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ன்நர 

உங்கரர பற்மி னக்கும் ன்ரனப் பற்மி உங்களுக்கும் 

துவும தெரிரெ பட்சத்ெில் மகரடரன மகரடி புத்ெகங்கள் த்ெிில் 

இந்ெ புத்ெகத்ரெ நீங்கள் லரசித்துதகரண்டிருப்பெற்கு கரணம் துலரக 

இருக்கும். நிச்சம் இது ஒன்மம கரணதன ரிெில் ரரலும் தசரல்லி 

லிட முடிரது. அது மபரயத் ெரன் கரெலும் ெற்கு ெனரல் ென்ீது 

ரர்ீது ரரல் துலர லருதன ரரலும் தசரல்ய முடிரது. து 

ப்படிரனரலும் ெற்மபரது நரம் இரணந்து லிட்மடரம், இனி லரும் 

பக்கங்கரில் நரம் னம் மகரர்த்து பணிக்க மபரகிமமரம்.  

முெலில் ரர் னரெ ரர் தெரடுலது? மரசிக்க மலண்டரம் 

ற்தகனமல ன் னது உங்கள் ரகில் ெரன் உள்ரது. நீங்கள் தெரட்டு 

லிட்டீர்கள். இது ன் முரம. இனி நரன் உங்கரரத் தெரட்டு, னமெரடு 

னம் பிரணத்து ன் இெத்ெிற்கு அரறத்துச் தசல்யப் மபரகிமமன். 

இன்நம் ஒரு பக்கம் புட்டினரல் உள்மர நுரறந்து லிடயரம். ஆனரல் 

இெில் தபரிெரக துவும் இருக்கரது. தலறும் இெம் தகரட்டும் உணர்ச்சி 

குப்ரபகரர தரறிப்தபர்த்து இப்புத்ெகத்ெில் 

கீர்த்ெரனரக்கியுள்மரன் அவ்லரமல. ன்ரன ஒரு உணர்ச்சி தரறிப் 

தபர்ப்பரரர் னவும் தசரல்லிக் தகரள்ரயரம்.  

நரன் ஆம்பத்ெில் சிக்கத் தெரடங்கிமனன், பிமகு கரயப் 

மபரக்கில் ழுதுகரர மகரர்த்து கிறுக்கத் தெரடங்கிமனன். இன்றும் 

கிறுக்கிக் தகரண்மட ெரன் இருக்கிமமன். ழுத்து மபரரெ ெரும். ழுத்து 

மபரரெின் க்கத்ரெயும் ெரும். ழுத்து அநபலிக்கரெ 

உணர்வுகரரயும் ெரும். தசரல்யப்மபரனரல் ழுத்து தசரர்கத்ரெம 

ெரும்.  

நரன் ஆமரம் லகுப்பு படித்துக் தகரண்டிருந்ெ மலரரில்  

"ெிழ் ன்மரல் அழுகும் குறந்ரெ கூட சிரிக்கும். 

அப்படிப்பட்ட ெிழ் உன்ரன க்கும். 

க்கம் தெரிந்ெரல் லிக்கும்" 

ன முென் முெலில் ஒரு கலிரெர இற்மிமனன். ன் 

ெிறரசிரிரிடம் பரரட்டும் தபற்மமன். ஆனரல் அென் பிமகு 

தபரிெரய் நரன் துவும் ழுெி லிடலில்ரய. ழுதுலரெம 



லிட்டுலிட்மடன். சிய கரயம் முன்பு நரன் நடரடும் கலி ஊற்ரம 

சந்ெித்மென். நரளும் தபரழுதும் மசர்ந்து கலிரடி, அலனிடம் லந்ெ 

ழுத்துகரின் லரரட ன் மலும் தகரஞ்சம் ஒட்டி லிட்டது. அெனரல் 

ெரன் நரநம் ழுெிக் தகரண்டிருக்கிமமன்.  

நரன் ழுெத் தெரடங்கி கரயத்ெில் ரர் ரமர லந்ெனர் 

கலிரெ இப்படி இருக்க மலண்டும் அப்படி இருக்க மலண்டும் 

ன்மரர்கள். ன் கலிரெில் பய ரற்மங்கரரயும் தசய் 

தசரன்னரர்கள். நரன் இற்றுலது கலிரெம இல்ரய ன்றும் கூட 

சியர் தசரன்னரர்கள். பய நூல்கரர லரசிக்க லரசிக்க நரன் உணர்ந்ெது 

ஒன்மம ஒன்று ெரன், கலிரெக்கு லரரம ன துவும இல்ரய. 

கலிரெ இற்றுலரெ லிட ரிதும் துவுில்ரய கஷ்டமும் 

துவுில்ரய. கரகிெத்ெின் கனம் லரசிக்கரெ லர கணிக்க இயரெ 

ஒன்று ெரன். அது கனத்து அழுத்ெி லலிக்கச் தசய்லதும் ிெந்து 

லரதனங்கும் பமக்கச் தசய்லதும் அெில் பெிக்கப்படும் ழுத்துகரரல் 

ட்டும. கலிரெ னரெ லிடவும் ஆறரனது. அெில் ஒவ்தலரரு முரம 

மூழ்கி ழும் மபரதும் தலவ்மலறு னரெ உண இலும்.  

"இரு இெழ்கரின் இரணப்பிமயம இன்பம் ஈமடறும்,  

நம்முரடதும் நூலுரடதும்".                                        

புத்ெகத்ெின் இெழ்கள் நம்ிெறரல் லரசிக்கப்பட்டு ஆன்ரலரல் இரு 

இெழ்களும் இரணப்படுலமெ அெீெ னநிரமரலயும் இன்பத்ரெயும் 

அரிக்கச் சிமந்ெ லறிரகும். லரசித்ெல் துர்கரர மக்கடிக்கும். 

ழுதுெல் நம்ரம மக்கடித்து லிடும். லரசியுங்கள் ழுதுங்கள் அென் 

லறிம இன்பத்ரெத் மெடுங்கள். 

தபருதலரிின் சிறுதுகரரய் ரருரட பரர்ரலக்கும் 

அகப்படரல் இருந்ெ ன் கலிரெகரர தெரகுத்து புத்ெகரய் தலரிிட 

ஊக்கரித்தும் மபரெி நிெியுெலி அரித்தும் உெலி அன்பு 

தநஞ்சங்களுக்தகல்யரம் ன் னரர்ந்ெ நன்மிகள். 

                                                                 நன்மி கயந்ெ அன்புடன், 

                                                                   ெீப்ெி.தகௌ 

8012380120 

                                                         deepthigdeepthi@gmail.com                                                          
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இத்ல்  

 

என்நா இண்டா த்னண பனந  

பதாருள் வண்டி இவார் கூட  

ாி பாந்து படு தூம் பென்நிருப்தார்கள். 

 

உன் அன்பு அள்பி அல்ன  

கில்லிவதம் ருல் வண்டி  

ீவ ெலிக்கும் அபவு கடந்தும்  

னககூப்திவ ிற்கிவநவண. 

ரு பநி அநிாவா ீ. 

ி ிஞ்ெிவதம் ாவன். 

 

இிிலும் இிவு இத்ல்  

அிலும் இிவு அன்னத இத்ல் 

இந்து இந்து இநந்வ ிடுவன் வதால். 

 

சுக்கும் அன்தில் அபது வண்டாம்  

பகாடும் ஞ்னெவதம் ாவன். 

 

ெிாித்துக் கபித்து இன்புந வண்டாம். 

ிசும்தி பதும்தி துன்புநாது பெய். 

 

பய்வான் வாற்நம் னநபணக் காாது 

பதாளபல்னாம் உன் ினணால் ாடுகிவநவண. 
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னல் அல்ன ாவண 

இது பகட்படாிா வன் கால். 

 

வகட்டுத் ிக்கும் உிர்  

பகட்டு ிடுற்குள்  

அன்னதக் பகாட்டி ிடு.  

 

பட்கின்நி இனநஞ்சுகிவநவண 

கடலின் எரு பொட்டாய் 

ன்திர் காக்கும் ிருபொட்டாய் 

பகாஞ்ெவதம் காலித்து ிவடன். 

 

உம் ிரு அகத்ிதள்  

தருத்ிருக்கும் அன்பதல்னாம்  

ணக்காணன இல்னன  ணிதம் 

கனப்தடற்ர ான் கால் பெய்கிவநன். 

அனவதம் அள்பி டுத்துக் பகாள். 

சுக்கச் சுக்க அன்னத ல்னாம்  

சுண்டி டுத்துக் பகாள். 

 

பெித் அன்னத அனடத்ல் இனாது 

ன்னண அல்ன அனாது  

அரனட பெய்து பகாள். 

 

❣ 
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ிற்குனட 

 

ன்திர் ெிிவ  

ிகட்டா ிவ 

வாொ ொவந 

ாலித வவ 

பெம்புன திவ 

பெங்குருி சுனவ 

ல்லிண பய்வ  

ன் பய்பல்னாம் ீவ  

ீ இல்னா ான்  

பரம் பரனின் உருவ. 

உம் இருத்லின் சுகம்  

இல்னானில் வ.  

உம் பௌணத்ின் கணம் 

ாங்காது ம் ணவ.  

வ அபது உன்ணில்  

ங்கால் பகாட்ட 

ல்னாம் ாக் குிிாய் 

பதாாிந்து ிடுகிநது. 

பதாருத்ம் அநிாது 

பதாருந் த்ணித்து 

வதாகத்து ிர்க்கிாய் ிற்கிவநன் 

உன் ினணின் ிற்குனடில். 

 

❣ 
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பகாஞ்ெம் ில் 

 

ன்னண ீங்கி ீ 

பல்ன கர்ந்ாய் 

திடிக்க ந்வன் 

ஆநாய் ஏடிணாய்  

உன்னணத் வடி  

உன்தள் குித்வன் 

ற்நி ஆிாய் ாநி  

ஆகாம் பென்ர 

அகான ெிாிப்பு ெிாிக்கிநாய் 

அண்டபங்கும் அன் ிபாலி 

திண்டிந்து எலிிதள் ஊடுருிவணன் 

ிெப்ாகி ித்ினக்கு பென்நாய் 

இருட்டாய் ாநி கணாய் ந்வன் 

ிித்து  

அளதுிட்டு 

ன் பபிந்து சுருண்ட கூந்லில் சூட்டால்  

ன் ொிிற்கு வாொ சூட்டி 

அகுதார்த்துச் பெல்கிநாய் 

இம்பனநாது பகாஞ்ெம் ில் 

ன் ொிில் ான் இல்னன. 

 

❣ 
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இரி சுாெம் 

 

அடர் காணகத்து அருி ீாய் 

ன்னணத் ளிச் பெல். 

உன்வணாடு ன்னணபெம் அடித்துச் பெல். 

திடிாணம் துின்நி பழ்கடித்துச் பெல். 

படிில்னா பக்ி ினன ந்து பெல். 

ன்தள் கனபுண்டு ஏடும்  

காட்டார பள்பாய் கனந்து பெல். 

படிந்ால் பாத்ாய் ன்  

பச்னெபெம் ிரத்ிச் பெல். 

ன் இரி சுாொது  

ன்பநன்ரம் உன்தனடன ஆகட்டும். 

 

❣ 
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புனகுி 

 

பொப்தணவா ண 

பொக்கி ிற்கிவநவண. 

பொட்டுச் பொட்டாய் அன் 

வாகணம் உள்பிளக்க 

வர் பகாண்ட ிருட்ொய்  

ண் திடித்து ின்ர 

ெகிின் ஆத்ில் ெிக்கிபெம் 

பபிவந த்ணிக்கால் 

உள் பழ்க வண்டுகிவநவண. 

அது ன்ண ிிா 

இல்னன ன் ாலிதத்ன  

னக்கும் புிாண புனகுிா. 

 

❣ 
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அன்பு ான் 

 

தணங்காட்டு த்ிின 

கள் அருந் வதாநவண 

கள்ளு ல்னாம் வா ாா 

ாவண வன் ாாபா. 

 

எத் தார் தார்த்து வதாணா  

ஏா ான் உன் தின்ண வன். 

 

எினாட்டம் ஆடிக்கிட்வட 

உன் பதண்ொி ஆகிக்கிவநன். 

 

ீான் ன் ாொவுன்த 

ஊபல்னாம் பொல்லிடுவன். 

 

அலுங்கிக் குலுங்கித் ான் 

ாதம் உன் பன்ண ாவன். 

ாடி ன் ிலுத 

ாவாடு அனச்சுக்வகாவன். 
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ாத்ிாி கட்டுந ெீனனக்குத் ான் 

உன்ண ிக்னகா வதாட்டுக்கிவநன். 

ாங்கி ாதம் ான்  

உன்ண இபல்னாம் ெிச்சுக்கிவநன். 

 

கானபல்னாம் கான ட்டும்  

காட்டு ாா. 

கட்னடின வதாணாலும் ீங்காது  

ன் வெம் ாா. 

 

பஞ்சுக்குள்ப னணக்குவ  

ீ ட்டும் ான் ாா.  

 

கனா கற்பூாய் 

கான ான் காட்டு ாா. 

ன் ங்க ாா. 

 

❣ 
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இல்னாது 

 

இல்னா என்நின் தின்தம் 

இல்னாது வதாண என்நின் தின்தம் 

இல்னன ண ரக்கப் தட்ட என்நின் தின்தம் 

இல்னால் அன வதாகும் னவா 

இல்னன ாவ இநந்து வதாகும் னவா 

இல்னாணாய் ாெித்ாலும் 

இல்னாது ான் வதாகும். 

 

❣ 
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இனபப்தாந ங்கும் கள்பி 

 

ற்நி ாிின் காய்  

துபி ீர் வண்டித் துடிக்கிவநவண. 

 

ார்தில் தால் கணத்து  

ாாப்பு ாண்டி கெிந்தும்  

அன ஊட்டச் ெிசு இல்னாது  

வதால் இனபக்கிவநவண. 

 

ிற்நில் பற்நிடம் ிம்திால்  

ிக்கி ிம்ி குந்னின்  

தெிின் ருெி ன்பநன்ரம்  

னந கள்பிப் தால் அபிக்கும்  

அன்னணாய் அளகிவநவண. 
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ாபணின் திடிக்கா  

னணிாய் ாய்த்து 

அன்பு ீங்கி பரப்பு ீண்டித்  

துருப்திடித்துப் வதாண ணபம் 

திசுதிசுத்துப் வதாண  

ாகா அல்குலும் பகாண்ட  

ாலி ட்டும் சுக்கும்  

கன்ணிாய் கரகிவநவண. 

 

உம் அன்பு வண்டி அனபெம்  

வதன ந்ன் அளகுநல் 

வகட்கில்னனவா. 

 

ன்ர ங்கும் ன்னண  

உன் பதான் ஞ்ெ டிில் இட்டு  

இனபப்தாற்ராய் உிவ. 

 

❣ 
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அணானின் திெம் 

 

ினந்து ருவன் ணச் சூளுனத்து 

ினெவாடு ிந்து பெலுத்ி பென்நாவ. 

 

ஈர் ந்து ாம் கடந்து 

ஈன்பநடுக்கும் கானபம் ந்வ. 

 

பதுகில் லி பாடங்கி 

பானடபல்னாம் லி பாட்டு 

இடுப்தில் லி பதருகி 

அடிிற்ரத் னெபல்னாம்  

இளத்துப் திடித்து 

இனடபபிபெடன் ந்து  

பெல்லும் வகாாண லி. 

 

இத்துப் பதாளிலும் 

உன் ன ிர்வாக்கிவ ாெலில்  

கண்கனப தினத்துள்வபவண. 

 

உன் கத்ால் ன் கூந்ல் வகாி  

பக்கின் தணி பாட்டு  

பற்நிில் இவனொக பட்டி 

ஈம் டிச் ெில்பனண பத்ிட்டு  

ஆரல் ார்த்ன அிப்தாய்  

ணக் கணாக் கண்வடவண. 
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கண்ாபன் உன் னக வெர்ற்கு பன்ணவ 

கால் இடுக்கில் ளளப்தாய் ிிம்  

கெித் பாடங்கி ிட்டவ. 

இன்தம் உன்னணக் காில்னனவ.  

 

லி உச்ெத்னபெம் அனடந்து ிட்டது 

இருந்தும் இவ்லின 

ணலி பன்ரிட்டவ. 

 

தணிக்குடபம் உனடந்து 

ினம் வெரும் அனடனாய்  

ெடெடபண உள்பிருக்கும் ீர் பகாட்டிது 

அதடன் வெர்ந்து உிபம் ெிந்ிது. 

 

ீ திாிந் வதாது னநந் ாிடாபெம்  

இன்ர ன்னணத் வடி ந்துிட்டது. 

இருந்தும் ீ ன்னண ந்னடில்னனவ. 

 

அவ்பவு ான் கானம் கடந்துிட்டது 

அல்குலின் னெ ிாிந்து  

ன் திள்னபின் னன ளக்கி பபிவநி 

இவ்னத்ில் அப்தன் இல்னா  

அணானாய் அாித்து ிட்டான்.  

 

அணானாய் ாங்கள் இநப்தற்குள்  

இில்னா ன்ணவண  

ங்கனப ந்து வெர். 

 

❣ 
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கினகள் 

 

ாபில் இருக்கும் கினகள்  

பலில் ாெிக்கப்தட்டு திநகு ெிக்கப்தடும். 

னில் டக்கும் கினகள்  

பலில் ெிக்கப்தட்ட திநவக ாெிக்கப்தடும். 

 

❣ 
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பரன படி 

 

வதசுற்கும் ளதுற்கும்  

கூட இனா ினனில் 

ன்னண ினன குனன  

பெய்பெம் அவகா பரன. 

 

ர்னண 

துனக 

வானண 

ண துவும் அகப்தடில்னன. 

 

ளத்துக்கள் கூட  

உந்ன்ினணவுகனபக் கடன் பதற்ர 

இங்குக் கக்கிக் பகாண்டிருக்கிநது. 

 

காத்ருளும் காற்நாய் ாநி  

காத்ிருக்கும் கன்ணினக் கருால் 

க பதாளில் காால் வதாணால் 

சுகாய் சுாெிக்க இலுவா. 
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உன் இல்னான உண்டாக்கி 

பரனின் படி 

பச்ெனடக்கச் பெய்கிநது. 

பதுன ய்ாவன  

ன்னண பர்ந்து  

டுாநச் பெய்கிநது. 

 

காய்ந் இம் தனடத்வண 

ன் கண்ீாில் பழ்கி ளந்தும் 

துபி ஈம் எட்ட ில்னனா. 

 

உிவாடு பகாண்ட தக்கம் வதால்  

உணக்குப் தக்கப்தட்டுிட்ட ான் 

தக்கம் பகட்டால் 

திக்கப்தட்ட தகல் ினாய்  

உருற்ர அனகிவநன். 

 

❣ 
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கி ெினக 

 

கனநதடிா கனன பஞ்ெம்  

பகாண்ட கிஞவண. 

 

உன் கினகனபபெம்  

அனப் புனணபெம் உன்னணபெம்  

ெித்வ ெனண பர்க்கும்  

உணக்வக உாிாண  

உன் கி ெினக ான்.  

 

ீற்ந பதாளதுகபில் 

உன் கிகபின் இனடில் 

இனபப்தாநி இன்புரவன். 

இநப்பு வரும் பாடிிலும் 

இரும் இபகச் பெய்பெம் 

ன் கிின் பெம்டிில்  

 

டிவ இடம் வகட்வதன். 

ன் கி ன்தது  

ாபில் வதணா பகாண்டு 

ான் ாபிடுது அல்ன 

ாழ் இட்ட ணனத் ட்டி 

ிநந் உன்னணக் குநிப்திடுது. 
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உன் ெினகாய் 

ாெகிாய் 

வெகிாய் 

காலிாய்  

ல்னாபாய்  

ான் இருப்வதன்.  

 

கிஞணின் காலி கினவ. 

ாள் நால் உணக்கு ெின  

காலிகனபப் தாிெபிப்வதன். 

திடித்ள்கனப னத்துக் கபித்துக் பகாள் 

ஞ்ெிள்களுள் குனந கண்டு  

ன்ணிடம் கடிந்து பகாள். 

 

ெின பாடி கித்து  

அனகனபக் கனபந்து  

ெின ாி வெர்த்து என்நாகக் வகார்த்து 

ன் கின ம் கிாக்கு.  

 

கால் ந்ால்  

கி தாடி பகாஞ்ெிக் பகாள்பனாம். 

வகாதம் ந்ால்  

கிாடித் ிட்டிக் பகாள்பனாம்.  

கினஞ ான் பதற்ந பதரும் வ 

ான் ெிக்கும் கிஞன் உணக்கு  

காலிாய் ாக்கப்தட்டு 

ணில் ட்டுின்நி 

கினகபிலும் சுகாய் சுப்தவ. 

 

❣ 
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ீ 

 

பொல்லுக்கும் ீ! 

ன் பெல்னபம் ீ! 

 

ளத்துக்கும் ீ! 

ன் காந் இன்தத்துக்கும் ீ! 

 

கினக்கும் ீ! 

ன் கல்பட்டுக்கும் ீ! 

 

பாிக்கும் ீ! 

ன் வாகணத்துச் பெளனக்கும் ீ! 

 

ெங்கத்ிளக்கும் ீ! 

ன் ெந்ி ெத்துக்கும் ீ! 

 

ெக்ிக்கும் ீ! 

ன் ெகனபம் ீ.!!! 

 

❣ 
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படிக்கப்தட்ட படிச்சுகள் 

 

இவ்ண்டத்ில் ிர்தாாது 

இனந் அட துடக்கிதள் 

பூண்ட உருற்ந உிாின் 

காந்த்ன அநிபெம் 

கடவுச் பொல் ீ. 

 

தாிவுகள் அற்ந திாிவுகள் ஊடுருி 

ணம் திற்நி  

ீ நக்கப்தட்டால் கூட 

ான் ன்தவ வீவ.  

 

அகப் தக்கங்கபின் 

அநிப்தடா இகெிங்கள் தன  

அநிாது கனபபன்தது 

அண்டத்ன அனடத்ிருந் குப்னதவ.  
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ாாப்புக்குப் தின் ட்டுல்ன 

எவ்பாரு ர்த்ிற்கு தின்பும் 

எரு அகிபம்  

தனடத்லுக்காண அெிபம் 

ிச்ெம் இருக்கும். 

 

அதுவதானத் ான்  

ீபெம் ாதம் 

ம் தனடப்பு க்காணன. 

 

இனடபபி இல்னால்  

கால் பூச்ெிட்டு இனற்பகணவ 

ஈருடனாய் தனடக்கப்தட்டன. 

 

ம் ஆத் படிச்ெிழ்த்து  

பக்ி ந்ி  

பளன பதநவ அாித் 

இனந்து படிக்கப்தட்ட 

ர் படிச்சுகவப ாம். 

 

❣ 
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கி ஆர்ம் 

 

காய்ந்து கிடக்கும் இத்ில்  

கிடப்தில் கிடந் கி ஆர்பல்னாம்  

கணிந்துிட்டது..! 

தகிர்ந்து புெிக்கனாம் ா...! 

ா…! ஏவடாடி ா...! 

அனக னநக்கால்  

னன வதான ா…!  

ன் இன  

உன் பெவ்ாில் ஊரம் 

பெந்வணால் னணத் 

இவாடுஎத்டம் இடக்  காத்ிருக்கும்  

உன் ச்ெங்கனபத் வடி வடிக் கக்பகடுத்து  

கிம் பர்ப்வதாம் ா...! 

 

❣ 
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ங்னகின் ான் 

 

ினவுருகி பகாட்டி அருிில் 

அகப்தட்டிருக்கும் உருண்ட அண்டம் வதான்ந 

ிி பகாண்வடான்  

வகாடி கந் கூழ் கூட்டிச் பெய் 

ிர்ன படி பகாண்வடான்.  

 

உள்பத்ிணில் தண்ி உக்கிபம் இல்னால் 

தணிப் புல்லிற்கும் குபிர்வூட்டும் 

தகலின் தணித்துபிால் ஆண  

பஞ்ெங் பகாண்வடானண  

கண்ட கவ 

கரம்புொற்நில் 

ெிக்கி ெில்பனாரம்தாய்  

காலில் பழ்கி  

உிாின் கற்பும் உொது தநிவதாணது. 

 

னகிக்க உிர்த் ாணின் னணாபாய் ாந 

ாம் ிற்ர ாடிச் பென்ர  

கண் இனனக் கால் தா தடிக்க 

தூதப்தி ிருப்தம் உனத்வன்.  

 

அபிதம் ெிநந்வார் அன்பு வண்டும். 

அகிதம் வாகபட்டும் வதான வண்டும். 

அகினத்ிதம் பதாிவார் கால் வண்டும். 

இவ்னணத்தும் ஏர் உிாிடத்ிருந்வ  

வண்டுபணக் வகாாிக்னக ிடுத்ான்.  



 
 

                                                                        இக்  கீர்த்னண/ 28 

 

இருண்ட ஞானத்ின் ஞாிநாய் உித்ிணால் 

ளந் கால் எபிினண 

கிாய் இற்நி ிரூதிக்க பற்தட்வடன்.  

உர்ச்ெிகபின் உிருள்பவ எி 

 உன்திர் இல்னன ண ிாகாித்ான். 

 

தான ன்தள் ளந் தாெ தாற்கடனன  

தாாய் பாடுத்துப் தாடிவணன். 

காலின் எலிபெண்டு  

உன்திாின் எலி இல்னன ண ிாகாித்ான். 

 

காற்ர ெீநிச் பெல்லும் ங்குனன திய்த்து 

கனடெி சுாெத்ிணால் ாம் இனெத்வன்.   

உிாின் எலி கண்வடன் ணக் கண்னெப்தில்  

குரங்காிம் தடித்ான். 

தார்த்துக் பகாண்வட இப்தாாினண கடந்வன். 

 

கால் காட்டி னநந் காாினக  

ன்னணத் வடி ாதனகும் ந்ான்.  

னத்ில் ாித் கானால் 

ாதனகில் கம் வகார்த்து 

பெகங்கள் ீ அகங்கள் தினத்து 

ாழ்ந்து பகாண்டிருக்கிவநாம். 

 

❣ 
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ாாவணன் 

 

ீற்ர ாிற்நாபாய் கிடந்வன் 

ீ ந்ால் ாகிாவணன் 

காலும் வெர்ந்து ந்ால்  

ாாகிப் வதாவணன் 

 

❣ 
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பட்டுச் ெந்து  

 

ிணபம் டக்கிவநன். 

ன் வீடு 

அன் ாெல் 

ான் வதாட்ட ண்ில்னா வகானம் 

அடிக்கடி ண்டிகள் பட்கம் இல்னால்  

பத்ிட்டுக் பகாள்ளும் ொனன  

தன ாந்ர்கள் 

ெின ங்கள் 

ண ல்னாற்னநபெம் கடந்து பெல்கிவநன். 

இருப்திதம் உன் ினணவுகபின் பட்டுச் ெந்து 

ன் தத்ன பாத்ாய் படக்கி ிடுகிநது. 

 

❣ 



 
 

                                                                        இக்  கீர்த்னண/ 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

து கால் ??? 

 

து கால்... 

கம் வகார்த்து 

கட்டுடல் குனன அனத்து 

கால் தினத்து 

கனபப்தனடக் கபிாட்டம் ஆடுா. 

ிச்ெம் இல்னன. 

 

ீற்ந ான் 

ாண் அற்ந ில் ண ண்ி  

பெத்து டிது 

ட்டுா கால்.  



 
 

                                                                        இக்  கீர்த்னண/ 32 

 

இநந்து ிட்டால்  

ன் ென்ணி ந் காலும் 

ன் வதால் அணானாய்  

வதாய்ிடுபண உர்ந்து  

பெத் ணவாடு   

உிர் ாழ்லும் கால் ான்.    

அாானெ ண அநிந்தும் 

ிென் வுக்பகண 

ண் ாணபம் பளுத்து இருட்டி 

ிண்ீணால் அனங்காித்துக் காத்ிருக்குவ  

அதுவும் கால் ான் 

 

குத்ி பள்னப  

ிட்டி தூம் நிந்ாலும் 

ாரும் உனடத்து வீசுில்னன. 

ானாது ீண்டும் குத்ி கிிக்கால்  

ாழ்ந்துிட்டுப் வதாகட்டும்  

ணத் ள்பிப் வதாய் ிடுவாவ 

அதுவும் கூட கால் ான்.  

 

ம் ாற்நம் திடித் ணின்  

ானடன அநிால்  

னதத்ிக்கான் தச்ெிபம் திள்னப வதால் 

புன்ணனகத்துக் பகாண்டு 

கட்டி அனக்க ருாவண 

அதுவும் கால் ான். 

 

 

கால் ந்ால் னதத்ிகாதம் 

தல்னக்கில் ரும் ாஜா ான் 



 
 

                                                                        இக்  கீர்த்னண/ 33 

 

 

கால் எரு புிாண பாட்டு 

அது ங்கு னரும் 

ங்கு உிரும்  

ண ாரும் அநி இனாது. 

னர்ந்ாலும் உிர்ந்ாலும் கால் காவன. 

 

க்கி ண்ாய் வதாணாலும் 

ன்னண அளகச் பெய்து கூட காவன 

ன்ந அர்த்ில்னா பூாிப்பு  

ிச்ெம் கானால் ட்டுவ  

உண்டாக்க இலும். 

 

கானர்கள் திாிந்ாலும்  

ன்ரவ கால் திாிாது. 

 

❣ 
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அிக்கப்தட வண்டி ஆபெம் 

 

பதண்ின் தூய்ன  

பண்ிந ிாிப்தில் 

பெய்பெம் பற் புர்ச்ெிில்  

ெிந்தும் உித்ில் ன்நார்கள். 

த்ம் ெிந்ி  

தூள் ன்தம் தட்டம் பதநச் பொல்கிநார்கள்  

இந் னதத்ிக்கா ாந்ர்கள். 

பதண் திள்னப ணில் 

குிக்காவ ஏடாவ கணம் சுக்காவ 

ணச் பொல்பல்னாம் 

தாெத்ிணால் அல்ன  

ிற்ரப்வதாகாவா ன்ந தத்ிணால் ான். 

எரு இகெி இில் 

ிரூதிப்தற்பகண பதண்ன அல்ன.  

அப்தடி ான் அனபப் தாிவொிப்தர் ணில் 

அந் தாதட்ெத்ின் உச்ொண  

கன்ணிச்ெவ்னப் திநப்திவனவ 

கிித்து ிடனாம்.  

அப்தடிவதம் பதண்ன  

அடக்கி னக்கும் ஆபெம்  

அடிவாடு அிக்கப் தடட்டும். 

 

❣ 
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ண்த் னபகள் 

 

தகபனல்னாம் ன் ண்த் னபகள்  

உன் ினணின் ீது ாிக் குித்துத் 

ள்பாடிக் பகாண்டிருக்கும் 

இில் ினன பகாள்ப இனாது 

கிழ்ந்து பழ்கிவ ிடும். 

பச்ெனடத்து இநப்தற்குள் 

ராள் ிடிந்துிடும். 

இப்தடிவ ித்லிலும் தினத்லிலுவ  

னபகள் பர்ந்து பகாண்டிருக்கிநது. 

அன்ர உன்ணால் ப்தட்ட ீணி னடப்தட்டால் 

பனபத் னபகள் ான் இன. 

தெிக்கப் தெிக்கப் பதருத்துக் பகாண்வட வதாகிநது. 

ீண்டும் ினநாய் ீணி இடு 

இட்டுக் பகாண்வட இரு. 

ின்ர  

பொித்து 

இனபத்து 

ென்ணாய் ெிரத்து 

இணினாய் இநந்து  

இல்னாவன வதாகட்டும். 

 

❣ 



 
 

                                                                        இக்  கீர்த்னண/ 36 

 

 

ீா க்கம் 

 

பபிச்ெபம் இருட்டும் புரும்  

அந்இின் பற்தகுி வதான்ர 

அகாய்  

வதகாய்  

ன் ாணின்  

ண் ிபக்காய் இருந்து 

ெட்படண னநந்து  

இருண்டு  

ங்கு எிந்ிருக்கிநாய்.  

 

எபிர் ிடும் ஞாண எட்தம்  

ிடீபண ய்ி 

ிபிர்பன்நிருந் ம்ன நந்ாவா. 

 

காடிடபல்னாம் காட்ெி ெிற்தாய் 

வான்நி னநந் ாட்கபபல்னாம்  

வீண தாாின் ெிர தாகம் ாவணா. 

 

கண்ீால் குபம் பெய்து 

அனச் ெலித்து கால் கா த்ணித்வன் 

ெல்னனடபல்னாம் பரம் ஈம். 

ஈம் ற்நாவா  

ன் க்கபல்னாம் ீாவா. 
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னதத்ிக்காணின் பெருப்பு 

 

பான்ர கினடப்தின்  

ான் னதத்ிக்காணின் பெருப்தாகத் ான் ாரவன். 

 

இபம் இபெிாய் உச்ெிிலிருந்னப 

ிரும்தி ீண்டப்தட்ட ாள் பல்  

அபால் சுகாய் சுக்கப்தட்டாலும் 

அள் தசுந்வானன வய்த்து 

ாெலின் பனனில் வீெப்தட்டு 

அள் ஊணபற்ந தின்  

பருவாத்ில் வீெப்தடுாள். 

 

ப்தித் நி அந் உடல் பெத்ள் 

திச்னெக்காணின் னகில் 

குப்னதவாடு குப்னதாய் கினடத்ால்  

அணின் பொர்க கூடாத்ின் னனிவ அள் ான். 

 

னகக்குக் கினடத்து ிட்டாபபண 

கால் பகாண்டு ிிக்க ாட்டான். 

கம் பகாண்டு தற்நி  

ெங்கபில் னககளுக்கு  

அிாய் இட்டுக் பகாள்ான். 

 



 
 

                                                                        இக்  கீர்த்னண/ 38 

 

ெின ெங்கபில் ஆடம்த ஆாய் ண்ி 

களத்ில் அிந்து ஆணந்னடான். 

இன்தம் ெின வங்கபில்  

டிில் இட்டுப் தாட்டுப் தாடுான். 

அன்தின் உச்ெத்ில் 

ஏாிரு பத்ங்கள் கூட அவ்ப்வதாது ருான். 

இப்தடிாற் தட்ட பபிந் வெத்ன 

உங்கபால் காட்ட இலுவா. 

 

அணின் பெருப்தாய் 

எரு ாள் ாழ்ந்ாலும் வதாதும்  

அதுவ வதாதும். 

 

இதுவ ணக்கு ினகவ 

ன்ணால் இவ்ன்திற்வக ஈவடற்ந இனாது. 

உச்ெம் குபிர்ந்து  

அணபாய் ஆண ாவப  

உிர் பானனத்து ிடுவன். 

 

❣ 
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ெித்துக் பகாண்டிருக்கிவநன்… 

 

உன் கால்கனப ள வதாட்டிிடுதள்களுள் 

ாதம் எருத்ி. 

உன் குபிருக்கு இபிக்க பற்ெி பெய்தள்களுள் 

ாதம் எருத்ி. 

உன் உச்ெந்னன பல் உள்பங்கால் ன  

பத்ிட காத்ிருதள்களுள் 

ாதம் எருத்ி. 

உன்னண உெிச் பெல்ன  

ாினெில் ிற்தள்களுள்  

ாதம் எருத்ி. 

 

இருப்திதம் ன்னண பந்ிக் பகாண்டு 

அந் அனன அகிகள் 

உன் கால்கனப ளி ிடுகிநாள்கள். 

ீின் அணல் தானகள் உன்னண அனத்து 

இம் அபித்து ிடுகிநாள்கள். 

னத் துபி ங்னககள்  

உன்னண பத்த்ில் னணத்வ ிடுகிநாள்கள். 

காற்ர கிாகிகள் உன்னண உெி 

உஷ்ம் ற்நி ிடுகிநாள்கள். 

ான் ாினெின் கனடெிில்  

உன் கனடக்கண் ாிெணத்ிற்காக  

காத்ிருப்தது கூட அநிாது 

ீ அள்கனப ர்ித்துக் பகாண்டிருக்கிநாய். 

அனபெம் ான் ெித்துக் பகாண்டிருக்கிவநன். 

உன் ெினகாக. 

❣ 
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அதம் ாதம் 

 

ாபணன்ததும் அபணன்ததும் 

ிபிரும் ினவும்  

வங்கி குபபம் வதான 

ாணத்து ினவு அனண 

ான் அநிாது 

ித்பம் ன்தள்  

அகப்தடுத்ிக் பகாள்கிவநன்  

திம்தாக. 

 

❣ 



 
 

                                                                        இக்  கீர்த்னண/ 41 

 

 

 

 

 

 

 

ெிப்தி 

 

புனா தகபனான்நில் 

உனர்த்ா ஈக் கூந்னனச் ெிலுப்தி 

ெில்பனண ீன உன் பகில் தப்தி  

தந் ார் வல் ன்னண அளத்ி 

ாடி துடிப்னத என்நாக ிரத்ி 

இழ் னநக்கும் ீனெ இனன ினக்கி 

வல் இழ் பல்னக் கவ்ி 

கீழ் இழ் பகாஞ்ெம் கடித்து 

அளங்கால் அன இளத்து 

சூடாகச் சுனத்து 

எருவெ எற்நி டுத்து 

காதின ஊற்நி பகாடுத்து  

உன்னண ளப்த 

ன் பட்கபம் ெற்ர கெிந்து 

கருப்தி ாதம் 

கன்ணச் ெிப்தில்  

ிணந்ிணம் ெிப்தி ஆகிிடுகிவநன். 

 

❣ 
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ெித்பல்னாம் ெிவண 

  

பற்நிக்கண் பகாண்வடாவண  

த்ம் புாிந்து  

உம் தாிாய் ீிாய்  

ெக்ிாய் அாிப்வதவணா. 

 

அகினபங்கும் அடர்ந்ிருக்கும்  

உம்ன ஞ் ெிர அகத்ில் அடக்கி 

பய்ின் உள்பன நந்து  

தெ ினன ட்டி 

தக்ி தன்டங்கு பதருகி 

அீ அன்பும் அகாய் பகிழ்ந்து. 
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அம் பற்நி கால் னன பத்ிட்டு  

உிம் ெிந்ப் தநித்து 

உிர் பகாண்டு பாடுத்து 

ானனாய் உம் களத்ில் இட்டு 

தற்வநாடு வதாற்நிப் தாடி 

அன்னத உருக்கி ஊற்நி 

அதிணபம் ஆாித்து 

ம்ன ற்கச் பொல்லி  

ின் ிருப்தாங்கள் பன் 

ண்டிிட்டு வண்டுகிவநவண. 

 

பக்கண்கள் பகாண்டிருந்தும்  

குருடணாய் டிப்தவவணா. 

 

எற்னநக் கண்ாது ிநந்து 

ாிெணம் ாது ண்டிக்கும்  

காி ன்ணவா  

ன் வண. 

 

❣ 
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ட்டு ினநந்ிடும் 

 

தவா அன்வதா 

இல்னானின் துால் துடித்து 

ன்ாணங் பகட்டு  

கம் ீட்டி ாெித்ால் 

ட்டு ினந ாற்நம்  

ட்டுவ ிஞ்சும். 

 

❣ 
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ாணங்பகட்ட ணம் 

 

ாணங்பகட்ட ணவ 

ங்கிருந்து ீ ொகா ொதம் பதற்ர ந்ாய் 

ெினத்துக் பகான்நாலும் 

பகான்நன பகாஞ்சுற்பகணவ 

ீண்டும் பனபத்து 

ன்னணவன் அம்ாக்குகிநாய். 

 

ன்தள் ன்ணால் ஆணவப 

ாெல் தனற்கு ட்டுின்நி  

வதாற்கும் ான். 

ட்டி வதாது ிநந்து வதால் 

வதாகும் வதாதும் ிதப்தி  

பாத்ாய் கனடத்து ிடு. 

 

பகாஞ்ெவதம் ன்ாணம் பகாள் 

ாெனனத் ாண்டும் வதாபல்னாம் 

கண்ீால் கால் களாவ 

ீாில் ளக்கி உள்வப ிளந்ாலும் 

காய்ந் தின் கடந்து ிடுார்கபபண அநி. 
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எருபனந கடந்துபென்வநார்  

ீண்டும் இப்தன வீட்டின்  

கனத் ட்டாட்டார்கள். 

கவு ிநந்வ கிடந்ாலும் 

உள்வப தன ாட்டார்கள். 

புதுனகபின் ண்க் கர்ச்ெி  

தன பளுத் உன் சுர்கபில் இல்னன. 

உன்ணிடம் ந் ான ானட  

இந்வம் துர்ாற்நாகி இருக்கும். 

 

இத்னண பய்கள் உன்னணச் சூ பாய்த்ாலும் 

ன் திதஞ்ெ ஆத்ிலிருக்குபாரு 

பதாய்ன பய்ப்திக்க பல்கிநாய். 

உன்னண ப ப வர் திடுங்குவாருக்கு  

ன்  

னர்ந்து 

காய்த்து  

கணிந்து 

உாகி  

பட்டு ாங்கிக் பகாள்கிநாய். 

 

ாவா எருருக்காக  

ீ எவ்பாரு பனந ொகும் வதாபல்னாம் 

லிப்தது ணக்கு ட்டுவ. 

 

ீண்டும் ீ இநக்க வர்ந்ால் 

ீண்டும் ீ திநக்க ாணிருக்க ாட்வடன். 

 

❣ 
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ீட்டாகி ிடும் 

 

உம் பதருக்கு அடுத்து  

உம் ொி பதா 

உன் அப்ததக்குப் திநந்ாா 

அல்ன ொிக்கா? 

ொிக்பகன்நால் அில் ாருக்கு? 

பதாிார்  பதற்ரத்ந் பதன 

இன்தம் வ்பவு ாநடிக்க வதாகிநாய். 

ொி ொர்தற்வநாபண 

ார் ட்டி கானபல்னாம் 

னனவநப் வதாகிநது. 

இணி ட்ட ாாின் ின ி 

என்ரம் ிஞ்ெப்வதாில்னன. 
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வகனம் உணக்பகண  

ஏர் அனடாபத்ன கூட 

பொந்ாக்கிக் பகாள்ப இனா 

வீின் ிருட்ொ ீ? 

ொிின் பொந்க்காவண 

ங்கள் ொர்தினண துண்டித்துிடு 

இணி ினப்தது பல் 

கிப்தது ன 

ீவ அரனட பெய்துபகாள். 

ங்கனப எட்டி உசும் காற்நினணபெம் 

தட்டு ிபெம் ீாினணபெம் 

ீண்டாவ ீட்டாகி ிடும். 

இணிவதம் ீட்டின்நி 

ொினக் காத்து 

இன்புர ாழ்ாாக!!!    

 

❣ 
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திம்த ாடகம் 

 

அன்தவ ீ ன் அன்நாட வன. 

ீ ிட்டுச் பென்ந பரனன 

உன் ினணின் திிதலிப்தால் 

உண்டாண திம்தத்ன னத்வ  

ஈடுகட்ட பன்ர பகாண்டிருக்கிவநன்.  

அதிணபம் அவணாடு அபில்னாது 

உனாடிக் கபிக்கிவநன்.  

உன் பௌணம் ரும் ிடத்ன 

அன் இருப்வத ீக்கிச் பெல்கிநது. 

ீ அன்ர வதெின வதானவ  

இது இன்ரம் வதசுகிநது. 

ெத்ில் ீ ந்துிடுாய் ண  

ஆரல் பாி கூடச் பொல்கிநது. 

உன் திம்தம் உன்னணப் வதால் இல்னன 

இது ிகவும் பல்லி ணம் தனடத்து. 

ீ ரும் ன இவணாடு ாழ்ந்து பகாண்டிருக்கிவநன். 

இருப்திதம் உணக்கும் உன் திம்தத்ிற்குாண  

வரதாடு அநிால் வதாகும் பன்வணதம் 

ிரும்தி ிவடன். 

 

❣ 
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ிருஷ்டி கித்ல் 

 

உன் ெிரத்துப் தருத் 

ஊா ெிப்தாண உடுகள்  

இல்னதிடக் பகாஞ்ெம் கூடுனாகக் குிந்தும் 

ஈர்க்கும் னபதய்வாய்ந் ஈினாய் னணந்தும் 

பகாய்லுக்கு வண்டிவ 

அிிருதுாகவும் அனப்பதற்ர 

சுற்ரத் டுப்தாய் ாடிபெம் ீனெபெம்  

காபடண பர்த்து ீ னநத்ாலும் 

ிபல்னாம் உன் ார்க்காய் பகாண்டு 

ிப்தடும் ங்னகின்  

ிிதடாது ப்த இலுவா. 

கண்தட்ட கண்வண 

உன் ிருிின் ிருஷ்டின 

ன்ணிழ் பகாண்டு  

கடித்துக் கிக்கட்டுா. 

 

❣ 
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அன் அகன் 

 

பூனப் திிந்து டுத் ொற்நில்  

ஊந னத்படுத்  

வன் வகபம். 

 

கணிந் குட்டி கணி கன்ணபம் 

கந் துகள்கள்  

என்ர இண்டு பகத்ில் தருக்கபாகவும் 

ஊெி இனன ீனெபெம் 

இனகுாண இனபெம் 

தணி உருக்கும் வதச்சும் 

அதக்வக உாிாண  

அன் னர்கம் தட  

ணக்பகண புனணபெம் கினகளும்  

னத்ின் ணப்பு கூட்ட 

அாித் அற்புங்கபாகும். 

 

❣ 



 
 

                                                                        இக்  கீர்த்னண/ 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘அன்’ குநிப்புகள் 

 

பல்லி பன்நலுக்கு டணாடும்  

கனாத குட இன பகாண்ன். 

 

ினில் ஞ்ெம் புகுந் கரத் ாணய்  

கி வதசும் கண்கள். 

 

ிண்ீன்கள் ிரும்தி ெினநப்தட்டு  

எபி வீசும் தார்ன. 

 

அங்குன அங்குனாய் அபபடுத்துச்  

பெதுக்கி ெினனாய் ாெி. 

 

ிாட்னெ ிந எற்னநச் ெிப்திில் 

அடுக்கடுக்காய் அர்ந்ிருக்கும்  

பப்தத்ிண்டு பத்துகள்  

குிந் பெவ்ிழ்கள். 
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பதாங்கும் அனகத் ினிட்டு  

னநப்தாய் ண்ி ீ பர்க்க 

அதுவும் உணக்குக் னகக்பகாடுக்கால்  

பதாங்கி அனக அருிாய்  

ிந்வாட பெய்பெம் ாடி. 

குந்ன பகத்ிலும்  

அள்ளும் ஆண்ன வெர்க்கும்  

அடர்ந் கரத் கரும்புத் வாட்டாய் ீனெ. 

 

புல்னாங்குனன ிளங்கினப் வதான்ந  

குரகி ீண்ட பாண்னடக் குி. 

 

குட்டி பன்னண வதான்ந உடல். 

 

பட்கம் கனந்து உன் இழ்  

வல் வாக்கி னப  

காண்வதார்க்குப் வதான ற்ரம் புன்ணனக. 

 

வாகிணினபெம் க்கும்  

இற்னகின் காந் ினணடா ீ. 

 

❣ 
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காலும் காபம் 

 

காலும் காபம் என்நல்ன 

இருப்திதம் என்நின்தால் என்ர  

இனந்னவ. 

 

காம் அற்ந கால்  

இணித்ாலும் ித்ிக்காது 

கால் அற்ந காம்  

உடல் சுகபித்ாலும்  

உள்பச் சுகம் அபிக்காது 

 

காலில்னா காம்  

உப்தில்னா ஊரகாய் வதானத் ான். 

வ்பவு ின்நாலும் ருெிக்காது. 

காம் பரம் உடலுக்குத் ான். 

 

அில் ர்ம் அர்ம் 

தத்ிணி வடிாள் 

இபல்னாம் ங்கிருந்து ந்து. 

எருதக்கு எருத்ி 

எருத்ிக்கு எருன்  

இபல்னாம் ற்கு? 
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இனன கருி ம்ன ாவ ருத்ிபெம் 

ாற்நிபெம் பகாள்கிவநாம் அவ்பவ.  

 

ணது ிகச் ெிநிது. 

அில் இருக்கும் எருர் இநக்கும் ன  

அது வர ானபெம் அதிக்காது. 

 

ஆனெ அப்தடில்ன  

அட்ெப் தாத்ிம் வதால்  

ீத் ீப் புிாய் பனபக்கும். 

 

உடல் சூடு ிற்கு 

ந் ீாில் பழ்கிணால் ன்ண? 

கனிபெம் கால் தூவெ 

அனக் கடந்து காலில் வட 

இன்தம் தற்தன தானகள் உண்டு 

அில் தித்து  

இன்தத்னப் தருகும் ினப் தாருங்கள். 

 

❣ 
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என்நனத் னன கால் 

  

ங்களுக்குள்பாண உநவு பகாஞ்ெம்  

ற்நாின் புாிலுக்கு அப்தாற்தட்டவ. 

அன் ன் கானன் ான் 

இருந்தும் 

ாங்கள் கானர்கள் அல்ன 

ான் அன் காலிபெம் அல்ன 

ன் கால் கூடவும் இல்னன 

ங்கள் கால் திாிவும் இல்னன 

இது எருனனக் காலும் இல்னன.  

ன் னன பாத்பம்  

பழ்கிக் கிடப்தது காலில் ான். 

அன் ான் ொிக் காலில் னனிடுில்னன. 

வண்டுபணில் என்நனத் னன கால்  

ணச் பொல்லிக் பகாள்பனாம். 

 

❣ 
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ளி ீர்க்கிவநன் 

 

உன் ிர்ன படி தகர்ந்ிட 

தர வங்கள் தனடத்ிடுவவண! 

 

உன் தா அனெபிக்கும் எலி வகட்டிட 

அருள் ஆிம் பதற்நிடுவவண! 

 

னெிதபிருந்து வாபின்  

ன்புகள் ட்டிப் தார்த்ிடக் 

கபிப்தில் ினநந்ிடுவவண! 

 

ில் ிிால் உற்ர வாக்கிட 

ாதம் உன்த்ம் பகாள்வவண! 

 

பற்நிின் த்ிில் அளந் பத்ிட 

ான் வாட்ெம் அனடந்ிடுவவண! 

அதிணபம் அததிக்கால் 

ஆனெபல்னாம் ளித் ீர்த்வ  

ன் ஆபெனபபெம் ீர்த்ிடுவவண! 

 

❣ 



 
 

                                                                        இக்  கீர்த்னண/ 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பொல்னாீர்கள் 

 

குனந பொல்லுங்கள் 

தின பொல்லுங்கள் 

ிொனாக ிர்ெிபெங்கள் 

கினவ இல்னனபணக் கூடச் பொல்லுங்கள். 

ஆணால் எருவதாதும் கிஞர்கபின் ளத்துகபில் 

இற்குப் தில் இன ளிிருக்கனாம் 

ண அநிவுன பொல்னாீர்கள். 

அது உன்ணர் உணக்கு ற்நர் இல்னன 

அணால் ன்ணனக் கட்டிக்பகாள்  

ணச் பொல்து வதான்நாகும் 

 

❣ 
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ெீக்கம் ாா 

 

ஊபி ீணா  

ளி வதாகாய்ா 

உி பதாளா 

பாடிபல்னாம் கிபெய்ா 

பதாளது ிடிஞ்சு  

ாெ பபிச்ொலும்  

ண் ல்னா 

ஏ ம் ா(ன்) ா..  

ட்டுப் புள்பி வகானத்து னனபெம் 

 ாொ ஏ பக(ம்)ந்ா பாிபெய்ா. 

பங்கி  ஆத்துக்குப் வதாணா 

ஆத்ாங்க பனல்னாம் 

ஏங் கன ான் வதசுய்ா. 

அந்ி ொஞ்சு ிபக்கு ச்சும் 

வங்க உன்ண காவாவ ா.  

பூக்கா பூங்பகாத்ா 

ெஞ்சும் உம் தந்ிக்கு ாா 

பதாநப்பு பதாருட்தடா வதாகுய்ா. 

ான் உன்ண பனணச்சு 

பெணம் திடிச்சு கிடக்கிவந ா. 

ாிச்சு வதாந பன்ண 

ஞ்ெ பூெிக் குபிச்ெ பகத்துக்கு எப்த 

எரு ஞ்ெக் கிர ாங்கிக்கிட்டு ாா. 

 

 

❣ 
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அனக அநிந்வன் 

 

அன் கம் உெ  

ன் வணிபல்னாம் ெந்ண ம். 

அன்வந அநிந்வன் அன் ெந்ண ம் ன்ர. 

அன் கண் தார்க்க  

ன் கன்ணபல்னாம் ெிப்பு ண்ம். 

அன்வந அநிந்வன் அன் ாதுனப கணி ன்ர. 

அன் சுாெம் ருட 

ன் பஞ்ெபல்னாம் சுக ாபம். 

அன்வந அநிந்வன் அன் ன் ில் ன்ர. 

அன் ச்ெில் பநித்ிட  

ன் வகபல்னாம் வன் ாகம்.  

அன்வந அநிந்வன் அன் வ குல் ன்ர. 

அன் இழ்கள் னகத்ிட 

ன் ிிபல்னாம் பள்பி ினின் ர்ம்.  

அன்வந அநிந்வன் அன் பெித் பெகம் ன்ர. 

அன் கண்ில் ீர் ி 

ன் உிபல்னாம் ம். 

அன்வந அநிந்வன் அவண ந்ன் ாழ்வு ன்ர.   

 

❣ 
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ஊன் வகாில் 

 

ந்ன் ினா ன்னத உருி 

ில் ினொல் உந்ன்  

உருச் ெினனபான்ர டித்து 

னனிர் பகாய்து கூனாய் பெய்து 

வால் ெீி ஆனட அிித்து 

உணக்பகாரு ஊன் வகாில் ிரி 

ாவண பூொாிாய் பூெித்து 

உள்வப னகவந்தும் தக்னாகவும் 

பபிவ னகவந்தும் திச்னெக்காாிாகவும்  

ாவண இருந்து 

தலிாகவும் ன்னணவ ந்து 

பெிப்புற்ந பெங்குருி பகாட்டச் பெத்து  

ஊணற்ந வெகிாய் 

உன்னணவ ெனடந்துிடுகிவநன்.  

ன்னண ற்ரக்பகாள்ாாக!!! 

 

❣ 
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இன்தாய் இருந்துிடு 

 

அவடய் அன்தாணவண! 

இடுகாட்டில் இட்டு ாித்ாலும் 

ொம்தனாகா கால் 

ாித்ிருக்கும் தாத்ிணால் 

டுிெிில் ித்ின இந்து 

உன் ினணவுகபில் உனாி 

ன்னணத் வடிக்பகாண்டிருக்கிவநன். 

 

வடிக் கனபப்தற்குள்  

வபாய் பகாட்டுகிநது  

உன் பௌணத்ின்  பாிகள்.  

 

ெட்படணப் புன்ணனகக்க னத்து 

ரகவ ெவுக்கில் அடித்து  

ென குனச் பெய்னப் வதால்  

ந்து பெல்கிநது உன் திம்த கணிகள். 
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ன்தள் ங்கும் தடர்ந்து கிடக்கிநாய் ீ. 

துண்டாக பட்டி நிந்ால்  

இங்கு இநக்கப்வதாது பகாடில்ன  

அனச் சுக்கும் ம் ான். 

 

வதா வதாய் ிடு ப்தடிவதம்  

ிட்டுச் பென்ந உன்ணளுடன்  

உடணடிாய் இனந்து ிடு. 

உருகிக் கிடக்கும் உன் உள்பத்ன 

உன்ணபால் உனந னத்துிடு. 

 

இப்தடி இடி ிளந்ாற் வதால்  

இடிந்து கிடக்காவ. 

இடிந்து பகாண்டிருப்தது ீாணாலும் 

இநந்து பகாண்டிருப்தது  

ன்ணவா ான் ான். 

வபா எருத்ிபெடன்  

இன்தாய் இருந்துிடு. 

 

அப்தடிவதம்  அன்திற்கு ங்கும் 

உன் பஞ்ெம் ினநந்து 

ன்ீதும் பகாஞ்ெத்ிலும் பகாஞ்ொது  

அன்பு பெலுத்ப்தட்டு  

ன்தள் இருக்கும் பரனபெம்  

ிட்டி அடிக்கப்தடட்டும். 

 

❣ 
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உந்ன் ாெகி  

 

உன் ெகி 

இன்ர ாெகி 

உன்னண ாெிக்கும் ாெகி. 

ன் உர் ீட்ெி பதந ஈனகிடு. 

கன்ணி ன் கண்ிம் பகட்டு  

ித்ம் ருடும் கிம் வதால் 

ிணந்ிணம் உன்ணிடத்து  

பட்கம் ிட்டுக் னகவந்துகிவநவண 

கண் பாிில்னனவா. 

கானனக் பகாட்டி  வண்டாம். 

ிஞ்ெினப் திச்னொய் இடு. 

னகில் இட அருருத்ால்  

கீவ ிெிநி நி. 

பதாரக்கிக் பகாள்கிவநன். 

திநி தனனணபெம் ய்ிக் பகாள்கிவநன். 

 

❣ 
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ெி ெிா 

 

ல்னாபம் ானவ  

ீபெம் ாதம் ிிினக்கன்ர 

ாாிதள் கிடக்கும் ஆனெ துநந்து 

அன்பதன்ர ன்னண அனடத்ிருக்கும் 

அனந கன அகற்நி  

னம் ஆபப் வதாகிவநன் ன்நார் 

 

னதத்ிக்காா ன்வநன் 

இல்னன தித்ன் ன்நார் 

ல்னாபம் என்வந ன்வநன் 

ான் தித்ன்  

தித்பணன்நால் ெிதிான் ன்நார் 

 

உன்பணாருனணச் வெ  

ாவும் துநந்து ிருக்கும்  

ன்னண ற்தாவா ன்வநன். 

ொந் ரூதிணி 

வெ காிணி  

ன் ீி அம்ெிணி   

ெக்ி இருக்க 

உன்னண ப்தடி ற்க இலும் ன்நார். 
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பகாடும் ஞ்னெ பாண்னடிதள் னத்து 

னம் காப்வதாவண 

ருத்ி ாண்டாடி  

பகாடூங்கனபக் கனனதவண 

ெக்ிின் ெங்கவண 

உன் ெக்ிாய் 

உன் னணிாய் 

உன் ர அம்ொய்  

அவப இருக்கட்டும் 

ன்தள் பதருக்பகடுத்வாடும் வதன்னத 

உன் ெடாபடிில் ாங்கி  

ெிரகங்கள் ங்கனத்து 

னத்ிற்குக் கடத்ிிடு 

உன் ிர் ீண்டி ான் 

வெருிடபல்னாம் 

வாட்ெபிக்கும் புணி பதாருபாகி  

கங்காவி வதானாது  

உன்ீது ாளும் ான் ா 

அதி அன்தவ ன்வநன். 

திற்நி ணம் பகாண்டாவப 

ெித்ம் பபி 

ண உனத்து பென்ரிட்டார்.  

ெித்பல்னாம் ெிவண 

பபி என்ரில்னன 

பபிவ அர் ான். 

இது அருக்குத் ான் புாிில்னன 

உங்களுக்வகதம் புாிகிநா ? 

ெி ெிா. 

❣ 
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பதருந் துர் 

 

ிடுக்பகண இழ் அளந்  

ான் இட்ட 

ஈ பத்த்ில்  

கன்ணம் ானன வ  

கிாய் ெிந்து  

ெிர ிிபல்னாம்  

பதருபபி வதால் ிாிந்து 

ாம் ந்ி அன் ிற்நவன 

ன் பதண்னன ெீண்டும்  

பதருந் துாகும். 

 

❣ 
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திதஞ்ெ அகி வதாட்டி 

 

திதஞ்ெ அகி வதாட்டி ணச் பொல்லி 

எவ்பாரு பனநபெம் உனகத்ில் உள்ப 

அகிக்வக தட்டம் சூட்டும் 

ஏஞ்ெனணகார்கள் இந் ாந்ர்கள். 

வதாட்டிக்கு அனப்திவ ிடுக்கால் 

ன்ணர்கனப னத்து அங்வகற்நம் 

பெய்து அகு தார்ப்தர்கள். 

எருவனப ற்ந வகால்பதண்ிகவபல்னாம் 

எற்னநக் கண் ஆகிகாகவா 

பட்னடக் கண் குாிகபாகவா 

ீண்ட படி ெிற்தங்கபாகவா 

குட்டி கூன் பகாண்ட பதாம்னகபாகவா 

ஆநடி கூந்ல் பகாண்ட வனகபாகவா 

பாட்னட னன பகாண்ட அகுவாகிணிகபாகவா 

இனட ிகச் ெிரத் கன்ணிகபாகவா 

களத்து ீண்ட தானகபாகவா 

ார் அற்ந ிலிணிகபாகவா 

இபஞ் ெிப்பு வக கர்ச்ெிருதிணிகபாகவா 

தாற்ர தநந்து ரும் ஈர்ப்பு ங்னககபாகவா 

இருப்தின்  

இந்ப் தட்ெதாம் தார்க்கும் கூட்டம் 

ன்ண பெய்பெவா?!!!.. 

 

❣ 
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ீங்களும் பெய்து தாருங்கள் 

 

ிநன கூட எரு ாள் வால்ின ளவும்  

ஆணால்உனப்பு எரு வதாதும்  

வால்ின பாடாது 

பற்ெி பெய் 

ிடா பற்ெி பெய் 

ிவகத்துடன் பற்ெி பெய் 

ினட பதரம் ன பற்ெி பெய் 

ினண படிபெம் ன பற்ெி பெய் 

பற்நி காடம் ன பற்ெி பெய் 

வால்ிவ வாற்ரப் வதாகும் ன பற்ெி பெய் 

திம்தாய் உன் ிி பன் உள்ப ஆனெபல்னாம் 

ினநவரம் ன பற்ெி பெய் 

கண்ட கணபல்னாம் ணாகும் ன பற்ெி பெய் 

ித்ிட்ட ினபல்னாம் வர் ிடும் ன பற்ெி பெய் 

வால்ி ன்தம் ா னனில்  

பழ்கி ிடால் பற்ெி பெய் 

கனடெி துபி பெந்ீர் உள்ப ன பற்ெி பெய் 

காொ தா பற்ெி ாவண  

ெற்ர பெய்து தார் 

இந் ாணம் ன்ண ாணம் 

எரு ெின்ணஞ்ெிர அபவு வகால் 

இந்ப் திதஞ்ெவ  உன் ெப்தடும். 

 

❣ 



 
 

                                                                        இக்  கீர்த்னண/ 70 

 

 

 

 

 

 

 

அனடந்து ிடால் பக்ி அனடபெங்கள் 

 

ன்ணன் ஞ்ெத்ில் ீட்டித் ரும் சுகபம் 

ல்லினக பாட்டுக்கள் 

கெங்கி ெிந்து கூட்டும் அகும் 

பூின் இிதள் ெிலுப்தி 

வங்கி வனண வடி  

டுப்தால் ட்டும் ினனபெம் 

வகத் தூர் ாப்தடுால் ரும் கபிப்பும் 

இள ினெத் ாங்காது  

இழ் டிக்கும் பெந்ீாின் சுனபெம் 

ல்னாம் ல்னன கடந்தும்  

காட்டப்தடும் காலும் 

இனகனப ஊர் திின்நி அனட 

பதரம் எற்னநத் ாலிபெம் 

அடின ாழ்ின் ாில்கபாகும் 

அனகனப பருங்காிருத்வன  

னத்ில் பக்ி ினன அனடப் 

பதரம் பதரும் ினககபாகும். 

 

❣ 



 
 

                                                                        இக்  கீர்த்னண/ 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வெ ஆாம் 

 

இடி பங்கா ின்ணல் கீற்நாய் 

ஈ பஞ்ெில் ிளந்து 

ங்பகங்கும் ஊடுருி தின் 

ங்கித் ானாட்டால் 

னிதள் னனிட்டு 

பாத்ாய் கடந்வநிால் 

ன் பஞ்பெல்னாம் ீங்கா ம்.  

அதுவ உன்ீாண வெத்ின் ஆாம். 

 

❣ 



 
 

                                                                        இக்  கீர்த்னண/ 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

து பபி 

 

துடித்து இநத்ல்  

இருத்லிதம் ெிநந்துிட்டது 

து பபில் துனின்நி டந்து 

தாங்கள் வய்ந்து 

கானப்வதாக்கில்  

கால்கவப இல்னால்  

படாய் ஆவணன். 

 

கடந்து ந் தானபல்னாம் 

த் ானட தப்தி ந்வன் 

ாணாய் உிம் ெிந்ில்னன 

ல்னாம் பட்கபின் கினவ. 

 

பூக்கள் கிட்டாிணால் 

பட்கபில் உருண்வடன். 

த்ில் துடித்வன். 

ாணாய் இில் இநந்வன் 

தகலில் ீண்டும் திநந்வன் 

இம்பனநபெம் இநப்தற்வக திநந்வன் 



 
 

                                                                        இக்  கீர்த்னண/ 73 

 

இநப்தின் தம் அற்நபாகி ிட்வடன். 

ிக்ி னக அிந்  

அகிாகி ிட்வடன். 

 

கானணின் ம் வண்டி 

வள்ித் ீில் 

ண்பய்பெடன் ன்னணபெம்  

இட்டு ாித்வன் 

வக ாிச்ெல் ாங்கில்னன 

பிக்க அரும் ில்னன. 

 

கருகி ஊவணாடு 

உிர் ாழ்கிவநன் 

ணம் ட்டும் 

கருகிக் காாது வதாகால்  

கல்னாய் இருந்து 

ாழ் தடனக கணத்து  

பழ்கடித்துக் பகாண்டாடிக் பகாண்டிருக்கிநது. 

அன ண்ி ஆணந்க் கபிப்தில்  

ிண்டாடிக் பகாண்டிருக்கிவநன் ான். 

 

❣ 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                        இக்  கீர்த்னண/ 74 

 

 

 

 

 

 

அததம் 

 

ிர ாிந்து 

அில் ாதம் ாிந்து 

ொம்தனாகி 

ஆன்ாில் பூெி 

இரகி  

உன்ணங்கனப உர்ந்து 

கரும்தனனகாகி 

வடவனதுின்நி  

வடலுக்குாிாகி 

வய்ந்து  

வய்தினநகனப ினநாக்கி 

ெினன சுந்தும்  

தனால் கனனக்கப்தட்டும் 

ாற்ரம் ிர்தார்ப்புகனப  

ிில் ற்நாது 

தா எருங்பகாபிாய் 

தன் வாக்கிவ திப்வதன். 

 

❣ 



 
 

                                                                        இக்  கீர்த்னண/ 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தம் குித்துிட்டது 

 

த்ின் டு உச்ெி கினபில் 

கணிந் தத்னப் தநிக்கும்  

த்ணிப்தில் நிவணன். 

உச்ெி பென்ர தத்னத் வடிவணன் 

ம் தத்னக் காில்னன.  

ிப்தில் னனப் தார்த்வன் 

வபா னகில் னாகாய்  

ிளந்து கிடக்கிநது தம்.  

அர்களுக்கு அருகில்  

இநந்துகிடக்கிவநன் ான். 

 

❣ 



 
 

                                                                        இக்  கீர்த்னண/ 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பத் கணா 

 

டாடும் கி அணின் 

கு குப்தாண  

க கப்தபிக்கும்  

சுட்டச் பெந்வணால் 

இழ் னணத்து 

ாவாடு ா தினத்து 

ாவாடு ாய் இனத்து 

பச்வொடு ல்லு இட்டு 

ன் இழ் குித்து  

அன் ாய் ினநத்து 

தெினக் கூட்டுபல்னாம் 

எலி அடித்துக் கனனபெம் 

எபிாண கணாக்கள் ட்டுவ 

 

❣ 

 



 
 

                                                                        இக்  கீர்த்னண/ 77 

 

 

 

 

ாருக்காது வகட்கிநா…? 

 

வா இற்ந ண்டகிவநன். 

ண்ிக் பகாண்வட இருக்கிவநன். 

ண்பல்னாம் பரனால் புனணப்தடுகிநது. 

புண்ிப்தட்ட ளத்துகள் ல்னாம்  

ன்ணால் புண்தட்டுக் பகாண்டிருக்கிநது.  

ிிின் ிபிம்புகபில் வா ிகிநது. 

அது ிந்து கண் குி ாண்டி    

இழ் ி தனந்து 

எவ காிப்பு 

அந் உப்பு பெநிந் ஏர் துபி ீர்  

ச்ெிலுடன் கனந்து ிெப்ாய் 

பாண்னடக்குிிதள் இநங்கி 

கிிந்து திபந் உர்ற்ந கணந்  

இத்ன ஈாக்கி இப்தடுத்துகிநது. 

இருந்தும் வணா எற்னநப் புள்பி  

இட நந் அஃவகணாய் 

அர்த்ம் அற்நாய் அனனபெது ன் ணது.  

ெனங்னக அற்ந பகாலுொய் 

ாய் ெத்ற்ந அன கீம் தாடுகிநவ 

ாருக்காது வகட்கிநா…? 

 

❣ 



 
 

                                                                        இக்  கீர்த்னண/ 78 

 

 

 

 

ந்ன்வதாின்தம் 

 

கிட்டா உம் குடிபகாண்டருளும் 

ா பகம் அற்ந கி அவண 

கத்ால் கி திெிக்கும்  

பதருந் ிாி பதற்ந திபுவ 

உம்ால் திநப்பதடுக்க  

அன பெய் ம் ன்ணவா 

இனகன் உம்னக் காாது 

இனபக்கும் ான் பெய் தாபன்ணவா 

தாி ணம் தட்டுான் ிருந்துவா 

ிருந்ாது இருத்லும் 

ித்ிக்கும் இன்தவா 

ன் ளத்பல்னாம் உன்னண  

கருாய் சுந்து 

கானாய் திெிக்குவ   

உன் ிருாில் ெின ார்த்ன துபிர்த்ிட 

அன்பு தூதம் இடும்  

இந்ப் வதன உன் பெவ்ிிில் ெிக்கில்னனவா 

ெிக்குண்டு ெிநப்பு ய்ிடும் ாள் ந்ாவபா 

அத்ிருாள் ாிருந்ாலும் 

உம் ெினகாய் கால் பெய்து  

ாய்தும் வதாின்தவ. 

 

❣ 



 
 

                                                                        இக்  கீர்த்னண/ 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

இனெக் கச்வொி 

 

ஆள் அற்ந ால் சுர் அங்கில் 

ாினக கர்து அநிாது 

இின் வதான வதார்னில்  

இனெக் கச்வொி ிகழ்த்துவாா. 

சுிவாடு ீ இனெக்க 

சுகத்வாடு ான் தாடா.  

குரகி ீண்ட குல் ீ ஊ 

வன் பதாிபெம் னாய் ான் ாநா.   

உன் ஆபெட் கானம் ீப 

பச்சுக் காற்னந ெிர ித்துபிகள் 

ிரத்ி சுகம் காண்திக்கா.  

ாலிதம் ிச் சுக ாபம் ாெித்து 

இன்புநனாா. 

கால் வடி 

கால் பர்ப்வதாா  

ன் கலிபெக கானா. 

 

❣ 



 
 

                                                                        இக்  கீர்த்னண/ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

இபனஅளத்து 

 

ஊடலும் கூடலும் ினநந் கால்  

அந்க் கானன அங்கீகாிக்க 

எரு கல்ா கூத்து  

ஆனெ தட்டுப் பதற்நால் தாில்னன 

அன் ஆனெக்காக பதற்நால் கூட நில்னன.  

ஆணால் பகாஞ்ெபம் பொந்ில்னா  

இச்ெபகத்ிற்கு தந்து 

பதற்ர  

அந் னனக்கு உன் ீதுள்ப கானன  

தங்கிட்டு பர்த்ால்  

அந்க் குந்னபெம் பர்ந் தின் 

அள்(அன்) ீதுள்ப வாகத்ால் 

ிட்டுச் பெல்லும் தும்.  

அததிக்காவன அலுத்து ிட்வடன். 

இணி அததிக்க என்ரில்னன 

ன் இணினாண ணினன ி. 

 

❣ 



 
 

                                                                        இக்  கீர்த்னண/ 81 

 

 

 

 

 

 

 

தித்துற்ந ணம் 

 

ீற்ந ான் த்டி ிலில்  

உர்ின்நி இனபப்தாரம் 

இனன ான். 

 

ெிரகச் ெிரக ெருகாய் ொகும் 

ன் உிருக்கு ம் கங்கவப 

 இங்கல் தா டித்துக் பகாண்டிருக்கிநது. 

 

'ருந்ாவ' ண ின் ிருிழ்  

ிநந்து உிர்த்ிடும் ார்த்னில் ான்  

அடக்கி னத்துள்ப கண்ின் 

 கிவு ீர் ல்னாம் கன்ணத்னத்  

ளிச் பெல்கிநது. 

அதுாக இதுாக துாகவா 

ப்தடிவா வா என்நாக  

ன் ாழ்ில் இருந்துிவடன். 

 

அகத்ிதள் இடம் இல்னனபணிதம்  

உம் வீட்டு ாாக ினணத்து 

அக ாெலில் ஆது கட்டுண்டு னவன். 



 
 

                                                                        இக்  கீர்த்னண/ 82 

 

 

ினணாய் ட்டும் ினனத்து ிடாவ 

ினணவுகள் ல்னாம் ணக்குப் தற்நாவ. 

ித்பம் ீ ினனாய் ெினனாய் 

காட்ெிாய் கடவுபாய் கானணாய் ினனத்துிவடன்.  

 

ினனற்ர வதாகும் இருப்தாிதம் 

உன் இல்னானன உா  

தித்து ினனவா அல்ன 

இநப்பு ினனவா ட்டும் னவதம்  

உம் இருப்னத க்க னத்து பெல்வனன். 

 

ம் கால் கனனல் வண்டி  

பௌண தூது அதப்தாவ அவக. 

அன தூல்ன ன்நாது  

ன்திர் பகால்லும் சூது. 

திாிவு ண்ி அஞ்ெிணாலும் 

உள்பன வண்டிக் பகஞ்ெிணாலும் 

ீத் ீக் பகாஞ்ெிணாலும் 

கடுங்வகாதத்ில் ிஞ்ெிணாலும் 

தும் ணக்பகண ிஞ்ெப் வதாில்னன 

ண அநிந்து ன்ர பபிாவா 

ன் தித்துற்ந ணவ.      

 

❣ 

 

 

 



 
 

                                                                        இக்  கீர்த்னண/ 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ணினரும் தம்  

 

அந் னன னர்கள் ினநந்  

பூங்காின் ஏர் ஆபற்ந பனனில் 

ான் ள்பிிட்ட ினெ ாங்காது  

பன்தம் தின்தம் ள்பாடிக்பகாண்டு  

ஊஞ்ெல் அனநி "கீச் கீஇச்" ெத்ம்... 

அய்வா!!  

வா ன்ணந்ணிாய் 

ாணத்ின் த்ிில் 

ளங்கி பனபன அனடத்து  

அருளும் ண்னடவாட்டுடன்  

காத்துக் கிடக்கும் க்கு 

கானன் காிெணத்வாடு அநிித்  

ன் கானாி ாளுக்காண 

அன ஏனாய் எலிக்கிநது. 

 

❣ 
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அனநகுனந காிம் 

 

ம் பதாங்கும் அன்தின் தால்  

இத்ிதள் ெிந்ி 

பெந்தூ அபாகி 

ாக்னகிதள் ங்கும் ஏடி 

அகினம் ங்கிலும் அாிாய் 

அனடப் பதரம் அரு வொய் 

உள்ளூ பெித்ிருக்கும் உம் ீது 

பகாண்ட கானன 

ன்னணக் கானன் அனக்கும் 

கானம் ந்ாலும் 

காட்டித் ீர்க்க இலுவா. 

ன் கண்ின் எபி உம்ன  

ீண்டாது துபிர்த்ல்னா ம் கால். 

உம் வதகின் தனணாய்  

ினபந்ன அல்ன இது.  

உம் வதன்தின் தனணாய் 

ினபந் ினபச்ெனள் இது 

உன் கிின் கருாய்  

ன்நாது உிர்த்து 

ணம் ினநந்து ாய்வ சுகம். 
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பல்லுடன் ினபந் உிாய் 

ன்னண ிெிநி நிந்ாலும்  

ன் திநி ிிவ  

அனபண ான் அநிவன். 

அன்பு பெலுத் அஞ்ொவ 

அன்தால் ன்தடன் அனடத்துிடாட்வடன். 

கானபல்னாம் உிர் வதான  

தின் பாடர்ந்ாலும். 

உடல் வதான ன்  இருத்னன 

திநர்க்கு உர்த்ி ிட ாட்வடன். 

ம் பதற்ந தந்த்ில் 

கானால் கானன  

ட்டும்  இற்ரகிவநன் 

படிவுன அநிா 

அநிவும் ிரும்தா 

ஏர் அனநகுனந காித்ன. 

 

❣ 
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எப்புல் வண்டி 

 

இருக்குபண ண்ின 

இல்னாது வதாண தின் 

இப்தற்கும் என்ரிருக்காது 

இருப்தற்கும் காிருக்காது. 

 

ன்பணன்ணவா பெய்வவண 

ல்னாற்னநபெம் ிாகாித்துிட்டாய். 

பகௌம் ன்னணிட்டு  

கூண்வடாடு குடிபதர்ந்விட்டது. 

ிிநி ிிபல்னாம்  

டநிாது னனனநாணது. 

கடனன ிட்டாாய்  

ன் கத்ில் கிடந் ீ  

காால் வதாய் 

இன்ர ன்ீது  

திசுதிசுப்தாய் ஞ்ெிிருப்தது  

உன் ினணவுகள் ட்டுவ. 
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ணக்கும் உிர் உண்டு 

அற்கும் லிக்கும் 

அனப் பதாரக்காது அளகும்  

ிம்ி பச்சு இனக்க கரம் 

ணத் ன கூர்ந்து  

புாிந்துக் பகாள்வபன். 

 

காகித்ில் கால் பெய்து 

காத்துக்கிடக்கும் ணக்கு 

கண்னெில் ஏர்  

எப்புல் ாவன் 

ன் ாலித கிவ…! 

 

❣ 
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உணக்கு ட்டுாண வெி 

 

ான் வெிாகி ிடுகிவநன் 

அப்வதாாது ீ ா 

ீ ட்டும் ா 

ணக்காக ெின ாட்கள் ட்டும்  

தகலிலும் ா 

தவதும் வண்டாம் 

ஊர் அநிால் காவாம் 

காலி ணச் பொல்லி  

கண் சுருக்கி ெிாித்துிட்டு வதா 

அது வதாதும் 

அதுவ வதாதும். 

 

❣ 
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தப்  வதாாபி 

 

ன்னணத் வடி தத்ில்  

ிரும்தி இடபல்னாம் 

உன் ீது வாிவ ின்ரிட்வடன். 

வாிக் பகாண்வட இருக்கிவநவண 

உணக்கு லிக்கில்னனா 

இல்னன லித்தும் ெிாிக்கும் 

கனன அநிந்ணா 

உன் ெிாித்லும் ெீரலும்  

ல்னாபம்  

ன் தத்ின் ெின வடு தள்பங்கள் 

அவ்பவு ான். 

ி வண்டி ண்டிிடில்னன 

ீவ ன் ிாகிப் வதாகவ வதாாடுகிவநன். 

கால் வதாாில் தங்வகற்கும்  

ி அநிால்  

அல்னாடிக் பகாண்டிருக்கும் 

ொாணி வதாாபிவ ான். 

தப் வதாாபி ணவும் பொல்னனாம். 

 

❣ 
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ாய்க்காிெி வதாடுங்கள் 

 

ாபல்னாம் ன் ொிற்கு ருவீர்கள். 

தவ தார்ி ன்நாண ினனில் 

வனனன ிட்டுிட்டு  

பகாஞ்ெிக்பகாண்டிருக்கும் கால் கிபின 

 ஏம் வதாகச் பொல்லிிட்டு 

தத்ிற்குப் தத்ன ாாி இனநத்துிட்வடா 

அல்ன கால் னடாகவா  

ிச்ெம் ருவீர்கபா.. 

 இலுா.. 

 

தப்தடாீர்கள் இன்வந ச் பொல்லி 

இம்ெித்துிட ாட்வடன். 

ன்நாது உங்கனபக் கூப்திடுவன் 

அடக்கம் பெய்பெம் பன் ந்து ிடுங்கள். 

அன்ர ிகழ்ந் ன் ணச் ொிற்குத் ான் 

ீங்கள் ாருவ ில்னன. 
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ாவண ம் தித்ன  

அள அப ீாில் களி  

அடக்கம் பெய் ி அநிால் 

தக்கத்ில் உட்கார்ந்து  

அளகுனப் தார்த்து ெித்வன். 

அது க்கி ண்வாடு ண்ாகி  

உாகி ிட்டது.  

 

ாவதம் ீண்டும் எருபனந  

தாெ ினனத் தூிச் பொல்லுங்கள் 

ீண்டும் ணம் பனபக்கட்டும் 

இம்பனநாது ம் ணச் ொிற்கு பன்  

ன்தடல் ொவு ிகட்டும் 

ண ாழ்த்ி 

ாய்க்காிெி வதாட்டுச் பெல்லுங்கள். 

 

❣ 
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கணா கானன் 

 

குடம் சூடா அெவண! 

ணக்கு ானன சூட ந் கவண! 

 

ம் ா ன்ணவண! 

ன் ிப்னத ற்ந ந் ன்ணவண! 

 

ாடாபா வந்வண! 

ன்னண ஆப ந் ாகவண! 

 

ானபெம் அடினப் தடுத்ா வகாவண! 

ன்னண உன் அன்தால் அடினப் தடுத்ி அகவண! 

 

ர்ம் ீநா னனவண! 

இன்ர ன் ணனக் கபாடி  

கள்ணாய் ிற்கும் 

அனினன உணக்கு வணா? 

 

ன் கணில் ட்டும் காட்ெி ரும் கானவண 

ன்ர ணில் ந்து  

காட்ெிருாவா?! 

 

❣ 



 
 

                                                                        இக்  கீர்த்னண/ 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

குிற்ந காலி 

 

ன் அன்திற்குத் குிற்நள் ணச் பொல். 

ன் அன்பு கணக்கிநது ண உன. 

தகலின் இருபாண ில் வதால்  

பால்னனாய் தின் பாடாவ  

ண ிட்டி ிடு. 

வதாலி வெம் காட்டாவ ண சு. 

பதாய்ின் பதாருபாண உன்வணாடு  

ாழ்ிலின் பதாருள் வட  

இனாபணக் கூர. 

கருப்தி 

கண்ாடிக்காாி  

அன்தற்நள் 

அகற்நள்  

ண னாது பொல். 

ான் காட்டுது காவன இல்னன  

காம் ணப் தி. 
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ன் கூடா காலும் 

கூடால் வதாகட்டும். 

ன் வெம் ல்னாம்  

பஞ்வொடு கிடக்கட்டும். 

ன் ஆனெபல்னாம் அங்வகநால் 

அணானாய் ிாிட்டும். 

ிம்ிற்ந ினனாது  

ினனபண ஆகட்டும்.  

ன் ணாது 

ீாில் பழ்கிக் குனனந்து வதாண  

ெந்ணம் வதால் ொந்ாகட்டும். 

 

❣ 

 

 

 

 

 

 

கனபெம் கடலும் 

 

ன்னண ிித்து டு ிட்டுச் பெல்தர் த்ிில்  

ெலிக்கா அன் ளல்கவப கபிம்தாய் 

டு ீக்கிச் பெல்கிநது.  

 

❣ 
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ாகாீகம் 

 

அகினத்வாடு பாடர்பு இனக இனக  

இரகிக் பகாண்டிருக்கிநது 

ாந்ாின் க்கிக் பகாண்டிருக்கும் ணது. 

 

னக குித்துப் புன்ணனக பூச்சூடி  

வற்நல் ஆகாாம். 

காண்வதான ல்னாம் கச்ெிாய் 

கட்டி அனணத்து படிந்ால்  

கன்ணத்ில் ச்ெில் தடா பத்ிட்டு 

வர்த்வன ிக்கக்கன ாம். 

 

ஆட்டாங்கல்லில் அனக்கப் தட்டது ான்  

அது பெய் தாவா. 

ற்பகணவ பந் வானெ ண தாால் 

வன்வலும் கத்ிால் கீநிக் கிித்து 

அரன ெிகிச்னெ பெய்து  

புெித்வன ெிநப்தாம். 

கம் பகாண்டு திய்த்துத் ின்நால்  

அது பெய்க் கூடா குற்நாம். 

 

உர்ன பபிப்தடுத்துல் நாம். 

உண்டன கூட ஊடகத்ில் திிடுது 

உன்ணாம். 
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வண்டா கனணக் கானபல்னாம் 

கட்டிக் பகாண்டு கநிணால் கண்ிாணபாம். 

கானனணக் கட்டிக் பகாள்பால் கானபல்னாம்  

காலித்வ ாய்ந்ாலும் ாணங்பகட்டபாம்.  

 

ாகாிகம் கனாச்ொம் ன்ந பதாில் 

ணம் எப்தா பெல்கனபச் பெய்ால் 

ிப்பு ட்டுவ ிஞ்சும். 

சு ாணம் ாிந்வ ிடும்.   

னத்ின் கட்டனபக்கு இங்க டக்காிடின் 

ால்ர் இகழ்ர்  

தார்க்கா தனர் கூட இபிப்தர். 

இபிக்கட்டும் ன்நாக இபிக்கட்டும். 

இபித்து இபித்து ாய் கிிந்து வதாகட்டும்.  

 

ாகாிகம் ா கக்கும் பொல் வதான்வந 

ன்ரவ என்ர வதால் இருக்காது.  

கானத்ிற்கும் இடத்ிற்கும் ற்த ாரம்  

ாநிக்பகாண்வட ான் இருக்கும். 

ாம் பதான் ின்நாலும்  

இரிில் ம்ன ண் ான் ின்தம்  

ண அநிந்து 

ஊாின் திச்பொல்னன  

ண்ித் ிாிால் 

இணினாய் ாழ்ந்து ிாிவன  

ாழ்ற்குப் பதாருள் கூட்டும் பெனாகும். 

 

❣ 
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ாதம் உத்ிவ 

 

ன் கன் ில் ெினரும் 

ன் கப்தன் ில் ெினரும் 

ெத்ில் ன் ாத்ணின் ில் ெினரும் 

ண ித்பம் எருன். 

 

எரு ெின ஆிங்களுக்கா 

உிர் எபிந்ிருக்கும் உடனன  

ாடனகக்கு ிடுகிவநன். 

 

ெினர் அததிக்கின்நணர்  

ெினர் ஆாய்கின்நணர் 

ெினர் அட அடாய் அங்கங்கனபச் ெினக்கின்நணர். 

 



 
 

                                                                        இக்  கீர்த்னண/ 98 

 

ஏா பய்வான் னநில் 

அகல் ிபக்வகாடு அக ிபக்கின் 

எபினபெம் அனத்வ 

தெி ீன அனக்கிவநன். 

 

ெிரக ெிரக கருக்குத்  

ானார்த்து வதாகச் வெித் காெில்  

அன குனநாய் ஆடனக் க 

உள்பானட பாி உடுத்தும் 

அந் ஏவ எரு அகி புடனனபெம்  

பகஞ்சுலுக்குச் பெி ொய்க்காது 

கிித்து நிலில் சுகம் காண்கிநார்கள் 

கல்பஞ்ெக்கார்கள். 

 

பூிழ்  

கணிபனன 

ண தாால் கெக்கிக் கடித்து 

த்த்ன ருெித்து  

ெீல் எளக னத்துிடுார்கள். 

 

உடல் ங்கும் த்ம் எளகும் பம் 

அங்கபல்னாம் ஆள் பகால்லும் லிபெம் 

ஆங்காங்வக தல் டம் திந் ளம்புகளும் 

தூக்கத்னக் கூட தூக்கி நிச் பெய்கின்நது. 

உடல் ிற்நாலும் 

அளும்  உிர் சுக்கும் 

ங்னகபண நந்துிடுகின்நணர். 

உர்ச்ெிகள் ல்னாம் உரப்பு ிட்டும் 

உள்பம் ிட்டும் பாத்ாய் 

அிந்வ ிட்டது.  
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அம்ாய் பருில் னம் ந்ால் கூட 

கூச்ெம் ாது. 

ெிடங்கச் பொல்லிச் ெிலுப்திணாலும்  

வால் வய்ந்து த்ம் டிபெவ எி 

இன்தத் வன் டிாது. 

 

பஞ்ெின் வல் தர ஆடர்கனபச்  

சுக்கும் வெி ஆிதம் 

பஞ்ெிதள் ினநந்ிருப்ததும் 

ினனத்ிருப்ததும் எருவண. 

அன்ர களத்ில் பன்ர படிச்ெிட்டு 

கானத்ின் ிிால் ாத்ால் 

இன்ர படங்கிக் கிடக்கும் 

ன்ணதக்கு  

ான் ன்ரவ உத்ிவ.   

 

❣ 
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ொக்கனடின் புணி ீர்  

 

குபில் பதாளில் அன் 

வணின உெி உநாடும்  

எற்னந ீர்த் துபி ான். 

 

எரு பாடிில் புணினடந்து 

ர பாடிில் ொக்கனடக்கு  

பெல்லும் புணி ீர் ான். 

 

ப்தித் நி அணின் 

உனர்ந் இில் தடும் 

பல் துபி ீாய் ான் இருந்ிருந்ால்  

அன் அநிாது அதள் பென்ர 

அதள் கனந்ிருக்கக் கூடும். 

ஆணால் ாவணா அணால்  

துனடத்பநிப் தடும் 

கனடெி துபி ீாவணன். 

 

❣ 
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ெிநந் ீி 

 

ந்ன் ெிநந் ீிவ 

ாட்கள் தன டந்தும் 

புதுப்பதண் ாங்கள் 

ன்னண இன்தம் ளில்னன. 

 

ன் ிி சூடும்  

இருட்டின் பதரும் தகுிகளுக்கும் 

உன் தானவ.  

ழ்ந்ாலும் 

டுக்கிணாலும்  

வெரும் பனனம் ீபான்வந... 

 

தணிக்குடபனடந்தும் ாில் ிநக்காது 

னன பட்டி ட்டும் திள்னபாய் 

ன்னண ஆக்கி  

உன்னணத் ட்டிக் பகாண்வட இருக்கிவநவண 

உன்பணாளத்ாய் ண்ி 

கினவதால் ன்னணபெம்  

திெித்து ிவடன். 
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உடல் உற்ர உிற்ர 

உன்ணால் ஆண 

ினணவு ாெலில்  

உருண்டு பகாண்டிருக்கிவநன்.  

உற்ர வாக்கிவதம் 

உாிபாய் உாினபித்து ிவடன். 

 

எபிற்ர கிக்கும் பய்வாணாய் 

ீிற்ர ஆி பானனத்து 

தவெிாய் தாிாய் 

ீின ீட்படடுக்க ண்ி 

ீன்பள்பான் புநக்கிப்தில் 

குத்துப்தட்டும்  

பகுபித்ண பகாஞ்ெல்கபில் 

குப்தட்டும் 

உடல் காத்துக் பகாண்டிருக்கிவநன் 

உிர் ருாய் ன்பநண்ிவ...! 

 

❣ 
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உணக்கு ிகர் துில்னன 

 

உணக்குப் தில் கல்னனக் காலித்ிருந்ால் 

கல்லும் காலில் கனந்ிருக்கக் கூடும் 

 

உணக்குப் தில் ண்ன காலித்ிருந்ால் 

ண்டம் காலில் பதான்ணாகிிருக்கக் கூடும் 

 

உணக்குப் தில் ிண்னக் காலித்ிருந்ால் 

ிண்டம் காலில் ஈர்ப்புினெ பதற்நிருக்கக் கூடும் 

 

உணக்குப் தில் கால்ானக் காலித்ிருந்ால் 

கால்ாபெம் காலில் கங்னகாகிிருக்கக் கூடும் 

 

உணக்குப் தில் உத்துப் புளனக் காலித்ிருந்ால்  

புளவும் காலில் தட்டாம்பூச்ெிாகிிருக்கக் கூடும் 

 

உணக்குப் தில் உினக் காலித்ிருந்ால் 

உிபெம் பல்னாகிிருக்கக் கூடும். 

ல்னாற்நிற்கும் தினாய் உன்னணக் 

காலித்ால் ான் 

உடனாய் இருந் ாதம்  

உிாகி ிற்கிவநன். 

உின ற்காிடில் 

அவ்வுிரும் வதாகக் கூடும். 
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ிர்தார்ப்பு 

 

ிர்தார்ப்புகள் பரம்  

உர்வுகபாய் இருந்ிருக்கனாம். 

அன ிடுத்து அனவா  

உித்ால் பளகப்தட்ட 

இ னெ ார்கபில் உினப் பூெி  

உனடபெம் கனொய் உருபடுத்து ிற்க 

அனப் பதரதர்கள் 

அன ிப்தாிடிதம்  

சுக்கிப் திய்த்து நிாிருத்ல்  

ொனச் ெிநந் உிர் காக்கும் பெனாகும். 

 

❣ 
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கான ிி 

 

ீநிா வன்திம்தாய் பெிபங்கும் 

ிந்வாடி குல் வகபாது 

ீகக்கும் உடும்தின் ீபா திடிில் 

அகப்தட்டுக் கருகிக் பகால்னப்தட்டுக் பகாண்டிருப்வதாாய் 

கங்கனபக் கடத்தும் ம் கான ிற்நல் ிகாவா 

இல்னனவல் ம் தற்பநல்னாம் பய்ப்தித்து  

பாய்க்கும் ண்படண  

ாடும் ன ாீங்காிட்டு 

உன் ிருவணின கிாினிடுல் ான் ிகாவா. 

ீர்த்ாிதம் ீட்டுீாிதம் நண்டு ற்நி  

பிண்டனவ பென்நனடபெம். 

ிம்தா ாபி பிாவனதம் ினநந்து ிந்வ ீரும். 

அதுவதால் து ப்தடி ஆிதம்  

கான ிிிற்குக் கீழ்  

ீபெம் ாதம் ெங்கித்ல் ெத்ிவ. 

அது ம் க கில்னா அல்ன 

பொப்தண பொர்கத்ினா ன்தபல்னாம்  

உன் ெித்வ. 

 

❣ 
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ாற்நத்ின் சுன 

 

இனபத்னண இளத்துச் சுனத்து 

ாபல்னாம் எடுக்கு ிளந்துிட்டது. 

உருண்டு ிண்ட உன்னண 

ஏர் இடுக்கினடில் தற்நி 

அடிிணில் பல்ன ல் பட்டி 

வல் தணிிணில்  

தாய் ன்ணிழ் னத்து 

இளத்து உநிஞ்சு  

பஞ்ெம் ிாிந்து  

அில் ினபத்து  

பபிவற்ரவன் 

பள்னப புனககனப. 

 

(பீடிில் இருந்து ெிகபட்டுக்கு ாநின  தற்நிவ 

ளிபெள்வபன்.)     

 

❣ 
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ினனகன் 

 

கானங் பகட்டுப் வதாச்சு 

இல்ன இல்ன ம் ான்  

ஊரு குருி எ  

தநக்காதுத பொல்லி 

தருந் புடிச்சு வொர ஊட்டி 

பர்த் கனா 

ட்டிக் வகக்குந ல்னானபெம்  

ம்த் குிக்கு னனாட்டி புட்டு 

வதாய்வடாதம் பொல்லி பொல்லிவ 

பகடுத்துப் புட்வடாம் 

எரு ாி குடும்தத் கூட்டிக்கிட்டு 

வூட்டுக்வக ந்து  

ிாதாம் பெய்நான் 

ல்ன கனனாணன் ா. 

பூண காலுன கட்டுண பகாலுசு  

ெத்ம் ாிாி 

ாபம் இல்னா இருந்ாலும்  

வகட்கநதுக்கு ல்னா  

பல்னக் கெல் ாிாி  

ித்ிப்தா வதசுநான். 

ாங்கநதுக்கு பகாஞ்ெம் வதான  

குிாணன் ான். 
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ஆணா ன்ண 

அன் ினன ான் பகாஞ்ெ கூட. 

னட்ெ ரூதாாவ. 

க்கு இந் ினனகன் ெகாெம் னா ஆகாது ொி,  

ீ வந வூடு வதாய் தாருத பொன்வணன். 

ெட்டுத பகாிசுக்கிட்டு வூட்ட வுட்டு  

பொ கிபம்திட்டான்.  

வடிான் இவுதக்கு ன்ண இத்ண வாெம் த வகட்ட, 

"உன்ண தார்க்க ந் ாப்திப"த பொல்லுநாங்க. 

னக ட்டுத பகாடுத்ாா 

கூட ந்து தடுப்வதத பொல்னா பொல்னந 

இதங்க வதர் ல்னாம் 'ாப்திள்னப' ாம்  

இது ன்ண ொி கூத்ா இருக்கு. 

ான் கூட வீடு வீடா வதாய் ிதச்ொம்  

ச்ெீ... ிாதாம் தண்டநாங்கவபா த ினணச்ெிட்வடன். 

 

❣ 
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உிர்க் பகால்லி… 

 

அன் ீது பதருங்கால் ீ பகாண்டு 

அதள் கால் அணல் பட்டுகிவநன். 

அன் ீாண கால் பஞ்னெக் கடந்து 

காற்வநாடு கனந்து ன் பச்னெ பட்டுகிநது. 

பட்டி பபிவந இனால் உிருள் 

ஆனெ ஞ்சு பெநினடந்து ெித்ின பெய்கிநது. 

அட அடாய் ஆன்ா துன்புரகிநது.  

அன் ினணவு தூ பஞ்ெில்  

க்க தூதிட்டு தூக்கங் பகால்கிநது. 

பொல்ன ிின்நி ாலிதம் ாடுகிநது.  

உிர் ெினகிநது. 

உள்பம் உனநகிநது. 

உடல் பர்கிநது. 

அன்பு லிக்கிநது. 

கால் பகாடூாண  

உிர் னக்கும் 

உிர்க் பகால்லிாகவ 

ிகழ்கிநது. 

 

❣ 
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ீ 

 

ித்பம் ன்ணால் ினணக்கப் தடுதன் ீ 

ீள் ாினெில் ின்நாது ிணந்ிணம் 

ாிெிக்க தட வண்டின் ீ 

அள்பித் ரும் அன்னத 

குனநாது குனந காாது பதற்ரக் பகாள்ளும் வெகன் ீ 

ன் தனடப்தின் காித் னனன் ீ 

ன் கிின் தாடு பதாருள் ீ 

ான் கண்டு ெிக்கும் ன் காட்ெி தின ீ 

ான் வகட்ட இணி காண எலி ீ 

ன்னணபெம் ெீாட்டும் ெிங்கா காென் ீ 

ான் கண்டிநா பப்தாிா அகு ஏிம் ீ  

இந் ஞ்ெிபெடன் ாம் புாிந்து ானக சூடுதன் ீ 

ார்த்ன ஜானத்ில் கற்ரத் வர்ந் அக கள்பன் ீ 

கி தாடிவ னல் உநச் பெய்பெம் இபங்கானப ீ 

இன் தண்தால் இணிப்தாய்  

ன் அக கடலில் கனபெம்  

ன் கருத் தஞ்சு ிட்டாய் ீ 

ன்னண இற்ந ந் ளத்ாபன் ீ 

ொிற்ந புிாண புனல் ீ 

தநிக்க இனா புன வட்டுப் பூ ீ 

ான் தருக ினணக்கும் காணல் ீர் ீ 

ான் பாட்டு ினபாட ண்டம் பாடுாணம் ீ 

பகாஞ்ெம் வாெபம் ீ 

ினநந் வெபம் ீ 

ன்வநன்ரம் ன் வெத்ிற்குாிதம் ீவ 

 

❣ 
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அிா ினணவுகள் 

 

ீிட்டு ாித்ாலும் அிாது  

ொம்தனாய் ாநி 

ான்கு அனந இத்னபெம்  

ொம்தல் வடாக்கி 

உிர் அற்ர உடல் சுக்கும் ன்னண 

பாடிக்கு எரு பனந அில் அடக்கம் பெய்கிநது 

அன் ிட்டுச் பென்ந ினணவுகள். 

 

❣ 
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சுக இன வடும் ாய்கள் 

 

ன் ா ன் 

உங்கள் தார்ன எபிில்  

உனட ாித் ாங்களும் அம்ம் ஆகிப் வதாகிவநாம் 

உடல் னநக்க ஆனட  

அது வதாாது ண ாாப்பு 

 

 

அிந்து ந்ாலும் 

ணக் கிடங்கில் உனட கனனத்து உடல் காண்கிநீர்கள் 

அப்தடிவ ெற்ர வகத்ின் துகில் உாித்துக் காடங்கள்  

ாங்களும் த்பம் ெனபொண  உிர் ணப் புாிபெம் 

பன்தம் தின்தம்  

பகாளப்பும் னெபெம் குருிபொய் உருபதற்ர  

காலினடில் கடவுபின் கஞ்ெத்ணத்ால் 

எரு துனபபெம் பதற்வந  

உங்கபில் இருந்து வரதடும் 

ற்பநாரு ணி திநிவ. 

ஏடிணால் ிர் ருவார் தார்னபல்னாம் 

உனடிதள் குலுங்கும் ெனின் ீது ான். 

டந்ால் தின் ருவாாின் ண்பல்னாம் 

தின் பாிபெம் னெின் அபின் ீது ான்.. 

குணிந்ால் தார்ப்தர் வடல் ல்னாம் 

ங்கள் களத்ிற்கு கீழ் ான். 

னடிற்கு எரு தாடல் 

தார்னக்கு எரு ாள் அனப்திழ். 

ெிாிப்புக்குத் ாெி  ன்தம் தட்டம். 
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ஏம் டப்தனபபெம் இடித்து ிட்டுச் பெல்து 

தாாட்டும் ொக்கில் னகனப் தினெந்து டுப்தது 

டுக்கினப் வதால் வல் ந்து ிளது 

இன்தம் ாபம் 

உனட ெிரத்து  

பகாஞ்ெம் உடல் காட்டிச் பென்நால் 

உடன் ருாள் ன்தார் த்ிில்  

இவ்வுன ன்ண ாற்நம் பெய்து ிடப் வதாகிநது. 

நாய் டந்ால்  இடம் தாாது 

அவ்ிடத்ிவன தார்ன தட்ட ங்னககள்  

ல்னாம் பெரப்பு திய்ந்ிட அடித்ால் எி   

இந் ஆண் ர்க்கத்னவ வகனப் தடுத்தும் 

எரு ெின சுக இன வடும் ாய்களுக்பகல்னாம் 

புத்ி ாது. 

 

❣ 
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அள் கவண ன் கானன் 

 

ாற்நார் ங்னகின் 

ட்டில்னா ாட்ெிபெனட ாபணால் 

உள்பத்ிதள் கால் னர்ந்து 

துாிாய் பர்ந்து 

வீாிாய் பஞ்ெில் ினநந்து  

அிா பகிிாய் ினனத்து 

அன் ினணபன்தம்  

சுாெக் காற்நிவன 

ன்திர் ிக்கிநது. 

 

இனடிடாது தந்து 

ான்பபிபங்கும் அனனந்து ிாிந்து 

ண்ில் வீழ்ந்து  

உர்ச்ெி பநித்து 

உிர் உருகுகிநது. 

அபபன்தம் குட்டி குன்ர  

அபணன்தம் ன் னனின் 

தானன னநக்கிநது. 

 

குன்வநாடு வெர்த்து 

ன்நாடும் ன்னணபெம்  

அன் ளிச் பெல்ன  

ாய்ப்பு வடி அனனகிநது. 

 

ஏர் ொண் இக் கூட்டில் 

ந்னடி அகன் அர்ந்ிருக்கும் 

அிெக் கூற்ர ான் அநிவன்.  
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இத்ிதள் இருப்தனண 

ஞ்ெிர ாழ் ட்டத்ில்  

ந்து வதாகச் பொல்லித் 

ிண்டாடித் ித்து 

கண்ீனச் ெிந்ிணாலும் 

கள்பத்ணபண ெப்தடுகிநது. 

வதாகூழ் குிந்து 

வதாக்கற்ர திி திடித்து 

ாடி ம்தரந்து  

ெீழ் திடித்து ொவபணண  

தார்ப்வதாபல்னாம் 

தித்துத் ீர்க்கிநார்கள். 

 

இன்தம் பகாஞ்ெம் வெர்த்துப் திபெங்கள் 

ன்னண ட்டும் திபெங்கள் 

ன் கானன வண்டாம். 

 

❣ 
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கால் திற்நல்  

 

அதிணபம் உன்னண 

அள்பி அனப்வதன் 

பாடுினக்கும் வதாட்டிாய்  

ான் ருவன். 

 

உன் பக்வகாடு பட்டி 

பத்ிடுவன். 

 

ாய்ச் ெண்னடனபல்னாம் 

இழ் ெண்னடாக்குவன். 

 

இனனபெிர் கானக் காற்நாய் 

உன்னண ீங்காிருப்வதன். 

வகானடக்கான குபிாய் இபிப்வதன். 

தணிக்கான பினாய் 

கட்டி அனப்வதன். 

வாகம் பப்தது ாபில்னன  

பச்சு ிற்கும் னபண ிரூதிப்வதன். 

வதா ன்ர ிட்டிணாலும் 

வதாகாது பால்னனச் பெய்வன்.  

ா ன்நாலும் ாாது அடம் திடிப்வதன். 
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பந்ானண வாடு படிந்து பகாள்வன். 

உப்பு பட்னடத் தூக்க பற்தடுவன். 

பச்சு பட்டக் கால் பெய்வன். 

அன்தால் தித்துநச் பெய்வன். 

 

பதாரத்து  

ன்ணித்து  

ன்னண ற்ரக்பகாள் 

ாிக்காய் உன்னணப் தார்த்துக்பகாள்கிவநன்.     

 

❣ 

 

 

 

 

 

 

தருக்கபின் ெிக்னக 

 

அன் பகத்ில்  

பனபத் தருக்கள் ல்னாம் 

ன் பத்ம் பதந ெிக்னக காட்டும் 

தரு குநிபடுகள் ஆகும். 

 

❣ 
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கால் புதுப்திப்பு 

 

கிவ!!! 

ன்னண எபிர்வூட்டும் எபிவ. 

ன்னண ஆட்பகாண்டிருக்கும் லிவ. 

திாிின் துர் ண்ிவ 

திற்ரகிவநன் உிவ. 

 

ஆி அந்ம் ட்டுல்ன டுவும் ீான். 

னந ிரும்தா டுவும் ீான். 

ீான் ன்தனக் காட்டிலும்  

ீ ட்டும் ான் ன்நாவன கும். 

ளி ளி கால் ீர்க்க ண்ிவணன். 

ாநாகக் கால் பட்டுக் கட்டி  

பாட்டுகள் இட்டுக் பகாண்டிருக்கிநது.  
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ணினில் ாடும் குட்னடபண 

இருக்கும் ன் ீதும் தாெணாய் தடர்ந்ாவ  

தரு பஞ்ெில் தக்குாய் கால் பபித்ாவ. 

பபிந் அன்னதத் பபிாய் உர்த்ிணாவ. 

 

கால் ன்னணக் கடத்ிதின் 

கட்டுப்தடுத் ீ  

கட்டனபகள் இட்டால் ட்டும் டுதடுவா. 

வீாய் ாநால்  

ன்னணபெம் ாற்நால் 

ன்தள் உன்ணாலும் 

உன்தள் ன்ணாலும் 

னர்ந் அனாி அன்னதப் புர்ந்து  

கால் ஈன்ர ித்பம்  

புதுப் புது கி தாடி 

கானனப் புதுப்திப்வதாம் ா.   

 

❣ 
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ன்ண வண்டும்? 

 

ன்ண பெய்ல் வண்டுடா 

ீ கால் பெய்ிட. 

பார ிபெம் அநிாிருக்கிவநன். 

 

அர் பொன்ணார் இர் பொன்ணார் 

ஊர் திக்கும் உிர் லிக்கும் 

ணச் பொல்லி உம்ன ீங்கிச் பெல்ன 

ந் ீாி ான் இல்னன.  

ாங்கி திடித்துத் ானாட்ட  

ந் ாம் ான். 

னச் பெய்து இன பய்திப்வதன். 

 

ன் பதாங்கும் இபனனபெம் 

உன்னணத் பாளவ இக்கட்டுா. 

 

ீ ான் ன் பானனக்கப்தட்ட  

ீி உிபண ஊபல்னாம்  

உக்கச் பொல்னட்டுா. 
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ன் இபம் வகம் வாக  

உள்பத்ில் இருக்கும் உம் பதன  

உடபனங்கும் தச்னெ குத்ிக் பகாள்பட்டுா. 

இல்னனபணில் ீவ பொல் 

ன் ன் னவ 

ன்ண பெய்ல் வண்டும். 

னத் ருல் வண்டும். 

 

இந் ாெகி ான் 

உணக்கு ன்ண ந்ிட இலும் 

ன்ணிடம் இருப்தபல்னாம்  

உணக்கு எவ்ா ாதம் 

ன் அன்பும் ட்டுவ.  

வண்டுபணில் பதற்ரக் பகாள். 

வண்டாபணிலும் பதற்ரக் பகாள். 

 

❣ 

 

கடணாபி ஆகாீர் 

 

கால் கடன் வதான்நது.  

பலில் ாாி ங்கிிடும். 

திநகு ட்டிபெம் பலுாய் வகட்டு 

ெட்னடனப் திடிக்கும் 

இரிில் கடணனடக்க இனானால் 

கடணாபி ஊன ிட்டு ஏடும் 

அனம் ான் னடப்பதரம். 

 

❣ 
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காத்ிருக்கிவநன் 

 

அன் அகன் 

ான் ெித்துத் ீர்க்கும் வதகன்  

ன் ெனண உர்ின் கெி  

தான கண்டநிச் பெய்ன் 

அன் தற்நி ன் கிரக்கல்கள் 

ல்னாம் கினகபாம் 

அன் அனகச் பொல்ன பற்தட்டால் 

அனபல்னாம் ர்னணகபாம் 

இன அகா அல்ன  

அன் இழ் அகா 

இல்னன இல்னன 

அவண பாத்பாய்  

அனக உருக்கி ெனவாடு  

கனந்து பெய் ெிற்தம்   

புந அபகல்னாம்  

எரு புநம் கிடக்கட்டும் 
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அன் அக அகிற்கு  

இந் அண்டப் பதருபபின 

அடகு னத்ாலும் ஈடாகுவா 

அகின் இனக்கவ அன் 

அணில் இருந்து கனபப்தட்ட  

தினவா ான் 

இனக்கத்ில் தின பூட்டி  

இற்ந படிபெவா 

இல்னன ன்வணாடு ான் அன் 

ணம் வகார்த்து ா இலுவா 

ா இனா ாழ்க்னகின் 

ாெற்தடிில் ித்பம் வகானிட்டு  

பகாண்டிருக்கிவநன் 

கின அணின் கானடி டம் 

திபெம் இணி ாள் ண்ிவ... 

 

❣ 
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ம்ம்ம்… 

 

ன் ஊன் லிக்க  

அன் இனெ ீட்ட 

அந் ினெக்கு எப்த  

ான் கட்டிலில் இனெக்க வண்டி 

'ம்'கா ாகத்னபல்னம் 

ம் ணம் லிக்க  

அன் இப்தவ குரஞ்பெய்ிில் 

இனெத்துத் ீர்த்து ிடுகிநான். 

 

❣ 
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கண்ட னக்காீங்க 

 

ன் வூட்டுக்காரு இருக்காவ வூட்டுக்காரு, 

அரு அம்புட்டு அகு. 

அவாட உச்ெி படி பா  

உள்பங் காலு  ங்க தார்த்ாலும்  

ன் உடம்பு ிபல்னாம் ெிலிர்த்து வதாய்டும் 

அம்புட்டு அகு ாொ அரு. 

உப்பு ிபகா டி பின கா ச்ெ 

ஞ்ெ ீண டுத்து 

ண்ச் ெட்டின வதாட்டா 

ருவ எரு ாகில்னா ெிக்க னக்கந ெத்ம் 

அனபெம் ிஞ்ெி ெிக்க ச்சுரும்  

அவாட ெிாிப்பு ெத்ம். 

அ சும்ா ாச்சு ெீண்டுணா வதாதும் 

பட்கபம் 

டிப்புத அப்தட்டம்ா பாிாப்புன 

வகாதபம் தட்டுக்கிட்டு 

ிட்டுநாப்புன "அடிவய்" த 

காத்துாரு தாருங்க... 

அரு பொல்ன அகுக்வக  

ஞ் பொத்து பாத்பம் 

கூடவ ன்னணபெம் வெத்ி 

அரு பதருக்கு  

ளி பகாடுத்ாலும் தத்ாதுங்க. 

இந் ினா இல்னா இாத்ிாின ல்னாம் 

ன் வூட்டுகாரு கண்  

தார்த்வ ஈடு பெஞ்சுக்கனாம். 
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இந் ாி ட்டும் அந்  

டு இாத்ிாின  

ன் ாய் அடக்கா அரு 

கிட்ட பொன்ண வதாதும் 

ாணத்துன பானஞ்ெ ினா  

ங்கிட்ட வடிவநத பொல்லி  

ிடிஞ்ொலும் அந் தென்  

ன்ண ிடாட்டாரு.  

அரு அகுக்கு ிருஷ்டி 

பதாட்டு னக்வகாதம் ணா 

கருப்பு ொத்துன  

அ பக்கி ா டுக்வகாதங்க. 

அது படிாதுத பொல்லி ான் 

ன்னண கட்டிக்கிட்டாரு வதான  

அரு ீனெ இருக்வக அப்தப்தா  

ார்த்னன பொல்லிட படிாது  

இம்ெிக்கும் பொர்கம் அது 

அம்புட்டு அக ெிச்சு ீர்வபதாளது ொஞ்ெிடுது  

வதாதும் வதாதும் ீங்க அ ெிச்ெது ல்னாம் 

கண்கன் அருக்கு கண்ட தட்டுந வதாது 

ல்னாரும் இடத் காலி தண்டங்க 

அரு வூட்டுக்கு  வம் ஆிடுச்சு… 

 

 

❣ 
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ினில் ெிாிக்கிவநன் 

 

அன் கங்கள் ன்னணப் தற்நி ளாாம். 

அன் ணம் ன்னணச் சுக்காாம். 

அதக்கு ான் ாட்தட்ட ச்ொிப்தாம். 

அதம் அளும் உிபம் ெிப்புாம். 

அதம் ாதம் பகிிபெம் ண்டாம்.  

'ாங்கள்' ன்தது டுிெிின் பொப்தண ாடகாம்.  

ங்கள் கால் ங்கவபாடு கட்டி திநாாம். 

ன்ணிக்கவும் உர்ச்ெி தின. 

ன் கால் ன்வணாடு கட்டிப் திநாாம்.  

ன் கால் ன்ரவ பருவா அணான ாணாம்.  

இனன ினணத்து ருந்ிச் ொகால் 

தல் இபித்துப் புன்ணனகப்தாம். 

ருந்ாவ ன் வீட்டு ிண்ீவண 

ினில் இந் வதன  

உன் ினணில் ினனத்து 

ன் ினனனத் பானனத்து 

தித்ிாகி ிடுவன். 

அன்ர உன் அனாி ிருப்தம்  

வதால் ெிாித்து கிழ்கிவநன். 

 

❣ 
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கருவூனக் கண்கள் 

 

ன் கிின் கரு வான்ரம் அங்கம். 

ி திநச் பெய்பெம் ாச் பொர்கம். 

ிடுதட ிற்ந ாலித பொரூதம். 

எற்னந தார்ன திந்ிடவ 

தச் ெீட்டின்நி தெ ினனக்கு 

திக்க னக்கும் ெீகம். 

தார்த்ால் ாத்ால் துடிக்கும். 

தார்க்காிட்டால் க்கத்ால் ிக்கும். 

கற்தனண ிில் ஆழ்த்தும். 

ெின கத்ில் தன பனந  

கால் கற்திக்கும் 

ன்ணணின் கருவூனக் கண்கள். 

 

❣ 
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ிெண அணல் 

 

தல்னாங்குி களத்கா! 

தரு ணிதள் தட்னட த்ில்  

திடித் ீாய் திக் கிடக்கிநாவ. 

ீ ரும் ிெண அணல் ாங்காது 

ிிகளுள் கெிபெம் ிர்னக்கு 

ஈம் நி உந்ன் சுெக் காற்னநச் 

சுக்கும் ார்த்னகள் ட்டுவ 

துர் ீக்கிாகும். 

 

❣ 
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இடம் அபி 

 

உந்ன் ாவா எருத்ி ான் 

ந்ன் ல்னாபம் ஆணன் ீ. 

ன் இல்னானன உ  

இனா ினனில் ீ. 

உன் இல்னானன உர்ந்வ 

ன் இருப்னத உர்தள் ான். 

ான் அற்ந ாட்கனப  

பெம்தரும் ய்ி ினன் 

உன்ணால் ற்ரக் பகாள்ப  

இல்கிநது ன்தவ ன்ணால் 

ற்ரக் பகாள்ப இனில்னன. 

ாம் ன்ர என்ரவ இல்னனா. 

இன்ர ான் இல்னனா  

இல்னன ன்ரவ இல்னனா. 

இல்னாபாய் இல்னாபணிதம் 

இ இல்னத்ில் ஏர் ஆபாய்  

ாழ்ற்காது இடம் அபி.   

 

❣ 
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ீவ கி 

 

இந் பில் ிந் இாத்ிாிில் 

பதய்பெம் ம்ிாண ொல் னனக்  

கூட ெிக்க இனில்னன. 

வா ணினக்குத் ண்ீர் ஊற்நி  

பர்ப்தது வதான்ந உர்வு. 

வகத்ன னணக்கும் எவ்பாரு  

ீர்த் துபிபெம் ீிடாவன ாிகின்நது. 

இந் ிெப் ணினில்  

லில் ிக்கும் புளபண  

ணம் திநழ்ந்து பபிந்து  

உன்னண வண்டி  

துடித்துக் பகாண்டிருக்கிநது. 

பரன பளனாய் ஊடுருி  

ன் ளத்துகள் கூட கணத்து 

உர்வுகனபக் காகித்ில் 

பாி பதர்க்க அநிாது  

பித்துக் பகாண்டிருக்கிநது.  

அன்ர உன் ில்  

எட்டுண்ிாய் எட்டி  

கிாற்நல் கூட,  

உன் தூம் கூடிப்வதாக 

இநந்து பகாண்வட வதாகிநது. 

ினந்து  இனாபணிதம்  

ன்நாபாரு ாள் ந்து ிடு. 

ீவ கி ணக் கிடப்தளுக்கும் 

பகாஞ்ெம் அனடக்கனம் அபித்து ிடு. 
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பகாஞ்ெிபெம் ிஞ்ெிபெம் வதெி  

கானம் கடந்து  

கடனக்பகண கடுகபவு வதெி  

கானபம் ந்து 

ன் ஆரலுக்பகண அன வடி 

வதெி கானபம் னநந்து 

இன்ர பௌணவ வாட்ெம்  

ணக் பகாண்டிருக்கிநாவ  

ன் வெற்ந வெகா. 

ீ ெிக்கணாய் ெிந ிடும் 

ெிர ார்த்னக்காகக் காத்ிருந்வ  

ஆபெள் அற்தாய் அிகிநவ. 

ங்வகா பாடங்கி கி 

க்கம் வதால் உன் ினணவு  

இனபெம் ஆக்கிித்து ிட்டது. 

வதாதுடா ன் னவ.. 

இந் வொகம் பதாங்கும்  

ன் உர்னத் ாங்கும் கினக்கும் 

பகாஞ்ெம் பற்ர இட்டு 

கால் டிக் கின இற்ந 

ி கு.  

 

❣ 
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அருள் பதாி வண்டும் 

 

ன் ங்கா ிபெம் 

காலின் வகா ாிெணத்ால் 

அன்பு ஆிக்கம் வண்டி 

ின் ிருடிகபின்  

ென்ணிில் ெனடந்து 

உச்ெம் குபிர்ந்து 

உள்பம் பகிழ்ந்து வதாணது. 

 

ாதிி ருந்ாண  

ின் தார்ன தடர்ந்ிட 

தான ணின் அக கூட்டில் 

வணா தெனன வாய் ாித்து 

துர் உநச் பெய்கிநது. 

தூ ண்த்ில்  

துபி ஞ்ொய்  

ின் ிிகபின்  

ாபதரும் ிவ்ி வஜாி கனந்து  

கானன் னகில் அகப்தடாது 

ன்னணக் காத்து அருள்கிநது. 
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தித்ா… 

தித்து உநச் பெய்பெம் ாவெகா 

ாணிட திநிபண தாாது 

ாபதரும் தாெ ினணன  

ிி ி ிகழ்த்ி 

னத்ில் வவனாக  

கால் காித்ிற்கு உிர் ீட்டி  

அக இருபினண அடிவாடு 

அிச் பெய்து 

தூ வெத்ன ினத்து ிதடச் பெய்து 

ஆன்ானச் ெிலிர்க்க பெய்கிநாய். 

 

ின் கிட்டா ாிெணங்களும் 

கிட்டி வெ ஆெிகளும் 

ன்னண ஆட்பகாண்டு 

ஆிின் பதரு பள்பாய் 

ன் இ பற்நிடங்கனப ினநத்து  

ிருருள் பதாி வண்டுகிவநன். 

 

❣ 
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ஏிக்கனன 

 

ண்ம் பாட்டு  

தூாினக பகாண்டு  

ாபின்நி ாபில்   

ண் ஏிம் ீட்டிச் ெலித்து ிட்வடன். 

ாவன் ன் அன்பு ாவண 

உன் ானத் பாட்டு 

கத்னக் பகாண்டு  

கா ாகத்வாடு  

கால் ஏிம் ீட்டி 

ெிப்பு ன ருெித்து 

உன் ஆண்னன ெித்து 

ன் பதண்னன உர்ந்து பகாள்கிவநன். 

 

❣ 

 



 
 

                                                                        இக்  கீர்த்னண/ 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ிவும் ி இல்ன 

 

அண்ாந்து தார்த்வன் 

தந் ாணம் 

குணிந்து தார்த்வன் 

கான்கிாீட் ொனன 

டுக்கிவணன் 

வாி ின்வநன். 

 

❣ 
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ல்னாபம் ீவ 

 

ீ 

ாதம் ீ 

ணக்பகண இருக்கும் ன்திரும் ீ 

இந்வ திநவக அருன அநிபெம் னன ிரும் ீ 

வாற்ந ிம்ிபெம் ீ 

அன்புச் ெங்கடபம் ீ 

ன் பெௌந்ாிபம் ீ 

கினடக்கப்பதநா பெௌதாக்கிபம் ீ 

கால் ிருட்ெபம் ீ 

கா கனெபம் ீ 

ன் வகபம் ீ 

வகத்ிதள்  ஏடும் குருிபெம் ீ 

ீா தெிபெம் ீ 

அன ஆற்ரம் உவும் ீ 

தங்கபிக்க ரக்கும் தாெபம் ீ 

ாது அனன ிடும் வாெபம் ீ 

காண்திக்க இனா காபம் ீ 

அன ீக்கும் கபிம்பும் ீ 

தூ தச்ொரம் ீ  

தன ாள் கள்ளும் ீ 

சும்பகால்லும் வதானபெம் ீ 
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ன்னண ி டத்தும் தானபெம் ீ 

ொகா பிக்கும் அபதும் ீ 

பகாடுங் பகானன பெய்பெம் ஞ்சும் ீ 

தற்நி நிபெம் லும் ீ 

பல்ன ருடும் னத் துபிபெம் ீ 

உச்ெி குபி னக்கும் தல்னாக்கும் ீ 

ண்னக் கவ் னக்கும் தள்பபம் ீ 

வகா ணத்து எபிபெம் ீ 

தானனணத்து இருட்டும் ீ 

இந்ப் வதனின் கிபெம் ீ 

ர்னணகபின் கருவும் ீ 

அனணத்தும் ீவ  

ீ ட்டுவ. 

 

❣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                        இக்  கீர்த்னண/ 139 

 

 

 

 

ொாணிணின் ஏய்வு 

 

ாய்ப் தால் தருகி பர்ந்து 

ந்ன டிில் ழ்ந்து 

டுத் குடும்தம் ன்ர  

ாலு ிணிவன அநிந்து 

ஆனெப் தட்ட பதாம்னனக் கூட  

வகட்டு ெங்கடப் தடுத்ிடா 

வன்னபெம் அனடந்து 

நா தடிப்னதக் கூட  

னனில் ட்டி ந னத்து 

ில் வனாண பூனண வதான்ர ித்து  

இரிில் திடித் தடிப்னதப் தடித்து 

வனன என்னநப் திடித்து  

காலில் ெற்ர கனபத்து  

ிரு தந்த்ில் இனந்து  

திள்னப பெல்ம் பதற்ர 

அவ்ப்வதாது ெின பெருப்தடி பதற்ர 

வதக் குந்னகவபாடு குதுகலித்து 

குடும்தத்துக்பகண உனத்துக் கனபத்து 

இன்ர ஏய்வு பதற்வநன் 

ன் இநப்தில். 

 

❣ 
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ிரும் அெிா? 

 

ஊடல்கூடல்காபனணபக்வகாாய் 

ணம்இனந்துாழ்னிடா 

ிருத்ில்இணினனய்ிடஇலும் 

எற்னநஅாிம்பூெிகிற்நினா 

ம்ாழ்னக்கட்டினத்ிடஇலும். 

கிற்நின்ிிஞ்சும்தந்பன்தது 

தூஅர்த்ற்நாகும் 

ணம்பெத்திநகு 

ாலிக்கிரம் 

ீன் ெீக்கி தூண்டில் கிர வதானத் ான்  

ெிக்கலிலிருந்து பபிவந ிரும்திணால்  

ாய் கிிந்து 

பக னெ திபந்து  

உிம் பகாட்டி 

இநக்கத் ான் வரும் 

இருந்ால் இருக்கட்டும் 
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கால் உள்ப ன இருக்கட்டும் 

உிர் வதாகும் ன இருக்கட்டும் 

வதாணாலும் வதாகட்டும் 

தூம் வதாகட்டும் 

ீங்கிப் வதாகட்டும். 

ிரும் ணதுக்கு இடும் 

வலி வதான்நாகும் 

ணம் வலிற்ர ிநந்பபி வதான 

அகன்ர தடர்ந்து ிாிந்து இருக்க வண்டும் 

ெினநப்தடுத்ி னப்தது ன்தது 

ெித்ின பெய்பெம் பெனாகும்.  

கால் பெய்பெங்கள் 

ீாது பெய்பெங்கள் 

எருவாடு பகாண்டாலும் கால் ான் 

தனவாடு பகாண்டாலும் கால் ான் 

தகிர்ந்து பகாடுக்கும் ிநன் இருப்தின் 

தன்ன கால் புாிபெங்கள் 

இல்னனபணில் எருருக்பகாருர்க் கால் பெய்பெங்கள் 

படிா தட்ெத்ில் 

உங்கனப ீங்கவப 

காலித்துக் பகாள்ளுங்கள். 

 

❣ 
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இனபப்தாநா இவுகபின் ொல் 

 

ல்னாபம் ினபாட்டுக்குத் ான் 

தூக்கி ிெிநிணால் உனடதும் இல்பு ான் 

உனடந் தின் தூம் நிதும் ிாம் ான் 

ஆணால் இந் பதாம்னக்கு ணம் உண்டு. 

 

❣ 

 

அடிதட்ட தின்தம் அளகி க்கால் 

ண்டக்குச் சுனாகவ இருக்கும். 

ணம். 

 

❣ 

 

னில் கிடக்கும் ிபல்னாம் 

கானாிாகி உிர்ந்ன ட்டும் அல்ன. 

ெினது ிரும்தி பட்டப்தட்டனபெம் ான். 

 

❣ 
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ன் ொம்தலுக்கும் 

உன் ம். 

 

❣ 

 

வகானடின் பகானடாய் 

அன் ாாில் சுந்  

தன்ணீர் துபிகள் ல்னாம்  

ான் னன ொ இருக்கும்  

பொர்க ஞ்ெத்ின் எப்தனணகபாகும் 

 

❣ 

 

இணின் இல்னால் 

இன்தம் இருக்கிவநன். 

இனபத்துக் பகாண்வட இக்கிவநன். 

இருந்து பகாண்வட இநக்கிவநன். 

 

❣ 

 

உன் ீது கால் வதார் பாடுப்தின்,  

ிர்த்துக் கானால் பல்ாா? 

அன்தால் பகால்ாா?  

இல்ன புநம் காட்டிச் பெல்ாா?  

ன் வீவண!  

 

❣ 
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எவ்பாரு பனநபெம் 

உந்ன் ெில்லிடும் ெிாிப்தில்  

ெினந் ன்திர் 

அன் உிழ் ீர் ெிநனாவன 

ீட்படடுக்கப்தடுகிநது. 

 

❣ 

 

ாடு பகட 

ெி வண்டாம்  

ொி வதாதும். 

 

❣ 

 

ஊர் ெல் அற்ர அளும் 

காெற்ர அதம் 

இன்புந 

ிகழ்த்தும் ெடங்வக ிரும். 

ிக்ி ொனனில் 

வகாபுங்களுக்கும் குடினெகளுக்கும் 

எவ பனநாெல் ான்.   

 

❣ 

 

உன்னணப் தனடத் திம்ன்  

பதண்ாய் இருந்ிருந்ால் 

உன்னண அகினத்ிணில் அனனிடால் 

அபிதள் அனன னத்ிருப்தாள். 
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னக்குக் கினடத் னக்காய் டீ 

வதான ணக்கு ீ 

தக்காதக்குக் கினடத்  

தன வொர வதான உணக்கு ான். 

 

❣ 

 

ாணத்து ினின் தற்நாக்குனநால்  

அந் ிண்ீன்காாிகள்  

ன் னத்து ினன 

கண்டித்து க்க தார்க்கிநாள்கள் 

ெிகாாிகள். 

 

❣ 

 

ெர்ப்திக்கப்தட்ட புத்கம்  

ாெித்ாலும் ாெிக்கப்தடாிட்டாலும்  

அன் ளத்துகள் ன்ரம் ாநப்வதாில்னன. 

 

❣ 
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தக் காலி 

 

உன்ணபில் 

ாம் ாதட ிருகங்கவப. 

ன்ணபில் 

ன் ொிபெம் ொத்ாதம் ெகனபம் ீவ. 

ாதன் ாணெிக தக்னவ 

 

தாடலில் ீ இனநாய்  ர்ிக்கப்தடில்னன 

பய்ப்தட ன் ாழ்ின் 

உச்ெினன ீ. 

 

ாதனண அனடல் வண்டாம் 

ீ ன்தனடனால் வண்டாம் 

ணக்பகண ந்பாரு உாினகளும் வண்டாம் 

ன்னண உணாய் ற்நால் வதாதும். 

ாளும் பதாளதும்  

ாிெித்தும் ிதட்டும் 

தாடிபெம் வதாற்நிபெம்  

ாழ்ந்து படித்ாலும்  

அதுவ வதாதும். 

 

ம் இபன ீர்ந்து  

னட டுங்கும் கானத்ிலும் 

ன் தக்ிபெம் காலும்  

துபிபவும் ற்நாது. 
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வடிக்னகாய் இருந்ாலும் 

ந்ன் இந் ணி ிதாடு 

ரும் பதருந்ிருப்ின  

கற்ெினனிதள் குடிிருக்கும் 

இனநணாலும்  இனாது. 

 

ான் ாழ்ந்து வதாகில்னன 

திந்து வதாகிவநன் 

இனாவும் வ்பாரு  

கட்டனபின் கீழ் ிகழ்ில்னன 

இனநன கண்ட 

ன்தள்பம் பெய்பெம் பெல்கவப.  

 

தற்ர ட்டுின்நி  

காபம் காலும் 

ளும்திருக்கும் தக் காலி ான். 

இது வ்ி பய்ிக காலும் இல்னன 

பய்த்ின் ீாண கால் அவ்பவ. 

 

தக்ன ணில்  

ள்பி ின்ர 

ஆெி பதநச் பொல்னாவ 

ாதன் வெகிாய் ாழ்ந்து 

காலிாய் பெத்து டி வண்டும். 

 

❣ 
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இல்னால் இருப்தன் 

 

ம்பள்பாண வற்ரனகள் தன கனனந்து  

ான் ன்தது ாணின்நி ீாகி  

ாளும் ிதடும் ம்பதருாபாகி 

அனணபெம் காத்ருளும் ெக்ிாகி 

கபங்கும் ிர்க்க இனா ிிாகி 

ிிின் துனாண ிாகி 

ிின் வனாண வடனாகி 

வடலின் பாடாண திநப்தாகி 

திநப்தின் ல்னனாண இநப்தாகி 

இநப்தின் பதாருபாண ாழ்ாகி 

ாழ்ின் அர்த்ாண அன்தாகி 

அன்தின் ினநாண இருப்தாகி 

இருப்தின் படிாண வாட்ெபாகி 

ன் ல்னாபாகி 

இல்னால் இருக்கிநாய் ீ. 

 

❣ 
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ீண்டும் ந்துக் பகாள்  

 

ஊாின் ெல் ல்னாம் 

பெி ி தனந்து 

இம் கணத்து 

உிர் தாாகிநவ.  

ாத் கவு அற்நள் ண  

தார்ப்வதார் ல்னாம்  

திப்தது வதால் இருக்கிநவ. 

 

ின் பத்ம்  பதற்ந ன்ணால் 

பத்படுக்க படிில்னனவ. 

சுகம் அபிக்கும் ன்ணால்  

ெிசு அபிக்க படிில்னனவ. 

பதண்ன பர்க்க  

ான் ெிந்தும் உிம் ண்ி  

இன்ர ெித்ம் கனங்குவ. 

 

அடி ிற்நில் லி பதருகி 

குருி பகாட்டாது இருத்ல் வண்டி  

ா ாம் ண்டிிடும் ான் 

அந்க் கற்ெினனின்  

கண்டக்குத் பாிில்னனவா. 

ீபெம் ிட்டு ினகி ிடு ங்கவ. 

ாவண உன் குந்னபண பொல்லி 

இந் னடிவாடு ல்லுக்கட்டாவ. 

ானனிட்ட கத்ிற்கு 

னன  இனாவபாடு  

ணம் படிச்சு இட்டுக் பகாள்பாவ. 
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ம் கூடல் னத்து ல்னாம்  

குடும்தம் ன்தம் கூடு கட்ட இனாவ. 

ன் ெதிக்கப்தட்ட உனநில்  

திண்டம் என்ர ங்காவ. 

 

பிர் இடா பெடின  

ாங்கி ிற்காவ. 

ாய்ன அனட இனா ன்னண 

ன் ாய் வதால் சுந்து பெல்னாவ. 

 

ாலி ல்னாம் குடும்தம் னக்கத் ான். 

ன் வதான்ந தாம் னக்க அல்ன. 

கானம் கரும்தின் இணிப்தாய் 

ினந்து கனந்து பகாண்டிருக்கிநது. 

ெக்னகாய் ஆற்கு பன்  

குந்னப ந்து 

கவு பதற்ரக் பகாள். 

 

❣ 


