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அன்பார்ந்த ஹைக்கூ திண்ணை வாசகர்களே…
ஹைக்கூ திண்ணை - ஜனவரி / பிப்ரவரி - 2022 இதழ் கூடுதல்
பக்கங்களுடன் சிறப்பாக உங்களுக்கு வழங்குவதில் உலகத் தமிழ் ஹைக்கூ
கவிஞர்கள் மன்றம் மற்றும் தமிழ்நெஞ்சம் இணைந்து பெருமைப்படுகிறது.
உலகெங்கும் உள்ள ஹைக்கூ கவிஞர்களின் சிறந்த ஹைக்கூ / சென்ரியு
/ ஹைபுன் / லிமரைக்கூ / லிமர்புன் வகைமைகளையும் ஹைக்கூ குறித்த
கட்டுரைகளையும் இந்த மின்னிதழ் வழியாக வெளியிட்டு வருகிற�ோம்.
புதிய கவிஞர்களை ஊக்குவிக்கும் விதமாக அவர்களது ஹைக்கூக்களை
வெளியிடுவதில் மகிழ்கிற�ோம்.
அடுத்த இதழ் முதல் ஏற்கனவே அறிமுகமான கவிஞர்களது
புகைப்படங்கள் பெரும்பாலும் தவிர்ப்பது என முடிவெடுத்துள்ளோம்.
புகைப்படத்துடன் வெளியிடுவதால் இதழில் அதிகமான கவிதைகளை
இடம்பெறச் செய்வது கடினமாகிறது. கட்டுரைகள், ஒரு பக்க அளவில்
வெளியாகும் கவிஞர்களது ஹைக்கூக்கள் ஆகியவற்றுக்கு புகைப்படங்கள்
ப�ோ ட ப ்ப டு ம் . பு த ி ய க வ ி ஞ ர ்கள து ஹ ை க் கூ க்க ள் ப ட த் து ட ன்
வெளியிடப்படும்.
இதுவரை வந்துள்ள ஹைக்கூ திண்ணை மின்னிதழ்கள்
அச்சிடப்பட்டு கல்லூரிகள், பல்கலைக் கழகங்களுக்கு அனுப்பப்படும்.
ஹைக்கூ குறித்த ஆய்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தயாரிக்கப்படும்
என்பதனை மகிழ்வோடு அறிவிக்கிற�ோம். தமிழ்நெஞ்சம் அமின் அவர்களின்
சீரிய முயற்சியில் சிறந்த வடிவமைப்புடன் த�ொடர்ந்து ஹைக்கூ திண்ணை
மின்னிதழாக உலக அரங்கில் உலா வருவது ஹைக்கூ வரலாற்றில்
இடம்பெறுகிறது. இந்த இதழின் த�ொகுப்பாளர் கவிஞர் அனுராஜ்
அவர்களுக்கு நன்றியுடன் வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துக் க�ொள்கிறேன்.
	நன்றி… மீண்டும் சந்திப்போம் .

அன்பன்,
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ஹைக்கூ திண்ணையை த�ொகுத்தளிக்கும் நல்ல
த�ொரு வாய்ப்பினை கவிச்சுடர் கல்யாணசுந்தரம் ஐயா
இம்மாதம் எனக்கு வழங்கியிருப்பதற்கு, முதற்கண் அவருக்கு
என் பணிவான நன்றிகளை தெரிவித்துக் க�ொள்கிறேன்.
இவ்விதழில் ஹைக்கூ மட்டுமின்றி, சென்ரியுவும்
இடம் பெற்றிருக்கிறது. இந்தியா ப�ோன்ற பல்வேறு கலாச்சார
அமைப்பினை பின்பற்றும் நாடுகளில் சென்ரியு என்பது மிக
முக்கியமான ஒன்றாகும்.
ஹ ை க் கூ வைப் பற்றி ந ி றை ய வே பே ச ி க்
க�ொண்டிருக்கிற�ோம்.. ஏன் எழுதியும் க�ொண்டிருக்கிற�ோம்,
இருப்பினும் ஹைக்கூ சார்ந்த விசயங்களும், கருத்துகளும்
அவ்வப்போது விவாதப் ப�ொருளாக மாறிவிடுவதையும் காண
முடிகிறது. ஜப்பானிய மரபு சார் ஹைக்கூ கவிதைகளின்
கட்டமைப்பு என்பது வேறு., தமிழ் ஹைக்கூ தனக்குள்
ஏற்படுத்திக் க�ொண்டிருக்கும் கட்டமைப்பு வேறு என்பதை நாம்
உணர்ந்து க�ொள்ள வேண்டும். ஒன்றோட�ொன்றை இணைத்து
நம்மை குழப்பிக் க�ொள்ளுதல் தவறு. ஜப்பானிய அசை
முறையை நாம் தவிர்த்து விட்டோம், ஆனால் ஹைக்கூவின்
பண்புகளை நாம் அப்படியே ஏற்றுக் க�ொண்டிருக்கிற�ோம்
என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது. ஜப்பானை ப�ோலவே இங்கும்
ஹைக்கூ வகைமை கவிதைகளில் பல பரிட்சார்த்த முயற்சிகள்
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சிறப்பாகவே நடந்திருக்கின்றன. நடந்தும் வருகின்றன.
இவ்விதழில் இன்று முகநூலில் எழுதிக் க�ொண்டி
ருக்கும் பல ஹைக்கூ கவிஞர்களின் படைப்புகள் இடம்
பெற்றிருக்கின்றன.
இவ்விதழில் இடம்பெற்றுள்ள கவிதைகளும், கட்டுரை
களும் என்னை ஈர்த்ததைப் ப�ோலவே, உங்களையும் ஈர்க்கும்
என்பதில் எனக்கு ஐயமில்லை.
இம்மாத திண்ணை இதழை சிறப்பாக வடிவமைத்து
உங்களின் பார்வைக்கு க�ொண்டு வரும் தமிழ்நெஞ்சம் அமின்
அவர்கள், பிரான்ஸிலிருந்து தமிழ்நெஞ்சம் மின்னிதழை
ப�ொன்விழா இதழாக சமீபத்தில் வெளியிட்டவர் ஆவார்.
த�ொடர்ந்து 50 ஆண்டுகளாக இதழ்களை குறிப்பிட்ட தேதியில்
மாதந்தோறும் தவறாது வெளியிடுவதென்பது இலேசான
காரியமல்ல. அவருக்கு எனது மனப்பூர்வமான வாழ்த்தினையும்,
ந ன ்றியை யு ம் தெர ி வ ி த் து க் க�ொள்கிறேன் . த�ொ ட ர்ந் து
அவர் இலக்கியத்துறையில் நிறைய சாதிக்க வேண்டுமென
வாழ்த்துகிறேன்.
இவ்விதழை வாசித்து கருத்திட உங்களை அன்புடன்
வரவேற்கிறேன்.
அனேக ப்ரியங்களுடன்

அனுராஜ்
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ஆரம்பகால மேற்கத்திய ம�ொழிபெயர்ப்பாளர்கள்
ஜப்பானிய கவிதைகளின் புத்தகங்களை வெளியிட்ட
காரணத்திற்காகவே சென்ரியுவிலிருந்து ஹைக்கூவை
வேறுபடுத்துவது கிட்டத்தட்ட த�ோல்வியுற்ற
ப�ோராகும். சீன மற்றும் ஜப்பானிய மாஸ்டர்களின்
கவிதை புத்தகங்கள் ம�ொழிபெயர்க்கப்பட்டன
மற்றும் அவை அனைத்தும் ஹைக்கூ என்றே
அழைக்கப்படுகின்றன, இருப்பினும் இந்த மாஸ்டர்கள்
உண்மையில் ஹைக்கூ, சென்ரியூ அல்லது வேறு பல
வடிவங்களையும் எழுதியிருக்கலாம்.
கடந்த தசாப்தத்தில் மட்டுமே இரண்டு வடிவங்களையும்
இன்னும் துல்லியமாக வேறுபடுத்துவதற்கான
குறிப்பிடத்தக்க உந்துதல் மற்றும் முயற்சி இருந்தது.
ஹைக்கூ ரெங்காவிலிருந்து பிறந்தது மற்றும் 17 ஆம்
நூற்றாண்டில் ஹைக்கூ மாஸ்டர் பாஷ�ோ கிக�ோவை
ஒரு தேவையாக சேர்க்கும் வரை பல்வேறு சிந்தனைப்
புள்ளிகள் இருந்தன. ஹைக்கூ பல ச�ோதனைகளுக்கு
உட்பட்டது, அங்கு கிக�ோ மற்றும் கிரேஜி
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நிராகரிக்கப்பட்டது. சென்ரியு என்பது வர்க்கப் ப�ோரில்
பிறந்த ஹைக்கூவின் ஒரு ச�ோதனைப் பிரிவாக
உருவானது, அதனால்தான் பலர் அதை ஹைக்கூ
என்று கருதுகின்றனர். கடந்த நூற்றாண்டிலிருந்து
புதிய ஹைக்கூ பரிச�ோதனையின் வலுவான மையமாக
வட அமெரிக்கா இருந்து வருகிறது.
ஜென் ஹைக்கூ என்பது ஹைக்கூவின்
விரிவாக்கப்பட்ட மற்றும் பண்டைய வரலாற்றில்
உள்ள மாறுபாடுகளில் ஒன்றின் சுத்திகரிக்கப்பட்ட
மற்றும் நீண்ட நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட வடிவமாகும்.
இது மேற்கத்திய ஆங்கில ம�ொழி ஹைக்கூ அல்லது
ஹைக்கூவின் பல ப�ொதுவான வடிவங்களைப்
ப�ோன்றது அல்ல. ஜென் ஹைக்கூ குறிப்பிட்ட
பாரம்பரிய தேவைகள் மற்றும் ஹைக்கூவின்
பல வடிவங்களை விட உள்ளடக்கத்தால் அதிகம்
வரையறுக்கப்படுகிறது.
ஜென் ஹைக்கூவில், கென்ஷோவை (ஒருவரின்
உண்மையான இயல்பைப் பார்ப்பது) அடைவதே
பெரும் சாதனை என வரையறுக்கப்படுகிறது. அப்படிச்
செய்யவில்லை என்றால் அது ஜென் ஹைக்கூ இல்லை
என்கிறார்கள் சிலர்.
ஹைக்கூவில் உள்ள கிக�ோ (பருவகாலத்தைக் குறிக்கும்
வார்த்தை) மற்றும் கிரேஜி (வெட்டு வார்த்தை)
அல்லது Juxtaposition (இரண்டு விஷயங்கள்
காணப்படுகின்றன என்ற உண்மை அல்லது மாறுபட்ட
விளைவுடன் நெருக்கமாக வைக்கப்படும்) வழியாக

 

 9



அதை அடைய மிகவும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட வழி.
ஆங்கிலத்தில் நடைமுறையில் உள்ளபடி, கென்ஷோ
இதை விட முக்கியமானது என்பதால், ஜென்
ஹைக்கூவில் பாடத்திட்டத் தேவைகள் எதுவும்
இல்லை. மேலும், ஒரு ஜென் ஹைக்கூ மாஸ்டர் கிக�ோ
அல்லது கிரேஜியைத் தவிர்த்துவிட்டு கென்ஷோவைச்
சாதித்தால், அது இன்னும் ஜென் ஹைக்கூதான்.
எனவே, ஹைக்கூ என வரும்போது, வானமே எல்லை.
நூற்றுக்கணக்கான ச�ோதனை வடிவங்கள் உள்ளன
மற்றும் அவற்றை வழங்க பல வழிகள் உள்ளன (ஒரு
வரி, இரண்டு வரிகள், மூன்று வரிகள் ப�ோன்றவை).
ஆனால், ஜென் ஹைக்கூவைப் ப�ொறுத்தவரை,
கென்ஷோவின் கலையில் தான் இருக்கிறது.
ஹைக்கூ மற்றும் ஜென் ஹைக்கூவின் எடுத்துக்காட்டு:
பேரமைதி,
பாறைகளை ஊடுருவுகிறது...
சில்வண்டுகளின் குரல்.
- பாஷ�ோ
இது மிகவும் தலைசிறந்த ஹைக்கூ. சில்வண்டுகள்
மிகவும் சத்தமாக இருக்கும் பூச்சிகள், ஆனால் கவிதை
‘‘ம�ௌனம்...’’ என்று துவங்குகிறது. இங்கே கிக�ோ,
சில்வண்டு ஆகும், இது நாம் க�ோடையில் இருப்பதை
தெளிவுபடுத்துகிறது. சில்வண்டுகளின் கர்ஜனையின்
காதைக் கெடுக்கும் அமைதி பாறைகளை ஊடுருவிச்
செல்கிறது. நிலவும் க�ோடை வெப்பத்துடனான
நுட்பமான த�ொடர்பு, அது பாறைகளையும் ஊடுருவிச்
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செல்கிறது. மேலும், சில்வண்டுகளின் குரல் என்று
அழைப்பதில் உள்ள உருவகத்தைக் கவனியுங்கள்,
உண்மையில் சத்தம் அவற்றின் கால்கள் இறக்கைகளில்
தேய்க்கப்படும்.
நினைவில் க�ொள்ளுங்கள்.5-7-5 என்ற மூன்று
வரிகளின் கடுமையான மேற்கத்திய ஆங்கில ஹைக்கூ
வடிவத்தை நீங்கள் கடைப்பிடித்தாலும் அல்லது ஒன்று
முதல் நான்கு வரிகளுக்குச் சென்றாலும், நீங்கள்
ஒரு வடிவம் அல்லது மாறுபாட்டை எழுதுவீர்கள்.
ஹைக்கூவின் அடிப்படைத் தேவைகள் அல்லது
கூறுகளைப் பயன்படுத்துவது மிகவும் முக்கியமானது,
வலுவான படங்கள், தற்போதைய தருணம், தெளிவான
வெட்டு மற்றும் ப�ொருத்தம் அல்லது ஒத்திசைவு,
பருவகால அறிகுறி, ஆஹா! கணம், மற்றும் ஆச்சரியம்
மற்றும் பிரமிப்பு உணர்வு ப�ோன்றவை...
ஹைக்கூவின் அடிப்படைத் தேவைகள்!
மீண்டும், நீங்கள் எழுதும் ஹைக்கூவின் வடிவம்
அல்லது மாறுபாடு, பிறர் எழுதும் ஹைக்கூவின்
வடிவங்கள் மற்றும் மாறுபாடுகளின் அளவுருக்களை
ஆணையிடவ�ோ அல்லது வரம்பிடவ�ோ விடாமல்
கவனமாக இருங்கள். ஹைக்கூவைப் ப�ொறுத்தவரை,
பல மாறுபாடுகளுக்கு வரம்பு இல்லை.
நூற்றுக்கணக்கான ச�ோதனை வடிவங்கள் உள்ளன
மற்றும் அவற்றை வழங்குவதற்கான பல வழிகள்
உள்ளன.
ஆனால் ஜப்பானிய மாஸ்டர்களின் உன்னதமான
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பாரம்பரியத்தில் ஜென் ஹைக்கூவுக்கு வரும்போது,
கென்ஷோ கலை, மட்டுமே முதல் இடத்தில் உள்ளது.
Zen Haiku and the Art of Kensho by De Navarro
https://www.linkedin.com/pulse/zen-haiku-art-kensho-de-navarro

தமிழில் :

ராஜூ ஆர�ோக்கியசாமி

t வறட்டியாக சுவரில்
காயும் சாணி
அம்மாவின் மூலதனம்.
- அகலவன்
t க�ோவில் மூடிய பிறகும்
பக்தி த�ொடர்கிறது
வாசலில் கற்பூர தீபம்.

t விளைநிலத்தில்
வேகமாய் முளைக்கும்
வீட்டுமனைக் கற்கள்.

- தில்லை ராஜா

- மு.பிரபு

t தமிழ் அகராதியில்
எழுத்துப்பிழை.
நகரம் நரகமானது.

t ஆயுதமின்றியே
எவரையும் க�ொல்லும்
நாலங்குல நாக்கு.

- க.பழனிவேல்ராஜன்

- காலாதீதன்
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கடித்ததும் உருவாகி விட்டது
- Tam

அழகிய கவிதை

n
கேட்டவர்கள் பலர்
அலுக்காமல் க�ொடுத்து வருகிறேன்
தேவையான பதில்

n
கள் விற்குமிடம்
ஆவலுடன் தேடிப் ப�ோகிறான்
பனைமர நிழல்

n
வாங்கிய பட்டம்
பயன் தரவே இல்லை
பற்றாத ஊதியம்

தமிழ்நெஞ்சம் அமின்
பிரான்சு
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- 
	தமிழ்ப் பண்பாட்டு நடைமுறைகளில் பானம் அருந்துதல்,
தாம்பூலம் தரித்தல், ஒன்று சேர்ந்து உணவு உட்கொள்ளுதல்
ப�ோன்றவை இருப்பதைப் ப�ோலவே, ஜப்பானும் தேநீர் விருந்தினைத்
தனக்கான மரபாக்கிக் க�ொண்டது. கி.பி. 6-ஆம் நூற்றாண்டில்
சீனாவில் தேநீர் அருந்தும் வழக்கம் த�ொடங்கி, ஹிய்யான் காலத்தில்
ஜப்பானுக்கு அறிமுகமானது. ‘தேநீர்ப் பண்பாட்டின் தந்தை’ என
அழைக்கப்பட்ட ஜப்பானிய ஜென் குரு இசாய் (கி.பி.1141-1215)
தேயிலையை மூலிகையெனக் கருதி, அதன் மருத்துவக் குணங்களை
நூலாக எழுதினார். ஜென் குருவான தாகுவான் (கி.பி.1573-1645),
தேநீர்க் க�ோட்டை உருவாக்கினார். அதில் - ‘தேநீர் முதல் க�ோப்பை,
த�ொண்டையையும் உதடுகளையும் நனைக்கும்; இரண்டாவது
க�ோப்பை, தனிமையைக் கலைக்கும்; மூன்றாவது க�ோப்பை
ஆழ்மனத்தைத் த�ொடும்’ என்று கவித்துவத்தோடு குறிப்பிட்டார்.
இந்தத் தேநீர்க் க�ோட்பாட்டினை ஜப்பானிய ஹைக்கூ
கவிதைகளுக்கும் ப�ொருத்திப் பார்க்கலாம். 7 வரிகளும், அதற்கும்
மேற்பட்ட வரிகளும் க�ொண்ட த�ொடர் கவிதையாகப் பல
கவிஞர்கள் சேர்ந்தெழுதிய ஜப்பானிய மரபுக் கவிதைகளே,
காலப்போக்கில் மூன்று வரி ஹைக்கூ கவிதைகளாகின.
ஜப்பானிய பல்கலைக் கழகங்களில் பணி செய்த அமெரிக்க
பேராசிரியர்கள், ஹைக்கூ கவிதைகளில் மனதைப் பறிக�ொடுத்து,
அதனை ஆங்கிலத்தில் ம�ொழிபெயர்த்தனர். அதன்பின்னரே
உலகின் திசைகளைத் தனது சின்னச் சிறகுகளால் அளக்கத்
த�ொடங்கின... ஹைக்கூ கவிதைகள்.
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வங்கக் கவி தாகூரால் வங்க ம�ொழியிலும், மகாகவி
பாரதியால் தமிழுக்கும் ஜப்பானிய ஹைக்கூ அறிமுகமானது
இருபதாம் நூற்றாண்டின் த�ொடக்கத்தில்தான். ஜப்பானிய
ஹைக்கூவின்கவித்துவத்தையும்,செறிவானம�ொழிநடையையும்
பாரதி வியந்து பாராட்டினார். பாறையிடுக்கினில் விழுந்துவிட்ட
விதை ப�ோலவே, பல்லாண்டுகளுக்குப் பிறகே தமிழ் நிலத்தில்
ஹைக்கூ வேர் பிடித்தது. இன்று தமிழில் ஹைக்கூ என்றால்
படிக்கிற – படைக்கிற அனைவரும் அறிவர்.
எழுத்தாளர் சுஜாதா, கவிஞர் சி.மணி, பேராசிரியர்
சந்திரலேகா ஆகிய�ோரது ம�ொழிபெயர்ப்பின் வழியேயும், கவிக்கோ
அப்துல்ரகுமான், அமுதபாரதி, அறிவுமதி, கழனியூரன், ஈர�ோடு
தமிழன்பன், எ.மு.ராசன், மித்ரா ஆகிய�ோரின் நேரடியான தமிழ்
கவிதைகளாலும்தமிழ்மண்ணில்ஹைக்கூநிலைபெறத்த�ொடங்கியது.
இந்திய ம�ொழிகள் பலவற்றிலும் ஹைக்கூ எழுதப்பட்டாலும்,
தமிழில்தான் ஹைக்கூ இதழ்கள், ஹைக்கூ குறும்படம், ஹைக்கூ
டைரி, ஹைக்கூ காலண்டர், ஹைக்கூ கவியரங்கம், ஹைக்கூ ஆய்
வரங்கம், ஹைக்கூ திருவிழாக்கள் எனவாழ்வியல�ோடு இணைந்த
கவிதைச் செயல்பாடுகளாக ஹைக்கூ பரிணமித்தது. இன்றைக்கு
தமிழ் ஹைக்கூ உலக ஹைக்கூ கவிதைகள�ோடு ப�ோட்டிப்போடும்
தரத்தில் படைக்கப்படுகிறது என்கிற பெருமையை அடைந்துள்ள
ப�ோதிலும், ஹைக்கூ பற்றிய ப�ோதிய வாசிப்பும், புரிதலும் இல்லாமல்
அவசர பிரசவங்களாக நிகழும் ஹைக்கூ படைப்புகளும் வெளிவந்து
க�ொண்டுதான் இருக்கின்றன.
வீசும் காலக்காற்றில் மண்ணில் ஆழமாக வேர்ப்பிடித்து
நிற்கும் படைப்புகளே நின்று நிலைத்திருக்கும். தூசிகளும்
சருகுகளும் கலைந்தோடி மறைந்துவிடும். தமிழில் நம்பிக்கை
மிளிரும் ஹைக்கூ கவிதைகளைப் படைப்பதன் மூலமாகவும்,
அத்தகைய கவிதைகளைப் பலரும் அறியும் வண்ணமாகக்
க�ொண்டு செல்வத�ோடு, பிற ம�ொழிகளிலும் ம�ொழியாக்கம்
செய்ய வேண்டியது இன்றைய காலத்தின் அவசிய தேவை.
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	ம�ோ.க�ோ.க�ோவைமணி, மித்ரா, இரா.சுப்பராயலு,
அமரன், கா.ந.கல்யாண சுந்தரம், வா.மு.சே.ஆண்டவர், ஜீவிதன்
எஸ்.சேசுராசா, கவிமுகில், இரா.இரவி, தங்கம் மூர்த்தி,வதிலை பிரபா,
சுடர் முருகையா, மரியதெரசா ஆகிய�ோரின் ஹைக்கூ கவிதைகள்
ஆங்கிலத்திலும், மு.முருகேஷின் ஹைக்கூ கவிதைகள் ஆங்கிலம்,
மலையாளம், இந்தி, தெலுங்கு, மராத்தி ஆகிய ம�ொழிகளிலும்
ம�ொழியாக்கம் செய்யப்பட்டு, நூல்களாகவும் வெளிவந்துள்ளன.
தமிழில் தற்போது ஹைக்கூ எழுதிக்கொண்டிருக்கும் ஹைக்கூ
கவிஞர்களின் எண்ணிக்கை பல்லாயிரத்தைத் தாண்டும். என்றாலும்
ஹைக்கூவை உணர்ந்து, உள்வாங்கி, செறிவ�ோடு படைப்பவர்கள்
சில நூறு பேரே.
‘நினைக்கும் ப�ோதெல்லாம்
மலரஞ்சலி செய்கிறது
கல்லறைய�ோர மரம்’.
- எனும் கவிஞர் ஆரூர் தமிழ்நாடனின் கல்லறையிலும் பூக்கும்
உயிர்நேயச் உயர்சிந்தனையும்,
‘பறவைச் சிறகசைப்பு
வானத்தைக் கிட்டே வரச்சொல்லி
அழைக்கும் குழந்தை’.
- என்கிற எஸ்.சங்கரநாராயணனின் அன்பில் நெகிழ்ந்த அழைப்பும்,
‘தற்கொலை செய்துக�ொள்ள மனமில்லை
கிணற்றில்
நிலவைப் பார்த்த பிறகு’.
- என நம்பிக்கை வழியே நம்மை மீட்டெடுக்கும் என
லிங்குசாமியின் கவிதையும்,
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‘காற்றில் ஆடியபடி வந்து
கூரைமேல் விழுந்ததும்
இசைக்கிறது மழை’.
- என்ற குமார் சேகரனின் ஹைக்கூவும் தமிழ் ஹைக்கூ
இவை என்று ச�ொல்லிப் பெருமைப்படத்தக்க கவிதை
களாக உள்ளன. கவிதைகளை வாசித்துவிட்டு, வாசகன்
க ட ந் து ப�ோய் வ ி ட க் கூ டு ம் . ஆ ன ா ல் , ஹ ை க் கூ அ ப ்ப டி
இருக்கக் கூடாது. படித்த வாசகனின் விரல் பிடித்து கூடவே
பயணிக்க வேண்டும். வாசகன் மன ஊஞ்சலில் உடனமர்ந்து,
வாசகனுக்குள் அந்தக் காட்சியை மீண்டும் மீண்டும் எழுப்பிக்
க�ொண்டேயிருக்க வேண்டும். ஆகச் சிறந்த ஹைக்கூவெனில்,
வாசகனையும் எழுத வைக்க வேண்டும். அப்படியான ஹைக்கூ
கவிதைகளும் தமிழில் உண்டு.
‘பட்டிக்குள் அடையும்
கடைசி ஆட்டின் முதுகில்
செல்லமாய் ஒரு தட்டு’.
- ராஜிலா ரிஸ்வான்
இந்தக் ஹைக்கூவை எல்லோராலும் எழுதிவிட முடியாது.
நுட்பமான பார்வையும், கூர்ந்த அவதானிப்பும் இருக்க வேண்டும்.
எல்லாவற்றிகும் மேலாக கடைசி ஆடு பட்டியில் அடையும்வரை
நின்று நிதானமாக ரசிப்பவரின் கண்களுக்கே இந்தக் காட்சி வசப்படும்.
‘திடுக்கிட்டு விழிக்கிறான்
கனவில் அறுவடை
நிலமிழந்தவனின் இரவு’.
- க.அம்சப்ரியா
இழப்பின் வலி எப்படிப்பட்டதாக இருக்குமென்று
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உணர்ந்தவனிடமிருந்தும், உணர முயற்சிப்பவனிடமிருந்துமே
இந்த ஹைக்கூ உயிர்த்தெழ முடியும்.
‘மின்சாரம் நின்றதும்
ஆழமாக உணர முடிந்தது
பெய்யும் மழையை’.
- கவி.விஜய்
	வெயிலடிக்கும்போது வெயிலைப் பார்ப்பதும், மழை
பெய்கையில் மழை பார்ப்பதும் வெகுஇயல்பாக நடக்கக் கூடியவை.
ஆனாலும், இங்கு எது அதனதன் இயல்பில் நடக்கிறது..?
வெயிலைக் கண்டு வீட்டுக்குள் பதுங்குவதும், மழை வந்ததும்
குடையைத் தேடுவதுமே வழக்கமாகிப�ோன நம் வாழ்வில், இந்த
ஹைக்கூ நமக்குப் புதிதாக ஒன்றினைக் கற்றுத் தருகிறது.
	தமிழில் எழுதும் ஹைக்கூ கவிஞர்களில் எல்லாக்
கவிஞர்களுமே எனக்குப் பிடித்த / நான் விடாது வாசித்து
வருகிற கவிஞர்களே. ஒவ்வொருவரிடமிருந்தும் ஏதாவது ஒரு
கவிதையை என் மன உண்டியலில் எடுத்து சேமித்து வருகிறேன்.
இந்தக் கவிஞரா, அந்தக் குழுவில் இருக்கிறாரா… என்கிற
பேதங்கள் எதுவும் எனக்கோ, என் வாசிப்பிற்கோ கிடையாது.
கிடைத்ததைப் படிக்கிறேன். பலவற்றை தேடிக்கண்டெடுத்தும்
வாசிக்கிறேன். மனசுக்கு நெருக்கமாக வந்தால் இளையவரா,
மூத்தவரா என்கிற பாகுபாடில்லாமல் பாராட்டினையும்
மகிழ்ச்சியினையும் பகிர்ந்து க�ொள்கிறேன்.
‘இதெல்லாம் ஹைக்கூவா..?’ என்று சில ஆரம்பகால
ஹைக்கூ கவிஞர்களின் கவிதைகளை முன்வைத்து என்னிடம்
கேட்கிறார்கள். அவர்களுக்குச் ச�ொல்வேன். “ஆமாம்; ஹைக்கூ
தான். ஆரம்பகால அரும்புகள் இவை. முளையிலேயே கிள்ளி
விடாதீர்கள். வரும் காலங்களில் இன்னும் வாசமிக்க ஹைக்கூ
மலர்கள் மலரவிருப்பது இந்த காம்பிலிருந்துதான். உங்கள்
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உயரங்களில் இருந்துக�ொண்டு கீழிருப்பவரைக் குனிந்து பார்த்து
ஏளனம் செய்ய வேண்டாம். அவரவர் உயரம்; அவரவர் இலக்கு.
வாசிக்க வாசிக்க ஹைக்கூ புரிபடும். எழுத எழுத கைகூடும்”.
த�ொடக்கத்தில் தமிழில் ஹைக்கூ எழுதவே முடியாது என்று ஆருடம்
கணித்தார்கள். பலரும் முயன்று எழுதியதும், ‘ஹைக்கூவில்
இவையெல்லாம் கூடாது’ என புதிய துலாக்கோலினைத்
தூ க்கிப் ப ி டி த்தா ர ்க ள் . ஜ ப ் பா ன ி ய ஹ ை க் கூ வ ி லு ம்
இவை உண்டே… என்றதும், கேளாக்காதினராய் மவுனித்தனர்.
இத�ோ… நூற்றாண்டுகளைக் கடந்தும் பூத்துக்குலுங்கும் தமிழ்
ஹைக்கூவில் ‘வாசம் புதிது; வண்ணம் புதிது; வனப்பு புதிது’ என
புதியவை நிரம்பிக் கிடக்கின்றன.
மகாகவி பாரதியின் கைப்பிடித்து நடக்கும் ஓராயிரம்
இளைய பாரதிகளின் கம்பீரமான நடையில், உலக ஹைக்கூ
கவிதைகளின் உயரத்தில் தமிழ் ஹைக்கூவும் உயர்ந்து
வ ரு கின ்ற ன. நாளை உ லகு த ி ரு ம ்பிப் பார் க் கு ம் த ம ிழ்
ஹைக்கூவை, இன்றே நாம் வாரியணைத்து வளர்த்தெடுப்போம்
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n

த�ொடர்வண்டி ப�ோன பின்னும்
நிலையத்தில் அமர்ந்திருக்கிறேன்
தண்டவாளத்தில் குருவிகள்

n

அழகுக்காக கண்ணாடியைப்
பார்க்க அதில்
என் அக�ோர முகம்

n

தூண்டில் இட்ட
குளத்தின் பேரமைதி கலைக்கும்
பழுத்த இலை

n

மழைத்தூறல்களின்
இடைவெளியில் நனையாமல் நகர்கிறது
ஒரு நத்தையின் பயணம்

n

இலையுதிர்த்த மரம்
பூபூத்த மரம் இரண்டுக்கும்
இடையே இளவேனிற்காலம் காலம்

n

நெருப்போடு பழகுகிறது
தீபத்துள் விரல் வைத்து
அசைக்கும் குழந்தை

n

அரும் ப�ொருட்காட்சியகம்
வரிசையாக அமர்த்திருக்கும் சாமி சிலைகளில்
வருடக் குறிப்புகள்.

- அருணாச்சலசிவா ரவிசங்கர்
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n
முற்றத்தில் துளசி
சுற்றி எங்கும் பரவுகிறது
இதமான காற்று.
n
கறுப்பு எறும்புகள்
படையெடுப்பின் முடிவில்.
மண்பானைத் தண்ணீர்
n
வளைந்திருக்கும் பாதை
ஓரமெங்கும் வளர்ந்து செல்லும்
அரிய மூலிகைகள்
n
இலங்கை கவிஞரின் கவிதை
உலகமே இரசிக்கச் செய்கிறது
இந்தியரின் வெளியீடு
n
மல்லிகை வாசனை
ஒருகணம் கண்களை மாற்றிவிடுகிறது
நவீன திரவியம்

முபாநூர்யாஸ்,
இலங்கை
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மண்ணால் அமைத்த வீடு
மழையில் கரையும்
அப்பாவின் புகைப்படம்.
கடற்காகங்கள்
நீந்த முடியாமல் ஓயும்
துணுக்கு மீன்கள்
கூரையற்ற குட்டிச் சுவர்
கரைந்து வளைவாகத் தெரிகிறது
அரை வட்டநிலா
உள்வாங்கும் கடல்
என்ன அதிசயம்
பாசி படிந்த க�ோட்டை
க�ொம்பன் யானை
பெருமரத்தை அசைத்த வண்ணம்
புயல் காற்று

- கவி ரகுமான்
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பனிமூட்டம்
படர்ந்து கிடக்கும்
தரையில் க�ொடி.
ஆற்று நீர்
சலனமற்று இருக்கிறது
அதிர்ச்சியில் முகம்.
யானை சென்றதைக்
காட்டிக் க�ொடுக்கின்றது
நசுங்கிய புற்கள்.

- Dr. ஜலீலா முஸம்மில்
ஏறாவூர், இலங்கை

பள்ளி மணிச்சத்தம்
வேகமாக விரைகின்றான்
மிட்டாய் வியாபாரி.
எதிர்பார்த்து காத்திருக்கையில்
எண்ணற்ற பேருந்துகள்
எதிர் வரிசையில்.

- உதயகுமார்
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l
பருந்துக் கால்களில் குஞ்சு
பரிதவித்துப் ப�ோகிறது
தாய்க் க�ோழி
l
என்ன க�ோபம�ோ
இந்த யானைக்கு
பிடித்தது மதம்.
l
த�ொழுவத்தில் மணிச்சத்தம்
இரவு முழுவதும்
க�ொசுக்கடியில் காளை
l
சுரைக் க�ொடி
வீட்டுக் கூரையில்
குடியிருக்கும் எலி
- கவிஞர் அ. மாப்பிள்ளை ராவுத்தர்

தெருவைக் கடக்கும் பலூன்காரர்
வீட்டிற்குள் உடைபடுகிறது
குழந்தையின் உண்டியல்.
- ச. க�ோபிநாத்
சேலம்
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n

பரந்த உலகம்
சுருங்கிக் க�ொண்டே ப�ோகிறது
மனிதநேயம்.

n

அதிகாலைப் ப�ொழுது
கலையவே இல்லை
கனவு.

n

கீழடியில் த�ோண்டினர்
உயர்ந்து எழுந்தது
தமிழர் பெருமை

n

சிறுவர் விளையாட்டு
த�ொலைந்து ப�ோனது
பனங்காய் வண்டி.

n

முகம் அறியா
மனிதர்கள் உறவாயினர்
முதிய�ோர் இல்லம்.

n

தெருத் தெருவாக
குழந்தைகளைத் தேடும்
ப�ொம்மை வியாபாரி.

n

வீசும் வலை
சிக்கித் தவிக்கின்றது
மீனவர் வாழ்வு.

முனைவர் ஓசூர் மணிமேகலை
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1.
கிழிந்த சட்டைகளின் காலம்
பைகளுக்குள்
நிறைந்திருந்தது
மகிழ்ச்சி .
2.
திருவிழா முடிந்து
ஊருக்குத் திரும்பியது
கூடையில் ப�ொம்மை .
3.
கரடுமுரடாய் இருந்தன
சாலைப்பணியாளர்கள்
வாழ்க்கை .
4.
முகமூடிகள�ோடு மனிதர்கள்
சுதந்திரமாய்
க�ொரானா.
5.
அமாவாசை இருள்
வானில் புதையுண்டு கிடந்தது
யுகங்களைக் கடந்த நிலா.
- வலம்புரிலேனா
திருவாலம்பொழில்
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1.
மேல் ந�ோக்கி நிறுத்த
கீழ்நோக்கிப் ப�ோகிறது
வேர்.
2.
எத்தனைப் ப�ொத்தல்கள்
இருந்தாலும் இசைக்கிறது
புல்லாங்குழல்.
3.
இடம் மாற்றி வைக்கிறது
நதியை.
நனைந்த மேகம்.
4.
உண்பதற்கு
தடையாக இருக்கிறது
மீசை.
5.
இருட்டைத் தின்றதால்
எரிந்து க�ொண்டிருக்கிறது
வெளிச்சத் திரி.
6.
இருட்டில்தான்
படிக்க முடிகிறது
வெளிச்சத்தின் எழுத்து.
- துரை.வசந்தராசன்
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உலக ஹைக்கூ அரங்கில் தமிழ் ஹைக்கூ
கவிதைகளின் பயணம் ஆகச்சிறந்த நிலை
யினை எட்டியுள்ளது. உலகெங்கும் உள்ள
தமிழ் கவிஞர்கள் தமது ஹைக்கூ கவிதைகளை
செவ்வனே எழுதி வருவது ம�ொழிக்கும் தமிழர்
வாழ்வியலுக்கும் வலு சேர்க்கிறது என்பதில்
சந்தேகமில்லை. த�ொடக்கம் ஜப்பானிய ம�ொழி
யி ல் அ து வு ம் ஜென் த த் து வ ப் ப ி ற ப ் பி ட ம்
என்றால் தற்போது தழைத்தோங்குவது தமிழ்
மண்ணில் என்றே ச�ொல்லலாம்.
மரபு சார்ந்த ஹைக்கூ கவிதைகள் த�ொடக்க
நிலையில் தமிழில் எழுதப்பட்டாலும் அசை
இலக்கண மரபிலிருந்து விடுபட்டு மற்ற அடிப்
படை ஹைக்கூ இலக்கணங்களை உள்ளடக்கி
எழுதப்படும் தமிழ் ஹைக்கூ கவிதைகளில்
சமுதாயம், வாழ்வியல், இயற்கை, சமூக அவலம்,
அரசியல் என பல்வேறு தளங்களில் பரிமளிப்பது
காணப்படுகிறது.
சிற்றிதழ்கள், முன்னணி நாளேடுகள், மின்னி
தழ்க ள் , மு க நூ ல் பத ி வு க ள் , இ ணை ய ப்
பதிவுகள் ப�ோன்றவற்றில் தமிழ் ஹைக்கூ
கவிதைகளை கவிஞர்கள் முனைப்புடன் எழுதி
வருகிறார்கள். இதையும் கடந்து ஹைக்கூ
கருத்தரங்கங்கள், ஹைக்கூ கவியரங்கங்கள்,
ஹைக்கூ கண்காட்சிகள் என தமிழ் ஹைக்கூ
கவிதைகள் தடம் பதித்து வருகின்றன.
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ஆண்மைக் காலத்தில் ஹைக்கூ பரிசுப்போட்டிகள் நடைபெற்று
வருகின்றன. முகநூல் குழுமங்கள், தனியார் அமைப்புகள்,
இலக்கிய அமைப்புகள், திரைப்பட இயக்குனர்கள் என
ஹைக்கூவிற்கு முதலிடம் க�ொடுத்து பரிசுத் த�ொகையினை
அறிவித்து நடத்தும் ப�ோட்டிகளுக்கு அதிக வரவேற்பும்
கவிஞர்களது பங்களிப்பும் இருக்கின்றன.
இந்த நிலையில் வளரும் ஹைக்கூ கவிதைகளை எழுதும் கவிஞர்
கள் கவனத்தில் க�ொள்ளவேண்டியவை இங்கே குறிப்பிடுவதில்
மகிழ்கிறேன். தமிழ் ஹைக்கூ கவிதைகளின் முன்னோடி ஓவியக்
கவிஞர் அமுதபாரதி அவர்களின் நிகழ்கால ஹைக்கூக்களை
மேற்கோள்களாகக் க�ொண்டு விளக்குகிறேன்…
முதலில்நாம்எழுதுவதுஹைக்கூதானாஎன்கிறவினாவ�ோடுஎழுத
த�ொடங்காதீர். ஹைக்கூ நமக்கும் சிறப்பாக எழுதமுடியும் என்கிற
நம்பிக்கைய�ோடு எழுதுங்கள்.
ஹைக்கூ கவிதைகள் எழுதும் முன் குறிப்பிட்ட நிகழ்வு, காட்சி
ப�ோன்றவற்றை முழுமையாக உள்வாங்கி குறிப்பெடுத்துக்
க�ொள்ளுங்கள்.
எளிமையான ச�ொற்கள் க�ொண்டு வலிமையாக
எழுதப்படவேண்டும்.
கல்தூண்
உயிர் பெறுகிறது
இடுக்கில் குருவிக்கூடு
- அமுதபாரதி

இந்த ஹைக்கூவில் எளிமையான ச�ொற்கள்…காட்சிப்படுத்து
தல் மற்றும் மூன்றாம் வரியில் சிறப்பான திருப்புமுனை.
உயிரற்ற ப�ொருளும் உயிர்த்தல் பெறுகிறது என்பதனை
அற்புதமாக எழுதியுள்ளார் ஓவியக் கவிஞர்.
நிகழ்காலத்தில் இருக்கிறதா என பார்க்கவேண்டும்.
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வீசும் காற்றில்
மீண்டும் பறக்க முயல்கிறது
அறுந்த பட்டம்
- அமுதபாரதி

இந்த ஹைக்கூ நிகழ்காலத்தில் எழுதப்பட்டதை படிக்கும்
ப�ோதே அறிந்துக�ொள்ளலாம்.
முதலிரண்டு வரிகளில் ச�ொல்லுகின்ற செய்தி, நிகழ்வுக்கு
ஏற்ப மூன்றாவது வரி இருத்தல் வேண்டும். ஆனால் ஒரு
திருப்புமுனையாக அமைத்தல் வேண்டும். எவரும் சிந்திக்காத
வகையில் மூன்றாவது வரி ஒரு மின்னல் வெட்டாக அமைய
வேண்டும். திருப்புமுனை என்ற பெயரில் முதலிரண்டு
வரிகளுக்கு சம்பந்தமில்லாமல் மூன்றாம் வரியை அமைத்தல்
வேண்டாம்.
பட்ட மரம்
பசுமை அடைகிறது
படரும் க�ொடிகள்
- அமுதபாரதி

இந்த ஹைக்கூவில் இயற்கையை காட்சிப்படுத்துகிறார்
கவிஞர். முதல் இரண்டு வரிகளில் பட்ட மரம் பசுமையடைகிறது
என்று ச�ொன்னவர் மூன்றாம் வரியில் முதலிரண்டு வரிகளுக்கு
ஏற்ப திருப்புமுனையுடன் “ படரும் க�ொடிகள் “ என எழுதும்
ப�ோதில் ஹைக்கூ முழுமையடைகிறது.
பட்டமரம்
பசுமை அடைகிறது
வற்றிப்போன குளம்

என எழுதியிருந்தால் மூன்றாம் வரி சம்பந்தமே இல்லாமல்
த�ொக்கி நிற்கிறது.
உள்பொதிந்த செறிவார்ந்த ம�ொழிதல் இருந்தால் அதனைச்
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சிறந்த படிம ஹைக்கூவாக ஏற்றுக்கொள்வர்.
இந்தக் காட்டில்
எந்த மூங்கில்
புல்லாங்குழல்
- அமுதபாரதி

இந்த ஹைக்கூவில் மூங்கில் மரங்கள் அடர்ந்த காடு என்பதைச்
சுட்டிக்காட்டி… மூங்கிலின் பயன்பாடுகள் பலவிதத்தில் உள்ளன
என்பதை பாடுப�ொருளாக வைத்து… அனைவரும் பெரிதும்
விரும்புகின்ற புல்லாங்குழல் எந்த மூங்கிலில் இருந்து உருவாகப்
ப�ோகிறது ? என்ற வினாவையும் வைக்கிறார். புல்லாங்குழல்
ஆகப்போகும் மூங்கில் பாக்கியசாலி. எந்த மூங்கில�ோ? என
வியந்து பார்க்கிறார்… இதே ப�ோல் பாடசாலையில் எந்த
மாணவன் எதிர்காலத்தில் நாட்டின் தலைவனாகப் ப�ோகிறான்?
அறிவியல் வல்லுநராகப் ப�ோகிறான் / தனித்திறனில் மேதாவி
யாகப் ப�ோகிறான்? என்ற கேள்விகளும் நம்முள் எழச் செய்கிறது.
பல படிம… செறிவாந்த ம�ொழிதல் இருப்பதால் இந்த ஹைக்கூ
தமிழ் ஹைக்கூ வரலாற்றில் இன்றளவும் பேசப்படுகிறது.
த�ொடக்கத்தில் இயற்கை, பருவகாலங்கள், ஹைக்கூவில்
க�ொண்டுவாருங்கள். ஹைக்கூ இயற்கை மற்றும தத்துவம்
சார்ந்த கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டது.
க�ோடுகளாய் நீள்கிறது
அடர் காட்டுக்குள்
நுழைகிற சூரியன்
- அமுதபாரதி (இயற்கை குறித்து)
பெருமழையாய்ப் பெய்தாலும்
புகழ்கொள்ளுவ தென்னவ�ோ
‘‘செம்புலப் பெயல் நீர்’’
- அமுதபாரதி (பருவகாலம் - மழைக்காலம்)

பெரும்பாலும் தற்போதைய ஹைக்கூக்கள் நகைப்பா பிரிவில்
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சேர்க்கிறது. அதாவது சென்ரியூ வகைமையில் இருக்கிறது.
காரணம் கவித்துவம் குறைந்து பாடுப�ொருளை நகைச்சுவை
உணர்வோடு இழுத்துச் செல்கிறது. பாடுப�ொருள் உள்ளடக்கத்
தன்மையில் ஹைகூவிலிருந்து வேறுபடுகிறது.
நகைப்பாவிலும் உண்மையை உணர்த்துகிறார் நமது ஓவியக்
கவிஞர்
ஏறக்குறைய எல்லா
வீடுகளிலும் இருக்கின்றன
கறைபடிந்த சீ ப்புகள்
- அமுதபாரதி

ஜப்பானிய ஜென் ப�ொருத்துவ க�ோட்பாடுகள் தமிழகத்தில்
வாழ்வியல் தத்துவங்கள�ோடு இணையான ஆழ்மன தியான
நிலையை நமக்கு எடுத்துச் ச�ொல்கிறது. இது இயற்கையுடன்
நாம் இயைந்த வாழ்வினைப் பெறும்போது கிட்டுகிறது. இந்த
அனுபவங்களை உள்ளடக்கி எழுதப்படும் தமிழ் ஹைக்கூ
கவிதைகள் கவித்துவத்தை மேல�ோங்க வைக்கிறது.
எங்கெங்கோ ஓடிய ஆறு
இறுதியில் த�ோற்றது
கடக்க முடியாக் கடல்
- அமுதபாரதி

வெற்றியென்பது த�ொடர் அல்ல… த�ோல்விகளும் தழுவ
நேரிடும். அதுதான் வாழ்க்கை. ஆறு கடலைக் கடக்க
முடியவில்லை என்பதை தத்துவார்த்தமாக ஓவியக் கவிஞர்
அமுதபாரதி அவர்கள்... எங்கெங்கோ ஓடிய ஆறு… காடு
மலை மேடு பள்ளங்கள் என பாய்ந்த ஆறு, வெற்றிக�ொண்டு
ஆறு கடைசியில் கடலை அடைய தனது இயல்புத்தன்மையில்
த�ோற்றது என்கிறார். இது வாழ்வியல் உண்மையன்றோ ?
தமிழ் ஹைக்கூ கவிதைகளை முடிந்தவரை ஆங்கில
ம�ொழிபெயர்ப்பு செய்து வெளியிடும் ப�ோது பன்னாட்டுப்
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பரவலுக்கு உறுதுணையாகிறது. ஆங்கில இலக்கியம் பயின்ற
தமிழ் ஹைக்கூ கவிஞர்கள் ம�ொழிபெயர்த்தால் தமிழ் ஹைக்கூவின்
ஆழம் கவித்துவம் ப�ோன்றவை முழுமையாக வெளிப்படும்.
குளத்தின் அமைதியைக்
குலைக்கிறது
மீனுக்கு இறைத்த ப�ொரி
- அமுதபாரதி

The stillness of the pool
Disrupting very much
Puffed rice spilled to fishes.
- Amudha Bharathi
Translated by Raju Arockiasamy

தமிழ் ஹைக்கூக்கள் இன்றளவில் இமயமென உலகளவில்
உயர்ந்து நிற்கிறது என்பதை ச�ொல்லிக்கொள்வதில் பெருமிதம்
அ டை க ி றேன் . இ ள ம் க வ ி ஞ ர ்க ள் த�ொ ட ர்ந் து ஹ ை க் கூ
கவிதைகளை எழுதுவதில் பயிற்சி பெறுங்கள். வாழ்த்துகள்.

- கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்

நிறுவனர், உலகத்தமிழ் ஹைக்கூ கவிஞர்கள் மன்றம்
சென்னை.

தமிழர்களின்
தைத் திருநாள்
நல்வாழ்த்துகள்
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	நவீன அறிவியல் த�ொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் இன்றைக்கு
தமிழில் ஏராளமான மின்னிதழ்கள் வெளிவந்து க�ொண்டிருக்கின்றன.
அவற்றில் பல இதழ்கள் மேம்போக்காகவும், ஹைக்கூ பற்றிய
தெளிவான பார்வையில்லாமலும் உடனடி ஹைக்கூ ப�ோட்டிகளை
நடத்தி, அடர்த்தியான ஹைக்கூ வடிவத்தை மலினப்படுத்தி வருவது
வருத்தமளிக்கிறது. இந்நிலை மாற வேண்டுமென்று மனதார
விரும்புகின்றேன். ஹைக்கூ மின்னிதழ்களில் தனக்கென சிறப்பான
பதிவுகளை முன்னெடுத்துவரும் இதழாக ‘ ’ இதழ்
விளங்குவது பெருமகிழ்ச்சியளிக்கிறது.
உ ல க த ்த ம ி ழ் ஹ ை க் கூ க வ ி ஞ ர ்க ள் ம ன ்ற ம்
எனும் முகநூல் குழுமத்தின் நிறுவுநரும் என் அன்புக்குரிய
கவிஞருமான கவிச்சுடர் கா.ந.கல்யாணசுந்தரம் அவர்களின்
த�ொடர் ஹைக்கூ பணியில் இந்த மின்னிதழ் த�ொடர்ந்து
வெளிவருகிறது.
	பிரான்சு நாட்டிலிருந்து வெளிவரும் ‘’
ஆசிரியர் அமின் அவர்கள் இந்த மின்னிதழைச் சிறப்பாக
வடிவமைத்து வழங்குவத�ோடு, கூடுதல் அழக�ோடு த�ொடர்ந்து
வெளியிட்டு வருவது பாராட்டுக்குரிய செயலாகும்.
	பல தமிழ் ஹைக்கூ கவிஞர்களின் படைப்புகள் இந்த
இதழின் மூலமாக உலகின் கவனத்திற்குச் செல்லுமென்றும்
நம்புகின்றேன். ‘ஹைக்கூ திண்ணை’ ஆசிரியர் குழுவினருக்கும்,
தமிழ்நெஞ்சம் நிர்வாகிகளுக்கும், கவிஞர் அனுராஜ் அவர்களுக்கும்
எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் க�ொள்கிறேன்.

- 
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கடைசி வரை
துணையாகவே செல்கிறது.
பூக்களின் வாசம்.
- கமலி வெங்கட்.
பாடசாலை காலம்
பசுமையாய் இருக்கிறது
பழகிய நாட்கள்.
- இந்ரன் மங்கேஷ்.
பின்னல் பயிற்சி
நேர்த்தியாய் இருக்கிறது
சிலந்தி வலை.
- ராதாமணி
கடல் மீது கப்பல்
அலைய�ோடு விளையாடும்
மீன்களின் கூட்டம்
- தயாபரன் தயா.
க�ோயில் திருவிழா
சமூக அக்கறையுடன் நடக்கிறது
தடுப்பூசி முகாம்
- க.குணசேகரன்
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1.
மலர்ந்த பூக்கள்
மரத்தில் புதிதாய்
இன்னொரு பறவை
2.
தூக்கம் கலைந்த நாய்
வீட்டைக் கடந்து செல்லும்
பறவையின் ஒலி
3.
தூரத்து வானம்
தூண்டில�ோடு இழுத்தபடி
கடற்கரைச் சிறுவன்
4.
வானவில்லில் தென்பட்ட வண்ணங்கள்
மூன்று மட்டும்.
மகளின் ஓவியம் .
5.
இருளை விரட்டும்
காவலாளியின் கையில்
ஒரு லாந்தர் விளக்கு .
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6.
நீல வானத்தை
நிமிர்த்திப் பிடித்ததும்
கையெல்லாம் ஈரம்.
7.
மழை முடிந்த குடிசையில்
இப்போது மெல்லியதாய் தெரியும்
ஒன்றிரண்டு நட்சத்திரங்கள்.
8.
த�ொழுகை நேரம்
த�ோட்டத்தை நிறைக்கும்
பள்ளிவாசல் புறாக்கள்.
9.
வெட்டிய மூங்கில்கள்
வெடித்த இடங்களில்
வடியும் நீர்த்துளிகள்.

- த.யாசகன்,
இலங்கை.
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1
அழும் குழந்தை
துள்ளிக் குதித்து விளையாடும்
ஆட்டுக் குட்டி
2
மாட்டு வண்டி
அரிக்கேன் விளக்கு ஒளியில்
நடந்து வருகிறது நாய்.
3
தேனீ ர் க�ோப்பை
அருந்த முடியவில்லை
கரையேறுகிறது ஈ .
- கவிமணி கவிநுட்பம்
இலங்கை

1.
ஊரெங்கும் நறுமணம்
தீப்பிடித்து எரிகிறது
ஊதுவத்தி நிறுவனம்.
2.
யாருக்காகப் பிரார்த்தனை
சிலையைச் சுற்றிவரும்
கருவண்டு .
- மெய்யன் நடராஜ்
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1
கருவாட்டுச் சந்தையில்
வலைவீசி தேடுகிறாள்
மகளுக்குப் பிடித்த மீனை.
2
ம�ோர்க்காரி
தலையிலிருந்து இறக்குகிறார்
வர்ணிக்கும் கவிஞன்.
3
கதம்பச்சாதம்
பிசைந்து க�ொண்டிருக்கிறாள்
பசிக்காத குழந்தை.
- பா.சிவா

1
முதியவரின் நண்பனாய்
துணைக்கு வருகிறது.
கைத்தடி.
2
வானில் நிலா
குளிரில் நனைகிறது
மார்கழி மாதம்.
- அனுராதா நாகப்பன்
மலேசியா.
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Can we write haiku in first person?
   
	தமிழில் ஹைக்கூ புனையும் கவிஞர்களில் பலர்
‘தன்மை’ யை - (நான், நாங்கள், எனது, எனக்கு, என்னை...) (first
person - I, we, me, my, mine, us...) முன்னிறுத்தி எழுதுவதில்லை.
காரணம் அவ்வாறு எழுதுதல் ஹைக்கூவின் விதிமுறைகளுக்கு
புறம்பானது என்று எண்ணுவதுதான். இன்னும் சிலர்
தன்மையில் எழுதினால் நான், ‘எனது, ‘என்னால்’... ப�ோன்ற
ச�ொற்களால், தன்னைத்தானே புகழந்துக் க�ொண்டாற் ப�ோல்
ஆகி விடும் என்றோ, அகங்காரத்துடன் எழுதுவதைப் ப�ோல்
ஆகிவிடும் என்றோ நினைத்து தவிர்த்து விடுகின்றனர். ஆனால்,
ஹைக்கூவை தன்மையில் எழுதலாமா... கூடாதா... என்கிற
குழப்பம் ஹைக்கூ கவிஞர்களை வாட்டி வருவது இயல்பாகும்.
கவிஞர்களே!
குழம்பாதீர்...
குழப்பாதீர்...
ஹைக்கூவை
தன்மையில் (first person) தாராளமாக எழுதலாம். படர்க்கை (third
person) யிலும் படைக்கலாம். கவிதையின் அழகு குலையாமல்,
குழப்பம் இல்லாமல் தன்மையில�ோ, படர்க்கையில�ோ எழுதலாம்.
ஆனால் தன்மையில் எழுதும் ப�ொழுது ‘நான்... எனது... எனக்கு’
என்னும் ச�ொற்களை வெளிப்படையாக பயன்படுத்தாமல்
மறைமுமாக வரும்படி எழுதுங்கள்.
Kobayashi Issa அவர்களால் ஜப்பான் ம�ொழியில்
தன்மையில் (in first person) எழுதப்பட்டுள்ள சில ஹைக்கூ
களும் அவற்றின் ஆங்கில ம�ொழியாக்கமும் இவை.
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我好て我する旅の寒さ哉
ware sukite ware suru tabi no samusa kana
though I’m loving
these travels of mine...
it’s cold!
‘எனது’ இப்பயணங்களை
நான் விரும்பியப�ோதிலும்
இக்குளிர்தான் வாட்டுகிறது.
***
出て見れば我のみならず初旅寝
dete mireba ware no mi narazu hatsu tabine
off on a journey
I’m not alone...
first inn of the year
பயணிக்கையிலும்
‘நான்’ தனிமையில் இல்லை
இத�ோ! இவ்வருட முதல் விடுதி.
***
夕ぐれやかがしと我と只二人
yuugure ya kagashi to ware to tada futari
evening falls-me and a scarecrow
just us two
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மாலை பிறந்தது
‘நானும்’ வயல்காட்டு ப�ொம்மையும்
நாங்கள் இருவர் மட்டுமே.
***
行春や我を見たをす古着買
yuku haru ya ware o mitaosu furugigai
spring departs-the old clothes buyer
ignores me
நிறைவடைந்த வசந்தகாலம்
பழைய ஆடை விற்பவன்
புறக்கணிக்கிறான் ‘என்னை’
***
我死なば墓守となれきりぎりす
ware shinaba haka mori to nare kirigirisu
when I die
guard my grave
katydid!
நான் இறந்தால்
‘எனது’ கல்லறையை காத்திடு
பச்சை வண்டே!
***
*Katydid = அமெரிக்காவில் காணப்படும் பெரிய பச்சை நிற
வண்டு .
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இதுப�ோன்று ஏராளமான ஹைக்கூகள் ஜப்பான் ம�ொழியில்
தன்மையில்எழுதப்பட்டுவருகின்றன.எனவே,ஹைக்கூகவிஞர்களே!
தன்மைய�ோ, படர்க்கைய�ோ எந்த பெயர்ச்சொல்லையாவது
முன்னிறுத்தி எழுதுங்கள். பன்மையில் பலவற்றை எழுதினாலும்,
அவசியம் ஏற்படுகையில் தன்மையிலும் சிலவற்றை தவறாமல்
எழுதுங்கள். ஆனால் ஹைக்கூவை ஹைக்கூவாக எழுதுங்கள்.
***
தன்மையில் எழுதினால் தப்பில்லை
ஹைக்கூவை அறிந்து, பரிந்து படைத்திட்டால்
இக்கவிதைக்கு என்றும் ஒப்பில்லை

கவிஞர்.வே. புகழேந்தி
பெங்களூர்.
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நிலவின் குளியல்
ஒத்தி ப�ோடப்பட்டது.
வறண்ட நதி.
யார் அடித்தார்
என்று தெரியவில்லை.
அழுது தீர்க்கும் வானம்.
- சா.கணேஷ்குமார்.

மாற்றுத் திறனாளியிடம்
ஆசைப்பட்டு வாங்கினேன்
புத்தர் படம்.
சன்னலை மூட வேண்டாம்
என்னை எழுப்ப
பறவைகளின் சத்தம் ப�ோதும்.
- ஸ்.டென்னிஸ்

மார்கழித்திங்கள்
ப�ொலிவு பெறுகிறது
திருப்பாவை நூல்.
பருவமழை ப�ொழிந்து
நிரம்பிய கிணற்றில்
நெளிந்தாடும் நிலா.
- ப�ொன்னம்பலவாணன்
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l
க�ோலமிடும் அம்மா
புள்ளிக் கணக்கைத் தப்பாக்குகிறது
த�ோட்டத்து மல்லிகை.
l
சுடும் சூரியனும்
குளிர் நிலவும் அருகருகே
மகள் ப�ோட்ட க�ோலம்.
l
வண்ணக்கோலமிடும் அம்மா
உள்ளங்கையிலும், விரல்களிலும்
சில வானவிற்கள்
l
பூக்கோலமிடும் அம்மா
ஏமாந்து ப�ோய் விடும�ோ?
வண்ணத்துப்பூச்சி.
- சிவகாமசுந்தரி நாகமணி,
சென்னை

குழந்தையின் அழுகை
சத்தமாய் கேட்கிறது
தாலாட்டுப் பாடல்.
எரியும் காடு
வேகமாய் பரவும்.
வதந்தி.
- அய்ஷத் அப்சத்
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t

நதியில் கிடக்கும்
இரு கூழாங்கற்களை உரசிவிட்டு
பேசுகிறதென்கிறான் மகன்.
- ச.ப.சண்முகம், எழுவாம்பாடி

t

செங்காந்தள் மலர்களின்
வனப்பில் ஒளிந்திருக்கிறது
பனிக்கால மென்மை.
- அன்பழகன். ஜி

t

வானத்து நிலவை
தன் வசமாக்கி க�ொண்டது
கிணறு.
- காவத்தையூர்
பழனியாண்டி கனகராஜா

t

கூட்டுமுயற்சி
வியப்பாகத் தெரிகிறது
எறும்புகளின் வாழ்க்கை.
- நழீம் ஹனீபா

t

நீடித்த மழை
வீட்டுக்குள் நுழையும்
குட்டித்தவளை.
- M. சாகுல் ஹமீது
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t

மேகத்தில்
கடல் உப்பு
இனிக்கிறது மழை.
- த.ஆ. தாசன்

t

புத்தாண்டு வாழ்த்து
ச�ொல்ல யாருமில்லை
ராணுவ வீரன்.
- க�ோபிநாதன்

t

எப்போதும் சிரித்தபடி
தியானத்தில்
புத்தர்.
- செஞ்சோலை

t

பெரும் பணக்காரன்
வாழ்கிறான் குடிசைவீட்டில்.
திரைப்படக் காட்சி.
- பாலகிருட்டிணன் வண்ணமுத்து

t

நடைபயிற்சி
நாளடைவில் குறைகிறது
உடற்பருமன்.
- ஐயம்பிள்ளை துஷ்யந்தன்
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* உதிர்ந்த சிறகுகளை
ஒட்டவைக்கிறாள் சிறுமி
வண்ணத்துப்பூச்சி பறக்கிறது
* அறிவியல் ஆய்வக
அமிலத்தில் மிதக்கின்றன
பாஷ�ோவின் தவளைகள்
* முகத்தருகே அடிக்கடி வந்து
ஏதாவது க�ொடு என்கிறது
‘ ஈ ‘எனும் ஓரெழுத்து உயிர்
* ஆற்றங்கரைய�ோரம்
புதையுண்டு கிடக்கின்றன
குழந்தைகளின் மணல் வீடுகள்
* கடலில் கலந்தவுடன்
முகவரியை இழக்கிறது
நிலத்தில் பயணித்த நதி
* கவிழ்ந்த க�ோபுர நிழலில்
இளைப்பாறி நிமிர்கின்றன
ஒதுங்கும் கால்நடைகள்
* பள்ளிக்கூட மணி
அடித்து அடித்து ஓய்கிறது
அடுப்படியில் மாணவி

- கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்
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t
மகரந்தங்களை சிதறிவிட்டு
பூவிலிருந்து எழுகிறது
பட்டாம்பூச்சி
t
வரையும் ப�ோதே
வானத்தில் பறக்கிறது
பட்டாம்பூச்சி.
t
தலைமேல் தும்பி அமர
தியானத்தில் இருக்கிறது
சிறு பறவை.
- ஷர்ஜிலா பர்வீன் யாகூப்

t
வானுயர்ந்த கட்டடம்
அத்திவாரத்தின்
முதுகில் சுமை.
t
பூக்களின் முகங்களில்
நகக் கீறல்கள்
திருப்தியுடன் வண்டுகள்
- ஏரூர்க்கவிக்கோ
ஏ. ஸீ. அப்துல் றகுமான்
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- 
கவிதை என்பது கவிஞனின் கற்பனையில் விளைவது.
கண்டது, கேட்டது, அறிந்தது, அறியாதது முதலியவற்றிற்கு
கற்பனை சிறகினை ஒட்டவைத்து, சில அலங்காரங்கள் செய்து
கவிதை என படைத்துவிடுவான் கவிஞன்.
ஆனால்.. ஹைக்கூ கவிதையை ஒரு ஹைக்கூ
கவிஞனால் அவ்வாறு படைத்துவிட இயலாது. படைத்தாலும்
அது சுவாரஸ்யமாய் இருக்காது. ஏனெனில் ஹைக்கூ என்பது
உணர்ந்து எழுதக் கூடிய ஓர் உன்னத கவிதை வடிவம் என்பதை
அனைவரும் அறிந்து க�ொள்ள வேண்டும். ஒரு ஹைக்கூ
கவிஞன் தனது அனுபவத்தால் நிகழ்ந்த ஒரு காட்சியை
கவிதையில் பதிவு செய்வானெனில், அந்த காட்சிக்கான
ஹைக்கூ உன்னதமாய் மிளிரும் என்பதில் ஐயமில்லை.
	நாம் நேரடியாக உணரக் கூடியவற்றை கவிதையில்
பதிவு செய்வதே ஹைக்கூ கவிதையில் நல்லத�ொரு பெயரை
நமக்கு பெற்றுத்தரும்.
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ஜப்பானிய கவிஞர்கள் பலரும் தங்களது வாழ்க்கை
பயண அனுபவத்தில் நேர்ந்த, உணர்ந்த விசயங்களையே
கவிதையாக படைத்தனர் என்பது குறிப்பிடத் தக்கது.
அவர்கள் ஒரு மலர் மலர்வதை கவிதையில் வடித்தார்கள்
எனில், அம்மலரை தேடி தங்களது பயணத்தை த�ொடங்கினார்கள்.
அந்த மலர் மலரத் த�ொடங்குவதை அருகிலிருந்தே ரசித்தத�ோடு,
அதனுடன் ஒன்றவும் செய்தார்கள். அவ்வாறு இரண்டற கலந்த
செயல்பாட்டினால் அதற்குள் மறைந்திருக்கும் சாரத்தினை அவர்களால்
கவிதைகளில் வெளிப்படுத்த முடிந்தது. இவ்வாறு எந்த ஒன்றுக்குள்ளும்
ப�ொருந்தி ப�ோவதையும், அதனுடன் இணக்கமாவதையும், அதாகவே
மாறுவதனால் மட்டுமே நம்மால் சிறப்பான கவிதையைத் தர இயலும்
என நம்பவும் செய்தார்கள். இவ்வாறு ஒன்றுவதையே ஜப்பானியர்கள்
கிய�ோ ( Kiyo ) என அழைக்கவும் செய்தார்கள். இப்பண்பு ஹைக்கூ
விற்கு அவசியமான ஒன்று. கவிதை எழுதுபவன் எப்போதும்
கவிதைகளிலேயே லயித்திருக்க வேண்டும். அப்போது தான் சிறப்பான
கவிதை பிறப்பெடுக்கும்.
க வ ி ஞ ர ்க ள் த ங ்க ள் க வ ி தை எ தை உ ல க ி ற் கு
வெளிப்படுத்துகிறது.. அக்கவிதை சமுதாயத்திற்குத் தரும்
பலன் என்ன என்பதை உணர்ந்து கவிதையை படைக்க
வேண்டும். கவிதைகளில் நச்சு வார்த்தைகளையும், எதிர்மறை
வார்த்தைகளையும் பயன்படுத்துவதை தவிர்க்கலாம்.
	பாஷ�ோ கூறியபடி, நல்ல ஒரு கவிதைக்காக சில
ஆண்டுகள் கூட தவமிருக்கலாம்.. என்பதை கவனத்தில்
க�ொண்டு கவிதையை படைத்தால் ஹைக்கூ சிறக்கும்.
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வாசித்ததில் நேசித்தவை..
●
இந்த பூமி
மனிதனை சுவாசித்து
இறந்து க�ொண்டிருக்கிறதா..?
- கவிஞர் ஈர�ோடு தமிழன்பன்
( கனாக்காணும் வினாக்கள் )
●
பள்ளித்திடல்
சுவர�ோரத்தில்
கிழிந்த ஆணுறைகள்.
- நாணற்காடன்
( பிரியும் நேரத்தில்..)
●
கறந்தபால் முலைபுகா
அடித்த க�ொள்ளை
கஜானா புகா.
- நெல்லை சு.முத்து
( ஹைக்கூ பதிற்றுப்பத்து )
●
நாற்காலியைத்
தூக்கி எறிந்து சண்டை.
நாற்காலிக்காக.
- சி.விநாயகமூர்த்தி
( புன்னகை மின்னல் )
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●
இந்தி பேசினால் இந்தியன்
ஆங்கிலம் பேசினால்
அறிக..அவன் தமிழன்.
- புதுவை சீனு தமிழ்மணி
( தீவின் தாகம் )
●
தாகமாய் ஒலிக்கிறது
வெள்ளரிக்காய் விற்கும்
சிறுமியின் குரல்.
- மு.முருகேஷ்
( Let Haiku Blossom )
●
க�ோவில் வெளியே
நல்ல மழை
ஒவ்வொரு துளியிலும் கடவுள்.
- எஸ்.ஷங்கரநாராயணன்
( கடவுளின் காலடிச்சத்தம் )
●
லிமரைக்கூ..
ஓய்வு பெற்றபின் பென்சன்
பெறுவதற்குள் வெம்பி பட்டதுதான்
எத்தனை எத்தனை டென்சன்.
- ந.க. துறைவன்
( தவளை குதித்த குளம் )
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●
எதுகை ம�ோனை கற்றான்
திரைப்பா எழுதிப் பிழைக்க
கற்றதை எல்லாம் விற்றான்.
- புதுவை தமிழ்நெஞ்சன்
●
சுட்டெரிக்கும் சூரியன்
முந்தானை நிழலில்
சாலைய�ோரச் சிறுமி.
- கான்சாகிப்.
●
இருபது ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு
எதிரில் வருகிறாய்
நம்மைப் பிரித்த தாலியின்றி!
- வெற்றிப்பேர�ொளி
ஒட்டிப்பிறக்கவில்லை
ஒட்டிக்கொண்டுவிட்டனர்
நட்புறவில்.
	சாரதா க. சந்தோஷ்
ஐதராபாத்
பட்ட மரம்
பச்சை நிறத்தில் நிற்கும்
பச்சைக்கிளிகள்.
_ இறைச்சிக்குளம் ந.சங்கரலிங்கம்.
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முட்களுக்கு இடையே
மெல்ல வந்து தலைகாட்டும்
சிவந்த ம�ொட்டு.
- சீ னு செந்தில்
காட்டுமன்னார்கோயில்

குடிசைக்குள் மழை
கூடிக்கொண்டே வருகிறது
பாத்திரத்தின் எண்ணிக்கை..
- ஜெயச்சந்திரன்
முழுநிலா வெளிச்சம்
ஆற்றங்கரையில் நடக்கிறது
காதலர் சந்திப்பு.
- வ.பரிமளாதேவி
விரித்த வலை
வேட்டைக்காக காத்திருக்கும்
சிலந்திப்பூச்சி.
- மெ.கிஷ�ோர்கான்
நஞ்சை காடு
ஓங்கி வளர்ந்து நிற்கிறது.
அடுக்குமாடி குடியிருப்பு.
- க.ச�ோமசுந்தரி,
நெல்லை.
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01
உணவூட்டும் தாய்ப்பறவை
குஞ்சுகளுக்குத் தேவைப்படவில்லை.
நிலாகுறித்த கதைகள்.
- ச.க�ோபிநாத்
02
இரைய�ோடு குருவி
இருப்பிடம் தேடி வருகிறது
பசிய�ோடு பாம்பு.
- ஐ.துஷ்யந்தன்
03
இரைதரும் குருவி
வாய் பிளக்கிறது
பசிய�ோடு குஞ்சுகள்.
- ஜெய வெங்கட்
04
உணவூட்டும் பறவை
ந�ொடியில் காணாமல் ப�ோகிறது
தாயின் அலகு.
- எம்.ரி.எம்.அன்சார்
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05
குஞ்சுகளின் பசி
ஊட்டுவதில் நிறைகிறது
தாய்ப்பறவையின் வயிறு.
- கவிநிலா ம�ோகன்
06
எல்லா உயிர்களிலும்
தாய்மை ஒன்று தான்.
இரையூட்டும் பறவை.
- இளவல் ஹரிஹரன்
07
பறவையின் அன்பு
மெய்சிலிர்க்க வைக்கிறது
மார்கழி மாதக்குளிர்.
- கவிதா அச�ோகன்
08
அலகில் இரையை
இறுகப் பற்றியிருக்கும்
கிளையில் கால்கள்
- நாகலட்சுமி இராஜக�ோபாலன்
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09
உணவூட்டும் பறவை
உணர்த்தி செல்கிறது
தாய்ப்பாசம்.
- இந்ரன் மங்கேஷ்
10.
தாயூட்டும் இரையை
குஞ்சு இறுகப் பிடிக்கிறது
மரக்கிளையை.
- நாகை ஹாஜா
11
பசியறியும் தாயுள்ளம்
ஓரணியில் வாய்திறக்கும் சேய் சிட்டு
ஆய்தமாய் உயிர்பசி.
- புதுவை தமிழ்நெஞ்சன்
12
குருவியின் அலகு
குஞ்சின் வாயினுள்
இரை.
- மா.சு.திருக்குமரன்
13
பசியாற்றும் தாய்ப்பறவை
வித்தியாசமாக இருக்கின்றன
குஞ்சுகளின் சத்தங்கள்.
- த.அதியமான்
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14
பட்டகிளை
பச்சையாகிறது
இரைய�ோடு குருவி.
- க.ராஜகுமாரன்
15
மாறுபடும் குரல�ோசை
தாய்ப்பறவைக்கு புரிகிறது
குஞ்சுகளின் பசி.
- சாக்கை.ப�ொன்னழகு
16
இரையூட்டும் தாய்
குதூகலித்துக் க�ொண்டிருக்கிறது
குஞ்சுப்பறவை.
- டாக்டர்.ஜலீலா முஸம்மில்
17
குஞ்சுகளின் பசி
அதிகரித்துக் க�ொண்டிருக்கிறது
தாய்ப்பறவையின் பாசம்.
- ஓசூர் மணிமேகலை
18
குஞ்சுகளின் வயிறு
முழுமையாக நிரம்புகிறது
தாய்ப்பறவை மனது.
- ஜெ.முஹம்மது ஹபீபுல்லா
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19
தாய்க்குருவி
சிறகடித்து சத்தமிடும்
இரை தேடிடும் குஞ்சு.
- ஷிஹானா மக்சூட்
20
உணவூட்டும் தாய்க்குருவி
கிளையில் தலைகீழாய் த�ொங்கியபடி.
அலகில் புழு.
- விஜி சிவா
21
தாயின் பாசம்
தவிப்புடன் ஊட்டுது
வாயில் உணவை.
- கவிநெஞ்சன்
22.
பசியில் குஞ்சுகள்
தாய்க்குருவி அலகில்
உயிர்த்துடிப்பில் புழு.
- வெற்றிப்பேர�ொளி
23
மாலைப்பொழுது
விரைந்து வருகிறது
இரைய�ோடு தாய்ப்பறவை.
- செல்லையா வாமதேவன்
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24.
உணவூட்டும் பறவை
மெல்ல விலகிச் செல்கிறது
குஞ்சுகளின் மீது நிழல்.
- இரகுநாதன்
25
பசி அடங்குகிறது
பாசம் ஊட்டுகிறது
தாயின் நேசத்தில் குஞ்சுகள்.
- ந.பாண்டியராஜன்
26.
குறைவான உணவு
சமமாகப் பகிரப்படுகிறது
தாயன்பு.
- சிவகாமசுந்தரி நாகமணி

என்ன வேண்டுதல�ோ
க�ோயிலைச் சுற்றி வரும்
உதிர்ந்த சருகுகள்
- வஃபீரா வஃபி
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1.
அசையாது அமர்ந்திருந்த
தும்பி பறக்க
கைதட்டி மகிழும் குழந்தை
2.
குளத்து நிலாவில்
ஓவியம் வரையும்
கரைய�ோர மரம்.
3.
மணமுடன் மெல்ல விரியும்
பூவின் இதழ்கள்.
தேனருந்தும் வண்டு
4.
நிறம் மாறித்
தலை தூக்கிப் பார்க்கிறது
தப்பிய பச்சோந்தி
5.
ஒன்றைய�ொன்று வேகமாக
முந்திச் செல்லும் வாகனங்கள்
சேருமிடம் வேறு.

அன்புச்செல்வி சுப்புராஜூ
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01.
காற்றிலாடும் மரக்கிளை
சேர்ந்தாடுகிறது.
சேலையில் கட்டிய தூளி.
02.
மார்கழி க�ோலம்
வாசலில் தவறாமல் இடம்பெறும்
பூசணிப்பூ.
03.
சட்டை பறிப�ோனதில்
பரிதாபமாய் காட்சிதரும்
திருஷ்டி ப�ொம்மை.
04
அடித்து துவைக்க
வெளியேறும் நுரையில்
அனேக சூரியன்கள்.
05.
தாயின் தாலாட்டு
தடங்கலின்றி வருகின்றது
குழந்தையின் நித்திரை.
- அனுராஜ்
ப�ோடிநாயக்கனூர்



 9

 

1.
மூடிய அறை
இடுக்கின் வழியே கசிகிறது
பிரசவ வலி வேதனை.
2.
பலத்த மழை
பாதையை மின்னல�ோடு கடக்கிறது
பச்சைத் தவளை
3.
நீண்ட புல்வெளி
திரும்பும் இடமெல்லாம்
மேயும் ஆடுமாடுகள்
4.
புத்தரைக் க�ொண்டாடும்
மக்கள் மனங்களில்
அளவற்ற ஆசைகள் .
5.
குளத்தில் தண்ணீர்
அசைந்து க�ொண்டே இருக்கும்
காற்றில் தாமரை .
கவிஞர் கவி நிலா ம�ோகன்
தஞ்சாவூர்
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