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அண்ணா  

இதை செய்யட்டுமா ! அதை செய்யட்டுமா !! 

இப்படித்ைான் சைாடங்குகிறது வாரத்ைின் ெில நாட்கள் இவரராடு 

உள்ள அன்பான உறவுமுதற எங்கனம் எப்படி சைாடங்கியது இந்ை 

உறவு முதற  என்று ெிந்ைிப்பவன் அல்ல நான். காரணம் காலத்ரைாடு 

காலங்கள் கடந்து   நடப்பவனில் நானும் ஒருவன். 

ைன்னுள்ரள ைிறதமகதள ஒளித்து தவத்து இருந்ைாலும் 

சவளிக்காட்டாது கார்சபாரரட் நிறுவனங்களுக்குள் ெிக்கி சகாண்டு 

இருக்கும்  ஒரு   இயற்தக காைலன்,  காலத்ைின் ரகாலத்ைாலும் 

ெீற்றத்ைாலும் வாழ்வியல் பிரல்களாலும் பல ெமயங்கள் வாழ்க்தக 

முதற மாறி ரபாக வாய்ப்புகள் இருந்தும் முதறயாய் அதை ொியாய் 

ைவறவிட்டவர்.  அழகான ெிாிப்பு  அதமைியான பங்கு மிடுக்கான நதட  

இவரது ைனித்ை பண்புகள். 

ஓர் நாள் "அண்ணா , கவிதை எழுைி தவத்து இருக்கிரறன் படியுங்கள் 

என்று ஆர்வத்ரைாடு அவர் கூற அரை ஆர்வத்ரைாடு                                                                                           

நானும் படித்ரைன்.  

படித்ைவுடன் ரைான்றியது , "அப்பாதவ இவ்வளவு ரநெிக்க முடியுமா"?                             

அம்மா ரமல அன்பு பாத்துருக்ரகாம் , ஆனால் அப்பா ரமல அன்பு                     

பாத்துருக்ரகாமா , அதுவும்  அைீை அன்பு ,ஆராைதன ஆகிப்ரபானது.                                        

பல ஆண்டுகளான மன குமுறல்கள் கவிதைகளாய் ஆகி ரபானது.                                               

 



                                                                                                                                   

ஆனால் எனக்ரகா ஏன் இந்ை அற்புைமான அப்பா கவிதைகள்                                        

ஊருக்கு சைாிய  கூடாது என்று  நிதனத்ரைன்.  

இந்ை பயணத்ைின் துவக்கம் அங்ரக. கவிதைகளுக்கான புதகப்படம் 

சைாகுப்பது கூட அங்ரகைான் துவங்கியது. 

கவிதைகதள சைாகுக்கும்ரபாது  கூட அவ்வளவு ரநர்த்ைி மற்றும்                                             

ஆர்வம் அத்ைதன கவிதைகதளயும் இவ்வளவு ரநர்த்ைியாக எப்படி                                                

எழுை   முடியும்   என்று   வியந்ைிருக்கிரறன். 

சபண்பிள்தள அப்பாதவ ரநெித்து பார்த்ைிருக்கிரறாம். ஓர் ஆண்மகன்                            

இங்ரக ரநெிப்பது விந்தைரய.அன்புக்கு எது பாகுபாடு .  உண்தமரய  

இந்ை இப்ராஹிம் இராவுத்ைாின் ைிறதம கவிதை எழுதுவைில் மட்டுரம                               

என்றால் இல்தல , புதகப்படம் எடுக்கும்ரபாது கூட அரை அளவு 

ஈடுபாடு  .    இயற்தகதய ரைடி ரைடி ஒளிபடமாக்கி சகாண்டிருக்கிறார். 

எனது பாெத்ைிற்குாிய ைம்பி உமக்கு மாியாதைக்குாிய வள்ளல்                                                

காெியப்ப இராவுத்ைரும் , ரமைகு முகம்மது இப்ராஹிம் இராவுத்ைரும்                                      

சகாள்ளு பாட்டனாகவும் பாட்டனாகவும் அதமயப்சபற்றைனால் 

இயற்தகயும்  உனக்கு இயல்பாய் வழிவிடுவது  இயற்தகைாரன , 

ைஸ்லீம் முகம்மது இப்ராஹிம் இராவுத்ைரர நீங்கள் பயணம் செய்ய                                     

ரவண்டிய பயணம் சவகு தூரம்.  

இப்ரபாது வாழ்க்தகதய நீங்கும் இரெிக்கும் வண்ணரம சமன்ரமலும்                                    

இரெித்து அழகான பயணம் ஆக்கிக்சகாண்டு நதட ரபாடுங்கள். 



                                                                                                 

ைங்களின் இந்ை அப்பாவின் கவிதை சைாகுப்தப  

இனி உலகம் படிக்கட்டும்  

உனது ைந்தை அன்தப  

ஊர் உணரட்டும்  

வாழ்க வளமுடன்  

இதறயருளால்  

சபரும் வாழ்த்துக்கள் . 

                                                                                                                                                                 

        என்றும்   
ரபரன்புடன்,  

                முதனவர். அர.க .விக்ரம கர்ண பழுரவட்டதரயர். 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம் 

 

1 அகரம் 

 

 

 

 
mfuk; 
(அனைத்தின் ஆரம்பம்) 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம்                                 

 

2 அகரம்  

 

     



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம் 

 

3 அகரம் 

திரரயில்லொ பொர்ரை- 

தரையில்லொ சுைொசம்- 

கபை ில்லொ சிொிப்பு- 

சிரதைில்லொ ம ொழி- 

ஓரச அரையும் மசைிகள்- 

முை ில்லொ ததக பொகம்- 

தன்னல ில்லொ மபொதுநலம் 

தந்தததொடு நில்லொது- 

மசல்ைத்தின் மபரும் மசல்ை ொய் 

நொன் ைொழ நம்பிக்ரகயும்- 

தந்த என்  மபற்தைொொின் பொதம் பணிகிதைன்! 

     

 

 

 

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம்                                 

 

4 அகரம்  

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம் 

 

5 அகரம் 

 இருக்கிைொய்   

 என்ை நிரனைிதலதய   

 ைொழும் நொன்-  

 இழந்து மகொண்டு  

 இருக்கிதைன்-  

 நீ  இல்ரல  

 என்ை  

 உண்ர ரய-  

 மகொஞ்சம் மகொஞ்ச ொய்- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம்                                 

 

6 அகரம்  

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம் 

 

7 அகரம் 

  ச யங்களில் 

   மசொல்லி தபொைொய்- 

 ஏழு தபொல் ைருதைன் என்று- 

 பத்து  ணிக்கு 

 இல்ல ிருப்பொய்- 

 எட்டுக்தக நொங்கள் 

 உைங்கி தபொன பின்தன- 

 நொன் பொர்க்க இன்று 

 நீ உைங்க தபொைமதன்ன-  

 மசொல்லி  ட்டும் தபொய்ைிடு  

 எப்தபொது ைருைொமயன-  

 சத்திய ொய் ைிழித்து  

 இருப்தபன் இம்முரை-  

 

 

 

 

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம்                                 

 

8 அகரம்  

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம் 

 

9 அகரம் 

 என் பிைப்பு ஜீைிதம ன்ைொல் 

 ஏன் இங்தக நொன்?  

 பூர்ை மஜன்   

 புண்ணிய பொைம ன்ைொல்  

 அடுத்து நொன்  

 எங்தகொ எதுதைொ- 

 பொை புண்ணிய  

 கணக்கு ைழிமுரைதயொடு,  

 மசொர்க்கத ொ நரகத ொ  

 மசன்ைைர் எைதரனும்  

 ைிலொசம் தொருங்கள்- 

 முன்பதிவு  

 ைிபரம் தைண்டும்! 

 

 

 

 

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம்                                 

 

10 அகரம்  

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம் 

 

11 அகரம் 

  சஞ்சல ொ சங்கை ொ   

 சற்று ைரர  

  புொியைில்ரல 

   ீள்தைனொ  டிதைனொ  

  எதுைொகினும்  

  பரைொயில்ரல-  

  ம ௌன ொய்  

  முணுமுணுப்தபன்  

  உன் மபயரர  

   ற்ைைர்   

 அைியொ தல-  

 அப்பொ" 

  

 

 

 

 

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம்                                 

 

12 அகரம்  

 

 

    



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம் 

 

13 அகரம் 

நீ ைருத்தப்பட்ைதொல்   
   சிதைொ ல் உண்ண பழகி 

   ைருைங்கள் ஆகின்ைன - 
  

   ஆயினும்  
   சந்ததொஷ ொய் பொர்க்கிதைன்- 
 

   இப்தபொது உனக்கொய் ரைத்தரத 
   சிதைிப்தபொட்டு உண்ணும் 

   கொகங்கரள எல்லொம்- 

   "அப்பொ" 

 
 

 

 

 

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம்                                 

 

14 அகரம்  

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம் 

 

15 அகரம் 

      நிதர்சனம்  

இதுமைன்று நித்தம் ச ொதொனம்  

நொதன எனக்கு மசொன்னொலும்- 

    நிகழ்ந்தரைகரள  

    இதுைரர நிரனவுகள் என்று  

    நீக்கவும் முடியொது-  

    நிரனத்திருக்கவும் இயலொது-  

    கொரணத  இன்ைி  

    நடு நிசியில் உரக்க 

    அழுது கிைக்கும் 

    குழந்ரதரய தபொல- 

     உன் நிரனவுகளொல் 

    அழுது கிைக்குது  னசு   

     "அப்பொ"- 

 

 

 

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம்                                 

 

16 அகரம்  

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம் 

 

17 அகரம் 

மதொரலத்து இருக்கிதைன்  

கனவுகதளொடு உைக்கத்ரத-  

ததொள் சொய்த்து தூங்க ரைப்பொய்! 

மதொரலத்து இருக்கிதைன்  

அவ்ை யம் பந்துகதளொடு குருதிரய -  

எதிர்மகொள்ளும் முரை மசொல்லி தருைொய்!  

மதொரலத்து இருக்கிதைன்  

சில  ொத ததர்வுகரள- 

தரல கரலத்து தட்டி மகொடுப்பொய்!  

மதொரலத்து இருக்கிதைன்  

சில தநரங்களில் உன் மகௌரைத்ரத-  

பொர்ரையொல்  ட்டும் அர்த்தம் மசொல்ைொய்!  

மதொரலத்து இருக்கிதைன்  

இப்தபொதும் மசொல்ல முடியொ ஏததொ ஒன்ரை!  

கிரைக்கொது என மதொிந்தும்  

ததடுகிதைன் முதல் முரையொய்- 

"அப்பொ". 

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம்                                 

 

18 அகரம்  

 

 

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம் 

 

19 அகரம் 

இருந்தைரர  

உனது அருர   

உணரொது  

உன்னருகொர  அநுபைியொது  

அக்கரைதயொடு  

நீ மசொன்னரதமயல்லொம்  

இக்கரர தபொகும்  

ைழிப்தபொக்கரன தபொல் 

தகட்ைரதமயல்லொம் 

 னசொட்சி குதைிப்தபொை  

இன்னும் கூை  

பின் தூங்கி  

முன்னதர எழுகிதைன்- 

உன் நிரனவுகள்  

என் கனவுகரள  

உரசுரகயில் எல்லொம்  

"அப்பொ". 

 

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம்                                 

 

20 அகரம்  

          

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம் 

 

21 அகரம் 

ைொழ்க்ரக 

நீர் ததங்கிய  

பளிங்கு  தரர தபொல- 

முன்னும் மசல்லொது  

பின்னும் மசல்லொது  

உன் நிரனவுகள்  

 ட்டும் பிடித்திருக்கிதைன்  

ைழுக்கி ைிழொ லிருக்க! 

"அப்பொ" 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம்                                 

 

22 அகரம்  

    

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம் 

 

23 அகரம் 

      ைர  றுக்கும்  

ைொர்த்ரதகரள  

   உன் நிரனவுகரள  

கட்டி இழுக்கிதைன்- 

உன்ரன பற்ைி  

எழுதுரகயில்  ட்டும்- 

ைொர்த்ரதகள் 

முற்றுப்புள்ளி  

மதொடும் முயற்சியில்   

ததொற்று தொன்  

தபொகின்ைன!  

"அப்பொ" 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம்                                 

 

24 அகரம்  

 

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம் 

 

25 அகரம் 

நரை ைண்டி 

தள்ளி நரை பழகும்  

குழந்ரதயொய்- 

உன் நிரனவுகள்  

 ட்டும் பிடித்து  

ைொழ பழகும்  

 னசு ைளர  

பிடிக்கொ தல! 

"அப்பொ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம்                                 

 

26 அகரம்  

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம் 

 

27 அகரம் 

உன் உணவுக்கு  

ைிரதம் ைிட்டு 

என் ையிறு நிரப்பியரத  

அம் ொ இன்று  

மசொல்ல தகட்டு 

   உனக்கு பிடித்தரதமயல்லொம் 

உன் முன் பரப்பி 

நீ உண்பரத  

கொணும் ஆரசதயொடு 

நொன் இருக்க  

நீ சிொிக்கிைொய்  

அர தியொய் புரகப்பைத்தில்-  

உன் சிொிப்பு  

எனக்கு 

இங்தக ைொழும்  

தண்ைரனயொய் !!! 

"அப்பொ" 

 

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம்                                 

 

28 அகரம்  

 

    

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம் 

 

29 அகரம் 

எனக்கு முன்தன  

நீ தபொைொய்  

என்று அைிதயன் -  

உன்ரன 

ைழியனுப்பும் பக்குைம்  

எனக்கு இல்லொது  

தபொனதொல் இன்று ைரர  

எனக்கு முன்தன  

உன் நிரனவுகள்  

கரை பரப்பி  

கொத்திருக்கின்ைன-  

என் படுக்ரகயில்! 

"அப்பொ" 

 

 

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம்                                 

 

30 அகரம்  

  

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம் 

 

31 அகரம் 

உன் நிரனவுகளொல்  

நிரம்பி ைழியும் 

என் கனவு ரபகளின் 

பொரம் தொங்கொது  

மூச்சு திணறுகிதைன்! 

ைிலொசம் மதொியொ  

கனவுகளில் ைந்து  

தபொன உன்ரன   

ததடினொல்  

என் கனவுகரள தைிர  

நீ  ட்டும்  

மதொரலந்தைரொய்  

இன்று ைரர! 

"அப்பொ" 

  



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம்                                 

 

32 அகரம்  

   

  



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம் 

 

33 அகரம் 

சிறுக சிறுக  

தசர்த்து  

ரைத்து இருக்கிதைன்  

உந்தன் ஞொபங்கரள-  

முதிர்ச்சி தததி  

மதொியொ தல! 

ைழியில் பொர்க்கும்  

சுர தொங்கி கல்லில்  

இைக்கி ரைக்க ஆரச- 

ஏதனொ என் பயணம் 

 ட்டும் நில்லொ ல் மதொைருது  

புை ைழி சொரலயில்! 

"அப்பொ" 

 

 

 

  



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம்                                 

 

34 அகரம்  

 

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம் 

 

35 அகரம் 

 ரழயில் நரனந்தைொதை  

நரை தபொடுகிதைன்-  

கதவு திைக்கும்  

அம் ொைின் முதுகுக்கு  

பின்னொலிருந்து  

 ரழ ைிட்ைவுைன் 

துரர ைர ொட்ைொதரொ  

என உன் கடிந்திடும்  

பிொிய குரல் தகட்கும் ஆரசயில் - 

கதவு திைந்தவுைன் 

மதொிகிைது நீ  

புரகப்பைத்தில் சிொிப்பது- 

உன் தைட்டி  

எடுத்து என்  

தரல துரைத்து  

பொதி ஈரத்ததொடு  

படுத்து கிைக்கிதைன்-  

"அப்பொ".! 

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம்                                 

 

36 அகரம்  

 

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம் 

 

37 அகரம் 

உன் சொயலில் எைரர 

பொர்த்தொலும்  

என்ரன அைியொது  

அைர்களிைம் மசன்று  

தகட்கிதைன்  

"நல ொ" என்று - 

அைர்கரள எனக்கு  

மதொியொத தபொதும்- 

"அப்பொ" 

 

 

  



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம்                                 

 

38 அகரம்  

 

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம் 

 

39 அகரம் 

அப்,,,,,பொ  

மசொல்லி பொர்க்கிதைன்  

ஓர் முரை  

கொற்று ைிழுங்கி  

உள்தள நிறுத்திதொன்  

உச்சொிக்க முடிகிைது   

உன்ரன- 

சுைொசிப்பரத தபொலதை-  

“அப்,,,,,,பொ”  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம்                                 

 

40 அகரம்  

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம் 

 

41 அகரம் 

இன்று நொன்  

கொட்டும் மபொறுப்ரப 

அன்தை  கொட்டியிருந்தொல் 

இப்மபொழுது  

நொன் ஏறும்  

த ரைமயல்லொம் 

முன் ைொிரசயில்  

முதல் ஆளொய் 

நீ கண்டிருப்பொயொ  

“அப்பொ".! 

  



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம்                                 

 

42 அகரம்  

 

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம் 

 

43 அகரம் 

நீ நைந்த  

தூரத்தின்  ிச்சத்ரத  

கைப்தபன் என்கிை  

இறு ொப்ரப  

அவ்ைப்தபொது  

பிரர  என  

ைொழ்க்ரக  

தூக்கி தபொட்டு தபொகிைது  

துைக்க தகொட்டிதல! 

"அப்பொ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம்                                 

 

44 அகரம்  

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம் 

 

45 அகரம் 

நீ  

சிர ப்பைொ ல் தொன் 

சிொிக்கிைொய்  

உன் பைத்தில் - 

 

நொதனொ  

த கத்தில் சிக்கி  

மூச்சு ைிை திணறும்  

பைரைரய தபொல்  

மூச்சரைத்து சிைகடிக்கிதைன்! 

 

உன் பொர்ரையில்  

இருந்து ைொழ்ரை   

கொண்ரகயில் எல்லொம்! 

"அப்பொ" 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம்                                 

 

46 அகரம்  

 

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம் 

 

47 அகரம் 

பிரழத்திருக்கதை  

உரழத்திருந்த கொலத்தில் 

பிள்ரளக்கு பிைந்த நொள்  

பொிசு தர கொசின்ைி  

பொிதைித்த உன்னிைம்  

நொன் மசொன்னதொக  

அடிக்கடி நிரனவு கூறுைொய்! 

என்னிைம் இருப்பதிதலதய  

சிைந்த பொிசு நீ தொன் "அப்பொ” 

என்று  நொன் மசொன்னதொய்! 

என் ஒவ்மைொரு  

ஜனன தினத்திற்கும்  

என் தரல தகொதி 

கன்னக்குழி ைிழ 

நீ சிொிக்கும் சிொிப்ரப  

கொணும் பொிரச  

ைர ொக தருைொய்  

"அப்பொ" 

 

 

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம்                                 

 

48 அகரம்  

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம் 

 

49 அகரம் 

ைொலிப முறுக்கு 

நரம்தபை ஊர்  

சுற்ைி மபொழுது கழித்து 

அவ்ை யம் தபர் சிரதத்து – 

ஊமரன்ன உலகம ன்ன  

நொனைொ என்ை தி ிதரொடு  

ைொசல்  ிதித்து  

உன் முகம் பொர்க்ரகயில் 

கலங்கிய ைிழிகதளொடு  

நிற்பொய் ம ௌன ொய்! 

சிலிர்த்து தபொகும்  னசு- 

 ரழயில் நரனந்த குருைியொய்- 

ஏன் இம்முரையும்  

தைறு மசய்ததமனன்று! 

"அப்பொ" 

 

 

 

 

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம்                                 

 

50 அகரம்  

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம் 

 

51 அகரம் 

ைிளக்ரக  

எொிய ைிட்தை  

உைங்கி தபொதனன் 

இருட்டில் நீ  

தடு ொை கூைொமதன- 

ைிடியும் ைரர  

நீ  

ைரைில்ரல  

கனவுகளில் 

"அப்பொ   



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம்                                 

 

52 அகரம்  

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம் 

 

53 அகரம் 

நொங்கள்  சிொித்து இருக்க   

நீ எங்தகொ கைரல  ரைத்தொய்! 

கல்ைி கற்க உன் 

தகுதி பொரொது தைரல மசய்தொய்! 

எங்கள் தட்டு நிரைய 

நீ  இரு தைரள ைிரதம் பூண்ைொய்! 

தநரத்தில் பிள்ரளகள் தூங்க  

நீ தநர ின்ைி உரழத்தொய்! 

குடும்ப  ொனம் கொக்க பல  

அை ொனம் தொங்கினொய்! 

எங்கரள உைங்க மசொல்லிைிட்டு  

எங்கள் கனவுகளுக்கொய்  நீ கண் ைிழித்தொய்! 

ம ொத்தத்தில் நொங்கள்  

பிரழத்திருக்க நீ உரழத்தத  

 ொித்து தபொனொதயொ! 

இன்றும் நொன்  

அடிக்கடி  ொித்து பிரழக்கும்  

மநொடிகளில் நீ   

எங்தகொ எர   

கொத்து மகொண்டிருக்கிைொய்!- 

"அப்பொ" 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம்                                 

 

54 அகரம்  

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம் 

 

55 அகரம் 

தினம் என் 

இதயம் துரைத்து  

சுத்தம்  

மசய்து தபொகிைொய்- 

நிரனவுகரள 

 ட்டும்  

ஆணியில் அடித்து! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம்                                 

 

56 அகரம்  

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம் 

 

57 அகரம் 

நீ ஏைிய தபருந்தில்  

நொனும் ஏை  

ரதொிய ில்லொ  

 ற்றுத ொர் சூழ்நிரல  

பழியொளனொய்   

தபருந்து நிறுத்தத்தில்  

பயணியொய் தைை ிட்டு நொன்- 

ஏததனும் தபருந்தில்  

நீ திரும்ப  

ைந்திைங்குைொய் எனும்  

மபொய் நம்பிக்ரகதயொடு - 

சந்திக்க ைருைொமயனில்  

மகொஞ்சம் என் ைொர்த்ரதகரள  

தந்து தபொ -  

ைொக்கியங்களொய் தபசி  

நொட்கள் தொன் ஆகின்ைன-  

“அப்பொ”- 

 

 

 

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம்                                 

 

58 அகரம்  

 

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம் 

 

59 அகரம் 

இங்தக மதய்ைம் 

உண்மைன  

நம்புபைனின் பலம் 

நம்பிக்ரகதய- 

இல்ரலமயன  

 றுப்பைனின்   ரதயும்  

நம்பிக்ரகதய- 

   

இருைருக்கும்  

நம்பிக்ரகதய  

பிரதொனம னில்  

நம்பிக்ரக  

தொன் மதய்ைத ! 

எனது  

நம்பிக்ரகயும் மதய்ைமும்  

என்றும் நீதய-  

"அப்பொ" 

 

 

 

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம்                                 

 

60 அகரம்  

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம் 

 

61 அகரம் 

தன் ததொளில் சு ந்து உலகம் கொட்டிய  

என் தந்ரத தபொல- 

கணைனின் கண்ணரசதை  

உலக ொய் ைொழ்ந்த என் தொரய தபொல- 

எட்ைொம் அைிைொய் ைொழ்ந்த என்  

பொட்ைன் பொட்டி தபொல- 

முன் பிைந்ததொல்  ட்டுத   

முன்னுொிர  கூைொது  

தன் பிள்ரளமயன  

சு ந்த என் சதகொதர சதகொதொி தபொல- 

எனக்கு பின் ைரப்தபொகும்  

உனக்கு இல்ரலமயன  

நிரனக்ரகயில் தலசொன  

மநருைல்  னதிதல- 

என் மபருர   

அடிபட்டு தபொகும்  

என்தைொ ஒரு நொள்  

என் தபரன் பரணில் 

இம் ைல் கண்டு  

அர்த்தம் புொிய  

இரணயத்தில் ததை தபொகிைொன் என்ை  

மைட்கத்திதல! 
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62 அகரம்  
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63 அகரம் 

அப்பொ  

ஒற்ரை மசொல் - 

மூன்று ைொர்த்ரத -  

அர்த்தங்கள் ஆயிரம் -  

பல தநரங்களில்  

அர்த்தங்கள் ஆயிரம்  

என்பதொதல என்னதைொ  

பிள்ரளகளுக்கு புொிைதத இல்ரல  

அர்த்தம் புொிகிைதபொது  

“அப்பொ”  

என்கிை ைொர்த்ரத  

 ட்டுத  - 

மசொல்லொய் இல்லொது  

 னதின் ஆழத்தில்  

ைலியொய் ைடுைொய் - 

"அப்பொ" 
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64 அகரம்  
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65 அகரம் 

மநடுந்தூர பயணங்கள்  

உன்ரன ைிட்டு  

ைிலகி தபொகும் தநொக்கிதல  

மதொைர்ந்திருக்கிதைன்- 

அைிந்ததில்ரல 

என் அருகொர க்கு  

நீ ஏங்கினொய் என்பரத- 

உன்  கன் என  

என்ரன நீ உைவுகளுக்கு  

கூட்டி கொட்டுரகயில்  

உனக்கு தைறு தைரலயில்ரல என்று  

எண்ணி இருக்கிதைன்-  

நீ அங்ரகதய இருந்ததபொமதல்லொம்   

மதொரலைில் தபொனைன் நொன் -  

இந்த  மைற்ைிைத்தில்  

உன் அருர  மதொிகிைது - 

உன்னருதக நொன் இருப்தபன்  

உன்  கன் என்று சத்த ொய் கூைியைொதை- 

நீ  ீண்டும் ைருைொயொ-  "அப்பொ"       
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66 அகரம்  
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67 அகரம் 

ஒரு ைழி பயணம்  

தபொய் மகொண்டிருக்கிைது 

எங்கு ஏைிதனன் ைிபர ில்ரல  

அ ர்ந்தும் நின்றும் 

மதொங்கியு ொய் என் பயணம்- 

ைழியில் ஏைிய முகங்கள்  

மதொியும் மசொந்தங்களொய் 

இங்தக என் சுர மயன்று ஏது ில்ரல  

எைர் சுர ரய எைதரொ சு க்க  

இன்று அது என்னிைம்-   

ஏறுைதும் இைங்குைதும்  

கட்ைொய ொன நிரலயிலும்  

இைங்கிதயொொின் முடிவுகள்  

நிறுத்தங்களின் இருட்டில் 

இன்னும்  ர்  ொய்- 

பிரயொணிகள்  ொைினொலும் 

மபொழுதுகள் தபொனொலும்  

பயணம்  ட்டும் நிச்சயம் 

இந்த ஒரு ைழி பயணத்தில்! 
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68 அகரம்  
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69 அகரம் 

உங்கள்  

கண்கள் கொட்சிகரள  

கொணட்டும்-  

கனிவு அதில் இருக்கட்டும்-  

நொசிகள் நய ொய்  

சுைொசிக்கட்டும் 

ஜீைன் அதில் இருக்கட்டும்-  

நொ ம ொழி பல தபசட்டும் 

த ிழ் முதலொய் அதில் இருக்கட்டும்-  

ததொள்கள் பொரங்கள் ஏந்தட்டும்  

நியொயங்கள் அதில் இருக்கட்டும்-  

கரங்கள் அரனைரரயும் அரணக்கட்டும்  

ஆதரவு அதில் இருக்கட்டும்-  

ைிரல்கள் அரனத்ரதயும் ஸ்பொிசிக்கட்டும்  

தநசம் அதில் இருக்கட்டும்-  

கொல்கள் வீர நரை தபொைட்டும்  

தநர் ைழியில் அரை இருக்கட்டும்- 
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70 அகரம்  
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71 அகரம் 

இதயத்ரத  

ர யத்தில் ரைத்தைன் 

 னிதொபி ொனி-  

ஓரத்தில் ரைத்தைன்  

கொொியைொதி-  

ஒதுக்கி ரைத்தைன்  

அரசியல்ைொதி-  

மைறுத்து இருப்பைன்  

சித்தொந்தன்- 

ைிரும்பி இருப்பைன்  

தைதொந்தன்- 

எங்கு ரைப்பமதன  

அைியொதைதன 

என்ரன தபொன்ை  

சரொசொி  ொனிைன்!  
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72 அகரம்  
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73 அகரம் 

ைொழ துடித்தைர்கள் இரணந்ததொல் 

ைொழ்ந்து தபொக நொனும் ைந்ததன்! 

ைொழ்க்ரக  இதுமைன அைியும் முன்தன  

ைொழ்க்ரக அதன் ைழக்கம் தபொல் 

ைொழ்ந்து தபொனது! 

ைலி மகொண்டு ைினொ ைிரதக்க  

ைழி கண்டு ைிரை முரளக்க  

தைண்டுைன ைிளக்கி  

தைண்ைொைன ைிலக்கி 

ைிதிமயன  திமயன  

ைிதண்ைம் ைிைொத ில்லொது  

ைரம ன ைரகமகொண்டு  

என் ைொழ்க்ரகரய 

நொன் ைரர முரைக்குள் 

ைரக மதொரகயின்ைி ைொழ்கிதைன்! 

நொன் மைறுத்தொலும் ைொழொைிடினும் 

என்  ைொழ்க்ரக என்தனொடுதொன்   

தைதரன எதற்கு சிொித்து இருக்கிதைன்!  

 எனக்கு  மசொந்த ொனரத   

ம ௌன ொய் ைொழ்ந்து தபொகிதைன்!  

உனக்கு தைண்ைொம னினும் 

உன் ைொழ்க்ரக கூை உன்தனொடுதொன்! 

ைொழ்ந்து தொன் பொர்! 
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74 அகரம்  
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75 அகரம் 

கண்ணும் கண்ணும்  

கண்ை பின்னரும்  

தைிர்த்து தபொைதொல்  

தைித்து தைித்து  

தள்ளொடும்  னது  

தனிர யில் தப்மபன்ன  

மசய்ததன் என்று-  

கசங்குது கசங்குது  

கொகிதம் குப்ரபயிதல  

கைிரதயொய்  ொைொ தல- 

நித்தம் நித்தம்  

நிஜத  உன்  

நிரனவு என்ரன  

கிைந்து கிைந்து ைொட்டுதத- 

 ீண்டும்  ீண்டும்  

 ீளொ தல தபொகிதைன்  

ம ௌன குழியினிதல! 
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76 அகரம்  
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77 அகரம் 

பிள்ரளயில புரதச்ச 

ைிரத கூை  ர ொச்சு- 

பிள்ரளமயன   

பிைந்தரைதயொ 

எரன  ைந்து நொளொச்சு- 

நரரதயொடு நரை  

 ட்டுத   ிச்ச ொச்சு-     

கொல் மசொன்ன கரதய 

பொரதகள்  தகட்டிருச்சு-      

என் மசருப்பு  ட்டும்   

எரன சு ந்து  கிைந்திருச்சு- 

மையிமலொடும் புயதலொடும்  

சொயொ  ரம் தபொலதை                    

மூச்சு மகொண்டு நொன் நைக்தகன் 

தபொகும் தூரம் நொன் தபொதைன்  

என் கொதலொடு பூ ி தபசும் ைரர ....  

தபச்சு துரணக்கு  

நீ ைொ என் ததொழி!  
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78 அகரம்  
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79 அகரம் 

பிைந்தும் ைளர்ந்தும் 

அரலந்தும் அயர்ந்தும்   

சிைந்தும் தளர்ந்தும் 

 ைந்தும் துைந்தும் 

இைந்து தபொகும்  ொனிைொ 

பிைந்திை இைந்திை தைண்டும் 

இைந்திைதை பிைந்திை தைண்டும்  

இைப்பின்  பயணத  பிைப்பு-  

உன் பிைப்புக்கும்  

முன் பிைந்தத எங்தகொ  

உனக்கொய் கொத்திருக்கும்- 

நீதயொ எரத எரததயொ           

இலக்கொய் மகொண்ைொடி 

மகொண்தைொடி திருப்தி இல்லொது  

திொிந்து தபொக   

உரனதய ஆரசதயொடு  

மகொண்தைொடி மகொண்ைொை  

கொத்திருக்கும்  உனக்கொன இைப்தப 

நிதர்சனம்- 
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80 அகரம்  
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81 அகரம் 

ைிருப்ப ொய்  

 ட்டும் இருந்தரத  

கொதலொய்  

 ொற்ைி தபொனது  

ஆைல் - 

 

கொதலொய்  ட்டும்  

இருந்தரத  

மைைியொய்  ொற்ைி தபொனது  

சமுதொயம்- 

  

மைைியொய்  

 ட்டும் இருந்தரத 

தநொயொய் 

 ொற்ைி தபொனது  

மதொழில்நூட்ப நொகொிகம்! 
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82 அகரம்  
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83 அகரம் 

 னிதொ  

பூ ி பைித்தொய்  

ைளர  துரைத்தொய்- 

கொற்ரை கிழித்தொய்  

சுைொசம் அரைத்தொய்- 

நீரர தடுத்தொய் 

உணைொதொரம் ஒழித்தொய்- 

 ரம் மகொன்ைொய்  

 ண்ரண தின்ைொய்- 

கதிர்கள் வீசினொய்  

பைரைகள் சிரதத்தொய்- 

நிலம் உரதத்தொய் 

நிலவு தநொண்டினொய்- 

அணு பிளந்தொய்  

அர தி ைிற்ைொய்- 

 ிருகம் மகொண்ைொடினொய்  

 னிதம் மகொன்ைொய்- 

உைவுகள் நசுக்கினொய்  

உணர்வுகள் மபொசுக்கினொய்- 
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84 அகரம்  

 ரனைி மைறுத்தொய்  

 ொற்ைொரள இரணத்தொய்-  

முரை புைந்தொய் 

 கரளயும் நுகர்ந்தொய்- 

 

அழிப்பரத  ட்டுத   

மதொழிலொய் மகொண்ை 

கைவுளு ில்ரல-  

அழிப்பரத அதிரொது  

பொர்ப்பைனும் கைவுளில்ரல- 

 

இரைதய இதுதொன்  

 ரைதயொ-  

ைரர  ீறுததல  

முரைதயொ- 

சற்தை ைிழிப்பொய்  

சொட்ரை மசொடுக்குைொய்- 
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85 அகரம் 

பூ ி சற்று  

சுற்றுைரத நிறுத்தட்டும்-  

சூொியன் சற்று  

கண் அயரட்டும்-  

பரைப்பில் 

திருத்தம் மசய்-  

 றுபதிப்பு மகொடு- 

 

நீர் மதளித்து 

அலங்தகொலம் கழுைி  

நற்புள்ளியில் துைங்கு  

உன் பூக்தகொல(ள)த்ரத-   

 

இம்முரையொைது  

நீயும் இரை ைணக்கம்  

மசய்து பரைத்தல் 

துைங்கு  

பூ ி சொியொய் ைொழட்டும் 

இம்முரை! 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம்                                 

 

86 அகரம்  

 

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம் 

 

87 அகரம் 

மபண் பிள்ரள 

தைண்டி  

ஆண் பிள்ரள 

மபற்று  

ஆரசக்கு  

மபண் உரை  

தொித்து பொர்க்கும் 

உலகம்  

ஏதனொ அர்த்தநொொிகரள  

ஒதுக்குகிைது- 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம்                                 

 

88 அகரம்  

 

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம் 

 

89 அகரம் 

என்ரன அைிைொய்  

உன்ரன அைிதைன்  

நர   

அைிதைொம்  

ம ொழி மதொிந்தும்  

ைழி இருந்தும்  

கொதல்  

 ிகுந்ததொல் 

உன் பொர்ரையில்  

தைைொனதொய்- 

எனக்கு ஏதனொ  

மதொரலந்ததொய்-  

நம் ைொழ்க்ரக! 

  

 

 

 

 

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம்                                 

 

90 அகரம்  

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம் 

 

91 அகரம் 

எங்தகொ இருள் மைளியில்  

மதொைரும் பயணங்கள் 

முடிவுை கூைொமதன  

என் ததொளில் நீ சொய்ந்து  

கொணும் கனவுகள்- 

முகம் மதொியொ தூரத்தில்  

நீ இருந்தும் பக்க ொய்  

என் குரல் தகட்கும் ஆரசயில்  

அரழக்கும் அரழப்புகள்-  

பலரர தபொல் பிைொில் 

நம்ர  மதொரலக்கொ ல்  

உன்னில் என்ரனயும்  

என்னில் உன்ரனயும்  

ததடுகின்தைொம் நொம்  

கண்மைடுத்து  ீண்டும்  

மதொரலக்ரகயில் எல்லொம்! 

 

 

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம்                                 

 

92 அகரம்  

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம் 

 

93 அகரம் 

கொதலிக்கிைொன்  

என்று ஒருைர்- 

கொதல் ததொல்ைி  

என்று ஒருைர்- 
   

என் கைிரதகளுக்கு  

கொரணம் கற்பிக்க- 

கொதல் தொன் என்தைன்  

த ிழ்  ீது உள்ள  

ைிருப்பத்ரத ரைத்து-  

கொதல் ததொல்ைி தொன் என்தைன்  

த ிழின் எல்ரலரய  

கைிரதயின் ைழியொய்  

மதொட்டு ைிை முடியொத  

ஏக்கத்தொல்-  

  

சமூகத்தின் சந்ததகங்களுக்கு  

ச யத்தில் த ிழும் கூை- 

   

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம்                                 

 

94 அகரம்  

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம் 

 

95 அகரம் 

 ண்ரண தபொல நொன்    

என்னுள் இன்று ைரர-    

   

ைிழுைது எல்லொம்     

முரளப்பதும் இல்ரல    

 க்குைதும் இல்ரல    

   

 க்கியது உர ொகும்    

உர ொனதும்  க்கும்                        

 ீண்டும் உர ொக- 

   

உப்மபன ைிழும்  

நீர் கூை  

 ண் உைிஞ்சியபின்  

நன்னீரொய்-  

   

 ண் இது  

 ன்னன் மகொண்ை தபொதும் 

 க்கள் மகொண்ை தபொதும் 

 

 



 

    
அருள்ம ொழி பதிப்பகம்                                 

 

96 அகரம்  

தகொபுர ொன தபொதும்  

குடிரச சுைரொன தபொதும்  

சொ ியொன தபொதும்  

ச ொதி பூச்சொன தபொதும்-  

    

தரல கன ில்லொது 

கொலின் கீதழ 

   

ைொழ்ந்தொதரொடும் 

வீழ்ந்தொதரொடும்  

ைொழ்ந்து தபொகும் 

இது எனது  ண்! 

 

 ண்ரண தபொல நொன்  

என்னுள் இன்று ைரர! 
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