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அணி்ுரை
தமி் ரை்ூ கவிரதக் ஒு ூற்ா்ு கட்ு
கவிரத உலகி் ந்லததா் தட் பதி்ு வுகி்ு. ுகூ்
வழி ுுமஙக் ததாட்்ு நட்தி வு் ரை்ூ தபா்ிக்,
ஆ்ு விழா்களி் தவளியாு் ரை்ூ ததாு்ுக்
மறு்
ரை்ூ
கவியைஙகஙக்
ஒு
தெுரமயான
வள்செிரய எ்ியிு்கி்ு என்ா் அு மிரக அ்ல.
கவிுலக் ூஞதொரல தமு ஆ்ு விழா்களி்
ரை்ூ ததாு்ு ூ் தவளியி்ு வுவு தமி் தபற்
தபு எனத் ூ்லா். உலதகஙு் உ்ள ூறு்கண்கான
ரை்ூ கவிஞ்கரள ஒனு திை்ி அவ்களு ஆகச ெி்்த
ரை்ூ கவிரத ஒுவு்ு ஒனு என நிழறபட்ுடன
“தெவவ்தி தமதல ஒு பனி்ுளி“ என தரல்பி்ு மாதபு்
ரை்ூ ததாு்பிரன தவளியி்ிு்பு ரை்ூ உலகி்
ஒு ெைி்திை நிக்வாக் தகா்ளலா். இதறு் பின மிக்தபைிய
உரழ்ு இ்த் ுும்தின நி்வாகி மறு் தபாு்பாள்கரளச
தெ்்து.
தம்ிய காற்ினி்
திரெ திு்ு் ுரட்ு தம்
ுத் ுளியின ெ்த்
இு ு்தக்தி் இட்தபு் ுத் ுளி. ஒு கா்ெிரய்
பிமமா்கி இஙதக நம்ு துபவ் ரை்ூ கவிஞ் ைெிுணா
அவ்க். தம்ிய காறு ீுகி்ு. ுரட பிி்ு தெ்ு்
தபாு ெறு திரெ திு்ு் அ்த் ுரடயின மீு ுத் ுளி
விுகி்ு. அ்த ெ்த் ைெி்தபாைின மனநிரலரய இயறரகுடன
இரண்கி்ு. இ்த ுத் ுளி மரழ்ுளியாகு் இு்க
லா் அ்லு தம்ிய காற்ி் மை்திிு்ு விு்த
பனி்ுளியாகு் இு்கலா். இதன ெ்த் ுரட பிி்ுச
தெ்பவைின மன்தி் முியா் இரெ்கி்ு.
பனி்ுளியி் பிைபஞெ்
தாஙகி் பிி்கி்ு
ஒறர்் ூவித்
- பிசெி்ூ
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காரல உர்பனி
ூடதவ ஒ்ியிு்கி்ு
இரலதயாு ந்ரத
- விஜிதா
தம்ிய ூஙகாறு
இட் வி்ு இட் மாுகி்ு
இத்களி் பனி்ுளி
- ஜிவிதன
இயறரகயின பரட்பின ைகெிய்ரத் ூு்
ரை்ூவாக தமி்தநஞெ் அமின அவ்களின ரை்ூ
கவிரதரய் ூ்லா் …
ூவின தமிு்ு விு்
பனி்ுளிகரளு்
தாஙகி்தகா்ு் ூமி
- தமி்தநஞெ் அமின
இயறரகயின தமனரம அதரன ஆைாதி்ு் ப்பி்
ந் தநஞெி் நி்மதிரய விரத்ுச தெ்கி்ு எனபு
நித்ென உ்ரம. எனதவதான ஜ்பானிய தபௌ்த ு்விக்
தஜன த்ுவ்ரத ுனனிு்தி ரை்ூ கவிரதகரள்
பரட்தன். தஜன மனநிரலயி் எுத்ப்ட ரை்ூ
கவிரதகரள இ்த ததாு்பி் காண ுிகி்ு…
ூஙகி்காு
இரெதக்ு தரலயா்ுகி்ு
ஊ்்ு தெ்ு் ந்ரத
-

கவிமணி கவிு்ப்
ுள்தி் நிலா
ெலனமறு நிறு்
கரைதயாை மைஙக்
- ுகிரல பாீ
ு்தவளியி் நட்க
பாத் நரன்கி்ு
அதிகாரல் பனி
- கு கிுஷணூ்்தி
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ரை்ூ கவிரதகளி் கா்ெி் பதிுக் பனுக
த ந ா் தக ாு அர ம வதி ் ெ ி ் ்ு்தனரம இு்க்தா ன
தெ்கி்ு. தமி் ரை்ூ கவிரதகளி் கவிஞ்க் கா்ெி
அரம்ுகரள அ்பிதய அரம்ு எுுவதி் வ்லவ்களாக
உ்ளா்க். இ்கவிரதக் ந்ரம ஆை் துவி இதய்ரத்
ததா்ுச தெ்கின்ன எனபு ுற்ிு் உ்ரம ...நீஙகு்
இ்த் கவிரதகரள பி்ு ைெிுஙக்…
கா்ுகிரல் க்ு
க்ூுவு் தி்்புமா்
பனி்தபாழிவி் ூரன
- ுரனவ் தவ.ுகதழ்தி
ூுபனி்கால்
பா்ரவ்ு் ுல்படவி்ரல
ெ்தமிு் நா்
- தி.பிைியஙகா
பனிபட்்த தைாஜா
நினு நிமி்்ு பா்்ு்
ஈை ந்ரத
- தபா்மிி தமாகனதா்
ஒறர்் பனி்ுளி்ு
ஏஙுகி்ு ு்தவளி
குஙதகாரட் தாக்
- தவற்ி்தபதைாளி
பனி்ுளிகரளச ுகமான ுரமகளா் தகா்ு்ள
தெவவ்திமல்க் மாுட்ரத தனவய்பு்ு் மகை்த்ரத
ு் தகா்ு்ளு எனு் அதரன் பைிமா்ியு எனு்
இதறு வ்ு மறு் காற்ின அரலக் ுரணுைி்தன
எனபரத உ்ளீ டாக ரவ்ு்ள அறுத வைிகளி் ரை்ூ
பரட்ு்ளா் கவிஞ் இரளயபாைதி க்தக்ூ்க். தமு்,
தமாரன்ூ என் ுதிய உ்திரய அ்ிுக்பு்திய கவிஞ்
இவ். இவைு பரட்ுக் இு்பரத உ்ளபிதய ூுவரத
நா் காணலா்…
மண் ீெியரழ்ு
மகை்த் பைிமா்ியு
தெவவ்தி்ூ
- இரளயபாைதி க்தக்ூ்க்
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தமி் ரை்ூ கவிரதகளி் மனிததநய் மறு் ெூக
அவல் கா்ெி் பதிவாக அ்லு ஒு தெ்தியாக ம்களிட்
தெ்்ு் தனரமரய் காணலா்.
தமி்்கலாசொை், ூழ், ம்ொ்்த மைு, அவல்
இவறர் அதிக அளவி் கவிஞ்க் தமு தமி் ரை்ூ
கவிரதகளி் எுதி வுவு கால்தின க்டாய் எனத் குத
தவ்ு். இயறரக, தஜன த்ுவ் ம்ுதம ரை்ூவின
கு்களாக இு்த தனரமரய உரட்தத்ி்ு இ்தச
ெூக்ு்ு மனிததநய் கு்ுகரள அ்ளி் ததளி்கின்ன
தமி் ரை்ூ கவிரதக். ஒு ூற்ா்ு க்ட தமி்
ரை்ூ கவிரதக் நா்ு்ு் ீ்ு்ு் நனரம பய்ு்
தனரம தகா்டவ்களா இு்கின்ன.
இ்து ரை்ூ கவிரதகரள தெவவ்திதமதல ஒு
பனி்ுளி ஏ்தி நம்தக்லா் ெி்தரன்ு வி்தி்ுச தெ்கி்ு
எனபு பாைா்ு்ு உைியு. வாுஙக் மனித தநய், அவல்,
மறு் ெூக நீதி கு்ுக் தகா்ட ரை்ூ கவிரதகரள
பி்ு அு்த தரலுர்்ு தகா்ு தெ்தவா்…
அி்கி நீ்ததளி்ு
வாி்தபாயிு்ு்
ூ்காைி ுக்
- ுக்மு அலவி
பி்ரளயின தபுரமரய்
தபெி்தகா்ிு்கி்ா்க்
ுதிதயா் இ்ல்தி்
- லஷமி கா்்திதகயன
ுரள்த நாறு
க்திுற்் கா்திு்கின்ன
பெி்த வயிுக்
- அனுசதெ்வி ு்ுைாஜு
ரை்ூவின ுைித்கரள இனு் ப்ியி்ு்
தகா்தட தெ்லலா். உலக்
கவிரத வைலாற்ி் இு
தமி் ரை்ூ்களின கால் எனத் ூ்லா். தமி்
ரை்ூ கவிரதக் பல உலக தமாழிகளி் தமாழிதபய்்ு
தெ்ய்புகின்ன எனபு நம்ு மகி்வளி்கி்ு.
கால் கட்ு நிறு் தமி் ரை்ூ கவிரதகளி்
அ்ிவிய் ூ்வமான அுுுர் தமதலாஙகி நிறபரத
வைதவறபவ்களி் நாு் ஒுவன.
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அனிசரெ தெயிரன மனிது்ு இயற்ரக
தொ்ி்து் பாடஙகளி் ஒனு எனு இுபு ஆ்ுகு்ு
ுனனதை எுதிய எனு ரை்ூ கவிரத ஆஙகில் மறு்
ஜ்பானிய தமாழியி் தமாழிதபய்்க்ப்ு்ளு. உஙகதளாு
பகி்்ுதகா்வதி் மகி்கித்ன.
வி்ு்தகாு்ு்
ப்ரப வள்்தன
ஒறர்யி்பாரதக்
- கா.ந.க்யாணு்தை்
த ெவ வ ் தி த ம த ல ஒு பன ி ்ு ள ி ூிு ் இ்து
அ்ிவிய் க்தணா்ட்தி் அரம்ு்ள ரை்ூ கவிரதகரள
ுவாெி்பதி் நம்ு வளமான வா்ு அரமு்…
பனி்கால விள்ுக்
நகை்தின பாரததயஙு்
ஒளி்பாளஙக்
- ுரனவ் ம.ைதமஷ
ததாரலூை் பரனமை்
தபைிதா்் ததைிகி்ு
ு்ினுனி பனி்ுளியி்
- காரை்ுி கிுஷணா
மரலவா் ுுவி
தனிரமயி் பாுகி்ு
ுரணயாக எதிதைாி
- மி்ைா கவிு்ு
ஆ்்த ெி்தரனயி் ூ்ு் மானிட்தின இதய்தி்
அுதமாக ஒு தம்ிய நீதைாரட பி்்கி்ு. இ்த் தீைாநதியி்
மித்ு வு் ஏ்க், ெலன், தம்ிய உண்ுக்… அடடா
எ்த அளுதகாரல ரவ்ு நா் அளவிட ுிு். இமயமா்
எு்ு நிறகி்தத அ்து பரட்ுக்… அ்பியாக நான ைெி்த
ெில ரை்ூ கவிரதக் உஙகதளாு வாெி்ு மகி்கித்ன…
மா்கழி் பனி்தபாழிு
கெி்ு தபா்ரவயாகி்ு
ு்லாஙுழிரெ
- அனபழகன ஜி
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வி்ு அு்ு
க்ணீ ் கெியரவ்ு்
அ்மாவின நிரனு
- ஆ்ூ் ொு்
தமௌனமான கா்ி்
இரெ்க் ததாடஙகின
ூஙகி்க்
- நி்மலா ெிவைாெெிஙக்
ீ்்திய ூ்கரள
ுை்ி் தபாுகின்ு
அு்த காறு
- அு்மூ
ுயறகாற்ிலரெு் மைஙக்
தவ்ிட் தநா்கிச தெ்கின்ன
ூிழ்த ப்ரவக்
- தனா ெ்மா
இ்பிதய இ்ததாு்பி் இட்தபறு்ள அ்தரன்
கவிஞ்களின ரை்ூ கவிரதகு்ு் நா் ெி்்ு
அரடயாள் கா்ி மகிழலா். பிம், உ்ளீ ுக், உயி்
இை்கச ெி்தரன, மனிததநய், ெூக அவல், இயறரக என
ப்தவு தபாு்களி் நமு எ்ணஙகரள ஈ்்ு் ரை்ூ
கவிரதகரள் தாஙகி இ்த ரை்ூ ததாு்ு ூ் கவிுலக்
ூஞதொரல ுும்தா் தவளியிட்புகி்ு எனபு
தபுரம்ுைியு ம்ும்ல தமி் ரை்ூ வைலாற்ி் தட்
பதி்கின் நிக்ு எனத் தொ்ல தவ்ு். பஙுதபறு்ள
அரன்ு கவிஞ்களின ரை்ூ கவிரதகரள பி்ு்
தபாு எரத எு்பு? எரத விு்பு? என் தக்வி்ு்ிதய
எுகி்ு. அ்தரனு் ெி்்ு. தமி்தநஞெ் அமின அவ்
களின அழகிய விவரம்பி் 244 கவிஞ்களின ரை்ூ
க வ ிர த க ் த கா ் ட இ ்ததா ு ்ு ூ ிரன அரனவு்
வாஙகி் பி்த் தவ்ு். தமு் ுரனவ் ப்ட் தப்
விு்ுதவா் இ்தரகய ூிரன ஆ்ு தெ்த் ூுத்
ெி்்ு எனு ூ்ி உஙகளிட் இு்ு விரடதபுகித்ன
வண்க்.
அனபன

கா. ந. க்யாணு்தை், M.A., CAIIB
மினனஞெ்: kalyan.ubi@gmail.com

15.05.2019
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அணி்ுரை
கவிுலக் ூஞ்சோலலயி் ஓரோயிர் சசவவந்ிக்

உலகின அரன்ு தமாழியிு் கவிஞ்க் எுத
நிரன்ு் ஒு விவ் உ்தடன்ா் அு ரை்ூவாக்தான
இு்ு். காைண், எ்லாுதம இயறரகரய தநெி்ு்
ுண் தபற்வ்களாக் பி்்தபு்ு்தளா் எனபதத.
உலக அ ள வ ி் இ ன ு ு ற ு ச ூ ழ ு ்ு ் த பு் பா தி்ு
ஏறப்ு்ள நிரலயி் அதரன மீ்தடு்ு் ஒு விவமாகு்
இயறரக் ு்ி்த விழி்ுண்செிரய ஏறபு்த்ூிய ஒு
விவமாகு் கால்காலமாகச ெி்்ு் தபற்ிு்பு ரை்ூ
விவதமயாு். புவ காலஙகரளு், அ்த்த் புவகால
மனித வா்விய் நிக்ுகரளு் பட்பிி்ு் கா்ு் இ்த
ரை்ூ விவ் வுட்தின எ்லா நா்களிு் பாடலா்
எனபு ரை்ூ் கவிரத்கான தனிசெி்்பாு்.
ததாட்க்கால ரை்ூ் கவிஞ்கரள் ததாட்்ு
தபு் பஙகாற்ி ஆ்ு தெ்ு, ரை்ூவின ப்ுகரளச
ு்ி்கா்ிய பினனு், அ்த ூ்கரள் பி்காதவ்க்,
பி்க வா்்ு இ்லாதவ்களா் பரட்க்ப்ட ூனு
வைி ுுஙகவிரதக் எ்லா் ரை்ூ் கவிரதகளாக
அரடயாள் காண்ப்ு இத்களிு் ுகூிு்
மி்ததபாு, இுதான ரை்ூ எனு காவூ் ெீ னிவாென,
ுரனவ் ம.ைதமஷ, தட.ுளெி ைாஜா, வதிரலபிைபா, அுைா்,
இரளயபாைதி க்தக்ூ்க், இலஙரகயிிு்ு ைாஜன ைா்,
ைெி ுணா மறு் ெ்தா் எ்.அஸா் தபானத்ா் ுகூ்
ுுமஙகளி் வழிகா்ி, வழிநட்தி ரை்ூரவ மிகச ெி்்த
இட்திறு் தகா்ு வ்ு தெ்்ு்ளா்க். அசு ஊடகமாக்
ு்தகஙகளாக வ்த ரை்ூ் கவிரதகரள விடு் இனு
இரணய், ுகூ் தபான் கா்ெி ஊடகஙகளினா் மிகு்
தி்்பட ரை்ூ் கவிரதக் எுத்ப்ு வுகின்ன.
ரை்ூவிறு ஆொன ததரவ இ்ரல என்தபாு்
ரை்ூவின ப்ுகரள ுர்்பி ுதியவ்கு்ு
அ்ிுக்பு்து், ரை்ூவின பாுதபாுளின களனகரளச
ு்ி்கா்டு் ெில ெமயஙகளி் எுதிய ரை்ூவி் ெிு
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ுர்க் இு்தா் ு்ி்கா்ி அரத அவு் ஏறு்தகா்ு்
ூ்நிரல்ு வ்த பி்ு பலு் பல ந்ல ரை்ூ்
கவிரதகரள எுதி வுகி்ா்க் எனபதறகான எு்ு்கா்ு்
ததாு்ுதான இ்த் கவிுலக் ூஙதொரலயின
தெவவ்திதமதல ஒு பனி்ுளி எனு் இ்ததாு்ு.
தெனைிு என் ஒு விவ் இு்கி்ு என் ுைித்
வ்த பினன்தான மிகசெைியான ரை்ூ் கவிரதக் தமி்
இல்கிய்திறு் கிரட்ு வுகி்ு எனபதறுச ொனுதான
இ்த் கவிரத் ததாு்ு. இ்ததாு்பி் உ்ள அரன்ு்
ரை்ூ் கவிரதகளாக இு்புதான இ்த் ததாு்பின
ெி்்ு. ததாு்பாெிைியைின பணிரய எவவளு பாைா்ினாு்
து். ஒதை ஒு ரை்ூ எுதினாு் அவ் ரை்ூ்
கவிஞைாக ஏறு் தகா்ு் ஜ்பானியைின மனநிரல
நம்ு் ஏறப்ிு்பு மகி்செியளி்கி்ு. அவவரகயி்
இ்ததாு்பி் இட் தபறு்ளவ்க் அரனவு் ரை்ூ்
கவிஞ்க் எனு உுதியாக ஏறகலா்.
இ்ததாு்பி் அரன்ு ரை்ூ் கவிரத
கு் ஒவதவாு கா்ெிரய விைி்ுரை்க, என பஙகிறு
விைி்ுரை்கதவன ூனு ரை்ூ்கரள எு்ு்தகா்கித்ன.
இனு இயறரக்காக் பலு் தபாைாி வுகி்ா்க். எரத்
பற்ிு் ெி்தி்காம் நிலஙகரளு் காு, மரலகரளு் அழி்ு
வுகித்ா். அதன விரளவாக்தான,
இுதி ஊ்வல்
மயான் ததாுகி்ு
ூ்க் உ்ண் ஆு
எனு் ரை்ூ தஷன எனபவைின ரை்ூ்
பி்்ு்ளு. இனு இயறரக மைணஙகு்ு இரணயாக
அகால மைணஙகு் அதிக் நிக்கின்ன. இ்நிக்வி்
ூமாரலகரள ெவ வல் தெ்ு் பாரததயஙு் இரை்ுச
தெ்ல, நில்திு் காுகளிு் பெியா் தவ்ிய ஆுகு்
மாுகு் ூ்கரள் தினு் இழிநிரல்ு் தகா்ு வ்ு
தெ்்ு்தளா். ஆுகு் கா்நரடகு் வள்்தா்தான
உலக் தபாுளாதாை் வளு். தவு் ததாழிறுை்ெியா் ம்ு்
உலக் வா்்ுவிட ுியாு எனபதறு ஏறபதவ இனு எ்லா்
ததாழி் நிுவனஙகளிு் ஆ்ுர்்ு தெ்ு வுகி்ா்க்
எனபரத உணை தவ்ு்.
ஒுவு்ு எ்தரனதயா நிரனுக் மனதி் நிரல்ு
நிறகலா். அஃு இனபமாகதவா ுனபமானதாகதவா இு்கலா்.
ுனபமான பரட்ுக் தான உலக அளவி் அதிக ஆ்வ்ரத
உ்டா்ுபரவயாகு் நிரல்ு நிறகச தெ்வுமாகு்
இு்கின் எனபதறுச ொன்ாக் தத.தெௌ்தைைாஜன
அவ்களின ரை்ூரவச ு்டலா்:
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மர்்த அ்மாரவ
நிரனூ்ுகி்ு
மா்கழி் ுளி்
தபாுவாக் ுளி்கால்தி் வயதானவ்க்
மைணி்பு இயறரகயாு். அவவா்ான ஒு ுளி் கால்தி்
மைணி்த அ்மாரவ நிரனூ்ுவதாக அரம்ு்ளு இ்த
ரை்ூ என தமதலா்டமாக எு்ு்தகா்ளாம், அ்த்
ுளி் கால்தி் இ்்த அ்மாரவ இ்்கவி்ட மகு்தகா
மகு்தகா அதத மா்கழி் ுளி் பாட் கறபி்திு்கி்ு
எனுதான எு்ு்தகா்ள தவ்ு். இ்த மா்கழி் ுளி்
இ ் ் த அ ் ம ா வ ி ன ந ி ர ன ர வ ம் ு ் ஊ்ிச த ெ்லா ு,
மக ு் தக ா ம கு ்த கா தற த பா ு தன ுரடய மை ண்
பய்ரது் உண்்ுவதாகதவ நா் எு்ு்தகா்டா்,
இனு தபற்வ்கரள் பனியிு் தவ்யிிு் ஏன ுதிதயா்
இ்ல்திு் தவி்க விட்ூடாு என் விழி்ுண்செிரய இ்த
ரை்ூ ெுதாய்திறு ஏறபு்தியிு்பு தனிசெி்்பாு்.
நம்ு இரெயினமீு மீளாத் காத் இு்கி்ு. எ்த ஓ்
இரெ குவி்ு் ந் மனரத தலொ்ு் வ்லரம உ்ு. அ்த
வரகயி் ஓ் எளிய வா்திய் ு்லாஙுழ். இுதான ஆதி
இரெயாகு் இு்க்ூு். தகௌைி ுதல்திைன அவ்களின
ரை்ூு் ு்லாஙுழரல இரெ்ு் தபுகி்ு.
ு்லாங ுழிரெ
இரடவிடாு தக்கி்ு
பி்ரளயின அுுை்
இயறரகயின இரெயிூதட மனித மனஙகளின ெூக
அவல்ரது் இ்த ரை்ூச ு்ுகி்ு. ு்லாஙுழிரெ
இரடவிடாு தக்க ஒுவ் கா்ி் இு்க தவ்ு். அதறு்
ததாட்்ுகாறு்ீெி்தகா்ிு்கதவ்ு்.இஙுஇரெ்பு
ு்லாஙுழ்தான. ஆனா் இரடவிடாு தக்பு பி்ரளயின
அுுை். அ்பிதயன்ா் ுழ்ரதயின பெிரய அட்க்
ு்லாஙுழ் இரெ்ு யாெக் தபறு பெிரய் தபா்கலா்
எனுதான ததாட்்ு ு்லாஙுழ் இரெ்க்புகி்ு.
இனு மனித மனஙக் இவவா்ானவ்கு்ு் காுகரளதயா
பண்ரததயா தபு்பாு் யாெக் தெ்யாம் யா் எ்பி்
தபானா்எனனஎன்மனநிரல்ுவ்ுவி்டெூகஅவல்ரததய
ததாுைி்ு்கா்ுகி்ு. ஆனாு், ுழ்ரதகரள் கா்ி
யாெக் தெ்ு் ெூக் தகாுரமரய அைுக் தபா்க நடவி்ரக
எு்க ுனவைதவ்ு் எனு இ்த் ததாு்ரப ுனரவ்தத
நா் வாதிடலா். இ்ததாு்பி் எ்லாுரடய ரை்ூ்
கவிரதகு் இவவா்ான இயறரகரயு், இயறரகூடான
மனித வா்வியரலு் ெூக அவலஙகரளு் மிகச ெி்்பாக்
பட்பிி்க்ப்ு்ளன.
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இவவாு, ஒவதவாுவுரடய ரை்ூு் ஒவதவாு
கா்ெிரய் த்ு ுறுச ூழரல் கா்கு், இயறரகரய
தநெி்கு் மனிதன மனிதனாக வாழ தவ்ு் என்
ெி்தரனரயு் ஏறபு்திு்ளு எனபரத இ்த் ததாு்ரப
வாெி்ு்தபாு அரனவைாு் உணை ுிு். ததாட்கநிரல
ரை்ூ் கவிஞ்கு்ு இ்த் ததாு்ு ஒு பாட்
ு்தகமாகு் வுஙகால்தி் அரமய்ூு் எனபு என
ுணிு.
இ்தபாதத்லா் அசு ஊடகமான ு்தகஙக்
ுர்்ுதபா் ுகூ், வா்்அ் தபான் ுுமஙகளின
ூலமாக் கவிரதக் தின்ததாு் தபுகி வுகி்ு. ுகூ்
ுுமஙக் கவிரதரய வள்செி் பாரதயிு் ஆதைா்கியமான
ூழிு் கவிஞ்கரள இ்ுச தெனு ஆகச ெி்்த ரை்ூ்
கவிஞ்கரள் தஙக் ுும்தி் எுத ரவ்ு, அதரன்
ததாு்பாகு் தகா்ு வ்ு, ததாட் இல்கிய் பணி தெ்ு
வு் கவிுலக் ூஙதொரலயின ுும்திறு், இ்கவிரத்
த த ாு் ப ிற க ா க் ப ண ி ய ா ற ் ி ய வ ் கு ்ு ், இ்ூரல
ெி்்பாக விவரம்ு தெ்ு் பதி்பி்த தமி்தநஞெ் அமின
அவ்கு்ு், கவிுலக் ூஞதொரல நிுவன் ஒை்தநாு
தந்தபாியன அவ்கு்ு் அரன்திறு் தமலாக்
கவிுலக் ூஞதொரலயி் கவிரத் பரட்த ஒவதவாு
தெவவ்திகு்ு் என தனி்ப்ட வா்்ுக்.

ுரனவ் ம. ைதமஷ
01.09.2019
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பதி்ுரை
ெமீ ப கால்தி் கவிரதக் ப்தவு தகாணஙகளி்
அ்லு தளஙகளி் எுதிவ்தாு் ரை்ூ எனு
தொ்ல்புகின் ுளி்பா கவிரதக் தபு் வைதவறரப தபறு
வுகின்ு. காைண் இை்ு, ூனு தொறகரள்தகா்ு
ூனு வைியி் அ்கு்தின ஆழ்ரத தொ்ுகின்தபாு
அ்கவிரத மீதான தா்க் இய்பான வா்விய் ூ்ி்
நிரலதபறு நினுவிுகி்ு.
ஓரல் ுிரெ
தகாு்ுவி்ு எைிகி்ு
ெரம்ு் அு்ு..
- த்ெணா
வுரமரய எளிதாக பட்பிி்ு் கா்ுகி்ு
இ்கவிரத. ஏரழயின ீ்ி் அு்ு எைிவு, ெரம்பு எனபு
அவவளு எளிதானத்ல. ஆனா் அதத தநை் ஒு ுிரெ
தீ்பற்ி எைிகின்தபாு எவவளு விரைவாக எைிு் எனபு
நம்ு் ததைிு். ுிரெ எைிவரது் ெரமய் அர்யி் அு்ு
எைிவரது் ஒறுரமபு்தி (ஏரழகளின வயிு எைிவரத)
ரை்ூவி் கா்ுகி்ா். இஙுதான ரை்ூ தவற்ி
தபுகின்ு. ந் மனதி் ஒு ெலெல்ரப ஏறபு்ுகின்ு.
ம ன த ி் ஒ ு கா ் ெ ி ர ய க் ு ன த ன ஏறபு ்ுகின்ு.
கரடெியி் ந் மனதிதல தஙகிவிுகின்ு. இுதான ஒு
கவிரத தொ்லதவ்ிய தவரல. அ்பியான கவிரதக்தான
கால் கட்ு் நிறு்.
ு்லாங ுழிரெ
இரடவிடாு தக்கி்ு
பி்ரளயின அுுை்..
- தகௌைி ுதல்திைன
ு்லாஙுழிரெதபா் தக்கி்ு ஓ் தா்்ு தன
ுழ்ரதயின அுுை்.
ஒறர்்பனி்ுளி்ு்இ்தரன்கவிரதகளா?ு்ின
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மீு பட்்திு்ு் பனி்ுளி ஆயிை் ரை்ூ கவிரதகள்
த்ுவிுகின்ன. இயறரகயின அழகியரல ைெி்பதறு்,
உண்வதறு், உ்வாஙகி மனு ுளி்வதறு் இனு்
பலதகாி கவிஞ்கு், ரை்ூவிரன தமி்ந்ுலு்ு
வழஙக தவ்ு். ரை்ூ வளை தவ்ு் என வா்்தி
ூி் பஙுதகா்ட அரன்ு கவிஞ்கு்ு் நன்ிரய்
ததைிவி்ு்தகா்கினத்ன.
‘‘கவிுலக் ூஞதொரல’’ கவிஞ்கு்ு பலவரககளி்
வா்்பளி்ு தனு ெீ ைிய்பணிரய தெவவதன தெ்ு வுகி்ு.
ுகூ் தள்தி் ம்ும்லாு தனு ெி்்ு்பணியாக ததாு்ு
ூ்கரளு் தவளியி்ு தனரன தமிுலகி் தனனிரலபு்தி
தட்பதி்ு தகா்கி்ு. நிசெய் வு்காலஙகளி் தபெ்பு்
ுுமமாக் திகுதமனபு எனு ந்பி்ரக.
வா்்ுக் !
அனுடன,

தமி்தநஞெ் அமின
ஆெிைிய் ‘‘தமி்தநஞெ்’’ திஙகளித்
பிைானு
03.03.2019
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மகி்்ுரை..
பாவல் ஒை்தநாு தந்தபாியன அவ்களின
கவிுலக் ூஞதொரல கவி் ுும்தா் தமி்தநஞெ்
பதி்பக் அழகிய விவரம்ுடன தவளிீு தெ்ு்
"தெவவ்தி தமதல ஒு பனி்ுளி" எு் ரை்ூ ூ் பல
கவிஞ்களின ரை்ூகரள உ்ளட்கியு அறுதமான
ஆசெைிய்.
ரை்ூ தமிழி் கா்பதி்ு ூற்ா்ரட்
ததா்ு நிறு் இவ தவரளயி் அதிக ரை்ூ
கவிஞ்களின பரட்ு்கரள் தகா்ட ுத் ூ்
இுதவனபதத அுரமு் தபுரமுமாு்.
இ்ூ் ததாு்பி் எனதனாு இரண்ு பணி
யாற்ிய ெக ததாு்பாள்களான
கவிசுட் க்யாணு்தை் ஐயா,
மூ அு்.
ஜிவிதன.
தனா ெ்மா.
மறு்
தமி்தநஞெ் அமின ஐயா
அரனவு்ு் எனதினிய நன்ிகு் வா்்ுகு்.

ஒவதவாு கவிஞனின பரட்ு் அவைவ் தெ்ு்
தவ் தபான்தாு் தவ்தின பலனகரள பி்ததன அ்ி்ு
தகா்தடன. பல ரை்ூகளி் கவிஞ்க் அவவளு
அழகான ுர்யி் இயறரகரய பாியிு்கின்ா்க்.
ுள்தி் எுரமக் இ்ஙகியு்
ஒுுர் ூ்கி நிமி்கின்ன
தாமரை் ூ்க்..!
தி.கி. கமலான்தன விளா்ததா்ட்
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கவிஞனின பா்ரவ எவவளு அழு பாுஙக்
ுள்தி் இ்ஙகிய எுரமக் ஒுுர் ூ்கி நிமி்கின்ன
ஏன ுள்தி் எுரமக் இ்ஙகினா் ஒுுர் தானா
ூ்ு் என் தக்விரய வைவரழ்கி்ு ுதிு வைிக்
இுதியி் அஙதக ஒுுர் ூ்கி நிமி்கின்ன தாமரை
இரலக் எனு கவிஞ் அழகாக ஒு உ்ரம தொ்ி
ுி்திு்கி்ா்..
ஆனா் அஙு ூ்கியு எு்து இரலக் ம்ுதம
ூ்க் இ்ரலதயனபு தொ்லாம் தொ்ல்ப்ு
இு்கி்ு. மிகு் அுரமயான ரை்ூ கால்ரத
தவனு விு் இுதபான் ரை்ூக்
ததாட்்ு..
ெில ரை்ூக் வாெகரன எளிதி் தென்ரடகி்ு
அு பளிசதெனு மனதி் பட் பிி்ு் கா்ுகி்ு
அுதபான் ரை்ூ ஒனர் கீ த ழ பாுஙக்
மரலவா் ுுவி
தனிரமயி் பாுகி்ு
ுரணயாக எதிதைாி..!
மி்ைா கவிு்ு
அழகிய கா்ெி இு அரனவு்ு் இலுவாக்
ுைிு்பி இு்கி்ு ரை்ூ இயறரகதயாு பினனி்
பிரண்தததனபதறு இுதபான் ரை்ூகதள ஆதாை்.
இ்பி ப்தவு ரை்ூகரள தாஙகி நிறகி்ு தெவவ்தி
தமதல ஒு பனி்ுளி ரை்ூ ூ்.
நன்ி

ைெி ுணா
தரலவ் : கவிுலக் ூஞதொரல
08.05.2019
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ம்ு நக், இலஙரக

2
ீ்்திய ூ்கரள
ுை்ி் தபாுகின்ு
அு்த காறு..
அு் மூ
ம்ு நக், இலஙரக

3
ுயறகாற்ிலரெு் மைஙக்
தவ்ிட் தநா்கிச தெ்கின்ன
ூிழ்த ப்ரவக்...
்னோ சரமோ
ஈழ்

4
பனி உதி்்ு் மல்க்
காற்ி் அரெய மு்கின்ன
பிைிவின ுய்..
கவிசுட்
கோ.ந. கலயோணுந்ர்

20



5
மஞெ் தெவவ்தி
அழகா்ச ெிைி்து
கிைாம்ு் தப்..
ச்்றல கவி

6
அட்வான கா்ி்
அதிக் ூசெிுகி்ு
அரமதியற் மன்..
ூரோ அ்மோலசய்ெ் ரோமசோமி
தெல் உு்காரல

7
அதிகாரல் தபாுு
அழகா் இு்கி்ு
மா்கழி் தகால்..
நோ.ெோ்ியரோஜோ

8
ூவின தமிிு்ு விு்
பனி் ுளிகரளு்
தாஙகி் தகா்ு் ூமி..
்மிழசநஞச் அமி்
பிைானு
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9
மல்்த தெவவ்தி்ூ
உதி்்ு் ஒ்ி் தகா்கி்ு
தகா்ிய பனி்ுளி..
ுை்மட ஜோெிர
முதுரன 06

10
ுய் காற்ிதல
ப்்ு வ்ு விு்
தநகிழி் ரபக்..
ுவனோ ச்ுண்

11
ஓரல் ுிரெ
தகாு்ு வி்ு எைிகி்ு
ெரம்ு் அு்ு..
்டசணோ

12
காற்ிலாு் மல்க்
உதிைாம் இு்கின்ன
பனி் ுளிக்..
சீ ு சசந்ில
ஊை்பா்க்.

22



13
ஏணியா் ூஙகி்க்
எ்ு் ததாரலவி் இு்கி்ு
பார்யி் ததனூுக்..
அ. அ்ணோமலல

14
வ்்ட நில்திு்
வள்்ு தகா்ிு்கின்ு
உழவனின ந்பி்ரக..
்ர்ினி அஜந்்
இலஙரக.

15
அி்கி நீ் ததளி்ு்
வாி் தபாயிு்ு்
ூ்காைி ுக்..
ுக்மு அலவி
இலஙரக.

16
ம்ிரக தமா்ு
க்ட் க்ட அவி்கி்ு
ூவின நுமண்..
கவிநிலோ.
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17
ததுவிள்கி்
மஙகளாக் ததைிகி்ு
ூுபனி..
மோற் மணி

18
தரலயி் கைக்
ஆிுிய அவி்்க் புகி்ு
திரைசதெரல..
ஏ.ஆர.ுுக்
மயில்பாி.

19
உதி்ு் ூைியன
மர்்ு தகா்தட வுகி்ு
இரலயி் பனி்ுளி..
உ்ோரோணி மணி

20
வானவி்ின நி்்
கரல்ு கிட்கின்ு
வாெற தகால்..
கீரத்ி கிரி்

24



21
அதிகாரல் பனிூ்ட்
நிை்பி வழிகி்ு
ூரடயி் தகாு்ு..
நிலோ்கவி ந்ீரோ
ு்தள்

22
ப்ரவயின இு்பிட்
காற்ி் ப்்கி்ு
உதிு் இரல.
எழில (எழி்லந்ி)
கடூ்.

23
ூஙகி் காு
இரெ தக்ு தரலயா்ுகி்ு
ஊ்்ு தெ்ு் ந்ரத..
கவிமணி கவிுடெ்
ஓ்டமாவி, இலஙரக

24
ுரடரய மட்கியு்
தநைா் ததைிகி்ு
மர்்திு்த வானவி்..
ுந்ர் ூரத்ி
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25
ூரடரயதய பா்்கி்ு
மீனகாைி வு்வரை
காவிு்ு் வள்்ு நா்..
உூர உத்ம்

26
ூஙகிிலம்்த வ்ு
ெ்தமாக ஒிதயு்ுகி்ு
கா்ு யாரன..
ச்்ி அுளோனந்்

27
ுள்தி் நிலா
ெலனமறு நிறு்
கரைதயாை மைஙக்..
கவிஞர ுகிலல ெோீ

28
மலைின இத்க்
நிர்்ு காண்புகின்ன
பனி்ுளிக்..
ஏூரகவி எ்.ரி.எ்.அ்்ோர

26



29
அட்்த வன்தா்
நனரம துகி்ு
புவமரழ..
்்த்ோுி ூ்ு்ற்.

30
ூு பனி் கால்
அதிகைி்ு வுகி்ு
க்பளி விறபரன..
சி.ெோ்கியரோ்
துமுைி

31
அதிகாரல ூைியன
தம்ல தம்ல உல்கி்ு
ூவிு்ள பனி்ுளி..
ரோல் ு்ெர்

32
ெீ ரத இ்ஙகிய தநு்ு
களஙகமின்ி் ததளிவாகியு
இைாவணனின கறு..
சத்ோர எ். அ்ோத
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33
ு்தவளியி் நட்க
பாத் நரன்கி்ு
அதிகாரல் பனி..
கு. கிு்ணூரத்ி

34
ூுபனி் கால்
பா்ரவ்ு் ுல்படவி்ரல
ெ்தமிு் நா்..
்ி. ெிரிய்கோ
இலஙரக.

35
பனி விு் காரல
தமுவாக மல்கி்ு
ுழ்ரதயின ுக்..
க.ு்ெ்்.
ம்ட்கள்ு, இலஙரக.
36
பசரெ இரல் ூு
கா்்ு விு்து் கரலு்
ெி்தது்ு் ூ்ட்..
மு்ோ சமத

28



37
க்ூ் தவி
உயி்்பின்ி இு்ு்
தவ்ி்த ஓணான..
ஆ.நடரோஜ்

38
ூைிய உதய்
ததைியாம் மர்கி்ு
பனி்ுளிக்..
க. சசலவுமோர
தந்விள்ு.

39
ம்க் ூ்ட்
தம்ல தம்ல நக்கி்ு
காய்ப்ட யாரன..
நளினோ க்ணச்
ஈதைாு

40
வி்ு அு்ு
க்ணீ ் கெிய ரவ்ு்
அ்மாவின நிரனு..
ஆதூர சோுல
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41
யாுமற் வன்
அுகி் வுகி்ு
ெிு வ்ண்ு்ூசெி..
சச. சசலவமணி சசந்ில

42
காரல் பனி
நரடபயினு களி்கின்ன
கா்ரக் ுஞுக்..
சம. கி்்ோர கோ்

43
ததஙகிய மரழநீ்
தம்ல பிைெவி்கி்ு
பிர் நிலரவ..
ச.ெ.ச்ுக்

44
ீு் ததன்்
மன் ுளிைச தெ்கி்ு
ந்ல தெ்தி..
அ்ுல ர்ோ் ஏ கோ்ர

30



45
அட்்த ு்தவளிக்
எஙு் பட்்ு கிட்கின்ன
பனி் ுளிக்..
அ்ு கர்

46
உதி்்த மல்
ைெி்பரத நிு்துியவி்ரல
தெியி் வ்ண்ு்ூசெி..
கவி் ஆனநத
வுூ், மயிலாுுர்

47
ு்ரப தமு
ுகாதாை்ரத இழ்த நிரலயி்
ுிரெ ீுக்..
அ.ெோ்ுர்க்
முரை.

48
ததாரலூை் பரனமை்
தபைிதா்் ததைிகி்ு
ு்ினுனி பனி்ுளியி்..
கோலர்ுி கிு்ணோ
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49
வாெி் தகால்
தம்ல நக்்ு தெ்கி்ு
உணதவாு எு்ு..
ஜவவோு

50
கதிைவன ஒளியி்
காணாம் தபாகி்ு
ூுபனி ூ்ட்..
்்் அ்ுலலோ்
அதிைா்ப்ின்.

51
அழகான ு்தவளி
தம்ல உரட்ு தபாகி்ு
பாத் ப்ட பனி்ுளி..
கோரத்ி ்கோவிந்்
தெனரன.

52
பனி் ுளிதயாு தெவவ்தி
தரல அரெ்கின்ு
வ்ண்ு் ூசெி..
ெோல்கோடு ுந்ர்.

32



53
இரலுதி் கால்
ஒனு ூி் கரலு்
ப்ரவக் ூ்ட்..
ந்மி். நோ்ர
ஏ்ாூ்.02, இலஙரக

54
ததன்ின தாலா்ு
உு்ு மர்்ு தெ்ு்
தெவவ்தி தம் பனி்ுளி..
நீரோ எ் ஆ்்ீ்

55
மரழ நின்பினு்
ுரட பிி்ு் தகா்ிு்ு்
காளான ூ்ட்..
அ்ுட் ரோஜோ

56
புரமயான தவளி
பா்்பதறு அழகாக இு்கி்ு
தபௌ்ணமி நிலு.
இநர் ம்்க்
ல்டன.



33

57
உரடக் கரல்து்
விு்ு்ு் தயாைாயின
தந்மணிக்..
்ோ.்மிழ ்்கரோ்

58
ஆ்ட் ுி்தபின
ஒனு தெ்்ுவிுகின்ன
ெுைஙக் கா்க்..
ரீ னோ சஜயோ

59
ுனதன்ிச தெ்ு்
ுனபாகதவ பினனா் வ்ு
ு்ுகி்ு மைண்..
கவிய்ெ் கலோ்
அதிைா்ப்ின்

60
பசரெ் ுதைாக்
பயதனாு நிறகி்ு
எதிைியின விூக்..
இரோ. நலலுது

34



61
பரழய காய்
க்ணி் வ்ு தெ்கி்ு
க்ூைிச ெ்ரட..
அுகவி றி்கோ்

62
ூ்கி்க ுயறெி்ு
பலுர்ு் ததாறகி்ு
தாமரையிட் மரழ..
உலறூர வோ.ம்க்
காகிதுை், கூ்.

63
தாமரையி் பனி்ுளி
த்ளாுகி்ு உ்வாிட
தது்ட வ்ு..
்கோெோல

64
பனி்கால ூ்க்
தவிதயஙு் ூ்திு்ு
ெில்தி வரலக்.
சோந்ுமோரி
தகாலால்ூ், மதலெியா.
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65
ுரள்த நாறு
கதி் ுற்் கா்திு்கின்ன
பெி்த வயிுக்..
அ்ுசசசலவி ு்ுரோஜூ

66
மா்கழி பனி்தபாழிு
கெி்ு தபா்ரவயாகி்ு
ு்லாஙுழிரெ..
அ்ெழக்ஜி

67
பனி்காறு ீுகி்ு
பாரத எஙு் ூ்க்
பக் கனு..
ெி.ச.்கோெோலுமோர

68
அதிகாரல் தபாுு
ு்ி தமாதி உரடகின்ன
பனி்ுளிக்..
்லமோ ்ோஜைோ்

36



69
அதிகாரல ூுபனி
அரணயாம் நரனகி்ு..
ததுவிள்ு..
ெி ம்ிவோண்

70
விடாத ூ்் மரழ
மை்தியி் விநாயக் ெிரல
ூுடன உதிு் நீ்்ுளிக்..
ு.வி.லடுமி

71
வ்ண வ்ண மல்க்
தபா்ி தபாுகின்ன
வ்ண்ு்ூசெிக்..
ு. ெோலோ
தபஙகூ்.
72
ூஙகி் காுக்
தெ்்ு பாுகின்ன
ுரளயிு் வ்ுக்.
ெோவலர ீரவோண்
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73
ூ்களின மண்
மனரத ஈ்்கி்ு
வ்ுகளின ைீ ஙகாை்..
்.்ெெி ்கிலோ
தபு்ுர்

74
கரைு் காக்
க்டு் நிரனு்ு வுகி்ு
ூ்ததா் தின்..
ு.ு்ுரோஜூ

75
அழு ூ்க்
ஆன்தமா் இு்கின்ு
அவளின ுனனரக..
்லோ. ரோ்ுமோர

76
ூைிய ஒளி
தமுவா் மர்கி்ு
ு்நரன்த பனி்ுளி..
ம. ்யோநி்ி

38



77
ுயிின இரெ
ூடதவ இரெ்கின்ு
ூஙகி் காு..
ஈழவ் ்ோச்

78
இு் ூ்்து்
அரண்க் ததாடஙகியு
இரலகரள ூுபனி!
கவிஞர மோ.்்கர

79
மனித தைக்களா்
விரல தபெ்புகி்ு
வன்..
சோி் எ்.றியோழ

80
புரமயான ு்தவளி
பனி பி்ு காண்புகி்ு
ுளி்செியான காலநிரல..
நீரோ வூ்
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81
வை்பிரட வளு் பசரெய்
வற்ாத நீதைாரடயின
வெ்தகால நிரனுக்..
செோிலகூர சர்

82
ஒறர்் பனி்ுளி்ு
ஏஙுகி்ு ு்தவளி
குஙதகாரட் தாக்.
சவ்றி்்ெசரோளி

83
ூஙகி் காுக்
வியாபி்திு்கி்ு
காற்ி் வு் இரெ..
ுீ் றி்ோ்

84
அு் ுழ்ரத
உ்ஙக ரவ்தன
மரழ் ுளிக்
ுகுத்ிர்

40



85
ஒறர்யி் பாரத
பனிவிலக் ததைிகி்ு
அட்்த காு..
ரோஜிலோ ரி்வோ்

86
காரலச ூைியன
தம்ல நக்கின்ு
இரைதது் ப்ரவக்..
அமிர்ினி ெதமநோ்்

87
இரலகளி்லா மை்கிரள
பசரெயாக் ததைிகி்ு
அம்்திு்ு் கிளி..
ுவ்ன்வரி ச்

88
ீ்ு் ததா்ட்தி்
ூ்ு் ுுஙகிச ெிைி்கின்ன
பி்ரளச தெ்வஙக்..
அுரோ்ோ கடடசெோ்ம்
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89
விரள்த தநறகதி்க்
ீுவ்ு தெ்கின்ன
மாட் ு்ா்க்..
்கோகிலோ சஜய்ுமோர

90
ுறகளின ுனியினி்
அரமதியா் உ்ஙுகி்ு
பனி்ுளிக்.
அுெிர எச எ்

91
தத்த் பிைசொை்
ூு பிி்கி்ு
பிைியாணி விறபரன..
கி.இலடுமி,
தெனரன.

92
ுளிு் மா்கழி
அரெயாம் நின்ன
ூவி் பனி்ுளிக்...
கவிஞர:எ.எ்.மி்ுல்றீனோ
க்ி நக், இலஙரக

42



93
கு் பனி் தபாழிு
தவி்்க ுியவி்ரல
ொரல விப்ுக்
ச.கனகு்ுரோ்.

94
ீதிதயஙு் வாகனஙக்
தமுவாக விலகிச தெ்ு்
ூுபனி..
ஆலிமுு

95
மர்்த அ்மாரவ
நிரனூ்ுகி்ு
மா்கழி்ுளி்
்்.சசௌந்ரரோஜ்

96
காரல் தபாுு
விுவிு்பாக் தபாகி்ு
ததாட் நாடக்...
்ிவயோ ஈழமக்
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97
ததளி்த வான்
ு்ியமாக் ததைிகின்ு.
தபௌ்ணமி நிலு
மயிலலூர ்மோக்

98
இரலயின ுனி
மிுமிு்ு் தகா்ிு்கி்ு
மரழ்ுளி..
்ரஜிலோ யோூ்

99
புரமயான வய்
இரடயிரடதய காண்பு்
காவ் தபா்ரம...
க. சசலவரோணி

100
ப்்ு் தகா்ுக்
பய்தினா் ஓி ஒளிகின்ன
ஓரட மீனக்..
ெரமோனந்் ்ியோகரோஜோ
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101
தெவவ்தி் ூவி் உுு்
ெிுபனி்ுளி பிைதிபி்கி்ு
அகன் வான்..
கவிஞர அுரோ்

102
அிவான் ெிவ்க
நி்் மா்ியபி
மை்தி் பசதொ்தி..
்.அ்ியமோ்

103
க்ிய ஆுகரள
அவி்்கச தெனத்ன
அுகுதக ு்வ்டஙக்..
அ.்னெோல

104
தநை் தபாக் தபாக
வள்்ு தகா்தட இு்கி்ு
மை்தின நிழ்...
க்ண்ோச ுுக்
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105
எ்த ப்ரவயின எசெதமா
உுதியான ுவைி்
வள்்ு வு் ஆலமை்...
்.சட்னி்

106
புரமயான மரலகரள
ுற்ி் கா்ுகி்ு
ுரகயிைத்..
ெோணோல. சோயிரோ்.

107
மகளின ஓவிய ஆரெ
ுத் காகிதமாு்
த்ரதயின கனன்..
ெோல் நந்ுமோர

108
புரமயான ு்தவளி
பெியா்ி் தகா்கின்ன
புு் கனு்..
கோலரய் (க்்)
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109
பாுரகயி்லா் பயண்
பைவெ் அளி்கி்ு
ுறகளின தமனரம...
கவிஞர - ஆெோ

110
தமௌனமான கா்ி்
இரெ்க் ததாடஙகிவி்டன
ூஙகி்க்..
நிரமலோ சிவரோசசி்க்

111
வெ்த கால்
ூி மகி்்ு தகா்ு்
ப்ரவக்..
இ.சல.ு்ிுத்ீ்

112
ூைியனின மர்ரவ
தம்ல எ்ி் பா்்கி்ு
தபா்திிு்ு ஆ்ரத.
உலறூர வோ.ம்க்
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113
நீசெ் கறு் தகாு்த
நதிரய் கட்கித்ன
காி் தெு்தபாு..
ெடு்்கோடலட செ ூரத்ி

114
பஙுனி் ுு்க்
நுஙகியபி நிறகின்ான
வா்தியா் ுனு..
எ்.எ்.எ்.

115
பி்ரளயின தபுரமரய
தபெி் தகா்ிு்கி்ா்க்
ுதிதயா் இ்ல்தி்..
ல்மி கோரத்ி்கய்
தெனரன.

116
ூ்ு்ுுஙு் மல்
உதி்்ு தகா்ிு்கி்ு
கன்த மரழ..
்டசணோூரத்ி

48



117
கா் ுகிரல் க்ு
க் ூுவு் தி்்புமா்
பனி் தபாழிவி் ூரன..
ுலனவர ்வ. ுக்ழந்ி.

118
வய் தவளியி்
கிரடம்டமாக கிட்கி்ு
மரலயின நிழ்..
J.K.ெோலோஜி

119
காரல் பனிூ்ட்
விரைவாக் தரையி்ஙு்
நீ்்ுளி்காக...
மீனோ ்கோெி

120
இனி்ு் ததன
இனு் தக்க் ூ்ுகி்ு
ததனீ யின ைீ ஙகாை்..
ச்ோ.ுுக்
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121
ுழ்ரதகு்ு மகி்செி
தபறத்ாரை் காு் நா்
ஞாயிு விுுர்..
ு.்மிழவிந்்

122
அரமதியான இைு
ததளிவாக இு்கி்ு
தவ்ணிலா...
கவிதுளி ச்்ீ்வர்,
நாமகிைி்தப்ரட

123
ெிர்் புகி்ு
ெி்ிதா் வான்
மிளிு் பனி்ுளி..
இளவல ைரிைர்,
முரை

124
ுர்கின்ு மரழீ்செி
ுகவைிகரள இழ்திுதமா
வனவிலஙுக்..!
வீரோ வெி
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125
தக்பாைற் நிரலயி்
விவொயு் விவொயிகு்
தக்வி்ு்ியானு எதி்கால்.
ச.்கோெிநோத
தெல்

126
நடு நு் தப்க்
தரல ுனி்ு நிறகின்ன்
ப்ு்தபான பயிைா்
கவிஞர அ.மோ்ெி்லளரோுத்ர

127
ூவின வாெ்
காற்ி் ப்்ு வுகி்ு
ததனீ ் ூ்ட்..
ர.ருரோம்

128
ூஙகாவிு் ுரழ்துடன
அட்பிி்க ஆை்பமாகி்ு
வா்தபொ் ுழ்ரத..
அ.இியோ் அகமத
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129
வாெ் ீு் ூஙகா
பா்்க ூசெமாக இு்கி்ு
பஙுனி தவயி்..
்மிழ் ்யோ

130
ெிுவ் ூஙகா
ுக் ுழி்க ரவ்து
காதல் தெய்..
ச்ீ்ுமோர

131
மை்கிரளயி் ப்ரவக்
ெ்த் எு்ுகின்ன
கா்்த இரலக்..
ம. கமல க்ண்

132
ூ்கதள கவன்
நீுகி் ரகக்
அரண்பதறகா ப்ி்பதறகா..
ஞோல இரவிசசந்ிர்
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133
ூஙகா நி்வாக்
தரலயரெ்ு வைதவறு்
அழகிய மல்க்..
ுலலல நி்ரோஜ்

134
அழகிய ூஙகா
அசெ்ரத் துகி்ு
ுரழு் க்டண்..
கவிஞர - ஜீவோ

135
ூைிய தவ்ப்
பழகி் தபானு
புவநிரல மாற்்..
வளு்கவி அு்்

136
இளதவனிற கால்
நீ்ட பக் தபாுதி்
ஆுதலாக ஆலமைநிழ்..
கோ. ச்ோசிவ்.



53

137
இு்ட தபாுு
தம்ல நக்்ு தெ்கி்ு
ம்க் தபாைா்ட்..
றி்வோ்

138
காரல தவயி் வை
ுறு் தபுகி்ு
இைு் ூ்க்..
அ்ரனி சோ்்

139
பகலவன வுரக
ஒளி தபு் ூமியி்
இு்ிய வா்்ரக..
ூமக்

140
க்ணாி் கது
இரட மர்்ு் தகா்டு
ூைிய ஒளி..
அெிெ்மோ அ்ெோ்
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141
தரல ொ்்த
தநறகதி்க் மித்கின்ன
தகாரட மரழயி்..
்்லக ெோலோ ஆசினி
தெ்தனுி

142
காு அழி்ு் தநை்
ுியிு்ு்ு் ுிதபய்்தன
வன விலஙுக்...
ுுலவ க. சரவண்

143
தவ்ிதனா் மைஙகரள
ுரள்ு் தகா்தட இு்கி்ு
ுதிய ுியிு்ுக்..
கலோ்நச் சரவண்
ரைதைாபா்

144
ப்்ு் ததனீ ்க்
ூ்கரள மர்்கின்ன
காற்ிலாு் இரலக்..
ுவ்ன்வரி ச்
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145
அ்ி ுக்பா்்ு்
நீைி் நிர்்திு்கி்ுதபைழு..
சச்ெக சஜக்ீச்

146
ுள்ு அ்ிதம்
ப்ு் தத்ி்கி்ு
ூைிய உதய்..
சசநூர் மீரோ

147
நீ் நிர்்த ுள்
தாமரை மல் ூ்ு் ுுஙக
ததைிகி்ு கிைாம்தின வள்..
ரோ்ஜ்.

148
அ்தி தவயி்
இரள்பா்ி் தகா்ிு்கி்ு
தனிரமயி் நாறகாி!
ெு்கிளி மணிய்
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149
அரமதியான ூழ்
இனு் புரம மா்ாத
கிைாம்ு நிரனுக்
ம்லனமணிமோற்

150
அழகிய நிலா
அரல்ு திைிகி்ு
தமக்ூ்ட்..
்க. நி்ோ்

151
மா்கழி் ுளி்
ததாுதநாயாளி தபா்்தியிு்ு்
ுவதைா்ியி் கடு்..
ரோ. க்ண்
ததவி்ப்ின்

152
பனி்ுளியி் பிைபஞெ்
தாஙகி் பிி்கி்ு
ஒறர்் ூவித்..
ச்கீ்ோ ெிரு (ெிசசி் ூ)
திுசூ், தகைளா
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153
மரழ்ுளி ப்டு்
ெிி்்ு எுகின்ன
ூசெிக்..
ஆர.ூமோ்்வி

154
ு்த் ுு தபாிுடன
பளபள்பா் இு்கி்ு
வாெி்க் படாத ு்தக்..
ு்ோ ெிரெோகர்

155
ூு பனி இைு
தனிரமு் ததநீு் ூதடறுகின்ன
உன நிரனுக்..
ரோஜூ ஆ்ரோ்கியசோமி

156
கரலகின் தமக்
பை்ு காண்புகின்ன
ப்ரவக் ூ்ட்..
மணி ்ியோ்க்
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157
அணி வு்ு் ப்ரவக்
ு்ி தமாதிச தென்பி
வான்ு தமகஙக்..
ீ. ீல்ென

158
ப்ரவகளின ெ்த்
தமௌனமாக் தபாகின்ு
ுகி்ூ்ட்..
சிவ்ரசினி ரோகவ்

159
ூுக்ு் எு்ுக்
தம்ல தம்ல இரணகின்ன
மை்தின இரலக்..
ு்னலக்வந்ி ்மோ் லோெிர

160
பி ஆ்ின ுை்
ஓயாம் தக்கி்ு
தகாயி் மணிதயாரெ..
அு் ெி ஜி
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161
ததவனின திுசெரபயி்
பாவ் தெ்த மனித்கரள
கா்திு்ு் பாதிைியா்..
கலோரோணி

162
ொரல விப்ு
தவகமா் ஓுகின்ு
உரட்த ுிநீ் ுழா்..
சிவ்ன் ூலசதுலர

163
ொரல விப்ு
து்ு நிு்த்புகி்ு
தபா்ுவை்ு..
ர்ம் கலல மிதர்

164
தனிரமயின தகாுரம
இனிரமயா் இு்கி்ு
பரழய பாட்..
ு்்் ு்்கி
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165
தனிரமயி் மன்
ுரணயாக வுகின்ு
பரழய நிரனுக்..
ம்க்வரி கிு்ணசோமி

166
ுரண இழ்த தொக்
ுி்கி்ு தனிரமயி்
பாெ் ரவ்த மன்..
ெோல்கிுடிண்
வ்ணுது

167
வ்தம்்த ப்ரவதயாு
அழகா் ஊஞெலாுகி்ு
ுனி்கிரள..
ச.ெ.ச்ுக்
எுவா்பாி.

168
மரலவா் ுுவி
தனிரமயி் பாுகி்ு
ுரணயாக எதிதைாி..
மிதரோ கவிுது



61

169
தபாஙகிய எைிமரல
நி்் மா்ி் தகா்ிு்ு்
நீல வான்..
சிவக்லக கோ.கு்ெசோமி

170
ூமியின தவ்ப்
தவளிதய்ி வுகி்ு
தவி்ு் எைிமரல..
ு்லெ கோ.ச்கர்

171
ூளியா் கிட்கி்ு
ு்தபாக் விரள்த வய்
எைிகி்ு விவொயியின வயிு..
சர்வ்ி ரோ்சந்ிர்

172
ு்லாங ுழிரெ
இரடவிடாு தக்கி்ு
பி்ரளயின அுுை்..
சகௌரி ு்லந்ிர்
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173
இதமான ததன்்
மனரத் கவ்்ு தெ்கி்ு
ு்லாங ுழதலாரெ..
எ்.ஐ.எ்.அ்ர்

174
இ்த் ுு்க்தி்
ஆரட கரளகின்ன
ததுதவாை மைஙக்..
ு.்ோ்கீர

175
தகாரட விழா
ுமைிக் ஏறுகின்ன்
ஐ்ுுக விள்ு
எ் .நோகி்க்
ததனன்ூவய்

176
காரல உர்பனி
ூடதவ ஒ்ியிு்கி்ு
இரலதயாு ந்ரத..
விஜி்ோ
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177
ூஙகி் கா்ி்
எைி்ுதகா்ிு்கி்ு,
நிலா..
கோ. ரோ்ஜீ உலகநோ்்
தகாு்ஸ, எ்ல. இலஙரக

178
ம்ிரக வாெ்
ுக்ரகயி் ம்்கித்ன
விதரவய் வா்ரவ
க.அர. இரோ்சந்ிர்

179
அழகான ெில்தி் ூு
ஒ்ி இு்பதா் ெி்்கி்ு
ப்ட மை்..
லெசர ுல்ோ்

180
ெிஙக்ரத் க்டமான
நிறகாம் ஓுகி்ு
ஆற்ி் நீ்..
இ.ச்ீ்ுமோர
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181
தகா்ு் மரழசொை்
நுஙகி் தகா்ிு்ு்
நா்்ு்ி.
ு.விஜயசோர்ி

182
தொ்ு் விய்ரவ
விை் ுனியி் து்ுகி்ு
அ்தி வான்..
வ்ிலலெிரெோ

183
ூிய ு்தவளி
ஆரட கரளகின்ன
தமா்ு்க்..
ஆ்ோத கமோல

184
வான் இு்டு
கா்கால தமக் தபா்
வாகன் ுரக அதிக்..
வோச் சோவி
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185
தம்ிய ூஙகாறு
இட்வி்ு இட் மாுகி்ு
இத்களி் பனி்ுளி..
ஜிவி்்

186
தபாுு விி்து்
அிவானி் ததைிகி்ு
பினனிைு நிலா..
க்ுசோமி ூமோலல

187
பட்்த ு்தவளி
பைவெ்ரத் துகி்ு
பு்ரக அர்..
ு. சஜய்ுமோரி - சஜ்

188
ுளி் தபா்ரவயானு
தமளனமா் அுதபி
தனிரம...
சீ .ுறிஞசிசசசலவ்
திுசெி.
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189
மல்்த தமா்ுகரள
தம்ு்க்ி் பாிவு்
வ்ுகளின ைீ ஙகாை்...
ெோத்ிமோ சிலமியோ

190
ஒறர் தமா்ி்
பல மல்கு் இரலகு்
பனி்ுளிகு்ு்..
்ி.சவ்ணிலோ

191
தவுுைித ுரகவ்ி
தவகதவகமாக ஓி மர்ு்
ூஙகி் காுக்..
மீரோீ

192
ூஙகி் மை்
தவகமாக வள்கின்ு
மை்தியி் ுறு..
கவி்ோ அ்சோக்
திுசெி
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193
மரலயின விளி்ு்ு
வ்ண் ூுகி்ு
மர்ு் ூைியன..
மகிழந் மலற்கோு

194
பனி்கால விள்ுக்
நகை்தின பாரததயஙு்
ஒளி் பாளஙக்
ுலனவர ம.ர்ம்

195
மண் ீெியரழ்ு
மகை்த் பைிமா்ியு
தெவவ்தி் ூ
இளயெோர்ி, கந்க்ூ்க்

196
இுதி ஊ்வல்
மயான் ததாுகி்ு
ூ்க் உ்ு் ஆு..
லை்ூ ்ஷ்
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197
மரழ்ு் பினன்
அழகா் கா்ெிதுகி்ு
ததாுவான்..
்யோ்க்வர்கிு்ண்வணி

198
கு் பனிூ்ட்
தயஙகி் தரையி்்ு்
விமான்..
அ்ுல்ோ

199
ஆு் வரை ஆ்ட்
ஆி அடஙகிய பின
க்லர்் ததா்ட்..
ுமிுுக்

200
இுதிச ெடஙு
இரடயி் நினு தபாகி்ு
தொ்ு் தகைாு..
ஓவிய்கவிஞர உமோெ்ி
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201
இுதி ஊ்வல்
ுனதன தபாகி்ு
வள்்ு நா்...
ெி்ர்ுமோர ெிரஜனோ

202
இதமான ுளி்காறு
ெிி்்ரப உ்டா்ுகி்ு
மரனவியின அைவரண்ு..
சி.்க்ீ்வர்

203
விைி்த மலைி்
அழகா் இு்கி்ு
ததன அு்ு் ெி்ு..
ஐ.ெிரு

204
ூஙகி் ுரளுு ததன்்
ததாறு் தபா்விுகி்ு..
ுயிிரெ..
சிவகோமுந்ரி நோகமணி
தெனரன
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205
தகா்ு் அுவி
நரன்ு தபாகி்ு
இதய்..
மணிசமோழி ி்க்
மயிலாுுர்

206
ூைிரகயி் ஒுுளி
உலக்ரத உுமாறு்
ூைிய உதய்....
ெோ்ியரோ்

207
அட்்த ு்தவளி
கட்ு தெ்ரகயி்
நரன்தபி கா்ெ்ரட
ெோ்ிய ரோ்
(மீன தகாி)

208
பனிவிு் ு்தவளியி்
கவி்்ு கிட்கின்ு
ூடாை்..
சஜயசசந்ிர். ெ
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209
ூைிய உதய்
தவரை தநா்கி் பா்கி்ு
கரைு் பனி்ுளி..
ுை்மு கியோ்
ெூதி அதைபியா

210
அதிகாரல் தபாுு
ுனனரக்ு் ுழ்ரத
ஆ்்த உ்்க் ...
ைரிுமோர ்வலோு்்

211
ஜனனரல் தி்்து்
ூ்களின நுமண்
வெ்தகால்ரத வைதவறகித்ன.
அுணோசசல சிவோ

212
அழகிய நக்
ுழூுகி்ான க்ணன
ுனு ூஙகி் காு..
இரோ.கி.இரோமகிு்ண்,
தெல்.
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213
எ்தரன நாதஙக்
இரெ்க் கா்திு்கி்ததா
இ்த் கா்ு ூஙகி்..
ுெீ
பிைானு

214
பனிபட்்த தைாஜா
நினு நிமி்்ு பா்்ு்
ஈை ந்ரத..
செோ்மிி ்மோக்்ோ்

215
ுள்தி் எுரமக் இ்ஙகியு்
ஒுுர் ூ்கி நிமி்கின்ன
தாமரை் ூ்க்..
்ி.கி. கமலோனந்்
விளா்ததா்ட்

216
தநு்ரப் க்டு்
ுகாைி வாெி்கின்ு
ூஙகி் காுக்..
கவிஞர உ்்
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217
அழகான ூதவானு
தரலகீழாக் ததாஙகியபி
ததன ுி்ு் ெி்ு..
்வலலணூர ரஜிந்்

218
காரலயிதல கசதெைி
கல்ுதகா்ள யாுமி்ரல
ப்ரவகளின ெ்த்
கோவதல்ூர ெழனியோ்ி

219
உரட்த ஓுக்
நரன்த பிதய இு்கின்ன
கா்்த ுணிக்..!
ஐ. ு்யந்்

220
ுளி் காறு ீு் தபாு
இதமாக இு்கின்ு
தாயின அைவரண்ு..
ஆர.லறசோ ெரீ்
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221
ூஙகி் கா்ி்
நகு் ந்ரதக்
ீுகரள ும்த பி..
கிரிஜோ.்ி

222
எ்ு வழிசொரல
விள்பை பலரககளி்
புரம மைஙக்...
்கோலவ ு்ியவ்

223
தமா்ிிு்ு இட்மா்ிய
பனி்ுளி ஒனு
ூரவ நரன்து
சவ.சச்ன்ெ்

224
கான் நீைா் ததைிகி்ு
கிரளயிழ்த மை்தின
தொகஙக்...
நோ.ெிரகோ்
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225
அழகிய ஓவியஙக்
அி்கி கரல்ு ஓு்
தவ்பஞு தமகஙக்
ஜோ்ுி் எ்ட்
இலஙரக

226
அரெகி்ு வான்
ெிுவன ரகயி்
காற்ாி ூ்..
ரோஜகவி ரோகில
ஈழ்

227
ு்தவளி தம் பனி்ுளி
பளபள்பாக மினுகி்ு
வானி் ுுநிலா..
சோர்ோ ்்வி

228
அழகின ெிகை்
அனு்ளஙகளின ப்ிமாற்்
தரலயரெ்ு் ூ்க்..
ரோ்ெோர்ி
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229
ூஙகா ுறகளி்
ெு்கி விரளயாு்
பனி்ுளிக்..
ரோ.ஆகோ்க்ண்
ப்ு்தகா்ரட

230
ெனனதலாை் காற்ி்
ஆ்்த உ்்க் வுகி்ு
கணித வு்ு..
சோர்ோ க. சந்்ோ்
ஐதைாபா்

231
தபு் தெலவி்
கட்ு தென்ு ஊ்வல்
மிதிபு் ூ்க்..
சசலல்ெோலோ,
தெனரன்

232
நீ் நிர்்த வா்்கா்
கரை ுை்ு ஓுகி்ு
ெிுவ்களின உறொக்..
கலோ்லோகநோ்்
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233
தவ்ரள் தகாியி் இை்த்
தவி்ரக் பா்்ு்
ு்த் ெிரல
ஈழெோர்ி
பிைானு

234
உய்்த மரலுகுக்
உைெி்தகா்ு தபாு் தமகஙக்
ப்ள்தா்கி் விு் நிழ்.
சவ்றி்்ெசரோளி

235
ஆலய தைிென்
அுரமயாக் கிரட்கி்ு
ுதியவு்ு உணு...
ெிரியநிலோ,
வுனியா, இலஙரக

236
ூுபனி் கால்
தி்்தத இு்கி்ு
ததநீ்் கரட...
அ்சோ் ுமர்
தெனரன
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237
இலவெ தவ்ி தெரல
நீ்ட வைிரெயி் கா்திு்ு்
தநெவாளி மகன.
கோலர. இரோ.்மகலோ
காரை்கா்

238
உணவக்தி் ுரழய
விை்ி் தகா்ிு்கி்ா்
ஈ்கரள..
இ்ய் விஜ்

239
ு்லாஙுழ் தெ்பவரன
வாெரனுடன வைதவறகின்ன
ூஙகி் ூ்க்..
சஜ்ி

240
மஙகிய நிலதவாளியி்
பா்ுவாயி் ெி்கிய தவரளயின
இுதிச ெ்த்..!
்சோு . ச்்ி



79

241
கட் நீைி்
தாக் தீ்்ுதகா்கி்ு
தமக்.
சமோைசமட சி்கந்ர

242
ததன்் காறு
ீெி்தகா்தட இு்கி்ு
ூவின வாெ் !
அு்சிவோ

243
ப்ட மைஙக்
அழகா் ததைி்து
வெ்த கால்.
சரவிெி ்ரோசிசந்ிரோ

244
உதி்த ூைியன
உரட்ு ீ்்து
பனி்ுளி
ஒரத்நோு சந்்ெோிய்
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