
  



 

 

 

'இரும்பு குதிரைகள்' என்ற  

"கல்ததோன்றி மண்ததோன்றி கடவுள் ததோன்றி 
ரகவழிதே மமோழி வளரும் கோலம் ததோன்றி 
கோல்நரடரேச் மெல்வமமனக் மகோண்ட நோளில் 

ஆண்டிருந்த ஓைைென் பரறேறிவித்தோன் 

வடீ்டிற்மகோரு குதிரை வளர்க்க தவண்டும் 

தவண்டுகின்ற உதவிகள் அைசு மெய்யும் 

குதிரைகதள ததெத்தின் மெல்வமோகும் 

தபோர் வந்தோல் புைவிகரள அைதெ வோங்கும் 

தபோர்க்களம் கோணோத அைதெ இல்ரல 

தபோைோட்டம் இல்லோத கோலம் இல்ரல 

தபோர்க்கோலம் முன் கருதி புைவி வளர்ப்பரீ் 

பின்வரும் ெந்ததிக்கு உறுதி மகோடுப்பரீ் 

மீறுபவர் ததெத்தின் முதல் எதிரிகள் 

மறுப்பவர்கள் மவளிதேற்றப்படுவோர் உறுதி 
பரறேடித்தும் ஊர் முழுதும் தெதி மெோல்ல 

ஜனம் கூடி மதரு நடுதவ புலம்பலோச்சு 

இவமனன்ன தபேைென் குதிரை மவறிேன் 

திடுமமன்று குதிரைக்கு எங்தக தபோக... 
குதிரைதோன் மெல்வமமனில் மெந்மநல் என்ன 

மகோள்ளுமட்டும் பேிரிடவோ வேலும் நீரும் 

ஆடுகதளோ உணவோகும் மோடுகதளோ பேிர்வளர்க்கும் 

தமய்ப்பமதோன்றும் கடினமில்ரல. தகோல் அரெேக் 
கூடவரும் 

குடும்பத்து மபண்மணிக்கு குதிரைகளோ 
கட்டுப்படும்? 

குைல் மகோடுத்தோல் நோய்தபோல புைவிகளோ 
துரணேோகும்? 

இவன் என்ன தபேைென் குதிரை மவறிேன்... 

போர்ப்பனர்கள் ெிலர் கூடி தமக்குள் தபெி 
முடிவோக திடமோக ெரபக்குள் மென்று 



தமக்கு மட்டும் கட்டரளரேத் தளர்த்துமோறு 

பணிவோக அறிவித்தோர் கோைணம் மெோன்னோர் 

தவதங்கள் மெோல்லுரகேில் குதிரை கரனக்கும் 

போடத்தில் முழுமுரனப்பு ெிதறிப் தபோகும் 

ததோல்மபோருரள போர்ப்பனர்கள் மதோடக்கூடோது 

வோரின்றி குதிரைகள் வெப்படோது 

தபோருக்கும் போர்ப்பனருக்கும் மபோருத்தமில்ரல 

தபோரில்லோ வோழ்க்ரகேிதத எங்கள் மகோள்ரக 

தபைைென் தேோெித்தோன் தரலேரெத்தோன் 

போர்ப்பனர்கள் குதிரைக்கு விலக்கு என்றோன். 

போர்ப்பனர்கள் ெரபநீங்க வணிகர் வந்தோர் 

ரவத்திேரும் மகோல்லதைோடு தெர்ந்து மகோண்டோர் 

எங்களுக்கும் விலக்களிப்போய் ததைோ மன்னோ 

வணிகத்தில் எருதுகதள உதவிேோகும் 

மபோதி சுமக்கும் கழுரதகதள தபோதும் எமக்கு 

ஊர் சுற்றும் தவரலேிதல நோங்கள் இருக்க 

மபண்டுகதள பிறதவரல மெய்தல் தவண்டும் 

புைவிகரளப் மபண்டுகளோல் ஆளமுடியுமோ? 

தபைைதெ தரேமெய்யும் இது தோங்க முடியுமோ? 

மன்னவனும் மனு ஏற்றோன் விலக்கு என்றோன். 

வந்தவர்கள் ெரப மீள கூட்டமோக  

மதோழில் மதரிந்த சூத்திைர்கள் முன்தன மென்றோர் 

குதிரைகள் தபணுதற்கு வெதிேில்ரல 

முன் பின்தன இது குறித்து பழக்கமில்ரல  

ரககோதல துரணேோக உரழப்தபோர் நோங்கள் 

தபோமைன்றோல் கோல்பரடேின் அங்கம் நோங்கள் 

குதிரைகள் சுரம எமக்கு உதவிதைோது 

உழவுக்தகோ கவரலக்தகோ துரணேோகோது 

மன்னவனும் தரலேரெத்தோன் ெரிதே என்றோன் 

பரடவைீர் தமற்மகோள்வோர் தபோகச் மெோன்னோன். 

பரடவைீர் மபருமறவர் கூட்டம் தபோட்டோர் 

முடிவோக அைெனிடம் வணக்கம் மெோன்னோர் 

தபோர்க்கோலம் குதிரைகள் ததரவமேனினும் 

தபோர் எதிரி ேோரனயுடன் வந்து நின்றோல் 

குதிரைகள் என் மெய்யும் கரலந்து தபோகும்  

 



 

 

பரடவைீர் மதருவுக்கு ஒரு ேோரன வளர்ப்போர் 

முரறதபோட்டு அனுதினமும் தபணிக் கோப்போர் 

வடீ்டுக்மகோரு குதிரைஎன்ற விதிேினின்று  

தபைைதெ விலக்களிப்பரீ், ேோரன தருவரீ். 

தபைைென் தேோெித்தோன் கவரல சூழ  

ரகேரெத்தோன் மறவர்கள் கரலந்துதபோக  

மறுநோதள ெரபகூட்டி எழுந்து நின்று  

மபருமன்னன் குைல் மெருமி தபெலோனோன் 

குதிரைமேனச் மெோன்னது விலங்கோ மக்கோள் 

புைவிேதன் மகிரமேரதத் மதரிேோ ஜனதம 

வடீ்டுக்மகோரு வலிரமயுள்ள மனிதர் என்று  

நோன் மெோன்ன மெய்திேது தவதறோ மெோல்வரீ் 

குதிரைேரத ெரபநடுதவ நிறுத்திப்போரும் 

உடல் முழுவதும் ரகதடவி உணர்ந்து போரும் 

எவ்வளவு தின்றோலும் குழிந்த வேிறு 

எப்தபோதும் எப்தபோதும் துடித்த உணர்வு 

கண்மூடி நின்றோலும் கோதுதகட்கும் 

கோதுகதள நோலுபக்கம் சுற்றிப் போர்க்கும் 

உடல் வலிரம இருந்தோலும் மூர்க்கம் கோட்டோ 

குதிரை குணம் மகோண்டவர்கள் உேர்ந்ததோர் ஆவோர் 

தபோர் என்றோல் குத்தீட்டி யுத்தம் அல்ல 

மனிததைோடு மனிதர் மவட்டி ெோய்தல் அல்ல 

மபருவோழ்க்ரக தரனதநோக்கிக் கோலம்தபோகும்  

தன்ரமேிரனப் தபோமைன்தறன் தவமறோன்றில்ரல 

புரிேோத என்மக்கோள் மந்ரத ஆதட 

உமக்கிங்தக அைெனோக மவட்கம் மகோண்தடன் 

மவறும் பதரைக் தகோல்பிடித்து கோப்போர் உண்தடோ? 

உணர்வில்லோத ஜனத்துக்கு அைென் தகதடோ 

ஒருகோலம் இவ்வுலகம் மகோள்ளும் கண்டீர் 

குதிரைகதள உலகத்தின் மபருமூச்ெோகும் 

குதிரைகதள இப்புவிேில் மெங்தகோல் ஓச்சும் 

விைல் நுனிேோல் விரெேறிந்து தவகம் கோட்டும் 

 



 

 

உழவுக்கும் மதோழிலுக்கும் உதவிேோகி 
ஊர்விட்டு ஊர்தபோகக் கருவிேோகி 
விண்முட்டிக் கீழிறங்கி அரனத்துச் மெேலும் 

குதிரைதே முன் நின்று நடத்தும் கண்டீர் 

கலிமேன்ற கோலமுண்டு இத்தரை மீதில்  

கடவுமளனக் குதிரைவரும் ஆட்ெிமெய்யும் 

பல்தவறு ரூபத்தில் மனிதர் முன்தன 

குதிரைமேனும் மபருவுணர்தவ ரகமகோடுக்கும்  

வளமோன வோழ்வுண்டு மனிதர் அன்று 

ததவமைன வலம் வருவோர் மெோல்தவன் கண்டீர் 

கோல்நரடேில் ஆடுகதள மெல்வம் என்ற 

மக்களிடம் மன்னமனன இருத்தல் தவண்டோ 

பசுக்கமளனும் போர்ப்பனர்கள் கோலம் முடிந்து 

குதிரைேிது வரீணேிதல தவதம் தபசும்  

கோலத்ரத என்னுள்தள இன்தற கண்தடன் 

தபோய் வருதவன் என்மக்கோள் விரட மகோடுப்பரீ் 

உம்தமோடு இருத்தல் இனி இேலோமதன்றோன் 

மபருமன்னன் வோள் வெீி தன் தரல துணித்தோன் 

கலிமேன்னும் குதிரைேதன் ஆட்ெிேின்று  

கண்திறக்கத் துவங்கி விட்ட தநைம் கண்தடோம்  

தரலதுணித்த மபருமன்னன் வருவோன் மீண்டும்  

முகம்மட்டும் குதிரைேோகக் மகோண்ட வோறு 

குைங்குகரள மூத்ததோைமோய் மகோண்ட மனிதர்  

குணம் மோறி குதிரைக்கு வணக்கம் மெோல்வோர்  

கலிமேன்ற குதிரை தன் ஆட்ெி துவங்கும்  

மனிதருக்குள் மறுபடியும் தநெம் துளிர்க்கும் 

ேோகங்கள் பூரஜகள் பூர்த்திமெய்ேோ  

ஸ்தநகத்ரத குதிரைகள் வளர்த்துக் மகோடுக்கும் 

குழப்பங்கள் முற்பைப்பில் ததோன்றினோலும் 

குதிரைகள் விஞ்ஞோனம் உலகம் வரளக்கும் 

குதிரைகள் ஞோனத்ரத என்னுள் கண்தடன் 

கலிமேன்னும் யுகத்துக்கு வைவு மெோன்தனன். 

 


