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அகத�கள் 
நா� விட்� நா� வந்ேதாம் 
நலங்கள் பல ேதடி வந்ேதாம் 
நம்பிேனாைர விட்� வந்ேதாம் 
நயவஞ்சகைரய�ம் விட்� வந்ேதாம் 

ஊர்விட்� ஊர் வந்ேதாம் 
ஊைமயாய் அ�க�ன்ேறாம் 
ஊனங்கள் நமக்க�ல்ைல 
ஊைரத்தான் ந�ைனக்க�ன்ேறாம் 

 

அம்மா நீ எங்ேக? 
உலக�ேல சிறந்த� 
உயிரி�ம் ேமலாலன� 
உன் பாசம்; 
உன் ேநசம்; 
உன் அன்ப�; 
உன் அரவைணப்ப� 
எல்லாேம ேதைவேய எனக்க�ன்� 
அம்மா நீ இன்� 
எவ்�ரில் ஓ�க�ன்றாய்? 

ேகாரப்ப�யல் ேபால 
ெகா�ைமகள் ப�ரிந்�ந�ற்�ம் 
ெகாடியவர் �ரத்த�னரா? 
ெகாண்டேத ேகாலமாக 
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ெகா�ந்�யர் ெகாண்� நீய�ம் 
கலங்க�ேய ஓடினாேயா? 

கணவேன �ைண என்றாய் 
கடல் கடந்� வந்� விட்ேடன் 
கண்காணா ஊரிலின்� 
கண்கலங்க� ந�ற்க�ன்ேறன் 
அம்மா உைன என்� காண்ேபன் 
உன் ைகயால் ேசா� உண்ண ஆைச 
என் பிள்ைளைய நீ அள்ளி 
அைணத்� மக�ழ்வைதக்காண ஆைச 

ஆயிரம்ேபர் இ�ந்ெதன்ன 
ஆயிரமாய் பணம் வந்ெதன்ன 
ஆளாக்க� வளர்த்த உன் 
அன்ப� மனம் தவிக்க�ன்றேத 

தத்த�த் தத்த� நடக்ைகயிேல 
தள்ளாடி வி�ெமன்ைன 
தாவிேய ஓடிவந்� 
தாங்க�ேய நீ பிடித்தாய் 
தளர் நைட ேபாட்� நீ 
தள்ளாடி நடக்ைகயிேல 
தள்ளிேய நானி�ந்� 
தவிக்க�ன்ற தவிப்ப�க்கைள 
என்ெனன்� உைரத்த��ேவன் 

உைனப் பிரிந்த பின்தாேன 
உைன எண்ணிப்பார்க்க�ன்ேறன் 
தாயான பின்தாேன 
தாய்ப்பாசம் உணர்ந்த�ட்ேடன் 
என்ெசய்ேவன் ஏ�ெசய்ேவன் 
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என்ேறங்க� வா�க�ன்ேறன் 
அம்மா நீ எங்ேக? 

 

காலேன காத்த�� 
காலம� வந்� விட்டால் 
காலனவன் உயிர் பற�ப்பான் 
ெபரியவர்கள் ெசான்னார்கள் 
படித்தற�ந்த உண்ைமகளாய் 

எம் மண்ணில் உள்ளவர்கள் 
எப்படித்தான் பிறந்தனேரா 
அைனவரின் வாழ்க்ைகய�ேம 
அைர�ைறயில் ேபாக�றேத 

பாவங்கள் ெசய்தவைர 
பாவியாய் பைடத்த��வர் 
எவ்வைகயில் அடங்க��வர் 
எம்நாட்�த் தம�ழ் மக்கள் 

அ�பவிக்�ம் வயத�ன�ம் 
அ�பவித்த வயத�ன�ம் 
பால் �டிக்�ம் �ழந்ைதக�ம் 
பால் ெகா�க்�ம் தாய்மா�ம் 
பள்ளி ெசல்�ம் பாலக�ம் 
படித்தற�ந்த ேமைதய�ம் 
என்ன பிைழ ெசய்தார்கள் 
ஏனிந்த ந�ைலயின்� 
தம�ழராய் பிறந்தத�னால் 
தானிந்த ந�லபரேமா 
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காலேன விைரயாேத 
காத்த��ந்� உயிெர� 
ஏனிந்த அவசரம் 
எம்ம�னத்ைத வாழவி� 

 

உயிர் 
�ல் ெகாண்ட ேமகங்கள் 
�ழ்ந்தங்ேக வந்தத�னால் 
�டர் தந்த �ரிய�ம் 
�டெராளிைய மைறத்�விட்டான் 

�ளிர்காலம் வந்தத�னால் 
�ளிர்தாங்க �டியாமல் 
ஊர் விட்� ஊர் ெசல்�ம் 
உயிர்காக்கப் பைறைவயினம் 

ேபார்க்காலம் வந்தத�னால் 
பயம் தாங்க �டியாமல் 
ஊர்விட்� ஊர் ெசல்�ம் 
உயிர் காக்க மனித இனம் 

 

விமானங்கள் 
ஊன�� ெகாள்வத�ல்ைல 
ஊரவைர ந�ைனத்�விட்டால் 
சயனிக்க மனம�ல்ைல 
சஞ்சலேம ந�ைறந்ததனால் 
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எண்ணற்ற ரகங்களிேல 
எண்ணி விட�டியாமல் 
வானத்த�ல் வட்டம��ம் 
வஞ்சகரின் விமானங்கள் 

பறந்�ெசல்�ம் ப�க்காரா 
பாராமல் �ண்� ேபா�ம் 
பங்க�க்�ள் இ�ந்ெதன்ன 
பதம் பார்த்ேத தீர்த்�வி�ம் 

 

அன்ைனயின் மடல் 
நீண்ட நாட்களின்பின் 
நீண்டேதார் மடலதைன 
அன்ைனயவள் வடித்த��ந்தாள் 
அன்பான வார்த்ைதகளில் 

ெபற்றவளின் கடிதம் கண்� 
ேபரானந்தம் ெகாள்ளவில்ைல 
தாயவளின் வரிகள் கண்� 
தளர்ந்� தான் ேபாய் விட்ேடன் 

கடவ�ளவன் க�ைணதைன 
நாம் ெசய்ய�ம் உதவிெயன்றாள் 
நன்ற�கள் பல ெசான்னாள் 
ெடாலர்கள் பல ெபற்றதற்காய் 

பல தடைவ ேகட்டி�ந்தாள் 
ெபற்றவள் எம் �கங்கைள 
பக்�வம் பல ெசால்லி 
பாங்காய் எ�த�ய�ள்ளாள் 
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கடன் காரியானதாய் 
கத�கலங்க�ப் ேபாயி�ந்தாள் 
எங்கள் ந�ம்மத�ையக் �ைலப்பதாய் 
எ�த்த�ேல வடித்த��ந்தாள் 

எத்தைன பிறவிகள் ேதைவயம்மா 
உன் கடன் தீர்க்க 
கடன் காரி நானம்மா 
கதற�யழத் �டிக்க�ன்ேறன் 
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