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த�ொகுப்ொசிரியர் உரர

 வ்ணககம நெண்்ர்ககள

 � ஞ ர ச த்  � ம ி ழ் ம ன் ற ம  த � ொ டை ங க ப ் ட டு  ஓ ை ொ ண் டு 
நெிரறவு த்றறக� த�ொியவில்ரல. த�ொடைகக விழொவின்க்ொது ஒரு 
கவிர�த்த�ொகுபபு தவளியிடைப்டடு �றக்ொது �ஞரசத் �மிழ்மன்றத்�ின் 
இைண்டைொவது மறறும மூன்றொவது கவிர�த்த�ொகுபபு தவளியிடுகிகறொம 
என்்�ில் த்ருமகிழ்கவ. இைண்டைொவது த�ொகுபபு எது கவிர�. 
மூன்றொவது த�ொகுபபு �மிழ்பபூஙதகொத்து. இத்த�ொகுபபு  கவியைஙகத்�ில் 
்ஙகு தகொண்டு கவி்ொடும கவிஞர்களின் கவிர�களின் த�ொகுபபு. 
நூறறுககும கமலொ்ன எண்்ணிகரகயில் கவி் ொடை கவிஞர்கள் �யொைொக 
இருந�ொலும குறித்� கொலத்�ிறகுள் �ஙகள் கவிர�கரள அனுப ி்ய  69 
கவிஞர்களின் கவிர�கள் மறறும வொழ்த்துககவிர�களும இத்த�ொகுப ி்ல் 
இடைமத்றறுள்ள்ன.  மகளிதைனும மொத்ரும சக�ி என்ற �ரலப்ில் 
30 கவிர�களும �ிருககுறளில் வொழ்வியல் தநெறிப்டுத்�ல்கள் என்ற 
�ரலப ி்ல் 16 கவிர�களும அன்ர்னத்�மிகழ வொழி என்ற �ரலப ி்ல் 
முறறும மைபுககவிர�களொககவ 23 கவிர�களும இடைம த்றறுள்ள்ன. 
வொழ்த்துககவிர� மறறும வொழ்த்துச தசய�ிகரள அனுப்ிய 
கவிமொம்ணிகள்  வீை்ொண்டியத்த�ன்்னவன், ் ொலு ககொவிந�ைொசன், 
த்ொறரகப்ொண்டியன், அனுைொ�ொ கடடைத்ொமமன், தவறறிபக்தைொளி, 
த்ொன்ம்ணி�ொசன், முத்துபக்டரடை மொறன், கருஙகல் கி கண்்ணன், 
இளஞதசழியன் மறறும ்ொடைல்கள் எழு�ிய நெண்்ர்கள் ி்ைபு சந�ிைன் 
ம�ியழகன் (சிஙகபபூர்) இயககுநெர் சிவொ ஜி ஆகிகயொருககு மன்றத்�ின் 
சொர்்ொக தநெஞசொர்ந� நென்றிரயயும த�ொிவித்துக தகொள்கிகறன். �ிருமிகு 
�மிழ்தநெஞசம அமின் ி்ைொன்சு அவர்கள் கவிர�யும இடைமத்றறுள்ளது 
கூடு�ல் சிறபபு. அவகை இநநூரல குறுகிய கொல்த்�ில் வடிவரமபபும 
தசயது �ந�ிருககிறொர். 

 இது கவிஞர்கரள ஊககப்டுத்�வும அவர்களின் �ன்்னம 
ி்கரகரய வளர்ககவுகம த�ொகுககப்டடுள்ளது. இப்்ணிரய கமற 

தகொள்ள  ஒத்துரழபபு நெல்கிய நெண்்ர்கள் �ிருமிகு சித்�ொர்த் ்ொண்டியன் 
உள்ளிட்டை அர்னவருககும இ்னிய நென்றிரய உொித்�ொககுகின்கறன்.

 இ�ர்ன புத்�கமொக தவளியிடை த்ொருளு�வி தசயது உ�விய 
அண்்ணொமரல ்ல்கரலககழகப க்ைொசிொியர்  முர்னவர் க முருகன் 
அவர்களுககு மன்றத்�ின் சொர் ொக இ�யஙக்னிந� நென்றிரய உொித்�ொககுகிகறன்.

இரொம வவல்முருகன்
நெிறுவுநெர் மறறும தசயலொளர்

�ஞரசத்�மிழ்மன்றம





வொழ்த்துரர

 வ்ணககம

 �ஞரசத்�மிழ் மன்றம என்ற ஒரு அரமபபு   கவிஞர்கள் 
எழு�ிய கவிர�கரளத் த�ொகுத்து ஒரு புத்�கமொக தவளியிடுவர�க 
கண்டு அகமகிழ்நது வொழ்த்துகிகறன். ஒரு வருடைம ஆ்னக� த�ொியொமல் 
விரைநது தசன்றர� நெிர்னத்து ஆசசொியப்டுகிகறன். தசன்ற ஆண்டு 
க்ொலகவ இவவொண்டும கவியைஙகககவிர�கரளத் த�ொகுத்து 
நூலொககி தவளியிடும ்்ணியில் எ்னககும வொயப்ளித்��றகு  
�ஞரசத்�மிழ்மன்றச தசயலொளர்  நெண்்ர் �ிரு இைொம .கவல்முருகன் 
அவர்களுககும   �ஞரசத்�மிழ் மன்றத்�ிறகும நென்றி கூறுவக�ொடு 
இமமன்றம �மிழ்ப ் ்ணியில் �மிழ்ககவிஞர்கரள வளர்ககும ் ்ணியில் 
�மரம ஈடு்டுத்�ி தமன்கமலும வளை உளமொை வொழ்த்துகிகறன்.

 வொழ்க �மிழ்
முகைவர் க.முருகன்

க்ைொசிொியர்
(அண்்ணொமரல ்ல்கரலககழகம )

தநெயகவலி
30.07.2019 



 

வொழ்த்துரர
 

பூஙதகொத்�ொய மலர்ந�ிருககும புதுரமப பூககள்
 புதுவிடியல் �ர்னயுரைககும த்ொன்்னின் பூககள் 
மஙகளமொயத் �மிகழந�ி  மலர்ந�க  கூடடைம 
 மகளிதைனும மகொசக�ி  மொண்்ின்  ஈடடைம
சஙகமொகத் �ஞரசநெகர்  சொர்ந�  மன்றம
 சொித்�ிைத்�ில் சஙகமிககும  சக�ி  தயன்றும 
�ஙகு�ரடை  ஏதுமின்றி  �ை்ணி க்ொறறும 
 �மிகழந�ி  வளர்ந�ிடைகவ வொழ்த்து கமறகற. 

கவிமொமணி வீரெொண்டியன் ப்தன்ைவன்,
மதுரை.

வொழ்த்துரர 

 எழுத்துககளின் ககொர்ரவ தசொல்லொகிறது.தசொறகளின் ககொர்ரவ  
உயிகைொடடைமொ்ன  உரைநெரடையொகிறது. இலகக்ண  வி�ிகளுககு  உட்டும 
க்ொது  கவிர�யொகிறது.   கவிஞர்களின்  ் ல கவிர�கள் ஒன்றொகுமக்ொது  
கவிர�ப பூஙதகொத்�ொகிறது. அவவரகயில் ககொர்ககப்டடை இககவிர� 
நூலின் ஒவதவொரு ்ககத்�ிலும   �மிழ் ம்ணம கமழ்கிறது. மகளிதைனும 
மொத்ரும  சக�ி, வள்ளுவொின் தநெறிகள், மைபு வரகப ்ொககளிலும  
கவிஞர்களின் கவித்�ிறன் மிளிர்கிறது. த�ொகுத்து நூலொககியுள்ள  இளவல் 
இைொம. கவல்முருகன்  அவர்கரள ம்னமகிழ்வுடைன் ் ொைொடடுகிகறன். 
தமன்கமலும  �ஞரசத் �மிழ் மன்றம சீரும சிறபபுமொக  வளை அர்னவொின் 
ஒத்துரழபர்யும  அன்புடைன்  கவண்டுகிகறொம. 
  

வகொவிந்தரொசன் ெொலு,
கும்ககொ்ணம.





வொழ்த்துரர 

பூவொர் கசொரல மயிலொல புொிநது குயில்களிரச ்ொடை 
கொமர் மொரல அருகரசய நெடைந�ொயவொழி கொகவொி! 
 என்று இளஙககொவடிகள் ்ொடிய கொவிொி �ீைத்�ில், 

சிலமந�ி அலமநது மைகமறி முகில் ்ொர்ககும �ிருரவயொகற! 
 எ்ன க�வொைம ் ொடிய �ஞரசப ் கு�ி வலஙரகமொ்னில் �ஞரசத் 
�மிழ்மன்றம �ன் மு�லொம ஆண்டு விழொரவக  தகொண்டைொடுவது 
மகிழத்�கக  ஒன்று. 

 என்இளவல் இைொமகவல்முருக்னின் வழிகொடடு�லில் �மிழ்க 
கவிர�கள் சிமமொச்னம அமர்வது இ்னி �மிழுககு நெல்ல கொலம 
என்்�ர்னககொடடுகிறது. தவறுமக்ன இலககியப்்ணி மடடுமன்றி 
இலகக்ணவரககரளயும ் ொககளின் வரககரளயும அர� எழுதுகின்ற 
அறிரவயும உடபுகுத்�ித் த�ளிவு ்டுத்�ி இளஙகவிஞர்கரள 
தமருககறறும அருரமயொ்ன ்்ணிகரள மன்றம தசயல்்டுத்துவது 
க்ொறறத்�ககது. 

 ஐமத்ரும குழுவும எண்க்ைொயமும அைரச வழிநெடைத்�ிய 
மண்்ணில் ஒரு கவிபக்ைொயமொக �ஞரசத் �மிழ் மன்றம �ன் 
�மிழ்த்த�ொண்ரடை எல்ரலகளறறு விொிவு்டுத்துவது கண்டு 
ம்னம மகிழ்கிறது. இைசைொச்னின் வொள்வீசசும இைொகசந�ிை்னின் 
கவல்வீசசும விரளயொடிய நெிலத்�ில் கவிர�யும வொள்சுழறறுகிறது. 
�ஞரசயின் நெஞரசகள் தநெல்விரளவிப்க�ொடு இ்னி தசொல்ரலயும 
விரளவிககும என்ற எண்்ணம சிறககிறது.  

 த�ருதவஙகும கவிமுழககும �மிழ் மன்றத்�ின் ் ்ணிகளில்இ்னி 
எம கவி�ொமண்டைலமும ரகககொககும.  �ஞரசத்�மிழ்மன்றத்�ின் 
ஒவதவொரு தசயல்்ொடுகளும உலகம கண்டு வியககத்�கக வண்்ணம 
வளர்க வொழ்க!

வொழ்த்துகளுடைன்,
இரொ. பெொறககப்ெொண்டியன் 

நெிறுவ்னர் - �ரலவர் 
த்ொறரகப்ொண்டியன் கவி�ொ மண்டைலம,

மதுரை - 3.



 

வொழ்த்துரர

 �ஞரசத்�ை்ணியில் �மிழ் வளர்ககும அரமப்ொக வளர்நது 
வரும �ஞரசத் �மிழ் மன்றம மு�ல் ஆண்டுவிழொரவ தகொண்டைொடுகின்ற 
கவரளயில், ஆண்டுவிழொ த�ொகுப்ொக �மிழ்ப பூஙதகொத்து என்ற 
கவிர� நூல் தவளியீடு கொண்கிறது.

 நூறறுககு கமற்டடை கவிஞர்களின் கவிர�கள் அநநூலில் 
இடைம த்றறுள்ளது மகிழ்ரவத் �ருகிறது. ஒரு கவிர�யின் மூலம 
தசொல்ல வருகின்ற கருத்து ் டிப்வர்களுககு ம்ன�ில் ர�ககிறக�ொ 
அதுகவ சிறந� கவிர�யொக இருகக முடியும. அர�த்�ொன் ்ல 
கவிஞர்களும தசொல்லியிருப்ொர்கள் என்று நெிர்னககிகறன்.

 இந� நூலில் ்ல �மிழ் ஆசொன்களின் கவிர�கள் இந� 
நூலுககு த்ருரம கசர்ககும நெொரளய இளம கவிஞர்களுககு வலுச 
கசர்ககும. ஆண்டுவிழொ சிறபக்ொடு நெரடைத்ற என் ம்னமொர்ந� 
நெல்வொழ்த்துகள். நெிலொமுறறம என்ற கவிஞர்களின் குழுமத்�ின் 
சொர்்ிலும வொழ்த்துகள்.

அன்புடைன்

முததுப்வெடக்ட மொ்றன்
க்டரடை - முத்துபக்டரடை





வொழ்த்து்கிறேன்

 அன்புககுொிய �ஞரச �மிழ்மன்ற தசொந�ஙககள! ....

 வொழ்க �மிழ்!
 வளர்க �ஞரச �மிழ் மன்றம!!
 வ்ணககம மிகுந� மகிழ்சசி

 எமது �மிரழ ஈசன் மு�ல் ஆன்மீகக குைவர்கள், புலவர்கள், 
அவர்களுககு உ�வி புொிந� வள்ளல்கள், மன்்னர்கள் மறறும சஙக 
கொல சஙகஙகள் இரவ எல்லொம எமது �மிழ் வொழ, வளை ்ல்கவறு 
வரககளில் உ�வியது, ்்ணி தசய�து. 

 அந�ககொலம �றக்ொது இல்ரல என்றொலும, இளரம குன்றொ� 
முது தமொழியொம, க�ன் தமொழியொம, அமு� தமொழியொம, தசமதமொழியொம 
எமது �ொயினும கமலொ்ன �மிழ் தமொழிரய வளர்ப்�ில் ்ல்கவறு 
சஙகஙகள், மன்றஙகள், முகநூல் குழுமஙகள் க்ொடடி க்ொடடு 
தசயல்்டடு வருகிறது என்்து மகிழ்சசிகய.

 இ�ில் சில அரமபபுகள் சுயநெலம இல்லொமல் வ்ணிக முரற 
இல்லொது நெிலவு �ளம க்ொல மிகவும சிறப்ொக இயஙகி வருகிறது. 

 �மிழ்னின் மொ்னத்ர�, கரலரய, வீைத்ர�, ஆன்மீகத்ர� 
இன்று மடடுமல்ல, நெொரளயும உலகம கூறும வண்்ணம மொமன்்னன் 
இைொசைொச கசொழன் வொழ்ந�, வளர்ந� ஆண்டை , �ஞரச ் ிைக�ீசுவைர் 
ககொவில் இரறவ்னொக ஆண்டு  தகொண்டு இருககின்ற, ககொவில் 
நெகைமொ்ன குடைநர�ரய உள்ளடைககிய �ஞரச மொவடடைத்�ில், �மிழ் 
ம்ணம வீசும சிறந� மன்றம �ஞரச �மிழ் மன்றம.

 ம்ன�ொைப ்ொைொடடுகிகறன், வொழ்த்துகிகறன்.இமமன்றம 
கவிஞர்கரள, ்ல ்ரடைப்ொளர்கரள உருவொககி உள்ளது, 
உருவொககி வருகிறது. முத்�மிழும வளை ்ொடு்டும �ரலவர் 
்ொசமிகு அண்்ணொ �ிரு. ்ொலூ ககொவிந� ைொச்னொர், அவொின் ்ொசமிகு 
இளவல் எமது அண்்ணொ தசயலொளர் �ிரு.  இைொம. கவல் முருக்னொர் 
மறறும  �ரலரமப த்ொறுப்ொளர்கள், உறுதுர்ணயொக இருககும 
சொன்கறொர்கள், கவிஞர்கள் மன்றத்�ின் தூண்கள் அர்னவரையும 
இந� இைண்டைொம ஆண்டு விழொ மலர் மூலம ் ொைொடடி வ்ணஙகுகிகறன்.

  
                                      என்றும அன்புடைன்

                                   கருஙகல் கதி.கண்ணன்
                                   நெிறுவ்னர் �மிழன்ர்ன �மிழ்ச சஙகம 



 

வொழ்த்து்கின்றேன்!

�மிழ்வளர்கக �ை்ணியிகல ்ல்கலொருண்டு
�ன்்னலத்ர� உள்ளிருத்�ி �ொனும தசயவொர்
�மிழொலும �ன்்னலத்ர� வளர்த்� ்ல்கலொர்
�மிழ்ப்்ணியில் �ர்னத்�ொக்ன �்னித்க� க்ொவொர்

ஓைொண்கடை ஆ்னத�ஙகள் மன்றம ஆயும
ஓயவின்றி த�ொயவின்றி உயர்ந� கநெொககில்
சீகைொடும சிறபக்ொடும �மிரழபக்ணும
சிறபபு�ர்ன உரைப்�றகு வொர்த்ர�யில்ரல!

�ஞரச �மிழ்மன்றம �ை்ணி�ன்்னில்
�்னித்துவத்ர� த்றற�ில் மிககப ்ஙகு
துஞசொது தசயலொறறும கவல்முருகத்னன்றொல்
துளியும மிரகயில்ரலயர� அறிவொர் யொரும!

ஆண்டுவிழொ தகொண்டைொடும இந� நெொளில்
கவண்டுவ்ன யொன் இது�ொன் இன்னும இன்னும
நெீண்டை தநெடுஙகொலமிது நெிரலத்து நெின்று
நெீள் புகரழ யரடைந�ிடைனும வொழ்த்துகின்கறன்!

பெொன்மணி்தொசன்





�ஞரச மன்ேம் ்கழலடிரயப ற்ொறேிடுறவொம்.

- எண்சீர்க கழிதநெடிலடி ஆசிொிய விருத்�ம -

கொவிொித்�ொய மடிதயஙகள் �ொயவீ டைொகும.
 கழ்னிவயல் த்ொஙகுமது கசயவீ டைொகும.
பூவிொிந� ர�பக்ொலப த்ொன்்னொள் வொழும
 த்ொறபுரடைய �ஞரசயிகல எஙகள் மன்றம.
கூவியரழ யொபக்ொதும வருரக தசயய
 ககொபுைமொயக கவிகுலத்�ொர் கசர்ந� மன்றம.
க�விதயர்ன ஆளுகின்ற மீ்னொட சிககுத்
 சிைம�ொழ்த்�ி வ்ணககமதசய கின்கறன் நெொளும.

�மிழுககுத் த�ொண்டுதசயயும �ஞரச மன்றம.
 �மிழொர்வம தகொண்டைவர்கள் இஙகக �ஞசம.
அரமகின்ற அத்�ர்னயும சத்�ி யஙகள்.
 அது�ொக்ன இஙகிருககும அ�ிச யஙகள்.
உமியல்ல இஙகிருபக்ொர் உத்� மர்கள்
 உலகொளும �மிழ்மகளின் புத்�ி ைர்கள்.
நெரமயொளும �மிழுகதகன் வந� ்னஙகள்.
 நெம�ஞரச �மிழ்மன்றம ஓஙகி வொழ்க.

கவலவ்னின் அருளுண்டு கவலும உண்டு.
 தவல்லுகின்ற கவல்நெிகர்த்�ச தசொறக ளுண்டு.
்ொலக்னொம ககொவிந� ைொஜன் இஙகக
 ்ககத்�ில் இருககின்ற ககொலம கண்டு
சீலர்கள் கவிவடிககும கொடசி உண்டு.
 சீர்மை்ில் ்ொவடிககும நெொனு முண்டு.
கொலத்ர� தவல்லுதமஙகள் �ஞரச மன்றம
 கழலடிரயப க்ொறறிடுகவொம வொழ்க என்றும.

‘’அகன்’’ @ அனுரொ்தொ கட்டபெொம்மன்



 

வொழ்்க �ஞரசத் �மிழ் மன்ேம்

�மிழ்�ொகய உர்னபக்ொறறி கவி ்ொடிடுகவன்...!
�ஙகத்�மிழ் மலகை நெீ கவிதசொல்லி ஆடிடுகவன்...!
�ண்டைமிகழ உன் புகழ் ம்ணகக ்லபுகரழ கூறிடுகவன் 
யொர்யொகைொ புகழ்்ொடிஅன்ர்னகய  உர்ன ்ொடி்னொலும...! 
அடிகயனும ்ொடுவ�ில் என் புகழ் உயருகம...!

எத்�ர்ன  புலவர்கள் உர்னவொழ்த்�ிப  ்ொடைக ககடடைொலும
அத்�ர்னயும எண்்ணிகய அடிகயனும வி்னவுகிகறன்...!
முத்துத்�மிழ் நெீஎ்னககு தமொடடுமலர் �ொத்னககு..!
முத்�மிழொய கொப்ியஙகள்...! முழுரமத்றற சொத்�ிைஙகள்...!
நெீ�ிதநெறி விளககமொ்னொய. நெீள்புகழில் அடைககமொ்னொய!

நெீயில்லொ இடைமில்ரல!நெீள்வொ்னகம எல்ரல!
பூஙகுயில்களும கசொரலகளும ர்ந�மிழில் ்ொடுது 
்றரவகளும மயஙகிடுக� கொறறிலிரச
மீடடுகின்ற கரலஞொ்னம கூடுக�...
க�மதுைத் �மிகழொரசக�்னி்னிய கவிகயொரச!

க�ன்�மிழின் குைகலொரச த�ள்ளு�மிழ் குறகளொரச!
எண்்ணஎண்்ண இ்னிககு�மமொ என்�மிகழ ்ிறககு�மமொ!
என்�ொகய �ிருககுறளொய...  எண்�ிரசயும நெீயொ்னொய!
்த்துப்ொடடு ர்ந�மிகழ! ்ொம்ணககும ்ிள்ரளத்�மிகழ...!
்ொை�ியும ்ொகவந�ரும ்ொடிரவத்� புதுத்�மிகழ...!

அன்ர்னதமொழி நெீயொ்னொய....! அமு�தமொழி கசயொ்னொய...!
அறிவுதமொழி நெீயொ்னொய...! அருந�மிகழ...! வொழியநெீ...!
கசொழ வமசத்�ின் கசொர்வில்லொ �ஞரசயிகல
கறகண்டு சுரவகயொடு கவிஇரசகக வநக�க்ன
�ஞரச �மிழ் மன்றம �மிழ்ககு மறு குன்றொம

தநெஞசம மகிழ்வு �ரும ்ரடைபபுகள் ்ல உண்டைொம
நெஞரச தகொஞசுகின்ற    நெலமிகு ஊைொம
நெொ்னிலம க்ொறறுகின்ற   �ிருவொரூர் க�ைொம
தகொஞசிடும �மிழி்னிகல   குவிந�ிடும புகழிர்ன
தகொண்டை �மிழ் ரவயகம    
தவன்ற �ஞரச �மிழ் மன்றகம ...!





மனுநெீ�ி கசொழ்னின் மண்்ணில் 
உ�ித்� மகத்துவ மன்றம
மொத்ரும கவிஞர் உருதவடுத்� 
சொித்�ிை மன்றம...!
கமவிடும புகழிர்ன ்ரடைத்�ிடும 
�மிழ்கவிகள் நெடைத்�ிடும மன்றம...!
உயர்கரல தசழிககும �ஞரச ககொபுைம 
உயரும மன்றம...!
இளந�மிழர் தசமரமககுஇயம்ிடும 
கவிஞர்கள் வளர்த்�ிடும மன்றம...!

ஆழ்தநெஞசில் �மிழு்ணர்ரவ 
வளர்த்�ிடும மன்றம...!
அகிலத்�ில் �மிரழ 
உயர்த்�ிடும மன்றம...!
கமவிடும வள்ளுவம
உயர்த்�ிடும கமன்ரம  கொத்�ிடும மன்றம...
�மிழ்ப ்ரக விைடடி 
‘‘தமொழி’’ கொத்�ிடும மன்றம
�ை்ணியுள்களொர் வியந�ிடும
�ஞரச �மிழ் மன்றம

வொழிய �ஞரச �மிழ் மன்றம...

கவிஞர் ஆர். இளஞபசழியன்



 

ற�ொள்கள   ஏறும்  ்லலககு!

�ித்�ித் �ிருககும தசமதமொழிகய 
 �ிருவொய அமுக� நெல்வ்ணககம!
வித்�ிட  டிருககும  ம்னத்க�ொடடை
 தவளிசசக க்னியொயச தசொல்லி்னிககும!
குத்�ிட டிருககும கூர்�மிழ்கவல்
 குளிர்ரக ஏநதும   �மிழ்மன்றம!
முத்�ிட �ிருககும �ஞரசயி்னில்
 மு�கல உன்றன் புகழ்ம்ணககும!

பூநக�ன் தசொடடைப ்ொவடிககும 
 மைபு கவந�ன் கவல்முருகன்
நெீநதும யொபபு மொககடைல்ககொ
 விந� ைொசன்  மரலயைசன்
�ொள்கள் நெொன்கும �மிழுககொய  
 நெொடு முழுதும சுறறிவரும!
க�ொள்கள் ஏநதும ்ல்லககு
 துலஙகும �ஞரசத் �மிழ்மன்றம!

�ிஙகள் க�ொறும கவியைஙகம
 தசவிகள் இ்னிகக  விருந�ளிககும!
துஙகொ மொம்ணித் �மிழ்மன்றம
 த�ொடைரும கவிஞர் நெட்ிரசககும!
�ஞரசத் �மிழ்மொ மன்றமி�ன்
 �ரலநெொள் விழொவொம மு�லொண்டில்
தசஞதசொல் கவந�ர் ்லர்கூடடித் 
 �ீடடும சொ�ர்ன அது்ரடைககும!

்ததிருககுவகள கவிமொமணி பவற்றிப்வெபரொளி





�ஞரச �மிழ்மன்ேம்

்ல்லவி :
�ஞரச �மிழ்மன்றம கூறொக�ொ நெல்வைவு
�ஞசம தகொண்டைொகல வொைொக�ொ நெல் உறவு
பூஙகுயில் ்ொடிடும ்ொடடு
மயில்க்ொல நெீ ஆடு
அழககொவியம உந�ன் கவிர�கள்
்லககொவியம அ�ன் விர�களில்

சை்ணம : 1
மன்றத்ர� த்ொறுபபுடைன் த்ொலிவுடைன் நெடைத்�ிடும 
த்ொறுளொளர் �ொக்ன நெம வொஞசிலிஙகம
�ரலரமரய ஏறறிஙகு �ரலகக்னம இன்றிகய 
�ரழத்க�ொஙகும  ககொவிந�ைொ ஜர்னயொ
்ொரும க்ொறறுமிஙகு ஊரும வொழ்த்துதமஙகும 
தசயலொளர் �ொக்ன நெம கவலு ஐயொ
கவிர�கள் ்ிறந�ிடுகம..நெம
க்னவுகள் சிறந�ிடுகம
நெீ வொழ்ந�ொலும �ொழ்ந�ொலும வீழ்ந�ொலும கசொர்ந�ொலும
�மிழ்மன்றம உர்ன க�றறுகம
�ஞரச �மிமன்றம உர்னக�றறுகம

சை்ணம : 2
இ�யஙகள் மலர்ந�ிடை உ�யஙகள் ்ிறந�ிடை 
நெொ�ஙகள் மீடடிடை நெீயல்லவொ
புஞரசயும நெஞரசயும ்ஞசஙகளில்லொ� 
�ஞரச�மிழ்மன்றம �ொயல்லவொ
்கலும இைவு மில்ரல. புகழும உலகின் எல்ரல
பூத்�ொடும பூமுல்ரல க�்னல்லவொ
தநெஞசதமல்லொம புகழ்ந�ிடைகவ
�மிழ் �ஞரசமன்றம �ிகழந�ிடுக�
ம்னம ம்ணமவீசி �ி்னம வொழ க்ணம்ொடி ம்ன�ொை/
ஊலழள வொழ்த்�ிடுகம   உஙகள் 
ஊலழள வொழ்த்�ிடுக�
.

இகசககவி... ெிரபு வொய்ஸ்



 

�ஞரச �மிழ்மன்ேம்

ஏ தகொடடு தகொடடு கமளங தகொடடு 
கும்ககொ்ணம நெகை�ிை
மடடில்லொ மகிழ்கவொடை ஆடு
அடை �டடு �டடு ரகயத் �டடு 
�ஞரசத் �மிழ் மன்றம வளை
�ன்மொ்ன உ்ணர்கவொடைப ்ொடு ...
ஏ எடடுத்த�ொரக �ிககுங ககடக கவணும
இந� சத்�ம ...
எல்லொருகம வொழ்த்� கவணும
நெித்�ம நெித்�ம ..
�ஞரசத் �மிழ் மன்றம 
�ஞரசத் �மிழ் மன்றம ... ( �ஞரசத் )

சை்ணம 1 ..

எத்�ர்னகயொ கவிஞர்கரளஎளி�ொக அரடையொளம
கொடடியகவொர் வளமொ்ன சஙகம
எநநெொளும மறவொ� இ்னி�ொ்ன விருதுகரளத்
�ந�த�ொரு �ைமொ்ன சஙகம
ஏ இந�ப ்ககம அந�ப ்ககம
எந�ப ்ககம ்ொர்த்�ொலும
வியொ்ொை கநெொககுடைக்ன சஙகம 
ஏ அந� நெொளும இந� நெொளும 
எந� நெொளு ஆ்னொலும 
�மிழ் கொககும �ஞரசத் �மிழ் மன்றம 
�ஞரசத் �மிழ் மன்றம 
�ஞரசத் �மிழ் மன்றம .. ( ஏ தகொடடு )

சை்ணம 2 ...

்ழகு�றகு இ்னியவைொம்ண்்ொளர் கவல்முருகன்
உரழப்ி்னிகல வளருகின்ற மன்றம
்ொசமுடைன் எல்கலொரை அைவர்ணககும அன்புரடைய
்ொலு அவர் வளர்த்த�டுககும மன்றம





ஏ இன்்த் �மிழ் எஙகள் �மிழ்
இ்னி�ொகப த்ொலிவுறகவ 
எல்லொமுஞ தசயயுமிந� மன்றம 
ஏ எஙகிருககும கவிஞரையும
இஙகரழத்து வநது த்ரும
இ�மொகக தகௌைவிககும மன்றம
�ஞரசத் �மிழ் மன்றம
�ஞரசத் �மிழ் மன்றம ( ஏ தகொடடு )

இயககு்ர் சிவொ. ஜி



 

‘�ஞரசத் �மிழ் மன்ேம்’

�ஞரசத் �மிழ் மன்றம
�ை்ணியிகல ஒரு மன்றம
லஞசம வஞசம இல்லொ அழகியத் �மிழ் மன்றம
அழகியத் �மிழ் மன்றம

முகநூல் குழுமத்�ிகல முந�ி வரும நெொரள எண்்ணி
முகநூல் குழுமத்�ிகல முந�ி வரும நெொரள எண்்ணி
முத்�ொ்னக கவிஞர்கரள தசொத்�ொககதகொண்டை மன்றம
முத்�ொ்னக கவிஞர்கரள தசொத்�ொககதகொண்டை மன்றம
�ஞரசத் �மிழ் மன்றம
�ை்ணியிகல ஒரு மன்றம...

சிஙகொைத் �ஞரசயிகல ஒயயொைநெரடை க்ொடும
சிஙகொை �ஞரசயிகல ஒயயொைநெரடை க்ொடும
க�ன் �மிழ் புலவதைல்லொம க�டிவரும இ்னிய மன்றம
க�ன் �மிழ் புலவதைல்லொம க�டிவரும இ்னிய மன்றம
�ஞரசத் �மிழ் மன்றம
�ை்ணியிகல ஒரு மன்றம...

வொன்புகழ் வள்ளுவர்ன வ்ணஙகிடும எஙகள் மன்றம
வொன்புகழ் வள்ளுவர்ன வ்ணஙகிடும எஙகள் மன்றம
வொஞரசகயொடு யொவரையும வைகவறகும எஙகள் மன்றம
வொஞரசகயொடு யொவரையும வைகவறகும எஙகள் மன்றம
�ஞரசத் �மிழ் மன்றம
�ை்ணியிகல ஒரு மன்றம
லஞசம வஞசம இல்லொ
லஞசம வஞசம இல்லொ அழகியத் �மிழ் மன்றம
அழகியத் �மிழ் மன்றம

இகசககவி ெி. ம்ததியழகன்





�மிழ் மன்ேம் �ஞரச மன்ேம்.

சிடடு சிடடு ்றககும சிடடு
சீைொ்ன வடிவம த�ொடடு
்டடு ்டடு மலரும இந� மன்றம.

்ொமைரை விழிகக ரவத்து
்லகொலம நெிரலகக ரவத்து
்ொவடிரயக கறக தூண்டும மன்றம

எடடுத் �ிககும �மிழ் ம்ணககும
இயல்்ொக �மிழ் வளர்ககும
தசொடடு தமடடு மொந�ர்கரளக தகொண்டு

்ொலு ஐயொ கவல் ஐயொ
்ல்கலொர் கூடடு முயறசியொகல
விரைந� வளர்ககும �ஞரச �மிழ் மன்றம.

சுைககும �மிழ் சிறகக இஙகு
்றகக ரவககும எண்்ணத்துடைன்
்ொடு ்டடு வளர்ககும இந� மன்றம.

�ிரைககும ்ின்க்ன ்லொிருகக
வளர்ககும �மிழ் முழககத்துடைன்
சிறகக சிறகக வளரும இந� மன்றம

�மிழ் மன்றம �ஞரச மன்றம.

ப்ருப்புககவிஞர் வீரொ
�ஞசொவூர்



வொழியறவ

நெீலக குயிலிடைத்�ில் நெித்�நெித்�ம இரச்டித்துச
சீலத் �ிருப்�ித்துச தசமமொந� �ிருநெொடடில்
ஆழத் க�ர்ப்ிடித்து அகன்தறடுத்� வயல்கதளல்லொம
வொழத் �மிழ்கக�ிரை வளர்த்த�டுககும க்ைரமபரமப்ொய

க்்ணி ரவத்�க�ொரு த்ருஞசீைொம �மிழ்பபுர�யொல்
வொ்ணி யொழ்ப்ிறநது வளர்ந�ிரசத்து களித்ருககி
க�்னில் இடடைத�ொரு க�மொவொய தசொறபுலவர்
்ொ்ணி தசயவ�றகு ்ொர�யிடடுத் �ருமரமப்ொய

தசழித்� த்ண்த்ணொருத்�ி தசவவிரடையின் கமதலழும்ிக
தகொழித்துப ்ொல்சுைககும தகொஙரகதய்னத் �ொன்நெிைம்ி
குழித்க�ன் குவிமலொில் குளித்த�ழுந� வண்டிர்னபக்ொல்
்ிழித்க� �மிழ்வழஙகி பீடுரடைத்� த்ருமரமப்ொய

தநெஞசில் ஓைொண்டு நெிரறநதுவிடடை �மிழ்சசுவடைொய
விஞசும கசொழர்குல விண்்ணகைொயக கறறளியொய
தகொஞசும �மிழ்வளர்த்து குலபத்ருரம கொத்துவரும
�ஞரசத் �மிழ்மன்றம �ொன்வொழி வொழியகவ

ஊழி ்லகடைநதும உயிர்த்�ிருககும �ிருககுறடக்ொல்
ஆழித் �ிரைகடைலில் ஆர்ப்ொித்து எழுமஅரலக்ொல்
வீழில் இமயமுடி வீறறத�ொரு விளகதகொளிக்ொல்
வொழி �ஞரசநெகர் வளர்�மிழர் மன்றமக�

அன்புத்�மிழன் 
சித்தொர்த்தெொண்டியன்,

மதுரை





என்வொழ்வவின் ற்ருணரம

ஈரைநது மொ�ஙகள் �ொன்சுமநது
என்ர்னயும எந�ொய ஈன்தறடுத்�ொள்
்ொர்வந�ப ்ின்�ொன் கண்�ிறநக�ன்
்கலிை தவன்்ர�ப புொிநதுக தகொண்கடைன்
நெீர்நெிலம தநெறுபத்்ன ்குத்து்ணர்நக�ன்
நெிலவி த்னழில்�ர்ன இைசித்�ிருநக�ன்
ஊருலகம தமொன்று இருப்ர�யும
உ்ணர்நக� வொழ்ரவத் துவஙகுகிகறன்!

அன்ர்னரய அன்புடைன் �ொதயன்கறன்
அவளின் துர்ணவர்னத் �நர�தயன்கறன்
முன்ர்னப ்ிறந�வர்ன அண்்ணத்னன்கறன்
்ின்ர்னப ்ிறந�வரளத் �ஙரகதயன்கறன்
இன்னும இப்டி யொரையுமநெொன்
ஒவதவொருப த்யைொல் அரழத்துவநக�ன்
விண்ர்ணயும மண்ர்ணயும இர்ணககின்ற
விண்மரழ க்ொல்நெம முறதவன்க்ன்!

இைவும ்கலும மொறிவரும
இயறரக இது�ொன் அதுக்ொல 
உறவும ்ிொிவும கசர்நதுவரும
உலகின் நெிய�ி மொறொது
அைவுககு கீொி எ�ிொிதயன்றொல்
அறிவுககுக கல்வி நெட்ொகும
இைவும ்கலும நெொதளன்றொல்
இன்்மும துன்்மும வொழ்வொகும!

எவர்ககும எர�யும தசொல்வதுகவ
எளி�ொ யிருககும ஆ்னொலும
அவைவர் கருத்�ில் தமயகருத்�ிர்னகய
அறி� லன்கறொ அறிவுடைரம?
உவர்ககும கடைலிலும உயர்முத்து
உண் தடைன்்துகவ தமயகருத்து
சுவர்ககும எழில்�ரும சித்�ிைகம
தசொல்லுககும அழகு நெறகருத்க�!



 

உயர்வுககும �ொழ்வுககும க்ொைொடடைம
உலகிற கிதுகவொர் புதுரமயல்ல
அயர்வுககும முயறசிககும க்ொைொடடைம
அ�ில்�ொன் நெறதசயல் உருவொகும
வயலுடைன் உழவனுககுப க்ொைொடடைம
இதுகவ �மிழுககுப த்ொறகொலம!

மதுவும மொதுவும க்ொர�தயன்்ர்
மதுைத் �மிழும க்ொர�த்�ரும
அதுவும கவிர�யில் மிகக்ொர�
அருந� அருந� மிகவொகும
எதுவும அளவில் சுரவயொகும
இ�ம இஙகி�கம யதுவொகும
இதுகவ யொன்கண்டை க்ருண்ரம
இர� மறுப்வர் யொொி்னிகமகல?

்தமிழ்ப்ஞசம் அமின்
்ிைொன்சு





ம்க்ளிதரனும் மொத்ரும்  சக�ி

த்ண்களொகப  ்ிறநதுவிடடைொல்   சொ்க  ககடைொ!
 த்ண்்ணி்னமும  வலிகளிர்னத்  �ொஙகும  ககடைொ!
கண்கதள்னப  த்ண்கரளயும  ம�ிபக்ொர் இல்ரல.
 கொரளயர்ககக  அடிரமயொக  ஆககல்  நென்றொ!
மண்ணுலகில்  சுரம�ொஙகும  த்ண்கள்  என்றும 
 மொசறற  மொ�ொகவ  உ்ணர்வீர்  நெீஙகள்.
�ிண்்ணமொகச  தசொல்லுகின்கறன்  சுரமயும  �ொஙகும 
 �ிறரமயிர்னப  க்ொறறிடுஙகள்  நெொளும  இஙகக!!

உண்ரமயிர்னச  தசொல்லுவ�ொல்  �யககம  இல்ரல 
 உயிர்ப்ொலொய  உ�ிைத்ர�த்  �ந�  த�யவம.
கண்களிகல  கண்்ணீரும  த்ருகதக   டுத்�ொல் 
 கொசி்னியும  சிறந�ிடுமொ  நெீகை  தசொல்வீர்.
விண்ணுலகம  தசல்லுகின்ற  வரைககும  த்ண்கள் 
 விடியலிர்னக  கொணு�றகு  வொயபக்  இல்ரல.
எண்்ணஙகள்  சொி�ொ்னொ  சிந�ிப  பீர்கள்.
 ஏறறஙகள்  த்ண்ரமககு  கவண்டும  கவண்டும!!

வொழ்த்துகரள  மகளிர்ககுச  தசொல்லு  கின்கறன் 
 வைமொக  ஆண்டைவ்னின்   ்ிறபக்  யன்கறொ .
ஆழ்ம்னத்�ில்  �மசுறறம   �ன்ர்ன  எண்்ணி 
 அயைொது  க்ணுகின்ற  �ொயொய  நெிற்ொள் .
மூழ்கிடுவர்  சமு�ொய  நெலத்ர�  எண்்ணி 
 முர்னந�ிடுவர்  உயர்வொ்ன  தகொள்ரக  தகொண்கடை .
�ொழ்ந�ிடுவர்  அன்்ொ்ன  உறரவக  கொகக.
 �ன்மொ்னம  மொறொது  ்ய்ணம  தசயவர் !!!

சரஸ்வ்ததி  ெொஸ்கரன்



 

ம்க்ளிதரனும் மொத்ரும் சக�ி - அன்ரனை

அன்ர்ன என்றொல் அளவறற அன்பு;
�ன்ர்ன மறந� �ியொக உள்ளம;
உன்ர்ன உருவொய உலகுக களித்�வள்;
முன்ர்ன விர்னகள் முழுதும �ீர்ப்வள்.

ஏழ்கடைல் �ொண்டி எஙககொ யிருப்ினும,
்ொழ்ம்னந �ொஙகொது  ்சித்க� யிருப்வள்;
ஆழ்கடைல் எழினும அமிழ்நது க்ொகொது,
சூழ்துயர் வொைொது சுகமொயக கொப்வள்.

உள்ளத்து அன்்ிர்ன உொிரமயொயக கொடடி,
தவள்ளத்துப த்ருககொய தவண்ரம ம்னத்க�ொடு,
த�ள்ளுறற �மிழொய  அள்ளி யர்ணத்க�,
்ள்ளத்க� வீழொது  ்ொிவொயக கொப்வள்.

ஆத்�ிைங தகொள்ளொது அறிவொய வளர்த்து,
சொத்�ிை மர்னத்தும தசறிவொய ஊடடி,
சூத்�ிைம யொரவயும சுருஙகக கூறிகய,
கநெத்�ிைங தகடைொது நெிய�ியொய வளர்ப்வள்.

உருவொய அரமந� உலகத்து உயிர்களுள்
கருவொய சுமந�ிடடை கலியுகத்துக  கடைவுளிவள்;
அருவொய மொறினும அருகிருககும அன்ர்னககு
�ருவொய என்றும �கக�ொ்ன �கு�ியிர்ன.

கண்்ணகத் துள்கள கொத்து வளர்த்து,
விண்்ணகந �ொண்டிய உயைந த�ொடடிடை,
எண்்ணகந �்னிகல ஏறறம த்றகவ,
மண்்ணகத்து வொழும ம்னி�ொில் த�யவகம!!!

ரொணி லடசுமி





ம்க்ளிதரனும் மொத்ரும் சக�ி - அன்ரனை

கடைவுரள கண்டை�ில்ல... ஆ்ன...
நெொன் கண்டை த�யவம எர்ன த்த்� அமமொ �ொஙக...
்த்து மொ�ம எப்டி �ொன் இடுபபுல சுமந�ொகளொ..
புைடடு ்டுகக முடியொம எப்டிதயல்லொம �வித்�ொகளொ..

இடுபபு வலி எடுகக எப்டி �ொன் சுருண்டைொகளொ..
அவள் க�கம கிழித்து வை எப்டி �ொன் த்ொறுத்�ொகளொ..
அள்ளி எர்ன எடுத்து வலியர்ணத்தும மறந�ொகளொ..
்ொல் இழுத்து நெொன் சுரவகக ககொடி இன்்ம தகொண்டைொகளொ..

்ிடித்�த�ல்லொம ஒதுககி ரவத்து ்த்�ியமொ உண்டைொகளொ..
என் ்சி நெீககிடைகவ இைதவல்லொம விழித்�ொகளொ..
எடடைடி எடுத்துரவத்து எடடுத்�ிரச நெொன் ஓடையில..
மூசசு வொஙக ஓடி வநதும, நெீ  முகம சுழிசசு ்ொர்த்��ில்ல...

அன்்னமிடடை உர்ன மிஞச உலகத்துல யொருமில்ல
அன்புனு வநதுடடை உ்னககு மடடும எல்ரலயில்ல..
சின்்னத�ொரு இரடைதவளியும ஒ ம்னசு த்ொறுத்��ில்ல
எ்னககுனு எ� ககடடைொலும மறபக்தும தசொன்்ன�ில்ல

உ்னககுனு நெொ எ� தசஞகசன்..
இதுவரைககும உ்னககுனு நெொ எ� தசஞகசன் 
ஒண்ணு �ொன் நெொ தசஞகசன்..
அமமொனு �ொ கூப்ிடகடைன்..
அமமொனு �ொ கூப்ிடகடைன்

அந� ஒத்� வொர்த்ர�ககொக இரமககுள்ள வசச ்ொர்த்�ொகய...
உன் தமொத்� வொழ்கரகயும எ்னககொககவ வொழ்ந�ொகய...
அமமொ.. உர்ன மிஞச, இந� உலகத்துல யொருமில்ல...
உர்னப்த்�ி எழு� வொர்த்ர�யும க்ொ�வில்ல...
எ்னககு �மிழ் வொர்த்ர�களும க்ொ�வில்ல..

அ. பசல்லொ மொரிமுதது
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ஆத்ணன்றொல் வீைம த்ண்த்ணன்றொல் தமன்ரம
அகைொ�ியில் த்ொறிககப்டைொ� அர்த்�ஙகள் இரவகள்
ஆ்ணின் வீைமும க�ொறறுத்�ொன் க்ொகிறது 
த்ண்்ணின் ்ிைசவ வலிககு முன்க்ன 

நெைமபுகள் புரடைத்�ிடை அஙகதமல்லொம சிலிர்த்�ிடை 
்்னிககுடைமுரடைநது குரு�ியொறு தவள்ளதம்ன த்ருகதகடுத்�ிடை 
ஊனுடைமர் உந�ித் �ள்ளு்வள் அன்ர்ன
ஆலயக கருவரறக கடைவுளும தசயறரககய

அன்ர்னயின் கருவரறக குழநர�ககு முன்க்ன
உள்ளத்�ில் அன்த்னும விர� விர�த்து 
உ�ிைத்ர� உைமொகத் �நது வளர்த்�ிடுவொகள
விடியலுககு முன் விழித்�ிடும இவள்

ஒருநெொளும உறஙகுவ�ில்ரல ஊைடைஙகும முன்
இல்லறம சிறகக இயந�ிைமொய இயஙகுமிவள்
உறவுகளுககு ஒன்தறன்றொல் உகலொகமொய உருகிடுவொள்
�ொத்னன்ற அகநர�த் துளியும இல்லொ�வள்

�்னகதகன்று எதுவும ககடடிடைொ� பு்னி�மிவள்
கொலமொறறஙகள் சின்்னசசின்்ன ஓயவுக தகொடுத்�ிடிணும
அறதநெறி மொறொது ்்ணிதசயதுக கிடைப்வள்
�ொலொடடி சீைொடடி வளர்த்� ்ிள்ரளகள்

எடடி உர�த்து அநெொர� ஆககிடிணும
்ிள்ரளகள் நெலனுககொய நெொளும ்ிைொர்த்�ி்வள்
 அவளின்றி நெொமில்ரல நெொளும வ்ணஙகிடுகவொகம
நெலமொய வொழ்ந�ிடை கவண்டு்மமமொ நெீதய்ன

்ததி. இரொஜெிரெொ 
க�்னி
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உ�ிைம இழநது உயிரைத் �ருவொள்
க�ியொய மகவு ,க்னிவொயத் �ரகவொள்
நெ�ியொய அரலயொய நெலமொயக கொப்ொள்
உளத்�ில் ஒளித்க� உ்ணர்.

உ்ணர்வில் உர்னகய, உரறநக� யிருப்ொள்
ம்ணககும மலைொய மர்னரய நெிரறப்ொள்
்்ணத்ர� நெிர்னத்துப ்ழகும உலகில்
கு்ணத்�ொல் அவகள குரவ.

குரவயின் உருவொயக குரலயொ நெிரலயொம
அரவயில் மக்னின் அருரமப ்கன்று
சுரவககும ்�ஙகள் சுயம்ொயத் �ிகழும
இரவயொம உயிொில் இடு.

இடுககண் வருஙகொல் இருககும அர்ணப்ொய
�டுககும கைஙகள் �ரடைகள் உரடைககும
எடுககும முயறசி எ�ிலும து்ணிவொய
தகொடுககும உறு�ி தகொள்.

வறிய நெிரலயில் வளகம �ருவொள்
அறியொத் �வறும அகறறி அர்ணப்ொள்
முறியொ உறவின் முடிவும அவளொம
எறிய முடியொ ஏ்ணி.

உ்ணவுக  கிரடைககொ உறஙகும இைவில்
ம்ணககும அவளின் மரறககொ உருககம
க்ணககுத் �விர்த்�க கவியொம உயிைொய
இ்ணககம இருத்து இரற .

ஆ. ்்டரொஜன்
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கருவரையில் ்த்துத் �ிஙகள் இடைமளித்து
கருர்ணக கடைலொய அன்ர்த் �நது
த்ொத்�ி சுமநது என்ர்ன த்றதறடுத்� அமமொ
க்ொதுமொ இசதசன்மம ்ொசம கொடடிடை அமமொ

உ�ிைம �நது உருவமொககி உயிகைொடு உயிைொக
உறதவன்னும ்ந�த்ர� ்ொசத்�ொல் அரமத்�ொயமமொ
உலககம நெொத்னன்று உயர்வு �நது
உயிரைககூடை என்்ிறப்ொல் விடடுத்�ை து்ணிந�ொயமமொ

சத்�ியத்�ின் வடிவமும சகலமும நெீ
சொ�ித்துதவல்வ�ில் சொித்�ிைமும நெீ
புத்�ிரயத்�ருகின்ற க்ொ�ி மைமும நெீ
புன்்னரகயொல் த்ொன்நெரக பூடடுவதும நெீ

உலகத்�ில் உறவுகரள எ்னககுக கொடடி
உ்ணர்வுகரள ்ொசமுடைன் �ி்னமும எ்னககு ஊடடி
உயர்ந�ிடை உயர்விர்ன வொழ்வில் அளித்�ொயமமொ
உலககம எ்னககு என்றும நெீ�ொ்னமமொ

முகம ்ொர்த்து அன்்னம இடுவொய 
விழி்ொர்த்து வழியும தசொல்வொய
கண் இரமககுள் கண்்ணொய கொத்து
கலகககம வொைொது என்ர்னத் கற்றுவொய

நெிரலயறற இவவுடைல் அழிவுறறுப க்ொ்னொலும
நெிர்னரவ விடடு நெீஙகொய அமமொ
உறவின் பு்னி�ம நெீகய அமமொ
உயிரை உருவொககும ்ிைமமனும அமமொ

�ியொகத்�ின் உருவம அமமொ
உயிர்கள் க்ொறறும உறவும அமமொ..

வொ. சண்முகம்
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எஙகும நெிரறந�வள் எ்னககுள் உரறந�வள்
என் உள்ளத்�ில் என்றும உவடடைொது இ்னிப்வள் 
எ்னககு எவரும கவண்டைொ  இவவய�ிலும
அன்ர்ன மடடும அருகில் இருந�ொகல க்ொதும 
என்கற கூறும என்  ம்னது ஏககமுடைன் 

ஊர் சுறறககிளம்கவ எவருடைனும தசல்லகவ விருமக்ன்  
அன்ர்ன மடடும க்ொதுகம என்்னருகில் 
்ொர்த்து ்ொர்த்து வொஙகுவொர் ்ொசம தகொண்கடை 
்த்துபபுடைரவகள் கூடை வருகம ்ிறந� �ி்னத்�ில்
வீடடிலவர் இருந�ொகல ்டுத்� இடைம விடடு நெககைக்ன
்ககத்�ில் வருகம சுரவயொ்ன உ்ணவுகள் ம்ணகக ம்ணகககவ
உடைலுககு எக�னும வந�ொகலொ
துடித்க� உடைன்மருநதுகள் �ருவொர் கு்ணமொகிடுகம

இருப்க�ொ ஓர் அமமொ எவொிடைத்�ில் இருப்து?
எ்னககு �ொன் நெீ என்றிடும என்ம்னது இன்னும தகொஞசம நெொள் 
இருந�ொல்�ொன் என்்ன? ஏஙகும ம்னது... சடதடைன்று வநது 
நெிற்ொர்
துள்ளிககு�ிபக்ன் சிறு்ிள்ரளதய்ன

�்னகதக்ன எர�யும தகொள்ளொர் �ள்ளொ�ிருப்ினும அஞசொர் 
�ன் குழநர�களுககுச கசவகம தசயயகவ

தகொஞசும அவொின் கவியழகு கொண்க்ொரை வியப்ிலொழ்த்தும
எ்னகககொ நெொ்ணம கமலிடும இவொின் �ிறம இந�ககடைவுள்
நெமககுப்ரடைத்�ொன் இல்ரலகய என்கற ஏஙகும

என்்ன இன்று இப்டி ம்னம �ித்�ிககிறது
ஓ ஞொயிறு அமமொவின் வருரக… எஙகள் வீடடில்…

ப்தன்்றல் கவி, 
்டடுகககொடரடை, �ஞசொவூர்.
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அன்ர்னயும ்ி�ொவும முன்த்னறி த�யவம
சிரலயின்றி ககொவிலுண்கடைொ அன்ர்னயின்றி ஒரு
குடும்ம உண்கடைொ �ொகய அர்னத்�ிறகும �ரல
�ரலயின்றி உடைல் இயஙகுகமொ �ொகய
ஒரு இல்லத்�ின் �ரலமகள்

�ன்னுயிர் உடைல் உரடைரம அர்னத்தும
தகொடுத்து அர்னவரையும அன்்ொல் அைவர்ணத்து
கண்டிகக கவண்டிய நெிரலயில் கண்டித்து
ஆசொ்னொய மந�ிொியொய நெி�ி அரமசசைொய  அஷடைவ�ொ்னியொய
அசைொமல் வலம வரு்வள் �ொகய

�ன் உ�ிைத்ர�ப ்ொலொககித் �ரு்வள்
�ொகய �ன்்னலமறற �யொளகு்ணம தகொண்டைவகள
�ண்்ணீைொல் வயிரற நெிரறத்து கண்்ணீைொல்
தநெஞசம நெிரறத்து அமு�ொல் �ன்்ிள்ரளகள்
வயிறு நெிரறப்வள் அன்ர்னகய குடிகொைகக்ணவன்

அடித்துத் துவமசம தசய�ொலும கொகச
தகொடுககொமல் தகொடுரம தசய�ொலும அஞசரறபத்டடி
சில்லரறகள் ரவத்து சிறுசுகரள சி�றொமல்
கொப்ொறறும த�யவமும அவகள
அடுப்ஙகரையிலும அலுவலகத்�ிலும மொறிமொறி

அவ�ொைம எடுப்�ில் ம�ியூக மந�ிொியவகள
அன்ர்க தகொடுத்து அன்ர்மடடுகம எ�ிர்்ொர்ககும
்ொசத்�ிறகு ஏஙகும சிறு்ிள்ரள அவகள
அன்ர்னகய குடும்த்�ின் ஆ்ணிகவர் 
அன்ர்னகய அர்னத்�ிறகும மு�ன்ரமயொ்ன மொத்ரும சக�ி

மவகஸ்வரி கதிருஷணசொமி
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மகளிதைனும மொத்ரும சக�ியில்
மகளின் த்ருரம�ர்ன சர் மத்�ியில் தசொல்வ�ில்
மகிழ்சசிப ்ிைவொகம எ்னககு..

மர்னதயல்லொம மகிழமபூ வொசமர�யும
ம்னதமல்லொம மகிழ் அன்பு கநெசமர�யும
மகதள்னப ்ிறப்வள் மகுடைமொயத் �ந�ிடுவொள்!
குலசொமியொய பூமியில் ்ிறபத்டுத்து
உளபூொிப்ில் உறவுகரள ஆழ்த்தும
இல்லத்து க�வர� இவகள!
கள்ளிப்ொல் தகொடுத்து அன்றிவரள
தகொன்றழித்� கயவர்களுககு
கொலத்�ின் க�ரவகள் ்�ில் தசொல்லும ஒருநெொள்!
மரடை �ிறந� தவள்ளமொய
�ரடைகரளத் �கர்த்த�றிநது
நெரடை க்ொடும மகரளக கண்டு
மீரசரய முறுககும அப்ொககளிடைம ககளுஙகள்
மகளின் மொத்ரும அருரமகரள
ம்னத�ல்லொம ஊறதறடுககும மகிழ்சசியுடைன்
க்ொறறிச தசொல்வொர்கள்
அவளின் மொத்ரும த்ருரமகரள!
கவண்டைொதம்னப ்ிறந� மகளுககு
கவண்டைொதம்னப த்யர் ரவத்�்னர்
ஒரு கிைொமத்�ிலொம!
இன்று அவரள கவண்டுதம்ன 
அரழத்துக தகொண்டைது ஜப்ொ்னிய த்ரும நெிறுவ்னமொம!
மகனுககு நெிகொில்ரல மகள்!
அவர்னயும விடை உயர்வு அவள்!
மொத்ரும சக�ியும அவள்�ொன்!
மர்னரயத் தூககி நெிறுத்தும புத்�ியும அவள்�ொன்!

கீர்த்ததி கதிருஷ
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ஆ்னந� யொரழ மீடடுவதும மககள
ஆ�வ்னொயச சுறறி வருவதும மககள
அப்ொககளின் க�வர�கள் மகளின் வடிவிகல
அமமொககளின் க�ரவகள் �ீர்வதும மகளொகல

தசல்வ மகள் நெடைகரகயிகல �ிருமகள் வருவொள்
தசல்லமதகொஞசி சிொிகரகயிகல கரலமகள் த�ொிவொள்
அள்ள அள்ளக குரறயொது அவளது அன்பு
அமுதும க�னும அவள்�ொக்ன - நெமபு!

மகளொயச சுழன்றவள் மருமகளொய சுமந�ிடுவொள்
மண்ர்ணவிடைப த்ொறுரமயொக மொண்புகள் தகொண்டிடுவொள்
த்றகறொரைக கொப்�ில் த்ரும்ஙகு மகளுககு!
த்ொிகயொரை ம�ிப்�ிலும குரறயில்ரல இவளுககு

குலத�யவஙகள் எல்லொம ககொவிலில் இல்ரல
தகொஞசும இவள் தகொலுதசொலியில் தகொஞசிகயககிடைககும
குடும்விளககு இவள்�ொன் உ்ணர்ந�ிடுவீர்
குத்து விளககும இவள்�ொன் த�ளிந�ிடுவீர்!

அப்ொ_ அமமொவுககு சமொ�ொ்னப புறொவொய!
அண்்ணன்_�ப்ிககும இருந�ிடுவொள் கவைொய
�ொத்�ொ _்ொடடிககு �ஙகமகள் இவள்!
�ொழொது முழஙகிடுவொள் �ர்மத்�ின் குறள்

சிறந� மகள்கள் சமு�ொயத்�ின் கவர்கள்
சிர�யொ� கலொசசொைத்�ின் மலர்ககொர்ககும நெொர்கள்
கநெசிபக்ொம அவர்களின் நெல்ல எண்்ணஙகரள
கயொசிபக்ொம அவர்களுககொக  புத்�மபுது வண்்ணஙகரள!

கவி்தொ அவசொகன் 
�ிருசசி
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மர்னவியின் வடிவில் மர்னயிர்னக கொத்து
மகதளன்ற உறவு மண்ணுககு வநது
மஙகலம தசழித்து மொகலம கொ்ண
மர்னககு கிரடைத்�வள் மகதளன்ற க்று

கு்ணம குலம விளஙக தகொண்டிடும உறவு
குடிமககள் த்ருக உறவுகள் �ரழகக
நெிகழ்வுகள் யொவுகம நெிமம�ி நெிரலகக
நெிர்னவுககு வந�வள் நெின்மகள் ஐயொ !

புவி�்னில் நெமககு பூம்ணம த்ருக
த்ொன் த்ொருள் கசர்கக புொிந�ிஙகு உரழகக
என்புறும தநெஞசம இமரமயில் கசர்கக
இமமகள் வந�ொள் நெமமகம தசழிகக

த�மபுகள் ்ிறகக த�ளிவுகள்  கிரடைகக
�ிரசகளில் உறவுகள் க�டிகய த்ருகக
�ிஙகளில் ்ிறந�ொள் �ஙகமொய கிரடைகக
எஙகளின் இல்லறம இ்னிரமயொய இருகக

அன்்ிர்ன ம்னத்துள் அளித்�ிடை ்ிறநது
அகரவகள் அறிந�ிடை அது�ர்ன உரைத்து
த�ம்ொய உலகில் �ிொிந�ிடை வளர்நது
த�ளிவுகள் �ந�வள் �ிருத்�வ மககள !

முதுரமக கொலத்�ில் முழு ம்னத்க�ொடு
முறறம ஒதுககொமல் முழு அன்பு கொடடி
மண்மீது வளர்த்� மர்னயற வொழ்ரவ
ம்னம மீது ரவத்து கு்ணத்க�ொடு கொப்ொகள !

மகதள்ன விளம்ி விரடைப த்றுகிகறன் நென்றி

ப்ருப்பு க கவிஞர் வீரொ
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அன்ர்னயொய வீடடின் மகொலடசுமியொய 
வலமவரும இல்லத்து க�வர� 
ககொடி தகொடுத்�ொலும கிரடைககொ� நெல்முத்து 
உன்சிொிபர்க கண்கடை மகிழும த்றகறொர் 
இபபுவியில் ்ிறந��ன் கநெொகககம நெீ�ொக்ன 

பூர்வதசன்ம ்ந�கம கநெொில் கண்டைதசொர்கககம
கருவரறயில் நெீயு�ிகக கொத்�ிருநக� ரககயந�
அநநெொளும வந�க� வொ்னத்து நெடசத்�ிைம
ஒன்றொகக கூடிகய ரகயில் த்ொ�ியொய
விழுந�க� ஆயிைம பூககள் ஒன்றொய 
மலர்நக� சிொித்�க� என்ர்னப ்ொர்த்க�
மகளொய அல்ல என் �ொயொய உன்ர்னக கண்கடைன்

நெீ சிந�ிடும புன்்னரகயில் ககொடி மின்்னல்  தவடடிடைக கண்கடைன்
இ�யத்துள் சொைலொய உன்்னிர்னவு கண்க்ண
்்னித்துளி க்ொல் உந�ன் தமொழிகயொ
கொ�ில் சில்தலன்கற ்டடுத் த�றிகக
வொ்னவில்லொய உந�ன் நெரடையில் வர்்ணசொலம
்வழமல்லி வொசம உன்கம்னிதயஙகும மககள

அ்ணிந�ிடும நெரகயும க்சிடும க்சசும
உன்்னொல் அழகுறறக� உன்்ொ�ம ்டடை
இல்லம தசொர்ககமொ்னக� என் �வறுகள் உன்்னொல்
சொியொ்னக� நெீதயன் க�வர�கய அமமொ
ஆம...மகளல்ல நெீ.. அர்னத்துமொ்னவள்...

இந்ததிரொணி ்தஙகவவல்
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மொ�வம தசய�வர்ககக மகள்கள் ்ிறககின்றொர்கள்
மொனுடைத்ர� வளர்ப்�றகக மொ�ர்கள் இருககின்றொர்கள்
கசொ�ர்னககொலத்�ிலும கசொர்நது க்ொகொ�ிருகக 
ம்னர� ஆறறிடைகவ மகள்கள் மடியில் வந�மர்கின்றொர்கள்

த்ண்ரமரயப ்ரடைத்�ொன் இரறவன் தமன்ரமயொய
கண்்ணிரமகள் க்ொலகொகககவண்டும கமன்ரமயொய
தமன்ரமயொ்ன தூொிரககள் �ொன் ஓவியம வரைகின்ற்ன
கமன்ரமயொ்ன த்ண்ரம�ொன் உலரகககொககின்ற்ன

க்ணவன் வீடுதசன்றொலும நெிர்னவு ்ிறந�வீடடில்�ொன்
கொடுதசன்றொலும கொத்�ிருப்து ்ிறந�வீடடுசசீ�்னத்�ிறகு�ொன்
அகல்விளகரக எடுத்துசதசன்று ஆயிைம விளககுகள் ஏறறு்வள்
அன்ர்னயொக மொறிய்ின்பும அப்ொவுககு குழந�யொக இருப்வள்

்ிறந�வீடடின் த்ருரமரய விடடுகதகொடுககொ�வள்
புகுந�வீடடின் புகரழ ்ொர்க்ொறறசதசய்வள்
அப்ொவுககு ஒன்தறன்றொல் அழுக�ொடி வரு்வள்
அமமொவுககு நெிகைொக மொறொ� அன்ர்பத்ொழி்வள் 

்ிறந�வீடடில் கும்ிடடை த�யவத்ர� விடு்வள்
குலத�யவத்ர�க கூடை புகுநர�டைத்�ில் மொறறிகதகொள்்வள்
இருககும வரை ்ிறந�வீடடிறகுப த்ருரமகசர்ப்வள்
இறககுமக்ொதும �ொன் ்ிறந� வீடரடைகய நெிர்னப்வள்

த்ண்களில்லொ வீடு க்ொிருள் சூழ்ந� கொடு
த்ண்களில்லொ வீ�ி த்ருகநெொய தகொண்டை வீ�ி
த்ண்களில்லொ ஊர் க்யகள் வொழும ஊர்
த்ண்களில்லொ உலகம தகொடும ்ொரலவ்னொமொக இருககும

கவிசசிகரம் அ. முததுவிஜயன்
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அமிழ்�ினும இ்னியவள் என் மகள்
ஆ்னந� பூஙகொறறொய ஆடி வருவொள்
இயல் இரசக குயிதல்ன ்ொடி வருவொள் ..
ஈைந�ியிலும என்ர்னச சுறறிச சுறறிகய வருவொள் 

உரழத்� கரளபபும ்றந�ிடும அவள் சிொிப்ில்
ஊடுருவி உள்ளமர� குளிை ரவப்ொள் 
என் ம்னவலிககு மருநது �ரும மொயககொொி
ஏசி்னொலும க்சி்னொலும த்ொயக ககொ்ம தகொண்டிடுவொள்

ஐயிதைண்டில் உருவொ்ன எழு�ொ� சித்�ிைமவள்
ஒயிலொக நெரடை ்ழகும  �ஙக க�ர் ்வ்னியவள்
ஔ்ொி�ிகம இல்ரலகய என் மகள் அன்புககு  ...
கள்ளமில்லொ த்ொகரக வொய சிொிப்ழகி

மு�ல் நெொள் ்ள்ளிக கூடைம 
தசல்ரகயில் என்ர்னயும அழ ரவத்�வள்
எ்னது தசயல்கரள உறறு கநெொககிகய
அப்டிகய நெடித்து கொடடும நெல்ல நெடிரகயவள் 

எ்னது கசொகத்ர� அவளறிந� க்ணம 
முகத்க�ொடு முகம ரவத்து சிொிகக தசொல்வொள்
தவளியூர் ்ய்ணம முடித்து நெடு இைவில் வந�ொலும
சொப்ிடடிஙகளொ எ்ன ககடடு உறஙக தசொல்வொள் 
மககள என் அன்பு மககள 

இந� �ொயில்லொ ்ிள்ரளககு �ொயொக ்ிறந� அன்பு மககள !
கண்களில் ரவத்து உன்ர்ன கொபக்்னமமொ !

சிவககுமொர் வீரொசசொமி
விழுபபுைம
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மகளிர் என்கிற சக�ிரயக தகொண்டைவகள 
மண்்ணில் உயிர்கரளப ்ரடைத்து மகிழ்வொகள
ம்ன�ில் என்றும கருர்ணக தகொள்வொகள  
ம்னி�த்ர�ப புவியில் நெிரலககச தசயவொகள...
அகிலத்�ில் ்ல அவ�ொைஙகள் எடுப்ொகள 
அருரமச சககொ�ொிதயன்கிற அவ�ொைம�ில் சிறப்ொகள
அன்ர்னரயப க்ொலகவ ்ொசத்ர�க கொடடுவொகள
அன்ர்க தகொடுத்துப ்ண்ர் வளர்ப்ொகள...
�ொயின் உடைல்நெிரல ்ொ�ிககப ்டடைொகல 
�டைஙகளின்றி இல்லப ்்ணிகரளச தசயவொகள 
�ம்ிரயக குளிப்ொடடிப ்ள்ளிககு அனுபபுவொகள
�ஙரகககு உ்ணவூடடி உறஙக ரவப்ொகள....
சககொ�ைன் �வரறத் �டடிக ககட்ொகள 
சடடை �ிடடைஙகரளக கறறுக தகொடுப்ொகள 
சத்�ிய க்ொ�ர்னயொலவர்ன நெல்வழிப ்டுத்துவொகள 
சககொ�ொியொய �்னது கடைரமரயச தசயவொகள...
உடைன் ்ிறபபுகரள உயிைொயக கொப்ொகள 
உருகும தமழுகொய விரும்ி வொழ்வொகள
உ�விகள் புொிவது புண்்ணியம என்்ொகள 
உரழத்து வொழ்வது கண்்ணியம என்்ொகள...
�ன்்னம்ிகரகக தகொண்டு நெொளும உரழப்ொகள 
�ர்மத்�ின் வழியில் நெித்�ம ்ய்ணிப்ொகள 
�ரடைகள் வந�ொல் உரடைத்து எறிவொகள
�்னிதயொரு த்ண்்ணொய முத்�ிரைப ்�ிப்ொகள...

சி. ெொககதியரொஜ்
�ருமபுொி
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இ்னிரமரய வொழ்வில் என்றுகம த்றுகவொம
 இன்்னலும நெீஙகிடும நெொளும
க்னியிர்ன தயொத்�க கவின்மிகும உறவொயக
 கண்டிடைச சககொ�ொி �ன்ர்ன
நெ்னிமிகும உறகவ நெவின்றிடைச சுககம
 நெலந�ரு உறவிது �ொக்ன
பு்னி�மொயத் �ிகழும புதுரமகள் நெல்கும
 புன்்னரக சிந�ிடும �ொக்ன

கவண்டிடும வைத்ர�த் �ொதய்னப ்ொிநக�
 தவறறியொயக கிடடிடைச தசயவொள்
மொண்புகள் �ன்்னொல் மொ�வ உறவொய
 மலர்ந�ிடும உறவிது �ொக்ன
பூண்டிடை யொர்ககும புன்ரமகள் நெீககிப
 புகழ்�ரும உறவிது �ொக்ன
ஆண்டைவன் அளித்� அறபு� உறவொம
 அன்புரடைச சககொ�ொி �ொக்ன

�ரடை்ல வொழ்வில் த�ொடைர்நதுகம வொினும
 �யவுடைன் உ�வுவொள் அவகள
தகொரடைககு்ணம தகொண்கடை தகொடுரமகள் �விர்த்துக
 தகொஞசிடும உறவிது �ொக்ன
்ரடை்ல கசர்த்துப ்ரகவரும வொினும
 ்ொசமொயக கொப்வள் �ொக்ன
�ரடையிரல இ்னிகமல் மகிரமகள் கசர்ககும
 �்னித்துவ நெல்லுற விதுகவ

மஞசுளொ ரவமஷ
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வண்்ணவண்்ண பூககதளல்லொம வொசமின்றி பூககொது!!
சின்்னசின்்ன  குயில்கதளல்லொம க�்னிரசரய மறககொது!
எண்்ணஎண்்ண இ்னிககும  என்ர்னவிடடுப க்ொகொது!
கன்்னஙகுழி  விழசிொிககும �ஙரகயின்றி வொழ்கவது!
கண்களிகல  கருர்ணமரழ கொலதமல்லொம நெிரறந�ிருககும!
க்னவுகளில் அவள்முககம �ொயொகி சிொித்�ிருககும!!
த்ொல்லொ� கசொகமிஙகக  தசொல்லொமல் ஓயந�ிருககும!
எநநெொளும அவளுறவொல் என்வொழ்வு நெிரலத்�ிருககும!
த்ண்்ணடிரம கர�கதளல்லொம தகொன்றுவிடை துடித்�ிடுவொள்.!
தவஙதகொடுரம சொத்�ிைஙகள் கவகறொடு அறுத்�ிடுவொள்!
த்ொன்த்ொருரள புறந�ள்ளி ்ொசஔி வீசிடுவொள்!
கண்ணுறஙகும கவரளயிகல �ொயொகி கொத்�ிடுவொள்!
கநெொயகதளன்ர்ன �ொககிடைகவ தூககமின்றி �ொ்னழுவொள்!
ஓயவு�ர்ன த�ொரலத்�வகள �ொ்ொகி கொத்�ிடுவொள்!
க்னி்மொழி க்சி அவள்  கரளப்ிர்ன  கரளந�ிடுவொள்!
இழிதமொழி  வருமவொழ்ரவ  வலிதவொடு     மொறறிடுவொள்!
சிொித்� முகத்�ழகு �ஙகக தசந�மிழின் நெரடையழகு!
சிறுஊடைல்  ஓைழகு   அவள் மறுகூடைல்   க்ைழகு!
கமகத்துககு நெிலவழகு! எந�ன் ம்னத்துககு அவள்�ொன் அழகு!
தசொந�ஙகளும ்நநெஙகளுமசீைொடடி ்ொைொடடும!
�ஙரகயிவள் வொழ்வுஇஙகககஙரகதய்ன   க்ர்கொடடும!
இன்தற்னககு    வொழ்வி்னிககும! என்றும
த்ொன்்னொளொய ம்ணம்ைபபும!
வொழ்க �மிழ்! தவல்க�மிழ்!

அ. ெொண்டுரஙகன் 
மதுரை 
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அன்்ி்னிகல அன்ர்ன யவள் அறிவுறுத்தும ஆசொன் அவள் 
அழகி்னிகல அன்்னம அவள்  அைத்ண்னககு ஆ்னொள் அவள்.     (அவகள)

கசர்நது ்ிறநக�ொ மில்ரல கசர்நது வொழ்நக�ொ மில்ரல
கசொர்ந�ிடும க்ொத�ல்லொம கசொகஙகள் �ீர்ப்ொளவள்.   (அவகள)

க்சொ� நெொடகளுண்டு ்ொர்ககமல் வருடைஙகளுண்டு
்ொலினுள் தநெயக்ொல  ்ொரவயவள் ம்ன�ிலுண்டு.         (அவகள)

�ஙககம ரவைகம..  �ித்�ிககும ்லொச சுரளகய 
�ிகடடைொ� க�ன் �ிர்னகய  �ிடடியதும க�டிடுவொள்.      (அவகள)

கல்லூொிக கொலஙகளில் கடடுககடடைொய புத்�கஙகள்
விடடைர்ணத்� மகிழ்சசிகளும சிடடைொகப ்றந�ிடுகவொம. ( அவகள )

ம்னவூஞசலின் ரமயப புள்ளி மகிழ்க�ொை்ணம ஆடும ்ள்ளி 
மயககமறுத்து ம்ன�ிலிருத்தும இயககம என்னுள்ளவள்.( அவகள)

வநதுக்ொகும தசொந�தமல்லொம வறறிபக்ொகும ்ொசதமல்லொம 
த்றறமகவும ்ிொிந�ிடுவொர் உறறக�ொழி உறவொ்னொள்   (அவகள)

வண்்ணத்துப பூசசி தயல்லொம எண்்ணத்�ில் சிறகடிககும 
தமன்கீறறு சொைதலலொம தமல்லிரசயொய கவி்ொடும.     (அவகள)

கற்ர்னகள் விொிந�ொலும கொலஙகள் ்றந�ொலும 
கரலயொக� அவள் நெிர்னவு கண்ணுககுள் நெின்றொளவள்.(அவகள)

மருததுவர். உசொவ்தவி 
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வொழகரக ்ய்ணத்�ில் வழித்துர்ணயொய வந�வகள
உயிொிர்ணத் க�ொழியொய உள்ளம நெிரறந�வகள
உன்ர்னயன்றி இப்ிறப்ில் உலகிகலதும துர்ணயில்ரல
ம்னதுககும உன்ர்னயன்றி மறநதுமகூடை இர்ணயில்ரல...

மர்னயிர்ன ஆள்்வள் மர்னவி என்றொல்
துர்ணயொக வரு்வள் துர்ணவி என்றொல்
இைண்டுமொய இருப்வரளத் என்்னதவன்று தசொல்கவன்
இவவுண்ரம சிறப்ொய க�ொழி�ொன் என்க்ன்…

என்சுரம இறககிடைகவ எர்னயொளும நெீயொகி
உன்சுரம இறககிடைகவ ஒருவழியும உரைககொமல்
விடியலுககு முன்க்னகய விழித்க� எழு்வகள
வீகடை தூஙகியதும விழிமூடிப ்டுப்வகள...

தவள்ளி முரளககுமுன்க்ன வீடுவொசல் த�ளித்�ிருப்ொய
ஆறும்ணி ஆகுமுன்க்ன அலொைத்ர�யும நெிறுத்�ியிருப்ொய
ககொழிக கூவுமுன்க்ன குளித்தும முடித்�ிருப்ொய
நெீநெடடை தசடிகளுககு நெீரூறறி ரவத்�ிருப்ொய...

ஏழுககுப ்ின்்னொல்�ொன் என்ர்னயும எழுப்ிடுவொய
எடடுககு முன்்னொகல எல்லொமும முடித்�ிருப்ொய
ஏழுககு எழுந�ிருகககவ எபக்ொதும அலுபத்்னககு
அர்னத்துநெொளும எழுந�ிொித்தும அலுபத்ஙகக க�ொழியு்னககு...

க�ொடடைது அ்ணிலுககும கசொறுரவகக கசொர்ந��ில்ரல
மூன்றுநெொள் விடுபபுகூடைமுழு�ொயு்னககு வொயத்��ில்ரல
ம்னக�ொடு ககொ்ஙதகொண்டு மொடைொயநெொன் உரழத்�ொலும
நெொடகொடடி க்ணககிகல நெொலொறுநெொள் �ொண்டைவில்ரல...

பசல்வொ ஆறுமுகம்
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மொத்ரும சக�ி க�ொழி ம�ியொல் 
மகிழ்ந�்னொள் ம்ணிகமகரல சு�ம�ி க�ொழியொல்
கண்்ணின் கரும்ணி கொத்�வள் க�ொழி
கற்ிறகி்னிய கண்்ணகி தகொண்டைொள் க�வந�ி 

கண்டைது கொலமும தகொண்டைக� இன்்ம 
கறபுதநெறியிலும அறதநெறியிலும வழிகொடடிய வொழ்வியல்
கடும கசொககமொ கருர்ணயுடைன் கொப்ொள் 
கொலமககள கண்டைது கொடுதகொள்ளொ கொ�கலொடு

க்னிநதும கசிநதும அறகமொடு ஆடகதகொண்டைொள்
து்ணிந� தசயலுககும து்ணவிபக்ொல் க�ொளிடுவொள்
துவண்டை க�ொல்விககும துளிகண்்ணீர் துரடைத்�ிடுவொள்
தூைமொய கண்டைொலும துர்ணயொ்ன கடைவுள்

இர்ணயொக இரறவக்னொ இவள் தகொஞசம கூடு�ல்
எபக்ொதும என்�ொயொய ஏகொந� கவிர�யவள்
ஏழுசுவை இரசதயொலியொய எழுந�ிடுவொள் அழகொய க�ொழிகய
எடடுத்�ிரசயும ஏழுஉலகமும ஏ்ணியொ்ன எழிலைசி க�ொழிகய

எழு�ிய இளமபூை்ணர் த�ொல்கொப்ியனும தசொல்லொ� க�ொழியவள்
என்னுடைன் ஏறறது ஏறறகம என்குலகம
எஙகிருந�ொள் ஏரழமொொி ஏந�ிகிறொள் இயசுமொியொள் க்ொகல
இவவுலகம இயஙகுமவரை இவதளொன்று வைகம

அவவுலகம அரடைந�ொலும அவகளொடு உறகவ உளகம
ஆ்னந�கமொ அவசுவைகமொ அகிலண்டைஈஸவொி அவகளதயன் க�ொழி
அர்ப்்ணித்� அவள்வொழ்கவ அடி்்ணிநக�ன் அகமமகிழ்நக�ன்
அன்ர்னயவள் க்ொ்னொலும அவள் துர்ணகய க்ொதும
என்ர்னயவள் தவறுத்�ொலும என்இ்னியவள் க�ொழிகய கவண்டும

மன்கை மணிமொ்றன்
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க�ொழிகய...
த�ொரலவில் இருநக� க�ொள் சொயத்துக தகொண்டு கசயொயச 
சுமப்வள் அவள்..
உடபுறமொயத் �ொழிடடு உள்ளச சுரமகளுடைன் ்ய்ணித்� 
நெொடகரள
இயல்்ொய �ிரச மொறறியவள் அவள்..
மொத்ரும சக�ி அவகள..ஆம
என்்னின் �மிழ்ப ்ித்ர� �்ணிய ரவப்�றகொக �்னித்�மிழ்ப 
்ொககள் எழு�ியவள் அவள்...
என்றன் தமயயு்ணர்ரவப ்்ணிய ரவகக த்ொயயில்லொப 
புன்்னரகரயப ்ொிமொறறம தசய�வள் அவள்..
என்றன் ஆன்மீகப புலத்ர� அவளின் ஆன்ம ்லத்�ொல் ஏறற 
ரவத்�வள் அவள்...
க�ொழி.. 
அத்�ர்னப க்ைன்பும குரு�ி ்ந�த்�ில் ஏற்டைொமகலகய 
குரு�ிகயொடடைமொய வலிரம கசர்த்�வள் அவள்..
சிநர�ககுள் அத்�ர்ன வலிகள் இருந�ொலும பு�ி�ொய சிந�ிகக 
ரவத்து சந�ப்ொககள் உரைத்�வள் அவள்...
�ீ எர்னச சுடதடைொிககத் �யொைொ்ன க்ொத�ல்லொம பீ்னிகஸ 
்றரவயொய எர்ன உரு மொறறியவள் அவள்..
எடதடைொ நெின்கற ஏகழழு ்ிறவிககுமொ்ன தமொத்� அன்்ிர்னப 
்ொிமொறியவள் அவள்..
க�ொழி...
ரவயகம எஙகு க�டினும 
கிரடைத்�ிடைொ� மொத்ரும உநது சக�ியொய என்னுள் 
உரைந�ிருககிறொயடி.. த்ண்க்ண ஏக்னொ மண்்ணிறகுள் ஒளிநது 
தகொண்டைொயடி... 
நெீகய என் மொத்ரும த்ண் சக�ியடி..
க�ொழி,, 
உர்னக கருவிகலறகக கொத்�ிருககிகற்னடி ..ஈகைழ் ்ிறவிககும 
உர்னச சுமககும வைம �ொ
க�ொழீ... வைம �ொ

ஆ்ததிகர
்டடீசசுைம
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அன்்ிற குமுண்கடைொ க்�ரம  - நெொளும…
அன்்ொய  கூடிகய மகிழ்ந�ி டுகவொகம…
்ண்்ில் சிறந� த�ொருக  கு்ணம�ியொம…
என்்ில் கலந� கலஙகமிலொ க�ொழியொகம…
வம்ிலொ வைமபுரடைய வொன்ம�ி நெட்ொம…
எஙகினும  நெலமொயநெட்ிர்ன விர�த்�ிடுகம…
எமம்ன  வொ்னில் வொன்ம�ியொய …
எநநெொளும ஒளிர்நது இன்்ம கசர்த்�ிடுகம…

கள்ளம க்டைமிலொ தூயரம உள்ளமது…
கயரம த்ொயரம யில்லொ….
உள்ளத் துயொிய உண்ரம உறவுமது…
அன்்ில் அன்ர்னயொய அைவர்ணப்ில் துர்ணயொய…
்ொசத்�ில் மகளொய கநெசத்�ில் சககொ�ொியொய…
மண்்ணில் அவ�ொித்� மொசறற உறவது…
எநநெொளும துர்ணயொக வந�ிடும …
என்்னவளின்  நெ ட்ி்னிகல நெொளும மலர்ந�ிடுகவொகம…

தசொந� மில்ரல ்ந�மும யில்ரல…
ஆ்னொலும நெமகதக  எ்னகவ  துடித்�ிடுகம…
துவண்டு நெொமும நெிறரக யி்னிகல…
துவளொது நெமரம அை்ணொய கொத்�ிடுகம…
ஆண்ரம த்ண்ரம  க்�ம விலககிகய…
உண்ரமயொய  நெொமும க�ொழரம தகொண்டைொல்…
 விர்னயொய  வந�  துண்்மும  விலகிடும…
துர்ணயொய க�ொழியின் நெடபும வந�ிடுகம…

புதுகவ சரவணன்
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கொறறுக தகன்்ன கவலிவநது நெின்றொல்,
நெடர் நென்கு அறிந� க�ொழி
நெட்ின் தூயரமயிகலொ  அவள் ஆழமுள்ள ஆழி
யொதுமொகி நெின்றொல் உவரககயொடு நெொக்ன, 

யொக்ன என்று முன் வந�ொல்
அறி�ல் புொி�ல் இருந�ொல் நெட்ில் 
்ிொி�லுககு இடைமுண்கடைொ க்�ம ்ொர்த்�ொல்.
ஆண் த்ண் நெடபு அகிலத்�ில் வளை வழி உண்கடைொ

க்�ம ்ொர்ப்து நெட்ில்ரல 
க்�ம ்ொர்த்�ொல் அது நெடக்யில்ரல
ஆறொ துன்்ம வந� க்ொது 
ஆறு�ல் தசொல்லி அடிரம ஆககவில்ரல 

து்ணிசசல் �நது தவறறி த்றதூ்ணொகி 
நெின்றொல் யொதுமொகி நெின்றொல்யொக்ன
என்று உ�விககு ஈரககயொடு ஓகடைொடி 
வந��ொல் �ன்்னலம என்று என்்னலம 

்ொர்த்�ொல் �ன்்னலமில்லொ உயர் க�ொழி 
நெட்ில்லொ உயிொிகள் நெொ்னிலத்�ில்உண்கடைொ 
நெட்ில்லொ உயிொிகளுககு உயர்கவதும உண்கடைொ 
க�ொல்வி துவள க�ொழி தூ்ணொகி,

நெின்றொல் தவறறி வொசல் வை கவ�மொகி,
நெின்றொல் நெொ்னிலத்�ில் நெொன்  உயை
வைமொகி நெின்றொல் வொழ்வில் நெொனுயை 
க�ொழி வழியொகி நெின்றொல்க�ொழியின்

 நெடபு  முற்ிறவி வைம  அன்கறொ 
க�ொழியின் நெடபு கொலத்�ின் ்லகம 

்ொரொயணன் சஙகர்



 

ம்க்ளிதரனும் மொத்ரும் சக�ி

தவண்குரு�ி �ொ்னத்�ில் விருடடைமொககும வித்�வள்
ஆ�ி அந�த்�ின் மூலககூறொக...
த�ொரல கநெொககு சிநர�யில் ஆழியவகள...!!
்ண்முகத் �ிற்னொல் ஒளிரும ஒளியொய..

த்ண்புத்�ி ்ின்த்ன்ன புறந�ள்ளிய மொர�யரும..
மருத்துவ முன்க்னொடியொய புகழொைம சூடடிடைத் �ொன்
க்ொ�ிய கநெைம கொ்ணரலகய...!!!
இழிதவ்ன தூறறிய சுறறமும வியந�ிடும

மண்்ொர்த்� ்ொ�மும வீைநெரடை க்ொடடிடை
்டடைமும தவன்றிடுவொள்  ்ொைொளவும 
புன்்னரக பூத்�ிடுவொள்...

�ரலநெிமிர்நது நெிறகிறது எொி�ழலும விண்க்ணொககி ...
வரள பூடடிய கைத்�ி்னிகல
்ந�மும ்ொசமும ்கரடையொய உருடடி்னொலும 
அண்டைத்ர� தவன்றிடை ஆ�வனுடைன் க்ொர்த் த�ொடுப்ொள்...

எண்்ணக கலரவகள் சிறி�ொயினும 
அணு ஆயரவ �கிர்த்�ிடும வல்ரலரம உண்கடை...

ஆணுககு த்ண் அடிரமயும �ீர்ந�ிடை
எடுப்ொர் ரகப்ிள்ரளயும
�ன்மொ்னம �ர்ன வொர்த்க� கொத்�ிடுவொள்...

அல்லும ்கலும அயைொ துரழத்து
கடைரமகய கண்த்ண்ன குடும்மும ககொவிதல்ன கொத்�ிடுவொள்...

ஆயிைம கண் தகொண்டை அவ�ொைமொக
த்ண்ணுககுள் அடைஙகும  அத்�ர்ன சிறபபும

மவகஸ்வரிகண்ணன்
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மகளிதைனுமமொத்ரும
சக�ியிஙகு த்ருமசக�ி...
சக�ிகயொடுமயுக�ிகயொடும
சொ�ிககும ஞொ்ணியவள்...

ஞொ்னஙதகொண்டைஎவருமிஙகக
கமொ்னஙதகொண்டு நெின்றிடுவொர்...
நெின்றிடுகமத்ண்்ணவளின்
த்ருரமதயன் தறன்றும...

என்றுமவள்�ியொகத்துககு
நெிகைொ்ன தசயலுண்கடைொ...
தசயல்கதளல்லொமவிரளவ�ிஙகக
த்ண்்ணவளின் அறிவொகள...

அறிவொர்ந�ப்விகளில்
அ�ிகொைம நெொடடிடுவொர்...
நெொடடிறககத்�ரலரமயொக
நெடைத்�ி வழிககொடடியவர்...

வழிககொடடிமைமிவகள
்லவித்து விர�த்�ிடுவொள்...
விர�ப்�்னொல்அன்ர்னதயனும
அருந�வப த்யர்த்றறவகள...

த்றதறடுத்�த்�ொயவளின்
த்ருரமதயன்றுமகுரறந��ில்ரல...
குரறகொ்ணொகுலமகள்�ொன்
குடும்த்�ின் விளககிவள்...

விளககொக சுடைர்விடுவொள்
விளஙகிடைகவ வொழ்கரகயிகல...
வொழ்கரகயிகலஆ�ொைம
குடும்த்�ின் அொி�ொைம...

புதூர் சீைிவொசன்
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இன்்தமனும  தசொல்லுககு  உருவமளித்�  இலகக்ணகம  
அன்த்னும   ஆறறல்மிகு  தசொல்லுககுொிய  த்ண்யி்னகம  
தகொரடையொய  கருவரறயில்   த�ொடைர்ந�ர்ணத்�  கொப்ககம  
�ரடைவிைடடி   த்ொருரமயுடைன்  கொத்�ருளும  த்டடைககம    

மடியமுதுடைன்  ம்ன�ிடைம   புகடடிடும  �ிருவுருகவ   
நெொடிடும  ம்னஙகளுககு  நென்்னிழளிககும  த்ருந�ருகவ   
ஆ�ிககத்ர�  ஆறறலொல்  வீழ்த்�ிடும  சொகசகம    
சொ�ிப்ர�கய  �்னககுள்  உள்ளடைககிய  சொித்�ிைகம   

சுழலும  உலகின்  சுகஙகளின்  வடிவமொம    
மழரலரய  சுமநது  மகிழ்வளிககும  மகிரமகய    
இருவிழி  ்ொர்ரவயிகல  எ�ிர்பர்  �ிைடடி  
த்ருநதுயரை   தசயலிழககச   தசயயும   க்ைொயு�கம     

வண்டி்னத்ர�   வைவரழககும  மகைந�   மலர்களொய   
கண்்ணரசவில்  கொரளயரை   ஈர்ககும   கொந�கம   
ஓடும  ஆறொகி   நெடை்னமொடும  நெ�ியொகி   
க�டும  க்னிககூடடைம  யொவிலுமுன்  �ிருநெொமகம    

அகத்�ினுள்  நெிரறநது  அஙகதமஙகும   சஙகமித்து  
 நெிகொில்லொ  சிறப்ிர்ன  எமககளிககும  இரறசசிற்கம    
ஈன்ற  ்ிள்ரளகளின்  இன்முகம   கொண்்ர�கய   
சொன்றி�ழ்  எ்னதயண்்ணி  ஆர்ப்ொிககும  சமுத்�ிைகம     

கொறறில்லொ  பூமியது  கற்ர்னயிலும  நெிரலககொக�    
நெீொில்லொ  வொழ்விர்ன  நெிர்னத்�ிடைவும  இயலொக�     
இவவிைண்டும  இல்லொமல்  க்ைண்டைம   சுழலொக�    
அவவொகற  த்ண்யி்னமின்றி  க்ொின்்ம   ்ிறககொக�

கவிஞர். ்ொ. ெிரகொஷ    
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அன்ர்னயொய, �ஙரகயொய, க�ொழியொய, �ொ�ியொய, மகளொய  
அர்னத்து அவ�ொைமும அவளுரடையக�, அ�ில் அொி�ொைமகூடை அழகொ்னக�!

சூழ்நெிரலயின் சுகமறிநது எ�ிர்வொ�ம ஏறறுகதகொள்வொய
உன் கண்்ணீரை மரறத்துகதகொள்வொய
தூண்க்ொலத் �ொஙகிய ஆண் கடைரம�வறினும, 
கொலன் அவன் ்்ணிதசய�ிடினும, த்ொறுபக்றறு துறப்ொய  
உன் சுகஙகரள, அ�றககனும இருப்ொய சில �வஙகரள!

்டி�ொண்டிய தநெொடிபத்ொழு�ிலிருநக� ்ல இன்்னல்கள்
மின்்னலொய தவடடும, இடிக்ொலும இறஙகும
அர்னத்தும கரளநது, கடைரமயில் நுரழநது
கசசி�மொய நெகர்த்�ிடுவொய வொழ்கரகச சககைத்ர�!

உறஙகும கநெைமர� சுருஙகச தசயது அநகநெைம அலுவல் ் ்ணிமுடித்து,
உடைல் கரளத்து உடகொை கநெைமின்றி அைககப ்ைகக 
அலுவலகம தசன்றொலும, அ�ிகொொி தசொல்வக�ொ இன்ரறககுள் 
முடிகககவண்டும, விரைவொக கவரலதசய எ்ன!

த்ருரமப்டு த்ண்க்ண சக�ியின் வடிவம நெீ
ஆ்னொல் இரவதயல்லொம கடைந�ிடை உ்னககுள்ளும கவண்டும சக�ி!
உள்ளத்ர� உைகமறறி, உன்ர்ன நெீ �ிடைமொககு,
துயைமொ அழு! க்ணமொ்ன இ�யம கரைவ�றகொய அழு!
கண்்ணீைொல் உன் இ�யம சலரவயொகடடும சறறு அழு!

அ�ன் ி்ன் எழு! நெடை! நெி�ொ்னமொய நெடை! உண்ரமரய உடை்னரழத்துகதகொள்!
ஒழுககத்ர� உயிதை்னகதகொள்! கர்வம கடைந�கவொர் கமபீைம 
கடடைொயம கவண்டும! �ரடை�ொண்டும து்ணிவும, �ரலவ்ணஙகும ் ்ணிவும,
எ�ிொியின் முன் வீைமும, ஏரழயின் முன் ஈைமும,

இ�யம�ன் துடிபர் நெிறுத்துமவரை, உன் உடைலுககு �ந�ிடு 
உரழப்�ர்ன, உ்ணர்ந�ிடு உன்சக�ி உன்ரகயில்!

ச. சண்முகப்ெிரியொ,
புள்ளம்ொடி



 

ம்க்ளிதரனும் மொத்ரும் சக�ி - �மகர்க 
(சககொ�ொி)

�ம அகரக ரகயில் ஏந�ிகய
மொர்்ில் �ொஙகி அடிசில் ஊடடி
எ்னககுத் �ொயுமொ்னொள் ! �ம ரகயில்
�ொஙகி வளர்த்�வள் �ஙரகயொ்னொள் எமககு
.
மருள்நெீககியொர் அப்ர் ஆ்னது �மகரகயொல் 
அருள்தமொழி இைொசைொசன் ஆ்னதும �மகரகயொல். 
�ஙரகயொல் நெொமும �ொயொகலொம, �மகரகயொல் 
மீண்டும நெொம கசயொகலொம இ்னி�ொய !
.
ஆவும மொவும புள்ளும உடைன்்ிறபக் 
இறரககயொடு இரயந� �மிழர் வொழுமவரககய !
புன்ர்ன மைமகநெொககப  க்சவும  நெொணுவர் 
புன்ர்னயும �ஙரககய கொ�லர் முன்க்ன !
.
அககொ என்கற அரழத்�ிடும கிள்ரளயும 
துள்ளிக கு�ிககும கன்றும தசல்லமொயக
தகொஞசிடை அன்பு மிஞசிடும நெம்ிகய 
த�ொபபுள் தகொடியுறவில் �ித்�ிககும இல்லறம !
.
நெொன் சிொித்�ொல் அவள் சிொிப்ொள் 
நெொன் அழு�ொல் அவள் துடிப்ொள் !
�ரலசீவி த்ொடடுரவத்து ்ள்ளிககு அனுப்ிடுவொள் 
கருப்ொ்ன விைலுககு மரு�ொ்ணி இடடுரவப்ொள்!
.
�ஙரகயும �மகரகயும �ொயரமயின் உரறவிடைம 
உொிரமயில்  கடிநதுரைககும நென்தநெறி  புகடடும 
அன்ர்னயின் அவ�ொைம அன்்ொல் அகிலம
இயஙக அவள் �ொக்ன ஆ�ொைம ..!

பசல்வம் பெரியசொமி





ம்க்ளிதரனும் மொத்ரும் சக�ி - ற�ொழி

எமது நெடபு 
அருகம புல் கிள்ளி எறிந�ொலும
மீண்டும முரளககும
அறபு� மூலிரக க்ொல
எமது ஆளமொ்ன நெடபு

கொலஙகள் உருண்டைது கொடசிகள் மொறியது
�ிரும்ணம நெடைந�து குழநர�கள் ்ிறந�து
இருவருககும மீண்டும துன்்ம துயைம
ஆழிப க்ைரலயொக �ொயும தவறுத்�்னர்
சககொ�ைஙகளும மறந�்னர்  ஏன்?
க்ணவகை சி்னந�ொர் ்ல கநெைஙகளில்
என் க�ொழி மடடும அன்று க்ொல் ்சுரமயொக.
இவளின் மடியில் எ்னது கண்்ணீர்
தமல்லத் துரடைப்ொள்என் முகத்ர� �டைவி
அவள் அன்பு உ�ரடை ்�ிப்ொள்
அப்ப்ொ... என்்ன ஒரு மின்சொைம
 
கூறொமல் கூறுவொள் நெொன் இருககிகற்னடி தசல்லம
ஏன்? உ்னககுக கவரல என்று

அவள் மொத்ரும தசல்வச சீமொடடி அல்ல
ம்ன�ொல் உயர்ந�வள்  எ்னககொக எல்லொம இழப்வள்

இரறவொ... எ்னகதகொரு கவண்டுககொள்!...
வைம �ருவொய... எ்னது உயிர் ்ிொிவது
எ்னது க�ொழியின் மடி சொயநது.

எ்னது மகள் எ்னது �ஙரக எ்னது �மகரக
எ்னது �ொய அர்னத்�ிறகும கமலொ்ன உறவு,
கள்ளமில்லொ தசொந�ம வறறொ� ஊறறு.
ஆம,எ்னது க�ொழி  எ்னது உயிர்த் க�ொழி

சர்மிளொ ஏஞசல்



 

ம்க்ளிதரனும் மொத்ரும் சக�ி - ற�ொழி

்டிககும க்ொ�ி்னிகல ்ககத் துர்ணயிருப்ொள்.
்ொலுடைன் கலந� தநெயக்ொல
சிககலில் விழும கநெைம சிறதக்னகவ அர்ணத்�ிடுவொள்! 
்ொசத்�ின் உசசத்ர�ப
்ககுவமொயக கொடடிடுவொள் ! கநெசத்�ின்  உசசத்�ில்
நெொஙகளுகம ச்ொியும இைொமனுமொய ! 

�ரடைகரள உரடைத்�ிடுவொள் �ன்்னலத்ர� ஒ�ிககிடுவொள்
நெரடையொய நெடைந�ிடகடை நெொதளல்லொம உரழத்�ிடுவொள்.
சிறுரககயந�ிய அந�சசின்்னக கடைரலமிடடைொயும 
மறுரக நெீடடிடை மறுப்ில்லொக கொககொயக கடியொககும 
கவகம  கொடடிடுவொள் ! 

கநெயத்�ில் அவள்இைொமத்னன்றொல்
தநெககுருகும அன்்ில்நெொன் குக்னொக்னன்! 
ஆழ நெீசசலிடடு அந� ஐயைொத்துபத்ண்
அயிரைமீன் ்ிடிகக - எ்னககு 
அவகள அன்்ின் எல்ரல என்க்ன்! 

�ளிர்நெரடை ்யிலும! �ஙகத்க�ர் அவகள! - என்றும 
�்னியொ� ்ொசத்�ில்�ன்்னிகொில்லொத் �ொயும அவகள! 
ஓயொது க்சிகய என்ர்னஊரமயொய ஆககிடுவொள்! 
கொயொ� வொர்த்ர�களில் சிலகநெைமகண்டித்தும �ிருத்�ிடுவொள்! 

வொசர்ன மல்லிரகரயவொஞசர்னயொயப ்றித்�ிடுவொள்
வொடி என்்னன்க் என்றுவரகவரகயொயச சூடடிடுவொள் ! 
அன்பும்ணம கமழுமஅழகு பூசசைத்ர�
இன்புறசசூடடிடுவொள்! என்ர்னஇழுத்து அர்ணத்துக தகொள்வொள்!

அன்ர்னயும அவகள!என்அகிலமும அவகள!
முன்ர்ன நெொன் தசய� மிகு்ல  �வ வடிவும அவகள!
த்ண்த்ணனும மொத்ரும சக�ியும இவகள!

கதிருஷண்ததிலகொ





ம்க்ளிதரனும் மொத்ரும் சக�ி

மொ�ைொய ்ிறந�ிடை மொ�வம தசய�ிடைல் கவண்டும!
மொ�ர் �மரம இழிவு தசயயும மடைரமரய தகொளுத்துகவொம!
மொ�ரைப க்ொறறிகய ்ொடி்னொன் ்ொை�ி!
மொ�ரைப ்ொடிடை நெொ்னிஙகு வநக�ன்!

கருவில் சுமந� �ொயவள் த்ண்க்ண!
கருரவ சுமந�ிடும மர்னவியும த்ண்க்ண!
கருவில் உ�ித்� மகளும த்ண்க்ண!
கருத்ர� ககடடிடும க�ொழியும த்ண்க்ண!

விண்்ணில் உலவிடும நெிலவும த்ண்க்ண!
மண்நெிரற பூமித் �ொயும த்ண்க்ண!
�ண்்ணீர் ்ொயந�ிடும ஆறுகளும த்ண்க்ண!
எண்்ணம முழுநெிரற �மிழ்தமொழி த்ண்க்ண!

த்ண்களுக தக�ிைொக நெொளும தகொடுரமகள்
த்ண்சிசுரவ வல்லுறவு தகொள்ளும மடைரம!
த்ண்்ணியக தகொடுரமரய �டுககொ� நெீ�ி!
த்ண்கள் ்ொதுகொபபு ககள்விக குறியொ்னக�!

த்ண்கரளப ்றறி �வறொ்ன சித்�ொிபபுகள்
எண்்ணம தகொண்டை ஊடைகத் த�ொடைர்கள்!
த்ண்கள் வீடடின் கண்கள் என்க்ன்!
த்ண்களுககு எ�ிைொ்ன குறறஙகள் �டுபக்ொம!

த்ண்்ணியம க்ொறறிய மொனுடைர் இன்கறொ
கண்்ணியம �வறும கொடசிகள் முரறகயொ!
த்ண்த்ணன்்வள் �ொயின் அமசதம்ன உ்ணர்ககவ!
கண்ர்ணப க்ொல் கொத்�ிடைல் நென்கற!

கவி கொந்ததி. கருணொ்தி்ததி



 

வளளுவர் ்கொட்டிய ்கொ�ல!

கொ�தலனும நெ�ியி்னிகல கண்கள் ்ொடும 
கற்ர்னகள் ஊறறொகி க்னிவொயக கூடும. 
கீ�ஙகள் த�ன்றகலொடு கிளிக்ொல் க்சும 
கீழு�டும கமலு�டும தகஞசிக கூசும 
்ொ�ஙகள் ்ஞசொகிப ்றககும வொ்னில் 
்குத்�ொயநது ்ரடைத்�ிடடைொர் ்ொககள் க�்னில் 
மொ�ஙகள் கொ�லொகல ம்ணிக ளொகும 
மரறத்�ொலும சுடைர்விடடு மலரும �ொக்ன.

கநெொககஙகள் இைண்டைொக கநெொயு தமொன்றும 
கநெொயினுககு மருந�ொக மொறறு தமொன்றும 
கநெொககுமிடைத்து மண்்ொர்த்�ொள் நுகர்ந�ொள் இன்்ம 
கநெொககொமி டைத்�வளும நுகர்ந�ொள் இன்்ம 
�ொககிடைகவ க்ொர்ககளத்�ில் �டுத்து நெின்றொன்
�ொககிடடைொள் கண்களொகல �ளர்நது நெின்றொன் 
தூககமில்ரல க்சசுமில்ரல துன்் மில்ரல 
த�ொடடிடைவும உ�டுகளும க�ொறக நெின்கற .

தமல்லியலொள் உமிழ்நெீரும கமன்ரம தயன்றும 
தமயகயொடு உயிர்கலந� தமன்ரம தயன்றும 
நெல்லியல்்ொல் இருப்�றகுத் �ரடையொயப ்ொரவ 
நெொதளல்லொம �ன்னுடைக்ன �ொஙகும பூரவ 
தசல்லொமல் இருப்�றகக கசகயொள் கண்கள்
கசர்வ�ில்ரல சிரற்ிடித்தும சிககி ஏஙகும 
தவல்லுகின்ற தசொறகளிகல வியப்ொயத் க�க்ன 
கவலொகப ்ொயசசிடுவொள் விநர� �ொக்ன.

வகொவிந்தரொசன் ெொலு 
கும்ககொ்ணம. 





வளளுவர் ்கொட்டிய அேம்

வொகளொடு கவலும வலுவொ்னத் க�ொளும
ஆகளொடு புைவி அரறகின்றப க்ொரும
மண்க்ணொடு குரு�ி மடிகின்ற சமயம 
கண்க்ணொடு கருத்�ொய - தநெஞசில் கள்வடி அமு�ொய

தசொல்கலொடு த்ொருரள
இன்னும ்லகருத்ர� - கொலத்க�ர்பூடடி
வில்கலொடு அம்ொய ர�த்�ிடடைொர் ம்னத்�ில்

குரு�ி கொ்ணொது - நெம
குலம �ரழககொது என்று
புலம்ிகயொர் ்ிஞசு தநெஞசில் 
புரைகயொடிக கிடைநக�ொர்்ழங கர�யில்

அன்த்ன்றும அருதளன்றும
்ண்த்ன்றும ்ரகயில் தலன்றும
்ண்க்ணொடு ்ண் ஆறறுப ்டுத்�ி்னொர்

அறம தசொல்லித்�நது - குறள்
அறத்க�ொடு தநெறிக்ொ�ித்�து
வள்ளுவத்�ின் �ிறம
உலகம தசயத�ொழில் தகொண்கடை தசய�ிடடைப ்ழிரய

சொத்�ிைம தசொல்லிய சொ�ியக கரறரய
குரறயின்றி ம்னககரறயின்றி
கு்ணத்க�ொடு குவரளயம க்ொறறும அறத்க�ொடும

தநெல்லும ம்ணியுமபுல்லும பூண்டும
தசொல்லும தசயலுமதசயயும த�ொழிலும
கநெறறும இன்றுமநெொளும த்ொழுதும
நெொகொீக கு்ணமுமநெிரலத்� த�ல்லொம

வள்ளுவம கண்டைஅறத்�ின் த்ொருதளன்றொல்  
்ிறபத்ொககும எல்லொ உயிர்ககும

தசருவொவிடு�ி சி. பசந்ததில் சுவலொ



 

�ிருககுே்ளில அேம்

�ிருககுறளில்அறமஎன்்க�ன்
அர�கதகொஞசமமொறறுகவொம
�ிருககுறகளஅறமஎன்க்ொம
அதுகவ�ிகடடைொ�தசவியின்்ம

அறமத்ொருள்இன்்ம
முப்ொலுமஅறமதசொல்லககண்கடைொம
மறமதகொண்டைதநெஞசும
அறமகண்டைொல்அஞசும

விழுமமதுரடைத்�வர்நெட்ில்
விழொமல்்ிடித்�ொல்அறத்ர�
எழுரம்ிறபபுமசிறபக்
எயதுவர்எய�ொபபுககழ

்ிறன்மர்னகநெொககொக்ைொண்ரம
்ின்்றறத�ொிந�ொல்நென்ரம
அவவறகமஇரறரமஅருகொரம
கவதைன்்னகவண்டுமத்ருரம

இைொசொநெீ�ிக்சுமஉலகில்
அைசநெீ�ிரயஅறத்�ொல்உயர்த்�ி
அழித்�ொயபுறத்க�அர்னத்தும
�விர்த்க��மிழின்தசறுககக

ஏழு்ிறபர்யுமஅறத்�ொல்
ஏழு(உ)கலொகத்ர�யுமஎழுத்�ொல்
இைண்கடைஅடிகளில்அளந�ொய
யொ�வர்�ரலவனுமத�ொடைவில்ரல
இந�த்�மிழ்னின்எல்ரல

்ொ. மூதூரொன்





�ிருககுே்ளில அேம்

�மிழின் க�ியிது �ை்ணிககு  வி�ியிது 
உமிழும குறதளலொம உயிொின் வழியிது 
அமிழ்�ொய இ்னி�ொய அகிலத்�ில் கலந�து 
நெிமிர்நது நெிரலத்�ிடும குறள்.

 இல்லமும துறவும இைண்டைொய ்குத்து
தசொல்லில் சுடைதைொளிச கசொர்வின்றி சரமத்து 
நெல்லது எதுதவ்ன நெயமுடைன்  த�ொகுத்து 
வில்லிகல ்ொயந�து அறம.

சிறபபும தசல்வமும தசழித்�ிடைச தசய�ிடும
மறத்�ின் துர்ணயொய மொண்புடைன் நெின்றிடும
புறமது தசொல்வர�ப க்�ரம என்றிடும 
நெிறமது மொறிடைொ அறம.

குறறம கரளவதும குரறயது தசொல்வதும 
த்றறிடும புகழர�ப த்ருரமயொயக தகொள்வதும
உறறவன் தகொடுப்ர� உயர்தவ்ன தமல்லுவதும
்றறிடும க்ருஅது அறம.

அன்்ில்லொ உயிருககு அறிரவப புகடடிடும
வம்ில்லொர்ககு மடடுகம ஆரசரய நெிரறத்�ிடும 
இன்தசொல் யொவுகம இ்னி�ொய நெிரலத்�ிடும
நென்ரமயில் விரளந�ிடும அறம.

ஆரசகயொடு சி்னமும ஆகொககடுஞ தசொல்லும 
வரசயொ்ன த்ொறொரம வொழ்கரகரய தகொல்லும 
அறிவுரடையொர்  நெடைப்துரவ   அறிநது தசல்லும 
அறத்த�ொடு தசொன்்னது குறள்.

க.மணிவண்ணன் 
புதுகககொடரடை
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நெிமிடைஙகரள நெகர்த்தும தநெொடிகளின் ் டிகரள கடைககக கூடை கரலயொகப
்குத்க� விரலம�ிப்ில்லொ நெிரலத்றறு சிரலயொக
மரலயொய உயர்நக� வரலவீசிய வொழ்வொழிககுள் சிககிய
முத்துககரள வித்�ிடடு
�ித்�ிகககவ �ிருககுறரளத் �ந�ொகயொ! எஙகள்
�மிழ் த�யவப புலவக்ன...!

இல்லறத்�ில் நெல்லறம! ஒழுககம�ில் புதுைகம!
�நர� தசொல்ல விடடைர�யும
முநர� வைலொறு வகுகக மறந�ர�யும
சிநர� முழுகக நெிரறந�ிடைகவ விநர� அறத்து கச�ிதயலொம
மநர�ப த்ருகதகடுத்க� முநதும �ிருககுறகள...!

புத்�னும சித்�னும நெித்�மும கண்டிடடை தநெறியிர்ன 
தமொத்�மொய கூறுகளொய
த்ொறித்�ிடடை த்ொறிதுலககும �ீபத்ொறிகய! �ிருககுறகள...!

மர்னககுள்ளும மொடைத்துள்ளும நெொடை கவண்டைகவ! நெயஙககளொடு நெொடைறிய
நெடைப்ியகலொடும நெகர்நதுவரும நெைகமர�
கவைறுகக அைமொகத் �ொன் அறத்ர�த் �ந�ொகயொ! �ிருககுறகள...!

இலகக்ணம இல்லொத�துவும முழுஉருவமொகத�ன்்து
வொழ்வுககு மடடும 
வி�ிவிலககொதவ்ன வி்னவ விளககமொ்னொகயொ?
விளஙக ரவத்� எஙகள் �ிருககுறகள...!

உன் அறத்ர� நெொஙகள் மறந�ொல் அறகவ ஒழிநது க்ொகவொகம!
எஙகள் அறத்ர�க கொடடைத் �ொன் உன்ர்னப க்ொறறி ் ொடுகின்கறொம!
உலக அறம ஓஙகத்�ொன் நெொளும ்ைப்ி நெிறகின்கறொம!
அறஙகள் த்ருகி நெின்றொகல! ்ிறவிப க்றும த்றறிடுவொய!
நெிறஙகள் மொறும நெிலத்துககுள் சுைஙகள் மொறொ �ிருககுறகள!
வைஙகள் த்றகற �ிகழ்வொகய...

சு.சிவசுப்ெிரமணியன்.
புதுசகசொி.





�ிருககுே்ளில  ்கலவவி! 

�ிருவள்ளுவன்  உலகின் �மிழ் மு�ல்வன் 
அவன் ்ரடைத்� அ�ிகொைஙகளில் கல்விகய மு�ன்ரம 
அது�ொன் அவொின் மு�ல் �ன்ரம
முப்ொலில் கல்விகய தவன்றது அவருரடைய அறின்சிறப்ொல் 
உயிொி்னஙகளில் உயர்வொக த்றறது கல்விகய
அககல்விகய அர்னவருககும மு�ன்ரம
கறக கசடைற எ்ன கற்ித்� மு�ல்வன் 
கல்வி கறகொ�வன்
இைண்டு கண்களிருநதும
்ொர்ரவயில்லொ புண்கள் தகொண்டை மூடைக்ன 
அவருரடைய
அ�ிகொைஙகளில் 
கல்விரய கறறொல்
அர்னத்ர�யும த்றற க்ைொ்னந�ம அர்னவருககுமொ்ன. 
ஊடடிய சீடைக்ன 
கறக கசடை கறறு அ�ன் வழி நெின்றொல் உலகக க்ொறறும 
இல்ரலகயல்
அறிவில்லொ�வன்
ஊகை தூறறும 
்ொர்கக கண்கள் இருநதும கறகொ�வன் கண்கள் தவறும புண்ககள 
�ிருவள்ளுவர் எத்�ர்ன அ�ிகொைஙகள் எழு�ியிருந�ொலும
கல்வி கறகறொகை
அர� ்டித்�்ணை முடியும 
அககருத்துகளொல்�ொன்
ம்னி�்னின் வொழ்வு விடியும 

மருதூர் மொமு
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ஈைடியொல் உலரக அளந�ிடடைத் �ிருமகக்ன
த்ொதுமரறயொல் உலரக இர்ணத்�ிடடைப த்ருமகக்ன
்ண்்ொடடில் வொசமதசயது ்ண்்டடைத்க�சம தசயய
முப்ொலில் �ப்ொமல் முன்ரவத்�ொய அறத்�ிர்னகய

சிறபர்யும தசல்வத்ர�யும ஒன்றொக ஈனுதமன்ற
அறத்ர�கய நெீ அடிக�ொறும ரவத்�ொயன்கறொ?
ஆழ்கடைலின் முத்�ொக நென்த்னறிகள் கசர்த்த�டுத்து
அண்டைதமொழி அத்�ர்னயும தமொழி த்யர்த்�ிடைகவ

அறத்துகககப புடைம க்ொடடு அன்த்ன்னும
வடைமக்ொடடு இரறநெிரலககுத் �டைம க்ொடடைொய..!
புறம்ொக நெரடைக்ொடடைொல் புகழ் என்றும
கிரடைககொது என்கற நெீ புொியரவத்�ொய

அன்்ிறகும உண்கடைொ அரடைககுந�ொதழன்கற
ககடடைொலும அறத்�ிறகக வழி தசொன்்னொய
குடிமககள் நெலத்�ிறகக ஒளி �ந�ொய..!
த்ொருளுககொய நெீ �ந� குறள் எழுநூறு

என்றொலும உ்னது குைல் ஒலித்�த�ல்லொம 
அறம கூறும நெல்லுலரக அரமககத்�ொக்ன?
மத்�ொகல கரடைந�ொலும மொநெிலகம ்ிளந�ொலும
அறத்�ின் வழிவந� த்ொருள் �ருமின்்கம

க்ொின்்ம என்று வொிக�ொறும விொித்துரைத்�
வொன்புகழ் வள்ளுவக்ன எஙதகஙகு கொ்ணினும
உந�ன் வொயுரற வலியுறுத்துவது அறம
என்னும அைக்ண என்றொல் மறுப்ொருண்கடைொ?

எம். ஆர். பஜயந்ததி
�ஞசொவூர்





வளளுவர் ்கொட்டிய வொழ்கர்க தெேி! ்கொ�ல!

முத்�மிழில் வள்ளுவகம கவ�ம ஆகும! 
மூன்றொம ்ொல் முகக்னியின் இ்னிரம கசர்ககும! 
முத்�ொக வள்ளுவ்னொர் கொடடும கொ�ல்!
முத்�ொயப்ொய ரவயகத்�ொர் ம்னர� ஈர்ககும! 
�ித்�ிககும கொ�லிகல த்ண்்ணின் கண்கள்!
�ிகடடைொ� விருந�ொகும மொமருநதும ஆகும! 
எத்�ிககும வழிநெடைத்தும கொந�க கண்ர்ண,
இவர் க்ொல எவர் உரைத்�ொர் இலககியத்�ில்!
எர்னப ்ொர்த்�ொள் நெொ்ணத்�ொல் �ரலகு்னிந�ொள்!
இது கொ�ல் ்யிருககு ்ொயசசும �ண்்ணீர்  என்றொர்! இன்று!
�ிர்னகயனும கொ�லிகல நெொ்ணம எஙகக!
த�ருதவல்லொம அரறககொ�ல் நெடைககுமிஙகக!
கண்த்ணொடு கண் கநெொககின் வொயசதசொல் இல்ரல! 
கவ்னித்�ீைொ? வள்ளுவ்னின் வொர்த்ர� ஆழம!
த்ண்ணுககக கறபுநெிரல தகொள்ளொக கொலம!
்ிறன்மர்ன கநெொககொப க்ைொண்ரம தசொன்்னொர்!
�ிருமொலின் �ிருவடிரய விடைவும கமலொம,
கொ�லியின் தமன்க�ொள் சொயந�ிருத்�ல் என்றொர்!
உரைககின்றொர் அ்னிசசம பூ தமன்ரம க�ொறகும!
உள்ளத்�ொல் த்ண்மகளின் தமன்ரம என்்ொர்!
நெிரறவொ்ன கொ�லிர்ன அழகொய தசொன்்ன,
நெீடுபுகழ் வள்ளுவர் க்ொல் எவரும உண்கடைொ!
வள்ளுவ்னின் வொழ்கரகதநெறிரய ம்ன�ில் ரவபக்ொம!
வொழுமவரை கொ�லிர்ன உயிர்மூசசொய கொபக்ொம!

சுகுமொ்றன் கநக்தயொ, 
புதுகககொடரடை.



 

�ிருககுே்ளில ்கொ�ல

என் மர்னவியின் ்றகளிரடைகய ஊறிய நெீர்
்ொகலொடு க�ன்கலந� சுரவ�ொக்ன!.
உயிரும உடைலும எப்டி ்ிொியக�ொ
அப்டிகய நெொனும என் மடைநர�யும.

என்்னவள் என் கண்ணுககுள் வீறறிருகக இடைம க்ொ�வில்ரல
கரும்ணிககுள் இருககும ்ொரவகய! நெீ க்ொயவிடு !.
ஓளிதகொண்டிருககும விழிகரளயுரடைய
அவரள மறந�ொல்�ொக்ன நெிர்னப்�றகு.

கண்ணுககுள் அவர் குடியிருப்�ொல்
எஙகக!ரம�ீடடி்னொல் மரறநதுவிடுவொகைொ எ்ன்யநது 
ரம�ீடடைொமகல வொழ்நது வருகிகறன்.

என்்னவர் குடியிருப்து எ்னது தநெஞசதமன்்�ொல் -சூடைொக 
உண்டைொல் சுடடுவிடுகமொ என்்�ொல் உன்ர்னககூடை 
்யப்டுகிகறன்.

என்ர்னத் �விை யொரும அறியவில்ரல என்்�ொல் - எந�ன் கொ�ல் 
த�ருவிலும மயஙகி �ிொிகின்றது.
கொ�ல் கநெொயின் துன்்மொியொ மககள் நெரகககிறொர்கள் - கொ�ல் 
உ்ணர்ந�ொல் எப்டி வரும இந� நெரகபபு.
யொர் எப்டி உரைத்�ொதலன்்ன
அவர்களின் ்ழிசதசொறகள் எருவொகவும
�ொயின் �ரடைசதசொல் நெீைொகவும தகொண்டு
என் கொ�ல் வளருகம �விை
ஒருக்ொதும கருகிபக்ொயவிடைொது.

முகைவர் சொ. வச. ரொஜொ
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க�ன்மதுை தசொல்லொள் தசொல்லொல்உருவொகும
உமிழ்நெீகை  ்ொகலொடுத்  க�ன்கலந�சுரவயொகுகம
கண்்ணின் கருவிழிககுள்  குடியிருககும ்ொரவகய!
�யவுடைக்ன கவண்டுகிகறன்
விழியி்னின்றும  தவளிகயறிடு!

்ிரற நெிலரவ  நு�லொயசூடிய
என்்னவளுககு  குடியிருகக இடைமகவண்டுகம!
க�ிைர்னயக  கண்்ணொள்  �்னதுக கண்்ணொல்
த்ொரு�ிகய தவல்லும  த்ொன்்னர்னயத்ண்்ணொள்
ஒருதநெொடி மறந�ொலுகம  மறு தநெொடியில்
நெிர்னவுககுள் வந�ிடுவொகள

ஆயினும மறந�ொலன்கறொ
அவரள மீண்டும நெொன்நெிர்னப்�றகு!
அவகளொடுக  கூடுகிற கநெைத்�ில் தசொர்ககத்�ின்
சுகமஅரடைவதும அவதளன்ர்னப ்ிொியுமக்ொது
உடைரல விடடு  உயிர் நெீஙகுமக்ொது
அனு்விககும   தகொடுநதுயைொய  க�ொன்றுகிறக�!

கொ�லில்லொ   உலகம�ில்  வொழ்வ�ிலும 
எவவி�ப  த்ொருளில்ரலகய!
கொ�தலன்ற ஒன்றப த்ொருளன்றி
உலகில் உயர்ந�ப
த்ொருளுமகவறில்ரலகய!

வரணுகொ சுந்தரம்
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எல்லொ எழுத்துககும மு�லொம... அகை ஒலிகய க்ொறறி...
எல்லொ உயிர்ககும மு�லொம... ஆ�ி ்கவக்ன க்ொறறி...
தூய அறிவுவடிவொ்னஇரறவன் �ிருவடிகய க்ொறறி...
கறற கல்வியொல் விரளயும ்யக்ன க்ொறறி...

அன்்ொின் ம்னமலொில் வீறறிருககும இரறவொ க்ொறறி...
புகழ்வொழ்வு த்றறுதநெடுஙகொலமநெீடு வொழ்கவொமக்ொறறி...
விருபபு தவறுப்ில்லொ இரறவன்�ிருவடி க்ொறறி...
எவவிடைத்தும எககொலத்துககும உயிர்ககு துன்்மக்ொம க்ொறறி...

தமயப த்ொருள் கசர்ந� புகழுரடையஇரறவொ க்ொறறி...
நெல்விர்ன �ீவிர்னஎனும இைண்டுமதநெருஙகிடைொ க்ொறறி...  
தமயவொய கண்மூககு தசவிதயன்னுமஐமத்ொறியின் வழிவரும...
ஊறு சுரவ தயொளிஓரச நெொறறதமன்னும ஐந�ின் கண்ணும
ஆரச அறுத்�ொன்க்ொறறி...

தமயயொ்ன ஒழுககதநெறிநெின்று தநெடிதுவொழ்கவொம க்ொறறி...
ஒப்ொரும மிககொருமில்லொ இரறவன்�ிருவடி தயொறறி க்ொறறி...
அல்லொர் ம்னத்�ின்கண்அஞஞொ்னம �ீர்ப்ொய க்ொறறி...
அறககடைலொய விளஙகும இரறவன் �ிருவடி க்ொறறி...

்ிறவிப த்ருஙகடைரல நெீந�ிக கடைபக்ொமக்ொறறி...
எண்கு்ணத்�ொன் இரறவன் �ிருவடிரய
சிைம�ொழ்த்�ி வ்ணஙகுகவொம க்ொறறி...

இரறவ்னின் இர்ணயடி த்ொருந�ி நெின்று
்ிறவிப த்ருஙகடைரலகடைபக்ொம க்ொறறி.      

                                                                                 துகரரொஜ்.      
ஆடுதுரற.
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அஞசிடைொ� ்ரடைதகொண்டு  ஆடசிதசயயும  அைசனுககு
அஞசொமல் குடிமககள் அரம�ியொக வொழ்வ�ிலும
தசஙககொலொல் நெீ�ிதசயது  சிந�ர்னயில்  மன்்ன்னொகல
எஙதகஙகும முமமொொி  எநநெொளும  த்ொழியுதமன்றொர்

அறமு்ணர்ந�  அறிவுரடையொர் அறிவுரைரயக கூறவல்லொர்
மறமநெிரறந�  க்ொர்ப்ரடையொல் மககரளயும கொப்வனும
அஞசிடைொ�  ம்னஙதகொண்டு அறிவொர்ந�  தசயபுொிநது
அஞசிடைொ� அரமசசர்கள்   அைசனுககுத்  க�ரவதயன்றொர்

தகொரடையளித்து   அருள்தசயது   குடிகொககும  அைசர்னயும
உரடையளித்து    வொழ்்வகை    உலகத்�ில்  சிறந�வகை
குரறயில்லொ  தசொல்லொகல  குறறமில்லொ ஆடசியிர்ன
நெிரறவொ்ன  குரடைநெிழலில்  கநெர்ரமயொ்ன  ்ண்புதயன்றொர்

கொடசிககு   எளியவ்னொய   கடுஞதசொல்ரலச  தசொல்லொமல்
ஆடசியிர்ன  நெடைத்து்வன்   அகிலத்�ில்   புகழ்த்றுவொர்
த்ொருளீடடை  வழிகண்டு  த்ொருதளல்லொம  கசர்த்துரவத்து
த்ொருதளடுத்துப  ்குத்�ளித்து  க்ொறறுகின்ற  அைச்னொவொர்

தசொல்வன்ரம நெல்லரமசசர்  கசொர்வில்லொ விர்னத்தூயரம
நெல்லை்ணொய  வல்லவ்னொய நெொடுகொககும வீை்னொக
க்ொர்முர்னயில் எவர்வொினும புறமுதுகு கொடடைொமல்
க்ொர்தசயது  மடிகின்ற க்ொர்வீைன் கவண்டுதமன்றொர்

தகொடுஙககொன்ரமபுொியொமல்குறிப்றிநதுநெடைப்வனும
கடுஞசி்னத்�ில்அறிவிழநதுகண்துஞசொஒறறவனும
்ரகதகொண்டு அழித்�ொலும ்ொழரடைநதுக்ொகொமல்
மிரகயொ்ன கல்வியொகலமீடதடைடுத்�ல்அழதகன்றொர்
                    

                                          கவிஞர் வீக பெொன்கையொ
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கொலஙகொலமொக கொலஙகொலமொக க்ொறறும நூல்
சஙக இலககிய மு�ன் நெீ�ிநூல்
வொழ்வின் களஞசியமொ்ன மு�ல் நூல் ஞொலம க்ொறறும மு�ல் நூல்
்ொமை்னின் அன்றொடைம ஒழுகக தநெறி
உயிொி்னகம க்ொறறி கொககக கூடிய; ம்னி�்னின்அறம த்ொருள் இன்்ம;
இமமூன்றின் மு�ன்ரம தநெறி மறறும
த்ொருரள உ்ணர்த்�ியவகை
நெம சமூகத்�ில் உள்ள கொலஙகொலமொக
கொலஙகொலமொக மைபு நெரடை முரறரய உ்ணர்த்�ி யவகை
புலொல் விடை ரசவ உ்ணகவ
சிறந�து மிகச சிறந� மருநக�
இது வள்ளுவொின் கருத் க�
வொழ்கரக ஓரு வடடைம அல்ல
ம்னமொசின்றி வொழும வொழ்கரக சிறபபுரடையது
ம்னி�னுககு ஓரு புதுரமயொ்ன ஆன்மீகம!
அறத்ர� நெமககு வள்ளுவம அளித்�து
வள்ளுவம த்ொி�ொக இரறவர்ன நெமபுகிறது
தகொரடைரய ்றறி வள்ளுவம கூறுகிறது
்ிறன்மர்னரயயும நெயத்�ரலயும ்ைத்ர�யர் உறரவயும
த்ருஙகுறறமொகச தசொல்லி அன்பு உரடைய
கொமத்ர�ச சமு�ொய அறமொக கூறுகிறது
கொலம க்ொறறும நூலொக வள்ளுவம
வள்ளுவத்துககு ்�ின்மர் உரைகய
சொலச சிறந�து ்ொிகமலழகர் உரைகய
சிறபபு நூல் நெயம கொடடுக�
வள்ளுவகம �மிழ் அன்ர்னயின் உயர்நெிரல
சிறபக் க்ொறறு வொர் க�ரூைொர்
த�ன் குமொியில் இருநது நெம
நெொடடின் �ரலநெகர் வரை க்ொகிறக�
�ிருககுறள் த�ொடைர்வண்டி கய விரைவொன்
வள்ளுவத்�ிறகு எழுந� புகழ் மொரலகய
�ிருவள்ளுவ மொரல சிறப்ொ்ன நூல்நெயம

புலவர். ்ததியொகு. வசொமு
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வள்ளுவன் வகுத்�ொிகளின் சிறப்ின்
வொர்த்ர�கள் ஒவதவொன்றுமவொழ்கரகயின் வழிகொடடியொய..
தநெறிகள் �வறொநெீ�ியின் வழித்க�ொன்றலொய
தநெய�ிடடைநெற குறளிகலஇரறரமயின் சிறபபும..

்ரடைகுடிகூழ் அரமசசுநெட்ைண் ஆதற்னச 
தசப்ிய வொர்த்ர�யுள்களசிறப்ின் இரறமொடசிகய
அஞசொரம ஈகமஅறிவு ஊககதம்ன நெொன்கும
என்்னொளும கவந�ர்ககுஇயல்பு என்றொன் வள்ளுவனும..

தூஙகொரமகயொடு கல்வி து்ணிவுடைரடைரம எ்னமூன்றும
நெீஙகொ�ொர் வொழ்வில்நெிலந�ர்ன உரடையவர்கதக்ன.
அன்கற வகுத்�நெல்ஆயிைத்து முன்னூறறிமுப்து
அரவககுறளுள்கள புர�த்க�ரவத்துள்ள இரறரமயின் மொடசிரமகய..

தகொரடையளி தசஙககொல்குடிகயொம்ல் என்று
நெிரலயு்ணர்நது புலவன்தநெய�ிடடை �ிருககுறளில்
தசொறத்ொறுககும ்ண்புரடை கவந�்னொய வள்ளுவனும
தசொல்லிகய ரவத்�நெல்தசொறகளின் சிறபபும..

ஏறறமொய வொழ்வின்ஏறறம தகொண்டுத�ொழ
க்ொறறிய குறளில்த்ருரமயும இரறமொடசிகய.
இருள்கசர் இருவிர்னயும கசைொஇரறவன் புகழ்கசைொத்னன்று
ஐந�வித்�ொன் த்ொய�ீர் ஒழுகபுககழொடு இரறரமயின் புகழிர்ன..

�ிருககுறளில் இரறரம�ிருவள்ளுவன் வொககினுள்கள
�ிருநெொமொய �ிரளத்�ியிருககும�ிருவள்ளுவன் புககழொடு ...
்ிறவிப த்ருஙகடைல்நெீநதுவர் நெீந�ொர்இரறவன் �ிருவடி கசைொ�ொர் 
என்கற இரறரமயின் நெிரலயுரைத்க�ொக்ன �ிருவள்ளுவகை

ஈழவன் ்தொசன்



 

�ிருககுே்ளில அன்பு

வள்ளுவப த்ருத்�ரக வகுத்� வொழ்வியல் தநெறியில்
அன்புககு அ�ிகொைம தகொடுத்�ொர்
்த்து முத்�ொ்ன குறள்களில் விளஙக ரவத்�ொர்

அன்பு நெல்உள்ளத்�ில் சுைககும ஊறறு 
அன்்ொல் த்ருகி த்ொஙகிடும இன்்ம 
அைவர்ணத்து ஆ�ைவொய உ�விடும 
கைஙகள் அன்பு அறனும ்ண்பும �ரும

அன்புரடையொர் அறிவுரடையொர்
ஆககமும ஊககமுமமுரடையொர்
அன்்ொல் �ன்நெலம கரு�ொது
த்ொதுநெலம க்்ணிக கொப்ொர்

அன்க் உயிர் உள்ள உடைல்
அன்்ிலொர் எலுமபும க�ொலுமக்ொர்த்�ிய தவறறுடைமபு
அன்்ொல் அகிலத்ர�க ரக தகொள்ளலொம
அன்பு ஈடு இர்ணயில்லொ த்ருஞதசல்வம 

இைககமும ஈரகயும உண்டுஅறத்�ிறகு அன்பு துர்ண
வீைத்�ிறகும அதுகவ துர்ண
அன்்ிலொர் வொழ்கரக ்ொரலயில்
்டடை மைம துளித்து கருகும அவலம

உடைம்ின் அகத்து உறுபபு அன்க்
மறறரவ ்ய்னிலில்லொ ்ொகஙகள் 
அன்பு இல்லொ� உடைரல அறம
வருத்துமஅன்பும அறனும சிறநது அரமவக� 
இல்வொழ்கரகககு ்ண்பும ்யனும �ரும.

்தீை்தயொளன் ரொமசொமி.





�ிருககுே்ளில அன்பு

அறத்�ிறககக அன்புசொர் த்ன்  ்அறியொர் மறத்�ிறகும அஃக�துர்ண.

�ர்மத்துககு அடிப்ரடையொக அரமவது அன்பு
இது அறியொ�வர்கள் ஆைொயநது ்ொர்த்�ொல்
ம்னி�்னிடைம வீை உ்ணர்சசி க�ொன்றுவ�றகும
அன்பு கொை்ணமொக இருப்து புொியும
�ர்ம கொொியஙகரளச தசயவ�றககு அன்பு துர்ணயொகிறது
அறிந� விஷயந�ொன்
ஆ்னொல் சில சந�ர்ப்ஙகளில் அன்பு
வீை உ்ணர்சசிககும கொை்ணமொகி விடுவதுண்டு
நெொம யொொிடைம அன்பு தசலுத்துகிகறொகமொ
அவர்களுககு யொைொவது தகடு�ல் தசயய முன் வந�ொல்
அவர்மீது தகொண்டுள்ள அன்்ின் கொை்ணமொகக கிளர்நது
எழுநது அவர்கரளக கொப்ொறற முயல்கிகறொம
வீை உ்ணர்சசிககும அன்பு கொை்ணமொகிறது
மறம என்ற தசொல்லுககுத் �ீரம என்கிற த்ொருளும உண்டு
�ீரமககு அன்பு எப்டித் துர்ணயொகும
�ீய உள்ளம தகொண்கடைொர் இடைத்தும அன்பு
தசலுத்துவ�ன் மூலம அவர்கரளத் �ீயவழியி்னின்றும
விலகச தசயய முடியுதமன்்�ொல் �ீரமரய
ஒழிப்�றகும அன்பு துர்ணயிருககும என்றும த்ொருள் தகொள்ளலொம
ஆககவ அன்பு �ர்ம கொொியஙகளுககுத் துர்ணயொக
இருப்து மடடுமின்றி வீைத்துககும
�ீரமகரள நெீககுவ�றகும துர்ணயொகும என்்�ில் சநக�கமில்ரல அன்பு

குமரன் அம்ெிகொ
வொ்ணியம்ொடி



 

வளளுவர் ்கொட்டும் வொழ்வவியல தெேி அன்பு

ஈைடியொல் உலகளந� வள்ளுவர் புகழ்்ொடு-அவர்�ந�
இறவொ� புகழுரடைய வள்ளுவத்ர� நெொடு
அன்த்ன்ற தசொல்லில்�ொன் அழகுண்டு அர�ககூடடு-ம்னி�
அரடையொளம அது�ொக்ன உன்த்யரை நெொடடு.

அகத்�ி்னிகல அன்்ில்ரல எபக்ொதும உ்னககு-இயஙகும 
உறுப்ிருநதும என்்ன ்யன்? அது வீ்ணொ்ன க்ணககு.
உயிர்வொழும உடைமத்ன்றொல் அன்்துகவ மூலம-இன்றிப 
்யிர்வொழொக கரளயொக இருநத�ன்்ன லொ்ம?

அன்்�ர்ன அகபத்ொருளொய இலககியத்�ில் ்ொர்த்�ொய-
அதுவொழ்வு
என்்�ர்ன ஏன்மறநது தகொடூைத்ர�க ககொர்த்�ொய.
்டடைமைம �ளிர்ககொது ்ொரலநெிலத்�ில் ம்னி�ொ-நெீ
த�ொடடைமைம துளிர்த்�ிடைகவ அன்பு என்னும நெீர்�ொ.

அன்்ிருககும மொந�ரைபக்ொல் புறத்�ி்னிகல நெடிப்ொய-உர்ன 
அறஙதகொல்லும ம்னம தகொல்லும புழுபக்ொலத் துடிப்ொய.
அன்பு அறத்�ிறகு துர்ணமடடும இல்ரல-வில்
அமத்யதும வீைம்ணம கூடடைவரும முல்ரல.

சிறபபு�ரும அன்்�ர்ன வொழ்வி்னிகல கொடடு-உர்னச 
சிறநக�ொொில் தசகம ரவககும இது வள்ளுவ்னின் ்ொடடு.
நெடத்ன்ற உறவ�ர்ன நெொள்க�ொறும க்்ண-அன்ர் நெொடடிவிடு 
அவொிடைத்�ில் நெல்லவழி கொ்ண.

வொழ்வி்னிகல த்ொருந� கவண்டும  நெயமொக அன்பு-அது
உர்ன �ொழொமல் �ரலநெிமிர்த்�ி உயைரவககும ்ண்பு.
அரடைககின்ற �ொழ்ப்ொகளொ அன்்ிறகு இல்ரல-அது 
துரடைககின்ற கண்்ணீைொய ஊறதறடுககும ்ிள்ரள.

ஆகய. மணிமொ்றன்.
கவ�ொைண்யம.





வொழ்வவின் ்கறேல

�ிருவள்ளுவொின் தநெறிமுரற வொழ்வின் முன்னுரை..

அகநர�யும அழிககவும 
உ�வி தசயக�ொருககு ஊன்று ககொலொகவும
�ீயர� �ிருத்�வும நெல்வழி நெடைககவும
ஐய்னின் எழுதுககொல் ஆை;்ப்ொிபபு தசய�து
�மிழ்னின் தநெஞசிகல உருவமொய நெின்றது
சம்்ணமொய அமர்ந�ிருககும சமர்ப்்ணமொ்ன அவைது குைல்..

�ிஙகளொய இ்னித்�ிடும தவௌ;ளியொய ்ளிசசிடும
்வளமொ்ன வொிகள் ரவைஙகளொய மின்்னடும
�ிருவள்ளுவொின் குறலில் �ீண்டைொரம எொியும
நெொவடைககம புொியும நென்றி மறப்து த�ொpயும
பு+மியில் ஆசசர்யஙகள் உண்டு 
அது �ிருககுறள் எழுத்�ிகல மடடுகம ஒன்று

ஐயர்ன க்ொறறி க�்னமுது �மிரழ ஊறறி
நெம �மிழ் மை்ில் கலந�ிருககும
அர்னவருககும எடுத்துகொடடைொய எடுத்துரைககும
முன் க�ொன்றிய புலவரும
ஐயன் �ிருவள்ளுவரை �ி்னம நெொளும க்ொறறுகவொம

சமூக உயைத்�ில் சிறபக்ொடும
என்றும �ிருககுறள் �்னிககுறள்
�ிரச கநெொககி ்ொர்்த�ஙகும
�ிருககுறளின் கவ�ந�கம
தவளிசசமொய த�ொpயுது
�ிருவள்ளுவ்னின் எழுத்�ொ்னி நெம �மிழ்
எழு� கறறு �ந�க� ஐய்னின் அசசொ்ணி

க. சந்ததிரவமொகன். 
ஓைத்�நெொடு



 

வளளுவர் ்கொட்டும் அன்பு

அன்்ிறகும அரடைககும �ொழ் உண்கடைொ? 
அரடைத்�ொல் த்ருகும நெீர் அன்கறொ?   
உடைலின் அழகக உயிொில் �ொன்,
உயிொின் அழகக அன்்ில் �ொன்...

அற��ின் அருரம வீைபத்ருரம, 
எளி�ொய தசொன்்னது குறள் ஒன்கற...
எலும்ிலொபபுழு தவகரகயில் கவகும, 
அன்்ிலொ ம்னி�ம தவறுரமயில் சொகும, 

உண்ரம உ்ணர்த்�ியது குறள் அன்கற...
அன்்ின் உரறவிடைம நெிரறகுடைகம, 
மறுபக்ொர் உடைல் தவறும தவறறிடைகம... 
குடிரசககுள் தசன்ற குறள், வள்ளுவ்னொல் நெின்ற �மிழ்...

முப்ொலில் த்ொழிந� மரழ , 
அன்்ொகல நெரம இர்ணத்� இரழ...
அன்்ின் தமொழிரய �மிழொய மொறறி,  
அருவி தகொடடியதும �ிருககுறகள... 

அன்புசகசொரல இல்லொ வொழ்கரக என்றும, 
எவர்கும த்ொருநதும ்ொரல�ொன்... 
உைககச தசொன்்னது வள்ளுவகை...
த�ொன்ரம �மிழில் உண்ரம உ்ணர்த்�ி, 
த்ருரம அன்ர் க்சியக�...
அன்புரடைரம என்ற த்ொதுவுரடைரம, 
அதுகவ குறளின் சிறபபுரடைரம !

கவிஞர் சந்ததிர வசகர்
இைொஜ்ொரளயம.





அன்ரனை �மிறழ வொழி

அகமும புறமு மழகொய நெின்று
குக்னி ்னன்்ிற குவலயம தவன்று
சிலம்ின் கர�யில் நெீ�ிரயச தசொல்லித்
�ிலக தம்னகவ �ிகழுந �மிகழ
உலகி லுர்னபக்ொ லுயிர்தமொழி கயது
கன்்னித் �மிகழ க்னியுந �மிகழ
உன்ர்னத் த�ொழுக� உயர்கவன்
இன்றமிழ்த் �ொகய இளந�மிழ் வொழி!

எழுக�ி தை்னகவ தயஙகட கொ்ன
வுழுநெில கமதயஙக ளுத்�மத் �ொகய
யழுகுைல் வருமுன் ்னொர்த்த�ழுங கடைகல
தகழு�ரக நெடத்னுங கிழத்�ியும நெீகய
தசழுதமொழியொ்னதவன் தசந�மிழ்ச கசகய
�ழுவரலத் �விர்த்துத் �்னிபத்ரும தமொழியொ
தயழுதமன் தமொழிகய இரறகய
த�ொழுத�ழு கவொமுர்னத் த�ொல்�மிழ்த் �ொகய

அருமருந �ொதய்னக கொ்னவள் நெீகய
த்ருமகிழ் கவதயன் க்தைொளி நெீகய
தவொருத்ருந �்னிதமொழி யொகிநெிற ்ொகய
�ருநெிழல் க்ொதலரமத் �ொஙகிடும �ொகய
தயருதவ்ன தவஙகவிக கொகியத் க�க்ன
கருமுகி லன்்ன கவிமரழப த்ொழியு
தமொருத்ருந �ொகய தவொண்டைமிகழ
யருள்�ரு க�வி யடி்்ணி  கவக்ன

அொியதவன் றொகய அறிவுதமன் றொகி
தயொி�ழறதகொண்கடைதய�ிொிரய தவல்லுந
�ிறன்மிகுந �ொகய த�யவமும நெீகய
அறவழி நெிறக்ொ ைொயு� மொகி
தநெடுவழி நெின்று கநெர்ரமத் �ிறத்�ொல்
�டுப்ரை தவன்று �ை்ணியி
லுடுககளி ரடைதயொளி ருறுமீன் வொழி!

                                 இரொம வவல்முருகன் 
வலஙரகமொன்



 

அன்ரனைத்�மிறழ வொழி
ஆசிொியப்ொ

�ன்க்ன  ொில்லொத் �மிகழ �மிழர்
�ன்மொ  ்னத்ர�க கொத்�ிடும �மிகழ
அன்ர்ன தமொழிகய  அமிழ்க� எஙகள்
அன்்ிற சிறந�தவம மழியொப  புககழ!

எமதமொ ழிககும ்ரகயில் தமொழிகய 
நெமதமொழி யொக நெொடடில் �ிகழும 
எமமருங குள்ளவர் ஏறறிப புகழும
தசமரம மிகுந�  தசந�மிழ் வொழி 

என்று்ி றந�வள் என்று்ணர்ந க�தசொல 
இன்றுவ ரையிலும இயறறுகம க்ொ்னவள் 
்ன்னூறு ககொடிகய ர்ந�மிழ்த் �ொயவள் 
நெின்றுவி ளஙதக்ன நெிமிர்நது நெின்றொகள

கண்்ணிர்னக குத்�ிடும கொொியம கண்டுகம 
வண்டைமிழ் வொடிடை வொழ்விர்ன ்ொவலர் 
தகொண்டிடை விடடிகடைொம தகொடுவொள் தகொண்டு 
கண்டை்னர் க்ொர்ககளம கலஙகொது தவல்ல

எத்�ர்ன கயொயிடைர் இத்�ரை மீ�ி்னில் 
முத்�மிழ்த் �ொயவள் முன்வநத� �ிர்த்�ிடை 
அத்�ர்ன யுமத்ொடி ஆககிகய தவன்றவள் 
நெித்�ியம வொழ்தக்ன நெிரலக தகொண்டைொகல 

ஆழியின் க்ைரல யொலுகம அழிந�ிடைொ 
ஊழிகய ஆயினும உயிர்த்�ிடும வண்டைமிழ் 
வொழிகய என்றுநெொம வொன்முகம தூககிகய 
தமொழியொம தசமதமொழி எமதமொழி தகொண்டைக� 

முகைவர் பெ. ெொர்ததி ஆறுமுகம் 
த்ைம்லூர்





அன்ரனைத் �மிறழ வொழி
ஆசிொியப்ொ

சஙகத் �மிகழ சமுத்�ிைக கடைகல
மஙகொப புகழின் மகத்துவ  தமொழிகய
எஙகும �மிகழ எ�ிலும �மிகழ
அஙகம �ன்்னில் அமுக� வொைொய
தசந�மிழ் தமொழிகய தசழுரமயின் அமுக�
விந�ிய மரலயின் விண்மீன் ஒளிகய
சந�ம த�ொடுகக சஙக�ி �ொைொய
உந�ன் புகரழ உ்ணர்வொய ்ொடை
கல்லும மண்ணும கொ்ணொ முன்க்ன
தசொல்லும த்ொருளும தசொன்்ன தமொழிகய
த�ொல்லியல் ஆயவுகள் த�ொன்ரம கூறுகம
எல்ரல யில்லொ ஏழிரச �மிகழ.
வள்ளுவர் �ந� வொன்புகழ் குறளும
்ள்ளுப ்ொடடும ்ொவலர் கூறறும
உள்ளும புறமும உ்ணர்வொய தகொண்டை
த�ள்ளு �மிகழ க�ன்�மிழ் தமொழிகய..
அகத்�ியம கண்டை அன்ர்ன தமொழிகய
அகபுற  வொழ்ரவ அழகொயத் �ந�ொய
நெிகழ்வு யொவிலும நெீகய நெிகண்டைொய
புகழும த்றறொய பூமியில் நெிரலத்�ொய..
த்ொ�ிரக மரலயில் க்ொகர் உரறயில்
்�ிகம கண்டை ்ொயிை தமொழிகய
ம�ிநுட ்மொந�ர் மொமு்னி சித்�ர்
உ�ிர்ந� தசொல்லொல் உன்புகழ் ஓஙகுகம...

்தஙகக ெொலொ ஆசிைி வசந்தன்குடி
புதுகககொடரடை...



 

அன்ரனைத்�மிறழ வொழி 

( எண்சீர் விருத்�ம ) (கொய மொ கொய க�மொ)

முத்�மிகழ �ொகய மூத்�வளும நெீகய
மூவுலரக யொளும என்னுயிரும நெீகய...!
�ித்�ிககும �மிகழ �ிகடடைொ� க�க்ன
�ி்னந�ி்னமும உன்ர்ன சுரவத்�ிடுகவன் நெொக்ன ...!
முத்�மிடடு உர்னயும உசசிமுகர் கவக்ன
முந�ிவநது �ொக்ன முழும்ன�ொய நெொக்ன....!
சத்�மிடகடை உரறபக்ன் �ொகயநெீ வொழி
சொ�ர்னகள் ்ரடைகக கைமதகொடுப்ொயத் க�ொழி...!
அஞசொது வருவொய அகிலதமல்லொம நெீகய
அன்ர்னயொக வநது கொத்�ிடுவொய �ொகய...!
வஞசமில்லொ �ொகய வண்டைமிழொய நெீகய
வண்்ணமொகப ்ொவும �ருவொகய �ொகய...!
தகொஞசிடுகவன் உன்ர்ன குழநர�யொகத் �ொக்ன
தகொ�ித்த�ழுநது கொபக்ன் என்தறன்றும நெொக்ன...!
எஞஞொன்றும க்ொறறும ஏறறமிகு �ொகய
இயறறமிழொய இயஙகும இன்்னிரசயும நெீகய ...!
தசந�மிகழ �ொகய த�ன்றதல்ன வந�ொய
தசழுரமயுடைன் நெின்று த�மமொஙகு �ந�ொய...!
வநக�ொரை வொழ ரவத்�ிடுவொய�ொகய
வளமொ்ன வொழ்வும �ந�ிடுவொய நெீகய...!
அந�மில்லொ வந� தமொழித்�ொகய வொழி
அகிலதமல்லொம வொழும என்்னன்ர்ன வொழி...!
தசொந�தம்ன வந�ொய தசொர்ககமர�த் �நக�
தசொத்�ொக நெின்று தசொககரவத்� �ொகய...!

வஜொ்ததிெொஸ் முைியப்ென்





அன்ரனைத்�மிறழ வொழி

(எண்சீர் விருத்�ம) 

அமிழ்�ொ்ன க�ன்மதுைத் தூயவளின் வொழ்த்�ில் 
அடைஙகொ� அன்்ி்னிகல �ொஙகிடுவொள் வொழ்வில் 
�மிழ்�ொக்ன வொன்முகிலொயத் �ொதய்னகவ வொழும 
�டைஙகொடடித்.  துள்ளலிகல  �ொண்டைவமொய ஆடும
உமிழ்ந�ொகல உண்ரமயிகல உன்்ன�மும இர்ணநக� 
உயர்வொ்ன உடகருத்�ில் ஊககஙகளில் உலவும
சிமிழ்�ொஙகும சிந�ர்னயில் சிற்மொகும சிறப்ொய

வொழுமகரல ்ொடைமொககி ரவகரறயொய வந�ொள்
வொழ்ந�ிடைகவ ரவயகமும வொனுலகும நெின்றொள்
�ொழுமநெிரல வொைொமல் �ண்ரமரயத்�ொன் �ந�ொள்
�ஙகதம்னத் �ொஙகியவள் �்னித்�ன்ரம தகொண்டைொள்
வீழுமவரக கவண்டி்னொலும கவலியொவும உள்ளொள்
வீழ்த்�ிடுகமொ வஞசமொக தவடடிடைலொ தமொன்றொய
்ொழும்டை விடடிடைொது ்ொதுகொத்துப ்ொிவில்
்ொர்த்�ிடுகவொம �ிண்ரமயிகல ர்ந�மிரழ அமு�ொய

வொனுலகும வொழ்த்�ிடைகவ வொழியகவ நெீகய
வசந�ஙகள் வொசலொகும வொயப்ளித்து �ொகய
க�னுலொவுந �ீந�மிகழ க�வர�யொய கசகய
க�டிவரும தசல்வமொய �ிகதகடடும �ீயொய
ஊனுடைக்ன உள்ளமுகம ஊறறி்னிகல துள்ள
ஓஙகிடுகம இன்்முகம உறசவத்�ில் �மிகழ
கொனுலொவும கொறறிரடையும கன்்னியுந�ன் கொ�ல்
கண்கவர்நது கொத்�ிருககக க்னிந�ிடுகமொ நெொகள

உஷொவ்தவி ெொர்த்தசொர்ததி



 

அன்ரனை �மிறழ வொழி! 

(கலிவிருத்�ம)

த�ொல்லுல ககொம்ிடும த�ொரகத்�மிழ் வொழி!
எல்ரலயில் வொத்ன்ன எழுந�மிழ் வொழி!
வல்லி்ன தமல்லிரடை வரகத்�மிழ் வொழி!
இல்ரலதயன் கறொ�ிடைொ இரறத்�மிழ் வொழி.!!
கண்களில் நெல்தலொளிக கவிண்�மிழ் வொழி!
விண்்ணிரடை மீத்ன்ன வியன்�மிழ் வொழி!
்ண்த்ணொடு நெல்லிரச  ்யில்�மிழ் வொழி!
�ண்த்ணொடு நெீள்்ிரறத் �ரகத்�மிழ் வொழி!!
தசஙக�ிர் க�ொறறிடும தசழுந�மிழ் வொழி!
்ஙகயத் க�ொன்றதலம ்யில்�மிழ் வொழி!
அஙகம க�நதுயிர் அ்ணித்�மிழ் வொழி!
த்ொஙகிடும மொககடைல் த்ொ�ித்�மிழ் வொழி!!
இன்னுயிர் யொவிலும இர்ணத்�மிழ் வொழி!
த்ொன்னுடைன் பூம்ணிப த்ொலித்�மிழ் வொழி!
கன்்னியர் கண்களின் கர்ணத்�மிழ் வொழி!
அன்்னியம தவன்றிடும அருள்�மிழ் வொழி!!
ஏொி்னில் வொழ்ந�ிடும எழிற�மிழ் வொழி!
கநெொிய நெறசிரல தநெளித்�மிழ் வொழி!
கூொிய அமத்்னக குறித்�மிழ் வொழி!
மொொியொய நெறத்ொழில் மலர்�மிழ் வொழி!!
முத்�மிழ் கவந�ொின் முரறத்�மிழ் வொழி!
வித்த�்ன வீைகம விர�த்�மிழ் வொழி!
்ித்த�்ன அன்்ரை ்ி்ணித்�மிழ் வொழி!
தகொத்த�்னக தகொய�ிடும தகொளுத்�மிழ் வொழி!!

கண்ண்தொச முருகன்





அன்ரனைத் �மிறழ வொழி!   

(கடடைரளக கலிவிருத்�ம)

மன்றில் நெடைஞதசயும மொநெடை ைொசர் மகிழ்நதுமுன்்னொள்
ஒன்றும விடைொமல். உயர்�ிரு வொசகப ்ொடைதலலொம
அன்கற எழு�ி அரமந�்ன ைொயின் அருந�மிழ்நெீ
என்றும புவியில். இளரம �ிகழ இருபர்யன்கற.

த�ொடுககும கவிர� த�ொரடைநெயம ஓஙகிடைத் தும்ிகள்வொய
மடுககுமத் க�த்ன்ன மககளின் நெொவில் மலிநதுமிக
அடுககும வரகயில் அது�ொன் அரமய அருள்�ருவொய
ஒடுககும புவ்னம ஒழியினும ஒல்கொ உயர்�மிகழ!

்ன்்னொள் எர்னகய ்ொிந�ரழத் �ொ்னிவன் ்ொர்ககில்யொன்�ொன்
இநநெொள் தசலகவ இரசந�ிடை கவண்டும எ்னசசிவ்னொர்
அநநெொள் அைசர்க கருளிய வொறுக்ொல். ஆ�ைவொய
எநநெொள் எர்னவந �ரடைகுரவ கயொதயன் இருந�மிகழ!

்ிள்ரளத் �மிழில் வருரகப ்ருவம த்ருவிருப்ொய
உள்ளி உர்னகய ஒரு்ொ எழுதும உ்ணர்விலியொம
எள்ளத் �குமிச சிறிகயன் �ர்னயும இயல்்றிநது
�ள்ளித் �யவொய வருவொய எ்னது �மிழ்அர்னகய!

்ிறதமொழி �ன்ர்ன  எ�ிர்த்�ிடும நெின்னுரடைப ்ிள்ரளதயலொம
தவறுமதமொழி ஆைவொ ைந�ொன் விரளப்ர் வியனுலகில்
தசறுதமொழி யொமஉர்னச தசமரமயொயக கறறிடைச சிநர�தசயொர்
உறுதமொழி எத்�ொல் இ�ர்னயொன் தசொல்ல ஒருப்டுகம!

�ித்�ிககும தசொறகள் த�ளிந� இலகக்ணம க�டிடினும
எத்�ிககும இல்ரல எனுமபுகழ் தகொண்டை  இ்னியதமொழி
தநெத்�ிககும கண்ணுரடை  நெின்மலன் இன்்னருள் நெல்கிடைநெொன்
சத்�ிபக்ன் அன்ர்னத் �மிகழநெீ என்ரறககும வொழிதயன்கற!

குஞசி்த. சுகுமொர்



 

இனைி�ொம்�மிழ் இதுதயம்முயவிர்

(வஞசித்துரற)

்ழநதூயதமொழி ்யில்க�ன்தமொழி!
்லநென்த்னறி உரைமொதமொழி!
நெிழலொயயிரு தநெடுநெொள்தவகு
நெிரலயொயபபுகழ் நெிரறதகொள்�மிழ்!
இயகலொடிரச இ்னிநெொடைகம
எ்னமுத்�ழிழ் உரடைதசமதமொழி!
நெயமொயிள நெரடைகயொடிரு
நெலகமொடுயர் நெ்னிநெறறமிழ்!
அகத்க�ொடுரடை புறமொககவ
அழகொககவ புவிவொழ்விர்ன
நெிகழ்்ொடுடைன் வகுத்�ொககிய
தநெறியொள்கிற நெிலமவொழ்�மிழ்!
உயிர்பக்ொடிரு உயர்தசமதமொழி!
உலகொண்டிடும ஒளிர்தவொண்தமொழி!
்யில்த�ொல்தமொழி ்ரடைதகொள்�மிழ்!
்லவொயதமொழி ்ரடைத்�ொயிவள்!
த்ொதுமொமரற �ிருவொமகுறள்! 
புகழ்�ொனுரடை �ிருவொசகம!
மதுவொயயி்னி ம்ணிகமகரல!
ம்ன�ிருசிலப ்�ிகொைமொய
கரலயொளுரம நெிரறகொணுகம
கவிகம்்னின் இைொமகொர�!
நெிரலயொயுயர் குயில்்ொை�ி
நெிலமவொழுகம �மிழ்மொதமொழி!

பெொ. முததுரொககு





அன்ரனைத் �மிறழ வொழி!  

(குறளடி வஞசிப்ொ)

ஆ�ிமு�லொய அன்ர்னதமொழியொய 
நெீ�ிவழுவொ நெிரலத்��மிகழ!
மூலதமொழியொய மூத்�தமொழியொய 
ஞொலதமொழியொய வொயத்��மிகழ!
கவளொண்ரமயும கமலொண்ரமயும 
�ொளொண்ரமயொல் �ந��மிகழ!
்ொைொண்டைதும ்ொவொண்டைதும 
கவைொ்னதும நெீயல்லவொ?
வொழுமதநெறி வளருமகரல 
சூழுமறிவின் �ொயல்லவொ?
மூகவந�ொின் மகளல்லவொ;
்ொகவந�ொின் மூசசல்லவொ?
க�ன்சிநதுகம உன்்னிலககியம 
வொன்மிஞசுகம உன்்னிலகக்ணம 
உன்ர்னவீழ்த்�ிடை உலவுமநெொி  
நென்ரமதசயவ�ொய நெளி்னமொடும 
தசத்�தமொழியின் சீண்டும்ரக 
தகொத்�ொயவரும தகொடுஞதசயலுடைன் 
உலககொர்த�ொழ ஒருநெொள்வரும
்லநெொள்்ரக; ்்ணிமுடித்�ிடு!
என்றும 
த�ன்றல் கொறறொய �ீண்டும அறிகவ!
உன்ர்ன மறவொ எஙகள் 
அன்ர்னத் �மிகழ! வொழ்க வொழ்ககவ!

  அ. ்தமிழ்கமந்தன்



 

அன்ரனைத் �மிறழ வொழி ! 

(குமமிப ்ொடடு)

அன்ர்னத்� மிழ்தமொழி வொழிய கவதயன்று 
ஆ்னந� மொயகதகொடடிக குமமிய டி
கன்்னித்� மிழிர்னப க்ொறறிபபு கழ்நதுநெீ
ரகதகொடடி யொடிகயக குமமிய டி

முன்ர்னப் ழரமககும ்ின்ர்னபபு துரமககும
மூத்�தமொ ழிதய்னக குமமிய டி
கன்்னல்சு ரவ�நக� இன்்னரலப க்ொககிடும
அன்ர்னத்� மிதழன்றுக குமமிய டி

வண்்ணப் ரடைப்ிர்ன எண்்ணத்�ி ற்னர� 
வொழ்த்�ிபபு  கழ்ந�ிடைக குமமிய டி
மண்்ணின்த் ருரமரய மொசில்பு துரமரய 
மொண்்ிர்னப க்ொறறிடைக குமமிய டி

சந�மி ரசத்�ிடைச சிநதுதமொ லித்�ிடைச 
சுந�ைத் �ொயவள் குமமிய டி
தசந�மி ழொமிது தசமதமொழி யொமிது 
அந�மி ரலதய்னக குமமிய டி

த்ண்ரமரயப க்ொறறும� மிழிர்ன வொழ்த்�ிகய 
க்ருமவி ளஙகிடைக குமமிய டி
கண்்ணின்ம ்ணிதய்னக கொத்�ிடை கவண்டுகம 
களிநெ டைமொடிக குமமிய டி

வொழிய முத்�மிழ் வொழிய நெறறமிழ்
வொழிய என்றுநெீ குமமிய டி
வொழிய தசந�மிழ் வொழிய ர்ந�மிழ்
வொழிய என்றுநெீ குமமிய டி

மு. மணிவமககல ரொஜன் 
ஓசூர்





அன்ரனைத் �மிறழ வொழி ! 
குமமிப்ொடடு  

்ொடிடும ்ொடடி்னில் நெீ�ொக்ன - என்றும
ர்ந�மிழ் ்ொடிடு தசநக�க்ன.!
கூடிடும கவரளயில் க�்னொக - நெீயும 
தசந�மிழ் ்ொடிடு சீகைொடு.!

எஙகளின் க�ன்தமொழி நெீ�ொக்ன - என்றும
த்ொஙகிடும பூந�மிழ் ்ொநெீகய.!
தசஙக்னி  க்ொதலொரு சுரவயொகி - நெிறகும  
எஙகளின் �ொயதமொழி வொழியநெீ.!

தகொஞசிடும எமதமொழி நெீ�ொக்ன - என்றும
அஞசிடும உன்்னிடைம �ீயரவகய.!
தநெஞசி்னில் நெின்றிடும கறகண்கடை - நெி�ம
�ஞசமும �ந�வள் வொழியநெீ.!

ஆடிடும க�ொரகயின் மீக�றி - அருள்
�ந�ிடும ஆண்டைவன் நெீயன்கறொ.!
நெொடிடும மககளின் குரற�ீர்ககும - எஙகள் 
தசந�மிழ் வொழிய வொழியநெீ.!

கஙரகயும வஙகமும ஒன்றொகி... உன்ர்ன
கண்டைதும பூமியில் அகத்�ியக்ன.!
நெஙரகயும என்றுர்ன நெொவி்னிகல - தவறறி 
நெல்கிடும நெறறமிழ் வொழியநெீ.!

�ஙரகயும �ொயவள் மூ�ொடடி - என்று
ஔரவரய �ந�வள் வொழியகவ.!
எஙகளின் தநெஞசி்னில் என்தறன்றும - தசமரம
�ஙகிடும �ொயவள் வொழியநெீ.!

வஙகமும �ொண்டியும வந�ொகய - நெல்ல
சஙகமும  ரவத்�வள் வொழியகவ.!
�ிஙகரளப க்ொலவும க�ொன்றி்னொகய - நெீயும 
கண்கவர்க கொடசியொயக  கொவியத்�ில்.!

்திக்றம்ததி ்ீலவமகம்,
த்ண்்ணொடைம.



 

அன்ரனைத் �மிறழ வொழி !

(இலொவ்ணி)

�மிழ�ர்ன �ி்னமுமநெொன் �ை்ணியிகல �ொஙகிடுகவன் 
 �ரடைகளின்றிக கிடடிடுகம தவறறி  தவறறி 
அமிழ்�தம்னப க்ொறறிடுகவன் நெொனுமர� எநநெொளும 
 அன்புடைக்ன �ை்ணியிகல சுறறிச சுறறி. 

வ்ணககத்ர�ச சர்கயொர்ககு அடிகயன்நெொன் கூறுகிகறன் 
 வொயொறத் �மிழி்னிகல க்ொறறிப  க்ொறறி 
இ்ணககமுடைன் எழு�ிடுகவொம இ்னிரமயொ்ன ்ொடைல்கரள 
 என்றுமநெொம சர்�்னிகல சொறறிச சொறறி. 

தசமதமொழியொம  �மிழ்தமொழியின் நெ்னிசிறந� ்ொககளிர்ன 
 தசப்ிடுகவொம எநநெொளும ககடடுக ககடடு 
நெமரம�ி்னம வொழரவத்து நென்ரமகரளப புொிகிறக� 
 நென்றொ்ன  தமடடுகரளப க்ொடடுப க்ொடடு 

இ்னிப்ொக  இருந�ிடுகம இ்னிகமகல �மிழ்தமொழிகய 
 எநநெொளும   கொத்�ிடுகவொம ்ொர்த்துப ்ொர்த்து 
க்னிக்ொன்ற  தசொல்லொகல நெமரம�ி்னம மயககிடுகம 
 கசசி�மொய  சந�ந�ர்ன கசர்த்துச கசர்த்து 

இயறறமிழும  இரசத்�ிடுகம இ்னிரமயொ்ன ்ொடைல்கரள 
 இயன்றவரை ககடடிடுகவொம ைசித்து ைசித்து 
கயவன்கூடை  �ிருத்�ிடுவொன் �மிழ்தமொழியொல் எநநெொளும 
 கவரலயின்றி  ்ொடைல்கரள ருசித்து ருசித்து. 

�ிைொவிடைத்�ின் தமொழிகளிகல �மிழ்தமொழி�ொன் மூத்�துகவ 
 �ிண்்ணமுடைன் கூறலொகம  என்றும என்றும 
கிைொமத்�ிகல க்சிடுவொர் இ்னிரமயொ்ன �மிழ்தமொழிரய 
 கிடடிடைகவ இன்்னிரச�ொன்  இன்றும  இன்றும. 

இர. அரவிநத கொர்த்ததிக





அன்ரனைத் �மிறழ வொழி ! 

(இலொவ்ணி)

அன்ர்ன�மிழ் சிநர�யிகல  அன்புநெிரற வித்�கமொ
யன்ர்னயொகி நெல்லின்்த்ர�  ஊடடும! ஊடடும!
கன்்னிபத்ண்்ணொம  ர்ந�மிழும  கொர்கமகமொ யின்சுரவரயக 
கன்்னல்நெிரற கறகடடைொக  நெீடடும!  நெீடடும!

த்ொன்மலைொயச  தசொந�மொகி த்ொன்்னிநெ�ி �ண்்ணீைொக   
த்ொன்தமொழியொம த�ன்�மிழும  மீடடும !மீடடும!
�ன்்னிகொில் லொ�த�ொன்ரம �ன்ரமத்றற விநர��மிழ்
�ஙகமொக மின்்னிமின்்னி கொடடும! கொடடும!

தமன்ரமமிகக த�ன்தமொழிகய கம�ி்னியில் சித்�ிைமொய
கமன்ரமதகொள்ளொ கநெைம�ில்  வொடடும! வொடடும!
குன்றுகளில் க�ொன்றிதகொன்ரற குன்றொபபுக  ழொல்சிறநது
குன்றின்ம்ணி  யொயமககரள �ீடடும! �ீடடும!

தகொன்ரறத்ொன்க்ன  உன்ர்னக்ொறற ககொபுைமொய நெீண்டுவொழ்நது
ககொமகளொய  நெறத்யரை சூடடும! சூடடும! 
த்ொன்்னிலுகம �ண்்ணிழலொம  த்ொஙகும�மிழ்  நெல்லிரசரய
த்ொன்க்னைொக தநெஞசம�ில் பூடடும ! பூடடும !

இன்்வடி வொகிதுன்்ம இன்றளவும ்றறிடைொது
இன்்னிரசயொய நென்ரமகரள  நெொடடும! நெொடடும!
�ன்க்னொில்லொ தசமதமொழிகய �ன்்னம்ிகரக என்றும�நது
�ொயுருவில் மூழ்கிகய�ொ லொடடும! ஆடடும!

வொன்புகரழ  த்றறிருககும வொன்�மிழும   ரவயகத்�ில் 
வொன்மரழயொய  நெொன்மரறயொய    வொழும! வொழும!
க�ொன்றலுயர் வண்டைமிகழ  க�ொன்றின்புகழ் த�ொன்முரறகய 
க�ொயவரடையொ  மககரளயும  ஆளும! ஆளும!

மொல்ததி ்ததிரு
�ஞசொவூர்



 

அன்ரனைத் �மிறழ வொழி !

ஆ்னந�ககளிபபு

�ொயொயுன் ர்னயரடை கவக்ன - நெொளும
�ஙகமொ யுன்ர்னம �ித்�ிடு கவக்ன
வொயொைப க்ொறறிகதகொண் டைொடு - உந�ன்
வொழுமக ்னொவிலும வொழ்த்�ிகதகொண் டைொடு.

மூவுல ரகயொலும �ொகய - எந�ன்
முக�ிரய நென்றொயமு டித்துரவப ்ொகய
்ொவுடை க்னநெொனும வநக�ன் - அந�
்ொைத்ர�த் �ீர்த்துகம சக�ிரயக தகொண்கடைன்.

விண்்ணிலும உன்்னொடசி வொழ்க - என்றும
வீைத்து டைக்னவ ளமுடைன் வொழ்க
மண்்ணிலும உன்்னொடசி தவல்க - இந�
மூடைர்கள் கூடடைத்ர� முன்்னின்று தவல்க

உள்ளத்ர�ப ்றறிய நெீகய - எந�ன்
உண்ரமயின் ஊறறொய் ரறசசொறறு வொகய
�ள்ளொடும வொழ்வுவந �ொகல - என்ர்ன
�ஙகு� ரடையின்றி க்சரவப ்ொகய

ஆ்னந� �ொண்டைவ மொடி - எஙகும
அன்்ிர்ன அள்ளிகதகொ டுத்�ிடு ஓடி
கொ்னகக  கூடடைஙக தளல்லொம - வநது
கொ�ரலச தசொல்லுகம கண்களி தளல்லொம.

நெொவி்னில் வந�ொடும �ொகய - தகொஞசம
நெொ�த்ர� நென்றொக எநநெொவில் �ொகயன்
�ொவித்�ொன் நெீவிரள யொடி - எஙகும
�ன்ர்னம றககொக� நெமமககள் ககொடி

ச்தீஷ கொளி்தொஸ்





அன்ரனைத் �மிறழ வொழி !

கலிவிருத்�ம - கொயமுன் நெிரை

முத்�மிழில் கவிபுர்னய
 முதுதமொழிரய உடை்னரழத்க�ன்;
சித்�தமலொம �மிழ�ர்னச
 கசருமடடும �வமிருநக�ன்;
இத்�கத்�ில் �மிழிர்னபக்ொல்
 இ்னிரமயுள தமொழியுளக�ொ!
வித்�கமொயப ்லசுரவகள்
 வியந�ிடைகவ முடிவிரலகய!!

புத்�ிை்னொய எர்னயீன்ற
 புதுதமொழிகககொர் உயிர்�ருகவன்!
மித்�ிை்னொய எவர்வொினும
 தமொழியினுககொய உயிதைடுபக்ன்!!
நெித்�ிலகம! அகில்புனுகொய
 நெறும்ணஙகள் சுகந��டி!!
முத்த�்னகவ ்வளதமொழி
 ம்னர�தயலொம வருடு�டி!!!

சித்�கத்�ிப பூவிழியொள்
 சிரலயதுவொய உரறநதுவிடை!
தமொத்�முதமன் �மிழ்ணஙரக
 தமொழிந�ிடைகவொ முடியரலகயொ!!
�ித்�ிககும �மிழ்க க்னியொயத்
 �ிரசதயடடும வலமவருகவொம!!
எத்�ிககும �மிழ�ர்ன
 ஏருழு�ி விர�த்�ிடுகவொம!!!

கவின் பமொழி வர்மன்
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கலிவிருத்�ம

முன்ர்னககும முன்்னம்ல முன்க்னொரைப த்றதறடுத்து 
்ின்ர்னககும ்ின்னும்ல  த்ொிகயொரைப புைநத�டுத்து  .
அன்ர்னககும அன்ர்னதய்ன ஆ்னவகள �மிழ்த்�ொகய 
என்ர்னநெீ நெிர்னத்�ர்னகயொ எர்னயிஙகு த்றதறடுத்�ொய

ஆ�ியிகல மரலமுகடடில் அவ�ொித்� கொொிரககய 
நெீ�ிதயன்னும ஆடசிமுரற நெிரறத்துரவத்� க்ொிரககய 
ஓ�ியுன்ர்னப புகழ்நத�டுகக ஓடிவந� அறிஞர்களின் 
�ீ�ிலொ� �ிருவருகள �ிரகப்ிலொ� க்ைருகள

சிலம்்ணிநது ம்ணிபுர்னநது சிொித்துவரும சித்�ிைகம 
வளமபுர்னந� ்ொண்டிய்னொர் வொ்னகன்ற மீன்தகொடிகய 
நெலம்ரடைத்� கொவிொியின் நெொறபுறத்தும ்ொய்வகள 
கலமநெிரறககும  ்ொலமுக� க்னிநத�ொழுகும க�ன்மரழகய     

த�ன்த்ொ�ிரகச சந�்னத்�ின் க�ன்கலந� வண்டி்னிரச 
உன்்�ிகச சந�த்�ிறகு உயிர்்�ிககும ஆறறல்�ரும 
என்்�ிகச சிந�ர்னககும ஏறறவருள் தசயதுரவத்� 
நென்்�ிகம உன்ர்னயன்றி நெொடடிரவகக வல்லவர்யொர்

த்ொன்்னிஎன்னும நெ�ிபபுறத்து க்ொயப்டைர்ந� நெிலமடைநர�ப 
த்ண்ர்ணயிஙகு என்்னதசொல்லி க்சதவன்று த�ொியவில்ரல 
கன்்னிஎன்றும கவிர�என்றும க்னித்�மிழர் அன்ர்னஎன்றும    
உன்ர்னஎன்றும க்ொறறிநெின்கறொம உயிர்த்�மிகழ வொழியகவ       

வொழியநெீ உலகதமஙகும வொன்புகழநது ஏறறுமவரக 
�ொழிரசயொய �ளிர்கரும்ொய �ொஙகுகின்ற �ண்்ணளியொய 
ஏழிரசயொய எழில்நெிலவொய எழுஙகிழககுத் �ிகிொியுமொய 
வொழியநெீ அன்ர்னத்�மிழ் வொழிவொழி வொழியகவ  

சித்தொர்தெொண்டியன் 
மதுரை
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(தவண்்ொ)

வல்லி்னமும தமல்லி்னமும வொழ்த்துரைத்க� கும்ிடுமொம 
நெல்லிரடையொம தசொல்லுரடைரய நெொவ்ணிநக� த�மபுறுமொம 
புல்லி்னமும தசொல்நெரகயொல் புன்்னரககய சிந�ிடுமொம 
முல்ரலயி்ன முத்�மிழின் முன்பு !

அன்புறகவ தசயயகைம ஆறறலுறச தசயயிகைம 
இன்புறகவ தசயயுகைம இங்ங்னமொய தமயசசிகைக 
த்ொன்த்ொருள்க்ொல் நெின்றுயரும பூந�மிழொல் உயவரடைநக� 
நென்றுலகும வொழ்த்�ிடுகம நெின்று !

ஓதைழுத்தும தசொல்விரளககும ஒப்ில்லொ கமன்தமொழிகய 
்ொதைளசதசொல் தநெல்விரளத்� ்ண்்ொடடின் வொன்தமொழிகய 
க�தைளல்க்ொல் ஞொலதமொழி த�யவத்�ொய என்தமொழிரய 
்ொைன்ர்ன என்றரறயும ்ொர் !

அன்த்ொளிரும சந�ிை்னொய அன்ர்னயவள் தமன்முகமொய 
இன்த்ொலிதசய தமன்ரமவநக� இபபுவின் - முன்த்ொலிய 
தமன்�மிழும ஆகிய�ொம கம�ி்னியின் அன்ர்னதமொழி 
துன்்தமலொம க்ொககிவிடும �ொய !

வொொியும �ொழகவ வொழ்�மிழ் வொழ்ககவ 
்ொொின் மு�ல்நெிலப ்ண்டைமிழ் வொழ்ககவ 
சீொிய முத்�மிழ்ச சஙகமம வொழ்ககவ 
வீொியச தசமரம விரளத்து !

்ண்ரடைக குமொியின் ்ண்தமொழி வொழ்ககவ 
அண்டை தமொழிகளின் அன்ர்னகய வொழ்ககவ 
என்றும உலகன்ர்ன என்றுயர்ந �ொழியும 
தவன்றர்ன வொழ்ரவயும தவன்று !

முகைவர் ்த . பசல்வரொசன்



 

அன்ரனைத் �மிறழ வொழி ! 

(தவண்்ொ)

நெிலமகண்டை மூத்�தமொழி நெின்றிலஙகும என்றும 
விலஙகர்னய மொககளுககும வீடடைறிரவ யூடடும 
புலஙகடைநது தசன்றும புலன்களிகல �ஙகும 
மலைதுக்ொல் ஓஙகடடும மொண்பு 

நெித்�ிலமக்ொல் நெிறகுதமொழி நெீ்ணிலத்�ொர்க கன்ர்னதமொழி 
சித்�ிைமக்ொல் சீலதமொழி சீர்ரமயுரடைச தசமதமொழி 
புத்துயிைொய ஓஙகுதமொழி பூமிதயஙகும பூககுதமொழி 
�ித்�ிககும என்றும �ிகழ்நது 

கவர்ப்லொப  க்ொன்றதமொழி கவ�ர்னகள் �ீர்ககுதமொழி 
கொர்்ருவக கொடசிதமொழி கற்கமக்ொல் ஈயுதமொழி 
கநெர்வழியில் நெிற்�றகு கநெயஙகள் நெொடடுதமொழி 
பூர்வீக நெமதமொழிரயப க்ொறறு 

மன்றமூன்று கண்டைதமொழி மொமன்்னர் கொத்�தமொழி 
என்றுமிளங கன்்னிரயபக்ொல் ஏறறமுடைன் நெிறகுதமொழி 
குன்றின்கமல் �ீ்மக்ொல் குன்றொ த�ொளிருதமொழி 
என்றுகம இல்ரல இறபபு 

கமன்மககள் க்ொறறுதமொழி கம�ி்னியில் கமன்ரமதமொழி 
நெொன்மரறகள் நெொடடுதமொழி நெொடைொளும நெொமதமொழி 
வொன்கடைநது நெிறகுதமொழி வொலி்த்க�ர் ஓடடுதமொழி 
க�ன்தமொழிரயத் த�யவதமன்க்ொம க�ர்நது 

்ொமைர்ககுப ்ொடடுதமொழி ்ொ�கரை ஓடடுதமொழி 
க�மதுைத் �ித்�ிப்ொல் க�சத்�ொர் ஏத்துதமொழி
கசமமுற யொவர்ககும தசஙக�ிைொய ஓஙகுதமொழி
நெொமத்ர�ப க்ொறறுகவொம நென்கு

கவிஞர் முகதிகல ெொஸ்ரீ
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(அறுசீர் விருத்�ம) 

எண்ணும எழுத்தும �மிழொகி  ஏறறந �ந�ொள் அமு�ொகி
கண்ணுங கருத்தும புல்னொகி கவிர� உகுத்�ொள் கல்னொகி
வண்்ணம நெிரறநது வ்னப்ொகி வடிவங தகொடுத்�ொள் உருவொகி
மண்்ணில் மொகயொன் குழலொகி மை்ில் நெிரறந�ொள் இரழநக�கி

மூப்ொல் தமொழிகள் �ொயொகி முதுரம தகொண்டைொள் அழகொகி
யொப்ொல் எமககுள் இ�மொகிய வ்னம கூடடிப ்�மொகி
கொப்ொள் கலபர்க கரளநக�கி க்னிவொள் அன்ர்னக கருவொகி
க�ொப ொ்ய வளர்ப ொ்ள் த�ொகுப ொ்கி த�ொடைர்வொள் த�ொன்ரம துளிர்பபுடைக்ன

த்ொன்னும த்ொருளும கவண்டைொகள புகழும ்்ணமும �ீண்டைொகள
மன்னும அழகுச தசண்டைொகள ம்னத்ர� மயககும தசொல்லொகள
நென்னூல் ்லவும �ந�ொகள நெல்லொர் புலரமக கண்டைொகள
முன்க்ன ்ிறந� ்ிறப்ொகல மூத்�ொள் அழகில் இரளயொகள

எண்்ணற கொிய இலககியஙகள் எதுரக கமொர்ன இரயபுகளில்
கண்்ணில் புகடடும கொவியஙகள் கலிப்ொ தவண்்ொ கவிநெயஙகள்
அண்டி வைகவ ஆயிைமொய அழகுக குவியல் தகொண்டைவளொம
கண்டைம �ொண்டி �ன்த்ருரம கடைல்கள் கடைநது நெிரறந�வளொம

முன்்னர் ்லரும மூகவந�ர்  தமொழிப்ொல் அருந�ி தமருகூடடி
்ன்்னொள் கடைநதும ்ளிசசிடைகவ  ்சுரமப ்யிைொய வளர்ந�வளொம
்ின்்னர் ்ிறரும அவளழகில்  த்ொி�ொய மயஙகி வழிவகுத்�ொர்
இநநெொள் வரையில் அவள்வழியில்  இடைர்கள் இல்ரல �டுப்�றகக.

கம்ர் இளஙககொ �ிருமு்னிகள்  க்னிவொர் தசொல்லில் த்ொருள்தகொடுத்க�
நெம்ற குகந� நெ்னியழகில்  நெயமொய ரவத்� இலகக்ணஙகள்
�மமுள் �ரழககச தசறிந�வளொம  �ந�ொர் தசநத�ொல் கொப்ியரும
எமமுள் இரயந�த் �மிழமு�ொள்  இ்னியொள் வொழ்க, வொழ்த்துவகம !

                                           
 கண்ணன் வகொெொலன்



 

அன்ரனைத் �மிறழ வொழி ! 

(அறுசீர் விருத்�ம) 

(கூவிளம புளிமொ கருவிளம க�மொ கூவிளம கூவிளஙகொய) 

ஆ�ியி லியன்ற வருந�மிழ்ச தசொல்லின்  ஆறறலில் ்ொடுகிகறன் 
ஓ�ியப த்ொழு�ி லுயர்விர்ன நெல்கும ஓஙகிகய கூவுகிகறன் 
்ொ�ியில் முரளத்� ்லவி�க ககடடைொல்  ர்ந�மிழ் நெொணுவக�ொ? 
நெீ�ியில் �ிரளத்� அகமபுற மொந�ர் நெித்�ிரைப பூணுவக�ொ? 

ககொடியொம த்ருரம நெிலத்�ி்னிற தகொண்கடைொம தகொடடிய வொன்மரழயொய 
வொடுவ த�துவும �ரலமுரறக கில்ரல வொயத்�து த�ொன்மை்ொல் 
கூடிய மகிழ்ரவ அமுத�்ன ஈந�ொள் தகொஞசிகய �ொயத்�மிழொள் 
க�டிய வைமொய முகவொி வொயகக துள்ளுகவொம வொழ்த்த�ொலியொல் 

ஆவியி லு்ணரும இலககியம யொவும ஆர்த்த�ழும மொககடைகல 
சொவிலு மகலொ உறவிது �ொக்ன சொைலின் பூமபு்னகல 
பூவிழும தமொழியில் புதுபபுது வொசம புத்த�ொளிச தசந�மிகழ 
�ொவிகய �வழ்நது ம்னத்�ி்னி கலறறி .�ொயிர்ன வொழ்த்துவக்ன 

உள்தளொளி ்ைப்ி உயிொி்னில் வொழும ஊகககம வொழியகவ 
த�ள்ளிய வமு�ொய வழிகிற இன்்த் க�கககம வொழியகவ 
வள்ளுவன் குறளில் உலதகலொ மொண்டு வொனுற வொழியகவ 
முள்ளுரற ம்னத்ர� மலதை்ன மொறறும முத்�மிழ் வொழியகவ 

விசு. இம்மொனுவவல் 
த்ஙகளூரு.

     





அன்ரனைத் �மிறழ வொழி !

எழுசீர் ஆசிொிய விருத்�ம
         
அன்ர்ன �மிழொம அமு�ொம க�்னொம ஆருயிர்ககு இன்் வூறறொம
கன்்னித் �மிழொம கருர்ணப க்ைொம கொலமி�ற கில்ரல �ொ்னொம
இன்்த் �மிழொம இ�ய மீ�ொம ஈடுதசொல்வொர் ்ொொில் யொைொம
நென்்னர் �மிழொம நெலகம கசர்மொம நெொடுவொர்க கக� மின்கற

தகொள்ரள இன்்ம குலவும ்ொரு ககொலமதசய சஙகப ்ொவும
அள்ளக குன்றொ அமு�ம ககளு ஆகொஎல் ரலயில் நூலும
விள்ள முடியொ சிறபபு ்ொரு வீைத்�ின் சீர்ரம  கூறும
துள்ளும உள்ளம தசொலநெீ ககளு தூய�மிழ்ககு கநெர்யொ த�ன்கற

முன்ர்னப ்ிறந�ொய முழுது மொ்னொய மூப்ில்லொ கன்்னி யொ்னொய
அன்ர்ன தமொழியொய அகிலம யொவும ஆண்டிடு அைசி யொ்னொய
�ன்ர்ன நெிகர்்ொய �கவில் மிககொய �ொழ்புவிககு நெறறொ யொ்னொய
என்ர்ன எடுத்�ொய எழிலும �ந�ொய ஏது்னககுச தசயரகம மொகற

வொ்னின் உயர்வள் ளுவமும சஙக வளமொர்த�ொ ரகயும ்ொடடும
க�்னின் நெிகர்கொ வியமும த�யவம த�ொழு�ிடுக� வொைப ்ொவும
ஊ்னின் மிககவ உறு�ி தகொள்ளும உயொியற நூலும கமலொம
க�்னின் இ்னிய சிலமபு தவொப்ில் த�ொல்நூலும  கொ்ண  லொகம

வொடடைம �விர்ககும வளமொர்த் �மிழொம வொ்னினுமிக ககொஙகிய தமொழியொம
நெொடடைம மிகுககும நெலமொர்த் �மிழொம நெொள்க�ொறும கொத்�ிடும தமொழியொம
க�டடை  முடைக்ன  த�ொடைைரும �மிழொம க�சமுயய வொயத்�ிடும தமொழியொம
ககொடடை ம�ர்னக கரளயும �மிழொம   ககொலமிகு  �ீந�மிழ் தமொழிகய

ஒண்டைமிழ் தமொழிநெீ ஒளி�ிகழ் தமொழிநெீ ஒப்ிலொ� தமொழியும நெீகய
வண்டைமிழ் தமொழிநெ ீவடிவுரடை தமொழிநெ ீவொழ்வளிககும தமொழியும  நெீகய
�ண்டைமிழ் தமொழிநெீ �கவுரடை தமொழிநெீ   �்னி�ியஙகு தமொழியும நெீகய
்ண்டைமிழ் தமொழிநெீ ்லர்புகழ் தமொழிநெீ  ்ொஙகுரடைய தமொழியும நெீகய

                                                                                                  
கவிஞர் இகளய்தீென்



 

அன்ரனைத் �மிறழ வொழி !

எழுசீர் ஆசிொிய விருத்�ம

சிவ்னவர் வொககில் சிறந�ொய �மிகழ
சிகைமொங கயிரலயி தலொலியொய
�வமிகு நெொல்வர் �வப்யன் நெிரறத்�ொய
�ழல்க்ொல் அல்லலும அகறறி
உவபபுற நெின்கற உலகி்னில் வொழ்நெொள்
உயர்த்�ிகய நெலம்ல விரளத்�ொய
்வமதும விலகப ்யின்றிடு �மிழின்
்ண்்ணிரசத் �ிருமுரற நெீகய

எண்்ணமும �ிண்ரம தயழில்மிகுத் �ொகய
எண்்ணிடை இ்னி�ிருந �ொகய
விண்்ணி்னில் க�ொன்றி விரும்ிகய நெிலத்து
விளஙகிய நெிரறவுரடைத் �ொகய
மண்்ணி்னில் சிறநது மகிழநெின் றொகய
மரலபபுறும வளஙதகொளுந �ொகய
கண்்ணி்னில் ம்ணிக்ொல் கொத்�ிடு வொகய
கலஙகிடைொத் துர்ணதய்னக குநெீகய

மூத்�வள் சிறந�ொள் முடியுரடை மன்்னைொல்
முந�ிகய உ�ித்�வள் வொழ்க
தசொத்�வள் என்றும தசொந�மொய நெின்கற
தசொறறிறம மிகுத்�ொய வொழ்க
பூத்�வள் எஙகும புவ்னகம நெிரறநது
புகுந�வள் புர�யலொள் வொழ்க
நெித்�மு மு�ிககும நெித்�ிலம அவகள
நெிரறவொம �மிழவள் வொழியகவ 

சுெ. சொவி
     





அன்ரனைத் �மிறழ வொழி !

சீகைொடும சிறபக்ொடும சிஙகொை எழிகலொடும 
்ொைொண்டு வந� �மிகழ ! - உர்ன
சீைொடடிப ்ொைொடடி  சிநர�ககுள் உர்னசகசர்பக்ன்
சீைொகக தகொஞசு �மிகழ !

்ொகைொர்கள் எல்கலொரும ்ொைொடடும க�சத்�ில் 
்ொவொிகள் �ந� �மிகழ ! - உர்னத்
�ொைொள மொயப்ொடித் �ொை்ணியில்நெொனுயரும 
�ன்மொ்னம கூடடு �மிகழ!

வொ்னொ�ி வொ்னவர்ககொன் ரவயத்துத் �மிழ்மக்னொம 
வடிகவலன் கண்டை �மிகழ ! - வொய
வொைொ� ்ிள்ரளககும கரலத்�ொயின் அருள்�நது
கவி்ொடை  ரவத்� �மிகழ ! 

ஆலொல கண்டைனுடைன்  அகிலொண்டை  நெொயகியொய
அன்றொடைம கொககும �மிகழ ! இந�
ஞொலத்�ி தலஙகணுகம நென்றொக
ஆதல்னகவக ககொகலொசசி நெிறகும �மிகழ !

வொ்னத்து வில்தல்னகவ வண்்ணமுடைன் சொலஙகள் 
கொடடிவரும வண்்ணத் �மிகழ ! - உயர்
ஞொ்னத்ர�த் �மிழர்ககு நென்ரமத்ற 
அருள்தசயவொய ஓஙகொை மொ்னத் �மிகழ ! 

�ொயொகி எ்ன�ி்னிய �நர�யுகம ஆ்னவகள
�மிழ்மொந�ர் க்ொறறுந �மிகழ ! - நெல்ல
வொயொலும  ம்னத்�ொலும ரவயகத்�ில் 
உர்னப்ொடை வைதமொன்று நெல்கு  �மிகழ !

இயககு்ர் சிவொ. ஜி


