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அன்பார்ந்த ஹைக்கூ திண்ணை வாசகர்கள், படைப்பாளிகள்,
முகநூல் நட்புகள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம்…
ஹைக்கூ த ிண ் ணை மின ்னித ழ் இ ர ண்டு ம ாதங ்க ளுக்கு
ஒருமுறை உங்கள் பார்வையில் புதிய புதிய சிந்தனைகளை
விதைத்து மலர்ந்து க�ொண்டிருக்கிறது. பிரான்சு தமிழ்நெஞ்சம்
அமின் ஐயா அவர்களுடைய வடிவமைப்பில் உலக ஹைக்கூ
கவிஞர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. ஹைக்கூ , லிமரைக்கூ,
ஹைபுன் என ஹைக்கூ வகைமை கவிதைகள�ோடு. ஹைக்கூ...
வித்தகர்கள் / ஆளுமைகளின் கட்டுரைகள் இந்த மின்னிதழில்
அற்புதமாக இடம்பெற்றுள்ளன.
பன்னாட்டுச் சாதனையாளர் கவிஞர் சாரதா சந்தோஷ் அவர்கள்
இந்த மாத ஹைக்கூ திண்ணை மின்னிதழை தமது தனித்திறன்
க�ொண்டு த�ொகுத்து வழங்கியுள்ளார்கள். அறுபதுக்கும் மேற்
பட்ட படைப்பாளிகளின் ஹைக்கூ வகைமைகள், கட்டுரைகள்,
நூல் அறிமுகம் ப�ோன்றவை உள்ளடக்கிய ஆகஸ்ட் - செப்டம்பர்
மாத ஹைக்கூ மின்னிதழ் முனைவர் பட்ட ஆய்வுக்கும் உரித்தான
மகத்தான மின்னிதழ் என்பதைச் ச�ொல்லிக் க�ொள்வதில்
பெருமையடைகிற�ோம்.
த�ொடர்ந்து முகநூலில் கவிஞர்கள் ஹைக்கூக்களைப் பதி
விடுங்கள். அடுத்த மின்னிதழில் உங்களது ஹைக்கூ சிந்தனை
கள் வெளியாகட்டும் என வாழ்த்துகிறேன். நன்றி.
அன்பன்,
21/08/2021
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ஹைக்கூ திண்ணையில் அமர்ந்திருக்கும் கவிப்பறவைகள்
அனைவரையும் இம்மாத ஹைக்கூ மின்னிதழ்
த�ொகுப்பாசிரியராக சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறேன்..
இத்தகைய அரிய வாய்ப்பை அளித்திருக்கும் கவிச்சுடர் கா.ந
கல்யாணசுந்தரம் ஐயா அவர்களுக்கு எனது நெஞ்சு நிறை
நன்றியை தெரிவித்துக் க�ொள்கிறேன்..
ஹைக்கூவின் வரலாறு அனைவரும் அறிந்ததே.. அதனால்
பழைய குளத்திற்கு நான் செல்லவில்லை..எனினும்..
ஹைக்கூவின் பீஷ்ம பிதாமகர் பாஷ�ோ.. தமிழுக்கு சப்பானிய
ஹைக்கூவை 10-10-1916 ஆம் ஆண்டு சுதேசமித்திரன்
வாயிலாக க�ொண்டு வந்த எம்பாட்டன் பாரதி.. வாழும் ஹைக்கூ
ஓவியக் கவிஞர் அமுத பாரதி ஐயா.. ஈர�ோடு தமிழன்பன் ஐயா..
சென்ற ஆண்டு மறைந்த முதுமுனைவர் மித்ரா அம்மையார்..
டாக்டர் லீலாவதி கவிக்கோ அப்துல் ரகுமான்.. சமீபத்தில்
காலமான நிர்மலா சுரேஷ்.. சுஜாதா இவர்கள் இல்லாமல் தமிழ்
ஹைக்கூ உலகத்தை நாம் அறிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை..
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இவர்களைப் பின் த�ொடர்ந்து கவிச்சுடர் கா.ந கல்யாணசுந்தரம்..
புதுவை சீனுத் தமிழ் மணி.. நிலாமுற்றம் மு. முருகேஷ்..
பாடலாசிரியர் அறிவுமதி.. தமிழ்ச்செம்மல் வதிலை பிரபா..
கவிஞர் பிருந்தாசாரதி.. அனுராஜ்.. ப�ோன்றோர் தமிழ் ஹைக்கூ
உலகை செழிக்கச் செய்தனர்.. கவிஞர் பரிமளமுத்து.. சிறுவர்
செம்மல் கன்னிக்கோவில் இராஜா.. முனைவர் ரமேஷ்.. கவிமணி
கவிநுட்பம்.. கவிச்சுடர் ஐயா.. தமிழ் நெஞ்சம் அமின்.. கவிஞர்
அனுராஜ் ப�ோன்றோர் த�ொகுப்பு நூல்களை வெளியிட்டனர்..
முகநூலில் தமிழ்க் குழுமங்கள் உருவாகத் த�ொடங்கிய நாள்
முதலாய்.. கவிச்சுடர் ஐயா. . காவனூர் சீனிவாசன்.. முனைவர்
ம. ரமேஷ்.. கவிஞர் அனுராஜ்.. இலங்கை கவிஞர் சத்தார்
முகமது.. இளையபாரதி கந்தகப்பூக்கள்.. கவிஞர் அன்புச் செல்வி
சுப்புராஜூ.. ஈழக்கவி ரசி குணா.. (இவர்களுடன் நானும்)..
முனைவர் புகழேந்தி ப�ோன்றோர் பல குழுமங்கள் வாயிலாக..
ப�ோட்டி வாயிலாக.. பயிற்சி பட்டறை வாயிலாக கடந்த ஆறு
ஆண்டுகளில் நூற்றுக்கணக்கான கவிஞர்களை உருவாக்கி
இருக்கின்றனர்..
ஹைக்கூவிற்காக முகநூலில் பல குழுமங்கள் இருக்கின்றன..
அதிலும் குறிப்பாக கவிச்சுடர் ஐயா மூன்று ஆண்டுகள்
முன்பு.. உலகத் தமிழ் ஹைக்கூ கவிஞர்கள் மன்றம் என்று
ஒரு குழுமத்தை ஏற்படுத்தி பதிவு செய்து.. வளரும் ஹைக்கூ
கவிஞர்களுக்கு பசுமையான.. இயற்கை சூழ்.. நீராதாரம்
நிறைந்த வேடந்தாங்கலை உருவாக்கித் தந்துள்ளார்..
பனிவிழும் மலர்வனம் என்ற த�ொகுப்பு நூலும் இம்மன்றம்
வெளியிட்டுள்ளது.. இப்பொழுது 5000 உறுப்பினர்களைக்
கடந்து மாபெரும் இயக்கமாக மாறியுள்ளது..
இதில் எண்ணற்ற கவிப்பறவைகள் தமது சிந்தனைகளை
ஹைக்கூ கவிதைகளாக 365 நாட்களும் விடுமுறையின்றி
கவி வடிக்கின்றனர்.. இப்பொழுது உலகத் தமிழ் மக்களிடம்
பிரபலமான தமிழ்நெஞ்சம் மின்னிதழுடன் இணைந்து
வெளிவரும் ஹைக்கூ திண்ணை.. ஹைக்கூ இரசிகர்கள் /
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கவிஞர்கள் /எழுத்தாளர்கள் /பேராசிரியர்கள் /ஆய்வாளர்கள்
மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது..
இந்த ஹைக்கூ திண்ணைக்காக கவிதைகளை தேர்வு
செய்வது பெரும் சவாலாக இருந்தது.. நூற்றுக்கணக்கான
கவிஞர்களின் ஒரு மாதமாக பதிவிடப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான
கவிதைகளிலிருந்து 75 கவிஞர்களின் சிறந்த படைப்புகளை
தேர்வு செய்துள்ளேன்.. முக்கியமாக நான் இரசித்தவை.. மனம்
கவர்ந்தவை..
இடநெருக்கடி காரணமாக மேற்கொண்டு கவிதைகளை பதிய
முடியவில்லை.. இந்த இதழில் இடம் பெறாதவர்கள்.. த�ொடர்ந்து
சிறந்த ஹைக்கூவை தாருங்கள்.. அடுத்த இதழில் நிச்சயம் இடம்
பெறும்.. பல உலகத் தமிழ் ஹைக்கூ கவிஞர்கள்.. உலக பிற
ம�ொழி கவிஞர்களுக்கு இணையாக எழுதுகிறார்கள் என்பதில்
சந்தேகம் இல்லை..
அதற்கு உதாரணமாக கவிஞர் அருணாச்சல சிவா.. மற்றும்
எனது ஹைக்கூவும் உலக அளவில் நடைபெற்ற ப�ோட்டிகள்
வெற்றி கண்டது.. இன்னும் சிலரும் உண்டு.. கவிச்சுடர் கா.ந
கல்யாணசுந்தரம் ஐயா அவர்களின் பல ஹைக்கூ கவிதைகள்
பல ம�ொழிகளில் முக்கியமாக சப்பானிய ம�ொழியில் த�ொடர்ந்து
ம�ொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்டு வருகிறது..
தமிழ்நெஞ்சம்.. மகாகவி.. இனிய உதயம்.. நீல நிலா.. உரத்த
சிந்தனை.. நிறை ப�ோன்ற இலக்கிய சிற்றிதழ்கள் ஹைக்கூ
கவிஞர்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கின்றனர்.. நிச்சயம்..
வருங்காலத்தில் உலகத் தமிழ் ஹைக்கூ உலகம் மென்மேலும்
செழித்து வளரும் என்பதில் ஐயமில்லை..
எல்லாம் சரி.. என் மனதிற்கு வருத்தம் தரும் ஒரு விடயத்தை
பகிர்ந்துக் க�ொள்ள விரும்புகிறேன்.. அன்று முதல் இன்று
வரை ஹைக்கூவில் பெண்களின் பங்களிப்பு குறைவாகவே
இருந்திருக்கிறது.. அல்லது சரியாக ஆவணப்படுத்தபடவில்லை..
நம்மிடையே மிகச்சிறப்பாக எழுதும் பெண் கவிஞர்கள்
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இருந்தாலும்.. அவர்களின் எண்ணிக்கை குறைவாகவே
இருக்கிறது..
இந்தக் கட்டுரையில் ஆவணப்படுத்துவதற்காகவே மிகச்
சிறப்பாக எழுதி வரும் சில பெண் கவிஞர்களை குறிப்பிட
விரும்புகிறேன்.. கவிஞர் அன்புச்செல்வி சுப்புராஜூ.. கவிஞர்
ஷர்ஜிலா யாகூப், கவிஞர் கவிநுட்பம்.. கவிஞர் பிச்சிப் பூ..
கவிஞர் சிவகாமசுந்தரி.. கவிஞர் கீர்த்தி கிருஷ்.. கவிஞர்
ஹிசாலி.. கவிஞர் கவுந்தி.. கவிஞர் நஸீரா எஸ். ஆப்தீன்..
கவிஞர் பெண்ணியம் செல்வக்குமாரி.. கவிஞர் ராஜிலா
ரிஜ்வான்.. கவிஞர் வஃபீரா வஃபி.. கவிஞர் விஜய கல்யாணி..
கலைத்தூறல்கள்.. கவிஞர் சுஜாதா அருணாசலம்.. காரைக்கால்
மேகலா.. கவிஞர் மரியா தெரசா ப�ோன்றோர் த�ொடர்ந்து எழுதி
வருகிறார்கள்
இவர்களுடன் யாமும்.. அதாவது தமிழ் ஹைக்கூ உலகில்
பெண்களின் பங்களிப்பு 20 சதவிகிதமாக மட்டுமே உள்ளது..
இந்நிலை மாற வேண்டும் என்பது என் அவா..
ஹைக்கூ திண்ணைக்கு வாழ்த்துரை அளித்த இனிய உதயம்
இணை ஆசிரியர் ஆரூர் தமிழ்நாடன் அவர்கள்.. மற்றும் மகாகவி
ஆசிரியர் தமிழ்ச்செம்மல் வதிலை பிரபா அவர்களுக்கும்..
ஹைக்கூ த�ொடர்பான சிறந்த கட்டுரைகளை அளித்த ஹைக்கூ
வித்தகர்களுக்கும்.. இந்த இதழில் இடம் பெற்றுள்ள கவியுறவுகள்
அனைவருக்கும் இதயங்கனிந்த நன்றியும்.. வாழ்த்துகளும்..
மேலும் என்னை எப்பொழுதும் உச்சியில் வைத்து அழகு
பார்க்கும் இரு கவியுலக ஜாம்பவான்கள் கவிச்சுடர்
கா.ந.கல்யாணசுந்தரம் ஐயா அவர்களையும்.. பிரான்சு
தமிழ்நெஞ்சம். அவர்களையும் வாழ்த்தி வணங்குகிறேன்.
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	தமிழ் ஹைக்கூ பல்வேறு விவாதங்களுக்கு உட்படும்
காலமிது. விரிவான விசாரணையும், அதன் புரிதலும் ஹைக்கூவினை
உலகத்தரத்துக்கு இட்டுச் சென்றுள்ளன. தமிழ் ஹைக்கூ ம�ொழி பெயர்ப்
புகளும் பெரும் கவனம் பெறுகின்றன. த�ொடர்ந்து தமிழ் ஹைக்கூவில்
இயங்கி வருகின்றவர்கள் சாயலில்லாமல் எழுதுவதும், அது குறித்து
விவாதிப்பதும் இதில் எது ஹைக்கூ என்று கேள்வி எழுப்புவதும்
வரவேற்கத் தக்கது. இனி ஹைக்கூ எழுதுபவர்கள் கவனமாக எழுத
வேண்டும். இச் சூழலில் ஹைக்கூ சார்ந்த குழுமங்களின் செயல்பாடுகள்
அங்கங்கே ஏற்கப்படுகின்றன. விருதும், விழாவும், விருந்தும் என இருந்த
குழுமங்கள், இதழ் நடத்துவதும், ஹைக்கூ ப�ோட்டிகள் நடத்துவதும்,
விருது தவிர்த்து சான்றிதழ் மட்டும் தந்து ஹைக்கூவாளர்களை
அங்கீகரிப்பதும் சரியான நகர்வாகப் படுகிறது. பிற ம�ொழிகளில் நாடுகளில் தமிழ் ஹைக்கூ பேசப்படுவது க�ோடை உதிர்ந்து வசந்தகாலப்
பூக்களின் மலர்ச்சியென மனதுக்கு ஆறுதலாகிறது.
இந்த வரிசையில் “ஹைக்கூ திண்ணை“ ஹைக்கூ ஆர்வலர்கள்
அ ம ர்ந் து பே சு க ி ற இ ட ம ா க இ ரு க்கிற து . த ி ண ் ணை இ ழ ப ் பின்
குறியீடு. இது இங்கே இழப்பு மீட்டலாகிறது. எதையும் ய�ோசித்து
மிகச் சரியான செயல்பாடுகளால் முன்நகர்த்திச் செல்கிற கவிச்சுடர்
கா.ந.கல்யாணசுந்தரம் அவர்களால் த�ொடங்கப்பட்டதுதான் “உலகத்
தமிழ் ஹைக்கூ கவிஞர்கள் மன்றம்“ இதன் அடுத்த நகர்வாக “ஹைக்கூ
திண்ணை“ மின்னிதழ் முக்கிய இடம் வகிக்கிறது. தமது அற்புதமான
செயல்பாடுகளால் பெரும் கவனம் பெற்ற இந்தக் குழுமத்தின்
அச்சாணிகளாக கவிஞர்கள் சாரதா சந்தோஷ், முனைவர் வே.புகழேந்தி,
அனுராஜ், அன்புச்செல்வி சுப்புராஜூ, இளவல் ஹரிஹரன், ரசிகுணா
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இருக்கிறார்கள். முனைவர் ம. ரமேஷ், குமரன் அம்பிகா, யுகபுத்திரன்
ஆல�ோசகர்களாக முன்நகர்த்துகிறார்கள். மேலும் பிரான்சு தமிழ்நெஞ்சம்
அவர்களது கைவண்ணத்தில் அழகிய வடிவமைப்போடு ஹைக்கூ
திண்ணை அனைவரது நெஞ்சங்களிலும் நீங்கா இடம்பிடித்துள்ளது.
“ ஹைக்கூ திண்ணை” யின் இம்மாத இதழ்த் த�ொகுப்பாளராக
த�ோழி சாரதா சந்தோஷ். ச�ொல்லவா வேண்டும்?. எத்துறையாயினும்
த�ொடர்ந்து இயங்குகிறவர். ஆழக்கடலில் சங்கெடுத்து ஊதுகின்ற
ஆற்றலாளர். முக்குளித்தல் அவ்வளவு இலகுவா என்ன ? என்னையும்
என் எழுத்துகளையும் க�ொண்டாடுகிறவர். வாழ்த்துகள் த�ோழமையே !
கடல் சீற்றத்தால் எழும் பேரலைகளால் மறையும் மணல்
சுவடுகளல்ல ஹைக்கூ திண்ணை. கடல் நண்டுகள் எழுதிச் செல்லும்
இந்த ஹைக்கூ கவிதைகளை எந்தப் பேரலையும் அழித்துவிட முடியாது.
ஆற்றல்மிக்கவர்களால் ஆர்பரிக்கிற கவிதை இயக்கம் இது. “ஹைக்கூ
திண்ணை“ வெறும் பேச்சல்ல... என்பது புரியும். அது ஹைக்கூவின்
நுட்பம் அறிந்தவர்களால் நிறைகிறது. இதன்வழி ஹைக்கூவின் ஈற்றடித்
திருப்பமென தமிழ் இலக்கியத்தில் ஒரு திருப்புமுனை ஏற்படும்தான்...
அதன் அதிர்வுகளால் தமிழ் ஹைக்கூ மின்னலென இலக்கிய உலகில்
ஒளி வீசும்.
வாழ்த்துகள் அனைவருக்கும்,
					
02 / 08 / 2021

 

வாழ்த்துகளுடன்
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இணை ஆசிரியர்
9677091366

ஹைக்கூ திண்ணை, உலக அளவிலான மின்னிதழ் புரட்சி
யாகும். ‘உலகத் தமிழ் ஹைக்கூ கவிஞர்கள் மன்ற’த்தின் இணையற்ற
இணைய சாதனை இது. தமிழ்க் கவிஞர்களின் ஹைக்கூ கவிதைகளை
மட்டுமே சர்வதேச அரங்கிற்கு எடுத்துச் செல்லும் உயரிய முயற்சி.
எனவே இது மேன்மைக்குரிய மின்னிதழாகச் சுடர் வீசுகிறது. இந்த
‘ஹைக்கூ திண்ணை‘ அர்த்தமற்றவர்கள் அமர்ந்து அரட்டையடிக்கும்
திண்ணையல்ல. சாதிக்கத் துடிப்பவர்களின் சர்வதேசத் திண்ணை.
இதை த் திண்ணை என்று அழைத்தாலு ம் , இ து ச ங ்கப ்பலகைக்கு
நிகரான நவீன தங்கப் பலகை. அதனால்தான் இது எட்டுத்திசையும்
திறந்துக�ொண்டு வீரியமாய் விரிகிறது. சர்வதேசக் கவிஞர்களுக்கு
நடுவே, நம் தமிழ் ஹைக்கூ கவிஞர்களைத் தாலாட்டி இது உயரத்தில்
ஊஞ்சலாட்டுகிறது. உலக அளவிலான ஹைக்கூ வரலாற்றில் இந்த
ஹைக்கூ திண்ணை இடம் பிடித்திருப்பத�ோடு, ஜப்பானியர்களையே
சிலிர்க்க வைக்கும் சிறந்த ஹைக்கூ கவிதைகளையும் அழகியல�ோடு
அரங்கேற்றி வருகிறது.
இந்த ஹைக்கூ திண்ணையில் அமர்ந்தபடி, கவிஞர்கள்
பலரும், மூன்றடிச் செங்கோலால் தர்பார் நடத்துவதை நான் த�ொடர்ந்து
ரசித்து வருகிறேன். என் ஹைக்கூ கவிதைகளுக்கும் இந்த ஹைக்கூ
திண்ணை இடம் தந்திருக்கிறது. அந்தப் பெருமிதம் என்னுள் பீறிடுகிறது.



 7

 

இந்த ஹைக்கூ திண்ணையை உருவாக்கி, த�ொய்வில்லாமல் சிறப்புற
இயக்கிவரும் இதன் ஆசிரியரான கவிச்சுடர் கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்
அவர்களையும், இதன் மேன்மைக்கு வியர்வை பெருக்கும் ஆசிரியர்
குழுவினரான கவிஞர் பெருமக்கள், அனுராஜ், முனைவர் வெ.புகழேந்தி,ரசி
குணா, சாரதா சந்தோஷ், அன்புச்செல்வி சுப்புராஜூ , இளவல் ஹரிஹரன்
ஆகிய�ோரையும் அன்போடு வாழ்த்துகிறேன்.
	தேர்ந்த கவிஞர்கள், மாறி மாறி ‘ஹைக்கூ திண்ணை‘
மின்னிதழைத் த�ொகுத்து வருவது உபரிச் சிறப்பாகும். அந்த வகையில்
ஆகஸ்ட் - செப்டம்பர் இதழைத் த�ொகுக்கும் த�ொகுப்பாளர், ‘ சந்தனத்தென்றல்
‘கவிஞர் சாரதா சந்தோஷுக்கும் என் இதயமார்ந்த வாழ்த்துகள். சகலகலா
வல்லமையால் சர்வதேச சாதனையாளராகத் திகழும் சாரதா, இதழின்
சுவையை இருமடங்காக்குவார். ஹைக்கூ திண்ணை, இதுவரை இல்லாத
சாதனைகளைத் த�ொடர்ந்து நிகழ்த்தும்.
அன்பான வாழ்த்துகள�ோடு,

 

31 . 07 . 2021

   
அண்மையில் சென்னையில் இயற்கை
மரணத்தை எய்திய ஹைக்கூ ஆய்வாளர்

கவிஞர் நிர்மலா சுரேஷ் அவர்களுக்கு
அஞ்சலிகளும் அவரது அன்புப் பிள்ளைகளுக்கு
அனுதாபங்களும் உரித்தாகுக.
நிர்வாகிகள் மற்றும் உறுப்பினர்கள்
உலகத் தமிழ் ஹைக்கூ கவிஞர்கள் மன்றம் சென்னை
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1.	மிதக்கும் படகு
	கரைசேர நினைக்கிறது
	மனித வாழ்க்கை.
		
- இறைச்சிகுளம் ந.ந.சங்கரலிங்கம்
2.	ப�ொழுது விடிந்தும்
	விடியலை ந�ோக்கி
நம்பிக்கை பயணம்.
- நெப்போலியன் விக்ரான். இலால்குடி.
3.

துடுப்புப் ப�ோட்டும்
நகர மறுக்கும்
	மீனவர் வாழ்க்கை
		



- எம் ஷாஹுல் ஹமீது.
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4.

வீசும் வலையில்
பிடிபடவே இல்லை
	மிதக்கும் சூரியன்
		

- சாக்கை.ப�ொன்னழகு

5.	காலை விடிந்தும்
இருண்டே கிடக்கிறது
படக�ோட்டியின் வாழ்க்கை
		

- முல்லை நிர�ோயன்

6.	தண்ணீரில் படகாக
	தடுமாறுகிறது தரையில்
	வாழ்க்கை
		
7.

- ப�ொன். குமார்

அல்லும் பகலும்
அல்லாடிக் கரை சேரும்
ஓடக்காரன் வாழ்வு.

		

- முகம்மட் அஸாத்

8.
படக�ோட்டியின்
	காலைத் த�ொட்டெழுகிறது
	காலைச் சூரியன்.
		

- கவி. விஜய்
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9.

படக�ோட்டி இயல்பாய்
நிறம் மாறும் தண்ணீர்
சூரிய ஒளி

		

- ஓசூர் மணிமேகலை

10.	காலைச்சூரியனின் வெளிச்சம்
	கறுப்பாய் விழும்
படக�ோட்டியின் பிம்பம்.
		

- அனுராஜ்.

11.	மிதக்கும் படகு
	கையில் துடுப்பு
	த�ொலைவில் வெளிச்சம்.
		

- வெற்றிப்பேர�ொளி

12.

இனி நகரும் படகு
பக்கத்தில் வருகிறது
	வெளிச்சப்புள்ளி.
		

- அய்யாறு.ச.புகழேந்தி

13.	கரைவரைச் சென்று உடைகின்றன
துடுப்பிடும் ப�ோதெல்லாம்
நீர்வட்ட வளையங்கள்
		



- ஷர்ஜிலா யாகூப்
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14.	விடியலின் வெளிச்சம்
	தண்ணீரில் தேடுகிறான்
படக�ோட்டி.
		

- முனைவர் ஞா விஜயகுமாரி

15.
துடுப்பின் விசை
	த�ொடரும் பயணம்
அசையா நம்பிக்கை.
		

- மூ.மணி திருமுருகன்.


    
    
   

வெட்டப்படும் மரம்
சற்றே மிரட்டிச் செல்லும்
பறவையின் அலறல்
- வஃபீரா_வஃபி
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இ

லக்கியத்தின் உயரிய வடிவம் கவிதை வடிவமே.
தமிழில் கவிதைகள் பலவடிவங்களில் பிறந்து, மலர்ந்து, மணம்
வீசிக் க�ொண்டிருக்கின்றன.
ஜப்பானிய கவி வடிவமான ஹைக்கூ இந்தியாவிற்குள்
நுழைந்து ஒரு நூற்றாண்டை கடந்து விட்ட நிலையில், தமிழில்
ஹைக்கூவின் தாக்கம் என்பது அபரிமிதமான வளர்ச்சியில்
இருப்பது கண்கூடு. இன்று பல கவிஞர்களும் எளிதான..
புதுமையான. வித்தியாசமான இக்கவிதையை எழுத ஆர்வம்
காட்டுகிறார்கள். அது மட்டுமின்றி கவிஞர்கள் பலரின் முதல்
கவிதை த�ொகுப்பாக ஹைக்கூவே திகழ்கிறது என்பதும்,
ஹைக்கூவின் வளர்ச்சிக்கு எடுத்துக் காட்டு..!
	பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் தமிழில்
ஹைக்கூ எழுதத்துவங்கிய சிலரால், இன்று பலரும் எழுதக்
கூடிய கவி வடிவமாக ஹைக்கூ வளர்ந்திருப்பது. காலம்,
அதன் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கான வீரியத்தை நமக்கு இயல்பாக
உணர்த்தி விடுகிறது. கல்லூரி பாடத்திட்டங்களில் ஹைக்கூ
கவிதைகள் இடம்பெறத் துவங்கிவிட்டன. பல முனைவர்
பட்ட ம ாண வ ர ்க ள் த ங ்க ள து ஆ ய்வி ற் கு ஹ ை க் கூ வை
கையிலெடுக்கத் துவங்கி விட்டார்கள். இவையெல்லாம்
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ஹைக்கூவை அடுத்தக்கட்ட நகர்விற்காக எடுத்துச் செல்லும்
முன்னெடுப்புகளே..!
இ ருப ் பினு ம். இ ன் று ப லரு ம் ஹை க்கூ வை ஒ ரு
புரிதலற்ற தன்மைய�ோடு அணுகிக் க�ொண்டிருப்பதையும்
காண முடிகிறது. ஹைக்கூ ஒரு மூன்று வரிக் கவிதை என்ற
மனப்பான்மையைத் தவிர்த்து விடுங்கள்.
ஹ ை க் கூ உ ண ்மையை ம ட் டு மே உ ரை க் கு ம்
உயரிய கவி வடிவம். இதில் கற்பனை, உவமை, உருவகம்
ப�ோன்றவைகளுக்கு வழியில்லை. உள்ளதை உள்ளபடி ச�ொல்லி
நகர வேண்டும். எதையும் மிகைப் படுத்த தேவையில்லை.
எளிமையே இ தன் பெருமை. எ டு த்திய ம் பு வ த ி ல் காட்ட
வேண்டும் புதுமை..!
இன்று பலரால் எழுதப்பட்டுக் க�ொண்டிருக்கும்
ஹைக்கூ ஜப்பானியக் கவிதை ப�ோன்று இயற்கையைச்
சார்ந்து இல்லாமல், நம்முடைய நாட்டுப்
பண்பாட்டிற்கும்,
கலாச்சாரத்திற்கும் ஏற்ப பலவித கருப்பொருளில் மலரத் த�ொடங்கி
விட்டது.
இது வரவேற்கப்பட வேண்டிய விசயமே. இயற்கை
சார்ந்தவை தான் ஹைக்கூ என்ற பிரமையிலிருந்து
வெளிவர இது உதவியிருக்கிறது. ப�ொதுவில் ஹைக்கூ
கவிதைகள் உயிர்ப்புடன் விளங்க அங்கு உன்னதம் பிறக்கும்.
நீங்களாக கற்பனை செய்து எழுதும் கவிதைகளை விட,
உங்களை பாதித்த, அனுபவித்த விசயங்கள் கவிதைகளாக
படைக்கப் படும் ப�ோது அது உன்னதமாய் விளங்குவதை
நீங்களே உணர்வீர்கள். எனவே தான் ஹைக்கூவை உணர்ந்து
எழுதும் ஓர் உன்னத வடிவம் என்கிற�ோம்.
நாம் உணர்ந்ததை ஹைக்கூவாக எழுதும் ப�ோது
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அது உன்னதமாகி விடுகிறது. இந்த உணர்வினுக்காக சில
ஆண்டுகள் கூட காத்திருக்கலாம் தவறில்லை என்கிறார்
ஜப்பானிய கவிஞர் பாஷ�ோ. காத்திருப்பதும் சுகந்தானே..!
ஹைக்கூ கவிதைகளில் நிஜங்களை மட்டுமே பதிவு செய்யுங்கள்.
கவித்துவமாய் இருக்கிறது என்பதற்காக ப�ொய்களை பிரச்சாரம்
செய்யாதீர்கள்..! அதே ப�ோல, மற்றொருவரது படைப்பை
நகலெடுக்கவும் முயற்சிக்காதீர்கள். சுயமாய் சிந்தியுங்கள்..!
ப�ோலிகள் அதிக காலம் உயிருடன் உலவ முடியாது..!
வார்த்தைகள் வலிமையானவை, அதனை ப�ொருளுணர்ந்தும்,
தேவை உணர்ந்தும் பயன்படுத்துங்கள்..! ப�ோட்டிகளில்
பங்கேற்கும் ப�ோது எளிய சிந்தனைகளை தவிர்த்து விடுங்கள்..
ஏனெனில் அது அனைவராலும் கையாளப்படும். உங்களது
சிந்தனைகளை விரிவுபடுத்துங்கள், உங்களது வாழ்வில் நடந்த
விசயங்கள�ோடு ஒப்பிட்டு எழுதுங்கள் அங்கு உண்மைத் தன்மை
பிறக்கத் துவங்கி விடும். ஹைக்கூவிற்கும் அது தான் தேவை.
இவையனைத்தையும் வளரக்கூடிய கவிஞர்கள் மனதில்
க�ொண்டு ஹைக்கூ படைப்பார்களாயின், எதிர்காலத்தில் தமிழ்
ஹைக்கூக்கள் தரமானதாக மிளிரும்.
q

பறக்கும் பட்டாம்பூச்சி
பெரும் அதிர்வு
மழலையின் மனதில்

q

தியாகம்
வெளியே தெரிவதில்லை
கடிகாரத்தை சுமக்கும் ஆணி
- மகிழ்நிலாவின் தந்தை
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மஞ்சள் நிறத்தில்
ஒரு வெட்டுக்கிளி
நூல் ஆசிரியர் :
கவிஞர் ப�ொள்ளாச்சி
குமாரராஜன்
நூல் விமர்சனம் :
கவிஞர் இரா. இரவி
வெளியீடு :
மின்னல் கலைக்கூடம்,
117, எல்டாம்ஸ் சாலை,
சென்னை - 600 018.
பக்கங்கள் : 64, விலை : ரூ. 50

நூ

லாசிரியர் கவிஞர் ப�ொள்ளாச்சி குமாரராஜன்
அ வ ர ்க ள் ப�ொள்ளாச்சி எ ன ்ற ஊ ர ி ன் பெ ரு மை க ள ி ல்
ஒன்றானவர். ப�ொள்ளாச்சி இளநி மட்டுமல்ல இவரது
ஹைக்கூவும் இனிக்கும். கவிதை, ஹைக்கூ என எழுதும்
பன்முக ஆற்றலாளர். இந்த நூல் நூலாசிரியரின் 14வது நூல்.
நூலின் தலைப்பே வித்தியாசமாக வைத்துள்ளார். பாராட்டுகள்.
மின்னல் கலைக்கூடம் புகைப்படங்களுடன் மிக
நேர்த்தியாக பதிப்பித்து உள்ளது. அட்டைப்பட வடிவமைப்
பும் அருமை. இந்த நூல் ப�ொதிகை மின்னல் மாத இதழ்
கவிதைப் ப�ோட்டியில் வென்றமைக்கு பரிசாக அனுப்பி
வைத்து இருந்தார் பதிப்பாளர் கவிஞர் வசீகரன். கவிஞர்கள்
ப�ொன் குமார், மு.முருகேஷ் இருவரும் அணிந்துரை வழங்கி
சிறப்பித்து உள்ளனர்.
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கட்டிய புது வீட்டில்
மனித கரையான்கள்
எதிர்மறை நண்பர்கள்!
உ ண ்மை தான் . ம ன ி த க ரை ய ா ன ்க ள் தான் எ த ி ர ்மற ை
சிந்தனையாளர்கள். கட்டி முடித்துவிட்டு, வீட்டைப் பார்த்து
விட்டு, அடுப்படி இங்கு வைத்து இருக்கலாம், படுக்கை அறை
அங்கு வைத்து இருக்கலாம், வாஸ்து சரியில்லை என்று
மனத்தை ந�ோகடிக்கும் வம்பர்கள் உண்டு.
எரியும் சுடர்
அடங்குகிறது
பிரியும் உயிர்.
மிகச் சுருக்கமான ச�ொற்களை வைத்தே உயிர் பிரிவதை காட்சிப்
படுத்தி வெற்றி பெறுகின்றார் நூலாசிரியர் ப�ொள்ளாச்சி
குமாரராஜன்.
மின்வெட்டு இரவு
வெளிச்சத்தில்
மின்மினி!
மின்வெட்டு இரவில் மின்மினிப் பூச்சி பறந்து வருவதை ரசிப்பதும்
ரசனை தான். அற்ப ஆயுள் என்ற ப�ோதும் மகிழ்ச்சிய�ோடு பறந்து
மகிழ்ந்து வாழ்ந்து மடிகின்றன மின்மினிப் பூச்சிகள்.
ஆத்மதிருப்தி
ச�ோறு ப�ோடாத த�ொழில்
இலக்கியம்!
எ ன ்ன செய்றீ ங ்க ? எ ழு த்தா ள ர ா க உ ள்ளேன் ! எ ன் று
ச�ொன்னால், அப்ப ச�ோத்துக்கு என்ன செய்றீங்க? என்று
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நகைச்சுவை ஒன்று ச�ொல்வார்கள். அதுப�ோல எழுத்தாளர்கள்
அனைவருக்கும் எழுத்தால் வருமானம் வந்து விடுவதில்லை.
புகழ்பெற்ற ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே வருமானம் வருகின்றது.
கை
விலங்கு
கடன்!
‘கடன்பட்டார் நெஞ்சம் ப�ோல கலங்கினான் இலங்கை
வேந்தன்’ என்பார்கள். அதுப�ோல இந்த க�ொர�ோனா காலத்தில்
வருமானம் இன்றி கடன் கட்ட முடியாமல் தவிக்கும் குடும்பங்கள்
க�ோடி. மூன்றே ச�ொற்களின் மூலம் கடனால் வரும் துன்பத்தை
மிக நுட்பமாக உணர்த்தி உள்ளார். பாராட்டுக்கள். கடன்
வாங்கினால் தூக்கமும் பறிப�ோய் விடும் என்பது உண்மை.
என்றும் என்னுடன்
இயல்பாக தினம் வருவது
பசி!
பசி பற்றி இவ்வளவு இயல்பாக, எளிமையாக ச�ொல்லிவிட
முடியாது. தினமும் வரும், வேளா வேளைக்கு வரும் பசியை
நன்கு உணர்த்தி உள்ளார். பசி பற்றி ஐந்து ஹைக்கூ எழுதி
உள்ளார். மரணம் பற்றியும் பல ஹைக்கூ எழுதி உள்ளார். ஓரெ
ப�ொருளில் பல் ஹைக்கூக்கள் எழுதி உள்ளார். சாதி பற்றியும்
பல ஹைக்கூக்கள் எழுதி உள்ளார். ஆழ்ந்து, சிந்தித்து மிக
இயல்பாக ஹைக்கூ கவிதைகள் வடித்துள்ளார்.
கனவு மெய்படாத
தேசத்தில் ஏது
சுதந்திரம்?
உண்மை தான். இளைஞர்களின் கனவு மெய்படவில்லை பல
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கனவுகளுடன் பட்டம் பயின்றவர்கள் வேலை கிடைக்காத
காரணத்தால் கனவு நனவாகாமல் தவித்து வருகின்றனர்.
வேலைஇல்லாத் திண்டாட்டம் ஒழிந்தபாடில்லை. வறுமையும்
நீங்கியபாடில்லை. வல்லரசாவ�ோம் என்ற வாய்ச்சொல் வீரம்
மட்டும் குறைந்தபாடில்லை.
நிமிட
ச�ொப்பனம்
விபத்து
சாலையில் வாகனத்தில் செல்லும்போது சில வினாடிகள்
இமை மூடினால் நடந்து விடும் விபத்து. கவனமாக சாலையில்
செல்ல வேண் டு ம் . ச ி ல வ ி னா டி க ள் இ மை மூ டி னா ல்
நிரந்தரமாக இமை மூடிவிட வேண்டிய நிலையில் விபத்து
நடப்பதுண்டு.
வீசிய வலைகளில்
மீன்கள் இல்லை
நச்சாய் கடல் நீர்!
கடலையும் நச்சாக்கி விட்டார்கள், மீனவன் வலை விரித்தால்,
மீன்கள் வருவதில்லை என்று மீனவன் துயரத்தை சுற்றுச்சூழல்
மாசை ஹைக்கூவாக வடித்துள்ளார்.
க�ோடீஸ்வரனும்
யாசித்து நிற்கிறான்
மழலை முத்தம்!
தாத்தா பெரிய க�ோடீஸ்வரனாக இருந்தாலும் பேரனிடம�ோ,
பேத்தியிடம�ோ முத்தம் யாசித்தே பெற வேண்டும். தந்தாலும்
த ர ல ா ம் , த ர ம று த்தா லு ம் ம று க்க ல ா ம் , கு ழ ந்தை ய ி ன்
மனநிலையைப் ப�ொறுத்தது.
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அப்பா இறந்தபின்
நினைவில் ஊசலாடுகிறது
பாடாத ரேடிய�ோ!
வான�ொலி பாடாவிட்டாலும் அப்பாவின் நினைவாக
அம்மாவின் நினைவாக அப்படியே வைத்து விடுவதுண்டு.
இப்படி சின்னச்சின்ன விசயங்களைக் கூட உற்று ந�ோக்கி
ஹைக்கூ கவிதைகள் வடித்துள்ளார்.
இலக்கிய உலகில் த�ொடர்ந்து இயங்கிக்கொண்டே நூல்கள்
எ ழு த ி க் க ொ ண ்டேப இ ரு க் கு ம் க வ ி ஞ ர் ப�ொள்ளாச்சி
குமாரராஜன் அவர்களுக்கு பாராட்டுகள்.

z பின்தங்கிய கிராமங்கள்
வளர்ச்சியடைந்திருக்கின்றன,
மரங்கள்!
z ப�ோகும் வழியில்
துணைக்கு அழைத்துச் செல்கிறத�ோ,
சருகுகளை காற்று!

- அன்ஸார் எம்.எல்.எம்.
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t
நெருப்பில்லாமல்
புகைகிறதே!
பசி வயிறு!
t
ஓடிக்களைத்துத்
திரும்பிப் பார்த்தேன்.
தனிமையில் நான்!
t
கரையேற அடம்பிடிக்கிறது
நிலா!
இருட்டுப் பயம்!
t
பெருக்கெடுத்தது நீர்
கரையேறியது
குப்பை!
t
வால்தான்
அதிகமாய் ஆடுகிறது
பட்டத்தைவிட.
t
வற்றிய குளத்தில்
அலை!
ஆடும் சிறுவர்கள்!
t
அடங்கிக்கிடக்கிறது
தலைக்கனம்பிடித்த தற்கொலைப்படை!
தீப்பெட்டிக்குள்

- கவிக்கோ துரை வசந்தராசன்
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l
எவ்வளவு வெண்மையாய்
அந்தக் கடைசி
க�ோடித் துணி மட்டும்
l
க�ொழுந்து விட்டு எரியும்
சவத் தீயில்
நெய் தீபத்தின் அமைதி
l
தீபங்களின் சாயலில்
ஆங்காங்கே எரியும்
குளிர் காலத்தில் தீக்காய்தல்
l
ஆழ்ந்து தியானிக்கையில்
என்னிடம் வரம் கேட்கும்
ஒரு தெய்வம்
l
சீடர்கள் தீபம் ஏற்றி
வெளிச்சம் காட்ட
புன்னகையை உதிர்த்தார் குரு
l
வெளிச்சம் நீடிக்க
எவ்வளவு நெய்யும் ஊற்றலாம்
திரிகள் நிறைய வேண்டும்

முனைவர் ம. ரமேஷ்..
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x
அடர்ந்த காட்டில்
வளைந்து நெளிந்து செல்லும்
மண்சாலை
x
தெரு நாயும் நானும்
நேருக்கு நேர் சந்திக்கின்றோம்
குப்பையில் ஒரேய�ொரு ர�ொட்டித்துண்டு
		

தமிழ்த்தம்பி...
தேனி.

t

தேர்வு அறையில்
தினமும் எழுதப்படுகிறது
பலரது தலையெழுத்து

t

மூன்றாம் அலைக்காக
காத்துக் க�ொண்டிருக்கிறது
வெட்டியான் வீட்டு அடுப்பு

- ப�ொன்னம்பலவாணன்



 7

 

நகரத்துப் பெண்
வரப்பில் செல்லும்போது
நாட்டிய பாவனை.
ப�ொங்கல் கூடை
பிடிபடாமல் ஓடுகிறது
நேர்ந்துவிட்ட சேவல்.!
சுள்ளிகளை சேகரித்ததும்
ஞாபகப் படுத்தும்
காகத்தின் கூடு.!
க�ோயில் திருவிழா
மலையேறிப் ப�ோய்விட்டது
பாவாடை தாவணி.!
மண்குதிரையின் மேல்
அமர்ந்த குழந்தைக்கு
ராஜாவின் மிடுக்கு.!
		
		

- ச.ப.சண்முகம்
எழுவாம்பாடி.

குளக்கரை நாணல்
அவ்வப்போது அசைக்கும்
தூண்டிற்காரர்

- த.யாசகன்

 

 7



 
 
  
   

இயற்கையுடன் இயைந்து வாழும் அனுபவத்தில்
கிட்டுகின்ற மனதின் உணர்வுகளை தேர்ந்த எளிமையான
ச�ொற்களில் மூவடியில் தருவதே ஹைக்கூ. இவ்வாமன வடிவம்
வாசிப்போரின் உள்ளுணர்வில் ஊடுருவி வானுயர பறக்க
வைக்கவும் செய்யும். மூழ்கிக் களித்து அடியாழத்திலும் ஆழமாய்
திக்குமுக்காட வைக்கவும் செய்யும். தனக்கான ஞானத்தேடலில்
சுயம் அமைதியுற்று இயல்பாக இருக்கவும் செய்யும்.
	தற்காலத்தில் இயற்கையை மட்டும் பாடும் நிலை
மாறி சமூக மாற்றங்களையும், அவலங்களையும் ஹைக்கூ
வழியாக ச�ொல்லி வருவது அதிகரித்து வருகிறது.இயற்கையின்
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சூழல்களை வாழ்வியல் உண்மைகள�ோடு த�ொடர்பு படுத்தி
ஏற்புடையதாகச் ச�ொல்லுதல் என்ற நிலை வந்துள்ளது.
	பண்டைய இலக்கியக் காலங்களிலிருந்து ஆணுக்கு
இணையாக பெண்களும் படைப்பாளர்களாக வலம் வந்து
க�ொண்டிருக்கின்றனர். அவ்வகையில் ஹைக்கூ உலகிலும்
க�ோல�ோச்சிய டாக்டர் தி.லீலாவதி அம்மையார், முதுமுனைவர்
மித்ரா அம்மையார், கவிஞர் பரிமளமுத்து, கவிஞர் நிர்மலா சுரேஷ்
என இன்னும் பல பெண் ஹைக்கூ படைப்பாளர்களுடன் நீளும்
வரிசையில் தற்பொழுது அதிகளவிலான பெண் கவிஞர்கள்
ஹைக்கூ கவிதைகள் எழுதி நூலாக வெளியிட்டு வருகின்றனர்.
அவ்வரிசையில் கவிஞர் சாரதா க. சந்தோஷ் அவர்கள் எழுதிய
‘மின்கம்பியில் குருவிகள்’ நூல் இணைந்துள்ளது சிறப்பு.
‘மின்கம்பியில் குருவிகள்’ நூலின் தலைப்பே ஈர்ப்பு.
மின்கம்பியில் வரிசையாக அமர்ந்திருக்கும் குருவிகள் முதலான
பறவைகளை நாம் கண்டிருப்போம். அது இயற்கையின்
தியதி. பறவைகளால் மின் கம்பியில் இயல்பாக அமர முடியும்
என்றாலும் கூட இக்காலச் சூழலில் மின்காந்த அலைவரிசையின்
காரணமாகவே சிட்டுக்குருவிகள் அருகி வருவது கண்கூடு.
இத்தகைய மனிதப் பிழைகளால் இயற்கையும், பல்லுயிர்களும்
இன்னலுக்கு ஆளாவதை குறியீடாகக் க�ொண்டே கவிஞர்
இப்பெயர் சூட்டியிருப்பார�ோ என்று எண்ணத் த�ோன்றுகிறது.
சிறு குழந்தையின்
முதுகில் சவாரி செய்கிறது
கரடி ப�ொம்மை
வாசித்ததும்கரடிப்பொம்மையுடன்குழந்தைய�ொன்றுவிளையாடும்
மகிழ்வின் தருணம் நிழலாட காட்சி விரிகிறது. விளையாடிய
அக்கரடிப் ப�ொம்மை இப்போது முதுகில் ஏறிக்கொண்டது.
சிறு வயதில் விளையாட்டாய் குழந்தையின் முதுகில் ஏறும்
கல்விச்சுமை... படிப்பு, வேலை, குடும்பம், சுற்றுப்புறமெனக்
கூடிக்கொண்டே செல்கிறதே தவிர குறையவில்லை என்ற
வாழ்வியல் உண்மையை உணர்த்துகிறது அல்லவா?
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ஓடும் கடிகாரத்துள்
சிறைபட்டுக் கிடக்கிறது
மனித வாழ்க்கை
காலை விழிப்பதிலிருந்து இரவு உறக்கம் வரை மனிதனின்
செயல்பாடுகள் நேரத்தைக் கணக்கிட்டே நடக்கிறது. நிமிட
முள்ளையும், ந�ொடி முள்ளையும் விட வேகமாக ஓட இயலுமாவெனச்
சூழலில் சிக்கிக் கிடக்கும் மனித வாழ்க்கை ஓடும் கடிகாரத்தின்
முள்களைப் ப�ோல் வட்டமடித்துக் க�ொண்டே இருக்கிறது என்கிற
தத்துவத்தை உணர்த்தும் முத்தான மூவரிகள் சிறப்பு.
கவிஞர் சாரதா க சந்தோஷ் அவர்கள் இயற்கையை
நேசிக்கும், ப�ோற்றும் தன்மையுடையவர் என்பது இந்நூலில்
விரவியிருக்கும் இயற்கை அழகு மிளிரும் ஹைக்கூகளை
காணும் ப�ொழுதே உணர முடிகிறது.
அழகிய வளைவுகளில்
நழுவிச் செல்கிறது
ஆற்றில் செம்மீன்
ஓடும் புகை இரதம்
வழி நெடுகத் துரத்துகிறது
வான் நிலா
சிறு திருப்பமுடன் கூடிய அழகிய காட்சிகள்.
அனைத்து உயிர்களின் மேலும் கருணையும் இரக்கமும்
மேலிட்டவராகவே கவிஞரின் குணம் வெளிப்படுகிறது.
உதிர்கிறது இலைகள்
விழுந்த மரத்தைப்
பற்றியபடி பறவைக்கூடு
கூடு கலையாதிருக்க வேண்டியபடி அடுத்த ஹைக்கூ
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முதலைகளுக்கு தடுப்பூசி
ஏரியில் மிதக்கின்றன
மருத்துவக் கழிவுகள்
மனிதப் பிழையினால் அவதிக்குள்ளாகும் நீர்வாழ்
உயிரினங்களை காக்கும் சமூக ந�ோக்கம் தெளிவாகிறது.
நீர் மாசினால் இன்னலுக்கு ஆளாகும் சூழல் கேடுகளை
எடுத்தியம்பும் பல ஹைக்கூக்கள் இந்நூலில் விரவி உள்ளன.
அசைவ விருந்து
காதணி விழாவில் தயாராய்
சைவ ஆடு
இலைதழைகளை உண்ணும் ஆடு சைவம். ஆனால் அந்த ஆடு
உணவாக மாறும் ப�ொழுது அசைவமாகிறது. எந்த சாமியும்
பலி கேட்பதில்லை. மனிதனின் நம்பிக்கை சார்ந்த விடயமே
இது. உயிர்களிடத்தில் அன்பு க�ொள்ள வலியுறுத்தும் முரண்
சார்ந்த ஹைக்கூ.
அ துப�ோல வே ஏழ்மை யி லு ம் கவ ன ி ப ் பா ர ற் று ம்
சமூகத்தில் உலவும் விவசாயிகள், முதிய�ோர் மற்றும் குழந்தை
களுக்காக கவிஞரது குரல் உரத்து ஒலிக்கிறது.
சுட்டெரிக்கும் தலைநகர்
வெயிலில் காயும் க�ோவணங்கள்
விவசாயிகள் ப�ோராட்டம்
அன்னையர் தினத்தில்
புதிய கிளை திறக்கப்படுகிறது
முதிய�ோர் இல்லம்
காகம் கரைகிறது
ஏக்கத்தில் சிறுவன்
இலையில் ச�ோற்றுருண்டை
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அன்றாட நிகழ்வெனக் கடந்து ப�ோக முடியாமல் மனம்
கனக்கிறதல்லவா?
	பெண்மையின் மென்மையும் நளினமுமாய் காதல்
ஹைக்கூ ஊர்வலமும் இந்நூலில் இடம்பெற்றுள்ளன..
ஒரே மாதிரியான கருத்தை வலியுறுத்தும் ஹைக்கூ
நூலில் சில இடங்களில் வருவதை தவிர்க்கலாம்..
நீலநிலா பதிப்பகம் வாயிலாக வெளியிட்டுள்ள
‘மின்கம்பியில் குருவிகள்’ அட்டைப்படம் மற்றும் வடிவமைப்பு நன்று.
ஒரு படைப்பின் உயிராதாரமாக விளங்கும் அதன்
உள்ளடக்கமும் இந்த சமூகத்திற்கு அந்த படைப்பு என்ன
மாதிரியான கருத்தினை முன்வைக்கிறது என்பதைப் ப�ொறுத்தே
அது சிறப்பான படைப்பென்பதாகிறது.அவ்வகையில் உயிர்
இரக்கச் சிந்தனை, மனித மனவுணர்வுகள், சமூக அவலங்கள்,
அ ரசியல், ப�ொருள ாதா ர ம் , இ யற்கையை ப�ோ ற் றுதல்
ப�ோன்றவைகளை உள்ளீடாகக் க�ொண்டு எளிமையாக
மக்களின் தேவைகளை உணர்த்தும் வகையிலான ஹைக்கூ
கவிதைகளை ‘மின்கம்பியில் குருவிகள்’ ஹைக்கூ நூலின்
வாயிலாகப் படைத்த கவிஞர் சாரதா க.சந்தோஷ் அவர்களின்
எழுத்து உயிர் பெற்று காலத்திற்கும் நிலைத்து நிற்கும்..
கவிஞர் சாரதா க. சந்தோஷ்.. சர்வதேச ஆங்கில
ஹ ை க் கூ ப�ோ ட் டி ய ி லு ம் வெற்றி பெற்ற வ ர் . . ஹ ை க் கூ
உலகில் தனக்கென ஓரிடத்தை உருவாக்கியுள்ளார்.. பன்முகத்
திறனாளியான கவிஞர் சாரதா க. சந்தோஷ் மென்மேலும்
கவியுலகில் வளர வாழ்த்துகளுடன்..
நூலின் பெயர் : மின்கம்பியில் குருவிகள்
நூலாசிரியர் : சாரதா க. சந்தோஷ்.. ஐதரபாத்
பதிப்பகம் : நீல நிலா
ஒருங்கிணைப்பு : இளையபாரதி கந்தகப்பூக்கள்
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a கதவிடுக்கில் பட்டாம்பூச்சி

சிக்கியதை விடுவிக்க படபடத்தபடி
எனது இதயம்..
a கடினமான செயல்

எளிமையாக மாறும்
வெற்றியடைந்தவுடன்..

a த�ொடர் மழை

உதிரும் வெண்ணிற பூக்களை
அலுக்காமல் ஏற்கும் நிலம்..
a மரங்களுக்கிடையில்

உயரே முளைத்தெழும் வண்ணமிகு
க�ோவில் க�ோபுரம்..

a க�ோயில் சிற்பங்கள்

ஆயிரம் வருடங்கள் கண்முன் தெரியும்
தமிழர் நாகரிகம்..
a இலக்குகளுடன்

முகநூலில் பயணிக்கிறேன்
புதிய பாதை...

a விழிகள் உதிர்க்கும்

உவர்ப்பு நீர் இனிக்கிறது
மகிழ்ச்சியில்..
a இருளில் மூழ்கியும்

தூரத்தில் வெளிச்சப் புள்ளி
இறையன்பு..

- சாரதா க. சந்தோஷ்
ஐதராபாத்
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a பழுத்த இலை

கீழாகத் த�ொங்குகிறது
வயதான சிலந்தி!
a கன்னக் குழி விழ

சிரித்தபடி நிற்கிறது
அலங்கார ப�ொம்மை
a மூங்கில்துளை வழி

ஊரும் எறும்புகளின்
இசை ஊர்வலம்.
a க�ோடைக் காலப் பாடல்

இலையுதிர் மரக் கிளையில்
ஒரு குயில்!
a பட்ட மரம்

கூடற்ற கிளையில் கூவுகிறது
ஒரு குயில்!
a மண்பானைக்காரியின்

இடுப்புக் குடத்தில் தளும்பும்
குழந்தை!
a உடைந்த மூங்கில்

தாளலயத்தோடு ச�ொட்டுகின்றன
இசைத் துளிகள்!

- வதிலைபிரபா
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a பார்வையற்ற சிறுமி

மெழுகுவர்த்தி ஏற்றுகிறாள்
தேவாலயத்தில்.
a இறங்க மனமில்லை

அடுத்த பெட்டியில்
ரயில் பாடகன்.
a மணிய�ோசையில் கசிகிறது

என்றோ க�ோயிலில் சந்தித்த
உன் மருக்கொழுந்து வாசம்
a பால்ய வயதில் பார்த்த

அதே முனீ ஸ்வரன்தான்;
வெளுத்துவிட்டது பயம்.
a தூக்கம் வருவதில்லை;

தூக்கமின்றித் தவிக்கும்
ந�ோயுற்ற அப்பாவால்.
a உதிர்ந்து கிடக்கும்

மல்லிகைப் பூவில்
உன் நேற்றைய வெட்கம்.

- ஆரூர் தமிழ்நாடன்
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* என் குடிசை வீட்டு முற்றத்தில்

வருவதும் ப�ோவதுமாக..
யார�ோ வண்ணம் பூசிய பறவை!

* விரிசல் விழுந்த சுவரில்

குறுக்கே நிற்கும் பல்லி
ஒரு சிலுவையாகிறது...

* பாதம் படும் ப�ோதெல்லாம்
ம�ௌனம் கலைத்தன
கூழாங்கற்கள்..

* இறந்த மயிலின்

த�ோகைகளைச் சேகரிக்கும் ப�ோது
அஞ்சலி செய்கிறேன்..

* சில்வண்டின் பாடலை

ரசிக்கும் ப�ோது
பூவும் அசைந்தாடுகிறது..

		



- ரசி குணா
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a புத்தாண்டு க�ொண்டாட்டம்

ப�ொலிவிழந்து நட்சத்திரங்கள்
ஏதிலி முகாம்
a அரை இருளில்
நிறம் மாறித் தெரிகிறது
பறவையின் சிறகுகள்
a ஒரே நேரத்தில் புறப்படுகின்றன
தாமதமாகவும் சீ க்கிரமாகவும் எழுந்த
இரண்டு சிட்டுக்குருவிகள்
a வீடிழந்த
ஒரு சிட்டுக்குருவி காத்திருக்கிறது
தன் தாய்மொழிக்காக
a ஒன்றே ஒன்று
பாலைவனத்தில்
தனித்த மரம்
a அதிகாலை விடியல்
இசையுடன் கவிதை எழுதும்
ஒரு பூங்குயில்

- கவிஞர் அருணாச்சல சிவா
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‘‘அந்த மலரைப் பார். அந்தத் தேனீயைப் பார்.
அதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது?’’, ஒரு ஜென் ஞானி
அவரைக் காண வந்த ஒரு பயணியிடம் கேட்டார்.
அந்த பயணி ச�ொன்னார், ‘‘அந்த மலரிடம் தேன்
இருக்கிறது. அந்தத் தேனியிடம் தேடல் இருக்கிறது!’’
‘‘தேன் இருப்பதால் மலர் அமைதியாக இருக்கிறது.
தேடல் இருப்பதால் தேனி இயங்கிக் க�ொண்டே
இருக்கிறது’’, என்று ச�ொன்ன ஞானி பயணியைப்
பார்த்தார்.
‘‘அதனால் தேடல் வேண்டாம் என்று
ச�ொல்கிறீர்களா?’’, என்று பயணி கேட்க
ஞானி அதை மறுத்தார்.
‘‘தேடல் முடிந்து கூட்டை அடைந்ததும் தேனியும்
அமைதியாகி விடுகிறது. ஆனால் அது நிரந்தர அமைதி
அல்ல. மறுநாள் மறுபடியும் தேடலைத் த�ொடங்கி
விடுகிறது.
ஆனால் பூ உள்முகம் பயணிக்கிறது. அதனால் தான்
அது காயாகிக் கனிகிறது. எல்லோருக்கும் பயன்
தருகிறது.
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அது ப�ோல் உன் பயணம் உனக்குள்ளே உன்னை
அறிய உள் ந�ோக்கி இருந்தால்
உனக்குள்ளேயும் ஞானம் என்னும் தேன் சுரக்கும்’’,
என்று ஞானி ச�ொல்ல
பயணி அவர் அருகே அமர்ந்து க�ொண்டார். தன்
புறப் பயணத்தை முடித்துக் க�ொண்டு தியானத்தில்
உள்முகமாக பயணிக்க ஆரம்பித்தார்.
ஹைக்கூ,:
திசை காட்டும் கருவி
அசைகிறது கலங்கரை விளக்கத்தில்
ஊடுருவும் ஒளி

கவிஞர் அருணாச்சல சிவா
இறுக மூடிய கதவு
அனுமதியின்றி உள் நுழைகிறது
நிலவின் ஒளி..
- பெண்ணியம் செல்வக்குமாரி
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காத்திருக்கும் இரவுகளில்
விடியலாய் வருகின்றன
நாயர் கடை பாட்டு.
பழைய குளத்தில்
மீனின் ஆயுள்
நாரையின் அலகில்.
தரையெங்கும் ஓட்டைகள்
ஓடிப்பிடித்து விளையாடும்..
எலிகள்.
தேங்கிய நீரில்
தாகம் தணித்துக் க�ொள்ளும்..
சிட்டுக்குருவி.

- கவிஞர் அனுராஜ்
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உள்ளங்கை
கடலை அள்ளிப் பார்க்கிறேன்
ரேகையுடன் வானம்..
தாயின் நிழலில் அமர்ந்த
ஆட்டுகுட்டியின் முன்
வேர்வையில் நனைந்த புல்
ச�ோற்றுக்கு கரையும்
காக்கையிடம் எப்படிச் ச�ொல்வேன்?
என் பட்டினியை
களையெடுக்கும்
பெண்ணுடன் குனிந்தபடி
நாரை
முதலை முழுங்கும்
மீனின் வாயில்
தூண்டில்
வண்ணத்தை நிரப்புகின்றேன்
பென்சில் க�ோட்டிற்குள்ளே
வானவில் -

- ஷர்ஜிலா பர்வீன்
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ஹைக்கூ படைத்தல்
மாபெரும் கலை...
பலருக்கு க�ொலை...
சிலருக்கே கை வந்த கலை.
படைப்பவர் சில
க�ோணங்களில் எழுத,
படிப்பவர் மனதில் பல
க�ோணக்காட்சிகளை
சித்திரங்களாய் வரையும்,
விசித்திரக் கவிதை வடிவம்
ஹைக்கூ...

சிறுவன் விற்கும் முககவசம்
காற்றில் புரண்டபடி
அறிவியல் புத்தகம்

ஜப்பானிய கவிதை வடிவமான
இதனை 100% இலக்கணச்
சுத்தத்தோடு எழுதுதல்
அவ்வளவு எளிதல்ல...
தமிழுக்கென சில
மாற்றங்கள�ோடு ஹைக்கூ
படைக்கும் ஆண் கவிஞர்கள்
ஆகச்சிறந்த பலரிருக்க...
பெண் கவிஞர்களை
அடையாளப்படுத்தும் சிறு
முயற்சி இது...
உங்களின் பேராதரவ�ோடு…

நுரையை அள்ளுகின்றேன்
கைக்குள் உடைகின்றது
வானவில்லுடன் வானம்

யாசகத் தட்டில்
வீசிச் செல்கிறார்கள்
அலட்சியப் பார்வை
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நிழலை மட்டுமே மேய்கின்றன
சித்திரை வெயிலில்
இளம் ஆடுகள்
நிலவு வரைய பிரகாசமாய்
மகளின் கண்களில்
நட்சத்திரங்கள்

முறிந்த செடியின்
வேரின் மீது துளிர்த்திருக்கிறது
புது மழை
வண்டித் தடம்
அழுத்தமாக பதிந்திருக்கிறது
நதியின் ச�ோகம்
குடிக்கவா..?கடிக்கவா..?
ஆப்பிள் வடிவில்
வானம்

 

கை குலுக்குகின்றன
வேலி தாண்டியும் வளர்ந்த
மரங்களின் நிழல்கள்
ஒரு துண்டு
வானத்தை பருகியபடி
இளவேனில் சூரியன்
முஹம்மது ஷர்ஜிலா யாகூப்
...ஹைக்கூ பிரியை...
ஒவ்வொரு கவிதையும் ஆச்சர்யம்
விதைக்கும் காட்சிகள�ோடு...
யாசகத் தட்டில்
வீசிச் செல்கிறார்கள்
அலட்சியப் பார்வை
யாசகத்தட்டு...
முதல்காட்சி.
வீசிச்செல்கிறார்கள்...
இரண்டாவது காட்சி.
ஈற்றடித் திருப்பம் ...
நிச்சயமாக சில்லறை என்பதே
நம் கணிப்பாயிருக்கும்.
ஆனால் அலட்சியப்பார்வை
என்பதை எதிர்பார்த்திருக்க
மாட்டோம்...
ஜப்பானிய ஹைக்கூக்கள்...
இயற்கையை மட்டுமே
பாடுப�ொருளாய்
க�ொண்டிருக்கும்...
தமிழில் மனிதர்களையும்
பாடுப�ொருளாக்கும் தன்மைக்கு
எடுத்துக்காட்டாய் இந்த
ஹைக்கூ...

 

சமூக சிந்தனையை விதைக்கும்
சிறப்பான ஹைக்கூவாய்…
இப்படி இவரது ஹைக்கூக்கள்...
அமுதபாரதி அய்யா...
அனுராஜ் அய்யா, கவிச்சுடர்.
கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்
அய்யா ப�ோன்ற பல சிறந்த
ஹைக்கூ முன்னோடிகளின்
பாராட்டுதல்கள�ோடு
பல மின்னிதழ்களில்
மின்னுகின்றன...
முகநூல் பெண் ஹைக்கூ
கவிஞர்களில் பலரும்
அறிந்தோராய்...
குறிப்பாக நான் பதிவிடும்
கைப்பேசி படங்களுக்கு...
சுடச்சுட இவர் பதிவிடும்
ஹைக்கூக்கள் சிறப்பானவை...
அவற்றை ம�ொழிபெயர்த்து
வெளியிடுதலிலும் எனக்கு
ஏக ஆனந்தம்... அவரை ஆசு
ஹைக்கூ கவிச்சக�ோதரி
என்றழைப்பதில் அத்துனை
கர்வமனெக்கு...
விரைவில் ஹைக்கூ புத்தகம்
வெளியிட ஆயத்தமாகும்
அவருக்கு என் அற்புத
வாழ்த்துக்கள்...
நீங்களும் அவரை
வாழ்த்தலாமே…
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n வீதியில் நடக்க
என்னை உயர்த்திப் பிடிக்கிறது
காலை வெயிலின் நிழல்
n மரணித்த மயில்
உயிர்ப்புடன் த�ோகை விரித்தது
காவடி ஆட்டத்தில்
n பாய்ந்த நேரங்களைவிட
பதுங்கிய காலங்களே அதிகம்
வருத்தத்தில் பூனை
n இலைகளை உதிர்த்து
தலைநிமிர்ந்தது கிளை
அடுத்த நகர்வில் வனம்
n மூங்கில் காட்டுக்குள்
தவமிருக்க அழைக்கின்றன
ஹைக்கூ சிந்தனைகள்
n கடற்கரை மணல்களில்
புதைந்தபடி தவம்
அலைவருடிய கிளிஞ்சல்கள்

கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்
சென்னை
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n

கருகிப்போன உயிர்
பந்திக்கு வந்து சேர்ந்தது
சுட்ட இறைச்சி

n

பறிக்கப்பட்ட இளந்தளிர்
சருகாகி சுவை தருகிறது
தேயிலைத் தூள்

n

அணுவளவு சிரிப்பு
இதயம் பிழிந்து ப�ோகும்
அவள் பேரன்பு

n

முட்கள் மண்டிய புதர்
பயமின்றி அமர்ந்து செல்லும்
அடிக்கடி வரும் சிட்டுக்குருவி

n

த�ொட்டுணர்வு இல்லை
நெடுநாள் நெருக்கமாய் வாழ்விக்கும்
இணையம்

n

விலக்கிய உறவு
இதயத்தில் ஒட்டிக் க�ொண்டது
அவள் உருவம்

தமிழ்நெஞ்சம் அமின்
பிரான்சு
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மின்னல் அடித்தால் அதிர்ச்சி உண்டாவது ப�ோல
நல்லத�ொரு ஹைக்கூ படித்தால் நமக்கு ஒரு வித இன்ப அதிர்ச்சி
உண்டாக வேண்டும்.
அவ்வாறு அதிர்ச்சியைத் தருவது
என்றால் அது மிகையாகா. அத்தகைய ஈற்றடி

அதன்

ஈற்றடிதான்

‘ப�ோகிறது / வருகிறது / நிற்கிறது’ ப�ோன்ற வினைச்
ச�ொல்லாக இல்லாமல், ‘வானம் / ஊர்வலம் / ஆடும் மயில் /’ ப�ோன்ற
ஒரு பெயர்ச்சொல்லாக இருந்தால் மாத்திரமே அது சாத்தியம்.
ஆதலால்த்தான் ‘‘ஹைக்கூவின் ஈற்றடி ஒரு பெயர்ச்சொல்லாக
இருக்க வேண்டும்’’ என்பது முக்கிய நிபந்தனைகளில் ஒன்றாக
இருக்கிறது. இது ஹைக்கூ எழுதும் பலருக்குத் தெரியவில்லை. சும்மா
மூன்று வரி எழுதினால் அது ஹைக்கூ என்று நினைத்து எழுதித்
தள்ளுகின்றனர். அவற்றில் எந்தவித சுவாரஷ்யமும் இருப்தில்லை.
அந்தோ பரிதாபம்!
காட்டாக

ஹைக்கூவின் முதல் இரு வரிகளும் ஒரு கூறாகும். எடுத்துக்
மரண வீட்டில்
புகைந்து க�ொண்டிருக்கிறது

இவ்விரு வரிகளையும் படிக்கும்போதே வாசகராகிய நம் மனக்கண்
மு ன் ம ர ண வீ டு வ ந் து ந ி ற் கு ம் . கூ டவே ஆ ங ்காங் கு பு கை யு ம்
மணக்குச்சியும் வந்து நிற்கும்.
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இ து அ டி க்க டி ந ா ம் க ா ணு ம் க ாட்சிதான் ! ச ி ல
காரணங்களுக்காக பல்வேறு வாசனை உள்ள சந்தனக் குச்சிகளை
தீயிட்டுக் க�ொளுத்தி புகைய விடுவார்கள்.
இவ்வாறு நாம் சிந்திக்க...
கவிஞன�ோ நாம் சற்றும் எதிர்பாராதபடி
மரண வீட்டில்
புகைந்து க�ொண்டிருக்கிறது
ச�ொத்து விவகாரம்
~ அனுராஜ்
என்று ப�ோட்டு நம்மை திகைப்பில் ஆழ்த்திவிடுகிறான். அப்பக்கம்
சிந்தித்தால் உறவினரின் கிசுகிசுப்பு, பின் கைகலப்பு, அதன் பின்
ப�ோலிஸ் வருகை என விரிந்து க�ொண்டு ப�ோகும்.
சுமார் ஆறு வருடங்களுக்கு முன் இக் கவிதையைப்
படித்தேன். எழுதியவரின் பெயர�ோடு நன்றாக ஞாபகமிருக்கிறது.
இப்போதெல்லாம் படிக்கும் கவிதைகள் அவ்வாறு ஞாபகமிருப்ப
தில்லை காரணம் உப்புச்சப்பில்லாமல் இருப்பதுதான்.
கவிஞர்கள் இங்கு நான் ச�ொல்ல வந்ததைப் புரிந்து
க�ொண்டு இனி சிறப்பாக எழுதி - ஒரு கவிதையாயினும் - அதை
உருப்படியாய் எழுதி வாசகராகிய எம்மை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்த
வேண்டும் என அன்போடு கேட்டுக் க�ொள்கின்றேன்.
இவண்,
என்றும் தங்கள் த�ோழமையுள்ள

சத்தார் எம். அஸாத்

 

 7



இலையில் ச�ொட்டியது பனித்துளி
கண்ணிமைக்காது ரசித்த கவிஞனுள்ளத்தில்
புத்தம்புதுக் கவித்துளிகள்..!
சென்ரியூq
பெட்ரோல் விலையேற்றம்
சூடு பிடிக்கத் த�ொடங்கியது
சைக்கிள் விற்பனை..!
- கவிச்சாரல் காமராஜ்

l

கரும்பு சக்கையிலும்
இனிப்பை தேடும்
எறும்பின் முயற்சி.

l

மழை பெய்தது
வாழ்விடம் தேடி
ஊர்ந்தன எறும்புகள்.

மாரியப்பன்

- பஞ்சநாதன் சின்னா
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n

ஆயுதம் இல்லாது
கற்களை செதுக்கியது
ஆற்றுநீர் .

n

அரசாங்க வேலையில் மகன்
விளை நிலத்தை ஆக்கிரமித்தது
கருவேல முள் .

. மூ.மணி திருமுருகன்.

நெஞ்சை நெகிழ வைத்தது
சிறுமியின் கிறுக்கல்கள்
சுவர�ோவியம்...
- ஹைக்கூ கவிதைகள்

l

கூட்டாக சேர்ந்து பறக்கும்
பறவைகளின் சிறகில்
குழல�ோசை..

l

த�ொடர் மழை
விழித்துக் க�ொள்கிறது
உறங்கும் நதி...

- ப.விஜி...
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ஆதியந்தம் ஹைக்கூ!q
s
க�ொடிபறக்கிறது என்கிற�ோம்
கயிற்றிலிருந்து விடுபட்டுப்
பறக்கத்தான் துடிக்கிறது க�ொடி!
s
மகிழ்ச்சியைத் தேடிச் செல்கிற�ோம்
வேறு யாரைய�ோ
தேடிப் ப�ோகிறது மகிழ்ச்சி!
s
சிலையாய் புத்தர்
ஹைகூவில் அடைக்கும் முயற்சி
சிரிக்கிறார் புத்தர் சிலையாய்!
s
பக்திமான்களுக்கு இறைபக்தி
பக்தி இல்லாதவர்களுக்கு
அது மூடபக்தி!
s
தாலாட்டுப் பாடுகிறாள் தாய்
குழந்தை தூங்கிய பின்னும்
கேட்டுக் க�ொண்டிருக்கிறது தாலாட்டு!
s
வெள்ளப் பெருக்கு
ஆற்றை நிறைத்து என்னையும்
அடித்துச் செல்கிறது வெள்ளம்!



 7

 

s
தட்டுங்கள் திறக்கப்படும்
விவிலிய ம�ொழி
முதலில் உனக்குள் தட்டு!
- கவிஞர் வெற்றிப்பேர�ொளி
( அந்தாதிக்கு எதிராய் ஆதியந்தம். ஆனால் ஒரு
ஹைக்கூவுக்கும் இன்னொரு ஹைக்கூவுக்கும் இடையே
இல்லை. அப்படிச் செய்தால் அது அந்தாதி ஆகிவிடும்.
ஒரு ஹைக்கூக்குள்ளேயே நிகழ்த்தப்பட்டது இந்த
"ஆதியந்தம்!"

- கவிஞர் வெற்றிப்பேர�ொளி )

இயற்கை வரைந்த
ஓவியம் அழகாக தெரிகிறது
வண்ணத்துப்பூச்சியின் சிறகில்
ஓடி உழைத்ததில்
தேய்ந்து ப�ோய் விட்டது
மிதிவண்டியின் சக்கரம்..
- கலைவாணி சுரேஷ்பாபு
துபாய்
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l

ஆற்றில் நீர�ோட்டம்
அதனைத்தொட்டு வணக்கம் ச�ொல்கிறது
கரையில் நாணல்.

l

ப�ோதிமரம் காத்திருக்கிறது
இன்றாவது வருவானா
இன்னொரு புத்தன்.

l புண்ணியம் இல்லை
கடவுள் சிலைமேல் பாலூற்றினர்
சாக்கடையில் கலந்தது.
		

- நாகி. ஆர். ராஜேந்திரன்
கிளைகள் அசைகிறது
பறவையின் பரிதவிப்பு
காற்றின் வேகம்..
- சுஜாதா அருணாச்சலம்

பூவின் இதழ்கள்
மெல்ல மெல்ல விரிகின்றன
வண்டின் கண்கள்..!
		



ஜெயச்சந்திரன்.ப
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L

அடர்த்தியான மரம்
கண்ணுக்குத் தெரியவில்லை
குரலெழுப்பும் பறவை
L

L

விழ வைத்தாலும்
இன்னும் விளையாடிக்கொண்டிருக்கிறது
காற்றோடு சருகு...
L

L

கரைய�ோர மரங்களை
அசைத்து விட்டு செல்கிறது
தாகம் தீர்ந்த பறவை

மரசிலுவையை
சரி செய்யும் தச்சர்
நெற்றியில் விபூதி பட்டை

யார் அசைத்தது
எவரும் இல்லா அறையில்
தலையாட்டும் ப�ொம்மை
- தட்சணா மூர்த்தி

கும்மிருட்டில் க�ொட்டும் மழை
சத்தமிட்டுக் க�ொண்டே
பறந்து செல்லும் பறவை
- வண்ணை வளவன்
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n ஒவ்வொரு இலையாக
வாசம் பார்க்கும் வண்ணத்துப்பூச்சி
மலரைத் தேடுகிறத�ோ.
n முன்பு பனைமரம்
இருந்த இடத்தில் இப்போது
நுங்கு விற்கிறார்கள்.
- ராஜிலா ரிஜ்வான்

n ஓடையில் வறட்சி
நீர் இன்றியும் நீந்துகிறது
காற்றிலே சருகுகள்.
n கன்றின் பார்வை
பசுவின் மீதே உள்ளது
விலைபேசும் தரகர்.
- மணவை கார்னிகன்
n பால்கொடுக்கும் தாய்ப்பசு
பாசம் மேலிட நக்குகிறது
வைக்கோலில் கன்று...!
n நிறைவு மகசூலில்
நிலைப்பதில்லை உழைப்பவர் வாழ்வில்
விலையில் ஏமாற்றம்...!
- செண்பக ஜெகதீசன்...



 7

 

n சுழன்று உழன்று
படைக்க சிந்திக்கிறேன்
ஹைக்கூ
n மூன்று வரிகளில்
காட்சிகள் பதிவு
ஹைக்கூ
n மனத்தின் உணர்வு
எண்ணமாய் பதிக்கிறது
ஹைக்கூ
- இரா.விஜயகல்யாணி

சலசலக்கும் ஓடையில்
பயணிக்கின்றன
பெய்த மழைத்துளிகள்.
- செஞ்சோலை.

எப்போது கண்டுபிடிப்பார்கள்
ஏழைகள் எதிர்பார்ப்பு
பசிக்காதிருக்க மாத்திரை
- சிவானந்தம்
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n வளரும் கற்பனைகளுக்கு
கடிவாளம் இடுகிறது
கல்விக் கட்டணம்.
n அப்பாவின் சட்டை
அணிந்து செல்கிறான் வேலைக்கு
வளரும் சிறுவன்.
- கேசவன் புருச�ோத்தமன்
n மணலில் த�ோண்டிய பள்ளம்
மீண்டும் ஆற்றில் புதிதாய் ஓடும்
மழையில் பெருகிய வெள்ளம்
n க�ொடியில் பூத்தது முல்லை
வாசல் முழுவதும் வாசம் பரவும்
வண்டின் ஓயாத த�ொல்லை
n உழவனின் நிற்காத கண்ணீர்
வாய்க்கால் வற்றி வயல்கள் காயும்
மழை வந்தாலே தண்ணீர்
- கவிஞர் கவிநிலா ம�ோகன்
முழு ப�ோதைக் குடிமகன்
பிணங்குகிறார் உடன் பயணிக்கும்
நிலவுடன்..
- சிவகாமசுந்தரி நாகமணி
சென்னை
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n தூரிகையின் வண்ணம்
மாறிக்கொண்டே இருந்தது
சுவரின் த�ோற்றம்.
n அடுத்த வீட்டை எட்டி பார்த்ததற்காக
அடிக்கடி ம�ொட்டை அடிக்கப்படுகின்றன
மரத்தின் கிளைகள்.
- பழகவி

தண்ணீரில் தெரியாது
உள்ளுக்குள் உறைந்திருக்கும்
பெருமணற் பரப்பு
- ஜெயச்சந்திரன் க�ோலப்பன்.

n

தொடரும் தனிமை.
பிடிப்பில்லாமல் போகிறது.
துறவற வாழ்க்கை.

n

சிறுவனின் பார்வை
மூடியப் பள்ளியில் துலாவுகிறது.
சத்துணவுக் கூடத்தை.
- சாக்கை.ப�ொன்னழகு
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பாம்பு சட்டை உரிக்கிறது
எல்லோரும் பயத்தில் நடுங்கி நிற்க
குழந்தை அஞ்சாமல் சிரிக்கிறது.
லிமரைக்கூ q
விளைந்து முடிந்தது கரும்பு
உழுகிறது நிலத்தை கலப்பையில் ப�ொருத்திய
கூரிய க�ொழு இரும்பு.
லிமரைக்கூ q
பெண் அறுக்கிறாள் கதிர்
தூளி குழந்தை சிணுங்கியதும் ஓடுகிறாள்
பாசம் புரியாத புதிர்.
- ப�ொம்மிடி ம�ோகன்தாஸ்.

குரங்கு சேட்டை செய்யாமல்
அமைதியாய் அமர்த்திருக்கிறது
ப�ொம்மை கடை..
கிளையின் அசைவில்
கண்ணுக்குத் தெரிந்துவிடுகிறது
காற்று
- கலை செல்வன்,
கடலூர்
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யாருமில்லா நாட்களில்
துணைக்கு வந்து
படுத்துக் க�ொள்கிறது தனிமை.
- மெய்யன் நடராஜன்

அப்பாவைக் காணவில்லை
தேடி அலைகிறேன்
முதிய�ோர் இல்லம்
- முகமது ஜிப்ரி 
  சில�ோன்
n

பட்டினி வயிறு
நிறைகிறது
குப்பைத் த�ொட்டி.

n

ஓலைக் குடிசை,
தெளிவாகத் தெரிகிறது,
வறுமையின் முகம்.
- அய்ஷத்அப்சத் 
பெய்த மழையில்
உடைந்து விடுகிறது
புல்லிலிருந்த பனித்துளி
- காவத்தையூர்
  பழனியாண்டி கனகராஜா
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இரண்டு, மூன்று ச�ொற்களில் மூன்று வரிகளில் காணும்
காட்சியில், நிகழ்காலத்தில் அனைவருக்குமான ஒரு விசயத்தை
எளிதாய்க் கூற அது ஹைக்கூ ஆகிவிடும். கூடுதலாக சிற்றுயிர்
நேசம், ஈற்றடியில் திருப்பம், எதுகை, ம�ோனை நயங்கள் (மெரு)
கூட்ட வெகு சிறப்பான ஹைக்கூ கவிதையாகிவிடுகின்றது.
	ப�ொதுவாக ஜப்பானிய வடிவமென்று கூறிவிடுகின்ற
ஹைக்கூ கவிதையின் த�ோற்ற வளர்ச்சிகளைக் கண்டால் அது சீனம்,
ஜப்பான் சேர்ந்த மக்களின் கண்டுபிடிப்பாகவே இருக்கின்றது.
ஜப்பானியத் தயாரிப்புக்கு தனி மதிப்பு இன்றளவும் உண்டு. என்
பதின்ம வயதுப் பருவத்தில் ஜப்பானிலிருந்து கடத்தி வந்து சற்று
விலை குறைவாக விற்கப்படும் ப�ொருட்களுக்கு கிராக்கி அதிகம்.
ப�ொருட்களுக்கே அப்படியானால் இலக்கிய வடிவத்திற்கு எவ்வளவு
மதிப்பிருக்கும். அவ்வளவு மதிப்போடே தான் ஹைக்கூ இன்றளவும்
பயனிக்கிறது.
சீனத் தயாரிப்பும் கலந்திருக்கிறபடியால் தன்னை
சற்று உருமாற்றம் செய்து க�ொண்டு உலகம் முழுமைக்கும்
அனைவருக்குமானதாக ஹைக்கூ தன்னை பரிணாமம்
செய்திருக்கிறது.
ஜப்பானிய இலக்கணத்தை ஆங்கிலம் முழுமையாக
எடுத்துக் க�ொள்ளவில்லை. ஆங்கிலத்தின் கட்டுப்பாடுகளை
முழுமையாக பிரெஞ்ச் எடுத்துக் க�ொள்ளவில்லை.
ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழுக்கு வந்த வடிவத்தில் முழு ஆங்கில
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ஹைக்கூ கட்டுப்பாடுகளும் கடைபிடிக்கப்படவில்லை. தமிழிலும்
இந்தியாவில் ஒரு அடிப்படை நம்பிக்கையும், இலங்கையில்
அடிப்படை நம்பிக்கையுமிருப்பதை ஹைக்கூ பயணியாய்,
வாசகனாய் என்னால் உணர முடிகிறது.
எனினும் எந்த ம�ொழியிலும் ஹைக்கூ இலக்கண வடிவக்
கவிதையாகவே இருக்கிறது. அதற்கான கட்டுப்பாடுகளுடன் தான்
ஹைக்கூ எழுதப்படுகின்றது.
புதியதாக ஹைக்கூ எழுதுபவர்கள் அதன் நுணுக்கங்களை
ஆராய்ந்து, விவாதித்தறிந்து எழுதுதலே சிறப்பானதாக இருக்கும்.
கற்றது கைமண் அளவென்ற ஒளவையின் கவி வரி ஹைக்கூவிற்கு
எளிதாய்ப் ப�ொருந்தும்.
அந்தக் காட்டில்
எந்த மூங்கில்
புல்லாங்குழல்
.
- அமுதபாரதி
என்ற எனது மானசீக ஹைக்கூ ஆசான் அமுதபாரதி அவர்களின்
ஒரு கவி தமிழில் அறியாதவர் இருக்க இயலாது. எனினும் இதற்குப்
பின் ஆயிரமாயிரம் ஹைக்கூக்களை இன்றளவும் ஆசான் எழுதி
வருகிறார். எனில் நமக்கான வாசிப்பு மிகக் குறைவே... மூங்கில்
காட்டைத் தாண்டியும் பல நூறு கவிகளை ஆசான் முத்திரை பதித்து
வருகிறார். நாம் அதை வாசிக்க முடியாதிருக்கிற�ோம்.
நல்ல ஹைக்கூ எழுத நல்ல புரிதல் அவசியம். நல்ல
புரிதலுக்கு நிறைய வாசிப்பு முக்கியம். நல்ல புரிதலுடன், நல்ல
ஹைக்கூக்களைப் படைப்போம்.
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இரவில் வந்தாலும் பள்ளத்தை
கண்டுபிடித்துவிடுகிறது/
மழைத்துளி...!
- நேசன் மகதி
செதுக்கிய சிலையினை மீண்டும்
செதுக்கி க�ொண்டு இருக்கின்றது
மழை...
- சாக்ரடீஸ்
உடல் உழைப்பு
அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது
வாழ்க்கைச் செலவு..
- நழீம் ஹனீபா ஒலுவில்

வகுப்பறையின் கரும்பலகையில்
சிட்டுக் குருவியின் படம்
இன்னும் அப்படியே
- த.ஆ.தாசன்
ஆயிரம் இருட்டுக்கு
அஞ்சாத அகல்விளக்கு...
ஒரு காற்றுக்கு கண் மூடுதே
- மடி கணினி
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அனலில் காய்ந்தாலும்
வாழ்வின் இசை
பறை.!
- த. ரவீந்திரன்
இறந்தவர் வீடு
மயான அமைதி நிலவும்
பிள்ளைகளில்லா வீடு....
- உறையூர் வா.மகேஷ்.
திருச்சிராப்பள்ளி.
தவழும் மகளுக்கு
நடைபயில கற்றுத்தரும்
வளர்ப்புப் புறா
- ஜவஹர் பிரேம்குமார்,
பெரியகுளம்.
மண்சாலை
இருபுறமும் படுத்திருக்கும்
மாட்டு வண்டித்தடம்
- எம் ஷாஹுல் ஹமீது.
வாலால்
ஒரு ஆப்பிளை வரைந்தது
நாய் குட்டி
- க. புனிதன்
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ஹைக்கூ திண்ணையில்
அமர்ந்து பாராட்டுகிறார்…
காவனூர் ந.சீனிவாசன்
ஹைக்கூ திண்ணை
ஜூன் / ஜூலை மின்னிதழ்
68 பக்கங்கள்.

ஹை

க்கூ, லிமரைக்கூ, ஹைபுன், சென்ரியூ,
ஜென் கதை, ம�ொழிபெயர்ப்புக் கட்டுரை, ஹைக்கூ
வழிகாட்டல் என நிரம்பித்ததும்புகிறது.
	தமிழ்நெஞ்சம் & உலகத்தமிழ் ஹைக்கூ கவிஞர்கள்
மன்றம் இணைந்து கரம் க�ோர்த்துள்ளார்கள்.
அழகிய வடிவமைப்பு தமிழ்நெஞ்சம் அமின். ராஜூ
ஆர�ோக்கியசாமி இவ் இதழ் த�ொகுப்பாளர்.
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வாசித்து முடித்ததும் ஆழ் மனதில் நின்ற ஹைக்கூ
ஆரூர் தமிழ்நாடன் அவர்களுடையது.
முதியவரின்
திருவ�ோட்டில் விழுகிறது
க�ோபுரத்தின் நிழல்.
இதைத்தான் ஹைக்கூ வாசலின் மீளத்திறப்பில் பதித்தேன்.
அதற்கான முழு பெருமையும் இம் மின்னிதழையே சேரும்.
த�ொகுத்தவருக்கு நன்றி.
வாசிப்புத்திறன் ஒன்றே ம�ொழியின் ஆழம், ச�ொல்,
வளம், எழுத்துத் திறன் விரிவடைதல் என அள்ளித்தரும்.
‘சிந்தித்து படைக்க சிறப்பான ஹைக்கூ உதிக்கும்
‘என இறுதியாய் தன் வழிகாட்டலில் குறிப்பிட்டிருப்பதை
ஆரம்ப நிலை ஹைக்கூ கவிஞர்கள் முதன்மையாக எடுத்துக்
க�ொள்ளலாம்.
ஹைக்கூ கவிஞன் கி.சார்லஸ் ஐ நினைவூட்டிய
கவிஞர்.வெற்றிப்பேர�ொளி சிறப்பு சேர்த்து மனதை நெகிழ
வைக்கிறார்.
இல்லை ஆனால் உண்டு என்பதின் அகமும் புறமும்
ஜென் கதை வழியே Arunachalashiva Ravi Sankar ஒரு
புரிதலை நகர்த்தியுள்ளார்.
ஹைபுன், லிமரைக்கூ, சென்றியூ என. அவரவர்கள்
பங்கிற்கு சிறப்பாக நகர்த்தியிருக்கிறார்கள்.
அமுத பாரதி அவர்களின் ஹைக்கூக்கள் இடம்
பெற்றிருக்கின்றன. அவருடையதில் எதைச்சொல்வது எதை
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விடுவது? தனித்து பிரகாசிக்கிறார்.
	ஜென் ப�ௌத்தத்தை பிரதிபலிக்கிற 12 ஹைக்கூக்கள்
Raju Arockiasamy ம�ொழிபெயர்ப்புக் கட்டுரையில் குறிப்பிட்டி
ருப்பது இதழுக்கு கூடுதல் பலம்.
மிகவும் ரசித்து மீள் வாசிப்பு
செய்யும்படி சில
ஹைக்கூக்கள் உள்ளன. இயற்கையும் இயற்கை சார்ந்தும்
வாழ்வியல�ோடு ஒன்றி மனதை ஈர்த்தவைகள் சில மட்டும்
இங்கே:
தாமரையில் தண்ணீர்
மிதந்து க�ொண்டிருக்கிறது
நிலவின் பிம்பம்.
- ஜெயச்சந்திரன்.ப.
பரபரப்பான நேரம்
அவசரமாக சாலையை கடக்கும்
உதிர்ந்த சருகுகள்
- வஃபீரா வஃபி.
அலங்கார விளக்குகள்
அணைத்துவிடுவ�ோம்
அத�ோ முழு நிலவு.
- தட்சணா மூர்த்தி
சருகுகளை அள்ளி எறியும்
மகளிடம் இருந்து பறக்கும்
எல்லாமே பட்டாம்பூச்சிகள்.
- ஆர்.ஜவஹர் பிரேம்குமார்
( Rathinam Anbuchelvan )



 7

 

மகள் இறங்கிவிட்டாள்
அதிர்வுடன் ஆடிமுடிக்கிறது
வெற்றுஊஞ்சல்.
- நல்லமுத்து கருப்பசாமி.
பட்டுப்போன மரக்கிளைகள்
உயிர்ப்புடன் இருக்கின்றன
பறவையின் கூடுகள்.
- கவிச்சுடர் .
கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்
எது மரம்? எது மனிதன்?
புதிராக்கிவிடுகிறது
சுடுகாட்டு சாம்பல்.
- ஐ.தர்மாசிங்.
இடம்பெற்றிருப்பது இங்கு சில மட்டுமே விடுபட்டிருப்பவைகள்
நிறைய.
	மேலும் உங்கள் வாசிப்புக்கு அவை நிச்சயம் தேவை.

வசந்த காலம்
மீண்டும் துளிர்க்கும் மரத்தடியில்
குவிந்திருக்கும் சருகுகள்..
		

- ஹைக்கூ உமா
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* சுவடற்றிரு.

சுவடுகளை அழித்து ப�ோதிக்கும்
கடல் அலைகள்.

* எழுதுவது மட்டுமல்ல
வாசிப்பது கூட
ஒரு தவநிலை தான்.

* நான் இருள்வதும்
நீ பிரகாசிப்பதும்
மாயை.

* ஒரே புள்ளியில் தான்
எல்லா
திசைகளும் .

* வானவில்லிலும்

உண்டு
சூன்யத்தின் நிறம்.

* வரம�ோ சாபம�ோ

எந்தச் ச�ொல்லிலும்
இடமில்லை நாம் அமர ..

- காவனூர். சீனிவாசன்
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