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அன்பார்ந்த ஹைக்கூ திண்ணை வாசகர்களே….
இனிய வணக்கம், ஒவ்வொரு இதழும் புதுப்பொலி வுடன்
மிளிர்கிறது. இதற்கெல்லாம் தமிழ்நெஞ்சம் அமின் அவர்களுக்கு
நான் நன்றி ச�ொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளேன். மேலும் த�ொகுப்பாளர்கள்
சிறப்பாகப் பணியாற்றி ஹைக்கூ திண்ணையின் வளர்ச்சியில் பெரும்
பங்கு வகிக்கிறார்கள்.
	தமிழ்நெஞ்சம் அமின் அவர்கள் கடல்கடந்து பிரான்சு நாட்டில்
இருந்தாலும் படைப்பாளிகளின் வளர்ச்சிக்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும்
க�ொடுத்து வருகிறார். சிறப்பான வடிவமைப்பும் மின்னிதழ் தயாரிப்பும்
நமது எண்ணங்களை ஈர்க்கின்றன. இந்த இதழில் பல கட்டுரைகள், நூல்
அறிமுகம், ஹைக்கூக்கள், சென்றியுக்கள், ஜென் விளக்கம், ஹைக்கூ
ஆய்வுகள் என பல்வேறு சிறப்பம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. உலகத்
தமிழ் ஹைக்கூ கவிஞர்கள் மன்றம், சென்னை மற்றும் தமிழ்நெஞ்சம்,
பிரான்சு இணைந்து வெளியிடும் இந்த மின்னிதழ் ஹைக்கூ உலகில்
தடம் பதித்து வருகிறது. த�ொடர்ந்து சிறப்பான ஹைக்கூ வகைமைகளை
படைக்கின்ற கவிஞர்களை இந்த இதழ் வழியாக அறிமுகப்படுத்தி
வருகிற�ோம் எனக் கூறுவதில் பெருமையடைகிற�ோம்.
இந்த இதழின் முகப்புப்படத்துக்கு ஏற்ப சிறந்த ஹைக்கூக்கள்
படைத்த அனைத்து கவிஞர்களுக்கும் நெஞ்சு நிறை வாழ்த்துகள். பங்கு
பெற்ற அனைவருக்கும் நன்றி.
இனிய வாழ்த்துகளுடன்,

அன்பன்,
17/11/2021

 

  

  

 8





 

ஆங்கிலத்தில் ஹைக்கூ கவிஞர்கள் Formal
haiku மற்றும் Informal ஹைக்கூ என்று இரண்டு
முறைகளில் ஹைக்கூகளை எழுதி வருவதை
அறிவீர்கள். Formal ஹைக்கூ (ஃபார்மல் ஹைக்கூ)
என்பது ஹைக்கூவின் விதிமுறை படி சரியான
அசைகள் அமைத்து முதல் அடியில் 5 அசைகளையும்,
இரண்டாம் அடியில் 7 அசைகளையும் மற்றும் மூன்றாம்
அடியில் மீண்டும் 5 அசைகளையும் (ம�ொத்தம் 17
அசைகள்) ப�ொருத்தி எழுதுவது ஆகும்.)(5-7-5).
Informal Haiku (இன்ஃபார்மல் ஹைக்கூ)
படைக்கும்பொழுது இத்தகைய விதிமுறைகள்
பின்பற்றப்படுவதில்லை. அவை, முதல் அடியில் 2
அசைகளாக, இரண்டாம் அடியில் 3 அசைகளாக
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மற்றும் ஈற்றடியில் 2 அசைகளாகவ�ோ அல்லது
ஒவ்வொரு அடியிலும் இவ்வசைகளை கூட்டிய�ோ,
குறைத்தோ எழுதப்படுபவை ஆகும். Formal
Haiku களை படைக்கும்போது 5-7-5 அசைகளை
ப�ொருத்தமாக அமைக்க வேண்டும் என்ற
ந�ோக்கத்தால் ஹைக்கூவின் காட்சி அமைப்பை
சரியான க�ோணத்தில் சித்தரிக்க தவறி விடுகிற�ோம்
என்பது நிதர்சனம். மேலும் இம்முறை ஹைக்கூகளை
தமிழில் படைக்கும்போது, எழுதப் பட்ட ஹைக்கூவில்
அசைகளை பிரித்துக் காட்டுதல் என்பது சற்று
கடினமான பணியே ஆகும். மேலும் இவ்வகை Formal
ஹைக்கூகள் நீண்டு காணப்படுவதால். ஆழ்ந்த தமிழ்
ம�ொழியறிவு உள்ளவர்கள் மட்டுமே இம்முறையில்
ஹைக்கூ படைக்கும் வல்லமை பெற்றுள்ளனர்.
உதாரணத்திற்காக, கவிஞர் திரு.
வதிலைபிரபா அவர் 5-7-5 அசைகள் வருமாறு
தமிழில் எழுதியுள்ள சில Formal Haiku (முறையான,
சம்பிரதாய ஹைக்கூகள்) எனது ஆங்கில
ம�ொழிபெயர்ப்புடன் கீழே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அவற்றை வாசித்து அதேப�ோல் தாமும் எழுத வேண்டும்
என்று எண்ணமுள்ள, ஆனால் வாக்கியத்தில் உள்ள
அசைகளை பிரிக்கவ�ோ சேர்த்தெழுதவ�ோ சிரமப்படும்
ஹைக்கூ கவிஞர்கள் தமிழில் formal (சம்பிரதாய
ஹைக்கூகளின்) அசைகளை எண்ணி எழுதிட கவிஞர்
திரு வதிலை பிரபா அவர்களை அவரது
உள்பெட்டியிலும், ஆங்கிலத்தில் 5-7-5 ஃபார்மல்
ஹைக்கூகளை படைக்கும்போது ஏற்படும்
சந்தேகங்களுக்காக என்னை எனது மெசஞ்சர்

 

 8
7



பெட்டியிலும் த�ொடர்பு க�ொண்டு இது குறித்த
ஐயப்பாடுகளை தீர்த்துக் க�ொள்ளலாம்.
வாருங்கள் கவிஞர் வதிலைபிரபா அவர்களின்
சம்பிரதாய ஹைக்கூகளையும் அவற்றின் ஆங்கில
ம�ொழியாக்கத்தினையும் ஆராய்வோம்..

Haiku - 1 (5-7-5)
முது வே னிற் கா லை (5)
கிணற் றடி யில் கவிழ்ந் து கிடக் கும் (7)
நீர் இறைக் கும் வா ளி! (5)
a sum-mer morn-ing (5)
ly-ing til-ted near the well (7)
water draw-ing buck-et. (5)
(water ல் 2 அசைகள் இருந்த ப�ோதிலும்
ஆங்கிலேயர்கள் ‘r’ ல் முடியும் ச�ொற்களில்
‘ r’ ஐ உச்சரிப்பதில்லை. எனவே phonetic உச்சரிப்பின்
படி ‘வாட் (ட’) என்று ஒரே அசை க�ொண்டுள்ளததக
water கருதப் படுகிறது)

Haiku - 2 (5-7-5)
மின் மினிப் பூச் சிக ளைக் (5)
கை களில் ஏந் திய வன் கண் களில் (7)
தெறிக் கிற து மின் னல்! (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)
மெல் ல அசை கிற து (5)
க�ோ டை மழைத் துளி ய�ொன் று விழ, (7)
மண் ணுள் கிடந் த விதை! (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 க�ொத் தும் பற வை (5)
மா றா வடுக் களு டன் மரம்.. ஓ! (7)
படம் பிடிக் கிறான் கலை ஞன். (5)
the wood peck-er pecks (5)
the man-go tree stands with scars (7)
art-ist cap-tures shot (5)
இப்பதிவை நிறைவுச் செய்வதற்கு முன்பாக ஓர்
எச்சரிக்கை. இப்பதிவைக் காணும், தமிழில் வழமைப்
ப�ோல் சம்பிரதாயமற்ற informal ஹைக்கூகளை
எழுதிக் குவித்துக் க�ொண்டிருக்கும் நண்பர்கள், ‘நாமும்
முயல்வோமே’ என்ற எண்ணம் க�ொண்டு ‘அரசனை
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நம்பி புருஷனைக் கைவிடாதீரர்கள். இத்தகைய
formal haiku களை மாதத்திற்கு நான்கோ ஐந்தோ
எழுதி உங்கள் பயிற்சிக்காக ஹைக்கூ குழுமங்களில்
பதிவிடுங்கள். Formal haiku ப�ோட்டிகள் சர்வதேச
அளவில் தமிழில�ோ அல்லது ஆங்கிலத்தில�ோ
நடத்தப்படும்போது இத்தகைய பயிற்சிகள் உங்களுக்கு
பெருந்துணையாக இருக்கும். அதை விடுத்து ‘‘Informal haiku படைப்பதில் புத்தன் நானே,
formal haiku படைத்து பித்தன் ஆனேன்’’ என்று
ந�ொந்துக் க�ொள்ளும் நிலைக்கு ஆளாகாதீர். தயவு
செய்து புரிந்துக் க�ொள்ளுங்கள் இந்த ஃபார்மல்
ஹைக்கூ எழுதும் முறை உங்கள் பயிற்சிக்காக மட்டுமே
இருக்கட்டும். த�ொடர்ந்து எழுதிக் குவிப்பீர்களானால்
உங்கள் கவிதையின் வாக்கியங்களும் நீள்வதுடன்,
அசைகளை பிரித்தெண்ணுவதில் உங்கள் ப�ொன்னான
நேரமும் விரயமாகும். கவிதையின் தரமும்
குறையும். மேலும் அசைகளை எண்ணிக் க�ொண்டு
காட்சியமைப்பை க�ோட்டை விட்டு விடுவீர்கள். இரு
ம�ொழி வல்லமை உள்ள கவிஞர்கள் மட்டுமே Formal haiku எழுத முயலவும். தற்சமயம் நீங்கள் எழுதி
பதிவிட்டு வரும் informal haiku களே உலகம் முழுதும்
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட (universally accepted) ஹைக்கு
இயற்றும் முறையாகும். அவற்றையே த�ொடர்க,
வெல்க. ஹைக்கூ கவிஞர்கள் அனைவருக்கும்
நல்வாழ்த்துகள். வணக்கம்.

-   
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01
கடலைக் கடக்கிறது
கப்பலேறி
மறையும் சூரியன்.
02
நீர�ோடிய பாதை
ஓடிக் க�ொண்டிருக்கிறது
கழிவு நீர்.
03
விழும் மழை
பயமுறுத்திக் க�ொண்டிருக்கிறது
இரயிலடி சுரங்கவழி..!
04
எவ்வளவு சிலிர்ப்பு
க�ொத்திக் க�ொண்டிருக்கிறது
சிறிய மரங்கொத்தி.
05
பனியின் தாக்கம்
மலர்ச்சியாய் இருந்தது
த�ோட்டத்து மலர்கள்.

- அனுராஜ்
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n

க�ோடாரியைத் திருப்பி
தரையில் தட்ட தட்ட
விதைக்கான குழி விழுகிறது.

n

நீண்ட பாலத்தை
ஒற்றைக் கையால் தூக்கி சுமக்கிறார்
தூணில் ஆஞ்சநேயர் ஓவியம்.

n

மண்ணில் பதிந்த
பறவையின் கால்தடம்
இலைகளின் வடிவம்.

n

தூணில் கட்டுகிறேன்
உச்சந்தலையை வருடுகிறது
வாழை மரம்.

n

ஊரடங்கு
கதவு துவாரத்தின் வழியே
வீதியை பார்க்கும் கடவுள்.

- சாயிராம்.
தஞ்சாவூர்
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1.
வீடுகட்டத் த�ோண்டிய
குழியில் மரம்நடும்
கிராமத்துச் சிறுவன்!
2.
கூரைவீடு
இறவாணத்தில் ச�ொருகியிருக்கும்
பல்துலக்கும் குச்சியுடன் கடுதாசி!
3.
ஓடிவரும் மழை
வளைக்குள் ஓடிய�ொளியும்
எறும்புகள்!
4.
கடவுள்கள் எங்கே?
விலைக்குக் கிடைக்கும்
கற்சிலைகள்!
5.
மகனை அடிக்க
குறுக்குவந்து நிற்கும்
தாத்தா பாட்டி!

- ஹைக்கூ உமா
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ராஜிலா ரிஜ்வான் தமிழ் இலக்கியத்தில்
தடம் பதிக்கும் புதிய வரவு. பள்ளி ஆசிரியை என்பதால�ோ
என்னவ�ோ தான் பார்க்கும் இயற்கைக் காட்சிகளான
வானம், மேகம், பனித்துளி, நிலா, நட்சத்திரங்கள், மலை,
அருவி, கடல், மரம், செடி, க�ொடிகள் அனைத்தோடும்
நெருங்கி கைக்கோர்த்து ஹைக்கூக்களாக பதிவு
செய்திருக்கிறார்.
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இவர் விரல் நுனியில் தேனீக்கள், சில்வண்டுகள்,
குருவிகள், பறவைகள், சிலந்திகள், விலங்குகளென
அனைத்தும் சிம்மாசனமிட்டு உயர்திணையாக உருக்
க�ொண்டு தன் இருப்பை வெளிக்காட்டிக் க�ொள்கின்றன.
இவர�ொரு பெண் கவிஞர் என்பதாலயே
முதலில் ப�ோற்றுவ�ோம். வாழ்த்துவ�ோம். தாயைப்போல
அரவணைத்து இவர் உள்ளார்ந்த படைப்புகளை வெளிக்
க�ொணர்ந்து, இச்சமூகம் பயனடையச் செய்வோம்.
மூன்று குழந்தைகள் மற்றும் குடும்பச்சுமை
பள்ளி வேலைகளுக்கு மத்தியில் ஹைக்கூ கவிதை கள்
எழுதி ஆகச்சிறந்த முதல் த�ொகுப்பினை வெளியிட்டி
ருப்பதென்பது சவாலான செயல். இவருடைய ஹைக்கூ
கவிதைகளைப் பார்க்கலாம்.
‘‘பூக்களை வாரியிறைக்கும்
அந்த மரத்திற்கே தெரியும்
தான் பட்ட கல்லெறிகள்’’
மரமாக இருந்தாலும் மனிதர்களாக இருந்தாலும்
பல்வேறு இன்னல்களையும் இடர்பாடுகளையும் கடந்
தால் தானே இச்சமூகத்திற்கும் தன் சுற்றத்தாருக்கும்
தனக்கும் விடியலாக அமையமுடியுமென்று இயற்கை
யின் வழியே உணர்த்துகிறார்.
சாலையில் மனிதர்களும் வாகனங்களும் செல்
லும்போது பறந்து செல்லும் பறவைகளைப் பார்த்தி
ருக்கிறேன். இரசித்திருக்கிறேன்.
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‘‘விமானம் பறக்க
உடன் எழும்பிப் பறக்கும்
புறாக் கூட்டம்’’
கவிதையைப் படித்ததும் நானும் கூடவே பறந்த
உணர்வைத் தருகிறது.
மரங்கள் வெட்டப்பட்டு அடுக்குமாடி வீடுகள்
கட்டப்படுகின்றன. இருக்கும் ஒரு சில மரங்களில்
பறவைகள் கூடுகட்டி முட்டையிட்டு குஞ்சு ப�ொரித்து
விட்டன. மீதமிருக்கும் மரங்களும் வெட்டப்படலாம்
குஞ்சுகளின் எதிர்காலம் என்னாகுமென்று நம்மையே
திடுக்கிடவைக்கிறது. மனிதனுக்கும் இயற்கைக்கும்
இடைவெளி பெரிதாகிக்கொண்டிருக்கும் அபாயத்தை
கண்முன் நிறுத்துகிறது கீழேயுள்ள வரிகள்.
‘‘கூடிழக்கும் குஞ்சுகள்
புதிதாக முளைத்திருக்கும்
அடுக்குமாடி வீடுகள்’’
மற்றும்....
‘‘ஊரடங்கு காலம்
க�ோவில் மணிக்குள்
வலை பின்னும் சிலந்தி’’
	க�ோவில் மணிக்கு மட்டுமா. நிகழ்கால க�ொரான
க�ோரப்பிடி ஊரடங்கால் மனிதர்களைச் சுற்றித்தான்
எவ்வளவு வலைப் பின்னல்கள்.
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	நீண்ட தனிமையென்பது நம்மையே நாம்
ஆராய்ந்து சரிசெய்துக�ொள்ளும் தருணம். பல்வேறு
வேலைகளில் ஈடுபட்டு மனம் ச�ோர்வடையும் தருணங்
களில் இயற்கையை நாடும்போது முதலில் பல்வேறு
எண்ணங்கள் மனதில் த�ோன்றும்; இயற்கை ய�ோடு மூழ்க
மூழ்க வெளிப்புறச் சுழல்கள் மறைந்து, எண்ண வ�ோட்டம்
குறைந்து நிகழ்காலத்தில் மனம் லயித்திருக்கும். பிரபஞ்சம்
இரகசியத்தை நம்மீது பாய்ச்சும். படைப்பாற்றல்
வேலைசெய்யும். நாமும் புத்தனா கிற�ோம். இதையே
கீழ்கண்ட வரிகளில் அற்புதமாக பதிவு செய்திருக்கிறார்.
‘‘நீண்ட தனிமை
நேரம் செல்லச் செல்ல
மனதிற்குள் புத்தரின் நிலை’’
மேலும்,
‘‘மழைக்கு ஒதுங்கிய கப்பல்
தரை தட்டி நிற்கிறது
................................
என்ற இரண்டு வரி மனதைப் பல திசைகளில் சுழலவிட்டு
முத்தாய்ப்பாய் மூன்றாவது வரியில்...
வீட்டு முற்றத்தில்’’.
என்று எதிர்பாராத திருப்பத்தைக் க�ொடுத்து... மழை
யையும் முற்றத்து வெள்ளத்தில் குழந்தைகள் கப்பல்
விட்டு குதூகலிக்கும் காட்சியையும் கண்முன் நிறுத்தி
நம்மையும் பால்யங்களில் நனையச்செய்கிறார்.
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‘‘தட்டான் வாலில் நூல்....’’
‘‘காட்டைக் கடக்கும் யானை....’’
‘‘பட்டிக்குள் அடையும் ஆடு....’’
மற்றும் பல ஹைக்கூக்கள் மனதில் சிம்மாசனமிட்டு
அமர்ந்து க�ொள்கின்றன.
உதிரும் பூ கடைசியாக கவிழ்ந்த நிலையில் புத்தனிடம்
சரணடையும் காட்சியை கடைசி பக்கத்தில் பதிவு
செய்து புன்முறுவல் பூக்கச்செய்கிறார்.
‘‘புத்தரின் கரங்கள்
தலை கவிழ்ந்தபடி
உதிர்ந்த பூ’’
	நிர்மலா சுரேஷ் அம்மையார் மற்றும் மித்ரா
அம்மையாரும் இவ்வுலகை விட் டு நீங்கவில்லை
ராஜிலா ரிஜ்வான் சக�ோதரியிடம் தன்னையே இடம்
மாற்றிவிட்டுச் சென்றிருக்கிறார்கள்.
ஆரூர் தமிழ்நாடன் ஐயா மற்றும் அனுராஜ்
அ ண ்ணா ஆ க ி ய�ோர ி ன் வ ாழ் த் து ரை ய ா ளு ம் ,
மு ரு கே ஷ் . மு அ ண ்ணா வ ி ன் பத ி ப் பு ரை ய ா ளு ம்
வெளியிடும் அகநி பதிப்பகத்தாளும் ஹைக்கூ உலகில்
வெளிச்சம் பாய்ச்சுகிறது. ‘‘விரலிடுக்கில் வெளிச்சம்’’ நூல்.
	ப�ொறுப்புகள் கூடிவிட்டன கவனம் சக�ோதரி.
வாழ்க வளமுடன்.

கவி. விஜய்
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அது ஏன்? என ஆராயும்போது...
அது தனக்கான ஒரு அனுபவத்தையே க�ொண்டுள்ளது..
அதில் கவிஞனுக்கு புனைவு அவசியமில்லை. அலங்
காரம் தேவையில்லை..
எதுகையும், ம�ோனையும் அவசியமில்லை. நிகழ்
காலத்தில் வசிப்பவனால் மட்டுமே ஹைக்கூவை உணர
இயலும். இதில் இறந்தகாலமே இல்லை...
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அனுபவத்தைக் கவிதையாக்கிச் செல்பவன் வெள்ளிக்
காசுகளை எண்ணுபவனாக இருக்க மாட்டான். அவன் அந்த
வெள்ளிக்காசுகளின் ஓசையில் லயித்திருப்பான். அவன் அந்த
வெள்ளிக்காசுகளுக்குச் ச�ொந்தக்காரனும் அல்ல. காட்சி
களை, ஓசைகளை அசைப�ோடும் மனநிலையில் அது ஞான
கிறுக்கனால் தான் ஒரு ஹைக்கூவைப் படைக்க முடியும். அது
ஒருவரின் வாழ்நாளின் ம�ொத்தத்துக்கும் முத்தாய்ப்பாய் ஒன்றே
ஒன்றாகவும் இருக்கலாம். அந்த ஹைக்கூவினால்தான் நாம்
அறியப்படுவ�ோம்... அதுவே ஹைக்கூவின் உயர்நிலை.
	பார்ப்பதற்கு எளிமை. ஆனால் ஆழ்ந்த உணர்வைத்
தரும் பேரின்பம்.
முரண்பாடு - படிமங்களின் ம�ோதல்...
முடித்துவிடாதே எழுத்தாளனே...
ஏனெனில் உன் ஹைக்கூவை இரசித்து படிப்பவன்
உன் பங்காளி. அவன் இரசிப்பது... அவனின் கற்பனைக்கு
வ ி ட் டு வ ி டு . அ வ னைச் ச ி ந்திக்க வ ி டு . அ தை வ ி ட் டு
நீ
முடித்துவிடாதே
என்பதே
ஹைக்கூ.பருவங்களின்
மாற்றத்தை காட்சிகள�ோடு ப�ொருந்தச் ச�ொல்லும் பேரழகுப்
பெட்டகமே ஹைக்கூ. நாம் பார்த்த அழகிய ப�ொருட்கள்
அழிந்துவிடலாம். ஆனால் அழகியல் அழிவதில்லை.
	பருவங்களை ஈடுகட்டும் தன்மையே ஜென் ஆகும்.
உதிர்ந்து வீழ்கின்றன மலர்கள்
கிளைக்கு திரும்புகின்றன
வண்ணத்துப் பூச்சிகள்.
இதில் பாருங்கள் காட்சியை.
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முரண்பாடு உதிர்தலும்... பறத்தலும்... பூக்கள் உதிர்ந்த
தென்று கவலை வருகிறது. இலையுதிர்காலக் குறிப்பு. ஆனால்
பட்டாம்பூச்சிகள் வந்து அமர்ந்து க�ொண்டன பூக்களுக்குப்
பதிலாக... பாருங்கள் மனதில் இதென்ன ஒரு சாதரண காட்சிதானே
என்று அலட்சியப் படுத்தியது மனது. ஆனால் வெண்பூக்கள்
உதிர்கின்றன.
	வெண்மையான பட்டாம்பூச்சிகள�ோ
கிளைகளில் கூட்டமாய் அமருவது...

அந்தக்

	டேய் மூடனே அழாதே... இலையுதிர் காலத்தை
ஈடுசெய்ய வசந்தகாலம் வந்துவிடும். இப்படி கவலையில்
மூழ்கினால் நீ வசந்தகாலத்தையும் இரசிக்காது இழந்துவிடுவாய்
என்பதே அதன் ப�ொருள். அந்த நிறைவுறாத வாசகனின்
அனுபவத்தை இட்டு நிரப்புகிறது அந்தச் ச�ொல்லப்படாத
வரிகள். பாருங்கள் பருவத்தைக் குறிக்கும் ஒரு ச�ொல்லும்
அங்கு இல்லை... அதனால்தான் பார்ப்பதில் எளிமை. ஆனால்
கருத்தோ...மிகச் செறிவாக..
அதனால்தான் பூ த�ோன்றும் செடியில்தான் முள்ளும்.
வேர் ஒன்று தான். கிளை ஒன்றுதான். முரண்களின் சங்கமம்
இங்குதான் அழகிய ஹைக்கூவாகப் பிறக்கிறது. கவிக்கோ
அவர்கள் ஹைக்கூவில் தேவை உயிர் இரக்கம் என்பார்.
கேலியாகவும் அதே நேரத்தில் உண்மையும் அதுதான்.
கவிஞர்களுக்குப் ப�ொன்னாடை ப�ோர்த்தியவன்
காணாமல் ப�ோய்விடுகிறான். ஆனால் உயிர் இரக்கம் உடைய
மயிலுக்குப் ப�ோர்வை ப�ோர்த்தியவனும், முல்லைக்குத்
தேர் தந்தவனும் இன்னும் மறையாது வாழ்கிறார்கள். இது
பைத்தியக்காரத்தனமானது என்பது எத்தனை உலகவியலின்
ப�ொருளாதார வேலிகளை உடைத்த ஞானம் பரிவு... அன்பு ...
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	பற்றிப்படரும் முல்லைக் க�ொடி மீதும் த�ோன்றும்
பேரன்பு... க�ொடிக்குத் தன் தேரையேத் தந்து கால்நடையாக
அரண்மனை வந்தவன் எத்தனை கருணை மனம் படைத்தவ
னாக இருக்க வேண்டும்.பாஷ�ோ ச�ொல்லுவார்
அரிசிதான் இல்லையே...
கிண்ணத்தில் பூக்களை
அடுக்கி வைப்போம் என்பார்.
வறுமையிலும் எளிமை மலருகிறது..
வீடு எரிந்து ப�ோனது...
நன்றாகத் தெரிகிறது
உதிக்கும் நிலா.
வீடு எரிந்த ச�ோகத்திலும் அவன் இத்தனைநாள்
இ ர ச ி க்காத ந ி லா . இ து ஞ ா ன க்கி று க் கு ம ன ந ி லை .
உ ண ்மை ய ா ன த் து ற வு ந ி லை எ ன ்ப து இ து தான் . . .
இயற்கைய�ோடு எப்போதும் கைக�ோர்த்துத் திரிவது.
இயக்குனர் லிங்குசாமி அவர்களின் ஒரு ஹைக்கூ
ஒரு மரம் வைக்கும்போது
ஒரு புத்தனையும்
வரவேற்கிறார்கள்.
என்பது... எளிமை, ஆனால் கருத்துச் செறிவு.
அழகியப் பூக்களிடையே
ஒரு மரங்கொத்தி தேடுகிறது
செத்த மரத்தை
என்பது ஒரு விமர்சகனைக் குறிக்கும் ஹைக்கூ..
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குளக்கரை மரம்
நீரில் சிதைபிம்பம்
காற்று தேற்றுமா அதை?
காற்று அசைப்பதால்தான் தன் பிம்பம் சிதைந்தது
என்பதை மரம் அறியும�ோ? ஆறுதல் ச�ொல்லவும் அதேக்
காற்றுதான் த�ொட இயலும�ோ? மீண்டும் சிதையுமே? இதுதான்
மாயா எனும் காட்சி. மாயைகளை உடைப்பதும் முரண்.
உயிரற்ற ஒன்றைப் படைக்க உயிருள்ள ஒன்றைச்
சிதைக்காதே என்பார் பாஷ�ோ தன் சீடனிடம்.. அறுவடை
முடிந்து செந்தும்பிகள் பறக்கும்...
வ ழ ி நெ டு க அ தைப் பா ர ்த ்த ச் சீ ட ன் செந்தும்பி
களின் இறகை வெட்டிவிட்டால் மிளகுக் க�ொட்டிவைக்கும்
ஒரு குதிர் ப�ோல த�ோற்றம் வரும் அல்லவா? என்கிறான்.
அடேய் சிஷ்யா
மிளகுத் த�ோடு
பறக்கட்டுமே செந்தும்பியின்
இறகுகள�ோடு
...என்கிறார் பாஷ�ோ. இதுதான், உயிர் வதை கூடாது. உயிரற்றப்
ப�ொருளும் பறக்கட்டுமே என்பது பாஷ�ோவின் உயிர் இரக்கம்.
உன் வாழ்வியலில் கண்ட அனுபவத்தைக் காட்சி
படுத்து.. புனைவு கூடாது.
உலர்ந்த கிளை
காக்கை அமருகிறது
அந்திநேரம்.
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இதில் காக்கை என்றதும் நமக்கு அலட்சியம் வருகிறது...
காக்கையைப் ப�ோட்ட கவ ி ஞ னுக்கு கு யி ல�ோ,
மைனாவ�ோ கிடைக்கவில்லையா? கற்பனை வற்றி விட்டதா?
அவனுக்கு என நினைப்போம்.
அற்புதங்களின் சுரங்கம் ஹைக்கூ.
உலர்ந்த கிளை என்பது இலையுதிர்காலம். அந்திம
காலம். ... என்பது
இருள் கவியும் நேரம்.
காகம் - கருப்பு என்பது
இருளில் கரையப்போகிற கருப்பு நிறம்.
ஏழு நிறமற்ற நிறம்தானே கருப்பு. வாழ்வின்
க�ொண்டாட்டங்களின் ஓய்வு ஏழு வண்ணமல்லாத ஒரு
வண்ணம் கருமை - கருமை என்றால் அழகு என்றும் பாரதிதாசன்
கருந் தமிழ் என்பான் அழகின் சிரிப்பில்.. கருத்துள்ள தமிழ்
என்பதாகும் அதன் ப�ொருள்.
எல்லாம் முடிந்து நிர்வாண நிலை. காகம் என்பது
காகம் அல்ல. அந்திம இருட்டு குறியீடு அது ...காலத்தில்
கரைகிறது...
இருளில் கரைகிறதாம் என்ன அழகு பாருங்கள்.
இவ்வாறு வார்த்தைகளைக் கடக்க வேண்டும் கவிதை.அதுவே
ச�ொல்ல வந்ததைக் கட்டுப்பாடுகள் அற்று வாசகனிடம்
சேர்க்கும் அற்புதம் ஹைக்கூ.
ஒரு ஜென் துறவியின் பின்னே சீடன் ஒருவன்
பின்தொடர்ந்து வந்து க�ொண்டிருந்தான். வருடங்கள் கடந்தன
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... சீடன�ோ சலிப்புற்று ஒருநாள் துறவியைப் பார்த்துக்
கேட்டான்...
குருவே நானும் தங்கள�ோடு பல வருடங்களாக தங்கி
காத்திருந்தேன். பணிவிடைகளும் செய்தேன்... தாங்கள் எதுவுமே
ச�ொல்லித்தரவில்லையே..என் பணி விடைகளில் தங்களை
திருப்தியுறச் செய்ய முடியா மைக்கு வருந்துகிறேன் என்றான்.
அடேய் சீடனே பார்... எல்லோரையும் அவரவர்
இடத்துக்கு அனுப்பிவிட்டேன்... ஆனால் உன்னை அனுப்
பவில்லை. பார்... இந்த நதி வெள்ளப் பெருக்கெடுத்து ஓடும்போது
ஆர்ப்பரித்து சுழித்து ஓடுகிறது. நீர் வற்றிய காலங்களில்... தன்
வெற்றிடத்தை அது அமைதியாகக் கழிக்கிறது. காற்றை நதியாக
நிரப்பிக்கொள்கிறது. மனிதனுக்கு அந்த நதி கண்களுக்கு
தெரியாது.
கூழாங்கல் நதியின் ஓசையில் மகிழ்ந்திருக் கலாம்,
வறட்சியின் காலங்களில் நதியின் குளு மையை தன்னுள்
தேக்கிவைத்தபடி மணல் படுகையில் கிடக்கிறது.. இயற்கையை
அவதானிக்கக் கற்றுக்கொள்.
	நிலவும்... சூரியனும்... எந்த குருவுக்காகவும் காத்தி
ருப்பதில்லை. பூக்கள் உதிர்கின்றன. மரம் தன் சட்டையை
கழற்றிவிட்ட புதிய ஆடையை அணிகிறது.வசந்தம் வந்துவிடும்
என்பதை மரம் அறியும். அதேப�ோல் பழுத்த இலையை காற்று
கழட்டி விடுகிறது.அது இயல்பாக பூமியை ந�ோக்கி வேர்களில்
வந்து விழுவதை அறிவாயா? மரணமும் அவ்வாறே...காற்றின்
நடனம். பிறப்பும் இறப்பும் ஒன்றுதான். இறப்பையும் க�ொண்டாட
வேண்டும். அது பிறப்பின் ப�ோதே.. நிச்சயிக்கப்பட்டது..ஒரு மரம்
இதை நமக்கு உணர்த்துகிறது.
இதை நீ உணர்ந்தாலே ப�ோதும். குருவிடமிருந்து
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கற்றுக்கொள்ள எதுவுமில்லை என்பதை உணர்கிறாயா?
நீயும் உன் இருப்பிடம் சென்று உன் அன்றாட நியதிகளை
காலம் தவறாது செய். அதுவே நம் கடமை என்றார். சீடன்
முகமலர்ச்சியுடன் விடைபெற்றான்.
	வெற்றிடமாக இரு. நிறைய திணிப்பதால் என்ன
நிகழும். உன் அனுபவங்களே உன் வழியாகும். மலர்கள்
தானாகவே மலருகின்றன. தானாகவே உதிருகின்றன. நடுவில்
இரசிப்பவர்களுக்காகவா மலருகிறது? மாலை உதிர்வது
அறிந்தும் தன் ஒருநாள் வாழ்வையும் மலர்ச்சிய�ோடு கழிக்கிறது.
இதுதான் இயற்கையின் நியதி. ப�ோய் வா என்றார் துறவி.
அப்படிப்பட்ட அனுபவங்களைத் தரக்கூடிய ஹைக்கூ
வை நாமும் இரசிக்க வேண்டும், படிக்க வேண்டும்..
ஒ ரு ஹ ை க் கூ ப டி க் கு ம்போ து இ ன ் ன ொ ரு
ஹைக்கூவை வித்திடும் என்பார் கவிக்கோ அவர்கள். மரம்
பயந்தது நான் யாருக்கோ புத்தனுக்கோ யேசு பெருமானுக்கோ.
நிறைய ஹைக்கூ எழுதினால் அது நம்மை புதைத்துவிடும்.
ஒன்றே ஒன்று எழுதுங்கள் அது உங்கள் முகவரியாகும்.
இந்தக் காட்டில்
எந்த மூங்கில்
புல்லாங்குழல�ோ?
எ ன ்ற ஓ வ ி ய க்க வ ி அ மு தபா ர த ி ஐ ய ா வ ி ன் வ ர ி க ளைச்
ச�ொல்லாமல் ப�ோனால்... மூங்கில் குச்சிகள் தண்டிக்கவும் கூடும்
கனவில் வந்தேனும்.
எனவே சாதனை என்பது ஒற்றை ஹைக்கூ வாகவும்
இருக்கலாம்.
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உங்களை ஹைக்கூ த�ோப்பில் தனியான சூரியனாக
நீங்கள் வலம் வரலாம்...த�ோழமைகளே.
	நன்றியும் பேரன்பும்.

-  
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a பாயும் தவளைக்கு

முன்னால் செல்கிறது
அதன் நிழல்
a குனிய வைத்து

உயர வைக்கிறது
எழுதுக�ோல்
a தேன் கூட்டில் தேனீ க்கள்

ஒவ்வொன்றாக விழுகின்றன
ஆலமரப்பழங்கள்!
காவந்தையூர்

பழனியாண்டி கனகராஜா

a வெள்ளாட்டின் சப்தத்தில்

பூக்கிறது புத்தரின்
தியானம் பூக்கள் சில
....

a த�ொலை தூர அக்காவின்

த�ொலைபேசி உரையாடலில்
மழைக் கால தவளை சப்தம்
....

a ச�ொந்த ஊர் திரும்பும்

படை வீரனை வரவேற்கிறது
க�ொன்றை பூக்கள் மரம்
- க. புனிதன்
புனிதன்
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லிமரைக்கூ
q
கணவனிடம் சாராய வாடை
கால்வயிற்றுக் கஞ்சிக்காவது வழி பார்க்கத்தான்
தூக்கினாள் காய்கறிக் கூடை...!
q
வயலெல்லாம் பூக்களின் க�ோலம்
வயலில் உழைப்பவர் வாழ்க்கையில் இன்னும்
வரவில்லை நல்ல காலம்...!
q
மனது நாடிடும் துறவு
முதிர்ந்திடா உள்ளப் பிணைப்பிலே உறுதிதான்
முதுமைக் காதல் உறவு...!
- செண்பக ஜெகதீசன்

விற்று தீர்ந்தது
விவசாய நிலங்கள்
கையேந்துகிறான் பசி
இரவுப் பணிக்கு
தலைகீழாய் த�ொங்குகிறது
வவ்வால்....

- த.ஆ.தாசன்
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1.
புல்லில் பனித்துளிகள்
	தாகம் ப�ோக்கிக் க�ொள்கின்றன
சிற்றுயிரிகள்
		

தஞ்சை விஜய்

2.

வண்ண மலர்கள்
ஒரே நிறமாகத் தெரிகின்றன
	பனிபூத்தக் காலை
		
3.

அதிகாலைப் ப�ொழுது
மனதிற்கு உற்சாகத்தைத் தருகிறது
குயிலின் இசை!

		



கவிநிலா ம�ோகன்

கவிதா அச�ோகன்
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4.

குறைந்த ஆயுள்
இருந்தும் ஒளிர்கிறது
காலைப் பனித்துளி

		
5.

எம் ஷாஹுல் ஹமீது.

காலை சூரியன்
உற்சாகத்தை தருகிறது
எறும்பின் ஓட்டம்

		

க�ோட்டீஸ்வரி ராமசாமி

6.
விடா முயற்சி
	பார்க்கும் ப�ோதே பாடமாகிற து
எறும்புகளின் வரிசை
		
7.

ராஜூ ஆர�ோக்கியசாமி

உச்சி மரம்
எறும்பு ஊற உடைந்தது
காலைப்பனி

		

ஷர்ஜிலா பர்வீன் யாகூப்

8.
அதிகாலைப் பனித்துளி
	பளிச்சென்று தெரிகிறது
ஒற்றை எறும்பு
		
காவந்தையூர்
		பழனியாண்டி கனகராஜா
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9.	பனித்துளி அழகு
மனதிற்கு இதம் தருகிறது
அம்மாவின் அரவணைப்பு
	தாழை. இரா.உதயநேசன்
10.

கதிரவன் வருமுன்
கடத்த முயல்கிறது எறும்பு
காலைப் பனித்துளி

		
இளவல் ஹரிஹரன்
		
மதுரை
11.	படரும் வெளிச்சத்தில்
இலை சுமையிறங்கிட அசைகிறது
மண்விழும் பனித்துளி!!
		

நாகலெட்சுமி இராஜக�ோபாலன்.

12.

பூ இதழில் பனித்துளி
காற்றசைத்ததும் சிதறும்
சூரிய ஔி

		
		

எஸ் முகம்மட் றிஸ்வான்
இலங்கை

13.	பனிக் குமிழி
காற்றில் பறக்கிறது
உருட்டிய எறும்பு
-



சாக்கை.ப�ொன்னழகு.
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14.	பனித்துளியில் விம்பம்
உடைத்து விட்டு நகர்கிறது
	பாதைமாறும் எறும்பு...
		
15.

உறையூர் வா.மகேஷ்.

என்ன வேண்டுதல�ோ
முள்ளின் மீது நிற்கிறது
இரவெல்லாம் பனித்துளி

		

தட்சணா மூர்த்தி

16.	பனிபெய்த காலை
நகரும் சிறு மேகம்
மார்கழியில் வண்ணக்கோலம்
			
			

சுஜாதா அருணாச்சலம்
திருப்பூர்

17.
மண்ணில் இருந்து
	வெளிவரத் துடிக்கின்றது
புதையுண்ட நத்தை
ஈழவன் தாசன், ஈழம்..
		
18.	பனிபெய்த காலை
நிறம் மாறுகிறது
அம்மாவின் க�ோலம்.
		

 

த. அதியமான்
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19.

மார்கழி பனிப்பூக்கள்
உலகெங்கும் ஒளிச்சிதறல்கள்
	தாகம் தணிக்கும் எறும்பு
புதுவைத் தமிழ்நெஞ்சன்
20.

அதிகாலைப் பனி
ஆதவன் வந்ததும் மறைந்தது
இரவுநேரக் குளிர் .

		

அன்பு துரைசாமி.

21.	பனி பெய்த காலை
ஒவ்வொரு துளிகளிலும் தெரிகிறது
காலைச் சூரியன்
		

கவி ரகுமான், இலங்கை

22.	பார்க்கின்ற தாவரமனைத்தும்
	பசுமையாய் காட்சியளிக்கும்
	பனி பெய்த காலை.
		

அனுராஜ்
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பாடப் புத்தகத் தாளில்
ப�ொரிகடலை க�ொடுத்தனர்
சரசுவதி பூசை
- ப�ொன்னம்பலவாணன்

எவ்வளவு பெரிய வலை
கரை ந�ோக்கி
கடல் வீசும் அலை
- ரா.வேலாயுதம் மதுரை

சலனமே இல்லாமல்
நனைகிறது புத்தனைப் ப�ோல்
மழையில் மரம்.
- செஞ்சோலை.

சமைத்த அடுப்பில்
சுகமாக தூங்கும்
பூனை.
- மூ. மணிதிருமுருகன்.
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1.
ஜன்னல் வழியே
தெரியும் அணிலின் கண்களில்
அகலமான வீடு
2.
நாட�ோடியின் பயணத்தில்
இலையுதிர் காலத்திலும்
இளைப்பாற நிழல்
3.
த�ோட்டத்து மரம்
சுவரை உடைத்த பின்
உலகுக்கே ச�ொந்தம்
4
யார�ோ தவறவிட்ட
தீப்பெட்டி ஏற்றுகிறது எத்தனைய�ோ
தீபங்களை க�ோவிலில்
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5.
ஒரு எறும்பைத் தவிர்த்து
வேற�ொரு இடத்திற்கு நகர்கிறேன்
அங்கு இன்னொரு எறும்பு
6.
அகலமான நுழைவு
அங்கிருந்து பார்க்கையில் குறுகலாய்
நெடுஞ்சாலை நீள்பாலம
7.
மலை ரயில்
பயணிக்கும் ப�ோது
க�ோடையில் வசந்தம்
8.
கலைகூத்தாடி மகள்
தாளத்துக்கு நடனம் ஆட
மத்தளத்தில் மாக�ோபம்

-அருணாச்சலசிவா
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q

q

q

நுனி நெல்லின்
கூர்மையில் நிற்கிறது
ஏர்கலப்பையின் நினைவு.
கண் முன்
தேசியப் பறவை
சாம்பிராணிப் புகை.
நேர்த்தியான ஓவியத்தில்
பிழை
எறுது தழுவுதல்.
- துரை. நந்தகுமார்.

முள்ளாகும் முன்பு
தேன் சுமந்திருந்தது
நெருஞ்சிப்பூ.!
- த. ரவீந்திரன்
q

தூளியில் குழந்தை
மெல்ல ஆடிக்கொண்டிருக்கிறது
கிலுகிலுப்பை ப�ொம்மை..
- ஜெயச்சந்திரன்
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q க�ோடுகளாய் நீள்கிறது
அடர் காட்டுக்குள்
நுழைகிற சூரியன்
q ம�ொத்த மந்தையையும்
அழைத்துச் செல்கிறது
முதல் ஆடு
q அனாதையாய்த் தரையில்
வீழ்ந்து கிடக்கிறது
மரத்தை வளர்த்த இலை
q க�ோப்பையில் நிரம்பும் தேநீர்
கூறுகிறது அறிவுரை
எதையும் வழியவிடாதீர்
q ஒருவரி யான் எழுதும்முன்
பற்பல வரிகளாய்
க�ொட்டுகிறது மழை
q ஏறக்குறைய எல்லா
வீடுகளிலும் இருக்கின்றன
கறைபடிந்த சீப்புகள்

- அமுதபாரதி
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●
வீசும் குப்பையில்
வெளியேறுகிறது
வீட்டின் ரகசியம்!
●
இரவுபகலாய்க் காவல்
காக்கையின் எச்சமே மகுடம்!
வயற்காட்டுப�ொம்மை!
●
வரப்புகளை வணங்கியது
அறுத்துவிட்டார்கள்
கதிர்களை.
●
பாதைகள் முளைத்தன
காலடியில்!
ஓயாதநடை.
●
சிறகுமுளைத்ததும்
சிரித்தது
ஆட்காட்டிக்குருவி!
●
எல்லாக் கால்களிலும்
சக்கரம்!
ஒரு சாண்வயிறு!

- துரை வசந்தராசன்



 8

 

●
துண்டு துண்டாய்
நிலவை உடைக்கிறது
ஆற்றங்கரைப் புன்னை மரம்.
●
இரவின் வீதிகளால்
நிறைந்திருக்கிறது
என் ஊர்.
●
இருளையே
எதிர�ொளிக்கிறது
மயானத் தீ.
●
சிறுவயதில் பார்த்த
அதே முனீஸ்வரன்;
வெளுத்துவிட்டது பயம்
●
இறங்க மனமில்லை
அடுத்த பெட்டியில்
ரயில் பாடகன்.
●
மகள் க�ொடுத்த
நாவற் பழத்தில்
என் பள்ளி நாட்கள்

- ஆரூர் தமிழ்நாடன்

 

 78



t நாளைய செலவிற்கு
இன்று எண்ணுகிறேன்
வானத்து விண்மீன்களை
t அடர்ந்த தனிமை
துளித்துளியாய்க் கரைய
கூட ஒரு நிலவு
t இலையுதிர் காலம்
உரமாகப் ப�ோகும் மகிழ்வுடன்
மரத்தின் இலைகள்
t காற்றின் திசையில்
பறந்து உச்சம் த�ொட்ட
கார்த்திகைப் பூக்கள்
t ப�ொழியும் மழை
தழுவியதும் திறந்தன
சிலையின் கண்கள்

- அன்புச்செல்வி சுப்புராஜூ
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•
இடத்திற்கேற்ப பல்வேறு
உணர்வுகளைத் தருகிறது
அதே நிலா.
•
இருசக்கரப் பயணம்
விழிப்புடன் நகர்த்துகிறது
சில்வண்டுச் சப்தம்.
•
வீதிப் பள்ளத்தை
ஒளியூட்டிக் காட்டுகிறது
சிறகிழந்த மின்மினிப் பூச்சி
•
ப�ௌர்ணமி நிலா
இரவு முழுக்க
இரசிக்கவைக்கிறது க�ொசு.
•
அமைதியாக இருக்கிறது
பழுத்தயிலைகளை
உதிர்த்த மரம்.
•
பண்ணையார் பூந்தோட்டத்தை
திருடிச்செல்கிறான்
ஓர் ஏழைக் கவிஞன்.
•

பூமியெங்கும் மாசு
கடலின் மேல் சூழும்
மழை மேகங்கள்.

- கவி. விஜய்
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t
லிமர்புன்
	திறமை என்பது “வாய்ப்புக்களை சரியாக
பயன்படுத்தல்” முக்கியமாக எல்லா உயிரினங்களிடையேயும்
இதன் தன்மையினைக் காணமுடிகிறது. வாழ்வதற்கான
வாய்ப்பினை ஒவ்வொரு நாட்களும் வழங்குகிறது. அதை
பயன்படுத்த வேண்டியதே திறமை. ஒரு நாள் என்பது பகலும்
இரவும் சேர்ந்தது இரவில் பகலுக்கு வேண்டிய�ோ பகலில்
இரவுக்கு வேண்டிய�ோ காத்திருக்க கூடாது. அந்தந்த
பருவங்களில் அந்தந்த தன்மைகளை அனுபவிப்பதே மிகச்
சிறப்பு, மனிதனை தவிர ஏனைய உயிரிகள் பெரும்பாலும்
நிகழ்காலத்திலேயே வாழ்கின்றன. நிகழ்காலத்தை
இழக்கும்போது வாழும் காலம் குறைந்தே ப�ோகிறது
எனலாம். எதிர்காலத்தை நேரடியாக சந்திக்கும் ப�ோது அது
நிகழ்காலம் ஆகின்றது. ஆக எதிர் காலம் என்பதே இல்லை.
இருந்தாலும் அதை சந்திக்கப் ப�ோவதில்லை. சந்திக்கும்,
உணரும், அனுபவிக்கும் எதுவாயினும் அது நிகழ் காலம்
மட்டுமே. நிகழ் காலத்தை உணர்ந்து அனுபவிக்காது
வீணடிப்பதைவிட காலத்தை உணர்ந்து பயணிப்பதே
அதற்கான சிறந்த பலனை வழங்குகின்றது.
இறந்து ப�ோனதை மறப்போம்
எதிர் காலத்தை மனதில் ஏற்றாது
நிகழ் காலத்தில் சிறப்போம்

- ராஜூ ஆர�ோக்கியசாமி
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1. க�ொட்டும் மழை
வயல்கரையை ம�ோதிக் க�ொண்டு
மீன் குஞ்சுகள்.
2. கடும் மழை
அங்குமிங்கும் ஓடும்
சிறுமியுடன் நாய்க்குட்டி.
3. பெருமழையை குடிக்கும்
எறும்புப் புற்றொன்றில்
க�ொஞ்சம் அரிசி.
4. வானத்தில் கருமேகம்
வனத்தில் தரையிறங்கியபடி
மயில் இறகு,
5. கும்மிருட்டில் தவளைகள்
இரைச்சலுடன் இருக்கும்
வானிலை அறிக்கை.

-ஆ.நடராஜன்
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அடுத்த வீட்டுக் குப்பை
தினமும் அள்ளுகிறார்கள்
தூய்மை பணியாளர்
நிரம்பியப் பாத்திரம்
வழியாமல் இருக்கிறது
நாணயம்

- சரவிபி ர�ோசிசந்திரா

புலிகளின் நடமாட்டம்
தெளிவாகத் தெரிகிறது
பார்வையாளர்களின் அச்சம்
- நழீம் ஹனீ பா

ஒலுவில், இலங்கை

t

கரை சேர்கிறது
தள்ளாடித்,தள்ளாடி...
ஒற்றை இலை.

t

மிதித்து கடக்கிறேன்
நிமிர்ந்து விடுகின்றன
துவளாத புற்கள்.

- செஞ்சோலை
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a மறைத்த மேகம்

கலைந்து செல்ல
அதே அழக�ோடு நிலா
a உதிக்கும் சூரியன்

தலைநிமிரும்
பனியில்நனைந்த புல்
- மகிழ்நிலாவின் தந்தை...
காணும் ப�ோதெல்லாம்
சத்தமின்றி வெடிக்கிறது
குழந்தையின் பட்டாசு ஓவியம்.

- பாலமுரளி, பெரியகுளம்.

w

அலையில் படகு
அசைந்தபடி இருக்கிறது
பட்டாம்பூச்சியின் இறகு

w

பூம்பூம் மாடு
அழகாய்த் தலையசைக்கிறது
வாசலில் குழந்தை

- கலாராணி ல�ோகநாதன்
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‘‘பள்ளிகள் திறப்பு
முந்திச் செல்கிறாள்
மிட்டாய் விற்கும் பாட்டி’’
- கவிஞர் வைகை பாரதி
பள்ளிகள் திறப்பு..
முந்திச் செல்கிறாள்..
என்றவுடன் வெகுநாட்களுக்கு பிறகு பள்ளி திறப்பதால் ஒரு மாணவி
ஆர்வத்துடன் வகுப்பறைக்கு முந்திச் செல்கிறாள் என்று த�ோன்றும்..
அவளுடைய த�ோழிகள் முன்னால் செல்வதைக் கண்டு.. அவர்களை
சந்தித்து அளவளாவ வேகமாக மகிழ்ச்சியாக முந்திச் செல்வதாகவும் எனது
மனதிற்குள் காட்சி விரிந்து எனது பள்ளி நாட்களுக்கு அழைத்துச் செல்கிறது
முதல் இரு வரிகள்..
ஆனால் ஈற்றடி திருப்பமாக மிட்டாய் விற்கும் பாட்டி யென கவிஞர் நம்மை
ஆச்சரியப்படுத்திவிட்டார்..
இதில் சமூகப் பார்வையும் இருக்கிறது.. க�ொர�ோனா காலத்தில்..
வாழ்வாதாரம் இழந்து முதியவர்களும் பணி செய்யும் கட்டாயம் வந்து
விட்டதை உணர்த்துகிறது..
அந்த மூதாட்டி குடும்பத்தால் கைவிடப்பட்டவராக கூட இருக்கலாம்..
நாட்டில் ஏழைகள் இன்னும் ஏழையாவதை உணர்த்துகிறது...
இவ்வாறாக ஒரு ஹைக்கூ பல க�ோணங்களில் நம்மை சிந்திக்க வேண்டும்..
யதார்த்த.. நிகழ்கால நிகழ்வுகளுடன் ஒத்துப்போக வேண்டும்..
மிகைப்படுத்தி கூற கூடாது.. (no s uper lat iv e in haik u) . .

- சாரதா க சந்தோஷ்
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ஒரு குளத்தில் நான்கு தவளைகள் ஓன்றாக வசித்து வந்தன.
குளத்தில் தண்ணீர் இல்லாத காரணத்தினால் இவை நான்கும்
குளத்தின் கரையிலேயே வாழ்ந்து வந்தனவாம். ஒருநாள் நல்ல
மழை. குளத்தில் கொஞ்சம் நீர் பெருகியது. தவளைகள் பொதுவாக
நீரிலும் நிலத்திலும் வாழக்கூடிய உயிரினங்கள். மேலும் அவை நீரில்
வாழ்வதையே விரும்பக் கூடியவை. எனவே குளத்தில் தண்ணீர்
பெருகியதைப் பார்த்ததும் முதலில் ஒரு தவளை “நான் நீரில் குதிக்கப்
போகிறேன்” என்றதுவாம்.
இரண்டாவது தவளையும் “நானும் தண்ணீரில் குதிக்கப்
போகிறேன்” என்றதுவாம்.
மூன்றாவது தவளை எதுவும் சொல்லாமல் அமைதியாக
இருந்ததுவாம்.
	நான்காவது தவளை “நானும் தண்ணீரில் குதிக்கப்
போகிறேன்” என்றதுவாம்.
இதனை மாணவர்களிடம் தெரிவித்த ரவிந்திரநாத்தாகூர்,
மாணவர்களை பார்த்து, “இப்போது குளத்தின் கரையில் எத்தனை
தவளைகள் இருக்கும்?’ என ஒரு கேள்வி கேட்டார். சில மாணவர்கள்
ஒரே சத்தமாக, “மூன்று தவளைகள் குளத்தில் குதித்தபடியால்
மீதமுள்ள ஒரு தவளை மட்டுமே கரையில் இருக்கும்” என்றனர்.
உடனே தாகூர், “அது எப்படி? அந்த மூன்று தவளைகளும்
தண்ணீரில் குதிக்க நினைத்தன. ஆனால் நீரினுள் குதிக்கவில்லையே!
எனவே நான்கு தவளைகளும் குளத்தின் கரையில் தான் இருக்கும்”
என்றாராம்.
வாழ்க்கை எனும் விடுகதை
இதுதான் பதிலென இருக்கையில்
வேற�ொன்றாய் ப�ோவது த�ொடர்கதை

- ராஜூ ஆர�ோக்கியசாமி
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பதின�ோரு ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே ஜப்பானிய
மண்ணில் கவிச்சுடர் கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்
அவர்களின் ஹைக்கூ கவிதைகள்
தமிழ் ஹைக்கூ கவிதைகள் வரலாற்றில் முதன் முதலில்
ஜப்பானிய ம�ொழியில் ம�ொழிபெயர்க்கப்பட்டது எனில் அது
கவிச்சுடர் கா.ந.கல்யாணசுந்தரம் அவர்களது ஹைக்கூ கவிதைகள்
எனலாம்... ‘மனிதநேயத் துளிகள்‘ ஹைக்கூ கவிதைத்தொகுப்பு
ஆங்கிலம�ொழிபெயர்ப்புடன் 1998 ல் வெளியிடப்பட்டது. அதில்
சிறந்த பதினைந்து ஹைக்கூ கவிதைகளை ஜப்பானில் உள்ள அகிதா
இன்டர்நேஷனல் ஹைக்கூ நெட்வொர்க் என்ற இணையதளம்
ஜப்பானிய ம�ொழிபெயர்ப்புடன் 06/11/2010 அன்று வெளியிட்டுள்ளது.
சரியாக 11 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே இவரது ஹைக்கூ கவிதைகள்
ஜப்பானிய மண்ணில் விதைக்கப்பட்டுவிட்டன. மேலும் இவரது
ஹைக்கூ கவிதைகளை பலமுறை அகீதா பன்னாட்டு ஹைக்கூ
இணையம் ம�ொழிபெயர்த்து யுனெஸ்கோ பட்டியலிலும் சேர்த்துள்ளது
குறிப்பிடத்தக்கது.
ஹைக்கூ திண்ணை மின்னிதழ் கவிச்சுடர் அவர்களுக்கு
மனமார்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் க�ொள்கிறது.
நிர்வாகிகள்
உலகத்தமிழ் ஹைக்கூ கவிஞர்கள் மன்றம்
ஹைக்கூ திண்ணை ஆசிரியர் குழுவினர்.
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Akita International Haiku Network
Haiku by Kaa Na Kalyanasundaram in India

ஏற்றத் தாழ்விலும்
இணைந்த இயக்கம்
விரல்கள்

பலவண்ண மலர்கள்
நார் ஒன்றில்...
ஒருமைப்பாட்டுணர்வு

even though unequal
unity in function…
the fingers!

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

等しさは違えど団結指五本

繊維なす色々な花統合や

கண்ணீர் கரைபுரண்டது
விற்ற வீட்டின்...
சிட்டுக் குருவிகளுக்காக !

மூழ்கியும் மலர்ந்தன
நீர்வட்டன்களாய்...
குளத்தில் எறிந்த கல் !

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

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

家を売り雀の子らに涙する

石投げる池の水面に花が咲く

மரங்களைக் க�ொத்தாமல்
ம�ௌனமாய் மரம்கொத்திகள்
சுற்று சூழல் பாதுகாப்பு

பறவையின் மீதமர்ந்து
பறக்கவும் செய்யலாம்...
பரந்த மனப்பான்மை இருந்தால்!

*to protect the environment
refused to peck
the silent woodpeckers

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

つつき止む環境保護の啄木鳥や

鳥に乗り空飛ぶ君は寛大や
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த�ொடுவானத்தை தரிசிக்க
இனிய பயணமாய்
பிறந்த கிராமம் ந�ோக்கி !

பாய்மரக் கப்பலில்
பயணிக்கிற�ோம்...
இலக்கை ந�ோக்கி !

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

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

旅思う水平線のふるさとへ

目標へガレオン船の旅路かな

பிரபஞ்சத்தின்
ஆட்சி ம�ொழி
ம�ௌனம்

வீட்டின் விட்டத்தில்
புதுமனை புகுவிழா
சிட்டுக் குருவிகள்

*the personal language of
the Universe
is silence

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

沈黙や宇宙の人の言語なり

雀の子家暖める庭の中

சில்லறைக் காசுகள் தான்
செந்தமிழில் இசைமழை...
தெருப்பாடகன்

இறக்கிவிடும் ப�ொழுது
முகம்காட்ட மறுக்கின்றன...
மலைப்பாதைப் படிகள்

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

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

コイン得て歌のシャワーや街
の歌手

山下り顔見せ拒む石の段
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உவர்க்கும் உறவுகளும்
இனிக்கும் பலாச்சுளையாய்
பிரிவின் நிழலில்

மலர்களைக் காண
மண்ணுக்குள் தேடல்
வேர்கள்

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

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

苦き仲別れの影や甘くなる

花見むと植物の根の土探し

அக்கினித் துளைகளை
அரவணைத்தன மூங்கில்கள் ...
புல்லாங்குழல் பிரசவமானது !

繊維なす色々な花統合や

*The bamboo embraced
The winter fire holes…
Lovely flute born!
竹抱かれ冬の火の穴フルートや

by Kaa.Na.Kalyanasundaram

家を売り雀の子らに涙する

ஆழமான பள்ளத்தாக்கு
த�ொட்டுத் திரும்பி வருகிறது
ஓவியனின் தூரிகை
- தமிழ்நெஞ்சம்

அமின்
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லிமரைக்கூ

*

உழவர் இயக்குகிறார் ஏற்றம்
உழைப்பால் மின்னும் வியர்வையால் உயர்வாய்
மிளிர்கிறது அவர் த�ோற்றம்

*

வீட்டுடன் பயணிக்கும் வித்தை
பார்ப்பவருக்கு செயல் முறையில் கற்பிக்கிறது
சுமையுடன் நகரும் நத்தை

*

சிவன் க�ோயில் மணி
சிரத்தையுடன் கயிறு பிடித்து அடிக்கிறார்
புர்க்கா பெண் மணி.

ப�ொம்மிடி ம�ோகன்தாஸ்.

கல்லெறிந்தவருக்கும்
பூக்களையும் கனிகளையும் தரும்
அந்த உயர்ந்த மரம்.
.
இளையபாரதி, கந்தகப்பூக்கள்
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a தீபாவளி நெருங்க

புத்தாடை உடுத்திக் க�ொள்கிறது
ஏழையின் மனது.
a சைவப் பிரியை

வலை வீசுகிறாள்
விண் "மீனுக்கு"
- கவிஞர் வைகை பாரதி

நல்ல மழை
அழுக்குப் ப�ோக குளிக்கும்
குடை.
இறைச்சிகுளம்

கவிஞர் ந.ந.சங்கரலிங்கம்

சுமந்து திரிந்த பாரம்
இறக்கி வைக்கும் நேரந் துடிக்கும்
தாயின் கண்ணில் ஈரம்
- மெய்யன் நடராஜ்
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ம ர த ்த டி ய ி ல் பு த ்த ர ி ன் வ ரு கைக்கா க ம ாண வ ர ்கள்
காத்திருந்தனர். கண்கள் பூத்திருந்தனர்
மரத்தில் குரங்குகள் தாவிக் க�ொண்டும் அணில்கள்
அதன�ோடு ப�ோட்டிப் ப�ோட்டுக் க�ொண்டுமிருந்தன.
குயில்கள் குக்கூ என கூவவும், மயில் அகவவும், கிளிகள்
கீக்கீ என்றும் கீச்சிடும் இயற்கை சூழல்
மரந்தடியெங்கும் பூக்கள் சிதறிக் கிடந்தன. பூவுக்குள்
எறும்புகள் ப�ோய் வந்து க�ொண்டிருந்தது.
புத்தரின் வருகைக்கான ஓசை எல்லோரையும் கிழக்கு திசை
ந�ோக்கி பார்க்க வைத்தது
வந்த புத்தர் எல்லோரையும் கூர்ந்து பார்த்தார். சிறிது நேரம்
அமைதி காத்தார். விழுந்து கிடந்த மலர் ஒன்றை கையிலெடுந்தார்
ஆனந்தன் என்கிற தலைமாணாக்கரிடம் க�ொடுத்துவிட்டு,
இன்றைய பாடம் முடிந்ததென்று வந்த வழியே திரும்பிச் சென்று
விட்டார்.
காத்திருந்த மாணவர்களுக்கு ஏமாற்றமும் குழப்பமே
எஞ்சியது, கவலை மிஞ்சியது, மனம் துஞ்சியது, சென் கெஞ்சியது
	பாடமே நடத்தாமல் பாடம் முடிந்து விட்டது என்று
ச�ொன்னதை யாராலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை.
மாணவர்களின் எண்ண ஓட்டத்தை உணர்ந்து க�ொண்ட
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ஆனந்தன் பேசத் த�ொடங்கினான்.
அன்பானவர்களே!
அறிவானவர்களே!
அறிவர் ஆகிய புத்தரின் ஒவ்வொரு செயலும் ப�ொருள்
உள்ளதேயாகும்.பூவை எடுத்து க�ொடுத்ததும் எதுவும் ச�ொல்லாமல்
ப�ோனதற்கும் காரணம் வேற�ொன்றுமில்லை
எல்லாவற்றையும் ச�ொல்லுவதல்ல சென்.
	ச�ொல்லியதை விட ச�ொல்லாமல் இருப்பதே மிக அதிகமாக
இருக்கும். அப்படிப்பட்துதான் இன்றைய நிகழ்வும்...
பூ அரும்பாக, ம�ொட்டாக இருக்கும் ப�ோது வணங்குவது
ப�ோலவும், ம�ொட்டு விரிந்து சிரிக்கும் ப�ோது மணம் வீசுவதாகவும்,
கனியாக பழுத்த ப�ோது பசியாற்றுவதாகவும் இருக்கிறது.
அப்படியானதுதான் இந்த வாழ்க்கை. பூ அமைதியாக பூத்து,
காய்ந்து, கனிந்து பசியாற்றுவது ப�ோல நாம் எந்தவித «அகாசுகா»
வேலையும் காட்டாமல் தனக்கான பணியை மட்டும் செய்வதே
சிறப்பாகும்
கண்டதை கண்டபடி ச�ொல்லாமல் கண்டபடியெல்லாம்
ச�ொல்கின்றனர். ஒப்பனை செய்து ச�ொல்கின்ற பாவகை அல்ல
துளிப்பா. கற்பனையை விற்பனை செய்யும் அங்காடித் தெருவல்ல
துளிப்பா உலகம்.
உலக இலக்கியத்தில் மிகவும் பழமை வாய்ந்தது நம்
பழந்தமிழ் இலக்கியம் தான்.கழக இலக்கியம் ப�ோன்று நிப்பானியப்
பழம் பாடல்களான தங்கா,இரங்கா செவ்வியல் இலக்கியங்களாகக்
கருதப்பட்டது.
	பட்டறிவின் இலக்கிய வடிவமே துளிப்பா.
	பட்டறிவற்று எழுதுவது ஆணிவேர் இன்றி நீர்பாசிப�ோல
நகர்ந்து க�ொண்டே இருக்கும். துளிப்பா இயற்கையின் மறுவடிவம்.
மாந்தநேயத்தின் செயல் உருவம்.
விளக்கிச் ச�ொல்லாதீர் அது கட்டுரையாகிவிடும். விளங்கிக்
க�ொள்ளட்டும் அதுதான் துளிப்பா வெற்றியின் கமுக்கம்.
	பாட்டரங்கில் கைத்தட்டல் வாங்கும் வகையான பாவல்ல
துளிப்பா. அடி மனத்தில் ஆழ்மனத்தில்	 கிடக்கும் உணர்வுகளைத்
தூண்டிவிட்டு அகமகிழ்வை உண்டாக்கும் வல்லமை க�ொண்டது
துளிப்பா.
குயவர் பானை செய்வது ப�ோன்றது துளிப்பா. அவனின்
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கை பேசுவது ப�ோல எழுதுபவனின் மனம் பேச வேண்டும். அவனின்
ஒவ்வொரு விரலும் ஒரு வளைவை வடிவத்தை உருவாக்கும்,
கருவாக்கும்
துளிப்பா எளிமையானது. ஆனாலும் வலிமையானது.
துளிப்பா என்பது வள்ளுவரின் வெல்லும் ச�ொல் ப�ோன்றது. நாம்
க�ொடுக்கும் த�ொலைவரி ஆனது.
மரபுப்பா, புதுப்பா வணக்கம் ச�ொல்வதைப் ப�ோன்றது.
தன்னிரு கைகளையும் சேர்த்து வணக்கம் ச�ொல்லலாம்
துளிப்பா
என்பது
கைக்குலுக்குவதைப்
ப�ோன்றது.
படைப்பவர் ஒரு கை நீட்ட படிப்பவர் தன் கை நீட்ட இருவரும்
மகிழ்ந்து கைக்குலுக்குவது ப�ோன்றதாகும்.
சீய�ோ என்பவர் துளிப்பா எழுதும் பெண் பாவலர். அவரின்
ஊருக்கு மிகவும் புகழ்பெற்ற துளிப்பா பாவலர் ஒருவர் வந்திருந்தார்
அவரிடம் தான் எழுதிய துளிப்பாவை காண்பித்தார். அதனை படித்து
நிறைவடையாது குயில் என்ற பாடுப�ொருளைக் க�ொண்டு எழுதிவரச்
ச�ொன்னார்.
மறுநாள் எழுதி எடுத்துப் ப�ோனதைப் படித்து பார்த்து இது
துளிப்பாவே அல்ல என்று திருப்பிக் க�ொடுத்து விட்டார்
சீய�ோ இரவு முழுவதும் சிந்தித்துச் சிந்தித்து எழுதி, எழுதிக்
கிழித்துக் கிழித்து இரவும் மடிந்து விட்டது. ப�ொழுதும் விடிந்து
விட்டது
கடைசியாக ஒரு துளிப்பா
«இரவு முழுவதும்
குயில்... குயில்
இறுதியில் விடிந்ததும் «
மறுநாள் காண்பித்தப�ோது இதுதான் ஐக்கூ என ஒப்புக்
க�ொண்டார் காரணம், இதில் செயற்கையாக எதுவுமில்லை. தன்னை
முன்னிறுத்திக் க�ொள்ளும் முனைப்புமில்லை. எல்லாவற்றிற்கும்
மேலாக அதில் உண்மையான, இயற்கையான பட்டறிவு இருந்தது
என்பதுதான்.
துளிப்பா இலக்கணம் அறிந்தவர்கள் அதிகமாக எழுத
மாட்டார்கள் அல்லது எழுதுவார்கள். முரணாக இருக்கிறதா அதுதான்
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துளிப்பாவிற்கான அடிப்படை இலக்கணம்.
துளிப்பா ஒருவகையில் விடுகதைப் ப�ோன்றது. ஆனாலும்
விடுகதையல்ல. விடுகதைக்கும் துளிப்பாவுக்கும் அணுவளவே
வேறுபாடு, மாறுபாடு.
புல்லாங்குழல் ப�ோன்றது துளிப்பா. அதை சரியாக,
முறையாக ஊதத் தெரிந்து மனத்தை மயக்கும் இசையை எழுப்புவான்
தெரியாதவன் அதனை ஊதாங்குழல் ப�ோல வெறுங் காற்றை
வெளியிடுவார்
	நிப்பானிய ஐக்கூ வகைமைகள்
ஐக்கூ - துளிப்பா
சென்ரியூ - நகைத்துளிப்பா
லிமரைக்கூ - இயைபுத் துளிப்பா
ஐப்புன் - உரைத் துளிப்பா
ஐக்கா - ஓவியத் துளிப்பா
துளிப்பா புதிய வகைமைகள்
01)
லிமரைக்கூ+சென்ரியூ ;;லிமர்சென்
இயைபு நகைத்துளிப்பா
02)
லிமரைக்கூ+ஐக்கா :: லிமர்கா
இயைபு ஓவியத் துளிப்பா
03)
லிமரைக்கூ+ஐப்புன் ::லிமர்புன்
இயைபு உரைத் துளிப்பா
04)
சென்ரியூ+ஐக்கா :: சென்கா
நகை ஓவியத் துளிப்பா
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05)
சென்ரியூ+ஐப்புன் :: சென்புன்
நகை உரைத் துளிப்பா
06
ஐப்புன்+ஐக்கா :: புன்கா
உரை ஓவியத் துளிப்பா
07)
பாத் துளிப்பா
உரையின்றி மரபுப்படி,
புதுப்பா அமைத்து
இறுதியில் துளிப்பா அமைத்திடுதல்
பாத் துளிப்பா
08)
ஒளித் துளிப்பா
ஓவியமின்றி ஓளிப்படத்திற்கு
துளிப்பாவானால்
ஒளித் துளிப்பா
இவ்வகையில் புதிய முயற்சியாக கரந்தடிப் 2003 இதழிலும்
«மழை விடும் நேரம் « என்ற துளிப்பா நூலிலும் இடம் பெற்றிருக்கிறது
நிப்பானில் ஐக்கூ
தமிழில் துளிப்பாள்
மழை மண்வண்ணம்
பெறுவதைப் ப�ோன்றது இலக்கியங்கள்.
துளிப்பா என்பது புதிர்படம் ப�ோன்றது, அதில் ஒப்பனை
செய்யக் கூடாது. சிலர் ஒளிப்படம் என்று ஒப்பனை செய்துவிட
முயல்கின்றனர்.
களத்து மேட்டில் நெற்கதிர் அடிக்கும் காட்சியைப் ப�ோல
குவிந்திருக்கும் நெற்கள். களத்தைச் சுற்றி சிதறிப்பறந்து கிடக்கும்
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பதர்கள் பதர்கள் முளைத்தாலும் நெற்கதிர் ஆவதில்லை.
எங்கள்
வீட்டில்
இரண்டு
திண்ணைகள்.
ஒன்று
சின்னத் திண்ணை மற்றொன்று பெரியத் திண்ணை. அரசர்கள்
வழிப்போக்கர்களுக்காக
கட்டி
வைத்த
சத்திரம்
ப�ோன்றது
திண்ணைகள்.
எங்கள் வீட்டு பெரியத் திண்ணையை இடித்துவிட்டு ஓர்
அறையையே கட்டினார்கள் அவ்வளவு பெரியது. ஆனால் இன்று
திண்ணைகள் அற்ற வீடுகளையே காணமுடிகிறது
முன்பிருந்த வாழ்வியல் சூழல் இன்றில்லை. நம்மை
தற்காத்துக் க�ொள்ளும் ஆய்தமாக நம் இலக்கியத்தை மாற்றிக்கொள்ள
வேண்டும்.
	நான் - இன் என்ற சென் பயிற்றுநரிடம் பேராசிரியர் ஒருவர்
சென் கற்க வந்தார். வந்தவர் மூச்சு விடாமல் அலை நாக்கு ப�ோல
ஓயாது பேசிக்கொண்டே இருந்தார்
அமைதியாக இருந்த நான் - இன் தேநீர்க் குடித்துவிட்டு
பேசலாம் பாடல் எழுத கற்கலாம் என்றார்.
இரண்டு குவளைகள் வைத்து தேநீர் ஊற்றினார்
குவளை நிறைந்தும் ஊற்றிக் க�ொண்டே இருந்தர்
அதனைப்பார்த்த
பேராசிரியர்
‘‘தேநீர்
வழிகிறதே
பார்க்கவில்லையா’’என்றார்.
இ தை ப ்போலத்தா ன ா நீ ங்க ளு ம் பல வ ி த ம ா ன
எண்ணங்களையும் எதிர்ப்பார்ப்புகளையும் நிரப்பிக் க�ொண்டு
வந்துள்ளீர்கள் என்பது உங்கள் பேச்சில் இருந்து தெரிகிறது. உங்கள்
மனம் என்னும் குவளையில் இருந்து அவற்றை வெளியேற்றாமல்
பாடம் நடத்துவது பயனற்றது.
	சென் எ ன ்பதற் கு ந ி றை கு ட ம�ோ . கு றை கு ட ம�ோ
தேவையில்லை. அதற்கு தேவை வெற்றுக்குடம்
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a
ச�ொந்த ஊர் செல்ல
வழி காட்டியது
ஒற்றைச் செருப்பு
a
வானத்தில் குதிக்க
குரங்குடன் ஆடும்
குளக்கரைக் கிளை
a
பனிப்பெய்யும் அதிகாலை
தெளிவாக தெரியவில்லை
வரப்போர மரங்கள்
a
கடைசியாக ஒருமுறை
உதய நிலவையும் குடித்துவிட்டு
கூடுதிரும்பியது பறவை
a
மூங்கில் புதர்
காற்றடிக்கும் ப�ோதெல்லாம் கேட்கும்
கம்பங்கள் உரசும் சத்தம்
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a
தேர்வு வகுப்பறை
சத்தமிட தடையில்லை
நீரருந்தும் குருவி
a
காற்றை அனுப்பி ஜன்னலை
திறந்து வீட்டிற்குள் நுழைந்தது
முதல் மழைத்துளி
a
மூழ்கி குளிக்கும்
பறவையின் சிறக�ோடு மூழ்குகிறது
அதிகாலைச் சூரியன்
a
மடியில் பூனை
தூங்கி விட்டது
ஒருபக்க கால்

ஷர்ஜிலா பர்வீன் யாகூப்

கம்பம்

 

 8



a
க�ொசுவை விரட்டுங்கள்
கடிதாங்க முடியவில்லை
அழுகிறது வாய்க்கால்
a
வெளிச்சமில்லா வானில்
சத்தமிட்டு பறந்தது
தும்பி
a
ஆடை உலர்த்த
ஆண்டவனிடம் வேண்டுதல்
நடைபாதைவாசிகள்
a
காட்டில் மனிதன்
வீட்டில் விலங்குகள்
காலத்தின் விளையாட்டு
a
சேலையைத் தெரியும்
யாருக்கும் தெரிவதில்லை
உசுரு+மனசு=பெண்
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a
ஓங்கி வளர்ந்த மரம்
துண்டில் இசை பிறந்தது
புல்லாங்குழல்
a
பத்து மாதம் சுமந்தவள்
ச�ோறின்றி உழைக்கின்றாள்
மகன் வீட்டில்
a
ஏழை வீட்டு கூரைக்கு
எண்ணற்ற கண்களில்
மழைநீர்த் துளி

முனைவர்.
கு. தேன்மொழி க�ோபாலன்

நிமிர்ந்த வாழையிலை
எப்போது கீழே விழும�ோ
ஒட்டியிருக்கும் மழைத்துளிகள்

வஃபீரா வஃபி
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கவிதைக்கு குறுகிய வடிவம் சிறப்புடையது. இத்தகு
கவிதைகள் படைப்பாளர்களுடன் வாசிப்பாளர்களையும் சிந்திக்க
வைக்கின்றன. எத்தகு சூழலிலும் கை க�ொள்ளும் மன அமைதியானது
நம்மை நமக்கு அறிமுகம் செய்யும். சுற்றுப் புறங்களைக் கூர்ந்து ந�ோக்கி
சிந்திக்கத் தூண்டும். ம�ௌனத்தின் உள்ளீடை உணரச் செய்யும். அவ்விதமே
குறுகிய வடிவங்களில் படிமமாகவும், குறியீடாகவும் வலம் வரும் ஹைக்கூ,
சென்ரியு, லிமரை க்கூ, ஹைபுன் , லிமர் புன், தன் முனை க் கவிதை
வகைமைகள் எழுதுவ�ோருக்கும், வாசிப்போருக்கும் சிறு அதிர்வை
உண்டாக்குகின்றன. கூர்நோக்குடன் மீண்டும் மீண்டும் வாசிக்கத்
தூண்டுகின்றன. வாசிக்கும் ப�ொழுதெல்லாம் புதுப்புது
அர்த்தங்கள்
த�ோன் று க ி ன ்ற ன . ச�ொ ன ்னதை வ ி ட ச் ச�ொ ல ் லாதவை க ள்
பேசுகின்றன. ஆகச் சிறந்தக் கவிதையானது வாசிப்பாளரின் காலம் வரை
அவருடன் உறவாடிக் க�ொண்டிருக்கும் என்றால் மிகையில்லை.
அரசியல், சமயம், இலக்கியம் ப�ோன்ற துறைகளில் மக்களுக்கு
நன்மை செய்வததாகக் கூறிக்கொண்டு பலர் நடத்தும் நாடகங்களை
நாம் அன்றாடம் கண்டு வருகிற�ோம். வாழ்வியலில் நமது அக்கம்
பக்கத்திலும், சமூகத்திலும் நம்மைச் சுற்றி எதிர்பாராததாகவும்,
தன்னலமுடனும் பல நிகழ்வுகள் நடக்கின்றன. இவ்வாறான நிகழ்வுகள்,
பிரபஞ்ச உண்மைகள், சமயம், தத்துவம், இயற்கை அறிவியல், அழகியல்
என அனைத்தையும் வேடிக்கை, வின�ோதம், நகைச்சுவை, அங்கதம்
முதலிய உணர்வுகளில் கலந்து அதே சமயம் சமூகச் சீர்கேடுகளைச் சாடும்
வகையில் ஐந்து வரிகளில் சந்த அமைப்போடு ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டக்
கவிதை வடிவம் லிமரிக்.
5 - 7 - 5 என்ற அசையமைப்பில் மூன்று வரிகளைக்
க�ொண்டதாகவும் நடுவரியில் ஒரு சீர் நீண்டு 3-4-3 அல்லது 2-3-2 சீர்
அமைப்பைக் க�ொண்டது ஜப்பானியக் ஹைக்கூ.
இவ்வாறான
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லிமரிக்கும்

ஜப்பானியக்

 

ஹைக்கூவும் சேர்ந்த ஒரு கலப்பினக் கலவை வடிவத்தை ஆங்கிலத்தில்
உருவாக்கின டெட் பார்க்கர் அதற்கு ‘‘லிமரைக்கூ’’ என்று பெயரிட்டார்.
	தமிழில் முதன்முதலாக ஈர�ோடு தமிழன்பன் ஐயா அவர்கள்
«லிமரைக்கூ» வைப் படைத்து அறிமுகம் செய்தார். ஜ ப ் பா ன ி ய க்
ஹ ை க் கூ அ டி ய மை ப ்பைப் ப�ோல மூ ன் று அடிகளில் 5-7-5
அசையமைப்பில் ( 3-4-3 சீர்கள் ) நடுவடியில் ஒரு சீர் அதிகமாகவும் ,
லிமரிக் இல் உள்ள சந்தத்துடன் முதல் மற்றும் மூன்றாமடியில் இயைபுத்
த�ொடை ப�ொருந்த வருமாறு இ ரு த ்த லே லி ம ரை க் கூ இ லக்கண ம்
ஆ கு ம் . ஹ ை க் கூ வரியமைப்பு, ப�ொருளமைதி ஆகியவற்றோடு
லிமரிக் சந்தமும், இயைபும் இயைந்து ப�ொருண்மையுடன் வருதலே
லிமரைக்கூ என்பார் ஈர�ோடு தமிழன்பன்.
2002 இல் தமிழ் இலக்கிய வாசகர்களிடையே அறிமுகமான
லிமரைக்கூ பரவலாக எழுதப்பட்டு பல இதழ்களிலும் வெளிவந்த
நிலையில் நூல்களாக வெளிவருவது அருகியே இருக்கிறது. பெண்
படைப்பாளர்களின் லிமரைக்கூ நூல்கள் எனில் 14 லிமரைக்கூ
நூல்கள் வெளியிட்டு தனிய�ொரு சாதனை படைத்துள்ளார் முனைவர்
மரியதெரசா. இவர் எழுதிய ‘‘நீரின் நிறங்கள்’’ நூலிலிருந்து உழவின்,
உழைப்பின் மேன்மையை உணர்த்தும் ஒரு லிமரைக்கூ
வயலுக்கு வேண்டும் உரம்
உழைப்பின் விரல் பிடித்து நீ
உயர்த்து வாழ்வின் தரம்.
காரை இரா.மேகலா அவர்கள் ‘‘செங்கால் நாரை’’ என்னும்
நூலை வெளியிட்டுள்ளார். அதிலிருந்து ஒரு லிமரைக்கூ
மகன் கட்டிய தனிவீடு
குடும்பத்தோடு கூட்டமாக வந்து குடியேறி
கட்டியது குருவிக் கூடு
கூட்டுக்குடும்ப வாழ்வியல் அருகி வரும் இச்சூழலில் ஆறறிவு
ம ன ி த னு க் கு ஐ ந ்த ற ி வு ப ற வையை க் க�ொண் டு பா ட ம்
கற்பிக்கிறதல்லவா?
	தற்போது கன்னிக்கோவில் இராஜா, அன்புச்செல்வி
சுப்புராஜூ
இவர்களின்
த�ொகுப்பில்
இருபத்தைந்து
பெண்
படைப்பாளர்களின் லிமரைக்கூ அடங்கிய ‘‘இமயம் த�ொடும்
இயைபுகள்’’ (பெண் படைப்பாளர்களின் லிமரைக்கூ த�ொகுப்பு நூல்)
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வெளிவந்துள்ளது வரலாற்று பதிவாக நிற்கிறது எனலாம்.
இந்நூலுக்காக அணிந்துரை எழுதியுள்ள முனைவர் இரா.
தமிழரசி அவர்கள் தனது உரையில் பெண்களின் கவிதை கள் சுய
புலம்பலாகவே இருக்கும் என்கிற ப�ொதுப் புத்தியைக் கடந்து, இந்நூலில்
பல்வேறு நாடுகளிலிருந்தும் இடம் பெற் றுள்ள பெண் படைப்பாளர்களின்
படைப்புகள் சூழலியல், அரசியல், அறிவியல், சமூகச் சிக்கல்கள்
என விரிந்து பயணிக்கும் தன்மையானது நாளைய விடியலுக்கான
நம்பிக்கை தருவதாகவே அமைந்திருக்கிறது. கல்வி, வேலைவாய்ப்பு,
ப�ொருளாதாரம் சார்ந்த பெண்களின் பார்வைகள் முத்திரை பதிக்கின்றன.
சமகால வாழ்வின் நடப்பியல் துயரங்களை, சூழலியல் சீர்கேட்டைப்
பதியும் ஆவணமாகவும் இந்நூல் உள்ளது.
	மே லு ம் இ ய ற ்கை ய ி ன் இ ய ல ்பை க் கு லை க் கு ம்
மனிதன், பெரிய முதலாளிகளிடம் பேரம் பேசாமல் நடைபாதை
வியாபாரிகளிடம் பேரம் பேசுதல், பிற உயிரினங்களைத் தாக்கி
அழிக்கும் மனிதத் தன்மையற்ற செயல் ப�ோன்ற சமூக அவலங்களை
சுட்டும் படைப்புகள் நடப்பியல் உண்மை.
உழவைப் ப�ோற்றுதல், தாய்மையின் கனிவு, ஆசிரியரின்
அன்பு, உயிர் இரக்கம் மற்றும் மனிதநேயக் கவிதைகள்
என்று பண்பட்ட படைப்புகளின் வாயிலாகத் தங்களின்
அனுபவங்களைப் பதிவு செய்துள்ள பெண் படைப்பாளர்கள் பெரிதும்
பாராட்டுக்குரியவர்கள் என்று உரைத்துள்ளார்.
	நானறிந்த வரையில் லிமரைக்கூ நூல் வெளியிட்ட பெண்
படைப்பாளர்கள் பற்றி எழுதியுள்ளேன். த�ொடர்ந்து பல பெண்
கவிஞர்கள் லிமரைக்கூ எழுதி வரும் சூழலில் இன்னும் பல நூல்கள்
வெளிவரவேண்டும் என்கிற அவா எப்பொழுதும் என்னுள் ஊற்றெனப்
பெருகிக் க�ொண்டே இருக்கிறது. இந்த அவா விரைவில் நிறைவேறும்
என்ற நம்பிக்கையும் உள்ளது.
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a கருவறையில் தீபம்

காற்றில் அசைந்தபடி
சாமியின் நிழல்
a அணில்களின் விளையாட்டு

உதிரும் க�ொய்யாக்கள்
ப�ொறுக்கும் சிறுவர்கள்

லிமரைக்கூ

			
a வீதியில் நாய்கள் உலா
யாசகனுக்கு இரவில் துணையாய் வரும்
வானில் பெளர்ணமி நிலா
			- கவிநிலா

ம�ோகன்

a நதியினில் மீன்கள்/

ஆங்காங்கே மிதக்கின்றன/
கழிவுக் குப்பைகள்..!

- அன்புச்செல்வி
a கடலின் அலைகள்

கரையை வந்தடைகின்றன
நாட்டுப் படகுகள்..!

- ஜெயச்சந்திரன்
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லிமரைக்கூ
ப�ொன் மாலை நேரம்
சிவப்பு வண்ணத்தை தூவிச் செல்லும்
கீழ் வானம் தூரம்!

குளக் கரை
ஒற்றை காலில் நிற்கிறது
செங்கால் நாரை!

- நெல்லை க.ச�ோமசுந்தரி
ஓடையில் விழுந்ததும்,
நீந்தத் த�ொடங்கியது,
உதிர்ந்த இலை.
வயற்காட்டுப் பாதை,
சேற்றுக் குழிகளுக்குள்
வேளாண்மை நாற்றுக்கள்.

- அய்ஷத்அப்சத்
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