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தமிழ்நெஞ்சம் பேசுகிறது

	 வணக்கம் 

	 எங்களுடைய	விருப்பமெல்லாம்	உ்்கத்தெிழ்	இளம்	
எழுத்தலாளர்கள்	ெற்றும்	்கவிஞர்கடள	ஒன்ிடணதது	
அவர்களுககுக 	்களம் 	அடெததுத 	்த ந்து , 	உ்்கத	
்தெிழர்களுககு	 அவர்கடள	 அ்ிமு்கம்	 மெயவத்த	 ஆகும்.	
அதுதவ	 ்தெிழ்மநெஞெத்தின	 தநெலாக்கமும்	 ஆகும்.	 அந்்த	
வட்கயில	 தநெர்கலாணல	 வழியலா்க	 அ்ிமு்கம்	 மெயது	
வரு்கித்லாம்.	எழுத்தலாரவம்	உள்ளவர்களின	ஆக்கங்கடளப	
ம்பற்று	இ்தழில	இைம்ம்ப்ச்	மெயது	அவர்கடள	மெம்டெப	
்படுததும்	ம்பலாருட்டு	ெி்பபு	மெய்கித்லாம்.	

	 அந்்தப	்பலாரடவயில	நெெது	இ்தழ்குழு	மெய்ர	
்பலாவ்ரெணி	இரலாம்	தவலமுரு்கன	அவர்களின	முயற்ெியில	
உ்தித்த,	 101	 ெெ்கலா்க	 ்கவிஞர்கடளப	 த்பலாற்்ிப	 ்பலாடிய	
்பலாைல்கடள	நெெது	வலாெ்கர்களுககு	ம்தலாகுதது,	இஙத்க	
நூ்லா்க	வழங்கி	ெ்கிழ்்கித்லாம்.	

	 இதுத்பலானறு	நெெது	எழுத்தலாளர 	்கவ ிஞர்கள்	
்தத்தெது		அ்ிஞர	ம்பருெக்கடள	வலாழ்த்தி	எழு்த	இந்நூல	
தூண்டுத்கலாளலா்க	அடெயுெலானலால	அதுதவ	இந்நூலின	
ெி்ப்பலாகும்.

	 வலாழ்ததுங்கள்	வளம்ம்ப்தவ...

	 நென்ி!
				 அனபுைன	
	 ்தெிழ்மநெஞெம்	அெின
	 ஆெிலாியர

ெற்றும்	ஆெிலாியர	குழு
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என்னுரை

	 நெீண்ை	நெலாட்்களுககு	முன	ம்தலாைங்கிய	ம்தலாைர	இது.	நெலாம்	
வலாழும்	்கலா்த்தில	நெம்தெலாடு	்பழ்கிய	்கவிஞர	ம்பருெக்கடள	
அ்ிமு்கப	 ்படுததும்	 வி்தெலா்க	 அவர்கடள	 வலாழ்த்தி	 ஒரு	
விருத்தம்	்பலாை	தவண்டும்	என்	அவலாவில	ம்தலாைங்கியது்தலான	
இது.	்கவிஞர்கள்	ஒருவடர	ஒருவர	்பலாரலாட்ைவும்	வலாழ்த்தவும்	
தவண்டும்	 என்ப்தற்்கலா்க	 ஒரு	 முனனு்தலாரலாணெலா்க	 இது	
இருக்க	 தவண்டும்	எனம்ண்ணித	 ம்தலாைரப்பட்ைது.	
இடையில	 ெி்்கலா்ம்	 எழு்த	இய்லாெல	 த்பலானலாலும்	
்தற்த்பலாது	101	்கவிஞர்களுைன	இம்	மு்தல	ம்தலாகுபபு	நெிட்வு	
ம்பற்றுள்ளது.	இதம்தலாகுப்பில	ம்பரும்்பலாலும்	எனனுைன	
ம்தலாைர்பில	உள்ள	்கவியு்்க	நெண்்பர்கடளப	்பலாரலாட்டும்	
மு்கத்தலான	அவர்கடள	ெட்டுதெ	வலாழ்த்தி	இப	்பலாக்கடள	
யலாததுள்தளன.	 இ்தில	இனனும்	 நெிட்ய	 நெண்்பர்கள்	இைம்	
ம்ப்லாெல	இருக்க்லாம்.	அவர்கள்	ம்பலாறுத்தருள	தவண்டும்.	
அவர்கடள	அடுத்த	ம்தலாகுப்பில	தெரக்க	எண்ணியுள்தளன.	
இதம்தலாகுப்பில	ெெ்கலா்த்தில	வலாழும்	்கவிஞர்கடள	ெட்டுதெ	
எழு்த	தவண்டும்	எனம்ண்ணித	ம்தலாைங்கிய	த்பலாதும்	ெற்றும்	
யலாரும்	எ்திர்பலாரலா்த	வட்கயில	நெம்டெவிட்டுப	்பிலாிந்து	மென்	
எங்கள்	ஆெலான	 ்கவிட்தக்கட்ெலாெணி	 வீர்பலாண்டியத	
ம்தனனவன,	 வடு்கப்பட்டிக்கவிஞர	 அன்பிற்குலாிய	 நெண்்பர	
இரலாஜகுரு	 இரத்தினம்	 ெற்றும்	 ்பலாெக்கவிஞர	 அண்ணன	
புதுகத்கலாட்டை	சுகுெலா்ன	்கந்ட்தயலா	ஆ்கிதயலாருககு	
இந்நூட்க	்கலாணிகட்கயலாககு்கித்ன.

	 வலாழ்்க	்தெிழ்!	வளர்க	்தெிழ்க	்கவிஞர்கள்!!

இரலாெ	தவலமுரு்கன	வ்ஙட்கெலான
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1.	 	 வீர்பலாண்டியதம்தனனவன	ெதுடர
2.	 	 ம்பலாற்ட்கப	்பலாண்டியன	ெதுடர
3.	 	 ்பலாட்ைரெர	்பலார்தி்தலாென	்பிரலானசு
4.	 	 ்பலாலு	த்கலாவிந்்த	ரலாென	குைந்ட்த
5.	 	 மவற்்ிபத்பமரலாளி	்தஞடெ
6.	 	 ம்பலானெணி்தலாென	நெலாட்க
7.	 	 துடர	வெந்்தரலாென	மெனடன
8.	 	 ெரசுவ்தி	்பலாஸ்கரன	்திருச்ெி
9.	 	 ெணிதெ்கட்	ரலாஜன	ஓசூர
10.		 ெியலாெளலா	ரலாஜதெ்கர	மெனடன
11.		 ்கருெட்த்தெிழலாழன	ஓசூர
12.		 விகைர	்தலாஸ	வள்ளியூர
13.		 அனுரலா்தலா	்கட்ைம்பலாம்ென	்திருச்ெி
14.		 ்கலா.நெ.்கலயலாணசுந்்தரம்	மெனடன
15.		 நெ.்பலாண்டியரலாென	ெதுடர
16.		 விசு	இம்ெலானுதவல	ஓசூர
17.		 ்கண்ண்தலாெமுரு்கன	்திருபபூர
18.		 டெயத	யலாகூப	்பவலானி
19.		 ரலாஜகுரு	ரத்தினம்		வடு்கப்பட்டி
20.		 மெலவலா	ஆறுமு்கம்	்கைலூர
21.		 வலானரென	த்கலாெ்தி	மெனடன
22.		 ்தெிழ்மநெஞெம்	அெின	்பிரலானசு
23.		 நெிட்ெ்தி	நெீ்தெ்கம்	ம்பண்ணலாைம்
24.		 ெ்ரவண்ணன	்கைததூர
25.		 இரலாெ்தலாசு	்கலாந்்தி	புதுடவ

இடம்்ேற்றுள்ள கவிஞர்ேருமககள
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26.		 மநெய்தல	நெலாைன	புதுடவ
27.		 ெித்தலாரத	்பலாண்டியன	ெதுடர
28.		 தெலா்தி்பலாசு	முனியப்பன	மெனடன
29.		 மு.்க.்பரெெிவம்	ெதுடர
30.		 மெஙட்க	மஜயரலாென	ெதுடர
31.		 வீ.்க.ம்பலானடனயலா	புதுகத்கலாட்டை
32.		 சுகுெலா்ன	்கந்ட்தயலா	புதுகத்கலாட்டை
33.		 ்தஙட்க்பலா்லா	ஆெினி	புதுகத்கலாட்டை
34.		 ்க.ெணிவண்ணன	புதுகத்கலாட்டை
35.		 ஏ.டி.வர்தரலாென	ம்பரம்்பலூர
36.		 வள்ளி	முதது	
37.		 ்பதெினி	த்கெவ்குெலார	தெ்ம்	
38.		 இடளய்தீ்பன	ெ்கலாலிங்கம்	்திருவிடைெருதூர
39.		 சுகுெலார	ெீனலாட்ெி	்திருநெலாத்கசுவரம்
40.		 வலா.ெண்மு்கம்	்பட்டீச்சுரம்
41.		 இளஞமெழியன	்தலா.	்பளூர
42.		 ்திருநெலாவுக்கரசு	்திருநெலாத்கசுவரம்
43.		 ெனடன	ெணிெலா்ன		ெனனலாரகுடி
44.		 ம்தன்படர	்தெிழ்பலாியன	ம்தன்படர
45.		 ம்தன்படர	ரலா்க்பலாஸ்கர	ம்தன்படர
46.		 ்தஞடெத்தரணியன	த்கலாவிலூர
47.		 ெலா்்தி	்திரு	்தஞெலாவூர
48.		 எம்.ஆர.மஜயந்்தி	்தஞெலாவூர
49.		 ம்தன்ல	்கவி	்பட்டுகத்கலாட்டை
50.		 வலாென	ெலாவி	மெனடன
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51.		 இரலா.	இரவி	ெதுடர
52.		 ்கண்ணன	த்கலா்பலா்ன	ம்பரம்்பலூர
53.		 நெந்்தகுெலார	ரலாெெலாெி	ஈதரலாடு
54.		 மவங்கைலாெ்ம்	ரலாெெலாெி	்கரூர
55.		 ்தம்்பிததுடர	குணத்தி்்கம்	இ்ஙட்க
56.		 ரலாஜத்கலா்பலால	்கவிமநெஞென	மெனடன
57.		 ்தலா.்தெிழ்்தங்கரலாஜ்	மெனடன
58.		 வெந்்தி	மஜயரலாஜ்	இ்ஙட்க
59.		 ெணி	்தியலாத்கஸ	இ்ஙட்க
60.		 ெஞசுளலாரதெஷ்	்கலாஞெிபுரம்
61.		 ெக்தி	அருளலானந்்தம்
62.		 ்கன்கசுபபுரலாஜ்	ெதுடர
63.		 ெயிட்யூர	தெலா்கன	இ்ஙட்க
64.		 ரலாஜ்குெலார	ெிவன
65.		 ெீனு	மெந்்தில	்கலாட்டுெனனலாரத்கலாயில
66.		 மு.வலா.்பலா்லாஜி	்கிருஷ்ண்கிலாி
67.		 அம்்பி்கலா	குெரன		்திருபபூர
68.		 அனுரலாஜ்		த்பலாடி
69.		 மெலவ	ெீனலாட்ெி	சுந்்தரம்	மெனடன
70.		 சு்ப	முரு்கலானந்்தம்	ெதுடர
71.		 அனபுவலலி	்தங்கதவ்ர	்பட்டுகத்கலாட்டை
72.		 த்கலா	ெிவப்பிர்கலாெம்	புதுடவ
73.		 இரஞெினி	ெந்்திரதெலா்கன	மஜரெனி
74.		 இரஞெினி	குெலார		இ்ண்ைன
75.		 மஜ்க்தீசுவலாி	இரவி	ஆஸ்திலாியலா
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76.		 நெகு்லா	ெிவநெலா்தன	மஜரெனி
77.		 புட்்பலா	்கி்ிஸடி	்கனைலா
78.		 ரூ்பலா	அன்ன	சுவிஸெர்லாந்து
79.		 ெருததுவர	நெலா்கநெலா்தன	ெிவ்கஙட்க
80.		 ெலாெி	சுதரசு	மெனடன
81.		 ஆரூர	்தெிழ்நெலாைன	மெனடன
82.		 அமு்த்பலார்தி	மெனடன
83.		 த்தவநெலா்தன	மெலவரத்தினம்	மெனடன
84.		 ெி.அ.வ.இளஞமெழியன		ெதுடர
85.		 ெ்தியழ்கன	ெிங்கபபூர	
86.		 ெருததுவர	த்தவி	த்கலாடவ
87.		 லீ்லா	த்லா்கநெலா்தன	ஆரணி
88.		 குழலி	குெதரென	அயயம்த்பட்டை	
89.		 முததுச்ெலாெி	்தலாரெங்க்ம்
90.		 வ.	்க.	்கனனியப்பர		ெதுடர
91.		 ்பலாவ்ர	மநெய்தலநெலாைன	்பிரலானசு
92.		 ்பலாவ்ர	்கவிப்பலாடவ	்பிரலானசு
93.		 இந்்திரலாணி	்தங்கதவல	்திண்டுக்கல	
94.		 மஜனி்தலா	அதெலாக	தெதயூ	இ்ஙட்க	
95.		 ்பலாவ்ர	வர்தரலாென	மெனடன	
96.		 ்கைவூர	ெணிெலா்ன
97.		 மு.அரச்சுனன	ெதுடர
98.		 ்கவி	ஞர	புண்ணியலா	தெ்ம்
99.		 நெம்ெஊரு	த்கலா்பிநெலாத	மெனடன
100.	 மெலவரலாஜலா	சு்தலா்கரன	இ்ஙட்க
101.	 தெக்கிழலார	அப்பலாெலாெி	மெனடன
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காப்பு

ெங்க்கலா்த	்தெிமழடுதது	நெலான்பலாை		தவண்டும்
					ெெ்கலா்க	்கவிஞர்களின	பு்கழ்்பலாை	தவண்டும்
ெங்கலா்த	பு்கழீட்டி	அவரெ்கிழ	தவண்டும்
					ெனத்தினித்	ெ்கிழ்வூ்ி	அவர்திடளக்க	தவண்டும்
்கஙட்கநெ்தி	த்பலால்கவி்கள்	ம்பரு்கிைதவ	தவண்டும்
					்கட்ெ்களும்	ெனமுவந்து	நெெக்கருள	தவண்டும்
எஙகுமுளத	்தெிழ்பபு்வர		ம்பரு்கிைதவ	தவண்டும்
					ஈெனலாலாின	மு்தலெ்கதன	்கண்ப்திதய	்கலாபபு.

 9



10

1. கவிமாமணி வீரபாண்டியத்தென்னவன (அமரர்)

ெதுடரநெ்கர	வலாழு்கின்	ெலாத்தெிழின	்பிள்டள
					ெ்த்தெிடழத	்தினம்வளரககும்	ெ்திநெிட்ந்்த	ஆெலான
இது்கவிட்த	மயனமவஙகும்	எடுததுடரககும்	அண்ணல
					இவர்படைககும்	்கவிட்தமய்லாம்	்தெிழ்மெலாழியின	்கனனல.
ெதுமயதுவும்	்க்க்கலாெல	ெயககுெிவர	்பலாட்டு
					ெண்ணு்்கில	நெிட்த்திடுவலார	ெதுடரஅ்திர	தவட்டு!
ம்பலாதுவிலிவர	த்பலால்கவிட்த	்தரு்பவர்தலான	யலாரு?
					ம்பலாற்்ெிழின	்தட்ெ்கடனப	த்பலாற்்ிடுதவலாம்	வலாலாீர!
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2. கவிவிததெகர் ்பாற்கப் பாண்டியன

்கற்த்லார்கள்	்பலாரலாட்டும்	்கவிட்த்கடளக	ம்கலாட்டிக
					்கவியரெர	வழியினித்	்கவிநெட்கடயப	பூட்டிப
ம்பலாற்்லாெ	டரககுளதது	ெீனலாடளப	த்பலாற்்ி
					ம்பலாறுப்பலா்க	நெற்்கவிட்தப	ம்பலாழி்பவதர	வலாழி!
ம்பலாற்ட்கயலாதர	்பலாண்டியலாின	த்பலாரக்களததுச்	ெிங்கம்
					த்பலா்வந்து	்கரெிககும்	ெதுடரநெ்கர	்தங்கம்
்கற்த்பலாதெ		்தினெிவலாின	்கவிவழியில	நெலாதெ
					்கனித்தெிழலாள்	்கலா்டியில	்கலாத்திருபத்பலாம்		வலாலாீர.
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3. பாட்டரசர் பாரதெிதொசன

்பலாட்டினுகத்கலார	அரெமரனப	ம்பயரம்கலாண்ை	ஆெலான
					்பலாவ்ர்கள்	்பலாரலாட்டும்	புதுடவநெ்கர	்தலாென
ஏட்டினித்	ெி்க்கின்	எழிற்்கவி்கள்	்தந்த்த
					எந்நெலாளும்	நெடெமயழு்த	டவத்திடுநெற்	மெலாந்்தம்
நெீட்டிமயதும்	முழக்கலாெல	மநெ்ி்கமள்லாம்	தெரதது
					நெித்தமுதெ	ெிகம்கனதவ	்கவி்தருவலார	்பலாரதது
வலாட்ைமெ்லாம்	நெீக்கிவிடும்	வளர்தெிழலாள்	ம்கலாண்தை
					வலாழ்ததுவதெ	நெலாெிவடர	வலாழ்்கமவன	வலாலாீர!
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4. கவிமாமணி பாலு ககாவிநதெராசன

ம்கலாதம்தனதவ	முததுநெி்கர	குளிர்கவிட்த	்தந்த்த
					குளிரவிப்பலார	நெம்ெனதட்த	குைந்ட்தயிவர		ஊதர
மெலாத்தலா்கத	்தெிழ்த்தலாடய		நெிடனக்கின்	அண்ணன
					சு்கமெல்லாம்	அவமளனத்	சுெக்கின்	நெனனன
வித்த்கரலாயப	ம்பருங்கவிட்த	விடளவிதது	நெம்டெ
					வியக்கத்தலான	டவத்திடுவலார	த்கலாவிந்்த	ரலாெர
முததுமெலாழித	்தெிமழடுததுப	்பலாடுெிவர	்பலாட்டு
					முந்்திவந்து	வலாழ்த்திடுதவலாம்	முழுநெி்வலாய	வலாலாீர!



14

5. கவிமாமணி ்வற்றிப்கப்ராளியார்

ம்பற்த்லாதரலா	டவத்தம்பயர		வைமெலாழியலாம்		எனறு
					ம்பருந்்தெிழலால	ெலாற்்ிடவத்த	்திருககுவடளக	குனறு!
ெற்த்தும்	்கரவெின்ி	ெடளக்கலாெ	த்லாடிச்
					ெலாற்று்கின்	்கவி்கமள்லாம்	ெங்கவழிக	கூட்ைம்
மவற்்ிெிகு	்தெிழ்ெ்களின	வீரெ்க	னலா்க
					விளஙகு்கின்	மவற்்ிபத்ப	மரலாளியலாடர	வலாழ்த்த
முற்்மெஙகும்	்தெிமழடுததுப	்பலாடிடுதவலாம்	வலாலாீர!
					மூத்தவரலாம்	அண்ணடனதய	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர!
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6. கவிஞர் ்பானமணிதொசன

நெலாட்கமயனும்		நெ்கரடுத்த	நெற்்பலாப்பலாக	த்கலாயில
					நெறுந்்தெிழின	சுடவயூறும்	்கவிட்த்களின	த்கலாயில
கூட்கயுைன	த்கலாட்ைலான்கள்	குயிம்னறு	மெலால்க
					குயிலிவதரலா	்தன்பலாட்ைலால	குவ்யதட்த	ஆள்வலார
்பலாட்கயூற்்ிச்	சுடவகூட்டிப	்பலாட்ைலா்கத	்தந்து
					்பலாவ்ரலாம்	்கண்ண்தலாென	்தலாெனலா்க	வலாழும்
நெலாட்கவளர	்கவிரலாயர	ம்பலானெணியலார	வலாழி
					நெற்்ெிழின	மெலாலம்டுதது	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர!
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7. கவிகககா து்ர வசநதெராசன

்பண்டணமயனும்	்தெிழ்ச்ெங்கம்	வழிநெினறு	நெலாளும்
					ட்பந்்தெிடழ	வளரக்கின்	துடரவெந்்த	ரலாெர
வண்ணெிகு	்தெிமழடுதது	வடிக்கின்	்பலாக்கள்
					வண்டினங்கள்	வந்்தெரந்துத	த்தனகுடிககும்	பூக்கள்
உண்ணத்தலான	்தி்கட்ைலா்த	உயர்கவி்கள்	்தந்த்த
					ஒண்ைெிடழ	வளரத்திடுவலார	உ்்கிலிவர	்தலாதன
ெண்ணிம்னறும்		நெிட்ம்பற்று	ெட்மயனதவ	வலாழ
					ெலாத்தெிழில	மெலாலம்டுதது	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர!
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8. பாவலர் சரசுவதெி பாசுகரன

ம்கலாஞசு்கின்	்தெிழ்ப்பலாக்கள்	இவலாிைத்தில	ம்கலாஞசும்
					ம்கலாஙகுநெ்கரத	்தெிழலா்கக	குரம்டுதது	விஞசும்
்கஞெெ்ர	வலாழு்கின்	்கட்ெ்களலாள்	வலாழ்ததும்
					்கவின்திருச்ெி	நெ்கரவலாழும்	இக்கலா்	ஔடவ
அஞெலா்த	்தெிழ்மெலாற்்கள்	ஆரப்பலாிககும்	்பலாட்டில
					அருந்்தெிழின	சுடவகூட்டும்	ெரசுவ்தி	யலாடர
ெஞெள்நெி்	நெி்மவழிலில	ெ்த்தெிடழக	ம்கலாண்டு
					ெனத்தலாத்	ெ்கிழ்ந்்திவடர	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர
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9. பாவலர் மணிகமக்ல ராசன

த்பசு்கின்	்தெிமழடுதது	ம்பருங்கவிட்த	யலாதது,
					ம்பருடெமய்லாம்		்தெிழுகத்க		்தினம்தெரககும்	முதது
ஓசூரலாம்	நெ்கரவலாழும்	ஒண்ைெிழின	மெலாதது!
					ஒளிெயெலாயத	்தெிழ்வளரககும்	இவர்தெிழின	விதது
ெலாெில்லாக		்கவி்படைககும்	ெணிதெ்க	ட்யலார
					ெலாத்தெிழின	மெம்ெம்னறு	விருதும்பற்்	்தங்கம்
ஆெில்லாச்	மெலாலம்டுததுக	்கனித்தெிழலால	நெலாமும்
					அகட்கயிவர	ெ்கிழ்ந்்திைதவ	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர	
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10. பாவலர்  சறியாமளா ராஜகசகர்

ெந்்தமெலாளிர	்கவிமயடுததுச்	ெலாற்்ிடுவலார	்பலாட்டு
					ெலாற்று்கின்	்கவியலாவும்	ெரக்கவிட்த	தவட்டு
ெிந்து்கவி	யலாபம்படுததுச்	ெீற்்மெது	ெின்ிச்
					ெிந்து்கின்	இவர்கவிட்த	மெந்்தெிழின	ஊற்று!
உந்து்கின்	மெலாலம்டுதது	உயர்கவிட்த	யலாப்பலார
					உளத்தினித்	புகுந்துநெெ	்தனடனயடளக	்கலாப்பலார
இந்துெ்தி	மயன்ிஙத்க	விளஙகுெியலா	ெலாளலா
					ஈெனவர	அருள்ம்ப்தவ	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர!
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11. பாவலர் கரும்லததெமிழாழன

எண்ெீரலாம்	விருத்தத்தலால	நெடெக்கவரும்	ஆழன
					எந்நெலாளும்	்தெிழ்ெணககும்	்கவிசுரககும்	த்தலாழன
வண்ணெிகு	்தெிழ்த்தலாயககு	வளம்தெரககும்	்பிள்டள
					வலாயக்கின்	இ்தழிம்்லாம்	முத்தெி்டும்	்கிள்டள
எண்ணமுைன	மெயலயலாவும்	்கவிட்தமயனத்	வலாழும்
					இவரனத்லா	்தெிழ்ச்மெம்ெல	்கருெட்யின	்கீ்தம்	
்பண்ணுைதன	்தெிமழடுததுப	்பலாடிடுதவலாம்		வலாழி
					்பலாரபு்கழும்	்கருெட்யலார	்தெிழலாழன	வலாழி!
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12. கவிகககா விக்டர்தொஸ்

ம்தற்குெட்ச்	ெீடெயித்	வீசு்கின்	்கலாற்று
					ம்தனகுெலாிக	்கைத்லாரம்	ம்பலாஙகு்கவி	ஊற்று
்கற்்கின்	குணம்நெிட்ந்்த	்கரத்தரவர	்பிள்டள
					்கலாெினியில	பு்கழ்ம்பற்றும்	்கரவமெதும்	இலட்
மவற்்ிெிகு	்திருெ்கனலாயத	்திடரயு்்கில	நெினறும்
					வீணமரனக	்கட்த்பரபபும்	குணமெதுவும்	இன்ி
நெற்த்ரலாம்	விகைர்தலா	மெனும்நெண்்பர	வலாழ
					நெலாட்டினித்	பு்கழீட்ை	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர!
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13. கவிமாமணி அனுராதொ கட்ட்பாமமன

ெிங்கநெி்கர	்திருெ்கனலாயச்	ெீர்தெிடழக	்கற்றுச்
					மெருகத்கதும்	இல்லாது	நெடை்பயிலும்	ெிதது.
ெங்கவளர	்தெிமழடுததுச்	ெங்க்தி்கள்	தெரததுச்
					ெலா்திதது	நெிற்்கின்		அலாியலூலாின	மெலாதது.
்கஙட்கநெ்திப	ம்பருகம்கனதவ	்கவிட்த்கடளக	ம்கலாட்டிக
					்கலாவிலாியின	ெணற்்பரப்பில	்கலாயடவககும்	ஈட்டி.
எஙகும்வளர		பு்கழீட்டிக	்கட்ைம்பலாம்ெர	வலாழ
					இன்ெிழில	மெலாலம்டுதது	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர
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14. கவிச்சு்டர் கா.ந.கலயாணசுநதெரம

ஐககூவலாம்	்கவிட்த்களின	நுணுக்கங்கள்	்கண்டு
					ஐயங்கள்	்தீரக்கின்	்கவிட்த்கடளக	ம்கலாட்டிப
ம்பலாயககூக்கள்		எழுதுதவலாலாின	ம்பலாயமு்கத்தின	த்தலாட்ப
					ம்பலாறுடெயுைன	நெீககு்கின்	மெயயலாற்றுத	த்தலாழர
ட்கககுள்தள	சுரக்கின்	வியரடவயதும்	்பலாடும்
					்கலயலாண	சுந்்தரத்தலார	்கவித்தி்னில	ஆடும்
டெககுள்தள	ெந்்திரதட்த	டவத்தவடர	வலாழ்த்த
					ெணித்தெிழலால	வலாழ்த்திடுதவலாம்	ெ்க்கலாெல	வலாலாீர.
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15. கவிஞர் ந.பாண்டியராசன

்கலா்தம்னும்	்கனிரெதட்தக	்கவிட்த்களில	ஊற்்ிக
					்கனிவலான	நெற்்ெிழலால	்கலாெினிடயப	த்பலாற்்ி
ஈ்தம்னும்	குணத்தலாத்	எடெக்கவரந்்த	நெண்்பர
					எனட்ககும்	இவரம்பயரும்	வர்லாற்்ில	நெிற்கும்
வலா்தங்கள்	மெயம்தஙகும்	வழக்கலாடி	னலாலும்
					வண்ணெிகு	்கவிட்த்களலால	ெயககு்கின்	ரலாெர
ெலா்தடன்கள்	நெி்கழ்தது்பலாண்டி	ரலாெனலாடரப	த்பலாற்்ி,	
					ெெததுவத்தின	மெந்்தெிழலால	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர.
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16. பாவலர் விசு இமமானுகவல

ம்பங்களூலாில	வலாழு்கின்		்தெிழலாெலான	ஊலாில
					ம்பருங்கவிஞர	ஆனலாலும்	்தட்க்கனதெலா	இன்ி
வங்கவலாழி	அட்மயனதவ	்கவி்படைககும்	த்தலாழர
					வலாலாியிஙகு	விருத்தங்கள்	மவண்்பலாக்க	தளலாடு
ெங்கமெ்லாம்	ெ்கிழ்்தெிழர		இம்ெலானு	தவ்ர
					ெலா்தடன்கள்	்ப்வலாற்்ிப	பு்கழீட்டி	வலாழப
ம்பலாஙகுவளச்	மெலாற்்கமள்லாம்	எடுத்திஙத்க	கூட்டிப
					ம்பலாற்குணத்தலார	வலாழ்்கமவனறு	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர!
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17. ோவலர  கண்ணதா்ச முருகன்

்கண்ண்பிரலான	்தலாெனலா்க		ெலா்ியிஙகு	நெல்க
					்கவிச்ெலாட்ப	்பிழிந்ம்தடுதது	வி்தவி்தெலாயத	்தந்த்த
ெண்ணிம்லாரு		பு்கழ்ம்பற்்	ெலாக்கவிஞ	ரலா்க
					ெயக்கிநெடெ	யீரக்கின்	முரு்கனிவர	்தலாதன
எண்ணமெ்லாம்	ெி்ந்்திட்ை	எழிற்்கவிஞ	ரலா்க
					எவ்விைததும்	ெனந்்தளரலாக	குணககுனறு	ெலா்க
வண்ணெிகு	்தெிழ்ெ்கனலாய	வலாழ்்கமவனறு	வலாழ்த்த
					வந்்திவடர	ெனஙகுளிர	வலாழ்த்தி்டுதவலாம்	வலாலாீர!
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18. கவிஅைிமா ர்சயத் யாகூப்

தவஙட்கெலார்ப	மனன்மவலாரு	புடனபம்பயடரக	ம்கலாண்டு
					தவண்டு்கின்	்கவிட்தமய்லாம்	விடளககுெணு	குண்டு
்பலாஙகுைதன	்பழகுெிவர	்பண்பு்களின	குன்ம்
					ட்பந்்தெிழின	அருஞமெலாற்்கள்	்படிக்கின்	ென்ம்
த்தங்கலாடய	உடைத்ததுத்பலால	ம்த்ிக்கின்	மெலாற்்கள்
					த்தமனலாழுகும்	்கவிட்தயித்	மூழ்்கிமயழும்	்பலாலாீர
நெீங்கலா்த	பு்கழீட்டி	நெீளு்்கில	வலாழ
					மநெஞெலாரப	்பலாரலாட்டி	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர.
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19. கவிஞர ைாஜகுரு ைத்தினம் (அமைர)

ஆழெலான	்கவிட்தமய்லாம்	அழ்கலா்கக	த்கலாதது
					அழகுெணி		ெலாட்மயனத	்தெிழ்த்தலாயககுச்	சூட்டி
்தலாழ்வலா்கப	்பணிந்்தலாலும்	்தனெலானம்	கூட்டித
					்தெிழுகத்க	உடழக்கின்	வடுட்கநெ்கரச்	சுட்டி
தவழமென	நெி்கரதம்தலாரு	நெி்த்தலாத்	நெினறு
					விட்தக்கின்	்கவிட்தமய்லாம்	்தெிழ்ப்பயிலாின	விதது
ஈழமெனும்	நெலாட்ைவரும்	விரும்பு்கின்	்தம்்பி
					எனறுெிவர	ெி்பபு்தவ	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர!
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20. கவிஞர ்்சலவா ஆறுமுகம்

்பஞெம்்பி		டழக்கவந்்த	்பலாட்ைலாளிக	கூட்ைம்
					்படும்்பலாட்டைத	்தினந்த்தலாறும்	வடிப்பலாதர	்பலாட்டில
ம்கலாஞெெலா்க	நெட்கபபூட்டி	நெட்கபபுள்மெய		யூற்்ிக
					த்கலா்மவழிற்	்ெிழ்த்தலாடயக	குளிரவிககும்	ம்தன்ல
எஞசு்கின்	வலாரதட்தமய்லாம்	இவர்பலாட்டில	மெலாககும்
					ஏந்்திடழயும்	இவர்கவிககு	வலாிடெ்கட்டி	நெிற்கும்
்கஞெெ்ர	அனனமு்க	ஆறுமு்கச்	மெலவர
					்கலாெினியில	ெி்பபு்தவ	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர.
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21. கவிஞர வானை்சன் பகாமதி

ம்தலானடெமயனும்	்தெிழ்ச்ெங்கம்	வழியலா்க	நெினறு
					ம்தலால்தெிழின	ெி்பபு்கடள	அ்ெிமயழும்	குனறு
அனம்பழிலின	முழுவுருவலாய	ஆள்்கின்	அண்ணன
					அருந்்தெிழில	வலானரென	ம்பயரம்கலாண்ை	ெனனன
நெனடெ்தடன	விடளவிககும்	நெறுங்கவிட்தக	ம்கலாட்டி
					நெலாட்டினித்	நெடைத்பலாடும்	நெலமவல்க	்கட்டி
எனறுெிவர		பூவு்்கில	பு்கழீட்டி	வலாழ
					எழிற்்ெிழின	பூமவடுதது	வலாழ்த்திடுமவலாம்	வலாலாீர
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22. ோவலர தமிழ்நெஞ்சம் அமின்

அஞெிைலா்த	நெிரவிமயனும்	அருெண்ணிற்	த்லான்ி
					அவனியித்	்பிரலானமெனும்	அயலநெலாடு	மெனறும்	
மநெஞெினித்	்தெிழ்சுெந்து		்திங்களி்தழ்	்தந்து
					நெீங்கலா்த	இைமுளத்தில		ம்பற்்நெறும்	மெந்த்தன
்கஞெெ்ர	ெனத்தினித்	்களங்கெி்லா	அனபு
					்கலாவ்னலாய	நெினறு்தெிழ்	வளரக்கின்	்பலாஙகு
ம்கலாஞசு்கின்	்தெிழ்மநெஞெம்	அெினலாடர	வலாழ்த்தக
					த்கலாடிெ்ரச்	மெலாற்ம்லாடுதது	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர
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23. ோவலர மலரவண்ணன்

்கட்டிெட்த	்தங்கமெனுங	்கனித்தெிடழக	ம்கலாண்டு
					்கைததூலாில	்தெிழ்ச்ெங்கம்	வழிமெயவலார	ம்தலாண்டு
அட்டிதயது	ெில்லாெல	உடழத்திடுநெல	்லாெலான
					அருங்கவிட்த	நெறுங்கவிட்த	ம்கலாடுத்திடுநெற்	த்லாழர
மவட்டியலா்கக	்கட்தத்பசும்		வீணமர்லாம்	ஓை
					மவற்்ி்தரும்	்பலாக்கடளதய	சூடுெ்ர	வணணன
ெட்டில்லாப	பு்கழீட்டி	ெலாநெி்த்தில	வலாழ
					ெலாத்தெிழில		மெலாலம்டுதது	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர.
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24. ோவலர நெிரறமதி நீெலபமகம்

ம்பண்ணலா்க.	ைத்தினித்	த்கலாத்லாச்ெி	வலாழும்
					ம்பண்ெணியலார	நெிட்ெ்தியலார	நெீ் தெ்கர	ரலாணி
்கண்ணலா்கத		்தெிழ்ப்பலாக்கள்	்கடைந்ம்தடுதது	யலாதது
					்கவியு்்கில	்பனெணியலாய	்படைப்பலாதர	த்கலாதது	
எண்ணித்தும்	அைங்கலா்த	இயற்்பலாட்டி	னூதை
					இடெயலாலும்	நெம்ெனதட்தக	்கவரந்்திழுககும்	அகட்க
ெண்ணு்்கில	பு்கழ்ம்பற்று	ெலாக்கவியலாய	வலாழ
					ெ்கத்தலான	மெலாற்்களலாத்	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர
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25. ோவலர ரவ.இைாமதாசு காநதி (புதுரவ)

மவள்டளஉளங	ம்கலாண்டுநெடெக		்கவரந்்திழுககும்	அண்ணன
					தவஙட்கமயனச்	ெந்்தப்பலா	்படைக்கின்	ெனனன
்கள்ளமெதும்	இல்லா்த	்கனிெனதட்தக	ம்கலாண்ைலார
					்கலாந்்தியலாடரத	்தனம்பயலாில	இடணத்தரலாெ		்தலாெர
அள்ளிநெலாமும்		்பரு்கிடுநெல	அமு்தப்பலா	ஊற்று
					ஆனெீ்க	வழிநெைககும்	வள்ள்லாலாின	்கலாற்று	
உள்ளம்த்பலால	வலாழ்ந்்திஙத்க	ெி்ந்துபு்க	ழீட்ை
					ஊக்கெிகு	மெலாலம்டுதது	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர!
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26. கவிமாம்ணி ்நெயதல நொடன் (புதுரவ)

புதுடவநெ்கர	ெண்்பி்ந்்த	முததுநெி்கர	அன்பர
					புதுயு்கததுக	்கவிெணியலாயப	ம்பலாழியுமெங்கள்	நெண்்பர
ெதுதவதும்	்க்க்கலாது	த்பலாட்ததயற்றும்	்பலாட்ைலால
					ெனத்தினித்	புகுந்துநெடெ	்க்ககு்தெிழ்	தவட்டு
ம்பலாதுவினித்	ம்பயரெலாற்்ிப	புதுடெ்கடளச்	மெயது
					த்பலாரப்பரணி	இடெப்பதுத்பலால	தெலா்தவரும்	்கலாற்று
்பதுடெமயனும்	்கவியல்	்பலாயந்துவரும்	தவஙட்க
					்பலாவ்ரத்கலான	மநெய்தலநெலாட்	ைலாரவலாழ்்க	வலாழ்்க!
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27. கவிச்சசிஙகம் ்சசித்தாரத் ோணடியன்

்தங்கமெனும்	குணதத்தலாடு	்தனித்தெிழில	்பலாட்டு
					்தண்ெ்தியும்	மவண்மு்கிலும்	ெ்கிழ்ந்்திடுதெ	த்கட்டு
ம்பலாங்கிமயழுந்		்தலாடிடுவலார	எந்்தெிழரக	கூட்ைம்
					ம்பலாறுடெயலான	குணஙம்கலாண்ை	மெந்்தெிழன	்பலாட்ைலால
ெிங்கநெி்கர	்தெிழ்ெ்கனலாய	தெலாழவந்்தலான	நெலாட்டில
					ெித்தலாரத்தப	்பலாண்டியனும்	்தெிழ்வளரதது	வலாழ
ெங்கலா்த	்ப்கழ்ம்கலாண்டு	ெலாநெி்த்தலார	த்பலாற்்
					ெலாத்தெிழின	மெலாலம்டுதது	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர!
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28. ோவலர ப்சாதிோசு முனியப்ேன்

என்னுடை	ெலாணலாக்கன	ஆ்கிவந்்த	அப்பன
					எடுததுடவககும்	அடி்களித்	ெரம்பலாளிரும்	சுப்பன
எனறுெி்கப		்பணிவலான	மெனடனநெ்கர	தும்்பி
					இயற்்ெிழில	்க்தம்்பமெனும்	நூலம்கலாடுத்த		்தம்்பி
நென்லா்க		ெர்பினித்	்கவிவடிககும்	ம்தன்ல
					நெலாமளல்லாம்	்தெிழ்நெிடனவில	வலாழுமெழில	குன்ம்
நெினறுபு்கழ்		்தெிழ்வளரதது	தெலா்தி்பலாசு	வலாழி
					நெீள்பு்கழ்சூழ்	்தெிழ்ம்கலாண்டு	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர
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29. ோவலர மு.க.ேைம்சசிவம்

்பள்ளிய்க	ஆெலானலாயப	்பணியலாற்்ி	வலாழ்ந்து
					்பலாைவழி		ெலாணலாக்கர	நெிட்யுயரச்	மெயத்த
அள்ளு்கின்	சுடவம்கலாண்ை	அருந்்தெிழில	்பலாக்கள்
					அருடெயலா்கப	்படைத்திட்ை	்பரெெிவத	த்தலாழர
்பள்ளதெதும்		இல்லா்த	்பண்்பலாள	ரலா்கிப
					்படைத்தலாதர	விருத்தங்கள்	்பலார்திடயப	்பற்்ி
மவள்டளயலான	ெணஙம்கலாண்டு	மவற்்ி்தடன	யீட்ை
					தவண்டியிஙகு	நெற்்பலாட்ைலால	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர



 39

30. ோவலர ்சஙரக வீ ்ஜயைாமன்

அண்ணனுைன	ம்பலாியலாடர,	்கட்ஞடரயும்	்பலாடி
					அடனவடரயும்	ஈரக்கின்	ெிந்து்கடளப	்பலாடி
ம்பண்்கமள்லாம்	உயரந்்திைவும்	ம்பருந்்தெிடழப	்பலாடி
					ம்பலாிதயலானலாயக	்கவி்கடளயும்	அரவடணததுச்	மெலலும்
அண்ணெஙட்க	மெயரலாெர	அலாிய்கவி	யனத்லா
					அழ்கலான	்தெிழ்மெலாழியின	மூத்தெ்கன	அனத்லா?
ெண்ணு்்கில	பு்கழீட்டி	ெலாெட்யலாய	ெலா்
					ெலாத்தெிழில	மெலாலம்டுதது	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர
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31. ோவலர வீ.க.்ோன்ரனயா

ெந்்தமவழில	்தெிமழடுதது	தெடை்தனில	ஏ்ிச்
					ெலாெரங்கள்	வீசு்தற்த்பலால	்கவிட்த்கடளப	்பலாடிச்
மெலாந்்தெலான	ெ்கடனயுதெ	்கவிஞரலா்க	ெலாற்்ிச்
					தெலாரதவதும்	இல்லாெல	சுழன்ிடுநெற்	த்லாழர
முந்து்கவி	ெடெதம்தலாழுகும்	முததுபம்பலான	டனயலா	
					முத்தெிழும்	வலாழ்த்தவரும்	புதுகத்கலாட்டை	மெலாதது
்கந்்த்பிரலான	அருதளலாடு	்கலாெினியில	வலாழ
					்கனிச்ெலாட்ப	்பிழிந்ம்தடுதது	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர
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32. கவிஞர சுகுமாறன் கநரதயா  (அமைர)

அனபுநெிட்	்கை்லா்க	ஆரப்பலாிககும்	நெண்்பர
					ஆனந்்தக	்கவிட்த்கடளத	்தினம்வழஙகும்	அன்பர
ம்தன்ம்னத	்தலா்லாட்ைத	ம்தம்ெலாஙகு	்பலாடி	
					்தி்கட்ைலா்த	நெற்்கவிட்த	யலாத்திைதவ	வலாழ்்க	
எனறும்்தெிழ்த	்தலாயெ்கிழும்	்பிள்டளமயன	வலாழும்
					எழிற்்ெிழர	சுகுெலா்ன	்கந்ட்தயலா	வலாழ்்க
குன்லா்த	பு்கழ்சுெந்த்த	குமு்கலாயம்	வலாழ்த்தக
					கூவு்கின்	குயி்லா்கி	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர
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33. ோவலர தஙரக ோலா ஆ்சசினி

்தஙட்கயலா	மவன்நெறுந்	்தந்ட்தயலாலாின	த்படரத
					்தனம்பயரலாம்	்பலா்னுைன	இடணந்்திட்ை	்தம்்பி
்கஙட்கமயனும்	நெ்தியலா்கக	்கவிட்த்கடள	யலாததுக
					்கலாெினியலார	ெ்கிழ்ந்்திைதவ	அளி்க்கின்	த்தலாழர
எஙகுமுளக	்கவியரங்கில	ஏற்்ெிகு	்பலாட்டை
					எடுத்தலாண்டு	்ப்கிரந்்தளிததுச்	ெி்க்கின்	்பலாங்கில
்திங்கள்ம்பண்	ஒளிரவதுத்பலால	ஒளிரந்்திவரும்	வலாழத
					த்தன்தெிழ்ச்	மெலாலம்டுதது	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர!
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34. கவிஞர க.ம்ணிவண்ணன்

ஆங்கி்பத்ப	ரலாெலானலாயப	்பணியலாற்றும்	த்பலாதும்
					அருந்்தெிழில	்கவிஞரலா்கிச்	ெி்க்கின்	்கண்ணன
்பலாஙகுைதன	இஙகுவககும்	்பலாக்கடளயும்	யலாததுப
					்பெிதயலாடு	நூ்லாக்கி	யளிககுெணி	வண்ணன
தூங்கலா்த	்பலாவ்லாின	தூயவுளம்		த்பலா்த
					தூண்ைலா்த	ெணிவிளக்கலாய	ஒளிரந்துபு்கழ்	ஈட்டி
நெீங்கலா்த	இைம்ம்பற்று	நெி்வு்்கில	வலாழ
					நெித்தி்பபூ	வலாரதட்த்களலால	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர!
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35. ோவலர  ஏ டி வைதைா்சன்

மவண்்பலாவில	தவந்்தமரனப	ம்பயர்தனடனப	ம்பற்று
					மவண்்கெ்த	்தலாயவளின	்பிள்டளமயன	வலாழ்ந்து
்கண்்பலாவின	ெணியலா்கக	்கண்ணியதட்தப	த்பணி
					்கலாற்்ினித்	புயற்ம்ன்ல	்க்ந்துவீசும்	வலாயு
வண்ணெிகு	்கவிட்தயிடன	வழஙகு்கின்	தநெென
					வர்தரலாென	ம்பயர்தலாங்கி	வலாழு்கின்	ஈென
விண்தணலாரும்	வியந்்திவடர	வலாழ்த்தட்டும்	நெலாமும்
					விழிதயலாரம்	்கருடணெி்க	வலாழ்த்தி்டுதவலாம்	வலாலாீர!
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36. ோவலர வள்ளி முத்து

முததுநெி்கர	்கவிட்த்களலால	ெனங்கவரும்	தவந்்தன
					முத்தெிழில	மு்தற்்ெிடழ	முத்தெிடும்	்கலாந்்தன
ெித்தமரனக	்கவிட்த்கடளச்	ெித்டையுைன	கூட்டிச்
					ெீரலாக்கிச்	ெி்ப்பலாககும்	மெந்்தெிழர	தவட்டி
ம்கலாததுெ்ர	நெி்கரத்தநெல்	உவடெ்கடளச்	தெரததுக
					ம்கலாடுக்கின்	்பலாக்கமள்லாம்	நெலாத்தி்த்தின	கூதது
நெித்தெிவர	்கவி்தந்து		நெீள்பு்கடழ		ஈட்ை
					மநெடுந்்தெிழலால	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வள்ளிமுதது	வலாழ்்க!
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37. ோவலர ேத்மினி பக்சவ்குமார

மூன்லான	்தெிதழலாடு	மு்தற்்ெிடழச்	தெரதது
					முறுவலிககும்	இடெயரெி		்பதெினியலார	வலாழி
த்தலானறு்கின்	இடெப்பலாட்டைத	துணிதவலாடு	்பலாடித
					துலாயநெல்	ெனதத்தலாடு	நெடைத்பலாடும்	த்தலாழி
ஈன்வரககும்		எழிலெிகுந்்த	நெலாட்டுககும்	்பலாட்டை
					எழி்லா்கப	்பயிற்றுவித்த	ஆெலான்க	ளுககும்
ஊனறு்கின்	த்கலா்லா்கி	உ்்கத்தலார	த்பலாற்்
					ஒருெிதது	நெலாமுெிஙத்க	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர
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38. கவிஞர இர்ளயதீேன் மகாலிஙகம்

தெலா்திவடி	வலானமவலாரு	சுந்்தரெலா	லிங்கம்
					சு்கதட்தமய்லாம்	்தரு்கின்	இடைெருதூர	ம்தயவம்
ஆ்திலிங்க	அரும்ம்பயடரத	்தனம்பயலாில	்தலாங்கி
					அயரலாது	்பணியலாற்றும்	்தெிழலாெலான		வலாழி
்பலா்திமெலாழித	ம்தலாண்ைலா்கிப		்பரெனுககு	ெீ்திப
					்பணிமெயது	வீரநெடை	த்பலாடு்கின்	நெண்்பர
ஓ்தி்தினம்	்தெிழ்வளரககும்	இடளய்தீ்பர	வலாழி
					ஒண்ைெிழில	மெலாலம்டுதது	வலாழ்த்திடுதவன	வலாழி!
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39. கவிஞர சுகுமார மீனாட்சசி

ெீனலாளின	ம்பயதரலாடு	்தம்ம்பயடரச்	தெரதது
					ெிடுக்கலா்க	நெடைத்பலாடும்	சுகுெலா்ன	வலாழி
வலானலாளும்	ஆெலானலாய	விளஙகு்கின்	த்தலாழர
					வளெலான	்தெிழலாத்	்கவி்படைககும்	நெண்்பர
த்தனலா்க	நெம்்தெிடழ	்கவிம்கலாண்டு	ெீட்கும்
					்திருநெலாத்கச்	சுரம்வலாழும்	ெிவதம்தலாண்ைர	வலாழி
ஈனலா்த	்கவிட்த்கதள	இலட்மயனக	கூ்
					இனிக்கின்	நெம்்தெிழலால	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர!
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40. ோவலர வா.்சணமுகம்

அன்பலாத்	நெடெவடளததுப	த்பலாடு்கின்	தநெெம்
					அந்நெலாளில	தெலாழெனனர	வலாழ்ந்்தவூலாில		வலாெம்	
இனனம்்லாம்	ம்தலாட்க்கின்	இனமு்கத்தலால	நெம்டெ
					இழுத்தடணததுப	த்பலாற்று்கின்	ெண்மு்கனலார	வலாழி
்கனனலெிகு	சுடவகுன்லாக	்கலா்தலெிகு	்பலாக்கள்
					்கருதது்களும்	ெிளிர்கின்	நெலானகுவலாி	பூக்கள்
ெனனரவலாழ்	ெலாளிட்கயூர	துரட்கயம்ென	வலாழ்த்த
					ெனஙகுளிரும்	மெலாலம்டுதது	வலாழ்தது்கித்ன	வலாழி
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41. கவிஞர இ்ளஞ்்சழியன்

ம்கலாட்டு்கின்	முரெமென	ம்கலாட்டிமயழும்	த்பச்சு
					ம்கலாடுடெ்கடள	எ்திரததுநெிற்கும்	ம்கலாள்ட்கயிவர		மூச்சு	
எட்டு்கின்	ம்தலாட்மவல்லாம்	இவரமுழக்கம்	உண்டு
					எ்திரபத்பலாரும்	ெரணடையச்	மெயயுெிவர	ம்தலாண்டு
்கட்டியனத்லா	்தெிழ்வளரப்பலார	்கழ்கவழி	நெினறு
					்கவிட்த்கடள	யலாத்தளிககும்	்பளுவூலாின		குனறு
முட்டு்கின்	்கலாடளயிளஞ	மெழியமனனறும்	வலாழ
					முத்தெிழின	மெலாலம்டுதது	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர
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42. கவிஞர திருநொவுககைசு

ம்கலாஞசு்கின்		்தெிழ்மெலாழியில	முடனவரலான	முதது
					குறுமுனிடயப	த்பலாலுருவம்	ம்கலாண்ை்தெிழ்ச்	மெலாதது
அஞெலாது	்கவி்படைககும்	ஆனெீ்கச்	மெம்ெல
					அருங்கவிஞர	்திருநெலாவுக	்கரெமரனும்	ம்பம்ெலான
மநெஞெினித்	்தெிழ்சுெந்து		தநெெிதது	வலாழ்வலார
					மநெருங்கிவந்து	்பழகுதவலாரககுச்	ெிறுகுழந்ட்த		ஆவலார
வஞெமெதும்	இல்லா்த	வண்ணமெலாழி	ம்கலாண்டு
					வலாழ்ததுவதெ	இவர்தடனயும்	வலாழ்்கமவனறு		வலாழி!
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43. கவிஞர மன்ரன ம்ணிமாறன்

ெனடனநெ்கர	வலாழு்கின்		ெ்கத்தலான	நெண்்பர
					ெணிெணியலாய	ெரபுவழி	யலாத்தளிககும்	அன்பர
்கனனிெ்கள்	்தெிழுைதன		்கண்ணடனயும்	்பலாடி
					்கழித்பலாின	்பதட்தமய்லாம்	்கலாட்டுவலானம்	்பலாடி
்தனடனமயனறும்	ெி்ிதயலானலாய	்கலாட்டு்கின்	குனறு
					்தண்ணி்வும்	மு்கம்்பலாரககும்	இவமர்திலாில		நெினறு
ெனடனெணி	ெலா்மனனறும்	ெ்கிழ்வுைதன	வலாழ
					ெணிக்கவிட்த	வழியலா்க	வலாழ்தது்கித்ன	வலாழி	
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44. கவிஞர ்தன்ேரை தமிழப்ைியன்

அப்பனலானச்	ெிவனலாரககுப	்பலாைெட்தச்	மெலாலலி
					அ்கெ்கிழ்ந்்த	முரு்கனவர	ம்பயர்தலாங்கி	வந்்த
சுப்பனலான	ஆெலாதன	சுழலுமெலாளிக	்கீற்த்
					சுந்்தரெலாச்	மெந்்தெிழில	்கவி்தருநெல	்கலாற்த்
ஒப்பலாதர	இட்மயன்	ஓயலாவு	டழபத்பலா
					உனம்பயடரச்	ெமு்தலாயக	்கலமவட்டில	ஏற்றும்
ெிப்பலாடய	நெி்கரத்தமவலாரு	ெீர்தெிழர	வலாழ
					ெிங்கலாரத	்தெிமழடுதது	வலாழ்த்திடுதவன	வலாழி
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45. கவிஞர ்தன்ேரை ைாகோசுகர

மநெட்டைமநெடுப	்படனெரெலாய	மநெடியம்தலாரு	த்தலாற்்ம்
					நெீண்ைவிரு	ட்க்களுககுள்	உடழபபுெட்	ஏற்்ம்
்பட்டுநெி்கர	மெனெனத்தில	்ப்லாப்பழத்தி	னிபபு
					்பலாக்களித்	த்தனவடிய	நெடெெலாற்றும்		ஈயலாய
்கட்மைறும்பும்	விரும்பு்கின்		்கரும்புரலா்க	்பலாச்்கர
					்கவிஞமர்லாம்	்தினம்விரும்பும்	்கவிஞதரநெீ	வலாழி
இட்டுநெலாவில	சுடவக்கின்	இன்கவிட்தச்	மெலாற்்கள்
					எடுத்திவடர	ெ்கிழ்விக்க	வலாழ்த்திடுதவன	வலாழி!
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46. கவிஞர தஞர்சத்தை்ணியன்

்தஞடெநெி்த	்தரணியனலாய	வ்ம்வருநெல	நெண்்பர
					்தெிழ்கத்தின	இ்தழ்்கமள்லாம்	வலாெிககும்	அன்பர
மநெஞசுநெிெிர	்கவிஞமரன	வ்ம்வரும்ெிங	்கலாரர
					மநெருபபுநெி்கர	வலாரதட்த்களலால	மநெருங்கவிைலாத	்தீரர
ெஞெள்மு்கக	்க்திரவனும்	ெ்திமு்கத்தில	ஏ்ி
					ெயங்கடவககும்	ஆெலானலாய	்பணியலாற்றும்	ஏணி
ம்கலாஞசு்தெிழ்ச்	சு்கெடனததும்	த்கலாெ்கனலா	லாீட்ை
					கு்வு்தெிழ்ச்	மெலாலம்டுதது	வலாழ்த்திடுதவன	வலாழி	
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47. ோவலர மாலதிதிரு

மவள்ளிநெி்	நெி்மவனதவ	விரும்பு்கின்ப	்பலாட்டை
					விடளவிதது	ெ்கிழ்விககும்	இவர்தெிழின	த்கலாட்டை
்பள்ளிவரும்	ெலாணவர்கள்	ம்தலாழு்கின்	ெஙட்க
					்பல்கட்ெலாக	்கழ்கமென	வலாழ்்கின்	்தஙட்க	
அள்ளிமயஙகும்	்தெிழ்வழஙகும்	அருங்கவிஞர	ஆ்கி
					ஆ்திெக்தி	உருமவடுத்த	்தெிழரெி	அனத்லா
துள்ளிமயழும்	்தெிழ்ககுயி்லார	ெலா்்தியலார	வலாழத
					ம்தலால்தெிழின		மெலாலம்டுதது	வலாழ்தது்கித்ன	வலாழி
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48. கவிஞர எம் ஆர ்ஜயநதி

்தஞடெநெ்கர	வலாழு்கின்	்தஙட்கயிவர	எனறும்
					்தெிழ்க்கவிஞர	வலாிடெயித்	இைம்்பிடித்த	ெஙட்க	
அஞெலா்த	குரலம்கலாண்ை	அனபுநெிட்		்கண்ணலாள்
					அருந்்தெிழில	ம்தலாகுப்பலாளர	்பணிமெயயும்	ம்பண்ணலாள்
துஞசு்கின்	்தெிழலாினம்	துவளலாம்த	ழுந்து
					ம்தலால்தெிழின		ெி்பபு்கடளப	்பலாடிமயழும்	ெிந்து	
நெஞடெமயலாடு	புஞடெ்களின	அழம்கடுததுப	்பலாடும்
					நெற்்ெிழின	த்தலாழியிவர	நெலாடுத்பலாற்்	வலாழி
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49. ோவலர ்தன்றல கவி

அனடன்தந்ட்த	ெலாெனுை	னருந்்தவத்தலார	்பலாட்ைன
					அடனவருதெ	்தெிழ்ச்மெலாத்தலாயப	ம்பற்று	வந்்த	்தஙட்க
ெினனு்கின்	ஒளியல்	தெ்தினியில	எனறும்
					ெிளிர்கின்	மவண்ணி்வலாயக	்கவிவடிககும்	குன்ம்
ெினனம்தலாரு	்தெிழ்ச்ெிட்ைலாயப	ம்பயரசுெந்்த	ம்தன்ல
					ெீர்கவிட்த	வடிததுெனம்	ஈரக்கின்		ென்ம்
்கனனம்னும்	்தெிமழடுததுக	்கவிச்ெலாற்ட்க	ம்கலாண்டு
					்கண்விழியலாம்	ம்தன்லிடன	வலாழ்த்திடுதவன	வலாழி
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50. கவிஞர வா்சன் ்சாவி

மெனடனநெ்கர	வலாழு்கின்	மெந்்தெிழர	தநெென
					ெீர்தெிழில	்கவிவடிககும்	மெழுந்்தெிழின	வலாென
அனபும்கலாண்டு	வீைடழப்பலார	அமு்தளிப்பலார		நெலாளும்
					ஆனெி்கதட்தக	்கவெமென	அணிந்்திருப்பலார	சூழும்
இன்பமெ்லாம்	்தலானசுரந்த்த	எடுத்தளிககும்	ஏணி	
					ஈந்துவககும்	குணத்தலாத்	எழுந்துநெிற்கும்	ெீனி
ெினன்திடர	ம்பலாிய்திடர	அ்திரவரும்	ஆழி
					ெிந்ட்தயித்	பூத்தவன்பலால	வலாழ்தது்கித்ன	வலாழி!
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51. கவிஞர இைா இைவி

ெலாெதுடரத	்தெிழ்ச்ெங்கச்	மெய்லாள	ரலா்கி
					ெலாத்தெிடழ	வளரக்கின்	குறுங்கவிட்த	தயலா்கி
த்தெதுரத	்தெிதழலாடெ	உ்்கமெஙகும்	மெல்,
					ம்தனம்பலா்திட்க	ெட்யலா்கப	்பணியலாற்றும்	த்தலாழர
பூெணககும்	புதுக்கவிட்த	ம்பலானெணககும்	்பலாட்டு
					ம்பலாருள்விரும்்பலா	இவர்கவி்கள்	்தெிழ்க்கவிட்தக	கூட்டு
நெலாெணககும்	மூனறுவலாி	இரவியலாதர	வலாழி
					நெற்்ெிழலால	வலாழ்தது்கித்ன	்பல்லாண்டு	வலாழி
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52. கவிஞர கண்ணன் பகாோலன்

மவண்்பலாவில	வித்த்கரலாயக	த்கலாத்லாச்சும்	நெண்்பர
					மவண்ைெிழில	விருத்தங்கள்	்படைக்கின்	்கண்ணர
நெண்்பலாக்கள்	நெம்்தெிழில		இயற்்ிவரும்	தவந்்தர
					நெற்்ெிழில	நெலாதைலாறும்	்கவிெடெககும்	்கலாந்்தர
ெண்ணு்்கில	்கண்ணனவன	பு்கழ்்பலாடி	நெலாளும்
					ெலாத்தெிழில	நெீங்கலா்த	இைம்்பிடித்த	ஆெலான
்கண்ணனவன	த்கலா்பலா்ர		்கனித்தெிழலாய	வலாழி!
					்கை்னன	வலாழ்ததுடரபத்பன	்கவிஞரயயலா	வலாழி!
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53. கவிஞர நெநதகுமார ைாம்சாமி

ெருததுவரலாயப	்பணியலாற்றும்	ெலாத்தெிழின	்பிள்டள
					ெணிெணியலாயக	்கவிட்த்கடள	யலாத்தளிககும்	்கிள்டள
விருத்தமுைன	மவண்்பலாவும்	்பி்பம்படுதது	வந்து
					தவந்்தனிவர		நெலாவினித்	ஆடிடுதெ	ெிந்து
ம்பலாருத்தெலான	தெலாடனயுைன	எதுட்கமய்லாம்	தெரதத்த
					ம்பலாங்கிவரும்	இவர்கவிட்த	பூத்திடுெலாம்	்பலாரதத்த
அருந்்தெிழர	நெந்்தகுெலார	ரலாெெலாெி	வலாழி
					ஆனத்லாலாின	மெந்்தெிழலால	வலாழ்தது்கித்ன	வலாழி
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54. கவிஞர ்வஙகடா்சலம் ைாம்சாமி

ம்பலாியலாலாின	வழியினித்	பு்ப்பட்ை	ம்தன்ல
					த்பரனட்பத	்தெிழ்ெீது	ம்கலாண்மைழுதும்	அண்ணன
அலாி்தலான	்தெிழ்ெர்பில	்பலாக்கமள்லாம்	யலாக்க
					ஆரலாயந்து	ெிந்்திதது	நூல்கமள்லாம்	ஆக்க
ம்தலாியலா்த	மெய்தி்கடள	எங்களுககும்	்தந்த்த
					த்தரந்்தமவலாரு	்கவியலா்கித	்தெிழு்்கம்	த்பலாற்்
ெலாியலாட்த	ெி்கதவலாங்க	தவங்கைவர	வலாழி	
					ெலாத்தெிழில	வலாழ்தது்கித்ன	ெட்மயனதவ	வலாழி
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55. ோவலர தம்ேித்துரை கு்ணத்திலகம்

இ்ஙட்கயித்		வலாழு்கின்	்கவிஞலாிவர	வலாழி
					இன்ெிழின	மநெ்ி்கலாககும்	எழிற்்ெிழர	வலாழி
்தி்்கமெனக	குணத்தினித்	்தி்கழ்்பவதர	வலாழி
					்திண்ணமெ்லாம்	ம்கலாண்ைவதர	்தெிழ்க்கவிதய	வலாழி
இ்குவலா்க	ெர்பினித்	்கவி்தருவலார	வலாழி
					இ்க்கிடனதய	மெம்டெயலாக்கிச்	ெி்பபு்தவ	வலாழி
உ்்கமெ்லாம்	பு்கழீட்டி	ஒப்பற்று	வலாழி
					ஒண்ைெிழலால	வலாழ்தது்கித்ன	வலாழியதவ	வலாழி	
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56. கவிஞர இைாஜபகாோல கவி்நெஞ்சன்

்தற்ம்பருடெ	இல்லா்த	ெிலாித்தமு்கத	த்தலாடு	
					்தெிழ்கத்தின	்திருகத்கலாயில	நூற்்படைத்த	த்தலாழர
மெலாற்்ப்தத்தின	அருடெமய்லாம்	ம்தலாிந்்த்தெிழ்	தவந்்தர
					தெலாரவடையலா	உளததுைதன	்கவி்பலாடும்	நெலா்தர
்கற்்வடர	ெ்தித்தவடர	நெண்்பரலாககும்	ெித்தர
					்கற்்வற்ட்க	்கவிட்தயலாக்கி	ெ்கிழ்விககும்	புத்தர
நெற்்ெிழர	ரலாெத்கலா்பலால	்கவிமநெஞெர	வலாழி
					நெலானவணஙகும்	த்தலாழனிவர	நெறுந்்தெிழலாய	வலாழி
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57. கவிஞர தா.தமிழதஙகைாஜ்

ெனனுபு்கழ்	மெந்்தெிடழ	ெலாத்தெிழில	வலாரதது
					ெலாட்மயன	அனடனககுச்	சூட்டு்கின்		்தம்்பி
இனனுெிந்்தத	்தெிழு்்கில	ெரபுவலாழும்	எனத்
					இன்ெிடழ	்தனம்பயலாில		இடணதம்தழுதும்	நெண்்பர
எனறுெிவர	ம்பயமரலாளிககும்	ெரம்பலாளிரந்து	வீசும்
					எழிலநெிட்யர		்தெிழினியர	இனமு்கத்தலார	வலாழி	
அனபுநெிட்	ம்கலாண்ைநெல்	்தங்கரலாெர	வலாழி
					ஆ்ெர	விழு்தலா்கத	்தெிழ்்தலாங்கி		வலாழி!
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58. கவிஞர வ்சநதி ்ஜயைாஜ்

ெருததுவரலாய	வலாழு்கின்	ெ்த்தெிழின	வீரம்
					ென்ெ்தில	்கவிமயழு்திக	்கலாட்டிடுவலார	ஈரம்
இருத்திடவத்த	எண்ணமெ்லாம்	்கவிட்தமயனக	்கலாட்டி
					எங்கடளயும்	்க்ங்கடவககும்	இனவுணரடவ	ஊட்டி
விருத்தமெ்லாம்	எழு்திவரும்	மவண்ைெிழின	ெிங்கம்
					மவற்்ி்தடன		ஈட்டிவலாழ்்க	வெந்்திமெய	ரலாெர
ம்பலாருத்தெலான	அகட்கயிவர	வலாழ்தது்கித்ன	வலாழி
					ம்பலாற்்ெிழின	மெலாலம்டுததுப	த்பலாற்்ிடுதவன	வலாழி	
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59. கவிஞர ம்ணி தியாபகஸ்

அருந்்தெிழில	நெற்்கவிட்த	ஆககு்கின்	ெஙட்க
					அனம்பலாழுகும்	வெந்்தியவர	உைன்பி்ந்்த	்தஙட்க
வருந்து்கின்	எந்்தெிழர	வலாட்ைெட்தப	த்பலாககும்
					வண்ைெிழில	இவர்கவிட்த		ெனக்கவட்	நெீககும்	
ெருந்ம்தனதவ	்கவிெடெதது	.ெலாத்தெிழில	மவல்க
					ெணி்தியலாத்கஸ	நெறுங்கவிதய	ெலாநெி்த்தில	வலாழ்்க
விருந்ம்தனதவ	விளஙகு்கின்		்கவி்கடளயும்	்தந்து
					வீறும்கலாண்டு	வலாழ்ந்்திைதவ	வலாழ்தது்கித்ன	வலாழி!
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60. ோவலர மஞசு்ளாைபமஷ்

்கலாஞெிநெ்கர	வலாழு்கின்	்தெிழ்க்கவிட்தத	்தங்கம்
					்கருததுநெிட்	்கவிட்த்கடளச்	சுரக்கின்	ெங்கம்
வலாஞடெயுைன	அனபும்கலாண்ை	ெரசுவ்தி	்தஙட்க
					வண்ணெிகு	்கவி்படைககும்	அரவிந்்தன	அனடன
ஆஞெதநெயர	த்பலால்கலாககும்	ரதெெவலாின	அன்பில
					அருங்கவிட்த	வலாரதம்தடுககும்	ெஞசுளலாதவ	வலாழி
பூஞெிட்ைலாயக	்கவிட்த்கடள	யலாத்தளிதது	வலாழி
					ம்பலாற்்ெிழின	மெலாலம்டுதது	வலாழ்தது்கித்ன	வலாழி
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61. கவிஞர  ்சகதி அரு்ளானநதம்

நெம்்பிகட்க	உள்ளத்தில	ஊற்ம்டுததுப	்பலாயும்
					நெஙட்கயிவர	எழுதது்களும்	நெம்ெிடைதய	்தலாவும்
அம்ம்பனதவ	ம்பண்ணியதட்த	்பலாயந்ம்தஙகும்	்கலாட்டும்
					அடிடெயரலாய	வலாழு்கின்	ம்பண்்பயதட்த	ஓட்டும்
மெம்பு்தடனக	்க்க்கலா்தப	ம்பலானமனனதவ	ெினனும்
					மெந்்தெிழின	்கவிஞலாிவர	மெங்க்திரலாய	வலாழி
ம்தம்புநெிட்	ெக்தியரு	ளலானந்்தம்	வலாழி
					த்தன்தெிழின	மெலாலம்டுதது	வலாழ்தது்கித்ன	வலாழி
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62. ோவலர கனகசுப்புைாஜ்

்தினம்மவண்்பலா	்கவிம்தலாடுதது	த்தன்தெிடழப	்பலாடும்
					ம்தள்ளு்தெிழ்த	தும்்பியிவர	ம்தனனலாட்டின	்தம்்பி
ெினம்ம்கலாண்டும்	ெீ் ிடுவலார	மெந்்தெிழில	ஏதும்
					ெி்ப்பில்லாச்	மெயல்கலாணின,	மெவ்வலானம்	த்பலா்,
ெனெ்கிழும்	ெருததுவதட்தத	ம்தலாழி்லா்கக	ம்கலாண்டும்
					ெணக்கின்	்தெிழ்பபூடவ	ெ்வலா்த	ம்தலாண்ைர		
்கன்கசுபபு	ரலாெமரன்	்கவித்தம்்பி	வலாழி
					்கட்த்தெிழலால	வலாழ்தது்கித்ன	வலாழியதவ	வலாழி	
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63. ோவலர  மயிரலயூர பமாகன்

இ்ஙட்கவலாழ்	்கவிஞலாிவர	எடுத்தியம்பும்	ஆக்கம்
					எந்்தெிழர	ம்கலாடுடெ்கடள	மவளிகம்கலாணரந்து	த்பலாககும்
உ்்கெக்கள்	விரும்பு்கின்	உயர்தெிடழத	த்தடி
					ஒபபுயரதவ	இல்லா்த	்கவிட்த்கடளப	்பலாடி
நெ்ெலான	எண்ணங்கள்	உ்திரக்கின்	்தம்்பி
					நெலலி்ஙட்க	நெலாட்டினித்	்கவி்பலாடும்	தும்்பி
நெி்ெைந்ட்த	உள்ளவடர	நெீள்பு்கடழப	ம்பற்று
					மநெடுவடரயலாய	ெயிட்யூலாின	தெலா்கனலாதர	வலாழி	
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64. கவிஞர ைாஜ்குமார ்சசிவன்

்கலா்தம்்லாம்	வந்்திவலாின	்கவிட்த்களில	ம்கலாஞசும்
					்கனியுண்ணும்	்கிளியலா்க	நெம்ெனததுள்	துஞசும்
ஊ்த(ல)ெிகு	்கலாற்்லா்க	உைலெீது	தெலாதும்
					ஊணு்க்கம்	்தலானெ்க்க	்கவிமயடுதத்த	ஓதும்
வலா்தமெ்லாம்	மெயயலாெல	இ்தயததுள்	்பலாடும்	
					வளெலான	ெரு்தநெி்க	்க்திரலா்க	ஆடும்	
ெலா்தமெ்லாம்	ெணிக்கவிட்த	்படைப்பவதர	வலாழி
					ெலாந்்தளிதர	இரலாெகுெலார	ெிவனலாதர	வலாழி	
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65. கவிஞர  ்சீனு ்்சநதில

புதுக்கவிட்த	டைககூவும்	்க்ந்்தளிககும்	நெண்்பர
					புதுடெயலா்கக	்தனமுடனப்பலாயக	்கவிெடெககும்	அன்பர
ெதுபத்பலாட்த	நெி்கரத்த்கவி	்தந்்திடுவலார	இஙத்க
					ெனங்கவரும்	்கவி்களினலால	ெயக்கிடுவலார	நெம்டெ
ம்பலாதுவுடைடெ	விட்தக்கின்	்கலாட்டுெனனலார	த்கலாயில
					புரட்ெியுைன	அழ்கியலும்	இவர்கவிககு	வலாயில
இது்கவிட்த	எனச்மெலாலலும்	்கவி்படைதது	வலாழி
					இனிய்தம்்பி	ெீனுமெந்்தில	வலாழிமயனறும்	வலாழி	
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66. கவிஞர மு.வா.ோலாஜி

்பள்ளியித்	ஆெலானலாயப	்பணியலாற்றும்	முதது
					்பண்்பலாத்	்பலாலாிலுள்தளலார	ெனங்கவரும்	ெிதது	
துள்ளிமயழும்	அட்யலா்கக	்கவி்படைககும்	விதது
					தூயடெயலான	அன்பலாத்	நெடெயிழுககும்	மெலாதது
உள்ளமெ்லாம்	்தெிழ்ம்கலாண்தை	உ்வலாடும்	்தம்்பி
					உடழப்பினித்	உணரவினித்	நெி்கலாில்லாத	தும்்பி
்கள்ளெி்லா	அன்பலாத்	வலாழ்தது்கித்ன	வலாழி
					்கவிததுவத்தலால	ெி்ந்ம்தனறும்	்பலா்லாஜி	வலாழி
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67. கவிஞர அம்ேிகா குமைன்

அம்்பிட்கயின	ம்பயரலாத்	்கவியு்ட்க	ஆளும்
					அனபுெிகு	்தஙட்கயிவர	நெீடுபு்கழ்	ஈட்டி
்கம்்படரபத்பலால	இளஙத்கலாத்பலால	்கலாவியங்கள்	்பலாடி
					்கனித்தெிழர	்பலாரலாட்ைச்	ெி்ந்த்தலாங்கி	வலாழி	
நெம்்பிவரும்	ம்தலாண்ைருககு	நெற்பு்டெ	ஈந்து
					நெலானி்த்தில	உயரத்திவிடும்	நெற்்ெிடழப	த்பலா்
ம்கலாம்்பில்லாச்	ெீர்கவியலாயக	த்கலாத்லாச்ெி	வலாழி
					ம்கலாண்டிருககும்	ம்கலாள்ட்கயித்	நெழுவலாது	வலாழி!
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68. கவிஞர அனுைாஜ்

சுறுசுறுப்பலாயச்	சுற்்ிவரும்	த்பலாடிநெ்கரத	த்தனி
					சுந்்தரெலாக	்கவிட்த்கடள	அளிப்ப்தித்	வலாணி
இறுெலாபத்ப	இல்லா்த	குறுங்கவிட்த	ஞலானி
					இடளய்கவி	ெ்ர்களுகத்கலா	ஏற்்ிவிடும்	ஏணி
ம்பலாறுடெயலா்கப	புனனட்கடயச்	ெிந்துெனு	ரலாெர
					ம்பலாறுபபு்கடள	எடுததுநெடெ	அெத்திவிடும்	தநெெர
ெிறுடெ்கடளக	்கண்டு்கவி	்படைக்கின்	அண்ணன
					மெம்மெலாழியின	்பிள்டளயலா்க	வலாழ்தது்கித்ன	வலாழி
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69. ோவலர ்்சலவ மீனாட்சசி சுநதைம்

வங்கியித்	்பணியலாற்்ி	ஓயவும்பற்்	த்பலாதும்
					வண்ைெிடழக	்கற்றுயரந்து	்பலாவ்ரலாய	ஆன
்தங்கநெி்கர	குணம்நெிட்ந்்த	்தனெலானச்	ெிங்கம்
					்தனித்தெிடழ	முனமனடுககும்	குட்யில்லாத	்தங்கம்
ம்பலாஙகு்தெிழ்ப	்பலாவடிதது	த்பலாரமுரசும்	ம்கலாட்டிப
					பூெனத்தலால	நெட்புவனம்	வளரதம்தடுககும்	விதது
மவங்கலாயப	ம்பலாியலாலாின	்தததுவதட்தப	த்பலாற்றும்
					ெீனலாட்ெி	சுந்்தரதட்த	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர!
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70.	ோவலர சுே முருகானநதம்

்தனெலானப	த்பலாரப்படையில	்தெிழ்்கலாககும்	நெண்்பர
					்தகு்திமய்லாம்	்பலாரலாெல	உ்தவிமெயயும்	அன்பர
இன்ெிழரத	்தள்ப்தியின	இனம்்கலாககும்	ம்தலாண்ைர
					எ்திரெட்யலாயக	்கருததும்கலாண்டும்	மவளிக்கலாட்ைலா	தவந்்தர
நெனமுட்யில	்கவியலாககும்	முட்்கற்றுத	த்த்ி
					நெலாட்டினித்	்பலாவ்ரலாயக	த்கலாத்லாச்சும்	த்தனி
ம்தனெதுடர	வலாழு்கின்	சு்பமுரு்கலா	னந்்தர
					த்தன்தெிழலாய	இனித்திைதவ	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர
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71. ோவலர அன்புவலலி தஙகபவலர

ஆழங்கலால	்பட்ைம்தலாரு	நெல்்ிவின	ஊற்று
					அனபுெ்ர	பூதம்தலாளிர	வீசு்கின்	்கலாற்று	
வலாழ்்கின்	்கலா்த்தில	நெலாம்்கலாணும்	ஔடவ
					வளத்தெிழின	ஆழ்்கைட்க	குடிததுடவத்த	பூடவ
ஊழ்விடனடய	உடைதம்த்ிந்்த	ெருந்்தலான	தவம்பூ
					ஒண்ைெிழர	த்பலாற்று்கின்	ஒளிரவலானச்	மெம்பூ
ஆழ்ந்்த்ிதவலாங(கு)	அனபுவலலி	்தங்கதவ்ர	வலாழி
					அருந்்தெிழின	மெலாலம்டுதது	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாழி!
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72. ோவலரம்ணி  பகா. ்சசிவப்ேிைகா்சம்

்திடரததுடரயில	்கலால்ப்திததும்	ெரபுவழி	நெினறு
					்திருத்தெிழில	்பலாவடிககும்	புதுடவநெ்கரக	குனறு	
ெடரயலா்க	ெனஙம்கலாண்ை	புலித்பலான்	த்தலாற்்ம்
					ெட்யலான	உறு்திவழி	்தந்்திடுவலார	ஏற்்ம்
ெிடர்தெனி	மயல்லாமும்	இடெம்கலாண்ை	ஞலானி
					ெித்தலாந்்த	்கவித்பசும்	நெட்பு்்கத	த்தனி
நெிடரதநெலாில	்பலாபபுட்தயல	்தரு்கின்	த்தலாழர
					மநெஞெத்தலால	வலாழ்த்திடுதவலாம்	ெிவதனலாளியலார	வலாழி
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73. ோவலர இைஞ்சனி ்சநதிைபமாகன்

மெரெனியில	ெி்்கடிததுக	்கவிவடிககும்	ம்தன்ல
					மெந்்தெிடழ	ெ்வலா்த	இ்ஙட்கவலாழ்	ென்ம்
்கரவமெதும்	இல்லா்த	்கனித்தெிழின	்தஙட்க
					்கஞெெ்ர	ெ்திமு்கத்தலார	இரஞெனியலாம்	நெஙட்க
ெரவவழி	உ்தவிமெயது	ெலாித்திரத்தில	நெினறு
					ெலாிநெி்கரலாயச்	ெலா்தடனடய	ஆற்று்கின்	விண்ெீன
்தரெவழி	நெின்லாற்றும்	மெயட்கயினலால	எனறும்
					்தலாரணியில	உயரந்ம்தலாளிர	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர
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74. ோவலர இைஞ்சசினி குமார

இ்ண்ைனெலா	நெ்கரவலாழும்	்தெிழ்ககு்த்தின	மெலாதது
					இருதவ்லாய	எண்ணங்கள்	இல்லா்த	முதது
்க்ங்கலா்த	்தெிழ்ெ்களலாயத	்தெிழ்க்கலாககும்	ெஙட்க
					்கண்துஞெலா	வழிநெினறு	்கவிவடிககும்	்தஙட்க
இ்ஙட்கயித்	்பி்ந்்தலாலும்	த்பசுமெலாழி	யலாத்
					எந்்தெிழர	தெலா்தலாியலாய	ஆனமவலாரு	த்தலாழி
வ்ஙட்கநெ்கர	தவலமுரு்கன	வலாழ்தது்கித்ன	நெலாளும்
					வளமெல்லாம்	ம்பலாங்க,குெலார	இரஞெனியலார	வலாழி!
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75. ோவலர ்ஜகதீசுவைி இைவி

ஆத்திலாியலா	நெலாட்டினித்	வலாழ்்கின்	அக்கலாள்
					அனபுெடழ	ம்பலாழிவ்தித்	இடணயில்லா	அனடன
ஆத்தி்கதட்தக	்கடை்பிடிதது	அருந்்தெிடழக	்கற்த்
					அழ்கழ்கலாயப	்பலாவடிதத்த	அ்கெ்கிழும்	ம்பண்ணலாள்
ெலாத்தெிழர	ஈட்கமய்லாம்	மெயட்கயித்	்கலாட்டி
					ெ்த்தெிழர	வீரெட்தக	்கவிட்த்களில	ஊட்டிக
்கலாத்திடுவலார	மெ்கெலாளும்	ஈசுவலாி	யலாதர!
					்கனித்தெிழலால	வலாழ்த்திடுதவலாம்	த்தலாழர்கதள	வலாலாீர!
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76. ோவலர நெகுலா ்சசிவநொதன்

மெருதெனித	்திருநெலாட்டில	்கட்வலாழ	தவண்டி
					ம்பருமுடழபபு	்தரு்கின்	ம்பண்கு்ததுத	த்தனி
ெிறுகுழந்ட்த	்கலவி்கற்்க	்பலாைெலாட்	்கண்டு
					ெி்ப்பலா்கத	்தெிழர்கடள	வழிநெைததும்	ெஙட்க
வரம்ம்பற்றுப	்பலாைைரெர	வழிநெினறு	்பலாக்கள்
					வடிதம்தனறும்	்பலாவ்ரலாய	ஆனம்பரும்	த்தலாழி
நெறுந்்தெிழலால	ெிவநெலா்தர	நெகு்லாடவ	வலாழ்த்த
					நெலானடழபத்பன	த்தலாழர்கதள	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர!
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77. ோவலர புடோ கிறசிஸ்டி

்கனைலாவில	வலாழு்கின்	்கி்ிஸடி்கட்	புட்்பலா
					்கவனமுைன	்கவியலாககும்	்கட்ெ்களின	்பிள்டள
இனவுணரவு	ெி்ககம்கலாண்ை	இன்ெிழர	்கண்ணலாள்
					ஈடு்பலாடு	மெலாழிெீது	ம்கலாண்தைலாஙகும்	ம்பண்ணலாள்
ெினதெதும்	ம்கலாள்ளலாது		ெீர்தெிழில	்பலாக்கள்
					ெி்ப்பலா்க	வடிக்கின்	்பலாைைரெர	ெீைர
ெனமுழுக்க	ெலாத்தெிழர	முனதனற்்ம்	்கலாணும்
					ெ்கரலாெி	அக்கலாடள	வலாழ்த்திடுதவலாம்	நெலாதெ!
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78. ோவலர ரூோ அன்றன்

ெிலாித்தமு்கம்	ெிங்கலாரம்	்தவழு்கின்	த்தலாழி
					மெந்்தெிழர	மெலாககுமெழில	்பலாவடிககும்	ஆழி
விலாிக்கின்	த்தலாட்கவழி	வடளககுெயி	்லா்க
					வீழ்தது்கின்	நெல்ன்பலால	எழுந்்த்தெிழ்ப	்பலாடவ
ெலாியனடன	்திருவடிடயப	த்பலாற்று்கின்	்தஙட்க
					ெலாத்தெிழரக	கு்ம்த்பலாற்றும்	்கவியு்்க	ெஙட்க
்திலாிபுரமும்	த்பலாற்று்கின்		சுவிஸரூ்பலா	அன்ன
					்திருவிளக்கலாய	ஒளிவீெ	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர!
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79. கவிஞர மருத்துவர நொகநொதன்

ெிவ்கஙட்க	நெ்கரவலாழும்	ெருததுவத்தின	தவ்தன
					மெந்்தெிடழ	விரும்பு்கின்	ெீர்திருத்த	நெலா்தன
்தவெிருந்து	்தெிழ்த்தலாயலார	ஈனம்டுத்த	்பிள்டள
					்தனித்தெிழில	்கவியியற்்ி	நெடெக்கவரும்	முலட்
அவனியித்	அ்ிவியட்க	்கற்றுணரந்்த	த்பலாதும்
					அ்கங்கலாரம்	ஏதுெின்ி	நெைெலாடும்	த்தலாழர
புவனெ்தில	ம்பரும்பு்கடழ	நெலா்கநெலா்தர	ஈட்ைப
					ம்பலாற்்ெிழலால	வலாழ்த்திடுதவலாம்	பு்ப்பட்டு	வலாலாீர!
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80. ோவலர  ்சாமி சுபைசு

ெலாெிஎன்	ம்பயர்தலாங்கி	எழும்சூட்க	்கலாற்று
					ெத்தியத்தின	வழிநெினறு	்தெிழ்சுரககும்	ஊற்று
பூெியித்	குருவழியில	மெனம்லாழுகும்	த்தலாழர
					த்பலாரமுரெம்	ஒலிப்பதுத்பலால	முழஙகு்கின்	ஆழர
்தலாெியற்றும்	்பலாக்களித்	்தனிவழிடயக	ம்கலாண்டு
					்தெிழனடன	்தரமுயரததும்	ம்கலாள்ட்கநெிட்	குண்டு
ஓெியஙகும்	ஒலித்பலா்	உ்குபு்கழ்	ஈட்ை
					ெலாெிசுதரச்	்பலாவ்டர	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர
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81. கவிமாம்ணி ஆரூர தமிழநொடன்

ஆரூலாில	்பி்ந்்தலாலும்	்தட்நெ்கரககுச்	மென்லார
					அஞெலா்த	இ்தழலாெலான	அரும்்பணிடய	ஏற்்லார
ஊரூரலாயக	்கவிஞர்களின	ம்பருநெட்ட்பச்	தெரதத்த
					ஒண்ைெிழின	ம்பருங்கவியலாய	த்கலாத்லாச்சும்	நெண்்பர
ெீலாி்தழில	மெந்்தெிழரப	்பலாக்கமள்லாம்	பூக்கச்
					மெயதுவரும்	்தெிழ்நெலாைர	ெிந்்தடனடயப	த்பலாற்்ி,
்பலாலாிலுள்தளலார	தெரந்து	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர!
					ட்பந்்தெிழின	மெம்ெம்னப	த்பலாற்்ிடுதவலாம்	வலாலாீர!



 91

82. கவிஞர அமுதோைதி

்கண்ண்தலாெப	ம்பருங்கவியின	ட்கப்பற்்ி	வலாழ்ந்்த
					்கருத்தலாழம்	ெிக்கம்தலாரு	்கவிஞரலான	அண்ணன
வண்ணெிகு	்பலாக்கமள்லாம்	வலாெலவரும்	த்பலாதும்
					வருத்தலா்த	டைககூடவக	ட்கயலாளும்	ெனனன
எண்ணமெ்லாம்	்தெிழ்த்தலாடய	வணங்கிடுநெற்	த்லாழர
					எடுத்தலாளும்	்பலாக்களித்	ெி்பபூட்டும்	நெண்்பர
்பண்மணடுதத்த	ஆளமு்த	்பலார்திடயப	த்பலாற்்ி,
					்பலாமவடுதது	வலாழ்த்திடுதவலாம்	்பலாவ்தர	வலாலாீர!
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83. கவிஞர பதவநொதன் ்்சலவைத்தினம்

ெிறுவயது	்கலா்தத்த	ட்கச்தெரந்்த	நெண்்பன
					மெருகத்கதும்	இல்லாது	்பழகுமெழிற்	த்லாழன
உறு்தியலான	எண்ணத்தலால	உயரந்்தெட்க	குனறு
					உள்ளத்தில	எடனடவததுப	த்பலாற்்ிடுவலான	எனறும்
வருங்கவட்	எதுமவனினும்	வி்க்கிடவககும்	ஆற்்ல
					வழங்கிமயடனத	தூக்கிடவததுக	ம்கலாண்ைலாடும்	நெட்பு
அருங்கவிஞன	த்தவநெலா்தத	த்தலாழடெடய	வலாழ்த்த
					ஆரவலார	தெதுெின்ி	பு்ப்பட்டு	வலாலாீர!
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84. ோவலர ்சசி அ வ இ்ளஞ்்சழியன்

ம்பலா்ியலாளர	ஆனலாலும்	ம்பலாறுடெெி்கக	ம்கலாண்டு
					ம்பலாற்்ெிழர	்தி்டனமயல்லாம்	ஆரலாயும்	த்தலாழர
மநெ்ிெிகுந்்த	ஓவியரலாம்	ெிற்்பமெ்லாம்	வலாரதது
					தநெரடெவழி	யலாழிடெடய	ஆரலாயச்ெி	மெயது	
மெ்ிவுைதன	நெற்்கவிட்த	யலாக்கின்	மெம்ெல
					மெம்ெலாந்்த	நெடைத்பலாடும்	மெந்்தெிழரச்	ெிம்ெம்
அ்ிஞரலான	இளஞமெழியர	அற்பு்ததட்த	வலாழ்த்த
					அ்ிதவலாஙகும்	த்தலாழமர்லாம்	்படைமயடுதது	வலாலாீர!
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85. கவிஞர மதியழகன் (்சசிஙகப்பூர)

மெந்்தெிழில	்பற்றும்கலாண்ை	ெிங்கலாரத	த்தனி
					ெிங்கபபூர	வலாழு்கின்	மெம்்பலாட்டுத	த்தலாணி
அந்்தெி்லா	நெம்மெலாழியில	்பண்ணிடெககும்	முதது
					அவனிதயலாரும்	்பலாரலாட்டும்	்தெிழ்கததுச்	மெலாதது
மெலாந்்தமென	நெடெமயண்ணிச்	சு்கெளிககும்	்கலாற்று
					சூழ்்பட்கடயத	்தெிமழடுதது	வீழ்ததுமவலாளிக	்கீற்று
உந்துவிடெ	்தந்்தியஙகும்	உனன்தெலா	நெண்்பர
					ஒப்பில்லா	ெ்தியழட்க	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர!
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86. கவிஞர மருத்துவர பதவி  (பகாயம்ேத்தூர)

ெீனதது	ெருததுவதட்தக	்கற்றுணரந்து	த்தரந்து
					ெி்ப்பலா்கச்	ெி்கிச்டெமய்லாம்	வழஙகு்கின்	்தஙட்க
வலானதது	மவண்ணி்டவப	த்பலாலநெைந்து	வந்து
					டவய்கத்தில	்கவி்படைககும்	ஐந்்திடணதெர	ெஙட்க
்கலானதட்தப	்பலாடு்கின்	்கவிககுயி்லாள்	்கண்த்பலால
					்கணவடரயும்	த்பணு்கின்	த்பமரழி்லாள்	அன்பலால
ஆனவடர	உ்்கதட்த	அரவடணககும்	த்தவி
					அனபுைதன	நெலாெெவடர	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர
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87. கவிஞர லீலா பலாகநொதன் (ஆை்ணி)

ஆரணியில	மநெெவலாளர	குடும்்பத்தில	த்தலான்ி
					அற்பு்தெலாயக	்கவிெடெததுப	்பலாிெலாறும்	த்தலாழி
ெீரணியலாயக	்கவிவலாி்கள்	ெலாட்மயனக	த்கலாததுச்
					ெி்ப்பலா்க	ெனம்புகுந்து	நெம்மநெஞடெத	ட்தததுப
த்பரணிடய	நெைதது்கின்	ம்பருெ்களலார	லீ்லா
					ம்பருடெமய்லாம்	ஈட்டிைதவ	வலாழ்த்திடுதவலாம்	நெலாமும்
ஊரணியலாயக	்கவிட்த்கடள	யலாத்தளிதத்த	இந்்த
					ஊரு்்கம்	்பலாரலாட்டும்	ம்பருங்கவியலாய	வலாழி
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88. கவிஞர குழலி குமபை்சன்

்தஞெலாவூர	ெண்த்தலான்ிக	்கவி்படைககும்	்தஙட்க
					்தெிழ்ெரட்ப	ெீட்மைடுககும்	ெதுரமெலாழி	ெஙட்க
அஞெலாது	ெ்களிருக்கலாயக	குரலுயரததும்	ம்பண்ணலாள்
					அருந்்தெிடழக	்கவிட்தககுள்	குடியெரததும்	்கண்ணலாள்
வஞெெி்லா	நெனெனத்தலால	நெடெவடளததுப	த்பலாட்டு
					வலாடழமயன	நெலவளங்கள்	வழங்கின்	நெஙட்க
ம்கலாஞசு்தெிழ்	குழலிெ்கள்	குெதரெ	தரலாடு
					குவ்யத்தில	உயரந்த்தலாங்க	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர!
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89. ோவலர முத்துச்சாமி (தாைமஙகலம்)

அடைெடழடயப	த்பலால்கவிட்த	ம்பலாழி்கின்	தெ்கம்
					அைங்கலா்த	்கலாடளமயனத	்தெிழ்ககுடிககும்	்தலா்கம்
்தடையின்ித	்தெிழ்ச்ெலாட்	்பயணிககும்	பூ்தம்
					்தடுத்தலாலும்	நெிற்்கலா்த	பூங்கலாற்்ின	நெலா்தம்	
உடைதம்த்ிந்து	ெீ்ிமயழும்	்கவிமவள்ளச்	ெிந்ட்த
					உணரவு்கடளக	்கவிக்கரத்தலால	சுண்டிவிடும்	்தந்ட்த
நெடையுடைடய	ெலாற்்லா்த	நெற்்ெிழின	த்பலாரவலாள்
					நெல்முததுச்	ெலாெியலாடர	வலாழ்த்திடுதவலாம்	நெலாமும்
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90. ோவலரம்ணி வ.க.கன்னியப்ேர

்கண்்கலாககும்	ெருததுவத்தில	்கற்றுணரந்து	த்தரந்து
					்கலாெினியில	ெருததுவரலாய	ஆனத்பலாதும்	பூககும்
்பண்்கலாததுத	்தெிழ்்கலாககும்	்பலாவ்ரலாய	ஆ்கி
					்பண்்பலாட்டைக	்கலாக்கின்	்தெிழ்க்கவிட்த	தயலா்கி
ெண்்கலாததுப	த்பலாற்று்கின்	ெலாெடழடயப	த்பலா்
					ெனங்கலாககும்	இவர்பலாக்கள்	ெ்கிழ்வடனததும்	நெலகும்
்தண்ைெிழின	ம்பரும்பு்வர	்கனனியப்பர	எனறும்
					்தெிழ்்கலாக்கச்	மெலாலம்டுதது	வலாழ்த்திடுதவலாம்	நெலாதெ
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91. ோவலர ்நெயதலநொடன்

ஈழததுச்	ெிங்கமென	எழுந்துவந்து	்பலாக்கள்
					எடுத்திஙத்க	அருவிமயனக	ம்கலாட்டு்கின்	தும்்பி
வலாழடவககும்	மெலாழிப்பற்்லால	டவய்கதது	நெலாட்டில
					வளம்ம்கலாட்டும்	்பிரலானெினித்	வெிக்கின்	்தம்்பி
ஆழெலான	ம்பலாருள்ம்கலாண்டு	்பலாட்ைரெர	்பக்கம்
					அடிம்தலாட்டுப	்பலாெடெததுப	்பலாிெலாறும்	த்தலாழர
தவழமென	எழுந்துவரும்	மவலமநெய்தல	நெலாைன
					மவற்்ிமய்லாம்	ம்பற்த்லாங்க	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர
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92. ோவலர கவிப்ோரவ

புதுடவநெ்கர	்பி்ந்்தலாலும்	்பி்த்தெம்	மெனறு
					பூந்்தெிழின	்பலாவ்ரலாய	ஒளிவீசும்	ம்பண்ணலாள்
எது்கவிட்த	எனகத்கட்கும்	்பலாவ்ர்கள்	முனனலால
					இது்கவிட்த	எனச்மெலாலலும்	நெறுங்கவிட்த	்தந்த்த
முது்கவிஞர	்பலாட்ைரெர	வழிநெினறு	்பலாககுள்
					முழு்கிமயழும்	விதட்தமய்லாம்	்கற்றுணரந்்த	த்தலாழி
நெ்திபம்பருக்கலாய	நெற்்கவிட்த	யலாத்தளிககும்	ம்தன்ல
					நெற்்ெிழின	்பலாவ்ரலாம்	்கவிப்பலாடவ	வலாழி	
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93. கவிஞர இநதிைா்ணி தஙகபவல

்திண்டுக்கல	நெ்கரவலாழும்	்திண்ணியமநெஞ	ெத்தலார
					த்தன்தெிழில	்கவி்படைககும்	ம்தள்ளியவுள்	ளத்தலார
உண்டுட்ந்து	வலாழுதவலாடரப	த்பலா்ன்ி	்பலாலாில
					ஊறு்தெிழ்	வளததுைதன	உறு்திமய்லாம்	ம்பற்று
வண்டு்தரும்	லாீங்கலாரப	்பலாவடெதது	நெம்டெ
					வண்ைெிழின	உட்மெனறு	சுடவயுணர	டவககும்	
மெண்டுெண	இந்்திரலாணி	்தங்கதவ்ர	வலாழி
					மெந்்தெிழின	்திருெ்களலாயப	பூவு்்கில	வலாழி	!
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94. ோவலர ்ஜனிதா அப்சாக பமத்யூ

விலம்டுததுக	்கடணம்தலாடுககும்	மவலரலாெர	த்பலா்
					மவற்்ி்தடன	ஈட்டு்கின்	விலவிெயர	த்பலா்ச்
மெலாலம்டுதது	வீெிநெடெ	மவலலு்கின்	்தஙட்க
					மெலாக்கடவககும்	ட்பந்்தெிழின	சுடவயுணரந்்த	ெஙட்க
மநெலம்டுததுச்	தெலா்லாக்கி	நெல்மு்தம்	ஈயும்
					மநெ்ியுடைய	்தெிழ்பம்பண்ணின	வழிவந்்த	ம்பண்ணலாள்
்கலம்டுததுச்	ெிட்வடித்த	்பல்வடனப	த்பலா்
					்கவிவழிதய	மெனி்தலாவும்	பு்கழ்ம்பற்று	வலாழி!
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95. ோவலர மைபுமாம்ணி வைதைா்சன் (்்சன்ரன)

ட்பந்்தெிழின	தெலாட்மயல்லாம்	இவரம்பயடரச்	மெலாலலும்
					்பலாட்மைழுதும்	வி்திமெலானனலால	இவர்பலாட்தை	மவலலும்
டநெந்்தெனம்	இல்லா்த	நெறுந்்தெிழ்பத்ப	ரலாெலான
					நெலானி்த்தில	்தனியிைதட்தப	ம்பற்்மவலாரு	ரலாென
டெந்்தமனனத	்தெிழ்மெலாழியலாள்	ஈன்்தனிப	்பிள்டள
					ெலாத்தெிழில	இ்க்கணதட்தப	்பரபபு்கின்	முலட்
ஐந்்தெிழின		அ்ிவலாெலான	வர்தரலாெர	வலாழ்்க!
					ஆனத்லாலாின	ெலானத்லாலாின	வலாழ்ததும்பற்று	வலாழ்்க!
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96. ோவலர கடவூர ம்ணிமாறன்

்தெிழ்ப்படித்த	ஆெலானலாய	்தலாரணியில	த்தலான்ித
					்தெிழ்வளரககும்	்பலாவ்லாில	முனதனரலாய	உள்ள
அெிழ்துநெி்கர	்கவிட்த்கடள	அளிததுவரும்	ெலா்ன
					அழ்கலா்கத	்தெிழ்ெ்கடளக	்கலாட்டிவரும்	்பிள்டள
குமு்கலாயக	ம்கலாடுடெ்கடளக	்கவிட்தயித்	்கலாட்டிக
					குததூெி	த்பலாலெி்ககும்	கூர்கவிட்தக	த்கலாெலான
நெமுக்கலா்த	்பட்ைலாெலாய	மவடிக்கின்	அண்ணன
					நெற்்கவிெலான	்கைவூலாின	ெணிெலா்ன	வலாழி	
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97. கவிஞர மு அரசசுனன்

ம்பலாற்ட்கயலாலாின	வ்க்கரெலாய	இயஙகு்கின்	த்தலாழர
					ம்பலாற்்ெிடழச்	ெந்்தத்தில	வடிததுருகும்	நெண்்பர
்கற்்படனடயக	்கவியூற்்லாயப	ம்பலாங்கடவககும்	குன்ம்
					்கலாவியங்கள்	்ப்நூட்ப	ம்பலாத்திடவககும்	ென்ம்
வற்்லா்த	்பண்்கமள்லாம்	அணிவகுதது	வந்து	
					வலாமவனத்	அடழத்திவடர	ெலாட்யிட்டு	வலாழ்ததும்
ம்பலாற்்லாளில	ம்பலா்ிதம்தழு்தி	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர
					ம்பலாற்குணத்தலார	அரச்சுனடரப	த்பலாற்்ிைதவ	வலாலாீர!
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98. கவிஞர புண்ணியா

்திடரப்பைங்கள்	ம்தலாட்க்கலாட்ெி	ம்தலாைர்களுககுப	்பலாட்டைத
					்தி்ம்்பைதவ	எழுது்கின்	ம்தள்ளு்தெிழ்த	ம்தன்ல
நுடரம்பலாஙகும்	அட்மயலாத்த	இட்வணக்கப	்பலாைல
					நுட்்பமுைன	்பனனூறு	்படைத்தநெறுஞ	தெலாட்
ெிடர்தெனி	யலாவிலுதெ	்கவிககுரு்தி	ஓைச்	
					ெிந்்தடனயில	்பணிதவலாடு	நெட்புகுணங	ம்கலாண்ை
்கடரபுரளும்	்கவிநெ்தியலார	புண்ணியதர	வலாழ்்க!
					்கற்த்லாரும்	ெற்த்லாரும்	்பலாரலாட்ை	வலாழ்்க!
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99. கவிஞர நெம்ம ஊரு பகாேிநொத்

புட்கப்பைதட்த	எடுப்பவரலாய	அஙகுெிஙகும்	ஓடி
					புனனட்கடய	ெலாற்்லாது	்கவிட்த்களும்	்தந்த்த
நெட்கச்சுடவடயத	தூவிநெம்டெ	ஆரப்பலாிககும்	நெண்்பர
					நெல்ம்தலாரு	்கவிஞரலா்க	நெடை்பயிலும்	அன்பர
அ்கமுழுக்க	அனபும்கலாண்ை	ஆனெதநெய	்பந்்தம்
					அண்ணனலா்கி	நெம்முளத்தில	வந்்தெரும்	மெலாந்்தம்	
வட்கவட்கயலாயப	்பலாவடிககும்	வண்ைெிழர	வலாழ்்க!
					வலாெெிகு	நெம்ெஊரு	த்கலா்பிநெலா்தர	வலாழ்்க!
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100. கவிஞர ்்சலவைாஜா சுதாகைன்

இ்ஙட்கயித்	்கவி்பலாடி	ெ்கிழ்விப்பலார	நெம்டெ
					இன்ெிழின	சுடவம்ப்தவ	அடழத்திடுவலார	நெனடெ
து்ங்கிைதவ	நெற்மெயல்கள்	ஆற்்ிடுவலார	நெல்
					தூயவுள்ள	்பலாவ்ரலாய	ெிளிரந்்திடுவலார	யலாழில	
நெ்ெிகுந்்த	்தங்கெயில	ம்பற்்வரலாய,	ஈழ
					நெலாட்டினித்	்தட்ெி்ந்து	விளங்கிடுவலார	நெண்்பர
்ப்மெல்லாம்	யலாப்பினித்	டவத்தவரலாம்	வலாழ்்க!
					்பண்்பலாளர	மெலவரலாெலா	சு்தலா்கரனலார	வலாழ்்க!
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101. கவிஞர ப்சககிழார அப்ோ்சாமி

்தெிழுகத்கலார	்பட்ைட்டய	உருவலாக்கி	வலாழ்வில
					்தனன்தெ	ஏதுெின்ி	உடழப்பவரலாம்	ெினன
ெிெிழுககுள்	அைங்கலா்த	மெங்க்திதரலான	்பலாலாில
					தெடவமயலானத்	கு்ிகத்கலாளலாய	வலாழ்்பவரலாம்	்கலாற்றுக
குெிழலா்கிக	கு்திக்கினத்லார	ெத்தியித்	மவலலும்
					த்கலானலா்கிச்	ெி்ந்த்தலாஙகும்	்பலாவ்ரலாம்	அண்ணன
்தெிழலா்கி	வலாழ்்பவரலாம்	ெட்க்கலாட்டு	ெனனர
					்தனனி்கலாில	தெக்கிழலாடர	வலாழ்த்திடுதவலாம்	வலாலாீர!
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