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கவிச்காரல் 2019

தடாகம் பூதத தாமரை மலைாய்
கவியுலகப் பூஞ்சாரலயின் 
கவிசசாைல் 2019
ததாகுதது பதிப்பிகக
தநதனர் அன்புககுறி்யார்
பணிததனர் அன்பால் !

ஐநதிரண அமர்வில்
அமுதமாய்க கவிகள்
அழகாய்த தநதனர்
அருரம தபருரம
அரனததும் தனிததனி சிறப்பு !

தரலரம, சிறப்பு்சர்தது
தனிததுநின்று அணிககுப்
தபருரம காததனர்.

திறரமகள் முழுதும்
அன்பாய்க காட்டினர்
அன்ரபயும் பணபால்
அமுததன ஊட்டினர்
அழகுற தநதனர் கவிகள் !

வாழ்ததுகி்றன் நானும்
வள்்ளலாய்ப் ்பாறறி !

       
  அன்புடன்

  
       

 ஆசிைியர் ‘தமிழ்தநஞசம்’ இதழ் 

பிைான்சு 



ஐந்திணை வகாழத்து

குறிஞ்ி

மரலநிலம்; எம்மூதாரத
மணஙதகாணடு தகாள்ர்ளயின்பம்
குலவிட வாழ்நது குன்றக
குரகக்ளில் தஙகிப்பின்னாள்
தரலமுரற வ்ளர்நததாகச
சாறறலாம்,அருவி ்வஙரக
புலிமதயாரன தபான்மான்
தபாலிநத அககுறிஞசி வாழ்க

முல்ணலை

அடர்காடு; முல்ரல சூடி
ஆநிரை ்மய்ககும் ஆயர்
விரட கழுததினில் கட்டும்
விைிமணி்யாரச பால் தநய்
தரடயின்றி வர்ள குலுஙகத
தயிர்கரட மததின் ஓரச
இரடயிரட மாயககணணன்
இரசககும் ்வய்ஙகுழலின்பாட்டு

மரு்ம்

எருதுகள் பூட்டிப்தபான்்னர்
இயககிடும் ்வ்ளாண வாழ்கரக
மருததமன்றரழததார் ஆகா
மணம்நிரற தசநதநல் தவணதணல்
குருகுகள் நாரை கூடிக
குலவிடும் இல்லததுள்்்ளா
மருகிடும் ஊடல் இன்பம்
மருவிடும் தசழிதத தசல்வம்

ந்ய்ல்

புயல்வரும்்பாககறிநது புறப்படும் நாவாய் 
மீன்கள் அயறபுலதமஙகும் காயும்
அழகிய உப்ப்ளஙகள்
மயிலியல் நுர்ளசசியர்கள்
மழரல வணடானம் ஓசச
வியப்புறும் தநய்தல் வாழ்கரக
விைிகடல் சார்நததன்்ற



பகாணலை

மரலநிலம் அடர்நதகாடு
வயல் தவ்ளி தநல்லுச்சாறு
அரலபுைள் தநய்ததலன்்ற
அரமநதது நானிலநதான்
தரலமககள் ்வனிறகாலம்
தரடயின்றி தபாரு்ளீட்டறகுச
தசலுகின்ற பிைிதல் பாரலத
திரணதயன வகுததாைன்்ற

ஐநதிரண தநறிய்ளாவி
அழகியல் வாழ்கரக ப்பாரத
ரமநதர்கள் வீைம் ஆங்க
வாழ்கின்ற பல்லுயிர்கள்
சிநதிய ்தன் ்பால் சஙகச
தசநதமிழ் தசப்புகின்ற
ஐநதிரண ்பசுகின்றீர்
அன்பைீர் வாழ்க வாழ்க
இப்படி்யார் வரகரம
எம்தமாழிககுள்ளும் இல்ரல
தசப்பிய குறிஞசி முல்ரல
திகழ்பாரல மருதம் தநய்தல்
ஒப்பிய கடவு்ளர்கள்
உவநதநல் உைிப்தபாருள்கள்
ரகப்பிடிககுள்்்ள காட்டும்
கணணாடி யன்்றா வாழ்கரக
வாழிய ்மரட்யறும்
மாணபினர் வாழ்க வாழ்க
வாழிய முகநூல் அன்பர்
வைவைசதசப்பம் தகாள்க
வாழிய சஙகப்பாடல்
வரக்தடும் முயறசி இன்னும்
வாழியதவன்்ற வாழ்ததி
மனநிரறதவய்துகின்்றன்

கவிமுகதில் ்ஙக அன்பு வல்லி
 

பட்டுக்காட்ரட





வகாழக !  வகாழக!!

உலகததில் நிலஙக்ளிரன  
 நான்காக பிைிததார்!
உயர்வாழ்வு வாழ்தமிழர்  
 ஐநதாகப் பிைிததார்!

நலமான குறிஞசிதயாடு
 மருதம் தநய்தல்
நல்முல்ரல பாரலதயனப்  
 பகுததிட்டார் அநத
நிலஙக்ளது தன்ரமகளும்  
 அங்கவாழ் கின்்றார்
நிகைில்லா பணபுகளும்  
 வாழ்முரறயும் ததாழிலும்

உலக மககள் அறிநதிட்வ  
 நன்முரறயில் தசான்னார்!  
உணரமயில்நாம்  தமிழதைனப் 
 தபருமித்ம தகாள்்வாம்!

கவிஎழுதல் என்பததன்ன?
 உரைநரடரய சுருககிக
கருததுட்ன தத்ளிவாக 
 புைியரவததல் தா்ன !

கவிஎழுதல் மிகஎ்ளிரம.
 கருததுட்ன ஆய்நதால்
 கணககுததான் ்பாடுதல்்பால் 
 வழிமுரறகள் அறிந்த

கவிஎழுதும் திறனுள்்்ளார்  
 பாைாட்டுப் தபறுவர்
கணககற்றார் கவிஎழுதிப் 
 தபரும்புகரழப் தபறறார்!

கவிஎழுதும் அரனவரு்ம  
 சிறப்புக்க உைியர்
கவிநூல்கள் தவ்ளியிட்்டார் 
 வணககததிற குைி்யார்!



 

கவியுலகப் பூஞ்சாரல 
 முகநூல்நற குழு்வ
கவிஞர்கள் மிகவிரும்பும் 
 நல்லததாரு குழு்வ

கவியுலகப் பூஞ்சாரல  
 தசயல்பாட்ரட அறிநத   
கவிஞதைல்லாம் மிகமகிழ்சசி 
 நிசசயமாய்க தகாள்வர்.

கவியுலகப் பூஞ்சாரலக 
 கவிஎழுதும் வாய்ப்ரப 
கவிஞருககுப் பலவாறு 
 வழஙகுகிறக குழு்வ!

கவியுலகப் பூஞ்சாரல  
 குழுசதசயல்கள் வாழ்க!
கலநதுதகாளும் கவிஞதைல்லாம் 
 சிறப்புட்ன வாழ்க!

  தமிழ்சதசம்மல் கவிமாமணி

 ச்லைம்பகாலைன்
நிறுவனர், தரலவர் - ஈ்ைாடு தமிழ்ச சஙகப் 

்பைரவ
ஈ்ைாடு - 638004





உசசி  மரலயில ஒதத  மைமடி
ஒதத மைததுல உசசாங கிர்ளயாடி
உசசாங கிர்ளயில தைட்டக குருவிஙக
தைட்டக குருவிஙக முததம் தகாஞசுதாம்!

உருககு தவள்்ளியா அருவி தணணிதான்
அருவி தணணியில் மருநது மூலிரக
மருநது மூலிரக கலநத அருவியில்
நரனஞசிக கு்ளிககலாம் தநருஙகி அரணககலாம்!

கறுதத ்மககஙக உைசிப் ்பாகுஙக
உைசிப் ்பாகுற ஊசி முகடுஙக
ஊசி முகடுஙக பாசிப் பசரசஙக
பாசிப் பசரசயில் குறிஞசி அழகுஙக!

வானு ஒசைமா வ்ளர்நத மரலயிது
வ்ளர்நத மரலயி்ல ்தனு கூடுஙக
்தனு கூடுஙக ்தடிப் ்பாகலாம்
்தடும் ்தனுல ்காடி தசாகமுஙக!

கவியுலைகப் பூஞச்காணலை ககாலைநமல்லைகாம் வகாழியசவ!

ததால்லுலகில் மூததகுடி ததாட்தடழுதும் வைலாறறில்
தவல்தமிழர் வாழ்வன்்றா வடிததிருககும் தனிப்தபருரம!
அகதமன்றும் புறதமன்றும் அணிபிைிததார் தம்வாழ்ரவ
புகழ்வ்ளர்ததும் அறம்வ்ளர்ததும் தபாறறமிழர் தனிததிருநதார்!
காலமரதச  சிறுதபாழுது  தபரும்தபாழுதாய் பகுததிருநதார் 
நூலதிகம் பரடதததுடன் நுட்பமிகு வாழ்வுறறார்!

வாழ்நிலதரத  மரலககுறிஞசி வனமுல்ரல வயல்மருதம்
ஆழ்கடலில் ஓைததில் அரமநதிருககும் தநய்தலுடன்
பாரலதயன ஐநிலமாய் விடுததிருநதார் பழநதமிழர்!
்காலமிகு பணபாட்டுக ்காபுைம்்பால் உயர்நதிருநதார்!
உைிப்தபாருளும்  கருப்தபாருளும் உய்ததவரும் கணடிருநதார்

குறிஞ்ி
முன்னுலரயும் வோழத்துலரயும்.. 





 

ஐநநிலமும் தனிததனி்ய ஆள்வதறகு ததய்வமுணடு  
தசய்நநலதது மாநதருககு சீர்மிகுநத தபயருமுணடு
விலஙகுணடு பறரவயுடன் தபாழுதுமுணடு இப்படிததான்
நிலம்பிைிதத வரகரமயதும் நீள்புவியில் யாஙகுணடு
தமாழியினுககு மட்டுமின்றி மணணுககும் இலககணதரத 
வழிதமாழிநத மாததமிழர் வாழ்முரறரயப் ்பாறறுதறகு
கவியுலகப் பூஞ்சாரலக குழுமததார் ஏறகாட்டில்
"கவிசசாைல்" காணகின்றார் கவிஞருககு ஐநநிலமும்
பாடுதபாருள் ஆககிரவதது பாஙகுற்வ அரழககின்றார்
்தடுபுகழ் தவிஞதைலாம் திரசதயட்டும் வருகின்றார்
திரு்வாஙகு    ்தாழைவவர்  தநப்்பாலி யன்தாமும்    
விரு்தாடு விருநத்ளிதது புதுசசைிதம் பரடககின்றார்
புவிமீதில் நிரலதபறறு தபாழுததல்லாம் கவிவ்ளர்தது
கவியுலகப் பூஞ்சாரல காலதமல்லாம் வாழிய்வ

திருககுவர்ள கவிமாமணி
நவறறிப்சபநரகாளி







ந்ன்றல் கவி (தமிழ்சசிட்டு)  
பட்டுக்காட்ரட.

இம்மணணி்ல முநதிப்பிறநத நிலம்
கல், கைடு, தபாறரற, குன்று, குருகல், 
மரல, அடுககம், தவறபு, ஓஙகல் என்ற தபயர்பல்வ
குறிஞசிதயன்ற ஒருதபயைில் அறியப்தபறற நிலசதசறிவு

காடடர்நது மரழ தசறிநது புழு, பூசசி, 
பறரவ, விலஙகு மாநதன் என 
பல்கிப் தபருகிய பல்லுயிர் மணடலம்.

குைஙகாயிருநத முதல் மனிதன்
்மவி இருநததும் தாவி இருநததும்
தநருஞசிப்படர்நத குறிஞசியில்தா்ன

அவன் குறுகதகலும்பு நிமிர்நது 
்மனிமயிர் உதிர்நது முறுககிய 
உடம்பு திமிர்நததழுநததும் குறிஞசியில்தா்ன

குரகயில் கிடநது மைததில் படர்நது
ஆயுதம் தசய்து விலஙகினம் கவர்நது
உணணதததாடஙகிய ்பாதில் 
நாகைிகம் கணடு நரடபழகியது குறுஞசியில்தா்ன

எமது மூதாரதயைாகிய அன்ரனயும் தநரதயும் 
கூடலும் கூடல் நிமிததமுமாக நள்்ளிைதவல்லாம் 
தகாள்ர்ள இன்பமாய்ககுலவி இருநததும் 
்வட்ரடசசமூகமாய் விர்ளயாடிககிடநததும்
மரலயும் மரலசார்நத குறிஞசியல்லவா.!!!

கருஙகாலியும், தசம்மைமும், ்தககும், பாககும்
தகான்ரறயும், ஞாழலும், குஙகுமமும், மூஙகிலும்,
தசருநதியும், கடம்பும், ஏழிரலப்பாரலயும்,
்காஙகும், ்வஙரகயும், தசணபகமும், சநதனமும்
காதடனும் தபரும்்பறாகி விர்ளநதது குறிஞசியில்தா்ன.





 

தமாழுதமாழுதவன்ற தமாட்ரட மரலகள்
எதறகாகுதமன்று இருந்தன் சிறுவயதில் - ஆஹா
வீட்டில் கட்டுமானம், ப்ளப்ளதத தரைகள்
மரலதிருடி வநதது என்றதும் மரலத்தன் மரலத்த்ன!!

மைம் தநதது; மருநது தநதது;
மரழ தநதது; ்தன் தநதது;
எல்ரலககாததது; வான் நிமிர்நதது;
ததய்வமானது; ரவயம் காததது;

குன்று்தாறும் ஆடுவான் குமைன் என்றது;
பல்லுயிர் தசறிநதது; பசுரம நிரறநதது;

ஆறுகளுககுத தாய்மடியாகி
அருவிகளுககுத ்தாழியுமாகி
சமதவ்ளி இறஙகததான் துரண ஆனது.

பூகக்ளின் பட்டியலிட நான்
குறிஞசி பாடிய கபிலன் அல்ல்வ
மரலககள்்ளர்கள் மல்கிய நா்ளிது
மரலவ்ளம் காப்்பாம்! மனிதம் காப்்பாம் !!!







்ஙகர் ்ீ்திமகாைிககம்

பாைினி்ல தசம்தமாழியாம் 
 சஙகததமிழ்ச சிறப்்பாடு
ஐநநிலஙகள் ஐநதிரணயாய் 
 அழகாககித தநதது்வ..
வானுயர்நத மரல 
 பார்தது மரலககாமல்
குறிஞசிதயன்்ற தபயர்தநது 
 பகுததுத தசான்னது்வ..

மரழதபாழிநது காடுயை 
 ்மனிதசழிககும் குறிஞசியன்்றா
உசசிநின்று வான்்நாகக 
 மனம்மயஙகும் மாட்சியன்்றா
்மடமர்நது கீழ்்நாகக 
 உ்ளம்வியககும் காட்சியன்்றா..
சிறுதபாழு்தா தபரும்தபாழு்தா 
 எல்லா்ம நறதபாழு்த

வணணஙகள் வானிலுணடு 
 வர்ளநதிட்ட வானவில்லாய்
வர்ணஙகள் ்பதஙகள் 
 கணடிடாத வாழ்வன்று..
அகத்தாடு புறம்தகாணடு 
 அன்தபாழுக கூடியது
கட்சியின்றி காதலுறறு 
 கறபுதசான்ன காலமது..

கிழஙதகடுதது ்ததனடுதது 
 திரனப்புலதரத காதததடுதது
சுரனநீைில் திரனச்சாறு 
 தபாஙகித ரவதது..
பரறயடிதது பணணிரசதது 
 பறரவ்யாடு கூட்டிரசதது 
ஒன்றுகூடி ்ச்யான்்பான்றி 
 வாழ்நதது்வ குறிஞசியது..





 

குறிஞசிததினண படிககின்்றாம் 
 குறிஞசிகாகக மறநதிட்்டாம்..
மரலயழிதது எழில்சிரததது
 தமாட்ரடயாககி நாமும்
காடழிதது முல்ரலநிலம் 
 முடககிப்்பாட்டு நீைின்றி
மருதநிலம் வாய்தவடிதது 
 மூசரச விட

வாழும்நிலம் பாரலயாககி 
 வாழ்கின்்றாம் பாவிக்ளாய்..
நானிலமும் அழிநதுவிட 
 தநய்தல்மட்டும் தசழிததிடு்மா..?
உப்புநீைில் கணணீரும் 
 கலநதிட்வ ்தடுகி்றாம் 
வறணடு்பான காலதமனும் 
 நதியினி்ல நம்வாழ்ரவ..







கு. கமலை்ரஸவ்தி

மா்னாடு மயிலாட மஞசுட்ன நின்றாடத
்த்னாடும் சுரவநீரைத ததவிட்டாமல் பருகிட்வ,
தாதனன்ற உணர்வறறுத தவிததாடும் மநதியுடன்
தான்்சை ஆடுஙகவி தனிததியஙகும் குறிஞசி்ய !

்தன்விர்ளநத ்தறலரத மாநதிய மணிககுறவர்
்சர்நதிடத தன்னிரணயுட்ன திர்ளததனர் புணர்கக்ளிப்பில்,
யா்ழாடு ததாணடகமும் முழஙகிட தவாருகூதது
ஆடிடு்வா ஆட்டிடுவர் அைஙகதரன தவறியாய் !

மூஙகி்லாடு புகுஙகாறறு மூசசரடததுப் பாடும்
ஆஙகாஙகு ஆடும்மயில் ததரததமாழி ்கட்கும்
பாங்காடு குறததிமகன் ்ச்யாரன வணஙக
பசரசயகில் மணத்தாடு சநதனமும் ்சரும் !

வர்ளககைஙகள் குலுஙகிட்வ இடிதத திரனமாவும்
வணடார்நத மலர்்சர்தத வாகான மதுவும்
அகழ்நததடுதத கிழஙகுட்ன அன்றாட உணவாய்
ஆழககீழ் வீழருவி ஆடல் கர்ளகட்டும் !

முகிலினஙகள் முகடுைசி மும்மாைிப் தபாழியச
சிறுகுடியின் வயதலஙகும் மரலதநல்்ல விர்ளயும்
திரனவிர்ளயும் காதடஙகும் சிறுகுருவி ஓட்டம்
பரறயடிததுக கவணடிப்பர் ரபஙகி்ளியாய்ப் தபணகள் !

குறிஞசிமலர் சூடிய கருஙதகாணரட யுடனங்க
கூததாடும் துணஙரகயுடன் கூடியஙகு ஆடப்
பநதாடப் தபணக்ளவர் தவணணிலரவப் பறிப்பர்
பாஙகுட்ன பலகுடிகள் வாழும் குறிஞசியா்ம !

முருக்னாடு வள்்ளியு்ம வாழ்நத நிலமாகும்
முகி்லாடு பலமைஙகள் ைகசியஙகள் ்பசும்
கூதிைதின் கூதலி்ல வாடும் இ்ளம்மாநதர்
கூடிட்வ காததிருப்பர் யாமநதரன ்நாககி !

மனிதமன ஆரசக்ளில் மைிததிடும் மரலயாவும்
புனிதஇன மககர்ள்ய புரதகுழியில் தள்ளும்
இதுகதிதான் இனிதயன்றால்  இனிததிடுமா உலகம்
இரணயம்வழி காட்டிடும் நிலமாயது திகழும் !





 

ச்கா. சுந்சரசுவரி

கூடிக குலவிடும் கூதற தபாழுதுக்ளில்
ஆடிக க்ளிததிடும் அழகான மயிலதுவும்
ஆர்ப்பைிககும் அருவிககரையில் ஆர்தது வரும் 
்மகம் கணடு ஆனநத மயிலதுவும்

மரல மரலயாய் உயர்நது நிறகும்
மரலயான கனவுக்்ளாடு மரலககாத வாழ்வினில்
முகிழ்ததிடும் கனவுக்ளில் மூழ்கித திர்ளதது
மகிழ்வுடன் உலவுரகயில் மனமும் மகிழ

தசாநதஙகள் சூழ தசாகுசான வாழ்வுட்ன
பநதஙகள் பாைாட்ட பாசமரழ தபய்துதகாட்ட
சநதன மலர்களுடன் சநதமிடும் ததன்றலும்
சுநதை வாழ்வுதரன சுகமாய் நிரனத்ததான்

தபான்னான வாழ்ரவ தபான்மயிலும் நிரனததிருகக 
விணமீனாய் வருஙகாலம் மின்னி்ய ஒ்ளிர்நதிருகக 
கணணான மயிலும் கனிவுட்ன காததிருகக 
கணணான கணவனும் ரகப்பிடிததுச தசன்றா்ன

மகிழ்வான வாழ்கரகயும் மலர்சசியுடன் தசல்ரகயி்ல
மரலப்பாம்பாய்ச சந்தகம் சுறறி வர்ளததிட்வ
காதலாடிதது ஆடககூறும் கயவரைக கண்நைம்
கடிநததாதுககி மயிலும் க்ளமிறஙகி ஆட

தாஙகும் ரகக்ளில் த்ளிைாய்த தவழாமல்
ஏஙகும் இதயதரத எ்ளிதில் ஒதுககி
வாஙகிய நம்பிகரகரய வ்ளர்தததடுதது வார்தது
்வஙரகதயன எழுநத்த ்வலவன்ரக மயி்ல

மயிலல்ல ஃபீனிகதசன மயிலும் ஆட
தன்நிரல மாறா தன்மான மயிதலன
தைணிககு உணர்ததி தரல நிமிர்நது

ததாடர்நத்த மயிலும் ஆனநத நடனமரத!







கவிஞர் R. M. ்காகதி்கா
கூடலூர்.

தகாள்ர்ள தகாள்ளும் மரலயழ்க! 
குறிஞசி நிலததின் முகவைி்யா! 
தவள்ர்ளப்பனியின் து்ளியழகில்,
கிள்ர்ளயாய் மனம் துள்்ளிடு்ம!

சிறறாறும் மரலயருவியும் சில்தலன்ற காறறுட்ன
சிறுகுடியும் பாககமு்ம, வாழ்விடமாய் அரமநத நிலம்!
புலி கைடி யாரனதயன, தபருஙகாட்டில் வசிததிடு்ம!
கி்ளிககூட்டம் மயிலாட்டம் மானினததின் அழகுட்ன.....

ஐவரகயாம் நிலஙக்ளி்ல 
முதல்நிலமாம் குறிஞசி நிலம்.
தசஙகாநதள் சிறுபூககள்,
அகிலுட்ன சநதனமும்
மிரகயுட்ன மணம்பைப்பும்!

ஆறிைணடு வருடஙகள் 
ஒருமுரறதான் பூததிடு்ம
அழகன் முருகனவன் வாழ்விட்ம
குறிஞசிப்பூ வனததுட்ன!!

்தனரடயும் திரணயுணவும்,
ததள்்ளமுதாய் இனிததிடு்ம!
மான் உணடு எஞசியநீரை,
மஙரக தகாணட நிலமது்வ! 

தரலவன் தரலவி கூடிகக்ளிதது,
ஊசலாடி க்ளிதத நிலம்,
கூடலுககு ஏறற நிலம்
புலவன் கபிலர் தசான்னது்வ!!





 

கவிஞர் வீக நபகான்ணனையகா
புதுக்காட்ரட.

குலுஙகுகின்ற பாககுமைம் தகாரடயானாய்த ்தககுமைம்
துலஙகுகின்ற வாரழமைம் சுரவமிகுநத பலாமைமும்
தாமமிகு சநதனமும் சணபகப்பூப் பநதிகளும்
மாமைததில் ்சாரலயுணடு மரலவாழுங குறிஞசிநிலம்

சாநததடுததுத தரைதமழுகி சநதனததால் ்காலமிட்டு
மாநத்ளிைின் பசுரமதயஙகும் வாழ்நதிருககும் மரல்யாைம்
காரலயி்ல ்வஙரகப்பூ கணகவர்நத ்காஙகிலமும்
மாரலயி்ல ்சாரலதயஙகும் மாசில்லாத ததன்றலா்ல

திரனவிர்ளநது தசழிததிருககும் ்தன்நிரறநத மலர்சிைிககும்
திரனயறுதத கி்ளிகத்ளல்லாம் தத்ளிநததனாய்த தினம்பறகக
பகறதபாழுதில் திரனகாகக பாரவயவள் கனிநதுநிறக
அகஙகு்ளிர்நத ்தாழியா்ல ஆனநதம் வநததிங்க

பகறகுறியில் பழம்பறிகக பககுவமாய்த ்த்னடுதது 
அகம்மகிழ அவவிடததில் அழகுமலர் பறிதததடுதது 
மரலநாட்டு மகக்ளிஙகு மனஙகனிநது இருப்பதனால்
கரலநயததில் விர்ளயாடும் க்ளதவாழுககம் விலகலானார்

க்ளவினி்ல ஈடுபட்டு காயததால் தமலிநது்பாக
க்ளததினி்ல ஆடுகின்ற கவர்நதுநிறகும் குறமக்்ள
காதலைாய்க க்ளிததிருநத கன்னியவள் மனம்்நாக
தீதுள்்ள காம்நாயால் தசவிலியிடம் அறதமன்றாள்

இைவினி்ல வநதிருநதும் இன்பதரதப் தபறறிருநதும்
பைநததவ்ளி உறஙகியதால் பரகவைிஙகு இல்ரலதயன்றாள்
ஒததமனம் உரடயவர்கள் உணர்வுக்ளால் இரணநதவர்கள்
நிததிரையும் இல்லாமல் நிரனவுக்ளால் வாழ்நதிடுவார்

உள்்ளதரத நிரலநிறுதத உவரகயான திருமண்ம
கள்்ளமில்லாக கனிநதமலர் கானகததில் நிரறநதன்பால்
கானவரும் அறிநதிட்டு க்ளதவல்லாம் தவ்ளிப்படுமுன்
கானகததில் உறற்தாழிக கன்னியிரன வரைநதிதடன்றாள்







கவிஞர் க. ்மிழழகன்
்மட்டூர்.

குறிஞசிநிலப் புல்தவ்ளியில் குலுஙகுகின்ற மலர்ககூட்டம்
அறிஞர்கள் மனம்்பால அஙகுமிஙகும் அணியழகு
தவள்்ளிமரல உருகிவை ்வதரனகள் மரறநதுவிட
துள்்ளிவருந ததன்றலிங்க தூதுதசால்லி வாழுதிங்க

குலவுகின்ற கூநதலா்ல தகாஞசுகின்ற ்பைழகி
நிலதவ்ளியில் அவன்வைவு தநஞசதமலாம் நிரறயுததன்றாள்
இைவினி்ல பகலினி்ல இதயதரதப் பறிதகாடுதது
உைிரமகர்ள மீட்தடடுககும் உணர்வுகர்ளத ்தாழிதசான்னாள்

இ்ளரமயி்ல க்ளதவாழுககம் ஈடில்லா இன்பநதான்
வ்ளரமதயலாம் ்பானபின்்ன வாழ்தலி்ல துன்பநதான்
தீஙகனிகள் விர்ளநதிருகக ்தனருவி கலநதிருககப்
பூஙதகாடியாள் மணம்முடிததுப் புன்னரகரயச சிநதவாைீர்

அரல்மாதும் கரை்ம்ல அமுததமன மரழதபாழிய
நிரலமறநத அரலதயல்லாம் நிரனவிழநது தினம்அழிய
மரழதது்ளியில் நரனநதுவிட்ட மலைிதழ்கள் ்நாகுதிங்க
அரழககின்ற என்தநஞ்ச ஆரணயிட்டு வாழவாைாய்

கார்காலங கணடது்ம கணவிழிககும் தகான்ரறமலர்
ஊர்கூடிப் பழிப்பதறகுள் உறவுக்ளால் ரக்கார்ப்்பாம்
கணணுறஙகாப் தபாழுததல்லாம் காததிருநது வாடுகி்றன்
தபணமனரத நீயறிநது ்பருவரக தகாள்்ளவாைாய்

கானகததில் கதிர்விர்ளநது காவலுககுச தசல்லவில்ரல
தானஞதசய் ்மகததின் தாயன்பும் குரறயவில்ரல
திரனவிர்ளநது முடிநதபின்்ன ்சர்நது்பச ்நைமில்ரல
நிரனவுக்ளால் தபருரமதகாணடு நீஙகிடாத ்தாழிதசான்னாள்

காயதரத ஆறறுகின்ற கடரமகர்ளக தகாணடவ்ை
தாயன்பு ்நாகிடாமல் தைநதாழ்நது ்பாகாமல்
காலதமலாம் மாறிவிடும் க்ளதவாழுககம் வாடிவிடும்
பாலைசப் புன்னரகயில் பால்நிலவாய் வநதிடுவீர்





 

மகாலை்தி ்திரு

தரலவன்தரலவி காதரலத தரலமுரறகளும் ்பாறறும்
மரலக்ளின் அைசிககு மணிமகுடம் சூட்டும்
விரலமிகு தபாருட்களும் விர்ளநதிடும் பாககம்
கரலக்ளின் உரறவிடமாகிய கரலஞர்க்ளின் ஆககம்

சிரலயாக நிறகும் சிததர்க்ளின் பிறப்பிடம்
உரலரவககும் தபணக்ளின் உல்லாச உரறவிடம்
வரலக்ளில் வாழுமுயிைினமும் வனப்புடன் வசிககும்
இரலகளும் சிைிதது இன்முகதரதக காட்டும்

்சாரலகள் மிகுநது ்சாகதரத தவிர்ககும்
ஆரலக்்ளா கடல் அரலக்்ளாயின்றி அரமதியாயிருககும் 
மாரலயி்ல மணம்வீசும் மலர்கள் மலர்நதிருககும் 
காரல காட்சி்யா கணதகாள்்ளா ்பைழகாயிருககும்

முருகப்தபருமானின் முததாைமும் முருகியல் அழகும்
விருப்பம் தகாள்ளும் வியன்மிகு எழிலும்
திருப்பம் தகாடுககும் ததவிட்டாத திரணயும்
அருவியில் கு்ளிககும் ஆனநத மகிழ்வும்

குறவனும் குறததியும் குதூகலிககும் நிகழ்வும்
அறதரதப் ்பாறறும் ஆனநத தவறியாட்டும்
பிறப்பின் ்பைின்பமும் பீரடயறற வாழ்வும்
இறப்்ப வநதாலும் இன்முகமும் இநநிலததி்ல.. !

்தன்சிநதும் இடமாம் ததய்வ்லாக பூஙகாவாம்
வான்வியககும் மரலயாம் வணணப்பூகக்ளின் தசார்ககமாம்
மான்களும் துள்்ளி்யாடி மகிழ்வுடன் இருககும்
கான்நதி பாய்நதுவை கார்்மக க்ளிப்பிருககும்  

முககனிரயக தகாடுககும் முததாை நிலமாம்
அககாை வடிசலின் அருஞசுரவ இன்பமாம்
சததியம் ்பசுகின்ற சாணககியைின் குறிஞசிககு 
இததரைமீதில் ்வதறஙகும் இரணயில்லாதரத  அறிநதிடு்வாம்.







பகா. நபகான்பகாண்டி,
மதுரை.

அருவிபல ஒலிதயழுப்பும் அழகான திருமன்றம்
சைம்சைமாய் தகாடிமலர்கள் சஙகமிதத மரலகுன்றம்!
குன்றாத முல்ரலவாசம் குன்தறன நிமிர்நது்பசும்
நன்தறன அருவி்நசம் நரடப்்பாட்டு விர்ளயாடும்!

கல்ரலக குரடநது காட்டாறு எழும்
தசால்லுக கடஙகா சுழல் அருவி விழும்!
அரசயா எழிலிருககும் அகததின் கதரவததிறககும்
இரசநதருவி சிைிககும் இனிரமததடம் பதிககும்!

நீ்ைாரட நிமிர்நது நிறகும் நிரறயழகு தரல தூககும்
பஞதசன மடல் விைிககும் பார்ப்்பார் மனம் சிறகடிககும்!
கருஙகல் சறுககும் கணடமனம் கிறுகிறுககும்
கருஙகுயில் இரசபடிககும் கனிதகாடி படர்நதிருககும்!

்காரட மரழயில் குரடயாக நிறகும்
்தாரக மயில் ்பால் ்தாறறஙகள் விைிககும்!
வாரக சூடி வலம்வரும் வ்ளர்ததன்றல் க்ளம்புகும்
மயில் ்தாரக விைிதது மனரத மயககும்
இயறரக அழ்க இரறவனாக இருககும்!





 

கவிச்ிகரம் அ. முத்துவிஜயன்

வானுயர்நத மரலயும் வடிநதுவரும் அருவியும்
வ்ளமான பசுரமயும் வட்டமிடும் பறரவகளுக
சார்நதிருககும் நிலஙகளும் சைிநதிருககும் கதிர்களும்
வாழ்ததிருககும் மரலயகமும் ்சர்நத்த குறிஞசியாம்

இன்று குறிஞசி உறிஞசப்படுகிறது நாமறியாம்ல
வனஙகர்ள அழிதது ்தயிரல ்தாட்டமாககினர்
வ்ளம்தரும் மரழரய தவகுவாகககுரறததனர்

நீர்்தககஙக்ளின் ஓைம் விடுதிகள் கட்டினர்
நீர்்தககும் அரணகள் உயர்ததிறகு சமாதிகட்டினர்
மரலக்ளில் எல்லாம் சாரலகள் ்பாட்டனர்
மநதி முதல் யாரன வரை ததருவில் இறஙகின

தநதததுககாக தஙகும் ஆரனக்ளக தகான்றனர்
தம் வசதிககாக சநதன மைம் தவட்டினர்
வான் வழி்ய சில இடஙக்ளில் விடம் தூவினர்
விலஙகுகளும் மனிதனும் வாழவிடா்த தசய்தனர்

இயறரக அழரக சிரததது தசயறரகயாககினர்
தநகிழிப்ரபகர்ள ஆஙகாங்க ்பாட்டனர்
மட்காதகுப்ரபகர்ள ்பாட்டுசதசன்றனர்
அரதததின்று பல உயிைினஙகள் மடிநதுவிட்டன

குறிஞசியி மைஙகர்ளதயல்லாம் தவட்டிசசாய்ததனர்
கும்மா்ளமிடும் ஆசிைமம் அதில் அரமததனர்
ஆயிைககணககில் மககள் கூடி மகிழ்நதனர்

ஆனால் குறிஞசியின் ஆன்மாரவ சாகடிததனர்.......







மு.மைிசமகணலை 
ஓசூர்

மரலயும் மரலரயச சார்நத நிலமும் 
மணணில் ஐவரக நிலஙக்ளில் குறிஞசி!
மரலதநல் மூஙகில் அைிசி உணவாம் !
மலைாம் குறிஞசி காநதள் ்வஙரக!
அருவி சுரனதயன நீர்வ்ளம் கணடார்! 
அழகு யாதழன இரசயிலும் ்தர்நதார் !
உருகும் கூதிர் முன்பனிப் தபாழுதும் 
உணர்வார் யாமம் சிறுதபாழு ததன்று !
்ச்யான் முருகன் ததய்வம் அவர்ககு !
தசழிப்பாய்த திரணதநல் பயிரும் தசய்தார் !
்காயில் மணியின் வடிவம் தகாணட 
குறிஞசிப்பூ குமைனின்  சிறப்பு மலைாம் !
பனிதைண டாணடுக தகாருமுரற பூககும் 
புகழுககு அைசு தவ்ளியிட்ட்த அஞசல்தரலயும்! 
இனிய மரலத்தன் வள்்ளிக கிழஙகு
இரசவாய் உணபர் குன்றக குறவர் !
குறவர் தவறபன் சிலம்பன் என்ற 
மறவர் வாழ்நத மரலதான் குறிஞசி !
குைஙகு கைடி புலிபன் றிதயன 
குறிஞசி நிலததின் விலஙகுகள் அறிவீர்! 
குறிஞசிப்பாட்டு ததால்காப்பியம் குறுநததாரகதயன 
குறிஞசிப் புகரழ இலககியம் பாடும்! 
கறக ்வணடும் தரலமுரற தத்ளிவாய்! 
நறறமிழின் தபரும் புகழ் இனிதாய்! 
உணணும் உணவு நிலஙகள் தரு்ம! 
கணணாய்ப் ்பாறறிச தசழிததிடச தசய்்வாம் 
மணரணக காப்்பாம்! மரலரயக காப்்பாம்! 
பணரடய தமிழர் மைபிரனக காப்்பாம் !





 

ச். ்நச்காஷ்குமகார் (ஆசிைியர்)

கூஅகைாகைம், கூததப்பாடி

சின்னஞசிறு கி்ளி்ய உனககு கரதரய தசால்லவா
குறிஞசி மரலதததன்றல் பூ்வ நீயும் அல்லவா
ஐவரக நிலமும் உன்னா்ல நானிலமாவரத அறியா்யா 
முல்ரல மருதம் தநய்தலு்ம பாரலயாவரத உணர்வா்யா

்தடிசதசன்று ததன்படும் விரதகர்ள தூவிசதசல்லா்யா
தூவானம் து்ளிமரழ தநதிட து்ளிர்த்த  தவல்வா்யா 
காடும் மைமும்நீ தருவாய் கனியும் காயும்நீ தருவாய் 
்தடும் நிழலரதநீ தருவாய் ்தனும் திரனயும்நீ தருவாய்

பாடிசதசல்லும் பறரவகள் வாழ புகலிடம் தானரதநீ தருவாய்
நாடிசதசல்லும் விலஙகுகள் வாழ நன்னில மரத்யநீ தருவாய்
வாசம்தசய்து சுவாசம் தை்வ உயிர்வ்ளிரய நீ்ய தநதிடுவாய் 
வாழிய வாழிய வாழியதவன்று வாழ்ததி்ய நீ்ய தவன்றிடுவாய்

உணணும் உணவிரனநீ தருவாய் உரறயும் இடமரதநீ தருவாய்
உைமும் மணணுககுநீ தருவாய் உயிர்பல வாழவும் வழிததருவாய்
மைமும் தசடியும் தகாடியிமிங்க மலர்கர்ளத தந்த வாழ்நதிருககும்
புழுவும் பூசசியும் புல்லினம் ்தடி மதுதரன உண்ட மகிழ்நதிருககும்

வாழும் நா்ளரத வ்ளமாய் கழித்த  
மீணடும் உைமாய் புரத்வா்ம
வாய்ப்பிரன வழஙகிய தாய்ததிரு பூமியில்  
குறிஞசி நிலமதில் பிறப்்பா்ம







கு.மலைர் ந்ல்வி,
திருநகர், மதுரை.

தவணபனி ்பார்ததிய தவள்ர்ள முகடுகள்
தவம்பனிக காலததில் விணரணத ததாட்டிட
சநதனம் அகில் வாசரன பைப்பிட
தநடிதுயர்நத மைஙகள் ்சாரலக்ளாய் வான்ளாவி்ய

பசரசப் ்பார்ரவயாய் விைிந்த பைவிகிடகக
தவள்்ளிக கம்பியாய் மரலவீழ் அருவி
தவணசாைல் மரழயாய் அடிவாைம் வீழ்நதிட
்மனி  சிலிர்கக வாரடககாறறும் வீசிட

குறிஞசியின் மரலவ்ளம் மனரத கவரு்ம.
யாரனகள் பன்றிகள் கூட்டமாய் அரலநதிட
கார்்மகம் கணடு மயில்கள் ஆடிட
புலிகள் குைஙகுகள் மரறவிடம் ்தடிட

பசுஙகி்ளிகள் பறந்த பாசதமாழிகள் ்பசிட
குறிஞசியின் உயிர்கள் இன்பம் காணு்ம.
குறிஞசித ்தனாய் தரலவி இனிததிட
மதுதகாள்ளும் வணடாய் தரலவன் விரும்பி்ய

குறவனும் குறததியும் கூடிக க்ளிததிட
குறிஞசியாழும் பணணும் இரசத்த மகிழ்நதிட
தவறியாட்டுப் பரறயும் ததாணடகப் பரறயும்
மரலககுடி தயஙகும் அதிர்நது பைவிட

்தனும் கிழஙகும் அரலநது ்தடிட
்தனும் திரணமாவும் திகட்டா உணவாகிட
தரலவியின் கைம்பிடித்த குறததியும் குறிதசால்லிட
அறதததாடு நிறறலும் வரைவு கடாதலும்

குறிஞசியின் நல்சிறப்்ப ஆயின.





 

கு.நஜயககுமகாரி - நஜய

விணரணத ததாடும் மரலசசிகைஙகள்
முறறுரகயிடும் கார்கால ்மகஙகள்
மரலயும் மரலசசார்நத இடமும்
குறிஞசிதயன கூறுரகயில் -நாவும் மனமும்

குதூகலததில் கும்மியடிதது கூட்டம் ்சர்தது மகிழு்த
‘‘பாககததில்’’ பழுதில்லா வாழ்வினி்ல
்ச்யாரன குலததய்வமாககி
குறவன் குறததிதயன ஒருவனுககு ஒருததியாக

கறபில் க்ளஙகமின்றி வாழ்நதிடும் பூமியிது
விததிடு்வாைின்றி ்வரூன்றிய ்வஙரகயும், 
அகிலும்,சநதனமும், மூஙகிலும்
முகிலின் முததததில் முரனப்பாய் வ்ளர்நது

சீைழியா தசல்வதரத சிறப்பாக தநதிடு்த
குயிலும் கி்ளியும் கானமரழப் தபாழிய
வணணத்தாரகதரன விைிதது மயிலும் ஆட
மநதியும்,கைடியும்,பன்றியும் தமய்மறநது காணு்த

வில்்லநதிய ்வட்னா ததாழிலில் வல்லவனாய்
்வஙரகப் பூ மாரலப் ்பாட்டு
க்ளிறறின் தநததரத பைிதசனக தகாடுதது
மஙரகயவ்்ளாடு மஞசம் காண 

திருமண ரவ்பாகம் நடந்தறு்த
பனிதைணடு ஆணடுக்கார் ஒருமுரறதயன
நீலவணண பாவாரட விைிககும்
குறிஞசி மலர்தரனக காண்வ

நாட்டில் நாகைீக மககர்ள கவர்நதிழுதது
காதல் வயப்படுததும் பூமியிது







்ியகாமளகாரகு்கா்ன்

தபாதிரக மரலத ததன்றல் காறறது
மதி மயககுதடி சகி்ய நம்
மனம் மகிழுதடி கரு ்மகம் 
வானமதில் பவனி வருகுதடி அது  

இடி மின்னல் மரழயாய் மாறி
ஆடி வருகுதடி ்காடி யின்பமடி 
மரலயருவி தா்ளம் ்பாட உள்்ளமது 
அரல பாயுதடி சுகம் கூடுதடி

குறிஞசியி்ல பூகக்ளது குலுஙகிச சிைிககுதடி
ஆறுமுகன் குறிஞசியி்ல குடியிருககாணடி
பறரவகளும் வானததி்ல பறநது திைியுதடி
ஆறஅமைக கணடு ைசிகக ஆனநதமடி 

குறவர் கூட்டம் குறிஞசிப்பண பாடியாடுமடி
திறன்மிகக முககாலம் தசால்லும் கூட்டமடி
மான்க்ளது துள்்ளியாடி மனம் மகிழுமடி
்தனும் திரணயும் விர்ளயும் நிலமடி

மரலயினி்ல மைஙக்ளது மனரத மயககுமடி
கரலயழகுக காட்சியது கணணில் விைியுமட 
அருவியி்ல கு்ளிததிடத தான் ஆரசயடி
பருவம் வநத தபணரணப் ்பால 

வர்ளநது தந்ளியுமடி நாணம் தகாள்ளுமடி
சர்ளககாது பாடுபடும் பாட்டா்ளி வர்ககம்
இயறரக தயழிரலப் ்பணிக காப்்பாமடி
பயன்ளிககும் வழிமுரறரயப் பின்பறறு ்வாமடி





 

முணனைவர் நப. பகார்தி ஆறுமுகம் 
தபைம்பலூர்

பழஙகால சநதனப்்பரழயில் பூமி
பாததிைததின் தாள்கர்ளததான் அடுககி ரவதது 
நீர்வ்ளமும் நிலவ்ளமும் இருநததா்ல 
நிம்மதியாய் திரணரய உறபததி தசய்து 

சீர்தபறறு வாழ்நத என் சஙகததமிழன் 
சிநதிததுச தசலவுதசய்யும் குணநதான் தகாணடார்! 
மரல்ம்ல ஏர்பூட்டி உழுதுழுது பயிர்கள்தசய்து  
எதிர்நீசசல் ்பாட்டுயர்நதார்! அவர்கள் தா்ம! 

கூர்ரமயாய் கடரமயில் கருதது தகாணடு 
தன்னிரறவு எய்திய காைணததால் 
சூழ்நதுநின்று எல்்லாரும் பணிரயச தசய்வார்
சுறுசுறுப்பாய் ்ததனடுததும் - கிழஙதகடுதது மகிழ தசய்வார் 

தாழ்நது நின்று தரலவணஙகத ்தரவயில்ரல 
தைணியி்ல வாழ்நதுவநத தமிழன் தகாள்ரகநன்று 
ஆழ்நதிருநது இல்லறததால் அரமதி கணடார் 
அன்பா்ல ஒறறுரமயாய் இருநது வநதார் 
 
குன்தறல்லாம் ்காவில்தகாணட சிவசகதியின் புதல்வனாம் 
கநதனுககு வள்்ளிரய மணமுடிதது சுறறததாரும் 
்வள்்ச்யான் வழிபாடும் தசய்து வை்வ
்வல்தன்ரன காணிகரகயாய் முன்னால் நட்டார்கள் 

கு்ளிர்காலம் வநதுவிட்டால் தசழிககும் பூமி 
கவினழகில் மரலதானும் காட்சி காட்டும்
்பர்தசால்ல புகழ்தசால்ல வாழ்நத வாழ்கரகயால் 
்பைின்பம் அரடநதா்ன என் வீைததமிழன்... 







எனது தூவானம் வீசும் மகைநத குழலுககுள்
மயஙகிக கிடககும் மன்மதன் 
உன்ரன பார்ததவுடன் விழிததுக தகாள்கிறான்
மைஙகள் நிரறநத உன்மர்மகாட்டில் எனது சுட்டுவிைல் 
உனது அஙகதரதக காட்டி அரடயா்ளப்படுததுகிறது 

சில்லிடும் ்தன் வணடின் சிற்காரசயும்
சிைிததிடும் குறிஞசியின் இதழ் வாசமும் 
புறக்ளில் காமம் தகாள்ளும் பனி நீரும்
்மகம் இல்லா மரழ நீரும் 

பாரறயில் தூஙகிடும் சுரன  நீரும்
்தகம் சில்லிடும் ்தன்சிட்டும் 
வீரணகள் ்தாறகும் குயிலிரசயும்
விதரதகள் காட்டும் அருவிகளும் 

்மகம் தவழும் புல்தவ்ளியும் மின்னரல 
வீழ்ததிடும் விருட்சஙகளும்
உன் அதிசயததின் அழகு கருவரற
உன் தாய்மடி தநத தாலாட்டில்

குமைனும் குறததியும் க்ளவு தசய்வதும்
்வஙகடவன் காப்பு தகாள்வதுவும்
விைியன் நடனம் புைிவதும் பகதியின் பைவசநிரல

உன்னின் அழரக உயி்ைறறிகதகாள்ளும் ஆரச எனககுணடு
உன்னழரக காவல் தசய்யும் கருரண எனககில்ரல
காததுகதகாள் மனித நாறறம் வீசா காவியதரத

அ.்்திஸகுமகார்
விைாலிமரல





 

ககா. அனைீ்கா 
ஈ்ைாடு

அகிலம் புகழும் குறறாலப் தபாதிரக 
ஆனநதம் தபாஙகிடும் கார்முகில் கூட்டம்
இயறரக அன்ரனயின் ஈரகயா்ல
ஈடில்லாப் பரடப்பு இநதியாவி்ல..
உன்ரனப் தபறற உவரகயில் நாஙகள் 
ஊைின் சிறப்ரப உைககப் பாடுஙகள்..
எழுத வார்தரதகள் எஙகளுககு இல்ரல
ஏ்னா காரல மநதிக்ளின் ததால்ரல..
ஐநதருவி அழகு ஆர்ப்பைிககும் நீர்வீழ்சசி
ஒப்பிலா மூலிரகநீர் நறுமண வாசரன
ஓடிவரும் அழரக பார்ததுவை ஏஙகும்..
ஔவியம் தகாள்ளும் அததரன காட்சியும்..
அஃதில் ததைியும் குறிஞசியின் மாட்சியும்..
மனரத மயககும் மநதிகள் ஓட்டம்..
மட்டறற மகிழ்சசியில் மகக்ளின் கூட்டம்..
மூலிரக நீைில் மாசுபாடு எதறகு?
மாசு கலகக மறிதது மன்றாடு..
மரலரயக கணடவுடன் மகிழ்சசி வநத்த்னா?
மைஙகர்ளப் பார்ததவுடன் மரலப்பு வருவ்த்னா?
மைஙக்ளின் கிர்ளகத்ளல்லாம் குரட்பால் விைிநத்த்னா?
கிர்ளக்ளில் இரலகத்ளல்லாம் சிறகு்பால் விைிப்ப்த்னா?
்மகககூட்டஙகள் தமதரத ஆன்த்னா?
தமதரதககுள் சூைியன் மரறநது தகாணட்த்னா?
வானவில் ஒன்று வணணககுரட தகாணடு..
மரலககுள் மரழ விழாமல் விைிததுப்பிடிதத்த்னா?
மின்னல் கீறதறான்று விணரண பி்ளநதுதகாணடு
பசுரம அழகுதரன ப்ளிசசிட தசய்த்த்னா?
இயறரக அழகுககு இன்னல் வநத்த்னா?
மைஙகர்ளக காகக மனிதன் மறநத்த்னா?







மரலைாணியின் அநதி்நைம் 
எம்தரலவியின் முகம் தவட்கததில் 
சிவநதது ்பான்ற தபான்னிறததில் 
கதிைவன் மயஙகிக தகாணடு இருநதான்

பட்சிகளும் காதல் கி்ளிகளும் 
காதல் ்பச கூட்டில் அரடநது தகாணடன
எம் தரலவியின் சிைிப்தபாலி ்பான்ற 
தமல்லிய ஓரடயின் சஙகீதம் ஒலிகக

எம் தரலவியின் மருணட விழிகர்ள்பால் 
ஓரடயில் துள்ளும் கயல்கள்
மரலைாணியின் தநறறியிட்ட தபாட்டு்பால 
முகிலரட்ய இைரவ பரறசாறறவநதாள் நிலவுமகள்

குவிநதமலருககுள்  மரலத்தனுன்ட வணடுகள் கிறஙகிககிடநதன
்தனும் திரனமாவும் உணடு தினதவடுதத ்தாள்க்்ளா்ட
புலித்தாலுடன் தணரட அணிநத கால்கள்
நாவல்பழம் ்பான்ற முகததில் மினுமினுப்பு

மரல முகட்டின் மடியில்  தரலவியின்
வருரகககாக மல்லாநது காததுக கிடநதான்.
மயிரல ஒட்டிய வசீகைம் மாரனதயாதத 
மருணடவிழிகள் சிவநத ்காரவபழ அதைஙகள்
மரலைாணியின் அடர்நதவனம் ்பான்ற நீணட தநடிய்கசம்

இைணடு உருணடு திைணட மரலகளுககிரட்ய ஓடும்  
தமல்லியஅருவி  ்பான்ற ்மலாரட
இரடயில் இறுககிககட்டிய பாவாரட
காலில் தவள்்ளிததணரட தாமரை முகததில் வனப்பு

ரகக்ளில் ்பாட்டி ்பாட்ட வர்ளகாப்புகள் 
தரலவரனக காண தனிரமயில் 
ததன்றரலததூது விட்டு பின்ததாடர்நதாள் தரலவி!! 

சூடியிருநத தசணபக மலர்க்ளின் சுகநதம் 
தரலவியின் வருரகரய ததன்றலினூ்ட அறிநத 
தரலவன் சிறிது ்நைம் கணணாமூசசியாடி 
தரலவிரய கணடு தகாணடான் 

இரமப் தபாழுதும் பிைியா பல கரதகள் தசான்னான் 
எம் காவிய தரலவிககு

அ. பகானும்தி  
்காரவ





 

மயிலாடும் நிலஙக்ளி்ல குைஙகாடும் மைககிர்ளயில்
நானாடும் மனஙக்ளி்ல ்தன்சுரவயும் பாய்நதிடு்ம
தசநதமிழ்ககு பின்பிறநத நிலமகளும் ்பாறறி நிறகும்
நம்தமாழிககு இரணயுண்டா அறிஞர்கள் அ்ளவிடுவர் !

தமிழ்தமாழி சிறப்தபன்றால் நம்நிலமும் சிறப்பாகும்
குறிஞசி, முல்ரல, மருதம், தநய்தல், பாரலதயன்று
அதன்சிறப்ரப தசால்லிரவததர் நம் தபைி்யார்கள்
நனிசிறப்பாய் நாம்சிறந்தாம் நம்சிறப்ரபப் பகிர்ந்தா்ம !

நாறறாஙகால் நட்டுரவதது  நானிலதது பாசி்பாகக
நாத்ளல்லாம் உடலுரழதது நல்மணரண தசழிப்புற்வ
வ்ளர்ததிட்்டாம் தநல்மணிகள் பிறர்புசிகக வழிவகுத்தாம்
தாவைஙகள் பயிைிட்டு உயிைினஙகள் வாழசதசய்்தாம் !

பகல்தபாழுரத வாழ்வதறகும் இைாப்தபாழுரத இன்பமாககி 
இனிததிட்வ வாழ்நதுதினம் குறிஞசிககு புகழ்்சர்த்தாம்
குைஙகிலிருநது வநதவைாம் நம்மககள் குைஙகுமனம் மாறாமல்
வாழ்வரதயும் காணுகி்றாம் அனுதினமும் ைசிககின்்றாம் !

கறறவர்சீர் தபான்நிலததில் புகழுககாய் ஏஙகாமல்
தபறறவர்சீர்மனம் சிறப்புற்வ சிறப்பாக வாழ்வதறகு
குறிஞசிநிலம் கிரடததது்வ ்பாறறிநாமும் புகழ்தபறு்வாம்
பாட்டினி்ல ஏட்டினி்ல எழுதி சைிததிைம் பரடததிடு்வாம் !

கார்கால ்மகஙகள் கணககின்றி தருகின்ற நம்நீரை
தாைணியில் ்தககிரவகக நல்திட்டம் நாமரமதது
நாட்டின் வ்ளம் ்சர்ப்்பாம். அதறகாக நாம் முரன்வாம்
குறிஞசியிரன நாம்மதிதது நாணிலததில் வ்ளம் ்சர்ப்்பாம் !

்மிழந்ஞ்ம் அமின்
பிைான்சு







கவியுலகப் பூஞ்சாரலயின் கணதகாள்்ளா நிகழ்வான 
கவிசசாைல் - 2019 ல் கலநதுதகாணடு நரனயும் 
கவிஞர்தபருமககள் அரனவருககும் எனது தநஞசம் நிரறநத 
வணககமும் வாழ்ததும்.

எழில்தகாஞசும் ஏறகாட்டில் 
எரமயீர்ககும் பூககாட்டில் 
நரமதயல்லாம் ஒன்று்சர்தது
கவிமரழயில் நரனயரவககும்
கறகணடின் கவிஞைான 
காலததின் நறதகாரடயாம்
ஒைததநாடு தநப்்பாலியனுககும் 
அவருககு உறறதுரணயாக 
உடனிருநது பணியாறறும் 
ததன்றல்கவிககும் எனது நன்றியிரன 
உைிததாககி மகிழ்கி்றன் .

முல்ரலயின் தபருரமரய
இல்ரல எனாது
கல்ரலத ததாடர்நது
க்ளிப்புடன் தசல்ல
முல்ரல மலைில்
முகிழ்ககும் நறுமணம்
எல்ரல இன்றி்ய
எடுதது ரவககும் .
காடும் காடுசார்நத பகுதி்ய 
முல்ரல நிலதமன முததானப் தபயருணடு. 

மரலககும் உலகில் மனிதகுல்மா பிரழககத ்தான்றிய இடம் 
தபைிதாம் மரல்ய ! இரத்ய குறிஞசி என்று குறிப்பதுணடு . 
மரலயும் மரலரயச சார்நத இடமும் குறிஞசி நிலம். உயர்நத 
மரலயின் உசசியில் பிறநத மனிதன், நடகக முறபட 
நறுமணம் கமழும் காடு நன்றாக்வ வை்வறறது. அடுதது 
நடநதான் சமநிலப்பகுதி சாட்சியாய்க கிடநதது, அது்வ மனஙகவர் 
மருதம், வயலும் வயல்சார்நத இடம். மீணடும் நடகக மீன்களும் 
சுறாககளும் மணடிககிடககும் ஆழககடல்கள் அங்க இருநதன. 
இது்வ தநய்தல் , கடலும் கடல் சார்நத இடமாம். முல்ரலயும் 

முல்ணலை
முன்னுலரயும் வோழத்துலரயும்.. 





 

குறிஞசியும் முரறரமயில் திைிநது பாரல என்ப்தார் படிமம் 
தகாள்ளும் - ததால்காப்பியம்.

குறிஞசிககும் மருதததிறகும் 
இரட்ய இருககும் எழில்சூழ்
இட்ம முல்ரல நிலமாம். 

அதனா்ல்ய அஙகு வாழும் மககள் இரடயர் இரடசசியர் 
ஆவார்கள். முல்ரல நில ததய்வம் திருமால், மககர்ள 
வாழரவககும் விலஙகுகள் ஆடு, மாடு, எருது, யாரன, மான், 
பன்றி, முயல் முதலியன. முல்ரலப்பூ பூப்பதால் இநநிலம் 
முல்ரலநிலம் என்றரழககப்பட்டது . 

மலர்க்ளின் அடிப்பரடயி்ல ஐவரக நிலஙகளும் பிைிககப்பட்டன, 
ஏதனனில் தமிழன் வாழ்கரக்ய ஒரு மலர்வாழ்கரக. மனிதன் 
பிறநததுமுதல் இறப்புவரை ஒவதவாரு நிகழ்வி்லயும் மலர்கள் 
சம்பநதப்பட்டிருககின்றன .

" கான்யாறு தழீஇய இகதனடும் புறவு "
" கானம் நநதிய தசநநிலப் தபருவழி "
" முதிர்வாய் வள்்ளியஙகாடு "

என்ற வைிகள் முல்ரல நிலதரதயும்

" எதிர்தசல் தவணமரழ தபாழியும் திஙகள் " என்ற வைியில் 
தபாழுதும் இடம்தபறறுள்்ளன என்பது குறிப்பிடததககன.

முல்ரலமலர்க கவிரதகர்ள முரனப்்பாடு பதியரவதத
வல்லா்ளர் கவிஞர்கர்ளவணஙகி்ய மகிழ்கின்்றன் .

என்றும் அன்புடன்,

கவிஞர்மகாமைி அ.முத்து்காமி  
எம்.ஏ; எம்.எட்; எம்.பில்;

்பைாசிைியர்( பணிநிரறவு ),
தாைமஙகலம் 636502 







சுடதைா்ளிக கதி்ைான் கைஙகர்ள மறுககும்
அடைிருள் அடவியும் வானுயர் தருககளும்
ததாடர்ந ததாழுகிடும் தவள்்ளிய அருவியும்
படர்நதிடும் பசுரமப் புல்தவ்ளி நிரறநததும்

முல்ரல தயன்்ற இலககணம் வகுததர்
இல்ரல இதறகிரண ்வறுநிலதமன
ததால்காப்பியம் முதலா இலககணச சான்்றார்தம்
தசால்லுககுப் தபருரம ்சர்ப்பததம் முல்ரல!
 
தபான்தனன மலர்நத தகான்ரற மணிஎனத
்தம்படு காயா மலர்நத ்தான்றிதயாடு
நன்னலம் எய்திய நன்னிலம் முல்ரல
நின்ரன்ய உரறவிடமாககி்னாம் யா்ம!

மூவினம் காததுப் தபரும்தபாருள் ஈட்டலும்
ஆவினம் கவர்நத பரகமுடிதததரன மீட்டலும்
மன்னவன்  துரணயாய்ப் ்பார்பரற அரறநது
ததவவரை ஒழிதது வஞசிரயச சூடலும்
எம்மினததுக தகன்்ற இரயநத கடரமயாம்

ஆதிமனிதன் ்தான்றிய இட்ம முல்ரல!
ஆயரும் ஆய்சசியரும்  வதிவதும் முல்ரல
அவர்குலம் வணஙகும்  அருள்மிகு ததய்வம்
அழகிலும் குறும்பிலும் மிஞசிய கணணன்

தபாருபுகல் நல்்லறு தகாள்பவர் தரம்ய
திருமணம் தசய்வர் ஆயர் மக்ளிர்!
தகால்்லறறுக ்காடஞசுவாரன மனததாலும்
புல்லாள் எம்மினததின் ஆயமக்்ள! 
நாட்டின் வ்ளஙகர்ள நலமுறக காததிடும்
காட்டின் வ்ளததிரனக கவினுறச தசான்்னன்
காட்டிரனக காததுக கவின்தபயல் தபறு்வாம்!

ந்ல்லைமுத்து நபரிய்காமி 
பல்லடம்





 

பஞசபூதஙக்ளின் இரணயான ஐவரக நிலஙகள்
குறிஞசி முல்ரல மருதம் தநய்தல் பாரலதயன 
புகழ்கள் பலவுமாக தபறறு ததால்காப்பியம் தநத 
தபருரமயின் சிறப்பான நிலததிரணகள் அறி்வா்ம.!  
 
முகிலாடும் குறிஞசியாக இரு்்ளறும் முல்ரலயாக
வய்லாடு மருதமாக அரல்மாதும் தநய்தலாக
அனலான பாரல்யாடு ஐவரக நிலஙக்ளாக
தபாறி்யாடு தபாருநதிட சைியாகப் பிைிததன்ை..! 

முல்ரல நிலம் கணட தபருரமதயல்லாம்
காடும் அதுசார்நத இடமுமாக மி்ளிர்நதிட்வ..
தசம்மணநிலததுச தசம்புலமாய் சாரமவைகு தாணியஙகள்
ஏறுதழுவி கர்ளதயடுததல் தசய்ததாழிலாய் அரமநதிருகக

மா்யான்்மய காடுரறதயன்று ததால்காப்பியம் புகழ்சூட 
முன்பனிககு முநரதய கார்காலப் தபரும்தபாழுதும்
மாரலப் தபாழுதினி்ல சிறுதபாழுதாய் இ்ளநததன்றல்வீச 
மானும்முயலும் பசு ஆடு மரையும்்சர்நது மகிழ்வாகும்.!

காட்டாறறின் துரணதகாணடு கானகம் வ்ளம்தபறு்ம
காட்டுக்காழி கருடனுடன் முல்ரலவாழ் பறரவகளும்
குைரவக கூததும், குழலும், தகான்ரறமைமும், மாடுகள் ் மய்ததலும், 
வஞசியும்வரு்ம முல்ரலதயன நிரனவினி்ல.! 

புறததிரணப் புகழ்பாடும் பணரடததமிழர் வரகப்பாட்டில்
அகஒழுககம் புறஒழுககம் அததரனயும் முல்ரலயி்ல
பாைியாணட நிலததினி்ல முல்ரலபூ நிரறநதிருகக
முல்ரலததிரண அழகினி்ல மூழ்கித திர்ளப்்பா்ம...!

கவி ்திணறம்தி ்ீலைசமகம் 







கானகதரதப் பாடிடு்வாம்!      

கவிரதயின் கருப்தபாருள் முல்ரல!
கணடுக்ளிககப் ்பைானநதததின் எல்ரல!
பார்ததால் எஙகும் பசரசயின் சிைிப்பு
பைவசமாய்ப் பசரச வணண விைிப்பு! 

தமிழ்ப்தபரு நிலததில் சிறநததாம் முல்ரல!
தைணியில் இதனினும் ்பைழகு ்வறில்ரல! 
காடும் காடுசார்நத நில்ம முல்ரல – அதரன
அழிதததால் வநத்த தபரும்ததால்ரல!                                  

மூலிரகத  தாவைஙகள் எனும் அருமருநது
முன்்னார்கள் நமகக்ளிதத தபரும் விருநது – இதரனத
தன்னகத்த தகாணட்த முல்ரலக காடு
மணணில் அவறரறக காததால் இல்ரல ்கடு! 

மானுடம் காககும் மகைநதக காடு
மகிழ்சசிரய வநது இதனுள் ்தடு
மனித குலததின் ஆதி வீடு
மனதில் அரமதிககு இரத நாடு!

இலககியததில் இதன் தபயர் முல்ரல!
இதயம் தசால்லும் நாம் இதன் பிள்ர்ள!
மனரதக தகாள்ளும் இது தகாள்ர்ள
மனிதம் தரழககத தைலாமா இதறகுத ததால்ரல? 

கவிரதக்ளினால் தான் தமிழ் பிரழககும்
காடுகர்ளக காததால் தான் நாடு பிரழககும்
உள்்ளம் கவர் முல்ரல நிலதரத
உள்்ளம் தசய்யாமல் காப்பாறறு்வாமா நாம்?  

மைம் தவட்டும் மடரமரயக தகாளுதது்வாம் 
வைமான வனதமனும் உடரமரயக காததிடு்வாம்! 
காடுகர்ள வ்ளர்தது மரழதரன வைவரழப்்பாம்! 
காவியததாரய கானகததாரய மகிழ்வாய்ப் பாடு்வாம்! 

கவிஞர் க. பகாலைகதிருஷ்ைன்  
மதுரை





 

தமிழ்ப் தபணடிர்ககழகு நால்வரக குணமாம்...
அவர் மணணிறகழகு ஐவரக நிலமாம்...
ஐவரக நிலததினில் அடர்நத காடும்...
காடுசார் இடஙகளும் முல்ரலத திரணயாம்...
 
காண்பார் மயஙகும் தசம்மண நிலமாம்...
மா்யான் ஆளும் காடுரற உலகாம்...
முட்புதர் விலககி சற்ற முன்்னற...
மூககிரனத துர்ளககும் முல்ரலப்பூ வாசமாம்...
 
புள்்ளி மான்கள் துள்்ளி விர்ளயாட...
தவள்ர்ள முயல்கள் முல்ரல வனமாட...
கருடனின் குைலது கானமாய் ஒலிகக...
வருடிடும் அழகினில் இருதயம் மயஙகும்...
 
ஆயர் அவர்தம் காதல் ஆய்சசியர்...
இரடயர் அவர்தம் இரணயான இரடசசியர்...
காதைனும் தபாழுதினில் கால்நரட வ்ளர்த்த...
மாரலப் தபாழுதினில் மகிழுவர் நன்்ற...
 
திரணதயாடு சாரம திறம்பட சரமப்பர்...
தநய்யும் பாலும் ்நர்ததியாய்ச ்சர்ப்பர்...
அறுசுரவ உணரவ அன்புடன் பகிர்வர்...
அகமும் புறமும் அழகுற வாழ்வர்...

வஞசிதத பரகவரை வஞசிப்பூச சூடி...
வரதததிடும் வரகயினில் ்பார்தரனத ததாடுதது...
அவர்தம் நிலததினில் தம்தகாடி ஊன்றி...
மகிழ்வதும் முல்ரலயின் புறப்தபாருள் அன்்றா...

்பாைின் நிமிததம் பிைிநத நறகணவன்...
திரும்பி வரும்வரை இருததரலக ரகயாணடு...
முல்ரல மலைின் மணமும் தூய்ரமயும்்பால்...
கறபிரனக காததல் அகப்தபாருள் ஆகும்...

கவிஞர் ககார்த்்திசகயன் இரகாமச்ந்திரன்
மதுரை







முல்ரலநில வ்ளம்:
 
"விணணுலவும் கார்முகிலும் விரதமுர்ளகக மரழயனுப்பும். 
விணமுகமும் எதிதைா்ளிகக வயல்தவ்ளிகள் நீர்தசழிககும். 
வணடுரறயும் குவர்ளகளும் வைப்பிரட்ய பூததிருககும். 
நணடுகளும் வார்ளகளும் நாறபுறமும் கூததடிககும்." 

"முறறாத கதிர்கத்ளல்லாம் முகஙகாட்டும், தசருககுட்ன
தபறறிட்்டாம்; தசல்வதமன்று தபருரமயுறும் தருககர்்பா்ல. 
கற்றார்கள் அரவக்ளி்ல கணணியமாய் உ்ள்ை்பால்,                                              
முறறிட்ட கதிர்களு்ம முகஙகவிழ்த்த பாடஞதசால்லும்!

தரலவியின் கூறறு :

"கார்்நாககிக கசிந்தகும் கவின்முல்ரலப் ்பாததல்லாம், 
பார்்நாககும் மதிதயா்ளிரயத பறறிட்்ட நிறறல்்பால்,
சீர்்நாககிச தசன்்றாரனச ்சர்நதிட்வ, காமனவன்
்தர்்நாககிக கசிந்தகித ்தறுகின்்றன், காணீ்ை..!" 

"ஆழிபுககு நீர்முகநது, அணடமதில் உலவிவநது,  
்மழியுழப் தபாழிகின்ற ்மன்ரமயுறு கார்்பா்ல, 
பாழி*நன்னன் எநதரலவன் பைிந்தகி வாைா்னா?
ஊழிரன்ய நான்தவல்ல உதவா்னா, காதலா்ல...?" 

தரலவனின் மாணபு :                                                                                                            

"்தன்குடிதத வணடுகளும் திறம்மறநது பூவுரறயும்.
கான்புககு விரைந்தாடும் கலதனாலியா மணிபிரணதது,  
தான்சிறநதான் தா்ளா்ளன் ; தவறிரழயான் உயிர்களுக்க. 
மாணபுரடயான்; எம்தரலவன் மறவாதான், என்னுறரவ...!"

"தகான்ரறமைம் மலர்தூவி ்காரடநீஙகு காதைன்று
ததன்றலா்ல கூறினாலும், எம்தரலவன் வாைாமல்
வன்மனததுக கார்வைாது ; வாரடயிஙகு வீசிடாது. 
நன்மனத்தான் தபாய்கூறான், நலதமனக்க விரழவா்ன..!"

காதலின் தபருரம : 

"மனதமாதத காதலா்ல மனததா்ல பிைிவாைில்ரல. 
தனந்தடித தரலவன்தசல்ல, தன்மனததால் பிைிநதிடாமல் 
தினநதுரணயின் நிரனவா்ல திர்ளககின்ற காதல்மனம்
வனப்பா்ல தபாலிகின்ற வாழ்விது்வ; முல்ரலயா்ம..!" 

இரகாஜகுரு ரத்்தினைம்
்தனி





 

காததிருககும் முல்ரல

நாட்டுப்புறம் ்வட்டுப்புறமாக காட்டுப்புறம் கால்பதித்தன். 
மைககூட்டம் சுமககும் மலர்கூட்டம் கணடு வாய்பி்ளந்தன்.
ஓட்ரடவழிச சா்ளைஙக்ளாய் ஒ்ளிவட்டச சூைியன்... 
குமிழிக்ளாய் ததைிநதான் குழிவிழுநதுச சிைிததான்... 

பசரசயிருட்டுககுள் பகல் ததாரலநது திரகககும். 
பநதயக குதிரையாய் பவ்ளமல்லி நரகககும்... 
மிககு முனிகாறறு மிரச ்தடி முனகும்
திககு ததைியாமல் தினுசு தினுசாய் கு்ளிரும்... 

யட்சி பிடிதத்தா பட்சிகர்ள?  தவறியாடும் இறகரககள்!
்நர்வைிரச மைஙகள் கூர்வைிரச்யா?
சீர்வைிரச்யா? அட்ட... இங்க மட்டும்...
தகாடி சுறறியும் வ்ளர்நதபடி்யயிருககும் விருட்சஙகள்...

கள்்ளினமாகும் புள்்ளினமும்... துள்்ளினமாகும் 
முள்்ளினஙகளும்..இன்பததின் தகாள்்ளிடம்... 
இதயததில் மின்னிடும் "சட்"தடனச சிரலயாககும் கரலயில்
சப்திககும் சருகுகள் வியப்பாக்வயிருககிறது... 

இங்க... நாய்கள் நைியாவதில்ரல...
கழுரதகள் கவைி ்கட்பதில்ரல... 
இவவிடம் இருநததால் தா்னா
இதிகாசமானர்கள் ... இைாமனும்... தருமனும்...

இப்்பாது புைிகிறது... புததனின் காட்டுப்பாரத... 
காட்டியபாரத... மா்யான் மட்டும் விதிவிலககா என்ன? 
கானகம் பறற்வ முல்ரலயின் கடவு்ளானான். 
ஏறுதழுவி்ய சிவனும் திைிகிறான் சுடரலயாய் இங்க...

முர்ளவிட்ட மூஙகிலில் துர்ளயிட்ட்தா மைஙதகாததி?
 நுரழநதிட்ட ததன்றல் நழுவுகிற்தா நீலாம்பைியாய்...? 
மனம் தத்ளிநதுச தசான்னது... வனதமாரு வாரலப்பிறவி!
கணம் குறிததுக தகாணடது... வனதமாரு வாழும் இரறவி! 

கவிஞர் சுந்ர ரகாஜ்கார்தி







அகவித திைிதலில் அணஙதகன நானும்,
்கவிக தகாஞசலில் கி்ளிதயன நீயும்,
அனுககம் விடுதது உரன அரணய,,                                                                                          
அல்லும் பகலும் துயிலிரனத ததாரலதது,

கட்டுணடக காதலில் கனிவுரட அன்பும், 
விைிபீலிதயன அகணட உன் கைமிரடயழுநதிய,
தூ்ளியில் துயிலும் துள்்ளிரட யழ்க,
அன்பினில் அ்ளாவிய ்பைின்ப தபட்டக்ம,

பணபினில் நானும் பயனுற எணணி, 
காதலில் கிடந்த க்ளிப்புறக காலமும்,
விர்ளநதிட விருப்பமாய் வணணமாய் வாழ்வில்,
தசநநிலப் தபருவழி தசறியிரலக காயா அஞசனதமன,

ஆறறியிருததல் எததரன்யா அததரனயும் அள்்ளிட,
விைிரகயுரட ததாழுதலில் தசவியுணர் விைிசசிக ்கள்நிரல,
அநதிப் தபாழுதில் நடுககம் 
மததிய இைவில் ஏககம்,
                                                                                                                                                      
தசயற நீருறறு இன்னிரசயும்,
அைசிரட யதிரும் முைசிரட ்யாரசயும்,
 கணமலர் மூடா நிரல்ய தயனககு, 
உணர்வாய் உன்னத்ன வருவாய் ்வழப் பரடதயாடு 

என்னு்ளக க்ளவுக கள்வ்ன…
என்னு்ளர் நிலம் உவப்ப தபருமரழதயன                                                                         
வ்ளமுடன் வியனழகு கண்ட வியந்தன், 
திைிந்தன் வார்த்தன் சிறபியாய் கவிதயான்ரற!

கவி.நரளத்்திரன்... (எ) ககா்ர் பகாட்கா





 

்வய்ஙகுழல் ்வர்ததிட ்வணுகானம் இரசததிடும்
கன்றுணணா ஆவின்பால் கழனிவைப்பில் இரறநதிடும்
முல்ரலநிலம் எம்புல்ம தகால்ரலயி்ல தபான்விர்ளயும்!
அள்்ளிசதசல்ல ஆ்ளில்ரல மூன்று்பாக தநல்விர்ளயும்!

ஏறுதழுவும் கார்ளயரும் ஏறறமுரட கன்னியரும்
வார்புனலில் நீர்வார்கக வாவிமலரும் கணமூடும்
ஊறுதசய் தைமில்ரல உயர்குடிப் பிறப்பன்்றா?
வீறுதகாள் எம்மை்ப வழுவில்லா வாழ்வன்்றா?

மாவிரல சலசலகக மரழதது்ளி தரைவீழும்
உசசஙகிர்ள ஊசலாட இதழ்மடிப்பில் ்தன்தசாைியும்
பசரசநிறப் தபாழிலிரட இசரசககி்ளி இரசபாடும்
குயிலதன் சாதகததில் நீலமயில் நடம்பயிலும்!

ஆட்டுமநரத ஆயன்காகக நாட்டுப்பாடல் பயிர்்கட்கும்
கட்டியமணி தரலயாட்ட பககவாததியம் சுரவகூட்டும்
மீட்டுஙகாறறு மூஙகில்்மாத மாவினமும் கானம்்கட்கும் 
வாட்டும்பனி ரவகரறயில் ஒட்டுதமாதத விரட்கட்கும்!

பூநதுகில் காறறிலாட அஞசிரறயும் சிறகடிககும்
நநதவனமும் நாணததில் அநதியிருள் வைங்கட்கும்
்வநதனவன் ்மாகததில் ஏநதிரழ்யா ஏககததில்
சாநதிபுலம் ஒழுகிட தசவவநதியும் சிைஙகவிழும்

்வஙரகததரு சிலிர்ததிட மகைநதமும் விைிததிட
மஙரகயவள் மஞச்மா மாயவனின் தசாநத்மா
தவஙகனல் ்மனியி்ல விைகததின் மாரலயி்ல
அஙகதமலாம் தகிததிட அருநதவன் அரணததா்னா? 

பீடுதிரண முல்ரலயின் காடுசார்நத காட்சியில்
வீடுநிரற சாட்சியில் முததமிழின் மாட்சியில்
ஈடுதசய் எழுததினில் ஏடுநிரற கவியாட்சி
பாடுதபாரு்்ளா நீதநதாய் பாவல்னா பா தந்தன்

கவிஞர் சவஙணக மகார்பன்







கானகதரதப் பாடிடு்வாம்! 

கவிரதயின் கருப்தபாருள் முல்ரல!
கணடுக்ளிககப் ்பைானநதததின் எல்ரல!
பார்ததால் எஙகும் பசரசயின் சிைிப்பு
பைவசமாய்ப் பசரச வணண விைிப்பு!

தமிழ்ப்தபரு நிலததில் சிறநததாம் முல்ரல! 
தைணியில் இதனினும் ்பைழகு ்வறில்ரல!
காடும் காடுசார்நத நில்ம முல்ரல - அதரன
அழிதததால் வநத்த தபரும்ததால்ரல!

மூலிரகத  தாவைஙகள் எனும் அருமருநது
முன்்னார்கள் நமகக்ளிதத தபரும் விருநது – இதரனத
தன்னகத்த தகாணட்த முல்ரலக காடு
மணணில் அவறரறக காததால் இல்ரல ்கடு

மானுடம் காககும் மகைநதக காடு
மகிழ்சசிரய வநது இதனுள் ்தடு!
மனித குலததின் ஆதி வீடு
மனதில் அரமதிககு இரத நாடு!

இலககியததில் இதன் தபயர் முல்ரல! 
இதயம் தசால்லும் நாம் இதன் பிள்ர்ள!
மனரதக தகாள்ளும் இது தகாள்ர்ள
மனிதம் தரழககத தைலாமா இதறகுத ததால்ரல? 

கவிரதக்ளினால் தான் தமிழ் பிரழககும்
காடுகர்ளக காததால் தான் நாடு பிரழககும்
உள்்ளம் கவர் முல்ரல நிலதரத
உள்்ளம் தசய்யாமல் காப்பாறறு்வாமா நாம்? 

மைம் தவட்டும் மடரமரயக தகாளுதது்வாம்
வைமான வனதமனும் உடரமரயக காததிடு்வாம்! 
காடுகர்ள வ்ளர்தது மரழதரன வைவரழப்்பாம்!
காவியததாரய கானகததாரய மகிழ்வாய்ப் பாடு்வாம்!

கவிஞர் க. பகாலைகதிருஷ்ைன் 
மதுரை





 

பிடைி சிலிர்தது விழி விைிதது
குைல் உயர்ததி வனமதிை கர்்ிககும்
வனைாசன் ஆதிககம் வான்ளாவிடும்  மகாஅைசாஙகம்
கறபாரற ்மரடக்ளில் ஆவினமும் தரனமறநது

மடிசுைநத பாதலஙகும் பாலரடயாய் எஙதகஙகும்
பைநதிருகக அதன் ்மதலஙகும் ்தன்து்ளிகள்
தசாட்டுக்ளாய் விழுநது ்தனரடயாய் உருமாறி
திைியும் கால்நரடகளுக்க விருநதாக மாறிடு்ம!

பறரவயினம் கூடுகட்டி ஊஞசலாடும் கிர்ளக்ளி்ல
பழுதத கனிகளும் சைிசமமாய் ஊஞசலாடு்ம! 
அரதககணட மாஙகுயிலும் ஆனநத இரசபாடு்ம!
வணணமயிலும் விணணதிை அங்க நடனமாடு்ம!

சலசலதவன சஙகீதம் பாடிவரும் சிறறருவிக்ளின்
சிஙகாைச சிணுஙகல்கள் சிநரதரய அள்ளு்ம! 
நிலவைசியின் ஒ்ளிகதகாரடயில் வனவிலஙகுகளும் விர்ளயாடு்ம!
வானைஙக்ளின் சாகசஙகள் சலிககாத சந்தாச்ம!

இயறரக அன்ரனயின் அதிசயஙகளும் அறபுதஙகளும்
அன்றாடம் அைங்கறும் வனமரத நிரனகரகயில்
மனமது மகிழ்சசியில் தன்னிரல மறநதிடு்ம!
கறபரனக காட்சிக்ளில் முழுரமயாய் இலயிததிடு்ம!

வனஙக்ளின் மாட்சிரம ஐம்புலன்களுககும் விருநதாகு்ம
மனிதைாய்ப் பிறநதவர்ககு இயறரகயும் இரறவனும்
இரணநது வழஙகும் விரலமதிப்பில்லா விருதாகு்ம!

சரணுககா சுந்ரம் 
தசன்ரன







ஐநதிரணகளுககுள் அருநதிரண
ரவயததுள் இது்வ நறுநதிரண!
அறபுதமாய்ப் பல மூலிரக மருநதிரன
தகாடுததிடும் முல்ரல எனும் தபருநதிரண

இது விலஙகிறகும் தரும் விருநதிரன
தபய்யும் மரழககும் இதுதா்ன தபருநதுரண!
இஙகு பல இடஙகள் கணடிைாது கதிைவரன
இது கூரைதயன ்வய்நதிருககும் மைநதரன!

தகாடிய விலஙகிறகும் தநதிடும் வாழ்வுதரன
பாடிடும் பறரவககுத தநதிடாது தாழ்வுதரன!
கறபரனககும் எட்டிடாக கவின்மிகு எழில்தரன!
தன்னகத்த தகாணடதிம் முல்ரல தயனுநதிரண! 

இஙதகஙகும் காணலாம் வானுயை மைததிரன
அரவ கூறிடு்ம தமிழர் அறததிரன
இரவ ்வணடுவதில்ரல தான்வ்ளை உைததிரன
தாதன வ்ளர்ததுக தகாள்ளும் தம் தைததிரன!

புததனுககும் பல சிததனுககும்  ஞானததிரன
தகாடுததது முல்ரலதயனும் கல்ப திரண
பூமி அன்ரன அணிநதிருககும் பசரச ஆரடயிரன
்பாலிருககும் அழகில் இநதத திரண!

ததால்ரல தரும் மனிதருககும் நன்ரமதரன
தகாடுததிடும் குணமுரடயது இநதத திரண!
இதரன மறுப்்பார் இஙகு எததரன? 

இரதக காததிடும் தபரும் தபாறுப்பிரன
ஏற்பாம் மனதில் காட்டாமல் மறுப்பிரன
இது தரும் நமககுப் படிப்பிரன! – இவவைஙகில்
இரதச தசால்வ்த என் தகாடுப்பிரன!

கவிஞர் சு்ர்்னை மூர்த்்தி 





 

ஒருநாத்ளன் இல்லததில் உட்கார்நது நானும்
ஓய்வாக தநய்ப்தபாஙகல் பால்்சாறு உண்டன்!
தருகின்ற தகாழும்பாலின் தணியாத சுரவயில்
தமிழ்தநத திரணரயநதில் த்ளிர்முல்ரலத திரணககு

உருவநது கணமுன்்ன உயிர்தகாணடு ்தான்ற
உள்்ளததுக க்ளிப்பிறகு உரையிஙகு இல்ரல!
வருகின்ற கார்்மக வ்ளர்மாரலப் தபாழுதில்
வார்முல்ரல நிலவாச வ்ளப்பதரதக கண்டன்!

மா்யானின் அருள்்வட்ட மகிழ்நதங்க புறவில்
மலர்கின்ற சிறுமுல்ரல மலர்தகாய்து பின்னி
ஆ்யாைின் இ்ளம்தபணடிர் அடி்பாறறி நிறக
அவர்பககல் அலர்மஞரஞ அக்வாரச ஆர்ப்ப

தீ்யாைின் தசய்லாட்டத தாததருநல் மன்றில்
திருககுைரவ ஆய்ப்தபணடிர் திர்ளததாடக கண்டன்!
வாயூற பால்தவணரண வழிந்தாடும் தநய்யும்
வநததனககுத தநதார்கள் வரகவரகயாய் உண்டன்!

தகால்்லறு தனிறதகாம்ரப கூர்ரமயுறச சீவி
்காட்பரறரய இடிததார்கள் குலப்தபருரம யாய
வல்்லறு தழுவுதலின் வலிரமயிரனக கணடு
வ்ளர்மாரல மணம்பூன வாைிததார் தபணடிர்!    

நல்லாயர் வீைமரத நாத்ளல்லாம் எணணி
நலககாதல் உ்ளம்பூகக நயநதார்கள் பின்னும்
வல்தலருரமக தகாம்பூன்றி வணஙகியபின் அவர்கள்
வனப்பார்நத மணப்பநதல் வநதமைக கண்டன்!

தகான்ரறயி்ளங குருநதுட்ன காஞசியுடன் தவட்சி
்காடலுடன் ஆல்கடம்பு குல்ரலயிரட முல்ரல
நின்றததாரு கான்பைப்பில் நிரை்மய்தது வாழ்நதார்!
நிரறதமிழில் மாட்டுககு தபாருள்தசல்வம் என்றார்!

தசநநிலததுப் தபருவழியில் தசன்றூர்நது ்காவாய்
சிறுநிலஙகள் ஆணடிருநத தசல்வநிரை ஆயர்
நின்றூன்றி நிரை்மய்கக நிமிர்ததிய்தார் ்கா்ல
நீடிததுச தசங்காலாய் நிரலதபறற ததன்்பன்! 

்ித்்கார்த் பகாண்டியன் 
மதுரை 







புல்லினம் மகிழ்நதிட பூததிருககும் மலர்கள். 
புல்லாஙகுழல் இரசதை தபாய்ரக பாய்ந்தாடும்..
வானுயர்நத வாரகயினம் வரைபடதரத மரறததிருகக
வள்ளுவனும் கம்பனும் வரைநதிட்ட பாடல்கள் நூறு.. 

ஔரவககு பழம்தநத நாவலுககுப் தபருரமயும்
ஆறுமுகன் சூழ்நதிருகக அழகுதரும் காடுகளும்.
முல்ரலககு ்தர்தகாடுதத பாைிககு வள்்ளலும்
மும்மாைி தபாழிநதருளும் முல்ரலவனச ்சாரலகளும்..

உழவனுககு உயிைாகி உரறவிடம் தநதருளும்
முல்ரலவனக காடுக்ளின் எல்ரலயில்லாப் பலன்களும்
நாகைிக்மாகததி்ல முல்ரல நாசமாய் ்பாவததன்ன..
ஆரச்யாடு நாம்காண அருகிலில்ரல முல்ரலவனம்.

அன்னாநது ்நாககிட்வ அழுகின்றது வானம்
அழிநது ்பாகும் காடுக்ளின் அவலநிரல கணடு்மகம்
அைியவரக மைஙகளும் மருவிப்்பாகும் நிரலயி்ல
தபருகிவரும் சனதததாரகயில் அழிநது ்பாகும் காடுகள்… 

கட்டுககடஙகா காட்டுததீ கருகும்  பயி்ைாடு உயிர்கள்
கணடு மகிழ்வுறும் இன்ரறய அைசியல்..
சாமிககு அலஙகாைம் சககைஙக்்ளா மைஙகள்.
முல்ரலககு ்தர்தகாடுதத பாைி்யா வள்்ளல் சாமி்யா. 

பணதரதரசயில் மைஙகள் பலவணணஙக்ளாய் மின்ன.
பருவமரழரய காண்வ பலகாலம் ஆகும்நிரல
இயறரகக காடுக்ளின் இன்ரறய ்தாறறம்
நார்ள எதிர்கால சநததியின் இரணயததின் ்தடல்…

காடும் காடுசார்நத நிலப்பைப்பும் இன்று.
காணாமல் ்பாகும் நிரலயின் தகாடுரமகள்.
முல்ரல வனம் தகாள்ர்ள்பாக கடல் மூழ்கும் நிரலயில்
முல்ரல நில எல்ரலக்்ளாடு நாம்...

ஈழவன் ்கா்ன் 
ஈழம் 





 

அழகான இயறரக அரமப்ரபப் தபாறுதது
பழநதமிழன் ஐவரக நிலஙகர்ள வகுததான்.. 
முைணபாடு வைாமல் சைியாய் ததாகுதது
இைணடாவது இடததில் முல்ரலரய ரவததான்...

காடும் காடு சார்நத இடமாம்
காரும் மரலயும் முல்ரலயின் சிறப்பாம்....
ஆயர் மககள் வாழ்நத நிலமாம்
ஆணடவனாய் திருமாரல வணஙகிய பூமியாம்......

ஏறு தழுவுதல் குல விர்ளயாட்டாம்
எருரம ்மய்ததல் குலத ததாழிலாம்...
வைகும் சாரமயும் வயிறறுககு உணவாம்
வானும் மணணும் இவர்களுககு உயிைாம்...

குறுநில அைசுகள் ்தான்றிய பகுதியாம்
குணஙக்ளில் நல்லரவ ஊன்றிய பகுதியாம்…                                           
தனிததனிக குடும்பமுரற உருவான பகுதியாம்
தனிநபர் தசாததுைிரம கருவான பகுதியாம்... 

விைிசசி ்கட்டரல தசய்த நிலப்பகுதியாம்
வீைதரத நிததம் விரும்பிய நிலப்பகுதியாம்...
ஈை தநஞசஙகள் நிரறநத நிலப்பகுதியாம்
ஈரகயும் இைககமும் முர்ளதத நிலப்பகுதியாம்.. 

சுறுசுறுப்பாய்ச தசயல்பட்ட சுததமான கூட்டமாம்
சுருமாடு பயன்படுததிய உரழப்பா்ளிக கூட்டமாம்... 
முல்ரல நிலததின் ஆயர் கூட்ட்ம
முததான நாகைிகததின் முதல் தததுவமாம்...

்ி. பகாககதியரகாஜ்
தருமபுைி







இல்ரல என்று தசால்லாத வள்்ளல் மனம்
தகாணட பாைி ஆணட மண்ண எஙகள் முல்ரல
கள்்ளமிலச சிைிப்புட்ன பிள்ர்ள மனத தவிப்புட்ன!
அணடிவந்தார் பசிதீர்தத பாைிவாழ்நதததஙகள் முல்ரல!

காட்டு விலஙகுகள் யாவும் இங்க
கூட்டுக குடும்பமாய் வாழும்! 
பாட்டுக குயில்க்ளின் கீதமும் இங்க!
வாட்டும் மனததுயர் ்பாககும்!

சநதன மைஙக்ளின் சஙகமம் இங்க
வாசப் பூமரழ தூவும்!
சிநதரனப் புலவனின் எணணம் இங்க
தசநதமிழ் ஆறாய் மாறும்!

முல்ரல மலர்க்ளின் ைாசசியம் அங்க! 
பிள்ர்ள மனஙகளும் க்ளிககும்!
இல்ரலதயன்றாகும் எல்லா வ்ளஙகளும்
முல்ரல நிலநதனில் வசிககும்! 

சின்னக குயில்க்ளின் தமல்லிய கீதம் 
ததன்றரல மனஙக்ளில் தபாழியும்! 
வணண மானினம் துள்்ளிடும் நடனம் 
கணக்ளில் பூமரழ தபாழியும்! 

காடுகள் அழிதது வீடுகள் காககும்
கயவர்கள் கூட்டம் இங்க! 
்தடுதல் தசய்்வாம் காடுகள் காப்்பாம்! 
மைஙகள் வ்ளர்ப்்பாம் அங்க!

கவிஞர் அ. பகாண்டுரஙகன் 





 

முல்ரல இல்லாது மாைியும் தபாழியுமா? 
முல்ரல அழித்த மனிதமும் அழியுமா? 
பூமியில் இன்தனாரு வானம் இநத வனம்
நாம் உயிர்வாழ காககிறது தினம்

அரத அழிதது வாழ்வது ைணம
நசசுககர்ள உள்வாஙகி பைப்பிடு்ம நறுமணம்
அடுப்தபைிககச சுள்்ளிதபாறுககியவர் அழிககவில்ரல வனதரத 
பசுரம சாரலககும் நகைமயமாககலுககும் அழிததவ்ை அதிகம்

சட்டம்்பாட்டு வனமழிப்பவரும் ்தசதது்ைாகிதான் 
தமாட்ரட மைஙகளும் தபாட்டல் காடுகளும் உணர்ததவில்ரலயா? 
அமஙகலி நாஙகள் உடன்கட்ரட ஏறுகி்றாதமன்று 
நகைதரத உருவாககி நைகததிறகு வழிககாட்டாதீர்கள் 

தவப்பதரத உள்வாஙகி மரழதரும் தசல்வதரத அழிககாதீர்கள்
நமககு பிைாணவாயு தநதவரனப் பிடறியிலடிப்பதா ரகமாறு?
்காட்ரட தாஙகும் தூணாய் நிறபவரன
்காடாைி தகாணடு தவட்டுவதா நாகைீகம்?  

பஞசததிலிருப்பவரனயும் வாழரவககும் வனம்
பிைபஞசதரதக கூறுப்்பாட்டு வாழாதீர் தினம்
பூமியின் தசார்ககம் காடுகள் அல்லவா
வனவிலஙகுகளுககும் நீ தசய்வது தீஙகல்லவா? 

சநதனமைமும், தசம்மைககட்ரடயும் வைலாறு ்பசும்
ஆனாலதன்,அழிவின் பிரழகள் எதரனப் ்பசும்
வனமிருநதால் வானம் தபாழிநது பூமி தசழிககும் 
மனமிருநதால் நாமும் வாழ்நது வனஙகர்ளக காப்்பாம்

நார்ளய சநததியினருககு நாம் விட்டுசதசல்்வாம்
வாழ்வின் ஆணி்வைான வனதரத வாழரவப்்பாம்

சககாபி கதிருஷ்ைகா







கதிைவன் பரடகளுககு தரட ்பாட்டிடும்
உரட ்பார்ததிய கிர்ளகளுககு கீ்ழ
நரட பயிலும் மரட ்தடும் உயிைினஙகள்....! 
சுட்தடைிககும் சுடைிலும் தணரம மாறா 

வ்ளி மட்டு்ம வழியில் வநதுறவாடு்ம...! 
பகல் இைவு ்பததமல்லாம் பகுதது பார்கக
கணகளுக்க ்சாதரன தரும்  தருதவலாம்
அடர்நது படர்நது பசரசயள்்ளி தூவிருககு்ம....!

முகிலினம் கூடியதும் கருரமயானதும்
்மனி தீணடும் நீர்தது்ளிக்்ள தகவல் பைிமாறும்!
இரச பிறகக புது ஓரச! இனிதான கானம் யறறதவாரு
இ புள்்ளின்ம! இரசதது நம்ரமக கவர்நதிடு்ம

கலப்படமறற மரழநீைால் நிைம்பிய பள்்ளம் 
குட்ரடதயன்்ற கூற முடியா தத்ளிவதரன
கால் ரவத்த கலஙகிய பின்்ன
உணைச தசய்யும் தத்ளிநதததாரு நீர்நிரல

மனிதச சுவடுகள் பதியுமுன்்ன இருநத சுவடுகள்
இரவ தாதனன்்ற தசால்ல ரவககும் வடுகக்ளி்ல
இன்று திைியும் முல்ரலக்கார் ்தர் தகாடுப்பார் யா்ைா?
தவட்டப் பட்ட மைததி்ல புரதகின்ற நிழரல மீட்தடடுப்பார் யா்ைா..

நீர் ்தடி வனம் விட்டு வருகின்ற விலஙகுக்ளின் அணிவகுப்ரப
்வடிகரகயாய் பார்ககும் தபாழுதுகள் மட்டும் வ்ளர்ந்த
முப்தபாழுதும் காட்டுகின்ற வனம்....! 
முறறதது முல்ரல கடநது முல்ரலயின் முறறததுககு வநது விட்்டாம்....! 

தவறு நம் தவறல்ல! காலததின் ்வகததில்
நமது தபருககம் வ்ளர்நது விட்டதா்ல...!
காலததின் திைிபு சுருஙகாததால் இஙகு நாத்ளாரு ்மனியும்
தபாழுததாரு வணணமாய் சுருஙகுகிறது!  முல்ரல நிலதது நிழல்! 

சு. ்ிவசுப்பிரமைியன் 
புதுச்சைி





 

முல்ரல நிலதது நிழல்... 

முல்ரல தசழிககு்மா மாமரழ தபய்யு்மா
கலிகாலம்தமன்பதால் கார்காலம் தபாய்ககு்மா?
 காடுகள் காய்வா காட்டாறு கான்லா
காலததின் மாறறததால் கடவுளும் கல்லான்தா? 

எஙகும் பார்ககின் ஏமாறறம் ஆகு்த
கடவுள் தபயைால் காடுகள் அழியு்த
அஙகும் இஙகும் அரலயும் விலஙகினம்
்தடியும் இல்ரல தடததின் பூா்விகம்

ஆரசயும் காதலும் அரசயா தசாத்த
முல்ரல நிலததில் மூவினம் வ்ளா்த்த
காககவும் ்நாககவும் காதலில் நடககும்
விட்டுகதகாடுததால் வாழ்ரக தசழிககும் 

நீைில் கரையும் கல்லும் மணலாய்
தரலவியும் கரைவாள் தரலவன் நிரனவாய்
நிசமாய் இன்று காதலும் இல்ரல
நிததம் நடககுது மணலின் தகாள்ர்ள

தகாள்ர்ள அழகாய் காடுகள் பார்த்தாம்
தகாள்ர்ள அடிப்பரத கணக்ளில் பார்த்தாம்
அரமதியாய் இருநதால் அரனதரதயும் இழப்்பாம்
அழகாய் இருநத காடுகர்ள மீட்்பாம்!

நிர்வாணமாய் மாறும் நிலஙகள் இங்க
ஆரடக்ளாய் இருநத அழகிய மைஙகள் எங்க
நீா்நிரல யாவும் ்வணடும் என்றால்
காடுகர்ளக கடவு்ளாய்ப் பார்ததல் நன்்ற!

எழுவாய் தமிழா ஆதிரய மீட்க
எழுவாய் தமிரழ நாமும் கறக!
எழுவாய் தமிழா ஆதிரய மீட்க
எழுவாய் தமிரழ நாமும் கறக! 

கவிஞர் சலைகா. ரகாஜ்குமகார்







ஐநதிரணக்ளில் ஒன்றான முல்ரல திரண்ய!
உனக்கதும் இல்ரல ஈடுஇரண்ய! 
முல்ரல மலரைத தழுவிப் தபய்ைறற காடுக்்ள! – 
தசம்மணணில் முர்ளதத 
மைஙக்ளால் தசம்புலதமன அரழககப்பட்ட்த! 

முல்ரல்ய! காதைன்னும் தபரும்தபாழுதும் 
மாரலதயன்னும் சிறும்்பாழுதும் உம்தபாழுதுக்ளாம்! 
ஆடுமாடு ்மய்ப்பவர்கர்ள ஆயர் ஆய்சியதைன்றும் 
ஏறுதழுவுதல் விர்ளயாட்்ட மைபின் சிறப்புக்ளாம்! 

காடுக்்ள! - காறரற அடிவயிறறிலிருநது தபறதறடுதத தாய்க்்ள! 
விலஙகுக்ளின் எசச்ம உஙகள் உைம் 
பறரவகள் உம் வம்ச விருததியா்ளர்கள் 
உம்ரம இன்னுமழகாககிடும் இைணடாம் மலர்கள் பட்டாம்பூசசி! 

பசுரம்ய! இரறவன் தநத அருட்தகாரட்ய! 
நீ பூமியில் முர்ளதததால் - பூமிககு
கூநதலாகி தபணணாகி பூமா்தவிதயன்று தபயைானது! 
நீ முர்ளககாமலிருநதால் - உலகம்                                                           
காய்நது வழுகரகதயன தபயர் வாஙகியிருககும்!

முல்ரல்ய! நீ விருட்சமாககும் விருததியா்ளன்!
காதலி்ய வா! முல்ரலககுள் தசல்்வாம்! 
நீயும் நானும் ஆதாம் ஏதாவாலாக மாறு்வாம்!  

பசிதயன்றால் காடு நமககு பழம்தரும்! 
தவயிதலன்றால் காடு நமககு நிழல்தரும்! 
மரழதயன்றால் ஓடிதயா்ளிநதுதகாள்்ள படர்நத கிர்ளதரும்!
நாம் குடும்பம்நடதத்வ குரக்பான்ற இடம்தரும்! 

காடுகள் இல்ரல்யல் நாடு இல்ரல
நாடு இல்ரல்யல் உலக்மயில்ரல! 

கவிஞர் கவிமுத்து 
மதுரை





 

பணரடத தமிழகததில் பகுதது அறியப்பட்ட
ஐவரக நிலஙக்ளில் முல்ரலயும் ஒன்று
தசம்மண பைநத தசம்புலம் இநநிலம்...

காரும் மாரலயும் சிறுதபரும் தபாழுதுகள்
மா்யான் திருமால் முல்ரலயின் ததய்வம்
ஆநிரை உழவு அவர்தம் ததாழிலாம்
இருததலும் வஞசியும் அகபுற ஒழுககம்... 

ஏறுதழுவுதல் இவர் குல விர்ளயாட்டு
வைகும் சாரமயும் வயிறறுககு உணவு
தரலவன் பிைிவால் தரலவியின் தவிப்பு
தரலமுரற கடநதும் ததாடர்நதிடும் பிரழப்பு...
 
்காட்டினததார் எருரமகளும் ்காவனததார் பசுககளும்
புல்லினததார் ஆடுகளும் ்மய்தத்ல ததாழிதலன
்மன்ரமயாய் வாழ்நதனர்

ஏறுதழுவி எருரமக தகாம்ரப வழிபட்டு
சூதுவாது இன்றி சுகமாக வாழ்நதனர்
நறுவீ முல்ரலயும் ்சணநாறு பிடவமும்
தசறியிரலக காயாவும் முறியிணைக தகான்ரறயும் 

்காடல் குவிமுரகயும் ்தாடார் ்தான்றியும்
முல்ரல நில பூகக்ளாய் மலர்நது சிைிகக
மனது நிரறநது மகிழ்கிறது... 
ஏறு்காட்பரறயில் இரச முழஙகியும்
முல்ரல யாழ்மீட்டி புகழ் வி்ளஙகியும்
தபாருள் ஈட்டசதசன்று வாைாத தரலவனால்
தபான்மாரலப் தபாழுதுகள் புன்மாரலயாகி வருததியது

சஙக கால பதிவினில் புலவர்க்ளின் பாட்டினில்
முல்ரல நிலத தைவுகள் தகாடிமுல்ரலயாகப் படர்நதிட 
காடும் காடு சார்நத இடமும் காப்பியமாய்த திகழ்நத்த...

கவிஞர் அன்பு கரன்







்வநதன் ்மயத தீம்புனல் உலகம்" என்கிறது
மருத நிலதரதத ததால்காப்பியம். 
ஆம் மரழவ்ளம் மிகுதது ஆறும், ஏைியும், 
தபாய்ரகயும், கு்ளமுமாய்
எஙகு ்நாககினும் நீர்வ்ளம் மிகுநத சமதவ்ளிப் 
பகுதியாக காட்சிய்ளிககும் மருதநிலம். 

இநநிலததில் இஞசியும்
மஞசளும் தசநதநல்லும் கரும்பும் வாரழயுமாய்
நன்தசய் நிலம் தசழிததுககுலுஙகுவதால்
மககர்ளக காககும் மன்ன்ன இநநிலததின் 
ததய்வமாக ரவததுப் ்பாறறப்படுகின்றார்.

இல்லததில் தசல்வவ்ளம் மிகுநதிருப்பதாலும் 
தரலவனானவன் தகாணடார்ள விட்டுப் 
பைதரதயின் வீடு தசல்லும் பழககம் ்ம்லாஙகுவதாலும்

தரலவனுககும் தரலவிககும் அடிககடி 
ஊடல் ்தான்றும். என்வ ஊடலும் ஊடல் நிமிததமு்ம
இநநிலததின் உைிப்தபாரு்ளாக வி்ளஙகுகிறது.
சஙக இலககியததில் மருதததிரண பாடுவதில்
வல்லவைாகப் ்பாறறப்படுவர் ஓைம்்பாகியர். 

ஏறகாட்டின் குறிஞசி நிததில் நின்றுதகாணடு 
பணபாட்ரட உலகுககுத தநத மருநிலம் 
பறறிப் பண பாட வநதிருககும் பாவலருககு வாழ்ததுகள்

ஆம்பலும் அல்லியும் பூககும் - அரத
 அநதிநிலா வநது ்நாககும்
கூம்புதண தாமரை ்பா்ல - பாம்பு
 கு்ளததினில் தரலதரனத தூககும்
காம்பினில் வார்ளமீன் ்மாத - எருரம 
 கறநததீம் பால்கு்ளம் ்தககும்
தீம்புனல் மருதம் பாரும்-  அரத
 திததிககப் பாடநீர் வாரும்..!

மரு்ம்
முன்னுலரயும் வோழத்துலரயும்.. 





 

      

ஏரழகள் ஊட்டியில் நின்று - இன்பம்
 ஏநதும் கவிதரனக தகாணடு
வாரழய டிவாரழ யாக - ்பாறறும்
 மருதப் நிலததிரனப் பாட
கார்ள்பால் கவிஞ்ை  வாரும் - காதல்
 கறகணடுத ்தனள்்ளித தாரும்
ஆர்ள மயககட்டும் பாட்டு -  அதில்
 அகிலம் மயஙகட்டும் ்கட்டு..!

   வாழ்ததி வை்வறகி்றன்.. 

இவண

ணபந்மிழசந்ம்மல் சப. வளளிமுத்து







உஷகாச்வி பகார்்்்்கார்ி

அசசமின்றி வாழ்வதறகு அரடககலமாகும் இடம் 
துசசதமனத துணிவில் து்ளிர்ககும் வாழ்வியல் 
மிசசதமனச ்சமிககும் மிரகயான வ்ளஙகள் 
இசசகததில் நாகைீகம் இரழ்யாடிய இன்பததடாகம் 

கூடிவாழவும் பாதுகாப்பிறகும் கறபிதத கல்லாைி 
நாடிசதசன்று அரடநதிடும் நல்லரவகள் எதுதவன 
ஓடிவரும் நீர்நிரலகள் ஒ்ளிநதிருககும் கனிமஙகள் 
்தடிவரும் விர்ளசசலில் தத்ளிநத வணிகம் 

்தஙகிடும் கு்ளஙக்ளில் ததறிவான ததாழில்கள் 
ஓஙகிடும் கறபரனயில் உருவான கரலகள் 
நீஙகிடும் ஐயததில் நீதியான சட்டஙகள் 
தாஙகிடும் ்நயததில் தரழதத உறவுமுரறகள் 

வயலின் வ்ளரமயில் விர்ளநத உணவுப்தபாருட்கள் 
தசயலின் உரழப்பில் தசயிதத முன்்னறறஙகள் 
அயலின் ்தாழரமயில் அரமநத கணடுபிடிப்புகள் 
முயலின் ்வகமின்றி முரனநத மாறறஙகள் 

்தாதான மருதம் ்தாழரமரய வ்ளர்ததிட 
சாதாைணமானரவ முரனப்பில் சாதரனயாக மாறறிட 
ஆதாைஙகள் முன்்னாடியாக அரனததிலும் தமிழாக 
்சதாைஙகள் தவிர்தது சீர்திருததிய மாருதமான்த 

நடப்பில் நலிவது நயவஞசகததால் இைககமின்றி 
கிடப்பில் ்பாடுவது சநததிக்ளின் எதிர்காலதரத 
உரடப்பில் கு்ளிர்காய்நது உைமின்றி வீணான்த 
பரடப்பில் இரறயானரவ பழிதீர்ககப்படுகிற்த வஞசததால் 





 

சககா. ரகா. ரவி

பணபட்ட நிலததில் பசுரமயான சூழலில் 
வாழநத மனிதர்கள் பசுரமப்புைட்சி என்ற 
தபயைில் நிலஙகள் பாழான்த

பார்ககும் இடதமல்லாம் பசுரமயாக இருநதன்வ
பன்னாட்டுநிறுவன பரடதயடுப்பால் நிலஙகள் பாழான்த
ஆறறம் கரை்யாைம் வாழநதமககள் அறி்வாடும் அன்தபாடும் 
அைவரணப்்பாடும் ஆறறல் மிககவைாக வாழ்நதன்ை

மாதம் மும்மாைி மரழயும் தபய்தன்வ
சுறறுசசூழல் சுகாதாைமாக இருநதன்வ
ஆடிப்பட்டம் ்தடி விரத என்றார்க்்ள
ஆம் அறிவுள்்ள மனிதன் அரத தசய்தா்ன

ஆறுகள் கு்ளஙகள் ஏைிகள் மனிதர்க்ளிடம் இருநது ்பா்த
தபாதுப்பணித துரறயின்கீழ் ஆறுகள் கு்ளஙகள் 
ஏைிகள் தசன்ற ்பாது தபாைிதது எடுதது விட்டன்ை
நகைமயமாககல் என்றதபயைில் இயறரக நாசம் தசய்தன்ை

விர்ளநிலஙக்ளில் பன்னாட்டு நிறுவனம் ரவதது 
சுறறுசசூழல் தகடுததன்ை
கண தகட்ட பின் கதிைவன் வணககமா 
கண விழிததுக தகாள்ளுகள் 
க்ளவாணிகர்ள கர்ளநது எறி்வாம்.







மைிமகாறன் க்திசர்ன்

விர்ளசசல்தான் முடிநதது்ம ஆட்டுமநரத கட்டிரவத்தன்
விட்டுப்்பானக கழிரவததான் விர்ளசசலுக்க விட்டுரவத்தன்
மாட்டுசசானம் ்சகைிதது இயறரகயுைம் தசய்துரவத்தன்
மணவ்ளதரதக காகக்வ  இயறரகயிடம் சைணபுகுந்தன்

மாட்ரடப்பூட்டி ஏரைததாஙகி நிலதரததான் உழுதுரவத்தன்
மணபுழுககள் மஙகாமிருகக இயறரகயுை்ம ்பாட்டுவிட்்டன்
மாதம்மும்மாைி மரழதபாழிய இயறரகக்க தூதுவிட்்டன் 
மரழதநது மகசூல்சிறகக இரறவரனயும் வணஙகுகின்்றன்

வைப்புகள்தான் தவட்டும்்பாது உடல்வலியும் மிகுநதிடு்த
விடாமரழ தபாழியாமல் விட்டுவிட்டு வநதிட்வ
கர்ளதயடுததுப் பயிரைககாகக கர்ப்பவலி்ய தநதிடு்த 
கடுரமயான வலிதயல்லாம் கதிர்பார்கக பறநதிடு்த

நீர்பாய்சசும் அழதகல்லாம் நிம்மதியும் தநதிடு்த
நீர்வநது உைசும்்பாது தநறபயிரும் சிலிர்ததிடு்த
நீைின்றி வாழததான் முடியு்மாதயன காட்டிடு்த
நீைருநதி நமகதகல்லாம் உணவுகர்ள பரடததிடு்த

பசரசநிலம் பார்ககததான் பைவசமும் தநதிடு்த
பாரதககு வழிவிட்டு ்சா்ளமும்  நின்றிடு்த
பறரவரயத துைதத்வ தவள்ர்ளததுணி பறநதிடு்த
பார்கக்வ தநறபயிரும் தவட்கிததரல குனிநதிடு்த

வைப்பி்ல வ்ளர்நது புகுநதவீட்டுககுப் ்பாறவ்்ள
வ்ளர்நதவீட்டுப் தபருரமரய அவர்தம் உணர்ததிடுவா்்ள
வ்ளர்வதி்ல அததரன சிைமதரதப் பார்ததவ்்ள
வ்ளமதரத வீணதசய்யாதிருககச தசய்திகர்ளச தசால்லிடுவா்்ள





 

ஆத்தூர் ்காகுல்

காவிைி திறநது கரடமரட பாய்நது
நிலமது  கு்ளிை தநஞசதமல்லாம் இனிககும்

பாததியில் நாறறும் பககததில் உழவும்
்சறறின் மணமும் சிநரதரய கவரும்

கார்ளயர் ்தா்ளில் நாறறு சுமகக
கர்ளப்ரப ்பாகக பாட்டு பாடும்
நாறறு நடும் தபணகள்

நட்ட நாறறுகள் பசரசப் பிடிதது
அடர்ததிரயக கூட்டும்
நாத்ளாரு ்மனி தபாழுததாரு வணணமாய்
பயிர்கள் வ்ளரும்

பூசசிகள் புழுககள் தவர்ளகள் பாம்புகள்
நணடு நதரதகள் வயலில் உலவும்
எஙகிருந்தா வரும் பறரவக  கூட்டம்
உணடு மகிழும்

பால் கககிய தநற கதிறகள்
நிறம் மாறி முறறி வரும்
முறறிய தநல் மணிகள்
மனித இனம் பசியாற

ஒதுககப்படும் ரவக்கால்க்்ளா
கால் நரடகள் பசியாற

மருத நிலததில் அன்று கணட
இநதக காட்சி இன்று காண
முடியாமல் ்பானது ்வரல ்தடி
நகர்ப்புறம்  வநததால்







்ஙணக பகாலைகா ஆ்ினைி
 

மருதநில பைப்பினி்ல மகததான ததாழிலுணடு
கருப்ரபயின் புனிதம்்பால் கழனிகளும் தானுணடு
ஏ்ைாடும் நிலததினி்ல எணணறற பயிருணடு
நீ்ைாடும் நிலததினி்ல தநறபயிர்கள் விர்ளவதுணடு

பசுரமயான வயல்தவ்ளிகள் பார்ப்்பாரை ஈர்ப்பதுணடு
விசும்பினது து்ளிவிழ்வ வியர்ரவககு அர்ததமுணடு
பாடுபடும் விவசாயி பகதலல்லாம் உரழப்பதுணடு
வாடும்பயிர் து்ளிதததழ்வ வருணனவன் பஙகுணடு

வியர்ரவயிரன சிநதிட்வ விர்ளசசலு்ம காணபதுணடு
உயர்வான ததாழிலாக உலகினி்ல நிரனப்பதுணடு
்தககுமை ்தாப்புணடு ததன்றல்காறறு வீசுவதுணடு
பாககுமைம் வ்ளர்வதுணடு பசுரமயான ்சாரலயுணடு

தசநதாமரை மலர்வதுணடு தசஙகரும்பு விர்ளவதுணடு
அநதிதபாழுதில் மக்ளிதைல்லாம் அகல்வி்ளககாய் ஒ்ளிர்வதுணடு
தசநதநல்லும் தரலகுனிய தசஙகரும்பு வான்முட்ட
அநதிசாயும் தபாழுதுவரை அயைாது உரழப்பதுணடு

மாடாக தானுரழதது மணதணல்லாம் தபான்னாகக
காடாக இருநதநிலம் கழனியாக மாறுவதுணடு
அன்றாடம் வயல்வைப்ரப அககரறயுடன் பார்ப்பதுணடு
தன்னுரழப்ரபச சிநதாது தைணியி்ல படுதததில்ரல

ஏ்ைாடு தான்நடநது எல்்லாரும் வாழ்நதிட்வ
சீைாக பயிர்வ்ளை சிநதிடுவார் வியர்ரவயிரன
ஆறுகு்ளம் தூர்வாைி ஆழமாக நீர்்தஙக
்சறறினி்ல தான்வ்ளரும் தசநதாமரை பூப்பதுணடு

நணடினஙகள் வரல்தட ந்ளினமாக நரடபயில
வணடினஙகள் ைீஙகாை வசநதப்பா  பாடிடு்ம
தணடினி்ல்ய விர்ளநதபயிர் தரலகுனிநது நிறரகயி்ல
மணவ்ளமும் ததைிநதிடு்ம மகசூலும் தபருகிடு்ம





 

ந்ல்வம் நபரிய்காமி

்கால மயில்க்ளாட தாமரை ஒ்ளிமலை
கு்ளததுநீர் தகாணடலில் திரைச ்சரலயாடும் 
குவர்ள கணவிழிதது மகிழ்நது ்நாககும் 
்மகமதத்ளம் மகையாழ் மீட்டும் இனி்த 

தவநதன் ்மயும்தீம் புனல் மருத்ம 
நீர்மிகின் சிரறபடா ்மட்டு முல்ரலயின் 
வனமழிதது பள்்ளமாம் கழனி சரமதது 
முயல்பாயும் வழியில் கயல்பாயக கு்ளமரமதது 

வடவாறு தவணணாறு  தவட்டாறு கா்வைி குடமுருட்டி 
ஐயாறாய் நடநதாய் வாழி கா்வைி 
வ்ளவன் கணட மருத்ம  தபாருரண 
கயததாறு சிறறாறு  வ்ளமான முககூடல் 

தமிழன் ரகப்பட்ட மணணின் மாணபுரைககும் 
நாகைிகத ததாட்டிதலன சாறறும் பணபா்ட 
தபரும்தபாழுதாறும் சிறுதபாழுதாறும் தபறற நிலம் 
வரைவில் மக்ளிர் நாடிய மகிழ்நன் 

உழததியிடம்  ஊடியும் கூடியும் வ்ளம்தபற
இரற்யா  இநதிைன்  ஊைனுழவன் உழததியர் 
மககத்ளாடு நாரையன்னம் குருகுதாைா எருரம 
மான் முயல் நீர்நாய் விலஙதகாடு 

்பரூர்  மூதூர் ஆறறுநீர் கு்ளததுநீர் 
தாமரை கழுநீர்  பூதவாடு மருதமைமும் 
மருதயாழ் பணணிரசதத வ்ளமான மருத்ம 
ஈழமரலயா்ள மின்னல் மரழககான பருவதமன 

காலநிரல வி்ளககும் விஞசிடும் விஞஞானம் 
தநல்லின் வரகயும் மாட்டு வரகயும் 
நிலவரகயும் நீர்நிரல வரகயும்  மருதகதகாரட்ய 
புல்ரலப் பழககி தநல்விர்ளப் பயிைாககி 

வயிறறுத தீததணிககும் உழ்வ தரலயாகி 
ஏர்மஙக்ளம் பள்ளுபள்்்ளசல் நடவுப் பாட்தடாடு 
கரலக கூடதமனத  திகழும் மருதமாண்ப 







கவி்கா ரகாஜச்கர்

தைணி கணட தன்னிகைறறத ததாழில்கர்ளதயல்லாம் 
தாஙகிப்பிடிககும் அசசாணி யாம் உழவுத ததாழிரல
உயர்ததிய நிலம் ஒப்புயர்வறற மருத்ம
உணவு தகாடுதது உறவு தசழிதது 

மனிதம் வ்ளர்ததது மாசில்லா மருத்ம
மாஞ்சாரல அழகும் பூஞ்சாரலப் தபாலிவும்
புன்னரக பூததிடு்ம புதததா்ளி வீசிடு்ம
ஆளும் அைசும் ்வலும் ்வஙரகயும்

அழகாய் அரமநது தநடிதாய் நிழலீநது
வாய்ககாலதுவும் வ்ளமாய் வயல் நிரறதது
மணரணப் தபான்னாககி மகசூல் தகாடுததது மருத்ம
நா்டாடியாய் திைிநதவரன நாகைீகமாககியது மருத்ம

ஐவரக நிலததினும் உயர்வுரடயது மருத்ம
நிலத்தாடு நீர் ்சர்தது தநல் விர்ளதது
தன் ரக்ய தனககு உதவிதயன
தரல வணஙகாது நிமிர்நத உழவைின் கூட்ட்ம

தைணியில் உனககில்ரல ஒரு்பாதும் வாட்ட்ம
உழரவ மதிககா நாடு உயிைறற தவறறுக கூடு
மருதம் ்பாறறாத மானுட்ம நீதயன்றும் 
மணணுலகில்  வாழ்வததல்லா்ம வீண இட்ம

மானம் மரறகக மலிவான ்காவணதமனினும் 
தன்மானததுடன் ்சறறில் வாழும் தசநதமிழனாம்
உழவரை உதாசீனப்படுததி ஓஙகி மிதித்தாதைல்லாம்
உணவுககாய் ரக்யநதி அரலவதைன்பது உணரம்ய

உழரவ உ்ளமாை வநதரன தசய்து 
உழவரை நிததமும் நிநதரன தசய்திடு்வாம்...
வயலும் வயல் சார்நத  நிலமாம்
மருதம் ்பாறறி மனிதனாய் வாழ்நதிடு்வாம்





 

பகாவலைர் ்ீனைி பழனைி எம். ஏ.

குறிஞசி முல்ரல தநய்தல் சூழ
சிறந்தார் பயிலும் சீைி்ள மருதம்
உற்வார் கூட உழவும் தபாலிய
அற்வார் கூடல் அருநதமிழ் நா்ட

அருவி மரழ்யா அரணசுகம் கழனி
மைமும் தசடியும் தகாடியுடன் முல்ரல
மைகத மரலயின் கால்வல் தநடுந்தர்
வைகு தகாள்ளு வார்ளப் ்பா்ை

காவும் மாவும் கனிமலி கரும்பு
ஆவும் கன்றும் யாதடன மநரத
தாவும் மநதி தனியுயர் மை்ம
ஆவல் மாககள் அடு்பார்க கல்வி

அறமும் தபாருளும் ஆர்வ்ளர் அன்்ப
தநறியுடன் முடி்ய நீதிக குடி்ய
இரறதுரண யறியா முரறமனக ்கா்ல
பிரறதுரண விழவு ்பதறன வாழ்வு

மருதக தகாரட்ய மரனநிரற மகிழ்வு
திருமுகம் ஒ்ளி்ய ்தர்தசால் நஙரக
சுைநதிடும் அன்பு ்சாறிடும் பணபு
கைம்பயில் காதல் கனிவது ஊடல் 

ஏர்தததாழில் வழி்ய எருதுகள் க்ளி்ற
்பார்தததாழில் பைணி தபாருணரம வீைம்
கார்தததாழில் வானம் கதிர்தபாதி மண்ண
்தர்தமிழ்ப் புலவன் தத்ளிதமிழ்க கண்ண







ந். நவஙகசே்ன்

விசும்பி நின்ற   மரழநீரும் அங்க
பசும்புல் தரலயில் படியும் பனிது்ளியும்
அசசாைம் ்பாடும் நணடுயினமும் விர்ளயாட்டிடும்
பசுககணறினமும் மருதததின் சிறப்்ப

குருவிககூட்ரட ்நாட்டமிடும் பருநதும் அங்க
கருததாய் கணகாணிககும் அணில் கூட்டமும்
உருமாறும் பச்சாநதியும் தாஙகிடும் மைமும்
இருககுமிட்ம மருதததின் சிறப்்ப சிறப்பு

விவசாயததின் நம்பிகரக நணபன் கார்ளயும்
அவசைமாய் உருண்டாடிடும் சககைவணடியும் விவசாய
கவசமாய் இருககும் கலப்ரபயும் அருவாயும்
விவசாயம் சார்நத மருதம் தபருரம்ய

சிததிைக ரகப்பழகக மக்ளிர் ்வரலயும்
சிததிரை முதல்நாள் சூைியப் பரடயலும்
நிததிரையில் உறஙகும் மனிதைின மும் அரவ
எததிரசயில் சுரவககும் மருதமாய் இனிககுமா

மாறறம் ஒண்ண மாறாதது உலகில்
ஏமாறறமில்லாமல் விவசாயின் வாழ்வு மாற
மாறறம் கணடிடு்வாம் விவசாயின் வாழ்வி்ல
மருததரத ்நசிதது நாட்ரடக காப்்பாம்





 

ககா. ்்ீஷ் ககாளி்காஸ

மணமனம் மாறாத மருத நிலததில்
மாணபிரன எடுததுரைகக்வ 
மருதமணணின் ரமநதனாய் வநதுள்்்ளன்

உலகுக்க உழவு கறபிதத 
உயர் உள்்ளம் பரடததவன்
தமிழ் ்வநதன் அவரன
தரலவனாய் தகாணடு வாழ்நதவன்

தவல்லாணரம விரதப்பினும்
தசால்லாணரம தகாணடு
இல்லாரமரய இகழ்நதுரைததவன்

காவிைி நல் தாமிைபைணி தகாணடு
பாைின் பசிரய ்பாககிட்வ
்சறறில் இறஙகி ்சாறரற தநதவன்

ஊடல் தகாள்ளும் அக ஒழுககமும்
ஊழிரஞ தகாள்ளும் புற ஒழுககமும்
ஒருங்க அரமயப் தபறறவன்

கார் கூதிர் முன்பனி என்றும்
பின்பனி இ்ள்வனில் முது்வனில் என்றும்
தபரும் தபாழு்தாடு பழகியவன்

ரவகரற ்நைதரத்ய தன்
விடியலாய் தகாணடவன்
நாரை குருகு அன்றி்லாடு
அன்பு தமாழி ்பசி வாழ்நதவன்

மருத யாழ் இரசதது தநல்லைி பரற்யாடு
தநறியாளுரம தகாணடவன்

தபாய்ரகயின் உதவியினால் கழுநீரையும் கமலதரதயும்
காஞசி மருத மைதரதயும் காததிட்ட தசல்வன் அவன்
மருத நில மகக்ளின் மாணபிரன ்பாறறி்ய
மகுடதரத சூட்டிடு்வாம்







்ளினைகா கசை்ன்

சஙகப் பனுவதலனும் இலககியச  ்சாரலயில்
நஙரகயும்நம்பியும்  வாழும் நன்தனறி வாழ்வதரன
நஙகூைமிட்ட  அன்பிரன அகததிரணயாககி உலவ
ஐஙகுைவரும்  ஐககியமாய் வாழும் மருதமாகிய்த

சஙகத தமிழர் கூர்்நாககுப் பார்ரவயி்ல
அஙகமாம் வாழ்வியலுககு நன்தனறி வகுத்த
எஙகுரறயும் மானுடரும் ஏதின்றிக கறறிட்வ
பஙகமிலாது வாழ்நதும் காட்டிச தசன்றன்ை 

ஈஙகிவர்ககுத ததய்வமாய் இநதிைனும் அரு்ளிட்வ
நூஙகாய் விர்ளநததவணதணல்லும் தசநதநல்லும் 
உணவாககி்ய
ஊஙகாய் ரவகரறயில் வயலி்ல உழவனும் உழததியு்ம 
்தஙகிய அன்பாலுவநது சுறறமும் தழுவின்ை 

தசஙகழுநீரும் தசநதாமரையும் கழனியில்  சிைிததிடு்ம 
ஓஙகிய காஞசியும் மருதததருவும் நிழலாகிடு்ம 
தசஙகயலும்  துள்்ளிடும் தசம்புலததில் தசநதநல்லும் தசழிப்பாகிடு்ம 
அஙகதமலாம் ்சறுபூசியவர்ககு கார்ளயும் துரணயாகிடு்ம 

கஙகுல்துயின்ற நாரையும் அன்னமும்  விழிததிட்வ
கிஙகிணியாடச சிறாரு்ம தபாய்ரகயில் க்ளிததிடுவ்ை 
சஙகடம்தீை மணமுழாதவனும் பரறதகாட்டி ஆடிடுவ்ை 
சஙகிரய்யா்ட மருதயாழும் மருதப்பணணும் இரசததிடுவ்ை 

தசங்கா்லாசசும் தசம்பியன் முதலாய் அரனவருககும்
தசஙகணமாலாய் நல்லுணவு நாளும்  நல்கிட
தசஙகதிைின் தசம்பார்ரவயில் தசய்திருததி தசஞசாலியிட்டு
சஙகடநதீர்தத நல்லுழவர் நலிகின்றன்ை இன்று 

பாஙகுறற நிலஙகள் பஙகிட்்ட மரனநிலஙக்ளாகிய்த 
தீஙகிலாது உணவிட்்டார்ககு தீது சூழ்நத்த 
மூஙரகயாய் முறுவலித்த கடககி்றா்ம அவர்துயரை 
ஓஙகலானவர் தாழ்நதால் காயசணடிரகயாய்த திைிநதிடு்வா்ம நாமும்





 

். சபபி ஷகதிலைகா

இயறரக அழ்க எல்லாம் மருத்ம
பைநத தவ்ளி்ய பசுரம சூழ்ல
உலக உயிர்கர்ள காககும் வள்்ள்ல
நிரறநத தசல்வம் அட்சய பாததிை்ம

காடு ்மடு கடநது விைிநது
பசரச வ்ளமாய் பசுரம பூதது
நாறறு வயல்கள் தசழிதது வ்ளர்நது
்காடி நலன்கள் நாடி தகாடுககிறாய்

வாய்ககால் வைப்பு நீர்ப் பாசனம்
வ்ளரும் பயிைின் உன்னத ஆவணம்
உயிரை வ்ளர்தது பயிரை தகாடுதது
வாழும் ்ீவனின் வாழ்கரகப் பாததிைம்

உழவும் ததாழிலும் உரழககும் கைஙகளும்
விவசாய மகக்ளின் புததிை பாககியம்
தைணியும் த்ளிரும் தரழககும் உைஙகளும்
சமூக விருததியின் அட்சை வாததியம்

வயலும் வாழ்வும் ரபநதமிழ் அறனும்
உலக அைஙகில் உயர்நத சாசனம்
தநல்லும் மணியும்  புல்லும் பூணடும்
்ீவ ைாசிக்ளின் சிறநத உணவு

இயறரக தகாரடயும் மகசூல் ஏறறமும்
நார்ளய விடியலின் நிரறநத தபறறம்
நாடு நலனும் வீடு வாசலும்
இரறவன் ஈநத அழியா தபாககிஷம்
நார்ளய தரலமுரற கணணுககு தவ்ளிசசம்
உழரவ காப்்பாம் உயர்ரவ தபறு்வாம்







்தித்யகா நபரிய்காமி

நன்மலரும் நறுமணமும் நஞரச்யாடு தகாஞச
தபான் புலரும் பூஞ்சாரல புஞரச்யாடு விஞச
தநல்மணியும் விண்ணாடு முகமுட்டிக தகாஞச
மண மண்மா பசுரம்யாடு பால்பிழிநது தசல்ல

மன்னவ்னா மகிழ்நதுவிட்ட ்சாழைசு மருதம்
விணணவரும் வியககின்ற வணணதமாழி சிநதும்
கண கவரும் கார்ள்யாடு ஏர்ப்பூட்டி
நிலமகர்ள மார்்பாடு க்ளமாடி உழவுட்டி

தநல்விரததது நிறததுவிட்டு பசுரம்யாடு எழிலூட்டி
ஆடிவரும் கா்வைி அரணததிடு்மா தாமிைபைணி உயிரூட்டி
மரலமகளும் திருமகளும் நிலமக்ளின் பாலூட்டி
மகிழ்நது குலவும் மருததமன அழகூட்டி

உழவரும் உழததியர் கரடயரும் அற்மாடு
ததாணரடயும் தகாஙகும் ்சாழைசு மை்பாடு
குறும்பர் ்வட்டுவர் வீழ்ததிவிட்ட வீை்மாடு
மானம் காதது மகிழ்நதுவிட்ட மருதமரல

்வநதர் இநதிைன் வணஙகிவிட்ட அழகுமரல
்வ்ளாண வ்ளர்தது விஞசிவிட்ட ்சாழகுலம்
இ்ள்வனிற முன்பனியும் பின்பனி்யாடு நிரறவாகும்
தநல்மணியும் தவணமணியும் விர்ளததுவிட்ட அழகாகும் 

இரசதயாழியில் இன்பமிடும் யாழிரசயும் 
தநல் தபாழிவின் உயிைிட்ட தபாய்ரகயாறும்
தநஞசதமஙகும் தநகிழ்நதுவிட்ட பசுரம தவ்ளிகள்
மருதமரல மகக்்ளாடு வ்ளமாடி உறவாடி நலமாகு்வாம்





 

்ரஸவ்தி ப்ரியகா

விடியலில் தகணரட மீன் குழம்்பாடு 
பிடியடிசில் ததாணரட வரை யுணடு
்மலி சுமநது ்சறறு வயலி்ல
கூவிக கர்ளயுறுவி வாழும் தரலவா

்நறறுவரை யவ்ளது  மரனயில்
்சாறறுத திைர்ள யுணடு வநதாய்
இன்்ற ்னாதயன் ்சயது தாதயன
நன்றி மறவா தவனாய் நவிலுகின்றாய்

தகாணரடச ்சவல் கூரவயி்ல தாதனன்
தணரடதயாலி தவழ்நதுன் தசவியரறந தது்வா
வர்ளமுள் குரலயினின்று கழன்று திர்நத
தவணகாம்புக கருமலர் நிரற நாடுரட்யா்ன

தவள்ர்ளக தகாகதகான்று விைால் மீரனயுணண
வள்ர்ளக தகாடியகறறி வாய் திறநததுவாய்
பல்ரலக காட்டியவள் பாதம் பணிநதா்ய
கிள்ர்ளதயன் நிரனவு இனியுமுனக தகதறகு

எருரம கலககும் தசநநீர் கிழிதது
அருரமயாய் மலரும் ஆம்பதலன நிரனததா்யா
என் ரகவர்ள கழன்றாலும் கழலட்டும்
உன் தபாய்வரலயில் சிககா ்பரதயாய்நான்

பூட்டறுபட்ட வில்லினின்று புறப்பட்ட அம்பு
நறவுணட இறவாய் ஆர்ப்பைித தாலும்
கடலுணட ஆட்டனததி தா்ன நீயாவாய்
ஆதிமநதி யா்வதனன நிரனககா்த அருநதரலவா

நறவு கள் இறவு இைால்
்மலி கலப்ரப அடிசில் உணவு
கர்ளயுறுவி கர்ளயகறறி







ஜகாஹீர் ஹனைீபகா

உழுதுணட ்வநதர்குல மல்லர் தமிழன் 
தநல் நாகைீகம் நன்னிலம் விரதததவன் 
தமிழைாய்ப் பிறநதிட்்டாம் உழவனாய் வ்ளர்நதிட்்டாம் 
தநல் விரததது பயிர் வ்ளர்தது
நாகைீகம் உலகறிவித்தாம் மருதம் காததிட்்டாம்

பாணடிய வம்சம் தசன்னல் விரதயும்
கன்னல் கணுவும் கதலி குருததும்
பரன விரதயும் கணடவன் கிணறுதவட்டி 
்வ்ளாண தசய்்த தமிழர்குலம் காததிட்டான் 
்வநதன்வழி தசழிததிட்ட மருதம் நிரலததிட 
நீர்பாய்சசி விவசாய நிலம் வ்ளர்ததிட்டான் 

மருதநில விரனஞர்கள் பணபாட்டுத தரலவர்கள் 
்வநதர் தமிழைசைாக உழரவ தசழுரமயாககி 
க்ளமர் கரடஞர் கர்ளஞர் கம்ப்ளர்  
உழரவ ததாழிலாககி உழவைாக ்மன்ரமயரடநது 
குலம்வ்ளை மருதம் வ்ளர்தது விவசாயம்
காததான் அைசாணட பணபாட்டு ்வநதர்கள்

மி்ளகு மாநது்ளிர் மஞசள் மல்லிரக 
விரதகர்ளத ்தடி விரதததுக காதது 
நாகைீக உலரக அறிவிதத உழவன் 
தமிழர் தரலநிமிை அன்னம் சிறப்பிததான்
நஞதசய் விவசாயம் முதன்ரமயாய்ச தசய்தவன்
உயர்குலததவன் உழவ்ன உணவிட்டவன் தமிழன் 

மருதநிலம் தநறகுன்றுகள் மரலக்ளடர்நத குறிஞசியாகி 
சமதவ்ளி தநல்நாகைீகம் உலகிறக்ளிதத மருதம்
்வ்ளாண விர்ளவிதத ஆறறுககாலாட்டியர் தமிழ்ன 
தசநதநல் அமுதுபரடதது தசப்புப்பட்ரடயம் தபருரமபடத 
தரலநிமிர்நது கூறு்வன் நானும் தமிழதனன்று 





 

்ஞண் பகாமகா

மருதம் என்று நிரனததா்ல
மனதமஙகும் மகிழ்சசிதா்ன
கணரணக கவரும்
பசுரம எஙகும் 
காட்சிதனில் நிரறநதிடு்ம

வைப்புதனில் நடககும்்பாது
வாரடககாறறும் வீசிடு்ம
காறறில் அரசயும்
கதிதைல்லாம் கணகளுககு விருநதாகிடு்ம
மணணின் வாசரனயும்
அங்கததான் மணநதிடு்ம

மருதம் என்று நிரனததா்ல
மனதமஙகும் மகிழ்சசிதா்ன
அறுவவரடக காலதமல்லாம்
நீ அட்சயப் பாததிை்ம

தநல்மணிரயக கணடா்ல
நிம்மதியும் வநதிடு்ம

காரலப் பனிதது்ளியும்
உன்னில் காதல்தகாணடு விர்ளயாடிடு்ம
உன்னுரடய உயிர்ப்பூவில்
உலகமும் உயிர்வாழ்நதிடு்ம
மருதம் என்று நிரனததா்ல
மனதமஙகும் மகிழ்சசிதா்ன







சவ. ்தித்யப்பிரியகா

வானம் பார்தத ்சதுநாடு எஙகநாடு
வ்ளம் தகாழிககும் கருசககாடு எஙகஊரு
சதிகாைன் தவதசசுவசச கரு்வலம் நிரறஞசது எஙகபூமி
ஒட்டுத தணணிரயயும் விடாம குடிககும் 
கரு்வலம் எஙக குலமைம்
தநல்லும் ்சா்ளமும் மறநது ்பாசசு
எஙக மணணுககும்
ரவரகயில மிஞசிய சாககடத தணணி
அமிர்தமாசசு எஙக பூமிககு
பருவம் தப்பிய மரழயில நிரறஞசது என்ன்வா
வயவைப்பு விருவுக மட்டுநதான்
தப்பிய மரழயிலும் விடாம உழுதுப்்பாட்டு
மறுமரழரய அடிவானததில ்தடி
்வணடாத ்காயிலுமில்ல வணஙகாத கடவுளுமில்ல
வீடு வருவதறகுள் புயல் எசசைிகரகல
வநது ்சர்நதது இைககமரழ
வநத மரழரயயும் விடாம நணடு ஓடும்
பாரதயில் நட்டுவச்சாம் பருததிகதகாட்ரடய
கூட்வ புள்்ளககுட்டிககு தவள்்ளைியும் தவதசசுவச்சாம்
இருநத தணணிய குடுசசுட்டு வயசுககுவநத ரபயனப்்பால 
தநடுதநடுனு வ்ளநதுசசு எஙக பருததிசதசடி
்காரட விடுமுரறயில் குடும்ப்ம
ததாட்டிககட்டி தபறககும் சூைியன் உசசி ததாடுவதறகுள்
பருததி மூட்ரட தரலயுசசிரயத ததாட்டுவிடும்
எடுதத பருததி என்ன்வா 
வாைசசநரதககும், கடனுககு்ம சைியாப்்பாகும்
அககினி தவயில்ல தவடிககாத காயும் தவடிககும்
கூட்வ தசடியும் தசததுவிடும் குடிகக கா்வைிததணணீ 
தவரதகக ரவரகத தணணீ 
இப்படி்ய எஙக வாழ்கரகயும் ஓடுது
இதுவும் இல்லாத ஊர்களும் உணடு
இயறரகரயச சீைழித்தாம் விர்ளவு என்ன்வா
எஙகர்ள வாட்டுது வானம் பார்தத பூமியிலும் 
வ்ளம் ்தடும் வாசிகள் நாஙகள் 
தணணி இல்லா ்தசததிலும் 
சாதரன பரடககும் தசழிப்பா்ளர்கள் நாஙகள்





 

பி. ். சககாபகால் குமகார்

அழகழகாய் வாசமுரடய பூககளும் உணடு
வறறாத எழில்மிகு ஆறுகளும் உணடு
கு்ளிர்நத ததன்றல் காறறும் மடிககும்
கணணாடி ்பால் ஊறறும் மடிககும்

கு்ளஙக்ளிலும் குட்ரடக்ளிலும் குவர்ள அல்லி
தாமரைப் பூககளுடன் நிரறநது இருககும் 
பசரசப்  பட்டு உடுததி ஆைவாைம்
இல்லாமல் அடககமாக புன்னரகப்பாள் பூமா்தவி 

ஓஙகி வ்ளர்நத ததன்ரனகளும் பரனகளும் 
உைசிததான் ஆடும் புன்ரன மைஙக்்ளாடு
மாமைத ்தாப்புகளும் வாரழத ்தாட்டஙகளும்
மருத மைததடியில் தகாஞசிக குலாவும்

பள்்ளப் பகுதியில் தசநதநல் விர்ளநது
்சற்றாடும் காற்றாடும் கூறறும் மடிககும் 
தசஙகனிப் பலாவும் தசஙகரும்புச சசாரும்
திகட்டாமல் திததிககும் ததள்்ளமுது சுரவதரும் 

பல வரக கனிகளும் விர்ளயும்
மள்்ளர் தம் வீைமும் விர்ளயும்
ஏைா்ளமான வணணததுப் பூசசிகளும் சில வரக
சிட்டுக குருவிகளும் பைவசததுடன் பறநது

திைியும் பருவமஙரக அழகிரன ஒறறு
பாசப் பறரவகள் பாடித திைியும் 
உழவு தசய்து உலக மகக்ளின்
பசியாறறும் குணம் மருத மகக்ளின்
உயர்நத உள்்ளம் பரடதத மருதநிலம்







தமிழினியன்

கவிஞர் ந்ன்றல் பகாலைகககாடடு சுந்ரம்

மணணின் தபருரமயும் மகததுவமாய் எம்மருஙகும்
முன்னரு்ம தபருமிதமாய் காததிடனும் இயறரகரய
முணர்்வ நன்தனறிரய உணர்ததி்ய முன்்னார்களும்
மனமறியா மனிதர்களும் பிரழதயன மதியிழநதா்ை

மணணுலகில் மரழயின்றி எணணுதலும் தரழககா்த
மணததுடன் மலரும் தைணியில் நிரலதபறும்
மைஙகர்ள வ்ளர்த்த பிரழகர்ள திருததிடு்வாம்
மண்நாககும் இயறரகரய நு்ளம்பழிதது காததிடு்வாம்

மண்ணாடு மனம்சாய்நது மைஙக்ளின் நிழல்சாய 
மனிதர்களும் விரும்பா்தார் நகைஙக்ளில் எவருமுண்டா 
மணணுலகில் மாறறஙகள் மாறிவிடும் நன்னறிவால் 
மாறறமில்லா முயறசிகளும் மணணுலகம் மாறறிவிடும்

மரலமரலயாய் தபருகிடு்ம மாசறற இயறரகயும்
மரலயுட்ன மரல்சர்நத காட்சிகளும் கு்ளிைரவககும்
மனிததரத ்பணிடுஙகள் மலைட்டும் புதுவாழ்வு 
மாரலயிலும் மனம்கு்ளிை மயஙகிடு்வாம் நல் வாழ்வில்

மணணுலகில் வைமாக இயறரகயும் வ்ளமாக 
மரழ்மகம் வநததினால் விர்ளநிலமும் வி்ளஙகிடு்ம
மணரண நம்பி வாழுகின்ற விவசாயி உரழததா்ல 
மகததுவ்ம மாறிவிடும் மனத துயைம் நீஙகிவிடும் 

மாணபுரடய மனிதர்க்்ள மகக்ளினம் தபருகிடு்த 
மாறறமில்லா வாழ்வினி்ல உணவுககு உதவிடுஙகள் 
மார்த தட்டிக தகாள்ளுகின்ற மகக்ளினம் உணவின்றி 
மடிதலு்ம ்வணடா்ம மறுககாதீர் மைம்ரவப்்பாம்

முழுரமயான உரழப்பினி்ல தணியாத உழவினஙகள்
மணமீதில் உரழததிடுவார் மடல்்பா்ல வர்ளநதிடுவார்
மன்றிலு்ம ்பர்்பாறற கடனில்லா வாழ்வரமகக 
மறுப்பின்றி தபறறிடனும் மரறயாத வான்மரழரய

மஙகிய்தார் வாழ்வினி்ல மஙகாமல் உரழப்பதறகு 
மணமீதில் எழிலாக மரழத து்ளியும் தபாழிய்வணடும் 
மனததினில் விடிதவள்்ளி ்நாககிவாழும் விடியலில் 
மலை்வணடும் உயிைினஙகள் நலம்தபறறு உயிர்வாழ 





 

பகாவலைர் சககா. மலைர்வண்ைன்

கரைதழுவித தவழ்கின்ற ஆறறு தவள்்ளம்
 கால்வாய்கள் வழியாகப் பாயும் எஙகும்
திரைதயழும்பி ஆர்ப்பைிககும் கடல்்பால் ஏைி
 ததள்்ளியநீர் பைப்பா்ல காட்சி நல்கும்
புரைகடிநத நன்னூல்கள் கறறார் ்பாலப்
 புனலா்ல நிரறநதிருககும் கு்ளஙகள் எல்லாம்
தரைமுழுதும் மைகததரதப் பைப்பி னாற்பால் 
 தணதணன்னும் வயல்தவ்ளிகள் ்தாறறங தகாள்ளும்

தாமரைப்பூ கதிர்வைவால் மலர்நதி ருககும்
 த்ளிைிரலகள் ஒ்ளிபட்டுப் ப்ளப ்ளககும்
பூமகர்ளச சிறப்பிததல் ்பாலப் பசரசப்
 தபான்னாரட யாகப்புல் ்பார்ததி ருககும்
்தமதுைப் பணணிரசககும் வணடி னஙகள்
 ்தனூறும் மலர்நாடிக க்ளிததி ருககும்
மாமருத மைஙகத்ளல்லாம் வாரன ்நாககி 
 வ்ளர்நதிருககும் நிலததிறகுப் தபருரம ்சர்ககும்

ஏருழவர் ்சறறுவயல் உழுவர் தபணகள் 
 இ்ளநாறறு தரனப்பிடுஙகி நடவு தசய்வர்
்மருதவன தநல்மணிகள் க்ளஙகு விப்பர்
 ்மதினியில் உறுபசிரயப் ்பாககி ரவப்பர்
்பருவரக யால்தபாஙகல் திருநாள் காணபர்
 தபருரமமிகு தமிழர்தம் மைரபக காப்பர்
சீருலவும் வாழ்கரகயிரன மருதம் ்பாறறும்
 சிறப்புதரும் மருதநிலம் உலகத தார்க்க







க. மைிவண்ைன்

உழவனும் உழததியும் க்ளிதத நிலம் 
கழனியில் கயல்களும் தசழிதத நிலம்
தசநதநல்லும் தவணதநல்லும் விர்ளநத நிலம்
அன்றிதலாடு நாரைகுருகு நடநத நிலம்

்வநதனவன் விர்ள நிலததின்   குலததய்வம்
தவள்்ளாணரம தசய்தவ்ன ்வநதன் ஆகினான்
மகிழ்னனவன் மருததததாடு தரலரம ஏறறதால்  
மகிழ்சசியரத மகிழ்வுட்ன மருதம் தகாணடது

வயலுட்ன வயலுமான  வ்ளரம நிலமது
தசயல்க்ளினால் தசழிதத நில்ம மருதமானது
நல்லநீைால் நன்னிலஙகள் நஞரச ஆனது
நாகைீகம் இஙகுதா்ன வ்ளர்சசி தபறறது

ஊட்லாடு உழிரஞயு்ம ஒழுககம் என்றது
பாட்லாடு பணணிரசயும் வனப்பு தகாணடது
தசவவணியும் தவள்்ளணியும் குறிப்பில் தவன்றது
தசம்மாநதக குடிதயாழும் பணரபப் தபறறது

ஆறுமிங்க மாறறம் தசய்து கு்ளஙக்ளானதால் 
்சாறு்பாடும் சூழ்நிரலயில் தசார்ககம் ஆனது
்பறுதபறற தபருநிலதது தபருரம தசால்லிடும் 
ஆறுவரக தபாழுதுக்ளில் உயர்நது சிறநதது

ஐநதுவரக நிலஙக்ளி்ல மருதமும் ஒன்று 
ஆறுக்ளின் படுரகக்ளில் சிறநதது அன்று
கூறு்பாடும் மனிதயின ஆரசயினா்ல
்வைறுநத மைதமன்வ மாய்நதது இன்று

்தடித்தடித ்தரவக்ளில் மூழ்கிப் ்பானதால்
ஓடி்யாடி உரழதத நிலம் சருகானது 
பாட்டனவன் பாடுபட்டு வ்ளைதத நிலமரத
பாதுகாப்பு தசய்திடு்வாம் பழரம தசழிகக்வ





 

ந்ய்ல்
முன்னுலரயும் வோழத்துலரயும்.. 

தநய்தரல தநய்திட 
ரகதனில் கவிமலர் 
சப்த கவிதாயினிகள்  
தசாவதானியாக கவிஞர்கள் 
கண்டாம் இங்க 
கவியுலகப் பூஞ்சாரல 
கவிககுழுமமாம் முகமறியா 
முகநூல் குழுமததின் 
முகவைியாக பூதத முகததுடன் 

பஞச பாணடவதைன 
அஞசுவரக நிலமாம் 
பஞசம் காணாத்த
குறிஞசி முல்ரல மருதம் 
தநய்தல் பாரல 
தநஞசிறுததி நிமிர்ததி
தநய்தல் பாடவநத எம்கவிகள் 

தகாஞசும் கடலழகும் 
கடல் சார்நத நில்ம 
விவசாயம் வழியின்றி 
சாயம் தவளுககா ததாழிலாக 
விஞசும் மீன்வ்ள்ம 

பைதர் பட்டினவர் தபயைாகி 
கட்டுமைம் கடலிறககி 
காததூைம் தசன்று 
காணககிரடககா அறியவரக 
கடல்வாழ் உயிைினஙகள் 
உடனாக ஊர்வநது 
பணடம் மாறறி்ய 
பட்டினித தவிர்ப்பர் 

கட்லாைம் உப்ப்ளம் நீர்பாய்சசி 
உப்பு சப்பறற வாழ்கரக 
உப்புக காய்சசி 
உப்புககு தநல் மாறறி
உயிர் தபறச தசய்தனர் 

நாணயப் புழககமறியா காலத்த 
நா நயம் காத்த 
பணடமாறறு பாஙகுட்ன 
பைிவர்ததரன ஆகிய்த

வாசன் சாவி







்திருமணலை ப ்ிவன்

பூமித தாயின் பாதம் ததாட்டு
பூ்கா்ளததின் எல்ரல வரையில்
ஐநதில் ஒன்றாய் அரமநத திரண்ய
கடலும் கடல்சார் தநய்தல் நில்ம
உன்்பால் கருரண தகாணடவர் உண்டா

கடரலக கணடால் கவிரத ்தான்றும்
கடறகரை மணலில் கைஙகள் இரணயும்
பிஞசுக குழநரதகள் ஓடி மகிழ்நதிடும்
பஞசுப் பாரவகள் நரனநது தநகிழ்நதிடும்
தநய்தல் திரண்பால் நிலம் ்வறு உண்டா

பியார் பாஸ் பனூஸ் நிஷா
தா்ன தசபலா தமஹ் நடா
கியாணட் க்ா வார்த ஃபானி
இது இநதி திணிப்பல்ல எழுததுப் பிரழயுமல்ல
சூறாவ்ளி காறறுககு நாம் சூட்டிய தபயர்கள்

குறிஞசியும் முல்ரலயும் மருதமும் பாரலயும்
ததைிந்த தசய்திடும் மாதபரும் தவறுகள்
்நைிட்டுத தாககிடும் தநய்தல் நிலஙகர்ள
சுனாமி என்தறாரு ஆழிப் ்பைரல
சுருட்டிக குடிதத உயிர்கள் எததரன

உப்பு இல்ரல்யல் உணவு இல்ரல
கடல்தரும் உணவில் கலப்படம் இல்ரல
விமானம் தாஙகாத எநதப் தபாருளும்
தநய்தல் நிலததின் கப்பல்கள் தாஙகும்
நாட்டின் வ்ளர்சசி கடல்வழி மார்ககம்

கரைரய புைட்டும் காட்டாறறு தவள்்ளம் 
தநய்தல் நிலததில் அடஙகி அமரும்
இயறரகரய அழிதது இன்பம் காண்பார்
எணணிடல் ்வணடும் கடலின் சீறறம்
உப்பு இட்ட திரண உள்்ள்ளவும் நிரன





 

எ. ்ஙகமைி

மதி ததாட்ட அன்பு மனம் ததாட்ட ்பாது
மலர்நதிட்ட பணபால்
மலர் மணம் ்பாலா்னன்

கடறகரை ்சாரல அதில்
காணும் தாழம்பூ
இரட நிரற இடத்தாடு
இரணநதாடும் ததன்னம் பூ

மதி ததாட்ட்த அவள் காதல்
மனம் இரண ்தடு்த கூடல்
விதி விடுமா இல்ரல
விலககிடுமா விரட அறிய நாடல்

விழி ததாட்டு காதல் விர்ளநதிட்ட ்பாது
வீழ்நதிட்்டன் நானும் ஆலம்
விழுதிரனப் ்பால

சூழ்நதிட்ட தநஞசில் சுடர் விட்ட தீபம்
சுகப்பட வாழ்வில்
சூைிய ஒ்ளிதயன வநதாள்

நூலிரழ ்பால நூர்ததிட்்டன் நானும்
தநய்திட்ட பணபால்
்நர்ததியான்த எஙகள் வாழ்வு

சுறறமும் புகழ் உரைகக
சூழ் உரை அவள் உரைகக
சூழ்நதது உசசம்
சுக்ம எஙகள் வாழ்வில் மிசசம்

அசசமும் இல்ரல எஙக்ளில்
அகமும் தானில்ரல
எச சூழல் தன்னிலும் நாஙகள்
எரதயும் தனிதத்த இல்ரல

மிசசமும் மீதியும் ்மன்ரமயாய் எஙகளுள்
எஙகள் தநய்தலின் விர்ள்வ
எஙகள் உயர்வுககு வழியாய்







துணர. பகாலைகாஜி  
பட்டுக்காட்ரட

ஐநதுவரக நிலஙக்ளி்ல அழகியது தநய்தலன்்றா
அவறறினி்ல இதன்சிறப்பு அதிகமரழ தபய்தலன்்றா
ரபநதமிழில் பழநததமிழர் பாடிததான் க்ளிததன்ை
பைநதாமன் பள்்ளிதகாள்்ளப் பாறகடரல அ்ளிததன்ை

ரநநது்பான மனதுதரன நல்லநிரல ஆககிவிடும்
நம்பிகரக அ்ளித்ததான் உர்ளசசல்தரனப் ்பாககிவிடும்
ரமநததைன நாமிருநது இநநிலதரதக காததிருப்்பாம்
மறுபிறப்பில் தநய்தலி்ல மலதைன்வ பூததிருப்்பாம்

கடல்தன்னில் கால்ரவகக அரலவநது வருடிடு்ம
காண்பாைின் இதயதரதக கசசிதமாய் திருடிடு்ம
உடலுள்்ளம் இைணடுககும் புததுணர்வு தகாடுததிடு்ம
உசசிதவயில் தருகின்ற தகிப்புதரனத தடுததிடு்ம

முடவனு்ம கடலிறஙகி முதததடுகக வநதிடுவான்
முயறசியினால் வாழ்வினி்ல முன்்னறறம் கணடிடுவான்
இடதைனினும் தபரும்தபாருர்ளத தநதிடு்ம கடறததாழில்கள்
இயறரகயன்ரன நமகக்ளிதத நன்தகாரட்ய இதன்எழில்கள்

வசிததுப்பார் கடலரு்க வாழ்கரகயுநதான் இனிததிருககும்
வருததஙகள் மரறந்ததான் வசநதஙகள் ்னிததிருககும்
புசிததுப்பார் கடலுணரவ புதுதததம்பு தபறறிடுவாய் 
புழுகவில்ரல நானிங்க வரலவீசக கறறிடுவாய்

ைசிததுப்பார் கடலழரக கணகளுககு விருநதாகும்
நன்னிரலரய அரடவதறகு நல்லததாரு மருநதாகும்!
ருசிததுப்பார் கடல்நீரை வியர்ரவ்பால் உவர்ப்பிருககும்
உரழப்புதனின் தபருரமயிரன அதுவும்தான் உணர்நதிருககும்





 

கதி. ்ீனைிவகா்ன்
மீஞசூர், தசன்ரன

வருணனின் வருரகயால் நிலததில் ஊன்றி்ய
ஆழமாய் தன்னுள் புரதத்த கடலானாய்
கடலும் கடல் சார்நத இடமானாய்
நின் தபயர்தான் அழகிய தநய்த்லா

விைிவான் கு்ளததின் தவள்்ளிப் படகாய்
மடிததுச சுருட்டா வானமதின் ்நதைதிைாய்
கு்ளிர்கடல் அரலகள் தகாய்து தகாய்து
வானக தகாககுகள் மீன்கர்ள தகாய்வதுமாய்

கடறகாகம் அரலரய ததாட்டுச தசல்வதும்
சுறாககள் ஆழமாய் ஊடுறுவிச தசல்வதும்
கரையி்ல புன்ரன மைமாய் மலர்வதும்
தாரழ மலர்கள் அழகு ்சர்ப்பதுமாய்

மீனவைின் வாழ்வி்ல முககியக காைணியாய்
மீன்க்ளின் பிறப்பி்ல மீனவர் வாழ்வதுமாய்
வாழ்கரகப் படரக கடலில் தசலுததி்ய
அவைின் வாழ்்வா சுடும் மணலி்ல

முததுக கு்ளியரல சிப்பிககுள் ்தடுவதும்
ஆர்ப்பைிககும் கடலி்ல அரலயறற ஆழததில்
வணிகமாய் ததாழிரல நவீனமாய் தசய்வதும்
தநய்தல் பரடப்பினி்ல அதிசயம் கண்ட்ன

தநய்தலின் பயன்கர்ள எணணி்ய மா்ளாது
கணக்ளின் கு்ளிர்சசியாய் கரலயான கடலழகில்
கர்வமாய் துள்்ளிதயழும் அரலக்ளின் ஊ்ட
கணககறற உயிர்களும் கலஙகாமல் வாழு்த







கீர்த்்தி கதிருஷ்

வருணன் ்மயப் தபருமணல் உலகாம்
அருரமத தமிழைின் ஆதி நிலமாம்
தசழுரம படர்நத நீல வனமாம்
அழுவம் என்றால் ்சரும் வ்ளமாம்

கடலும் கரையும் முததமிடும் இடமாம்
நிதமும் இங்க  காதலர் தினமாம்
படகும் பாய்மைமும் பைவிய துரறயாம்
பலமும் பாசமும்தான் இததிரணயின் இரறயாம்

கஙகுலில் கதறல் கடலின் இயல்பாம்
மஙரகயர் தவிப்பும் ்சர்நத துயைாம்
தம்மவர் தணணியி்ல தரைகடநத தவமாம்
அன்ரனயாய் ஆழிரய்ய வணஙகும் தபணகுலமாம்

ஊரதக காறறில் குவிதத மணலாம்
காரதப் பி்ளககும் கடலின் ஒலியாம்
உப்புக காறறு சுழலும் நிலமாம்
அப்பிக தகாணடது தநய்தல் வாழ்வாம்

பட்டினம் பாககம் என்பது ஊைாம்
நல்லினப் பைததவர் நிரறததிடும் திரணயாம்
தாரழயும் புன்ரனயும் தசவவழிப் பணணாம்
வாரழயடி வாழ்வாய் சிறநதது இம்மணணாம்

குறுநததாரக கலிதததாரக பாடிய திரணவரகயாம்
அரலததிரை அரணததிடும் அழகிய  கடறகரையாம்
ஐவரக நிலஙக்ளில் சிறநதததாரு திரணயாம்
உவரக தகாணடிடும் இம்மணணால் அகததிரணயாம்





 

புதுணவ க. ்ரவைன்

கடலும் கரை்யாை வாழ்வும் 

கரை்மல் ஏ்னா பிறகக ரவததான்
கணணீைில் நாளும் மூழ்க ரவததான்
கடரல நம்பி்ய பிரழகக ரவததான்
காலதமலாம் காலனுடன் ்பாைிட ரவததான்
கடல் அன்ரனயின் அைவரனப்பில் வ்ளர்கி்றாம்
கடரலயும் கதிைவனு்ம நாளும் ததாழுகி்றாம்
கடல் உணரவ நாடி்ய வாழ்கி்றாம்
காலதமல்லாம் வறுரமயில் வாடி்ய சாகு்றாம்

கடலில் மீரனத ்தடி்ய வரலவீசுகி்றாம்
மீனுககு பதிலாக நாஙக்்ள சிககுகி்றாம்
எஙகள் வறுரமக ்காட்டிரன அழிகக்வ
எநநாளும் கடலில் நாஙகள் பயணிககி்றாம்
எநநாட்டின் எல்ரலக ்காட்ரட தாணடியதாய்
அநநியனின் துப்பாககி குணடுககு இரையாகி்றாம்
எல்ரலயில்லா கடலுககு எல்ரல வகுதது
ததால்ரலயில் மககர்ள வாட்டி தகால்லுதல் நியாய்மா

எமனின் பினாமியாய் வநத சுனாமி்ய
தகாரல தகாள்ர்ள கறபழிப்பு ஊழதலன
அநீதி தசய்்வாதைலாம் நாட்டில் உயி்ைாடிருகக 
அப்பாவி மககர்ள நீயும் தகாணறது நியாய்மா 
கடலரல்ய நீயும் 
அரமதிதயாடு உள்்ளவரை்ய
கரையில் உயி்ைாடு நாஙக இருப்்பாம்
கடலன்ரன்ய கன்னியமாய் நீயும் இருநதிடு 
்கடின்றி இனி்யனும் எஙகர்ள வாழ விடுஙகள்







இணளய்காகுல்

ரவதல் நிரற வாழ்வில் தநய்தல் நிரல வீழ்வ
வரல தகாணடு மீட்கும் நிரலயில் ஆனா்ன
உப்பு நீ்ைாடு உலாவிததான் மீனவனும்
இரும்பு உ்லாகமாய் இறறுததான் ்பானா்ன

புழுககள் ்தடி அம்மணமாய் திைியும்
மீரனப்்பால அவன் வாழகரக

கிழிதததறி்வாம் வா கணடும் காணாத
ஆதிககவாதிக்ளின் பகட்டுப்  ்பாகரக
அரல்யாடு அரலயாக 
அவனிழுககும் நடுககடல் ்த்ைாட்டம்

பஞசம் நிரறநத
பாவி அவன் வாழ்வினி்ல அனுதினமும் ்பாைாட்டம்
கணணீைில் மூழ்காதிருகக
தணணீைில் மிதககும் அவன் வாழ்ரவ

உப்பு கலநத உணவு ்பால
சுரவயாக ஆககுகிறது அவன் வியர்ரவ
வரலரயப்்பால்
சிககலாய் பின்னிய அவன் வாழ்வும்

உப்பு நீைில் கலநததா்ல
இனிககிறது அவன் நிரலயும்
வானமாய் அல்லவா
விைிய ்வணடும் அவன் இருப்பு

எவவித முன்்னறறமுமின்றி
முடஙகிததான் கிடககு அவன் இடுப்பு
ஆழ் கடலில் மூழ்கி முதததடுததும்
உவர் மணலாய் அவன் மாறியததன்ன

பாழ்கிணறாக்வ ஆன
அவன் வாழ்வும் யுகம், யுகமாய்  நாறுவததன்ன

துடுப்பும் ்தாணியும் 
அழுககான உரடயு்ம அவன் முகவைி

இனி என்றும் என்றும் அவன் ஒருவ்ன
நாதனழுதும் கவியின் முதல் வைி





 

புத்் கவி M. ந்ௌந்திரபகாண்டியன்
மதுரை

தநய்தல் மல்ை தநய்தல் மல்ை
முன்பின் அறியாதவரன முன்பனி
முகம் கணடு முயஙக ரவதததடி
அவனுள்  நானும்  என்னுள் அவனும்
ஐககியமாய் ஆகி ஆனநதம் கண்டாமடி

கடலரல மீறி கடற காறரற மீறி
கடலிரைசசல் மீறி கடலுள் தசன்று
மீன் ததாழில் ்மறதகாணடு கூதிர்ககுள்
மீணடும் வரு்வன் என்ற என் மீனவரனக கா்ணாமடி

தபருநதிைள் ்மகககூட்டம் 
தபருமரழககுக காததிருகக
கருந்த்ளாய் தனிரம கடுரமயாய்க தகாட்டுதடி
அன்றிரலத துரணயாகக காண தநஞசம்
அரலககடலாய்த துடிததுப் ்பானதடி

கடல் உள்வாஙகி விட்டதடி 
பாழ் தநஞ்சா பதறித துடிககுதடி
சுனாமி வநதுவிடு்மா காறறிலாடும்
பாய்மைக கப்பலாய்ப்  மனம் ஆடுதடி

நதரத இல்லா வலம்புைிசசஙகாய்
நான் கடறகரை மணணில் கிடககின்்றனடி
இதுவன்று நான் வாழ ்வணடிய கூடு
இன்ரமயில் எனககு அவனிதய்ம வீடு

காதலும் காதலனு்ம என் தசாததடி
இவவிைணடும் இன்்றல் நான் தசத்தனடி
அ்தா அ்தா எட்டாத தூைததில்
ஆடி வரும் ்தைாதயாரு கட்டுமைமடி
தறிதகட்டு ஓடி வரும் பசுமாடாய்
தபாறிதட்டி கணக்ளில் கணணீர் முட்டுதடி







ஜகாஃபர்

நீைால் தநய்யப்பட்ட கடல்
கடரல்ய சுவாசிககும் நிலம்
வருணன் வாழும் தநய்தல்
புன்ரன நிழலில் தபாய்ரக

மீட்டும் யாழின் இரச ்கட்டு
தநய்தரல தாணடியும் புவி மயஙகும்
உள்்ளவரை மறவா்த தநய்தரல
உப்பிடும் தநய்தரல உள்்ள்ளவும் நிரன

தநய்தல் மட்டும் உப்ரப நிறுததினால்
உப்பில்லாப் பணடஙக்ளால் குப்ரபதததாட்டிகள் தகாழுததுவிடும்
பட்டிண்மா வாழ ரவககும்
பாகக்மா தசழிகக ரவககும்

மனிதன் பிரழகக நீலக கடல்
வாழ்கரகரய அ்ளகக நீ்ளக கரை
தநய்தலில் காதல் கரையில் முர்ளககும். கடலில் வ்ளரும்

தரலவியின் தவிப்ரப கரை மணல் தசால்லும்
தரலவனின் தவிப்ரப கடல் அரலபாடும்

அவள் கணணீைின் உவர்ப்பு
கடலுக்க கைிககும்
பிைிவுத தூணடில் குததிக கிழிககும்

மீ்னாடு மீணடவன் ்த்னாடு ்சர்நதிடுவான்
கடல் தசன்று மீ்ளாதவன் காத்லாடு
கரைநதிடுவான்

எப்படியும் தசய்திடலாம் வாதம்
நிசசயம் பிறவிப் பயன் அரடயாது
தநய்தரலத ததாடாத பாதம்





 

கவிஞர் க. விஜயநலைடசுமி  
பி லிட் ,  எம் ஏ, பி எட், பி.எச.டி., தரலரமயாசிைிரய

அைிமழம், புதுக்காட்ரட

கடல்ததாய் ஈன்ற 
கடுநதவப்புதல்வர்கள் மீனவர்கள் 
கடல் அரலயாய் கவரலகள் 
நிததம் காண்பாரை மகிழ்விககும் 
கடல் அரலயின் சததம் 
கடுஙகு்ளிர் கருதாமல் 
கடல் அரலயில் பயணிதது 
வரல நிரறய மீன் பிடிதது வாழும் வீைமறவர்கள்  
எஙகள் தநய்தல் நில மீனவர்கள் 
சுனாமியில் சுருணதடழுநது 
வர்தாப் புயரலயும் வை்வறறு 
க்ா புயரலயும் எதிர்தகாணட 
க்ளககமில்லா க்ளப் ்பாைா்ளிகள் 
எஙகள் தநய்தல் நில மீனவர்கள் 
நீணட நீர்ப்பபைப்பு நிரலயில்லா வாழ்கரக 
நிததமும் கடல் அரலயின் சததமும் 
கடல்தாயின் முதததமன மகிழும் மீனவர்கள் 
ஆழியில் கால் பதிதது  ஆழ்கடலில் முதததடுதது 
அன்றாட வாழ்கரகரய அசசமின்றி வாழ்நது வரும் 
அயைாத வீைததமிழர்கள் எஙகள் மீனவர்கள் 
துன்பதரத துரணயாககி இன்பமுடன் வாழ்நது வரும்  
மீனவரை துன்புறுததும் துசசர்கர்ள துணிநது நின்று 
,தும்சம் தசய்்வாம் கடல்ததாய் தன்மடியில் 
கணககில்லாச தசல்வஙகர்ள கணமரறவில் ரவததாலும் 
கணபிடிதது கரை்சர்்வார் எஙகள் தநய்தல் நில மீனவர்கள் 







வகா. ்ண்முகம்

ஆழிசூழ் உலகமதில் ஆழிசார் வாழ்்வ தநய்தல்
கட்டுககடஙகா ்பைரலகள் ஆர்ப்பைிகக கட்லாை வாழ்கரக
தநாடிககு தநாடி அரலகள் கரைரய முததமிட
காணவரும் கணகளுககுப் ்பைழகு

நீலவாரன கைம்பிடிதது ரக்கார்ததால் கடல் அன்ரன
நீலவான ்சரலயுடுததி விருநத்ளிப்பாள் மனஙகளுககு
கடல் சார்நத ஓைமாய் விைிநதிருககும் மணல்பைப்பு
கணடிட கான்ல உநதன் ்சாரல்ய

தநய்தல் தாரழமவர்கள் மலர்ந்த மணம்பைப்பும்
புன்ரன ஞாழல் மைஙகள் குரட விைிககும்
மருத நிலம்்பால பாததி கட்டி உப்பு விர்ளயு்ம்
தவள்்ளிப்பனி ்பால உப்ப்ளஙகள் நிரறநதிருககும்

தவணணிற சிறகுரடய குருகு வநதமர்நது தசல்லும்
அநதிமாரல வரும் ்பாது நீலமலர்களும் பூததுககுவியும்
கடல் அரலகள் முததுககர்ள அள்்ளிவநது
மணறபைப்பில் தரைவிைிககும்

தன்னுள் எரதயும் தகாள்்ளா கடல் ்பாலும்
பைதவர் பைநத பணபுரட மனமுரட்யா்ை
கட்டுமைம் தகாண்ட கடல் வ்ளம் தகாணடு வருவா்ை
குடும்பககலன்தசலுததிட கடல் பயணம் தசய்வா்ை

கடல் தசன்ற க்ளம் ்நாககி
கரையில் குடும்பம் காததிருககும்
காறறும் மரழயும் ததாடர்நதால்
மனம் கணததிருககும்
ஒவதவாரு நாளும் இறந்த பிறநதிடுவர்
கடல் அன்ரன கைம்பிடிததால் கரை ்சர்நதிடுவர்.





 

சபரகா முணனைவர் இரகா. வர்ரகா்ன்
மதுரை

தநய்ததலனில் கட்லாடு கடல்சாரும் தன்ரம  
 நிரனவில்நாம் ரவப்்பா்ம நிததமிநத உணரம
ரவகரையில் எழுநதுதினம் வழிபாடு தசய்வார்
 வாழ்வுநன்கு ்மம்படமீன் வரலவீசி உய்வார்
தபய்கின்ற மரழ்யாடு மீன்பிடிககச தசல்வார்
 ்பய்ககாறறு வீசுதமனில் பின்திரும்பச தசால்வார்  
ரகயினி்ல எநநாளும் காசுமிக ்சரும்
 கணககாகச தசலவிடும்நற காைியஙகள் ்தறும்
 
சிப்பிககுககுள் முதததடுககும் தசயல்கர்ளயும் கணடு
 சிறுவர்களும் தநரத்யாடு தசல்வதுவும் உணடு
உப்ப்ளஙகள் வயல்க்ளி்ல உப்தபடுககும் ்வர்ள
  உசசிதவயில் தாஙகாது உறஙகிடுவார் மாரல
தப்பாது வருணரன்ய தரலவணஙகி நாளும்
 ரதைியமாய் கடலிறஙக தம்பயணம் நீளும்
அப்பாவி மககர்ள்ய அணரடநாட்டு காவல்
 அனுதினமும் அரலகடலில் அல்லலுறச தசய்யும் 

மீன்பிடிககச தசன்றுவிட்ட மீனவரன எணணி
 ்மனிதயல்லாம் நடுஙகிடுவாள் தமல்ல்வதான் குன்னி
தான்மட்டும் தவிககின்ற தனிரமயிரன ஏறபாள்
 தரலவனவன் திரும்புகிற தருணமரதப் பார்ப்பாள்  
வானிருணடு வநதுவிட்டால் வல்லவரன எணணி
 வககரனயாய் பரடததிட்வ வடிததுரவப்பாள் தபான்னி
ஏனிநத நிரலதயன்று எணணிமனம் உருகும்
 இதிலுதமாரு ஆனநதக கணணீர்தான் தபருகும்







மு. கருைகா்பகா நரத்்தினைம்
திருநாரக

கருவாட்டு தமாழி ்பசி
கடலுககுள் கலம்தசலுததி 
அணரட நாட்டு எல்ரலககடலுககு
குருதிகதகாரடகதகாடுதது

மன்னவனுககுமுநதாரனயும்
மணணுககு  தன்ரனயும் தரும்
ஒரு மீனவப் தபணணின்
ததாணரடக குழியில் ்தஙகியநின்றதுயைம்

இது என் மகனின் ரகயில் இறுகப்பறறிய
தின்பணடததின் ருசி
தன் தநரதயின் மார்பில் 
விழுநதவிழுப்புணகர்ளப்பார்தது
ருசி அறுநத நிரலததைியுமா

மீனவர்  துயைம் எணணிகரகஎதுவாயினும்
நிவாைணத ததாரகயில் தமககுகிரடககும்

பஙரக எணணி்ய எசசில்ஊறககாததிருககும்
அைசியல் பிணநதின்னிககூட்ட்ம

எனககு இஙகு கழிப்பரறககூடதசாநதமில்ரல
ஆனாலும் உயிர் வாழ்கிறான் மீனவன்
நல்லைசின்நலததிட்டஙக்ளில்

இநதக கரட ்தஙகாரயஎடுதது
அநதக கரட வாசலில்உரடப்பது்பால
இருநத என்நிலதரதயும்எடுததுவிட்டு
இல்லாத வாழ்கரகயில்
இனிரமரய ்சர்ததுகதகாணடிருககிறது

எம் நல்லைசு என்றாலும் மீணடும்
ஆழ்கடலுககுள் கரறநீககும்மீன்கர்ளத்தடி
கரைகடநது தசல்கிறான் மீனவன்





 

கவிஞர் சுகுமகாறன் கநண்யகா 
புதுக்காட்ரட

மீனவனின் ்பாைாட்டம்

கடலுககுச தசன்றவைின்
 கதி என்ன ததைியவில்ரல
கரை வநது ்சரும்வரை
 கணக்ளில் தூககமில்ரல

பட்டிணியாய் கிடப்பததல்லாம்
 பழகிப்்பாய் விட்ட கரல
பைிதவிககும் பிள்ர்ளகளுககு
 பதில் தசால்ல முடியவில்ரல

மனித வர்ககததின்
 மாறறான் தாய்ப் பிள்ர்ள
மநரதக்ளாய் வசிப்பிட்மா
 மைணததின் மறு எல்ரல

அயல்நாட்டு தவறியர்க்ளின்
 அசசுறுததல் தகாஞசமில்ரல
அநியாயததிரன தடுததிடவும்
 அைசுககு துணிசசல் இல்ரல

உருவாகும் கடல் சீறறததால்
 உரழப்பும் நிைநதைமில்ரல
உயிருககு மட்டும் என்றும்
 உததைவாதம் து்ளியுமில்ரல

வறுரமயால் எப்்பாதும்
 வாடுகி்றாம் இது உணரம
வசநதமும் நிம்மதியும்
 வாழ்நா்ளில் கணடதில்ரல

வாழ்வாதாைம் முழுவது்ம
 வறறியதால் வ்ளமுமில்ரல
வாழ்வதறகு இனி ்வறு
 வழி ்தடும் அவலநிரல







மசகஸவரி கதிருஷ்ை்காமி
இைா்பார்ளயம்

தவணசஙகும் சிப்பிகளும் நிரறநத கடறகரையி்ல
சிறறில்கட்டி விர்ளயாடி மகிழ்நதன்ை பைதரத்தாழிகள்
ஊரதககாறறால் குவிநதுகிடநத மணறகுன்றில் மாரலயணிநத
்தாழியருடன் புன்ரனமலர்சூடிய அழகுததரலவி 
சிறறில்கட்டி விர்ளயாட அவர்ள ஆவலுடன் 
காணவரும் தரலவரன என்தாய் பார்ததால் 
என்ரனககாவலில் ரவப்பா்்ளதயன
அசசம்தகாள்கிறாள் அழகுப்பதுரம

தரலவரன நிரனதது வருநதும் தரலவி
தவணமுததுமணலில் தன்வர்ளகைஙக்ளால் 
வட்டஙகள் வரைகிறாள்
வாட்டதரதப்்பாகக மணல்வட்டம் 
இரணய ்வணடுதமன
அவள் ்பரதமனம் பதறுகிறது

பைதவர் உலறறும் மீன்க்ளின் புலவுநாறறதரத
்சைிரய அடுதது மலர்நதுள்்ள புன்ரனமலர்க்ளின் 
நறுமணம் ்பாககுகிறது

பைதவனின் மக்ளான தரலவி தநல்லைிசியாலான
தவண்சாறறின் மீது அயிரலமீன் பு்ளிககறிரயச
தசாறிநது மீன் கருவாட்டுப் தபாைிககறியுடன்
சரமதத சுரவயான உணரவ உணணததருவா்்ள

தரலவனின் பிைிவால் தவிககும் தரலவி
கடலிடம் ்கட்கிறாள் கட்ல ஓயாமல்
அரலகர்ளவீசி  கரையிலுள்்ள தாழம்பூககர்ள அரலககழிககின்றாய்
இைவுமுழுவதும் அரலக்ளின் ஓரச காதுக்ளில் ஒலிககிறது

நீயார் மீது காதல்தகாணடு இததுன்பப்படுகின்றாய்
இரடவிடாது என்மனததிலும் துன்ப அரல வீசிகதகாணடிருககிறது
எனககும் உனககும் தரலவரனப்பிைிநது வாடுவதில்
என்ன ஒறறுரமதயன நிரனதது ்வதரனப் தபருமூசசு விடுகிறாள்





 

சிநதரனச சிகைம், கவிதததன்றல், கவிதாயினி

இரகா. இரமைி இரகாஜகுமகார் 
்சலம் மாவட்டம்

கடலும் கடலும் சார்நதது தநய்த்ல

மணவாசரன நிைம்பிய தநய்த்ல
மனரத கவர்நத தநய்த்ல
மரழநீர் கடரல ்சர்நத இட்ம தநய்த்ல
மீன்வாசரன நிைம்பிய தநய்த்ல
மணறபகுதி நிைம்பிய தநய்த்ல
மணலா்ல மரழ நீர் உறிஞசப்படுவதும் தநய்த்ல

தபாய்ரமயில்லா மனிதர்கள் உள்்ள தநய்த்ல
அன்பு நிரறநத தநய்த்ல
அகிலமும் ்பாறறும் தநய்த்ல
தணடு துழாவுதல் வரல்நர்தல்
சஙகு அைிததல் மீன் தீய்ததல்
இறால் ்சர்ததல் சிறப்பாக தசயல்படும்
இடம் தநய்த்ல

கடல் தாய் அவர்கள் வணஙகும் கடவு்்ள
ஊருககுப் தபாதுவாய்
குதிரை மீது கம்பீைமாய்
குட்டியாணடவ்ை ஆழ்குரக
அ்ளவிற தபருதத ்பைகல் ஒ்ளி
இவர்க்ளின் கடவு்்ள சிறப்பான தநய்த்ல

்நர்ததிக கடனாய்
திமிஙகலததின் தாரடகள் சிறநத தநய்த்ல
காதலர் இரணயுமிடம் தநய்த்ல
இருமனஙகர்ளயும் இரணப்பது தநய்த்ல
ஒன்று ்சர்நது இன்புறறு வாழ்வதும்
தநய்கிறதும் தநய்த்ல தநய்த்ல தநய்த்ல

வாழ்க தநய்தல் சிறப்பு
வ்ளர்க தநய்தல் வாழ் மகக்ளின் ஒறறுரம
தவல்க தநய்தல் நிலததின் தபருரமகள்







கவிஞர் கு. அம்்கா 
தபைம்பலூர்

மனீ்களும் நணடுகளும் விர்ளயாடும் ்லாக்ம 
வாரனக காட்டும் பூமிக கணணாடி்ய 
உயிர்கர்ள முநதிக தகாடுதத ஆழிககட்ல 
தபரு நிலதரத துணடிதது பிைிததாய்

பின்னர் ஏழு கணடஙக்ளாககி தகாடுததாய் 
உன்ரனச சார்நதது எல்லாம் தநய்தல் 
அநநிலத ததாழி்லா கட்லாடி மனீ்பிடிததல் 
தசயறரக நுரழயாத அகன்ற விர்ளநிலம்

ந ீவிரதககாம்ல விர்ளசசல் தரும் கறபகவிருட்சம் 
குறிஞசி முல்ரல மருத நிலஙக்ளில் 
தரலவனும் தரலவியும் அருகிருநது உரழததிருகக 
உன்னில் தரலவன் அரலகடல்மதீு தசல்ல

தரலவி அதன்கரையில் அவஸ்ரதயில் காததிருப்ப்த்னா 
உப்ரபததன் வசமாககி நன்னீைாவியாககும் தியாகததிட்ல 
நின் ஒழுககமாம் ரவகரறயும் எறபாடும் 
வரையப் படாத அழ்காவிய சிறுதபாழுதுகள்

ஆறுகள் மணல்துக்்ளாடு உன்னில் சஙகமிகக்வ 
ததால்காப்பியன் தபருமணல் உலகம் என்றரழததா்னா 
மனிதனின் முதல் ்பாககுவைதது க்ளமாதலால் 
திரைகடல் ஓடியும் திைவியம் ்ததடன்றான் தமிழன்

சைி! எம் தமிழ்மதீு உனககும் அவவ்ளவு காதலா 
முன்னிைணடு சஙகஙகர்ளயும் உள்வாஙகி தகாணடா்ய 
தமிரழ உணட ந ீவாழ ரவககாமல் 
சுனாமியால் மனிதனின் வாழ்ரவ அழிததா்ய

மகததுவம் நின்த மாயவனின் உரறவிட்ம 
அரலகடலாய் அகிலதமஙகும் ஆனநதம் விர்ளயாட 
கடல்தா்ய கட்டவிழ்நது விடாமல் கருரணககாட்டு





 

வர்ஷஷினைி

மாைிககாலம் வநதாதலன்ன மரழயறறுப் ்பானாதலன்ன
தவர்ளகள்  வாழும் தட்டாது பூமி
்சாதரனகள் வநதாதலன்்ன ்சாைமும் ்பானாதலன்ன
கடதலன்ற அரு்்ளாடு ரகவிடாது சாமி

மூழ்கிப் ்பானாலும் மூசசரடககாது மீனுககு
வர்ளய விட்டாககா வாழ்வில்்ல நணடுககு
தநய்தலில் நாஙகளும் மீ்ளாமக தகடககி்றாம்
சமுததிைததுல பிரணஞசி சததியமா வாழு்றாம்

கடலுககுள்்ள எறஙகிட்ட நாவாய்ககு என்ரனககும்
கரை்யறறம் என்பது என்ரனககும் இல்்ல
வரல்யாடு வாழுற எஙகளுககு என்றும்
கடரலத தாணடிதயாரு வாழ்்வதும் இல்ரல

புயல்காதது வநது புடம்்பாட்டுப் ்பாகுது
எஞசிய நாட்களுககுள்்்ள எமன்ரக நீளுது
துப்பாககிச ்தாட்டாவும் ததாட்டுவிட்டுப் ்பாகுது
துயைமும் எஙகர்ள பாைமாய்ச தசாமககுது

உப்புககடல் முள்்ளாசசி வாரழயிரல வாழ்வாசசி
வாககதது வீழ்வது்வ வாழ்்வாட தநரலயாசசி
தணணியத தாணடி தப்பி்யாடத ததைியாது
மூழ்கி்ய ்பானாலும் மீன்மூசசுத ததாரலயாது

துயைதமான்னு துயைமானா என்னான்னு தசால்வீஙக
ஏதடடுதது பார்ததாலும் இல்ரலயின்னு தசால்வீஙக
எஙகதநல அது்பால எதுவு்ம தபாருநதாது
வாழ்்வாடு தநலரமககு வருதத்மதும் தசாமககாது

கணதுஞசா கலஙகரை தவ்ளகதகைிஞசி இருநதாலும்
கருரணயறற கடவு்ளினா்ல கரை்யறா கிடககி்றாம்
பிறவிப் தபருஙகடரல படகுக்ளில் கடநதுககிட்டு
பிைிவுத துயைிரன்ய இைவினி்ல காணுகி்றாம்

தநய்தரல தநகிழியால் நிநதிககவும் ்வணடாம்
தநருப்பாய் வாழ்வு தகாள்்ளவும் ்வணடாம்
இனிதயாரு விதிரய தசய்்வாம் மனிதா
தநய்தரலக தகடாமல் காப்்பாம் தமிழா







சக. சஜ. ்கா்திக

கடலரல மீதில் ஆடும்
   கலமதில் வாழ்கரக ஓடும்
படகினில் தசன்று வீசும்
 பழுதறு வரலயில் சிககும்.
முடமிலா விலாஙகு மீனும்
 முததிரன விழுஙகி வாழும்
தடமிலா நீைின் ்ம்ல
 தவழ்நதிடும் துரும்ரபப் ்பால.

திடமுரட எயினர் எல்லாம் 
 திககிலா பயணம் தசல்வர்
மடமகள் எணணம் என்றும்
 மயஙகி்ய கரையில் வாடும்
குடததினில் வி்ளகரகப் ்பால
 குலமகள் தனது அன்ரப
முடககி்ய ரவததி ருப்பாள்

மடலினில் ஆடும் அன்றில்
 மாசறு அன்பில் ்தம்ப
இடப்புற இதயம் அங்க
 இரசததிடும் பிைிவின் ைாகம்
சடலமாய் தரலவி வாட
 சிநதரன அவனில் ரவததாள்
சுடரலயின் நீறு காகக
 சுநதைி காதது நிறபாள்

விடரலயின் ஆறறல் தகாணடு
 விரலயிலா முதரத தபற்றாம்
கடவுர்ளப் பணிநது நாளும்
 கடலிரனக கரடநது வந்தாம்..
விடமறு பவ்ளந தன்ரன
 விரும்பி்ய எடுததுத தந்தாம் 
நடமாடும் ததய்வம் எஙகள்
 நாயகன் வாழ்க வாழ்க





 

பகாணலை
முன்னுலரயும் வோழத்துலரயும்.. 

"கல்்தான்றி மண ்தான்றாக காலத்த வாத்ளாடு
முன்்தான்றிய மூததகுடி" எனத தமிழ் இனததின் 
ததான்ரமரயயும் வீைதரதயும் விதநது ்பசும் வைிகள். அதறகு 
சான்றாக இன்றும் பல சான்றுகள் (ஆதிசச நல்லூர், கீழடி) 
ததால்லியல் ஆய்வுக்ளில் தவ்ளிப் பட்ட வணணம் உள்்ளன.

தமிழர்க்ளின் பணபாட்டுசசிறப்ரப தசால்லும்்பாது 
அவர்கள் வகுததுகதகாணட திரணக்காட்பாடு தபைிதும்  
்பாறறப்படுகிறது. இயறரகரய வழிபட்டத தமிழர்கள் பின்னர் 
தஙகர்ளக காதத மாவீைர்கர்ள, வீைாஙகரனகர்ள வழிபடத 
ததாடஙகியது திரணக்காட்பாடு உருவான காலததில்தான்.

அகம் புறதமன்றும், அறம் தபாருள் இன்பம் என்றும் தாஙகள் 
வாழ்நத நிலப்பைப்ரப குறிஞசி, முல்ரல, மருதம், தநய்தல் எனப் 
பிைிததனர். பாரலககுத தனி நிலம் இல்ரல.

"முல்ரலயும் குறிஞசியும் முரறரமயில் திைிநது
நல்லியல்பிழநது நடுஙகும் துயர் உறுததுப்
பாரல என்ப்தார் படிவம் தகாள்ளும்" என்பது சிலம்பு.

முகநூல் குழுமஙக்ளில் தமிழ் அரடயா்ளம் , வாழ்வியல் 
்பான்றவறறில் கவியுலகப் பூஞ்சாரல ஆழ்நத ஈடுபாடு 
தகாணடுள்்ளரத முள்்ளிவாய்ககால் நிரனவு முறறததில் 
நடததப்பட்ட கவியைஙக அமர்வுகள் மூலம் ததறதறன வி்ளஙகியது.

இப்்பாது குறிஞசி நிலமான ஏறகாட்டில் தமிழைின் 
திரணக்காட்பாட்டின் சிறப்ரப எடுததுரைககும் விதமாக 
ஐநதிரணகர்ள பாடுதபாரு்ளாக தகாணடு கவிஅமர்வுகள் 
ஏறபாடு தசய்யப்பட்டுள்்ளன. பாரலததிரண குறிதது ஓர் அமர்வு 
என் தரலரமயில்.

பிைிதலும் பிைிதல் நிமிததமும் பாரலததிரணயின் பணபு. அரத 
தபாருள்வயின்பிைிவு என்கிறது இலககியம்.







ஐஙகுறுநூறு, குறுநததாரக, நறறிரண, கலிதததாரக, அக 
நானூறு.. அகநானூறறில் பாதிப்பாடல்கள் பாரலததிரணப் 
பாடல்க்்ள.. ஆகியவறறில் பாரலததிரண பாடல்கள் உள்்ளன. 
பாரலததிரண ப் பாடல்கர்ள அள்ளூர் நன்முல்ரல, உகாய்ககுடி 
கிழார், மதுரை சீததரலயார், ஓதலாநரதயார், பாரல பாடிய 
தபருஙகடுங்கா ்பான்ற புலவர்கள் பாடியுள்்ளனர். இவைக்ளில் 
ஓதலாநரதயார் பாரலததிரணயில் அதிகப் பாடல்கர்ளயும், 
பாரல பாடிய தபருஙகடுங்கா பாரலததிரண பாடல்கர்ள 
மட்டு்ம பாடியுள்்ளனர் என்பது சிறப்பு.

இநதப் பாடல்க்ளில் பாரல நிலததின் தவம்ரம, வறட்சி, 
வழிப்பயணததின் தகாடுரம, அதன் மகக்ளான எயினைின் 
பயஙகைத ்தாறறம், அவர்க்ளின் க்ளவுத ததாழில் ்பான்றரவ 
பாடப்பட்டுள்்ளன. இருநதாலும் அநதக தகாள்ர்ளயர்க்ளிடம் 
அறவுணர்விருப்பரதயும் காணகி்றாம்.

பாரலயிலும் மரழ தபாழிவரதப்்பால, பாரலவனததிலும் 
்சாரல இருப்பரதப்்பாலவும் க்ளவுத ததாழிலில் காட்டும் அறம்..
எ்ளியவைின் தபாருள் கவைாரம, புலவரைப் ்பாறறுதல், 
விருந்தாம்பல், ஈரகயரைக காததல் ்பான்ற பணபுகர்ள 
காததிருககின்றனர்.

‘அன்னமிட்ட வீட்டில் கன்னமிடா்த’என்பது பழதமாழி.

தமிழகததில் பாரலநிலம் என ஒன்றில்ரல எனும் நிரலமாறி 
தமிழக்ம பாரலயாக மாறிடு்மா என அஞசும் நிரல. இப்்பாது 
பாரலததிரணக குறிதது பாடுதல் தபாருததம்தான்.

பாரலததிரண அமர்வுககு தரலரமப் தபாறுப்ரப எனகக்ளிதத 
கவியுலகப் பூஞ்சாரலயின் நிறுவனர் திரு.தநப்்பாலியன் 
அவர்களுககும், அவைின் தமிழ்ப் பணிககு உதவும் ததன்றல்கவி, 
உஷா பார்ததசாைதி, நிரறமதி நீல்மகம், வி்யலட்சுமி 
மறறும் பிற நிர்வாகிகளுககும், பாரலததிரணயில் கவிபாடும் 
கவிஞர்களுககும் நன்றிகள்.

்க்திஅருளகானைந்ம்,
்சலம்.





 

ஞகாலை ரவிச்ந்திரன்

நதியில் நாளும்  நறுமண நன்னீர் 
தபாதிரகத  ததன்றல்  புதுமணம் வீசும் 
புதுப்புது மலர்கள் சூடும் ்கசம்   
பதிரயக கூடி புணர்ந தககாலம் 

அரலதயனக கூநதல் அழகிய  குறிஞசி 
சிரலதயன நாதனன் துரணயுடன் இருந்தன் 
மரலதயன உயர்நததவன் மார்பகந தன்னில் 
கரலவிர்ள யாட்டு க்ளிபுைிந திருநதா்ன 

காலப் தபறுவ்ளி கரைததததன் வாழ்விரன 
சீலம் முழுவதும் சீர்தகட லாயின 
குறிஞசி முல்ரல ்காலம் மாறி்ய 
தநருஞசி முள்்ளாய் என்நிரல ்பானது 

கட்டிய காதலன் ரகவிட்டுப் ்பாயினன் 
கட்டுடல் ்மனி்யா தமய்தகட்டுப் ்பானது 
பருவ்மனி  வறணட பாரலயாய் மாறிப்்பானது 
உருவங குரலநதது; ஓவியங கரலநதது 

என்நிரல ்பால எததரன மக்ளிர் 
இநநிலம் உ்ள்ைா இதரனக ்க்ளீர் 
காலம் மாறும் ;குறிஞசி முல்ரலயாய் 
பாரலயும் ஓர்நாள் பார்ரவயில் மாறும் 

்மறகுச ்சறறில் மூழ்கிய சூைியன் 
கிழககு வயலில் கீறறாய் முர்ளப்பான் 
்தான்றின மரறவதும் துவணடன து்ளிர்ப்பதும் 
யாணடும் இங்க இயறரக நிகழ்சசிதான் 

பாரவ என்நிரலயது பாதியில் வநதது 
பாரல என்நிலமதில் பனிமரழ தபாழியும் 
்சாரல மலரும் ்சார்வும்  தீரும் 
காரலக  கதிைவன் கணவிழிப்  பா்ன !







கவி்கா அச்காகன் 
திருசசி

ஐவரக நிலஙகர்ள ஐநதிரண என்்றாம்
ஐயஙகள் நகீகிட வரைமுரற வகுத்தாம்
மணலும் மணல் சார்நத நிலமும் பாரலதயன்்றாம் 
மகிழ்வு ்தடும்  மகக்ளின் வைலாறு அறி்வாம்

குறிஞசி முல்ரல பாழாகி பாரலயானது
காடழிநது மரலயழிநது  மணல்  உருவானது
தவப்ப மிகுதியில் வறட்சியின் பிடியினில்
தவநது தணிநத மகக்ளின் தவறுரம பூமியிது

முல்ரலயும் குறிஞசியும்  முரறரமயில் திைிநது
நல்லியல்பு இழநது நடுஙகுதுயர் உறுதது
பாரல என்ப்தார் படிவம் தகாள்ளுதமன்று
பகர்கின்றது சிலப்பதிகாைம் பாஙகுடன் உரைத்தன்

பாரலயின் ததய்வம் தகாறரகக கடவுள்
பறநது திைிவது பருநதும் கழுகும்
உழிரஞ ஓரம இலுப்ரப மைஙகளுணடு
மைாம்பு மலர்கள் விைிநது கிடப்பதுணடு

விடரல கார்ள மறவர் மறததியதைன
வாழும் மககர்ள வரகயாக அரழததிடுவர்
வழிப்பறி சூரையாடுதல் க்ளவு குலதததாழில் 
வறறும் நரீ்வ்ளம் கிணறுக்்ள ஆதாைம்

பாரலயாழ் இரசககருவி குறும்தபனப்படுவது ஊர்ப்தபயர்
பாரலப்பரற துடி பாரலப்பண  பஞசுைம்
ஆடல் பாடலுணடு அழுரகயும் தகாஞசமுணடு
நிலப்பிைிவும்..நிசப்பிைிவும் கடினவாழ்வும் இஙகுணடு 

வ்ளமழிநத பாரலகள் ்சாரலக்ளாய் மாறட்டும்
வைம்ளிககும் தகாறறரவயின் அரு்ளது நிரறயட்டும்
புைட்டாசித திரு்வாணம் தகாறறரவககு திருநாள்
புைட்சியால் நாம்தசய்்வாம் தினம்தினம் தபருநாள்





 

சு்கா பிரபகாகரன்
குமாைபார்ளயம்

என் காதல் யாைறிவார்
என் ்சாகம் யாைறிவார்
எனகதகன தூது யார் தசல்வார்
எனகதகன பைிநது ்பச யார் வருவார்

என் அழகு இ்ளரமதயல்லாம் 
உன்னா்ல கூடி உன்னா்ல அழிநத்த
உன் மதீு பாசம் மரல ்பால 
குவிநது மண ்பால சைிநது வீணாண்த

நயீும்நானும் உறவாட உயிர்தததழுநத ்காட்ரட 
நயீின்றி தவடிதது தகர்தது விழுநத்த
மாஞ்சாரல பூஞ்சாரலயாயிருநத என் மனது 
பாரல நிலமாய் ்கட்பாைின்றி கிடககிற்த

பூப்பூதது மணதமழுப்பும் பூஙதகாடி 
படை தடமின்றி வாடி துடிககிற்த
இனியும் து்ளிர்கு்மா இனியும் பிரழககு்மா 
உன் நிரனவாய் கரடசியாய் இருககிற்த

கணடும் காணாமல் என்ரனக கடநது்பாகா்த
உன் நிழல் தீணடாமல் என் உயிர் வாழா்த
என் காதல் ஊைறியும் உன்ரனத தவிை
என் ்சாகம் உலகறியும் உன்ரனத தவிை

அறிநது வா காதல்ன
விரைநது வா காதல்ன
கன்னியிவள் கைம் பிடிகக 
மூன்று முடிசசிட்டு 
உன்்னாடு என் வாழ்வு முடிகக







கவிஞர் ்காந்தி ்திரு்காவுககரசு
மதுரை

காடன்றி மரலயன்றி கால்தடுககும் நிலமன்றி
கரையிருககும் மணல் நிலமாய்
பாரலதயன்று தபயர் தாஙகி
ஐவரகயின் நிலததினுள்்்ள 
கரடநிரலயாம் பாரலயிவள்

சுைம் கண்டாம் இரசயன்று
சுைம் தநத இடம் கண்டாம்
அரசவறறு படர்நதா்்ளா காதல் தகாணடு 
மணலாக பாரலயிவள்

கார்ளதயன்ற க்ளம்தாஙகி
விடரலதயன்ற விரதயூன்றி
வாழும் மககள் ்பாறறும்
ததய்வம் தகாறறரவயாம் பாரலயிவள்

பருநது கழுகு பறநது திைியும்
உமிழிபார்ள வ்ளர்நது தசழிகக
பஞசைததின் பணணிரசதது
சூரறயாடி ஆறரலதது
வழிமறிதது வயிறு வ்ளர்தது
வாழ்வு தகாணட பாரலயிவள்

வாைிநரீும்தான் சுமநது மலைாக  மைாம்பூ
சூடிததிர்ளதத தபணடிரு்ம
தபருஙக்ளிப்பில் மனம்கு்ளிை
வறணடததாரு க்ளமாக
மணல் சுமநத நிலமாக
கணணுகதகட்டும் தூைம்வரை
கனல் ததாடுககும் பாரலயிவள்

பாரலவனததில் ்சாரலயுணடு
தாகம் தீர்ககச சுரனயுமுணடு
கள்்ளி முர்ளததுக கணநிரறத்த
கடககும் ்தகம் கர்ளப்பரடய
விணணும் தகாஞசும் ்பைழகில்
மனம் நிரறதத பாரலயிவள்





 

கவிஞர் வ. வர்ரகாஜன்
மதுரை

ஐவரக நிலஙகளுள் ஒன்றாக ஆனாய்
தகாறறரவரய கடவு்ளாகக தகாணடாய்
எல்லாமும் ஒரு நன்ரமக்க என்றார்
்பால் உன்னாலும் எப்படி இருககிஙக பலன்கள் உணடு
குைவ மலருககு வாழ் வழிததாய்
இலுப்ரப மைதரத வ்ளை ரவததாய்
பாரல மணரல மணணாகக தகாணடாய்
வலியிலநத யாரனககு வாழ் வழிததாய்
சவாைி தசய்ய ஒட்டகதரத 
வ்ளை ரவதது வாழ  ரவததாய்
சப்பாததிக கள்்ளிரய வ்ளை ரவததாய்
பருநதுககு உரறவிடதரத ந ீதகாடுததாய்
வழிப்பறிரய மககளுககு ததாழிலாகக தகாடுததாய்
வறறிய சுரனயில் நரீ் அ்ளிததாய்
அரத எல்்லாருககும் பகிர்ந த்ளிததாய்
ஏழிரலக கள்்ளிரய வ்ளை ரவததாய்
அதரனக கரும் பலரகயாய் தசய்து
கல்வி அறிரவக  கறறுக தகாடுததாய்
உடலுககு வலிரம தரும் இரும்புசசததிறகு 
நயீும் விரத தகாடுததாய்
்பைீசசம்பழ மைததால் ்பைீசசம் பழதரத
அ்ளிதது இரும்புச சததிறகு விரதயானாய்
பயிர் விர்ளயா நிலமாக ஆனாலும்
பல நன்ரமகள் விர்ளயும் பூமியாக உள்்ளாய்
உன்னாலும் நன்ரம உணடு
ஆரகயால் தா்ன தமிழன் உன்ரன 
ஐவரக நிலஙகளுள் ஒன்றாகப் பிைிததுள்்ளான்
தமிழன் தான் அறிவியல் முன்்னாடியாயிற்ற







முணனைவர் மு. க. அனைி்கா

நானிலம் புகழ நானிலம் வலம்வை
நான் இல்லாத நிலமா
நறுகதகன்ற ்கள்விககரணதயாடு
நட்பாய் தணலாய் தகிததாய்  அதனால்
பாரல எனும் ்பருரு தகாணடாய்

உன்ரன பாழ்நிலம் என்று
யார் தசான்னது நீ
மரலயும் காடும் காதல் தகாணடதால்
பிறநத பாசககுழநரத  அவர்கள் 
காதல் க்ளவில் மலர்நததால்
உன் நிலததிலும் க்ள்வ அதிகம்

தகாறறரவரய வணஙகினாய் விடரல
கார்ளரயக காதல் நிரனவாய்ப் தபறறாய்
்வனில் பின்பனி நணபகல் என
தபாழுதுககு கட்டுப்பட்டு நின்றாய்
பாரலயாழாய் நின்று இரச மடீ்டினாய்

பிைிதவன்பரத உணர்தத
பிைிதரல உைிப்தபாரு்ளாககி
பககுவப்படுததினாய் மககர்ள
நைீின்றி அரமயாது உலகு  நிலம் 
நயீின்றி முழுரம தபறாது
தனிநிலம் இல்ரல என்று ததத்ளிககா்த 
தனியழகு என்றும் உனககு உணடு இனி
தவிககா்த வாரகசூடி வலம் வருவாயாக





 

கவி்காயினைி எல்லைம்மகாளகதிருஷ்ைமூர்த்்தி
தசய்யூர், காஞசிபுைம் மாவட்டம்

தவடிததுக காணும் விர்ளநிலஙகள்
விழுநது ்பான விவசாயம்
அடிதது வாழும் தைகு ததாழில்
அரணததுமிங்க பாரலயாகும்

கல்லிலும் நரீ்தசாைிநது
உயர்காவியமான நாட்டில்
கல்தநஞசககார்க்ளின் சிவகாசி
கருதநஞ்ச பாரலயாகும்

தபணரமரய தபருரம தசய்்தயாைதி
்ப்ைட்டி்ல ஒ்ளிைரவததார்
வன்மர்கள் மறநது இன்று
வரதககும் கயரமயில் பாரலயாசசு

சகாைாவும்பூ பூககும் 
இயறரக சமததுவமாய் ்யாசிககும்
சகமனிதனின் வாழ்வழிககும்
சணடா்ளனும் பாரலயாகும்

வறியவர் ஏஙகிட்வ பார்தது
வககரணயாய் உணபான்
சிறிததன ஏதும் தசய்யார் 
சிறறுணர்வான் பாரலயாவார்

முதுரமயில் நலிநதிருககும் தபற்றார்
முகம் காணா தவிகவிடும்
புதல்வனும் பாரலயாவார்

அறிவுறும் கல்விசசாரல இன்றி
அைிததாரு ஊர் இருககும்
தபரும்ஆர்வலர் ்பார்ரவயி்ல
அரலபவர் பாரலயாவார்







இநர சமகாகனைகவி
தசன்ரன

நணீட
தநடுந ததாரலவு
தநருஙகி நிறகும்
மணல் வர்ளவு

அனல் வீச
அழும் காறறு
மணல் ்பசும்
சறறு முகம் பார்தது

மின்னி்பாகும்
தவயில் ்மகம்
தஙக்மனி
எஙகுமாகும்

ஒட்டகமும்
ஊர்நது ்பாகும்
ஒய்யாை நரடயினி்ல
ஓய்வறியா காறறும்
அஙகு உறவாகி ்பாகு்ம

கானல் நரீும் அஙகுணடு
கணணில்நரீும் வருவதுணடு
தாகம் தீர்கக நரீுமில்ரல
தவிப்புககு உதவ யாருமில்ரல

அணுகுணடு ்சாதிகக இடமுணடு
்சாதிதத பின்்ன இநதியா
என்ற தபருரம மி்ளிர்நததுணடு





 

விமலைகா சககாவிந்ரகாசு

புல் முர்ளததிடா மணல் பைப்பு
கால் புரதநதிடும் நிலப் பைப்பு 
சுட்தடைிககும் சூைியன் காட்சிததை 
சுருகதகன்று தவயில் சுட்டுப் ்பாக

தகாறறரவத ததய்வமது அஙகு குடியிருகக
அரத கும்பிட்டு வாழ்நத மககள்
விடரல இனமும் கார்ள இனமும்
மறவர் இனமும் மறததியர் இனமு்ம

நைீின்றிப் ்பான பாரலயி்ல வாழ்நதிட
நிழல் இன்றிப் ்பாயினும் கூட
கழுகும் பருநது்ம வாழ்நது வநத்த
பாரல எஙகள் வாழ்விடம் என்்ற

மணணி்ல ஈைமின்றிப் ்பானாலும் கூட
மரழ வநது தகாட்டிடாமல் ்பானாலும்
மார் தட்டி மணம் வீசி
மலர்நது நிறகிற்த மைாம்பு மலர்

மைஙகள் உழிஞியும் பாரலயும் இரும்ரபயும்
உயர்நதுதான் நிறகிற்த உயிரைப்பிடிததுகதகாணடு 
எஙகள் உரறவிடம் இதுவல்ல்வா என்று
இதமாகக கூறி இன்னிரசப் பாடின

உரழததிட வழியின்றிப் ்பான மககள்
உயிர்வாழ ்வணடி்ய தவதறன்று அறியாமல்
வழிப்பறியும் சூரறயாடலும் தசய்து விட்டு
பாரலவன ததாழிதலன்்ற பரறசாறறிப் ்பாயின்ை







அ. பகாலைசுப்பிரமைியன்

நிழரலவிட 
தவயில்தான் நம்ரமத
திரும்ப ரவககும்
திரககக ரவககும்

பாரலயின் பணபும்
அவவா்ற
அதிசய்ம

பிைிவுத துயைிலும்
தபரும் இன்பம் உணடு
என்பரத உணர்நத
தரலவன் தரலவியைின்
உ்ளககரத பாரல கூறும்

பாரலததிரணப் பாடல்க்்ள
பைிவு தரும்
பிைிரவ நிரனவூட்டி
வாழ்ரவச தசதுககும்

ஒ்ைதயாரு குரறயுணடு 
வீை மறவர்கர்ளப்
பாரலநில மகக்ளாகக
காட்டிய கயவர் யார்

நாட்ரடக காககப் ்பாைாடும்
நல்லவர் கூட்டதரத
ஆறரலக கள்வர்க்ளாய்
ஆககியது யார்

இநதத துயைம்தான்
பாரலத துயரைவிட
பன்மடஙகு துயைம்

பாரல
பணபட்ட உள்்ளதரத
படமாககும் இலககியத திரண





 

எஸ. வி. ஆர். மூர்த்்தி 
தபஙகளூர்

நானிலம் கண்டாம் நன்னலம் தகாண்டாம் 
பூநிலம் காத்தாம் புவிநலம் ்சர்த்தாம் உலகம் 
யாவிலும் இல்லா திரண  தசய்்தாம் 
யாதும் ஊ்ை!  யாவரும் ்க்ளிர்

நிலதமாடு ஐநது கலநத மயககமுலகம் 
உலகமது உரு்ள பிறநத தபாழுததனுஙகாலம் 
நிலமரத பிைித்த திரண நான்தகன்றார் 
வ்ளமது திைிநத ்மடும் காடும் பாரலதயன்றார் 

முல்ரலயும் குறிஞசியும் முரறரமயில் திைிநது 
தபால்லா தவம்ரமயில் தபாடி மணலாம்  
தசால்லாக தகாடுரம சூழ்நதிடும் பாரல 
நில்லா நரீ்ரம நிரலயா பசுரம

நைீதுயின்றி நிலமது தகாள்ளும் தவப்பம் தசடி
்வைதுகுன்றி பலமது நில்லாப் பாரல
நைீது்பால உருவது ்தான்றும் கானல்நரீ் 
உருஇல்்பய் ஊைாத்தர் நளீூம் மாரய 

எஙதகஙகு காணினும் மணல் ்தசம் 
கஙகு கரையிலா கனல் வாசம் 
அஙகங்க கள்்ளியும் முள்ளும் சகவாசம்
நிறக  நிழலின்றி தந்ளிநதது கால்பாதம் 

அகநானூறில் சைிபாதி இருநூறு தசால்லும் 
ஐஙகுறு நூறில் ஐநதில் ஒரு பஙகும்
நறறிரண நூறுயிைணடு குறுநததாரக ததாணணூறு 
கலிதததாரக முப்பதரதநததன
ஐநூற்றழு பாரலப் பாககள் 

வழிப்பறிக தகாள்ர்ளயும் பறிததரதத தின்பதும்
ததாழிலும் உணவாகும் குைாமைாப்பூ குவிததுக 
வழிபடுவர் துர்கரக பஞசைப் பணயாழ் 
பிைிவும் பி்ளவும் தபருநதுயர் பாரல 







பகா. ்த்யகா

ஒழுககததின் விழுப்பம் காண
பாரலததிரணரயப் படிகக
ஐநது திரணகளுககுள்ளும்
துயைம் தரும் திரணயிது்வ
துன்பததில்தான் இன்பம் என்று
தசால்லாமல் தசால்லும் திரண

குறிஞசியும் முல்ரலயும்
வ்ளமாக இருநதாலும் 
இநத வறணட பூமிரய்ய
வரகயாகப் பாடினர் புலவர்

இன்பதரதவிடத துன்ப்ம
இன்பம் தரும் புதுரம
பாரலததிரண படிததால்
பாழாகாது வாழ்வு

மளீும் வழிகர்ளச தசால்லி
மிைட்டாமல் நரமக காககும்
பருநதுப் பறரவரய 
தனதாககிய பாரல
பறநத வாழ்ரவ
உணர்ததும் பாரல

தணணீர் இல்லா தரையாக இருநதாலும்
கானல் நைீாய்ககாட்டும் மாரய
எததரன உயிர்கள் ஏமாநதிருககும்
ஏமாறறம் மட்டு்ம மாறறம் தரும் என்பரத
இததிரண தவிை எததிரண கூறும்

வழிப்பறி தகாள்ர்ளயரை 
வரகயாகக காட்டினாய்.
இன்்றா எல்லாத திரசக்ளிலும்
ஆறரலக கள்வர்கள்
அரலகின்றனர் அழுககு மன்தாடு





 

்மிழ கவிஞன் ஞகானைககதிறுககன்

வாரழயடிககன்று வ்ளர்வது்பால்
உள்்ளததின் உள்்ளடியில்
உன் நிரனரவ வ்ளர்த்தனடி

பாரலயில் பள்்ளம்்தாணடி
தசாட்டு நரீ் கிரடககுதமன்று
தசாட்டு தசாட்டாக ்சர்தத நரீ்
ததாணரடரய நரனககுதமன்று

மண்தாணடி மட்ரடயி்ல
தபான்்பால தபட்டியி்ல
தபாததி தபாததி நதீைடுதது
உன் நிரனரவ வ்ளர்த்த்ன

குறிஞசி மலைில் மதுவுணட வணடுகள்
மயககததில் நல்லாட்சி
மலைி்ல மயஙகியது்பால்

கிறு கிறுதத கணகளுககுள்
கிலுகிலுப்ரப மூட்டி நயீும்
மணரடககுள் புகுநதுதயன்ரன
சணரடககிழுககலாமா

மூர்ளயில் உன்நிரனவு
முர்ளதத்பாததல்லாம்
தநய்தலும் தசழிததது
தமய்விழி சி்ளிர்ததது
தசழிதத உன்நிரனவு
நிரலதது நிறபதறகும்

உன் மாமதனனும் தகாள்ர்ளயன்
மறிதது உன் நிரனரவ
என்மனதிலிருநது பறிதத்பாது
தநய்ததலல்லாம் பாரலயானது
பாரலயும் தசழிகக பாரவயுன்
பார்ரவமட்டும் ்பாதுமடி

்பார்ரவககுள் புகுநது நயீும்
்பார்கக்ளம் நடதத்வணடாம் என்
்வர்ரவககு விரடய்ளிதது நீ
்நர்ரமயாக நடநதுதகாணடால்

பாரலயும் தநய்தலாகி
பசுரமயும் படர்நதுவரும்
ரபஙகி்ளி்ய பார்டி நீ
நானிழுககும் ்தைடி







என். ஜகாகதிர் உச்ன்

பாரல நிலம் எஙகள் பாரல நிலம்
தகாறறரவ வீறறிருககும் பாழ் நிலம்

மறவரும் மறததியரும் கூடி வாழும் நிலம்
மைாம்பு பூசசூடி தபணடிர்கள் கூடும் இடம்

எஙகும் பாரலயும் இருப்ரபயும் சூழ்நதிருகக
வானில் பருநதும் கழுகும் வட்டமடிகக 
வாழும் நிலம் எஙகள் பாரல நிலம் 

இதரன குறிஞசி நிலதமன்்பாரும் 
சற்ற ஏமாநது ்பாவார்
இதரன முல்ரல நிலதமன்்பாரும் 
ஏமாநது ்பாவார்

ஆஙகாங்க மரலயிருகக 
வியந்த ்பாவார்
ஆஙகாங்க காடு இருகக 
பயந்த ்பாவார் 
பாரலநிலம் நாஙகள் வாழும் நிலம் 

கார்ளயும் விடரலயும் பஞசாயதது தசய்ய
இ்ள்வனில் முது்வனில் 
பின்பனி தபாழுதுகளும் கடந்த ்பாகும்

பாரலநிலம் எஙகள் பாரலநிலம்
தகாறறரவ வீறறிருககும் பாழும்நிலம்





 

இரகா. பகாண்டியரகாஜன்
மதுரை

பட்டுப்்பான கழனிகளும் பட்டாசாய் தவடிககயி்ல
பள்்ளம்்மடு பாைாமல் பாரலவனமாய் காட்சிய்ளிதது
சூடான தவப்பததால் சுட்தடைிககும் காணுமிடதமஙகும்
பயனறற நிலமாய் பார்ப்்பார்ககு விருநத்ளிதது!

பாரலநில ்சாரலகளும் படர்நத்ளவு விைிநதிருககும்
பாரறகளும் கறகளுமாய் வன்நிலமாய் உருதவடுதது
மும்மாைி தபாழியாமல் முப்்பாகம் விர்ளயாமல்
வலிரம இழநது வயதாகி நிரறநதிருககும்!

தறகாலிக பாரலவனமாய் தைணியிலும் ்வரூன்றி
தணணீரும் இல்லாமல் தனிநிலமாய் நிமிர்நதிருகக
முல்ரலயும் குறிஞசியும் முரறரமயில் திைிநது
தபாழுரதச சார்நது குணதரதக தகாள்ளும்!

மானுடததின் அரடயா்ளமாய் மணலுரடய நிலப்பைப்ரப
ஐவரகயில் ஒன்றாககி அறபுதஙகர்ள ததய்தாலும்
இரு திரணககு இரடயிலரமநது இைணடும் கலநதிடும்
்வனி்லாடு வறட்சியுறறு பாரலயாகப் பி்ளவுப்பட்டு!

சிவநத மணலும் சிததிைமாய் காணயி்ல
சுழன்றககாறறும் சூழ்சசியுடன் மிகுதியாக வீசிடு்ம
ஆறரலக கள்்ளவர்களும் அடிதயடுதது ரவககயி்ல
ஆபததுகள் கூடிடு்ம வழிகத்ளல்லாம் முழுரமயாக!

காடுகழனிகர்ள தபணணாக உருவகிதது உயிருட்டி
்வனி்லாடு இருநிலஙகள் விர்ளயாடி இருககயி்ல
ஆறறுமணலின் பைல்களும் சூடாகிப் பாணர்ககு
இன்னல்கர்ள இயல்பாக தகாடுததிடு்ம பாரலயி்ல!

வழிநரடயில் வந்தாரை வறுரமகளும் வாட்டயி்ல
வழிப்பறிக தகாள்ர்ளகளும் வழககமாக நடநதிடு்ம
மண்லாடு மணலாக மானஙகளும் விறகப்பட்டு
மதிப்புகளும் குரறநதிருககும் வறட்சி்யாடு வநதாடி! 






