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'தீ��த யா�திைர' கவிைத கைத 56. !த" கைதயி� ெபயேர 5" ெபய47 

ஆயி"+. இத� க� உ�ள !த6 நா�9 கைதக� அ�ைம கால�ேத 

எ;த#ப�டைவ; இைட நா�9 கைதக� கவிைத எ;த� ெதாட3கிய கால�தி6 

எ;த#ப�டைவ ; பி� நா�9 கைதக� இ<ஆ�� எ;த#ப�டைவ. இைவ 

அைன�=7 கவிைத� =ைறயி6 ஒ4 $= !ய"சி ஆ97. கைதகைள# பல 

ேகாண3களி6 அைம�=�ேள�. க4வி" சில ேக�வி#ப�டைவ யா? இ4கலா7. 

ஆனா6, க4�=...? கவிைத....? 

 

இ@ 5ைல ந�!ைறயி6 ெவளியி��தவிய எ� அ4ைம ந�ப� வ��வ� ப�ைண 

உாிைமயாள� உய�தி4.ந.பழநிய#ப�9 ந�றி! 
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உ�ைறஉ�ைறஉ�ைறஉ�ைற 

1. தீ��த யா�திைர 7. $=ெமா�� 

2. ெபாிய மனித�க� 8. யா� ெபா+#$? 

3. தி42 9. ேவைலயி6லா� தி�டா�ட7 

4. D�2" பைக 10. Dர- சி+மி 

5. ம�னி#$ 11. ெகாைலகார� 

6. ேபாி�ப7 12. பி�ைள�தா?-சி 

----------- 

1. 1. 1. 1. தீ��த தீ��த தீ��த தீ��த யா�திைரயா�திைரயா�திைரயா�திைர    

 

அறநிைல வணிக� ; அழக�; திர�ட 

மற�ேதா ளாள�; வா?ைமயி� இ4#$; 

வ4ேவா� ெக6லா7 வழ397 வ�ள6 

அ439ண� ேதா�ற6; அயலா� !க�தி6 

வா�ட3 க�டா6 வா�ட மைடேவா�; 

ேக�டைத ந697 ெப4நிதி கிழவ�; 

 

56பல க"ேறா�; Eைழ$ல !ைடேயா�; 

ேவைல இ6லா ேவைளயி ெல6லா7 

தமி;ைர ேக�97 த�ைமய�; தமிழி6 

மி9Fைவ Gைடேயா�; ெவ6ல# ேப-சின�; 

பல�ெசா" ேக�ப=7, பழைம# பி2#$7 

சிலாி� ேச�ைகயா" ‘சி'ெகன# பி2�ேதா�! 

 

��த தாமைர# ெபா?ைக ; இைடயிைட# 

��தெச< வ6Cயி� $�திதI அவளிதI; 

வ�ட� தாமைர மல�ேபா6 இளைம 

ெசா��7 !க�தின�: ெகா2யிைட ; �கா� 

தாமைர மா�பின�; தாமைர ேநாகின�; 

காம� விழியா�; தாமைர ெமா?97 

வ�ெடலா7 அவ�விழி க�டறி யாத 
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!�டக7 எ�ேற ெமா?�ேத மா+7; 

அழேகா வியமவ�; பழ9 தீ@தமிI 

9ைழ@த ேப-சின� ; 9+7$ காாி ! 

 

ந6லற7 ேபணி இ6லற7 நட�தின�; 

இ6ேலா� இ4#ேபா� கீ@= பலநா� 

வாI@தன�; ம"றவ� வாழ வாI@தன�! 

தாIவிலா 92யி6 த7ெபய� நா�ட 

மக#ேபறி6லா மன9ைற !ைள�த=! 

!க�தி6 நீ3கா கவைலG7 J�ட= ! 

ம4�=வ� வ@தா�; ம4@=தி� ேறா?@தன� ! 

'ெபா4�த7 இைல'ெயன# $க�றன� சி6ேலா�! 

வ4�த7 மி9@த= ; வா�ட7 வள�@த=! 

ெத4#� சாாி ெச#பிய ெத6லா7 

ெச?தன�; பலனிைல ! ேவதைன எ?தின�! 

ஐய� அ�-சைன அ2க2 ெச?=7 

மக#ேப றி6லா வா�டேம மி9@த=! 

நைக�தன� இைளஞ� ! நைரJ தா�2 

ஒ4�தி, 'ஊாி� ேகா2யி M�ள 

மர�ைத- F"றினா6 மக#ேப +�டா7' 

எ�றன�; ெச?தன�; எ�+7ேபா6 இ4@தன�! 

ெச�றன நா�க�! 9ைறதீ�@த தி6ைல! 

 

உறவின� ஒ4�தி ஊாி C4@= 

மைறபக6 ேவைள வ@தா�; அவ�ட� 

வ@த= 9ழ@ைத! மாணிக# ெபா7ைம !! 

ெநா@த= பி�ைளைய க�ட=7 ெநNச7 ! 

வ@தவ�, மைனயி C4@தவ 4ள�தி6 

ெவ@= தணிG7 ேவதைன க��, 

'நாO7 என= கணவ47 E7ேபா6 

ேத�ெமாழி# பி�ைள இ6லா தி4@ேதா7; 

 

தீ��த யா�திைர ெச�ேறா7; ெத�திைச 
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ஆ��ெத; 9மாி அைலகட6 JIகிேனா7; 

ேகாயிைல- F"றிேனா7; 9ள3கைள- F"றிேனா7 ; 

மாயவ� அ4ளா6 மக#ேபறைட@ேதா7; 

நீG7 உன= ெந�@ேதா� கணவ47 

ேபா?வ@= ெசா6M7; ெபா?யல ; உ�ைம! 

இர�ெடா4 தி3க� த3கியி4@= 

F4�ெட; அைலகட" 9மாியி6 JIகி 

இ4@தா6 ஆ�டவ� அ4�7 இ497 ! 

வ4@த ேவ�டா! மக#ேப +�டா7! 

இ�ேற ெச6க!' என-ெசாC# ேபானா�. 

 

ெச�றன� தீ��த யா�திைர கி4வ47 ! 

$ைகவ�2 இற3கி# $ற#ப�7 ேபாI= 

நைக!க7 கா�2!� வ@தா� ஒ4வ�; 

ேப)� கா��7 பிைழ#பிைன Gைடேயா�! 

'வா47! ஊாிைன கா��ேவ�! வா47! 

த39 மிட!7, உணP வி�திG7, 

ெபா39 கடM7, ேகாவிM7 ேபாேவா7!' 

எ�றன� அ@த வழிகா�2 இைளஞ�. 

ெச�றன� இ4வ47 அவ�திைச கா�ட! 

 

வழிகா�2 ந6ல அழக� ! அவ�த� 

அழ9 வ+ைமயா6 அ2ப� 24@த=! 

ேப-சிேல Qர�; பிற� நிைல ேக"ப 

R-ச மி�றி 9ைழG7 ேபாகின�; 

வ4ேவா�, ேபாேவா� மன�ைத கவ47 

அ4ைம 9ண!7, அடக! !ைடேயா�! 

இ4வ47 அவOட� எ3ெக3ேகா ெச�றன�; 

இ4வ47 அவ� நிைல ெக�ணி இர3கின� ; 

'தி47$7 வைரயி6 திைசகா�2 யாக 

இ4'ெமன அவைன இ4வ47 பணி�தன�! 

 

காைல மாைல கட6!; கா2G7, 

5லணி 94க� ம@திர7 Eவல 
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ேகாயி6 $9@= 9ைறமன7 கா�2G7, 

வாயிC6 உ�ள வறிேயா� கீ@=7 

ேச?ெபற ேவ�2 ஒ<ெவா4 நா�7 

மாயவ� இ497 ேகாயிைல- F"றின�! 

 

இர�ெடா4 நாளி6 வழிகா�2 மீேதா 

இ4வ�97 ந7பிைக ஏ"ப�� வி�ட=! 

'ெசா6CM7, ெசயCM7 ந6லவ' ென�ேற 

ெசா6Cன�; எ39@ =ைணகைழ� ேதகின� ! 

 

காைலயி6 ஒ4நா� கட6!; காட- 

ேசைல எ��=- ெச�றா� அவ�7 ! 

=ைண9 வழிகா�2 ெதாட�@= ேபானா�; 

மண"கைர இ4@தா�! ம3ைக 9ளி�தா�! 

ேத?@த நிலP ெதாி@த= கடC6! 

பா?@தவ� கடM� JI97 பா3கிைன 

எ�ணி எ�ணி ஏ3கினா� இ4@தவ� ! 

'வ�ண� தாமைர மறிகட6 வ@தேதா? 

வள�மதி கடM� வ@= $9@தேதா? 

9ள7வாI அ�ன7 9தி�= வ@தேதா?' 

எ�றவ� மன�=� எ�ணி ஏ3கினா�! 

ெகா�ற தவ�விழி ! அழ97 ெகா�றேத !! 

நைன@த மயி6ேபா6 ந3ைக கைரவர 

!ைன@தா�; கைரைய ேமா=7 ேபரைல 

உ4�2" றவைள ; 'ஓ'ெவன க�தின� ! 

F4��7 அைலG� வழிகா�2 9தி�= 

ம3ைகைய வாாி மா�ேபா டைண�ேத 

அ39ள மண"கைர ேம�2�ேம6 ைவ�தா�! 

 

நாண7 அவைள ேகாண லாகியேத! 

ஆணவ அைலேம" ேகாப7 எ;@த=! 

வழிகா�2 மீ= விழிகா� டா= 

FழிG7 க�ன�தா" ெசா�னா� ந�றி! 

எ�ண அைலக� எ;@தன அவளி4 

க�ணி6! நாண7 கல@தி4@ த=ேவ!! 

'இ-ெச?தி ேக�டா6 எ�ற� ெகா;ந� 
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அ-ச!7, =�ப!7 அைடவா�; அதனா6 

ெசா6லேவ ேவ�டா7; ெசா6லேவ ேவ�டா7! 

க6ைல கிண"றி" ேபா�டைத# ேபால 

இ4#ேபா7!' எ�றா�; இர�ெடா4 !ைறேய 

தி4#பினா� க�ைண ; ெம6ல- சிாி�தா�! 

இ4வ� மன�திM7 ப4வ ேகாளா+ 

க4கி# $ைகைய க�டன�; கல3கின�! 

 

அ2க2 கணவ� ஆலய7 ெச�+ 

ப2#ப=7, ஈசைன# பணிவ=7, ந6ல 

ம4@தா7 9ழவி வர@தர ேவ�2G7 

இ4@தா�! அவ�மன7 இ4@த= பதியி6!! 

 

ஒ<ெவா4 நா�7 ஓ2ெகா� 24@த=! 

ப<வ7 ஆ�7 ைப3ெகா2 ெநNசி6 

அVஅV வாக ஆைச அைலக� 

=ைணவழி கா�2� ேதாளி6 ேதா?@தன ! 

ெசா6ல� தய3கினா�! அவO7 அவ�ேபா" 

ெசா6ல� தய3கி� =ய4" றி4@தன�! 

 

வய6ெவளி F"றி வ@தன� ஒ4நா�! 

கய6க� 9�ைட கைரயி" பா?@தன! 

ப-ைச கட6ேபா" பர@த வய6ெவளி 

இ-ைசைய கிளற, இ4வ47 த3க� 

!�ன�� ேதா�+7 ெத�ன@ ேதா#$- 

சி�ன பா�ைடயி" ெச6ல� ெதாட3கின� ! 

பா�ைட ெச�+ பFைம ேதா?@த 

கா�2னிைடயி" கல@= கைர@த=! 

ேநா97 திைசெயலா7 $தாி� Eனியி" 

�க� இ�ப# $=மண7 Dசின ! 

 

க439யி6 ெதாைலவி6 வி4@திைச அளி�த= ! 

ெந43கிய $தாி" சி��க� ெந43கின ! 

ெத�றM7 ெம6ல- சிMசிM� த=ேவ! 

அ�றல� �ேம6 வ��க� ெச�றன ! 

இர�� $றாக� இைண@= !�தி- 

F4�� வி;@=பி� இ�ப7 =?�தன! 
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வழிகா�2 காைளG7 ம3ைகந6 லா�7 

விழிைய அ3கிைண $றாகளி� மீேத 

கல@தன�! அவரவ� க�க� கல@தன!! 

கல@தன�! இ�ப கட6கல@ தனேர !! 

 

ஊ49 வ@த ஒ�பதா7 மாத7 

சீரா� ெச6வ�, சிவ@த ேமனிய� 

பிற@தா�! இ�ப7 பிற@த= வாIவி6! 

உறவின�, ஊரா� தீ��த யா�திைர# 

ெப4ைமைய# ேபசின�! ேக�டா�; 

சிாி�தா�! ேவெற�ன ெச#$ வாேள!! 

----------- 

2. 2. 2. 2. ெபாிய மனித�கெபாிய மனித�கெபாிய மனித�கெபாிய மனித�க    

 

வி�ணி6 தவIகா� ெவறிR�=! ேம6வானி6 

க�ைண# பறி97 இ2மி�ன6!-வ�ண 

மல�கா�7 ேதா#$7 வைள@= நிமி�@= 

நிைலமாறி கா"ேறா டைலG7!-அைலகடM7 

'ேசா'ெவ� றிைரG7 ! ெதாைலவி6 வ43கா"ேறா 

'ஓ'ெவ� ெறதி� ஒC97! ஊ�-ேசாி-'ேகா'ெவ�ற 

ேபா�கள�ைத# ேபால# ெபாCவிழ@= நி�ற=ேவ ! 

 

ஊ�ேகா2 யா+ கைரGைட97 !-நீ�ேகா2 

ெத�ைன பைனைய- ெச; ஆைல கா6நைடைய� 

த�ேனா டைழ�=� தட7$ர��- !�ன7 

ெவறிெகா�ட யாைனேபா6 விாி@த கடைல 

9றிெகா�� பா?@ேதா�7 R"ைறட அறிகி�ற 

உ�ள�தா� அ3ெகா4வ� வ@தா�! அவேனா .கா� 

ெவ�ள7 த��= விைளவி#ேபா�;-ப�ள�; 

பிற�ேக உைழ�தி3 9ைழ�=#பி� மாG7 

கறவ6 எ4ைம க;�தா�;-நிற�தா" 

'க+#ப�' என உைர#ப�; க�ள7 அறியா�; 

ெபா+#ேபா �ைழ97 உழவ�;-ெவ+#பிலா 

 

ெநNச�தா�; எ�றாM7, நா�2� நிைலைமேயா 
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பNைசதா� எ�றா6, பத+ேவா�;-ெநNசி6 

ெகா�ைம எனக�டா6 R�@ததைன ேநா97 

ெந�ைமG7, நீ� அறிP7 வா?�ேதா�;- ப�மதிேபா6 

ேத?@தாM7 த�ைம ஒளிைய� தி4நா�2"(9) 

ஈ@=தP7 ெநNச� திய6பின�!- கா?@த 

ச49நிைற ஆ"ற3 கைர�ேதா#பி6 ெநNச7 

உ4கி, நிைலமாறி, உடM7 -க4கி 

உ4�ேடா�7 ஆ"றி6 உயிைர இழக 

வ4வாைள க�டா� க+#ப�;-அ4கி6 

மைற@தா�; மர7ேபா6 மரமாகி நி�றா�! 

 

நிைற@த மதிேபா6 !க�தா� - 9ைற@த 

மதிேபா6 ஒளியிழ@= வா?ெபா�தி ஆ"றி6 

9தி�=யிைர மா?க� =ணி@தா� !-எதிாி6!� 

பா?@ேதா2 வ@= க+#ப� பF3ெகா2ைய 

மா?@திடா வ�ண7 த��தி�டா�!-ேத?@த 

நிலெவாளியி6 அ@த நீ�க47$ க�ணீ� 

'கலகெலன- சி@தி கதறி,-‘உலகி6 

 

இனிவாழ இ@த எளியவளா6 ஆகா; 

எைனவி�க!" எ�றிைறNசி ெகNச# - பனி�தைரயி6 

 

அ�னாைள கீழி4�தி, 'அ�$ெமாழி ேபசி# 

ப�னா� பழகமிைல எ�றாM7,-எ�னா6 

 

த��தா�ட இ<Pயி�ேக எ�Oயிைர ஏ�+7 

ெகா��தா�� ெகா�ேவ�; கல3ேக6!-அ��த 

 

=யெரன9- ெசா6'ெல�+ ெசா�னா� க+#ப�! 

கய6விழியா�, "தாயி6ைல; த@ைத-அயYாி6 

 

ப�ைணயிேல RC# பணி$ாி@த ெதா��கிழ7; 

உ�ண, உ�க வழியி6ைல ;-ப�ைண 
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!தலாளி D�26 !;ேநர ேவைல(9) 

உதவியா? நா�ஏ"+ ெகா�ேட�!-'!தலாளி 

 

ந6லசிவ பத�; நா�டா�ைம கார�; ேம" 

ெச6வா 9ைடேயா�;;ந" றீ@தமிழி6-வ6லா�; 

 

வறிேயா� பல�9தP7 வ�ள6; அற56 

ெநறிGைர#ேபா�; ேந�ைம 9ணவா�;-சிறிேயா�9# 

 

ப�ளி அைம�ேதா�; ந" ப�பாள�' எ�ற@த 

உ�Zாி6 வாIேவா� உைர#பா�க�!--த�ளாத 

 

எ�த@ைத ஓ�நா� இ4மி உயி�=ற@தா�! 

!�வ@தா� ப�ைண !தலாளி!-'உ�த@ைத 

 

ெச�தா�;உலகி6 உயி�வாIேவா� யாவ4ேம 

இ�தைரயி" சாவா தி4#பதி6ைல;-சி�த7 

 

கல3கா தி4;உ�ைன நா�கா#ேப�' எ�றா�! 

இல39லகி6 யா4ம"ற ஏைழ- கல3கா"றி6 

 

த�தளி9 மா#ேபால� த�தளி�ேத�! ப�ைணயா� 

நி�த7 அைழ#பா�; நிைலேக�பா�; $�த7 

 

$திய க4�ேதாதி# $�!+வ6 கா�2, 

"விதியி� விைளயா�ேட!" எ�பா�!- அதிவிைரவி6 

 

த@ைத பிாிைவ மற@ேத�; இ4@தாM7, 

இ@த உலகினிேல யாெரன9 ?-சி@தி�ேத�! 

 

நா�க� பலெச6ல, நாேடா+7 ப�ைணயா� 

ேவ�ைக விழியி� விைளயா�ைடடவா�க� 
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உணராம6 இ6ைல! உண�@ெத�ன ெச?ேவ�? 

பணேமா2# பாதாள7 பாG7!-9ணவா�, 

 

அ�கைளயி6 ஓ�நா� அய�@=ற397 ேபா= 

ப��தைண�(=) எ�ைன# பச#பி-ெக��தாேன! 

 

யாாிட�தி" ேபா?-ெசா6ேவ� ? யாெர�ைன ந7$வா�? 

ஊாி� நிைலைம உண�@ேத�!-ஊாி" 

 

கதவி6லா D�நா�! கா#பி6லா� ேதா#$! 

!தCரP ேபாெல�+7 வ@தா�;-விதவிதமா?# 

 

ேபசி மயகி# 'பிாிேய�' என-ெசா6C 

காF7 பண!7 ெகா��ேத-ஊச" 

 

9ழ7பாகி வி�� 92ெக��ேத எ�ைன# 

பழ7பாயா? ஆகி# பல�!�-ெதா;வினிேல 

 

இ��� 'தி42'# ெபயாி�� ெவளி�=ர�தி 

வி�டா�! விழி�ேத�நா�! தாயாக#-ப�ட 

 

ெசயைல நா� யா�!�ன7 ெச#$வ=? ெச#பி�, 

அயலா47 ஒ#$வேரா? ஏைழ—ெபய"ெப4கி6 

DI@திற@= சாவத6லா6, ேவறைமதி உ�டாேமா? 

வாI@தி4க எ�ன வழிG�டா7?-DI@திறக 

வி��வி�!" எ�றா�; ெம6ல எ;@தி4@தா�! 

 

எ�2 க+#ப� இைடமறி�தா�:-'ெமா��#ேபா" 

ப6வாிைச# ெப�ேண! பதறாேத! உ�Oைடய 

ெதா6ைல உண�@ேத�; =ய�=ைட#ேப�;-ெகா6ைல� 

திைனG�� நா!�ண-; சி�ன 92ைச 

மைனG�� வாழ மகிI@ேத ;- $ைனயாத 
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ஓவியமா7 மக� பல4�� ; ெச@தமிழி� 

காவியமா7 எ�மைனவி கா�பா?நீ;-தாவி 

வ439ழ@ைத உ�வயி"றி6 வ@= பிற@தா" 

ெப49மி�ப7! ேவெற�ன ேவ��7?-இ4D�26! 

 

எ�ற� மக�ேபா6, இ4விழிேபா6 நாO�ைன 

இ�+!த" கா#ேப�; எ;!' எ�றா�.- அ�ேற 

 

க+#ப� அைழ�=வர, இ6ல கிழ�தி 

ெபா+#பா? வினவி# $;3கி,-ெவ+#பி�றி, 

 

வ@தவைள 'வா'ெவ�றா�; வாI�திமன7 Rசா= 

ெசா@த மக�ேபா6 அரவைண�தா�;-இ@த 

 

உலக�தி6 ஏைழேய உ�ள�தி6 [?ைம 

பலP7 நிைற@ேதா�; பைகைய� - தைலெதறிக 

 

ஓ��7 இய6$ைடேயா� ; ஊாி6 இவாி�ேற6 

ஈ��7 ெபா4ளி6ைல ; வாIவி6ைல;-நா�26 

 

ெபா4ைள� தமதாகி# ெபா?Gைர�ேத ஏ?97 

தி4டரா7 ெச6வ47 இ6ைல !-94டான 

 

இ<Pலக7 ஓ�நா� எ;-சிெபற# ேபாவ=�ைம 

அ<Pலக7 கா�ேபா7! அழாதி4நீ!- ந<வி 

 

இள3க�ேற! எ�ேனா 24' ெவ�றா�! வ@தா� 

உள3களி� ெதா#பினா�! சி�னா�--9ள3க�, 

 

வய6ெவளிக�, வா?கா6, மல�கா�7 ேதா#$7 

ெபயலா" ெபாி=7 தைழ�=# - பய�பலP7 

த@=வர, வ@தா� மகெவா�+ த@தாேள ! 
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ெசா@த மகவா6 =ய�மற@தா�!- !@ைத 

மனகச#$ J� பனிேபா6 மைறய 

இனி97 ெமாழிேபசி ஈ�ற தன9ாிய 

பி�ைளைய# ேபணி வ4நாளி6, ைக#பி�ைள 

ெவ�ைள- சிாி#பா6 ெவறிேய"ற உ�ள�தி6 

இ�ப7 ெப4க இ4@=வ@தா� ! அ<\ாி� 

=�ப7 வில97 9றிேயா�- 'ந�ைம 

 

நிைலய7' எO7ெபயாி6 ேமேலா� பல47 

நிைலயாக க�டா� வி�தி ! -'மல�கைரயி� 

ஓர�தி6,மா@ேதா#பி6 ஊ4 9ைழ�=வ47 

சீரா� வி�தி ெயன- ெச#$வ�,- ஊாி" 

ப2�த ெப47$லவ�; ப�ப�ட ெநNச�; 

த2�த உ4வின�; ேமேலா�;- எ��= 

விள97 அறிவின�; 'ேமைதயா7 கா@தி 

வள��த அறெநறிைய எ�+7 - உள�தி" 

சிறி=7 ந;வாத ெச7மலா7' எ�ேற 

உ+தியா? மக� உைர#ப�!- ெநறியி6 

தவறாதா� எ�ற@த ந�ைம நிைலய7 

அவைர� தைலவரா? ஆக--Fவாி6 

!ைள�த மர7ேபா6 !;உாிைம ேயா� 

வள��தா� நிைலய�ைத; மக�-உள�தி" 

92ெகா�டா�; ஓ39 $கIெகா�டா�! அ�ேனா� 

அ2ப"றி மக� நடக-ெந�நா� 

ந�ைம நிைலய@ தனி"ெச�+ நாேடா+7 

$�ைம கைளய# $9@தன� !--மி�ன6 

 

இைடயா�, க+#ப� இ��வ@த ெப�ணா� 

தைடயி�றி ந�ைம நிைலய7 - இைடயிைடேய 

ெச�றா� நிைலய�தி" ெச#$7 அறவழியி6 

நி�றா�; ெநறிGைரக ேக��வ@தா�! - அ�ேறா� நா� 

ந�ைம நிைலய�= ந"றைலவ� அ39வ@த 

அ�ப� கறிைவ விளகி#பி�-'எ�மகேள! 

பி�ெச6வா?! உ�னிட�தி" ேபச# பலெச?தி 
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இ�+��! நி6'ெல� ெற;@=ெச�றா�! - மி�னிைடயா� 

ஒ�+7 $ாியா ெதா=3கி யி4@தாேள! 

 

ெச�றா� பல47 ; ெத4கதP - ந�றாக� 

தாழி�ட பி�ன�� தைலவ� வரலானா�: 

'ஏைழ மகேள ! எ� ெசா"ேக� !--வாழ 

வைகெச?ேவ� கா� நீ ! வழிெசா6ேவ�!' எ�+ 

நைகெச? த4கி6 நகர,-வைகயி� 

வழிக�ட ெப�ணா� மன7 ெநா@= த#ப 

விழிநீ� கல3கி ெவ=7பி#- 'பழிகாரா! 

 

ந�ைம நிைலய�தி� ந�ைம இ=தானா ? 

ெசா�ன அறவிளக� [?ைமயி�-த�ைம 

இ=ேவா? ெபாிய மனித� இய6ேபா? 

ெபா=வாக# $�ைமயி� ஊ"றா7 - கதைவ� 

திற@=வி�! இ�ேற6 ெசய6ேவறா7!' எ�றா� 

'மற@=வி� ! த#ப வழிேயா ?- மற@=வி�! ெச 

6வ# ெப4க7, ந" சி3கார வாIP,Fக7 

எ6லா7 உனேக!' என�தாவி- ெம6Cயைள 

எ�2 அைணக எ;@தாேன! நீளி47$- 

ச�ட7 கிட@த(=) ! அைத� தாவினா�;-எ�2 

 

வ4வா� தைலேம6 மன3ெகா�ட ம��7 

ெப47 ேபா� ேபா'ெட�+ ேபா�டா�;-ெத4கதைவ� 

தாIநீகி ஓ2 க+#ப� மைனவ@= 

DI@தா�; நிைலைம விளகினா�!- QI@த 

இ4�2" ெகாைல-ெச?தி எ397 பரவி 

க4கி# $ைக@த= காண! 

----------- 
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3. 3. 3. 3. தி��தி��தி��தி��    

 

தீ#ெபாறி ெகா�ைட- ேசவ6 எ;@= 

வா?#பைற ெகா�2 வ4கதி� வாI�=7; 

தி3க� ம397; சி+Fட� DF7; 

எ3ேகா ஒ4நா? ச3ெகாC எ;#$7; 

ெத4நா? 9ைர97; ெச;3கட6 ஆ�97; 

ெவ�ளி கிழகி6 =�ளி உய47; 

அ;7பி� ைளேகா அ�ைனதா லா�ட- 

ெச;7$ன ேலாைட சி+!ழ வா�97 ; 

ஆய� ம�தா6 ேதா?தயி� கைடய 

விழி�த கிழ3க� ெவ"றிைல இ297; 

!6ைல EணாP7 ெகா6ைல ெநா-சிG7 

'சி6'ெல� கா"ெறா� ந�மண7 ேத97 ; 

$�ளி� இைசெயா� சி6வ� டா�97 

கவி�மி9 வி2ய" காைல க�டா�! 

 

ப2�த உழவ�; பட�@த ேதாளா�; 

ந��தர உயர7; நைகதவI !க�தா�; 

ஏைழ 9தP7 இய6பின�; காைள ; 

"இனிய�' அவ�ெபய�; இனிய� எவ�97 ; 

கனிெமாழி யாள�; க�V கினிய�! 

த�Oட� பயி�ற ேதாழ� ெபா�ெனாளி 

காைல வ4வதா?' க2த7 கிைடக# 

$ைகவ�2 நிைலய7 ேபாக எ;@தா�! 

 

ெத�னN சாைலG7, சி+ெச2# �P7, 

!�ன�# பர@த ெச@ெந6 வயM7, 

J� பனிG7, வாைட கா"+7, 

J2ய மதகிைட ஓ2ய நீ47, 

நீ�ட பைனG7, ெந�மர கா�7 

க��7, க�க� காணா னாகி� 

ேதாழ� நிைனவி6 ேதா?@= நட@தா�! 
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இ4வ47 ப�ளியி6 இைண@= பயி�றவ� 

ப�2ன7 வி��7, ப2#ைப !2�=7 

எ�டா� டாயின ; எனிO7, இனிய� 

க�!� கழி@த க6Yாி நா�க� 

நிகI-சிஒ< ெவா�+7 நிைனவி6 இ4@த=! 

விாிPைர யாள� தமிIகவி விளகி- 

சிாி�த=7, ெபா�ன� திைக�த=7 இ�+7 

விாி�த பட7ேபா6 விழி!� ேதா�+7! 

 

ேநர7 இ4#பிO7, [ர7 9ைறயிO7 

"$ைகவ�2 நிைலய7 ேபா97 கா6க� 

விைர@ேத ெச6ல6 ெம?'ெயன க�டா�! 

நீ�மர� திைடயி6, ெந�வழி ேகா2யி6 

$ைகவ�2 நிைலய7 ெபாCPட னி4@த=! 

 

பFைம ேதா?@த பழமர கா�26 

விF7பிைட எ;@த= வி2ய" பாிதி! 

 

வ@தவ� அைனவ47 வ�2 வ4திைச 

சி@ைதைய- ெசM�தின�; திர�ட 97பC6 

ைக#ெபா4�, ப�ைக, ெம?#ெபா4�, அணிக� 

அ<வ# ேபா=7 அவரவ� கா�தன�; 

 

ெச?தி� தாைள-, சி+ெபா4� Rைடைய 

எ?தின�; பா?@ேத இைர@தன� 97பC6 ! 

ெதா3கிய மணிG7 '[ர� தி4#ேபா� 

இ3ேக வ4க!' எனெவாC� தைழ�த=! 

 

ெதா�வா� ம43கி6 ேதா�றிய $�ளி 

ெந�வா� ம43ேக நிமி�@= வள�@ேத 

$ைகைய க97 எாிமைல ேபா�கள# 

பைகைய விர�2# பா?வைத# ேபால 

வரவர வள�@= வானிைட# $9@= 
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ெப47$ைக ககி# ேபெராC எ;#பி 

வ�2 வ@த=! வ@த= 97ப6 ! 

 

இனிய� விழிேயா இழிேவா� யாைரG7 

கனிPட� பா��ேத கைள�=- ேசா�@த=! 

ேதாைள# பி2�ேத =�கா? 9M97 

ஆைள# பா��த=7, அ@த விழிக� 

வாெனாளி ெப"றன ; வாI�தின ! வ@ேதா� 

ேதாேளா� இனிய� ேதா�பி� னியேத! 

 

ஆ?த# $�ளிேபா6 அைம@த அ�#பி" 

கா?பா6 கா�ேத இனிய� தாயா� 

வாயி6 நி�+ வழிபா�� தி4@தா�; 

ெச@தமிI வரP ெச#பி மகிI@தா�; 

சி"+ணா# பைட�தா� ; ேதநீ� ெகா��தா�; 

F"ற7 ந�$- QIநிைல ேக�டா�; 

ெபா�ெனாளி அ4கி" ெபா+#$ட� வ@ேத, 

"எ�ன ெசா�னாM7 எ�மக� ஏேனா 

க�னி கழிG7 கவைலயி6 இ6ைல! 

எ�னா6 எ#ப2 இனிG7 ஆ97? 

 

எ�ேற கைதயி� எ�#ைப எ��தா�; 

'சி�ன வயதி6, ெதாியா உலகி6 

நட@தைத எவ47 ந7பியா வாIவா�? 

அ�ைத மக� தா� ! அத"ேகா இ6ல- 

ெசா�ைதG7 $கைழG7 =ற@திட R�7? 

வ+ைமயா6 தி42ய மல�விழி க�னிைய 

ம+ப2 நிைன�த6 மடைம ; இழிவா7! 

அ4ைம இனியO கறிேவ இ6ைல! 

‘தி4மண7' எ�றா6, ெசவிைய# ெபா�=வா�! 

ஒ4பதி6 இ6ைல ! ஒ4மக� எனேக ! 

வ@தவ� நீேய வழிெசய ேவ��7! 

ெநா@த தாயி� ேநாைய# ேபாக, 

இ2�=ைர த7பி எ792 வாழ! ! 
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ப2�தவ� நீG7; அவO7 ப2�தவ�! 

ம"றவ� ேபால வாழேவ� டாேமா? 

ெப"ற வயி"றி" ேபாி2 ேதகி, 

'ேவ�டா7' எ�ேற ெவ+�=ைர கி�றா� ! 

ஆ�2யா நாெமலா7? அ#ப� ெசா�=, 

ேவ�2ய ந�ெச?, விைள$ல7 இ4@=7 

ஒ�2யா? வாIத6 உய�ேவா ? ெசா6ேல�! 

'ெநா�2ேயா, 94ேடா 5Cைட ெயா4�திைய 

ெகா��, பலெபா4� ெகா�� வாIத6' 

ப�ைட மர$ ; பழ@தமிI வழக7! 

பண�தி6 மி9@த பாைவய� பல47, 

9ண�தி" சிற@த ெகா2யிைட பல47, 

அழகி" சிற@த அண39க� பல47, 

வழவழ# பான ம3ைகய� பல47 

கா�= கிட@=7, கவைலேய இ�றி 

J�= கிட97 எ�ைனேய ந7பி� 

 

'தி4மண' ெம�றா", சீறி#பா? கி�றா�! 

க6லா6 அ2�த க�ைடயா எ�Oட6? 

ெசா6ேல� த7பி ! நீயவ� ேதாழ�! 

அ6M7 பகM7 அவன= நிைனவா6 

ெச6லா ெத�Oயி� திாிகிற" ெத�ேற 

இனிய� தாயா� எ��=ைர� தி�டா�! 

 

இனிய� இதழி6 இர�ெடா4 தடைவ 

சிாி#பி� கீற6 ெதாி@= மைற@தேத! 

 

உ�ட இ4வ47 அ�ைட யைறயி6 

ப�ைடய க6Yாி# ப�ைக யைறேபா6 

ேபசி- சிாி�ேத பித"றிட லானா� ! 

அ�ைன ெசா�ன அறிPைர ெய6லா7 

ெபா�ெனாளி அறிவி6 $=ைம ேதக, 

“எ�ன ஆயிO7 அ�ைன அ�ைனேய! 
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த�னிக ாி6லா� தமிேழ தாயா7!' 

எ�+ ேப-ைச எ�க� ெதாட3கினா�! 

 

"ேதாழா! உ�னிட7 ெசா6லேவ இ4@ேத�! 

ஏைழ அ�ைத இனிய மகளவ�: 

இளைம !தேல எ�ேனா 24@தவ�; 

சி"]�# ப�ளியி" க"றநா� ெதாட3கி# 

பழகி வள�@த பறைவக� நா3க�; 

அழ9 ேக"ற அ439ண !ைடயா�; 

ேகாைட வி�!ைற 9ளகைர ேயார7 

ஓ�ேவா7; ஆ�ேவா7; ஒளி#$ன6 நீ@=ேவா7; 

 

��த கா��# $தாிைட# $9@= 

மலைர# பறி�= மாைலயா? க�2 

க;�தி C�� 'க2மண7' எ�+ 

ெசா�ேன�; சிாி�ேத எ�ேம" சா?@தா�; 

வள�@ேதா7; எ7மிைட வள�@த= காத6! 

க6Yாி ெச�+ க"க� ெதாட39!� 

ப4வ மைடG7 ப9வ மான 

ெபாிய ெமாகா?# ேபெரழி6 ஊ"றா? 

இ4@தா�; ெசா6C# பிாி@ேத�; அ�+ 

நீ�வழி க�ைண நிமி��தி# பா��தா�; 

உ�ள� =யைர ஒ�விழி கா�ட, 

'அNேச6!' எ�+நா� அவைள அைண�ேத�; 

"கா�� மல�9 நீ�2ய க;�= 

நா�ெட7 மல�97 நீ�டா த�தா�! 

மற@தா6 வாேழ�; வாேழ�!' எ�றா�! 

 

"ப2�= வ@ேத�; ப6கைல க"ேற�; 

அ��த தி4மண ஆைசயா6 ஊ�வர 

அ�ைதG7, அ4ைம அ�ைத மக�7 

ைக�ெதாழி6 ந7பி கால3 கட�தி 

வ+ைம# பி2யா6 வாழ வ4@தி# 

பNச7 தவி�க# ப�2ன7ெச� றாரா7! 
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அ3ேகா� D�26 ேவைல கம�@= 

வயி"ைற க;வி வ4கி�ற நாளி6 

D��# பி�ைள ெவளி^ ாி4@= 

ப2#ைப !2�=# ப�ட!7 ெப"+ 

வ@= ேச�@தா� ெசா@த D�2"ேக! 

 

அழ9, ெப�ைண அழி97 ெப4@தீ ! 

அதிM7 ஏைழயி� அழ9# ெப4ேகா 

உடMட� பிற@த ஒ#பிலா� ெதா;ேநா? 

ெச6வ- ெச4கி6 திாிG7 காைளய� 

க�வழி# ப�ட க�னிய� மீள6 

அாிேத ேதாழா! அாிேத யா97 ! 

 

"D�� காைள ெவறி�=# பா��=, 

ெம6ல- சிாி�=, மி�கா? நட@ேத 

இனிைமயா?# ேபசிG7, கனிவா?# பா��=7, 

ெந4397 ேபா= ெந�J- ெசறி@=7, 

இர�� ெபா4�பட ஏேதா உளறிG7 

பா�97 பா3கி� ப�ைப உண�@ேத 

ஒ=3கி வ@தா� ; ஒ4நா� இரP 

ப=3கி அவளி� ப�ைக அைறயி6 

Eைழ�தா� காைள ; அைற@தா� அவ�7; 

தி42! தி42'என� திாி�= கைதைய 

அ4கி C49N சாவ2 அைட�தா�! 

ஏைழயி� ெசா6ைல எவேர ேக�ப�? 

ந3ைக சிைற#பட ந"றா? ெச�தா�! 

 

"Qதா" பழிைய- Fம�=7 எவ47 

தீேத வாIத6! தீைமயி6 தீைம! 

ப2�தவ� ப�பி# ப�பா ேதாழா? 

பா��தா" ெகா�+ பழிைய� தீ�க 

கா�=ேன� எ�+7! கால7 வர��7!' 

எ�ேற க�னியி� எழி"பட7 [கி# 

ெபா�ெனாளி ைகயி" ெபா4�தினா� இனிய� 
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ெபா4�தM7, 

 

கைதேக� 24@த ெபா�ெனாளி ைகக� 

ந�3க, உடM7 ந�3க எ;@ேத 

க�ணீ� சி@த காC6 வி;@=, 

 

'ேதாழா! அ@த- Fயநல கார� 

நாேன ஆேவ�! நாேன ஆேவ�!" 

எ�ேற இனிய� காைல# 

பி2�=# $ல7பி# ேப-ச" றாேன! 

------------ 

4. 4. 4. 4. ���� பைக���� பைக���� பைக���� பைக    

 

ஏாிநீ� இ6ைல! இ4�ட மைல நிைற@த 

ஊாி� ஒ=கி6 உய�@த மைல-சார6 

இழி@=வ4 ஓைட இைடமறி�=� ேதகி, 

வழி@= வ4நீைர வா?கா6 வழி#ப��தி, 

ந�ெச? பயி�ெச?= ந"92ைச ஓ7பிG7, 

$�ெச? விைள�=# $ற@த@தா� ேபா"றிG7 

வாI@= வ4ேமைழ, வயைல# பலநாளா? 

ேம?@=பா ழா97 எ4ைம பி2க 

இரவி6 தனிேய எ;@தி4@= ேபானா�; 

 

அரPவாI $"+7, அட�@த $த47 

நிைறமன�ைத- ச"+ நிைல9ைலக, வானி6 

மைறநிலP க�டா�; மனNேசா�@தா�; எ�றாM7, 

வா2ைக ெயா"ைற வழி#பா�ைட ைகேகாலா6 

ேத2 நட@தா�; ெசறி@த மைலகா�26 

J2 யி4@த !கிைல ெகா�3கா"+ 

சா2 கைலக�, தைலேம6 திர�ட 

க4ேமக R�ட7 பர@= கவிI@ேத 

உ4ம, விழிைய# பறிக ஒளிமி�ன# 

பாசி நனிபட�@த பாI9�ைட ஓர�ேத 

DF3ெகா�3கா"றி6 ெம?ெபா�தி நி�றி4@தா�! 
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'ஐையேயா!' எ�ேற அல+7 ெப43R-ச6 

ைமேபா��த 9�றி� ம4397 எதிெராCக- 

ெச?வ தறியா� திைக�தா� சி+ேநர7 ; 

ைக�த2ைய கீ_�றி காலா6 இடமறி@தா�; 

ஓ2னா�; நீ�9�ற ஓர�= 9�ைடயிேல 

ஆ2 யைலG7 அழ9 ெகா2ேபால 

க�னி# ப4வ�= க�டழகி ஓ�ந6லா� 

ெச�னிவைர JIகி� திண+7 ஒCேக�டா�; 

பா?@= 9தி�ேதா2# பாைவ உயி�மீ�டா�; 

கா?@த ச4கா" க�39ளிைர# ேபாகினா� 

 

ெவ�ளி ெய;7ப, வி2ய6 ெதாடர#, 

$�ளி 9யி6Rவ#, �க� தைளயவிழ�, 

ெத�ற6 தவழ-, சி+$�க� தாலா�ட, 

9�ற�= ெம6ல4வி ெகா�� !ழவா�க, 

ேம6வா� இ4 ந;வ, வி�மீ� ஒளியிழ#ப 

மாY��7 கீIவா� ம43ெக6லா7 ெச<வாிக� 

இ�� ெம4ேக"றி இ6லாத வ�ணெமலா7 

ப�ெடாி97 வான# பாிதி இளNFடாி" 

ெப�ணா� !கமா7 ெப47ெபா?ைக� தாமைரைய 

க�ணா" Fைவ�தி4@தா�! க�னிG7 க�விழி�தா� 

 

ேதாைக ய2ப��- ேசா�@= கிட#பைத#ேபா6 

ேதாைக ப��தி4@தா�; ேசா�@த இ4விழிக� 

மாைல மல�ேபா6 வளம" றி4@தனேவ! 

மாைல இழ@த!க7 காைல வ4மதியா7! 

தா?ைம நிைலைய- சாி@த இைடகா�ட 

வா?திற@ேத, 'எ�ைன மாளவி�' ெம�றா�; 

ேத7பி ய;தா� ; திைசெய6லா7 ேநாகினா�? 

 

R7$7 ப4வ�= ெகாெகா� தி4@தவ�, 

'எ�ன =யேரா?எ��=ைரக ேவ��'ெம�றா�! 

'க�னி கைதேக�டா" காாி உமிIவா�! 
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அ4கி497 சி"]� க4கிM�ள ேப)� 

ம43கி" பலநாளா? வாI@த ெப4392யி6 

ேதா�றிேன�; எ�ேனா� ேதா�றினா� Jவரா7: 

மா�ேபா6 இ4த3ைக; ம"ெறா4வ� த7பி! 

$ற@த@த எ�ன�ைன ேபா"றி வள��ேத 

அற@த@த ஐய� கனி@த பழ3க�! 

 

'எதி�D��- ச�ன Cைடயி6 ஒ4நா� 

கதி�காைல க�ட=ேபா" க�� மகிI@ேத�; 

$தியவ� ஊ49#; ெபா"$ைடய ேதாள�; 

ம=ெமாழிய�; மா�தமிI வ6லா�; இைசவ6லா�; 

க�V கினிய� ; க+#பழக� ; யாேழா� 

ப�ணைம�=# பா�வா�! பா?@= வ4மிைசயி" 

ெசாகி� திைள�த=��; ேதாள ழ9 க�ட=��! 

பக�தி" ப�ளி# பணிேய"+ மாணவ�ேக 

தீ@தமிைழ ஓ=7 ெச;39ண�=- ெச7மலா7! 

ஆ?@=ைர97 ஆ"ற6 அறிP- Fடரா7! 

இலகிய�தி� ேமைத! எழி"கைலயி� ஊ"+! 

பல�$க;7 ப�பின�! பா#$ைனG7 பாவல�! 

 

'ெத�ற6 சிC�97 சி+காைல ஆ"ேறார7 

நி�றி4@தா�; நான3ேக நீ�ெமா�ள- ெச�ேற�! 

"நிைறயழி ெகா6யாைன நீ�9வி�(�) 'ஆ39# 

பைறயைற@ த6ல= ெச6ல"க' எ�னா 

இைறேய தவ+ைட யா�" என எ�ைன 

9ைறRறி ெநNச 9றி#ைப உண��தினா� ! 

ஒ�+ மறியா�ேபா6 ஓரக� ணா"பா��=- 

ெச�ேற�; என=மன7 ெச�ற தவ)ேட! 

 

D�2ேலா அ�ைன வி2G7 வைரஎ�+7 

தீ�டாத அ7ெபா�த சி�ன விழிைய# 

ெபாCவாகி வ@த $=ேவ6ேபா" கா�2 

நCவாகி வ@தா�! ந+7� வ4வ�ைட 

'வா'ெவன- ெச#ப6 வழகேமா ? ம"றதைன# 

'ேபா'ெவன- ெச#பிட# ேபாேமா? இய"ைக! 
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ெநளி@ேதா�7 ஆ"றி� ெந�3கைரயி6, ேதா#பி", 

9ளி97 =ைறயி" 9ளி�நீழ" காவி6 

ெதாட�@= வரலானா�; ேதாைகஎ� ெநNசி" 

பட�@=வ47 காத" ப�ைப அறி@ேத 

நிலெவாளியி6 ேதா�ட�தி6 நி�றி497 ேபாI= 

சிைலவிழிைய# ெபா�தினா�; "ெச@ேத� அைடேய! 

கைலயாத ஓவியேம! கா�சி வி4@ேத! 

அைலேமா=7 ேப)� அழ9 கட"கைரேய! 

வாழ வழிவ9#ேபா7; நீ இ�ேற6 எ�வாIைக 

பாழா97; ப�பி6லா# பா�டா97!" எ�ேற 

அைண�= மகிI@தா�; "அ2க2 எ3க� 

இைண#$ வளர இரவி6 மர�த2யி6 

ேவ?வாI மைலயி6 விைளயாட ேவ��" ெமன# 

பா?@தா�! த��ேத�; "பதறதீ�!" எ�+ைர�ேதன 

“ஊரா� அறிய ஒளிவைளைய ைக#பி297 

சீரா� தி4மண7 ெச?தான பி�ன47 

F7மா இ4#ேபாேமா? ேதா�ட கனிய�ேறா 

அ7மா வ4ேமாைச! ஆக��7 நாைள!" 

என-ெசா6C# ப�னா� இைட ேபாகி வ@ேத�; 

தின!7, "உைனய�றி ேவறா� உள�?" எ�ேற 

ெகாNசி,மன7 9ழ#பி Rறா= Rறிேய 

ெகNசி யி4@=7 கிைடகாத ேவ�ைகயா" 

பா?@= $Cேபால# ப�ைப ெக��தாேன ! 

தாயாகி வி�ட தைகGைர�ேத�; அ�+!த" 

ேபாெக6லா7 மாறி# $திய மனிதாி� 

ேநா9#ேபா6 எ�ைனG7 ேநாகி வரலானா� ! 

 

எ�தைனேயா ெகNசிG7 எ�ற� 9ைறநீக 

ஒ�=வர வி6ைலயவ�; ெச�= வரலாேன�! 

தி3க� இ4J�றா?- ெச?தி கிைடகவி6ைல! 

எ39 மைற@தாேனா? யா4� ெடன9ைரக? 

அ�ைன யறியாத QM�ேடா? அ�ைனG7 

எ�ைன 9ைரக இ2வி;@த ேகா�ைடேபா6 

த"ெகாைலேக ஆளானா� ! தாயாேரா F�ெடாி�தா�! 
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ஆ நி"க நிழC6ைல! நீர�றி ஊெரத"9? 

 

"மாலா7 இ4த3ைக த7பிG7 வாழ, இ6 

ேவலா? இ4க வி47பா= சாக� 

=ணி@ேத�!' என�=யர7 ெசா6C எ;@தா�! 

மணி#$றP ேபாெல;@த ம3ைக வழிமறி�=, 

D�2"9- ெச6ேவா7 ! உயிைர விழலாக6 

நா�2"ேக எ�னா7? நட!' எ�றா�; பி�ெதாட�@தா� 

 

பா�ைட ெந�மர�=# ப-ைச# பF3கா�� 

R�� 9யி6க� 9ர6ெகா�க#, �மணக 

காைள நட@தா�; க4�ேத ெதாட�வா�வாI 

நாைள நிைன�ேத நCய மன7வ4@தி, 

'இ6Mகா க��7 ! இதிெல�ன த#($) ?' எ�ேற 

ெசா6லாம ெல�ணி� =ணி@= வரலானா� ; 

'க"ேறா47 கா�ெட4ைம ேபா6வேர ேபாM7 'என# 

ெப"ேறா�பா6 வ@தா�; ெப4@=யைர Rறினா�; 

F"ற�ைத-, QIநிைலைய- ெசா6C வ4@தினா� 

ப"றியேத D�2" பைக! 

-------------- 

5. 5. 5. 5. ம�னி !ம�னி !ம�னி !ம�னி !    

 

ந�நிசியி6 அவ�வ@தா�; பிற�ேதா� மீ= 

      ந�39கி�ற அவ�4ைவ க�டா�; ைகயி6 

ெகா�வாைள எ��=யிைர# ேபாக எ�ணி 

      9+கி�டா� இ4வைரG7 பற@தா� க�வ�! 

ெந�மர7ேபா6 அவ�காC6 DI@= ெகNசி, 

      நிைன�=#பா�, பி�ைள!' ெய�றா�! க;�ைதக�தி 

ெதா�ேநர7 க��வி�டா� !�ச ாி@த 

      ெதா@தியிைன ; கல39கி�றா� ! மனித ன�ேறா? 
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க4கைல#ேபா6 ேதா�றி"+ ம�ணி6 யாP7 ! 

      கா6வி�ட வழிநட@= ெச�றா�; ஆ@ைத 

இ4�கிழி97 9ர6ேக�� நி�றா� ; ��த 

      இM#ைபயிேல தைல!�2 அ;தா�; ேதா#$- 

ச4கினிேல பா?@ேதா�7 எCைய# பா��=-, 

      'ச�டாளி வNசி�தா�! !ைறேயா?' எ�றா�; 

ெப4J-F வி�ட3ேகா� மதகி" 9@தி# 

      பி�தைன#ேபா6 ஏேதேதா ேபசி னாேன ! 

 

'காதெல6லா7 அவளிட�தி6 ெகா�2� த@= 

      க�ண"+ வாI@ேத�; ைக7 மா+ ெப"ேற�; 

மாதவிைய ஒ�தவெள� ெற�ணி, அ@ேதா! 

      மய6ெகா�2@ நா�வைரயி6 இ6ல7 ேபணி� 

தீதி�றி வாI@=வ@ேத�; க�ணி6 ம�ைண� 

      திணி�தி�டா� ; 9"றமிலா வயி"+# பி�ைள 

சாதைல நா� எ�ணி, அவ� உயிைர� த@ேத� 

      த#பி�தா�' என�தன9� ெசா6C ெகா�டா�! 

 

மணி#ெபாறியி� ெப4!�ைள# ேபால நா�க� 

      மைற@ேதாட அவளவைன ெந43கி வ@தா�; 

=ணிவ"+ கா6பணி@= ெகNசி ெகNசி� 

      ‘[யமன7 ெப"+வி�ேட�; ெபா+#`�! உ3க� 

பணி$ாிேவ�!' எ�+ைர�தா�! 'தவற6 இ@த# 

      பாாினிேல உ� 'ெட�+ ெசா�ன =�ள7! 

மண6நீரா?� ெதளி@தி�ட உள�ைத க�க� 

      வழிநீாி6 க��ெகா�டா�; ம�னி� தாேன! 

--------- 
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6.6.6.6.ேபாி�ப#ேபாி�ப#ேபாி�ப#ேபாி�ப#    

 

ெவ�ளி 9ழ7பைலக� - ஆ"றி6 

Dசி கைரேமாத- இ�ப7 

அ��7 !;நிலவி6- ெப4 

ஆல மர�த2யி6 

 

Dைண நர7பைச�=-மன�=� 

ேவேறா� எ�ணம"ேற-எழி6 

காண கிட@தத3ேக- அ@த 

க�னியி� ேதா"ற�திேல! 

 

மக� நல�திர�ட-அற 

ம�ன� இள3காைள- அ@த# 

பக7 வC�தி;க - இைச# 

ப�ணி6 மித@=வ@தா�! 

 

நா�ைட உனகளி#ேப�;-எ� 

நா��� தைலவிநீேய!-வா� 

ேக��#பா� உ�வாயா6 -இேதா 

கி�2ட- ெச?ேவ�' எ�றா�. 

 

ம�ன� ெமாழிேக��-க�னி 

வண3கி உைரகM"றா� :-'இனி 

எ�ைன மற@தி�D�!-மன�=� 

இ6ைல எவ�9மிட7! 

 

ெச@நீ� உறிNFழடைட.-ேபா6வ� 

சீாிய ஆணினேம!-அவ�(9) 

எ�னி6 உதவிெப+7 - இ�ப7 

எ�Oள தி<Pலகி6? 

க�ணினா" காV7பல-இய"ைக 

கா�சி# ேபரழைக-எ�+7 

எ�ணிெய� ணிமகிIேவ�!- அழியா 

இ�ப7 அ=தாேன!' 

--------- 
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7. 7. 7. 7. !$ ெமா�%!$ ெமா�%!$ ெமா�%!$ ெமா�%    

 

9ளி�@த மாமர- ேசாைலயிேல 

RP7 9யி6தீ7 ப�ணிைச�=! 

நளின7 சிாி�=� தைலயைச�= 

ந+மண7 வாாி வழ3கிடேவ 

வளிைய Rவி# ெப4மிதமா? 

'வா! வா!' எ�ேற அைழ�தி�மா6! 

களி#பி6 திைள�=� ேதாைகமயி6 

கா�!கி6 க�� அைச@தா�7! 

 

"ஊ"+ க6Cைட# $9@ேதா2 

ஓ�7 9திைர வா?Eைரேபா6 

கா"+- Fைவ�த மலேரா� 

கைரயா Eைரயா? மிOமிO9@ 

ேதா"ற3 க�� மீனின3க� 

=��7 நாண" கைரமீ= ! 

மா"றமி6லா காதெலா� 

ம@தி தாP7 ஆேணா�! 

 

‘ச39 க;�=# ெப�ணின3க� 

சத3ைக காC6 ஒCெய;#ப 

E39 ேம"ேறா6 உட"ைகக� 

ெநா2�= விழியா6 மயகிஆ� 

அ3க� திைடேய மி�சார 

அைலக ெள;#பி காமெவறி 

ெபா3க இள!ைல அைச@தாட# 

$=#$= !ைறயி6 நட7$ாிவ�! 

 

'மன!7 ஏேனா எைன-Q;7 

ம�26 இ�ப# ெப4கதிேல 

கனிP காண இைசவி6ைல! 

க�மணி யேசாதைர எனதி6லா� 

நிைனவி" கச#பா? உ4வானா�! 

நி6லா ேதா�7 எ�மன�தி� 

விைனைய மா"ற நக�F"ற 

வி47பின�' எ�றா� சி�தா��த�! 
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'சி�த� ஆவா� சி�தா��த�! 

சிறி=7 எ�ெசா" ெபா?காேத! 

அ�தா! உ�ைம' எ�ெறா4நா� 

அைற@த நிமி�திக� ெசா6நிைனவி" 

9�தி கா�ட- F�ேதாத�. 

'9ழ@தா?! நாைள# ேபா' ெவ�றா�; 

உ�தர வி�டா�, நகாகிழ3க� 

உைறவிட ெமா�3கி கிட@திடேவ! 

 

ேச"றி" $ைத�த அரசிைலேபா" 

சி+பைசய"+ நா��ேதாலா? 

கா"றி6 D;7 எM7$டலா? 

கட@தா� அ<வழி ஓ�!திேயா�! 

ேந"ேற அைற@த அரசாைண 

நிைனவி ேலா7பா கிழ#பிண�ைத 

R"+வ Oலகி" கO#பிடேவ 

9தி�ேத எ;@தன� காவல�க�! 

 

கிழ�ைத க�டா� சி�தா��த� 

கி�2 நட@தா� அதன4கி6 ! 

ப;�த தைலகா6 உட6!;=7 

பா��தா� உ�ள# பாிேவா�! 

'ெகா;�த உடM7 இளெவழிM7 

9�றா ெத�+7 அழியாக6 

எ;�ைத# ேபாேல நிைலநி+�த 

எ�னாலாேமா?' என நிைன@தா�! 

 

சி�தா�� த�மன எ�ணெமலா7 

சிர39 கி��7 ைகேபாேல 

இ�தைர இ�ன6 வாIவினிேல 

எ;@= ேதா�றி விைர@ேதா2- 

F�தி� திாி@= மன�=�ேள 

Fட�விழி கா��7 ெப4வாIவி� 

$�த7 $=மல� ெமா�ெடா�ைற# 

$வியிO களிக !ைன@த=ேவ! 

--------- 
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8. 8. 8. 8. யா� ெபா& !யா� ெபா& !யா� ெபா& !யா� ெபா& !????    

 

உ�ளம= ெபா3கிடநா� எ;த M"ேற� 

ஒளி!க�தா� கவி#ெப�ெண� காத C9 ! 

=�ளிவ@தா� எ�மைனவி; அ4கி6 நி�றா�; 

மி9ேகாப- Fட�விழியா6 ெகா�+ வி�டா�; 

'ெவ�ைள�தா� எ��ெத;தி கால7 ேபாகி 

விைளயா26, மரகறிக� கைட9- ெச�+ 

ெகா�வதியா�? நாழிைகேயா ஓ2# ேபா-F! 

Rைடயிேதா ! விைர@=ெச�+ வ4D�!' எ�றா�. 

 

ெப�ெசா�ன ப2கணவ� ேக�கா வி�டா6 

ெப"றபி�ைள க�தியழ அ2#பா� இ6லா�! 

ம�D;7 வயி"+ணவி61 =�ப7 =�ப7! 

மன#ெப4கா6 நா�வள��த கவிைத- சீ�2� 

எ�ண7வ@ திளவிரவி6 ேத2# பா��ேத�; 

எ39மைத காேண� நா� ; [க ம"ேற�; 

'த�மதியி� அழெகாளியி6 எ�ற O�ள- 

சNசலேம மாய7' என ெவளிைய# பா��ேத�. 

 

இ4�டமர அ�ைடD��� ேதா�ட�=�வாI 

இ�ெக6லா7 பா6நிலP பாய க�ேட�; 

F4�ட3ேகா� தா�கிட97 ேதா"ற3 க�ேட� 

ெசா6C"+ என=�ள7 'அ=தா�' எ�+! 

ெவ4�டஎ� மைனயாளி� ெச?ைக ேபாM7! 

விைர@=மதி6 தா�2யைத 9னி@ெத ��ேத� 

இ4கர�தா6 எைன�த;வி வைளெயா விக 

இதIFடேவ !�த மைழ ெபாழிய க�ேட� 

 

'ேப?' எ�+ உட6ந�3க, அைணக ர�ைத# 

பி?�ெதறி@=, '[![![! ேபா!ேபா!' எ�ேற�; 

வா?திற@ேத� ; R-சC�ேட� உதவி நாட! 

வ�ணமல� ெச3ைகயாெல� வாைய# ெபா�தி# 
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'ேபய6ல! அ�ைடD��# ெப� நா�!' எ�றா�; 

பி�$றமா? ம+!ைறG7 எைனய ைண�=, 

'மாயெமலா7 இOெமத"9? ேந"+ மாைல 

வைர@ெதன9 Dசிவி�ட திேதாபா�!' எ�றா� 

 

விள3கிவி�ட ெதா4ெநா2யி6 என9 யாP7 : 

விைலயி6லா எ�காத" கவி#ெப� ணி"ேக 

உளமகிIவா6 எ;தியஎ� காத" சீ�ைட 

உணராம6 எ�மைனவி Dசி வி�டா�; 

இளம3ைக 'நா�'எ�+ சீ�ைட க�டா�; 

இரெவ6லா7 விழி�தி4@தா� எ�ைன- ேசர; 

கள3கமிலா எ�னிதழி6 !�த7 த@தா�: 

களி#பைட@ேதா7! 9"ற�தி" கியா�ெபா+#ேப 

------ 

9. 9. 9. 9. ேவேவேவேவைலயி�லா� தி(டா�ட#!ைலயி�லா� தி(டா�ட#!ைலயி�லா� தி(டா�ட#!ைலயி�லா� தி(டா�ட#!    

 

வானி" ெச7ைம வள�@= மC@= 

கானா+ ேபால கா�சி யளி�த=! 

ெச7ேம�� ெவ�ள� ேதக7 ேபாலP7, 

அ7ேம�� ம439 வய6ெவளி ேபாலP7, 

ெச3கட6 திைரெயலா7 சீறி# பா?@= 

ெபா3கி ேமா=7 $=ைம ேபாலP7 

சி@திய Fடெராளி சிாி#பா6 அைழ97! 

அ@தி வான அழ9 !கி6க� 

$@திைய மயகின! $=#$= ஓவிய7 

த@= மைறG7 ெச@தீ� ெதா�வா� 

இைடயி6! மைலயி� இைடயி6 பாிதி 

உைட@த த�ெடன ஒளிம3 கியேத! 

 

கட"கைர ேயார7 கா"றாட வ@த 

நைடபயி6 நிலPக� நகர க�னிய�! 

இைடயி6, இைடயி6 எழிேலா 2+கிய 

உைடயி6, உடC6, ஒளிேச� விழியி6, 

கட"கைர மணC", கைரதவI அைலயி6 

பட47 இ4ெளா� பட47 ெச7ைம ! 
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ெசக� சி@திய ெச<ெவாளி- சி+Fட� 

இகைர கா��7 எழி6ம= மா@தி இ4@தா� 

இைளஞ�! மன7அ3 கி6ைல! 

 

ெப4ெவளி வான# பிைறG7 மீO7 

�@தாைழ மடM7 பி�தைள# ெபா2Gமா7! 

சீ@=வா ர"+ கிட#பைத# ேபால 

கிட@தா�; ேசா�@= கிட@தா� இைளஞ�! 

 

பட�@ேதா2 யா�7 ைப3கிளி- சிறா47, 

பி�ன6 அைசய# ேபசி- சிாி97 

க�ன6 ெமாழியா� கைடக� ேதO7, 

எ3ேகா அல+7 வாெனாC இைசG7, 

ெபா39 கடC� $=�தமிI# பா��7 

ெவ+#ேப த@தன! விாிவா� பர#$ 

க+�த=! ெம6ல காாி4� பட�@தேத! 

 

எ;@தா�; நட@தா�; ஏேதேதா எ�ணினா�; 

ெதா;ேநா?# பசியி� ெதா6ைல தா3கா= 

கா"றா� ேவா�!� ைகைய நீ�ட 

ஆ"றா னாகி அம�@தா� ஓ�பா6! 

வ+ைமயா ெதாிG7 வயி"+# பசி9 ? 

'ெபா+ைமயா? இ4' ெவன# $க�றா" ேக�9மா ? 

ஒ4நா ள�+; இ4நா� ப�2னி! 

ெபா4�7 இ6ைல; $கCட7 இ6ைல! 

ஏ3கி� தவி�தா�; எதி�#ப� வா�!� 

தா3கா# பசியி� தைகைம Rறினா�! 

 

பாிகச- சிாி#ேப பாிசா? கிைட�த=! 

எாிG7 வயி"ைற யி+கவா !2G7? 

நி�றா�; ஏ3கினா�; நீ�J- ெசறி@தா� ! 

'ெச�+ தி4'ெடன- ெச#பிய =�ள7! 

'ந�ற� றி-ெசய6' எ�ற= Eைழ$ல7 

நி�றா�! பசிேய ெவ�ற=! ெதாைலவி6 
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வ4வா� ஒ4வனி� வழியிைன# பா��=� 

ெத4வி� !டகி6 இ4ளி6 மைற@= 

F�ெடC ெதாட47 �ைனைய# ேபால 

ஒ�2 இ4@தா� ஒ=கிட7 பா��ேத! 

 

'தி4ட�' தி4ட�!'- Fவெரதி ெராC�தேத! 

அ4கி6 வாIந�, அ39ள மக� 

ஒ4வ ேரO7 உட�வர வி6ைல! 

ெத4வி6 நிக;7 சி+ச� ைட97 

வ4வ=7, பா�#ப=7 வா2ைக யி6ைல: 

ப�2ன Dர# ப�பி# ப�பா7 ! 

 

ப�2ன7 பா�க வ@தவ�, தி4டைன 

எ�2# பி2�ேத இர�டைற ெகா��ேத 

ைகG7 களPமா? காாி4� இ6லா 

ைமய விளகி� ம43கி6 வ@தா�! 

இ4வ47 விளகி6 ஒ4வைர ெயா4வ� 

அ4கி" பா��தன�! 'அ#பா சாமியா?' 

எ�றா� வ@தவ�! இ4வ47 திைக�தன�! 

 

‘ெபா�னா! எ�ைன ம�னி�= வி�டா ! 

எ�நிைல வ+ைம! எ�ெச? ேகா நா�? 

ஒ�றிய ந�ேபா �ய� நிைல# ப�ளியி" 

ப2�= !2�ேதா7; ப�ட7 ெப"ேறா7! 

ந��தர 9�7ப நC# ேபாக 

அைல@ேத�; ப�2ன7 !;ைமG7 அைல@ேத� ! 

ெதாைல@த= ைக#ெபா4� ேதாழா!' எ�ேற 

நட@தைத அ#பா சாமி நவி�றா�! 

 

அட3கா# பசிவ@ தவ�கைள அைலக- 

ெச�றன� இ4வ47 சி"] ண4@த! 

இ�ைறய ெசயெலா� ெற�னிட மி6ைல ! 

நாைள ெக=ேவா நா�ெசால மா�ேட�! 

ேதாைள ந7பிG7. ெதாழி6பல க"+7 
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வா;7 நிைலயா வ9�=ள தரF? 

Q;7 பNச7 ெதாைலவெத@ நாேளா? 

வாIைக Gயர வழிெசயா# ப2#$ 

பாழா க��7 ! ப2�த= ேபா=7! 

எ�+ ெநா@ேத இரெவலா7 ேபசி- 

ெச�றன� இ4வ47 ெவ<ேவ+ திகி6! 

 

க#பிய 9ளிாி6 க@ைதG மி�றி 

அ#பா சாமி அைல@= திாி@= 

ேவைல ேத2 ெவ+3ைக யாகி- 

ேசாைல இைடயி6 ேதா�+7 மி4க- 

சாைல வ@= த�னிைல Rறினா�! 

காைலயி" ெச�த சாைல 9ர3கி� 

கவைலயி C4@த கா�சி- சாைலேயா� 

கவைல ேபா97 வழியிைன க�டன�! 

 

'எ@த� ெதாழிM7 இழிெதாழி ல�+ ! 

இ@த 9ர3கி� ேதாைல ஏ"+ 

சி@ைத களிக- ெச?வா யானா6, 

வ@த= $திய 9ர3ெகன மகிIேவா7! 

RCG7 R�த6 ! R'ெறன ேக�டன�. 

ேவைல யிலாதா� ேவெற� ெச?வா�? 

9ைர�=# ெப"ற ெச6வ7 9ைர9மா? 

உைர�தா� இணக7; உயி�வாழ லானா�! 

 

மி4க கா�சி- சாைலயி" R�ட7 

ெப4கி மி9@த= ! ேப)� வாIந� 

ப@தி ப@தியா? வ@= 9வி@தன�! 

ெதா@தி ெப4�த ம@தி 9ர3கி� 

R�2" க4கி" R�ெடா� றி4@த=! 

நீ�ட ெவளியி" க7பிக� நி+�தி 

ேவ��7 ேபா= விைளயா� டயர 

ஆ��- சைம�த அழகிய R��� 

ஒ4$ற7 $Cெயா� +லவி� திாிG7; 

ஒ4$ற7 மனித 9ர3ெகா� றி497 ! 
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9ர3ைக# ப"றி Rறா� இ6ைல! 

வ4ேவா� ெக6லா7 வணகN ெச?G7; 

வாைழ# பழ!7, வ�ட !+97 

Rைழவா6 9ர39, 'ெகா�!'ெவன ேக�97; 

ஓ�7; ஆ�7; உய�மர ேமறி 

R2ன� களிக 9#$ற D;7! 

 

ஒ4நா� 9ர3கி� ஒ#பிலா ஆடைல 

வ4ேவா� க�ேட வாI�=ைர ந6கின�; 

பழ7பல த@தன�; ப�ணிய7 த@தன�; 

அழகிய 9ர3கி� ஆடைல விய@தன�! 

மீ��7 ஏறி� தா�2 9திைகயி" 

R�26 வா;7 ெகா6$C அ4கி6 

Dாி� டலறி வி;@தேத 9ர39! 

R�நக# $Cேயா ெகா6ல# பா?@த=! 

9#$ற கிட97 9ர3கி� காதி6, 

அ#பா சாமி! அNேச6!' எ�+ 

$C�ேதா6 ேபா��த ெபா�ன� உைர�தா�! 

ஒC�த= சிாி#ெபாC ! ஒC�த= நீேட ! 

--------- 

10. 10. 10. 10. �ர+சி&மி�ர+சி&மி�ர+சி&மி�ர+சி&மி    

 

கட6நீ� !க@= கா4ட6 க+�=# 

பட�@= ேத3கிய பனிமைல- சார6 

இ�கிைட# ��த கா@த� எழி6மல� 

அ�கைள வாடா அக6விள கா97! 

க"+ !தி�@ேதா� யா�த காவிய7 

!"றிய ேத� இறா6 வா�!; மதிய7 ! 

கVகைழ ஏறி க�வ� ம@தியி� 

பிணைக� தீ�க# ேபசி ெகாNசி 

விாிPைர யாள� விள97 கவிேபா6 

உாி�=# பலா-Fைள ஊ�2 மகி;7 

9�+7, 9�+QI ஊ47 !�னா� 

ஒ�றிய அ<\� மகளி� உைடைம! 
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வயெலலா7 ெச@ெந6, வர#ெபலா7 ெத�ைன, 

அயெலலா7 வாைழ, அ4ெகலா7 க47$, 

ப;�தமா@ ேதா#$, பலகறி� ேதா�ட7, 

க;�= நிைலகா கா6நீ� ஓ�ட7, 

மயிலா� பாைற, மலரா� ெபா?ைக, 

9யி6பாட நாV7 9ல#ெப�a� !�றி6, 

எ;�தறி சாைல, இைசபயி6 சாைல, 

ெகா;�த காைளயி� ெகா7ெபா2 ம�ற7, 

 

சில7ப7 பயிM7 திற@த ெவளிக�, 

இலவ7 ெவ2க எ;@த பNFேபா6 

R�டமா?# $றP 92ெச? ேகா$ர7, 

ஆ�ட7 பயிM7 அணிநக� மாட7, 

ச@ைத R�7 ம@ைத ெவளிக�, 

9@தி ஊ�நல7 R2# ேபF7 

ெச@தமிI ம�டப7, ெச?ெதாழி6 பயிM7 

ச@=க�, பைடகல7 த4ந� உைலக�, 

இ�ேனா ர�ன இய6$க� ெப"+ 

!�ன� வாI@த J[� அ=வா7! 

 

இ�ேறா பைகவ� இய6$க� ெப"+, 

ந�+7 தீ=7 அறியா= நC@=, 

மக ளா�சி மாறி, ேவ"றா�. 

9கM கட397 ெகா�ைம க�ேட 

சீறி எ;@தன� தி�ேதா� காைளய�! 

ஆ+ மி9@தா6 அைணஎ� ெச?G7? 

ஒளிமிகி� மறிக உயி�களா6 ஆேமா? 

வளிமிகி� த�க மகளா6 ஆேமா? 

கா�26, மைலயி6, க6Cைட 9ைகயி6, 

ேம�26, ெவளியி6 விரவி� தனி�தனி 

R�ட மாக ெகா�ைக பர#பி, 

நா�ைட வி�� நட என Rறி, 
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மா"றா� பைடைய மைறவி6 அழி�=7, 

ஆ"ைற உைட�=7, அகழிைய� [��=7 

அ6M7 பகM7 எ6ைல இலாத 

ெதா6ைல த@தன� வி�தைல� ேதாழ�க�! 

 

அடகி ஆ�ட ஆைச 9ைறGேமா! 

மடகி# பி2�=7, ம�ைடைய உைட�=7, 

நிைற இ4� சிைறயி6 நி�த7 அைட�=7, 

மைற!க மாக வா�2 வைத�=7 

வி�தைல வி47பிய Dரைர மா"றா� 

ெகா�ைம# ப��தின�; 9��ட6 பா?-சின�! 

 

தாயி� ேமலா7 தாயக ேவ�ைக 

மா?த6 இ6ைல: வரலா"(+) உ�ைம! 

மைறவி6 காைளய� பாசைற வைள�= 

!ைறGட� $ர�சி J�2 வ@தன�! 

மா"றா� பாசைற வ4ெபா4� ெகா�ைள, 

மா"றா� பைடகல7 அ2க2 ெகா�ைள, 

மா"றா� பைடைய வழிமறி� தழி�த6, 

மா"றா� பழகி R"றா? மாற6, 

�ேனா ர�ன எ�ணிலா- ெசய6க� 

ப�!ைற ெச?= ப=3கி வாI@தன�! 

 

த�ைன ஈ�ற தாயக7 மீ�க 

இ�ன6 $ாிG7 காைளய� இ4#பிட7 

ேத2 அM�=� தி47பின� ஒ"ற� ! 

‘ேகா2 ெகா�#பதா?' Rறி# பா��=7 

காைளய� பாசைற க��வ@ =ைர97 

ஆைளG7 காேணா7; ஆைசG7 காேணா7! 

 

பைடநிைல 9ைல@= பாதிG7 அழி@த=! 

கைடசியி6, 'ஒ4ைக பா�#ேபா7' எ�ேற 

யாைன க;�=� தாைன� தைலவ� 

ேசைனைய ஊகி� தி47பிவ@ தனேன! 

அவைன� ெதாட�@ேத ஐ7ப= மறவ� 
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கவெணறி கான7 கட@=வ@ தனேர! 

வழியி6 கா�26 மைலயி� சாிவி6 

இழிG7 அ4வியி� எதிாி6 J3கி" 

கழியா" க�2ய க�கவ� இ6ல7 

எழிMட� தனி�ேத இ4க க�டன�! 

 

திைனகதி�- Fைமக� சிதறி கிட@தன! 

நைன இறா6 பிழிP7, ந"பலா- FைளG7 

Jைலயி6 ஓ�பா6 ஓைலயி" கிட@தன! 

ேவைல !2�= விற9 Fம@= 

சி+மி ஒ4�தி ேதனைட Fைவ�ேத 

உ+! $Cேபா6 உ�$க க�டன�! 

 

அ@தி மயகிய அ2வா� ேதா"ற7 

சி@திய 94தி- ெச4கள7 ஒ97! 

D�ைட- F"றி ெவளி#$ற 9ழியி6 

கா�� விற9 க�டவிI� தி�டா�; 

!�றி6 ெந4#$ J�2- சி+மி 

அ�ைறய உணைவ ஆக� ெதாட3கினா�! 

 

தாைன� தைலவO7, த�Oட� வ@த 

ஏைனய மறவ47 இ6!� வ@=, 

"9ழ@தா?! அNேச6! 92நீ� ெகா�#பா?! 

இழ@ேதா7 வழிைய ! இ<விட7 வ@ேதா7! 

மைலவழி மாறி மாறி- ெச6வதா6 

அைல@ேதா7; திாி@ேதா7! அயY� ெச6ல 

எ<வழி? கா�'ெடன எ��தன� ேப-ைச ! 

'இ<வழி ெசலலா7' எ�றன� ப-ைச! 

இ4�7 ெம6ல எ;@த= கீIவா�! 

ம4�7 விழியா6 மறவைர- சி+மி, 

 

பா��=# பா��=# பட7பி2� ெத��தா� 

'யாவி� நீ�? எ<\�?” எ�+ வினவினா� ! 

'ேபா�$ாி மறவ� ! $தாி6 மைற@ேத 

ஊைர மீ�பதா? உள+7 கயவைர� 
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ேத2 வ@=ேளா7! சி+மிேய இ@தா 

ேகா2# ெபா�!'என# பண#ைப ெகா��தன�! 

"$ர�சி கார� மைற@=வாI $கCட7 

உைர�தா6 ேபா=7! உ�ெப" ேறா�97 

D�, விைளநில7, விதவித அணிக� 

R�த லாக ெகா�#ேபா7!' எ�றன�! 

 

ெப�$C ேபால# ேபசா ெத;@தா�; 

வி�ைண# பா��தா�; ெவளிைய# பா��தா�; 

D�ைட- F"றி ெவளி#$ற 9ழியி6 

கா�� விறகி6 J�2னா� தீைய! 

தாைன� தைலவ� அவ�!� வ@ேத, 

"ஏனி< விற97 தீG7 ?' எ�றா�. 

'பைகயா7 சி+�ைத சி+நாி யாைன 

$9@தா" ெகா��த! ெபா;=7 சா?@த=! 

 

தீைய க�டா6 தீய வில39க� 

பா?@= வரா'ெதன- சி+மி பக�@தா�! 

மீ��7 தாைன� தைலவ� சி+மிைய, 

'யா��ள�? வி�தைல Dர� யா��ள�? 

மைறவிட7 கா�� ! மணிG7 ெபா�O7 

நிைறய ெகா�#ேப�! நீஅN சாேத!' 

எ�+ ெகNசி இள நைக கா�2ன�! 

9�+7 யாைனயி� 9ரைல ஒC�த=! 

சிாி�தா� சி+மி; சி@திக லானா�! 

94�= J3கி" கா�2" 94விக� 

R�ைட ேநாகி 97ப6 97பலா?# 

பா�ெடாC எ;#பி# பறக க�டன�; 

தைலவைன- சி+மி தைலயைச� தைழ�தா�; 

இைலயட� $தர4 கி��- ெச�ேற, 

இ@த D�2� உ�ெளா4 பரைண ; 

அ@த# பர�ேம6 ஐ7ப= ேப47 

எCகா� தி497 �ைனைய# ேபால 

ஒளிய"(+) ஒ�3கி ஒளி@ேத இ43க�. 
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$ர�சி கார�க� மைறவிட7 $9@த=7 

உைர#ேப�; ஊைள 9ரலா6 உைர#ேப�. 

 

அ=வைர நீ3க� எ=வ@ தாM7 

ப=3கிய !ய6ேபா6 பர�மிைச இ43க�' 

எ�றன�! வ@ேதா� பர�ேம6 ஏறின�! 

!�றி6 வ@தா�; !�பி� பா��தா�; 

ெத4கத வி;�= ெவளியி" ��2 

உ4கமா? அ�#பி6 உைலைய ஏ"றினா�! 

ேகா�டா� 9ைகவி� ெட;@= பற@த=! 

D�ைட- F"றி 'வி�வி�' எ�ேற 

கா�� கா"+7 காைத# பி?�த=! 

D�� Rைரயி6 ெவளி#$ற ெம397 

 

ஓ�ட!7 நைடGமா? ஓ2 ஓ2 

J�2னா� சி+மி J�2னா� தீைய! 

எ�ெண? ெகா#பைர எாிவைத# ேபால 

வ�ண J3கி6 வாIவிட7 எாிய� 

தாைன� தைலவO7, ஏைனய Dர47 

கான7 அதிர க�தி� தீ?@= சாவ- 

சாவ� த3க- சி+மிG7 

Rவி மகிI@= 9தி�தா 2னேள! 

------------ 

11. 11. 11. 11. ெகாைலகார�ெகாைலகார�ெகாைலகார�ெகாைலகார�    

 

விய#ெபா� மக� ெம6ல ெம6ல 

வழகறி ம�ற7 வ@= ேச�@தன�! 

ெகாைலைய# ப"றி Rறா� இ6ைல! 

ம�ற� =��7, ெவளியிM7 மக� 

நி�+7 9@திG7 ெந�J- ெசறி@=7 

ெகா�ற இைளஞைன# பழி�= Rறின�! 

ம�ற மணிG7 வாயிC6 ஒC�த=! 

ெவளிG7 உ��7 Dராி� காவ6! 

வழகறி மக� வ@= QI@தன�! 

ம�ற� தைலவ� இ4ைகயி6 இ4க- 

சி#பா? இ4வ� சிைறயி4@ ெதா4வைன 

வில3கி� டைழ�= ெம6ல வ@தன�! 
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அழகிய ேதா"ற7; அக�+ ெந"றி; 

F4�� ப2@த [ய தைல!2 ; ; 

சிாி�த உத�; சி@தைன க�க�; 

9ழிவி; க�ன7 ; 9ளி�@த ேநா9; 

எ+7$- சி+ெதாட� அ47$ மீைச ; 

க��ட" காைள ைகதியி� R�26 

தைலைய� தாI�திய சிைலேபா6 நி�றா�! 

 

ம�ற� தைலவ� ைகதிைய# பா��= 

'ெகாைலயி� காரண7 R'ெறன ேக�டா�! 

'ேம�ைம த3கிய ம�ற� தைலவேர! 

நாேன ெகாைலஞ�! நாேன ெகா�ேறா�! 

சிைறேயா, [ேகா, சி�திர வைதேயா 

எைதG7 இ�பமா? ஏ"க வ@=ேள�. 

தீ�#ைப வழ39D�; ஏ"ேப� !' எ�ேற 

ைகதி சிறி=7 கலக மி�றி 

உைர�தா�; R�2� ஒ4பா6 இ4@தா�! 

 

'ப�!ைற காரண7 பகர ேக��7 

இ�O7 காரண7 இய7பா தி4�த6 

ந�றல; இ�ேற தீ�#பி� இ+தி நா�! 

நீேயா ப2�தவ�; ப�ட!7 ெப"றவ�; 

சீாிய ப�$7, Rாிய அறிP7 

உைடயவ� எ�ேற உண�@=ேள�! அதனா6 

உ"ற காரண7 உைர'என மீ��7 

ம�ற� தைலவ� வC@= Rறினா�! 

 

ம�ற7 நிைற@த மகைள எ6லா7 

ைகதியி� க�க� பா��தன ; கல3கின ! 

'தைலவேர! எ�கைத சா"+ேவ�. ேக�`�! 

பிற@ேத�; பிற@தஎ� டா�� கழி�=� 

த@ைத ெவளி^� த9ெபா4� ேதட- 

ெச�றவ� தி47பி வரேவ இ6ைல! 

ஏைழ� தாேயா எ�ைன வள�க 
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RC 9ைழ�தா�; ெகா�ைமக� ெபா+�தா� 

வயி"ைற க�2, வாைய க�2 

எ�ைன வள�க ஏேதேதா ெச?தா� ; 

சி"]�# ப�ளியி" ேச��தா�! ப2�ேத�! 

ப�ளியி" ப2க# பண7ேவ� டாமா? 

அ�ைன பகCர வ;=4 9ைல@தா�; 

 

ெபா4ைள� ேதட# ேபான த@ைத 

'வ4வ� வ4வ'ெரன வழிபா�� தி4@தா�! 

த@ைதைய# ப"றி� தகவேல இ6ைல! 

ஆ��க� ஓ2ன ! அ�ைன எ�ைன# 

ப2க ைவக# பகCர Pைழ�தா�; 

Rட� தி497 9ளி�!க� த@ைதயி� 

பட�ைத# பணிவா� ; க�ணீ� வ2#பா�! 

இரவி6 இ4வ47 பட�தி� !�ன� 

ைகைய R#பி க�ணீ� வ2#ேபா7 ! 

த@ைத தி47பி வ4வா ெர�ற 

ந7பிைக இ6ைல! நா�க� ஓ2ன ! 

இ4ப தா��க� உயி4ட� இ4@தா6 

க2த7 எ;த ைகவரா தி49ேமா ? 

'ெச�தா�' எ�ேற சி@ைத கல3கிேனா7! 

இ4ப தா��க� எனெகன உைழ�த 

அ�ைனG7 ஒ4நா� ஆ4யி� நீ�தா�! 

ேவைல ேத2 ெவளி^� ெச�ேற�! 

எனெகன அ�ைன இ�ட ெசா�= 

ப2#$7, த@ைதயி� பட!ேம ஆ97! 

மறிகட6 தா�2 மைலநா டைட@ேத�; 

பணிமைன ேதா+7 ப�ட7 கா�2ேன�; 

ேவைல ேத2 ெவ9நா� அைல@ேத�! 

ேவைல எ�ன க�கா? மிளகா? 

ஆைள# ெபா+�=7, ஆ� 9�ள 

அறி!க7 ெபா+�=7 ேவைல கிைட97 ! 

தி3க� J�+ ெச�ற பி�ன� 

ேவைல கிைட�த=! ேவைலயி6 அம�@ேத�! 
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எ�Oட� ேவைலயி6 இ497 ேதாழ4� 

ைகய- F#ெபாறி காாிைக ஒ4�தி! 

ெபா�னி6 வ2�த $=ைம- சிைலயவ� ; 

ஆ"றிைட� ேத3கிய அாி#$ க4மண" 

R@த Mைடய ெகா2யிைட க�னி; 

உ;@= ேபா�ற உய�$4 வ�தா�; 

க�ன� திைடயி6 கவி�ெச? சி+Fழி 

மறி@= பாG7 மத�விழி மடமக�; 

!6ைல நாV7 ப6C� அழகி ; 

வ2�த ேதனா7 வா?ெமாழி யா�2 

எ�ைன# ேபால# பணி$ாி@ தி4@தா�. 

ைகய- F#ெபாறி ைகவிர6 அ2க 

ைமவிழி ேவCைண வ@=வ@ ெத�ைன 

9�=7; ெநNசி6 9ளி�ைமைய� ேத97 ! 

அ2க2 எ;@ேத அ4கி6 வ4வா�; 

'இ-ெசா6 எ�ன எ;� 'ெதன ேக�பா�; 

அ2�த ப2கைள எ��=வ@ தளி�=# 

'ப2�=# பா�' என# பாிவா?- ெசா6வா�; 

ெச<வா? திற@= ெவ�ணைக கா�2 

மயிைல# ேபால அயC" ெச6வா�; 

காைலயி6 நா�வ4 சாைலயி� ஓர7 

சி"பி ெச=கிய ெப�சிைல ேபால 

வழிபா�� தி4#பா�; வ@தபி� சிாி#பா� ! 

இ4வ47 இைண@ேத ெதாழி6மைன ேபாேவா7! 

ேவைல !2@த=7 மாைலயி6 இ4வ47 

இைண@= வ@ேத இ4#பிட7 பிாிேவா7! 

ஓ2ன நா�க� ! ஒ�றின உள3க�! 

அ�$7 எ7!� ஆணிேவ� வி�ட= ! 

 

ஒ4நா� ப�டண ஓர மி497 

சி"]� திாிய- ெச�றன7 இ4வ47 ! 

மர�=# �க� வழிெயலா7 சி@தி# 

பா�ைட அழைக# ப�மட3 9ய��தின! 

வைள@த வா?கா6 இ4கைர- ேசைம 

இைலக� விாி�த விசிறிேபா6 இ4@தன! 

ெச3க� க4வரா6 ெச?கா6 உழகி# 
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பா?மைட அைட97 ! பF@தா� தாமைர 

�க வ��க� $=#பா� 2ைச97! 

வா?கா6 இற3கி வயெலலா7 தா�2 

இ4�ட ேதா#பி6 இ4வ47 Eைழ@ேதா7! 

 

ெச@தமிI# பா�ைட- ெச3க� 9யி6க� 

இைண@ேத இைசக ேக�ேடா7 இ4வ47! 

ைப7$6 தைரயி6 பகலவ� ெபா�ெனாளி 

சி+=ைள சி@=7 மத9நீ� ேபால# 

பா?@= பல#பல வ�ண7 கா�ட, 

'அ�தா�' எ�ேற அைண�தா� எ�ைன! 

உத�7 உத�7 கல@=ற வா2ன ! 

'த�ைன# ெப"ற த@ைததா? இட�தி6 

எ�ைன# ப"றி எ��= விளகி 

இ4மன7 ஒ�த தி4மண7 ெச?ய 

வழிெச? ேவ�'என ம3ைக ெமாழி@தா�! 

இ4வ47 அவரவ� இ6ல7 பிாி@ேதா7 ! 

 

இர�ெடா4 கிழைம இ�பமா? கழி@த=! 

அவைள# ெப"ற அ�ைனG7 த@ைதG7 

எ�ைன# பா�க இைசவதா?- ெசா6C 

D�2" ெக�ைன R�2- ெச�றா� ! 

வி4@ெததி� ெகா��7 ெப4NFவ� Rட7 

இ4@ேத�! Rட� ெததி�#$ற- Fவாி6 

இய"ைக கா�சி# பட3க� இ4@தன ! 

J97 விழிG7 !+9 மீைசG7 

 

த49ட� இ497 கா�சி ேயா� 

படெமா� றி4க# பா��தன க�க�! 

பட�ைத எ3ேகா பா��தைத# ேபா�ற 

நிைனP� டாக நிைலத� மாறிேன� ! 

அ4கி6 இ4@த அவைள விளி�ேத, 

'இ@த# பட�தி6 இ4#பவ� யா�?' என 

ேவதைன ேயா� வினவ லாேன�! 

‘எ�ற� த@ைத $ைக#பட7!' எ�றா�! 

அவ47 உடேன அைற9� வ@தா�! 

க�டன க�க�! விாி@தன அவ�ேம6! 
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'அ#பா!' எ�ேற அைச@தெத� உத�7 ! 

அவ47 திைக�தா�! நாO7 திைக�ேத�! 

92!ைற ேக�ேட�; 9ல!ைற ேக�ேட�! 

'ம+மண வாIைக மகளிவ�!' எ�றா�! 

=2�ேத�; =2�ேத�! ெசா6எழ வி6ைல! 

அ#பா ேவதா�! அதி6தவ றி6ைல! 

‘எ�தா? வாIைவ, எ�ன47 வாIைவ� 

த�னல7 ேபணி� தக��த அ#பா! 

த3ைகயி� வாIைவ� தக��த அ#பா!' 

எ�+ சீறி நா"காC எ��= 

ம�ைடயி6 ஓ3கி ஓ3கி 

அ2�ேத�! =2�தா�! அட3கி" +யிேர! 

----------- 

12. 12. 12. 12. பிைள�தா.+சிபிைள�தா.+சிபிைள�தா.+சிபிைள�தா.+சி    

 

எ3ேகா ெதாைலவி6 எாிG7 ஊ�ேபா6 

ேம"9� ெதா�வா� மைலக� விள3கின! 

ெத�ைன,பலா,மா, ெச;3கைழ கா��# 

பFைம நிற�தி6 பா?@த= ெபா�ெனாளி ! 

மைலயி� உ-சி பாிதி மைறய- 

சார6 அ4வி சலசல�(=) இைரG7 ! 

க43கா6 ெவ�Vட6 ெப4J9 நாைர 

க�தி க�தி கா�ைட 9+97! 

வாைன !��7 ேகாயி6 மணிG7 

அ@தி வ@தைத அறிவி�(=) ஓG7 ! 

வானி6 !�ன� வ@த மீ�ேபா6 

D��� தி�ைண விளைக ஏ"றி# 

பா�2 வ@= ெத4ைவ# பா��தா�! 

ெத4வி� ேகா2யி6 ெதாி@தன� இ4வ�! 

நி�+ நி�ேற இ�#பி"ைக ^�றி 

வ@தா� ஒ4ெப� மல�!க7 ேசா�@ேத! 

அவளி� அ4கி6 ஒ4வ� வ@தா�: 

க��ட" காைள ; காிய நிற�தா�; 

!க#ெபாC Pைடேயா�; !+9 மீைசய� ; 

பணிவா?# ேபசி# பைகG7 ெவ6M7 
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=ணிP7, இனிைம- ெசா6M7 உைடயவ�; 

பா�2 நி"97 D�2� அ4கி6 

வ@தா�; நி�றா� ; வண3கி- சிாி�தா�; 

அவOட� வ@த அண3ைக கா�2, 

'இவ�எ� மைனவி ! ஈைர@ தி3க� 

நிர7பின� ! எ7J� ெந�@ெதாைல வா97! 

ம4�=வ மைனயி" ேச��= ைவக 

அைழ�= வ@ேத�! அ@திG7 வ@தேத! 

இரP ம��7 இவளி3 கி4க 

இட@தர ேவ��7; இட@தர ேவ��7! 

காைலயி6 இவைள ம4�=வ- சாைல 

ேச�#ேப�!' எ�+ ெகNசிநி� றி4@தா�! 

 

பி�ைள� தா?-சி ெப4J- ெசறி@= 

[ணி6 தைலைய� ெதா3க வி�� 

ைகயா6 இைடைய கசகி ெகா�ேட 

அ#ப2 இ#ப2� தைலைய அைச�ேத 

நி�+ ேசா�@= ெந�J- ெசறி@தா�! 

சாைல# ேபால வயி+ சாி@= 

ேமெலலா7 ெவ��= மிOமிO# ேபறி 

ெகா<ைவ- ெச<வா? 9ளி�ைம இழ#ப 

ைமவிழி மNச� விழியா? மாற 

க�ன7 உ#பி க�ைண மைறக 

நி"க !2யாம6 நி�+ெகா� 24@தா�! 

'பி�ைள ெப"ற ெபாிய7 மாேவ ! 

இரP ம�2M7 இ4க இட�ைத 

கா��க! காைலயி" கணவ ேனா� 

ெச�+ ம4�=வ7 ெச?தி� வி�தி 

அைடேவ�' எ�+ ெகNசினா� அவ�7 

 

ெப�ணின7 எ�+7 ெப�V கிர397! 

அதிM7 பி�ைள� தா?-சியா மவைள 

க�ட பா�29 கனிP பிற@த=! 

D�2O� ெவளி#$ற அைறைய கா�2னா� ; 

R�2# ெப4கி 9@த- ெசா�னா�! 

காைலயி6 வ@= கா�பதா?- ெசா6C 

அைழ�= வ@த அவளி� கணவ� 
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பா�29 ந�றி பலெசாC# ேபானா�! 

 

வய= !தி�@த பா�2 ெகா4மக� 

நாள3 கா2 நட�தி# பலெபா4� 

ேச��=7 தி4மண7 ெச?=ெகா� ளாம6 

ேசவ6 ேபால� திாி@= வ@தா�! 

ேவைள ேயா� D�26 உணைவ 

உ�� ப�97 உய�9ண7 இ6லா�! 

சிதறிய சி+சி+ ெச7ெபா� =��ேபா6 

வி�மீ� வான ெவளியி6 கிட@தன 1 

வைகவைக உணP ைவ�தி4@ தாM7 

உ#$ 9ைற@தா6 உணெவ� னா97? 

ேகா2 வி�மீ� 9வி@தி4@ தாM7 

நிலவிலா வான நிைலஎ� ஆ97? 

 

இரP த2�ேத இ4@த ெத397! 

காைல நீ�2 கனிவா?# பா�2 

ேபசி# பி�ைள� தா?-சிேயா 24@தா�! 

பழ3கைத எ�றா6 பா�2மா� கி�ப7! 

ேசா�ேவ இ�றி இரெவலா7 ெசா6வா�! 

கிழவியி� வாைய கி�ட கி�ட# 

பா�2 D�2� ப�ெபலா7 ெசா�னா�! 

பி�ைள� தா?-சிG7 ேபசி ெகா�ேட 

ப��= காைல# பகமா? நீ�2 

ஊ3ெகா�2# பா�2யி� உைரேக� 24@தா�! 

"[3கினா6 பா�2G7 [39வா�' எ�+ 

ெபா?�=யி6 $ாி@= $ர�� ப��தா�! 

பா�2, ப��தவ� காைல� ெதா�ேட 

ஆ�2 எ;#பினா�! அட�@த மயி�க� 

ைகயி" ப�டைத க�டா� பா�2! 

'ெப�க� ேக= ெப4மயி� காC6? 

ஆணி� காC6 அட�@த மயி�க� 

இ4#பேத உ�ைம ! இ=எ� $=ைம?' 

எ�+ நிைன�ேத எ;@தா� பா�2! 

"நட@த கைள#$! ந�றா?� [39! 

[3கினா6 ேசா�P ெதாைலG7 ! நாO7 

ெவளி�தாI வார விாி#பி" ப�#ேப�!' 
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எ�ேற அைறைய இ;�=# ��2 வ@= 

மகனி� வழிபா�� தி4@தா�! 

 

அக7 பக� ெதாCக� அட3கின! 

வானிM7 கா�!கி6 வ@= QI@த=! 

இரவி6 திாி@ேத இைரைய� ேத�7 

பறைவயி� R-ச6 பட#ைபயி" ேக�ட=! 

ச@= விள9க� தணிய� ெதாட3கின! 

மர�=# ப;#$ வாைடயி6 உதி47 

சி"ெறாC காதி6 ெதளிவா? ேக�க, 

ஊாி� ேகா2யி6 ஒ4நா? 9ைர�த=! 

வாயி" கதைவ யாேரா வ4�த6 

பாயி6 இ4@த பா�2 உண�@தா�! 

மகென� ெற�ணி எ;@= வ@தா�! 

ஏேதா எ�ணி இைடயி6 நி�+ 

வ@தவ� யாெரன- ச@தி" பா��தா�! 

 

அ@தியி6 அவைள அைழ�=வ@ தவேன 

எ�ப தறி@ேத ‘எ�?'என ேக�டா�! 

"பா�2! ம4�=வ# பணிமைன ெச�ேற�. 

இரேவ மைனவிைய இ�� வ@= 

விைரவி6 வி�' என ம4�=வ� ெசா�னா�" 

எ�றா� வ@தவ�! அவOட� இ4வ� 

மைறவி6 வ4வைத# பா�2G7 க�டா�! 

"மகேன! மைனவி வயி"+ேநா?# ப�டா�! 

மணிப� தி497! ம4�=வ மைன9 

மா�� வ�2யி" R�2- ெச�ேற�! 

'இர�ெடா4 மணியி6 ஈOவா�' எ�ேற 

ம4�=வ� உைர�தா�! மைனவிைய வி�� 

வ@ேத�! காைலயி6 ம4�=வ மைன9- 

ெச�+பா�' எ�ேற பா�2 ெச#பினா�! 

வ@தவ� திைக�தா�; வ@த வழிேய 

ெச�றா�! அவOட� ெச�றன� இ4வ47! 

 

பா�2 மக�வ4 வழிபா�� தி4@தா�! 

மகO7 வ@தா�! வாயி6 திற@= 

D��� நிைலைமைய விளகினா� காதி6! 
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சி�ெடன# பற@= சி#பா? பலைர 

இ�� வ@தா� இ6ல� =�ேள! 

��ைட� திற@= சி#பா? $9தM7 

க�திைய கா�2 கதவி� ஓர7 

பி�ைள� தா?-சி ேபசா தி4@தா�! 

வில3ைக மா�2 ெவளியி6 

ஆைட கைளய ஆ�க� டாேர! 

 

------------------------XXXXXXXXXXXXXXXX------------------------    


