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flTs; tho;j;J

cyfk; ahitAk; jhk;cs Mf;fYk;

epiyngWj;jYk; ePf;fYk; ePq;fyh

myfpyh tpisahl;L cilahh; mth;

jiyth; md;dth;f;Nf ruz; ehq;fNs.

fypahz;L 3986> rfhg;jk; 807 tpRthtR - gq;Fdp 4 

Mk;ehs;> (fp.gp.886 gpg;uthp) Gjd;fpoik> Jtpjpia 

jpjp> mj;j el;rj;jpuk; $ba ed;dhspy; ntz;nza; 

ey;Y}hpy; ,uhkhazj;ij muq;Nfw;wpf; fk;gd; ftpr; 

rf;futh;j;jp Mdhd;.

vj;jpf;Fk; Nghw;Wk; ,uhkd; jpUf;fijiaj;

jpj;jpf;Fk; nre;jkpopy; nra;jspj;J - epj;jKk;

mk;Gtpapy; kf;fs; mKjk; mUe;jitj;j

fk;gd; ftpNa ftp!

cs;sk; kfpo ciueh mKJ}wf;

nfhs;Sk; ,UfhJk; FspuNt - njs;shpa 

nre;jkpo;f; fk;gj; jpUehld; nra;E}Yf;F

ve;E} yhFk; ,iz?

ghhpy; ngaNuhq;Fk; gd;nkhopf;Fk; ehzhJ

Nehpy; epkph;e;Jjkpo; epw;gJjhd; - rPUah;e;j

VWGfo;f; fk;gd; ,uhkfijahy; te;j

tPWnfhz; nld;W tpsk;G!
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நெல்முற்றி மண்வணங்கும்! ெீர்முற்றிக் கடல்்வணங்கும்!
பல்முற்றிச் ந�ொல்்வணங்கும்! படடமுற்றிக் ககொன்வணங்கும்!
புல்முற்றி இட்்வணங்கும்! புகழ்முற்றி ஊர்்வணங்கும்!
ந�ொல்முற்றி எனநனெஞ�ம் துொயதமறிழ் அடி்வணங்கும்!

கொய்முற்றிக் கனெறி்வழங்கும்! கதறிர்முற்றி நெல்்வழங்கும்!
்வொய்முற்றிப் புகழ்்வழங்கும்! மதறிமுற்றி அரண்வழங்கும்!
க்வய்முற்றி இட�்வழங்கும்!  ்வறிதறிமுற்றி ்வறிடனெ்வழங்கும்!
தொய்..முற்றித் தருங்க்வறிகள் தரணறிக்குத் தடக்வழங்கும்!

கொ..முற்றி மணமளறிக்கும்! கடைமுற்றிச் �ீரளறிக்கும்!
மொ..முற்றி ெைமளறிக்கும்! ்வயல்முற்றி ்வளமளறிக்கும்!
ஆ..முற்றிப் பொைளறிக்கும்! அருள்முற்றி அமுதளறிக்கும்!
பொ..முற்றித் தருநதமறிகழ பொருக்குப் பயனெளறிக்கும்!

நகொடிமுற்றி மைர்பூக்கும்! குணம்முற்றிக் நகொடடபூக்கும்!
ந�டிமுற்றி எழறில்பூக்கும்! தறி்ம்முற்றிச் ந�யல்பூக்கும்!
முடிமுற்றி ெடரபூக்கும்! நுொல்முற்றி ெறிட்பூக்கும்!
அடிமுற்றி ்வருநதமறிழொல் அகறிைத்தறில் அ்ம்பூக்கும்!

க்வர்முற்றி மரகமொங்கும்! தொர்முற்றி இனெறிப்கபொங்கும்!
கபர்முற்றிப் பீகடொங்கும்! கொர்முற்றி மடழகயொங்கும்!
ஏர்முற்றி ஊகரொங்கும்!  இட�முற்றி மகறிழ்க்வொங்கும்!  
�ீர்முற்றி ்வருநதமறிழொல் இவ்வுைகக ந�ழறித்கதொங்கும்!

 பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன் 
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�றிட்டுமுக ந்வட்டு்வறிழறி 
எட்டிநயடனெச் சுட்டொள்!
தட்டுெறிட் நமொட்டுஇதழ் 
கட்ட்வறிழ ்வறிட்டொள்!

ஒட்டி்வறிடும் அட்டடய்வள்
நகொட்டுநமழறில் �றிட்டொள்!
்வட்டியுடன நபட்டிெறிட் 
நகொட்டிெடக யறிட்டொள்!

�ட்நடனெவும் கட்டழகறி
நமட்டட�ய ்வறிட்டொள்!
அட்டியறிடை நதொட்டு்வறிடக்
கட்டடளயு மறிட்டொள்!
 
கட்டுஉடல் நெட்டுமுகம் 
சுட்டு்வறிரல் நதொட்டொள்!
நபொட்டுநுதல் பட்டுஇதழ்
நதொட்டுெை மறிட்டொள்!

நகட்டிய்வள் கட்டிலினெறில் 
தட்டிநயடனெ ்வறிட்டொள்!
்வறிட்டகைத் தறிட்டமறிடை 
தட்டிநயழுப் பறிட்டொள்!

�றிட்ட்வளும் எட்டுத்தறிட� 
முட்டநகொடி ெட்டொள்!
நகொட்டுபட் நமட்டிநயொலி
இட்டமுடன நதொட்டொள்!

பட்நடனெவும் ்வறிட்டிநைனெத்
நதொட்டுயறிடர ்வறிட்கடன!
்வட்டுக்கதறிர் தட்டிநயடனெ
ந்வட்டிநயனெச் சுட்டொன!

அசசாகன் 
ைிராலிமவல

1.
அனடனெயொய் மணமகளும் அள்ளறிகய தநதறிடு்வொள்
நபொனனெொகக் கொப்கபொம் புகழ்நது!

2. 
பு்வறிமககள ெறின்வளத்டதப் கபொறறுகறினக்ன கனனெல்
க்வறிதனெறில் ்வொழ்்வொய் கமழ்நது!

3. 
பஞ�ெதறி ெீரொடல் பொ்வமடதப் கபொக்கறிட
நெஞ�ம் அடடயும் நெகறிழ்வு!

4. 
ெறிைஞந�ழறிக்க ்வநதொய்! ெைஞந�ழறிக்கும் ஈ�ன
தடையறில்..ெீ ந�ய்தொய் த்வம்!

5. 
தறிரு்வறின ்வடி்வொய்த் தறிகழும் ஒளறிகய!
கருடண அருள்்வொய் கனெறிநது!

6. 
வீட்டில் ்வணங்கும் ்வறிளக்நகொளறிகய! எனனுள்ளக் 
கூட்டில் ஒளறியறிடனெக் கூட்டு! 

7. 
கணகள் அ்றியொக் கடவுடளப்கபொல் நமனகொறக்
உனடனெ அ்றிக்வொம் உணர்நது!

8. 
உருக்வதும் இல்டை! உளம்பொடும் பொட்டின 
கரு்வொய் அடமயும்..பூங் கொறறு!

9. 
ஆைமுணட ஈ�கனெொ? ஆலிடைக் கணணகணொ?
ெீைநமொளறிர் ்வொனெறின ெறி்ம்!

10.
்வொனெகம கூடரயொகறி ட்வயகம் கொப்படதக்
கொனெமொய்ப் பொடுக்வன கொண!

பாவலர் அன்பரசி
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(கெநரொன்ொ�றியத் தடள)

கணணொ உனகமல் கொதல் நகொணகடன!
்வணணம் மறினனும் எணணம் நகொணகடன!
பணணறின உள்கள பொ�ம் ட்வத்கதன!
மணணும் கொணும் மங்டக உள்ளம்!
நதன்ல் வீ�த் தறிங்கள் பொர்க்க
மறினனெல் க்வகம் மீட்டிச் ந�ன்ொய்!
நபணநணன கதகம் பீதறி நகொள்ளக்
கணணொ ெீகயொ கொர்கபொல் கபொனெொய்!
கொ்வல் நதய்்வம் கொப்பொய் எனக்
ஆ்வல் நகொணகட அனபொய் கெொக்க
கெ�க் கணணொல் நெஞ�றின உள்கள
ஆட�  நபொங்க அனடப இட்டொய்! 
க்வணடொம் இநத க்வடை எனக்
தொணடிப் கபொனெொல் தொ்வறி ்வநகத
கணமுன ெறின்ொய்! கொநதப் பொர்ட்வ
நபணநணன உள்ளம் கபடத அனக்ொ!
இனபம் ஒனக் ஏறகும் நெஞ�ம்
அனபு ட்வத்தொல் ஆடிப் பொடும்!
உனதன நெஞக� எனதன மஞ�ம்
என்ொல் இனபம் எனறும் ்வொழ்க்வ!

பாவலர் அருணா சசலவம்
பறிரொனசு

u


எனறும் உள்ளம் நபொங்கறிடுகம
   எங்கள் வீட்டு ெறிடனெ்வறினெறிகை!
அனபறில் தறிடளத்த அழகதுக்வ
  அமுதறில் ஊறும் மடனெயதுக்வ!
இனபம் நகொடுக்கும் உணர்வுகளொல்
   எழறிைொய் ெறிறகும் உயர்்வதுக்வ! 
ஒன்ொய் அமர்நகத உணகபொகம
   உ்வு படரும் நகொடிகபொகை!

ஊொறின ெடு்வறில் ஓர்வீடொம்!
   உணடம ெறிடைத்த ஒளறிவீடொம்!
தொொறின மணமொய் ெறிட்நதறிடுகத
   தங்கத் தமறிழொய்த் தடழத்தறிடுகத!
கொொறின ்வளமொய் ்வொணறியுநதொன
   கனனெல் பொக்கள் படடத்தொகர!
்வொொறி ்வழங்கும் அகமதுக்வ
  ்வளர்நத ெொனும் ்வணங்கறிடுக்வன!

பாவலர் மலர்வாணி சசயராசு.u
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கணணன அருளொல் பொடுகறிக்ன!
   கம்பன தமறிழொல் பொடுகறிக்ன!
எணணம் இனெறிக்கும் பொட்டர�ர்  
   ஈநத அருளொல் பொடுகறிக்ன! 
்வணணத் தமறிடழக் கொத்தறிடக்வ
   ்வநத அட்வடயப் பொடுகறிக்ன! 
மணணறில் கம்பன புகழ்கம்வ
   மகறிழ்நது ்வறிருத்தம் பொடுகறிக்ன!

உைகறினெர் ்வொழ்த்தும் கம்பன
   உயர்புகழ்க் க்வறிஞன கம்பன! 
ெைநதரும் தமறிடழக் கறறு  
   ெனடமகள் ஈநத கம்பன! 
உைகறிகை �றி்நத நூடை 
   ஓதறிய தமறிழன கம்பன! 
குை்வறிடும் �ீர்கள் தநத  
   குணநமொளறிர் கம்பன ்வொழறி!

உயர்ந்வைொம் ஊட்டும் நுொடை 
   ஓதறிய கம்பொ கபொற்றி! 
துயநரைொம்  ெீங்கும் ்வணணம் 
   துணறி்வருள் கம்பொ கபொற்றி! 
மயக்கறிடும் ந�ொறகள் நகொணடு 
   மனெமுறும் கம்பொ கபொற்றி! 
இயக்கறிடும் கத்வன �ீடர 
   இட�த்தறிடும் கம்பொ கபொற்றி! 

தொயறினெறின அனடபக் கொட்டத்
   தனெறித்தமறிழ் தடழக்கத் தநதொன!
்வொயறினெறில் �நத கம்வ 
   ்வொழ்கறி் க்வறிகள் ந�ய்தொன! 
தீயறிடனெ பொ்வொல் ஏற்றித் 
   தீடமடய ஓட ட்வத்தொன!
கொயறிடனெ ெீக்கறிக் கனனெல்
   கனெறிநயனெக் கருத்டத ஈநதொன! 

ெொ்வறினெறில் சுட்வக்கும் பொக்கள் 
   ெொநமைொம் உணண ட்வத்தொன!
பூ்வறிலும் கதனும் ஊ்ப் 
   நபொற்மறிழ் அ்த்டதச் ந�ொனனெொன! 
கொ்வறிய கம்பொ உன்ன 
   கொல்கடளத் தடைகமல் நகொணகடன! 
தூ்வறிகனென பூக்வ! கம்பொ!
   துொக்கறிகய எனடனெக் கொப்பொய்!

பாவலர் ஆ்டலரசன்
பறிரொனசு



முழுமுதல் நதய்்வகம! முனனெ்வகனெ! ெொளும் 
நதொழுக்வொர்தம் துனபம் துடடப்ப்வகனெ! பச்ட�
மணறிமொடை நகொணட்வகனெ! மங்டக..ெொன பொடும்
அணறிமொடை ஏறபொய் அடணத்து!

பாவலர் ஆதிலடசுமி சவணுசகாபால
பறிரொனசு
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அடைமறிட� நுடரநயழ ஒளறித்வழ் ெறிடையுறு
அழகறிய மணலிடட எழறில்ெடட ்வடளநுடழ
ெணடு ! - மகறிழ்
வுணடு !
ெறிடையறிடை நயனும்ெட� அடைநயழு 
அழகறிடட
ெறிறு்வறிய அட�்வறிடனெ ்வறியனு் அடைபடும்
�ங்கு ! - ெறி்ம்
நுங்கு !

அணறிகை நனெொலிநயழ அடையறிடட இடிபடும்
அணறிமணறி ்வடகயுறு அணறிெடக ்வளர்ெடனெ
இப்பறி ! - முத்துச்
�றிப்பறி !
மணறிநயொளறிர் எழுகதறிர் இடுதறிடர நெடுகறிலும்
மனெெறிட் ஒளறிபடர் அழகுட நனெழும்அதறி
கொடை ! - துள்ளும்
்வொடள !


கொ்வடிச் �றிநது

கருெறி் இர்வறிடட ஒளறிமறிகு மறிளறிர்ெடட
கனெவுறு ரதநமனெ ்வறிட�யு் ந்வளறி்வரும்
ெறிைவு ! - கடர
உைவு !
உருந்வழறில் மைர்ெறிகர் ஒளறிர்மடழ ெறிட்தரு
உயர்ந்வளறி ்வழறியறிடட இர்வறினெறில் ்வறிர்வறிடும்
உடுக்கள் ! - நபொழறில்
்வடுக்கள் !

இளந்வயறில் ்வறிொறிவு் மதறிநயொளறி மட்பட
இடளய்வர் முதறிய்வர் மணல்மறிட� ெடடயறிடும்
பயறிற�றி ! - ெல்ை
முயற�றி !
இளஅடை இமறிநழழ எழறிைடை ்வைம்்வர
இளம்நமொழறி எதறிநரொலி மகறிழ்ந்வொடு ெறிைமறிட�
வீசும் ! - தமறிழ்
கபசும் !

பாவலர் இராசத
புதுட்வ
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பொரதறியொர் தமறிழ்ப்புை்வன இனெறிது ்வொழ்க!
    பொொறினெறிகை அ்வனபுகழும் ந�ழறித்து ்வொழ்க!
�ீொறியெல் தனகருத்தொல் ஈர்த்த ெல்ை
    �றி்ப்புடடய க்வறிஞனெ்வன புகழும் ்வொழ்க!
கதநரனெக்வ ெறிமறிர்நதக்வொர் ெடடயும் ்வொழ்க!
    தறிக்நகட்டும் அ்வனபொர்ட்வ தறிடளத்து ்வொழ்க!
்வொருதறிகய தமறிழுைகறின கதொற் நமனறும்
    ்வொனகருடணப் புை்வனெ்வன ்வொழ்க! ்வொழ்க!!

�றிநதுப்பொச் �றிநதடனெடயச் �றி்ப்பொய்ப் பொடிச்
   �ீரொகத் தமறிழ்்வளர்த்த க�ட்வ யொகை
முநதுதமறிழ்க் கம்பனெ்வன முட்டயப் கபொற்றி
   மூ்வொத முத்தமறிடழக் கொத்த க்வநதன!
பநதநமனெ இளங்ககொெற புகழும் பொடிப்
   பணபுடடய ்வள்ளு்வனெொர் நபருடம பொடி
அநதந்வொரு ெறக்வறிடயப் கபொற்றி னெொகை
   அருநதமறிடழப் கபொறறுகறின் ந�யலு மொகும்!

பாவலர் இராமதாசு காநதி
புதுட்வ





கணணொ! உன்ன குரல்ககட்கக்
   கனனெறி நெஞ�ம் அடை்வதுகமன?
்வணணொன துட்வக்கும் ந�யைொக
   ்வனெறிடத மனெத்டதத் துட்வப்பதுகமன?
அணணொ கபொனறு கமடடயறிகை
   அழகொய்ப் கபசும் ந�ொல்ைழகொ!
புணணொய் ்வொட்டும் இப்நபொழுடதப்
   கபொக்கப் பூநகதன மருநதறிடு்வொய்!

ஏகனெொ எனடனெ ம்நதடனெகயொ?
   எல்ைொத் தறிட�யும் உனனுருக்வ!
மொகனெொ? மயறிகைொ? எனறுடரத்து
   மயங்க ட்வத்த நமொழறிநயங்கக?
கதகனெொ? தறிடனெகயொ? தீங்கனெறிகயொ?
   கத்வொ உன்ன க்வறியொக்கம்!
ஊகனெ உருகறி ்வொடுகறிக்ன
   உள்ளம் உ்வக்க ்வறிருநதறிடு்வொய்!

வீரப் பொர்ட்வ பொய்ச்�ொகத!
   க்வகும் கஞ�ொய்க் கொய்ச்�ொகத!
ஓரப் பொர்ட்வ ஒவ்ந்வொனறும்
   உயறிடரப் பறிழறிநது குடிக்குதடொ!
ஈரம் இன்றி இருப்பதுக்வொ?
   இளடம ்வொட ெடப்பதுக்வொ?
தொரம் ஆக்கறி என்வொழ்வு
   தடழக்க இனபம் நபொழறிநதறிடு்வொய்!

அல்லும் பகலும் உனநனெணணம்!
   அடுப்பறில் கூட உனகதொற்ம்!
பல்லும் துைக்கறிக் கணணொடி
   பொர்க்க அங்கக உனனுரு்வம்!
ந�ல்லும் க�ொடைப் பொடதயறிகை
   �றிொறிக்கும் ்வணடொய் உடனெக்கணகடன!
நகொல்லும் இரவு கொைத்டத
   ந்வல்லும் உன்ன கனெவுககள!

முள்ளொய் இருநத என்வொழ்ட்வ
   முல்டைக் கொடொய் ெீந�ய்தொய்!
்வறில்ைொய்ப் பொயும் கறபடனெகள்!
   கள்ளொய் மயக்கும் ஒப்படனெகள்!
எல்ைொப் பறி்ப்பும் உனனுடகனெ
   இடணயும் ்வொழ்ட்வ க்வணடுகறிக்ன!
ந�ொல்ைொல் நபொருளொல் சுட்வகூட்டும்
   தூய தமறிழ்கபொல் ெொம்்வொழ்க்வொம்!

பாவலர் இளமதி
�ருமனெறி
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யொர்தமறிழன? யொர்தமறிழன? எனந்னடனெக் ககட்டொர்
   எழறிறகுமொறிக் கணடத்தறில் பறி்நத்வனெொம் எனக்ன!
யொர்தமறிழன? யொர்தமறிழன? எனந்னடனெக் ககட்டொர்
   இமயத்தறின உச்�றிதடனெ ந்வன்்வனெொம் எனக்ன!
யொர்தமறிழன? யொர்தமறிழன? எனந்னடனெக் ககட்டொர்
   ஏடழகளறின ந�ொல்லுக்குப் பணறிப்வனெொம் எனக்ன!
யொர்தமறிழன? யொர்தமறிழன? எனெக்ககட்டொர் மக்கள்
   இதயத்டத கெ�றிக்கும் பணபுடடகயொன எனக்ன!

யொர்தமறிழன? யொர்தமறிழன? எனந்னடனெக் ககட்டொர்
   எமனுக்கும் அஞ�ொத வீரநனெனறு ந�ொனகனென!
யொர்தமறிழன? யொர்தமறிழன? எனந்னடனெக் ககட்டொர்
   எநெொளும் தமறிழகத்தறின ெைம்ந�ய்க்வொன எனக்ன!
யொர்தமறிழன? யொர்தமறிழன? எனந்னடனெக் ககட்டொர்
   எதறிொறிடயயும் கெ�றிப்பொன அ்வநனெனறு ந�ொனகனென!
யொர்தமறிழன? யொர்தமறிழன? எனந்னடனெக் ககட்டொர்
   எனனுயறிகர தமறிநழனபொன அ்வநனெனறு ந�ொனகனென!

யொர்தமறிழன? யொர்தமறிழன? என்ொர்..யொ ரொலும்
   இயைொத ககொ்வறிலிடனெ எழுப்பறிய்வன எனக்ன!
யொர்தமறிழன? யொர்தமறிழன? எனந்னடனெக் ககட்டொர்
   ந்வள்டளயடனெ எதறிர்த்த»்வ.உ �றிதம்பரனெொர்» எனக்ன!
யொர்தமறிழன? யொர்தமறிழன? எனந்னடனெக் ககட்டொர்
   இைங்டகயறிகை எழுநத»பறிர பொகரனெொம்» எனக்ன!
யொர்தமறிழன? எனபதடனெ இங்குரக்கச் ந�ொல்ை
   ஏடுககள கபொதொது எழுநதுகபொடொ எனக்ன!

ஏறன் சிவா, 
தமறிழ்ெொடு


தொய்டம கபொற்றி ்வளர்த்தொகய!
தொகம் தீர்த்து ட்வத்தொகய!
பணடப ஊட்டிப் பகறிர்நதொகய!
படிப்டபக் கறறுக் நகொடுத்தொகய!
ந�யலில் கெர்டம என்ொகய!
க�ர்நகத ்வொழத் துடித்தொகய!
கணணன ்வழறியறில் ெடநதொகய!
கடதகள் ந�ொல்லி மகறிழ்நதொகய!
உணண உணவு அளறித்தொகய!
உளமொய் ்வொழ்த்தறி உணர்நதொகய!
பள்ளறி ந�ல்ைப் பணறித்தொகய!
பணறிடய ்வொொறி அளறித்தொகய! 
்வள்ளல் ்வொக்டக ெறிடனெத்தொகய!
்வ�நதம் ்வொழ்்வறில் தநதொகய!
துயரம் யொவும் ம்நதொகய!
துயறிடை ்வொழ்்வறில் து்நதொகய!

பாவலர் சிரீதரன்
பறிரொனசு
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உைடகக் கொத்கத ஆணடநமொழறி 
உள்ளம் களறிக்கும் இனபநமொழறி!
கடைடய ஊட்டும் கனனெல்நமொழறி! 
க்வறிடத தீட்ட கனெறிநதநமொழறி! 
உைககொர் கபொறறும் �றி்நதநமொழறி 
உயறிொறில் கைநத அனபுநமொழறி! 
தைத்தறில் ஆடும் நதய்்வநமொழறி 
தனெறித்கத ஓங்கும் தமறிழ்நமொழறிகய!

மணணறின மொணடபப் படடக்கறின் 
்வளடமத் தமறிடழக் கொக்கறின் 
எணணம் �றி்றிகத டகக்நகொணடொல்
ஏற்ம் ெம்டம ெொடி்வரும்!
தறிணணம் ந�ழுடம அதறிலுணடு!
தறி்டம கயொங்கும் ்வழறியுணடு! 
கணணொய்க் கருதறிப் கபொற்றிடுக்வொம்!  
க்வறிடத பொடிச் �ொற்றிடுக்வொம்!  

ெீக்கு ெீக்குப் பறி்நமொழறிடய!
ெறிடனெ்வறில் ஏநது ந�நதமறிடழ!
கெொக்கு கெொக்கு நுணண்றி்வொல்
நு்வளும் உணடம ்வரைொறட்! 
கபொக்குப் கபொக்குப் நபொய்யுடரடய!
பு்வறிகயொர் உணர நமய்யுடரப்கபொம்! 
ஊக்கு ஊக்குத் தமறிகழொங்க!
உைகம் கபொறறும் தமறிழறினெத்டத!

பாவலர் மாலரன் அடிகள்
ந�னடனெ


அனபொல் உ்வு மைர்நதறிடவும்  
　　　அ்த்தொல் ்வொழ்வு கமழ்நதறிடவும்  
ென்ொய் நெ்றிகள் தடழத்தறிடவும் 
　　　ெைகம எங்கும் ்வறிடளநதறிடவும் 
குன்ொய்க் கருடண நபருகறிடவும் 
　　　நகொடுக்கும் குணகம ெறிட்நதறிடவும் 
ந்வனக் உைகறில் �றி்நதறிடவும் 
　　　க்வரொய் க்வணடும் ஆனமீகம்! 

நபொல்ைொச் �றினெத்டதப் கபொக்கறிடக்வ 
　　　நபொறுடம கடடம கபணறிடக்வ 
ெல்ைொர் ்வழறியறில் ெடநதறிடக்வ 
　　　ெல்லூழ் பயடனெப் நபற்றிடக்வ 
நதொல்கைொர் ஒழுக்கம் பறிடித்நதொழுகறித் 
　　　தூய்டம இனபம் துய்த்தறிடக்வ 
பல்கைொர் கபொற்ப் பணபு்க்வ 
　　　பழகும் பொடத ஆனமீகம்! 

தறிருவுஞ �ீரும் தநதறிடுகம! 
　　　கதனெொய் ்வொழ்க்டக இனெறித்தறிடுகம!  
நபொருடள அளறிக்கும் பு்வறியறினெறிகை! 
　　　புகழொல் உ்வநது நபொலிநதறிடக்வ! 
இருடளக் நகடுக்கும் இனசுடரொம் 
　　　எழறிைொய் உள்ளம் ஒளறிர்நதறிடக்வ 
அருடள அளறித்கத அகத்தறினெறிகை 
　　　ஆற்ல் நபருக்கும் ஆனமீகம்! 

�றிநடத �ீைம் ந�ழறித்கதொங்கும்! 
　　　�ீர்டம ்வொய்டமக் குணகமொங்கும்! 
்வறிநடத மொநதர் க்வறறுடமடய 
　　　்வறிழைொய்க் கடளய ்வறிடழநகதகும்! 
முநடத ்வறிடனெகள் ்வடிநதறிடுகம! 
　　　கமொதும் துனபம் முடித்தறிடுகம! 
எநடத ஈ�ன தறிரு்வடிடய
　　　எனறும் ்வொழ்த்தல் ஆனமீகம்! 

அனகப எனறும் ஆனமீகம்!
　　　அடமதறி எனறும் ஆனமீகம்!
ெனக் மனெத்டத அடக்கு்வதும்
　　　ெறுநகதன ஊறும் ஆனமீகம்!
ந்வனக் நபொ்றிடயக் கட்டு்வதும் 
　　　்வறிணணறின ஒளறிக�ர் ஆனமீகம்!
இனக் ஏடழ துயர்துடடத்தல் 
　　　ஈகட இல்ைொ ஆனமீகம்! 

பாவலர் கவிபபாவவ
பறிரொனசு
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அருநத்வத் தொகய கபொற்றி!
   அமுதருள் இட்கய கபொற்றி!
நபருநத்வ முதகை கபொற்றி! 
    பீடுடடப் கபக் கபொற்றி!
மருளழறி ஒளறிகய கபொற்றி!
   மனெமுறும் கொறக் கபொற்றி!
தறிரு்வளர் �ீகர கபொற்றி!
   �றி்வ�றி்வ ஒலிகய கபொற்றி!

�றி்வமகன முருகொ கபொற்றி!
   ந�ம்மைர் அழகொ கபொற்றி!
த்வநமொழறிச் ந�ல்்வொ கபொற்றி!
   தொமடர நெஞ�ொ கபொற்றி!
உடமய்வள் டமநதொ கபொற்றி!
   ஒணடமறிழ்த் தடை்வொ கபொற்றி!
எடமெைம் க�ர்ப்பொய் கபொற்றி!
   ஈடிைொ இட்கய கபொற்றி!

தறிருமகள் தடை்வொ கபொற்றி!
   கத்வொறின மனனெொ கபொற்றி!
தறிருமடை ்வொ�ொ கபொற்றி!
   நதன்மறிழ் அரங்கொ கபொற்றி!
உருந்வொளறிர் மொயொ கபொற்றி!
   உயொ்்வருள் கெயொ கபொற்றி!
மறுப்பறி்ப் பறுப்பொய் கபொற்றி!
   மைர்மகள் மகறிழ்க்வ கபொற்றி!

பாவலர் தமிழிவச
[தறிருமதறி கீதொ �றிபறி]

பறிரொனசு.



்வொனுயர் தறி்டனெ, மொணபுயர் பணபறிடனெ
மொனுடம் ெறித்தம் ்வொழ்த்தும் கறபறிடனெ
ஏநதறிகய ெொளும் எநெறிடை ்வொறினும்
ஏநதறிடழ கொப்பொள், ஏறக் மகறிழ்்வொள்!
சுற்ம் பொர்த்துச் சுககம அளறித்து
முறறும் தனடனெ முழுதொய்த் தருகமொர்
அறபுதம் கணடும் ஆ்வைொய் ெறினறும்
ந�ொறகடளக் கூட்டிச் சுட்வயொய்ப் பகறிர
உற்்வர் யொரும் உ்வப்பதும் இல்டை!
நபற்றிடும் கபறு உடழப்கப அன்றிச்
�றி்கறிடனெ ்வறிொறித்துச் �றிொறித்கத ்வொனெறில்
ப்நது தறிொறியப் பர்வ�ம் எய்தறிட
உொறிடம உணகடொ ஞொனெப் நபணகண!

பாவலர் சிசமான் இராசசசுவரி
பறிரொனசு





   2019

்வணண்வணணக் கனெவுகளும், ்வளமொனெ கறபடனெயும்,
எணணநமொளறிர் பதறிவுகளும், இைக்கறியமும், ்வொழ்்வறியலும் 
கரு்வொகறித் தறிடரயறினெறிகை கடதயொக ெகர்நதறிடுகம!
உரு்வொகும் கடதக்ககெல் உயறிகரொட்டம் இட�ப்பொட்டு!
முனனெொளறின  தறிடரப்பொடல் நமொழறிநதனெக்வொ புொறிநததறிடை
இநெொளறில் ்வரும்பொட்டட இயம்புதறககொ நமொழறியுமறிடை 
எநெொளும் எளறிய்வர்க்கும், இதயத்டத ்வருடி்வறிடும் 
நபொனனெொனெ ்வொறிகளறிகை நபொலிநது்வரும் க்வறித்து்வகம!
பொரதறிக்கும், பொரதறியறின தொ�னுக்கும் ்வொொறிந�னெ
ெீரடைகபொல், க்வறிடதகடள கெர்த்தறியுடன எழுதறிய்வன!
கொ்வறிொறிக் கடரகயொரம் கழனெறிகளறில் பயறின்்வனெொம்!
ெொக்வ்றித் தமறிழ்நகொஞசும் ெம்பட்டுக் ககொட்டடநயனும்
கல்யொண சுநதரமறிக் கடையுைகறின ்வறிநடதமகன!
பல்்வடகப் பொர்ட்வகளொல் பள்ளறியறிகை படிக்கொமல்,
பகுத்த்றிவுக் நகொள்டககளறில் ப்றிநகொடுத்த மனெத்த்வனெொம்!
்வகுத்த்றியும் தனெறியுடடடம ்வழக்குதடனெ எதறிர்த்த்வனெொம்!
பதறிகனெழு நதொழறில்களறி்வன பழகறி்வநத கொரணத்தொல்,
அதறிலூறும் அனுப்வத்டத அடுக்கறிட்வத்தொன பொட்டினெறிகை!
எது்வொக இருநதொலும், எவ்்வடகதொன ஆனெொலும், 
நபொதுவுடடமக் கருத்துகடளப் புகுத்தறிடு்வொன நபொறுப்புடகனெ 
கடடெறிடையறில் இருப்கபொொறின கணணீடரத் துடடத்தறிடவும்,
ெடடகபொடும் �முதொயம் ெலி்வறின்றி ்வலிவு்வும், 
பொமரர்க்கும், படித்த்வர்க்கும், பொப்பொ்வறின �றிநதடனெக்கும், 
க�மமு்ச் �றிறு்வர்க்கும் க�தறிந�ொனனெ ெல்ை்றிஞன!
்வழறி்வழறிகய ெம்மறிடடகய ்வரும்மூடப் பழக்கங்கள் 
ஒழறிநதறிடக்வ, ்வறிழறிப்புணர்ட்வ உடரத்த்வனெொம் புரட்�றியுடன!
உடழப்பொளர், நதொழறிைொளர் உொறிடமகடள உணர்ச்�றியுடன, 
தடழக்கறின் ்வழறிகடளகய தரணறிக்குச் �ொற்றிய்வன!
முகத்கதொடு முகம்ட்வத்து முத்தமறிடும் க்வடளயறிலும் 
இகத்தறினெறிகை சுகநமல்ைொம் இரு்வர்க்கும் நபொதுந்வன்ொன!
மக்கள் தறிைகத்தறின மகத்தொனெ பைபொடல் 
மக்கள் க்வறிஞனெறி்வன மனெத்துதறித்த தத்து்வங்கள்!
இருபத்நதொன பதொணகட இருநத்வனெறின எழுத்தறினெறிகை,
கருக்நகொணட நபொருநளல்ைொம் கரும்பொக இனெறித்தறிடுகம!
்வொழும்எம் தமறிழ்ெொட்டில் ்வளர்தமறிழறின கடைஞர்கள் 
்வொழுகறின் கொைநமைொம் ்வொழுமறி்வன நபயநரனக் 
கணணதொ�ன கொட்டுகறி் கல்யொண சுநதரம்ெம் 
எணணத்தறில், �முதொய எழுச்�றியறிடனெ ஊட்டிய்வன!
யொம்றிநத தறிடரக்க்வறியொய் எளறிகயனெறின நமொழறிகளறிகை 
பொமைர்தொன படடத்தளறித்கதன பணறிநது.
                                                        

பாவலர் சசராசா சதவராசு  
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தடடகபொட்டுத் தடுத்தொலும் தமறிழ்ெொட்டின ்வளம்கொக்கத் 
 தயங்கொமல் த்வழ்நகதொடி்வொ! 
இடடயூறு நகொடுத்தொலும் இடமப்கபொதும் அ�ரொமல் 
 இயல்பொக எதறிர்த்கதொடி்வொ! 
்வறிடடகூ்றி ்வறிடர்வொக ்வறி்வ�ொயம் ந�ழறித்கதொங்க 
 ்வறிருப்கபொடு �றிொறித்கதொடி்வொ! 
புடடசூழ ்வருக்வொொறின புொறியொத படகமொற்றிப் 
 நபொலிக்வொடு புரணகடொடி்வொ! 
அடடத்தொலும் ம்றித்தொலும் அடங்கொமல் தறிமறிரொக 
 அடணப்கபொடர இனெங்கொண்வொ! 
மடடதொ்வறி ்வறிடளயொடி மருணகடொடும் கயல்மீடனெ 
 ம்்வொமல் உடனகூட்டி்வொ! 
ெடடகபொட்டு மறிடுக்கொக ெதறிகயயுன எழறிகைொடு 
 ெைம்்வொழக் குதறித்கதொடி்வொ! 
கடடத்கத் ்வழறிபொர்த்துக் கரு்வொயுன க்வறிககட்டுக் 
 கனெறிக்வொடு களறித்தொடி்வொ!

பாவலர் சியாமளா இராசசசகர்
ந�னடனெ
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கனனெறித் தமறிழறில்
கொ்வறியம் பொடிக்
கம்பன எனுகமொர்
கணணறியன ்வொழ்நதொன!

கம்பன ஒரு்வகனெ
க்வறிடதத் தடை்வன!
க்வறி்வளம் பு்வறி்வளம்
கொத்த புை்வன!

புைடம மறினனெ,
நபொதுடம கமழ,
ெைகம கம்வ,
ெொடுக கம்படனெ!

நமனடமப் பனெறிகபொல்
நமல்லினெச் ந�ொறகள்!
்வனடம மடைகபொல்
்வணணச் �ீர்கள்!

உைகம் யொவும்
ஓங்கறி யளநத்வன!
குைவும் தமறிடழக்
நகொஞ�றிக் களறித்த்வன!

இைக்கண ்வளடம
இைக்கறியப் நபருடம
கைக்கறி அளறித்த
கம்பன ்வொழ்கக்வ!

உைக அனுப்வம்
உனக்வறி கபசும்!
உ்வடம பறபை
உயர்மணம் வீசும்!

இனபம் தமறிழ்நமொழறி!
இனெறிடம தமறிழ்நமொழறி!
அனகப தமறிழ்நமொழறி!
அமுகத தமறிழ்நமொழறி!

அள்ளறி யளறித்த
அருடமக் கம்படனெச் 
ந�ொல்லில் ்வடித்கதன
சுட்வப்பீர்! சுட்வப்பீர்!  

திருமிகு பழனி. சிவஅரி
பறிரொனசு



முழுமதறி நபொலிட்வக்  நகொணடு 
   முல்டையறின �றிொறிப்டபக் கூட்டி 
்வறிழறிஇடம க்வைொல் ஆக்கறி 
   ்வறியநதறிடும்  உடலில் தநதொன
தழு்வறிடும்  மைொறின நமனடம  
   தனெறிக்குயறில் குரலின ஓட�!
அழகுடன  படடத்தொன க்வதன 
   அகலிடக எனனும்  மங்டக!

அழகுடட ெங்டக மீது 
 அமரனும் நகொணடொன கொதல்!
பழறிதடனெத்  த்வறிர்க்க  க்வதன 
 பணபுடட முனெறி்வர் கதடி  
எழறிலுடட  மகடளத்  தநது 
 இனெறிதுடன க�ர்த்து ட்வத்தொன!  
நகொழுநதறிடும்  அமரன  கொமம்   
 நகொணர்நதது முனெறி்வர் உரு்வம்!  

  அகமுடடக் கண்வன கபொனறு  
   அமரனெறின  உரு்வம் கதொன்
அகலிடக ெயனெக் கணகள் 
  அமரனும்  நெருங்கக் கணடு
 முகநமைொம் முறு்வல் நகொணடு 
   முடி்வறினெறில்  தனடனெத் தநதொள்! 
பகமுடட முனெறி்வர்க் கொண
 பொட்வயும் முடிநதொள் கல்ைொய்!

அருநத்வன இல்ைம் உள்கள 
   அருடமயொள் இல்டை எனறு 
புொறிநதபறின இரொமன நமத்த 
   புனெறிதமொ தொள்கள் தீணட 
�ொறிநத்வள் உரு்வம் மீளத்
   த்வமுனெறி நகொணடொன இனபம்!
இருநத்வர் எல்ைொம் ்வொழ்த்த 
  இனெறிய்வள் க�ர்நதொள் மீணடும்!

கண்வனெறின அனபறில் ஏங்கறிக்
 கல்லினுள் ்வொழ்நத  கொதல்! 
குணங்களறில் உயர்நத ்வள்ளல்
   ககொகுை இரொமனதொள்கள் 
கணத்தறிகை மீட்டக் கொதல்!
   கருடணயறில் மீணட கொதல்!
அடணநதபறின  ஒளறிர்நத கொதல்!
  அகலிடக நதொனடமக் கொதல்!

பாவலர் தணிகாசமரசம்  
பறிரொனசு   
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கணகளறில் கொணும் கொட்�றியறின அழடக 
்வணணம் தீட்டி, ்வர்ணடனெ ஆக்கறி, 
இனெறிடமயும், அழகும், எளறிடமயும் க�ர்த்கத, 
இனெறிக்கும் கதனெொய் இதயம் ்வறிரும்பச்,
ந�ொல்லும் கருத்தறின ந�ொல்ெயம் ்வறிளங்க, 
ந்வல்லும் தமறிழறில் ்வறிருநது படடத்த்வன! 
தத்து்வப் நபொருடளயும் தடக�ொல் உ்வடமயறில், 
முத்துப் பரல்களொய் முடுக்கறிகய ககொத்துப்,
பொ்வறியம் �றி்க்கும் பொங்கறினெறில் அடமத்த, 
கொ்வறியத் தறிடரக்க்வறி கணண தொ�கனெ!
தறிடரயறிட�ப் பொடடைத் கதர்நத யொப்பறினெொல்,
தறிடரத்தமறிழ் இைக்கறியத் நதளறி்வறிடனெத் தநத்வன! 
புொறியொப் புதறிருள் நபொதறிநத நபொருடளயும், 
அொறிதொய் எடுத்கத அளறித்தறிடும் நபற்றியன! 
இனனெல் கணகட இடறும் மனெத்தறில்,
இனபம் கூட்டும் இனெறிடம ்வழறிடய,
எணணம் ்வறிடழயும் ஏறபுடட அடமப்பறில்,
�றினனெஞ �றி்றிய �ீொறிய அடிகளறில், 
ஒல்டையறில் நகொடுத்தறிடும் உயர்க்வறி க்வநதன! 
எல்டையறில் ஆற்ைொல் ஈட்டினெொன புககழ!
தொய்க்குைம் கபொற்க்வ தொைொட் டிட�த்தொன!
தொய்டமடயத் நதய்்வமொய்த் தரணறியறில் உயர்த்தறினெொர்!
ெறித்தமும் ்வொழ்க்டக ெறிகழ்்வறினெறில் நெகறிழ்நது,
�றித்தம் கைக்கும் �றிக்கலின தீர்்வறிடனெப் 
படிப்கப அ்றியொப் பொமரன புொறிநது,
படிப்பறிடனெ நபற்றிடும் பொடடை அளறித்த்வன!
கணணறிய அர�றியல் கடடமகள் உடரத்த்வன!
மணணறினெறில் மொநதர் மனெத்தறிடனெப் படித்த்வன!
கொைமும் ெறிடைத்தறிடும் க்வறிடதப் புடனெ்வறில் 
ஞொைகம கபொற்றிடும் ெம்க்வறி அர�ன!
ஈதலின கமனடமடய இட�படப் கபொற்றினெொன! 
கொதடைப், பக்தறிடயக் கொ்வறியம் ஆக்கறினெொன!
எடதயும் எதறிர்நகொளும் இதய உறுதறியொல், 
உதயம் கொணும் உய்்வழறி உடரத்தொன!
்வள்ளு்வன கு்களொ ்வொழ்க்டக நெ்றியொம்!
நதள்ளறிய கம்பகனெொ தீஞசுட்வ அமுதொம்!
கணண தொ�னெறின க்வறிடத ்வொறிககளொ,
எணணம் ஊன்றி எழுதறிடத் தூணடுகம!
உைகறில் தமறிழர் உளெொள் ்வடரயறில்
ெறிடைத்த புகழொல் நெஞசுள் ்வொழ்்வொன!
அனனெ்வன �ீடர அக்வல் பொ்வறில் 
ந�ொனகனென ெொகனெ! சுட்வத்தீர் ெனக்! 
                                                         

பாவலர் சவ. சதவராசு
பறிரொனசு  
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ந�ஞந�ொல் ்வழக்டகச் �ீரொய்ப் கபணறித்
தஞ�ம் அடடயத் தடழக்கும் ்வொழ்க்வ!          (1)

தொய்நமொழறித் தமறிடழத் தடையொய்க் கொப்கபொம்
க�ய்நமொழறி அதுக்வ �ீரொய் அளறிப்கபொம்!       (2)

்வணடமறிழ் இைக்கணம் ்வழங்கும் நூல்கள் 
எனறுகம இனெறித்தறிடும்! எறறு மகறிழ்க!            (3)

தணடமறிழ் நமொழறிடயத் தரணறியறில் கபொறறுக்வொம்
எணணறி உணர்நகத இடணநது கொப்கபொம்!   (4)

ந�நதமறிழ்ச் ந�ொல்கை ந�நகதன ெல்கும்! 
பநதமொய்க் நகொள்க்வொம் பொொறில் உ்வநது!       (5)

ெற்மறிழ் எனறும் ெைநதரும் எனகபன!
பறறு ட்வப்கபொம் பரமனெொய் ஏறறு!                (6)

பணடடத் தமறிகழ படர்புகழ் ெல்கும்!
ந�ணடடப் கபொனறு ந�ழறித்து மணக்கும்!     (7)

ந�ொற்மறிழ்ப் பொக்கள் சுட்வக்கும் எனக்
நபொற்மறிழ் மொடை புடனெநதனெள் ஆணடொள்! (8)

ந�நதமறிழ்க் கடவுள் ந�நதறில் முருகன
ெநதமறிழ் நமொழறியறில் ெைத்டத உணடொன!      (9)

இன்மறிழறில் உள்ளது இனந�ொல் வீடு!
இனபம் அளறிக்கும் எனறும் பொடு!                (10)

பாவலர் ந. கிருடடினமூர்்ததி
ந�னடனெ



்வ�நதம் வீசும் இளக்வனெறில்! 
     ்வொழ்க்டக ்வணண ்வடி்வொகும்! 
பசுடம ெறிட்நகத கழனெறிகளும் 
     பொர்க்கப் பொர்க்கக் குளறிர்ச்�றிதரும்! 
இட�கள் பொடும் புள்ளறினெங்கள் ! 
    இடணகள் க�ர்நகத கூடடமக்கும்! 
அட�யொ மனெமும் இட�்வொகும் ! 
    அழகொம் இயறடகச் ந�ழறிப்பொகை ! 

ந்வள்டள ெறி்த்து மல்லிடகயும் 
    ்வறிதங்கள் பை்வொய் கரொ�ொவும்
நகொள்டள நகொணடு கபொகறினெக்வ! 
    குழலிற சூடச் ந�ொல்லினெக்வ! 
உள்ளம் நமல்ைச் �றிலிர்க்கறி்கத ! 
    உ்வடக யொகை ்வழறிகறி்கத! 
கள்ளம் இல்ைொ இயறடகயதறில் 
    கஞ�த் தனெங்கள் கொணடைகய! 

மொநதர் ெமக்கக அ்றிவூட்டும் 
    மொ�றில் ைொத மணணுைகம்! 
க்வநதர் கூடத் தடை்வணங்கும் 
    ்வறியப்டபத் தருகத அள்வறின்றி! 
�ொநத �ீைர் எல்கைொரும் 
    �க்தறி நபற்ொர் ்வ�நதத்தறில் 
கொநதம் கபொகை எடமயீர்க்கும் 
    கடையொம் கொைம் ்வொழறியக்வ! 

பாவலர் யசிநதா கருணாநிதி 
ந�ர்மனெறி 
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அனடனெத் தமறிடழ, அருங்க்வறி ஆ�ொடனெ
முனகனெ அமர்நதுள்ள முத்தமறிழ் - அனபடர
ெனநனெய்தல் ெொடன ெயநது பணறிகறினக்ன
நபொனநனெய்தும் பொக்கள் புடனெநது!

ஓட� எழும்அடை ஓங்கு கடல்ெீடரப்
பூட�முறறும் ெக்குபு புக்நகனெக்வ - ஆட�யுறக்ன!
கதரழுநதூர்த் நதனனெ்வன ந�நதமறிழறின �ீருடரக்கப் 
பொநரழுநது கபொறறும் பணறிநது! 

ஒப்பறில்ைொ ெற்மறிழறில் ஓரொறு கொணடங்கள்
இப்பு்வறி மீதறில் இயம்பறினெொன! - முப்நபொழுதும்
தணடமறிழ் எணணறித் த்வங்நகொணட கம்பனெறின
பணணமுடத உணகபொம் பணறிநது!
 
நபொனநனெழறில் மறினனும்! புதுடமத் தமறிகழொங்கும்! 
்வனபு்வறி இனப ்வளகமநதும்! - மனபடதயறின 
்வொழ்்வறியடைக் கணடுடரக்கும்! ்வணணக் க்வறியழடக
ஏழ்பொர் உடரத்தறிடுகம ஏறறு!

பணநபொளறிரும் கொப்பறியத்டதப் டபநதமறிழறின ஓ்வறியத்டத 
எணணநமொளறிர் கம்பன இட�த்தறிட்டொன! - தணடமறிழறின
கமனடமமறிகு தத்து்வத்தொல் ந்வல்லும் ்வழறிந�ொனனெொன! 
்வொனபுகழ் கம்படனெ ்வொழ்த்து!

பாவலர் சநயதல நா்டன்
பறிரொனசு
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�றித்தம் நதளறிவுறுத்தும்! �ீகரொங்கும் ்வொழ்்வறிடனெ 
ெறித்த முயர்த்தறி ெறிடைெறிறுத்தும்! - ந�ொத்நதனெக்வ 
இல்ை முட்டய இயம்பும் தறிருக்கு்கள 
ெல்ைநதொரு நூைொம் ெமக்கு! 

ஆனமப் பயறிருக் கருமருநதொய் ஆழ்மனெத்துள் 
கதனமடழ நபய்யும் தறிருக்கு்கள! - ஊனமகறிழ 
இன்றி யடமயொ இனெறியென னெீநரனெக்வ 
பனனெைம் க�ர்க்கும் பொறிநது! 

ஆட�யும் நபொய்யும் அடங்கொப் நபொ்ொடமயும் 
்வொ�ம் குடைக்குமவ் ்வஞ�கமும் - ெீ�நமனெ 
உள்ள முணர வுடரத்த நபருநூைொம் 
கள்ளம் எொறிக்குங் கனெல்! 

நதன்நைனெ வீ�றிகய கதனெடனெயக் கொதலிடனெ 
மனனெறி யுடரத்த மணநூைொம் - நபொனநனெனெக்வ 
நெஞ�த்தறிற நகொள்க்வொம் நெ்றிபட ்வொழ்நதறிடுக்வொம்! 
அஞசுட்வ கூடும் அகத்து? 

தொங்கும் தடடயழறிக்கும்! தொள்வரும் துனபமுற 
க்ங்கும் உயறிருக் கறிதமுடரக்கும்! - தீங்ககற்றி 
மனனுயறிர் கொக்கும் மணக்கும் தறிருக்கு்கள 
எனனுயறிர் எனகபன இனெறித்து! 

அகனறு ்வறிொறிநதகதொர் ஆகொயம் தொகனெொ? 
இகபரம் ஈயும் இட்கயொ? - சுகமடனெத்தும் 
ந�ொல்லில் நபருக்கறிச் சுடரும் தறிருக்கு்டள 
ந்வல்ைவும் நூலுணகடொ க்வறு? 

கொடைப் பொறிதறிநயனெக் கற்ொர் மனெத்நதொளறிரும்! 
க்வடை நயனெக்வ ்வறியப்பளறிக்கும்! - க�ொடைதரும் 
ஆடைக் கரும்நபனெக்வ அத்தடனெயும் தறித்தறிக்கும்! 
ககொைக் கு்ளறின குரல் 

அஞசுதடை ெீக்கறிகய ஆறுதடைத் தநதருளும்! 
தஞ�நமனெ ெறிறகும்! தடகயருளும்! - நெஞ�மு்ச் 
ந�ஞந�ொல் அருளும்! ந�ழுங்கண குயறிலிட�யொய்க் 
நகொஞசும் கு்ளறின குரல்

பாவலர் ப்தமனி சகசவகுமார்
க�ைம்
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ெியலவட சைணபா!

கூருணடாம்! சகாணட குவகயுணடாம்! குததுகின்

யபாருணடாம்! பூத்த சபாலிவுணடாம்! - நீருணடாம்!

ஆளுணடாம்! ்தாள்காண அழகுணடாம்! யகால்..முனயன

நீளுணட ைாள்,கண நிகர!

ஆள் - ஆட்ந�ய்டக, அரசு.

எழுதுயகால்

கூொ்டம நகொணடிருக்கும். மூடியொல் மூடியறிருக்கும். எழுத்துப்கபொர் ெடத்தும். மைர்ச்�றிடய ெல்கும்.  
ெீர் கபொன் டமடய ஏறகும். அது எழுதறிய எழுத்து உைகறில் ெறிடைத்தறிருக்கும் [எழுத்து ஆற்ைொல் 
ஆட்�றி அடடநத்வர் உள்ளொர்] தொளறில் எழுதும்கபொது அழககநதும். 

கண

தொக்கும் தனடமயொல் க்வல்்வறிழறி எனறு நபயர்நபறும் [கூர்டம]. கணடண இடமயொனெது மூடிப் 
பொதுகொக்கும். கொதல் கபொர் ெடத்தும். மைர்்வறிழறி எனறும் நபொன்வறிழறி எனறும் எழறிகைநதும். 
கணணீடரக் நகொணடிருக்கும். கணணழகறில் ஆட்பட்டுக் கறிடப்கபொர் உள்ளொர். கண ெொணமுறறு 
மணடணப் பொர்க்கும்நபொழுது கபரழகு நகொள்ளும்.

ைாள்

கூொ்டம நகொணடிருக்கும். குடககபொனறு உட்யறிருக்கும். படக்வடரச் �ொய்க்கப் கபொர் ந�ய்யும். 
நபற்றிநபறறுச் ந�ழறிப்டப ்வழங்கும். ந�நெீொறில் ெடனெயும். உைடக ந்வனறு ஆளும். ம்்வன ்வொள் 
முடனெடயத்  தன கொல் அருகக ட்வத்து ெறிறகறின் கொட்�றி அழகளறிக்கும்.

எனெக்வ, ெீள்்வறிழறி, நெடு்வொள், எழுதுககொல் ஆகறியட்வ ஒனறுக்நகொனறு ெறிகரொகும். 

பாட்டரசர் கி. பாரதிதாசன்
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[கலிந்வணபொ]

்வறிணமுட்டும் மொடங்கள்! ்வறிணணுநது ந�ல்லிடம்! 
மணணறிதறில் கொணொத மொெகரம் - எணணங்கள் 
எட்டொத தனடமகள் யொட்வயும் நகொணடுகம 
பட்டொக மறினனெறிய பட்டணம் - கட்டற் 
க�டனெயும் மட்டற் ந�ல்்வமும் உறக்ொங்கறித் 
தொடனெத் தடை்வனெொய்த் தொரொணடொன - ்வொனெொணடொன! 
பல்கடை ்வறித்தகன! பணணொர் தமறிழ்ம்்வன! 
கல்டையும் ந்வட்டுங் கடுநகதொளன - எல்டையறிைொ 
வீரம் முடிநகொணட க்வநதன இரொ்வணன! 
ஈரங் குடிநகொணட ஈ�ரும் - �ீகரொங்கும் 
ந்வற்றிடயச் சூட்டிய க்வங்டகயறிடம் ‘’மீட்டுக 
ெற்மறிழ்க் கீதகம! ஞொைமும் - நபற்றிடக்வ 
இனனெறிட� இனபம்!’’ இட்்வனெறின ந�ொல்ககட்டுத் 
தனதடை டகெரம்பறில் �ங்கீதம் - ெனகறிட�த்கத  
ஏழறிட�ப் பணணறிடனெ யொ�கமொய்த் தநதறிட 
யொழறிட� ககட்டிரங்கறி ஈ�னெ்வன - ்வொழறிட� 
ந�ொல்லி மனெமு்வநது நதொணடனெறிடம் ஒப்படடத்தொன 
்வல்ைழகு �நதறிர ்வொள்!

பாவலர் மணியன் சசலவி
பறிரொனசு



அனடனெத் தமறிகழ! அ்றி்வறின ஒளறிகய!
உனடனெப் புகழ ஓடி ்வநகதன!
கற்்வர் உனகமல் கொதல் நகொள்்வர்!
மற்்வர் உனனெறிடம் மயங்கறி ்வறிழு்வர்!
உைகம் உனடனெ உயர்த்தறிப் பொடும்!
பைவும் அ்றியப் பணபொய்க் கூடும்!
கடடம யொவும் கருத்தொய்க் கொட்டும்
உடடடம ெீகய! உயர்புகழ்த் தொகய!
்வணணம் நகொணட ்வளமொர் தமறிகழ!
எணணம் கபொை ஏற்ம் தரு்வொய்! 
அட்வயறில் ்வநகத ஆற்ல் தநகத 
சுட்வக்கத் தரு்வொய் சுநதர பொக்கள்!
�றிநதடனெத் துளறிகடளச் �ீரொய்ச் �றிநதறி
்வநதடனெ ந�ய்கதன! ்வொழ்த்தறி மகறிழ்நகதன!
கணணொல் பருகறிக் கருத்தறில் உருகறிப்
பணணறில் நபருகறி எனனுள் படர்்வொய்! 
மணறிகய! ஒலிகய! மருநதொய் ்வரு்வொய்!
அணறிகய! அ்றிக்வ! அரகண தரு்வொய்!
அறபுகம் உன்ன அழகறிய ந�ொறகள்!
நபொறபதம் பணறிநகதன புைடம நபொழறிகக்வ!

பாவலர் ப்தரிசியா பாபபு
பறிரொனசு
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மஞ�ள் ்வணணக் கறிளறிகய - எனடனெ
மயக்கும் உனதன ்வறிழறிகய!
நகொஞ�றி கபசும் கறிளறிகய - உனெக்குக்
குரல்தொன இனெறிய நமொழறிகய!

்வஞ� மறில்ைொக் கறிளறிகய - ெீ
்வநது கபசு ஒரு துளறிகய!
அஞ� க்வணடொம் கறிளறிகய - உன
அழகுப் பொர்ட்வ உளறிகய!

பொர்க்கப் பொர்க்க அழகு - எனறும்
பக்கம் ்வநது பழகு! 
ந�க்கச் �றி்வநத அைகு - ெீ
�றி்கு அடித்தொல் அழகு!

நகொட்டட உமக்குப் பறிடிக்குமொ -அடதக்
நகொணடு ்வநது தரட்டுமொ?
குட்டட அைகறில் நகொ்றித்தறிட - ெொனும்
நகொஞ�ம் சுமநது ்வரட்டுமொ?

உருட்டும் ்வறிழறிடயத் கதடிகய - ெொன
உனனெறிடம் ்வருக்வன ஓடிகய!
மறிரட்டும் நதொணறியறில் பொர்க்கொகத - ெீ
மனெமதறில் �றினெமடதச் க�ர்க்கொகத! 

மறினுமறி னுக்கும் கறிளறியக்கொ - உனதன
கமனெறி நயல்ைொம் ஒளறியக்கொ!
அணு்வ ணு்வொக உனடனெகய - அதறிலும்
அதறிகம் அளப்கபன கணடணகய! 

கவிஞர் அ.மு்ததுசாமி 
தொரமங்கைம் 



அருளறின கடகை! அரு்வறி ெடடகய!
அழகு தமறிகழ! ்வரு்வொகய!
நபருடம ெறிடனெக்வ! �றிறுடம இடைகய!
நபருகும் அ்றிக்வ தரு்வொகய!
   (அருளறின கடகை)

அழறியும் ெறிடைகய அணுவும் கறிடடயொ
அமுதும் உனெக்கக இடணயொகமொ?
மழடை நமொழறிகயொ டினெறிடம ெறுநகதன
மதுட்வ எமக்கக அளறித்தொகய!
   (அருளறின கடகை)

புை்வர் நகொடடகய! புகழறின உருக்வ!
புதுடமக் கடைகய! ்வளர்்வொகய!
கடையறின நபொழறிகை க்வறிடத மைகர
கனெறியறின சுட்வகய நபொழறி்வொகய!
   (அருளறின கடகை)

எமது ்வறிழறிகய! ்வறிழறியறின ஒளறிகய!
இனெறிடம இ்வணெீ தரு்வொகய!
தமறிழர் துடணகய! இளடம எழறிகை!
தடைடம மகறிழ்க்வொ நடொளறிர்்வொகய!
   (அருளறின கடகை)

வஙகனூர் அ.சமாகனன்.
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கெொறிட� கலிந்வணபொ

கொ்வறிொறித் தொயறின கனெறிச்சுட்வப் நபணண்வள்!
பூ்வறிொறி க�ொடைடயப் கபொர்த்தறிய்வள்! - ஆ்வறினெம்
்வொழ ்வளமும் ்வழங்கும் ெதறிய்வள்! 
ஆழம் ெறிட்நத்வள்! அனபறிட�க்கும் - யொழ்வள்! 
ஓடி ்வளம்நபருக்கும் ஒய்யொரம் நகொணட்வள்! 
்வொடி ்வதங்கொ ்வைங்டகயொம் - கதடி
்வருக்வொர்க் கருள்ெல்கறி ்வொொறி ்வழங்கும்
�றிருங்கொர �ீதளொ கத்வறி - அருளொல்
அழகுடன வீற்றிருக்கும் அறபுத ஊரொம்!
பழகச் �றி்நத்வொறின பணபூர் - உழவுடன
ந�ங்கல் நபருக்கும் �றி்ப்பொம் ்வணறிகமும்
எங்கும் நபருகும் எழறிலுொரொம்! - தங்கறிய
ந்வள்டளப் பரங்கறி ்வறியநகத புகழ்நதறி்ட்ட
பள்ளறியொ �ொனெொம் பணறியறிகை - ந்வள்ளறியறில்
ெொக்குப் படடத்தறிட்ட ெல்வீர நனென்னக்
்வொக்கறில் உயர்�ீனெறி ்வொ�னெருள் - கொக்கும்!
இட�யறில் �றி்நகத இழுத்தறிட் டுைடகத்
தறிட�கள் முழுக்கத் நதொறி்வர் - அட�த்தறிடு்வர்
பொடும் குரைொல் படித்தறிடும் பொட்டுடன 
ஆடும் ெடனெத்தொல் அறபுதங்கள் - சூடும்! 
த்வறிலுடன ெொதத்தறில் தக்கொர் எனெக்வ
பு்வறிதனெறில் கமம்பட்கடொர் பூமறி - ெ்வறில்கறினக்ன 
ெொனபறி்நத ெல்லுொடர ெற்மறிழ் ்வொழ்ஊடரத் 
கதனசுரநத பொட்டில் தறிடளத்து!
 

பாவலர் இராம.சவலமுருகன்
்வைங்டகமொன

 

u
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்வொனெம் பனெறிநபொழறிய ட்வயம் துயறில்கடளயக்
கொனெம் குயறில்நபொழறியக் கொதுகளறில் கதன்வழறிய
கதனெறின அடடசுமக்கும் கதனமரத்தறின நகொப்பட�ய
மொனெறின ்வறிழறிமட்வொர் ட்வகட்யறில் தொநனெழுநகத
தொனும்ெீ ரொடித் தமது துடணநயழுப்பறிப்
கபொனெொர்கள் ்வொ�லிகை பூ�ணறிப்பூத் தொன�றிொறிக்கும்
ஞொனெத்தறின இல்ை்த்தறின ெொற்ங்கொல் ெம்மறினெத்தறின
மொனெத்தறின க்வரொம் மகறிழ்்வொய் தமறிழ்ப்பொ்வொய்!

நதறகுப் பு்வறிமககள கத�த்தறின மூத்த்வகள
ந�ொறகும் நபொருட்கும் உயறிரொநமய் ஞொனெநமனெ
ெறிறகறின் தொகயநயம் ெறித்தறிைகம ந�நதமறிகழ
கறகறின்ொர் ெொ்வறில் க்வறியொய் மைர்ப்வகள
ெறக்வறிடத ந�ய்க்வொர்க்கு ெல்ை்வகள பொதனடனெ
்வறிறப்வர்கள் தம்டம ்வறிரும்பொத தூய்வகள
அறபர்கள் ெொக்கறில் அமரொப் நபருமககள
நபொறடகநயன ்வொக்கறில் நபொலி்வொய் தமறிழ்ப்பொ்வொய்!

கொறறும் உடனெப்கபசும் கொ்வறியங்கள் தொம்கபசும்
ெொறறும் உடனெப்கபசும் ெொனெறிைங்கள் தொம்கபசும்
க�றறுழ்வர் ெொக்கும் தறினெமும் உடனெப்கபசும்
ஆறக்ொடும் ஓட்டமும் அனடனெத் தமறிழ்கபசும்
க்வற்ொரும் ெொளும் ்வறிரும்பறிகய கபசுமுடனெ
கபொற்த் நதொறியொமல் புத்தறியறின்றி ெநதமறிழர்
வீற்றிருப்பொர் அனனெொர் ்வறிழறிப்புணர்வு தொனநப்ட்டும்
ஆற்ல் உணரட்டும் அம்மொ தமறிழ்ப்பொ்வொய்!

பாவலர் சபாறவகப பாண்டியனின்
மதுடர
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கூநதநைனனும் கொர்கமகம் பூச்சூடிப் கபொர்ந�ய்யும்
நகொணடநெற்றி ்வொனபறிட்யறின கூ்ொ - யமன
நகொல்ை்வதறகு ஏ்றி்வரும் கதரொ!
ெீநதுமறிரு நகணடட்வறிழறி! ்வொைருகக ககள்்வறிக்கு்றி!
நெஞ�ம்நதொடும் நரணடுமட்வ கொதொ - என
நெஞ�ம்கபொைக் கம்மைொடும் கதொதொய்!

கதன்வடியும் பூ்வறிதழ்கள் ்வணடமரொத் தொமடரகயொ?
கத்வடதக்குப் பொல்குளறித்த பல்கைொ - அதறில்
தீர்நதறிடொமல் க�ர்நநதொழுகும் கள்களொ!
ஆழ்நதகன் ெீைக்கடல் ஆழறிமுத்துச் ந�ய்த்வகமொ?
அனனெம்வள் நகொங்டகதடனெத் தழுவும் - அடத
அங்குமறிங்கும் கணடுநெஞ�ம் ெழுவும்!

உணடு்க்கம் கணடதறில்டை உனெறிடனெப்கபொ ஓய்வறில்டை
உள்நெஞ�றில் சுத்து்ொகய கதொழறி - உனனெொல்
ஓயொமல் கத்துநதனதன ஆழறி!
்வணணக்கறிளறிப் கபச்ந�டுத்து ்வொ�ெறும் பூத்நதொடுத்நதன
்வொலிபத்டத ஏறறுகறி்ொய் கூணடில் - இனனும்
்வொட்கணணொல் கபொடுகறின்ொய் தூணடில்

�ணடடந�ய்யும் நகணடட்வறிழறி �ொமத்தறிலும் கபசுதடி
�த்தடங்கறிப் கபொனெநதனதன ஆ்வறி - எடனெச்
�ொகடிக்கப் பறிரம்மனந�ய்த பொ்வறி!
எணணநமல்ைொம் உனெறிடனெப்பு ஏற்மறில்டை எனபறிடழப்பு
இநெறிடையறில் கபொடதநகொணகடன பொட்டில் - எனடனெ
ஏன்வறிட்டொய் உனெறிடனெப்புக் கொட்டில்.!

ஓயும்ெதறி கமல்்வறிழுநது ்வறிம்பம்கொட்டும் ந்வணணறிை்வறின 
ஒப்பறில்ைொப் கபநரொளறிதொன ெீயும் - முகம்
உள்நுடழநது ஈரவுயறிர் கொயும்!
தீயறின்வறிழறி சுட்நடொறிக்க உள்ளநமல்ைொம் பூப்பூக்கும்
கத்வடதகய எங்குற்ொய் தீடய - உனனெொல்
கதர்நநதடுநகதன கொதநைனும் கெொடய.!

்வொயறின்வழறிப் கபச்ந�ல்ைொம் ்வொழட்வக்கும் மூச்ந�ல்ைொம்
மஞ�ள்ெறிைொ உடனெத்தொகனெ கதடும் - ெீ
மஞ�ம்நதொட ்வறில்டைநயனெறில் ்வொடும்!
பொயுநமொளறி ெீநயனெக்கு! பொட்வயறின்றி ்வொழ்ந்வதறகு!
பொடடயறிலும் உனெறிடனெப்கப க்வணும் - ெீ
பக்கம்ெறின்ொல் பொகைொகும் கதனும்!

பாவலர் வள்ளிமு்தது 
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முத்தமறிகழ, முத்துமணறி யொர ்வறித்கத!
   ்வறித்தககம, ந்வற்றி்வறிடள யொடும் �றித்கத!
�றித்தநமல்ைொம் ்வொ�மள்ளும் பூ்வறின நகொத்கத!
   நகொத்துநமழறில் கபரழகக. ககொடிச் ந�ொத்கத!
ந�ொத்தறினுக்குள் ந�ொத்து்வரும் ெொதச் �த்கத!
   �த்தமறில்ைொ நமளனெநமொழறி நகொணகடன பறித்கத!
பறித்தனுக்கும் ஞொனெநமொழறி ந�ொனனெ அத்கத!
   அத்தறிமுகத் கதொன்வளர்த்த ஆழறி முத்கத.

எத்தடனெகயொ நமொழறிபறி்நத இநத மணணறில் 
   எனறு்வநதொய் என்்றியக் கூடு தறில்டை. 
அத்தடனெக்கும் தொய்நமொழறியொய் உனடனெ யன்றி 
   ஆருளர்ந�ொல்… ஆதறியநதம் ந்வன்ொய் இனறும் 
முத்தமறிழொய் எணதறிட�யும் ஆளு கறின்ொய்!
   முடி்வறில்ைொ முதல்ெீகய முறறும் ெீகய. 
�றித்தநமைொம் ெறிட்நத்வகள எங்கள் தொகய 
   ந�நதமறிழொய் முநதறி்வநத முத்து மொொறி. 

முனனெொலும் பறினனெொலும் உனடனெப் கபொை 
   மூச்க�ொடு கைநதநமொழறி எங்கும் கொகணன. 
நதொனடமநமொழறி யொனெொலும் ெறித்த ெறித்தம் 
   துளறிர்க்கறின் புத்தறிளடம உனனெறில் கணகடன. 
உனபொதம் �ரணடடநகதன எணணம் தனனெறில் 
   உரு்வொகறிக் கரு்வொகறி மணண ளநத 
அனடனெயுடனெ ெொனம்க்வன. கொை கொைம் 
   ஆல்கபொைத் தடழத்துெறிறபொய் ெீடு ்வொழறின 

‘’அகன்’’ அனுராதா கட்டசபாம்மன்.
தறிருச்�றி
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எடுப்பு!

கதனுக்கும் பொலுக்கும் கமைொனெது - ெம்
தீநதமறிழ் எநெொளும் உயர்்வொனெது!

(கதனுக்கும்)
நதொடுப்பு!

்வொனுக்கும் ெறிைவுக்கும் இடணயொனெது - ெம்
மங்கொத தமறிநழொனக் சுட்வயொனெது!

(கதனுக்கும்)
முடிப்பு!

மூக்வநதர் மடியமர்நது முட்கணடது - தமறிழ்
மூ்வொத நமொழறியொக ெறிட்நகொணடது!
பொக்வநதர் பைரொலும் உடரபூணடது - தமறிழ்ப்
படகயொளர் ்வடை்வறிட்டுச் �றிட்மீணடது!

(கதனுக்கும்)

ெொக்வநதர் ெொ்வறினெறிகை ெைம்நபற்து - தமறிழ்
ெைகமொங்கும் �ொனக்ொரொல் ெயமுற்து!
பூக்வநதறிப் கபொற்றிடக்வ புகழ்பூத்தது - தமறிழ்
பு்வறிகயொங்கும் நமொழறிகளறிகை ெனெறிமூத்தது!

கடைமொமணறி
கவிஞர் சத. சனார்்ததனனார்

புதுட்வ - 4



கம்பொ உன்ன க்வறியழகுள்
 கைநது நெஞ�ம் களறிக்கறினக்ன!
அம்பொய்ச் ந�ொறகள் கூகரநதும்!
 அமுதொய்ப் பொக்கள் சுட்வகயநதும்!
இம்மொ ெறிைத்தறில் ்வறிருத்தங்கள்
 எழறிைொய் ஆள ்வழறிந�ய்தொய்!
ந�ம்மொந துன்ன புகழ்்வொழும்!
 �ீர்கள் ெல்கறி எடமக்கொக்கும்!

கணணறின ்வணணம் கொட்டிடனெகய!  
 கொலின ்வணணம் தீட்டிடனெகய!
்வறிணணறின ்வணணம் ஊட்டிடனெகய!
 ்வறில்லின ்வணணம் மூட்டிடனெகய!
மணணறின ்வணணம் ஈட்டிடனெகய!
 மதறியறின ்வணணம் கூட்டிடனெகய!
பணணறின ்வணணம் மீட்டிடனெகய!
 பணபொர் கம்பொ ்வொழறியக்வ!

தமிழசநஞசம் அமின்           
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