. வரம்  
 அன்பெ…                                                                      ைண்ணகி  ெகுந்தகல தமயந்தி அமராவதி 
என்பேல்லாம் நீ  இருக்ைபவண்டியதில்கல அன்கெ பைாடுக்ை நீயாைபவணும் இருந்திருக்ைக் கூடாதா 
 
 
 

27. முைம்  
மூடாபத விழிைகை மூடாபத - அந்த மடபலாரம் நான் மகேந்திருப்பென். பெொபத பெண்பண பெொபத உன் இதபைாரம் நான் ஒளிந்திருப்பென். ைாபதாரம் வந்து ைகதப்பெசும் அந்தக் ைாற்போடு நான் ைலந்திருப்பென். 

பமைத்கத பொர்த்த கூந்தலடி மின்னலில் வார்த்த புன்னகைபயா ைன்னத்தில் குழிைள் அைைைபைா - என்கன பைால்லுபத பைால்லுபத என் உயிபர. முத்துக்ைள் பைார்த்த ெல்லைகி பமாைத்கத வார்க்கும் இதைைகி 
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28. மின்னல்பவட்டு 
 ைண் வழிபயாடி  
ைருவிழி குகடந்து  குத்தீட்டி குத்தி குறுகிய இதயத்துள் ொோங்ைல்லின் வலுகவ சுமத்திய மின்னல் எது ொைரம் பமாய்த்து ெரெரப்புச் பெய்து என் துேவறுத்து 
துகிலுரிந்து  
பமன்கமயாய்  பமாகித்த பதன்ேல் எது 
பைாடி விழிைகை  பைான்று மீண்ட பொதும் 
குறுைலாய் வந்து  
பைாகல நிைர்  பைாள்கையிட்ட ைாந்தக் ைண் எது 
வீழ்ந்து பொன என் விழிைகை மீட்படடுத்து 
இகமைகை  இழுத்துப்பொர்த்தியதால் ைணத்தில் பதாடுவானமாய் பதாகலந்துபொன அந்த பமன்முைவு எது  
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29. பநறியாள்கை  
 என் வாசிப்புைளில் - அவள் புத்தைமாய் விரிகிோள். அைைான அட்கடயில் அழுத்தமான ைகதயவள். 
 ெட்டத்தின் யாப்புைளில்  அவள் சுமத்தும் குற்ேப்ெத்திரிகையின் குறியீடுைகை என்னால் சுமக்ை முடியவில்கல. 
 அவள் எறியும் பூக்ைளில் ைற்ைளின் தாக்ைம்  அதிைம் உண்டு. 
 பநற்றும்  நான் வாசித்த அவளில் ொெம் இருந்தது. என் பநரத்தின் விகலகய அவள் தீர்மானிக்கிோள். நிதானமாை சிந்தித்து பமைனமாை அவள் பெதலிக்கிோள். என் விழிைகை சுட்படரித்து இதயம்  வகர  எட்டிப் ொர்த்து நியாயம் பைட்கிோள். 
 பெண்கமயின் பமன்கமயிலும் அவள் பெயாகும் ைணங்ைளில் பமைனித்துவிடும் என்னில் மனித பநயத்கத தடவுகிோள். 
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30. பதாடுவானம் 
 பமைத்தின் வரபவ மகையின் துளிபய  மண்ணில் புகதந்பதழும்  விகதயின் வீச்பெ பமல்லமாய் என்கன  உள்ைத்துள் ெதுக்கிக் பைாண்ட ஓர விழி ைள்ளிபய  பொல் 

  பமய் முட்டாமல் என் பமனிக்குள் புகுந்த கதயபல உன் வருகையின் வாெலில்  நான் பைாலமிட்ட அன்பின் வரிைகை அகடைாத்து கவத்து ைாலத்தின் பொக்கில் ைைவாகிப்பொன ைாதகல உன்னுள் புகதத்து ைருவிழி ைசிகவ  ைருச்சிகதவாய் அழித்து அழும் ஆருயிபர  
 பொழுதுைகை புயலாக்கி நான் புரண்டழும் பொழுபதல்லாம் புண்ணாகி துடிக்கும் புனிதபம 
 மேந்திட முடியாத நிகனவுைளின் ெட்டகேயில் ைாதலின் வரிைளில் ைாலங்ைகை மேந்திருந்பதாம். வாழ்க்கியின் பொக்கை நிர்க்ைதியாக்கிவிட்டு  
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 நீயும் நானுமாய்  ைளிபைாண்டு இரசித்த ைாலத்கத அறுத்தது யார் ைாதகல பைால்வது யார் 
 பெத்துவிட துடிக்கும்  என்னுள் நீ இருப்ெதால் ொகவக்கூட தள்ளி கவக்கிபேன். ைாதலிபய  உன்கனக் கைப்பிடிக்ை  ைாத்திருக்கும் ைணவகன ைண்டு ைண்டு பநாைவா கைபிடித்து வாைப்பொகும்  உன்கன கைபயடுத்து வாழ்த்தவா 
 ைாதலின் வலியின் பமாழிகய புரிந்து பைாள்ை ைடவுளுக்கும்  அருைகதயில்கல 
 மணமாகல சூடி  மனம் இகணந்து வாை உணர்விருக்கும் பொபத உன்கன  வாழ்த்துகிபேன். 
 ைண்பண முன்கனய நாட்ைகை முழுதாை நிகனக்ைாவிட்டாலும் ைண்ணிகமப் பொழுபதனும் நிகனபவடுத்துப்ொர் ைாதகல ொடமாய் நீ ொடி ைாட்டினாய் முன்பெ வா என் அன்பெ வா என்று முத்துச் பொற்ைைால்  வித்தைம் பெய்தாய் 
 எந்தன் உயிபர எந்தன் உயிபர ைண்ைள் முழுதும்  
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 உந்தன் நிகனபவ என்று ைண்ைகைக் பைார்த்து ைவிகதப் ொடினாய்  
 பெல்லபம என்கன எனக்கு அறிமுைம் பெய்தவள் நீ முள்ைாய் நான் முரடனாகி மூர்க்ைமானபொபதல்லாம் அன்கனயின் அவதாரபமடுத்து அன்பின் வடிவத்தில் மருந்திட்ட கமயபல 
 உன் விரல்ைளின்  நைங்ைளில் கூட நான் தகலகயக் பைாடுத்து உேவாகியிருக்கிபேன் பைாதிபயன்கன உேங்ை கவத்த ொதகனக்குள் ெருைாகி  துவண்டிருக்கின்பேன் 
 ொகவபய என் உயிபர உதடுைளில் நான்  உச்ெரிக்கும் வரிைளுக்கு  ஆத்திரத்தில் அடிகமயாகிவிடுகிபேன் உன்கன இைக்ை முடியாத பொது பவடியாகி விம்முகிபேன். 
 ெத்தியமாைச் பொல்கிபேன் நான் உன்கன ைாதலிக்ைமட்டும் ைாத்திருக்கிபேன். பெத்துவிடும் பொது  ெக்ைத்தில் வரவும் உனக்கு  முைமிருக்ைாது தூரத்தில் இருந்து உனக்குள்பை அழுதுவிடு மறுபிேவி இருந்தால் மறுெடியும் ைாதலிக்கிபேன்.  
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 பொதுப்புலம்ெல் 
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1. உள்ளீடு 
 பதரடி  பதங்ைாயாகினும் உள்ளீடு பொய்க்கின் உருப்பெோது. 
  சீரடி  பெம்கமயற்ேவர் பெங்பைால் கவத்திருப்பினும் சிேப்பிோது. 
 அதி ைாரத்தின் அடிவருடிைள் பெருக்கினில் திகைப்பினும் அன்கனத் தமிழ்  வீைாது.   
 பெயருக்கு  வாய்ப்பெய்தும்  இலக்கு அணம்  பைட்டவர்ைைால் இலக்ைணம் பதாற்ைாது. 
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2. நியதி  
 மூச்சு நின்றுவிடும்  பெச்சு முடிந்துவிடும்                                                               
என்று பதரிந்தும்  வீச்சுக்பைாள்கிேது ஆகெ. 
மாய்ந்தடித்து   மண்கணயும்                                             பொன்கனயும் ைட்டி மகனயாைகயும்                                                    மைவுைகையும் ஒட்டி நிரந்தரமாய் வாழ்வதற்கு  
ஏக்ைங்ைகையும் ொெங்ைகையும்  ென்முைமாய் சூடிக்பைாண்டு ெயணிக்கிேது வாழ்க்கை 
 

3. அைைைகு 
 இரவுக்கு இருைைகு இருளுக்கு நிலவைகு 

நிலவுக்கு நகடயைகு 
நகடயினுக்கு தமிைைகு 

தமிழுக்கு ைவியைகு 
ைவிகதக்கு பொருைைகு 

பொருளுக்கு விகனயைகு 
விகனயினுக்கு விடிவைகு 
விடியலுக்கு பொழுதைகு 
பொழுதுக்கு புலர்வைகு 

புலர்வுக்கு நாைைகு 
நாளுக்கு இன்ேைகு 
இன்றுக்கு நீ அைகு  
நீ தாபன அைைைகு 
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4. ைாலத்தின் ஓட்டம் 
 ஓயாத விநாடிைளின் ஒருமித்த ைடத்தலில் இன்கே புதிதாை சுற்றியிருக்கிேது மணிக்கூடு. 
 முட்ைள் குத்தி நிற்ைாமல்  சுற்றி வருவதால்  நிற்ைாமல் பொகிேபதா  ைாலம்...  
 ஓ..... ைால அறுவகட 
 சுவடுைளில்லாத  மகேப்புைளில் தினங்ைகை அறுக்கிேது பொலும். 
 இருக்கும்வகர இருந்து விட்டுப் பொகும் இலக்பைடுத்து அைற்றுை இலக்ைாகுை 
 இன்கே பநற்றுக்குள் புகதக்ைாது தாய்கம பைாள்ை 
 பிரெவ அணிைகை நிரற்ெடுத்த  இன்கேய முட்ைகை பவன்பேழுை. 
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5. விகனப்ெயன் 
 தன்விகனப் ெற்றி பிேவிகன தூற்றின் குறிப்ொலகணயும் ெயபனது தன் விகனயால் 
 எச்ெங்ைள் முழுகமபெோ அதனால் ெயனிகலைகை வடிவகமக்ை நல் எழுவாய்ைள் பிேக்ைட்டும்.  
 பிேப்ெறுக்கும் ெரப்புகரைகை பதளிவுகரைைால் வலிகமபெய்து வாழும் பொது மட்டும் விகனப்ெட முற்ோக்குபவாம். எச்ெப் பெயர்ைள் இருவழிபயனினும் விகன பதாடும் எச்ெங்ைகை நகடமுகேயாள்பவாம்.  
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6. அணிைள்  
 அணி அணிைலன்  ைகைந்தால் சிேப்ெணி. 
 நகைைள்  ைகைந்தைகு நகை அணிந்தால் உவகை  உைத்துள்ளும் பூக்கும். 
 பொருள் அணி  பவண்டின் பொருைணி பைடும் 
 தமிழினி சிேக்ை அணிைகை சூடி  அைங்ைள் மைை அைத்தணி பூட்டி புே அணி ைலன் விடுத்து இயபலாடு இகயொகின் இருக்குங் ைாலம் இன்புற்ே அணிைள்  அலங்ைரிக்கும்  இந்த இலக்ைணம்  தகலக்ைனம் பொக்கும். 
  

Digitized by Noolaham Foundation.
noolaham.org | aavanaham.org



சபாதுப்புலம்பல்   ப. தியான்  

60 

 

7. ெடிைள் 
 ெடி ைற்ெடி பொல் ைல் 
 ைல் ைல்லாய் என்ெதல்ல நீ ைல்  
 ைற்ேல் ஆற்ேல் அல்லல் அல்ல. 
 நாற்ெடி நாலும்ெடி நூற்ெடி நுணுகிப் ெடி பநறிப்ெடி பநர்ப்ெடி  பொற்ெடி உகனப்ெடி உருப்ெடி உள்ைெடி உைம்ெடி 
 வரும்ெடி வரப்ெடி  வருங்ைாலடி உன்னடி அடிப்ெகட  அடி ெகட அடி நீ அதனால் ைல்  அல்ல ைல்லாவாய். 
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8. இதுவும் ைடந்துபொம் 
 பநற்கே நான்  நிராைரிக்ைவில்கல. அது வந்து பொன தடயத்கத  ைண்டு பைாள்ைவும் இல்கல. 
 இயந்திரைதியில்  இயங்கிப்பொன என் தங்கிப்பொதலில் தகடயின்றிப்பொன பநற்றில் -என் இருப்பு நிச்ெயமற்ேகத பநர்முைமாை ெகேொற்றியது. 
  ஒரு நாள் ..... அறுவகடயான ஒருநாள்  
 வலி பைாெம் இைப்பு  ஏக்ைம் ைாதல் ைண்ணீர்.... பிரிவு துன்ெம்....... 
 முடியவில்கல என்ெகதயும் இயலாது என்ெகதயும் ஒரு நாள் ைடத்தல் ஒரு நாள் பிேப்பு பதற்ேலாய் மாற்ேமாய்.....  மருந்தாகிக் ைடத்தி ஞானத்கத விகதக்ை ைாலம் மருத்துவம் பெய்கிேது. 
 இன்றும் மாற்ேத்தின் மடிகய ெஞ்ெகணயாக்கித்தர விடியல் பைாண்டு வருகிேது. இன்னுபமாரு நாள். 
 ஆைபவ  எதுவும் ைடந்துபொம் இதுவும் ைடந்துபொம்.  
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9. ெடிைற்ைள் ெடிைள்  
 ெடி ெடிப்ெடி  உகனப்ெடி  எகனப்ெடி. 
 அைம்ெடி முைம்ெடி பொருள்ெடி  அதன் பொருட்டுப்ெடி 
 அேப்ெடி அேம்ெடி   திேம் அடி எனப் ெடி ைடிமனம் ைடக்ைப்ெடி முடியடி பதளியப்ெடி பநறிப்ெடி வாைப்ெடி உன் அடிப்ெகட அைந்து பிடி. 
 மண் மடி நிகனத்தடி உன் அடி ஆைப்ெடி சுவடடி அடித்தைம் அகத பிடி பிடி இறுைப்பிடி 
 முைமூடி   உலபைாடி அடிபைட்ட அடிவருடிைகை  பவடியாகி பவடித்பதை விடிகின்ே பொழுபதல்லாம் அடியாகி அணியாகு.   
 அதற்ைாை அடி ெடி அடிப்ெகட அறிந்து ெடி 
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10. இலக்கின் அணம் 
 அமிழ்பத என்  தமிபை இலக்கின் இயத்தால் இலக்கின் அணம்  பதளிந்து 
  ைண்ணிகம பநாடியில் மாத்திகர ைட்டி குறிலாகி பநடிலாகி உயிர் ஆயுதம் எனவாகி பமய்யாகி பொருள் சூடி முப்ெதுபவழுத்கத முதலாக்கி எம்  முைமாகி என் முைவரி ைாட்டும்  முத்தமிபை.  
 பமய்பிரித்து இனமாகி   வலிகமயுடன் பமன்கம  இகடயினமாய இறுைப்பிகணத்து அருகிருந்பதன்கன  ஆண்படகும் அைபை 
 பநடுங்ைணக்குடுத்தி என் நிகேயடி பநகிை மனத்திகட ெதிந்பதாரு மாந்தபமாழி அறிய ைாந்தபலன ைண்ணுள் ைாட்சிபயாளிவீசும் இனிக்கும் பமாழிபய என் இதயத்துடிப்பெ 
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11. மனபதாடு 
 நிகனவுைளின் அலங்ைாரங்ைள்  உணர்வுைளின்  உற்ெத்திைள்.  மனங்ைளின் மன்ேத்தினால் புேக்ைணிப்புச் பெய்கையில் அைங்ைகை முைங்ைள்  நிரற்ெடுத்துவது  பவளிப்ெகடயான பமாெடி. 
 ஏக்ைங்ைகை ஏக்ைத் தாக்ைங்ைகை ஏைனங்ைளின்   பதாகுப்புகரைள்   தணிக்கை பெய்யாத தைங்ைளில் மனப்பொர் பவந்தரிவது  பதால்விபயன்ோல் அலங்ைாரங்ைகை  ொைடிப்ெது  முகேயில்கல 
 பதாட்டுவிடு தூரத்தில் சுட்டு விரல் இருந்தும் ைட்டுகர பைாள்ளும்  பிடிமனதால் பைட்டுவிடாத ைற்ெகனயில் பதாட்டு விடும் மன அரகண ைட்டல்  அல்லல் அல்ல 
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12. அைகு 
 நிேத்தில் பதாய்ந்தகலயும் உடபலா 
 விழி சூடி மகிழ்ந்திகைக்கும் கம பூச்பொ 
 பமனிகய ஆேத்தழுவி ஆகடயாய் அலங்ைரித்தாளும் வண்ண வடிவகமப்பொ 
 ைாதாடும் பதாடு துகண கிண்கிணிைபைா 
 ஒய்யாரத்தில் கெயவரும் நகடயிகட பநளியும் பமருைாபமா... அைகு  
 அைைாளும் அைகு அதுவல்ல  
 அைத்திகட சூடிய முரணறியா நல் அன்புரு அைைைகு 
 வன்மத்தைற்றி வலிகமயான  பநஞ்சுடன் பொய்ைகைந்து புன்முறுவல் பொழில்தல் அைைைகு அகத அைத்திலும் முைத்திலும் அணிந்துலாவல் அைைைபை.  
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13. இதுவும் ஒரு புைல் 
 நிகனவுைளின்  ஆைக்குழிக்குள்  தடுப்புச்சுவர்ைைற்ே எண்ணக்குவியல்ைளும் வண்ண  வடிவகமப்புைளும் ைள்ைத்தனங்ைளும்  ஒத்திகையின்றி  அரங்ைாடிக் பைாண்டிருக்கின்ேன. 
 ைட்டுைைற்ே ைடும் சுவர்ைைற்ே தனிக்கைைைற்ே  சுயங்ைளின்  பிரதிைகை  சித்திரக்ைகலக்பைாண்டு பெதுக்கி கவத்திருக்கிபேன். 
  உேபவ உன்கனயும் அங்பை ெரப்புகரயின்றி சிேப்புச் பெதுக்ைலில் விகதத்துவிட்டிருக்கிபேன். 
 முகைவிட்ட உன் அன்புப் ெடர்வில் தகலபைாதி தாலாட்ட விகலயில்லா உயிர் மூச்சுள் ஓர் ஒப்ெந்தம் பெய்து பைாள். நீ நான்    ஓர் உேவாய் இன்கேயும் நாகை வகர எடுத்துச் பெல்பவாம். 
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14. ைாதல் பநறி 
 விழி ெட்டுத்பதறித்து மனச்பெல்ைளில் இனம்புரியா  ைலப்புைகை பைாப்புைைாக்கி நிகனவுக்ைளிப்கெ பெருகி  நிதம் நிதம் வாசிக்ைத்தூண்டும் கிறுக்குத்தனம்  ைாதலின் ைதவு திேப்பு.  

 அடித்தைமிட்டு ஆரவாரித்பதழும்  மன முைவரிைள் ைற்ெகனைகை  ையிறு ைட்டி இழுத்துச்பெல்லும்   ைாந்தவியக்ைத்தின் ைாதல் பநறி. 
 அன்பு அேப்ெடி  ஏறுகையில்  அைம் ஏற்றி கவக்கும்  ஒளிச்சுடகர விழி நிகேத்து  ைாதல் நிைழ்த்தும் வாழ்க்கை  வெந்தம். 
 புலன்ைள் ெறிக்ைப்ெட்டு புகுமுை விழிவீச்ொை அைம் பைாடுத்து  முைம் சிவந்து இன்னும்  ைாதல் தவம் இருக்கும் ைண்ைபை   
 ைாதல் பெருகின்  வாழ்தல் சிேக்கும்  துகண இகண மகன பதாட்படகி அகெந்பதகும்  அகனத்கதயும் நிகன நீதான் ைாதலின் ைரு ைாதலின் பொருள் ஆைபவ  ைாதல் பெய்  
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15. உயிரான பமாழியாள் 
 உயிருடன் பமய்யகணத்து  ஆயுதம் அைகுடுத்தி ைண்ணிகமக்கும் ைாந்தவிதி  மாத்திகரயால் குறில் கூவி பநடில் தாவ அணிகுவித்து ஆகுபெயர் அைவைாவி ெகு புைா ெைா பொருள்  வகை பதாகை பதாைாப் ெயன்  திகண பநறி உகன எகன அகத அைந்துைல    சுவடறியா அணங்கிவள் நான் வணங்கிட சுரப்ெவபைா..   
 நிகலைண்டு  வரும் பமாழியாள் புணர்பைாள்ை   பூத்தவிழும் புதுச்பொல் பவற்று கமயுள் ைருவுரு பொருள் ைவ்வி எழுவாபயன எகம பதாை திரு பமாழிபயன வைர்தவபைா.  
 விகனப்ெட  உகன எகன குறிப்புடன் பதரிநிகல ைண்டுயர் எச்ெத்தாழ் திே  இச்கெ பைாள்ைபவாரு ெச்கெத்தமிழ் என உச்சுமுதல் உயிர்  மூச்பெழுத உச்சுபமார்ந்த என் உைத்தாபைா 
 என் ைணக்கு உன் எண்ைணக்கு எடுத்தாளும் இன்ெத்தாய்பமாழிபய என்னாளும்  தாய்பமாழித்திருநாள் ஆைட்டும் 
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16. எகதயும் தாங்கும் மண் 
 உள்ைத்தேபநறி  பிேழ்ந்து உமிழ்  வாய்வழிக் ைாரி       தூபவன துப்பினும் 

 பைாட்டும் பொருைறி அேபநறி பமய்ப்ெட  
 விகதபயனின் துளிராய் சிகதபொருபைனின் உரமாய் வகரமுகே  வைர்த்தூட்டும் நிலமதன் பநறியைழ் விைக்கு 
 உன் பைாடுமுகே ஏற்று பைடு நிகல  தாங்கி வடுவாகி கவயா நிலத்துகட அேபம 
 பொறுகம எனும் அருகமப் பொருள் பெருகம பைாண்டாை மண்ணின் மரபுயர் பொறுகம ைண்டுய்ை. 
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17. பெருக்ைப்ொ  
 ொ ஒரு ொ. 

 அப்ொ  ைருப்ொ பொருட்ொ அேப்ொ  எப்ொ அப்ொ 
 இல்கல  பொேப்ொ. அது பவறும் பொற்ொ. 
 புதுப்ொ எழுத முகனப்ொ எடுத்த குகேப் ொ 
 தப்ெப்ொ தப்ொ   சிரிப்ொ  பெதுக்கிய புதுப்ொ.  
 அது திருப்ொ என்றும் அேப்ொ என்றும் பொறுப்ொ பெப்பின் பைடுமப்ொ  ொ ஆகட பைட்டு ொகடபயறுமப்ொ.  
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18. ைள்ை மாங்ைாய் 
 ைறுப்பிைந்த ைரும்ெலகையில் பவண்ைட்டி  வியர்த்பதழுதும் பொற்கூட்ட ைட்டவிழ்த்து புரியாத புதிரகத ஏட்டுப் புத்தைத்தில்  எடுத்பதழுதி உடல் ஒட்டி  உட்ைாந்திருந்தும் புலனள்ளி   பவளிபயாடி  புன்னகைத் தூவி புவியாளும் பநரம்.  
 மன்னரும் நாபன மந்திரியும் நாபனபயன்று சீர் பொல்லித் தந்தாலும் சிரபெடுக்ை மறுத்த சிறு வயதுப்  பெரும் ெருவம் அது. 
 ஊர் ஒன்றி  உகதத்தாலும் ைாற்ேறுத்து மாங்ைாய் ைாம்ெறுத்து வீழ்த்தி சுற்றி முற்றும் ொர்த்து சுதந்திரமாய் ெற்றி  முத்திக்கீடாைா  முழுநிகே ைண்டு 
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 குத்திக் குத்தி பிய்த்து பைாகடயினனாகி  நீட்டிய கைைளில்  யுைபொருைாய்  துண்டு மாங்ைாய்  பைாடுத்து ெதிவிரகத  பொதியிருந்த உப்கெ  நாவிற்பொடி பதய்த்து நறுக்கிக் ைடித்த மாங்ைாய் உடன் நன்பனறி ைலக்கையில் 
 தடிபயடுத்தாண்டு மாங்ைாய்  குடியழித்த பைாமான் விழிப்பிதுக்கி பவறித்து சுளீபரன அடிக்கையில் என் மடி விலகிப்பொன மாங்ைாபய உகன மேக்பைன்.  
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19. ெச்கெ விேகும் 
ெச்கெ விேகு புகைத்த அடுப்பும் வயிறும் 
 உருட்டித்தள்ளி ஊதுகுைலுக்குள் ொதி உயிர்வகர ெற்றித்திணிக்கும் பவற்றுக் ைாற்றின் பவைப்ொய்ச்ெல் 
 ெற்றிக் பைாள்ை  மறுத்து - புகை ைக்கிக் ைடத்தும் நச்சுக்ைாற்றுள் விழி விக்கியழுது  பதாண்கடக் குழியகத பதாட்டுத் தாவிய வஞ்ெப் புகைபயாடு வந்த இருமகல வாய் வலித்துத் தள்ை ைாய்ந்த வயிறு மீண்டும் பெத்து மீை 
 உகல பைாட்டிய  அரிசியும் - கிழிந்த பெகல ைட்டிய  அரசியும் ெற்ேற்று விட்டதில்கல 
 அடுப்பின் பநரிெலில்  பவந்தவர்ைள்  பநாந்ததில்கல. அடுப்பெறிய உகலபயாடு அன்ெள்ளிக் ைலந்தவர்ைள்  
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20. தமிைாள் 
 பதபன - என் 

உயிர் ெற்றி உரசி பமய்யுள்  கமயம் பைாண்டாளும்  பெரைபை   
 பைாள்கையிட்டுன் குணமள்ளி  ஆைப்புகுந்துன்  அகடயாைம் ெருகி வாழ்தலில் உன் வரலாறு முைர்ந்து அள்ளி  அகணத்துன்கன அைத்துள் அழுத்தி  இருப்பில் உன்  ைருப்பொருைாகி இன்றும் என்றும் உகன  இறுக்ைத்தான் ஆகெ 
 பொல்லைபை வரிபயழிபல ைருத்தாகி என்கன ைடத்தும் விகெபய 
 என்றும் என்கன எடுத்தாளும் ஏைத்தைபை பொல்லள்ளித் தந்து சுகவைாட்டும் - என் உயரின்ெத்தமிபை  வாழி 
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21. பொருட்பிகை  
 பெட்கடக்பைாழிக்கு பெரும்ெலம் ைாட்டி பைாக்ைைரக்பைா என்று பெட்கட அடித்து ெைட்டாய் ொடிக்ைாட்டிய பெவலின் சிேப்கெ அரிந்துபைாண்டிருந்த  ைத்தி இரத்தம் சிந்தியது. பெவலும் முட்கடக் பைாடுத்திருக்ைலாம். 

 

22. பைாம்புத்பதன்  
 பைாம்புக்குத் பதனா  பதனுக்குக் பைாம்ொ  இல்கல மனிதக்பைாம்ொ.... 

 பூவைந்து பதகன  பைாடுத்தனுப்ெ மரம் பைாம்கெ  உவந்தளிக்ை பதன் பொசித்து  பெவ்விகெ தாபனாதி  பதன்வகதக்குள் தம் பதருலா ைண்ட  சிறுகூட்கட  அடித்தழித்து வகத ைடித்து பதனி 
வாழ்வழித்து உருசிக்கிேது மனிதக் பைாம்பு 

Digitized by Noolaham Foundation.
noolaham.org | aavanaham.org



சபாதுப்புலம்பல்   ப. தியான்  

76 

 

23. இகமத்தவம் 
 பமலிகம  கீழிகம பதாட்டு கமயல் பைாள்ளும் அகமகவ விழி வீசிபயறிந்து ஒளி ெற்றிச்சூடும் ொர்கவ பொக்கில் கிழித்பதறியப்ெடுகிேது இகமக் ைாதல் 
 இரவுவகர பநாடிைளில் முட்டி உரசிச்பெல்லும் இகமத்தவம்   விழிைாப்பு அரண் என்ெகத ைண்மணி  ைண்டுபைாள்வதில்கல. 

24. நல்லிலக்ைணம் 
 பதன்ேலுக்கு பவலி ைட்டி மகைக்கு தகட பொட்டு ைதிரவகன பிய்த்பதடுத்து வானத்கத அழித்து இருைாக்ைச் பொல்கிேது - உன் ெமன்ொடு - அது சுயநலத்தின் அடிக்பைாடு அடி இைந்த இலக்ைணத்தில்  வழுக்ைள் இருக்ைலாம்.  ஆனால் இலக்ைணம் வழுவாைாது. என்ெது நல்லிலக்ைணம். 
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25. நல்ல பநரம் 
 நல்ல பநரம்  நற்பொழுது பமற்பைாள்ைள் பொன் பமாழிைள் ஞாெைங்ைள் அகனத்தும்  கிழித்பதறியப்ெடுகிேது நாளும்  நாட்ைாட்டிைளில் 
 ைாயங்ைள்  வலிைள் பைாெங்ைள் எதிர்ொர்ப்புைள் ஏக்ைங்ைள் கூட ைாலத்தால்  கிழிக்ைப்ெட்டு புது நாைாை புணரகமக்கிேது  வாழ்கவ. 
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26. ெயணம்   
விகரவுைளில் பவைங்ைளில் விகனப்ெடும் விகைவுைகை  பதடும்  ெயணம். 
 பொதும் என்ே தகடைகை  தைர்த்பதறிந்து பொோகமைளின் முன்பமாழிவுைைால் புலன்ைளின் பநறிைகை  உகடத்பதறிந்து பொகும் ொகதைள் பொழில்ைைாை  ஒளிர்ந்தும்.... 
 ஆகெச் ொக்ைகடகய  அள்ளிக்பைாண்டு  அதிைரிக்கிேது பவைப்ெயணம். 
 எண்ணபவைத்கத எட்டித்பதாட  இன்றும்  ஒரு ெயண நாைாகி பவைபமடுக்கிேது  எங்ைள் ெயணம்  
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27. நாவின்ெம் 
 சுகவப்பொருள்  அகெபொட அகரெடும்   அருஞ்சுகவபயா அமுதபமா, அடிக்ைரும்கெ  ைடித்துண்ணும்பொது ைவர்ந்தினிக்கும் பெருஞ்சுகவபயா  நாவின்ெம் இல்கல. 
 நாவினித்தபின் குடபலாடி  குதம்வகர ைழிதலில் நாச்சுகவ  நலிந்திடும்.  
 அருஞ்பொல் கூட்டி பமன் பொல் புகுத்தி வன்பொல் விடுத்து நின் மனம் இனிக்ை நன்பனறி ஒட்டி நாவிகெத்தபல நாவின்ெம்.  
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28. ஒன்றில் ஒன்று 
 வரபவற்புைளுக்ைாை ைதிரவன்  ைாலிப்ெதில்கல ைடகமக்ைாை ைாகல  விடிவதில்கல.  ைடனுக்ைாை தாய் தாயாவதில்கல  ைாற்றுக்ைாை உயிர் ைாத்திருப்ெதில்கல  நாகைக்ைாை  இன்று  நகடமாறுவதில்கல 
 ஒன்றின்றி ஒன்று முற்ோவதில்கல முற்றுற்ே யாதும் முழுதானதில்கல  
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29. பிடிச்ொம்ெல்  
 ஒரு பிடி  ொம்ெல் பொடி  

 ொம் (ொகும்) ெல்லுயிரும் பிடிச்ொம்ெல்  பொடியாகும் ைாணீர் 
 மடி ெடு மயக்ைம் மாடி வீடு கிேக்ைம் துடித்பதாடும் தூரம் பதாகலந்பதாடும்  ைாலம்  ைடிெடு மனம்  ைளித்தினிக்கும்  சுைம் அகனத்தும் அணி இைந்து பொம் ஆைபவ 
 பொதல் பொதல் என்ெது நம் ைால இழுகவயின் ைடத்தல். 
 ொதல் வகர  தாய்கமக்   
ைாதபலாடு    பொதபல  பொடிச்ொம்ெல்  பிடி. 
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30. அம்மா 
 இயங்கு நிகல  இயக்கு நிகல இவ்வாழ்வின் இருப்பு நிகல அகனத்திற்கும்  இருக்கும் இகேவி  இதயத்தின்  இயங்ைலுக்கு முைவரி எழுதிய  முழுகம  
 அம்மா  அகனத்துமான உலகின்  ஒப்புகமயற்ே உயிர்ப்பொருளின் உருவாக்ைம். 
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31. பெதுக்ைல் 
 விழி  வழிைாண விழி வலியின் பிழிவில்  ைழியும் ெழிைள். 

 உளியது பொழிய ைழிவது அைல பமாழிவது   எழிபலன ைளிபைாண்டாை விழி விழி நல் வழிபயன விழி.       
32. ெயங்ைரவாதி 

 துப்ொக்கிைள் பதாட்டாக்ைகை நிராைரித்துவிட்டாலும்  பைான்றுவிட குறிப்ொர்க்கிேது  உலை ஒப்புதல்ைள். பொருள் - பைாகல  
  தகுதி - மனிதனாை இருக்ை பவண்டும்  வயது - பவறுொடு கிகடயாது  இடம் - ஏதுமற்ேவர் வாழிடம் 

 ைாரித்துப்பிவிட்டான் குைந்கத பிணங்ைளுக்குப் புரியவாப் பொகிேது அடுத்து இன்னுபமாரு குைந்கத  குண்டு வீசினானாம் வல்லரசுைள் வரிகெைட்டி ஓடுகின்ேன   
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33. ைழிவுைம் 
 உண்டது உற்று  

உகடயது பெற்று  
அற்ேது பொக்கும்  அைகியல் உடலில் 
ைற்ேது பெற்றும்  ைாண்ெதறிந்தும் 
ைழிவிகன சுமக்கும்  மனத்திகன அறுக்ை 
ைழிகுழி உண்படா  ைடத்திட வழி உைபவா 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

34. மாதவிடாய்! 
 ஒதுக்ைப்ெட்டு ஓரத்தில் கிடந்தவள் 

இப்பொழுது மாதமும் பதரியாது  
ஒதுக்ைமும் பதரியாது  
முடங்கிக் கிடக்கிோள்  

முள்பவலிக்குள். 
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35. பெற்ேதன் பெறு 
 அன்பின் வடிபவ அன்கனயின் ொயபல என்கன சில்லிட கவக்கும் சின்னக்கைைளின் சிங்ைாரிபய. 

என் முதல் ைவிகத நீ.  
பொற்ைகை பதர்ந்பதடுத்து சுந்தரத்தமிழில் சுகவ ைலந்து பெப்ெனிட்ட வரிைகைபய பெதுக்கி சித்திரமாக்கி அற்புதமாை அைகுடுத்தி பிரெவித்துவிட்ட என்கன 
முத்தங்ைைால் தாலாட்டி  மூர்க்ைமாய் உகதத்து மிதித்து 
மூடிய ைண்ைகை திேந்து  ொர்த்து - என்னில் சித்திரம் கீறி விகையாடிய என் சின்னக் ைவிபய 
பெற்ேவைாய் பெரன்பு ைாட்டி - நீ குமரியானதும் என்கன குைந்கதயாக்கி குகேபொக்கி 
குற்ேம் ைகைந்து  விற்ெம் ெைர்ந்து நிற்கும் 
பெருங்ைவிபய  என் முதல் ைவிபய 
 

ைவிபயழுத ைருவான உன்னால் ைன்னித்தமிழும் இனிக்கிேது. 
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36. சுடகல ஞானம் 
மயானங்ைள் மறுெரிசீலகன பெய்யப்ெடபவண்டும். 
வண்ண வண்ண  ைள்ைக்ைனவுைளில் அறுவகட பெய்யாமல் புகதத்து கவத்த ஏக்ைங்ைகை 
ைடப்ொகேக்பைாண்டு  பவட்டி எடுத்து… 
புகதந்தவர்ைளின் ைனவுைள் புதுப்பிக்ைப்ெட்டு 
இயந்திரமாய் இலக்குைகை  பதாகலத்து மாண்டுபொன அவர்ைளின் மண்கடயில் பமன்கமயாை… 
வாழ்க்கை ஒருமுகே நிகேகவ மட்டுபம பதக்கிக்பைாள் 
குகேைகை பைான்றுவிட்டு  மகிழ்ச்சிைகை சூடிக்பைாள் துபராைத்கத துரத்திவிட்டு ைாதகல பமாகித்து ைண்மூடி பெத்துவிடு என்று 
ஓதபவண்டும். 
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37. பதகவப் ெலன்  
 வாயுள் புகுத்திய பவதியல்   விருப்புப் பொருள்  
(Chewing gum) முப்ெத்தியிரண்டு வல்லாதிக்ை பவள்கையரின் பவட்கடயில்  
 ைட்டுண்டு ைடியுண்டு நாவழுத்த நறுக்கி -தன் சுகவயிைந்தும்  பவறுவாய் அகரக்ை புக்கிடமின்றி - உள் புைலின்றி  பவளி வர வழியின்றி பைாடுவாயுள்   குகமந்தழுந்தி  பொல்லாப் ெல்லுள்    புலன்பைட்டு சுைன்ேபின் 
 நாவின் நற்ெணி முடிய உருட்டி திரட்டி வாய்பிைக்ை  ெல் திேக்ை நாத்தள்ளி துப்ெ வீதியில் விழுந்த பவதிப்பொருள்  பெருப்பில் ஒட்டி அகதப் ெற்றி உேவால் உடன் பெல்ல அகத தட்டி பதய்த்து  பவட்டி பவண்டாப்பொருைாய்  வீசியதில்  ைற்றுக் பைாடுத்தது வாழ்க்கைகய.   

Digitized by Noolaham Foundation.
noolaham.org | aavanaham.org



சபாதுப்புலம்பல்   ப. தியான்  

88 

 

38. சீகதைள் பதடும் இராமன் 
 இராமன்ைகைத் பதடி ெல விற்ைகை  ஒடித்து  மாகலைள் தாங்கி சிரித்த முைம் பூசி சிங்ைாரித்துவரும் சில ஊர்வசி இரம்கெைள் பதாற்றுப் பொன தம் சீகதயின் வழிகய ஒப்ெந்த முகேயில் நிராைரித்து   இராமன்ைகை பதடிக்பைாள்ை  தீகய பவறுக்கின்ேனர்.  
 ெல சீகதைள் தீ மிதித்தும் பநாக்குதல் வரமின்றி ைன்னி முதிர்வில்  இைகம சுமக்கின்ேனர் 
  இராமன்ைள்  இங்பை  வில்  உகடக்ைத்பதகவயில்கல. என்ே முன்னுகர  வாசிக்ைப்ெட்டுக் பைாண்டிருக்கிேது.  ஆயினும்  இராமன்ைகைக் ைாபணாம் 
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39. இருட்டடிெட்ட நுைம்பு  
 குடம் குடமாய்  குருதி குதித்பதாட  இரவுக்குள் உடல் பமாகித்துேங்ை மகுடிபொல் மனதுக்பைாவ்வா இகெவீசி இருட்டினுள் நல்ல இடந்பதடி கூர்முகனயிகன குறிப்ொை  நிகலப்ெடுத்தி  குத்திக் பைாஞ்ெக் குருதி குடிக்ை புை 
 மாயவிழி திேக்ைாமல் கும்மிருட்டில் குறிொர்த்து அதிபவை கையனுப்பி அடித்பதன் ஆவி பொை கவத்தவபர 
  என் குருதிபயாடு பைாகலபுரிந்த உம்மில் பமாத்தமாய் பெத்து பித்தாகி ஒட்டியிருக்கும் என்கன  எடுத்பதறிந்து  ஏைனம் பெய்து மீண்டும் மகிழ்ந்துேங்ை மனம்  எப்ெடி வந்தது உமக்கு 
 பைாஞ்ெக் குருதிக்  பைாடுத்திருந்தால் ெஞ்ெமா வந்திருக்கும் பைாகலக்ைார குணவாபன ஓங்கி அடித்பதன் உயிர் ெறித்த வீரபன 
 ஒரு நுைம்பின் ெரித்திரத்கத சிகதத்தப் பெருகம  உமக்ைாைட்டும்.  
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40. பொமாளியா 
ெசிப்ெது  தகடயில் உள்ைதால்  எலும்புைள் சுமக்கும் பதால்ைளில்  தகெைளின் வறுகம. 
 அங்பை  குடிக்ை ைடிக்ை தின்ன வேண்ட மண்ணும்  பூக்ை மறுக்கிேது. 
 வானம் மகைத் தகட  பெய்திருப்ெதும்  பைாடுகம. 
 ெசி ெசி ெசி  ஆயினும்  ைனரை துப்ொக்கிைள் கைக்குண்டுப் பொதிைள்  உண்டு ைளிக்கிேது ஒவ்பவாரு உயிகரயும். 
 ொைாவரம் பெற்ே  இயந்திர இதய ெதவிப் ெணியாைர்ைள்  சுகவத்து நக்ை குருதியுள்ை மனிதம் பதடி  குறி ொர்த்து சுடப்ெடுபவாரில்  ெருைாகிச் ொகும்  யாரிடமும் ெசிகயத் தவிர பவபோன்றுமில்கல.  
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41. ொ வாகட ெட்டு… 
 பூ வாகடயில்  ஒரு ொவாகட  
 ொவாகடப் ெட்டு 
 ொவாகடப்ெட்டு  ெைெைக்ை  ொவாகடயில் இகட ெறித்து வா விட்டு என்ோல்  ொகட ைட்டு என்ெது  முகேயா  
 பூ வாகட பொர்த்திய  பூ ைள் சிந்த  வாகடக் ைாற்றில்  வண்டு ைள் உண்டு  ொவாகடயில்  மயங்கி  இகட பைட்டு நிற்ெது  அைைல்ல. அதனால்  ொவாகடகய  இகடயில் ைட்டு  
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