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மனிதா! ேவ��� � உல���!
 
ஆ�! ஏ� ேவ��� � உல���?
 
எ�றாவ� ேயாச��த� உ�டா?
 
உலக�...

 
...தா� ெசழி�க யா� த�வா� ேயாசைனகைள, உ�த�கைள? �ேயதா�!

 
...த� கவைலகைள ெகா��� ���க யா� த�வா� கா�கைள? �ேயதா�

 
...த� �ட� �த�ைய�� பத�ற�ைத�� ���க யா� த�வா� ப��தற�ைவ? �ேயதா�!

 
...த� நாைள ந�னாளா�க யா� க�ப��பா�, ��ேன��வா�? ந�� க�வ�தா�!

 
...த� �� ெகா�ட�ப�� ��ைப� தர�களி� உ�ைம வ�ள�க�ைத எைவ த��? 

உ� அற��ைரக� தா�!
 

...த� அ�ச�கைள மி�செசா�ச� இ�லாம� எ� அழி���? ந�� �ர�தா�!.
 

... தா� இ�வைர க��ராத தைடகைள ேவதைனகைள ந��� ந�ைல�� ெவ�� கா�ட
யா� த�வா� வழிகைள? �ேயதா�!

 
...தா� ேக��� ெபா�க�, �ைன�க�, க�ப�த�கைள எைவ ����? 

� ��� உ�ைமகேள!
 

...த�ைன �ட��� ந�ைலயாைம, ந��சயம�ற த�ைமகைள எ� ����?  
ந�� உ�சாக�தா�!

 
...தன�� � ஒ�ப�ைக த�தாேல ப�தாக ெப��� மக��ைவ எைவ த��? 

 ந�� அரவைண�ைப�� உ�ைம� த�ைம�� தா�!
 

...த�னிட� ��ற� ெச��� இர�க�ைத எ� ெப����? மற�� வ�டாேத, ந�� தாராள�
தா�!

 
...த�னி� வா� வத��� நகர�, ��ற�, உய�ைர எ� ����? ந�� ப�சாதாப� தா�!
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...தன��, � உன�கானவ� அ�ல, ஊ��கானவ� எ�பைத எ� கா���? 
எ�ைல��� ச��காத ந�� ���ற� தா�!

 
...தன��, ப��காம� ெகாைட அளி�க, ��றாம� ேபா�ற, �ழாம� வாழ, 

எ� வழி ெச���? ந�� ேந�ைம தா�!
 

...த�னி� ��� ப�பல ��ட�க��� எ� வழி கா���? ந�� ��ைம� தைலைமதா�!
 

...த�ைன அ�றாட ச��க�களா� அைலபாயாம� ந�ைல ந����வ� எ�? 
ம�னி��� ந�� மன�தா�!

 
...தன�� த� ��, த� ெப��, த� ப��ைள மன�ைத ���வ� எ�? 

ந�� ெபா� நல� தா�!
 

...தா� இ�ல� தா��� ேபா��, ���� த���ப� ெச�வ� எ�? ந�� எ�சரி�ைக தா�!
 

...தா� க���பா��ட� ச�ன� ெதா�றா� ெசழி�க� ெச�வ� எ�? ந�� அைமத� தா�!
 

...த�னி� அ��தவ� த� ெசய�� ந�ைமைய� ேபா�ற, ேவ��வ� எ�? 
ந�� ப�ற� நல� ேபண� தா�!

 
...த�ைன இ�ளி� ப��ழிய�� வ�ழாம� கா�ப�, ��ப� எ�? ந�� ந�ப��ைக ஒளி தா�!

 
...த� க�ைண �ைளைய வள��� மரமா��வ� எ�? ந�� பாரா�� தா�!

 
...தா� மன� �ைமயா� �ட��� ேபா� பார� �ைற�ப� எ�? ந�� நைக��ைவ தா�!

 
...தன�� ம��ம�ல, அவ���� இவ���� எவ���� இ�ந�ைல இ�ப�� தா� எ�பைத

�ரி�� ெகா�ள ைவ�ப� எ�? ந�� ெம�யற��தா�!
 

.....ஆ�! க���பாக ேவ��� � அத��!

2

https://www.viacharacter.org/
https://www.viacharacter.org/

