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அன்பார்ந்த வாசகர்களே / படைப்பாளர்களே …
ஹைக்கூ திண்ணை த�ொடர்ந்து சிறப்பாக 12
ஆவது மின்னிதழாக உங்கள் முன்  மலர்கிறது. இந்த இதழின் 
த�ொகுப்பாளராக கவிஞர் ராஜிலா ரிஜ்வான் அவர்கள் சிறப்பாக
பணியாற்றி  புதிய ஹைக்கூ கவிஞர்களின் ஹைக்கூக்களை 
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். அவருக்கு உலகத்தமிழ் ஹைக்கூ
கவிஞர்கள் மன்றம் சார்பாக நன்றியினைத்  தெரிவித்துக்
க�ொள்கிறேன்.
இதழின் வடிவமைப்பில் இவருக்கு இணை… இவரே 
தான்  என்று ச�ொல்லுமளவு நமது அன்பர் தமிழ்நெஞ்சம்
அ ம ி ன்  அ வ ர ்கள ி ன்  இ ணை ய ி ல ா  இ ல க்கி ய ச ்சேவை 
ஹைக்கூ வரலாற்றில் இடம்பிடித்துள்ளது. அவருக்கு நமது
நன்றியினையும் வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துக்கொள்கிற�ோம்.
ஒவ்வொரு இதழிலும் முடிந்த அளவு ஹைக்கூக்களை 
/ சென்றியுக்களை   / லிமரைக்கூக்களை  / ஹைக்கூ
கட்டுரைகளை பதிவேற்றி வருகிற�ோம். இதற்கு கவிஞர்களின் 
ஒத்துழைப்பே காரணமாகும்.
கல்லூரி மாணவர்கள் பலர் ஹைக்கூ ஆய்வில்
ஹைக்கூ திண்ணை மின்னிதழ்களையும் இணைத்துள்ளார்கள்
எ ன ்ற செ ய ்தி க ள் வ ந் து ள்ளன . அ வ ர ்க ளு க் கு
உலகத்தமிழ் ஹைக்கூ கவிஞர்கள் மன்றம் நன்றியினைத் 
தெரிவித்துக்கொள்கிறது.   த�ொடர்ந்து குழுமத்தில் ஹைக்கூ
வகைமைகளை  எழுதி வாருங்கள். ஹைக்கூ திண்ணையில்
வந்தமருங்கள் என அன்போடு அழைக்கிற�ோம்.
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கண்களில் விழும் காட்சி  ஒன்று இதயத்தினுள் சென்று
சிம்மாசன  மிட்டு அமர்ந்து க�ொள்ள  அதை  வார்த்தைகளாக
வார்த்தெடுக்கும் அற்புதம் ஹைக்கூ.
நம்மை  ஒவ்வொரு நிமிடமும் உயிர்ப்புடன் வைத்திருக்க 
ஏதேனும் ஒன்று தேவை.
சில நேரங்களில் ஒரு க�ோப்பை தேநீர்...
சில நேரங்களில் சில்லென ஒரு மழை..
சில நேரங்களில்  ஒரு முத்தம் ...
சில நேரங்களில் அன்பானவர்களின் ஒரு துளி ஸ்பரிசம்.
சில நேரங்களில் ஒரு மழலையின் சிரிப்பு ...
இப்படி எதுவுமே இல்லையா..
கண்மூடி அமர்ந்திருக்க
நம் முகத்தை ம�ோதிச் செல்லும்
ஒரு இளங்காற்று...
இவை அத்தனையும் தரும் ஒரு சுகம்... ஒரு ஏகாந்தம்... அது
தான் ஹைக்கூ .
ஹைக்கூ,அள்ள அள்ளக் குறையாத அட்சய பாத்திரம்.
இன்னும் இன்னும் எதைய�ோ தேடி அலையும் ஒரு ஆன்மீகவாதியின் 
தேடலுக்கு ஒத்தது ஹைக்கூவின் தேடல் .
ஒரு ஹைக்கூ படைப்பாளனையும் வாசகனையும் ஒரு நேர்கோட்டில்
நிறுத்தும் சக்தி  வாய்ந்தது .ஒருவரைய�ொருவர்  புன்முறுவலுடன் 
கைகுலுக்கச் செய்வது. படைப்பாளனின்  மனவ�ோட்டத்தைப் 
பற்றிக்கொள்ளும் வாசகன்  இறைவனை நேரில் கண்டது ப�ோல்
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பரவசம் அடைகிறான். அப்படி நான்  ரசித்த சில படைப்பாளர்களின் 
ஹைக்கூ கவிதைகள் இத�ோ உங்களுக்காக...
*
சிந்தியது தேநீர்
சுத்தம் செய்யாதீர்கள்
ஈக்கள் அருந்துகின்றன .

*
மழையில் நனையும் ப�ோது
அந்தச் சிறுமியின் கைகள்
தானாக விரிகின்றன .

கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்
*
தூக்கம் தின்ற இரவு
குழாய் அடியில் இசைக்கும்
ச�ொட் ச�ொட் ச�ொட் .

இரா.தயாளன்
*
சிறு குழந்தையின் முதுகில்
சவாரி செய்கிறது
கரடி ப�ொம்மை.

மு.முருகேஷ்
*
கவிழ்ந்து கிடக்கும் வாகனம்
தலைகீழாய்த் தெரிகிறது
கடவுள் துணை வாசகம்  .

சாரதா க.சந்தோஷ் .
*
அம்மாவிடமிருந்து வாங்கிய
ரூபாய் ந�ோட்டு
அஞ்சறைப்பெட்டி வாசம் .

இளையபாரதி கந்தகப் பூக்கள்.
*
யார் தந்த இசைக்குறிப்பு
வாசித்துக்கொண்டே
ஓடும் இரயில்.

க.அய்யப்பன்
*
வளரும் குட்டியின்
கழுத்தில் இடம் மாறுகிறது
விற்ற ஆட்டின் கயிறு.

க�ோ .பாரதிம�ோகன்
*
மரம் ம�ொத்தமும்
ஜன்னல் கதவுகளாய்
எப்படி வரும் காற்று.

கவி.விஜய்
*
குழலினிது யாழினிதுதான்
உற்றுக்கேள்
பறையும் இனிது .

சித்தார்த்தன் பாரதி

ராஜிலா ரிஜ்வான்
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*
இன்னும் எத்தனைய�ோ சிறந்த ஹைக்கூ கவிதைகள் உள்ளன. இங்கு
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவை வெகு சிலவே .
இந்நூல் த�ொகுக்கும் பணியை எனக்கு வழங்கிய கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்
ஐயா  அவர்களுக்கும், இந்த மின்னிதழை  சிறப்பாக வடிவமைத்து
வழங்குகின்ற தமிழ்நெஞ்சம் ஐயா  அவர்களுக்கும் என்  மனமார்ந்த
நன்றிகள் ...
த�ொடர்ந்து உலகத் தமிழ் ஹைக்கூ கவிஞர்கள் மன்றத்தில் கவிதைகள்
எழுதி வரும் அனைத்து ஹைக்கூ கவிஞர்களுக்கும் என் நெஞ்சார்ந்த
வாழ்த்துகள்.
பேரன்புடன்
			மு. ராஜிலா ரிஜ்வான்
கம்பம்

கடந்துப�ோக நினைக்கும்
கால்களையும் கட்டிப்போட்டுவிடும்
குயில்தோப்புக் கச்சேரி
- க�ொள்ளிடம் காமராஜ்

குழந்தையின் குதூகலம்
மழைத்துளி தேக்கிய குளம்
மிதக்கும் கப்பல்.
கலைவாணி
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l நம்பிக்கைதான் வாழ்க்கை
ஆற்றைக் கடக்கிறார்கள்
கயிற்றுப் பாலம்

l பள்ளிக்கூடத் தெருவில்
அமைதியாக நடக்கிறாள்
ப�ொம்மை விற்கும் சிறுமி

l கடிக்கவே இல்லை
நத்தையின் முதுகில்
ஏறி இறங்கும் எறும்புகள்

l பட்ட மரமாய்
இருந்து என்ன பயன் ?
கைத்தடியாக வேண்டும்

l ஆட்டுக்கு தழை அறுத்தபடி
மழையில் நனையும் சிறுமி
ஈர நெஞ்சம்

l த�ொட்டிச் செடிகளுக்கு
புத்துணர்வு பிறந்தது
நீரூற்றும் சிறுமி

l ப�ோதிமரக் கிளைகளில்
தாவித்தாவி விளையாடுகிறது
ஆசையுடன் மனது

l சில்லறை காசுகள்தான்
இன்னிசைப் பாடல்கள்
தெருப்பாடகன்
		

கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்
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தமிழ் ம�ொழி வளமும் செறிவும் க�ொண்ட உலகின் மூத்த ம�ொழிகளுள்
ஒன்றான செம்மொழியாகும். தமிழ் இலக்கியப் படைப்புகள் இலக்கண
வரையறைக்குள் உட்பட்டே படைக்கப்பட்டன. சங்க இலக்கியப்
படைப்புகள் யாவும் செய்யுள், யாப்பு, வெண்பாக்களாகக் கவிதை
வடிவில் எழுதப்பட்டன. ஐர�ோப்பியர்களின் வருகைக்குப் பின்னரே,
உரைநடை, சிறுகதை, நாவல் ஆகிய வடிவங்கள் தமிழில் அறிமுகமாயின.
கான்ஸ்டன்டைன் பெஸ்கி எனும் இயற்பெயருடைய வீரமா முனிவர் 17ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் உரைநடையையும், மாயூரம் வேதநாயகம்
பிள்ளை 19-ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் நாவலையும், வ.வே.சு.ஐயர் 20ஆம் நூற்றாண்டின் த�ொடக்கத்தில் சிறுகதையையும் தமிழில் எழுதினர்.
ந.பிச்சமூர்த்தி (1900-1976) ‘தமிழ்ப் புதுக்கவிதைகளின் முன்னோடி’ என்று
க�ொண்டாடப்படுபவர். சுப்பிரமணிய பாரதியார், ஷெல்லியின் ஆங்கிலக்
கவிதைகளை வாசித்ததில் உந்துதல் பெற்று, இலக்கண தளைகளைத்
தவிர்த்து சுதந்திரக் கவிதை எனப்படும் வசன கவிதைகளை, ஷெல்லிதாசன்
என்கிற புனைபெயரில் எழுதத் த�ொடங்கினார்.
வங்கக் கவிஞர் இரவீந்திரநாத் தாகூர், 1916-17-ஆம் ஆண்டுகளில்
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ஜப்பானுக்குs சென்றார். அப்போது ஜப்பானில் புகழ்பெற்றிருந்த மூன்று
வரிகளையும், 17 அசைகளையுடைய மரபுக்கவிதையான ஹைக்கூ எனும்
புதுவகை கவிதைகளையும் வாசித்தார். நாடு திரும்பியதும், ‘ஜப்பானிய
ஹைக்கூவின் தந்தை’யான பாஷ�ோவின் புகழ்பெற்ற ஹைக்கூ
கவிதைகளை வங்காளத்தில் ம�ொழிபெயர்த்து வெளியிட்டார்.
1919-இல் வெளியான அவரது ‘ஜப்பான் – யாத்ரி’ எனும் தனது நூலில்
ஹைக்கூ கவிதைகளைப் பற்றி எழுதியத�ோடு, ஹைக்கூவின் குறைந்த
வரிகள் மற்றும் செறிவான ம�ொழிநடையைக் கண்டு வியந்து,
முதன்முதலாக ஹைக்கூ பாணியிலான கவிதைகளை வங்காள
ம�ொழியில் எழுதினார் தாகூர். ‘திசையிழந்த பறவைகள்’ (Stray Birds-1916),
‘மின்மினிகள்’ (Fore Flies-1928) ஆகிய கவிதை நூல்களில் ஹைக்கூ
தாக்கத்தால் எழுதப்பட்ட கவிதைகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
‘நட்சத்திரங்கள் த�ோன்ற
பயப்படுவதில்லை
மின்மினிப் பூச்சிகளைப் ப�ோல’ (திசையிழந்த பறவைகள்)
என்பது அதில�ொரு கவிதை. 1916-இல் வங்கத்திலிருந்து ஆங்கிலத்தில்
வெளியான ‘மாடர்ன் ரிவ்யூ’ எனும் ஆங்கில இதழில் சில ஜப்பானிய
ஹைக்கூ கவிதைகளை வாசித்தார் பாரதியார். அக்கவிதைகளைப் பற்றி
உடனே, ‘சுதேசமித்திரன்’ (1916 – அக்டோபர் -16) இதழில் ‘ஜப்பானிய
கவிதை’ எனும் சிறுகட்டுரையினை எழுதினார். அந்தக் கட்டுரைதான்
தமிழில் ஹைக்கூ பற்றிய முதல் அறிமுகத்தைத் தந்தது. பிறகு வந்த
50 ஆண்டுகளில் ஹைக்கூ பற்றி எவ்வித பதிவுகளுமில்லை. 1966–
இல் கணையாழியில் எழுத்தாளர் சுஜாதா, 1967-இல் நடை இதழில்
கவிஞர் சி.மணி, சந்திரலேகா ஆகிய�ோர் ஆங்கிலத்திலிருந்து ஹைக்கூ
கவிதைகளைத் தமிழில் ம�ொழிபெயர்த்து, அறிமுகம் செய்தனர்.
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கவிக்கோ அப்துல்ரகுமானின் ‘பால்வீதி’ (1974) நூலில் இடம்பெற்றுள்ள
ஹைக்கூ கவிதைகளே, தமிழில் முதன் முதலாக நேரடியாக எழுதப்பட்ட
ஹைக்கூ கவிதைகளாகும்.
ஓவியக் கவிஞர் அமுதபாரதியின் ‘புள்ளிப் பூக்கள்’ (1984 – ஆகஸ்ட்), 1984 –
நவம்பரில் அறிவுமதியின் ‘புல்லின் நுனியில் பனித்துளி’, கவிப்பேரருவி
ஈர�ோடு தமிழன்பனின் ‘சூரியப்பிறைகள்’ (1985-பிப்ரவரி) ஹைக்கூ
நூல்களும் வெளியாகி, தமிழில் ஹைக்கூவிற்கான வாசகர் வட்டத்தை
உருவாக்கின. பேராசிரியர் தி.லீலாவதி ம�ொழிபெயர்த்த ‘ஜப்பானிய ஹைகூ’
(1987), ‘இதுதான் ஹைக்கூ’ (1990) ஆகிய இரு நூல்களும் ஹைக்கூ பற்றிய
தெளிவையும் புரிதலையும் உண்டாக்கின. எழுத்தாளர் சுஜாதா,1991–இல்
எழுதிய ‘ஹைக்கூ: ஒரு புதிய அறிமுகம்’ எனும் நூலும், நெல்லை சு.முத்துவின்
‘தமிழில் ஹைக்கூ’ (1994 – டிசம்பர்), கவிஞர் நிர்மலா சுரேஷின் ‘ஹைக்கூ
கவிதைகள்’ (1997 – ஆகஸ்ட்) எனும் முனைவர் பட்ட ஆய்வு நூலுக்கும்
தமிழில் ஹைக்கூவைப் பலரும் அறிய க�ொண்டு சேர்த்ததில் குறிப்பிடத்தக்க
இடமுண்டு. 2001-இல் கவிஞர் தமிழ்நாடன் எழுதிய ’ஜப்பானிய கவிதை’
எனும் கட்டுரை நூலும் வெளியாகி, புதிய பல செய்திகளை அறிய வைத்தன.
தமிழில் ஹைக்கூ எழுத முடியுமா, தமிழில் எழுதியதெல்லாம் ஹைக்கூ
கவிதைகள் தானா… என்கிற கேள்விகளும் விவாதங்களும் ஒரு பக்கம் நடந்து
க�ொண்டிருந்தாலும், ஹைக்கூ எனும் மூன்று வரிகள் தந்த வசீகரத்தில் இளைய
கவிஞர்கள் பலரும் உற்சாகத்தோடு ஹைக்கூ கவிதைகளைத் தமிழில் எழுதத்
த�ொடங்கினர். தமிழ் நிலமெங்கிலும் ஹைக்கூ மலர்கள் பூத்துக் குலுங்கின.
புது வாசம் பரப்பின. 1990-களில் ஓர் ஆண்டிற்கு குறைந்தது 10 ஹைக்கூ
நூல்கள் வெளிவந்தன. இதுவே 2000-த்தில் இரு மடங்காகியது. தமிழில்
ஹைக்கூ கவிதையினைப் பரவலாக க�ொண்டு சேர்த்ததில் சிற்றிதழ்களுக்கு
முக்கியமான பங்குண்டு. ஹைக்கூ கவிதைகளைப் பலரும் எழுதத்
த�ொடங்கிய பிறகு, வெகுசன இதழ்களும் பக்கம் ஒதுக்கி, ஹைக்கூவைப்
பிரசுரித்தன. புதிதாக ஹைக்கூ எழுதுபவர்களுக்கு மூன்று வரி கவிதை வடிவம்
எனும் எளிய - மேல�ோட்டமான புரிதல் மட்டுமே ஆரம்ப காலங்களில்
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இருப்பது இயல்பு. ஆனால், ஹைக்கூ கவிதையைப் ப�ொறுத்தவரை வெறும்
வரிகளில் மட்டும் அளவிடக்கூடிய கவிதையல்ல அது. பல வரிகளில்,
பல வார்த்தைகளில் ச�ொல்ல வேண்டிய ஓர் அனுபவத்தை, செறிவான
ம�ொழியாலும், மிகக் குறைந்த வார்த்தையாலும் ச�ொல்வதே ஹைக்கூவின்
சிறப்பாகும். ஒரு ஹைக்கூ எழுத பல ஆண்டுகாலங்கள் காத்திருந்த
அனுபவமும் ஹைக்கூ கவிஞர்களுக்கு உண்டு. காட்சியனுபவத்தை
அப்படியே பிற்சேர்க்கையில்லாமல், இயல்பாக உணர்ந்ததைப்
பகிர்ந்துக�ொண்டாலே கூட ப�ோதும்; எழுத எழுதத்தான் எதுவும் வசப்படும்;
இது ஹைக்கூவிற்குச் சரியாகப் ப�ொருந்தும். எல்லாவற்றையும் கவிஞனே
ச�ொல்லிக்கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் ஹைக்கூவில் கிடையாது.
க�ோடிட்டுக் காட்டினால் கூட ப�ோதும்; மீதி ஓவியத்தை வாசகனே தனது
சுய சிந்தனையால் வரைந்துக�ொள்ளும் வாய்ப்பு ஹைக்கூவில் மட்டுமே
சாத்தியம். தமிழில் இன்றைக்கு எழுதப்படும் பல்லாயிரம் ஹைக்கூ
கவிதைகளில் எது அசல் ஹைக்கூ எனும் கேள்வியை முன்வைத்தால் சற்றே
திணறிப்போக நேரிடும். முகநூலில் ஒரு படத்தைப் பார்த்ததுமே அதற்கு
கவிதை எழுதிவிட வேண்டுமென்று நினைத்தால் அது கைகூடும். ஆனால்,
ஹைக்கூவை அப்படி அவசர பிரசவம் செய்ய முடியாது; செய்யவும் கூடாது.
அந்தப் படம் தரும் உணர்வை முதலில் நாம் உள்வாங்கிக்கொள்ளவே
அவகாசம் வேண்டும். பிறகு எழுதலாம். எழுதி எழுதிச் செதுக்கலாம்.
நம் மனதிற்கு நிறைவு ஏற்படும் வரை திருத்தலாம். பல நல்ல ஹைக்கூ
கவிதைகள் அப்படித்தான் பிறக்கின்றன. இன்றைக்கு தமிழில் எழுதப்படும்
ஹைக்கூ கவிதைகள், ஹைக்கூ பிறந்த ஜப்பானிய ம�ொழியில் ம�ொழியாக்கம்
செய்யப்படுவதற்கும் இவ்வகை ஹைக்கூ கவிதைகளே காரணம்.
ஒரு ஹைக்கூவைப் படித்ததுமே அதே மாதிரியாகவ�ோ, அதிலிருந்து
ஓரிரு வார்த்தைகளை மட்டும் நீக்கிவிட்டு, நகலெடுக்கும் வேலைகளைச்
செய்வத�ோ சரியான செயல்பாடல்ல; காலமும் எல்லாவற்றையும் உற்று
கவனித்தபடி இருக்கிறது; வாசகன் எல்லாவற்றையும் தேடியெடுத்து
வாசித்துக் க�ொண்டிருக்கிறான் என்பதை மட்டும் ஹைக்கூ கவிஞர்கள்
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கவனத்தில் க�ொண்டு எழுதுவது நல்லது. தமிழில் நம்பிக்கை தருகிற மாதிரி
எழுதிவரும் பல நூறு கவிஞர்களின் கவிதைகளிலிருந்து சில கவிதைகளை
மட்டும் உங்களின் கவிப்பார்வைக்குப் பந்தி வைக்கின்றேன்.
‘உயரத்தில் தேசியக்கொடி
காற்றின் திசை பார்க்கும்
நெல் தூற்றும் விவசாயி.’

- ஸ்ரீரங்கராஜபுரம் துளசி

விவசாய நாடென்று நாம் பெருமைப்பட்டுக்கொள்ளும் நம் நாட்டில்
இன்றைக்கு விவசாயிகள் படும்பாடு ச�ொல்லி மாளாது. உலகுக்கே உணவு
படைக்கும் விவசாயி, பசி வயிற்றோடு தெருவில் நின்று, க�ோவணத்தோடு
எலிக்கறி சாப்பிடும் அவலத்தைப் பற்றி படிக்கையில் நம் மனம் பதறுகிறது.
‘மூங்கில் காட்டில் தீ
சாம்பலிலும் கேட்கும்
சங்கீதம்’ 			

- தங்கம் மூர்த்தி

தீயின் நாக்கு எல்லாவற்றையும் தின்று செரிக்கும் வலிமையுடையது.
ஆனாலும், தீ பற்றிய இடம் மூங்கில் காடென்பதால், கருகிய சாம்பலிலும்
சங்கீதம் உயிர்க்கும் அழகை எவ்வளவு நுட்பமாகப் பதிவு செய்துள்ளார்
கவிஞர்.மனிதன்தன்தேவைக்காகஎதையும்அழிப்பான்;நாளையதலைமுறை
பற்றிய கவலை அவனுக்கில்லை. ஆனால், கவிஞன் இன்றிலிருந்தாலும்
நாளையின் கனவுகளுக்கும் சேர்த்தே வண்ணம் தீட்டுபவனல்லவா! அதனால்
தான் இந்தக் கவிதையை எழுத முடிந்திருக்கிறது.
‘அறுபடும் மலை /
காற்றில் பரவுகிறது /
வெண்குருதி.’ 		



- சிறுவை அமலன்
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வேற்றுமையில் ஒற்றுமையே இந்தியத் தேசத்தின் தனிச்சிறப்பு. ஆனால்,
இன்றைக்கு மதவாத சக்திகள் மதத்தின் பெயரால் மனிதனைப் பிரித்து,
கைகளில் ஆயுதங்களைக் க�ொடுத்து, ஒருவரைய�ொருவர் ம�ோதிக்கொள்ள
வைத்து, பற்றிக்கொண்ட பிரிவினை நெருப்பில் குளிர் காய்கின்றன.
இந்தப் பெருநெருப்புக்கு எதிராக, அன்பெனும் நீரைப் பாய்ச்சி
அணைக்கத் துடிக்கிறது ஒரு கவிதை. ‘
க�ோயில் புறா
மசூதிக் காகம் /
ஒரே வானம்.’ 		

- ஜீவி

எளிய மனிதர்களின் வாழ்க்கையைப் பதிவு செய்வதும், அவர்களது
உயர்வுக்காக குரலெழுப்புவதும் கவிதையின் வேலை தான். நேரடியான
முழக்கமாக இல்லாமலிருப்பதில் வெற்றி பெறுகிறது இக்கவிதை.
‘க�ொட்டும் மழையை
ஏக்கத்தோடு எட்டிப் பார்க்கிறது
க�ொதிக்கும் உலை அரிசி.’
- முல்லை நடவரசு
மனித நேயம் என்பது உயிர் நேயமாக வேண்டும்; அனைத்து சிற்றுயிர்களின்
மீதும் அன்பைப் ப�ொழிகிற வள்ளலார் பிறந்த மண்ணல்லவா தமிழ் மண்.
அந்தப் பெருமையை மீண்டும் நமக்குச் ச�ொல்லிவிட்டுச் செல்கிறது இந்த
ஹைக்கூ.
‘பூக்களை மிதிக்காமல் /
நடந்துசென்ற கால்த்தடத்தில்
நசுங்கிய சில எறும்புகள்.’

- ராஜிலா ரிஜ்வான்

வாழ்வில் தினந்தோறும் யார�ோ, எங்கோ, எதைய�ோ தவறவிட்டுக்
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க�ொண்டேயிருக்கிறார்கள். இங்கே தவற விடுதல் என்பது தவறாமல்
நடக்கும் செயலாகிவிட்டது. யார�ோ தவற விட்டது வெறும்
கைக்குட்டையாக இருக்கலாம். கவிஞனுக்கு அதுவும்கூட ஒரு
கவிதையாகி விடுகிறதே!
‘தவறவிட்ட கைக்குட்டையில்
யார�ோ ஒருவர்
முக வாசனை.’ 		
- ஏகாதசி
வாழ்க்கைச் சிலருக்கு மட்டும் வரமாக அமைகிறது. பலருக்கு ஏன�ோ
தவமாகத் த�ொடர்கிறது. நம் சிந்தனையையும் தேவைகளையும் ஒருமுகப்
படுத்திக்கொண்டால் தவமும் வரமாகக் கூடும். அப்படியானத�ொரு வரம்
பெற்ற அனுபவமே ஹைக்கூவாக உருக்கொள்கிறது.
‘கண்ணிமையை உரசிச் சென்ற
பட்டாம்பூச்சி
ஒரு ந�ொடி தேவதையானேன்.’ - பூ.தனிஷ்கா பாரதி
தமிழ் ஹைக்கூ வானத்தில் ஒளிக்கீற்றுகளும் இடிமின்னல்களும்
எப்போதாவது தென்படுகின்றன. ஆனால், சூழ்கொண்ட கருமேகங்கள்
எப�ோதும் நம்மைச் சுற்றிச்சுற்றி வந்தவண்ணம் இருக்கின்றன. ஹைக்கூ
கவிதைகளைத் தேடல�ோடு வாசிப்பதும், நேசத்தோடு தேடிப் படிப்பதும்
தமிழ் ஹைக்கூவை இன்னும் உச்சத்தில் ஏற்றி வைக்கும். அப்படியான
ஹைக்கூ கவிதைகளைப் படைக்கிற உலகக் கவிஞர்களின் நீண்ட
பட்டியலில் தமிழ் ஹைக்கூ கவிஞர்களின் பெயரும் இடம்பெறும் காலம்
வெகுதூரமில்லை என்பது மட்டும் நிச்சயம்.
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l
விதம் விதமாக
நிலவை வெட்டி ரசிக்கிறது
அசையும் இலை

l
பூவில் விழுந்த
மழைத்துளியும் பூத்திருக்கிறது
சிறு பூவாக

l
ஓவியம்
புன்னகைத்து ரசிக்கிறது
வரைந்து ரசிக்கும் ஓவியனை

l
எங்கோ பாடும் குரல்
ஆதரவற்ற குழந்தை கேட்கிறது
கண்களைத் துடைத்தபடி

l
சுடும் வெயில்
குழந்தைக்கு கிட்டியது குடை
அப்பாவின் நிழல்
சா. கா. பாரதி ராஜா
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•

ஊடாடும் பட்டாம்பூச்சி
கட்டிலில் கிடப்பவனின்
ஒரே ஒரு ப�ொழுதுப�ோக்கு
ஏகாதசி

•
ஆயிரம் கண்டுபிடிப்புகள் இப்பூமியில் நடந்தேறியிருந்தாலும்,
வரவிருக்கும் ஆபத்துகளை முன்னரே அறியமுடியாமல்
அல்லாடுகிறான் மனிதன். அவன் கண்டுபிடிப்புகள்
உதவாமல் ப�ோயிருக்கின்றன. பூமியில் ஏற்படப்போகும்
ஆபத்துகளையும் இடர்பாடுகளையும் முன்பே உணர்கின்றன
விலங்குகளும் சிற்றுயிர்களும். குறிப்பிட்ட இடத்தில்
பூகம்பம் ஏற்படப்போவதை முன்பே உணரும் விலங்குகளும்
பறவைகளும் வண்ணத்துப்பூச்சிகளும் இடம்விட்டு இடம்
பெயர்கின்றன.
நான் நிறைய தடவை தனிமையில் நேர்மறைச்
சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருக்கும் தருணங்களில், தும்பிகளும்,
வண்ணத்துப்பூச்சிகளும் என் மீது அமர்ந்திருக்கின்றன.
என்னைச் சுற்றிலும் வண்ணத்துப்பூச்சிகள்
படையெடுப்பதைப் பார்த்திருக்கிறேன். அதே, நேரத்தில்
எதிர்மறைச் சிந்தனையில் ஆட்பட்டிருக்கும் தருணங்களில்,
குளவி சட்டைக்குள் புகுந்து க�ொட்டியிருக்கின்றன. அருகே
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செல்லும்போது, வண்ணத்துப்பூச்சிகள் தூரப்பறந்து சென்று
விட்டிருக்கின்றன.
மிஷ்கின் ‘‘நத்தைப்போன பாதையில்’’
ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கிறார்:
•
‘‘மனைவிய�ோடு சண்டையிட்டுக்கொண்டிருந்தேன்
பறந்துவிட்டது வண்ணத்துப்பூச்சி’’
•
சாதகமான சூழல் வாய்த்திருக்கும் தருணங்களில்
வீட்டிற்குள் நுழைந்த வண்ணத்துப்பூச்சிகள் நேர்மறை
அலைகள் சூழ்ந்திருக்கும் நிலையில் சுற்றித் திரியும்,
சுவரில் அமரும். வைத்த இரையை பறவைகள் உண்டு
கூச்சலிட்டு மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துகின்றன. வீட்டில்
சண்டை சச்சரவுகள் இருக்கும் தருணங்களில் வைத்த இரை
மாதக்கணக்கில் அப்படியே இருந்திருக்கிறது. ஏத�ோவ�ொரு
சூழலில் குடும்பத்தில் பிரச்சனை ஆரம்பிக்க கணவன்
மனைவிக்குள் வலுக்கும் சண்டையால், எதிர்மறை அலைகள்
வீசத் த�ொடங்குகின்றன. அந்த எதிர்மறை அலைகளை
தாங்கிக்கொள்ளாமல் வண்ணத்துப் பூச்சி பறந்து விடுகிறது
என்று அழகாக பதிவு செய்திருக்கிறார்.
குழந்தைகள் விளையாடும் பகுதியில்
வண்ணத்துப்பூச்சிகள் திடீரென்று சூழ்ந்து க�ொள்வதைப்
பார்த்திருப்பீர்கள். கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தைகளின்
விளையாட்டோடு வண்ணத்துப்பூச்சிகளும் கலந்து
க�ொள்கின்றன.
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•

ஊடாடும் பட்டாம்பூச்சி
கட்டிலில் கிடப்பவனின்
ஒரே ஒரு ப�ொழுதுப�ோக்கு

•
கவிஞரின் இந்த ஹைக்கூ கட்டிலில் கிடப்பவனை மையமாக
வைத்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. வீட்டிற்குள் நுழைந்த
வண்ணத்துப்பூச்சி படுத்த படுக்கையிலேயே கிடப்பவனுக்கு
ஆறுதல் அளிக்கிறது. அவன் பார்வை
அதன் மீதே இருக்கிறது. வேறென்ன
செய்யமுடியும் அவனால் ?
கட்டிலில் இருப்பவன் யாராக இருக்கமுடியும், அந்த வீட்டில்
அவன் மட்டும் தான் இருக்கிறானா, அவன் பிறவியிலே
ஊனமுற்றவனா, அல்லது ஏத�ோ ஒரு விபத்தில் படுத்த
படுக்கையாகிவிட்டானா, அல்லது ந�ோயுற்றிருக்கிறானா.
வய�ோதிகத்தாலா என்று பல்வேறு க�ோணங்களில் நம்மை
பயணிக்க வைக்கிறது.
அவன் வாழ்வு நான்கு சுவற்றிற்குள் அடங்கிவிட்டதா, அப்படி
அடைபட்டுப�ோனால் தினமும் அவன் உண்ணுவதற்கு உணவு
எப்படிக்கிடைக்கும். என்ற கேள்விகள்
நமக்குள்ளே எழுகின்றன.
அவனுக்கு மனைவியிருக்கும் பட்சத்தில், குடும்பச்
செலவுக்காக அவள் காலையில் வேலைக்குக் கிளம்பி,
ப�ொழுது சாய்ந்ததும் தான் வீடு திரும்ப வேண்டும்.
அவனுக்கு குழந்தைகள் இருந்தால் அவனுக்கு ப�ொழுது
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ப�ோக்காகயிருக்கும். குழந்தைகளற்ற கணவன் மனைவி
மட்டுமே வசிக்கும் வீடா.
இந்த இடைப்பட்ட நேரங்களில் அவனுக்கு ஒரே ஒரு
ப�ொழுதுப�ோக்காக இருப்பது வீட்டிற்குள் நுழைந்த
வண்ணத்துப்பூச்சி மட்டுமே.
அங்கே தனிமையில் இருக்கிறான். களத்தில் இறங்கி
ப�ோரிடுவதைக் காட்டிலும் ஓரிடத்திலே முடங்கிக்கிடப்பது
என்பது நரகவேதனை தானே. நான் பறக்கிறேன், நீ
பார் ஓரிடத்திலேயே முடங்கிக்கிடக்கிறாய் என்று
வண்ணத்துப்பூச்சி பகடி செய்வதாகவும் அவனுக்குத்
த�ோன்றலாம்.
தனிமைச் சிறையில் அவன் அடைபட்டுக்கிடந்தாலும்
அங்கேய�ொரு சலனமற்ற அமைதி நிலவுகிறது.
வண்ணத்துப்பூச்சி வந்து ஊடாடுகிறது. நீயும் முயற்சி
செய்தால் நாம் இருக்கும் நிலையிலேயே மகிழ்ச்சியாக
இருக்கலாம் என்று அவனைச் சுற்றி ஊடாடுகிறத�ோ
வண்ணத்துப்பூச்சி.?
திரைப்படத்துறையில் இயக்குனராகவும்,
பாடலாசிரியராகவும் எந்நேரமும் பம்பரமாகச்
சுழன்றுக�ொண்டிருக்கும் அண்ணன் ஏகாதசி
அவர்களுக்கு ஹைக்கூ மனம் வாய்த்து தக்கவைத்துக்
க�ொண்டிருப்பதென்பது வரம். வாழ்த்துகளும் பேரன்பும்ணா.
				

 

கவி. விஜய்
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l
மலை உச்சியில் பனிமூட்டம்
தள்ளிவிட்டு அமர்கிறது
பின்னால் வந்த மேகம் .
l
சாலையை கடக்கும் மந்தை
சற்று நேரம் காத்திருக்கும்
அவசர ஊர்தி .
l
என்ன ச�ொல்ல நினைத்தத�ோ
எட்டிப் பார்த்ததும் கூவுவதை
நிறுத்தியது குயில் .
l
ஒவ்வொரு கல்லாக
ப�ோட்டதும் மேலே வருகிறது
ஜாடிக்குள் இருந்த நிலா .
l
த�ோளில் விழுந்த எச்சம்
தட்டி விடுகிறேன்
ஒரு வனத்தின் சாயல் .
l
தன்னைத்தானே க�ொஞ்சுகிறது
வாகனக் கண்ணாடியில்
சிட்டுக்குருவி.
l
முதல் மழைத்துளி
விழுந்ததும் வானத்தை ந�ோக்கி
முகத்தை திருப்புகிறேன்.
l
ச�ொட்டும் மழை நீர்
ஒவ்வொரு துளியிலும்
ஒவ்வொரு தாளம் .

மு.ராஜிலா ரிஜ்வான்

	கம்பம்.
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அமைதியாக   குயில்
கத்தி  ஆர்ப்பாட்டம்
மரத்தடியில்  காகம்!
சு.கேசவன்

அங்கே பணக்காரன்
இங்கே ஏழை
சம அளவில் சவப்பெட்டிகள்.
மதுரகவி

l
குளத்தில் தாமரை
காற்றில் மெதுவாய் அசைகிறது
இலையில் தண்ணீர்...!
l
வேலிய�ோரச் செடி
மிக வேகமாய் வளர்கிறது
அடுத்தவீட்டுப் பகை...!
செண்பக ஜெகதீசன்...
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விசைப்படகின் மேல்
அமர்ந்து செல்கிறது
ஒரு பருந்தின் நிழல்.
ஹிஷாலி
சருகின் மேல் சருகு  விழ
பேரிரைச்சலிடும்
செவ்வெறும்புகள்.
பத்து வருடங்களாக
பறவைகளுக்கு இரை இடுகிறேன்
என்னைச் சுற்றி பெருங்காடு.
தமிழ் தம்பி
வியர்வைத் தடம்
முடியும் மூக்கு நுனியில்
ஒரு ச�ொட்டு பிரபஞ்சம்
கைப்பிடி மண்ணை
எடுத்து வைத்திருக்கும்
வேர�ோடு பிடுங்கிய செடி.
காந்தியின் நெற்றியில்
ஒத்த ரூபாய் நாணயம்
ம�ொய் நூற்றி ஒன்றில்.
பா.சிவா
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இறக்கும் முன்
ஒரு பாடல் பாடிவிட்டு
இறந்துப�ோனது குயில்
க. புனிதன்

வளையல்களுக்கு இடையே
கைகளில் அழகூட்டும்
சமையலறை தழும்புகள்.
ஜனனிகுமார்

அணைந்த தீக்குச்சி
ஐந்துமுகம் காட்டுகிறது
எரியும் குத்துவிளக்கு...
ஐ.தர்மசிங்

ஏரிக்குப் பயந்து ஆற்றுக்கு வந்தேன்
இங்கும் எதிர்காலம்
கருவாடு .
ச�ோலை பழநி
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- 

கையில் ஏந்திய பறவை
வானத்தில் சிறகை விரிக்கிறது/
குழந்தை மனம்!

இதழ்

நேசன் மகதி
12

மழலையின் மகிழ்ச்சி
மேலும் அதிகரிக்கும்
குஞ்சின் சேட்டை.!

ஹைக்கூ திண்ணை அட்டைப்படம் சூழலுக்கு ஏற்ப 
உலகத்தமிழ் ஹைக்கூ கவிஞர்கள் மன்ற முகநூலில்
பதிவிடப்பட்ட ஹைக்கூக்கள் இங்கே இடம் பெறுகின்றன.
அனைவருக்கும் இனிய வாழ்த்துகள்!

சங்கர்குரு பழனிச்சாமி



மகிழ்ச்சியின் எல்லையில்
மழலைகள் இரண்டு
வாய் திறந்தபடி சிரிக்கிறது...
சா.கணேஷ் குமார்
மீண்டும் மீண்டும்
உயர பறக்கிறது
பறவையின் இறகு ...!!
ச. இராஜ்குமார்
பிரிந்து வந்த வாத்து
தன்னிச்சையாய்ச் சேருகிறது
சிறுமியுடன் நட்பு
	கரு.கிருஷ்ணமூர்த்தி
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சிரிக்கும் குழந்தை
சிலிர்த்துக்கொண்டது
கையில் வாத்து

 
 -  

பாண்டிய ராஜ்
திடீர் மழை
சட்டென ஓயும்
குழந்தையின் அழுகை
முகம்மது அலவி

இதழ்

திறக்கக் கூடும்
யார் மனதையாவது..?
குழந்தையின் சிரிப்பு!

12

சு.கேசவன்
மரம் ஏறி வழுக்கி விழுந்த நிழலில்
ஊஞ்சல் கட்டி ஆடுகிறது
ஒரு குழந்தை ....
ஹிஷாலி
அஃறிணையும்
உயர்திணையாகும்
குழந்தையிடம்
து.பாரதிமுருகன், திண்டிவனம்.

 

 12








சாவு வீட்டில் எல்லோரும்
அழுதபடியே ரசிக்கிறார்கள்
சிரிக்கும் குழந்தையை

 

- 

அருள்மணி
மழலையின் புன்னகை
உயிர�ோட்டமாக இருக்கிறது
சுவர�ோவியம்
	கலைவாணி சுரேஷ்பாபு, துபாய்
மழலைப் பேச்சில்
மயங்கிப் ப�ோகிறார்
காது கேளாத அப்பா
எம் ஷாஹுல் ஹமீது
மழலையின் சிரிப்பு
பறவையையும் த�ொற்றிக்கொள்கிறது
உற்சாகம்
ரவிஜி
வரப்பில் வாத்துக் கூட்டம்
பின்னாடியேத் த�ொடரும்
சிறுமியின் பாதங்கள்.
ராஜிலா ரிஜ்வான்
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l
பூட்டிய கதவு
திறந்ததும் நுழைகிறது
முற்றத்து மல்லிகை வாசனை.
l
அழகான கூடு
அந்தரத்திலே அசையும்
குச்சியுடன் பறவை.
l
மாட்டு வண்டி
அசைந்து க�ொண்டிருக்கும்
சிறுமியின் பின்னல்.
l
நீந்தும் பறவை
குளத்தில் கலைந்து செல்லும்
மரத்தின் நிழல் .
l
மகிழுந்தின் மேலே கிளை 
அசைந்து பணியும்
சாரதியின் தலை.
l
வரிக்குவரி
அழகாகத்தான் இருக்கிறது
வரிக்குதிரை.
Dr. ஜலீலா முஸம்மில்
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ஜல்லிக்கட்டுக் காளை
அடங்கிவிடுகிறது
கைபேசி புகைபடத்தில்
ரவிஜி
l
இழவுவீடு
ஓயாது ஒப்பாரிவைக்கும்
ஒலிப்பெருக்கி!
l
சுழலும் சக்கரம்
ஆரக்காலில் அச்சமின்றி
ஒரு குளவிக்கூடு!
l
அடர்வனம் சுள்ளிகளைப் ப�ொறுக்கும்
காட்டுவாசியின் மடியில்
விதைகள் .
l
யார் தவறவிட்டத�ோ?
யாசகனின் மடி நிரப்பும்
பாதையில் பளிச்சிட்ட நாணயம்.
l
குயில�ோசை
இளங்காலையைப் பரபரபாக்கும்
ஒரு குவளைத்தேநீர்!
ஹைக்கூ உமா
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கூட்டப்பட்ட நகரசபை
இன்னும் அகற்றப்படவில்லை
தெருவ�ோரக் குப்பைகள்.
ச�ோ. ஸ்ரீதரன்
l
ஒற்றையடிப் பாதை
இரட்டை மாட்டுவண்டி
மூன்றடி கவிதை உதயம்.
l
ஆலங்கட்டிகளே! கவனம்
த�ொட்டால் சிணுங்கிடும்
செடிகள்.
l
இன்றும் வருகிறது
நேற்றைய மழையை ஒப்படைத்துச் சென்ற
மண்வாசனை
முனைவர் வே. புகழேந்தி
இலக்கணப் பிழை
திருத்தாமல் ஏற்றுக் க�ொள்ளப்பட்டது
மழலையின் பேச்சு
ம. பழனிச்சாமி
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குப்பை மேடு
நல்ல நிலையில் கிடைக்கிறது
ஒற்றைச் செருப்பு .
கவிதை ரசிகன் குமரேசன்
l
மாலைப்பொழுது
ஒன்றைய�ொன்று சந்திக்கும்
இரவுபகலும்
l
உடைந்த கிளை
ஒன்றாக சேர்க்கிறது
சிலந்திவலை
காவத்தையூர் 
பழனியாண்டி கனகராஜா
l
தெருவ�ோர யாசகன்
நிமிர்ந்து பார்க்க வெளிவரும்
மேகத்திலிருந்து நிலா.
l
இரு கரங்களால் கடலை ஏந்துகிறேன்
அது அலைகளால்
என்னை ஏந்துகிறது.
ராஜிலா ரிஜ்வான், கம்பம்
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காற்றுப் பிய்த்தக் கூரை
வீட்டுக்குள் சிதறிக் கிடக்கிறது
நிலா வெளிச்சம்.
மெய்யன் நடராஜ்
திறந்த கதவு
அழகாக இருக்கிறது
தப்பிக்கும் பட்டாம்பூச்சி...
ஐ.தர்மசிங்
வெயிலில் உலர்ந்த பின்பு
காற்றோடு பயணிக்கிறது
மழையில் நனைந்த சிறக�ொன்று..!
ச.ப.சண்முகம்
விற்று விட்ட பசு
த�ொழுவத்தைச் சுற்றுகிறது
அம்மா எனும் குரல்.
ஜென்சி செல்வராஜ்
இருளின் மீதென்ன பயம�ோ
வெளிச்சத்தை சுமந்தே அலைகிறது
மின்மினிப்பூச்சி...!!
ச. இராஜ்குமார்
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பட்டம் விடும் சிறுவன்
வரைகிறான்
வானத்தை.
அகவலன்
யாருமற்ற நேரத்தில்
தனிமையில் ஊஞ்சலாடும்
காற்று.
வண்ணைவளவன்
ர�ோசாப்பூக்கள்
பறந்து திரிகின்றன
வண்ணத்துப்பூச்சிகள்
எரிப�ொருள் பற்றாக்குறை
குறைந்து வருகிறது
வாகனப் ப�ோக்குவரத்து
கடலில் அலை
ஓயாமல் இரைகிறது
ஒற்றை வண்டு
- புவனேஸ்வரி சண்
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அறிவியலின்  நவீன  வளர்ச்சியால் உலகம் சுருங்கி 
உள்ளங்கைக்குள் அடங்கிவிட்டது எனலாம். த�ொழில்நுட்ப 
வளர்ச்சியினாலும், ம�ொழிபெயர்ப்புக் கலையின்  வளர்ச்சி 
யினாலும் பிறநாட்டு, பிறம�ொழி இலக்கியங்கள் தமிழில்
தலையெடுக்கத்  த�ொடங்கின. இதற்கு சமூக, ப�ொருளாதார,
அரசியல் சூழல்களும் முக்கியக் காரணியாக அமைந்தது
எனலாம்.
இவ்வகையில் சென்ரியு கவிதை ஜப்பானிய இலக்கிய
வடிவமாகும். மானுடம் சார்ந்த சமூகம், ப�ொருளாதாரம்,
அரசியல், மனித நடத்தை என உண்மை நிகழ்வை நகைச்சுவை 
உணர்வு த�ோன்றும் வகையில் வெளிப்படுத்துவது சென்ரியு
கவிதையாகும். சென்ரியு என்ற ச�ொல்லுக்கு ஜப்பானிய
ம�ொழியில்   ‘‘ஆற்றோரத்து வில்லோ  மரம்’’ என்று ப�ொருள்
படும்.   ஜப்பானிய மதுபானக்கடைகளிலும், தேனீர்  கடை
களிலும் நடுத்தட்டு மக்கள் மற்றும் வணிகர்களால் வார்த்தை 
விளையாட்டாகத் த�ொடக்கக் காலத்தில் சென்ரியு எழுதப்பட்டு
வந்தன.  கி.பி பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் சென்ரியு  த�ோற்றம்
பெறக் காரணமாக இருந்த ‘காரை ஹச்சிம�ோன்’ என்பவரின் 
புனைப்பெயராம் ‘சென்ரியு’  என்ற பெயரிலேயே இக்கவிதை 
வகைமை அழைக்கப் பெறலாயிற்று.
மூன்று அடிகளில் 5 - 7 - 5 என்ற அசையமைப்புகளில்
ஜென் தத்துவம் மற்றும் மெய்யியலுடன்  த�ொடர்பு க�ொண்டு
சமூகம் சார்ந்த நகைச்சுவை உணர்வை ந�ோக்கமாகக் க�ொண்டு
ஜப்பானில் எழுதி வந்தாலும், தமிழில் மூன்று அடிகள் என்ற 
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வரை யறைய ில் மக்கள ி ன் ப ி ர ச ்சினை க ளை வே டிக்கை 
ம ற் று ம் ந கைப் பு த ்த ன ்மை யு டன் ,   ச மூ தா ய ந ல த ்தினை 
மனதில் க�ொண்டு சுற்றி  நடக்கும் மனித  அவலங்களைப் 
பாடுப�ொருளாகக் க�ொண்டு உண்மைத் தன்மையுடன் 
சென்ரியு கவிதைகள் படைக்கப்படுகின்றன.
•

சென்ரியு கற்பனைக்கும், உருவகத்திற்கும் தடையிடுவ
தில்லை.

•

வாழ்வியலை நேரடியாக ச�ொல்ல முடியும்.

•

தத்துவங்களுக்கு அவசியம் இல்லை.

•

ஒருவித எள்ளல், நக்கல், நையாண்டி, கிண்டல், வருத்தம்
ப�ோன்ற ஒன்றை உள்ளீடாக வைத்திருக்க வேண்டும்.

•

இலக்கியம், அரசியல், சுற்றி  நடக்கும் நிகழ்வுகள் என 
எதையும் சென்ரியுவாக எழுதலாம்.

•

சுருக்கமாகச் ச�ொல்வதென்றால் இயற்கை  சார்ந்து
கவித்துவம் அதிகமாக இருந்தால் «ஹைக்கூ» சமூகம்
மற்றும் உணர்வுகள் சார்ந்து நகைச்சுவை  மேல�ோங்கி 
இருந்தால் சென்ரியு.

தமிழில் முதன்முதலாக மகாகவி ஈர�ோடு தமிழன்பன் 
ஐயா  அவர்கள் எழுதிய ‘ஒரு வண்டி சென்ரியு’ எனும் நூலே 
முதல் சென்ரியு. அவர் எழுதிய சென்ரியு ஒன்று உங்களுக்காக
குருக்களாகிவிட்ட கடவுள்
மறுபடியும் கடவுளாகவில்லை
தட்டு நிறையக் காணிக்கை
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க ட வு ள ி ன் பெ ய ரைச் ச�ொ ல் லி  தன ி ய�ொ ரு ம ன ி தன் 
தன்னை  முன்னிலைப் படுத்திக் க�ொள்வதுடன், தனது
ப�ொருளாதார நிலையையும் மேம்படுத்திக் க�ொள்கிறான் 
என்று தனிமனித  சுயநலத்தையும், கூடவே ப�ொதுமக்களின் 
ஏமாளித்தனத்தையும் வெட்டவெளிச்சமாக்கியக் கவிதையிது...
ஒரு பானை ச�ோற்றுக்கு ஒரு ச�ோறு பதமாக...
தமிழில் தனக்கெனத் தனிய�ொரு அடையாளத்தையும்,
இ ட த ்தை யு ம்  பெற் று ள்ள செ ன ்ரி யு , அ னை வ ர ா லு ம்
எளிமையாகக் கையாளப்படக்கூடிய கவிதை  இலக்கியமாக,
பரவலாக பலராலும் எழுதப்பட்டு வருவதிலிருந்தே இக்கவிதை 
வகைமை படைப்பாளர்களிடமும், வாசிப்பாளர்களிடமும்
பெற்றுள்ள  வரவேற்பினை  அறியலாம். மனநலத்திற்கு உரிய
விளையாட்டுப் ப�ோட்டிகளில் ஒன்றாக, கணினி இணையம்
சென்ரியுவைச் சேர்த்திருப்பதிலிருந்தே இதனை அறியலாம்.
ஹைக்கூ கவிதையின் அங்கத வடிவம்தான் சென்ரியு
என்ற  கருத்து வலுவுற்று இருப்பதற்கான  காரணம் கூடத் 
த�ொடக்கக் காலத்தில் அங்கதச் சுவை க�ொண்ட கவிதைகளே
அ த ி க ம் எ ழு த ப ்பட்டதனா ல் இ ரு க்க ல ா ம் .   இ ன ்றை ய
நிலையில் நகைச்சுவை  ஊடாடிய   சமூகச்  சிந்தனைகளை 
உள்ளடக்கிய, ஆன்மீகம் மற்றும் அரசியல் நிகழ்வுகளை 
வெளிப்படுத்தக் கூடிய, அலுவலகங்கள் மற்றும் சுற்றுப்புற
நிகழ்வுகள்... ஏன்  விளையாட்டுகளில் கூடப் பிரதிபலிக்கக்
கூடிய அவலங்களைச்  சாடல்களுடன்  நயமாக எடுத்தியம்பும்
பல சென்ரியு கவிதைகள் வெளிவந்திருக்கின்றன. வந்து
க�ொண்டிருக்கின்றன. சமூகத்தில் நடக்கும் தவறுகளை 
பழிகரப்பு அங்கத  (மறைமுகமாக உலகியல் நிகழ்வைக்
கூ று வ து ) வ கை ய ி லே னு ம் ம க்கள ி ட ம் ஏ தே னு ம் ஒ ரு
தாக்கத்தை  உருவாக்குவதில் முதன்மை  வகிக்கும் சென்ரியு
கவிதைகள் இன்னும், இன்னுமாக தமிழில் நிறைய எழுதப்பட 
வேண்டும் என்பதே என் அவா.
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மழை வெள்ளம்
மீண்டும் இடம் பெயர்கின்றன
ஓய்வெடுத்த கூழாங்கற்கள்
அமைதியான இரவு
குளக்கரையில் புகைப்படம் எடுக்கிறார்
இரண்டு முழுநிலவுகள்
மூங்கில் காட்டில் குயில்
மெல்ல பறந்து ப�ோகிறது
ஓவியம் வரைந்த தாள்
கவி்நிலா ம�ோகன்
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