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வாழ்த்துரை
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அணிந்துரை

          

 ‘கவியுலகப் பூஞ்சோலல’ அலமப்்ினர் ைஙகள 3 ஆம் ஆண்டு 
விழோவில் தவ்ியிெ இரு்ககும் ‘முள்ிவோய்ககோல் சுவடுகள’ என்னும் 
இல்ககியப் த்ோழிசசல் தைோகுப்பு, ஈழத்ைில் மட்டுமின்்ி்க கெல் ைோண்டிய 
உலகலனத்தும் ்ரவி வோழும் ைமிழ இல்ககியர்க்ின் கண்்ணீரோயப் 
த்ோஙகிப் ்ோயகி்து.

‘‘உயிலரப் ்ோதுகோ்கக 
தவட்டிய குழியில்
உயிருென் புலையுண்ெ ஆன்மோ்ககள’’

என உ்ம் தநோநது கைறுகி்ோர் யோழப்்ோ்ம் (ைமிழணீழம்) ஐ.்ிரபு.

‘‘்ோல் அருநை அன்லன மோர்்ில்
ஒடுஙகிவிட்ெ மழலலகள
சுலவத்ைிெ்க கூெ ்நரம் ைரோது
முள்ிவோய்ககோலில் ரத்ை ஆறு ஓடிய வீைி’’

 
என்க தகோைி்ககி்ோர் தசன்லன ்ம்மல் (இநைியோ) ஸ்ரீச்கைி.

‘‘வலிகள சுமநது
்சிதகோண்ெ வல்லூறுகள
வோன்வழிய இட்ெ குண்டுகள’’

என்று குமு்ி தவடி்ககி்ோர் சுவிஸ் சிவைர்சினி ரோகவன்.

‘‘கநைகப் புலகயில் மூசசுத் ைி்்ி
தவநது மடிநை உெல்க்ோய ஊர்ந்ைோம்’’

என்று ்லழய நிலனலவப் ்ைிவு தசயகி்ோர் ்ிரோன்சு ்கோகிலோ 
தஜய்ககுமோர்.



முள்ளிவாய்க்ால் சுவடு்ள் 5

‘‘்ோைமிெ மண்்ற் ்ோிைோ் நிலல
்ோைகம் நோகமோயப் ்ெதமடுத்ைோடியது’’

என்று மனம் தவதும்புகி்ோர் தென்மோர்்க ்வைோ இலஙகோைிலகம்.

‘‘கன்னியர் கற்்ோ கோமுகர் லகயகத்்ை
என்ன்ககோ இலசப்்ிோியோ என்னவோனோள லவயகத்்ை’’

என்று தநருப்்ோய தவடி்ககி் ோர் இலண்ென் ி்ோியோ க்்ைிப் ி்ளல்.

‘‘தைன்்லும் தவநை்லோகி தவநது தநோநை நோட்கள’’

என ம்்கக இயலோத் துயோில் மனம் அழுத்ைித் துடி்ககி்ோர் தநைர்லோநது 
நிரஞசலோ நிரோ.

 உலக நோடுகள அலனத்தும் வோழும் உ்முலெநை ைமிழர்க்ின் 
உ்ர்வு்க குரலோய உோிலம முழ்ககமோய ‘‘முள்ிவோய்ககோல் சுவடுகள’’ 
அைனின் உறுமல் ்கட்கி்்ன்.

 ‘முள்ிவோய்ககோல்’ நிகழநது ்த்து ஆண்டுக்ின் ்ின்பும், 
இன்னும் முெஙகி ஒடுஙகி அெஙகிப் ்்ோகோை ைமிழணீழ விடுைலல 
முழ்ககமோய இநநூல் அலமநதுள்து.

‘‘மோண்ெனர் ைமிழதரன மனப்்ோல் குடித்ைோ்யோ?
மறறுதமோரு கலைதசோல்ல்க கோத்ைிரு்ககுதைன் ஈழம்’’

என முழஙகும் ்வலூர் சத்யோ மோ்ி்ககமும்,

‘‘ைமிழணீழம் ைமிழனு்ககும் தசோநைமோகும் நோல் எண்்ி்ய
ஒவதவோரு நோல்யும் உ்ஙகோமல் கெ்ககின்்்ோம்’’

 
எனச சணீறும் அமுைகவியும்,

‘‘உ்ஙகும் உெல் எழுநது வரும் ஒருநோள
அன்றுைோன் ைமிழரு்ககுத் ைிருநோள’’
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என முரதசோலி்ககும் தஜயரோ்ியும்,

‘‘தகோன்்வர்கல்த் ் ைடுகி்து முள்ிவோய்ககோல் முற்ம்’’

என்க குமுறும் புவனோ சறகு்மும்,

‘‘உோிலம விலைகள ஒரு்்ோதும் உ்ஙகோ
மண்ல்்க கிழித்தைோரு நோள ்ம்ல எழும்’’

என அ்ம் கூறும் ்ிரோன்சு கவிவோ்ன் ைமிழதநஞசம் அமினும் 
ைமிழணீழ விடுைலலப் ்்ோரோட்ெத்ைின் ‘தைோெர்சசிலய’ நிறுவுைல், 
நிலலநோட்டுைல் இநநூலின் ைனிச சி்ப்்ோகும் என்்்ன்.

 இநநூலின் தைோகுப்்ோசிோியர் அன்புத் ைம்்ி ஒரத்ைநோடு 
தநப்்்ோலியனு்ககு என் இனிய வோழத்துகள.

தசன்லன 
20-12-2018

உணர்ச்சிக்கவிஞர ்கா்சிஆனந்தன்,  ஈழம்
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மதிப்புரை

 முள்ிவோய்ககோல்! நிலனத்ை உெ்ன்ய தநஞசில் குருைி 
வடியத் தைோெஙகுகி்து. வரலோறு எத்ைலன்யோ ்டுதகோலலகல்த் 
சநைித்ைதுைோன். ஆனோல் முள்ிவோய்ககோல் ் டுதகோலலலயப் 
்்ோல ஒரு தகோடூரமோன ்டுதகோலலலய இப்்்ோதுைோன் சநைித்து 
இரு்ககி்து. இது இனப்்டுதகோலல ஆைலோல் உயிர்கல்்க தகோல்ல 
முடிநை்ை உ்ர்சசிகல்்க தகோல்ல முடிநைைோ?

 ‘‘தவஙதகோடுலமச சோ்ககோட்டில் வில்யோடும் ்ைோளகள 
எஙகள தவற்ித்்ைோளகள’’ என்று ்ோடினோர் ்ோ்வநைர். ஏதனன்்ோல் 
உெல்கல்்க தகோல்ல முடியும் உறுைிகல்்கதகோல்ல யோரோலும் 
முடியோது. பு்நோனூற்ில் நோஙகள ்ோர்்ககோை ்்ோரோட்ெமோ? தவல்லோை 
்்ோர்க்ோ? 
 
 ்்ோர்  என்்ோல் புலி்ககு்ம் த்றுவது எஙகள உள்ம்.
ஆனோல், முள்ிவோய்ககோல் ்்ோன்்ைன்று. அது தகோலல. ைிட்ெமிட்ெ 
்டுதகோலல. அைனோல்ைோன் கவிஞர்க்ின் எழுது்கோலில் உள் 
லமதயல்லோம் சிவநது ்்ோனது. சிவப்பு ்கோ்த்ைின் அலெயோ்ம் 
அல்லவோ? 

 இ ந ை  நூ லி ல்  உ ள ்  ஒ வ த வ ோ ரு  க வ ி ல ை ய ி லு ம்  அ ன ல் 
தை்ி்ககி்து. கண்்ணீர் வடிகி்து. எத்ைலன குழநலைகல்ப் 
்்ி தகோடுத்து இரு்ககி்்ோம். எத்ைலன ம்்ககுல மெநையர் மோன்க 
குல்வலெநைனர். இது ் ்ோரோ! இல்லல இனப்்டுதகோலல. அ்ிவோல் 
முைிர்சசி அலெநை உலகம் ்ோர்த்து தகோண்டு ைோன் இரு்ககி்து. அ ஃகி 
அகன்் அ்ிவு என்னோம் என்்ோர் எஙகள ்ோட்ென் ைிருவளளுவர். 

 உலகத்ைணீ்ர! உலகத்ைணீ்ர! நோ்ககடிப்்ோக வோயப்்ல் அல்யும் 
உலகத்ைணீ்ர! இன்னும் ்ோர்த்து்க தகோண்டு ைோ்ன இரு்ககின்்ணீர்கள 
்களவி்ககல் தை்ி்ககி்்ை இநை்க கவிஞர்க்ின் தசோறக்ில் 
கனவு ்வண்டுமோனோல் கலலயலோம். கெலமகளுமோ கலலயும்? 
அலவ நில்்வற்த்ை்ககலவ அல்ல்வோ? த்ோஙகித் ை்ிகி்ோர்கள 
கவிஞர்கள. இல்லல இல்லல த்ோஙகித்தை்ி்ககி்ோர்கள. ்ோி்ோமம் 
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என்்ோல் உள்து சி்த்ைல் என்று த்ோருள! ஏைோவது இருநைோல் ைோ்ன 
சி்ப்்ைறகு என்்ோல் ் ோி்ோமம் இன்னும்  முழுலமயோகவில்லல. 
என்றுைோ்ன ஆகும்? 

 விலஙகு நிலல மோ்வில்லல்ய உறுப்பு ஒத்ைல் ம்ககள ஒப்பு 
இல்லல ைோ்ன. ஏ! ஈழ்ம நணீ இன்னும் விலஙகோக்வ  இரு்ககி்ோய. 
அைனோல்ைோன் உன்லன தவறும் குரஙகு்க கூட்ெத்லை்கதகோண்்ெ 
தவன்்ோன் ஒரு மோனிென்  உலக்ம ் ோி்ோமத்ைின் உசசியில் ஏறு என்று 
அல்கூவுகி்து இநை நூல். ஏறு்வோம் ஏறறு்வோம்!! முள்ோய்க குத்தும் 
குற் உ்ர்சசியில் இருநது விடு்டு்வோம். உயர்நது வி்ஙகு்வோம்.
கவிஞர் அலனவரு்ககும் நல்வோழத்துகள. எழுதுஙகள எழுைி்கதகோண்்ெ 
இருஙகள உலகம் விழித்து எழும் வலர எழுதுஙகள. அப்்்ோதுைோன் 
உலகம் இனப்்டுதகோலலலயத் ைட்டி்க்கட்கும். அதுவலர உஙகள 
எழுது்கோல்களு்ககு ஓய்வ இல்லல.

 இநை நூலலப் ் டிப்்வர்களு்ககும் ஒரு தசோல் இைலன விலல 
தகோடுத்து வோஙகிப் ்டியுஙகள. த்ோரு்ோைோரமும் ஒரு அடிப்்லெைோ்ன! 
நூலல விலல தகோடுத்து வோஙகி நண்்ர்களு்ககப் ்ோிச ி்யுஙகள. இது 
தவறும் கவிலை ஏடு இல்லல. உ்ர்சசிக ி்ன் குவியல். தகோநை ி்ப்பு 
உ்ர்சசிகல்ப் ் கிர்நது தகோளளுஙகள!  வோழிய நல்ன.. 

அ ன்புென்,
ஆய்வு்சசுடர. அ.்த.பன்னனீர்்லவன்.

க.மு.கல்.மு

(ைமிழன்்ன்)
்ட்டு்க்கோட்லெ.
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கவியுலகப் பூஞ்சோலல குழுமத்ைின் 
மூன்்ோம் ஆண்டுவிழோ நிகழவில் தவ்ியிெப்்டும் இநநூல் 

உலகம் முழுதும் ்ரவிவோழும் ைமிழின்க  கவியு்வுக்ின் 
கவிலைத் தைோகுப்்ோகும்.

இறுைிப் ்்ோோில் முள்ிவோய்ககோல் 
மண்்ட்ெ அவலஙகல்்க 

கவியுலகப் பூஞ்சோலலயின் கவிஞர்கள  
ைமது ்்னோ முலனக்ோல் சிநைிய 

கண்்ணீர்த்து்ிகள இஙகு கவிவோிக்ோக 
இெம்த்றறுள்து.

இநநூல் ஈழப்்்ோோில் மர்மலெநை 
அத்ைலன ைமிழின உ்வுகளு்ககும் சமர்ப்்்ம்...

நணீஙகோ நிலனவுகளுென்...
      

ஒரத்தநாடு ்நப்பாலியன் 

நிறுவனர் 
கவியுலகப் பூஞ்சோலல
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நநைி்ககெலில் நம்மவர் குருைி நில்நைது
முநைி ைவமிருநது த்றத்டுத்ை உயிர்கள
தைோநைி வலி்கக ்சி்யோடு அல்ிய்ை
்ோரோமுகமோய்க கெநது தசன்்து கோலமும் ்சர்ந்ை...!

மூ்த்து ஆண்டுக்ோய்க கட்டி்ககோத்ை ஈழப்்்ோர்
முப்்லெ அலமத்து எப்்லெலயயும் ்ைோறகடித்ை்ை
சூழசசிதயனும் ஆயுைம் இங்க ்லிதயடுத்ை்ைோ
சூழநை ்லக எம்மவர் வோழவழித்ை்ை...!

வலிகள சுமநது ்சிதகோண்ெ வல்லூறுகள
வோன் வழியோய இட்ெ குண்டுகள
சிலைத்ை உெல்க்ின் வலி ஆறுமோ
சிஙக் அரசு ஆடிய ஆட்ெமெஙகுமோ..!

சிவைர்சினி ரோகவன்
சுவிஷ்

அழகிய எழில் தகோஞசும் ்ைசத்ைில்
ஆர்ப்்ோி்ககும் கெல் அலலகள சலனமற்ிரு்கக
இல்ககு ்ோர்த்து ைோ்ககப்்ட்ெ குண்டுக்ிெம் 
ஈ்ககள, எறும்புகள கூெ மிஞசவில்லல்ய 
உலக்ம தமௌனித்து நிறக மோித்துப்்்ோ்னோ்ம 
ஊண், உ்்ககம், உயிர் து்நதும் 
எலம ஆட்தகோளகி்து குற் உ்ர்சசிகள
ஏக்்ோகமோய வோழநை ைமிழணீழம் கோனல்நணீரோன்ை..!
ஐம்த்ோன் ்ைசம் அப்்ட்ெமோய்க க்வோெப்்ட்ெ்ை..!
ஒட்டுத்து்ியின்்ி ஓலமிட்டு ஓடும் உ்வுகல்
ஓடிசதசன்று கோப்்ோற் இயலோது இருந்ை்ன...
ஔகோரகுறு்ககமோய நநைி்ககெலில் மிை்ககி்்ன்... ்ி்மோக... 

ைமிழைம்்ி, 
மயிலோடும்்ோல், 
்ைனி(மோவட்ெம்).
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நநைி்ககெலும் குருைியோல் தகோப்்்ித்ை்ை அன்று..!
நசசுப் புலகக்ோலும் குண்டு வீசசிலும்..!
தகோத்து்க தகோத்ைோய சிை்ி்ய எம்மு்வுகள..!
்சி்ககு அழுை ்சசி்ம் குழநலை..!

உைிரத்்ைோடு உல்நது கருகிச சிலைநை்ை..!
இர்ககமற் சிஙக்வர் மோனத்லை்ய சூல்யோடின்ர
ஆண்மகலன்க கட்டிலவத்து ஆ்வத்லை்க கோட்டின்ர..!
த்ண்கள ஆலெயிலன்க கல்நது ருசித்ைன்ர..!

ைோலியிலன அறுத்ை ்கோலழயோன நோ்ல்லவோ...!
உயிர்கள சிலை்ககப்்ட்டு உெல்கள வலை்ககப்்ட்டு...!
விலைகளும் பூ்ககளுங கரு்ககப்்ட்டுச சிலை்ககப்்ட்ென...!
ம்்ககுமோ தநஞசம் உஙக்ின் கை்ல்கல்...!

கயல் விழி
கிழ்ககு மோகோ்ம், 
இலஙலக

குண்டுகள ்ைிநை நம் ்ைசம்
குருைி ஆ்ோய ஓடிய ஈழம்
்்ோினவோை கழுகுக்ோல் கல் ்டுத்ைப்்ட்டு
குறறுயிோில் துடி துடிப்்து தைோிகி்து

்சசி்ம் ்ோலகர்கள தவட்டி சோய்ககப்்ட்ெது
இசலசயுென் வோழநை இ்ம் குடும்்ஙகள  
கசலச கட்டி வோழும் விவசோயிகள
தகோசலசயோ்ககப்்ட்டு தகோன்று குவித்துச தசன்்ன்ர

கோலல மோலல என இல்லோமல்
்ருவம் வநை ்்ககுவமோன த்ண்்ிலிருநது
சருமம் சுருஙகி சோகப் ்்ோ்வோதரன
கச்ககிப் ்ிழிநது எ்ிநது வரலோ்ிது்வ

தஜயோ ைமிழினி
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கநைகத் ைணீயி்ல ்மனி எோிநது 
தசநை்ல் வீசசி்ல உயிரும் ்ிோிநது 
தசநநி் மோனது ைமிழர் ைோயகம் ; 
அன்னிய ஆைி்ககம் புோிநைது ்ோைகம் ! 

வீட்டிலும் கோட்டிலும் கெலிலும் கலரயிலும் 
உெலஙகள உயிரறறு மயோனமோய மோ்ிெ 
அஙகஙகள இழநது்ம உயிரு்ககோய ஏஙகிெ 
முள்ி வோய்ககோலும் மூசசிழநது ்்ோனது ! 

குமோி்க கண்ெத்லை ஆண்ெ ைமிழினம் ! 
வன்னி மண்்ி்ல வில்நை மோவீரம் ! 
வஞசகர் து்ரோகிகள கூடி்ய அழித்ைிெ ; 
உலக்ம லககட்டி ்வடி்கலக ்ோர்த்ைது ! 

்வலல்யூர் ரஜிநைன். 
்வலல், 
யோழப்்ோ்ம்.

நநைி்ககெல் முழுவதும் குருைிகள ்மவி்ககிெநைது.
்துஙகு குழியியும் சவ்க குழியோனது.
வந்ைோர்்ககு வோோி வழஙகிய ைோய்ககுலஙகள..
தசோட்டு நணீோின்்ிச தசத்து்க கிெநைது.

சனி விரைத்ைில் விருந்ைோம்்ல் கோகஙகள...
உயிோிலோ உ்வுகள உெல் குை்ியது.
ைோஙகோை முல்லல்ககெல் ்ை்ி அழுைது..
அை்னோடும் ்லக தகோன்று குவித்ைது.

்வண்ெோை கல்லலதயல்லோம் கெவுத்ன மன்்ோெ..
குண்டு மலழயி்ல உெல்கள மிைநைது.
ஆயிரமோயிரம் கண்்கிகள கறல்்க கை்டித்தும்..
அ்ககினிலயச சமுத்ைிரம் முழுஙகி கிெநைைோ..???

சண் ஜணீ்த்
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இலஙலகயில் வோழும் ம்கக்ின் வோழ்கலக
விலஙகுகள ்்ோல நெத்தும் தகோடுலம
கலஙகிய தநஞசம் ்ைற்ம் தகோண்டு
உ்வுகல் விட்டு விலரநைனர் எங்கோ ?

அரும்புகல்்க தகோன்று குவித்ைனர் சிஙக்ம்
எறும்ல்ப் ்்ோ்ல நசு்ககிய சஙகெம்
கரும்்ோக இனி்ககும் ைமிழர் சமூகம்
துரும்்ோக நிலனத்து வலை்ககும் தகோடூரம்

முள்ி வோய்ககோலில் தசத்ைது ைமிழன்
அள்ி்க குழி்ககுள புலைநைோன் தவ்ியன்
தசோல்லி அழித்ை மிருகஙகள ஆனைோல்
ைள்ி நின்று ்ோர்த்ைது ைமிழகம்.

க.ச.சநைிர்சகரன் சஙகரலிஙகம் 
அவிநோசி

தகோளல்்க கோரச சிஙக் நோயகள
கள் மற் கன்னித் ைமிழலரத் 
துளளும் மோன்கல்த் துரத்ைி்ய ைின்னும்
குள் நோிகல்ப் ்்ோல்வ தகோன்று
துள்த்துள்த் ்ைோண்டிப் புலைத்ைனர்!

தகோத்து்க தகோத்ைோயத் ைமிழோின் உெல்கள
தமோத்லை தமோத்லையோய மூலலயிற கிெநைன
எத்ைிப் ்ிலழ்ககும் ஈனச சிஙக்ர்
ைத்ைித் ைத்ைித் ை்ர்நலெ யிட்ெனர்!

்துஙகு்க குழியிற ்துஙகிய ைமிழலர  
ஒதுஙகோ வண்்ம் ஒழித்து்க கட்டினர்! 
முள்ி வோய்ககோல் உெலந ைன்னில்
தகோள்ி வோயப்்்யச சிஙக் நோிக்்!

புலவர் தசயரோமன்
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முழுலமயலெயோை ஆலசகளுென் முள்ிவோய்ககோல் சோணீரம்.
தகோள்ிலவ்ககோமல் அள்ிலவ்ககப்்ட்ெ ஆத்மோ்கக்ின்கூடுகள.
கோர்மின்்ி்க கநைகம்ைணீயத்ை சநைன ்மனிகள
தவநதும் ்வகோமலும் வீழநது்்ோன உெல்கள
சைிவலலயில் சறு்ககிவிழுநது விைிதயன்று வீழநைலவகள
முடிசூடிெ ைலலவனு்ககோக மண்மடி்ைடிய உயிர்்ககோவிகள
வலிகல்்ய உ்ிக்ோ்ககி வடித்ைிட்ெ வண்்்வோவியஙகள
ைமிழன் என்்ைோல் ை்ி்ககப்்ட்ெ மனிைமரஙகள
வநைவன் வலிைநைைோல் தவநதுவீழநை உெலஙகள
முள்ிவோய்ககோலு்ககு முகவோி தகோடுத்ை முத்து்ககள.
தவளல்்க தகோடி்ககுள பூசப்்ட்ெ சிவப்புசசோயஙகள
முள்ிவோயகோலில் மணீண்தெழும் உ்ர்வின் வித்துெல்கள.

வல்யூர் இ்ஙகவி

மூனு்வல் ்சோறறு்க்க மூ்ககோ்ல சுழி்்ோட்டு..
்நசமிகு உ்்வோடு தநோநது வோழகி்்ோம்..
ஒன்று்ட்டு வோழநைிெவழிவலகலய்ககோட்டிய... 
ைமிழனு்க்க ைமிழனிங்க்ோதுகோப்புஇல்லலயெோ ..

ஆடுகின்்ோர் ம்கக்ோட்சி மர்த்லைச ்சமி்கக...
அஙகங்க ்ோயுைம்மோ உயிர்்லிதசயைிெ்வ ...
தைோலலயோை அன்்ினி்ல மடியுைடி உயிோினஙகள...
தநோறுஙகிய மன்ைோடு வோழவியலும் துயரோன்ை..

்்ோரோட்ெம் ்லகண்டு குருைிசிநைியைமிழர்கள.. 
ஒன்று்ட்டு ைிரண்டுவநைோல்மகோ்ோரைம் உருவோகும்..
்வட்லெ கோவலனோய கோவல்கோ்கக ்வண்டியவ்ர..
ைன்்சி்ககுத் ைன்்ிளல்லய உ்வோ்ககி்கதகோளகின்்ோன்...

்ோல்ககோட்டு சுநைரம்
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முள்ிவோய்ககோல் சோணீரத்ைின் சோித்ைிரம் அ்ிவீ்ரோ 
எோிநைன உயிர்கள ்ற்ி்ய எஙதகஙகும்
்்ி்ககப்்ட்ெ ைோலிகளுென் த்ண்கள கண்்ணீருென்
சிஙக்வோின் அெ்ககுமுல்ஆ்வத்துென் அரங்க்ியது

அரோஜகம் தகோண்்ெ ஏ்ிய மமலையுென்
தக்ககலிப்பு தகோண்்ெ ைலலவிோித்்ையோடியது
எஙதகஙகும் அழுலக அவலம் கூ்ககுரல்கள
எோிமலலதயன எோிநைது ்ைச்ம த்ோஙகி

குண்டுகள த்ோழிநைன ்ம ்ைிலனட்டில்
எண்்ிலெஙகோப் ்ி்ஙக்ோல் ்மோடு கட்டிய பூமியோய
அெஙகோ குருைி ைோகம் ஆர்ப்்ோித்்ை
அெஙகிய்ை குழநலைகள கூெ மிசசமின்்ி்ய 

தைன்்ல் கவி (ைமிழசசிட்டு)

அெ்ககுமுல்யில் தவகுண்டு உோிலமகளு்ககோனப் ்்ோரோட்ெஙக்ோல்!
தவடித்ை ைலலவனின் ஆைி்ககத்லையும் குலத்லையும்!
வீழத்ைிய சிஙக்ர்க்ின் தவ்ியோட்ெத்ைின் உசசகட்ெஙகள!

எத்ைிலசயிலும் ஆயிரமோயிரம் ம்கக்ின் ஓலஙகள...!
மோசு்கக்ில் நசசுத்ைன்லம வோன்வழித் ைோ்ககுைலிலும்!
்துஙகு குழியில் உயிர் கோத்ைிடும்!
அவலஙகளும் அரங்க்ிப் ்ிளல்களும்  கை்ல்களுமோய...!
துண்டி்ககப்்ட்ெத் ைமிழினத்ைின் ்கட்்ோரற் நிலல...!

ஊதரஙகும் குத்துயிரும் குருைி ஆறுமோய!
கற்ழிப்புகளும் சித்ரவலைகளும் இழப்புகளும் ஊனமோய!
உ்வின்்ி உலெயின்்ி உ்்ககமின்்ிச சோட்சிக்ின்்ி!
முள்ிவோய்ககோலின் சோணீரத்லைச சோம்்லோ்ககியச சோித்ைிரம் !

்ோனு்ரகோ. ்கோ
தசன்லன.
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ஈழத்துப் ்்ோரைின் இறுைி்க கட்ெமோய
இனமது அழிய ்ி்ஙக்ோய சோணீரஙகள
இரோணுவம் தகோன்று குவித்ைது மலலதயன
இனப் ்டுதகோலலகள இன்னுதமன் மனைி்ல

கருலம ்ெர்நை கநைக மண்்ி்ல
இரு்ோய உ்வுகள தவநது மடிநைிெ
அள்ி வீசிய அவனது குண்டுகள
நள்ிரதவல்லோம் எோிநது நோசம் விலைத்ை்ை

தசஙகுருைிச ்சறறு மண்த்ஙகும் உயிருெல்
சிலைநது கிெநைது தசம்மண் ைலரயி்ல
தநஞசம் தவடி்ககு்ை நிலன்ககும் இவ்வல்யிலும்
எஞசும் உ்வுகள இல்லோை நிலலயி்ல...

புவ்னஸ்வோி சண்
ஹட்ென், இலஙலக.

்்ோினம் ஒன்று ்்தயன நின்று
எம்மினம் அழி்கக ஏநைின ஆயுைம் 
உோிலமகள மணீட்க உயிர்ைோன் விலல்யோ
உலகம் ஒதுஙகி்க கிெநைதும் சோி்யோ

முளத்ன ஆன்ைோ முள்ிவோய்ககோல் நிகழவு
தகோத்து்க குண்டுக்ோல் குடும்்ஙக்ின் அழிவு
பூ்ோ்ம் ்கட்க்வ ்்ோரோட்ெ வோழவு
த்ோல்லோை சிஙக்த்ைோல் வீதெஙகும் இழவு

உ்வுகள எல்லோம் சிை்ி்ய வீழநைன
கனவுகள யோவும் கோனலோயத் தைோிநைன
்வஙலககள மணீண்டும் வீறுதகோண் தெழுநைன
்வெலனத் ்ைடி்ய ைணீதவஙகும் அலலநைன

சைோ.முருகன்
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அள்ி அல்த்ை அன்லன மண்்்
்லி பூண்ெது தகோடிய ்லக!
ைி்ககறறு ைிலசமோ்ி்க கண்ெஙகள வோழவு!
்லக்யோடு ம்வர் ைணீரமுென் ஆடினர்

எட்டுத் ைி்ககும் தகோட்டியது வீரம்
ைமிழிறகு நோெோ முள்ியில் விடிதவள்ியோ
இல்ந்ை சைிகள எழுைோை விைிகள
முள்ி மண்்ில் ஓடியது உைிரம்

வழிய்ியோப் புலமைில் விழிநணீர்ப் புலம்்ல்
வோய்ககோல் வழி்யோடி உைிரஙகள உரமோகும்
விடியல் தவள்ி சுைநைிரமோய எழு
ைமிழின் வரலோறு ்ோடிடு தகோடி்ய!

தஜயசணீலன் அந்ைோ ி்ப் ி்ளல்

குப்ல்்க கிெஙகிலனப் ்்ோன்்் ்ோலையில்
இடிந்ை கிெ்ககு்ை ைமிழனின் இல்லம்... 
்்ரோலச தகோண்ெ தவ்ியர் கூட்ெம்
்ிஞசு்க குழத்லைகல் சூல்யோெ ஆலச...

தைோப்புள உ்வும் இரத்ை உ்வும்
இனதவ்ிப் ்்யகளு்க தகங்க தைோியும்
கோப்்ற் யோருமின்்ி மண்்ின் மணீ்ை
இரத்ைச சோணீரமோய சோிநைன உ்வுகள...

முள்ி வோய்ககோலின் அல்லி ரோசசியம் 
அலெ்ககலம் இன்்ி்ய மண்ணு்ககுள புலைநைது
மணீைம் உள்லை அள்ிச தசல்ல
வரு்மோ கயவோின் வஞசக்க கூட்ெம்...

த்.வோனிலோ
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அகரத்ைின் சிகரமோன அலெயோ் நகர்ம
ஆகுலத்ைில் கலஙகிய குருைிப் ்ிரவோக்ம
ம்த்ைமிழன் வோழநை மோண்்ோன இெ்ம
ம்ககிப்்்ோன எருவில் க்ககிய ைெ்ம

ஆ்வத்ைின் ்ிடியில் சி்ககிய மன்ம
ஆண்ெவனும் கண்ல் மூடிய்க க்்ம
நோெோ் ஆலசப்்ட்ெ நோய்கக கூட்ெ்ம
நம்மினத்லை அழித்ை சுவடும் இது்வ 

அழிநதுவிெ நோஙகத்ன்ன அலரவட்ெ நணீர்்ககுமிழியோ
ஆ்வசமோய எழுநைிடும் அருகம்புல்லெோ நோம்
உெலதமல்லோம் உ்ககி உரமோகிப் ்்ோனோலும்
ஒருநோள எழு்வோம் உலலக ஆ்

கோவத்லையூர் 
்ழனியோண்டி கனகரோஜோ

தகோத்து்ககுண்டுக்ின் குரூரஓலசகள
துண்ெோகி்்ோனைோல் துடித்ைஉயிர்கள
அஙகும்இஙகுமோய சிை்ியஉெல்கள
நநைி்ககெல்ைனில் மிைப்புக்ோயஆன்ை
ஆரோத்துயர்ைநை அநைநோளவடு்ககள
இன்றுநிலனத்து இையம்தவடி்ககின்்து
ஏ்ககம்எட்டிப்்ோர்்கக ைோ்ககம்ைோ்ம்்்ோெ
ைோ்ககுைல்சத்ைஙகள இன்றும்மனைில்
முள்ிவோய்ககோல் சோணீரஙக்ின்
அவல்ககுரல் ்கட்கின்்து
அெஙகோை ைோகமுென்!

தச.க.முகமட் ஹுலசன்
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முள்ிவோய்ககோல் சோணீரத்ைில் மூர்சலசயோன முனகலிது
எலைதயழுதும் எழுத்ைோ்ி எம்மவோின் விம்மல்கல்
இழநைிட்ெ கரஙக்்ோ உ்வருநை ம்நைநிலல 
துடிப்்லலகள நிறுத்ைப்்ட்டு துன்்ஙகளுென் வோழநைகலை

ஒப்்ோோிகளும் ஓலஙகளும் தூரமோய ரசித்ைகென்
ைிருப்்ித்ைர இயலவில்லல சூழசசிகளு்ககுள நசு்ககப்்ட்்ெோம் 
ஆழஙகள நிரப்்ப்்ட்டு அைறகோக்வ விழுஙகப்்ட்்ெோம் 
ைோலோட்டிய வீரஙகள  ைமிழோின் அவயஙகள 

ைலலயோட்டிய நோட்டி்லோர் ஒது்ககப்்ட்ெ ஊனஙகள 
ஏ்னஙகள வில்யோடி ஏ்ிமிைித்ை சூல்யோெல்கள 
மலனயிழநை மண்்க்ம கலரத்துவிட்ெ ்ிண்ெ்ம
துடித்ை்டி உரு்ககுலலநது துவளகி்்ோம் இன்று்ம 

விஜிைோ 
வவுனியோ.

நநைி்க கெலும் நடுஙகிப் ்்ோனது
சநைைி அழிநை சோித்ைிரம் கண்டு
தகோத்து்க குண்டுகள தகோடூரத் ைோ்ககுைல்
சத்ை மின்்ிச செலஙகள ஆக

தூய கோறறும் விசமோய மோ்
மோய அழிலவ மண்்ில் விலைத்து
்ல்லுயிர் முைலோய ்நைம் அறு்ெ
மோ்ோைகச தசயலல மனிை மின்்ி

்துஙகிய குழி்ககுள செலமோய மோ்
நோசச தசயலல நோைோோிகள தசயய
முள்ி வோய்ககோல் முழுவதும் உெல்கள
மூசசு அெஙகி முண்ெம் ஆன்ை.

ைஙலக ்ோலோ ஆசினி
்சநைன்குடி
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முல்லலத் ைணீவின் கிழ்ககினி லலமநை
முள்ி வோய்ககோல் கலரயினி லிருநை
கள்ங க்ெம்ியோப் ்ிளல்கள முைி்யோர்
தகோள்ிப் ்ிசோசுக்ின் ்கோரத் ைோண்ெவத்ைோல்
துள்ி்ய துடித்்ை மோண்ெனர் ைமிழர்...

உசசப் ்்ோரைின் உ்ககிர தமல்லோம்
உயிர்கல்ப் ்்ித்்ை உைிரத்ைில் மிைந்ை
ஊழவிலன யலெநை்ரோ சிஙக் தவ்ியர்...
எங்க தசன்று மன்்ோடிப் புரண்ெோலும்
இப்்ோவச தசயலு்ககு இர்ககமது கிட்டிடு்மோ...

அழி்கக நிலனத்ைது ைமிழலன யன்று
அழிநது ்்ோகு்மோ விடுைலல்க குரல்கள...

அப்துல் ரஹமோன்
தசன்லன

உண்் உ்வின்்ி மோறறுத் து்ியின்்ிப் ்சசி்ஙகுழநலைகளும் 
்ோலிறகோய அழுை்்ோது  நநைி்க கெலுமன்று சிநைியது கண்்ணீலர. ...
பூமித்ைோயின் மடியினி்ல ஆயிரமோயிரம் உயிர்கள சிலை்ககப்்ட்டு 
இனதவ்ியர்க்ின் ்ிடியினி்ல மோன்ஙகப்்டுத்ைப்்ட்டு 
உயிர்து்்ககும் ைறுவோயிலும்...

ஒருதசோட்டு நணீரு்ககோய உ்வுகள துடிதுடித்து மடிநை்்ோதும் 
அள்ியல்்கக முடியோது ைள்ிப்்்ோன்க தகோடூரத்லை 
தநஞசமது ம்நைிடுமோ...? 

ைிரும்பும் ைிலசதயஙகும் மயோனஅவலஙகள அள்ி்க குவித்ைனர் 
்ி்ஙகல் அஙகஙகல்்ககோ்ோது தசோநைஙகள கை்ியழ 
தவநை்ல் வீசிடும் குண்டுகள ்ோயநைிெ 
எம்மினம் மோண்ெ்ைோ ைோயக மண்்ி்ல...!

ம்ி ைியோ்கஸ்
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இரத்ை ஆற்ில் ்மனி நலனநது
மூழகிப் ்்ோனோள ்ைவி ்நறறு
இர்ககம் அற் ்லகவர் ்சர்நது
ஆட்ெம் ்்ோட்ெோர் கண்கள இழநது

மண்்ில் எஙகள உயிர்கல் மோயத்ைோர்
்ோவம் த்ண்கல்ப் ்ஙகு ்்ோட்ெோர்
நணீைி இல்லல நியோயம் இல்லல 
நோட்டில் எஙகள உோிலமகள ்்ித்ைோர்

இன்று உலவும் ்ி்ஙகல்்க கண்டு 
ஊலம்க கண்்ணீர் ்வைலன தகோண்டு
இ்நதும் இ்வோத் ்ைகஙகள ்ற்ி
அெஙகிப் ்்ோனோள ஈழத் ்ைவி

கவி்ககோவலன்
ஈழம்

கருலம ்ெர்நை கநைக மண்்ில்
கருகித் ைணீயநைனர் குண்டு மலழயோல்
நநைி்க கெலும் தசஙகெலோனது ரத்ைத்ைோல்
சிநைி்ககிெநை தசோத்தும் சிலைநைஉெலும்
நில்நது கிெநைது முள்ிவோய்ககோல்முற்த்ைில்

்ிஞசு முைல் முைி்யோர் வலர
்ஞசோய எோிநது ்்ோயினர் சிஙக் அரசோல்
துண்ெோெப்்ட்ெ உயிர்கள ைிண்ெோடிய ம்ககள
்சி்ககு்க லகநணீட்டி உைவி்கட்க முடியோமல்
்துஙகு குழியி்ல ்துஙகி்க கிெநை ம்ககள

சோணீரஙகல் லவத்து சோித்ைிமோ ்லெ்ககப்்்ோகி்ோய
சிஙக் தவ்ியர்க்் தசோல்லுஙகள

சரஸ்வைி ரோ்சநைிரன்
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கநைகப் புலகயினில் மூசசுத் ைி்்ி
தவநது மடிநை உெல்க்ோய ஊர்ந்ைோம்
உ்வும் மருநதும் ைலெயோயப் ்்ோக
ஊன முருகும் எலும்புக்ோய நெந்ைோம்

மிஞசியிருநை உயிர் மட்டும் கோ்ககதவனப்
்றல்்க கோடுள்் ்துஙகி்க கிெந்ைோம்
முள்ிவோய்ககோ்ல குருைியில் கு்ித்ைோ்யோ!
தகோத்து்க குண்டுக்ோல் சிை்ிப் ்்ோனோ்யோ!

சலை்க கூழமோயச சோிநைிட்ெ ்ிளல்கல்
மடியிற சோயத்து ஓலஙகள இட்ெோ்யோ!
ஓோினத்லை அழித்ை சோித்ைிர தமோன்ல்
உயிர்த்ைிடும் விலையோய உன்ககுள புலைத்ைோ்யோ!

்கோகிலோ தஜய்ககுமோர்
யோழப்்ோ்ம் 
(்ிரோன்ஸ் )

ஒன்்ோ இரண்ெோ இலட்ச்க க்்ககில்
தகோன்று குவித்ைோன் தகோடூரன் ்்க்ச!
விலஙகினும் கணீழோய தவ்ித்ைனம் தசயது
கலஙகிெச தசயைோன் கன்னியர் கறல்!
குழநலைகள உயிோின் குருைிலய்க குடித்ை
இலஙலகச சிஙக்ன் இர்ககம் இல்லோன்!
கோல்கள இழநது லககள இழநது
வோழவிலனத் தைோலலத்து வலையு்மப் ்ட்டு்க
குண்டுகள துல்த்து்க குருைியும் தகோட்ெத்
துண்டு துண்ெோய உெல்கள சிை்்க
கண்முன் உ்விலன்க தகோன்று குவித்ை
த்ோண்டுகன் இரோச ்்க்ச ஒழிக!
முள்ி வோய்ககோல் முல்்ககும் மணீண்டும்
தவல்லும் நோளும் விலரவில் வரு்ம!

்ோவலர் ைண்முகநம்்ி
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சோணீரத்ைினுள சோணீரஙகள புலையுண்ெ சோித்ைிரத்ைில் விலையோன 
இனப்்ற்ில் முல்த்ை ்ோச அலலக்ின் சணீற்மோன எழுசசியிது..!
மனிைம் உ்ஙகிய ்வல்யில் விழித்ை மிருகஙக்ின் 
்கோரத்ைோண்ெவத்ைின் அரங்கற் ்மலெயிது..!
உைிரஙகள உைிர்நது சலைப் ்ிண்ெஙகள சிலைநது 
உோிலம்ககோய மணீண்டுதமோரு சுைநைிரப் ்்ோரோட்ெமிது..!
முடிவில்லோ்க ்கோோி்கலகயது! முடித்து லவ்ககப்்ட்ெது!
உயிர்க்ின் ்லியோகஙகள...!
முள்ிவோய்ககோல்கள செலஙக்ோல் நில்நை த்ோழுது..!
ஒரு இனமழி்கக நெநை தவ்ியோட்ெத்ைில் தவற்ிெமோய நிலம் 
மோறும்வு கறகோலம்தசன்் ைறகோலம்..! தமோத்ைமோக மணீ்ிய
மனிை உோிலம மணீ்லு்ககு முள்ிவோய்ககோல்
்ிஞசுக்ின் சோணீரஙகளும் சோட்சி்ய..!
ைணீர்தவழுை ைணீர்ப்த்ழுை்க கோத்ைிரு்ககும் நணீைி்ைி்ககு..!

சு.சிவசுப்்ிரம்ியன்.
புதுச்சோி.

உ்ர்வுகள ஒட்டு தமோத்ைமோய நசு்ககப்்ெ
மர் ஓலஙகள வோலனப் ்ி்்கக
தசவிெோயப்்்ோன உலகத்ைின் கோதுக்ில் இன்னும்
ைட்டி்க தகோண்டிரு்ககின்்ன அநை்க குரல்கள...

உோிலமகள ்வண்டி நின்் உயிர்கல் 
உல்ய லவத்ைோர்கள குருைியில் நலனத்து
ைோகத்ைின் சுயத்லை அறுத்து சிலைத்துத்
ைர்ியி்ல ைவி்கக விட்ெோர்கள அனோலைக்ோக...

வீழநைலவ ஒன்றும் தவறறுெல் அல்ல்வ
வீோியத்துென் முல்்ககும் உ்ஙகுநிலல வித்து்ககள
மணீண்தெழு்வோம் எம்தமோழி கோ்கக என்றும்
நிலலயோய அலம்வோம் எம்மண் ்்ோற்...

அப்துல் ரஷோ்க ஏ கோைர் 
இலஙலக
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ர்ஙக்ோகும் மர்ஙகள ரத்ைத்ைோல் ்ித்ைமோகு்ை
நணீைியிங்க அநணீைியோக நியோயஙகள அநியோயஙக்ோக
துடிப்்ிழநை இையஙக்ோல் துயரஙகளும் து்ககஙகளும்
வன்முல்யும் ைணீவிரவோைமும் வலரமுல்யறறுச சுழற்ியடி்கக
மனிை்நயமும் மர்ித்ைது மனிைமும் மர்ித்ை்ை
தகோடுலமயின் உசசஙகள தகோடூரமோக அரங்க்ின
உைிரமிழநது உயிோின்வலி உள்தமஙகும் ஊடுறுவி
்சோைலனக்ோல் ்வைலனகளும் ்சோகஙக்ோல் தசோநை்நைஙகளும்
ைணீரோை வலிகளுென் ைணீர்்கக வழிக்ின்்ி
வஞசலனயும் சூழசசியினோல் தநஞசமது தகோைி்ககு்ை
வரலோறறு ஏடுக்ில் வழிந்ைோடும் குருைியினோல்
வருஙகோல சமுைோயம் வருத்ைமுென் வோசித்ைிடு்ம

லமைிலி ரஙகநோைன்

தவநை்ல் வீசிடும் ்வநைலன யிழந்ைோம்
தசநை்ல் கோறறும் தச்ிநைிடு தமோருநோள
தசோநைஙகள யோவும் ்சோகத்ைில் மூழகிெ
்நைஙக த்ல்லோம் ்ோைியில் ்்ோயின..

கோநைள மலோிலும் கோட்டிடுதமங க்ின்வீரம்
கோநைத் ைன்லமயில் கவர்நைிடும் ்நசம்
ஏநைிய ஏவுகல் எல்லோம் மோண்ென
சோநை தமல்லோம் சமோைியோகின யின்று..

ஈழத்ைின் உெலல எோித்ைிெ லோகோது
்வழத்ைின் கோம்பும் ்வடி்கலகயோய யிரோது
முள்ிவோய்ககோலின் சோணீரம் முல்த்ைிடு்ம நோல்
எள்ிநலகயோடிய எைிோிலய எோித்ைிடு்ம நோல்..

ச.்.சண்முகம்
எழுவோம்்ோடி.
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தவம்மண் பூமிலயச தசம்மண்்ோ்ககி,
ைிலச நோலிலும் ஓநோய்க கூட்ெம்.
ஓடிய மோலன விரட்டி்க கவவி, 
வீழநை உெலல தவ்ி்யோடு ைோ்ககி,
பூசிய ்ைோலல கிழித்து வீசி,
வோசலன ்ோர்த்து ்மயநது ஓயநைது,
அப்்ோவி உயிரும் மோயநது, சோயநைது.
தசோநை மண்்ில் ்சோக்க கலைகள,
கண்்ணீர் தசோட்டி, எழுைிய வோிகள,
மண்்ில் வீழநது விலையோய மல்நைது,
புத்ைனும் இனப்்ித்ைனும் கண்மூடி்க கிெநைோன்,
அைர்மம் உயிர்த்ைது, தமோத்ை உயிரும், சோயநைது,
வீரம் இங்க விலையோயப் ்்ோனது.
வீழநை விலைகள நூ்ோய ்ி்்ககும்,
மணீண்டும் அங்க உ்ர்வோயப் ்ி்்ககும்.

கல்யோண் சுநைர்.
கிழ்ககுத் ைோம்்ரம், தசன்லன 59

இநது சமுத்ைிரத்ைின் நித்ைிலம் எஙகள 
உைிரத்ைில் எழுைிய சோித்ைிரம் மண்்ில்
உைிர்நைது சைியோல் சத்ைியம் வீரம்தகோண்ெ 
ம்வோினம் மோண்டு ்்ோன்ை அநணீைியில்...!

எட்ெப்்ன் கோட்டி்க தகோடுத்ைோன் வஞசத்துென்
கட்ெப்்ன் தகோன்று குவித்ைோன் து்வசத்துென்
மட்ெறறு ஓடியது உைிரவோறு சிலையுெல்களுென்
மலெைி்நைது கண்்ணீரூறறு துடி்ககும் உயிர்களுென்...!

கச்ககி எ்ிநைனர் தமோட்டிலன ்வருென்
முகர்நது ்ோர்த்ைனர் பூ்ககல் நோருென்
தவநது மடிநைன உயிர்கள நோட்டில்
தநோநது மல்நைது சூோியனும் வோனில்...!

புன்னலக்வநைி ஸமோன் லோ ி்ர் 
இஙகிலோநது
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ஈழம் உருவோக ்வழம் ்்ோன்று
உறுைி தகோண்டு உோிலம த்ற்ிெ
தூ்ககம் இன்்ித் துயரம் தகோண்டு
ஏ்ககம் தகோண்ெ நோட்கள எத்ைலன

ைமிழ்ககுருைி தகோண்டு ைரமோன வீரத்்ைோடு
்்ோோிட்டு உலெநை உறுப்புகள எத்ைலன
ஓடும் குருைியில் உயர்வோன எண்்த்்ைோடு
உ்வுகள லகதூ்ககும் என்் நம்்ி்கலக்யோடு

உ்ஙகோை நோளகள கண்்ணீரும் தசநநணீரும்
உ்வுகள அ்ிநை ைணீரோை ்வைலன
முள்ிவோய்ககோலில் உெல் மட்டும் சோிநைது
உயிர் மட்டும் இன்னும் சுறறுது

சூழலும் கோலமும் நம்லம கோப்்ோற்ோது
சுழன்று அடித்ை சூ்ோவ்ி ்்ோல்
உ்லவச சோயத்து உறசோக ஆட்ெமிெ
பீனி்கஸ் ்்லவ ்்ோல் ்ோயநது வரு்வோம்

குமோர் சுப்ல்யோ

நோயகளும் ்்யகளும் நன்்ிம்நை நோச்ககோரர்களும்
்ிசோசுக்ோயப் ்்டிக்ோய நள்ிரவில் தூஙகி்கதகோண்டிருநை
்்ோரோ்ிகல்யும் த்ோதும்ககல்யும் ைலரவழியில் வோன்வழியில்
குண்டுமலழ த்ோழிநது தகோன்று குவித்ை 

முள்ிவோய்ககோல் நிலனத்ைோலும் தநஞசம் ்லை்ககும்
தகோள்ிவோயப் ்ிசோசுக்ோயப் த்ண்கல்்க கிழவியோனோலும்
கோமப்்சியில் சணீரழித்து க்ிப்புற் நோயகளும்
உலழத்து நோட்லெ வ்மோ்ககிய உத்ைமர்களு்ககு

உோிலம மறுத்து அவர்ைம் குலஙகல்ச சணீரழித்து
கரும்்்யகள க்ியோட்ெம் ்்ோட்ெநோல் ம்்ககமுடியுமோ
ை்லோக எோியும் நிலனவுகள ஒருநோள உருப்த்றறு
்வடி்கலக ்ோர்த்ை உலகத்ைில் வீறுதகோண்தெழும்

உஷோ்ைவி ்ோர்த்ைசோரைி
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சிவநை வோனத்துென் சிவநைது கெலும்
சிரம்்ல கண்டும் தகோைி்கக வில்லல
அலலகெல் அது அலமைி்க கெலோனது!
அழிநை மனிைமும் இநதுமோ்ககெ்லோடு ஒன்்ியது!

வழிந்ைோடிய இரத்ைத்ைின் ஈரம் உ்ரவில்லல
விழி்ககோை ஐநோவின் தூ்ககம் கலலயவில்லல
எத்ைிலசயும் புகழம்நை வீரமது சோயநைிெ்வ
எட்டுத்ைிலச மனிைமும் குருெோயப் ்்ோனது!

இனப்்டுதகோலல கண்டும் விழி்ககோை இவவுலகிறகு
ம்மலை ஏநைி எழுத்ைோ்ியில் உலர்ககி்்ன்!
சிஙக்த்ைின் ைலல முற்ிலுமோய சோய
விலை்ககப்்ட்ெ்ை முள்ி வோய்ககோல் சோணீரம்!

ச.கனகசுப்புரோஜ்

மனிைம் மடிநது ்்ோன க்ம்
மர்ம் ைன்லன்ய தநோநை ைினம்
விைியின் லகக்ில் ைமிழ ரத்ைம்
குண்டுகள குழநலைகள குருைி அருநைின
்வெர்கள தவற்ி என்க தகோண்ெோடினர் 
அயல் நோட்டினர் ஆைரவோக இருநைனர்
அநணீைி்ககுத் துல்யோக ்ோவம் தசயைனர்
்வடி்கலக ்ோர்த்ை மனிை மிருகஙகள
நணீைிலயச சோகடித்ை ைரஙதகட்ெ அரூ்ிகள
இனத்லை அழித்ை ஈனமோன இழி ்ி்விகள
மனமும் மோறும் நணீைி ்ைோன்றும்!

்ோ.கோர்த்ைி்கயன் 
ைோரோபுரம் ைிருப்பூர் மோவட்ெம் 
ைமிழ நோடு்
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என்ன வோழ்கலக இது? எண்்ி்ய ்ோர்்ககோ 
வண்்மோய ்வைலன வோழ்கலகயோய ஆனதும்...
தசோல்ல்வ இயலோ; ைணீச தசயல்க்ோல் த்ண்கள
்லிதயன ஆகி; கறல்ப் ்ோலையில் இழநைதும்...

கல்வி்ய இல்கதகன்க தகோண்ெதைம் ்ோலகர் 
தசல்லி்ல சி்ககி்க கருகிச  சிை்ி்ய ்்ோனதும்...
்ள்ி்ய வோழதவனத் ைம் ்ோலையில் இருநைவர் 
முள்ி்ல ்சலலயோய முது்கோடு ்சர்நைதும்...

உலலக்ய உலு்ககிடும்; ைணீய உரு்கக்ோய 
ஆனலை; மனம் துலஙகிடும் அலமைி 
கோ் தூது்்ோ தவண்பு்ோ்வ...

தச.இஸ்ஸத்,
ஏ்ோவூர், இலஙலக.

்்யகள ்ி்நைின்னும் ஓநோயகள உயிர் ைின்னும்
நோயகல் அவர்களுென் ஒப்்ிட்டுப் ்்சோைணீர்
நன்்ிலய்க தகோன்்வர்கள நோச்ககோர்க கும்்ல்கள
உோிலம ்கட்ெவலன
்ம்லோகம் அனுப்புைறகு மி்லசசனு்ககு அைிகோரம்
எம்மி்லசசன் தகோடுத்ைோன் ்ற்ி எோிகின்் வீடுகளும்
மனிைர்களும் சுட்டு வீழத்ைிட்ெ ‘மனமில்லோப்
்ிசோசுகளும் ெோஙகிகளும் குண்டுகளும் ்கோரத்
ைோண்ெவத்லை்க தகோலு்வற்ி்க தகோண்டிரு்கக அய்யோ
ைலலவலனயும் அன்்்ோ ைோலர வோர்த்து விட்்ெோம்.
எஙகும் ்ி்்ககோடு எல்லோம் ைமிழ்க கோடு
ைமிழ மனிைம் அங்க ைறகோலிக தகோலல்யற்ம்
ஏ! ்ி்நைின்னும் ்்்ய முள்ிவோய்ககோல் உன்ககு
தகோள்ிவோய்ககோல் ஆகும் !ைமிழன் தசத்ைது ்்ோல்
நணீயும் உன் இனமும் அழி்ககப்்டும்!
அ்ம் ்ோடும் ைமி்ழ இலை ஆறறு!

்ோவலர் வீரவோ்ன்
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முல்லல்ககெல் வநது முத்ைமிடும் ஈழமண்்ில்
குருைி்ககெல் ்ோயநை ்கோரமோன நோட்கள
ைமிழனின் உெல்குவித்ை ்ி்்க குவியலி்ல
சிஙக்த்ைின் ஓநோயகள ஓலமிட்ெ நோட்கள

ைோயலமயின் மோர்்றுத்ை ைரஙதகட்ெ ஈனர்க்ோல்
ைமிழனின் உெல்சிலைத்து்க குருைி ருசித்ைன்ர
கநைகப் புலகதகோண்ெ கனரக ஆயுைத்ைோல்
வீழநை உெல்கள்ம்ல தவற்ிவிழோ்க தகோண்ெோட்ெம்

மோ்த்ைமிழன் மோண்ெ இெம் முள்ிவோய்ககோல்
மோண்டு ்்ோயிெோது ம்த்ைமிழன் ைனிவீரம்
கோலம் வரும்வலர கோத்ைிருப்்்ோம் தவ்ியுெ்ன
சோிநை சோணீரத்ைின்மணீது ச்ைமிட்டுச தசோல்கின்்்ோம்

மோ்ி்ககம் இ்ங்கோ
மூதூர், ைிரு்கோ்மலல
ைமிழணீழம்

உண்ணுகி் உ்வினி்ல மண்அள்ி லவத்்ைோமோ?
்ோலையி்ல முளமூலம் ்ோைத்லைத் லைத்்ைோமோ?
புத்ைனின் தகோளலககள பு்நைள்ப் ்ட்ெனவோ?
மனிை்நய மோண்புகள ம்நது்்ோய விட்ெனவோ?

அரவல்்கக ்வண்டியவன் ஆயுைத்லை எடுத்ைோ்ய!
துல்யுெ்ன சூழசசிதசயது ்்ோர்ைன்லனத் தைோடுத்ைோ்ய!
சினம்தகோண்டு ைமிதழன்் இனம்ைன்லன ஒழித்ைோ்ய!
உயிர்ப்்ிசலச ்கட்டுவநை உ்வுகல் அழித்ைோ்ய!

முள்ிவோய்ககோல் வநதைம்ககு்க தகோள்ிலவத்துச தசன்்ோ்ய!
தகோடியவர்கள ்ட்டியலில் முைலிெத்ைில் நின்்ோ்ய!
யுத்ைத்ைில் ம்ககல்்ய தகோன்றுைோன் குவித்ைோ்ய!
தகோடுலமகள கண்்ெநணீ தகோநை்ிப்்ோய புவித்ைோ்ய!

துலர. ்ோலோஜி, 
்ட்டு்க்கோட்லெ.
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கழுகு்ககு இலரயோன ைமிழனின் உெல்கள 
இரும்புத்ைிலர ்்ோட்ெ மனமும் தமழுகோய்க கலரகி்து 
உயிர் தகோண்ெ ்ைசத்ைின்  உயிர்நோடி ம்ககள
மர் ஓலம் கோது கிழி்கக
மனிை செலம் சிை்ி்க கிெ்கக 
தவஞசினம் ைணீர்்கக கஙக்ம்  தகோண்டு 
கோப்்ோற் முடியலல்ய கை்ி  அழு்ைோம் நோஙகள
மண்ைிட்டியோயப் புலைகுழி்ககுள புலையுண்டு கிெ்ககின்்
தசஙகுருைி நணீர்கலநை ்சறறு்ககெற கலரயில்
முள்ிவோய்ககோல் மணீதுகிெத்ைி தகோள்ி  லவத்ைோன் எைிோி
தகோத்து்க தகோத்ைோய்க குண்டு  ்்ோட்டு சோகலவத்ைோன் சிை்ி
சிநைியகுருைியில் தநஞசம் தவடி்ககி் ்சைிைின்ம...

தசநதூரன் மணீரோ 
இலஙலக

முள்ோகித் லைத்ைிடும் முடிவு்ோத் துயரஙகள...
மண்ல் ்நசித்து கண்்ோகப் ்்ோற்ிய
அப்்ோவி உயிர்கள ைப்்ோக மோண்ெனர்...
நோற்ைோயிரம் குரல்க்ின் ை்ியோை ஓலஙக்ிலும்
கலரநைிெோை கல் தநஞசம் ்லெத்ைவர்கள
ஆயுைத்ைோல் தநோித்ைோர்கள நியோயத்ைின் குரல்வல்லய...
தநடிதுயர்நை வோனமோய எல்லலயறறு விோிகி்து
முள்ிவோய்ககோலின் முடிவு்ோை துயரத்ைின் ்வர்கள...
நிகழகோலத்ைின் ஒவதவோரு மூசசிலும் தை்ி்ககி்து
உோிலமகள மறு்ககப்்ட்ெ ஆன்மோ்கக்ின் அவலஙகள...
சமோைோனத்ைின் த்யரோல் புலை்ககப்்ட்ெ தசோநைஙக்்...!
கல்லல்்யனும் உஙகல்்க கனிவுென் அல்்ககட்டும்...

தஜஸீமோ ஹமணீட்
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முள்ிவோய்ககோல் ம்ககல்்க தகோன்் தகோல்லிவோய்ககோல்
முலலப்்ோலு்ககு ஏஙகி முகம்புலைத்ை மழலலகள
முகஙகல்ச சிலைத்து சணீரழித்ை கயவர்கள
முள்ிவோய்ககோலின் அழுகுரல் இன்னும் அெஙகவில்லல

அெஙகோது ைமிழோின் மனத்ைில் கோயத்ைின்வலிகள
எோிகல்கள வீசி்க தகோத்து்கதகோத்ைோய புலைநைவர்கள
எறும்்ிலனநசு்ககுவைோய சி்ி்யோலரயும் த்ோி்யோலரயும் நசு்ககின்ர
சிஙக் தவ்ியோின் சித்ைிரவலையோல் சி்ககுண்ென்ர

குழநலைகல்யும் முைி்யோலரயும் குழி்ைோண்டிப் புலைத்ைன்ர
குருைியோ்ோயப் த்ரு்கதகடுத்து வீழநது மடிநைன்ர
குருைியில் கு்ித்து குத்துயிரோய கிெநைன்ர
உயிோிலன்க குடித்ை முள்ிவோய்ககோல் சோணீரம்...

ரோலை. கு்்ரன்

்ிளல்க்ின் அல்ல்கல் அ்ிநைிெோை அன்லன..
்ோல்வோசம் மோ்ோை ்சசி்ம் குழநலை..
கை்ியழும் கோட்சிதயல்லோம் கலரத்ைிடு்ம உயிலர
முள்ிவோய்ககோல் மர்ஙகளு்ககு்க கிட்ெோ்ைோ உோிலம

கட்டு்ககெஙகோ உ்ர்வுகல்்க கட்்ெோடு எோித்ைன்ர 
மிருகஙக்ோய கள்மில்லோ உள்ஙக்ின் உைிரஙகல்
கோமப்்சி... உயிர்ப்்சி்யோடு உ்ிஞசிதயடுத்து்க தகோன்்ன்ர 
உ்வுக்ின் இழப்புகளும் உயிர்்ககுலலய லவத்ைது்வ 

சம்்வமும் சோித்ைிரமோய மோற்ஙதகோண்டு விட்ெது்வ
கோலஙகெநை ்ின்னும் கண்்ணீோிங்க குல்யவில்லல 
மர்த்ைின் கை்ல்களும் நிலனவினின்று நணீஙகவில்லல
மண் ி்றகோக மடிநைவர்க ி்ன் (சு)வோச்ககோறறும் ஓயவில்லல.

சுமிமுருகன் 
வில்லியனூர்
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பீரஙகி முழ்ககமும் ்ிதுஙகிய விழிகளும்
பீைியில் ஓடிய ்ெ்ெப்பு நணீஙகல்ய
ஒரு கோைில் ஒலி்ககி்்ை அ்யரோகம்
ஓலஙகள நோ்த்லை அறு்ககி்்ை வோத்ன்வ

ஆயுைத்ைின் அ்ிவகுப்்்ோ அசசத்லை்க கூட்டியது
ஆகோய வீைியி்ல கிபீோின் கணீ்ல்கள
வோழும் இன்மோ வழியின்்ி மோண்ெது
வோட்டும் ஏ்ககஙகள வோனி்ல தசன்்து

முல்லல நிலம் முட்புைர் ஆன்ை
மூசசெஙகிப் ்்ோன்ை சோணீர்க கூடுகள
சோித்ைிர நிலனவிெம் முள்ிவோய பூமி்ய
சோவினும் ம்்வன் சைியின் எழுசசிலய... 

சம்பூர் சமரன்
சம்பூர் -02, ைிரு்கோ்மலல.

கெலன்லனயின் மடியினி்ல கரமில்த்து வோழந்ைோ்ம
கல்தயன்ன ்ட்ெது்வோ கலகமதும் ைோ்ககிய்ை
கோர்்மக மலழ்்ோ்ல குண்டுமலழ த்ோழிநைன்ர
்சர்த்து லவத்ை குருைிச தசோநைஙகல்யு்ம

இரத்ைச ்சற்ில் குழி்்ித்து புலையிட்ென்ர
்ோர்ைன்னில் ஓோினமோய மனிைனோகத் ்ைோன்்ி்னோ்ம
்ைோற்மைில் மோற்மில்லல ்ைற்ிெவும் ஆ்ில்லல்ய
்ைய்ில்யின் சோரலலப்்்ோல் மோயதமன மோண்ென்ர

நணீஙகிெோை துயரஙகளும் நணீசசதமன தநஞசினி்ல
மோ்ிெோது மல்நைிெோது மோண்ெவோின் எண்்மு்ம
முள்ியைன் மண்்ி்ல தகோள்ியிட்டு்க தகோன்் கலை
தசோல்லிலெஙகோத் துயரமலை எண் ி்ெ்வ மனமுருகு்ை!

நூர்ஜஹோன் சோலி
தகோசசின்
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முத்துச சிை்லோய முத்ைமிடும் குழநலைதயல்லோம்
சத்ைமின்்ி தசத்து்க கிெநை்ை தைருதவல்லோம்
கன்னியர் மோர்்கஙகள கோமதவ்ியர்க்ோல் கோயம்்ட்ெ்ை
இடிநை வீட்டு்ககுளளும் இையமில்லோைவர்கள ்ைடியலலநைன்ர
சுடுகோட்டிலும் தவ்ி்ய்ிச சுற்ிச ைிோிநைன்ர
அள்ி்க தகோடுத்ை உ்வுக்ின் நிலன்வோடு்க
கிள்ி எடுத்ை வயிறறுப் ்சி்யோடு
அகைிகள ்ட்ெம் ஏநைி அலல்ோயநைன்ர
இனதவ்ி்ககுப் ்டுதகோலல தகோண்ெோட்ெ விழோவோ
எண்்ி்கலக இல்லோ உயிோிழப்ல்்க கண்டு
உள்ம் மகிழும் மலெயர்கள வோழ
முல்யிட்டு அழுைிெ ஆலயஙகளும் அழிநது ்்ோயின!

கு.தஜய்ககுமோோி 
குன்்த்தூர் தசன்லன 69

இெம்த்யர்நது இெம்த்யர்நது இன்னல்கள ைினஞசுமநது
ைெம்லவத்்ை நெநதுவந்ைோம் ைமிழதனன்  ்நோமத்்ைோ்ெ
அலெ்ககலம் ைநதுவிெத் ைய்கக்மதும் தகோள்ோது
வந்ைோலர வோழவி்ககும் வன்னிமண்்்ோ வர்வற்து
்துஙகுகுழிகள வோழவிெமோகப் ் சி்ககு்்வோ இல்லோது்்ோக
குண்டுமலழ்யோ எஙகும்த்யைிெ்க குருைியோறுமுல்லல ் யோடுகலநைது
ைோயின் ி்ப் ி்ளல  ்் ோலு்ககழுைது ைோயக்ம்ோி ைவித்துநின்்து
சோவுவரும்நோழி லகதைோிநது்ம ைடு்ககவழி் யோ இல்லோமல்்்ோனது
கநைகப்புலகதயஙகும் கோற ி்ல்கலநைிெ  வநது்ம உமிழநைது 
ஆகோயப்்்லவகள தசோநைமண்ல்்ய சூல்யோடி்ய
தசோநைமலனத்லையும் கோவுதகோண்ெது முள ி்வோய்ககோல் 
அவலஞசுமநைது ைள ி்ெோமல் ைோஙகிநின்்து 
அள ி்தயடுத்்ை மகவலனத்லையும் ைன்மடிமணீ ை 
ைோலோட்டி்கதகோண்ெது.

அமிர்ைினி ் த்மநோைன்
அரசபுரம், பூநகோி
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்ி்நை கூட்டிறகுள்் புல்லுருவிகள கூட்ெம்
தசோநை மண்்ி்ல சுைநைிரத்ைிறகுத் ைிண்ெோட்ெம்
மூசசு விடுவைறகும் முன்னூறு ைலெக்ோ
எைிர்த்துப் ்்சு்வரு்ககுத் ைணீவிரவோைி உலெக்ோ?

அசுரனின் ைோ்ககுைலில் அழிநை்ை என்னினம்
அலமைிப்்லெ வழி்ய வோழவிழநை்ை த்ண்்ினம்
தகோத்து்க குண்டுக்ின் தகோலலதவ்ித் ைோ்ககுைலில்
எஙகள மழலலகளும் மண்்ில் வீழநைன்வ

ைமிழ்க கோறல்த் ைோ்ன சுவோசித்்ைோம்
என்றும் சுைநைிர ஈழத்லை்ய ்நசித்்ைோம்
எம்லம்க கோ்ககும் ைலலவன் அவோின்்ி்க
கெல் கெநது நோம் ைவித்்ைோம்

உெல் ைோ்ன இன்று ்வ்ிெம்
எஙகள உள்ம் என்றும் ்வோிெம்
எம்மண்்ின் கோற்் எஙகளு்ககு நிரநைரம்
என்று்ம எம்ம்ககளு்ககுத் ைனிஈழ்ம சுைநைிரம்...

முத்துநகர். ஆ.சுநைர் தசன்லன

முள்ிவோய்ககோலில் ்்ோோின் உ்ககிரம் மிகுநை்ை
முல்யோய இனவோைிக்ின் வ்ககிரம் மலிநை்ை
தவளல்்க தகோடி்ககும் அங்க நியோயம் அழிநைது
்வண்ெோ அநியோயஙகள நில்வோய அங்க அரங்க்ியது
குண்டு மலழயில் குை்ப்்ட்டு்க குவிநை்ை சோணீரஙகள
தகோடியவர்்ககு இல்லல்ய தகோஞச்மனும் இையத்ைில் ஈரஙகள
்கோவில்கள குடியிருப்புகள யோவும் அழிநைன
குரு்சத்ைிரப் ்்ோரோய்க தகோடுலமகள மிகுநைன
யுத்ை்க லகைிக்ோய சில்ப்்ட்ெைோய வோழ்கலக
எத்துல்யுமின்்ி அகைிக்ோய எல்லோம் இழநைைோய யோ்கலக
புத்ைைர்மமும் அங்க தசத்துத் தைோலலந்ை ்்ோனது
தமோத்ைமோய விடுைலல விருட்சத்லை தவட்டினோர்கள ்வர்கல் 
அவர்கள என்ன தசயவோர்கள.

சிவம் முத்து
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்ைோப்பு்க குயில்க்ோய கூடி்கக்ித்ை ்சோலல
துரத்ைிவநை கழுகுக்ின் தகோடிய கரஙக்ிலெ
மூசசு்ககோறறும் கநைகதநடி சுமநது ைிோிநைது
தகோத்து்ககுண்டுகள தகோட்டிய ம்லோய
்ிஞசுகளும் பூ்ககளும் ்ியத்து எ்ியப்்ட்டு
நோவ்ண்டு நநைி்க கெ்ல குருைியோ்ோய
்ி்ஙக்ின் ்ோரத்ைில் பூமியும் அழுைது
சமோைோன மன்றுகள ைலலகுனிநது தவட்கிச
சர்லெநைவலரயும் ்லிதயடுத்துச சிோி்கக
தசயவை்ியோது துடித்்ைோ்ம உலகத் ைமிழர்
முள்ிவோய்ககோல் சோணீரம் ஆ்ோை வடுவோய

கணீத்ைோ ்ரமோனநைன்

இனதவ ி் தகோண்ெ இர்ககமற  ்சிஙக்ன்
உலகோண்ெ எம்லம உரு்ககுலலநைிெச தசயைோன்
மண்ணுோிலம ் கட்ெ மோனத் ைமிழலன்க
்கோலழத்ைனமோக தகோத்து்க குண்டுகள வீசி்கதகோன்்ோன்

ி்ஞசு்ககுழநலைகள என்றும் ் ோரோமல் ் ிெோியில்
சுட்டு ் ிைற ி்்கதகோண்ெோன் இையமில்லோ மிருகம்
வீரத்ைமிழசசிகல  ்மோர் ி்ல் சுட்டுப் பு்ர்நைோன்
ஆண்லம அற  ்அர்கக கோமுகன்
இரு்து நோடுகள ஒன்று ் சர்நை்்ோதும்
ைனித்துப் ் ்ோரோடினர் விடுைலலப் புலிகள
ஈழத்ைமிழ ் ைசம் அலெவதைம் இல்ககு
த்றறுத்ைரும் ் ிர்ோகரன் எனும் ஒ ி்சசுெர்...

ி்.ச.் கோ்ோல்குமோர்.
இலஞசி, தைன்கோசி வட்ெம்
ைிருதநல்்வலி மோவட்ெம்.
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ஈனப்்ி்வியோயப் ்ி்நைவன் இங்க
ஈழப்்டுதகோலல தசயைோன்; குருைியில் மகிழநைோன்
ஏவுகல் கண்டு ்யநைிடும் மழலலகள
எழுந்ைோெ முடியோ ைவித்ைிடும் முதுலமகள
ஈவி்்ககமின்்ி சோயத்ைோன்; சோணீரமோய புலைத்ைோன்
லகதய்ி்க குண்டுகள கோவு வோஙகின
க்ெமில்லோ உ்வுகள சிை்ி்ய கிெநைன
குருைியில் கு்ித்து சோணீரஙகள உல்நைன
ைமிழனின் கனவுகள தநோடியில் புலைநைன
உருவம் மோ்ிெ சோணீரம் கருகிெ
ைிலரகெல் ்ெகோயப் ்ி்ஙகள மிைநைன
கெறகலர ம்லில் கழுகுகள ைின்்ன

்வஜோ (்வ.ஜோன் சுநைர்)
கெவூர், கரூர்

்்ோர் வரலோற்ி்ல ்சோகமோன ்ைிவு
்ோர் முழுவதும் அைிசயித்ை நிகழவு
்்ர் த்ற் யுத்ை மணீ்ல்க்ங்க
ைணீர்வின்்ிப் ்்ோன்ை நவீனத்ைிலும் இன்று

இறுைி்க கட்ெப் ்்ோர் முள்ிவோய்ககோல்
அங்க புலை்ககப்்ட்ெ்ைோ மல்்ககப்்ட்ெ மனிைோ்ிமோனம் 
த்ண்டிர் த்ோி்யோர் முைி்யோர் சி்ோர்கல்
்கெயஙக்ோ்ககி மூழகடித்ைோர் குருைி ஆற்ில்

கெலம்ககு வந்ைோர் ஈவிர்ககம் தைோலலத்்ை
வோனிலும் ைலரயிலும் ைோ்ககி்ய ஒழித்ைோர்
விடுைலல ்கட்்ெோர் விலைதயன வீழநைோர்
அழித்ைவர்்ககு விடி்வது உலகம் உள்வலர

எம்.ஐ.எம். அஷ்ரப்
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முடியோை முடிலவ முடித்ை ்்ோது
விடியோை மனிைரோய வீழநது விட்்ெோம்
ைடுமோ்ிப் ்ோலையி்ல வநது தகோண்்ெோம்
உருமோ்ி உயிர்கள ்ி்மோகிப் ்்ோசசு
குண்டுகள ்ோயநைைில் குழநலைகள மடிநைனர் 
ைோயும் ்சயும் அல்த்்ை மடிநைனர் 
்ோயில் ்டுத்ைவர் ்ோலையில் இ்நைோர்
்நோயில் வநைவர் தநோடியில் சோிநைோர் 
்சி்யோடு வநைவர் ்ோ்ி விழுநைோர் 
லககல் உயர்த்ைி்யோர் 
சன்னஙகள த்ற்னர் 
நணீைி்ய இல்லோ மனிைத்லைப் ்ோர்த்்ைோம்
்்ோைி மோைவன் ்்ோைலன மடிநைது.

வைிோி.சி.ரவீநைிரன்

ைமிழினப் ் டுதகோலலயோல் ைடுமோ ி் வீழநைோலும், 
ைமிழணீழத்ைோகம் ை ி்யவில்லல ைமிழன் மணீண்தெழுவோன்!
சிஙக  ்தவ ி்யர்க ி்ன் சித்ைிரவலையில் சி்ககி, 
சணீரழிநது நின்்ோலும் சிறுத்லையோய சிலிர்த்தைழுவோன்! 
இர்ககமில்லோ இழிதசயலோல் இன்னுயி் ர  ் ்ோனோலும்
இையத்லை்க கு ி்ர்விப்்ோன் இரத்ைம் சிநைோமல் சோைிப்்ோன்! 
வஞசகோின் சைியோ்ல  எஞசியது எதுவுமில்லல! 
தவம் ி்விழுவது ைமிழினமில்லல!
வீழநது கிெப்்வன் ைமிழனில்லல!
விடுைலலப்்்ோோில் உயிர் து்நை வீரப்்ரம்்லரயின் பூமியில்,
வித்து்ககள முல்த்தைழும் வீரசோித்ைிரத்லைத் தைோெஙகும்! 
முள ி்வோய்ககோல் ் சோகத்லை முற ி்லும் ம்்ககவில்லல! 
முழுச்கைியுென் வருவோன்! முத்ைிலரலயயும் ் ைிப்்ோன்!!

கவிஞர் சுகுமோ்ன் கநலையோ, 
புது்க்கோட்லெ.
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தவஞசினம் ைணீர்்கக கஙக்ம் தகோண்டு 
நஞசிலனப் ்ோயசசி நோசமோ்ககிய ்ைசம் 
உயிரும் உ்ர்வும் மனிைர்்ககு துசசம் 
உயிர்தகோண்ெ ஈழத்ைின் உயிர்நோடிம்ககள 

சைிவலலயில் ஆளுலமகள சோ்்ககியத்ைில் ்ைோறக 
கருவறுத்ை பூமி எம் முள்ிவோய்ககோல் 
நஞசி்ல வோடி ்ிஞசுகளும் மடிய
தகோஞசமிருநை உயிர் கநைகவோயுவில் கருகின்ை.

த்ோயதயன யோ்கலக தமயயோன உயிர்ைோஙகும் 
தமயயோன உயிர்சோிய யோ்கலக என்னோகும் .
சண்லெகள த்ருக ம்ககள மடிநைனர்
ைமிழோின் ஏட்டில் சோிைமோனது முள்ிவோய்ககோல்.

கவிசசுெர்சிவரம்ி 
ைிரு்கோ்மலல.

ஒ்லவ தமோழிகள ைிருவளளுவர் வோ்ககுகள
லகதயடுத்து வோழநை எம் வோழவு
லமயடித்து விட்ெது ்்ோன்று இருண்ெது.
லகயோலோகோை நிலல்ககுத் ைள்ப் ்ட்்ெோம்.

ஆசியோவின் தசோர்்ககம் என்று அலழ்ககப்்ட்ெது
ஆசிோியன் இல்லோ வோழ நிலமோனது.
ஆசு வோசமற் குண்டு ைோ்ககுைல்
ஆ்ோக இரத்ைமும் சலையும் ஓடியது.

்ோைமிெ மண்்ற் ்ோிைவிப்பு நிலல
்ோைகம் ்யமின்்ிப் ்ெதமடுத்து ஆடியது.
்ோவிக்ிெம் நணீைி ்கட்டும் ்லனில்லல.
்ோழோனது முள ி்வோய்ககோல்! புத்ை்்ோைலனயும் இ்நைது

்வைோ. இலஙகோைிலகம். 
(இலஙலக) தென்மோர்்க.
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்்ோினவோைத்ைின் உசச கட்ெ உயிரழிப்பு
த்ரும்்லெ தகோண்டு இனச சுத்ைிகோிப்பு
்ருவம்்ோரோ மனிை இனத்ைின் ஒழிப்பு
உருவஙகள சிை்ி நின்் ்ர்ரப்பு

வோன் ்மகஙகளும் கை்ியழும் கோட்சி
மண்ணுலகும் கண்்ணீர் ைதும்பும் ்கோரவோட்சி
ஆ்வம் ஆ்ககிரமித்ை அருவரு்ககும் ்வட்லக
ம்ம் தகோண்்ெோோின் ்ோிைோ்த் தூ்ககம்

்ி்நை ்ைசத்லைப் ்ி்்ககோெோய மோற்ி
வ்ர்நை உெல்கள அைறகுள சஙகமமோகி
து்நை உயிர்கள ைணீயில் ்வகி
இ்நை உருவோய மல்நை்ை கருகி

இனவோைம் மனிைத்ைின் எைிோி நம்பு
மனமோற்ம் ்வண்டு்ம உயி்ர தைம்பு
மனிைத்ைின் மனதமன்்் நணீ எழும்பு
புனிைத்ைின் புகழோக ்வறறுலம கல்நது.

எம்.ஐ.அலியோர் சுல்ர்
இலஙலக.

்்ோர்கள முடிநது ் ல ஆண்டுக்ோயினும்
முறறுப் த்்ோ ் ்ோர் முடிவுக்்
ர்மோக தநஞசில் வலிகள கூட்டுது
உ்வுகள இழநை ் சோகத்ைில் ் லரும்
உெலுறுப்புகள இழநை கோயத்ைில் ் லரும்
அலமைிலய இன்னும் ் ைடும் நிலல்ய
அழுகும் ் ்ோது கண்்ணீர் இல்லல்ய
சிோித்து வோழப் ் ிடி்கக வில்லல்ய
மர்ம் என்்து ைணீர்வும் இல்லல்ய
வோழவது என்்து ைன்கதகன இல்லல்ய
எஙகல்ப் ் ்ோல ் லரும் உண்டு
அவர்கள மகிழசசி்ககு வோழகி் ்ோம் இன்று.

மு. மன்சூர் அலி
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ம்்கக இயலுமோ தநஞச்ம! ஓர் இனத்ைின்
சோித்ைிரத்ைின் ்்ககஙகள இர்ககமின்்ி்க கிழி்ட்ெலை
கண்்ணீரும் தசநநணீரும் ஒன்்்்க கலநது
வோய்ககோல் வழி்யோடி நம் தநஞசில் கசிநைலை

இன்்்வும் மர்த்ைின் ஓலஙகள ்கட்டிரு்ககு்ை
இர்ககமற் கநைக்க குண்டுகள -அலை
எயைவனின் ம்னோ ்வகம் சற்்னும் குல்யோமல்
சல்லலெயோய்க கூறு ்்ோட்ெலை ம்்ககமுடியுமோ

தசஙகுருைி நணீர் கலநை முற்த்ைின் ஏட்ெனி்ல
சிை்ிய கோநைள பூ்ககள மறு்டி பூ்ககும்
சுைநைிரத்ைின் கோறறு நம் ்மல் ்டியும்
நோல்ய விடியல் நம்ககோய இரு்ககட்டும்

சு்ஸ்ரீ

உைிரத்ைின் உ்ர்வுகத்ல்லோம் உலெவோள உருவியும்
சோித்ைிரம் கோ்ோது சோணீரமோய விழுநைன!
சிை்ிய உெல்க்ில் குருைிலயத் ைோண்டியும்
வழிநைலவ எல்லோம் ைமிழின் ைெயஙகள!

நநைி்ககெலில் கலரவரும் அலல தசோல்லும்/
நம் கல் ்டிநை கலைகல்தயல்லோம்!
த்ோஙகி தவடித்ை ்்ோர் அன்று
த்ோசு்ககிப்்்ோனது எம் ைமிழ உயிர்கல்தயல்லோம்!

புலைம்லு்ககுள வலை்ட்டு்க கிெ்ககும் சோணீரஙகத்ல்லோம்
விலை முல்க்ோக வில்யட்டும் நோல்!
ைலரைோஙகிய ை்ியோை எம் ைோகமைில்
விலரவோக்வ விடியட்டும் வரும் ்வல்!

கணீர்த்ைி
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இலஙலக மண்்ி்ல இனதவ்ி அசுரர்கள
ைமிழலர்க தகோன்று குவித்ைனர் ்டுதகோலலயோக,
முள்ி வோய்ககோலில் கிெநைன செலஙகள
உலக்ம மனத்ைோல் துடித்ை கோட்சிகள.
அப்்ோவி ம்கக்ின் அழுகிய செலஙகள,
தகோத்து்க தகோத்ைோக ்க கிெநைன விலையோய.

அப்்ோவி ம்ககல்்க தகோன்் சிஙக்வர் ,
தகோலலகல் ்க தகோடுலமயோகச தசயைனர்.
தைோப்புள தகோடிக்ின் சோலவ்க கண்டு,
உள்த்ைில் நம்ககு உைிரம் கசிநைது.
வீழநைோலும் ைமிழோின் வீரம் சோகோது.
விலைக்ோய வ்ர்நது இமயமோய உயரும் 

இல்்ககருவி 
இரோம. இலட்சும்ன் 
ைிருப்பூர்

மர ி்த்ை உெல்கள மண்்்ோடு கல்கக
க்்ககற  ்உெல்கள கோற்்ோடு கல்கக
மூவோயிரம் ஆண்டுக்ோய வோழநை ைமிழன்
முள ி் வோய்ககோலில் வோழலவத் தைோலலத்துவிட்டு

சோணீரஙகள மோண்ெ துயோிலன எல்லோம்
சஞசலகளு்ககு மத்ைியில் வரலோறு எழுைிவிெ
ைமிழதனன்்த் ைெஙகல  ்ஏநைி்க தகோண்டு
ைமிழதனன்்  ்ைன்லனயும் விலைத்து்க தகோண்டு

மர ி்த்துப் ் ்ோனோலும் மஙகோை இன்ம
மர ி்த்தும் மண் ி்ல் வோழுகின்  ்இன்ம
சோணீரமோயப் ் ்ோனோலும் சோித்ைிரம் தசோல்லும்
வோழவறறுப் ் ்ோனோலும் வரலோறு தவல்லும்.

தசல்வோ ஆறுமுகம்
தசன்லன
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குண்டுமலழ ்ைசத்ைில், தகோட்டி்ய ைணீர்த்ைது.
ைலலயில்லோ முண்ெமோய, ்லவுெல் வீழநைது.
கோற்ி்ல ்ி்வோலெ, ்ைசதமஙகும் ்ரவியது.
ம்கக்ின் அழுகுரல், உலலக்ய உலுப்்ியது .

அஙகஙகள சிலைநது, ்லவுயிர் மடிநைது.
இ்நைிட்ெ ஆன்மோ்ககள, ஊதரல்லோம் அலலநைது.
உலகமும் தமௌனமோய்க,  லககட்டிப் ்ோர்த்ைது.
நெநைிட்ெ ்டுதகோலலலயத், ைடு்ககோமல் இருநைது .

்்ோரோடி ்வஙலககளும், தமௌனமோய அெஙகியது.
முள்ி வோய்ககோலும்,குருைியில் கு்ித்ைது.
நநைி்க கெலிலும், ்ி்ஙகள மிைநைது.
வல்லூறுகள ்ைசத்லைத், து்ரோகத்ைோல் வீழத்ைியது.

சு்ைன் சு்ைகி

தவண்்ிலவு ஒழுகும் முற்த்துத் தைன்லன்யோடு
என் அழகுப் புன்னலகயும் இ்நது
நோன் இரசி்ககும் மலரும் உைிர்நது
உயிோில்லோ உெலஙக்்ோடு கநைகம் கடித்து்ககுை்ிய
த்ருதவ்ிதயோன்்ில் யோருமற் த்ருநதுயோில்
அவல்ககுரலின் அநைோிப்்ில் அநோலைக்ோய நின்்்ோம்.

ஒன்த்ோன்்ோய ஒடியும் கில்க்ோயத் தைோப்புள தகோடிகள
சலைப் ்ிண்ெஙக்ோய சிை்ித் தை்ி்ககும்
ஒவதவோரு க்ஙகளும் கு்்ி்ககு்்ி அழு்ைோம்
தகோலலதவ்ியின் உசசமெஙகோம்ல அனலிலெ வீழந்ைோம்
ஆனோலும்,  இரசோயன குண்டுக்ினோல் த்ோசுஙகும்
ஒவதவோருத்ோழுதும் ைமிழோின் ைோகம் அெஙகவில்லல!

தூயவன்
்நோர்்வ
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முள்ி வோய்ககோல் சோணீர தமோன்்ின்
முனகல் சத்ைம் ்கட்ெ ைங்க
புள்ி மோனோய இருநை புலி
புழுைி மண்்ில் ைோன் கிெநைோள
குள் நோி்க கூட்ெம் வநது
குை்ி யோங்க த்ண் உெலில்
கிள்ி்க கிள்ி எடுத்ை விெம்
தகோள்ி்க கண்க ்ோயத் தைோியும்
துள்ித் துள்ித் துவம்சம் தசய்ைோள
துடிப் ்ெஙகிப் ்்ோகும் ்வல்
தவளல் யம்மோள இவள ைன்ககோய
விண் உலகம் கோத்து நிறகும்!

்சோைி தசல்லத்துலர
தென்மோர்்க

இனதவ ி் ் ிடித்ை அசுர கழுகுக ி்ன்!!
தகோடிய ் சிைணீர்த்ை மனிை குருைிக ி்ன்!!
சிலைநை சி் ிய அரும்பு மலர்க ி்ன்!!
நிலனவுகள ம்்ககு்மோ எஙகள தநஞசஙக ி்ன்!!

துப்்ோ்ககித் ் ைோட்ெோ்ககள சிரஙகல்ச சிலை்கக!!
தவடிகுண்டு மலழகள ைமிழ்ைசத்லைத் ைணீப் ி்ழம்்ோ்கக!!
இனத்லை்ககோ்கக உயிலரத்துசசமோய நிலனத்துப் ் ்ோரோெ!!
இழநைஉ்வுக்்ோ, வோர்த்லையில்லல ் வைலனலயச தசோல்ல!!

அநநியதமோழி ் லெத்துல்
எம்த்ண்க ி்ன் கறல்சசிலை்கக!!
என்ைோயகுலத்ைின் ைனத்லையறுத்து குருைிலயப் ் ருக!!
ைடு்கக நிலனத்து ் ்ோரோட்ெம்  வலுப்த் !்!
குருைி ஆ்ோய ஆன்ை எம்்ைசம்!!

சு. கமழினி.
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முள்ி வோய்ககோல் முழுதும் ்ி்்ம..
தகோள்ி லவ்கக இல்லல சன்ம..
தகோன்று குவித்ைது சிஙக் சின்ம..
தசத்து வீழநைது தசம்தமோழி இன்ம..
்வடி்கலக ்ோர்த்ைது உலகம் ைின்ம..
அநணீைியின் ்்ககம் ஆண்ெவன் மன்ம..
எஙகல் ஆ்ககியது குண்டுகள ர்்ம
அைறகுத் துல் நயவஞசகர் ்்்ம..
நோஙகளும் ஆ்னோம் வ்ண்ெ வன்ம..
வீழநைோலும் எழுவோன் ைமிழன் அ்கக்்ம..
அது்வ எஙகள ்ரம்்லர கு்்ம..
மணீட்்்ோம் எஙகள ஈழத்ைின் ைன்ம..

கவிரைன்
மதுலர

இனவோை அரசின் தகோலல தசயலினோல்
்ி்மோனது ைமிழ ம்கக்ின் குவியல் 
முள்ி வோய்ககோலில் மனிை உயிர்கள
முனகல் அெஙகிப் ்்ோயிறறு
ைமிழனின் குருைி மண்ல் நலனத்து
ஈழ பூமியில் ஓடி உல்நைது
ரசோயன குண்டுக்ில் தகோத்து்க தகோத்ைோக
மடிநை உயிர்கள தகோடுலம
கூட்ெ்ி ்சர்நை கயவர் கூட்ெமும்
கோட்டி்க தகோடுத்ை து்ரோகி சிலரோலும்
இ்நை்ிர் முைல் முைி்யோர் வலர 
எஙகும் ்ி்மோயச சிை்ின்ர

வோ.சண்முகம்
கும்்்கோ்ம்.
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முள்ிவோய்ககோல் ம்்கக முடியோ வலி 
சோணீரம் அங்க புலையுண்ெ பூமி,
சன்னஙகள ்ோயநை உெல்கள ்ல
சோிநது விழுநது புலைநை பூமி,
உயிலரப் ்ோதுகோ்கக ்ைோண்டிய்க குழியில்
உயிருென் புலையுண்ெ ஆன்மோ்ககள ்ல,
உைவிலய எைிர் ்ோர்த்து, ்ோர்த்து
்சியுென் ஏஙகித் ைவித்ை நோம்
உ்வின்்ி மோண்ெ பூமி ைம்்ி,
எவர் அ்ிவோர் நம் வலி
உயிர். உெலம மட்டுமோ இழந்ைோம்
ஒரு த்ோன் வில் நோட்லெ.

ஐ.்ிரபு
யோழப்்ோ்ம்

முறறும் து்நது விட்்ெோம்முள ி் வோய்ககோலில்
வரலோறு ம்வோது முள ி்வோய்ககோல் ் டுதகோலல !
வீோியமோய வோழநை வோழவு வீறுதகோண்டு வநை சிஙக்
நோயக ி்ன் தகோடூர நகஙகல்ப் ் ைிநை மர்மம் நரக ் வைலன
தசோநை மண் ி்ல் சிஙகமோய வோழநை எம்லம
சிஙக  ்தகோடூரம் வன்லமயோய வஞசித்ை நிகழவு
மருண்ெ விழிக்ோய இருநை  ் ிஞசுகல்
மிரண்ெ விழிக்ோய மோற ி்ய தகோடுலம
மோர்்கப் ் ோலு்ககோய ் வண்டி மழலலச தசல்வஙகள
மயஙகி சோிநது ைோயலமலய்க தகோன்  ்தகோடுலம
தசோர்்ககபூமியோய இருநை பூமி
குருைி ஆ்ோய ் நர்நை தகோடுலம
ைமிழமண் உள்வலர  தசஙகுருைி ் ோயநை
முள ி் வோய்ககோலல நிசசயமோய ம்்ககோது !!

கி. சணீனிவோசன்
மணீஞசூர், தசன்லன
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சிஙக்வர்க்ின் இனதவ்ித் ைோ்ககுைல்க்ோல் சின்னோ ்ின்னமோன்ை
சிஙகோரமோன முள்ிவோயகோல் சித்ைிரஙகலலநை ஓவியமோன்ை
தைோெர்நை  குண்டு மலழயில்  நலனந்ை விடு்ெ முடியோமல்
வீைிதயஙகும் தைருதவஙகும்தசநநணீர் வழிந்ைோடிய்ை
குறறுயிருமோய தகோலலயுயிருமோய கத்ைி்க கை்ிய ஓலஙகள 
வோலனப் ்ி்நை்ை அஙககணீன உெல்கள அல்ித்துடித்ைன்வ
துடி துடித்ை உெல்கல் ஈவிர்ககமின்்ி்க
கண் தகோண்டு ்ோர்்கக முடியோமல்
மண்தகோண்டு மூடி மண்்மெோ்ககின்ர
சிஙக் நோயகள நநைி்க கெலில்
்ைோ்ியோக உெல்கள மிைநைன்வ
முள்ிவோய்ககோல் சோணீரத்ைில்  குத்ைிய முட்கள ஆ்ோப் புண்க்ோய 
இன்று நிலனத்ைோலும் வலி்ககி்்ை

்ரணுகோ ்ோலு

வரலோறறுப் ்ைிவில் வடுவோய ்ைிநது
்்ோனது முள்ிவோய்ககோல் ்டுதகோலல..!
தகோத்து்கதகோத்ைோயஅள்ி்கதகோடுத்்ைோம்
தகோள்ி்்ோெவும் தகோடும்்லக விட்ெைில்லல..!
நநைி்ககெ்லோரம் நெோத்ைிய மனிை்வட்லெ
நோைியறறு்ககிெநை நோற்மடித்ை ்ி்ஙகள ்மல் 
துள்ிவில்யோடினோன் சிஙக்ன்..!
அள்ி்க கூட்டி ஆழகுழியில் அெ்ககமோ்ககி்னோம்
முள்ி வோய்ககோல் மண்்டியில் முெ்ககலோகி்னோம்..!
இ்நைவர்்ககு ஈம்க கென் தசயய
அன்று இெமும் இல்லல ்நரமும் இல்லல
அவரவர் உயிர்கோ்கக ்ி்த்ைின் ்மல்
ஏ்ிமிைித்து ஓடினர் எம் ம்ககள அன்று...
ைஙகள உயிர் எப்்்ோ ்்ி்்ோகும் என்் ்லை்லைப்புென்...
்ி்ஙகெநது வநை நோஙகள நலெ ்ி்மோக வோழகின்்்ோம்...
எப்்டி முடியும் அநை வலிகல் ம்நது விெ...
கோயஙக்்ோ ஆ்வில்லல மருநதுகளும் அலவ்ககு இல்லல...!

அனித்ைோ ைறு
இலஙலக
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்ோசம் தகோளளும் உ்வுகளும்
்துஙகி வோழு்ை நோட்டினி் ல

ி்துஙகிப் ் ்ோன கண்களும் 
கண்்ணீர் கோயநது ைவி்ககி் ்ை
ைிட்டுத் ைிட்ெோய உ்வுகள
சுட்டுப் ் ்ோனது அ ி்வோ்யோ
சிட்டு்க குருவி கனவுகல்யும்
்ைோட்ெோ்ககள துல்த்ைது தைோியு்மோ
தகோஞசிப் ் ்சிய வோர்த்லைகத்ல்லம்
அஞசி நடுஙகி நிறகி் ்ை
்ஞசு லவத்ை தசவிகல்்க
தகோஞசம் ைி் நது ் களுஙகள

ி்ஞசு அழுகுரல் ் கட்கலலயோ
தநஞசம் ் லெத்ை உ்வுக்்
வஞசம் ைணீர்்ககும் ் ோவிகல்்க
தகோஞசம் ் கட்க வழியில்லலயோ
ைஞசம் என்று வந்ைோலர 
சிலைத்ை தகோடி்யோன் வோசலி்ல.!

  மன்லன ம ி்மோ்ன்

சிலை்ககவும் விலைத்து, வில்வினில் ்லைத்து;
சிலைநைைோல் சி்ககிய உ்வுகள நசித்து;
சிலைநை முள்ி வோய்ககோல் சிலைப்்ோக
சிலைத்ைிட்்ெ கலைத்ைிட்ெோ்ய, ்ோசஙக்தும் துஞசிெோ்ை!

துஞசுவதுநணீ மஞசத்ைில் என்்ோலும் இன்ல்்க்க;
துஞசிெோது அஞசிெோது, வீறுநலெ ்்ோட்டின்்்;
துஞசிெோது எஞசியுள், உயிரு்ர்வு சிநைிெோ்ை;
துஞசியது ்்ோதுதமன்்், ஓஙகிடு்ை தவல்லு்வோதமன்வ!

தவல்லு்வோதமனச தசோல்லுவது, தகோல்லுைறகு என்்ைில்லல்ய;
தவல்லுவலை எளளுவலைத், ைளளுவைோயத் ைவிர்த்ைிங்க;
தவல்லு்வோம் உ்ர்வுகல், உ்வுகல் இல்த்ைிட்்ெ;
தவல்லோது நில்்லோ்ம, தகோல்லோதுன் தகோடுலமகல்்ய!

  மருத்துவ்ககவிஞர்
  த்.ைி.சுகுமோர்.
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து்வசத்ைிலன ்நர் நிறுத்ைி இனத்ைிலன அழித்ைனர்...
மைத்ைிலன முன்னிறுத்ைி மனிை்நயத்லை ஒழித்ைனர் ...
இன்னுமோ ்்ோைவில்லல இடுகோடு உஙகளு்ககு ...
இன்னுதமோரு இனப்்டுதகோலல ஈழத் ைமிழர்களு்ககு...

அைிகோர வர்்ககத்ைின் ஆ்வ தசயலு்ககு 
சைிகோர நோடுகளும் சோட்சி்ககு வநைிெ்வ
தநஞசுறுைி ்நர்நிறுத்ைி வீரம் கோத்து
தசஙகுருைி சிநைிய ைமிழன் வோழக...

மோண்ெனர் ைமிழதரன மனப்்ோல் குடித்ைோ்யோ...
மணீண்டுதமோரு ைலலவலனத் ைமிழும் ஈனும்
மறறுதமோரு கலை தசோல்ல்க கோத்ைிரு்ககு
ம்்ககோது முள்ிவோய்ககோல் சுவடுகள...

சத்யோ மோ்ி்ககம்
்வலூர்.

ைோயகத்ைின் ைமிழர்கள நிம்மைியோக வோழநைிெ
முள்ி வோய்ககோலில் உைிர்நை உ்வுகள  
விடுைலலலயத் ்ைடிய கல்லல் பூ்ககள 
விடியலு்ககோய இரு்ில் உைித்ை ைணீ்ஙகள 

சிநைலனயில்லோ சிஙக்வர்க்ோல் வஞசி்ககப்்ட்ெ இனம் 
உலக்ம வியநைிடும் வீரத் ைமிழர்கள 
ம்த் ைமிழசசியின் மடி ைவழநை 
்ிர்ோகரன் அண்்ோவின் இரத்ை உ்வுகள 

புோிந்ைோரு்ககுத் ைமிழனோய புோியோ்ைோரு்ககு எைிோியோய
ைோயகம் கோத்ைிெ முள்ிவோய்ககோலின் சுவெோய 
மண்்ில் கோவியமோகி்க கோற்்ோடு கலநது 
கல்லல் புகுநை முள்ிவோய்ககோல் சுவடுகள 

்ிஸ்வோன்
இலஙலக ஏ்ோவூர்
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முட்டு்க கட்லெ இழநை கூட்ெம்்்ோல்
முன்னும் ்ின்னும் ம்ககள ்ய்ம்
முடிவு்ோ இநை வலியின் அவலம்
முடிவலெயோ வோர்த்லையின் கண்்ணீர் ஓெம்...

எத்ைலன வலி நோம் சுமந்ைோம்
எழுை மறுத்ை புது்க கலையது
எண்்ில்லோ உெலம ஏ்னோ இழந்ைோம்
எதுவுமின்்ித் ைனிலமயில் நோமும் ைவித்்ைோம்...

த்ோல்லோைவன் தசயை சூழசசி ைோ்னோ
த்ோறுலம இழநது உ்ர்வு தைோலலத்து
உரு்ககுலலநது ்வ்ோய ைிலச மோ்ி்னோம்
என்்்ோ எமது வோழவின் விடியல்...

நிைன் நவனிைன்

மனிை்க குருைி குடி்ககும் அர்கக்ன
ம்நது ் ்ோன்ைோ நணீயும் மனிைன் என்்து

சலை ைின்று ் ைகம் வ்ர்்ககும்
சோத்ைோன் இன ஓநோய்க கூட்ெ்ம

தகோத்து்க தகோத்ைோய மடியும் மனிை
உயிர்க ி்ன் புனிைம் நணீ அ ி்யவில்லல்யோ

எலும்பு்ககு்க குலர்ககும் எசசில் நோயக்்
மனிைம் உன்ககுள அழிநது ் ்ோன்ைோ

எப் ி்் வி த்ற்்்ோதும் மோ்ோது துரத்தும்
ஈனச தசயல் புோிநை உன் ் ோவம்

அன்்  ்புோிவோய யோரோல் அழிந்ைன்
என்்து அ ி்யோமல் அழியும் உன்வோழவு.

 நோ.் ோண்டியரோஜோ.
இரோசசிஙகமஙகலம், ைமிழநோடு -இநைியோ.
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வீரம் மறு்ககப்்ட்ெ வரலோறு உண்டு
புலைத்து மல்்ககப்்ட்ெ வரலோறு உண்ெோன்ை!
்நரு்ககு ்நர் சண்லெயிட்ெோல் ஆகோதைன்று
நோன்கு பு்மும் ைோ்ககிய வீ்ர்க்்!

கோட்டி்க தகோடுத்து கூட்டிய தவற்ியெோ
கோட்டு மிரோண்டிக்ிெம் கருல் எப்்டி!
முள்ிவோய்ககோல் சுவடுகள கலெசி ்சைோரம்
விடுைலல்ககு விலை ்்ோட்ெ ஆைோரம்!

மணீண்டு வரு்வோம் மணீண்டும் நோட்டு்ககு
இனத்்ைோடு அமர்்வோம் இலஙலக எஙகளு்ககு
ஒன்று்ககு நூத்ன்்து எஙகள க்்ககு
என் நோெலை அலெவ்ை இல்ககு!

ச்கைி்வல்
கிருஷ்்கிோி

வ்லம குன்்ோ விடியல் வழ்ககத்ைிறகுமோ்ோக
விலரநை குண்டுக்்ோடு விடிநை ைினமன்று..!
ைலலநிமிர்நை நோன் ைலலகுனிநது தூஙகினோல் 
தூ்ககு நிசசயதமன்று மர் அ்ிவிப்ல் 
மோர்ைட்டி ஏற்ைினம் அன்று
நோன் தசல்லமோக வ்ர்த்ை குழநலை
அவன் ்ள்மோகப் ்்ோட்ெ குண்ெோல்
்ோைியோய தைோித்ை்ககோல்கல் எடுத்து்கதகோண்டுஇையத்ைின் 
இலச்ககு நடித்ை நோடிலயப் ்ிடித்து்கதகோண்டு
கனத்ை இையத்்ைோடு கருகிய ைினமன்று..!
இது முள்ிவோய்ககோ்லோடு முடிநைிெோை வீரமூசதசன்று
விழுநைவன் இ்்ககலோம்
விலைகள இ்ப்்ைில்லல என்த்ழு்வோம்..!

மு.கரு்ோச்ோ தரத்ைினம்
நோலக
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நோடு முழுவதும் ்வெர்கள தகோடுலமயோல்
்சர்நது சி்ப்புென் கூடின ்்லவகள
தகோடிய வல்லூறு ்வென் உ்வோகி
வோழநை இெஙகல் வட்ெமிட்டு்க கோட்டியது..

அலெகோத்ை ்்டுகள அல்ித் துடித்ைது
அம்மோதவன்று குஞசுகள கை்ி மடிநைது
சைி்ய சண்ெோ்ோதவன்று சோிநது விழுநைது
சோித்ைிர்க தகோடுலமயோக ஏட்டில் ்ைிநைது..

உலகம் அழுைது மண்ணும் அழுைது
உைிரம் கு்மோனோைோல் விண்ணும் வீ்ிட்ெது
கைிரவன்கூெ கலஙகி உைி்கக மறுத்ைது
கரடி ஓநோயகள ்சியோ்ிச சிோித்ைது..

மணீரோன் இப்்ோஹிம்

துப்்ோ்ககி்க குண்டுகள துல்்ககோை சுவர்க்ோ
துயிலிலன ம்நது துடித்ைிடும் அவலம்
எ ி்கல  ்ைோ்ககி் ய எோிநைிடும் உெல்கள
அழுகிய செலத்ைில் ் ோலருநதும் சிசு்ககள
ஆஙகோங்க அவயஙகள உயிோில்லோ உோிமஙகள
எோியும் ் லனகள எத்ைலன மலனகள
ைிரும் ி்ய ் ்ககமும் ைிகிலோய அல்ல்
ைிட்டும் வோர்த்லையில் முைியவர் குமு்ல்
்சியில் துடித்ைிடும் குழநலைகள கை்ல்
்யத்ைில் நடுஙகி் ய எடுத்ைிடும் உை்ல்
ைமிழன் வோழவது இயறலகயின் குல்யோ
ைனித்துவம் ் கட்்து எஙக ி்ன் ் ிலழயோ

ஆஸோத் கமோல்
இலஙலக.
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(நிலலமண்டில ஆசிோியப்்ோ)

முள்ி வோய்ககோல் சுவடுகள முழுதும்
உள்் தநருப்்ோய உ்ர்வுென் இரு்ககும்!
விடுைலல ்வளவியின் வீரத் ைழும்்து!
விடுகலை ்்ோதலோரு விலெயும் கு்ிப்்து!
உலகச சண்டியர் ஓர்ி நின்று
கல்ககம் தகோண்்ெ கோவு எடுத்ைது!
அகமும் பு்மும் ஆ்ககிய ைமிழன்
முகத்லை்க கோட்டிய ம்த்ைில் முகிழத்ைது!
முற்ிய ்ைோல்வி முடி்வ அல்ல!
்ற்ிய தவற்ிகள ்ோெமோய உள்ன!
உரம்த்றும் உலகில் ஊ்ககம் கண்டு
வரலோ த்ழுை வோரோய தநஞ்ச!

்சோமு. ச்கைி
தசன்லன

நணீ்ரோடும் வோய்ககோல்கல்ப் ்ோர்த்துப் ்ழகிய  
ம்ககளு்ககு ம்நது விட்ெ்ைோ 
இரத்ைம் ஆ்ோய த்ரு்கதகடுத்ை தகோழுநதுவிட்டு 
எோிநை எஙகள முள்ிவோய்ககோல் நிலனவுகள ..,

சிநைியது ஈழத் ைமிழ இரத்ைமல்லவோ 
ம்த் ைமிழர்கள ம்நதுைோன் ்்ோன்ரோ ... 
்ோல்குடி்ககும் எஙகள ்ோலகர்களு்ககுப் ்ோிச்ி்கக 
வஞசலனயோல் ்ைோற் சோித்ைிரம் மட்டு்ம 
தூஙகும்்வல்ைனில் வோனத்ைில் ்்நதும் நணீர்மூழகி்க கப்்லில் 
முஙகியும் வீரமுரசு தகோட்டியது உன்இனதமன்று
தசோல்லி்க தகோடு்கக மிசசம் லவத்ைிருஙகள
முள்ிவோய்ககோல் சுவடுகல்்க கெநதும் கோலம் மோறும் 
கோட்சிகளமோறும் 
சோட்சியோய நிறகும் என்இனம் ஆட்சிதசயயும்
கோலம் வரும்வலர கோத்ைிருப்்்ோம் நம்்ி்கலகயுென் ...

ை்ோல்கோரன் ம்ிகண்ென்
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முள ி்வோய்ககோலில் மூெர்க ி்ன் தகோடும் சைி் யோ
்சோகத்லைச தசோன்னோல்தசோல்லில் அெஙகோது
கண் ி் தவடி்ககுத் ைப் ி்த்ை மண் ி்ல் 
த்ண் ி்னத்லை்க கு ி்லவத்து 
த்ருநைணீவிலன தசயல்க்்ோ,
துள ி் வில்யோடிய ் ள ி் ் ிளல்கல்்க
கிள ி் எ ி்யப்்ட்டும் கணீழத்ைரமோன ் லோத்கோரமும்
்ருவப் த்ண்க ி்ன்  உருவம் எோிப்பும் 
அருவரு்ககும் ஆ்ோசமோய த்ண்க ி்ன் கற்ழிப்பும்,

ி்ஞசு குழநலைகல  ்த்ற்்ோர்முன் கழுத்ைறுப்பும் ,
தவடிகுண்டு வீசிய இரோணுவ ைோ்ககுைலும்
தவட்ெதவ ி்யில் அ ி்வோ்ோல் தவட்டி துண்ெோடியதும்
்வடி்கலக ் ோர்த்ை இலஙலகயின் தவ ி்யோட்ெமன்்்ோ !!!.

கவிஞர். ் ட்டி்ககுடி்ககோடு

இரோ.் கோவிநைரோசு.

ஆர்ப்்ோி்ககும் முல்லல்ககெல் அன்று அலமைியோன்ை்னோ
ைமிழன் இரத்ைவோலெயில் இய்ககம் தைோலலத்ைைோ்லோ
சுறறுச சூழலல மனிைவுெல்கள அலஙகோி்கக
்சோககணீைம் ்ோடிய்ைோ அநைத் தைன்்லும்

விடியல் கோ்ோம்ல விலையோகிய உயிர்கள 
விழிநணீலர உரமோய வோஙகிப் ்்ோன்ைோ
இனியும் ்வண்ெோம் அநை்க ்கோரம்
இல்வோ நணீயு்மன் தகோண்ெோய தமௌனம்

அவல்ககுரல்கள அெஙகிப் ்்ோக
அங்க மனிை எசசஙகள கோட்சிக்ோக
அலமைி தகோண்ெது முள்ிவோய்ககோல் பூமி
அலெயோ்ம் தைோலலத்ைது ைோயகம் அன்று..

ைனோ சர்மோ 
ஈழம்.
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விலை்ககப் ்ட்ெ எம் உ்வுக்ின் 
ஞோ்க அலலகள 
இன்று கண்்ணீோில் வோட்டுலையோ 
இரத்ை்க கண்்ணீர் சிநதுகின்்்ோம் 
சின்ன ்ோலகர்கள மட்டுமல்ல 
வீரம் தகோண்ெ எம் உ்வுகளும் 
விலை்ககப்்ட்ெ பூமியி்ல 
என் கோல்கள நலெ ்்ோலெயி்ல 
எம் உ்வுக்ின் குரல்கள 
எம்லம அலழ்ககுலையோ 

இழந்ைோம் உ்வுகல் 
இன்று சிநதுகின்்்ோம் 
கண்்ணீர் மலழகல்்ய 

ஏஙகுகின்்்ோம் உ்வுக்ோய 
வநைிடுஙகள உ்வுக்் 
விலை்ககப்்ட்ெ நிலத்ைினி்ல 
வீர தகோண்ெ உ்வோக

  ்ோரைி லமநைன்

வோன்மலழயோய குண்டுமலழ உெலலத் துல்்கக
குருைி்வோடிெ குவியலோக ்ி்ஙகள கிெ்கக
த்ண்்ின்ம கயவர்க்ின் ்ிடியில் சி்ககித்ைவி்கக
சி்ோர்களும் தகோல்லப்்ட்டு சருகுக்ோக கிெ்கக
சிஙக்னோல் ஈழத்ைில் நெநை்ை இனப்்டுதகோலலயோய 
எள்்வும் ஈவு இர்ககமற்்க தகோடூர்கதகோலலயோம்
மின்னலோய தவட்டுகின்் முள்ிவோய்ககோல் ்டுதகோலல
உ்வுகல் இழநைோலும் ஆஙகோங்க அகைிக்ோனோலும்
விடுைலல ்வட்லகயது ஓயோமல் அலல்ோயநைிரு்கக
ைமிழணீழம் ைமிழனு்ககுச தசோநைமோகும் நோல்தயண்்ி்ய
ஒவதவோரு நோல்யும் உ்ஙகோமல் கெ்ககின்்்ோம்
நிசசயம் சிஙக்னிெமிருநது ைோயகத்லை மணீட்தெடுப்்்ோம்...!

அமுைகவி எ்க
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தகோத்து்க குண்டுகள மலழயோயப் த்ோழிய
ரத்ைச சகைியில் ்ைசம் நலனய
ஆலெ கிழிநது அலங்கோலமோய 
மூசசிழநது ்்ோனைெோ முள்ிவோய்ககோல் முற்மும் 

முலோம்பூச நிலன்ககி்ோன் முள்ிவோய்ககோல் சுவடுகளு்ககு
இடிநை வீைிகல்ப் புதுப்்ி்ககலோம் சிஙக்்ம
இழநதுவிட்ெ அஙகஙகல் உருவோ்கக முடியோைெோ
தைோலலத்துவிட்ெ உ்வுகல் உயிர்ப்்ி்கக முடியோைெோ

அம்மோ என்லன்க கோப்்த்துங்கோ
அப்்ோ என்லன ைனிய விட்டுப் ்்ோயடி்ய
என்லன விட்டிடுங்கோ ஒண்ணும் ்ண்்ோலைங்கோ! 
என்்்யன்று  கோறல்்க கிழித்ை கை்ல்கள..!
இன்னும் ்காது்களில ரணமாய்க ்்கா்திககு்தடா.! 

எஸ். ் ைன் கோர்த்ைிகோ 
சுவிஸ் சூோிச. 

ஈழ மண்்ி்ல நெநை ்்ோரெோ
வீழநது ்்ோனது எம்மினம் ைோனெோ
வோல் ஏநைிய்க லககல்ப் ்ோரெோ
வோழநது கோட்டிய ம்வலரப் ்்ோற்ெோ

நைி்யோடு கலநைது ைமிழின்க குருைி
வலி்யோடு மல்நைது தசநநி்ப் ்ோிைி
கைியின்்ி்க கலஙகியது ம்கக்ின் கூட்ெம்
சைி்யோடு முடிநைது சோித்ைிரப் ்்ோரோட்ெம்

ஊழித் ைோண்ெவம் ஆடிய இெமெோ
ஆ்வப் ்்யகள கூடிய நிலமெோ
முள்ோய்க குத்தும் ்சோக நிலனவெோ
முள்ிவோய்ககோலில் புலையுண்ென வீர விலைக்ெோ.

கி.இலட்சுமி,
தசன்லன.
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இர்ககம் அதுவின்்ி இன்னுயிலர்க தகோன்்ோர்..!
அர்ககர் குலத்்ைோரும் ஆடிநிைம் நின்்ோர்..!
கருலவச சிலைத்ைோ்ர கண்முன்்ன ்ிஞசில்..!
தசரு்ககில் மிைித்ைோ்ர ்சயவோின் தநஞசில்..!
உைிரம் குடித்்ைைோன் ஓயநைநோி யோவும்..!
தசைிலோயச சிலைநைிங்க சணீ்ககிரமோயச சோகும்..!
கருல் யதுவின்்ி்க கோட்்ெோி யோகித்
தைருவில் விலஙகோகித் ்ைகதவ்ி ைணீர்த்ைணீர்..!
குருைி்க கெலோகி்க குமு்ியைன் ஓலம்..!
ைிரும்்ிப் ்ோரோ்ைோ ைிருநைோை ஞோலம்..!
அகைி தயனவோகி அலலநைதைம் ஈழம்..!
அகத்ைில் வடுவோகும் அழி்ககோது கோலம்..!

ஆனநத் உ்மஷ்
த்ஙகளூர்

உ்வுக்ின் மூசசுகள மூழகித்ைோன் ்்ோன்ை
முள்ிவோய்ககோல் த்ய்ர அைறகுச சோன்்ோன்ை.!
உோிலம்ககோக யுத்ைம் புோிநை ம்வர்க்ின்
மனச சத்ைஙகள மூசசெஙகி விெோது.!

கோற்்ோடு கலநை கநைகத் துகளக்் 
மோண்ெவர்க்ின் துயரு்ககுச சோட்சிகளும் நணீஙக்்.!
முள்ிவோய்ககோல் முட்க்ி்ல ்டிநை இரத்ைமும்
முனஙகி்ய கண்்ணீர் இரோகம் ்ோடிடு்ை.!

கருகிய மரஙக்் நிலனவுக்ில்  ை்ிர்்ககு்ை
உருகிய உெலஙக்ில் உள்ஙகளும் உருகு்ை.!
முடியிழநை  ்லனகளும் ்ிைற்ிெத் துடி்ககு்ை
விடியலின் முடிவி்ல து்ிர்த்ைிெ முலனநைிடு்ை.!

்்ோய குருஸ் அம்பு்்ோஸ்,
்்சோலல, மன்னோர்,
இலஙலக.
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தகோைி்ககும் இரத்ைம் அலமைி கோ்ககுது
நயவஞசகப் ் ்யகல  ்அழி்ககத் துடி்ககுது
மனிை ் நயத்லை நசு்ககிய கூட்ெம்
இலஙலக மண் ி்ல் வோழநைது ் ்ோதும்
அர்ககர் குலத்து நோயக்்
அெஙக மோட்ெோன் ைமிழன் என்றும்
துடித்து எழுவோன் உன் கலை முடி்கக
நணீ தசயை ் ோவம் உன் இனம் அழியும்
மனிைனோய வோழும் ைகுைியற்வர் நணீஙகள
ைமிழன் உைிரம் சோித்ைிரம் தகோண்ெது
உன் உைிரம் குடி்ககும் வல்லலம தகோண்ெது

ி்் நைிடும் விலரவில் ைமிழ ஈழம் உலகில்

கரு. கிருஷ்்மூர்த்ைி

முள்ிவோய்ககோல் முற்த்து மல்லிலக்க கன்த்ோன்று
தகோத்ைோகப் பூ்கக்்ோடு குதூகலித்து நின்்ைம்மோ
அைன்மணீது ைெம்்ைித்ை தகோத்து்க குண்டுக்ோல்
்ோிைவித்து மண்்மல் ்ோிைோ்மோய வீழநைைம்மோ.....!

தசஞ்சோலலச சிறுவதரல்லோம் தசநநணீோில் மூழகின்ர
மோஞ்சோலல்க கி்ி்ககூட்ெம் மயஙகி்ய வீழநைன்வ!
விண்முட்ெ விெஙதகோண்ெ வோயு்ககள ்ெர்நைைனோல்
நம் ஈழத்ைமிழர் ்ி்்ககோெோய்க கிெநைன்ர!

கண்்கிகள கற்துவும் கோமுகர் கரஙக்ி்ல!
அன்று என்ன்ககோ இலசப்்ிோியோ என்னவோனோள????
உலகத்ைமிழர் கண்்ணீர் குருைியோய வடிநைைம்மோ!
மண்டியிெோ வீரமது மோண்டுைோன் ்்ோனைம்மோ....!

்ிோியோ க்்ைிப்்ிளல்
இலண்ென்;, ஐ்ககிய இரோசசியம்.
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உைிரம் உல்நை ஊரது - எஙகள
உ்வுகள மடிநை நசசு பூமியது.
நநைி்க கெலும் சிவந்ை ்்ோனைெோ,
அநை நோிகள நெத்ைிய நோெகத்ைில்.

தகோத்து்கதகோத்ைோய எம் உ்வுகள மடிநைன்வ;
தகோத்து்க குண்டிலும் உெல்கள சிலைநைன்வ.
எட்டியும் ்ோ்ககலல்ய எவரும் கோ்ககலல்ய,
ஏைிலியோய தசத்து மடிநைது எத்ைலன்்ர்?

கோர்முகிலும் கோயநது ்்ோனைெோ - எம்ககோய
அழுைவர்்ககு்க கண்்ணீரும் வற்ிப் ்்ோனைெோ.
அஙகு மணீண்ெவரும் இல்லலயெோ - இன்று
மண்ணு்ககுள அவர் மண்லெ்யோடுகளும் இல்லலயெோ.

கிறு்ககி 
தகோடு்ககு்ோய, மருைங்க்ி
யோழப்்ோ்ம்

வோனம் கருத்ை்ைோ தவண்முகில்ைோன் மோண்ெ்ைோ?
ைோனம் ைவம் இரண்டும் ைஙகிய வியனுலகில்... 
ஈன புத்ைி மோநைோின் இழிதசயலோல் மோண்ென்ர!
ஈழத்ைின் ைமிழச சுெர்கள வீரமிகு்்ோர்்கக்த்ைில்!

முள்ிவோய்ககோல் நிலதமஙகும் குருைி தவள்ம்... 
அள்ியிட்டு முத்ைமிெ உ்வின்்ி மோண்ென்ர !
தகோள்ியிட்டு எோித்ைிெ்வண்டும் அரோஜகத்லை!
கள்ிச தசடிகல் சோயத்ைிெல் எப்்்ோது?

்சசி்ம் குழநலைமுைல் வ்யோைிகர் ்லரும் 
்ை்ி்ய உயிர்து்நைோர் ைமிழணீழம் தவல்கதவன!
முள்ிவோய்ககோல் மண்மணீது ைமிழனின் சுவடுகல்... 
தவள்ிமுல்்ககும் அடிவோனம் தசஙகுருைி்க கவி்ோடும்!

கவிசசுெர் கோ.ந.கல்யோ்சுநைரம்
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குண்டு விழுநை குழிகள, குடியிழநை 
த்ண்கள, கழுத்ைறுநை ் ிளல்கள, – கண்்ணீர் 
நில்நை கு்ஙகள, நிலனவிழநை த்ற்்ோர் 
உல்நது கிெ்ககும்்ோழ ஊர்.

தகோன்்ழித்ைப் ் ோவிகள, கூெநின்்  ்வஞசித்ை 
நன் ி்தகட்ெ உள்ஙகள, நோெ ி்ய  –  தவன்்ைோக்க 
கூறும் வி் ரோைிக ி்ன் கூெோரம் என் ி்ன்றும் 
நோறும் து்ரோக நைி.

கற ி்ழநை மோைர், கலலயிழநை இல்வோழ்கலக, 
நற்ண்ல  ்நணீஙகி நெமோடும் – குற்மு்
மோநைர் குடியிரு்ககும் மண்்ோயத் ைெம்்ைித்து 
சோநைமற  ்ைோனது்வ சோன்று. 

தமயயன் நெரோஜ் 
வத்ைல  ்இலஙலக

முல்லல மண்்ின் மூத்ை வீரர்கள 
அல்லல் ்ட்்ெ அல்நை நோட்கள 
எல்்லோர் மனைிலும் எோிமலலயோய இன்றும் 
தசோல்ல முடியோை ்சோகத்லைத் ைருகி்்ை 

இல்லம் தமல்லோம் இடித்்ை அழித்ைிெ 
தமல்ல ம்ககள மல்ந்ை வோழநைிெ 
தகோல்லும் இரோணுவம் கூ்ககுரல் ்்ோட்டு 
எல்லோ ்்ககமும் எல்லல ்்ோட்ெனர் 

மண்்ில் துடித்து மோண்ெ ம்ககள 
த்ண்கள ்ட்ெ த்ருநதுயர் எல்லோம் 
கண்க்ில் இன்றும் கனலோயத் தைோிகி்்ை 
எண்்ற் உெல்கள எோிநை நோ்ன்்்ோ 

நிர்மலோ சிவரோசசிஙகம்
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இனதவ்ி தகோண்டு உள்த்ைின் ஈரம் 
மல்நது ்்ோனைெோ மனிைோ உன்ககு 
அழுகுரலும் புலம்்லும் ஆனநைமோய மோ்ிய்ைோ 
்ிஞசு்க குழநலைகளும் உன் ்ோர்லவயில் 
நஞசோய தைோிநைது ஏ்னோ மனிைோ

குண்டுகள துல்த்து குவலயம் நடுஙக
்ோைகம் தசயது ்ி்்ககுவியல்கல் 
்சர்த்து மோ்ோைகம் தசயைோய இம்மண்்ில் 
உயிர்்்ோகும்்்ோது எடுத்து தசல்வோயோ?

உலகம் முழுவதும் ஒ்ர இனமெோ 
மனிைன் மனிைம் அன்புமட்டு்ம ஆ் மனிைம் தைோலல்ககோ்ை, 

ஷணீலோ டுடி
்கோலவ

ைமிழ ம்ம் கமிழும் ைமிழணீழ ்ைசமைில்
நறுமுலகக்ின் வோசத்ைில் ைமிழ ம்்ககும்
நஙலகக்ின் வீரத்ைில் ்வஙலககளும் வோழும்
து்ரோகத்ைின் சோ்த்ைோல் ்நர்நை்ை தகோடூரம்

நசசுவோயு்ககள கோற்ில் கலநது மூசலச நிறுத்ை
குண்டுக்ின் துகளகள அவயஙகல்்க கிழி்கக
எஞசிய ்ைகத்ைின் ஆலெலய வில்ககி பு்ர்நைது
ைர்மம் ்்ோைி்ககும் த்ௌத்ை ்ைசம்

்சி்ககுத் ைோய ஏஙக ்ோலு்ககு ்சய அழ
ைோகம் ைணீர்்கக ைநலை ்்ோரோெ
்சோகம் தநஞலசப் ்ி்நது உைிரம் தகோட்ெ
ஆ்ோை மர்வலி்ய முள்ிவோய்ககோல் சுவடுகள

ஞோ. ்ரணுகோசன்
சம்பூர் - 07 மூதூர் 
ைிரு்கோ்மலல, ஈழம்
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த்ோத்து்க தகோண்டு வோனமது த்ோழிவது ் ்ோல்
 தகோத்து்க குண்டுகல்ப் த்ோழிநை இெம்!

ி்த்து்க தகோண்ெ சிஙக்ன் தகோலல தவ ி்
 தகோண்டு ் கோரைோண்ெவமோடிய இெம்!

வீரம் வீழத்ைப் ் ெவில்லல யங்க - மோ்ோக 
 விலை்ககப் ் ட்ெ நிலம் - ைமிழத் 
ைணீரர்ைம் தசநநணீரும் கண்்ணீரும் ் ோயநை நிலம்!
 வீரம் மி்ககவிலைகள ஆழப்புலைநை நிலம்!

முள ி்லன முள்ோல் எடுப்்து்்ோல் வஞசகத்லை
 ்வரறுப்்்ோம் வஞசம் ைணீர்ப்்்ோம்!
முள்ோய உறுத்ைி்க தகோண்டிரு்ககும் அதுவலர
 முள ி் வோய்ககோல் சுவடுகள தநஞசி் ல!

தசல்லமுத்து த்ோியசோமி, 
அோி்ககோரன் வலசு, ைிருப்பூர் மோவட்ெம், 
ைமிழ நோடு

தகோஞசும் ைமிழ்்சி மிஞசும் புன்னலகயுென் 
பூஞதசடிகளு்ககு நடு்வ பூ்ோைஙகள வலி்ககோ்ோ
க்ிகோணுலகயில் துப்்ோ்ககி முன்்ைோன்்ி்க குருைி 
சிநை்வோெவிெ ஆைரவின்்ி ஆறுைலு்ககோக ஓட்ெம் 
்ள்ிசதசல்ல துடித்ைப்்்ோது ்துஙகுகுழி புத்ைகப்ல்
மோலலயிட்ெ கன்னியரும் மோலலயிடும் மஙலகயரும்
மோனஙகோ்கக ்வோடிஒ்ிய ்ோலகனு்ககும் குண்டு்ோிசு
உண்் உ்வுமில்லல உடுத்ை உலெயுமில்லல 
நடுநிசியிலும் அகன்் ்ோர்லவயுென் கழிநைகோலம்
்ி்நை குழநலையும் ்ி்்ககும் மழலலயும் 
்வரறு்ட்டு வீைியில் விைியோல் நம்்ி்கலகயோய 
எவருமின்்ி முள்ிவோய்ககோதலன்்தும் எநைிலரயில் ஓடிமல்நைது

்க.அ்ிவுசதசல்வன்
விரோலிமலல 
புது்க்கோட்லெ



கவியுலகப் பூஞ்சோலலயின்...62

முள்ிவோய்ககோல் என்் த்யரு்ககோக்வோ என்ன்வோ
நணீ்ரோடுவைறகுப் ்ைிலோக இரத்ை ஆறு
குழநலைகள முைல் முைி்யோர் வலர
ம்ககல் ்நோ்ககி ைோ்ககிய வண்்ம்
குண்டு மலழ வோனூர்ைி மூலம்
தவடிகள வோ்ஙகள ்்ோல் ைோ்ககின
வீைி எஙகும் உயிரற் செலஙகள
்ி்ம் ைின்னும் கழுகுகள வட்ெமிெ
அநநிய நோட்ெவன் அஙகு வநைோன்
வன்முல்லயப் புகுத்ைினோன் 
வீட்லெ்க தகோளுத்ைினோன்
நம்வருஙகோல சநைைியிலன 
ஆைி்ககம் தகோண்டு
அழித்து த்ோசு்ககிவிட்ெோர்கள 
அன்னியர் கூட்ெத்்ைோடு

தசல்வரோ்ி கனகரத்ைினம்

குருைி வழிநை ைெம் இன்றும்
அழியோமல் கண்கல்்க கு்மோ்ககி நிறகி்்ை...
இநைப்்ருைியில் இனி்மலும் இது்்ோல் இனவழிப்பு
நிகழ்ககூெதைன்று எநைன் எண்்த்ைிலும் ்ைோன்றுகி்்ை...

அலல நலனத்ை ம்தலல்லோம் தசம்ம்லோகிப்்்ோனது
ஈழ்ககோறத்ஙகும் அழுகுரல் ஓயோமல் ்கட்்ககி்து!
முள்ட்ெ ்சலலயோய இையம் துடி்ககி்து!
துட்ெனவலனப் ்ோர்்கலகயி்ல கரஙகளும் புலெ்ககி்து!

முள்ிவோய்ககோ்லோடு முறறுப்த்ற்ோனோ? ஈழத்ைமிழன் இல்லல
்துஙகிய புலியோய ்ோயநதுவர ்ோர்த்ைிரு்ககி்ோனோ?
தநஞசுரம் ்ரம்்லரயோய ஊ்ி்ககிெ்ககி்்ை என்றும்
வஞசம் தகோண்்ெ எைிோிமோர்ல்்க கிழி்ககப்்ோத்ைிரு்ககி் ோ்ன...../

ைமிழன் ையோ
மட்ெ்கக்ப்பு
இலஙலக.
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இையத்லைத் ைின்்  ்இர்ககம் ம்நது
உையத்லை்க கண்டும் உ்த்ைிரவம் தசயைனர்
்லைத்ைிெ உயிலரப் ் ி்த்ைிெ உலைத்து
சிலைத்ைிெத் ைணீயில் சோணீரம் எ ி்நைன்ர

சோைியின் த்யரோல் சமோைிகள ஆ்ககி் ய
்மோைி் ய அழித்ைனர் முழநைோ ி்ல் லவத்து
்ோைி்ககு ் மற்ட்்ெோர் ் ோிைோ  ்மர்ம்
நோைிகள இல்லல நியோயம் ் கட்க்வ

தவறறு்க லகயுென் வீைியில் வந்ைோம்
இறறுச சோிநைிெ இயநைிரம் இய்ககினணீர்
கறல  ்கறல்யோய கண்முன் வீழநைிெ
்றல்யில் வீசி் ய ் ற ி்ெ்க தகோளுத்ைினணீ ர

த்ோற்க ி் மு்ப்ஃ்ர்
எ.எல். மு்ப்ஃ்ர் கோன்
்ள்்ககமம், த்ோற்க ி், இலஙலக

முள்ிவோய்ககோலில் கிள்ி உயிர்கள எ்ியப்்ெ
ைள்ி நின்று ்வடி்கலக ்ோர்த்ை கூட்ெம்
எள்ி நலகயோடியது ்வறறு நோடுகள

இரத்ை ஆறுகள பூமிதயஙகும் ஓெ
பூமித்ைோயும் சுலம ைோஙகோமல் ைத்ை்ி்கக
உ்வுகல்ப் ்ிோிநதும் உ்ர்வுகல் இழநதும்

்ிஞசு முைல் கனி வலர
அத்ைலனயும் அத்ைிவோரமின்்ி அழிநது ்்ோனது
கெறகலர எஙகும் இரத்ை்க கல்யோனது

்ட்ெலவதயல்லோம் சூடுக்ல்ல மனிைசுவடுகள
மனிை ஓலஙகள தசவிைனி்ல ஓலசயின்்ி
ஒலித்து்க தகோண்டிரு்ககின்்ன தம்ன தமோழிக்ோக...

ைர்ஷினி அஜநைன்
ைிரு்கோ்மலல, இலஙலக



கவியுலகப் பூஞ்சோலலயின்...64

வெ்ககு இலஙலகயின் வன்னி மண்்ில்
வடு்ககள நில்நை லவகோசி ்ைிதனட்டு/\
ஈழப் ்்ோோின் இறுைி்க கட்ெம்
ஈனப் ்ி்விக்ின் இழிவு ஆட்ெம்

உயிர் து்நைன உ்வுகள அன்று
துயில் உோிநைன து்வசிகள தவன்று
லநல் நைிலயப்்்ோல் இரத்ை தவள்ம்
உயி்லதுமின்்ி உருகியது நித்ைம் உள்ம்

துன்்வியல் கோவியதமோன்று தைோெஙகிவிட்ெது அன்று
கன்மவிலனைோதனன்று கோலஙகள கெநைன இன்று
நன்லம வநது்சரு்மோ நல்லோட்சி கூடு்மோ
அன்புதகோண்ெ உள்ஙகளைோன் அவனியில் இல்லல்யோ

முரு்கசு கலலசதசல்வன்
மட்ெ்கக்ப்பு, இலஙலக

முள்ி வோய்ககோல் ்்ோர் ்லரு்ககு்க
தகோள்ி லவ்கக லவத்து விட்ெது.
உ்வுகல்த் தைோலலத்து உ்ர்வுகல்ப் ்்ித்து 
உள்த்ைோல் தநோநது இரத்ை தவள்த்ைில் 
்ைோயநது துன்்த்ைில் துவண்டு வோழலவத்ை்ை 
நணீர் ஓடிய ஓலெ எஙகும் 
தசஙகுருைியும் ்சர்நது ஓெ விட்ெ்ை 
உண்் உ்வின்்ி உ்ஙக இெமின்்ி 
்துஙகு குழியில் இ்ஙக லவத்ை்ை 
தசோத்து இழநது சுகம் இழநது 
த்ற் ்ிளல்கல்யும் ்சர்த்து இழநது 
ஈழமண் ்்ோோின்  வடுவோயப் ்்ோன்ை.!

இ. சோநைகலோ ம்லசியோ 
( இலஙலக )
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விடுைலல ் கட்ெைோல் ் டுதகோலல அநணீைி
்வஙலக ் வட்லெயில் வஞசக நோிகள!
த்ண்ல்யும் குத்ைிய தகோடூர்க கத்ைிகள
குருத்தைன்றும் ் ோரோது குை ி்ய நோயகள!

வெகிழ்ககு்க கலரலய தசநநணீோில் நலனத்து
நிலலத்ை்ை வீரனின் துடிப்பும் சைிக்ோல்!
ைலலவலன இழநை ைமிழணீழ்க கப்்லல
கலரயில் இழுத்து தகோளுத்ைிய தவ ி்கள!

ஆண்டுக்ோய அவர்கண்ெ ஈழ்க கனலவ
இரத்ைம் தை ி்த்து்க கலலத்ைதைோரு நோடு!
முள ி்வோயகோல் என்  ்கருப்பு்க கல்்ய
மோ்ோது என்றுமுன் ் வைலனச சுவடுகள!   

ைிருமலல ் . சிவன்

விண்்ின் மலழத்து்ி த்ோழிவது ்்ோல்
குண்டுகள மலழயோயப் த்ோழிநைன்வ
எம்மின ம்ககள உயிர்கல்்ய
்்ித்து சிோித்ைோன் சிஙக்்ன

குருைி்க கெலில் கு்ி்கக லவத்ைோன்
குறுநலக புோியும் குழநலைகள எல்லோம்
தகோன்று குவி்கக ையஙக வில்லல
சிஙக்னின் க்ிப்பும் ஓய வில்லல

அண்லெ நோடுகள துல் தசயய 
ஐ்ககிய நோடுகளும் அலமைி தகோள்
முள்ி வோய்ககோல் முற்த்ைில்
எம்மின ம்ககள உயிர்கல்்ய
விடுைலல விலையோய விலைத்ைன்ர...

்கோ.பூம்ி 
தசவவோ்்ட்லெ
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அலமைியோன இரவினில் ஆகோயம் ைணீப்்ிடித்து
இலமதநோடியில் புவிவோழ உயிர்கல் அழிப்்து்்ோல்
அைிகோரப் ்்யவீசு அணு்ககுண்டின் கனல்மலழயில்
நைி்யோர்க கலரதயன்று அஙகஙகள குவிநைன்வ...

த்ோழில்விோி பூவினஙகள தசம்புனல் குடித்தும்
எழில்நில் ைமிழினஙகள குருைி்ககெல் மிைநதும்
கருவில்வ்ர் சிறறுயிரும் கற்ிழநது துடித்தும்
அரும்புகள ்வரறுநதும் அலலநை நரகமது்வ...

கோ்ி்ைவி கோ்ோை ்்ோர்்கக்ம் அதுவன்்்ோ?...
கோலனவன் ்க்ோை உயிர்க்ின் ஓலமன்்்
மனிைத்லை மனு்கதகோடுத்து அஙகுநின்று ்ைடுகி்்ன்
மனதமல்லோம் ர்ஙக்ில் ்ைோயந்ை வோடுகி்்ன்...

இையம் விஜய, ஆம்்லோப்்ட்டு.

கநைகப் புலக கோறல் நில்்கக
தவநைது ்ல ்ைகம் இஙகு
ைோயின் மண்்ின் மடி ்ம்ல
ைஞசம் தகோண்ெது ்கோடி உயிர்

்நோயும் தநோடியும் ைலெ ்்ோெ
்ையும் கனவில் மனம் ஏஙக
குண்டு மலழகள குெல் உருவ
தைோண்டு தசயயவும் யோரும் இல்லல

என்பு மசலசகள உருகிப் ்்ோக
அன்பு மண்்ில் ம்ககிப் ்்ோக
முகத்ைிலர கிழி்ககும்  நோள வருலகயில் 
முத்ைிலர ்ைி்கக நோம் ம்ப்்்ோமோ..?

மன்னோர் ரமோ
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இலஙலக மண் ி்ல் ஈழப் ் குைியில்
இழநை உயிர்க ி்ன் இ்வோச சுவடுகள
இன்னோர் இனியோர் ஈவிர்ககம் இன் ி்
இனத்லை அழித்ை ஈனச தசயல்

குழநலைகள கூெ்வ குவிநைது உெல்கள
கூ்ககுரல் தசவிக ி்ல் ் கட்கவும் இல்லல்யோ
எல்லல மணீ ி ஏவிய கல்கள
எல்லோம் ் சர்நது ஏற ி்யது துல்கள

கட்டி நணீ யோ கோட்டிய வித்லை
வட்டியும் முைலுமோய வநது ் சரும்
முள ி் வோய்ககோல் மூடிய இரத்ைம்
மூெவில்லல விழிகள முன்்ன ் ைோன்்

யோசணீன் நிஹோி
த்ோியமடு, மன்னோர்

கூறறுவன் த்யரோல் கு்ி்க்கோ்ற் தசயற்ோடுகள
வோழவிலனத் ைின்று ஏப்்ம் விட்ெது்வ
வலையும் சிலைவும் வலியத் ைநைைோல்
சிலைநை சலைகளும் தவநது அவிநைன்வ

நோெறறு்க கூெறறு எஞசிய உயிலரயும்
்ோம்புக்ோயப் ்ருநதுக்ோயச சுற்ி வல்்கக
அகைிக்ோய அலலநை ஈழோின் இரத்ைம்
சகைிக்ோய நோமும் வோழவைோ நித்ைம்

முள்ிவோய்ககோல் ்்ரவலம் மனிை நோகோிகத்லை
எள்ிநலகயோடி ்ோிகசி்ககும்
எண்ணுஙகள எவரோ்ல ஈழ நோசம்
ஏற்ெவும் கோர்மோம் சர்வ்ைசம்

நிலோ்ககவி நைணீரோ
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ஈழ மண்்ில் தசஙகுருைிப் ்ெரல்
சிம்மப் ்ோர்லவயில் ஆைித் ைமிழன்
ஆலெயறறு நின்றும் அடி்்ிய மறு்கக
து்ரோக்க குண்டுகள துல்த்ைன மோர்ல்...

த்ண்்ிய்க தகோலல ஆெவனு்ககு அ்ியன்று
ஆண்லம அற் சிஙக்னு்ககு உண்டு
்ி்ப்்்ியோப் ்ிண்ெ்க கூட்ெத்ைில் ம்த்ைமிழசசி
கறபு கோ்கக மோர்்ில் குண்்ெநைினோள....

ம்த்ைமிழ மழலல ்ோலு்ககு அழு்ைஙக
இருையம் துல்த்ை குண்டு ஏஙகியழ
மர்ம் ம்த்ைமிழன் முன் மண்டியிட்ெது
மணீண்டு வரு்வோம் மணீண்டும் வரு்வோம்.!!

ம.கண்்ன்.
மதுலர.

மனம் வருநைி கைறுது இங்க
இனம் அழிநை சுவடுகள அங்க
்ி்ம் ைின்னும் ்ி்விகள தகோடுலம
ைினம் நிலனத்து தைோெருது மிடிலம.

அ்லல ம்ககள அழுலக சத்ைம்
ஆ்ி ்ோயநது
கோைில் நித்ைம்.
விைலவ த்ண்்ின்
மடியில் க்வன்.
உைவி தசயய முடியோ ம்வன்.

நோன்கு ைிலச ்ி்ஙக்ின் வோலெ.
அெ்ககம் தசயய இல்லல ்ோலெ 
ஆைரவு தசயய எவரும் இன்்ி 
அனோலை ்்ோன்று அலனவரும் நின்்ோர்.

கவிஞர். ஏரூர் ்க. தந்ஷோத்
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சிறு்ோன்லம என்்ைோல் ஏ்னமோய எண் ி்
சில்லல்யோய சிலைத்து ருசித்து விட்டீ்ரோ
ைெம் ் ைி்கக வநை ைமிழணீழம் என்்்ோ
ைலலயில் மிைித்து புலைத்து விட்டீ்ரோ
்த்ைினிலயயும் கர்ப் ி்் ிலயயும் ் ோலகலனயும் ் ோமரலனயும்
மனிைம் ம்நது ் ைம் ் ோர்த்ைிட்டீர்்ர
தகோத்து்க தகோத்ைோய குவித்து விட்டு
அஙகஙகல்ச சிலைத்து ் ்ோலையில் குைித்ைிட்டீர்்ர
நரகத்ைின் அனலல நோவி் ல சுலவ்கக லவத்ைிட்டீ்ர
அவல்ககுரல் ் கட்டும் அெ்கக முலனயவில்லல
எசசம் அருநைிய மனிை கோட்்ெ ி்க்்
நணீஙகள அெ்ககி விட்ெது மனிை உெலல அல்ல
எைிர்கோல ஈழத்ைின் அடிசசுவடுகல .்..

அனுகவி ் ிப்கோன்,
அட்ெோல்ச்சலன - 06,
இலஙலக.

மு்ககெலலத் ைலலயில் தகோண்ெ நோட்டி்ல...
அ்ிவியலின் ஆர்ப்்ோிப்பு குடியியலின் கருத்ைோிப்பு
சட்தெதனழுநை குண்டுகள ைெம்புரண்ென வண்டுகள 
இமயத்லை மிஞசியது ்்ோர்்கக்த்ைில் மலலயுெல்கள
இையத்லை நஞசியது அவவிெத்ைில் ்லவுெல்கள
கை்ிட்ெழும் ஓலஙகள அநநோட்டின் ்ைசியகணீைஙகள...
சிை்ிய உெல்கள அம்மண்்ில் வித்து்கக்ோய
இல்ய ைலலமுல்யரு்ககு உர்மறறும் சத்து்கக்ோய...
வண்்்க க்ஞசியத்ைிதலோரு தசஙகுருைி ஆறு
என்றும் மஙகவில்லல தயநைமிழ வீறு...!
கரம்்ிடி்கக யோருமில்லல கோயமின்்ி யோருமில்லல 
உயிர்ப்்ிடித்ைது கநைக்ம !
உயிர்்ககுடித்ைது சிஙக்்ம..!

அ்சோ்க குமரன் 
தசன்லன
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்வஙலகதயன சிலிர்த்தைழுநது வீறுதகோண்ெ எம்மினத்ைின்
்வ்ரோடு விழுைிலனயும் வீழத்ைிவிெ முடிவு தகோண்டு
இனவோைப் ்்ோர்லவயி்ல இன்னல்களும் ்ல தசய்ை
ஈழத்ைின் ஒ்ி வி்்கலக இருட்ெோ்ககத் து்ிநைன்ர.

சூழசசிைனின் கரம்்ிடித்து சூழநது நின்று குண்டுவீசி
தகோப்்்ித்ை குருைியி்ல கு்ித்தைழுநை நோ்து்வ.
குறறுயிரும் குலலயுயிரோய்க தகோத்ைன்வ உெல்க்து
கத்ைகூெ ஆவியறறு கோற்ில் உயிர் கலநைது்வ.

கநைகத்து்க குண்டுக்ோல் கனவழித்து்க தகோன்்ன்ர
சிநைிவிட்ெ உைிரத்ைினோல் சிவநைது்வ கருவோனம்.
முள்ோ்ல ்வலியிட்டு மூசசைலன நிறுத்ைினணீ்ர
வீழத்ைியைோல் தவன்்தைன்ன விலெய ி்ப்்ோய சிஙக்்ன.

அ.க.்ோ.தவற்ி்வல்,
அம்லமயப்்ன்.

மனிைம் தைோலலத்து மோமிசம் ைின்னும் 
மி்லசசப் ்்யக்ின் மூர்்ககமோன தசயலோல்
முள்ிவோய்ககோலில் மனிை உெல்கள சிை்ி்ககிெநை
முல்யற் தகோடூரத்ைோல் மண்ணுல்க நரகமோனது

ைமிழனின் விடுைலலலயத் ைவிடுத்ோடி ஆ்ககிெ
துல்யிருநை லககள தைோட்ெ குருைிதயல்லோம்
ைோயகம் ்ைடிய ைவிப்ல் எழுைியலை
ைிரும்்ிப் ்ோர்த்ைோல் தைோியு்ம வஞசகம்

இனவோை்க தகோடுலம்ககு இலரயோன உெல் க்ின்
இ்வோை ஆன்மோ்ககள அழியோை சுவடுக்ோய
உலகம் உள்வலர உ்ஙகோை ்வைலன
உண்லமலயச தசோல்லு்ம உைிரத்ைின் சோித்ைிரத்லை! 

லக்மி்ிர்ோ தசல்்வநைிரன்
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ைணீஞசு ்்ோன உெல்களும் அங்க 
ைணீரோத் ைோகத்ைில் விடுைலல ஏ்ககத்ைில் 
ஓஞசு ்்ோகோது கரமது தகோண்டு
ஒரு்ிடி மண்ல் அள்ி்க கிெநைது 

சிை்ி்க கிெநை உெலின் எசசஙகள 
சில்யோகி்க கிெநைது ்லன்க கரு்ககில் 
்ை்ித் துடித்ை உ்வுக்ின் அஙகம் 
்்ககத்ைில் இல்லோது ்்நது ்்ோனது 

ஓயோை உ்ர்வுகள உ்ஙகோை நிலனவுகள 
ஒருநோளும் சோகோது ைமிழனின் ஏ்ககம் 
ைோயோக ்நசித்ை ‘‘ைமிழணீழத் ைோயகம்’’
ையஙகோது தசோல்லும் ைோரக மநைிரம்.

அருண்சிவோ
ைிரு்கோ்மலல,  இலஙலக.

முள்ிவோய்ககோல் என்்  த்யர் ்கட்ெோல்...
முள வநது தநஞசில் லை்ககி்து...
முப்புரம் எோித்ை சிவன் கூெ...
மூடி நின்்ோர் கண்ல் இங்க...
கருவில் இருநை குழநலை கூெ...
கநைகப் புலக்ககுத் ைப்்்வ இல்லல...
கருகிய உயிர்கள தசயை குற்தமன்ன...
மனிைமற் மனிைரு்ககு மர்வலி தைோியுமோ...
மர்ஓலம் எமது கோலைவிட்டு அகலுமோ...
ைமிழனோயப் ்ி்நைது ஒரு குற்மோ...
அத்ைலன வீரத் ைமிழ தநஞசத்ைிலும்...
அழியோை வடுவோக முள்ிவோய்ககோல்  என்றும்...

  ்ிோியோ
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ஈழத்ைில் நெநை ஈவிர்ககமில்லோ யுத்ைம்
இன்கதகோலல நிகழத்ை்வ ்ி்நைது த்்த்ைம்
முள்வலி முகோமில் முெஙகிய மனிைத்லை
முழநைோ்ில் நிறகலவத்து தகோன்்ிட்ெ தகோடூரத்லை
நிலனத்துப் ்ோர்்கக்வ தநஞசம் தகோைி்ககி்்ை
லக்ககுழநலையும் கர்ப்்ினியும் லக்ககுண்டுக்ிறகுப் ்லியோனலை
கோலம்ைோன் ம்்ககடி்ககுமோ! கண்மல்நைிட்ெ உ்வுகல்
நோளும் நிலனத்து கண்்ணீர் வடி்ககும்
தசோநைஙக்ின் துயர் ைோன் அழிநைிடுமோ!
து்ிய்வும் மோற்மில்லல அகிலம் அநைமோகிடும்வலர
முள்ி வோய்ககோல் சுவடுக்ின் வடு்ககல்
யோரோலும் மல்த்ைிெவும் ம்நைிெவும் முடியோது.

  ஸோஹிரோ ்ோனு 
  அட்ெோல்ச்சலன .16
  இலஙலக

நம்்லவத்து கழுத்ைறுத்ை நணீசர்கள எம்
கும்்ிகல்்க தகோைி்கக லவத்ை ்வசர்கள
தும்்ிகத்னத் ைிோிநை து்ிர்கல் ை்ிர்கல்த்
துள்த் துடி்கக தகோன்்ைன் சோட்சி

ைோய மண்்ில் புலைத்ைோல் விலையோவோர்
்சய அவலர எோித்ைோ்லோ உரமோவோர்
நோயகள அஞசின்வோ அைனோல் அநைப்
்்யகள அமிலம் ஊற்ி அழித்ைன்வோ.

ஒடு்ககப்்டும் விலச ஒருநோள
ைடுப்புகல் உலெ்ககும் உத்்வகம் தகோளளும்
எடு்ககப்்ெோை முள்ோய எம்மிையஙக்ில்/
கடுத்து்கதகோண்டிரு்ககும் வலி அன்று தசல்லும்.

  ச்கைிஅரு்ோனநைம்
  ்சலம்.
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கெலில் ரத்ைம் ஓடியது அன்று!
குண்டுக்ோலும் புலகக்ோலும் மடிநைனர் ம்ககள!
எஙகும் ம்ககள அழும்  கூட்ெம்!
உலக்ம அைிர்சசியில்  இடிநது ்்ோன்ை!

மருநதும் உ்வுகள கிலெ்ககோமல் ்்ோக
தகோடுலமயோல் ஆன்ை முள்ிவோய்ககோல் இெம்!
நோன்கு ்்ககமும் ்ி்்க குவியல்கள!
குண்டுக்ோல் உயிர்கள மடிநது விட்ெ்ை!

,பூஞ்சோலலயும் பூஙகோவும் கருகிப் ்்ோன்ை!
அப்்ோவி ம்கக்ின் நிலல்யோ ்ோிைோ்ம்!
முளல்வோய்ககோல் தகோடுலம ம்்கக முடியுமோ?
நோல்ய த்ோழுது நல்லைோக விடியட்டும்!

  சுகன்யோ நநைகுமோர்

உோிலம ்கோோிய உண்லமயின் குரலல 
உலெத்து தந்ித்ை உன்மத்ைர் தசயலல 
நோியும் ்ைோறகும் நயவஞசகப் ்ோைகலர
நசித்து்க தகோல்லும் ஒரு நோள உலகம்!
்ிளல்கள ஆெவர் த்ண் டிதரன்க தகோத்ைோய்க
தகோள்ி லவத்ை தகோடூரம் கரும்புள்ியோய!
முள்ிவோய்ககோல் தகோடுலம மோனுெ அவமோனம்!
எள்ி வரலோறு எத்ைர்கல் வலச்ோடும்!
மனிைம் அழிநை மோத்ரும் ்சோகம்!
மனைில் என்றும் நணீஙகோ சோ்ம்!
ை்ியும் என்்்ோ நிலனத்ைோய ்ோவி?
கனலோயச சுவடுகள உலனயும் அழி்ககும்!

  மு.ம்ி்மகலல
   ஓசூர்- 635109
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ஏட்டில் எழுை இயலோ்க தகோடுலமயோம்
ஆடிெோை தநஞசமும் ஆடியது -- ்வட்லெநோய
ஈனவனோம் ரோச்்க்ச என்னுமநைச சண்ெோ்ன்
ைோனவிழத்ை சூழசசி ைலல.

த்ண்டிதரனப் ்ோரோது ்்யைனின் கணீழதசயலல
மண்்ில் நெத்ைிட்ெ  மூர்்ககனவன் -- கண்ல்்க
கரத்லை கவினுயிலர்க ்கோைி அெெோ 
உைிரம் குடித்ைோன் உலகு.

எம்மினம் அம்மம்மோ... எயைிய துன்்த்லை
இம்மண்்ில் கண்ெைில்லல என்று்ம -- சண்ெோ்ன்
சணீசசணீ...இனதவ்ியன் ரோஜ்்க்ச ஸ்ரீலஙகோ
மண்புோிநை ைணீ்கதகோடுலம ஈது.

கற்ிலனச சூலரயோடி கண்்ெோர் கைிகலஙக
அற்ன் புோிநைோன் அநியோயம் -- எறல்்ககும்
எம்ைமிழர் அம்ம... இையம் ம்்ககுமோ?
வம்்ன் வ்ர்ை்ை விலன.

உலகம் விழியோ்ல உறறு்ம ்நோ்கக
்லலட்சம் ்்ோிலனச சோயத்ைோன் -- நிலவுலகம்
கண்டிரோை ைணீ்கதகோடுலம ்கோலத் ைமிழினத்லை
மண்சோயைோன் ்மலும் மடித்து.

விழியிலனத் ்ைோண்டி உெலிலன்க தகோயைோன்
இழிவோய்க தகோடுலம இலழத்ைோன் -- அழித்ைோன்
ைமிழினத்லை ரோஜ்்க்ச ைணீயன் அவ்ன
இழந்ைோம் ச்கோைோிலன இஙகு.

கவி்க்கோலம் கிருஷ்்மூர்த்ைி
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மனிைத்லைப் புலைத்ைிட்ெ முள்ி வோய்ககோல்
மோநைோின வரலோறறு்க கருப்புப் ்்ககம்
புனிைனவன் புத்ைனு்ககு இழு்கலகத் ்ைடி
த்ோயசசர்ம் புகலலவத்ை ்்ோைி தவட்கம்
ைனித்ைதைோரு ைமிழினத்லை அழி்ககச தசயை
ைோழவுநிலல இழிவுதகோண்ெ மனிை்க கூட்ெம்
கனிதயோத்ை கோோிலகயர் லகப்்ி டித்து்க
கோலெயர்கள வன்பு்ர்நது தகோன்் தைன்்ன.

சுவடுகளைோம் மோ்ோை வடு்கக ்ோகிச
தசோல்தலோ்ோை துயரத்ைின் சோட்சி யோகி
அவலதமன் அகிலத்ைின் முன்்ன நிறக
அதுகு்ித்ை கவலல்யதும் மனைி லின்்ி
ைவ்ிலழத்ை ைன்லமயிலன தவற்ி யோ்ககி
ைோஙதகோ்ோை தகோடுலமகல் இலழத்து நின்்ோர்
சவ்ககிெஙகோய ைமிழினத்லைச சோயத்து விட்டு
சவஙகல்்ய பு்ர்நதுநின்் தகோடுலம தயன்்ன.

முதுகில்ைோன் குத்ைின்ரோ முகம்ம ல்த்து
முல்யிெவும் ்க்ோது தவடிதவ டித்்ை
இதுைரு்ம் என்்்ைோன் ்கோலழ யர்கள
எநைதவோரு வினோவின்்ிப் ்்ோர்மு டி்கக
புதுவிைமோயச சர்லெயும் உயிர்கள ்்ோ்ககி
பூமலரும் ைோயகத்து்க கனலவச சுட்டு
தவதும்்ியழ லவத்ைன்ரோ முள்ி வோய்ககோல்
்வைலனயின் சுவடுகளைோம் ம்்ககப் ்்ோ்மோ!

கவிஞர் ‘‘இ்வல்’’ ஹோிஹரன், 
மதுலர.
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கோடுைிருத்ைி நோெோ்ககியவர்கள ைனியீழம் நோடியது
ைன்னுோிலம ்வண்டியது ைவ்ோ?
்நரடியோய வீழத்ை இயலோ வீ்ர்க்ின்
்்ோர்நிறுத்ைதமனும்
நோெகத்லை நம்்ி சற்் அயர்நை ்நரம்....
நிலன்ககின்் தநஞச்ம தவநை்லில் 
வீழநை புழு துடி்ககி்ோற ்்ோல
துடித்துப் ்்ோயிறறு ைமிழின்ம!
சிை்ிய ்ைகஙகள சில்லு சில்லோக....
்்நை ைலசத் துகளகள ்ஞசுப்
த்ோைியோய வோன்முட்டி்க
கணீ்ழ விழுநது தை்ி்கக...
எலும்பு்க குவியல்
கோல் உறுத்துகின்் கறக்ோகி
்ோலருநை அன்லன மோர்்ில் ஒடுஙகிட்ெ
்ிஞசு மழலலகள சுலவத்ைிெ்க கூெ்நரம் ைரோது...
முள்ி வோய்ககோல் ரத்ை ஆறு ஓடுகி் வீைியோய
லகயிழநதும், கோலிழநதும் உற்ோோிழநதும், உ்விழநது,
்ி்்ககுவியல்கண்டு குமு்ிட்ெ....
சோித்ைிரம் ைிரும்பும்!
மண்மூடிப்்்ோன எம்இன கனவுகளும் ஆலசகளும்
கற்லனகளும் புலைகுழி  விலைக்ோய ஆர்த்தைழும்!
்வரூன்்ிய விழுதுக்ோயப் ்ற்ிப் ்ரநது ைமிழிலன நோட்டி
சுடுகோட்லெச ்சோலலயோ்ககும்
சோம்்ோிலன உை்ி எழுகின்் பீனி்கஸ் ்்ோல
ைன்சி்லக விோி்ககும் சுைநைிர்ககோறல்ச சுவோசி்கக
தகோைி்ககின்் ைமிழ இன்க
குருைிகள அநை்க கூைற கோற்ினி்ல
சற்் கு்ிரட்டு்ம!

ஸ்ரீ ச்கைி.
்ம்மல், தசன்லன.
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முள்வலி சில்தயன்னும் முள்ி வோய்ககோல்
 முள்ோகத் லைத்து்து இன்னும் தநஞசுள
தவளல்நி்்க தகோடி்யநைி வநை ்்ோதும்
 தவ்ி்யோடு ்ிஞதசன்றும் ்ோர்த்ைி ெோமல்
அள்ிவந்ை அலெப்பு்ககுள அலெத்து லவத்தும்
 ஆண்களுென் த்ண்க்ிலன்க கட்டி லவத்தும்
உளளு்ககுள இலட்சமோகத் ைமிழர் ைம்லம
 உருகுலலய்க தகோன்்ழித்ைோன் இரோச ்்க்ச !

்ட்டினியில் குழநலையழத் துடி்ககும் ைோயின்
 ்ோல்முலலலய அறுத்தை்ிநைோர் கோலெ யர்கள
நட்ெநடு்க கூட்ெத்துள ைமிழப் த்ண்ல்
 நோயகள்்ோல் வன்பு்ர்சசி தசயது தகோன்்ோர் !
தமோட்ெவிழோ சிறுமியர்ைோம் என்் ்ிநதும்
 தமோயத்ைிட்ெோர் தவல்லத்ைில் ஈ்ககள ்்ோல
கட்ெவிழத்ை வன்முல்யில் சிஙக ்ர்ைோம்
 க்்ககின்்ி இல்ஞோிலன்க தகோன்று ்்ோட்ெோர் !

ஆண்க்ில்லோ குடிலசகளைோம் முல்லலத் ைணீவில்
 அல்லலுறும் வறுலமயில்ைோன் குடும்் தமல்லோம்
கோண்கின்் கி்ிதநோசசி வவுனி ைம்மில்
 கல்தவட்ெோய உள்ைின்னும் ்்ோோின் கோட்சி !
மோண்புவரும் ைமிழதரல்லோம் உோிலம ்யோடு
 மகிழசசித்ோஙக வோழவதரன்் உறுைி தயல்லோம்
ைணீண்ெோலம ்்ோல்கனவில் ; நனவி லில்லல
 ைணீய்ககின்் சுவடுக்்ோ மோ் வில்லல !

்ோவலர் கருமலலத் ைமிழோழன்
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முடிநதுவிட்ெ கலையல்ல
முள்ிவோய்ககோல் சம்்வம்
உைிரத்ைோல் எழுைிய
உண்லம சோித்ைிரம்..!

உோிலம்ககு்க குரல்தகோடுத்து
உயிலரவிட்ெது ஓோினம்
இ்்ககமற் ஈனர்க்ோல்
இ்நை்ைோ ைமிழினம்..!

முரண்்ட்ெ வீ்ர்க்ோல்
முள்ிவோய்ககோல் சிவநைது
சிவநைது முள்ிவோய்ககோல்
சிைிலமலெநை உறுப்புக்ோல்..!

உெலும் உைிரமும்
முனக்லோடு ஓயநைது
்ிோிநைது உயிர்ைோன்
உண்லமகள அல்ல..!

்வடி்கலக ்ோர்த்ைை மிருகஙகள
உண்லமயின் உறுத்ைல்க்்ோடு...

வீழநை நோஙகள
விலைக்ோய முல்ப்்்ோம்
ைலலலய எடுத்து
ைமிழலன்க கோப்்்ோம்..!

நோல்ய விடியல்
ைமிழணீழம் தவல்ல..!

சணீனு தசநைில்
கோட்டுமன்னோர் ்கோயில்,
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சிஙக்்ன....சிஙக்்ன...
ைமிழலனப் ்ஞதசன்று நிலனத்ைோயோ?
்ைோல்விகள ைோன் நோல்
தவற்ியின் வரலோறு என்்லை ம்நது விெோ்ை

ஒரு ைலலலமயழிநைோல் 
மறு ைலலலம வரோதைன்று
உன்ககு யோர் தசோல்லி்க தகோடுத்ைது?

உன் தகோடுலமகல்யும்,
உன் இன அழிப்பு எண்்ஙகல்யும்
எஙகள இையத்ைில் எழுைி லவத்ைிரு்ககி்்ோம்
அைனோல் ைோன் எஙகள குருைி இன்னும் 
உயிர்ப்புென் இயஙகுகி்து

நோஙகள ்ிஞசல்ல
்ழுத்ை மரம்
எஙகள தநஞசுறுைி
த்ரும் ஆயுைம்
எஙகள எண்்ஙகள
உஙகள தவடிக்ின் முலன ்்ோல் 
த்ருத்ை நோ்ககு தகோண்ெ ைணீப் ்ிழப்பு
எஙகள ்ைோட்ெோ்கக்ில்
உஙக்ின் த்யர்கல்ப் 
்ைிநது லவத்ைிரு்ககி்்ோம்

நோல்ய விடியல் எஙகள வச்ம
அைறகோகத் ைோன் வில்நை ஒவதவோரு மரமும் எஙகளு்ககோன 
கோறல்ச ்சமி்கக்க கறறு்க தகோண்டு வருகி்து
இனி எஙகளு்ககு மர்மில்லல
அது உஙகளு்ககோன ைரு்்ம.

ஜவவோது முஸ்ை்ோ
லஹைரோ்ோத்.
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குருைி்க கெலினுள வோழகின்் இனமோய
குமு்ி்க தகோண்ெது முள்ிவோய்ககோல் அன்று
முப்்லெ அலமத்து ஆண்ெ எம்மினத்லை 
்ல ்லெ இல்நது  அழித்ைது ்கோலழத்ைனமோய
குழநலைகள வ்யோைி்ர் த்ண்கள என்்ின்்ி 
தகோன்று குவித்ைனர் விைிகல் மணீ்ி 

ைோயவள மோர்்ினில் ்ருகிடும் ்ோலகன் 
ைோயவள மர்த்ைில்.. யோரு்ககும் தைோியோது
மர்த்லைத் ைழுவிய ைமிழசசி அவல்
அம்ம்மோ்ககி அழகு ்ோர்த்ைனர் கோமுகர்
லககல் உயர்த்ைி வநைஎம் உ்வுகள 
கோ்ோமல் ்்ோயினர் ைமிழின அழிப்்ில்

மனிை்நயம் ்்சுகின்் தவளல் மோமோ்ககள
ம்நது விட்ெோர்.. தவட்க்க்கடு முள்ிவோய்ககோலல 
அல்ியடித்து ஓடியது ஐநோவும் அன்று
அரவல்்கக யோருண்டு ைமிழனு்ககுச தசோல்லு 
முடித்துலவப்்ோன் ைமிழன் த்ோறுத்து்கதகோளளு! 

உயிருென் புலைத்ைவுெல் உலகிறகு சோட்சி
உண்லம நிலலகூ் யோரு்ககு மனசசோட்சி 
உ்ஙகும் உெல் எழுநது வரும் ஒருநோள 
அன்றுைோன் ைமிழர்்ககுத் ைிருநோள
முள்ிவோய்ககோல் மணீண்டும் ்்ோர்முரசுக தகோட்டும் 
தசநைமிழர் தகோடி கம்பீரமோயப் ்்்ககும்!

தஜ.தஜயரோ்ி
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கோத்ோ்ியில் கண்ெ ்்ோதும் வோதனோலியில் ்கட்ெ ்்ோதும்
அநை்க தகோடூரத்ைின் உசசம் உலகத்மிழர்கல்தயல்லோம்
குலலநடுஙக லவத்ை நோ்ின்று.!

குண்டுகள துல்த்து ்ைகத்ைில் வழிநை 
குருைியின் ஈரமின்னும் ஈழமண்்ில் கோயவில்லல.!

ஆண்ெோண்டு கோலமும் மோண்டு ்்ோனவர்கல் 
நிலனத்து அழுைிெஉ்வுக்ின் கண்க்ில் நணீருமில்லல!

இல்வன் வரம் ைநது ஈழத்ைமிழினம் அங்க வோழவில்லல.! 
இறு்ககைவம் கிெநதும் யோரும் அங்க மர்ப்்டுவதுமில்லல...!

இயறலகயின் இன்னல்களு்ககுத் ைோலரவோர்த்து ைநைிருநைோல் கூெ 
ஈழத்ைின் இையஙகள! இத்ைலன ்வகத்ைில் துடித்ைிரு்ககோது.!
ஏய... இனதவ்ி ்ிடித்ை சிஙக் மிருக்ம....
இயறலகயின் நியைிகள கூெ உலன ஒரு்்ோதும் மன்னி்ககோது.! 

சில கில்கள மு்ிநது சில இலலகள உைிர்நது 
விழுநது ்்ோனைறகோய., நணீ சிோித்து்க தகோண்டிரு்ககி்ோய? 

விழுதுகள விட்டு ஆ்ி ்வ்ரோடு அழுத்ைம் ்ிடி்ககும்
ஆழ அகன்று ்வோ்ரோடு வீழநதுவிடுதமன்று எண்்ி்ோ்யோ?

்்லவயின் எசசத்ைில் வநது விழும் விலைகள...
வீறு விருட்சம் தகோண்டு ்ோல்லயயும் ்ி்்ககும் ..!
்ோைோ்த்ைிலும் முல்்ககும் - எம் ைமிழணீழம் என்்லை 
நணீ ம்நது விெோ்ை!!

கவிகோன் - மன்சூர் கவி கோன்
அ்நைோஙகி, 
புது்க்கோட்லெ மோவட்ெம்
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குண்டுமலழ தகோட்டியது எஙகள ்ைசத்ைில் 
குருைியில் நலனநைது முள்ிவோய்ககோல் 
எஙகும் மர் ஓலஙகள கரும்புலககள 
ஏ்ககத்்ைோடு ம்கக்ின் அழுகுரல்கள,,,!

அஙகஙகள துண்டுக்ோயச சிை்ியது 
ைோயில்லோ்க குழநலை ்ோலு்ககு அழுைது 
்சியும் ்ட்டினியும் ்லவுயிர் மோண்ெது 
உலக்ம லககட்டி ்வடி்கலக ்ோர்த்ைது,,!

என்ன ்ிலழ தசய்ைோம் நோஙகள 
வோழும் சுைநைிரம் ைோ்ன ்கட்்ெோம் 
அடிலம வோழவு ்வண்ெோதமன,,
அகிம்லச வழியில் கூெப் ்்ோரோடி்னோம்,,!

்கட்ெவரம் கிலெ்ககவில்லல 
்சலச்க குழநலைகள ்ிலழ என்ன 
எல்லோ உயிர்கல்யும் தகோன்் ்ோவிக்் 
நிம்மைியோய நித்ைிலர வருகி்்ைோ,,,!

வரலோறு ்லெத்ைவன் ைமிழன்,,
வரலோ்ோயப் ்்ோவோதனன எண்்ோ்ை 
கோலமும் ஒருநோள மோறும் நிலனவிலிருத்து 
தகோண்ெ தகோளலக மண்்ில் மோ்ோது,,,,!

பு்ோவு்ககோகத் ைன் சலைலய்க தகோடுத்து 
நணீைி வழஙகியவன் ைமிழ மன்னன்,,
துடிதுடித்து ஆயிரமோயிரம் உயிர்கள ஊசலோெ 
ஐ நோ சல்யும் அெஙகி ்வடி்கலக ்ோர்த்ை்ை,,!

அத்ைலனத் து்ரோகமோ நோம் தசய்ைோம், 
யோர் குடிலய நோம் தகடுத்்ைோம்,,,
இல்வோ முள்ிவோய்ககோல் முடிவல்ல,,,,,
தகோன்்வர்கல்த் ்ைடுகி்து முள்ிவோய்ககோல்,,,!!!

புவனோ சறகு்ம்
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நிலன்வோடு நிழலோடும் 
வலி சுமநை நோட்கள 
புலையுண்டு ்்ோன உயிர்க்ின் 
புலைகுழிகள இன்றும் ்்சுது ்ல கலை
தைன்்லும் தவநை்லோகி 
தவநது தநோநை நோட்கள 

தசஙகுருைி ஆ்ோன ைோயநிலம் 
கரு்மகம் சூழநைது வோன்தவ்ி 
அலல்மோைி ஆர்ப்்ோித்ை ம்ககள கூட்ெம் 
நிலலைடுமோ்ிய அவலம் 
ஊர்விட்டு ைிலசதைோியோது ஓடி 
மரநிழலும் கூெோரஙகளும் ைஞசமோனது 

்லனயும் தைன்லனயும் ைலலயோட்டி 
குலெவிோித்ை அழகும்
குண்டுமலழயில் எோிநது சோம்்லோகி 
வயல்தவ்ியும் ்சுஞ்சோலலயும் ்ோலலயோன்ை
லகநில்நை வ்ஙகல்த் தைோலலத்து 
நலமின்்ித் ைவித்து்க கை்ியது 

விலலமைிப்்ில்லோ உயிர்கல்த் ைன்வசமோ்ககி 
தகோடுலமகள மட்டும் ைலல விோித்ைோெ
வடு்ககல் நிரநைரமோகி 
கூ்ககுரலும் ஒப்்ோோியும் ்கட்க 
்ோரமுகமோன உலலக எண்்ிப் த்ோஙகி தவடித்ை தநஞசு

்ிஞசு தநஞசஙக்ின் கண்்ணீரும் 
ைலலவலன எண்்ி ஓலமிடும் மக்ிரும் 
மகலனப்்ிோிநது உலலக ம்நை அன்லனயும் 
எண்்ிலெஙகோ உயிர்கல்்க கோவுதகோண்ெ 
அநை நோட்கள.. வரலோற்ில் ்ைிநை ைெயஙகள 

நிரஞசலோ நிரோ 
தநைர்லோநது்
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நோம் கண்ெ ைமிழணீழத்லைத் ைர்ியில் புலைத்ை
ைறுைலலக்ின் ைரம்தகட்ெ ்கவல்ம இது...

்ோரைியின் உலரலயப் ்ோோினில் நெத்ைி்னோம்..
்ண்்ோட்டின் உலக சிகரமோ்னோம்..
அலை அழித்ை சைிகோரோின் லகயில் அகப்்ட்ெநில்ம...

த்ண்க்ின் கறல் சூல்யோடு்வோரு்ககும்
து்ரோகத்ைிறகுத் துல்்்ோ்வோரு்ககும்
துப்்ோ்ககி ்ைில் தசோன்னது.. 
அநை ்ைிலல அெ்ககி ஒடு்ககிய இெ்ம..

சுய உோிலம்ககு உர்கக குரல் தகோடுத்ை 
எமது குரலல நசு்ககி உோிலமலய முெ்ககி
தைோெர் அடிலமயோ்ககிய இெ்ம...

எல்லோவறல்யும் இழநது லகயுயர்த்ைிய எம்லம.
லகலய்ககட்டி ்டுதகோலல தசயை 
உலகவல்லரசுக்ின் சைிநெநை நிலம்...

சர்லெநை ம்ககல்ப் ்ோலியல் நோசத்து்ககு உட்்டுத்ைிய 
நோயகள ஒன்்ோக இல்நது
ஓலமிட்ெ இெ்ம முள்ியவோய்ககோல்.

சுவிஸ். துலர. சு்வநைி
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தைோன்லமயும், இ்லமயும் இரண்ெ்்க கலநை 
புண்்ிய தமோழியின்ம,
தைோல்லலயும், து்ரோகமும் சுமப்்்ை உநைன் 
வரலோறறுப் ்ோலையு்ம,

கள் மன்மநைி விசயனும் அன்று 
இலஙலகயில் கோல்்ைித்ைோன்,
அவன் உளஉ்ஙகிய நோியிலன ம்நது 
சகமனிைனோய உோிலமகள நோம் தகோடுத்்ைோம்,

உ்ஙகிய நோிகளும் விசத்ைிலன உமிழ 
சைிகோர்க கூட்ெமோய கூடிநிறக,
மனிைத் ைன்லமயில்லோ அவவினத்ைினோிெ்மோ 
தசயநன்்ிலய நோம் ்ோர்த்து நிறக,

து்ரோக அணு்கக்ோல் உருவோன சிஙக்வன் 
உண்லம நோிகு்ம் தவ்ிகசிய,
்ண்ெோர வன்னியர் முைல் நவீனயுக கோிகோலன் வலர அநநோிகல் 
எைிர்த்து வோள சுழற்
நணீைியும்,்நர்லமயுமற் சிஙக்வனிெம் 
்்ோர்முல் மட்டும் விைிவில்ககோ?

மல்நதுநின்று முதுகில் குத்ை  உலக
அரசியல்வியோைிகளுென் லக்கோர்ப்பு,
அழகிய ைமிழநகரஙகள மணீது கநைக்க குண்டிலன வீசி 
சிஙக்வன் அர்கக தசயலில் ைில்ப்பு,
கிளல்த்ைமிழ ்்சிய அழகிய
எம் ைம்்ி ைஙலகயர் முள்ிவோய்ககோலில் 
உலக ்கோரமுகத்ைின் சுவடிலனத் ைோஙகி 
இன்்்ோ சவ்ககுழியில்?!

  ்ோல ைியோகரோஜன், 
  ்கோலவ.
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முள்ிவோய்ககோலில் வீழத்ைப்்ட்ெது 
வீரத்ைின் விலைகள - ஆமோம்
இங்க விலை்ககப்்ட்ெது விலைகள!
உோிலம விலைகள ஒரு்்ோதும் உ்ஙகோ 
மண்ல்்க கிழித்து்கதகோண்டு 
ஒருநோள ்ம்ல எழும், வ்ரும். 
அன்்் ைமிழஈழ கனவுகள, 
நனவோகும் அறபுைம் கோண்்்ோம்!

க்த்ைில் வீர சோகசம் புோிநது, 
வீரத்ைின் வில்நிலத்ைில், 
வீழநை உ்வுகள சுவோசித்ை, 
கோறல்த் ைணீர்்ககமோய சுவோசித்்ை... 
வ்ரும் வழிமிகு அலமயும்.
அறபுைம் அங்க நெ்ககும்!
ஆனநைம் த்ருகும் நம்மில், 
ைமிழணீழம் கோண்்்ோம் அன்று!

கண்்ணீரும் இரத்ைமும் சலையுமோக,
நோம்ைநை அன்ல்ய சுவோசம்;
வீண்்்ோகோது... வரலோறு சலமத்்ைோம்!
வித்ைிட்்ெோம் வீரர்கல் மண்்ில். 
்சர்த்்ை விலைத்து இரு்ககின்்்ோம்...
நோஙகள விலைத்ைது விலைகள! 
வ்ரும் அதுநல் மரமோக... 
ைமிழணீழம் ைனி நோெோக! 

கவிவோ்ன் ைமிழதநஞசம் அமின்
்ிரோன்சு 
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நரகத்லை... அனு்வித்ை தநோடிகள 

்ோைி வோழ்கலகலயப்
்துஙகு குழியி் ல கழித்ை நோட்கள 
நட்சத்ைிரஙகளு்ககுப் ் ைிலோக 
எோிகுண்டுகள அலஙகோித்ை வோனம்
இடிமின்னல்க்ின் சத்ைஙகல்யும் 
மிஞசும் குண்டு தவடிப்புகள  

ஈழதமஙகும் இரத்ை்க கல்க்ினோல் உல்ந்ை ்்ோனது
உயிருள் உெல்களும் வலை்ககப்்ட்டு புலை்ககப்்ட்ென  
கல்லல்களுள கல்தவட்ெோயப் ்்ோனது ்லர்கனவுகள 
்சசி்ம் ்ோலகர்கள தசயை ்ோவம் நோன்ி்யன் 
வயது ்ோல் வித்ைியோசமின்்ி குண்டுகள துல்த்ை்ை 

ஊண் உ்்ககம் ம்நது்்ோனப் த்ோழுதுகள
அடுத்ை நிமிெம் யோர் ைலல்ககு ்வட்டு 
எங்க ்்ோவது எங்க நிற்து
எவரு்ககு உைவுவது என்்்  
்நை ்ோசஙகளும் ்ோிைவித்்ை ்்ோனது 
ைி்ககுத் ைிலசகள யோதும்  என்னதவன்்் 
அ்ியோமல் ்ய்ம் தைோெர்நைது 

விடுைலல்ககு என்றும்  நோஙகள எைிோியல்ல..!
முள்ிவோய்ககோல் இன்று வரலோற்ின் சுவெோனது..!
அைன்ைோ்ககம் எஙக்ின் இையஙக்ில் வடுவோனது..!

  ோிம்ஸோ டீன் 
  இலஙலக



கவியுலகப் பூஞ்சோலலயின்...88

நடுவோனம் முழுவதும் குண்டுகள வோோிஇல்்கக
நெப்்ை்ியோ எம்ம்ககள நடுநடுஙகிப் ்துஙக
தவண்்ி்ப் புழுைியும் தசநநி் வோசம்வீச
ஓலமிட்ெ்டி்ய ்ோல்புட்டிலய்க லகயி்லநைிய ்ோலகன்...

அள்ிதயடு்ககவும் ஆ்ில்லல தசோல்லியலழ்ககவும் ஆ்ில்லல
முள்ிவோய்ககோல் அன்று தகோள்ிவோய்ககோல் ஆனது...
ஈழமண் அன்று ஈனசுரம் ்ோடியது...
ஈ்ககள தமோயத்ைிெ பூ்ககளும் இரத்ைவோலெ வீசியது...

சிஙக் வீரன் சிஙகதமன்க கர்ஜி்கக
தவண்கல்ககுரல் தகோண்ெ தயன்ைமிழன்
புண்கலத்ைினிலெ்ய கண்கச்ககி
அழுவைறகும் குரலின்்ி அ்ஙகி்க தகோண்டிருநைோன்...

கூதெோிநை ்்லவகளும் கோலுலெநை விலஙகுகளும்
நோைியற் ்ிளல்களும் வலியின் உசசத்ைில்
தகோஞசம் தகோஞசமோயச தசத்து்க தகோண்டிருநை உயிர்களும்...

ஓலம்... ஓலம்... ஓலம்...
எஙகும் ஓலம்...

மூன்றுலட்சம் ைமிழலன அறுத்ைோல் -அவன்
ஆ்ி்வர் அறுநைிடு ்மோெோ...
ஊன்று்கோலோய ைமிழு்ர்விரு்கக - உன்
குண்டுகளும் தவறும் ஊது்த்ைி ைோனெோ...

ைமிழசசியின் மோனம் ்்ி்்ோயினும் - அவள 
உன்ககஞசிப் ்்ோவோ ்்ோெோ...
 ைமிழ ்ோலருநைிய எம்்ிளல்கள - நோல்
்ைில் கூ்ிடுவர் ைள்ி்யநணீ யிருெோ...!!!

  ரோஜிலோ ரிஜ்வோன்
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தசம்ம்ல் ்ைகம் தகோண்ெ  வன்னி மக்்
தசஙகுருைி கெலில் கு்ித்ை  ைமிழனின் ைோய மடி்ய !

கோயம் ஆ்வில்லலயம்மோ...
கண்்ணீரும் வற்ிெவில்லலயம்மோ....
கைியிழநது ைவி்ககும் உ்ர்விைம்மோ !

்லகவனவன் எ்ிகல்கள
ைலலகல்்க தகோயை்்ோது
ைோ்ய நணீ ைவித்ைிருப்்ோய
ைடுமோ்ித் துடித்துத் துவண்டிருப்்ோய !

இழியவோின் இழிதசயலோல்
உெல்கள உன் மடி சோயநை்்ோது
உர்கக அழுைிருப்்ோய
உ்ர்வுக்ோல் தகோைித்ைிருப்்ோய !

வோன் மலழ்ககுண்டுக்ோல் வலையுண்ெது 
நோமல்லவோ? கோலெயோின் கோமப்்சி்ககு்க
கறபு சிலையுண்ெது நம் இனமல்லவோ?

உ்ர்வு தகோநை்ி்கக உளளு்ககுள்் ைணீ வ்ர்த்்ைோம்....
ைமிழினத்ைின் கருவறுத்ை இழியவனின் கலை முடிப்்்ோம் !

அன்லன உன் மணீது
அழுது புரண்டிெத்ைோன் வந்ைோமம்மோ
வோசமிழநை வன்னி மண்்்
உன்்மல் ச்ைம் தசய்ைோமம்மோ...

தநஞசில் உரமுண்டு தசநைனலோய ைணீயுண்டு
எம் இனம் ஒருநோள தவல்லும் என்று
உன் மணீது ஆல் தசய்ைன்  நோன் இன்று...!

  அன்்ழகி க்ஜநைிரோ, ஈழம்.
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கனவுகள நில்நை வ்மி்கக பூமிைோன் அது...
அது ஒரு கோலத்ைில்...

சிறுமழலலக்ின் ை்ிர்்மனிகள ஓடியோடி
வில்யோடி மகிழநை வ்மி்கக பூமிைோன் அது
அது ஒரு கோலத்ைில்...

சுற்ிய கெலும் சிற்ோலெயோயதைன்லன மரஙகள
அெர்நதைழும் கலரயோயஅழகுறும் நன்னோடு அது
அது ஒரு கோலத்ைில்...

மகரநைஙகள நில்நை அப்பூமி...
கநைகப்பூமியோனது ஐ்யோ!
குண்டுமலழப் த்ோழியகுழநலைகளும்
முைி்யோர்களும் தகோத்துத் தகோத்ைோக 
மடிநை பூமியோய மோ்ிப் ்்ோன்ை...

ஈரோயிரம் ஆண்டுகள இருநைமிலழ வ்ர்த்ை பூமி
இன்று இரண்டுலட்சம் உயிர்கல்ப் ்ழிவோஙகி
இருண்ெ பூமியோன்ை...

ஐநோ மன்்ம் நணீைிதந்ியின்்ி அநநியமோயப் ்்ோன்ின்பு
எம் தைோப்புளதகோடி உ்வுகளு்ககு...
என்ன ்ைில் ைரப் ்்ோகி்து..
இநை உலகமும்.. இநை அ்மும்..

முள்ிவோய்ககோல் வலிகள என்றும் 
முள்ோய குத்தும் இையத்ைில்...
இருப்்ினும் மலரும் ைமிழணீழம்
இநை முளமணீதுைோன்...

  முலனவர்.
  த்ண்்ியம் தசல்வ்ககுமோோி,
  புதுச்சோி.
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நோறசணீர் விருத்ைம்.
(்ைமோ.. பு்ிமோஙகோய.. ்ைமோ... பு்ிமோஙகோய)

ஊோி வில்யோடும் உப்பு்க கெ்லோரம் 
்சோோி ைனிலோடிச ்சோர்நது விழுநைணீ்ர 
ஏோி்க கெ்லோடு ஏஙகிச சோிந்ைநணீர் 
மோோி்க க்த்ைின்கண்  வோழலவ முடித்ைணீ்ர!  

மோ்யோன் வரவில்லல மோநைர் துயர்ைணீர்்ககச 
்ச்யோன் வரவில்லலச சிஙகச தசறுதவல்ல 
்கோயில் கு்மோடி்க தகோண்ெ ்யதனன்ன?
கோயல் நிலந்ைடி கோயம் தைோலலத்ைணீ்ர!  

கோயும் த்ருமுள்ி்க கோல்வோய்க க்நைன்னில் 
்ோயும் புலிவீரர் ்ோயநதும் ்யதனன்ன!  
ைோயும் இ்நைோ்் ைநலை தைோலலநைோ்ர 
்சயும் ம்ல்ைன்னிற ்சர்ந்ை புலைநைோ்ன(்்)! 

 1.்சோோி... குருைி,  
 2.ஏோி்ககெல்... நநைி்ககெல்,  
 3.மோோி்கக்ம்... அழிவு்கக்ம், 
 4.கோயல்.... உப்்ஙகழிமுகம் (வட்டுவோகல்)

  ்ோவலன் வயலூர்ப்புவன், 
  ைம்்லகோமம்,
  ைிரு்கோ்மலல, இலஙலக.



கவியுலகப் பூஞ்சோலலயின்...92

முள்ிவோய்ககோல் முடிவல்ல
வீழத்ைப்்ட்ெ
வீரத்ைின் விலைகள
இங்க
விலை்ககப்்ட்ென!

விலைத்ைவன் உ்ஙகினோலும்
விலைகள
ஒரு்்ோதும் உ்ஙகோது
முட்டி ்மோைி
மண்லன்ககிழித்து்கதகோண்டு வ்ரும்..

ைமிழஈழ ைோயக கனவுென்
க்த்ைில் க்மோடி
வீரத்ைின் வில்நிலத்ைில்
வீழநை எம் ைமிழ உ்வுக்ின்
மூசசு்ககோறல்
சுவோசித்்ை
வ்ரும்..

ைண்்ணீரோ விட்டு வ்ர்த்்ைோம்
கண்்ணீரும்
இரத்ைமும்
சலையுமோக மண்்ில் வீழந்ைோம்
கல்லல்கல் இடித்ைோலும்
மண்்்ோடு மண்்ோக
கலநை எம் மோவீரர்கல்
எலை்கதகோண்டு இடிப்்ோய..?

நணீஙகள
வீழத்ைியது மனிைசலைகள
நோஙகள விலைத்ைிருப்்து
விலைகள..
 
  ஈழ்ோரைி
  ்ிரோன்சு
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ஈழம் மி்ிர்நைது எம்மினம் மகிழநதைோழுக.!
கோிகோலன் கட்டிய ்சலன்ககுள்் பூ்கக்ோய.!
முப்்லெ கண்ெ எம் ைமிழணீழ மண்்ி்ல!
இப்்டிதயோரு அவலம் எண்்ிெத்ைோன் முடியவில்லல.!

நநைி்க கெலும் நலனநைது குருைியி்ல!
நோலோபு்மும் குண்டுமலழ த்ோழிநைது எம்்ம்ல.!
முள்ிவோய்ககோலில் எம்மினம் மூசசிழநது ்்ோன்ை.!
்ல்லோயிரம் உயிர்கல்ப் ்லக வநது தகோன்த்ோழித்ைிெ.!
பூவும் ்வருமோய மண்்ில் புலையுண்டு ்்ோன்ை.!
புத்ை ்கவோன் த்த்ை்ிளல் புத்ைியின்்ிப் ்்ோனைோல்.!

உோிலம ்கட்ெ மண்்ில் உைித்ை பூ்ககல்.!
மிைித்்ை தகோன்்லை நிலனத்்ை சோகின்்்ோம்.!
உயிரற் அன்லனயுெலில் ்ோலூட்டிய ்சசி்ங குழநலையின்.!
நிலலகண்டு மனம் கருகித்ைோன் ்்ோனலையோ.!
உோிலம ்கட்ெ என் உ்வுகளும் மண்்ி்ல.!
உயிரற் உெல்க்ோய தைருதவல்லோம் ்ி்வோலெ வீசிெ.!

பூத்ைிெோை மலர்கல்்ககூெ ்லகவன் த்ோசு்ககினோ்ன.!
்ி்ஙக்்ோடும் உ்வுதகோண்டு ்ி்நைின்னிப் ்்யோனோ்ன.!
எண்்ிலெஙகோ தகோடுலமயில் எத்ைலன உ்வுகள.!
மண்்ி்ல உயிருென் மோண்டுைோன் ்்ோனதைன்ன.?

தகோத்து்க குண்டு்ககு்க குறறுயிரோய ஆ்னோம்.!
குருைி வழிந்ைோெ குழி்ககுள்் ்ி்மோ்னோம்.!
முள்ிவோய்ககோல் முடிவில்லல ்லக்ய அ்ிநைிடு.!
விலைத்ை ஒவதவோன்றும் விருட்சம் தகோளளும் நோல் விடியலு்ககோய.!

ஈழவன் ைோசன்
ைமிழணீழம்.
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இன்வறசித ்தாககு்தலில இருபபிடம் விட்டு  உடுத்திய ஆடடயுடன் 

இடம்்பயரும் ஈழத்தமிழ் உறவு்கள் (புதுககுடியிருபபு)

்சிங்கள இராணுவத்தின் எறசி்கடணத ்தாககுலில படு்காயமுறற 

குழநட்த்யாடு ்தாய்  (புதுமாத்தளன் பகு்தி)
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விமானத ்தாககு்தலில படு்காயமுறற ்நாயாளிககு்ச ்சி்கி்சட் 

அளிககும் ்தா்தியும் உறவும். ( புதுககுடியிருபபு)

்்காததுககுண்டுககு இடரயான ஈழத்தமிழ் உறவு்களின் உயிரறற 

உடல்கள் (முள்ளிவாய்க்கால பகு்தி)



கவியுலகப் பூஞ்சோலலயின்...96

விமானத்தாககு்தலில (்கிபிர) பிய்த்்தறசியபபட்ட இளம் 

குருததுக்கள் ்டலங்களாய் (முள்ளிவாய்க்கால பகு்தி)

்காயமுறற உறவின் உடடல ்காவி்ச ்்லலும் உறவு்கள் 

(முள்ளிவாய்க்கால பகு்தி)
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்்காடூரமான இனவழிபபிடன்ச ்்ய்்த ்சிங்கள அர்சின் 

இறு்தி நடவடிகட்கயில உயிரறற பலலாயிரம் உடல்கடளக 

குழி்்தாண்டிப புட்தககும் முள்ளிவாய்க்கால பகு்தி.

எறசி்கடணத ்தாககு்தலில ்சிககுண்டு ்சிட்தநது ்பான ்சிறுமியின் 

உட்லாடு  ஓர உறவு (முள்ளிவாய்க்கால பகு்தி)
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்காயமுறற உறவு்கடளத ்்தரு்வாரம் குடிலடமதது மு்தலு்தவி 

்்ய்யும் பகு்தி (முள்ளிவாய்க்கால)

இறு்தி யுத்தத்தின் ்பாது ்பாது மக்கடளக ட்க்தி்களாக்கி 

மு்காமுககுள் ்சிடறடவத்த பகு்தி (வவுனியா)
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இனவழிபபின் இறு்தி நாளில முபபடட ் ்காண்டு  நிரமூலமாக்கப 

பட்ட முள்ளிவாய்க்கால 

2009 ம் ஆண்டு ஈழத்தில நடந்த இறு்தி யுத்தத்தில ஒன்றடர 

லட்்ம் உயிர்கடளக ் ்கான்று குவித்த முலடலத்தனீவின் ஒரு பகு்தி 

்கடற்கடர்யாடு ்்ரந்த முள்ளிவாய்க்கால பகு்தி
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