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கண்ணெதிரே ஒரு சாய்வு நாற்காலி 
கால சக்கேத்தில் ணதாலலந்து ர ான 

நாட்கலை மீட்ணெடுக்க  

கூட்டிச் ணசல்லும் லெம் ணமஷின்  

அது அம்மாவுக்கு! 

 

கூெத்தின் தாழ்வாேத்தில்  

சாைேத்லதஒட்டி லவக்கப் ட்டிருக்கும்  

சாய்வுநாற்காலி. 
அதில் ஒருமுலை அமர்ந்துப்  

 ார்த்திெ விருப் ப் ொதவர்  

 எவரும் இல்லல.  
 

ரசார்லவ மட்டும் நீக்கிெ அல்ல.  

புது உற்சாகத்லத ரசர்த்து  
அைித்திடும் மந்திே நாற்காலி. 
 

தன் தந்லத அமர்ந்து  

ஓய்ணவடுக்கும்  

 



சாய்வு நாற்காலி  

அவருக்கான ஞா க ண ாதி. 
 

தடுமாைி வந்து அமர்ந்து  

வாஞ்லையாய்  

அதன் லககலை  

தன் தைர்ந்த லககைால்  

வருடிப்  ார்க்கிைாள்.  

 

ரதக்கு மேத்தில் இன்னமும்  

உறுதியாய்  ை ைப் ாக  

தான் இருக்கிைது. 
 

 ின்னுக்கு சாய்ந்து தன்லன  

ஆசுவாசப் டுத்திக் ணகாண்டு  

கண்கலைமூடிக் ணகாள்கிைாள்.  

 

கண்ணெதிரே கருப்பு  

ணவள்லையாய்  

காட்சிகள் விரிகிைது. 
  

அேண்மலனப் ர ால வடீு  

அவர் இதயத்லதப்  

ர ால விசாலமாய் விரிந்துக்  

கிெக்கிைது.  

 

சுற்ைி முற்ைிப் ார்த்து  

ஸ்தம் ித்து  நின்ை சிறுவன்  

அவள் ணகாள்ளு ர ேன்.  

 

இவ்வைவு ண ரிய வடீ்லெ  

கட்டியது யார் என்கிைான். 
 
எனது அப் ா தான் என்று  

கூைியவைிெம் 

உன் அப் ாலவப்  ற்ைி ணசால்ரலன்  

என்கிைான் கண்கள் விரிய... 
 

கலத ரகட்டு வைரும்  ருவமல்லவா... 
உறுதியான ணகாள்லககலையும் 

 ண்புகலையும் விலதப் து  

மா மனிதர்கைின் வேலாறு. 
 

அவலேப்  ற்ைிய தகவலல  

நம்தலலமுலைக்கு கெத்தி விெ  

ரவண்டுமல்லவா.. 



 

கண்கலை  

ணமல்ல திைந்து  ார்த்தவள்  

அவனது உச்சத் தலலலய  

வருடி முத்தமிட்டு மடியில்  

அமர்த்திக் ணகாண்டு ணதாெருகிைாள்… 

 

அப் ாவுக்ணகல்லாம் ோைா  

எங்க அப் ா  

அப் ா ோைூ தான்.  

 

 ார்லவக்கு கம் ேீமானவர். 
எல்லாருக்கும் அன் ானவர் 

உதவும் மனப் ான்லம ணகாண்ெவர் 

திட்ெம் ர ாட்டு சட்ெத்திற்குள்  

வாழ்க்லகலய  

அலமத்துக் ணகாண்ெவர். 
 ண்பு தவைாத ஒழுக்கமானவர். 
எட்டு திக்கும் புகழ்  ேவ வாழ்ந்தவர். 
 

ரகா க்காேர் கண்டிப் ானவர்  

என்ை வர்ெிப்ர   

எங்கலை அவரிெம் 

ணநருங்கவிொமல்  

தயங்கி நிற்க ணசய்தது . 
 

எட்டி நின்று ேசித்த அவருலெய  

நான்காவது ண ண் நான். 
 

அவர்  ிைந்து  டித்து வைர்ந்தது  

தேங்கம் ாடி என்னும் ஊர். 

 

மருத்துவ டிப்பு  முடித்து  ட்ெம்  

ண ற்ைணதல்லாம் சிங்கப்பூர் 

 

இேண்ொம் உலகப் ர ார் காலத்தில்  

ோணுவத்தில் சிைந்த  

முலையில் மருத்துவோக   

 ெியாற்ைியவர். 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



அவேது உலைப்ல  ணமச்சி 
 ாோட்டி  ிரிட்டிஷ் அேசாங்கம்  

அவருக்கு அைித்த  ரிசு  

தங்க ணமெல்  ஒ  ி இ. 
 (Order of British empire) 

 

நாடு திரும் ிய அவர் குடும் த்துென் 

குடிரயைிய ஊர் தஞ்சாவூர். 
 

அேண்மலனப் ர ால் விஸ்தாேமாக  

இேண்டு அடுக்குகள் ணகாண்ெ 

ேசலனயுென் கட்ெப் ட்ெ  முற்ைம்  

லவத்த தூண்கள் நிலைந்த வடீு.  

 

காற்று மலை ணவயில் எல்லாம்  

லகரகார்த்து எங்களுென்  விலையாடும். 
  

விடுமுலை நாட்கைில் ரவெந்தாங்கலாக 

மாைி விடும் உைவினர் வருலகயால் . 
 

இனிப்பு  லகாேங்கள்  வாசம் மூக்லக 

துலைக்க விருந்திற்கு  ாேம் ரியமாக  

எங்கள் குடும்  உெவு அப் ஞ்சலா 

அலனவருக்கும்  ரிமாைப் டும். 
 

மூன்று ஆண்  ிள்லைகளுக்கும் 

உயர்ந்த கல்வியைித்தும் ஐந்து  

ண ண்  ிள்லைகலையும்  

 ள்ைிக்கு அனுப் ி கல்விரயாடு  

நற் ண்புகலையும் 

ஊட்டி வைர்த்தவர். 
 

மலனவி மீது  

தீோ காதல் ணகாண்ெ அவர்  

மேம் ணசடி ணகாடிகலையும் உயிோய்  

ரநசித்தார் 

  

சமயத்தில் 

ரதாட்ெக்காேனாகி  விடுவார். 
 

அவர் நட்ெ மாமேங்களும்  லா மேமும்  

இன்னமும் அவேது ரதாப் ில்  

கனிக்ணகாடுக்கிைது. 
  

வடீ்டு நுலை வாசல்  

வலப் ைத்தில் ணசம் ருத்தி  

குரோட்ென்ஸ்  

. 
 



எதிரே ணதய்வகீ மெம் கமழும்  

 வைமல்லி மேம். 
 

நித்தம் விடியலில் ணகாட்டிக்  

கிெக்கும் பூக்கலை ணதன்லன  

ஓலலயில் ரவய்ந்த நீண்ெ  

கூலெயில் நிேப் ி  க்கத்து  

ண ருமாள் ரகாவிலின்  பூலைக்கு  

அர் ெிப் து வைக்கமான நிகழ்வு.  
  

வலது புைத்தில்  லா ணகாய்யா  

மேங்கள்.  ைம் விலையும்  

காலத்தில் கூட்ெம் கூட்ெமாக  

 லெணயடுக்கும் மந்திகள். 
 

ணகால்லலபுேத்தில் நீர்  

இலேக்க ண ரும் கிெறு.  

 

கிெற்ைின் வலது புைத்தில்  

கருரவப் ில்லல மேம் மாமேம்  . 

 

வடீ்டின் சுற்றுவாக்கில்  

 ணகாய்யாமேம்  

நார்த்லத  மாதுலை மேம்  

எலுமிச்லச மேம். சுண்லெ  

ணசடி முருங்லக வாலைமேங்கள்.  

 

மெம் முடித்து ணசன்ை  ின்பும்  

வருெம் தவைாமல்  

 லகாேக்கூலெகள்  

 ைக்கூலெகரைாடு  

அவரின்  ாசமும்  

வடீு வந்து ரசரும்  ார்சலாக.  

 

அக்கம்  க்கத்திலிருப் வர்கைின்  

அவசேத்திற்கு மருத்துவ  

சிகிச்லச  ணசய்வதற்கு அலுக்காதவர். 
 

கலெ கண்ெிக்கு ர ருந்துலவரய  

நாடும் எைிலமயானவர். 
  

எைியவர்களுக்கு உதவி ணசய்யும்  

 ாங்கும் ஊர் ண ரியவோக  

சுதந்திே தினத்தில்  ணகாடிரயற்ைி  

மரியாலத ணசய்யும் ரதசப்  ற்றுமாய்    



 ார் வர்கள் வியந்து ணகாண்ொடிய  

மனிதம் நிலைந்தவர். 
 
  

.உண்லமயில் அவர் நம் குலசாமி.  

 

நமது தலலமுலையின்  ேம் லே  

நாயகன். 
 

அவர் இல்லாத வடீு  

அேண்மலனயானலும்  

இன்று அனாலதயாக  

தான் நிற்கிைது. 
 

மனதில் நிலைந்து தளும்பும்  

நிலனவுகள் 

கண்ெரீ் துைிகைாகி வைிகிைது.  
  

அவைது கண்கலை அைாரத  

என்று தன்  ிஞ்சு விேல்கைால்  

துலெத்தவன்… 

  

தாத்தா வாங்கின  

தங்க ணமெல்  எங்ரக காட்டு  

 ார்கணும் என்கிைான் ஆவலாக... . 
 
 
 
 
 
 
 

  -------- ோைலட்சுமி  

----ோைமரனாஹரி (தங்கம்) 
 

 

 

 

 

 

 


