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 அன்பார்ந்த ஹைக்கூ ்திணஹணை வபாசகரகளே…

 ஹைக்கூ ்திணஹணை - ஜனவபாி / ி்ப்ரவபாி - 2022 இ்தழ் கூடு்தல் 
்க்கஙகளுடன சிறப்பாக உஙகளுக்கு வழஙகுவ்தில் உலகத் ்தமிழ் ஹைக்கூ 
கவிஞரகள் மனறம் மற்றும் ்தமிழ்்நெஞசம் இஹணை்நது ் ்ருஹமப்டுகிறது. 
உல்கஙகும் உள்ே ஹைக்கூ கவிஞரகேின சிற்ந்த ஹைக்கூ / ்சனபாியு 
/ ஹைபுன / லிமஹ்ரக்கூ / லிமரபுன வஹகஹமகஹேயும் ஹைக்கூ குறித்்த 
கட்டுஹ்ரகஹேயும் இ்ந்த மினனி்தழ் வழியபாக ்வேியிட்டு வருகிளறபாம். 
பு்திய கவிஞரகஹே ஊக்குவிக்கும் வி்தமபாக அவரகேது ஹைக்கூக்கஹே 
்வேியிடுவ்தில் மகிழ்கிளறபாம்.
 
 அடுத்்த இ்தழ் மு்தல் ஏற்கனளவ அறிமுகமபான கவிஞரகேது 
புஹகப்டஙகள் ்்ரும்்பாலும் ்தவிரப்து என முடி்வடுத்துள்ளேபாம். 
புஹகப்டத்துடன ்வேியிடுவ்தபால் இ்தழில் அ்திகமபான கவிஹ்தகஹே 
இடம்்்றச் ்சயவது கடினமபாகிறது. கட்டுஹ்ரகள், ஒரு ்க்க அேவில் 
்வேியபாகும் கவிஞரகேது ஹைக்கூக்கள் ஆகியவற்றுக்கு புஹகப்டஙகள் 
ள்பாடப்டும். பு்திய கவிஞரகேது ஹைக்கூக்கள் ்டத்துடன 
்வேியிடப்டும். 
  
 இதுவஹ்ர வ்நதுள்ே ஹைக்கூ ்திணஹணை மினனி்தழ்கள் 
அச்சிடப்ட்டு கல்லூபாிகள், ்ல்கஹலக் கழகஙகளுக்கு அனுப்ப்டும். 
ஹைக்கூ குறித்்த ஆயவுகளுக்கு ்யன்டும் வஹகயில் ்தயபாபாிக்கப்டும் 
என்்தஹன மகிழ்ளவபாடு அறிவிக்கிளறபாம். ்தமிழ்்நெஞசம் அமின அவரகேின 
சீபாிய முயற்சியில் சிற்ந்த வடிவஹமபபுடன ்்தபாடர்நது ஹைக்கூ ்திணஹணை 
மினனி்தழபாக உலக அ்ரஙகில் உலபா வருவது ஹைக்கூ வ்ரலபாற்றில் 
இடம்்்றுகிறது. இ்ந்த இ்தழின ்்தபாகுப்பாேர கவிஞர அனு்ரபாஜ் 
அவரகளுக்கு நெனறியுடன வபாழ்த்துகஹேயும் ் ்தபாிவித்துக் ் கபாள்கிளறன.
 
 நெனறி… மீணடும் ச்ந்திபள்பாம் .
 அன்ன,

&
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 ஹைக்கூ ்திணஹணைஹய ்்தபாகுத்்தேிக்கும் நெல்ல 
்்தபாரு வபாயப்ிஹன கவிச்சுடர கல்யபாணைசு்ந்த்ரம் ஐயபா 
இம்மபா்தம் எனக்கு வழஙகியிருப்்தற்கு, மு்தற்கண அவருக்கு 
என ்ணைிவபான நெனறிகஹே ்்தபாிவித்துக் ்கபாள்கிளறன.

 இவவி்தழில் ஹைக்கூ மட்டுமினறி,  ்சனபாியுவும் 
இடம் ்்ற்றிருக்கிறது. இ்ந்தியபா ள்பானற ்ல்ளவறு கலபாச்சபா்ர 
அஹமப்ிஹன ்ின்ற்றும் நெபாடுகேில் ்சனபாியு என்து மிக 
முக்கியமபான ஒனறபாகும். 

 ஹ ை க் கூ ஹ வ ப  ் ற் ற ி  நெ ி ஹ ற ய ள வ  ள ் ச ி க் 
்கபாணடிருக்கிளறபாம்.. ஏன எழு்தியும்  ்கபாணடிருக்கிளறபாம், 
இருப்ினும் ஹைக்கூ சபார்ந்த விசயஙகளும், கருத்துகளும்  
அவவபள்பாது  விவபா்தப ்்பாருேபாக மபாறிவிடுவஹ்தயும் கபாணை 
முடிகிறது. ஜப்பானிய ம்ரபு சபார ஹைக்கூ கவிஹ்தகேின 
கட்டஹமபபு என்து ளவறு., ்தமிழ் ஹைக்கூ ்தனக்குள் 
ஏற்்டுத்்திக் ் கபாணடிருக்கும் கட்டஹமபபு ளவறு என்ஹ்த நெபாம் 
உணைர்நது ் கபாள்ே ளவணடும். ஒனளறபா்டபானஹற இஹணைத்து 
நெம்ஹம குழப்ிக் ்கபாள்ளு்தல் ்தவறு. ஜப்பானிய அஹச 
முஹறஹய நெபாம் ்தவிரத்து விட்ளடபாம், ஆனபால் ஹைக்கூவின 
்ணபுகஹே நெபாம் அப்டிளய ஏற்றுக் ்கபாணடிருக்கிளறபாம் 
என்ஹ்த மற்நதுவிடக் கூடபாது. ஜப்பாஹன ள்பாலளவ இஙகும் 
ஹைக்கூ வஹகஹம கவிஹ்தகேில் ்ல ்பாிட்சபாரத்்த முயற்சிகள் 
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சிறப்பாகளவ நெட்ந்திருக்கினறன. நெட்நதும் வருகினறன. 

 இவவி்தழில் இனறு முகநூலில் எழு்திக் ்கபாணடி 
ருக்கும் ்ல ஹைக்கூ கவிஞரகேின ்ஹடபபுகள் இடம் 
்்ற்றிருக்கினறன.

 இவவி்தழில் இடம்்்ற்றுள்ே கவிஹ்தகளும், கட்டுஹ்ர 
களும் எனஹன ஈரத்்தஹ்தப ள்பாலளவ, உஙகஹேயும் ஈரக்கும் 
என்்தில் எனக்கு ஐயமில்ஹல.

 இம்மபா்த ்திணஹணை இ்தஹழ சிறப்பாக வடிவஹமத்து 
உஙகேின ்பாரஹவக்கு ்கபாணடு வரும் ்தமிழ்்நெஞசம் அமின 
அவரகள், ்ி்ரபானஸிலிரு்நது ்தமிழ்்நெஞசம் மினனி்தஹழ 
்்பானவிழபா இ்தழபாக சமீ் த்்தில் ்வேியிட்டவர ஆவபார. 
்்தபாடர்நது 50 ஆணடுகேபாக இ்தழ்கஹே குறிப்ிட்ட ள்த்தியில் 
மபா்த்நள்தபாறும்  ்தவறபாது ்வேியிடுவ்்தன்து இளலசபான 
கபாபாியமல்ல. அவருக்கு எனது மனபபூரவமபான வபாழ்த்்திஹனயும், 
நெனறிஹயயும் ்்தபாிவித்துக் ்கபாள்கிளறன. ்்தபாடர்நது 
அவர இலக்கியத்துஹறயில் நெிஹறய சபா்திக்க ளவணடு்மன 
வபாழ்த்துகிளறன.

 இவவி்தஹழ வபாசித்து கருத்்திட உஙகஹே அனபுடன  
வ்ரளவற்கிளறன.

அளனக பபாியஙகளுடன

அனு்ரபாஜ்
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ஆ்ரம்்கபால ளமற்கத்்திய ்மபாழி்்யரப்பாேரகள் 
ஜப்பானிய கவிஹ்தகேின புத்்தகஙகஹே ்வேியிட்ட 
கபா்ரணைத்்திற்கபாகளவ ்சனபாியுவிலிரு்நது ஹைக்கூஹவ 
ளவறு்டுத்துவது கிட்டத்்தட்ட ள்தபால்வியுற்ற 
ள்பா்ரபாகும். சீன மற்றும் ஜப்பானிய மபாஸடரகேின 
கவிஹ்த புத்்தகஙகள் ்மபாழி்்யரக்கப்ட்டன 
மற்றும் அஹவ அஹனத்தும் ஹைக்கூ எனளற 
அஹழக்கப்டுகினறன, இருப்ினும் இ்ந்த மபாஸடரகள் 
உணஹமயில் ஹைக்கூ, ்சனபாியூ அல்லது ளவறு ்ல 
வடிவஙகஹேயும் எழு்தியிருக்கலபாம்.

கட்ந்த ்தசபாப்தத்்தில் மட்டுளம இ்ரணடு வடிவஙகஹேயும் 
இனனும் துல்லியமபாக ளவறு்டுத்துவ்தற்கபான 
குறிப்ிடத்்தக்க உ்நது்தல் மற்றும் முயற்சி இரு்ந்தது. 

ஹைக்கூ ்்ரஙகபாவிலிரு்நது ்ிற்ந்தது மற்றும் 17 ஆம் 
நூற்றபாணடில் ஹைக்கூ மபாஸடர ்பாள�பா கிளகபாஹவ 
ஒரு ள்தஹவயபாக ளசரக்கும் வஹ்ர ்ல்ளவறு சி்ந்தஹனப 
புள்ேிகள் இரு்ந்தன. ஹைக்கூ ்ல ளசபா்தஹனகளுக்கு 
உட்்ட்டது, அஙகு கிளகபா மற்றும் கிள்ரஜி 
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நெி்ரபாகபாிக்கப்ட்டது. ்சனபாியு என்து வரக்கப ள்பாபாில் 
்ிற்ந்த ஹைக்கூவின ஒரு ளசபா்தஹனப ்ிபாிவபாக 
உருவபானது, அ்தனபால்்தபான ்லர அஹ்த ஹைக்கூ 
எனறு கருதுகினறனர. கட்ந்த நூற்றபாணடிலிரு்நது   
பு்திய ஹைக்கூ ்பாிளசபா்தஹனயின வலுவபான ஹமயமபாக 
வட அ்மபாிக்கபா இரு்நது வருகிறது.

்ஜன ஹைக்கூ என்து ஹைக்கூவின 
விபாிவபாக்கப்ட்ட மற்றும் ்ணஹடய வ்ரலபாற்றில் 
உள்ே மபாறு்பாடுகேில் ஒனறின சுத்்திகபாிக்கப்ட்ட 
மற்றும் நெீணட நெஹடமுஹறப்டுத்்தப்ட்ட வடிவமபாகும். 
இது ளமற்கத்்திய ஆஙகில ்மபாழி ஹைக்கூ அல்லது 
ஹைக்கூவின ்ல ்்பாதுவபான வடிவஙகஹேப 
ள்பானறது அல்ல. ்ஜன ஹைக்கூ குறிப்ிட்ட 
்பா்ரம்்பாிய ள்தஹவகள் மற்றும் ஹைக்கூவின 
்ல வடிவஙகஹே விட உள்ேடக்கத்்தபால் அ்திகம் 
வஹ்ரயறுக்கப்டுகிறது.

்ஜன ஹைக்கூவில், ்கனள�பாஹவ (ஒருவபாின 
உணஹமயபான இயல்ஹ்ப ்பாரப்து) அஹடவள்த 
்்ரும் சபா்தஹன என வஹ்ரயறுக்கப்டுகிறது. அப்டிச் 
்சயயவில்ஹல எனறபால் அது ்ஜன ஹைக்கூ இல்ஹல 
எனகிறபாரகள் சிலர. 

ஹைக்கூவில் உள்ே கிளகபா (்ருவகபாலத்ஹ்தக் குறிக்கும்  
வபாரத்ஹ்த) மற்றும் கிள்ரஜி (்வட்டு வபாரத்ஹ்த) 
அல்லது Juxtaposition (இ்ரணடு வி�யஙகள் 
கபாணைப்டுகினறன எனற உணஹம அல்லது மபாறு்ட்ட 
விஹேவுடன ்நெருக்கமபாக ஹவக்கப்டும்) வழியபாக 

   9



   9

அஹ்த அஹடய மிகவும் ்பாி்நதுஹ்ரக்கப்ட்ட வழி. 
ஆஙகிலத்்தில் நெஹடமுஹறயில் உள்ே்டி, ்கனள�பா 
இஹ்த விட முக்கியமபானது என்்தபால், ்ஜன 
ஹைக்கூவில் ்பாடத்்திட்டத் ள்தஹவகள் எதுவும் 
இல்ஹல. ளமலும், ஒரு ்ஜன ஹைக்கூ மபாஸடர கிளகபா 
அல்லது கிள்ரஜிஹயத் ்தவிரத்துவிட்டு ்கனள�பாஹவச் 
சபா்தித்்தபால், அது இனனும் ்ஜன ஹைக்கூ்தபான.
எனளவ, ஹைக்கூ என வரும்ள்பாது, வபானளம எல்ஹல. 
நூற்றுக்கணைக்கபான ளசபா்தஹன வடிவஙகள் உள்ேன 
மற்றும் அவற்ஹற வழஙக ்ல வழிகள் உள்ேன (ஒரு 
வபாி, இ்ரணடு வபாிகள், மூனறு வபாிகள் ள்பானறஹவ). 
ஆனபால், ்ஜன ஹைக்கூஹவப ்்பாறுத்்தவஹ்ர, 
்கனள�பாவின கஹலயில் ்தபான இருக்கிறது.

ஹைக்கூ மற்றும் ்ஜன ஹைக்கூவின எடுத்துக்கபாட்டு:

ள்்ரஹம்தி,
்பாஹறகஹே ஊடுருவுகிறது...
சில்வணடுகேின கு்ரல்.
 - ்பாள�பா

இது மிகவும் ்தஹலசிற்ந்த ஹைக்கூ. சில்வணடுகள் 
மிகவும் சத்்தமபாக இருக்கும் பூச்சிகள், ஆனபால் கவிஹ்த 
‘‘்மௌனம்...’’ எனறு துவஙகுகிறது. இஙளக கிளகபா, 
சில்வணடு ஆகும், இது நெபாம் ளகபாஹடயில் இருப்ஹ்த 
்்தேிவு்டுத்துகிறது. சில்வணடுகேின கரஜஹனயின 
கபாஹ்தக் ்கடுக்கும் அஹம்தி ்பாஹறகஹே ஊடுருவிச் 
்சல்கிறது. நெிலவும் ளகபாஹட ்வப்த்துடனபான 
நுட்்மபான ்்தபாடரபு, அது ்பாஹறகஹேயும் ஊடுருவிச் 

   9



   9

்சல்கிறது. ளமலும், சில்வணடுகேின கு்ரல் எனறு 
அஹழப்்தில் உள்ே உருவகத்ஹ்தக் கவனியுஙகள், 
உணஹமயில் சத்்தம் அவற்றின கபால்கள் இறக்ஹககேில் 
ள்தயக்கப்டும்.

நெிஹனவில் ்கபாள்ளுஙகள்.5-7-5 எனற மூனறு 
வபாிகேின கடுஹமயபான ளமற்கத்்திய ஆஙகில ஹைக்கூ 
வடிவத்ஹ்த நெீஙகள் கஹடப்ிடித்்தபாலும் அல்லது ஒனறு 
மு்தல் நெபானகு வபாிகளுக்குச் ்சனறபாலும், நெீஙகள் 
ஒரு வடிவம் அல்லது மபாறு்பாட்ஹட எழுதுவீரகள். 
ஹைக்கூவின அடிப்ஹடத் ள்தஹவகள் அல்லது 
கூறுகஹேப ்யன்டுத்துவது மிகவும் முக்கியமபானது, 
வலுவபான ்டஙகள், ்தற்ள்பாஹ்தய ்தருணைம், ்்தேிவபான 
்வட்டு மற்றும் ்்பாருத்்தம் அல்லது ஒத்்திஹசவு, 
்ருவகபால அறிகுறி, ஆைபா! கணைம், மற்றும் ஆச்சபாியம் 
மற்றும் ்ி்ரமிபபு உணைரவு ள்பானறஹவ... 

ஹைக்கூவின அடிப்ஹடத் ள்தஹவகள்!

மீணடும், நெீஙகள் எழுதும் ஹைக்கூவின வடிவம் 
அல்லது மபாறு்பாடு, ்ிறர எழுதும் ஹைக்கூவின 
வடிவஙகள் மற்றும் மபாறு்பாடுகேின அேவுருக்கஹே 
ஆஹணையிடளவபா அல்லது வ்ரம்்ிடளவபா விடபாமல் 
கவனமபாக இருஙகள். ஹைக்கூஹவப ்்பாறுத்்தவஹ்ர, 
்ல மபாறு்பாடுகளுக்கு வ்ரம்பு இல்ஹல. 
நூற்றுக்கணைக்கபான ளசபா்தஹன வடிவஙகள் உள்ேன 
மற்றும் அவற்ஹற வழஙகுவ்தற்கபான ்ல வழிகள் 
உள்ேன.
ஆனபால் ஜப்பானிய மபாஸடரகேின உனன்தமபான 
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்பா்ரம்்பாியத்்தில் ்ஜன ஹைக்கூவுக்கு வரும்ள்பாது, 
்கனள�பா கஹல, மட்டுளம மு்தல்  இடத்்தில் உள்ேது.

Zen Haiku and the Art of Kensho by De Navarro
https://www.linkedin.com/pulse/zen-haiku-art-kensho-de-navarro

்தமிழில் : 

்ரபாஜூ ஆள்ரபாக்கியசபாமி

   9

t வறட்டியபாக சுவபாில் 
    கபாயும் சபாணைி 
    அம்மபாவின மூல்தனம்.

- அகலவன்

t ளகபாவில் மூடிய ்ிறகும்
    ்க்்தி ்்தபாடரகிறது
    வபாசலில் கற்பூ்ர ்தீ்ம்.

-  தில்ல ராஜா

t ்தமிழ் அக்ரபா்தியில்
    எழுத்துப்ிஹழ.
   நெக்ரம் நெ்ரகமபானது.

- க.பழனிவவலராஜன்

t விஹேநெிலத்்தில்
    ளவகமபாய முஹேக்கும்
    வீட்டுமஹனக் கற்கள்.

- மு.பிரபு

t ஆயு்தமினறிளய
   எவஹ்ரயும் ்கபால்லும்
   நெபாலஙகுல நெபாக்கு.

- காலாதீதன்

https://www.linkedin.com/pulse/zen-haiku-art-kensho-de-navarro 
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n
பலமு்ை படிதவதன்

ஒன்றும் விளஙகவவ இல்ல

புரியாத ம�ாழி

n
சு்வயான பழம்

கடிதததும் உருவாகி விட்டது

அழகிய கவி்த

n
வகட்டவரகள் பலர

அலுககா�ல மகாடுதது வருகிவைன்

வத்வயான பதில

n
கள் விற்கு�ி்டம்

ஆவலு்டன் வதடிப் வபாகிைான்

ப்ன�ர நிழல

n
வாஙகிய பட்டம்

பயன் தரவவ இல்ல

பற்ைாத ஊதியம்

த�ிழமநஞ்சம் அ�ின்
பிரான்சு

Les gens vous inspirent 

ou vous épuisent.  

Choisissez-les judicieusement.

      - Tamilnenjam Amine
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 ்தமிழ்ப ்ண்பாட்டு நெஹடமுஹறகேில் ்பானம் அரு்நது்தல், 
்தபாம்பூலம் ்தபாித்்தல், ஒனறு ளசர்நது உணைவு உட்்கபாள்ளு்தல் 
ள்பானறஹவ இருப்ஹ்தப ள்பாலளவ, ஜப்பானும் ள்தநெீர விரு்ந்திஹனத் 
்தனக்கபான ம்ர்பாக்கிக் ்கபாணடது. கி.் ி. 6-ஆம் நூற்றபாணடில் 
சீனபாவில் ள்தநெீர அரு்நதும் வழக்கம் ்்தபாடஙகி, ைியயபான கபாலத்்தில் 
ஜப்பானுக்கு அறிமுகமபானது. ‘ள்தநெீரப ்ண்பாட்டின ்த்நஹ்த’ என 
அஹழக்கப்ட்ட ஜப்பானிய ்ஜன குரு இசபாய (கி.் ி.1141-1215) 
ள்தயிஹலஹய மூலிஹக்யனக் கரு்தி, அ்தன மருத்துவக் குணைஙகஹே 
நூலபாக எழு்தினபார. ்ஜன குருவபான ்தபாகுவபான (கி.் ி.1573-1645), 
ள்தநெீரக் ளகபாட்ஹட உருவபாக்கினபார. அ்தில் - ‘ள்தநெீர மு்தல் ளகபாபஹ ,் 
்்தபாணஹடஹயயும் உ்தடுகஹேயும் நெஹனக்கும்; இ்ரணடபாவது 
ளகபாபஹ ,் ்தனிஹமஹயக் கஹலக்கும்; மூனறபாவது ளகபாபஹ் 
ஆழ்மனத்ஹ்தத் ் ்தபாடும்’ எனறு கவித்துவத்ள்தபாடு குறிப ி்ட்டபார. 

 இ்ந்தத் ள்தநெீரக் ளகபாட்்பாட்டிஹன ஜப்பானிய ஹைக்கூ 
கவிஹ்தகளுக்கும் ் ்பாருத்்திப ் பாரக்கலபாம். 7 வபாிகளும், அ்தற்கும் 
ளமற்்ட்ட வபாிகளும் ்கபாணட ்்தபாடர கவிஹ்தயபாகப ்ல 
கவிஞரகள் ளசர்ந்்தழு்திய ஜப்பானிய ம்ரபுக் கவிஹ்தகளே, 
கபாலபள்பாக்கில் மூனறு வபாி ஹைக்கூ கவிஹ்தகேபாகின. 
ஜப்பானிய ்ல்கஹலக் கழகஙகேில் ்ணைி ்சய்த அ்மபாிக்க 
ள்்ரபாசிபாியரகள், ஹைக்கூ கவிஹ்தகேில் மனஹ்தப ் றி் கபாடுத்து, 
அ்தஹன ஆஙகிலத்்தில் ்மபாழி் ்யரத்்தனர. அ்தன ி்னனள்ர 
உலகின ்திஹசகஹேத் ்தனது சினனச் சிறகுகேபால் அேக்கத் 
்்தபாடஙகின... ஹைக்கூ கவிஹ்தகள்.

  :  

 

  
 
	 -	
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 வஙகக் கவி ்தபாகூ்ரபால் வஙக ்மபாழியிலும், மகபாகவி 
்பா்ர்தியபால் ்தமிழுக்கும் ஜப்பானிய ஹைக்கூ அறிமுகமபானது 
இரு்்தபாம் நூற்றபாணடின ்்தபாடக்கத்்தில்்தபான. ஜப்பானிய 
ஹைக்கூவின கவித்துவத்ஹ்தயும், ் சறிவபான ் மபாழிநெஹடஹயயும் 
்பா்ர்தி விய்நது ் பா்ரபாட்டினபார. ் பாஹறயிடுக்கினில் விழு்நதுவிட்ட 
விஹ்த ள்பாலளவ, ்ல்லபாணடுகளுக்குப ்ிறளக ்தமிழ் நெிலத்்தில் 
ஹைக்கூ ளவர ்ிடித்்தது. இனறு ்தமிழில் ஹைக்கூ எனறபால் 
்டிக்கிற – ்ஹடக்கிற அஹனவரும் அறிவர.

 எழுத்்தபாேர சுஜபா்தபா, கவிஞர சி.மணைி, ள்்ரபாசிபாியர 
ச்ந்தி்ரளலகபா ஆகிளயபா்ரது ்மபாழி் ்யரப ி்ன வழிளயயும், கவிக்ளகபா 
அபதுல்்ரகுமபான, அமு்த்பா்ர்தி, அறிவும்தி, கழனியூ்ரன, ஈள்ரபாடு 
்தமிழன்ன, எ.மு.்ரபாசன, மித்்ரபா ஆகிளயபாபாின ளநெ்ரடியபான ்தமிழ் 
கவிஹ்தகேபாலும் ்தமிழ் மணணைில் ஹைக்கூ நெிஹல்்றத் ் ்தபாடஙகியது. 
இ்ந்திய ்மபாழிகள் ்லவற்றிலும் ஹைக்கூ எழு்தப்ட்டபாலும், 
்தமிழில்்தபான ஹைக்கூ இ்தழ்கள், ஹைக்கூ குறும்்டம், ஹைக்கூ 
ஹடபாி, ஹைக்கூ கபாலணடர, ஹைக்கூ கவிய்ரஙகம், ஹைக்கூ ஆய 
வ்ரஙகம், ஹைக்கூ ்திருவிழபாக்கள் எனவபாழ்வியளலபாடு இஹணை்ந்த 
கவிஹ்தச் ்சயல்்பாடுகேபாக ஹைக்கூ ்பாிணைமித்்தது. இனஹறக்கு 
்தமிழ் ஹைக்கூ உலக ஹைக்கூ கவிஹ்தகளேபாடு ள்பாட்டிபள்பாடும் 
்த்ரத்்தில் ்ஹடக்கப்டுகிறது எனகிற ்்ருஹமஹய அஹட்நதுள்ே 
ள்பா்திலும், ஹைக்கூ ் ற்றிய ள்பா்திய வபாசிபபும், புபாி்தலும் இல்லபாமல் 
அவச்ர ி்்ரசவஙகேபாக நெிகழும் ஹைக்கூ ்ஹடபபுகளும் ்வேிவ்நது 
்கபாணடு்தபான இருக்கினறன.

 வீசும் கபாலக்கபாற்றில் மணணைில் ஆழமபாக ளவரப்ிடித்து 
நெிற்கும் ்ஹடபபுகளே நெினறு நெிஹலத்்திருக்கும். தூசிகளும் 
சருகுகளும் கஹல்நள்தபாடி மஹற்நதுவிடும். ்தமிழில் நெம்்ிக்ஹக 
மிேிரும் ஹைக்கூ கவிஹ்தகஹேப ்ஹடப்்தன மூலமபாகவும், 
அத்்தஹகய கவிஹ்தகஹேப ்லரும் அறியும் வணணைமபாகக் 
்கபாணடு ்சல்வள்தபாடு, ்ிற ்மபாழிகேிலும் ்மபாழியபாக்கம் 
்சயய ளவணடியது இனஹறய கபாலத்்தின அவசிய ள்தஹவ.
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 ளமபா.ளகபா.ளகபாஹவமணைி, மித்்ரபா, இ்ரபா.சுப்்ரபாயலு, 
அம்ரன, கபா.நெ.கல்யபாணை சு்ந்த்ரம், வபா.மு.ளச.ஆணடவர, ஜீவி்தன 
எஸ.ளசசு்ரபாசபா, கவிமுகில், இ்ரபா.இ்ரவி, ்தஙகம் மூரத்்தி,வ்திஹல ் ி்ர்பா, 
சுடர முருஹகயபா, மபாிய்்த்ரசபா ஆகிளயபாபாின ஹைக்கூ கவிஹ்தகள் 
ஆஙகிலத்்திலும், மு.முருளக�ின ஹைக்கூ கவிஹ்தகள் ஆஙகிலம், 
மஹலயபாேம், இ்ந்தி, ்்தலுஙகு, ம்ரபாத்்தி ஆகிய ்மபாழிகேிலும் 
்மபாழியபாக்கம் ்சயயப்ட்டு, நூல்கேபாகவும் ்வேிவ்நதுள்ேன. 
்தமிழில் ்தற்ள்பாது ஹைக்கூ எழு்திக்்கபாணடிருக்கும் ஹைக்கூ 
கவிஞரகேின எணணைிக்ஹக ் ல்லபாயி்ரத்ஹ்தத் ்தபாணடும். எனறபாலும் 
ஹைக்கூஹவ உணைர்நது, உள்வபாஙகி, ்சறிளவபாடு ்ஹடப்வரகள் 
சில நூறு ள்ள்ர.

‘நெிஹனக்கும் ள்பா்்தல்லபாம்
மல்ரஞசலி ்சயகிறது
கல்லஹறளயபா்ர ம்ரம்’.

- எனும் கவிஞர ஆரூர ்தமிழ்நெபாடனின கல்லஹறயிலும் பூக்கும் 
உயிரளநெயச் உயரசி்ந்தஹனயும்,

‘்றஹவச் சிறகஹசபபு
வபானத்ஹ்தக் கிட்ளட வ்ரச்்சபால்லி
அஹழக்கும் குழ்நஹ்த’.

- எனகிற எஸ.சஙக்ரநெபா்ரபாயணைனின அன ி்ல் ் நெகிழ்்ந்த அஹழபபும்,

‘்தற்்கபாஹல ்சயது்கபாள்ே மனமில்ஹல
கிணைற்றில்
நெிலஹவப ்பாரத்்த ்ிறகு’.

- என நெம்்ிக்ஹக வழிளய நெம்ஹம மீட்்டடுக்கும் என 
லிஙகுசபாமியின கவிஹ்தயும்,
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‘கபாற்றில் ஆடிய்டி வ்நது
கூஹ்ரளமல் விழு்ந்ததும்
இஹசக்கிறது மஹழ’.

- எனற குமபார ளசக்ரனின ஹைக்கூவும் ்தமிழ் ஹைக்கூ

 இஹவ எனறு ் சபால்லிப ் ்ருஹமப்டத்்தக்க கவிஹ்த 
கேபாக உள்ேன. கவிஹ்தகஹே வபாசித்துவிட்டு, வபாசகன 
கட்நதுள்பாய விடக்கூடும். ஆனபால், ஹைக்கூ அப்டி 
இருக்கக் கூடபாது. ்டித்்த வபாசகனின வி்ரல் ்ிடித்து கூடளவ 
்யணைிக்க ளவணடும். வபாசகன மன ஊஞசலில் உடனமர்நது, 
வபாசகனுக்குள் அ்ந்தக் கபாட்சிஹய மீணடும் மீணடும் எழுப்ிக் 
்கபாணளடயிருக்க ளவணடும். ஆகச் சிற்ந்த ஹைக்கூ்வனில், 
வபாசகஹனயும் எழு்த ஹவக்க ளவணடும். அப்டியபான ஹைக்கூ 
கவிஹ்தகளும்  ்தமிழில்  உணடு.

‘்ட்டிக்குள் அஹடயும்
கஹடசி ஆட்டின முதுகில்
்சல்லமபாய ஒரு ்தட்டு’.
 - ்ரபாஜிலபா பாிஸவபான

 இ்ந்தக் ஹைக்கூஹவ எல்ளலபா்ரபாலும் எழு்திவிட முடியபாது. 
நுட்்மபான ்பாரஹவயும், கூர்ந்த அவ்தபானிபபும் இருக்க ளவணடும். 
எல்லபாவற்றிகும் ளமலபாக கஹடசி ஆடு ்ட்டியில் அஹடயும்வஹ்ர 
நெினறு நெி்தபானமபாக ்ரசிப்வபாின கணகளுக்ளக இ்ந்தக் கபாட்சி வசப்டும்.

 
‘்திடுக்கிட்டு விழிக்கிறபான
கனவில் அறுவஹட
நெிலமிழ்ந்தவனின இ்ரவு’.
 - க.அம்சபபாியபா

 
 இழப்ின வலி எப்டிப்ட்ட்தபாக இருக்கு்மனறு 
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உணைர்ந்தவனிடமிரு்நதும், உணை்ர முயற்சிப்வனிடமிரு்நதுளம 
இ்ந்த ஹைக்கூ உயிரத்்்தழ முடியும்.

‘மினசபா்ரம் நெினறதும்
ஆழமபாக உணை்ர முடி்ந்தது
்்யயும் மஹழஹய’.
 - கவி.விஜய

 ்வயிலடிக்கும்ள்பாது ்வயிஹலப ்பாரப்தும், மஹழ 
்்யஹகயில் மஹழ ் பாரப்தும் ் வகுஇயல்்பாக நெடக்கக் கூடியஹவ. 
ஆனபாலும், இஙகு எது அ்தன்தன இயல்்ில் நெடக்கிறது..? 
்வயிஹலக் கணடு வீட்டுக்குள் ்துஙகுவதும், மஹழ வ்ந்ததும் 
குஹடஹயத் ள்தடுவதுளம வழக்கமபாகிள்பான நெம் வபாழ்வில், இ்ந்த 
ஹைக்கூ நெமக்குப பு்தி்தபாக ஒனறிஹனக் கற்றுத் ்தருகிறது.

 ்தமிழில் எழுதும் ஹைக்கூ கவிஞரகேில் எல்லபாக் 
கவிஞரகளுளம எனக்குப ்ிடித்்த / நெபான விடபாது வபாசித்து 
வருகிற கவிஞரகளே. ஒவ்வபாருவபாிடமிரு்நதும் ஏ்தபாவது ஒரு 
கவிஹ்தஹய என மன உணடியலில் எடுத்து ளசமித்து வருகிளறன. 
இ்ந்தக் கவிஞ்ரபா, அ்ந்தக் குழுவில் இருக்கிறபா்ரபா… எனகிற 
ள்்தஙகள் எதுவும் எனக்ளகபா, என வபாசிப்ிற்ளகபா கிஹடயபாது. 
கிஹடத்்தஹ்தப ்டிக்கிளறன. ்லவற்ஹற ள்தடிக்கண்டடுத்தும் 
வபாசிக்கிளறன. மனசுக்கு ்நெருக்கமபாக வ்ந்தபால் இஹேயவ்ரபா, 
மூத்்தவ்ரபா எனகிற ்பாகு்பாடில்லபாமல் ்பா்ரபாட்டிஹனயும் 
மகிழ்ச்சியிஹனயும் ்கிர்நது ்கபாள்கிளறன.

 ‘இ்்தல்லபாம் ஹைக்கூவபா..?’ எனறு சில ஆ்ரம்்கபால 
ஹைக்கூ கவிஞரகேின கவிஹ்தகஹே முனஹவத்து எனனிடம் 
ளகட்கிறபாரகள். அவரகளுக்குச் ்சபால்ளவன. “ஆமபாம்; ஹைக்கூ 
்தபான. ஆ்ரம்்கபால அரும்புகள் இஹவ. முஹேயிளலளய கிள்ேி 
விடபா்தீரகள். வரும் கபாலஙகேில் இனனும் வபாசமிக்க ஹைக்கூ 
மலரகள் மல்ரவிருப்து இ்ந்த கபாம்்ிலிரு்நது்தபான. உஙகள் 
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உய்ரஙகேில் இரு்நது்கபாணடு கீழிருப்வஹ்ரக் குனி்நது ்பாரத்து 
ஏேனம் ்சயய ளவணடபாம். அவ்ரவர உய்ரம்; அவ்ரவர இலக்கு. 
வபாசிக்க வபாசிக்க ஹைக்கூ புபாி் டும். எழு்த எழு்த ஹககூடும்”. 
்்தபாடக்கத்்தில் ்தமிழில் ஹைக்கூ எழு்தளவ முடியபாது எனறு ஆருடம் 
கணைித்்தபாரகள். ்லரும் முயனறு எழு்தியதும், ‘ஹைக்கூவில் 
இஹவ்யல்லபாம் கூடபாது’ என பு்திய துலபாக்ளகபாலிஹனத் 
தூ க் க ி ப  ் ி டி த் ்த பா ர க ள் .  ஜ ப ் பா ன ி ய  ஹ ை க் கூ வ ி லு ம் 
இஹவ உணளட… எனறதும், ளகேபாக்கபா்தின்ரபாய மவுனித்்தனர. 
இள்தபா… நூற்றபாணடுகஹேக் கட்நதும் பூத்துக்குலுஙகும் ்தமிழ் 
ஹைக்கூவில் ‘வபாசம் பு்திது; வணணைம் பு்திது; வனபபு பு்திது’ என 
பு்தியஹவ நெி்ரம் ி்க் கிடக்கினறன.

 மகபாகவி ்பா்ர்தியின ஹகப்ிடித்து நெடக்கும் ஓ்ரபாயி்ரம் 
இஹேய ்பா்ர்திகேின கம்பீ்ரமபான நெஹடயில், உலக ஹைக்கூ 
கவிஹ்தகேின உய்ரத்்தில் ்தமிழ் ஹைக்கூவும் உயர்நது 
வருகினறன. நெபாஹே உலகு ்திரும்்ிப ்பாரக்கும் ்தமிழ் 
ஹைக்கூஹவ, இனளற நெபாம் வபாபாியஹணைத்து வேரத்்்தடுபள்பாம்
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n மதா்டரவண்டி வபான பின்னும்
       நி்லயததில அ�ர்நதிருககிவைன்
       தண்்டவாளததில குருவிகள்

n அழகுககாக கண்்ாடி்யப்
       பாரகக அதில
       என் அவகார முகம்

n தூண்டில இட்ட
      குளததின் வபர்�தி க்லககும்
      பழுதத இ்ல

n �்ழததூைலகளின்
       இ்்டமவளியில ந்னயா�ல நகரகிைது
       ஒரு நத்தயின் பய்ம்

n இ்லயுதிரதத �ரம்
       பூபூதத �ரம் இரண்டுககும்
       இ்்டவய இளவவனிற்காலம் காலம்

n மநருப்வபாடு பழகுகிைது
       தீபததுள் விரல ்வதது
       அ்்சககும் குழ்ந்த

n அரும் மபாருடகாட்சசியகம்
       வரி்்சயாக அ�ரததிருககும் ்சா�ி ்சசி்லகளில
       வரு்டக குைசிப்புகள்.

- அருணாச்சல்சிவா ரவி்சங்கர்
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n
முற்ைததில துள்சசி
சுற்ைசி எஙகும் பரவுகிைது 
இத�ான காற்று.

n
கறுப்பு எறும்புகள் 
ப்்டமயடுப்பின் முடிவில.
�ண்பா்னத  தண்்ீர
 
n
வ்ள்நதிருககும் பா்த 
ஓரம�ஙகும் வளர்நது ம்சலலும் 
அரிய மூலி்ககள்
 
n
இலங்க கவிஞரின் கவி்த 
உலகவ� இர்சசிககச் ம்சயகிைது 
இ்நதியரின் மவளியீடு
 
n
�லலி்க வா்ச்ன 
ஒருக்ம் கண்க்ள �ாற்ைசிவிடுகிைது 
நவீன திரவியம்

முபாநூர்்ாஸ், 
இலங்க
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�ண்்ால அ்�தத வீடு  
�்ழயில க்ரயும்   
அப்பாவின் பு்கப்ப்டம்.

க்டற்காகஙகள் 
நீ்நத முடியா�ல ஓயும் 
துணுககு �ீன்கள் 

கூ்ரயற்ை குடடிச் சுவர   
க்ர்நது வ்ளவாகத மதரிகிைது 
அ்ர வட்டநிலா 

உள்வாஙகும் க்டல 
என்ன அதி்சயம் 
பா்சசி படி்நத வகாட்்ட 

மகாம்பன் யா்ன 
மபரு�ரத்த அ்்சதத வண்்ம் 
புயல காற்று 

 - ்கவி ரகுமான்
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பனிமூட்டம்
ப்டர்நது கி்டககும்
த்ரயில மகாடி.

ஆற்று நீர
்சலன�ற்று இருககிைது
அதிரச்்சசியில முகம்.

யா்ன ம்சன்ை்தக
காடடிக மகாடுககின்ைது
நசுஙகிய புற்கள்.

- Dr. ஜலீலா முஸமமமில்
    ஏைாவூர, இலங்க

பள்ளி �்ிச்்சததம் 
வவக�ாக வி்ரகின்ைான் 
�ிட்டாய வியாபாரி.

எதிரபாரதது காததிருக்கயில 
எண்்ற்ை வபரு்நதுகள்
எதிர வரி்்சயில.

 - உத்குமார்
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l
பரு்நதுக காலகளில குஞசு 
பரிதவிததுப் வபாகிைது 
தாயக வகாழி

l
என்ன வகாபவ�ா 
இ்நத யா்னககு 
பிடிததது �தம்.

l
மதாழுவததில �்ிச்்சததம் 
இரவு முழுவதும்
மகாசுககடியில கா்ள

l
சு்ரக மகாடி 
வீடடுக கூ்ரயில 
குடியிருககும் எலி

- ்கவிஞர் அ. மாபபிள்ளை ராவுததர்

மதரு்வக க்டககும் பலூன்காரர
வீடடிற்குள் உ்்டபடுகிைது
குழ்ந்தயின் உண்டியல.

- ்ச. க்காபிநாத
வ்சலம்
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n பரந்த உலகம்
       சுருஙககிக் ககொண்டே ்பொககிறது
       மனி்த்ேயம்.

n அ்தகிகொலலப் கபொழுது
       கலலய்ே  இலலல
       கனவு.

n கீழடியில ்்தொணடினர்
       உயர்நது எழுந்தது
       ்தமிழர் கபருலம

n சிறுேர் ேிலையொட்டு
       க்தொலலநது ்பொனது
       பனஙகொய் ேணடி.

n முகம் அறியொ
       மனி்தர்கள் உறேொயினர்
      மு்தகி்யொர் இலலம்.

n க்தருத் க்தருேொக
      குழநல்தகலைத் ்்தடும்
      கபொம்லம ேியொபொரி.

n வீசும் ேலல
      சிக்ககித் ்தேிக்ககினறது
      மீனேர் ேொழ்வு.

மு்னவர ஓசூர �்ிவ�க்ல
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1.
கிழி்நத ்சட்்டகளின் காலம்
்பகளுககுள் 
நி்ை்நதிரு்நதது
�கிழச்்சசி .

2.
திருவிழா முடி்நது
ஊருககுத திரும்பியது
கூ்்டயில மபாம்்� .

3.
கரடுமுர்டாய இரு்நதன
்சா்லப்ப்ியாளரகள்
வாழக்க .

4.
முகமூடிகவளாடு �னிதரகள்
சுத்நதிர�ாய
மகாரானா.

5.
அ�ாவா்்ச இருள்
வானில பு்தயுண்டு கி்ட்நதது
யுகஙக்ளக க்ட்நத நிலா.

- வலம்புரிவலனா
திருவாலம்மபாழில
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1.
வ�ல வநாககி நிறுதத
கீழவநாககிப் வபாகிைது
வவர.

2.
எதத்னப் மபாததலகள்
இரு்நதாலும் இ்்சககிைது
புலலாஙகுழல.

3.
இ்டம் �ாற்ைசி ்வககிைது
நதி்ய.
ந்ன்நத வ�கம்.

4.
உண்பதற்கு
த்்டயாக இருககிைது
�ீ்்ச.

5.
இருட்்டத தின்ைதால
எரி்நது மகாண்டிருககிைது
மவளிச்்சத திரி.

6.
இருடடிலதான்
படிகக முடிகிைது
மவளிச்்சததின் எழுதது.

- து்ர.வ்ச்நதரா்சன்
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உலக ஹைக்கூ அ்ரஙகில் ்தமிழ் ஹைக்கூ 
கவிஹ்தகேின ்யணைம் ஆகச்சிற்ந்த நெிஹல 
யிஹன எட்டியுள்ேது. உல்கஙகும் உள்ே 
்தமிழ் கவிஞரகள் ்தமது ஹைக்கூ கவிஹ்தகஹே 
்சவவளன எழு்தி வருவது ்மபாழிக்கும் ்தமிழர 
வபாழ்வியலுக்கும் வலு ளசரக்கிறது என்்தில் 
ச்நள்தகமில்ஹல. ்்தபாடக்கம் ஜப்பானிய ்மபாழி 
யில் அதுவும் ்ஜன ்தத்துவப ்ிறப்ிடம் 
எனறபால் ்தற்ள்பாது ்தஹழத்ள்தபாஙகுவது ்தமிழ் 
மணணைில் எனளற ்சபால்லலபாம். 
 
ம்ரபு சபார்ந்த ஹைக்கூ கவிஹ்தகள் ்்தபாடக்க 
நெிஹலயில் ்தமிழில் எழு்தப்ட்டபாலும் அஹச 
இலக்கணை ம்ர ி்லிரு்நது விடு்ட்டு மற்ற அடிப 
்ஹட ஹைக்கூ இலக்கணைஙகஹே உள்ேடக்கி 
எழு்தப்டும் ்தமிழ் ஹைக்கூ கவிஹ்தகேில் 
சமு்தபாயம், வபாழ்வியல், இயற்ஹக, சமூக அவலம், 
அ்ரசியல் என ்ல்ளவறு ்தேஙகேில் ்பாிமேிப்து 
கபாணைப்டுகிறது. 
 
சிற்றி்தழ்கள், முனனணைி நெபாளேடுகள், மினனி 
்த ழ் க ள் ,  மு க நூ ல்  ் ்த ி வு க ள் ,  இ ஹ ணை ய ப 
்்திவுகள் ள்பானறவற்றில் ்தமிழ் ஹைக்கூ 
கவிஹ்தகஹே கவிஞரகள் முஹனபபுடன எழு்தி 
வருகிறபாரகள். இஹ்தயும் கட்நது ஹைக்கூ 
கருத்்த்ரஙகஙகள், ஹைக்கூ கவிய்ரஙகஙகள், 
ஹைக்கூ கணகபாட்சிகள் என ்தமிழ் ஹைக்கூ 
கவிஹ்தகள் ்தடம் ்்தித்து வருகினறன. 
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ஆணஹமக் கபாலத்்தில் ஹைக்கூ ் பாிசுபள்பாட்டிகள் நெஹட்்ற்று 
வருகினறன. முகநூல் குழுமஙகள், ்தனியபார அஹமபபுகள், 
இலக்கிய அஹமபபுகள், ்திஹ்ரப்ட இயக்குனரகள் என 
ஹைக்கூவிற்கு மு்தலிடம் ்கபாடுத்து ்பாிசுத் ்்தபாஹகயிஹன 
அறிவித்து நெடத்தும் ள்பாட்டிகளுக்கு அ்திக வ்ரளவற்பும் 
கவிஞரகேது ்ஙகேிபபும் இருக்கினறன. 
 
இ்ந்த நெிஹலயில் வேரும் ஹைக்கூ கவிஹ்தகஹே எழுதும் கவிஞர 
கள் கவனத்்தில் ்கபாள்ேளவணடியஹவ இஙளக குறிப ி்டுவ்தில் 
மகிழ்கிளறன. ்தமிழ் ஹைக்கூ கவிஹ்தகேின முனளனபாடி ஓவியக் 
கவிஞர அமு்த்பா்ர்தி அவரகேின நெிகழ்கபால ஹைக்கூக்கஹே 
ளமற்ளகபாள்கேபாகக் ்கபாணடு விேக்குகிளறன…
 
மு்தலில் நெபாம் எழுதுவது ஹைக்கூ ்தபானபா எனகிற வினபாளவபாடு எழு்த 
்்தபாடஙகபா்தீர. ஹைக்கூ நெமக்கும் சிறப்பாக எழு்தமுடியும் எனகிற 
நெம் ி்க்ஹகளயபாடு எழுதுஙகள். 
 
ஹைக்கூ கவிஹ்தகள் எழுதும் முன குறிப்ிட்ட நெிகழ்வு, கபாட்சி 
ள்பானறவற்ஹற முழுஹமயபாக உள்வபாஙகி குறிப்்டுத்துக் 
்கபாள்ளுஙகள். 

 
எேிஹமயபான ்சபாற்கள் ்கபாணடு வலிஹமயபாக 
எழு்தப்டளவணடும். 
 
கலதூண் 
உயிர மபறுகிைது 
இடுககில குருவிககூடு 
 - அமுதபாரதி

 
இ்ந்த ஹைக்கூவில் எேிஹமயபான ்சபாற்கள்…கபாட்சிப்டுத்து 
்தல் மற்றும் மூனறபாம் வபாியில் சிறப்பான ்திருபபுமுஹன. 
உயி்ரற்ற ்்பாருளும் உயிரத்்தல் ்்றுகிறது என்்தஹன 
அற்பு்தமபாக எழு்தியுள்ேபார ஓவியக் கவிஞர.
 
நெிகழ்கபாலத்்தில் இருக்கிற்தபா என ்பாரக்களவணடும்.
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வீசும் காற்ைசில 
�ீண்டும் பைகக முயலகிைது 
அறு்நத பட்டம் 
 - அமுதபாரதி

  
இ்ந்த ஹைக்கூ நெிகழ்கபாலத்்தில் எழு்தப்ட்டஹ்த ்டிக்கும் 
ள்பாள்த அறி்நது்கபாள்ேலபாம்.
 
மு்தலி்ரணடு வபாிகேில் ்சபால்லுகினற ்சய்தி, நெிகழ்வுக்கு 
ஏற்் மூனறபாவது வபாி இருத்்தல் ளவணடும். ஆனபால் ஒரு 
்திருபபுமுஹனயபாக அஹமத்்தல் ளவணடும். எவரும் சி்ந்திக்கபா்த 
வஹகயில் மூனறபாவது வபாி ஒரு மினனல் ்வட்டபாக அஹமய 
ளவணடும். ்திருபபுமுஹன எனற ்்யபாில் மு்தலி்ரணடு 
வபாிகளுக்கு சம்்்ந்தமில்லபாமல் மூனறபாம் வபாிஹய அஹமத்்தல் 
ளவணடபாம். 

 
பட்ட �ரம் 
பசு்� அ்்டகிைது 
ப்டரும் மகாடிகள் 
 - அமுதபாரதி

 
இ்ந்த ஹைக்கூவில் இயற்ஹகஹய கபாட்சிப்டுத்துகிறபார 
கவிஞர. மு்தல் இ்ரணடு வபாிகேில் ் ட்ட ம்ரம் ் சுஹமயஹடகிறது 
எனறு ் சபானனவர மூனறபாம் வபாியில் மு்தலி்ரணடு வபாிகளுக்கு 
ஏற்் ்திருபபுமுஹனயுடன “ ்டரும் ்கபாடிகள் “ என எழுதும் 
ள்பா்தில் ஹைக்கூ முழுஹமயஹடகிறது. 

 
பட்ட�ரம்  
பசு்� அ்்டகிைது 
வற்ைசிப்வபான குளம் 

 
என எழு்தியிரு்ந்தபால் மூனறபாம் வபாி சம்்்ந்தளம இல்லபாமல் 
்்தபாக்கி நெிற்கிறது. 
 
உள்்்பா்தி்ந்த ்சறிவபார்ந்த ்மபாழி்தல் இரு்ந்தபால் அ்தஹனச் 
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சிற்ந்த ்டிம ஹைக்கூவபாக ஏற்றுக்்கபாள்வர. 
 
இ்நதக காடடில  
எ்நத மூஙகில  
புலலாஙகுழல 
 - அமுதபாரதி

இ்ந்த ஹைக்கூவில் மூஙகில் ம்ரஙகள் அடர்ந்த கபாடு என்ஹ்தச் 
சுட்டிக்கபாட்டி… மூஙகிலின ் யன்பாடுகள் ் லவி்தத்்தில் உள்ேன 
என்ஹ்த ்பாடு்்பாருேபாக ஹவத்து… அஹனவரும் ்்பாிதும் 
விரும்புகினற புல்லபாஙகுழல் எ்ந்த மூஙகிலில் இரு்நது உருவபாகப 
ள்பாகிறது ? எனற வினபாஹவயும் ஹவக்கிறபார.  புல்லபாஙகுழல் 
ஆகபள்பாகும் மூஙகில் ்பாக்கியசபாலி. எ்ந்த மூஙகிளலபா? என 
விய்நது ்பாரக்கிறபார… இள்த ள்பால் ்பாடசபாஹலயில் எ்ந்த 
மபாணைவன எ்திரகபாலத்்தில் நெபாட்டின ்தஹலவனபாகப ள்பாகிறபான? 
அறிவியல் வல்லுநெ்ரபாகப ள்பாகிறபான / ்தனித்்திறனில் ளம்தபாவி 
யபாகப ள்பாகிறபான? எனற ளகள்விகளும் நெம்முள் எழச் ் சயகிறது. 
்ல ்டிம… ்சறிவபா்ந்த ்மபாழி்தல் இருப்்தபால் இ்ந்த ஹைக்கூ 
்தமிழ் ஹைக்கூ வ்ரலபாற்றில் இனறேவும் ள்சப்டுகிறது.
 
்்தபாடக்கத்்தில் இயற்ஹக, ்ருவகபாலஙகள், ஹைக்கூவில் 
்கபாணடுவபாருஙகள். ஹைக்கூ இயற்ஹக மற்றும ்தத்துவம் 
சபார்ந்த கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்்ட்டது.

 
வகாடுகளாய நீள்கிைது  
அ்டர காடடுககுள்  
நு்ழகிை சூரியன்  
 - அமுதபாரதி (இயற்ஹக குறித்து) 
 
மபரு�்ழயாயப் மபயதாலும் 
புகழமகாள்ளுவ மதன்னவவா 
‘‘ம்சம்புலப் மபயல நீர’’ 
 - அமுதபாரதி (்ருவகபாலம் - மஹழக்கபாலம்)

்்ரும்்பாலும் ்தற்ள்பாஹ்தய ஹைக்கூக்கள் நெஹகப்பா ்ிபாிவில் 

   9



   9

ளசரக்கிறது. அ்தபாவது ்சனபாியூ வஹகஹமயில் இருக்கிறது. 
கபா்ரணைம் கவித்துவம் குஹற்நது ்பாடு்்பாருஹே நெஹகச்சுஹவ 
உணைரளவபாடு  இழுத்துச் ் சல்கிறது. ் பாடு்்பாருள் உள்ேடக்கத் 
்தனஹமயில் ஹைகூவிலிரு்நது ளவறு்டுகிறது. 
 
நெஹகப்பாவிலும் உணஹமஹய உணைரத்துகிறபார நெமது ஓவியக் 
கவிஞர 

 
ஏைககு்ைய எலலா  
வீடுகளிலும் இருககின்ைன 
க்ைபடி்நத ்சீப்புகள்  
 - அமுதபாரதி   

ஜப்பானிய ்ஜன ்்பாருத்துவ ளகபாட்்பாடுகள் ்தமிழகத்்தில் 
வபாழ்வியல் ்தத்துவஙகளேபாடு இஹணையபான ஆழ்மன ்தியபான 
நெிஹலஹய நெமக்கு எடுத்துச் ்சபால்கிறது. இது இயற்ஹகயுடன 
நெபாம் இஹய்ந்த வபாழ்விஹனப ்்றும்ள்பாது கிட்டுகிறது. இ்ந்த 
அனு்வஙகஹே உள்ேடக்கி எழு்தப்டும் ்தமிழ் ஹைக்கூ 
கவிஹ்தகள் கவித்துவத்ஹ்த ளமளலபாஙக ஹவக்கிறது. 

 
எஙமகஙவகா ஓடிய ஆறு 
இறுதியில வதாற்ைது 
க்டகக முடியாக க்டல 
 - அமுதபாரதி

 
்வற்றி்யன்து ்்தபாடர அல்ல… ள்தபால்விகளும் ்தழுவ 
ளநெபாிடும். அது்தபான வபாழ்க்ஹக. ஆறு கடஹலக் கடக்க 
முடியவில்ஹல என்ஹ்த ்தத்துவபாரத்்தமபாக ஓவியக் கவிஞர 
அமு்த்பா்ர்தி அவரகள்... எங்கஙளகபா ஓடிய ஆறு… கபாடு 
மஹல ளமடு ்ள்ேஙகள் என ்பாய்ந்த ஆறு, ்வற்றி்கபாணடு 
ஆறு கஹடசியில் கடஹல அஹடய ்தனது இயல்புத்்தனஹமயில் 
ள்தபாற்றது எனகிறபார. இது வபாழ்வியல் உணஹமயனளறபா ?
 
்தமிழ் ஹைக்கூ கவிஹ்தகஹே முடி்ந்தவஹ்ர ஆஙகில 
்மபாழி்்யரபபு ்சயது ்வேியிடும் ள்பாது ்னனபாட்டுப 
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்்ரவலுக்கு உறுதுஹணையபாகிறது. ஆஙகில இலக்கியம் ்யினற 
்தமிழ் ஹைக்கூ கவிஞரகள் ் மபாழி் ்யரத்்தபால் ்தமிழ் ஹைக்கூவின 
ஆழம் கவித்துவம் ள்பானறஹவ முழுஹமயபாக ்வேிப்டும். 

 
குளததின் அ்�தி்யக 
கு்லககிைது 
�ீனுககு இ்ைதத மபாரி 
 - அமுதபாரதி 

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

்தமிழ் ஹைக்கூக்கள் இனறேவில் இமய்மன உலகேவில் 
உயர்நது நெிற்கிறது என்ஹ்த ் சபால்லிக்்கபாள்வ்தில் ் ்ருமி்தம் 
அஹடகிளறன. இேம் கவிஞரகள் ்்தபாடர்நது ஹைக்கூ 
கவிஹ்தகஹே எழுதுவ்தில் ்யிற்சி ்்றுஙகள். வபாழ்த்துகள். 

 
- கபா.நெ.கல்யபாணைசு்ந்த்ரம் 

நெிறுவனர, உலகத்்தமிழ் ஹைக்கூ கவிஞரகள் மனறம்  
்சனஹன.

   9
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 நெவீன அறிவியல் ்்தபாழில்நுட்  ்வேரச்சியில் இனஹறக்கு 
்தமிழில் ஏ்ரபாேமபான மினனி்தழ்கள் ் வேிவ்நது ் கபாணடிருக்கினறன. 
அவற்றில் ்ல இ்தழ்கள் ளமம்ள்பாக்கபாகவும், ஹைக்கூ ்ற்றிய 
்்தேிவபான ்பாரஹவயில்லபாமலும் உடனடி ஹைக்கூ ள்பாட்டிகஹே 
நெடத்்தி, அடரத்்தியபான ஹைக்கூ வடிவத்ஹ்த மலினப்டுத்்தி வருவது 
வருத்்தமேிக்கிறது. இ்நநெிஹல மபாற ளவணடு்மனறு மன்தபா்ர  
விரும்புகினளறன. ஹைக்கூ மினனி்தழ்கேில் ்தனக்்கன சிறப்பான 
்்திவுகஹே முன்னடுத்துவரும் இ்தழபாக ‘ ’  இ்தழ் 
விேஙகுவது ் ்ருமகிழ்ச்சியேிக்கிறது.

 உ ல க த் ்த ம ி ழ்  ஹ ை க் கூ  க வ ி ஞ ர க ள்  ம ன ற ம் 
எனும் முகநூல் குழுமத்்தின  நெிறுவுநெரும் என அனபுக்குபாிய 
கவிஞருமபான கவிச்சுடர கபா.நெ.கல்யபாணைசு்ந்த்ரம் அவரகேின 
்்தபாடர ஹைக்கூ ் ணைியில் இ்ந்த மினனி்தழ் ் ்தபாடர்நது 
்வேிவருகிறது.

 ்ி்ரபானசு நெபாட்டிலிரு்நது ் வேிவரும் ‘’ 
ஆசிபாியர அமின அவரகள் இ்ந்த மினனி்தஹழச் சிறப்பாக  
வடிவஹமத்து வழஙகுவள்தபாடு, கூடு்தல் அழளகபாடு ்்தபாடர்நது 
்வேியிட்டு வருவது ்பா்ரபாட்டுக்குபாிய ்சயலபாகும். 

 ்ல ்தமிழ் ஹைக்கூ  கவிஞரகேின ்ஹடபபுகள் இ்ந்த 
இ்தழின மூலமபாக உலகின கவனத்்திற்குச் ்சல்லு்மனறும் 
நெம்புகினளறன. ‘ஹைக்கூ ்திணஹணை’ ஆசிபாியர குழுவினருக்கும், 
்தமிழ்்நெஞசம் நெிரவபாகிகளுக்கும், கவிஞர அனு்ரபாஜ் அவரகளுக்கும் 
எனது மனமபார்ந்த வபாழ்த்துகஹேத் ்்தபாிவித்துக் ்கபாள்கிளறன.

-	



https://tamilnenjam.com
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கலடேசி ேலர
துலையொக்ே கசலககிறது.
பூக்கைின ேொசம்.

- க�லி மவஙகட.

பொடேசொலல கொலம்
பசுலமயொய் இருக்ககிறது
பழககிய ேொட்கள்.

- இ்நரன் �ஙவகஷ்.

பினனல பயிறசி
்ேர்த்்தகியொய் இருக்ககிறது
சிலந்தகி ேலல.

- ராதா�்ி

கடேல மீது கப்பல
அலல்யொடு ேிலையொடும்
மீனகைின கூட்டேம்

- தயாபரன் தயா.

்கொயில ்தகிருேிழொ
சமூக அக்கலறயுடேன ேடேக்ககிறது
்தடுப்பூசி முகொம்

- க.கு்வ்சகரன்
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1.
�லர்நத பூககள்

�ரததில  புதிதாய
இன்மனாரு பை்வ

2.
தூககம் க்ல்நத நாய

வீட்்டக க்ட்நது ம்சலலும் 
பை்வயின் ஒலி

3.
தூரதது வானம் 

தூண்டிவலாடு இழுததபடி 
க்டற்க்ரச் ்சசிறுவன் 

4.
வானவிலலில மதன்பட்ட வண்்ஙகள் 

மூன்று �டடும்.
�களின் ஓவியம் .

5.
இரு்ள விரடடும் 

காவலாளியின் ்கயில 
ஒரு லா்நதர விளககு .
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6.
நீல வானத்த 
நி�ிரததிப் பிடிதததும் 
்கமயலலாம் ஈரம்.

7.
�்ழ முடி்நத குடி்்சயில
இப்வபாது ம�லலியதாய மதரியும்
ஒன்ைசிரண்டு நட்சததிரஙகள்.

8.
மதாழு்க வநரம்
வதாட்டத்த நி்ைககும்
பள்ளிவா்சல புைாககள்.

9.
மவடடிய மூஙகிலகள்
மவடிதத இ்டஙகளில
வடியும் நீரததுளிகள்.

- த.யா்சகன், 
   இலங்க.
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11
அழும் குழ்ந்த அழும் குழ்ந்த 
துள்ளிக குதிதது வி்ளயாடும்துள்ளிக குதிதது வி்ளயாடும்
ஆடடுக குடடிஆடடுக குடடி

2
�ாடடு வண்டி
அரிகவகன் விளககு ஒளியில  
ந்ட்நது வருகிைது நாய.

3
வதனீர வகாப்்ப
அரு்நத முடியவில்ல 
க்ரவயறுகிைது ஈ .

- ்கவிமணமி ்கவிநுடபம
   இலஙலக

1.
ஊகரஙகும் ேறுமைம் 
தீப்பிடித்து எரிககிறது 
ஊதுேத்்தகி ேகிறுேனம்.

2.
யொருக்கொகப் பிரொர்த்்தலன
சிலலலயச் சுறறிேரும் 
கருேணடு .

- மமய்ன் நடராஜ்
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11
கருவாடடுச் ்ச்ந்தயிலகருவாடடுச் ்ச்ந்தயில
வ்லவீ்சசி வதடுகிைாள்வ்லவீ்சசி வதடுகிைாள்
�களுககுப் பிடிதத �ீ்ன.�களுககுப் பிடிதத �ீ்ன.

2
வ�ாரககாரி
த்லயிலிரு்நது இைககுகிைார
வர்ிககும் கவிஞன்.

3
கதம்பச்்சாதம்
பி்்ச்நது மகாண்டிருககிைாள்
ப்சசிககாத குழ்ந்த.

- பா.்சிவா

1
மு்தகியேரின ேணபனொய்
துலைக்கு ேருககிறது.
லகத்்தடி.

2
ேொனில ேகிலொ
குைிரில ேலனககிறது
மொர்கழி மொ்தம்.

- அனுராதா நாகப்பன்
   ம்லசியொ.
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 ்தமிழில் ஹைக்கூ புஹனயும் கவிஞரகேில் ்லர 
‘்தனஹம’ ஹய - (நெபான, நெபாஙகள், எனது, எனக்கு, எனஹன...) (first 
person - I, we, me, my, mine, us...) முனனிறுத்்தி எழுதுவ்தில்ஹல. 
கபா்ரணைம் அவவபாறு எழுது்தல் ஹைக்கூவின வி்திமுஹறகளுக்கு 
புறம்்பானது எனறு எணணுவது்தபான. இனனும் சிலர 
்தனஹமயில் எழு்தினபால் நெபான, ‘எனது, ‘எனனபால்’... ள்பானற 
்சபாற்கேபால், ்தனஹனத்்தபாளன புகழ்நதுக் ்கபாணடபாற் ள்பால் 
ஆகி விடும் எனளறபா, அகஙகபா்ரத்துடன எழுதுவஹ்தப ள்பால் 
ஆகிவிடும் எனளறபா நெிஹனத்து ்தவிரத்து விடுகினறனர. ஆனபால், 
ஹைக்கூஹவ ்தனஹமயில் எழு்தலபாமபா...  கூடபா்தபா... எனகிற 
குழப்ம் ஹைக்கூ கவிஞரகஹே வபாட்டி வருவது இயல்்பாகும்.  
கவிஞரகளே! குழம்்பா்தீர... குழப்பா்தீர... ஹைக்கூஹவ 
்தனஹமயில் (first person) ்தபா்ரபாேமபாக எழு்தலபாம். ் டரக்ஹக (third 
person) யிலும் ்ஹடக்கலபாம். கவிஹ்தயின அழகு குஹலயபாமல், 
குழப்ம் இல்லபாமல் ்தனஹமயிளலபா, ் டரக்ஹகயிளலபா எழு்தலபாம். 
ஆனபால் ்தனஹமயில் எழுதும் ்்பாழுது ‘நெபான... எனது... எனக்கு’ 
எனனும் ்சபாற்கஹே ்வேிப்ஹடயபாக ்யன்டுத்்தபாமல் 
மஹறமுமபாக வரும்்டி எழுதுஙகள்.

         Kobayashi Issa அவரகேபால் ஜப்பான ்மபாழியில் 
்தனஹமயில் (in first person) எழு்தப்ட்டுள்ே சில ஹைக்கூ 
களும் அவற்றின ஆஙகில ்மபாழியபாக்கமும் இஹவ. 

   

Can we write haiku in first person?
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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’ இப்யணைஙகஹே
நெபான விரும்்ியள்பா்திலும்
இக்குேிர்தபான வபாட்டுகிறது.

***
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

்யணைிக்ஹகயிலும்
‘நெபான’ ்தனிஹமயில் இல்ஹல
இள்தபா! இவவருட மு்தல் விடு்தி.

***
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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மபாஹல ்ிற்ந்தது
‘நெபானும்’ வயல்கபாட்டு ்்பாம்ஹமயும்
நெபாஙகள் இருவர மட்டுளம.

***
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

நெிஹறவஹட்ந்த வச்ந்தகபாலம்
்ஹழய ஆஹட  விற்்வன
புறக்கணைிக்கிறபான ‘எனஹன’

***
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!

நெபான இற்ந்தபால்
‘எனது’ கல்லஹறஹய கபாத்்திடு
்ச்ஹச வணளட!

***
*Katydid = அ்மபாிக்கபாவில்  கபாணைப்டும் ்்பாிய ்ச்ஹச நெிற 
வணடு .
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இதுள்பானறு ஏ்ரபாேமபான ஹைக்கூகள் ஜப்பான ்மபாழியில் 
்தனஹமயில் எழு்தப்ட்டு வருகினறன. எனளவ, ஹைக்கூ கவிஞரகளே! 
்தனஹமளயபா, ்டரக்ஹகளயபா எ்ந்த ்்யரச்்சபால்ஹலயபாவது 
முனனிறுத்்தி எழுதுஙகள். ்னஹமயில் ்லவற்ஹற எழு்தினபாலும், 
அவசியம் ஏற்்டுஹகயில் ்தனஹமயிலும் சிலவற்ஹற ்தவறபாமல் 
எழுதுஙகள். ஆனபால் ஹைக்கூஹவ ஹைக்கூவபாக எழுதுஙகள். 

***

்தனஹமயில் எழு்தினபால் ்தப்ில்ஹல
ஹைக்கூஹவ அறி்நது, ்பாி்நது ்ஹடத்்திட்டபால்
இக்கவிஹ்தக்கு எனறும் ஒப்ில்ஹல

கவிஞர.ளவ. புகளழ்ந்தி
்்ஙகளூர.
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ேகிலேின குைியல
ஒத்்தகி ்பொடேப்பட்டேது.
ேறணடே ே்தகி.

யொர் அடித்்தொர்
எனறு க்தரியேிலலல.
அழுது தீர்க்கும் ேொனம்.

- ்சா.கவ்ஷ்கு�ார.

மொறறுத் ்தகிறனொைியிடேம்
ஆலசப்பட்டு ேொஙககி்னன
புத்்தர் படேம்.

சனனலல மூடே ்ேணடேொம் 
எனலன எழுப்ப 
பறலேகைின சத்்தம் ்பொதும்.

- ஸ்.ம்டன்னிஸ்

மொர்கழித்்தகிஙகள்
கபொலிவு கபறுககிறது
்தகிருப்பொலே நூல.

பருேமலழ கபொழிநது
ேகிரம்பிய ககிைறறில
கேைிந்தொடும் ேகிலொ.

- மபான்னம்பலவா்ன்
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l
்கொலமிடும் அம்மொ
புள்ைிக் கைக்லகத் ்தப்பொக்குககிறது
்்தொட்டேத்து மலலிலக.
l
சுடும் சூரியனும்
குைிர் ேகிலவும் அருகரு்க
மகள் ்பொட்டே ்கொலம்.
l
ேணைக்்கொலமிடும் அம்மொ
உள்ைஙலகயிலும், ேிரலகைிலும்
சில ேொனேிறகள்
l
பூக்்கொலமிடும் அம்மொ
ஏமொநது ்பொய் ேிடு்மொ?
ேணைத்துப்பூச்சி.

- ்சசிவகா�சு்நதரி நாக�்ி, 
   கசனலன

குழநல்தயின அழுலக
சத்்தமொய் ்கட்ககிறது
்தொலொட்டுப் பொடேல.

எரியும் கொடு
்ேகமொய் பரவும்.
ே்தந்தகி.

- அய்ஷத அப்்சத
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t
நெ்தியில் கிடக்கும்
இரு கூழபாஙகற்கஹே உ்ரசிவிட்டு
ள்சுகிற்்தனகிறபான மகன.

- ச.்.சணமுகம், எழுவபாம்்பாடி

t
்சஙகபா்ந்தள் மலரகேின
வனப்ில் ஒேி்ந்திருக்கிறது
்னிக்கபால ்மனஹம.

- அன்ழகன. ஜி

t
வபானத்து நெிலஹவ
்தன வசமபாக்கி ்கபாணடது
கிணைறு.

- கபாவத்ஹ்தயூர  
  ்ழனியபாணடி கனக்ரபாஜபா

t
கூட்டுமுயற்சி
வியப்பாகத் ்்தபாிகிறது
எறும்புகேின வபாழ்க்ஹக.

- நெழீம் ைனீ்பா

t
நெீடித்்த மஹழ
வீட்டுக்குள் நுஹழயும்
குட்டித்்தவஹே.

- M. சபாகுல் ைமீது
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t
ளமகத்்தில் 
கடல் உபபு
இனிக்கிறது மஹழ.

- ்த.ஆ. ்தபாசன

t
புத்்தபாணடு வபாழ்த்து
்சபால்ல யபாருமில்ஹல
்ரபாணுவ வீ்ரன.
 
- ளகபா்ிநெபா்தன

t
எபள்பாதும் சிபாித்்த்டி
்தியபானத்்தில்
புத்்தர.

- ்சஞளசபாஹல

t
்்ரும் ்ணைக்கபா்ரன
வபாழ்கிறபான குடிஹசவீட்டில்.
்திஹ்ரப்டக் கபாட்சி.

- ்பாலகிருட்டிணைன வணணைமுத்து

t
நெஹட்யிற்சி
நெபாேஹடவில் குஹறகிறது
உடற்்ருமன.

- ஐயம்்ிள்ஹே துஷய்ந்தன
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*  உதிர்நத ்சசிைகுக்ள 
    ஒட்ட்வககிைாள் ்சசிறு�ி 
    வண்்ததுப்பூச்்சசி பைககிைது 
  
*  அைசிவியல ஆயவக 
    அ�ிலததில �ிதககின்ைன 
    பாவ்ஷாவின் தவ்ளகள் 
  
*  முகததருவக அடிககடி வ்நது 
    ஏதாவது மகாடு என்கிைது 
    ‘ ஈ ‘எனும் ஓமரழுதது உயிர 
  
*  ஆற்ைஙக்ரவயாரம்  
    பு்தயுண்டு கி்டககின்ைன 
    குழ்ந்தகளின் �்ல வீடுகள் 
  
*  க்டலில கல்நதவு்டன் 
    முகவரி்ய இழககிைது 
    நிலததில பய்ிதத நதி 
  
*  கவிழ்நத வகாபுர நிழலில  
    இ்ளப்பாைசி நி�ிரகின்ைன  
    ஒதுஙகும் காலந்்டகள் 
  
*  பள்ளிககூ்ட �்ி 
    அடிதது அடிதது ஓயகிைது 
    அடுப்படியில �ா்வி 
  
- கா.ந.கலயா்சு்நதரம்
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t
மகரந்தஙகலை சி்தறிேிட்டு
பூேிலிருநது எழுககிறது
பட்டேொம்பூச்சி 
t
ேலரயும் ்பொ்்த
ேொனத்்தகில பறக்ககிறது
பட்டேொம்பூச்சி.
t
்தலல்மல தும்பி அமர
்தகியொனத்்தகில இருக்ககிறது
சிறு பறலே.

- ்ஷரஜிலா பரவீன் யாகூப்

t
ேொனுயர்ந்த கட்டேடேம் 
அத்்தகிேொரத்்தகின 
முதுககில சுலம.

t
பூக்கைின முகஙகைில
 ேகக் கீறலகள்
 ்தகிருப்்தகியுடேன ேணடுகள்

- ஏரூர்்க்கவி்கக்கா
  ஏ. ஸீ. அபதுல் றகுமான்
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 கவிஹ்த என்து கவிஞனின கற்்ஹனயில் விஹேவது. 
கணடது, ளகட்டது, அறி்ந்தது, அறியபா்தது மு்தலியவற்றிற்கு 
கற்்ஹன சிறகிஹன ஒட்டஹவத்து, சில அலஙகபா்ரஙகள் ் சயது 
கவிஹ்த என ்ஹடத்துவிடுவபான கவிஞன.

 ஆனபால்.. ஹைக்கூ கவிஹ்தஹய ஒரு ஹைக்கூ 
கவிஞனபால் அவவபாறு ்ஹடத்துவிட இயலபாது. ்ஹடத்்தபாலும் 
அது சுவபா்ரஸயமபாய இருக்கபாது. ஏ்னனில் ஹைக்கூ என்து 
உணைர்நது எழு்தக் கூடிய ஓர உனன்த கவிஹ்த வடிவம் என்ஹ்த 
அஹனவரும் அறி்நது ்கபாள்ே ளவணடும். ஒரு ஹைக்கூ 
கவிஞன ்தனது அனு்வத்்தபால் நெிகழ்்ந்த ஒரு கபாட்சிஹய 
கவிஹ்தயில் ்்திவு ்சயவபா்னனில், அ்ந்த கபாட்சிக்கபான 
ஹைக்கூ உனன்தமபாய மிேிரும் என்்தில் ஐயமில்ஹல.

 நெபாம் ளநெ்ரடியபாக உணை்ரக் கூடியவற்ஹற கவிஹ்தயில் 
்்திவு ்சயவள்த ஹைக்கூ கவிஹ்தயில் நெல்ல்்தபாரு ்்யஹ்ர 
நெமக்கு ்்ற்றுத்்தரும்.

  
 


- - 
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 ஜப்பானிய கவிஞரகள் ்லரும் ்தஙகேது வபாழ்க்ஹக 
்யணை அனு்வத்்தில் ளநெர்ந்த, உணைர்ந்த விசயஙகஹேளய 
கவிஹ்தயபாக ்ஹடத்்தனர என்து குறிப்ிடத் ்தக்கது.

 அவரகள் ஒரு மலர மலரவஹ்த கவிஹ்தயில் வடித்்தபாரகள் 
எனில், அம்மலஹ்ர ள்தடி ்தஙகேது ்யணைத்ஹ்த ்்தபாடஙகினபாரகள். 
அ்ந்த மலர மல்ரத் ் ்தபாடஙகுவஹ்த அருகிலிரு்நள்த ்ரசித்்தள்தபாடு, 
அ்தனுடன ஒனறவும் ்சய்தபாரகள். அவவபாறு இ்ரணடற கல்ந்த 

ச்யல் ப்ாட்டினபால் அ்தற்குள் மஹற்ந்திருக்கும் சபா்ரத்்திஹன அவரகேபால் 
கவிஹ்தகேில் ் வேிப்டுத்்த முடி்ந்தது. இவவபாறு எ்ந்த ஒனறுக்குள்ளும்  
் ப்ாரு்ந்தி ள ப்ாவஹ்தயும், அ்தனுடன இணைக்கமபாவஹ்தயும், அ்தபாகளவ 
மபாறுவ்தனபால் மட்டுளம நெம்மபால் சிறப ப்ான கவிஹ்தஹயத் ்த்ர இயலும் 
என நெம்்வும் ச்ய்தபாரகள். இவவபாறு ஒனறுவஹ்தளய ஜப ப்ானியரகள் 
கிளயபா  ( Kiyo ) என அஹழக்கவும் ச்ய்தபாரகள். இப்ணபு ஹைக்கூ 
விற்கு அவசியமபான ஒனறு. கவிஹ்த எழுது்வன எபள்பாதும் 
கவிஹ்தகேிளலளய லயித்்திருக்க ளவணடும். அபள ப்ாது ்தபான சிறப ப்ான 
கவிஹ்த ் ிறப்்டுக்கும். 

 க வ ி ஞ ர க ள்  ்த ஙக ள்  க வ ி ஹ ்த  எ ஹ ்த  உ ல க ி ற் கு 
்வேிப்டுத்துகிறது.. அக்கவிஹ்த சமு்தபாயத்்திற்குத் ்தரும் 
்லன எனன என்ஹ்த உணைர்நது கவிஹ்தஹய ்ஹடக்க 
ளவணடும். கவிஹ்தகேில் நெச்சு வபாரத்ஹ்தகஹேயும், எ்திரமஹற 
வபாரத்ஹ்தகஹேயும் ்யன்டுத்துவஹ்த ்தவிரக்கலபாம்.

 ்பாள�பா கூறிய்டி, நெல்ல ஒரு கவிஹ்தக்கபாக சில 
ஆணடுகள் கூட ்தவமிருக்கலபாம்.. என்ஹ்த கவனத்்தில் 
்கபாணடு கவிஹ்தஹய ்ஹடத்்தபால் ஹைக்கூ சிறக்கும்.

   9



   9

வபாசித்்த்தில் ளநெசித்்தஹவ..
●
இ்ந்த பூமி
மனி்தஹன சுவபாசித்து
இற்நது ்கபாணடிருக்கிற்தபா..?

- கவிஞர  ஈள்ரபாடு ்தமிழன்ன
( கனபாக்கபாணும் வினபாக்கள் )

●
்ள்ேித்்திடல்
சுவள்ரபா்ரத்்தில்
கிழி்ந்த ஆணுஹறகள்.

- நெபாணைற்கபாடன
( ்ிபாியும் ளநெ்ரத்்தில்..)

●
கற்ந்த்பால் முஹலபுகபா
அடித்்த ்கபாள்ஹே
கஜபானபா புகபா.

- ்நெல்ஹல சு.முத்து
 ( ஹைக்கூ ்்திற்றுப்த்து )

●
நெபாற்கபாலிஹயத்
தூக்கி எறி்நது சணஹட.
நெபாற்கபாலிக்கபாக.

- சி.விநெபாயகமூரத்்தி
( புனனஹக மினனல் )
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●
இ்ந்தி ள்சினபால் இ்ந்தியன
ஆஙகிலம் ள்சினபால்
அறிக..அவன ்தமிழன.

- புதுஹவ சீனு ்தமிழ்மணைி
( ்தீவின ்தபாகம் )

●
்தபாகமபாய ஒலிக்கிறது
்வள்ேபாிக்கபாய விற்கும்
சிறுமியின கு்ரல்.

- மு.முருளகஷ
 ( Let Haiku Blossom )

●
ளகபாவில் ்வேிளய
நெல்ல மஹழ
ஒவ்வபாரு துேியிலும் கடவுள்.

- எஸ.�ஙக்ரநெபா்ரபாயணைன
( கடவுேின கபாலடிச்சத்்தம் )

●
லிமஹ்ரக்கூ..

ஓயவு ்்ற்ற்ின ்்னசன
்்றுவ்தற்குள் ்வம்்ி ்ட்டது்தபான
எத்்தஹன எத்்தஹன ்டனசன.

- நெ.க. துஹறவன
 ( ்தவஹே கு்தித்்த குேம் ) 
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●
எதுஹக ளமபாஹன கற்றபான
்திஹ்ரப்பா எழு்திப ்ிஹழக்க
கற்றஹ்த எல்லபாம் விற்றபான.

 - புதுஹவ ்தமிழ்்நெஞசன

●
சுட்்டபாிக்கும் சூபாியன
மு்ந்தபாஹன நெிழலில்
சபாஹலளயபா்ரச் சிறுமி.
 - கபானசபாகிப.

●
இரு்து ஆணடுகளுக்குப ்ிறகு
எ்திபாில் வருகிறபாய
நெம்ஹமப ்ிபாித்்த ்தபாலியினறி!

 - ்வற்றிபள்்்ரபாேி

ஒடடிப்பிைககவில்ல 
ஒடடிகமகாண்டுவிட்டனர 
நடபுைவில. 

 ்சாரதா க. ்ச்நவதாஷ்
 ஐதராபாத

பட்ட �ரம்
பச்்்ச நிைததில நிற்கும்
பச்்்சககிளிகள்.

 _   இ்ைச்்சசிககுளம் ந.்சஙகரலிஙகம்.
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முட்களுக்கு இலடே்ய
கமலல ேநது ்தலலகொட்டும்
சிேந்த கமொட்டு.

- ்சீனு ம்ச்நதில
   கொட்டுமனனொர்்கொயில

குடிலசக்குள் மலழ
கூடிக்ககொண்டே ேருககிறது
பொத்்தகிரத்்தகின எணைிக்லக..

- மஜயச்்ச்நதிரன்

முழுேகிலொ கேைிச்சம்
ஆறறஙகலரயில ேடேக்ககிறது
கொ்தலர் சந்தகிப்பு.

- வ.பரி�ளாவதவி

ேிரித்்த ேலல
்ேட்லடேக்கொக கொத்்தகிருக்கும்
சிலந்தகிப்பூச்சி.

- ம�.கிவ்ஷாரகான்

ேஞலச கொடு
ஓஙககி ேைர்நது ேகிறககிறது.
அடுக்குமொடி குடியிருப்பு.

- க.வ்சா�சு்நதரி, 
கேலலல.
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01 
உ்வூடடும் தாயப்பை்வ 
குஞசுகளுககுத வத்வப்ப்டவில்ல. 
நிலாகுைசிதத க்தகள். 
 - ்ச.க்காபிநாத
 
02 
இ்ரவயாடு குருவி 
இருப்பி்டம் வதடி வருகிைது 
ப்சசிவயாடு பாம்பு. 
 - ஐ.துஷ்நதன்
 
03 
இ்ரதரும் குருவி 
வாய பிளககிைது 
ப்சசிவயாடு குஞசுகள். 
 - மஜ் மவங்கட 
 
04 
உ்வூடடும் பை்வ 
மநாடியில கா்ா�ல வபாகிைது 
தாயின் அலகு. 
 - எம்.ரி.எம்.அன்சார்
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05 
குஞசுகளின் ப்சசி 
ஊடடுவதில நி்ைகிைது 
தாயப்பை்வயின் வயிறு. 
 - ்கவிநிலா கமா்கன்
 
06 
எலலா உயிரகளிலும் 
தாய்� ஒன்று தான். 
இ்ரயூடடும் பை்வ. 
 - இளைவல் ஹரமிஹரன்
 
07 
பை்வயின் அன்பு 
ம�ய்சசிலிரகக ்வககிைது 
�ாரகழி �ாதககுளிர. 
 - ்கவிதா அக்சா்கன்
 
08 
அலகில இ்ர்ய 
இறுகப் பற்ைசியிருககும் 
கி்ளயில காலகள் 
 - நா்கலடசுமமி இராஜக்காபாலன்
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09 
உ்வூடடும் பை்வ 
உ்ரததி ம்சலகிைது 
தாயப்பா்சம். 
 - இநரன் மஙக்கஷ
 
10. 
தாயூடடும் இ்ர்ய 
குஞசு இறுகப் பிடிககிைது 
�ரககி்ள்ய. 
 - நா்்க ஹாஜா
 
11 
ப்சசியைசியும் தாயுள்ளம் 
ஓர்ியில வாயதிைககும் வ்சய ்சசிடடு 
ஆயத�ாய உயிரப்சசி. 
 - புது்வ தமமிழ்மநஞ்சன்
 
12 
குருவியின் அலகு 
குஞ்சசின் வாயினுள் 
இ்ர. 
 - மா.சு.திரு்ககுமரன்
 
13 
ப்சசியாற்றும் தாயப்பை்வ 
விததியா்ச�ாக இருககின்ைன 
குஞசுகளின் ்சததஙகள். 
 - த.அதி்மான்
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14 
பட்டகி்ள 
பச்்்சயாகிைது 
இ்ரவயாடு குருவி. 
 - ்க.ராஜகுமாரன்
 
15 
�ாறுபடும் குரவலா்்ச 
தாயப்பை்வககு புரிகிைது 
குஞசுகளின் ப்சசி. 
 - ்சா்க்்க.மபான்்னழகு
 
16 
இ்ரயூடடும் தாய 
குதூகலிததுக மகாண்டிருககிைது 
குஞசுப்பை்வ. 
 - டா்கடர்.ஜலீலா முஸமமமில்
 
17 
குஞசுகளின் ப்சசி 
அதிகரிததுக மகாண்டிருககிைது 
தாயப்பை்வயின் பா்சம். 
 - ஓசூர் மணமிகம்க்ல
 
18 
குஞசுகளின் வயிறு 
முழு்�யாக நிரம்புகிைது 
தாயப்பை்வ �னது. 
 - மஜ.முஹமமது ஹபீபுல்லா
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19 
தாயககுருவி 
்சசிைகடிதது ்சதத�ிடும் 
இ்ர வதடிடும் குஞசு. 
 - ஷிஹா்னா ம்கசூட
 
20 
உ்வூடடும் தாயககுருவி 
கி்ளயில த்லகீழாய மதாஙகியபடி. 
அலகில புழு. 
 - விஜமி ்சிவா
 
21 
தாயின் பா்சம் 
தவிப்பு்டன் ஊடடுது 
வாயில உ்்வ. 
 - ்கவிமநஞ்சன்
 
22. 
ப்சசியில குஞசுகள் 
தாயககுருவி அலகில 
உயிரததுடிப்பில புழு. 
 - மவறறிபகபமராளைமி
 
23 
�ா்லப்மபாழுது 
வி்ர்நது வருகிைது 
இ்ரவயாடு தாயப்பை்வ. 
 - ம்சல்்ல்ா வாமகதவன்
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24. 
உ்வூடடும் பை்வ 
ம�லல விலகிச் ம்சலகிைது 
குஞசுகளின் �ீது நிழல. 
 - இரகுநாதன்
 
25 
ப்சசி அ்டஙகுகிைது 
பா்சம் ஊடடுகிைது 
தாயின் வந்சததில குஞசுகள். 
 - ந.பாண்டி்ராஜன்
 
26. 
கு்ைவான உ்வு 
்ச��ாகப் பகிரப்படுகிைது 
தாயன்பு. 
 - ்சிவ்காமசுநதரமி நா்கமணமி

   9

எனன ளவணடு்தளலபா 
ளகபாயிஹலச் சுற்றி வரும் 
உ்திர்ந்த சருகுகள்

- வஃபீ்ரபா வஃ்ி
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1.
அ்்சயாது அ�ர்நதிரு்நத 
தும்பி பைகக 
்கதடடி �கிழும் குழ்ந்த 
 
2. 
குளதது நிலாவில 
ஓவியம் வ்ரயும் 
க்ரவயார �ரம். 
 
3.
�்மு்டன் ம�லல விரியும் 
பூவின் இதழகள். 
வதனரு்நதும் வண்டு 
 
4.
நிைம் �ாைசித 
த்ல தூககிப் பாரககிைது 
தப்பிய பச்வ்சா்நதி 
 
5.
ஒன்்ைமயான்று வவக�ாக 
மு்நதிச் ம்சலலும் வாகனஙகள் 
வ்சரு�ி்டம் வவறு. 
 

அன்புசம்சல்வி சுபபுராஜூ
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01. 
கொறறிலொடும் மரக்ககிலை 
்சர்ந்தொடுககிறது. 
்சலலயில கட்டிய தூைி. 
 
02. 
மொர்கழி ்கொலம் 
ேொசலில ்தேறொமல இடேம்கபறும் 
பூசைிப்பூ. 
 
03. 
சட்லடே பறி்பொன்தகில 
பரி்தொபமொய் கொட்சி்தரும் 
்தகிருஷ்டி கபொம்லம. 
 
04 
அடித்து துலேக்க 
கேைி்யறும் நுலரயில 
அ்னக சூரியனகள். 
 
05. 
்தொயின ்தொலொட்டு 
்தடேஙகலினறி ேருககினறது 
குழநல்தயின ேகித்்தகிலர. 
 
- அனுரசாஜ்
வபாடிநாயககனூர
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1. 
மூடிய அலற 
இடுக்ககின ேழி்ய கசிககிறது 
பிரசே ேலி ்ே்தலன.

2. 
பலத்்த மலழ  
பொல்தலய மினன்லொடு கடேக்ககிறது 
பச்லசத் ்தேலை  

3. 
நீணடே புலகேைி  
்தகிரும்பும் இடேகமலலொம் 
்மயும் ஆடுமொடுகள் 

4. 
புத்்தலரக் ககொணடேொடும் 
மக்கள் மனஙகைில 
அைேறற ஆலசகள் .

5.
குைத்்தகில ்தணணீர் 
அலசநது ககொண்டே இருக்கும் 
கொறறில ்தொமலர .

்கவிஞர் ்கவி நிலா கமா்கன்
தஞ்சாவூர
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