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 வணக்கம் அன்பர்களே…!

 நமது ஹைககூ திணஹண மின்ிதழ் வழக்கம்ள்போல சிறநத 
வடிவஹமப்புடன வவேிவநதுளேது. ்பிரோனசு தமிழ்வநஞசம் அமின 
அவர்கேின சிறநத இதழ்ப்்பணியோல் இநத மின்ிதழ் சிறப்்போ் 
அம்சங்களுடன வவேிவநதுளேது. ்கவிஞர்கள தமது ஹைககூ, 
லிமஹரககூ, ஹைபுன ்கவிஹத்கஹே வதோடரநது உல்கத் தமிழ் 
ஹைககூ ்கவிஞர்கள மனறத்தில் ்பதிவிட்டு வருவது ம்கிழ்வேிக்கிறது. 

 இநத மின்ிதஹழ ்கவிஞர ஜலீலோ முஸம்மில் அவர்கள 
இலஙஹ்கயிலிருநது ்பணியோறறி வதோகுத்து வழங்கியுளேோர்கள. 
சிறப்்போ் வதோகுப்்போ்க இநத மின்ிதழ் மினனு்கிறது. புதிய ்பல 
்கவிஞர்களுககு இடமேித்து ஹைககூ உலகுககு அஹடயோேம் 
்கோண்பித்துளேோர இநத இதழின வதோகுப்்போசிோியர ்கவிஞர டோகடர 
முஸம்மில் .. அவருககு நமது வநஞசோரநத நனறி. 

 முநதய இதழ்்கஹேப் ்பறறிய சிலரது ்பினனூட்டங்கஹே 
இநத இதழில் வவேியிட்டுளளேோம். இ்ி வரும் இதழ்்கேிலும் 
வவேியோகும். 

 உங்கேது வோசிப்பும், ஆய்வுஹர்களும் ்பினனூட்டத்தில் 
வ்கோடுத்து எங்களுககு உறசோ்கமூட்டுங்கள. அதுளவ தமிழ் ஹைககூ 
்கவிஹத்கேின வேர்சசியும் ஆகும். 

 ்பஙகுவ்பறறுளே ்கவிஞர்கள அஹ்வருககும் இ ி்ய வோழ்த்து்கள. 
 

அன்பன,

&
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 அஹ்வஹரயும் அன்போல் விழித்தவேோ்க..

 ஹைககூ திணஹண வசப்டம்்பர/ ஒகளடோ்பர மின்ிதஹழத் 
வதோகுககும் வோய்ப்பு எ்ககுக ்கிஹடத்ததில் மட்டறற ம்கிழ்்சசியும் 
வ்பருமிதமும் அஹட்கிளறன. இநதப் வ்பறுமதியோ் வோய்ப்ஹ்ப 
வழங்கிய ்கவி்சசுடர ்கல்யோணசுநதரம் ஐயோ அவர்களுககு முதற்கண 
எ்து வநஞசம் நிஹறநத நனறி்கஹே்ச சமரப்்பிக்கிளறன.

 ஹைககூ எனறோல் என், அஹத விேங்கிக வ்கோணடு அதன 
விதிமுஹற்கள ்பறறி அறிநது அதன்படி எழுத எல்ளலோரும் 
முஹ்்கினறோர்கேோ என்பது ள்களவிககுறிளய. சிலர இலக்கண 
விதிமுஹறகள்கற்ப ஹைககூ ்கவிஹத்கஹே எழுது்கினற்ர. ஆ்ோலும் 
சிலர இலக்கண விதி்கஹேக வ்கோஞசம் மீறிப் புதுஹமயோ்க, வித்தியோசமோ்க 
எழுது்பவர்கேோ்க இருக்கிறோர்கள.

 வமோழி  என்பது ஒரு இ்த்தின அஹடயோேமோகும். 

   1

 

 மருத்துவர ஜலீலோ முஸம்மில்
 ஏறோவூர, இலஙஹ்க
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்பண்போடு ்கலோ்சசோரம் நோ்கோீ்கம் ள்போனறவறறின ்பிரதி்பலிப்்போ்க 
அது இருக்கிறது. உல்கேோவிய வமோழி்கேில் த்ி்சசிறப்புக வ்கோணட 
தமிழ்வமோழியில் இதுவஹர ஆயிரக்கணக்கோ் இலக்கிய நூல்்கள 
வநது வ்பருஹமப்்படுத்தி உளே். ஆயினும் இனறு உல்கின 
்கவிஞர்கள ்பலரோல் ளநசிக்கப்்படும் ஒரு ்கவி வடிவம்  ஹைககூ 
தோன என்பது அஹசக்க முடியோத உணஹம. இனறு தமிழில் மக்கள 
இலக்கியமோ்க இது வ்கோணடோடப்்பட்டு வருவஹதக ்கோணலோம்.

 ஹ ை க கூ  எ ன ்ப து  மூ ன று  வ ோ ி ்க ளு க கு ள  மு ழு ப் 
்பிர்பஞசத்ஹதயும் அடக்கக கூடியது. சிறு துேி ஒனறு வ்போியவதோரு 
்கோட்சிஹய த்ககுள உளேடககுவது ள்போல மூனளற வோி்கேில் சமூ்க 
அவலங்கஹேப் ்படம் ்பிடித்துக ்கோட்டக கூடியதும், ்படிப்்பிஹ்்கஹே்ச 
வசோல்லக கூடியதுமோ்க அஹம்கிறது. தூரத்து நிலோஹவக ஹ்க்களுககுள 
வ்கோணடு வரும் வித்ஹத்கள வதோிநதது. மூனறு வோி்களுககுள 
எணணறற தத்துவங்கஹே்ச வசோல்லககூடியது எனளற கூறலோம்.

 ஆரம்்ப ்கோலத்தில் ஐககூ ்கவிஹத ஒககூ (hokku, ஃவ்கோககூ) 
எனளற அஹழக்கப்்பட்டது. ்பின்ர ஐஹ்க எனறு திோிநது ஐககூ எனறு 
அஹழக்கப்்பட்டது. ஐககூ எனறோல் அணுத்தூசி ள்போனற சிறிய ்கவிஹத 
எனறு வ்போருள ்படுவதோ்க அஹம்கிறது. இக்கவிஹதயின வ்பயஹர 
வைோககு எனறு ்போரதியோர தன ்கட்டுஹரயில் குறிப்்பிட்டுளேோர. ஐ 
+ கூ = ஐககூ ; ஐ = ்கடுகு ; கூ = உல்கம் ்கடுகு ள்போல் சிறிய ்கவிஹத 
வடிவில் உல்கேோவிய ்கருத்துக்கஹே்ச வசறிவுடன வசறித்து ஹவக்க்ச 
வசப்பு ள்போல் இடநதரும் ்கவிஹத வடிளவ ஐககூ எனறும் வ்போருள 
கூறு்கினற்ர.

 ்பருவநிஹல மோறறங்கஹே வோழ்வியல் உணஹம்களேோடு 
ஒட்டி ஹவத்து எழுதுவளத ஹைககூ. ்கோட்சி்கஹேப் ்படிமம் ஆககுவதில்
ளதரநது ்கோணும் எஹதயும் புஹ்கப்்படம் எடுப்்பது ள்போல அழ்கோ்க்ச
வசோல்வலனும் தூோிஹ்கக வ்கோணடு வஹரயும் ஓவியளம ஹைககூ.

 ஹைககூ ்கவிஹத ஆ்து வ்போருட்வசறிவும் இ்ிஹமயும் 
ஆழமும் வ்கோணடது. வோச்கர்கஹே்ச சிநதிக்கத் தூணடி எஙவ்கல்லோளமோ 
அஹழத்து்ச வசல்லும் வலிஹம வ்கோணடது. ஹைககூ ்கவிஹத்கேில் 
மயங்கோதவர்கள இல்ஹல எ்லோம். சிறு வோி்கேில் தன்டக்கத்ளதோடு 
்போோிய அரத்தத்ஹத உளவோங்கி தன்்கத்ளத வ்கோணடு இருக்கினற் 
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ஹைககூ ்கவிஹத்கள. ஒவவவோரு வோச்கஹ்யும் ஒவவவோரு விதமோ்க 
சிநதிக்க்ச வசய்து புதுஹம வசய்்கிறது.ள்போஹத தரு்கிறது எனளற 
வசோல்லலோம்.

 புத்தமதப் ்பிோிவோ்கிய வஜன தத்துவத்ஹத ்பரப்புவதற்கோ்க 
உருவோ் ்கவிஹத வடிவளம ஹைககூ எ்்ச வசோல்லப்்படு்கிறது. வஜன 
தத்துவம் என்பது வோழ்கஹ்கஹய அதன ள்போக்கில் விட்டு விடுதலும், 
இயல்்போ்க இருத்தலும் ஆகும். நமககு அவசியம் இல்லோதவறஹற 
ஒருள்போதும் வோழ்கஹ்கயில் அனுமதிக்கோளத எனறு ்பஹறசோறறு்கிறது 
வஜன தத்துவம். எணணங்கஹேத் தஹட வசய்ய ளவணடோம், அது 
தன ்போட்டுககு வநது ள்போ்கட்டுளம என்கிறோர்கள வஜன குருமோர்கள. 
வசோல்ல வநதஹத எத்தஹ் தூரம் சுருக்கமோ்க அழுத்தமோ்க வசோல்லி 
இருக்கிளறோம் என்பது தோன முக்கியம் என்கிறோர ஹைககூ ்கம்்பர 
்போள�ோ அவர்கள.

 ஹைககூ ்கவிஹத்கள தமிழிளல அதி்கமோ் வ்பயர்கள. 
துேிப்்போ, குறும்்போ, சிநதர ்கரநதடி விடுநிஹலப்்போ, மினமி்ிக 
்கவிஹத, வோமணக ்கவிஹத, அணில்வோிக ்கவிஹத எனறு ்பலரோலும் 
்கோரணப்வ்பயர்கேோ்க அஹழக்கப்்படு்கினற்.

 1 9 1 6  ம்  ஆ ண டு  வ ங ்க க  ்க வ ி ஞ ர  இ ர வீ ந த ி ர ந ோ த் 
தோகூர அவர்கள ஜப்்போன வசனறோரோம். திரும்்பி வநததும் 
ஹைககூக்கவிஹதயில் மயங்கி அஹதப்்பறறி ஒரு ்பத்திோிகஹ்கயில் 
்கட்டுஹர எழுதி்ோரோம். அஹதப் ்படித்த நமது ம்கோ்கவி ்போரதியோர 
ம்ஹதப் ்பறிவ்கோடுத்து அஹதப் ்பறறிளய ஆரவமோய் அளத ஆணடு 
அகளடோ்பர மோதம் 16ம் ளததி சுளதசமித்திரன ்பத்திோிகஹ்கயில் ஒரு 
்கட்டுஹர எழுதி்ோரோம்.இதுளவ தமிழுககு ஹைககூ ்கவிஹத்கள வநத 
முதல் அறிமு்கமோ்க அறியப்்படு்கிறது.

 ம்கோ்கவி ்போரதியோர தமிழுககுக வ்கோணடு வநத ஹைககூ 
ஒரு நூறறோணடு ்கோலத்ஹதக ்கடநது இனஹறய ்கவிஞர்கேோல் 
வதோடரநதும் எழுதப்்பட்டு வருவது சிறப்புககுோியதோகும்.

இதில்...
 

 வசனோியு, குககூ, ்பழவமோனறியு, ளமோஹ்ககூ, எதுஹ்கககூ, 
லிமஹரககூ, விடு்கவிககூ, மணிககூ 
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எனறு எட்டு வஹ்க்கள ்கோணப்்படு்கினற்.

 ஆரம்்பத்தில் ்கவிகள்கோ அப்துல் ரகுமோன அவர்கேின 
ஹைககூ ்கவிஹத்கேில் ஈரக்கப்்பட்டு ஹைககூ ்கவிஹத்கள எழுதும் 
ஆஹச இருநதது. ஆ்ோல் சோியோ் வழி்கோட்டல்்கள ்கிஹடக்கவில்ஹல.
தறள்போது இநதிய மு்கநூல் நண்பர்கேின ஆதரவில் அநத ஆஹச 
ந்வோ்தில் புே்கோங்கிதம் அஹட்கிளறன. இதழ் வதோகுககும் 
இவவோிய வோய்ப்பு இவவேவு சீக்கிரம் எ்ககு ்கிஹடககும் எனறும் 
எதிர்போரக்கவில்ஹல. அதற்கோ் நனறி்கஹேயும் வதோிவிக்கிளறன.

 இவவிதழில் இடம்்பிடித்த அஹ்த்துக ்கவி்ச வசோநதங 
்களுககு வோழ்த்துக்கள.  ஹைககூ த ிணஹணயின ஒவவவோரு 
இதஹழயும் சிறப்்போ்க வடிவஹமத்துத் தரு்கினற ்பணிஹய்ச வசவவள் 
வசய்து வரும் ்பிரோனசு தமிழ்வநஞசம் அமின ஐயோ அவர்களுககும் 
நனறி கூறக ்கடஹமப்்பட்டுளளேன. இலக்கியத்துஹறயில் மி்க நீணட 
்கோலமோ்க தடம் ்பதித்து வரும் இவருககு எ்து ம்ப்பூரவமோ் 
வோழ்த்துக்கள.

 ந ோ ன  ர ச ி த் த  ஹ ை க கூ  ்க வ ி ஹ த ்க ள  ச ி ல  உ ங ்க ள 
்போரஹவக்கோ்க...

வில்ளலோ மரங்கள 
மஹலயின மு்கத்தில்
புருவங்கள வஹர்கினற் !  
  - அோி்கிதோ வமோோிதள்க

்பிம்்பங்கேறற த்ிஹமயில்
ஒனறிவலோனறு மு்கம் ்போரத்த்
சலூன ்கணணோடி்கள
  - நோ. முத்துககுமோர

சஹவத்து்ச  சோப்்பிட   
்பிேம் புேிப்்பில் மீணடும் 
்பிறநளதன சிறுவ்ோ்க
  - சீய்�ி யோமகு்சசி !
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அளதோ அநத உழத்தி
அழும் த்து குழநஹத இருககும் 
திக்கில் நடு்கிறோள நோறறு ! 
  - இசோ

அத்தஹ் மீன்கள வஹல்கேில்
அடுத்த நோள ்கடலிளல
அத்தஹ் அழுஹ்க அஹல்கேில்
 - ஈளரோடு தமிழன்பன

்பதிஹ்நது வமோழிள்பசும்
ஒளர தோள.
ரூ்போய் ளநோட்டு.
 - டி.ரோளஜநதிரன

குழநஹதயின ஹ்கயில்
ஆறோம் விரல்
வ்பனசில்.
 - நோணற்கோடன

ள்கோடி்கள வ்கோளஹே
ள்கடியோ்க இருநது
்கம்்பி எணணு்கிறோன
 - ்கவிஞர இரோ .இரவி

வீட்டில் அஹழப்பு மணி
அழுத்திள்ன
எட்டிப் ்போரத்தது நோய்.
 - ்கன்ிகள்கோவில் ரோஜோ

மருத்துவமஹ்யில் ளநோயோேி
அதி்கம் வலிஹய உணர்கிறோர
மஹ்வி.
 - இஹேய்போரதி ்கநத்கப்பூக்கள
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எட்டிப் ்போரத்ளதன
தூக்கிவிட்ச வசோன்து
்கிணறறில்  விழுநத  நிலோ.
 - 

தனனுஹடய புஹ்கப்்படம்
தடவிப் ்போரக்கிறோன 
்கணணில்லோதவன.
 - வ்கோளேிடம் ்கோமரோஜ்

கூஹர ்கிழிசல்்கஹே
குத்திக்கோட்டு்கினற்
மஹழ ஊசி்கள
 -மு.முருள்கஷ்

்பறஹவ ்பறக்கோத இடமும்
்பறநது அஹல்கிறது
்பறஹவயின இறகு.
 - அனுரோஜ்

ளமய்்சசல் மோடு்கள
வீட்டுககு அஹழத்து வரும்
இஹடய்ின குழளலோஹச
 - ்கவிநிலோ ளமோ்கன

ஏற்க்ளவ சுககு நூறோய் 
உஹடநதிருக்கிறது ம்ம் 
்கல்லுஹடககும் சிறுமி
 - ்கவி்சசுடர ்கல்யோணசுநதரம்

மரத்திலிருநது சத்தமினறி  
விழுநது தனநிழஹலத் வதோடும் 
்பழுத்தயிஹல 
 - �ரஜிலோ யோகூப்

   13



   13

நம் தாய்மாழி தமிழில் மரபுக் கவிதத,புதுக்கவிதத ககாலாச்சும் 

இக்காலகட்டத்தில் ஜப்ானியக் கவிதத வடிவமான தைக்கூ 

கவிதத மீண்டும் வரகவறத்ப ்்றறு மிகவும் பிர்லமத்டந்து 

வருகிறது. இக்கடடுதரயில் ஜப்ானிய தைக்கூ வடிவத்திலிருந்து 

தமிழநாடடில்  எழுதப்டும்  தைக்கூக்கள்  எவவாறு கவறு்டுகிறது 

என்தத விரிவாகக் காண்க்ாம்.

ஜப ா்னில் ்மாத்தம் 17 அதைகள் க்ாண்்டதாய தைக்கூ 

்த்டக்கப்டுவது வழக்கம்.. தமிழ எழுத்துகள் ஜப ா்ன ்மாழியில் 

இருந்து கவறு்டுவதால் தைக்கூவின வடிவமும்  தமிழநாடடில் 

மாறிகய  இருக்கிறது.நாம் எழுதும் தைக்கூ கவிதத 2-3-2 ை்ாறகள் 

அல்லது 2-3-1 ் ைாறகள் எனற வடிவத்தில் தான எழுதப்டுகிறது.
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ஜப்ானிய தைக்கூக்களில் ்ஜன தத்துவஙககே மிகுந்து 

இருக்கும் ஆனால் தமிழ தைக்கூகளில் இயறதக, மனிதகநயம், 

த மி ழ க ளி ன  ் ண் ் ா டு  க ல ா ச் ை ா ர ம்  க ் ா ன ற வ ற த ற க் 

கருப்்ாருோகக் ்காண்டும் முரண் உத்தி, திருப  ் உத்தி, 

இருககாண உத்தி, ்ைனரியு உத்திககோடு ்ஜன என்தும் ஒரு 

வதக உத்தியாககவ கருதப்டுகிறது ஆதகயால் நம் தமிழ 

தைக்களில் ்ஜன தத்துவம் என்து ஒரு உத்தி முதறகயத் தவிர 

அது மடடுகம தைக்கூ ஆகாது.கமலும் லிமதரக்கூ. தைபுன, 

லிமர்புன, லிமர்்ைனறியு,் ழ்மானறியு க்ானறதவகளும் தமிழ 

தைக்கூக்களில் எழுதப்டும் பிற  தைக்கூ வடிவஙகோகும்.

மக்கள்்தாதக அதிகம் ்காண்்ட நம் நாடடில் வருஙகால 

ைமுதாயத்திறகு நம்  வாழக்தகமுதறதய  எடுத்துதரக்கும் ்டி 

தைக்கூ ்த்டத்தகல சிறப ா்கு்மனறு  நாம் உணர்ந்திருப்தாககவ 

புரிய முடிகிறது.

உதாரணமாக கேத்துகமடத்ட எடுத்துக்்காள்ேலாம். ்தாழில் 
நுட்ம் மிகவும் வேர்ச்சியத்டந்துள்ே இக்காலத்தில் கேத்துகமடு 
்்ரும் ா்லும் ் யன ா்டடில் இல்லாமகல இருக்கிறது.

்ழஙகால விவைாயத்தில் அறுவத்டயான ்யிர்கதே கேத்து 

கமடடிறகு ததலயில் சுமந்து ்காண்டு கைர்ப்ார்கள்.பினபு 

கதிரடித்து காறறு அடிக்கும் கநரத்தில் ்நல்மணிகதேயும் 

்தர்கதேயும் பிரித்்தடுப்ார்கள். உழவு மாடுகதேக் ்காண்டு  
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்நறகதிர்களில் எஞ்சியிருக்கும் ்நல்மணிகதே கைகரிப்ார்கள். 

பிறகு தவக்ககாதலக் ்காண்டு மாடுகள் வறடசி கநரஙகளில் 

்சியாறும் வதகயில்  தவக்ககாற க்ாதர ் ையவர். கேத்து கமடடில் 

சிதறிக் கி்டக்கும் ்நறகளில்  குருவிகளும்  ்சியாறும்.விவைாயிகள்  

கேத்துகமடடில் கடுதமயாக நீண்்டகநரம்  உதழப்ார்கள்.

கேத்துகமடடில் ்தர்களும், ்நல்மணிகளும் ஆஙகாஙகக 

்நல்மணிகளும்இறுதியில்  புததந்துயிருக்கும். மதழக்காலத்தில் 

அதவகள் முதேத்து கேத்துகமடு ்சுதமயாகவும் அழகாகவும் 

காடசியளிக்கும்.

இந்த அறபுதக்காடசிதய பிரதி்லிக்கும் சில  தைக்கூக்கள் 

இகதா

மதழக்குபபிறகு

முதேத்து இருக்கும்

கேத்துகமடு

 - ஸ்ரீவி. முத்துகவல்

கமடடூர் அதண மறறும் ்வானிைாகர் அதண  உருவாகுவதறகு 

முனபு அவவி்டத்தில் சில கிராம மக்கள் வாழந்து இருந்தததயும் 

அஙகு  கதவாலயமும் ககாயிலும் கடடி வழி்ாடு ்ையத 

மிகப்்ரிய வரலாறதற மூனகற அடிகளில் எடுத்துதரக்கும்  

ஓர் தைக்கூ இகதா
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குதறயும் அதணநீர்

்மல்ல ்வளியும் ்தரியும்

கதவாலயமும் நந்திச்சிதலயும்

 - ஸ்ரீவி. முத்துகவல்

இது க்ால் அகத்திதண ்தால்காபபியம், திருக்குறள் க்ானற 

நூல்கதே தைக்கூ வடிவில் எழுதும் முயறசிகளும் ந்டத்து 

்காண்டு தான இருக்கினறன.

 கேத்துகமடு 

 கயிறறுக்கடடிலில் ்டுத்துறஙகும் 

 தாத்தாவின தகயில் ்தனவிசிறி 

 

  - தைக்கூ உமா  

 

 புலம்்்யர்ந்கதாரின 

 அவலஙகதே ்ைால்கிறது . 

 கேத்துகமடடு சுதமதாஙகி/

 

  - கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்
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l
வெற்று அறைகறை
இருைால் நிரப்பி
பூட்டுடன் வெைியேறும் ஒைி.

l
புல்வெைி
அறைபய்ாடும் குதிறரகள்
்நதேககால நிறைவுகறை.

l
்லயகாடி பூககைின்
ஜைை   மரணம்
அடயட! மீண்டும் குைிஞைி.

l
இறுதி திைச் ைஙவகாலிேபில்
கறரநது ெபிடுகின்ைை
அப்ாெபின் ்ணிநாட்கள்.

l
ஊரதிேபியலயே தஙகிெபிடும்
இறுதி ஊரெலபபூககைில் ைில
்ல ஈககளுடன்.

 - முறைெர யெ. புகயேநதி.



   13

l
ென்ைிமரம்
கிறைகள் முழுதும்
ஏகக ஊஞைல்கள்.

 - மணறெ காரைிகன்
l
ஆைற்ை பூஙகா
ஊஞைறல ஆட்டுகிைது
ஆடிககாற்று

l
ைிைிே குேி
திைநயத இருககிைது
ஆழ்துறைக கிணறு

  - மதுரகெபி

l
தூஙகெபில்றல
இரவுமுழுெதும்
இரததம் உைிஞசும்
வகாசு

l
இருட்டில்
வதைிொக வதரிகிைது
பூறைேபின்  கண்கள்

 - தாறே. இரா. உதேயநைன்
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l
எனஹ்ப்்பறறி என் வசோன்ோர்களேோ
்போரத்ததும் ஆ்நதத்தோல் ஆடு்கிறது
்கடல்

  - ளசோஹல ்பழநி
l
வீட்டுத் ளதோட்டத்தில்/
ளவலி தோணடி வரு்கிறது/
ளவ்கமோய்க ்கோறறு

  - வசண்ப்க வஜ்கதீசன
l
்பி்சஹசக ்கோரன தட்டில்
ஊறறியக குழம்பு
அநதி வோ்ம்

  - த.ஆ.தோசன
l
உடல் எஹட சோி்போரக்க
குஹறநது வரு்கிறது
எஹட குஹறப்பு நம்்பிகஹ்க

l
விஹேயோடியதும் சதுரங்க ்கோய்்கள
வ்பட்டிககுள அடங்கி்
உயிஹரப் ்பிோிநத உடல்்கள

  - மலர ஹமநதன
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l
முறறத்தில் மஹழநீர
மிதககும் ்கோ்கித ஓடத்தில்
குழநஹத வஹரநத நதி.

 - வமய்யன நடரோஜ்
l
குருவி்கேின குதூ்கலிப்பு.
வ்கோஞச ளநரம் நீடிக்கிறது.
ளவடன விோித்த வஹலயில்.

 - சோகஹ்க.வ்போன்ழகு.
l
ளதங்கிய மஹழநீர
ள்போவதறகு வழி ளதடு்கிறது
திஹசமோறிய ஆடு

 - மு.நோ்கரோஜன, ள்கோயம்புத்தூர
l
அளமோ்க விஹே்சசல்//
அறுவஹடககுத் தயோரோ்கிறோன//
்கநது வட்டிக ்கோரன ..

 - ளவ.சு்கநதி
l
வ்கோஞசம் வ்கோஞசமோ்க ளச்கோித்தஹத
வமோத்தமோ்க வசலவழிக்கிறது
ஊதோோி ளம்கம் மஹழயோ்க..

 - வணஹணவேவன
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l
்படுகஹ்க அஹறயில்
ள்கட்டுக வ்கோணடிருநளதன
தஹலயஹண மநதிரம்.

l
வவளே நீர
வீட்டினுள புகுநதது
நீரப் ்போம்பு.

  ளசோ. ஸ்ரீதரன, இலஙஹ்க

l
மஹழ நினற ்பினபும்
இஹலயில் இருநது வழி்கிறது ...
இனவ்ோரு மஹழ 

l
அத்தஹ் ்போரமில்ஹல
வறுஹமஹய விடவும்
தஹலளமல் சுமநத ்கல் 

  ச. இரோஜ்குமோர

l
்போஹற்கேில் ளமோதி
மு்கஙகுப்புற விழுநதோலும்
ஓடுவஹத நிறுத்தோது நதி!

  அனஸோர எம்.எல்.எம்.
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l
்கோறறினறி  புழுக்கம்
ஜன்ஹலத்  திறநது ஹவககும்
மரவவட்டி!

 சு.ள்கசவன

l
அமருமிடத்திலிருநது
தளேி அமரநதது
இஹே்போறும் வணணத்துப்பூ்சசி

 ச.சசிகுமோர

l
மரத்தடி வீடு
குளுஹமயோ்க இருநதது
மண்போஹ்த் தணணீர.

 மூ.மணி திருமுரு்கன

l
அறுவஹட ளநரம்
நிலத்தில் வருத்தத்ளதோடு
அஹலயும் எலி்கள
                          
 வசோ.சரவண்பவன
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l
்பஹழய வீடு 
புதிதோ்க உளேது 
வசஙகுேவிக கூடு!

l
மஹலயடிவோர ்கிரோமங்கள 
அருவி வசல்லும் வழியில் 
குரஙகு்கேின ளசட்ஹட!

  லோ. வ்ப்ிஸ் தமிழ்   
  மருத்துவர, திருவநல்ளவலி
l
்கறநத ்போல்
்கலப்்படம் இல்லோமல் இருக்கிறது/
குழநஹத சிோிப்பு

  ம.்பழ்ி்சசோமி
l
யோருமறற ்பயணத்தில்
கூடளவ வரும்
ஒறஹறயடிப் ்போஹத

்கவித்வதனறல் வசௌ.நோ்கநோதன

l
அஹணநத விற்கடுப்பு
்பறற ஹவக்கோமளல புஹ்க்கிறது
வீதிக்கஹலஞ்ின ்பசி.!
 
  த. ரவீநதிரன
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l
அறுவஹடக ்கோலம்,
வநருங்கி வரு்கிறது,
மஹழ ளம்கம்

 அய்�த் அப்சத்
l
அஹசயும் மரக்கிஹே்கள
்கோறறின தழுவலில்
நிழலின நட்ம்

 மணஹவ ஹலவின
l
்படித்த ்படிப்பு
வீண ள்போ்கவில்ஹல
வ்பறறவேின ்கணணீர..

 சோ.்களணஷ் குமோர
l
ள்கோயில் ்கதவு 
திறநததும் மூடு்கினற் 
இஹம்கள... 

l
அழ்கோ் பூநளதோட்டம் 
குழநஹத்களுககு ்பிடிப்்பதில்ஹல 
‘‘பூக்கஹே ்பறிக்கோதீர’’ ்பலஹ்க... 
 
 ஐ.தரமசிங
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l
றெகறைப வ்ாழுதில்
கைததுயமடு காததிருககிைது
துள்ளும் கன்றுகளுககாக

l
கைததுயமட்டில் 
ஒதுஙகும் தூற்ைிேப  ்தரகள் 
வையநன்ைி மைநயதார 

l
புலம்வ்ேரநயதாரின்
அெலஙகறை வைால்கிைது 
கைததுயமட்டு சுறமதாஙகி

l
்ருததி ெேறல ெபிற்று
வதருதவதருொக அறலகிைான்
்ஞசுமிட்டாயக காரன்

l
ோயரா வெட்டிே மரம்
காயநது கிடககிைது
நிேல் ஓலமிடுகிைது

l
யமடு ்ள்ைஙகறைக
கடநத்டி ய்ாகிைாரகள்
ெபிடிேறலத யதடி

கா.ந.கல்ாணசுநதரம்

   13    13
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l	 பூதத தாமறர

 நீரில் மூழ்கி அமிழ்நதது

 தண்டுப ்குதி

l	 ொைம் ்ாரதத பூமி

 கிறடதத வெடிபபுகைில் குடியேறும்

 ெேல் எலிகள்

l	 அறலயமாதும் எண்ணம்

 ெறல ெறலோயப ்பின்னும்

 மைககுேப்ம்

l முதிேெர ொழ்வு

 இறைஞராக மாை றெககும்

 எழுதிே கெபிறத

l	 தடுககி ெபிழுநதும்

 மகிழ்வுடன் எே றெககும்

 வ்ாறுககிே ைஙகிலி

தமிழ்்நஞ்சம் அமின்
்பிரான்சு

   13
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l	 யதாண்டும் குேி

 உள்யை ைரிநது ெபிழும்

 மர நிேல்

l	 கூரிே ொள்

 ைட்வடை வெட்டிச் வைல்லும்

 ்ைீரிடும் மின்ைல்

l காறல வெேபில்

 முன்யைாககி ஓடி ெரும்

 கடல் நண்டு

l	 யெலிேபில் ஓணான்

 தறலறே ஆட்டிே்டி இருககும்

 தஞைாவூர வ்ாம்றம

l	 ்பிடிதத நூல்

 தறலோட்டி ரைிகக றெககும்

 வ்ாம்மலாட்டம்

l	 ொனுேர மின்கம்்ஙகள்

 கால்கைில் உரைிச் வைல்லும்

 யதஙகிேநீரில் ்பிம்்ம்

	 	 -	வஃபீரா	வஃபி

   13
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 ்கலீல் ்கிப்ரோன எழுது்கிறோர : 

 ஒருநோள வயல்்கோட்டின வரப்்பில் நினறுவ்கோணடு 
இருநளதன. என அருள்க ளசோேக வ்கோல்ஹல வ்போம்ஹம 
ஒனறும் நினறுகவ்கோணடியிருநதது. வயலில் நினற அநத 
்பயங்கக்கோட்டி வ்போம்ஹமஹயப் ்போரத்து ள்கட்ளடன . ‘‘இநத 
வயலில் இப்்படிளய ்கோலம் ்கோலமோ்க நினறு உ்ககு சலித்து 
விட்டிருககுளம?’’எனறு.
          
 அதறகு அநத வ்போம்ஹம வசோன்து ‘‘அப்்படி எல்லோம் 
எதுவும் இல்ஹல. இநதப்  ்பறஹவ்கஹே அ்சசுறுத்துவதில் 
்கிஹடககும் ஆ்நதம் இருக்கிறளத அது எ்ககு ளநரம் 
ள்போவளத வதோியோமல் வசய்துவிடும். ்பறஹவ்கள எனஹ்ப் 
்போரத்து அலறி ஓடும்ள்போது எப்்படி இருககும் வதோியுமோ?.
 
 ந ோ ன  வ ்க ோ ஞ ச ள ந ர ம்  ள ய ோ ச ி த் ள த ன .  ்ப ி ற கு 
வசோனள்ன, ‘‘உணஹமதோன, இநத ஆ்நதத்ஹத நோனும் 
அனு்பவித்திருக்கிளறன. நம்ஹம ்போரத்து மறறவர மிரளும் 
ள்போது ஏற்படும் சு்களம த்ிதோன’’
 
 நம்மில் ்பலருககு உளளேயும் ஒனறும் இருப்்பதில்ஹல, 
வவறும் ஞோ் சூனயமோ்க இருக்கிளறோம். அநத வ்போம்ஹமயின 
உளளே புல்லும் மணலும் இருப்்பதுள்போல் நமககுளளே 
எலும்பும் இரத்தமும் இருக்கினற். எவரோவது ஞோ்ம் 
வ்பறறவர நம்மீது ்போிதோ்பம் வ்கோளவோர, ‘‘இவோின உளளே 
ஒனறுளம இல்ஹலளய’’ எனறு.
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 அ்ோல், நோளமோ ‘‘யோர வசோன்து? அவஹ்விட 
நோன வ்போியவன, இவஹ் மணடியிட ஹவத்ளதன. அவர்கள 
எனஹ் ்போரோட்டி்ோர்கள. இவர்கள எனஹ்ப் ்போரத்து 
மஹலத்தோர்கள’’ எனறு மருட்டி, மிேிர ஹவப்்பதிளலளய 
அேவறற சு்கம் ்கணடு வ்கோணடிருக்கிளறோம்.
 
 உணஹமயில் நோவமல்ளலோருளம அநத வ்போம்ஹம 
்கஹேவிடவும் ்பய்றறவர்கள எனறுதோன வசோல்ல ளவணடும். 
அஹவயோவது குஹறநத்பட்சம் ்பறஹவ்கஹே விரட்டி 
்பணடங்கஹே அழிவிலிருநது ்கோப்்போறறு்கினற்.ம்ிதள்ோ 
த்ககு உளளேயும் ஏதுமினறி த்ககுள ஏதும் இல்ஹல எனறு 
உணரவுகூட இனறி ்பிறோிடம்... தோன எல்லோம் இருப்்பவன 
ள்போல ்கோட்டிக வ்கோளளும் மோஹயயிளலளய வோழ்நது ஒரு 
அடிகூட முனள்றோமல் அப்்படிளய ்கோணோமல் ள்போ்கிறோன.
 
 குருவிளயோட்டும் ளசோேக்கோட்டு வ்போம்ஹம 
 ்பல்கோலமோ்க நிஹலத்திருக்கிறது 
 ம்ிதர்கேிடம் நோவ்னும் மோஹய

l
உலக நாடுகறை
ெருடம் முழுெதும் சுற்ைலாம் 
இறணேெேி நிகழ்ச்ைிகள்..

l
வநடுநதூரப ்ேணததில் 
வரேபில் வ்ட்டிகள் சுமககின்ைை
உைஙகாத  கைவுகறை..

 -	சாரதா	க.	சந்தாஷ், ஐதரா்ாத
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l
மஹ்வியிடமும் முழம்
ள்போட்டு தோன ள்பசு்கிறோர
பூக்கஹட்கோரர

 அருளமணி
l
மடித்து இருநதக வ்கோடி
விோிநது ்பறக்கிறது
சுதநதிர தி்ம்

 அனபு்சவசல்வி சுப்புரோஜூ
l
மஹலக்கிரோமத்திறகு வசல்லும்
்கரடுமுரடோ் ்போஹதயில்
குறுக்கிட்ட உடும்பு

 அ்கவலன
l
ளதசிய வ்கோடி
சுதநதிரமோ்கப் ்பறக்கிறது
கூணடுப் ்பறஹவ

 மு.நோ்கரோஜன, ள்கோயம்புத்தூர.
l
உயரத்திகள்கட்்கிறோர்கள
லஞசத்ஹதயும் ்பி்சஹசஹயயும்
விஹலவோசி உயரவு!

 -ளநசன ம்கதி
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l
நதிேபில் வெள்ைம் 
மீண்டும் இடம் வ்ேரகின்ைை 
ஓயவெடுதத கூோஙகற்கள் 

l
எழுநத நீரறலகள் 
குைததில் கறரயேறுகின்ைை 
குைிதத எருறமகள் 

l
காறலப  ்ைிததுைிகள் 
்பிரிோமல் பூககைில் ஒட்டிேபிருககும் 
யதனுண்ட ெண்டுகள் 

l
மறேேபில் நறையும் அருெபி 
இேற்றக ஈரமாகி இன்்ம் வ்ருகும் 
மரததில் ்துஙகும் குருெபி 

l
வவறறிஹலகவ்கோடி
சுவறறில் வமல்ல ஏறு்கிறது 
இஹரப்்பிடிக்க ்பல்லி 

l
வோ்ிளல ்கதிரவன 
விடிநததும் வவேிளய வதோியும் 
இஹரத்ளதடும் ள்கோழி்கள

  கெபிநிலா யமாகன்
  தஞ்சாவூர்
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l
ஹமயூறறுப் ள்ப்ோ
அழ்கோய் இருக்கிறது
ஹ்கவயழுத்து/

  ரவிஜி...
l
விதி
மிதி வோங்கிகவ்கோணளட
ஏறறிவிடும் ஏணி

  ரோ.ளவலோயுதம்  மதுஹர

தமிழ்வநஞைம்

றைககூ 
கெபிறதகறை

எதிர்ாரககிைது

editor@tamilnenjam.com

 https://tamilnenjam.com/?p=8264
mailto:editor@tamilnenjam.com
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பசாலியல் வன்கசாடுமை
நீதி ககட்டு கபசாரசாடும்
பசாமவயின மகவிளக்கு

 ்்சா. ்ரவணபவன
--
ஏற்றிய விளக்கு
்வளிச்ம்  தருகி்து
கணதசானம்!

 சு.கக்வன
--
கல்வி கற்கே
்பணகளுக்கு ்வளிச்ம் தரும்
ஏற்றிய விளக்கு

 பஞ்நசாதன ்றினனசா
--
விளக்மக ஏற்றியும்
அவளுக்கு இருட்்சாய்த் ்தரிகி்து
எதிர் கசாேம்

 இம்ச்றிகுளம் கவிஞர்
 ந.ந.்ஙகரலிஙகம்

--
இருளிலும் ஒளிருகின்னர்
பிரகசா்ைசாய்
கசாதல் கதவமதகள்

 ்்ந்தூர் குைசார்
--
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்பணணின மகவிளக்கு
பிரகசா்ைசாக ஒளிர்கி்து
கணகளில் தனனம்பிக்மக

 Dr ஜலீேசா முஸம்ைில் 
 ஏ்சாவூர், இேஙமக
--
விளக்கின ஒளி 
இருமள அகறறுகி்து
்பண கல்வி

 ைேர் மைந்தன
--
மகப்பண வசாழக்மக
இருளம்ந்து கி்க்கி்து
விளக்ககற்சாத வீடு

 கவித்்தன்ல் ்்ௌ.நசாகநசாதன
--
இல்ேத்தின இருள்
அகல் விளக்கசால் அகலும்
இரவின அச்ம். 

 க்ந்தனகுடிச ்்ந்தைிழசாழன 
 புதுக்ககசாட்ம்.



   13

அழ்கிய ஓஹட 
மஹலயடிவோரம் இருபுறத்திலும் 
ளமோதும் அஹல்கேில் பூக்கள

 
மீன்கேின துளேலில் 
்போசி வில்கத் வதோி்கிறது 
குேத்திளல வோ்ம்

 
இரவில் ம்கிழுநதுப் ்பயணம
இதமோ்க இருக்கிறது 
இஹேயரோஜோ ்போடல்
 
 வவட்டப்்பட்ட மரம் 
 திடீவர் அஹசயும் 
 கூடிழநத ்பறஹவ்கள
 
்கோயும் வநல்மணி்கள 
வீதிளயோரத்தில் 
உணணும் ்கோகஹ்க்கள
 
 வசஙள்கோட்ஹட உ்சசியில் 
 ்பறநது வ்கோணடிருக்கிறது 
 புறோக்கேின கூட்டம்
 
்பஹழய வீடு 
அழியோமல் இருக்கிறது 
ள்பத்தியின ்கிறுக்கல்
 

   13



   13

உஹழத்த ளத்கம் 
ஒட்டிப் ள்போயிருக்கிறது 
வியரஹவயுடன சட்ஹட
 
 மருதோணிக ஹ்க 
 வோசம் வீசும் 
 ்பணடிஹ்கப் ்பல்கோரம்
 
கூணடின விடு்பட்ட ்பறஹவ 
இஷ்டத்துககுப் ்பறக்கிறது 
நூலறுநத ்பட்டம்
 
 ்கோய்நத மரம் 
 புதிதோ்கத் துேிரக்கிறத 
 மணணில் விழுநத எ்சசம்
 
மினசோரம் இல்லோத இரவு 
இரசிககும் ்படியோ்க இருக்கிறது 
மஹழ்ச சத்தம்
 
 Dr ஜலீலோ முஸம்மில்
 ஏறோவூர
 இலஙஹ்க
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l
்பழுதோ் ள்போககுவரத்துசமிகஹ்க
யோருக்கோ்க எோி்கிறளதோ
விடுமுஹற நோேில்..

l
சணஹடயில் ஆரம்்பித்தது
சணஹடயிளல முடி்கிறது
ஊரத்திருவிழோ

l
மஹலக்கிரோமத்ஹத
வோககுப்வ்பட்டி வசனறஹடநதது
்கழுஹதயில்

l
மஹல்கிரோம ளநோயோேி
மருத்துவமஹ்ககு வரு்கிறோர 
வதோட்டிலில்

 - ஸ்ரீவி. முத்துளவல்
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அோிசிஹயத் தூவிள்ன
இதுவும் ஒரு ்போவம்தோன
ள்கோழி்களுககுள சணஹட

எனள்ோட
விஹேயோட வோ
அ்ோஹத குருவிளய...

வ்பட்டிககு வநததும்
எல்லோளம சமம் தோன
சதுரங்கக ்கோய்்கள

மு த ன  மு ஹ ற ய ோ ்க  ஹ ை க கூ  வ ழ ி ய ோ ்க   வ ோ ழ் க ஹ ்க ய ி ன 
யதோரத்தஹத நடப்்பியஹல ஹைககூவில் ்கோட்டியவர இசோ...

ஜப்்போ்ில் உளே �ி்ோள்ோ  மோ்கோணத்தில் ்கோ�ிவ்பரோ 
எனற ஊோில் 15.06.1763 ஆணடு யோள்கோள்ப - கு்ி 
என்பவர்களுககு ம்க்ோ் ்பிறநத இசோ வின இயறவ்பயர 
யளதோரோ. ள்கோ்பயோ�ி என்பது அவோின குடும்்பப் வ்பயர. 
யளதோரோ மூனறு வயதோ்க இருககும் ள்போது அவோின தோய் 
இறநது விட்டோர.

்போட்டியின ்பரோமோிப்்பில் வேர வதோடங்கிய யளதோரோஹவ 
பூசணிக்கோய் எனறு ்கிரோமத்தி்ர அஹழப்்பதுணடு.
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எட்டோவது வயதில் அவோின தநஹத சட்சு எனறப் வ்பணஹண 
மறுமணம் வசய்து வ்கோணடோர. மோறறோனஹ்யின  வ்கோடுஹம 
யோலும் வேரத்த ்போட்டியின மரணத்தி்ோலும் த்து 14 
வயதில் யளதோரோ எளடோ (தறள்போஹதய ளடோக்கிளயோ)எனற 
இடத்திறகு துரத்தப்்பட்டோர.

ளசோ்கன மறறும் ச ிகுவோ என்பவர்கேின ்கவிஹதயோல் 
ஈரக்கப்்பட்டு வ்போருேோதோர வசதியில்லோத நிஹலயிலும் 
ஹைககூ ்பயிறசி ்பளேியில் ளசரநதோர.. ்பின்ர அஙள்களய 
ஹைககூ ்பயிறறுநரோ்கவும் தனஹ் இஹணத்துக வ்கோணடோர.
அஙகு ஹைககூ ்பறறிய முரண்போட்டோல் அங்கிருநது 
வவேிளயறி ்பயணம் ளமறவ்கோணடோர. அப்ள்போது தோன இசோ 
எனறப் வ்பயஹர ஏறறுகவ்கோணடோர.

இசோ எனறோல் ஒரு ள்கோப்ஹ்ப ளதநீர எனறும்  ரோ்பரட் ைோஸின 
வசோல்வது ள்போல் ளதநீோில் வவேிப்்படும் ஒரு குமிழி  எனறும் 
வ்போருள ்படும்...

விஹேயோட வோ
எனள்ோடு..
அநோஹத்ச சிட்டுககுருவிளய..

சிறுவயதிளலளய தோஹய இழநதோல் த்ியோ்க இருககும் 
சிட்டுககுருவிஹவ கூட தன ள்போல அதுவும் அ்ோஹத 
சிட்டுககுருவி எனறு அஹழப்்பது. இசோ ள்கோ்பயோ�ி வின 
உணரவிஹ் ஏக்கத்திஹ் ்பிரதி்பலிப்்பதோ்க உளேது.

வவவளவறு ்கோரணங்கேோல் வ்பரும்்போலும் த்ிஹமயில் 
இருநத இசோ த்து 51 வது வயதில் திருமணம் வசய்து 
வ்கோணடோர.. ஆ்ோல் அவரது மூனறு குழநஹத்களும் அடுத்து 
அடுத்து இறநது ள்போ்க இசோ ள்கோ்பயோ�ி துயரங்கேின 
வதோடமுடியோத தூரங்களுககு வசனறோர. முதல் மஹ்வி 
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விவ்கோரத்து வசய்து ்பிோிநது விட  இரணடோம் திருமணம் 
புோிநது அவரும் விஹரவிளலளய விட்டு ்பிோிநது விட்டோர.

த்ிப்்பட்ட வோழ்கஹ்கயில் ஏற்பட்ட வ்பரும் ஏமோறறங்கஹே 
துயரங்கஹே ஹைககூ ்கவிஹத்கள மூலமும் அதி்க அேவில் 
வவேிப்்படுத்துவோர. சிறறுயிர்கஹே சிறப்்பித்து ்போடுவதில் இசோ 
ள்கோ்பயோ�ி சிறநது விேங்கி் ோர.  20000 ககும் ளமற்பட்ட ஹைககூ்கள 
எழுதி உளேோர.. ்பயணக்கவிஹத்கள மறறும் ஹைக்கோ எ்ப்்படும் 
ஹைககூ ஓவியங்களும் வஹரநதுளேோர.

ள்களவிக குறியோ்கக குருவி
இஙகும் அஙகும் ளதடும் ்போரஹவளயோடு
ஹ்பஹயத் வதோஹலத்தளதோ?

எ் குருவியின வசயஹலயும் நஹ்க்சசுஹவளயோடு ்போடியிருக 
்கினறோர.

இயலோஹமஹயயும் ்போிதோ்பத்ஹதயும் நஹ்க்சசுஹவஹயயும் ்கலநது 
ஹைககூ்கேின வழியோ்க நடப்்பியஹல யதோரத்தமோ  ்விடயங்கஹே 
ஒரு சோமோ ி்ய்ோ்க வவேிப்்படுத்திய இசோ ள்கோ்பயோ�ி குட்டி 
விட்மன, குட்டி வநருடோ எனறும் அஹழக்கப்்பட்டோர.

த்து 64 வது வயதில் 05.01.1868 ்பக்கவோதத்தோல் 
இறநதோர. ்போள�ோ வோழ்ஹவப் ்பஹடத்தோர. பூசன ஓவியம் 
்பஹடத்தோர. இசோ நடப்்பியஹலப் ்பஹடத்தோர என்பஹத யோரும் 
மறுப்்பதற்கில்ஹல.

  

 
நனறி்கள
இஹணயம்



   13

l
்ைிககாலம்
நிரம்்பிே தடாகததில் நடுஙகிக வகாண்டிருககும்
என் நிேல்

l
என் ்ாதம் ்ட்டதும்
என் மறைெபிறே ெபிட அதிக வெட்கம் தான்
இநத வதாட்டால் ைிணுஙகிககு

l
நதி வைதுககிே யநரததி
கண்டு ரைிககியைன்
கூோஙகற்கள்

  - தமிழ் தம்்பி

l
யைற்றுககுள் மூழ்கியும்
சுததமாக இருககிைது
தாமறர வமாட்டு

 நஸீரா எஸ்  ஆபதீன்

l
மிட்டாய ெபிோ்ாரிேபின் குரல்
இைிறமககுப ்தில் கைககிைது
நீரிேிவுப ய்ாராைி

 கநதநாதன் ைண்முகம்
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l
்டிககல்லின் ்ாரம் குறைநதது
தராசுத தட்டில்
காநதம்

l
மணிமணிோய மறே
குறடககுள்
ைீறலேபில் ஓட்றட

l
தறலேபிலடிததால் தான்
ஏறுவமன்று வதரிநதிருககிைது
சுததிேலுககு

 - அபதுரரஹமான் ஏைாவூர

l
மறே நாள்
்ைியுடன் கேிகிைது
திைககூலிேபின் வ்ாழுது

 - ராஜிலா ரிஜொன்

l
ோறையோ, துைெபியோ...
திரிநதும் அமரநதுவமை! வமயமை,
தூரதயத மறலயுச்ைி

l
அெபிழும் ெபிடிேலில்
ெைம் ெபிட்டு வெைியேறுகின்ைை
இரு ்ைறெகள்!

 - ெதிறல்பிர்ா

   13
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l
குழநஹதயின குதூ்கலம்
மஹழத்துேி ளதக்கிய குேம்
மிதககும் ்கப்்பல்.

  - ்கஹலவோணி

l
மருத்துவமஹ்  வசனறதும் சி்கி்சஹச
உடள் ஆரம்்பமோ்கிறது 
்பணம் ்கட்டுதல்

 - அ.மோப்்பிளஹே ரோவுத்தர
l
்கடித்த குறறத்திற்கோ்க
்கழறறி விடப்்பட்டது.
புது்சவசருப்பு.

l
ளமடோ்  சோஹலயில்
வமளே எட்டிப் ்போரக்கிறது
்கோஹல்ச சூோியன.

l
ஊருககுள வவளேம்
உருககுஹலநது ள்போகும்
ம்ிதர்கள வோழ்வு

  - அனுரோஜ்.
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l
திருமண மண்ட்ம்
நிறைநது ெேிகிைது
குபற்தவதாட்டி

l
தபபுததப்ாயப ய்ச்சு
ைிரிதது மகிழ்கியைன்
மேறல வமாேி.

 - மகவகாறையூராள்

l
்பிடுஙகிே ்ல்
யெதறைறேத தருகிைது 
மருததுெக கட்டணம்

 - ம.ஞாைைம்்நதன்

l
கடறமறே வையயும் முன்
்லன் கிறடககிைது
ஓட்டுககு ்ணம்

 - ஆததூர ைாகுல்

l         
ஏரக கலபற் 
மண்றணத தைரொகக நகரும் 
மண்புழு 

 - நாறக. ைாஜா
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l
ளவணடுதலுககு ஏநதிய
ஹ்க்களுககுள விழுநதது
அம்மோவிறகு ்பிடித்த பூ

l
நிஹ்வு நோேில் எங்கிருநளதோ வநதமரநதது 
அம்மோ உணவிடும் இடத்தில் 
வதரு நோய்

l
வவேிநோட்டுப் ்பயணம்
ள்போரத்திக வ்கோணளடன
அம்மோவின ளசஹல

  �ரஜிலோ ்பரவீன
l
மஹழ நினறதும்
வமோட்ஹட மோடியில் வதோியும்
மஹலயில் நீளரோட்டம்

  - ஸ்ரீவி. முத்துளவல்
l
வோ்க் வநருசலில்/
வதேிவினறித் வதோி்கினறது/
முன்ோல் ்கோதலியின மு்கம்/

  அறூ்போ அஹலோ

   13
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l
குருெபிககூடுகள்
அம்மன்யகாேபில் யெம்ற் ெறைககும்
வதாட்டில்கள்!

l
காகஙகறை ெபிரட்டாதீரகள்
வீட்டருயக தறேககட்டும்
இறைப்ாற்றும் மரஙகள்!

 
l
கைததுயமடு
ஆஙகாஙயக ைிதைிே வநல்மணிகள்
ஒததிவேடுககும் ்ாட்டி!

  றைககூ உமா

   13

l
அகன்ை மரம் 
அேிோமல் அப்டியே 
அன்வைழுதிே வ்ேர 
 
l
நீரில் அமிழ்நத எருறம  
மூழ்கயெேபில்றல 
வநற்ைிேபில் அமரநத ்ைறெ  
 
 ைிெகாமசுநதரி நாகமணி 
  வைன்றை
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ளம - 2021 (ஆசிோியர : ்கோ.ந.்கல்யோணசுநதரம் )

நூறறுக்கணக்கோ் ஹைககூ ்கவிஞர்கள த்து 
உயிரப்புளே ்பஹடப்பு்களுடன இஹேப்்போற இடம் 
அேிக்கிறது ஹைககூ திணஹண..

அேப்்போிய ்பணி்கஹே வசய்து வரும் ்கவி்சசுடர ்கோ.ந 
்கவி்சசுடர ்கோ.ந. ்கல்யோணசுநதரம் ஐயோஹவயும்.. 
தம ிழ்வநஞசம் அமின அவர்கஹேயும் வோழ்த்த ி 

வணஙகு்கிளறன..

எ்து ்பஹடப்பு்களுககும் இடம் அேித்த ஹமககு வநஞசு நிஹற 
நனறிஹய வதோிவித்துக வ்கோள்கிளறன.. அஹ்வருககும் ம்மோரநத 
வோழ்த்து்கள..

  … சோரதோ சநளதோஷ்

ஜூன - ஜூஹல 2021 (வதோகுப்்போசிோியர : ரோஜு ஆளரோக்கியசோமி)

ஹ ை க கூ  ்க வ ி ஞ ன  ்க ி . ச ோ ர ல ஸ்  ்ப ற ற ி ய  எ ன 
்கட்டுஹரஹயப் ்பக்க அேவு ்பறறிய ்கவஹலயினறி ஏழு 
்பக்க அேவில் வவேியிட்டிருககும் உங்கள அனபுககுத் 
தஹல வணஙகு்கிளறன ஐயோ!

 … வவறறிப்ள்பவரோேி 

சிறப்பு

ம ின்ிதழ ில் ஹைககூ நூல் அறிமு்கம் /  மத ிப்புஹர வசய்து 
ஹவக்கலோளம ஐயோ
  … ்கவித்தோ ச்போ்பதி 
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ஆ்கஸ்ட் - வசப் 2021 (வதோகுப்்போசிோியர : சோரதோ சநளதோஷ்)

வடிவஹமப்பு ்கணஹணயுங ்கருத்ஹதயுங ்கவர்கிறது. 
வ்போறுப்்போேர்கள அஹ்வருககும் வோழ்த்து்கள

வோஹ்க சூடிய ்கவிஞர்களுககும் வோழ்த்து்கள

ஹைககூ திணஹணயில் முதல் ஆேோய் எனஹ  ்அமரத்தியது 
அேவறற ம்கிழ்வு்களும், தஹல வணக்கங்களும்.

ஐயோ,்கவி்சசுடர ்கோ.ந.்கல்யோணசுநதரம் அவர்களுககு ம்ம் நிஹறநத 
நனறி்கள.

  … இஹற்சசிககுேம் ந.ந.சங்கரலிங்கம் 

அகளடோ்பர, நவம்்பர டிசம்்பர - 2021 
(வதோகுப்்போசிோியர : அனபு்சவசல்வி சுப்புரோஜு)

அகளடோட்பர, நவம்்பர, டிசம்்பர ஹைககூ திணஹண 
மின்ிதழ் வடிவஹமப்பு மி்கவும் அறபுதம். வதோகுப்்போ 
சிோியர ்கவ்மோ்க ஹைககூ ்கவிஹத்கஹேத் ளதரவு 
வசய்திருக்கிறோர. ளதரவு வசய்யப்்பட்ட ஹைககூக்கள 
அஹ்த்தும் சிறப்்போ்ஹவ.

்பதியும் அஹ்த்துக ்கவிஞர்கேின ஹைககூக்கள 
மின்ிதழில் இடம்வ்பற ளவணடுவமனற அவசியம் இல்ஹல. குஹற 
வோ்க இருநதோலும் மி்கத்தரமோ் ஹைககூக்க்கஹே இடம்வ்பற்ச 
வசய்தல் அவசியம். அப்வ்போழுதுதோன அஹ்வரும் வமோத்த மின்ி 
தழிஹ் வோசிப்்போர்கள. இனனும் இலக்கியம் தரத்ஹத ளநோக்கி ந்கரும்.

வமோத்தத்தில் தரமோ் இதழிஹ் வோசித்த உணரவு்கிஹடத்திருக்கிறது. 
ளமலும் ளமலும் சிறப்்போ் மின்ிதழிஹ் வவேியிடவும்

இதறகுப் ்பின்ோல் உஹழத்த அஹ்வருககும் ள்பரன்பின வோழ்த்து்கள

  … ்கவி. விஜய்
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ஜ்வோி ்பிப்ரவோி 2022 (வதோகுப்்போசிோியர : அனுரோஜ்)

விஹேயோடி் ்கவிஹத்கள,
கூடிம்கிழ்நத்ர ்கவிஞர்கள -
ஹைககூ திணஹண!?

  … தி. ்கிருஷ்ணமூரத்தி !

சிறப்பு..
மோர்ச - ஏப்ரல் 2022 (வதோகுப்்போசிோியர : ்கவிஞர ்கவிநிலோ ளமோ்கன)

வதோகுப்்போசிோியருககு நல்வோழ்த்து்கள அழ்கோ் 
வடிவஹமப்்பில் வழக்கமோய் அசத்தும் தமிழ்வநஞசம் 
அமின அவர்களுககு வோழ்த்தும் ்போரோட்டும். ஹைககூ 
்கவிஞர்கஹே ஒவவவோருவரோ்க ளதரவு வசய்து 
திணஹணஹய வதோகுத்து வழஙகும் வதோகுப்்போசிோியரோ்க 
்பதவி  உயரவு வழஙகும் ஐயோ ்கல்யோணசுநதரம் 
அவர்களுககு நனறியும்.. வோழ்த்தும்.

   … அனுரோஜ் 

ளம - ஜூன 2022 (வதோகுப்்போசிோியர : ்கோ.ந.்கல்யோணசுநதரம்)

மி்கவும் அருஹமயோ்க வவேிவநதிருக்கிறது» ஹைககூ 
திணஹண இதழ்».

இ்ிய வடிவஹமப்பு...
இ்ிய ்கவிஹத்கள
இ்ிய ்கட்டுஹர்கள...

இதழின வதோகுப்்போசிோியர ்கவி்சசுடர ்கோ.ந.்கல்யோணசுநதரம் ஐயோ 
அவர்களுககும், தமிழ்வநஞசம் இதழின ஆசிோியர ்கவிஞரஅமின ஐயோ 
அவர்களுககும்,, இ்ிய நிரவோ்கி அவர்களுககும், இதழின ஆசிோியர 
குழுவி்ருககும், இ்ிய ஆளலோச்கர்களுககும், இடம் வ்பறறிருககும் 
்கவி்களுககும் இதயம் நிஹறநத நனறி்களும், வோழ்த்து்களும்…

   … ஐ. தரமசிங 
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ஜூஹல ஆ்கஸ்ட் 2022 (வதோகுப்்போசிோியர : ரோஜிலோ ோிஜ்வோன )

சிறப்்போ் வடிவஹமப்பு, சிறநத வதோகுப்பு... இதழில் 
இடம் வ்பறறுளே அஹ்த்துக ்கவிஞர வ்பருமக்களுககும் 
அன்பி்ிய நல்வோழ்த்து்கள

  … அனபு்சவசல்வி சுப்புரோஜூ 

கடவுளுககும் ்பிணததுககும் 
ைாததிே மாறலகள் யைரநயதகிடநதை 
குபற்த வதாட்டிேபில் 
 
 ராமைாமி நாதன்

்பிள்றைோர சுேி ய்ாட்டு 
எழுதத வதாடஙகியைன் 
வ்ரிோர ்ற்ைிே கெபிறதறே 
 
 ்ாலமுரைி, வ்ரிேகுைம்

ெேதாை காலம்  
குைிரும் இரெபில் ஆறுதலாய 
வநருபபுச் ைட்டி 
 
ோருமில்றல 
குறட ்பிடிகக நறைகிைது 
புததர ைிறல 
 
 எஸ்.எம்.ைிஸ்ொன்
 இலஙறக
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l
ெபிதம் ெபிதமாக
நிலறெ வெட்டி ரைிககிைது
அறையும் இறல

l
பூெபில் ெபிழுநத
மறேததுைியும் பூததிருககிைது
ைிறு பூொக

l
ஓெபிேம்
புன்ைறகதது ரைிககிைது
ெறரநது ரைிககும் ஓெபிேறை

l
எஙயகா ்ாடும் குரல்
ஆதரெற்ை குேநறத யகட்கிைது
கண்கறைத துறடதத்டி

l
சுடும் வெேபில்
குேநறதககு கிட்டிேது குறட
அப்ாெபின் நிேல்

 ைா. கா. ்ாரதி ராஜா
 


