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அன்பார்ந்த ஹைக்கூ ்திணஹணை வபாசகரகள், ்ஹைப்பாளிகள், 
முகநூல் நட்புகள்  அஹைவருக்கும் இைிய வணைக்கம்…

ஹைக்கூ ்திணஹணை மினைி்தழ் இரணடு மபா்தஙகளுக்கு 
ஒருமுஹை உஙகள் ்பாரஹவயில் பு்திய பு்திய சி்ந்தஹைகஹள 
விஹ்தத்து மலர்நது ககபாணடிருக்கிைது. ்ிரபானசு ்தமிழ்கநஞசம் 
அமின ஐயபா அவரகளுஹைய வடிவஹமப்ில் உலக ஹைக்கூ 
கவிஞரகளின கவைத்ஹ்த ஈரத்துள்ளது. ஹைக்கூ , லிமஹரக்கூ, 
ஹைபுன எை ஹைக்கூ வஹகஹம கவிஹ்தகளளபாடு. ஹைக்கூ... 
வித்்தகரகள் / ஆளுஹமகளின கட்டுஹரகள் இ்ந்த மினைி்தழில் 
அற்பு்தமபாக இைம்க்ற்றுள்ளை.

்னைபாட்டுச்  சபா்தஹையபாளர கவிஞர சபார்தபா ச்நள்தபாஷ் அவரகள் 
இ்ந்த மபா்த ஹைக்கூ ்திணஹணை மினைி்தஹழ ்தமது ்தைித்்திைன 
ககபாணடு க்தபாகுத்து வழஙகியுள்ளபாரகள்.  அறு்துக்கும் ளமற் 
்ட்ை ்ஹைப்பாளிகளின ஹைக்கூ வஹகஹமகள், கட்டுஹரகள், 
நூல் அைிமுகம் ள்பானைஹவ உள்ளைக்கிய ஆகஸ்ட் - கசபைம்்ர 
மபா்த ஹைக்கூ மினைி்தழ் முஹைவர ் ட்ை ஆய்வுக்கும் உபாித்்தபாை 
மகத்்தபாை மினைி்தழ் என்ஹ்தச்  கசபால்லிக் ககபாள்வ்தில் 
க்ருஹமயஹைகிளைபாம். 

க்தபாைர்நது முகநூலில் கவிஞரகள் ஹைக்கூக்கஹளப ்்தி 
விடுஙகள். அடுத்்த மினைி்தழில் உஙகளது ஹைக்கூ சி்ந்தஹை 
கள்  கவளியபாகட்டும் எை வபாழ்த்துகிளைன. நனைி. 

அன்ன,
&

21/08/2021
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ஹைக்கூ ்திணஹணையில் அமர்ந்திருக்கும் கவிப்ைஹவகள் 
அஹைவஹரயும் இம்மபா்த ஹைக்கூ மினைி்தழ் 
க்தபாகுப்பாசிபாியரபாக ச்ந்திப்்தில் க்ருமகிழ்ச்சியஹைகிளைன.. 
இத்்தஹகய அபாிய வபாய்பஹ் அளித்்திருக்கும் கவிச்சுைர கபா.ந 
கல்யபாணைசு்ந்தரம் ஐயபா அவரகளுக்கு எைது கநஞசு நிஹை 
நனைிஹய க்தபாிவித்துக் ககபாள்கிளைன..

ஹைக்கூவின வரலபாறு அஹைவரும் அைி்ந்தள்த.. அ்தைபால் 
்ஹழய குளத்்திற்கு நபான கசல்லவில்ஹல..எைினும்.. 
ஹைக்கூவின பீஷ்ம ்ி்தபாமகர ்பாள�பா.. ்தமிழுக்கு சப்பாைிய 
ஹைக்கூஹவ 10-10-1916  ஆம் ஆணடு சுள்தசமித்்திரன 
வபாயிலபாக ககபாணடு வ்ந்த எம்்பாட்ைன ்பார்தி.. வபாழும் ஹைக்கூ 
ஓவியக் கவிஞர அமு்த ்பார்தி ஐயபா.. ஈளரபாடு ்தமிழன்ன ஐயபா.. 
கசனை ஆணடு மஹை்ந்த முதுமுஹைவர மித்ரபா அம்ஹமயபார..
ைபாக்ைர லீலபாவ்தி கவிக்ளகபா அபதுல் ரகுமபான.. சமீ்த்்தில் 
கபாலமபாை நிரமலபா சுளரஷ்.. சுஜபா்தபா இவரகள் இல்லபாமல் ்தமிழ் 
ஹைக்கூ உலகத்ஹ்த நபாம் அைி்ந்திருக்க வபாய்ப்ில்ஹல..
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இவரகஹளப ்ின க்தபாைர்நது கவிச்சுைர கபா.ந கல்யபாணைசு்ந்தரம்.. 
புதுஹவ சீனுத் ்தமிழ் மணைி.. நிலபாமுற்ைம் மு. முருளகஷ்.. 
்பாைலபாசிபாியர அைிவும்தி.. ்தமிழ்ச்கசம்மல் வ்திஹல ்ிர்பா.. 
கவிஞர ்ிரு்ந்தபாசபார்தி.. அனுரபாஜ்.. ள்பானளைபார ்தமிழ் ஹைக்கூ 
உலஹக கசழிக்கச் கசய்்தைர.. கவிஞர ்பாிமளமுத்து.. சிறுவர 
கசம்மல் கனைிக்ளகபாவில் இரபாஜபா.. முஹைவர ரளமஷ்.. கவிமணைி 
கவிநுட்்ம்.. கவிச்சுைர ஐயபா.. ்தமிழ் கநஞசம் அமின.. கவிஞர 
அனுரபாஜ் ள்பானளைபார க்தபாகுபபு நூல்கஹள கவளியிட்ைைர..

முகநூலில் ்தமிழ்க் குழுமஙகள் உருவபாகத் க்தபாைஙகிய நபாள் 
மு்தலபாய்.. கவிச்சுைர ஐயபா. . கபாவனூர சீைிவபாசன.. முஹைவர 
ம. ரளமஷ்.. கவிஞர அனுரபாஜ்.. இலஙஹக கவிஞர சத்்தபார 
முகமது.. இஹளய்பார்தி க்ந்தகபபூக்கள்.. கவிஞர அனபுச் கசல்வி 
சுபபுரபாஜூ.. ஈழக்கவி ரசி குணைபா.. (இவரகளுைன நபானும்).. 
முஹைவர புகளழ்ந்தி ள்பானளைபார ்ல குழுமஙகள் வபாயிலபாக.. 
ள்பாட்டி வபாயிலபாக.. ்யிற்சி ்ட்ைஹை வபாயிலபாக கை்ந்த ஆறு 
ஆணடுகளில் நூற்றுக்கணைக்கபாை கவிஞரகஹள உருவபாக்கி 
இருக்கினைைர..

ஹைக்கூவிற்கபாக முகநூலில் ்ல குழுமஙகள் இருக்கினைை.. 
அ்திலும் குைிப்பாக கவிச்சுைர ஐயபா மூனறு ஆணடுகள் 
முனபு.. உலகத் ்தமிழ் ஹைக்கூ கவிஞரகள் மனைம் எனறு 
ஒரு குழுமத்ஹ்த ஏற்்டுத்்தி ்்திவு கசய்து.. வளரும் ஹைக்கூ 
கவிஞரகளுக்கு ்சுஹமயபாை.. இயற்ஹக சூழ்.. நீரபா்தபாரம் 
நிஹை்ந்த ளவை்ந்தபாஙகஹல உருவபாக்கித் ்த்நதுள்ளபார..
்ைிவிழும் மலரவைம்  எனை க்தபாகுபபு நூலும் இம்மனைம் 
கவளியிட்டுள்ளது.. இபக்பாழுது 5000 உறுப்ிைரகஹளக் 
கை்நது மபாக்ரும் இயக்கமபாக மபாைியுள்ளது..

இ்தில் எணணைற்ை கவிப்ைஹவகள் ்தமது சி்ந்தஹைகஹள 
ஹைக்கூ கவிஹ்தகளபாக  365 நபாட்களும் விடுமுஹையினைி 
கவி வடிக்கினைைர.. இபக்பாழுது உலகத் ்தமிழ் மக்களிைம் 
்ிர்லமபாை ்தமிழ்கநஞசம் மினைி்தழுைன இஹணை்நது 
கவளிவரும் ஹைக்கூ ்திணஹணை.. ஹைக்கூ இரசிகரகள் /
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கவிஞரகள் /எழுத்்தபாளரகள் /ள்ரபாசிபாியரகள் /ஆய்வபாளரகள் 
மத்்தியில் க்ரும் வரளவற்ஹ் க்ற்றுள்ளது..

இ்ந்த ஹைக்கூ ்திணஹணைக்கபாக கவிஹ்தகஹள ள்தரவு 
கசய்வது க்ரும் சவபாலபாக இரு்ந்தது.. நூற்றுக்கணைக்கபாை 
கவிஞரகளின ஒரு மபா்தமபாக ்்திவிைப்ட்ை ஆயிரக்கணைக்கபாை 
கவிஹ்தகளிலிரு்நது 75 கவிஞரகளின சிை்ந்த ்ஹைபபுகஹள 
ள்தரவு கசய்துள்ளளன.. முக்கியமபாக நபான இரசித்்தஹவ.. மைம் 
கவர்ந்தஹவ.. 

இைகநருக்கடி கபாரணைமபாக ளமற்ககபாணடு கவிஹ்தகஹள ்்திய 
முடியவில்ஹல.. இ்ந்த இ்தழில் இைம் க்ைபா்தவரகள்.. க்தபாைர்நது 
சிை்ந்த ஹைக்கூஹவ ்தபாருஙகள்.. அடுத்்த இ்தழில் நிச்சயம் இைம் 
க்றும்.. ்ல உலகத் ்தமிழ் ஹைக்கூ கவிஞரகள்.. உலக ்ிை 
கமபாழி கவிஞரகளுக்கு இஹணையபாக எழுதுகிைபாரகள் என்்தில் 
ச்நள்தகம் இல்ஹல..

அ்தற்கு உ்தபாரணைமபாக கவிஞர அருணைபாச்சல சிவபா.. மற்றும் 
எைது ஹைக்கூவும் உலக அளவில் நஹைக்ற்ை ள்பாட்டிகள் 
கவற்ைி கணைது.. இனனும் சிலரும் உணடு.. கவிச்சுைர கபா.ந 
கல்யபாணைசு்ந்தரம் ஐயபா அவரகளின ்ல ஹைக்கூ கவிஹ்தகள் 
்ல கமபாழிகளில் முக்கியமபாக சப்பாைிய கமபாழியில் க்தபாைர்நது 
கமபாழிக்யரபபு கசய்யப்ட்டு வருகிைது..

்தமிழ்கநஞசம்.. மகபாகவி.. இைிய உ்தயம்.. நீல நிலபா.. உரத்்த 
சி்ந்தஹை.. நிஹை ள்பானை இலக்கிய சிற்ைி்தழ்கள் ஹைக்கூ 
கவிஞரகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கினைைர.. நிச்சயம்.. 
வருஙகபாலத்்தில் உலகத் ்தமிழ் ஹைக்கூ உலகம் கமனளமலும் 
கசழித்து வளரும் என்்தில் ஐயமில்ஹல.. 

எல்லபாம் சபாி.. என மை்திற்கு வருத்்தம் ்தரும் ஒரு விையத்ஹ்த 
்கிர்நதுக் ககபாள்ள விரும்புகிளைன.. அனறு மு்தல் இனறு 
வஹர ஹைக்கூவில் க்ணகளின ்ஙகளிபபு குஹைவபாகளவ 
இரு்ந்திருக்கிைது.. அல்லது சபாியபாக ஆவணைப்டுத்்த்ைவில்ஹல.. 
நம்மிஹைளய மிகச்சிைப்பாக எழுதும் க்ண கவிஞரகள் 
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இரு்ந்தபாலும்.. அவரகளின எணணைிக்ஹக குஹைவபாகளவ 
இருக்கிைது..

இ்ந்தக் கட்டுஹரயில் ஆவணைப்டுத்துவ்தற்கபாகளவ மிகச் 
சிைப்பாக எழு்தி வரும் சில க்ண கவிஞரகஹள குைிப்ிை 
விரும்புகிளைன.. கவிஞர அனபுச்கசல்வி சுபபுரபாஜூ.. கவிஞர 
�ரஜிலபா யபாகூப, கவிஞர கவிநுட்்ம்.. கவிஞர ்ிச்சிப பூ.. 
கவிஞர சிவகபாமசு்ந்தபாி.. கவிஞர கீரத்்தி கிருஷ்.. கவிஞர 
ைிசபாலி.. கவிஞர கவு்ந்தி.. கவிஞர நஸீரபா எஸ். ஆப்தீன.. 
கவிஞர க்ணணைியம் கசல்வக்குமபாபாி.. கவிஞர ரபாஜிலபா 
பாிஜ்வபான.. கவிஞர வஃபீரபா வஃ்ி.. கவிஞர விஜய கல்யபாணைி..
கஹலத்தூைல்கள்.. கவிஞர சுஜபா்தபா அருணைபாசலம்.. கபாஹரக்கபால் 
ளமகலபா.. கவிஞர மபாியபா க்தரசபா ள்பானளைபார க்தபாைர்நது எழு்தி 
வருகிைபாரகள் 

இவரகளுைன யபாமும்.. அ்தபாவது ்தமிழ் ஹைக்கூ உலகில் 
க்ணகளின ்ஙகளிபபு 20 ச்தவிகி்தமபாக மட்டுளம உள்ளது..
இ்நநிஹல மபாை ளவணடும் என்து என அவபா..

ஹைக்கூ ்திணஹணைக்கு வபாழ்த்துஹர அளித்்த இைிய உ்தயம் 
இஹணை ஆசிபாியர ஆரூர ்தமிழ்நபாைன அவரகள்.. மற்றும் மகபாகவி 
ஆசிபாியர ்தமிழ்ச்கசம்மல் வ்திஹல ்ிர்பா அவரகளுக்கும்.. 
ஹைக்கூ க்தபாைர்பாை சிை்ந்த கட்டுஹரகஹள அளித்்த ஹைக்கூ 
வித்்தகரகளுக்கும்.. இ்ந்த இ்தழில் இைம் க்ற்றுள்ள கவியுைவுகள் 
அஹைவருக்கும் இ்தயஙகைி்ந்த நனைியும்.. வபாழ்த்துகளும்..

ளமலும் எனஹை எபக்பாழுதும் உச்சியில் ஹவத்து அழகு 
்பாரக்கும் இரு கவியுலக ஜபாம்்வபானகள் கவிச்சுைர 
கபா.ந.கல்யபாணைசு்ந்தரம் ஐயபா அவரகஹளயும்.. ்ிரபானசு 
்தமிழ்கநஞசம். அவரகஹளயும் வபாழ்த்்தி வணைஙகுகிளைன.
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 ்தமிழ் ஹைக்கூ ்ல்ளவறு விவபா்தஙகளுக்கு உட்்டும் 
கபாலமிது. விபாிவபாை விசபாரஹணையும், அ்தன புபாி்தலும் ஹைக்கூவிஹை 
உலகத்்தரத்துக்கு இட்டுச் கசனறுள்ளை. ்தமிழ் ஹைக்கூ கமபாழி க்யரப 
புகளும் க்ரும் கவைம் க்றுகினைை. க்தபாைர்நது ்தமிழ் ஹைக்கூவில் 
இயஙகி வருகினைவரகள் சபாயலில்லபாமல் எழுதுவதும், அது குைித்து 
விவபா்திப்தும் இ்தில் எது ஹைக்கூ எனறு ளகள்வி எழுபபுவதும் 
வரளவற்கத் ்தக்கது. இைி ஹைக்கூ எழுது்வரகள் கவைமபாக எழு்த 
ளவணடும். இச் சூழலில் ஹைக்கூ சபார்ந்த குழுமஙகளின கசயல்்பாடுகள் 
அஙகஙளக ஏற்கப்டுகினைை. விருதும், விழபாவும், விரு்நதும் எை இரு்ந்த 
குழுமஙகள், இ்தழ் நைத்துவதும், ஹைக்கூ ள்பாட்டிகள் நைத்துவதும், 
விருது ்தவிரத்து சபானைி்தழ் மட்டும் ்த்நது ஹைக்கூவபாளரகஹள 
அஙகீகபாிப்தும் சபாியபாை நகரவபாகப ்டுகிைது. ி்ை கமபாழிகளில் - 
நபாடுகளில் ்தமிழ் ஹைக்கூ ள்சப்டுவது ளகபாஹை உ்திர்நது வச்ந்தகபாலப 
பூக்களின மலரச்சிகயை மைதுக்கு ஆறு்தலபாகிைது.

 இ்ந்த வபாிஹசயில் “ஹைக்கூ ்திணஹணை“ ஹைக்கூ ஆரவலரகள் 
அமர்நது ள்சுகிை இைமபாக இருக்கிைது. ்த ிணஹணை இழப்ின 
குைியீடு. இது இஙளக இழபபு மீட்ைலபாகிைது. எஹ்தயும் ளயபாசித்து 
மிகச் சபாியபாை கசயல்்பாடுகளபால் முனநகரத்்திச் கசல்கிை கவிச்சுைர 
கபா.ந.கல்யபாணைசு்ந்தரம் அவரகளபால் க்தபாைஙகப்ட்ைது்தபான “உலகத் 
்தமிழ் ஹைக்கூ கவிஞரகள் மனைம்“ இ்தன அடுத்்த நகரவபாக “ஹைக்கூ 
்திணஹணை“ மினைி்தழ் முக்கிய இைம் வகிக்கிைது. ்தமது அற்பு்தமபாை 
கசயல்்பாடுகளபால் க்ரும் கவைம் க்ற்ை இ்ந்தக் குழுமத்்தின 
அச்சபாணைிகளபாக கவிஞரகள் சபார்தபா ச்நள்தபாஷ், முஹைவர ளவ.புகளழ்ந்தி, 
அனுரபாஜ், அனபுச்கசல்வி சுபபுரபாஜூ, இளவல் ைபாிைரன, ரசிகுணைபா 
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இருக்கிைபாரகள். முஹைவர ம. ரளமஷ், குமரன அம்்ிகபா, யுகபுத்்திரன 
ஆளலபாசகரகளபாக முனநகரத்துகிைபாரகள். ளமலும் ி்ரபானசு ்தமிழ்கநஞசம் 
அவரகளது ஹகவணணைத்்தில் அழகிய வடிவஹமபள்பாடு ஹைக்கூ 
்திணஹணை அஹைவரது கநஞசஙகளிலும் நீஙகபா இைம் ி்டித்துள்ளது. 

 “ ஹைக்கூ ்திணஹணை” யின இம்மபா்த இ்தழ்த் க்தபாகுப்பாளரபாக 
ள்தபாழி சபார்தபா ச்நள்தபாஷ். கசபால்லவபா ளவணடும்?. எத்துஹையபாயினும் 
க்தபாைர்நது இயஙகுகிைவர. ஆழக்கைலில் சஙககடுத்து ஊதுகினை 
ஆற்ைலபாளர. முக்குளித்்தல்  அவவளவு இலகுவபா  எனை ? எனஹையும் 
என எழுத்துகஹளயும் ககபாணைபாடுகிைவர. வபாழ்த்துகள் ள்தபாழஹமளய !

 கைல் சீற்ைத்்தபால் எழும் ள்ரஹலகளபால் மஹையும் மணைல் 
சுவடுகளல்ல ஹைக்கூ ்திணஹணை. கைல் நணடுகள் எழு்திச் கசல்லும் 
இ்ந்த ஹைக்கூ கவிஹ்தகஹள எ்ந்தப ள்ரஹலயும் அழித்துவிை முடியபாது. 
ஆற்ைல்மிக்கவரகளபால் ஆர்பாிக்கிை கவிஹ்த இயக்கம் இது. “ஹைக்கூ 
்திணஹணை“ கவறும் ள்ச்சல்ல... என்து புபாியும். அது ஹைக்கூவின 
நுட்்ம் அைி்ந்தவரகளபால் நிஹைகிைது. இ்தனவழி ஹைக்கூவின ஈற்ைடித்  
்திருப்கமை ்தமிழ் இலக்கியத்்தில் ஒரு ்திருபபுமுஹை ஏற்்டும்்தபான... 
அ்தன அ்திரவுகளபால் ்தமிழ் ஹைக்கூ மினைகலை இலக்கிய உலகில் 
ஒளி வீசும்.  

 வபாழ்த்துகள் அஹைவருக்கும்,                                                        

     வபாழ்த்துகளுைன 


02 / 08 / 2021
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இஹணை ஆசிபாியர 
9677091366

 ஹைக்கூ ்திணஹணை, உலக அளவிலபாை மினைி்தழ் புரட்சி 
யபாகும்.  ‘உலகத் ்தமிழ் ஹைக்கூ கவிஞரகள் மனை’த்்தின இஹணையற்ை 
இஹணைய சபா்தஹை இது. ்தமிழ்க் கவிஞரகளின ஹைக்கூ கவிஹ்தகஹள 
மட்டுளம சரவள்தச அரஙகிற்கு எடுத்துச் கசல்லும் உயபாிய முயற்சி. 
எைளவ இது ளமனஹமக்குபாிய மினைி்தழபாகச் சுைர வீசுகிைது. இ்ந்த 
‘ஹைக்கூ ்திணஹணை‘ அரத்்தமற்ைவரகள் அமர்நது அரட்ஹையடிக்கும் 
்திணஹணையல்ல. சபா்திக்கத் துடிப்வரகளின சரவள்தசத்  ்திணஹணை. 
இஹ்தத் ்திணஹணை எனறு அஹழத்்தபாலும், இது சஙகப்லஹகக்கு 
நிகரபாை நவீை ்தஙகப ்லஹக. அ்தைபால்்தபான இது எட்டுத்்திஹசயும் 
்திை்நதுககபாணடு வீபாியமபாய் விபாிகிைது. சரவள்தசக் கவிஞரகளுக்கு 
நடுளவ, நம் ்தமிழ் ஹைக்கூ கவிஞரகஹளத் ்தபாலபாட்டி இது உயரத்்தில் 
ஊஞசலபாட்டுகிைது. உலக அளவிலபாை ஹைக்கூ வரலபாற்ைில் இ்ந்த 
ஹைக்கூ ்திணஹணை இைம் ்ிடித்்திருப்ள்தபாடு, ஜப்பாைியரகஹளளய 
சிலிரக்க ஹவக்கும் சிை்ந்த ஹைக்கூ கவிஹ்தகஹளயும் அழகியளலபாடு 
அரஙளகற்ைி வருகிைது.

 இ்ந்த ஹைக்கூ ்திணஹணையில் அமர்ந்த்டி, கவிஞரகள் 
்லரும், மூனைடிச்  கசஙளகபாலபால் ்தர்பார நைத்துவஹ்த நபான க்தபாைர்நது 
ரசித்து வருகிளைன. என ஹைக்கூ கவிஹ்தகளுக்கும் இ்ந்த ஹைக்கூ 
்திணஹணை இைம் ்த்ந்திருக்கிைது. அ்ந்தப க்ருமி்தம் எனனுள் பீைிடுகிைது. 
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இ்ந்த ஹைக்கூ ்திணஹணைஹய உருவபாக்கி, க்தபாய்வில்லபாமல் சிைபபுை 
இயக்கிவரும் இ்தன ஆசிபாியரபாை கவிச்சுைர கபா.ந.கல்யபாணைசு்ந்தரம் 
அவரகஹளயும், இ்தன ளமனஹமக்கு வியரஹவ க்ருக்கும் ஆசிபாியர 
குழுவிைரபாை கவிஞர க்ருமக்கள், அனுரபாஜ், முஹைவர கவ.புகளழ்ந்தி,ரசி 
குணைபா, சபார்தபா ச்நள்தபாஷ், அனபுச்கசல்வி சுபபுரபாஜூ , இளவல் ைபாிைரன 
ஆகிளயபாஹரயும் அனள்பாடு  வபாழ்த்துகிளைன.

 ள்தர்ந்த கவிஞரகள், மபாைி மபாைி ‘ஹைக்கூ ்திணஹணை‘ 
மினைி்தஹழத்  க்தபாகுத்து வருவது உ்பாிச் சிைப்பாகும். அ்ந்த வஹகயில் 
ஆகஸ்ட் - கசபைம்்ர இ்தஹழத் க்தபாகுக்கும் க்தபாகுப்பாளர, ‘ ச்ந்தைத்க்தனைல் 
‘கவிஞர சபார்தபா ச்நள்தபா�ுக்கும் என  இ்தயமபார்ந்த வபாழ்த்துகள். சகலகலபா 
வல்லஹமயபால் சரவள்தச சபா்தஹையபாளரபாகத் ்திகழும் சபார்தபா, இ்தழின 
சுஹவஹய இருமைஙகபாக்குவபார. ஹைக்கூ ்திணஹணை, இதுவஹர இல்லபா்த 
சபா்தஹைகஹளத் க்தபாைர்நது நிகழ்த்தும். 

அன்பாை வபாழ்த்துகளளபாடு,

 
31 . 07 . 2021

அண்மையில் சென்னையில் இயற்கை 

மைரணத்தை எயதைதிய ்ைக்கூ  ஆய்வாளர் 

 கவிஞர்  நிர்்மலா சுரேஷ் அ்ர்கைளுக்கு 
அஞெலிகைளும் அ்ரது அனபுப் பிள்ளகைளுக்கு 

அனுதைவாபஙகைளும் உரிததைவாகுகை. 

நதிர்்வாகைதிகைள மைறறும் உறுப்பினைர்கைள 
உலகைத தைமைிழ் ்ைக்கூ கை்ிஞர்கைள மைன்றம் - 

சென்னை
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1. மைிதைக்கும் படகு
 கை்ரசெர நதி்னைக்கைதி்றது
 மைனைிதை ்வாழ்க்்கை.
  
 - இ்்றசெசிகுளம்  ந.ந.ெஙகைரலிஙகைம்

2. சபவாழுது ்ிடிந்தும்
 ்ிடிய்ல சநவாக்கைதி
 நம்பிக்்கை பயணம்.

 - சநப்சபவாலியன ்ிக்ரவான. இலவால்குடி.

3. துடுப்புப் சபவாட்டும்
 நகைர மைறுக்கும்
 மைீனை்ர் ்வாழ்க்்கை

  - எம் ஷவாைுல் ைமைீது.
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4. வீசும் ்்லயில்
 பிடிபடச்  இல்்ல
 மைிதைக்கும் சூரியன

  - ெவாக்்கை.சபவானனைழகு

5. கைவா்ல ்ிடிந்தும்
 இருணசட கைதிடக்கைதி்றது
 படசகைவாட்டியின ்வாழ்க்்கை

  - முல்்ல நதிசரவாயன 

6. தைணணீரில் படகைவாகை
 தைடுமைவாறுகைதி்றது தை்ரயில்
 ்வாழ்க்்கை

  - சபவான. குமைவார்

7. அல்லும் பகைலும்
 அல்லவாடிக் கை்ர செரும்
 ஓடக்கைவாரன ்வாழ்வு.
 
  - முகைம்மைட் அஸவாத

8. படசகைவாட்டியின
 கைவா்லத சதைவாட்சடழுகைதி்றது
 கைவா்லச சூரியன.

  - கை்ி. ்ிஜய
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9. படசகைவாட்டி இயல்பவாய
 நதி்றம் மைவாறும் தைணணீர்
 சூரிய ஒளி

  - ஓசூர் மைணிசமைகை்ல

10. கைவா்லசசூரியனைின ச்ளிசெம்
 கைறுப்பவாய ்ிழும்
 படசகைவாட்டியின பிம்பம்.

  - அனுரவாஜ்.

11. மைிதைக்கும் படகு
 ்கையில் துடுப்பு
 சதைவா்ல்ில் ச்ளிசெம்.

  - ச்ற்றசிப்சபசரவாளி

12. இனைி நகைரும் படகு
 பக்கைததைதில் ்ருகைதி்றது
 ச்ளிசெப்புளளி.

  - அயயவாறு.ெ.புகைசழந்தைதி

13. கை்ர்்ரச செனறு உ்டகைதின்றனை
 துடுப்பிடும் சபவாசதைல்லவாம்
 நீர்்ட்ட ்்ளயஙகைள

  - ஷர்ஜிலவா யவாகூப்
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14. ்ிடியலின ச்ளிசெம்
 தைணணீரில் சதைடுகைதி்றவான
 படசகைவாட்டி.

  - மு்னை்ர் ஞவா ்ிஜயகுமைவாரி

15. துடுப்பின ்ி்ெ 
 சதைவாடரும் பயணம் 
 அ்ெயவா நம்பிக்்கை.

  - மூ.மைணி தைதிருமுருகைன.

 

     
     
   

ச்ட்டப்படும் மைரம்
ெறச்ற மைிரட்டிச செல்லும்
ப்ற்்யின அல்றல்

	 -	வஃபீரா_வஃபி
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 இலக்கியத்்தின உயபாிய வடிவம் கவிஹ்த வடிவளம. 
்தமிழில் கவிஹ்தகள் ் லவடிவஙகளில் ் ிை்நது, மலர்நது, மணைம் 
வீசிக் ககபாணடிருக்கினைை.

 ஜப்பாைிய கவி வடிவமபாை ஹைக்கூ இ்ந்தியபாவிற்குள் 
நுஹழ்நது ஒரு நூற்ைபாணஹை கை்நது விட்ை நிஹலயில், ்தமிழில் 
ஹைக்கூவின ்தபாக்கம் என்து அ்பாிமி்தமபாை வளரச்சியில் 
இருப்து கணகூடு. இனறு ்ல கவிஞரகளும் எளி்தபாை..
புதுஹமயபாை. வித்்தியபாசமபாை இக்கவிஹ்தஹய எழு்த ஆரவம் 
கபாட்டுகிைபாரகள். அது மட்டுமினைி கவிஞரகள் ்லபாின மு்தல் 
கவிஹ்த க்தபாகுப்பாக ஹைக்கூளவ ்திகழ்கிைது என்தும், 
ஹைக்கூவின வளரச்சிக்கு எடுத்துக் கபாட்டு..! 

 ்த்க்தபான்்தபாம் நூற்ைபாணடின இறு்தியில் ்தமிழில் 
ஹைக்கூ எழு்தத்துவஙகிய சிலரபால், இனறு ்லரும் எழு்தக் 
கூடிய கவி வடிவமபாக ஹைக்கூ வளர்ந்திருப்து. கபாலம், 
அ்தன எ்திரகபால வளரச்சிக்கபாை  வீபாியத்ஹ்த நமக்கு இயல்்பாக 
உணைரத்்தி விடுகிைது. கல்லூபாி ்பாைத்்திட்ைஙகளில் ஹைக்கூ 
கவிஹ்தகள் இைம்க்ைத் துவஙகிவிட்ைை. ்ல முஹைவர 
்ட்ை மபாணைவரகள் ்தஙகளது ஆய்விற்கு ஹைக்கூஹவ 
ஹகயிகலடுக்கத் துவஙகி விட்ைபாரகள். இஹவகயல்லபாம் 

  

  

- 
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ஹைக்கூஹவ அடுத்்தக்கட்ை நகரவிற்கபாக எடுத்துச் கசல்லும் 
முனகைடுபபுகளள..!

 இருப்ினும். இனறு ்லரும் ஹைக்கூஹவ ஒரு 
புபாி்தலற்ை ்தனஹமளயபாடு அணுகிக் ககபாணடிருப்ஹ்தயும் 
கபாணை முடிகிைது. ஹைக்கூ ஒரு மூனறு வபாிக் கவிஹ்த எனை 
மைப்பானஹமஹயத் ்தவிரத்து விடுஙகள்.

 ஹ ை க் கூ  உ ண ஹ ம ஹ ய  ம ட் டு ள ம  உ ஹ ர க் கு ம் 
உயபாிய கவி வடிவம். இ்தில் கற்்ஹை, உவஹம, உருவகம் 
ள்பானைஹவகளுக்கு வழியில்ஹல. உள்ளஹ்த உள்ள்டி கசபால்லி 
நகர ளவணடும். எஹ்தயும் மிஹகப ்டுத்்த ள்தஹவயில்ஹல. 
எளிஹமளய இ்தன க்ருஹம. எடுத்்தியம்புவ்தில் கபாட்ை 
ளவணடும் புதுஹம..!

 இனறு ்லரபால் எழு்தப்ட்டுக் ககபாணடிருக்கும் 
ஹைக்கூ ஜப்பாைியக் கவிஹ்த ள்பானறு இயற்ஹகஹயச்  
சபார்நது இல்லபாமல், நம்முஹைய நபாட்டுப  ்ண்பாட்டிற்கும், 
கலபாச்சபாரத்்திற்கும் ஏற்் ் லவி்த கருபக்பாருளில் மலரத் க்தபாைஙகி 
விட்ைது.

 இது வரளவற்கப்ை ளவணடிய விசயளம. இயற்ஹக 
சபார்ந்தஹவ ்தபான ஹைக்கூ எனை ்ிரஹமயிலிரு்நது 
கவளிவர இது உ்தவியிருக்கிைது. க்பாதுவில் ஹைக்கூ 
கவிஹ்தகள் உயிரபபுைன விளஙக அஙகு உனை்தம் ் ிைக்கும். 
நீஙகளபாக கற்்ஹை கசய்து எழுதும் கவிஹ்தகஹள விை, 
உஙகஹள ்பா்தித்்த, அனு்வித்்த விசயஙகள் கவிஹ்தகளபாக 
்ஹைக்கப ்டும் ள்பாது அது உனை்தமபாய் விளஙகுவஹ்த 
நீஙகளள உணைரவீரகள். எைளவ ்தபான ஹைக்கூஹவ உணைர்நது 
எழுதும் ஓர உனை்த வடிவம் எனகிளைபாம்.

 நபாம் உணைர்ந்தஹ்த ஹைக்கூவபாக எழுதும் ள்பாது 
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அது உனை்தமபாகி விடுகிைது. இ்ந்த உணைரவினுக்கபாக சில 
ஆணடுகள் கூை கபாத்்திருக்கலபாம் ்தவைில்ஹல எனகிைபார 
ஜப்பாைிய கவிஞர ்பாள�பா. கபாத்்திருப்தும் சுக்ந்தபாளை..! 
ஹைக்கூ கவிஹ்தகளில் நிஜஙகஹள மட்டுளம ்்திவு கசய்யுஙகள். 
கவித்துவமபாய் இருக்கிைது என்்தற்கபாக க்பாய்கஹள ி்ரச்சபாரம் 
கசய்யபா்தீரகள்..! அள்த ள்பால, மற்கைபாருவரது ்ஹைபஹ் 
நககலடுக்கவும் முயற்சிக்கபா்தீரகள். சுயமபாய் சி்ந்தியுஙகள்..! 
ள்பாலிகள் அ்திக கபாலம் உயிருைன உலவ முடியபாது..! 
வபாரத்ஹ்தகள் வலிஹமயபாைஹவ, அ்தஹை க்பாருளுணைர்நதும், 
ள்தஹவ உணைர்நதும் ்யன்டுத்துஙகள்..! ள்பாட்டிகளில் 
்ஙளகற்கும் ள்பாது எளிய சி்ந்தஹைகஹள ்தவிரத்து விடுஙகள்..
ஏகைைில் அது அஹைவரபாலும் ஹகயபாளப்டும். உஙகளது 
சி்ந்தஹைகஹள  விபாிவு்டுத்துஙகள், உஙகளது வபாழ்வில்  நை்ந்த 
விசயஙகளளபாடு  ஒப ி்ட்டு எழுதுஙகள் அஙகு உணஹமத் ்தனஹம 

ி்ைக்கத் துவஙகி விடும். ஹைக்கூவிற்கும் அது ்தபான ள்தஹவ.

 இஹவயஹைத்ஹ்தயும் வளரக்கூடிய கவிஞரகள் மை்தில் 
ககபாணடு ஹைக்கூ ்ஹைப்பாரகளபாயின, எ்திரகபாலத்்தில் ்தமிழ் 
ஹைக்கூக்கள் ்தரமபாை்தபாக மிளிரும்.

   7

q ப்றக்கும் பட்டவாம்பூசெசி
        சபரும் அதைதிர்வு
        மைழ்லயின மைனைதைதில்

q தைதியவாகைம்    
       ச்ளிசய சதைரி்தைதில்்ல
       கைடிகைவாரத்தை சுமைக்கும் ஆணி

 - மைகைதிழ்நதிலவா்ின தைந்்தை
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 நூலபாசிபாியர கவிஞர க்பாள்ளபாச்சி குமபாரரபாஜன 
அவரகள் க்பாள்ளபாச்சி  எனை ஊபாின க்ருஹமகளில் 
ஒனைபாைவர. க்பாள்ளபாச்சி இளநி மட்டுமல்ல இவரது 
ஹைக்கூவும் இைிக்கும். கவிஹ்த, ஹைக்கூ எை எழுதும் 
்னமுக ஆற்ைலபாளர. இ்ந்த நூல் நூலபாசிபாியபாின 14வது நூல். 
நூலின ்தஹலபள் வித்்தியபாசமபாக ஹவத்துள்ளபார. ் பாரபாட்டுகள்.

 மினைல் கஹலக்கூைம் புஹகப்ைஙகளுைன மிக 
ளநரத்்தியபாக ்்திப்ித்து உள்ளது. அட்ஹைப்ை வடிவஹமப 
பும் அருஹம. இ்ந்த நூல் க்பா்திஹக மினைல் மபா்த இ்தழ் 
கவிஹ்தப ள்பாட்டியில் கவனைஹமக்கு ்பாிசபாக அனுப்ி 
ஹவத்து இரு்ந்தபார ்்திப்பாளர கவிஞர வசீகரன. கவிஞரகள் 
க்பான குமபார, மு.முருளகஷ் இருவரும் அணைி்நதுஹர வழஙகி 
சிைப்ித்து உள்ளைர.

்மஞ்சள் நிறத்ில் ்மஞ்சள் நிறத்ில் 
ஒரு வவட்டுககிளிஒரு வவட்டுககிளி

நூல் ஆசிபாியர : 
கவிஞர் வ�ாள்ளாச்சசி 
கு்மாேோஜன் 

நூல் விமரசைம் : 
கவிஞர் இோ. இேவி  

கவளியீடு : 
்மின்்னல் கலலககூடம், 
117, எல்ைபாம்ஸ் சபாஹல, 
கசனஹை - 600 018.
்க்கஙகள் : 64, விஹல : ரூ. 50
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கட்டிய புது வீட்டில்
மைி்த கஹரயபானகள்
எ்திரமஹை நண்ரகள்!

உணஹம ்தபான. மைி்த கஹரயபானகள் ்தபான எ்திரமஹை 
சி்ந்தஹையபாளரகள்.  கட்டி முடித்துவிட்டு, வீட்ஹைப ் பாரத்து 
விட்டு, அடுப்டி இஙகு ஹவத்து இருக்கலபாம், ்டுக்ஹக அஹை 
அஙகு ஹவத்து இருக்கலபாம், வபாஸ்து சபாியில்ஹல எனறு 
மைத்ஹ்த ளநபாகடிக்கும் வம்்ரகள் உணடு.

எபாியும் சுைர
அைஙகுகிைது
்ிபாியும் உயிர.

மிகச் சுருக்கமபாை கசபாற்கஹள ஹவத்ள்த உயிர ் ிபாிவஹ்த கபாட்சிப 
்டுத்்தி கவற்ைி க்றுகினைபார நூலபாசிபாியர க்பாள்ளபாச்சி 
குமபாரரபாஜன.

மினகவட்டு இரவு
கவளிச்சத்்தில்
மினமிைி!

மினகவட்டு இரவில் மினமிைிப பூச்சி ் ை்நது வருவஹ்த ரசிப்தும் 
ரசஹை ்தபான. அற்் ஆயுள் எனை ள்பாதும் மகிழ்ச்சிளயபாடு ் ை்நது 
மகிழ்்நது வபாழ்்நது மடிகினைை மினமிைிப பூச்சிகள்.

ஆத்ம்திருப்தி
ளசபாறு ள்பாைபா்த க்தபாழில்
இலக்கியம்!

எனை கசய்ைீஙக?  எழுத்்தபாளரபாக உள்ளளன! எனறு 
கசபானைபால், அப் ளசபாத்துக்கு எனை கசய்ைீஙக? எனறு 
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நஹகச்சுஹவ ஒனறு கசபால்வபாரகள். அதுள்பால எழுத்்தபாளரகள் 
அஹைவருக்கும் எழுத்்தபால் வருமபாைம் வ்நது விடுவ்தில்ஹல. 
புகழ்க்ற்ை ஒரு சிலருக்கு மட்டுளம வருமபாைம் வருகினைது.

ஹக
விலஙகு
கைன!

‘கைன்ட்ைபார கநஞசம் ள்பால கலஙகிைபான இலஙஹக 
ளவ்ந்தன’ என்பாரகள். அதுள்பால இ்ந்த ககபாளரபாைபா கபாலத்்தில் 
வருமபாைம் இனைி கைன கட்ை முடியபாமல் ்தவிக்கும் குடும்்ஙகள் 
ளகபாடி. மூனளை கசபாற்களின மூலம் கைைபால் வரும் துன்த்ஹ்த 
மிக நுட்்மபாக உணைரத்்தி உள்ளபார. ்பாரபாட்டுக்கள். கைன 
வபாஙகிைபால் தூக்கமும் ்ைிள்பாய் விடும் என்து உணஹம.

எனறும் எனனுைன
இயல்்பாக ்திைம் வருவது
்சி!

்சி ்ற்ைி இவவளவு இயல்்பாக, எளிஹமயபாக கசபால்லிவிை 
முடியபாது. ்திைமும் வரும், ளவளபா ளவஹளக்கு வரும் ்சிஹய 
நனகு உணைரத்்தி உள்ளபார. ்சி ்ற்ைி ஐ்நது ஹைக்கூ எழு்தி 
உள்ளபார. மரணைம் ் ற்ைியும் ் ல ஹைக்கூ எழு்தி உள்ளபார. ஓகர 
க்பாருளில் ்ல் ஹைக்கூக்கள் எழு்தி உள்ளபார. சபா்தி ்ற்ைியும் 
்ல ஹைக்கூக்கள் எழு்தி உள்ளபார. ஆழ்்நது, சி்ந்தித்து மிக 
இயல்்பாக ஹைக்கூ கவிஹ்தகள் வடித்துள்ளபார.

கைவு கமய்்ைபா்த
ள்தசத்்தில் ஏது
சு்த்ந்திரம்?

உணஹம ்தபான. இஹளஞரகளின கைவு கமய்்ைவில்ஹல ்ல 
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கைவுகளுைன ்ட்ைம் ்யினைவரகள் ளவஹல கிஹைக்கபா்த 
கபாரணைத்்தபால் கைவு நைவபாகபாமல் ்தவித்து வருகினைைர. 
ளவஹலஇல்லபாத் ்திணைபாட்ைம் ஒழி்ந்த்பாடில்ஹல. வறுஹமயும் 
நீஙகிய்பாடில்ஹல. வல்லரசபாளவபாம் எனை வபாய்ச்கசபால் வீரம் 
மட்டும் குஹை்ந்த்பாடில்ஹல.

நிமிை
கசபாப்ைம்
வி்த்து

சபாஹலயில் வபாகைத்்தில் கசல்லும்ள்பாது சில விைபாடிகள் 
இஹம மூடிைபால் நை்நது விடும் வி்த்து. கவைமபாக சபாஹலயில் 
கசல்ல ளவணடும். ச ில விைபாடிகள் இஹம மூடிைபால் 
நிர்ந்தரமபாக இஹம மூடிவிை ளவணடிய நிஹலயில் வி்த்து 
நைப்துணடு.

வீசிய வஹலகளில்
மீனகள் இல்ஹல
நச்சபாய் கைல் நீர!

கைஹலயும் நச்சபாக்கி விட்ைபாரகள், மீைவன வஹல விபாித்்தபால், 
மீனகள் வருவ்தில்ஹல எனறு மீைவன துயரத்ஹ்த சுற்றுச்சூழல் 
மபாஹச ஹைக்கூவபாக வடித்துள்ளபார.

ளகபாடீஸ்வரனும்
யபாசித்து நிற்கிைபான
மழஹல முத்்தம்!

்தபாத்்தபா க்பாிய ளகபாடீஸ்வரைபாக இரு்ந்தபாலும் ள்ரைிைளமபா, 
ள்த்்தியிைளமபா முத்்தம் யபாசித்ள்த க்ை ளவணடும். ்த்ந்தபாலும் 
்தரலபாம்,  ்தர மறுத்்தபாலும் மறுக்கலபாம்,  குழ்நஹ்தயின 
மைநிஹலஹயப க்பாறுத்்தது.
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அப்பா இை்ந்த்ின
நிஹைவில் ஊசலபாடுகிைது
்பாைபா்த ளரடிளயபா!

வபாகைபாலி ்பாைபாவிட்ைபாலும் அப்பாவின நிஹைவபாக 
அம்மபாவின நிஹைவபாக அப்டிளய ஹவத்து விடுவதுணடு. 
இப்டி சினைச்சினை விசயஙகஹளக் கூை உற்று ளநபாக்கி 
ஹைக்கூ கவிஹ்தகள் வடித்துள்ளபார. 

இலக்கிய உலகில் க்தபாைர்நது இயஙகிக்ககபாணளை நூல்கள் 
எழு்திக்ககபாணளை் இருக்கும் கவிஞர க்பாள்ளபாச்சி 
குமபாரரபாஜன அவரகளுக்கு ்பாரபாட்டுகள்.

   7

z பினதைஙகைதிய கைதிரவாமைஙகைள
்ளர்செசிய்டந்தைதிருக்கைதின்றனை,
மைரஙகைள!

z சபவாகும் ்ழியில்
து்ணக்கு அ்ழததுச செல்கைதி்றசதைவா,
ெருகுகை்ள கைவாறறு!                          

 - அனஸவார் எம்.எல்.எம்.
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t
கநருப்ில்லபாமல் 
புஹககிைள்த!
்சி வயிறு!
t
ஓடிக்கஹளத்துத்
்திரும்்ிப ்பாரத்ள்தன.
்தைிஹமயில் நபான!
t
கஹரளயை அைம்்ிடிக்கிைது
நிலபா!
இருட்டுப ்யம்!
t
க்ருக்ககடுத்்தது நீர
கஹரளயைியது 
குபஹ்!
t
வபால்்தபான 
அ்திகமபாய் ஆடுகிைது
்ட்ைத்ஹ்தவிை.
t
வற்ைிய குளத்்தில்
அஹல!
ஆடும் சிறுவரகள்!
t
அைஙகிக்கிைக்கிைது
்தஹலக்கைம்்ிடித்்த ்தற்ககபாஹலப்ஹை!
்தீபக்ட்டிக்குள்

- கவிக்ளகபா துஹர வச்ந்தரபாசன
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l 
எவவளவு கவணஹமயபாய்
அ்ந்தக் கஹைசி
ளகபாடித் துணைி மட்டும்

l
ககபாழு்நது விட்டு எபாியும்
சவத் ்தீயில் 
கநய் ்தீ்த்்தின அஹம்தி

l
்தீ்ஙகளின சபாயலில்
ஆஙகபாஙளக எபாியும்
குளிர கபாலத்்தில் ்தீக்கபாய்்தல்

l
ஆழ்்நது ்தியபாைிக்ஹகயில்
எனைிைம் வரம் ளகட்கும்
ஒரு க்தய்வம்

l
சீைரகள் ்தீ்ம் ஏற்ைி
கவளிச்சம் கபாட்ை
புனைஹகஹய உ்திரத்்தபார குரு

l
கவளிச்சம் நீடிக்க
எவவளவு கநய்யும் ஊற்ைலபாம்
்திபாிகள் நிஹைய ளவணடும்

 முஹைவர ம. ரளமஷ்..
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x
அடர்ந்தை கைவாட்டில் 
்்ளந்து சநளிந்து செல்லும் 
மைணெவா்ல 

x
சதைரு நவாயும் நவானும் 
சநருக்கு சநர் ெந்தைதிக்கைதினச்றவாம் 
குப்்பயில் ஒசரசயவாரு சரவாட்டிததுணடு 

  ்்மிழத்ம்�ி... 
                               சதைனைி.

t சதைர்வு அ்்றயில்
       தைதினைமும் எழுதைப்படுகைதி்றது
        பலரது தை்லசயழுதது

t மூன்றவாம் அ்லக்கைவாகை
       கைவாததுக் சகைவாணடிருக்கைதி்றது
       ச்ட்டியவான வீட்டு அடுப்பு

  - வ�ான்்னம்�லவாணன்
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நகைரததுப் சபண
்ரப்பில் செல்லும்சபவாது
நவாட்டிய பவா்்னை.

சபவாஙகைல் கூ்ட
பிடிபடவாமைல் ஓடுகைதி்றது
சநர்ந்து்ிட்ட செ்ல்.!

சுளளிகை்ள செகைரிததைதும்
ஞவாபகைப் படுததும்
கைவாகைததைதின கூடு.!

சகைவாயில் தைதிரு்ிழவா
மை்லசய்றசிப் சபவாய்ிட்டது
பவா்வா்ட தைவா்ணி.!

மைணகுதைதி்ரயின சமைல்
அமைர்ந்தை குழந்்தைக்கு
ரவாஜவா்ின மைிடுக்கு.!

  - ்ச.�.்சண்முகம்
  எழு்வாம்பவாடி.

குளக்கை்ர நவாணல் 
அவ்ப்சபவாது அ்ெக்கும் 
தூணடிறகைவாரர் 

 - ்.யா்சகன்
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 இயற்ஹகயுைன இஹய்நது வபாழும் அனு்வத்்தில் 
கிட்டுகினை மை்தின உணைரவுகஹள ள்தர்ந்த எளிஹமயபாை 
கசபாற்களில் மூவடியில் ்தருவள்த ஹைக்கூ. இவவபாமை வடிவம் 
வபாசிபள்பாபாின உள்ளுணைரவில் ஊடுருவி வபானுயர ்ைக்க 
ஹவக்கவும் கசய்யும். மூழ்கிக் களித்து அடியபாழத்்திலும் ஆழமபாய்  
்திக்குமுக்கபாை ஹவக்கவும் கசய்யும். ்தைக்கபாை ஞபாைத்ள்தைலில் 
சுயம் அஹம்தியுற்று இயல்்பாக இருக்கவும் கசய்யும்.

 ்தற்கபாலத்்தில் இயற்ஹகஹய மட்டும் ்பாடும் நிஹல 
மபாைி சமூக மபாற்ைஙகஹளயும், அவலஙகஹளயும் ஹைக்கூ 
வழியபாக கசபால்லி வருவது அ்திகபாித்து வருகிைது.இயற்ஹகயின 
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சூழல்கஹள வபாழ்வியல் உணஹமகளளபாடு க்தபாைரபு ்டுத்்தி 
ஏற்புஹைய்தபாகச் கசபால்லு்தல் எனை நிஹல வ்நதுள்ளது.

 ்ணஹைய இலக்கியக் கபாலஙகளிலிரு்நது ஆணுக்கு 
இஹணையபாக க்ணகளும் ்ஹைப்பாளரகளபாக வலம் வ்நது 
ககபாணடிருக்கினைைர. அவவஹகயில் ஹைக்கூ உலகிலும் 
ளகபாளலபாச்சிய ைபாக்ைர ்தி.லீலபாவ்தி அம்ஹமயபார, முதுமுஹைவர 
மித்ரபா அம்ஹமயபார, கவிஞர ் பாிமளமுத்து, கவிஞர நிரமலபா சுளரஷ் 
எை இனனும் ் ல க்ண ஹைக்கூ ் ஹைப்பாளரகளுைன  நீளும் 
வபாிஹசயில் ்தற்க்பாழுது அ்திகளவிலபாை க்ண கவிஞரகள் 
ஹைக்கூ கவிஹ்தகள் எழு்தி நூலபாக கவளியிட்டு வருகினைைர. 
அவவபாிஹசயில் கவிஞர சபார்தபா க . ச்நள்தபாஷ்  அவரகள் எழு்திய 
‘மினகம்்ியில் குருவிகள்’ நூல் இஹணை்நதுள்ளது சிைபபு.

 ‘மினகம்்ியில் குருவிகள்’ நூலின ்தஹலபள் ஈரபபு. 
மினகம்்ியில் வபாிஹசயபாக அமர்ந்திருக்கும் குருவிகள் மு்தலபாை 
்ைஹவகஹள நபாம் கணடிருபள்பாம். அது இயற்ஹகயின 
்திய்தி. ்ைஹவகளபால் மின கம்்ியில் இயல்்பாக அமர முடியும் 
எனைபாலும் கூை இக்கபாலச் சூழலில் மினகபா்ந்த அஹலவபாிஹசயின 
கபாரணைமபாகளவ சிட்டுக்குருவிகள் அருகி வருவது கணகூடு. 
இத்்தஹகய மைி்தப ்ிஹழகளபால் இயற்ஹகயும், ்ல்லுயிரகளும் 
இனைலுக்கு ஆளபாவஹ்த குைியீைபாகக் ககபாணளை கவிஞர 
இபக்யர சூட்டியிருப்பாளரபா எனறு எணணைத் ள்தபானறுகிைது.

சிறு குழ்நஹ்தயின
முதுகில் சவபாபாி கசய்கிைது
கரடி க்பாம்ஹம

வபாசித்்ததும் கரடிபக்பாம்ஹமயுைன குழ்நஹ்தகயபானறு விஹளயபாடும் 
மகிழ்வின ்தருணைம் நிழலபாை கபாட்சி விபாிகிைது. விஹளயபாடிய 
அக்கரடிப க்பாம்ஹம இபள்பாது முதுகில் ஏைிக்ககபாணைது. 
சிறு வய்தில் விஹளயபாட்ைபாய் குழ்நஹ்தயின முதுகில் ஏறும் 
கல்விச்சுஹம... ்டிபபு, ளவஹல, குடும்்ம், சுற்றுபபுைகமைக் 
கூடிக்ககபாணளை கசல்கிைள்த ்தவிர குஹையவில்ஹல எனை 
வபாழ்வியல் உணஹமஹய உணைரத்துகிைது அல்லவபா?
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ஓடும் கடிகபாரத்துள்
சிஹை்ட்டுக் கிைக்கிைது
மைி்த வபாழ்க்ஹக

கபாஹல விழிப்்திலிரு்நது இரவு உைக்கம் வஹர மைி்தைின 
கசயல்்பாடுகள் ளநரத்ஹ்தக் கணைக்கிட்ளை நைக்கிைது. நிமிை 
முள்ஹளயும், கநபாடி முள்ஹளயும் விை ளவகமபாக ஓை இயலுமபாகவைச் 
சூழலில் சிக்கிக் கிைக்கும் மைி்த வபாழ்க்ஹக ஓடும் கடிகபாரத்்தின 
முள்கஹளப ள்பால் வட்ைமடித்துக் ககபாணளை இருக்கிைது எனகிை 
்தத்துவத்ஹ்த உணைரத்தும் முத்்தபாை மூவபாிகள் சிைபபு.

 கவிஞர சபார்தபா க ச்நள்தபாஷ் அவரகள் இயற்ஹகஹய 
ளநசிக்கும், ள்பாற்றும் ்தனஹமயுஹையவர என்து இ்நநூலில் 
விரவியிருக்கும் இயற்ஹக அழகு மிளிரும் ஹைக்கூகஹள 
கபாணும் க்பாழுள்த உணைர முடிகிைது.

அழகிய வஹளவுகளில்
நழுவிச் கசல்கிைது
ஆற்ைில் கசம்மீன

ஓடும் புஹக இர்தம்
வழி கநடுகத் துரத்துகிைது
வபான நிலபா

சிறு ்திருப்முைன கூடிய அழகிய கபாட்சிகள்.

 அஹைத்து உயிரகளின ளமலும் கருஹணையும் இரக்கமும் 
ளமலிட்ைவரபாகளவ கவிஞபாின குணைம் கவளிப்டுகிைது.

உ்திரகிைது இஹலகள்
விழு்ந்த மரத்ஹ்தப
்ற்ைிய்டி ்ைஹவக்கூடு

 கூடு கஹலயபா்திருக்க ளவணடிய்டி அடுத்்த ஹைக்கூ
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மு்தஹலகளுக்கு ்தடுபபூசி
ஏபாியில் மி்தக்கினைை
மருத்துவக் கழிவுகள்

 மைி்தப ்ிஹழயிைபால் அவ்திக்குள்ளபாகும் நீரவபாழ் 
உயிபாிைஙகஹள கபாக்கும் சமூக ளநபாக்கம் க்தளிவபாகிைது. 
நீர மபாசிைபால் இனைலுக்கு ஆளபாகும் சூழல் ளகடுகஹள 
எடுத்்தியம்பும் ்ல ஹைக்கூக்கள் இ்நநூலில் விரவி உள்ளை.

அஹசவ விரு்நது
கபா்தணைி விழபாவில் ்தயபாரபாய்
ஹசவ ஆடு

இஹல்தஹழகஹள உணணும் ஆடு ஹசவம். ஆைபால் அ்ந்த ஆடு 
உணைவபாக மபாறும் க்பாழுது அஹசவமபாகிைது. எ்ந்த சபாமியும் 
்லி ளகட்்்தில்ஹல. மைி்தைின நம்்ிக்ஹக சபார்ந்த விையளம 
இது. உயிரகளிைத்்தில் அனபு ககபாள்ள வலியுறுத்தும் முரண 
சபார்ந்த ஹைக்கூ.

 அதுள்பாலளவ ஏழ்ஹமயிலும் கவைிப்பாரற்றும் 
சமூகத்்தில் உலவும் விவசபாயிகள், மு்திளயபார மற்றும் குழ்நஹ்த 
களுக்கபாக கவிஞரது குரல் உரத்து ஒலிக்கிைது.

சுட்கைபாிக்கும் ்தஹலநகர
கவயிலில் கபாயும் ளகபாவணைஙகள்
விவசபாயிகள் ள்பாரபாட்ைம்

அனஹையர ்திைத்்தில்
பு்திய கிஹள ்திைக்கப்டுகிைது
மு்திளயபார இல்லம்

கபாகம் கஹரகிைது
ஏக்கத்்தில் சிறுவன
இஹலயில் ளசபாற்றுருணஹை
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அனைபாை நிகழ்கவைக் கை்நது ள்பாக முடியபாமல் மைம் 
கைக்கிை்தல்லவபா?

 க்ணஹமயின கமனஹமயும் நளிைமுமபாய் கபா்தல் 
ஹைக்கூ ஊரவலமும் இ்நநூலில் இைம்க்ற்றுள்ளை.. 

 ஒளர மபா்திபாியபாை கருத்ஹ்த வலியுறுத்தும் ஹைக்கூ 
நூலில் சில இைஙகளில் வருவஹ்த ்தவிரக்கலபாம்.. 

 நீலநிலபா ்்திப்கம் வபாயிலபாக கவளியிட்டுள்ள 
‘மினகம் ி்யில் குருவிகள்’ அட்ஹைப்ைம் மற்றும் வடிவஹமபபு நனறு.

 ஒரு ்ஹைப்ின உயிரபா்தபாரமபாக விளஙகும் அ்தன 
உள்ளைக்கமும் இ்ந்த சமூகத்்திற்கு அ்ந்த ்ஹைபபு எனை 
மபா்திபாியபாை கருத்்திஹை முனஹவக்கிைது என்ஹ்தப க்பாறுத்ள்த 
அது சிைப்பாை ்ஹைபக்ன்்தபாகிைது.அவவஹகயில் உயிர 
இரக்கச் சி்ந்தஹை, மைி்த மைவுணைரவுகள், சமூக அவலஙகள், 
அரசியல், க்பாருளபா்தபாரம், இயற்ஹகஹய ள்பாற்று்தல் 
ள்பானைஹவகஹள உள்ளீைபாகக் ககபாணடு எளிஹமயபாக 
மக்களின ள்தஹவகஹள உணைரத்தும் வஹகயிலபாை ஹைக்கூ 
கவிஹ்தகஹள  ‘மினகம்்ியில் குருவிகள்’ ஹைக்கூ நூலின 
வபாயிலபாகப ்ஹைத்்த கவிஞர சபார்தபா க.ச்நள்தபாஷ் அவரகளின 
எழுத்து உயிர க்ற்று கபாலத்்திற்கும் நிஹலத்து நிற்கும்..

 கவிஞர சபார்தபா க. ச்நள்தபாஷ்.. சரவள்தச ஆஙகில 
ஹைக்கூ ள்பாட்டியிலும் கவற்ைி  க்ற்ைவர. .  ஹைக்கூ 
உலகில் ்தைக்ககை ஓபாிைத்ஹ்த உருவபாக்கியுள்ளபார.. ்னமுகத் 
்திைைபாளியபாை கவிஞர சபார்தபா க. ச்நள்தபாஷ் கமனளமலும் 
கவியுலகில் வளர வபாழ்த்துகளுைன..

நூலின க்யர : மினகம்்ியில் குருவிகள்
நூலபாசிபாியர : சபார்தபா க. ச்நள்தபாஷ்.. ஐ்தர்பாத் 

்்திப்கம் : நீல நிலபா
ஒருஙகிஹணைபபு : இஹளய்பார்தி க்ந்தகபபூக்கள்
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a a க்தவிடுக்கில் ்ட்ைபாம்பூச்சி 
     சிக்கியஹ்த விடுவிக்க ்ை்ைத்்த்டி 
     எைது இ்தயம்..

a a கடிைமபாை  கசயல் 
     எளிஹமயபாக மபாறும் 
     கவற்ைியஹை்ந்தவுைன..

a a க்தபாைர மஹழ 
     உ்திரும் கவணணைிை பூக்கஹள 
     அலுக்கபாமல் ஏற்கும் நிலம்.. 

a a மரஙகளுக்கிஹையில் 
     உயளர முஹளத்க்தழும் வணணைமிகு 
     ளகபாவில் ளகபாபுரம்..

a a ளகபாயில் சிற்்ஙகள் 
     ஆயிரம் வருைஙகள் கணமுன க்தபாியும் 
     ்தமிழர நபாகபாிகம்.. 

a a இலக்குகளுைன 
     முகநூலில் ்யணைிக்கிளைன 
     பு்திய ்பாஹ்த...

a a விழிகள் உ்திரக்கும் 
     உவரபபு நீர இைிக்கிைது 
     மகிழ்ச்சியில்..

a a இருளில் மூழ்கியும் 
     தூரத்்தில் கவளிச்சப புள்ளி
     இஹையனபு..

- சபார்தபா க. ச்நள்தபாஷ்
ஐ்தரபா்பாத்

   7
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a a பழுததை இ்லபழுததை இ்ல
     கைீழவாகைத சதைவாஙகுகைதி்றது     கைீழவாகைத சதைவாஙகுகைதி்றது
     ்யதைவானை ெசிலந்தைதி!     ்யதைவானை ெசிலந்தைதி!

a a கைனனைக் குழி ்ிழகைனனைக் குழி ்ிழ
     ெசிரிததைபடி நதிறகைதி்றது      ெசிரிததைபடி நதிறகைதி்றது 
     அலஙகைவார சபவாம்்மை     அலஙகைவார சபவாம்்மை

a a மூஙகைதில்து்ள ்ழிமூஙகைதில்து்ள ்ழி
     ஊரும் எறும்புகைளின     ஊரும் எறும்புகைளின
     இ்ெ ஊர்்லம்.     இ்ெ ஊர்்லம்.

a a சகைவா்டக் கைவாலப் பவாடல்சகைவா்டக் கைவாலப் பவாடல்
     இல்யுதைதிர் மைரக் கைதிள்யில்     இல்யுதைதிர் மைரக் கைதிள்யில்
     ஒரு குயில்!     ஒரு குயில்!

a a பட்ட மைரம்பட்ட மைரம்
     கூடற்ற கைதிள்யில் கூவுகைதி்றது     கூடற்ற கைதிள்யில் கூவுகைதி்றது
     ஒரு குயில்!     ஒரு குயில்!

a a மைணபவா்னைக்கைவாரியின மைணபவா்னைக்கைவாரியின 
     இடுப்புக் குடததைதில் தைளும்பும்     இடுப்புக் குடததைதில் தைளும்பும்
     குழந்்தை!     குழந்்தை!

a a உ்டந்தை மூஙகைதில் உ்டந்தை மூஙகைதில் 
     தைவாளலயதசதைவாடு செவாட்டுகைதின்றனை     தைவாளலயதசதைவாடு செவாட்டுகைதின்றனை
     இ்ெத துளிகைள!     இ்ெத துளிகைள!

-  வ்ிலல�ிே�ா-  வ்ிலல�ிே�ா
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a a பவார்்்யற்ற ெசிறுமைிபவார்்்யற்ற ெசிறுமைி
     சமைழுகு்ர்ததைதி ஏறறுகைதி்றவாள     சமைழுகு்ர்ததைதி ஏறறுகைதி்றவாள
     சதை்வாலயததைதில்.     சதை்வாலயததைதில்.
  
aa  இ்றஙகை மைனைமைில்்லஇ்றஙகை மைனைமைில்்ல
     அடுததை சபட்டியில்     அடுததை சபட்டியில்
     ரயில் பவாடகைன.     ரயில் பவாடகைன.

a a மைணிசயவா்ெயில் கைெசிகைதி்றதுமைணிசயவா்ெயில் கைெசிகைதி்றது
     எனச்றவா சகைவாயிலில் ெந்தைதிததை      எனச்றவா சகைவாயிலில் ெந்தைதிததை 
     உன மைருக்சகைவாழுந்து ்வாெம்     உன மைருக்சகைவாழுந்து ்வாெம்

a a பவால்ய ்யதைதில் பவார்ததை  பவால்ய ்யதைதில் பவார்ததை  
     அசதை முனைீஸ்ரனதைவான;     அசதை முனைீஸ்ரனதைவான;
     ச்ளுதது்ிட்டது பயம்.     ச்ளுதது்ிட்டது பயம்.

a a தூக்கைம் ்ரு்தைதில்்ல;தூக்கைம் ்ரு்தைதில்்ல;
     தூக்கைமைின்றசித தை்ிக்கும்     தூக்கைமைின்றசித தை்ிக்கும்
     சநவாயுற்ற அப்பவா்வால்.     சநவாயுற்ற அப்பவா்வால்.

a a உதைதிர்ந்து கைதிடக்கும்உதைதிர்ந்து கைதிடக்கும்
     மைல்லி்கைப் பூ்ில்     மைல்லி்கைப் பூ்ில்
     உன சநற்்றய ச்ட்கைம்.     உன சநற்்றய ச்ட்கைம்.

 - ஆரூர் ்்மிழநாடன் - ஆரூர் ்்மிழநாடன்
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* என குடிஹச வீட்டு முற்ைத்்தில்
     வருவதும் ள்பாவதுமபாக..
     யபாளரபா வணணைம் பூசிய ்ைஹவ! 

* விபாிசல் விழு்ந்த சுவபாில் 
     குறுக்ளக நிற்கும் ்ல்லி
     ஒரு சிலுஹவயபாகிைது...

* ்பா்தம் ்டும் ள்பாக்தல்லபாம் 
     கமௌைம் கஹலத்்தை
     கூழபாஙகற்கள்..

* இை்ந்த மயிலின
     ள்தபாஹககஹளச் ளசகபாிக்கும் ள்பாது
     அஞசலி கசய்கிளைன..

* சில்வணடின ்பாைஹல
     ரசிக்கும் ள்பாது 
     பூவும் அஹச்ந்தபாடுகிைது..

  - ரசி குணைபா
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aa  புததைவாணடு சகைவாணடவாட்டம்புததைவாணடு சகைவாணடவாட்டம்
     சபவாலி்ிழந்து நட்ெததைதிரஙகைள     சபவாலி்ிழந்து நட்ெததைதிரஙகைள
     ஏதைதிலி முகைவாம்     ஏதைதிலி முகைவாம்

  aa  அ்ர இருளில்அ்ர இருளில்
      நதி்றம் மைவா்றசித சதைரிகைதி்றது      நதி்றம் மைவா்றசித சதைரிகைதி்றது
ப்ற்்யின ெசி்றகுகைளப்ற்்யின ெசி்றகுகைள

aa  ஒசர சநரததைதில் பு்றப்படுகைதின்றனைஒசர சநரததைதில் பு்றப்படுகைதின்றனை
      தைவாமைதைமைவாகைவும் ெீக்கைதிரமைவாகைவும் எழுந்தை       தைவாமைதைமைவாகைவும் ெீக்கைதிரமைவாகைவும் எழுந்தை 
      இரணடு ெசிட்டுக்குரு்ிகைள      இரணடு ெசிட்டுக்குரு்ிகைள

aa  வீடிழந்தைவீடிழந்தை
      ஒரு ெசிட்டுக்குரு்ி கைவாததைதிருக்கைதி்றது      ஒரு ெசிட்டுக்குரு்ி கைவாததைதிருக்கைதி்றது
       தைன தைவாயசமைவாழிக்கைவாகை       தைன தைவாயசமைவாழிக்கைவாகை

aa  ஒனச்ற ஒனறு ஒனச்ற ஒனறு 
      பவா்ல்னைததைதில்      பவா்ல்னைததைதில்
      தைனைிததை மைரம்      தைனைிததை மைரம்

aa  அதைதிகைவா்ல ்ிடியல்அதைதிகைவா்ல ்ிடியல்
      இ்ெயுடன கை்ி்தை எழுதும்      இ்ெயுடன கை்ி்தை எழுதும்
      ஒரு பூஙகுயில்      ஒரு பூஙகுயில்

-	கவிஞர்	அருணாச்சல	்சிவா-	கவிஞர்	அருணாச்சல	்சிவா
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‘‘அ்ந்த மலஹரப ்பார. அ்ந்தத் ள்தைீஹயப ்பார. 
அ்திலிரு்நது எனை க்தபாிகிைது?’’, ஒரு கஜன ஞபாைி 
அவஹரக் கபாணை வ்ந்த ஒரு ்யணைியிைம் ளகட்ைபார.

அ்ந்த ்யணைி கசபானைபார, ‘‘அ்ந்த மலபாிைம் ள்தன  
இருக்கிைது. அ்ந்தத் ள்தைியிைம் ள்தைல் இருக்கிைது!’’

‘‘ள்தன இருப்்தபால் மலர அஹம்தியபாக இருக்கிைது. 
ள்தைல் இருப்்தபால் ள்தைி இயஙகிக் ககபாணளை 
இருக்கிைது’’, எனறு கசபானை ஞபாைி ்யணைிஹயப 
்பாரத்்தபார.

‘‘அ்தைபால் ள்தைல் ளவணைபாம் எனறு 
கசபால்கிைீரகளபா?’’, எனறு ்யணைி ளகட்க
ஞபாைி அஹ்த மறுத்்தபார.

‘‘ள்தைல் முடி்நது கூட்ஹை அஹை்ந்ததும் ள்தைியும் 
அஹம்தியபாகி விடுகிைது. ஆைபால் அது நிர்ந்தர அஹம்தி 
அல்ல. மறுநபாள் மறு்டியும் ள்தைஹலத் க்தபாைஙகி 
விடுகிைது.

ஆைபால் பூ உள்முகம் ்யணைிக்கிைது. அ்தைபால் ்தபான 
அது கபாயபாகிக் கைிகிைது. எல்ளலபாருக்கும் ்யன 
்தருகிைது.
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அது ள்பால் உன ்யணைம் உைக்குள்ளள உனஹை 
அைிய உள் ளநபாக்கி இரு்ந்தபால்
உைக்குள்ளளயும் ஞபாைம் எனனும் ள்தன சுரக்கும்’’, 
எனறு ஞபாைி கசபால்ல

்யணைி அவர அருளக அமர்நது ககபாணைபார. ்தன 
புைப ்யணைத்ஹ்த முடித்துக் ககபாணடு ்தியபாைத்்தில் 
உள்முகமபாக ்யணைிக்க ஆரம்்ித்்தபார.

ஹைக்கூ,:

்திஹச கபாட்டும் கருவி
அஹசகிைது கலஙகஹர விளக்கத்்தில்
ஊடுருவும் ஒளி

கவிஞர அருணைபாச்சல சிவபா 

இறுகை மூடிய கைதைவு

அனுமைதைதியின்றசி உள நு்ழகைதி்றது

நதில்ின ஒளி..

 - சபணணியம் செல்்க்குமைவாரி
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கைவாததைதிருக்கும் இரவுகைளில்

்ிடியலவாய ்ருகைதின்றனை

நவாயர் கை்ட பவாட்டு.

ப்ழய குளததைதில்

மைீனைின ஆயுள

நவா்ரயின அலகைதில்.

தை்ரசயஙகும் ஓட்்டகைள

ஓடிப்பிடிதது ்ி்ளயவாடும்.. 

எலிகைள.

சதைஙகைதிய நீரில்

தைவாகைம் தைணிததுக் சகைவாளளும்.. 

ெசிட்டுக்குரு்ி.

- கவிஞர் அனுோஜ்
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உளளங்கை  
கைட்ல அளளிப் பவார்க்கைதிச்றன 
சர்கையுடன ்வானைம்.. 

தைவாயின நதிழலில் அமைர்ந்தை 
ஆட்டுகுட்டியின முன 
ச்ர்்்யில் ந்னைந்தை புல் 

செவாறறுக்கு கை்ரயும் 
கைவாக்்கையிடம் எப்படிச செவால்ச்ன? 
என பட்டினைி்ய 

கை்ளசயடுக்கும் 
சபணணுடன குனைிந்தைபடி 
நவா்ர 

முதை்ல முழுஙகும் 
மைீனைின ்வாயில் 
தூணடில் 

்ணணத்தை நதிரப்புகைதினச்றன 
சபனெசில் சகைவாட்டிறகுளசள 
்வானை்ில் - 

- ஷர்ஜிலா �ர்வீன்
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ஹைக்கூ ்ஹைத்்தல் 
மபாக்ரும் கஹல... 
்லருக்கு ககபாஹல... 
சிலருக்ளக ஹக வ்ந்த கஹல.
்ஹைப்வர சில 
ளகபாணைஙகளில் எழு்த, 
்டிப்வர மை்தில் ்ல 
ளகபாணைக்கபாட்சிகஹள 
சித்்திரஙகளபாய் வஹரயும்,
விசித்்திரக் கவிஹ்த வடிவம் 
ஹைக்கூ...

ஜப்பாைிய கவிஹ்த வடிவமபாை 
இ்தஹை 100% இலக்கணைச் 
சுத்்தத்ள்தபாடு எழுது்தல் 
அவவளவு எளி்தல்ல... 
்தமிழுக்ககை சில 
மபாற்ைஙகளளபாடு ஹைக்கூ 
்ஹைக்கும் ஆண கவிஞரகள்  
ஆகச்சிை்ந்த ்லபாிருக்க...
க்ண கவிஞரகஹள 
அஹையபாளப்டுத்தும் சிறு 
முயற்சி இது...
உஙகளின ள்ரபா்தரளவபாடு…

யபாசகத் ்தட்டில்
வீசிச் கசல்கிைபாரகள்
அலட்சியப ்பாரஹவ

சிறுவன விற்கும் முககவசம்
கபாற்ைில் புரணை்டி
அைிவியல் புத்்தகம் 

நிழஹல மட்டுளம ளமய்கினைை
சித்்திஹர கவயிலில்
இளம் ஆடுகள் 

நிலவு வஹரய ்ிரகபாசமபாய்
மகளின கணகளில்
நட்சத்்திரஙகள்

நுஹரஹய அள்ளுகினளைன
ஹகக்குள் உஹைகினைது
வபாைவில்லுைன வபாைம்

முைி்ந்த கசடியின
ளவபாின மீது துளிரத்்திருக்கிைது
புது மஹழ

வணடித் ்தைம்
அழுத்்தமபாக ்்தி்ந்திருக்கிைது
ந்தியின ளசபாகம்

குடிக்கவபா..?கடிக்கவபா..? 
ஆப்ிள் வடிவில் 
வபாைம்
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ஹக குலுக்குகினைை
ளவலி ்தபாணடியும் வளர்ந்த
மரஙகளின நிழல்கள்

ஒரு துணடு 
வபாைத்ஹ்த ்ருகிய்டி
இளளவைில் சூபாியன

முைம்மது �ரஜிலபா யபாகூப
            ...ஹைக்கூ ்ிபாிஹய...

ஒவகவபாரு கவிஹ்தயும் ஆச்சரயம் 
விஹ்தக்கும் கபாட்சிகளளபாடு...
யபாசகத் ்தட்டில்
வீசிச் கசல்கிைபாரகள்
அலட்சியப ்பாரஹவ

யபாசகத்்தட்டு... 
மு்தல்கபாட்சி.
வீசிச்கசல்கிைபாரகள்...
இரணைபாவது கபாட்சி.
ஈற்ைடித் ்திருப்ம் ...
நிச்சயமபாக சில்லஹை என்ள்த 
நம் கணைிப்பாயிருக்கும்.
ஆைபால் அலட்சியப்பாரஹவ 
என்ஹ்த எ்திர்பாரத்்திருக்க 
மபாட்ளைபாம்...

ஜப்பாைிய ஹைக்கூக்கள்... 
இயற்ஹகஹய மட்டுளம 
்பாடுக்பாருளபாய் 
ககபாணடிருக்கும்... 
்தமிழில் மைி்தரகஹளயும் 
்பாடுக்பாருளபாக்கும் ்தனஹமக்கு 
எடுத்துக்கபாட்ைபாய் இ்ந்த 
ஹைக்கூ...

சமூக சி்ந்தஹைஹய விஹ்தக்கும் 
சிைப்பாை ஹைக்கூவபாய்…

இப்டி இவரது ஹைக்கூக்கள்... 
அமு்த்பார்தி அய்யபா... 
அனுரபாஜ் அய்யபா, கவிச்சுைர. 
கபா.ந.கல்யபாணைசு்ந்தரம் 
அய்யபா ள்பானை ்ல சிை்ந்த 
ஹைக்கூ முனளைபாடிகளின 
்பாரபாட்டு்தல்களளபாடு 
்ல மினைி்தழ்களில் 
மினனுகினைை... 

முகநூல் க்ண ஹைக்கூ 
கவிஞரகளில் ்லரும் 
அைி்நள்தபாரபாய்...
குைிப்பாக நபான ்்திவிடும் 
ஹகபள்சி ்ைஙகளுக்கு... 
சுைச்சுை இவர ்்திவிடும் 
ஹைக்கூக்கள் சிைப்பாைஹவ... 
அவற்ஹை கமபாழிக்யரத்து  
கவளியிடு்தலிலும் எைக்கு 
ஏக ஆை்ந்தம்... அவஹர ஆசு 
ஹைக்கூ கவிச்சளகபா்தபாி 
எனைஹழப்்தில் அத்துஹை 
கரவமகைக்கு...
விஹரவில் ஹைக்கூ புத்்தகம் 
கவளியிை ஆயத்்தமபாகும் 
அவருக்கு என அற்பு்த 
வபாழ்த்துக்கள்...
நீஙகளும் அவஹர 
வபாழ்த்்தலபாளம…
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n n வீ்ியில் நடககவீ்ியில் நடகக
       என்ல்ன உயர்த்ிப் �ிடிககிறது       என்ல்ன உயர்த்ிப் �ிடிககிறது
       காலல வவயிலின் நிழல்       காலல வவயிலின் நிழல்

n n ்மேணித் ்மயில் ்மேணித் ்மயில் 
       உயிர்ப்புடன்  ர்ாலக  விேித்து         உயிர்ப்புடன்  ர்ாலக  விேித்து  
       காவடி ஆட்டத்ில்       காவடி ஆட்டத்ில்

n n �ாய்ந் ரநேஙகலளவிட �ாய்ந் ரநேஙகலளவிட 
       �துஙகிய காலஙகரள அ்ிகம்        �துஙகிய காலஙகரள அ்ிகம் 
       வருத்த்ில் பூல்ன        வருத்த்ில் பூல்ன 

n n இலலகலள உ்ிர்ததுஇலலகலள உ்ிர்தது
       ்லலநி்மிர்்ந்து கிலள       ்லலநி்மிர்்ந்து கிலள
       அடுத் நகர்வில் வ்னம்        அடுத் நகர்வில் வ்னம் 
  

n n மூஙகில் காட்டுககுள்மூஙகில் காட்டுககுள்
       ்வ்மிருகக அலழககின்ற்ன        ்வ்மிருகக அலழககின்ற்ன 
       லைககூ ்சசி்ந்ல்னகள்       லைககூ ்சசி்ந்ல்னகள்

n n கடறகலே ்மணல்களில் கடறகலே ்மணல்களில் 
       புல்்ந்�டி ்வம்         புல்்ந்�டி ்வம்  
       அலலவருடிய கிளிஞ்சல்கள்       அலலவருடிய கிளிஞ்சல்கள்  

கா.ந.கல்யாணசு்ந்ேம்
வ்சன்ல்ன

   7



   7

n கைருகைதிப்சபவானை உயிர்
       பந்தைதிக்கு ்ந்து செர்ந்தைது
       சுட்ட  இ்்றசெசி

n ப்றசிக்கைப்பட்ட இளந்தைளிர்
       ெருகைவாகைதி சு்் தைருகைதி்றது
       சதையி்லத தூள

n அணு்ளவு ெசிரிப்பு
       இதையம் பிழிந்து சபவாகும்
       அ்ள சபரனபு

n முட்கைள மைணடிய புதைர்
       பயமைின்றசி  அமைர்ந்து செல்லும்
       அடிக்கைடி ்ரும் ெசிட்டுக்குரு்ி

n சதைவாட்டுணர்வு இல்்ல
       சநடுநவாள சநருக்கைமைவாய ்வாழ்்ிக்கும்
       இ்ணயம்

n ்ிலக்கைதிய உ்றவு
       இதையததைதில் ஒட்டிக் சகைவாணடது
       அ்ள உரு்ம்

்்மிழவநஞ்சம் அ்மின்
பிரவானசு
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 மினைல் அடித்்தபால் அ்திரச்சி உணைபாவது ள்பால 
நல்லக்தபாரு ஹைக்கூ ்டித்்தபால் நமக்கு ஒரு வி்த இன் அ்திரச்சி 
உணைபாக ளவணடும்.

 அவவபாறு அ்திரச்சிஹயத் ்தருவது அ்தன ஈற்ைடி்தபான 
எனைபால் அது மிஹகயபாகபா. அத்்தஹகய ஈற்ைடி

 ‘ள்பாகிைது / வருகிைது / நிற்கிைது’ ள்பானை விஹைச் 
கசபால்லபாக இல்லபாமல், ‘வபாைம் / ஊரவலம் / ஆடும் மயில் /’ ள்பானை 
ஒரு க்யரச்கசபால்லபாக இரு்ந்தபால் மபாத்்திரளம அது சபாத்்தியம். 
ஆ்தலபால்த்்தபான   ‘ ‘ஹைக்கூவின ஈற்ைடி ஒரு க்யரச்கசபால்லபாக 
இருக்க ளவணடும்’’ என்து முக்கிய நி்்ந்தஹைகளில் ஒனைபாக 
இருக்கிைது. இது ஹைக்கூ எழுதும் ்லருக்குத் க்தபாியவில்ஹல. சும்மபா 
மூனறு வபாி எழு்திைபால் அது ஹைக்கூ எனறு நிஹைத்து எழு்தித் 
்தள்ளுகினைைர. அவற்ைில் எ்ந்தவி்த  சுவபாரஷ்யமும் இருப்தில்ஹல. 
அ்நள்தபா ்பாி்தபா்ம்!

 ஹைக்கூவின மு்தல் இரு வபாிகளும் ஒரு கூைபாகும். எடுத்துக் 
கபாட்ைபாக 

மரணை வீட்டில் 
புஹக்நது ககபாணடிருக்கிைது

இவவிரு வபாிகஹளயும் ்டிக்கும்ள்பாள்த வபாசகரபாகிய நம் மைக்கண 
முன மரணைவீடு வ்நது ந ிற்கும்.  கூைளவ  ஆஙகபாஙகு புஹகயும் 
மணைக்குச்சியும் வ்நது நிற்கும்.
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 இ து  அ டி க் க டி  ந பா ம்  க பா ணு ம்  க பா ட் ச ி ்த பா ன !  ச ி ல 
கபாரணைஙகளுக்கபாக ்ல்ளவறு வபாசஹை உள்ள ச்ந்தைக் குச்சிகஹள 
்தீயிட்டுக் ககபாளுத்்தி புஹகய விடுவபாரகள்.

 இவவபாறு நபாம் சி்ந்திக்க...

 கவிஞளைபா நபாம் சற்றும் எ்திர்பாரபா்த்டி

மரணை வீட்டில்
புஹக்நது ககபாணடிருக்கிைது
கசபாத்து விவகபாரம்

     
                              ~  அனுரபாஜ்

எனறு ள்பாட்டு நம்ஹம ்திஹகப்ில் ஆழ்த்்திவிடுகிைபான. அப்க்கம் 
சி்ந்தித்்தபால் உைவிைபாின கிசுகிசுபபு, ்ின ஹககலபபு, அ்தன ்ின 
ள்பாலிஸ் வருஹக எை விபாி்நது ககபாணடு ள்பாகும்.

 சுமபார ஆறு வருைஙகளுக்கு முன இக் கவிஹ்தஹயப 
்டித்ள்தன. எழு்தியவபாின க்யளரபாடு நனைபாக ஞபா்கமிருக்கிைது. 
இபள்பாக்தல்லபாம் ்டிக்கும் கவிஹ்தகள் அவவபாறு ஞபா்கமிருப் 
்தில்ஹல கபாரணைம் உபபுச்சப்ில்லபாமல் இருப்து்தபான.

 கவிஞரகள் இஙகு நபான கசபால்ல வ்ந்தஹ்தப புபாி்நது 
ககபாணடு இைி சிைப்பாக எழு்தி - ஒரு கவிஹ்தயபாயினும் - அஹ்த 
உருப்டியபாய் எழு்தி வபாசகரபாகிய எம்ஹம ஆச்சபாியத்்தில் ஆழ்த்்த 
ளவணடும் எை அனள்பாடு ளகட்டுக் ககபாள்கினளைன.

இவண,
எனறும் ்தஙகள் ள்தபாழஹமயுள்ள

சத்்தபார எம். அஸபாத் 
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இ்லயில் செவாட்டியது பனைிததுளி
கைணணி்மைக்கைவாது ரெசிததை கை்ிஞனுளளததைதில்
புததைம்புதுக் கை்ிததுளிகைள..! 

செனரியூq

சபட்சரவால் ்ி்லசயற்றம்
சூடு பிடிக்கைத சதைவாடஙகைதியது
்ெக்கைதிள ்ிறப்னை..!

 - கவிச்சாேல் கா்மோஜ் ்மாேியப்�ன்

l கைரும்பு ெக்்கையிலும்
       இனைிப்்ப சதைடும்
       எறும்பின முயறெசி.

l மை்ழ சபயதைது
       ்வாழ்்ிடம் சதைடி 
       ஊர்ந்தைனை எறும்புகைள.

  - �ஞ்சநா்ன் ்சசின்்னா
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n ஆயுதைம் இல்லவாது 
       கைறகை்ள செதுக்கைதியது 
       ஆறறுநீர்  .

n அரெவாஙகை ச்்லயில் மைகைன 
       ்ி்ள நதிலத்தை ஆக்கைதிரமைிததைது
       கைருச்ல முள .

 . மூ.்மணி ்ிருமுருகன்.

l கூட்டவாகை செர்ந்து ப்றக்கும் 
       ப்ற்்கைளின ெசி்றகைதில் 
       குழசலவா்ெ..

l சதைவாடர் மை்ழ 
       ்ிழிததுக் சகைவாளகைதி்றது 
       உ்றஙகும் நதைதி...

  - �.விஜி...

சநஞ்ெ சநகைதிழ ்்ததைது 
ெசிறுமைியின கைதிறுக்கைல்கைள 
சு்சரவா்ியம்...

- ்ைக்கூ கை்ி்தைகைள



   7

ஆதைதியந்தைம் ்ைக்கூ!q

s
சகைவாடிப்றக்கைதி்றது எனகைதிச்றவாம்
கையிற்றசிலிருந்து ்ிடுபட்டுப்
ப்றக்கைததைவான துடிக்கைதி்றது சகைவாடி!

s
மைகைதிழ்செசி்யத சதைடிச செல்கைதிச்றவாம் 
ச்று யவா்ரசயவா 
சதைடிப் சபவாகைதி்றது மைகைதிழ்செசி!

s
ெசி்லயவாய புததைர்
்ைகூ்ில் அ்டக்கும் முயறெசி
ெசிரிக்கைதி்றவார் புததைர் ெசி்லயவாய!

s
பக்தைதிமைவானகைளுக்கு இ்்றபக்தைதி
பக்தைதி இல்லவாதை்ர்கைளுக்கு
அது மூடபக்தைதி!

s
தைவாலவாட்டுப் பவாடுகைதி்றவாள தைவாய
குழந்்தை தூஙகைதிய பினனும்
சகைட்டுக் சகைவாணடிருக்கைதி்றது தைவாலவாட்டு!

s
ச்ளளப் சபருக்கு
ஆற்்ற நதி்்றதது என்னையும்
அடிததுச செல்கைதி்றது ச்ளளம்!

   7



   7

s
தைட்டுஙகைள தைதி்றக்கைப்படும்
்ி்ிலிய சமைவாழி
முதைலில் உனைக்குள தைட்டு!

 - கை்ிஞர் ச்ற்றசிப்சபசரவாளி

( அ்ந்தபா்திக்கு எ்திரபாய் ஆ்திய்ந்தம். ஆைபால் ஒரு 
ஹைக்கூவுக்கும் இனகைபாரு ஹைக்கூவுக்கும் இஹைளய 
இல்ஹல. அப்டிச் கசய்்தபால் அது அ்ந்தபா்தி ஆகிவிடும்.

ஒரு ஹைக்கூக்குள்ளளளய நிகழ்த்்தப்ட்ைது இ்ந்த 
"ஆ்திய்ந்தம்!"

 - கவிஞர கவற்ைிபள்கரபாளி )

இயற்கை ்்ரந்தை 
ஓ்ியம் அழகைவாகை சதைரிகைதி்றது 
்ணணததுப்பூசெசியின ெசி்றகைதில்  

ஓடி உ்ழததைதைதில் 
சதையந்து சபவாய ்ிட்டது 
மைிதைதி்ணடியின ெக்கைரம்.. 

 -	கலலவாணி	சுரரஷபாபு
 துபவாய

   7



   7

l ஆற்றசில் நீசரவாட்டம்
       அதை்னைதசதைவாட்டு ்ணக்கைம் செவால்கைதி்றது 
       கை்ரயில் நவாணல். 

l சபவாதைதிமைரம் கைவாததைதிருக்கைதி்றது
       இன்றவா்து ்ரு்வானைவா 
       இனசனைவாரு புததைன.

 l புணணியம் இல்்ல 
        கைடவுள ெசி்லசமைல் பவாலூற்றசினைர் 
        ெவாக்கை்டயில் கைலந்தைது. 

  -	நாகி.	ஆர்.	ராரேந்ிரன்

கைதி்ளகைள அ்ெகைதி்றது
ப்ற்்யின பரிதை்ிப்பு
கைவாற்றசின ச்கைம்.. 

 -	சுோ்ா	அருணாச்சலம்

பூ்ின இதைழ்கைள
சமைல்ல சமைல்ல ்ிரிகைதின்றனை
்ணடின கைணகைள..!

  ஜேயச்சந்ிரன்.ப
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கும்மைிருட்டில் சகைவாட்டும் மை்ழ
ெததைமைிட்டுக் சகைவாணசட
ப்றந்து செல்லும் ப்ற்்

 -	வணலண	வளவன்

L அடர்ததைதியவானை மைரம்
       கைணணுக்குத சதைரிய்ில்்ல
       குரசலழுப்பும் ப்ற்்

L கை்ரசயவார மைரஙகை்ள
       அ்ெதது ்ிட்டு செல்கைதி்றது
       தைவாகைம் தைீர்ந்தை ப்ற்்

L ்ிழ ்்ததைவாலும் 
        இனனும் ்ி்ளயவாடிக்சகைவாணடிருக்கைதி்றது 
        கைவாறச்றவாடு ெருகு...

L மைரெசிலு்்்ய
       ெரி செயயும் தைசெர்
       சநற்றசியில் ்ிபூதைதி பட்்ட

L யவார் அ்ெததைது
       எ்ரும் இல்லவா அ்்றயில்
       தை்லயவாட்டும் சபவாம்்மை

	 -	்ட்சணா	மூர்்த்ி
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n பவால்சகைவாடுக்கும் தைவாயப்பசு
பவாெம் சமைலிட நக்குகைதி்றது
்்க்சகைவாலில் கைனறு...!

n நதி்்றவு மைகைசூலில்
நதி்லப்பதைதில்்ல உ்ழப்ப்ர் ்வாழ்்ில்
்ி்லயில் ஏமைவாற்றம்...!

	 -	ஜ்சணபக	ஜேகதீ்சன்...

n ஒவச்வாரு இ்லயவாகை
்வாெம் பவார்க்கும் ்ணணததுப்பூசெசி
மைல்ரத சதைடுகைதி்றசதைவா.

n முனபு ப்னைமைரம்
இருந்தை இடததைதில் இப்சபவாது
நுஙகு ்ிறகைதி்றவார்கைள.

	 -	ராேிலா	ரிஜவான்

n ஓ்டயில் ்்றட்ெசி 
நீர் இன்றசியும் நீந்துகைதி்றது
கைவாற்றசிசல ெருகுகைள.

n கைன்றசின பவார்்்
பசு்ின மைீசதை உளளது
்ி்லசபசும் தைரகைர்.

-	மணலவ	கார்்ிகன்
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எப்சபவாது கைணடுபிடிப்பவார்கைள
ஏ்ழகைள எதைதிர்பவார்ப்பு
பெசிக்கைவாதைதிருக்கை மைவாததைதி்ர

 -	்சிவா்ந்ம்

n சுழனறு உழனறு 
ப்டக்கை ெசிந்தைதிக்கைதிச்றன  
்ைக்கூ

n மூனறு ்ரிகைளில் 
கைவாட்ெசிகைள பதைதிவு 
்ைக்கூ

n மைனைததைதின உணர்வு 
எணணமைவாய பதைதிக்கைதி்றது 
்ைக்கூ 

 -	இரா.விேயகலயாணி

ெலெலக்கும் ஓ்டயில் 
பயணிக்கைதின்றனை 
சபயதை மை்ழததுளிகைள. 
                              
-	ஜ்சஞர்சாலல.
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n ்ளரும் கைறப்னைகைளுக்கு
கைடி்வாளம் இடுகைதி்றது
கைல்்ிக் கைட்டணம்.

n அப்பவா்ின ெட்்ட
அணிந்து செல்கைதி்றவான ச்்லக்கு
்ளரும் ெசிறு்ன.

 -	ரக்சவன்	புருர்சா்த்மன்

n மைணலில் சதைவாணடிய பளளம் 
மைீணடும் ஆற்றசில் புதைதிதைவாய ஓடும் 
மை்ழயில் சபருகைதிய ச்ளளம்

n சகைவாடியில் பூததைது முல்்ல
்வாெல் முழு்தும் ்வாெம் பரவும் 
்ணடின ஓயவாதை சதைவால்்ல 

n உழ்னைின நதிறகைவாதை கைணணீர்
்வாயக்கைவால் ்ற்றசி ்யல்கைள கைவாயும் 
மை்ழ ்ந்தைவாசல தைணணீர் 

 -	கவிஞர்	கவிநிலா	ரமாகன்

முழு சபவா்தைக் குடிமைகைன
பிணஙகுகைதி்றவார் உடன பயணிக்கும்
நதிலவுடன.. 

 -	்சிவகாமசுந்ரி	நாகமணி
     சென்னை
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n தூரி்கையின ்ணணம் 
மைவா்றசிக்சகைவாணசட இருந்தைது 
சு்ரின சதைவாற்றம்.

n அடுததை வீட்்ட எட்டி பவார்ததைதைறகைவாகை
அடிக்கைடி சமைவாட்்ட அடிக்கைப்படுகைதின்றனை
 மைரததைதின கைதி்ளகைள.

 -	பழகவி

தைணணீரில் சதைரியவாது
உளளுக்குள உ்்றந்தைதிருக்கும்
சபருமைணற பரப்பு

-	ஜேயச்சந்ிரன்	ரகாலபபன்.

n சதைவாடரும் தைனைி்மை.
       பிடிப்பில்லவாமைல் சபவாகைதி்றது.
       து்ற்்ற ்வாழ்க்்கை.

n ெசிறு்னைின பவார்்்
       மூடியப் பளளியில் துலவாவுகைதி்றது.
       ெததுணவுக் கூடத்தை.

 -	்சாகலக.ஜபான்்ழகு	
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பவாம்பு ெட்்ட உரிக்கைதி்றது
எல்சலவாரும் பயததைதில் நடுஙகைதி நதிறகை
குழந்்தை அஞெவாமைல் ெசிரிக்கைதி்றது. 

லிமலரககூ	q

்ி்ளந்து முடிந்தைது கைரும்பு
உழுகைதி்றது நதிலத்தை கைலப்்பயில் சபவாருததைதிய
கூரிய சகைவாழு இரும்பு. 

லிமலரககூ q

சபண அறுக்கைதி்றவாள கைதைதிர்
தூளி குழந்்தை ெசிணுஙகைதியதும் ஓடுகைதி்றவாள
பவாெம் புரியவாதை புதைதிர்.

	 -	ஜபாம்மிடி	ரமாகன்்ாஸ்.

குரஙகு  செட்்ட செயயவாமைல்
அ்மைதைதியவாய அமைர்ததைதிருக்கைதி்றது 
சபவாம்்மை கை்ட.. 

கைதி்ளயின அ்ெ்ில்
கைணணுக்குத சதைரிந்து்ிடுகைதி்றது
கைவாறறு

- கலல வ்சல்வன், 
  கடலூர்
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யவாருமைில்லவா நவாட்கைளில் 
து்ணக்கு ்ந்து 
படுததுக்  சகைவாளகைதி்றது தைனைி்மை.

 -	ஜமயயன்	நடராேன்

அப்பவா்்க் கைவாண்ில்்ல 
சதைடி அ்லகைதிச்றன
முதைதிசயவார் இல்லம்

 -	முகமது	ேிபரி		
	 		்சிரலான்

n பட்டினைி ்யிறு
       நதி்்றகைதி்றது
       குப்்பத சதைவாட்டி.

n ஓ்லக் குடி்ெ,
       சதைளி்வாகைத சதைரிகைதி்றது,
       ்று்மையின முகைம்.

	 -	அய்ஷ்தஅப்ச்த	

சபயதை மை்ழயில்
உ்டந்து ்ிடுகைதி்றது
புல்லிலிருந்தை பனைிததுளி

-	காவ்தல்யூர்	 
		பழ்ியாணடி	க்கராோ
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 இரணடு, மூனறு கசபாற்களில் மூனறு வபாிகளில் கபாணும் 
கபாட்சியில், நிகழ்கபாலத்்தில் அஹைவருக்குமபாை ஒரு விசயத்ஹ்த 
எளி்தபாய்க் கூை அது ஹைக்கூ ஆகிவிடும். கூடு்தலபாக சிற்றுயிர 
ளநசம், ஈற்ைடியில் ்திருப்ம், எதுஹக, ளமபாஹை நயஙகள் (கமரு)
கூட்ை கவகு சிைப்பாை ஹைக்கூ கவிஹ்தயபாகிவிடுகினைது. 

 க்பாதுவபாக ஜப்பாைிய வடிவகமனறு கூைிவிடுகினை 
ஹைக்கூ கவிஹ்தயின ள்தபாற்ை வளரச்சிகஹளக் கணைபால் அது சீைம், 
ஜப்பான ளசர்ந்த மக்களின கணடு்ிடிப்பாகளவ இருக்கினைது. 
ஜப்பாைியத் ்தயபாபாிபபுக்கு ்தைி ம்திபபு இனைளவும் உணடு. என 
்்தினம வயதுப ்ருவத்்தில் ஜப்பாைிலிரு்நது கைத்்தி வ்நது சற்று 
விஹல குஹைவபாக விற்கப்டும் க்பாருட்களுக்கு கிரபாக்கி அ்திகம். 
க்பாருட்களுக்ளக அப்டியபாைபால் இலக்கிய வடிவத்்திற்கு எவவளவு 
ம்திப்ிருக்கும். அவவளவு ம்திபள்பாளை ்தபான ஹைக்கூ இனைளவும் 
்யைிக்கிைது. 

 சீைத் ்தயபாபாிபபும் கல்ந்திருக்கிை்டியபால் ்தனஹை 
சற்று உருமபாற்ைம் கசய்து ககபாணடு உலகம் முழுஹமக்கும் 
அஹைவருக்குமபாை்தபாக ஹைக்கூ ்தனஹை ்பாிணைபாமம் 
கசய்்திருக்கிைது. 

 ஜப்பாைிய இலக்கணைத்ஹ்த ஆஙகிலம் முழுஹமயபாக 
எடுத்துக் ககபாள்ளவில்ஹல. ஆஙகிலத்்தின கட்டுப்பாடுகஹள 
முழுஹமயபாக  ்ிகரஞச் எடுத்துக் ககபாள்ளவில்ஹல. 
ஆஙகிலத்்திலிரு்நது ்தமிழுக்கு வ்ந்த வடிவத்்தில் முழு ஆஙகில 
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ஹைக்கூ கட்டுப்பாடுகளும் கஹை்ிடிக்கப்ைவில்ஹல. ்தமிழிலும் 
இ்ந்தியபாவில் ஒரு அடிப்ஹை நம்்ிக்ஹகயும், இலஙஹகயில் 
அடிப்ஹை நம்்ிக்ஹகயுமிருப்ஹ்த ஹைக்கூ ்யணைியபாய், 
வபாசகைபாய் எனைபால் உணைர முடிகிைது. 

 எைினும் எ்ந்த கமபாழியிலும் ஹைக்கூ இலக்கணை வடிவக் 
கவிஹ்தயபாகளவ இருக்கிைது. அ்தற்கபாை கட்டுப்பாடுகளுைன ்தபான 
ஹைக்கூ எழு்தப்டுகினைது. 

 பு்திய்தபாக ஹைக்கூ எழுது்வரகள் அ்தன நுணுக்கஙகஹள 
ஆரபாய்்நது, விவபா்தித்்தைி்நது எழுது்தளல சிைப்பாை்தபாக இருக்கும். 
கற்ைது ஹகமண அளகவனை ஒளஹவயின கவி வபாி ஹைக்கூவிற்கு 
எளி்தபாய்ப க்பாரு்நதும். 

அ்ந்தக் கபாட்டில் 
எ்ந்த மூஙகில் 
புல்லபாஙகுழல் 
.
- அமு்த்பார்தி

எனை எைது மபாைசீக ஹைக்கூ ஆசபான அமு்த்பார்தி அவரகளின 
ஒரு கவி ்தமிழில் அைியபா்தவர இருக்க இயலபாது. எைினும் இ்தற்குப 
்ின ஆயிரமபாயிரம் ஹைக்கூக்கஹள இனைளவும் ஆசபான எழு்தி 
வருகிைபார. எைில் நமக்கபாை வபாசிபபு மிகக் குஹைளவ... மூஙகில் 
கபாட்ஹைத் ்தபாணடியும் ்ல நூறு கவிகஹள ஆசபான முத்்திஹர ்்தித்து 
வருகிைபார. நபாம் அஹ்த வபாசிக்க முடியபா்திருக்கிளைபாம். 

 நல்ல ஹைக்கூ எழு்த நல்ல புபாி்தல் அவசியம். நல்ல 
புபாி்தலுக்கு நிஹைய வபாசிபபு முக்கியம். நல்ல புபாி்தலுைன, நல்ல 
ஹைக்கூக்கஹளப ்ஹைபள்பாம்.
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இர்ில்  ்ந்தைவாலும் பளளத்தை
கைணடுபிடிதது்ிடுகைதி்றது/
மை்ழததுளி...!

 - ரந்சன் ்மக்ி

செதுக்கைதிய ெசி்லயி்னை மைீணடும்
செதுக்கைதி சகைவாணடு இருக்கைதின்றது
மை்ழ...

	 -	்சாகரடீஸ்

உடல் உ்ழப்பு
அதைதிகைரிததுக் சகைவாணசட செல்கைதி்றது 
்வாழ்க்்கைச செலவு.. 

	 -	நழீம்	ஹனீபா	ஒலுவில

்குப்ப்்றயின கைரும்பல்கையில்
ெசிட்டுக் குரு்ியின படம்
இனனும் அப்படிசய

 -	்.ஆ.்ா்சன்

ஆயிரம் இருட்டுக்கு 
அஞெவாதை அகைல்்ிளக்கு...
ஒரு கைவாறறுக்கு கைண மூடுசதை

	 -	மடி	கணி்ி
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அனைலில் கைவாயந்தைவாலும்
்வாழ்்ின இ்ெ
ப்்ற.!

	 -	்.	ரவீந்ிரன்

இ்றந்தை்ர் வீடு
மையவானை அ்மைதைதி நதிலவும்
பிள்ளகைளில்லவா வீடு....

   -	உலையூர்	வா.மரகஷ.
      தைதிருசெசிரவாப்பளளி.

தை்ழும் மைகைளுக்கு
ந்டபயில கைறறுததைரும்
்ளர்ப்புப் பு்றவா

	 -	ேவஹர்	பிரரம்குமார்,	
   சபரியகுளம்.

மைணெவா்ல
இருபு்றமும் படுததைதிருக்கும்
மைவாட்டு ்ணடிததைடம்

-	எம்	்ஷாஹுல	ஹமீது.

்வாலவால் 
ஒரு ஆப்பி்ள ்்ரந்தைது 
நவாய குட்டி 

 - க. பு்னி்ன்
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 ஹைக்கூ, லிமஹரக்கூ, ஹைபுன, கசனபாியூ, 
கஜன கஹ்த, கமபாழிக்யரபபுக் கட்டுஹர, ஹைக்கூ 
வழிகபாட்ைல் எை நிரம்்ித்்ததும்புகிைது.

 ்தமிழ்கநஞசம் & உலகத்்தமிழ் ஹைக்கூ கவிஞரகள் 
மனைம் இஹணை்நது கரம் ளகபாரத்துள்ளபாரகள்.

 அழகிய வடிவஹமபபு ்தமிழ்கநஞசம் அமின. ரபாஜூ 
ஆளரபாக்கியசபாமி  இவ இ்தழ் க்தபாகுப்பாளர.

லைககூ ்ிண்லணயில் 
அமர்நது ்பாரபாட்டுகிைபார…
காவனூர் ந.சீ்னிவா்சன் 

ஹைக்கூ ்திணஹணை
ஜூன / ஜூஹல மினைி்தழ்
68 ்க்கஙகள்.
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 வபாசித்து முடித்்ததும் ஆழ் மை்தில் நினை ஹைக்கூ 
ஆரூர ்தமிழ்நபாைன அவரகளுஹையது.

மு்தியவபாின
்திருளவபாட்டில் விழுகிைது
ளகபாபுரத்்தின நிழல்.

இஹ்தத்்தபான ஹைக்கூ வபாசலின மீளத்்திைப்ில் ்்தித்ள்தன. 
அ்தற்கபாை முழு க்ருஹமயும் இம் மினைி்தஹழளய ளசரும்.
க்தபாகுத்்தவருக்கு நனைி.

 வபாசிபபுத்்திைன ஒனளை கமபாழியின ஆழம், கசபால், 
வளம், எழுத்துத் ்திைன விபாிவஹை்தல் எை அள்ளித்்தரும்.

     ‘சி்ந்தித்து ்ஹைக்க சிைப்பாை ஹைக்கூ உ்திக்கும் 
‘எை இறு்தியபாய் ்தன வழிகபாட்ைலில் குைிப்ிட்டிருப்ஹ்த 
ஆரம்் நிஹல ஹைக்கூ கவிஞரகள் மு்தனஹமயபாக எடுத்துக் 
ககபாள்ளலபாம்.

 ஹைக்கூ கவிஞன கி.சபாரலஸ் ஐ நிஹைவூட்டிய  
கவிஞர.கவற்ைிபள்கரபாளி சிைபபு ளசரத்து மைஹ்த கநகிழ 
ஹவக்கிைபார.

 இல்ஹல ஆைபால் உணடு  என்்தின அகமும் புைமும் 
கஜன கஹ்த வழிளய Arunachalashiva Ravi Sankar ஒரு 
புபாி்தஹல நகரத்்தியுள்ளபார.

 ஹைபுன, லிமஹரக்கூ, கசனைியூ எை.  அவரவரகள் 
்ஙகிற்கு சிைப்பாக நகரத்்தியிருக்கிைபாரகள்.

    அமு்த ்பார்தி அவரகளின ஹைக்கூக்கள் இைம் 
க்ற்ைிருக்கினைை. அவருஹைய்தில் எஹ்தச்கசபால்வது எஹ்த 
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விடுவது? ்தைித்து ்ிரகபாசிக்கிைபார.

 கஜன க்ௌத்்தத்ஹ்த ் ிர்தி்லிக்கிை 12 ஹைக்கூக்கள்   
Raju Arockiasamy கமபாழிக்யரபபுக் கட்டுஹரயில் குைிப்ிட்டி 
ருப்து இ்தழுக்கு கூடு்தல் ்லம். 
  
 மிகவும் ரசித்து மீள் வபாசிபபு  கசய்யும்்டி சில 
ஹைக்கூக்கள் உள்ளை. இயற்ஹகயும் இயற்ஹக சபார்நதும் 
வபாழ்வியளலபாடு ஒனைி மைஹ்த ஈரத்்தஹவகள் சில மட்டும் 
இஙளக:

்தபாமஹரயில் ்தணணைீர
மி்த்நது ககபாணடிருக்கிைது
நிலவின ்ிம்்ம்.
 - கஜயச்ச்ந்திரன.்.

்ர்ரப்பாை ளநரம்
அவசரமபாக சபாஹலஹய கைக்கும்
உ்திர்ந்த சருகுகள்
 -  வஃபீரபா வஃ்ி.

அலஙகபார விளக்குகள்
அஹணைத்துவிடுளவபாம்
அள்தபா முழு நிலவு.
 - ்தட்சணைபா மூரத்்தி

சருகுகஹள அள்ளி எைியும்
மகளிைம் இரு்நது ்ைக்கும்
எல்லபாளம ்ட்ைபாம்பூச்சிகள்.
 - ஆர.ஜவைர ்ிளரம்குமபார
                    ( Rathinam Anbuchelvan )
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மகள் இைஙகிவிட்ைபாள்
அ்திரவுைன ஆடிமுடிக்கிைது
கவற்றுஊஞசல்.
 - நல்லமுத்து கருப்சபாமி.

்ட்டுபள்பாை மரக்கிஹளகள்
உயிரபபுைன இருக்கினைை
்ைஹவயின கூடுகள்.
              -  கவிச்சுைர .
                 கபா.ந.கல்யபாணைசு்ந்தரம்

எது மரம்? எது மைி்தன?
பு்திரபாக்கிவிடுகிைது
சுடுகபாட்டு சபாம்்ல்.
 - ஐ.்தரமபாசிங.

 இைம்க்ற்ைிருப்து  இஙகு சில மட்டுளம விடு்ட்டிருப்ஹவகள் 
நிஹைய.

 ளமலும் உஙகள் வபாசிபபுக்கு அஹவ நிச்சயம் ள்தஹவ.
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்ெந்தை கைவாலம்
மைீணடும் துளிர்க்கும் மைரததைடியில்
கு்ிந்தைதிருக்கும் ெருகுகைள..

  - லைககூ உ்மா



* சு்டற்றசிரு.
     சு்டுகை்ள அழிதது சபவாதைதிக்கும்
     கைடல் அ்லகைள.

* எழுது்து மைட்டுமைல்ல 
     ்வாெசிப்பது கூட
     ஒரு தை்நதி்ல தைவான.

 * நவான இருள்தும் 
      நீ பிரகைவாெசிப்பதும் 
      மைவா்ய.

* ஒசர புளளியில் தைவான 
     எல்லவா 
     தைதி்ெகைளும் .

*  ்வானை்ில்லிலும்
      உணடு
     சூனயததைதின நதி்றம்.

* ்ரசமைவா ெவாபசமைவா
     எந்தைச செவால்லிலும்
     இடமைில்்ல நவாம் அமைர .. 

 - காவனூர். சீ்னிவா்சன்
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