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 அன்பார்ந்த ஹைக்கூ திணஹணை வபாசகரகளே….

 இனிய வணைக்கம், 

 ஹைக்கூ திணஹணை மினனி்தழ் இரு மபா்தஙகளுக்கு ஒரு 

முஹை வவளியிடப்ட்டு வருகிைது. பிரபானசு கவிஞர ்தமிழ்வநெஞசம்  

அமின ஐயபா அவரகளின சிைப்பான வடிவஹமபபில் வ்தபாடர்நது 

வ்தபாய்வினறி வவளியபாகிைது. இ்ந்த இ்தழின வ்தபாகுப்பாேர 

்தஞஹச மணணின ஹம்ந்தர மருத்துவர கவிஞர கவிநிலபா ளமபாகன 

அவரகளின சிைப்பான ்ணியில் ஹைக்கூ திணஹணை இயல்்பாக  

அஹனவஹரயும் உட்கபார ஹவத்துளேது. கவிஞரகளின ஹைக்கூ 

/ வசனறியு / ்ழவமபானறியு / லிமஹரக்கூ என ்ல்சுஹவளயபாடு 

விரு்நது ்ஹடத்துளேது.  வ்தபாடர்நது  புதிய  புதிய கவிஞரகேது 

கவிஹ்தகஹே அறிமுகப்டுத்தி வருகிளைபாம் . ளமலும் புதிய 

சிைப்ம்சஙகளேபாடு அடுத்்த ஹைக்கூ திணஹணைஹய வரளவறள்பாம். 

 

 ்ஙகுவ்றை ்ஹடப்பாளிகளுக்கு மனமபார்ந்த வபாழ்த்துகள. 

 

 இனிய வபாழ்த்துகளுடன, 

அன்ன

&
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 உலக அளவில் உலா வரும் ஹைக்கூ திணஹணை 
மின்ிதஹை  ததாகுததளிக்கும்  மாதெரும் வாய்பெிஹ் 
வைஙகியுளள  உலக தமிழ் ஹைக்கூ கவிஞரகள மன்றம் 
நிறுவ்ர ம்ிதநநய கவிஞர கவிச்சுடர கா. ந. கல்யாணை 
சுநதரம் அவரகளுக்கு என ெணைிவா் வணைக்கதஹதயும் 
இதய்பபூரவமா் நன்றியிஹ்யும் ததாிவிததுக் தகாளகிந்றன.
 ஒரு நூற்றாணஹடக் கடநது ஹைக்கூ கவிஹத 
எ ழு ச் ் ி ந ய ா டு  ந ஹ ட ந ெ ா ட் டு க்  த க ா ண டி ரு க் க ி ்ற து . 
வ ா ர  இ த ழ் க ள ,  ம ா த  இ த ழ் க ள  க ா ல ா ண டு  இ த ழ் க ள 
மின்ிதழ்கள முகநூல் புல்ம் கீச்்கம் எனறு ெல 
வைிகளில் வளரநது வருகி்றது. உலகம் முழுவதும் நவகமாக 
தெருகி வரும் ஹைக்கூ இநதியாவில் ெல தமாைிகஹளயும் 
ஆக்கிரமிததாலும் தமிைில் தான அதிக ெஹட்பொளிகள 
வ ந து த க ா ண டு  இ ரு க் க ி ்ற ா ர க ள .  ந ி ஹ ்ற ய  ஹ ை க் கூ 
கவிஹதகஹள எழுதி வருகி்றாரகள புதுக்கவிஹதக்கு்ப 
ெி்றகு ஒரு இயக்கமாக உருவாகி ஒவதவாரு மாவட்டததிலும் 
கிஹள ெர்பெி வருகி்றது.
 ஹைக்கூ கவிஹதகள எ்பெடி இருக்க நவணடும் 
எனெதில் குை்பெம் வருவதில் அரததமில்ஹல அவ்ியமில்ஹல 
நதஹவயுமில்ஹல.  வாழ்நத ஹைக்கூ முனந்ாடிகள 
க வ ி க் ந க ா  அ ்ப து ல்  ர கு ம ா ன  த ி .  லி ல ா வ த ி ,  
கவிஞர ம ிதரா ,  ந ிரமலா சுநரஷ் நொன்றவரகளின 
கவிஹத கஹள்ப ொடமாக ெடியுஙகள. நாம் வாழும் காலததில் 
இருக்கின்ற தமிைக மூததக் கவிஞரகள கவிஞர அமுதொரதி 
கவிஞர ஈநராடு தமிைனென கவிஞர அ்றிவுமதி கவிச்சுடர 
கா. ந. கல்யாணை சுநதரம் கவிஞர அமரன கவிஞர நவ. 
புகநைநதி கவிஞர அனுராஜ் கவிஞர இஹளயொரதி கநதகம் 
பூக்கள இவரகளின கவிஹதகஹள்ப ெடிதது நுணுக்கஙகஹள 
கறறுக் தகாளளுஙகள.

 

  1
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 நெர த்ால்ல ஒரு ெிளஹள நொல நெர நிஹலக்க ஒரு 
ஹைக்கூ நொதும் ஒரு காட்்ிநயா இரு காட்்ிநயா ெடி்பெவர 
ம்ஹதத ததாட நவணடும். மகுடம் சூட நவணடும்.
 தமிைில் தவளிவநதுளள கவிஞர அனுராஜ் அவர 
களின... ஹைக்கூ ஓர அ்றிமுகம்... என்ற நூல் புதிதாக 
எழுதும் கவிஞரகளிடம் இருக்க நவணடிய ஒரு வைிகாட்டி. 
இ்பெடிததான இருக்க நவணடும் இவவாறு எழுதி்ால் தான 
ஹைக்கூ எனெஹத குை்பொமல் கறறு ததளிவஹடய 
நவணடும் நிஹ்றய ெடியுஙகள ததளிவு கிஹடக்கும் நிஹ்றய 
்ிநதியுஙகள ஹைக்கூ ெி்றக்கும்.
 ஹைக்கூ ஓர அ்றிமுகம் தமிழ்தநஞ்ம் இஹணைய 
தளததிலும் ெடிததுத ததளிவுதெ்றலாம்.
 இவவிதைில் இனறு முகநூலில் எழுதி வருகின்ற 
ெல ஹைக்கூ கவிஞரகளின கவிஹதகள இடம் தெறறுளள்.
 இநத மின்ிதைில் இடம்தெறும் ஹைக்கூ த்ன்றியு 
லி ம ஹ ர க் கூ  ஹ ை பு ன  க ட் டு ஹ ர  எ ன ஹ ்  க வ ர ந து 
இழுததஹத்பநொல உஙகஹளயும் ஈரதது வ்்பெடுததும் 
எனெது உணஹம.
 இநத ெததாவது ஹைக்கூ திணஹணை மின்ிதஹை  
்ிநஹத கவர வடிவஹமதது த்ம்ஹமயாக த்துக்கி ்ாியா் 
நநரததில் நநரததியாக உஙகள ொரஹவக்கு ெடி்பெதறகு 
தகாணடு வரும் ஐம்ெது ஆணடுகள தளராத தமிழ்்பெணைிஹய 
துடி்பொ் இலக்கிய ஆரவதநதாடு ஆற்றிவரும் தமிழ்தநஞ்ம் 
அமின ஐயா அவரகளுக்கு தநஞ்ாரநத நன்றியிஹ்த 
ததாிவிதது இலக்கிய வா்ில் ்ாதஹ்க் கவிஞராக வாழ்நதிட 
ொ்முடன வாழ்ததுகிந்றன.
 இ ந த  ெ த த ா வ து  இ த ஹ ை  உ ்ற வ ா க  ந ந ் ி த து 
உணஹமயாக வா ி்தது கருதஹத்ப ெதிநதிட நவணடி விரும்ெி 

நகட்டுக் தகாளகிந்றன.
 

எனறும் அனபுடன 
உஙகள 

கவி நிலா நமாகன
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தடுக்கிவிட்டதும்  
ஆசிரியர் உட்டந்து உதகிர்ந்ததார்  
பதா்டம் பதா்டமதாய்  
 
முதலதாளி சமதாதகிமமல்  
முடடிக்்தாண்டழுததான்  
சம்பளப் பதாக்கி  
 
ம்ன் டவதத மீதகி மது  
குடிதத தந்டத தகிடடினதார்  
்பதாறுப்பில்லதாத பயல்  
 
முதல் நதாளிமலமய  
ஆசிரியரின் பிரம்டபக ம்டடு  
அ்டம்பிடிததது குழந்டத  
 
அதகி்தாரி பிறந்தநதாள்  
வீடு முழுக்  
இலவச அலங்தாரம்  
 
ஆடசி முடிந்த  
அடமசசர் அறிகட்  
இனி நதாடடுககு உடழப்மபன்  

 ஈம�ொடு த�ிழன்்ன்
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1  தற்்தாடலப் பதாடற 

    இன்னும் உயிமரதாடுஇருக்கிறது  

    ்ல்லுககுள் மதடர 

 

2  ட்விசிறி 

    ்்தாசுடவ அடிததுக்்தாணம்ட  

    தகியதானததகில் துறவி   

 

3  புததன் சிடலககு முன்பு  

    எரியும் ஊதுபததகியில்  

    தகியதான அடல்ள்  

 

4  விளகம்றறதா மநரம்  

    ்்டவுள் ப்டததகில் பிரதகிபலிககும்  

    குழல் விளக்கின் பிம்பம்  

 

5  மடலககு ஏகும்  

    ்தாலடி ஓடச அதகிர்்கிறது   

    மு்டடில் பதாடற  

 

6  பூக்ள் ்கிட்டக்தாத மபதாது  

    சதாமிடய அலங்ரிக்கிறது  

    ்ெபமதாடல  

 

7  தவறிவிழ எததனிதது  

    பின் விழதாமல் ந்ர்்கிறது  

    ்ம்பியில் ஊரும் நதடத  

 

அருணாசல சிவா ரவிசங்கர்

  1
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ஆ்தாயம்  

குளததகில் இறங் வருடும்  

மீன் குஞ்சு்ள்  

 

ஆறறங்டர   

்சடி ்்தாடி்டள விலக்.  

படழய நட்டப்பதாடத   

 

்தாடடுப் பதாடத   

பயணததகில் ்ளிப்பூடடும்   

பூசசிடய விரடடும் மதன்சிடடு   

 

  டைககூ உமதா

ததாடயத மதடி  

்்டலுககுள் ்சல்்கின்றனமவதா  

இந்த ஆடமக குஞ்சு்ள்   

 

பருவ மடழ  

மிகுந்த ம்கிழசசி அளிக்கிறது  

குளததகில் மீணடும் நகிலதா  

மடழககுப் பிறகு  

முடளதது ்கி்டக்கிறது  

்ளதது மமடு 

  வி. முததுமவல்

l

l

l

l

l

l
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1	 அடிக்கடி	நனைகிறதே	 
	 ்கனைனை	நனைத்துத்	திரும்புன்கயில்	 
	 ்கார்கால	்கடலனல	
 
2	 புத்ேமட		நூல்கம்	 
	 புைட்டுகிதறன்	அ்கைாதினை	 
	 அ்கப்படவில்னல	ஆச
 
3	 சுழல்	்காறனற	ஊடுருவி	 
	 நீரச்சுழினை	ோககிடும்	 
	 மின்ைல்	
 
4		 நிறம்	மாறி	கீழிறங்கும்	 
	 புழுதிப	புைலில்	சிககி	 
	 விலாசமிழநே	வெண்ணிறகு
 
5	 ்பள்ளத்ோககின்	தூொைத்னே	 
	 ஆலிங்்கைமிடும்	்பனித்துளி	 
	 ்பால்சம்	பூவின்	மறுநனைைல்	
 
6	 நீல	தேஸ்	்பறனெ்கத்ள 
	 வசரரி	்பழங்்கள	்காய்த்துள்ளை	 
	 அணில்்கள	இங்கில்னல	
 
7	 இவொண்டும்	 
	 குல்வமாஹர	மலர்களின்	நிழல்		 
	 கீதழ	பூத்துள்ளது	 
 

  தெ.	பு்கதழநதி

  1
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 சுவரில் விரிசல் 
 ்வடலயில் ஆறுதலதாய் 
 முடளககும் ்சடி 

குளக்டர ஓரம் 
மரதடதத தழுவிப் மபதா்கிறது 
மம்ததகின் நகிழல்   
 
 சாக்்க . ப�ான்னழகு

 ம்தாலப் புள்ளி்ள்  
 வரிடசயதா் ்தரி்கின்றன 
 ஊரும் எறும்பு்ள்  
 
்ழுதது ்யிறு  
மமய்ப்பவனின் ட்யில்  
்்தாஞ்சம் தடழ 
 
 பறடவ்ள் எசசம்  
 படழய ம்தாடட்ட சுவரில்  
 ்சடியும் ்்தாடியும்  
 
  மாப�ிள்ளை ராவுத்தர் 

்தாலியதான வீடடிலிருந்து  
தகிரும்பி ்சல்்கிறது பட்டதாம்பூசசி   
அமர ஒரு இ்டமின்றி 

 உட்டததுப் மபதாட்டதாலும்  
 பிரதகிபலிக் மறுப்பதகில்டல  
 இரசம் பூசிய ்ணணதாடி்ள் 
 
 இராம. வவல்முரு்கன

  1
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முன்வதாசல் அடறடய 
இரண்டதா்ப் பிரிக்கிறது 
்தவிடுககு ்வயில் 

பிரிதத மடலடய  
ஒடடிமய இருக்கின்றன 
இரணடு ஊர்்ள்  
 
 ்க்ன்கா �ாலன

்்டற்டரயில் நணடு  
அஙகும் இஙகும் ஓடு்கிறது  
்தாய்ந்த இடல  
 
்நருப்புப் பந்தங்ள்  
புட்மயதாடு ்வளிமயறு்கின்றன  
கூடடிலிருந்து மதனீக்ள்  
 
 பெயசந்ததிரன

ததார்சதாடலயில் பயணம்  
்நருங் ்நருங் மடற்கிறது  
்தானல் நீர் 
 
 மண்வ ்கார்்னனி்கன

புடதயல் ்கிட்டதத பதாடன 
மததாணடி எடுக்கிறதாள் 
்பதாங்ல் மசதாறு 

 �ா. சிவா
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அரச மரததடி  
்ததா்டர்ந்து சுறறியபடி  
்ட்்டறும்பு்ள்  
 
மின்னல் ்வடடு  
இட்டயிட்டமய வந்து மபதா்கிறது 
இடி சததம்  
 
 சீனு பசந்ததில்

விளகட் அடணதததும்  
வீடடுககுள் புகுந்தது  
பதுங்கியிருந்த இருடடு  
 
 அலமதாரிக ்தவு  
 ்சல்லரிததுக ்கி்டக்கிறது  
 படழய புதத்ம்

கூன் விழுந்தும்  
நகிமிர்ந்து நகிற்கிறது  
பதாடடியின் தன்னம்பிகட்  
 
  ்க்லவாணனி சுவரஷ�ாபு

்்தாததகித தகின்னும் பறடவககு  
மததாள் ்்தாடுக்கிறது  
மசதாளக ்தாடடு ்பதாம்டம 

்தகிர்முறறிய வயல்  
ம்ள்விக குறியதாய்  
அரிவதாள் 
 
 ம்கதிழ்திலாவின ்தந்்த 
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ஊஞ்சலில் மபரன்  
அஙகும் இஙகும்  
ததாதததா பதாடடி  
 
 விறற வீடட்ட  
 தகிரும்பவும் பதார்க்கிறதான்  
 ்டலயவில்டல குருவிக கூடு  
 
 அ்கவலன

த்டதா்ததகில் ததாமடரப்பூ  
்தாறறு வீசியும் அடசயவில்டல  
சுவர் ஓவியம்  
 
 சு�ாெனி்னனி மவ்னா்கரன

நகிலடவ ரசிககும்  
இரவுககுப் பிடிப்பதகில்டல  
இருள்  
 
  ்த. ரவீந்ததிரன

விரிததப் புதத்ம்  
்ம்பீரமதா் இருககும்  
அப்பதாவின் மூககுக ்ணணதாடி  
 
 டாகடர் ெலிலா முஸமமனில்

நகிரம்பி வழியும் பதாடன  
ததா்ம் தீரதாமல் பறக்கின்றன  
்ள்ளருந்ததா பறடவ்ள்  
 
 பமயயன்டராஜ்



l	 ்ததிறந்ததிருந்த
	 அ்றககுளளைனிருநதுவரு்கதிறது  
 ம்னனி்தவ்ய வரவவற்பு  
 
l	 எவருககும ப்தரனியாமல்  
 ஒளைனிதது ்வக்கதினற்னர்  
 சுயம ்தாங்கதிய ம்ன்்த  
 
l	 ்காடு எனற பசால்லுககு  
 ம்கள வ்ரந்தாள  
 துளைனிர் இ்ல  
 
l	 ்மககு ்ாவம  
 சுமநது ்டக்கதிவறாம  
 ்க்னவு்கவளைாடு வாழவு  
 
l	 ்்ததிவயாடிய வழனிபயஙகும  
 ்னறியுடன மனினனு்கதினற்ன  
 கூழாங்கற்்களைனின குவியல்்கள  
 
l	 ப�ற்ற்்தப �்கதிர்நது  
 இனபுற ்கற்றுகப்காடுக்கதிறது  
 �ல்லாஙகுழனி வி்ளையாட்டு   
 

  - கொ.ந.கல்ொணசுநத�ம்- கொ.ந.கல்ொணசுநத�ம்

  1



l	
மனதகில் பதாரம்  
்வடலயில் சந்டத வியதாபதாரி  
்ததாறறு அதகி்ரிப்பு  

l 
அடுக்டள ்தாலி 
எடடிப் பதார்ககும் எலிககுஞ்சு 
பசியில் பூடன 

l 
மடழ அதகி்ரிப்பு  
மு்டங்கிய வதாழகட்  
ஒமிக்கிடரயதான் பரவல்  

l 
வறடசியில் விடள நகிலம் 
அறடவக கூ்டததகில் 
விடத்நல் 

l 
விடியலில் குடிடச  
அழ்தா்த ்தரி்கிறது  
எதகிர்க்தாலம் 
 
்தா்ழ. இரா. உ்தயவ்சன

  1
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வீடு விறறதும்  
விடடுச ்சல்ல மனமில்டல  
ஆடசயதாய் வளர்தத மவப்பமரம்  
 
 இளைவல் ஹரனிஹரன

l	வணண பலூன்்ள்  
        விறறு முழுவதும் தீர்்கிறது  
        விறபவளின் பசி  
 
l	உதகிககும் ்தகிரவன்  
        ஒளியில் நன்றதா்த ்தரி்கிறது  
        உறஙகுபவன் வீழசசி  
 
 பசண�்க பெ்கதீசன

l	்வட்டப்பட்ட வதாடழயிடல்ள்  
        ்வளிமய ்தரிந்தது  
        விருந்தகினர் வருட் 

l	மடழயில் நடனயும் குருவி  
        பறக் எததனிகட்யில்  
        தகிடச்யஙகும் நீர்ததுளி்ள்  
 
 ச. வ்கா�ி்ாத
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*
இடரமதடிப் பறக்கின்றன 
கூடடுப் பறடவ்ள். 
தனிடமயில் மரம் 

* 
இதயங்ளதால் மபசு்கிறது 
மவர். 
்தாறறு்டன் இடல்ள் 

* 
இடலமபதாடடுப் 
பரிமதாறப்படு்கின்றன 
நகிழல்்ள்! 

* 
எதகிர்்தாலம் 
ம்டகும் 
இடல மரட்்ள்! 

* 
பூமிககு முததமிடும் 
பறடவயின் எசசம் 
பட்்டன. 

* 
மததாப்டப 
ஒளிதது டவததகிருக்கிறது 
விடத. 
 
– ்கவிகவ்கா து்ர. வசந்தராசன
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ெ்றஹவயின எச்்ம்  
நவரூன்றி வளரகி்றது  
விாி்லில் மரம்  
 
 சுவர விளம்ெரம்  
 நினறு த்ல்ல த்ால்கி்றது  
 ெழுதா் ்ாஹல 
  
  கரு . கிருஷ்ணை மூரததி

மின விளக்கு   
எாிநநத ்ாம்ெலா்து  
ஏஹைக் குடிஹ்   
 

 ந. ந. ்ஙகரலிஙகம்

விளக்ஹக அஹணைதததும்  
வீட்டுக்குள புகுநதது  
ெதுஙகியிருநத இருட்டு  
 
 த. முருகன

தொதுக் கிணைறறுக்குள  
தளளுமுளளு நடக்கி்றது  
உரசும் வாளிகள  
 
 தொன்ம்ெலவாணைன

  1
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n	 மனி்தககும சருகு 
 சட்பட்னக ்கடநது வ�ாகும 
 வம்கக கூட்டம  
 
n	 ்தாம்ரயி்லத ்தணணீர் 
 ்தாலாட்டிய �டி இருககும 
 குளைததுச் சிற்ற்ல்கள  
 
n	 உ்டந்த கூ்ர 
 அவசரமாய பவற்றிடம ்திரபபும  
 சிலந்ததி வ்ல  
 
n	 நீல வா்னம  
 அழ்காய ்காட்சி ்தரும  
 வம்கம ப்தாடும ம்லதப்தாடர்  
 
n	 யாச்கம வ்கட்கும �ிள்ளை  
 இ்தயத்்தப �ிழனி்கதிறது  
 இளை்மயில் வறு்ம  
 
n	 மீணடும மீணடும என்னனிடம 
 அழுத்தமா்க வ�சியது 
 புத்த்கம
	
 
  ்தமனிழப்ஞசம அமனின
  பிரதான்சு

  1
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l	 புல்லாஙகுழல் இ்சக்க  
 ப�ாந்ததிலிருநது பவளைனிவய வரும  
 சுணபடலி  
 
l	 பூசா்த ம்ததில்  
 ்கட்டணமனினறி அலங்கரனிககும  
 பூசணனிக ப்காடி   
 
l	 ்க்டசியா்க பசல்்கதிறது  
 வயிறு ்தி்றயா்த �ற்வ  
 அ்ம்ததியா்க அஸ்தம்னத்ததில்  
 
l	 ்கல்பலறிய  
 குட்்டககுள அமனிழும  
 ப்தன்்ன மரங்கள  
 
l	 ப்ல் சுமககும வணடி  
 வா்க்னத்ததில் மூட்்ட்களைாய  
 விவசாயியின வியர்்வ

l	 வயா்கா பசய்கதிறது  
 குட்டிச் சுவற்றில்  
 ்கா்ல நீட்டிய�டி பூ்்ன  
 
 
l	 வடிவத்்த  
 வா்னத்ததில் வ்ர்கதிறது  
 அந்ததி வ்ர �ற்வக கூட்டம   
 

முஹமமது ஷர்ெனிலா யாகூப
 

  1
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 ஹைக்கூ கவிஹதகள உணஹமஹய மட்டுநம நெசும். 
இது நிதர்்ம். யதாரததம் மீ்றிய நொலிகஹள தொயகஹள தவிரக்கும். 
புஹ்வுகள கறெஹ்கள ஏறகாது. உவஹமகள உருவகஙகள கூடநவ 
கூடாது. த்ாறகுற்றநமா தொருட்குற்றநமா இருக்கக் கூடாது. இயறஹக 
ெற்றிநயா ்மூகம் ்ாரநநதா எதுவாக இருநதாலும் உணஹமயா் 
கருதநதா த்யதிநயா நிகழ்நவா காட்்ிநயா இல்லாவிட்டால் அது 
ஹைக்கூநவ கிஹடயாது.

 ்ி்றிய உயிரகஹள ்ி்ற்பெிதது்ப ொடுவது இயறஹகஹய 
ம்ித உணைரவுகநளாடு இஹணைதது்ப ொடுவது ெி்ற உயிரகஹள 
த்க்கு இஹணையாக மதிதது ொடுவது ்ி்ற்பொகும். நநரடியாகநவா, 
மஹ்றமுகமாகநவா அதிக கருததுக்கஹள தவளி்பெடுதத நவணடும். 
ஆ்ால் உணைரச்்ிகஹள தவளி்பெடுததக் கூடாது. காட்டும் காட்்ி, 
நடக்கும் நிகழ்ச்்ி, த்ால்லும் த்யதி, உணைரததும் கருதது உணஹமயாக 
இருக்க நவணடும். இரணடுக்கு நமறெட்ட அல்லது குஹ்றநதெட்்ம் 
இரணடு உட்கருததாவது இருக்க நவணடும். அநத உட்தொருள ெடிக்க 
ெடிக்க விாிநது த்ல்வதாக இருக்க நவணடும். ஹைக்கூவின அைகும், 
ஆற்றலும் அஹடயாளமாய மிளிர நவணடும்.

 ஹைக்கூ எழுதுவதறகு முனபு அநத காட்்ி ெற்றி, 
சூழ்நிஹல்ப ெற்றி, ்ம்ெவம் ெற்றி, நிகழ்வு ெற்றி,  இயறஹக ெற்றி 
்ிறறுயிரகள ெற்றி முழுஹமயாக ததளிவாக ்நநதகமின்றி ததாிநத 
ெி்றநக எழுத நவணடும். அ்பநொது தான உணஹமயா் பூரணைமா் 
ஹைக்கூவாக கிஹடக்கும்.

 நான நூறறுக்கு நமறெட்ட ஹைக்கூ நொட்டிகளில் ெல 
குழுமஙகளில் நடுவராக்ப ெயணைிதததால் புதிதாக எழுதுெவரகளின 
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புாியாமல் எழுதும் புதியவரகளின ததாியாத தவறுகஹள த்யயும் 
த்பபுகஹள நநாிஹடயாக ததாிநது தகாணடதால் புாிநது உணைரநததால் 
இதஹ்க் கறறுக் தகாடுக்கநவ புாியஹவக்கநவ இநதக் கட்டுஹரஹய 
எழுதுகிந்றன. இது புததகமாக தவளிவர இருக்கி்றது. அதஹ்ச் 
சுருக்கி ்ி்றிய அளவில் உஙகளுக்காக ஒரு ்ிலவறஹ்ற சுட்டிக்காட்ட 
நகாடிட்டுக் காட்ட விரும்புவநத இநதக் கட்டுஹரயின நநாக்கம். இது 
ததாிநதவரகளுக்கு நதஹவயில்ஹல. ததாியாதவரகளுக்கு வர்பெிர்ாதம். 
இது புாிநதவரகளுக்கு ்ாதாரணைம். புாியாதவரகளுக்கு ஒரு புஹதயல் !

 வா்ம்  ஒளியால் நி்றம் மாறும். ெரநத வா்ம், விாிநத வா்ம்,  
நீல வா்ம், தவளுதத வா்ம், ்ிவநத வா்ம், மஞ்ள வா்ம். எஹத 
எ்பநொது நொடுவது எனெஹத ததாிநது நொடநவணடும். சூாியன 
கிைக்கில் உதிக்கும். நமறகில் மஹ்றயும். சூாிநயாதயம், சூாியஸதம்ம் 
எ்பெடி உளளது எனெஹத ொரதது அ்றிநது ம்தில் ெதிக்க நவணடும். 
சூாியஹ் பூமி சுறறுகி்றது. சூாியன நிலா பூமி ஒநர நநரநகாட்டில் 
இருநதால் அது சூாிய கிரகணைம். ெ்ிக்காலம் உதயம் தாமதமாகும். 
நகாஹடகாலம் விஹரவாக நடக்கும். நிலவு இரவில் வரும் இது 
வளரும். நதயும் அமாவாஹ் தெளரணைமி வரும். இது தனஹ்ததாந் 
சுறறும். சூாிய ஒளிஹய்ப தெறறு ெிரதிெலிக்கும். நிலஹவ அஹடயும். 
சூாிய ஒளிஹய பூமி மஹ்றக்கும் நொது ்நதிரகிரகணைம் வரும். 

மம்ங்ள் : 

 தவணநமகஙகள, மஹை நமகஙகள, நகரும் நமகம் ெல 
உருவஙகளில் ததாியும். மஹை தொைிநததும் தவளுதது விடும். 
கருநமகம் தவணஹமயாகிவிடும். வா்வில் மஹை விட்டதும் நதானறும். 
சூாியனுக்கு எதிர திஹ்யில் ததாியும். ஏழு வணணைஙகள ்ில ்மயம் 
இரட்ஹட வா்வில் நதானறும். வா்ில் நட்்ததிரஙகள ் ில இரவுகளில் 
அதிகமாக ்ில இரவுகளில் குஹ்றவாக ்ில இரவுகளில் தவறுஹமயாக...
இஹவ கீநை விைாது. 

விழு்கின்றடவ்ள் : 

 மஹை்ப தொைிவு, ெ்ி்பதொைிவு, விணகறகள தொைிவு, 
ஆலஙகட்டி மஹை தொைிவு, மீன மஹை தொைிவு
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பறடவ்ள் : 

 வா்ிஹல ்ாரநதது. ஒவதவாரு ெ்றஹவகள ெற்றியும் 
ததாிநது தகாளள நவணடும். உணைவு முஹ்றகள, வாழ்வு முஹ்றகள.

குயில்்ள் : 

 ொடும் ெ்றஹவ, வ்நத கால ெ்றஹவ த்ியாக த்ல்லும் 
கூடு கட்ட ததாியாது. காக்ஹக கூட்டில் முட்ஹடயிடும். Parasitic bird. 
கிளிகள கூட்டமாக வாழும் த்ிதது ொரததால் வைிதவ்றி வநததாக 
இருக்கும். அைகாக நெசும். ெைக்கி்ால் த்ால்வஹத த்ால்லும் 
வீடுகளில் தெணகள வளர்பொரகள. மர்ப தொநதுகளில் வாழும் 
நகாவில் நநதவ்ம், நகாபுரஙகளில் வாழும்

புறதாக்ள் : 

 நகாவில் மாடஙகள நநதவ்ஙகளில் வாழும் ெநதய்ப 
பு்றாக்கள வீடுகளில் வளர்பொர. வீட்ஹட சுற்றி வட்டமாக ெ்றக்கும். 
தவளிநய நொகாது.

புறதாக்ள் : 
 
 நகாவில் மாடஙகள நநதவ்ஙகளில் வாழும் ெநதய்ப 
பு்றாக்கள வீடுகளில் வளர்பொர. வீட்ஹட சுற்றி வட்டமாக ெ்றக்கும் 
தவளிநய நொகாது. 

்தா்ங்ள் : 
 
 கூட்டமாக ஒறறுஹமயாக வாழும் கூடிநய ்ா்பெிடும். 
தி்மும் மாஹலயில் குளிததுவிட்டு தான கூடு திரும்பும். கறபுக்கர்ிகள 
தனமுட்ஹட இல்ஹல எனறு ததாிநதும் அஹடகாக்கும் குயில் 
குஞ்ிறகும் உணைவூட்டும்.

 நிஹ்றய ெ்றஹவகள உளள்... அவறஹ்ற்ப ெற்றி ததாிநது 
தகாளநவாம்... ி்ட்டுக்குருவி, ஹம்ா நாஹரகள, பூநாஹர மீனதகாததி, 
ெ்ஙகாஹட, வா்ம்ொடி, தகாணஹடகுருவி, ி்ட்டுக்குருவி, நதன ி்ட்டு, 
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காிச்்ான குருவி, கடல்குருவிகள,நீரக் காக்ஹககள, இ்பெடியாக நிஹ்றய 
உளள். 

ஆந்டத்ள் : 

 இரவில் மட்டும் கணததாியும் இரவில் அலறும்.குருவிகள 
அாி்ி,  நகாதுஹம, நகழ்வரகு, இவறஹ்ற உணணும்.ெ்றஹவகள 
்ரணைாலயததிறகு ெலவஹக தவளிநாட்டு ெ்றஹவகள வருடம் ஒருமுஹ்ற 
வரும்.

மலர்்ள் : 
 
 கு்றிஞ ி்்ப பூ 12 வருடஙகளுக்கு ஒருமுஹ்ற பூக்கும். தாமஹர 
நத ி்ய மலர. சூாியஹ்்ப ொரதது மலரும். அல்லி ்நதிரஹ் ொரதது 
மலரும். சூாியகாநதிகள சூாியன இருக்கும் திஹ்யில் திரும்பும். ி்ல 
பூக்கள காஹலயில் அரும்ெி மாஹலயில் பூக்கும். ி்ல மாஹலயில் அரும்ெி 
இரவில் மலரும். முல்ஹல்பபூ தகாடிக்கு தான. ொாி நதர தகாடுததான. 
அததி்பபூ ொரக்க முடியாது. நவ்பெம்பூ க்க்கும். இலு்பஹெ பூ இ ி்க்கும். 
இஹத கரடிகள உணணும். மயிஹல மலர நளளிரவில் பூக்கும். ொதிாிபூ 
நொட்டால் தணணைீர வா்ம் தெறும். அரும்பு நஹ், முஹக, தமாக்குள, 
முகிழ், தமாட்டு, நொது இஹவ மலாின ஏழு வஹக நிஹலகள.

எணதகிடச்ள் : 

 க ிைக்கு, ததனகிைக்கு, ததறகு, ததனநமறகு, நமறகு, 
வடநமறகு, வடக்கு, வடகிைக்கு.

ஐந்து தகிடண்ள் : 

 மு ல் ஹ ல ,  ம ரு த ம் ,  கு ்ற ி ஞ ் ி ,  ெ ா ஹ ல ,  த ந ய த ல் .
ஒவதவானஹ்ற்ப ெற்றியும் முழுஹமயாக ததாிநது தகாளள நவணடும்.

நகிழல்்ள் : 

 காஹலயில் முனபு்றம் விழும். மாஹலயில் ெினபு்றம் விழும். 
உச்்ி தவயிலில் காலடியில் விழும். நிலா தவளிச்்ததிலும் விழும். 
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விளக்கு தவளிச்்ததிலும் விழும். இருட்டில் விைாது. நிைல் விைாத 
நநரஙகள உணடு. அதஹ் மக்கள தகாணடாடுவாரகள

விலஙகு்ள் : 

 வீடுகளில் ஆடுகள மாடுகள, நாயகள, முயல்கள, பூஹ்கள, 
தவளஹள எலிகள, தவளஹள ென்றிகள வளர்பொரகள. காட்டில் 
யாஹ்கள கூட்டமாக வாழும். த்ிநய வநதால் வைிதவ்றி வநததாக 
இருக்கும் அல்லது மதம்ெிடிதததாக இருக்கும். இது ெிளிறும். ்ிஙகம் 
கர்ிக்கும் ெ்ிததால் தான ்ா்பெிடும். புலி ெதுஙகி ொயும். கரடிகள 
மரம் ஏறும். குதிஹர கஹ்க்கும். நாி ஊஹளயிடும். மானகள கூட்டமாக 
வாழும்.

மடழக்தாலம் : 

 அஹடமஹை, நகாஹட மஹை,  க்மஹை, புயல்மஹை, 
ததாடரமஹை, தட்டான பூச்்ிகள வருவஹத முனநெ ெ்றநது த்ால்லும். 
ஈ்ல்கள, தவஹளகள, ொம்புகள, நதஹதகள மரவட்ஹடகள, கரு்பபும் 
்ிவ்பபும், நீரநிஹலகள நிரம்பும். கஹரநயார மக்கள தவளிநயறுவர. 
குளஙகள நிரம்ெி மீனகள வீதியில் ஓடும். ெ்றஹவகள நஹ்யும். நஹ்நத 
்ி்றகுகஹள விாிதது ்ிலி ரக்கும் இஹவதயல்லாம் ததாிய நவணடும். 
மஹைஹய ொரக்க ர்ிக்க சூைஹல கணகளால் விழுஙக நவணடும்.

 கடலும் கஹரயும் ெிடிக்காதவர யாருநம இல்ஹல. 
தெளரணைமியில் கடலஹலகள தொஙகும். அஹலகள வநது வநது 
கஹரஹய ததாடும். நணடுகள ஓடும். நிஹ்றய கிளிஞ்லகள கிடக்கும். 
ஆஹமகள கஹரயில் குைிநதாணடி முட்ஹடயிடும். கட்டுமரஙகள ெடகுகள 
கஹரயில் கிடக்கும். மீனகள கஹரதயாதுஙகிய ெிணைஙகள தகாததி தின் 
ெ்றஹவகள ெ்றக்கும் கூட்டமாய கலஙகஹர விளக்கம் இருக்கும். தூரததில் 
ெடகுகள க்பெல்கள ததாியும். மக்கள கடல்நீாில் நீநதுவர குளி்பெர. 
விஹளயாடுவர. கஹரயில் அமரநது நவடிக்ஹக ொர்பெர. கஹரயில் 
வஹலகள மீனகள காயும். மீனகள விறெஹ்யும் நடக்கும்.

பட்டதாம்பூசசி்ள் : 

 வ்நதகால கு்றியீடு. ெல வணணைஙகளில் இருக்கும்.  
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மலரகளில் நதன எடுக்கும். மகரநத ந்ரக்ஹக த்யயும். ொரததாநல 
ம்ம் ெ்றக்கும்.

 ்்ிக்கிைஹம ெிணைம் த்ிநய நொகாது எனொரகள. 
ொஹடயில் ஒரு நகாைிஹய கட்டி அனு்பபுவாரகள. 

வயல்்வளி : 

 எ்பநொதும் ஏதாவது நவஹலகள நடநது தகாணநட 
இருக்கும்.  நல்நலர பூட்டும் திருநாள நடக்கும். நீஹர நம்ெிநய உைவரகள 
நாற்றஙகால் அறுவஹட நாறறுகள, தநறகதிரகள, கதிரறு்பபு, 
கதிரறுவஹட, களததுநமடு, கதிரடிததல், காவல் தொம்ஹம, உைவு 
மாடுகள, நீர ொயச்சுதல் இ்பெடி விவ்ாயம் ததாடரொ் எல்லாம் 
ததாிநதிருக்க நவணடும். வயல்களில் ொம்புகள, எலிகள தவஹளகள  
உணடு. முற்றிய வயலில் குருவிகள கூடுகள கட்டி முட்ஹடயிடும். 
இயறஹகயும் ்ிறறுயிரகளும் இஙநக ஹகநகாரதது நிறகும்.

்தானல் நீர் : 
 
 நகாஹடக்கால கடும் தவயிலில் ்ாஹலயில் ததாியும். 
ொஹலவ்ததில் மணைல்தவளியில் காணை்பெடும்.

மததாப்பு்ள் : 
 
 வாஹைத நதா்பபு, ததன்நநதா்பபு, மாநநதா்பபு, தகாயயாத 
நதா்பபு, வாஹைத நதாட்டம் எனறும் கூ்றலாம். ெஹ்மரஙகள 
அதிகமாக இருநதால் நதா்பபு எனறு கூ்ற மாட்டாரகள. ெ்ஙகாடு 
எனறு கூறுவர. ெ்ஙகாட்டில் நாிகள இருக்கும். நதா்பபுகளில் 
குருவிகள கூடுகள, அணைில் கூடுகள இருக்கும். குரஙகுகள வநது 
மரக்கிஹளகளில் ததாஙகி தாவி விஹளயாடும். ொரக்க ரம்மியமாக 
இருக்கும்.

விளககு்ள் : 

 லாநதர விளக்கு, ்ிம்்ி விளக்கு, குதது விளக்கு, அகல் 
விளக்கு, ்ரவிளக்கு, மின்ார விளக்கு, வீதி விளக்கு, வணடி விளக்கு 
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இ்பெடி ெல்பெல விளக்குகள. அதில் நடக்கும் காட்்ிகஹள  கணடு 
அஹ்நொட நவணடும்.

 வீதி விளக்கில் ெடிதத நமஹதகள உணடு. யா்கரகள 
உட்காரநது இரு்பெர. கூடநவ நாயகள இருக்கும்..

 தி் நதி் ம் காணும் காட் ி்கஹள ம்ததிஹரயில் ெதியுஙகள..

பந்தல்்ள் : 

 திருமணை ெநதல், கட்்ிக்கூட்ட ெநதல், திருவிைா ெநதல், 
நகாவில் ெநதல், காயக்றி்ப ெநதல், அவஹர சுஹரக்காய, ெரஙகிக்காய, 
பூ்ணைிக்காய, புடஹலஙகாய, பீரக்கஙகாய இவற்றில் எவவளநவா 
நடக்கும் காணும் காட்்ிகஹள அஹ்நொடுஙகள.

பூசசி்ள் : 
 
 கர்பொன பூச்்ி, விட்டில்பூச்்ிகள, மினமி்ி்ப பூச்்ிகள, 
நீர்பபூச்்ிகள, ஈக்கள, தகாசுக்கள, நத்ீக்கள, குளவிகள இவறஹ்ற்ப 
ெடியுஙகள. வாழும் முஹ்றஹய ததாிநது தகாளளுஙகள

 இ ்ப ெ டி ய ா க  ந ம் ஹ ம  சு ற ்ற ி  இ ரு க் கு ம்  உ ய ி ர க ஹ ள 
சூைஹல காலதஹத ஒவதவாரு நாளும் தவ்றாமல் விடாமல் ெடிதது 
கறறுக்தகாளளுஙகள. 

 ஹைக்கூ ஹவ கறெஹ்யில் காணைாமல் உணஹமயாக 
அநத உலகததில் நுஹைநது ர்ிதது அவறந்றாடு வாழ்நது தகாணடாடி 
உளவாஙகி  அ்லாக எழுதி்ால் ஹைக்கூ ததரூெமாக அஹமயும்.  
காலததிறகும் நிஹலதது நிறகும் .கவிஞருக்கும் அைியாத்ப புகஹைக் 
தகாடுக்கும். இஙநக இதறகு நமல் விாிவாக எழுத இயலாது எனெதால் 
இததுடன நிஹ்றவு த்யகிந்றன.

 முதிரநத கவிஞரகளுக்கு வணைக்கம். இஹளய கவிஞரகளுக்கு 
வாழ்ததுக்கள!

கவி நிலா நமாகன
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 ்பருகும் பதாலியல் ்ததால்டல  
 இந்த ்லதாசசதார சீர்ம்டடிறகு  
 மவணடும் ஓர் எல்டல  
 
பிர்தாசமதா் ்தகிரவன் உதயம்  
மசவல் ்சதால்்கிறது ்தாடல வணக்ம் 
பரவசததகில் தகிடளக்கிறது இதயம் 

பறக்கிறது இலவம் பஞ்சு 
பதார்தது ்பதாறதாடமயதால் ்வம்பிப் மபதா்கிறது 
முறறதாத இளம் பிஞ்சு

லிமடரககூ

வயலில் ஊடுருவும் காறறு 
நவகம் தாஙகாமல் தவட்டுக்கிளி ெ்றக்கும் 
தமலிதாக அஹ்யும் நாறறு 

 
 ப�ாமமனிடி வமா்கன ்தாஸ

உயிர் மபதானதாலும் 
ஆடிக ்்தாணடு ததான் இருக்கிறது 
பட்ட மரம் 

 ச. சசிகுமார்

ஆடும் மயில் 
மததாட்டததகில் மின்னிக ்்தாணடு இருக்கிறது 
இடல்ளில் பனி 

 மு்கமது இர்ஷாத
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்சன்றியு...

யார தீர்பெது
மஹை நவணடி ஆடிய கரகததால் 
தகாநரா்ா தவளளம் 

 ரதாெீ ஆமரதாக்கியசதாமி

பழ்மதான்றிகூ

தான ஆடாவிட்டாலும் தஹ்யாடும் 
அனஹ் இ்றக்கிய கரகதஹத 
அளளி ஏநதுகி்றாள மகள 

 ்தார்்வி

  
-

1010இதழ் ததொகுப்ொளர்இதழ் ததொகுப்ொளர்
கவிநிலொ ம�ொகன்கவிநிலொ ம�ொகன்
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தஹலயில் கரகம் 
ஆட்டம் காணைத ததாடஙகி விட்டது 
கிராமியக் கஹலகள 

 அனுரதாஜ்

தஹலயில் கரகம் 
வழுக்கி விைாமல் இருக்கும் 
ஆடும் ொதஙகள  

 ்வி நகிலதா மமதா்ன்

தஹலயில் கரகம் 
ஏ்றி்ால் இ்றஙகுகி்றது  
குடும்ெச் சுஹம 

 ஐ. தர்மசிங

கணகளில் ஈரம் 
க்ிநதெடி தவளிநயறுகி்றது 
்லஙஹகயிலிருநது குருதி 

 உடறயூர் வதா. மம்ஷ்

கிராமியக் கஹலகள 
வயிறஹ்ற நிர்பெ்ப. நொராடும் 
ொஹவக் கூதது  

 அருண்மதாழி

இ்றக்கி ஹவக்க்பெட்ட கரகம் 
நிஹ்றகி்றது 
வியரஹவயும் கணணைீரும் 

 ்வறறிப்மப்ரதாளி
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கரகாட்டக் கஹல  
விைாமல் கா்பொறறும் 
ஆடும் ொதஙகள 

 ்டலவதாணி சுமரஷ்பதாபு

நகாவில் திருவிைா 
கஹளகட்டத ததாடஙகியது 
கரகாட்டம் 

 ்ெய ்வங்ட

்லஙஹகயின ்ததம் 
தெரும்ொலும் நகட்கநவ இல்ஹல 
ஏஹையின கூக்குரல் 

 சீனு ்சந்தகில்

ொதஙகளின ்லஙஹக 
தாளததின  இஹ்நயாடு ஆடும் 
தஹலயில் கரகம் 

 நதா்லடசுமி ரதாெம்தாபதாலன்

கரகாட்டக் கஹலகள 
அைியாமல் ொதுகாக்கும் 
ஆவணை்ப ெடஙகள 

 ். குணமச்ரன்

தஹலயில் கரகம் 
ஆடியெடி நகரநது வரும் 
திருவிைா நதர 

 முரு்ன்
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கரகாட்ட ஒலி 
காஹதத துஹளக்கி்றது  
ஹநயாணடி நமளம் 

 ெலிலதா முஸம்மில்

திருவிைா கூட்டம் 
சுற்றிச் சுற்றி வருகி்றது 
தஹலநமல் கரகம் 

 த. அதகியமதான்

தஹலயிலுளள கரகம் 
கீநை விழுகின்றது 
உதிரநத்ப பூ  

 சங்ர் குரு பழனிசசதாமி

தாரஹகயின நட்ம் 
தாளததிறகு  ஏறெ 
கழுதது மணைி மாஹல 

 ஈழவன்ததாசன்

தஹலயில் கரகம் 
அஹ்யாமல் அ்பெடிநய இருக்கி்றது 
தெணகளின வாழ்வாதாரம் 

 உமதா பதால்கிருஷ்ணன்
 



   10

இ்றக்ஹககள நவணடி 
இருட்டில் தவமியறறுகின்ற் 
கூட்டு்ப புழுக்கள 

 ம. ஞதானசம்பந்தன்

அறுநத த்ரு்பபு 
ததருநவாரம் கிடக்கி்றது 
கு்பஹெயில் குட்டிகநளாடு நாய 

 ்ெயசந்தகிரன்

ஆடுகள தவட்ட்பெட்ட் 
அஹ்யவில்ஹல 
மு்ிய்பென ்ாமி 

  ஸ்ரீ மதகி

மயா்ம் வஹர  
கூடநவ வருகி்றது   
ொஹடயுடன ெஹ்றயும்  
 
 ரதாெிலதா ரிஜ்வதான்

தஹலயில் கரகம் 
ஏ்றியதும் தணைிக்கி்றது 
ஆடும் கஹலஞ்ின ெ்ி

த்துக்கும் ்ிறெிநய
கஹலதது விடாநத 
புததாின உ்றக்கம் 
 
 சு. ம்சவன்
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