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Source:Source:Source:Source:    

ஊெர� மீனா
சி தி� ஊ�ச� 

இய�றியவ�: ப��த� ச�கர �மேரைசயா 

ெவளி ! : "கதிரமைல", 19-9-1992 

பிாி���, "#தக வ�வைம#த� : தா$%�ல' பிாி��� (னி
, 

21. தகதி) கா) பக*� ெத�, தி�வ�+%ேகணி, ெச)ைன - 3. 

-------------------------------------------- 

உ 

சிவமய' 

பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    

 

�ழ.ைத/ ப�வ' அழகிய1; இனிய1; வி�'ப/ ப!வ1 - கட3ைள% �ழ.ைதயாக% 

க�பி#1, ஊ�ச� ஆ
!வ1 தமிழ� மர". பி5ைள# தமிழி� ஊ�ச� ப�வ' மிக 

இனிய1. 

 

அ�5மி� மீனா
சி# தாைய ஊ�ச+� இ
!# தாலா
�/ பா�%க வி�'பிேனா'. 

அவேள தி�வ�5 "ாி.தா5. இய�ைகயாக3' ச�வ ச%தியாக3' நி)7 அ�5 

பா+%க% 8�ய தாயா5 எம%� :) ஊ�ச+� கா
சி த�கிறா5. மனித வா;%ைக 

:ைறைய வா;.1 கா
ட - ஜீவா#1மாைவ/ பரமா#1மாவாக வள�# ெத!%க, 

இைற த#1வ' எம%�/ ெப�.1ைணயாகிற1. 

 

ம1ைர மீனா
சி, கா�சி காமா
சி, காசி விசாலா
சி எ)7 ப�லாயிர' 

தி�நாம�களி� அைழ%க% 8�ய தாைய எம1கிராமமாகிய ஊெர�வி� 

மீனா
சியாக% க�! - பா�/ பணி.1 பரவ# தி�வ�5 பா+#15ளா5. அவ5 

தி�வ�5 ேநா%கி) ஒ� 1ளிேய இ> சி7 ?�. 

 

அ)ைன ெப�ைமைய/ பா�, எ'ைம/ப�%க ைவ#1/ ப%தி வழி/ப!#திய "லவ�, 

யா;. கர'ப) ‘சா#@க'' ப��த� ச�கர �மேரைசயா அவ�களாவா�. எ.த ஒ� 

ச.த�/ப#திA' :.திாிைக/ப�/பாக :)ேன கா
டாதவ�. இைலமைறகா$, கைல 
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மா>ெச�வ� மாெப�' மனித/ ப�பாள�. அவ�க5 நாவா� தா$ ப�றிய சில அ�க5 

ெசா�ல%கிைட#தைம நா' ெச$த தவ'. 

 

இ>சி7 ?ைல, கதிரமைல ெவளி டாக ெவளி% ெகாணர மீனா
சி#தா$ 

அ�ேயB%� அ�5 "ாி.தாேள எ)7 எ�ண உ5ள' ெப�மகி;>சி அைடகிற1. 

?லாசிாிய�, அ>சாள�, உதவிேயா� பா�/பர3வா� பாவD%�' அ)ைன அ�5 

பா+/பாளாக. 

 

"கதிரமைல'       ச. கதிரேவA 

ஊெர� பா;/பாண', 19.9.92 

---------------------------- 

யா��பாண ைத! சா�"தயா��பாண ைத! சா�"தயா��பாண ைத! சா�"தயா��பாண ைத! சா�"த    ஊெர� ேம#� அ"திராைன� பதிஊெர� ேம#� அ"திராைன� பதிஊெர� ேம#� அ"திராைன� பதிஊெர� ேம#� அ"திராைன� பதி    

%மீனா�சி அ&பா' ஊ�ச�%மீனா�சி அ&பா' ஊ�ச�%மீனா�சி அ&பா' ஊ�ச�%மீனா�சி அ&பா' ஊ�ச�    

 

கா��கா��கா��கா��    

மாணி%க% 8#த)ெச' பாதிஅ'ைம 

      மரகதமா மணி%ெகா�.1 மைலயா)ம�ைஞ 

ேபணி%ெகா� ெப��ச%தி ஊெர�>ேச� 

      ேபா�7பதி அ.திராைன "�.1க�பி) 

மாணி%க� ணைகெய)ன மா�ற�8றி 

      ம)Bம�5 மீனா
சி ஊ�ச�பாட 

ஆணி/ெபா) ஆைன:க) ஐ�கர>ேச$ 

      அமலபத' அ�ச+#ேதா' அ�5வா)கா/" 

 

ஓ�காாி திாிH+ உண�வா�உ5ள' 

      ஊ7.ேத) மாாிெப�' உவைகெவ5ள'! 

ஆ�கார. தீ�ம�.ேத அமி;தநீ#த' 

      அபிராமி ஊெர�வா; அ�Iக#தா$ 

ேத�கான ேவதெவா+ ாீ�கார#தா5 

      ேதவிெத$வ மீனா
சி ஊ�ச�பாட/ 

பா�கான பாமணிெவ� ப�கய#தா5 

      பாரதிநா வரசிபத' பணிேவா'கா/" 
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தி�J�ச� 

மாமைறக5 நா)�மணி% கா�களாக 

      ம)Bம�5 ஆகம'ெபா) வி
டமாக/ 

பாமல�.த தி�:ைறக5 கைல"ராண' 

      பயிAநவ ர#னமணி% கயிறதாக# 

ேதம�3 க�பக#தி) தி�/ைப'K3' 

      திக�ம)ப� உள>ெச.தா மைரL'கி
ட 

ஓெமB�சீ�/ பிரணவமா' Mட'@�ேற 

      ஊெர�மீ னா
சிய'ைம ஆN�ஊ�ச�! 

 

எ�ணாிய உ!மணிக5 ஓவிய�க5 

      ஒளி� நில3 ேச�விI'பா' விதான'ஓ>சி% 

க�ணாிய கா
சிெகாள% கமல>ேச$மா� 

      கவி)நிைற.த அமி;தநிழ� �ைடக5தா�க# 

த�ணளிய சாமைரK� கா�றி)ேவ.1 

      தானிர
ட% க�ைகயணி தைலவ)ேச�.ேத 

ஒ�ணலமா� நீலமணி உலகமாதா 

      ஊெர�மீ னா
சிய'ைம ஆN�ஊ�ச�! 

 

ப�கதி�>ெச' பாிதிமிக/ பர.தஞான/ 

      பாிெசாளி�' மணி#தீப' பரவ#ேதவ� 

ம��கதி�/ ெபா)Bலக ம)ன)கீ�#தி 

      மல�Iக.த விைரசாA. *ப'*%க� 

ெதா�நிதிய# தி�வளைக# 1ைரயா'ேவ.1 

      1O'"Iைவ# திரவிய�ேச� அட/ைபஏ.த 

ஒ�ைலவிைர. ெதம%க�O' உைமேயா'ச%தி 

      ஊெர�மீ னா
சிய'ைம ஆN�ஊ�ச�! 

 

ெத$வமல�# த�ணளிெப$ தி�/K'ப)னீ� 

      திைர�ல3' "னலரI ெதா�ேத*வ# 

1$யமணி உரக'ெபா) ஆலவ
ட' 

      *%கிLவ. ேதேபா�ற நாதவி.ெத' 

அ$ையதி� வா;ெகனவா லா#திேயா'ப 

      அ.திரைன/ பதி#ேதவி அ�சன#தா$ 

உ$யவ.ெத' இ�5ேபா%�' ஒளிவிள%ேக 

      ஊெர�மீ னா
சிய'ைம ஆN�ஊ�ச�! 
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ெவ�கமல% கைலயரசி வி#தக#தி 

      விமைல>ெச� கமைலதி� வி�>சீ�ேத��' 

த�ணியெச. தமிழாேல வா;#திநி�க# 

      தா3மதி ெவ�ச�க. தைல%8
ட/ேப� 

த�ணியேதா� கானமைழ ந�+யாழா� 

      நாரதேர 8
�நி�க, ஞால.1$#ேத 

உ�ணியமா� மகி;த�ைக உதயஞான' 

      ஊெர�மீ னா
சிய'ைம ஆN�ஊ�ச�! 

 

ஆவி�ைழ. த5Qற அபரஞான 

      அமரவிைச க.த�வ� இைச%கநீல% 

காவிவிழி �ைழெபா�தி% க�#ைதந��' 

      களிநடன' அர'ைபய�க5 கனிவா$ஆட 

ேமவிவள� *ாிய�க5 கண�க58
ட 

      ேம)ைமLய� ெபாதிய:னி மத�க'ேச�%க 

ஓவியேம க� Rதேலா) உ5ள#15ளீ� 

      ஊெர�மீ னா
சிய'ைம ஆN�ஊ�ச�! 

 

க�ணைகயா$# தி�நாம� கா
�வ.1 

      க�றளியி� மீனா
சி ெய)ன%கா
சி 

ெகா�ணைகயா� "ர.தாிைய% 8/பிம.#ர' 

      8றிமைற ேயா� தவ#ேதா� ஞானிேயா�க5 

த�ணலெம) தவிசி�#தி ேவ5விந�க# 

      தா�மல�க5 S3ல�' தா;.ேதேபா�ற 

     ஒ�ெடா�யா$! உய�சில'பா$! எ'ைம%கா%�' 

ஊெர�மீ னா
சிய'ைம ஆN�ஊ�ச�! 

 

வர.த��சீ�> சிவக�ைக வா)Iக.த 

      வைக/ப)னீ� ம�சனநீ� வன/பா$ஆ
�# 

தர:ய�.த நவமணிக5 �யி�றி#த.த 

      த�கநிற/ ப
டணி.1 தகவா�K�க5 

விர3மழ காயணி.1 நீ7சா.த' 

      வியனா��� �ம.ெதாிய� விள�க>சா#தி 

"ரகமணி சிவ)8� ஆN�ஊ�ச�! 

      ஊெர�மீ னா
சிய'ைம ஆN�ஊ�ச�! 
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:�3ல�' ேபா�7மணி ெமௗ+ஆட 

      :ளாிெயாளி� தி�வதன' ஆடஆட 

எ�மபய வரதகர' எழிலா$ஆட 

      இல��கர# திாிHல எ�>சிஆட 

ெச�'ெபாலனா� சிவனாட> ேச$க5ஆட 

      ேச�மாி ேயா�டப% ெகா�L'ஆட 

ஒ��மழ கா�ேத@ ஆN�ஊ�ச�! 

      ஊெர�மீ னா
சிய'ைம ஆN�ஊ�ச�! 

 

ஆதிச%தி ஆரணிேய அறிேவேபா�றி 

      அர)1ைணேய அ�
ெச�வ அறேமேபா�றி 

ேசாதிவிள% ேககைலயா5 Iகேமேபா�றி 

      சி#த#தி) உ5OைறL. ேத@ேபா�றி 

@திெய�. த�ளிெய�க5 வி%கின�க5 

      ேவர7%�' மாேதவி ேபா�றிேபா�றி 

ஓதிெய�' ஊ�%ெக�லா' உத3.ெத$வ' 

      ஊெர�மீ னா
சிய'ைம ஆN�ஊ�ச� 

 

வாழி 

ஆரண�க5 வா;கமைற ேயா�க5வா;க 

      ஆனின�க5 வா;கத�ம' அகில'வா;க 

காரணமா' மாாிவள� கனி.ேதவா;க 

      கைலதி�ெச� ேகாலரச% களி/ேபவா;க 

Kரணமா' அர)வா;க "த�வ�வா;க 

      ேபா�7மாி அய)வா;க/ "னித�வா;க 

ஓரண�கா. ெத$வ#தா$ உைமேயவா;க 

      ஊெர� மீனா
சிய'ைம வா;க!வா;க! 

 

எ>சாீ%ைக 

:�ேய�மணி# தி�வாலய� :கி�வா) நிைற.ெதா�க 

அ�யா�ெதா� த�ளா� ம+அ'பா ெள>சாீ%ைக 

உ�ேவ�மயி� உண�ேவLைம உனதி)ன�5 ெபறேவ 

வ�வா�1ய�> க�ேவரற வா;வா ெய>சாீ%ைக 

அ�ேள�வ� வறிேவெயாளி ரழேகய.தி ராைன# 

தி�ேவதவ# திறமா$வ�. ேத@எ>ச ாீ%ைக 
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1ைணயா$/பக� இரவாெயைம# ெதாட�' மீனா
சி 

"ைணயா$ வ�.தி�மா +னி/"வனீ எ>சாீ%ைக 

 

பரா%� 

ெச��:த# த�கவித;# தி�ேவபரா%� 

1�க:க/ ப�கய>சீ�# 1ைணேயபரா%� 

த�கிமிக இ�கித�க5 த�வா$பரா%� 

தி�களணி. ேதா)மைனயா. ேத@பரா%� 

 

ெச.*ர/ ெபா�றிலக# திக;ேவபரா%� 

வ.*ெர' பதி#ெத$வ வளேமபரா%� 

த.தா�' ெச.தமிழி) தகேவபரா%� 

எ.தாேய மீனா
சி எழிேலபரா%� 

 

லா+ 

*�டா மணிவிள%ேக *மதிேய லா+ - எ'ைம 

ஆ�டா5 மேனா)மணியா$ ஆனவேள லா+ 

மைலேய� அரசா
சி மாமகேள லா+ - ெத$வ> 

சிைலேய அைலமகேள சி#திரேம லா+ 

பாெர�.த ச%திமல�/ பா�மதிேய லா+ - எ�க5 

ஊெர�வா; மீனா
சி உ�பவேம லா+ 

 

ம�கள&ம�கள&ம�கள&ம�கள&    
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