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என்னுரை
 மார்கழி மாதம் என்்ாலல நம் நி்ைவிற்கு வருவது சில்லைப் பனி.. 
ல்காவில்களில இ்ைக்்கப்படும் திருப்பா்வ, திரு்வம்பா்வ பாடல்கள் 
அடுதததா்கக் ல்காலங்கள் தாலை...
 ல்காலங்கள் வ்ைவது என்பது தனிக்்க்ல... சிறுவயது முதலல 
இதன்லமல எைக்கு ஏ்கப்படட ்காதல.. விதவிதமாை வண்ணங்கள் தீடடி 
நம் ்கற்ப்ை்களுக்கு ஏற்்வ்்கயில வடிவங்கள் மாற்றி வ்ைவது என்்ால 
்்காள்்ளை இன்பம்!!!
 இன்று எவவாறு இக்ல்காலம் வந்துள்ளைது என்் ஆரவலம ல்காலங்கள் 
வ்ைவதில அதி்கபடியாை விருப்பத்த ஏற்படுததுகி்து... இதற்்்கை லநைங்கள் 
்ைலவழிதது அச்சுப்பிை்காமல ல்காடு்கள் இழுதது ைரியாை வண்ணச் லைரக்்்கயில 
அழகு் மின்னும் லபாது ஏற்படும் மகிழ்ச்சி வாரத்தயில அடங்காது...  எந்த 
லவ்ல எப்படி இருப்பினும் இதற்்்கை லநைம் ஒதுக்கி மார்கழி மாதம் வ்ைதல 
என்பது எைது பதது வயது முதல இன்று வ்ை ்தாடரகி்து எைலாம்... 
லபாடப்படட ல்காலம் வாைலில அழியாமல இருந்தால அதுலவ ் பரிய ைாத்ை 
நி்கழ்ததிய உ்ணரவி்ை ஏற்படுததும்... 
 எங்கள் ஊரில ்பாங்கல விழாக்்களில ல்காலப் லபாடடி்கள் 
நடததுவர. அதில பஙகு ்பற்று ்வன்் அனுபவங்கள் நி்்ய உணடு .. 
அப்லபா்தலலாம் ்பரும் ஓவியர ஆ்கலவ மைதில ்கற்ப்ை ஏற்படும்... 
மற்்்ாரு மு்்யும் சி்ந்த ல்காலங்கள் எை ்தரிவு ்ைய்து உள்ளூர 
்தா்லக்்காடசியில ்காடடப் ்பற்்லபாது  அடடா அந்த மகிழ்ச்சி ்ைாலலலவ 
லவணடாம்... 
 உடலநல கு்்பாடு்கள் மற்றும் பணிச்சு்ம அதி்கமா்க இருப்பினும் 
அ்தத தள்ளி ்வதது முடியாது நான் லபாடுலவன் என்் வீைாப்புடன் 
வ்ையப்படடதுதான் இக்ல்காலங்கள்.. ்வறும் ல்காலம் மடடுமலலாமல 
அதனுடன் ல்காலததிற்ல்கற்ப ்கவி்தயும் (மைபுக்்கவி்த்கள்) பதிவு ்ைய்ய.. 
ஆ்கா..  இ்த நூலா்க ்வளியிடடால என்ை என்ல் லதான்றியது அதன் 
முயற்சிதான்  இது... இந்நூ்லப் பாரததுப் படிதது உங்களுக்குப் பிடிததிருக்கி்தா 
என்று  ்கருததுக்்க்ளைப் பகிருங்கலளைன் ...
 இந்நூ்லப் பதிப்பிதத தமிழ்்நஞைம் அமின் அய்யா அவர்களுக்கும், 
தஞ்சைத் தமிழ் மன்றம் நிர்வாகிகளுக்கும் எைது அன்பினிய நன்றி்கள்.
பல. நன்றி.... 

என்றும் அன்புடன்
தென்றல் கவி
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1 
 
்கா்ைை வீசும் கூதல 
்கண்களும் பணிக்்கக் ்கணலடன் 
ைாைலில வ்ைந்லதன் நானும் 
ைட்டை ஏலதா ஒன்று 
்காரிருள் ்க்லயும் லநைம் 
்கண்கவர வண்ணம் பூசி 
மார்கழி முதலாம் நாளில 
மயக்கிடும் உள்ளைக் ல்காலம்

2 
 
்கலாப மயிலல ்கள்ளை மின்றி 
்களிதது லநாக்குகின்்ாய் 
பலாவின் மைததில பாங்காய் அமரந்லத 
பரி்ைக் ல்கடகின்்ாய் 
உலாவும் ்தன்்ல உன்்ைத ்தாடவும் 
உடலும் சிலிரக்கின்்ாய் 
அளைாவி நிற்்க அன்்ப லவணடி 
அழ்்கக்  கூடடுகின்்ாய்

3 
 
வாைல ல்காலம் வ்்கயாய் வைவில்ல 
வண்ணம் இ்ழதத வடிவம் பிடிக்்கவில்ல 
லவைம் லபாடும் மனிதர லபான்ல்தான் 
்வறுததுப் லபாலைன் வ்ைந்த ல்காலததில 
லநைம் ்்காள்லவாம் ்நடிய பய்ணமா்க 
நி்்ந்த வாழ்வில நாமும் நி்லததிடலவ 
பாைம் ்பாஙகும் பணிந்த மைமா்க 
பழக்்கம் ்்காள்ளும் வ்்கயில நடந்திடுலவாம்
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4 
 
வடடக் ல்காலப் பூவின் வண்ணங்கள் 
வாைல எழுதும் அழகுக் ல்காலங்கள் 
கிடலட வந்தால  மைததின் எண்ணங்கள் 
கி்ங்க ்வததால ்்கலிக்கும் ைததங்கள் 
விடடு விடவும் வில்கா மணணுக்குள் 
வி்ததத தூய விததின் எச்ைங்கள் 
மடடிலா மகிழ்வில மலரந்தப் பூங்்காதது்கள் 
மணடிய புதிைாய் ம்்க்கும் கிறுக்்கல்கள்

5 
 
அன்ைம் இவலளை வந்தாள் 
அழகு வண்ணம் ்்காணடாள் 
என்றும் ்தாடரும் இந்த 
எழிலாம் மணணில மாடசி 
இன்று எழுதும் ்கவி்த 
இனிக்கும் மைததின் ்காடசி 
நன்்ா என்ல் ்ைாலவீர 
நானும் ்ைாலலவன் வாழி

6
 
வண்ண மயிலின் லதா்்கதனில 
வ்ைந்த பச்்ை நீலநி்ம் 
்கண்கள் குளிை ்வக்கி்தா? 
்கருத்தக் ்கவரந்து இழுக்கி்தா? 
தண்்ணன் வீசும் பனிக்்காலம் 
த்ையில எழுதும் எழிற்ல்காலம் 
்தன்்ல வீசும் இந்லநைம் 
லதடும்  இனி்ம மைலமாஙகும்
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7 
 
இ்்ணந்த லைாடி இதயம் ்்காள்ளை 
ஈந்த அழகு இ்்வன் அருலளை 
பி்்ணந்த வண்ணம் பி்க்கும் அன்பு 
பி்ழயு மின்றிப் ்பற்ல் வாழ்்க 
பி்ணக்கு நீஙகிப் பிடிப்பு ்்காணடு  
பீடு ்ப்வும் ்பரிலயார வாழ்தத 
ம்ணக்கும் மலைாய் மணணில மலரந்த 
மார்க ழிமாத மாடசி ்காணபீர!!!

8 
 
எ்தலயா வ்ைந்லதன் மயிலலா 
என்ை அன்ைம்?எதுலவா  
இதுலவ எைக்குச் ைற்றும் 
இன்று பிடிக்்க வில்ல 
வி்ததத முதது நன்ல் 
விடியல இ்ழதத வண்ணம் 
்க்தக்்க இஙகு லநைம்? 
்கா்ல வ்ணக்்கம் வ்ணக்்கம்

9 
 
வண்ணம் இ்ழதத தாம்ை 
வாைம் வீைாத தாம்ை 
எண்ணம் எழிலாம் தாம்ை 
இஙல்க மலரந்த தாம்ை 
கிண்ணம் லபான்் தாம்ை 
ல்கள்வி ல்கடகும் தாம்ை 
தணணீ ரினிலல தாம்ை? 
த்ையில வந்த தாம்ை...
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10 
 
பூக்்கள் பூக்கும் மார்கழி 
்பாழுதும் குளிரந்த மார்கழி 
ஈக்்கள் பூவில மார்கழி 
ஈணடு வாழும் மார்கழி 
பாக்்கள் பாடும் மார்கழி 
பசு்ம நி்்ந்த மார்கழி 
மாக்்கள் மகிழும் மார்கழி 
மைசும் நிைம்பும் மார்கழி

11 
 
அழகிய மயி்லக் ்கணலடன் 
ஆடலின் அ்ைவில நின்ல்ன் 
பழகிய லதாற்்ம் ்கணலடன் 
பறிததிடும் உள்ளைம் ்்காணலடன் 
வழஙகிய அன்்பக் ்கணலடன் 
வாயிலில வைந்தம் என்ல்ன் 
விழுந்திடும் இதயம் ்்காணலடன் 
வி்ட்க்ளைப் ்பற்ல்ன் நற்ல்ன்

12
 
புள்ளி்கள் ்வததுப் லபாடப் 
்பாறு்மயும் எைக்ல்க இல்ல 
தள்ளிலய லபாகும் புள்ளி 
தனிததனி யா்க நிற்கும் 
பள்ளியும் இல்லத தாலை 
பரிவுடன் ல்கடட லாலநான் 
அள்ளிலய ்க்ல்கள் தந்லதன் 
அழ்்கைச் ்ைாலவீர நன்்ா?
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13 
 
புள்ளி யிலலாக் ல்காலம் 
லபாட வருலம அழ்கா்க 
தள்ளி நின்று பாரும் 
த்ையில மலரந்த பூவி்ைலய 
பள்ளிப் பருவ மைமாய்ப் 
பாரதது வியக்்கப்   பைவைலம 
துள்ளிக் குதிதது மகிழ 
துயைம் ஓடிப் லபாய்விடுலம

14 
 
வடட மா்க வ்ைந்லதன் 
வண்ண வண்ணச் சுற்று 
படடு ்மத்தப் லபாலப் 
பாங்காய் இ்ழததாள் சிடடு 
்ைாடடுச் ்ைாடடாய்ப் படலட 
லைார்வத தந்த  துளி்கள்  
விடடு விடடு அழிக்்க 
விடாது லபாடலட முடிதலதன்

15 
 
வாைலில விளைக்கின் தீபம் 
வண்ணமாய் மிளிரும் ்காடசி 
பூை்ை ்ைய்த மாடசி 
பூக்்களைாய் வாைம் ்ைய்யும் 
்கா்ைை நி்ங்கள் மின்ைக் 
்கலஙகிடா உள்ளை மிஙல்க 
தூ்ைை நி்ைக்கும் எலலாம் 
துயைமும் நிலலா லதாடும்
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16 
 
வாைம் இருணடு ம்ழயும் 
வந்து ்பய்ய இஙல்க.... 
லதைாய்க் ்கவி்த உடலை 
்தன்்ல ல்காலம் எஙல்க? 
மாலைா மயிலல இல்ல 
மயக்கும் வண்ணம் இல்ல 
ஆைால ்தாடரும் கிறுக்்கல 
அழ்கா நன்்ா ்ைாலவீர? 

17 
 
ைட்டைப் லபாடப் லபாலைன் 
ைடைட ்வன்ல் ்பய்யப் 
பட்டை ஏலதா ஆஙல்க 
படபட  பூக்்கள் பூக்்க 
விடடிடா வாைம் பாரதலதன் 
விறுவிறு ்வன்ல் தூ் 
மடடிலா மகிழ்வில நானும் 
வ்ைந்திடும் ல்கால வாழ்தது!

18
 
வானின் ம்ழ்ய எதிரலநாக்கி 
வாயில இஙல்க ்காததிருக்்க 
நாலைா வ்ைந்லதன் எளிதா்க 
நன்்ா? ்ைாலவீர எழிலா்க 
வீல்ண லபா்க ம்ழயில்ல 
வி்ைந்லத இழுதலதன் ்வணணி்ததில 
லபாைா லபா்கட டு்மன்ல்தான் 
லபாை தம்மா வான்ம்ழயும்
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19 
 
பிள்்ளை இலலாப் பள்ளி 
பீ்ட திரும்ப  வந்லத 
அள்ளிக் ்்காணடுப் லபா்க 
அடடா விடலவ மாடலடாம் 
தள்ளி விடலடச் ்ைலல 
ைரியாய் நாமும் இருப்லபாம் 
புள்ளி இலலாக் ல்காலம் 
புது்ம ஏது மில்ல..

20 
 
்்காடடுது ம்ழயு மிஙல்க 
குளிருது கூதிரக் ்காற்று 
பட்டைத ்தறிக்கும் நீரில 
பாய்ந்திடும் தவ்ளைக் கூடடம் 
ைட்டைத திண்்ணக் ல்காலம் 
ைலிப்பிலா அழகும் கூடட 
விடடமும் குளிரந்து நிற்்க 
விடியலின் பூக்்க ளிஙல்க 
்மாடடுடன் மலர்கள் வாைம் 
மு்கததினில மகிழ்்வத. லதக்கும்

21 
 
சிறியதாய் வண்ணக் ல்காலம் 
சிங்காை எண்ண ல்காலம் 
குறிததிடும் சின்ை  ல்காலம் 
கூததிடும் உள்ளை ல்காலம் 
உறிஞசி்டும் உயிரின் ல்காலம்  
உ்ணரவு்கள் உ்ைக்கும் ல்காலம் 
பறிததிடும் பூவாய்க் ல்காலம் 
பளிச்சிடும் பாங்காய்க் ல்காலம்
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23 
 
லநைம் ஆை லபாதும் 
நி்லதது நிற்கும் வண்ணம் 
ைாைல அடிதத லபாதும் 
ைந்தக் ்கவி்த ஓதும் 
லவைல லபால உறுதி 
்வண்ம இலலாச் சித்ல 
்காைம் ்்காஞைம் அதி்கம் 
்கரு்ம ்்காணட லம்கம்.

24 

மயிலல  லதா்்க மயிலல 
மைததில அமரந்லத நீயும் 
ஒயிலாய் யா்ை லநாக்கி 
உயி்ை வாஙகு கின்்ாய் 
பயி்ை அல்கால ்்காததிப் 
பசு்ம வயலில லமய்ந்து 
வயிறும் நிைப்பு கின்்ாய் 
வண்ண மயிலல வ்ணக்்கம்

22 
 
பலநி்ம் ்்காணட ல்காலம் 
பச்்ையும் சிவப்பும் மஞைள் 
்கலந்திடும் ்வள்்ளை வண்ணம் 
்க்ளைததிடச் ்ைய்த ல்காலம் 
உலரந்திடும் நாவில லதநீர 
உவப்புடன் இ்ங்க இடலி 
மலரந்தது பூ்வப் லபால 
மயக்்கமும் அ்கலச் ்ைன்ல்ன் 
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25 
 
கிறுக்கிய ல்காலம் இன்று 
கிடப்பினில லபாட லவணடா 
நறுக்்்கை லபாட ஆ்ை 
நா்ைன்ை ்ைய்ய? லவ்ல 
விறுவிறு ்வன்ல்  சிக்்கல 
வி்ைவினில முடிதது ்வதலதன் 
சி்்யினில  சிரிதத பூவாய் 
சிதறிடா எண்ண லவாடடம்

26 
 
விடுமு்் நாளின் ல்காலம் 
விடியலின் வடடக் ல்காலம் 
தடிமனும் பிடிக்்கச் ்ைய்த 
தடடுலபால வண்ணக் ல்காலம் 
்கடு்மயாய் முயற்சி இல்ல 
்கா்லயில வ்ைந்த ல்காலம் 
ப்ட்யை எறும்பு தின்னும் 
பச்ை ரிசிமாக் ல்காலம்

27 
 
பா்ை தூக்கிச் ்ைலவ்தஙல்க 
பா்த இஙல்க உள்ளைதம்மா 
வாைம் இஙல்க ்தளிஞசுருக்கு 
வாம்மா அன்பாய் அ்ழதலதலை 
்காைம் பாடி ்ைலவ்தன்ை 
்கலலு லமடு பள்ளைங்கள் 
வாைம் பாடி லபாலததான் 
வாடடம் நீஙகிச் ்ைலலம்மா
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29 
 
விளைக்கு ஏற்றும் ்பணல்ண 
வி்ைவில ந்ட்யப் லபாடு 
்க்ளைதது விடாலத ்கணல்ண 
்கா்ல லநைத ்தன்்ல 
இ்ளைப்பாற் ்டடும் உன்்ை 
இதமாய் இனிக்கும் அள்ளி 
வ்ளை்கள் அணிந்த  ்ைலவி 
மைததில அமரந்த வள்ளி

30 

மடிைார ்கடடு மாமி 
மணிய டிக்கும் ைாமி 
அடியும் நடந்தாள்  லநா்க 
அழகி மு்கத்தக்  ்காமி 
வடிதத சிற்பம் லபால 
வடிவும் அழகு தாலமா 
ை்ட்யக் ்்காண்டப் லபாடட 
ைைசு இவளின் ்பயலைா?

28 
 
எஙல்க இவளும் லபாகி்ாள்? 
இஙல்க பாரு ்பான்மணி 
தங்கப் ்பாணணு ்கணமணி 
ைரி்்க வண்ண ்வணமணி 
சிங்கப் பலலு நன்மணி 
சிரிததால சிதறும் ்நலமணி 
மங்்க அழகில பூவணி 
வந்தாள் ்கவி்தப் பாமணி
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31 
 
்பாங்கலலா ்பாங்கல ்பாங்கல 
்பாலி்கலவ எஙகும் ்பாங்கல  
தஙகு்க மகிழ்வின் ்பாங்கல 
தமி்ழை வாழி ்பாங்கல 
மங்கலம் நி்்யும் ்பாங்கல 
மங்்கயின் மைமும் ்பாங்கல 
வங்கமாய்ப் ்பருகும் ்பாங்கல 
வளைங்களும் நி்்யும் ்பாங்கல

32 
 
உழவர திருநாள் வாழ்்க 
உயரந்த நன்ைாள் வாழ்்க 
கிழ்ம நன்்ாம் வ்ணஙகி 
கிழக்கு லநாக்்கக் ்கதிலைான் 
உழன்் ்கவ்ல நீஙகி 
உ்வாய் ்காலந ்ட்களும் 
வழ்ம லபால வாழ்ததி 
வளை்ம லைரப்லபாம் வாழ்்க....

33 
 
என்ை அழகு!!! இந்தப் ்பாணணு 
எஙல்க வந்தாள்? அழகுக் ்கணணு 
தணணீர குடததில தங்கப் ்பாணணு 
மணணில வந்த நிலவுப் ்பாணணு 
மங்்க இவளும் விணணின் ்கணணு 
ைஙகுக் ்கழுதது ல்காலக் ்கணணு 
என்்ை மயக்கும் வண்ணப் ்பாணணு 
ஏஙகித தவிதலதன் திரும்பு ்கணணு
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35 
 
விளைக்ல்கற்றும் வண்ணமயில ...பூைத திருநாள் 
விடியடடும்.. மைததுய்ை லபாக்்கச் ்ைய்வாய்.. 
்க்ளைக்கின்் உள்ளைததில ்கந்தா ைை்ணம் 
்்ககூப்பித ்தாழுகின்ல்ன் ்கந்தா ைை்ணம் 
வ்ளைக்்கைங்கள்  விளைக்கி்ைலய ஏற்றி வ்ணஙகும் 
வள்ளைலாரின் வழிநின்று வாழ்ததும் நன்ல் 
ை்ளைக்்காது நி்ைக்கின்ல்ன் முரு்கா உன்்ை 
ைங்கடங்கள் லபாக்கிடநீ வருவாய் அப்பா

36 

ஊஞை லாடும் ்பணல்ண 
உதவி என்ை லவணடும்? 
ைாஞசு நீயும் அமரந்லத 
ைரி்்க ஆ்ட உடுததி 
்காஞசி ஓஞை மக்்கள் 
்கவ்ல நீங்கப் பாடி 
மாஞசி மாஞசி ஆடு 
மைத்தக் ்்காள்்ளைக் ்்காள்ளு

34 
 
வண்ண மயிலின் ஆடடம் பாரு 
வா்்க சூடி வடட மிடடாள் 
எண்ண ்மலலாம் ஏற்்ம் ்்காணடாள் 
இந்த நா்ளை எழிலாய் மாற்் 
மணணும் ம்ணக்்க மம்த ்்காணடாள் 
மங்்க இவளும் மாைாய்த துள்ளும் 
தண்ம நி்கரதத தங்கப் ்பண்ணாள் 
தமி்ழ வளைரக்்கத தா்கம் ்்காணடாள்.
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37 
 
மைக்கி்ளை பிடிததுப் ்பணணும் 
மைக்கி்ளை படரந்து நலல 
உை்மை எண்ணத திண்ம 
உ்டந்திடா வாழ்வின் வண்ணம் 
தைததினில கு்்யாப் ்பண்ம 
தங்கமாய் ்யன்றும் மின்னும்  
்கைங்களில பிடிதது ்வததாள் 
்கைவு்கள் உயரந்த ்பண்ணாள்

38 
 
்ைம்பருததிப் பூக்்கள் பாரு 
சிவந்திருக்கும் அழ்்கக் ல்களு 
்தம்பில்ல லபாடு  தற்ல்க 
்தாை்தாைை ம்ழயு மிஙல்க 
வம்பு்ைய்த வாைம் ்கணடு 
வண்ணப்பூ மூன்று உணடு 
உம்்மன்் மு்கமும் ்ைணடாய் 
உங்களுக்்காய் வ்ைலவன் நன்்ாய்

39 
 
சிவந்த அழகில சிரிக்கும் வண்ணம் 
சிறிய ்ையலின் வடிவததில 
உவந்து வ்ைந்த வாைல ல்காலம் 
உயரவு ்காடடும் அடுக்்கா்க 
்கவிழ்ந்லத அமரந்து ்கழுதது  வலிக்்கக் 
்கவைம் ்்காணடு வடிதலதலை 
சிமிழாய் மின்னும் சிறிய அழகு 
சிந்்த ்கவரும் மகிழுங்கள்
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41 
 
்கா்லத தூக்கி ஆடுகி்ாள் 
்காதல ்்காள்ளை ்வக்கின்்ாள் 
லைா்ல வணடாய் விழி்களுலம 
்ைாக்்க ்வததுச் சுற்றுதம்மா 
வா்லக் குமரி ்பய்ைன்ை? 
வாடி புள்ளை ஊ்ைன்ை? 
பா்ல மைமும் குளிரந்ததம்மா 
பா்வ உன்்ைத லதடுதம்மா

42 

சின்ைப் ்பாணல்ண நிலலம்மா 
சீவி முடிச்லை எஙல்கம்மா? 
வண்ண உ்டயில ்கண்ணம்மா 
வாைல வ்ையும் வால்ன்மா 
்கன்னி மைததில ்காய்மன்ை 
்காவல உணடு  ்ைலலம்மா 
விணணில ப்ப்லபாம் என்ைம்மா! 
வீடு வ்ைக்கும் லபாலவாம்மா

40 
 
்கா்ல லநைம் லவ்லக்குக் 
்்கயில அரிவாள் எடுததுடடுச்  
ைா்ல லயாைம்  லபா்வலளை 
ைாய்ச்சி ைாய்ச்சிப் லபா்்தன்ை? 
லைா்லக் குயில லபாலநீயும் 
்ைாக்்க ்வததுப் பாடறிலய 
மா்ல லநைம் திரும்்பயிலல 
மாமன் நிற்லபன் பாருபுள்ளை
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43 
 
வடடக் ல்காலம் பாருங்கள் 
வாழ்ததுச் ்ைணடு தாருங்கள் 
எடடி நின்ல் லநாக்குங்கள் 
எப்லபா வ்ைந்லதன் ல்களுங்கள் 
பட்ட வரிதாம் லைருங்கள் 
பாரக்்க அழ்காய்த தூவுங்கள் 
படடுப் லபாலப் பாடுங்கள் 
பாரததுப் பாரதது ஆடுங்கள்

44 
 
நீல லைாைா பூததிடுலம 
நீங்கள் பாரக்்கக் ல்கடடிடலாம் 
்கா்ல லநைம் பூதததம்மா 
்கவரந்லத இழுக்கும் சிவப்புநி்ம் 
நாலு வண்ண மஞைளுலம 
நமக்குத தருலம மங்கலமாய் 
வாலுப் பிள்்ளை பாரததிடடால 
வழிலய இல்ல பறிததிடுலம

45 
 
ல்காலம் லபாட வாருங்கள் 
்்காஞைம் வண்ணம் லைருங்கள் 
ைா்ல மீது  ்ைலலவாரும் 
ைற்ல் பாரதது ைசிக்கின்்ார 
நா்ளை இன்னும் சி்ப்பா்க 
நானும் வ்ைலவன் பாருங்கள் 
்காலும் இஙல்க வலிக்குதம்மா 
்காற்றும் ்்காஞைம் ்க்லக்குதம்மா
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47 
 
வடடமாய்ப் பூவின் உள்லளை
வ்ளைந்திடும் வண்ணக் ்காய்்கள்
ைடடமாய் வ்ைந்துப் பாரததால
ைரி்யை தாலை லதாற்்ம்
கிடடிடும் பறிதலத  உண்ணக் 
கிண்ணமாய்ப் பூக்்கள் சுற்றித
திடடமாய் வ்ைந்த ல்காலம்
தி்கடடிடா அழகின் ைாலம்

48

வண்ணப் பூவு சின்ை பூவு 
வாைல வ்ைக்கும் மலரந்தபூவு 
கிண்ணம் லபாலக் கி்ளையில பூததுக் 
கிறுக்கி லபாலச் சிரிக்கி்லத 
தணணீர ்கணடு சிலிரதது நிற்கும் 
த்ையில மலரந்து சிரிததிடுலம 
பன்னீரத தூவும் ம்ழயின் லம்கம் 
பாரதது  ைசிதது வியந்திடுலம... 

46 
 
ைற்ல் கிறுக்்கல இக்ல்காலம் 
ைாய்ந்து ைாய்ந்து ல்காடு்களும் 
பற்றி வந்லத வ்ளைகி்தாம் 
பக்்கம் வந்தால அழ்காலம 
சுற்றிச் சுற்றி வருகி்லத 
சும்மா இழுததால  பழகியலத 
இற்றுப் லபா்கா பழக்்கங்கள் 
இஙல்க புது்ம ்காடடியலத
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49 
 
வண்ணப் பூக்்கள் அடுக்்கா்க 
வாயில வந்த மாய்மன்ை? 
பண்கள் லபால ஒழுங்க்மப்பு 
பாரதது வியக்்க யார்பாறுப்பு 
்கண்கள் ்்காததும் அழகி்ைலய 
்கவரந்து ்ைலலல அழ்காலமா 
உன்்ைத ்தாடுக்்க இயலாது 
உடலை பறிக்்க முடியாது

50 
 
மயிலின் நி்ங்கள் அழகூடட
மயக்கும் எழிலாய் நி்ங்காடடப்
பயிலும் பாடல அைஙல்க்ப் 
படிப்பாய் நூல்கள் பலவா்கத 
துயிலும் ்க்ளைந்லத எழுந்திடுவாம்
தூதாய்ப் ப்்வ து்்ணகூடடும்
இயலும் என்ல் நி்ைததிடுவாய்
இ்தலய உைக்கு உ்ணரததிடுலவன்

தேவைக்கு தேொடர்பு த�ொள�... 
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