
                               , 
                                    

                           

                ...                …  

                                   

             ... 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

உண்மில் திிக்க க்க ிடம் ான். 500 கிமகள் என்தது 
சாா ிடம் அல்ன. ங்கபின் அர்ப்திப்பும் ஆர்பம், ிழ் 
மாி மல் மத்துள்ப அா தற்றும்ான் இந் மற்நிக்கு 
காாக இருக்க படிபம். இன்னும் ிமந தடிகமப சுாஸ்ாக, 

சுகாக, இணிமாக கடந்ிட எது ாழ்த்துகள் தணி குார். 

---- மகஸ்ரி மதரிசாி , மனசிா  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ஆிம்தடி ாண்டிணால்  

”தணி: பருகன்  

ஐநூறு கிகமப ாண்டிணார்  

ஐா தணி “ கிஞன்”  

 

குன்நின் ீது  

ிற்கிநார் ”சிந்மண சிற்தி”  

ற் குத்ால்  

ிழ் மதசும் அப சுதி  
 

அண்ாந்து தார்க்கிமநன்  

இரு மக தூக்கி ங்குகிமநன்.  
எழுத்ாபணாய் ாழ்த்துக்கிமநன்  

சிறுணாய் ஆசி மகட்கிமநன் .  

சிந்மண சிற்தி க்கு க்கம் !!  
சிற்திபம் ீங்கமப ! சிமனபம் ீங்கமப.. !!  
 

இன்னும் ிமந தமடப்பு சிற்தங்கள் மண்டும் ஐா 

--- சந்மாஷ் குார்  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



எழுத்தும் திவும்  

எத்மண என்நாலும்  

என்ணரின் எழுத்துக்கள்  

எகிநிடும தூம்..!  
எழுத்து பத்ில்  

எண்த்ம எட்டிடு..!  
எண்த்ம மகாட்டிடு..!  
எஞ்சி ிங்களுக்குள்..!  
என் மதான்மநார் உன் தக்கம்..!  
எழுிடுாய் தன தக்கம்..!  
 

ாழ்த்துக்கள்..!  
"தபிர்கி" தணிாம..!  

மகில் உபிமாடு..  
கிில் பிமாடு..!  
சபா ிிப்மதாடு..  
ிில் கபிப்மதாடு..  
என்றும் ிமகப்மதாடு  

சிந்மண உப்மதாடு  

சிற்திம ீ சிமன மதாடு..!  

ாளும் ிடிந்ிடும் ிடில்..  
ல்னதுமதால் ிடிட்டும்..!  
னம், உடல் தனம் கண்டு  

ல்ன கிம ாளும் தித்து  

சீர்மகட்ட சபாம் சிந்ித்து  

சீர் மதநம சீர் "தா" டித்து  

சிநப்தாக ாமண்டும்..!  
 

'திம்ச்சாரி'ில்மன ீர்  

'திம்பு'ச்சாரிாய் ீர்..! ஆம்  

தன தமடப்புகபில் அடிகள்  

தடித்மதாது னிக்கிநது ..!  
தடிக்க மாடங்கும் பன்மண  

தம தமக்கும் ணசு..!  
 

ீர் ாத்ிகமா..ஆத்ிகமா..  
ான் உக்கு தக்ணாமணன்..!  
கிமக்கு கருத்ாய் 'பி'  
ீதம் ஏற்றுகிமநன்..! உம்  

ீ எரிகின்ந கிம ீதம்  

ீால் எரிற்காய்..!  



 

ிகட்டா கிம ரும்  

அய்ா "தணிகுார்" கிபமச  

அய்ந்ாறு அகம மாடங்கும் காமன..!  
அகம்கி அிகின்மநன்.. உம்  

அகுபகம் தார்த்து பல் ாமன..!  
12.10.2013  

திநந் ாள் ாழ்த்துக்களுடன்  

உங்கள் மதன்  

குரி.  
 

குரி, சவூி அமதிா  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ஐநூறு கி தமடத்து , தத்ாம் திப்மத எட்டி தணி குார் அர்களுக்கு 
ணார்ந் தாாட்டுக்கள் ! ங்கள் இனக்மக  

இனகுாய் எட்ட ாழ்த்துக்கள் ! 

ப்புக்மகாள்கிமநாம் ....  
ன்மணத் ாமண மசதுக்கும்  

சிற்திபம் ீம ..! சிமனபம் ீம ....!! 

--- ஷ்ாபா ாஜமசகர்  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------- 

அகி ிில் ஐநூறு!  
மன்மலும் அபஐநூறு தனதிநக்க,  

அன்தாண உள்பங்கள் ாழ்த்துகிமநாம்.. 

 

---- மசது சதா , சீர்காி  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------- 
 

ஆம் ...  
சிந்மண சிற்திபம்  

சீமாங்கும் ிழ் டித்  

சிமனபம் ீம !  

---- அஹது அனி  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------- 



சிற்தி மசதுக்கும் சிமனடி கிகள் ித்பம் சிந்ிக்கவும் ,சிநக்கவும் 
மக்கும் ...என் மதான்ந தமடக்க கற்கும் கிக்குந்மகளுக்கு .... 

---- சண்ா  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------- 

ல்ன கிம  

சிநப்தாண டிம்  

னிமான் மசாற்கள்  

உரி எண்ம்  

அி ிநம  

உர்வு மதந ாழ்த்துக்கள். 

---- ீணா மசாசுந்ம்  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------- 

சீநாய் மசதுக்கி  
சிநப்தாய் ந்ீர்  

ிம சிமனாய் டித்து  

கி மாய் ஆணரீ்....  
 

ிழ் தித்மண  

சபக சித்மண  

மாடட்டும்  

உங்கள் கி தம்  

படிில்னால்....  

இந் கிம ள்ளுணின் சிமன அருமக திக்க தட மண்டி ன்று... 
அரும  

 

எணக்கு குரி தற்நி மரிாது... குரி மதன் தற்நிான் ஒபவு 
மரிபம். இன்று உங்கபால் குரிின் அமக சித்மன். ாழ்த்துக்கள் 
மாடட்டும் உங்கள் தம்............... 

அரும உிர் மாமம...  

ான் பன்மத மசான்ணதுமதால் சபக ாற்நத்ிற்கு உங்கள் கிமகள் 
ிம...!  
 

ீங்கள் ிழ் தித்ணல்ன  

சபக அக்கமந மகாண்ட தித்ன்... சரி ாமண...?  

 
 



உங்கள் திமாமதனில் ிமில் எழுத்து குழும் அந் தட்டத்ம 
ங்குார்கள் தாருங்கமபன்... ாழ்த்துக்கள் ீண்டும்...! 

---- பகத் கவுஸ்  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------- 

உண்மம உமத்ாய் !  
பத்மாடு இமத்து ட்மத  

மஞ்சகம் ிறுத்ிது அரும ! மதரும ! ன்று . 

--- பகம்த் தாரூக்  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------- 

மதருமாக இருக்கிநது மாம .ல்ன கருத்து.ல்ன சிந்மண 
.சபா மசம்மன ிமந சாிபங்கள் !உங்களுடன் ாங்கள் 
இருக்கிமநாம்.,படிந்ம பற்சிப்மதாம் பட்டாள் ணிர்கமப 
ாற்ந.ாழ்த்துக்கள் மாா .ல்ன கிம தடித் ிருப்ி 

--- ாத்ிகா மகாப  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

சபக அநிவுமக் கிஞர் என்ந தட்டம் னாம் உங்களுக்கு.  
சபகத்ிற்கு அநிவு மகாளுத்தும் உங்கள் கிமகள் ிகவும்  

அரும. இணிமாண மசால்னாடல்களும் ஆங்காங்மக  

இடித்துமக்கும் அநிவுமகளும் சிநப்தாணம. இத்மக  

உங்கள் கிமகமப மாகுத்து "ஒமஹா மஹாமகா  

ணிர்கமப " என்று கிமப் புத்காக மபிிடனாம்.  
சபகம் தன் மதறும்.  

ாழ்த்துக்கள் தணிக் குார்  

--- கல்தணா தாி  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

த்மப் தற்நி எழுிணாலும் ணிமணப் தற்நி எழுிணாலும்  

சபக அக்கமநபடன் எழுதும் உங்கள் உரி கண்மாட்டத்ம  

ணபந்து தாாட்டுகிமநன். இங்கு திப்தடும் கிமினிருந்து 
மசால்னிலும் கருத்ிலும் சந்ங்கபிலும்  

 
 
 
 



 

சுமிலும் ணிப் தட்டு ிற்கிநது . ிித்துப் தார்க்கும்  

பறுக்கு ீமச தாிகள் கிமக்குத் மம .  
ாழ்த்துக்கள் தணிக் குார்  

 

----ட்புடன், கல்தணா தாி 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

மசம்மாண எபிமாண கித்துாண அநிவும ண்தம....  
ாழ்த்துக்கள்....  
 

மாடர்ந்து எழுத்துங்கள்... 

--- க ர்ா,  இனங்மக  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

சபக சிந்மணபள்ப தமடப்புகள் மகாடுப்தன் பனம் சபாத்ின் 
ீதும் க்கபின்ீதும் உங்களுக்குள்ப அக்கமம மபிப்தடுத்தும 
ன்கு உபடிகிநது.  

--- த்ிணபர்த்ி, ிருப்பூர்  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

கருத்ாண ிிப்புர்வுப் தாடலும், அற்குக் காாண அருமாண 
அன்நாடக் காட்சிபம் ன்று. 

--- டாக்டர் ி மக கன்ணிப்தன், தும  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

உண்மிமனம அருமாண காட்சிான்....ம மதான்ந கருீனக் 
கடலும்,அம உள்ாங்கி டித்மடுத் ரிகளும் சிக்க மக்கிநது. 

 ிின் மாி , இனங்மக  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------- 

 

ல்ன கிம!  
மய்லும் தாமனபம்  

ிிக் கிடக்குது!  



ிம்தி னிமன  

உநமக் காட்டுது!  

--- காபிப்தன் எசக்கில்  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

அப்தடிம கதகதகதன்னு எழுி ள்நஙீ்கமப சார், எப்தடி சார்?, சிநப்தாண 
கிம, ாழ்த்துக்கள். 

வ்மாரு கிமிலும் சபக அனங்கமப சாடுகிநரீ்கள். தடிக்கும் தன 
ணிர்களுள் ருர் ணம் ாநிணாலும், கிமக்கு மதருமற்நிம. 
ாழ்த்துக்கள் சார். 

--- ஈஸ்ன் ாஜாி , சிங்கபூர்  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------- 

எண்த்ில் உிப்தம எழுத்ில் டிப்தம  

கிண்த்து மணாய் அருந்க் மகாடுத்ிடும்  

ண்த்துப் பூச்சிாய் ண்ங்கமப சிந்ிடும் ிரு  

தணிகுார் ின்ணட்டும் மாடர்ந்து உங்கள் தமடப்புகள் .ாழ்த்துக்கள் 

--- டாஜ் , இனங்மக  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

சுிபம் னபம இமசமண இதும புரிந்ிருந்மன்...  
சுகாண சமண கனந்ால்ான் இாண இமச என்று இப்மதாது புரிந்து 
மகாண்மடன் - உங்கள் சமண அகு...! 

 ஹரிஹ ாான்  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------- 

அரும தணி சார்  

 

என்ண கமடசி ரிில் மகாஞ்சம் ருத்த்துடன் க்கனடிக்க 
மத்துிட்டீர்கள்....  
 

==ம் சீ ானும் அனும் !  
 

இப்த ட்டும் என்ணாம்? ம் சீத் ாமண ாழ்கிநான்...துர்ம் ! 
(சும்ா குசும்பு...கண்டுக்காிங்க)  
 

ங்கபின் சபா சிந்மண அடிமன் அநிமன்.  
 



ாற்நம் சீும்  

ாழ்மகிமன  

ாற்நம் மதசுா ?  

 

ல்ன தமடப்பு சார் ! 

 மக எஸ் கமன  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

அகாண தடங்கமபத் மர்ந்மடுத்து அர்த்பள்ப  
கின் கிமகமப எழுதுில் ல்னர் ீங்கள்  
எண்த்ம உண்மிமனம ஒிாக்குதர் ீங்கள்ான்.  
என்ணத்ம எழுதுகிநான் / நாள் என்று எத்மணமா  
கிகமபப் தற்நி மமணமாடு ிமணக்கின்ந மமபில்  
எண்த்ம சித்ிாக்கி இற்மகம எிமனப் மதாற்றும்  
உங்கள் கற்தமண பத்மப் மதாற்றுகிமநன் . கருத்ினும்  
சான ல் ிப்மதண்ணும் உபமா ? எண்ணும் எழுத்தும்  
கண்மணத் கும் என்நணர் பத்மார் . எண்ணும் அருமம .  

 

---- அன்புடன்,கின் சானன் ( சங்கன் ஐா ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

இற்மகமாடு ாழ்ந்ால் இம் சிநக்கும்  
இத்துடன் ாழ்ந்ால் ல்எண்ங்கள் திநக்கும்  
இற்மகம ிஞ்சி மசற்மக இன்னும் திநக்கில்மன  
இற்மகின் அிசத்ிற்கு உனகில் ஏதும் இமில்மன  
 
இற்மகாக என்மண கர்ந்து கிம  
மசற்மக மசற்மகாக தார்க்க மசான்ணது கிம  
இற்மகாண இத்ில் உண்மாண உன்ண கிம  
இற்க்மகின் இல்மத உமாக மகாண்ட ல்கிம  
 
ாழ்த்துக்கள் ... ாழ்த்துக்கள் ... ாழ்த்துக்கள்  
அரும ... ஆணந்ம் ... அற்பும்  
தணி அய்ாின் தண்தாண கிம  
தணி அய்ாின் இல்தாண கிம  

 
தணி அய்ாின் இம் மதசி கிம  
தணி அய்ா ம்இத்மாடு இற்மக இமத்கிம  
ன்று ... ல்ன ரிகள் ... ல்ன தமடப்பு  



என்மநன்றும் ிமகபடன்  

-- கி கண்ி 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

இம் ிமநந்ாமன இன்ணல்கள் ீங்கிடும் !!! 

கிம அரும !!! 

--- உா மகஸ்ரி கண்ன்  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


