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அன்பு நெஞ்சங்களுக்கு, 

ஹைக்கூ திணஹணை மின்்ிதழ், பிரான்சு தமிழ்நெஞ்சம் 
அமின் அவர்களின் பபராதரபவாடு நவற்ிெஹை 
பபாட்டுக்ந்காணடிருக்்கி்து. நூறறுக்கும் பமறபட்ை 
்கவிஞர்களின் ஹைக்கூ / ந்சன்ாியு / லிமஹரக்கூ /
ஹைபுன்  வஹ்கஹம்கஹளத் நதாைரந்து உல்கத்தமிழ் 
ஹைக்கூ ்கவிஞர்கள் மன்்த்தில் பதிவிட்டு வரு்கி்ார்கள். 
்கவிஞர்களின் ஹைக்கூ தி்ன் பல்பவறு ப்காணைங்களில் 
பமபலாங்கி ெிற்கி்து.

இந்த இதழின் நதாகுபபாளரா்க ்கவிஞர ராஜூ 
ஆபராக்்கிய்சாமி பணைியாற்ி இதழுக்கு நபருஹம 
ப்சரத்துள்ளார. நதாைரந்து வரும் மின்்ிதழ்்கஹள 
முன்்ின்று நதாகுத்து வழங்க ்கவிஞர்கள் ்சாரதா ்சந்பதாஷ், 
அன்புசந்சல்வி சுபபுராஜு, அனுராஜ் ஆ்கிபயார தயாரா்க 
உள்ள்ர. ்கவிஞர்கள் தங்களது பமலா் பஹைபபு்கஹள 
நதாைரந்து பதிவிடுமாறு அன்பபாடு ப்கட்டுக்ந்காள்்கிப்ாம். 

நபருந்நதாறறுக் ்காலத்தில், உ்வு்கஹளயும் ெணபர்கஹளயும் 
இழந்துள்பளாம். அவர்களது ஆன்மா ்சாந்திநப் 
இஹ்வஹ் வழிபடுபவாம். இ்ிவரும் ்காலம் மானுைம் 
ெலமு் வாழும் சூழஹல ஏறபடுத்தும் வ்சந்தமா்க இருக்்கட்டும் 
எ் எதிரபொக்குபவாம். 

மிகுந்த பபரன்புைன்,

&



ஹைக்கூ (ஜபபா்ிய ்சிறு்கவிஹத்கள்) எழுதும் 
பாரம்பாிய ்கஹல முதலில் ஜபபா்ில் நபௌத்த 
பிக்கு்களிைமிருந்து நதாைங்கி இபபபாது உல்கம் 
முழுவதும் பரவியுள்ளது. இந்த ஆன்மமீ்க ்கஹல வடிவம் 
அந்த பெரத்தில் இருபபஹத வலியுறுத்து்கி்து, 
்கவிஹதயின் குறு்கிய தன்ஹம (மூன்று வாி்கள்) நஜன் 
நபௌத்த தத்துவத்தின் பிரதிபலிபபாகும். நஜன் நபௌத்த 
தத்துவத்தின் முக்்கிய கூறு்கஹள பிரதிபலிக்கும் 12 
ஜபபா்ிய ஹைக்கூக்்கள் ,இஙப்க ்காணபபாம்,

1.பஹழய குளம்
ஜபபா்ில் ென்கு அ்ியபபட்ை பாப�ாவின் ஹைக்கூ 
“பஹழய குளம்”,

   

 

 

 
 :    

:    John Asano )
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“பஹழய குளம்
ஒரு தவஹள உள்பள குதிக்்க -
ெமீாின் ஒலி ”

எபைா ்காலத்ஹதச ப்சரந்த ஜபபா ி்ய ்கவிஞரா் மாட்சுபவா 
பாப�ா (1644-1694) நஜன் நபௌத்த மதத்தின் ஆன்மமீ்கத்ஹத 
த்து ஹைக்கூவுைன் ்சாியா்க பிரதிபலிக்்கி் ார. குளத்தின் 
அஹமதியா்து இயறஹ்கயுை்ா் நமௌ்த்ஹதயும் 
ஒறறுஹமஹயயும் கு ி்க்்கி் து, தவஹள குதித்து நமௌ்த்ஹத 
உஹைபபது மறறும் ெமீாின் ்சத்தம் ஒரு ெி்கழ்ஹவக் கு ி்க்்கி் து, 
அ ி்நவாளியின் ஒரு ்கணைம்.

2. முதல் குளிர மஹழ
பாப�ாவிைமிருந்து மறந்ாரு பிரபலமா் ஹைக்கூ,

“முதல் குளிர மஹழ
குரஙகு கூை விரும்புவதா்கத் நதாி்கி்து
பபாரஹவயாய்  ஒரு ்சி்ிய ஹவக்ப்கால் ”

இந்த ஹைக்கூ பருவங்கஹள பிரதிபலிக்கும் த்ிபபட்ை 
அனுபவங்களில் ஒன்்ாகும். குளிர்காலத்தின் முதல் குளிர 
மஹழ எபபபாதும் ொம் உல்கத்ஹதப ப்கிரந்து ந்காள்ளும் 
விலஙகு்களுக்கு கூை ்கடி்மா்து.

3. இஹல இல்லாத ்கிஹளயில் 
மறந்ாரு பிரபலமா் பாப�ா ஹைக்கூ,

“இஹல இல்லாத ்கிஹளயில்
ஒரு ்கா்கம் ஓய்நவடுக்்க வரு்கி்து -
இஹலயுதிர இரவு ”
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பாரம்பாிய ஹைக்கூ இயறஹ்கஹயப பற்ி மட்டுபம 
எழுதபபட்ைது. பிரச்சிஹ்்கஹளப பற்ி ்கவஹலப 
படுவஹதபயா அல்லது ொஹள பற்ி ்சிந்தித்தலிபலா  
மட்டும் ்கவ்மாய் இருந்தால், இபபபாது ெைக்கும் 
வி�யங்கஹள ்கவ்ிக்்கக்கூை ொம் பெரம் ்கிஹைக்்காது 
என்் எணணைத்ஹத இது நவளிபபடுத்து்கி்து.

4. ொன் எழுது்கிப்ன், அழிக்்கிப்ன், மமீணடும் எழுது்கிப்ன்
நைாகு�ி மறந்ாரு பிரபலமா் எபைா பீாியட் (1603-
1868) ஜபபா்ிய ஹைக்கூ ்கவிஞர.

ொன் எழுது்கிப்ன், அழிக்்கிப்ன், மமீணடும் 
எழுது்கிப்ன்,/
மமீணடும் அழிக்்க, பின்்ர/
மலர்கி்து ஒரு பாபபி பூ //

ொம் அஹ்வரும் ம ி்தர்கள், தவறு ந்சய்்கிப்ாம் என்பஹத 
இந்த ஹைக்கூ ்காட்டு்கி் து. ெம்முஹைய நபாதுவா் 
ம ி்த பெயத்ஹத ொம் ஏறறுக் ந்காள்ள பவணடும் - எல்ஹல 
மமீறும் பாஹதயின் படி்களில் ஒன்று. இது வ்சந்தத்ஹதயும் 
ொம் வாழும் உல்கின் பலவீ்த்ஹதயும் பிரதிபலிக்்கி் து

5. பெற்ின் ப்ி 

நஜன் து்வி்களிஹைபய ஒரு பாரம்பாியம் என்் 
நவன்்ால், அவர்கள் இந்த வாழ்க்ஹ்கயிலிருந்து  பிாிந்து 
ந்சல்லும்பபாது ்கஹை்சி  ஹைக்கூஹவ எழுதுவது. 
ப்கா்ச்ின் இந்த ஹைக்கூ 1789 இல் த்து 71 வயதில் 
எழுதபபட்ைது.
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“பெற்ின் ப்ி
 ந்சராி மலர்கஹளப பபால வீழ்ந்தது
அது உணஹமயில் தணணைமீபர  ”

இது நஜன் நபௌத்தத்தில்  பிரபலமா் ெம்பிக்ஹ்கயா் 
வாழ்க்ஹ்க வட்ைத்ஹதக்  ்காட்டு்கி் து. இது  ெிஹலயாஹமயின் 
உருவ்கப நபாருஹளயும், ஒரு வாரம் ெமீடிக்கும் ந்சராி 
மலர்களுைனும் பமலும் ெிலத்ஹதத் நதாட்ைவுைன் ப்ி 
உருகுதஹலயும்   கு ி்த்தா்து.

6. இது ஒரு ்க்ஹவத் தவிர பவறு என்்?
ைக்குநய்ின் இந்த பு்கழ்நபற் ஹைக்கூ வ்சந்த 
்காலத்தில் ந்சராி மலர்கஹளயும் அவரது வாழ்க்ஹ்கஹய 
யும் பிரதிபலிக்்கி்து.

இது ஒரு ்க் ஹவத் தவிர பவறு என்்?
ஏழு சுழற்சி்கள் மட்டுபம ெமீடிக்்கி்து      
பூத்தஹலபபபால்

இந்த ஹைக்கூ ந்சராி மலாின் ஏழு ொள் வாழ்க்ஹ்கஹய 
(ஏழு சுழற்சி்கள்) கு்ிக்்கி்து, இது அவரது வாழ்க்ஹ்கயின் 
ஏழு த்சாபதங்கஹளயும் பிரதிபலிக்்கி்து, ஏந்்ில் 
அவர 1806 இல் த்து அறுபத்தாறு வயதில் இ்ந்தார.

7. ொன் ்கிபயாட்பைாவில் இருந்தாலும்
இ்சாவின்  பிரபலமா் ஹைக்கூ,

“்கிபயாட்பைாவில் இருந்தாலும்கூை,
குயிலின் அழுஹ்கஹயக் ப்கட்டு,
்கிபயாட்பைாவுக்்கா்க ொன் ஏஙகு்கிப்ன் ”
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இந்த ஹைக்கூவுக்கு ஒரு ்சம்கால உணைரவு உள்ளது, 
ஆ்ால் வாழ்க்ஹ்கயின் தன்ஹம பற ி் மி்கவும் அவ்சியமா் 
உணஹமஹய விவாிக்்கி் து. இது ெிஹ் மறறும் பழக்்கமா் 
இைத்தின் ஏக்்கம் ஆ்கியவறஹ்ப பற ி்யது. ொம் விரும்பும் 
இைத்திலிருந்து ொம் வில்கி இருக்கும்பபாது அல்லது அந்த 
இைம் அதி்கமா்க மா ி்யிருந்தால், இஹணைபபு உணைரவு 
துன்பத்ஹதயும் பவதஹ்ஹயயும் ஏறபடுத்தும்

8. மூஹல்களிலும் முடுக்கு்களிலும் ஜபபா்ிய ்கவிஞரும் 
ஓவியருமா் பூ்சன் (1716 - 1784) எபைா ்காலத்தின் 
(1603-1868) மி்கச ்சி்ந்த ்கவிஞர்களில் ஒருவரா்கக் 
்கருதபபடு்கி்ார.

 “ஒவநவாரு மூஹல முடுக்கு்களிலும்
குளிர எச்சங்கள்:
பிளம் மலரும் ”

இந்த ஹைக்கூ மாற்த்தின் ஒரு ்காலத்ஹத பிரதிபலிக்்கி் து, 
குளிர்காலத்தின் குளிர குஹ்ந்து வரு்கி் து, பிளம் பூக்்கள் 
பூக்்கத் நதாைஙகும் பபாது. வ்சந்த ்காலம் விஹரவில் ெம்மமீது 
வந்தாலும், குளிர்காலத்தின் குளிர இன்னும் ்சி் ிய ெிழலா் 
இைங்களிலும், மூஹல்களிலும், ஓட்ஹை்களிலும் ெமீடிக்்கி் து.

9. இந்த ்சாஹலவழியா்க பாப�ாவிலிருந்து மறந்ாரு 
பிரபலமா் ஹைக்கூ,

“இந்த ்சாஹல வழியா்க
யாரும் பபாவதில்ஹல,
இஹலயுதிர ்கால மாஹல ”
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இந்த ஹைக்கூ பல முக்்கிய கூறு்கஹள பிரதிபலிக்்கி்து, 
அதில் மி்க முக்்கியமா்து த்ிஹமயின் உணைரவு. 
வ ா ழ் க் ஹ ்க ய ி ன்  வ ழ ி ய ா ்க  இ ந் த  ப ா ஹ த ய ி ல்  ெ ா ம் 
அஹ்வரும் த்ியா்க இருக்்கிப்ாம், இது இறுதியில் 
மரணைத்திறகு வழிவகுக்்கி்து (இஹலயுதிர ்காலம்).

10. ப்ித்துளியின் உல்கம்

ஜபபா்ிய ்கவிஞரும் புத்த பாதிாியாருமா் இ்சா (1763 
- 1828) ஜபபா்ில் உள்ள “தி ்கிபரட் ஃபபார” ஹைக்கூ 
்கவிஞர்களில் ஒருவரா்க ்கருதபபடு்கி்ார.

“ப்ித்துளியின்  உல்கம்,
ஒவநவாரு ப்ிக்்கட்டிக்குள்ளும்
உல்கப பபாராட்ைங்கள்  ”

இந்த ஹைக்கூ இ்சாவின் த்ிபபட்ை பபாராட்ைத்ஹத 
பவதஹ்யுைன் பிரதிபலிக்்கி் து, அவர த்க்குப பி் ந்த முதல் 
குழந்ஹதஹய இழந்த பின்்ர அஹத எழுதி் ார, அபத பபால் 
இரணைஹர ஆணடு்களுக்கு பின்்ர த்து ம்கள் இ்ந்ததும் 
எழுதி் ார.

11. ொன் ஒரு ்சமீஹமப ப்ிசஹ்ச பழத்ஹதக் ்கடித்பதன்
ஜபபா்ிய ்கவிஞரும், மமீஜி ்கால்கட்ைத்தில் (1868-1912) 
எழுத்தாளருமா் �ி்கி (1867-1902) ெவீ் ஹைக்கூ 
்கவிஹத்களின் வளரச்சியில் ஒரு முக்்கிய ெபரா்கக் 
்கருதபபடு்கி்ார.
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“ொன் ஒரு ்சமீஹமப ப்ிசஹ்ச பழத்ஹதக் ்கடித்பதன்
மணைி்கள் நமதுவா்க ஒலிக்்கின்்் 
பைாாியு-ஜி ப்காயில் ”

இந்த ஹைக்கூ பைாக்்கிபயாவுக்கு ந்சல்லும் வழியில் 
ொராவால் ெிறுத்தபபட்ை பின்்ர எழுதபபட்ைது. இது 
அவரது மி்கவும் பிரபலமா  ்ஹைக்கூ மறறும் இஹலயுதிர 
்காலத்தின் பிறபகுதியில் அஹமதியா  ்மறறும் அஹமதியா் 
்காட்்சியின் பதாற்த்ஹத அளிக்்கி் து, அஙகு �ி்கி பைாாியு-
ஜி ப்காவிலில் பதாட்ைத்தில் ஓய்நவடுக்்கி் ார.

12. ப்ந்துவிட்ை ்கா்கம் 

ஜபபா்ிய ொவலா்சிாியரும் ஹைக்கூ ்கவிஞருமா் 
ொட்சுபம ப்சாந்சக்்கி (1867 - 1916), ப்காப்காபரா, 
பபாட்்சன் மறறும் ஐ ஆம் எ ப்கட் ஆ்கிய ொவல்்களுக்கு 
மி்கவும் பிரபலமா்வர.

“ப்ந்துவிட்ை ்கா்கம்
மாஹலச சூாிய்ில் அஹ்சந்தாடு்கி்து 
இஹல இல்லாத மரம் ”

ஜபபா்ின் மி்கவும் பிரபலமா் எழுத்தாளர்களில் 
ஒருவரா் இவரது இந்த எளிய மறறும் பெரத்தியா் 
ஹைக்கூ நபௌத்த பபாதஹ்்களில் நபாதுவா் ்கருபநபாரு 
ளா் பருவங்களின் மாற்த்ஹத பிரதிபலிக்்கி் து
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l படிக்கும் பபோதெல்ோம்
       மனம் சஞச்மடைகிறது
       பிரிநெவளின் கோெல கடிெம்

l படைோம்பூசசசியின் அழடக
       தூரமிருநது பைம் பிடிக்கிறது
       டவகடறப் பனித்துளி 

l ஓரவிழிப் போரடவ
       ப்நூறு கடெ தசோலலும்
       பூத்ெ கோெல

l வட்யில சசிக்கியும்
       மனம் மகிழசசசி தகோளகிறது
       இடையத் தெோைரபு

l தெோட்தூர பெைல
       முடிபவ இல்ோமல தெோைரும்
       நீணை சோட்

l ெிடீர மடழ  
       அருவியோய் தகோடடுகிறபெ
       மனெில கவிவரிகள

 - தமிழ்நெஞ்சம் அமின்
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l படிக்கும் பபோதெல்ோம்
       மனம் சஞச்மடைகிறது
       பிரிநெவளின் கோெல கடிெம்

l படைோம்பூசசசியின் அழடக
       தூரமிருநது பைம் பிடிக்கிறது
       டவகடறப் பனித்துளி 

l ஓரவிழிப் போரடவ
       ப்நூறு கடெ தசோலலும்
       பூத்ெ கோெல

l வட்யில சசிக்கியும்
       மனம் மகிழசசசி தகோளகிறது
       இடையத் தெோைரபு

l தெோட்தூர பெைல
       முடிபவ இல்ோமல தெோைரும்
       நீணை சோட்

l ெிடீர மடழ  
       அருவியோய் தகோடடுகிறபெ
       மனெில கவிவரிகள

 - தமிழ்நெஞ்சம் அமின்
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 ஹைக்கூ ்கவிஞன் ்கி.்சாரலஸ் - இந்தப நபயஹர 
ெிஹ்க்கும்பபாபத நெஞசுக்குள் பூக்்கின்்் ஈரபராஜாக்்கள். 
அவற்ின் நமல்லிதழ்்களின் பமல் மின்னு்கின்்் ப்ித்துளி 
்களுக்குப பதில் என் ்கணணைமீரத் துளி்கள்.  இளம் வயதிபலபய 
்கறபூரம் பபால் ்காற்ில் ்கஹரந்து விட்ைாலும் ்கறப்காபுரம் 
பபால் என் ெ ிஹ்வில் எழு்கி்ார  ஹைக்கூ ்கவிஞன் 
்கி.்சாரலஸ்.
 
 ந ்க ா ஞ ்ச ம்  கூ ை  எ த ி ர ப ா ர ா த  வ ி த த் த ி ல்  ெ ா ன் 
திருக்குவஹளவா்சியாப்ன். என் ்காதல் இஹணையர ஊர அது. 
்காதல் இஹணையருைன் ெிஹ்ய ்கவிஹத இஹணையர்கஹளயும் 
எ்க்குத் தந்த ஊர திருக்குவஹள.  திருக்குவஹள முத்தமிழ் 
மன்்ம் திருக்குவஹள யின் தமிழ் மு்கவாி.  அந்த மன்்த்தின் 
ந்சயலரா்க இருந்த பபாபத ‘ ‘்கவிஹதநவளி ’ ’  என்் ஓர 
இலக்்கிய அஹமபபிஹ் ெிறுவி ெைத்திப்ன் ொன். ஒவநவாரு 
முழுெிலா ொளிலும் ்கவிஹதநவளியின் இலக்்கியச ்சந்திபபு 

 
 
 
 - 
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என் வீட்டின் நமாட்ஹை மாடியில் ெி்கழும். உள்ளூர ெணபர்கள் 
யார வரு்கி்ார்கபளா இல்ஹலபயா, திருக்குவஹளயிலிருந்து 
12 ்க.மமீ.. நதாஹலவிலிருந்து ஹைக்கூ ்கவிஞன் ்கி.்சாரலஸ் 
தவ்ாமல் வந்து அக்கூட்ைத்தில் ்கலந்து ந்காள்வார.

 திருத்துஹ்பபூணடி - ொ்கபபட்டி்ம் ்சாஹலயில், 
திருபபூணடி என்் ஊர உள்ளது. அவவூாிலிருெது  உள்ளைங்கி 
2 ்கி.மமீ. தூரத்தில் உள்ள ்சிறறூர ்காரபபிைாஹ்க. ஒபரநயாரு 
பபருந்து மட்டுபம வந்து பபாகும் உள்்கிராமம் அது. அங்கிருந்து 
மிதிவணடியில் திருபபூணடிக்கு வருவார.  மிதிவணடிஹய 
அஙப்க விட்டுவிட்டு ொ்கபபட்டி்த்திலிருந்து எட்டுக்குடி 
ந்சல்லும் 13 ஆம் ெ்கரப பபருந்தில் திருக்குவஹளக்கு வருவார. 
்கவிஹதநவளி இலக்்கியச ்சந்திபபில் ஆரவமுைன் பஙப்கறறு 
விட்டு இரவு 9.30 மணைிக்கு பமல் மமீணடும் 13 ஆம் வழித்தை ெ்கரப 
பபருந்தில் திருபபூணடி ந்சன்று, அங்கிருந்து மிதிவணடியில் 
தன் ஊர ்காரபபிைாஹ்கக்குச ந்சல்லபவணடும். 13ஆம் 
எண ெ்கரப பபருந்து என் வீட்டு வழியா்கத்தான் எட்டுக்குடி 
ந்சன்று  திரும்பும்.  அவர அந்த வணடியில் பு்பபை ஏதுவா்க 
அவருக்்கா் இரவு உணைஹவ முன்்தா்க வழங்கி விடுவார என் 
வாழ்விஹணையர. ்கவிஹதநவளி இலக்்கியச ்சந்திபபு ெி்கழ்வில் 
பஙப்கறபவர்கள் அஹ்வருக்கும் என் இல்லத்தில் தான் 
இரவுணைவு. 

 ்சில்சமயங்களில் ்காரபபிைாஹ்கயிலிருந்து மிதிவணடி 
யிபலபய என் வீட்டிறகு வந்து விடுவார ்சாரலஸ்.  என்் 
ந்காடுஹம என்்ால் ்சாரலஸ் ்சிவபபா்க,  ஒல்லியா்க, ெல்ல 
உயரமா்க இருபபார. ஆ்ால் அவர ஹவத்திருக்கும் மிதிவணடி 
உயரம் குஹ்வா்து. ஓட்டும் பபாது முட்டி இடிக்கும். 
அந்த வணடியில் தான் இலக்்கியம் ந்சய்ய 12 ்கி.மமீ. தூரம் 
பயணைித்து வருவார. ெி்கழ்ஹவ முடித்துக்ந்காணடு ெணபர்கள் 
பு்பபை இரவு 10 மணைிக்கு பமலா்கிவிடும்.   ஆ்கபவ அவஹர 
முன்்தா்கப பு்பபைச ந்சான்்ால்  பபா்கமாட்ைார. 
எல்பலாரும் ந்சன்் பி்கு ்கஹை்சியா்கத்தான் பு்பபடுவார. 
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இபபடி இரவு பத்து மணைிக்குப பி்கு தன்்ந்த்ியா்க 12 
்கி.மமீ தூரம் மிதிவணடியில் பயணைிக்்க பவணடும். முழுெிலா 
ொளா்க இருந்தாலும்  இரவில் த்ியா்க ந்சல்ல பவணைாம் ; 
தங்கிக் ்காஹலயில் ந்சல்லலாம் என்்ாலும் ப்கட்்கமாட்ைார.  
்சமயத்தில் வழியில் ொய்்கள் துரத்தும் . அதுதான் ந்காஞ்சம் 
நதால்ஹல ஐயா என்று ்ச ிா ித்தபடிச ந்சால்லி விட்டுப 
பு்பபட்டு விடுவார. 

 இபபடிநயல்லாம் இலக்்கியத்துக்்கா்க தன்ஹ் இஷ்ைப 
பட்டுபக் ்கஷ்ைபபடுத்திக் ந்காணைவர தம்பி ஹைக்கூ ்கவிஞன் 
்கி.்சாரலஸ். அவர என்மமீது அளபபாிய  அன்பும் மாியாஹதயும் 
ந்காணடிருந்தார.  திருமணைத்திறகுப பி்கு மஹ்வியுைன் என் 
திருக்குவஹள வீட்டிறகு வந்தார. பின் குழந்ஹத பி்கும் மமீணடும் 
ஒருமுஹ் மூவரா்க வந்த்ர. ொன் என் வீட்டிறகு ‘‘்கவிஹத’’ 
என்று நபயர ஹவத்திருந்பதன். ்சாரலஸ் தன் ்காரபபிைாஹ்க 
இல்லத்திறகு ‘‘ஹைக்கூ குடில்‘‘ என்று நபயர சூட்டியிருந்தார. 
உங்கள் ்கவிஹத இல்லம் நபயஹரப பாரத்துத்தான் ொன் என் 
வீட்டிறகு இபபடிப நபயஹர ஹவத்பதன் ஐயா என்்ார.

 ஹைக்கூ ்கவிஞன் ்க ி .்சாரலசுக்கு த ிக்குவாய்.  
ஆ்ாலும் ்கவியரங்க ெி்கழ்வு்களில் ொன் அவர நபயஹரச 
ப்சரத்து விடுபவன் .அபநபாழுநதல்லாம் «்கவிஞர வித்தியா்சன்» 
என்் புஹ்நபயாில் அவர ்கவிஹத்கள் எழுதிக்ந்காணடு 
இருந்தார.  ........... அவரும் தஹலபபு எதுவா்ாலும் ஹைக்கூ 
்கவிஹத்களுைன் வந்து விடுவார.  அவர நபயஹர அஹழக்கும் 
பபாது, அவருைன் ொனும் பமஹைக்குச ந்சன்று அவருஹைய 
்கவிஹதஹய ொன் ஒலிவாங்கியில் படிபபபன். அவர ஹ்கஹயக் 
்கட்டிக்ந்காணடு என் பக்்கத்தில் ெிறபார. பவறு யாஹரயும் 
படிக்்க விைமாட்ைார. ொன் தான் படிக்்க பவணடும். ஏற் 
இ்க்்கங்களுைன் அவர ்கவிஹதஹய ொன் படிபபஹத மி்கவும் 
விரும்பி இர்சித்துக் ப்கட்பார. 

 பபசும்பபாதும், படிக்கும் பபாதும் தான் திக்குபம 
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தவிர, ்சாரலஸ் எஸ்.பி.பாலசுபபிரமணைியன் குரலில் பாைத் 
நதாைங்கி்ால் அவவளவு இ்ிஹமயா்கப பாடுவார.

 அவபராடு பபருந்து்களில் பல ஊர்களுக்குக் ்கவியரங 
்கம், இலக்்கிய ெி்கழ்வு்களுக்்கா்கப பயணைித்துள்பளன். அபபபா 
நதல்லாம் என் அரு்கில் தான் உட்்காரந்து ந்காள்வார. ெிஹ்ய 
ஹைக்கூ ்கவிஹத்கஹளப புதிது புதிதா்க எழுதிக் ்காட்டுவார.  
அவறஹ் உைனுக்குைன் மு்கநூலில் பதிபவறறுவார.  ொன் 
‘ஆ‘ நவன்று வாய்பிளந்து ந்காணடு பாரபபபன்.  அவர 
அபபபாபத மு்கநூலில் தமீவிரமா்க இயங்கிக் ந்காணடிருந்தார. 
ொப்ா அதில் ஆரவபம இல்லாமல் இருந்பதன். ெமீங்கள் 
மு்கநூல் ்கணைக்குத் நதாைங்கி , ்கவிஹத்கள் பதிவிடுங்கள் ஐயா 
என்று என்ஹ் வறபுறுத்திக் ந்காணபை இருந்தார.  ஏப்ா 
அபபபாது மு்கநூலில் விருபபம் இல்லாமல் இருந்பதன்.

 ஒருொள் ்கவிஞர ொஹ்க ஜவ்கர  நதாஹலபப்சியில் 
அஹழத்து, ெம் ெணபர ்சாரலஸ் தஞ்சாவூர ஹரட் த்ியார 
மருத்துவமஹ்யில் அனுமதிக்்கபபட்டு இருக்்கி்ார என்் 
ப்சதிஹயச ந்சான்்ார. அபபபாது ொன் தஞஹ்சயில் இருந்பதன். 
உைப் மருத்துவ மஹ்க்குப பபாய்  ‘‘ஐ்சியூ’’வில் ெிஹ்வின்்ி 
இருந்த  ்சாரலஹ்சப பாரத்பதன். இடிந்து பபாயிருந்த அவருஹைய 
துஹணைவியாருக்கும், அம்மாவுக்கும் ஆறுதல் ந்சால்லி விட்டுத் 
திரும்பிப்ன். மறுொள் அவர மஹ்ந்து விட்ை ந்சய்திஹயயும் 
ஜவ்கர தான் நதாிவித்தார. உைன் மருத்துவமஹ்க்கு ஓடிப்ன். 
உைஹல ந்சாந்த ஊருக்கு ஆம்புலன்்சில் ந்காணடு ந்சன்று 
விட்ைார்கள் என்் த்கவல் ்கிஹைத்தது. அங்கிருந்து பபருந்தில் 
அஹலபமாதும் ெிஹ்வு்களுைன் திருபபூணடி ந்சன்ப்ன். 
்கவிஞர ொஹ்க ஜவ்கர மறறும் இலக்்கிய ெணபர்களுைன் 
அங்கிருந்து ்காரபபிைாஹ்கக்குச ந்சன்ப்ன்.

              ்சின்்ஞ்சி்ிய தன் ‘‘ஹைக்கூ குடிலில்’’ ஆயிரமாயிரம் 
ஹைக்கூ ்கவிஹத்கஹள, ்க்வு்கஹளத் தன்னுள் புஹதத்துக் 
ந்காணடு ்கணமூடி ெிரந்தரமா்க உ்ங்கிக் ந்காணடிருந்தார 
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ஹைக்கூ ்கவிஞன் ்கி.்சாரலஸ். 

 அந்தப நபான்னுைலுக்குப பூமாஹல  அஞ்சலி 
ந்சலுத்திவிட்டு,  நவளிபய வந்தால்... ெைந்திருக்கும் துயஹர 
அ்ியாமல் விஹளயாடிக் ந்காணடிருந்த்... ஹைக்கூ ்கவிஞன் 
்கி.்சாரல்சின் இரணடு «உயிர ஹைக்கூ ்கவிஹத்கள்»!

 ்காலத்ஹத நவல்லும் ஹைக்கூ ்கவிஞன் ்கி.்சாரல்சின்  
ஹைக்கூ ்கவிஹத்கள் ்சில... இஙப்க...,

*
இ்ந்த பல்லி
ஊரந்து ந்சல்்கி்து
எறும்பு்களின் ்கால்்களில்.

*
வாழ்வஹத விை
இ்ந்து பபா்கலாம்
ஏமாறறும் உல்கம்.

*
யாபராஒருத்தி ்கைந்து பபா்கி்ாள்
எவபளா ஒருத்திஹய
ெிஹ்வூட்டியபடி.

*
நதாஹலந்த ்கவிஹத
்கணடுபிடித்துத் தந்தது
நபய்த மஹழ.

   6



   6

*
நவயிஹலப பபாலபவ 
எாிந்து விழு்கி்ான்
விறபஹ்யா்காத ்கஹைக்்காரன்.

*
வியக்்க ஹவக்கும் ்சிஹல்கள்
சுமந்து ெிற்கின்்்
உளி்களின் வலி்கஹள.

*
குழந்ஹதக்குப பி்ந்தொள்
ந்காஞ்சம் வருத்தம்தான்
குஹ்யும் மழஹலப பபசசு.

*
பரணைில் புல்லாஙகுழல்
வா்சிக்்க எடுத்பதன்
குளவிக் கூடு.

*
பஹழய ்கிணணைம் தான்
ெமீர ெிரபபி ஹவத்பதன்
தா்கம் தமீரக்கும் குருவி்கள்.

*
மூடிய ்கதவு்கள்
வா்சலில் வரபவறகும்
உதிரந்து ்கிைக்கும் பூ.

- ஹைக்கூ கவிஞன் கி.்சார்லஸ்
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l முதியவரின் 
       திருவவாட்டில் விழுகிறது 
       வகாபுர நெிழல்.

l இறஹகத் தூரிஹக ஆக்கிவேன் 
       அது தன் பறஹவஹய 
       வஹரகிறது

l ்நெருபபில் தஹ்ல குளித்துக்
       காறறறில் புஹகக் கூநதஹ்ல
       உ்லரத்துகிறது ஊதுபத்தி .

l அஹைவதறகு முன் ்நொடிவஹர
       புன்ேஹகக்கத் தவறுவதில்ஹ்ல
       விளக்கு.

l மூஙகில்கவள உதடுகளுடன் 
       மட்டுவம உறவாடுஙகள். 
       வதாள்கஹளத் வதடாதீர.

l துயரத்ஹத எளிதாய்க் 
       கடக்கச் ்்சய்கிறது; 
       மற்றாரு துயரம்.

 -  - ஆரூர தமிழநொடன்ஆரூர தமிழநொடன்
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l பூைமபெ நைைம
      ஒற்ஹறை நாய் ஓலத்துடன் த்துபபொகும
      குயவில் கூ்ல்

l இடம மாறைி அமர்ந்துள்்ளன
       மணிபயாஹெக்  ைஹலத்த
       பைாயவில் புறைாக்ைள்.

l ்ஹலயவில் ெிக்ைகியது
      சைாக்கு ைாஹல மாற்றுஹையவில்
      தபபெவிய மீன்.

l உடபன ைகிட்டியது 
       ைணணாடி பபெஹழக்குள் ெிக்ைகிய ்ணடுக்கு
      பூதவுடலின் தைிெனம

l பெவின்னிைவு மஹழ
      குழிநீர்ைஹ்ள பைாடிட்டு ைாட்டி
      நஹனயும முன் மஹறையும மின்னல் 

- முஹன்ர் ப். புைபழந்தகி
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l   ஆயிரம் தசோறகடள
      தவன்றுவிடுகிறது
      ஒருபகோப்டபத் பெநீர

l   ெக்கதுெோன் கோக்டக
      அென் எசசத்ெில
      இளஞ தசடி

l   நைக்டகயில
      அவன் கோலகளில தெரிகிறோர
      அப்போ

l   ென்னிைத்ெில
      இத்ெடன சருகுகளோ
      ெட்கவிழநது நிறகும் மரம்

l   மட்யில பமோெிய பமகம்
      ெட்குப்புற விழுகிறது
     அருவியோய்

l   சடமயலுக்கு பநரமோகிறது
      இன்னும் கிடைக்கவிலட்
      தூணடிலில மீன்

l   இருக்க இைம் ெநெடமக்கு
      இதுெோனோ பரிசு
      கிடளகளில பறடவ எசசம்

 - அமுதபாரதி
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l   மனிெ நிழலகளின் 
      நீள அக்த்டெத் ெீரமோனிக்கிறது 
      இயறடக தவளிசசம்  

l   மடழக்கோ்த் தெோைக்கம் 
      பறநது அறசிவிப்பு தசய்கிறது 
      ெடைோன் பூசசசிக் கூடைம் 

l   மோரகழிப் பனித்தூறல 
      கோட் வோசல நடனக்கிறது 
      சோைம் தெளித்ெ ெணைீர  

l   பூஙகோவில ஏகோநெம் 
      எலப்ோருக்குமோகக் கோத்து இருக்கிறது 
      மரத்ெடியில இருக்டக  

l   விடளயோெ நி்ம் 
      பிரிய மனமின்றசிக் கிைக்கிறது 
      விவசோயி மனம் 

 - கவிநி்ோ பமோகன் 
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• மூன்று அடி்களில் எழுதபபை பவணடும்.
• 5_7_5 அஹ்ச அஹமபபில் இருந்தால் ்சி்பபு..

இல்ஹலநயன்்ாலும் பரவாயில்ஹல.
• முதல் ..மறறும் ்கஹை்சி அடிஹய  விை ெடுவாி 

்சறறு ெமீளமாய் அஹமக்்கலாம்..இல்லாவிட்ைாலும் 
பரவாயில்ஹல.

• முதலிரணடு அடி  ஒரு கூ்ா்கவும்..்கஹை்சி 
அடி ஆற்ல் மிக்்க நபயரந்சால்லுைன் ஈற்டி 
திருபபமாய் அஹமவபதா அல்லது முரணைாய் 
அஹமபபபதா  அழகு ப்சரக்கும்.

• மூன்்ாவது அடியிஹ்முதலிரணடு அடி்களுக்கு 
நபாருந்துவதாய் அஹமபபபத ெல்லது.முரண 
என்பதற்கா்க முரணைா் வாரத்ஹத்கஹள ந்காணடு  
ஈற்டி அஹமபபது ஹைக்கூவின் அழஹ்க ந்கடுத்து 
விடும்.. என்பஹத ்கவ்த்தில் ந்காள்ள பவணடும்.

• தன்ஹம பாங்கிஹ் ஹைக்கூ ஏற்காது
• உணைரச்சி்கஹள பெரடியா்க நவளிபபடுத்த கூைாது
• ்கறபஹ்..உவஹம..உருவ்கம் இஹவ்கஹளயும் 

ஹைக்கூ ஏறபதில்ஹல.
• ்சின்் உயிர்கஹளயும் ்சி்பபித்துப பாைவும்..

இயறஹ்கஹய பெ்சித்தும் ஹைக்கூ பஹைத்தல் 
்சி்பபு.
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• ்கணணைில் ்காணும் ்காட்்சிஹய புஹ்கபபைப 
பதிவு பபால ( Photo Shot) பதிவிடுதபல 
்சி்பபு.. மிஹ்கயா் வாரத்ஹத பிரபயா்கங்கள் 
பதஹவயில்ஹல.

• ஹைக்கூ தந்தி நமாழி பபால் வாரத்ஹதச 
்சிக்்க்த்துைன் இருக்்க பவணடும்.

• ஹைக்கூ ஒன்றுக்கு பமறபட்ை நபாருளுைன் 
பஹைத்தல் (வா்சிக்்கபபடும் பபாது உணைரதல்) 
்சி்பபு.

• நபரும் பாலும் ெி்கழ்்கால ெி்கழ்வு்கஹளபய 
ஹைக்கூவில் பயன்படுத்தல் பவணடும்.(ஒரு ்சில 
விதிவிலக்கும் உணடு).

• ்சிந்தித்து பஹைக்்க ்சி்பபா் ஹைக்கூ உதிக்கும்.

• அைரந்த ்கா்்கத்ஹத
       ஊைறுத்துச ந்சல்்கி்து.
       இருபபுப பாஹத.

• ்காற்ிலாடும் மரக்்கிஹள
       ்கவ்த்ஹத ஈரத்திடும்
       ்சிவபபு  ெி்பப்ஹவ..!

இ்ிய வாழ்த்து்களுைன் 
அனுராஜ் 
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l   ஓய்வுதபறற பளளி ஆசசிரியர
ஏைிகள தசய்யும்,
தெோழில தெோைஙகினோர.

l   ஊரைஙகோல விறகோெ பழஙகள
வயிறோர உணைனர,
பழ வியோபோரியின் பிளடளகள.

 - ஆ.்சார்லஸ்.

l   குளஙகடள தவடடி
கோத்ெிருக்கிறது
வனஙகடள அழித்ெ கூடைம்.

 . வக்சவன் புருவ�ாத்தமன் 

l   இளடமயின் கனவிடன
இடளயவர கோணகின்றனர
நூ்றுநெ படைம்.

 - நெயிஹேஹமநதன்
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l   ஏடழக் கைவன் ெநெெில/
தசோரக்கத்டெக் கணைோள/
ஒரு முழமலலிடகப் பூ.

l   க்ப்பை வியோபோரி
ஏறக மறுக்கிறோர.
மகனின் க்ப்புமைத்டெ.

l   ம்ரநெ முகத்துைன்
எப்பபோதும் வரபவறகிறோர.
அைகுக் கடைகோரர.

 - ்சறிவாேநதம்

l   பயிரகளின் நடுவில
மறக்கடிக்கப் படுகிறது
புறகளின் அழகு.

l   இன்னும் அநெ தநடி
என் மூக்கில...
அப்போ உெறசிய தபோடி.

 - ்்சஞவ்சாஹ்ல.
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l   மீன் தகோத்ெி
அமரநெ கிடளயில இலட்
இட்கள..!

l   சருகுகடள அளளி எறசியும்
மகளிைம் இருநது பறக்கும்
எல்ோபம படைோம்பூசசசிகள..!

l   மட்த் தெோைரகபள
இனி ஓய்தவடுஙகள
நோடள விடியடடும்..!

- ஆர ஜவைர பிவரம்குமார
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l   அம்மோவின் பசட்யில
படுத்து உறஙகிபனன்
நிம்மெியோன தூக்கம்...

l   மின் கம்பியில
அமரநெ பறடவ
என்டன ெிடசெிருப்பியது...

l   தவறசிசபசோடி கிைக்கிறது
சசிறுவர பூஙகோ
ம்ரும் நிடனவுகள

 - ்சா.கவைஷ் குமார

l   ெோமடரயில ெணைீர
மிெநது தகோணடிருக்கிறது
நி்வின் பிம்பம்..!

l   கிரோமத்துச சோட்
தவறசிசபசோடிக் கிைக்கிறது
ஆ்மரப் பஞசோயத்து..!

 - ்ஜயச்்சநதிரன்.ப
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l l ைார்பமை பெவி்ள்வில் ைார்பமை பெவி்ள்வில் 
       ைெியும ஒ்ளிக்கீற்றைில் மி்ளிர்ைகிறைது       ைெியும ஒ்ளிக்கீற்றைில் மி்ளிர்ைகிறைது
       பெனிபெடர்ந்த மஹலமுைடு       பெனிபெடர்ந்த மஹலமுைடு

l l ைாயஙைள் இல்ஹலைாயஙைள் இல்ஹல
      இருந்தும ப்தஹன தருைகிறைது      இருந்தும ப்தஹன தருைகிறைது
      ைணட ைனவு      ைணட ைனவு

l l நகிெபதமான கு்ளத்தகில்நகிெபதமான கு்ளத்தகில்
      அவ்பபபொது நழு்வி ்விழுைகின்றைன      அவ்பபபொது நழு்வி ்விழுைகின்றைன
      சொட்டும பெனித்து்ளிைள்      சொட்டும பெனித்து்ளிைள்

l l அமமா மஹறைந்துமஅமமா மஹறைந்தும
       தகினந்பதாறும ்ந்து பபொைகிறைது       தகினந்பதாறும ்ந்து பபொைகிறைது
       பொறூட்டிய அபதநகிலவு       பொறூட்டிய அபதநகிலவு

- ை்வியாெைன்- ை்வியாெைன்

l l 
தாத்தாவின் குடும்ப வபாட்வடாதாத்தாவின் குடும்ப வபாட்வடா
கறுபபு ்வள்ஹளயில்கறுபபு ்வள்ஹளயில்
வளரபபு காஹள.வளரபபு காஹள.

  - பா.்சறிவா  - பா.்சறிவா
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புல்லாஙகுழல்ைள் இருக்ைகின்றைனபுல்லாஙகுழல்ைள் இருக்ைகின்றைன
இஹெக்ை நாதகியவில்ஹலஇஹெக்ை நாதகியவில்ஹல
ைாபபெைத்தகில் ைடவுள்ைள்ைாபபெைத்தகில் ைடவுள்ைள்

இஹல உதகிர்ந்ததுமஇஹல உதகிர்ந்ததும
இருபபெவிடம பதடி சதறைித்பதாடுமஇருபபெவிடம பதடி சதறைித்பதாடும
குடிசைாணட ைட்சடறுமபுகுடிசைாணட ைட்சடறுமபு

ெட்ஹடபஹபெயவில் பபெனாெட்ஹடபஹபெயவில் பபெனா
பெைணில் ஒட்டஹடயுடன் அபபொ்வின் பெைணில் ஒட்டஹடயுடன் அபபொ்வின் 
முஹன மழுஙைகிய மணச்ட்டிமுஹன மழுஙைகிய மணச்ட்டி

ொஹலபயாைமொஹலபயாைம
ப்பபெஙைன்ஹறைப பெவிடுஙகுைகிபறைன்ப்பபெஙைன்ஹறைப பெவிடுஙகுைகிபறைன்
ப்பைாடு ்ரும இறைகுப்பைாடு ்ரும இறைகு

இஹலயுதகிர்ைாலமஇஹலயுதகிர்ைாலம
மாமைத்தகில் ைஹலயாமல் இருக்குமமாமைத்தகில் ைஹலயாமல் இருக்கும
ஒரு பதன்கூடுஒரு பதன்கூடு

      - ஹைக்கூ உமா- ஹைக்கூ உமா

l

l

l

l

l
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 ரு நஜன் ஞா்ி த்க்கு ்சமீைர்கஹளபய 
ஹவத்துக் ந்காள்வதில்ஹல.

 நதாைரந்து ஒரு இஹளஞன் அவஹர ப்கட்டுக் 
ந்காணபை இருந்ததால் அன்று வரசந்சால்லி இருந்தார.

 இஹளஞன் அவர கு்ிபபிட்ை பெரத்தில் வந்தான். 
அஹமதியா்க நஜன் ஞா்ிஹய வணைங்கி அவர முன் அமரந்தான்.

 ‘‘இன்று ஒரு ொள் பயிற்சி ந்சய்யுங்கள். இதில் 
முன்ப்ற்ம் இருந்தால் நதாைரந்து ெமீங்கள் வரலாம்’’, என்று 
ந்சால்லிவிட்டு நஜன் ஞா்ி அந்த இஹளஞருக்கு பயிற்சிஹய 
ஆரம்பித்தார.

 ஞா்ியின் வழி்காட்டுதலின்படி தியா்ம் ந்சய்ய 
ஆரம்பித்தான். 

 இஹளஞன் தியா்த்தில்  இலயித்து ஆழ்ந்து முடிக்கும் 
பெரம் குரு வந்தார. 

 

  

-    

ஒ

   6



   6

 இஹளஞ்ிைம் ப்கட்ைார, ‘‘உங்கள் நபயர என்்?’’

 இஹளஞன் பதில் ந்சான்்ான், ‘‘நபயர இல்ஹல’’

 ‘‘ஊர என்்?’’

 ‘‘ஊர இல்ஹல’’

 ‘‘ொடு எது?’’

 ‘‘ொடு இல்ஹல’’

 ‘‘ெமீ யார?’’

 ‘‘ொன் யாரும் இல்ஹல’’

 ஞா்ிக்கு இஹளஞன் ந்சான்் பதில் ஒரளவுக்கு 
தான் திருபதி. இஹளஞஹ் உணைவு உணணை அஹழத்தார.

 இஹளஞன் ்சாபபிட்டுக் ந்காணடிருக்கும் பபாது குரு 
மறுபடி ப்கட்ைார,

 ‘‘உ்க்கு நபயர இபபபாது உணைா?’’

 ‘‘நபயர உணடு’’

 ‘‘ஊர இருக்்கி்தா?’’

 ‘‘ஊர உணடு’’

 ‘‘ொட்டில் உணைா?’’
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 ‘‘ொடும் உணடு’’

 ‘‘இபபபாது ெமீ இருக்்கி்ாயா?’’

 ‘‘ொனும் உணடு’’

 ‘‘ெமீ ஏன் தியா்ம் ந்சய்யும் பபாது என் எல்லா 
ப்கள்வி்களுக்கும் இல்ஹல என்றும் உணைவு உணணும் பபாது 
உணடு என்றும் பதில் ந்சான்்ாய் என்று ொன் நதாிந்து 
ந்காள்ளலாமா?’’ என்று குரு ப்கட்்க இஹளஞன் புன்முறுவல் 
பூத்தான்.

 ‘‘தியா்த்தில் இருக்கும் பபாது உைல் பற்ிய 
்சிந்தஹ் இல்ஹல. அத்ால் உங்கள் எல்லா ப்கள்வி்களுக்கும் 
இல்ஹல என்று பதில் ந்சான்ப்ன். ப்சியுைன் உணைவு 
உணணும் பபாது உைல் பற்ிய உணைரவு இருந்ததால் உங்கள் 
ப்கள்வி்களுக்கு உணடு என்று பதில் ந்சான்ப்ன்.’’

 இஹளஞ்ின் பதில் ப்கட்ை குரு ந்சான்்ார, ‘‘உன் 
பதிலில் உணஹம இருக்்கி்து. ொஹள முதல் ெமீ நதாைரந்து 
பயிற்சிக்கு வரலாம். ஆ்ால் நஜன் பயிற்சி முழுஹம அஹையும் 
பபாது உணணும் பபாதும் உணைவு பற்ிய ்கவ்ம் தான் 
இருக்கும். அபபபாதும் உன்ஹ்ப பற்ி ்சிந்தஹ் இருக்்காது. 
ென்்ி, ொஹள வா’’ என்்ார.

 ்சமீைன் வா்த்ஹதப பாரத்தான். ்சிறு மஹழத்தூ்ல் 
அஙப்க ஆரம்பித்து இருந்தது.
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l   பெவடெகளின் வி்ோசம்
பெடிபனன் கிடைத்து
மருத்துவ மடனயில

l   பை பைத்ெது படைோம் பூசசசி
தமல் பிடிக்கப் பபோபனன்
ம்ரநெது கணைிடமகள

l   மூடிய கெவுக்குள
வோடியது பூஞசசிடடு
பளளிக் கூைஙகள

l   புலலின் மடியில பனித்துளி
பூவின் மடியில பென்துளி
சுகமோன சுடமகள

 - த.ஆ.தா்சன்

   6
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1
்தளிநத ஓஹடயில்
ஆழத்தில் ்தாடரகின்றது
நெகரும் படகின் நெிழல்

2
மண்டியிட்டு வமயும் ஆடு
தஹ்ல குேிநது ்காள்கின்றது
ஆவாரம் பூ

3
பறக்கும் விமாேம் 
பாரக்கும் ்சறிறுவேின் ஹகயில்
ஒரு பறஹவயின் ்சறிறகு

4
மஹழயில் நெஹேநத 
பறறுக் ்காடியில் வரிஹ்சயாய் 
சூரியன்கள்

5
பூ உதிரநததும்
தாஙகிக் ்காள்கின்றது’
பழுத்தயிஹ்ல

- ஷர்்ிலா யாகூப 
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1
எது மரம்? எது மேிதன்?
புதிராக்கி விடுகிறது
சுடுகாட்டு ்சாம்ப்ல

2
கடநது வபாே புயல்
அழகாக இல்ஹ்ல
கூஹரயாகிபவபாே வாேம்...

3
அம்மா ப்சறியால் 
வாடும் வபா்தல்்லாம்
தஹ்ல கவிழநதிருக்கும் பாஹே

4
வ்சபபடும் இ்லக்கு
எளிதாேதல்்ல
தஹட தாண்டும் பயைஙகள்...

5
தீபஙகளின் ஒளியில்
மஹறநதிருக்கிறது
்மழுகுவரத்தியின் தியாகம்

- ஐ.தர்மெிங

   6



   6

1

தவறசித்து போரக்கும்

சசிறுவனின் கணைில

பூடடிய சத்துைவு கூைம்

2

அ்ஙகோர விளக்குகள

அடைத்து விடுபவோம்

அபெோ முழு நி்வு

3

உறக்கத்டெ ெடுக்கும்

பசசிடய விரடடுகிறோர

விழித்ெிருக்கும் யோசகர

5

என்ன பகோபபமோ

ஒவதவோன்றோய் உெறுகிறது

இட்கடள மரம்

தட்சணாமூர்தததி
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1
வடளநெ புலலில
வணைத்துப்பூசசசி அமர
விடைதபறுகிறது பனித்துளி 

2
மகள இறஙகி விடைோள
அெிரவுைன் ஆடி முடிக்கிறது
தவறறு ஊஞசல

3
சோட்யின் சசிறு இடைதவளி
வணைமோக்கிச தசலகிறது
கடைசசி தவயில

4
கிரோமம் ெோணடி
சுமநது வருகிறோள ெணைீர
உசசசியில பகோடை சூரியன்

5
புெிெோய் பிறநெ குழநடெ
மடியில உறஙகுகிறோள
கைவுளின் சசிரிப்புைன் 

- நெ்ல முத்துகருபப்சாமி்
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l 
தா்ியம் தூவும்
பவை்ின் ஹ்க்கள்
வஹல விாிக்கும் 

the same hands
that sprinkles grains
would spread the net

同じ手
穀物をまく
ネットを広げる

l 
ஆற்ில் மூழ்்கியபடி
அஹையாளத்ஹத இழக்்கி்து
உஹைந்த பாலம்

It sinks in the river
losing its identity
the broken bridge

川に沈む
アイデンティティを失う
壊れた橋

ஜபபா்ிய மணணைில் ்கவிசசுைர 
்கா.ெ.்கல்யாணைசுந்தரம் அவர்களின் 

தமிழ் ஹைக்கூ ்கவிஹத்கள் ஜபபா்ிய 
நமாழியில் அங்கமீ்காரம் நபற்து. 

அ்கமீதா பன்்ாட்டு ஹைக்கூ  அஹமபபின் தஹலஹம 
ெிரவா்கி ஹைநைபரா்ி ைிருதா அவர்கள் இரணைாவது 
முஹ்யா்க ்கவிஞாின் ஹைக்கூ ்கவிஹத்கஹள ஜபபா்ிய 
நமாழியில் நமாழிநபயரத்து உல்க ஹைக்கூ வாிஹ்சயில் 

நவளியிட்டுள்ளது. ்கவிஞருக்கு  வாழ்த்து்கள்.

World Haiku Series 2020 (48) Haiku 
by Kaa.Na.Kalyanasundaram

Hiruta  Haiku, World Haiku Series  2021/05/31

akitahaiku.com

   6



   6

l 
பிஞசுக் ்கரங்களின்
நதாடுதலின்்ி வாடு்கின்்்
உஹைந்த நபாம்ஹம்கள்

they suffer a lot
without touch of tender hands
the broken dolls

とても苦しんでいる
優しい手に触れずに
壊れた人形

l 
ஏணைிபபடி்கபளாடு
உ்வாடி ம்கிழ்்கின்்்
உயரந்த எணணைங்கள்

with the ladder steps
they please intimating with relations
great thoughts

はしご段で
関係が親密になる
素晴らしい考え

l 
இஹலயுதிரத்தபபாதும்
அஹ்சயாத ெம்பிக்ஹ்கயில்
ஆணைி பவர

despite shedding leaves
it remains in unshakable hope
Tap-root

葉を落としても
揺るぎない希望のまま
主根

l 
இஹல்கஹள உதிரத்தபடி
குளக்்கஹர மரம்
ெமீாில் தத்தளிக்கும் எறும்பு

the tree of pond
by shedding leaves
stranded ant in water

池の木
葉を落とすことによって
水中に取り残されたアリ
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l 
நதருவில் மஹழ நவள்ளம்
அஹணை பபாடும் ்சிறுவர்கள்
ஒதுங்கி ெைக்கும் ்கால்ெஹை்கள்

flash flood in the street
bund building boys
deviating cattle

通りの鉄砲水
堤防を築いている少年たち
牛を逸脱させる

l 
்காறறு எதிரத்தாலும்/
சுழன்்படி முன்ப்று்கி்து /
ஓஹலக் ்காற்ாடி

despite wind’s resistance
It moves forward rotating
palm leaf hand fan.

風の抵抗にもかかわらず
回転しながら前進する
椰子の葉の手扇子。

l 
விழி மூடிய புத்த ி்ன் தியா் த்தில்
ெை்மிடு்கி்து
உதிரந்த ்சருகு

a dry leaf dances
in the meditation of
buddha with closed eyes.

枯れ葉が舞う
瞑想に
目を閉じた仏陀の。

l 
குடிஹ்சயின் பமல் ஏ்ி
்காய்த்துவிட்டுத் திரும்பு்கி்து
சுஹரக் ந்காடி

ascending on a hut
It returns on bearing unripe
Calabash

小屋に登る
背負って戻る
未熟なひょうたんを
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லிமஹைக்கூ 

l
குஞசுகளுக்கு ஊடடும் பறடவ
கோடடுகிறது உயிரகளிைம் உளள
ெோய்ப்போச உறடவ.

l
அடச பபோடுகிறது தமன்று
பசு போல கறக்டகயில நிறகிறது
பக்கத்ெில டவக்பகோல கன்று.

 - சபொமமிடி பமாைன்தாஸ்

r
r

l
எஙகும் ஊரைஙகு
இருநெோலும் நிரம்பி வழிகிறது
சவக்கிைஙகு

l
பனிப் போடறகள
உடைநது தநோறுஙகிை உயரகிறது
கைல மடைம்

 - ை.குணபெைைன் 



   6

 -  

- ்சிவ்காமசுந்தாி ொ்கமணைி
ந்சன்ஹ்

 அந்தக் ்காலத்தில் எங்கள் ஊாில் 
ப்காலாட்ை பஜாத்திஹர என்று ஒரு 
மஹழ பவணடும் விழா மி்கச ்சி் பபா்க 
ெைக்கும். தி்மும் ்காஹல மாஹல 
்சிறுமியர ப்காலடித்து பசுக்்கைவுஹள 
வணைஙகுவர. ப்காலடிக்்கச ந்சல்லும் 
பபாது அம்மாவும்,  அத்ஹத்களும் 
எ்க்குப பபாட்டி பபாட்டுக்ந்காணடு 
அலங்காித்து அனுபபுவர. என் தம்பியும் 
்சில்சமயம் நபண பவைமிட்டு என்னுைன் ப்காலாை 
வருவான்.்சித்தபபா எங்கள் இருவஹரயும் புஹ்கபபைம் 
எடுக்்க முத்து ஸ்டூடிபயாவுக்கு அஹழத்துச ந்சல்வார. 
பபாகும் வழியில் ஊபர எங்கஹள இர்சிக்கும்.குடும்பப 
புஹ்கபபைம் எடுக்்க பவணடுநமன்்ால் ்சித்தபபாவின் 
ெணபர ஒருவர ்காமிரா மாஹல பபாட்டுக்ந்காணடு 
வீட்டுக்கு வந்து எடுத்து விட்டுப பபாவார. அவர வரும் 
முன்பப ்சி் ியவர நபாியவர எல்பலாரும் தயாரா்கி 
ெிறபபாம். பபாரஹவஹயப  பின்்ணைித் திஹரயாக்்கி முன்பு 
எல்பலாரும் அமர ,குடும்பபபைம் எடுக்்கபபடும். உைப் 
புஹ்கபபைம் ்கிஹைக்்காது. ்சிறுவர்கள் ொங்கள் அவர 
பின்்ாடிபய பபாய் புஹ்கபபைத்ஹதப பற ி்க் ப்கட்பபாம். 
்கழுவக் ந்காடுத்திருக்்கிப்ன் ்காயப பபாட்டிருக்்கிப்ன் 
எ்த் துணைிஹயத் துஹவபபஹதப பற ி்ப பபசுவது பபால் 
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ந்சால்வார ்சித்தபபா ெணபர. ஒருவாரம் பத்து ொள் 
்கழித்துக் ்கிஹைக்கும் ்கருபபு நவள்ஹளப புஹ்கபபைத்ஹத 
அவவளவு ஆஹ்சயா்கப பாரபபபாம். இன்று அஹல 
பப்சியிலும், ்காமிராவிலும் ெிஹ்த்தபபாது பைம் வணணை 
மயமா்க எடுத்து உைப் பாரத்து இர்சித்தாலும் அந்த 
ம்கிழ்ச்சி ்கிஹைபபதில்ஹல.

்கருபபு நவள்ஹளபபைம்
வணணை மயமா்க இருக்்கி்து
பஹழய ெிஹ்வு

   6

l இ்ந்த ்கரபபான் பூச்சி 
     நமல்ல ெ்கரத்திச ந்சல்லும் 
     புறறு வஹர எறும்பு்கள்

l மயா்ம் வஹர
     நதாைரந்து வரு்கி்து
     பாஹையுைன் பஹ்யும்.

l ்சறறு பெரத்திறகு முன்
     நபய்த மஹழக்குச ்சாட்்சியா்க
      மஹலக்கு அரு்கில் வா்வில்

- ராஜிலா ாிஜ்வான்
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- மலர ஹமந்தன்
 விடுதஹல பபாராட்ை ்காலத்தில், ்கவிக்குயில் 
்சபராஜி்ி ொயுடு உஹரயாற்ிைப நபாதுக்கூட்ைம் 
ஒன்று ஏறபாைா்கி இருந்தது.அவர,பமஹை ஏறுவதறகு 
முன்,மின் விளக்கு்கள் அஹ்த்தும் அஹணைந்து விட்ை்.

 கூட்ைத்தில் ஒபர கூச்சலும், குழபபமும் 
ெிலவியது. என்் ந்சய்வநதன்று நதாியாது,கூட்ைத்ஹத 
ஏறபாடு ந்சய்தார்கள் தவித்த்ர.

 துணைிச்சலுைன் பமஹை ஏ்ி்ார, நெஞசுருதி 
மிக்்க ்சபராஜி்ி ொயுடு.

 ்சிம்மக் குரலில், ’விளக்கு விளக்கு என்று 
கூச்சலிடு்கி்மீர்கபள, விளக்கு இல்ஹல என்்ால், மாறறு 
ஏறபாடு கு்ித்து பயா்சிக்்காமல் இருக்்கி்மீர்கபள....
உங்களுக்்கா்க ொன் ஒரு விளக்கு ந்காணடு 
வந்துள்பளன்.அது, ெம் அர்சியல் ஆ்சான் ம்காத்மா 
்காந்திஜி தந்துள்ள அ்ிவு விளக்கு...’  என்று பபசஹ்ச 
துவக்்கி்ார.  அஹமதியா்து கூட்ைம்

இருட்டில் தவித்தவர்களுக்கு
விளக்கு அளித்தார
்சபராஜி்ி ொயுடு.
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 - ராஜிலா ாிஜ்வான் 

 அபநபாழுநதல்லாம் விடுமுஹ் ொட்்களில் 
ொங்கள் வீட்டிறப்க ந்சல்லாமல் விஹளயாடிக் ந்காணடி 
ருபபபாம் ...

 ெ ா னு ம்  எ ன்  ்ச ி த் த ி  ்ச ி த் த ப ப ா  ப ்ச ங ்க ளு ம் 
வீட்டிலிருந்து  ்காட்டுபபள்ளி வஹர ெைந்பத ந்சல்பவாம்... 
அது ந்காஞ்சம் தூரம் தான்... ஆ்ால் அபபபாநதல்லாம் 
அது எங்களுக்குத் தூரமா்க நதாியாது ...

 வழி நெடு்க ெிஹ்ய புளிய மரங்கள் இருக்கும். 
அதில் இளம்பிஞசு ்காய்்களா்கப ப்ித்து வந்து.. 
உபபு  மிள்காய் ப்சரத்து அஹரத்து ்சட்்ி அல்லது 
வை்கம் ந்சய்பவாம்... அஹதநயல்லாம் ெிஹ்க்ஹ்கயில் 
இபநபாழுது கூை ொக்்கில் எச்சில் ஊறு்கி்து... வழியில் 
்சில இைங்களில் மா மரங்களும் இருக்கும்... அதில் ்சில 
பெரங்களில் ்கல்நல்ிந்தும்.. பல பெரங்களில் மரத்தின் 
பமபலபய ஏ்ியும் பழங்கள் ப்ித்த அனுபவமும் உணடு...

 ்சில பெரங்களில்...

்கல்லடி பட்ை பழம்
குடுகுடுநவ் ஓடிசந்சன்று
பதாட்ைக்்காரன் முன்்ால் விழும்.
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- ந்காள்ளிைம் ்காமராஜ்
திருச்சிராபபள்ளி 

 யான் புத்தாபுரம் எனும் ்கிராமத்தில் பதிஹ்ந்து 
வருைங்களுக்கும் பமலா்கக் குடியிருந்பதன். ்கல்லஹணைச 
்சாஹலயில் அந்த ஊர இன்றும் நபயரும் பு்கழுைன் 
தி்கழ்்கின்்து.

    கு்ிபபா்க ஐந்தாவது வஹரயில் யான் அஙகுள்ள 
ஊராட்்சி ஒன்்ியத் துவக்்கபபள்ளியில் ்கல்வி பயின்் 
அனுபவம் எ்க்கு உணடு. 

     ஒருமுஹ் எ்து வகுபபு ெணபஹ் அவன் 
வீட்டிறகு பொில் அஹழக்்க யான் ந்சன்்ிருந்த நபாழுது 
அவர்களின் வீட்டு ொய் என்ஹ்க் ்கடித்து விட்ைது. 
இந்த விபரம் நதாிந்தவுைன் எங்க அபபா என்ஹ் உஹத 
உஹதநய் ஹெயபபுஹைத்து விட்ைார.    ொய் ்கடித்தது 
பபாதாநதன்று எ்து தந்ஹதயிைம் யான் பட்ை ஏசசு 
பபசஹ்சயும் வாங்கிய அடி உஹதஹயயும் என்ந்ன்றும் 
என் வாழ்ொளில் என்்ால் ம்க்்க இயலாது..!

பால்ய ்சிபெ்கிதஹ்யும்
வகுபபா்சிாியஹரயும் நதாியாது
வீட்டுச ந்சல்லபபிராணைிக்கு..!
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*   எஙபக விழுநெது
     யோருக்கும் தெரியவிலட்
     மட்யிலிருநது உருடடிவிடை கல

*   அடசயோது
     இருக்கும் பூநதெோடடியில
      அடசகின்ற பூசதசடி

*   இப்பபோபெோ எப்பபோபெோ
     எலப்ோர வீடடிலும் இருக்கிறது
     மரைத்டெ தவன்ற ஒரு மறுபிறப்பு

 - அருைாச்்ச்ல ்சறிவா

l 
பெோடைத்து வீடு
பவலிெோணடி உளபள வநெிடும்
தூய்டமயோன கோறறு...!

  - தசணபக தெகெீசன்

   6   6

l வோசல பகோ்ம் 
        வளமோக பூத்ெிருக்கினறன 
        விருநெினர முகம்.

- மூ.மைித்ெிருமுருகன் 
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l பகோடையில மடழ
       மகிழடவத் ெருகிறது 
       சசிறுவரகளின் ஆடைம்

- க்ோரோைி ப்ோகநோென்

l சூரியனின் வருடக
       இெமோக இருக்கிறது
       நோய் உறஙகிய இைம்

- கோவத்டெயூர பழனியோணடி 

l கோடடுக்குள ்ோரி
       தவடடிய மரஙகள
       ்ோரிக்குள கோடு.

- துடர நநெகுமோர

l தென்டன மரத்டெ 
       அரிவோளோல ெடடி போரத்பென் 
       மரஙதகோத்ெியின் இடச

- புனிென்

   6
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l நீடிக்கும் சமூக இடைதவளி/
       வயிறு ஒடடிக்கிைக்கிறோள/
       விட்மோது

- பநசன் மகெி

   6

l l வபருநதிறகுள் புகுநதுவபருநதிறகுள் புகுநது
       பயைிகஹள தூஙகஹவக்கிறது       பயைிகஹள தூஙகஹவக்கிறது
       காறறு.       காறறு.

l l எல்்லா அஹ்லகஹளயும்எல்்லா அஹ்லகஹளயும்
       ஓய்்வடுக்க  ஹவத்துவிடுகின்றது       ஓய்்வடுக்க  ஹவத்துவிடுகின்றது
       மருத்துவமஹே       மருத்துவமஹே

l l ்சாமரம் வீசுகிறது்சாமரம் வீசுகிறது
       உஹழபபாளரகள் ்சறிஹ்லக்கு       உஹழபபாளரகள் ்சறிஹ்லக்கு
       உபபுக்காறறு.       உபபுக்காறறு.

l l வீரியமிக்க விஹதக்ளன்றுவீரியமிக்க விஹதக்ளன்று
       தரம் பிரிபபதில்ஹ்ல       தரம் பிரிபபதில்ஹ்ல
       பறஹவகள்.       பறஹவகள்.

 - பலாைெந்தகிை பெவிைபு
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l 

தியாேத்தில் மூடிய கண்கள்

கஹட்சறிவஹர திறக்கபபடவவ இல்ஹ்ல

வழஙகபபட்ட  தாேம்
l

அடுபபில்  ஹவத்த  பாத்திரம்

திடீ்ரே ்வடித்துச் ்சறிதறும்

வ்சாளப ்பாரி
l

 பரபரபபாே வநெரம்

அவ்சரமாக ்சாஹ்லஹயக் கடக்கும்

உதிரநத  ்சருகுகள்
l

 நெடக்கும் அக்கிரமஙகள்

கண்டும் அஹ்சயாமல் இருக்கிறான்

அகிம்ஹ்சஹயப வபாதித்தவன்
l

தூண்டிலிடும் தாத்தா

கஹட்சறிவஹர ்சறிக்கவவ இல்ஹ்ல

மின்னும் விண்மீன்கள்
l

உயரமாே  கட்டடம்

வமவ்லறுவதும் இறஙகுவதுமாய் இருக்கும்

வவயாதிகரின் இரத்த அழுத்தம்

 

   - வஃபீரா வஃபி்

   6
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l 

வண்டியில் ஹவக்வகால்

நெிரம்பி இருக்கிறது

வ்சாளக்காட்டு ்பாம்ஹமயின் வயிறு.

l

தேிஹம மைித்துளிகள்

ஒவ்வான்றாய்க் கடக்கின்றே

புத்தகத்தின் பக்கஙகள்.

l

தாயின் கவேம்

்சறிதறாமல் இருக்கிறது

குஞசுக்காே இஹர.

l

படித்து முடித்த பக்கம்

்மல்்லப புரட்டுகிறது

்தன்றல் காறறு

- கம்லக்கண்ைன்

l முதுகு  சுடம  பபோய்
        மடியில  சுடம
        இடைய  ெளக் கலவி

- தபோன்னி

   6
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l 

வறுஹமயின் பிடியில்

்நொறுஙகி விடுகிறது

விருபபம்.

l

தேிஹமயாே கா்லஙகளில்

தஹ்லயஹைஹய நெஹேக்கிறது

நெிஹேவுகள்

 

  - ்சரவி பி வரா்சறிச்்சநதிரா 

l 

நொறறு நெடுஹகயில்

உடேடி ஊடுபயிர

உழவன் பாதச் சுவடுகள்

l

மைிக்கு ஒருமுஹற

நொத்திகனுக்கும் கிட்டுகிறது

வதவா்லய வ்சேம்

  - ்பான்ேம்ப்லவாைன் 
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l 

உடுத்தாத வ்சஹ்லக்குள்

ஒளிநது இருக்கிறது

அம்மாவின் தா்லாட்டு ...!

l

குஹடஹய வஹரகிவறன்

எேக்குள் ்்சாட்டுகிறது

வியரஹவ மஹழ

 

 - ைறி�ாலி 

l காரைம் இல்்லாமல்

       குஹரபபவத இல்ஹ்ல

       ்தருநொய்கள்

l சுத்தமாே காறஹற 

       சுவா்சறிக்க வருகிறது

       சுஙகவரி

l வவரகள் 

        வளரநது ்காண்வட ்்சல்கிறது

        ்வட்டிய மரத்தின் கீழ

 - கஹ்ல ்்சல்வன்
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l   உளபளன் ஐயோ’ தசோல்
      ஒரு மோைவனும் இலட்
      தெோறறுக் கோ்ம்!

l   அடறய ஒபர ஆைி
      வரிடசயோய்ப் தபடடிகள
      தகோபரோனோ

l   குளித்ெபடிபய இருக்கின்றன
      கடரபயறபவ இலட்
      மீன்கள

l   ென்னட் அழகோக்கிவிடடு
      நீ
      எஙகு பபோய்விடைோய்?

 - நொ.வவ.அருள்

l ெனிடமயில பறக்கிறது
       ஒறடற இறகு
       அடமெி நடையில பூடன

- கவி யுக கமல

   6
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l   இட் உெிரநெ மரம்
      பவரகளில ஒளிநெிருக்கிறது
      தசோடடு ஈரம்.

l   யோசகன் ெடடை
      நிரப்பிவிடுகிறது,
      அனுெோபம்.

l   படழய ெைஙகள
      ஞோபகப்படுத்துகின்றன
      புடகப்பைஙகள

l   பறக்கும் படைம்
      உசசம் தெோடுகிறது
      குழநடெயின் குதூக்ம்

 - அய்�த்அப்சத்

l புல்ோஙகுழல/
       இடசயும் ெிடசயும்/
       அறசிநதுதகோணை மோடு

- குமரன் அம்பிகோ

   6
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l   வணைஙகள மோறும் வோனம்
      வியநது பநோக்க எஙகிருநபெோ ஒலிக்கிறது
      ஒறடறக் குயிலின் கோனம்

l   துளிரத்ெ விடெ
      தகோத்ெித் ெின்னும்
      தகோணடைச பசவல

l   ஒளிரும் தவளிசசத்ெில
      உயிரப்டபத் பெடிக் கிைக்கிறது
      அரவமில்ோ தநடுஞசோட்!

l   இட்யுெிர கோ்ம்
      உரமோகப் பபோகும் மகிழவுைன்
      மரத்ெின் இட்கள

- அன்புச்்்சல்வி சுபபுராஜூ்
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l   வீசும் கோறறசில
      நன்றோக உைர முடிகிறது
      தூரத்து மடழ.

l   கோறறு சருடகப் புரடடியதும்
      ஊரநது தசலலும்
      மடறநெிருநெ பூரோன்.

l   துளிரகபளோடு
      ம்ரநது விடுகின்றன
     தகோன்டறப் பூக்கள

l   பசோளக்தகோலட் தபோம்டம
      ெட்கவிழநது போரக்கிறது
      கூடுகடடும் குருவிடய..

-  ்ச.ப.்சண்முகம், எழுவாம்பாடி
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l   போடடி பபோடை ஊறுகோயோய்
      ருசசிக்குது நிடனவட்கள
      பிறநெ மணைின் வோசம்

l   சைசைதவன்று தகோடடிய மடழ
      உ்ரநெ மனெின் உயிரப்பு
      நடபின் அன்பு

l  இடியோப்பச சசிக்கலகள
     இல்ோெெோ வோழவு
     இடித்துடரத்ெோர ெோத்ெோ

 - முஹேவர ராஜி ஸ்ரீநெிவா்சன் 

l
அபெோ வழிகோடடிச தசலலும்
பசுவின் வோல  நிடறய
சசி் ஊமத்ெஙகோய்கள…

l
என் குடிடச வீடடு முறறத்ெில
வருவதும் பபோவதுமோக..
யோபரோ வணைம் பூசசிய பறடவ

 - ர்சறி குைா
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l   யோர அடசத்ெது 
      ஆடியபடி உளளபெ 
      வோனம் 

l   அவவப்பபோது                 
      நி்டவயும் அடசத்துவிடுகிறது
      ெவடளயின் போய்சசல 

l   அழிநதுவரும் கோடடினுள 
      அவவப்பபோது பகடகும் 
      வி்ஙகுகளின் சத்ெம் 

  - த.யா்சகன்

l
குழநடெகள சீணைவிலட்
கடடிலில பகடபோரறறு கிைக்கும்
மின்னூடைமில்ோ டகபபசசி..

l
புதுடமப் தபண 
ெட்நிமிரோமல நைக்கிறோள 
கிரோமத்து வீடு..

 - ்சாரதா ்சநவதாஷ்
 ஐெரோபோத்
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l   வோனத்டெ வைஙகி
      வனத்டெ பெடுகிறது
      வணைத்துப்பூசசசி

l   மடழக்கோ் குளம்
      தூணடிலில சசிக்கியது
      ெவடளயின் குரல

l  போடெ கோடடுபமோ
     கடரபயறும் ஆடம முதுகில
     நி்தவோளி

 - ்சகு வரதன் 

l
உயிரில்்லாதவரின் அழுகுரல் 
்சத்தம் வகட்கின்றது 
்சருகுகளின் ஓஹ்ச.

- ்லக்மி காரத்திவகயன்
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l   உெவும் கரஙகள
      அெிகரித்து இருக்கிறது 
      மனிெபநயம் 

l   பசுடமயோன வயலதவளி 
      கணகடளக் கவரகிறது 
      குடிடச வீடு 

l  ெளளோடும் முதுடம 
     மீணடும் வருகிறது 
     மழட்ப் பருவம்

 - நெழீம் ைனீபா ஒலுவில்

l
உதட்டில் வநெறறு கடித்தது
்சாமத்திலும் வலிக்கிறது
எறும்பு..!

- மகிஹழ.்சறிவகாரத்தி
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l   மடழ ஓய்நெது
      புறகள சசிலிரத்து நின்றன
      ஆடடைக் கணடு.

l   அரிசசி பசமிப்பு
      சசிறுவரகள ப்ர ெயோரித்ெனர
      கூடைோஞபசோறு.

l  மடழ ஓய்நெது
     தசோடடும் மடழத்துளிகளின்
     இடசக்கசபசரி.

 - நொகி. ஆர. ராவஜநதிரன்

l
உயிர கோக்கும் மருநதுகள
எளிெோகக் கிடைக்கின்றன
தகோளடள விட்யில

l
வரிடசயில நிறகிறது
ஒன்றன் பின் ஒன்றோய்
ெகன பமடை பநோக்கி

 - இளவல் ைரிைரன்
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l   முகம் கழுவிக் தகோளளும்
      நெி நீரில
      கோட்க் கருக்கல

l   மடழத்துளி தெோடைதும்
      சசிலிரத்துக் தகோளளும்
      புெிெோய் பூத்ெ ம்ர

l   நி்வுக்தகன்ன ெோகம்
      ஓடை நீரில ஓயோமல
      அருநதுகிறபெ
 
 - ஹவஹகபுத்திரன் 

l
நெி ஓடைத்ெில
மூழகோமல பயைிக்கிறது
கோ்ம்!

- க.வ்சாமசுநதரி.
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l   தும்பியின் வோனம்,
      வசப்பைோமப்பய
      முடிநெது தூரம்!!

l   பமோெிக் தகோணை ஆடுகள,
      தபரும் வலி
      ஆடடுக்கோரனுக்கு!!

l  பகோவில யோசகனின் வினோ,
     அருகிப் கைவுள,
     தூரத்ெிப் கருடை!!

 - மு.இரா.்சாமியபபன்

l
கருப்பு சக்கரஙகள
கோறறு நிரப்ப பெடவயிலட் 
சசிறுமியின் நுஙகுவணடி.

- மைஹவ காரேிகன்

l பிறநெ உைபன
       இறநது பபோகின்றன 
       தநோடிகள.

- கவிபயோகி கருைோகரன்
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l   பசசியோறசி நகரகின்றன
      அடமெியோன அைிவகுப்பு 
      பின்புறத்ெில வோத்துக்கோரன்.

l   பமய்ப்பவனின் உளளத்டெ 
      தெளிவோய் உைரத்தும் 
      வழிபிசகோெ வோத்துகள

l   கோறறசின் பவகத்ெோல
      க்ஙகும் குஞசுகள
      பபோரத்துகிறது கோக்டக

 - ்ஜயச்்சநதிரன் வகா்லபபன்

l
ஹகயில் வகாடாரி
விறகு்வட்டி வதடியஹ்லகின்றான்
இஹளபபாற நெிழல்

- ்சபா ்பரம்பலூர

l நல் கோறறு ஆரம்பம் 
       முடிய இருக்கிறது 
       மோநகர எலட்

- ப.விெி 
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l இயறடக சோரநெ பயைம்,
       மனெிறகு இெமளிக்கின்றது,
       மடழ நடனத்ெ சோட்,

- மு.நெஜீர அகமது

l வருடும் விழிகள
       அமோவோடச இரவிலும் விளக்குகள
       மின்மினி பூசசசிகள..

- தி. ஆேநத்

l போல கோய்சச
       தமல் எடடிப்போரக்கிறது
       பூடன.

- இராஜா. ரவமஷ்

l சசி்நெி வட்யில
       சசிக்கி இருக்கு
       ஐயனோரின் அரிவோள..

- மகிழநெி்லாவின் தநஹத
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l 
முத்ெமிடும் கோறறுக்கு
ம்ரகள ெிரும்பிக் தகோடுக்கின்றன,                        
வோசடனடய!

l
புடெத்ெ மிெிதவடிகள
பெோணடியதும் தவளிவநென,
மனிெ எலும்புக் கூடுகள!

l
வடரநெ மீடனயும்
ெிருைப் போரக்கிறது,
அடமசசரின் வளரப்புப் பூடன!

l
சசிறுமி உடகோரநெதும் 
ஓய்தவடுத்துக் தகோளளும்,
பசரநது நைநெ நி்வு!

l
சுடமயோக இருக்கிறது,
நிகழகோ்த்டெ தூக்கிக்தகோணடு
நைக்கின்பறன்

- அன்்ார எம்.எல்.எம்.
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