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வணக்கம்

உல்கத்தமிழ் ஹைககூ ்கவிஞர்கள் மன்றம், செனஹனை 
மற்றும் ்தமிழ்சநெஞெம், பிரானசு இஹணந்து மம 2021 
மு்தல் ‘‘ஹைககூ ்திணஹண’’ மினனைி்தஹை மாறுபட்ட 
வடிவஹமப்பு்டன சவளியிடுவ்தில் ம்கிழ்்கிம்றன. 

உல்கத்தமிழ் ஹைககூ ்கவிஞர்கள் மன்றம் மு்கநூல் 
குழுமத்தில் ப்திவாகும் ஹைககூ, செனாியு, லிமஹரககூ, 
ஹைபுன வஹ்கஹமயிலிருந்து ம்தரவு செயயப்படடு மினனைி்தழ் 
இரு மா்தங்களுககு ஒரு முஹ்ற சவளியி்டப்படு்கி்றது. 
்கவிஞர்கள் ச்தா்டரந்து ்தரமா்க ெிந்்திதது ஹைககூ மற்றும் 
அ்தன வஹ்கஹமக ்கவிஹ்த்கஹள எழு்தி வாருங்கள். 
வரமவற்்கிம்றாம். அடுத்த இ்தழ் மமலும் சபாலிவு்டன 
பிரானசு ்தமிழ்சநெஞெம் அமின அவர்களின வடிவஹமப்பில் 
ச்தா்டர்கி்றது. வாெ்கர்களின ்கருதது்கஹள வரமவற்்கிம்றாம்.

அஹனைவருககும் வாழ்தது்களும் நென்றியும். 

அனபன, 

&
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 சென எனபது வி்திமுஹ்ற்கள் இல்லா்த,கு்றிப்பிட்ட 
பயிற்ெி்கள் இல்லா்த ஒரு ்தனஹம. அது வஹரயறுக்கப்ப்டா்த 
பாஹ்த. சென எனபது எளிஹம, இயல்பானை ்தனஹம மற்றும் 
ெிக்கனை நெ்டவடிகஹ்க்களுககு முக்கியததுவம் அளிதது, ெப்பானைிய 
்கலாசொரத்தில் ஒரு முக்கிய ெக்தியா்க இருந்து வரு்கி்றது. 
 செனனைில் உள்ளாரந்்த ஒனபது குணங்கள் மற்றும் 
இந்்த குணங்கள் ஹைககூவின எழுதது்டன எவவாறு 
ச்தா்டரபுபடு்கின்றனை எனபஹ்த இஙம்க பாரப்மபாம்.

1. ஒருஹம

 ‘‘நொன ஒருமபாதும் உருவாக்கா்த உல்கில் ்தனைியா்கவும் 
பயமா்கவும்’’ இருககும், நெம்முஹ்டய பிாிவிஹனை உணரவிலிருந்து 
நெமது துனபம் எழு்கி்றது எனறு சென ்கற்பிக்கி்றது. நெமது 
சொந்்த இயல்பின ஒற்றுஹமஹயயும், நெம்ஹமச சுற்்றியுள்ள 
எல்லாவற்்றின ்தனஹமஹயயும் அனுபவிப்ப்தன மூலம் 

 

 :  
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இந்்த பிாிவிஹனை உணரஹவ ்கஹலப்ப்தற்்கானை ஒரு வைியா்க 
ஹைககூ பயிற்ெி உள்ளது. பாம�ா ஒரு ெீ்டருககு எழு்தியது 
மபால்: ‘‘ஹபனைில் இருந்து ஹபன பற்்றியும், மூங்கில் இருந்து 
மூங்கில் பற்்றியும் ்கவிஞர அ்றிய மவணடும்.’’ ்கவிஹ்த ்தனஹனை 
உருவாககும் வஹ்கயில் சபாருளுககுள் நுஹையுங்கள், ்கவியும் 
சபாருளும் ஓரஹமயில் அஹமயுமுமாறு.

ஆலங்கடடி ஒலி -
எப்மபாதும் மபாலமவ இருக்கிம்றன
பஹைய ்கருவாலி மரம்
 - பாம�ா

2. சநெருக்கம்

 சநெருக்கம் எனபது பினவாஙகுவ்தில்ஹல, ஆனைால் 
சநெருங்கி வருவது. ஹைககூவு்டன நொம் எப்மபாதும் வி�யங்களுககு 
அரு்கில் சநெருங்கி வரு்கிம்றாம். நெமது ்தனைிப்பட்ட அக்கஹ்ற்கஹள நொம் 
சபாருத்திகச்காள்வஹ்த நெிறுததும்மபாது, நொம் உல்கிற்கு நெம்ஹமக 
ச்காடுக்கலாம். ஹைககூ எழுதுவ்தற்கு இது ஒரு பரபரப்பானை 
ச்தருவில் நெ்டந்து ச்காணடிருந்்தாலும் அல்லது ஒரு நெணபரு்டன 
அஹம்தியா்கப் மபெினைாலும், நொம் நெமது சூைலு்டன முற்்றிலும் 
ஒத்திஹெந்்தா்க மவணடும் எனப்தாகும்.

விருந்ம்தாம்பி, விருந்்தினைர
எந்்த வாரதஹ்தயும் மபெவில்ஹல,
மற்றும் சவள்ஹள செவவந்்தியும்
 - ாிமயாட்டா

3.  சவறுஹம

 சென நெிறுவனைர மபா்தி்தரமா, ச்தற்கு ெீனைாவின 
மபரரெஹர ெந்்தித்தமபாது, பக்தியுள்ள மபரரெர அவாி்டம், 
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‘‘சபௌத்த ம்தத்தின அடிப்பஹ்ட மபா்தஹனை எனனை?’’ மபா்தி்தரமா 
ப்திலளித்தார, ‘‘பரந்்த சவறுஹம மற்றும் புனைி்தமானைது 
எதுவுமில்ஹல’’. இந்்த புரடெி்கர அ்றிகஹ்க பல யு்கங்களா்க 
எ்திசராலித்தது, அ்தன உணஹம இப்மபாது குவாண்டம் 
இயற்பியலால் விளக்கப்படடுள்ளது: அணுக்கள் - பிரபஞெத்தின 
அடிப்பஹ்ட வி�யங்கள் - 99.999% சவறுஹம. வி�யங்கள் 
அப்படித்தான. இந்்த உல்கத்தின வி�யங்கள் நெமககு ்தங்கஹள 
சவளிப்படுத்திக ச்காள்ள நொம் ்காலியா்க இருக்க மவணடும்.

்காற்று, அஹல்களில்லா நெள்ளிரவு 
சவற்றுப்ப்ட்கில் நெிரப்பப்படு்கி்றது 
நெிலசவாளி 
 - ம்டாசென

4.  அடிப்பஹ்டப் பணபு

 பிரபஞெத்தின மி்கப்சபாிய மரமம் எனனைசவன்றால், 
அடிப்பஹ்ட சவறுஹமயிலிருந்து அ்திரசெியூடடும் பல்மவறு 
வடிவங்கள் எழு்கின்றனை. நெவீனை சென ஆெிாியரானை யசு்தானைி-
மரா�ி சொல்வது மபால், ‘‘உல்களாவியத்தின அெல் மு்கம் 
விாிவானை விவரங்களில் விறுவிறுப்பா்க நெ்கர்கி்றது.’’

வெந்்த ்காலக குளிர
ச்தா்டரந்து இருமு்கி்றார 
சபாம்மலாட்டக்காரர
 - சுயைா

5. ்தனைிததுவம்

 ஆர.எச. பிஹளத உறு்திப்படுதது்கி்றார, «மவரடட்சவாரத 
்தின அந்்த’மநெரப்புள்ளி்கள் ‘எனறு அஹைப்பஹ்த ஹைககூ 
ப்திவுசெய்கி்றது. அந்்த ்தருணங்கள் ெில மரமமானை ்காரணங்களுக்கா்க 
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ஒரு விெித்திரமானை முக்கியததுவதஹ்தக ச்காணடுள்ளனை». ஹைககூ 
ச்காண்டாடு்கி்றது, ொ்தாரண வி�யங்களின ்தனைிததுவதஹ்த,. 
அம்த மநெரத்தில், அந்்த ்தனைிததுவமானைது எவவாறு உல்களாவிய 
்தனஹமஹயக ச்காணடுள்ளது எனபஹ்தயும் ்காடடு்கி்றது.

வெந்்த்கால மஹை—
நெ்திஹய மடிக்கி்றது
ஒரு எலி 
 - இட்்ா

6. அொத்தியம் 

 இந்்த உல்கம் மி்கவும் வியக்கத்தக்க வஹ்கயில் 
மரமமா்கவும் அை்கா்கவும் மொ்கமா்கவும் இருக்கி்றது, ஏசனைனைில் 
அது ச்தா்டரந்து மா்றிகச்காணம்ட இருக்கி்றது. எதுவும் 
நெீடிப்ப்தில்ஹல, எல்லாம் மாறும்  நெிஹலயில் உள்ளது. அொத்தியத்தின 
உணஹம குஹ்றவ்தில்ஹல, மா்றா்க ஒவசவாரு வி�யத்தின 
்தனைிததுவதஹ்தயும், ஒவசவாரு நெபஹரயும் மமம்படுதது்கி்றது. வாழ்கஹ்க 
மி்கவும் விஹலம்திப்பற்்றது, ஏசனைன்றால் அது மி்கவும் அை்கா்க 
இருக்கி்றது. ஹைககூ ்கவிஞர்கள், மவறு எந்்த எழுத்தாளர்கஹளயும் 
வி்ட, இந்்த உல்கின இஹ்டக்கால ்தனஹம கு்றிதது நெிருபர்களாய 
இருந்து அ்றிகஹ்கயிடு்கி்றார்கள்.

உரம் ்தயாாிக்க 
்திரும்பு்கி்றார 
செராி   மர உாிஹமயாளர  
 - உடசு

7.  இயல்பானை ்தனஹம

 சென மற்றும் ஹைககூ இரணடிலும் அலங்காரமற்்ற, 
ப்கட்டற்்ற மற்றும் சூைல் பற்்றிய ம்திப்மபற்்றம் உள்ளது. ஹைககூ 
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எழுதும் மபாது, யாராலும் ்கவனைிக்கப்ப்டா்தஹவ, ஓர விளிம்பு்களில் 
கூ்ட   எனனை இருக்கி்றது எனபஹ்தயும் , அன்றா்ட வாழ்கஹ்கயின 
ெலெலப்பில் மக்கள் அவவளவு எளி்தில் ்தவ்றவிடுவது கு்றிததும் 
்கவனைம் செலுதது்கிம்றாம். இயல்பானை ்தனஹம எனபது 
இயற்ஹ்கமயாடு ஒன்றிப்பது, பருவங்கள் மற்றும் நெம்முஹ்டய 
சொந்்த மாறும் சூழ்நெிஹல்களுககு இஹெவா்க இருப்பது.

்தீ மூட்ட மபாதுமானை 
உ்திர இஹல்கள் ச்காணடு வரு்கி்றது
அந்்தக ்காற்று
 - ாிமயா்கன

8.  ்கவனைிப்பு

 ஒரு நொள் ஒரு ொ்தாரண மனைி்தர இக்கியுவி்டம், 
«‘‘எெமானைமர, ்தயவுசெயது உயரந்்த ஞானைத்தின ெிலவற்ஹ்ற 
எனைககு எழுதுவீர்களா?’’ எனறு ம்கட்டார. இக்கியு உ்டனைடியா்க 
்தனைது தூாிஹ்கஹய எடுதது ்கவனைம் என்ற வாரதஹ்தஹய 
எழு்தினைார. ‘‘அவவளவு ்தானைா?’’ எனறு ம்கட்டார. ‘‘நெீங்கள் 
இனனும் ஏ்தாவது மெரக்க மாடடீர்களா?’’ இக்கியு பினனைர 
்கவனைம் ்கவனைம் எனை இரு முஹ்ற எழு்தினைர, ‘‘ொி,’’ எனறு அந்்த 
மனைி்தர எாிசெலு்டன கு்றிப்பிட்டார, ‘‘நெீங்கள் எழு்தியவற்்றில் நொன 
மி்கவும் நுணுக்கதஹ்தக ்காணவில்ஹல.’’ பினனைர இககுயு அம்த 
வாரதஹ்தஹய மூனறு முஹ்ற எழு்தினைார: ்கவனைம் ்கவனைம் ்கவனைம், 
எனை. ம்காபமஹ்டந்்த அந்்த மனைி்தன, ‘‘அந்்த வாரதஹ்த ்கவனைம் 
என்ற வாரதஹ்தககு எனனை ்தான அரத்தம்?’’ எனறு ம்காாினைார. 
‘‘்கவனைம் எனபது ்கவனைதஹ்த கு்றிக்கி்றது’’ எனறு இக்கியு 
ப்திலளித்தார. இந்்த உஹரயா்டல் இஹ்தத்தான சுருக்கமா்கக 
கூறு்கி்றது: ஹைககூ எனபது ்கவனைம் செலுததும் ்கஹல.

இனைிப்பு ொறு
்கத்தி முஹனையிலிருந்து சொடடு்கி்றது
மபாிக்காய உாிகஹ்கயில்  
 - �ி்கி

   5
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9.  துலஙகு்தனஹம

 நொம் ஒரு துடிப்பானை  பிரபஞெத்தில் வாழ்்கிம்றாம், மறுசமாைி 
கூ்ற அஹைக்கப்படு்கிம்றாம். ஹைககூ எழுத்தாளர்களா்கிய நொம் 
நெமது எழுத்தின மூலம் உல்கிற்கு மறுசமாைி கூறு்கிம்றாம்.
 ஹைககூ, வி�யங்களுககு இஹ்டயில் மஹ்றந்்திருககும் 
உ்றஹவ சவளிப்படுததுவ்தன மூலம், எல்லா உயிர்களின 
அடிப்பஹ்ட ஒனம்றாச்டானறு இஹணந்்திருப்பஹ்த உறு்திப் 
படுதது்கி்றது

ெிறு ்தாவல் செய்கி்றது 
ஒவசவாரு முஹ்ற அஹல உஹ்டஹ்கயில்
அண்டங்காகஹ்க 
 - நெிட்்ா

 அண்டங்காகஹ்க அஹல்களு்டன ஒன்றித்திருக்க, 
சென குணங்களின படடியலில் நொம் ச்தா்டங்கிய இ்டத்திற்குத 
்திரும்பு்கிம்றாம்.

கு்றிப்பு : இந்்த ்கடடுஹர மாரச 4-6, 2005 இல் சவலிங்டனைில் 
உள்ள ஹைககூ ்திருவிைா ஆடச்டமராவாவில் Richard 
von Sturmer அவர்களால் வைங்கப்பட்ட ஒரு முழுஹமயானை 
அமரவின சுருக்கப்பட்ட ப்திப்பாகும், 
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ஒரு மயா்கி ஊருககு சவளிமய குடில் அஹமதது வாழ்ந்து வந்்தார. 
அவர பணதஹ்த ஹ்கயால் கூ்ட ச்தா்டமாட்டார. ்தனைக்கானை 
உணவுககு ்காய ்கனைி்கஹள ்தாமனை விஹளவிதது ்தற்ொரபு்டன 
இயற்ஹ்கமயாடு ஒன்றி வாழ்ந்துவந்்தார.

அவஹரப் பாரக்க நெணபர ஒருவர குடிலுககு வந்்தார. அவர 
ஹ்கயில் ஒரு மூலிஹ்கச செடியின ச்தாடடி ஹவ்திருந்்தார, 
நெணபஹர ெந்்தித்த ம்கிழ்வில் மயா்கி நென்றா்க வரமவற்று 
உபொித்தார. ்தான இயற்ஹ்கயில் விஹளவித்த ்காய ்கனைி்கஹளக 
ச்காணடு அவருககு உணவு ெஹமதது பாிமா்றினைார.

நெணபர ம்கிழ்ந்து விஹ்டசபற்று செல்லும்மபாது ்தன ஹ்கயிலுள்ள 
மூலிஹ்கசசெடிஹய மயா்கிககு பாிொ்க அளித்தார. மயா்கி அந்்த 
பாிஹெ வாங்க மறுததுவிட்டார.

«நெீ பணமா்கக ச்காடுத்தால் ்தாமனை வாங்க மாட்டாய. 
இது அாியவஹ்க மூலிஹ்கசசெடி. இஹ்தககூ்ட ஏன வாங்க 
மறுக்கி்றாய», எனறு நெணபர ம்கட்டார.

«இது அாியவஹ்க மூலிஹ்கசசெடி எனப்தால் ்தான வாங்க 
மறுக்கிம்றன. இந்்த மூலிஹ்கசசெடிஹய அஹ்டய ஆஹெப்படடு 
ெிலர எனனைி்டம் பணம் ச்காடுக்கலாம். ெிலர ்திருடிசசெல்ல 
முயற்ெி செயயலாம். நொஹள நொன மறுத்தால் அவர்கள் எனஹனை 
துனபுறுத்தவும் ்தயங்க மாட்டார்கள். மமலும் இந்்த அாியவஹ்க 
மூலிஹ்கசசெடி எனனைி்டம் இருக்கி்றது என்ற ்கரவம் கூ்ட எனைககு 

 

  
-  
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வரலாம். எனைமவ இது இயற்ஹ்கயாய இருந்்தாலும் என மயா்க 
ொ்த்கததுககு பங்கம் விஹளவிக்ககூடிய்தாய இருப்ப்தால் இது 
எனைககு மவண்டாம். அப்படிமய ம்தஹவப்பட்டால் நொன ்காடடில் 
மபாய ம்தடிப் ப்றிததுகச்காள்்கிம்றன», என்றார மயா்கி.

‘‘ம்தடுவது சு்கம். சுலபமாய ்கிஹ்டத்தால் அாிய்தற்கும் ம்திப்பில்ஹல’’, 
எனறு கூ்றி முடிததுஹவத்தார மயா்கி.

்காயசெல் ்கண்ட மான
படுதது உ்றஙகு்கி்றது
மவப்ப மரத்தடியில்.
 - அருணாசெலெிவா

   5

 லாகூர ட்ம்ட�ன. இரவு எடடு மணி இருககும். ஒமர 
கூட்டம். டில்லி செல்லும் சரயில் ்கிளம்புவ்தற்கு இனனும் ஒரு 
நெிமி்டம்்தான இருககும். அப்மபாது அஙம்க அவெர அவெரமா்க 
ஓடி வந்்தான ஒரு ்கிராமவாெி.
 
 அவனுகம்கா சரயிஹலப் பிடிக்க மவணடுசமன்ற 
அவெரம். ஒவசவாரு மூன்றாம் வகுப்புப் சபடடியா்கப் பாரததுக 
ச்காணம்ட வந்்தான. எ்திலும் ஏ்றமுடியவில்ஹல. கூட்டம் நெிரம்பி 
வைிந்து ச்காணடிருந்்தது. ஏற்்கனைமவ உள்மள ஏ்றி உட்காரந்து 

 

-   
 

 -  
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ச்காணடிருந்்தவர்கள் ்க்தஹவப் பூடடிக ச்காணடு விட்டார்கள்.

 யாஹரயும் உள்மள வி்டவில்ஹல. அந்்தக ்கிராமவாெி 
எவவளமவா ச்கஞெி ம்கடடுக ச்காணடும் ஒருவருககும் மனைம் 
இரங்கவில்ஹல.

 ஒரு மபாரட்டாின உ்தவியால் அவ வணடியில் 
பயணித்தான அந்்தக ்கிராமவாெி. எப்படிமயா வணடியும் 
பு்றப்பட்டது. ஒரு மணி மநெரத்திற்கும் மமலா்க நெினறு ச்காணம்ட 
பயணித்த ்காரணத்தினைால் ்கிராமவாெியின மு்கத்திமல அளவு 
்க்டந்்த மொரவு ்காணப்பட்டது.

 ஒரு பயணிககு அந்்த ்கிராமவாெிஹயப் பாரதது எனனை 
ம்தான்றியம்தா ச்தாியவில்ஹல.  ‘‘உன சபயர எனனை?’’  எனறு 
ம்கட்டான. 

 அ ந் ்த க  ்க ி ர ா ம வ ா ெ ி யு ம்  ெ ற் று த  ்த ய க ்கத து ்ட ன 
்தன சபயஹரக கூ்றினைான. அந்்தப் சபயஹரக ம்கட்டதும் 
அஙம்க நெின்றிருந்்தவர, உட்காரந்்திருந்்தவர, படுத்திருந்்தவர 
அஹனைவருககும் தூக்கி வாாிப் மபாட்டது. ்திடுக்கிடடுப் மபாய 
மாியாஹ்தயு்டன அஹனைவரும் எழுந்து நெின்றனைர. ஒதுங்கி நெினறு 
அவருககு உட்கார இ்டம் ச்காடுத்தனைர.

 அந்்தக ்கிராமவாெி மவறு யாரும் இல்ஹல!  ்காந்்தி 
அடி்கள்்தான! 

்கடுஞசொல் மபொ்தவர
்காடெிககு எளியவர ்காந்்திசயனைச
மொ்தித்த்றிந்்தனைர நொடடுமக்கள்..!
 - ்கவிசொரல் ்காமராஜ் மாாியப்பன
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l மரத்தை வெட்ட
       உயர்ந்து ெருகின்றது
       அடுக்கு மாடி

l அடுக்குமாடித தூணின நிழலில்
        கணணயர்ந்து தூங்குகின்றது
        மரநிழல் ததைடிய நாய்

l நாள்  முழுெதும் வதைா்டர்ந்தைது
       ொகனததைின குறுக்தக ெிழுந்தை
       நாயின நி்னவு

- ஷர்ஜிலா யாகூப்

l உரங்கள் ெி்ை
        அதைிகரிததுக் வகாணத்ட இருக்கி்றது
        இயற்க ெிெசாயம்

l ததைர்தைல் தைிருெிழா
        வெற்றறி ந்்ட த�ாடுகி்றது
        தைடுப்பூசறித தைிருெிழா

~ க. குணசேகரன்

   5
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l கவிழ்த்து வவத்்ால் ச�ா்ாது
       உவைத்துப் ச�ாடு
       மதுக் கிணணத்வ்

l ப�யர மாற்றசபோல்லி
       பகாடி �ிடித்்து
       ்ா்ிமல்லி

l எனக்கு முன்�ாக
      கைந்து பேல்லும் நிழல்
      நகரும் விளக்கு

l விவ்த்் பநல்லுக்குள்
       புவ்ந்துள்ளது
       முவளத்்லின் முவனப்பு

l மரஙகவள வளரத்ச்ன்
       எ்ிர�ாரக்கவில்வல
       குயில் �ாட்டு

l குவை விரஜித்தும்
       வியா�ாரஜி பவயயிலில் 
       ்ள்ளஜி விழும் நிழல்

l வணடி பேயயும்முன்
       ்வலப்்றிக்க ஓடுகின்்றன
       மரத்்ிலிருந்து விழுந்் �னஙகாயகள்

  - ைா.ந.ைல்்ாணசுநதைம- ைா.ந.ைல்்ாணசுநதைம



l 
மிதைக்கும் சருகு
சடவ்டனக் க்டந்து த�ாகும்
தமகக் கூட்டம்

l
தைாம்ரயி்ைத தைணணணீர்
தைாைாடடிய �டி இருக்கும்
குளததுச் சறிற்ற்ைகள்

l
உ்்டந்தை கூ்ர
அெசரமாய் வெற்றறி்டம்  நிரப்பும்
சறிைந்தைி ெ்ை

l
நணீைப் த�ார்்ெ
அழகாய் காடசறி தைரும்
ம்ைதவதைா்டர்

l
ஆழமான �ள்ளததைாக்கு 
வதைாடடுத தைிரும்�ி ெருகி்றது
ஓெியனின தூரி்க

- ்மஜிழ்பநஞேம் அமஜின்
 

�ிரானஸ்

   5
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l ெிழும் இ்ை
       ெி்டாமல் �ிடிததைிருக்கும்
       மரததைின ொசம்

- தைடசணாமூர்ததைி

l எல்்ை்ய தைாணடுகி்றது
       ெனெிைங்குகள்
       வ�ாய்தைாதன

- க. மதகந்தைிரன

l தைனிமரம்
       ததைாப்�ானது
       ெி்தை �ரப்�ிய �்ற்ெகள்!

- சநேன் மக்ி

l ஆணி அ்்றந்தை தை்டத்தை
        அழகாக மாற்றறியது
        சுெர் ஓெியம் ...!

- ஹறிஷாலி

   5
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l மதுக் கிணணததைில்
       தமாதைி ெிழுகின்றது
       ம்னெின �ார்்ெ

- ஈழென தைாசன

l கி்ளயிலிருந்து மணீணடும்
        தைன தைாய் வீட்்ட ெந்தை்்டகி்றது
        உதைிர்ந்தை இ்ை.

- ராஜிைா ரிஜொன

l நாடடின முதுவகலும்பு ெிெசாயி
       சததுண்ெ ெி்ளெிப்�ெருக்கு
       �்ழய சாதைதம அமிர்தைம்

- வ�ானனி

l கணென ம்னெி சண்்ட
       �ிரியாமல் இருக்கி்றது
       தநறறு துைக்கிய �றகுச்சறிகள்

- கெி யுக கமல்.

   5
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l தகாடிடத்ட
நிரப்�ி ெருகி்றாள்
குளம் ெ்ரயும் மகள்.

l கடடுச்தசாறு
வமல்ை அெிழக்கித்றன
ம்னெியின ்கதகார்ப்்�.

l ந்னந்தை குருெி
ஈரமாக இருக்கி்றது
ஒதுங்கிய இ்டம்.

- �ா.சறிொ

எருவம முதுகில்

பகாக்குச ேவாரஜி

பவள்வளத் ்ிமஜிர

- ச்ற்்றிப்பெசைா்ளி
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*  வசார்க்கம் ஆகாசததைில் இல்்ை
    அருகில்தைான இருக்கி்றது
    தைாய்மடி

*  கழுததைில் ெிழுகி்றது மா்ை
    ்கததைட்ட முடியெில்்ை 
    கைங்குகி்றது ஆடு.

*  சு்மதயாடு கழியும் �கல்
    நி்னததைாதை இனிக்கி்றது
    �சறியற்ற இரவு

*  சுொசறிக்கத தைிணறுகித்றன
    புல்ைாங்குழைாக மாறுகி்றது
    மூங்கிலின வ�யர்

- ஐ. ்ரமேிங
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l கீழடி அைழாய்வு 
பொரக்ை பெவிைமிபபொய் இருக்ைகி்து 
உஹ் ைகிணறு 

l சுற்றும பெமபெைம 
்விஹை்வில் நகிற்ைப ்பொைகி்து 
ெறிறு்ரை்ளின் மைகிழ்செறி பொட்டு.

l முதுஹம்விலும ைாதல் 
சமல்்ல எட்டிப பொரக்ைகி்து 
ைா்தாைம நஹைமுடி  

l மாடி்வில் மல்லிஹைத் ்தாட்டம 
எப்பொதும மணம வீசுைகி்து 
மஹன்வி்வின் கூநதல் 

l கூடி் மஹழ ்மைஙைள்  
்விருமபொமல் ைஹ்லநது ்பொைகி்து 
்விஹ்ள்ாடி் ெறிறு்ர கூட்டம 

- ை்விநகி்லா ்மாைன்
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l ஊஹை சநருஙை
நன்்ாை சதைிைகி்து
பொட்டி வீடு.

l நாட்டின் அ்்லம
நன்்ாய் பெவிைதகிபெலிக்ைகி்து
்தரதல் ை்ளத்தகில்

- ஹ்ஹை பொைதகி

l ச்ட்டபபெட்ட பெஹனமைத்தகின்
மூ்சசுக்ைாற்று வீசுைகி்து
பெஹன்்ாஹ்ல ்விெறி்றி்வில்.

 5

l எப்�டிச போல்வது காக்வகயிைம்
நான் நாத்்ிகன் என
அமாவாவே ்ினத்்ில்

- கு்பெைன் பொஸைர
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l 
உணர்ந்ததைன
ெிழிகளின புததுணர்ச்சறி  
கணதைானம்

 - குமரன் அம்�ிகா
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l 
கதைிர் வகாததும் �்ற்ெ
சைனமின்றறி நிறகி்றது
காெல் வ�ாம்்ம.

l 
மணீன வகாததைி
அை்கக் கூர் தைணீடடுகி்றது  
எனனாகுதமா சறிக்கும் மணீன ?

l 
இதைமான மரநிழல்
�டுக்க காதைில் ெிழுகி்றது 
சருகுகள் உருளும் ஓ்ச

l 
தைாகம் தைணிக்கும் முன
கால் ந்னக்கி்றது
நணீரருந்தும் �்ற்ெ

l 
ெிழுந்தைால் தைான
உயரமாக எழ முடிகி்றது
மரததைின ெி்தை

- ப�ாம்மஜிடி சமாகன்்ாஸ்
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l 
ஓடி முடித்்தும்
ஆரத் ்ழுவுகி்றது 
ந்ிவயக் கைல் 

l 
மகளஜிர ்ின விழா
அ்ிகாவலயிசலசய பேல்கி்றாள்,
ேவமயலவ்றக்கு

l 
சமவைசய்றிய ்வலவர
நிறக முடியவில்வல,
மக்கள் மன்ில்

l 
வேந்் காலம்
மரத்்ிலிருந்து உ்ிரகி்றது,
குயில் ஓவே!

- அன்்ார எம.எல்.எம.
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l 
வரலாறு வகுப்�ில்
உலகப்ச�ாரகள்
்ன்னலில் பு்றா.

l 
முள்ளஜில் நுவழக்கப்�ட்ை
மணபுழு துடிக்கி்றது
எப்�டி போல்வது மீனுக்கு

l
கட்டிலில் �டுக்கிச்றன்
நிவனவில் அமரகி்றது
மரத்்ிலமரந்்ப் �்றவவ.
 l

வீசை மணக்கி்றது
விற்ற ஊதுவரத்்ி
உணவின் நறுமணம்.

l
அவேயா்ிருக்கும் மரம்
�ள்ளஜி வளாகத்்ில்
ச்ேிய கீ்ம்.
 l

கணசணறு கழஜி்ல்
அசமாக விவளசேல்
எலுமஜிசவே ச்ாப்புக்கு

-  - துஹை நநதகுமார
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l 
வெடடுப்�ட்ட மரம்
ெிழாமல் நிறகின்றது
�்ற்ெயின சறி்றகு..!
 l

கிராமததுப் �ண�ாடு
மா்றாமல் இருக்கின்றது
ஒறறு்ம உணர்வு..!

l
தெட்்டயாடும் மிருகம்
க்ளததுப்த�ாய் நிறகி்றது
தைப்�ிய மான..!

 - ப்யசேந்்ிரன்.�

l 
இரவு தெ்ளயில்
அதைிகம் கு்்றகி்றது
ஆற்றங்க்ரயில் மணல்

 - சரெி�ி தராசறி சந்தைிரா
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ஏணிஏணி
ொய்த்த பெவின்தான்ொய்த்த பெவின்தான்
நகி்லாஹ் பொரத்்தன் நான்நகி்லாஹ் பொரத்்தன் நான்

- ை .புனிதன்- ை .புனிதன்

      ெநஹத்வில் ்வி்ாபொைி      ெநஹத்வில் ்வி்ாபொைி
      கூ்விக் கூ்வி நடத்துைகி்ார      கூ்விக் கூ்வி நடத்துைகி்ார
      ்ெ்ல் ்விற்பெஹன.      ்ெ்ல் ்விற்பெஹன.

- ம.ைம்லக்ைணணன்.- ம.ைம்லக்ைணணன்.

அைி்ாள்மீதமரநதுமஅைி்ாள்மீதமரநதும
ஆபெத்தகில்ஹ்ல  பெ்ஹ்க்கு!ஆபெத்தகில்ஹ்ல  பெ்ஹ்க்கு!
அய்்னார மைகிஹம?அய்்னார மைகிஹம?

- ஸ்ரீதர ைகிருஷணொமி - ஸ்ரீதர ைகிருஷணொமி 

      பெ்லைின் தஹ்ல்விதகி      பெ்லைின் தஹ்ல்விதகி
      ்குபபெஹ்்வில் தீரமானிக்ைபபெடுைகி்து      ்குபபெஹ்்வில் தீரமானிக்ைபபெடுைகி்து
      ்ாக்கு்சொ்டி      ்ாக்கு்சொ்டி

- சபொன்னமபெ்ல்ாணன்- சபொன்னமபெ்ல்ாணன்  

l

l

l

l
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தைி்றக்கப்�்டாதை �ள்ளிகளால்
சுதைந்தைிரமக ெளர்கின்றன
மரங்கள்

கட்ட்ட உயரத்தை
ெிரும்புெததை இல்்ை
வீடடு ெிைங்குகள்

தைார் சா்ையால்
ததைய்ந்து த�ானது
ெணடி மாடுகள்

க்ை வசல்ென, 
க்டலூர், இந்தைியா.

l

l

l
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முது்மயிலும் உ்ழப்பு
ெி்டாமல் வதைா்டர்கி்றது
குடும்� ெறு்ம

தகா்்டயில் ம்ழ
மகிழ்ெத தைருகி்றது 
சறிறுெர்களின ஆட்டம்

�ால்யப் �ருெம்
சடவ்டன நி்னவுக்கு ெருகி்றது
நதைிதயாரக் குளியல்

சுறறுைாத தைைம்
ரசறிக்கும்�டி இருக்கி்றது
சாரல் ம்ழ

 கைாராணி தைாகநாதைனகைாராணி தைாகநாதைன

l

l

l

l
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 l
நானகு அடுக்கு �ாதுகாப்பு
பூரிதது மகிழந்தைது
ஓடடுப் வ�டடி.

l
வெடகப்�டடு தை்ை குனிகி்றது
வ�ாய் �ிரச்சாரததைால்
ஒலிவ�ருக்கி.
 l

ஓங்கிய ்ககள் 
�ணிந்து வதைா்டர்ந்து கும்�ிடுகி்றது
ஒடடுதெட்்ட

- �ாலக்கிருட்டிணன் வணணமுத்து

l
ம்ழ நணீர்
க்டலில் கைக்கி்றது
எனது ெறு்மயின கணணணீர்

l
ெரப்�ில் இ்றங்கி
ெய்ை ரசறிப்த�ாம்
ெிெசாயிக்ளக் காப்த�ாம்

- ோ. கசணஷ் குமார
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l 
ெரப்�ில் �ணியாடகள்
ெயலில் அறுெ்்ட ஆரம்�ம்
கதைிரறுக்கும் எந்தைிரம்...! 
 l

கருவுற்றறிருக்கும் வ�ண
தைருகி்றாள் �ிரசெததைில் இரண்டாய்
�ிள்்ளயு்டன ஒருதைாய்...!

l
�ார்க்கி்றார் ெயதைானெர்
�ம்�ரம்  சுறறும் �ிள்்ள்ள
சுழலும் நி்னெ்ைகள்...!
 l

குளவமங்கும் மணீனகள்
�சறி அ்டங்குெதைில்்ை �ார்தது
மரக்கி்ளயில் குரங்கு...!

- வசண�க வஜகதைணீசன

l 
நதைிக்க்ர
ஓரமாய் ஓய்வெடுக்கின்றன
ந்னந்தை சருகுகள்

காவத்வ்யூர 
�ழனஜியாணடி கனகரா்ா 
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l
ெிழுந்தை மறுகணதம,
�யணத்தை வதைா்டர்கி்றது,
உதைிர்ந்தை சருகு.
 l

நு்ரயீரல் கருகும்
ொசமா இது
நிதகாடடின வநடி.

l
ெளர்ப்பு சரியில்்ை,
ஒதுக்கி ்ெக்கித்றன,
குன்றறிய வசடிக்ள.
 l

வீடு கடடிய தைாததைா,
ஓய்வெடுக்கி்றார்,
முதைிதயார் இல்ைததைில்.

- அய்ஷதஅப்சத

  5
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l
ஆயு்ள நணீடடிக்க                    
மருததுெ்ர நாடினார்
தசாதைி்டர்..

l
குறுக்தக வசல்கி்றது
தைனக்கான தநர்ெழியில்
பூ்ன..

l
ஆர்ப்�ரிக்கும் அ்ை
மவுனமாய் ந்டக்கும்
சுண்டல் சறிறுென..

- மகிழ்நிலாவின் ்ந்வ்
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l
ஓடிய நதைி தைிரும்�ிப் �ார்ததைது
காணாமல் த�ானது தை்டங்கள்
மணல் வகாள்்ள

l
ெி்தைததை்தைத தைாதன
அறுெ்்ட வசய்ய முடியும்
ததைர்தைல்...

l
ெிழியின ெிைாசததைில்
ெிடிய்ைத ததைடினாள்
ெயிறறுப் �சறிதயாடு

l
அக்கினி குஞசறிருக்கு
அடுப்பும் இருக்கு
உ்ை வகாதைிக்க அரிசறி இல்்ை

- ். ஆ. ்ாேன்
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l 
இருண்ட ்ம 
வெளிச்சத்தை தைருமா 
ொக்காளரின நம்�ிக்்க.
 l

சகைமும் 
இழந்தைதைாய் ததைானறுகி்றது 
து்ணெி ம்்றவு.

l
குப்்�யில் புதைிதைாய் 
ொழக்்க வதைா்டங்கியது 
சறிந்தைிய தைானியம்.
 l

தைிரு்டன 
வதைா்ைததுெிடடுத  ததைடுகி்றான 
கள்ளச்சாெி.

l
தைிருமண ெிழா 
நி்்றந்தை சறிரிப்வ�ாலிகள்  
கணணணீரு்டன அப்�ா.

- மூ. மணஜி ்ிருமுருகன்



   5

l 
எததை்ன மு்்ற எம்�ினாலும்
அ்ைகளுக்கு கி்்டப்�தைில்்ை
�ஞசுமிட்டாய் சுண்டல்
 l

அ்ைகளி்டம் த�சறிய்தை
ஒப்�ிததைது க்டறகாறறு
சங்குகளி்டம்.

l
நிரம்�ி இருக்கும்
தைானிய கி்டங்கின வெளிதய
�சறிதயாடு உ்றங்கும் யாசகன.
 l

�ருததைி ெிெசாயி மக்ன
தெ்ைக்கு அ்ழததுக் வகாண்டது
�னியன கம்வ�னி

l
தெடபுமனு அளிக்காமல்
அ்னெர்  �ாதைங்க்ளயும் வதைாடுகி்றது
க்டல் அ்ைகள்.

- சலாக. ேந்்ிர�ிரபு
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l 

நாததைிக த�ருந்து ஓடடுநர்நாததைிக த�ருந்து ஓடடுநர்

�க்தைர்க்ள அ்ழததுச் வசல்கி்றார்,�க்தைர்க்ள அ்ழததுச் வசல்கி்றார்,

புனிதைத தைைங்களுக்கு.புனிதைத தைைங்களுக்கு.
l

ைா�ம் ஈட்ட முடியாதைைா�ம் ஈட்ட முடியாதை

வெற்றறி்ை ெியா�ாரி,வெற்றறி்ை ெியா�ாரி,

ொடி ெதைங்கிப்த�ானார்ொடி ெதைங்கிப்த�ானார்

l

மசூதைியில் குடியிருந்தை பு்றாக்கள்மசூதைியில் குடியிருந்தை பு்றாக்கள்

ததைொைய ெளாகததைில் இ்ரவயடுதது,ததைொைய ெளாகததைில் இ்ரவயடுதது,

தகாயில் குளததைில் நணீரருந்தைின.தகாயில் குளததைில் நணீரருந்தைின.

l

ஏ்ழயின ஓட்்டக் ௯்ரஏ்ழயின ஓட்்டக் ௯்ர

ம்ழ நணீ்ர தசகரிததைது,ம்ழ நணீ்ர தசகரிததைது,

தசதைாரமின்றறி.தசதைாரமின்றறி.

   - ஆ.சார்ைஸ்   - ஆ.சார்ைஸ்
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l 
கருசவாடு �ி்றந்து
கல்லவ்றசயாடு மவ்றயும்
துவணயான நிழல்
 l
 மவலயில் சமா்ியும்
 �்றவவக்கு சே்மஜில்வல
 அ்ன் நிழல்
l
ேிறு சமகம்்ான்
ப�ரஜி்ாக நகரகி்றது
்வரயில் நிழல்
 l
 மரத்்டியில் இவளப்�ா்ற
 உைசன மவ்றந்து ச�ாகி்றது
 துவணவந்் நிழல்
l
நூறு அடிகள் என்கிச்றன்
மகள் நைந்்்ாகச போல்கி்றாள்
இருநூறு அடிகள்

- ை்வி்ாெைன்
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l
கூழாங்கல்கூழாங்கல்
முழுெதைிலும்முழுெதைிலும்
நதைியின ொசம்..!நதைியின ொசம்..!

l  
நதைியிை்சயா கூழாங்கல்நதைியிை்சயா கூழாங்கல்
�ாசறிக்ளச் சுததைப்�டுததும்�ாசறிக்ளச் சுததைப்�டுததும்
அயி்ர மணீனகள்..அயி்ர மணீனகள்..

l
காய்ந்தை நதைிப்�டு்ககாய்ந்தை நதைிப்�டு்க
சரஞசரமாக அடுக்கப்�ட்டசரஞசரமாக அடுக்கப்�ட்ட
கூழாங்கறகள்..!கூழாங்கறகள்..!

l 
வசாட்டாங்கல் ெி்ளயா்டவசாட்டாங்கல் ெி்ளயா்ட
நதைி தைததுெமும் கூழாங்கறகள்நதைி தைததுெமும் கூழாங்கறகள்
ஒவவொனறுக்கும் ஒரு நி்றம்..!ஒவவொனறுக்கும் ஒரு நி்றம்..!

l
கூழாங்கறகள் தசகரிக்ககூழாங்கறகள் தசகரிக்க
தமதை ெந்து �ார்க்கும்தமதை ெந்து �ார்க்கும்
மணீன குஞசுகள்..!மணீன குஞசுகள்..!

- ஆர. ்வஹர �ிசரம்குமார- ஆர. ்வஹர �ிசரம்குமார
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l
ஒற்்றயடிப் �ா்தை 
ெ்ளந்து வநளிந்துச் வசல்கி்றது 
கடவ்டறும்புகள் 

l
அறுெ்்ட முடிந்தை ெயல் 
இனனும் அழகாகும் 
பு்றாக்கள் ெரு்க...

l 
வீதைிகள் ததைாறும் 
தைன்னததைாதன அழிததுக்வகாள்கி்றது 
யாருமற்ற வீடு...

  - �. வி்ஜி
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l 
ெசந்தை காைம்
மனதுக்கு தெதை்ன தைரும்
குயிலின தசாககணீதைம்
  
l
குளிரும் இரவு
நிை்ெ இறுக்கிப் �ிடிததைிருக்கும்
இ்ையுதைிர்ததை மரக்கி்ள

l
குழிந்தை கனனம்
முததைததைால் மணீள் நிரப்�ப்�டும்
�ிரிெின இ்்டவெளி

l
உைவும் மயில்
தெதை்ன தைந்து வசல்லும்
வெட்டப்�ட்ட ததைா்க

l
பூக்காதை மரம்
வகாததுக் வகாததைாகத வதைாங்கும்
வெௌொல் கூட்டம்

- வஃபீரா வஃ�ி 
இலஙவக
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l l குவவளயில் ்ணணீர
       குடிக்க மனமஜில்வல
       ச்ாட்ைத்்ிலாடும் மரக்கன்று!

l l பகாளுத்தும் பவயில்
       வீட்டுக்குள் முைஙகாதீரகள்
       மரஙகவள சநேிப்ச�ாம்!

l l �டிக்கசவ இல்வல
       �ாட்டியிைம் கசேி்மாயிருக்கும்
       வரவுபேலவு!

l l ஏசராட்டும் அப்�ாவின்
       வியரவவத் துளஜிகளஜில் அப்�டிசய
       விவ்களஜின் ோயல்கள்!

  - ஹைக்கூ உமா- ஹைக்கூ உமா  

l l ச�ருந்்ிறகான காத்்ிருப்பு
       நிழல் ்ருகி்றது
      விளம்�ர �்ாவக

l l மாணவரகளஜில்வல
       துக்கம் அனுஷ்டிக்கி்றது
       கரும்�லவக

  - ஹ்ஹைபுத்தகிைன்- ஹ்ஹைபுத்தகிைன்



   5

l

l குழநஹத அழுைகி்து 

பெெறி தீரக்ைகின்்ாள் தாய் 

பெட்டினி ்்விறுடன்..

l முதகி்்ார இல்்லம 

தனிஹம்வில் ்ருநதும முதகி்்ர 

்்ளாைத்தகில் குட்டிைளுடன் பூஹன.

l தகி்ாைத்தகின் ்விஹ்ல

இன்று புதகி் ்ெரக்ஹை 

முதகி்்ார இல்்லம

l பெநஹத உஹதக்கும ெறிறு்ன்

ொக்ைஹட்வில் ்விழுைகி்து 

நகி்ல்வின் நகிழல்

l மாதத்தகின் முதல்்ாைம

வீட்டு ்ாெலில் ்ைிஹெ்ாை 

இ்லக்ைகி்்ச ெறிற்்றிதழைள்

- ொைதா ெந்தாஷ
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l

l தடுமாறும குழநஹத

தாஙைகிப பெவிடிக்கும

தா்வின் அன்பு

l ைல்ச்ல்றிநத மைம

உதகிரநது்விழும

்ஹெ்ச சொற்ைள்

- ைன்னிக்்ைா்வில் இைாஜா

l சுஹம தூக்கும சதாழி்லா்ளர

பொைமாைக் ைருத்வில்ஹ்ல

மாரபெவில் குழநஹத

l உஹழத்த ைஹ்ளபபு

மஹ்நது ்பொனது

குழநஹத்வின் முத்தம.

- இைாஜா. ை்மஷ
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மீள்ை்விஹத பெஹடக்கும
்ானம,
ச்்விலும மஹழயுமாய்

நீள்ை்விஹத நகி்லா்ாம,
பூந்தாட்டஙைள் மா்ம
ை்விஹதைளுக்கு

பூஞெறிட்டுக் குரு்வி,
அஹ்லபொயுது
தணணீருக்கு

  5

மு.இைா.ொமி்பபென்மு.இைா.ொமி்பபென்

அஹ்லபொயும நகிஹனவுைள்,
என் பெள்்ளி்ச சீருஹட
பொரத்த பெவின்பு

நகிஹனவுை்ளின் ஆழம,
நகிைழைா்லம
ம்நது்பொனது
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பெசுஹம ்பொரத்தகி்
இமமைத்தகில்தான் ்ைட்ைகி்து
சபெ்ை்றி்ாத பெ்ஹ்்வின் குைல்.

பெசுஹம தகிருமபெவி ்விட்டது
இனி்மல் ைஹதைள் ்பெசும
மைத்தடி.

ச்்விலுக்கு ஒதுஙகுைகி்்ன்
இஹெத்துக் சைாணடிருக்ைகி்து
சநைகிழிபஹபெ்வில் ்ணடு.

ஐநது ்வினாடிக்குள்
பெ்ல ்ைாணஙை்ளில் பொரக்ைகி்து
்நதமரநத ெறிட்டு.

   5

- ெ. பெ. ெணமுைம - ெ. பெ. ெணமுைம 
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l
கூப்�ிய ்கக்ள
கணீதழ த�ா்டதெ இல்்ை.
தூக்கததைிலும் தெட�ாளர்.

l
ஞா�கமாய் ொங்கினான
நாய்க்கு தகாழி �ிரியாணி
�ாடடி �டடினி

- ேிவானந்்ம்

l
உரததை குரலில்
ெசந்தைததைின �ா்டல்
குயிதை்ச.

l
்மதைானததைில் ஆட்டம்
க்ளகடடிக் வகாண்டது
துடுப்�ாட்டப்த�ாடடி.

- நயிவனவமந்்ன்

  5
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l
பூமி்யப் �ிளந்து
எறும்�ிறகு ொழெளிக்கி்றது
தெர்�ிடிததை மரம்.

l
இ்்றக்காதை கிணற்றறில்
தமவைழும் குமிழ
�ச்்ச நி்றததைில் உ்்டகி்றது

l
வசடி்ய வநருங்கும்
தைடிததைக் குரல்
உதைிர்ந்து ெிழுகி்றது பூ.

l
�சு்மயான ெயல்வெளி
ெி்தையி்ட
முந்தைி நிறகி்றது க்ள.

- கவி. வி்ய

   5

l  �யண வநடுஞசா்ையில் 
     �ழம் ெிறகும் 
     �ிஞசு ெியா�ாரி.

- க. �ாரத்்ி�ன், சறிங்கப்பூர்
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l
கரடி வ�ாம்்ம 
கடடிப் �ிடிதது அழுகி்றது 
ொங்கச் வசால்லும் குழந்்தை 

l
அமாொ்ச ெரடடும் 
முழுெதுமாய் எணணிெிடுகித்றன 
இந்தை மினமினிக்ள 

l
க்ைதது ெி்டாதைணீர்கள் 
கனதொடு தூங்குகி்றான 
கைாமின சணீ்டன 

l
இனனும் ரசறிக்க தெணடும்
நா்ளயும் ெருமா
நிைவு...

  ்.யாேகன்

புதைிதைாக தெ்ைக்கு தசர்ந்தைென
‘துரு துருனனு‘ இருக்கான
இரும்புக் க்்டயில்..

- மலர வமந்்ன். குமார

  5
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l
�ழ்மயான மரம்
காற்்ற தைடுக்கி்றது
கதைவுகளாய்.

l
�சு்ம த�ார்ததைிய ெயல்
வெண்மக்கு எனன தெ்ை
ஓ இ்ரததைடும் வகாக்கு.

- மணவவ காரனஜிகன்

 

l 
மரங்கள்
�ல்ைாணடு ொழகின்றன 
தைாததைாெின நாறகாலி.

l
ெிெசாயி வநல்்ை 
காற்றறில் தூற்றறினான 
�தைரு்டன உ்ழப்பும் �்றந்தைது.

- �ழ கவி 

   5 
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l
�டடுப் த�ால் ெிரிததைது
உ்றங்கும் நி்னவுக்ள...
�்ன கிலுகிலுப்்�.

l
கூ்ரயில்ைா வெளி
முகெரி ததைடுகி்றார்
வீ்டற்றெர்.

- பேஞசோவல 

மைர்ந்தும் மைராதை
மைரின வமாடடு தைான
ஒரு தை்ைக் காதைல்.

- ். ரவீந்்ிரன்.

�ாரம் தைாங்கெில்்ை
தை்ைச்சாய்ந்தை புல்லின நுனியில்
�னிததுளி

- நாகி. ஆர. ராச்ந்்ிரன்

  5
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l
யா்ன இ்றங்கியதும்
நி்றம் மா்றறியிருக்கி்றது
வநல் ெயல் ...  

l
மயானத்தை வநருங்குகி்றது
இறுதைி ஊர்ெைம்.
ெழியில் �ைெிதை கால்தை்டங்கள்.

l
மகளிர் ெிடுதைியில்
புதுப்�ிக்கும் �ணி ந்டக்கி்றது.
கணகைங்க �ிரியும் ததைாழிகள் !

- நல முத்துகருப்�ோமஜி

l
முள் மணீதைமர்ந்து தைெம்
முடிதது உயி்ர மாய்ததைது
�னிததுளி...

l
ம்ழயில் மூழகி குளிததைதும்
க்ரயில் ஒதுங்கி ெிட்டது
இ்ை...

- ோக்ரடிஸ்
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சாெி்யத வதைா்ைததை �ாப்�ா
அடி ொங்குகி்றது
பூடடு.

 - ம. வச. ெிஜயகுமார்

நதைியில் �்டகு 
�ினதனாக்கி ஓடுகின்றன 
க்ரதயார மரங்கள்.

 - அனபு து்ரசாமி

ம்்றந்து வகாள்ள ஆ்சப்�ட்டது,
முள்ளின நுனி,
�னிததுளி ெழிதய வதைரிகி்றது,

 - மு. நஜர் அகமது

மணீனவகாததைிப் �்ற்ெ
நணீரில் மூழகி எழுகி்றது
நதைிதயார நாணல்!!

- நாகவைடசுமி இராஜதகா�ாைன

உதைிரும் சருகுகளின
நிழலில் �்ட�்டக்கும்
�ட்டாம்பூச்சறி.

 - �ாைமுரளி
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l  இைக்குக்ளத தைாணடி,
     தைப்�ிப் �ி்ழக்கி்றது...
     இராணுெவீரர் ொழக்்க

l  வெறுங்்ககள்,
     முழம் த�ாடுகின்றன...
     இைெச தநாய்கள்!

l   இ்டத்தைக் வகாடுக்கித்றாம்
     ம்டத்தைப் �ிடுங்குகி்றார்கள்
     க்டனில் மூழகும் தைமிழகம் 

- ராஜூ ஆதராக்கியசாமி

l   வதைா்டருந்தைிறகுத வதைரியாது
      நாளும் தைன்னச் சுமக்கும்
      இருப்புப்�ா்தையின முதுகுெலி..! 

l   தைன்னப் �ற்றறிய
      கருததுகளில் காயப்�டுெதைில்்ை
      நூைகததைிலுள்ள நூல்கள்

l   �ருததைி எடுப்�ெ்ள
     ெருததைி எடுததைதுக்
     தகா்்ட வெயில்..! 

- வகாள்ளி்டம் காமராஜ 
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l 
வநகிழந்தை மணணில்
�தைிந்தை காைடி
அழகிய சறிற�ம்

l 
சணீணடும் குயில்
தைடுமாறும் காகம்
இனப் த�ாராட்டம்

- அனபுச்வசல்ெி சுப்புராஜூ

மா்றாதை புனன்கயு்டன
அருகில் அப்�ா
�ததைிரமாய்ப் பு்கப்�்டததைில்

- இளெல் ஹரிஹரன

ஒதர ெரி்ச
�ை எணணங்கதளாடு
ொக்காளர்கள்,,,!

 - நா்க ஆ்சததைம்�ி 

டிசம்�ர் பூெின
வமாட்்ட ரசறிக்்கயில்
வமல்ை மைர்கி்றது ஜனெரி

- மு்னெர் தெ. புகதழந்தைி
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லிமஹைக்கூ 

l
குழந்்தை வசய்யும் வீம்பு
அது புரியாமல் வசய்கின்ற ஒரு
ெி்ளயாடடு எனறு நம்பு...!!

l
மழ்ை எனும் அரும்பு
மயக்கும் �ை்ர தைன வசயைால்
அது வசய்ெவதைல்ைாம் குறும்பு..!!

. அனுைாஜ் 
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l
சா்ையின நடுெில் �ள்ளம்
ம்றந்து ெி்டாமல் நிரப்�ிச் வசல்கி்றது
வ�ய்யும் ம்ழயின வெள்ளம்

  
   - க. சோமசுந்்ரஜி
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நூல் அ்றிமு்கம்:    

 இந்்த நூலின ஆெிாியர மலா்க. ெந்்திரபிரபு கும்பம்காணத்தில் 
வெிக்கின்ற ்கவிஞர.  இவர சுைற்ெங்கத்தில் (மராட்டாி ்கிளப்) பல்மவறு 
ப்தவி்களில் மெஹவயாற்்றி  வருவ ம்தா்டல்லாமல் ெி்றந்்த எழுத்தாளரும் ஆவார. 
்கல்்கி வார இ்தைில் ‘‘ஆனமாஹவத ம்தடி’’ எனும் ்கடடுஹரயால் ்தமிை்கம் 
அ்றிந்்த எழுத்தாளர. ்தமிை்க ்கிராமங்கள் பலவற்றுககுப்  பயணம் செயது 
அவற்்றின முக்கியததுவதஹ்த ்கடடுஹர வடிவிமல ்தந்து ச்காணடிருககும் 
ம்கத்தானை மெஹவ செயது வரு்கி்றார.  இவரது பயண அனுபவம் மடடுமல்ல 
கூரமநொககுப் பாரஹவயால் விஹளந்்த ெி்றந்்த ஹைககூ ்கவிஹ்த்கள் ‘‘அம்மா 
பினனைிய கூஹ்ட’’ நெமககு அள்ளியள்ளித ்தரு்கி்றது. 

 வாரதஹ்த ொலங்கஹளக ஹ்கயாணடு, அடுககு சொற்்கடடு 
்கஹளக ச்காணடு எழு்தப்படுவது அனறு ஹைககூ ்கவிஹ்த்கள்.  எளிய 
சொற்்களால், உள்ளது உள்ளபடிமய எடுததுக கூ்றி,  மனை்தில் பல்மவறு 
ெிந்்தஹனை்கஹள உருவாக்கம் ச்காடுப்பம்த ெி்றந்்த ஹைககூ ்கவிஹ்த்கள். 
இத்தஹ்கய அ்கன்ற  பாரஹவயு்டன எழு்தப்பட்ட ஹைககூ ்கவிஹ்த்கள் 
்கவிஞர மலா்க.ெந்்திர பிரபு அவர்களின ‘‘அம்மா பினனைிய கூஹ்ட’’ 
ஹைககூ நூலில்நெிரம்பமவ இருக்கின்றனை. இனைிய நெந்்தவனைம் ப்திப்ப்கம் 
மி்க மநெரத்தியா்க வணணப் பக்கங்களில் அசெிடடு வடிவஹமப்பு 
செயதுள்ளது. அஹனைவரும் படிக்கமவணடிய புத்த்கம்.  
  

்கா. நெ. ்கல்யாணசுந்்தரம் 

* மணீனின அழு்கயா
மணீனெனின ெியர்்ெயா
க்டலின கரிப்பு?

* கிழிந்தை சணீரு்்ட
்தைததைது
மாணென ெறு்ம

* நதைிகள் இ்ணந்துதைான
இருக்கின்றன
ெிெசாயிகளின கணகளில்

* ததைநணீர் அருந்தும் த�ாது
நி்னெில் நிறகின்றன
இ்ை �்றறிததை கரங்கள்

நூல் மவணடுமவார ...
Rtn. மலா்கெந்்திர பிரபு 
ஹ்கப்மபெி: +91-9344301219



    - 

ேி்றந்் வஹக்கூ நூல்களுக்கு ரூ.22 ஆயிரம் �ரஜிசுத் ப்ாவகயுைன் விருது 

 தைமிழில் முதைனமுதைைாக ்ஹக்கூ கெி்தை எழுதைியததைாடு, 
அ்தைப் �ரெைாகவும் அ்றறியச் வசய்தைெர் கெிக்தகா அப்துல்ரகுமான. ெரும் 
ஜூன 2-ஆம் ததைதைி கெிக்தகாெின 4-ஆம் ஆணடு நி்னவு தைினம்.

 இ தை ் ன வ ய ா ட டி ,  ் ஹ க் கூ  க ெ ி ஞ ரு ம்  இ ள ம்  வ தை ா ழ ி ல் 
மு்னெருமான தசததுப்�ட்்டச் தசர்ந்தை கெி.ெிஜய், உைகு தைழுெிய தைமிழ 
்ஹக்கூ கெி்தை நூல்களுக்கான த�ாடடி ஒன்றறி்ன அ்றறிெிததுள்ளார்.
    
• 2018, 2019, 2020 - ஆகிய மூனறு ஆணடுகளில் வெளியான நூல்களின 3 

�ிரதைிக்ள ெரும் தம- 20-க்குள் கி்்டக்கும்�டி அனுப்� தெணடும்.
    
•	 POD எனப்�டும் வஜராக்ஸ் நூல்களும், வமாழிவ�யர்ப்பு நூல்களும் 

த�ாடடியில் ஏறகப்�்ட மாட்டாது.
    
• ஒரு கெிஞதர எததை்ன நூல்க்ள தெணடுமானாலும் அனுப்�ைாம்.
   
• முதைல் �ரிசு ரூ. 10 ஆயிரம் - இரண்டாம் �ரிசு ரூ. 5 ஆயிரம் - மூன்றாம் �ரிசு 

ரூ. 3 ஆயிரம் - நானகு நூல்களுக்கு ஆறுதைல் �ரிசு தைைா ரூ.1000
    
• ஆரணியில் ெரும் ஜூன மாதைததைில் ந்்டவ�்றவுள்ள கெி.ெிஜய்-யின 

்ஹக்கூ நூல்கள் வெளியீடடு ெிழாெில் ெிருதுகள் ெழங்கப்�டும்.
    
• நூல்க்ள அனுப்� தெணடிய முகெரி : அகநி வெளியீடு, 

எண: 3, �ா்டசா்ை வீதைி, அம்்மயப்�டடு, ெந்தைொசறி - 604 408, 
தைிருெணணாம்ை மாெட்டம்.

    
• தைமிழகததைின மூததை ்ஹக்கூ கெிஞர்கள் நடுெர்களாக இருந்து, 

ெிருதுக்கான நூல்க்ளத ததைர்வு வசய்ெர்.
    
• கூடுதைல் ெிெரங்க்ளப் வ�்ற அ்ழயுங்கள் : + 91 96004 56606
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