 
-  2

இதழ் த�ொகுப்பாளர்
கவிநிலா ம�ோகன்
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அன்பார்ந்த ஹைக்கூ திண்ணை வாசகர்களே….
இனிய வணக்கம்,
ஹைக்கூ திண்ணை மின்னிதழ் இரு மாதங்களுக்கு ஒரு
முறை வெளியிடப்பட்டு வருகிறது. பிரான்சு கவிஞர் தமிழ்நெஞ்சம்
அமின் ஐயா அவர்களின் சிறப்பான வடிவமைப்பில் த�ொடர்ந்து
த�ொ ய் வி ன் றி வ ெ ளி ய ா கி ற து . இ ந ்த இ த ழி ன் த�ொ கு ப ் பா ளர்
தஞ்சை மண்ணின் மைந்தர் மருத்துவர் கவிஞர் கவிநிலா ம�ோகன்
அவர்களின் சிறப்பான பணியில் ஹைக்கூ திண்ணை இயல்பாக
அனைவரையும் உட்கார வைத்துள்ளது. கவிஞர்களின் ஹைக்கூ
/ சென்றியு / பழம�ொன்றியு / லிமரைக்கூ என பல்சுவைய�ோடு
விருந்து படைத்துள்ளது. த�ொடர்ந்து புதிய புதிய கவிஞர்களது
க வி தை க ளை அ றி மு க ப ்ப டு த் தி வ ரு கி ற�ோ ம் . மே லு ம் பு தி ய
சிறப்பம்சங்கள�ோடு அடுத்த ஹைக்கூ திண்ணையை வரவேற்போம்.
	பங்குபெற்ற படைப்பாளிகளுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்.
இனிய வாழ்த்துகளுடன்,

அன்பன்
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உலக அளவில் உலா வரும் ஹைக்கூ திண்ணை
மின்னிதழை த�ொகுத்தளிக்கும் மாபெரும் வாய்ப்பினை
வழங்கியுள்ள உலக தமிழ் ஹைக்கூ கவிஞர்கள் மன்றம்
நிறுவனர் மனிதநேய கவிஞர் கவிச்சுடர் கா. ந. கல்யாண
சுந்தரம் அவர்களுக்கு என் பணிவான வணக்கத்தையும்
இதயப்பூர்வமான நன்றியினையும் தெரிவித்துக் க�ொள்கிறேன்.
ஒரு நூற்றாண்டைக் கடந்து ஹைக்கூ கவிதை
எ ழு ச ் சிய�ோ டு ந டைப�ோ ட் டு க் க�ொண் டி ரு க்கிற து .
வ ா ர இ த ழ்கள் , ம ா த இ த ழ்கள் க ா ல ா ண் டு இ த ழ்கள்
மின்னிதழ்கள் முகநூல் புலனம் கீச்சகம் என்று பல
வழிகளில் வளர்ந்து வருகிறது. உலகம் முழுவதும் வேகமாக
பெருகி வரும் ஹைக்கூ இந்தியாவில் பல ம�ொழிகளையும்
ஆக்கிரமித்தாலும் தமிழில் தான் அதிக படைப்பாளிகள்
வ ந் து க�ொண் டு இ ரு க்கிற ா ர ்கள் . ந ி றை ய ஹ ை க் கூ
கவிதை களை எழு த ி வ ருகி ற ா ர ்கள் பு து க்கவ ி தைக்கு ப்
பிறகு ஒரு இயக்கமாக உருவாகி ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும்
கிளை பரப்பி வருகிறது.
ஹைக்கூ கவிதைகள் எப்படி இருக்க வேண்டும்
என்பதில் குழப்பம் வருவதில் அர்த்தமில்லை அவசியமில்லை
தேவை யு ம ி ல்லை . வ ா ழ்ந்த ஹ ை க் கூ மு ன ்னோ டி க ள்
க வ ி க் க ோ அ ப் து ல் ர கு ம ா ன் த ி . லி ல ா வ த ி ,
க வ ி ஞ ர் ம ி த ்ரா , ந ி ர ்ம ல ா சு ரே ஷ் ப�ோ ன ்ற வ ர ்க ள ி ன்
கவிதை களைப் பாடமாக படியுங்கள். நாம் வாழும் காலத்தில்
இருக்கின்ற தமிழக மூத்தக் கவிஞர்கள் கவிஞர் அமுதபாரதி
கவிஞர் ஈர�ோடு தமிழன்பன் கவிஞர் அறிவுமதி கவிச்சுடர்
கா. ந. கல்யாண சுந்தரம் கவிஞர் அமரன் கவிஞர் வே.
புகழேந்தி கவிஞர் அனுராஜ் கவிஞர் இளையபாரதி கந்தகம்
பூக்கள் இவர்களின் கவிதைகளைப் படித்து நுணுக்கங்களை
கற்றுக் க�ொள்ளுங்கள்.
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	பேர் ச�ொல்ல ஒரு பிள்ளை ப�ோல பேர் நிலைக்க ஒரு
ஹைக்கூ ப�ோதும் ஒரு காட்சிய�ோ இரு காட்சிய�ோ படிப்பவர்
மனதைத் த�ொட வேண்டும். மகுடம் சூட வேண்டும்.
தமிழில் வெளிவந்துள்ள கவிஞர் அனுராஜ் அவர்
களின்... ஹைக்கூ ஓர் அறிமுகம்... என்ற நூல் புதிதாக
எழுதும் கவிஞர்களிடம் இருக்க வேண்டிய ஒரு வழிகாட்டி.
இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் இவ்வாறு எழுதினால் தான்
ஹ ை க் கூ எ ன ்பதை கு ழப்பா ம ல் க ற் று த ெ ள ி வ டை ய
வேண்டும் நிறைய படியுங்கள் தெளிவு கிடைக்கும் நிறைய
சிந்தியுங்கள் ஹைக்கூ பிறக்கும்.
ஹைக்கூ ஓர் அறிமுகம் தமிழ்நெஞ்சம் இணைய
தளத்திலும் படித்துத் தெளிவுபெறலாம்.
இவ்விதழில் இன்று முகநூலில் எழுதி வருகின்ற
பல ஹைக்கூ கவிஞர்களின் கவிதைகள் இடம் பெற்றுள்ளன.
இந்த மின்னிதழில் இடம்பெறும் ஹைக்கூ சென்றியு
லி ம ரை க் கூ ஹ ை பு ன் க ட் டு ரை எ ன ்னை க வ ர்ந் து
இழுத்ததைப்போல உங்களையும் ஈர்த்து வசப்படுத்தும்
என்பது உண்மை.
இந்த பத்தாவது ஹைக்கூ திண்ணை மின்னிதழை
சிந்தை கவர வடிவமைத்து செம்மையாக செதுக்கி சரியான
நேரத்தில் நேர்த்தியாக உங்கள் பார்வைக்கு படிப்பதற்கு
க�ொண்டு வரும் ஐம்பது ஆண்டுகள் தளராத தமிழ்ப்பணியை
துடிப்பான இலக்கிய ஆர்வத்தோடு ஆற்றிவரும் தமிழ்நெஞ்சம்
அ ம ி ன் ஐ ய ா அ வ ர ்க ளு க் கு நெ ஞ ் சா ர ்ந்த ந ன ்றி ய ி னைத்
தெரிவித்து இலக்கிய வானில் சாதனைக் கவிஞராக வாழ்ந்திட
பாசமுடன் வாழ்த்துகிறேன்.
இ ந ்த ப த ்தா வ து இ த ழ ை உ ற வ ா க ந ேச ி த் து
உண்மையாக வாசித்து கருத்தைப் பதிந்திட வேண்டி விரும்பி
கேட்டுக் க�ொள்கிறேன்.
என்றும் அன்புடன்
உங்கள்

கவி நிலா ம�ோகன்
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தடுக்கிவிட்டதும்
ஆசிரியர் உடைந்து உதிர்ந்தார்
பாடம் பாடமாய்
முதலாளி சமாதிமேல்
முட்டிக்கொண்டழுதான்
சம்பளப் பாக்கி
மகன் வைத்த மீதி மது
குடித்த தந்தை திட்டினார்
ப�ொறுப்பில்லாத பயல்
முதல் நாளிலேயே
ஆசிரியரின் பிரம்பைக் கேட்டு
அடம்பிடித்தது குழந்தை
அதிகாரி பிறந்தநாள்
வீடு முழுக்க
இலவச அலங்காரம்
ஆட்சி முடிந்த
அமைச்சர் அறிக்கை
இனி நாட்டுக்கு உழைப்பேன்
ஈர�ோடு தமிழன்பன்
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1 தற்கொலைப் பாறை
இன்னும் உயிர�ோடுஇருக்கிறது
கல்லுக்குள் தேரை
2 கைவிசிறி
க�ொசுவை அடித்துக்கொண்டே
தியானத்தில் துறவி
3 புத்தன் சிலைக்கு முன்பு
எரியும் ஊதுபத்தியில்
தியான அலைகள்
4 விளக்கேற்றா நேரம்
கடவுள் படத்தில் பிரதிபலிக்கும்
குழல் விளக்கின் பிம்பம்
5 மலைக்கு ஏகும்
காலடி ஓசை அதிர்கிறது
முகட்டில் பாறை
6 பூக்கள் கிடைக்காத ப�ோது
சாமியை அலங்கரிக்கிறது
ஜெபமாலை
7 தவறிவிழ எத்தனித்து
பின் விழாமல் நகர்கிறது
கம்பியில் ஊரும் நத்தை

அருணாசல சிவா ரவிசங்கர்
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l

ஆகாயம்
குளத்தில் இறங்க வருடும்
மீன் குஞ்சுகள்

l

ஆற்றங்கரை
செடி க�ொடிகளை விலக்க.
பழைய நடைப்பாதை

l

காட்டுப் பாதை
பயணத்தில் களிப்பூட்டும்
பூச்சியை விரட்டும் தேன்சிட்டு
		

ஹைக்கூ உமா

l

தாயைத் தேடி
கடலுக்குள் செல்கின்றனவ�ோ
இந்த ஆமைக் குஞ்சுகள்

l

பருவ மழை
மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது
குளத்தில் மீண்டும் நிலா

l

மழைக்குப் பிறகு
முளைத்து கிடக்கிறது
களத்து மேடு
		

 

வி. முத்துவேல்
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1

அடிக்கடி நனைகிறதே
கரையை நனைத்துத் திரும்புகையில்
கார்கால கடலலை 

2

புத்தமட நூலகம்
புரட்டுகிறேன் அகராதியை
அகப்படவில்லை ஆச

3

சுழல் காற்றை ஊடுருவி
நீர்ச்சுழியை தாக்கிடும்
மின்னல்

4

நிறம் மாறி கீழிறங்கும்
புழுதிப் புயலில் சிக்கி
விலாசமிழந்த வெண்ணிறகு

5

பள்ளத்தாக்கின் தூவானத்தை 
ஆலிங்கனமிடும் பனித்துளி
பால்சம் பூவின் மறுநனையல்

6

நீல ஜேஸ் பறவைகளே
செர்ரி பழங்கள் காய்த்துள்ளன 
அணில்கள் இங்கில்லை 

7

இவ்வாண்டும்
குல்மொஹர் மலர்களின் நிழல்  
கீழே பூத்துள்ளது

		வே. புகழேந்தி
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சுவரில் விரிசல்
	கவலையில் ஆறுதலாய்
முளைக்கும் செடி
குளக்கரை ஓரம்
மரத்தைத் தழுவிப் ப�ோகிறது
மேகத்தின் நிழல்
சாக்கை . ப�ொன்னழகு

	க�ோலப் புள்ளிகள்
வரிசையாக தெரிகின்றன
ஊரும் எறும்புகள்
கழுத்து கயிறு
மேய்ப்பவனின் கையில்
க�ொஞ்சம் தழை
பறவைகள் எச்சம்
பழைய க�ோட்டை சுவரில்
	செடியும் க�ொடியும்
		

மாப்பிள்ளை ராவுத்தர்

காலியான வீட்டிலிருந்து
திரும்பி செல்கிறது பட்டாம்பூச்சி
அமர ஒரு இடமின்றி
உடைத்துப் ப�ோட்டாலும்
பிரதிபலிக்க மறுப்பதில்லை
இரசம் பூசிய கண்ணாடிகள்
இராம. வேல்முருகன்
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முன்வாசல் அறையை
இரண்டாகப் பிரிக்கிறது
கதவிடுக்கு வெயில்
பிரித்த மலையை
ஒட்டியே இருக்கின்றன
இரண்டு ஊர்கள்
கனகா பாலன்
கடற்கரையில் நண்டு
அங்கும் இங்கும் ஓடுகிறது
காய்ந்த இலை
நெருப்புப் பந்தங்கள்
புகைய�ோடு வெளியேறுகின்றன
கூட்டிலிருந்து தேனீ க்கள்
ஜெயசந்திரன்
தார்சாலையில் பயணம்
நெருங்க நெருங்க மறைகிறது
கானல் நீர்
மணவை கார்னிகன்

புதையல் கிடைத்த பானை
த�ோண்டி எடுக்கிறாள்
ப�ொங்கல் ச�ோறு
பா. சிவா
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அரச மரத்தடி
த�ொடர்ந்து சுற்றியபடி
கட்டெறும்புகள்
மின்னல் வெட்டு
இடையிடையே வந்து ப�ோகிறது
இடி சத்தம்
சீனு செந்தில்

க�ொத்தித் தின்னும் பறவைக்கு
த�ோள் க�ொடுக்கிறது
ச�ோளக் காட்டு ப�ொம்மை
கதிர்முற்றிய வயல்
கேள்விக் குறியாய்
அரிவாள்
மகிழ்நிலாவின் தந்தை
விளக்கை அணைத்ததும்
வீட்டுக்குள் புகுந்தது
பதுங்கியிருந்த இருட்டு
அலமாரிக் கதவு
	செல்லரித்துக் கிடக்கிறது
பழைய புத்தகம்
கூன் விழுந்தும்
நிமிர்ந்து நிற்கிறது
பாட்டியின் தன்னம்பிக்கை
		

கலைவாணி சுரேஷ்பாபு

 

 10




   
     
      
    
    	     
    	     
   
      
     
   
    	     
    	     
   
     
       
    
    	     
    	     

    



 10

 

ஊஞ்சலில் பேரன்
அங்கும் இங்கும்
தாத்தா பாட்டி
விற்ற வீட்டை
திரும்பவும் பார்க்கிறான்
	கலையவில்லை குருவிக் கூடு
அகவலன்
தடாகத்தில் தாமரைப்பூ
காற்று வீசியும் அசையவில்லை
சுவர் ஓவியம்
சுபாஜினி மன�ோகரன்
நிலவை ரசிக்கும்
இரவுக்குப் பிடிப்பதில்லை
இருள்
த. ரவீந்திரன்
விரித்தப் புத்தகம்
கம்பீரமாக இருக்கும்
அப்பாவின் மூக்குக் கண்ணாடி
டாக்டர் ஜலிலா முஸம்மில்
நிரம்பி வழியும் பானை
தாகம் தீராமல் பறக்கின்றன
கள்ளருந்தா பறவைகள்
மெய்யன்நடராஜ்
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l

திறந்திருந்த
அறைக்குள்ளிருந்துவருகிறது
மனிதநேய வரவேற்பு

l

எவருக்கும் தெரியாமல்
ஒளித்து வைக்கின்றனர்
சுயம் தாங்கிய மனதை

l

காடு என்ற ச�ொல்லுக்கு
மகள் வரைந்தாள்
துளிர் இலை

l

நமக்கு நாமே
சுமந்து நடக்கிற�ோம்
	கனவுகள�ோடு வாழ்வு
l
நதிய�ோடிய வழியெங்கும்
	நன்றியுடன் மின்னுகின்றன
கூழாங்கற்களின் குவியல்கள்
l

பெற்றதைப் பகிர்ந்து
இன்புற கற்றுக்கொடுக்கிறது
	பல்லாங்குழி விளையாட்டு

- கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்
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l
மனதில் பாரம்
கவலையில் சந்தை வியாபாரி
த�ொற்று அதிகரிப்பு
l
அடுக்களை காலி
எட்டிப் பார்க்கும் எலிக்குஞ்சு
பசியில் பூனை
l
மழை அதிகரிப்பு
முடங்கிய வாழ்க்கை
ஒமிக்கிரையான் பரவல்
l
வறட்சியில் விளை நிலம்
அறவைக் கூடத்தில்
விதைநெல்
l
விடியலில் குடிசை
அழகாகத் தெரிகிறது
எதிர்க்காலம்

தாழை. இரா. உதயநேசன்
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l வண்ண பலூன்கள்
விற்று முழுவதும் தீர்கிறது
விற்பவளின் பசி

l உதிக்கும் கதிரவன்
ஒளியில் நன்றாகத் தெரிகிறது
உறங்குபவன் வீழ்ச்சி
செண்பக ஜெகதீசன்

வீடு விற்றதும்
விட்டுச் செல்ல மனமில்லை
ஆசையாய் வளர்த்த வேப்பமரம்
இளவல் ஹரிஹரன்

l வெட்டப்பட்ட வாழையிலைகள்
வெளியே தெரிந்தது
விருந்தினர் வருகை

l மழையில் நனையும் குருவி
பறக்க எத்தனிக்கையில்
திசையெங்கும் நீர்த்துளிகள்
ச. க�ோபிநாத்
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*
இரைதேடிப் பறக்கின்றன
கூட்டுப் பறவைகள்.
தனிமையில் மரம்
*
இதயங்களால் பேசுகிறது
வேர்.
காற்றுடன் இலைகள்
*
இலைப�ோட்டுப்
பரிமாறப்படுகின்றன
நிழல்கள்!
*
எதிர்காலம்
கேட்கும்
இலை ரேகைகள்!
*
பூமிக்கு முத்தமிடும்
பறவையின் எச்சம்
பட்டென.
*
த�ோப்பை
ஒளித்து வைத்திருக்கிறது
விதை.
– கவிக்கோ துரை. வசந்தராசன்
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ப�ொதுக் கிணற்றுக்குள்
தள்ளுமுள்ளு நடக்கிறது
உரசும் வாளிகள்
ப�ொன்னம்பலவாணன்
பறவையின் எச்சம்
வேரூன்றி வளர்கிறது
விரிசலில் மரம்
சுவர் விளம்பரம்
நின்று செல்ல ச�ொல்கிறது
	பழுதான சாலை
		கரு . கிருஷ்ண மூர்த்தி

மின் விளக்கு
எரிந்தே சாம்பலானது
ஏழைக் குடிசை

ந. ந. சங்கரலிங்கம்
விளக்கை அணைத்ததும்
வீட்டுக்குள் புகுந்தது
பதுங்கியிருந்த இருட்டு
த. முருகன்
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n

மிதக்கும் சருகு
சட்டெனக் கடந்து ப�ோகும்
	மேகக் கூட்டம்
n
தாமரையிலைத் தண்ணீர்
	தாலாட்டிய படி இருக்கும்
குளத்துச் சிற்றலைகள்
n

உடைந்த கூரை
அவசரமாய் வெற்றிடம் நிரப்பும்
சிலந்தி வலை

n

நீல வானம்
அழகாய் காட்சி தரும்
	மேகம் த�ொடும் மலைத்தொடர்



n

யாசகம் கேட்கும் பிள்ளை
இதயத்தைப் பிழிகிறது
இளமையில் வறுமை

n

மீண்டும் மீண்டும் என்னிடம்
அழுத்தமாக பேசியது
புத்தகம்

		

தமிழ்நெஞ்சம் அமின்

		

பிரான்சு

 10

 

l

புல்லாங்குழல் இசைக்க
ப�ொந்திலிருந்து வெளியே வரும்
சுண்டெலி

l
பூசாத மதில்
	கட்டணமின்றி அலங்கரிக்கும்
பூசணிக் க�ொடி
l

கடைசியாக செல்கிறது
வயிறு நிறையாத பறவை
அமைதியாக அஸ்தமனத்தில்

l

கல்லெறிய
குட்டைக்குள் அமிழும்
	தென்னை மரங்கள்
l

நெல் சுமக்கும் வண்டி
வாகனத்தில் மூட்டைகளாய்
விவசாயியின் வியர்வை

l

ய�ோகா செய்கிறது
குட்டிச் சுவற்றில்
	காலை நீட்டியபடி பூனை
l

வடிவத்தை
வானத்தில் வரைகிறது
அந்தி நேர பறவைக் கூட்டம்

முஹம்மது ஷர்ஜிலா யாகூப்
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Haiku and universal truth

ஹை

க்கூ கவிதைகள் உண்மையை மட்டுமே பேசும்.
இது நிதர்சனம். யதார்த்தம் மீறிய ப�ோலிகளை ப�ொய்களை தவிர்க்கும்.
புனைவுகள் கற்பனைகள் ஏற்காது. உவமைகள் உருவகங்கள் கூடவே
கூடாது. ச�ொற்குற்றம�ோ ப�ொருட்குற்றம�ோ இருக்கக் கூடாது. இயற்கை
பற்றிய�ோ சமூகம் சார்ந்தோ எதுவாக இருந்தாலும் உண்மையான
கருத்தோ செய்திய�ோ நிகழ்வோ காட்சிய�ோ இல்லாவிட்டால் அது
ஹைக்கூவே கிடையாது.
	சிறிய உயிர்களை சிறப்பித்துப் பாடுவது இயற்கையை
மனித உணர்வுகள�ோடு இணைத்துப் பாடுவது பிற உயிர்களை
தனக்கு இணையாக மதித்து பாடுவது சிறப்பாகும். நேரடியாகவ�ோ,
மறைமுகமாகவ�ோ அதிக கருத்துக்களை வெளிப்படுத்த வேண்டும்.
ஆனால் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தக் கூடாது. காட்டும் காட்சி,
நடக்கும் நிகழ்ச்சி, ச�ொல்லும் செய்தி, உணர்த்தும் கருத்து உண்மையாக
இருக்க வேண்டும். இரண்டுக்கு மேற்பட்ட அல்லது குறைந்தபட்சம்
இரண்டு உட்கருத்தாவது இருக்க வேண்டும். அந்த உட்பொருள் படிக்க
படிக்க விரிந்து செல்வதாக இருக்க வேண்டும். ஹைக்கூவின் அழகும்,
ஆற்றலும் அடையாளமாய் மிளிர வேண்டும்.
ஹைக்கூ எழுதுவதற்கு முன்பு அந்த காட்சி பற்றி,
சூழ்நிலைப் பற்றி, சம்பவம் பற்றி, நிகழ்வு பற்றி, இயற்கை பற்றி
சிற்றுயிர்கள் பற்றி முழுமையாக தெளிவாக சந்தேகமின்றி தெரிந்த
பிறகே எழுத வேண்டும். அப்போது தான் உண்மையான பூரணமான
ஹைக்கூவாக கிடைக்கும்.
நான் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட ஹைக்கூ ப�ோட்டிகளில் பல
குழுமங்களில் நடுவராகப் பயணித்ததால் புதிதாக எழுதுபவர்களின்
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புரியாமல் எழுதும் புதியவர்களின் தெரியாத தவறுகளை செய்யும்
தப்புகளை நேரிடையாக தெரிந்து க�ொண்டதால் புரிந்து உணர்ந்ததால்
இதனைக் கற்றுக் க�ொடுக்கவே புரியவைக்கவே இந்தக் கட்டுரையை
எழுதுகிறேன். இது புத்தகமாக வெளிவர இருக்கிறது. அதனைச்
சுருக்கி சிறிய அளவில் உங்களுக்காக ஒரு சிலவற்றை சுட்டிக்காட்ட
க�ோடிட்டுக் காட்ட விரும்புவதே இந்தக் கட்டுரையின் ந�ோக்கம். இது
தெரிந்தவர்களுக்கு தேவையில்லை. தெரியாதவர்களுக்கு வரப்பிரசாதம்.
இது புரிந்தவர்களுக்கு சாதாரணம். புரியாதவர்களுக்கு ஒரு புதையல் !
வானம் ஒளியால் நிறம் மாறும். பரந்த வானம், விரிந்த வானம்,
நீல வானம், வெளுத்த வானம், சிவந்த வானம், மஞ்சள் வானம். எதை
எப்போது ப�ோடுவது என்பதை தெரிந்து ப�ோடவேண்டும். சூரியன்
கிழக்கில் உதிக்கும். மேற்கில் மறையும். சூரிய�ோதயம், சூரியஸ்தமனம்
எப்படி உள்ளது என்பதை பார்த்து அறிந்து மனதில் பதிக்க வேண்டும்.
சூரியனை பூமி சுற்றுகிறது. சூரியன் நிலா பூமி ஒரே நேர்கோட்டில்
இருந்தால் அது சூரிய கிரகணம். பனிக்காலம் உதயம் தாமதமாகும்.
க�ோடைகாலம் விரைவாக நடக்கும். நிலவு இரவில் வரும் இது
வளரும். தேயும் அமாவாசை பெளர்ணமி வரும். இது தன்னைத்தானே
சுற்றும். சூரிய ஒளியைப் பெற்று பிரதிபலிக்கும். நிலவை அடையும்.
சூரிய ஒளியை பூமி மறைக்கும் ப�ோது சந்திரகிரகணம் வரும்.
மேகங்கள் :
	வெண்மேகங்கள், மழை மேகங்கள், நகரும் மேகம் பல
உருவங்களில் தெரியும். மழை ப�ொழிந்ததும் வெளுத்து விடும்.
கருமேகம் வெண்மையாகிவிடும். வானவில் மழை விட்டதும் த�ோன்றும்.
சூரியனுக்கு எதிர் திசையில் தெரியும். ஏழு வண்ணங்கள் சில சமயம்
இரட்டை வானவில் த�ோன்றும். வானில் நட்சத்திரங்கள் சில இரவுகளில்
அதிகமாக சில இரவுகளில் குறைவாக சில இரவுகளில் வெறுமையாக...
இவை கீழே விழாது.
விழுகின்றவைகள் :
மழைப் ப�ொழிவு, பனிப்பொழிவு, விண்கற்கள் ப�ொழிவு,
ஆலங்கட்டி மழை ப�ொழிவு, மீன் மழை ப�ொழிவு
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பறவைகள் :
வானிலை சார்ந்தது. ஒவ்வொரு பறவைகள் பற்றியும்
தெரிந்து க�ொள்ள வேண்டும். உணவு முறைகள், வாழ்வு முறைகள்.
குயில்கள் :
	பாடும் பறவை, வசந்த கால பறவை தனியாக செல்லும்
கூடு கட்ட தெரியாது. காக்கை கூட்டில் முட்டையிடும். Parasitic bird.
கிளிகள் கூட்டமாக வாழும் தனித்து பார்த்தால் வழிதவறி வந்ததாக
இருக்கும். அழகாக பேசும். பழக்கினால் ச�ொல்வதை ச�ொல்லும்
வீடுகளில் பெண்கள் வளர்ப்பார்கள். மரப் ப�ொந்துகளில் வாழும்
க�ோவில் நந்தவனம், க�ோபுரங்களில் வாழும்
புறாக்கள் :
	க�ோவில் மாடங்கள் நந்தவனங்களில் வாழும் பந்தயப்
புறாக்கள் வீடுகளில் வளர்ப்பார். வீட்டை சுற்றி வட்டமாக பறக்கும்.
வெளியே ப�ோகாது.
புறாக்கள் :
	க�ோவில் மாடங்கள் நந்தவனங்களில் வாழும் பந்தயப்
புறாக்கள் வீடுகளில் வளர்ப்பார். வீட்டை சுற்றி வட்டமாக பறக்கும்
வெளியே ப�ோகாது.
காகங்கள் :
கூட்டமாக ஒற்றுமையாக வாழும் கூடியே சாப்பிடும்.
தினமும் மாலையில் குளித்துவிட்டு தான் கூடு திரும்பும். கற்புக்கரசிகள்
தன்முட்டை இல்லை என்று தெரிந்தும் அடைகாக்கும் குயில்
குஞ்சிற்கும் உணவூட்டும்.
நிறைய பறவைகள் உள்ளன... அவற்றைப் பற்றி தெரிந்து
க�ொள்வோம்... சிட்டுக்குருவி, மைனா நாரைகள், பூநாரை மீன்கொத்தி,
பனங்காடை, வானம்பாடி, க�ொண்டைகுருவி, சிட்டுக்குருவி, தேன்சிட்டு,
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கரிச்சான் குருவி, கடல்குருவிகள்,நீர்க் காக்கைகள், இப்படியாக நிறைய
உள்ளன.
ஆந்தைகள் :
இரவில் மட்டும் கண்தெரியும் இரவில் அலறும்.குருவிகள்
அரிசி,
க�ோதுமை, கேழ்வரகு, இவற்றை உண்ணும்.பறவைகள்
சரணாலயத்திற்கு பலவகை வெளிநாட்டு பறவைகள் வருடம் ஒருமுறை
வரும்.
மலர்கள் :
குறிஞ்சிப் பூ 12 வருடங்களுக்கு ஒருமுறை பூக்கும். தாமரை
தேசிய மலர். சூரியனைப் பார்த்து மலரும். அல்லி சந்திரனை பார்த்து
மலரும். சூரியகாந்திகள் சூரியன் இருக்கும் திசையில் திரும்பும். சில
பூக்கள் காலையில் அரும்பி மாலையில் பூக்கும். சில மாலையில் அரும்பி
இரவில் மலரும். முல்லைப்பூ க�ொடிக்கு தான். பாரி தேர் க�ொடுத்தான்.
அத்திப்பூ பார்க்க முடியாது. வேப்பம்பூ கசக்கும். இலுப்பை பூ இனிக்கும்.
இதை கரடிகள் உண்ணும். மயிலை மலர் நள்ளிரவில் பூக்கும். பாதிரிபூ
ப�ோட்டால் தண்ணீர் வாசம் பெறும். அரும்பு நனை, முகை, ம�ொக்குள்,
முகிழ், ம�ொட்டு, ப�ோது இவை மலரின் ஏழு வகை நிலைகள்.
எண்திசைகள் :
கிழக்கு , த ென்கிழக்கு , தெற் கு , தெ ன்மேற் கு , மேற் கு ,
வடமேற்கு, வடக்கு, வடகிழக்கு.
ஐந்து திணைகள் :
மு ல்லை , ம ரு த ம் , கு ற ி ஞ ் சி , ப ா லை , நெ ய ்த ல் .
ஒவ்வொன்றைப் பற்றியும் முழுமையாக தெரிந்து க�ொள்ள வேண்டும்.
நிழல்கள் :
காலையில் முன்புறம் விழும். மாலையில் பின்புறம் விழும்.
உச்சி வெயிலில் காலடியில் விழும். நிலா வெளிச்சத்திலும் விழும்.
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விளக்கு வெளிச்சத்திலும் விழும். இருட்டில் விழாது. நிழல் விழாத
நேரங்கள் உண்டு. அதனை மக்கள் க�ொண்டாடுவார்கள்
விலங்குகள் :
வீடுகளில் ஆடுகள் மாடுகள், நாய்கள், முயல்கள், பூனைகள்,
வெள்ளை எலிகள், வெள்ளை பன்றிகள் வளர்ப்பார்கள். காட்டில்
யானைகள் கூட்டமாக வாழும். தனியே வந்தால் வழிதவறி வந்ததாக
இருக்கும் அல்லது மதம்பிடித்ததாக இருக்கும். இது பிளிறும். சிங்கம்
கர்ஜிக்கும் பசித்தால் தான் சாப்பிடும். புலி பதுங்கி பாயும். கரடிகள்
மரம் ஏறும். குதிரை கனைக்கும். நரி ஊளையிடும். மான்கள் கூட்டமாக
வாழும்.
மழைக்காலம் :
அ டை ம ழ ை , க�ோடை ம ழ ை , க ன ம ழ ை , பு ய ல்மழ ை ,
த�ொடர்மழை, தட்டான் பூச்சிகள் வருவதை முன்பே பறந்து ச�ொல்லும்.
ஈசல்கள், தவளைகள், பாம்புகள், நத்தைகள் மரவட்டைகள், கருப்பும்
சிவப்பும், நீர்நிலைகள் நிரம்பும். கரைய�ோர மக்கள் வெளியேறுவர்.
குளங்கள் நிரம்பி மீன்கள் வீதியில் ஓடும். பறவைகள் நனையும். நனைந்த
சிறகுகளை விரித்து சிலி ர்க்கும் இவையெல்லாம் தெரிய வேண்டும்.
மழையை பார்க்க ரசிக்க சூழலை கண்களால் விழுங்க வேண்டும்.
கடலும்
கரையும்
பிடிக்காதவர்
யாருமே
இல்லை.
பெளர்ணமியில் கடலலைகள் ப�ொங்கும். அலைகள் வந்து வந்து
கரையை த�ொடும். நண்டுகள் ஓடும். நிறைய கிளிஞ்சலகள் கிடக்கும்.
ஆமைகள் கரையில் குழித�ோண்டி முட்டையிடும். கட்டுமரங்கள் படகுகள்
கரையில் கிடக்கும். மீன்கள் கரைய�ொதுங்கிய பிணங்கள் க�ொத்தி தின்ன
பறவைகள் பறக்கும் கூட்டமாய் கலங்கரை விளக்கம் இருக்கும். தூரத்தில்
படகுகள் கப்பல்கள் தெரியும். மக்கள் கடல்நீரில் நீந்துவர் குளிப்பர்.
விளையாடுவர். கரையில் அமர்ந்து வேடிக்கை பார்ப்பர். கரையில்
வலைகள் மீன்கள் காயும். மீன்கள் விற்பனையும் நடக்கும்.
பட்டாம்பூச்சிகள் :
வசந்தகால
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பல

வண்ணங்களில்

இருக்கும்.

 

மலர்களில் தேன் எடுக்கும். மகரந்த சேர்க்கை செய்யும். பார்த்தாலே
மனம் பறக்கும்.
	சனிக்கிழமை பிணம் தனியே ப�ோகாது
பாடையில் ஒரு க�ோழியை கட்டி அனுப்புவார்கள்.

என்பார்கள்.

வயல்வெளி :
எப்போதும் ஏதாவது வேலைகள் நடந்து க�ொண்டே
இருக்கும். நல்லேர் பூட்டும் திருநாள் நடக்கும். நீரை நம்பியே உழவர்கள்
நாற்றங்கால் அறுவடை நாற்றுகள், நெற்கதிர்கள், கதிரறுப்பு,
கதிரறுவடை, களத்துமேடு, கதிரடித்தல், காவல் ப�ொம்மை, உழவு
மாடுகள், நீர் பாய்ச்சுதல் இப்படி விவசாயம் த�ொடர்பான எல்லாம்
தெரிந்திருக்க வேண்டும். வயல்களில் பாம்புகள், எலிகள் தவளைகள்
உண்டு. முற்றிய வயலில் குருவிகள் கூடுகள் கட்டி முட்டையிடும்.
இயற்கையும் சிற்றுயிர்களும் இங்கே கைக�ோர்த்து நிற்கும்.
கானல் நீர் :
	க�ோடைக்கால கடும் வெயிலில் சாலையில்
பாலைவனத்தில் மணல்வெளியில் காணப்படும்.

தெரியும்.

த�ோப்புகள் :
வாழைத் த�ோப்பு, தென்னந்தோப்பு, மாந்தோப்பு, க�ொய்யாத்
த�ோப்பு, வாழைத் த�ோட்டம் என்றும் கூறலாம். பனைமரங்கள்
அதிகமாக இருந்தால் த�ோப்பு என்று கூற மாட்டார்கள். பனங்காடு
என்று கூறுவர். பனங்காட்டில் நரிகள் இருக்கும். த�ோப்புகளில்
குருவிகள் கூடுகள், அணில் கூடுகள் இருக்கும். குரங்குகள் வந்து
மரக்கிளைகளில் த�ொங்கி தாவி விளையாடும். பார்க்க ரம்மியமாக
இருக்கும்.
விளக்குகள் :
லாந்தர் விளக்கு, சிம்னி விளக்கு, குத்து விளக்கு, அகல்
விளக்கு, சரவிளக்கு, மின்சார விளக்கு, வீதி விளக்கு, வண்டி விளக்கு
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இப்படி பலப்பல விளக்குகள். அதில் நடக்கும் காட்சிகளை
அசைப�ோட வேண்டும்.

கண்டு

வீதி விளக்கில் படித்த மேதைகள் உண்டு. யாசகர்கள்
உட்கார்ந்து இருப்பர். கூடவே நாய்கள் இருக்கும்..
தினந்தினம் காணும் காட்சிகளை மனத்திரையில் பதியுங்கள்..
பந்தல்கள் :
திருமண பந்தல், கட்சிக்கூட்ட பந்தல், திருவிழா பந்தல்,
க�ோவில் பந்தல், காய்கறிப் பந்தல், அவரை சுரைக்காய், பரங்கிக்காய்,
பூசணிக்காய், புடலைங்காய், பீர்க்கங்காய் இவற்றில் எவ்வளவ�ோ
நடக்கும் காணும் காட்சிகளை அசைப�ோடுங்கள்.
பூச்சிகள் :
கரப்பான் பூச்சி, விட்டில்பூச்சிகள், மின்மினிப் பூச்சிகள்,
நீர்ப்பூச்சிகள், ஈக்கள், க�ொசுக்கள், தேனீக்கள், குளவிகள் இவற்றைப்
படியுங்கள். வாழும் முறையை தெரிந்து க�ொள்ளுங்கள்
இ ப்ப டி ய ா க ந ம்மை சு ற ்றி இ ரு க் கு ம் உ ய ி ர ்களை
சூழலை காலத்தை ஒவ்வொரு நாளும் தவறாமல் விடாமல் படித்து
கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
ஹைக்கூ வை கற்பனையில் காணாமல் உண்மையாக
அந்த உலகத்தில் நுழைந்து ரசித்து அவற்றோடு வாழ்ந்து க�ொண்டாடி
உள்வாங்கி அசலாக எழுதினால் ஹைக்கூ தத்ரூபமாக அமையும்.
காலத்திற்கும் நிலைத்து நிற்கும் .கவிஞருக்கும் அழியாதப் புகழைக்
க�ொடுக்கும். இங்கே இதற்கு மேல் விரிவாக எழுத இயலாது என்பதால்
இத்துடன் நிறைவு செய்கிறேன்.
முதிர்ந்த கவிஞர்களுக்கு வணக்கம். இளைய கவிஞர்களுக்கு
வாழ்த்துக்கள்!

கவி நிலா ம�ோகன்
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	பெருகும் பாலியல் த�ொல்லை
இந்த கலாச்சார சீ ர்கேட்டிற்கு
	வேண்டும் ஓர் எல்லை
பிரகாசமாக கதிரவன் உதயம்
சேவல் ச�ொல்கிறது காலை வணக்கம்
பரவசத்தில் திளைக்கிறது இதயம்
பறக்கிறது இலவம் பஞ்சு
பார்த்து ப�ொறாமையால் வெம்பிப் ப�ோகிறது
முற்றாத இளம் பிஞ்சு
லிமரைக்கூ
வயலில் ஊடுருவும் காற்று
வேகம் தாங்காமல் வெட்டுக்கிளி பறக்கும்
மெலிதாக அசையும் நாற்று
ப�ொம்மிடி ம�ோகன் தாஸ்

உயிர் ப�ோனாலும்
ஆடிக் க�ொண்டு தான் இருக்கிறது
பட்ட மரம்
ச. சசிகுமார்

ஆடும் மயில்
த�ோட்டத்தில் மின்னிக் க�ொண்டு இருக்கிறது
இலைகளில் பனி
முகமது இர்ஷாத்
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-  2

இதழ் த�ொகுப்பாளர்
கவிநிலா ம�ோகன்
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சென்றியு...
யார் தீர்ப்பது
மழை வேண்டி ஆடிய கரகத்தால்
க�ொர�ோனா வெள்ளம்
ராஜீ ஆர�ோக்கியசாமி
பழம�ொன்றிகூ
தான் ஆடாவிட்டாலும் தசையாடும்
அன்னை இறக்கிய கரகத்தை
அள்ளி ஏந்துகிறாள் மகள்
	கார்கவி
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தலையில் கரகம்
ஆட்டம் காணத் த�ொடங்கி விட்டது
கிராமியக் கலைகள்
அனுராஜ்
தலையில் கரகம்
வழுக்கி விழாமல் இருக்கும்
ஆடும் பாதங்கள்
கவி நிலா ம�ோகன்
தலையில் கரகம்
ஏறினால் இறங்குகிறது
குடும்பச் சுமை
ஐ. தர்மசிங்
கண்களில் ஈரம்
கசிந்தபடி வெளியேறுகிறது
சலங்கையிலிருந்து குருதி
உறையூர் வா. மகேஷ்
கிராமியக் கலைகள்
வயிற்றை நிரப்பப். ப�ோராடும்
பாவைக் கூத்து
அருண்மொழி
இறக்கி வைக்கப்பட்ட கரகம்
நிறைகிறது
வியர்வையும் கண்ணீரும்
வெற்றிப்பேர�ொளி
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கரகாட்டக் கலை
விழாமல் காப்பாற்றும்
ஆடும் பாதங்கள்
	கலைவாணி சுரேஷ்பாபு
க�ோவில் திருவிழா
களைகட்டத் த�ொடங்கியது
கரகாட்டம்
	ஜெய வெங்கட்
சலங்கையின் சத்தம்
பெரும்பாலும் கேட்கவே இல்லை
ஏழையின் கூக்குரல்
சீ னு செந்தில்
பாதங்களின் சலங்கை
தாளத்தின்இசைய�ோடு ஆடும்
தலையில் கரகம்
நாகலட்சுமி ராஜக�ோபாலன்
கரகாட்டக் கலைகள்
அழியாமல் பாதுகாக்கும்
ஆவணப் படங்கள்
	க. குணசேகரன்
தலையில் கரகம்
ஆடியபடி நகர்ந்து வரும்
திருவிழா தேர்
முருகன்
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கரகாட்ட ஒலி
காதைத் துளைக்கிறது
நையாண்டி மேளம்
	ஜலிலா முஸம்மில்
திருவிழா கூட்டம்
சுற்றிச் சுற்றி வருகிறது
தலைமேல் கரகம்
த. அதியமான்
தலையிலுள்ள கரகம்
கீழே விழுகின்றது
உதிர்ந்தப் பூ
சங்கர் குரு பழனிச்சாமி
தாரகையின் நடனம்
தாளத்திற்குஏற்ப
கழுத்து மணி மாலை
ஈழவன்தாசன்
தலையில் கரகம்
அசையாமல் அப்படியே இருக்கிறது
பெண்களின் வாழ்வாதாரம்
உமா பாலகிருஷ்ணன்
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இறக்கைகள் வேண்டி
இருட்டில் தவமியற்றுகின்றன
கூட்டுப் புழுக்கள்
ம. ஞானசம்பந்தன்
அறுந்த செருப்பு
தெருவ�ோரம் கிடக்கிறது
குப்பையில் குட்டிகள�ோடு நாய்
	ஜெயசந்திரன்
ஆடுகள் வெட்டப்பட்டன
அசையவில்லை
முனியப்பன் சாமி
ஸ்ரீ மதி
மயானம் வரை
கூடவே வருகிறது
பாடையுடன் பறையும்
ராஜிலா ரிஜ்வான்
தலையில் கரகம்
ஏறியதும் தணிக்கிறது
ஆடும் கலைஞனின் பசி
செதுக்கும் சிற்பியே
கலைத்து விடாதே
புத்தரின் உறக்கம்
சு. கேசவன்
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