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 11

 :


 -  

:



 
  :

 

 
 
 
 :
 
 

 


&
    

  '' ''




அன்பார்ந்த கவிஞர்களே, வாசகர்களே ....
உலகத் தமிழ் ஹைக்கூ கவிஞர்கள் மன்றம் மற்றும்
பிரான்சு தமிழ்நெஞ்சம் இணைந்து பதின�ோராவது மின்னிதழாக
மலர்கிறது ஹைக்கூ திண்ணை. ஒவ்வொரு இதழிலும் முடிந்தவரை
புதிய கவிஞர்களின் ஹைக்கூ / சென்ரியு கவிதைகளை வெளியிட்டு
வருகிற�ோம். இந்த இதழ் ஜென் சிறப்பிதழ் என அறிவித்திருந்த நிலையில்
குறைந்த அளவே ஜென் சார்ந்த ஹைக்கூக்களை கவிஞர்கள் எழுதி
அனுப்பியிருந்தனர். இருப்பினும் மற்ற வகைமைகளையும் இங்கே
சேர்த்து பல்சுவை விருந்தாக ஹைக்கூ திண்ணை மே / ஜூன் 2022
இதழாக வெளிவருகிறது.
முகநூலில் ஹைக்கூ குறித்தான புரிதல் மற்றும் வழிகாட்டல்
கட்டுரைகள் / த�ொடர்களை பல கவிஞர்கள் எழுதி வருகிறார்கள். மேலும்
பலவாக விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன. இன்னும் தமிழில்
ஹைக்கூ கவிதைகள் எழுதும் புரிதல் ஏற்படாமல் இருக்கிறது என்பதே
எனது கருத்து. தமிழ் மண் சார்ந்த மரபு, கலாச்சாரம், இயற்கை சூழல்
குறித்து ஹைக்கூவாக எழுதுவதில் தவறில்லை என்பதும் ப�ொதுவாக
நிலவும் கருத்து. வாழ்த்துகள்.
சிறப்பாக இதழினை வடிவமைப்பு செய்து மின்னிதழாக
வெளியிடும் தமிழ்நெஞ்சம் அமின் ஐயா அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி.
இனிய வாழ்த்துகளுடன்,

அன்பன்,
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ஹைக்கூ கவிதைகளில் மிகச் சிறந்த உத்திமுறையாக
ஜென் விளங்குகிறது. ஜென் என்பது என்ன..? அதை முதலில்
விளங்கி க�ொள்ள  வேண்டியது அவசியம். பலரும் ஜென்
என்பதை புத்தமதத்தோடு இணைத்து அதையும் மதம் சார்ந்த 
க�ோட்பாடு என்று தவறாகவே  எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.
உண்மையில், ஜென் என்பது தனித்த  மதம�ோ,
தத்துவம�ோ  அல்ல. ம�ொட்டையடித்து, மந்திரம் ஜபித்து,
பிரம்மசர்யத்தை  கடைபிடித்து புத்தரை  விமர்சிக்காமல் புத்த 
மதத்திற்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கும் சத்தியபிரமாணத்தை  ஜென்
செய்வது இல்லை. தத்துவம் என்பது  எதையும் சீர்தூக்கி ஆராய்ந்து
பார்ப்பது. ஆனால் ஜென் என்பத�ோ  ஆராய்ந்து பார்ப்பத�ோடு
மட்டுமல்லாது அதில் நேரடியாக பங்கு க�ொள்வதாகும்.
நமக்குள்  உறங்கிக் க�ொண்டிருக்கும் ஞானத்தை தட்டி
யெழுப்புவதே  ஜென். மாறாக எவரையும் ஞானியாக மாற்ற 
முயற்சிப்பது அல்ல. என்பதை புரிந்து க�ொள்ள வேண்டும்.
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ப�ௌத்த மதத்தின் மூலம் ஜென். ஆனால்  ஜென் மட்டுமே 
ப�ௌதமல்ல. இந்த  உலகம் மனிதர்களுக்கானது மட்டுமல்ல.
இறைவனால் அல்லது இயற்கையால் படைக்கப்பட்ட அனைத்து
உயிரினங்களுக்குமானது. மனிதனைப் ப�ோன்றே  மரம், செடி,
க�ொடி, புழு, பூச்சி, மீன், பறவை, விலங்கு என  அனைத்து
உயிரினங்களுக்கும் ப�ொதுவானதே உலகம்.மனிதன்இந்த உலகில்
வாழ எந்தளவு உரிமை  எடுத்துக் க�ொள்கிறான�ோ, அந்தளவு
உரிமை  அனைத்து உயிர்களுக்கும் தரப்படவேண்டுமென்பதே 
ஜென்னின் சித்தாந்தம்.
நீ உன்னை,  உனது ஆழ்மனத் தேடலின் மூலமாக தேடி
அடைய வேண்டுமென்பதே ஜென். துறவு வாழ்க்கையைய�ோ,
தியான வாழ்க்கையைய�ோ  ஜென் ப�ோதிப்பதில்லை. நம்மை 
நாம் யாரென  அறிய முயற்சிப்பதே  ஜென்னாகும். அனைத்து
உயிர்களையும் ஒன்றென நேசிக்கும் உளபாங்கை  ஜென்
விவரிக்கிறது. சிற்றுயிர் நேசத்தை வலியுறுத்துகிறது.
எனவே தான் ஜப்பானியக் கவிஞர்கள் சிற்றுயிர்களை 
பெருமை படுத்தி பல கவிதைகளை படைத்தார்கள்.
ஒரு ஜென்கதை. ஒரு ஜென் துறவி பனிக்காலத்தில்  
தன்னிடமிருந்த ப�ௌத்த க�ோட்பாடுகள் அடங்கிய மறைநூலை 
தீயிலிட்டு எரித்து குளிர்காயத் த�ொடங்கிவிட்டார். அதை
கண்ணுற்ற சீடர்கள�ோ பதறித் துடித்தவர்களாய், ‘‘குருவே இது
நம் மதக் க�ோட்பாடு அடங்கிய மறைநூலாயிற்றே, அதை ஏன்
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எரிக்கிறீர்கள் ..?’’ என்றார்கள்.
அவர�ோ  சிரித்தபடியே, ‘‘நான் வீட்டை அடைந்து
விட்டேன். இனி எனக்கு வரைபடம் தேவையில்லை..!’’
என்றாராம்.
ஆம். வாழும் முறையை அறிந்து க�ொண்டுவிட்டால்
வாழும் வாழ்க்கை ஒரு அர்த்தமாகி விடுகிறதல்லவா, அதுவே
ஜென் நிலை.
விலகியிரு
உலகம் உன்னுடையதே
உனக்குள் ஒரு புத்தன்.
- புனான் (ஜப்பானிய ஜென்துறவி)

அரிசியைத் தூவினேன்
இதுவும் பாவம் தான்.
க�ோழிகளுக்குள் சண்டை.
- இஸ்ஸா
தூவப்படும் அரிசியை க�ொத்தி தின்ன வரும்
க�ோழிகளுக்குள்  சண்டையை  மூட்டி விடுகிறதே..!   என தன்
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செயலை  எண்ணி வருந்தும் ஜென் நிலையை  இந்தக் கவிதை
எவ்வளவு அழகாக படம் பிடித்து காட்டுகிறது.
ஜென் கவிதைகள்  ஆழ்ந்த ப�ொருளைத் தரும்
ந�ோக்கில் எழுதப்படுபவை. எனவே அவை  நமக்கு முதல்
வாசிப்பிலேயே முழுதும் புரிந்துவிடப் ப�ோவதில்லை.
இயற்கையை நேசிப்பத�ோடு, சிற்றுயிரை நேசிப்ப
த�ோடு, சக உயிர்களை நேசிப்பத�ோடு, தன்னை  அறிதலும்
ஜென்னே. ஒரு கவிதையில் உயிர்  இரக்க  சிந்தனையும்,
ஞானவெளித் தேடலும் புலப்படுமாயின  அது ஜென் சார்ந்து
எழுதப்பட்ட கவிதையெனக் க�ொள்ளலாம்.
ஹைக்கூ கவிதைகளில் , ‘‘ப�ொருளைத் தேடாதீர்கள்..
உங்களைத் தேடுங்கள்  கிடைப்பீர்கள்  ..!’’ என்றார்  மகாகவி
ஈர�ோடு தமிழன்பன் . அவரது கூற்றின் படியே உங்களை நீங்கள் 
உணர்ந்து க�ொள்ள ஜென் உதவும்.
இதை கவனியுங்கள்..
கடுங்குளிர் காலம்
அடுத்த வீட்டு நண்பன்
எப்படி இருப்பான�ோ..!
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ஆண்டின் இறுதி சந்தை
அங்கு சென்று வாங்குவேன்
ஊதுபத்தி கட்டு.
- பாஷ�ோ
ஹ ை க் கூ வி ன்  த ந ்தையெனப் ப�ோற்ற ப ்ப டு ம்
பாஷ�ோவின் இவ்விரண்டு கவிதையும் ஜென் சிந்தனையை 
க�ொண்டவையே.
கு ளி ர்  க ா க் கு ம் ஆ டை க ள்  ஏ து மி ன் றி ஏ ழ ்மை 
நிலையில் உள்ள தனது நண்பன் இந்த கடும் குளிரை எவ்விதம்
கடத்துவான்..என தனது நண்பனுக்காக வருந்தும் நிலையை 
இக்கவிதை புலப்படுத்த.. அடுத்த கவிதைய�ோ..
இறைவழிபாடு செய்ய நினைக்கும் ஒருவன், ஆழ்ந்த 
அமைதியை நாடுவதே இயல்பு. ஆனால் ஆண்டின் இறுதியில்
கூடும் சந்தைக்குச் சென்று ஊதுபத்திக் கட்டு வாங்கும்
மனநிலையில் இருந்தால், அவன் எத்தகைய   கூச்சலையும்,
ஆரவாரத்தையும்,   குழப்பத்தையும் ப�ொருட்படுத்தாத  மன 
நிலையில் இருப்பவனாக இருக்க  வேண்டும். அப்படிப் 
பட்டவனால் மட்டும் தான் சந்தையிலே சென்று ஊதுபத்தி
கட்டு வாங்கிட  இயலுமென்பதை எவ்வளவு தெளிவுபட 
விளக்குகிறது இந்த ஜென் கவிதை.
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த�ொப்பி விழுந்தது
சங்கடமாய் இருக்கிறது
திருஷ்டி ப�ொம்மை.

தனிமையில் இருந்து
அது பூத்திருக்கலாம்
வனத்திலே ஒரு செர்ரிமரம்.
- பூஸன்
நல்லத�ொரு வேளைவரும்
ஈக்களே விருந்திற்கு
உங்களையும் அழைப்பேன்.
இருவரும் இணைந்து
விளையாடலாம் - வாயேன்.
தாயில்லா சிட்டுக்குருவி.
- இஸ்ஸா
பூஸன் மற்றும் இஸ்ஸாவின் கவிதைகளை வாசித்துப் 
பாருங்கள், ஜென் மனநிலை எவ்வளவு அழகாக கவிதைகளில்
மேல�ோங்கி நிற்கிறது என்பது புரியும்.



 11

 

விரைவாக செல்ல வேண்டும்
வீட்டிலே என்னை எதிர்பார்க்கும்
ஓர் அணில் பிள்ளை.
எனது இந்த கவிதையும் ஜென்னே. தினந்தோறும் நான்
இடும் உணவினை உண்ண குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு வந்துவிடும்
அணிலுக்காக நான் விரைவில் வீடு செல்ல  வேண்டும் என 
சிற்றுயிர் நேசத்தை  விதைக்கும் இது ப�ோன்ற  கவிதைகளே 
ஹைக்கூவில் சிறப்பிடத்தைப் பெற்று விளங்குகிறது.
- அனுராஜ்
சற்றே விலகி நில்
பக்தன் பார்த்து பரவசமடையட்டும்
கல் நந்தியே..!
மேடான சாலையில்
மெள்ள எட்டிப் பார்க்கிறது
காலைச் சூரியன்.
- அனுராஜ்
வானின் ஒளிக்கீற்று
இருள் விலக்கியது
புத்தரின் ஞானம்.
- இரா. ஆனந்த பிரியா
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புலன்களை அடக்கு
உள்நோக்கி திரும்பிடச் செய்திடு
நிரந்தர பேரின்பம்.
எழுத்துகளே இழைகள்
மானம்,மனம் காக்கும்
பின்னிய நூல்.
தகவல்களைச் சேகரி
மனதில் அசை ப�ோடு
முடிவே உள்ளுணர்வு.
வாழ்க்கை ஒரு வாய்ப்பு
ஐம்புலன்களை அடக்கிட
பேரின்ப நிலை.
புரிந்தவர்க்குக் கரை
புரியாதவர் மூழ்குவர்
வாழ்க்கைப் படகு.
வாழ்வு  காந்தக்கட்டை
இரு துருவங்கள் ஒரே தளம்.
நாம�ோர் அங்கம்.
ஒரு கை ஓசை
சத்தமில்லாச் சத்தம்
பேரமைதி நிலை.

- செ.கலைவாணி, மேட்டூர்அணை
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இடியின் சத்தம் கேட்டதும்
காதுகளை மூடுகிறாள்
ப�ொம்மைக்கு மகள்.
.
எத்தனை முறை வரைந்தாலும்
வட்டமாக இருப்பதில்லை
மகளின் சூரியன்
.
க�ோபுர உச்சி
சரிந்து கீழே விழும்
மாலைநேர நிழல்.
.
கண் சிமிட்டும் ப�ொம்மை
இமைக்காமல் பார்க்கிறாள்
ஏழைச் சிறுமி.
.
பூக்களை வாரியிறைக்கும்
அந்த மரத்திற்கே தெரியும்
தான் பட்ட கல்லெறிகள்
.
புத்தரின் கரங்கள்
தலை கவிழ்ந்தபடி
உதிர்ந்த பூ
.
முதல் மழைத்துளி
நுனிநாக்கில் ஏந்துகிறேன்
வானம் என்னுள் கரைகிறது .
- ராஜிலா ரிஜ்வான்
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இரைச்சல் புதிதல்ல
சருகுடன் கதை பேசும்
காற்றுக்கு.
- த. ரவீந்திரன்..
விடுபட்ட மீதி வானவில்லை
தேடியலைகிறது கடலுக்கடியில்
கிடக்கும் வானம்
- ரகுநாத் வ, மதுரை
நீல நிற எழுதுக�ோல்
பாதியில் வற்றி விடுகிறது
கடல் வரைகையில்.
- பா.சிவா
கடக்க முயற்சித்தும்
காலடியிலே கிடக்கிறது
நிழல்.
- ச.சசிகுமார்
அடுப்பில் பானை
நெருப்பில்லாமல் புகைகிறது
பசிக்கும் வயிறு!
- த.முருகன்.
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மகள் செய்த காகிதக் கப்பல்...
மனம் பயணிக்கிறது
பால்யத்திற்கு
இனி சுமையில்லை;
பறவையை உதிர்த்தது
அந்த ஒற்றைச் சிறகு
நிலவைக் கலைத்து
விளையாடுகிறது இரவு நேரத்தில்
ஏரி மீன்.
தூண்டில்காரர் மகள்
வேண்டிக்கொள்கிறாள்
தக்கையே அசையாதே.
புத்தகத்தில் மயிலிறகு
த�ோகை விரிக்கின்றன
பள்ளி நாட்கள்.
வீடு திரும்பிவிட்டேன்
வனத்தில் தியானிக்கலாம்
என் சுவடுகள்
தண்ணீரில்
கரைந்துக�ொண்டே இருக்கிறது
படக�ோட்டியின் வாழ்க்கை.
- ஆரூர் தமிழ்நாடன்
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கையில் சிறுவிளக்கு
முழுமையாய் வாசிக்க முடியவில்லை
இருட்டை.
யாசித்துக் கிடப்பவன் தட்டில்
ஒற்றைக் காசும்
அதன் செல்லாத நிழலும்.
கூட்டமாய் இருக்கிறது
எல்லோரும் எட்டிப்பார்த்தபடி
குழந்தை வரைந்த கிணறு.
த�ொட்டுப் பார்க்கிறேன்
வெட்டிய மரக்கிளையில்
ஊஞ்சல் கட்டிய வடு.
தன் தடத்தைப்
பார்த்தபடியே சரிகிறது
கண்ணாடியில் மழை நீர்.
முத்தமிட்டுத்
தூங்கவைக்கிறது குழந்தை
ஒரு மயிலிறகை.
- காவனூர் சீ னிவாசன்

ஊருக்கு வழிகாட்டியபடி
நடுத்தெருவில் நிற்கிறது
வழிகாட்டி மரம்.
- செஞ்சோலை.
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பழம் ப�ொறுக்கும் சிறுமி
கூடையில் உடன் வருகிறது
அணில்
அணில் கடித்த பழம்
பள்ளியருகே
பழம் விற்கும் பாட்டி
மரத்தில் ஏறிய சிறுவன்
கிளையின் மேல்
அணில் குட்டி
ஊஞ்சலாடும் குழந்தை
ஆடி அசைகிறது
பூங்கா நிழல்
- விஷ்ணுகுமார பிள்ளை

முறிந்த மரக்கிளைகள்
ஒன்று சேர்த்தும் பயனில்லை
புரிதலில்லா உறவுகள்!
- லா. பெனிஸ் தமிழ் மருத்துவர்
இழுத்துச் சென்றது வெள்ளம்
பெயரறியா ஊரில் வாழ்கிறது
ஆற்றில் விழுந்த விதை.
- மெய்யன் நடராஜ்
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மலர்ந்த பூ
உதிர்ந்து விழுகிறது
பனித்துளி
படரும் கருமையைத்
துடைத்துக் க�ொண்டிருக்கிறது
ப�ௌர்ணமி நிலவு
முட்டிய பின்
செல்லும் திசையை மாற்றுகிறது
இரையுடன் எறும்பு
மலைச்சரிவில்
உருண்டோடுகிறது
மாலைச் சூரியன்
மடை வெட்டுகையில்
துள்ளிப் பாய்கிறது
கெண்டை மீன்
Dr ஜலீலா முஸம்மில்
ஏறாவூர், இலங்கை
விடுபட்ட இடத்தை
நிரப்பிய படி செல்லும்
மழை நீர்.
- மூ.மணி திருமுருகன்.
புற்களின் நிமிர்வு.
காணாமல் ப�ோகிறது.
நத்தையூர்ந்த தடம்.
- சாக்கை.ப�ொன்னழகு.
மறைகிறது வானவில்
கூடவே ஆவியாகிறது
குழந்தையின் ஈரச்சுவடுகள்!
- சகா
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உள்ளங்கையில் தவளை
உற்று ந�ோக்குகிறேன்
குதிக்கவே இல்லை
ஆடிய ஊஞ்சலை
அசையாதிருக்க முயற்சி
ஏரிக்கரை காற்று
நிழல் பரப்பி
தன் வயப்படுத்துகிறது
ஆலமரம்
எங்கிருந்தோ வருகின்றன
விளக்கேற்றும் வேளையில்
வீட்டில் பூச்சிகள்
ஏற்கனவே சுக்கு நூறாய்
உடைந்திருக்கிறது மனம்
கல்லுடைக்கும் சிறுமி
பசுமையான மரம்
தேடிப்பாருங்கள்
கிளிகள் அமர்ந்துள்ளன
சிந்தியது தேநீர்
சுத்தம் செய்யாதீர்
ஈக்கள் அருந்துகின்றன
த�ோளில் ஆட்டுக் குட்டியுடன்
வீடு திரும்பும் மேய்ப்பன்
ச�ோர்வின்றி மாலைப் ப�ொழுது
விழி மூடிய நிலையில்
ஜென் பார்வை
நம்மோடு புத்தர்

- கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்
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மரணத் தருவாயில் இருந்த ஜென்குருவைச் சுற்றி அவரது
சீடர்கள் நின்று க�ொண்டிருந்தனர்.
குரு முணு முணுப்பதைக் கவனித்த தலைமைச் சீடர்,
குரு நம்மிடம் ஏத�ோ ச�ொல்ல விரும்புகிறார், என்று
உரக்கச்சொல்லி, குருவின் அருகே சென்று, ’குருவே!
தங்களுக்கு  என்ன வேண்டும்’ என்று கேட்டார்.
குரு,தனக்குத் தேவையானதை சைகை மூலம் கேட்டார்.
புரிந்து க�ொண்ட தலைமைச்சீடர்,மற்ற சீடர்களைப் பார்த்து,
‘குரு,அப்பம் கேட்கிறார். உடனடியாக அப்பம் க�ொண்டு
வாருங்கள்’, என்றார்.
அப்பம் வந்தது.
அதைக் குருவிற்கு ஊட்டி விட்டார், தலைமை சீடர்.
மற்ற சீடர்கள், ‘மரணத் தருவாயில் இருக்கும் நீங்கள்,
எங்களுக்கு ஏதாவது ப�ோதனை செய்ய விரும்புகிறீர்களா? ‘
என்றனர்.
குரு, தன் சக்தியைத் திரட்டி, மெதுவான குரலில், ‘‘இந்த 
அப்பம் மிகவும் ருசியாக உள்ளது’’ என்றார்.
குருவின் உபதேசத்தைப் புரிந்து க�ொண்ட சீடர்கள், குருவை 
வணங்கி நன்றி கூறினார்கள்.

- செ.கலைவாணி. மேட்டூர்அணை.
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வற்றிய நீர்த்தேக்கம்
வரலாற்றைக் காட்டுகிறது
மூழ்கிய க�ோயில்.
ச�ோ.ஸ்ரீதரன்
செயலற்று நிற்கும்
பெருக்கலும் வகுத்தலும்
புரியாத வாழ்க்கை 
சா. கணேஷ் குமார் 
வீசிய வலைகளில்
சிக்கிய மீன்கள்
சிக்காத அலைகள்.
பஞ்சநாதன் சின்னா 
தூக்கியெறியப்பட்ட விதை
முளைத்து வெளிவருகின்றது
பாறையிடுக்கில் செடி..!
ஜெயச்சந்திரன்
ஊரில்
புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது,
பழைய இரும்புக் கடை.
- ஆ.சார்லஸ்.
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புத்தகம் விரிய விரிய
கைகூட த�ொடங்கி விட்டது
தியானம்
அமைதியாகி விட்டன
அசைந்த மரக்கிளைகள்
கூட்டில் துயிலும் குஞ்சுகள்!

- சு.கேசவன்
குளக்கரை
குதித்து விளையாடும்
பழைய ஞாபகங்கள்.
உயர்ந்த மரம்,
குட்டையாகிப் ப�ோகிறது,
நிழல்.

- அய்ஷத் அப்சத்
பட்டாம்பூச்சியின் சிறகு
இங்கே விழுந்ததா
சுவற்றில் வண்ணம்...

- சுதாகர் செந்தூரான்
முதலையின் மீதேறி
சவாரி செல்கிறதே,
குளத்தில் இறங்கிய நிலா!

- அன்ஸார் எம்.எல்.எம்.
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1. உடைந்த படகு
    வேகமாக ஏரியைத் தாண்டும்
    வான் மேகம்
2. க�ொர�ோனா விடுப்பு
    மனதிற்கு நிறைவாக உள்ளது
    நட்பின் மதிப்பு
3. வழியில் தடைக்கல்
    பாதியில் திரும்ப வைக்கிறது
    முயற்சி இன்மை
4. அதிக கால்வலி
    தாங்கிட முடியவே இல்லை
   உடலின் பாரம்
5. சாதாரண  பிரச்சினை
   குழந்தைகளைப் பாதித்து விட்டது
   விவாகரத்து
6. குமிழ்நிலைக் கண்ணாடி
    தெளிவாகத் தெரிகிறது
    பார்வை
7. தாய்மொழிப் பற்று
    கூடவே கைபிடித்து வரும்
    ஏழ்மை

- தமிழ்நெஞ்சம் அமின்

பிரான்சு
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1. ய�ோசின�ோ மலையின் அடிவாரத்தில் தனியாக இரவினைக்
கழித்தேன். மலைகள் ஆழமான பள்ளத்தாக்குகளுடன்
இருந்தன. வெண்மேகங்கள் சிகரங்களை தழுவிச் சென்றன.
பனிமழையால் பள்ளத்தாக்குகள் நிரம்பி நின்றன.
மேற்கில் வெட்டப்படும் மரத்தின் சத்தம் கிழக்கில்
எதிர�ொலித்தது. என் இதயத்தின் அடிவாரத்தில் க�ோயில் மணி
ஒன்று அடித்துக் க�ொண்டிருந்தது. நான் க�ோயிலில் சென்று
தங்கினேன்.
அடிக்கும் மணி
ஆழ்மனதில் கேட்டதும்
அடைக்கலம் தரும் க�ோயில்.
2. தனிமையான வறுமை, சந்திரனைச் பார்க்கிறேன்.
தனிமையான வறுமை , என் தாழ்ந்த நிலையைப் பற்றி
சிந்திக்கிறேன். தனிமையான வறுமை என்னுடைய
திறமையின்மை பற்றி நினைத்துக் க�ொண்டிருக்கிறேன்.
நான் எப்படி இருக்கிறேன் ? நானே பதில் ச�ொல்கிறேன்,
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‘‘தனிமையான ஏழ்மையில்......!’’ . ஆனால்,யாரும் பதில்
ச�ொல்லவில்லை. ச�ொல்லவும் மாட்டார்கள். ஏனெனில்,
தனிமையான வறுமை.
தெளிவுடன் சிக்கனமாக வாழலாம்
ஏகாந்தமாய் சந்திர ஒளி
தேனீர் குடிக்கும் பாடல்
3. நான் ஐசே மாகாணத்திலுள்ள யூஜென் என்பவர் 
வீட்டில் தங்கியிருந்தேன். அவரது மனைவி, கணவரின்
விருப்பத்திற்கேற்ப இணக்கமாகவும், அனைத்து
உதவிகளையும் செய்பவராகவும் இருந்தார்.
மேலும், அவர் ஒரு பயணியின் ச�ோர்வுற்ற இதயத்தை 
தேற்றும் படியாகவும் உபசரித்தார். இவையாவும் அவரது
இயல்பான செயலாகவே இருந்தன.
எனக்குள் கவிஞர் அகேச்சியின் நினைவு வந்தது. அவர் 
வறுமையில் வாடிய ப�ோது, அவருடைய மனைவி
தம்முடைய தலைமுடியினை வெட்டி,விற்று வந்து ஒரு
ரென்கா கூட்டத்தினை நடத்துவதற்கு உதவியுள்ளார்.
தன்னலமற்ற அவரது சேவையின் நினைவு தற்போது
நிழலாடுகிறது.
நிலவே, தனிமையில் இரு நான் ச�ொல்ல விரும்புகிறேன்
அகேச்சியின் மனைவி
தமிழில் : பல்லவி குமார்
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நன்றாக இருந்தும்
பயன்பா டற்றது
கைப்பிடி அறுந்த பை
ஏற்றத் தாழ்வு
காட்டாத தாய்முகம்
நீர் பரப்பு
ஒட்டடை அடித்தும்
கிழிய வில்லை
மனதில் ஒட்டிய படம் .
வீசும் காற்றில்
பறப்பது எல்லாம்
பதர்.
இப்படி வழிகிறதே
பூக்களில்  வியர்வை
பனித்துளி .
ஓட்டைப் படகில் பயணம்
மூழ்காமல் இருக்கிறது
மனம்
நதிக்கு தினந்தோறும்       
பாத பூசை செய்கின்றன 
கரைய�ோரப் பூக்கள்.

- ச�ோலை பழநி
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விடிந்த பிறகே
தூங்கச் செல்லும் தாய்
ஈன்றது பசுங்கன்று

காட்டாற்று வெள்ளம்
கடப்பது மிக எளிது
வாழும் வேர்ப்பாலம்

இரண்டு பேருக்கும்
ஐம்பது வயது நிறைவு
பிறந்தநாளன்று நட்ட மரம்

புயலுக்கு சாயாத மரம்
சாய்ந்து கிடக்கிறது
சிறு க�ோடாரிக்கு

வெள்ளம் வடிந்ததும்
பரபரப்பாக இருக்கும்
வழுக்குப் பாறை

இருளில் கிராமம்
தெருவிளக்கு ச�ொடுக்கிப்பெட்டியில்
குருவிக்கூடு

- ஸ்ரீவி. முத்துவேல்
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சலனமற்ற நீர�ோடை
சலனப்பட வைக்கின்றது
தழுவிடும் தென்றல்!
உணவுடன் தாய்ப்பறவை
இறகசைக்க வாய்திறக்கும்
கண்திறவாக் குஞ்சு
உறங்கும் மரம்
வித்தின் உள்ளே இருக்கின்றது
உலகின் சுவாசம்
சாரல் மழை
காற்றின் ப�ோக்கில் செல்கின்றது
பழுத்துவிழும் இலை
அடை மழை
விடாது த�ொடர்கின்றது
இடி மின்னல்
மாரி மழை
விட்டு விட்டுத் த�ொடர்கிறது
தவளையின் சத்தம்
ஆழி மழை
கடலில் த�ொடர்கிறது
கப்பல் ப�ோக்குவரத்து

- ம.ஞானசம்பந்தன்
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மரங்களற்ற வீதி
எங்கிருந்து வந்தத�ோ?
ஆங்காங்கே சருகுகள்!

பசுமையான நெற்பயிர்
களத்துமேட்டு பசுமரத்தில்
புதுப்புது பறவைகள்!

நெடுஞ்சாலை
எனக்குமுன் எத்தனை மனிதர்கள�ோ?
கடக்க முடியாமல் தடுமாறும் தாத்தா!

நீலவானம்
ஆற்றின் நடுவில் காற்றிலாடும்
நாணல்களிடையே கீச்சொலி!

வெட்டவெளி
கூரைவீட்டின் ம�ோட்டுவளையில்
கூடடையும் தேன்சிட்டுகள்

- ஹைக்கூ உமா
தாவும் குரங்கு
தவறி விழுமா!
தரையில் பழம்
- தட்சணா மூர்த்தி
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ஓட்டுவீட்டு வாசல்
த�ோரணம் கட்டுகிறது
ச�ொட்டுச் ச�ொட்டாய் மழை

கரைய�ோர மரங்கள்
காற்றில் மெல்ல அசைகின்றன
நதியில் நிழல்கள்

விற்ற வயல்கள்
நகராமல் நிற்கும்
உழவனின் ஏக்கப் பார்வை

வரிசையாய் எறும்புக் கூட்டம்
சாளரத்தின் வழியாக வருகிறது
சூரிய வெளிச்சம்

- கவிநிலா ம�ோகன்
இருளில் தன்முகம்
பார்த்துக்கொள்கிறது
விளக்கு!

பள்ளிக்கு க�ோடை விடுமுறை
வருத்தம�ோடு இருக்கிறாள்
மிட்டாய் விற்கும் பாட்டி!

- நேசன் மகதி
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ஹைக்கூ திண்ணை அட்டைப்படம் சூழலுக்கு ஏற்ப உலகத்தமிழ்
ஹைக்கூ கவிஞர்கள் மன்ற முகநூலில் பதிவிடப்பட்ட ஹைக்கூக்கள்/
சென்றியுக்களில் இருந்து சிறந்த பத்து கவிஞர்களின் படைப்புகள்
இங்கே இடம் பெறுகின்றன.
அனைவருக்கும் இனிய வாழ்த்துகள்!

ஆணின் கையில் திறவுக�ோல்
பெண் விடுதலை
பேசு ப�ொருள்
- இராஜ.ஜெயந்தி

 

 11



கையில் சாவி எதற்கு?
திறந்தே கிடக்கிறது
பிரபஞ்சம்.
- காவனூர். சீனிவாசன்
உண்மையைத் திற
ஒளியாய் ஊற்றெடுக்கும்
உன் ஞானம்
- Dr ஜலீலா முஸம்மில் ஏறாவூர் இலங்கை
அறியாமையின் கண்கள்
சாவியின்றி திறந்திடும்
ஜென் தத்துவம்
– அருண்மொழி
சாவியிலே இருக்குது
பூட்டின் சூட்சமம்
உன்னில் நீ
– த.ஆ.தாசன்
பூட்டிய கதவு
குழந்தை சிரிப்பினில் திறந்தது
இறுகிய மனது!!
– நாகலெட்சுமி இராஜக�ோபாலன்
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பூட்டிய மனக்கதவை
திறக்கும் சாவி
கல்வியும் புத்தகமும்
- க.மு.குமார், கூத்தாண்டன்
உள்ளுக்குள் சாவி
வெளியே வீணே தேடுகிற�ோம்
நமக்கான பூட்டுகள்
– ராஜு ஆர�ோக்கியசாமி
ப�ொருந்தாத சாவி
திறக்காமல் கிடக்கிறது
ஆன்மாவின் பூட்டு
– கவிஞர் கவி நிலா ம�ோகன்
எந்தப்பூட்டையும் திறக்கும்
சின்னஞ்சிறிய சாவி
புன்னகை
- வண்ணைவளவன்
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மேலும் சிறப்பிடம் பெறுகின்ற மற்ற
படைப்பாளிகளின் ஹைக்கூக்கள் / சென்றியுக்கள் .
இனிய வாழ்த்துகள்.

சாவி சிறியது தான்.
அசைத்து திறந்து விடுகிறது.
எந்த பூட்டையும்..!
- அனுராஜ்.
பூட்டிய கதவு
திறவுக�ோலைத் தேடுகிறது
அமைதியற்ற மனம்
- முனைவர் கவியருவி ஜ�ோதிபாரதி
திபாரதி
மனதைத் திறந்திட
ஆன்மீகத் திறவுக�ோல்
நம்மை அறியலாம்
– ஜெய வெங்கட்
அறிவ�ொளி பெட்டகம்
ஆன்மீக இருப்பிடம்
மனமே மந்திரச்சாவி .
- செ.கலைவாணி
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மனதில் பதிகிறது
அம்மாவின் அறிவுரை
வாழ்வின் ஒளி
- தாழை. இரா.உதயநேசன்
உள்ளொளி வெளிச்சம்
உனக்குள் திறக்கும்
ஞானத் திறவுக�ோல்
- ஷர்ஜிலா பர்வீன் யாகூப்
முடங்கிய உள்ளம்
திடீரென பரப்பும் வெளிச்சம்
அன்பென திறவுக�ோல்.
- மணவை கார்னிகன்
திறக்கும் முன்
சிறகசைக்கும்
உள்ளின் ஒளி
- எம் ஷாஹுல் ஹமீது
துரவியின் மடத்தில்
வாசலில் ஆரம்பமாகிறது
பிரகாசம்
- பாண்டிய ராஜ்
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பளபளப்பான திறவுக�ோல்
இருந்தும் திறக்கவில்லை
வேற�ொரு பூட்டு.
- கு.கதிரேசன்
பாய்கிறது ஒளி
உன்னைக் கண்டடைய
எதற்கு திறவுக�ோல்?
- ஐ.தர்மசிங்
மனத்தின் திறவுக�ோல்
உள்ளொளிர்ந்து பாய்கிறது
அறிவின் வெளிச்சம்
- ஓசூர் மணிமேகலை
உள்ளுக்குள் சாவி
வெளியே வீணே தேடுகிற�ோம்
நமக்கான பூட்டுகள்
– ராஜு ஆர�ோக்கியசாமி
த�ொலைந்த ஒன்று
தேடக் கிடைக்கிறது
ஒளியில் திறவுக�ோல்
- இளவல் ஹரிஹரன்



 11

 

எந்தப்பூட்டையும் திறக்கும்
சின்னஞ்சிறிய சாவி
புன்னகை
- வண்ணைவளவன்
எல்லாப் பூட்டுகளுக்குமான
ஒற்றைத் திறவுக�ோலாக இருக்கிறது
சலனமற்ற மனம்
– சேனை தமிழன்
அறிவுக் கண்கள்
திறந்திடும் திறவுக�ோல்
அனுபவ அறிவு
– முத்தமிழ்ச்செல்வி
அடைத்த வீட்டில்
திறக்க நேரமில்லை
சாவித் துவாரத்தில் காற்று.
- மூ.மணி திருமுருகன்.
கையில் சாவி
எடுத்ததும்
தெரிந்தது வெளிச்சம்
– கலைவாணி கண்ணபிரான்
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பூட்டிய கதவு
குழந்தை சிரிப்பினில் திறந்தது
இறுகிய மனது!!
- நாகலெட்சுமி இராஜக�ோபாலன்.
புத்தகங்கள் வாசிக்க
அகக்கண்ணை திறக்கின்றன
புத்தனின் ப�ொன்மொழிகள்
– கரு.கிருஷ்ணமூர்த்தி
பூட்டிய மனக்கதவு
திறந்தவுடன் உள்ளே அமர்ந்தது
மன நிம்மதி
- கி இரகுநாதன்.
ஒளியில் சாவி
தவறி விழும�ோ..?
இருளில் சிலந்தி.
- விஜி சிவா
கதிரவன் ஒளி
திறக்க தூண்டுகிறது
கையில் திறவுக�ோல்.
– ச�ோ. ஸ்ரீதரன்
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காணும்போதெல்லாம்
அளவில் கூடுகிறது
புத்தரின் புன்னகை
தனிமை இருளில்
விளக்க ஏற்றிட
வந்தது வெளிச்சம்
புலரும் ப�ொழுதில்
மலரும் ர�ோஜா மேல்
ஒளிரும் பனித்துளிகள்
பரந்த புல்வெளிகள்
அமைதியாய் மேய்கின்றன
புள்ளி மான்கள்
இரை தேடும் பறவைகள்
நீரில் நீந்துகின்றன
நிழல்கள்

- ரவிஜி
வறண்ட பூமியில்
இன்னும் ஈரம் காயவில்லை
ஏழையின் கண்ணில்.

- இறைச்சிகுளம்
	கவிஞர் ந.ந.சங்கரலிங்கம்
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 - 
புதிதாகத் தான் கட்டியப் புது வீட்டிற்குரியப்
‘‘புதுமனைப் புகுவிழா’’ ஏற்பாடு வேலைகளில்
மும்முரமாகச் செயல் பட்டுக் க�ொண்டிருந்தான் அவன்.
அவனுக்குத் தெரிந்த ஒரு உணவக உரிமையாளரிடம்
ஐநூறு சாப்பாடுகளை ஆர்டர் செய்திருந்தான் அவன்.
குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு உணவகத்திலிருந்து உணவு
வராதது அவனுக்குப் பெரிய மனக்குறையாக இருந்தது.
கால தாமதமாக உணவகத்திலிருந்து வந்த ஐநூறு
சாப்பாட்டில் நானூறு சாப்பாடு மட்டும் வந்திருந்த
விருந்தினர்களின் பசியைத் தீர்க்கப் ப�ோதுமானதாய்
இருந்தது.
எஞ்சியிருந்த நூறு சாப்பாட்டை அந்த உணவக
உரிமையாளரின் நல் ய�ோசனைப்படி அவன் ஒரு
ஆதரவற்ற மாணவர்கள் இல்லத்திற்கு மனமுவந்து
அளித்தான். அடுத்த நாளில் குறிப்பிட்ட ஆதரவற்றோர்
இல்லத்தில் வசிக்கும் மாணவர்களின் நல்வாழ்த்துகளை
அவன் பரிசாகப் பெற்றான்..!

ஆதரவற்றோர்களின் பசி
தீர்க்கும் நற்செயல் நிரந்தரப்
புகழாய் நிலைத்திருக்கும்..!
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 - 2
அது அவன் ஆடிப் பாடி வாழ்ந்து மகிழ்ந்தச் சிற்றூர்.
க�ொடுக்காய்ப்புளி, மாங்காய், எலந்தைப்பழம்,
நாவற்பழம், க�ொய்யாப்பழம் இவைகளைத்
தன்வயதைய�ொத்தச் சிறுவர்களுடன் சேர்ந்துச்
சுவைத்த மறக்க முடியாத அந்தப் பள்ளிக்கால
நினைவுகள்.
க�ோவணத்தைக் கட்டிக் க�ொண்டுத் தலையில்
குடம் குடமாய்த் தண்ணீரைச் சுமந்துத் தென்னங்
கன்றுகளுக்கு நீர் வார்த்தப் பசுமையான நினைவுகள்.
ம�ொட்டைத் தென்னை மரப்பொந்துகளில் தலையை
நீட்டும் பச்சைக்கிளியும் அதன் குஞ்சுகளும்..!
சின்னச் சின்ன நீர் குட்டைகளில் மீன் மற்றும்
புழுப்பூச்சிகளுக்காகக் காத்திருக்கும் மீன்கொத்திப்
பறவைகள்..! மறக்க இயலாதது அவனின் சிற்றூர்
கனவுகளும் நிகழ்வுகளும்..!

விளைந்த அறுவடைவயல்
முற்றிய நெல்மணிகளின் பாதுகாவலன்
ச�ோளக்காட்டுப் ப�ொம்மை..!

- கவிச்சாரல் காமராஜ் மாரியப்பன்
க�ொள்ளிடம் காமராஜ்
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பலத்த மழை
சத்தமிட்டு கடக்கிறது
பெருவெள்ளம்
கதவை திறக்க
எங்கும் பரவிக் கிடக்கிறது
மல்லிகைப்பூ வாசம்

- காவத்தையூர்
பழனியாண்டி கனகராஜா

மாட்டின் பசி
தலைகுனிய வைக்கின்றன
நிமிர்ந்த புற்கள்.
எங்கும் அழுகை சப்தம்
அமைதியாக கிளம்புகிறது
ச�ொர்க்க ரதம்...
புதிய தளிர்கள்
நிழல் தர முயலுகிறது
வெட்டப்பட்ட மரம்...

- ஐ.தர்மசிங்
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ச�ொட்டு ச�ொட்டாய் வானம்
தாங்கி க�ொள்ளுகிறது
குடை

- அகவலன்
விடுபட்ட மீதி வானவில்லை
தேடியலைகிறது கடலுக்கடியில்
கிடக்கும் வானம்

- ரகுநாத் வ, மதுரை
க�ோடைக்காலம்
வறட்சியான நிலத்தில்
இளைத்த வெண் க�ொக்கு

தூவாளியில் செடிக்கு
நீரூற்றும் குழந்தை
மழையை கற்று க�ொள்கிறது

- க. புனிதன்
விரிந்த மலர்கள்
கவிழ்ந்து கிடக்கின்றன
அடை மழை

- தமிழ்த்தம்பி
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உயரம் எட்டியவுடன்
வாலாட்டுகிறது
பட்டம்
புண்ணேற்ற
மூங்கில்தான்
புல்லாங்குழல்
தலைகீழாகப் பார்த்தால்தான்
நேராகத் தெரிகிறது
வ�ௌவால்
ஒருமுறை கழற்றியதை
மறுமுறை அணிவதில்லை
பாம்புகள்
வாங்காவிட்டாலும்
வாசனை இலவசம்
பூக்காரி வருகை
உள்ளங்கையில்
முடி முளைத்திருக்கிறது
வழுக்கைத் தைலம்

-கவிக்கோ துரை வசந்தராசன்
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