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 அன்பார்ந்த ஹைக்கூ ்திணஹணை வபாசகரகளே….

 இனிய வணைக்கம், ஒவ்வபாரு இ்தழும் புதுப்்பாலி வுடன 
மிேிரகிறது. இ்தற்கல்பாம் ்தமிழ்நெஞசம் அமின அவரகளுக்கு 
நெபான நெனறி ் சபால் கடஹமப்ட்டுளளேன. ளமலும் ் ்தபாகுப்பாேரகள 
சிறப்பாகப ்ணைியபாறறி ஹைக்கூ ்திணஹணையின வேர்சசியில ்்ரும் 
்ங்கு வகிக்கிறபாரகள. 

 ்தமிழ்நெஞசம் அமின அவரகள கடலகட்நது ் ிரபானசு நெபாட்டில 
இரு்ந்தபாலும் ்ஹடப்பாேிகேின வேர்சசிக்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும் 
்கபாடுத்து வருகிறபார. சிறப்பான வடிவஹமபபும் மினனி்தழ ்தயபாபாிபபும் 
நெமது எணணைங்கஹே ஈரக்கினறன. இ்ந்த இ்தழில ் ் கட்டுஹரகள, நூல 
அறிமுகம், ஹைக்கூக்கள, ்சனறியுக்கள, ்ென விேக்கம், ஹைக்கூ 
ஆய்வுகள என ்லளவறு சிறப்ம்சங்கள இடம்்்றறுளேன. உ்கத் 
்தமிழ ஹைக்கூ கவிஞரகள மனறம், ்சனஹன மறறும் ்தமிழ்நெஞசம், 
்ிரபானசு இஹணை்நது ்வேியிடும் இ்ந்த மினனி்தழ ஹைக்கூ உ்கில 
்தடம் ் ்தித்து வருகிறது. ் ்தபாடர்நது சிறப்பான ஹைக்கூ வஹகஹமகஹே 
்ஹடக்கினற கவிஞரகஹே இ்ந்த இ்தழ வழியபாக அறிமுகப்டுத்்தி 
வருகிளறபாம் எனக் கூறுவ்தில ்்ருஹமயஹடகிளறபாம். 

 இ்ந்த இ்தழின முகபபுப்டத்துக்கு ஏற் சிற்ந்த ஹைக்கூக்கள 
்ஹடத்்த அஹனத்து கவிஞரகளுக்கும் ்நெஞசு நெிஹற வபாழத்துகள. ்ங்கு 
்்றற அஹனவருக்கும் நெனறி.

 இனிய வபாழத்துகளுடன, 

அன்ன,

& 17/11/2021
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 ஆங்கி்த்்தில ஹைக்கூ கவிஞரகள Formal 
haiku மறறும் Informal ஹைக்கூ எனறு இரணடு 
முஹறகேில ஹைக்கூகஹே எழு்தி வருவஹ்த 
அறிவீரகள. Formal ஹைக்கூ (ஃ்பாரமல ஹைக்கூ) 
என்து ஹைக்கூவின வி்திமுஹற ்டி  சபாியபான 
அஹசகள அஹமத்து  மு்தல அடியில 5 அஹசகஹேயும், 
இரணடபாம் அடியில 7 அஹசகஹேயும் மறறும் மூனறபாம் 
அடியில மீணடும் 5 அஹசகஹேயும் (்மபாத்்தம் 17 
அஹசகள) ்்பாருத்்தி எழுதுவது ஆகும்.)(5-7-5).
 
 Informal Haiku (இனஃ்பாரமல ஹைக்கூ) 
்ஹடக்கும்்்பாழுது இத்்தஹகய வி்திமுஹறகள 
்ின்றறப்டுவ்திலஹ். அஹவ, மு்தல அடியில 2 
அஹசகேபாக, இரணடபாம் அடியில 3 அஹசகேபாக 
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மறறும் ஈறறடியில 2 அஹசகேபாகளவபா அல்து 
ஒவ்வபாரு அடியிலும் இவவஹசகஹே கூட்டிளயபா, 
குஹறத்ள்தபா எழு்தப்டு்ஹவ ஆகும். Formal 
Haiku கஹே ்ஹடக்கும்ள்பாது 5-7-5 அஹசகஹே 
்்பாருத்்தமபாக அஹமக்க ளவணடும் எனற 
ளநெபாக்கத்்தபால ஹைக்கூவின கபாட்சி அஹமபஹ் 
சபாியபான ளகபாணைத்்தில சித்்தபாிக்க ்தவறி விடுகிளறபாம் 
என்து நெி்தரசனம். ளமலும் இம்முஹற ஹைக்கூகஹே 
்தமிழில ்ஹடக்கும்ள்பாது, எழு்தப ்ட்ட ஹைக்கூவில 
அஹசகஹே ்ிபாித்துக் கபாட்டு்தல என்து  சறறு 
கடினமபான ்ணைிளய ஆகும். ளமலும் இவவஹக Formal 
ஹைக்கூகள நெீணடு கபாணைப்டுவ்தபால. ஆழ்ந்த ்தமிழ 
்மபாழியறிவு உளேவரகள மட்டுளம இம்முஹறயில 
ஹைக்கூ ்ஹடக்கும் வல்ஹம ்்றறுளேனர.

 உ்தபாரணைத்்திறகபாக,  கவிஞர ்திரு. 
வ்திஹ்்ிர்பா அவர 5-7-5 அஹசகள வருமபாறு 
்தமிழில எழு்தியுளே  சி் Formal Haiku (முஹறயபான, 
சம்்ிர்தபாய ஹைக்கூகள) எனது ஆங்கி் 
்மபாழி்்யரபபுடன கீளழ ்கபாடுக்கப்ட்டுளேன. 
அவறஹற வபாசித்து அள்தள்பால ்தபாமும் எழு்த ளவணடும் 
எனறு எணணைமுளே, ஆனபால வபாக்கியத்்தில உளே 
அஹசகஹே ்ிபாிக்களவபா ளசரத்்்தழு்தளவபா சிரமப்டும் 
ஹைக்கூ கவிஞரகள ்தமிழில formal  (சம்்ிர்தபாய 
ஹைக்கூகேின) அஹசகஹே எணணைி எழு்திட கவிஞர 
்திரு வ்திஹ் ்ிர்பா அவரகஹே அவரது
உள்்ட்டியிலும், ஆங்கி்த்்தில 5-7-5 ஃ்பாரமல 
ஹைக்கூகஹே ்ஹடக்கும்ள்பாது ஏற்டும் 
ச்நள்தகங்களுக்கபாக எனஹன எனது ்மசஞசர 
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்்ட்டியிலும் ்்தபாடரபு ்கபாணடு இது குறித்்த 
ஐயப்பாடுகஹே ்தீரத்துக் ்கபாளே்பாம்.

 வபாருங்கள கவிஞர வ்திஹ்்ிர்பா அவரகேின 
சம்்ிர்தபாய ஹைக்கூகஹேயும் அவறறின ஆங்கி் 
்மபாழியபாக்கத்்திஹனயும் ஆரபாய்ளவபாம்..

Haiku - 1 (5-7-5)

முது ளவ னிற கபா ஹ் (5)
கிணைற றடி யில கவிழ்ந து கிடக் கும் (7)
நெீர இஹறக் கும் வபா ேி! (5)

a sum-mer morn-ing (5)
ly-ing  til-ted near the well (7)
water draw-ing buck-et. (5)

(water ல 2 அஹசகள இரு்ந்த ள்பா்திலும்
ஆங்கிள்யரகள ‘r’ ல முடியும் ்சபாறகேில
‘ r’ ஐ உ்சசபாிப்்திலஹ். எனளவ phonetic உ்சசபாிப்ின 
்டி  ‘வபாட் (ட’) எனறு ஒளர அஹச ்கபாணடுளே்த்தக 
water  கரு்தப ்டுகிறது)

Haiku - 2 (5-7-5)

மின மினிப பூ்ச சிக ஹேக் (5)
ஹக கேில ஏ்ந ்திய வன கண கேில  (7)
்்தறிக் கிற து மின னல! (5)
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the light-ning fla-shes (5)
in the eyes of one who takes (7)
fire-flies in the hands (5)

Haiku - 3 (5-7-5)

்மல ் அஹச கிற து (5)
ளகபா ஹட மஹழத் துேி ்யபான று விழ, (7)
மண ணுள கிட்ந ்த விஹ்த! (5)

sways gra-du-al-ly (5)
when rain drop in sum-mer falls (7)
un-der-ground buried seed (5)

Haiku - 4 (5-7-5)

மரம் ்கபாத் தும் ்ற ஹவ (5)
மபா றபா வடுக் களு டன மரம்.. ஓ! (7)
்டம் ்ிடிக் கிறபான கஹ் ஞன. (5)

the wood peck-er pecks (5)
the man-go tree stands with  scars (7)
art-ist cap-tures  shot (5)

 இப்்திஹவ நெிஹறவு்ச ்சய்வ்தறகு முன்பாக ஓர 
எ்சசபாிக்ஹக. இப்்திஹவக் கபாணும்,  ்தமிழில வழஹமப  
ள்பால சம்்ிர்தபாயமறற informal ஹைக்கூகஹே  
எழு்திக் குவித்துக் ்கபாணடிருக்கும் நெண்ரகள, ‘நெபாமும் 
முயலளவபாளம’ எனற எணணைம் ்கபாணடு ‘அரசஹன 
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நெம்்ி புருஷஹனக் ஹகவிடபா்தீரரகள. இத்்தஹகய 
formal haiku கஹே மபா்தத்்திறகு நெபானளகபா ஐ்நள்தபா 
எழு்தி உங்கள ்யிறசிக்கபாக ஹைக்கூ குழுமங்கேில 
்்திவிடுங்கள. Formal haiku ள்பாட்டிகள சரவள்தச 
அேவில ்தமிழிள்பா அல்து ஆங்கி்த்்திள்பா 
நெடத்்தப்டும்ள்பாது இத்்தஹகய ்யிறசிகள உங்களுக்கு 
்்ரு்நதுஹணையபாக இருக்கும். அஹ்த விடுத்து -

 ‘‘Informal haiku ்ஹடப்்தில புத்்தன நெபாளன, 
formal haiku ்ஹடத்து ்ித்்தன ஆளனன’’ எனறு 
்நெபா்நதுக் ்கபாளளும் நெிஹ்க்கு ஆேபாகபா்தீர. ்தயவு 
்சய்து புபாி்நதுக் ்கபாளளுங்கள இ்ந்த ஃ்பாரமல 
ஹைக்கூ எழுதும் முஹற உங்கள ்யிறசிக்கபாக மட்டுளம 
இருக்கட்டும். ்்தபாடர்நது எழு்திக் குவிபபீரகேபானபால 
உங்கள கவிஹ்தயின வபாக்கியங்களும் நெீளவதுடன, 
அஹசகஹே ்ிபாித்்்தணணுவ்தில உங்கள ்்பானனபான 
ளநெரமும் விரயமபாகும். கவிஹ்தயின ்தரமும் 
குஹறயும். ளமலும் அஹசகஹே எணணைிக் ்கபாணடு 
கபாட்சியஹமபஹ் ளகபாட்ஹட விட்டு விடுவீரகள. இரு 
்மபாழி வல்ஹம உளே கவிஞரகள மட்டுளம For-
mal haiku எழு்த முய்வும். ்தறசமயம் நெீங்கள எழு்தி 
்்திவிட்டு வரும் informal haiku களே உ்கம் முழுதும் 
ஏறறுக்்கபாளேப்ட்ட (universally accepted) ஹைக்கு 
இயறறும் முஹறயபாகும். அவறஹறளய ்்தபாடரக, 
்வலக. ஹைக்கூ கவிஞரகள அஹனவருக்கும் 
நெலவபாழத்துகள. வணைக்கம்.

  -   
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01

கடலைக் கடக்ககிறது

கப்பலைறி

மலறயும் சூரியன்.

02

நீலரோடிய ்போலை

ஓடிக் ககோண்டிருக்ககிறது

கழிவு நீர்.

03

விழும் மலழ

்பயமுறுதைகிக் ககோண்டிருக்ககிறது

இரயிைடி சுரஙகவழி..!

04

எவவளவு சிலிர்பபு

ககோதைகிக் ககோண்டிருக்ககிறது

சிறிய மரஙககோதைகி.

05

்பனியின் ைோக்கம்

மைர்்சசியோய் இருநைது

லைோடடதது மைர்கள்.

- அனுராஜ்
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n லகோடோரிலயத  ைகிருப்பி
       ைலரயில் ைடட ைடட
       விலைக்கோன குழி விழுககிறது.

n நீண்ட ்போைதலை
       ஒறலறக் லகயோல் தூக்ககி சுமக்ககிறோர்
       தூணில் ஆஞசலநயர் ஓவியம்.

n மண்ணில் ்பைகிநை
       ்பறலவயின் கோல்ைடம்
       இலைகளின் வடிவம்.

n தூணில் கடடுககிலறன்
       உ்சசநைலைலய  வருடுககிறது
       வோலழ மரம்.

n ஊரடஙகு
       கைவு துவோரதைகின் வழிலய
       வீைகிலய ்போர்க்கும் கடவுள்.

- சாயிராம். 
ைஞசோவூர்
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1.
வீடுகடடத லைோண்டிய  
குழியில் மரம்நடும்
ககிரோமதது்ச சிறுவன்!

2.
கூலரவீடு
இறவோணதைகில் கசோருககியிருக்கும்
்பல்துைக்கும் கு்சசியுடன் கடுைோசி!

3.
ஓடிவரும் மலழ
வலளக்குள் ஓடிகயோளியும்
எறும்புகள்!

4.
கடவுள்கள் எஙலக? 
விலைக்குக் ககிலடக்கும்
கறசிலைகள்!

5.
மகலன அடிக்க
குறுக்குவநது நகிறகும்
ைோதைோ ்போடடி!

- ஹைக்கூ உமா
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 ரோஜிைோ ரிஜவோன் ்தமிழ இ்க்கியத்்தில 
்தடம் ் ்திக்கும் பு்திய வரவு. ் ளேி ஆசிபாிஹய என்்தபாள்பா 
எனனளவபா ்தபான ்பாரக்கும் இயறஹகக் கபாட்சிகேபான 
வபானம், ளமகம், ் னித்துேி, நெி்பா, நெட்சத்்திரங்கள, மஹ், 
அருவி, கடல, மரம், ்சடி, ்கபாடிகள அஹனத்ள்தபாடும் 
்நெருங்கி ஹகக்ளகபாரத்து  ஹைக்கூக்கேபாக ்்திவு 
்சய்்திருக்கிறபார.
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 இவர விரல நுனியில ள்தனீக்கள, சிலவணடுகள, 
குருவிகள, ்றஹவகள, சி்்ந்திகள, வி்ங்குக்ேன 
அஹனத்தும்  சிம்மபாசனமிட்டு உயர்திஹணையபாக உருக் 
்கபாணடு ்தன இருபஹ் ் வேிக்கபாட்டிக் ் கபாளகினறன.

 இவ்ரபாரு ்்ண கவிஞர என்்தபா்ளய 
மு்தலில ள்பாறறுளவபாம். வபாழத்துளவபாம். ்தபாஹயபள்பா் 
அரவஹணைத்து  இவர உளேபார்ந்த ் ஹடபபுகஹே ் வேிக் 
்கபாணைர்நது, இ்சசமூகம் ்யனஹடய்ச ்சய்ளவபாம்.

 மூனறு குழ்நஹ்தகள மறறும் குடும்்்சசுஹம 
்ளேி ளவஹ்களுக்கு மத்்தியில ஹைக்கூ கவிஹ்த கள 
எழு்தி ஆக்சசிற்ந்த மு்தல ்்தபாகுப்ிஹன ்வேியிட்டி 
ருப்்்தன்து சவபா்பான ் சயல.  இவருஹடய ஹைக்கூ 
கவிஹ்தகஹேப ்பாரக்க்பாம்.

‘‘பூக்கஹே வபாபாியிஹறக்கும்
 அ்ந்த மரத்்திறளக ்்தபாியும்
 ்தபான ்ட்ட கல்்றிகள’’

 மரமபாக இரு்ந்தபாலும் மனி்தரகேபாக இரு்ந்தபாலும் 
்லளவறு இனனலகஹேயும் இடர்பாடுகஹேயும் கட்ந 
்தபால ்தபாளன  இ்சசமூகத்்திறகும் ்தன சுறறத்்தபாருக்கும் 
்தனக்கும் விடிய்பாக அஹமயமுடியு்மனறு இயறஹக 
யின வழிளய உணைரத்துகிறபார.

 சபாஹ்யில மனி்தரகளும் வபாகனங்களும் ்சல 
லும்ள்பாது ்ற்நது ்சலலும் ்றஹவகஹேப ்பாரத்்தி 
ருக்கிளறன. இரசித்்திருக்கிளறன.

   8
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‘‘விமபானம் ்றக்க
உடன எழும்்ிப ்றக்கும்
புறபாக் கூட்டம்’’

 கவிஹ்தஹயப ்டித்்ததும் நெபானும் கூடளவ ்ற்ந்த 
உணைரஹவத் ்தருகிறது.

 மரங்கள ்வட்டப்ட்டு அடுக்குமபாடி வீடுகள 
கட்டப்டுகினறன. இருக்கும் ஒரு சி் மரங்கேில 
்றஹவகள கூடுகட்டி முட்ஹடயிட்டு குஞசு ்்பாபாித்து 
விட்டன. மீ்தமிருக்கும் மரங்களும் ்வட்டப்ட்பாம் 
குஞசுகேின எ்திரகபா்ம் எனனபாகு்மனறு நெம்ஹமளய 
்திடுக்கிடஹவக்கிறது. மனி்தனுக்கும் இயறஹகக்கும் 
இஹட்வேி ்்பாி்தபாகிக்்கபாணடிருக்கும் அ்பாயத்ஹ்த 
கணமுன நெிறுத்துகிறது கீளழயுளே வபாிகள.

‘‘கூடிழக்கும் குஞசுகள
பு்தி்தபாக முஹேத்்திருக்கும்
அடுக்குமபாடி வீடுகள’’

மறறும்....

‘‘ஊரடங்கு கபா்ம்
ளகபாவில மணைிக்குள
வஹ் ்ினனும் சி்்ந்தி’’

 ளகபாவில மணைிக்கு மட்டுமபா. நெிகழகபா் ் கபாரபான 
ளகபாரப்ிடி ஊரடங்கபால மனி்தரகஹே்ச சுறறித்்தபான 
எவவேவு வஹ்ப ்ினனலகள.
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 நெீணட ்தனிஹம்யன்து நெம்ஹமளய நெபாம் 
ஆரபாய்்நது சபாி்சய்து்கபாளளும் ்தருணைம். ்லளவறு 
ளவஹ்கேில ஈடு்ட்டு  மனம் ளசபாரவஹடயும் ்தருணைங் 
கேில  இயறஹகஹய  நெபாடும்ள்பாது மு்தலில ்லளவறு 
எணணைங்கள மன்தில ள்தபானறும்; இயறஹக ளயபாடு மூழக 
மூழக ் வேிபபுற்ச சுழலகள மஹற்நது, எணணை ளவபாட்டம் 
குஹற்நது நெிகழகபா்த்்தில  மனம் ் யித்்திருக்கும். ் ிர்ஞசம் 
இரகசியத்ஹ்த நெம்மீது ்பாய்்சசும். ்ஹடப்பாறறல 
ளவஹ்்சய்யும். நெபாமும் புத்்தனபா கிளறபாம்.  இஹ்தளய 
கீழகணட வபாிகேில அறபு்தமபாக ்்திவு ்சய்்திருக்கிறபார.

‘‘நெீணட ்தனிஹம
ளநெரம் ்சல்்ச ்சல்
மன்திறகுள புத்்தபாின நெிஹ்’’

ளமலும்,

‘‘மஹழக்கு ஒதுங்கிய கப்ல
 ்தஹர ்தட்டி நெிறகிறது
 ................................

எனற இரணடு வபாி மனஹ்தப ் ் ்திஹசகேில சுழ்விட்டு 
முத்்தபாய்ப்பாய் மூனறபாவது வபாியில...

 வீட்டு முறறத்்தில’’.

எனறு எ்திர்பாரபா்த ்திருப்த்ஹ்தக் ்கபாடுத்து... மஹழ 
ஹயயும் முறறத்து ்வளேத்்தில குழ்நஹ்தகள கப்ல 
விட்டு குதூகலிக்கும் கபாட்சிஹயயும் கணமுன நெிறுத்்தி 
நெம்ஹமயும் ்பாலயங்கேில நெஹனய்ச்சய்கிறபார.
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 ‘‘்தட்டபான வபாலில நூல....’’
 ‘‘கபாட்ஹடக் கடக்கும் யபாஹன....’’
 ‘‘்ட்டிக்குள அஹடயும் ஆடு....’’

மறறும் ்் ஹைக்கூக்கள மன்தில சிம்மபாசனமிட்டு 
அமர்நது ்கபாளகினறன.

உ்திரும் பூ கஹடசியபாக கவிழ்ந்த நெிஹ்யில புத்்தனிடம் 
சரணைஹடயும் கபாட்சிஹய கஹடசி ்க்கத்்தில ்்திவு 
்சய்து புனமுறுவல பூக்க்ச்சய்கிறபார.

‘‘புத்்தபாின கரங்கள
்தஹ் கவிழ்ந்த்டி
உ்திர்ந்த பூ’’

 நெிரம்பா சுளரஷ் அம்ஹமயபார மறறும் மித்ரபா 
அம்ஹமயபாரும் இவவு்ஹக விட்டு நெீங்கவிலஹ் 
ரபாெி்பா பாிஜவபான  சளகபா்தபாியிடம் ்தனஹனளய இடம் 
மபாறறிவிட்டு்ச ்சனறிருக்கிறபாரகள.

 ஆரூர ்தமிழநெபாடன  ஐயபா மறறும் அனுரபாஜ 
அ ண ணை பா  ஆ க ி ள ய பா பா ி ன  வ பா ழ த் து ஹ ர ய பா ளு ம் , 
மு ரு ள க ஷ் . மு  அ ண ணை பா வ ி ன  ் ்த ி ப பு ஹ ர ய பா ளு ம் 
்வேியிடும் அகநெி ்்திப்கத்்தபாளும் ஹைக்கூ உ்கில 
்வேி்சசம் ் பாய்்சசுகிறது. ‘‘விரலிடுக்கில ் வேி்சசம்’’ நூல.

 ்்பாறுபபுகள கூடிவிட்டன கவனம் சளகபா்தபாி.
 வபாழக வேமுடன.
 கவி. விஜய்
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 அது ஏன? என ஆரபாயும்ள்பாது...

 அது ்தனக்கபான ஒரு அனு்வத்ஹ்தளய ் கபாணடுளேது..

 அ்தில கவிஞனுக்கு புஹனவு அவசியமிலஹ். அ்ங் 
கபாரம் ள்தஹவயிலஹ்..

 எதுஹகயும், ளமபாஹனயும் அவசியமிலஹ். நெிகழ 
கபா்த்்தில வசிப்வனபால மட்டுளம ஹைக்கூஹவ உணைர 
இயலும். இ்தில இற்ந்தகபா்ளம இலஹ்...
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 அனு்வத்ஹ்தக் கவிஹ்தயபாக்கி்ச ்சல்வன ்வளேிக் 
கபாசுகஹே எணணு்வனபாக இருக்க மபாட்டபான. அவன அ்ந்த 
்வளேிக்கபாசுகேின ஓஹசயில ்யித்்திருப்பான. அவன அ்ந்த 
்வளேிக்கபாசுகளுக்கு்ச ்சபா்ந்தக்கபாரனும் அல். கபாட்சி 
கஹே, ஓஹசகஹே அஹசள்பாடும் மனநெிஹ்யில அது ஞபான 
கிறுக்கனபால ்தபான ஒரு ஹைக்கூஹவப ்ஹடக்க முடியும். அது 
ஒருவபாின வபாழநெபாேின ்மபாத்்தத்துக்கும் முத்்தபாய்ப்பாய் ஒனளற 
ஒனறபாகவும் இருக்க்பாம். அ்ந்த ஹைக்கூவினபால்தபான நெபாம் 
அறியப்டுளவபாம்... அதுளவ ஹைக்கூவின உயரநெிஹ்.

 ்பாரப்்தறகு எேிஹம. ஆனபால ஆழ்ந்த உணைரஹவத் 
்தரும் ள்பாின்ம்.

 முரண்பாடு - ்டிமங்கேின ளமபா்தல...

 முடித்துவிடபாள்த எழுத்்தபாேளன...

 ஏ்னனில உன ஹைக்கூஹவ இரசித்து ்டிப்வன 
உன ் ங்கபாேி. அவன இரசிப்து... அவனின கற்ஹனக்கு 
வ ி ட் டு வ ி டு .  அ வ ஹ ன ்ச  ச ி ்ந ்த ி க் க  வ ி டு .  அ ஹ ்த வ ி ட் டு 
நெீ  முடித்துவிடபாள்த என்ள்த ஹைக்கூ.்ருவங்கேின 
மபாறறத்ஹ்த கபாட்சிகளேபாடு ்்பாரு்ந்த்ச ்சபாலலும் ள்ரழகுப 
்்ட்டகளம ஹைக்கூ. நெபாம் ்பாரத்்த அழகிய ்்பாருட்கள 
அழி்நதுவிட்பாம். ஆனபால அழகியல அழிவ்திலஹ்.

 ்ருவங்கஹே ஈடுகட்டும் ்தனஹமளய ்ென ஆகும்.

 உ்திர்நது வீழகினறன ம்ரகள
 கிஹேக்கு ்திரும்புகினறன 
 வணணைத்துப பூ்சசிகள.

இ்தில ்பாருங்கள கபாட்சிஹய.
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 முரண்பாடு உ்திர்தலும்... ்றத்்தலும்... பூக்கள உ்திர்ந்த 
்்தனறு கவஹ  ் வருகிறது. இஹ்யு்திரகபா்க் குறிபபு. ஆனபால 
்ட்டபாம்பூ்சசிகள வ்நது அமர்நது ்கபாணடன பூக்களுக்குப 
்்தி் பாக... ் பாருங்கள மன்தில இ்்தனன ஒரு சபா்தரணை கபாட்சி்தபாளன 
எனறு அ்ட்சியப ்டுத்்தியது மனது. ஆனபால ்வணபூக்கள 
உ்திரகினறன.

 ்வணஹமயபான ்ட்டபாம்பூ்சசிகளேபா அ்ந்தக் 
கிஹேகேில கூட்டமபாய் அமருவது...

 ளடய் மூடளன அழபாள்த... இஹ்யு்திர கபா்த்ஹ்த 
ஈடு்சய்ய வச்ந்தகபா்ம் வ்நதுவிடும். இப்டி கவஹ்யில 
மூழகினபால நெீ வச்ந்தகபா்த்ஹ்தயும் இரசிக்கபாது இழ்நதுவிடுவபாய் 
என்ள்த அ்தன ்்பாருள. அ்ந்த நெிஹறவுறபா்த வபாசகனின 
அனு்வத்ஹ்த இட்டு நெிரபபுகிறது அ்ந்த்ச ்சபால்ப்டபா்த 
வபாிகள. ்பாருங்கள ்ருவத்ஹ்தக் குறிக்கும் ஒரு ்சபாலலும் 
அங்கு இலஹ்... அ்தனபால்தபான ்பாரப்்தில எேிஹம. ஆனபால 
கருத்ள்தபா...மிக்ச ்சறிவபாக..

 அ்தனபால்தபான பூ ள்தபானறும் ்சடியில்தபான முளளும். 
ளவர ஒனறு ்தபான. கிஹே ஒனறு்தபான. முரணகேின சங்கமம் 
இங்கு்தபான அழகிய ஹைக்கூவபாகப ்ிறக்கிறது. கவிக்ளகபா 
அவரகள ஹைக்கூவில ள்தஹவ உயிர இரக்கம் என்பார. 
ளகலியபாகவும் அள்த ளநெரத்்தில உணஹமயும் அது்தபான.

 கவிஞரகளுக்குப ்்பானனபாஹட ள்பாரத்்தியவன 
கபாணைபாமல ள்பாய்விடுகிறபான. ஆனபால உயிர இரக்கம் உஹடய 
மயிலுக்குப ள்பாரஹவ ள்பாரத்்தியவனும், முலஹ்க்குத் 
ள்தர ்த்ந்தவனும் இனனும் மஹறயபாது வபாழகிறபாரகள. இது 
ஹ்த்்தியக்கபாரத்்தனமபானது என்து எத்்தஹன உ்கவியலின 
்்பாருேபா்தபார ளவலிகஹே உஹடத்்த ஞபானம் ்பாிவு... அனபு ...
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 ்றறிப்டரும் முலஹ்க் ்கபாடி மீதும் ள்தபானறும் 
ள்ரனபு... ்கபாடிக்குத் ்தன ள்தஹரளயத் ்த்நது கபாலநெஹடயபாக 
அரணமஹன வ்ந்தவன எத்்தஹன கருஹணை மனம் ்ஹடத்்தவ 
னபாக இருக்க ளவணடும்.்பாளஷபா ்சபாலலுவபார

அபாிசி்தபான இலஹ்ளய...
கிணணைத்்தில பூக்கஹே 
அடுக்கி ஹவபள்பாம் என்பார.

வறுஹமயிலும் எேிஹம ம்ருகிறது..

வீடு எபாி்நது ள்பானது...
நெனறபாகத் ்்தபாிகிறது
உ்திக்கும் நெி்பா.

 வீடு எபாி்ந்த ளசபாகத்்திலும் அவன இத்்தஹனநெபாள 
இரச ிக்கபா்த நெ ி்பா .  இது ஞபானக்கிறுக்கு மனநெிஹ்.
உணஹமயபானத் துறவு நெ ிஹ் என்து இது ்தபான. . . 
இயறஹகளயபாடு எபள்பாதும் ஹகளகபாரத்துத் ்திபாிவது.

 இயக்குனர லிங்குசபாமி அவரகேின ஒரு ஹைக்கூ

ஒரு மரம் ஹவக்கும்ள்பாது
ஒரு புத்்தஹனயும்
வரளவறகிறபாரகள.

என்து... எேிஹம, ஆனபால கருத்து்ச ்சறிவு.

அழகியப பூக்கேிஹடளய
ஒரு மரங்்கபாத்்தி ள்தடுகிறது
்சத்்த மரத்ஹ்த

என்து ஒரு விமரசகஹனக் குறிக்கும் ஹைக்கூ..
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குேக்கஹர மரம்
நெீபாில சிஹ்த்ிம்்ம்
கபாறறு ள்தறறுமபா அஹ்த?

 கபாறறு அஹசப்்தபால்தபான ்தன ்ிம்்ம் சிஹ்த்ந்தது 
என்ஹ்த மரம் அறியுளமபா? ஆறு்தல ்சபால்வும் அள்தக் 
கபாறறு்தபான ் ்தபாட இயலுளமபா? மீணடும் சிஹ்தயுளம? இது்தபான 
மபாயபா எனும் கபாட்சி. மபாஹயகஹே உஹடப்தும் முரண.

 உயிரறற ஒனஹறப ்ஹடக்க உயிருளே ஒனஹற்ச 
சிஹ்தக்கபாள்த என்பார ்பாளஷபா ்தன சீடனிடம்.. அறுவஹட 
முடி்நது ்ச்நதும்்ிகள ்றக்கும்...

 வழி்நெடுக அஹ்தப ்பாரத்்த்ச சீடன ்ச்நதும்்ி 
கேின இறஹக ்வட்டிவிட்டபால மிேகுக் ்கபாட்டிஹவக்கும் 
ஒரு கு்திர ள்பா் ள்தபாறறம் வரும் அல்வபா? எனகிறபான. 

அளடய் சிஷ்யபா

மிேகுத் ள்தபாடு
்றக்கட்டுளம ்ச்நதும்்ியின 
இறகுகளேபாடு 

...எனகிறபார ்பாளஷபா. இது்தபான, உயிர வஹ்த கூடபாது. உயிரறறப 
்்பாருளும் ் றக்கட்டுளம என்து ் பாளஷபாவின உயிர இரக்கம்.

 உன வபாழவியலில கணட அனு்வத்ஹ்தக் கபாட்சி 
்டுத்து.. புஹனவு கூடபாது.

உ்ர்ந்த கிஹே
கபாக்ஹக அமருகிறது
அ்ந்திளநெரம்.
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 இ்தில கபாக்ஹக எனறதும் நெமக்கு அ்ட்சியம் வருகிறது... 

 கபாக்ஹகஹயப ள்பாட்ட கவிஞனுக்கு குயிள்பா, 
ஹமனபாளவபா கிஹடக்கவிலஹ்யபா? கற்ஹன வறறி விட்ட்தபா? 
அவனுக்கு என நெிஹனபள்பாம்.

அறபு்தங்கேின சுரங்கம் ஹைக்கூ. 

 உ்ர்ந்த கிஹே என்து இஹ்யு்திரகபா்ம். அ்ந்திம 
கபா்ம். ... என்து

 இருள கவியும் ளநெரம்.
 கபாகம் - கருபபு என்து 
 இருேில கஹரயபள்பாகிற கருபபு நெிறம்.

 ஏழு நெிறமறற நெிறம்்தபாளன கருபபு. வபாழவின 
்கபாணடபாட்டங்கேின ஓய்வு ஏழு வணணைமல்பா்த ஒரு 
வணணைம் கருஹம - கருஹம எனறபால அழகு எனறும் ் பார்தி்தபாசன 
கரு்ந ்தமிழ என்பான அழகின சிபாிப்ில.. கருத்துளே ்தமிழ 
என்்தபாகும் அ்தன ்்பாருள.

 எல்பாம் முடி்நது நெிரவபாணை நெிஹ். கபாகம் என்து 
கபாகம் அல். அ்ந்திம இருட்டு குறியீடு அது ...கபா்த்்தில 
கஹரகிறது...

 இருேில கஹரகிற்தபாம் எனன அழகு ்பாருங்கள. 
இவவபாறு வபாரத்ஹ்தகஹேக் கடக்க ளவணடும் கவிஹ்த.அதுளவ 
்சபால் வ்ந்தஹ்தக் கட்டுப்பாடுகள அறறு வபாசகனிடம் 
ளசரக்கும் அறபு்தம் ஹைக்கூ.

 ஒரு ்ென துறவியின ்ினளன சீடன ஒருவன 
்ின்்தபாடர்நது வ்நது ்கபாணடிரு்ந்தபான. வருடங்கள கட்ந்தன 
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... சீடளனபா சலிபபுறறு ஒருநெபாள துறவிஹயப ்பாரத்துக் 
ளகட்டபான...

 குருளவ நெபானும் ்தங்களேபாடு ்் வருடங்கேபாக ்தங்கி 
கபாத்்திரு்நள்தன. ் ணைிவிஹடகளும் ் சய்ள்தன... ்தபாங்கள எதுவுளம 
்சபாலலித்்தரவிலஹ்ளய..என ்ணைி விஹடகேில ்தங்கஹே 
்திருப்தியுற்ச ்சய்ய முடியபா ஹமக்கு வரு்நதுகிளறன எனறபான.

 அளடய் சீடளன ்பார... எலள்பாஹரயும் அவரவர 
இடத்துக்கு அனுப ி்விட்ளடன... ஆனபால உனஹன அனுப 
்விலஹ். ் பார... இ்ந்த நெ்தி ் வளேப ் ்ருக்்கடுத்து ஓடும்ள்பாது 
ஆரப்பாித்து சுழித்து ஓடுகிறது. நெீர வறறிய கபா்ங்கேில... ்தன 
்வறறிடத்ஹ்த அது அஹம்தியபாகக் கழிக்கிறது. கபாறஹற நெ்தியபாக 
நெிரப ி்க்்கபாளகிறது. மனி்தனுக்கு அ்ந்த நெ்தி கணகளுக்கு 
்்தபாியபாது.

 கூழபாங்கல நெ்தியின ஓஹசயில மகிழ்ந்திருக் க்பாம், 
வறட்சியின கபா்ங்கேில நெ்தியின குளு ஹமஹய ்தனனுள 
ள்தக்கிஹவத்்த்டி மணைல ் டுஹகயில கிடக்கிறது.. இயறஹகஹய 
அவ்தபானிக்கக் கறறுக்்கபாள.

 நெி் வும்... சூபாியனும்... எ்ந்த குருவுக்கபாகவும் கபாத்்தி 
ருப்்திலஹ். பூக்கள உ்திரகினறன. மரம் ்தன சட்ஹடஹய 
கழறறிவிட்ட பு்திய ஆஹடஹய அணைிகிறது.வச்ந்தம் வ்நதுவிடும் 
என்ஹ்த மரம் அறியும். அள்தள்பால ்ழுத்்த இஹ்ஹய கபாறறு 
கழட்டி விடுகிறது.அது இயல்பாக பூமிஹய ளநெபாக்கி ளவரகேில 
வ்நது விழுவஹ்த அறிவபாயபா? மரணைமும் அவவபாளற...கபாறறின 
நெடனம். ் ிறபபும் இறபபும் ஒனறு்தபான. இறபஹ்யும் ் கபாணடபாட 
ளவணடும். அது ் ிறப ி்ன ள்பாள்த.. நெி்சசயிக்கப்ட்டது..ஒரு மரம் 
இஹ்த நெமக்கு உணைரத்துகிறது.

 இஹ்த நெீ உணைர்ந்தபாள் ள்பாதும். குருவிடமிரு்நது 
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கறறுக்்கபாளே எதுவுமிலஹ் என்ஹ்த உணைரகிறபாயபா? 
நெீயும் உன இருப்ிடம் ்சனறு உன அனறபாட நெிய்திகஹே 
கபா்ம் ்தவறபாது ்சய். அதுளவ நெம் கடஹம எனறபார. சீடன 
முகம்ர்சசியுடன விஹட்்றறபான.

 ்வறறிடமபாக இரு. நெிஹறய ்திணைிப்்தபால எனன 
நெிகழும். உன அனு்வங்களே உன வழியபாகும். ம்ரகள 
்தபானபாகளவ ம்ருகினறன. ்தபானபாகளவ உ்திருகினறன. நெடுவில 
இரசிப்வரகளுக்கபாகவபா ம்ருகிறது? மபாஹ் உ்திரவது 
அறி்நதும் ்தன ஒருநெபாள வபாழஹவயும் ம்ர்சசிளயபாடு கழிக்கிறது. 
இது்தபான இயறஹகயின நெிய்தி. ள்பாய் வபா எனறபார துறவி.

 அப்டிப்ட்ட அனு்வங்கஹேத் ்தரக்கூடிய ஹைக்கூ 
ஹவ நெபாமும் இரசிக்க ளவணடும், ்டிக்க ளவணடும்..

 ஒ ரு  ஹ ை க் கூ  ் டி க் கு ம் ள ் பா து  இ ன ் ன பா ரு 
ஹைக்கூஹவ வித்்திடும் என்பார கவிக்ளகபா அவரகள. மரம் 
்ய்ந்தது நெபான யபாருக்ளகபா புத்்தனுக்ளகபா ளயசு ் ்ருமபானுக்ளகபா. 
நெிஹறய ஹைக்கூ எழு்தினபால அது நெம்ஹம புஹ்தத்துவிடும். 
ஒனளற ஒனறு எழுதுங்கள அது உங்கள முகவபாியபாகும்.

இ்ந்தக் கபாட்டில
எ்ந்த மூங்கில
புல்பாங்குழள்பா?

எனற ஓவியக்கவி  அமு்த்பார்த ி  ஐயபாவின வபா ிகஹே்ச 
்சபால்பாமல ள்பானபால... மூங்கில கு்சசிகள ்தணடிக்கவும் கூடும் 
கனவில வ்நள்தனும்.

 எனளவ சபா்தஹன என்து ஒறஹற ஹைக்கூ வபாகவும் 
இருக்க்பாம்.
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 உங்கஹே ஹைக்கூ ள்தபாப்ில ்தனியபான சூபாியனபாக 
நெீங்கள வ்ம் வர்பாம்...ள்தபாழஹமகளே. 

 நெனறியும் ள்ரனபும். 

 -  
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a a ்போயும் ைவலளக்கு்போயும் ைவலளக்கு
     முன்னோல் கசல்ககிறது      முன்னோல் கசல்ககிறது 
     அைன் நகிழல்     அைன் நகிழல்

a a குனிய லவததுகுனிய லவதது
     உயர லவக்ககிறது     உயர லவக்ககிறது
     எழுதுலகோல்      எழுதுலகோல் 

a a லைன் கூடடில் லைனீக்கள்லைன் கூடடில் லைனீக்கள்
     ஒவகவோன்றோக  விழுககின்றன     ஒவகவோன்றோக  விழுககின்றன
     ஆைமரப்பழஙகள்!     ஆைமரப்பழஙகள்!

கோவநலையூர்கோவநலையூர்  பழனியாண்டி கனகராஜா பழனியாண்டி கனகராஜா 

a a கவள்ளோடடின் சபைதைகில் கவள்ளோடடின் சபைதைகில் 
     பூக்ககிறது புதைரின்      பூக்ககிறது புதைரின் 
     ைகியோனம் பூக்கள் சிை     ைகியோனம் பூக்கள் சிை  
........
a a கைோலை தூர அக்கோவின் கைோலை தூர அக்கோவின் 
     கைோலைல்பசி உலரயோடலில்      கைோலைல்பசி உலரயோடலில் 
     மலழக் கோை ைவலள சபைம்      மலழக் கோை ைவலள சபைம் 
........
a a கசோநை ஊர் ைகிரும்பும் கசோநை ஊர் ைகிரும்பும் 
     ்பலட வீரலன வரலவறககிறது      ்பலட வீரலன வரலவறககிறது 
     ககோன்லற பூக்கள் மரம்      ககோன்லற பூக்கள் மரம் 

- க. புனிதன்- க. புனிதன்  
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லிமஹரக்கூ 
 
q
கணவனிடம் சோரோய வோலட
கோல்வயிறறுக் கஞசிக்கோவது வழி ்போர்க்கதைோன்
தூக்ககினோள் கோய்கறிக் கூலட...!
 
q
வயகைல்ைோம் பூக்களின் லகோைம்
வயலில் உலழப்பவர் வோழக்லகயில் இன்னும்
வரவில்லை நல்ை கோைம்...!
 
q
மனது நோடிடும் துறவு
முைகிர்நைகிடோ உள்ளப ்பிலணப்பிலை உறுைகிைோன்
முதுலமக் கோைல் உறவு...!
 
 - கசண்்பக கஜகைீசன்

விறறு ைீர்நைது
விவசோய நகிைஙகள்
லகலயநதுககிறோன் ்பசி

இரவுப ்பணிக்கு
ைலைகீழோய் கைோஙகுககிறது
வவவோல்....

 - த.ஆ.தாசன்
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1. புல்லில் ்பனிததுளிகள்
 ைோகம் ல்போக்ககிக் ககோள்ககின்றன
 சிறறுயிரிகள்

  ைஞலச விஜய்

2. வண்ண மைர்கள் 
 ஒலர நகிறமோகத கைரிககின்றன 
 ்பனிபூதைக் கோலை

  கவிநகிைோ லமோகன்

3. அைகிகோலைப க்போழுது
 மனைகிறகு உறசோகதலைத ைருககிறது
 குயிலின் இலச!

  கவிைோ அலசோகன்
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4. குலறநை ஆயுள்
 இருநதும் ஒளிர்ககிறது
 கோலைப ்பனிததுளி

  எம் ஷோஹுல் ஹமீது.

5. கோலை சூரியன்
 உறசோகதலை ைருககிறது
 எறும்்பின் ஓடடம்

  லகோடடீஸவரி ரோமசோமி
 

6. விடோ முயறசி                                                                   
 ்போர்க்கும் ல்போலை ்போடமோககிறது                              
 எறும்புகளின் வரிலச 

  ரோஜூ ஆலரோக்ககியசோமி

7. உ்சசி மரம்
 எறும்பு ஊற உலடநைது
 கோலைப்பனி

  ஷர்ஜிைோ ்பர்வீன் யோகூப

8. அைகிகோலைப ்பனிததுளி
 ்பளி்சகசன்று கைரிககிறது
 ஒறலற எறும்பு

  கோவநலையூர்  
  ்பழனியோண்டி கனகரோஜோ 
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9. ்பனிததுளி அழகு 
 மனைகிறகு இைம் ைருககிறது 
 அம்மோவின் அரவலணபபு

  ைோலழ. இரோ.உையலநசன்

10. கைகிரவன் வருமுன்
 கடதை முயல்ககிறது எறும்பு
 கோலைப ்பனிததுளி

  இளவல் ஹரிஹரன்
   மதுலர

11. ்படரும் கவளி்சசதைகில்
 இலை சுலமயிறஙககிட அலசககிறது
 மண்விழும் ்பனிததுளி!! 

  நோககைடசுமி இரோஜலகோ்போைன்.

12. பூ இைழில் ்பனிததுளி
 கோறறலசதைதும் சிைறும் 
 சூரிய ஔி

  எஸ முகம்மட றிஸவோன்  
  இைஙலக

13. ்பனிக் குமிழி
 கோறறில் ்பறக்ககிறது
 உருடடிய எறும்பு

 -  சோக்லக.க்போன்னழகு.
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14. ்பனிததுளியில் விம்்பம்
 உலடதது விடடு நகர்ககிறது
 ்போலைமோறும் எறும்பு...

   உலறயூர் வோ.மலகஷ்.

15. என்ன லவண்டுைலைோ
 முள்ளின் மீது நகிறககிறது
 இரகவல்ைோம் ்பனிததுளி

    ைடசணோ மூர்தைகி

16. ்பனிக்பய்ை கோலை
 நகரும் சிறு லமகம்
 மோர்கழியில் வண்ணக்லகோைம்

   சுஜோைோ அருணோ்சசைம்  
   ைகிருபபூர்

17. மண்ணில் இருநது
 கவளிவரத துடிக்ககின்றது
 புலையுண்ட நதலை

  ஈழவன் ைோசன், ஈழம்..

  
18. ்பனிக்பய்ை கோலை
 நகிறம் மோறுககிறது
 அம்மோவின் லகோைம்.

  ை. அைகியமோன் 
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19. மோர்கழி ்பனிபபூக்கள்
 உைககஙகும் ஒளி்சசிைறல்கள்
 ைோகம் ைணிக்கும் எறும்பு

  புதுலவத ைமிழகநஞசன் 

20. அைகிகோலைப ்பனி  
 ஆைவன் வநைதும் மலறநைது 
 இரவுலநரக் குளிர் .

  அன்பு துலரசோமி.
  

21. ்பனி க்பய்ை கோலை 
 ஒவகவோரு துளிகளிலும் கைரிககிறது 
 கோலை்ச சூரியன் 

  கவி ரகுமோன், இைஙலக

22. ்போர்க்ககின்ற ைோவரமலனததும்
 ்பசுலமயோய் கோடசியளிக்கும்
 ்பனி க்பய்ை கோலை.

  அனுரோஜ

 

     
     
   

   8



   8

்போடப புதைகத ைோளில்
க்போரிகடலை ககோடுதைனர்
சரசுவைகி பூலச

 - க்போன்னம்்பைவோணன்

எவவளவு க்பரிய வலை
கலர லநோக்ககி
கடல் வீசும் அலை

 - ரோ.லவைோயுைம்  மதுலர

சைனலம இல்ைோமல் 
நலனககிறது புதைலனப ல்போல்
மலழயில் மரம்.
 
 - கசஞலசோலை.

சலமதை அடுப்பில் 
சுகமோக தூஙகும் 
பூலன.

 - மூ. மணிைகிருமுருகன்.

   8
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1.

ஜன்னல் வழிலய
கைரியும் அணிலின் கண்களில்
அகைமோன வீடு

2.
  
நோலடோடியின் ்பயணதைகில்
இலையுைகிர் கோைதைகிலும்
இலளப்போற நகிழல்

3.

லைோடடதது மரம்
சுவலர உலடதை ்பின்
உைகுக்லக கசோநைம்

4

யோலரோ ைவறவிடட
ைீபக்படடி ஏறறுககிறது எதைலனலயோ
ைீ்பஙகலள லகோவிலில்

   8
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5.

ஒரு எறும்ல்பத ைவிர்தது
லவகறோரு இடதைகிறகு நகர்ககிலறன்
அஙகு இன்கனோரு எறும்பு 

6.

அகைமோன நுலழவு
அஙககிருநது ்போர்க்லகயில் குறுகைோய்
கநடுஞசோலை நீள்்போைம

7.

மலை ரயில்
்பயணிக்கும் ல்போது
லகோலடயில் வசநைம்

8.

கலைகூதைோடி மகள்
ைோளததுக்கு நடனம் ஆட
மதைளதைகில் மோலகோ்பம்
 
  -அருணாசசலசிவா

   8
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q தூளியில் குழநலை
       கமல்ை ஆடிக்ககோண்டிருக்ககிறது
       ககிலுககிலுபல்ப க்போம்லம..

 - கஜய்சசநைகிரன்

q நுனி ்நெலலின
     கூரஹமயில நெிறகிறது
     ஏரக்பஹ்யின நெிஹனவு.
 
q கண முன 
     ள்தசியப ்றஹவ
     சபாம்்ிரபாணைிப புஹக.
 
q ளநெரத்்தியபான ஓவியத்்தில
      ்ிஹழ
      எறுது ்தழுவு்தல.
 
 - துஹர. நெ்ந்தகுமபார.

முளேபாகும் முனபு 
ள்தன சும்ந்திரு்ந்தது 
்நெருஞசிபபூ.!

 - ்த. ரவீ்ந்திரன

   8
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q ளகபாடுகேபாய் நெீளகிறது
அடர கபாட்டுக்குள
நுஹழகிற சூபாியன
 
q ்மபாத்்த ம்நஹ்தஹயயும்
அஹழத்து்ச ்சலகிறது
மு்தல ஆடு
 
q அனபாஹ்தயபாய்த் ்தஹரயில
வீழ்நது கிடக்கிறது
மரத்ஹ்த வேரத்்த இஹ்
 
q ளகபாபஹ்யில நெிரம்பும் ள்தநெீர
கூறுகிறது அறிவுஹர
எஹ்தயும் வழியவிடபா்தீர
 
q ஒருவபாி யபான எழுதும்முன
்ற்் வபாிகேபாய்
்கபாட்டுகிறது மஹழ
 
q ஏறக்குஹறய எல்பா
வீடுகேிலும் இருக்கினறன
கஹற்டி்ந்த சீபபுகள
 

- அமு்த்பார்தி

   8
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● 
வீசும் குபஹ்யில
்வேிளயறுகிறது
வீட்டின ரகசியம்!

●
இரவு்க்பாய்க் கபாவல
கபாக்ஹகயின எ்சசளம மகுடம்!
வயறகபாட்டு்்பாம்ஹம!

●
வரபபுகஹே வணைங்கியது
அறுத்துவிட்டபாரகள
க்திரகஹே.

●
்பாஹ்தகள முஹேத்்தன
கபா்டியில!
ஓயபா்தநெஹட.

●
சிறகுமுஹேத்்ததும்
சிபாித்்தது
ஆட்கபாட்டிக்குருவி!

●
எல்பாக் கபாலகேிலும்
சக்கரம்!
ஒரு சபாணவயிறு!

- துஹர வச்ந்தரபாசன

   8
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● 
துணடு துணடபாய்
நெி்ஹவ உஹடக்கிறது
ஆறறங்கஹரப புனஹன மரம்.

●
இரவின வீ்திகேபால
நெிஹற்ந்திருக்கிறது
என ஊர.

●
இருஹேளய 
எ்தி்ரபாேிக்கிறது
மயபானத் ்தீ.

●
சிறுவய்தில ்பாரத்்த
அள்த முனீஸவரன;
்வளுத்துவிட்டது ்யம்

●
இறங்க மனமிலஹ்
அடுத்்த ்்ட்டியில
ரயில ்பாடகன.

●
மகள ்கபாடுத்்த 
நெபாவற ்ழத்்தில
என ்ளேி நெபாட்கள

- ஆரூர ்தமிழநெபாடன
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t நாளைய செலவிற்கு
இன்று எண்ணுகிறேன்
வானத்து விண்்மீன்களை

t அடர்ந்த ்தனிள்
துைித்துைியாய்க் களைய
கூட ஒரு நிலவு

t இளலயு்திர காலம்
உை்ாகப் ற�ாகும் ்கிழ்வுடன்
்ைத்்தின் இளலகள்

t காற்ேறின் ்திளெயில்
�ே்நது உசெம் ச்தாடட
காரத்்திளகப் பூக்கள்

t ச�ாழியும் ்ளழ
்தழுவியதும் ்திே்ந்தன
ெறிளலயின் கண்கள்

- அன்பு்சகசல்வி சுபபுரோஜூ        
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• 
இடத்்திறளகற் ்லளவறு 
உணைரவுகஹேத் ்தருகிறது
அள்த நெி்பா.

•
இருசக்கரப ்யணைம்
விழிபபுடன நெகரத்துகிறது
சிலவணடு்ச சப்தம்.

•
வீ்திப ்ளேத்ஹ்த
ஒேியூட்டிக் கபாட்டுகிறது
சிறகிழ்ந்த மினமினிப பூ்சசி

•
்்ௌரணைமி நெி்பா 
இரவு முழுக்க 
இரசிக்கஹவக்கிறது ்கபாசு.

•
அஹம்தியபாக இருக்கிறது
்ழுத்்தயிஹ்கஹே
உ்திரத்்த மரம்.

•
்ணஹணையபார பூ்நள்தபாட்டத்ஹ்த 
்திருடி்ச்சலகிறபான
ஓர ஏஹழக் கவிஞன.

•
பூமி்யங்கும் மபாசு
கடலின ளமல சூழும்
மஹழ ளமகங்கள.

 - கவி. விெய்
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t
லிமரபுன 

 ்திறஹம என்து “வபாய்பபுக்கஹே சபாியபாக 
்யன்டுத்்தல” முக்கியமபாக எல்பா உயிபாினங்கேிஹடளயயும் 
இ்தன ்தனஹமயிஹனக் கபாணைமுடிகிறது. வபாழவ்தறகபான 
வபாய்ப்ிஹன ஒவ்வபாரு நெபாட்களும் வழங்குகிறது. அஹ்த 
்யன்டுத்்த ளவணடியள்த ்திறஹம. ஒரு நெபாள என்து ்கலும் 
இரவும் ளசர்ந்தது இரவில ்கலுக்கு ளவணடிளயபா ்கலில 
இரவுக்கு ளவணடிளயபா கபாத்்திருக்க கூடபாது. அ்ந்த்ந்த 
்ருவங்கேில அ்ந்த்ந்த ்தனஹமகஹே அனு்விப்ள்த மிக்ச 
சிறபபு, மனி்தஹன ்தவிர ஏஹனய உயிபாிகள ்்ரும்்பாலும் 
நெிகழகபா்த்்திள்ளய வபாழகினறன. நெிகழகபா்த்ஹ்த 
இழக்கும்ள்பாது வபாழும் கபா்ம் குஹற்நள்த ள்பாகிறது 
என்பாம். எ்திரகபா்த்ஹ்த ளநெரடியபாக ச்ந்திக்கும் ள்பாது அது 
நெிகழகபா்ம் ஆகினறது. ஆக எ்திர கபா்ம் என்ள்த இலஹ். 
இரு்ந்தபாலும் அஹ்த ச்ந்திக்கப ள்பாவ்திலஹ். ச்ந்திக்கும், 
உணைரும், அனு்விக்கும் எதுவபாயினும் அது நெிகழ கபா்ம் 
மட்டுளம. நெிகழ கபா்த்ஹ்த உணைர்நது அனு்விக்கபாது 
வீணைடிப்ஹ்தவிட கபா்த்ஹ்த உணைர்நது ்யணைிப்ள்த 
அ்தறகபான சிற்ந்த ்்ஹன வழங்குகினறது.

இற்நது ள்பானஹ்த மறபள்பாம் 
எ்திர கபா்த்ஹ்த மன்தில ஏறறபாது 
நெிகழ கபா்த்்தில சிறபள்பாம்

- ரபாெூ ஆளரபாக்கியசபாமி
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l  

1. ்கபாட்டும் மஹழ 
வயலகஹரஹய ளமபா்திக் ்கபாணடு
மீன குஞசுகள.

2. கடும் மஹழ
அங்குமிங்கும் ஓடும்
சிறுமியுடன நெபாய்க்குட்டி.

3. ்்ருமஹழஹய குடிக்கும்
எறும்புப புற்றபானறில 
்கபாஞசம் அபாிசி.

4. வபானத்்தில கருளமகம்
வனத்்தில ்தஹரயிறங்கிய்டி
மயில இறகு,

5. கும்மிருட்டில ்தவஹேகள
இஹர்சசலுடன இருக்கும்
வபானிஹ் அறிக்ஹக.

-ஆ.நெடரபாென
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அடுதை வீடடுக் குபல்ப
ைகினமும் அள்ளுககிறோர்கள்
தூய்லம ்பணியோளர்

நகிரம்்பியப ்போதைகிரம்
வழியோமல் இருக்ககிறது
நோணயம்

- சரவிபி ரராசிசநததிரா 

t கலர லசர்ககிறது 
       ைள்ளோடித,ைள்ளோடி...          
       ஒறலற இலை.

t மிைகிதது கடக்ககிலறன் 
       நகிமிர்நது விடுககின்றன 
       துவளோை புறகள். 

 - சசஞரசாஹல

புலிகளின் நடமோடடம் 
கைளிவோகத கைரிககிறது
்போர்லவயோளர்களின் அ்சசம்

 - நழீம் ஹனீ்போ  ஒலுவில், இைஙலக



   8

கோணும் ல்போகைல்ைோம்
சதைமின்றி கவடிக்ககிறது
குழநலையின் ்படடோசு ஓவியம்.

 - பாலமுரளி, க்பரியகுளம்.

w அலையில் ்படகு
       அலசநை்படி இருக்ககிறது
       ்படடோம்பூ்சசியின் இறகு

w பூம்பூம் மோடு
       அழகோய்த ைலையலசக்ககிறது
       வோசலில் குழநலை

 - கலாராணி ரலாகநாதன்

aa  மலறதை லமகம்மலறதை லமகம்
 கலைநது கசல்ை கலைநது கசல்ை
 அலை அழலகோடு நகிைோ அலை அழலகோடு நகிைோ

aa  உைகிக்கும் சூரியன்உைகிக்கும் சூரியன்
 ைலைநகிமிரும் ைலைநகிமிரும்
 ்பனியில்நலனநை புல் ்பனியில்நலனநை புல்

   - மகதிழநதிலாவின் தநஹத...  - மகதிழநதிலாவின் தநஹத... 
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‘‘்பள்ளிகள் ைகிறபபு 
முநைகி்ச கசல்ககிறோள்

மிடடோய் விறகும் ்போடடி’’

- கவிஞர் லவலக ்போரைகி

்ளேிகள ்திறபபு.. 
மு்ந்தி்ச ் சலகிறபாள.. 

எனறவுடன ்வகுநெபாட்களுக்கு ி்றகு ்ளேி ்திறப்்தபால ஒரு மபாணைவி 
ஆரவத்துடன வகுப்ஹறக்கு மு்ந்தி்ச ் சலகிறபாள எனறு ள்தபானறும்..

அவளுஹடய ள்தபாழிகள முனனபால ்சலவஹ்தக் கணடு.. அவரகஹே 
ச்ந்தித்து அேவேபாவ ளவகமபாக மகிழ்சசியபாக மு்ந்தி்ச ்சலவ்தபாகவும் எனது 
மன்திறகுள கபாட்சி விபாி்நது எனது ் ளேி நெபாட்களுக்கு அஹழத்து்ச ் சலகிறது 
மு்தல இரு வபாிகள.. 

ஆனபால ஈறறடி ்திருப்மபாக மிட்டபாய்  விறகும் ் பாட்டி ் யன கவிஞர நெம்ஹம 
ஆ்சசபாியப்டுத்்திவிட்டபார.. 

இ்தில சமூகப ்பாரஹவயும் இருக்கிறது.. ்கபாளரபானபா கபா்த்்தில.. 
வபாழவபா்தபாரம் இழ்நது மு்தியவரகளும் ்ணைி ்சய்யும் கட்டபாயம் வ்நது 
விட்டஹ்த உணைரத்துகிறது.. 

அ்ந்த மூ்தபாட்டி குடும்்த்்தபால ஹகவிடப்ட்டவரபாக கூட இருக்க்பாம்.. 

நெபாட்டில ஏஹழகள இனனும் ஏஹழயபாவஹ்த உணைரத்துகிறது...

இவவபாறபாக ஒரு ஹைக்கூ ்  ்ளகபாணைங்கேில நெம்ஹம சி்ந்திக்க ளவணடும்.. 

ய்தபாரத்்த.. நெிகழகபா  ்நெிகழவுகளுடன  ஒத்துபள்பாக ளவணடும்.. 

மிஹகப்டுத்்தி கூற கூடபாது.. (no super lat ive in haiku). . 

- சபார்தபா க ச்நள்தபாஷ்
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 ஒரு குேத்்தில நெபானகு ்தவஹேகள ஓனறபாக வசித்து வ்ந்தன. 
குேத்்தில ்தணணைீர இல்பா்த கபாரணைத்்தினபால இஹவ நெபானகும் 
குேத்்தின கஹரயிள்ளய வபாழ்நது வ்ந்தனவபாம். ஒருநெபாள நெல் 
மஹழ. குேத்்தில ்கபாஞசம் நெீர ்்ருகியது. ்தவஹேகள ்்பாதுவபாக 
நெீபாிலும் நெி்த்்திலும் வபாழக்கூடிய உயிபாினங்கள. ளமலும் அஹவ நெீபாில 
வபாழவஹ்தளய விரும்்க் கூடியஹவ. எனளவ குேத்்தில ்தணணைீர 
்்ருகியஹ்தப ்பாரத்்ததும் மு்தலில ஒரு ்தவஹே “நெபான நெீபாில கு்திக்கப 
ள்பாகிளறன” எனறதுவபாம்.
 இரணடபாவது ்தவஹேயும் “நெபானும் ்தணணைீபாில கு்திக்கப 
ள்பாகிளறன” எனறதுவபாம்.
 மூனறபாவது ்தவஹே எதுவும் ்சபால்பாமல அஹம்தியபாக 
இரு்ந்ததுவபாம்.
 நெபானகபாவது ்தவஹே “நெபானும் ்தணணைீபாில கு்திக்கப 
ள்பாகிளறன” எனறதுவபாம்.
 இ்தஹன மபாணைவரகேிடம் ்்தபாிவித்்த ரவி்ந்திரநெபாத்்தபாகூர, 
மபாணைவரகஹே ்பாரத்து, “இபள்பாது குேத்்தின கஹரயில எத்்தஹன 
்தவஹேகள இருக்கும்?’ என ஒரு ளகளவி ளகட்டபார. சி் மபாணைவரகள 
ஒளர சத்்தமபாக, “மூனறு ்தவஹேகள குேத்்தில கு்தித்்த்டியபால 
மீ்தமுளே ஒரு ்தவஹே மட்டுளம கஹரயில இருக்கும்” எனறனர.
 உடளன ்தபாகூர, “அது எப்டி? அ்ந்த மூனறு ்தவஹேகளும் 
்தணணைீபாில கு்திக்க நெிஹனத்்தன. ஆனபால நெீபாினுள கு்திக்கவிலஹ்ளய! 
எனளவ நெபானகு ்தவஹேகளும் குேத்்தின கஹரயில ்தபான இருக்கும்” 
எனறபாரபாம்.

வபாழக்ஹக எனும் விடுகஹ்த 
இது்தபான ்்தி்்ன இருக்ஹகயில 
ளவ்றபானறபாய் ள்பாவது ்்தபாடரகஹ்த

 - ரபாெூ ஆளரபாக்கியசபாமி 
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பதின�ோரு ஆண்டுகளுக்கு முன�னே ஜபபோனிய 
மண்ணில் கவிச்சுடர் கோ.ந.கல்யோணசுந்தேம் 

அவர்களின ஹைக்கூ கவிஹ்தகள் 

 ்தமிழ ஹைக்கூ கவிஹ்தகள வர்பாறறில மு்தன மு்தலில 
ெப்பானிய ்மபாழியில ்மபாழி்்யரக்கப்ட்டது எனில அது 
கவி்சசுடர கபா.நெ.கலயபாணைசு்ந்தரம் அவரகேது ஹைக்கூ கவிஹ்தகள 
என்பாம்... ‘மனி்தளநெயத் துேிகள‘ ஹைக்கூ கவிஹ்தத்்்தபாகுபபு 
ஆங்கி்்மபாழி்்யரபபுடன 1998 ல ்வேியிடப்ட்டது.  அ்தில 
சிற்ந்த ்்திஹன்நது ஹைக்கூ கவிஹ்தகஹே ெப்பானில உளே அகி்தபா 
இனடரளநெஷனல ஹைக்கூ ்நெட்்வபாரக் எனற இஹணைய்தேம் 
ெப்பானிய ் மபாழி்்யரபபுடன  06/11/2010 அனறு ் வேியிட்டுளேது. 
சபாியபாக 11 ஆணடுகளுக்கு முனனளர இவரது ஹைக்கூ கவிஹ்தகள 
ெப்பானிய மணணைில விஹ்தக்கப்ட்டுவிட்டன. ளமலும் இவரது 
ஹைக்கூ கவிஹ்தகஹே ்்முஹற அகீ்தபா ்னனபாட்டு ஹைக்கூ 
இஹணையம் ்மபாழி்்யரத்து யு்னஸளகபா ்ட்டியலிலும் ளசரத்துளேது 
குறிப்ிடத்்தக்கது. 

 ஹைக்கூ ்திணஹணை மினனி்தழ  கவி்சசுடர அவரகளுக்கு 
மனமபார்ந்த வபாழத்துகஹேத் ்்தபாிவித்துக் ்கபாளகிறது.
 

நெிரவபாகிகள 
உ்கத்்தமிழ ஹைக்கூ கவிஞரகள மனறம் 
ஹைக்கூ ்திணஹணை ஆசிபாியர குழுவினர.
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ஏறறத் ்தபாழவிலும்
இஹணை்ந்த இயக்கம்
விரலகள

even though unequal
unity in function…
the fingers!

等しさは違えど団結指五本

Akita International Haiku Network
Haiku by Kaa Na Kalyanasundaram in India

்்வணணை ம்ரகள
நெபார ஒனறில...
ஒருஹமப்பாட்டுணைரவு

many coloured flowers
in a single fibre …
the feelings of integrity!

繊維なす色々な花統合や

கணணைீர கஹரபுரணடது
விறற வீட்டின...
சிட்டுக் குருவிகளுக்கபாக !

*the tears overflowed
for the little sparrows…
we sold the house!

家を売り雀の子らに涙する

மூழகியும் ம்ர்ந்தன
நெீரவட்டனகேபாய்...
குேத்்தில எறி்ந்த கல !

*though drowned
blossomed as water circles…
stone thrown in the pond!

石投げる池の水面に花が咲く

மரங்கஹேக் ்கபாத்்தபாமல
்மௌனமபாய் மரம்்கபாத்்திகள
சுறறு சூழல ்பாதுகபாபபு

*to protect the environment
refused to peck
the silent woodpeckers

つつき止む環境保護の啄木鳥や

்றஹவயின மீ்தமர்நது
்றக்கவும் ்சய்ய்பாம்...
்ர்ந்த மனப்பானஹம இரு்ந்தபால!

*sitting on the bird too
you can fly in the sky…
if broad-minded!

鳥に乗り空飛ぶ君は寛大や
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்்தபாடுவபானத்ஹ்த ்தபாிசிக்க
இனிய ்யணைமபாய்
்ிற்ந்த கிரபாமம் ளநெபாக்கி !

*for seeing the horizon
a sweet journey…
towards the home town!

旅思う水平線のふるさとへ

்பாய்மரக் கப்லில
்யணைிக்கிளறபாம்...
இ்க்ஹக ளநெபாக்கி !

*we are on journey
in the galleon
towards the splendid aim

目標へガレオン船の旅路かな

்ிர்ஞசத்்தின
ஆட்சி ்மபாழி
்மௌனம்

*the personal language of
the Universe
is silence

沈黙や宇宙の人の言語なり

வீட்டின விட்டத்்தில
புதுமஹன புகுவிழபா
சிட்டுக் குருவிகள

*in the yard of the house
a house warming
by little sparrows

雀の子家暖める庭の中

சில்ஹறக் கபாசுகள ்தபான
்ச்ந்தமிழில இஹசமஹழ...
்்தருப்பாடகன

*for the jingle of coins
showers of sweet songs
the street singer.

コイン得て歌のシャワーや街
の歌手

இறக்கிவிடும் ்்பாழுது
முகம்கபாட்ட மறுக்கினறன...
மஹ்ப்பாஹ்தப ்டிகள

*while stepping down
refused to show their faces
the mountain steps.

山下り顔見せ拒む石の段
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உவரக்கும் உறவுகளும்
இனிக்கும் ்்பா்சசுஹேயபாய்
்ிபாிவின நெிழலில

*even the bitter relations
become sweet jack-fruit-peals
in the shadow of separation

苦き仲別れの影や甘くなる

ம்ரகஹேக் கபாணை
மணணுக்குள ள்தடல
ளவரகள 

*to see the flowers
always searching in the soil
the roots of a plant

花見むと植物の根の土探し

繊維なす色々な花統合やஅக்கினித் துஹேகஹே
அரவஹணைத்்தன மூங்கிலகள ...
புல்பாங்குழல ்ிரசவமபானது !

*The bamboo embraced
The winter fire holes…
Lovely flute born!

竹抱かれ冬の火の穴フルートや

家を売り雀の子らに涙する

ஆழமோன ்பள்ளதைோக்கு 

கைோடடுத ைகிரும்்பி வருககிறது 

ஓவியனின் தூரிலக

 - ைமிழகநஞசம் அமின்

by Kaa.Na.Kalyanasundaram

mailto:kalyan.ubi%40gmail.com?subject=
mailto:kalyan.ubi%40gmail.com?subject=
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லிமஹரக்கூ 
*
உழவர இயக்குகிறபார ஏறறம்
உஹழப்பால மினனும் வியரஹவயபால உயரவபாய்
மிேிரகிறது அவர ள்தபாறறம்

*
வீட்டுடன ்யணைிக்கும் வித்ஹ்த
்பாரப்வருக்கு ்சயல முஹறயில கற்ிக்கிறது
சுஹமயுடன நெகரும் நெத்ஹ்த

*
சிவன ளகபாயில மணைி
சிரத்ஹ்தயுடன கயிறு ்ிடித்து அடிக்கிறபார
புரக்கபா ்்ண மணைி.

்்பாம்மிடி ளமபாகன்தபாஸ.

கல்கைறிநைவருக்கும்
பூக்கலளயும் கனிகலளயும் ைரும்
அநை உயர்நை மரம்.
.
இலளய்போரைகி, கநைகபபூக்கள்
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a a ைீ்போவளி கநருஙகைீ்போவளி கநருஙக
     புதைோலட உடுதைகிக் ககோள்ககிறது      புதைோலட உடுதைகிக் ககோள்ககிறது 
     ஏலழயின் மனது.     ஏலழயின் மனது.

a a லசவப ்பிரிலயலசவப ்பிரிலய
     வலை வீசுககிறோள்     வலை வீசுககிறோள்
     விண் "மீனுக்கு"     விண் "மீனுக்கு"

 -  - கவிஞர் லவலக ்போரைகிகவிஞர் லவலக ்போரைகி

நல்ை மலழ
அழுக்குப ல்போக குளிக்கும்
குலட.

இலற்சசிகுளம் 
கவிஞர் ந.ந.சஙகரலிஙகம்

சுமநது ைகிரிநை ்போரம் 
இறக்ககி லவக்கும் லநரந துடிக்கும்  
ைோயின் கண்ணில் ஈரம்

 - கமய்யன் நடரோஜ
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 ம ர த் ்த டி ய ி ல  பு த் ்த பா ி ன  வ ரு ஹ க க் க பா க  ம பா ணை வ ர க ள 
கபாத்்திரு்ந்தனர. கணகள பூத்்திரு்ந்தனர
 மரத்்தில குரங்குகள ்தபாவிக் ்கபாணடும் அணைிலகள 
அ்தளனபாடு ள்பாட்டிப ள்பாட்டுக் ்கபாணடுமிரு்ந்தன.
 குயிலகள குக்கூ என கூவவும், மயில அகவவும், கிேிகள 
கீக்கீ எனறும் கீ்சசிடும் இயறஹக சூழல
 மர்ந்தடி்யங்கும் பூக்கள சி்தறிக் கிட்ந்தன. பூவுக்குள 
எறும்புகள ள்பாய் வ்நது ்கபாணடிரு்ந்தது. 
 புத்்தபாின வருஹகக்கபான ஓஹச எலள்பாஹரயும் கிழக்கு ்திஹச 
ளநெபாக்கி ்பாரக்க ஹவத்்தது
 வ்ந்த புத்்தர எலள்பாஹரயும் கூர்நது ்பாரத்்தபார. சிறிது ளநெரம் 
அஹம்தி கபாத்்தபார. விழு்நது கிட்ந்த ம்ர ஒனஹற ஹகயி்்டு்ந்தபார 
 ஆன்ந்தன எனகிற ்தஹ்மபாணைபாக்கபாிடம் ்கபாடுத்துவிட்டு, 
இனஹறய ்பாடம் முடி்ந்த்்தனறு வ்ந்த வழிளய ்திரும்்ி்ச ்சனறு 
விட்டபார.
 கபாத்்திரு்ந்த மபாணைவரகளுக்கு ஏமபாறறமும் குழப்ளம 
எஞசியது, கவஹ் மிஞசியது, மனம் துஞசியது, ்சன ்கஞசியது
 ்பாடளம நெடத்்தபாமல ்பாடம் முடி்நது விட்டது எனறு 
்சபானனஹ்த யபாரபாலும் ஏறறுக்்கபாளே முடியவிலஹ். 
 மபாணைவரகேின எணணை ஓட்டத்ஹ்த உணைர்நது ்கபாணட 
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ஆன்ந்தன ள்சத் ்்தபாடங்கினபான. 
 அன்பானவரகளே! 
 அறிவபானவரகளே! 
 அறிவர ஆகிய புத்்தபாின ஒவ்வபாரு ்சயலும்  ்்பாருள 
உளேள்தயபாகும்.பூஹவ எடுத்து ்கபாடுத்்ததும் எதுவும் ்சபால்பாமல 
ள்பான்தறகும் கபாரணைம் ளவ்றபானறுமிலஹ்
 எல்பாவறஹறயும் ்சபாலலுவ்தல் ்சன.
 ்சபாலலியஹ்த விட ்சபால்பாமல இருப்ள்த மிக அ்திகமபாக 
இருக்கும். அப்டிப்ட்து்தபான இனஹறய நெிகழவும்...
 பூ அரும்்பாக, ்மபாட்டபாக இருக்கும் ள்பாது வணைங்குவது 
ள்பா்வும், ்மபாட்டு விபாி்நது சிபாிக்கும் ள்பாது மணைம் வீசுவ்தபாகவும்,  
கனியபாக ்ழுத்்த ள்பாது ்சியபாறறுவ்தபாகவும் இருக்கிறது. 
 அப்டியபானது்தபான இ்ந்த வபாழக்ஹக. பூ அஹம்தியபாக பூத்து, 
கபாய்்நது, கனி்நது ்சியபாறறுவது ள்பா் நெபாம் எ்ந்தவி்த «அகபாசுகபா» 
ளவஹ்யும் கபாட்டபாமல ்தனக்கபான ்ணைிஹய மட்டும் ்சய்வள்த 
சிறப்பாகும்
 கணடஹ்த கணட்டி ்சபால்பாமல கணட்டி்யல்பாம் 
்சபாலகினறனர. ஒப்ஹன ்சய்து ்சபாலகினற ்பாவஹக அல் 
துேிப்பா. கற்ஹனஹய விற்ஹன ்சய்யும் அங்கபாடித் ்்தருவல் 
துேிப்பா உ்கம்.
 உ்க இ்க்கியத்்தில மிகவும் ்ழஹம வபாய்்ந்தது நெம் 
்ழ்ந்தமிழ இ்க்கியம் ்தபான.கழக இ்க்கியம் ள்பானறு நெிப்பானியப 
்ழம் ்பாடலகேபான ்தங்கபா,இரங்கபா ்சவவியல இ்க்கியங்கேபாகக் 
கரு்தப்ட்டது. 
 ்ட்டறிவின இ்க்கிய வடிவளம துேிப்பா.
 ்ட்டறிவறறு எழுதுவது ஆணைிளவர இனறி நெீர்பாசிள்பா் 
நெகர்நது ்கபாணளட இருக்கும். துேிப்பா இயறஹகயின மறுவடிவம்.
மபா்ந்தளநெயத்்தின ்சயல உருவம். 
 விேக்கி்ச ்சபால்பா்தீர அது கட்டுஹரயபாகிவிடும். விேங்கிக் 
்கபாளேட்டும் அது்தபான துேிப்பா ்வறறியின கமுக்கம். 
 ்பாட்டரங்கில ஹகத்்தட்டல வபாங்கும் வஹகயபான ்பாவல் 
துேிப்பா. அடி மனத்்தில ஆழமனத்்தில கிடக்கும் உணைரவுகஹேத் 
தூணடிவிட்டு  அகமகிழஹவ உணடபாக்கும் வல்ஹம ்கபாணடது 
துேிப்பா. 
 குயவர ்பாஹன ்சய்வது ள்பானறது துேிப்பா. அவனின 
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ஹக ள்சுவது ள்பா் எழுது்வனின மனம் ள்ச ளவணடும். அவனின 
ஒவ்வபாரு விரலும் ஒரு வஹேஹவ வடிவத்ஹ்த உருவபாக்கும், 
கருவபாக்கும்
 துேிப்பா எேிஹமயபானது. ஆனபாலும் வலிஹமயபானது.
துேிப்பா என்து வளளுவபாின ்வலலும் ்சபால ள்பானறது. நெபாம் 
்கபாடுக்கும் ்்தபாஹ்வபாி ஆனது. 
 மரபுப்பா, புதுப்பா வணைக்கம் ்சபாலவஹ்தப ள்பானறது. 
்தனனிரு ஹககஹேயும் ளசரத்து வணைக்கம் ்சபால்்பாம்
 துேிப்பா என்து ஹகக்குலுக்குவஹ்தப ள்பானறது. 
்ஹடப்வர ஒரு ஹக நெீட்ட ்டிப்வர ்தன ஹக நெீட்ட இருவரும் 
மகிழ்நது ஹகக்குலுக்குவது ள்பானற்தபாகும். 
 சீளயபா என்வர துேிப்பா எழுதும் ்்ண ்பாவ்ர. அவபாின 
ஊருக்கு மிகவும் புகழ்்றற துேிப்பா ்பாவ்ர ஒருவர வ்ந்திரு்ந்தபார 
அவபாிடம் ்தபான எழு்திய துேிப்பாஹவ கபாண்ித்்தபார. அ்தஹன ்டித்து 
நெிஹறவஹடயபாது குயில எனற ்பாடு்்பாருஹேக் ்கபாணடு எழு்திவர்ச 
்சபானனபார. 
 மறுநெபாள எழு்தி எடுத்துப ள்பானஹ்தப ்டித்து ்பாரத்து இது 
துேிப்பாளவ அல் எனறு ்திருப்ிக் ்கபாடுத்து விட்டபார
 சீளயபா இரவு முழுவதும் சி்ந்தித்து்ச சி்ந்தித்து எழு்தி, எழு்திக் 
கிழித்துக்  கிழித்து இரவும் மடி்நது விட்டது. ்்பாழுதும் விடி்நது 
விட்டது 

 கஹடசியபாக ஒரு துேிப்பா

«இரவு முழுவதும்
குயில... குயில
இறு்தியில விடி்ந்ததும் «

 மறுநெபாள கபாண்ித்்தள்பாது இது்தபான ஐக்கூ என ஒபபுக் 
்கபாணடபார கபாரணைம், இ்தில ்சயறஹகயபாக எதுவுமிலஹ். ்தனஹன 
முனனிறுத்்திக் ்கபாளளும் முஹனபபுமிலஹ். எல்பாவறறிறகும் 
ளம்பாக அ்தில உணஹமயபான,  இயறஹகயபான ்ட்டறிவு இரு்ந்தது 
என்து்தபான. 
 துேிப்பா இ்க்கணைம் அறி்ந்தவரகள அ்திகமபாக எழு்த 
மபாட்டபாரகள அல்து எழுதுவபாரகள. முரணைபாக இருக்கிற்தபா அது்தபான 
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துேிப்பாவிறகபான அடிப்ஹட இ்க்கணைம். 
 துேிப்பா ஒருவஹகயில விடுகஹ்தப  ள்பானறது. ஆனபாலும் 
விடுகஹ்தயல். விடுகஹ்தக்கும் துேிப்பாவுக்கும் அணுவேளவ 
ளவறு்பாடு, மபாறு்பாடு. 
 புல்பாங்குழல ள்பானறது துேிப்பா. அஹ்த சபாியபாக, 
முஹறயபாக ஊ்தத் ்்தபாி்நது மனத்ஹ்த மயக்கும் இஹசஹய எழுபபுவபான
்்தபாியபா்தவன அ்தஹன ஊ்தபாங்குழல ள்பா் ்வறுங் கபாறஹற 
்வேியிடுவபார

 நெிப்பானிய ஐக்கூ வஹகஹமகள

ஐக்கூ   - துேிப்பா
்சனபாியூ - நெஹகத்துேிப்பா
லிமஹரக்கூ - இஹயபுத் துேிப்பா
ஐபபுன - உஹரத் துேிப்பா
ஐக்கபா - ஓவியத் துேிப்பா

துேிப்பா பு்திய வஹகஹமகள

01)
லிமஹரக்கூ+்சனபாியூ ;;லிமர்சன
இஹயபு நெஹகத்துேிப்பா 

02) 
லிமஹரக்கூ+ஐக்கபா :: லிமரகபா
இஹயபு ஓவியத் துேிப்பா

03) 
லிமஹரக்கூ+ஐபபுன ::லிமரபுன
இஹயபு உஹரத் துேிப்பா

04) 
்சனபாியூ+ஐக்கபா :: ்சனகபா
நெஹக ஓவியத் துேிப்பா 

   8



   8

05) 
்சனபாியூ+ஐபபுன :: ்சனபுன
நெஹக உஹரத் துேிப்பா

06
ஐபபுன+ஐக்கபா :: புனகபா
உஹர ஓவியத் துேிப்பா

07) 
்பாத் துேிப்பா
உஹரயினறி மரபுப்டி, 
புதுப்பா அஹமத்து 
இறு்தியில துேிப்பா அஹமத்்திடு்தல
்பாத் துேிப்பா

08) 
ஒேித் துேிப்பா
ஓவியமினறி ஓேிப்டத்்திறகு 
துேிப்பாவபானபால 
ஒேித் துேிப்பா

 இவவஹகயில பு்திய முயறசியபாக கர்ந்தடிப 2003 இ்தழிலும் 
«மஹழ விடும் ளநெரம் « எனற துேிப்பா நூலிலும் இடம் ் ்றறிருக்கிறது

நெிப்பானில ஐக்கூ
்தமிழில துேிப்பாள
மஹழ மணவணணைம் 
்்றுவஹ்தப ள்பானறது இ்க்கியங்கள. 

 துேிப்பா என்து பு்திர்டம் ள்பானறது, அ்தில ஒப்ஹன 
்சய்யக் கூடபாது. சி்ர ஒேிப்டம் எனறு ஒப்ஹன ்சய்துவிட 
முயலகினறனர. 

 கேத்து ளமட்டில ்நெறக்திர அடிக்கும் கபாட்சிஹயப ள்பா் 
குவி்ந்திருக்கும் ்நெறகள. கேத்ஹ்த்ச சுறறி சி்தறிப்ற்நது கிடக்கும் 
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்்தரகள ்்தரகள முஹேத்்தபாலும் ்நெறக்திர ஆவ்திலஹ்.

 எங்கள வீட்டில இரணடு ்திணஹணைகள. ஒனறு 
சினனத் ்திணஹணை மற்றபானறு ்்பாியத் ்திணஹணை. அரசரகள 
வழிபள்பாக்கரகளுக்கபாக கட்டி ஹவத்்த சத்்திரம் ள்பானறது 
்திணஹணைகள.
 எங்கள வீட்டு ்்பாியத் ்திணஹணைஹய இடித்துவிட்டு ஓர 
அஹறஹயளய கட்டினபாரகள அவவேவு ்்பாியது. ஆனபால இனறு 
்திணஹணைகள அறற வீடுகஹேளய கபாணைமுடிகிறது
 முன்ிரு்ந்த வபாழவியல சூழல இனறிலஹ். நெம்ஹம 
்தறகபாத்துக் ் கபாளளும் ஆய்்தமபாக நெம் இ்க்கியத்ஹ்த மபாறறிக்்கபாளே 
ளவணடும். 
 நெபான - இன எனற ்சன ்யிறறுநெபாிடம் ள்ரபாசிபாியர ஒருவர 
்சன கறக வ்ந்தபார. வ்ந்தவர மூ்சசு விடபாமல அஹ் நெபாக்கு ள்பா் 
ஓயபாது ள்சிக்்கபாணளட இரு்ந்தபார
 அஹம்தியபாக இரு்ந்த நெபான - இன ள்தநெீரக் குடித்துவிட்டு 
ள்ச்பாம் ்பாடல எழு்த கறக்பாம்  எனறபார. 
 இரணடு குவஹேகள ஹவத்து ள்தநெீர  ஊறறினபார
 குவஹே நெிஹற்நதும் ஊறறிக் ்கபாணளட இரு்ந்தர
 அ்தஹனப்பாரத்்த ள்ரபாசிபாியர ‘‘ள்தநெீர வழிகிறள்த 
்பாரக்கவிலஹ்யபா’’எனறபார. 
 இ ஹ ்த ப ள ் பா ் த் ்த பா ன பா  நெீ ங் க ளு ம்  ் ் வ ி ்த ம பா ன 
எணணைங்கஹேயும் எ்திரப்பாரபபுகஹேயும் நெிரப்ிக் ்கபாணடு 
வ்நதுளேீரகள என்து உங்கள ள்்சசில இரு்நது ்்தபாிகிறது. உங்கள 
மனம் எனனும் குவஹேயில இரு்நது அவறஹற ்வேிளயறறபாமல 
்பாடம் நெடத்துவது ்யனறறது. 
 ் ச ன  எ ன ் ்த ற கு  நெ ி ஹ ற கு ட ள ம பா .  கு ஹ ற  கு ட ள ம பா 
ள்தஹவயிலஹ். அ்தறகு ள்தஹவ ்வறறுக்குடம்
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a a 
்சபா்ந்த ஊர ்சல்
வழி கபாட்டியது
ஒறஹற்ச ்சருபபு

a a 
வபானத்்தில கு்திக்க
குரங்குடன ஆடும்
குேக்கஹரக் கிஹே

aa
்னிப்்ய்யும் அ்திகபாஹ்
்்தேிவபாக ்்தபாியவிலஹ்
வரபள்பார மரங்கள

aa
கஹடசியபாக ஒருமுஹற
உ்தய நெி்ஹவயும் குடித்துவிட்டு
கூடு்திரும்்ியது ்றஹவ

a a 
மூங்கில பு்தர
கபாறறடிக்கும் ள்பா்்தல்பாம் ளகட்கும்
கம்்ங்கள உரசும் சத்்தம்
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aa
ள்தரவு வகுப்ஹற
சத்்தமிட ்தஹடயிலஹ்
நெீரரு்நதும் குருவி

a a 
கபாறஹற அனுப்ி ெனனஹ் 
்திற்நது வீட்டிறகுள நுஹழ்ந்தது
மு்தல மஹழத்துேி

a a 
மூழகி குேிக்கும்
்றஹவயின சிறளகபாடு மூழகுகிறது
அ்திகபாஹ்்ச சூபாியன

aa
மடியில பூஹன
தூங்கி விட்டது
ஒரு்க்க கபால

ஷரெி்பா ்ரவீன யபாகூப
கம்்ம்
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aa
்கபாசுஹவ விரட்டுங்கள
கடி்தபாங்க முடியவிலஹ்
அழுகிறது வபாய்க்கபால

a a 
்வேி்சசமில்பா வபானில
சத்்தமிட்டு ்ற்ந்தது
தும்்ி

aa
ஆஹட உ்ரத்்த 
ஆணடவனிடம் ளவணடு்தல
நெஹட்பாஹ்தவபாசிகள

aa
கபாட்டில மனி்தன
வீட்டில வி்ங்குகள
கபா்த்்தின விஹேயபாட்டு

aa
ளசஹ்ஹயத் ்்தபாியும்
யபாருக்கும் ்்தபாிவ்திலஹ்
உசுரு+மனசு=்்ண
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aa
ஓங்கி வேர்ந்த மரம்
துணடில இஹச ்ிற்ந்தது
புல்பாங்குழல

aa
்த்து மபா்தம் சும்ந்தவள
ளசபாறினறி உஹழக்கினறபாள
மகன வீட்டில

aa
ஏஹழ வீட்டு  கூஹரக்கு
எணணைறற கணகேில
மஹழநெீரத் துேி

முஹனவர. 
கு. ள்தன்மபாழி ளகபா்பா்ன

   8

நகிமிர்நை வோலழயிலை 
எபல்போது கீலழ விழுலமோ 
ஒடடியிருக்கும் மலழததுளிகள் 
 
 வஃபீரா வஃபி
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 கவிஹ்தக்கு குறுகிய வடிவம் சிறபபுஹடயது. இத்்தகு 
கவிஹ்தகள ்ஹடப்பாேரகளுடன வபாசிப்பாேரகஹேயும் சி்ந்திக்க 
ஹவக்கினறன. எத்்தகு சூழலிலும் ஹக ்கபாளளும் மன அஹம்தியபானது 
நெம்ஹம நெமக்கு அறிமுகம் ்சய்யும். சுறறுப புறங்கஹேக் கூர்நது ளநெபாக்கி 
சி்ந்திக்கத் தூணடும். ் மௌனத்்தின உளேீஹட உணைர்ச ் சய்யும். அவவி்தளம 
குறுகிய வடிவங்கேில ்டிமமபாகவும், குறியீடபாகவும் வ்ம் வரும் ஹைக்கூ, 
்சனபாியு, லிமஹரக்கூ, ஹைபுன, லிமரபுன, ்தனமுஹனக் கவிஹ்த 
வஹகஹமகள எழுதுளவபாருக்கும், வபாசிபள்பாருக்கும் சிறு அ்திரஹவ 
உணடபாக்குகினறன. கூரளநெபாக்குடன மீணடும் மீணடும் வபாசிக்கத் 
தூணடுகினறன. வபாசிக்கும் ்்பாழு்்தல்பாம் புதுபபுது  அரத்்தங்கள 
ள ்த பா ன று க ி ன ற ன .  ் ச பா ன ன ஹ ்த  வ ி ட ்ச  ் ச பா ல ் பா ்த ஹ வ க ள 
ள்சுகினறன. ஆக்ச சிற்ந்தக் கவிஹ்தயபானது வபாசிப்பாேபாின கபா்ம் வஹர 
அவருடன உறவபாடிக் ் கபாணடிருக்கும் எனறபால மிஹகயிலஹ .் 

 அரசியல, சமயம், இ்க்கியம் ள்பானற துஹறகேில மக்களுக்கு 
நெனஹம ்சய்வ்த்தபாகக் கூறிக்்கபாணடு ்்ர நெடத்தும் நெபாடகங்கஹே 
நெபாம் அனறபாடம் கணடு வருகிளறபாம். வபாழவியலில நெமது அக்கம் 
்க்கத்்திலும், சமூகத்்திலும் நெம்ஹம்ச சுறறி  எ்திர்பாரபா்த்தபாகவும், 
்தனன்முடனும் ்் நெிகழவுகள நெடக்கினறன. இவவபாறபான நெிகழவுகள, 

ி்ர்ஞச உணஹமகள, சமயம், ்தத்துவம், இயறஹக அறிவியல, அழகியல 
என அஹனத்ஹ்தயும் ளவடிக்ஹக, விளனபா்தம், நெஹக்சசுஹவ, அங்க்தம் 
மு்தலிய உணைரவுகேில க்்நது அள்த சமயம் சமூக்ச சீரளகடுகஹே்ச சபாடும் 
வஹகயில  ஐ்நது வபாிகேில ச்ந்த அஹமபள்பாடு ஆங்கி் த்்தில எழு்தப்ட்டக் 
கவிஹ்த வடிவம் லிமபாிக்.
 
 5 - 7 - 5 எனற அஹசயஹமப்ில மூனறு வபாிகஹேக் 
்கபாணட்தபாகவும் நெடுவபாியில ஒரு சீர நெீணடு 3-4-3 அல்து 2-3-2 சீர 
அஹமபஹ்க் ்கபாணடது ெப்பானியக் ஹைக்கூ.

 இவவபாறபான ஆங்கி் லிமபாிக்கும் ெப்பானியக் 
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ஹைக்கூவும் ளசர்ந்த ஒரு க்ப்ினக் க்ஹவ வடிவத்ஹ்த ஆங்கி்த்்தில 
உருவபாக்கின ்டட் ்பாரக்கர அ்தறகு ‘‘லிமஹரக்கூ’’ எனறு ்்யபாிட்டபார. 
 
 ்தமிழில மு்தனமு்த்பாக ஈளரபாடு ்தமிழன்ன ஐயபா அவரகள 
«லிமஹரக்கூ» ஹவப ்ஹடத்து அறிமுகம் ்சய்்தபார. ெப்பானியக் 
ஹைக்கூ அடியஹமபஹ்ப ள்பா் மூனறு அடிகேில 5-7-5 
அஹசயஹமப்ில ( 3-4-3 சீரகள ) நெடுவடியில ஒரு சீர அ்திகமபாகவும் , 
லிமபாிக் இல உளே ச்ந்தத்துடன மு்தல மறறும் மூனறபாமடியில இஹயபுத் 
்்தபாஹட ் ்பாரு்ந்த வருமபாறு இ ரு த் ்த ள ்  லி ம ஹ ர க் கூ  இ ் க் க ணை ம் 
ஆ கு ம் .  ஹ ை க் கூ  வபாியஹமபபு, ்்பாருேஹம்தி ஆகியவறளறபாடு 
லிமபாிக் ச்ந்தமும், இஹயபும் இஹய்நது ்்பாருணஹமயுடன வரு்தள் 
லிமஹரக்கூ என்பார ஈளரபாடு ்தமிழன்ன.

 2002 இல ்தமிழ இ்க்கிய வபாசகரகேிஹடளய அறிமுகமபான 
லிமஹரக்கூ ்ரவ்பாக எழு்தப்ட்டு ்் இ்தழகேிலும் ்வேிவ்ந்த 
நெிஹ்யில நூலகேபாக ்வேிவருவது அருகிளய இருக்கிறது.  ்்ண 
்ஹடப்பாேரகேின லிமஹரக்கூ நூலகள எனில 14 லிமஹரக்கூ 
நூலகள   ்வேியிட்டு ்தனி்யபாரு சபா்தஹன ்ஹடத்துளேபார முஹனவர 
மபாிய்்தரசபா. இவர எழு்திய ‘‘நெீபாின நெிறங்கள’’ நூலிலிரு்நது உழவின, 
உஹழப்ின ளமனஹமஹய உணைரத்தும் ஒரு லிமஹரக்கூ
 
 வயலுக்கு ளவணடும் உரம்
 உஹழப்ின விரல ்ிடித்து நெீ
 உயரத்து வபாழவின ்தரம்.

 கபாஹர இரபா.ளமக்பா அவரகள ‘‘்சங்கபால நெபாஹர’’ எனனும் 
நூஹ் ்வேியிட்டுளேபார.  அ்திலிரு்நது ஒரு லிமஹரக்கூ

 மகன கட்டிய ்தனிவீடு
 குடும்்த்ள்தபாடு கூட்டமபாக வ்நது குடிளயறி
 கட்டியது குருவிக் கூடு

கூட்டுக்குடும்் வபாழவியல அருகி வரும் இ்சசூழலில ஆறறிவு 
ம ன ி ்த னு க் கு  ஐ ்ந ்த ற ி வு  ் ற ஹ வ ஹ ய க்  ் க பா ண டு  ் பா ட ம் 
கற்ிக்கிற்தல்வபா?

 ்தறள்பாது கனனிக்ளகபாவில இரபாெபா, அனபு்ச்சலவி 
சுபபுரபாெூ இவரகேின ்்தபாகுப்ில இரு்த்ஹ்த்நது ்்ண 
்ஹடப்பாேரகேின லிமஹரக்கூ அடங்கிய ‘‘இமயம் ்்தபாடும் 
இஹயபுகள’’ (்்ண ்ஹடப்பாேரகேின லிமஹரக்கூ ்்தபாகுபபு நூல)  
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்வேிவ்நதுளேது வர்பாறறு ்்திவபாக நெிறகிறது என்பாம். 

 இ்நநூலுக்கபாக அணைி்நதுஹர எழு்தியுளே முஹனவர இரபா.
்தமிழரசி அவரகள  ்தனது உஹரயில ்்ணகேின கவிஹ்த கள சுய 
பு்ம்்்பாகளவ இருக்கும் எனகிற ்்பாதுப புத்்திஹயக் கட்நது, இ்நநூலில 
்லளவறு நெபாடுகேிலிரு்நதும்  இடம் ் ்ற றுளே ் ்ண ் ஹடப்பாேரகேின 
்ஹடபபுகள சூழலியல, அரசியல, அறிவியல, சமூக்ச சிக்கலகள 
என விபாி்நது ்யணைிக்கும் ்தனஹமயபானது நெபாஹேய விடியலுக்கபான 
நெம் ி்க்ஹக ்தருவ்தபாகளவ அஹம்ந்திருக்கிறது. கலவி, ளவஹ்வபாய்பபு, 
்்பாருேபா்தபாரம் சபார்ந்த ் ்ணகேின  ் பாரஹவகள முத்்திஹர ் ்திக்கினறன. 
சமகபா் வபாழவின நெடப ி்யல துயரங்கஹே, சூழலியல சீரளகட்ஹடப 
்்தியும் ஆவணைமபாகவும் இ்நநூல உளேது.

 ள ம லு ம்  இ ய ற ஹ க ய ி ன  இ ய ல ஹ ் க்  கு ஹ ் க் கு ம் 
மனி்தன, ்்பாிய மு்த்பாேிகேிடம் ள்ரம் ள்சபாமல நெஹட்பாஹ்த 
வியபா்பாபாிகேிடம் ள்ரம் ள்சு்தல, ்ிற உயிபாினங்கஹேத் ்தபாக்கி 
அழிக்கும் மனி்தத் ்தனஹமயறற ்சயல ள்பானற சமூக அவ்ங்கஹே 
சுட்டும் ்ஹடபபுகள நெடப்ியல உணஹம.

 உழஹவப ள்பாறறு்தல, ்தபாய்ஹமயின கனிவு, ஆசிபாியபாின 
அனபு, உயிர இரக்கம் மறறும் மனி்தளநெயக் கவிஹ்தகள 
எனறு ்ண்ட்ட ்ஹடபபுகேின வபாயி்பாகத் ்தங்கேின 
அனு்வங்கஹேப ்்திவு ்சய்துளே ்்ண ்ஹடப்பாேரகள ்்பாிதும் 
்பாரபாட்டுக்குபாியவரகள எனறு உஹரத்துளேபார.

 நெபானறி்ந்த வஹரயில லிமஹரக்கூ நூல ்வேியிட்ட ்்ண 
்ஹடப்பாேரகள ்றறி எழு்தியுளளேன. ்்தபாடர்நது ்் ்்ண 
கவிஞரகள லிமஹரக்கூ எழு்தி வரும் சூழலில இனனும் ்் நூலகள 
்வேிவரளவணடும் எனகிற அவபா எப்்பாழுதும் எனனுள ஊற்றனப 
்்ருகிக் ்கபாணளட இருக்கிறது. இ்ந்த அவபா விஹரவில நெிஹறளவறும் 
எனற நெம்்ிக்ஹகயும் உளேது. 



a கருவஹறயில ்தீ்ம் 
     கபாறறில அஹச்ந்த்டி 
     சபாமியின நெிழல 

a அணைிலகேின விஹேயபாட்டு 
     உ்திரும் ்கபாய்யபாக்கள 
     ்்பாறுக்கும் சிறுவரகள 

   
a வீ்தியில நெபாய்கள உ்பா 
     யபாசகனுக்கு இரவில துஹணையபாய் வரும்  
     வபானில ்்ேரணைமி நெி்பா 

   - கவிநெி்பா ளமபாகன லி
ம

ஹ
ரக்

கூ
 

 லி
ம

ஹ
ரக்

கூ
 

aa  நெ்தியினில மீனகள/
    ஆங்கபாங்ளக மி்தக்கினறன/
    கழிவுக் குபஹ்கள..!

 - அனபு்ச்சலவி

aa  கடலின அஹ்கள
     கஹரஹய வ்ந்தஹடகினறன
     நெபாட்டுப ்டகுகள..!

 - ்ெய்சச்ந்திரன
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லிமலரக்கூ

க்போன் மோலை லநரம்

சிவபபு வண்ணதலை தூவி்ச கசல்லும்

கீழ வோனம் தூரம்!

குளக் கலர

ஒறலற கோலில் நகிறககிறது

கசஙகோல் நோலர!

- கநல்லை க.ரசாமசுநதரி

ஓலடயில் விழுநைதும்,
நீநைத கைோடஙககியது,
உைகிர்நை இலை.

வயறகோடடுப ்போலை,
லசறறுக் குழிகளுக்குள்
லவளோண்லம நோறறுக்கள்.

 - அய்்ஷத்அபசத் 
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