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அணிந்துரை

	 தமிழ	இைக்கியம்	தசழுலம	மிக்கது.போக்கலளயும்	
போவி்னஙகலளயும்	தன்்னகதவத	தகோணடது.	இருப்பினும்,	
ப ிறதமோைிப்	போவடிவஙகலளயும்	அைவலைததுக்	
தகோணடு	அவவப்வபோது	 தன்ல்னப்	 புதுப்பிததுக்	
தகோள்வதிலும்	இளநதலைமுலறயி்னலை	ஈர்ததுக்	
தகோள்வதிலும்		அது	பின்்னின்றதில்லை.

	 மகோகவி	சுப்ைமைிய	போைதியோைோல்	தமிழுக்கு	அறிமுகம்	
தசய்யப்	படடு	தமிழ	இைக்கிய	உைகில்	ஒரு	நூறறோணலடயும்	
தகோணடோடி	விடட	யப்போ்னிய	லைக்கூ	கவிலத	வடிவமும்,	
இைஙலகக்		கவிஞர்		மைோகவி			து.	உருததிைமூர்ததியோல்	
தமிழுக்குக்	தகோணடு	வைப்படடு	குறும்போவோக	நோமஞசூடிக்	
தகோணட	ஆஙகிைக்கவிலத	வடிவமோ்ன	Limerick	உம்		
வைவுக்கவிலதகளோக	 தமிழ	 இைக்கியததோல்	 அைவலைக்கப்	
படடலவவய.

‘‘கடுலகத	துலளதவதழ	கடலைப்	புகடடி
குறுகத	தறிதத	குறள்’’

என்று,	ஒன்வற	முக்கோல்	அடியில்	ஏழு	சதீர்களில்	அலமநது	
புகழ	 தபறறிருக்கின்ற	 குறள்	 வபோை,	 மூன்வற	 அடியில்	
அலமநது	நிைததளவு	தபோருலளத	தருகின்ற	போ	வடிவமோகக்	
கோைமுடியும்.	 தமிழஇைக்கிய	 உைகில்	 துளிப்போவோகி	
மிளிர்கிறது	லைக்கூ.
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	 இவவோறு	சிறப்பு	மிக்கதோ்ன	-	‘‘சிறியதோக	இருக்கும்	
தபோிய	அறபுத’’	மோகப்	போர்க்கப்படுகின்ற	-	எவவித	
புல்னதலுமின்றி	 -	உவலம	உருவக	 	வர்ைல்னகளின்றி	
இயல்போ்ன	தமோைியில்	கோடசிப்படிம	மோக		விோிகின்ற		
லைக்கூவில்	வதோய்நது, 	சுலவதது, 	அனுபவிதது	
இையிதது	 அதனுள்	 கலைநது	 வபோ்ன	 பைவச	 நிலையில்	
நின்று	 ‘‘லைக்கூவில்	 கலைவவோமோ?’’	 என்ற	 இந	
நூலை	 ஆக்கித	 தருகிறோர்	 ஓய்வுதபறற	 பிைதிக்கல்விப்	
பைிப்போளர்	நஸீறோ	எஸ்	ஆப்ததீன்.

	 லைக்கூவின்	 அறிமுகம்,	 வளர்்சசி	 வலகலமகள்,	
விோ ிவோக்கம்	பறறி 	எளிய	நலடயில்	வோசகர்களும்	
மோைவர்களும்	புோிநதுதகோள்ளத	தக்கவோறு		குறிப்புக்கலள	
நிைல்படுததி	இநநூலில்	 சோறு	 பிைிநதிருக்கின்றோர்.	
பைதமோன்றியு , 	தசன்ற ியு , 	குக்கூ, 	வமோல்னக்கூ,	
எதுலகக்கூ,	லிமலைக்கூ	என்பவறவறோடு	limerick		என்ற	
குறும்போவும்	இநநூலில்	எடுததுக்	கோடடப்படுகின்ற்ன.

	 வமலும்	விடுகவிக்கூ,	மைிக்கூ	என்று	இரு	புதிய	
வடிவஙகலளயும்	 எடுததுக்கோடடுக்கவளோடு	 நம்முன்	
லவக்கின்றோர்.

	 (	விடுகவிக்கூ	)

‘‘ஊதைஙகும்	பிைகோசம்
மணைிவைோர்	புதிய	ஒளி
மின்்னல்.’’

‘‘விளக்கின்	ஒளியில்
தறதகோலை	முயறசி
விடடில்	பூ்சசி.’’

‘‘விண	கூவும்	நிை	மதிரும்
மணைிவை	தநைிநது	தசல்லும்
புலகயிைதம்.’’
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	 அவவோவற,	 எழுதப்படும்	 மூன்று	 வோிக்கவிலதகள்	
எல்ைோம்	லைக்கூ	ஆகிவிட	முடியோது	என்றோலும்		
அவறலற	மைிக்கூ	வோகப்	போர்க்க	முடியும்	என்று	லைக்கூ	
எழுத	வருபவர்கலள	உறசோகப்படுததி	மைிக்கூக்கலளயும்	
எழுதிக்	கோடடுகிறோர்.

‘‘நடநது	வரும்	கோோிலக
கணகலள	மலறக்கிறது
கலைநத	முடி.’’

‘‘எலத	உணடு	வளர்கிறோய்?
வமறகு	வோன்	மலறவில்.
வளர்	பிலற.’’

	 எ்னப்பை	விடுகவிக்கூ	கலளயும்	மைிக்கூகலளயும்	
அறிமுகப்படுததி,	இவறறிவ்னோடு	மடடும்	நின்று	விடோமல்	
த்னது	 120	 லைக்கூக்கலளயும்,	 10	 தசன்றியுகலளயும்	
நூலில்	தநது	மகிழவிக்கின்றோர்		கவிதோயி்னி	நஸீறோ.

‘‘பணடிலக்ச	தசைவு
வஙகிக்கு்ச	தசல்கிறது
தோலிக்	தகோடி.’’

‘‘குளததில்	விழுநத	பூ
பயததில்	நடுஙகுகிறது.
நதீருக்குள்	நிைோ.’’

	 கோடசிப்	படிம	மோக	அலமநத	நல்ை	லைக்கூக்கலள	
இவோின்	நூலில்	தோிசிக்க	முடிகின்றது.

	 லைக்கூ	முயறசியில்	ஈடுபடுவவோருக்கு	உதவுமோறு	
அலமநத	குறிப்புக்கலள	முக	நூல்களில்	இைஙலகலய்ச	
வசர்நத 	ச ிைரும் 	அவவப்வபோது 	குற ிப்புக்கலளத	
தருகின்ற்னர்.	எ்னினும்	நூைோக்கிததரும்	நல்ை	பைிலய்ச	
தசய்திருக்கின்றோர்	நஸீறோ	எஸ்	ஆப்ததீன்.
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	 கல்விததுலறயில்	நதீணட	கோைம்	ஆசிோிலயயோகவும்	
பிைதிக்	 கல்விப்பைிப்போளைோகவும்	 கடலமயோறறியவர்		
அவர்.	அவருலடய	ஆழநத	வோசிப்பும்	இைக்கியத	வதடலும்	
ஆசிோிய	 அனுபவமும்	ஆறறலும்	இநநூலை	ஆக்குவதில்		
அவருக்குத	துலை	தசய்திருக்கின்ற்ன.	

	 அவருக்கு	நமது	வோழததுகள்.

போவவநதல்	போைமுல்ன	போறூக்

போைமுல்ன	-	03
இைஙலக.
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அணிந்துரை

	 உஙகள்	 கைஙகளிவை	 தவழகின்ற	 ‘லைக்கூவில்	
கலைவவோமோ?’	என்ற	இத	ததோகுப்பு,	நூைலமப்பு	ோதீதியில்	
விததியோசமோக	 தவளிப்படடுள்ளது.	 அதோவது	 மூன்று	
பகுதிகலளக்	 தகோணடுள்ளது.	 ஒன்று	 லைக்கூ	 பறறிய	
அறிமுகமும்	விளக்கஙகளும்.	மறதறோன்று,	‘விடுகவிக்கூ’,	
‘மைிக்கூ’ 	என்ற	இரு	கவ ிவடிவஙகள ின்	உதயம்.		
இன்த்னோன்று,	நூைோசிோிலயயோ்ன	 நஸீைோ	 எஸ்	ஆப்ததீன்	
அவர்களின்	லைக்கூ	மறறும்	தசன்றியு	கவிலதகள்	இடம்	
தபறறுள்ளலம.

	 வமறகூறியவோறு	 இநநூல்	 மூன்று	 பிோிவுகலள	
உள்ளடக்கியிருப்பதன்	 கோைைமோக	 லைக்கூ	 ஆர்வைர்	
களுக்கும்	 தபோது	 வோசகர்களுக்கும்	 மும்மடஙகு	 நன்லம	
க ிடடுக ிறது . 	முதலில்	இதுபறற ி 	எடுததுலைப்பது	
தபோருததமோ்னது.

	 வமலைதவதயம்	இருபதோம்	நூறறோணடுத	தமிைிைக்கி	
யததிறகு	சிறு	கலத,	நோவல்,	கடடுலை,	விமர்ச்னம்	முதைோ்ன	
நவீ்ன	இைக்கிய	வடிவஙகலள	அறிமுகப்	படுததியிருப்பது	
யோமறிநதவத.	மோறோக,	 ‘லைக்கூ’	என்ற	புது	வடிவதலதத	
தமிை ிறகு	வைஙகியது	கதீலைதவதயமோ்ன	ஜப்போன்	
நோடோகின்றது.	 இததகவலை	 முதன்முதல்	 தமிழுைகிறகுத	
ததோியப்படுததியவன்	 நவீ்ன	 கவிலத	 முன்வ்னோடியோ்ன	
போைதிவயயோவோன்.	 அவன்	 அறிமுகப்படுததி	 நதீணட	
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கோைததின்	 பின்வப	 தமிைகக்	 கவிஞர்களும்	 (1984)	 ஈைக்	
கவிஞர்களும்	 (1988)	 லைக்கூ	 கடலில்	 கோைடி	 எடுதது	
லவதத்னர்.	 இவவோறு	 கோைடி	 எடுதது	 லவதத	 லைக்கூ	
கவிஞர்கலள	இரு	வலகப்படுததைோம்.

1.	லைக்கூவின்	இயல்புகலள	அறியோது	எழுது	
பவர்கள்;	இவர்கள்	பைைோவர்.

2.	 லைக்கூவின்	இயல்புகலள	நன்கு	அறிநது	எழுது	
பவர்கள்;	இவர்களின்	எணைிக்லக	தசோறபவம.

	 வமறகூறியவர்களுள்	முதறபிோிவி்னருக்கு	இநநூலின்	
முதறபகுதி	மிக	அவசியமோ்னது.	ஏத்ன்னில்,	எழுதுபவறலற்ச	
தசம்லமயுற	 எழுத	 இது	 பறறிய	 அறிவு	 அவசியமோ்னது.	
இவவிதததில்	 இநநூல்,	 	 லைக்கூவின்	 இயல்புகலளத	
ததளிவோக,	 எளிலமயோக,	 நறுக்கோக	 எடுததுலைப்பது	
பயன்	 மிக்கது.	நூைோசிோியைது	 விளக்கததுடன்,	இதுபறறி	
அணலமக்	கோைததில்	எடுததுலைதது	வரும்	தமிைகக்	கவிஞர்	
முல்னவர்	 ைவமஷ்,	 கவிஞர்	 அனுைோஜ்	 வபோன்றவர்களின்	
கருததுக்கலளயும்	முன்லவததுள்ளோர் . 	‘லைக்கூ’	
வடிவததில்	 போிவசோதல்னகலள	 வமறதகோள்கின்ற	 மூதத	
தலைமுலறயி்னரும்	 சோி,	 புதிய	 தலைமுலறயி்னரும்	
சோி	 லைக்கூ	 வடிவததின்	 இயல்புகலளத	 ததளிவுற	
அறிநது,	 ஜதீைைிதது,	 அதன்	 பின்	 அதல்ன	 மதீறுவவத	
தபோருததமோ்னது.	நவீ்ன	கவிஞன்	போைதி	எமக்கு	வைஙகிய	
மகததோ்ன	 வசதிகளிதைோன்று,	 ‘மைலப	 அறிநது	 மைலப	
மதீறுதல்’	 என்பதல்ன	 எம்மில்	 பைர்	அறிநதிருக்கவில்லை.	
ஆ்னோல்,	 கவிலஞ	 நஸீைோ	 இநத	 மைலப	 அறிநது	 மைலப	
மதீறுதலைக்	 கலடப்பிடிதது	 ‘மைிக்கூ’	 என்றததோரு	 கவி	
வடிவதலதத	வதோறறுவிததுள்ளோர்.

	 இநநூலின்	மறதறோரு	முக்கியமோ்ன		-		த்னிததுவமோ்ன	
-	 சிறப்பு	 லைக்கூவில்	 அணலமக்	 கோைமோக	 ஏறபடடு	
வருகின்ற	புதிய	மோறறஙகலள	-	குறிப்போக,	குக்கூ,	தசன்றியு,		
பைதமோன்றியு,	லிமலைக்கூ,	எதுலகக்கூ,	வமோல்னக்கூ	
ஆகியலவகலள	 ஈைதது	 லைக்கூ	 ஆர்வைர்களுக்கும்	
வோசகர்களுக்கும்	முதன்முதைோகத	ததோியப்	படுததுவதோகும்.	
ஈைததில்	லைக்கூ	பறறிய	முதல்	அறிமுக	நூலைத	தநதிருநத	
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எ்ச.எம்.ஷம்ஸ்	 ததோடக்கம்	 அவவப்வபோது	 பைரும்	 தததம்	
புைலமக்வகறற	 வலகயில்	 லைக்கூ	 பறறி	 விளக்கமளிதது	
வநதிருப்பினும்	வமறகுறிப்பிடட	புதிய	மோறறஙகலள		-		புதிய	
வடிவஙகலள	-	முதன்முலறயோக	ஈைதது	ஆர்வைர்கள்	அறிநது	
தகோள்வது	இநநூலினூடோகவவ	என்பது	குறிப்பிடததக்கது.

	 இநநூலின்	 மறதறோரு	 சிறப்பு,	 கவிலஞ	 நஸீைோ	
அவர்கள்	 ‘விடுகவிக்கூ’,	 ‘மைிக்கூ’	 எ்ன	 இரு	 புதிய	
வடிவஙகலள	 அறிமுகப்	 படுதத ி 	 அவறறுக்கோ்ன	
உதோைைஙகளோகப்	பை	மைிக்கூகலளத	தநதிருப்பதோகும்.	
இத்னோல்	 இலளய	 தலைமுலறயி்னர்	 இததுலறக்கு	
வைக்கூடிய	 வோய்ப்பு	 ஏறபடுவது	 ஒருபுறமிருக்க,	 நஸீைோ	
அவர்களின்	 கவிததிறலமயில்னக்	 கணடு	 தகோள்ளவும்,	
முன்்னர்	லைக்கூ	கவிலதகலள	ஈைததில்	எழுதி	வநதுள்ள	
போைைஞச்னி	சர்மோ	ததோடக்கம்	கவிநுடபம்	போயிசோ	
வலையிைோ்ன	கவிலஞகளின்	படடியலில்	போைதி	கூறியவோறு	
‘நிமிர்நத	 ஞோ்ன்ச’	 தசருக்குடன்	 தன்ல்ன	 இலைததுக்	
தகோள்ளவும்	வோய்ப்வபறபடடிருப்பதுமோகும்.

	 நஸீைோ	அவர்களோல்	மோதிோிக்குத	தைப்படடுள்ள	
மைிக்கூக்கள்,	லைக்கூகள்,	தசன்றியுகள்	என்ப்ன		
இவைது	 கவியோளுலமலய	 தவளிப்படுததுவதோக	 உள்ள்ன.
குறிப்போக	 சமூகம்	 சோர்நத	 பை	 பிை்சசில்னகலள	 தவளிப்	
படுததுகின்ற்ன	இவைது	ஆக்கஙகள்.

உதோைைம்:-
தோவயோ	தவளி	நோடடில்
சிறு	மகள்	லகப்பிடிக்கிறோள்
அடுப்படி	சடடி	போல்ன.

தநலதயின்	இறப்பு
மகன்	இைக்கின்றோன்
பள்ளிப்	படிப்பு.

கோல்களின்றி	ஊ்னம்
தசோகுசோகப்	பயைிக்கின்றோன்
இறுதி	ஊர்வைம்.
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	 எழுதுகின்ற	மைிக்கூகள்	எல்ைோம்லைக்கூ	
ஆகிவிட	 முடியோது.	 ஆ்னோல்,	 ‘‘எல்ைோ	 லைக்கூ	
களும்	மைிக்கூவவதோன்’ ’ 	எ்ன	மைிக்கூவின்	
தோைோளத	தன்லமலயப்		பலறசோறறி		எல்வைோலையும்	
மைிக்கூ	எழுத	அலைக்கின்றோர்	இக்கவிலஞ.

உலடநத	கணைோடி
துணடுகளோய்	சிதறிக்	கிடக்கின்ற்ன
வோ்னததின்	விம்பஙகள்.

சுறறுகின்ற்ன	வத்னதீக்கள்
மைர்களுக்கு	மகிழ்சசியில்லை
இறப்பர்	பூக்கள்.

படிக்கப்	படிக்க
சலிப்பு	இல்லை
மைிக்கூகள்.

	 வமவை	தநதுள்ள	லைக்கூகலள	 /	மைிக்கூகலள	
நுணுகி	வநோக்கும்வபோது	தவவவவறு	வநோக்கும்	வபோக்கும்	
தகோணட்னவோகவிருப்பதும்	கவ்னிக்கத	தக்கது.

	 தவிை,	ஒவை	கருப்தபோருலள	தவவவவறு	விதஙகளில்	
அணுகுவதனூடோகவும்	 த்னது	த்னிததுவ	ஆறறலை	
தவளிப்படுததியுள்ளோர்	கவிலஞ.

இயறலக	விலளயோடடுகள்
குலறநது	தகோணவட	வருகிறது
சிறுவர்களின்	ஆவைோக்கியம்.

சிறுவர்களின்	குதூகைம்
குலறநது	தகோணவட	வருகின்றது
இயறலக	விலளயோடடுகள்.

விலளயோடும்	சிறுவர்கள்
நிைம்பி	வைிகிறது
ம்னதில்	மகிழ்சசி.
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கல்வியில்	தகடுபிடி
மலறநது	வபோகிறது
சிறுவர்	விலளயோடடுகள்.

	 இன்னும்	 பை	 கவிநுடபஙகலள	 இவைது	 ஏல்னய	
கவிலதகள்	 தவளிப்படுததுகின்ற்ன.	 விோிவஞசி	 அலவ	
பறறிக்	குறிப்பிடவில்லை.	நஸீைோ	அவர்களின்	இததியோதி	
கவிததிறன்கலள	 வநோக்கும்வபோது	 பின்வரும்	 போைதியின்	
கவிலத	அடிகவள	நில்னவில்	நிைைோடுகின்ற்ன.

‘‘கல்லை	வயிைமைி	யோக்கல்	-	தசம்லபக்
				கடடித	தஙகதம்ன்ச	தசய்தல்	-	பன்றிப்
வபோதலத்ச	சிஙகவவ	றோக்கல்	-	மணலை
				தவல்ைத	தி்னிப்புவை்ச	தசய்தல்...’’

	 இலவ	 ஓைளவோவது	 இவைது	 லைக்கூ	 கவிலத	
களுக்கும்	தபோருநதுதமன்று	கருதுகின்வறன்.

	 கவ ிலஞ	ததோடர்நதும் 	லைக்கூவ ில் 	மூழக	
வோழததுகிவறன்;	அக்கடலிவை	மூழகிக்	கலைவயறோதிருக்க	
வவணடுதமன்றும்	வோழததுகின்வறன்.

வம்னோள்	வபைோசிோியர்
தச.	வயோகைோசோ.

	
கிைக்குப்	பல்கலைக்கைகம்.

இைஙலக.



‘ஹைக்கூ’ வில் கஹைவவோமோ? 13

மகிழ்ந்துரை
இயறரகரய நேசித்து 

ரைக்கூவில் கரைநவோமோ ?

	 விலதக்குள்	 வ ிருடசம் 	 இருப்பது	 வபோை	
மூன்று	வோிகளுக்குள்	உைலக	அளக்கும்	விததகம்,	உள்ளதது	
உைர்வு	 கலள	 ம்னிதவநய்ச	 சிநதல்னகளுடன்	 எடுதது்ச	
தசோல்லும்	 அறபுதம்,	 இயறலகயில்	 யோர்	 போர்லவக்கும்	
வைோத	 ஒரு	 கோடசிலய	 போர்லவயில்	 புதுக்வகோைமுடன்	
வோர்தலதப்	தசறிவுடன்			அன்றோட	ந ிகழவுகளுடன்	
ததோடர்புபடுததி	 எழுதுவவத	 லைக்கூ.	 பருவநிலை	
வகோளில்	ஏறபடும்	மோறறஙகலளக்	தகோணடு	வோழவியல்	
உணலமகலள	 ஒடடி	 லவதது	 எழுதுவவத	 லைக்கூ..
கோடசிகலளப்	 படிமம்	ஆக்குவதில்	 வதர்நத	லைக்கூவோ்னது	
கோணும்	எலதயும்	புலகப்படம்	எடுததோறவபோை	தசோல்தைனும்	
தூோிலகயோல்	வலையும்	ஓவியவம	யோகும்	என்பலத	ஜப்போ்னிய	
லைக்கூக்களின்	வைியறியைோம்.

	 மகோகவி 	போைத ியோோ ின்	கவிலதத	வதடலில்	
சிக்குணட	 ஜப்போ்னிய	 லைக்கூ	 கவிலதகள்	 பறறி	
1916ஆம்	ஆணடில்	அவர்	விலததத	விலத	நூறோணடுகள்	
கைிநத	 பின்னும்	 தமிழ	 மணைில்	 சறறும்	 வீோியம்	
குலறயோமல்	 தசைிதவதோஙகி	 நிறபலதக்	 கணணுறைோம்.	
கணகளோல்	 கோணபவத	 சிறநத	 கவிலத	 என்றோல்	
ம்னதோல்	உைர்வவத	ஆக்ச	சிறநத	லைக்கூவோகும்.

	 அவவலகய ில் 	 பள்ள ிப் 	 பருவதத ிலிருநவத	
கவிலதயில்	 ஈடுபோடு	 இருநதும்	 	 ஆசிோியைோக,	 இல்ைத	
தைசியோக,	தோயோக,	தநலதயோக,	பதவியில்	பிைதிக்கல்விப்	
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பைிப்போளைோகவும்	கடலமயோறறிய	இநநூலின்	ஆசிோியர்	
கவிஞர்.	 நஸீைோ	 எஸ்.	 ஆப்ததீன்	 அவர்கள்	 சூைலின்	
கோைைமோக	 எழுத	 நில்னததலவகலள	 எழுதவியைோமல்	
தோமதிததோலும்	பைி	ஓய்வு	தபறறதும்		தன்	முதல்	கவிலத	
நூைோக	‘‘லைக்கூவில்	கலைவவோமோ?’’	என்ற	தலைப்பில்	
லைக்கூ	 நூைோக	 தவளியிடுவதில்	 சக	 கவிஞைோக	
தபருமகிழ்சசியலடகின்வறன்.

	 தவறும்	 கவிலத	 நூைோக	 மடடுமின்றி	 இநநூலை	
வோச ிக்கும்	 வோசகர்களும்	 மோைவர்களும்	 புதிய	
சிநதல்னகளுடன்	 லைக்கூ	 கவிலதகலளயும்	 வவறு	
புதுவலகப்	 பலடப்புகலளயும்	 உருவோக்கி	 வைஙகும்	
வணைமோக	 லைக்கூ	 பறறிய	 அறிமுக	 உலையோக	 ஆக்ச	
சிறநத	ஆய்லவ்ச	தசய்து	வைஙகியுள்ளது	போைோடடுக்குோியது.

	 புததமதப்	பிோிவோகிய	 ‘‘தஜன்’’	தததுவதலதப்	பைப்ப	
ஜப்போ்னில்	போவஷோவோல்	அறிமுகம்	தசய்யப்படட	லைக்கூ	
வடிவமோ்னது		‘‘தைோக்கூ’’	வோக	மகோகவி	போைதியோைோல்	
தமிழுக்கு	அறிமுகமோ்னது	ததோடர்நது	சுஜோதோ,	அமைன்,	
கவிக்வகோ	 அப்துல்ைகுமோன்,	 ஈவைோடு	 தமிைன்பன்	
முதல்	 இன்லறய	 கவிஞர்கள்	 முல்னவர்	 இைவமஷ்,	
அனுைோஜ்,	இலளயபோைதி	கநதகப்பூக்கள்,	ஈைததுக்	கவிஞர்	
அ.	 முைளிதைன்	 வலை	 அல்னவைது	 கவிலதகலளயும்	
கடடுலைகலளயும்	 அைசி	 ஆைோய்நது	 லைக்கூவுக்குோிய	
மூன்று	இைக்கைஙகள்,	தபயர்	கோைைம்,	அளவு	வலையலற,	
படிமம்,	 ஈறறடி,	 தன்லமப்	போஙகு	எ்ன	ஒவதவோன்லறயும்	
விவோிததுள்ள	போஙகு	பிைமிப்பு	ஊடடுவதோக	உள்ளது.

	 பிறகோைததில்	லைக்கூவிலிருநது	விோிவோக்கம்	
தபறற 	வடிவஙகளோக 	தசன்ற ியு , 	பைதமோன்ற ியு ,	
லிமலைக்கூ,	 எதுலகக்கூ,	 வமோல்னக்	 கூ,	 குக்கூ	 வபோன்ற	
வடிவலமப்புகலள	விளக்கி	எடுததுக்கோடடுகளுடன்	
விளக்கிய	விதம்	வோசிப்பவர்கலள	எழுதத	தூணடும்	வலகயில்	
அலமநதுள்ளது	என்றோல்	மிலகயில்லை.	கூடவவ	நூைோசியர்	
‘‘விடுகவிக்கூ’’,	 ‘‘மைிக்கூ’’	 என்னும்	 இரு	 வடிவஙகலள	
புதிதோக	இநநூலினுள்	அறிமுகம்	தசய்திருக்கிறோர்.
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	 மூன்று	வோிகளும்	த்னிதத்னியோக	அல்ைது	முதலிரு	
வோிகள்	இலைநது	வை	மூன்றோவது	வோி	 த்னிதயோரு	
வோியோக	விலடயோக	அலமதவை	விடுகவிக்கூ.	போருஙகள்	
இநதக்	கவிலதலய...

‘‘இததல்ன	நோள்	என்	வதோடடததில்
இன்னுமோ	தவடகம்?
ததோடடோற	சுருஙகி’’

	 முதலிரு	 வோிகலள	 வோசிததவுடன்	 கோதைன்	
கோதலியிடம்	 தகோஞசல்	 தமோைியில்	 வபசுகிறோவைோ	 என்று	
புன்்னலகயுடன்	அடுதத	வோிலய	வோசிக்க	ததோடடோறசுருஙகி	
என்ற	 விலடலயக்	 கணடவுடன்	 புன்்னலக	 தபோிதோக	
சிநதல்ன	விோிய		அடுதத	கவிலதக்கு	விலட	கோணும்	
ஆவலுடன்	நகருகிவறோம்	தோவ்ன..

‘‘விண	கூவும்	நிைமதிரும்
மணைிவை	தநளிநது	தசல்லும்
புலகயிைதம்’’

	 முதல்	 வோியில்	 விணணுக்கு	 வகடகும்	 வலகயில்	
கூவும்..	 நிைமும்	அதிரும்..	 விணணும்	 மணணுமோக	
என்்னவோக	 இருக்கும்	 என்ற	 ஆவலைத	 தூணடுகிறோர்.	
இைணடோம்	வோி	 ‘‘வலளநது	தநளிநது	தசல்லும்’’	வோசிதது	
நிறுததுகிவறோம்..	 புழு	 போம்புகள்	 வலளநது	 தநளிநது	
தசன்றோலும்	 சததமிடோவத...	 மலையு்சசியிலிருநது	
விழும்	 அருவி	 ஆறோக	 இருக்குவமோ..	 சிநதிதத	 வணைம்	
மூன்றோவது	வோி	படிக்க	‘‘புலகயிைதம்’’	என்ற	விலடலயக்	
கணடவுடன்	 அட	 ஆமோம்தோவ்ன	 என்று	 எணைியவோறு	
அடுதத	கவிலதக்கு	பயைிக்கிவறோம்.		குைநலதகள்	
மோைவர்கள்	 கவ ி்சசுலவயுடன்	கூடிக்	 கள ிதத ிட	
தமோைியறிவு	 வளர்ததிட	 இவ	 ‘‘விடுகவிக்கூ’’	 வலகலம	
உதவிடும்	என்பது	போைோடடுக்குோியது!

	 வதோன்றும்	எணைஙகலளக்	கவிலதயோக	வடிக்கும்	
சுதநதிைம்	கவிஞனுக்கு	உணடல்ைவோ..	ஆகவவ	லைக்கூ	
வலைமுலறகள்	மறறும்	அலதல்ன	மருவியதோகத	வதோன்றிய	
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பை	வலகலமகளிலும்	உடபடோத	ஆ்னோல்	அலவகலளப்	
வபோன்று	 ஏவதோதவோன்றோகத	 வதோறறமளிக்கும்	 மூவோிக்	
கவிலதகவள	 ‘‘மைிக்கூ’’	 வலகலமயோகும்.	 முக்கியமோ்ன	
விசயமோக	 நோம்	 எழுதும்	 மைிக்கூக்கள்	 லைக்கூவோக	
முடியோது	என்ற	ததளிவுடன்	எழுதிட	வவணடும்.

‘‘முகம்	மைர்நது	சிோிததோன்
கோர்வமகம்	கலைநததோல்
சூோியன்’’.

வோசிததவுடன்	கண	முன்வ்ன	விோியும்	கோடசி	என்்னதவோரு	
அைகு	 போருஙகள்...	 கோர்வமகம்	 மலறததிருப்பதோல்	
தவளிவைோமல்	இவவுைலகப்	போர்க்கவியைோமல்	தவிக்கும்	
சூோியன்	தமல்ை	தமல்ை	வமகம்	விைகியதும்	முகம்	மைர்நது	
சிோிக்கிறதோம்..	கோடசிலய	படிக்கும்	தபோழுவத	நம்	முகமும்	
மைருகிறது.

‘‘தவயிலிலும்	மலையிலும்	
நிம்மதியோகஉறஙகுகின்றோன்
பிளோடபோைததில்	ம்னிதன்’

‘‘ஆலட	விலை	அதிகவமோ	
அலை	உலடயுடன்	வருகிறோள்
நோகோதீக	மஙலக’’

	 சமூகததின்	 ஏறறததோழவுகலள	 அழுததமோக	
எடுததுலைக்கும்	கவிஞோின்	போர்லவ	நன்று.	இப்புது	
வடிவஙகளுக்கோக	 லைக்கூ	 உைகம்	 உள்ளளவும்	 கவிஞர்	
நஸீைோ	எஸ்.		ஆப்ததீன்	அவர்களின்	தபயரும்	நிலைததிருக்கும்.	
கவிஞர்கள்	உைகம்	வபோறறும்!

‘‘உலடநத	கணைோடிததுணடுகள்.
சிதறிக்	கிடக்கின்ற்ன.
வோ்னததின்	விம்பஙகள்’’

	 இநத	 லைக்கூவில்	 முதலிரு	 வோிகள்	 வோசிதததும்	
உலடநத	கணைோடி	துணடுகள்	சிதறிக்	கிடப்பதோக	
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எணணுவவோம்...	 ஆ்னோல்	 அடுதத	 வோியில்	 ‘‘வோ்னததின்	
விம்பஙகள்’’	 எ்ன	 கவிஞர்	 முடிததிருப்பது	 ஆக்ச	 சிறநத	
திருப்பமல்ைவோ?	இயறலகலய	எஙகும்	எதிலும்	கோணும்	
உததி	அைகு.

‘‘பதுஙகுகிற	தவலளக்கு
குலட	பிடிக்கின்ற்னவவோ
மலைக்	கோளோன்கள்’’

	 மலைக்கோைததில்	 குலடக்கோள்னின்	 கதீழ	 தவலள	
யிருக்க	கணணுறற	கவிஞோின்	ம்னவுைர்வின்	தவளிப்போடு	
சிறப்பு!	ஒரு	போல்ன	வசோறறுக்கு	ஒரு	வசோறு	பததம்னைோம்.	
நோன்	 பை	 கவிலதகலள	 பகுததோய்நது	 வோச ிதது	
மகிழநத	 இததருைததில்	 வதோன்றுவது	 சிநதல்னகலள்ச	
தசம்லமப்படுததி		இயல்போய்	தவளிப்படுததும்	நூைோசிோியர்	
நஸீைோ	எஸ்.	ஆப்ததீன்		தபணலமயின்	தோய்லமயுைர்வவோடு	
தன்்னைமில்ைோ	 சமூகக்	 கணவைோடடததில்	 பலடக்கப்	
படடலவயோகவவ	பை	கவிலதகள்	இருக்கின்ற்ன	என்றோல்	
மிலகயில்லை.

	 தசறிவோ்ன	 ததளிப்போன்	 லைக்கூ	 கவிலதகளுடன்	
விடுகவிக்கூ,	மைிக்கூ	கவிலதகளுமோய்	கைநது	கவிமோலை	
யோகப்	பலடததிருக்கிறோர்	நூைோசிோியர்.	அல்னததுப்	
பைிகளிலும்	 மகததோ்னது	 இைக்கியப்	 பைி...	 அவவோியப்	
பைியில்	 எளிலம	 புதுலம	 கைநது	 சிறப்போ்ன	 முலறயில்	
உருவோக்கியிருக்கும்	 நஸீைோ	 எஸ்.	 ஆப்ததீன்	 அவர்களின்	
‘‘லைக்கூவில்	கலைவவோமோ?’’	என்ற	இநத	லைக்கூ	நூலும்	
பை	 சிறப்போ்ன	 போைோடடுகலளப்	 தபறறு	 தவறறியலடயும்	
என்பதில்	எள்ளளவும்	சநவதகமில்லை.	கவிஞர்	வமன்வமலும்	
பை	நூல்கலள	தவளியிடடு	இைக்கிய	உைகில்	த்னிதயோரு	
தடம்	பதிக்க	அன்பின்	ம்னமோர்நத	நல்வோழததுகள்!	நன்றி!!

அன்புடன்
அன்பு்சதசல்வி	சுப்புைோஜூ,

தசன்ல்ன	-	600072.
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மதிப்புரை
ரைக்கூவில் கரைநவோமோ..

	 ஜப்போ்னில்..	 பதி்னோன்கு	 மறறும்	 பதில்னநதோம்	
நூறறோணடுக்	 கவ ிஞர்கள்	 வமோோ ிவடவக 	 மறறும்	
வசோகன்	 வபோன்றோைோல்	 பிறப்தபடுதத	லைக்கூ	 எனும்	
ஒரு	 சிறு	 கவிலத	 வடிவம்	 பதி்னோறோம்	 நூறறோணடின்	
இறுதியில்	 உைகதமஙகும்	 பைவி	 ஓர்	 அளப்போிய	
புகைில்னப்	தபறறு	விளஙகியதறகு	மடசுவவோ	 போவஷோ	
எனும்	 ஜப்போ்னியக்	 கவிஞவை	 கோைைமோவோர்..	 அவவை	
லைக்கூவின்	பிதோமகதை்ன	வபோறறப்படுகிறோர்..

	 இநநூல்		லைக்கூ	ைசிகர்களுக்கோகவவ	நூைோசிோியைோல்	
எழுதப்படடு	இருக்கிறது..	லைக்கூவில்	வோசிப்பு	பைக்கதலத	
வமம்படுததவும்..	லைக்கூ	பறறிய	புோிதலுக்கோகவுவம	
சுமோர்	 80	 பக்கஙகளில்	லைக்கூ	 பறறிய	 பை	விபைஙகலள	
ததளிவுபடுததி	பைர்	கூறியலத	ததோகுதது	வைஙகியிருக்கிறோர்	
ஆசிோியர்.

	 இ நநூலில் 	பு த ி த ோ க 	மை ி க்கூ 	என்தற ோரு	
வடிலவயும்	எழுதியிருக்கிறோர்.

முகம்	மைர்நது	சிோிததோன்
கோர்வமகம்	கலைநததோல்
சூோியன்.

சறவற	கறபல்னயும்.	.	உருவகமும்	எடடிப்போர்க்கைோவமோ		
மைிக்கூவில்..
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ஆடம்பை	வீடு
தலைக்குவமல்	தசல்வம்
அஙகு	அன்பிறகுப்	பஞசம்.

	 இநநிலை	பை	இடஙகளில்	நிைவுகிறது..	இக்கவிலத	
யில்	அஙகு	எனும்	வோர்தலதலய	கூட	தவிர்க்கைோம்.	
தபோதுவில்	லைக்கூ	வோர்தலத	சிக்க்னமோக	இருததல்	
அவசியம்..	இதல்ன	மைிக்கூவும்	கலடபிடிக்கைோம்.

	 நூைோசிோியோின்	சிை	லைக்கூக்கள்..

உ்சசி	தவயில்	தோஙகோமல்
என்	கோலுக்குள்	பதுஙகுகிறது
எ்னது	நிைல்.

	 கோடசிலய	அைகுற	அலமததவர்..	வோர்தலதகலள	
அலமப்பதிலும்	கவ்னம்	தசலுததியிருக்கைோம்..	என்	
கோலுக்குள்	 பதுஙகுகிறது...	 என்ற	 பின்	 மதீணடும்	 எ்னது	
நிைல்	 என்பலத	 தவிர்தது..	 நிைல்..	 என்று	 மடடும்	
தசோல்ைைோம்.

இயறலக	விலளயோடடுகள்
குலறநது	தகோணவட	வருகிறது
சிறுவர்களின்	ஆவைோக்கியம்.

	 அலைவபசி	 வருலகயி்னோல்	இன்று	 சிறுவர்களின்	
பலைலமயோ்ன	விலளயோடடுகள்	பைவும்	மலறநது	
வபோய்	 விடடது..	 இத்னோல்	அவர்களின்	ஆவைோக்கியமும்	
வகள்விக்குறியோ்னலத	 இஙகு	 கவலைக்குோிய	 விசயமோக	
பதிவிடுகிறோர்..

	 அவத	வகோைததில்...

கல்வியில்	தகடுபிடி
மலறநது	வபோகி்ன்றத்ன
சிறுவர்	விலளயோடடுகள்.



நஸீரா எஸ். ஆப்தீன்20

	 இஙகு	விலளயோடடு	 மலறய	இன்லறய	 கல்வி	
நிலையும்	ஒரு	கோைைி	என்கிறோர்.

	 இவைது	தசன்ோியு	ஒன்று

சுலவயோ்ன	மதீன்குைம்பு
உள்வள	இறஙக	மறுக்கிறது
ததோணலடக்குள்	சிக்கிய	முள்.

	 முள்	 ததோணலடயில்	 சிக்கியத்னோல்	 மதீன்	 குைம்பு		
ைசிதது		உணை	முடியவில்லை	என்று	மிளிர்கிறது..	இவைது	
தசன்ோியு.

	 தமோததததில்	 சவகோதோி	 நூைோசிோியர்	 கவிஞர்.
நஸீைோ	எஸ்.ஆப்ததீன்	அவர்களின்	முதல்	நூல்	என்பத்னோல்	
அவைது	 ‘‘ஆவல்’’	 ஆஙகோஙவக	 அைகோய்	 ததோிகிறது...	
முதல்	 நூலுக்கு	 உோிததோ்ன	 சிை	 குலறகலளப்	 	 தபோிது	
படுததோமல்	 இ்னி	 வரும்	 இவைது	 பை	 பலடப்புகலள	
இருகைம்	 கூப்பி	 வைவவறக	 தயோைோவவோம்.	 இைக்கிய	
உைகில்	 இவைது	 லைக்கூவில்	 கலைவவோமோ?	 நமது	
ம்னஙகளில்	கலைகிறது..	என்பது	உணலம.	வோழததுகள்.

அவ்னக	பிோியஙகளுடன்..
அனுைோஜ்

	
வபோடிநோயக்கனூர்

தமிழநோடு



‘ஹைக்கூ’ வில் கஹைவவோமோ? 21

வோழ்த்துரை

	 இைக்கிய	வைைோறு	பை	கோை	கடடஙகலளக்	கடநது	
வநதுள்ளது.	இைக்கை்ச	சிலறக்குள்	சிலறப்படடுக்	கிடநத	
கவிலத	 இைக்கியம்	 மைபில்னப்	 புறநதள்ளிப்	 புதுலம	
இைக்கியமோக	மோறிவரும்	மறதறோரு	கோைகடடமிது.

	 புதுக்கவிலதகள்	 மைபிலிருநது	விடுபடடு	 மக்களின்	
வைக்கு	தசோறகளுக்குள்	எளிய	உலையோய்த	தம்லமப்	
போிைமிததுக்	 கோடடுகின்ற்ன.	அனுபவஙகலள்ச	 சிறு	 சிறு	
வோி	 வடிவஙகளில்	 படிமஙகளோக	 மோறறிக்	 கோடடுகின்ற்ன.	
நோமும்	 கவிலததயழுத	 முடியும்	 என்னும்	 நம்பிக்லகலய	
வோசகர்களுக்கூடடுகின்ற்ன.

	 இந	 நவீ்னததுவம்	 ‘‘வோல்ட	 விடமன்’’	 என்பவைோல்	
கடடறற	 வோி	 வடிவஙகளுடன்	 ததோடக்கி	 லவக்கப்படடுப்	
பின்்னர்	 இலவ	 பிைோன்ஸ்,	 இததோலி,	 தஜர்ம்னி	 வபோன்ற	
நோடுகளில்	வச்ன	கவிலதகளோய்	தவளிவைத	ததோடஙகி்ன.	
போைதியோர்,	 பி்சசமூர்ததி,	 இைோஜவகோபோைன்	 வபோன்வறோர்	
இலதத	 தமிைிலும்	 ததோடக்கி	 லவதத்னர்.	 இவர்கலளத	
ததோடர்நது	நகுைன்,	பிைமிள்	வபோன்ற	இன்னும்	ஏைோளமோ்ன	
ஆண	கவிஞர்கள்	இததுலறயில்	ஈடுபடட்னர்.	தபணகளின்	
பிைவவசம்	 மிகப்	 பிநதியவத.	 இன்று,	 சிறகு	 முலளதத	
சிடடுக்களோக	 ஏைோளமோ்ன	 தபணகள்	 கவிலத	 வோ்னில்	
சிறகடிததுப்	பறக்கின்ற்னர்.	

	 இவ	 வைிமுலறயில்,	 உயர்	 கல்வி	 கறறு,	 ஆசிோியர்	
பைி	 புோிநது,	 கல்விப்	 பைிப்போளைோய்்ச	 வசலவயோறறி	
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ஓய்வுதபறற	ைோஜியோ்னி	நஸீைோ	எஸ்	ஆப்ததீன்	அவர்களும்	
த்னது	 ஓய்வு	 கோைதலத	 இைக்கியததின்	 போல்	 ஈடுபடுததி	
கவிலதகள்	 எழுதுவதிலும்	 பல்வவறு	 தைப்படட	 கவிலத	
நூல்களில்	 தன்	ஆய்வுக்	 கணவைோடடதலத	 தசலுததியும்	
வருவது	வபோறறததக்கது.	எப்வபோதுவம	புதுலமயோக	சிநதிதது	
விததியோசமோ்ன	 அணுகுமுலறகலளக்	 கலடப்பிடிக்கும்	
அவர்	‘‘லைக்கூ’’	ததோடர்போ்ன	விளக்கஙகளுடன்	பை	புதுக்	
«கூக்கலள»யும்	 அறிமுகம்	 தசய்து	 சோைமுங	 கோைமுமுள்ள	
ஒரு	 சிறு	 நூலை	 எம்முன்	 லவக்கின்றோர்.	 அவைது	 முதல்	
நூல்	 இது.	 அதல்னப்	 போைோடடி	 அவைது	 முயறசி	 வமலும்	
ததோடைவும்	வமலும்	பை	ஆக்கஙகலளப்	பலடக்கவும்	ஆசி	
கூறி	 அவைது	 எணைஙகள்	 நிலறவவறவும்	 ஆக்கததிறன்	
வமவைோஙகவும்	வோழததுகிவறன்.

கைோபூஷைம்	அப்துல்	ைலீம்.
	

ஏறோவூர்.
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ஆசியுரை

	 எ்னது	ஆைமோ்ன	அன்புக்கும்	அபிமோ்னததிறகுமுோிய	
ஜ்னோபோ.	 நஸீைோ	 எஸ்	 ஆப்ததீன்	 அவர்களின்	 ஆக்கப்	
தபோலிவோ்ன	 ‘‘லைக்கூ’’	 ஆய்வுத	 ததோகுதிக்கு	 ஆசியுலை	
வைஙகுவதில்	 அக	 மகிழவலடகின்வறன்.	 ஆைம்ப	 வகுப்பு	
முதல்	உயர்நிலை	வகுப்பு	வலை	என்்னிடம்	தமிழ	கறறவர்	
அவர்.	 அக்கோைப்	 பகுதியில்,	 மதீததிறனுள்ள	 மோைவியோக	
மிளிர்நதவர்.		அதன்	வபறோக,		ஆசிோியத	ததோைிலில்	நுலைநது,	
ததோடர்நது	 வநத	 கல்வி	 சோர்	 வபோடடிப்	 போதீடலசகளில்	
வதர்்சசி	 தபறறு	 உதவிக்கல்விப்	 பைிப்போளர்	 நியம்னம்	
தபறறு,	 பிைதிக்கல்விப்	 பைிப்போளைோகப்	 பதவி	 உயர்வு	
தபறறவர்.

	 அறிவுக்	 கூர்லமயும்	 ஆளுலம	 விருததியும்	 அவைது	
முன்வ்னறறததிறகு	 அடிததளமோக	 அலமநத்ன.	 இன்று	
ஓய்வுதபறற	நிலையில்,	‘‘லைக்கூ’’	கவிவடிவஙகலள	
ஆைமோகவும்	அகைமோகவும்	ஆைோய்நது,	நூலுருவோக்கித	
தநதுள்ளோர்.	அவறறிறகு	வமைதிகமோக,	‘‘விடுகவிக்கூ’’,	‘‘மைிக்கூ’’	
எனுமிரு	 வடிவஙகலளயும்	 தமது	 ஆக்கமோகத	 தநதுள்ளோர்.	
முயறசிலய	வோழததுவவோம்,	வைவவறவபோம்.

	 நோவ்னோ,	 யோப்பிைக்கைஙகளில்	 வதோய்நது,	 பைவைோக	
மைபுக்	 கவிலதகலளயும்	 புதுக்	 கவிலதகலளயும்	 பலடதது	
பிைசுைததுக்கு	 விடடவன்.	 என்றோலும்,	 கவிக்வகோ	 அப்துல்	
றகுமோன்,	மு.வமததோ	உள்ளிடட	பைைது	‘‘லைக்கூ’’கவிலதகலள	
சுலவதது	இைசிததவன்.	இன்று	நஸீைோ	எஸ்	ஆப்ததீன்	
அவர்களின்	பலடப்புகலளயும்	நயக்கின்வறன்.
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	 நஸீைோவின்	 லைக்கூ	 படிமஙகலள	 வோசிக்கின்ற	
வபோது	 நோன்	 கிைோமியக்	 கவி	 வடிவஙகலளயும்	 பைநதமிழ	
புைவர்களின்	 ‘போ’ 	 வடிவஙகலளயும்	 ஒப்பியைோக	
வநோக்கிவ்னன்.	 விடுகவிக்கூ	 கவிலதகலளக்	 கணணுறற	
வபோது	சிை	கவி	வோிகள்	என்	நில்னவில்	ஊசைோடி்ன.	
எழுததறிவில்ைோத	போமை	மக்களின்	நோடடோர்	இைக்கியததில்	
விடுகலத	வபோல்	வடிதவடுதத	கவிலத	இது....

கறியக்	கறி	தின்்ன,
கறியம்மோ	‘சூ		சூ’	ன்்ன,
கறி	முறியப்	போய்நததோம்
கறி.

	 இநத	 விடுகலதப்	 போஙகி	 ைலமநத	 கவிலதயில்	
விலடகள்	மலறதபோருளோகவுள்ள்ன.	அலவ....

கறிலய	(	கதீலைலய	)	கறி	(	ஆடு	)	தின்்ன..
கறியம்மோ	(	கதீலைலயப்	பயிோிடடவள்	)	‘சூ	சூ’	என்று	துைதத...
கறி	முறிய	(	கதீலை	முறிய	)ப்	போய்நததோம்..
கறி(ஆடு).

	 அஃவத,	பைநதமிழப்	புைவர்	ஒருவோின்	‘நோ’	வைியோகத	
தவழநத	போடல்	ஒன்று	இவவோறு	அலமகின்றது.

‘‘மைமது	மைததிவைறி,
மைததி்னோல்	மைதலதக்	குததி,
வளமல்னக்	வககும்வபோது,
மைமலதக்	கணட	மோதர்,
மைததுடன்	மைதலத	எடுததோர்.’’

	 பை	 விடயஙகலள	 மலற	 தபோருளோகக்	 தகோணட	
இக்கவி	வோிகள்	மைததி்னோல்	உருவகப்	படுததப்படடுள்ளது.	
அதோவது....

மைமது	
(	அைசன்	-	அைச	மைம்	)
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மைததிவைறி	
(	குதிலை	=	மோ	-	மோமைம்	)
மைததி்னோல்	
(	வவல்	தகோணடு	-	வவல்	மைம்	)

	 மைதலதக்	குததி	
	 (	வவஙலகலய	/	புலிலயக்	குததி	-	வவஙலக	மைம்	)
	 வளமல்னக்	வககும்	வபோது
	 (அைணமல்னக்கு	தசல்லும்	வபோது)

மைமலத
(	அைலச	-	அைசமைம்	)	
கணட	மோதர்
மைததுடன்	மைதலத
(	ஆல்	+	அததி	)	ஆைததி	எடுதத்னர்.

	 இவவோறோ்ன	 எததல்னவயோ	 அர்தத	 தசறிவுள்ள	
கவிலத	 வடிவஙகள்	 அருகி	 மலறநது	 வருகின்ற	 இக்கோை	
கடடததில்	இளலமத	துடிப்புடன்		‘‘லைக்கூ’’	வடிவலமப்பில்	
பை	 புதிய	 எணைக்	 கருக்களுடன்	 நூலுருதவோன்லறத	
தநதுள்ளோர். 	ஆவைது	அயைோ	முயறசிலய	வோழததி ,	
வைவவறறு,	அல்னதது	வளப்	வபறும்	தபற	இலறவல்னப்	
பிைோர்ததிக்கின்வறன்.

அன்புடன்
அ்னைக்தர்

(மதீைோதைப்லப)



நஸீரா எஸ். ஆப்தீன்26

பதிப்புரை

	 ரைக்கூவில் கரைநவோம்…

	 இநநூலைப்	பதிப்பிப்பதில்	தபருமகிழவு	அலடவதறகு	
இருகோைைஙகள்	உணடு.	ஒன்று	ஜப்போ்னில்	வதோன்றிய	இப்	
போவலகலய	வநோிய	முலறயில்	கடடுலையோகக்	தகோடுததிருப்பது.	
மறதறோன்று	யோவரும்	 படிதது	இன்புறும்	வலகயில்	
லைக்கூ	வடிவததின்	வலகப்போடுகலள	எடுததுக்கோடடு	
போக்களோல்	 எடுததியம்பிய	 விதம்.	 குைநலதகள்	 முதல்	
கறறறிநவதோர்வலை	 மிக	 எளிலமயோக	 புோிநது	 தகோள்ள	உதவும்	
நூல்	இது.

	 இப்போவடிவதலதத	தமிழுைகுக்கு	முதன்முதலில்	
அறிமுகப்படுததியவர்	 மகோகவி	 போைதியோர்	 எ்ன	 நோம்	
அறிநதவத.	அலதவய	அவர்	தசோல்லில்	தகோடுக்கும்வபோது	
இன்னும்	சுலவ	கூடுகிறது.

	 தபௌதத	 சிததோநதவம	தசன்	தததுவம்.	அதன்	
அடிப்பலடயில்	வதோன்றியலவவய	லைக்கூ	இைக்கியம்.	
மிகவும்	தசறிவோ்ன,	தசோறதசடடுகளோல்	பலடக்கபடட	
இைக்கியவலகயோம்.	இப்	போவலகயின்	தபயர்க்கோைைம்,	
வநைலச,	 நிலையலச,	 எவவோறு	இருக்க	 வவணடும்	
என்பலத	 எடுததுக்கோடடுகவளோடு	 தசோல்லியிருப்பது	
மிக்ச	சிறப்புலடயது.
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‘‘அைகு	படடம்
எழுநது	பறக்கிறது
எளிய	குடில்’’	

என்ற	ஜப்போ்னிய	 கவிலத	தமோைிதபயர்க்கப்படடலத	
எடுததுலைக்கின்றோர்	கவிக்வகோ	அப்துல்ைகுமோன்	அவர்கள்.	
இப்போலவ	 எழுத	 மூன்று	 விதிமுலறகலளப்	 தபோதுவோக	
கலடபிடிக்க	 வவணடுவதன்	 அவசியம்	 இநநூலில்	 இடம்	
தபறறிருப்பது	சிறப்பு.	

‘‘மைலை	யோர்	பறிததது
கணைதீர்	வடிக்கிறவத
கோம்பு.’’

இப்போவின்	 வலககளோவ்ன	 -	 தசன்றியு,	 பைதமோன்றியு,	
லிமலைக்கூ,	எதுலகக்கூ,	வமோல்னக்கூ,	குக்கூ	 	எ்ன	
விோிததுலைதது	விடுகவிக்கூ,	மைிக்கூ	எ்னப்	புதிய	
வடிவஙகலளயும்	தநதுலைததிருப்பது	சிறப்பு.

‘‘அடிவமல்	அடி
இடிவமல்	இடிஇடிதது
எல்ைோவம	உலடகிறது’’

	 இலவவபோன்று	பை	அர்ததமுள்ள	கவிலதகள்	இந	
நூலில்	இடம்தபறறுள்ள்ன.	இநநூல்	சிறிதோயினும்	படிக்க,	
கறக,		சுலவக்க	இன்பநதரும்	என்பதில்	ஐயமில்லை.	
லைக்கூவில்	 கலைவவோம்	 நூலில்	 கலைவது	 நோன்	
மடடுமல்ை.	நதீஙகளும்தோன்…	இன்னும்	தமிழுைகிறகு	பை	
நூல்கலள	கவிதோயி்னி	தருவோதைன்ற	நம்பிக்லகயுடன்	
வோழததி	விலடதபறுகிவறன்.	நன்றி!

அன்புடன்,

தமிழதநஞசம்	அமின்
	

இதைோசிோியர்	‘‘தமிழதநஞசம்’’	
நிறுவுநர்	&	தலைவர்		‘‘FACT’’	பிைோன்ஸ்
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என்னுரை

	 கவிலதகளில்,	 போடல்களில்	 பள்ளிப்	 பருவத	
திலிருநவத	 ஈடுபோடு	 இருநததுணடு.	 ஆ்னோல்	 எழுத	
முல்னயவில்லை.	 அதறகோ்ன	 ஊக்குவிப்பும்	 சோதகமோ்ன	
சூழநிலைகளும்	 அநநோளில்	 கிலடக்கவில்லை	 என்வற	
உைர்கின்வறன்.	என்றோலும்,	அவவப்வபோது	உள்ளததில்	
வ த ோன்றும் 	 எணைஙகலள 	வ ோ ி கள ோ க 	வடிதது	
லவப்பதுணடு.		அலவகள்	 	கோைப்வபோக்கில்	சிலதநது	
வபோ்னதுமுணடு.																																																																																																																																																																																																																																																									

	 எததல்னவயோ	 கவிலதகள்	 அடலட	 மடிப்புகளில்	
உறஙகி	இறறுப்	வபோயுள்ள்ன.	பததிோிலககளுக்வகோ,	
சஞசிலககளுக்வகோ	எழுத	சநதர்ப்பஙகள்	கிலடதததில்லை.	
அைச	 பைிகளில்	 அலைநது	 திோியும்வபோதும்,	 வோக்னங	
களில்	 பயைிக்கும்வபோதும்	 கவி	 வோிகள்	 முடடி	 முடடி்ச	
தசல்வதுணடு.		

	 குடும்பததில்	பிள்லளகளுக்குத	தோயும்	தநலதயுமோக,	
வீடடிறகு	 முதைோளியும்	 ததோைிைோளியுமோக,	 பதவிக்குப்	
பைியோளரும்	 பைிப்போளருமோக	 வோழக்லக்ச	 சுலமகலள	
மோறறி	மோறறி	சுமநதத்னோல்	ம்னதில்	அலமதியின்	
நிலையோலமயி்னோவைோ	என்்னவவோ	எ்னது	56	வயது	வலை	
எழுத	நில்னததலவ	எல்ைோம்	ஏடடுக்கு	வைோமவை	கலைநது	
வபோயி்ன.	
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	 17	 வருடஙகள்	 ஆசிோ ியைோகவும்	 வமலும்	 20	
வருடஙகள்	 பிைதிக்கல்விப்	 பைிப்போளைோகவும்	 கடலம	
புோிநத	 நோன்	 56	 வயதில்	 அைச	 பைியிலிருநது	 ஓய்வு	
தபறறோலும்	குடும்ப	சுலமகலள	உதோசதீ்னம்	தசய்வது	
அவவளவு	சோததியமோ்னதோக	இருக்கவில்லை.	என்றோலும்	
இ்னியும்	தோமதிததல்	நன்றன்று	என்று	எ்னது	முதைோவது	
நூலை	தவளியிடத	துைிநவதன்.

	 ஆய்வுக்	கடடுலைகள்,	கவிலதகள்,	துளிப்போக்கள்,	
லைக்கூ	கவிலதகள்,	வோழவு	தநறிகள்	எ்ன	எததல்னவயோ	
விடயஙகள்	அலையும்	குலறயுமோக	வதஙகிக்	கிடநத	
நிலையில்	முதல்	நூைோக	லைக்கூ	பறறிய	கவிலத	நூலை	
தவளியிட	எதத்னிக்கின்வறன்.	ஏத்ன்னில்	தறகோைததில்	
லைக்கூ	கவிலதகள்	முதன்லம	தபறறு	விளஙகுகின்ற	
நிலையிலும்	அவசை	 யுகததில்	 சுருக்கமோகப்	 படிதது	விடடு	
தசல்ைப்	தபோருததமோ்ன	வடிவமோக	லைக்கூ	அலமவதோலும்	
தறகோைதத ில் 	புததகஙகலள	வோச ிப்பத ில் 	இளம்	
தலைமுலறயி்னர்		தகோணடுள்ள	அசமநதப்	வபோக்லக	
விடுதது	 இநநூலை	 அவர்கள்	 விரும்பி	 ஆர்வததுடன்	
படிக்க	 வவணடும்	 என்ற	 அவோவிலும்	 பக்கம்	 பக்கமோ்ன	
கடடுலைகலளயும்	 கவிலதகலளயும்	 வோசிக்க	 இன்லறய	
தலைமுலறயி்னருக்கு	 அவகோசம்	 இல்ைோதிருப்பதோலும்	
லைக்கூ	வடிவம்	தபோருததமோ்னததன்று	கருதுகின்வறன்.

	 வமலும்	 இநநூலைக்	 கல்வி	 கறகின்ற	 மோைவர்	
களும்	வோசிதது	கவிலதகலள	எழுதத	துைிய	வவணடும்	
என்ற	 அடிப்பலடயில்	 லைக்கூ	 கவிலதகளின்	
வதோறறம்,	 வைைோறுகலள	 ஓைளவு	 ததோகுதது	 சிை	
வலைவிைக்கைஙகளுடன்	வடிததுள்வளன்.

	 2018 	ஆம்	ஆணடில்	லைக்கூ	கவிலதகலள	
எழுத	 முல்னநத	 வபோது	 அதுபறறிய	 அடிப்பலட	
வித ிகள், 	 ஆைம்பம், 	 வளர்்சச ி 	 வபோன்றவறலறத	
வதடிக்	 கறக	 வவணடிய	 அவசியதலத	 உைர்நவதன்.	
ஆ்னோல்,	 அவறலற	 வோசிததறியக்	 கூடிய	 	 நூல்கலள	
என்்னோல்	 தபறறுக்தகோள்ள	 முடியோதிருநததோல்	 லைக்கூ	
ததோடர்போ்ன	 விளக்கஙகலள	 	 இலையத	 தளஙகளில்	
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வதடிவ்னன்.	அப்வபோது	முல்னவர்	 	 ைவமஷ்	 	அவர்களின்	
லைக்கூ	 உைகம்	 (Haiku	 World)	 பக்கஙகள்	 எ்னக்கு	
மிகவும்	 பயனுள்ளதோக	 அலமநதது.	 அவருலடய	
பக்கஙகளிலிருநது	 தபறறுக்	 தகோணட	 விளக்கஙகளுடன்	
வமலும்	கிலடதத	விளக்கஙகலளயும்	வசர்தது	ஒரு	நூைோக	
எழுததுருவில்	அலமததோல்	இன்னும்	பை	வோசகர்களுக்கும்		
புதிதோக	லைக்கூ	எழுத	முல்னவவோருக்கும்	கல்வி	கறகும்	
மோைவர்களுக்கும்	மிகவும்	பயனுள்ளதோக	அலமயுதமன்ற	
நம்பிக்லகயில்	இநநூலை	தவளியிட	விலைநவதன்.

	 அவவோறு	 எழுத	 முல்னநத	 சநதர்ப்பததில்	 கவிஞர்	
அனுைோஜ்	 அவர்கள்	 “லைக்கூ	 பயிறசிக்	 களம்”	 எனும்	
தலைப்பில்	முகநூலில்	ததோடர்்சசியோக	வைஙகி	வநத	லைக்கூ	
பறறிய	 விளக்கஙகள்	 வமலும்	 எ்னக்கு	 உறுதுலையோக	
அலமநத்ன.	 எ்னவவதோன்,	 முல்னவர்	 ைவமஷ்,	 கவிஞர்	
அனுைோஜ்	 ஆகிவயோோின்	 லைக்கூ	 பறறிய	 விளக்கஙகள்	
சிைவறலற	 இநநூலில்	 எடுததோணடிருக்கிவறன்.	 வமலும்	
இலையத	 தளஙகளில்	 என்	 போர்லவயில்	 படட	 ஒரு	 சிை	
கவிஞர்கலள	மடடும்	இநநூலுக்குள்	அலைதது	அவர்களின்	
சிை	கருததுகலள	இஙகு	பகிர்நதுள்வளன்.

	 லைக்கூ	 கவிலதகலளயும்	 லைக்கூவின்	 பல்வவறு	
வடிவஙகலளயும்	விளக்கும்	இநநூலில்	விடுகவிக்கூ,	மைிக்கூ	
எனும்	இரு	புதிய	வடிவஙகலளயும்	அறிமுகப்படுததுகின்வறன்.

	 தறகோைததில்	 வோசிப்புப்	 பைக்கம்	 குலறநது	
விடடவதோடு	அதிக	பக்கஙகலளக்	தகோணட,	கடடுலை	
வடிவிைோ்ன	 ஆக்கஙகலள	 வோசிப்பதறகு	 வோசகர்களுக்கு	
வநைமின்லமயும்,	பக்கஙகலளத	தடடிக்	தகோணடு	விலைநது,	
கடநது	தசல்கின்ற	தன்லமலயயும்	கணட	நோன்	வோசகர்கள்	
விரும்பி	வோசிக்கக்	கூடிய	வலகயில்	சுருக்கமோகவும்	
ததளிவோகவும்	விலைவோகவும்	வோசிதது்ச	தசல்ைக்	கூடிய	வோறு	
இநநூலின்	பக்கஙகலள	வடிவலமததுள்வளன்.

	 லைக்கூ	 கவிலத	 நூதைோன்லற	 வோசிதது்ச	
தசல்வலத	விட	என்னுலடய	இநநூலை	வோசிக்கும்	
வோசகர்கள்,	 மோைவர்கள்	 லைக்கூ	 பலடப்புகலள	
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மடடுமன்றி	 புதிய	 சிநதல்னயுடன்	 புதுவலகப்	 பலடப்பு	
கலளயும்	உருவோக்கி	வைஙகுவோர்கள்	எ்ன	நம்புகின்வறன்.

	 இநநூலை	அைகிய	முலறயில்	வடிவலமப்பு	தசய்து	
அடலடப்	படதலதயும்	அைகுற	அலமதது,	ஆைம்பம்	
முதல்	நூல்	லகக்கிடடும்	வலையும்	எ்னக்கு	அல்னதது	
ஆவைோசல்னகலளயும்	வைஙகிய	பிைோன்சில்	வோழும்	சவகோதைர்	
தமிழதநஞசம்	 அமின்	 அவர்களுக்கு	 இதயம்	 நிலறநத	
நன்றிகலள	முதறகண	ததோிவிததுக்	தகோள்கின்வறன்.	அடுதது,	
அடலட	மூைமோக	என்ல்ன	உஙகளுக்கு	அறிமுகப்	படுததிய	
எ்னது	 மதிப்பிறகுோிய	 வமைதிகோோியோகவிருநத	 ஓய்வுதபறற	
வையக்	கல்விப்	பைிப்போளர்	அல்ைோஜ்.	ULM.	தஜயினுததீன்		
அவர்களுக்கும்,	நூலுக்கோ்ன	அைிநதுலையுடன்	வதலவயோ்ன	
ஆவைோசல்னகலளயும்	 வைஙகிய	 தபருநதலக	 போவவநதல்	
போைமுல்ன	போறூக்		அவர்களுக்கும்,	அைிநதுலை	வைஙகிய	
மறறுதமோரு	தபருநதலக	ஓய்வுதபறற	வபைோசிோியர்	கைோநிதி	
தச.	 வயோகைோசோ	 அவர்களுக்கும்,	 ம்னம்	 நிலற	 மகிழவுடன்	
மகிழநதுலை	 வைஙகிய	 அன்புக்குோிய	 சவகோதோி	 அன்பு	
தசல்வி	சுப்புைோஜு	அவர்களுக்கும்,	அவ்னக	பிோியஙகளுடன்	
மதிப்புலை	 வைஙகிய	 கவிஞர்	 அனுைோஜ்	 அவர்களுக்கும்,		
அைகிய	முலறயில்	வோழததுலை	வைஙகிய	எ்னது	சிறிய	
தநலதயோ்ன	கைோபூஷைம்	அப்துல்	ைலீம்	அவர்களுக்கும்,	
ஆசியுலை	 வைஙகிய	 மதிப்பிறகுோிய	 தமிைோசிோியர்	
அ்னைக்தர்	 மதீைோதைப்லப	 	 அவர்களுக்கும்	 எ்னது	 இதயம்	
க்னிநத	நன்றிகலளத	ததோிவிததுக்	தகோள்கின்வறன்.
	
	 இ்னி	லைக்கூவில்	மூழகிக்	கலைவவோம்	வோருஙகள்	
அன்போ்ன	வோசகர்கவள!
	
	 நன்றி!

ஓய்வுநிலைப்	பிைதிக்கல்விப்	பைிப்போளர்	

நஸீைோ	எஸ்.	ஆப்ததீன்
ஏறோவூர்,	இைஙலக.
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எளியநமட யில்்தைிழ்நூல் எழு்திடவும லேண்டும.

     இலககணநூல் பு்தி்தொக இயற்று்தலும லேண்டும.

பேளியுலகில் ெிந்்தமனயில் பு்திது பு்தி்தொக

     ேிமளந்துளள எேற்றினுககும ப�யர்கபளலொங் கண்டு

ப்தளிஉறுததும �டங்கபளொடு சுேடிபயலொம பெய்து

     பெந்்தைிமைச் பெழுந்்தைிைொய்ச் பெய்ேதுவும லேண்டும.

எளிமையினொல் ஒரு்தைிைன் �டிப�ில்மல பயன்றொல்

     இங்குளள எல்லலொரும நொணிடவும லேண்டும.

- போைதிதோசன்

இனி...
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ரைக்கூ அறிமுகம்.	

	 லைக்கூ	(Haiku)		என்பது	ஜப்போ்னின்	மிகப்	
புகழ	தபறற	கவிலத	வடிவமோக	இருநது	வருகின்றது.	17	
ஆம்	நூறறோணடில்	போவஷோ	என்ற	ஜப்போ்னியர்	இதல்ன	
வமலும்	தமருகூடடப்படட	கலையோக	உயர்ததிய	வபோது	
இவ	வடிவம்	த்னிததன்லம	தபறறது.

	 ஐக்கூ	அல்ைது	லகக்கூ	அல்ைது	லைக்கூ	என்பது	
மூன்று	 வோிகளில்	 முலறவய	 5,	 7,	 5	 அலசகள்	 எ்ன	 17	
அலசகலளக்	தகோணடு	அலமக்கப்படும்	கவிலத	வடிவம்.

	 லைக்கூ	மிகக்	குலறநத	தசோறகலளக்	தகோணடு	
வநைடியோகவும்	மலறமுகமோகவும்	அதிக	கருததுக்கலள	
தவளிப்படுததுகின்றது.

	 லைக்கூலவத	 தமிழுக்கு	 முதலில்	 அறிமுகம்	
தசய்தவர்		மகோகவி	போைதி.	அவர்		1916	ஒக்வடோபர்	18	இல்	
சுவதசமிததிைன்	 என்ற	 நோளிதைில்	 ‘ஜப்போ்னியக்	 கவிலத’	
என்ற	தலைப்பில்	எழுதிய	கடடுலையின்	மூைம்	‘லைக்கூ’	
லவ	அறிமுகம்	தசய்கின்றோர்.	அவர்		த்னது	கடடுலையில்	
இவவோறு	குறிப்பிடுகின்றோர்.

	 சமதீபதத ில்	மோர்டன்	ோ ிவ ியூ		என்ற	கல்கததோ	
பததிோிலகயில்	உயோவ்னோ	வநோக்கு்சசி	என்ற	ஜப்போ்னியப்	
புைவர்		ஒரு	லிகிதம்	எழுதியிருநதோர்.	அவர்	அதிவை	
தசோல்வததன்்னதவன்றோல்...

	 ‘வமறகுக்	கவிலதகளில்	தசோல்	மிகுதி.	எணைதலத	
அப்படிவய	 வீண	 வசர்க்லக	 இல்ைோமல்	 தசோல்லும்	
வைக்கம்	 ஐவைோப்பியக்	 கவிலதகளில்	 இல்லை.	 எதுலக,	
வமோல்ன,	 சநதம்	 முதலியவறலறக்	 கருதியும்	 வசோம்பற	
குைததோலும்	 ததளிவின்லமயோலும்	 பை	 தசோறகலள	
வசர்தது,	 தவறும்	 போடலட	அது	 வபோகிற	 வைிதயல்ைோம்	
வளர்ததுக்	தகோணடு	வபோகிற	வைக்கம்	ஐவைோப்போவிலும்	
அதமோிக்கோவிலும்	அதிகமிருக்கிறது.
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	 ஜப்போ்னில்	அப்படி	இல்லை.	வவணடோத	தசோறகலள	
ஒன்று	 வசர்ப்பது	 கிலடயோது.	கூலட	கூலடயோகப்	
போடதடழுதி	அ்சசிட	வவணடும்	என்ற	ஒவை	ஆவலுடன்	
எப்வபோதும்	 துடிததுக்	 தகோணடிருப்பவன்	 புைவ்னோக	
மோடடோன்.

	 கவிலத	எழுதுபவன்	கவியன்று. 	கவிலதவய	
வோழக்லகயோக	உலடவயோன்,	 வோழக்லகவய	 கவிலதயோக்ச	
தசய்வதோன்	 அவவ்ன	 கவி”	 என்று	 குறிப்பிடடுள்ளதோக	
மகோகவி	போைதி	எழுதியுள்ளோர்.

	 ‘சுருஙக்ச	தசோல்லி	விளஙக	லவததல்’	ஜப்போ்னியக்	
கவிலதகளின்	 விவஷசத	 தன்லம	 என்று	 ஜப்போ்னியப்	
புைவர்	உயோவ்னோ	வநோக்கு்சசி	கூறுகின்றோர்.
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ஜென் (ZEN) தத்துவம்

	 புதத	மதப்	பிோிவோகிய	தஜன்	(ZEN)	தததுவதலதப்	
பைப்ப	உருவோக்கப்படட	கவிலத	வடிவவம	லைக்கூ.

	 தஜன்	 தததுவம்	 என்பது,	 வோழக்லகலய	 அதன்	
வபோக்கில்	விடடுவிடுதல்:	இயல்போக	இருததல்	என்பது.

	 “நமக்கு	அவசியம்	இல்ைோதவறலற	வோழக்லகக்குள்	
அனுமதிக்கோவத”	என்கிறது	தஜன்	தததுவம்.

	 “ எணைஙகலளத 	 தலட 	 த சய்யோததீ ர் கள் .	
அதன் 	ப ோடடுக்கு 	வநது 	வப ோ கடடும் ” 	என்பலத	
வலியுறுததுகிறோர்கள்	தஜன்	குருமோர்கள்.

	 இநத	அடிப்படயில் 	உருவோ்னவத	லைக்கூ	
எ்னப்படும்	கவிலத	வடிவமோகும்.
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ரைக்கூ முன்நனோடிகள்

	 வமோோிவடவக,	வசோகன்	என்பவர்கள்	லைக்கூவின்	
முன்வ்னோடிகள்.

வமோோிவடவக	(1473	-	1549)

	 உதிர்நத	மைர்
	 கிலளக்குததிரும்புகின்றவதோ?	
	 வணைோததுப்	பூ்சசி.

வசோகன்	(1465	-	1553)

	 நிைவிறகு	ஒரு
	 லகப்பிடி	லவததோல்
	 எததுலை	அைகோ்ன	லக	விசிறி.
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	 லைக்கூ	 முன்வ்னோடிகலள	 அடுதது	 லைக்கூ	
வளர்்சசியில்	நோன்கு	வபர்	முக்கியம்	தபறுகின்ற்னர்.

1.	 மடசுவவோ	போவஷர்	(1644	-	1694)
2.	 வயோசோ	பூஸன்	(1716	-	1784)
3.	 இஸ்ஸோ	(1763	-	1827)
4.	 ஷிகி	(1867	-	1902)

	 போவஷோ	 லைக்கூவுக்கு	 முழு	 வடிவம்	 தகோடுதது	
அதறகு	 முழுலமலய	 ஊடடியவர்.	 இவர்	 லைக்கூவின்	
கம்பர்	 எ்ன	 அலைக்கப்படுகின்றோர்.	 போவஷோ	 லைக்கூ	
எழுதும்	தன்	சதீடர்களுக்கு	கூறும்	அறிவுலை	இது.

	 “எழுதும்	 தபோழுது	 உ்னக்கும்	 கருப்தபோருளுக்கும்	
ஒரு	 மயிோிலைகூட	இலடதவளி	இருக்கக்	கூடோது.	உன்	
உள்	ம்னலத	வநைடியோகப்	வபசு.	எணைஙகலளக்	கலைய	
விடோவத.	வநைடியோக்ச	தசோல்”	என்கிறோர்.

	 மடசுவவோ	போவஷோவின்	கவிலதகளில்	சிை...

•	
பலைய	குளம்
தவலள	குதிக்லகயில்
‘கிளக்’.

•	
வமகம்	சிை	வநைஙகளில்
நிைலவ	ைசிப்பவனுக்கு
ஓய்வு	தருகின்றது.

•	
ஒரு	மலைததுளி	வமல்
விழுநது	தகோணவடயிருக்கிறது
இன்த்னோரு	மலைததுளி.
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	 இன்லறய	கோை	கடடததிறகு	இததலகய	சுருக்கக்	
கவிலதகள்	 மிகவும்	 தபோருததமோ்னலவ.	 ஏத்ன்னில்	
அவசை	 உைகததில்	 நதீணட	 கவிலதகலள	 அல்ைது	
கடடுலைகலள	உடகோர்நது	படிக்க	யோருக்கும்	தபோறுலம	
இல்லை.	எ்னவவ	கவிலதகள்	மிக்ச	சுருக்கமோக	அலமதல்	
வவணடும்.

	 இன்லறய 	சூழந ிலைய ி ல் 	வடிவஙகலளப்	
பறறிக்	 கவலை	 தகோள்ளத	 வதலவ	 இல்லை.	 தசோல்ை	
வநதலத	எததல்ன	தூைம்		சுருக்கமோக	அழுததமோக	
தசோல்லியிருக்கிவறோம்	என்பதுதோன்	முக்கியம்.

	 லைக்கூ	என்பது	ஏல்னய	கவிலத	வடிவஙகலளப்	
வபோல்	நிதோ்னமோய்	அமர்நதிருநது	வயோசிதது	எழுதுவதல்ை.	
அது	கைப்	தபோழுதில்	கோைக்	கூடிய	கோடசிகலள	
‘சட’தடன்று	வோிகளோக்கும்	கை	நிகழவோகும்.
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ரைக்கூவிறகுைிய 3 இலக்கணஙகள்.

1.	 வநைடி	அனுபவம்.
2.	 உவலம	உருவகம்	கூடோது.
3.	 மூன்வற	வோி.		

மூன்றோவது	வோியில்	ஒரு	திருப்பம்.

உதோைைததுக்கு

•	
உறவி்னர்		திருமைம்.
கலடகளில்	ஏறுகிறது.
கடன்	சுலம.

•	
விடுமுலற	சுறறுைோ
விலை	தகோடுதது	வோஙகுகிறோர்கள்.
தலை	வலியும்	கோய்்சசலும்.

	 உறவி்னர்	 வீடடில்	 திருமைம்	 என்று	 வநது	
விடடோல்	 கலடகளுக்கு	 ஏறி	 இறஙகி	 புதிய	 உலடகள்,	
போிசுப்	 தபோருடகள்,	 அைஙகோைப்	 தபோருடகள்	 என்று	
வோஙகுவோர்கள்	 கலடகளில்	 ஏறுகிறது	 என்பது	 என்்ன	
ஏறுவது?	

	 கலடகள ில் 	ஏற ி 	இறஙக ித 	 த ி ோ ிவது	என்ற	
வகள்விக்குறி	 அலமகின்ற	 வபோது	 மூன்றோவது	 வோியில்	
‘கடன்	சுலம’	என்று	முடிகிறது.	தபோருடகள்	வோஙகுவதோல்	
கலடகளில்	 கடன்	 சுலம	 ஏறுகிறது	 என்பது	 ஒரு	 திருப்பு	
முல்னயோக	 அலமகின்ற	 அவத	 வவலள	 சோதோைை	
குடும்பஙகளில்	 வீைோ்ன	 கடன்	 சுலமகள்	 ஏறுவலதக்	
கோடடி	நிறகின்றது.

	 அடுதத	கவ ிலதய ில்	வ ிடுமுலறக்	கோைதத ில்	
சுறறுைோப்	 பயைஙகலள	வமற	 தகோள்ளும்	 வபோது	வைியில்	
கணட	தபோருடகலளதயல்ைோம்	விலை	தகோடுதது	வோஙகிக்	
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தகோணடிருப்பர்.	 ஆலட	 அைிகள்,	 அைகுப்	 தபோருடகள்,	
திணபணடஙகள்	 இப்படி	 எததல்னவயோ	 இருக்லகயில்	
இஙகு	 ‘தலை	 வலியும்	 கோய்்சசலும்’	 என்று	 ஒரு	 திருப்பு	
முல்னயோக	 முடிகிறது.	 அலைநது	 திோிவதோலும்	 ஒவவோத	
தபோருடகலள	வோஙகி	உணபதோலும்	கோைநிலை	மோறறஙகள்,	
வீண	அலை்சசல்,	 ஓய்வின்லம	வபோன்ற	கோைைஙகளி்னோல்	
தலைவலி,	 கோய்்சசல்	 மறறும்	 வவறு	 பை	 உபோலதகளும்	
ஏறபடுகின்ற்ன.	இலதவய	மூன்றோவது	வோி	 படம்	 பிடிததுக்	
கோடடுகின்றது.
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ரைக்கூ ஜபயர் வைக் கோைணம்.

	 ஆைம்ப	 	கோைததில்	லைக்கூ	கவிலத	 “தைோக்கூ”	
என்வற	அலைக்கப்படடது.	பிறகு	லைலக	என்று	திோிநது	
லைக்கூ	 என்றோயிறறு.	 லைக்கூ	 என்றோல்	 அணுததூசி	
வபோன்ற	சிறிய	கவிலத	என்று	தபோருள்	கூறுகின்ற்னர்.

	 தமிைில்	 லைக்கூ	 கவிலதயோ்னது	 துளிப்போ,	
குறும்போ,	சிநதர்,	கைநதடி,	விடுநிலைப்போ,	மின்	மி்னிக்	
கவிலத,	வோம்னக்	கவிலத,	அைில்	வோிக்	கவிலத	என்று	
பைவோறோக	அலைக்கப்படுகின்றது.	

	 தமிைக	 லைக்கூ	 கவிஞர்	 ஓவியர்	 அமுத	 போைதி	
அவர்கள்	 லைக்கூவிறகு	 அருலமயோ்ன	 விளக்கம்	
அளிததிருக்கிறோர்.

ஐ		+	கூ	-	ஐக்கூ

	 ஐ	 என்றோல்	 கடுகு.	 கூ	 என்றோல்	 பூமி.	 கடுகளவு	
உருவில்	 சிறியதோக	 இருநதோலும்	 பூமியளவு	 பைநத	
விடயஙகலள	உள்ளடக்கியது	இநத	லைக்கூ	கவிலதகள்.
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ரைக்கூ வின் பண்புகள்.

	 லைக்கூ	ஆர்வைர்களும்	திற்னோய்வோளர்களும்	
லைக்கூ	வ ின்	பணபுகளோகப் 	பை 	வ ிடயஙகலள	
எடுததுலைததுள்ள்னர்.

•	 மூன்றடிகளோல்	எழுத	வவணடும்.
•	 கறபல்னலய	ஏறகோது.
•	 உவலம,	உருவகஙகலள	ஏறகோது.
•	 உைர்்சசிலய	தவளிப்பலடயோகக்	கூறோது.
•	 பிை்சசோைமின்லம.
•	 தன்	கருதலத	ஏறறி்ச	தசோல்ைோலம.
•	 எளிலமயோகக்	கூறுவது.
•	 தசோல்லுவலதக்	கோடடிலும்	தசோல்ைோமல்	விடுவது.
•	 சிறிய	உயிர்கலளயும்	சிறப்பிததுப்	போடுவது.
•	 தன்லமப்	 போஙகில்னத	 தவிர்தது	 உைகியல்	

தன்லமக்குப்	தபோதுலமயோக	எழுதுதல்.
•	 மின்்னல்	எ்ன	வரும்	ஈறறடி	அலமப்பு.
• 	 இைணடோவது	 அடி, 	 முதல்	 அடியுடன்	 ஒரு	

கருதலதயும்	 மூன்றோவது	 அடியுடன்	 வவதறோரு	
கருதலதயும்	தருதல்.

•	 மூன்று	அடிகளுக்குள்ளும்	ஒரு	தபோருததப்போடு	
அலமதல்.

•	 உணலமத	தன்லம	இருததல்.
•	 தமல்லிய	நலக்சசுலவ	உைர்வு.
•	 இயறலகலயப்	போடுதல்.
•	 இயறலகலய	ம்னித	உைர்வுகளுடன்	இலைததுப்	

போடுவது.
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ரைக்கூ கவிரதயின் அளவு வரையரற.

முதல்	வோியில்	5	அலச
இைணடோம்	வோியில்	7	அலச.
மூன்றோம்	வோியில்	5	அலச.

	 அலச	எனும்	தசோல்	ஆஙகிைததில்	 ‘சில்ைபிள்’	
(Syllable)	 என்று	 அலைக்கப்	 படுகின்றது.	 ஜப்போ்னிய	
தமோைிய ில்	‘ஒஞசி ’ 	என்று	அலைக்கப்படுகின்றது.	
ஜப்போ்னிய	 தமோைியில்	 ஒவதவோரு	 எழுததும்	 ஓர்	
அலச	 என்று	எடுததுக்	தகோள்ளப்படுகின்றது.	 தமிழ	
யோப்பிைக்கைததில்	 அலசயோ்னது	 வநைலச,	 நிலையலச	
எ்ன	இரு	வலகப்படும்.
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1. நேைரச என்பது			

	 குறில்	 எழுதது	 த்னிதது	 வைல்	 அல்ைது	 குறில்	
எழுததுக்கு	அடுதது	ஒரு	ஒறதறழுதது	வைைோம்.

	 உதோைைம்	:-		க,	கல்

	 அவவோவற	

	 தநடில்	எழுதது	த்னிதது	வைைோம்	அல்ைது	தநடில்	
எழுததுக்கு	அடுதது	ஒரு	ஒறதறழுதது	வைைோம்.

								உதோைைம்:-	கோ,		கோல்



‘ஹைக்கூ’ வில் கஹைவவோமோ? 47

2. ேிரையரச என்பது

	 இைணடு	குறில்	எழுதது	இலைநது	வைல்	அல்ைது	
இைணடு	குறிலுடன்	ஒரு	ஒறதறழுதது	வைல்.

	 உதோைைம்:-		க்ன,	க்னல்

	 அவவோவற 		குற ில் , 	தநடில் 	முன்ப ின்்னோக	
வசர்தல்	அல்ைது	அவறறுடன்	ஒரு	ஒறதறழுதது	வைல்.

	 உதோைைம்:-		விைோ,		விைோக்	(கோைம்)	

	 இஙகு	

‘விைோ’	என்பது	ஓர்		நிலையலச.
‘விைோக்’	என்பதும்	ஓர்		நிலையலச.

	 இவறலற	விட

	 வநர்பு,		நிலைபு	என்ற	இருவவறு	அலசகளும்	உள்ள்ன.

	 இவவோறு	 அலசகள்	 பறறிப்	 போர்க்கும்	 வபோது	
தமிைில்	 லைக்கூ	 கவிலதகலள	 எழுதும்	 வபோது	
எழுததுக்களின்	 எணைிக்லகலயப்	 போர்க்க	 முடியோது.	
வமறகணடவோறு	அலசகள்	பறறி	வநோக்க	வவணடும்.

	 லைக்கூ	 விறகோ்ன	 வலையலற	 5,	 7,	 5	 அலச	
அலமப்பில்	 கூறப்படடுள்ளது.	 ஆைம்ப	 கோைததில்	
இநத	 5,	 7,	 5	 என்ற	 அலச	 அலமப்பு	 முலறயோகக்	
கலடப்பிடிக்கப்படடது.	 கோைப்வபோக்கில்	 5,	 7,	 5	
அளவுவகோலைத	 தூை	 எறிநது	 விடடோர்கள்.	 ஜப்போ்னிய	
லைக்கூகளில்	கூட	இநத	அளவுவகோல்	மதீறப்படடுள்ளலத	
சிை	ஜப்போ்னியக்	கவிலதகளில்	நோம்	அவதோ்னிக்கைோம்.
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	 ஜப்போ்னியக்	கவிஞர்	வசோகன்	(1465	-	1553)

நிைவிறகு	ஒரு
லகப்பிடி	லவததோல்
எததுலை	அைகோ்ன	லக	விசிறி.

	 எத	-	துலை	-	அை	-	கோ	-	்ன	-		லக	-	விசி	-	றி.
	
	 மூன்றோவது	 வோியில்	 5	 அலசகள்	 வை	 வவணடும்.	
ஆ்னோல்	 இக்கவிலதயில்	 மூன்றோவது	 வோியோ்னது	
எடடு	 அலசகலளக்	 தகோணடு	 அலமநதுள்ளலத			
அவதோ்னிக்கைோம்.	 எ்னவவ	 லைக்கூ	 என்பதில்	 5,	 7,	 5	
என்ற	வலையலறலய	மதீறுவது	கவிஞன்	மதீது	குறறமில்லை	
என்பலத	உைை	முடிகின்றது.
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படிமம்.

	 லைக்கூகளில்	மிக	முக்கியமோ்னது	‘படிமம்’.

	 ‘படிமம்’	 என்பது	 ஒரு	 ஓவியதலதப்	 வபோை	 ஒரு	
கோடசிலய	நம்	கண	முன்	தகோணடு	வநது	நிறுததும்.

	 ஒரு	 கோடசிலயக்	 கோடடும்	 வபோது	 சுருக்கமோக	 3	
வோிகளுக்குள்	தசோல்ைப்படும்	தபோருள்களுக்கிலடவய	
ப ிோ ிக்க	 முடியோத	 ஒரு	 ததோடர்லப, 	 இலைப்லப,	
பிலைப்லப	உருவோக்கி	ஒருலமப்போடடுடன்	அலமப்பவத	
லைக்கூவோகிறது.	 வருநதும்	 மோன்,	 மகிழும்	 மல்லிலக	
எ்ன	உைர்வுகளின்	விவோிப்பு	லைக்கூவில்	இருக்கோது.
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ஈறறடி.

	 லைக்கூவின்	 ஈறறடியில்	 மின்்னல்	 ததறிப்பு	
வவணடும்	என்கிறோர்கள்.

	 முதல்	 இைணடு	 அடிகளுக்கோ்ன	 விலடயோக	
மூன்றோவது	வருகின்றது.		அது	சோிதோ்னோ?

	 அல்ைது

	 ஒவை	வோிலய	மூன்றோக	உலடதது	லைக்கூவோகத	
தருகின்ற்னர்.	அது	சோியோ?

	 தறகோைததில்	இலவ	இைணடுவம	லைக்கூவோக	
எழுதப்படடு	வருவலதக்	கோணகின்வறோம்.

	 ஆ்னோல்	லைக்கூவுக்தகன்று	சிை	த்னிததன்லமகள்	
அலமய	வவணடும். 	வவணடுமோய ின்	இவவோறோ்ன	
அலமப்பில்	 வரும்	 போக்களுக்கு	 நோம்	 வவறு	 தபயர்கலள	
இடைோம்.

	 லைக்கூவில்	முதைோம்	இைணடோம்	அடிகலள	
வோசிக்கின்ற	 வோசகனுக்கு	 மூன்றோவது	 அடி	 என்்னவோக	
இருக்கும்	என்பதில்	ஒரு	எணைவவோடடம்	ஏறபடும்.	
அல்ைது	இதுவோகததோன்	இருக்கும்	என்ற	கறபல்ன	
பிறக்கும்.	 அவவவலள	 அவவோசகன்	 எதிர்போைோத	
ஒரு	 திருப்பமோக	 மூன்றோம்	அடி	 (ஈறறடி)	அலமவதுதோன்	
லைக்கூவின்	சிறப்பு.

உதோைைமோக,

அநதக்	கிைோமததில்
ஒரு	வீடு	கூட	இல்லை
..............................

	 இநத	இரு	வோிகலளயும்	படிக்கும்	வபோது	அட!	என்்ன	
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இது	கிைோமததில்	வீடுகவள	இல்லையோ?	அப்படியோ்னோல்	
குடிலசகள் 	மடடுவம 	உள்ள்னவோ? 	இப்படியோ்ன	
எணைவவோடடஙகள்	வோசகன்	ம்னதில்	வதோன்றும்.	
ஆ்னோல்	அதன்	ஈறறடி...

‘சுறறு	வவலிகள்	இல்ைோமல்’

என்று	முடிததோல்	அடடோ!	அஙவக	 எல்ைோ	வீடுகளுக்கும்	
சுறறு	வவலிகள்	உள்ள்ன.	அது	ஒரு	போதுகோப்போ்ன;	
வளர்்சசியலடநத	கிைோமம்	எ்ன	கோடசிப்	படிமம்	கண	முன்	
வதோன்றுகின்றது.

அவவோவற...

ஓடுகின்ற	புலகயிைதம்
எோிநது	தகோணவடயிருக்கிறது
........................

	 இநத	இரு	வோிகளும்	ஒரு	கைம்	எம்லம	சிநதிக்கத	
தூணடுகிறது.

	 எோிவது	என்்ன?

	 நிைக்கோியோ?	எோிதபோருளோ?	அல்ைது	பயைிகள்	எலத	
வயனும்	எோிக்கின்ற்னைோ?	எ்ன	வி்னோக்கள்	வதோன்றுகின்ற	
வபோது,..

	 ‘ததீப்பிடிதத	பறலறகள்.’

எ்ன	ஈறறடி	அலமகின்றது.

	 ஓ!	இதுவோ?	அவ்னகமோகப்	பிையோைிகளின்	போர்லவ	
புலகயிைத	 யன்்னலூடோக	 தவளி	 வநோக்கி	 இருக்கும்.	
தசல்லும்	 வைியில்	 சிறிய	 பறலறகள்	 எோிநது	 புலகநது	
தகோணடிருக்கும்	 கோடசி	 இஙகு	 மின்்னல்	 ததறிப்போக	
வருகின்றது.
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	 லைக்கூலவ	வோசிக்கின்றவர்கள்	உணலமயில்	
ஈறறடிலய	 ஒரு	 கடதோசித	 துணடோல்	 அல்ைது	 விைைோல்	
மலறததுக்	 தகோணடு	 வோசிக்க	 வவணடும்.	 அதன்	 பின்	
வயோசிக்க	 வவணடும்.	 அதன்	 பின்	 ஈறறடிலயப்	 போர்க்க	
வவணடும் . 	அப்வபோதுதோன் 	அநத 	லைக்கூவ ின்	
படிமதலத,	மின்்னல்	ததறிப்லப	உைை	முடியும்.
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இைண்்ோவது அடி

	
	 லை க்கூவ ி ல் 	 இ ைணட ோ வது 	 அ டி 	 ம ி க	
முக்கியமோ்னது.	 அது	 முதைடிவயோடு	 இலைநது	 ஒரு	
கருததில்னயும்	 மூன்றோவது	 அடிவயோடு	 இலைநது	 ஒரு	
புதிய	தபோருலளயும்	தருகின்றது.	

	 உதோைைம்..

ததோைிறசோலைப்	புலக
அதிகோிதது்ச	தசல்கின்றது.
ததோைிைோளர்	கடன்.

	 இஙகு	ததோை ிறசோலைப்	புலக	அதிகோ ிதது்ச	
தசல்கின்றது	என்ற	இரு	வோிகளில்	ததோைில்	அதிகோிக்க	புலக	
அதிகோிப்பலதயும்	சூைல்	மோசுக்கள்	அதிகோிப்பலதயும்	குறிக்க

அதிகோிதது்ச	தசல்கின்றது.
ததோைிைோளர்	கடன்.

என்ற	இரு	வோிகளும்	எவவளவுதோன்	ததோைில்	அதிகோிததோலும்	
ததோைிைோளர்	 கடன்	 தபறவற	 தம்	 வோழக்லகயில்ன	
ஓடடுவதன்	அவைதலத	சுடடி	நிறகின்றது.
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தன்ரம, முன்னிரலப் போஙகுகள்.

	 லைக்கூ	 வலகலம	 கவி	 வடிவஙகளில்	 தன்லம,	
முன்்னிலைப்	 போஙகுகள்	 கூடோது	 என்பது	 அதன்	 விதி	
முலறகளில்	ஒன்று.

	 தன்லம,	முன்்னிலைப்	போஙகு	என்பது

	 நோன்,	 நோஙகள்,	 நதீ,	 நதீஙகள்,	 என்,	 எ்னது,	 உ்னது,	
எஙகளது,	 உஙகளது	 தபோன்ற	 தசோறகள்.	 வமலும்	 ஒரு	
ஊலைவயோ	 நோடலடவயோ	 அல்ைது	 ஒரு	 அலமப்லபவயோ	
தபயர்	 	 குறிப்பிடடு	 எழுதுவது	 தன்லம,	 முன்்னிலைப்	
போஙகுகளோக	அலமயைோம்.	

	 இலவ	லைக்கூகளில்	தவிர்க்கப்பட	வவணடும்.
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ரைக்கூ பறறி விவைிக்கும் சில கவிஞர்கள்.

	 •	லைக்கூ	என்பது	சிநதல்ன	எனும்	ஜைப்பைப்பில்	
எறியப்படும்	சிறிய	கல்	வபோன்றது.					--	சுஜோதோ

	 கல்	நதீர்ப்பைப்லப	அதிை	லவதது	அலை்சசுைிகலள	
ஏறபடுததுவது	 வபோை	 லைக்கூவும்	 வோசகர்கள்	 ம்னதில்	
அதிர்வுகலள	மூடடி	விடக்	கூடியது.

	 •	இைணடு	வோிகலளயும்	வோசிதது	விடடு	மூன்றோவது	
வோி	என்்னவோக	இருக்குதம்ன	வயோசிக்க	லவக்க	வவணடும்.
அலத	வோசிதத	பின்	அட	இதுவோ?	என்று	‘சட’தட்ன	நிறுதத	
வவணடும்	ம்னது.			

	 •	 வோசகன்	 எதிர்	 போர்க்கோத	 ஒரு	 திருப்பம்	 3	 வது	
வோியில்	இருப்பது	ஒரு	த்னி்ச	சிறப்பு.			

	 •	
	 நறுக்தகன்று	கருததுக்கலளக்	கூறும்
	 தசோல்ை	நில்னப்பலத	சுருக்கி,
	 தசோல்லில்	அர்தததலதப்	தபருக்கி,
	 அர்ததததுக்கோ்ன	வோர்தலதகலளப்	தபோறுக்கி,
	 தபோறுக்கிய	வோர்தலதகலள	அடுக்கி,	
	 அைகுபடுததி,	
	 மிலகப்படுததி,	
	 அைி	வசர்தது
	 ஆ்சசோியததில்	மூழக	லவப்பலவதோன்	
	 லைக்கூ	எ்னப்படும்	கோடசிப்	போக்கள்.
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தமிழகக் கவிஞர் அமைன்

	 போவஷோ,	பூஸன்,	இஸ்ஸோ,	ஷிகி	என்ற	புகழ	தபறற	
ஜப்போ்னியக்	கவிஞர்கள்	நோல்வோின்	கவிலதகலளக்	
கவ ிஞர் 	அமைன் 	என்பவர் 	 	தம ி ழ 	தமோை ிய ிலும்	
ஆஙகிைததிலும்	 மிகவும்	 நுடபமோகக்	 கரு	 சிலதயோமல்	
மிக	சிறப்போக	தமோைி	தபயர்ததுத	தநதிருக்கிறோர்.	

	 இவர்கள்	நோல்வோி்னதும்	தைோ	100	லைக்கூகலள	
அைகு	 தமிைில்	 எளிலமயோகக்	 கவிஞர்	 அமைன்	 தமோைி	
தபயர்ததுள்ளோர் . 	 அவறற ிற 	 ச ிைவறலற 	இஙகு	
தருகின்வறன்.

•	
ஓயோத	இருமல்
மோயோது	மோயோது
போைோ்ன	த்னிலம.

•	
சிலறப்பிடிதத	விைல்களில்
ததீபம்	ஏறறியது.
மின்மி்னி.

•	
அைகுப்	படடம்.
எழுநது	பறக்கிறது.
எளிய	குடில்.

•	
குடடி்ச	சுவவைோைம்
ஒடடி	நிறகும்	அலசயோது
சுடடி	வயிறு்ச	சிைநதி.

•	
எழுநதிரு	எழுநதிரு	நதீ
வைிததுலை	எ்னக்கு	நதீவய.
துயில்	படடோம்பூ்சசி.

•	
இலளதது	மிகக்	கலளதது
வயதோகித	தளர்நததவன்	பின்்னோல்
விழுகின்ற	மைர்கள்.
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	 ‘கலையோைி’	 இைக்கிய	 இதழ	 த்னது	 1966	 ஜ்னவோி	
இதைில்	 சுஜோதோ	 அவர்கள்	 தமோைி	 தபயர்தத	 ஜப்போ்னிய	
லைக்கூ	கவிலதகலள	தவளியிடடது.	அதல்னத	ததோடர்நது	
கவிக்வகோ	அப்துல்	ைகுமோன்	சி.	மைி			வபோன்வறோர்	ஜப்போ்னிய	
லைக்கூ	 கவ ிலதகலள	 தமோை ிதபயர்தது	 எழுத ி	
முன்வ்னோடித	தமிழ	இதழகளில்	தவளியிடட்னர்.

கவிக்நகோ அப்துல் ைஹமோன்.

	 ஜ ப் ப ோ்ன ி ய 	லைக்கூவ ின் 	த ம ி ழ 	த ம ோ ை ி	
தபயர்ப்புகலளத	தவிர்தது	1974	இல்	தமிைகக்	கவிஞர்	
கவிக்வகோ	அப்துல்		ைகுமோன்	தமிைில்	முதன்	முதைோக	லைக்கூ	
கவிலதகலள	எழுதியுள்ளோர்.

	 இவர்	முதன்முதைோக	 1974	இல்	த்னது	 ‘போல்வீதி’	
ததோகுப்பின்	மூைம்	‘சிநதர்’	என்ற	தபயோில்	லைக்கூ	
முயறசியில்னத	ததோடஙகி	லவததோர்.

	 லைக்கூவில்	 நோம்	 கலடப்பிடிக்க	 வவணடிய	
மூன்று	முக்கிய	 மைபுகலள	கவிக்வகோ	அப்துல்	 	 ைகுமோன்	
கூறுகிறோர்.

1.	 லைக்கூ	3	வோியோக	இருக்க	வவணடும்.
2.	 லைக்கூவிறகுத	தலைப்பிடடு	எழுதக்கூடோது.
3 . 	ஒ ரு 	லைக்கூவ ி றகு 	குலற ந தது 	இ ைணடு	

உடகருதது	இருக்க	வவணடும்.

1 . 	லைக்கூவின்	முதல்	அடி	ஒரு	கூறு. 	ஈறறடி	
ஒரு	கூறு.	லைக்கூவின்	அைகும்	ஆறறலும்	
ஈறறடியில்தோன்	உள்ளது.	ஈறறடி	ஒரு	த ிடீர்	
தவளிப்போடலட	உைர்வு	அதிர்்சசிலய	ஏறபடுததி	
முழுக்கவிலதலயயும்	தவளி்சசப்படுதத	வவணடும்.

2.	 லைக்கூவின்	தமோைி	அலமப்பு	ஊலை்ச	சலதயறற	
தமோைி,	 தநதி	 தமோைிலயப்	 வபோை.	 அவசியமறற	
இலைப்பு்ச	தசோறகலள	விடடு	விட	வவணடும்.
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3.	 உயிர்	 நோடியோ்ன	 ஈறறடியில்	 (மூன்றோவது	 வோி)	
ஆறறல்	மிக்க	தவளிப்போடடிறகோகப்	தபயர்்ச	
தசோல்லைவய	பயன்	படுதத	வவணடும்.

	 ‘சின்்னதோய்	இருக்கும்	தபோிய	அறபுதம்”	என்கிறோர்	
கவிக்வகோ	அப்துல்	ைகுமோன்.

	 அனுபவதலதயும்	 உைர்லவயும்	 பிறருக்குத	 தை	
முயல்வதுதோன்	லைக்கூ.	லைக்கூ	கவிஞன்	த்னக்குக்	
கிலடக்கும்	 அனுபவதலத	 அப்படிவய	 உைர்வு	 இலை	
அறுநதிடோதவோறு	கவிலதயோய்	வடிதது	வோசகருக்கு	அளிக்க	
வவணடும்.

தமிழக் ரைக்கூ முன்நனோடிகள்

	 1974	ல்	கவிக்வகோ	அப்துல்	ைகுமோன்	அவர்கள்		
லைக்கூ	கவிலதகலள	எழுதித	ததோடஙகியலதத	ததோடர்நது		
1984	இல்	தமிைகக்	கவிஞர்	அமுதபோைதி	அவர்கள்	‘புள்ளிப்	
பூக்கள்”	 எனும்	 த்னது	 லைக்கூ	 நூலை	 தவளியிடடோர்.	
இதுவவ	தமிைில்	தவளிவநத	முதைோவது	லைக்கூ	நூைோகும்.

	 இநத	வோிலசயில்	மு.முருவகஷ்,	 	 நிர்மைோ	சுவைஷ்,	
மிதைோ,	 சுஜோதோ,	 ஈவைோடு	 தமிைன்பன்,	 அறிவுமதி,	
நோ.முததுக்குமோர்	 வபோன்ற	 பை	 தமிைகக்	 கவிஞர்கள்	
தமிைில்	சிறநத	லைக்கூ	நூல்கலள	எழுதியும்	ஆய்வு	
தசய்தும்	வநதுள்ள்னர்.
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கவிஞர் பைிமளம் சுந்தர்

தமிைகக்	கவிஞர்	போிமளம்	சுநதர்	என்பவர்		ஜப்போ்னிய	
-	தமிழ	லைக்கூ	கவிலதகள்	ஓர்	ஒப்போய்வு	என்ற	த்னது	
நூலில்	குறிப்பிடடுள்ள	சிை	லைக்கூகள்	இலவ:-

•	
உன்்னோல்	முடிகிறது	குயிவை
ஊைறிய	அழுவதறகு
நோன்	ம்னிதப்	தபண.

•	
கோதலின்	தவறறி
இருவருக்கும்	கல்யோைம்
த்னிதத்னிவய.

•	
அைிவை	நகஙகலள	தவடடு
பூவின்	முகஙகளில்
கோயஙகள்.

•	
மைலை	யோர்	பறிததது?
கணைதீர்	வடிக்கிறவத
கோம்பு.

•	
யோைது
குளததில்	கல்	விடதடறிநதது?
உலடநதவத	நிைோ	முகம்.
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	 கவிஞர்	போிமளம்	சுநதோின்	ஜப்போ்னிய	 -	லைக்கூ	
ஒப்போய்வு	 என்ற	நூல்	 லைக்கூ	 பறறிய	 புோிதலை	
ஏறபடுததக்	கூடிய	ஓர்	அறபுத	நூைோகும்.

	 அவர்	 “சின்்னதோக	 இருக்கும்	 தபோிய	 அறபுதம்”	
என்று	லைக்கூவிறகு	விளக்கம்	தருகின்றோர்.

“லைக்கூ	வோசிக்க	வவணடும்:
வயோசிக்க	வவணடும்:
ைசிக்க	வவணடும்”		

என்கிறோர்	கவிஞர்	போிமளம்	சுநதர்.
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	 20	ஆம்	21	ஆம்	நூறறோணடுகளில்	அவ்னக	கவிஞர்கள்	
லைக்கூ	கவிலதகலள	எழுதுவதில்	ஆர்வம்	தகோணவபோது	
லைக்கூ	கவிலதகளின்	இைக்கை	வலையலறகள்	
சிலதநது	 விடோமல்	 அதல்ன	 தநறிப்படுததுவதிலும்	 அதன்	
த்னிததுவதலதப்	வபணுவதிலும்	பை		கவிஞர்கள்	முல்னப்புடன்	
தசயறபடடு	வருகின்ற்னர்.	அவர்களில்	ஒருசிைோின்	லைக்கூ	
பறறிய	கருததுகலள	இஙகு	குறிப்பிடுகின்வறன்.	

கவிஞர் முரனவர் ைநமஷ்

	 தமிைகக்	 கவிஞர்	 முல்னவர்	 ைவமஷ்	 அவர்கள்	
லைக்கூ	பறறி		கூறுலகயில்...

1.	 ஒரு	 லைக்கூ	 கவிலத	 படிக்கும்	 வபோது	 அநத	
சம்பவம்	நம்	கண	முன்வ்ன	நிகழவது	வபோல்	இருக்க	
வவணடும்.

2.	 எவவித	வோர்தலத	ஜோைஙகளும்	இருக்கக்	கூடோது.
3.	 3	வது	வோியில்	ஒரு	திருப்பம்	வவணடும்.

என்கிறோர்

வதோடடதலத	விறறதும்
பறலவகள்	கோ்னம்
வவறோக	ஒலிக்கின்றது.

(	வதோடடக்கோைன்	ம்னதில்	சஞசைம்	-	கவலை	கோைைமோகப்	
பறலவகளின்	ஒலிலய	வவறோகக்	கோணுகின்றோன்.)

	 5,	 7,	 5	 என்றவோறு	 அலசகள்	 (Syllable)	 இருக்க	
வவணடும்.

	 3	வோிகள்	இருக்க	வவணடும்.

	 புைடசிக்	 கருதவதோ	 உருவகவமோ	 லைக்கூவில்	
இருக்கக்	கூடோது.
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	 முல்னவர்		ைவமஷ்	அவர்களின்	சிை	லைக்கூகள்.

•	
கலைகிறது	கோகம்
குருவி	வபோல்	வசமிதத	பைம்
உறவுகளி்னோல்	தசைவு.

•	
தலைக்கு	வமல்	கிளி
பறநதது.
குைநலதயின்	அழுலக.

•	
மல்னவி	ைசிக்கவில்லை.
குைநலத	வலைநத	கோகிதததில்
சின்்ன	வீடு.

	 இவறலற	ச ிறநத	லைக்கூகளோக	முல்னவர்		
ைவமஷ்	 பலடக்கின்றோர்.	 இவறறில்	 பை	 கருததுக்கள்	
உள்வள	தபோதிநதிருப்பலதக்	கோைக்கூடியதோக	உள்ளது.
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கவிஞர் அனுைோஜ்

	 21	ஆம்	நூறறோணடில்	லைக்கூ	வலையலறகலளக்	
கடடிக்கோப்பதில்	பஙதகடுதத	மறவறோர்		தமிைகக்	கவிஞர்	
அனுைோஜ்	அவர்கள்.

	 கவிஞர்	 அனுைோஜ்	 அவர்கள்	 இலையததில்	
(tamilnenjam.com)	 வைஙகிய	 ”லைக்கூ	 பயிறசிக்களம்”	
பகுதியில்	 	 ”லைக்கூ	 ஓர்	 அறிமுகம்”	 எனும்	 தலைப்பில்	
பின்வருமோறு	தருகின்றோர்.

	 லைக்கூ	 ஒரு	 அைகிய	 ஓவியம்.	 அலத	 நோம்	
இைசிக்கத	 துவஙகும்	 வபோது	 பை	 போிமோைஙகளில்	 அது	
நம்லமப்	பைவசப்படுததும்.	

	 லைக்கூ	கவிலதகலள	நோம்	வோசிக்கும்	வபோது	சிை	
நலடமுலறகலள	அவசியம்	பின்பறற	வவணடும்.

	 மூன்றடிகலளக்	 தகோணட	 லைக்கூ	 முதலிைணடு	
அடிகளிலிருநது	 மூன்றோம்	 அடி	 ஒரு	 திருப்பதலதத	
தைக்	 கூடியதோக	 அலமய	 வவணடும்.	 அநதத	 திருப்பவம	
லைக்கூவ ின் 	ஆ்சச ோ ி யம் . 	இலதத 	 ததள ிவ ோக	
உைர்வதறகு	அதல்ன	வோசிப்பதில்	 ஒரு	வலையலறலய	
அல்ைது	 முலறலமலய	 லைக்கூ	 கவிஞர்கள்	 வகுததுத	
தநதுள்ள்னர்.	அதோவது…

	 கவிலதயின்	 முதலிைணடு	 அடிகலள	 வோசிதது	
அவவிடததில்	 நிறுதத	 வவணடும்.	 பின்	 மறுபடியும்	
முதலிைணடு	அடிகலளயும்	வோச ிதது	சறறு	ந ிறுதத ி	
மூன்றோம்	அடிலய	வோசிக்க	வவணடும்.
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	 இஙகு	முதலிைணடு	அடிகலள	 வோச ிக்க ின்ற	
வோசகனுக்கு	 மூன்றோவது	 அடி	 ஏதோவததோரு	 எணை	
வவோடடதலத	 ஏறபடுததுகின்ற	 வபோது	 அல்ைது	 என்்ன	
தவன்று	வகள்விக்	குறி 	எழுகின்ற	வபோது	அவ்னது	
எதிர்போர்ப்பிறகு	மோறோகவவோ	அல்ைது	அவ்னது	கறபல்னலய	
ஒதததோகவவோ	மூன்றோம்	அடி	அலமநது	விடுகின்றது.

	 உதோைைமோகக்	கதீழ	வரும்	கவிலதயில்..

ப்சலசக்	கிளி
தகோததி	எடுக்கிறது.

	 இவவ ிரு 	வோ ி கலளயும் 	இருமுலற 	தசோல்லி	
நிறுததும்	வபோது	மூன்றோம்	அடி	என்்னவோக	இருக்கும்.	
தகோததி	எடுப்பது	என்்ன?	பைமோக	இருக்குமோ?	அல்ைது	
வவதறன்்ன?	இப்படி	வயோசிக்கும்	வபோது	

	 எதிர்கோை	வசோதிடம்.			

என்று	 கவிஞன்	 முடிக்கும்வபோது	 அக்கோடசி	 வோசகோின்	
ம்னக்	கணைில்	ததரூபமோகக்	கோடசி	தருவலத	உைைைோம்.	

	 லைக்கூ	 உணலமக்கு	 தநருக்கமோய்	 நின்று	
எழுதப்பட	வவணடிய	ஒரு	கவிலத	வடிவம்.	ஆகவவதோன்	
கறபல்னகலள	 இதில்	 தவிர்க்கிவறோம்.	 உவலம,	
உவவமயஙகலளயும்	 இதில்	 லகயோள்வதில்லை.	 நோம்	
கோணும்	 கோடசிலய,	உைர்நத	உைர்வில்ன	உணலமத	
தன்லமவயோடு	 எநதவித	 சமைசஙகளுக்கும்	 இடமின்றி	
அலதக்	கவிலத	வடிவில்	தை	முயறசிக்கிவறோம்.
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	 அவத	வபோல்	கவிலதகளுக்கு	உகநத	தபோருததமோ்ன	
வோர்தலதகலளக்	லகயோளுதல்	மிக	அவசியம்.

	 உதோைைமோக

	 திருவிைோக்	கோைம்
	 அதிகோிதது்ச	தசல்கிறது.
	 கைிவுகள்.

	 இது	ஒரு	கவிஞோின்	கவிலத.	இஙகு	இைணடோவது	
வோியில்	அதிகோிதது்ச	தசல்கிறது	 	 என்றிருக்கும்	அடிலய	
அதிகமோக	வசர்கிறது	எ்ன	இருநதோல்	சிறப்போக	இருக்கும்.

திருவிைோக்	கோைம்
அதிகமோக	வசர்கிறது.
கைிவுகள்.			

	 எ்ன	வைைோம்.

	 அவவோவற..

திருவிைோக்	கூடடம்
அதிகோிதது்ச	தசல்கிறது.
ப்னிக்கூழ	வியோபோைம்.

	 இஙகும் 	அவத 	வப ோல் 	ஒரு 	ச ின்்ன 	ம ோறறம்	
அவசியமோகிறது.	இைணடோவது	அடியில்	

திருவிைோக்	கூடடம்
அதிகமோக	நடக்கிறது.
ப்னிக்கூழ	வியோபோைம்.								

	 என்று 	அலமநத ிருநத ோல் 	ம ி க 	 ச ி றப்ப ோ்ன	
லைக்கூவோக	 அலமநதிருக்கும்	 என்று	 விளக்குகின்றோர்		
கவிஞர்	அனுைோஜ்.
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	 ஈறறடியின்	 தன்லமக்கு	 ஏறப	 இைணடோவது	
அடியின்	 தசோல்	 அலமதல்	 வவணடும்.	 அது	 மடடுமன்றி	
அது	முதைோம்	அடிவயோடும்	இலயநது	வருதல்	அவசியம்.

	 தசோல்ை	வரும்	கருதலதத	ததளிவோகக்	கவிலதயின்	
கருவிறகு	அருகில்	நின்று	தசோல்லுதல்	வவணடும்	என்பவத	
லைக்கூவின்	சிததோநதம்	என்கிறோர்	கவிஞர்	அனுைோஜ்	
அவர்கள்.
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ஈழத்து கவிஞர்  சு.முைளிதைன்

	 இவர்		1988	இல்	எழுதிய	‘கூலடக்குள்	வதசம்’	என்ற	
நூல்	 இைஙலகயில்	 எழுதப்படட	 முதைோவது	 லைக்கூ	
நூைோகும்.

•	
ஏய்!	யோைஙவக	ஆறறில்
போலைக்	தகோடடிவிடடு	ஓைமிடுவது?
நதீர்	வீழ்சசி.

•	
சிோிததது	நதீ.
எ்னக்குள்	எப்படி
இறக்லககள்.

•	
எ்சசோிக்லக!	மலைகள்	மதீது
நடமோடிக்	தகோணடிருக்கின்ற்ன
எோிமலைகள்.

•	
வபோதுமோ்ன	ஆடகவளறியும்
புறப்படவில்லைவய	புலகயிைதம்.
ையன்கள்.
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ஈழத்து ரைக்கூ நூல்களிற சில...

	 லைக்கூ	 பறறி	 பை	 வகோைஙகளில்	 வதடலை	
வமறதகோணட	 வபோது	 ஈைததில்	 தவளியிடப்படட	 சிை	
லைக்கூ	நூல்கள்	பறறியும்	அறியக்	கிலடததது.

	 ஈைததின்	 வடக்கிலிருநது	 தவளிவரும்	 ‘‘ஜதீவ	 நதி’’	
எனும்	மோத	சஞசிலக	கோர்ததிலக	2017	இல்	தவளியிடட	
‘ஈைம்	லைக்கூ	சிறப்பிதழ’		ஈைததில்	தவளியிடப்படட	12	
லைக்கூ	நூல்கள்	பறறி	ஆய்வு	தசய்துள்ளது.

அலவ	:-

•	 கூலடக்குள்	வதசம்.	(1988	)	
	 	 -	சு	முைளிதைன்.

•	 கல்ைலறக்குள்	கதிைவன்.	(	1990	)
	 	 -	சோர்ள்ஸ்

•	 லைக்கூ	கவிலதகள்.	(	1998	)
	 	 -	கப்டன்	மைைவன்.

•	 உயிர்்ச	சிறகுகள்.	(	2001	)	
	 	 -	ஒலுவில்	எம்	போயிஸ்.

•	 ம்னசின்	பிடிக்குள்.	(	2001)
	 	 -	போைைஞச்னி	சர்மோ.

•	 ப்சலச	இறகு.	(2001)
	 	 -	வவைலையூர்	தபோன்்னணைோ.

•	 நுஙகு	விைிகள்.	(	2007	)
	 	 -	இ.	சு.	முைளிதைன்.

•	 வோ்னவில்.(2007)
	 	 -	கவிஞர்	தபோிய	ஐஙகைன்.

•	 அம்மோ	என்	லைக்கூ.	(	2007)
	 	 -	விக்்னோ	போக்கியநோதன்.

•	 இயறலக	இயல்பு.	(	2013)
	 	 -	பஸ்லி	ைமதீட.

•	 நறுக்.(2016)
	 	 -	தமோைி	வைதன்.

•	 கவிநுடப	துளிப்போக்கள்.	(	2017	)
	 	 -	கவிநுடபம்	போயிசோ	தநளபல்.
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	 இலவ	‘ஜதீவநதி’	தவளியிடட	லைக்கூ	சிறப்பிதைில்	
ஆய்வுக்குடபடுததப்படட	நூல்கள்.

	 ‘கூலடக்குள்	வதசம்’	என்ற	நூலின்	தபரும்போைோ்ன	
கவிலதகள்	 மலைநோடடு	இயறலக	 சூைலை	 ஒடடியதோக	
வும் 	வ த ோடடத 	த த ோ ை ி ை ோள ர் கள ின் 	வ ோழக்லக	
அவைஙகலளயும்	சிததோிததுக்	கோடடுகின்றது.

	 சோர்ள்ஸ்	 மறறும்	 கப்டன்	 மைைவன்	 வபோன்ற	
வர்கள ின் 	லைக்கூ	நூல்கள ில் 	தபரும்போைோ்ன	
லைக்கூகள்	 வடக்கில்	 நிகழநத	 யுதத	 சூழநிலைகள்,	
வபோைோடடம்,	யுதத	தகோடூைஙகள்	வபோன்றவறறுடன்	சமூக	
அவைஙகலளயும்	மக்களின்	துயைஙகலளயும்	தபருமளவில்	
விளக்கி	நிறகின்ற்ன.

	 சிை	கவிஞர்களின்	லைக்கூகள்	லைக்கூ	இைக்கை	
வலையலறகலளயும்	 5,7,5	 என்ற	 அலச	 மைபுகலளயும்	
கடுலமயோக	 மதீறியிருப்பது	 கவ்னிததறபோைது.	 எ்னினும்	
லைக்கூ	என்ற	எணைக்கருலவத	வதோறறுவிதது	
கவிலதகலளப்	பலடததிருக்கின்றலம	அநநூல்களின்போல்	
எம்லம	ஈர்க்க்ச	தசய்கின்றது.

	 1916	ஆம்	ஆணடு	தமிழுக்கு	அறிமுகமோகிய	
லைக்கூவின்	நூறறோணடு	நிலறலவதயோடடி	தமிழதநஞசம்	
பதிப்பகம்	2017	இல்	பிைோன்சில்	தவளியிடட	‘‘1000	
முததுகள்’’	லைக்கூ	நூலில்	உைகளோவிய	100	கவிஞர்களின்	
1000	லைக்கூ	கவிலதகள்	ததோகுக்கப்படடுள்ள்ன.	
இநநூலிலும்	பை	ஈைததுக்	கவிஞர்களின்	லைக்கூ	
கவிலதகள்	இடம்தபறறிருப்பது	குறிப்பிடததக்கது.
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ரைக்கூவிறகோன பல்நவறு 

ஜபயர்களும் , வரககளும்.

	 ஜப்போ்ன ிய 	கவ ிலத 	மைபு 	தன்கோ , 	தைன்கோ ,	
டோஙகோ,	 லைபுன்,	 தசன்றியு,	 தைோக்கு	 எ்னப்	 பை	 போ	
வடிவஙகலளத	தன்்னகதவத	தகோணடுள்ளது.

	 தமிைில்	இவவலக	வடிவஙகலளத	தவிை	லைபுன்,	
ோிபுன்,	குறடகூ,	சதீர்க்கவிலத,	கஸல்	எ்னப்	பை	வடிவஙகள்	
உருவோகிக்	தகோணடு	வருகின்ற்ன.	பிறகோைததில்	லைக்கூ	
என்பது	பல்வவறு	உப	தபயர்களுடன்	விோிவோக்கம்	தபறறு	
வருவலதக்	கோைக்	கூடியதோக	உள்ளது.

அவறறிற	சிை	:-

குக்கூ.
தசன்றியு.
பைதமோன்றியு.
லிமலைக்கூ.
வமோல்னக்கூ.
எதுலகக்கூ
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குக்கூ.
	
	 தமிழ	நோடடுக்	கவிஞர்	மதீைோ	அவர்கள்	லைக்கூவின்	
3	 வோி	 மைலப	 மதீறிப்	 பலடதத	 கவிலதகள்	 ‘குக்கூ’கள்	
எ்னப்படுகின்ற்ன.	 அதிக	 வோிகள்	 எழுதுவதறகோ்ன	
சுதநதிைம்	கவிஞனுக்கு	உணடு	எ்ன	அவர்	கருதுகின்றோர்.

	 மதீைோவின்	குக்கூகள்.

•	
பின்்னோல்	இருநத	
என்	மடி்சசநதில்:
வநது	விழுநதது:
மோறறோன்	வதோடடதது
மல்லிலக:	
ஓடும்	வபருநதில்.

•	
வகோைியும்	வசவலும்
குப்லபலயக்	கிைறும்.	
விடியறகோலையில்
கண	மூடிக்	கிடக்கும்
ஊர்	நோய்	ஒரு	மூலையில்
இைதவல்ைோம்	குலைதத	அசதியில்.
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ஜசன்றியு

	 தசன்றியு	என்பதுவும்	ஜப்போ்னிய	தமோைிக்	கவிலத	
வடிவவம.	இதுவும்	3	அடிகலளக்	தகோணடது.

	 தஜன்	தததுவம்,	இயறலக	மறறும்	தமய்யியவைோடும்	
சிறிது	 ததோடர்பு	 தகோணடு	 நலக்சசுலவ	 உைர்வுடன்	
எழுதப்படுவது	தசன்றியு.

	 தசன்றியு	எனும்	புல்னப்தபயலைக்	தகோணட	
‘கைோய்	 க்சச ிவமோன்’ 	 எனும்	 ஜப்போ்னியக்	 கவிஞர்	
கி.பி.	 18	 ஆம்	 நூறறோணடில்	 இவவிைக்கியதலத	
அளிததோர்.	 பின்்னர்	 அக்கவிஞோின்	 புல்னப்	 தபயவை	
அக்கவிலத	வலககளுக்கோ்ன	தபயரும்	ஆயிறறு.	தமிைில்	
இவவலககலள	‘நலகப்போ’	எ்னப்படுகின்றது.

	 கவிததுவம்	அதிகமோக	இருநதோல்	‘லைக்கூ’.	
கவிததுவம்	குலறநது	நலக்சசுலவ	உைர்வு	வமவைோஙகி	
இருநதோல்	அது	‘தசன்றியு’.
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	 தமிைில்	 முதன்	 முதைோக	 ஈவைோடு	 தமிைன்பன்	
என்பவவை	 தசன்றியு	 பலடததுள்ளோர்.	 தமிைில்	லைக்கூ	
பறறிய	 சோ ியோ்ன	 புோிதல்	 இல்ைோமல்	 எழுதப்படும்	
லைக்கூகள்	 எல்ைோம்	 தசன்றியு	 கவிலதகளோகவவ	
கோைப்படுகின்ற்ன.

	 ஈவைோடு	தமிைன்பன்	எழுதிய	‘ஒரு	வணடி	தசன்றியு’	
கவிலத	நூலின்	சிை	தசன்றியுக்கள்.

•	
ஆயிைம்	வபவைோடு
வவடபு	மனுத	தோக்கல்.
ஐம்பது	வோக்குகள்

•	
முதல்	நோளிவைவய
ஆசிோியோின்	பிைம்லபக்	வகடடு
அடம்	பிடிததது	குைநலத.

•	
அம்மோ!	இநதப்	போப்போலவ	
விறறு	விடடு
வவறு	தபோம்லம	வோஙகைோம்.

•	
தபோம்லமக்குப்	பசி
சோப்பிடவில்லை	
குைநலத.
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பழஜமோன்றியு

	 தமிழப்	 பைதமோைியும்	 ஜப்போ்னிய	 தசன்றியுக்	
கவிலதயும்	ஒன்றிலைநது	தபறதறடுதத	கவிலதப்	
பிள்லளகள்	பைதமோன்றியு.

	 பைதமோைிக்கு	 ஒரு	 திருப்பம்	 தகோடுதது	 ஒரு	 சிறு	
மோறறம்	தசய்து	அவறறுக்கு	புதததோளியூடடும்	முயறசிவய	
பைதமோன்றியு.

	 பைதமோைிகள்	சமுதோயதலத	தசம்லமப்	படுததுபலவ.	
தவறுகலள	 சுடடிக்கோடடி	 திருததும்	 தன்லம	 தகோணட	
பைதமோைிகளில்	தசன்றியு	தன்லமலய	ஏறறு	தசன்றியுவின்	
த்னிததன்லமயோ்ன	 நலக்சசுலவயுைர்லவ	 வமலும்	கூடடி	
அலமப்பலவவய	பைதமோன்றியு.

எ்னது	பைதமோன்றியு	கவிலதகளில்	சிை...

•	
அைசன்	அன்று	தகோல்வோன்
ததய்வம்	நின்று	தகோல்லும்
இைசோய்ன	உைவுகள்
வநோய்	தநது	தகோல்லும்.
•
அடிவமல்	அடி	அடிததோல்
அம்மியும்	நகரும்.
இடிவமல்	இடி	இடிததோல்
எல்ைோவம	உலடயும்.
•
கணடது	கறகப்
பணடிதன்	ஆவோன்.
கலட	உைவு	உணடோல்
வநோயோளி	ஆவோன்.
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•
ஆறிலும்	சோவு
நூறிலும்	சோவு.
அஞசி	நடுஙகுபவனுக்கு
தி்னம்	தி்னம்	சோவு.

•
அன்ல்னயும்	பிதோவும்
முன்்னறி	ததய்வம்.
ஆகோத	வயதில்
முதிவயோர்		இல்ைம்.

•	
அகததின்	அைகு
முகததில்	ததோியும்.
அன்ல்னயின்	அருலம
அவள்	மலறவின்	பின்	புோியும்.

•
யோல்னக்கும்	அடி	சறுக்கும்.
நிதோ்னமிைநதோல்	
எல்வைோர்க்கும்
வகடு	பிறக்கும்.

•
											யோல்னக்கும்	அடி	சறுக்கும்.
											பூல்னக்கும்	முள்	தபோறுக்கும்.

•	
அகததின்	அைகு	முகததில்	ததோியும்.
கழுததின்	அைகு	கணைோடியில்	ததோியும்.

•						
உப்பிடடவலை	உள்ளளவும்	நில்ன.
நன்றி	தகடடவலை	தநோடியிவை	மற.
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லிமரைக்கூ

	 ஆஙகிைததில்	‘லிமோிக்’	என்பது	ஒரு	கவிலத	வடிவம்.	
5	 அடிகளில்	 அலமயும்	 இக்கவிலத	 வடிவம்	 வவடிக்லக,	
விவ்னோதம்,	நலக்சசுலவ	முதலிய	உைர்வுகவளோடு	
இயஙகக்கூடியது.	

லிமோிக்	(limerick)		இன்	5	வோிகளில்
முதைோவது
இைணடோவது
ஐநதோவது	வோிகளில்	ஒதத	ஓலச	உலடய	இலயபுத	
ததோலடயுடன்	அலமயும்.

மூன்றோவது
நோன்கோவது	வோிகளிலும்	தம்முள்	ஒதத	ஓலச	
உலடய	இலயபுத	ததோலடகள்	வைைோம்.

	 லிமோிக்லக	 குறும்போவோகத	 தமிழுக்குக்	 தகோணடு	
வநதவர்	யோழப்போ்னதலத்ச	வசர்நத	கவிஞர்	மகோகவி	
து.உருததிைமூர்ததி	அவர்கள்

	 உதோைைததிறகு	

	 மகோகவி	உருததிைமூர்ததி	இயறறிய	குறும்போ	(லிமோிக்).

கறபகததின்	தவண	கழுததில்	தோலி
கடடுதறகு	முன்்னின்றோன்	வோலி
அறபுதமோய்	வோழநதோர்கள்
ஆறு	பிள்லள	தபறறோர்கள்
இப்தபோழுவதோ	வவறு	பைவசோலி.

ஆதவ்னோர்	தசததுப்வபோய்	விடடோர்
ஐம்பதின்மர்	தம்	வதோளில்	இடடோர்
பூத	உடலைச	சுமநது
வபோதல்	இயைோதவைோய்ப்	
போதி	வைியில்	லவதது்ச	சுடடோர்
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	 இநத	 லிமோிக்குடன்	 லைக்கூ	 வசர்நததுதோன்	
லிமலைக்கூ.	

	 இது	3	வோிகளில்	எழுதப்படும்.

	 முதன்முதலில்	இலத	உருவோக்கியவர்	தடட	போக்கர்		
(Ted	Pauker)	எனும்	கவிஞர்.	இவர்		தம்	கைப்பு	இ்னக்	
குறும்போவுக்கு	 லிமலைக்கூ	 (லிமோிக்	 +	 லைக்கூ)	
என்று	தபயோிடடோர்.

	 தமிைில்	 முதன்	 முதைோக	 ஈவைோடு	 தமிைன்பன்	
லிமலைக்கூலவப்	பலடததுள்ளோர்.	அவர்	எழுதிய	‘தசன்்னி	
மலைக்	 கிளிவயோப்போதைோக்கள்’	 எனும்	நூலில்	 138		
லிமலைக்கூகலள	வடிததுள்ளோர்.

	 உதோைைம்...

	 ஈவைோடு	தமிைன்பன்	எழுதிய	சிை	லிமலைக்கூ.

•	
ஊதுவததி்ச	சின்்னம்
கடசி	தவன்று	வகோடலட	பிடிததும்
நோறறம்	வபோகலை	இன்னும்.

•	
பறலவ	கூடு	திரும்பியது
சிறகு	முலளததுப்	பறநது	திோிய
வோ்னின்	இதயம்	விரும்பியது.

	 லிமலைக்கூவில்		முதைோம்,	மூன்றோம்	வோிகளில்	
ஒதத	ஓலச	உலடய	இலயபுத	ததோலடகள்	அலமகின்ற்ன.
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எதுரகக்கூ, நமோரனக்கூ

	 எதுலகக்கூ, 	வமோல்னக்கூ	என்ற 	லைக்கூ	
வலகலமகலள	 முதன்முதைோக	 அறிமுகப்	 படுததியவர்	
தமிைகக்	கவிஞைோ்ன	இலளயபோைதி(யுகபோைதி)	அவர்கள்.	
இவர்	 2018	 ஜ்னவோியில்	 லைக்கூ	 இைக்கைததில்	
எதுலகயும்	வமோல்னயும்	மூன்றடிகளிலும்	வைததக்கதோ்ன	
எதுலகக்கூ,	வமோல்னக்கூ	ஆகியவறலற	முகநூலில்	
அறிமுகப்படுததித	ததோடர்நது	எழுதி	வருகின்றோர்.

	 எதுலகக்கூ	என்பது,	லைக்கூ	கவிலதகளில்	
இைணடோதமழுதது	ஒன்றிவை	அலமவது.

	 வமோல்னக்கூ	என்பது	லைக்கூ	கவிலதகளில்	
முதைோதமழுதது	ஒன்றிவை	அலமப்பது.

	 இலளயபோைதி	அவர்களின்	எதுலகக்கூகள்	சிை.

•	
அலையும்	வமகம்.
மலைக்க	லவக்கிறது.
கலைததிழுக்கும்	கோறறு.

•	
கூறு	வபோடடுப்	பிோிததோலும்
வசறு	ஆக்கி	சிலதததோலும்
வசோறு	வபோடும்	வயல்.

•	
குலறநத	பருவ	மலை;
நிலறநதிருக்கும்	மதீன்கள்;
மலறநதிருக்கின்ற்ன	வலைகள்.
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இலளயபோைதி	அவர்களின்	வமோல்னக்கூகள்	சிை

•	
சிறிய	தநருப்தபோிய
சிறப்போய்ததோன்	ததோிகிறது.
சிமி்னி	விளக்கு.

•	
அலசநது	வரும்	வதோில்
அதிகமோய்	ஆடி	வருகிறது.
அர்்சசகர்	குடுமி.

•	
படரும்	தகோடியின்	பசுலம
படர்வறற	இடஙகளில்	ததோிகிறது.
படடுப்வபோ்ன	மைம்.

•	
மதமறறுப்	பிறநதும்
மதமோக்கி	அலடயோளமிடப்படும்
மைலைகள்.

•	
துளிகலள	இலைதது
துள்ளலுடன்	வீழநது	தபரு	தவள்ளமோய்த
தூய	அருவி.
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புதிய  வடிவஙகளில் மூவைிக் கவிரதகள்.

	 இன்லறய	 சூழநிலையில்	 வடிவஙகலளப்	 பறறிக்	
கவலை	 தகோள்ளத	 வதலவயில்லை.	 தசோல்ை	 வநதலத	
எவவளவுக்தகவவளவு	சுருக்கமோக	அழுததமோக்ச	தசோல்லி	
யிருக்கிவறோம்	என்பதுதோன்	முக்கியம்.

	 வோசகனுக்கு	இைக்கைம்	வதலவயில்லை.	ஆ்னோல்	
கவிஞனுக்கு,	 எழுததோளனுக்கு	இைக்கைம்	 கணடிப்போகத	
ததோிநதிருக்க	வவணடும்.	அப்படித	ததோிநது	தகோணட	
இைக்கைஙகலள	மதீறவும்	ததோிநதிருக்க	வவணடும்.	எ்னவவ,	
கவிஞர்கள்	இைக்கைஙகலள	மதீறிக்	கவிலதகலளப்	பலடக்க	
வவணடும்.	அநதப்	பலடப்புகளுக்கு	/	வடிவததிறகுப்	புதிய	
தபயர்கலளயும்	சூடட	வவணடும்.

	 பைம்தபரும்	புைவர்கள்	தநது	விடடு்சதசன்ற	
ஆததிசூடி,	தகோன்லற	வவநதன்,		நல்வைி	எ்னப்பை	புைோத்ன	
நூல்கலளப்	 படிக்கின்வறோம்:	 ஒளலவயோர்,	 போைதியோர்,	
போைதிதோசன்	வபோன்ற	இன்வ்னோைன்்ன	கவிஞர்கள்	வைஙகி்ச	
தசன்ற	 போக்களில்	 இையிக்கின்வறோம்.	 ஜப்போ்னியர்களும்	
ஆஙகிவையர்களும்	உருவோக்கிய	கவிலத	வடிவஙகலளயும்	
வவறு	 பை	 தமோைிகளிலும்	 கோைப்படும்	 கவிலத	 வடிவங	
கலளயும்	 தமிழுக்குள்	 வைவலைக்கின்வறோம்.	 அவவோவற	
நோமும்	 இைக்கிய,	 இைக்கைஙகளில்	 புதுலமகலளயும்	
பலடப்பதறகு	முன்வை	வவணடும்.	நோம்	பை	புதிய	கவிலத	
வடிவஙகலள	உருவோக்கி	எதிர்கோை	சமுதோயததிறகு	
வைஙகுதல்	வவணடும்.

	 நோம்	15,	16,	17,	18	ஆம்	நூறறோணடுகளில்	வோழநது	
மலறநத	கவிஞர்கள்	பறறியும்	அவர்கள்	வைஙகி்சதசன்ற	
கவிலத	 வடிவஙகள்	 பறறியும்	 தறவபோதுவலை	 கறறுக்	
தகோணடிருக்கின்வறோம்.		ஆ்னோல்		25,	30	ஆம்	நூறறோணடு	
களில்	 வோைப்வபோகும்	 நம்	 எதிர்கோை	 சநததிகளுக்கோகப்	
பை	 புதிய	 கவிலத	 வடிவஙகலள	 உருவோக்கி	 லவக்க	
வவணடும்.
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	 எ்னவவதோன்,

	 லைக்கூ	கவ ிலதகள் 	தவவவவறு 	கவ ிலத	
வடிவஙகளுடன்	ததோடர்புபடடு...

	 லி மல ை க்கூ , 	எ துலக க்கூ , 	வ ம ோல்னக்கூ ,	
பைதமோன்றியு	 எ்னப்	 பை	 தபயர்களில்	 போிைமிதது,	
வியோபிக்கின்ற	இக்கோை	கடடததில்...

ேிடுகேிககூ, 

ைணிககூ 

	 எனும்					இரு	வடிவஙகலளப்		புதிதோக						இநநூலினூடோக	
அறிமுகப்படுததுவதில்	தபருமிதமலடகின்வறன்.

லிமோிக்		+	லைக்கூ	=	லிமலைக்கூ
பைதமோைி		+	லைக்கூ	=	பைதமோன்றியு

	 நோம்	அன்றோட	வோழவில்	எததல்னவயோ	விடுகலத	
கலள	 அள்ளி	 வைஙகுகின்வறோம்.	 அவறலற	 லைக்கூ	
வடிவில்	 3	 வோிகளில்	 அலமதது	 விடுகவிக்கூகலள	
அலமக்க	முடியும்.

விடுகலத		+	லைக்கூ	=	விடுகவிக்கூ

அவவோவற

மைிக்கவி		+	லைக்கூ	=	மைிக்கூ
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 விடுகவிக்கூ

	 விடுகவிக்கூகள்	 கடடோயம்	 3	 வோிகளில்	
அலமநதிருக்க	 வவணடும்.	 அதன்	 மூன்றோவது	 வோி	
விடுகலதக்கு	விலடயோக	அலமயும்	போஙகில்	சறறு	மலற	
தபோருளோக	 அலமதல்	 வவணடும்.	 இதில்	 3	 வோிகளும்	
3	 த்னிதத்னி	 வோிகளோக	 முறறுப்	 தபறுதல்	 வவணடும்.	
அல்ைது	 முதலிைணடு	 வோிகளும்	 ஒன்றோக	 இலைநது	
வோின்	 மூன்றோவது	 வோி	 கடடோயம்	 த்னிதயோரு	 வோியோக	
அலமதல்	வவணடும்.

உதோைைம்...

1.
ஊதைஙகும்	பிைகோசம்
வோ்னிவைோர்		புதிய	ஒளி
மின்்னல்.

2.
விண	கூவும்	நிைமதிரும்
மணைிவை	தநளிநது	தசல்லும்.
புலகயிைதம்.

3.
கிண	கிைி	கைஙகளில்
கணகலளக்	கவருகிறது.
லகவலளகள்.

4.
ஓயோமல்	எல்ன	சுமக்கும்
எப்வபோதும்	கூட	வரும்.
போதைிகள்.
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5.
கணகளும்	லககளுமோய்
க்சசிதமோய்	நட்னமிடும்.
ஊலம	தமோைி.

6.
கடிதது்ச	சுலவதவதன்
அடுக்கடுக்கோய்	முததுக்கள்.
வசோளம்.

7.
தகோதிக்கும்	உலையில்
அடுக்கிய	முததுக்கள்.
வசோளம்.

8.
அருகருவக	இருவர்
ஆலளயோள்	போர்தததில்லை.
இரு	விைிகள்.

9.
கறியிவை	மைக்கிறது
கலடசியில்	குப்லப.
கறிவவப்பிலை.
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10.
இததல்ன	நோள்	என்	வதோடடததில்
இன்னுமோ	தவடகம்?
ததோடடோற	சுருஙகி.

11.
அலடமலை	ததோடர்கிறது
அடுக்கலளயில்	அலடக்கைம்	வதடுகிறது.
தவலள.

12.
கோலயப்	பிைிநவதன்
லகயிவை	பூக்கள்.
வதஙகோய்ப்	பூ.

13.
கோலயத	துருவிவ்னன்
பூக்களோய்	தசோோிநத்ன.
வதஙகோய்ப்	பூ.

14.
மடி	உலடநதது
கூலடகள்	நிைம்பி்ன.
கலையில்	ஒதுஙகிய	மதீன்கள்.



‘ஹைக்கூ’ வில் கஹைவவோமோ? 85

மணிக்கூ...

	 லைக்கூ	 கவிலதகளின்	 வலைமுலறகள்	 ஒரு	
புறமிருக்க	அதல்ன	மருவியதோக	 தசன்றியு,	லிமலைக்கூ,	
பைதமோன்ற ியு 	வபோன்ற	இன்வ்னோைன்்ன	கவ ிலத	
வடிவஙகள்	உருவோகி	அலவ	வளர்நது	வருகின்ற	வபோது	
இலவ	 அல்னததி்னதும்	 வலையலறகளுக்கு	 உடபடோத	
மூவோிக்	கவிலதகள்	ஒரு	கவிஞ்னின்	ம்னதில்	வதோன்றுவதும்	
இயல்வப.	அததலகய	கவிலதகலள	எழுதைோமோ?	எழுதக்	
கூடோதோ?

	 கவிஞ்னின்	ச ிநதல்னயில்	வதோன்றக்	கூடிய	
வோிகலளக்	 கவியோக	 வடிப்பதறகு	 அவனுக்கு	 நிலறய	
உோிலம	உணடு.	

	 எழுதுவததல்ைோம்	 லைக்கூ	 அல்ை	 என்று	
விமர்சிக்கப்	படடோலும்	அதறகோக	வருததப்பட	வவணடிய	
அவசியமில்லை.	அது	லைக்கூ	அல்ைோத	ஆ்னோல்	அவத	
வபோன்று	 வதோறறமளிக்கும்	 ஏவதோ	 ஒன்று.	 அவறறிறகு	
நோம்	வவறு	தபயர்கலள	இடைோம்.

	 நோம்	எழுதுபலவ	லைக்கூ	அல்ைோமல்	இருக்கைோம்.	
அதறகோக 	எமது	கறபல்னலய	முடக்க ிக் 	தகோள்ள	
வவணடுதமன்ற	அவசியமில்லை.	

	 எ்னவவ	வதோன்றும்	எணைஙகலளக்	கவி	வடிக்கும்	
சுதநதிைம்	எமக்குணடு.	

	 நதீஙகள்	ஒரு	3	வோிக்	கவிலதயில்னப்	பலடக்கிறதீர்களோ?	
அது	லைக்கூவோ	இல்லையோ	என்று	சநவதகம்	எழுகிறதோ?	
எழுதுகின்ற	லைக்கூ	எல்ைோம்	மைிக்கூவவதோன்.	அவறலற	
மைிக்கூவில்	வகோர்தது	விடுஙகள்.
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	 ஆ்னோல்,	 நோம்	 எழுதும்	மைிக்கூகள்	லைக்கூகள்	
ஆகிவிட	முடியோது.	

	 எழுதுகின்ற	 ஏவதோதவோரு	மூவோிக்	 கவிலதலய	
லைக்கூ,	தசன்றியு,	லிமலைக்கூ	வபோன்ற	எநதக்	கவிலத	
வலையலறக்குள்ளும்	 உடபடுதத	 முடியோதவிடதது	
அவறலற	 இநத	 மைிக்கூகளில்	 உள்ளடக்கவவ	 இஙகு	
வோசகர்கலள	அலைக்கின்வறன்.

	 எ்னவவ,	லைக்கூ	அதன்	த்னிததன்லமயுடன்	
பயைிக்கடடும்.	உஙகள்		கறபல்னகலளக்	கவியோக	
வடியுஙகள்.	 அவறலற	 	 மைிக்கூவுடன்	 இலையுஙகள்.	
ஆகவவ	கவிஞர்கவள	லைக்கூ	எழுதத	ததோியவில்லைவய	
என்று	கவலையுறத	வதலவயில்லை.	எஙகள்	எணைஙகள்	
ஆயிைமோயிைம்	 மைிகளோக	வடிதவடுதது	மைிக்கூவுடன்	
பயைிக்கடடும்.

	 மைிக்கூவில்	கவிஞர்களுக்குப்	வபோதிய	சுதநதிைம்	
வைஙகப்	 படுகின்றது.	 புதுக்கவிலதயில்	 எவவோறு	
இைக்கை	வலையலறகள்,	எதுலக,	வமோல்ன,	 சநதஙகள்	
வபோன்ற	கடடுப்படுகள்	இல்ைோதிருக்கின்றவதோ	அவவோவற	
மைிக்கூ	 கவிஞர்கள்	 தோஙகள்	 விரும்பியபடி	 3	 வோியில்	
மைிக்கூகலள	எழுத	முடியும்.	ஒருவோிலய	மூன்றோக	
உலடததும்	எழுதைோம்.	 3	 த்னிதத்னி	வோிகலளயும்	
எழுதைோம்.
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இரவ என் மணிக்கூகள்.

1.

வைோஜோ	இவலள
முததமிட	எதத்னிக்கும்
எததல்ன	பூக்கள்.

2.

சுறறுகின்ற்ன	வத்னதீக்கள்.
மைர்களுக்கு	மகிழ்சசியில்லை.
இறப்பர்		பூக்கள்.

3.

பிோிநது	இலைநது
பிளநது	பிோிததது.
கததோிக்வகோல்.

4.

முகம்	மைர்நது	சிோிததோன்.
கோர்வமகம்	கலைநததோல்.
சூோியன்.

5.

அதிக	உலைப்பு:	அதிக	தசல்வம்:
வபோசோக்கின்றிப்	பிள்லளகள்.
இைசோய்ன	உைவுகள்.
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6.

ஆடம்பை	வீடு
தலைக்கு	வமல்	தசல்வம்
அஙகு	அன்புக்குப்	பஞசம்.

7.

உைவடிக்கும்	கோலளகள்
விோிநது	கிடக்கின்ற்ன.
பசும்	புல்தவளிகள்.	

8.			

தவயிலிலும்	மலையிலும்
நிம்மதியோக	உறஙகுகின்றோன்.
பிளோடபோைததில்	ம்னிதன்.

9.

நடநது	வரும்	கோோிலக
கணகலள	மலறக்கிறது.
கலைநத	முடி.

10.

ஆலட	விலை	அதிகவமோ!
அலை	உலடயுடன்	வருகிறோள்.
நோகோதீக	நஙலக.
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11.

பள்ளிக்குள்	பறக்கின்ற்ன
படடோம்	பூ்சசிகவளோ!
போைர்	போடசோலை.

12.

பல்கலைக்	கைகம்
கடடோயம்	வதலவ.
தபோலிஸ்	கோவைைண.

13.

பதுஙகும்	வீடு
சுமநவத	தசல்கின்றது.
ஆலம.

14.

இலைலய	இைநதவதோ!
இலடவிடோது	அைறுகிறது.
சிடடுக்	குருவி.

15.

விவசோயிக்கு	வவலையில்லை
வயல்களில்	நிலறகின்ற்ன.
அறுவலட	இயநதிைஙகள்.
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இரவ எனது ரைக்கூகள்

1.

உலடநத	கணைோடி
துணடுகளோய்	சிதறிக்	கிடக்கின்ற்ன
வோ்னததின்	விம்பஙகள்.

2.

ததளிநத	நதீவைோலட
நடுஙகிக்	தகோணவட	இருக்கிறது
நதீருக்குள்	சூோியன்.

3.

பதுஙகுகின்ற	தவலளக்கு
குலட	பிடிக்கின்ற்னவவோ?
மலைக்	கோளோன்கள்!

4.

வசறறுக்குள்	மூழகியும்
சுததமோக	இருக்கின்றவத!
தோமலை	தமோடடு.

5.

மைை	ஊர்வைம்
நகர்நது	வருகின்றது
ஒலிதபருக்கியில்	போடல்.
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6.

மிருகக்	கோடசிசோலை
போைதியின்	நில்னவு	வருகிறது
ஓ!	முன்்னோல்	யோல்ன.

7.

தவள்லள்ச	சுவோில்
உயிருக்குப்	வபோைோடுகிறது..
பல்லி	வோயில்	ஈ.

8.

சுவோில்	எறிநத	பநது
கதீவை	விழுகிறது
ஒடடியிருநத	பூ்சசி.

9.

நதிக்கலைக்	கறகள்
நில்னவில்	நிலறகின்றது
கிலடக்கோத	மோைிக்கம்.

10.

நதிக்கலை	நோைல்கள்
தலைலய	அலசக்கின்ற்ன
ததன்வ்னோலையில்	கிளிகள்.
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11.

போசிகளின்	குழுலமயில்
பளி்சதசன்று	சிோிக்கின்ற்ன
தோமலை	மைர்கள்.

12.

உ்சசி	தவயில்	தோஙகோமல்
என்	கோலுக்குள்	பதுஙகுகிறது
எ்னது	நிைல்.	

13.

தபௌர்ைமி	வோன்
சிறுமியின்	கணணுக்குள்	
வடடநிைோ.

14.

அவசைப்	பயைவமோ!
அைி	அைியோகப்	வபோகின்ற்ன
எறும்புகள்.

15.

தலையில்	சுலமயுடன்
எஙவகோ	பயைம்!
எறும்புகள்.
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16.

தநலதயின்	இறப்பு
மகன்	இைக்கின்றோன்.
பள்ளிப்	படிப்பு.

17.

நதீணட	போலத	
குறுக்வக	விழுகிறது	
மின்	கம்ப	நிைல்.

18.

ஓலைக்	குடிலசயில்	ஏலை
தோைோளமோய்	வருகிறது
ததன்றல்	கோறறு.

19.

விளக்கின்	ஒளியிவை
தறதகோலை	முயறசிகள்
விடடில்	பூ்சசி.

20.

நவீ்ன	யுகம்
வோசிப்பு	ததோடர்கிறது
முகநூலில்.
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21.

சுைல்	கோறறு	வீச
எழுநது	பறக்கின்ற்ன
தநகிைிப்	லபகள்.

22.

ஓடுகின்றது	புலகயிைதம்
எோிநதுக்தகோணவட	இருக்கிறது
ததீப்பிடிதத	பறலறகள்.

23.

நிைவின்	ஒளி
கண	சிமிடடுகிறது
லவைத	வதோடு.

24.

மின்்னல்	கதீறறு.
பளி்சதசன்று	ததோிகிறது.
தோயின்	முகம்.

25.

சிறுவர்		பூஙகோ
தபறவறோர்	வதடுகின்ற்னர்.
குைநலதயின்	போதைி.
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26.

கடறகலை	மைல்.
பறநது	வருகின்றது.
விோிநத	வநோடடு.

27.

நடு்சசோம	நிைவு
கூவி	வைவவறகின்ற்ன.
நநதவ்னக்	குயில்கள்.

28.

கடலின்	அலைகளில்	
வநது	வநது	வபோகிறது.
வீசிய	தடி.

29.

மைை	வீடு
இன்னும்	அழுகின்றது.
தகோடடிலில்	பசு.

30.

திருமை	மணடபம்.
நிைம்பி	வைிகின்றது.
திடீர்	மலை	தவள்ளம்.
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31.

மகிழ்சசியில்	சிறுவர்கள்
லகவிடடுப்	பறக்கின்ற்ன.
ஊதிக்கடடிய	பலூன்கள்.

32.

சூோிய	ஒளி
கணடதும்	நகர்கின்றது.
மோமைதது	நிைல்.

33.

இயறலக	விலளயோடடுக்கள்
குலறநது	தகோணவட	வருகிறது.
சிறுவர்களின்	ஆவைோக்கியம்.

34.

சிறுவர்களின்	குதூகைம்
குலறநது	தகோணவட	வருகின்றது.
இயறலக	விலளயோடடுகள்.

35.

விலளயோடும்	சிறுவர்கள்
நிைம்பி	வைிகிறது.
ம்னதில்	மகிழ்சசி.
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36.

கல்வியில்	தகடுபிடி
மலறநநு	வபோகின்ற்ன.
சிறுவர்	விலளயோடடுகள்.

37.	

அலடகோக்கும்	வகோைி
தவளிவய	வைததுடிக்கிறது
கூணடுக்கிளி.

38

கோலைப்	தபோழுது
கூவி	அலைக்கிறது.
வியோபோோியின்	குைல்.

39.

மலையின்	வருலக
அறிவிததல்	தசய்கின்றது.
மலைக்	கன்்னி.

40.

ததோடரும்	கோடைிப்பு.
அதிகோிதது்ச	தசல்கின்றது.
சூோிய	தவப்பம்.
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41.

இருளில்	தசல்லும்	வோக்னதலத
தமல்ை	எடடிப்	போர்க்கிறது
வமகததுள்ளிருநது	நிைோ.

42.

மின்தவடடு	வநைம்.
வதடப்படுகிறது.
லகவிசிறி.

43.

கல்	ம்னவமோ!
குைநலத	உைலவப்	பறிக்கிறது.
கோக்லக.

44.

வோவிக்	கலை.
அடிக்கடி	வநது	வபோகின்ற்ன.
ஆலமகள்.

45.

தவள்ள	அறிவிததல்.
அறிநததும்	இடம்	தபயர்கின்ற்ன.
கூடடமோய்	எறும்புகள்.
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46.

ஓடுகின்றது	வபரூநது
வோிலசயோய்	தசல்கின்ற்ன.
தவடட	தவளியில்	பசுக்கள்.

47.

சிறுமியின்	புன்்னலக
அைகோக	இருக்கிறது.
புலகப்படம்.

48

சததியோக்	கிைகவமோ!
தலை	கதீைோய்த	ததோஙகுகின்ற்ன.
தவௌவோல்கள்.

49.

மைர்	நிலற	தசடிகள்
வதடி	வருகின்ற்ன.
கூடடமோய்	ஆடுகள்.

50.

மோலை்ச	சூோியன்.
மைததின்	கதீழ	படர்கின்றது.
வீடடின்	நிைல்.
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51.

யோர்	மதீது	வகோபம்?
ஆர்ப்போிதது	வருகின்றது.
கடைலைகள்.

52.

ஓடுகின்றது	வோக்னம்
லகவபோடடு	நிறுததுகிறது
கோடடு	யோல்ன.

53.

ததன்றல்	கோறறில்	
அைகோக	அலசநதோடுகின்ற்ன.
ததன்வ்னோலைகள்.

54.

நிலைக்	கணைோடியில்	
பளி்சதசன்று	ததோிகிறது.
எோியும்	மின்	குமிழ.

55.

தபோக்கிசம்	பதுக்கவவோ!
மைததில்	துலளயிடுகின்ற்ன.
மைங	தகோததிகள்.
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56.

மஙகை	நிகழவவோ!
தஙக	முைோம்	பூசியது.
வமறகு	வோ்னம்.

57.

விோிகின்ற	தமோடடுகள்
தமல்ைத	திறக்கின்ற்ன
வீடடுக்	கதவு.

58.

புயல்	கோறறு	வீச
பறநது	வருகிறது.
கூலைத	தகடு.

59.

சம்பளம்	தபறற்னவவோ!
சோமைம்	வீசுகின்ற்ன.
மோவிலைகள்.

60

கோலை	தவடடி்னவைோ!
ஒறலறயோய்	நின்று	வைவவறகின்றது.
குலை	வோலை.
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61.

உ்சசி	தவய்யில்
மைததின்கதீழ	இலளப்போறுகின்ற்ன
உதிர்நத	சருகுகள்.

62.

பறக்க	முடியவில்லை.
மைததில்	ததோஙகுகிறது.
தகோக்குப்	படடம்.

63.

தூோிலக	வர்ைஙகள்
சிதறிக்	கிடக்கின்ற்ன.
சிறுவ்னின்	ஓவியஙகள்.

64.

அவமோக	விலள்சசல்.
வவலையின்றி	விவசோயி.
இயநதிை	அறுவலட.

65.

திருமை	மணடபம்.
முன்்னின்று	வைவவறகிறது.
குலை	வோலை.
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66.

வபோக்கு	வைதது	தநோிசவைோ!
ஓயோத	விசிைடிப்பு.
சில்	வணடு.

67.

ஓ!	தவள்லளப்	புறோக்கவள!
ஏன்	கலைகிறதீர்கள்?
இது	சமோதோ்ன	ஊர்வைவம.

68.

ததன்றல்	கோறறில்
அலசநது	வருகின்றது.
பழுதத	இலை.

69.

தோமலைத	தடோகம்.
அமிழநது	கிடக்கின்ற்ன.
தவண	வமகஙகள்.

70.

விவசோயததுக்கு	மலையில்லை.
கலடக்கு	வருகின்ற்ன.
உழுத	மோடுகள்.
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71

பணடிலக்ச	தசைவு
வஙகிக்கு்ச	தசல்கிறது
தோலிக்	தகோடி.

72.

குளததில்	விழுநத	பூ.
பயததில்	நடுஙகுகிறது.
நதீருக்குள்	நிைோ.

73.

பறக்கின்றக்	குருவிலயத
துைததிக்	தகோணடிருக்கிறது
மறதறோரு	குருவி.

74.

மலை	நின்றது
அவைக்	குைல்கள்	ததோடர்கின்ற்ன
தவலளகள்.

75

தமௌ்னப்	பிைோர்ததல்னவயோ!
அலசயோமல்	நிறகின்ற்ன.
மோநவதோப்பு	மைஙகள்.
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76.

விமோ்ன	விபதது.
ததன்ல்னயில்	ததோஙகுகிறது.
விமோ்னப்	படடம்.		

77.

ஏன்	கவலை?
அடஙகிப்	வபோய்க்	கிடக்கின்றது.
அலை	கடல்.

78.

வமதைழுநத	பநது.
கணணுக்குள்	விழுகிறது.
சூோிய	ஒளி.

79.

சூோிய	ஒளி.
கறுப்போக	இருக்கிறது.
ஆலையின்	புலக.

80

உைவு	விடுதி.
முன்	நின்று	வைி	மறிக்கிறது.
ததரு	நோய்.
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81.

மின்தவடடு	வநைம்	
ததளிவோகக்	வகடகிறது.
சுவர்		மைிக்கூடடின்	ஓலச.

82.

மோடி	வீடு
ஓைமோய்	தசல்கின்ற்ன.
வோிலசயோய்	எறும்புகள்.

83.

அநதப்	தபரு	நகைததில்
ஒரு	வீதிகூட	இல்லை	
குப்லபகளுடன்.

84.

குடிப்	தபருக்கம்.
வீதிகளில்	நிலறகின்ற்ன.
வீடடுக்	குப்லபகள்.

85.

சலமதத	உைவு.
சோப்பிட	முடியவில்லை.
சிறுமியின்	மண	வசோறு.
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86.

ததோடரும்	மலை.
ஓடிக்	தகோணவடயிருக்கிறது.
திவயடடோில்	படம்.

87.

திருமை	ஊர்வைம்.
ஆடி	மகிழகின்றது.
கூநதலில்	மைர்்சசைம்.

88.

நள்ளிைவு	வநைம்.
தூஙக	விடோமல்	தடுக்கிறது.
ம்னதில்	லைக்கூ.

89.

இைவின்	இருள்.
பளி்சதசன்று	மின்னுகின்ற்ன.
பூல்னயின்	கணகள்.

90.

மோோி	கோைம்.
அதிகமோக	வருகின்ற்ன.
நிவோைைப்	தபோதிகள்.
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91.

மோமைக்	தகோப்பில்
ஊஞசைோடுகிறது.
பழுதத	மோம்பைம்.

92.

விமோ்னப்	பயைம்.
கதீழவநோக்கிவய	தசல்கிறது.
போர்லவ.

93.

வலளநது	தசல்லும்	போலத.
மணடிக்	கிடக்கின்ற்ன.
மலைகளில்	வமகஙகள்.

94

மலைத	ததோடர்மதீது
தசறிநது	நிலறகின்ற்ன
ப்னிப்	படைஙகள்.

95.

எவவளவு	வதடியும்
இன்னும்	கிலடக்கவில்லை
கடைலைக்கு	ஓய்வு.
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96.

துடிக்கும்	மதீல்ன
தவடடியதும்	சிதறுகிறது
விைலிலிருநது	இைததம்.

97.

அடுக்கிய	புததகஙகலள
சுலவததுப்	படிக்கின்ற்ன
கலறயோன்கள்.

98.

ஓடிவயோடி	முயறசிததும்
இன்னும்	இலையவில்லை
தணடவோளம்.

99.

சலமதத	உைலவ
சுலவதது	உணணுகிறது
திருடடுப்	பூல்ன.

100.

பூக்கவில்லை	தயன்றோலும்
அைகோய்ததோ	்னிருக்கிறது
துளிர்தத	மோமைம்.	
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	 எல்வைோரும்	லைக்கூலவ	சோியோகப்	புோிநது	நிலறய	
லைக்கூக்கலளப்	பலடக்க	 வவணடும்	என்று	கருதி	 ஒவை	
கருப்தபோருலள	லவதது	 பல்வவறு	விதமோக	 எழுதக்கூடிய	
லைக்கூக்கலள	இஙகு	வடிததுள்வளன்.

101.

கோலைப்	தபோழுது.
அலறக்குள்	பைவுகிறது.
வத்னதீர்	வோசல்ன.

102.

கோலைப்	தபோழுது.
கலைநது	தகோணவட	இருக்கிறது.
வத்னதீோில்	சர்க்கலை.

103.

இைவுப்	தபோழுது.
அதிகோிததுக்	கோடடுகிறது.
இைததததில்	சர்க்கலை.

104.

இைவுப்	தபோழுது.
எஙகும்	படர்கிறது.
பூைலை	நிைதவோளி.

105.

இைவுப்	தபோழுது.
குலறநது	தகோணவட	தசல்கிறது.
ஆயுளில்	ஒருநோள்.
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106.

அநதிப்	தபோழுது.
இருணவட	கிடக்கின்றது.
விதலவயின்	உள்ளம்.

107.

அநதிப்	தபோழுது.
கறுப்போக	இருக்கின்றது.
வமதைழும்	பநது.

108

அநதிப்	தபோழுது.
சிவநது	ததோிகின்றது.
குைநலதயின்	கன்்னம்.

109.

அநதிப்	தபோழுது.
துள்ளிக்	குதிக்கின்ற்ன.
நதீருக்குள்	மதீ்னி்னம்.

110.

அநதிப்	தபோழுது.
வமதைழுநது	வருகின்றது.
கடல்	அலைகள்.

111.

இருளில்	தசல்லும்	வோக்னம்.
பைவி	மலறகின்றது.
மின்்னல்	ஒளி.
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112.

இருளில்	தசல்லும்	வோக்னம்.
சோலையில்	பைவுகின்றது.
மலை	நதீர்.

113.

மோலைப்	தபோழுது.
தவளிவயறிக்	தகோணடிருக்கிறது.
ததோைிறசோலைப்	புலக.

114.

உ்சசி	தவயில்.
மைததின்	கதீழ	இலளப்போறுகின்ற்ன.
சிறிய	பறலறகள்.

115.

மோோி	கோைம்.
அதிகமோக	வருகின்ற்ன.
அபோய	அறிவிப்புகள்.

116.

மோோி	கோைம்.
அதிகமோக	வருகின்றது.
ஊருக்குள்	பஞசம்.
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117.

பணடிலகக்	கோைம்.
வீதிகளில்	நிலறகின்றது.
படடோசு	தவடிகள்.

118.

பணடிலகக்	கோைம்
லககோடடி	மகிழகின்ற்னர்
மருதோைிக்	வகோைஙகள்.

119.

அநத	நிறுவ்னததில்
ஒரு	அதிகோோி	கூட	இல்லை.
இைஞசம்	எடுப்பவைோக.

120.

அநத	நகைததில்
ஒரு	குடும்பம்	கூட	இல்லை
வநோயறறவர்களோக.
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ஜசன்றியுகள்

1.

கோல்களின்றி	ஊ்னம்.
தசோகுசோகப்	பயைிக்கின்றோன்.
இறுதி	ஊர்வைம்.

2.

தோய்	தவளிநோடடில்.
சிறுமி	லகப்பிடிக்கின்றோள்.
அடுப்படி	சடடி	போல்ன.

3.

சுலவயோ்ன	மதீன்	குைம்பு.
உள்வள	இறஙக	மறுக்கிறது.
ததோணலடயில்	சிக்கிய	முள்.

4.

மின்தவடடு	வநைம்.
தசயலிைநது	வபோகின்ற்ன.
அன்றோட	வவலைகள்.

5.

கூலித	ததோைிைோளி.
தி்னமும்	எடுக்கின்றோன்.
அதிஷ்டைோப்ச	சதீடடு.
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6.

போர்ததுக்	கோததிருநதும்.
போதிவய	கிலடக்கிறது.
தகோய்யோப்	பைம்.

7.

ஏலையின்	வோழக்லக்ச	சுலம.
இழுதது்ச	தசல்கின்றது.
மோடடு	வணடி.

8.

ம்னிதருடன்	வபோடடி.
உயிர்	தபறறு	வருகின்ற்ன.
வறோவபோக்கள்.

9.

பஸ்	தோிப்பு	நிலையததில்
அைகோக	நடக்கிறது.
அைசியல்	விமர்ச்னம்.

10.

விதலவயின்	இல்ைம்.
அடிக்கடி	ஊடறுக்கிறது.
கோலடயர்	போர்லவ.
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