






	 வணக்கம்	நண்பர்களே
	 ்கவிதை	 எழுதுவைற்கு	 எதைதைள�ோ	 வடிவங்கள்	
இருநைோலும்	 மரபு	 வடிவம்	 என்பது	 மோறோை	 ஒரு	 வடிவம்;	
மரபு	 அழிநதுவிட்டது;	 அது	 ைிரும்்ப	 எழோது;	 புதுக்கவிதை	
ள்போனற	 புைி�	 வடிவங்கள்	 ளைோனறிவிட்டை.	 நம்	
எணணப்படி	 எழுைலோம்	 எனறு	 எணணி�வர்கேின	
எணணங்கள்	ைவறு	எை	நிரூ்பிககும்	வத்க�ில்	உருவோை	
தைோகுபள்ப	இது.	நிலோமுற்றதைில்	மீணடும்	மரபுக்கவிதைப	
்ப�ிற்் ித�த	தைோ்டங்கி�ள்போது	்கலநது	த்கோண்ட	
்போவலர்கேின	 எணணிகத்கள�	 ஒரு	 புததுணர்ச்ித�த	
ைநைது.	 மர்பினளமல்	அவர்கள்	தவததுள்ே	 ்பற்தறயும்	
நம்்பிகத்கத�யும்	 ்கோடடும்விைமோ்க	 அது	 அதமநைது.	
அனபு 	எனற 	ைதலப ்ப ி ன ்கீ ழ் 	எழு ை ப ்பட்ட 	1 3 6	
்கவிஞர்கேின	 ்கவிதைத	 தைோகுபள்ப	 இது.	 அனபு	 குறிதை	
ஒரு	்கவிதைக	்கைம்்பம்	இது.		்படிக்கப	்படிக்கத	ளைனூறும்.	
்படிதது	முடிதை்பின	வி�பபூறும்	விைமோ்க	அதமநதுள்ே	
இததைோகுபத்ப	ஐ�ோ	ைமிழ்தநஞ்ம்	அமின	அவர்கள்	மி்க	
அழ்கோ்க	வடிவதமததுள்ேோர்கள்.

  இரோம	ளவல்முரு்கன	வலஙத்கமோன




59, rue des Entrechats, 95800 Cergy - France



த�ொகுப்பு

இராம.வேல்முருகன் ேலங்கமான்
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அன்பு 5

உள்ளே...
1.	 	 ள்கோ.	அரு்சசுணன
2.	 	 ைமிழ்்போரைி
3.	 	 த்்போ	்விோிமுதது
4.	 	 த்ல்வரோஜோ	சுைோ்கரன	-	வ�லூரோன
5.	 	 இரோ.	்.	்பதமநோ்பன,	ைஞ்ோவூர
6.	 	 இரோம்ோமி	நோரோ�ணன,	்பவோைி.
7.	 	 ைில்கவைி	்போஸ்கர
8.	 	 மதுதர	குமரன
9.	 	 த்ல்லமுதது	த்போி�்ோமி
10.		 து.	சுைோ	்கதைோிபபுலம்
11.		 ்க.ம்கரோ்ி
12.		 புவைோ	்ற்குணம்,	்கை்டோ
13.		 த்போ.முததுரோககு
14.		 ந.	இரோ.	இரோ்குமோரன,	ள்கோதவ
15.		 ைஞத்	ள்கோ	்போலசுபரமணி�ன
16.		 சுமைி	்ிவககுமோர.	்கள்ேககுறி்ச்ி	
17.		 சு.	ள�ோ.	முதைமிழ்்சத்ல்வி		நதைம்
18.		 மருததுவ்கவிஞர	த்ப.ைி.சுகுமோர
19.		 ரோ.	ளர்கோ	ரோஜகுமோர
20.		 மள்கசுவோி	முருத்க�ோ
21.		 வ.	்பழைி,	புது்சள்ோி
22.		 த்நைமிழ்,	இலஙத்க
23.		 கு.	்கைிளர்ன
24.		 மு.	வோ.	்போலோஜி,	ஓசூர
25.		 ்போவலர	ைோதழ	ந	இேவழ்கன,	மணப்போதற
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26.		 ்போல்	ள்போின்பநோைன
27.		 ்கவிஞர	ள்க்வ	ைோஸ	சு்ீநைிரம்
28.		 ைிருமைி	த்.தையளவநைிரமூரதைி.	்பரநைன.	இலஙத்க
29.		 த்கஙத்க	்போலைோ
30.		 தைன்பதர	இரோ்க.்போற்்கர
31.		 தஜ�ோ	உை�ோ
32.		 வள்ேல்	இரோமமூரதைி
33.		 தஜ	மு்கம்மது	ஹபீபுல்லோ
34.		 ஈ்ச்ிலம்்பற்று	மைி்போல்ிங்கம்
35.		 ்கவிஞர	வீ்க	த்போனதை�ோ,	புதுகள்கோடத்ட
36.		 ்கவிஞர	ஆர	குணள்்கரன
37.		 தவர.	வ்ீ்கரன
38.		 ைம்்பல்கமம்	்கவிைோ
39.		 ்போதே	்போல்்கி
40.		 ைங்க.	ஜோனபீட்டர
41.		 அ்கிலோ	ைிருளமைி		ைிருமதறக்கோடு
42.		 ்பவோைி	தரகு
43.		 இரோ	இரதைிைகுமோர
44.		 ை்கடூர	ைமிழ்முரு்கன
45.		 வீரோ	்போல்ச்நைிரன
46.		 த்ண்ப்க	தஜ்கைீ்ன
47.		 த்போன.	இதே�குமோர
48.		 ்போ.	உமோ	முரு்கோைநைம்,	உள்ேிகள்கோடத்ட
49.		 ்கணணைோ்முரு்கன
50.		 குளேோோி்கைி,		்கரூர



அன்பு 7

51.		 ைமிழ்ைிரு	்கவிமதழ
52.		 தைனறல்	்கவி
53.		 தஜைைி.	ளமோ
54.		 ்கி.மணிவோ்்கன	அனனூர,	ள்கோ�ம்புததூர
55.		 இேவல்	ஹோிஹரன,	மதுதர
56.		 ்போல.	்கோரதைிள்க�ன,		ைோரோபுரம்
57.		 இரோ.	தவங்க்டோ்லம்
58.		 மோ.	்போலசுநைரம்
59.		 தைன்பதரத	ைமிழன்பன
60.		 த்பனஸ	்பிரோன்ிஸ
61.		 தஜ.	வ்நைி	்பதே
62.		 ்கிணணி�ோ	்பீைோ
63.		 மு.	இர்ி�ோள்ப்கம்
64.		 வோ.	்ணமு்கம்
65.		 ்ிநைதை்போரைி	மோோி.	வ்நை	குமோர,		ைிரு்ச்ி
66.		 உமோதஜம்புநோைன
67.		 தமைிலி	ை�ோேன
68.		 ைைரோஜ்	்போப்பணன,	ள்கோதவ
69.		 மருததுவர	ளைவி
70.		 ்ப.	முரு்கன	ள�ோ்கீஸவரர
71.		 ்பரளமஸவோி்ணமு்கம்
72.		 சு்ப.	்ோவி
73.		 மு.	இதர.	முதது
74.		 இரோ.	்கவிைோ,	ைிணடுக்கல்
75.		 ்கமலோ	தஜ�்போலன
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76.		 இநைிரோணி	ைங்களவல்
77.		 ஓசூர	மணிளம்கதல
78.		 நிதறமைி	நீலளம்கம்,	த்பணணோ்டம்
79.		 ்போரைி	்கரு.	இேஞத்ழி�ன
80.		 இதே�ைீ்பன	ம்கோலிங்கம்
81.		 தஜ்கைோம்்போள்	ரோஜீவன
82.		 ்கவிஞர	த்்கவோன,	மதுதர
83.		 ம.	்பழைி்ச்ோமி
84.		 ்பழைி	அழகு
85.		 ள�.	யூடி	எதமதறன்ி�ோ
86.		 மோலைி	ைிரு
87.		 ்கோவததையூர	்பழைி�ோணடி	ரோஜோ
88.		 ை.	புவளைசுவோி
89.		 ்போக்கி�லடசுமி
90.		 அ.	ளவேோங்கணணி
91.		 எம்.	றூஹுல்லோ
92.		 ்கநைநோைன,	மஸ்கட
93.		 ைம்்பிததுதர	குணதைில்கம்
94.		 வ.	்க.	்கனைி�ப்பன
95.		 சுகுமோர	்கவி
96.		 ஆ.	முருள்கசுவோி
97.		 ள்நைனகுடி்ச	த்நைமிழோழன,	புதுகள்கோடத்ட
98.		 த்பநைமிழ்ப்போமணி	ளஜோைி்போஸ	முைி�ப்பன
99.	ள்கோ்போல்	்தைி�மங்கலம்
100.	 லீலோ	ளலோ்கநோைன



அன்பு 9

101.	 கு.	மலர	த்ல்வி
102.	 வோ்ன	்ோவி,	த்னதை
103.	 தமகள்கல்ரோஜ்
104.	 ்கோ.	்கி.	்நைிரள்்கரன
105.	 ்ோயளரணு	்ங்கர
106.	 ைிருமைி	மோலிைி	த்கைடி
107.	 இரோ.	ள்ப்ச்ி�ம்மோள்,		்கோி்ல்	்கோைம்
108.	 த்.	நிதறமைி,	மதுதர
109.	 ்க.ைங்களவலு.்கிருடடிண்கிோி
110.	 ்கணணன	ந்டரோஜன
111.	 மங்கேரூ்பி	தஜ்கைீஸவரன
112.	 முரு்கன	ஊரக்கோவலன
113.	 இரளமசு	ரவி்ச்நைிரன,	த்னதை
114.	 ை.	்கி.	ஷரமிைன,	இலஙத்க
115.	 முததுரோமன
116.	 ஒேதவ
117.	 ளவங்க்டலடசுமி	ரோமர
118.	 ்்ி	முதது	்கருமோததூர,	மதுதர
119.	 மீரோஸ்ரீ
120.	 ைி.	இரோஜ்பிர்போ
121.	 தஜ�்கைி	்பிர்போ்கரன
122.	 நோத்க	குமரன
123.	 புஷ்ப்கலோ	ரவீரைன
124.	 ்ிவம்	முதது
125.	 ந.	மணிமோறன
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126.	 மள்கஸவோி	்கிருஷண்ோமி
127.	 ்போ.	்.	்கணணன
128.	 ்போவலர	்பஃகருதைீன,	்பரங்கிபள்படத்ட
129.	 ்கவிஞர	்கவிைோ	அள்ோ்கன,	ைிரு்ச்ி
130.	 நேிைோ	்களண்ன
131.	 ள்கோவிநைம்மோள்	இரதைிைம்
132.	 சு்ப.	்கல்�ோணம்
133.	 சு.்பசுங்கிேி.	ைிருதநல்ளவலி
134.	 ள்பைோவின	ளைோழி	்பிநது	்தைி�மங்கலம்
135.	 இரோம	ளவல்முரு்கன	வலஙத்கமோன
136.	 ைமிழ்தநஞ்ம்	அமின,	்பிரோனசு	
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1

அனபு	த்கோண்ட	அ்கமோ	�ிருபள்போம்
எனறும்	ைமிழோய	எணணம்	்ிறபள்போம்
முனைம்	முதேதை	முதைமிழ்	தமோழிள�
இநநிலத	ைமிழன	எடுதை	விழிள�.

ள்கோ.	அரு்சசுணன

2

அனத்ப		விதைதளை		அ்கிலம்	்தமபள்போம்
எனறும்	மோறோமல்	எபள்போதும்	்கோபள்போம்
புனைத்கப	பூக்கதே	புவிைைில்			ைருளவோம்
எணணில்	அ்டங்கோ	இன்பம்	த்பறுளவோளம...

ைமிழ்்போரைி

3

அனபு	த்ய�	அறிவு	வேரும்
இன்பம்	அைைோல்	இை�தைில்	த்பருகும்
துன்பம்	ளநரைதலத	தூர	விலககும்
நனமை	முத்ட�ர	நோளும்	ம்கிழ்வளர

த்்போ	்விோிமுதது
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4	.

அனபு	்கோடடி	அ்கிலம்	தவல்ளவோம்
எனறும்	்பிறதர	ஏற்றிள�	ம்கிழ்ளவோம்
உணதம	அன்போல்	உலத்க	ஆணடி்ட
மணணில்	எமது	ம்கிதம	உ�ருளம.

த்ல்வரோஜோ	சுைோ்கரன	-	வ�லூரோன

5.

வோடி�	்ப�ிரோல்	வோடி�	வள்ேலோர	
நோடி�	நலிநளைோர	நட்போய	தைர்ோ	
ஓடி�	ளைதர	உவநைநல்	்போோி	
கூடி�	உருவோய	த்கோண்டவள்	ைோள�!

இரோ.்.	்பதமநோ்பன,		ைஞ்ோவூர

6

அன்பின	முழக்கம்	அ்கிலம்	்ிறககும்
இன்பம்	நிதலககும்	இை�ம்	மணககும்
எனறும்	வோழ்வில்	ஏற்றம்	இருககும்
அன்பின	முதற�ில்	அதைததும்	நிதறளவ!

இரோம்ோமி	நோரோ�ணன,		்பவோைி
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7

அனள்ப	எனறும்	அரணோயக	்கோககும்
இன்பம்	வழங்கி	இைிதம	கூடடும்
துன்பம்	நீக்கித	துணிதவ	உ�ரததும்
்கனைல்	தமோழி�ின	்கைிவின	மருநளை

ைில்கவைி	்போஸ்கர

8

மலரநளை	வீசும்	மணமும்	சு்களம
்கலநளை	்ிறககும்	்கைிவி	லில்லளம
்பலரும்	மறக்க	்பண்பில்	ைேரளவ
உலள்கோர	ள்போற்ற	உ�ரு	மனள்ப

மதுதர	குமரன

9

அனபு	நம்தம	அறவழி	ந்டததும்
துன்பம்	தைோதலததுத		தூர	விலககும்
இன்பம்	ைதைள�	இரடடிக்க்ச	த்யயும்
முனளை	நினறு	மூவுலகு(ம்)	ஆளுளம!			

த்ல்லமுதது	த்போி�்ோமி
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10

உள்ேம்	உரு்கி	உணரவில்	்கலக்க..
்கள்ேம்	இல்லோ	்கைவில்	மிைக்க.
்பள்ேம்	்பறிக்கோை	்பண்பில்	நுதழ�..
வள்ேல்	மைதைோல்	வேரும்	்கோைளல

	து.	சுைோ	்கதைோிபபுலம்

11

அன்பில்	உ�ரளவோம்	ஆளுதம	த்கோள்ளவோம்
என்பில்	இத�நைி்ட	இனமு்கம்	்கோணள்போம்
்பனமு்கத	ைிறதைப	்போோிைில்	விதைக்க
இன்பம்	சூழ்நளை	எனறும்	வோழ்ளவோளம

்க.	ம்கரோ்ி

12

அனபு	த்யளை	உலத்க	ஆள்ளவோம்	
இன்ப	வோழ்தவ	இைிைோய	வோழ்ளவோம்	
எணணம்	�ோவும்	எேிைோய	தவனறி்ட	
வணணம்	த்கோண்ட	உலத்கக	்கோபள்போளம

புவைோ	்ற்குணம்,		்கை்டோ
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13

அனபு	த்லுததுைல்	அதைதைிலும்	உ�ரநைது/
நனதம	அேிககும்	நல்வழி	ந்டததும்/
துன்பம்	வநைி்டத	துதண�ோய	நிற்கும்/
எனறும்	அனள்ப	ஏற்புத்ட	தநறிள�.

த்போ.	முததுரோககு

14
அன்பின	ஆழம்	அறிவோர	�ோளரோ	
துன்பம்	வில்கிள�	துலக்கம்	்கோணுளமோ	
இன்பம்	த்பற்றிடும்	இை�ம்	ஏஙகுளை
இனைல்	ைீரககும்	இைி�வர	வரளவ

ந.	இரோ.	இரோ்குமோரன,	ள்கோதவ.

15

அனத்ப	விதைதைோல்	அ்கிலம்	ள்போற்றுளம	
இன்பம்	ைநது	இனைல்	விலகுளம	
உனைோல்	முடியும்	உைவி்கள்	த்யைோல்	
நனதம	வேரும்	நோைிலம்	வோழ்ததும்

	ைஞத்	ள்கோ	்போலசுபரமணி�ன
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16

அனள்ப	எனறும்	ஆளும்	உலத்க	
இன்பம்	ள்ரககும்	இனளற	அனளறோ	
துன்பம்	வில்கி	தூர	ந்கரும்	
எனறும்	நோமும்	இனபுற்று	வோழளவ	

சுமைி	்ிவககுமோர.	்கள்ேககுறி்ச்ி

17

அனத்பனும்	ஆயுைம்	அ்கிலததை	தவல்லும்	
இனமு்கம்	த்கோணடு	இைிதம�ோ்கப	ள்ப்ிைோல்	
வனமம்	அழிநது	வோழ்வு	்ிறககும்	
ைனைலம்	்கருைோது	ைரணி�ில்	உ�ரளவோளம!	

சு.	ள�ோ.	முதைமிழ்்சத்ல்வி		நதைம்

18

அனபும்	்பணபும்	அ்கதைில்	த்கோள்ளவோம்
துன்பம்	அ்கலும்	து�ரம்	குதறயும்
இன்பம்	நிதறயும்	இைிதம	்பிறககும்
நனதம	த்பருகும்	நலமும்	்ிறககுளம

மருததுவ்கவிஞர	த்ப.	ைி.	சுகுமோர
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19

அழ்கி�	்கைிள�	அனள்ப	உனதை
்பழ்கிள�	்போரதளைன	்போதவ	�ி்டளம
்பழக்கம்	எல்லோம்	்பண்போய	மோறி்ட
வழக்கம்	ஆைளை	வஞ்ித�த	தைோ்டர

ரோ.	ளர்கோ	ரோஜகுமோர

20

அனத்பலோம்	ஒனளற	அதைததும்	்பிறப்பில்/
ைனைோல்		இ�னற	ைரமம்	த்யைிடு.
முனளைோர	கூற்தற	மு�னளற	ந்டபள்போம்.
்கரும்்பின	சுதவ�ோம்	்கைிநை	அனள்ப

மள்கசுவோி	முருத்க�ோ

21

அன்போய	இருப்பதை	அதைவரும்	விரும்புவர!
வனத்ோல்	ள்ப்ிடும்	வனமுதற	எைற்ள்கோ?
இனத்ோல்	ள்ப்ிள�	இன்பமோய	வோழலோம்!
எனறும்	அனள்ப	எஙகும்	தவல்லுளம!

வ.	்பழைி,	புது்சள்ோி
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22

அருதே	வழஙகும்	அறததை	வேரககும்
இருதே	ஓடடும்	இன்பம்	கூடடும்
மருளும்	மங்க	ம�க்கம்	ைீரக்க
்பருகும்	்போ்கோயப	்ப�னைரும்	அனள்ப!

த்நைமிழ்,	இலஙத்க

23

அனபு	ைிறதம	அ்கிலம்	சுழலுமோம்
எனபு	துறுபபு	எேிதைை	்பற்றுமோம்
்கனைம்	்கைி�	்கேிபத்பை	்போரதைிரு
எனறு	மதுளவ	எைனு்டனும்	ள்ருளம!

கு.	்கைிளர்ன

24

அனத்பப	த்போழிநைோல்	அ்கிலம்	உைகள்க
துன்பம்	எல்லோம்	தூரம்	ஓடுளம
இன்பம்	த்பரு்க	இருககு	வழி்களே
தமனதம	்கோதைோல்	ளமனதம	வருளம

மு.	வோ.	்போலோஜி,	ஓசூர
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25

அன்பின	தநறி�ில்	அறளம	புோிளவோம்
எனறும்	அறிவில்	எழிலோய	வேரளவோம்
குனறோ்ச	த்ல்வம்	குதறவறப	த்பற்று
மனளறோர	ள்போற்ற	ம்கிழ்ளவோம்	ைிைளம

்போவலர	ைோதழ	ந	இேவழ்கன,	மணப்போதற

26

அனபுத்ட	மோநைர	அறமிகு	வோழ்தவ
எனறும்	்பற்றி	எதது�ர	வோினும்
நனளற	ள்போற்றி	தநறிமிகு	வழி�து
நினளற	்கோடடும்	நி்கோிலோ	ளநரதமள�

்போல்	ள்போின்பநோைன

27

அன்பிைோல்	உல்கிளல	அறப்ப�ிர	வேரபள்போம்
நனறி	மறப்பதை	நோளும்	மறபள்போம்
எனறு	மின்பளம	இல்லறத	ைிளலோஙகும்	
நனளற	அதமயும்	நத்�ிலோ	வோழ்ளவ.

்கவிஞர	ள்க்வ	ைோஸ	சு்ீநைிரம்
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28

அனத்பக	்கோடடி்ட	அதைததும்	்கிடடும்
துன்பம்	நீக்கிள�	து�ரம்	ள்போககும்
நனறோம்	வோழ்வில்	நலங்கள்	ள்ரககும்
இனளற	நல்குநீ	இதறவைின	த்கோத்டள�!

ைிருமைி		த்.தையளவநைிரமூரதைி.	்பரநைன,	இலஙத்க

29

அனத்ப	மைவ�ல்	அனுைிைம்	வேரக்கக
்கனைல்		தமோழி�ோல்	்கைிவோயப	ள்ப்ி
நோளும்	வோழ்நைோல்	நலததைப	த்பறலோம்
ஆளும்	அதமைி	அவைிள�ோர	்கணளண!

த்கஙத்க	்போ	லைோ

30

அனத்பக	த்கோடுதளை	அனத்பப	த்பறுளவோம்	
வனமம்	ைவிரதளை	வோழப	்பழகுளவோம்	
புனைத்க	ள�ோள்ட	்போ்ம்	த்போழிநைோல்	
எனறும்	வோழ்கத்க	இைிளை	தைோ்டருளம!

தைன்பதர	இரோ்க.	்போற்்கர
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31

அனபு		மலர	அறவழி			இைிளை!
இன்பம்	த்பரு்க	இனைல்	அ்கலுளம!
்பனமு்க	ஆளுதம	்போஙகு்டன	வேரதளை!
வனமுதற	இனறி		வோழ்ளவோம்		நோளம.!

தஜ�ோ	உை�ோ

32

அனத்ப	த்லுதைி	அனத்பப	த்பறுளவோம்
இன்பம்	துன்பம்	இரணடும்	ஏற்ள்போம்
இனறும்	எனறும்	இைிளை	த்ோல்ளவோம்
நனதம	ஒனளற	நோம்த்ய	ளவோளம	!

வள்ேல்	இரோமமூரதைி

33

அனத்பப	்ப்கிரநது	ஆணவம்	விலக்கி	
இன்பம்	த்பரு்கி்ட	ஈத்க�ிற்	்ிறநது	
நனதம்கள்	புோிநது	நலமு்டன	ம்கிழ	
த்போனதைை	வோழ்கத்க	த்போலிவுறும்	நி்ளம.

தஜ.	மு்கம்மது	ஹபீபுல்லோ
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34

மலரும்		அனத்ப	மணணில்	விதைபள்போம்
புலரும்		ைிைங்கேில்	புதுதம்கள்	்கோணள்போம்
வனமம்		்கதேநது	வோழ்நைி்டத	துணிநது
இன்பப		புோிைலோல்	இைிைோய	வோழ்ளவோளம

ஈ்ச்ிலம்்பற்று	மைி்போல்ிங்கம்

35

அனத்ப	விதைதளை	அறிதவ	வேரதைோல்
இன்பம்	நிதறநளை	இை�ங	குேிரும்
அனதை	மைததுள்	அதமைி	நிலவி
எனறும்	வோழ்நைோல்	இைிதம	ைோளை

்கவிஞர	வீ்க	த்போனதை�ோ,	புதுகள்கோடத்ட

36

உனதை	மறநைோல்	உள்ேம்	ைோஙகுளமோ
்கணதண	இழநைோல்	்கணவிழி	்கோணுளமோ
த்பணளண	நிழலோயப	த்பருதம	ள்ரதைிடு
வணணக	்கைவின	வ்நை	வோழ்ளவ!

்கவிஞர	ஆர	குணள்்கரன
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37

அன்பின	த்பருதம	அல்ல்	அருதம
அன்பின	இைிதம	அறியும்	ைைிதம
அனள்ப	த்போிைோய	அதலயும்	்பலரககும்
அனள்ப	த்போிைோய	அதமைல்	இதலள�!

தவர.	வ்ீ்கரன

38

அன்பிலோ	அ்கதது்டன		அனுைிைம்	வோழ்்பவர		
எனபுந	ளைோலுளம	இை�மோய	உத்ட�வர
அனத்ப	்ப்கிரநளை	அவைி�ில்	வோழ்்பவர
இன்பம்	த்கோள்வோர	இைிைோய	வோழ்வளர!

ைம்்பல்கமம்	்கவிைோ

39

உணரவு்கள்	வழிள�	உறவு்கள்	்படிககும்
உணவிதைப	ள்போளல	உள்ேதைில்	இைிககும்
இணங்கி்ட்ச	த்யயும்	இைி�வர	உறளவ
சுணங்கி்டோ	தைழுநது	சு்டரவிடும்	அனள்ப

்போதே	்போல்்கி
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40

அனத்ப	வழங்கி	அனுைிைம்	வோழ்நைோல்
இன்பம்	்கித்டககும்	இை�ம்	த்போழிநைோல்
எனறும்	ம்கிழ்நது	இைிதமப	த்பருககு
நினறிடு	உல்கில்	நிலவோய	்ிோிதளை

ைங்க.	ஜோனபீட்டர

41

அனள்ப	உல்கின	அ்ச்ோணி	ஆகும்
நனதமத�	ஒருவன	நவில்ைல்	அரணோம்
வனத்ோல்	அ்கற்றளல	வேமோை	வோழ்வோம்
நனமக்கட	த்கனறும்	நனதைறி	அனள்ப

அ்கிலோ	ைிருளமைி,		ைிருமதறக்கோடு

42

அனள்ப		மைிை		அடிதைே	மனளறோ
இனமு்கங	்கோடடி	இைிதம	கூடடி
அன்பிதைக	த்கோடடின	அ்கிலம்	ம்கிழ்நது
வனதமயும்	மதறயும்	வோழ்வும்	த்ழிககுளம!

்பவோைி	தரகு
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43

்கோ்ிைி	�ோள்ளவோம்	்கேங்கமி	லன்போல்
மோ்ிதைத	ைவிரதது	மணதணக	்கோபள்போம்
ஆ்ிலோப	்பணி�ோல்	அ்கிலம்	்கவரநது
ள்ப்ி்ட்ச	த்யளவோம்	பீடுறு	ைமிளழ

இரோ	இரதைிைகுமோர

44

எனள்ப		இல்லோ	இனனு�ிர	ஆ�ினும்	
அனத்ப	நிைமும்	அள்ேி	வீசு்க
இன்பம்	வோழ்வில்	இைிைோயக	கூடும்
துன்பம்	வில்கித	தூரமோய	ஓடுளம.

ை்கடூர	ைமிழ்முரு்கன

45

எல்ளலோர	உள்ேமும்	எேிைில்	ம�ககுறும்
்பல்ளலோர	ஏதைிப	்பணியும்	தநறி�ோய
வல்லோய	அனள்ப	வோழிநீ	உல்கில்
இல்லோ	விடிளலோ	இை�ளம	அறுளம.

வீரோ	்போல்ச்நைிரன
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46

அன்பிதை	விதைதைோல்	அறுவத்ட	ைருளம
இன்பமோய	விதே்ச்ல்	என்பதை	யுணரநளை,
மன்பதை	�ைைில்	மோைி்டர	ைமககுள்
அனபு	்கோடடுவீர	அைன்பலன	த்பறளவ	

த்ண்ப்க	தஜ்கைீ்ன

47

அன்பின	வலிதம�ில்		அறிவும்	ளைோற்குளம
துன்பம்	த்கோண்டோலும்		துதண�ோய	நிற்குளம
தூ�	தநறி்கதேத	தூணடி்ட	த்பருகுளம
ளந�ம்	த்பருகுளம	நிம்மைி	விதேயுளம!

த்போன.	இதே�குமோர

48

அனத்பனும்	்பணத்ப	அணி்கல	ைோககுளவோம்
இன்பம்	நிதறநை	இல்லறம்	அதமபள்போம்
ைனைலம்	்கருைோத	ைத்கதம	எணணம்
வனமம்	இல்லோ	வோழ்தவ	ைருளம

்போ.	உமோ	முரு்கோைநைம்,	உள்ேிகள்கோடத்ட.



அன்பு 27

49

இனைம்	ம�க்க	இத்பத்பன?	எைற்்கோய?
மனைன	நிதலயுள்	மதறயும்	நிலவோய!
இனைதலப	ள்போககும்	இ�தலது	கூறோய?
முனதைோழு	அன்போல்!	முதேககும்	்கைிளர!

்கணணைோ்முரு்கன

50

அனள்ப	�ோரும்	அணடிடும்	இதற�ோம்
புன்கணீர	துத்டததுப	த்போனதைை	மிேிரும்
குனறுைல்	அறி�ோக	ள்கோடத்ட�ோம்	அைைோல்
இன்பம்	த்பற்றுநோம்	எழிலுறு	ளவோளம!

குளேோோி்கைி		்கரூர

51

அன்பின		உ�ிரோம்	அறிவின		்ிறபபும்
்பண்பில்		வேரநது	்போிணோமம்		த்கோள்ளும்
எனதை		மறக்க		இை�ம்		இருக்கோ
உனதை		அறிளவன		உ�ிளர		உணரவோய

ைமிழ்ைிரு	்கவிமதழ
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52

அனத்போன	ளறைோன	ஆரு�ிர	மருநைோம்
இன்பம்	அேிககும்;	இை�ம்	ம்கிழ
துன்பம்	துத்டககும்	சுற்றம்	ைழுவும்
எனறும்	துதண�ோய	இருப்பதும்	அனள்ப

தைனறல்்கவி

53

அன்பின	்பிதணப்பில்	அ்கிலளம	இ�ஙகும்
இன்பம்	த்கோணள்ட	இைிதம�ோய	வோழ்ளவோம்
துன்பம்	வில்கித	தூர	மோ்கி்ட
இனமு்கம்	வோழ்வில்	இருநைி்ட	ளவணடுளம!

தஜைைி.	ளமோ

54

்கண்டோய	எதைள�	்கோைலின	்க்டவுேோய
எணணம்	நிதற�	எனதைத	ைநளைன
வணணம்	்பலவோ்கி	வ்நைம்	வீசுளம
ைிணணம்	அதுளவ	ைிருமணம்	கூடுளம

்கி.	மணிவோ்்கன	அனனூர,	ள்கோ�ம்புததூர	
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55

தநஞ்ம்	தந்கிழ	நிதைவில்	ம்கிழக
த்கோஞ்ம்	்கோைல்	த்கோஞசும்	்போரதவ	
இதுளவ	ள்போதும்	இைி�து	வோழ்கத்க
எதுவும்	ந்டககும்	இதமதைிடும்	தநோடிள�

இேவல்	ஹோிஹரன	மதுதர

56

அனத்ப	நோடிைோல்	அற்புைம்	நி்கழும்	
துன்பம்	விலகும்	தூ�தநறி	வநைிடும்	
உனதை	அறிநளை	உலத்க	தவல்வோய	
ைனதம	இருநைோல்	தைேிவோய	உ�ரளவோளம	

்போல.	்கோரதைிள்க�ன,		ைோரோபுரம்

57

அனபு	த்கோண்ட	அழ்கி�	உள்ேம்
துன்பம்	தைோதலககும்	ளைோழதம	த்கோள்ளும்
்பணபு	நிதறநளைோர	்பநைம்	த்கோள்ே
எனறும்	வோழ்வில்	இன்பளம	்கோணுளம.

இரோ.	தவங்க்டோ்லம்
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58

உள்ேதைில்	சுரநை	உணரவு	அதல்கள்
்கள்ேம்	இல்லோக	்கைிதவத	ைநைது
துள்ளும்	அனபும்	தூ�	்போலோயப
்பள்ேம்	நிதறததுப	்போங்கோய	மோற்றி�ளை/

மோ.	்போலசுநைரம்

59

எல்லோ	உ�ிர்களும்	இனபுறும்	ள்போது
எல்தல	�ில்லோ	இை�மும்	ம்கிழும்
நல்லவர	ள்போற்றும்	நட்பின	தூயதம
வல்லதம	�ோளல	வோனபு்கழ்	எயதுளம!

தைன்பதரத	ைமிழன்பன

60

இரக்கம்	என்பளை	இதறவன	்பழக்கம்
அரக்கர	குணளமோ	அழிநது	ள்போகும்
மறவர	தநஞ்ில்	மலரும்	அன்பில்
்பறதவ	ள்போலப	்பறககும்	்பத்கள�

த்பனஸ	்பிரோன்ிஸ
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61

இை�ம்	குேிர	இ்டர்கள்	்கதேயும்
உை�	மோகும்	உணரதவ	உலுககும்
குைரக்க	தமோழிததுக	குற்றம்	மறககும்	
இை�ம்	ம்கிழ்ைல்	இைி�	அனள்ப....

தஜ	வ்நைி	்பதே

62

அன்பிற்	்கலநைதும்	ஆைநைம்	்கோண்பர
துன்பம்	மறக்கத	துள்ேிள�	ம்கிழ்வர
இன்பம்	த்போங்க	இைிதம�ில்	ைிதேப்பர
எனறுளம	அன்பிைோல்	இை�ம்	இதணவளர!

்கிணணி�ோ	்பீைோ

63

அனத்பக	்கோண		ஆழம்	ளைோண்ட	
இன்ப	ஊற்தற	இை�ம்	்கோடடும்
தவனறு	மைதை	வி�ப்பில்	்கடடி
நினறு	நிதறவில்	நிதலககும்	அனள்ப!

மு.	இர்ி�ோள்ப்கம்



மரபு - ஆசிரியப்பா32

64

அனத்ப	விதைதளை	அ்கததை	நிதறபள்போம்
நனதம	்கித்டக்க	நனறோய	வோழ்ளவோம்
எனறும்	நட்பில்	ஏற்றம்	்கோணள்போம்
வனமுதற	இனறி	வோழ்ளவோம்	நோளம.

வோ.	்ணமு்கம்

65

இன்பம்	்கைிநைோல்	இைிககும்	்பழமோயத
துன்பம்	்கதலநது	தைோ்டரும்	உறளவ
்பண்போய	நோமும்		்பழ்கிடும்	விைங்கள்...
அனத்ப	நிைமும்		அ்டரநது	ைருளம...

்ிநைதை்போரைி	மோோி.	வ்நை	குமோர,	ைிரு்ச்ி

66

அனத்பனும்	த்ோல்ளல	அழ்கி�	த்ோல்லோம்
இனைல்	நீக்கி	இன்பம்	ைருளம
நனகு	குதழதை	நடபுத்ட்ச	த்ோல்லும்
உனதை	மோற்றும்	உ�ரநை	நிதலகள்க

உமோ	தஜம்புநோைன
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67

அனத்பக	த்கோணள்ட	அ்கிலம்	ைதழககும்
இனைல்	அதையும்	இை�ம்	த்போறுககும்
நனதம	ைீதம	ந�மோய	உணரநைிடில்
வனமம்	தைோதலதது	மணணும்	த்ழிககுளம..

தமைிலி	ை�ோேன

68

மு்கதைி	லோ�ிரம்	முழுநில	வோ்க
அ்கதைி	லூறும்	அனள்ப	ளைோனறும்
த்்கதைி	லிதுள்போல்	்ிறநை	த்ல்வம்
நி்கதரன	தறதுவும்	நினறது	மிதலள�	!

ைைரோஜ்	்போப்பணன	ள்கோதவ

69

அன்போல்	நோமும்	அ்கிலம்	அேபள்போம்
இன்பம்	நமககும்	இ�ல்்போய	அதமயும்
துன்பம்	து�ரம்	தைோதலநது	ள்போகும்
நனதமப	்பலவும்	நோடி	வருளம

மருததுவர	ளைவி
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70

இன்பம்	ைநைிடும்		இருமைம்	்கலநைிடும்
அனள்ப	உல்கின	அடிக்கல்	ஆ�து
துன்பம்	ள்போக்கிடும்		தூ�	்பண்பிைோல்	
வன்பத்க	அ்கனறிடும்		வோயதம	்கோளண.

்ப	.	முரு்கன	ள�ோ்கீஸவரர

71

அனத்ப்ச	சுமநளை	அ்கிலம்	தவல்ளவோம்
அனறும்	இனறும்		அனள்ப	ஆே
துன்பம்	்கணள்ட	துவே	ளவண்டோம்
எனறும்	நமகத்கலோம்	இதறவன	துதணள�
.
்பரளமஸவோி	்ணமு்கம்

72

விதைிடு்க	அனத்ப	விதேதைிடு்க	இனத்ோல்
்ததைைப	்பணத்போடு	்லி�ோ	வோழ்வின
த்ோததைை	த�ணணி்ட்ச	த்ோநைமு	முல்கில்
்பதைின	ம்டஙத்கைப	த்பருகும்	மைிபபுளம.

சு்ப.	்ோவி.
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73

தநஞ்ம்	தந்கிழ்நளை		ந�மோயப	்பழ்கிக
த்கோஞசும்	ைமிழோல்	்கைிவோய	உதரததுப
்பஞ்ின	தமனதமப		்பண்போல்		ஏற்ளற
அன்போய	வோழ்நைோல்		ஆக்கம்	கூடுளம.

மு.	இதர.	முதது

74

அனபுத்ட	தநஞ்ில்	ஆணவம்	அழியும்!	
ைனதை	உணரநது	ைவதறத	ைிருததும்!
வனமம்	மதறநது	வள்ேணதம	த்பருகும்!	
மன்பதை	எல்லோம்	ம்கிழ்நது	ைிதேககுளம!	

இரோ.	்கவிைோ,	ைிணடுக்கல்

75

அன்பின	வடிவம்	அனதை	யுருவம்
துன்பம்	அ்கற்றித	துதண�ோய	�ிருப்போள்
வனமம்	ள்போக்கி	வழியும்	்கோடடி
நனறோயப	்பணத்ப	நல்்கிடு	வோளே

்கமலோ	தஜ�்போலன
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76

அம்மோ	எனனும்	அன்பில்	விதேநது
நம்மோல்	முடியும்	நலததை	நல்்கி
எம்மோன	அவதை	எனறும்	தைோழுது
சும்மோ	ைநைோல்		சு்களம	அனளறோ..

இநைிரோணி	ைங்களவல்.

77

அனள்ப	தவல்லும்!	ஆளும்	உலத்க!
எனறும்	நிதலககும்	இைிதம	உவத்க!
உள்ேம்	ைனைில்	உணரும்	அனத்ப
அள்ேித	ைருளவோம்	அ்கிலம்	உய�ளவ!

ஓசூர	மணிளம்கதல

78

்கனைல்	தமோழி�ோல்	்கவதல	ைீரபள்போம்
இனமு்கத	ைோளல	இை�ம்	்கோபள்போம்
வனமம்	மறநளை	வோழ்ளவோம்	நோளம
இனைல்	ைீரக்க	இன்பம்	ைருளம!

நிதறமைி	நீலளம்கம்,	த்பணணோ்டம்
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79

அனத்பனும்	விததை	அனுைிைம்	விதைதது	
மன்பதை	எஙகும்	வேரநைி்ட்ச	த்யளவோம்.	
துன்பம்	வோினும்	துதண�ோய	இருபள்போம்	
இன்ப	வழி�ிைில்	எனறும்	இதணநளை	

்போரைி	்கரு.	இேஞத்ழி�ன

80

அனத்பனும்	விேகத்க		�்கதைி	ளலற்றி்டத
துனத்பனு	மிருதேத	துத்டதைி்ட	தலேிளை
இனத்பனும்	்கதர�ி	லிருக்கலோ	மிைிளை
வனத்பனு	மோயுைம்	ளவறு�ோ	துதரபபீளர.

இதே�ைீ்பன	ம்கோலிங்கம்

81

அனத்ப	விதைதளை		அதமைி	த்பறுளவோம்
்கனைல்	தமோழி�ோல்	்கைிவு	்கோணள்போம்
இனைல்	்கதே�ளவ		இன்பம்	த்பருகும்
வனமம்	மறநளை	வேமும்	்கோணள்போளம

தஜ்கைோம்்போள்	ரோஜீவன
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82

உள்ேம்	்பிறநளை	யுறவிற்	்கலநைிடும்
்கள்ே	மில்லோக	்கோைல்	அன்போம்!
எல்லோ	உ�ிர்க	ேி்டததும்	மலரநைோல்
எல்தல	�ில்லோ	இன்பந	ைருளம!

்கவிஞர	த்்கவோன	மதுதர

83

ைள்தே	�ிைனபு	ைள்ேோ	டும்வதர/
உள்ேத	துவத்க	உணரவில்	்கலநது/
்கள்ேம்	இல்லோ	்கோைலில்	உரு்கி/
மள்ேல்	்கோடடிடும்	மோநிலம்	முழுதுளம/

ம.	்பழைி்ச்ோமி

84

என்பிலோ	இை�ததுள்	இருக்கினற	இருேிதை
அனத்பனும்	அருதேோேி	அ்கற்றுளம	அைன்பின
நண்ப்கல்	எனறுளம	நள்ேிருள்	இல்தலள�
துன்பமும்	ளைோல்வியும்	துேியுமிைி	�ில்தலள�!!

்பழைி	அழகு
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85

அனத்ப்ச	சுதவபள்போம்	அ்கவலிப	த்பறுளவோம்
துன்பம்	்கதேநது	து�ரம்	மறபள்போம்
மனைிததுப	்பத்கத�	மறநது	வோழ்ளவோம்
இனமு்கம்	்கோடடி	இன்பம்	கூடடுளவோளம!

ள�.	யூடி		எதமதறன்ி�ோ

86

அனபு	த்யைோல்	அ்கிலம்	முழுதும்	
துன்பம்	விலகும்!	தைோல்தல	மதறயும்!
இன்பம்	த்பருகும்	இை�ம்	ம்கிழும்	
நனதம	விதேயும்	நோளும்	ைோளை!

மோலைி	ைிரு

87

அனத்ப	த்போழிநளை	அனதைத�த	துைிபள்போம்
துன்பம்	மறக்கத	தைோடடிதல	நிதைபள்போம்
ைனைிதல	உ�ர	ைனமோைம்	்கோதது
மனமைக	குஞ்ோய	ம்கிழ்ந	துைிபள்போம்

்கோவததையூர	்பழைி�ோணடி	ரோஜோ
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88

்கண்கள்	்கோணும்	்கோட்ி்கள்	மோறும்
உணதம	த்ோல்லும்	உறுைி	நிதலககும்
எணணம்	ள்போல	எல்லோம்	மோறும்
மணணில்	அன்போல்	மோனு்டம்	நிதலககுளம!

ை.	புவளைசுவோி	

89

உ�ிோில்	்கலநை	உணரவோய	அனபு	
்ப�ிதரை	விதேயும்	்பணபும்	உல்கில்	
உறவு்கள்	ளமம்்ப்ட	உைவும்	நோளும்	
அறமும்	ஓஙகும்	அறிவின	அழள்க	

்போக்கி�லடசுமி

90

எஙகும்	்போரக்க	ஏஙகும்	அனபு
ைங்கம்	ள்போனளற	ைரமோய	அனபு
மினைல்	்கீற்றோய	தமலிைோய	ைோக்க	
அன்பில்	உரு்கி	இன்பம்	அத்டளவோளம!

அ.	ளவேோங்கணணி
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91

உணதம	அனள்ப	உலத்க	ஆளும்	
எணணம்	ள்போல		எனறும்	வோழும்	
்கண்கள்	்போரததுக	்கதை்கள்	ள்ப்ின	
விணதண	எடடும்		விநதை	த்யயும்

எம்.	றூஹுல்லோ

92

விதல�ிலோ	அனபு	விதை�ிதை	விதேபள்போம்
ைதலநிமிர	்கோலம்	ைதழதைி்ட	உதழபள்போம்	
இதலத�ோரு	துன்பம்	இைி�ிவண	எனள்போம்	
மதலள்போல்	வோழ்வில்	ம்கிழ்்ச்ி	த்பரு்களவ	

்கநைநோைன	மஸ்கட

93

அன்பிைோல்	விரும்பும்	அதைததும்	அத்ட�லோம்	
துன்பங்கள்	�ோதவயும்	துத்டதளை	எறி�லோம்	
இன்பம்	அேிதைிடும்		ஏற்றம்	ைநைிடும்	
எனறும்	வோழ்விைில்	ஏததுளவோம்	அனத்பள�	.

ைம்்பிததுதர	குணதைில்கம்
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94
அன்பிைில்	விதேயும்	அ்கம்கிழ்	தவனள்பன
இன்பந	ைருமதும்	எழு்ச்ியு	தமனள்பன!
தவற்றித�த	ைநைிடும்	விருப்ப	முநைோன
சுற்றியுஞ	த்ோநைஞ	த்ோரக்கதமன	ள்பளை!	

வ.	்க.	்கனைி�ப்பன

95

அனத்ப	்கலநளை		இன்பம்	த்கோடுபள்போம்/
இனமு்கப	ள்ப்ச்ிளல		இைிதம	கூடடுளவோம்/
வனமம்	விடுதளை		வேமோய	வோழ்ளவோம்
ைனமோைத	ைமிழைோயத		ைரணி�ில்	்ிறபள்போம்

சுகுமோர	்கவி
  
96

ைனதை	உணரோத	ைரணி�ின	மோக்களே	
அன்பின	குதறவோல்	அறமும்	குதலயுளை	
துன்பம்	இதழதைி்டத	துடிககும்	உள்ேளம	
அனள்ப	அதைததும்	அறிநைோல்	நலளம!

ஆ.	முருள்கசுவோி
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அன்போல்	உலத்க	ஆண்ட	த்போிள�ோர
அனதை	புவி�ில்	அருேின	த்கோத்ட�ோல்
குனறோப	பு்கழின	கூரமைி	தைேிவோல்
மனறம்	வோழ்வோர	மோணிக	்கமோ்களவ.

ள்நைனகுடி்ச	த்நைமிழோழன,	புதுகள்கோடத்ட.

98

அன்பி	னுருவம்	அம்மோ	அவள்்பை
தமனறும்	்பணிளவோ	மிதற�ோயத	தைோழுளை
ைனைல	மில்லோத	ைோத�ப	ள்போற்றுளவோம்
இனமு்கங	்கோடடுளவோம்	இன்பத	ளைோள்ட...

த்பநைமிழ்ப்போமணி	ளஜோைி்போஸ	முைி�ப்பன

99

இல்லறம்	்ிறக்க	இலக்கணமோ	�ிருப்பது
்கல்மைம்	்கதரயும்	்கருதண	த்கோண்டது
த்ோல்லிடும்	த்போழுளை	சுதவத�க	கூடடுவது
தவல்லுளம	தைோல்லுலத்க	ளவைமோய	அனள்ப	

ள்கோ்போல்	்தைி�மங்கலம்



மரபு - ஆசிரியப்பா44

100

மணணில்	்பிறநளை	மறததை	வேரபள்போம்
விணணில்	உ�ரநது	வி�நைி்ட	வோழ்ளவோம்
அனபு்டன	மைைின		அறதைில்	ந்டபள்போம்
எனறும்		ைமிழில்	எைிலும்		்ிறபள்போம்.

லீலோ	ளலோ்கநோைன.

101

அ்கதைில்	மலரநை	அனத்ப	நோளும்
மு்கதைில்	்கோடடி	முறுவல்	த்யளை
இ்கழ்ைல்	தவறுதளை	இைிதம	ள்ரக்க
நி்கரு	ளமது		நிதலதை	உல்கிளல.	
       
கு.	மலர	த்ல்வி.

102

ஈத்க�ில்	்ிறப்பது	இன்பம்	்ப�ககுளம
தூத்க	வோழும்		தூக்கைோங	குருவிள�
்போத்க	த்கோணடு	்போோிைில்	வோழுளை
ள்ோத்க	்கோண்ச	ள்ோரநது	வோழோளை

வோ்ன	்ோவி	த்னதை
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103

ைங்கம்	்போரக்க	ைரதைில்	மினனும்
அங்கம்	ளநோக்க	அறதைில்	உள்ளும்
மஙகும்	்போரதவ	மறக்கோ	அனபு
ைஙகும்	நிதைவில்	ைேரோ	்பணள்ப.!

தமகள்கல்ரோஜ்

104

ைைததை	நோடி	ைரததை	இழககும்
்ைததைப	ள்போல்ச	்்கதைில்	இருபள்போோில்
மைதைோல்	ஒனறி	ம்கிழ்நது	்ிறப்பைில்
உைககுண		ள்டோநி்கர	உல்கில்	ள்பரனள்ப..!

்கோ.	்கி.	்நைிரள்்கரன

105

அனள்ப	தமௌைம்	அனள்ப	்கோைம்
அனள்ப	்பகைி	அனள்ப	ஞோைம்
ைனைில்	எல்லோம்	ைோஙகும்	நிதறளவ
ைனதை	மறககும்	ைத்கதம	இதறள�!

்ோயளரணு	்ங்கர
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106

அனபு	த்கோண்ட	அ்களம	மலர	
இன்பம்	த்போஙகும்	இைிதம		ைஙகும்
்கள்ேம்	அ்கலும்	்கருதண	்பிறககும்
உள்ேம்	நிதறயும்	உல்கம்	ைதழககுளம

ைிருமைி	மோலிைி	த்கைடி

107

்கைியும்	அன்பில்	்கவிதை	ளைோனறும்
இைியும்		ளைதவ	இை�	ரோ்கம்
உை�	மோகும்	உறவு	வேரும்
அதுளவ	உல்கில்	அறமோயத	ைி்கழுளம

இரோ.	ள்ப்ச்ி�ம்மோள்,	்கோி்ல்	்கோைம்

108

அனத்பனும்	வடிவிளல	அற்புைம்	த்யளவோம்!
இனத்ோல்	்கைி�	எழிலோய	வோழ்ளவோம்!
த்ோல்லறங	த்கோணடு	சு்கததைப	த்பருககுளவோம்!
நல்லற	மதுளவ!	நனதமோழி்ச	த்ோல்ளல!

த்.நிதறமைி,	மதுதர
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அனள்ப	எனறும்	அ்கிலம்	ஆளும்
நனளற	த்யைி்ட	நிம்மைி	ளைோனறும்	
இனைல்	ைீரக்க	இைி�தவ	நி்கழும்
எனறும்	அனபு	ஏற்றம்	ைருளம	!

்க.	ைங்களவலு.்கிருடடிண்கிோி

110

அனள்ப	இநை	அ்கிலதைின	ஆைோரம்
இன்பம்	அஙள்க	ஏற்்படும்	விதேவு
துன்பம்	என்பதை	துரதைி	ஓடடி
நினறு	ைநைிடும்	நிதல�ோை	ளந்ளம

்கணணன	ந்டரோஜன

111

வனமம்	்கோமம்	வக்கிரம்	இனறி
்கனைல்	சுதவ�ோயக	்கைிநைிடும்	தமோழி�ோல்
அனத்பனும்	ஆயுைம்	அ்கிலம்	ஆண்டோல்
இனைல்	உணள்டோ	இ்ச்்க	வோழ்விளல

மங்கேரூ்பி	தஜ்கைீஸவரன
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்கடடுக	்க்டங்கோைோர	த்கககுழநதை	ஆ்க
விடடுக	த்கோ்டோைோர	விடடில்	பூ்ச்ி�ோ்க
முடடுக	்கடத்ட�ோவும்	முறிநது	வீழ்நைி்ட
மட்டற்ற	ம்கிழ்்ச்ி		மணணில்	அன்பிைோளல

முரு்கன	ஊரக்கோவலன

113

எனறும்	தைோ்டரும்	எபள்போதும்	நிதலதைிடும்//
இன்பம்	ைநைிடும்	இை�ம்	விரும்்பிடும்//
துன்பம்	ள்போக்கிடும்	துதண�ோ்க	வநைிடும்//
அனத்போன	தறதைோன	அதைவரும்	ளைடுவளை	

இரளமசு	ரவி்ச்நைிரன,	த்னதை

114

அனபு	த்கோண்ட	அ்கதைிை	ரோ்கி
இன்ப	மு்டளை	எனறும்	வோழ்ளவோம்
வனம	ம்கற்றி	வோழ்நைி்ட	நோமும்
எனறும்	உல்கில்	ஏற்றம்	ைோளை.

ை.	்கி.	ஷரமிைன	இலஙத்க
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அனள்ப	நம்தமோழி	அனள்ப	நம்வழி	
அனள்ப	உ�ர்பணபு	அனள்ப	நல்லறம்	
அனள்ப	த்பரும்்ிவம்	அனள்ப	அருடைவம்
அனள்ப	அ்கிலம்	அறிநதுவோழ்	ளவோளம.

முததுரோமன

116

வோழும்	உல்கில்	வரளம	நீைோன	
ஏழு	்பிறபபும்	எம்தமத	தைோ்டரநது
்போழும்	விைி�ின	்போதை	மோற்றித
ைோழும்	எம்தமத	ைோங்கி	நிற்்போள�.

ஒேதவ

117

ம�ககும்	த்�ல்்கள்	மடடிலோ	இன்பமோம்
்ப�ககும்	அறங்கதேப	்ப்கிரநது	ம்கிழ்ளவோம்
வி�ககும்	விநதை	விதைததுக	்கதேபள்போம்
இ�ககும்	மூலமோய	இருபள்போம்	எனறுளம

ளவங்க்டலடசுமி	ரோமர
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்பிறப்பிளல	அனபு	்பிறக்க	ளவணடும்//
்ிறபபு்ச	த்�ளல	்ிநைதை	தூணடும்
உ�ிரோய	வோழும்	உறதவ	ளந்ி//
உ�ிளர	உனைைம்	உணதம	அனள்ப.

்்ி	முதது	்கருமோததூர,	மதுதர	

119

அனபும்	அறமும்	அமுைோய	நிதற�
இன்பம்	வோழ்வில்	எனறுளம	நிதல�ோம்
நனளற	இைதை	நோளும்	தைோ்டர
குனறோ	நலமது	குதறவிதல	்கோளண

மீரோஸ்ரீ

120

துன்பம்	மறநது	துள்ேிக	குைிதது
வனமம்	ைவிரதது	வல்லதம	த்பறுளவோம்
அன்பில்	ைிதேதது	அழ்கோய	வோழ
எனறும்	தவற்றி	எேிைில்	்கிடடுளம

ைி.	இரோஜ்பிர்போ	
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ளைைித்கோடுக்கக	த்கோடுக்கக	குதற�ோை	அன்பில்
தவடுகத்கை	மதறநளை	வில்கிடும்	்பத்கதம
இடுக்கண	வருங்கோல்	இைமோகும்	அனபும்
துடுபத்பை	மோறிள�	து�ர்கதே	நீககுளம!

தஜ�்கைி	்பிர்போ்கரன

122

அன்பி	ருநைோல்	அ்கிலமும்	த்கககுள்	
மணணில்	்பிறககும்	மோக்களும்	மைததுள்	
இை�மும்	இைிககும்	இைி�	த்ோற்்கேோல்	
உற்்ோ்கம்	ைருளம	உறவின	வரவு்களே	

நோத்க	குமரன

123

அன்பின	வழி�ில்	அ்கிலம்	தவல்ளவோம்
இன்பம்	த்போஙகும்	இை�ம்	வேரபள்போம்
ஒனறோய்ச	ள்ரநளை	ஒற்றுதம	ள்பணுளவோம்
நனதம	கூடி	நோைிலம்	த்ழிககுளம

புஷ்ப்கலோ	ரவீரைன
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அனத்பப	்ப்கிரநளை	அதைவரும்	ம்கிழ்ளவோம்
இனபுறப	்போடி	இதறவதைத	தைோழுளவோம்
நனதமத�	எணணும்	நல்ல	மைளம்கி
எனறுளம	உல்கில்	எல்ளலோரும்	வோழ்ளவோளம.

்ிவம்	முதது

125

நனைோள்	இனளற	நல்லதை	த்யளவோம்
இன்பம்	்கோண	இரக்கம்	த்கோள்ளவோம்
எனறும்	்பத்கதம	ஏற்றம்	ைரோளை
அனத்ப	த்போழி�	அ்கிலம்	்ிறககுளம	

ந.	மணிமோறன

126

அனத்பக	த்கோணள்ட	அ்கிலம்	ஆணடிடு
நனதமயும்	த்யளை	நலமும்	வேரதைிடு
வனதமயும்	விடள்ட	வேமும்	நிதறதைிடு
இனமு்கம்	்கோட்ட	இைிைோகும்	இல்லளம

மள்கஸவோி	்கிருஷண்ோமி
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127

ஆடிக	்கேிககும்	அனத்ப்ச	த்ோோியும்
கூடிக	குலவும்	குழவி்ச	த்ல்வம்
ளைடிப	்பிடிததுத	ைீஞசுதவப	த்பறளவ
வோடிக	்கழியும்	வோழ்வு	மீளுளம

்போ.	்.	்கணணன

128

வோழ்வில்	ம்கிழ்நது	வேமோய	வோழ்ளவோம்
ைோழ்ளவ	இல்லோத	ைத்கதம	த்கோள்ளவோம்
ஆழ்நை	அறிவோல்	அ்கிலம்	தவல்ளவோம்
சூழ்்க	இன்பம்	சுற்றமும்	ள்போற்ற.

்போவலர	்பஃகருதைீன,	்பரங்கிபள்படத்ட

129

அன்போல்	்கணள்டன	அற்புைக	்கோட்ி
இன்பம்	த்கோணள்டன	இை�ம்	ம�ங்கி
வனமுதற	இனறி	வோழ்வு	சு்கமோ்கப
த்போனதைைக	த்கோள்வோய	த்போறுதம	தநஞள்!

்கவிஞர	்கவிைோ	அள்ோ்கன	ைிரு்ச்ி
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அரும்பும்	அனத்ப	அணி�ோய	அணிளவோம்		
விரும்பும்	்கைி்சத்ோல்	விரும்்பி	விதைபள்போம்	
த்பருகும்	மதழ�ோயப	ள்பரனத்பப	த்போழிளவோம்
தநருங்கிள�ோர	அதணபள்போம்	தநஞ்த(து)	அன்போளல!

நேிைோ	்களண்ன

131

அனத்பனும்	ஆழியுள்	அ்கிலளம	அ்டஙகும்!
மன்பதை	து�ோிதை	மைஙத்கோேப	த்போறுககுளமோ?
துன்பமும்	ைைதைைத	துடிதது்டல்	துவணடிடும்!
எனத்பயும்		ஈநைி்ட	எணணி	விதரயுளம!

ள்கோவிநைம்மோள்	இரதைிைம்

132

அன்பின	வழி�ில்	அ்கிலம்		மைிக்க.
நனறோய	இன்பம்	நோளும்	்தமபள்போம்.
எனறும்	ைமிழும்	ஏற்றம்	த்பறளவ.
ஒனறோய	உதழதளை	உ�ரதவக	்கோணள்போம்.

சு்ப.	்கல்�ோணம்..
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த்பணதணக	்கணள்டன	்கவிதை	்பிறநைது
்கணதணப	்போரதளைன	்கோைல்	வநைது
விணணில்	்பறநளைன	வி�நது	ள்போளைன
மணணில்	்பிறநைதை	மறநது	ள்போளைன

சு.	்பசுங்கிேி,	ைிருதநல்ளவலி

134

அறதமன		றுதரதைோல்		அனள்ப	நிற்கும்
அறததை	வேரதளை	அனபும்	த்ழிககும்	
அறிநது	இைதை	அ்கதைில்	விதைதைோல்
அறதைின	வழிள�	அ்கிலம்	வோழும்

ள்பைோவின	ளைோழி	்பிநது,	்தைி�மங்கலம்.

135

அனத்பக	்கலநளை	அறததை	வேரபள்போம் 
இனமு்கம்	த்கோணள்ட	எனறும்	வோழ்ளவோம் 
்கனைித	ைமிழின	்கோைல	ரோ்கி 
நனதம	வேரதளை	நோம்்ிறப	ள்போளம

இரோம	ளவல்முரு்கன,	வலஙத்கமோன.



அன்பெனும் ஆயுதம் அணைக்கும் நாளும் 
பெண்பென வளர்த்துப் பெழகுதல் நன்ாம் 
்பொன்னன வாழக்ணகை புதுணையாய் அணையும்!  
ைணணினில்  ஒளிரும் ைாண்பெ வாழகை! 
 
   தமிழ்நஞ்சம் அமின




