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கெநதமிழரு ெோவல் மோ.வரதரோச்
( ்ிுு்், ெயி்ு்். கெநதமிழ்ஜசோகல ுகூ்ுு ) 

அவ்களி்

"அணி்ுரை"

எ்ு	பிறநதன்	எ்ுணரவியலா	இயலபினளான	
எநதமிழததா்,	சீரதத	ப்ூலாரத்த	த்	மமனியணிநதவளா்	
எ்ு்	 இள்ம	 ு்றா்	 சசு்முட்	 வாழநு	 வுத்ு	
ுத்்ம்	காரண்	சச்ு்	எு்	யாபபில்கணபபிய்மநத	
மரு	பா்கமளயாு்.

பா்ுந	சதா்கு்	பகு்	மம்்ம	
மீ்ு்	இஙமக	மிளிரநதிடல	மவ்ு்	

எ்ு்	உயரநத	ம�ா்கததால	் பநதமிழ்மசா்ல	எ்ு்	
யாபபில்கணப	 பயி்சிபப்ட்ற்யத	 சதாடஙகிமன்.		
அபப்ட்றயில த்மனாிலாத	 தனி்ுடரா்	 மி்ு்	 பல	
பாவலரகளில	கவிஞர	ம�ாதிபாு்	ஒுவர.	

மசா்லயி்	மலரகளில	ஒுமலராகிய	கவிஞர	இராம.
மவலுுகனி்	 ்கபபிிது	 மரபில	 பயிு்	 இநூலாசிாியர	
்பநதமிழ்மசா்லயி்	க்ட்ு்ி	மாணவுமாவார.	மசா்ல	
�டததிய	ப்டதமதரவில	மதர்சிய்டநதவர.		�நதமிழாளி்	
இனிய	 இயலுகளால	 ஈர்கபப்ுப,	 	 உ்ரீ்ு,	 ுளிபபா	
எ்சறலலா்	 எுதினாு்	 மரபில	 அதிக	 �ா்டு்டயவரா்	
விளஙுபவர

க்னித	 தமிழாளி்	 காத்	 க்ட்ு்ியா்	 கவிஞர	
ம�ாதிபாு	அவரகளி்	மரு	கத்ப்	எ்ு்	ூ்லப	பி்ு்	
வா்பு்	கி்டதது.	அநூு்ு	அணிநு்ர	தரமவ்ு்	
என	அவர	மக்ட	ம�ர்	என்ு	உறஙகு்	ம�ரமிலலா்	கணதத	
பணி்ு்மயான	 ம�ரமா்கயால	 தவிரது	 வநமத்.	 ஆயிு்	
அவர	வி்டபாில்ல.	சதாடரநு	எ்்ன	வ்ுுததமவ..	
இமதா	இநூ்லப	ப்றி்	சில...

மரு	கத்ப்	-	ஒ்ுவுமா.!?	வாரா.
ஏசனனில,	

ஈசருது	சமாழிு்	உயிரதசதாடர	சமாழிு்
மவ்ு்ம	ஆயி்	ஒ்றி்ட	இனமிகத
மதா்ற்	மவ்ு்	வலசலுது	மிுதி.	
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எ்ு்	விதிபபி	ஒ்ுமிு்	எ்பர	பலு்.	

ஆனால,	அுதத	ூ்பாவான

ஒ்றி்ட	இனமிகா	இடுமா	ுளமவ
அததிறத	தில்ல	வலசலுது	மிகமல	(412)

எ்ு்	விதி்ய	அவரக்	ுாிதி்றித	தவறிவிுகி்றனர.

மரு	 -	 எ்ப்த	 மரபு	 என	 ஒ்ு	 இர்ிது	 எுு்	 /
சசாலு்	 வழ்கமில்ல.	 எனமவ,	 412	 ஆ்	 ூ்பாபபி	
ஒ்ுமிகாமமல	வு்.

இநூ்லப	 பி்ு்மபாு	 �ா்ுமாத்	 ுழந்த	
�்டபயிு்	 அழ்கமய	 பார்கிமற்.	 ஆ்...	 மரபில	 ு்னய	
மவ்ு்...	ு்னய	மவ்ு்	எ்ற	ஆரவு்,		ஊ்கு்	
மிகஅதிகமாகமவ	சதாிகி்றன.	அவமவ்ள,	தததி	�்டபயிு்	
ுழந்த	 துமாறி	 விுவு்	 தவிர்கவியலாதமதமபால,	
ஆஙகாஙமக	ஒ்ுப	பி்ழகு்,	மரு	வு்கு்	மிுநு்ளன.	
அவ்்ற	அுதுவு்	பதிபுகளில	க்ளநுவிுவார	எ்ு	
�்ுகிமற்.

இநூி்	சிறபுக்ளத	தனிததனியாகப	ப்ியியி்ு்	
சசாலலலாமாயிு்,	விாிவஞசிு்	உஙக்	வாசிதத்லத	த்ட	
சச்யாப	சபாு்ு்	சிலவ்்ற	ம்ு்	ு்ுகிமற்.	

�ா்ி்	ுுசகு்பான	உழவி்	�ி்லு்,		உழவனி்	
�ி்லு்	அவலததிிுபப்த்	ு்ு்	கவிஞர,		

"வி்ள�ிலஙக்	இஙு்ு	விழி�ி்றய	கனு்ு
வி்தபபநதா்	�ாமிுபமபா்	சவ்ளா்ம	க்ிுமவா்"	

என	உழ்வ	உயரதத	அ்னவ்ரு்	ஒுமி்க்	சசாலகிறார.

கவி் தசய்பு	கால்க்ணாி	எ்பர.	தா்	வாுஙகால	
�்னிகழுக்ள	ம்ு்	ூறாமல,		மகுக்ளு்,இ்னலக்ளு்	
பதிு	சச்வு	ூட்	கவிஞனி் 	கட்மயாு்.	அதது	கட்மயில	
�ி் ு	�்டமபாு்	கவிஞர	ம�ாதிபாு,	சப்கு்ு	ம்ுமி் றி் 	
சிுுழந்தக்ு்	இ்ழ்கபபு்	பாியல	வ்மத்தத	
மதாுாி் கிறார.

"ு்ற்	ுாிநதவ்ன்	சகா்ு	சசலுஙக்
					ூ்ில	அ்டததவனி்	ுறி்ய		யுததிுஙக்...!
ச்ு்	மயாசியாமல	ுு்ம	சச்திுஙக்
					ச்ட்	இய்றிுஙக்	சகாு்ம	யானதாக.	.	.	."		



 

எ்ு	பாியல	ு்றததி்ுத	த்ட்ன	எபபியிு்க	
மவ்ுசம்ு	தீரு	ூுகிறார.

	 ுயலாதிுநு	 சகா்மன	 �ா்ள்	 கடததிவி்ுப	 பி்	
வுநு்	ம்க்ள	ம�ா்கி.	.	.	

"ுய்சிசயா்மற	ூலதன	மாக்	சகா்ு	
							ுிநதவ்ர	மபாராு	சவ்றி	காண	..!	"

என	உ்ழப்பு்,	ுய்சி்யு்	ஒுமசர்	சகா்ு	சவ்றி்ு	
வழிகா்ு்	கவிஞாி்	சூக	அ்க்ற	மபா்றதத்கதா்.

	 இ்ு்	 எதத்னமயா	 பாடலக்ள	 எுது்கா்டலா்	
எ்றாு்	உஙக்	ு்வபபி்ுத	த்டயாு்	காரணததால	
இநதளவில	 �ி்கிமற்.	 ஒுபா்ன்	 மசா்ு்ு	 ஒு	 மசாமற	
பதம்மறா.?

	 கால்	கடநு்	இபுவிு்ள	ம்ு்	�ி்லது	�ி்கவலல	
�்	தா்தமிழி்	சிறபுக்ள்	காலநமதாு்	யாமரு்	க்ி்	
காபபர...	 தமிுணரு்,	 இனுணரு்	 எ்்ற்ு்	 மஙகாு...	
அ்வ	கன்ு	சகா்ிு்ு்	தீ்கஙு.	எந�ாு்	அழியாமல		
அனல	 ீு்	 அததமிழ்	 கஙகினில	 மரு	 பா்க்	 எ்ு்	
சிுகா்ு	ப்டாு்	மீ்ு்	ுடரவி்சடு்	த்்மததானு	
எ்சமாழியா்	சசநதமிழ.	

	 அதது	 தமிழி்	 சசலல்ு்ியான	 கவிஞர	 ம�ாதிபாு	
அவரகளி்	இநூல	தமிழூு	�லுலகில	�ி்ு	�ி்ல்கு்,	

அ்பினாமல	அகிலத்த	ஆள	மவ்ு்	
அ்ுசகா்ட	ச�ஞசமாக	வாழ	மவ்ு்...!	
ஆ்சபு்	எ்ணஙக்	�ட்க	மவ்ு்	
ஆு்தி	ற்சகா்மட	ஆள	மவ்ு்...!		

எ்ற	கவிஞாி்	கனு	சம்பபடு்	வாழதுகிமற்.	

	 வாழிய	சசநதமிழ.!	வாழக	�்றமிழர!	

்பநதமிழரு
ெோவல் மோ.வரதரோச்
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வா்்ுரை

ுகூல	 ுு்க்	 வழியாகப	 பயணி்ு்	 மபாு	 கி்டதத	
ஒு	 அு்மயான	 �்பராகமவ	 �ிலாு்றததி்	 வழி	 �்பர	
மசாதிபாு	ுனியபப்	அவரக்	கி்டததார.	

ுு்கவி்தக்ள	 எுதி்சகா்ிுநத	 அவ்ர	
மரபி்ப்க்	 இுததவரகளில	 �ாு்	 ஒுவ்	 எ்பதில	 என்ு	
மகிழமவ.	 கடநத	 பதுமாதஙகளாக	 �ிலா	 ு்றததில	 �டததிய	
மரு்கவி்தப	மபா்ிகளில	பஙு	சகா்ு	சவ்பா	ஆசிாியபபா	
வஞசிபபா	 விுதத்	 என	 பலவ்கப	 பா்க்ளு்	 க்ுதமதரநத	
ஒு	மாணவராகமவ	மிளிரகிறார.	இ்ு்	ுணர்சி	விதிக்ளு்	
ஒ்ுமிு்	இடஙக்ளு்	க்ுதமதரமவ்ு்	எ்றாு்	தனு	
கவி்தக்ளப	 ுததகமா்கி	 சவளியிு்	 அவரு	 ுணிு	 ம்ு்	
ஆரவ்	பாரா்ு்ுாியு.	

த்்ன	மரு்கவிஞனாக	சவளிபபுது்	ஆ்றல	
மபா்ுத்ுாியு.	 பி்ழயி்றி	 எுுபவர	 எவுமில்ல	
எ்புமபால	 அ்னது்	 க்ுதமதரநதவர	 எவுமில்ல	
எ்ப்து்	உணரநு	வுஙகாலததில	சிறநத	மரசபாளிரகவிஞராக	
மிளிர	மவ்ு்	எ்பு	எனு	அவா.	தமி்ழபபாடமாக	எுது்	
க்ுத	மதரநதவரகு்ு	இ்ணயாக	தாு்	ஒு	மரு்கவிஞனாக	
வர	ுிு்	எ்ற	�்பி்்க்ய	வளரது்	சகா்ு	கிஞசிது்	
கரவமமா	திமிமரா	இலலாமல	உயர	மவ்ு்	என	உ்ள்ுட்	
வாழதுகிமற்

மரு்கத்ப்	மண்க்ு்

கத்பததில	உ்ள	அ்னது	மலரகு்	�ா்ள	தனிததனி	
மா்லகளாக	மலரநு	மணநு	தமிழ்்ன்ய	அலஙகாி்க்ு்

வாழக	வளரக

இரோம ஜவ்ுுக் 
வலங்கமா்

05.08.2019



 

வா்்ுரை

	 ுகூில	 ுு்கவி்த	 �ா்	 எுதி்	 சகா்ிுநத	
மபாு	 அத்	 ஈரபபால	 எ்மனாு	 �்பரானார	 இநத	 ூி்	
ப்டபபாளர	 கவிஞர	 ம�ாதிபா்	 ுனியபப்.பிறு	 எ்னால	
�ிுவபப்ட	�ிலாு்றததில	ுதல	ஆளாக	இ்ண்கபப்டவு்	
அவமர.

	 அ்ு	 ுு்கவி்த	 எுதமவ	 ூ்சபப்ட	 கவிஞர	
இ்ு	மரபில	கவி்த	ப்ட்கிறார	எு்	மபாு	சபுமகிழ்சி	
அ்டு்	ுதல	ஆளாக	இபமபாு	�ானிு்கிமற்.

	 எுதுத	ு்றயில	எலமலாு்ு்	ஆரவ்	வநு	விடாு	
அுு்	 கவி்தது்றயில	 �ீிது	 �ி்லபபவரக்	 சிலமர.
ஆனால	ஆரவ்	எ்ற	ஒ்ு	இுநதால	மமு்	மமு்	க்றறிநு	
தன்சகன	ஒு	இட்	பிிது	சாதிது்கா்ுவர.

	 அநத்	சாத்ன்ய	ம�ாதிபா்	�ிகழததி்	கா்ுவார.பலர	
மபா்ு்	�லல	கவிஞராக	வல்	வுவார	எ்பதில	ஐயமில்ல.
அவாி்	 எுதுபபணி்ு	 உ்ற	 ு்ணயிு்ு்	 அவரு	
இலலததரசி	ுரகா	மக்க்	ர்யா,வர்ா	ஆகிமயாு்ு்	எனு	
வாழதுக்ள	சதாிவிது்சகா்கிமற்.

	 எ்	 ுு்பததிு்	 ஒு	 மரு்	 கவிஞர	 வளரநு	
வுகிறார	எ ் ற 	 ஆ ன ந த ் . த ் ப ி 	 ம � ா த ி ப ா ் 	 இ ் ு ்	
வ ள ர வ ா ர . வாுயரநத	ுகழ	சபுவார.

வாழதுகமளாு

ுதுபஜெடகட மோற்
மப்்ட-	ுதுபமப்்ட





வா்்ுரை
 

	 ஒளியான	சபய்ர	ஏ்ற	கவிஞர	ம�ாதிபாு		ுனியபப்		
அவரக்	 கவி்த	 உலகி்ு	 �ிலாு்றததி்	 கவி்தகளி்	
மதடல	 வழியாக	 அறிுகமாகி	 சிநத்ன	 	 வி்தக்ள	 அழுற	
வி்தததவர.		

			 மரபில	கவி்த	எுத	மவ்ு்	எ்ற		எனு	விுபபத்த	
ஏ்ு	க்னியாுமாி		கட்க்ரயில		ுதல		மரு்	கவி்த்ய	
அழுற	இய்றினார.	

	 தனிபப்ட	ஆரவ	மிுதியால	த்்ன	ஒு	மரு்	கவிஞராக	
ுகூில	கவி்தக்	ப்டது		பலாி்	வாழதுக்ளப		
சப்ு்	சகா்ிு்கி்றார.	க்பதில	ஆரவமம		அவ்ர	மரு்	
கவிஞராக		உயரததிு்ளு.

	 சம்மமு்		மரபில	பா்சடுதி	பல	ூலக்		சவளியிட	
எனு	வாழதுக்ளத	சதாிவிது்	சகா்கிமற்.

  

ஜகோவிநதரோச் ெோு,
ு்பமகாண்.



 

வா்்ுரை 

	 உலகில	பழக	இனியவர;	்பநதமிழத	மதா்டது்	
கனியிவர.	 ுததமிழ	 ்மதானததில	 மரு்கவி்தயில	 களமாட	
வநதிு்ு்	 தமிழ்	 கவிஞ்.	 மாஙகா்ு	 அ்ம்ன	 ம�சி்ு்	
மனிதம�யப	ப்பாளர.

	 ு ு ப ு ு 	ச ச ா ல ி ல 		ம ர ு ் கவ ி ம ா ் ல த 	ச த ா ு த ு	
*தமிழ்்ன்ு்	*	ூ்ட	வுகிறார.	தமிுலக்	இவ்ரு்	
ஏநதி்	சகா்ள்ு்.
 

	 இயநதிரஙகளி்	வலமலா்ச்ய்	மக்ு்	சகா்மட	
இ்தமிழ	சமலமலா்சயில	சசபபமலா்ச	அகவமலா்ச	
ு்ளமளா்சயில	தமிழில	கவி்த	ஒி	மீ்ு்	இ்சபபாணனா்	
வல்	வுகிறார.

	 த்வாயில	 �ீ்ட�ா்	 மசகரமான	 விடத்த	 மாணி்க்	
கலலா்ு்	�ாக்	மபால	த்	மனதில	�ீ்ட�ா்	«சாகரமான	‘»	
விடயஙக்ள	மரு	மாறாமல	கவி்தயா்ு்	திற்	சப்ு்ளார	
இ்கவிஞர.

	 சவ்பா	எ்பா.	விுததபபா	எுத	என்மகு	வுதத்பா.	
எ்ு	த்ு்னபமபாு	எுுகிறார.	
 

	 இ ் க வ ி ஞ ா ி ் 	க வ ி த த ி ற ் ன 	அ ் ட ய ா ள ் 	க ் ு	
சவளி் 	 சகாணரநதவர	 *�ிலா	 ு்ற்	 *	 க்ட	 �ிததிய்ூாிய்.	
ுதுபமப்்ட	மாற்		தா்.	த்பி	ம�ாதிபாுவி் 	கவி் த	வலல்ம	
க்ு	ூவிுநதவலி	சதா்்மத	தமிழ்	சஙக்	பாரா்ிப	ப்டய்	
வழஙகி	உுதி	சச்து.
 

	 இவாி்	மரு்	கவி்த	தாகத்த	அறிநு	இவர	பி்்ளயா்	
எுு்	 தமிழ்	 கவி்தக்ள	 ஊ்ுவிது	 சச்்மபபுதுகிற	
கவிஞமரு.	மரபி்	முட்.	இராம	மவலுுக்	ம்ு்	
மருமாம்ழ	மகாவிநதராச்	பாு	ஆகிமயா்ர்	ுறிபபிடாமல	
த்பி	 ம�ாதிபாுவி்	 தமிழ	 வரலா்்ற	 எுதமவ	 ுியாு.	
இ்ு்	த்	தமிழ	இற்்க்ு்மள	பாுகா்கிற	மருமாமணி.	
பாவலர.	 வரதராசு்	 இ்கவிஞாி்	 தமிழ	 தாக்	 தீர்ு்	
‘‘ு்ன�ீர’’	ஆவார.





	 தமிுலக்	எலலா்ுழந்தக்ளு்	அரவ்ண்ு்.	
மரபில	 மதா்நு	 கவி்த	 ுரபியா்	 இநூல	 ூல்	 சவளிவு்	
க வ ி த த ் ப ி . 	ம � ா த ி ப ா ு வ ி ் 	க வ ி ் த க ் ள 	த ம ி ழ ூ ு ்	
�லுலக்	தாஙகிப	பிி்க்ு்.	அவரத்	கவி்தக்ள	மனதில	
ஏநதிப	 பி்க்ு்.	 அபமபாுதா்	 இவாி்	 தமிழப	 ுல்ம	
சவ்றி்சகாி	க்ு்.

ுயமு்ு்	மனிதாிட்	
பயமிுபப	தில்லமய	இநத
ூ்ுமத்த	அறிநமதாரா்ச		
வயமிுபப	தில்லமய	-	உலக
மயமிு்ு்	எ்ணஙகளில
�யமிுபப	தில்லமய	-எ்
மனமிு்ு்	ம�ாதிபாு	கவி்தயிமல
மாசிுபப	தில்லமய...

	 வாாி்	 சகாு்கிற	 வான்	 மபால	 தமிழ	 ஊறி்	 கிட்கிற	
இுமபா்ற	கவிஞரக்ள்	சகா்டாுமவா்.

�்றிுட்
கவரவரி  வோனரச் 

�ிரவாக	அறஙகாவலர
காநதி�ி	முவாழு	்மய்	(சூகத	சதா்ு	�ிுவன்.)

சபாு்சசயலாளர
சதா்்மத	தமிழ்	சஙக்	&

தமிழ	எுததாளரக்	சஙக்.	சச்்ன.
சசலமபசி	:	8680903459.



 

வா்்ுரை

	 இு	 -	 தமிழது்ற	 சாராத	 ஓர	 ஆ்லத	 சதாழிலாளியி்	
மரு்கவி்த	ூல.ூல	ுுவு்	மரபி்	பலமவு	விவஙக்.!	
மரு்கவிஞரகளில	 பலு்	 ஏமதாசவாு	 விவததிமலமய	
சபு்பா்்மயாக	 எுதி்சகா்ிு்ு்சபாுு	 இவர	
விுததததிிுநு	சவ்பா	வ்ர	அ்னது	விவஙகளிு்	
ுய்றிு்கிறார.	சவ்றி்க்பத்து்	சதா்ுவிுகிறார.

	 பலுகூல	 கவியரஙுகளில	 இவரு	 கவி்தக்ள்	
மக்ிு்கிமற்.	ப்்ணத	தமிழ்	சஙகததிு்	பாியிு்கிறார.	
்கத்டல	 சபுகிற	 ுு்கவி்தக்ள	 அரஙகில	 வி்த்ு்	
ஆ்றலாளர	இவர.	இல்கண	இல்கியஙக்ள்ு்றவற்	க்ற	
மரபில	வநத	சபுஙகவிஞரகமள	ுு்கவி்தயி்பிதாமகரகளாக	
மாறிவி்டகாலததில,	 தமிழ	 இல்கண	 இல்கியஙக்ளப	
பாடமாகப	 பி்காத	 ஒு	 சபாறியாளர	 ுு்கவி்தயில	 எுதத	
சதாடஙகி,	மரபிமல	காூ்ுகிறார.	வாழததி	வரமவ்மபா்.

	 மரு்கவி்த	 த்	 மரணபபு்்கயில	 கிடபபதாகப	 பலர	
மலலாநு	 ுபபி் சகா்ிு்கிறாரக .்	 அத்னப	 சபா்யா்கப	
ுறபப்டவரகளில	இவு 	்ஒுவராகத	சதாிகிறார.	கவி் த	எ்பு	ூு	
ூாியரக்ளபபிழிநு	 ஒ்்ற	 �்சததிர 	் சச்வு.சசு்கபபுகிற	
சி் ப .்	சசா்சி் கனத்த	மரபிமல	சகா்ுவுகிறசபாுு,	கவி் த	
தன்ுததாமன	விுு	சகாுது்சகா்ு .்

	 விுு	துகிற	கவிஞராக	மசாதிபாு	ுனியபப்	திகழமவ்ு்	
எ்ு	வாழதுகிமற்.		இவ்ர	வாழதுவத்ுஎன்ு்ூுதல	
காரணஙகு்	உ்ு.	எ்்னபமபால	ஆ்லதசதாழிலாளி	இவர.

	 எ்்னபமபால	 ுு்கவி்தயில	 சதாடஙகி	 மரு்	
கவி்தயில	காூ்ுகிறவர.	எ்	மாவ்டது்காரர	எ்பு்	
ூுதல	துதிதாமன	!

	 வாழக	 கவிஞர	 மசாதிபாுுனியபப்	 !	 சவலக	 அவரத்	
அவா.

வாழதுகுட்	,
கவிகஜகோ ுகரவசநதரோச்

அ்மபபாளர,	ப்்ணததமிழ்சஙக்.





வா்்ுரை

	 ஊடகஙகளி்	சபு்க்,	சூக	வ்லததளஙக்	துகி் ற	
வா்பு,		கவி் த	எுுபவரகு்ு	வழஙகபப்ட	ுதநதிர 	்எ்ப்வ	
கவி்தகளி்	 அதிகாிதத	 வரவி்ு்	 காரணமாக	 அ்மகி்றன.	
இ்கால 	்ுதிய	எுததாள	கவிஞரகு்ு	கி் டதத	சபா்கால .்

	 எ்ணிய்த	 எுதி	 எதத்னதா்	 ுகூல	 மபா்ற	
ஊடகஙகளில	 பதிவி் டாு 	் ூலா்கபப்ு	 அு	 அ்ு	 விவததில	
பார்கி் றமபாு	கி் ட்கி் ற	மகிழ்சி் ு	அளமவ 	்கி் டயாு.

	 �்பர	ம�ாதிபா்	ுனியபப்	அவரக்ள	�ா்	அதிக்	
அறிநதிு்கவில்ல	எ்றாு்	அவாி்	கவி்தக்வழி	அவ்ர	
அதிகமாகமவ	அறிய	ுிநது	சபு 	்வியபமப.	

	 �லல	ஆசிாியரகளி்	வழிகா்டில	உுவாகியிு்ு்	
சிறபபான		‘‘மரு்கத்ப்’’	மரு்கவி்த	ூல,	மர்ப	விு்ு்	
வாசகரகளிட்	�லல	வரமவ்பிு்ு்	எ்மற	�்ுகிமற்.

	 ூலாசிாியர	இ்ு 	்பல	ூலக்ள	எுதி	எுதுலகில	சிகர்	
சதாட	மவ்ுமா 	்வாழதுகிமற .்

அ்ுட்
தமிழப்ஞசம அமி்

 

ஆசிாியர	:	தமிழச�ஞச 	்இதழ	&	இ்ணய்
�ிுவனர,		த்லவர	:	FACT	-	France

 

 

 

 



 

எ்ுரை 

	 தமிழ 	்சா்மறாரக 	்அ்னவு்ு 	்எ 	்இனிய	வண்கஙக .்	

	 மவூர	மாவ்ட்	ுியாதத்	எ்ற	ஊாில	அகர்.	இராம.	
ுனியபப்,	மதவ�ாயகி	ஆகிமயாு்ு,	ஐநதாவு	பி்்ளயா்	
(மகனாக)	பிறநமத்.	

	 வு்ம	ூழநத	�ி்லயில	தா்	எ்	ஆர்பகால	ப்ளிப	
பிபு	 சதாடஙகியு.	 பததா்வுபு	 வ்ர	 பிதமத்	 பி்	
சதாழி்கலவி	பயி்மற்.	

	 சதாழி்கலவி	ுிததமதாு	சவளிூரகளில	�ிுவனததில	
பணியா்றிமன்	�ிரநதரமவ்ல்காக	6	வுடஙக்	உ்ழதமத்	
பல்	ஏு்	இல்ல.

	 1 9 9 9 	ஆ ் ு 	எ ன ு 	ப ி ் ் ள ப ப ு வ 	� ் ப ர 	த ி ு .	
ுமர்ுமார	ூல்	சச்்ன்ு	வநு	கார	உ்பததிசச்ு்	
உபாி	 பாகஙக்	 தயாாி்ு்	 �ிுவனததில	 பராமாிபு	 ு்றயில	
பணி்ு	மசரநு	இுவு்	ஒ்றாக	பணி	சச்மதா்.	இ்ுவ்ர	
சதாடரநு	பணியா்றி்	சகா்ிு்கி்மற்.�ா்	இ்றிு்ு்	
�லல	�ி்ல்ம்ு	எ்	�்பமர	காரண்.தடமிலலா	பயணததி்ு	
தடம்மது	தநத	எ்	�்ப்	2008	ல	பிபரவாி	6	ஆ்	மததியில	
இய்்க	 எ்தினார.	 இநத	 ம�ரததில	 அவு்ு	 �்றி	 சசாலல	
கட்மபப்ிு்கிமற்.	பிறு	ுகூல	சதாடஙகி	கிு்கலகளா்	
எனு	ப்கததில	பதிுக்ள	பதிநதம�ர்	ுததா்	ூததசதாு	�்ு	
ுதுபமப்்ட	 மாற்	 அ்யா	 அவரக்	 அவரகளி்	 கவி்த	
வாசிதமத	�ாு்	கவிசயுத	எ்ண்	சகா்மட்.

	 கால்	கடநு	சசல்கயில	மாற்	அ்யா	தநத	ஊ்கமம	
எ்்னு்	 கவிஞனாக	 வல்வர்	 சச்து.	 ுு்கவி்தக்ள	
ப்டதமத்	 �ிலாு்ற்	 எு்	 ுகூல	 ுும்	 அ்யாுட்	
சதாடஙகி	 பல	 கவி்தக்ள	 ப்டது	 சா்றிது்	 சப்மற்.	
ுதலா்	ஆ்ுவிழா	சகா்டாிமனா்.

	 தஙகமா்	 மதனா்	 மரு	 ூசவா்ு	 ூதது	 மீ்ு்	 ஓர	
�்ு	 சசாநத்	 அ்யா	 பாு	 மகாவிநதராச்	 அவரகளி்	 ூல்	
கவியரஙகில	கலநு	சகா்ு்	வா்பு	கி்டதது.	கவியரஙகி்ு	





எ்்ன	அறிுக்	சச்ு	இர்டா்	உலகததமிழர	எுததாளர	
மா�ா்ில	கவியரஙகததில	கலநுசகா்ு	கவிபாிய	மகிழவான	
துண்	இ்ு	வ்ர	எ்	கவிபயணததி்ு	உுு்ணயாக	
இுநு	 எ்்ன	 உயரததி்ு	 சகா்ு	 சச்ற	 சபு்ம	
அ்யா்வமய	மசு்.

	 ச த ா ட ர ந ு 	 ச க ா ் ி ு ந த 	 க வ ி ் த ப 	 ப ய ண த த ி ல	
இர்டா்	ஆ்ு	விழா்வ	மிக்சிறபபாக	�டததிமனா்	
அவவமய்	 மீ்ு்	 ஓர	 �்ு்சசாநதமா்	 உட்	 பிறநத	
அ்ணனா்	 இ்ணநத	 மரு	 கவிஞர	 வலங்கமா்	 இராம.	
மவலுுக்	 அவரகளி்	 கவி்தக்ள	 க்ு	 மக்ு	 வாசிது	
சம்சிிரதமத்.	சவ்பாவி்	ஆு்ம	எ்மற	சசாலலலா்.
என்ு்	மரபில	கவி்த	எுத	அிததளமா்	அவாி்	வாிகு்	
சசாலலாடு்	 எ்்ன்	 கவரநது.	 ஆசானா்	 �ா்	 இ்ு	
வ்ர	மரு்	கவி்தக்ள	அவாிட்	எுதி்சகா்ு	வுகிமற்.
 

	 கவி்த	எுதியு்	ஆசாு்ு	அுபபி	பி்ழக்ள்	
ு்ட்	 சசாலமவ்	 இபபியாக	 எ்	 மரு	 கவிபபயண்	
சதாடரநு	இ்ு	மரு்கத்ப்	எு்	ூல	சவளிீு	வ்ர	
வநதிு்கி்மற்.	

	 இ்சனாு	 சிறபு்	 உ்ு	 மருபபாவலர	 அ்யா	
வரதராச்...	 ்பநதமிழ்	 மசா்லயில	 எ்்னு்	 இ்ணது	
இ்ு்	 பல	 மருக்ள்	 க்ுததநதார	 மருபில	 பாவலர	
ப்டதமதரவில	எ்்னு்	மதரு	எுத்வததார	61	மதிபசப்க்	
சப்ு	மதர்சிப	சப்மற்.
 

	 அ்னவு்ு்	எ்	�்றிக்	...

ஜ�ோதிெோ் ுனியபெ்



 







ுிகாகக வ்்ிுவா் ுரை்ு

ு்றில	இு்ு்	ுமர	ுுபரா
எ்னில	ுியிு்ு்	எ்னவமன	-	எ்ு்
ு்ணயா்	இுநு	ுயரு்டப	பாமய
இ்ணயா்	வுவா்	இுநு...!

உுகித	சதாுமத	ு்னமய	அு்வா்
முவி	வுவா்	மா்ற்	தரமவ
திுவா்	மலரவா்	திுபப்	துவா்
வுமவமன	�ாு்	வி்ரநு...!

காரததி்கயில	மா்லமபா்ு	க்னிசாமி	யாகவநமதா்
ம�ரததியாக	ம�ா்பிுநமதா்	ம�யுட்	-	மாரகழியில
சாநத	சசாூப்ன	ச்னதியில	காணமவ
காநதம்ல	வநமதா்	கனிநு..

சவ்ளி	விியில	சவ்றிவா்க்	ூிட
வ்ளிசத்	வா்ன	வணஙுமவா்	-	பி்்ளக்
�ல்சபற	மவ்ிமய	�ி்மபா்	அு்வா்
ுலமு	த்ழ்க்	சகாுது



 

ஆி மா்் 

(	சவ்பா	)

ஆி	பிறநது்	அ்ம்ன	மவ்ுமவா்
�ாி	வுமவா்	�ல்சபற	-	மதிவநமதா்
உ்்னததா்	தாமய	உலகாு்	உததமிமய
பாி	வுமவா்	பணிநு	

குமாைி

(	ம�ாி்ச	சவ்பா	)

கா்ு்	கு்ண்	கடமல	குமாாி
தா்க்	தணிபபா்	திுவுமள	-	ம�ா்ுவா்
காலசமலலா்	காததிடமவ	க்திறநு	பார்மா
மகாலவிழித	தாமய	த்ழநு

்ாயி் பிைிு 

(	ம�ாி்ச	சவ்பா	)

�ீயிலலா		�ாளிஙு	�ீளமா	யானு
தாயிலலாப	பி்்ளயா்த	தஙுகிமற்	-	ம�ாயினில
வாடவில்ல	உ்மனாு	வாழநத�ல	வாழ்்கயில	
மதடா	இட்சச்ற	மத்...!





்மி் 

(	ம�ாி்ச	சவ்பா	)

அநதமி்றி	�ி்பவமள	அ்்னவழி்	சச்சமாழிமய
வநத்னக்	சச்திடாு	வநதவமள	-	சசநதமிமழ
ுநதிப	பிறநதவமள	ூததவமள	ுததமிமழ
வநமதமன	எ்்னு்	வாழது.

்ரைரம வணகக் 

(	இ்னி்ச	சவ்பா	)

சத்னவமர	சத்னவமர	சத்மு்ரத	சத்னவமர
ம்னவமர	ம்னவமர	மாமு்ர	ம்னவமர
�ி்பா	துவா்	�ி்னவில	இனி்கமவ

அ்பால	எ்னு்	அ்ணது..!

ச்்னமம 

(	ம�ாி்ச	சவ்பா	)

சிந்தயில	வநதாமய	சீரமிு	சசநதமிமழ	
தந்துமா்	வநதாமய	த்டமிமழ	-	சநதனமம	
உ்ுகழப	பாட	உலகமம	ு்ுவமன	
எ்ுசம்	�ாவில	எு



 

உய்ு

(	ம�ாி்ச	சவ்பா	)

க்ளமிலலா	உ்ள்	ுழந்தயி	ு்ளமம	
கி்்ள	சமாழிமபு்	க்மணிமய	-	த்ளா்ம	
சகா்ளாமத	�ாு்	சகாதிதசத	ுவா்�ீமய	
உ்ளததால	சகா்ு	ுயரு	

வணணமா்் பபற்ிடைா் வா்்ு 

(	சிநதியல	சவ்பா		)

மதனி்	ு்வசகா்ட	மத்சமாழிமய	ு்்னம�ா்க	
மானி்	விழிமபால	மய்கிு்	பா்வமய	
வானிலு	தநதிு்	வாழது...	

க்மணாு	கா்பசதலலா்	க்கு்ு்	சசாநதமம	
எ்ு்	எுதுகு்	ஏ்ினில	ஏ்றிட	
வ்ணமா்ப	சப்றிடலா்	வாழது	





வாைாமயா அ்ரனமய வா!

(	பஃசறா்ட	சவ்பா	)

க்ற	தமி்ழமய	க்ணி்மயா்	�ா்காபமப்	
உ்ற	ு்ணயா்	உடனிுபபா்	சசநதமிமழ	
சப்ற	சபய்ரு்	மபா்றி	வளரபமபமன
உ்றவு்	க்றிடமவ	உ்ளததில	காததிடமவ	
பாசரஙு்	ப்ணி்ச	பா்சடாிு்	மக்ு்	
உரமாகத	ூவி	உயரவா்	உயரநதிுமவா்	
மபரசசாலு்	பி்்ளசயன	மபமராு	வாழததிடமவ	
வாராமயா	அ்்னமய	வா!

மாமரைமய வா வா  

(	அுசீர	விுதத்	-	கா்	மா	கா்	)

வழிமயார	சமஙு்	ம்ழ�ீரா்	
	 வழிநமதாு	கிறு	வ்றாரா்...!
எழிலசகாஞு	மழகா்	தாவரஙக்
	 எுநு�ி்ு	கா்சி	துகிறமத...!
அழியாத	சசிு்	ூது�ி்ு
	 அலஙகார	மாக	கா்சிதநமத
விழிபிுஙக	்வதத	மாம்ழமய
	 வழிது்ணயா்		எ்ு்	வாம்ழமய...!



 

கலவி

(	எ்சீர	விுதத்	-	கா்	கா்	மா	மதமா	)
 

கலலாத	வாி்வாழ்்க	கு்ம	ஆு்	
	 காலததால	அழியாத	இுமள	�ாு்...!
இலலாத	�ி்லதாமன	�ாு	சம்ு
	 இய்றவ்ர	க்றறிநு	வாழமவா்	�ி்ு	...!
சகாலலாமல	சகா்றிுமம	கலலா்	கலவி	
	 சகா்டயவனா்	இுநதாு்	மவ்ு்	கலவி	...!
கலவியிலலா	வாழ்்குமம	�ரக்	தாமன
	 க்றபி்மன	எ்சற்ு்	சசார்க்	தாமன...!

க்றவரக்	சிறநதிுவார	கலவி	யிலதா்
	 காலசமலலா்	�்ம்கா்ு்	வாழ்்க	யிலதா்	...!
சபா்கால்	தா்க்ற	த்னது்	தாமன
	 சபாஙுமி்ப்	சப்றிடலா்	வள்ம	தாமன...!
சப்மறாு்	ஆசாு்	தநத	கலவி	
	 சப்றத்னத	ு்்வது	வாழமவா்	சசாலி...!
உ்றாு்	உறவினு்	மதிபபார	பாு	
	 உட்வு�்	கலவியாமல	சபுவார	மபு

வ்ுவு்	தநதி்டா்	வாழவில	கலவி	
	 வளமாக	�ா்வாழ	அ்ம்ு்	மவ்வி	...!
சத்ுதமிழ	மதனாகத	தமி்ழத	தநதா்
	 சத்றசலன	தவழநுவநு	ூ்சா்	�ி்றா்...!
உ்ளங்க	த்னிலவ்	உல்க	்வ்க	
	 உவ்குட்	வாசிது	மன்தத	்த்க	....!
க்ூு்	பா்க்ளு்	ஏ்ில	்வது
	 காலததா	லழியாத்	ுற்ளத	தநு....!





விர்்ப்ு

(	எ்சீர	விுதத்	கா்	கா்	கா்	கா்	)

வ்ணமாக	தமிழமண்க	்வயகததில	வி்தூ்ு
	 வா்ுக்ழப	சப்றிடமவ	வளரதமிழில	கவிூ்ு...	
எ்ணமதில	ஏ்றுற	எ்தமிழா்	வாழநுவிு	
	 இ்றமிழி்	வி்தபபநதா்	இவுலகில	இுநுவிு...!
எ்ண்ற	இல்கியஙக்	தமிழினிமல	ப்டதுவிு
	 எபசபாுு்	தமிழவளு்	எ்ணம்த	வி்ததுவிு...!
க்்ணயி்ம்	காபபுமபால	கனிததமி்ழ்	காதுவிு
	 க்ளமிலலா	உ்ளமதில	வி்தபபநதா்	ு்ளதுவிு	...!

வி்ள�ிலஙக்	இஙு்ு	விழி�ி்றய	கனு்ு
	 வி்தபபநதா்	�ாமிுபமபா்	சவ்ளா்ம	க்ிுமவா்
க்ளகசளலா்	இஙு்ு	க்ளவத்ு	மனு்ு
	 க்ள�ீ்ு்	வி்தபபநதா்	காாியஙக்	ஆ்றிுமவா்
ு்ளதுவிடத	தமிு்ு	ுு�ிலவா்்	கவிஞு்ு
	 ுதுுது்	கவி் தக்ள	வி் தபபநதா்	வி் தததிுமவா்
ு்ளதசது்ு்	ு்ுகளா்	�்கவி்த	இு்க்ு்
	 ு்ணவு�்	மறாழரகளி்	ுணிுகு்	பிற்க்ு்

ஊழசலலா்	மபா்கி்டு்	உ்மததர	அழிநதிடு்	
	 உலகததில	�்தமிழர	உயரத்தத	சதா்ிடு்	
மவழசமன	�ீசயுநு	வி்ளயாி	மகிழநதிடு்	
	 சவ்றிக்ள்	ுவிததிடு்	வி்தபபநதா்	ஆகிவிு
ஆழமாக்	சிநதிதமத	அுநசதா்்ட	ஆ்றிவிு
	 அகஙகார்	சபாு்கிவிு	அ்்பததா்	வி்ததுவிு
வாழததா்	பிறநமதா்�ா்	வாழநு�ாு்	பாரததிுமவா்
	 ்வயது்	வாழமவாாி்	வி்தபபநதா்	�ாமிுபமபா்...!



 

உளள் பகா்ிகு்டா

(	எ்சீர	விுதத்	)	

உ்ள்	சகாதி்ுதடா	உ்்ன	�ி்ன்்கயிமல
	 உயிு்	�ுஙுதடா	உ்்ன	பார்்கயிமல...!
க்ளப	பார்வவழி	பழு்	மிுகசமன
	 க்ு	சவ்கமாக	இு்ு	தடாமனிதா...!
ு்ு்	மழ்லயிட்	எ்ன	க்டாமயா
	 ு்ளி	வி்ளயாு்	மக்ள	பாரததாமயா...!
அ்ளி	அ்ணததிடமவ	ஆ்ச	மவ்ுமடா	
	 ஆ்ச	தீரததி்டமவ	மழ்ல	மத்வயாடா....!

ு்ற்	ுாிநதவ்ன்	சகா்ு	சசலுஙக்
	 ூ்ில	அ்டததவனி்	ுறி்ய		யுததிுஙக்...!
ச்ு்	மயாசியாமல	ுு்ம	சச்திுஙக்
	 ச்ட்	இய்றிுஙக்	சகாு்ம	யானதாக
உ்ுப	பார்க்ு்	ஊரார	இவரக்ளமய
	 உலக்	விய்க்ு்	�்மி்	ச்டம்த...!
ம்ற	வரகு்ு்	பார்க	மவ்ுகிமற்
	 மனித	னாகவாழ	இ்ற்ய	மவ்ுகிமற்	....!

முரவ விு

(	ஆசிாியததாழி்ச	)

மு்வ			யுநத			ம்னவி்ய			மறநு	
ுு்ம்			காலததில	ுடஙகி		விடாமத	
ுுகல		வாழ்வ		ு்லது		விடாமத...	!	
முவால		வாழ்்க்ய		மறநு		விடாமத





அ்ரன்்மிமை வாைி  

(	எ்சீர	விுதத்	-	கா்	மா	கா்	மதமா	)

ுததமிமழ	தாமய	ூததவு்	�ீமய
	 ூுல்க	யாு்	எ்ுயிு்	�ீமய...!
திததி்ு்	தமிமழ	திக்டாத	மதமன
	 தினநதினு்	உ்்ன	ு்வததிுமவ்	�ாமன	...!
ுததமி்ு	உ்னு்	உ்சிுகர	மவமன
	 ுநதிவநு	தாமன	ுுமனதா்	�ாமன....!
சததமி்மட	உ்றபமப்	தாமய�ீ	வாழி
	 சாத்னக்	ப்ட்க்	கர்சகாுபபா்த	மதாழி...!

அஞசாு	வுவா்	அகிலசமலலா்	�ீமய
	 அ்்னயாக	வநு	காததிுவா்	தாமய...!
வஞசமிலலா	தாமய	வ்டமிழா்	�ீமய
	 வ்ணமாகப	பாு்	துவாமய	தாமய...!
சகாஞசிுமவ்	உ்்ன	ுழந்தயாகத	தாமன
	 சகாதிதசதுநு	காபமப்	எ்சற்ு்	�ாமன...!
எஞஞா்ு்	மபா்ு்	ஏ்றமிு	தாமய
	 இய்றமிழா்	இயஙு்	இ்னி்சு்	�ீமய	...!

சசநதமிமழ	தாமய	சத்றசலன	வநதா்
	 சசு்முட்	�ி்ு	சத்மாஙு	தநதா்...!
வநமதா்ர	வாழ	்வததிுவா்	தாமய
	 வளமான	வாழு்	தநதிுவா்	�ீமய...!
அநதமிலலா	வநத	சமாழிததாமய	வாழி
	 அகிலசமலலா்	வாு்	எ்ன்்ன	வாழி...!
சசாநதசமன	வநதா்	சசார்கம்தத	தநமத
	 சசாததாக	�ி்ு	சசா்க்வதத	தாமய...!

பயிராக	பாு்	ப்ட்ுசமாழி	�ீமய	
	 ப்சடாளியா்	பறநு	ீசிுவா்	தாமய...!
ஞாயிறாக	�ி்ு்	சசநதமிமழ	வாு்
	 ஞானிகு்	உ்ரதத	அ்்னசமாழி	ஆு்...!
உயிரசமாழியா்	தமிமழ	உளமாற	வாழி	
	 உ்ளது்	எ்ு்	உயிராக	வாழி	...!
உயிரசம்ு்	கலநு	உயிராகப	ப்றி	
	 உயிாினிமல	கலநத	தா்சமாழிமய	மபா்றி...	!



க்ிைவ்

(அுசீர	விுதத்)

சத்றி்	துவில	வுவா்	
	 சத்கீழத			தி்சதனி			ுதிபபா்
�்னில்	காததிட	வுவா்
	 �ாுமம	ஒளி்யு்	துவா்...!	
ு்பனி	ு்வு்	இதமா்
	 ு்ளிமல	ூததிு்	பதமா்...!	
இ்ன்லப	மபா்கிட	வுவா்
		 இ்பமா்ப	சபாு்தத	துவா்...!

ு்்மிமை

(பதினாு	சீர	கழிச�ிலி	ஆசிாிய	விுதத்
	கா்	கா்	கா்	மா	கா்	கா்	கா்	மா	)

 

ுததமிமழ	ுத்்மயான	ூததசமாழி	�ீமய	
						ுநதிவநத	எ்சமாழிமய	சசநதமிமழ	தாமய
												ு்னி்ு	எ்்னமய்ு்	்பநதமிமழ	எ்ு	
																		ு்ுக்ழ	பாடவு	வாசய்னில	�ி்ு	...!	

திததி்ு்	தீநதமிமழ	திக்டாு	�ாு்	
						தினநமதாு்	வாசிபமப்	எ்ுு்னத	மதனா்	
												திுவு்ளத	துவாமய	த்டமிமழ	எ்ு்	
																		திகழமவமன	உ்னு்ளப	சப்றதாமல	�ி்ு்....!	

சசாததாக	�ீவநதால	சீரசபுமவ்	�ாமன	
						சிந்தயிமல	�ி்றிுவா்	சததாகத	தாமன	
												சததமிலலாத	சாிததிரமம	சாத்னக்	துக	
																		சநதமமாு	வநமதசய்	சிநத்ன்யப	சபு்க....!	

�ிததுமம	�ீசயநத்	�ிழலாக	வநதா்	
						�ீஙகாத	ுகழசபறமவ	�ி்தமி்ழத	தநதா்	
												�ி்மதியா்	�ா்க்க	�்றமிழா்	�ி்றா்	
																		�ல்சபறமவ	எ்சற்ு்	ு்ணயாக	�ி்பா்	....!





எலமைாு் பவலமவா் 

(	எ்சீர	விுதத்	-	கா்	கா்	மா	மதமா	)

ுய்சிசயா்மற	ூலதன	மாக்	சகா்ு	
	 ுிநதவ்ரப	மபாராு	சவ்றி	காண	..!	
பயி்சிக்ள	ு்றபபியா்	சப்ு	�ீு்
	 பாுபு	சவ்றிசய்ு்	உ்்ன்	மசு்...!	
அயராம	ு்ழததாமல	அலு்	பகு்
	 ஆ்டவு்	எபமபாு்	ு்ணயி	ுபபா்	...!	
ுயரஙக்	ஓிட�ா்	ுரததி்	சசலமவா்
	 ுணிவாகப	பயணிது	�ாு்	சவலமவா்...!	

ஒ்ு்மயா்்,சசயலபுவா்	கர்�ீ	ப்றி	
	 ஓயாமல	�ீ�டநதால	உுதி	சவ்றி...!	
ப்மறாு்	பணிமவாு்	இல்்கத	சதாுமவா்
	 பாஙுடமன	உ்ழது�ாு்	சவ்றி	சகா்மவா்...!	
சி்சற்ண்	சகா்ளாமல	சிறபபா்	வாழ்	
	 சீரான	ுய்சியி்ன்	சகா்மவா்.	வாழவில...!	
வ்றாத	வளசமலலா்	வா்்கப	சப்ு
	 வாழவினிமல	எலமலாு்	சவலமவா்	வாாீர.!

எனகபகன பி்்்வள 

(எுசீர்	கழிச�ிலி	ஆசிாிய	விுதத்
விள்	மா	விள்	மா	விள்	விள்	மா)

மனததினில	வநு	திததவ்	�ீமய	
	 மய்கிு்	விழியவ்	�ீமய..!	
வனததினில	மலரநு	வுபவ்	�ீமய
	 வள்ம்யத	துபவ்	�ீமய...!	
மனம்தத	மதனா்த	துபவ்	�ீமய	
	 மணு்ட	மலரபபத்	�ீமய...!	
எனுயிர	ும்ு்	குவ்ற	�ீமய	
		 என்சகனப	பிறநதவ்	�ீமய...!



 

கா்ி 

(மதமா	ூவிள்	ூவிள்	ூவிள்.)	

மி்னல	பார்வயில	மி்னிட்	சச்பவ்
அ்னத	ூவிமபால	அ்பினில	சம்்மய்
க்னல	பா்களால	க்ியி	ுபபவ்	
எ்ற்	காதி	இ்்றயத	தாயவ்

கணமண மணிமய 

(	எ்சீர	விுதத்	-	மா	மா	விள்	ுளிமா	)	

க்மண	மணிமய	குவினில	உுவா்்		
	 கா்சித	தநதா்	கணினியில	திுவா்...!	
சப்க்	மபா்ு்	மபத்ம	உயிமர	
	 சப்ணா்ப		பிறநு	வநதூந	தளிமர...!	
க்ணா்்	காபமப்	உ்்னு்	குததா்	
	 கால	சமலலா்	�லலமதார	முநதா்	..!
ம்ணில	வாு்	�ா்களி	ுயிரா்	
	 மறவா	ுவாழமவா்	மகிழநதிு்	உறவா்...!

்ா்ரம

(எ்சீர	விுதத்)	
விள்	விள்	கா்	விள்	
விள்	விள்	மா	மதமா	

தாயவ்	ம்ுமம	தரணியிமல	சிறநதவ்	
	 தாயவ்	மியினில	தவழவ	தாமல...	
தாயவ்	தாஙகிு்	தஙகமாக	விளஙுவா்	
	 தா்்ம்யப	மபா்றிமய	ுகழவ	தாமல...!	
தாயவ்	பாது்	துவிடததா்	பணிமவமன	
	 தாயவ்	எ்ுமம	மகிழவ	தாமல...!	
தா்்ம்ய	எந�ாு்	சத்வமாக	வணஙகிு	
	 தாயவ்	அ்்பு்	சபாழிவ	தாமல...!





்ி்்ிகு் ்மிமை 

(	எ்சீர	விுதத்	)	

கா்	மா	கா்	மதமா	கா்	மா	மதமா	மதமா

திததி்ு்	தமிமழ	திக்டாத	உ்்ன
	 தினநமதாு்	பாட	எ்னில	வாவா...!	
சததமிலலாத	தமிமழ	சாநதமாக	�ீவா
	 சநமதாச	மாக	உ்்னப	பாட...!	
ுததான	ுதமத	ுனிதநத	சசாதமத
	 ு்ளதுவநத	தமிமழ	எ்ற்	விதமத...!	
விததகனா்	�ாு்	விததிடமவ	வாவா
	 விியலாக	வநமத	எ்்ன	வாழதத	...!

இயுபம்ு நீவ்(ு) இய்ு

(	ம�ாி்ச	ப	ஃசறா்ட	சவ்பா	)	

சசநதமிமழ	தாமய	சசு்ம	மிுநதவமள	
வநமத	ு்னு்	வணஙகிடமவ	-	சிந்தயில	
ஏ்ுக	எ்்னுமம	ஏ்றமிு	வாழவிமல	
க்ு்	சமாழிமய	கனிததமிமழ	-	சசா்ு்வமய	
எ்ுசம்	�ாவில	எுகி்ற	எ்தாமய	
சவ்றிுமவ்	உ்னால	உல்கமய-	�்றா்
இய்றமவ	பா்க்ள	இ்றமிமழ	எ்னால
இயுசம்ு	�ீவந(ு)	இய்ு



 

்மிமை எ்்ுயி்

(	அுசீர	விுதத்	)

மதமா	ுளிமா	மதமா	
மதமா	ுளிமா	மதமா

அ்்னத	தமி்ழ்	க்க	
	 ஆரவ்	சகாுது்	சச்றா்	
எ்ற்	ுுவா்	வநு	
	 ஏ்ில	எுத	்வததா்	
க்னித	தமி்ழ்	க்மற்
	 க்ற	தமி்ழ்	காபமப்	
எ்ு்	மறமவ்	தாமய	
	 எ்ற்	உயிு்	�ீமய...!			

சி்கக்ு் உ்ு

(	அுசீர	விுதத்	)

கா்	மா	கா்	மா	கா்	கா்	

உறவாக	வநு	உயிரானா்	இ்ு	
	 உ்ளஙக்	மபா்றிடமவ..!	
மறவாு	�டநு	சகா்டாமல	�்ு	
	 மா்றஙக்	�டநதிுமம....!	
பறநதிுமவா்	எ்ு்	வா்ுக்ழப	மபா்ு	
	 பாாினிமல	வளரநதிடமவ...!	
சிற்க்ு்	உறு	உயிராக	சவ்ு	
	 சிகரத்தத	சதா்ிடமவ	...!





வ்டுக்

(	அுசீர	விுதத்	)

கா்	மதமா	கா்	மதமா	கா்	கா்	

வ்டுக்	சகா்ு	விவாக	�ி்றா்
	 வாஞ்சுட்	வாசிததா்..!	
க்டழகி	வநதா்	க்க்ு	தநதா்
	 கணம�ர்	சிநதிததா்...!	
தி்டசமா்்றத	தீ்ி	எ்னுமக	வநதா்
	 தினுசம்ன்	சநதிததா்...!	
ப்ினது	மாம	சன்ன்காதல	சச்தா்
	 ப்ுவமா	சய்ன்மசரநதா்...!		

ஓு் மர்பபாுள 

(	எுசீர	விுதத்	)	

மா	மா	விள்	மா	மா	விள்	மா

அ்பி	ுுவில	ஆளவந	தாமய
	 அ்்ன	யாக�ி்	றாமய..!	
எ்ு்	வாு்	ச�ஞசினி	ிுநு	
	 ஏ்ு	�டநதிு	சிறநு	..!	
�்றா்	வாழமவா்	�ானில்	ம�ா்க
	 �்மி்	�்பி்ன்	கா்க	...!	
ஒ்ு	ூி	வல்வு	மவாமம
	 ஓு்	ம்றசபாு்	�ாமம...!



 

கஜா ுயல

(	எுசீர	விுதத்	)	

மா	விள்	மா	விள்	மா	மா	விள்	

ப்்சப	பு்மயா்	மரஙக	ளிுநதன
	 பார்ு	சமலலா	இடுமம...!	
இ்்ச்	சகா்ள�ீ	வநதா்ப	ுயசலன
	 இியா்	வநதி	றஙகிமய	...!	
ம்ு	ீுமம	ம்கிப	மபானமத	
	 மாி	ீு்	இிநதமத...!	
மி்ச	சமுுமம	யிலலா	தா்கினா்	
	 மனசா்	சியிலலா	துயமல...!	

எ்்் மகளவள 

(	வஞசித	தாழி்ச	)	

அ்பில	அயரநதவ்	
அ்்ன	உுவவ்	
எ்ு்	உயிரவ்	
எ்ற்	மகளவ்...!	

க்ணி்	மணியவ்	
சப்ணி்	ுலமவ்	
ம்ணி்	மலரவ்	
எ்ற்	மகளவ்...!	

சகாஙுத		தமிழவ்	
சபாஙு்	எழிலவ்	
எஙு்	�ி்றபவ்	
தஙு்	மகளவ்...!





நீயிலைாு ்விககி்ம்் 

(	வஞசி	விுதத்	-	மதமா	மா	கா்	)

�ீயில	லாத	�ாசளலலா்	
தீயில	சவநு	தவி்கி்மற்	
தாயி்	ஈ்க	சதா்ல்கி்மற்	
ம�ாயில	வாி	ச�ாி்கி்மற்	

எலமைாு் பவலமவா்  

(	எ்சீர	விுதத்	-	கா்	கா்	மா	மதமா	)	

ுய்சிசயா்மற	ூலதன	மாக்	சகா்ு	
	 ுிநதவ்ர	மபாராு	சவ்றி	காண	..!	
பயி்சிக்ள	ு்றபபியா்	சப்ு	�ீு்
	 பாுபு	சவ்றிசய்ு்	உ்்ன்	மசு்...!	
அயராம	ு்ழததாமல	அலு்	�ாு்
	 ஆ்டவு்	எபமபாு்	ு்ணயி	ுபபா்	...!	
ுயரஙக்	ஓிட�ா்	ுரததி்	சசலமவா்
	 ுணிவாக	பயணிது	�ாு்	சவலமவா்...!	
 

ஒ்ு்மயா்	சசயலபுவா்	கர்�ீ	ப்றி	
	 ஓயாமல	�ீ�டநதால	உுதி	சவ்றி...!	
ப்மறாு்	பணிமவாு்	இல்்கத		தா்ிப
	 பாஙுடமன	உ்ழது�ாு்	சவ்றி்	சகா்மவா்...!	
சி்சற்ண்	சகா்ளாமல	சிறபபா்	வாழ்	
	 சீரான	ுய்சியி்ன்	சகா்மவா்.	வாழவில...!	
வ்றாத	வளசமலலா்	வா்்கப	சப்ு
	 வாழவினிமல	எலமலாு்	சவலமவா்	வாாீர.!



 

எ்மகள

மதமா	ூவிள்	ூவிள்	ூவிள்

க்ட்ள்	கிது்ற

எ்னில	வநதவ்	எ்்னு	மா்பவ்	
	 எலலா்	�ாசனன	மவயிுப	பாளவ்...!
எ்்ன	ம்ுமம	ம�ா்கு	மமசயன
	 எ்ு	சம்னிட்	சசாலபவ்	எ்மக்...!
அ்பில	அ்்னயா்	எ்ுட்	வாழபவ்
	 அபபா	எ்ற்ழப	பா்மக்	பாசமா்...!
க்ன்	கா்ிமய	க்ிய	்ணபபவ்	
	 க்ணில	கா்சியா்	மதா்றிய	சத்வமம...!

வைஙரக மவலுுக்

(	எ்சீர	விுதத்	)

வலங்கமானி்	ஊாினிமல	வளமாக	பிறநதவமர
	 வநத்னக்	சச்யாு	வசநதமாக	வாழபவமர...!
இல்கணஙக்	சகா்டவமர	இல்கியஙக்	ப்டததவமர
	 இமியளு்	இ்னலக்	தாராமல	இுபபவமர....!
சலங்கக்ி	ஆிுவார	சாத்னக்	ப்டததிடமவ
	 சசநதமிழில	கவியரங்க	சிறபபாக	�டததிடமவ....!
உலகாு்	தமிழசமாழி்ய	உயிராக	�ி்னபபவமர
	 உ்ளம்த்	சகா்்ளசகா்ு	ஊரமபா்ற	�ீ	வாழக!





ரவய் ்ரைரம பகாள  

(எ்சீர	விுதத்	-	விள்	மா	மா	கா்	)	

த்னல		மிலலாத		த்லவ்		தரணியா்வா்
	 த்ல்மயா		யிுநு		தாு		ு்ழததிுவா்...	
ு்னணி			யாக		இு்க்		சச்திுவா்
	 ுுமன			தாக		வநு			ு்னிுபபா்
த்னி்ற			ுசகா்ு		தவறா		ு�டபபா்	
	 த்லமக			னாக			எ்ு்		இுநதிுவா்...	
சின்பட		மபசா			திுநு			சிறநதிுவா்	
	 சி்கி			ு்ம�ரத			திுட்		சசயலபுவா்....	

சபாுவா		யிுபபா்		சபாுபு		டனிுபபா்	
	 சபாு�ல்		சகா்ு		பணிக்	ுாிநதிுவா்...	
து்பிு்		சசா்க்		சகா்ு	தி்க்க்வபபா்	
	 தததளி்		ு்சயங		க்ளு்	காததிுவா்	...	
மு்வு்		மாு		்வு்	விு்பமா்டா்	
	 ம்களி்		மனதி		சல்ு்	�ி்லததிுவா்....	
எுுமம		எனதில		்லசய்	றிுநதிுவா்	
	 ஏ்றிவி்		மடசயங		க்ளு்	வாழ்வபபா்	

உதவிக்		ுாிநமத	உயரநதி		ுவா்�ாு்	
	 உ்்மயா்		இுநமத		ஊு்		ு்ழததிுவா்...	
ுதலவனா்		ூதத		வனாக		இுநதிுவா்	
	 ூததவர		சசாலல்		மக்ு		�டநதிுவா்	
ுதலவனா்		�ி்ு		ுவியில		ஆ்சிசச்வா்
	 ப்கப		லமாக		இுநு		பாுகாபபா்....	
பு்மயா்		பாசத		ுடமன		வழி�டதுவா்	
	 மப்த்ம		சகா்ு		மனித	னாயிுபபா்	



 

அ்மா 

(	ஆசிாியபபா	)

பது	மாத்	பததிய	மிுநு
ுததா்ப	சப்ு	ுதத	மி்டா்
தததித	தவழநமத்	தததித	தாவி
�ிதது்	�டநமத்	�ிததி்ர	சகா்மட்
�்டபயி	லமவ�ீ	�்டயா்	�டநதா்
த்டயில	லாமல	வி்டயா்	�ி்றா்
பாச்	சகா்ு	ம�ச்	வளரததா்
மவச	மிலலா	வாச்	தநதா்
இ்ப்	தநமத	இ்ன்ல
எ்ு்	தராத	அ்்ன	�ீமய...!

அ்மா 

(	அுசீர	விுதத்	)	

(	விள்	-	மா	-	மதமா	)

அ்பினில	உதிததா்	�ீமய
	 அகிலமம	மபா்ு்	தாமய
உ்னிமல	�ாு்	வநமத்
	 உயி்ரு்	சப்மற்	வாழமவ்
எ்ுயி	சர்ு்	ஆனா்!
	 எழிுயிர	உன்ு	�ாமன!
த்னல	மிலலாத	தாமய!
	 தஙகமா்	வநதா்	�ீமய!





விைி்ுட னிு்பா்

(	சவளிவிுதத்	-	மா	மா	விள்	மா	)	

மு்வ்	ுிது	மயஙகிவி	டாமத	-	ஆ்சயினால
வித்வ	யா்கி	வி்ுவி	டாமத	-	ஆ்சயினால	
எுு்	�ட்ு்	எ்சாி்	்கசகா்	-	ஆ்சயினால		
விு்பல	சகா்மட	விழிபுட	னிுபபா்	-	ஆ்சயினால	

கைனியில நி்ு கா்்ிுவா் 

(	ம�ாி்ச	ஆசிாியபபா	)	

உுதிு்	உழவ்ன	உலக்	மபா்ற	
சதாுதிு	மவாமம	தின்தின்	சத்வமா்	
ுுதியில	வி்தக்ள	ு்தபபா்	
கழனியில	�ி்ு	காததிுவா்	�்்மமய....!

ு்்மிமை...

ம�ாி்ச	சவ்பா

n
ுததமி்ழ்	க்க	ுுமனதா்	�ா்வநமத்	
தததித	தவழநமத்	தமிழததாமய	-	சசாததாக	
எ்�ாவில	வநதிுவா்	ஏ்ுக	எ்்னு்	
இ்பா	இய்ற	இ்யநு....



 

n
க்ற	தமி்ழ்	குததா்	எுுமவ்	
ு்றவு்	மபா்றிப	ுகழமவ	-	ப்மறாு	
சபா்றமிழி்	பா்சா்றி	மா்பா்	விளஙுமவ்	
உ்றாு்	மபா்ற	உணரநு....	

n
உணரநு	�டபமப்	உுு்ணயா்	வுவா்	
கணபசபாு	ு்மறமவ்	தாமய	-	சகாணரநு	
வுமவ்	துவா்	வழிததடத்த	�ீு்	
துமவ்	ு்வயா்த	த்ழது....

n
சிந்தயில	வநுதிதத	சீரமிு	சசநதமிமழ	
தந்துமா்	வநதா்�ீ	த்டமிமழ		-சநதனமம	
உ்ுகழ	பாி	உலகத்த்	ு்ுமவ்	
எ்ுசம்	�ாவில	எு...!	

n
ூதமதா	ு்ரதத	ுத்்ம	சமாழி�ீமய	
ூததவு்	தா்பணிு்	ுததமிமழ	-	ூததவமள	
சாததிர்	ஆயிர்	சாதிது்	கா்ி�ாு்	
பாததிர்	ஆமவ்	பணிநு....

n
ுததா்	வுவா்	ுுதமிழ	தாு்னமய	
�ிதது்	க்றிுமவ்	�ி்்னமய	-	ுததமிமழ	
சததமிலலா	ுக்க	சரளமா்	வநதிுவா்	
ுததமி்மட	வாழமவ்	மகிழநு	....!	

n
திததி்ு்	சசநதமிமழ	தி்சக்ு்	ஒிததிுவா்	
சததமி்றி	வநதா்�ீ	சாதி்கமவ	-	ுததமிமழ	
சததமிலலா	சதாுுதத்	சச்திடமவ	வுவா்�ீ	
ுததமி்ு	வாழமவ்	மகிழநு...!





n
சசாததாக	வநமத�ீ	சசாநதமானா்	சசநதமிமழ	
எததி்ு	சமஙு்	எுவா்�ீ	-	ுததமிமழ	
சததிய்	சச்மவ்	சாிததிர்	சகா்ளமவ	
ுததி்ர்	கா்பா்	ுிது...!	

n
கததியி்றி	ரததமி்றி	காபமப	ு்ன�ாமன	
ுததிமயாு	பாிப	ுகழமவமன	-	ுததமிமழ	
தததி�ா்	வநமத	தவழநதிுமவ்	உ்னிடமம	
மததள்	த்ி	மகிழநு....!	

n
ுதத்	ுாிநதிுமவ்	ு்தி்ய	்கயா்மட	
சிதத	ுடமன	சிறபபாக	-	ுததமிமழ	
ததுவ்	சசாலமவ்	தவறாமல	மக்ிடமவ	
�ிதது்	உ்ரததிுமவ்	�ி்னது....!

n
காததிு	மவு்னமய	க்னித	தமிழததாமய	
காததவரா	ய்மபாமல	காததிுமவ்	-	ுததமிமழ	
காததிுநமத	ு்னு்	க்ரமசரத	திுமவமன	
காது்	கிடபமப்	கனிநு	....!	

n
ூதமதா	ு்ரதத	ுத்்ம	சமாழி�ீமய	
ூததவு்	தாழபணிு்	ூததவமள	-	ுததமிமழ	
பாததிரமா	யாமவ்	புகிட	உ்்னமய	
சாததிர்	சகா்ு	சாிநு....!



 

க்்ா சைண் 

(	எ்சீர	ஆசிாிய	விுதத்	)	

ுளிமா	-	ுளிமா	-	ுளிமா	-	ுளிமா	

ம்லமீ	தமரநத	மமகச்	ுதலவா
	 மயிலமீ	தமரநமத	வுவா்	ுுகா...!	
சி்லயா	க�ி்பா்	சிாிபு	டமன�ீ	....
	 சிறபபா்	அு்ளத	துவா்	ுமரா...!	
சதா்லவில	இுபபா்	�ி்னததால	வுவா்
	 சதாுமவ்	உ்னமய	சதாடரநமத	அு்வா்...!	
ம்ல்ு்	அழமக	கு்ண்	கடமல	....
	 மனதில	�ி்னது	மகிழமவ்	இ்றவா...!		

மரனவி

(	எ்சீர	ஆசிாிய	விுதத்	)	

கா்	-	கா்	-	மா	-	மதமா

ூ்சறுது		மநதிரமா்	வநதா்	�ீமய	....
	 ுுமன்த			ஆ்சகா்மட	�ி்றா்	�ீமய...!	
காுசபாு்		யாவிுமம		உ்்ன்	க்மட்
	 குததாக		வநமத�ீ		ஆ்சி	சச்தா்...!	
வா்ுக்ழ		ஈ்ிடமவ		வநதா்	மாமன	....
	 வளமான		வாழ்வுமம		தநதா்	மதமன...!	
மா்மபால		ு்ளிவி்ள		யாி	சய்ு்	....
	 மகிழுத்ன		தின்�லகி்		சிறபபா்	வாழக!





அ்பா 

(அுசீர	விுதத்)

கா்	-	மா	-	மதமா	

ஆ்சயாக			சப்றா்			எ்்ன
	 ஆசிமயாு			வளரததா்			�ீமய...!	
மீ்ச்கா		ர�்ப				னாக	
	 மீளாத			இ்ப்			தநமத...!	
ஓ்சமயாு்			க்ுத			தநதா்	
	 ஒ்ு்மயா்			வாழ்			சச்தா்..!	
ஆ்சக்ள			ம்றது்			சச்ற
	 அ்ுதமம			வாழி			வாழி...!

்மிைால உய்மவா் 

(	எ்சீர	விுதத்	)

கா்	கா்	மா	மதமா	

சசநதமிமழ	�ி்சிறப்ப்	க்ு	வநமத்	
	 சசவிசகாுது்	மக்ி்மட்	சிறபபா்	�ாமன...!	
ஐநுுகத	மதா்னக்மட	வநமத்	�ாமன
	 ஐய்தீ	ரபபணிநமத	பாி	வநமத்...!	
்பநதமிழில	கவிபாட்	க்மற	தநமத்	
	 பாவினததில	தவறிுபபி்	காதத	ு்வா்...!	
சிந்துட்	சிறநுவிளங	கிடமவ	எ்்ன
	 சிறபுடமன	வாழ்சச்	வா்�ீ	தாமய...!	



 

வி்ிரய்்ா் பவ்்ிடைா்

(	அுசீர	விுதத்	-	கா்	கா்	மதமா	)

விதி்யததா்	சவ்றிடலா்	வாவா	
	 விிய்லததா்	மதிுமவா்	வாவா...!	
மதியாமல	காலத்த	சவ்ு
	 மனததினிமல	�ி்றநதிடலா்	�்ு	...!	
விதியாமல	�டநதசத்ு	மபசி
	 ீதி்ு	வாராமல	மயாசி...!	
ுதிமயாாி்	சசாலமக்ு	வாழவா்	
	 ு்மனறி	தாரணி்ய	யா்வா்...!

வாழ்்கசயு்	ச்கரததில	�ாு்	
	 வளமா்தா்	வாழநதிுமவா்	�ாு்...!	
தாழசவ்ு்	எ்ணசமலலா்	மவ்டா	
	 தரமிலலா	மானிடு்	உ்டா...!	
ஆழகடி்	மபர்லயா்	வநு
		 ஆ்சகா்வா்	அ்்பசயலலா்	தநு...!	
வாழு்றயில	வா்ழயாக	வாழமவா்
	 வநதிுமம	�லசமலலா்	வாழவில	...!

	காலசமலலா்	சிறபபாக	வாழமவா்
	 காததிுநமத	வாழ்்கதனில	சவலமவா்	...!	
ஆலமரத	்தபமபாலதா்	வாழு
	 ஆகாமத	விதி்யசய்னி	தாழு...!	
காலா்ி	வாழமவாமம	�ாு்	
	 க்க்டா்	இனிபமபாமம	�ாு்	...!	
வாலா்ு்	விதித்்ன	சகாலமவா்	
	 வளமாு்	வாழ்்கசய்ு	சசாலமவா்	...!	

எுவநு்	மசரநதாு்	எ்ன?
	 எலலாமம	�்்ம்கா்	எ்மபா்!	
முபி்மன	மபாகாமத	�்பி!
	 மதி்யததா்	இழ்காமத	த்பி!	
விதிசயலலா்	சவுஙூ்ச	லா்ு!
	 வி்ளயா்டா்	உ்தததத்னப	மபா்ு!	
மதிசயா்மற	விதித்்ன	சவலு்!
	 மறவாமத	விதிசயலலா்	சபா்மய!





நா் விு்ு் எ்ுக்      

(	எ்சீர	விுதத்	-	கா்	கா்	மா	மதமா	)	

இ்னலக்	பலவநமத	எ்்ன்	சா்்க	....
	 ஏ்ற்வ்ய்	சச்சதா்றி	யிுநதா	சல்ன....!	
எ்ு்ள்	எ்வழிமய	�டநதா	ிஙமக	....
	 எவவிடு	சம்ன்சா்்க	இயலா	சத்மப்....!	
த்டமிழி்	பா்தயிமல	�ாு்	சசலமவ்	
	 தனிததமி்ழ	மீ்சடு்க	உுதி	சகா்மவ்	....!	
வ்டாக	ம்ுகுங	ூி	வநதால	.....
	 வா்்காிசி	மபா்ிடமவ	ஆவல	சகா்மவ்....!	

தமிு்மகார	இு்சகா்ு	ம�ரநதால	த்னந
	 தனியாக	�ி்மறகாத	திுமவ்	�ாமன...!	
�ிமிடஙக்	ூடயராப		பாு	ப்மட	....
	 �ிமிரநமத�ி்		றிுமவமன		தமி்ழ்	கா்க....!	
உமிழ�ீரா்		ுரபபுமபால	எ	்ு்	வநத	.....
	 ஒ்டமி்ழ்		க்றிடமவ	ஆவல	சகா்மட்....!	
திமிராக	உ்ரததிுமவ்	தமிழ்	எ்மற	....
	 திததி்ு்	தமிழபபா்லப	புகி	வநமத...!

சஙக்்வத			மதவளரதத			தமி்ழ	எநத்	...
	 சஙகடு்			ம�ராு	காபமப்	�ாமன...!
அஙகசமலலா்			�ி்றநு்ள	தமிழி்	பி்்ள
	 ஆ்மகனா்		�ானிுபமப்	அுகி	சல்ு்	...!	
தஙகசமாழி		தரணியாள	ு்னபபா்	சசாலமவ்
	 தமிழசமாழிு்		வாழகசவ்மற	ுழ்க்	சகா்மவ்....!	
மஙகாத	ுகுடமன	வளர்	சச்மவ்	
	 மய்ுகி்ற	வ்ணதத	மிழசசால	லாமல....	

�யமாகப	மபசிவு்	ஆ்க	ு்ு்	....
	 �ாியா்ர	இனஙகாு்	உ்ளங	சகா்டால	...!	
ுயாில்ல	இடாில்ல	ு்ப	மில்ல	....
	 ு்டபபத்தப	மபாலவாு்	�ி்லு	மில்ல...!	
இய்ற்தசய்	மினததி்ு்	சச்ு	வாு்
	 இ்ுகமம	எம்சக்ு்	மவ்ு்	மவ்ு்	...!	
அயலாரா	ிடு்ற	இனத்த	மீ்க	....
	 ஆவு்ற	ஒுுகமம	எவர்ு்	மவ்ு்...!	



 

கரைஞ் இைஙகல பா  

(	எ்சீர	விுதத்	)

திு்ுவ்ள	�ாயகமன	சசநதமிழி்	த்லமகமன
	 தி்சக்ு்	ஒிததாமய	ுததமிழி்	சபு்ம்யமய...!
திுவாூர	தநதி்ட	தஙகதமதர	�ீதாமன
	 சதாடரபயண்	வநதாமய	சதா்விலலா	மல�டநமத...!
திுபபஙக்	சச்திடமவ	த்ல�கர்	வநதாமய
	 தி்டஙக்	தீ்ினாமய	தமிழினததி்	ம்கு்மக...!
திு்பவநமத	திுபபஙக்	சச்திுவா்	த்லவா�ீ
	 தமிழகமம	த்ளாு	மத�ீயில	லாததாமல....!

சிஙகார்	சச்்னுமம	சிறநதுமவ	உ்னாமல
	 சிறபுடு்	சீரமிுநத	எழிலான	ு்னாமல...!
பஙுமபாட	எவரவாிு்		ப்ுவமா்	�ி்றாமய
	 பாஙுடமன	ஆ்சி்யு்	�டததி்ு	சச்றாமய...!
பஙகமில்ல	உனதா்சி	யிமலஏ்ழ	எஙகு்மக
	 பாசுட்	இுபமபாமம	எ்சற்ு்	உஙகு்மக...!
தஙகமம�ீ	எஙுசச்றா்	எஙக்ளு்	தவி்கவி்ு
	 தரணியா்ட	ம்னவமன	தவி் க்வததா்	உயி் ரவி் ு...!

க்ணீ்ர்	காணி்்க	யா்ுகி்மறா்	உன்காக
	 கதிரவமன	கலஙகாு	க்ுறஙகா்	என்காக...!
வி்ுலக்	சச்ுவி்டா்	விந்தக்ப	லுாிநமத
	 விிுு்மன	பறநுவி்டா்	எஙக்ளு்	�ீபிாிநமத...!
ம்ணா்ட	ம்னவமன	மமகசனாக	வநதாமய
	 ம்கமளாு	ம்களாக	மனததினிமல	வாழநதாமய...!
ம்ுலக்	மபா்றிடமவ	மீ்ு்வா	த்லவாவா
	 ம்னவனா	யா்சிசச்ய	மீ்ு்வா	த்லவாவா....!





உள் நாு் ு்்மிமை.... 

(	எ்சீர	விுதத்	-	கா்	கா்	கா்	கா்	)	

எழிலசபாஙு்	சசநதமிமழ	எு்சிமி்க	எ்சமாழிமய
	 எ்சற்ு்	ீழ்சியில்ல	தரணியிமல	தாழ்சியில்ல...!	
ஒழிநுமபான	சமாழிகசளலா்	ஆயிரமா்	அது்னு்
		 ஒ்டமிழி்	ு்னாமல	த்லுனிு்	எபமபாு்....!	
அழியாத	ுததமிமழ	எ்சற்ு்	தாய்மறா	
	 அவனியிமல	உ்ள்வக்	அது்னு்	மசய்மறா....!
இழபபிலலா	எ்தமிழி்	வளமான	வள்�ி்ல்ு்!
	 இ்னி்சமய	இல்கியமம	�யமி்க	எ்தமிமழ...!	

ு்றயாக	வளரநதி்ட	ுததமிமழ	ு்சஙக்
	 ுுதாக	வளரநதி்ட	எ்தாமய	ுதலதமிமழ....!	
பி்றயாக	வளரநு்்னப	பாிவநமத	சபு்மசகா்ு
	 சபாிமயா்ர	விய்க்வதுப	பாரா்ட	்வததிுமவ்...!	
க்றயி்றி்	காபபியஙக்	குததாக்	க்றிுமவ்
	 க்லக்ளு்	க்றிுமவ்	குததாக	விததிுமவ்	
ம்றயாக	வநதாு்	விவான	ுததமிமழ
	 வழிவழியா்	வளரநுவு்	ஏ்றமிு	சசநதமிமழ...!	

வா்புகு்	விாிநமதாு்	�லவிிய	லாசய்ு்	
	 வநதினிமமல	மாறிவிு்	கா்சிகு்	மாறிுமம....!	
சா்வி்றி	உலகினிமல	உயரநதி்ட	உ்னதமம
	 தளராமல	�ி்லசப்மற	அாிய்ணயில	அமரநதாமய...!	
ஓ்வறியாப	பகலவமன	உள்�ாு்	ுததமிமழ
	 உயிரசமாழிமய	உ்னசய்ு்	மறவாமல	மபா்றிுமவா்	
தா்்ு�ிகர	�ீதாமன	த்டமிமழ	உ்னசய்ு்
	 தட்பதிதமத	வாழ்வபமபா்	ஏ்றமிு	சசநதமிமழ....!	



 

வான் ப்ா்ுவிு் ூை்்ா் 

(	எ்சீர	விுதத்	-	கா்	கா்	கா்	விள்	)	
 

ுயரத்த	விுதமத�ீ	சசயலபடமவ	மவ்ுமம
	 ுாிதமாக	ுணிநமத�ீ	பயணி்க	மவ்ுமம....!
உயரத்த	சதாடமவ�ீ	உ்ழததிடமவ	மவ்ுமம
	 உ்ளதூ்	்முடமன�ீ	உ்்மயாக	இு்கமவ....!
பய்சகா்ு	மவ்லசய்மற	வாழ்்கசயன	மவ்ுமம
	 பாாினிமல	வல்வரமவ	�்பி்்க	மவ்ுமம...!
சாயததி்	சதியிுமம	வ்ணமாக	மவ்ுமம
	 சாுாிய	மாகமவ�ீ	சாதி்க	மவ்ுமம.....!

ுய்சிசயா்மற	ூலதனமா்	ுிநதவ்ர	ுய்றிு
	 ுய்ு�ீு்	ுுூ்சா்	பயி்சிசப்மற	சவ்றிு..!
அயராு	்ழததாமல	சப்றிடலா்	சவ்றி்ய
	 அகந்தயிலலா	மலபாு	புசவ்றி	உ்்கயில....!
உயரநதிுவா்	எந�ாு்	உ்்மயாக	உ்ழபபதால	
	 ஊரறிு்	உ்ழது்ழது	ு்மனறி	த்ழபபதால....!
சபய்ருமம	சப்றிுவா்	ுக்ழுமம	உ்வச்
	 சப்மறாு்	ம்மறாு்	இனிஎ்ு்	�்வச்....

சிகரத்த	சதா்ுவிு்	எ்ணசம்ு்	மவ்ுமம
	 சிநத்னமயா	ுசசயலபடல	எ்சற்ு்	மவ்ுமம...!
ுக்ுழி்கா	ுசச்தி்டால	ு்கால்	�்மிட்
	 ுய்மற�ீ	பணிநதி்டால	ூுலக்	�்மிட்....!
அகதூ்்ம	சகா்மட�ீ	ஆளமவ்ு்	ூமி்ய
	 ஆ்டவு்	ு்ணயிுபபா்	வணஙகிு�ீ	சாமி்ய...!
ப்கயாளி	யாயிுமம	பாசததால	ீழததிு
	 பாஙுடு்	ம�ச்சகா்	மடு்ழது	சவ்றிு.....!





பாியல ப்ாலரைகள 

(	எ்சீர	விுதத்	-	மா	கா்	மா	கா்	)	
               

உ்ள்	சகாதி்ுதடா	உ்்ன	�ி்ன்்கயிமல
	 உயிு்	�ுஙுதடா	உ்்ன	பார்்கயிமல...!
க்ளப	பார்வசகா்மட	பழு்	மிுகஙக்ள
	 க்ு	சவ்கமாக	இு்ு	தடாமனிதா...!
ு்ு்	மழ்லயிட்	எ்ன	க்டாமயா
	 ு்ளி	வி்ளயாு்	மக்ளப	பாரததாமயா...!
அ்ளி	அ்ணததிடமவ	ஆ்ச	மவ்ுமடா	
	 ஆ்ச	தீரபபத்ு	மழ்லத	மத்வயாடா....!

ு்ற்	ுாிநதவ்ன்	சகா்ு	சசலுஙக்
	 ூ்ில	அ்டததவனி்	ுறிய	யுததிுஙக்...!
ச்ு்	மயாசி்கா	மாமல	சச்திுஙக்
	 ச்ட்	இய்ுஙக்	கு்ம	யானதாக
உ்ுப	பார்க்ு்	ஊரார	இவரக்ளமய
	 உலக்	விய்க்ு்	�்மி்	ச்டம்த...!
ம்ற	வரகு்ு்	பார்க	மவ்ுகிமற்
	 மனித	னாகவாழ	இ்ற்ய	மவ்ுகிமற்	....!



 

மபச்பு் பமாைிமய வாு் 

(எ்சீர	விுதத்	)		

கா்	கா்	கா்	மா	

உயிசருது்	சம்சயுது்	உயிராகப	ப்றி	
	 உயிாினிமல	கலநதி்ட	தா்சமாழி்யப	மபா்றி...	!
பயிராக	பா்க்ளு்	ப்ட்ுசமாழி	�ீமய	
	 ப்சடாளியா்	பறநு�ீு்	ீசிுவா்	தாமய...!
ஞாயிறாக	சவளி்சத்த	தநுதமிழ	வாு்
	 ஞானிகு்	ூு்ரதத	அ்்னசமாழி	ஆு்...!
ஆயிரமா	யிர்பா்க்	தநதசமாழி	தாமன
	 அவனியா்ட	சமாழிகளிமல	சிறநதுு்	தாமன	...!

விலாசசமலலா்	மத்வயிலலா	விாிநதசமாழி	�ி்ு	
	 விழா்மகால்	ூ்சடுநத	விய்சமாழியா்	இ்ு...!
இல்கணஙக்	வுததி்ட	சசநதமிமழ	தாமய
	 இமயத்த	தா்ி�ி்ு	இயஙுவு்	�ீமய	...!
கலஙகமிலலா	தா்ததமிு்	�ீதாமன	எ்ு்	
	 க்ூர	மசாதியாக	ஒளிதுமம	�ி்ு்	....!
உல்கயாு்	சமாழிகு்மக	சிறநதசமாழி	�ீமய
	 உணரவிூ்றி	உணர்சிசபாஙக	உயிரசமாழி�்	தாமய...!





முவா்ு

(சவ்பா	)

விியில	ஆதவு்	விழிதசத	ுகிறா்	
மிு்	ப(உ)யிரகு்ு	முவாழு	தநதிடமவ
உ்ழபபி்	பல்ன	உணரநமத	எந�ாு்
உ்ழதமத	வாழநதிுமவா்	உலக்	மபா்றிடமவ..!

்ட்ப்ிகக வா

(சவ்பா	)

கட்மசயன	சய்ணிமய	கால்	கழிது
ுடமாகி	ீ்ில	ுடஙகி	விடாமத
தட்பதி்க	வநதால	தரணியா்	வாமய
விட்லமய	�ீவா	வி்ரநு....!

பயண்

(எ்சீர	விுதத்	)		
     

கா்	-	மா	-	மா	-	மா	

�ி்னுக்ள	ச�ஞசில	ுமநு	பயண்
	 �ி்னததுட்	அுமக	வுமத	துண்...!
எ்்னுமம	திு்பி	பார்க்	சச்தா்
	 எதிரபாரதமத	எ்்ன்	கா்க	்வததா்...!
எ்னுமக	வநு	இயலபா்	�ி்றா்
	 எ்ணததில	மசரநமதா்	ஒ்றா்	�ி்றவா்	
உ்விரலால	விரு்	மகாரதுப	மபானா்
	 உ்ளத்தத	தநமத	உயிு	மானா்....!



 

்மி் வுட்பி்்ு

(	எ்சீர	விுதத்	-	கா்	மா	கா்	மதமா	)	

சிததி்ரமய	�ிலமவ	சிறபுடமன	வாவா
	 சிாிததுக்	சகா்ு	சீமராு	வாவா	...!
இதத்ரயில	மாநத	ு்கி்ப்	தாதா
	 இ்னலக்	தீர்க	இ்சநத்சநு	வாவா....!
ுததி்ரபப	தி்க	ுுமனதா்	வாவா
	 ு்பிறவிப	பல்ன	ுநதிவநு	தாதா	....!
�ிததிலமா்	வநு	�ி்மதி்ய	தாதா
	 �ி்ுக்ழ	�ாு்	சப்றிடமவ	வாவா	

ம்்்ல

(எ்சீர	விுதத்	)		

கா்	கா்	மா	மதமா	

சிாிதுபமபசி	வநதிுவார	ஓ்ு	வாஙக	
	 சிலல்ர்ய	ீசிவி்ு்	சசலவார	மபாஙக...!
வாிமய்பு	சச்தவு்	வுவா்	பாு	
	 ீதி்ு	�்மும்ழத	ு்பா்	மசாு	...!
உாி்மயாக	ஒ்ுமக்ு	வுவா்	ு்மன	
	 உதவிகு்	சச்வதாக	சசாலவா்	க்மண...!
விாிவாக	உ்ரததிுவா்	சதுவில	�ி்ு	
	 சவ்றிசப்மற	ஓிவிுவா்	�்்ம்	சகா்ு	...!

உ்்மயான	த்ல்ம்யதமதரந	சதுது்	கா்ு	
	 உாி்மயாக	மபாுமவாமம	�ாு்	ஓ்ு...!
எ்ண்மபால	இனிமய்ற்	சபுமவா்	�ாு்	
	 எுநு�ி்மபா்	ுனியாதி	னிமமல�ீ	�ாு்...!
வ்ணமான	வாழ்்குமம	வாழவா்	எ்ு
	 வாழ�ா்ள	வளமா்ு	சிறபபா்	இ்ு	...!
எ்ணசமலா்	சதளிவா்கி	வாழநமதா	மானால	
	 இனி்கி்ற	விிய்ல�ா்	அ்டய	லாமம...!





கனு பம்்பட மவணு்

அ்பினாமல	அகிலத்த	ஆள	மவ்ு்	
அ்ுசகா்ட	ச�ஞசமாக	வாழ	மவ்ு்...!	

ஆ்சபு்	எ்ணஙக்	�ட்க	மவ்ு்	
ஆு்தி	ற்சகா்மட	ஆள	மவ்ு்...!	

இயலாமதா	ாிலலாத	உலக்	மவ்ு்	
இலலாமதா	ாிலலாத	�ி்லு்	மவ்ு்...!	

ஈ்க�ி்ற	ுண்�ி்றநு	வாழ	மவ்ு்	
ஈச்ன�ா்	மபா்றிததா்	பாட	மவ்ு்...!	

உறுகளா்	்கமகாரததி	ு்க	மவ்ு்	
உயிராக	சய்ுமிுந	திடமவ	மவ்ு்	....!	

ஊராரு்	வியநதிடமவ	வாழ	மவ்ு்...!	
ஊ்கதமதா	மடுல்க்	ு்ற	மவ்ு்...!	

எ்ணஙக்	யாு்சச	யிமல	மவ்ு்	
எ்சற்ு்	ு்மனறிட	ுி்க	மவ்ு்...!	

ஏணிபப	ியாகமய்ற்	காண	மவ்ு்	
ஏஙு்வாழ	்கயிலலாத	�ி்லமய	மவ்ு்...!	

ஐநுுகத	மதா்ணதசதா	ுதிட	மவ்ு்	
ஐயமி்றி	எந�ாு்	இு்க	மவ்ு்...!	

ஒ்ுப்மட	வாழவினிமல	உயர	மவ்ு்	
ஒ்ு்மு்	�்வாழவில	மவ்ு்	மவ்ு்...!	

ஓஙகாரப	ுகழசப்ு	மகிழ	மவ்ு்	
ஓும்ற	மய�ம்ு	ச�றியா்	மவ்ு்...!	

ஔ்வதநத	சசநதமி்ழ்	க்க	மவ்ு்	
ஔ்வவழி	�டநதிடமவ	ுய்சி	மவ்ு்...!	

அஃமதவாழவி்	ச�றிசயனமவ	வாழ	மவ்ு்...!	
இஃமத�்மி்	கனுசம்யா	கிடமவ	மவ்ு்...!	



 

ஒறுரம ுடமன இு்மபாமம  

(	ஆசிாியபபா	)
                

ு்ு்	உ்ளமம	ுவளா்	சிததிரமம
க்ளமில	லா்கு்ண்	கடமல	க்மணிமய..!
அ்ு	சகா்டவமள	அழு	பு்மமய..!
உ்னி்ல	யறியாத	உ்்மப	மப்தமய...!
மரகத	மணிமய	மஙகாத	சசலலமம...!
தரமறிந	ுவநத	தஙகத	தார்கமய...!
ுு்ு்	சிாிபபி்	ுணவதி	�ீமய..!
�ுநதமி	மழசய்	�ாதமா	னவமள....!
பஞச்	வநு்	பசியறிய	வில்லமய..!
ச�ஞச	சமலலா்	�ீயாகிப	மபானதாமல...!
அட்பிித	மதசய்ன	ஆ்சகா்	டவமள..!
உட்பிற்	கவில்ல	உயிரா்	வநதவமள..!
ஒ்ு்ம	ுடமன	ஒ்றா்	இுபமபாமம..!
ப்ு	சகா்மட	பாாினில	வல்வுமவாமம...!

ஆன்் ்ாணடவ்

(	ஆசிாியபபா	)

ஆனநத்	மனதினில	ஆனநத்	உ்னாமல...!
எ்ற்	மனதினில	எ்ு்	�ீதாமன...!
்கபிிதத	சய்	க்ணாளா	மணவாளா...!
பிது	பிிது	பிதத்	சதளிய்வததாயடா....!
ஆனநத	தா்டவமதிமல	ஆுு்	ூுதடா...!
மனு	சகாஞச்	மணவாளமன	�ீவாடா....!
ஆதிு்	�ீமய	அநது்	�ீமய...!
மசாதிதமத	எ்்ன	மசாத்ன	சச்தாயடா....!
கணம�ர்	சநதிபபில	க்ணிய்	காததாயடா...!
எ்னசமலலா்	�ீயாகி	ஏஙக	்வததாயடா...!
்கபிிதத	ம�ர்	்க�ுவி	மபானமதனடா...!
பிி்காது	மபால	பிாிநத	மதனடா...!
பற்வ	மபால	பறநமத
உறவா்	வநு	உயிரா்	ஆனமதனடா...!





பம்ுகமம வா  

(	சவ்பா	)

�ா்தாமன	எந�ாு்	�்்ம	துகி்ற
மத்சசா்ு்	ூவாமவ்	சத்றமல	-	வா்ம்ழயா்
மஞசததில	�ா்விு்ப	மா்லயிட	வாவாவா
ச�ஞசததி்	சம்ுகமா்	�ீ

அைமக வா

(	சவளிவிுதத்	)

க்மண	மணிமய	க்லமக்	�ீமய	-	அழமகவா
வ்ண்	சகா்ட	வானமா்	வநத	-	அழமகவா
எ்ண்	�ி்றநத	இனியவ்	�ீதாமன	-	அழமகவா
ப்பாு	�ி்றநு	பாச்	சகா்ு்	-	அழமகவா

இயறரக

வஞசி	விுதத்

மதமா	ுளிமா	மதமாஙகா்

வானில	�ிலு	வநதாமல
காு	மழு	சகா்டா்ட்
மதா்ு	மிடு்	மதிததா்
க்ணில	உ்னமய	கா்கி்மற்



 

நிரனுகள  

(	ுற்	சவ்சசநு்ற	

ூஙகா	விழிக்	ூர்	சசலுமத...!
�ீஙகாத	�ி்னுக்	�ிதது்	ுமநமத...!

ப்றிய	கரத்த	பாதியில	விடாமத
க்க்ு	தநமத	கணிவா்	மபசிமய..!

அுமக	அமரநமத	ஆுதலா்	மபசிமய
உுகிய	உ்ளம்த	உயிரா்	தநதாமய...!

க்மபசி	யசமாழி	காநதமா	ீர்கமவ
க்க	வரநமத	கா்சி	தநதாமய...!

விியல	மது்	வி்ில	ூ்சியா்
ுி்ு்	இதய்	ூ்கி்	சச்றாமய...!

திுிய	இதயத்தத	திுபபி	தநுவிு	
விுபப்	மபால	வி்ளயாி	மகிழமவாமம....!

க்ன்்ிலு்்்பகாு 

அ்்ப	�ீு்	அ்ளித	தநமத
	 அ்்னப	மபால	வாழவா்	�ீமய..!
எ்ு்	எ்்ன	ஆ்சகா்	மட�ீ
	 எ்ண்	மபால	வாழவா்	�ீமய..!
மி்ு்	சபா்னா்	எந�ா	ு்�ீ
	 மி்னல	மபால	மி்ு	வாமய...!
க்னல	பார்வப	பாரதமத	�ீு்
	 க்னத	திலுத	த்சகா	ுபபா்...!





ஆசா்

(	ுற்	சவ்சசநு்ற	)

எுததறி	விதத	எஙக	ளாசா்
ுுமதி	சயனமவ	ுநதிவந	தாமர..!	

எ்ு்	எுது்	எுது்ரத	தாமய..!
க்ணியத	மதாு	க்ுததந	தாமய...!	

அ்்பத	தநமத	அறி்வத	துவார..!
எ்ுசம்	வாழவி	சல்ற	னாசாமன..!

பா்ுப	பாிமய	பாட்	�டதுவார...!
�ா்ட்	சகா்மட	�ாுமமா	ுமவா்...!

ஒுகக பமா்ம் உயிபைனக பகாளவா்

(	�ி்லம்ில	ஆசிாியபபா	)

ஒு்க	சமா்மற	உயிசரன்	சகா்வா்
இு்்க	உ்டயவ்	எுநமதா	ிுவா்
�்சனறி	க்கமவ	�ாு்	�ாுவா்
�்ற்த்	க்றிி்	�ாடு்	மபா்ுமம
ப்பதி்	சிறநமத	பாாினி	ுயரவா்
வ்ண	மயசமன	வாழவு	மாுமம
உ்ள	மதிமல	உ்்ம்ய்	சகா்ு
ப்ள்	ம�ா்கிப	பா்நதிு்	�ீரா்
உ்ளததில	அ்மப	உுகிட	வாழவா்
ு்ளித	திாிவா்	ுவ்ி	டாமமல....!



 

்ாமய நீயி்்ி ்ாமனு சக்ி

(	ுற்	சவ்சசநு்ற	)

உளிசசு்	ு்கலலா்	உுவ்	துவாமய
ஒளிதநு	உயிரதநு	ஒளிர்சச்	வா்�ீமய..!

அ்ம்ன	சதாுதிட	ஆலய்	சச்மறமன..!
அ்மா	சய்மற	அ்ழதமத்	அு்வாமய..!

�ீமயகதி	சய்மற	�ி்பாத்	பணிநமதமன..!
தாமய	�ீயி்றி	தாமனு	ச்திமய...!

மலர்சர்	ூி	மகிழநமத	ு்னமய..!
மலருகத	தாமள	ம்ியி்ு	வணஙகிமனமன...!

இு்ளப	மபா்கி	இ்ன்லப	மபா்ுவாமய..!
அு்வா்	அ்்னமய	அு்ுாிவா்	�ீமய..!

ு்ு்	உ்ளமம	ுவளா்	சிததிரமம
க்ளமில	லா்கு்ண்	கடமல	க்மணிமய..!

அ்ு	சகா்டவமள	அழு	பு்மமய..!
உ்னி்ல	யறியாத	உ்்ம	மப்தமய...!

மரகத	மணிமய	மஙகாத	சசலமம...!
தரமறிந	ுவநத	தஙக	தார்கமய...!

ுு்ு்	சிாிபபி்	ுணவதி	�ீமய..!
�ுநதமி	மழசய்	�ாதமா	னவமள....!

பஞச்	வநு்	பசியறிய	வில்லமய..!
ச�ஞச	சமலலா்	�ீயாகிப	மபானதாமல...!

அட்பிித	மதசய்ன	ஆ்சகா்	டவமள..!
உட்பிற்	கவில்ல	உயிரா்	வநதவமள..!

ஒ்ு்ம	ுடமன	ஒ்றா்	இுபமபாமம..!
ப்ு	சகா்மட	பாாினில	வல்வுமவாமம...!





பா்் ்ுவாு பா்ியில ்ிு்மப் 

இ்ண்ுற்	ஆசிாியபபா

ம்ல்ய்	ூடமவ	ம்ணா்	கிுமவ்...!
அ்லமபால	ஆதி்க்	சச்திுமவ்...!
க்ரசதாு்	அ்லயா்	காததிுபமப்...!
பாத்	துவாு	பாதியில	திு்மப்...!

ுயறசி 

ுய்சி	எுதமத	ுய்றிு	எ்ு்	
பயி்சி	எுததால	சபுவா்	சவ்றி
அயரா	ு்ழததா	லகில்	ஆளலா்..!
சசயில	இறஙகி�ீ	சச்

ந்்ா்் பி்பா் 

(	ம�ாி்ச	ஆசிாியபபா)	

கலவி்ய்	சிறபுற்	க்ுத	சதளிநதிட
கலலா	்மசயாழி்க்	கலவிக்க	மவ்ுமம
�லல்வ	யாுமம	�்றா்	பிததிு
�லு்ள்	மபா்றிட	�ாு்	பிததிு
எ்ு்	சிற்க	ஏுவா்
�்றா்ப	பிபபா்	�ி்லததிு்	கலவிமய



 

ுுகா...!

(	�ி்லம்ில	ஆசிாியபபா	)

காததிுந	மது்ன்	காணமவ	ுுகா...!
காதது்	வா்�ீ	கநதா	கட்பா...!
மசாதியா்	வநமத	மசாத்னத	தீரபபா்...!
ஆதிு்	�ீமய	அநது்	�ீமய...!
ம்லமீ	தமரநதவா	மமகசனி்	ுதலவா...!
சி்லயா்	�ி்றவா	சிஙகார	மவலவா...!
கா்சி	தநதா்்	க்ணி்	ஒளியா்...!
சா்சியா்	வநத	ச்ுக	�ாதமன...!
ு்றக்ளந	தாமய	ுமர	ுுபரா...!
�ி்றவா்த	தநதா்	�ி்மதி	எ்ுமம...!

்்்ிுவா ு்் னுள 

கநதா	கட்பா	கதிரமவலா	ச்ுகா
சிந்த	ுடமன	சிாிபபாமய	-	எந�ாு்
உநத்	அு்மவ்ி	ு்பாத்	�ி்மறமன
தநதிுவா	ுநத	னு்.

அழக்	ுுகமன	ஆுப்ட	மயாமன
ுழந்த	ுகமா்	ுுவா்	வுவா்்
ு்றக்ள	�ீ்ு்	ுமரமன	கநதா
ம்றயா்	வுவா்	மகிழநு...!

க்மண	மணிமய	கனியுமத	க்க்மட
க்ணமன	ம்னமன	காரமமக்	-	க்ணமன
எ்ணததில	�ீயாகி	எ்ு்	ளிுபபவமன	
க்ணா	அு்வா்்	கனிநு

மகாுடமன	வநதாமய	மகாபாலா	�ீுமம
ஆு்	கடுளானா்	எ்ுமம	-	
ஆயரபாி	�ாயகா	ஆனநத	தா்டவா
ூயவா	யு்வா்	ுணிநு





இலை்் 

(இ்னி்ச	சவ்பா)

க்சணதிமர	மதா்றினா்்	க்ு்	கழகாக
எ்ணசமல	லா்�ி்றந	சத்ு்	வுவாமய
இலலற	வாழவில	இ்ணநமத	பயணிபமபா்
�லலறமா்	வாழவில	�யநு	

மஞச்	ுகமம	மயஙகாத	சசலவமம
தஞசசமன	வநமத்	த்ழ்க	-	பிஞுுக்
சகாஞசி	ய்ணததிட்	சகா்்ள	யி்கி்ற
ச�ஞசமம	சய்ு்	உன்ு

�லல்வ	யாு்	�லமா	ு்ரததிட
வலலவர	சசாலமல	வரமாு்	-	சசாலலு
மக்ு	�டநதால	ு்றநதிு்	பாரமம
�ா்ட்	சபுவா்	�ளிநு	....

குவிழி	யாலசய்ன்	காநதமா்	ஈரதமத
உுமா	றிமயவந	ுயிரது	வாமய
துமவ	ுன்ுத	தயஙகா	சத்னமய
புுமவா்	இ்ப்	பல	....

அ்ளிப	புகிடததா்	ஆ்ச	அுநதமிமழ
ு்ளிமயாு	ு்்னத	ுரதுமவ்-	க்ளிமய
எஙகிுநு	வநத்னமயா	எ்னவமள	எ்ுயிமர
தஙகிுவா்	உ்்னுமம	தநு

உறவாக	வநமத	உயிராக	ஆனா்
மற்க	வியலா	மனமம	-	சிற்கப
பற்கிமற்	�ி்றனி்	பாசததால	�ாு்
சிற்க	விாிது்	சிாிது	....!

காததிுந	மது்ன்	காணமவ	காலகு்க
காததிுபப	ு்ுகமம	க்மணிமய	-	ூததிு்ு்	
பா்வமய	உ்்னுமம	பாரததிடமவ	
ஆ்சசகா்மட்
ூ்வமய�ீ	பாரததிடி	ூது....



 

பச்்மிமை 

அுசீர	விுதத்	கா்	-	மா	-	மதமா	

சசநதமிமழ	உ்்ன	�ாமன
சச்்மபப	ுததிப	பாட
்பநதமிழில	சசாலசல	ுதுப	
பாிடமவ	வநமத்	தாமய...!
சதாநதிவி�ா	யக்ன	�லகி
சதாுதமதமன	பா்வ	�ாு்	
சிந்துட்	சிறபபா்	தநமத்
சீரமிுநமத	சச்்மப	பா்வ...!

ுைப்்வ வைிபாு  

எ்சீர	விுதத்

கா்	-	கா்	-	மா	-	மதமா

ுலசத்வ	வழிபாு	ுலத்த்	கா்ு்	
ு்றவி்றி	�லமாக	�ாு்	வாழ...!
�ல்கா்ு்	இ்றவுமம	�லத்த	�லு்
�லமாக	�ா்வாழ	வழிக்	சச்ு்	...!
மகாலமயில	மீமதறி	வுவா்	கநத்
சகா்டயாக	அளிததிுவா்	சசலவ்	யாு்...!
மவலனிஙு	மவசலுது	வுவா்	பாு
மவ்ுகி்ற	வரமளிது்	காபபா்	பாு....!





களளமிலைா உளள்  

(	எ்சீர	விுதத்	)

க்ளமிலலா	உ்ள்	ுழந்தயி்	உ்ள்	
	 கா்மபாாி்	்கக்	அ்ணததிு்	எ்ு்...!
பி்்ளுக்	பாரததால	பறநதிு்	ு்ப்
	 பாரது்சகா்(ு)	இுநதால	வநதிு்	இ்ப்...!
கி்்ளசமாழி	மக்க	உ்ளு்	ு்ு்
	 க்னம்த்	கி்ள	ஆ்சயா்	அ்ு்...!
சகா்்ளசகா்ு்	அழுப	பு்மு்	�ீமய
	 ுழந்தயாக	வநு	தாுமா	னாமய...!

கவிுைகி் காவை் 

(	எ்சீர	விுதத்)

கா்	-	விள்	-	கா்	-	விள்

கவிுலகி்	காவலர	காவியததி்	�ாயகர
	 க்றவரக்	மபா்றிு்	கவி்தகளி்	ூலவர...!
ுவியாு்	ூததவா	ுாிதிமல	ு்னவா
	 ு்ணியஙக்	ுாிநதவா	ுவனததில	உயரநதவா...!
கவி்தக்ள	எுத்வத	மதகவிஞ	னா்கிமய
	 காவியஙக்	ப்ட்கவா	கா்றாக	வநதவா...!
பவிததிரமா	யானவா	பாரமபா்ு்	ம்னவா
	 புததறிு	ப்டததவா	ப்ுவு்	சகா்டவா...!



 

மை்கமள மை்கமள  

	(	எ்சீர	விுதத்	)

விள்	விள்	விள்	விள்

மலரகமள	மலரகமள	மய்கிு்	மலரகமள
	 மங்கயர	ூிு்	வாச்ன	மலரகமள...!
த்லதனில	ூிு்	தரணி்ய	சவலகிறா்
	 தரமிு	�ுமண்	துமிள	மலரகமள...!
உலரநு�ீ	த்ரயிமல	உரசினால	மலரகமள
	 உதிரநுதா்	மபாகிமற்	உலகிமல	�ாுமம	...!
மலரநது்	வநதிு	மகிழ்சி்யத	தநதிு
	 ம்ன்னத	மதிமய	மனததினில	வாழமவ...!

உளமா் வா்க

(அுசீர	விுதத்)

ுளிமா	ுளிமா	ுளிமாஙகா்

வுவா்	எனமவ	எதிரபாரதமத்
	 வி்ரநு	துவா்	அழகி்னமய...!
திுவா்	மலரவா்	இதழமபாமல
	 தினு்	�்கபபா்	ுு்பாமல	...!
உுகி	ுுகி	உ்றகி்மற்
	 உயிு்	துமவ்	உன்காக...!
உுவ்	துமவ்	உயிரபபாக
	 உளமா	றவாழக	சிறபபாக...!





நிைு் நீமய நிசு் நிமய 

(	ஆசிாியபபா	)

�ிழு்	�ீமய	�ிசு்	�ிமய
ுழு்	ூமியி்	ு்று்	�ீமய...!
ஆதிு்	�ீமய	அநது்	�ீமய
மசாதிு்	�ீமய	சசா்க்வப	பாமய...!

�ீல	வ்ணமன	�ீல	க்டமன
கால்ப	ரவமன	காருழல	�ாதமன	
கங்க்யத	த்லயில	ூிய	ஈசமன
மங்க்ுப	பாதி	மகிழுடமன	தநதவமன..!

தமிழ்க	டுளி்	தந்தயா	யானவா
அமிழதமம	ஈசமன	ஆ்டவா	சிவசிவா...
உ்மயவ்	இடபாக்	சகா்டமன	இ்றவா
எ்முமம	எ்ு்	காதது்	சிவமன...

அ்மா

(அுசீர	விுதத்)

மா	-	விள்	-	கா்

�்றி	சசாலிட	வநமதமன
	 �ாு்	அ்்னயா்	வநததாமல
அ்பில	தி்கததிட	்வபபாமய
	 ஆ்சயா்	அ்ளிய	்ணதததாமல
உ்ு்	உண்வு்	பஙகிுவா்
	 உ்்ன	மறநசதன்	களிததி்மட
எ்்ன	காததிு்	திுுுமவ
	 எ்ு்	�ாு்ன	மறமவமன....



 

ு்்ு் ்ுவாள      

	இ்ண்ுற்	ஆசிாியபபா
 

கலு்	க்ரநதிு்	க்ட்க்	பார்வயில...!
விலலா்	வ்ளநமத	வுவா	ளவுமம...!
இதமழா	ர்மித	ழினி்கத	தநதிு...!
மிதழ்த்	மசரதமத	யிர்டற்	கலநமத...!

க்ு்	க்ு்	சகா்்ள	யிததமத...!
ம்ுமீ	ுயிரா்	மகிழநத	தாமல...!
சி்லு்	ச்மற	சிுஙகிமய	தநதமத...!
ம்லததிட	்வ்ு்	ுதத	சமா்்றமய...!

ுதது்	துவா்	சமாததமா்	வநமத
சிதது்	கலஙகிட்	சச்வா்	சிாிதமத...!
சம்்மயா்	வநு	மமனி	ய்ண்கமவ
எ்ற்	மனு்	எ்ு்	ஏஙுமத...!

்ா்

(	அுசீர	விுதத்	)

மதமா	மதமா	மதமாஙகா்
மதமா	மதமா	ுளிமாஙகா்	

தாமய	�ீமய	எ்சற்ு்	
	 தாஙு்	ச்தி	ப்டததவமள
மசயா்	�ாு்	வநமதமன
	 மசரதத	்ணது	மகிழவாமள
தாமய	சத்வ்	சத்ீக்
	 தா்யப	மபால	உலகில்ல
தா்யப	மபா்ு	எந�ாு்
	 தாு	ட்இ்	பமா்வாழநு





பிைி்ு ுரனமய பிைியா ்ிு்பமன 

(	இ்ண்ுற்	ஆசிாியபபா	)	

மஞச்	சவயில	மா்லப	சபாுதினில
தஞசமா்	சச்ு	த்கால	பதிததா்...!
பிஞுப	பாத்	பணிநதிட	அ்லு்
சகாஞசிட	வநமத	அஞசிமய	�்னததமத...!

கடல்	்னு்	க்சித	மாக
உடல�	்னதமத	உயிர	சப்றாமள...!
ஆழ	சமனமவ	அஞசிமய	வநமத
மழ்ல	ு்னு்	மய்கி	னாமள...!

பாச்	சகா்மட	ப்ுவ	மாக
ம�ச்	சகா்ள	ச�ுஙகிவநதாமள...!
ஆ்சயா்	உ்்ன	அ்ணததிட	வநமத
ூ்ச	சச்தா்	ூமக	ு்னமய...!

தாயா்	வநமத	தநதா்	மகிழ்சிமய
மசயாக	�ாு்	விாிநது்	னழ்க....!
பிாிநத	துண்	பிாியம	னமில்ல
பிாிநு	ு்னமய	பிாியா	திுபபமன....!

உ்ுகள எ்ு் ப்ாட்கர்மய

அுசீர	விுதத்	
       

விள்	-	மா	-	கா்
 

உறுக்	எ்ு்	சதாடரக்தமய
	 உ்்மயில	அுு்	விுக்தமய...!
உறசவன	வநமத	மபசிுவார
	 உுகிய	மப்சால	தாழததிுவார...!
பிறபசபன்	ூறிப	பிாிநதிுவார
	 பிாிநது்	�்மமல	ு்றயிுவார...!
பற்வக்	மபால	பறநதிுவார
	 பழகிய	பி்மன	மறநதிுவார...!



 

ம்டல

(	அுசீர	விுதத்	)

கா்	-	மா	-	ுளிமா

மதடிலலா	வாழ்்க	கச்ு்
	 மதடசலா்மற	வாழ்்க	இனி்ு்...!
மதடதமத	டததா்	கி்ட்ு்
	 மதி்கி	்டதத	தினி்ு்...!
ஓட்மபால	ஆு்	பயண்
	 ஒு�ாளில	சீரா	ய்மு்...!
பாடமாக	வாழ்வப	பிபமபா்	
	 ப்டஙக்	சபுமவா்	தினு்..!

ுாியாத	ுதிரா்ப	ுலு்
	 ுதியதாக	வநமத	மலு்...!
சதாிநமத�ா	ு்சச்	திுமவா்
	 சதளிுசப்மற	எ்ு்	�டபமபா்...!
விாிநதுல	கினிமல	பறபமபா்
	 விந்தயான	உல்க	அறிமவா்....!
சிாிதமதவாழந	திுமவா்	சிறபபா்
	 சிந்துட்	வாழமவா்	மகிழவா்...!

மைரை

(	எ்சீர	விுதத்	)

கா்	மா	கா்	மதமா	

மழ்லுக	சம்ு்	மஙகாத	சசலவ்	
	 முமலர்சி	க்ு	மயஙகாத	சசலவ்	...!
ுழந்தயாக	வநு	ுல்த்ழ்ு்	சசலவ்	
	 ு்றிமல்றி	�ாு்	வணஙகிடமவ	்வ்ு்	...!
தழலமபால	வநு	தணி்்குமம	சச்ு்
	 தனியாக	வநமத	தரணி்யமய	ஆு்	...!
ுழலமபால	இனிது்	ுு்பத்தப	பார்ு்
	 ுல்சாமி	யாக	வநு�்ம்	கா்ு்	...!





்ி்டஙகள  

(	எ்சீர	விுதத்	)

கா்	மா	கா்	மா	

தி்டஙக்	தினு்	தீ்ிுவார	�்றா்த	
	 தி்டாட	்வதுத	திு்பாமல	சசலவா்	...!
ச்டதி்ட்	சாியா்	இுநதாமல	மபாு்
	 சாதிகு்	இல்ல	ச்்டகு்	இல்ல	...!
ப்சிகு்	உண்வ	பகிரநு்ு்	�ாு்
	 பாசுட்	பிாிதுப	பசியாறி்	சகா்ு்	...!
ப்டா்ட	மவ்டா	பசி்ுணு	மவ்ு்	
	 ப்ினியால	வாி	பசி்யமறந	மதாமம...!

்ணணீைா் வ்்ிு

(	சவ்பா	)

மதகம்த்	சகா்ிு்	மதளா்	இு்காமத
தாகம்தப	மபா்கிு்	த்ணீரா்	வநதிு
மமாக்	தவிரபபா்	மமா்ச	ம்டவாமய
வா்ுுதி	தநு�ீ	வா...!

ுுக்   

(	சவ்பா	)	
       

ஆு	ுகதமதாமன	ஆதிசிவ்	்மநதமன
ஏு	மயிமலு்	ஏகாநத	வாசமன
ீு�்டப	மபாு்	வி�ாயக்	த்பிமய	
சீறி	வுவா்்	சிாிது...!



 

கணண்

(	சவ்பா	)

கு்ம	�ிற்க்ணா	காருழல	ம்னா	
திுவா்	வுவா்	தினு்	-	சபுு்
உனது்ள	மவ்ி	உளமாற்	மக்மப்
என்கு்	வாமய	இ்சநு	

ப்்னவ்

(	சவ்பா	)

ு்ன்க	சிநதிமய	ூ்ூி்	சச்றாமன
ம்னவ	சன்்ன	மய்கிமய	-	சத்னவ்	
எ்்னு	மாளமவ	ஏஙகித	தவிததாமன
அ்ுபாரதத	பார்வயி	னால	...

ுரணயா் வுமவ் ுணி்ு 

(	சவ்பா	)

பி்ணசயா்ு	தநமத்	பிிபடாமல	சச்றா்
ு்ணயா்	வுமவ்	ுணிநு	-	க்ணயாழி
ூ்ுமவ்	�்ுறு்	ூழவநு	வாழததிட
மா்ுபசப்	ணா்வா	மணநு....!





பச்்மி் மவி் பசுகு 

(	ம�ாி்ச	சவ்பா	)

அுநதமிழப	பாிமய	அ்்னயா்	வநமத	
திு்வ	�ி்றவா்த	துவா்்	-கு்ணயமன	
்பநதமிழ்	சசா்சகா்ு	பாட	உதவிுமம	
சசநதமிழ	மவி்	சசு்ு...	

மை்்ாமரை

(	சிநதி	வஞசிபபா	)

மலரதாம்ர	யாயவ்ுக்	மண்ீுமத	
இல்கணததமிழ	மபாலவுமம	இய்்கயழகில	
கலகலசவன	ு்ன்குட்	வநு�ி்றன்	
சலசலசவன	�ீரீழ்சியா்	பா்நுவநதன்		
அவமள	
த்னல்	குதா	எ்னவ்	
அ்்ப்	சகாுதமத	ஆ்டன	ளவமள

கலவி 

(	சவ்பா	)

கலவி	பயிலவா்	கவ்ல	உன்கில்ல
சசாலில	ுாிவா்	சசய்ல	-	ப்ளியிமல
க்றசதலா்	ம்றவர்ு்	க்பித	திுவாமய
க்றவமர	உ்று்ண்	கா்



 

காமா்சிய்ம் பாடல

(	சவ்பா	)

க்பகத	தாமய	குமாாி	அ்்ன�ி்
சபா்பாத்	மபா்றிப	ுகழவமன	-	அ்ுத்
கா்சி	துசம்ற்	காமா்சி	சத்வமம
மா்சி்ம்	க்மட்	மகிழநு...

ஆலய்	சச்மறமன	அ்ம்	அு்சபற
மா்லப	சபாுதில	மயஙகிமய	�ி்மறமன
காததிு்	அ்்னயா்	காலசமலலா்	வநதாமள
ஏததிுவா்	எ்ு்	இ்சநு....!

ு்்் ்ுவா் ுரன்ு

(	சவ்பா	)

விழிபிுஙகி	�ாு்	விிய்லத	மதி
சமாழியறியாப	பி்்ளயி்	சமௌனமா்	-	வழிமமல	
விழியா்	எதிரபாரதமத	ீதி்ய	ம�ா்கி	
வழிததடமா்	வநு	விு....

ுதுபமபால	பலலழகி	ுது்	சிாிபபழகி
சிததி்ரமய	வுவா்	சிவநமத	-	�ிதது்
சததமிலலா	மலவநமத	சாத்ன	சச்திுவா்
ுதத்	துவா்	ு்னநு....!





வைிபயன வா விைிமய

விழியி	ன்சவில	விுநுவி்மட்	�ாு்
சமாழியறி	யாதவனா்	�ி்மற்	-	வழியா்
வுவா்�ீ	வாழவில	வசநத்	சபறமவ
துமவமன	எ்்னு்	தநு....!

காததிுநத	ம�ரமு	க்னியவ்	வநதாமள
மசரதத்ணதுப	மபானாமள	சசாநதசமனப	-	ூததிுநத
பா்வு்	�ாணததால	பார்வப	பறிததாமள
ூ்வு்	சச்றாமள	பாரது

உுகி	ுுகிமய	உ்்னத	சதாுமத்
சபு்கிு	வாமய	சபய்ரத	-	திுமவ
சஙகடஙக்	தீரபபா்	சமயததில	வநமத�ீ
அஙகசமலலா்	எ்்ன	அ்ணது...!

க்சணதிமர	மதா்றினா்	க்ணி்	மணிமபால
எ்ு்	ு்ழநதாமய	எ்னவமள	-	எ்ண்
�ி்றநதவமள	ச�ஞசினில	�ீயாகி	�ி்மற
பி்ற�ிலவா்	வுவா்ப	பணிநு...

க்ு்ு்	வநதா்	கனவாக	எபமபாு்
எ்ணததில	�ீயாக	எ்சற்ு்	-	வ்ணமா்
வாழ்வ	வசநதமா்க	வநது்	�ீதாமன
தாழு	�ி்ல்ம	தளரநு	...

விழிசயு்	வி்மீ்	வியபபினி	லாழதத
வழிமறநு	�ாு்	விலக	-	பழியி்றி
பார்வயா்	வநதிு	பா்த	மறவாமல
பாரது	�டபமபா்	பணிநு



 

எ்ரன் ுமகு் இனியவமள

மாிீு்	ம்ணா்	மாியா்த	இல்லசயனில
மதிவு்	சசாநத்	சதா்லநதிுமம	-	�ாிவு்
�்ுமம	மபா்றிுமம	�ாசளலலா்	�்்மமய
ு்சசியா	தாஙு்	ு்னநு....!

உ்்ன	�ி்ன்்கயில	உ்ள்	உுுதி
எ்்ன	ும்ு்	இனியவமள	-	எ்சற்ு்
க்ணி்	இ்மயாக்	காததிுமவ்	க்மணிமய
எ்ணமாக	உ்ு்	எுநு...!

இனிய்வ	�ாு்	இனி்மயா்	வாழ
இனிமத	ுவஙகி	இயலபா்	-	ுணிவா்
சசயலபுமவா்	எலலா	சசயு்	சிற்க
பய்ுற்	த்ளிப	பணிநு

மனததினில	வநமத	ம்னவியா	னாமய
என்சகனமவ	ம்ணில	எுநமத	-	கனவில
வுவா்	வாழ�ாளில	வாழவா்	சிறபபா்
திுமதியா்	எ்ு்	தி்கது...!

பார்வசயா்ு	மபாுமம	பாரததிடமவ	�ாுமம
ம�ரசகா்ட	பார்வயால	ம�ா்கிட	-	ஊரமபா்ற
ஒலகாப	ுகுட்	ஒ்ு்மயா்	வாழநதிுமவா்
இலலற	வாழவில	இ்ணநு	...!

காததிு்ு்	ம�ர்	கனவில	வுவாமய
ூததிு்ு்	ம�ரமதில	ு்ன்க	சச்வா்
உ்ற்	ுக்பார்க	உ்ளு்	ஏஙுமத
எ்ு்	மனதில	இுநு





்ுவாமய ு்் னுள

திுுுவா்	வநதா்	தி்கது�ி்	மறமன 

அு்வாமய	காமா்சி	அ்மா-	திுவி்
உுவாக	வநதாமய	உ்ள்	ுளிர
துவாமய	ு்ற	னு்

ுுக்ன	ு்பிு	ு்தி	சபறமவ
அு்துவா்	எ்றனி்	அ்ய்	-	திுவா்
வுவா்	�ி்றவா்	வழஙகிட	�ாு்
சபுவா்	பணிநது்	சப்ு	...!

�ி்றவாக	தநதாமய	�ி்ற	னு்ள
ு்றயாக	வநமதா்	ு்னபபா்	இ்றவா
திுவா்	மலரவா்	திுபப்	துவா்
திும்ல	வாசா	தின்....

திுபப்	துவா்	திும்ல	வாசா
விுபபுட்	வநமதா்	விு்பித	-	துவா்
அு்ள	�ி்றவா	யளிததிு	வாமய
வுமவாமம	எ்ு்	வி்ரநு....


