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்ோம், தமிழததோயின் பிள்லளவயன்பதில் 
மோர்தட்டிகவகோள்்வோம்...

 ‘‘கல்்தோன்்ி மண்்தோன்்ோ கோலத்த முன் ்தோன்்ிய 
மூததககுடி ் ம் தமிழககுடி’’ என்று ் ோம் மோர்தட்டிகவகோள்ளும்படி 
இருபதோயிரம் ஆண்டுகளுககு முன்பு ்தோன்்ிய வமோழி்ய 
்மது தோயவமோழியோனத தமிழ என்பது ்ோம் அலனவரும் 
அ்ிநத்த. உலகில் உள்ள எநதவமோழியும் ் ம் தமிழ வமோழிககு 
ஈடில்லல என்று பி்வமோழிலயத தோயவமோழியோகக வகோண்ெ 
அ்ிஞர்கள் பலர் வரலோற்றுச சோன்்ோகக கு்ிப்பிட்டிருப்பது, 
் ோ ம்  த ோ ய வ ம ோ ழ ி ய ோ ய த  த ம ி ல ழ ப் வ ப ்  எ ன் ன  த வ ம் 
வசய்தோ்மோ என்று எண்ைத்தோன்றும் அ்த்வலளயில் 
- அததகு வசம்வமோழியோம் தமிழின் இன்ல்ய ்ிலலகண்டு 
வருததஙகளும் சூழகி்து. இன்ல்ய சூழலில் பல வமோழிகள் 
அழிவின் விளிம்பில் ்ின்றுவகோண்டிருககி்து. 

 இநத பூமியில் தற்்போது ஆ்ோயிரம் வமோழிகள் உள்ளன. 
இன்னும் நூறு ஆண்டுகள் கழிதது 600 வமோழிகள் மட்டு்ம 
இருககும் ஐயோயிரதது ்ோனூறு வமோழிகள் அழிநது்போகும் என 
ஐ.்ோ.வின் வமோழியியல் ஆயவுததுல் அசசம் வதோிவிததுள்ளது. 
எநத வமோழியும் தோனோக வளர்வதுமில்லல தோமோக ்தயவதுமில்லல 
அலதப் பயன்படுதது்வோோின் சூழலலச சோர்ந்த ்ிகழகி்து. 
தன்னிெமில்லோத ப ி்வமோழ ிகளில் உள்ள வசோற்கலள 



 

ஏற்றுகவகோள்ளும் வமோழி அழிவதில்லல ஆனோல் தன்னிெம் 
இருககும் வசோற்கலளத து்நது பி்வமோழிச வசோற்கலள 
ஏற்றுகவகோள்ளும் வமோழி அழிவுப்போலதயில் பயைிககி் து என்று 
வமோழியியல் ஆயவ்ிஞர்கள் கு்ிப்பிடுகி்ோர்கள். கலளகளின் 
வளர்சசி அதிகமோனோல் பயிர்களின் வளர்சசி என்னவோகும்? ஒரு வமோழி 
அழியு்மயோனோல் அநத வமோழிலயத தோயவமோழியோகக வகோண்ெ இனம் 
இநத உலகில் வோழநததற்கோன அலெயோளமும் அழிநதுவிடுமல்லவோ? 
ஆயவ ி்ஞர்கள் கு ி்ப்பிடும் அழிவின் போலதயில் பயைிககும் 
வமோழிகளின் பட்டியலில் தமிழும் இருப்பது வருநதததககதல்லவோ? 
வளர்நதுவரும் ் வீன யுகததில் தமிழும், தமிழர்களின் கலோசசோரமும், 
பண்போடும் வமல்ல வமல்லத ்தயநதுவருகி் து. அலத சமூகததில் 
்ோம் கண்கூெோகக கோண்கி் ்ோம். 

 இன்ல்ய சூழலில் தமிலழ மதிப்வபண்ைிற்கோக மட்டு்ம 
கற்கும் ி்லலயில்தோன் மோைவச சமுதோயம் உள்ளது. தமிழர்கள் 
மட்டு்ம வோழும் பகுதியில் வசிப்பவர்கள் கூெ பி் வமோழி கலநத 
தமிலழததோன் பயன்படுததுகி்்ோம். நூலில் மட்டு்ம இருநத 
ஆஙகிலம், பின்பு அலுவலகததில் புகுநதது இப்்போது ்ோம் ்பசும் 
தமிழிலும் இலைநதுவகோண்ெது. படிப்ப ி்வு இல்லோத மககள்கூெ 
ஆஙகிலச வசோற்கள் கலநத தமிலழததோன் ் பசுகி் ோர்கள். 

 இதன் விலளவு ்ோலள என்னவோகயிருககும்? தமிழர்கள் 
ஒருஙகிலைநது வோழும் பகுதியி்ல்ய இந்ிலலவயன்்ோல் 
பி்வமோழி ்பசும் ்தசஙகளில் பரவி வோழும் தமிழர்களின் 
்ிலலபற்்ி ் ோம் வசோல்ல்வண்டிய்த இல்லல. அவர்களின் 
சநததியினர் தமிழவமோழிலயக கற்கும் வோயப்பும் குல்வுதோன். 
வமோழிகளின் போிைோமம் ஓலலசசுவடியில் வதோெஙகி - கோகிதததில் 
வோசம் வசயது - தற்்போது கைிப்வபோ்ியில் பிர்வசிககி்து. 
உலகம் முழுதும் தமிழர்கள் பரவி  வோழநதோலும் அவர்கள் 
தினநதினம் தமிலழச சுவோசிகக இலையதள்ம இதயதளமோகச 
வசயல்படுகி்து.





கவியுலகப் பூஞ்சோலல 
 இன்ல்ய ் வீன யுகததின் போலதயில் தமிழின் வளர்சசிககோகச  
சிறு அளவோவது ்ீரூற்்்வண்டும் என்் ்்ோககததில் வதோெஙகப் 
பட்ெச சிறுமுயற்சி்ய ‘ ‘கவியுலகப் பூஞ்சோலல’’  முகநூல் 
குழுமம். உலக மககள் அலனவலரயும் ஒன் ி்லைககும் விதததில் 
தகவல் வதோழில்நுட்பம் வளர்நதுவிட்ெ சூழலில், தமிழவமோழி் ய 
்பசோ்தோர்களின் ்தசததில் வோழும் ்ம் தமிழர்கலளயும் - தமிலழ 
அவவப்்போது சுவோசிகக லவகக்வண்டும் என்் ்்ோககததின் 
சிறு வவளிப்போ்ெ ‘‘கவியுலகப் பூஞ்சோலல’’ குழுமம். கவியுலகப் 
பூஞ்சோலல குழுமம் 2016ம் ஆண்டு லதமோதம் வதோெஙகப்பட்ெது. 
கவிலதகவகன்்்ோர் குழுமமோகத வதோெஙகப்பட்டு முதலில் 
மோதோநதிரக கவிலதப்்போட்டி ்ெததப்பட்ெது. அப்்போட்டியில் 
கலநதுவகோண்ெ அலனவருககும் முகநூல் வோயிலோக உெனுககுென் 
ஊககுவிப்பு சோன்றுகள் வழஙகிச சி் ப்பிதத்தோடு, ஒவவவோரு 
மோதமும் மூன்று வவற் ி்யோளர்கள் ்தர்வுவசயயப்பட்டு அவர்களின் 
முகவோிககுப் போிசுப்வபோருளோகக கவிலதநூலும் வவற் ி்சசோன் ி்தழும் 
அனுப்பிலவககப்பட்ெது. ்ோன்கு மோதஙகள் மோதோநதிரக கவிலதப் 
்போட்டிலய மட்டு்ம ்ெததிவநத ்மது கவியுலகப் பூஞ்சோலலக 
குழுமம் ஐநதோவது மோதததில் - தினககவிலதப் ்போட்டிலயத 
வதோெககி, தினமும் கவிலதப்்போட்டி ்ெததி வவற் ி்யோளர்களுககு 
முகநூல் வோயிலோகச சோன் ி்தழ வழஙகிச சி் ப்பிககப்பட்ெது.



 

தினமும் கவிலதப் ்போட்டி 
 முகநூலில் தினமும் கவிலதப் ் போட்டி ் ெததிய முதல் குழுமம் 
என்் வபருலம கவியுலகப் பூஞ்சோலலலய்ய சோரும். அத்தோடு 
மட்டுமின்்ிப் பெககவிலத, கிரோமியக கவிலத, போெல்்போட்டி, 
லைககூ எனப் புதுவிதமோகப் ் போட்டிகலளத வதோெஙகி முகநூலில் 
பயைிததக கவிஞர்கள் மததியில் புது உத்வகதலத ஏற்படுததிய 
முதல் குழுமம் ‘‘கவியுலகப் பூஞ்சோலல’’ என்பலத முகநூலில் 
பயைிககும் முன்னைி கவிஞர்கள் அலனவரும் அ்ிவோர்கள். 
பல கவிஞர்கள் கெநத மூன்று ஆண்டுகளோகத தினமும் கவிப் 
புலனய தூண்டு்கோலோய வசயல்பட்டு, உலகக கவிஞர்களின் 
கவிவோிகளோல் தினம்தினம் மைம்வீசிக வகோண்டிருககும் ்மது 
கவியுலகப் பூஞ்சோலல தற்்போது ்ோன்கோம் அகலவயில் 
அடிவயடுததுலவப்பதில் அகம் மகிழகி்்ோம். 

 இன்ல்யச சூழலில் முகநூலில் பல கவிலதககுழுமஙகள் 
வதோெஙகப்பட்டு தினமும் கவிலதப் ் போட்டி ் ெததிவருவது கண்டு 
எல்லலயில்லோ ஆனநதமலெகி்்ோம். ‘‘கவியுலகப் பூஞ்சோலல’’ 
ஊன்்ிய விலத இன்று பல விழுதுகள் பரப்பியிருப்பது ்மககு 
மட்ெற்் மகிழசசிலயத தருவ்தோடு ்மது ்்ோககமும் ஓரளவு 
்ில்்வ்ிவிட்ெதோக எண்ைி பூோிப்பலெகி்்ோம்.





ஆண்டுவிழோ ்ிகழவுகள்

முதலோம் ஆண்டுவிழோ 

 கவியுலகப் பூஞ்சோலலயின் முதலோம் ஆண்டுவிழோ 
‘‘கவிஞர்களின் சஙகமம் - 2017’’ தமிழகததின் தலல்கரமோம் 
வசன்லனயில் (மோஙகோடு) உள்ள ஆர்.்க.ரோமசசநதிரோ திருமை 
அரஙகததில் வவகுசசி்ப்போக ்லெவபற்்து.

 இவவிழோவில் கவியுலகப் பூஞ்சோலலயின் சோர்போக 
100 கவிஞர்களின் கவிலதகள் அெஙகிய முதலோம் ஆண்டுவிழோ 
மலரும், லைககூ நூற்்ோண்லெச சி்ப்பிககும் வலகயில் - 
லைககூ நூற்்ோண்டுவிழோ மலரும் வவளியிெப்பட்ெது.

 கவியுலகப் பூஞ்சோலலயில் ஓரோண்ெோயப் பயைிததக 
கவிஞர்கள் தஙகளின் கவிலதகலள நூலோய வவளியிெ எண்ைியதன் 
விலளவோக ்மது முதலோம் ஆண்டுவிழோவில் - கவியுலகப் 
பூஞ்சோலல கவிஞர்கள் தனது 17 கவிலத நூல்கலள வவளியிட்டுச 
சி் ப்பிததனர்.

 கவியுலகப் பூஞ்சோலலயின் முதலோம் ஆண்டுவிழோ 
்ிகழவில் - முகநூலின் சி்நத 10 குழுமஙகள் ் தர்வுவசயயப்பட்டு 
அநதக குழுமஙகளின் ் ிறுவனர்கள் அலனவருககும்... முகநூலின் 
கவிசசககரவர்ததி விருது வழஙகிச சி்ப்பிககப்பட்ெது.



 

 ஓரோண்ெோயக குழுமததின் கவிலதப் ்போட்டிகளில் பங்கற்்க 
கவிஞர்கலளச சி் ப்பிககும் ் ்ோககத்தோடு கீழககோணும் பட்டியலின்படி 
‘‘கவிஞர்களின் சஙகமம் - 2017’’ விழோவில் 170 கவிஞர்களுககு விருதுகள் 
வழஙகிச சி் ப்பிககப்பட்ெது .

கவியுலகப் பூஞ்சோலலயின்... 

• திருவள்ளுவர் விருது   -   1 
• போரதியோர் விருது   -   1 
• கவிசசககரவர்ததி விருது  - 10 
• கவி்வநதர் விருது   - 37 
• கவி இமயம் விருது   - 20 
• இலச்வநதர் விருது   -   1 
• கவிசசிகரம் விருது   - 30 
• கவிசசுெர் விருது   - 40 
• கவிசசிற்பி விருது   - 30

 ்ம்ல கு்ிப்பிட்டுள்ளபடி, கவியுலகப் பூஞ்சோலலயின் 
முதலோம் ஆண்டுவிழோ ‘‘கவிஞர்களின் சஙகமம் - 2017’’ விழோவில் 
170 கவிஞர்களுககு விருதுகள் வழஙகிச சி்ப்பிககப்பட்ெது.

 விழோ ்ிகழவில் - புதுவிதமோன வடிவலமப்பில் 27 
கவிஞர்கள் பங்கற்்க கவியரஙகம் ்ெததப்பட்ெது .

 இவவிழோவிற்குச சி்ப்பு விருநதினர்களோக வருலக தநது 
சி்ப்பிதத

தமிழததிரு.’சிலப்வபோலி’.சு.வசல்லப்பன் ஐயோ 
அவர்களுககும்,

தமிழததிரு.’்ீதியரசர்’.வள்ளி்ோயகம் (உயர்்ீதிமன்் ்ீதிபதி)
அவர்களுககும்,

தமிழததிரு. ஏர்வோடி.இரோதோகிருஷைன் ஐயோ
அவர்களுககும்,





தமிழததிரு.அோிமோ.மைிலோல் 
அவர்களுககும்,

தமிழததிரு.கவிமுலனவர்.இளவரசு அமிழதன்
அவர்களுககும்,

தமிழததிரு.அோிமோ.சிநலதவோசன் 
அவர்களுககும்,

தமிழததிரு.அகததியன் (திலரப்பெ இயககு்ர்)
அவர்களுககும்,

தமிழததிரு.தியோரு (திலரப்பெ போெலோசிோியர்)
அவர்களுககும்,

தமிழததிரு.பிோியன் (திலரப்பெ போெலோசிோியர்)
அவர்களுககும்,

தமிழததிரு.்நதகுமோர் (திலரப்பெ இயககு்ர்)
அவர்களுககும்,

தமிழததிருமதி.வோன்மதி (ஆசிோியர் ‘போலவயர் மலர்’ மோதஇதழ)
அவர்களுககும்,

 ஆ ண் டு வ ி ழ ோ  க வ ி ய ர ங க த ல த த  த ல ல ல ம ் யற் று 
சி்ப்போக ்ெததிததநத...

தமிழததிரு.மரபுமோமைி.மோ.வரதரோசன் 
அவர்களுககும், 

தமிழததிரு.கருமலலததமிழோழன் 
அவர்களுககும், 

தமிழததிரு.இரோமதோஸ் கோநதி 
அவர்களுககும், 

தமிழததிரு.கோ.்.கல்யோைசுநதரம் 
அவர்களுககும், 

தமிழததிரு.்கோவிநதரோசன் போலு 
அவர்களுககும், 

 கவியுலகப் பூஞ்சோலலயின் சோர்போக ்ன்்ி கூ்க 
க ெ ல ம ப் ப ட் டு ள் ் ள ோ ம் .  வ ி ழ ோ  ச ி ் ப் ப ல ெ ய  இ ல ை ந து 
வசயல்பட்ெக குழும ்ிர்வோகிகளுககும், விழோவிற்கு வருலகதநது 
சி்ப்பிதத கவிஞர்களுககும் ் ன்்ிலயத வதோிவிததுகவகோள்வதில் 
வபருமிதம் வகோள்கி்்ோம்.



 

இரண்ெோம் ஆண்டுவிழோ
 கவியுலகப் பூஞ்சோலலயின் இரண்ெோம் ஆண்டுவிழோ - 
‘‘கவிஞர்களின் சஙகமம் 2018’’ தமிழகததின் வ்ற்களஞசியமோம் 
தஞலசத தரைியில் (ஒரதத்ோடு ) உள்ள மோைிககம் மகோலில் 
வவகுசசி்ப்போக ்லெவபற்்து.

 இவவிழோ்வோடு கவியுலகப் பூஞ்சோலலயின் ‘‘நூல்திருவிழோ’’ 
ி்கழவும் இலைநது ் ெததியது வரலோற்றுச சி் ப்புமிகக ் ிகழவோகும்.

 நூல் திருவிழோ ்ிகழவில் கவியுலகப் பூஞ்சோலலயின் 
சோர்போக 107 கவிஞர்களின் கவிலதகள் அெஙகிய 10 நூல்கள் 
வவளியிட்ெது சி்ப்புமிகக ்ிகழவோக அலமநதது.

 உலகம் முழுதும் பரவி வோழநதுவகோண்டிருககும் தமிழின 
உ்வுகளில் 107 கவிஞர்கள் - கவியுலகப் பூஞ்சோலலயின் 
‘‘நூல்திருவிழோ’’ ் ிகழவில் பங்கற்று அதன் வோயிலோக கவியுலகப் 
பூஞ்சோலலயின்...

1. ்ரோஜோ மலர்கள்
2. மல்லிலக மலர்கள்
3. முல்லல மலர்கள்
4. தோமலர மலர்கள்
5. வசவவநதி மலர்கள்
6. அல்லி மலர்கள்
7. அனிசசம் மலர்கள்
8. குவலள மலர்கள்
9. வகோன்ல் மலர்கள்
10. கு்ிஞசி மலர்கள்

 ஆகிய பதது நூல்கள், பதது விதமோன ்கோைததில் 





107 கவிஞர்களோல் எழுதப்பட்ெ கவிலதகலளத வதோகுததுக 
கவியுலகப் பூஞ்சோலலயில் இரண்ெோம் ஆண்டுவிழோவில் - 
‘‘நூல்திருவிழோ’’ ்ிகழவில் வவளியிெப்பட்ெது.

 இநநூல்கள் தமிழகததில் உள்ள பல நூலகஙகளுககு 
அனுப்பிலவககப்பட்டுள்ளது. அத்தோடு இரண்ெோம் ஆண்டுவிழோ 
்ிகழவில் கவியுலகப் பூஞ்சோலல கவிஞர்கள் மூவோின் கவிலத 
நூல்களும் வவளியிெப்பட்ெது.

 கவியுலகப் பூஞ்சோலலயின் இரண்ெோம் ஆண்டுவிழோ 
‘‘கவிஞர்களின் சஙகமம் 2018’’ ்ிகழவில் குழுமததின் சோர்போக 
்ெததப்பட்ெ ஆண்டுவிழோ கவிலதப்்போட்டிகளில் வவற்்ிவபற்் 
218 விருதுகள் வழஙகிச சி்ப்பிககப்பட்ெது.

கவியுலகப் பூஞ்சோலலயின்

• வோழ்ோள் சோதலனயோளர் விருது   -   1
• அப்துல் கோலம் விருது     -   1
• பூஞ்சோலல புரவலர் விருது    -   1
• போரதியோர் விருது     -   1
• கவி்வநதர் விருது     -   5
• கண்ைதோசன் விருது     - 20
• பட்டுக்கோட்லெ கல்யோைசுநதரம் விருது  - 30
• அப்துல் ரகுமோன் விருது    - 20
• கவிசசிகரம் விருது     - 30
• கவிசசிற்பி விருது     - 30
• கவிசசுெர் விருது     - 50

 ்ம்ல கு்ிப்பிட்டுள்ள பட்டியலின் அடிப்பலெயில் 218 
கவிஞர்களுககு விருதுகள் வழஙகிச சி்ப்பிககப்பட்ெது



 

ஆண்டுவிழோ ்ிகழவில்... 

1. மரபு கவிலத 
2. புதுககவிலத 
3. லைககூ - 

 எனத தனிததனியோக மூன்று அமர்வுகளோகக கவியரஙகம் 
்ெததப்பட்ெது.

 இவவிழோ ்ிகழவிற்குச சி்ப்பு விருநதினர்களோக வருலக 
தநது சி்ப்பிதத 

• மோமதுலர கவிஞர்கள் ் பரலவயின் தலலவர்... கலலமோமைி. 
வீரபோண்டிய வதன்னவன் 

அவர்களுககும்,
• திலரப்பெ தயோோிப்போளர்... தமிழததிரு.ரோஜசூோியன் 

அவர்களுககும்,
• தமிழததிரு.அோிமோ.சிநலதவோசன் 

அவர்களுககும்,
 கவியரஙக அமர்வுகலள தலலலம்யற்று ்ெததிததநத... 

• மரபுமோமைி.மோ.வரதரோசன் 
அவர்களுககும், 

• தமிழததிரு.்கோவிநதரோசன் போலு 
அவர்களுககும், 

• கவிசசுெர்.கோ.்.கல்யோைசுநதரம் 
அவர்களுககும், 

• தமிழததிரு.கருமலலத தமிழோழன் 
அவர்களுககும், 

• தமிழததிரு.வவற்்ிப்்பவரோளி 
அவர்களுககும், 

 க வ ி யு ல க ப்  பூ ஞ ் ச ோ ல ல ய ி ன்  ச ோ ர் ப ோ க  ் ன் ் ி 
கூ்க கெலமப்பட்டுள்்ளோம்.

 இவவிழோ சி் ப்போக ்லெவப் இலைநது வசயல்பட்ெக 
குழும ்ிர்வோகிகளுககும் விழோவிற்கு வருலக தநது சி்ப்பிதத 
ககவிஞர்கள் அலனவருககும் ் ன் ி்லயத வதோிவிததுகவகோள்கி் ்ோம்.





கவிசசோரல் - 2018 
மோவபரும் கவியரஙகம்

 கவியுலகப் பூஞ்சோலலயின் சோர்போக நூறு கவிஞர்கள் 
பங்கற்்க ‘ ‘கவிசசோரல் 2018’ ’  மோவபரும் கவியரஙகம் 
01 .05 .2018  அன்று வசன்லன மோ்கரதத ில் (தோம்பரம் - 
S.G.S.திருமை அரஙகததில்) வவகுசசி்ப்போக ்லெவபற்்து.

 இவவிழோவில் 

 ஒ ரு  ம ர பு  க வ ி ல த  அ ம ர் வு ம் ,  ் ோ ன் கு  பு து க க வ ி ல த 
அமர்வுகளும் என ஐநது அமர்வுகளோக நூறு கவிஞர்கள் பங்கற்று 
கவிபோடிச சி்ப்பிததனர்.

 கவியரஙகில் பங்கற்்க கவிஞர்களின் கவிலதகள் 
வதோகுககப்பட்டு நூலக வவளியிெப்பட்ெது.

 மரபுகவிலத அமர்வில் பங்கற்  ்கவிஞர்களுககுக கவிப்்பரருவி 
விருதும், புதுககவிலத அமர்வில் பங்கற்்க கவிஞர்களுககுக கவியருவி 
விருதும் வழஙகிச சி் ப்பிககப்பட்ெது.

 கவியுலகப் பூஞ்சோலலயின் ‘ ‘கவிசசோரல்   2018 ’ ’ 
்ிகழவிற்குச சி்ப்பு விருநதினர்களோக வருலகதநது கவியரஙக 
அமர்வுகளுககுத தலலலம்யற்றுச சி்ப்போக ்ெததிததநத... 

• தமிழர் ்தசிய கூட்ெலமப்பின் தலலவர்...             
தமிழததிரு.ஐயோ.பழ.வ்டுமோ்ன் 

அவர்களுககும்,
• மோமதுலர கவிஞர்கள் ்பரலவயின் தலலவர்...     

தமிழததிரு. கலலமோமைி.வீரபோண்டிய வதன்னவன்
அவர்களுககும்,



 

• தமிழ்ிஞர். தமிழததிரு.ஆரூர்.தமிழ்ோென் 
அவர்களுககும்,

• திலரப்பெ போெலோசிோியர்... தமிழததிரு.ரோஜபோரதி
அவர்களுககும்,

• திலரப்பெ போெலோசிோியர்.. தமிழததிரு.்ிகரன் 
அவர்களுககும்,

 கவியரஙகில் பங்கற்்க கவிஞர்களுககும், விழோவிலனச 
சி் ப்போக ் ெததிெ இலைநது வசயல்பட்ெக குழும ் ிர்வோகிகளுககும் 
்ன் ி்லயத வதோிவிததுகவகோள்கி் ்ோம்...

ஒரதத்ோடு வ்ப்்போலியன் 
்ிறுவனர்  : கவியுலகப் பூஞ்சோலல





கவியுல்க கண்டு வியககும்
கோர்முகிலோய கவி மலழ வபோழிந்த
கெவலனப்வபருகிடும்
கோண்்போர் வியநதிெ்வ...

சீர் வபற்்் போர் ்போற்றும் 
கவிப்பூஞ்சோலலயோம்
இது கவியுலகப்பூஞ்சோலல

எததலன எததலனக கவி மககள்
வகோஞசும் தளர்தலெ பயின்று
்பர் வபற்றுசவசன்்ன்ர ஊர்சி்கக்வ..

...

தி்ம்வோயநத ்ல் ்ிறுவனரோம் ஒரதத்ோடு
ஈன்வ்டுதத வ்ப்்போலியன் வழி ்ெததிடும்

எழில்மிகு இககவிச்சோலலயில்
ரோசோவோய ்கோ்லோசசும்
போலதியோகரோசன் ்ற்தலலலமயில்

வதன்்வலனக கவோி வீசிடும் தினககவிலத...

கவிகள் போடிடும் கவின் மிகு ்போட்டிகள் 
உருவோகிய உருவோககிய கவிகள் 

்ற்்மிழ வளர்ககும் சோன்்்ோர்



 

தினககவிலதயோய ஏரோளம்... தோரோளம்...

அழகுககுடும்பததின் அருலம அன்லனயோய
அரவலைததுச வசல்லும் ஸ்ரீ சகதி...

கவி மலழயில் கவர்நது, வசப்படுததி அலனவலரயும்
ஒருஙகிலைககும் ச்கோதோி உஷோ ்தவி போர்ததசோரதி

பூஞ்சோலலயின் அழகுமிகு அைிகலனோய
வசோலிககும் தம்பி ஆனநத உ்மஷ

குடும்பததின் பழம்வபரும் தூைோய 
உயர்நது ்ிற்கும் ்சகு அண்ைோ

மின்மினிவயன மின்னலோய மின்னும்
லைககூ ்வநதர் ரசிகுைோ...

அகலோது அயரோது பைிவசயது 
அலமதியின் உருவோய ்கோகிலோ வஜயகுமோர்

வபோியவரோய போஙகோய கிரோமியம் வகோண்டு வசல்லும் 
அன்பின் உருவோய வசல்லமுதது வபோியசோமி

பைிவின் உருவோய வவற்்ி ்வல் போண்டியதுலர

துடிப்புென் வசயலோற்றும் ்மோகன் கரன்

மூர்ததி சி்ிதோயினும் கீர்ததிப்வபோிதோய 
போெல்்போட்டி விஜய

குறுஙகவிலதயின் 
மகோரோைியோக பீடு ்லெயிடும் ரோஜிலோ ோிஜவோன்





ஆர்ப்போட்ெமில்லோ அழகு
மரபுப் வபட்ெகம் தர்மோ

மரபின் லமநதரோம்  போவலன் பூவன் 
அவர்களின் தலலலமயில் மலரும் மரபு

புதிதோய இலைந்த ்லெபழகி ஒன்்ிலைநத 
லைககூ தனோசர்மோ மயூரன்..

அெககமோன ்ில்மதியோய ஒளிவீசும் 
்ில்நதிருககும் ச்கோதோி ்ீல்மகம்..

அவவப்வபோழுது எட்டிப்போர்ககும் 
அனுகவியின் மிளிர்வில் குறுஙகவிலத

தினககவிலதயில் திஙகவளன ஒளி வீசிய அபிபம்மோ

என இவர்களுென் கவிசசுெரோய 
லைககூ வில் ஐயோ கல்யோைசுநதரம் 

புதிதோக இலைந்த இனிதோக்வ ்ில்நத
சுதோ வசழியன் அன்பழகி

பிோியோ என்்் எஙகள் பூஞ்சோலல
மலர்களோய மைம் பரப்பும் ஏற்்மிகு எழில் ்சோலல...

கவியுலகப்பூச்சோலல என்வ்ன்றும் வோழிய வோழிய்வ...

பூஞ்சோலல போககள் புதிதோய அரங்க்
வோஞலசயுென் இங்க வர்வண்டும் - தஞலசயி்ல
வ்ஞலசயள்ள  முள்ளிவோயககோல் ்்ோில் அலழகக்வ
பஞசமிலோ போககள் போிநது...



 

 கவியுலகப் பூஞ்சோலலயின் மூன்்ோம் ஆண்டு விழோ 
திருவள்ளுவரோண்டு 2049 கவிஞர்கள் சஙகமம் லதததிஙகள் 12,13  
(26.1.19, 27.1.19) ஆகிய இரு ் ோட்களில் தஞலச முள்ளிவோயககோல் 
முததமிழ அரஙகததில் சி்ப்போக ்லெவபற்்து.

 ்ிகழவில் நூல் வவளியீடு, கவியரஙகம், கருததரஙகம், 
இலசயரஙகம் மற்றும் விருதளிப்பு ஆகியன வவகு இனி்த 
்ெந்த்ியது.

 விழோவிற்குத தமிழ ஆர்வலர்கள், கவிஞர் வபருநதலககள் 
எனப் பலர் கலநது வகோண்டு சி்ப்பு வசயதனர்.

 இவவோண்டிற்கோனக குழும ்ிகழவுகலள உஙகளிலெ்ய 
பகிர்நதுவகோள்வதில் வபருமகிழவலெகி்்ோம்.

 இககுழுமதலதச சி்ப்போக இட்டுசவசல்லும் ்ிறுவனர் 
ஒரதத்ோடு வ்ப்்போலியன் அவர்களுககு எஙகளது உளம் ்ில் 
்ன்்ியிலன முதற்கண் வதோிவிததுகவகோள்கின்்்ோம்...

 ்ிர்வோகிகளோன எஙகளுககுச சி்நதவதோரு வழிகோட்டியோக 
்ிறுவனர் ஒரதத்ோடு வ்ப்்போலியன் அவர்கள் வசயல்பட்டு 
ஆ்லோசலனகள் பல வழஙகிக குழுமதலத முதல் தர வோிலசயில்
வழி்ெததிசவசல்லும் போஙகு ம ிகவும் அருலம.. .  இது்வ 
இககுழுமததின் வவற்்ிககோனத தனிசசி்ப்பு எனலோம்...

 ி்ர்வோகிகளின் ஒற்றுலம; அன்பின் ஒருஙகிலைப்பு; மதிப்புறு 
தலலவர் ஸ்ரீசகதி அவர்கள், ஒருஙகிலைப்போளர் உஷோ ்தவி 

வபோலிவும் புகழும்





போர்ததசோரதி, தலலவர் போல தியோகரோசன் ்மலும் அலனதது 
்ிர்வோகிகளின் அழகிய ஒன்றுபட்ெ கூட்ெலமப்பு மற்றும் 
உறுதுலைவயன ் ிற்கும் தமிழச சோன்்்ோர் பலர் என அலனவரும் 
்சர்நது வசயலோற்்ல் கோண்்போலர வியப்பில் ஆழததிவிடுவது 
இககுழுமததின் வவற்்ிககு மற்றுவமோரு கோரைம் எனில் 
மிலகயோகோது...

குழுமச வசயல்போடுகள்
 தினககவிலத குறுஙகவிலத மரபுககவிலத லைககூ 
வமட்டிற்குப் போெல் மற்றும் வசோநத வமட்டிற்குப்போெல் இயற்றுதல் 
எனப் பல்்வறு ் போட்டிகள் ் ெோததிக கவிஞர்கள் வதோிவு வசயயப்பட்டுச 
சோன் ி்தழகள் வழஙகப்பட்டுசசி் ப்பிககப்படுகின்்னர். 

 இ த ி ல்  வ ோ ர ந ் த ோ று ம்   இ ரு மு ல ்  த ி ன க க வ ி ல த 
்லெவபறுகி்து...

 வ்்ியோளரோக போலதியோகரோசன், வதன்்ல் கவி மற்றும் 
ஆனநத உ்மஷ ்ிர்வோகிகள் அபிபம்மோ ஸ்ரீசகதி மற்றும் 
எஙகளுககுததுலையோக அவவப்்போது உதவிடும் கவிஞர் ஜம்ஷித 
ஆகி்யோரோல் உயர்நத விழுமிய ்ிலலயில் ்லெவபறுகி்து 
தினககவிலத. கவிலதப்்போட்டியில் கலநது வகோண்டு கண்ைதோசன் 
சோன்்ிதழகள் பதது ்ில்வுற்்வர்கள் போரதிதோசன் ்ிலலயும் 
போரதிதோசன் பதது சோன் ி்தழகள் வபற்்வர்கள் போரதியோர் ் ிலலயும் 
அலெதல் மீசசி் ப்பு எனலோம்.



 

 குறுஙகவிலத ரோஜிலோ ோிஜவோன் ்கோகிலோ வஜயககுமோர் 
அனுகவி ோிப்கோன் ஆகி்யோரோல் சி்ப்போன முல்யில் ்ெததப் 
படுகி்து. அதிக கவிஞர்கள் இப்்போட்டியில் பஙகு வகோண்டு 
கவி பலெககின்்னர்...

 லைககூவிலன அருலமயோக எடுததுசவசல்லும் ரசிகுைோ 
கவிஞருென் கவிசசுெர் கல்யோை சுநதரம் ஐயோ அவர்கள், 
தனோசர்மோ, மயூரன் கூட்ெைியில் ்ல்லவதோரு ்ிலலலய 
எயதியுள்ளது. சி்நத லைககூ கவிலதகள் வதோிவு வசயயப்பட்டு 
நூலோக வவளியிெவும் சி்நத கவிலதகளுககுப் போிசுப்வபோருளும் 
வழஙக உள்ளது  மற்றுவமோரு தனிசசி்ப்போகும்...

 மரபிலனக வகோண்டு வசல்லும் அற்புத அைியில் தர்மோ, 
ஆ ன ந த  உ ் ம ஷ ,  ப ோ வ ல ர்  பூ வ ன்  அ வ ர் க ள்  வ ் ் ி ய ோ ள ர் 
மயிலலயூர் ்மோகன் என மரபுககவிலத கலள கட்டுகி்து  எனில் 
இது்வ எஙகள் பூஞ்சோலலயின் வச்ிநத அழகோம்...

 வ ச ோ ந த  வ ம ட் டு க கு ப்  ப ோ ெ ல்  இ ய ற் று ம்  மு ய ற் ச ி 
வமட்டுககுப்போெல் என பூஞ்சோலலயின் மற்றுவமோரு சி்ப்போன 
்போட்டியோகும்... இதயம் விஜய அவர்களின் தலலலமயில் 
கவிதோயினி  உஷோ ்தவி போர்ததசோரதி  ்சகு அண்ைோ 
அவர்களோல் இப்்போட்டி சி்ப்போக ்ெததப்படுகி்து...

 கிரோமியககவிலத வபறுகி்து தனியிெம்... வசல்வகுமோர் 
கதிர்கோம்ோதன் அவர்கள், வசல்லமுதது வபோியசோமி, வவற்்ி 
்வல் போண்டியதுலர, ்ில்மதி  இவர்களோல் வபோலிவுென் 
்லெவபறுகி்து கிரோமியககவிலத.





ஆண்டு விழோ ்ிகழவுகள்
 

 ஆண்டு விழோக கவியரஙகம் 26.1.2019 அன்று கவியரஙகம் 
ஆறு அமர்வுகளோகப் பிோிககப்பட்டுள்ளன.

 அதில்,

 முதல் அமர்விலனத தலலலம்யற்று தமிழததிரு.
கூரோ.அம்மோலசயப்பன்அவர்கள் தமிழனோக இலைநதிடு்வோம் 
என்் தலலப்பிற்கும்,

 இரண்ெோம் அமர்விலனத தமிழததிரு.்ிகரன் அவர்கள் 
தமிவழஙகள் உயிருககு ்மல் என்் தலலப்பிற்கும்,

 அமர்வு மூன்்ிலனக கவிசசுெர் கல்யோைசுநதரம் அவர்கள் 
்லம் ்தடும் ்ட்பின் சுவடுகள் என்் தலலப்பில் தன்முலனக 
கவிலதகளுககும், 

 அமர்வு ் ோன்கிலனத தமிழததிரு.வினுபோரதி தலலலமயின் 
கீழ ம்ததமிழோ மரலப ம்வோ்த என்னும் தலலப்பிற்கும்,

 அமர்வு ஐநதினுககு உழவின்்ி உழலுமோ உலகு என்னும் 
தலலப்பின் கீழ தலலலம்யற்று  தமிழததிரு.வவற்்ிப்்பவரோளி 
அவர்களும்,

 அமர்வு ஆ்ிலனப் பட்டுக்கோட்லெ கவிமுகில் தஙக அன்பு 
வல்லியோர் அவர்கள் தலலலம்யற்று உள்ளுவது உயர்வுள்ளல் 
என்னும் தலலப்பிலும் கவியரஙகம் சி்ப்புென் ்ெததப்பட்ெது.



 

 வதோெககம் மற்றும் முன்னிலல வகிதத எஙகள் ் ிர்வோகிகள் 
உஷோ்தவி போர்ததசோரதி சுதோ வசழியன், தர்மோ, போலதியோகரோசன் 
ஆகி்யோருககும் மனம் மகிழ ்ன்்ி பல.

 அன்ல்ய தினததில் ்ண்பகல் இரண்டு மைியளவில் 
கருததரஙகம் தமிழ வளர்தத ்ல்்லோர்கள் என்னும் தலலப்பின் 
கீழ தமிழததிரு.தமிழமோமைி, புலவர். வவ.அனநதசயனம் 
புதுச்சோி அவர்கள் தலலலமயில் ்லெவபற்்து

 தமிழததிருவோளர்கள்

• கவிக்கோ.துலர வசநதரோசன்
• முலனவர்.அவலவ ்ிர்மலோ
• முலனவர்.க.்ரவதி
• போவலர் ்.போண்டியரோஜன்
• போவலர்.வசல்லமுதது வபோிய சோமி 
• போவலர்.ஆசிோியர் மயிலலயூர் ்மோகன் 





 ஆகி்யோரும் சி்ப்புலர ஆற்்ினர்.

 இ ர ண் ெ ோ ம்  ( 2 7 . 1 . 2 0 1 9 )  ் ோ ள்  ் ி க ழ வ ோ க  ் ல ெ 
வபற்்க கவியரஙகம் ஐநது அமர்வுகளோக ்ெததப்பட்ெது.

 முதல் அமர்விற்குத தலலலம்யற்று ்ெோதத ியத 
தமிழததிருமதி.சரஸ்வதி போஸ்கரன் அவர்கள் போர் ்போற்றும் 
போரதி என்னும் தலலப்பின்கீழும்,

 அமர்வு இரண்டிற்குத தலலலமயோகத தமிழததிரு.
இரோம்வல் முருகன் அவர்கள் விதிலய வவல்்வோம் வோ எனும் 
தலலப்பிலும், 

 அமர்வு மூன்்ினுககுத தலலலம்யற்்த தமிழததிரு. 
இரோஜபோரதி அவர்கள் முள்ளிவோயககோல் ்ிலனவுகள் எனும் 
தலலப்பிலும்,

 அமர்வு ் ோன்கிற்கு மஙகோத தமி்ழ எனும் தலலப்பில் 
தமிழததிரு.கருமலலததமிழோழன் அவர்களும்,

 அமர்வு ஐநதிற்குக கவிலதப் வபண்்ை என்்த 
தலலப்பில் தமிழததிரு.போலு ்கோவிநதரோஜன் அவர்களோலும் 
கவியரஙகம் ்ெோததப்பட்ெது.

 அன்ல்ய தினததில் ்ண்பகல் ்லெவபற்் இலச 
அரஙகதலதத தலலலம்யற்று ்ெததினோர் இலச்வநதர் திரு.
வசல்வகுமோர்...

 கவியரஙகததில் முன்னிலல வகிதத எஙகள் ்ிர்வோகிகள் 
ஆனநத உ்மஷ, ரோஜிலோ ோிஜவோன், வவற்்ி்வல், இதயம் 
விஜய ஆகி்யோருககும் வ்ஞசம் மகிழ ்ன்்ி பல...



 

 விருது வழஙகுதல் ்ிகழவில்

1. திருவள்ளுவர் விருதுகள் : 7
2. போரதியோர் விருதுகள் : 27
3. போரதிதோசன் விருதுகள் : 14
4. கண்ைதோசன் விருதுகள் : 31 
5. கவிஇமயம் : 24விருதுகள் (மரபுககவிலதகள்)
6. கவிசசிற்பி : 29 விருதுகள் (குறுஙகவிலத)
7. கவிசசுெர் விருதுகள் : 29
8. லைககூ ்வநதர் : 5
9. ்ம்மோழவோர் விருதுகள் : 30 (கிரோமியககவிலத)
10. பட்டுக்கோட்லெ கல்யோை சுநதரம் விருதுகள் : 21 

(போெல் ்போட்டி)
11. தமிழசவசம்மல் விருதுகள் : 3
12. தமிழதவதன்்ல் விருதுகள் :14
13. அப்துல்கலோம் விருதுகள் : 2
14. முகநூலின் கவிசசககரவர்ததி விருதுகள் : 12

 ஆகியன ்மது குழுமததில் வழஙகப்பட்ெச சி்ப்போன 
விருதுகளோம். இவற்றுென் நூல் வவளியீடு... முள்ளிவோயககோல் 
சுவடுகள் என்் நூல் வவளியிெப்பட்ெது...

 நூலுககு அைிநதுலர தநத கோசி ஆனநதன் ஐயோ 
அவர்களுககும், பட்டுக்கோட்லெ ஆயவுச சுெர் அ.த.பன்னீர்வசல்வம் 
ஐயோ அவர்களுககும் இனிதோன ்ன் ி் பல.

 ்மலும், கவியுலகப் பூஞ்சோலலயின் தலலவர் 
போல தியோகரோசன் அவர்களின் வமௌனச சிணுஙகல்கள் என்் 
கவிலத நூலும் வவளியிெப்பட்ெது என்பலதயும் மகிழவுென் 
வதோிவிததுக வகோள்கின்்்ோம்.

 இவவோ்ோக எஙகள் கவிப்பூஞ்சோலல மூன்்ோம் ஆண்டு 
விழோ இனி்த ்ில்வுற்்து. ்ன்்ி.





மஞசம் விோிததது 
சநதம் ்ில் சிநது கவிகள்,
வ்ஞசம் ்ில்கக எழுநதது 
்ில்நதது வளர்நதது

வகோஞசும் அழகிய குழுமததில்
பஞசமின்்ிப் போவலர்கள்
போககள் புலனய்வ
விஞசிய்த சீர்லம வியநதிெததோன் 
விண்ைளவும்

இலைநதன்ர பிலைநதன்ர
இருகரம் கூப்பி்ய...
கவியுலகப் பூஞ்சோலலதனி்ல

அலைததிடு்வோம் ்ோஙகள் அன்புென்  
அலனவலரயு்ம... வருக வருக என்்் 

வோழததுஙகள் ்ீவிரும்
வோழிய வோழிய்வவயன்று

்ன்்ி!

வதன்்ல் கவி, (போ.தமிழசசிட்டு)
வசயலோளர் : கவியுலகப் பூஞ்சோலல

பட்டுக்கோட்லெ

பூஞ்சோலலப் பூததது 
வபோன்வனழில் பூோிகக



 

எநலத ்ோ தவழும்
எம் முநலதய வமோழி்ய
்ின்லன முன்னிறுததுவது
யோம் முன்வசயத புண்ைியம்,
மநலத மனிதரோய 
மோமிச விலஙகுபின் 
ஓடுலகயில் விநலத
கவிஞரோ்ல விண்ணுயர
்ின்் தமி்ழ!

 எனும் எனது வோிகளோல் தமிழன்லனலயத வதோழுது எனது 
வோழததுலரலயத வதோெஙகுகி்்ன்.

 ்மககும் ்மது தமிழன்லனககும் உள்ள பிலைப்பு இன்று 
உறுதியோக உள்ளதன் வபரும்பஙகு இன்று ்ம்லமவயல்லோம் 
ஒருஙகிலைதது ்ம்மோல் இயன்் தமிழப்பைியிலனச 
வசயய தூண்டு்கோலோக உள்ள முகநூலிலன்ய சோரும்,

 அவவழகிய முகநூல் பயைததில் என்னுள் இனிய 
தருைஙகலளத தூவி களிப்பு்ச வசயதும், வசயதுவருவதும் 
பல கவிப்பூககலள மலரச வசயத கவியுலகப் பூஞ்சோலலலயச 
சோரும்.

 பல அற்புதக கவிஞர்கள், அருலமயோன ்டுவர்கலளக வகோண்டு 

விண்ணுயர ்வண்டும்!





சி் ப்பு் ்லெவபற்றுவரும் தினக கவிலத, குறுஙகவிலத, லைககூ 
கவிலத, மரபு கவிலதப் ் போன்  ்அலனததுப் ் போட்டிகளும் கவிஞர்களின் 
இனிலமயோன கற்பலனகலள அள்ளித வதளிககும் ் தனமிர்தம்.

 ்போட்டிகலளத வதோயவின்்ி ்ெததி வரும் அலனதது 
கவிஉ்வுகளுககும் எனது மனம்்ில்நத ்ல்வோழததுகள்.
   
 ்மகஙகள் பல தன்லன மல்ததோலும் பிரகோசமோய என்றும் 
ஒளிரும் பகலவலனப் ்போல இன்னல்கள் பல ்்ர்நதோலும் 
இன்முகததுென் தமிழச ்சலவயிலனப் புோிநது வரும்  ்ிறுவனர் 
அவர்களுககு எனது ் ன் ி்யும்,மகிழசசிலயயும் கூ ி்க வகோள்கி் ்ன்.

 வவல்க தமிழ,

போல தியோகரோஜன்,
்கோலவ.



 

‘‘குறு குறு ்ெநது 
சிறுலக ்ீட்டி, இட்டும்
வதோட்டும்’’ மயககுறு
மைம் ்ில் ்சோலல
அழ்க!
உனதகலவ ்ோன்கின்
வதோெர் விழோ ்ினககு!

எம்வமோழியிலுமிலோ
இலககைமோய
அகப் வபோருள் கண்ெ
அன்லனத தமி்ழ!
புகழுகின்்வமோழிகள்
அலனததிலு்ம 
இயம்பிெோ இலககைம்
கோட்டு பு்ப் வபோருள்
புகுநதிட்ெ தமி்ழ!

வோயுலரகக வருகு
தில்லல,வோழி ்ின்்ன்
்மன்லமவயலோம்!
்ிததம் ்ிததம்
கருததூறும் கஙலக
கள்வடியும் மலர்கள்
எனக கவிககூட்ெம்

வோழக லவயம் மகிழ!





இதயவமனும் ்தோைியி்ல
விதவிதமோயக
கற்பலனகள் ஓடியோெ

்ிதத்ிததம் 
போடுகி்ோய!
்ிததியமோய
வோழுகின்்ோய!
எததலனதோன்
இலசததோலும்
எப்்போது்ம
்போதவில்லல!

வோயலமயின் வழி
்ின்் ‘ஒரதத ்ோட்ெோன்’
வகோடிவிலளயோடி
வீசுகின்் ‘வதன்்ல்’
ஒர்ககோ மரபின் ஒதிப்
புகழநதிடு ’ரோசன்’
ஓரோயிரம் போெலோய
என்வனஞசில் வண்ைம் 
கோட்டும் தமி்ழ!
என் வசய்வன்!
எப்படியுலரப்்பன்!



 

ககனப் வபருவவளியினில் 
பரவிக கற்பலனத ்த்ர்ி
எஙகள் கனவுகலள
விலதததல் சததமின்்ி ்ில்்வ்

இருலளக கிழிதது
ஒளிமின்னவலனத
்தோன்்ி ்ின் புகழ
்ோட்டி கோணும் 
அலனததிலு்ம 
்ீ்ய ஒளியோய
உமிழநது ்ில்நது
இன்பவமோன்ல்்ய
எமககருளி எலம
வளர்ப்போய வருக!
வபோஙகுகின்்ப் புதுப்
புனலோய ்ீ ்மலும்
்மலும் பூோிததுப்
வபோஙகிதததும்பி
்ில்நது வழிநதிெ
என் இதயம் வ்கிழநத
வோழததுகள்... உன்
பைி சி்கக... வதோெர்க!
வோழக லவயம் மகிழ!

ப்ோியமுென்... ஸ்ரீ சகதி





 வைககம்.  

 கவியுலகப் பூஞ்சோலலயின் ்ிறுவனர். ஒரதத்ோடு  
வ்ப்்போலியன்  அவர்களுககும், வபோறுப்போளர்களுககும், கவிஞர்  
வபருமககளுககும் முததமிழக களம்  மற்றும்  கம்பன் கவிககூெம்  
்ிர்வோகி  வஜ. வஜயரோைியின் வோழததுகள்.  பூஞ்சோலலயில் 
ஒரு வபோன்வீலையோகத திகழகின்்க கவியுலகப் பூஞ்சோலல  
ஆண்டு்தோறும் விழோககலளயும், கவியரஙகுகலளயும் சி்ப்போக  
்ெததித தமிழன்லனககுப் வபருலம ்சர்தது வருகி்து. 
வமன்்மலும்  சோதலனகள்  பலெகக  வோழததுகி்்ன். 

வஜ. வஜயரோைி,
்ிறுவனர்,

முததமிழககளம் மற்றும் கம்பன் கவிககூெம்.

சோதலனகள் வதோெரட்டும்



 

கவிலதகள் கற்பலனகளும் களம் கண்டிெ
தவிககும் வ்ஞசஙகலளத தருவோகித தோஙகி
புவியில் புகழோரம் புன்னலகயுென் சூட்டி்ய
்விலும் ்ன்லமகள் ்ோனிலமும் ்போற்்ிெ

்ிறுவனர் ஒரதத்ோடு வ்ப்்போலியன் தன்னோர்வமும்
வபருலமகள் பி்ர் வபற்்ிெ வழிகோட்டியோக
வபோறுலமயில் வசோல்லடிகள் வபற்்ோலும் துைிநது
தி்லமயில் தி்ம்பெத தி்னோயவில் பயைிககும்

தலலலமககு இலககைமோயத தனிவயோருவனோகிலும் தவிககோது
்ிலலயில் உறுதியோக ்ிழல்்தடும் கவிகளுககு
குலலயோத ்ட்பும் குன்்ோத ஆதரவும்
விலலயோகோப் வபருலமயில் விோிநத கரததுென்

அலெககலம் தநதிட்டு அன்போல் வபருலம்யற்்ி
தலெகளின்்ித தளிர்்லெ ்போெவும் தோஙகி்ய
மலெதி்நத போசததில் மற்்வலர மகிழவோககி
விலெயில்லோ வி்வகததில் விோிநத வபருநதன்லம

கவியுலகப் பூஞ்சோலல கவிஞர்களின் சரைோலயமோய
வதவிட்ெோத வண்டுகள் ்தனமுதம் பருகிெ
வசவிகளுககுச சுலவயோயச வசநதமிழ வளர்சசியில்
குவிககும் புகழில் குன்்ோத பல்வலகப்்போட்டி

சுெவரோளியோய திகழக!





குறுஙகவிலத தினககவிலத கு்ள் ்போட்டி
கிரோமததுக கவிலத போெல் ்போட்டி
லைககூ ்போட்டிவயன முன்்னோடியோனக குழுமமோய
மூதததமிழோய முதனின்று முகவுலர ஆன்த

மூன்்ோமோண்டு விழோ முதன்லமயில் வகோண்ெோடும்
சோன்்ோன குழுமம் சோதலனகள் பலெதது
்தோன்்ோத தி்லமகலளத தூண்டும் சுெவரோளியோய
ஆன்்்ோோின் வோழததுகள் அருவியோகப் வபோழிநதிெ

சி்ிய வயதில் சோதிதத வபருலமகள்
வ்ிய வ்ஞசஙகளுககு வழிகோட்டியோய வோழும்
அ்ிய வபருலமகலளயும் அடுததவர்ககுக வகோடுததிடும்
வ்்ிமுல் சி்நத வ்ப்்போலியனுககும் குழுமததிற்கும்
மனமகிழ வோழததுலரககின்்்ன் ்சோலல சுகநதமோக.

உஷோ்தவி போர்ததசோரதி,
மதுலர.



 

 இரண்ெோயிரம் ஆண்டுகளுககும் ் மற்பட்ெ வதோெர்சசியோன 
இலககியஙகலளக வகோண்ெவவோரு வமோழிவயனின், அது 
தமிழவமோழி மட்டு்ம எனும் வபருலம எமது தோயவமோழிககு உண்டு.

 சிலகோலஙகளுககு முன்னர் வலரகூெ ‘‘தமிழ இனி வமல்லசசோகும்’’ 
எனும் அசசப்போெோன கருததுகளும் ி்லவியதுண்டு. ஆனோல் கவிலதக 
குழுமஙகளின் ்தோற்்ப்போட்டின் பின் அவவசசம் ்தலவயற்்வதனும் 

ி்ம்மதியோன மன ி்லல ் தோன் ி்யுள்ளது எனலோம்.
                 
 முகநூல் கவிலதக குழுமஙகள் தி்லமயோன கவிஞர்கலளக 
கண்டுவகோள்ளும் களம் என்பதுென், புதிய கவிஞர்கள் தம்லம 
வளர்ததுகவகோள்ளும் வலகயில் வழிகோட்டும்  அன்லனயோகவும் 
விளஙகுகி்து. அநதவலகயில் கவியுலகப் பூஞ்சோலலயும் பலலர 
வளர்ததுவிட்ெத தோயமடியோக விளஙகுகி்து என்பது எனது 
கருததோகும். இன்று இததலனக குழுமஙகள் புதிதோகத ்தோன்்ி 
தமிழச்சலவ ஆற்றுகின்்ன எனின் எமது குழும்ம ஆைி்வரோக 
இருநதது என்பலத மறுகக முடியோது. எததலனப் பகக ்வர்கள் 
புதிதோயத ்தோன்்ினோலும் ஆைி்வ்ர அடிததளமோனது என்பது 
்ிதர்சனமோனதோகும்.

 எமது குழுமம், தமிலழத தோஙகிடும் ஒரு ஆைி்வரோகவும் 
தன்லன ்ிலல ்ிறுததிவரும் ஒரு மிகப் வபோிய குழுமம் என்பதில் 
வபருலம வகோள்கின்்்ன்.

தமிழ இனி வமல்லசசோகும்





 இன்னும் பலகோலஙகள் தனது தமிழப்பைிலயச சி்ப்பு் 
ஆற்்ி தமிழின் வபருலமலய உலக்ியசவசயதிெல் ் வண்டுவமன 
மனதோர வோழததுகி்்ன்.  

 ்ன்்ி!

 ‘‘வீழநதோலும் தமிழோய  எழு்வோம்’’    
 வோழததுகளுென்

                                                                                            

கவிதோயினி
்கோகிலோ வஜயககுமோர்

      



 

கவி மலர்கள் தினம் தின்ம                                                                                        
பூததுக குலுஙகும் ்சோலல!                                                                                       
கவினுறு பூஞ்சோலலயோம்                                                                      
கவியுலகப் பூஞ்சோலல - இங்க                                                                
கவிவவள்ளம் ்தனோ்ோயக                                                                                                            
கலர புரண்டு ஓடும்!                                                                   
கைககற்் போவலர்கள் வநதிருநது                                                            
கவியின்பம் துயதது மகிழவர்!
                                                                                                                                                      
ஆழிசூழ உலவகலோம் பரவி வோழும்
ஆன்்்ோர்ககுத தமிழத                                                                        
தளமலமததோன் கவிலத வசயய!                                                                            
சஙகம் லவததுத தமிழ வளர்தத                                                               
மோமதுலரப் போண்டியர் ்போல்                                                                    
மஙகோத புகழ பலெததோன்!      
மோவீரன் வ்ப்்போலியன்                                                                            
வில்வலடுததுப் ்போர்புோியக                                                             
களமலமததோன் தம் ம்வருககு!                                                                                       
வசோல்வலடுததுப் போவவழுதிக                                                                            
கன்னல் தமிழ வளர்ககக
கவிஞர்களுககுக களமலமததோன்                                                        
்ம் ஒரததனோட்ெோன்!      
                                                                                                

போருககுள் சி்நததோய வளர்க...





தமிழப் வபருஙகெலில் மூழகி                                                                                                                                           
்ற்கவிலத முதவதடுககும்                                                                               
போவலர்ககுப் வபருலம ்சர்ததோன்!                              
                               
வகோலுமுலனயில்  போககள் ்தடி                                                                     
சிறு கீ்லோயச  வசயத முயற்சி                                                                   
அகலமோய ஆழமோய  உழுது 
அகழந வதடுககக கோணுகி்்ோம்                                                               
தமிழப் போககவளனும் புலதயல் தம்லம!                 
ஸ்ரீசகதிவயன்னும் தலலவ்ரோடு 
வசயலரோயத வதன்்லுண்டு!                                                         
வபோஙகு புகழ பலெததக வகோஙகு ்கர் ்கோலவ தநத                                         
போலோவும் தலலவரோய  அங்க உண்டு!  
சீர்மிகு குழுமமோயத தமிழ வளர்ககும்!
போருககுள் சி்நததோயத தோனும் வளரும்!                                         
்ோன்கோவது அகலவயலதக கோணும்்வலள                                                                      
குவலளயததில் ்னிசி்நத 
குழுமமோகத  திகழட்டும் என்்் கூ்ி வோழததுகி்்ன்! 

வசல்லமுதது வபோியசோமி



 

கவிப்பூககள் ஒன்்ிலைநது
கட்டிலவததப் பூமோலல..!

கவிகவகன்று புவிதன்னில் 
கவியுலகப் பூஞ்சோலல..!

திகட்ெோத தினககவிலத
திகவகட்டும் ஒலிததிடு்ம..!

குயில்போட்டு குறுஙகவிலத
கூவ்ிதம் இனிததிடு்ம..!

வமட்டுககுப் போட்வெழுத
வமோட்டுககள் அரும்பிடு்ம..!

துளிப்போவில் துள்ளிெ்வ
தும்பிகளும் விரும்பிடு்ம..!

கவிககு்ளில் கு்ள்வவண்போ..!
கண்ணுககு விருநவதன்போர்..!

கவிவயோன்்் இவவுலகில்
கவலலககு மருநவதன்போர்..!

தமிழதலன வளர்ததிெ்வ
தரைியதில் வோழநதிருப்போய..!

பூஞ்சோலலககுப் பூமோலல..!





தமிழன்லன அவவளன்றும்..!
தஞசமிஙகு அலெநதிருப்போள்..!

வகோஞசிவரும் வ்ஞசமதில்..!
மிஞசிவரும் அருநதமி்ழ..!

எஞசியுள்ள பி்விதனில். .!
துஞசவிடு உன்மடியில். .!

அழியோத வரலோறும்..!
அகிலததில் ்ற்்பரும். .!

உளியோகி ்ீயிருகக
உளநதன்னில் உரமோகும்..!

களிப்்போடு ்லெ்போடும்..!
கவிச்சோலல விலத்போடும்..!

மண்்ைோடு மடியோத
வரம்வபற்று மரமோகும்..!

்ீடுழி ்ீவோழ ்ீ்ரோலெ ்போ்லோெ...!
ஏட்டினில் ்ிலலததிருப்போய..!
இவவுலகில் ்ில்நதிருப்போய..!

தலெயோதும் முடிவோக ..!
முடிவில்லோத வதோெரோக  ..!

என்வ்ன்றும் தமிழ வோழக..!
எஙவகஙகும் தமிழ ஆள்க..!

ஆனநத உ்மஷ



 

பன்னிருசீர் விருததம் :

அெர்வன மனததுள் அ்ிவவோளி ்யற்்ி
 அன்பில் அரவலைககும்
 அநதமிழப் போககள் அரனவன் உருக
 வோககும் தி்னளிககும்
சுெர்விடு வமழி்யழ சுரஙகளிற் தவழுஞ
 சூழற் வகோடுததலழககும்
 ்சோர்வினில் வீழநதோற் துயிற்கலளத வதழுப்புஞ
 வசோநதம் துலையிருககும்
பெர்வகோடி ்ிலததில் பனிமலர் விோிதது
 மைந்தன் தருவது்போல்
 போர்மிலச வளர்நது பருகிெக கவித்தன்
 பலெததுத தமிழவளர்ககும்
இெர்கலள விலககி இஃவதோரு ்சலவ
 என்று ்ிலனநதுலழத்த
 இககவிச ்சோலல ஏற்்ிடும் புகழில்
 என்றும் அகல்விசும்்ப...

இதயம் விஜய..

அ்ிவவோளி ்யற்்ி 
அன்பில் வளர்க!





 அலலகெலது அலமதியோக உல்நதிருகக அங்க 
அரங்க்ியது அரககர்களின் அட்டூழியஙகள். வவ்ிததனமோக 
தமிழலர ்வட்லெயோடியதில் உதிர்நத சருகோக ி்ல்நதிருநத மனித 
உெல்கலளயும், ஊனமோகி உதிரம் வசோோிய எஞசிய எசசஙகளோக 
ஊர்நது வநது உயிர் கோததுகவகோண்ெ உ்வுகலளயும் மற்றும்  
கோைோமற் ்போ்னோர்கலளயும்  ்ிலனவு கூறும் வலகயில் 
‘‘முள்ளிவோயககோல் சுவடுகள்’’ எனும் தலலப்பில்  கவிலதப்்போட்டி 
்ெோததித தமிழர் அலெநத அவலஙகலள உலகுககு வவளிகவகோைரும் 
வலகயில் அலத நூலோககம் வசயதிருககும் எமது கவிககுழுமமோன 
‘‘கவியுலகப் பூஞ்சோலல’’ குழுமம் ஆற் ி்டும் இப்பைி ்போற்்ததகக 
விெயமோகும். 
 
 இநநூல் வோசகர் மனதில் ் ீஙகோத வலிவகோடுககும் வடுககலள 
வமல்ல இதமோய வருடிப் ்போகும் என்பதில் எநத ஐயமுமில்லல. 
தமிழ வளர்ககும் இககுழுமம் தமிழர் அவலஙகலளச சிததோிததுக 
கோட்டி தமிழர் எதிர்கோலதலதச சிநதிககத தூண்டியிருப்பது  வபரும் 
ஆறுதலலத தருகி்து. கவியுலகப் பூஞ்சோலலவயனும் இககுழுமம் 
வமன்்மலும் சி்ப்புென் இயஙகி சிகரம் வதோெ இதயப்பூர்வமோன 
வோழததுகலளத வதோிவிததுக வகோள்கி்்ன்.

         ரசிகுைோ.

தமிழவளர்தது வவல்க!



 

தி்லம வகோள் போவலர்
வவற்்ி - திலகம்தநதிெ
தமிழ வமோழி வகோண்டு
்ற் - தரைிலய ஆண்டிெ
துலை ்ின்்ோடிடும்
்சோலல்ய வோழக! வோழக!

அளவிெ முடியோ ஆழகெல் என்்ோல் 
அன்லனத தமிழ என்பதில் ஐய்மதுமில்லல 
ஆதி வமோழியோம் ்ம் வமோழி கற்றுைர்நதவர்
சி்நதவதோரு ரசலன உள்ளம் வகோண்ெ ரசிகரோக
மோற்்ம் வபறுவர் அததலன அழகு ்ில்நத 
பலெப்புககலளத தன்னகத்த வகோண்டியஙகுகின்்து 
்ம் தமிழ வமோழி

 பண்லெய கோலததில் ்மது வமோழி மூதோலதயர்கள் 
்பசுவது கூெ எதுலக ்மோலன கலநது இலச வ்ளிவுக்ளோடுக 
கவிலத ்போன்்் இருநதிருககின்்து 

 கோலப்்போககில் ் பசசு விதம் மோற்்மலெநது தற்்போது ் ோம் 
்பசுகின்் விதததில் வநதுள்ளது வபோதுவோக ் ோம் இப்்போவதல்லோம் 
தமிழ ்பசுவது  மிகக குல்வோக்வ உள்ளது  உதோரைமோக ஐநது 
வோர்தலதகள் வகோண்ெ ஒரு வசனம் ்பசுகின்்்ோம் என்்ோல் 

்சோலல்ய வோழக!





குல்நதது மூன்று வோர்தலதகளோவது ஆஙகிலததில் இருககின்்து 
இவவோறு அடிப்பலெ வமோழிலய விெ அ்ிநது வகோண்ெ வமோழிககு 
முன்னுோிலம வகோடுககும் ்ம்மிலெ்ய தமிழ வமோழி கோககும் தலல 
சி்நத வதோண்லெப் புோிநது வரும் பல்்வறு அலமப்புக்ளோடு 
முகநூல் வழியோக கவிலத வடிவஙகலளச சி்ப்்போடு புலனகின்் 
விததகர்கலள அலெயோளம் கண்டு அவர்கலளப் போரோட்டி 
அவர்களின் வளர்சசியில் துலை ்ிற்கும் கவியுலகப் பூஞ்சோலல 
குழுமததிற்கும் அதன் ஆரம்ப கர்ததோ ஒரதத்ோடு வ்ப்்போலியன் 
ஐயோ அவர்களுககும் மற்றும் ஏலனய ்ிர்வோகிகள் அலனவருககும் 
வ்ஞசம் ்ில்நத வோழததுகலளத வதோிவிததுக வகோள்கி்்ன்

தமிழுென்

அ.மயூ்ன்
மட்டு்கர், இலஙலக



 

கவியுலகப் பூஞ்சோலலயோய வளர்ந்தோஙகி
கவிகள்பல கண்டு களிப்புற்்் போோினி்ல
அ்ிவுப் பசி்யோெபல கவிலத தநது
அனுபவிகக அனுதினமும் வழஙகி வநதோய.!

சிநதலனலயச சீர்தூககி சி்கடிகக விட்ெலன்ய
்ிநலத வசயயுலகில் ்ிகோில்லோ வவற்்ிக கோை
சநதமிகுக கவிகள் பல இஙகு கண்்ெோம்
விநலதமிகு எழிலோன எம் வசம்வமோழியில்.!

ஒப்பில்லோத தமிழ வமோழிலய உயர்ததிெ்வ
தப்பில்லோக கருததழகில் கவிலதக வகோண்டு
்ிகோில்லோச சோதலனகள் பலெதது ்ிதமும்
்ீநதிவநது மூன்்ோம் ஆண்லெத வதோட்டுவிட்ெோய.!

திருககு்ள் தநத தீநதமிழும் சி்ப்புவபற்று
வதவிட்ெோத வதயவத தமிலழயும் வளரசவசயது
வன்லமமிகுக கவியோற்்ல் வளர்ந்தோஙக
வழி வகுததுத தநதது்வ கவியுலகப் பூஞ்சோலல.!

வபருலமமிகு வ்ப்்போலியன் ்பரன்பு போல தியோகரோஜன்
வபண்ைினததின் வபருமகளோய வதன்்வலன ஸ்ரீசகதிவயன
கருததோக கனிவோக கருதது ்ல்கி, ்ில்நத அன்பினோல்
கனிநதது்வ மலர்நதது்வ கவியுலகப் பூஞ்சோலல.!

ஏற்்ம் வபற்று வோழிய்வ.!





்ிலனததோ்ல வ்ஞசவமல்லோம் இனிககும் வண்ைம்
்ிததம் ்ிததம் புதியவதோரு தலலப்புக வகோண்டு
திட்ெமிட்டுச வசயல்கள் பல வசயது வவன்்ோய
திருககு்ளின் சுலவ்போல இனி்த வோழவோய.!

கவிஞர்கலள மகிழவோக ்ில்வோய வபற்்ோய
களிப்புெ்ன கவிபலெதது புகழும் வபற்்ோய
குலலயோத மன உைர்வு அலனததும் ஒன்்ோய
குல்யோத புக்ழோடுச சுெவரோளியோய வோழவோய.!

வண்ைம் வபோஙகும் சநதப்போ வடிதது
வழஙகும் கவிகள் பலர் கண்ெோய
உண்ைத திகட்ெோ அமுலதப் ்போ்ல
உவந்த தநதன்ர பல போககலள ்ன்று.!

எளிலமக வகோஞசும் அழகுத தமிழில்
ஏற்்ம் மிகுநத ஓலச்யம் வகோண்டு
உள்ளதலத உயர்ததும் கருததுககள் வகோண்டு
உயர்நத நூலோய மலர்நது வோழவோய.!

்ப்ோய எண்ைி மகிழும் கவிகள்
்பறுகள் வப்்வ சோதலன பலெதது
ஏறு ்போ்ல ்ிமிர்நது ்ின்று
ஏற்்ம் வபற்று வோழிய வோழிய்வ.!

்ில்மதி ்ீல்மகம்,
வபண்ைோெம்.



 

 இன்ல்ய தமிழ இலககிய உலகில் வபரும்பஙகு வகிககின்்ன… 
மு க நூ ல்  கு ழு ம ங க ள் .  இ த ி ல்  ஆ க ச  ச ி ் ந த  கு ழு ம ம ோ க 
‘‘கவியுலகப் பூஞ்சோலல’’ விளஙகுகி் து என்று வசோன்னோல் அது 
மிலகயோகோது. குழுமம் வதோெஙகி மூன்று  ஆண்டுகள் ஆன ி்லலயில் 
நூற்றுககைககோன கவிஞர்கலளப் பயிற்றுவிதது உருவோககியுள்ளது 
வபருலம. பல்்வறு தலலப்புகளில் கவிலதப்  ்போட்டிகள், லைககூ 
சூழல் மற்றும்  பெக கவிலதப்  ்போட்டிகள் ்ெததிச சோன்றுகள், 
விருதுகள் வழஙகி வருவது சி் ப்பு. இதன் ் ிறுவனத தலலவர் ஒரதத்ோடு 
வ்ப்்போலியன் அவர்கள் ் ிர்வோகிகலளச சி்ப்போகத வதோிவுவசயது 
வவற்்ி கண்டுள்ளோர். அலனதது ் ிர்வோகிகளும் இநதக குழுமததுககுப் 
வபருலம ்சர்ததுள்ளனர். ஆண்டுவிழோககளில் தமிழ இலககிய 
ஆளுலமகலள வரவலழதது சி் ப்பு வசயது வருவது கு ி்ப்பிெததகக 
தமிழப் பைியோகும். பல்்வறு கவியரஙகஙகலளப்  பல இெஙகளில் 
்ிகழததி தமிழுககுப் வபருலம ் சர்ததுள்ளனர்.  கவியுலகப் 
பூஞ்சோலலயில் மூன்்ோமோண்டு விழோ எல்லோ சி் ப்பு அம்சஙகளுென் 
விளஙகுவது மகிழவு. விழோ சி் ககவும் தமிழ இலககிய வரலோற் ி்ல் 
்ல்லவதோரு தெம் பதிககவும் எனது மனமோர்நத வோழததுகள். அலனதது 
ி்ர்வோகிகள் மற்றும் குழும உறுப்பினர்கள், கவிஞர்கள் அலனவருககும் 

எனது இனிய வோழததுகள். 

“கெநது வசல்லும் 
கோற்றும் கவிபோடுகி்து 
கவியுலகப் பூஞ்சோலலயில்“

அன்புென்,

கோ.்.கல்யோைசுநதரம்
வசன்லன 

சீர் வபற்்் போர் ்போற்் வோழி!





கவியுலகப் பூஞ்சோலல கமழட்டும் மைமோக!
புவிவயஙகும் ்போற்்ிெ்வ புகழமோலல சூெட்டும்!

வசவிவயஙகும் கவி்யோலச ஒலிககட்டும் இதமோக!
குவியட்டும் வவற்்ிகள் குல்வின்்ி வளமோக!

ஈரோண்டு ்ில்வவயதி இறும்பூதும் ்வலளயில்
நூ்ோண்டு களம்கோை வோழததிடு்வோம் மனமோர!

மூன்்ோம் ஆண்டுவிழோ முததோயப்போய விளஙக்வ
முள்ளிவோயககோல் முற்்ததில் முததமிழின் சஙகமம்!

எண்ைற்் விருதுகள்! ஏற்்மிகு ்போட்டிகள்!
எண்ைததின் வண்ைததில் மின்னிடும் ்சோலலயோம் - 
தஞலச மண்ைி்ல..!

வகோண்ெோடும் மோவபரும் விழோவில்
விண்வைட்டும் புகழீட்டி வவன்்ிெ்வ..! 
வோழததிடு்வோம்!

மு. மைி்மகலல
ஓசூர்

விண்வைட்டும் புகழீட்ெ்வ



 

கவியுலகப் பூஞ்சோலல
கனிவோன திருச்சோலல
பூவுலகில் பூததிட்ெ
புகழமிகுப் வபருஞ்சோலல
்வின்றுவரும் கவிககோக
்ற்்மிலழச சுவோசிககும்
வசவியினிககும் கவிலதகலளச
்சர்த்த தினம் ரசிககும்.

இதயததின் மகிழவுககோய
இனிதுென் ்போட்டி லவதது
உதயததின் வரவுககுள் 
உயர்நதிட்ெ உயர்்சோலல
விதவிதமோய தலலப்வபடுதது
வியககின்் வலகயினி்ல
இதமோகச சோன்்ளிககும் 
இன்பககவிச ்சோலல..

ஆர்போட்ெம் இல்லோத அழகுதிருச ்சோலலககுள்
சீர்போட்லெச சி்ப்புெ்ன சிநலதயி்ல உயிர்விதது
்வரோகி விலளநதிட்ெ விழுதுகளின் விவரதலதப்
்பரோககிப் வபருலமககுள் வபற்்ிட்ெ என்்சோலல...

கனிவோன திருச்சோலல





வோலிககும் புகழ்சர்தது
லவயகததுக கவியோம் கண்ைைின் 
தோசனுககும் அைி ்சர்தது
வபோதுவுெலம ்ோயகனோம் 
போரதிதோசனுககும் மனம் ்ிறுததி
போரதியின் வழிவநத
பண்பட்ெ தமிழச ்சோலல.

இருட்ெல்யில் இருநதிட்ெ 
எததலன்யோ கவிஞர்கலளக
கருததுெ்ன கைககிட்டு 
கவிவயழுத லவததிட்ெ
உருததோன உயர்்சோலல 
ஒன்று உண்வெனில்
விருதோக ்ிற்கின்் 
இவவவற்்ிச ்சோலலதோ்ன.

தோயவமோழிலய வளர்ப்பதற்்க
தன்மோனம் கோதது்ின்று
வோயவமோழியில்லோத வண்ைச சி்கோகி
தோய ்போலக கோதது்ிற்கும்
தளிரோனப் பசுஞ்சோலல
வோயலமககுள் சிோிததபடி
வரமோக ்ிற்கி்்த.

என்லன எழுத லவதத இப்வபரும் ்சோலலககுள்
கண்ைோகக கெலமயோற்றும் வதன்்ல் கவி்போல
மனதுககு இதமளிககும்
வதன்்லின் துலை்போல
வநது்ோன்கலந்தன்.
தந்தன் கவி பல்வ

பரைி சுப ்சகர்
மதுலர.



 

 மூன்று தமிழ என வலகப்படுததப்பட்ெ எம் தமிழ 
ஓலலசசுவடிகளிலும், கல்வவட்டுகளிலும் ஒளிர்நத தமிழ, 
கோகிதததிலிருநது கைினிககு ்கர்நத தமிழ இன்று முகநூலில் 
முததிலர பதிககி் து. உலகத தமிழலரவயல்லோம் ஒரு குலெயின் கீழ 
திரளச வசயகி் து.அவர்தம் தி் லமகவகல்லோம் களம் அலமககி் து.

 தமிழ வளர்ககும் முலனப்புென் பலப்பல குழுமஙகள். 
அலவகளுள் தனகவகனத தனிததுவததுென் இயஙகும் கவியுலகப் 
பூஞ்சோலல தன் பயைததில் மூன்்ோம் ஆண்டில் அடிவயடுதது 
லவப்பது கண்டு அகமகிழகி்்ன்.

 குழுமம் வதோெஙகுவது எளிது. வதோெர்நது ்ெததுவது..
அதுவும் சி்ப்போக வகோண்டு வசல்வது அோிது. கவியுலகப் பூஞ்சோலல 
கவிஞர்களின் கற்பலனககுச சவோல் விடுவது ்போல ்ோள் ்தோறும் 
்போட்டிகள் ் ெததி அவர்களின் கவியோற்்லல வளர்ததுகவகோள்ளும் 
வோயப்புகள் வழஙகித தி்லமயோனவர்களுககுச  சோன்்ிதழ 
அளிதது அரும்பைியோற்்ிவருவது போரோட்டுககுோியது.

 குழுமம் சி்ப்போகச வசயல்பெ அதன் தலலவர் மற்றும் 
வபோறுப்போளர்களின் ஒததுலழப்பு அவசியம். அவவலகயில் தமிழ 
வளர்ககக கவியுலகப் பூஞ்சோலல கண்ெ ்ிறுவனர் ஒரதத்ோடு 
வ்ப்்போலியன், தலலவர் போலதியோகரோஜன், வசயலோளர் வதன்்ல் 
கவி,  மதிப்புறு தலலவர் ஸ்ரீசகதி மற்றும் ் ிர்வோகிகள் அலனவருககும் 
வோழததுகள்.

்சலவபல வசயது வளர்க!





 ்ோனும் இநதக குழுவின் ்போட்டிகளில். பங்கற்று 
சோன்்ிதழகள் வபற்்ிருககி்்ன். ஆண்டுவிழோப் ்போட்டிகளில் 
கலநதுவகோண்டு விருதும் வபற்்ிருககி்்ன். இவர்கள் ் ெததியப் 
்போட்டிகளில் பலமுல் ்டுவரோக இருநது வவற்்ியோளர்கலளத 
்தர்நது எடுததிருககி்்ன்.  

 சிலமோதஙகளுககு முன் இககுழுமம் கவியரஙகம் ஏற்போடு 
வசயது வவற்்ிகரமோக ்ெததியதும் கு்ிப்பிெததககது.
 
 இன்னும் பல ் சலவ வசநதமிழுககுச வசயது இககுழுமம் 
வளர்நது பெர என் வோழததுகள் எந்ோளும் உண்டு. 

 வோழக வளர்க 

அருைோ ரகுரோமன்



 

 தமிழோர்வலர்க்ள... இனிய ்ல்வைககஙகள்! 

 வோழவோஙகு வோழநது வழிவநத வமோழியோம் ் ம்வமோழி 
அன்லனயின் கருவினி்ல உருவோன அற்புத வமோழியோம் 
்ம் தமிழவமோழி அநத வமோழியின் சி்ப்்ப ‘‘்தன்வசோோியும்’’ 
வதவிட்ெோத கவிலதகளோம்!...

 அததலகய கவிகலள இயற் ி் எழுததினோல் இன்பதலத 
வடிததிடும் ் ம் கவிப்வபருமககளின் ் ிலலய ி்நது முகம ி்யோ முகநூலில் 
அவர்களுககோன ஒரு தனிசசி்ப்லப உருவோககி ்ம்லோஙகிெச 
வசயதிட்ெப் வபருலமககுோிய குழுவோக வலம்வருகி்்த தமிழின் 
வளர்சசி் யோடு இலைநது தோனும் வளர்நதுவகோண்்ெ ்மது தமிழ 
மலோின் பூஙகோவனமோம் ‘‘கவியுலகப் பூஞ்சோலல’’ முகநூல் குழுமம்!... 

 எம் கவிப்வபருமககளின் வசோல்லோற்்லலயும் எழுததோற்்லல 
யும் இவவுலகிற்கு எடுததுலரதது சிகரம் வதோெ வழியலமதது க 
வகோடுததக  குழுமததின் தன்னிகோில்லோத தலலலம ்ிறுவனர் 
விலளசசலின் வபயர்்போன ஊோில் பி் நத வீரமகன் திரு.ஒரதத்ோடு 
வ்ப்்போலியன் அவர்கலளயும், வசயற்க்ிய பைியிலனச 
வசழிப்புென் வசயது முடிததிடும் தலலவர் திரு.போலதியோகரோஜன் 
ச்கோதரர் மற்றும் வபண்ைினப் வபருலமயோம் குளுலமலய 
வபயோினி்ல தோஙகி அலனவலரயும் இன்பமுென் வருடிவரும் 
வசயலோளர் அன்புசச்கோதோி திருமதி. வதன்்ல்கவி அவர்கலளயும் 

பூஞ்சோலல வசழிககட்டும்!





்மலும், அன்லன்போல் அரவலைததிடும் அன்பின் மதிப்புறு 
தலலவர் ச்கோதோி ஸ்ரீசகதி அவர்கலளயும் வோழததுகி் ்ன்.

 லவயகமுள்ளவலர உைர்்வோடு ்ில்நத அழிவில்லோ 
வமோழியோம்  ் ம் தமிழவமோழி்யோடு இலைநத அவர்களது 
பைி தலெயின்்ி இன்ப ஊற்வ்னப் வபோஙகி வழிநதிெ, ்ம் 
மன்தோடு உ்வோடி உண்லமயும் ்்ர்லமயும் பககததுலையோக 
எல்லோம்வல்ல இல்வனது ் ல்லோசி வபருகட்டுவமன ் ல்வோழததுகூ ி்க 
வகோள்ள கெலமபட்டிருககி் ்ன் ்ல்லு்வுக்ள!

 உலகமுள்ள வலர கவியுலகம் வோழட்டும்! வமோழிகள் 
உள்ள வலர பூஞ்சோலலச வசழிககட்டும் எனககூ்ி வோயப்பிற்கு 
்ன்்ிகூ்ி விலெவபறுகி்்ன். என்றும் திததிககும் ்தனமுதோம் 
்ம் தமி்ழோ்ெ...!

 தமிழ வோழக!... தமிழினம் வளர்க...!

நூர்ஜைோன் சோலி



 

தமிழுககுத வதன்்லோய
்சோலலககதிலரத தோஙகும் 
பூஞ்சோலல மலரோய
தோயமடித தமிழில்
கவிஞர்கலள வளர்தது 
கவிலதப் பயிருககோக 
்ீண்ெ கோலமோக உலழககும் குழுமம்
உண்லமயில் கவியுலகததிற்குள் 
கவிஞர்கலள இட்டுச வசல்லும் 
சி்ப்போன குழுமம் இஃது.
கவியுலகப் பூஞ்சோலல ்ிறுவனரும் ்ிர்வோகிகளும் 
அன்போகவும் பண்போகவும் வசயலோற்றுபவர்கள்.
இவர் மூன்்ோம் ஆண்டு மட்டுமல்ல பல ஆண்டுகள் 
தமிழில் தலழகக தலழககக கவிலத தருவோர்கள்.  
வோழததுகள் அலனவருககும்.

கவிஞர் போககியலட்சுமி.

தமிழில் தலழகக 
வோழததுகி்்ன்!





கவியுலகப் பூஞ்சோலலக குழுமம்
கோலததோல் மூன்்ோண்லெ முடிககும் ்வலள
முததமிழோல் வோழததுலரகக யோனும் வந்த
முலனகின்்்ன் இன்பத தமி்ழோடு இலைநது

இரண்ெோயிரதது பதினோ்ின் லதயில்
இருதவதழும்பி கவிலதகளோல் ்ில்நது
்ிறுவனரோய வ்ப்்போலியன் இயஙக
தலலவரோம் ஸ்ரீசகதி போல தியோகரோஜோவுென் 

தனிததுவமோய இயஙகி வநத கவியுலகப்பூஞ்சோலல
தோஙகிவநதோர்  வதன்்ல்கவிச வசயலோளரோய
வழிகோட்டும் இவர்களது போலதயி்ல
வோழ்ோளில் மூன்்ோண்டு முற்றுப் வபற்்்த  

இன்பமோனக கவி வவள்ளம் இலைததுக வகோண்டு
எல்்லோோின் மனதினிலும் இன்பம் ்ில்ததோய
அன்புக கவிதோயினியோய ்ல்லோசித தநது
அகிலம் சி்நதிெ்வ வோழததுகின்்்ன் 

வபோன்னோக மின்னுகின்்ப் புதுலமகலள
புதுககவியில் வவளிககோட்டும் கவியுலகின்
பூஞ்சோலலப் பூதவதன்றும் மலரோல் ்ில்நது
புதுமைஙகள் தினம் வீச வோழததுகின்்்ன்

பல்லோயிரம் வோழ்ோட்கள் தஙக ்வண்டும்
போோினி்ல பல்சோற்்ி வோழ்வண்டும்
வருகின்் கோலஙகளில் வல்லலமயோயத திகழ
வோழததுகி்்ன் இலஙலக கவிதோயினியோக....

புவ்னஸ்வோி சண்

புதுமைஙகள் தினம் வீச 
வோழததுகின்்்ன்!



 

 இன்று எஙகும் பரநது விோிநது தன்லககலள உலவகஙகும் 
பரப்பி மககலளத தன்வசப்படுததி லவததுள்ள முகநூல் என்் 
அ்ிவியல் கண்டுபிடிப்பின் வழியோகத தமிழ வமோழிலயயும் 
அதன் வசயயுள் வடிவஙகலளயும் மரபுகலளயும் அழியோமல் 
கோதது வளர்தது ்மம்படுததி வருகின்் முகநூல் குழுமஙகளில் 
தனகவகன ஒரு தனியிெதலதப் பிடிதது தன் பைிகலளச 
சி்ப்போகச வசயதுவரும் கவியுலகப் பூஞ்சோலல முகநூல் குழுமம் 
இப்்போது தனது மூன்்ோவது ஆண்டு விழோலவ முன்வனடுதது 
் ெ த த  உ ள் ள து .  இ ந ் ி க ழ வு  த ம ி ழ கூ று ம்  ் ல் லு ல க ி ல் 
வபரும்வர்வற்லபயும் ஆதரலவயும் வபற்றுததரும் என்பதில் 
சி்ிதும் ஐயமில்லல.

 இன்ல்ய ் ோளிதழ மோதஇதழகளில் தமிழக கவிலதகளுககுப் 
வபோிதும் முககியததுவம் தரோத இககோலததில் முகநூல் குழுககள் 
கவிலதகளுககு முககியததுவம் தநது புதிய கவிஞர்கலள ்ோளும் 
உருவோககி அவர்களின் தன்னம்பிகலகலய வளர்ததுவருகின்் 
பைிகளில் கவியுலகப் பூஞ்சோலலயும் ஒரு முககியப் பஙகோற்்ி 
வருவது உள்ளஙலக வ்ல்லிககனி்ய. 

 மரபுககவிலத புதுககவிலத லைககூ கவிலதகள் என 
கவிலதகளின் அலனதது இனஙகளிலும் தனது தெஙகலளப் 
பதிதது கவிஞர்கலளப் புததகம் வவளியிடும் அளவுககு அவர்களது 
்ம்பிகலகலய ஊககுவிககும் பைிகலளக கவியுலகப்பூஞ்சோலல 
குழுமம் தி்ம்பெச வசயகி்து. வசன்் ஆண்டுவிழோவின் ் போது 10 

கவிவடிவஙகலள வமரு்கற்்ி 
வோழக!





வலகயோன தலலப்புகளில் கவிஞர்களிெமிருநது கவிலதகலளப் 
வபற்று புததகமோககியப் வபருலம இககுழுமதலத்ய சோரும்.

 இவவோண்டு விழோவிலும் கவிஞர்களின் கவிலதத வதோகுப்பு 
கலளப் புததகமோககி வவளியிடுவது மிகவும் போரோட்டுககுோியது.

 தமிழகவமஙகும் - போரத ் ோவெஙகும் - இன்று உலகவமஙகும் 
உள்ள தமிழககவிஞர் வபருமககளுககு ்ன்கு அ்ிமுகமோன 
மு க நூ ல்  கு ழு ம ங க ள ி ல்  த ன க வ க ன  ஒ ரு  த ன ி ய ி ெ ங க ண் ெ 
கவியுலகப் பூஞ்சோலல வமன்்மலும் வளர்நது தமிழவமோழியின் 
வளர்சசிககு உதவ்வண்டும் என மனதோர உளமோர வோழததுகி்்ன்.

 தமிழின் மரபு மோ்ோமல் அதலன வளர்தது புதிய மரபு 
இலககிய இலககைநூல்கலள கவிஞர்கள் வழி யோதது உலகிற்களிகக 
்வண்டுவமன்றும் தமிழில் புதிய கவிவடிவஙகலள உருவோககி 
வமரு்கற் ி் ஆவைப்படுதத ்வண்டுவமன்றும் வோழததுகி் ்ன். 
கவிலத வடிவஙகள் இலககிய இலககைஙகள் கு ி்ததும் இலககியக 
கதோபோததிரஙகள் வடிதத விதம் இலககியஙகள் உலகிற்களிதத 
உலகிற்குலரதத வ்்ிகள் ்ீதிகள் சுலவகள் கு்ிதத விவோதஙகள் 
பட்டிமன்்ஙகள் ஆயவரஙகஙகள் முதலோனவற்ல் அலமதது 
தனது போலதலய விோிவோககி வவற்்ி ்லெ்போெ கவியுலகப் 
பூஞ்சோலலலயயும் அதன் ்ிறுவு்ர் தலலவர் வ்ப்்போலியன் 
அவர்கலளயும் மற்  ்் ிர்வோகிகலளயும் வோழததுகி் ்ன்.

இரோம.்வல்முருகன்
 

M.Sc.,M.A.,M.L.I.S.,M.B.A.,B.Ed.,DYDW.,
வலஙலகமோன் 612 804



 

கவிகவகோரு களம் அலமதது
கோவியம் வலரநத குழுமம்
கலலயுைர்வு லக வநதச
்சோலல இது உயர்்வ...

ஆண்டுகள் மூன்று - மிக
அழகோக ்ில்லகயில்
அள்ளிததந்தோம் வோழததுகலள
அவனி ்போற்றும் புகழிலன...

லதயி்ல ்தோன்்ினோள்
மனலதப் பண்படுததினோள்
விலத ஒன்ல்ப் ்போட்டு
வீரோப்புென் ்லெயிெ லவததோள்...

கவிததோகம் வகோண்ெ
புவி வோழக கவிஞவரல்லோம்
லக ்கோதது வந்தோம்
உன் மடியில் தவழ...

்ிறுவனர் மன்னரவர் ்ோமமோம்
தலலலம தியோக உைர்வது சூடுமோம்
வதன்்லது வசயல் தி்ம் வகோண்்ெ
தி்ம்பெ ்ெோததும் ்சோலல இதுவோம்

கவித்தர் வலம் வர யோவரும்
மனதோர இலைநதிடு்வோம்
இன மத ்பதமின்்ிக  கவிச
்சோலல தனில் வோழநதிடு்வோம்...

வோழிய கவியுலகப் பூஞ்சோலல
கோவிய ஏட்டில் தெம் பதித்த
ஆண்டுகள் மூன்்ல்ல மூவோயிரம்
அகலவகள் வகோண்்ெ உயர்க...

சிவதர்ஷினி ரோகவன்

வோழதது மலர்கலளத தூவுகி் ோ்ம்...





 ்ீோின்்ி அலமயோத வ்டுவுலகததில் ்ீ்ின்று ஆற்றும் 
கவிப்பைி  ்ீண்டு வசல்வது கண்டு வ்ஞசம் வ்கிழகி்து. 
பூஞ்சோலலயில் பூததுககுலுஙகும் பூககள்  புது ் றுமைம் வீசுகின்்ன. 
ஒரதத்ோட்டின் உன்னத லமநதர் வ்ப்்போலியன் அவர்தம் கரம் 
பட்ெதோல் மலர்ச்சோலல மலர்நது வபோலிவுவகோண்டு விளஙகுகி் து.

 அத்தோடு பூஞ்சோலலக குழுமதலத வசவவ்ன வழி் ெோததிச 
வசல்லும் வ்ப்்போலியன் கவியுள்ளததிலனயும், தலலவர் 
போலதியோகரோஜன் அவர்கலளயும், வசயலோளர் வதன்்ல்கவி 
அவர்கலளயும், மதிப்புறு தலலவர் ஸ்ரீசகதி அவர்கலளயும் ்ன் ி் 
உைர்்வோடு போரோட்டி உஙகள் உயோிய அர்ப்பைிப்பு கோரைமோக 
வீறு்லெ்போடும் பூஞ்சோலலக குழுமதலத வோழததுகின்்்ன்.

 பூவுலகம் புதவதழுசசிப் வப்க கவியுலகப் பூஞ்சோலல 
கோல்தெஙகலளப் பதிததுச வசல்கின்்லம மகிழசசி தருகி்து. 
ஆண்டு்தோறும் ஆற்றும் கருமம் கண்டு மகிழவ்தோடு கோலம் 
உள்ளவலர கவிப்பைிவசயது வளர்நதிெ வோழததுகி்்ன்.

 ்ன்்ி
வலளயூர் இளஙகவி 

வப.புண்ைியரோஜ

பூஞ்சோலலலய 
வோழததுகின்்்ன்!



 

 அ ன் ல ன த த ம ி ல ழ  வ ை ங க ி  எ ன்  வ ோ ழ த து ல ர ல ய 
எடுததுலரககின்்்ன்!

 ்ோவினிககும் ் ற்்மிலழ ் லம்மிகுச வச்ிவுென் வளர்ததுக 
வகோண்டிருககும் ்ற்குழுவோம் முகநூலின் முததிலரக குழுமமோம் 
கவியுலகப் பூஞ்சோலல மூன்்ோம் ஆண்டின் முகவோி கோணும் 
இததருைததில் கவியுலகப் பூஞ்சோலலயில் சிறு கவிப்பூவோக 
்ோனும் இருப்பதில் வபருமகிழவுக வகோள்கி்்ன்.

 மூன்று வருெஙகளின் முன் தன் முதல்பயைதலதக 
க வ ி க வ க ன  ஆ ர ம் ப ி த த  மு க நூ ல்  கு ழு ம ம்  க வ ி யு ல க ப் 
பூஞ்சோலலயோனது முன்னைிக குழுமமோக முகநூலில் திகழநது 
வகோண்டிருககி் து. இதற்கு என் முதல் வோழததுகளுென், ஏற்்ம்மிகு 
ஒப்பில்லோ ்ிறுவனர் திரு வ்ப்்போலியன் அவர்கலளயும், 
தலலலமப்பண்பில் தன் ி்கோில்லோத தலலவர் திரு போலதியோகரோஜன் 
அவர்கலளயும், வய்லோரத வதன்்லோகத தமிழோல் தழுவும் 
வசயலோளர் திருமதி வதன்்ல் கவி அவர்கலளயும், மைம் கமழும் 
தமிழோல் மனம் கவரும் மதிப்புறு தலலவர் திருமதி ஸ்ரீசகதி 
அவர்கலளயும் இநநூலின் வோழததுலர வோயிலோக வோழததுவதில் 
அகம் ி்ல் மகிழவு வகோள்கி் ்ன்.

 ்மலும், கவியுலகப் பூஞ்சோலலயில் கவிப் பூசவசண்டு 
களோகத திகழும் ஆனநத உ்மஷ, அனுகவி, வசல்லமுதது 
வபோியசோமி, தர்மோ, ் கோகிலோ ் கோமதி வஜயககுமோர், வசல்வககுமோர் 

தமிழத்தர் 
கவியுலகப் பூஞ்சோலல





கதிர்கோம்ோதன், ்சோதி வசல்லததுலர,  உஷோ்தவி போர்ததசோரதி, 
மயிலலயூர் ் மோகன், ் சகு, அ.க.போ. வவற்்ி்வல் போண்டியததுலர, 
அருண் மயூ்ன், இதயம் விஜய, கவிசசுெர் கல்யோை சுநதரம், ரசி 
குைோ, ரோஜிலோ ோிஜவோலனயும் வோழததிக கவிப்பூககலளத தினமும் 
தூவிசவசல்லும் கவிஞர்கலளயும் ்ிர்வோகிகளில் ஒருவரோக இருநது 
வோழததி மகிழகின்்்ன்.

 கவிப்பூககளோல் அலஙகோிதத தமிழத்தர் கவியுலகப் 
பூஞ்சோலலயில் கோலவமல்லோம் கவிபோடி ஓடி வரக கனிவோன 
என் வோழததுகலளக கனியோகத தநது மகிழகின்்்ன்.

 ்ன்்ி.

கீர்ததி கிருஷ



 

 தமிழுககு அமுவதன்று ்பர்_ அநதத
 தமிழ இன்பததமிழ எஙகள் உயிருககு ்்ர்
       
 எனப் போடிய போரதிதோசனின் வோிவயோற்்ி, கனிததமிழில் 
்தோன்்ிய ் ல் இலககியஙகளின் சுலவ உைர்நதவர்கள் தமிழர்கள்.

சுலவ புதிது; வபோருள் புதிது; வளம் புதிது;
வசோல் புதிது ; ்சோதி மிகக
்வ கவிலத எந்ோளும் அழியோத
மகோ கவிலத...

என்் போரதியின் புதுககவிலதவயனும் ் போர்வோள் முரட்டுத ் தோல் 
உோிதத பலோசசுலளயோய  இலககை உல்யிலிருநது உருவப் 
பட்டுள்ளது.

 இலககிய வளஙவகோழிககும்  வமோழிகளின் விழிகளோய பல 
கவிஞர்கள் ஒளியூட்டி வருகி்ோர்கள்.

 அவவலகயில் அ்ிவியல் வதோழில் நுட்ப வளர்சசியின் 
அஙகமோய முகநூலிலும் லபநதமிழ லபய ் லெயிெ, ஞோலம் 
ஆள விரும்பிய வ்ப்்போலியனோய, தமிழன்லனககுக ‘கவியுலகப் 
பூஞ்சோலல’ எனும் குலெயினோற் உலகத தமிழர்கலள்ய 
ஒருஙகிலைததுப் பிடிததுள்ளோர் ்ிறுவனர் வ்ப்்போலியன்.

பண்போடு மோ்ோமல் வோழக!





 தினககவிலத, குறுஙகவிலத, கிரோமியக கவிலத, போெல்கள், 
லைககூ எனப் பன்முகததோன் ்ோள் ்தோறும் விழோக ்கோலமோய 
பீடு ்லெயிட்டு வருகி்து.

 போரதி, போரதிதோசன், கண்ைதோசன், வோலி ்போன்் மகோ 
கவிகலள ் ிலனவு கூரும் விதமோக இவர்கள் அளிககும் சோன்்ிதழ 
போரோட்ெத தககது.

 எண்ைஙகலள எழுது்கோலோககி, வண்ைமிகு தமிழின் 
வனப்லப வலரநத ிடும் கவிஞர்கலள ஆற்றுப்படுதத  ் ற் 
தலலலமயோய போலதியோகரோசனும், ஸ்ரீசகதியும், வசயல் வடிவோகக 
சுழலும் வதன்்ல் கவியும், ் னி சி்நத ் டுவர்களுமோய, பல 
கவிமலர்கள் பூததுக குலுஙகும் கவிச்சோலலயோயக கோட்சியோகி் து.

 ‘வமல்லத தமிழ இனிச சோகும்’ என ் வதலனப் பட்்ெோர்ககு 
‘தமிழ அழியோ வரம் வபற்் ்ன்வமோழி’ என உைர்ததும் விதமோக 
லவயதது ் ோடுகளிவலல்லோம் முகநூல் மூலமோக, இததகு கவிலதக 
குழுககள் மூலமோக அோியோசனததில் இறுமோப்போய வீற்றுள்ளது.

எண்ைஙகளில் 
வண்ைஙகள் பூசி
பண் போடி
பண்போடு மோ்ோமல்
தமிழன்லனககுச
வசோன்மோலல சூட்டிடும்
தமிழக கவிகள் அலனவர்ககும்
வோழததுகள்..!

கவிஞர். ்ளினோ க்ைசன்
ஈ்ரோடு.



 

கோற்்ோகக கலந்தோடும் கவித வதன்்்ல
கெல் அலலயோய ஓலசயிடும் சங்கோலச்ய
கவியோயிரம் சஙகமிககும் தமிழததோய மடி்ய                                                  
இனிலம தமிழப்போடும் கவி்யோலெ்ய
கவிகள் ்ிழலோடும்
பசும் வதன்்்ல
சுலவகள் ்தனூட்டும்                        
வசந்தன் தமி்ழ....
இரண்டு ஆண்டு விழோ
இனி்த ருசிதது
மூன்்ோமோண்டு முததமிலழக கோைவிருககும் 
கவியுலகப் பூஞ்சோலல்ய
பூததுக குலுஙகும்
வண்ைச ்சோலல்ய
வோனவில்லோய அழகோகட்டும்
கவியுலகப் பூஞ்சோலல்ய...
்ோன் பயைிககும் தமிழ ரதமோகியக 
கவியுலகப் பூஞ்சோலல சீ்ரோடும்
சி்ப்்போடும் புகழ சூெ
வோழததுகி்்ன்..!

ரஞசனி சநதிர்மோகன்
வஜர்மன்..

புகழ சூெ வோழததுகி்்ன்..!





கவியுலகப்  பூஞ்சோலல  குழுமம்  ்ல்ல
 கவிலதகலளப்  பூககலவககும்  முகநூல்  கோவோம்
புவிவயஙகும்  இருப்்போலரப்  புலனய லவததுப்
 புதுவு்வில்  இலையலவககும்  புதுலமக  கோவோம்
்வில்கின்்  புதுககவிலத  மரபுப்  போலவ
 ்ோவளல்லோம்  வளர்ககின்் அருலமக  கோவோம்
குவிகின்்  கவிலதகலள  ஆயவு  வசயது
 குலலவோலழ  ்போல்விருலத  வழஙகும்  கோவோம் !

தினவமோரு்ற்  தலலப்பினி்ல  கவிலதப்  ்போட்டி
 திததிககும்  இலசயினி்ல  போெல்  ்போட்டி
மனம்மயககும்  பெததிற்குக  குறும்போ  ்போட்டி
 மண்வோசக  கிரோமியததுக  கவிலதப்  ்போட்டி
என்ோளும்  வலகவலகயோய  ்போட்டி  லவத்த
 எல்்லோரும்  எழுதுதற்கு  வோயப்ப  ளிததுக
கனவுகலள  கற்பலனலய  வடிகக லவததுக
 கனிசசுலவயோயக  கவிலதகலள  வழஙகும்  கோவோம் !

வ்ப்்போலி  யவனன்கின்்  ்ிறுவ  னர்தோம்
 ்்ர்வழியில்  குழு்ெததத  தியோக  ரோசன்
வசப்போிய  தலலலமயுென்   குழுவி  யககச
 வசயலோளர்  வதன்்ல்கவி  ்ிர்வ  கிகக
எப்்போதும்  திருசகதி  கண்கோ  ைிகக
 எழிலோகக  கவியுலகப்  பூஞ்சோ  லலதோம்
இப்்போது  மூன்்ோண்டில்  கோலல லவத்த
 இனியவிழோ  ்ெததுவலத  வோழதது  ்வோம்வோ !

போவலர் கருமலலததமிழோழன்

கவியுலகப் பூஞ்சோலலலய  
வோழதது்வோம் வோ!



 

்சோலல வயல்லோம் கவிலதயோகப் பூததிருகக
வசோல் புழஙகும் போவலர்கள் உலவிெ்வ
கூர்தீட்டும் சோலைவயனக குவிநதபல ்போட்டிகளோல்
சீர்பரப்பும் தளமதுவோம் கவியுலகப் பூஞ்சோலல்ய !

வீரம்விலள மண்ைில்்ிலல ஒரதத்ோடு புகழ
சூரரவர் ்பர்விளஙகும் சுநதரரோம் வ்ப்்போலியனும்
்ிறுவியதிச ்சோலலயி்ல தவழபோல தியோகரோஜன்
்ிறுவனததின் தலலவவரனப் ்போற்்ிெடித தமி்ழ்ீ !

தவழபிள்லளக வகோருவழிகோட்டி தலகசோன்் வதோருதலலவர்
வளர்பிள்லள பலர்கவியோய வளர்தவதடுககும்  பைியினி்ல
சுெர்விளககுத தூண்டு்கோலோயச சுெர்விளஙகும் ஸ்ரீசகதி
புகழபோடி வோழததுகி்்ன் பூம்போலவத தமிழோ்ல !

புழுஙகிய்தோர் இெததினி்ல புததுைர்வு ஊட்டுதற்குப்
புலம்வபயர்நத கோற்்துவும் புதுதவதன்்ல் ்போல்வருெச
வசயலலனததும் வபோறுப்்பற்றுச சீர்பெ்வ ்ெததிடுமிச
சலபசவசயலர் வதன்்ல்கவி வோழிய்வ பல்லோண்டு !

எததளததில் கவிபலெததும் இததளவமன் தோயவீெோய
்ிததில்ம ்போற்றுமிவர் வ்ஞசோர்நத கவிப்பைி்ய
சததியமோய ஈடுபல இருநதோலும் ்சவிப்்பன்
்ிததமுமோய வளர்தமிழின் போவோ்ல தினமுன்லன !

கு. கமலசரஸ்வதி

வளர்தமிழின் போவோ்ல 
தினமுன்லன ்சவிப்்பன்!





கவியுலகப் பூஞ்சோலல கோலம் உவககப்
புவியுலவும் ்ற்பைி பூகக! - வசவிகுலவும்
சீர்ததமிலழப் போடிச சி்ப்புறுக! வோழததுகி்்ன்
தோர்மைப் போககலளத தநது!

ஆற்்ல்மிகு அருஙகவிகள் பலோிருககத தமிழர்  
 ்போற்்ிெ்வ பலருமில்லல இதழுலகில்! ்ம்மின்
்ோட்டிலுள்ள ்ற்கவிஞர் மகிழநதிஙகுப் போடி 
 ்லமு்்வ பூஞ்சோலல வபோலிநதோெக கண்்ென்! 

எஙகுற்்ோல் தமிழவகோழிககும் என்வ்ண்ைிப் போர்த்த 
 இஙகுவநது ்சர்நதிட்ெக கவிககுயில்கள் வோழி! 
கவியுலகப் பூஞ்சோலல பூததுமைம் வீசப் 
 புவி்போற்்ப் புதுகவிகள் புலனநதோர் வோழி! 

ஆற்்ல்மிகு மனம்வகோண்ெ ்ன்மனததோர் இஙகுப் 
 போட்்ெோஙகப் ்போட்டிபல ்ெததுகின்்ோர் ்ன்்்! 
்ோட்ெமுென் சோன்்ிதழும் போிசுகளும் ்ல்கி 
 ்ோற்்ிலசயும் பரப்புகி்ோர் தமிழின் சீ்ர! 

கோற்்ினி்ல தவழநதுவரும் போட்டிலனயும் ்கட்டுப்
 ்போற்்ிமனம் மகிழநதோடி மூன்்ோண்ெோய ்ோளும் 
ஏற்்பைி வசயகின்்ோர் தோயவமோழிலயக கோதது!
 சோற்றுகி்்ன் கவிமோலல பல்லோண்டு வோழி!  

ஆயநத்ிநது வசோல்கின்்்ன் ்ோனும் ்சர்நது 
 தோயவமோழியில் புதுலமவசயும் புதியவர்கள் வோழக! 
வோயமைகக வோழததுகி்்ன்! வரலோற்ல்ப் பலெதது 
 வோயலமவயோளிர் கவியுலகப் பூஞ்சோலல வவல்க!

தமிழவ்ஞசம் அமின் 
ஆசிோியர் ‘‘தமிழவ்ஞசம்’’  &  President of FACT, France

கவியுலகப் பூஞ்சோலல வவல்க! 



 

வபோன்பூததச வசநதோலழப் புதர் ்மவிப்
புனலோடிப் வபோலிநத வதன்்ல்
மின்பூததக வகோடிமுல்லல மைந்தோயநது 
வமன்வமல்வ கழிமுகததின்
்ின்்ோடிப் புலோல்நுகர்நது வ்டிதுயர்நத
பலனவதன்லன வ்ற்்ி்ீவி
முன்்ிலி்ல சோளரததின் முன்கதலவத
தட்டுகி் எஙகள் தஞலச.

வயலோடும் வசழும்பசுலம வோனளநத
திருக்கோவில் வோன் வழஙகும்
வபயலோர்நத புல்நுனியும் வபருமிதததோல்
கதிர்வபோலிநது பி்ஙகித ்தோன்்
இயலிலசயும் கலல்லமும் 
எழில் வளமும் வசநதமிழும் 
ஏற்்ஙவகோண்ெ வசயல் ம்வர் 
புகழபோடும் தீஞசுலவத்தன்
தமிழ போடும் தி்வமன் வசோல்்வன்.

முதுபுலவர் அைிவோிலச முன்னிற்க 
இளஙகவிஞர் வமோயதது ்ிற்கும்
புதியவலக தமிழமுற்்ம்
கவியுலகப் பூஞ்சோலலப் 
வபோலிதல் கண்்ெ இதுவல்வோ   

தி்ஙகோததுச வசம்வமோழியின்
உரஙகோதது வோழக...





எஞஞோன்றும் இளநதமிழககுக
கோலததோல் இனிய வபோற்பூண்
பதிவிடுக முகநூலில் பலெப்போளர் 
பலர்வருக... பண்கள் வசயக

என்்லழககும் அைியைியோய
இளஙகவிஞர் ்லெயிடு்ல் இரோசபோட்லெ
மன்்மிது ்னிவோழக
்ிறுவனர் வ்ப்்போலியனும் மகிழநதுவோழக
என்றுமுள வதன்்மிழோல்  
தியோகரோசன் ஸ்ரீசகதி யிவர்க்ளோடு
வதன்்ல் கவி யுள்ளிட்ெச 
சீரோர்நத இளம்புலவர்
வசவவன் வோழக!
பழுதற்் தமிழ பலெப்பீர்
சமூக்லம் கோப்பதற்கும்
போிவு வகோள்வீர்
எழுதோிய இயற்லகயி்ல 
உளந்தோயவீர்
அன்புவ்்ி இலயநததோக
வழிவழியோம் மரபோர்நது
புதியவலகச சிநதலனகள் பலெப்பீர் 
்மலும் வமோழிப்புலலமத  
தி்ஙகோததுச வசம்வமோழியின்
உரஙகோதது முயல்க வோழக...

     கவிமுகில் 

              அன்புவல்லி தஙக்வலனோர்               
பட்டுக்கோட்லெ.



 

கவியுலகப் பூஞ்சோலல மைதலத யள்ளக
கோற்றுவநது கோததிருககும்! ்தன்கு லழததுச
வசவிநுகரக கவிலதகளில் ்சர்தது லவககும்!
வசநதமிழக்க ஆலசவரச வசயதி ருககும்!
குவிததுலவதத லவரம்்போல் வோிகி லெககும்!
குல்யோமல் அள்ளிலவதது விருநத ளிககும்!
கவிழததுலவததத ்தனமுதக கலயம் வகோட்டும்
கவிலதவயலோம் சுலவப்்போோின் ஆயுள் கூட்டும்!

்ோள்வோரம் ்போதோமல் மோதந ்தோறும்
்ற்கவிலதப் ்போட்டிலவதது மகுெம் சூட்டி
வோள்முலனககுக கூர்தீட்டி தமிலழககோகக
 வடிவலமப்புச வசயகின்்ோர் !அெெோ இநதத
தூள்கிளப்பும் தமிழதவதோண்டு வதோெர்நது வசயயத
துவளோத கூட்ெைிதோன் அலமததுள் ளோர்கள்!
தோள்பைிநதும்  தமிழுயர்தத உலழப்்போர் தம்மின்
வதோண்டுள்ளம் ்ோன்வியந்தன் ! வோழததுகின்்்ன்!

ஒரதத்ோடு வ்ப்்போலியன் தியோக ரோசன்
உலழககின்் வதன்்ல்கவி  சகதி ்யோடும்
உரததுவரும் சிநதலனயின் ஊற்்ோய வோழும்
உயர்கவிஞர்க குழுவோழக! அலமப்பின் மூலம்
வரததுககுக கோததிருததல் வோழகலக யல்ல!
வளர்வதோண்்ெ வோழகலகவயன வோழும் ்பறு
வரப்வபற்்்ோர் அலனவரு்ம வைஙகத தக்கோர்!
வைஙகு்வோம் தமிழதவதோண்லெ! வோழக! வோழக!

வோனுரச வளரட்டும் 
கவிப்பூஞ ்சோலல!





மூன்்ிலனவயம் முப்பதது ஐநது வோழததும்!
முன்்ில்கள் அைிலோெ மகிழநதி ருககும்!
சோன்றுகளோல் தோவனழும்பும் சோிததி ரஙகள்
சநதைம்்போல் மைம்வீச,  சோிததி ரஙகள்
ஊன்்ிலவதத விலதமுலளததுத ்தோப்போய மோ்,
ஊர்வோழ கனிவகோடுகக,    குலெபி டிகக,
வோனுரச வளரட்டும் கவிப்பூஞ ்சோலல!
வசநதரோசன் வோழததுகி்்ன் வோழக! வவல்க!

வோழததுகளுென்,

கவிக்கோ துலர வசநதரோசன்
அலமப்போளர், பண்லைததமிழசசஙகம்

வசன்லன 600051



 

 முகநூல் தளதலத முல்யோகப் பயன்படுததிகவகோள்பவர்கள் 
தமிழர்கள் என்று வசோன்னோல் மிலகயோகோது. அதற்கு எடுததுக 
கோட்ெோக சில முகநூல் குழுமஙகலள வோிலசப்படுததலோம்.

ி்லோமுற்்ம் (கவிலதகளுககோன ்தெல்) மற்றும் கவியுலகப் 
பூஞ்சோலல, ஊ..ழ..ல...ள   ் போன்்லவ்ய முதலிெததில் இருககின்் 
குழுமஙகள். கவியுலகப் பூஞ்சோலல இரண்டு ஆண்டு விழோககலள 
வவற் ி்கரமோக ்ெததி முடிதது இ்தோ மூன்்ோவது ஆண்டுவிழோலவ 
இரண்டு ்ோட்கள் திருவிழோ ்போல் ்ெததிகவகோண்டிருககி் ோர்கள்.
வசன்லனயில் 100 கவிஞர்கள் பங்கற்்க கவியரஙகதலத 
்ெததிய அனுபவதலத லவதது இரண்டு ்ோட்களிலும் சுமோர் 200 
கவிஞர்கலளக கவிலதப் போெ லவகக இருககி் ோர்கள். ஒவவவோரு 
விழோலவயும் ்ெததுவதில் எவவளவு சிரமஙகள் வரும் என்பதில் 
அனுபவததில் உைர்நதிருககி் ்ன். சிககனதலதக கலெப்பிடிதது 
விழோலவச சி் ப்போககுஙகள். கவியுலகப் பூஞ்சோலல வளர்சசியில் 
வதோண்ெோற் ி்ய முன்னோள் இந்ோள் வபோறுப்போளர்கள். கவியுலகப் 
பூஞ்சோலல ி்றுவனர் தம்பி வ்ப்்போலியன், தலலவர் தம்பி போலோ, 
வசயலோளர் தஙலக வதன்்ல் கவி ஆகி் யோருககும் வோழததுகள்.
மூன்்ோம் ஆண்டுவிழோக கோணும் கவியுலகப் பூஞ்சோலல 
குழுமததிற்கு என் வோழததுகலளயும் ்ோன் சோர்நதுள்ள ி்லோமுற்்ம் 

ி்ர்வோகககுழுவின் வோழததுகலளயும் வதோிவிததுகவகோள்கி் ்ன்.
 
 வோழக தமிழ

்்சமுென்

முததுப்்பட்லெ மோ்ன்
்ிறுவனர் ‘‘்ிலோமுற்்ம்’’ முகநூல் குழுமம்

கவியுலகப் பூஞ்சோலல வோழக!





 ்ிலனவுகள்  ்ிஜமோககுவதில் ்ிஜம்தோ்ன! ‘‘கவியுலகப் 
பூஞ்சோலல’’ விததியோசமோன வோர்தலத. முகநூல் சோிததிரததில் புகழ 
வபறும் வோர்தலதகளோக மோ்ப் ்போகி் து என்று ி்லனததோ்ல 
மிகவும் வபருலமயோக உள்ளது.

 பூஞ்சோலல என்்ோல் யோருககுதோன் பிடிககோது!. பூஞ்சோலல 
யில் கவியுலகமோ? என்று ி்லனககத ்தோன்றும்.  ஆனோல் ்ெததிக 
கோட்ெ முடியுமோ? என்று மனதில் ்கள்வி எழும். ஆனோல் ி்சசயமோக 
்ெககும் என்று உலெததுக கோட்டி இருககி்து ‘‘கவியுலகப் 
பூஞ்சோலல’’ குழுமம். ் மலும்,  தளததில் தினம் ஒரு ்போட்டி லவதது 
வவற் ி்யோளர்களுககுச சோன் ி்தழ வகோடுததுக வகௌரவிககி் து. அது 
மட்டுமோ? தி் லமமிகக ் டுவர்கள் கவிலதகலளச சீர்தூககிப் போர்ததுத 
்தர்வு வசயகி் ோர்கள்.

 வவற் ி் வபற்்வர்களுககு விததியோசமோன விருது வழஙகுகி் ோர் 
கள். அதுவும் எப்படி வதோியுமோ?  போரதியோர் விருது, போரதிதோசன் விருது, 
கண்ைதோசன் விருது, பட்டுக்கோட்லெ கல்யோை சுநதரம் விருது, 
்ம்மோழவோர் விருது, கவிஇமயம் விருது, ்மலும் கவிசசுெர் விருது 
என்று அள்ள அள்ளக குல்யோத. விருது வழஙகி கவிஞர்கலளக 
வகௌரவிககி் ோர்கள்.  ‘‘கவியுலகப் பூஞ்சோலல’’   உலகளவில் சோதலன 
புோிய வவகுதூரம் இல்லல.

 ‘‘கவியுலகப் பூஞ்சோலல’’யின் ி்றுவனர் மதிப்பிற்குோிய 
திரு. ஒரதத்ோடு வ்ப்்போலியன் அவர்களுககும் மற்றும் மற்் 

ி்ர்வோகிகளுககும் வ்ஞசம் ி்ல்நத ்ல்வோழததுகள். ்ன் ி்.

சுகன்யோ ்நதகுமோர்

வ்ஞசம் ி்ல்நத  
்ல்வோழததுககள்



 

 வசநதமிழில் வகோண்ெ தைியோததோகம், லபநதமிழிருககும் 
இ ெ வ ம ல் ல ோ ம்  எ ன் னு ய ி ரு ம் ,  உ ை ர் வு க ளு ம்  ஒ ன் ் ோ க ி க 
கலநதிருககும். அநத வலகயில் மூன்று ஆண்டுகளோகக கவியுலகில் 
பூஞ்சோலல அலமததுக கவிப்பூககலள உருவோககியப் வபருலம 
கவியுலகப் பூஞ்சோலலக குழுமததிற்கு உோிததோகுகி் து.

 ஒவவவோரு கோல கட்ெஙகலளயும் வ் ி்படுததிச வசல்வதில் 
இலககியஙகள் வபோிதும் பஙகளிப்பு வசயகின்்ன. ஒரு கோல 
கட்ெததில் ்தோல்வியும், அடுதது வருகின்் கோல கட்ெஙகளில் 
எழுசசியும்,  அககோல  கட்ெஙகளில் ் தோன்றுகின்் இலககியஙகளுககு 
அடிததளமோக அலமநது விடுகின்்ன.

 தற்கோல சமுதோயததின் ் தலவ, சமுதோய மோற்்ம், இநத சமுதோய 
மோற்்தலத இலககியததின் ஊெோகச வசயயமுடியும். இததலகயச 
்சலவயில் இன்று கவியுலப் பூஞ்சோலல முன்னிற்பலதப் வபருலம 
யோகச வசோல்லலோம்.

 இககுழுமததின் ்சலவகள் வமன்்மலும் வதோெர்நது சிகரம் 
வதோெ வோழததுகள்!

அன்பின் ்ல்லூரோன் வ. ஜசிநதன்
்தி் யோர ்ோைல்கள் இலககிய மன்்ம்
ி்றுவுனர் மற்றும் வசயற்குழுத தலலவர்

யோழப்போைம், இலஙலக 

இலககியததின் வவற்்ி்ய 
சமுதோய மோற்்ம் 





உலவகலோம் வலம் வநது வோழும் 
அலனததுக கவிஞர்கலள ஒன்றுதிரட்டி 
அழகோன குழுமம் அலமததுக 
கவியுலகப் பூஞ்சோலலவயன 
அழகோன வபயோிட்டுக கவிலதகள் 
கிரோமிய மைஙகமழும் கவிலதகள் 
கவிஞர்கலளப் வபருலம்யோடு 
வோலிசோன்்ிதழ கண்ைதோசன் சோன்்ிதழ 
போரதியோர் சோன்்ிதழ எனத தயோர்பண்ைி 
விருது வழஙகிக வகௌரவிதது மகிழவிதது 
முகம் வதோியோத ்ண்பர்களின் கவிலதகலள 
முகம் கோட்டி வோழததுகள் வதோிவிததுப் 
போரோட்டிக கவிஞவரனப் பட்ெஙகள் பல தநதக 
கவியுலகப் பூஞ்சோலல குழுமததினலர 
வோழததி வைஙகுகி்்ன்,,,
வமன்்மலும் வபோலி்வோடு 
வசழிதது வளர்நதிெ்வ
வசநதமிலழ வோழதது்வோம்,,
கவியுலகப் பூஞ்சோலலக குழுமததினலரப் 
பல்லோண்டு கோலம் ்ீடூழிவோழக
வோழக என்று வோழததுகின்்்ன் ,,,!

புவனோ சற்குைம்

பல்லோண்டு கோலம் ்ீடூழிவோழக!



 

கவிலதகள் வலரயும் 
கவிஞர்கள் களிப்புென்
உலவும் பூஞ்சோலலக 
கவி மலரும் தமிழ மைமும் கோற்்ில்
கலநது பரவிடும் தமிழச்சோலலச
சின்ன கவிலதகளும்
வண்ைக கவிலதகளும்
எண்ைததில் வடிவலமதது
சிஙகோரச வசோல்லலமதது
்சோலலவயஙகும் சிற்பஙகளோய 
வடிவலமதது உள்்ள நுலழபவர்கள்
உவலகயுென் ரசிகக லவப்போர்! 

மயககும் தமிழ மைததில்
மயஙகி்ய மகிழநதிடுவோ் !
தமிழன்லனப் புகழ தன்லனத
தரைிவயஙகும்  பரப்பிெ்வ 
ஓயோமல் பைிவசய்த
கவியுலகப் பூஞ்சோலலச
வசழிதது வளர்நதிெ்வ
தமிழினமும் தமிழவமோழியும்
தரைியி்ல உயர்நதிெ்வ
தமிழன்லனத தோள்படிநது
தயவுெ்ன ்வண்டுகி்்ன்!

்ரணுகோ சுநதரம்

கவிஞர்கள் களிப்புென்
உலவும் பூஞ்சோலல





 கவியுலகப் பூஞ்சோலலக குழுமததில் ்ோன் உள்நுலழநது  
்ோன்லகநது மோதஙக்ள ஆன ் ிலலயில், எண்ைற்்ப் பல 
குழுமததின் ஊ்ெ மிகச சி்ப்போய  ்ம் குழுமம் வசயல்படுகி்து!

 ்ிறுவனரும்  ் ிர்வோகிகளும் ஒற்றுலம கோப்பது மிகச சி்ப்பு

 மண்மயககும் கிரோமியக கவிலதகள் விததியோச சிநதலன 
யோய  வோலி,  கண்ைதோசன்,  போரதிதோசன் என வவவ்வறு 
வடிவஙகளில் தினசோி கவிலதப் ்போட்டியில்  சோன்்ிதழ அளிதது 
உற்சோகப்படுததுவது மிக அருலம. தி்லமயோன ்டுவர்கள் 
அலமததுச சி்ப்போன, சீோிய முல்யில் பின்னூட்ெம் அளிதது 
்டுவர் பைிலயச வசயவதும் மிகச சி்ப்போகும்.

 மூன்்ோம் ஆண்டு விழோச சீரும் சி்ப்புமோய வவற்்ி வப் 
எல்லோம் வல்ல இல்வலன ்வண்டுகி்்ன்.

கி.சீனிவோசன் தமிழப்பிோியன்

ஒற்றுலம கோப்பது மிகச சி்ப்பு!



 

 கவியுலகததில் ்தனும் போலும் வதவிட்ெோமல் கிலெககும் 
குழுமம் இநதக கவியுலகப் பூஞ்சோலல எனலோம். ்ிறுவனர் 
திரு.வ்ப்்போலியன் மற்றும் தலலவர் திரு.போலதியோகரோஜன், 
வசயலோளர் திருமதி.வதன்்ல்கவி மற்றும் மதிப்புறு தலலவர் 
ஸ்ரீசகதி அவர்கள் ்போன்்்ோர்களோல் சீரும் சி்ப்புமோய இயஙகி 
வருகி்து. தினககவிலதப் ்போட்டி திகட்ெோத தலலப்லபக 
வகோண்டு சிநதலனலயத தூண்டும் விதம் ்ெநதிடும். கிரோமியக 
கவிலதப் ்போட்டி மற்றும் லைககூ கவிலதப் ்போட்டி இது 
்போன்் எண்ைற்் ் போட்டிகள் ் ெப்பதோல் கவிலத எழுதக கற்றுக 
வகோள்பவருககு வரப்பிரசோதமோகவும் கற்றுத ்தர்நதவர்களுககு 
ஊன்று்கோலோகவும் இருககி்வதன உறுதியோகக கூ் முடியும். 
கவிததி்ன் வோயநத ்டுவர்களோல் கவித்தர்வு ்லெவபற்று 
அழகிய சோன்்ிதழ முகநூலில் வவளியிெப் படுகி்து.
 
 கவிவோனில் ப்கக ் ிலனககும் இ்கலக முலளதத சிட்டுகள் 
எல்லோம் சுதநதிரமோயப் ப்கக இங்க பலெவயடுககலோம்.்தன் 
எடுகக வண்டுகள் ் ோடும் பூஞ்சோலலலய!  அது்போல் கவித்தன் 
வடிகக கவிஞர்கள் ்ோடுவது கவியுலகப் பூஞ்சோலலலய!

 பலப்பலக கவிஞர்கலள உருவோககி என்றும் மைம் 
வீசும் ்சோலலயோக இநதக கவியுலகப் பூஞ்சோலல இருககும். 
இதில் ்ோனும் சிறு பூவோய பயைிககி்்ன் என்பதில் ஆனநதம் 
அலெகி்்ன். இககுழுமம் வமன்்மலும் வளர்நது கவிஞர்கலளப் 
பட்லெ தீட்டும் என்பதில் வபருமிதம் வகோள்்வோம்.

குமோர் சுப்லபயோ

்தனீககள் ்ோடும் பூஞ்சோலல!





தமிழ மைககும் ‘ஒரதத்ோடு’ மண்ைி்ல,
தமிழோய வோழும் கவிஞர் வ்ப்்போலியன் ்ிறுவியதோம்,
கவிலத மைம் பரப்பும் கவியுலகப் பூஞ்சோலல,
கவிததுவம் ்ில்நத கவிஞர் போல தியோகரோஜன் 
சீோிய தலலலமயிலும்,
வபோறுப்லப விருப்பததுென் வசயல்படுததும் 
‘வதன்்ல்கவி’யும் 
கவியுலகப் பூஞ்சோலலயில் கவிலதப் 
பூககலளப் பூகக லவககும் விலதகளோம்!

கவிலதகள் வலம் வரும் பூஞ்சோலல,
கவிஞர்கள் புலெசூழும் கவியுலகப் பூஞ்சோலல,
தமிழ மைம் பூககும் பூஞ்சோலல
தமிலழக வகோண்ெோடும் கவியுலகப் பூஞ்சோலல,
கவிலதகள் பலெககும் பூஞ்சோலல புது
கவிஞர்கலளப் பலெககும் கவியுலகப் பூஞ்சோலல,
கவிஞர்கலளப் ்போற்்ி வோழததிடும் பூஞ்சோலல,
தமிழக கவிஞர்கள் வோழததும் கவியுலகப் பூஞ்சோலல.
பூசல்கள் இல்லோத பூஞ்சோலல இது
புதியவர்கலள வர்வற்கும் கவியுலகப் பூஞ்சோலல,
மூன்்ோம் ஆண்டு விழோலவக வகோண்ெோடும் பூஞ்சோலல,
மூவுலகிலும் தமிழ பரப்பும் கவியுலகப் பூஞ்சோலல,
வசழிதது வளர்நது தரைியில் சி்நதிெ்வ 
வோழததுகி்்ன்...!

பட்டுக்கோட்லெ போலு

வசழிதது வளர வோழததுகி்்ன்!



 

 பூததிருககும் மலர்களில் இருநது ்தலன வடிதவதடுததுத 
்தன் கூட்டில் ்சகோிககும் ்தனீககள் ்போலக குழும ்ிறுவனர் 
ச்கோ. வ்ப்்போலியன் சீோிய தலலலமயின் கீழ தலலவர் ச்கோ 
போல தியோகரோஜன், வசயலோளர் ச்கோ. வதன்்ல் கவி மற்றும் 
மதிப்புறு தலலவர் ச்கோ. ஸ்ரீசகதி  ஆகி்யோர்கள் அெஙகி்ய 
சீோிய தலலலமயின் கீழ எண்ைற்் ்தனீககள் ்ிர்வோகிகளோய 
இருநது சி்ப்போக இநதக குழுலவ வழி்ெததிச வசல்கி்ோர்கள். 
அலனவருககும் என் அன்பு வோழததுகள்.

 முகநூல் குழுமஙகளில் இதுவும் ஒன்வ்ன எண்ை லவககோமல் 
தஙகளுகவகனத தனிப்போலத அலமதது ்லெ்போடுகி் சில 
குழுககளில் கவியுலகப் பூஞ்சோலல தன்னிகரற்்து.

 இரண்டு வருெஙகளுககு முன்பு லதததிஙகளில் தெம்பதிகக 
தன் முதல் அடிலய எடுதது வோயநத கவியுலகப் பூஞ்சோலல குழு 
சி் ப்போன பல ்ற்வசயல்கலள முன்வனடுததுத தற்்போது மூன்்ோம் 
ஆண்டில் அடிவயடுதது லவப்பது மிகவும் சி் ப்புககுோிய ஒன்்ோகும்.

 இநதப் வபருலம எல்லோம் அதன் ி்ர்வோகிகள் அலனவருககும் 
்சரும். இநதக குழுவில் அடி்யனும் ஒரு உறுப்பினரோக இருப்பதில் 
மகிழவு வகோள்கி் ்ன். தமி் ழ தோ்ய மனதில் ்ீ் ய ி்ன்மைிமகுெம் 
மிளிரும் லவரஙகளில் ஒன்வ்ன்வ ஒளிரு்த கவியுலகப் பூஞ்சோலல 
சி் ப்புகள் பலபூண்டு லவயததில் சி் கக உன்னில் சி் கக உன்லனயும் 
சி் ப்பிகக சிநலத இனிததிெ உளமோர வோழததுகி் ்ன்..

சஙகர் ்ீதிமோைிககம்

சிநலத இனிததிெ 
வோழததுகி்்ன்.





தமிழ மைககும் ‘ஒரதத்ோடு’ மண்ைி்ல,
முததோன்தோர் பயைம் ்மற்வகோண்்ெோம். 
மூன்்ோம் ஆண்டி்ல அடிவயடுதது லவத்தோம். 
முகநூலில் கவிபலெதது அகம் மகிழந்தோம்.
முககனியின் சுலவயதலன ரசிததிருந்தோம். 
அன்்்ோ சஙகம் லவததுத தமிழ வளர்ததோர். 
இன்்்ோ ‘‘கவியுலகப் பூஞ்சோலல’’ 
கவிலதயி்ல  உயர் தமிழ வளர்த்தோம். 

மூதத வமோழியதலனக கண்முன் ்ிறுததி.
முகநூலில் சி்ப்பிததுத தநது வகோண்டிருககும். .
்ம் ‘‘கவியுலகப் பூஞ்சோலல’’ என்வ்ன்றும் 
்றுமைம் பரப்பி  பூமியி்ல பூஙகோற்்ோய..
்ிததமும் புதுப் வபோலிவுெ்ன திகழநதிெ்வ.
புகவழன்றும் ஓஙகட்டும் என்று உளமோர 
வோழததுகின்்்ன். 

தரைி ்போற்றும் தஞலசயி்ல விலளநத
்ல்ல வபோன்மைியோம்...எஙகள் கவிசசுெ்ர..
தமிழ வமோழியதலனக கவிலதயிலும்..
வபோஙகும் போெலிலும் சி்ப்பிதது வழி்ெததுபவ்ர.
புகழசசிதலன விரும்போத புன்னலக ்வநத்ன.
புததம்புது போிைோமம் பலெததீ்ர கவிதனி்ல.

பூஞ்சோலலயின் பூககளது 
வ்கிழிப் பூககளல்ல...



 

வமோழியதலன உயிரோக..விெோது 
இயஙக லவததுக வகோண்டிருககும் ஐயோ. 
ஒரதத்ோடு வ்ப்்போலியன் அவர்களுககும். 
இனிதோன வைககமும் ்ல்வோழததுகளும்.

ஐயன் வள்ளுவலன அலெயோளச சின்னமோக இட்டு...
மூன்்ோம் அகலவயி்ல அடிவயடுதது லவததிருகக. 
ஐயம் இன்்ி உலரததிடு்வன்..கவியுலகம்.
அகிலம்்போற்்ச சி்ககும் என்று..
பூஞ்சோலலயின் பூககளது வ்கிழிப் பூககளல்ல...
வோசம் வீசும் ்றுமலரோய ்ோளும் பூககும் மலரன்்்ோ. 

பலெப்பவர்களின் சிநலததலன வவளிகவகோைர...
குறுஙகவிலதககும் பஞசமில்லல. 
தினககவிலதககும் குல்வில்லல. 
மரபுதலனயும் வகோண்டிருந்தோம்.
‘‘லைககூ’’ வும் பலெததிருந்தோம்.. 
்வீனக கவிலதகள் வடிததிருந்தோம்.
மண்வோசம் வீசும் கிரோமியக கவியும் நுகர்நதிருந்தோம்.
தினம் பல புதுலமகள் பலெததிருநது..
கவிஞர்.. கவிததி்னலத உலகிற்கு எடுததியம்பும்.. 
தி்ன் பல வகோண்டிருககும் கவியுலகப் பூஞ்சோலல 
திகவகட்டும் சி்ககட்டும். 
வோழததுகி்்ன். வைஙகுகி்்ன்...

சுமி முருகன்





 கவியுலகப் பூஞ்சோலல குழுமமோனது  ஒவவவோரு வருெமும் 
புது முயற்சியில் களமி் ஙகி வவற் ி்க கண்டு வருகி் து  கெநத 
வருெமும் (2018) ஆண்டு விழோவில் பல்்வறு திலசகளிலிலும் இருநது 
கவிஞர்கலள ஒன் ி்லைதது 10 நூல்கலள வவளியிட்டு கவிஞர்களின் 
கவிததி் லமயிலன உலகிற்கு விருநதோககி ்ன்மதிப்பிலனப் வபற்்க 
குழுமோக தலல ி்மிர்நது ் ிற்கி் து அது மட்டுமல்லோது வோழவில் வரும் 
தலெகலள எவவோறு தகர்தவத ி்ய ்வண்டுவமன்பலத ி்றுவனர் 
ஒரதத்ோடு வ்ப்்போலியன் அவர்களிெமிருநது கற்றுக வகோள்ள 
முடியும். அப்படி்யோர் தலலலமயின் கீழ இககுழுமம் 3ஆம் ஆண்லெ 
எயதுள்ளது என்பதில் மட்டிலோ மகிழசசி. 3 ஆண்டு மட்டுமல்ல 30 
யுகம் தோண்டியும் இககுழுமம் பயைிகக ்வண்டும் என்பது எனது 
அவோ. தமிலழ ்்சிககும் ஒவவவோரு ஆதமோவும் உைர ்வண்டும் 
என்பது  கோலததின் கெலமயோகும்.

 அநதவலகயில் இவவருெமும் குழுமததின் முயற்சியோக 
ஈழததின் இறுதி யுததததில் ் ெநத இனப்படுவகோலலலய ் ிலனவு 
கூறும் வபோருட்டு பல்்வறு திலசயிலிருநதும் பல கவிஞர்களின் 
கவிலதகலளத தோஙகி ்ிற்கும் ‘‘முள்ளிவோயககோல் சுவடுகள்’’ 
எனும் நூவலோன்ல் வவளியிடுவது மிகச சி்ப்பு. இரவு பகல் 
போரோது தனது வசோநத ்வலலப்பளு மததியிலும் இநநூல் 
வவளிவர ்வண்டும் என்் ஆலசயில்  களமி்ஙகி உலழதத 
அலனவருககும் ்ிர்வோகிகளுககும் மற்றும் தகுநத ்்ரததில் 
கவிலதகலளத தநதுதவிய அலனதது கவிஞர்களுககும் என் 
இதயபூர்வ வோழததுகள்.

அனுகவி ்ிப்கோன்
அட்ெோலளச்சலன,  இலஙலக

்ன்மதிப்பிலனப் வபற்்க 
குழுமோக வோழக!



 

கோலததோல் அழியோப் புகழும்
கட்டுககுலலயோப் ்பரழகும்
கம்பலனயும் வள்ளுவலனயும்
கண்ைதோசலனயும் போரதிலயயும்
எமககளிதத அருநதமிழோல்..

்தன்சிநதும் மலோிலெ்ய
வோன்முட்டும் புகழுலெய
எஙகள் பூஞ்சோலல்ய....!
கவிஞர்கள் மனதில் ்ில்நத
எஙகள் கவியுலகப் பூஞ்சோலல்ய....
உன்லன வோழததுகி்்ோம்....!!!

மூன்்ோம் பில்யோனக கவிஞர்கலள
முழுமதியோய மின்னிெச வசய்த
தினககவிலத, குறுஙகவிலத
கிரோமியக கவிலதகளுென் லைககூவும்
போெலியற்றுவதில் வல்லலமயும் தநதின்று
மூன்்ோம் ஆண்டில் முடிசூடும்
எம் கவியுலகப்பூஞ்சோலல்ய....

மூவோயிரம் ஆண்டுகளோயினும்்ீ 
புதுப்வபோலிவுென் வோழிய...
வோழிய.... வோழிய்வ....!

ரோஜிலோ ோிஜவோன்

புதுப்வபோலிவுென் வோழிய்வ!





தமிழ வகோண்டு உலலக வவல்லும்
கவியுலகப் பூஞ்சோலலயின்
மூன்்ோமோண்டு வவற் ி்விழோவுககு
வோழததுலர வழஙகககிலெததலத
போககியவமனக கருதுகின்்்ன்.

வபோிது வபோிவதன்று வசோல்்வன்
பி் ததலில் மோனிெரோய
அோிது அோிவதன்று வசோல்்வன்
பி் நத்த தமிழுககோய

முகநூலில் மூன்்ோண்டுகளோயத
தமிழ வளர்ககும் சோதலனயில்
தனகவகன்று ஓோிெதலதத தககலவததுச
சோதலன கண்ெ கவியுலகப் பூஞ்சோலல்ய
கவியுலக்ம ்ீ வோழி! 

முததோன தமிழப் ்பணும்
முகவோிகளோம் கவிஞர்கலளத
ததவதடுதத தோயோகச
வசோததோகி ி்ற்பதுவும்
விததோகி உலகினி் ல தமிழ
விநலதகள் வசயதுவரும்
கவியுலகப் பூஞ்சோலல்ய
கவியுலக்ம ்ீ வோழி!

தமிழ வகோண்டு உலலக வவல்!



 

ி்றுவனர் வ்ப்்போலியன்
தலலவரோய போல தியோகரோஜன்
வசயலரோய வதன்்ல் கவி
மதிப்புறு தலலவரோய ஸ்ரீசகதி
புலெசூழநது மைம்பரப்பி
தமிலழ்ய மைககசவசயவதும்
கவியுலகப் பூஞ்சோலல்ய
உன்னுள்தோ்ன!

கவி வரும் ்போவதல்லோம்
கனிவோன பதில் தநது
கவிஞர்கலளக கவர்நதிழுதது
கோிசலன கோட்டுவதும்
கவியுலகப் பூஞ்சோலல்ய 
உனகவகன்் தனிப் போைி் ய! 

ி்ததிலம் உள்ளவலர ்ீ வோழி!

அன்புென்
போசல்யில் ஒருவன்

அலியோர் சுலபர்
தலலவர் : ்தனீ கலல இலககிய மன்்ம்

இலஙலக.





குயில்கூவும் மோஞ்சோலல
கவியுலகப் பூஞ்சோலல

ி்ததம் ி்ததம்
புததம் புதுக கவிலதமோலல
வதோடுததிடும் போமோலல...

வமயயோனச வசோற்கள்
வபோயயிலனத தள்ளி
கவிவயனத தன்லன அைிநதுவகோள்ளும் 
அழகுப் பூஞ்சோலலயி் ல...

உலகம் ஒருவிதம்
்ோடுகள் பலவிதம் எனப்
பன்னோட்டுக கவிகளின்
பல்வலக வசோல்மோலல
கதம்பவமன அைிநது
அழகுறும் ்ற்பூஞ்சோலல..

வோழக வளர்கவவன
வனப்புென் வோழததும்
கவி ்ோன்...

முலனவர்.வபண்ைியம் வசல்வககுமோோி
புதுச்சோி

வனப்புென் வோழக!



 

வண்ைம் பல பூதது
வோசம் தினம் வீசும்
வண்டின் ோீஙகோரம் எழில்
்சோலல எஙகும் ்கட்கும்

்தனில் பல சுலவகள்
்தடும் கரு (க)விலதகள்
்ோடும் பல கவிகள்
்ோடும் தலனத தோண்டி

பூககும் தினம் புதிதோய
ஆககம் வளர் பில்யோயச
்சர்ககும் தி்ன் உனதோய
கவி உலகம் பூஞ்சோலல

தோண்டும் பல தலெகள்
ஓஙகும் புகழ மலலகள்
தூஙகும் பல லககள்
துடித்த எழும் கவியில்

கவி உலகம் தனதோககி
தி்ன் வளர்ககும் களமோகி
பைி வசயயும் எழில் ்சோலல
கவி மைககும் கவியுலகப் பூஞ்சோலல.

ச.சிபோனோ

கவி மைககும் 
கவியுலகப் பூஞ்சோலல





்ோடிடு்வோம் கவியுலகப் பூஞ்சோலல முற்்ம்! 
்மது்லவ வளர்ததிடு்வோம்  ்ோவமன்றும் சுற்்ம்! 

முகநூலில் முடிசூட்டி ஆளுகின்் குழுமம் 
 முதன்முதலில்  கவிப்்போட்டி ்ெததிவவன்் குழுமம்! 
அகமினிககும் உ்வுகலள வளர்தவதடுதத குழுமம்! 
 ஆற்்லலர ஒன்்ிலைதது உருவவடுதத குழுமம்! 
தகுவிருது தககவர்ககு வழஙகுகின்் குழுமம் 
 தனிததவதோரு ‘‘கவியுலகப் பூஞ்சோலலக குழுமம்!’’
மிகுமகிழவில் ஆண்டுமூன்று கோணுகின்் குழுமம் 
 மைிவயோலிததுத தஞலசக்க அைிவகுதது வருவம்! 

வபருவீரன் வபயர்வகோண்ெ வ்ப்்போலியன் ்தோழர் 
 பீடு்்வ ்ெததுகின்்ோர் வபருலமமிகு குழுமம்! 
தருமமிகு வசன்லனயி்ல மோஙகோெோம் ஊோில் 
 தன்முதலோம்  ஆண்டுவிழோ கண்ெதிநத குழுமம்! 
அருமலர்கள் வோிலசயி்ல பததுநூல்கள் பூகக 
 ஆண்டிரண்டின் வவற்்ிவிழோ ஒரதத்ோடு கோை 
இரு்ோள்கள் திரு்ோள்கள் மூன்்ோவதோம் ஆண்டில் 
 இனிதுவிழோ கோைவவன அலழககின்்ோர் ்வண்டி! 

வள்ளுவோின் திருப்வபயரோல் ஒருவிருது! இன்றும்
 வோழபோரதி வபயோினி்ல ஒருவிருது! வ்ஞலச 
அள்ளுகின்் கம்பவனவன் வபயரோலும் ்மலும் 
 அைிவோிலச கவிசசிற்பி கவிஇமயம் இன்னும்

்மது்லவ வளர்ததிடு்வோம்



 

உள்வளோளிரும் கவிசசுெர்   கவி்வநதர் என்றும் 
 உயர்விருது   ஈநதுவரும் கவியுலகப் பூஞ்சோலல
வகோள்லகவழி  முகநூலின் குழுமஙகள் கட்கும் 
 வகோடுததுமகிழ விருதுகளில் தன்புகழில் விஞசும்! 

தமிழுைர்வு
தலழததிருககும்  தஞசோவூர்  உற்்
 தமிழீழக கலதவசோல்லும் முள்ளிவோயககோல் முற்்ம்! 
திமிர்நவதழுந்த  லதததிஙகள்  இரு்ோள்கள்  கூடும் 
 திரு்ோள்கள் வரலோற்்ில் முததிலரலயத ்தடும்! 
அமுவதோதத ்ிகழவுகளோல் இரு்ோளும் சி்ககும்! 
 அழகுமைக கவிலதமலர் அரஙகதனில் பி்ககும்! 
கமுகுெ்ன வவற்்ிலலயும்  கமகமதது  மைககும்! 
 கரஙகுவிததுக கவியுலகப் பூஞ்சோலல அலழககும்! 

கூடிடு்வோம்  கவியுலகப் பூஞ்சோலல  தன்னில்
 கூவிடு்வோம்  மகிழநதிடு்வோம் இரோசரோசன் மண்ைில்! 
போடிடு்வோம் இரு்ோள்கள் பூஞ்சோலலக கூட்டில்!
 பதிததிடு்வோம்... கருததரஙலகப் புதுச்சோி ஏட்டில்! 
்தடிடு்வோம் புதுமகிழசசிப் பூஞ்சோலலப் புகுநது! 
 திலளததிடு்வோம் கோவிோியின் தமிழவவள்ளப் வபருககில்,! 
்ோடிடு்வோம்  கவியுலகப் பூஞ்சோலல முற்்ம்! 
          ்மது்லவ வளர்ததிடு்வோம் ்ோவமன்றும் சுற்்ம்!

திருககுவலள கவிமோமைி 
வவற்்ிப்்பவரோளி





கவியுலகப் பூஞ்சோலல!
இது முகநூல் கவிஞர்களின்
கனவுலகப் பூஞ்சோலல!

எழில்மிகு ்சோலலயோம் ்ிறுவனர் வ்ப்்போலியன்
தமிழ வளர்தத ்ற்்சோலலயோம்

தினமும் ்போட்டிகள் பல ்ெததி
கவிஞர்கலள விருது மலழயில் குளிப்போட்டும்
தமிழ வோனப் பூஞ்சோலல!
தரமோன போமோலல!

மூன்்ோம் ஆண்டு விழோவில்
முன்னூறு ்பருககுப் புகழ மோலல சூட்டுகின்்
முததமிழின் சோரல் மலழ!

வதன்்ல் கவி அ்ிமுகம்
என்லன அலழதது இலைததது
அழகுச ்சோலலயில் குழநலத ்ோன்!

உலழப்பு உற்சோகம்
தளரோத ஈடுபோடு
இலவ்ய பூஞ்சோலல
்ிர்வோகிகளின் ்ிலலப்போடு!

அரும்பைி ஆற்்ிடும்
கவியுலகப் பூஞ்சோலல



 

தமிழோல் உயர்நது
தமிழோய வளர்நது
அரும்பைி ஆற்்ிடும்
கவியுலகப் பூஞ்சோலல
்ிறுவனர் ஒரதத்ோடு வ்ப்்போலியன்
அவர்களுககும் 
்ிர்வோகிகளுககும்
விழோலவச சி்ப்பிகக வநதிருககும் 
தமிழச சோன்்்ோர்களுககும்
விழோ மலோின் வோயிலோக
எனது மனமோர்நத வோழததுகலளயும் 
இலைப்பதில் வபருலம அலெகி்்ன்!

அன்புென்..

சுதோ ஆ.வசழியன்
(சுதநதிர தோசன்)





 கவியுலகப் பூஞ்சோலல குழுமததிற்கும், ி்றுவனர் ஒரதத்ோடு 
உயர்திரு வ்ப்்போலியன் அவர்களுககும் எனது முதல் வைககதலதயும் 
்ன் ி்லயயும் வதோிவிததுக வகோள்கி் ்ன்..

 கவியுலகப் பூஞ்சோலல என்கி் ் ோன்கோம் தமிழ சஙகததுககு 
வோழததுலர எழுத ் ோன் வல்லவன் அல்ல இருப்பினும் புகழவபற்் 
்ோன்கோம் தமிழ சஙகதலத வோழததுவது எனது கெலம.. 

 தமி்ழ எனது மூசசுககோற்று தமிழோ இரு ஒன்றுபட்டு. 
கவியுலகப் பூஞ்சோலல இது இளம் கவிஞர்களின் பூஙகவிலத.  
கவிஞர்கள் ஏரோளம் ஒவவவோருவருககும் ஒரு சோளரம்.

 ்ோன் கல்வி கற்்்தோ மிக மிகக குல்வு உயர் கல்வி கூெ 
பயின்்தில்லல என் தோய எனககுத தோயபோலுென் தமிழப்போலும் 
ஊட்டியிருககி்ோள்.

 அதனோல் தோ்னோ என்ன்வோ என்னுள் கலத, கவிலத, 
போெல் எழுதுவது, வதோிநத வலரப் போடுவது எனப் பலெககும் 
தி்லனச சி்ிதளவு இநதத தமிழததோய தநதுருககி்ோள்..

 ஆனோலும், அலத எஙகு வசன்று வளர்ததுக வகோள்வது 
என்னுள் இருககும் அததலகய உைர்வுகலள எங்க வவளிக 
வகோைர்வது..

வமன்்மலும் வளரும் தமிழ



 

 ்யோசிததுக வகோண்டிருகலகயில் தோன் கவியுலகப் 
பூஞ்சோலல என்கி் ் ோன்கோம் தமிழ சஙகம் வளர்நது வருவலதக 
கண்டுபிடிககி்்ன். அதில் இலைகி்்ன்.. அங்க எனககோன 
அலெயோளதலதப் பதிககி்்ன்..

இது ஒரு அற்புதமோன குழு
மரபு கவிலத
கிரோமியக கவிலத
லைககூ கவிலத
புதுககவிலத
வவண்போ
பெககவிலத
போெல் 

எழுதும் ்போட்டி என அததலனயும் ்லெவபறும் ஒ்ர தளம் 
கவியுலகப் பூஞ்சோலல்ய...

தமிழ வமல்லசசோகும் என்று 
வசோன்னவன் யோரெோ 
வமன்்மலும் வளரும் தமிழ 
என்பலத ்ிரூப்பிககி்்ோம் போரெோ
்ோன்கோம் தமிழ சஙகம்
தமிழ வளர்கக வநத
புலவர்களின் புண்ைிய தளம்..

பி.ச.்கோபோல்குமோர்





மைம் மிகுநத
பூஞ்சோலல வனமிது ..!
தினம் மிகும்
கவிகலளத தருவது..!

இன்பம் வகோள்லளயோய
இருககும் போவலகயோல் 
இதயம் ்ில்ய
இனிலம உலெயது..!

வலககள் பலதநது
வதோலகயோய கூடுவது..!
வசநதமிழ வமோழியிலனச
சிநலதயில் விலதப்பது..!

புததம்புது போவலகலய
்ிததமும் இலைப்பது ..!
மஙகோத தமிழின்
மகிலம உலரப்பது..!

கவிஞலனப் ்போற்றும்
உயர்விலனக கோப்பது ..!
உநதன் புதுலமலய
உலரககவும் வசோல்்லது..!

சூோியக கதிலரயும்
மல்ககும் லக்யது..!
வோழநதிடு பல்லோண்டு 
உயர்நதிடு தமி்ழோடு..! 

       கலோ்லோக்ோதன்



 

 அலனததுக கவிப் வபருநதலககள் அலனவருககும் 
இனிய முதற்கண் வைககம்.

 எஞசிய ்்ரஙகளில் வோலன விஞசு மட்டும் தமிழுககோயத 
தன்லன அர்ப்பைிதது மூன்்ோம் ஆண்டு விழோலவ எட்டியிருககும் 
கவியுலகப் பூஞ்சோலல முகநூல் கவிக குழும ்ிர்வோகததினர் 
அலனவருககும் அமிர்தம் குழுமததின்  வோழததுகள் மற்றும் 
மனமகிழ ்ன்்ிலயத வதோிவிததுக வகோள்கி்்ன். 

 எண் திலசகளிலும் வவண் சோமரம் வீசி்ய வர்வற்கும் 
கவிப் ்போட்டிகலளத தருவதில் கவியுலகப் பூஞ்சோலலககு 
்ிக்ரதுமில்லல எனச வசோன்னோல் அது மிலகயோகோது. 

 வலக வலகயோன தமிழ விருந்தோடு விருதுகள் அளிதது 
தமிழ ஆர்வலர்கலள ஊககுவிப்பதில் முதன்லமயோனவர்கள் 
என்் ்ிலலலயக கூெ அவர்கள் விட்டு லவககவில்லல.

 இப்படிப் பட்டியலிட்டுக வகோண்்ெ ்போனோல் பககஙகள் 
்ீளு்ம தவிர அவர்களின் தமிழுககோன பஙகளிப்பு என்று்ம 
தீ ர ோ து .   மு க நூ லி ல்  த ம ி ழு க க ோ ய  ் ச ல வ ய ோ ற் று ம்  ப ி ் 
குழுமஙகலளயும் அலெயோளஙகண்டு அவர்கலளப் போரோட்ெவும் 
இவர்கள் ம்ககவில்லல. இந்ிகழவு எனது போர்லவயில் முகநூல் 
கவிக குழும வரலோற்்ில் அவர்கள் கோல் பதிததுச வசன்்தோக்வ 
புலப்படுகி்து. 





 வபரும் புலலம வோயநத கவிஞர்கலள ்ிர்வோகிகளோக 
தன்னகத்த வகோண்டு ்ோவளோரு ்மனியும் வபோழுவதோரு 
வண்ைமுமோக வளர்பில்வயன வளர்நது இன்்்ோ விஸ்வ 
ரூபமோயக கோட்சியளிககி்து கவியுலகப் பூஞ்சோலல. 

 வோழக அவர்களின் தமிழப் பற்று!..

 வளர்க தரைிவயஙகும் அவர்களின் புகழ!.. 

இவண்

வஜயசுதோ ம்கஷ
்ிறுவனர் : அமிர்தம் கவிககுழுமம்



 

அன்போலும் பண்போலும் உருவோன ்சோலலயிது.!
ஆயிரமோயிரம் கவிஞர்கலள உருவோககும் ்சோலலயிது.!
இதயஙகலளக கவிகளின் ்றுமைஙகளோல் கவர்நதிழுககும்..!
ஈடில்லோப் புகழுெ்ன வமன்்மலும் வளரட்டும்..!
உன்னத தமிழுககுத வதோண்ெோற்்ி மைம்வீசும்..!
ஊககமும் வசயலோககமுமோக விருதுகள் மனஙகவரும்..!
எததிககும் எககோலமும் எல்லலயிலோச சி்ப்பலெயும்..!
ஏமோற்்மில்லோ விருதுண்டு ்சோலல்தடி வரு்வோர்ககு..!
ஐம்புலன்கலளயும் மகிழவிககும் முததோன ஆண்டுவிழோ..!
ஒப்பிலோ ்ிகழவுகளோல் ்றுமைம் வீசிடு்ம..!
ஓவரோரு கவிலதயிலும் தமிழமைம் பரவிடு்ம..!
ஔலவயின் முததமிழும் முததோகப் பவனிவரும்..!

லமதிலி ரஙக்ோதன்





ஆைி ்வரோய ்ிறுவனர் தோஙக..!
போவலர் பல்லோயிரம் பூததுககுலுஙக..!
வோர்தத தமிழ்ீர் ஆழமோய ஓெ..!
்கோதத கவிகள் தரைிலய ஆள..!
பதது நூவ்னப் பல்கிப் வபருகி..!
வகோததுக வகோததோய ்சோலல விோிய..!
எட்டுத திககும் பூஞ்சோலல வோசம்..!
எட்டினோய இலகலக சிகரம் வதோட்டு..!

பலெப்போளர் ்போற்றும் பயிற்சித தள்ம..!
பட்ெம் சூட்டும் பல்கவிக கள்ம..!
வீழோது ்ிழலோயப் பெர்நது வளரும்..!
வளர்பில்யோன வோன் முழு ்ில்வ..!

உரமோய ஊட்டும் ்ிர்வோகிகள் சூழ..!
வரமோய உதிதத கவியுலகப்பூஞ்சோலல்ய..!
மூன்்ோம் ஆண்டில் தெததிலனப் பதிததோய..!
மூவுலகு ்போற்் ஓஙகி வளர்வோய..!

திருமதி. தவமைி ரோஜகுமோர்.
இலஙலக.



 

விண்மீன்களின் அைிவகுப்பில்
கவியுலகமும் பூஞ்சோலலயோய...!
மலர்களின் வோசததில்
மனஙகளும் ஒளிர்கின்்ன...!

விழிகளின் ்கோலவயில்
கோததிருககும் எண்ைஙகளும்...!
சிநதலனகளின் சித்ல்களில்
கற்பலனயும் வடிவமோகும்...!

ஆர்ப்போட்ெமின்்ி அரவலைககும்
அன்புள்ளஙகளின் சி்ப்பும்..!
கட்டுக்கோப்போனத திருததஙகளில்
கலலஞர்களின் உருவோககம்...!

மூன்்ோம் ஆண்டின்
சி்ப்போனக கலலககூெமும்...!
ஊககபடுததும்  விருதுகளும்
உைர்வுகளுககு ஊட்ெமோக..!

விழோவிலனச சி்ப்பிககும்
சோன்்்ோர்களின் கவியருவிகளும்...!
வசழிப்புென் வபோழிநது
வசவிகளுககு விருநதூட்டும்...!

அரஙகததின் அழகிலன
வமரு்கற்றும் அலனதது...!
உ்வுகளின் இலைப்பில் 
புதுலமயிலனப் பலெககும்..!

    போனு்ரகோ.்கோ

உைர்வுகளுககு ஊட்ெமோக..





கவியுலகப் பூஞ்சோலல
கவிஞர்களின் கவிச்சோலல..!
தஞலச மண்தநத தமிழ லமநதன்..!
வ்ப்்போலியனின் தமிழ வளர்ககும் பைியிது..!

முகநூலில் முததிலர குழுமமிது..!
எண்ைற்் கவிஞர்கலள ஏற்்ம்வப் லவதததிது..!
சததோன பல ்போட்டிகள் ்ெோததி..!
முததோன கவிஞர்கலள உருவோககி..!
தமிழ ்பசும் ்ல்உலகம்
கவிபோடி மகிழகின்்ோர்
இலைய வழி்ய..!

விருதுகளோல் கவிஞர்கலள மகிழவிததிெ்வ..!
வருகி்து ஆண்டு விழோ வகோண்ெோட்ெம்..!
சீரும் சி்ப்புமோய சஙகமிததுக வகோண்ெோடு்வோம்..!

எம் மண்ைின் லமநதருககு ்ன்்ியிலன
வோழததகளோய வழஙகிடு்வோம்!
வோழக கவியுலகப் பூஞ்சோலல!

வோ.சண்முகம்
கும்ப்கோைம்.



 

கவிலதயின் ்சோலல கவிஞர்களின் பூஞ்சோலல..!

தமிழின் அததியோயம் தின்மோர் அவதோரம்..! 

எழுததுகள் ்கோககும் எண்ைஙகள் ்சர்ககும்..! 

வோயப்புகலளத தநது புகழோரம் ்சர்ககும்..!

கவியுலகப் பூஞ்சோலல உயர்விலனக கோண்பது..!

பல கவி உ்வுகலளச ்சர்ப்பது..! 

வவற்்ிகள் சுெர்விெட்டும் கதிரவன் ்போல்..!

பல்லோண்டு வோழட்டும் தோயவமோழி தமிழ ்போல்..!

மலர்விழி,
திண்டுககல்

தமிழ ்போல் வோழக!





கவி எழுத களம் புகுந்தன்
கற்கண் வெனக குழுககள் பல..!

கன்னல் தமிழ இனிலம யூட்டி
கருததில் புகுநத்த ஓர் உலகோய..!

கசசிதமோயப் பல ்போட்டி,
கவிஞர்களின் எழுததில் பூட்டி..!
கவியுலகப் பூஞ்சோலல 
கன்னித தமிழத ்தன் ்சோலல..!

கட்டிய்த வ்ஞசில் அலை.!
லைககூ்வோ, எழில் வகோஞசும்.!
கவிப் ்போட்டிக்ளோ மனம் ்ில்ககும்..!
கவியுலகப் பூஞ்சோலலத ்தன் சிநதும்..!

புவியுலகத தமிழச்சோலல இதழ விோிககும்..!

முகநூல் வண்வென வமோயதது ்ிற்கும்
முததோயப்போய விழோவில் கவிஞர் கூட்ெம்..!

ஆ.்ெரோஜன்

தமிழத்தன் ்சோலல



 

சித்ிக கிெககும் 
பூககலளத வதோடுததோல் 
பூமோலல..!

அலனததுக கவிஞர்கலள 
ஒன்்ிலைததிடும் 
கவியுலகப் பூஞ்சோலல..!

தததிததததி ்ெநதிடும் 
குழநலதககுக லககவகோடுததிடும்..!

அன்லனலயப் ்போல
தயஙகிததயஙகி எழுதிடும் 
சிறு கவிஞர்கலள 
உற்சோகப் படுததிடும்..!

லகததூககி இன்று 
விருதோளரோககியப் வபருலம 
கவியுலகப் பூஞ்சோலலக்க..!

ஆர்போட்ெமில்லோது 
முததோன மூன்்ோமோண்டில்..!

அடிவயடுதது லவதது
மண்வோசமிகக தஞலசயி்ல..!

அழகிய வபோற்கோலம்..





தரைிலய ஒன்்ிலைததிடும் 
அழகிய தருைம்..!

்ிறுவனர் முன்்ிற்க 
்ிர்வோகிகள் பின்வதோெர..!

உறுப்பினர்களின் 
லக்யோலசயில் 
அரஙக்ம அதிர 
இனிததிடும் இததருைம்..!

வ்ஞசிவலன்றும் ்ீஙகிெோத அழகிய 
வபோற்கோலம்..!

உஷோரோைிமைி



 

கலி விருததம்

பயிர்வளரும் இலககைஙகள்
 பயிலவரும் ்சோலல.
பயிற்சிதரும் பல்வலகயில்
 பட்ெல்யிச ்சோலல.
குயில்கவளல்லோம் கவிபோடும்
 வகோததுமலர்ச ்சோலல.
மயில்கவளல்லோம் ்ெமோடும்
 மல்லிலகப்பூஞ ்சோலல.

கோண்கின்் திலசகவளல்லோம்
 கவிவடிககும் ்சோலல.
்ோண்வதோடுதத வில்லம்போய
 ்ோற்்ிலசயும் போயும்
ஆண்டுவிழோ கோை்ிற்கும்
 அற்புதமிச ்சோலல.
ஈண்டிதலனப் போரோட்ெ
 எனகவகோருவசோல் இல்லல.

கவிவோைர் தலமவோர்ககும்
 கனகமைி மோலல
கவிமைககும் கனிவிருககும்
 கற்பகப்பூஞ ்சோலல.
சிவிலகயி்ல ஏற்்ிலவததுச
 சி்ப்பிப்்போம் ்ோளும்
புவிசி்கக ஒளிர்நவதழ்ோன்
 ்போற்றுகி்்ன், வோழக.

‘‘அகன்’’ @ அனுரோதோ கட்ெவபோம்மன்

ஒளிர்நவதழப் ்போற்றுகி்்ன்!





கவியுலகப் பூஞ்சோலல வயன்் ்போில்..!
 கவிஞர்கலள ஒன்று்சர்த்த..!

அவர்தம் தி்லம புவிமோநதர்..! 
 அ்ிநதிெ்வ ்போட்டிகள் ்ெததிப்..!

புகழலெயச வசயதிடும்தமிழப் பூஙகோ வோழக..!
 வோழக..! வோழக..!

கவிமோநதர் பலர்கண்ெ தமிழர் உலகில்
 கோவியஙகள் பலபலெகக லவப்்போர் வோழக..!

கவியுலகப் பூஞ்சோலல என்றும் வோழக..!
 கோலம்்போல் வளரட்டும் வோழக வோழக...!

வசண்பக வஜகதீசன்

கோலம்்போல் வளரட்டும்



 

தமிழத வதன்்ல் வீசும் அழகு பூஞ்சோலல..!
கவி போெப் புகழ ்பசும் கவியுலகப் பூஞ்சோலல..!

கரம்பிடிககும் லகப்்பசியில் கோட்சிலயத 
தருகின்் பூஞ்சோலல.!

கைினியுகததில் தமிழ கவிப் புரட்சி வசயகின்் 
கவிப் பூஞ்சோலல..

தமிழ வமோழி வகோண்டு தரைிவோழ அலனவலரயும்..!
அன்புென் வசநதமிழோல் அரவலைககும் பூஞ்சோலல..!

போகுபோடு இல்லோமல் ஏற்்ததோழவு வகோள்ளோமல்..!
தோயவமோழியோல் ஒன்்் என்வ்ோலிதது பழகும் பூஞ்சோலல..!

்போட்டிகள் பல தநது வபோறுப்புென் பல வவற்்ிகலளத தநது..!
சோன்்ிதழகள் பல தநது சோன்்்ோர்கள் வோழததுகள்..! 
சநதனமோய வீசும் பூஞ்சோலல..!

கம்பன் வள்ளுவன் போரதி வளர்தத வசநதமிலழக 
கைினி யுகக கோலததிலும்..!

கோற்்ில் கலநது கெலமயோற்றும் முழுலம வபற்் 
முகநூல் பூஞ்சோலல..!

சநதனமோய வீசும் பூஞ்சோலல





சம பஙகோய வோயப்பளிதது ்ீதி தவ்ோது தீர்ப்பளிதது..!
்டு்ிலல உயர்ததும் தரமோன பூஞ்சோலல..!

்ோலளய தலலமுல்லய ்ல்வழிப்படுதத..!
அன்லனத தமிழ வழி ்ெககப் போலத தநதுதவும் ்வீன 
கவியுலகததுப் பூஞ்சோலல..!

பிரதிபலன் போர்ககோமலும்..! 
பஙகுதவதோலக ஏதும் ்கட்கோமலும்..!
தமிழத வதோண்்ெ வபோிவதனப் 
்போற்றும் பூஞ்சோலல..!

வோழக வோழக வோழக்வ..!
கைினியிலும் லக்பசியிலும் 
வசநதமிழ சி்கக - ்ீ
வோழக வோழக வோழக்வ..!
      

தட்சைோமூர்ததி
கோஞசிபுரம்



 

கண்்போல் அலமப்போம் கவியுலகப் பூஞ்சோலல 
எண்ைில் புலவர்க வகழுசசியுென் - மண்மீது 
விண்்ிகர்த வதோண்ெோல் வியப்பு்்வ ்ிற்பதனோல் 
பண்ைிலசதது வோழததுகி்்ன் போர்.!

கவியுலகப் பூஞ்சோலல கோலவமல்லோம் ்ின்று 
புவியில் ்ிலலததிெ்வ ்போற்்ிக - கவிலதச 
சிவிலக்ய்ி மண்வைஙகும் சீ்ிெ்வ ்ோனும் 
கவினு் வோழததுகி்்ன் கோண்.!

தஞலச ்ிலததினி்ல தஙகவமன மின்னிடும் 
வ்ஞசி்ல வஞசமிலோ வ்ப்்போல்யன் - வசஞசுெரோய 
விஞசும் புகழீட்டி விநலத ்ிகழததிெ்வ 
வ்ஞசோர வோழததுகி்்ன் ்ோன்..!

்ற்்மிழ ்ோட்டி்ல ்ஞலச்ில்த தஞலசயி்ல 
வற்்ோத வசல்வமுலெ வள்ளல்்போல் - மோற்்மில்லோ 
்ற்்வப் பண்புலெ ்ல்்லோன்வ்ப் ்போலியலனச   
சுற்்முென் வோழததிடு்வோம் சூழநது..!

கவிஞர் முகிலல போஸ்ரீ

வ்ஞசோர வோழததுகி்்ன்





கவிலதகள் பூததுக குலுஙகும் பூஞ்சோலல..!
கவிஞர்கள் ஒன்று கூடும் பூஞ்சோலல..!

மனதிலனக கவர்நத பூஞ்சோலல..!
மஙகள ்ோள் வகோண்ெோடும் பூஞ்சோலல..!

போவரஙகும் மைம் பரப்பும் பூஞ்சோலல..!
பரவசமூட்டும் கவிலதகளின் வதோகுப்பு பூஞ்சோலல..!

்ற்்மிலழப் ்போற்்ிப் போதுகோததிடும் பூஞ்சோலல..!

்ோற்்ிலசயும் தமிழப் பரப்பும் பூஞ்சோலல..!

தமிழப் பைியில் முழுலமயோம் பூஞ்சோலல..!
தமிழக கவிஞர்களின் பி்ப்பிெம் பூஞ்சோலல..!

இரண்ெோண்டுகள் கெநத பூஞ்சோலல..!
இன்னும் பல யுகஙகள் கோைட்டும் 
எஙகள் கவியுலகப் பூஞ்சோலல..!

்வதகனி அருண்குமோர்

தமிழப் பரப்பும் பூஞ்சோலல



 

கவியுலகப் பூஞ்சோலலயில்..!

கவிஞர்கள் கவி 
மலழத தூவும்..!
கோட்சியது கண்டு..!

்ோனும் கவி 
வடித்தன்..!
்ன்லம்ய
கிலெததது எந்ோளும்..!

இககுழுமம் எல்லோச
சி்ப்பும் வபற்்ிெ..!
எல்லோம் வல்ல
இல்வலன..!

்வண்டிக
வகோண்டு வோழதது
கூறுகி்்ன்..!
வோழக்வ
வளமுென்...!

மு.ஸோைிரோ போனு

வோழக்வ வளமுென்





ஆண்டுவிழோக வகோண்ெோட்ெம்            
 ஆனநத  மோகட்டும் !
அருநதமிழச வசழித்தோஙக        
 அ்ிவுசசுெ ்ரற்்ட்டும் !

ஆண்டுபல களம்வவன்் 
 ஆதிககம் வசலுததட்டும் !
அகிலததில் தமிழவளர்தத 
 அன்லனவயன வோகட்டும் !

ஈண்டுபல இளஙகவிகள் 
 ஈஙகுவளர்ந ்தோஙகிெ்வ
இலையில்லோ வளஙவகோண்்ெ
 இச்சோலல விளஙகட்டும் !

்ீண்ெவதோரு சோிததிரதலத
 ்ில்வோக எழுதட்டும் !
கவியுலகப் பூஞ்சோலல
 கோவியமோ கட்டும் !

தும்லப தனரோஜ போப்பைன்

கோவியமோகட்டும்



 

முததமிழில் ஒளிவீசும் முல்லலமலர்ச ்சோலல..!
முகநூலில் புகழபரப்புஙகவி உலகப் பூஞ்சோலல..!
எததிலசயும் எழில்வீசும் இனியமலர்ச ்சோலல..!
எம்லமவயலோம் மகிழவிககும்கவி உலகப் பூஞ்சோலல..!

கவிஞர்பலர் வழி்ெததும் கவியுலகச ்சோலல..!
கவிலதகலள உருவோககும் கவியுலகச ்சோலல..!

ஆண்டுவிழோ மூன்்தலனக கோணுகின்் ்சோலல..!
அ்ிஞர்களின் ஆசியுென் அமர்நதிருககும் ்சோலல..!
திததிககும் ்தனலனய தீநதமிழப்பூஞ ்சோலல..!
வதவிட்ெோத சுலவயளிககும் தமிழமைப் பூஞ்சோலல..!

உலகவமல்லோம் தமிழவளர உரஙவகோடுககும் ்சோலல..!
உயிருலகில் உள்ளவலர வோழக தமிழச்சோலல..!

வநதோலர வர்வற்று வரமளிககும் ்சோலல..! 
வோழகபல் லோண்டுகவி உலகப் பூஞ்சோலல..!

ஆ. த. குைததிலகம்

வோழக பல்லோண்டு





்ஞலச்ில மன்னன்
 தஞலசமண் கண்ைன்...!
ஒரதத்ோடு அண்ைன்
 ஓஙகுபுகழ வசல்வன்...!

கண்ைனின் எண்ைமதில்
 வபோன்வனனப் பூததிட்ெ...!
கவிகளின் ்சோலலயோம்
 கவியுலகப் பூஞ்சோலலயோம்...!

ஆண்டுகள் இரண்லெ
 அற்புதமோயக கெநது...!
மூன்்ோம் அகலவயில்
 முததினோயச சி்நது...!

கோநதததமிழ அகரமோய
 கவிககுழுவின் சிகரமோய...!
முததிடும் சிப்பியோய
 முததமிழச சிற்பியோய..!

தததிடும் பிள்லளலயப்
 பற்்ிடும் அன்லனயோய...!
கவிவயழுதும் ்ல்்லோர்ககுக
 கரஙவகோடுககும் தகப்பனோய...!

அரவலைதது விருதளிககும்
 வ்ப்்போலியர் மகவுலன..!
அன்புலெ தமிழவ்ஞசஙகள்
 ஆசியுென் வோழததிடு்வோம்..!

ப.அருண்

கவிகளின் ்சோலல வளர்க



 

(க)
எண்ைிலோ ஆண்டுகள் என்று்ம வோழிய! 
வவண்ைிலோ ்போலும் விளஙகி’இம் - மண்ைி்ல
வீழநதிெோ வவற்வபனும் விண்ணுயர் ்சோலலலய        
வோழததி்னன் உள்ளம் மகிழநது.

(௨)                                    
மகிழந்த ம்வோத மோண்புறுங கோலவ                         
வ்கிழந்த ்ிலனத்தன் ்ில்வோயப் - புகழந்தன்           
புவிதனில் ்ல்லவர் ்போற்்ிப் புகழும்
கவியுலகப் பூஞ்சோலல கோண்.

(௩)
கண்்ென்,  தனககிலை கோட்ெல் இயலோத    
வமன்னலெப் புள்மதி மிககுலெய - பண்லெமுன்          
வதன்தமிழத வதோன்வமோழித வதள்ளிய போவல்்லோர்         
தண்ெமிழப் போப்புலனந தோர்

(௪)                                
தோரதுதோன் ்ந்றுந தண்்சோலலக கோல்்கோளோன்           
வீரன்தோன்,  போவோ்ல விண்்மவும் - கோரதுதோன்         
்ற்கனக மோோியறும் ்ல்லகவி வல்்லோர்ககுப்      
வபோற்கிழிதோன் தநதுமிகப் ்போற்று.
 

்ில்வோயப் புகழந்தன்!





(௫) 
்போற்்ோதோர் யோவருளர்,  ்போதோ்த வயன்புகழசசி 
மோற்்ோரும் தூற்்ோர்  மனமகிழவோர் -  ஏற்்முென்
கண்்ெோ்ம கன்னற் கவிப்வபரும,  ஈழததுச 
வசண்்ெோடு தந்தன்யோன் ்சர்தது.            

• வமன்னலெப்புள் = அன்னம்.  
• கோல்்கோளோன் = ்ிறுவனர் ஒரதத்ோடு வ்ப்்போலியன்

   

போவலன் வயலூர்ப்புவன்



 

கவியுலகப் பூஞ்சோலலககு..!
விண்ைில் ஒளிரும்
தோரலகப் ்போல்..!
மண்ைில் மிளிரும்
வண்ைப் பூஞ்சோலலயில்..!

கவிகளோய மலர்நது
மைம் வீசும்
தமிழன்லனயின் தவப்புதல்வர்களோய..!
தரைியில் அழியோச
சிரஞசீவியோய ்ிலலகக..!

கவியுலகப் பூஞ்சோலலயோய
தளம் அலமதது..!

வலம் வரும்
வசநதமி்ழ ்ின்
புகழ ்ிலலகக..!

புவியும் கவிபோடு்ம
கோலம் உள்ளவலர வோழிய்வ..!

புதியவதன்்ல் கவிஞர். முபோ

சிரஞசீவியோய ்ிலலகக..





கவி மைம் வீசும்
கவியுலகப் பூஞ்சோலலயில்..!
்ோனும் இலைந்த
்ன்லமகளலெந்தன்..!

புதுக கவிஞர்களுககுக
களமலமததுத
தட்டிக வகோடுதது..!
ஆர்வமூட்டி
கவிஞனோககி..!
மூதத கலலஞர்கலள
வோழததிப் ்போற்்ி
கன்னியப் படுததி..!

உற்சோகமூட்டும்
கவியுலகப் பூஞ்சோலல..!
்ீண்ெ ஆயு்ளோடு..!
்ீண்ெ கோலம்
பவனி வர..!
வோழததுகி்்ன் மனதோர..!

வோழக்வ
கவியுலகப் பூஞ்சோலல..!

ஏரூர்கவி எம். ோி. எம். அன்ஸோர் 
இலஙலக

வோழக்வ கவியுலகப் பூஞ்சோலல



 

வகோஞசும் தமிழ வளர்கக..!
தஞலச மண்ணுதிதது வநத..!
லமநதன் வ்ப்்போலியன் அண்ைோவோல்..!
வோஞலசயுென் வளர்நத பூஞ்சோலல..!

ஏைிப்படிகளோய புதிய கவிகலள
ஏற்்ிவிடும் கவிச்சோலல..!
வபருஙகவிகள் ஒன்்ிலைநது
பூஞ்சோலலயோககி ..!

கவிவயனும் ்தன் ்ில்நதிருகக
வண்வெனும் போர்லவயோளர்கள்..!

்லனநதூ்ிடும் கவியுலகப் பூஞ்சோலலயில்..!
கவியோய ்ோனும் சிறு பூவோய இலைநதது..!

மகிழவு..!

பல்லோண்டு இப்பைி வதோெர்நது
பல கவிகளுககுத தளம் அலமததிெக..!

கவியுலகப் பூஞ்சோலலககும்..!
தலலவருககும்..!

குழும ்ிறுவோகததினர்ககும்..!

என் மனதினிய  வோழததுகள்!

தி. பிோியஙகோ
இலஙலக.

மனதினிய  வோழததுகள்!


