
  





வணக்கம் நண்பர்களே

ஒளே ஒரு ளவணடுள்கோள் 12 மணிளநேத்ிற்குள் ப்போழிந் 
்கவித்்கள் எனதனைத ்க்க முக்கோடச் பெய்து விடடனை. 
ஒரு நூறு ்கவித்்களுடன ப்ோகுபத்ப நிதைவுபெய்்யலோம் 
எனை எணணினைோல் அதுமுடி்யோமல் ள்போனைது. 
144 என்பது ஊேடஙத்கக குைிப்பிடும் என்ப்ோல் 
143 உடன நிறுத்ி விடளடன. பெனதனை பெனறு 
ஒரு நண்பதே அவேது அலுவல்கத்ில் ெந்ித்ள்போது 
அவர வழங்கி்ய ள்நீரக ள்கோபத்பத்ய என அதலள்பெி 
வழி்யோ்கப ்படபமடுத்ிருநள்ன. அந்ப ்படத்ிற்கு வந் 
்கவித்்கேின ப்ோகுபள்ப இது. சுதவதது ம்கிழுங்கள்
ள்நீரக ்கவித்்கதே; இனைி்ய நனைி.

இது ள்போல் மோ்ம் ஒரு ப்ோகுபத்ப இதட்யைோப 
்பணி்களுக்கிதட்யில் இனமு்கதள்ோடு பெய்யும் 
்மிழபநஞெம் அமின அவர்களுககு இனைி்ய நனைி

  இேோம ளவல்முரு்கன வலஙத்கமோன




59, rue des Entrechats, 95800 Cergy - France

  
 

த�ொகுப்பு

இராம.வேல்முருகன் ேலங்கமான்
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நூலதபெயர்  : ஒரு க�ொப்்பெத் க�நீர்

குறுங�வி்��ளின் த�ொகுப்பு

வ்� : குறுங�வி்�

த�ொகுப்பு : இராம.வேல்முருகன் ேலங்கமான்

பெ�ிப்பு : தமிழ்நெஞ்சம் அமின்

மு�ல பெ�ிப்பு : அககடொபெர்் 2022

பெக�ங�ள் : 60
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உள்ளே...
1.  ்கவிஞர ெிவ எம்ள்கோ, வோழப்போடி
2.  ே. உஷோேோணி, ளெலம்
3.  வள்ேல் இேோமமூரத்ி
4.  ்மிழ ்போே்ி
5.  தம்ிலி ்்யோேன
6.  பெ்யெீலி ்்யோேன
7.  ளமோ்கனை்கவி
8.  ள்கெவ்ோஸ் சுெீந்ிேம்
9.  முதது ந்கர முதது குமோர
10.  குமோோி ளெது
11.  ்ோேோ்போய் ம்னைள்கோ்போல்
12.  ்போதே ்போல்்கி
13.  ெக்ிேோஜ்
14.  ம. ்பழனைிச்ெோமி, ்ிருபபூர
15.  பெௌ நோ்கநோ்ன
16.  முருள்கஸ்வோி ஆறுமு்கம்
17.  பெனனைிமதல ெீனைிவோென
18.  கு. ்க்ிளேென, ்ிருச்ெி
19.  ெி அளெோ்கன, ்பம்மல்
20.  மோ. ்போலசுந்ேம்
21.  இேோஜ்குமோர ெிவன
22.  இேோ. ள்பச்ெி்யம்மோள், ்கோிெல் ்கோனைம்
23.  ள்க ்பி துதேெோமி
24.  இேோ ள்வி
25.  மனதனைெீவி
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26.  பநடுமுடி ளவந்ன, பெனதனை
27.  இேோ பலடசுமணகுமோர, ஈளேோடு
28.  முத்மிழபெல்வி, நத்ம்
29.  ்பிோினஸ் லூ்யிஸ் ்போஸ்டி்யர
30.  ளமலூர முரு்கோனைந்ம்
31.  ்பெீரஅ்கமது
32.  ேோெோ
33.  மணிமோைன
34.  மருததுவ்கவிஞர ப்ப.்ி.சுகுமோர
35.  மு. வோ . ்போலோெி
36.  பெ ்போக்கி்யவோன, புள்ேம்்போடி
37.  விெ்யோ குமேன
38.  ேோம்ோசு ப்ன்பெி்யோர
39.  ஹோிகுமோர ளவலோயு்ன
40.  ்ோேமங்கலம் முததுச்ெோமி
41.  இேோெோ ்கிருஷணன
42.  வள்ேிககுைத்ி்யோர
43.  மள்கஷ்கணணன
44.  ்கருங்கல் ்கி ்கணணன
45.  ப்போ. முததுேோககு
46.  ப்போ. சுபபுலடசுமி, ள்வள்கோடதட
47.  ளெோமசுந்ரேோென
48.  அருணபமோழி
49.  ெி. அ. வ. இேஞபெழி்யன
50.  சுந்ே ேோெ ெோே்ி
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51.  ்னைேோஜ் ்போப்பணன
52.  உஷோ வே்ேோென
53.  ஹோரூண ேெீத
54.  மள்கஸ்வோி முருத்க்யோ
55.  ்கோ ெ்ோெிவம்
56.  ஏஞெல் ளெோ்பி்ோ
57.  குளேோோி ெக்ி
58.  ்கவிஞர ப்போற்்பதனை சுப்பிேமணி்யன
59.  ்ப. முரு்கன ள்யோ்கீஸ்வேர
60.  ெிநத் வோென
61.  ளவஙத்க மோர்பன
62.  குமேன அம்்பி்கோ
63.  ்மிழீழளநென
64.  விெி ்கல்்யோணி
65.  முரு்கன ஊரக்கோவலன
66.  ஆனைனைி அமலோ
67.  மருததுவர பெ்யககுமோர ்பலேோமன
68.  ெோகத்க. ப்போனனைழகு
69.  வி. ்கணதண்யன
70.  அ. ்போணடுேங்கன
71.  ப்போன ்க. முதது
72.  ெி்யோமேோ ்போல்கிருஷணன
73.  ்கவித்்கள் புதுக்கவிஞன
74.  ஆனைநத ்கந்ெோமி
75.  ்ிரும்ி பெ. ப்ய்ளவந்ிேமூரத்ி. இலஙத்க



  8

76.  சுெோ்ோ அருணோெலம்
77.  ்க.்ங்களவலு
78.  ்கி. மோ. ்கனை்கேோென. சூலூர
79.  இந்ிேோணி ்ங்களவல்
80.  பு்களழந்ி
81.  ளெோ. மீனைோடெிசுந்ேம்
82.  முதது ேோெளெ்கேன
83.  பெநதூர குமோர
84.  சு. ள்கெவன
85.  மோோி்யப்பன ஊரக்கோவலன
86.  ஆணடோஙள்கோ்யில் ள்வநோ்ன
87.  அம்்பி்கோ குமேன
88.  சு பவ சுவோமி
89.  பெல்வ்போணடி்யன
90.  ேோ. ளே்கோ ேோெகுமோர
91.  வோ. ெணமு்கம்
92.  ஓசூர மணிளம்கதல
93.  ள்கோ்போல் ெத்ி்யமங்கலம்
94.  ்கவிஞர ்பி பு்களழந்ி
95.  ்போணடிச்பெல்வி ்கருப்பெோமி
96.  ்கவிஞர பெ்கவோன
97.  விசு இமோனுளவல்
98.  மருததுவர ள்வி
99.  அ. வள்ேி்போபு
100. ்யமுனைோேோணி
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101. ள்கோவி ெணமு்கசுந்ேம்
102. ஆர குணளெ்கேன
103. ப்னைல்்கவி
104. பெண்ப்க பெ்க்ீென
105. ஏ டி வே்ேோென
106. ்கவிபநஞென இேோெள்கோ்போல்
107. அபபு ேோெகுமோர
108. ள்வி்போலோ
109. துதேேோஜ், ஆடுதுதை
110. வோனை்ி ெந்ிேளெ்கேன
111. ள்கோ. பூமணி
112. அனைி்ோ ேவி
113. ெிவம் முதது
114. விக்கிேமன ெீனுவோென
115. லீலோ ளலோ்கநோ்ன
116. ப்பனஸ் ்பிேோனெிஸ்
117. பூந்கர ெோநத
118. ்கதலவோணி சுளேஷ்போபு, து்போய்
119. இேவல் ஹோிஹேன
120. ்கிைிஸ்டி பேவல்
121. ்கோரத்ிள்க்யன இேோமச்ெந்ிேன, மதுதே
122. அளெோ்கன குபபுெோமி
123. ்மிழபநஞெம் அமின, ்பிேோனசு
124. ெபீ்ோள்ப்கம்
125. அனபுவல்லி ்ங்களவலர
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126. சு்ோ பெழி்யன
127. பெல்வோ ஆறுமு்கம்
128. ஆறுமு்கம் ெ்போ்ப்ி
129. மீனைோடெி சுந்ேம்
130. எஸ் ெந்ோனைலடசுமி
131. ்கவி்ோஞெலி
132. ெீமோ ஸ்ரீேோமன
133. வோென ெோவி
134. நந்குமோர இேோமெோமி
135. எம். ஆர. பெ்யந்ி
136. இேோ. ்கவி்ோ. ்ிணடுக்கல்
137. ்பதடப்போேி த்பேவி, புதுச்ளெோி
138. ளேணு்கோ சுந்ேம்
139. ்மிழேெி முததுெோமி. (ளவ்கவி.)
140. ேோ. ்கோரத்ிள்க்யன
141. ்கோ. ந. ்கல்்யோணசுந்ேம்
142. மலரபெல்வி
143. இேோம ளவல்முரு்கன, வலஙத்கமோன
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1

ள்கோபத்ப்யிளல ்பழேெமோ?
ள்கோலம்யிளலோ துதணவருமோ?
ள்வத்ககுத ள்நீேோ?
ள்தவப்யனைில் ்ருவீேோ?

 ்கவிஞர ெிவ எம்ள்கோ, வோழப்போடி

2

்கோதல ளநேப புததுணரச்ெிககுக 
ள்கோபத்ப்யிளல ளவணடும் சூடோனை ள்நீர! 
குடிக்கக குடிக்கச் சுதவ்யோகும்!
குடித் ்பினளனை மனைம் நிதைவோகும்! 

 ே. உஷோேோணி, ளெலம்.
  
3

்கதேப்பின மிகு்ி்யோல் ளெோரவுற்ை உடலும்
இதேபபுற்ை மனைமும் புததுணரச்ெி ப்பற்ைிடுளம
சூடோனை குழம்்பித்ய உ்டடில் உைிஞெி
நோவோல் சுதவத்ிட நோளும் இன்பளம !

 வள்ேல் இேோமமூரத்ி
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4
குவதேத ள்னைீரும்
அ்ி்கோதல குேிரும்
இ்ழ்கள்  உைிஞெ
இ்மோய் உள்ேிைஙகுளம....

 ்மிழ ்போே்ி

5

தூக்கம் ்கதேக்கத துதணவரும் ள்நீளே
ஏக்கம் ்பிைககுள் எபப்போழுதும்  ஊக்களமோ 
்ோக்களமோ உனதனைள்ய ள்டுள் வோடடதத்ப 
ள்போக்கிடும் ஆழந்ருநதும் ள்போழது..

 தம்ிலி ்்யோேன

6

்கோதல்யில் எழுந்வுடன மனைம் ள்டும்
அதல அதல்யோய் மனைம் ஓடும்
்கதேப்பினைி நோள் முழுதும் ்போடும்
விதே்யோட வோழகத்கககுத ள்தவ சு்கம்

 பெ்யெீலி ்்யோேன
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7

தூக்கதத்யும்
துக்கத்யும்
ப்ோதலதப்டுககும்
குணடு!!

 ளமோ்கனை்கவி 

8

்கோதல எழுந்வுடன ்கோ்பி
மோதல எனைோல் ள்நீர
்கற்்பதனை பநஞெில் சுேககும்
்கவித் நோவில் ்பிைககும்

 ள்கெவ்ோஸ் சுெீந்ிேம்

9

ஆஹோ ்ித்ிக்கினைது...
நோணதள்ோடு பெோனனைது
அவள் இ்ழ ப்ோடட
ள்நீர குவதே!

 முதது ந்கர முதது குமோர
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10

்கோதல்யிலும் மோதல்யிலும்  ்கதேபபுறும் ள்போது
உள்ேம் ்கேிப்பை ளவணடுளம நித்மும்
ப்போருேிருபள்போருககு சுதவ நீேோ்கவும்
இல்லோ்ோருககு ்பெி்யோற்றும் நீேோ்கம் ஆ்கிைது

 குமோோி ளெது

11

எணணத்ின எழுச்ெி எழுத்ில் புததுணரச்ெி
்கோதலபப்போழுது மலரச்ெி ்ந்ிடுளம ம்கிழச்ெி
்கோற்ைோட நடந்்பின ்பரு்கிடளவ 
ள்நீர.மனைதுககு எழுச்ெி.

 ்ோேோ்போய் ம்னைள்கோ்போல்

12

உைிஞெத துடிககும் மனைள்ோ இேசு
ஒவபவோரு துேி்யிலும் உருகுது மனைது
சூளடற்றும் சு்கமும் இேங்கதலப ப்போழுதும்
்போளவற்ைப ்ப்ளம ்பழகுவது இ்ளம

 ்போதே ்போல்்கி
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13

சூடோ்கப ்பரு்கச் சுழனைிட தவககும்
்பரு்கோது ள்போனைோல் புலம்்பிள்ய ்ீரககும்
ஆைி்ய ்பினனும் ஆறு்ல் ்பிைககும்
அன்போனைவர கூறுவர ்பனைிதள்னைீர நோபனைனை

 ெக்ிேோஜ் 

14
குவதே்யில் ள்நீர குதூ்கலிககும் மனைது
்கவதலத்ய மைக்கடிககும் ்கடதமககு வழிப்கோடுககும்
உள்ேம் உணரநது உைிஞெி்ய ெிறுதுேி
்பள்ேம் நிதைககும் ்பேவெம் ்கோடடும்

 ம. ்பழனைிச்ெோமி, ்ிருபபூர

15

மிச்ெம் விடடுப ள்போ்யிருக்கிைோள்(ன)
அவனு(ளு)்டடின பவப்பதத் ்யோன்ீணட...
நிச்ெ்யம் ம்கேந் மலர்கள் பூப்பள் 
வணடிதனை ஈரக்கத்ோளனை... வணடோய் நோன

 பெௌ நோ்கநோ்ன 
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16

்கணடதும் அதழக்கிைோன வோ..ள்நீர ்பரு்கலோபமனை..
்ீருத்க்யில் ்ித்ிப்பின கூடல் நீடிங்க..
ள்கோபத்பத்ய விடடு  ்பிோி்யமனைமினைி உ்டு்கள்
்கண்களும் ்கோடடிகப்கோடுக்கினைனை ஏக்கத்ின துேி்கதே..

 முருள்கஸ்வோி ஆறுமு்கம்

17

்கவனைதத் ்ிதெ ்ிருப்போது
இேெிததுச் சுதவக்க
மனை்ில் ளெோம்்பல்
்கதேந்ிடும் சுறுசுறுப்பிளல

 பெனனைிமதல ெீனைிவோென

18

ள்னைீர ்போனைம் ள்மதுே ்ிேவம்
ளெோம்்பதல முைிக்க ்கோதல்யில் வந்ிடும்
்கடமுடோ பவனளை வ்யிற்தை சுத்மோககும்
்கெமுெோ ஆ்கோது ெீேோககும் நோதே.

 கு. ்க்ிளேென, ்ிருச்ெி
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19

பூநள்னைோ?  புதுதள்னைோ..! 
பூதவ்யின பூம்கள் அவேின இ்ழள்னைோ?
புோி்யவில்தல அ்னைோல்
அருந்வில்தல.

 ெி அளெோ்கன, ்பம்மல்

20. அவளும் ்போலும்...

*ஆைி்ய ள்நீர அடிக்கடி ப்கோ்ிக்கிைது/
அருந்ிட அவேின நிதனைவு்களும் உ்ிக்கிைது/
*வற்ைி்ய ள்கோபத்ப்யோ்கிக ்கழுவிக ்கவிழததும்/
்போலின வோெதனை்யோய் ்கோ்லும் மணக்கிைது//

 மோ. ்போலசுந்ேம்

21

அவள் ப்கோடுத்
ள்நீோின சூடடில்
குேிரநது ள்போனைது
என மனைது...

 இேோஜ்குமோர ெிவன
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22. நீ்யினைி நோனைில்தல

இ்ழ உேெி எனனுள்
இ்மோய்க ்கலநள்ோட
ளமனைிப்யஙகும் ்போய்்கிைள்
மினெோேமோய் ஒருபுததுணரவு !

 இேோ. ள்பச்ெி்யம்மோள், ்கோிெல் ்கோனைம்

23

்கோதலயும் மோதலயும் புததுணரச்ெித்யக கூடடும்
ள்நீர ப்கோஞெம் குவதே்யில் இருககு
இ்ழ தவதது  உைிஞெிட இ்மோ்யிருககும்
்க்்க்பபு நீங்கி பவ்பவ்பத்பக ப்கோடுககும்

 ள்க ்பி துதேெோமி 

24
சுதவ்யோனை ள்நீர கூட 
இனைிக்கவில்தல 
அவனைின நிதனைவு்கேோளல...

 இேோ ள்வி 
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25

உதேத் ப்போய்்கள் ஓடிள்ய ஒேி்ய 
பெோித் உணவும் ளெ்ி்கள் பெோல்ல
நதேத் கூந்ல் நற்்கோ்ல் பெோல்ல
ெோடெி்யோய் ஆனைள் ள்நீர ..!!

 மனதனைெீவி

26

த்க்யில் ள்கோபத்பத்யப
்பற்ைி்யவுடன ள்னநீர...
சுேககும் வோ்யினைில்
்பைநள்ோடும் ளெோரவும்...

 பநடுமுடி ளவந்ன, பெனதனை

27

உைக்கம் ப்ோதலதது உற்ெோ்கம் ப்கோடுககும்
்பைககும் மனைது ்பேவெம் அதடயும்
ெிைககும் ்கோதல ெிநத் எழுச்ெி
மைக்க இ்யலோ மோணபுறு ள்நீளே

 இேோ பலடசுமணகுமோர, ஈளேோடு
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28

ளெோம்்பல் ்ீரக்க  ளெோரதவ நீக்க 
்கோதல்யில் சூடு ்பைக்க வந்ோள் 
அனைலோய்க ப்கோ்ித் மனைதும் அடங்கி்யது 
அன்போல் நிதைநது அ்கத்ில் நுதழந்ோளே

 முத்மிழபெல்வி, நத்ம்

29

நோன 
்கோத்ிருக்கிளைன
மனைி்னுக்கோ்க அல்ல 
ஈக்களுக்கோ்க 

 ்பிோினஸ் லூ்யிஸ் ்போஸ்டி்யர

30

ெீனைோக்கோேன குவதே்யிளல
இேணடோம் ்ே ள்்யிதல நீர
உைிஞெ உைிஞெ
இ்மோகுமோ?

 ளமலூர முரு்கோனைந்ம்
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31

ள்தனை ள்டிச் பெல்லும் ள்னைீக்கள்
ள்தவ இல்தல எனைோலும் 
ள்நீர ள்டிச் பெல்லும் மனைி்ர்கள் 
ள்வோம்ரு்ம் ்கலியு்க ள்வோம்ரு்ம்..!!

 ்பெீரஅ்கமது

32

ள்கோபத்ப்யின ள்நீளே
என ்கதேப்பின மருநள் நீ!
்பரு்கிளனைன உதனைநோளனை
்போக்கி்யெோலி ஆளனைளனை!

 ேோெோ

33

இ்ழ்கேின இதட்யில் இ்தத் ்நது
நோவின சுதவ நேம்பு்கதே தூணடிவிடடு
ப்ோணதடவதே சூடதட ்ப்கிரந்ேிதது 
புததுணரதவ ்பேவச்பெய்யும் ள்நீளே

 மணிமோைன
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34

ள்கோபத்ப்யில் குடி்யோ்கிக ள்கோ்கிலமோய்க ்கவி்யிஙள்க
ள்ோப்பத்ிற்கு ஆ்ோேம் ள்ோற்ைிடோ் பநய்்யோளம;
்கோப்ப்ற்கும் ்கவிழப்ப்ற்கும் ்கோடெி்யள் ெோடெி்யோகுள்;
ஏப்பச்சுேம் ்கோணோது ஏந்ருநதும் ளநேமிள்!

 மருததுவ்கவிஞர ப்ப. ்ி. சுகுமோர

35

்கதேபத்பப ள்போக்கிடும் சுறுசுறுப்போய் ஆக்கிடும்
அேவோய்ப ்பருகுளவோம் அல்லதல ஓடடுளவோம்
எழுச்ெித்ய ஊடடிட எழு்கோதல ளவணுளம
நோவினைோல் சுதவத்ிடும் ஏதழ்யின ்போனைளம

 மு. வோ . ்போலோெி

36

எத்தனை முதை அலெிப ்பிழிந்ோலும்
வோெமும் வோெதனையும் மோைோ
மதலம்கேின முந்ோதனை வோெத்ில்
மண மக்கேின உற்ெோ்க விடி்யல்

 பெ ்போக்கி்யவோன, புள்ேம்்போடி
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37

இதல்கேின ெோேமோய் இ்ழ்கேின ஓேமோய்த
துேிததுேி்யோய் உள்ேிைங்க ப்ம்பு வருகுள்
்கதேபப்பல்லோம்  ள்போக்கி ்கணணுைக்கம் ்விரககுள்!
உதழககும் மக்களுககு உற்ெோ்கந ்ருமமு்ளம

 விெ்யோ குமேன

38

அனதனை த்க்யோல் அமு்மோ்க
அ்ி்கோ தல்யில் குடிததுவிடடோல்
அனறு முழுதும் உற்ெோ்கம்
அேளவ இனைி ்கிதடத்ிடுளம.

 ேோம்ோசு ப்ன்பெி்யோர

39

நோ்ன நோன குடிக்க ்போ்ோளமோ
நோவில்  நீர சுேககும் ள்னைீளேோ
்போ்ி நீ குடித் மிச்ெளமோடி
இத்க ்கணடது உற்ெோ்கம் ்பிைககு்டி...

 ஹோிகுமோர ளவலோயு்ன
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40

ள்கோபத்பத ள்னைீர
 குதூ்கலம் ்ந்ிடும் ,
்யோப்பில் ்கவித்
 ்யோத்ிட வந்ிடும் !

 ்ோேமங்கலம் முததுச்ெோமி

41

வணண மிேஞெிவபபு, வோழகத்கககுத ள்தவ்யிள்,
எணபணய்ளம லோடும்; எவரககும் ஒேிப்கோடுககும்,
ஆநீர அடஙகுளம ! ஆடிடும் ள்கோபத்ப ்ய்ிலுள்ே 
ள்நீரக ்கிதண்யோகும் ்ீ.

 இேோெோ ்கிருஷணன

42

நீேோ்கோேம் நீரக்கச்பெய்்
ஆ்ிக்கப ள்பேோ்கோேம்...
ளஹய்...இது பரூடோ...!

 வள்ேிககுைத்ி்யோர
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43

விடக ள்கோழி்யின 
ெோருகப்கனை ்கோத்ிருக்கிைது 
பெோக்கில் ஆடடி்ய 
நல் எணபணய்யும்....

 மள்கஷ்கணணன

44

ளெோம்்பதல ்ீரததுவிடும்
சூழநிதல்யில் ப்ம்பு ்ரும்
அடிதம்யோ்க நதம ஆடடும்
அருநது்கினை உற்ெோ்கப ்போனைமிது.

 ்கருங்கல் ்கி ்கணணன

45
                         
்கதேபத்பப ள்போககும் ்கனைிவுதட ள்நீர
்கோதல மோதல ்கடடோ்யத ள்தவ்யோய்
உதழககும் மக்கேின உற்ைநற் ளைோழன
உணளவ ள்நீர உல்கின நடபள்ப.

 ப்போ. முததுேோககு
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46

ஐம்்பது வ்யது வதே  ஆனைந்ம்
அதுளவ ஆ்பதது இவ வ்ய்ில்
எனை அருந்ோமல் இருநது நம்
உ்யிதேக ்கோபள்போம் எனை உறு்ி்யில்.

 ப்போ. சுபபுலடசுமி, ள்வள்கோடதட

47

அவேி்ழ பெோோிந் மதுேெம் ்ோங்கி்ய
பீங்கோன ள்கோபத்பயும் புததுணரச்ெிள்யோடு
இ்்யம் ்கவரும்
ள்போடடி்யில் இன்ப உலோ ...

 ளெோமசுந்ரேோென

48

அவள் இ்ழப்ோடட மிச்ெம் அதழத்து 
அவன ்பரு்கிட ஆதெ்கள் பூத்து 
ள்நீர எப்படி ள்னைோய் சுதவககும்? 
ள்வத்்யின ்ீணடளலோ ள்டல் ப்ோடருள்! 

 அருணபமோழி
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49

ள்கோபத்பயும் ள்கோபத்ப்யின 
அடர நிைத்ினுடனைோனை ள்நீரும் 
முப்போிமோண ஓவி்யமோ்க 
ஒனதைப்யோனறு உவமிததுகப்கோள்்கினைனை.

 ெி. அ. வ. இேஞபெழி்யன

50

குவதே்யில் இருககும் குடிநீர...
குடித்ிடப ப்பருகும் குதூ்கலம்...
மிடறு்கேோய் அருந்ிட அ்யற்ெி்யில்தல...
மிடுக்கோய் மிேிரும் உணரவு்களே...

 சுந்ே ேோெ ெோே்ி

51

ப்போனதனைக ்கதேததுப பூங்கிணணம் நிதைதது,
அனனை மவள்்ே அஙள்க உ்ிககும் மினனைல் 
சுதவக்க விநத் ்பிைககும்!
்கணணில் ்கனைவும் ்கேிநடனைம் புோியும்!

 ்னைேோஜ் ்போப்பணன
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52

நீ இனைி நோனும் இல்தல
என ்கோ்ல் ப்போய்யும் இல்தல. 
வழி எஙகும் 
உந்ன மு்கம் ்ோன.!

 உஷோ வே்ேோென 

53
பவள்தேக ள்கோபத்ப ்னைில்
பவைிததுப ்போரக்கிைது ள்னைீர
உள்ேம் ப்கோள்தே ப்கோள்ே
உ்டடில் சுேக்கிைது உமிழநீர.!

 ஹோரூண ேெீத

54
எடுததுக ப்கோள்ளேன ்கதேபபு நீக்க.
விடுக்கிைள்ோ அதழபபு வருடும் ப்னைலோய்
அடுத்டுத் ்பணி்கேோல்  ஆ்கிடும் மனைஉதேச்ெல்
சூடோனை ்போனை்கம் சுறுசுறுபத்பத ்ந்ிடும்.

 மள்கஸ்வோி முருத்க்யோ
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55

மஞெள் நிை ்ிேவம்..
மோனுடம் ்பருகும் ்ிேவம்..
மனை்ின ம்யக்கம் நீககும்..
மனை்ில் புததுணரச்ெி ்ரும்..

 ்கோ ெ்ோெிவம்

56

்கோதல எழுந்தும் மனைது ள்டுவதும்
இேஞசூடடில் இ்யற்த்கத்ய ேெிதது ப்கோணளட
பெோடடுச் பெோடடோ்க நோதவ முத்மிடடு
இ்மோய் இைங்கிடும் ள்நீபேன ்கோ்லிள்ய

 ஏஞெல் ளெோ்பி்ோ

57

்போ்ி ள்நீேோலும் மீ்ித்யக ்கோற்ைோலும்
நிேப்பி்ய ள்கோபத்ப 
வோழவின இன்பதத்யும் துன்பதத்யும்
ருெிதது வோழச் பெோல்்கிைது.

 குளேோோி ெக்ி
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மனைம் ்கவரும் மோனைெீ்க  ்போனைம் 
்ினைம் உணரும் மணம் வீசும்
இனை உணரவோய் எழுச்ெி ்ரும்
்கணமுனளனை ்கோய்ச்ெித ்ரும் ள்நீர

 ்கவிஞர ப்போற்்பதனை சுப்பிேமணி்யன

59

குவதேத ள்னைீர குேிதேப  ள்போக்கிடும்
்கவதல மோற்ைிடும்  ்கதேபபு நீங்கிடும் 
அருந் வோோீர  அனபும் ்கலந்்ோல்
விருநப்னை  ஆ்கிடும்  ளவணடல் முடிபபீளே.

 ்ப. முரு்கன ள்யோ்கீஸ்வேர

60

சுறு சுறுபத்ப ்ரும்.. 
சு்கமோனை நோவிற்கு சுதவ கூடடும்.. 
உற்ெோ்க ்போனைம்... 

 ெிநத் வோென
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்கோதலமோதல எணணோது ்போளலோடு மு்யங்கி
ஆதட்யிதனை அ்கற்ைி அனு்ினைம் முத்மிட
ள்்யிதல்யின ஐ்யத்ில்  ்ழல்மீது ெித்ள்யற்ைக
்கள்ேதது உைபவனைினும் உள்ேத்ில் உவத்கள்ய

 ளவஙத்க மோர்பன

62

எத்தனைள்யோ ்போடடோேி்யின ்பெி அடக்கி்ய. 
நோன உனைககுப ்பெி அடக்க மோடளடனைோ ?
ளவல்முரு்கோ ்கவித் எழுது விழித்ிருக்க 
எனதனைப ்பருகு துதண்யிருபள்பன!

 குமேன அம்்பி்கோ

63

குவதே ்தும்பும் ்கடுநீர அ்னைில்
்கவதல மைநதும் ்கதேநதுளம ள்போகுது
ள்னள்போல் இனைித்ிட ள்்கமும் இனைிககுது
வோனள்போல் மனைமும் விோிவு.

 ்மிழீழளநென
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உ்டடுச் ெோ்யம் பவளுதது உைிந்்ில் 
உள்ளுககுள் இைங்க உள்ேம் ம்கிழந்து 
்பைிமோைிக ப்கோணட்ில் மைந்து அத்தனையும் 
இ்ழ ப்ோடட்ில் இறு்ி்யோய் இனைித்து 

 விெி ்கல்்யோணி

65

உன இ்ழ்கேின ளேத்க அச்ெிடப்படட 
ள்னைீர ள்கோபத்ப்யின பெோந்க்கோேன 
்பிைவிப்ப்யதனை அதடந்த் நீ
அைிவோள்யோ ்கணமணி

 முரு்கன ஊரக்கோவலன

66. ள்னைீர

ள்டிப ்பரு்க தவககும் ள்தவ்யினைி ்கோக்க தவககும்
விருந்ினைதே உ்பெோிதது விடட உைதவப புதுப்பிககும்
உ்டு்கள் முத்மிடடு உடல்முழுவதும் ்பேவவிடடு
உற்ெோ்கப ்போனைமிது உணேோ்வர ்யோருமிலர!

 ஆனைனைி அமலோ
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உ்டடின ளேத்க உலரும் முனளனை 
அனத்ப நோனும் அவளுககுக ்கோடடிட
மிச்ெம் தவக்கோது முழுவத்யும் குடிபள்பன
எச்ெில் ்ப்ித்  எனனைவேின நிதனைளவோடு.

 மருததுவர பெ்யககுமோர ்பலேோமன

68

ள்னைீர ள்கோபத்ப்யில்.
விழுநது ்கிடக்கிைது.
எனனைவேின உருவம்.
ஒளே உைிஞசு ்ீரந்து.

 ெோகத்க. ப்போனனைழகு

69

குவதே்யின இதடத்யப ்பிடிதது குனைிநது 
இ்ழ ்ப்ிதது  இறு்கப ்பற்ைி  உைிஞெத
ள்ன நீரும்  சூடோ்கித ள்னைீேோய்த 
ள்்கபமல்லோம் உற்ெோ்கத ள்ளேோடடம் 

 வி. ்கணதண்யன
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மனைத்  வதேககும்! ்கவதல   ஒடிககும்!
்கவனைம்  ெிநத்்யில் ஓரமு்கம்   பெலுததும்!
நோடி  நேம்்பினைில் முறுக்கிதனை  ஏற்ைி!
பெ்யல்்னைில்   வீோி்யம் ்ருமிந்  ள்நீர!

 அ. ்போணடுேங்கன

71

அலுவல்கம்
பெனை ்பிைகு 
அப்போவிற்்கோ்க 
்கோத்ிருககும் ள்னைீர...

 ப்போன ்க. முதது

72

ள்கோபத்ப்யில் ள்நீர ்போ்ி்ோன இருக்கிைது
்கோப்பித்யத ள்டிக ்கண்கள் அதல்கிைது
வோழவில் ்போ்ி வெந்ம் வரு்கிைது/
வோழகத்கத ்ததுவம் இ்னைில் ப்ோி்கிைது

 ெி்யோமேோ ்போல்கிருஷணன
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ஒரு ள்கோபத்பயும் ப்கோஞெம் ள்நீரும்
உனைககு ்பிடித்மோ்க ஒற்தைப புள்ேி மடடும்
தவதது விடடு ந்கர்கிளைன
மிச்ெதத் நீள்ய முடிதது தவதது விடு..!

 ்கவித்்கள் புதுக்கவிஞன

74

துள்ேி எழுநது து்யில் ்கதலநது
துள்ேல் இதெள்யோடு  தூங்கி்ய மனைத்த
துவெம் ்பணண. ப்விடடோ் மணதள்ோடு
ள்தவ இக்கணம் சூடோனை ள்னைீர

 ஆனைநத ்கந்ெோமி

75

ள்நீர ்கலந் ்போலின சுதவத்யத
ள்ெம் விரும்பும் ள்்கம் பெழிககும்
ள்நீர ்ருபமம் ள்்யிதலத ப்ோழிளலோர
ள்ைோ வோழவில் ள்ம்பும் மக்களே!

 ்ிரும்ி பெ.ப்ய்ளவந்ிேமூரத்ி. இலஙத்க.
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எனனைவேின  ெஙகு ்கழுத்ில் 
லோவ்கமோய்ச் பெனைிட.... உற்ெோ்கம் 
பெவவி்தழ உனனை்மோய் உைவோடிட
நினதனைத ்விே ளவறு ்யோர  இந் ்போோினைில்....

 சுெோ்ோ அருணோெலம்

77

மோதல ளநேதது ம்யக்க மருநது
்போதலச் ளெரததுப ்பரு்க விரும்பு
இ்ழ்கள் சுதவககும் இனைி்ய விருநது
நு்லில் அரும்பும் நீோின அரும்பு.

 ்க. ்ங்களவலு

78
உதழததுக ்கதேத் உடல் ப்ம்புப்பைச் 
சுதவததுப ்பரு்கினைோல் சூடோ்கத ள்னைீதேத
ள்னைீத்யபள்போல் சுறுசுறுபபு நோடிநேம்பு்கேில் ஏறுளம
மனைமும் குணமும்மோைிச் சூழல்நிதல மோறுளம.

 ்கி. மோ. ்கனை்கேோென.சூலூர
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மணமும் ்கோற்ைில் நோெித்யத துதேக்கச்
சுதவயும் நோவில் நினளை இனைிக்கக
குழம்்பி்யோல் குழம்்பி்ய மனைமும் நிம்ம்ி்யோ்கச்
ெற்ளை ஓய்தவ ்ந்ிடும் வோழவில்.

 இந்ிேோணி ்ங்களவல்

80

்ோயும் மதனையும் இல்லோமல்
்னைிள்ய வோழும் மனைி்ரககு
டீயும் ்பனனும் டி்பனைோகும்
ெிங்கிள் டீயும் உணவோகும்

 பு்களழந்ி 

81

இரு மனைங்கள் ஒனறு ளெரும்
்பருவ வ்யதுக ்கோ்ல் எனறு
்கருவோ்க உருவோ்கிக ்கவித் உ்ித்து
ஒரு ள்கோபத்பத ள்நீர அருநதுவ்ற்குள்

 ளெோ. மீனைோடெிசுந்ேம்
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ஆணிடமும் முத்ங்கள் ப்பறு்கிைோய்
ப்பணணிடமும்  முத்ங்கள் வோஙகு்கிைோய்..
ஆதட்யற்ை நீோிதனை அதடதது தவக்கிைோய்
்ோ்கம் வரும் ள்போதும்  ளமோ்கமோய் வநது ளமோ்ி்கிைோய்..

 முதது ேோெளெ்கேன

83

்கதேததுப ள்போ்யிருககும் 
மு்கத்ில் ்ணணீரத ப்ேிதது 
உற்ெோ்கபமனும் ள்கோலம் ள்போடு்கிைது 
ஒரு ள்கோபத்ப ள்நீர

 பெநதூர குமோர

84

மஞெள்  நிலவு
உதைநள்  இருக்கிைது
நீ  விடடுச்  பெனை
அந் ள்நீரக ள்கோபத்ப்யில்

 சு. ள்கெவன
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இேவுகள்கத் ள்போரதவ -அவள்
இ்தழ சுதவககும் வி்யரதவ--உடற்
ளெோரதவ ்ணிககும் ்கோதல-்ப்கல்
்பெித்ய ள்போககும் ளவதே- இனைிபத்பச்
சுமநது வரும் குவதே.

 மோோி்யப்பன ஊரக்கோவலன

86

மஞெள் ்கருவிற்கு 
பவள்தேக ்கரு ்கோவல்
ள்கோபத்ப வடிவ முடதட
இடடது ்யோளேோ?

 ஆணடோஙள்கோ்யில் ள்வநோ்ன

87

என இதட்யின அழத்க ்கணடு  
்போரதது ்பிடிதது அருந்ி விடடு 
்கவித் எழு்த  ப்ோடக்கம் ஆனைள்

 அம்்பி்கோ குமேன
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மோதலப ப்போழு்ின ம்யக்கம்
ள்நீர மணத்ின ்கிைக்கம்
உ்டடுச் சுதவ்யில் உற்ெோ்கம்
்ினைமும் ப்ோடரும் ்பழக்கம்

 சு பவ சுவோமி

89

டீ எனை எவளனைோ அதழத்வுடன ,
ஆதட ள்போரத்ிகப்கோணடோள்யோ
அதே்யோய் இருந்ோலும்,
அதைககுள் இருந்ிருக்கலோளம!

 பெல்வ்போணடி்யன

90

இ்மோனை சூடடில் இ்ழ்கதேத ்ழுவிட 
சு்கமோகும் சுதம்களுககுச் ெிைிது இதடளவதே்யில்
்னைிதமத்யத ்விரதள் ்ோ்கம் ்ீரககும்
ெில நிதனைவு்களேோடு  ெிறு வினைோடி்யில்  
்பிோிந்ிடுளம  ள்னைீர குடுதவள்யோடு

 ேோ. ளே்கோ ேோெகுமோர
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ள்கோபத்பத ள்நீர ்பரு்கத துடிககும்
ள்கோதட்யில் இதுளவ பவறுபத்பத ்ந்ிடும்
அதடமதழ ்கோலத்ில் ஆவல் ப்கோணடிடும்
அதுளவ மனைதத் எழுபபும் மருநதுமோகும்.

 வோ. ெணமு்கம்.

92

சுறுசுறுபத்பத ்ரும் சூடோனை ள்நீர
நறுமணமும் ளெரந்ோல் நோெியும் சுதவககும்
்பழக்கமோ்கக ப்கோணடோல் ்போடோய்ப ்படுததும்
இழக்க ளவணடோம் இனசுதவ உணதமள்ய! 

 ஓசூர மணிளம்கதல

93

ளநோய்ககு ்கெோ்யம் அருந்க ்கெககும் 
்கோய்ச்ெல் அைிகுைி எதுவும் இல்தல 
்ோய்பமோழி ்பற்ைி ்வைோனை ்கருதள்
வோய்பள்பச்சு வித்்கமோ்கி வம்பு வந்ள்ோ

 ள்கோ்போல் ெத்ி்யமங்கலம்
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ள்னைீேோ இல்தல ள்ன ெோேோ
ள்்கம் ெிலிரககும் பெநநீேோ
இதலநீேோ இல்தல இேநீேோ
இ்தழ வருடும் ்பனனைீேோ..

 ்கவிஞர ்பி பு்களழந்ி

95

ள்கோபத்ப்யின வோ்யில் குனைிநது பமல்ல 
மூடித ்ிைநது முத்மிட வந்ள் 
ள்னைோய் இனைிககும் ள்நீர இ்ழில் 
ெிநத்்யில் நிதைநது சுதவத்ிட ஆனைந்ேோ்கம்

 ்போணடிச்பெல்வி ்கருப்பெோமி

96

இப்படியும் ்கவிப்யழு் இனைி்ய்கோதலப ப்போழு்ினைிளல
பெப்பைி்யச் பெழுந்மிழில் ெிைபபுைளவ வத்கபெய்்
ஒப்போி்ய வலஙத்கமோன உ்யரளவலன ்மிழச்பெம்மல் 
எபப்போழுதும் மனைங்கவரும் இனைி்ய்மிழ நறுநள்ளனை!

 ்கவிஞர பெ்கவோன 
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துள்ே பலழும்பும்; து்யிதல விேடடிப்பின
அள்ளுளம ஆற்ைல்  அேவினைிக – ப்கோள்ேவும்
்பக்கத்ில் ள்கோலம்யில்  ்போரததுவநது புனனைத்கக்கச்
ெிக்கோள்ோ அதள்நீரச்  ெிநது?

 விசு இமோனுளவல்

98

தூேததுத ப்னைலிலும் தூைல் மதழ்யிலும் 
்ி்கடடோ்ச் சுதவ்யோல் ்ிணடி்ய நோவினைிளல
்ிடடமிடடு ஒடடிக ப்கோணடது
ப்ருளவோேக ்கதட்யில் அருந்ி்யத ள்நீர... 

 மருததுவர ள்வி

99

்கோதலயும் மோதலயும் ்கடடோ்யத ள்தவ்யோல்
அருந்ிடும் ள்னைீளேோ அற்பு் ்போனைம்்ோன
சூடடுடன எடுததுச் சுதவயுடன ்பரு்கிடச்
ளெோம்்பலும் ்பைநது சுறுசுறுபபு வந்ிடுளம

 அ. வள்ேி்போபு
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மிஞசும் அேவுககு விடடு தவத்ிருககும்
எனனைவனைின மூச்சுக்கோற்று ்யோன சுதவதது
அவெி்யம் இேெிக்க உள்ேம்பூோிககும் அழள்க
ஈரப்போல் ்ோளனை ்கோ்லி்யோ்க நோன

 ்யமுனைோேோணி

101

்பெி ள்போககும் எேி்ய மருநது,
்ோ்கததுககும் ்பெிககும் ்னனைிதைவு ்ரும்,
ஒருளவதே ளெோறு ஒதுங்கிக ப்கோள்ளும்,
உணரச்ெித ்தும்்பலின துள்ேல் ்போனைம்!

 ள்கோவி ெணமு்கசுந்ேம்

102

குழம்்பிப ள்போனைோல் குடிக்கச் சூடோய்க
குழப்பம் ்ீரககும் குவதேக குேம்்பி!
்படுககும் முனளனை அவளும் ப்கோடுக்க
ப்கோடுககும் இன்பம் குடிததுப ்போளேன!

 ஆர குணளெ்கேன
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ஒரு குவதேத ள்நீர நீயும் நோனும் 
அருநதும் இதடபவேி்யில்
நமது ்கோ்ல் அழ்கோ்க
வலம் வரு்கிைது

 ப்னைல்்கவி

104

தூக்கமும் ள்போகுளம துக்கம் மைந்ிடும்
ஆக்கம் ்ருளம அலுப்பிலோமல்- ஊக்கம்
வருளம, உதழத்ிடும் வரக்கத துதணள்ய,
அருதம்யோம் ள்னைீர அது...! 

 பெண்ப்க பெ்க்ீென

105

இதடபவேி்கதே அழ்கோ்க நிேப்பி
எ்ிபே்ிர சுதவ்கள் இருநதும் 
இனைிக்கினை. ள்னைீளே அத் 
எனைககும் ்கற்றுக ப்கோளடன...

 ஏ டி வே்ேோென
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ஊக்கம் ்ரு்கினை உற்ெோ்கத  ள்நீர
ஏக்கமோ்கிப ள்போகும் எனைோவது ஓோிருநோள்
ஆக்கமுடன ்பணிபுோி்ய ஆழநது்பல ெிந்ிக்கத
்ோக்கம் அ்ி்கோிககும் ்ோஙப்கோணோத து்யேத்ோளல

 ்கவிபநஞென இேோெள்கோ்போல்

107

உள் நோக்கில் ளலெோய் ்கெககும் 
்பில்டர ்கோ்பி்யோய் உன ஊடல் 
உள் மனை்ில் ்கெந்ோலும்
நீ்யில்லோது எனைககு விடிவ்ில்தல.

 அபபு ேோெகுமோர 

108

ப்கோ்ிக்கக ப்கோ்ிக்களவ உள்ேிைக்கினைோல் 
ெடபடனறு குேிரவிக்கிைோய் மனைத்...
மு்கத்ில் ஆ்பத்ோனை 
அதம்ித்ய வேவதழக்கிைோய்...

 ள்வி்போலோ
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குேம்்பித்ய நோன 
ள்கோபத்ப்யில் ்கணளடன...
ளெோரவுற்ை உடலும் 
புதது்யிர ப்பற்ைது...

 துதேேோஜ், ஆடுதுதை

110

ஆவி ்பைக்க அருந்ினைோல்
குழம்்பி்ய மனைத்யும்
குதூ்கலமோககும்  குேம்்பி!

 வோனை்ி ெந்ிேளெ்கேன

111

உடலின ளெோரவுககு உற்ெோ்க ்போனைம்
்படரந்ிடும் ள்போ்ிளல  புததுணரச்ெி புலனைோகும்
்கடந்ிடும் ்கவதல்கள் ்கதலத்ிடும் ள்கோபத்ப்கள்
சுடரமிகு ம்ி்யிதனைச் சுதவ்யோல் ஈரத்ிடுளம.

 ள்கோ. பூமணி
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ள்கோபத்பககுள் குடிப்கோணட குேம்்பிள்ய
என நோதவத ப்ோடடுவிடட சுதவள்ய
நடுககுற்ை குேிோில் இ்மோனை ள்போரதவ
அ்ி்கோதல எதனை எழுபபும் சுடளே...

 அனைி்ோ ேவி

113

ஒருள்கோபத்ப ள்னைீதேச் சூடோய் அருந்ிடளவ 
உருவோகும் உற்ெோ்கத்ிற்கு ஈடோய் ஒனைில்தலள்ய
்ருவோர மதனைவிப்யனை ்விபபும் ப்போி்ோ்களவ
்பரு்கத துடிபள்போளம ்ப்கலவன எழுந்ிடளவ.

 ெிவம் முதது

114

தூக்கதத்க ப்கடுதது ்கவனைச்ெி்ைதல உணடோககுது 
இரும்புச் ெதத்ள்ய ளெேோது ்டுககுது  
«ஹீளமோப்ே்பி « ்ப்யன்போடதடபெ்யல்்படோமல் பெய்யுது 
முந்ிடுள் மூடடுவலி ள்தவ்யோ இககுடி 

 விக்கிேமன ெீனுவோென
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உ்டளடோடு உைவோடும் உற்ெோ்க ்போனைம்
உள்ளுககுள் பெனைதும்
ஊற்பைடுககும் உள்ேத்ில்
ஊடடச்ெதது ்கவித்்கள்...

 லீலோ ளலோ்கநோ்ன

116

ஒரு ள்கோபத்பத ள்நீர
ஒவபவோரு மடககும் ்ரு்கிைது
்னைிதம்யில் இனைிதம

 ப்பனஸ் ்பிேோனெிஸ்

117

உடல் ்கெ்கெத்ிட உதழதது
மனைம் ்பத்்பத்ககும் ளநேம்
ள்னைீர சுடச்சுட அருந்ிடும் ப்போழுது
நிதனைவு்கள் ்பே்பேத்து அவேோளே...!

 பூந்கர ெோநத



  50

118

்ப்மோய்ப ்பைிததுப  ்பககுவம் பெய்்த்க
ப்கோஞெம் ெரக்கதே நிதை்ய ்கோ்லுடன
்போங்கோய்ச் ெதமததுக ள்கோபத்ப்யில் ஊற்ைிடப 
்பரு்கிடத துடிககும் உனைது இ்ழ்கள் 

 ்கதலவோணி சுளேஷ்போபு, து்போய்

119

ள்நீோின நிைத்ில்
ப்ோி்கிைது ள்்யிதல
்பைித் விேல்்கேின 
வலியும் ளவ்தனையும்

 இேவல் ஹோிஹேன

120

்கோதலப ப்போழுது
்கணவிழிககும் ளநேம்
்கலதவ்யில் சுதவ்யோய்
்கனனைி்யின ்போிசு

 ்கிைிஸ்டி பேவல்
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பவணணிைக ள்கோபத்ப்யில்
ப்போனனைிைக குேம்்பி
எனனைி்ழ நதனைகத்க்யில்
்கணணிதம பெோருகுள்....

 ்கோரத்ிள்க்யன இேோமச்ெந்ிேன, மதுதே

122

ள்்யிதலக ப்கோழுநது 
ப்கோய்்்ில் எத்தனை 
ப்கோழுநது ்பிள்தே்கள் வோடினைளவோ

 அளெோ்கன குபபுெோமி

123

ள்நீர அருந்ிளனைன
ள்நீர மடடுமல்ல ள்நீருடன 
உனதனையும் என ்கண்கேோல்... அடடோ!! 
இ்்யம் வதே இனைிக்கிைள் எனனை!!
ெரக்கதே அ்ி்கமோனைத ள்நீேோய் நம் ்கோ்ல்!!!

 ்மிழபநஞெம் அமின, ்பிேோனசு
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நீ்யினைி என ப்போழுதும் விடி்யோது!
ளெோரவினைி உதழத்ிடளவ
நீ ளவணடுபமனைோல் அது மித்க்யோ்கோது!

 ெபீ்ோள்ப்கம்

125

ஒரு ்பதது மிடறு இருப்போ்யோ ள்நீளே 
ஒவபவோரு முழுஙகுககும் எத்தனை அக்கபள்போர்கள்
ஊரப புைணி உல்க அேெி்யல் 
்கிசு்கிசுக்கள்  இலக்கி்யம் 
பவடடித்னைம் விடதலத்னைம்
எத்தனை புைப்படு்கினைது
நீள்ய அைிவுச் சுேங்கம்
சூடும் சுதவயும் சுறுசுறுபபும் நல்கும் நீ வோழ்க

 அனபுவல்லி ்ங்களவலர

126

ள்கோபத்ப்யில் மிச்ெம் இருககும்
நம் நோக்கின சுதவ _
ள்கோபத்ப அைி்யோமல்
நம் ்கோ்லும் இருககும் நிதை்யளவ!

 சு்ோ பெழி்யன
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ள்நீோில்  ெரக்கதே ள்போட மைநதுவிடடோப்யனை
நீ பெோல்லித்ோன ப்ோி்கிைது...
ள்நீர நீ ள்போடடது  நீ என்ப்ோல்
ள்தவ்யில்தல ெரக்கதே...

 பெல்வோ ஆறுமு்கம்

128

ளெோரதவ உள்வோங்கி சுறுசுறுபத்ப பவேி்யிடுளம 
புததுணரச்ெி  புதுபப்போலிவு  ்பிைக்க வழி்யோகுளம 
்பணிள்யோ ்படுளவ்கம் ்கணடு ம்கிழுளம 
்போரபள்போர ்கணடு வி்யந்ிட பெய்்ிடுளம. 

 ஆறுமு்கம் ெ்போ்ப்ி

129

உ்டு்கள் விரும்பும்
்ிேவக ்கோ்லி இவள்
உள்ேம் ப்ோடும் 
ஊக்கத ள்நீளே...

 மீனைோடெி சுந்ேம்



  54

130

்கோதல ளநேதது ஊக்கமூடடி!
்கோ்பினனைோ ்னைிசுதவ்ோன!
துைக்க நிதனைத்ோலும்  துேததும் ஆவல்!
ப்ோடர்கத்்ோன!எனனை பெய்்ய!

 எஸ் ெந்ோனைலடசுமி

131

உ்டு்கள் ருெிகத்க்யில் உற்ெோ்கம் ்பிைககுளம..
உள்ேங்கள் ்கனைகத்க்யில் துன்பங்கள் மதையுளம..
வேமினைி ்கிதடத்  இனைி்ோனை அமிர்ளம..
வெி்யம்  பெய்்  வற்ைோ் ்போனைளம..!

 ்கவி்ோஞெலி

132

இஞெித ள்நீர
இனைிக்கவில்தல எனளைன..!
அஞெித ள்வத்
அ்ேங்கேோல் சுதவத்ோள்..!
மிஞெி்யள்ோ அமிழ்ோ்க
மி்மிஞெி்ய சுதவயுடளனை..!

 ெீமோ ஸ்ரீேோமன 
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ள்னைோ்கத ்ித்ிககும் - இதுளவ
ள்நீபேனைில் மணககும் எத்ிககுப
்கோணீர த்க்யேவு ்ததுவம்

 வோென ெோவி

134

இ்ழ ்க்வங்கள் ்ிைக்க
நோபமோடடு்கள் இேெிக்க
அமிலக ்கிணற்றுககுள்
ப்கோடட ந்கர்கிைது  ள்நீர அருவி...

 நந்குமோர இேோமெோமி

135

பமௌனைதத் உைிஞசும் உற்ெோ்க ெத்தள்ோடு
ஒவபவோரு ்ினைமும்
ஆற்ைப்படு்கிைது ள்நீளேோடு 
ெிறுதுேிக ்கவதலயும்..!

 எம். ஆர.பெ்யந்ி
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ெமேெம் பெய்யும் ெமததுவ ்போனைம் 
ெப் நோடி்களும் ெடபடனறு உ்யிரககும் 
ப்ோணதட்யில் ்படடதும் ப்ோய்வு நீங்கிடும்
மணதட்யின பெல்்கதே முடுககும் மந்ிேம்

 இேோ. ்கவி்ோ. ்ிணடுக்கல்

137

ஏதழ ்பெிக்கோ்க அருநதும் ்போனைம்
வேமோனைவன ருெிக்கோ்க குடிககும் ள்நீர
மக்கள் ்கதேபபு ்ீரககும் சுதவ்யோய்
உ்யர ்ேமோனை உ்பெோிபபு மோேித்க்யில்

 ்பதடப்போேி த்பேவி, புதுச்ளெோி

138

ள்னைினைிது ்போலினைிது என்போர ்போோினைிளல!
ஒர முதைள்யனும் வோழநோேில்
்ோனைருந்ிப ்போரககும்வதே/

 ளேணு்கோ சுந்ேம்
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்கோது்கள் வோங்கோ் கு்யிலின ஓதெ
்கண்கள் ்போே் இேடதட தமனைோ
ஒற்தைக குவதே ள்னைீர நு்கேவி்ல்
இேடதடவிேல் இனசுதவ இனைிள் நோடுள். 

 ்மிழேெி முததுெோமி. (ளவ்கவி.)

140

ள்நீர.
்பணக்கோர்கேின சுதவநீர ...
ஏதழ்கேின உ்யிரநீர..
ஆம் ்பெி ள்போககும் நீர...

 ேோ. ்கோரத்ிள்க்யன

141

எ்ிர எ்ிர இருகத்க்கேில் 
மீணடும் நம் ெந்ிபபு 
ஒரு குவதேத ள்நீர ்ப்கிரந்்படி 
புோி்ளலோடு ஒனைிதணளவோம் வோ !

 ்கோ. ந. ்கல்்யோணசுந்ேம்
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குவதேககுள் அடங்கி்யது
குேம்்பி்யின ப்கோ்ிநிதல
குவல்யம் அடிதம்யோம்
குேம்்பித்யக குடிப்ப்ில்.

 மலரபெல்வி

143
எத்தனைக த்க்கேின
உதழபபும் வி்யரதவயும்
என ெிலநிமிடப 
புததுணரச்ெிககுத ள்நீேோய்!

 இேோம ளவல்முரு்கன, வலஙத்கமோன





  


