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அறிஞர் அண்ணா

         இருபதாம் நூற்ாண்டின் இணையற் அரசியல் 
சகாபதமாக வாழ்ந்து சாதித்து மண்ந்த ஒரு மாபபரும் 
மமணத மபர்ிஞர் அண்ைா அவர்கள் என்்ால் அது 
கிஞசித்தும் மிணகயாகாது. ஒரு எளிய குடும்பத்தில் 
பி்ந்து கல்வியாலும் உணைபபாலும் உயர்ந்து தன் 
நாவன்ணமயால் தமிைகமககணளக கட்டிபமபாட்டு, தமிழ் 
நாட்டின் தணைபயழுத்ணத மாற்ிய பபருணம அண்ைா 
அவர்களுகமக உண்டு. சுதந்திரஇந்தியாவில் பின்்ாளில் 
அரசியலில் பை மாற்ஙகள் ஏறபடக காரைமாக இருந்தவர் 
அண்ைா. “அண்ைா அண்ைா” என்று அண்ைா என்் 
ஒறண்ச் பசால்ணை மவத மந்திரமாகக பகாண்ட எண்ைற் 
தம்பிகணளக பகாண்ட மபர்ிஞாின் சாதண்கள் பசால்லில் 
அடஙகா. அவரது 113 ஆவது பி்ந்தநாணள முன்்ிட்டு 
அவணரப பற்ி மரபுக கவிணதகணள ணவத்து ஒரு பதாகுபபு 
நூல் பசய்து அதண், தமிழ் பநஞசம் இதைின் இணைபபாக 
வைஙக மவண்டும் எ் எண்ைி அதண் தமிழ்பநஞசம் 
ஆசிா ியர் தமிழ்த் பதாண்டர் தமிழ்பநஞசம் அமின் 
அவர்களிடம் பசான்் மபாது பசய்யைாம் எ் உட்டியாக 
ஒபபுதல் தந்தார்.  ஐம்பத்மதழு கவிஞர்களின் 179 விருத்தஙகள் 
நிரம்பிய இக கவிணத நூல் அ்ிஞர் அண்ைாவின் பல்மவறு 
சி்பபுகணளச் பசால்ைக கூடியதாக உள்ளது. தமிழ்நாடு 
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மட்டுமல்ைாது பி்மாநிைத் தமிழ்ககவிஞர்கள் இைஙணக 
உள்ளிட்ட பி்நாட்டுக கவிஞர்கள் எழுதிய மரபுககவிணதகள் 
மட்டும் உள்ளடககிய இந்நூல் ஒரு காைப பபட்டகம்; 
இன்றும் அண்ைா கவிஞர்பபபருமககளிணடமய நிணைத்த 
புகணை உணடயவர் என்பதறகு இந்நூமை சாட்சியாகும்.

 இந்நூைாககத்திறகுத் தஙகள் கவிணதகணள 
அனுபபிய கவிஞர்ப பபருமககளுககும் இதண் அைகு் 
வடிவணமத்து பவளியிட உதவுகின்்  பாவைர் தமிழ்பநஞசம் 
அமின் அவர்களுககும் இ்ிய இதயஙக்ிந்த நன்்ிணய 
உாித்தாககுகின்ம்ன்

அமநக வைககஙகளுடன் 

இராம மவல்முருகன் வைஙணகமான்
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உள்ளே...
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அறிஞர் அண்ணா

தபரியணாரின் பணா்ச்றயில் ்கறறணார் பணாரில்

     தபரிவயணாரும் வியநதுநெிற்க நெடெந்தணார் நெணாடடில்

அரியத்தணாரு ்த்லவரணா்க வளர்ந்தணார் ்கறற

     அறிஞதரலணாம் வபணாறறுவழி ்சிறந்தணார்  வபச்சணால் 

தபரியத்தணாரு எழுச்சியி்னக த்கணா்ர்ந்தணார்  வபணாறறும்

     வபரறிஞர் ஆ்கிமனம் நெி்றந்தணார் த்தணாணடெணால்

உரியத்தணாரு மு்தல்வதரன  உயர்ந்தணார் என்றும் 

     ஊர்வபணாறறும் அண்தனன ஆனணார் வணாழி

ஓரிரவில் ்தி்ரக்க்்த்ய அ்மதது நெணாளும்

     ஓயவின்றிப் படிததுயர்நது நெின்றணார் தவல்லும்

பணாரினிவல முத்தி்ர்யப் ப்தித்தணார் நெணாடடில்

     பல்்க்லவணாழ ்கழ்கதமன வணாழந்தணார் தநெஞ்சில்

ஓரி்தயக ்கனியணா்க எம்்சி யணா்ர

     உயரிடெத்தில் ்வததுயர்நது நெி்றந்தணார்  என்றும்

ஈரி்தயம் இல்லணாது த்கணாள்்்க மணாறணா

     இமயதமன வணாழநதுயர்ந்த அறிஞர் வணாழி

த்சவவணா்ழப் பழமணா்க வறிவயணார் வணாழக்்க 

     ்சீரழிநது வபணாவத்தலணாம் ்க்்தயில் த்சணால்லி

ஒவவணா்த ப்க்கணாரர் வபணாக்்கப் வபச்சணால்

     ஓடடிடெவவ வநது்தித்த ்க்திவரணான் வ்தணாழர்

மவவலவள் வ்தணாழிககும் ம்முண தடென்று

     மணாறறணானின் ்கருததுககும் ம்திப்்பத ்தந்தணார் 

எவவணா்த அர்சிய்ல எடடித த்தணாடவடெ

     ஏதுமின்றிக ்கணாங்கிர்்ச த்சய்தணார் வணாழி!
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ஒன்றுகுலம் ஒருவனிஙவ்க வ்தவன் என்றணார்

     உயர்்தமிழன் நெல்தலணாழுக்கம் வப்ச த்சணான்னணார்

நென்றிவரின் ஆறறதலன பிறநெணாட டெணாரும்

     நென்மு்றயில் பணாரணாடடும் ்தரவவ த்சய்தணார்

குன்தறனவவ உயர்ந்தகு்ம் த்கணாணடெணார் ்சணா்திக

     குமு்கணாய வவறுபணாட்டெக ்கடிநது வபணானணார்

என்தறன்றும் ்தமிழமக்கள் மறவணா வண்ம்

     இயந்திரமணாய உ்ழத்த்தமிழ அண்ணா வணாழி!

அரி்சிவி்ல கு்றப்ப்தறகுப் பணாடு படடெணார் 

     அருந்தமிழர் மனஙகுளிரும் பணா்்த ்கணடெணார்

பரி்திதயனத ்தமிழ்கத்தில் வலமும் வநது

     பழிவயதும் இல்லணாமல் ஆட்சி த்சய்தணார் 

நெரிககு்த்தணார் த்சயல்வணா்ல நெறுக்கிப் வபணானணார் 

     நெணாடவடெணாரின் நெலதனணான்வற இலக்கணாயக த்கணாணடெணார்

தபரியணாரின் த்தணாணடெதரன்றும் ்தம்பி தயன்றும்

     தபரு்ம்த்னப் தபறறஅண்ணா து்ரயணார்  வணாழி 

்க்லஞதரனும் ்தம்பியி்னத ்தந்தணார் நெணாட்டெக

     ்கணாக்கின்ற நெறபணா்்த ்கணாடடிச த்சன்றணார்

்த்லவதரனும் த்சணால்லுககு வலி்ம கூடடித

     ்தணார்ியில் ்தனித்தன்்ம ்கணாடடி நெின்றணார்

அ்ல்கடெலும் நெணாணுமணாறு உ்ழப்்பத ்தநவ்த

     ஆலமரத ்திரணாவிடெத்தின் வித்தணாய வணாழந்தணார்

உ்லக்களத்தின்  தநெருப்பணா்கிச ்சமூ்கக வ்கட்டெ

     உருதத்தரியணா ்தழிதத்தழுந்த அண்ணா வணாழி
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்சீர்்திருத்தத ்திரும்த்்தச ்சடடெ மணாக்கிச

     வ்சறுநெி்ற ்சணா்தியத்்த ஒழித்த அண்ல்

ஆர்தத்தழுநவ்த ஓடிவரும் ்தமி்ழப் வபச்சணால்

     அலங்கரிதது நெமக்களித்த அறிஞர்க வ்கணாமணான்

வணார்தத்தடுககும் வணார்த்்த்களணால் ஒளிரும் ்சிப்பி

     வடிதத்தடுககும் ்கணாவியத்தணால் ்சிறந்த ்சிறபி 

பணார்த்ததனன வநெணாக்க்மந்த த்சம்மல் வம்டெ

     பணார்த்த்ழககும் ஆளு்மயணாம்  அண்ணா வணாழி! 

வ்தணால்வி்த்னப் பள்ளியிவல தபறற வபணாதும்

     துவளணாது மீணதடெழுநது தவறறி ்கணடு

வவல்பிடிததுத ்தமிழபடிததுப் படடெம் தபறறு

     வவநத்ததரலணாம் பணாரணாடடெ வலமும் வநது

்கணால்பிடிக்கத த்தரியணா்த த்கணாள்்்க வீரர்

     ்கரம்பிடித்த எழுதுவ்கணாலணால் உயர்ந்த சூரர்

வ்கணால்பிடிதது மணாநெிலத்்த ஆள வந்த

     த்கணாறற்வயின் ்திரும்கனணார் அண்ணா வணாழி!

ஏ. ்தணாழந்த  ்தமிழ்கவம என்று நெணாட்டெ

     எழுப்பிவிடெ வம்டெவ்தணாறும் முழக்கம் த்சயது

வணா்தணாடும் ்திறனணாவல மன்றம் வ்தணான்றி

     வழக்கணாடி எ்திரணாளி மனத்்த தவன்றணார்

ஆ்தணார வணாழவிறகுச ்சடடெம் வபணாடடெணார் 

     அடித்தளதது மக்களுககுக ்கடெவுள் ஆனணார் 

ஊ்தணாரி அர்சிய்ல விரடடி வி்டடெ

     உயர்்தமிழர் தமணாழிஅறிஞர் அண்ணா வணாழி!
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்கணாஞ்சிநெ்கர் வ்தணான்றிவிடடெ அறிஞர் வணாழி

     ்கனிச்சணாறறுப் வபசசு்திர்த்த  த்சல்வர் வணாழி

வணாஞ்்சமிகு அன்புத்கணாணடெ ்த்லவர் வணாழி

     வரலணாறறில் ்தடெம்ப்தித்த மன்னர் வணாழி

ஆஞ்சவநெயர் பலஙத்கணாணடெ த்தணாணடெர் கூடடெணால்

     அ்தி்சயங்கள் நெி்கழத்திவிடடெ நென்னர் வணாழி!

நெணாஞ்சிதலனத ்தமிழநெணாட்டெ உழுது த்சன்ற 

     நெறறமிழர் வழிநெடெப்வபணாம்  உயர்நது வணாழவவணாம் 

பணாவலர்்ம்ி இரணா்ம வவல்முருகன் 
வலங்்கமணான்
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்மணாறறத்தைத தைநதைவர் அண்ணா

தவறறி்லயின் ்க்றபடிந்த பற்கள் ஆயின்

     தவல்்கின்ற எழுத்தினிவல ்க்ற்க ளில்்ல

தநெறறியிவல ்சிந்த்னயின் வ்ளந்த வ்கணாடு

     நெக்கீர எழுத்தினிவல வ்கணாடடெ மில்்ல

சுறறிவந்த ப்கலிரவணால் விழி்கள் மூடும்

     சுடெதரழுத்தில் தபணா்திந்ததபணாருள் மூடெ லில்்ல

த்சணாற்களி்னத ்தீடடு்தறவ்க விரல்்கள் ்தணாழும்

     த்சணாக்க்வககும் எழுத்தினிவல ்தணாழவு இல்்ல !

மரியணா்்த இல்லணாமல் ்தமிழ தரல்லணாம்

     மணமீ்தில் நெணாயவபணாலப் பிறரின் ்கணா்லத

த்தரியணாமல் நெக்கிநெக்கி இருந்த வபணாது

     த்தளிவணான ்சிந்த்ன்ய ஊடடி விடடெ

தபரியணாரின் வழியினிவல எழுச்சி யூடடும்

     தபரும்புரட்சிக  ்கருதது்க்ள எழுத்தில் ்தநது

்சரியணான த்கணாள்்்க்க்ள ஏற்க ்வத்த

     ்சணாட்டெயடி எழுத்தணாளர் அறிஞர் அண்ணா !

அண்ணாந்த வணானம்வபணால் வணாயபி ளநவ்த

     அடி்மயரணாய வணாழந்திருந்த ்தமிழர்க த்கல்லணாம்

விணமீது உ்தித்தவர்்கள் யணாரு மில்்ல

     வி்னஊழணால் ்தணாழந்தவர்்கள் யணாரு மில்்ல

எண்த்தில் பகுத்தறி்வ ஏறறி நெீங்கள்

     எழுந்திடடெணால் ஏறற்தணாழவு எல்லணாம் மணாறி

மண்்கத்தில் ்சரி்சமமணாய வணாழவீர் என்வற

     மணாறறத்்தச த்சய்தவர்்தணாம் அறிஞர் அண்ணா !

பணாவலர் கரு்ம்லததை்மிழணாழன்
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அண்ணா... என் நணா...!

என்நெணாவில் எப்வபணாதும் உச்ச ரிககும் 

     இனியதபய தரதுதவனிவலணா அண்ணா அண்ணா 

என்தனஞ்சம் இரணாவ்ப்வப ரணாறறல் த்கணாள்ள 

     இனவலி்ம ்தரும்தபயவரணா அண்ணா அண்ணா 

்தன்தனஞ்சில் ்தமிழதரலணாம் ்வததுக ்கணாககும் 

     ்தமிழ்வப்பு நெி்திதயதுவவணா அண்ணா அண்ணா

தபணான்தனன்வற நெம்மினத்தணார் வபணாறறிக ்கணாககும் 

     தபணாருத்தமுள்ள தபயரனிவலணா அண்ணா அண்ணா..!

அண்ணாவுந ்தணான்பிறக்க வில்்ல என்றணால் 

     ஆரியசத்சணால் நெ்மயடி்மப் படுத்தி ்வககும்

அண்ணாவின் வபனணாவும் எழு்தணா விடடெணால் 

     ஆரியமணா ்யயில்நெணாம் அயர்நவ்த வபணாவவணாம் 

அண்ணாவணால் ்தமிழநெணாடு அ்மந்த  ்திஙவ்க

     அன்்னத்தமி ழ்கம்கிழவு த்கணாணடெணா ளிஙவ்க 

்கண்ணா்கத ்தமிழருகவ்க வணாயத்தணா ரண்ணா

     ்கணாலங்க ளண்ணாவின் பு்க்ழப் வபசும்..!

நெமஸ்்கணாரம் விரடடிவிடடெ  நெணாய ்கன்்தணான் 

     நெல்வ்க்கச த்சணால்்தந்த தூய வன்்தணான் 

நெமகத்கல்லணாந ்தமிழினி்ம ்தந்த வன்்தணான் 

     நெணாதடெல்லணாம் ்தமிழம்க்கச த்சய்த வன்்தணான் 

இ்மவபணால நெம்்கண்் அவனும் ்கணாத்தணான்

     இருககும்வ்ர  இனத்திறவ்க எழுச்சி்தந்தணான்

நெ்மயுல்கில் ்த்லநெிமிர ்வத்தணா ரண்ணா 

     நெணாள்வ்தணாறும் அவர்தபய்ரச த்சணால்லும் என்நெணா..!

கவிவிததைகர் பபணாற்கபபணாணடியன்
மது்ர-3
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இவபரணாரு பள்ிக் கூடம்

்கணாஞ்சியில் பிறந்த நெல்வலணான் 

     ்கடெதலன ஆறறல் உள்வளணான் 

்தீஞசு்வப் வபச்சில் இந்தத 

     ்திகத்கலணாம் இழுககும் வல்வலணான் 

வணாஞ்்ச்யப் வபணால நெணாட்டெ 

     வழிமு்ற த்கணாள்ள ஆணடு 

பூஞ்்சயில் நெீரூற ்றப்வபணால் 

     புதத்தழிற ்தந்த முன்வனணான்

 

நெணாடடினில் உரி்ம; வபசும்

     நெறறமிழ உரி்ம; இன்னும்

வணாடடிடும் வறு்ம ்தன்னில்

     வணாழ்கிற ்சமூ்தணா யத்்தத

்தீடடெவவ அர்சணாய ஆக்கித

     ்திகத்கலணாம் ஒளிரச த்சய்தணார்

ஏடடினில் ஊடெ ்கத்தில் 

     எழிலுடென் ம்திக்க நெின்றணார் 

இப்படி ஓர்நெல் மணாந்தர் 

     எங்கினி ்கி்டெக்கக கூடும்

இப்படி ஓர்நெல் ஆட்சி

     எங்கினி ்கணா்க கூடும்

ஒப்பிலணா அண்ணா; நெணாடடின்

     உயர்வு்தணான் அண்ணா; ்கற்க 

அப்தபணாழு ்தணாள்வவணா ருககும் 

     இவதரணாரு பள்ளிக கூடெம்

பணாவலர் தை்மிழபநஞ்சம் அ்மின்
பிரணான்சு
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அண்ணா நீ வணாழக

அண்ணாஉன் பு்கழபணாடும் வபணாது வணார்த்்த

     அழ்கணா்கப் ப்திவுத்சயது த்கணாள்ளக ்கணவடென்

மண்ணாணடெ ்தனிமு்தல்வணா மறத்த மிழ்தன்       

     ம்ியணான ்தமிழப்பு்தல்வணா! தநெஞ்சம் ்தன்னில் 

விண்ணாளச த்சன்றவுந்தன் வியககும் பண்ப    

     வி்தம்வி்தமணாயச த்சணால்லிம்கிழச வ்சணார்வ ்தில்்ல 

்திணவ்தணாள்்கள் பு்டெப்புறவவ வீரம் த்கணாள்ளும் 

     ்தி்்சதயடடும் அண்ணாநெீ வணாழ்க என்வம!

நூல்யணாத்தணாய நுணுக்கமுடென் ்தமிழசத்சணால் ்லத்தன்

     நூல்மரபு மீறணாமல் படிக்க ்வத்தணாய 

வ்சல்பணாயும் வளநெணாடடின் த்சழு்ம ்கணடும்     

     த்சந்தமி்ழப் பு்கழந்த்கம்பன் வவணடெணா தமன்றணாய 

்கணால்்கடுக்கப் பலஊர்்கள் வப்சச த்சன்றணாய

     ்கழ்கத்தில் ்தம்பிபலர் உயர, ்தன்்னப்

வபணால்பலரும் அ்ிவகுக்கத ்த்ல்ம வயறறணாய   

     புயல்வணார்த்்தப் வபணார்ப்பர்ி பணாதடென் றணாவய!

முப்பணாடடென் பலர்பலரும் ஆரி யத்தணால் 

     முன்கிடெவும் விடெணாது்தமிழ மண்ில் நெின்றணார் 

எப்பணாடு படவடெனும் படுத்த றிநவ்த

     எந்தமிழர் நெலம்்கணா்த ்திடடெம் த்சய்தணாய 

ஒப்பணாரி ்வத்தழுவ்த ஓடி டெணாமல்

     ஒப்பறற வபரறிஞர் அண்ணா ்வதயன்

முப்பணா்லத ்தந்த ்தமிழநெணாடடில் வபணாறற 

     மு்னநத்தழுவணார் பலதரணாடுயணான் வணாழஎன் வபவன!

பபரும்புலவர். ப்சம்்மங்குடி
து்ரயர்சத பதைணாண்ட்மணான் 

்திருவள்ளூர்
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ஆரிய்மணா்ய அகறறிய அண்ணா

்கணாயபுளிச த்சணால்்லக ்களத்தினில் வீ்சணாக

     ்கரு்்யின் வடிவமணாம் அண்ணா!

்தணாயநெி்கர் அன்புத ்தம்பியர் வ்ச்னத

     ்த்லவரணாய வந்தவர் அண்ணா!!

வநெணாயம்தக ்கடெவுள் மடெ்ம்கள் வபணாக்க

     நூல்பல ்தந்தவர் அண்ணா!

்சணாயமனு நெீ்திச ்சழககு்கள் நெீக்கச

     ்சரி்சமர் த்சய்தவர் அண்ணா!!

ஆரிய மணா்ய அ்கறறிடெ அ்த்ன

     ஆயநதுவம எழு்தினணார் அண்ணா!

ஊரி்னக த்கடுககும் புரணா்க குப்்பத

     உ்லயினில் ஏறறினணார் அண்ணா!!

வ்கணாரிய ்தமிழர் நெணாதடெனும் தபய்ர

     குவலயம் அ்ழத்திடெத ்தந்தணார்!

வபரினில் ்சணா்தி வணாலி்ன தவடடெ

     வபரி்்க முழங்கினணார் அண்ணா!!

நெணாடிய மரபில் நெல்ம்ம் புரிய

     நெணாடடினில் ்சடடெமும் த்சய்தணார்!

கூடிய சு்மயணாம் மும்தமணாழி மறுதவ்த

     த்கணாள்்்கயணாம் இருதமணாழி வகுத்தணார்!

வ்தடிவய படிதது த்தன்னவர் நூல்்கள்

     ்திரணாவிடெம் ்கணாத்திடெ வணாரீர்!

பணாடிவய அண்ணா ப்கர்ந்த்வ த்சணால்லிப்

     ப்்க்த்ன விரடடிடெ வணாரீர்!!

பணாவலர் சுப முருகணானநதைம்
மது்ர
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ஆறறல்்மிக்க தை்லவர் அண்ணா!

அண்ணா என்றணால் ஆளு்ம! 

     அழ்கணாயப் வபசும் வல்ல்ம! 

எண்ம் முழுதும் மக்கவள!

     எழுததும் வபசசும் ்தததுவம்! 

்கண்ணாய நெணாட்டெக ்கணாத்தவர்!

     ்கடெ்ம மணாற உத்தமர்! 

த்தன்னணாட டு்கணாந்தி தயன்று்தணான் 

      ்தீர்வணாய அ்ழப்பர் அன்பிவல!

இயக்கம் ்கணடெ எளியவர்!

     இ்க்கம் ்கணாடடும் அர்சியல்! 

்தயக்கம் இன்றிக ்கருத்தி்னத

     ்தடெமணாயப் ப்திதது தவன்றவர்! 

அயர்ச்சி என்றும் ்கணடிடெணா 

    ஆறறல் மிக்க ்த்லவரணாம்! 

த்சயலும் த்சணால்லும் ஒன்தறனச

     த்சறிவணாய நெணாட்டெ ஆணடெவர்!

 

த்கணாள்்்க பிடிப்பில் உறு்தியணாயக

     வ்கணாட்டெ ்கணடெ மு்தல்வரணாம்! 

உள்ளம் என்றும் தவள்்ளயணாம்!

    உ்ழப்வபணார் நெலவன ்சிந்த்ன! 

த்தள்ளு ்தமிழில் வல்லவர்!

    த்தளிவணாய உ்ரப்பணார் ஆங்கிலம்! 

த்கணாள்ளும் ்திறனில் நெி்றகுடெம்!

    கு்த்தில் அண்ணா ்சி்கரவம!

பணாவவர், மு்னவர் ஓசூர் ்ம்ிவ்மக்ல
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தை்மிழும்  அண்ணாவும்

அறிவில் ்சிறந்த அறிஞர் ஆ்கி

     அளவி லடெங்கணா அரு்ம த்சய்தணார்

தபணாறியில் ்க்ல்யப் தபணா்தித்த மனி்தர்

     தபணா்தி்்கத ்தமி்ழப் பரப்ப வந்தணார்

அறிஞ தரனவவ அ்மந்த ்த்லவர்

     அழ்கணாயத ்தமிழி லரி்தணாயக ்கி்டெத்தணார்

அறிவணா யினி்தணாய அ்மந்த தமணாழி்ய

     அழ்கணாய தமணாழிநவ்த அ்சத்திச ்சிறந்தணார்

்தமிழணா தலழுநது ்த்ல்ம தபறவவ

     ்தரமணாயத ்த்லவர் ப்தவி ய்டெந்தணார்

அமிழ்தணாம் ்தமி்ழ  அழ்கின் தமணாழி்ய

     அறிநது நெமகவ்க அடுக்கிக த்கணாடுத்தணார்

்சிமிழில் அடெங்கணாத ்தமிழின் அறிவணால்

     ்சிறந்த ்த்லவ தரனவவ உயர்ந்தணார்

்தமிழின் ்தரத்்தத ்தரமணாய உயர்த்தி

     ்தமிழநெணா தடெனவவ ்தமிழில் தமணாழிந்தணார்...

எழுத்தின் உல்கில் எழுநது ்சிறக்க

     எளி்ம அ்ிநவ்த எழிலில் ்சிறந்தணார்

த்கணாழுந்தணாயத ்தமி்ழக ்கணாததுச ்சிறநது 

      த்கணாடியணாயப் படெர வழி்கள் ்கணடெணார்

தபணாழுது ்கழிய புது்மப் ப்டெப்பு

     தபணாறுப்பணாய இருநது நெமககுத ்தந்தணார் 

விழுநது ம்றவவணார் வபணாலல் லணாது

      வி்்தயணாய எழுந்த அண்ணா வணாழி!

 

கவிஞர் கு. கதைிவர்சன்
்திருச்சி
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முததைி்ர பதைிததை முதைல்்மச்சர் அண்ணா! 

அண்ணாவவ அண்ணாவவ! அடுககுதமணாழி அண்ணாவவ! 

     அன்தறணாருநெணாள் ்கணாங்கிர்்ச அடெக்கிவிடடெ அண்ணாவவ! 

மண்ணாளப் பிறந்தணாவய! மணணுல்்க மறந்தணாவய! 

     மணாறறணானின் வ்தணாடடெதது மல்லி்்கககு ம்முணவடெணா! 

விண்ணாளப் வபணானணாவயணா! வி்தி்யதவல்ல மறந்தணாவயணா! 

     வி்்தததுவிடடெணாய! ்திரணாவிடெத்தில் விவரமணான அர்சிய்ல! 

த்தணாணடுள்ள(ம்) உனதுள்ளம்! த்தணாணடெனுககுத த்தணாணடென்நீெ! 

     த்தணால்்ல்தரும் இந்திதயன்றணாய! த்தணா்லநதுவபணானணார் ்கணாங்கிர்சணார்! 

நெித்திலவம நெீயு்தித்தணாய தநெ்சவணாளர் குடும்பத்தில் 

     தநெய்தணாவய அர்சிய்ல! நெிறுவினணாவய  ்தி. மு. ்க. 

எத்த்ரவயணா ஓடடிவிடெ ஏழுததுனகவ்கணா து்்யணாசவ்ச! 

     எழு்தினணாவய நெணாடெ்கங்கள் எ்திரி்க்ளப் பந்தணாடெ 

உத்தரவும் வபணாடடெணாவய ்தமிழநெணாடு வந்த்்தயணா! 

     உனககுநெல்ல அர்சிய்ல ஊடடியவர் தபரியணாவர! 

முத்தி்ரயும் ப்தித்தணாவய மு்தல்மச்சர் ப்தவியிவல! 

     முடெங்கித்தணான் வபணானணாவர முன்பிருந்த ஆட்சியணாளர்! 

பகுத்தறிவுப் ப்கலவனின் பணா்ச்றயில் வளர்ந்தணாவய! 

     பககுவமணாய ஆரியத்்தப் பகுத்தறிவணால் அடெக்கி்வத்தணாய! 

்தகு்தியுள்ள நெணாடெ்கங்கள் ்தந்தவவர அண்ணாவவ! 

     ்தடெம்ப்தித்தணாய! பச்்சயப்பன் ்கல்லூரி வணா்சலிவல! 

வகுத்தணாவய சுயமரியணா ்்தத்திரும ்மணாம்்சடடெம்! 

     வணாக்களித்த மக்களுகவ்கணா வணாழவளித்த த்சம்மல்நெீ! 

புகுநதுவிடடெ துனதுடெம்பில் புறறுவநெணாயும்! மர்ித்தணாய!

     புவிதயஙகும் அழுகுரவல! புடெம்வபணாடடெத ்தங்கம்நெீ!

பணாவலர் ்சிவ. ்ம்ிவவலன்
புதுசவ்சரி           
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அண்ணா என்பணார் அறிஞர்தைணாம்! 

அண்ணா என்பணார் அறிஞர்்தணாம் 

     அ்கிலம் வபணாறறும் அவ்ரத்தணாம்!

்திண்ம் அவரின் வபச்சணாவல

     ்தினமும் உளமும் ம்கிழநவ்தணாவம!

வண்ங கூடடிப் வப்சிடுவணார்

     வளமணாம் ்தமிழின் தமணாழியணாவல!

எண்ம் வி்்தப்பணார் ்தமிழணாவல

     எழிலணார் வபச்சின் சு்வயணாவல! 

்கன்னல் ்தமிழில் வப்சியவர்

     ்கருத்தணாயப் பலவும் த்சணான்னணாவர! 

மின்னல் வபணான்ற வி்ரவுடெவன 

     மிளிருந ்தமிழில் வப்சினவர! 

த்தன்னங குருத்தின் சு்வயுடெவன

     ்திறமணாய நென்்ம த்சய்தணாவர! 

இன்னும் இன்னுங வ்கடடிடெவவ 

     இஙவ்க அவரும் இருந்திலவர! 

அண்ன் ்தம்பி உறதவனவவ

     ்திண்ம் அவரின் ஆட்சியுவம

அரு்மக ்கட்சி வளர்த்தணாவர! 

     த்தரிநவ்த நெலமுஞ த்சய்தணாவர! 

தபண்ின் தபரு்ம ்கணாத்தணாவர 

     வபணும் நெலங்கள் த்சய்தணாவர!

அண்ணா அவ்ரப் வபணாலுணவடெணா

     அ்கிலம் முழுக்கத வ்தடினுவம! 

பணாவலர் ்ம்ி வ. க. கன்னியபபன் 
்மது்ர
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அறிஞர் அண்ணா

்கருவணா்கி நெடெரணா்சன் பங்கணாரு  தபருந்தவத்தணால்

     ்கணாஞ்சிபுரம் வரகுவணா்சல் ்கணதடெடுத்த த்சம்மல்

உருவணா்கி இரணா்சணாம ்ிமடியில் வளர்ந்திடவடெ

     உரியவயது ்கணாணுமுன்வன இரணா்ியம்்ம என்பணா்ரப்

தபருவரமணாயக ்கரம்பறறிப் பிள்்ளயின்றித ்ததத்தடுததுப்

     வபரரி்னப் வபணுவ்தில்  வபரின்பம் ்கணடெவவரணா

அருங்கல்வி ்கறறிடெவவ ஆனபள்ளி பச்்சயப்பன்

     அண்ணார்ககு அளித்தது இளமுதுதவன இருபடடெம்

ஆங்கிலத்தில் ்சிறப்பணாறறல் அண்ணா்தணான் த்கணாணடிருநதும்

     அருந்தமி்ழப் வபசு்தலில் பிடிவணா்தம் அவர்த்கணாணடெணார்

ஓங்கிநெின்ற ்சினிமணாவில் ்க்்தவ்சனம் ஒப்புவிதவ்த

     ஒப்பறற ்திரணாவிடெத்தின் ்சீர்்திருத்தக ்கருதது்தித்தணார்

்தணாங்கியவர் பறபலவணாம் வவடெமதும் ஏறறிருந்தணார்

     ்தனிததுவமணாய அர்சியலில் ்தடெமதுவும் ப்தித்திருந்தணார்

ஓஙகுதமணாழிப் புல்மயினணால் ஓடெ்வத்தணார் இங்கிலணாந்்த

     ஒப்பரிய அண்ணாவபணால் உல்கினிவல எவர்்தந்்த

தபரியணா்ரப் பின்பறறிப் பின்வப்தம் ்கணடிவவரணா

     புதுக்கட்சி த்தணாடெங்கியிவர் வபணாரணாடித ்தன்பலத்தணால்

்சரியணா்த த்கணாள்்்கயிவல ்சரித்திரமணாய ஆ்கிநெின்றணார்

     ்சரிநெி்கரணாய ்ச்கல்ரயும் ம்திக்கின்றப் பணபினணாவல

அர்சியலில் அளப்பரிய வ்ச்வ்க்ளச த்சய்திடடெணார்

     ஆங்கிலத்்த இந்தியி்ன ்தி்ிப்ப்த்ன எ்திர்த்திடடெணார்

இரணடெணாணடு ப்தவிவயறறு இயன்ற்வ்கள் த்சய்திடவடெ  

     இ்றபணா்தம் நெணாடியவர் அண்ணா்வ நெி்னந்திடவடெணாம்

பணாவலர் வில்லூர்ப பணாரதைி
இலங்்க
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அறிஞர்்கள் பலவணா்க அன்பணால்  நெீரும்

     ஆனவவர எங்களுககும் அண்ணா என்வற

குறிக்கவுவம அ்டெதமணாழிவய  நெின்பணால் என்றும்

     கூப்பிடெவவ யதுவணா்கி நெின்ற  ்தின்வற

த்தறிக்கவுவம நெின்தணாட்சி த்தன்ன ்கத்தில்

     த்தரியணா்தணார் எவரிஙவ்க வ்தடிக ்கணா்

வறியணார்ககு வழங்கிடெவவ வள்ளல் நெீவர

     வணாழக்்கய்தில் வறு்மய்்த வபணாக்கக ்கணா்

பிறந்தவவர  ்கணாஞ்சியிவல வபணாறறிச த்சணால்ல

     பீடுநெ்டெ  ்கணடெவவர  தவறறிச ்சணா்ல

்கறந்தபணாதல னவவ்கறற ்கல்வி யணா்கக

     ்கடெ்மயதும் ்கண்ியமும் ்கடடிக ்கணாக்க

்சிறந்தவவர ஆளு்மயில் ்கட்சி ஏற்க

     ்சீர்மிகுந்த ்தமிழ்கதது ஆட்சி வயற்க

மறந்தவவர யிவரணா்கணா மக்கள் நெணாவம

     மணாநெிலததுப் பு்கழ்கணாக்க பணாடு படவடெ

த்தன்னணாடடு தபர்னணாட்சணா என்ற ்ழக்க

     த்தனவணான த்தங்களு்டெ வ்தணாள ்தணா்க

பன்னணாடடுப் பணாமரரும் பணார்ததுகவ்கடடெ

     பணா்சமு்டெ வித்த்கவர பணாரில் வபணாறற

உன்்னப்வபணால்  ஊரினிவல உள்ளணார் யணாவரணா 

     ஊர்வபணாறறும்உத்தமவர நெீவர யன்வறணா

த்தன்்னவபணாவல அடிமு்தவல உச்சி  யணா்க

     த்தன்றதலன வீ்சிடுவம  உந்தன் வணா்சம்

கவிஞர் வணா்சன் ்சணாவி
த்சன்்ன 
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அரு்மத ்தமி்ழக ்கணாத்திடெவவ

     அறிஞர் அண்ணா பிறநதுவந்தணார்

மருவும் உல்கம் உயந்திடெவவ

     மணாண்பத ்தணாங்கி உ்ழத்தணாவர

தபரு்ம த்கணால்லும் மடெ்மதயலணாம்

     தபயர்தவ்த எறிய அவர்வந்தணார்

உரு்கி உ்ழககும் மணாந்ததரலணாம்

     உரி்ம தபறவவ ்தினமு்ழத்தணார்.

உல்கம் ்தன்்ன தநெறிப்படுத்த

     உயர்வணாய  அண்ணா உ்ழத்தணாவர

உல்கில் ்தமி்ழ நெி்லநெிறுத்த

     உரிய வழி்கள் த்சய்தணாவர

்கல்க மின்றி வணாழந்திடெவவ

     ்கருதது ம்ழ்யப் தபணாழிந்தணாவர

நெிலவும் ்சணா்திச ்சழககு்க்ள

     நெீக்க நெணாளும் மு்னந்தணாவர.

்தமிழின் தபரு்ம உல்கறிய

     ்தர்ி வபணாறறும் மணாநெணாடு

்தமிழர் மணானம் ்கணாத்திடெவவ

     ்தன்்ம மிகுந்த ்தன்மணானம்

அமிழ்தின் இனிய ்தணாயநெணாடடின்

     அழகுப் தபயவர ்தமிழநெணாடு

இமிழும் ப்ியணால் உலத்கல்லணாம்

     இறவணாப் பு்க்ழ அவர்தபறறணார்.

கவிஞர் வக்சவதைணாஸ் சுசீநதைிரம்
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வபரறிஞர் அண்ணாவின் ்சிறபபுகள!

்கணாஞ்சிநெ்கர் ஈன்தறடுத்த ்கவின்மிகு்சீர் வபரறிஞர்!

     ்கன்னலணா்க அடுககுதமணாழிப்  வபச்சினிவல  சூரரவர்!

வணாஞ்்சயுடென் ்தமிழ்ரவய  வ்்கப்படுத்தித வ்தறறிடெவும்,

     வணாழத்திடெவும்  ்கணாஞ்சியி்தழ  வழிநெடெத்திப் வபணாறறினணாவர!

நெணாஞ்சிதலனும்  ்தமிழநெணாட்டெ  வளநெணாடெணாய  மணாறறினணாவர!

     நென்்மவநெணாக்கி மணாநெிலத்தில் சுயணாட்சி்த்ன வவணடினணாவர!

்கணாஞ்சியினில்  படடெணா்டெ தநெ்சவி்னவய  நெணாடடினணாவர!

      ்க்லஞ்ரவய பின்னணாளில் ்கடெ்மயணாறறத வ்தறறினணாவர!

்கண்ியமும்  ்கடெ்மயுடென்  ்கடடுப்பணா டுவமத்கணாள்்்க,

     ்கனிவுடெவன சுயணாட்சி்த்னக  ்கணடிடெவவ  மு்தல்வரணானணார்!

்தண்மதயழில்  ்தமிழ்கத்தின்  ்த்ல்சிறந்த ்த்லவரணானணார்!

     ்தமிழினிவல பன்னூல்்கள் ப்டெத்திடடெ  ப்டெப்பணாளி!

பண்ி்்சதவ்த ்பந்தமிழில் பணார்பு்கழும் படெங்கள்்தணாம்.

     ப்திந்திடடெணார்,   ்தமிழினத்்த வ்சனத்தணால்  ஈர்த்திடடெணார்!

வண்மிகு  ்தமிழதமணாழிவய  வளர்ந்திடெவவ ஏறறமிடடெணார்!

     வணானளணாவ அதமரிக்க வயல்பள்ளி  மு்னவரணானணார்!

அண்ணாவவ  ்தமிழினத்தின் இன்த்சணால்லணாய ஆனதுவவ!

     ஆணடெவ்தணா்சீர்  இரணடெணாணவடெ  ஆர்த்திடுவம வபச்சணாறறல்!

மன்னனணா்க வணாழந்தணாவர,   புறறுவநெணாயணால் மணாயந்தணாவர!

     மண்ின்்சீர்  பரவிடெவவ  வயல்பள்ளிச த்சணாறதபணாழிவு!

்கன்னலணா்கத  ்தமிழநெணாடடில் ஆட்சியணாறறி ஈர்த்தணாவர!

     ்கணாவியமணாய  அவர்ம்றவில்  ்கலந்தனவர  வபர்லயணாய!

இன்னல்்தணாம்  வபணாக்கிடெவவ  ்தமிழ்கமுன் மு்தல்வரணானணார்!

     ஈடில்லணாப்  பு்கழுடெவன இன்றளவும்  வணாழ்கின்றணார்!

பணாவலர். இரணா்ம. மீனணாட்சி சுநதைரம்
வ்கணா்வ
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்கணாஞ்சிபுரம் ஈன்தறடுத்தப்  வபரறிஞர் 

     ்கர்வமில்லணா  அண்ணா ஆவணார் 

வணாஞ்்சயுடென் ஆங்கிலத்தில் புல்மத்கணாணடெ

     ம்கத்தணான ்த்லவ ரணாவணார்

பூஞவ்சணா்லத ்தமிழ்கத்தின் மு்தல்மச்சர்

     பூத்திடடெணார் ஆட்சி த்சய்தணார்

்கணாஞ்சிதயனும் வணாரஇ்தழ த்தணாடெங்கியவர்!

     ்கர்கரககும் குரலும் ஓஙகும்!

வி்ரவணா்க ்தி்ரவ்சனம் எழு்திடுவணார்

     தவளிவயறு இந்தி என்றணார்

தபரியணா்ர நெடபணாக்கி நெீ்திக்கட(்சி)

     தபறறியுடென் இ்்ந்தணார் கூடி

தபரியணாரும் ம்ியம்்ம ம்ந்திடெவும்

     தபரியணா்ர வில்கி நெின்வற

்திரணாவிடெத்தின்  முன்வனறறக ்கட்சியி்னத

     த்தளிவணா்கத த்தணாடெங்கி ்வத்தணார்

்கடெ்மயுடென் ்கண்ியமும் ்கடடுப்பணா டுடெவன்தணாம்

     ்க்டெபிடித்த இவரின் த்கணாள்்்க

்த்டெயறற இலக்கியத்தின் தமணாழிப்புல்ம

     ்தடெங்கலில்லணாப்  வபச்சி னணாறறல்

முடெங்கியுள்ள ்தணாயநெணாட்டெத ்திருத்திடெவும்

     முயற்சித்தணார் பணாடு படடெணார்

்கடெவுளிடெம் உண்மயணா்க வணா்திடுவவன்

     ்கடெவுதளன்பணார் ஒன்வற என்றணார்

பணாவலர் பதைன்றல்கவி - தை்மிழச்சிடடு
படடுகவ்கணாட்டெ
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வபச்சணாவல அர்சியலில் தபருமணாறறம் ்கணடெ்திஙகுப்

     வபரறிஞர் அண்ணாவவ தபய்களமணாயப் தபருங்களமணாய

மூச்சணா்கித ்தமிழக்கடெலில் மூழ்கியநெல் முதத்தடுதது

     முழங்கியது ்தில்லியிலும் முத்தமிழர் உரி்மதயலணாம்

வீச்சணா்கி அவர்்தந்த வி்ளநெிலமணாய வணா்தங்கள்

     விளஙகுற த்தப்வபணாதும் விண்ளககும் த்சணாறவபணார்்தணான்

ஏச்சணா்கி எவர்வீசும் அம்தபல்லணாம் ஏந்தியவர்

     எழுத்தணா்ி வில்தலடுதது எ்திர்நெீச்சல் வபணாடடெணாவர

வ்ததனணாழுகு ‘்தமிழநெணாடு’ ்தந்ததபயர் அவவர்தணான்

     த்தணடெனிடும் வழக்கமில்்ல த்தள்ளு்தமிழ முழக்கந்தணான்

ஊதனணாழுகு உ்ர்வூடடி உல்கத்தமிழ உறதவல்லணாம்

     உச்சியிவல த்கணாணடெணாடும் ஓர்்த்லவர் அண்ணா்தணான்

்கணாதனணாழுகு ்கணாவிரிவபணால் ்கருததுவளம் தநெருப்புவளம்

     ்கணடெதுணவடெணா வரலணாறு  ்கணாலதமல்லணாம் இவவர்தணான்.

மீதனணாழுகு பணாணடியரணாய வம்தினித்கணாள் வ்சணாழருமணாய

     மிடுககு்டெய வ்சரருடென் மூவவந்தர்  வடிவணானணார்.

எழுசுடெரணாம்     இவரணாவல  இநநெணாடு புலர்ந்ததுவவ

     எத்தி்்சயும் புதது்ர்ச்சி எழுச்சியுடென் மலர்ந்ததுவவ

பழு்தில்லணா ஆட்சியிவல ்பந்தமிழர் அலர்ந்தனவர

     பகுத்தறிவு வமவலணாங்கிப் பழங்க்்த்கள் உலர்ந்தனவவ

விழுத்தன்று ்தமிழு்ர்வு வவவரணாடிக ்கிளர்ந்ததுவவ

     தவம்ப்்கவர் புறவமணாடி வீழநவ்தணாடித ்தளர்ந்ததுவவ

்தழும்வபணாடு ்தமிழினத்தணார் ்த்லநெிமிர்நது எழுந்தனவர

     ்தமிழ்கத்தின் சுடெரணா்க அண்ணாவும் மிளிர்ந்தனவர

கவிஞர் வீரணா பணாலச்சநதைிரன்  

்திருச்சிரணாப்பள்ளி
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பதைன்னணாடடுப பபர்னணாட்ணா
 

படடுககும் தபயர்வபணான ்கணாஞ்சி மண்ில்

     பணார்பு்கழப் பிறந்திடடெணார் அறிஞர் அண்ணா!

படடெங்கள் தபறறிடடெணார்! ்சமு்தணா யத்தின் 

     ப்ிக்கணா்கச வ்சர்ந்திடடெணார் நெீ்திக ்கட்சி! 

்திடடெங்கள் த்சயல்படுத்தப் தபரியணா வரணாடு

     ்திரணாவிடெக ்கழ்கத்தில் உ்ழதது நெின்றணார்! 

்சடடெத்தில் ஆட்சிதமணாழி ‘இந்தி’ என்ற

     ்ச்திவீழத்த "்தம்பீ! வணா எனவவ ஆர்த்தணார்!

எத்தி்்சயும் ்தமிழம்க்க எடுததுச த்சல்லும் 

     ஏடு்களின் ஆ்சணானணாயத ்தி்கழந்த வ்தணாடு

புத்த்கங்கள் பழு்திப் புரட்சி த்சயது

     பு்கழமிக்கத ்தி்ரப்படெங்கள் பலவும் ்தநது 

்கதது்கடெல் அடெங்கிடெவவ வம்டெ ஏறிக

     ்க்ல்பறககும் த்சணாறதபணாழி்வ ஆறறி நெின்று. 

்தித்திககும் பல்கணாலும் ்கறறுத வ்தர்நவ்த

     த்தன்னணாடடுப் தபர்னணாட்ணா ஆனணார் அ்ீனணா!

்தங்கம்கன் ்தமிழநெணாடடின் ‘மு்தல்வர்’ ஆனணார் 

     ‘‘்தமிழநெணாடு’’ எனப் தபயரும் சூடடித ்தந்தணார்

தபணாஙகு்கல்வி இருதமணாழியணாம் த்கணாள்்்க ்கணடெணார்

     பு்தியவ்தணார் ்சமு்தணாயம் அ்மதது தவன்றணார் 

்சங்கத்தமிழ மணாநெணாட்டெ நெடெத்தி ்வத்தணார் 

     ்தமிழமண்ில் பகுத்தறி்வ வி்்தததுச த்சன்றணார்

எங்கள்தின் உயிரணான அண்ணா உம்்ம 

     இனிய்தமிழச த்சணால்தலடுதது வணாழதது வவணாவம!

புலவர், பழனி, அரங்க்சணா்மி எம்.ஏ.பிஎட,
ஆலஙகுடி - 622 361 
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வதைணான்றலர் எம் அண்ணா

நெணா்க ரீ்கம் நெணாடி வபணாவல

     நெணாளும் துடிக்க வணாழந்தவர் !

ஆ்க ‘அண்ன், ்தம்பி’ வபணாவல   

     ஆன உறவு த்கணாணடெவர் ! 

ஈ்கம் மிக்க ்தணாயவபணால் என்றும்

     ஏறற மு்றவய ஏறறவர் ! 

வநெணா்க டித்தணார் ்தம்்மக கூடெ

     வநெணா்கணா து்ரத்த நுண்ியர் !

நெணாடெ ்கங்கள் நெணாளும் ்தீடடி 

     நெணாடடில் நெடெத்தி ்வத்தவர் ! 

வ்கடெ ்கத்தணார் வ்கடெ ்கறறிக 

     வ்களிர் எனவவ த்கணாணடெவர் ! 

ஏடெ ்கத்தில் என்ன வண்ம் 

     ஈடடி ்த்னப்வபணால் பணாயச்சினணார் ! 

நெணாடெ ்கந்்த நெஞ்ச ்கறறி 

     நெல்ல வழிவய நெணாடடினணார் !

நெல்ல வபச்சணால் நெணாதடெல் லணாமும்

     நெணாடெ நெடெந்த நெணாவலர் ! 

தபணால்லணார் கூடெப் வபணாறறி பணாடெப்

     பூப்வபணால் ம்ந்த வ்தனவர் ! 

த்சணால்லும் கூடெ தவல்லும் என்வற   

     த்சணால்ல நெடெந்த வ்தணான்றலர்  !

எல்லணா ருள்ளும் என்றும் வணாழும்   

     ஏந்தல் அண்ணா ்தணாமிவர் !

ப்டக்க்ப பணாவலர் து்ர. மூர்ததைி
ஆர்க்கணாடு - 632 503
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வபரறிஞர் அண்ணா

வபச்சின் ஆறறல் மி்்கயணா்கப்

     வப்சி உறக்கம் ்க்ளத்திடடெணார்

மூசசுக ்கணாறறும் உள்ளவ்ர

     மூழ்கி உரி்ம தபறறிடடெணார்

நெீச்சம் ஆன உடெவலணாடு

     நெீந்தி உ்ழப்்பத ்தந்திடடெணார்

வீச்சம் என்று த்சணான்வனணா்ர

     வீழத்தி இனத்்த உயர்த்திடடெணார்.

அடுககு தமணாழியில் வப்சிடுவணார்

     அன்்னத ்தமி்ழப் வபணாறறிடுவணார்

விடுககும் த்சய்தி வி்்தயணாக்கி

     வி்்தத்தணார் ்தமிழன் உள்ளத்தில்

படுககும் வபணாதும் நெம்நெி்னவவ

     பணபில் உயர்ந்த ்த்லவரிவர்

த்தணாடுககும் வம்டெப் வபசசு்களணால்

     த்தணாடெரும் மக்கள் வ்கடடினிப்பர்.

அண்ணா என்றணால் மன்னர்்தணான்

     அன்பணால் வபணாறறும் மக்கள்்தணான்

மண்ின் வணா்சம் ம்ந்திடெவவ

     மக்கள் ்த்லவர் இவர்்தணாவன

த்தணான்்ம ்தமிழின் பு்கழபணாடி

     த்தணாடெர்நது மக்கள் ப்ித்சய்தணார்

்கண்ணாயக த்கணாள்்்க வளர்த்திஙகு

     ்கண்கள் துயிலணாப் பணாடுபடடெணார்.

பணாவலர். வணா. ்சணமுகம்
படடீசசுரம், கும்பவ்கணா்ம் 
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கணாஞ்சிததை்லவன்

வறறணா்த வணாயதமணாழியில்

     வணாழதது்ர்கள் நெி்தம் ்தந்தீர்

வளமணான வயல்நெணாட்டெ

     வ்சமணாக்கிப் தபயர் இடடீர்

அறறகுள ஆம்பதலன 

     அ்ிய்ியணாயப் ப்டெத்கணாணடீர்

அருமூன்று எழுத்தினிவல 

     அண்தனனும் ்தடெம் தபறறீர்

முறறில்லணா ்கடெ்ம்த்ன

     மு்றயணான வ்்க த்சய்தீர்

மூன்தறழுதது மூச்சணா்க 

     முழுமன்தணாயக ்களம் ்கணடீர்

்கறபூரப் தபடடெ்கமணாயக

     ்கழ்கத்தில் ்திறம் த்கணாணடீர்

்கணால்த்கணாணடெ நூல்கமணாயக

     ்கல்வி்த்னக ்கரம் த்கணாணடீர்

்சிவகணா்மிவதைவி வ்சணா்ம்சன்்மணா
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அறிஞர் அண்ணா

அண்ணா அண்ணா என்றுன்்ன

     அன்பணால் அ்ழதது ம்கிழநவ்தணாவம!

்கண்ீர்த துளிவய என்ற்ழத்தணாய,

     ்கண்ீர் தபரு்கப் பிரிந்த்னவய!

்கண்்க ்கடடி விடடெதுவபணால்

     ்கலங்கி நெின்று ்தவிதவ்தணாவம!.

விண்ில் முடடி எ்திதரணாலிககும்

     வீர முழக்கம் வபச்சணாறறல்!

்தமிழர் வணாழும் நெணாடடுககுத

     ்தமிழநெணா தடென்று தபயர்சூடடித

்தமிழர் தபரு்ம ்கணாத்தணாவய!

     ்தணாயின் தமணாழியில் பூத்தணாவய!

்தமிழர் நெி்லயும் நெி்னப்தபல்லணாம்

     ்தணாழநது ்கிடெக்க மறுத்தணாவய!

்தமிழர் வணாழ்வ வளமணாக்கத,

     ்த்டெ்கள் ்தம்்மத ்த்கர்த்தணாவய!

்தந்்த தபரியணார் எண்த்்தச

     ்சடடெ மணாக்கிச ்சீர்த்சய்தணாய!

இந்தித ்தி்ிப்்ப எ்திர்த்தணாவய,

     இந்தி யணாவின் ஒரு்மகவ்க!

எந்்த இ்றவன் எஙத்கன்றணார்?

     ஏ்ழ ்சிரிப்பில் ்தணான்என்றணாய!

விந்்த இயற்்க உன்்னத்தணான்

     வி்ரநவ்த ய்ழத்தணாள் ஏவனணாத்சணால்?

கவிஞர் ப்சகவணான்
மது்ர 
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அண்ணா

்தமிழ்கம் ்கணடெவ்தணார்  ்த்லம்கனணாம்

     ்தனிப்தபரும் த்சணாறறிறம் மிக்கவரணாம்

நெிமிர்ந்தநெல் ்தமிழ்கம் உருவணாக்க

     நெித்தமும் ஓடிவய உ்ழத்தவரணாம்

இமிழ்கடெல் வபணாலவவ அயரணாமல்

     இயங்கிய அறிவு்டெக வ்கணாம்கனணாம்!

அமிழ்தமணாம் ்தமிழி்ன அளவின்றி

     அள்ளிவய ்தந்தவர் அண்ணாவணாம்!

்கணாஞ்சியின் நெணாய்கன் ஆனவரணாம்

     ்கனிதயனப் வபச்சினில் இனிப்பவரணாம்!

வணாஞ்்சயணாய அவர்குரல் வ்கடடிடெவவ

     வரி்்சயில் மக்களும் நெின்றனரணாம்!

நெணாஞ்சிலணாய மனங்க்ள உழுதுநெி்தம்

     நெறதபரும் ்த்லவரணாய நெி்லத்தவரணாம்!

ஆஞ்சியணாம் தபரும்பி்ி அணு்கணாமல்

     அர்சியல் வம்டெயில் த்சணாலித்தவரணாம்!

்தி்ரப்படெக ்க்்த்களின் வழியணா்க

     ்திரணாவிடெக ்கருத்தி்னப் ப்கிர்ந்தணாவர!

அ்ரயு்டெ உடுத்திய பணாமரனும்

     அர்சியல் வப்சிடெச த்சய்தணாவர!

பு்ரபடு ்சிந்்தத்கணாள் மணாந்தரிவல

     புத்தறி வூடடிவய ஒளிர்ந்தணாவர!

்க்ரத்தணாடு ்கணாவிரி எனவவணாடிக

     ்கடெ்மயின் தபருங்கடெல் ்கலந ்தணாவர!

கவிஞர் குவ்ணாரி்சக்தைி
்கரூர்
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அண்ணா து்ர

்கணாஞ்சி ்தந்த மன்னவவன

     ்கன்னித ்தமிழின் ்கணா்தலவர 

வணாஞ்்ச த்கணாணடெ நெல்லவவர

     வணாழவில் ்கலந்த அண்ணாவவ

்தீஞத்சணால் த்கணாணடு வபசு்்கயிவல 

     த்தன்றல் ்தழுவும் தநெஞ்சி்னவய 

பூஞ்்ச வபணாவல புகுந்திடடெ 

     தபணால்லணா  வநெணாயணால் இழநவ்தணாவம 

வ்ச்யப் வபணாவல அ்்த்திடுவணார் 

     த்சப்பு தமணாழியணால் ்கவர்ந்திடுவணார் 

்தணா்ய மறந்தணால் வணாழவுணவடெணா 

     ்தம்பி எழு்க என்றிடுவணார் 

மணா்ய ஆகும் ஆரியத்்த 

     மண்ில் அறுத்தல் ்கடெதனன்பணார் 

்தீ்யப் வபணான்று ்திரணாவிடெரும் 

     ்திரணடு எழுந்தணார் அநநெணாளிவல 

வங்கக ்கடெலும் ்தணாலணாடடெ 

     மன்னன் அஙவ்க தூஙகு்கிறணார்

தபணாஙகும் அ்லவய பு்கழபணாடு

     புனி்தன் இவ்ரத ்தினம்பணாடு 

்தங்கத ்தமிழன் இவரன்வறணா

     ்தமிழர் தநெஞ்சம் மறப்பதுணவடெணா

எங்கள் ்த்லவணா ஏங்கணாவ்த 

     என்றும் த்தணாடெர்வவணாம் உம்வழியில்

கவிஞர் கிறிஸ்டி பரவல்
இலங்்க 
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என்தறன்றும் ்தமிழநெணாடும் ்தமிழநெணாடு ்சிறககும்

     என்றண்ணா  தபயரிடடெணார் எநநெணாளும் ம்ககும்

என்னணாடடில் வடெத்சணால்லணா ்சதயவமவ தெயவ்த

     இ்்தமணாறறிப் ப்தித்தணாவர  வணாய்மவய தவல்லும்

ஒன்வற்தணான் குலதமன்றணார் ஒருவவன வ்தவன்

     உ்ரத்தணான் உ்ரத்தணாவர உ்ர்நவ்தணாமணா இன்றும்? 

இன்னுஙவ்கள் எ்்தயும்்தணான் ்தணாஙகும்நெல் இ்தயம்

     எளிவயணாரின் ்சிரிப்புககுள் இ்றவன் பணார் த்தரியும்

அடுக்கணா்த த்சணால்வலதும் அடுக்கணா்த ்த்லவர்

     அடுககுஞத்சணால் அழ்கணா்க அடுககும்த்சணாற புலவர்

அடுக்கணாது வவணடெணாவம ஆ்கணா்ச வணா்ி

     அண்ணாவவ தமணாழிந்தணாவர அடெடெணாவணா தனணாலிவய

த்கணாடுத்தணாவர ்சீர்்திருத்த ்திரும்ச ்சடடெம்

     த்கணா்ர்ந்தணாவர தபரியணாரின் த்கணாள்்்ககவ்க ஏறறம்

த்தணாடுத்தணாவர இருதமணாழிக த்கணாள்்்க்தீர் மணானம்

     த்தணாடெர்புதமணாழி ஆங்கிலமணாம் தூய்தமிழ மணானம் - 

்கலப்பும்ம் புரிவவணார்ககுத ்தரும்்தங்க  விருது

     ்்கம்தபண்  ்ம்ப்வபணார்ககு வவ்லயில்முன் னுரி் ம

நெிலம்மீடடெணார் ெமீன்்தணாரி ஒழிப்புமு்ற யணாவல

     நெிலம்்கணாக்க புஞ்்சககு வரிநெீக்கம் த்சய்தணார்

உ்லதபணாங்கப் படியரி்சி உவப்வபணாடு த்கணா்ர்ந்தணார்

     உல்கத்தமிழ மணாநெணாட்டெ உலவ்கணாவர வியந்தணார்

அ்லயணாழி அ்்தநெணாழிப் படித்கணாணடெணா அளப்பணார் ?

     அண்ணாவின் பு்கதழல்லணாம் அடிவயனணா  அளப்வபன்?

கவிஞர் சு. அயயபபன்
வ்கணாவில்படடி – 628501
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எழு்க்திர்வபணால் எழுச்சியுடென் இஙகு வந்தணார்

     ஏ்ழ்களின் ்சிரிப்பினிவல இ்ற்யக ்கணடெணார்

முழுநெிலவணாய ஒளிவயந்தி இருள ்கறறி

     முழுமூச்சணாயக ்களமிறங்கிக த்கணாள்்்க தவன்றணார் 

பழு்தில்லணாப் பணபணாளர் ப்்கவர் வபணாறறும்

     பணா்சணாஙகு த்தரியணா்த பழகும் உள்ளம்

விழுத்தனவவ படெர்ந்திஙகு வவரணாய ஆனணார்

     வீ்ர்்களின் விலணாதவணாடிதது தவறறி  ்கணடெணார்

ஆரியத்்த அடிவயணாடு அழிதத்தணா ழிதவ்த

     அருந்தமி்ழ ஆட்சிபீடெம் ஏறறி ்வத்தணார் 

்கணாரியங்கள் ்்ககூடெ ்களவம ்கணடெணார்

     ்கனிதமணாழியின் மீத்தன்றும் தவறிவய த்கணாணடெணார்

சூரியனணாய உலணாவநவ்த சுறறம் ்கணாத்தணார்

     சூழப்்க்ய  ஓடெவிடடு சூது தவன்றணார் 

வபரி்்கயணாய  முர்ச்றநவ்த ்தமி்ழக ்கணாக்கப் 

     வபரிடியணாய முழங்கிடெவவ தவறறி ்கணடெணார்

்தம்பிதயன்வற யணாவ்ரயும் அ்ழத்தணார் அண்ணா..!

     ்தமிழநெணாடு என்றிடெவவ தபய்ரச சூடடி

நெம்பிவநவ்தணார் அ்னவ்ரயும் நெடபில் வ்சர்த்தணார் 

     நெயம்படெவவ ்தமிழு்ர்ய அமு்தணாயத ்தந்தணார் 

நெம்பிக்்கக  த்கணாணடிஙகு நெணாட்டெக ்கணாத்தணார்

     நெணாடடிறவ்கணார் துன்பதமனில் த்கணாள்்்க விடடெணார்

்கம்பர்சம் ்தநதுள்ளம் ம்கிழந்தணார் அண்ணா...!

     ்கனித்தமிவழ வணாழதவன்று வணாழந்தணார் அண்ணா..!

பணாவலர் வ. இரணா்மதைணாசு பதைன்ப்சியணார்
்திணடிவனம்.
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்கணாஞ்சியிவல அவ்தரித்தணார், ்கனிந்தமனம் 

     ்கணாடடியவர் ்தம்பி என்வற.

பூஞவ்சணா்லத ்தமிழு்ரப்பணார்,எ்திரி்கடகும் 

     பூப்வபணான்வற ப்தி்லத ்தநது.

வணாஞ்்சயுடென் அ்னவ்ரயும் அரவ்்தவ்த, 

     வணா்கணா்கக த்கணாணடு த்சன்றணார்.

ஊஞ்சலணாடும் மனத்தி்னவய உ்தறிவிடடு,

     ஊக்கமுடென் ்த்ல்ம ஏறறணார்

்கணாட்சிககு எளியவரணாம்,்கணாணவபணார்ககுக 

     ்கணாவலரணாய நெிமிர்நவ்த நெின்று.

ஆட்சித்சய்தணார் மி்கககு்றவணாய இருந்தணாலும், 

     ஆச்சர்யம் ்தநவ்த ஆணடெணார்.

நெீடடிடடெ ்்க்களிவல தபணாடியுணடு

     நெீவரணாடடெப் வபசசும் உணடு.

வ்கடடி்னவய ்தந்த்தந்த த்கணாடுவநெணாவய.

     வ்களணாமல் த்கணாணடு த்சன்வற.

்தமிழநெணாடு என்ற்ழக்கத ்தயங்கணாமல், 

     ்தனிச்சடடெம் த்கணாணடு வந்தணார்.

அமிழ்தணான ்தமிழதமணாழியில் அடுககுதமணாழி,

     அழகுறவவ வப்சிச த்சன்றணார்.

உமிழ்கின்ற ப்்கவரது உளற்லயும் 

     உவப்புடெவன எ்திர்தது தவன்றணார்.

இமிழ்தி்ரயின் அரு்கினிவல இறு்திவயணாயவு 

     இ்மமூடிப் பள்ளி த்கணாணடெணார்

கவிஞர் இரணா. ப்சல்வ பணாணடியன்
புத்தணாம்பூர் 
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த்கணாஞ்சிடெப் பிறந்த ்கணாஞ்சி

     குவலயம் வபணாறறும் ்தணாங்கி!

தநெஞ்சினில் நெி்றந்த நெணபர்

     நெி்னதவலணாம் வணாழும் மன்னர்!

பஞ்சமும் நெீங்கி வணாழப்

     பலவழி த்சணான்னணார் ஓங்க!

வஞ்ச்க மில்லணா நெணாடும்

     வளர்்தமி தழன்வற பணாடும்!

த்சந்தமிழ நெணாடடின் வபரும்

     ்சிந்்தயில் பணாயும் வ்தவன!

்சந்தமணாய ம்ககும் மணணும்

     ்சணாந்தவம ்தமிழர் நெணாடும்!

த்சணாந்தமும் சு்கமு மிஙவ்க

     த்சணால்லிடும் ்சடடெம் த்கணாணவடெ

வந்த்ன த்சயயும் நெணாடெணாய

     வ்ங்கிடெச த்சய்தணார் அன்வற!

மும்தமணாழி வமணா்கம் ்தீர்க்க

     முடிவு்ர எழு்த ்வத்தணார்!

நெம்தமணாழி வளத்்தக கூடடெ

     நெறறமிழ நூல்்கள் ்தந்தணார்!

த்சம்தமணாழி ஆட்சி த்சயது

     த்சந்தமிழ ஓங்கச த்சய்தணார்!

்தம்பிரணான் இவ்ரப் வபணாறறித

     ்தவழுவம நெமது நெணாடும்!

கவிஞர் பதைன்ப்ரத தை்மிழபபிரியன் 

( எ) 

சுப்பிரம்ியன்
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்கணாஞ்சியில் தநெயயப் படடெ

     ்க்லம்கன் எங்கள் அண்ணா

்தீஞசு்வத ்தமி்ழக ்கணாக்க

     த்தருவிவல  நெடெநது வந்தணாய..!

நெணாஞ்சி்லச சுமககும் நெல்வலணார்

     நெலங்களில் நெணாடடெம் த்கணாணடெணாய..!

்சணாஞ்சியின் தூ்்ப் வபணாவல

     ்சரித்திரப் தபரு்ம த்கணாணடெணாய..!

்தமிழனம் நெிமிர தவன்வற

     ்த்லவனணாய வநது நெின்றணாய..!

அமிழ்தினும் இனி்தணா, இந்தி?

     ஆயவு்கள் த்சய்த பின்வன

அமிலமணாயக த்கணா்திதத்த ழுநவ்த

     அரு்மயணாய எழு்தி வந்தணாய..!

்தமிழரின் த்சன்்ன ்தன்்ன

     ்தனித்தமிழ நெணாவடெ என்றணாய..!

இருதமணாழிக த்கணாள்்்க த்கணாணவடெ

     இந்தி்ய விரடடி விடடெணாய..!

இருமனம் இ்்வ ்தறகு

     இனியுவமன் ்சணா்தி தயன்வற

்திரும்ச ்சடடெம் ்தநவ்த

     ்தீர்வி்ன எமக்க ளித்தணாய..!

்கருவிழி   வபணாவல உன்்ன

     ்கண்களில்  பூடடி ்வப்வபணாம்..!

கவிஞர் எம். ஆர். பெயநதைி
்தஞ்சணாவூர்
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அறிஞதரனப் பணார்வபணாறறும் அவர்்தணாம் அண்ணா

     அறிதவணாளி்யப் பரப்பு்கின்ற அழ்கில் மன்னர்

தபணாறிஞதரனக த்கணாள்வத்தனில் தபணாது்மச ்சிறபி

     பு்கலுதமணாழி பகுத்தறிவின் புது்மச த்சணாறவ்கணா

தநெறிஞதரன தமணாழிவத்தனில் தநெறியில் வநெர்்ம

     நெி்னவுல்கில் நெி்றந்திலஙகும் தநெடுநெணாள் வவந்தர்

வறிஞதரன தயவ்ரயுவம வழங்கணா வண்ம்

     வறு்ம்யயும்  வளரவிடெணா  வள்ளல் அன்வறணா !

 

்க்்த்களிவல நெணாடெ்கததுக  ்க்லயின் ஊவடெ

     ்கருதது்க்ள வி்்தககும்நெற ்கவனச ்சித்தர்

வி்்தப்பத்தலணாம் பகுத்தறிவணால் விளக்கிப் தபண்கள்

     விடு்த்லயில் விடிவு்கணா் வி்ழயும் மீடபர்

பு்்தந்தழிய மடெத்தனத்்தப் தபணாசுககும் வபணாரில்

     பு்தியத்தணாரு வழிநெணாடடும்  புரட்சிப்  வபணார்வணாள்

்சி்்தக்கின்றணார் ்தமிழநெிலத்்தச ்சிந்தி தயன்வற

     த்சந்தமிழர் நெணாதடெனவவ ்சிறப்்பச த்சய்தணார்!

ஆட்சிதமணாழி அரிய்்யில் அ்கந்்த விஞ்சி

     அடுத்தடுதவ்த ்தமிழநெலத்்த அரிககும் இந்தி

மீடபதரன தமணாழிப்வபணாரில்  வி்னயணாள் வவந்தணாய

     வி்திவகுத்தணார் தவன்தறடுத்தணார் வீரர் அண்ணா

மணாட்சிதபறும் ்தமிழினந்தணான் மயக்கம் நெீஙகும்

     மன்ப்்தயில் அவர்வழி்ய மரபணாயக த்கணாணடெணால்

ஏடடினிவல மூச்சினிவல எ்்தயுந ்தணாஙகும்

     இ்தயதமன விளஙகு்கிறணார் என்றும் அண்ணா !

பணாவலர் வ்சணா. ஆறறலரசு
த்சன்்ன
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வபச்சினில் எழுத்தில் புல்மயில் த்சறி்வப்

     தபறறவர் நெமதுயிர் அண்ணா.

மூச்சினில் த்சயலில்  முத்தமிழ ஒன்வற

     முதத்தனக த்கணாணடெவர் அண்ணா

நெீச்சனணாய நெம்்ம நெி்னத்தவர் எண்ம்

     நெி்லயி்ல என்றவர் அண்ணா

்தீசசுடெர் வபணாலக த்கணாள்்்க்ய மணாறறணா

     த்தன்ன்க ்கணாந்திநெம் அண்ணா!

்கடெ்மயில் ஒன்றிக ்கண்ியம் ்கணாததுக

     ்கட்சி்ய நெடெத்திய அண்ணா!

மடெ்ம்ய நெீக்கி மங்கிடெணாப் பு்க்ழ

     மந்திரம் ஆக்கினணார் அண்ணா!

நெடெந்திடெப் பணா்்த பகுத்தறிந ்தணாவர

     நெணாடெ்கம் எழு்திய அண்ணா!

படெங்களில் ்க்்தயும் எழு்திவய நெணாளும்

     ப்டெப்பு்கள் ்தந்தவர் அண்ணா!

மந்திரமும் மூன்று வணாழவியல் என்வற

     மன்தினில் நெி்னத்திடெ வணாழந்தணார்.

்தந்திடும் பு்தினம் ்சிறு்க்்த என்வற

     ்தர்ியும் வணாழத்தவவ வணாழந்தணார்.

வந்திடும் ்கணாலம் ்கட்சியும் ்கழ்கம்

     வரதமனத ்தம்பிமணார்  வபணாறறப்

பந்தமணாயப் பணாரில் ்கட்சியின் தபணாறுப்பும்

     படடெமும்  சூழந்தவர் அண்ணா.

கவிஞர் இநதைிரணா்ி தைங்கவவல்
்திணடுக்கல்
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வபரறிஞர் அண்ணாவின் தபரு்ம வ்களீர்!

     வபச்சணாறறல் மிக்கயிவர்! தபரியணார் ்சீடெர்!

பூர்த்தின் தபணாறகுடெமணாயப் பூமி யணாணடெணார்!

     தபணாதுவு்டெ்ம ்கருத்தி்னயும் புகுத்தி வந்தணார்!

வீரத்்தத ்தமிழரிடெம் வி்்தததுச த்சன்றணார்!

     தவறறியி்னப் தபறறயிவர்!வியககும் வண்ம் 

்சீர்ி்யத த்தணாடெங்கி்வத்தணார்! ்தீ்ம யணாகும் 

     ்தீணடெணா்ம அ்கறறிடெவும் பணாடு படடெணார்!

்கணாஞ்சிபுரம் ்கணதடெடுத்த ்கடெ்ம வீரர்!

     ்கண்ியத்்தக ்கணாப்பணாறறும் ்கடடுப் படடெணால்

வவங்்கதயனச த்சயல்படடெணார்! வி்தி்ய மணாறறும்

     விழிப்பு்ர்்வ ஏறபடுததும் விடிய லணாகும்  

்தீஞசு்வயணாய இனிக்கின்ற வ்தர்ந்த நூல்்கள்

     த்தளிவணா்க எழு்திடடெணார்!்சிந்்த ஈர்த்தணார்!

வணாஞ்்சயுடென் பகுத்தறி்வ வழங்கிச த்சன்றணார்!

     வணாழக்்கயினில்  மணாறறத்்த வகுததுத ்தந்தணார்!

அண்ணாவின் ஆறறலி்ன அ்கிலம் வபணாறறும் 

     அவரு்டெய ்சணா்த்ன்கள் அறி்வ வணார்ககும்!

எண்த்தணால் உயர்வுள்ள எளி்ம உள்ளம் 

     ஏ்ழ்களின் நெலத்திற்கணாய எ்்தயும் த்சய்தணார்!

்திண்த்தணால் ்திரணாவிடெத்தின் ்திற்ம ்கணடெணார்!

     த்தன்னணாடடு தபர்னணாட்சணா வ்த்சம் ்கணாத்தணார்!

தபண்களுக்கணாயப் பணாடுபடடெணார் தபரு்ம வ்சர்த்தணார்!

     வபரணாண்ம த்கணாணடெயிவர்!த்சணால்லின் த்சல்வர்!

பணாவலர் ்மணாலதைி தைிரு 

்தஞ்சணாவூர்
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்சமயதவ்தணார் வணாழந்திடுவமணார் ்கணாஞ்சியிவல

     ்சமததுவமணாயப் பிறந்த அண்ன்

இமயத்்தப் வபணால்வணாழநவ்த இடெர்்களிவல

     இயக்கத்்தக ்கணாத்த மன்னன்

குமரியிவல த்தணாடெங்கியவ்தணார் ்திரணாவிடெத்்தக

     கூடடெ்ியணாயக த்கணாஞ்சி வணாழந்தணார்

அமரரிவர் ஆளு்்கககு அஞ்சிவயணாடி

     ஆரியரும் தபணாடியணாயத தூர்ந்தணார்

உ்திரமில்லணாச த்சணாந்தங்க்ள அரவ்்தவ்த

     உடென்பிறப்பணாய அ்ழத்த அன்பன்

உ்தித்திடுவமணார் சூரிய்னச ்சின்னமணாக்கி

     உல்கினுகவ்கணார் விடியல் நெணபன்

ப்தியமிடடெ ்தனித்தமிழநெணாட டி்னக்கணடெ

     பகுத்தறிவுச சுடெரணாயக ்கணாணபீர்

உ்திர்த்திடடெ அனலணான முழக்கங்கள்

     உருவணான கூடடெம் என்பீர்

தநெய்திடெணா்த வண்மு்டெ ஆ்டெயணா்கி

     வநெர்்மயி்ன அ்ிநவ்த வந்தணார்

த்கணாய்திடெணா்த த்கணாள்்்கயு்டெக  வ்கணாம்கனணாய

     குவலயத்தில் வ்தணாறறம் ்தந்தணார்

தபய்திடெணா்த மணாம்ழயணாயப் ்பந்தமிழின்

     வபச்சினிவல தநெஞ்்சத ்்தத்தணார்

த்சய்திடடெ வபணாரணாடடெம் இந்திக்கணாயச

     த்சயவி்னயும் ்வதவ்த ்நெத்தணார்

கவிஞர் ்மணா. பணாலசுநதைரம்
மது்ர
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்தமிழரின் உள்ளம் ்தகுமவர் இல்லம்

     ்தனிததுவ வழியின் ்தளமவர்

அமிழ்தினும் இனிய அ்கத்தவர் நெணாடடில்

     அறிவினி லணாழநவ்த அளந்தவர்

உமிதயனத ்தீ்்த உவ்்கயி லூ்த

     உடெனடித ்தீர்்வ உ்ர்ந்தவர்

்தமியரணாம் அவரின் ்தணாக்கவம இன்றும்

     ்தடுப்பவ ரில்்ல ்தழுவுவவணாம்

்க்ல்களி லணாடிக ்கனிசசு்வ வ்தடிக 

     ்க்்தபல தமணாழிந்த ்கன்னலர்

அ்லபுரள் த்சணால்லணால் ஆக்கிய மல்லணால்

     அ்வயினில் தபணாலிந்த அன்பினர் 

வி்லம்திப் பில்லணா வி்ழவினணால் நெணாடடில்

     வி்ளவு்கள் பலவணாய வி்்தத்தவர்

த்தணா்லக்க்ிப் தபணான்றணால் வ்தணான்றிய எண்த

     த்தணாகுப்பினணால் அ்்த்தத து்றயவர்

்தனித்தமிழ நெணாட்டெத ்த்்க்மயணால் நெணாடடித

     ்த்ல்ம்யத ்தணாவன ்தணாங்கினணார்

இனிப்பு்றத ்தமி்ழ இயல்பினணால் வ்தக்கி

     இடெவல தம்திலும் இயங்கினணார்

இனிவருங ்கணாலம் இயங்கவும் ஆறறல்

     இ்்சபடு ்தரத்தில் இருத்தினணார்

நெனிசத்சய லணாறறி நெ்னந்தவர் பு்க்ழ 

     நெணாதளணாரு வ்்கயணான் நெணாடுவவணாம்...!!

பணாவலர் விசு. இம்்மணானுவவல்
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்திற்மயும் த்கணாணடெ ்த்லவர்

     ்திறனிவல தமணாழியும் ்கணடெணார்

அறிவினில் ்சிறந்த தபரியணார்

     அரு்மயில்  ்சிந்்தச த்சல்வர்

வறு்மயும் உ்தவும் ்கண்கள்  

     வள்ளலணாய அண்ணா ்தணாவன

்சிறந்திடும் அறிஞர் வம்்த

     ்சிறப்பி்னச த்சணால்லக ்கணாணவபணாம்

்கடெ்மயில்  ்தவறணாத ்த்லவன்

     ்கண்ியம் மிக்க அண்ல்

உடென்பிறப் தபனவவ வபணாறறி

     உண்மயணாம் அன்்பத ்தந்தணார்

்த்டெ்க்ள உ்டெத்தணார் எஙகும்

     ்த்ழத்தவர் ஆட்சி ்தன்னில்

மடெ்மயின் த்கணாள்்்க எல்லணாம் 

     ம்தி்தனில் தவன்று நெின்றணார்

ம்தங்களின் மடெ்ம ்சணா்தி

     மணாறறிடெ உ்ழக்கச த்சணான்னணார்

ப்தவியில் த்சன்்ன ்தன்்ன

     ப்தித்தவர்  ்தமிழநெணா தடென்வற

்க்தரினில் அ்ிந்த ஆ்டெ 

     ்கணாத்தவர் ்தமிழர் வமன்்ம

ம்திப்புடென் வணாழந்த அண்ணா

     மக்க்ள உயர்த்தி வணாழந்தணார்

பணாவலர் புஷபணா கிறிஸ்ரி
்கனடெணா
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விடியல் வ்தடி வி்டெயணா்கி

     வி்ளந்த உறவவ விடிவிளகவ்க 

மடியல் இல்லணா பு்கழினினணாய

     மணாணவப மண்ின் மணாபிறப்வப

பிடித்த மன்தின் அருஙகு்மும்

     பிள்்ள கு்மும் த்கணாணவடெணானணாம்

முடியில் ஆட்சி அ்டெந்திடடும்

     மூசசுக ்கணாறறில் ்கலநவ்தணானணாம் 

்கடெ்ம த்கணாணடு உ்ழதவ்தணானணாம்

     ்கரு்் அவனின் இலட்சியமணாம்

மடெ்ம அ்கறறும் மணாணபினனணாம்

     மணானம் ்கணாககும் உத்தமனணாம் 

படெர்ந்த அறிவுப் வபச்சணாளன்

     பணாரில் உயர்ந்த பறறணாளன்

்தடெத்்தக ்கணாடடும் வழிதவ்தணான்றல்

     ்தங்க ம்கவன அண்ணா்தணான் 

மக்கள் மன்தில் நெிறவபணானணாம்

     மக்கள் கு்ற்யத ்தீர்தவ்தணானணாம் 

்சிக்கல் இல்லணா வணாழவு்தனில் 

     ்சிறக்கச த்சய்த அறிஞனணாவணான் 

்திககுத த்தரியணா வீவ்ணா்ர

     ்திருந்தச த்சய்த தபரிவயணானணாம்

அக்கம் பக்கம் அவன்்தமி்ழ

     அறியச த்சய்த பறறணாளன்

கவிஞர் பணாணடிசப்சல்வி கருபப்சணா்மி
வ்கணா்வ
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அன்்னதமணாழி அமு்ததமனத ்தன்னில் த்கணாணடெணார்

     அருநத்தணாணடும் புரிந்தணாவர அயரணா த்தன்றும்!

இன்னமு்தணாயக ்கடெ்ம்த்ன உ்ரத்தணார் நெணாளும்

     இன்னுயிரணாயக ்கண்ியமும் ்கணாதவ்த வணாழந்தணார்!

என்தறன்றும் ்திரணாவிடெத்தின் த்கணாள்்்க மணாறணா

     எழுச்சியுடென் பகுத்தறி்வ வி்்தத்தணார் மண்ில்

த்சன்்ன்த்ன ்தமிழநெணாடெணாய மணாறறம் த்சய்தச

     த்சந்தமிழின் ்சீரணாளர் அண்ணா அன்வறணா!

்தணாயதமணாழி்யக ்கணாத்திடெவவ து்ிநவ்த நெின்று

     ்தர்ியிவல இந்திதமணாழி எ்திர்த்தணார் அண்ணா!

ஓயவின்றி உ்ழப்பினிவல உறு்திக த்கணாணடெணார் 

     உள்ளம்தில் உரமுடெவன உ்ழத்தணார் நென்வற!

்கணாயதமணாழி்ய அறியணா்த உள்ளம் ்தன்னில்

     ்கனிதமணாழி்ய வி்்தத்தணாவர ்களத்தில் நெணாளும்!

ஆய்தறிந்த த்சணால்லி்னவய அமு்தணாய ஈந்தணார்

     அவனியிவல வணாழு்கின்றணார் ம்ககும் த்சணால்லணால்!

அண்ணாவின் த்சணால்லழகு ம்ககும் நெணாளும்

     அமு்ததமனச சு்வயூடடும் ஆறற லணாவல!

பணபுடெவன நெணாவடித்த த்சணாற்கள் யணாவும்

     பணபணாடடுக ்கருதது்களில் மிளிரு தமன்றும்!

்திண்முடென் ்தி்கழந்தணாவர வணாழவி தலன்றும்

     ்திகத்கடடும் முழஙகு்தயயணா அண்ணா நெணாமம் !

அண்ணாவும் ம்றயவில்்ல மண்ி லின்றும்

     அருந்தமிழின்  பு்கழுடெவன வணாழு ்கின்றணார்!

  

பணாவலர் நி்ற்மதைி நீலவ்மகம்
தபண்ணாடெம்
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்தமிழ்கம் ்கணடெ ்தனிப்தபருந ்த்லவர் 

     ்தர்ிவயணார் வபணாறறும் அறிஞரணாய உயர்ந்தணார்! 

அமிழ்தமணாம் ்தமிழில் அருந்திறம் த்கணாணடெணார்

     அடுககுதமணா ழியினில் ஆளியணாயத ்தி்கழந்தணார்!

இமயமும் நெின்வற த்தன்்தி்்ச வ்ஙகும்

     ஈடிலணாத ்த்லம்கன் இடுகுழி ஆஙவ்க!

இமிழ்கடெல் ஓரம் நெீள்துயில் த்கணாள்முன்

     எழு்த்கத வ்தணாளணால் ்தமிழ்கம் சுமந்தணார்! 

்கடெ்ம்யச த்சய்தணார் ்கண்ியம் ்கணாத்தணார்

     ்கருத்தினில் ்கடடுப் பணாடடி்னக த்கணாணடெணார்!

இடெம்தபணாருள்  ஏவல் எவற்றயும் உ்ர்நது 

     இயல்புடென் இயஙகும் எ்திரிலி ஆனணார்!

வடெபுலம் வியந்த அர்சியல் வவந்தர்

     வறு்ம்ய ஒழிதவ்த வணாழவும் த்சய்தணார்!

முடெமனம் த்கணாணவடெணார் மூடெர்்தம் அறிவில்

     மூளவவ த்சய்தணார் பகுத்தறி வவ..ஆம்! 

நெணாடெ்கம் வழிவய நெல்ல்வ பரப்பி 

     நெஞத்சன ்கலந்த வடெதமணாழி எ்திர்க்க

ஊடெ்க மணானணார் உ்ர்த்திடெ மு்னந்தணார்

     ஊடுரும் ்தீய்வ ஒழிந்திடெச த்சய்தணார்!

ஈடிலணாத ்தமிழர் இயல்பி்ன மீடவடெ

     இனிவிழணா ்திருக்க எழுந்திடெச த்சய்தணார்

ஆடெ்க மணாணபர்! ஆ்தவ ஒளியணார்!

     ஆயிரம் வபரில் ஒருவரணாம் அண்ணா!

வபரணா்சிரியர். பணாவலர். மு்னவர். 
்சி. அ. வ. இ்ஞப்சழியன்

மது்ர
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்கன்னித ்தமிழின் ்த்லம்கனணாம்

     ்கணாஞ்சி நெ்கரில் பிறந்தவரணாம்

்கண்ணாயத ்தமி்ழப் வபணாறறித்தணான்

     ்கணாலம் முழுக்க வணாழந்தவரணாம்

எண்ம் எல்லணாம் ்தமிழின்வமல்

     என்றும் ்வதது இருந்தவரணாம்

்திண் மணா்க வடெதமணாழி்யத

     ்தீயணாய எ்திர்தது நெின்றவரணாம்.

புல்ம மி்கவும் த்கணாணடெவரணாம்

     புது்ம பலவும் த்சய்தவரணாம்

வள்ம மிக்கப் வபச்சணாவல

     வணா்்க சூடி நெின்றவரணாம்

பழ்ம வணா்த மு்ற்க்ளவய

     பல்்லப் பிடுங்கிச ்சணாயத்தவரணாம்

உல்கில் ்தமி்ழ நெி்லநெிறுத்த

     ஓயணா து்ழதவ்த நெி்லத்தவரணாம்.

தபரியணார் வழியில் நெின்றவரணாம்

     தபரு்ம பலவும் த்கணாணடெவரணாம்

்சரியணாப் பு்க்ழத ்தமிழநெணாடடில்

     ்தனிதவ்த தபறறு நெி்லத்தவரணாம்

்தரித்தணார் ்தமிழர் மனங்களிவல

     ்தங்கம் நெி்கர்த்த இடெத்தி்னவய.

உரிய இடெத்்தத ்தமிழத்தணாயகவ்க

     உல்கம் தமச்ச அளித்தவரணாம்

கவிஞர் இரணா. ்மதைனவகணாபணாலன்
்தருமபுரி
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பழ்மயணான ்கணாஞ்சியிவல பிறந்த  அண்ணா

     பழய்கணாலம் தபண்ிடெம் உ்ர்ந்தணார்  அன்வற

பழவி்ன்யப் வபசுவவணாரின் இ்தயம் பணார்ததுப்

     பழித்த்ரககும் ்சீமணான்்கள் அறிந்த வணாழக்்க

பழஙகுடி்ய அடி்மயணாககும் ்ச்தி்யக ்கணடு

     பகுத்தறிவுச ்சிந்த்ன்ய வளர்க்க எண்ி

பழதமணாழி்யப் வபசுவவணாரின் ்திற்ம ்கணடு

     பலமிழந்தணார் விழிதத்தழவவ படித்தணார் அண்ணா

படிக்கின்ற ்கணாலத்தில் த்தளிந்த ்சிந்்த

     பனிதமணாழிவபணால் மணாணபு்டெய கு்மும் விந்்த

துடிக்கின்ற தநெஞ்சத்தின் ்கவ்ல எல்லணாம்

     து்டெத்திடெவவ து்ிவுத்கணாணடு புரட்சி த்சய்தணார்

விடிந்தணாலும் ஏறறத்தணாழவு ம்றய வில்்ல

     வி்திதயன்று த்சணால்லுவவணாரின் மன்்தப் பணார்தது

அடிக்கின்ற ்சமு்தணாயம் ஒடுங்கிப் வபணா்க

     அர்சியலணால் தவன்தறடுக்கப் புறப்பட  டெணாவர

தநெஞசுககு நெீ்தித்சணால்லும் அறி்வ ஊடடி

     வநெர்வழியில் தநெஞசுயர்த்த அ்ழத்தணார்   இஙவ்க

பஞ்சத்தில் படடெதுயர் அறிந்த அண்ணா

     படடெத்்த வணாங்கிவநது பய்ம் த்சய்தணார்

வஞ்ச்ன்கள் ்தணாககு்கின்ற பலரின் பணா்்த

     வண்தமணாழி ்தமிழமு்தணால் அலங்க  ரித்தணார்

த்கணாஞசு்கின்ற ்தமிழதமணாழி்ய வளர்க்க எண்ிக

     த்கணாள்்்கயணாவல ்தமிழநெணாட்டெ உயர்த்தி  னணாவர

கவிஞர் வீ. க. பபணான்்னயணா
புதுகவ்கணாட்டெ
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நெடெரணா்சன் பங்கணாரு நெணாமத்தின் ்சின்னம்்த

     நெவின்றிடுவவன் விருத்தத்தில் நெணாடடெமுடென் நெணானிஙவ்க

்திடெமணான பகுத்தறிவும் வ்த்சபக்தி மிகுந்தவரணாயத

     ்தி்கழந்திடடெணார் ்தமிழநெணாடடில் ்திண்முடென் தபரியணாரும்

நெடெமணாடும் ்கணாலத்தில் நெற்சிந்த ்னவளர்தவ்த 

     நெம்பிக்்க ஊடடிவந்தணார் நெணாட்டெயும் ்கணாததுவந்தணார்

புடெம்வபணாடடெ ்தங்கதமனப் பூத்திருந்த அண்ணாவும் 

     புது்ம்களும் த்சயதுவந்தணார் புறறுடெவன வணாழ்்கயிவல

்கணாஞ்சியிவல பிறந்தணாவர ்கணாஞ்சீ  வரத்தணாரும்

     ்கவி்்த்களில் பு்கழபரப்பும் ்கவிஞர் அண்ணாவவ

வணாஞ்்சயுடென் நெடெந்திடுவணார் மனி்த வநெயமுடென்

     வளர்ததுவந்தணார் தமணாழிஉரி்ம வணாத்தி யணாரன்வறணா

ஆடெம்ப ரமில்லணா்த ஆ்சணா னிவரன்வறணா

     அன்புடெவன பழ்கிடுவணார் அ்ம்தி த்கணாணடெவவர

மூடெநெம்பிக ்்கதயணாழித்த மு்தல்வர் அறிஞ்ரயணா

     முத்தமிழும் வபணாறறு்கின்ற மு்தல்வர் வ்களீவரணா

மனி்த வநெயமுடென் வணா்கணாயத ்தி்கழந்திடுவணார்

     மன்தில் எளி்மயுடென் மலர்ந்த மனதுடெவன

இனி்தணாயப் வப்சிடுவணார் இனிய தநெ்சவணாளர் 

     இறு்தி யணாத்தி்ரயும் இன்றும் ப்திவணா்கி 

மனி்தர் மன்தினிவல மணாறணா நெி்னவுடெவன

     மணாநெிலத்தில் ப்திநதுவிடடெ ம்றந்த அறிஞ்ரவய

்கனிவணாயப் ்பந்தமிழில் ்கவி்்த பு்னந்திடெவவ

     ்கல்லும் ்க்ரநதுவிடும் ்கணாஞ்சி வரத்தணாவர

கவிஞர் ்மருததுவர் வ்சநதைி பெயரணாஜ் 
இலங்்க 

(மூன்று பாடலும் பவவமவறு வாய்பாடுகளில்)
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அண்ணா ்தமிழ்க மண்ின் ்மந்தன்

     ஆறறல் மிகுந்திடும் ்கல்வி மணானணாம்

உண்ம வழி்தனில் ்தன்்ன நெடெத்தி

     ஊரணார் பு்கழந்திடெச வ்ச்வ த்சய்தணார்

்கணணும் ்கருதது்டெ ்கடெ்ம வீரர்

     ்கணா்தல் ்தமிழினில் த்கணாணடு வணாழந்தணார்

பண்ில் ்திரணாவிடெர் த்கணாள்்்க எழு்திப்

     பணாடடெணாயத ்தி்ரப்படெம் த்சய்தணார் அன்று

தபரியணார் த்கணாள்்்கயில் நெின்ற அறிஞர்

     வபசும் வணார்த்்தயில் உத்த மனணாவணார்

பரிவு உ்டெயவர் ஏழ்மக குடியில்

     படிதது ஆங்கிலம் ்கறறுத த்தளிந்தணார்

விரிவணாய வம்டெயில் த்சப்பும் தமணாழியில்

     வியககும் உ்ரநெ்டெ ஆறறல் ப்டெத்தணார்

உரி்மக குரலி்னத தூக்கி முழங்கி

     உல்கின் அரங்கினில் நெின்றணார் ்சிறநது

இல்்ல என்பவர் துன்பம் ்கணடு

     இன்னல் தநெஞ்சிவல நெித்தம் த்கணாணடெணார்

த்தணால்்ல வந்தது முடடும் வபணாழதும்

     த்தணாணடு வவ்ல்கள் த்சயவ்த நெின்றணார்

த்சணால்லில் அன்பி்னக ்கணாடடி மக்கள்

     வ்சணா்கம் நெீங்கிடெ மணார்க்கம் த்சணான்னணார்

வல்ல த்சய்்க்தணாம் வணாழநது ்கணாடடி

     வணாழவில் ்தன்்னவய அர்ப்ப ்ித்தணார்

கவிஞர் ப்சபணா ்சவிரிமுதது
இலங்்க
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்கணாஞ்சிபுரம் அண்ணா்வக ்கணடெ ஊர்்தணான்

     ்கல்லல்ல  மணா்ிக்கம் ்கவர்ந்த ஊர்்தணான்!

வணாஞ்்சயணாவல ்தமி்ழத்தன் வரமணாயக த்கணாணடெணார்

     வடெக்கத்தணார் தமணாழிஇந்தி வழிய ்டெத்தணார்!

பூஞ்்சதயனக ்கணாங்கிர்்சப்  வபணா்க ்வத்தணார்

     புதுக்கட்சி ்கழ்கத்்தப் புலர ்வத்தணார்!

பூஞவ்சணா்ல ்தமிழ்கத்தில் பூக்க ்வததுப்

     புதது்ர்்வ அர்சியலில் புகுத்தி னணாவர !

ஆ்சிரியர் ப்ித்சய்தணார் ஆ்்சக ்கணா்க

     அர்சியவல வணாழக்்கதயன் றணாக்கிக த்கணாணடெணார்!

வநெ்சித்தத ்தமி்ழத்தன் தநெஞ்சில் ்வதவ்த

     தநெம்புவ்கணாலணா மு்ரவீச்சணால் நெி்னவில் நெின்றணார்

ஏ்சியவர் இவர்நெடபிற வ்கங்கி நெின்றணார்

     இ்்யறற ்த்லவரணா்க இ்தயம் தவன்றணார்

வணா்சிககும் பழக்கத்்த வழிபணா தடென்பணார்

     வணா்சிககும் நூல்்க்ளவய வ்ங்கிட டெணாவர !

இரணாம்சணாமிப் தபரியணாவரணா டி்க்கம் ்கணடெணார்

     ஈடுபடடெ நெீ்திக்கட ்சிவிடடெ ்கன்றணார்!

உரணாயவு்க்ள ஒதுக்கியவர் உ்தயம் த்சய்தணார்

     உ்தயசூரி யவனணாடு்தித்த ்திமு்க ்வவய !

இரணாப்ப்கலணாயப் பணாடுபடடெணா ரியக்க வமணாங்க

     இனிய்தமிழ மக்களவர் இ்தயம் வணாங்க !

்திரணாவிடெதரன் ற்டெயணாளம் ்தீடடி விடடெணார்

     ்திருநெணாடடு மக்கள்வத ்திரள ்கதவ்த !

பணாவலர் தைனரணாஜ் பணாபப்ன்
வ்கணா்வ
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உல்கத ்தமிழர் மணாநெணாட்டெ

     உரிய மு்றயில் நெடெத்தினீவர

்கல்கம் புரியும் கூடடெத்்தக

     ்கடெ்ம வழியில் ்கடெந்தீவர

உலவும் த்தன்றல் ்கணாறறணா்க

     உந்தன் தமணாழியும் இருந்த்தயயணா

பலவும் ்கறறுக த்கணாணவடெணாவம

     பரந்த மனத்தீர் நென்றியயயணா

அடுககு தமணாழியில் நெீவப்ச

     அ்கிலம் வியநது ்கணாணு்மயயணா

எடுககும் த்சயலில் உன்்கரவமணா

     ஏறறம் ்தன்்னக கூறு்மயயணா

்தடுப்பு யணாவும் ்தர்ியிவல

     ்த்கர்நது வபணா்கச த்சய்தீவர

அடுப்பு மூடடும் தபண்களுகவ்கணா

     அன்்ன வபணால வணாழந்தீவர

்தந்்த தபரியணார் வழிவ்தணான்றி

     ்தர்ி எஙகும் ்சிறந்தீவர

மந்்தக கூடடெம் எமக்கணா்க

     மணாறறம் ்தரவவ முயன்றீவர

்சிந்்த நெி்றநது நெிற்கின்றீர்

     ்சிநதும் குரு்தி த்சணால்லு்தயயணா

எந்்த என்வற எணணு்கின்வறணாம்

     எ்திலும் உந்தன் விம்ப்மயயணா

பணாவலர் பணா. ்ச. கண்ன்
ஆததூர் வ்சலம்
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அர்சியலில் அ்தி்சயம்்தணான் அறிஞர் அண்ணா

     அறிவணாறறல் மிகுந்தவர்்தணான் எங்கள் அண்ணா

விரல்வித்்தத ்தமிழணாவல விந்்த த்சய்தணார்

     வீசசுமிக்க ப்டெப்பு்களணால் பு்க்ழ எய்தணார்

குரதலடுததுப் வபசு்கின்ற வபசவ்சணா வ்தனணாம்

     கூறு்கின்ற ்கருததுககு நெி்கர்்தணான் வணானணாம்

்தரமணான அர்சியலணால் மனங்கள் தவன்றணார்

     ்தமிழ்கத்தின் ஒப்பில்லணாத ்த்லவர் அண்ணா

விரிவணானச ்சிந்த்னயின் விடியல் அண்ணா

     வி்்தவபணாவல விழுந்தவர்்தணான் எங்கள் அண்ணா

தபரியணாரின் ்சித்தணாந்தம் தபரி்தணாயக த்கணாணடெணார்

     தபரும்புரட்சி த்சய்தன்வறணா மணாறறம் ்கணடெணார்

்சரியணானப் பணா்்தயி்னக ்கணாடடெ வந்தணார்

     ்சலிக்கணா்த உ்ழப்பணாவல வளர்ச்சி ்தந்தணார்

்சரியணாமல் மணாநெிலத்தின் மணானம் ்கணாத்தணார்

     ்சத்தியத்தின் வழி்களிவல உயர்்வ வணார்த்தணார்

மணாறறணாரும் ம்திக்கின்ற மணாண்பச த்சணான்னணார்

     மக்களணாட்சி ம்கததுவத்தின் ம்கி்மச த்சணான்னணார் 

ஏறறத்தணாரு வணாழவிறகு எளி்ம வ்சர்த்தணார்

     ஏ்ழயரின் ்சிரிப்பிலன்வறணா இ்றவன் பணார்த்தணார்

வநெறறணா்கி இன்றணா்கி என்று மணானணார்

     வநெர்்மககும் நெீர்்மககும் ்சணான்றணாய ஆனணார்

வீறறிருப்பணார் இ்தயத்தில் என்றும் அன்பணாய

     விளங்கிடுவணார் குறிகவ்கணாளணாய வில்லின் அம்பணாய

கவிஞர் மு. வணா. பணாலணாெி
ஓசூர்
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இனிபயணாருநணாள நீவநதைணால் 

இனிதயணாருநெணாள் நெீவந்தணால் இ்தயநெி்ற

     பக்தியினணால்  இ்கத்தி  லுள்ள 

மனி்தகுலம் முழுவதுவம மணடியிடும்

     உன்முன்னணால் மணாண்பப் வபணாறறும் 

்தனிமனி்த மணானத்்தத ்தக்க்வததுக 

     த்கணாள்வ்தறகுச  ்சணான்றணாய மணாறி 

முனிவதனன நெீநெின்று முடிபணான 

     வழித்சணான்னணாய வணாழ்க வணாழ்க 

மீணடுமிஙகு நெீவந்தணால் மீணடுவரும் 

     நெல்வணாழவு மீட்சி வயணாடு

வவணடு்கின்ற நெலம்னததும் வவ்கமுறப் 

     பல்்கிவிடும் வவட்்க வயணாடு 

மூணடுவிடும் ்சமு்தணாய மூடெப்ப  

     ழக்கதமலணாம் முன்வன நெிற்கணாப் 

பூணவடெணாவடெ அழிநதுபின்னர் பூததுவரும் 

     நெல்லுல்கம் வநெரில் ்கணாணவபணாம் 

அண்தனன நெீயிருந்தணாய அ்தறவ்கறற 

     உடென்பிறப்பணாய நெணாங்க தளல்லணாம் 

வண்முற வணாழந்திருநவ்தணாம், வணாழதவல்லணாம் 

     வபணாசசு்்தயயணா வருத்தம்  பணாவம் 

்திண்ம்நெீ வருவத்தனில் ்தித்திககும்

     நெம்வணாழவும் ்திரும்பி வணாவணா 

அண்னுவம ்கி்டெத்த்தனணால் ஆடத்கணாள்ளும் 

     வபரின்பம் அறிவணாய நெீவய 
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எழுது்கின்ற வ்கணால்த்ன எடுதவ்தநெீ 

     பிடித்திடடெணால் எஙகு தமஙகும் 

அழு்தபிள்்ள வணாயமூடும் அப்படிவய 

     உரு்கிவிடும் ஆறறல் ்தணாரணாய

பழுவ்ததும் இல்லணா்த பககுவந்தணான் 

     தபறறிடெவவ பணவப வணாரணாய 

எழுது்கின்ற வ்கணால்த்கணாணவடெ எழுந்தின்வற 

     வந்திடெவவ ஏறறந ்தணாவன 

த்சணால்வலரின்  உழவதனன்வற வ்சணா்திமி்கப் 

     தபறறவவன த்சணாந்தம் நெீயும் 

வில்த்கணாணவடெ வி்ளயணாடும் வீரர்கு 

     லகத்கணாழுநவ்த  விந்்த நெீயும் 

அல்லலி்ன யறுக்கின்ற அழ்கணான

     த்சணாறதபருக்கணால்  அவலம் நெீக்கித 

த்தணால்்ல்க்ளத து்டெத்தருளத துரி்தமணா்க 

     வந்திடு்க வ்தவணா நெீவய 

்தமிழநெணாதடெ  னப்தபய்ரத ்தந்திடடெப்

     தபரியீவர  ்தர்ி வபணாறறும்

்கமழ்கின்ற ்க்லம்த்்தக ்்கவழியும்

     வணாயவழியும் ்கணாலம் தவன்வற 

உமிழ்கின்ற ஆறறலி்ன உ்ர்வணா்கக

     த்கணாணடெவவர உயிரில் நெின்ற 

அமிழவ்ததயம் ஆருயிவர , அ்ழக்கின்வறணாம் 

     வந்திடு்க அண்ணா நெீவய 

பணாவலர். ்சரஸ்வதைி பணாஸ்கரன்
்திருச்சி 
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்கண்ின் இ்மவபணால் ்தமிழ்கணாக்க,

     ்கன்னித ்தமிழின் புவி்கணாக்க,

பண்டெத ்தமிழர் பு்கழ்கணாக்க,

     பணாமர மக்கள்  அறிவுதபற,

மண்ில் மடெமணாம் இருள்்கிழிக்க,

     மலரும் அறிவின் ஒளிவ்சர்க்க,

மண்ில் அண்ணா த்சங்க்திரணாய

     மணா்சில் ்கணாஞ்சி பிறந்தணாவர.

பணபணால் ்தமிழின் ஊறதறடுததுப்

     தபணா்தி்்க த்தன்றல் ்கணாறதறடுதது

வண் மலரின் ம்தமடுதது

     வீரத ்தமிழன் இனதமடுததுப்

பண்ணாய மண்ில் இ்்சதயடுததுப்

     பசு்மத ்தமிழின் இ்்சபணாடெ

வண்ச வ்சணா்லக குயிலணா்க

     வநவ்த அண்ணா பிறந்தணாவர.

மூடெ பழக்க வழக்கத்தில்

     மூழகும் மக்கள் விழித்திடெவவ

நெணாடி நென்்ம நென்று்ரக்க

     நெல்ல வழி்கள் ்கணாடடிடெவவ

உடெ்ம உ்ர்வணாய உ்ழத்திடெவவ

     ஊரில் நென்்ம ்த்ழத்திடெவவ

்கடெ்ம த்சயயும் வல்வலணானணாய

     ்கணாஞ்சித ்த்லவர் பிறந்தணாவர.

கவிஞர் வகணா. அருசசு்ன்
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தமணாழியணாவல மு்ளத்தவவர முன்னவவர நெீர்்தணாவன

     மு்தல்வதரனும் ப்தவியி்ன அலங்கரித்த நெல்லவவர!

தமணாழித்கணாஞசும் உ்ரயணாவல தமௌனத்்தக ்க்லத்தவவர.

     வமணா்னயுடென் எது்்கவர இயல்பணாக்கி தவன்றவவர

விழியணா்க தமணாழி்கணாதது தவறறிதபறற ்திரணாவிடெவம

     தவந்த்லணாய இந்தி்த்னப் தபணாசுக்கிவிடடெ சூரியவன

வழிதயல்லணாம் ்தமிழணா்கி வணாழ்வயுவம ்தமிழணாக்கி

     வணாழந்தவவர   பல்லணாணடு வணாழந்திடெவவ வ்ஙகு்கிவறன்

ஆழிதயனும் வ்தவரறி அர்ச்வயின் ்கடடிவலறி

     அருந்தமிழமணா தமணாழிக்கணா்க அயரணாமல்  உ்ழத்தீவர

ஆர்ஙகுத ்தமிழம்க்ள அனு்தினமும் வபணாறறிய்தணால் 

     அருநத்தணாணடு பலபுரியும் அருளணா்சி தபறறீவர

வணாழியநெீர்  எனசத்சணால்லி வணாழததுப்பணா நெணாதனழு்த

     வ்்கயணா்க  உள்நு்ழந்த வல்லவவர தபருந்த்்கவய

வணாழவணாஙகு வணாழந்திடுவம ்வய்கமும் வபணாறறிடுவம

     வல்வி்ன்கள் விலக்கியவ்தணார் வலி்மமிகு த்சயலணாவல.

ஏ்ழயரின் ்சிரிப்பினிவல இ்றயவ்னக ்கணடுருகும் 

     எழிலணார்ந்த ்த்லம்கவன என்னி்தய நெணாய்கவன

ஏறறத்தணாரு வழித்தடெத்்த எல்வலணாரும் தபறறிடெவவ 

     எநநெணாளும் ப்ியணாறறும் என்னினிய சூரியவன

வ்தணாழ்மயணாம் மனம்த்கணாணடு த்தணாணடு்களும் பல்கணடு

     வ்தணால்விககு வி்டெத்சணான்ன தூயவவன நெணாய்கவன

வ்தணாவளணாடு வ்தணாள்நெின்று துயர்வபணாககும் வழி்கணடு 

     தூ்ணா்க நெிமிர்ந்திடடெ தூயவவன வ்ஙகு்கின்வறன்

கவிஞர் பர்ி சுப வ்சகர் 

மது்ர 
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எங்கள அண்ணா!

அடுககுதமணாழி அறிஞரிவர் எங்கள் அண்ணா

     அழ்கணான ்தமிழதமணாழியின் ்மந்தர் அன்வறணா!

ப்டெத்திடடெ ்க்்ததயல்லணாம் ்தி்ரயி வல்தணான்

     பணாங்கணா்கக ்கணவடெணாவம அந்த நெணாளில்!

புடெம்வபணாடடெ ்தங்கமவர் எங்கள் அண்ணா

     புதுப்பணா்்த ்கணாடடினணாவர தபணாலிவணாய அன்வறணா!

்க்டெகவ்கணாடி மணாந்தனுவம நெலமணாய வணாழ

     ்கண்ணான நென்்ம்க்ளச த்சய்தணார் அன்வற!

த்சணான்ன்்தவய த்சய்திடடெணார் எங்கள்  அண்ணா

     த்சணால்லணாமல் விடடெ்்தயும் த்சய்தணார்  அன்வற!

அன்பினிவல ஓங்கியநெல் அண்ணா  ்தணாவன

     அருள்்தனிலும் உயர்ந்திடடெணார் அந்த நெணாளில்!

பன்னலமும் மணாந்தருகவ்க எங்கள்  அண்ணா

     பளிங்கணா்கச த்சய்தணாவர தபணாலிவணாய  அன்வறணா!

இன்்தமிவழ எல்வலணாரும் பயின்று  வணாழ

     இந்தி்யயும் எ்திர்த்திடடெணார் உயர்ந்தணார்  அன்வற!

ஓரணாணவடெ ஆட்சித்சயவவன் என்வற  எண்ி

     ஒருவிர்லக ்கணாடடினணாவர அண்ணா  அன்வற!

பணாரணாணடெ அர்சரவர் பணபணாம்  அண்ணா

     ்பந்தமிழில் பனுவல்்கள் யணாத்தணார்  அன்வறணா!

்சீரணாட்சி த்சய்திடடெணார் த்சம்்ம  யணா்க

     த்சந்தமிழில் *்தமிழநெணாடு* தபய்ர  ்வத்தணார்!

ஊதரல்லணாம் வபர்த்சணால்லி வணாழத்தி  னணாவர

     உன்ன்தமணாம் அண்ணாவின் வபவர  வணாழி!

பணாவலர் இரணா்ம. வவதைநணாயகம் 
வடெ.மணா்திமங்கலம்
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வ்சர்ககும்மனத ்திருக்கின்ற தூய எண்ம்

     த்ச்கம்வணாழச த்சணால்லணாககும் வம்டெ த்சணால்லும்

பணார்க்கின்ற ்கணாட்சியிவல பணாமரர்ககும்

     பயன்வி்ளககும் த்சயலுகவ்க மு்தன்்ம வ்தணாறறம்

யணார்க்கிந்த தூயமனம் வணாயககும் வணாயககும்

     எம் அண்ணா நெி்னதவல்லணாம் மக்கள் பக்கம்

்சீர்த்கணாணடெ வரலணாறு தபணான்தன ழுத்தணால்

     த்சணால்்கவி்்த இலக்கியங்கள் அ்தறவ்க வித்தணாய.

ஏறறதமலணாம்  ்தமிழனுகவ்க இவரின் வநெணாக்கம்

     எ்திர்த்தவ்ரப் ப்டெவபணால எ்திர்ககும் ஆக்கம்

வநெறறும்்தணான் இன்றும்்தணான் என்்றககும்்தணான்

     நெி்லத்ததபயர் அண்ணாவின் இமய எல்்ல 

வவறறுதமணாழி ்தமிழமு்்த விழுங்கப் பணார்த்தணால் 

     வவரறுககும் ப்டெத்த்ல்ம அண்ணா பக்கம்

ஆறறு்கின்ற த்சயதலல்லணாம் ஏ்ழ தநெஞ்சில்

     ஆர்வமுடென் இனிக்கின்ற வ்த்னச வ்சர்ககும்.

வபசு்தமிழ ம்டெ்திறந்த தவள்ளம் தவள்ளம்

     தபறற்தணாயும் ம்கிழ்கின்றணாள் உலவ்க த்சணால்லும் 

ஆசு்கவி வபணால்வருவம எழுதத்தல் லணாமும் 

     அத்த்னயும் முத்த்னய வித்தணாய தவல்லும்

்கணாசுப்ம் பணார்க்கணா்த ்கனிந்த உள்ளம் 

     ்கடெந்தபணா்்த பகுத்தறிவு ஈவரணாட டில்லம் 

வீசும்ம் ்திரணாவிடெத்தின் தவறறி உள்ளும்

     வி்ளத்ததுவவ வபரறிஞர் அண்ணா ஏறறம்!

கவிஞர் நீ்ர, அததைிபபூ  

நெீர்மு்ள 614711
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்கணாஞ்சியில் பிறந்த ்கனித்தமிழர்

     ்கழ்கமும் எமக்கணாயக ்கணடிருந்தணார்

வணாஞ்்சயும் மிகுந்த வழி்கணாடடி

     வ்்கவ்்க எழுத்தணால் விளக்கணானணார்

வநெணாஞ்்ச விழுந்த ்தமிழநெிலத்்த

     நெலமுற ்வத்த நெல்லணா்சணான்

பூஞ்்ச பிடித்த பழக்கதமலணாம்

     பு்்தபடெச த்சய்த பகுத்தறிவவ!

நெணால்ர அடியில் நெம்இமயம்

     நெணாடெறிந ்ததபரும் வபரறிஞர்

வணாலறுந துவடெ வணானரங்கள்

     ஓடெவிட தடெணாருவர் எம்்த்மயர்

நூதலடுத ்தடி்ம நூலறுத்த

     நுண்ியர் நெறறமிழ ஆளு்மயணார்

வ்கணாதலடுத ்தவரின் த்கணாள்்்கயிவல

     த்கணாறறவர் ்தமிழர் ஆளடடுவம

ஏ்ழயின் ்சிரிப்பில் இ்றவயணா்ன

     எளி்தணாயக ்கணாணும் வழி்ச்மத்தணார்

வணா்ழ்யப் வபணாலும் வழிவழியணாய

     வளமிகு ்தமி்ழ ஒலிக்க்வத்தணார்

மணா்ழயில் அவவரணா மணா்சறுதபணான்

     மணாணபி்னக ்கணாத்த மன்னவவர

வப்ழயணாய தநெஞ்சில் தபணா்திதது்வதவ்தணாம்

     வபரறி ஞர்்தம் வபசசு்கவள!

கவிஞர் இபனு ஹம்துன்
பரங்கிப்வபட்டெ
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ஒளித்கணாடுககும் ்க்திதரன்வற ்தமிழர்க த்கல்லணாம் 

     உ்தவு்கின்ற உள்ளத்தில் நெி்ற்வக த்கணாணடு

வளிதயன்ற தபயரினிவல உயிரணாய வநது

     வழஙகு்கின்ற ்கரு்்யிவல ்தணாய்ம ்தந்தணார் 

்களிக்கின்ற பணா்சத்தில் ்தம்பி என்று 

     ்கனிநதுவநது பழமணா்கிப் பரி்வத ்தந்தணார். 

உளித்சதுக்கணாச ்சி்லதயங்கள் அண்ணா அண்ணா

     உலத்கல்லணாம் வபணாறறு்கின்ற எங்கள் அணனணா.

நெ்தித்கணாடுககும் பலதனல்லணாம் ஒன்றணாயக கூடடி

     நெலஞவ்சர்க்க வி்ழத்திடுவணார் இ்றவன் என்வற 

இதுதயங்கள் நெணாதடென்று எடுததுக ்கணாடடி 

     எழில்்தணாவன எம் ்தமிழர் கு்வம என்பணார்

புது்மயி்னக ்கணதடெடுததுப் பழ்ம வபணாறறி 

     பு்கழமணா்ல சூடடிடுவணார் ்தமிழுக த்கன்றும் 

தபணாதுவணாகும் நெீ்தியி்னப் புரிவீர்  என்ற

     வபணாப்பணாணடெர் என்பணார்ககும் அண்ணா வபணா்தி !

நெிலவணா்கி குளிர்ந்திருககும் நெி்னவவ அண்ணா!

     நெி்தியணாகும் அமு்தன்வறணா எங்கள் அண்ணா

உல்கணாளும் வபரறிவில் எங்கள் அண்ணா

     உயர்ந்திருககும் இயமன்வறணா எங்கள் அண்ணா

வலம்வருவணார் எ்ழயரின் ்சிரிப்பில் எஙகும்

     வன்ப்சி்யப் வபணாககு்கின்ற வளமணாய அண்ணா

உலகுருள நெலஞவ்சர்ககும் த்சயலில் எல்லணாம் 

     உ்ற்கின்ற வபரி்றவன் எங்கள் அண்ணா!

கவிஞர் நம்பிக்்க நணாகரணா்சன்
வ்கணா்வ
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பபரியணாரின் பபருநபதைணாணடன்

அடுககுதமணாழி தயன்றிஙவ்க யணாரும் த்சணான்னணால்

     அண்ணாவின் தபயரன்வறணா நெி்னவில் துள்ளும் 

அடுக்கடுக்கணாய அண்ணாவின் த்சணாறப ்தங்கள்

     அறபு்தங்கள் எல்லணாமும் தநெஞ்்ச அள்ளும்

மிடுக்கணான மீ்்சயுடென்  வமதல ழும்பி

     மிளிர்்கின்ற நெணா்சியன்வறணா எடடிப் பணார்ககும்

இடுக்கி்வத்த  தபணாடிம்மும் அஙவ்க நெம்வமணா(டு)

     இ்டெயி்டெவய நெணா்சிவழி  ்சண்டெ வபணாடும் 

தபரியணாரின் தபருநத்தணாணடென்  ஆ்க வநது

     வபரியக்கத ்தளப்தியணாய மணாறிப் வபணானணார்

வறிவயணாரின் வலிய்கறற இயக்கம் ்கணடு

     வளர்தத்தடுத்தணார்  முன்வனறறக ்கழ்கம் ஒன்்ற

புரியணா்த அர்சிய்ல புரிய ்வக்கப்

     புதுப்பணா்்த வழித்சன்றணார் வ்தர்்தல் ்கணடெணார்

அறுபதது ஏழினிவல தவன்றணார் நெணாடடில்

     அ்தி்சயிககும் வ்்கயினில்நெல் ஆட்சி ்தந்தணார்

ஓரணாணவடெ மு்தல்வதரன ஒளிர்ந்த வபணாதும்

     ஒயயணாரத ்தமிழ்கத்்த உயரச த்சய்தணார்

வவரணாரும் த்சயயணா்த விந்்த நூறு

     வியக்கின்ற வ்்கத்சயது தபறறணார் வபறு

நூறணாணடு ்தணாணடிதயன்ன ்தமிழ ்கத்தில்

     நுண்றிவில் இவர்வபணால ்சிறந்தணா ருணவடெணா?

வபரணாறறல் த்கணாணடெவரின் தபரு்ம வப்சப்

     வபரறிஞர் த்சயல்வணாழத்த வணார்த்்த யில்்ல

கவிஞர் பபணான்்ம்ிதைணா்சன்
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அண்ணா என்னும் ஒ்ிவி்க்கு
 

வ்கடடெணார்ப்பி ்ிக்க தமணாழிநது

     வ்களணார்ககு வவடபப் தபணாலிநது

நெணாடவடெணாரின் மனத்தில் நெி்றநது 

     நெல்வலணாரின் அ்வயில் ்சிறநது

வ்தடடெமிகு ்தமி்ழச சுமநது

     த்தன்றதலனும் ்கணாறறணாயத ்தவழநது

ஏடடிதனணாளிர் எழுத்தணாய மிளிர்ந்த

     எங்கள்்க்தி வரணானணாம் அண்ணா 

அர்சியலில் புரட்சி யணானணார். 

     அறிவுல்கின் அண்ன் ஆனணார். 

்தி்ரயுல்கில் புரட்சி த்சய்தணார். 

     ்சி்றயிருப்பின் புரட்சி யணானணார். 

உ்ரநெ்டெயின் உ்ர்கல் லணா்கி 

     உயிர்த்ததபரும் புரட்சி த்சயது 

வி்ரமலரில் நெி்றயும் வ்தனணாய 

     உலத்கல்லணாம் வணாழந்தணார் அண்ணா! 

  

முப்பணாலின் தபரு்ம த்சணான்னணார். 

     முத்தமிழின் ்சீர்்ம த்சணான்னணார். 

ஒப்பரிய நூல்்கள் யணாதது 

     ஒணடெமிழத்தணாய அடிககுத ்தந்தணார். 

த்சப்பரிய த்சயல்்கள் த்சயது 

     ்சீவரணாங்கத ்தமிழநெணா தடென்னும் 

ஒப்பரிய தபய்ரச சூடடி 

     ஒளிவிளக்கணாய ஆனணார் அண்ணா!

 

புலவர் இ்ங்கு்மரன்
வ்தனி
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எங்கள அண்ணா

வ்தன்த்சணாடடும் ்தமி்ழ தநெஞ்சில்

     ்தினநவ்தணாறும் வ்தக்கித வ்தக்கித

த்தன்னவரின் உள்ளந ்தன்னில்

     த்தன்றதலன நெணாளும் வ்தணாயநது

பின்னவரும் வபணாறறும் வண்ம்

     தபரு்மமிகு த்சயல்்கள் த்சயது

மன்னவரணாய வணாழந்தணார் அண்ணா

     மணாநெிலத்தணார் நெணாளும் வபணாறற!

்கஞ்சிவர மண்ில் வ்தணான்றிக

     ்கறப்கமணா விருட்சம் ஆனணார்

துஞசு்கின்ற வபணாதும் கூடெ

     து்்யணா்கத ்தமி்ழக த்கணாணடெணார்

விஞசு்கின்ற அறி்வக கூடடி

     வியப்பினிவல மக்கள் ஆழ

தநெஞ்சதமலணாம் புகுநவ்த எஙகும்

     நெி்றந்தணாவர எங்கள் அண்ணா

்கணா்கப்பட டெரணாயநெ டித்தணார்

     ்கம்பர்சம் பிழிநது ்தந்தணார்

வவ்கமுடென் வி்்தககும் வபச்சணால் 

     விந்்தமிகு கூடடும் ்கணடெணார்

்தணா்கதமலணாம் ்தீர்நது வபணா்கத 

     ்தமிழ்கமணாம் தபய்ரத ்தந்தணார்

நெணா்கதமனும் இந்தி நெீக்கி

     நெம்தன்்னத ்தமி்ழக ்கணாத்தணார்!

கவிஞர். வபரணா. வ்ச. பத்மினிபணாலணா
்தணாம்ரககுளம்
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அறிஞர் அண்ணாவவ...
 

உன்்னநெ ீதவன்று விடடெணால் 

     உல்்கவய தவல்ல லணாகும்  

என்தறணாரு வணா்ச ்கத்்த  

     இயல்புடென் தநெஞ்சில் ஏறறி 

அன்றுளணார் வீரம் ்தன்்ன 

     அ்தி்கமணாய ஆக்கி ் வதது  

இன்றுவம இறவணா அண்ணா 

     என்னுடென் வணாழ்கின் றணாவய  

 

உன்தபரும் எ்திரி உம்்ம  

     ஓங்கிவய ்தணாக்கித ்தணாக்கித 

்தன்பலம் இயக்கக கூடும்  

     ்தனி் மயில் இ்ளக்கக கூடும்  

்தன்்னவய ்தணாககும் வபணாது 

     ்தளர்வற ்தணாங்கத ்தணாங்க  

உன்பலம் உயரும் என்னும் 

     உயர்தமணாழி த்சணால்லிப் வபணானணாய 

 

உன்தமணாழி இன்னுங வ்கட்க 

     ஓர்வரம் இல்்ல ஆனணால் 

இன்தமணாழி வயணாடு நெணானும்  

     என்றுவம வணாழவ ்தறகுப் 

தபணான்தமணாழி த்சணால்லிப் வபணான  

     தபணாருவிலணா எங்கள் அண்ணா  

என்தமணாழி உன்்ன மடடும் 

     என்றுவம வணாழத்தி நெிறகும்

 

பணாவலர் ஏடி வரதைரணா்சன்
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அறிஞர் அண்ணா
 

அருந்தமிழின்   இலக்கியத்தில்  ஆறறலி்னப் தபறற்தனணால் 

்கரும்தபனவவ  இனித்திடடெணார் ்கணா்ளயர்்தம்  மனத்தினிவல 

விருப்பமுடென்  முன்தமணாழியும்  வீறு்டெய  வபரறிஞர் 

தபரும்திப்பின்  அண்ணாவணால்  வபருவ்்கப்  தபறறனவர!!! 

 

்திருநெ்கரணாம்  ்கணாஞ்சியிவல  வ்தர்ந்திடடெ  ்தவப்பு்தல்வன் 

அரு்மநெி்ற நெடெரணா்சன்  அன்தபணாளிரும்  பங்கணாரு 

உருவணான  நெல்மனத்தணால் உயர்தபணாறுப்பின் ்த்ல்மதயன 

்திரும்கனணார்  பிறந்த்தனணால்  வ்தயமது  ்சிறந்ததுவவ!!! 

 

அறிதவணாளியின் மணாணப்த்ன அ்கத்தினிவல த்கணாணடெ்தனணால் 

த்சறிவணான  வபச்சணாறறல் ்சீர்மிகு நெல்  எழுத்தணாறறல் 

த்தறிக்கின்ற  அடுககுதமணாழி   ்திறன் மிகுந்த   புல்மதயன 

பறிக்கின்ற  நென்மலரணால்   பணார்மீ்தில்  ஒளிர்ந்தணாவர!!! 

 

அன்புநெி்ற  தபருஙகு்த்தணால்  அர்சியலில்  வ்கணாவலணாச்சி 

்கன்னதலனும் ்தமிழினிவல  ்கருத்தணாழம்  மிகுந்திடெவவ 

இன்மு்கததுச  ்சிரிப்பினிவல  ஈந்திடடெணார் மு்தல்வதரன 

த்தன்றலி்டெத  ்தணாம் ்கலநது  த்தன்தபணா்தி்்க  மலரணானணார்!!! 

 

அண்ணாவின் அருடத்கணா்டெயணால் அருள்தபறற பலநூல்்கள் 

்கண்ி்கரணாய  ஒளிவீ்சி  ்கணாலதமல்லணாம் மிளிர்ந்திடெவவ 

மணமீது  மணாப்பு்கழில்  மணாத்தமிழர்   ்க்லஞருவம 

அண்ணாவின்  அடிபறறி  அர்சணாட்சி  புரிந்தணாவர!!! 

 

எண்றற  மணாநெணாடடில் இளமரிமணா   அண்ணாவவ 

்கண்ி்கரணாயக ்கணாத்திடவடெ ்கழ்கம்்த  வளர்த்த்தனணால் 

அண்ணாவின்  பகுத்தறிவில் ஆழந்திடடெ ்தமிழ்கவமணா 

விண வியககும் பு்கதழனவவ விரி்க்திரில் ்சிறந்திடுவம!!!

கவிஞர் ்சணா. ்சரவ்ன். த்சயயணாறு.
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அறிஞர் அண்ணா

வளமுடென் ்தமி்ழ வணார்தது

     வழங்கினீர் உயிரில் வ்சர்தது

உளமுடென் அன்்ன என்வற

     உயர்த்தினீர் உல்கில் நென்வற

குளம்தில் பூதது பணார்ககும்

     குமு்தமணாம் ்கமலப் பூவணாய

இளமு்கங ்கணாடடி நெிறபணாய

     இன்மு்கங த்கணாணவடெ அண்ணா..!

நெி்றம்தி த்கணாணடெ அண்ணா

     நெி்னவினில் ்தணாங்கி வநவ்தணாம்

்க்றபடெணா உள்ளம் த்கணாணடெணாய

     ்கவனமணாய த்சணால்லில் நெின்றணாய

கு்றபடெணா நூல்்கள் ்தந்தணாய

     குவலயம் ம்திக்க வணாழந்தணாய

இ்றவிழி ்கணாடடி நெீயும்

     இலக்கியம் ஊடடும் ்தணா்தி!

அன்புடென் ்தமிழும் உன்்ன

     அளவிளணா ம்கிழவில் அன்்ன

இன்புறும் நெணா்ளத ்தந்தணாய

     இந்தி்ய எ்திர்தது நெின்றணாய!

த்தன்ன்கக ்கணாந்தி தயன்று

     ்திரணாவிடெ நெணாடடில் வணாழந்தணாய!

த்தன்ம்கன் நெீ்தணான் அண்ணா..!

     வ்தன்்தமிழ அறிஞர் அண்ணா..!!

கவிஞர் தைங்க. ெணான்பீடடர்
பணா்ளயஙவ்கணாட்டெ 
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காஞசசீவரம் நடராசன் அண்ைாதுணர 
(C. N. Annadurai, 
15 பசபடம்பர், 1909 – 03 பபபரவாி, 1969) 
ஓர் இந்திய அரசியல்வாதியும், 
மதராஸ் மாநிைத்தின் கணடசி முதல்வரும்,  
தமிைகத்தின் முதைாவது முதைணமச்சருமாவார். 
இவர் அ்ிஞர் அண்ைா எ்வும்  
மபர்ிஞர் அண்ைா எ்வும் அணைககபபடுகி்ார். 
இவர் இந்தியா குடியரசா் பி்கு, 
ஆட்சி அணமத்த காஙகிரசல்ைாத 
முதைாவது திராவிடககட்சித் தணைவரும், 
அறுதிப பபரும்பான்ணமயுடன் 
ஆட்சி அணமத்தவரும் ஆவார்.



அண்ைா நிண்விடம், பமாசீ்ா கடறகணர, பசன்ண்

அண்ைாதுணரயின் நிண்வாக அண்ைா பல்கணைககைகத்தின் 
கிண்டி வளாகத்தில் உள்ள பபா்ியியல் கல்லூாியில் உள்ள 

அண்ைாதுணரயின் சிணை
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