ഹൈകുവുും ക്ലാസിക്കല് ഭാരതീയ സൗന്ദരയ സങ്കല്പങ്ങള ും
ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ മന്ത്ന്ത്മായിത്തീര്ന്നിരിക്കുന്നു ഹൈകു. നിങ്ങള് ഹൈകുവുമായി
ബന്ധമുള്ള ആളാലെന്നു പറഞ്ഞാല് ആളുകളുലെ കണ്ണില് നക്ഷന്ത്തങ്ങള് പൂക്കുന്നത്
കാൊാം!
ഇന്ത്യക്കാര് പതുലക്ക, എന്നാല് നിസ്സാംശയാം, അതിലെ സൗന്ദരയത്തിലെയ്ക്ക്കുെര്ന്നു
തുെങ്ങുന്നുണ്ട്. അതിലെ കാരൊം ലതെി ദൂലരലയങ്ങുാം ലപാവുകയുാം ലവണ്ട. ഹൈകു
ന്ത്പകൃതിയുലെ ന്ത്കിയാത്മക ശക്തിയുമായി ബന്ധലെട്ടിരിക്കുന്നു. നാാം ഋലവേദാം
വായിയ്ക്ക്കുകയാലെങ്കില്, നമുക്ക് ആലക കാൊന് കഴിയുക ന്ത്പകൃതിലയ പുകഴ്ത്ത്തുന്ന
വരികളാണ്. മനുഷ്യനറിയാവുന്നതില് ഏറ്റാം പഴയ ഒരു സാംസ്കാരാം സങ്കല്പിക്കുക - നാാം
ഭാഷ് എന്ന് മനസ്സിൊക്കുന്ന ഒന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതിനുാം മുലന്നയുള്ളത് – സൂരയന് സൂരയലനന്നുാം,
ചന്ത്ന്ദന് ചന്ത്ന്ദലനന്നുാം ഭൂമി ഭൂമിലയന്നുാം വിളിക്കലെെുന്നതിനുാം മുന്പ്. ഒരു പലക്ഷ
മനുഷ്യര് ആലക ലചയ്ക്തിരുന്നത് തലന്ന ചൂഴുന്ന നിറങ്ങളിെുാം അദ്ഭുതങ്ങളിെുാം അമ്പരന്നു
നില്ക്കുകയായിരുന്നിരിക്കൊം. ലവദിക് കാെഘട്ടത്തില് ന്ത്പകൃതി പൂജിക്കലെെുകയുാം
ആരാധിക്കലെെുകയുാം ലചയ്ക്തതില് എന്ത്ദ്ഭുതാം!
ൈിന്ദുക്കളുാം ലബൗദ്ധരുാം എെലാ സൃഷ്ടിയുാം അഞ്ചു അെിസ്ഥാനപരമായ
ഘെകങ്ങലളലക്കാണ്ടാലെന്നു വിശേസിയ്ക്ക്കുന്നു – പഞ്ചഭൂതങ്ങലളലക്കാണ്ട്. മരെലത്താലെ
എെലാാം ഈ ന്ത്പാകൃതിക ഘെകങ്ങളായി തിരിലക മാറ്റലെെുന്നു, പരിൊമ ചന്ത്കത്തിലെ
സമതുെനാം പാെിച്ചു ലകാണ്ട്.
ഈ അഞ്ചു ഘെകങ്ങള് ഇവയാണ് :
ആകാശാം – ശബ്ദവുമായി ബന്ധലെട്ടത്
വായു – ശബ്ദവുാം സ്പര്ശവുമായി ബന്ധലെട്ടത്
അഗ്നി – ശബ്ദാം, സ്പര്ശാം, രൂപാം, എന്നിവയുമായി ബന്ധലെട്ടത്
ജൊം – ശബ്ദാം, സ്പര്ശാം, രൂപാം, സോദ് എന്നിവയുമായി ബന്ധലെട്ടത്
ന്ത്പിഥ്േി - ശബ്ദാം, സ്പര്ശാം, രൂപാം, സോദ്, വന്ധാം എന്നിവയുമായി ബന്ധലെട്ടത്
ഈ തരാം തിരിവുാം, ഈ ചിന്ത്യുാം നമ്മുലെ ഹദനാംദിന ജീവിതവുമായി ഇഴ
ലചര്ന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് കവിത, സാൈിതയാം, നൃത്താം, ചിന്ത്തരചന, തുെങ്ങി എെലാ
കെകളിെുാം, ലപാരാത്തതിന് ആയുര്ലവദത്തിെുാം (ഭാരതീയ ഹവദയ ശാസ്ന്ത്താം )
ധാരാളമായി ഉപലയാവിക്കലെെുന്നു.
ഇതിലനാട് “ധേനി അലെലങ്കില് സൂചനയുലെ കെ” എന്ന ഹൈകുവിലെ ഏറ്റവുാം
ന്ത്പസക്തമായ ഘെകാം ലചര്ക്കുക. സുന്ത്പസിദ്ധ ഭരതനാെയാം നര്ത്തകി രുക്മിെി ലദവി
അരുണ്ലേല് നൃത്തത്തിലെ അഭിനയാം – വിവിധതരാം വികാരങ്ങലള ശരീരാം ലകാണ്ടുാം
മുഖഭാവാം ലകാണ്ടുാം ന്ത്പകെിെിക്കുക എന്നത് – ഒരു ധേനി മാന്ത്തലമ ആകാവൂ, അലെലങ്കില്
അത് നാെകമായിലൊകുാം എന്ന് പറഞ്ഞു.

നാാം നമ്മുലെ ലവരുകളുമായി ഒരു കൂെിക്കാഴ്ത്ച നെത്തുകയാണ് ഹൈകുവിെൂലെ എന്ന്
പറഞ്ഞാല് അലതാരു അതിശലയാക്തിയാവിെല. ഹൈകു കവിതകള് രവീന്ത്ന്ദനാഥ്
ൊലവാറിലനയുാം സുന്ത്ബഹ്മെയ ഭാരതിലയയുാം – ബാംവാളിലെയുാം തമിഴ്ത്നാട്ടിലെയുാം
വലരെയ കവികള് - കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ തുെക്കത്തില് ഏലറ ലമാൈിെിച്ചിരുന്നു.
ഹൈകുവിലെ മണ്ഡെത്തിലെ ഇെക്കാെത്തുണ്ടായ ഒരു ന്ത്പതിഭാസമാണ് ജവൈര്ൊല്
സര്വകൊശാൊ ലന്ത്പാഫസര് എലമറിറ്റസ് ആയ ലന്ത്പാഫസര് സതയഭൂഷ്ണ് വര്മ,. 2002 ലെ
മസാഓക ഷ്ികി അന്ത്ാരാഷ്ന്ത്െ ഹൈകു പുരസ്കാരത്തിനു തിരലഞ്ഞെുക്കലെട്ട ഇലേൈാം
സമ്മാനമായ പത്ത് െക്ഷാം ലയ ന് ലകാര് വാ ന് ലേന് ൈൂവല് എന്ന അലമരിക്കന്
കവിയുമായി പങ്കു ലവച്ചു.
--1. ഈ കുറിെിന്ലറ ആദയ ഭാവാം ‘എ ൈലന്ത്ണ്ടട് ലവാട്സ് 2.3, ജൂണ് 2013’ ഇല് ന്ത്പസിദ്ധീകരിച്ചു.

നാനാതവത്തില് ഏകതവും
നാനാതേത്തില് ഏകതേത്തിന് ന്ത്പസിദ്ധി ലപറ്റ ഇന്ത്യയ്ക്ക്ക് ഒരു രാന്ത്ഷ്ട ഭാഷ് ഇെല. ഓലരാ
സാംസ്ഥാനത്തിനുാം അതിന്ലറതായ ഔലദയാകിക ഭാഷ് നിെവിെിരിയ്ക്ലക്ക –
ഉദാൈരെത്തിന് മൈാരാന്ത്ഷ്ടയുലെ ഔലദയാകിക ഭാഷ് മറാഠിയുാം തമിഴ്ത്നാെിലെ തമിഴുാം
എന്നിങ്ങിലന - രാന്ത്ഷ്ടലമന്ന നിെയില് ഭാരതത്തിലെ ഔലദയാകിക ഭാഷ് ൈിന്ദി ആണ്( ലവറുാം
41% മാന്ത്തലമ രാജയത്ത് ഈ ഭാഷ് ഉപലയാവിക്കുന്നുള്ളൂ ). ഇതിലന ഏലതങ്കിെുാം
ഒന്നിലെയ്ക്ക്കു ലന്ത്കാേീകരിയ്ക്ക്കുക അതയന്ത്ാം ദുഷ്കരമാകുന്നു. പെ അവസരങ്ങളിെുാം,
ഇാംഗ്ലീഷ്, കൂട്ടിയിെക്കുന്ന കണ്ണിയായി മാറുന്നു. ആലവാളവല്ക്കരൊം ഇാംഗ്ലീഷ്ിലന
ഒഴിച്ചുകൂൊ ന് വയ്യാത്തതാക്കുന്നു.
വിഭിന്ന സാംസ്കാരങ്ങളുലെ ചരിന്ത്തത്തിലെയുാം വളര്ച്ചയുലെയുാം നാൊയ ഇന്ത്യയില്
കവിത പുരാതന കാൊം ലതാട്ടു തഴച്ചു വളരുന്നു. ഒരു പലക്ഷ ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവുാം
പുരാതനമായ കാവയ സന്ത്മ്പദായാം ഏകലദശാം രണ്ടായിരാം വർഷം മുമ്പ്
പുഷ്ക്കെമായിരുന്ന സാംവാം കവിതാ പാരമ്പരയമായിരിക്കാാം. ഇവയില് ഏറ്റവുാം കൂെുതല്
എഴുതലെട്ടത് ന്ത്കിസ്തുവിനു മുമ്പ് 150 നുാം 300 നുാം ഇെയിൊലെന്നതിന് ഒരുപാട്
ലതളിവുകളുണ്ട്. ഒരു ലൈാകു/ഹൈകു വീക്ഷെ ലകാെില് നിന്ന് ലനാക്കുലമ്പാള് ഈ
കവിതകളില് ന്ത്പകൃതിയുമായുള്ള അെുെത്തിന്ലറ കണ്ണികളുാം ഏതാലണ്ടെലാ വരികളിെുാം
തലന്ന ന്ത്പകൃതിയുലെ ഏലതങ്കിെുാം ഘെകവുാം – സസ്തനികള്, പക്ഷികള്, കീെങ്ങള്,
വൃക്ഷങ്ങള്, പൂക്കള്, ലചെികള്, നക്ഷന്ത്തങ്ങള്, നക്ഷന്ത്ത സമൂൈങ്ങള്, ന്ത്വൈങ്ങള്, കെല്,
മെകള്, കാെുകള്, തുെങ്ങി – കാൊ ന് സാധിക്കുലമന്നത് രസകരമായ ഒരു വസ്തുതയാണ്.
മുഖയമായുാം മലതതരമായ സാംവാം കവിതകള് പിന്നീട് വന്ന ലജയിന്, ലബൗദ്ധ, ഹശവ,
ഹവഷ്െവ മതങ്ങളിലെ കവികലള സോധീനിച്ചു.
സാംസ്കൃതത്തില് ലവദങ്ങള് ഈരെികളിലെഴുതലെട്ട സൂക്തങ്ങളുാം പാട്ടുകളുാം
നിറഞ്ഞവയാണ്. മൈാഭാരതവുാം രാമായെവുാം കാവയങ്ങളാണ്. മൈാഭാരതത്തി ലെ
ഭാവമായ സുന്ത്പസിദ്ധമായ ഭവവത്വീത (ഭവവാലെ പാട്ട്) 700 വരികളിെുള്ള വിശുദ്ധ
ന്ത്വന്ഥമാണ്.

മറാഠിയിലെ ഓബി, പഞ്ചാബിയിലെ മാൈിയ, തമിഴിലെ തിരുക്കുരല്, ൈിന്ദിയിലെ
ലദാൈ, ബാര്ലവ, തുെങ്ങി ധാരാളാം കാവയ സന്ത്മ്പദായങ്ങള് നിെ നിന്നിരുന്നു. സതയഭൂഷ്ണ്
വര്മ തലെ “ഹൈകു ഭാരതത്തില്” എന്ന പുസ്തകത്തില് പറയുന്നു ഈ ഒതുക്കമുള്ള
കാവയ സന്ത്മ്പദായങ്ങളില് ചിെവ ഹൈകുവിലനാട് വളലര അെുത്ത് കിെക്കുന്നു എന്ന്.
ജാെനീസ് ഭാഷ്ാജ്ഞാനമിെലാതിരുന്നിട്ടുാം മൂെകൃതികള് അന്ത്പാപയമായിരുന്നിട്ടുാം അന്ന്
െഭയമായിരുന്ന പരിഭാഷ്കളിെൂലെ ഭാരതത്തില് ഹൈകുവില് താല്പരയാം വളര്ന്നു എന്ന്
അലേൈാം തുെരുന്നു. അങ്ങിലന ചിെ ഭാരതിയ കവികള് ലചറു കവിതകളില് പരീക്ഷൊം
തുെങ്ങി.
ലനാലബല് ലജതാവ് ലബങ്കാളി കവി രവീന്ത്ന്ദനാഥ് ൊലവാര് തലെ 1916 ലെ ജൊന്
സന്ദര്ശനത്തിനു ലശഷ്ാം “ജൊന് ജാന്ത്തി” എന്ന ലപരില് ഒരു യാന്ത്താവിവരൊം എഴുതി.
അതില് കവി ചിെ ഹൈകുകള് ഉദ്ധരിച്ചുലകാണ്ട് ഹൈകുവിലനെറ്റി പറയുന്നുണ്ട്.
അവയില് ബാലഷ്ാവിലെ രണ്ടു സുന്ത്പസിദ്ധ കവിതകളുാം ഉണ്ട്.
Furu ike ya kawasu tobikomu mizu no oto
പിലന്ന
Kare ida ni karasu no tomarikeri aki no kure
----------------------------------------------------2.സാംവാം കാവയ സന്ത്മ്പദായങ്ങളുലെ വിശദാാംശങ്ങള് എെുത്തിരിക്കുന്നത് ഹവലദൈി
ലൈര്ലബര്ട്ടിന്ലറ ‘സാംവാം തമിഴ്ത് ലപായന്ത്െി – ന്ത്ൊന്ലെഷ്ിന്സ്’ഇല് നിന്ന്.
3. രവീന്ത്ന്ദനാഥ് ൊലവാറിലനക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് സതയഭൂഷ്ണ് വര്മയുലെ ‘ഹൈകു
ഇന് ഇന്ത്യ’ എന്ന പുസ്തകത്തില് നിന്ന്.
------------------------ഹൈകുവിലനെറ്റി വായനക്കാരലനാട് കവി പറയുന്നു, “മൂന്നു വരിക്കവിതകള് ലൊകത്ത്
ലവലറ എവിലെയുാം കാൊ ന് കഴിയിെല നമുക്ക്. കവിയ്ക്ക്കുാം വായനക്കാരനുാം ഈ മൂന്നു
വരികള് ധാരാളാം! ജൊന്കാരുലെ ൈൃദയാം ഒരു ജെപാതാം ലപാലെ ശബ്ദമുഖരിതമെല, ഒരു
തൊകാം ലപാലെ നിശ്ശബ്ദമാെത്.”
ൊലവാര് പിന്നീട് ഹൈകു കവിതകള് എഴുതി. അവ ‘സ്ഫുെിങ്ക’ (ലപാരി) എന്ന ലപരില്
ന്ത്പസിദ്ധീകൃതമായി. ‘ലയാലകാൈാരയിലെ ൈാര’ യുലെ ലപരില് സമര്െിച്ചു ലകാണ്ട് കവി
തലന്ന അത് പിന്നീട് ഇാംഗ്ലീഷ്ിലെയ്ക്ക്ക് ‘സ്ലന്ത്െ ലബട്സ്” എന്ന ലപരില് ലമാഴിമാറ്റാം ലചയ്ക്തു.
മുന്പ് സൂചിെിച്ചത് ലപാലെ ൊലവാറിലെ സമകാെീനനായിരുന്ന ദക്ഷിെ ഭാരതത്തി ല്
നിന്നുള്ള സുന്ത്ബഹ്മെയ ഭാരതി തമിഴ്ത് ജനതയ്ക്ക്ക് ഹൈകു പരിചയലെെുത്തുക എന്ന
ലദൗതയാം ഏലറ്റെുത്തു.
ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവുാം പഴയ ഭാഷ്കളില് ഒന്നായ തമിഴ്ത് ഒരുവരിക്കവിതയായ
‘ആതിഴുതി’, ഈരെികളില് എഴുതലെട്ട ‘തിരുക്കുറള്’, പിലന്ന മൂന്നു വരിയിെുള്ള
‘സിന്ധര്’ എന്നിവയ്ക്ക്ക് ന്ത്പസിദ്ധമാണ്, പലക്ഷ ഇവലയാന്നുാം ഹൈക്കു എന്ന് വിളിക്കലെൊ

ന് ലയാവയമെല.
ലയാലന ലനാലയവുച്ചി കല്ക്കത്തയിലെ ‘ലമാലേണ് റിവയൂ’ വില് എഴുതിയ
ഹൈകുവിലനക്കുറിച്ചുള്ള ലെഖനലത്ത ആസ്പദമാക്കി ഭാരതി ‘സുലദശമിന്ത്താം’ എന്ന
മാസികയില് ഒരു കുറിെ് എഴുതി. അതില് ഭാരതി രണ്ടു ജാപനീസ് ഹൈകു തര്ജ്ജമ
ലചയ്ക്തു ലചര്ത്തിരുന്നു. തമിഴ്ത്നാട്ടിലെ ജനതയ്ക്ക്ക് ആദയലത്ത ഹൈകു പരിചയാം ഈ രണ്ടു
കവിതകളായിരുന്നു.
ഈ ലെഖനത്തില് ഭാരതി പറയുന്നു, “ ഏകാന്ത്തലയയുാം നിശ്ശബ്ദതലയയുാം, പൂക്കളുലെ
ഭാഷ്ലയയുാം മനസ്സിൊക്കി ന്ത്പകൃതിയുമായിെങ്ങി ജീവിക്കുന്നവനാണ് കവി”. ലയാലന
ലനാലയവുച്ചിയുലെ “ഒതുക്കി പറയുലമ്പാഴുാം ഒരു കാരയാം നന്നായി പറയുക എന്നതാണ്
ജാപനീസ് കവിതയുലെ ന്ത്പലതയകത.” എന്ന ന്ത്പസ്താവനയ്ക്ക്ക് ഊന്നല് ലകാെുക്കുകയാണ്
ഭാരതി ഇവിലെ.

ഭാരതിലയ വുരുവായി അാംവീകരിച്ചിട്ടുള്ള പാലവന്ധര് ഭാരതി ദാസ ന് ‘കുയില്’
മാസികയില് ചിെ ലമാഴിമാറ്റലെട്ട ഹൈകു ന്ത്പസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ടു ലപരുാം
ജാെനീസ് ഹൈകുവിലെ തര്ജ്ജമകള് മാന്ത്തലമ മാസികകളില് ന്ത്പസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ
എന്നത് പറയാതിരിക്കാ ന് വയ്യ.
1916 16th ഒക്ലൊബറില് മൈാകവി ഭാരതി അവതരിെിച്ച ഹൈകു, രണ്ടു വര്ഷ്ത്തിനകാം
അതിലെ ശതാബ്ദി വര്ഷ്ത്തിലെത്തുാം. അതിലെ മുലന്നാെിയായി 2013 ഇല്
ഹൈകുവിനായിത്തലന്നയുള്ള ഒരു വര്ത്തമാന പന്ത്താം ഹൈകുവിലെ പിതാവായ
ബാലഷ്ായുലെ ഓര്മ്മയില് അലേൈത്തിലെ ജന്മദിനമായ ലസപ്റ്റാംബര് 15നു തുെങ്ങി.
ഹൈകുവിലെ തമിഴിലെ നൂറു വര്ഷ്ങ്ങള് ആലഘാഷ്ിക്കാ ന് തമിഴ്ത് ഹൈകു കവികള്
സാംസ്ഥാന സര്ക്കാരിലനാട് ഒരു തപാല് മുന്ത്ദയുാം െലക്കാട്ടുാം പുറത്തിറക്കാനുാം
ലചഹന്നയിലെ ഒരു വീഥ്ിക്കു ഹൈകു എന്ന് ലപരിൊനുാം അഭയര്ത്ഥന നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
തമിഴ്ത് ഹൈകു കവികള് തമിഴിലെ ആദയ ഹൈകു പുസ്തകത്തിലെ
ന്ത്പസിദ്ധീകരെത്തിന്ലറ രജത ജൂബിെീ (1984 – 2009) ആലഘാഷ്ിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
ഭാരതിയുാം ബാലഷ്ായുാം ലചര്ന്ന ഒരു തപാല്മുന്ത്ദയാണ് സര്ക്കാരിലനാട്
അഭയര്ത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നത്.
---4. സുന്ത്ബഹ്മെയ ഭാരതിലയക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് കന്നിലക്കാവില് രാജയുലെ “ദി ബര്ത്ത്
ഓഫ ഹൈകു ആന്ഡ ഇറ്റ്സ് ലന്ത്വാത്ത് ഇന് തമിള്” എന്ന ഉപനയാസത്തി ല് നിന്ന് എെുത്തു
രലമശ് ആനന്ദ് വിവര്ത്തനാം ലചയ്ക്തത്

കിഴക്ക്കാക്േയ്ക്ക്ക് ക്നാക്കൂ, ഒരു പുതിയ സൂരയന് ഉദിക്കുന്നു.
ജാെനീസ് ചന്ത്കവര്ത്തിയില് നിന്ന് ഇന്ത്യയുാം ജൊനുാം തമ്മില് പാരസ്പരയാം
വളര്ത്തുന്നതിനുള്ള വെിയ ബൈുമതിയായ “ഓര്േര് ഓഫ ദി ഹറസിാംഗ സണ്, ലവാള്ഡ
ലറ വിത്ത് ലറാലസറ്റ് “ സേീകരിച്ചതിനു ലശഷ്ാം, േല്ൈിയിലെ ജവൈര്ൊ ല് ലനഹ്റു

സര്വകൊശാെയിലെ ലന്ത്പാഫസര് എലമറിറ്റസ് ലോക്െര് സതയഭൂഷ്ണ് വര്മയ്ക്ക്ക്
മസഓക്ക ഷ്ികി ഇന്റര്നാഷ്െല് ഹൈകു അവാര്ഡ എന്ന ഒരു ബൈുമതി കൂെി െഭിക്കാ
ന് ലപാകുന്നു. ലസപ്റ്റാംബര് 2002 നു സാംവീത ബറുവ പിഷ്ാലരാെി ‘ൈിന്ദു’ വില് എഴുതുന്നു :
ഇന്ത്യയിലെ ആദയലത്ത ജാപനീസ് ഭാഷ്യുലെയുാം സാൈിതയത്തിലെ യുാം ലന്ത്പാഫസര്,
ആദയലത്ത ജാെനീസ് – ൈിന്ദി നിഘണ്ടുവിലെ കര്ത്താവ്, “ഓര്േര് ഓഫ ദി ഹറസിാംഗ
സണ്, ലവാള്ഡ ലറ വിത്ത് ലറാലസറ്റ് “ െഭിക്കുന്ന ആദയലത്ത ഇന്ത്യക്കാരന്, പിലന്ന ഇതാ
ഇലൊള് മസഓക്ക ഷ്ികി ഇന്റര്നാഷ്െല് ഹൈകു അവാര്േിന് തിരലഞ്ഞെുക്കലെട്ട
ആദയലത്ത ഇന്ത്യന്, എന്നിങ്ങിലന അലേൈത്തിനു ഒരുപാട് “ആദയലത്ത” ബൈുമതികളുണ്ട്.
ഈ വര്ഷ്ാം േിസാംബറില് ഔപചാരികമായി െഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ഈ ഏറ്റവുാം പുതിയ
ബൈുമതിയുലെ ലശാഭയില് ജാെനീസ് ഭാഷ്ാ വിദഗദ്ധനുാം ലന്ത്പാഫസര് എലമറിറ്റസുമായ
ലോക്െര് സതയഭൂഷ്ണ് വര്മ പറയുന്നു : “ഇന്ത്യയില് ആദയമായി ഹൈകു കവിതകള്ക്ക്
ലന്ത്പാത്സാൈനാം നല്കിയ ആളാണ് ഞാ ന് എന്നുാം പറയാാം”. ഇന്ത്യന് സര്വകൊശാൊ
രാംവാം അറിവിനായി പെിഞ്ഞാലട്ടയ്ക്ക്ക് ലനാക്കുലമ്പാള് വര്മ കിഴലക്കാട്ടു ലനാക്കുക എന്ന
പക്ഷക്കാരനായി. ഇന്ത്യയില് ഈ ഭാഷ്യിലെ ബിരുദാം തരാ ന് കഴിവുള്ള ഏക
ആസ്ഥാനമായ ജവൈര്ൊല് ലനഹ്റു സര്വകൊശാെയിലെ ജാെനീസ് വിഭാവത്തിലെ
വികസനത്തില് പൂര്െമായി െയിച്ചു ലചര്ന്ന അലേൈാം ധാരാളാം ജാെനീസ്
ഹകലയഴുത്തുന്ത്പതികള് ൈിന്ദിയിലെക്ക് ലമാഴിമാറ്റാം ലചയ്യുക മാന്ത്തമെല, ഇന്ത്യന്
രാന്ത്ഷ്ടഭാഷ്യില് ഹൈകുവിലനക്കുറിച്ചു ഒരു ഹദേമാസിക പുറത്തിറക്കുകയുാം ലചയ്ക്തു.
“ മറ്റു ഭാരതീയ ന്ത്പാലദശിക ഭാഷ്കളില് എഴുതലെട്ട ധാരാളാം ഹൈകുവുാം ഈ
മാസികയില് ലദവനാവരി െിപിയില് ന്ത്പസിദ്ധീകൃതമായത് ഹൈകുവിലന അതിലെ
യഥ്ാര്ത്ഥ അര്ത്ഥത്തില് ഇന്ത്യ ന് വായനക്കാരന് പരിചയലെെുത്താ ന്

സൈായകമായി”, അലേൈാം കൂട്ടിലച്ചര്ത്തു. ‘ജാൊനി കവിതാലയ” എന്ന അലേൈത്തി ലെ
ൈിന്ദിയിലെ ഒരു പുസ്തകാം അതിലെ ൈിന്ദി പരിഭാഷ്ലയാലൊൊം ജാെനീസ് െിപിയില്
തലന്ന ഹൈകു ന്ത്പസിദ്ധീകരിച്ചു.
“ഈ പുസ്തകാം ധാരാളാം ഇന്ത്യന് വായനക്കാരില് ഹൈകു ആസേദിക്കുന്നതില് താല്പരയാം
ഉെര്ത്തി.” – ഇതിലെ രണ്ടാാം പതിെിനു ലവണ്ടി ന്ത്പസാധകരുമായി സാംഭാഷ്ൊം നെന്നു
ലകാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് സൂചിെിച്ചു ലകാണ്ട് അലേൈാം പറയുന്നു.
സാൈിതയത്തിലെ ഇന്ത്യ ന്-ജാെനീസ് കൂട്ടുന്ത്പവര്ത്തനത്തിനായുള്ള, വര്ഷ്ങ്ങള് നീണ്ട,
അലേൈത്തിലെ ന്ത്ശമങ്ങലള തിരിച്ചറിഞ്ഞു ലകാണ്ട് ജൊനിലെ എൈിാം കള്ചറല്
ലഫൗലണ്ടഷ് ന് ഹൈകു വിലെ നാല് ലനെുാംതൂെുകളില് ഒന്നായ മസഓക്ക ഷ്ികി യുലെ
നാമത്തില് ലകാെുക്കാറുള്ള ഹദേ-വര്ഷ് സമ്മാനത്തിനു അലേൈലത്ത തിരലഞ്ഞെുത്തു. 2002
ഷ്ികിയുലെ നൂറാാം ചരമവാര്ഷ്ികമായതിനാല് വര്മ ഇതു വെിയ ബൈുമതിയായി
കരുതുന്നു.

ബാലഷ്ാ, ലബാലസാണ്, ഇസ്സ, ഷ്ികി എന്നിവര് ജൊനിലെ ഏറ്റവുാം മൈാന്മാരായ നാല്
ഹൈകു കവികളായി കരുതലെെുന്നു. “ഷ്ികിയുലെ ലപരില് ഒരു പുരസ്കാരാം എനിക്ക്
കിട്ടുന്നതില് ഞാ ന് അതീവ സന്ത്ുഷ്ടനാണ്.”, ഈ “സാൈിതയകാര് സമ്മാന്” പുരസ്കാര
ലജതാവ് കൂട്ടിലച്ചര്ക്കുന്നു. ഈ പുരസ്കാരാം സേീകരിക്കാ ന് ഷ്ികിയുലെ ജന്മസ്ഥാനമായ
മാറ്റ്സുയാമ സന്ദര്ശിക്കുന്നതിെുാം, ഒരുപാട് ഇന്ത്യ ന്- ജാെനീസ് ലസൗൈൃദ
കൂട്ടായ്ക്മകളില് ന്ത്പവര്ത്തിക്കുന്ന വര്മ സന്ത്ുഷ്ടനാണ്.
“1971 ഇല് മാറ്റ്സുയാമ സന്ദര്ശിച്ച ഞാ ന് ആ നവരാം ഇലെര്നാഷ്െല് ഹൈകു
ലഫസ്െിവല് സമയത്ത് വീണ്ടുാം കാൊ ന് കാത്തിരിക്കുന്നു. പുരസ്കാരാം സേീകരിക്കുന്ന
അവസരാം അതിലെ തിളക്കാം കൂട്ടുാം.” ഒരു സ്മിതലത്താലെ അലേൈാം പറയുന്നു.
പെ വട്ടാം ജൊന് സന്ദര്ശിച്ചിട്ടുള്ള, ‘ലകയാലൊ-ലബയ്ക്സ്ഡ ഇന്റര്നാഷ്െല് റിസര്ച്
ലസന്റര് ലഫാര് ജാെനീസ് സ്റ്റേീസ് ആന്ഡ അകാലെമിക് അഹേേസര് ഇ ന് റിറ്റ്സുലമയ്ക്ക
ന് ഏഷ്യ പസിഫിക് യൂനിലവര്സിറ്റി’ യിലെ ഈ പൂര്വ ‘വിസിറ്റിാംഗ ലന്ത്പാഫസര്, ഇവിലെ
വച്ചാണ് തലെ ൈിന്ദി-ജാെനീസ് നിഘണ്ടു എഴുതിയത്. “പതിനായിരത്തിെധികാം
വാക്കുകള് സമാൈരിക്കാന് എനിക്ക് ഒരു വര്ഷ് ലവണ്ടി വന്നു.” – അലേൈാം പറയുന്നു.
ലചറുെക്കാരില് വളരുന്ന ഈ ഭാഷ്ലയാെുള്ള താല്പരയത്തില് സാംതൃപ്തനാലെങ്കിെുാം
JNUവിലെ ജാെനീസ് വിഭാവാം മാന്ത്തമാണ് രാജയത്തു ആലക ബിരുദാം നല്കാ ന്
അധികാരമുള്ള സ്ഥാപനാം എന്നത് ദുുഃഖകരമാലെന്നു കരുതുന്നു, ഈ വിദഗധന്. “ഈ
സ്ഥിതി ലഭദലെെൊം” അലേൈാം പറയുന്നു.

ഭാരതീയ ഭാഷകളില് ഹൈകു
സൂരയ റാവു 2013 നവമ്പര്/േിസാംബര് െക്കാം ‘മയൂസ് ഇന്ത്യ’ യിലെയ്ക്ക്കു ലവണ്ടി ‘ഭാരതീയ
ഭാഷ്കളില് ഹൈകു‘ എന്ന വിഷ്യത്തില് ഒരു ലെഖനാം ലചയ്യാലമാ എന്ന് ലചാദിച്ചു
എഴുതിയലൊള് ഞാ ന് പൂര്ണ്ണമനലസ്സാലെ അത് ഏലറ്റെുത്തു. ഹൈകു ധാരാളമായി
ന്ത്പചരിക്കുന്നതിനാല് അങ്ങിലന ഒരു സാംരാംഭത്തില് പെര്ക്കുാം തല്പരയമുണ്ടാകുലമന്നു
ഞങ്ങള് രണ്ടു ലപരുാം ഒലര അഭിന്ത്പായക്കാരായിരുന്നു.
ഞാന് സേന്ത്ാം മാതൃഭാഷ്യിലെ ഹൈകുവിലനക്കുറിച്ചു പഠിക്കാനായി ചിെ ഇാംഗ്ലീഷ്
ഭാഷ്ാ ഹൈകു കവികലള (ELH - അങ്ങിലനയാണ് ഞങ്ങള് അറിയലെെുന്നത്!) സമീപിച്ചു.
ഈ ആൈോനാം ആഞ്ജെീ ദിലയാധര് ൈിന്ദിയിെുാം, എ തയാവരാജന് തമിഴിെുാം, അരവിന്ദര്
ലകൗര് പഞ്ചാബിയിെുാം, വീതാഞ്ജെി രാജന് മെയാളത്തിെുാം സഞ്ജുക്താ അലസാപ
ലബങ്കാളിയിെുാം, രാമ കൃഷ്െ ലപരുവു ലതെുങ്കിെുാം, പുജാ മാെുലഷ്ട മറാഠിയിെുാം സദയാം
ഏലറ്റെുത്തു. ഞാന് തീര്ച്ചയായുാം ഇനിയുാം കൂെുതല് ഭാഷ്കള് ലചര്ക്കാ ന് ഇഷ്ടലെലട്ടലന,
പലക്ഷ അതയാന്ത്വൈാം ലവണ്ട എന്ന് തീര്ച്ചയാക്കി.
ഓലരാ ന്ത്വന്ഥപരിലശാധകനുാം ഒരുപാട് വിഷ്മലമറിയ ന്ത്പാരാംഭ ലജാെികള് ലചയ്ക്തിട്ടുണ്ട്.

പെരുാം പറഞ്ഞു, ഈ ഉദയമാം ഏലറ രസകരമായിരുന്നു എന്നുാം ഈ അനുഭവാം അവലര
വിവരൊതീതമായ രീതിയില് സമ്പ ന്നരാക്കി എന്നുാം. ‘കഥ്’ യിലെ വീതാ ധര്മരാജ ന്
ഒരിക്കല് പറഞ്ഞു, നമ്മള് തര്ജ്ജമയ്ക്ക്കെല, പുനര് നിര്മിതിയ്ക്ക്കായിട്ടാണ് ന്ത്ശമിയ്ക്ലക്കണ്ടത്
എന്ന്.
ഒരു വാള്ത്തെയിെൂലെ നെക്കുാം ലപാലെ വിഷ്മകരമാണ് മൂെ ഭാഷ്യുലെ ജീവഹചതനയാം
അലതപെി കാത്തു ലകാണ്ട് അത് ജന്മാം എെുക്കുന്ന ഭാഷ്യുലെ ഒഴുക്കുാം സൗന്ദരയവുാം
നിെനിര്ത്തുക എന്നത്.
ഇന്ത്യന് ഭാഷ്കള് ഇാംഗ്ലീഷ്ിലെയ്ക്ക്ക് പരിഭാഷ്ലെെുത്തുക എളുെമെല. ഒരു പലക്ഷ
ജാെനീസ് മൈാകവികലള പരിഭാഷ്ലെെുത്തുന്നതിലനക്കുറിച്ചുാം നമുക്കിത് തലന്ന
പറയാനാവുാം, എലന്ത്ന്നാല്, വളലര ചുരുക്കാം, അസാധാരെമായ രീതിയില് ലവറിട്ട്
നില്ക്കുന്നവയെലാലത പെലൊഴുാം അവ ലവണ്ടന്ത്ത നന്നാവുന്നിെല. ബാലഷ്ാവിലെ
സുന്ത്പസിദ്ധമായ “പഴയ കുളാം/ ഒരു തവള ചാെുന്നു/ ജെത്തിലെ ശബ്ദാം” എന്നതിന് നൂറു
കെക്കിന് പരിഭാഷ്കള് ഉലണ്ടന്നു പറയലെെുന്നു.
ൊലവാറിലനയുാം സുന്ത്ബഹ്മെയ ഭാരതിലയയുാം നമുക്ക് ഇന്ത്യയില് ഹൈകുവിലെ
ഉപജ്ഞാതാക്കളായി കരുതാാം. പെ സാംസ്ഥാനങ്ങളിെുാം ഹൈകു ന്ത്പസ്ഥാനത്തിന്
വര്ഷ്ങ്ങള് കഴിയലവ ആയാം കൂെി വരുന്നുണ്ട്, പലക്ഷ പുറാം ലൊകത്തില് അറിയലെൊലത
ചിെ ലകന്ത്ന്ദ ഭാവങ്ങളില് മാന്ത്തമായി നിെനില്ക്കുകയാെിത്.

ഒരു സുന്ത്പധാന ലചാദയത്തിലെയ്ക്ക്കു നമ്മള് എത്തുന്നു ഇലൊള് - ബാക്കി ലൊകത്തിെുാം
ഇന്ത്യയിെുാം എഴുതലെെുന്ന ഇാംഗ്ലീഷ് ഭാഷ്ാ ഹൈകുവില് നിന്ന് നമ്മുലെ ന്ത്പാലദശിക
ഭാഷ്കളിെുള്ള ഹൈകു വയതയസ്തമാലൊ? - അലത എന്നുാം അെല എന്നുാം ഇതിനുത്തരാം
പറയാാം.
മാത്തകള ടെ എണ്ണും : ലൊകാം ഹൈകുവിലന 5/7/5 എന്നറിയുന്നു. പലക്ഷ ഇാംഗ്ലീഷ് ഭാഷ്ാ
ഹൈകു ഇലൊള് ഇത് പിന്ത്ുെരുന്നിെല. ഇാംഗ്ലീഷ് ഭാഷ്ാ ഹൈകുവില് 10 ഓ 14 ഓ മാന്ത്തകള്
മാന്ത്താം ഉപലയാവിക്കുന്നതാണ് നെലത്. അലെലങ്കില് അത് കനാം തൂങ്ങിയ ലപാലെ ഇരിക്കുാം.
ഇവിലെ, മിക്കലൊഴുാം ൈിന്ദി ഹൈകു ഒഴിലക മറ്റു ഭാഷ്കള് ഈ കെക്കു പാെിക്കുന്നിെല.
‘അകായ്ക്’ – ജൊനീസില് ഇതിനര്ത്ഥാം ‘ചുവെ്’.
പലക്ഷ ഇത് ജൊനില് എങ്ങിലന ഉച്ചരിക്കലെെുന്നു? അ/കാ/ഇ – 3 മാന്ത്ത.

ഇനി നമുക്ക് തമിഴ്ത് എെുക്കാാം: ചുവെ് – അകായ്ക് തമിഴില് ‘ശിവെ്’ – ശി/വ/െ് – 3 മാന്ത്തകള്

ൈിന്ദിയില് - ഇത് ‘ൊല്’ – 1 മാന്ത്ത.

ഭാഷ്യാണ് മാന്ത്തകളുലെ എണ്ണാം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അതിലന ഒരു ലപാതു നിയമാം ആക്കുന്നത്
ശരിയാവിെല.

കീക് ാ: ഋതുസൂചകപദാം. ഇാംഗ്ലീഷ് ഭാഷ്ാ ഹൈകുവില് നമ്മള് ഋതുസൂചകപദാം അഥ്വാ
ജാെനീസ് ഭാഷ്യിലെ ‘കീലവാ’വിന് വളലര ന്ത്പാധാനയാം ലകാെുക്കുന്നു. ന്ത്പകൃതിചിന്ത്തൊം,
ഒഴുക്ക്, സരളമായ ഭാഷ് എന്നിവയുാം ഇാംഗ്ലീഷ് ഭാഷ്ാ ഹൈകുവി ല് സുന്ത്പധാനങ്ങളാണ്.
പലക്ഷ നിതയാം ചെിക്കുന്നതുാം, എലൊഴുാം മാറിലക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ന്ത്പകൃതിയുലെ
സര്ഗ്ഗശക്തിയ്ക്ക്ക് കൂെുതല് ഊന്നല് ലകാെുക്കുന്ന ലൈാക്കുവിലെയ്ക്ക്കുാം
ബാലഷ്ാവിലെയ്ക്ക്കുാം തിരിച്ചു ലപാവുക എലന്നാരു ഒരു പുതിയ ന്ത്പവെത ഹൈകു
രാംവത്ത് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ദൃഷ്ടിലകാെിെൂലെ ലനാക്കിയാല് നമ്മുലെ
ന്ത്പാലദശിക ഭാഷ്ാ ഹൈകു ഇാംഗ്ലീഷ് ഭാഷ്ാ ഹൈകുവിലനക്കാള് ജാെനീസ് ഹൈകുവിലെ
ആത്മാവിലനാട് അെുത്ത് നില്ക്കുന്നു!

കിക്ര: മുറിക്കുക. ഹൈകുവിലെ ഏറ്റവു നിര്ണ്ണായകമായ ഭാവമാണ് ജാെനീസില് കിലര
എന്ന് വിളിയ്ക്ക്കുന്ന ‘മുറിക്കല്’. നമ്മുലെ ഏതാലണ്ടെലാ ന്ത്പാലദശിക ഭാഷ്കളിെുാം ഈ
‘മുറിക്കല്’ ഏറ്റവുാം ഫെന്ത്പദമായ രീതിയില് ന്ത്പലയാവിച്ചിരിക്കുന്നതായി എനിക്ക്
കാൊന് കഴിഞ്ഞു. രണ്ട് ചിന്ത്തങ്ങലള അെുത്തെുത്ത് വയ്ക്ക്കുലമ്പാള് അവ തമ്മില്
ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഉരസെില് നിന്ന്

അതിനകത്ത് ഒരു പിരിമുറുക്കാം – ഹൈകുവിന്ലറ െൈരി പകരുന്ന ഒന്ന് –
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു കിലര സൈായകമാകുന്നു.

കിക്രജി : മുറിക്കുന്നതിലെ സൂചകമായ ചിഹ്നാം. ഞാന് കണ്ട മലറ്റാരു ന്ത്പകെമായ
വയതയാസാം മിക്ക ഹൈകു കവികളുാം കിലരജി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇാംഗ്ലീഷ് ഭാഷ്ാ ഹൈകു
വിലെ ‘മുറിക്കുന്നതിലന സൂചിെിക്കുന്ന ചിഹ്ന’ങ്ങളില് നിന്നകന്നു നില്ക്കുന്നു
എന്നുള്ളതാണ്.
അര്വിന്ദര് ലകൗര് എനിക്കയച്ചു തന്ന പഞ്ചാബി ഹൈകു, അതിശയകരമാാം വിധാം,
അന്ത്ാരാഷ്ന്ത്െ ആനുകാെികങ്ങളില് നാാം വായിയ്ക്ക്കുന്ന ഇാംഗ്ലീഷ് ഭാഷ് ഹൈകുകള്
ലപാലെത്തലന്നയുള്ളവയായിരുന്നു. പഞ്ചാബി ഹൈകു ആനുകാെികങ്ങള് ഒന്നുാം
തലന്നയിലെലന്നുാം, ചിെ എഴുത്തുകാര് പഞ്ചാബിയിെുാം ഇാംഗ്ലീഷ്ിെുാം ഒലര സമയാം
എഴുതുന്നവരാണ് എന്നുാം ഞാന് അലനേഷ്ിച്ചലൊള് അര്വിന്ദര് പറഞ്ഞു. ഒരു പലക്ഷ
അതായിരിക്കാാം, ഇവിലെ ലകാെുത്തിരിക്കുന്ന പഞ്ചാബി ഉദാൈരെങ്ങളില്
‘എെിപ്സിസ്’, ‘എാം ോഷ്’ എന്നീ ചിഹ്നങ്ങള് ഉപലയാവിച്ച് ‘ന്ത്ഫാലെന്് ഉാം ലന്ത്ഫയ്ക്സുാം’
ലചര്ന്ന ഹൈകുവിലെ രൂപ ഘെന വയക്തമായി കാെിച്ചിരിക്കുന്നത് കാൊാം.
ത്പാസും : എവിെുന്നാണ് ന്ത്പാസാം ന്ത്പലയാവിയ്ക്ക്കുക എലന്നാരു ‘ശീൊം’ ന്ത്പാലദശിക ഭാഷ്ാ
ഹൈകുകള് എലറ്റെുത്തിരിക്കുന്നലതന്ന് എനിക്കറിയിെല. എലെ അറിവില് ജാെനീസ്
ഹൈകുലവാ ഇാംഗ്ലീഷ് ഭാഷ്ാ ഹൈകുലവാ ന്ത്പാസലമാെിക്കുന്നിെല. ന്ത്പാസത്തിലെ
കാരയത്തില് ഏറ്റവുാം മുന്നില് മാറാഠിയാണ്.

ഇുംഗ്ലീഷ് വാക്കുകള ടെ ഉപക്യാ ും : ഇന്ത്യയിലെ ഇാംഗ്ലീഷ് ഭാഷ്ാ ഹൈകു കവികള്
ഇാംഗ്ലീഷ്ില് ഇന്ത്യ ന് വാക്കുകള് ഉപലയാവിക്കുന്നത് ലപാലെ ന്ത്പാലദശിക ഹൈകുവില്
ഇാംഗ്ലീഷ് വാക്കുകള് ഉപലയാവിക്കുക എന്നത് വളലര രസകരമായ ഒരു ന്ത്പതിഭാസമാണ്.
ഹൈകു ഒരു സമുന്ത്ദമാണ്. ഈ സൂക്ഷ്മമായ വയതയാസങ്ങലളയുാം സാദൃശയങ്ങലളയുാം
കുറിച്ച് നമുക്ക് അവസാനമിെലാലത സാംസാരിക്കുകയുാം, ചര്ച്ച ലചയ്യുകയുാം,
വാദിക്കുകയുലമാലക്ക ആവാാം. ഈ പറയലെെുന്ന ‘നിയമങ്ങളുാം ആചാരങ്ങളുാം’ ഒലക്ക
ഒരു അറ്റത്താലെങ്കില് മലറ്റ അറ്റാം ഹൈകുവിനാല് അതി മലനാൈരമായി സാംതുെിതമാണ്
– എലന്ത്ന്നാല് ഒരു നെല ഹൈകു ഒരു നെല ഹൈകു തലന്നയാണ്!
ഇന്ത്യയ്ക്ക്ക് പുറലമയുള്ള ഹൈകു ലന്ത്പമികള്ക്ക് ഇന്ത്യ ന് ഹൈകു എന്ത്ാലെന്നതി ലെ
ഒരു അനുഭവാം പകര്ന്നു നല്കാ ന് ലവണ്ടി ഓലരാ ഭാഷ്യില് നിന്നുാം, ഇാംഗ്ലീഷ്
ഭാഷ്യിലെയ്ക്ക്കുള്ള പരിഭാഷ്യ്ക്ക്ക് ലപലട്ടന്ന് വഴങ്ങുന്ന അഞ്ചു ഹൈകുകള് വച്ച്
തിരലഞ്ഞെുത്തു കാെിക്കാ ന് ഞാ ന് ഇഷ്ടലെെുന്നു. അവയുലെ തനതായ ഭാവങ്ങളിെുാം
വന്ധങ്ങളിെുാം മുങ്ങി നില്ക്കുന്ന ബാാംഗ്ല, ൈിന്ദി, മെയാളാം, മറാഠി, പഞ്ചാബി, തമിഴ്ത്,
ലതെുവു ഹൈകുകള് ഇതാ. ഓലരാ ഭാഷ്യിെുാം ഹൈകു

എങ്ങിലന എഴുതലെെുന്നു എന്ന് ന്ത്പസ്താവിയ്ക്ക്കുന്ന സാംക്ഷിപ്തവുാം സ്ഫുെവുമായ ഒരു
വിവരെക്കുറിെുാം മുഖവുരയായി ലകാെുത്തിരിക്കുന്നു.
1. ബാുംഗ്ല ( സഞ്ജുക്താ അക്സാപ, കാശിനാഥ് കര്മകര്)
ഏതാണ്ട് ഒരു ശതാബ്ദാം മുമ്പ്, രബീന്ത്ന്ദനാഥ് ൊലവാര് ജൊനിലെ താമസക്കാെത്തു
ഹൈകുവിലന പരിചയലെെുകയുാം മന്ത്ന്ത്മുഗദ്ധനാവുകയുാം ലചയ്ക്തു. അലേൈാം
ഹൈകുവിലെ സത്ത പരിപൂര്ണ്ണമായി മനസ്സിൊക്കി, ചിെ ക്ലാസിക് ഹൈകുകള്
ബാാംഗ്ലയിലെയ്ക്ക്കു പരിഭാഷ്ലെെുത്തി, ഹൈകു ലപാലെ ചിെ കവിതകള് ലപാെുാം
എഴുതി. എങ്കിെുാം തുെര്ന്നുള്ള വര്ഷ്ങ്ങളില് ലബന്വാളി സാൈിതയ രാംവത്ത് സേന്ത്ാം
സ്ഥാനാം ഉണ്ടാക്കിലയെുക്കുന്നതില് ഹൈകു അന്ത്ത വിജയിച്ചിെല. കെയാണ് ദാസ്വുപ്ത
‘ജാൊനി ഹൈകു – എ ലബന്വാളി ആലന്ത്ാളജി ഓഫ ജാപാനീസ് ഹൈകു’ 2000 ഇ ല്
ലശഖരിച്ചു ന്ത്പസിദ്ധലെെുതിലയങ്കിെുാം വായിക്കുന്ന ജനാം കവിതയുലെ ഈ ലചറു
രൂപലത്തക്കുറിച്ച് അധികാം ന്ത്പതികരിക്കാലതയിരിക്കുന്നു. അധികാം ലബന്വാളി
ആനുകാെികങ്ങളുാം മാസികകളുാം ഇതിലെ ന്ത്പസിദ്ധീകരെത്തില് ഉത്സുകരുമെല.
പതിലനഴു മാന്ത്തകളില് മൂന്നു വരികളിൊയി എഴുതലെെുന്ന ഒന്നായി ലപാതുലവ ഹൈകു
കരുതലെെുലന്നങ്കിെുാം, ബാംങ്കാളി ഹൈകു എഴുതുന്ന വിരെിലെണ്ണാവുന്നന്ത്ത ചുരുക്കാം
കവികള് അതിലന വയതയസ്ത രീതികളിൊണ് സമീപിയ്ക്ക്കുന്നത്. ന്ത്പകൃതിയില്
ലകന്ത്ന്ദീകൃതമായ വിഷ്യങ്ങളില് ഒതുക്കലെൊ ന് വിസമ്മതിച്ച് അവര് വയതയസ്ത
വിഷ്യങ്ങള് തിരലഞ്ഞെുക്കുന്നു. അജു മുലഖാപാധയായ ആത്മീയവുാം ഉള്ളിലെയ്ക്ക്ക്
ലനാക്കുന്ന വിധവുമുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് തിരലഞ്ഞെുത്തിരിക്കുന്നത്, കമറുല് ൈസ്സന്
ഹദനാംദിന ജീവിതത്തിലെ ലചറിയ തൂെികാ ചിന്ത്തങ്ങള് നിപുെതലയാലെ ലെ
ല് ള് ര് ന്
00000000000

പിെിലച്ചെുക്കുന്നു, കാശിനാഥ് കര്മകര് (ഒരു ഇാംഗ്ലീഷ് ഭാഷ്ാ ഹൈകു കവിയുമാണ്
ഇലേൈാം) ന്ത്പകൃതിയ്ക്ക്കുാം കാല്പനികതയ്ക്ക്കുമിെയില് പാറി നെക്കുകയുാം 5-7-5 എന്ന
നിയമാം – മാന്ത്തകളിളെല, ലബന്വാളി അക്ഷരങ്ങളിെുാം മാന്ത്തന്ത്ബിലട്ടാ* യിെുാം സാധിക്കുലമ്പാലഴാലക്ക പാെിക്കാന് ന്ത്ശദ്ധിക്കുകയുാം ലചയ്യുന്നു.
അതിര്ത്തിക്കെുറാം ബാംഗ്ലാലദശില് ഹൈകു തഴയ്ക്ക്കുന്നു എന്ന് പറയാനാവിെല, പലക്ഷ
അവിലെ തീര്ച്ചയായുാം കൂെുതല് ഹൈകു തല്പരര് ഉണ്ട്. ഈ കാവയ രൂപത്തിലെ ഒരു
ന്ത്ശലദ്ധയനായ ന്ത്പലയാക്താവായ മുസിബ് ലമഹ്ദിയ്ക്ക്ക്, ഹൈകു, ധയാനത്തില് നിന്ന്
പിറക്കുന്നത് മാന്ത്തമെല, ധയാനാവസ്ഥയിലെയ്ക്ക്കു ലകാണ്ട്ലപാകുന്നതുാം കൂെിയാണ്.
അലേൈത്തിലെ സേന്ത്ാം വാക്കുകളില് “ഞാന് കീലവാവിലെയുാം കിലരജിയുലെയുാം
അതിരിെല് അനുസരിക്കുന്നു, ഹൈകുവുാം ലസന്ത്നയുവുാം തമ്മിെുള്ള വയതയാസലത്ത
മനസ്സിൊക്കുന്നു, 5-7-5 നിയമത്തിനുാം, മാന്ത്തന്ത്ബിലട്ടാ യ്ക്ക്കുാം വഴങ്ങുന്നു. എന്നാല് അലതലന്ന
ഒരു പുതിയ ആനന്ദത്തിലെയ്ക്ക്ക്, കൂെുതല് ലസൗന്ദരയത്തിലെ ആരായെിലെയ്ക്ക്ക്
നയിക്കുകയാലെങ്കില് ഈ വിെക്കുകലളാന്നുാം മറികെക്കാനാവാത്തതാലെന്ന് ഞാ ന്
കരുതുന്നിെല. ലസന് ഇല് തല്പരനായ എലെ ആദയലത്ത െക്ഷ്യാം വാക്കുകള്ക്കു എലന്ന
ഈ ധയാന യാന്ത്തയില് എന്ത്ത ദൂരാം ലകാണ്ട് ലപാകാ ന് സാധിക്കുാം എന്ന്
പരീക്ഷിച്ചറിയൊണ്.”
poila baisakh
tomar pat bhanga saarir gondhey
swapnera ghorey pherey
— Kashinath Karmakar
ഹവശാഖാം ഒന്ന് -നിലെ കഞ്ഞിെശയുള്ള സാരിയുലെ വന്ധാം
എലെ സേപ്നങ്ങലള ഇളക്കുന്നു
- കാശിനാഥ് കര്മകര് (വിവര്ത്തനാം : അനിതാ വര്മ)
Amar din jai rat-o jai
nijer prakosthe nijer
samay bede jai
— Aju Mukhopadhyay
എലെ ലതാെിനുള്ളില്
എലെ ദിനരാന്ത്തങ്ങള് കെന്നു ലപാകുന്നു
സമയാം വികസിക്കുന്നു
-

അജു മുലഖാപാധയായ (വിവര്ത്തനാം : അനിതാ വര്മ)
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aanginar gandharaaj jhop
barir malik o bhrityer nake
samabhabe gandho pouchhe dichhe
— Muzib Mehdy

ലതാെിയിലെ വന്ധരാജന്
യജമാനനുാം ലവെക്കാരനുാം
അതിലെ സുവന്ധാം ഒരുലപാലെ
- മുസിബ് ലമഹ്ദി (വിവര്ത്തനാം : അനിതാ വര്മ)
chhutir shakal
janlar baire
murgiwallar hank
— Quamrul Hassan
അവധി ദിനാം...
ജനാെയ്ക്ക്കു പുറത്ത്
ലകാഴിവില്പനക്കാരലെ വായ്ക്ത്താരി
brishtibari
megher anubaad
jalbhashai
— Muzib Mehdy
മഴ
ജെത്തിലെ ഭാഷ്യില്
വിവര്ത്തനാം ലചയ്യലെട്ട ലമഘങ്ങള്

- മുസിബ് ലമഹ്ദി (വിവര്ത്തനാം : അനിതാ വര്മ)
----------*In matrabritto, muktakkhar — that is, words ending with vowel sounds — are always one syllable and
boddhakkhar — that is, words ending with consonant sounds — are always two syllables.
-----2. ൈിന്ദി (അന്ജലീ ദിക്യാധര്)
ൈിന്ദി സാൈിതയത്തില് ഹൈകുവിലെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന അാംവീകാരാം സച്ചിദാനന്ദ
ൈീരാനന്ദ വാത്സയായന് “ആലവയയ” എന്ന കവിയ്ക്ക്കു സേന്ത്മാണ്. ‘അലര ഓ കരുെ
ന്ത്പഭാമയ (1959)’ എന്ന അലേൈത്തിന്ലറ പുസ്തകത്തില് ആലവയയ ചിെ ജാെനീസ് ഹൈകു
ൈിന്ദിയിലെയ്ക്ക്കു വിവര്ത്തനാം ലചയ്ക്തു. ൈിന്ദിയില് സേന്ത്ാം ചിെ ഹൈകുകള്
ന്ത്പസിദ്ധീകരിക്കുകയുാം ലചയ്ക്തു.
എന്നിരിക്കിെുാം, ലന്ത്പാഫസര് സതയഭൂഷ്ണ് വര്മയുലെ ന്ത്ശമങ്ങളാണ് ജാെനീസ് ഹൈകുവി
ലെ ലനര്പരിഭാഷ്കളുലെ അവതരെത്തിനുാം തുെര്ന്ന് ൈിന്ദി സാൈിതയത്തില് ഹൈകുവി
ലെ വയാപകമായ അന്വീകാരത്തിനുാം കാരെമായത്. കമലെഷ് ഭട്ട് കമല്, രാാംനിവാസ്
പന്ഥി എന്നിവരാല് ന്ത്വന്ഥ പരിലശാധന ലചയ്യലെട്ട ‘ഹൈകു – 1989’ പിന്നീട് ഹൈകുവിനു
ൈിന്ദിയില് ചിരന്ത്പതിഷ്ഠ ലനെിലക്കാെുത്തു. അനന്ത്രാം സതയഭൂഷ്ണ് വര്മയുലെ ‘ഹൈകു
പന്ത്ത’, ഭവവത്ശരണ് അവര്വാളിലെ ‘ഹൈകു ഭാരതി’, ലോക്െര് ജവദീഷ് ലവയാമിലെ

‘ഹൈകു ദര്പണ്’, എന്നിവയ്ക്ക്ക് ൈിന്ദി ഹൈകുകാരന്മാര്ക്ക് ഒരു ലവദി
ലസൗകരയലെെുത്തുന്നതിനുാം ഹൈകുവിലെ ആനന്ദാം എെലാവരിലെയ്ക്ക്കുാം
ന്ത്പസരിെിക്കുന്നതിനുമുളള ന്ത്പശസ്തി നല്കാവുന്നതാണ്. ‘ഹൈകു ദര്പ’െിലെ
ന്ത്പസിദ്ധീകരൊം ഇന്നുാം തുെരുന്നു. ൈിന്ദി ഹൈകുകാരന്മാര്ക്ക് പെ ഭാഷ്കളില് എഴുതുന്ന
അന്ത്ാരാഷ്ന്ത്െ രാംവലത്ത അവരുലെ സൈന്ത്പവര്ത്തകലര മനസ്സിൊക്കാനുാം തമ്മില്
ബന്ധലെൊനുാം സൈായകമായ വിധാം അലനകാം മൈത്തായ ഹൈകു പുസ്തകങ്ങള്
ഇാംഗ്ലീഷ്ില് നിന്ന് പരിഭാഷ്ലെെുത്തി, ന്ത്വന്ഥപരിലശാധന ലചയ്ക്തു,
ന്ത്പസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി ലോക്െര് ആന്ജെീ ദിലയാധര് അവിന്ത്ശമാം ന്ത്പവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിെവില് ന്ത്പസിദ്ധ്ധീകൃതമായ ൈിന്ദി ഹൈകു ലശഖരിച്ചു ഒരു ‘ഹൈകു ലകാശ്’ ആക്കാന്
ന്ത്വന്ഥ പരിലശാധന ലചയ്യുക എന്ന ചരിന്ത്തന്ത്പധാനമായ കൃതയത്തിൊണ് ലോക്െര് ജവദീഷ്
ലവയാാം.
ൈിന്ദി ഭാഷ്യില് ഹൈകുവിലെ സ്ഥിതി തൃപ്തികരമാണ്. എന്നിരുന്നാെുാം ഈ
ഹൈകുന്ത്പസ്ഥാനത്തിലെ സാധയതകള് പൂര്െതയിലെത്തി നമ്മുലെ സാൈിതയപരമായ
െക്ഷ്യാം സഫെമാകെലമങ്കില് എെലാ ഹൈകു കവികളുാം ഒന്നിച്ചു, ഇന്ത്യയില്
എഴുതലെെുന്ന ഇാംഗ്ലീഷ് ഭാഷ്ാ ഹൈകുവിനുാം ൈിന്ദി ഹൈകുവിനുമിെയില് ഒരു
വിനിമയാം സൃഷ്ടിലക്കണ്ടത് ആവശയമാണ്.
ലോക്െര് ജവദീഷ് ലവയാാം എഴുതിയ ൈിന്ദി ഹൈകു. വിവര്ത്തനാം അനിതാ വര്മ.

sookhe thoonth mein
varsha ne ugaa di hai
hari konpal
— Ram Krishan ‘Viklesh’
ഉെക്കലക്കാമ്പില്
മഴ വളര്ത്തിയിരിക്കുന്നു
പച്ചൊയല്
----റാാം കൃഷ്ന് ‘വിലക്ലഷ്’
saagar ke paas
rahi phir bhi pyaasi
tat ki rait
— Satyanand Java
കെെിനരിലക
കരയിലെ മെല്
ഇനിയുാം ദാൈാര്ത്താം
----സതയാനന്ദ് ജാവ

bheeshan sheet
kaath ke dev jaley
jeevan hetu
— Prof. Aditya Pratap Singh
ലകാെുാം ഹശതയാം
മരത്തില് തീര്ത്ത ഹദവങ്ങള് കത്തുന്നു
ജീവന് ലവണ്ടി
--ലന്ത്പാഫസര് ആദിതയ ന്ത്പതാപ് സിാംഗ
sab ekatrit
baba ki kahaniyan
smriti mein kaid!
— Jainan Prasad (Fiji)
ഒത്തു ലചരല്
മുത്തച്ഛലെ കഥ്കള്
ഓര്മ്മകളില് ബന്ധിതാം!
---ഹജനന് ന്ത്പസാദ്(ഫിജി)

patange jale
deepak ki baahon mein
thodi-si raakh
— Ram Niwas ‘Panthi’

ശെഭങ്ങള് എരിയുന്നു
വിളക്കിന്നാലേഷ്ത്തില്
ഒരല്പാം ചാരാം
---രാാം നിവാസ് പന്ഥി

3.മലയാളും ( ീതാഞ്ജലി രാജന്)
അറിയാത്ത ഭാഷ്യില്
ലകള്ക്കാത്ത ശബ്ദത്തില്
എന്ത്ത മധുരമായി
നീ പാെുന്നു
--തച്ചാംലപായില് രാജീവ ന്
(ന്ത്പെയ ശതകാം, ദേിഭാഷ്ാ പതിെ്, 2010)

മെയാള സാൈിതയാം എന്നുാം ഊര്ജ്ജസേെവുാം ചിലന്ത്ാേീപകവുാം ആയിരുന്നു. ഇത്
മെയാളാം ഹൈകുവിനുാം ബാധകമാണ്. മെയാളത്തില് ഹൈകു എഴുതുന്ന ഒരുപാട്
കവികള് ഉണ്ട്. ന്ത്പകൃതി തുെങ്ങി സ്മൃതിയുാം ലന്ത്പമവുാം, സമൂൈവുാം, രാന്ത്ഷ്ടീയ
നിരൂപെവുാം വലര പരന്നു കിെക്കുന്നു വിഷ്യങ്ങള്.
മെയാളാം ഹൈകു, അതിലെ സത്തയില്, ഇാംഗ്ലീഷ് ഭാഷ്ാ ഹൈകു വിലനക്കാള് ജാെനീസ്
ഹൈകുവിലന പിന്ത്ുെരുന്നത് കാൊാം. ഉദാൈരെത്തിനു ചിെ ഹൈകു ‘ഹന്ത്ഫയ്ക്സ് –
ന്ത്ഫാലെന്്’ എന്ന ഘെനയില് ഒതുങ്ങാലത വളലര ധയാനാത്മകവുാം, തീന്ത്വവുമാണ്. ഇവിലെ
ഹചതനയമിെലാത്തവയില് മനുഷ്യതോം ആലരാപിക്കുക, അെങ്കാരങ്ങള്, ഉപമ, എന്നിവ
വര്ജ്ജയമെല. സസയങ്ങള്, ജന്ത്ുജാൊം, സാംസ്കാരാം, സന്ത്മ്പദായങ്ങള്, എന്നിങ്ങിലന
ലകരളത്തനിമയാല് സമൃദ്ധമായ ഒരുപാട് ഘെകങ്ങളില് നിന്നാണ് മെയാളാം ഹൈകു
ന്ത്പലചാദനമുള്ലക്കാള്ളുന്നത്. പെ ഹൈകു കവികളുാം വിലദശത്ത്
വസിക്കുന്നവരാലെന്നതുാം ഹൈകുവില് സോധീനാം ലചെുത്തുന്നത് കാൊാം
(ഉദാൈരെത്തിനു കീലവാ ആയി ‘മരുഭൂമി’ യുലെ ന്ത്പലയാവാം).
2012 ഇല്, മെയാളത്തില് എഴുതുന്ന ചിെ ഹൈകു കവികള് ഹൈകു അലസാസിലയഷ്ന്
ഓഫ ഇന്ത്യ(HAI) എന്ന ലപരില് ഒരു കൂട്ടായ്ക്മ സാംഘെിെിക്കുകയുാം മെയാളത്തിലെയുാം
ഇാംഗ്ലീഷ് ലെയുാം ഹൈകുകളുലെ ഒരു ലശഖരാം ന്ത്പസിദ്ധീകരിക്കുകയുാം ലചയ്ക്തു,
‘ഹകക്കുെന്നയിലെ കെല്’ എന്ന ലപരില്. ഇവിലെ ലകാെുത്തിരിക്കുന്ന ഹൈകു ഈ
പുസ്തകത്തില് നിന്നാണ്. മെയാളത്തില് ഹൈകു എഴുതുന്ന ശീൊം ചിരന്ത്പതിഷ്ഠ
ലനെിലയന്നെല ഇതിനര്ത്ഥാം. മറിച്ച് അത് നവജാതമായ സ്ഥിതിയിൊണ്, ഒരു പയൂപ ലപാലെ
– ഒരു മനാം മയക്കുന്ന, മന്ത്ന്ത്മുഗദ്ധമാക്കുന്ന പൂമ്പാറ്റയാകുന്നതിലെ വക്കിൊെത്. ഒരു
ലബാണ്സായ്ക് യുലെ കമ്പികള് മുറുക്കുന്നത് ലപാലെ ഓലരാ കവിയുാം അതിലന വളലര
മൃദുവായി, എന്നാല് നിശ്ചയമായുാം മുലന്നാട്ടു നീക്കിലക്കാണ്ടു ലപാകൊം.
മെയാളത്തിലെ ഹൈകുവിലെ ഭാവിലയക്കുറിച്ചുള്ള എലെ ന്ത്പതീക്ഷ ഞാന്
തച്ചാംലപായില് രാജീവലെ ലവലറ ഒരു രത്നസമാനമായ ഹൈകു ഉദ്ധരിച്ചു പറയലട്ട:
നിന്നിലെയ്ക്ക്കുള്ളതായിരുന്നു
ഇലന്നാളാം എനിക്ക് ലതറ്റിയ
വഴികലളെലാാം
ലചാ് ലപാതിഞ്ഞ
ഇെ തുറന്നലൊള്
അമ്മയുലെ മൊം
---അഭയ്ക് ജയപാെന്
മെല്ക്കാറ്റു
ആകാശചുാംബികള്ക്കിെയില്
ലമല്വിൊസാം തിരയുന്നു

---ഷ്മീര് എ ന് പി
ഓര്മ്മയുലെ
വിരല്ൊെുകളുമായി
വയസ്സന് പിയാലനാ
---ലസായ വി എന്
കതിര് ചൂെി പാൊം
കാറ്റില്
ലമാൈിനിയാട്ടാം
--- പദമാ തമ്പാട്ടി
എള്ളുാം, പൂവുാം,
ഒരു ഉരുള ലചാറുാം.
അച്ഛലെ ഓര്മ്മകള്
---മലനാജ ആറ്റിങ്ങല്.
4.മറാഠി (പൂജാ മാലുക്േ)
മറാഠി സാൈിതയത്തില് ഹൈകുവിനു അതിന്ലറതായ വയക്തിതോം ഉണ്ട്. ഹൈകു നിമിഷ്ാം,
ഹൈകു അനുഭവാം, പിലന്ന വളലര കുറച്ചു, യുക്തമായ വാക്കുകളില് വസ്തുനിഷ്ടമായ
വിവരൊം എന്നിവ ഉള്ലെെുന്ന ഹൈകുവിലെ ആത്മാവിനു ന്ത്പാധാനയാം
നല്കിലക്കാണ്ടാണ് ഹൈകു എഴുതലെെുന്നത്.
മറാഠിയില് ൈിന്ദിയിലെലൊലെ 5-7-5 ഘെന കെിശമായി പിന്ത്ുെരലെെുന്നിെല.
ജൊനില് ഹൈകു പരമ്പരാവതമായി 5-7-5 എന്ന ഘെനയിൊണ് എഴുതലെെുന്നത്.
ജാെനീസ് ഭാഷ്യുാം മറാഠിയുാം വയാകരെത്തിെുാം അക്ഷരമാെയിെുാം വയതയസ്തമാണ്.
മറാഠി ഹൈകുവില് ലപാതുലവ ഈ ന്ത്പലതയകതകള് ന്ത്ശദ്ധയില് ലപെുന്നു :
.മൂന്നു വരികളില്, ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളില്. പദന്ത്പലയാവ മിതതോം അതയന്ത്ാലപക്ഷിതാം.
.ന്ത്വാമയഭാഷ്
.ഒന്നുാം മൂന്നുാം അലെലങ്കില് രണ്ടുാം മൂന്നുാം വരികള് തമ്മില് ന്ത്പാസാം.
.ഒന്നുാം രണ്ടുാം, അഥ്വാ രണ്ടുാം മൂന്നുാം എന്നിങ്ങലന രണ്ടു ഭാവങ്ങളായി വിഭജിക്കാന്
പറ്റൊം. ഈ രണ്ടു ഭാവങ്ങളുാം ന്ത്കമലെെുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദയലത്ത ഭാവത്തിനു രണ്ടാാം
ഭാവാം കാരൊം ഒരു ‘പിെയല് (twist)‘ സാംഭവിക്കൊം എന്ന രീതിയിൊവൊം. ഓലരാ
ഭാവവുാം മറുഭാവാം മനസ്സിൊക്കുന്നതില് കൂെുതല് ലവളിച്ചാം വിതറുന്നു.
.ഋതു സൂചിെിക്കുന്ന ഒരു പദാം, അഥ്വാ കീലവാ

നമുക്ക് ചുറ്റുാം സാംഭവിയ്ക്ക്കുന്ന മാറ്റങ്ങലള തീന്ത്വമായ അവലബാധലത്താലെ, ഒരു തുറന്ന
മനലസ്സാലെ, കാഴ്ത്ച, സോദ്, ശബ്ദാം, വന്ധാം, സ്പര്ശാം, എന്നിവ ഉള്ലെെുന്ന
പിെിലച്ചെുക്കാനുള്ള കഴിവ്
. ജീവിതത്തില് നിന്നുാം ന്ത്പകൃതിയില് നിന്നുാം ലശഖരിക്കലെട്ട അനുഭവങ്ങളുലെ
സൈായലത്താലെ ഹൈകു നിമിഷ്ലത്ത പിെിലച്ചെുക്കുക
ചലരാളി, കെിക, വന്ത്െതിക എന്നീ രൂപങ്ങളില് നാല് വരികളില് ചിെ ലചറു കവിതകള്
മറാഠിയില് എഴുതലെെുന്നുണ്ട്. പലക്ഷ ഇവ ഹൈകു അെല.

ഹൈകുസദൃശ് രചന അഥ്വാ ഹൈകുവിലനാട് സാമയമുള്ള രചനാ സന്ത്മ്പദായാം എന്നാെു
മറാഠിയില് എഴുതലെെുന്ന ലസന്ത്നയു അറിയലെെുന്നത്.
സുന്ത്പസിദ്ധ എഴുത്തുകാരിയുാം കവയിന്ത്തിയുമായ ന്ത്ശീമതി ശിരീഷ് ഹപ ആെു
മറാഠിയിലെ ഹൈകു ന്ത്പസ്ഥാനത്തിലെ മുന്വാമി. 1975 ഇല് അവര് ഹൈകു
എഴുതിത്തുെങ്ങി. അവര് ജാെനീസ് ഹൈകു, അതിലെ ഉത്പത്തി, ഹൈകുവിനു
െന്കയില് നിന്നുള്ള വയതയാസങ്ങള്, അതിലെ സേഭാവാം എന്നിവ പഠിച്ചു. അവര് അഞ്ചു
മറാഠി ഹൈകു പുസ്തകങ്ങള് ന്ത്പസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിെ ജാെനീസ് ഹൈകു
ഇാംഗ്ലീഷ്ഇല് നിന്ന് മറാഠിയിലെയ്ക്ക്കു പരിഭാഷ്ലെെുത്തിയിട്ടുാം ഉണ്ട്. ഈ
പുസ്തകങ്ങളില് ഹൈകുവിലനക്കുറിച്ചുാം എങ്ങിലന ഹൈകു എഴുതുാം
എന്നതിലനക്കുറിച്ചുാം ചിെ ലെഖനങ്ങളുാം ലകാെുത്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഹൈകു
എഴുത്തുകാര്ക്ക് ഈ പുസ്തകങ്ങള് ഒരു മാര്ഗ്ഗദര്ശിയായി വര്ത്തിക്കുന്നു. ഇവര് മറ്റു
ഹൈകു കവികളുലെ പുസ്തകങ്ങള്ക്ക് മുഖവുര എഴുതുകയുാം അതില് ഹൈകുവിലെ
ന്ത്പലതയകതകളുലെ ഒരു ലരഖാരൂപാം നല്കുകയുാം ലചയ്ക്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങിലന, ഹൈകുവിലന
മറാഠി സാൈിതയത്തിലെയ്ക്ക്ക് ലകാണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഖയാതി ന്ത്ശീമതി ശിരീഷ്
ഹപയ്ക്ക്കുള്ളതാണ്.
redio kharkhartoy
surel ganehi
kanala tras detey
— Shirish Pai
ലറേിലയായുലെ കരകര ശബ്ദാം
ഇമ്പമുള്ള വാനാം
കാതുകള്ക്കസൈയാം
----ശിരീഷ് ഹപ
thoda paus pahila
bakicha gharat rahun
divasbhar aikala
— Shirish Pai
മഴ
കുറച്ചു ഞാന് കണ്ടു
ബാക്കി ലകട്ടു

----ശിരീഷ് ഹപ

atishay thakale
jithe rasta sampla
tuze ghar disale
— Puja Malushte
ക്ഷീെിതാം
വഴിയുലെ അവസാനാം
നിലെ വീട്
---- പൂജാ മാെുലഷ്ട
shekoti
dur tithe
ub ithe
— Dr. Mahesh Keluskar
ഒരു രാന്ത്തിയിലെ തീപിെിത്താം
ദൂലര
അതിലെ ചൂെിവിലെ
---ലോക്െര് മലൈഷ് ലകല്സുകര്
madhyaratra houn geli tari
mazi vruddha aai
vachatech ahe dnanyeshwari
— Shri Bal Rane

അര്ദ്ധരാന്ത്തി
എന്നിട്ടുാം എലെ വൃദ്ധയായ അമ്മ
ജ്ഞാലനശേരി വായിക്കുന്നു
---ന്ത്ശീ ബാല് റാലെ

ജ്ഞാലനശേരി - മറാഠി സന്ത്് ജ്ഞാലനശേറിലെ ഭവവത്വീതയുലെ വിവര്ത്തനമാണ്.
5. പഞ്ചാബി (അര്വിന്ദര് ടകൗര്)
പഞ്ചാബികളുലെ ജീവിതത്തില് വെിയ ലതാതില് ഹൈകു കെന്നു വന്നത് പര്മിന്ദര് ലസാധി

ജാൊനി ഹൈകു ശായരി എന്ന തലെ പുസ്തകാം ന്ത്പസിദ്ധീകരിച്ചലൊഴാണ്. അമര്ജിത്ത്
സാഥ്ി, ലസാധിയുലെ പുസ്തകത്തിലെ സോധീനത്തില് പഞ്ചാബി ഹൈകു എഴുതാനുാം
അതിലന ലന്ത്പാത്സാൈിെിക്കാനുാം തുെങ്ങുകയുാം അതിലന തലെ ജീവിതലദൗതയമാക്കുകയുാം
ലചയ്ക്തു. സമാന മനസ്കരായ ഒരു പിെി ഹൈജിനുകളുലെ കൂലെ, അലേൈാം, പഞ്ചാബി

ഹൈകു കവികളില് ശക്തമായ സോധീനാം ലചെുത്തുകയുാം അവരുലെ സാംലവദന ശക്തിലയ
രൂപലെെുത്തുന്നതിനു ഉത്തരവാദിയാവുകയുാം ലചയ്ക്ത ഒരു ഓണ്ഹെ ന് ഹൈകു ന്ത്വൂെ്,
ആരാംഭിച്ചു.
അതിനു ലശഷ്ാം പരിഭാഷ്കളുാം അെലാത്തതുമായ ഒലട്ടലറ പുസ്തകങ്ങള്
ന്ത്പതയക്ഷലെട്ടിട്ടുണ്ട്. പെയാെ പഞ്ചാബി സര്വകൊശാെയുലെ സൈകരെലത്താലെ
അന്ത്ാരാഷ്ന്ത്െ ഹൈകു സലമ്മളനങ്ങള് സാംഘെിെിക്കലെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ സലമ്മളനങ്ങലളാെുള്ള
ന്ത്പതികരൊം വളലര വെിയ ലതാതിൊയിരുന്നു എന്നത് ഉത്സാൈാം തരുന്ന ഒരു കാരയമാണ്.
പഞ്ചാബി ഹൈകു രാംവാം ഇലൊള് ക്ഷെ ലനരാം ലകാണ്ട് ഭാവാം മാറുന്ന രീതിയിൊണ്.
വെിയ ചുവെുകള് വയ്ക്ക്കാനുള്ള തയ്യാലറെുെിൊണ് അത്. പഞ്ചാബി സാൈിതയത്തിലെ
മുഖയധാരയില് സേന്ത്ാം സാന്നിദ്ധയാം അത് അറിയിക്കുന്നു. കെുാംപിെുത്തക്കാര്
എതിര്ക്കുന്നുലണ്ടങ്കിെുാം അതിലെ ഹവകാരികവുാം സാാംസ്കാരികവുമായ വശയതലയാലെ
പഞ്ചാബി ഹൈകു എെലാ വിഘ്നങ്ങലളയുാം തരൊം ലചയ്യാ ന്
തയ്യാറായിരിക്കുകയാലെന്നു ലവൊം കരുതാന്. ന്ത്പലമയപരമായി പഞ്ചാബി ഹൈകു
ജീവിതത്തിലെ യുാം ന്ത്പകൃതിയുലെയുാം ഏതാലണ്ടെലാ ലമഖെകളിെുാം അലനേഷ്ൊര്ത്ഥാം
സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതിലെ ഹൈജിനുകളുലെ ൈൃദയത്തില് പഞ്ചാബിലെ സമ്പന്നമായ
സാാംസ്കാരിക പാരമ്പരയാം സവിലശഷ്വുാം പൂജയവുമായ ഒരു സ്ഥാനാം വൈിക്കുന്നതിനാല്
അതിലനക്കുറിച്ച് വളലര സ്ലനൈലത്താലെയുാം മമതലയാലെയുാം തലേശവാസികളുാം
വിലദശത്തുള്ളവരുമായ കവികള് എഴുതുന്നു. “ഇലൊള്, ഇവിലെ” എന്നതിലെ ശക്തമായ
സാന്നിദ്ധയാം, പരുഷ് യാഥ്ാര്ത്ഥയങ്ങളുലെ ചിന്ത്തൊം, ന്ത്പെയകല്പനകളുലെ മാസമായ
ന്ത്ശാവെത്തിലെ ന്ത്പിയതമലയ/ന്ത്പിയതമലന കാൊനുള്ള അതിയായ ആന്ത്വൈാം,
ബന്ധങ്ങളുലെ ലൊെമായ സൂക്ഷ്മഭാവങ്ങള്, പിലന്ന തീര്ച്ചയായുാം സവിലശഷ്മായ
പഞ്ചാബി ന്ത്വാമീെ നര്മ്മാം - ഇവലയെലാാം ധാരാളാം വായനക്കാരുാം ഒരു ന്ത്പകാശമാനമായ
ഭാവിയുമുള്ള പഞ്ചാബി ഹൈകുവിനു വിഷ്യങ്ങളാകുന്നു.
ghar vapsi -ambi de boote vich jhoot rahi
maa di lori
— Sandip Chauhan
തിരിച്ചുവരവ്__
മാവിന് ലകാമ്പില് തൂങ്ങിയാെുന്നു
അമ്മയുലെ താരാട്ട്.
-- സന്ദീപ് ലചൗൈാ ന്
meenh dhota chan —
keet val kirli di
tulvin chal
— Ranjit Singh Sra
ലെ
ല് ള് ര് ന്
00000000000

മഴയില് കഴുകിയ ചന്ത്ന്ദ ന്—
ഷ്ഡപദത്തിനരികിലെയ്ക്ക്ക്
പെലിയുലെ സാംതുെിതമായ നെത്ത
kania —
khule verandeh ‘ch faili
basmati di khushbo the
മഴത്തുള്ളികള് -വരാന്ത്യിെൂലെ പെരുന്ന
ബാസ്മതിയുലെ വന്ധാം
--അമര്ജീത് സാഥ്ി
mehak vihune
diary de vich
sukke phul
— Amarjit Sathi
വന്ധവിൈീനാം
േയറിക്കുള്ളില്
ഉെങ്ങിയ പൂക്കള്
--അമര്ജീത് സാഥ്ി
jhone di luyai —
kirti kudi de pairan heth
tapda sooraj
— Harvinder Dhaliwal

ലനെല് വിത...
ലപണ്കുട്ടിയുലെ കാെിന്കീലഴ
കത്തുന്ന സൂരയന്
-

ൈര്വീന്ദര് ധെിവാല്

6. തമിഴ് ( എ. തയാ രാജന് )

സേലദശമിന്ത്തന്ലറ 16 ഒക്ലൊബര് 1916 െക്കത്തില് എഴുതിയ ഒരു ലെഖനത്തിെൂലെ
മൈാനായ സുന്ത്ബഹ്മെയ ഭാരതി ഹൈകുവിലന തമിഴ്ത് ജനതയുലെ ന്ത്ശദ്ധയിലെയ്ക്ക്ക് ലകാണ്ട്
വന്നു. തന്ലറ “ലപെര് ലബാട്സ്(1925)” എന്ന പുസ്തകത്തില് ലക.എസ്.ലവങ്കട്ടരമെി
എഴുതി :

“വക്കുകള് മുറിച്ച
കെൊസുവഞ്ചി
ഞാന് വീണ്ടുാം ഒഴുക്കുന്നു”
ലവങ്കട്ടരമെി തലന്ന സേയാം അങ്ങിലന അവകാശലെെുന്നിലെലങ്കിെുാം ഒരു പലക്ഷ
ഇതായിരിക്കാാം തമിഴില് എഴുതലെട്ട ഏറ്റവുാം ആദയലത്ത ഹൈകു. 1966 ഇല് സുജാതയുാം
1968 ഇല് സി മെിയുാം ‘കഹനയാഴി’, ‘ നഹെ’ എന്നീ തമിഴ്ത് സാൈിതയ മാസികകള്ക്കു
ലവണ്ടി ചിെ ജാെനീസ് ഹൈകുകള് പരിഭാഷ്ലെെുത്തി ന്ത്പസിദ്ധീകരിച്ചു. 1970 – 74
കാെഘട്ടത്തില് അബ്ദുള് റൈമാനുാം അമുധ ഭാരതിയുാം ഹൈകു സാംലവദന ശക്തിലയ
തമിഴ്ത് ചന്ത്കവാളത്തില് കുലറക്കൂെി മുലന്നാട്ടു ലകാണ്ടുലപായി. ഹൈകുവിലനക്കുറിച്ച് 22
പുസ്തകങ്ങള് 1984 – 1993 കാെഘട്ടത്തില് ഇറങ്ങി. 1994 നു ലശഷ്മുള്ള കാൊം 14 ഇെധികാം
പുസ്തകങ്ങള് ന്ത്പസിദ്ധീകൃതമായത് കാരൊം തമിഴ്ത് ഹൈകുവിലന സാംബന്ധിച്ചിെലത്താളാം
വളലര അര്ത്ഥവത്തായതാണ്. തുെര്ന്ന് 2002 വലര ഓലരാ വര്ഷ്വുാം 6 – 15 പുസ്തകങ്ങള്
പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു.
‘എന്ത്ാണ് ഹൈകു?’ എന്ന ലചാദയത്തിനു ഉത്തരാം പറഞ്ഞു ലകാണ്ട് സുജാത (ഇന്ത്യന്
എഴുത്തുകാരില് ഏറ്റവുാം ജനന്ത്പിയത ലനെിയവലരന്നു നിസ്സാംശയാം പറയാവുന്ന)
പറയുന്നു:
--- മൂന്നു വരി
--- രണ്ടു ചിന്ത്തങ്ങള്
--- ഒരു വിസ്മയാം
തമിഴ്ത്നാട് സര്ക്കാരിലെ ഏറ്റവുാം നെല തമിഴ്ത് കവിതാ സമാൈാരത്തിനുള്ള അവാര്ഡ 1998
ഇല് അമുധാ ഭാരതിയുലെ ഹൈകു സമാൈാരത്തിനു െഭിച്ചു.

ഉെഞ്ഞ കണ്ണാെിക്കഷ്െങ്ങള്
ഏതില് ഞാ ന്
എലന്ന കലണ്ടത്തുാം?
------ മുരുലകഷ്
പകല് സൂരയ ന്
രാവില് നിൊവ്
രണ്ടുാം താങ്ങുന്നത് ഒലര കിെര്

----ലപാന്കുമാര്

നനഞ്ഞ കുരുവി
ചിറകു കുെയുന്നു
മെെില് മുഴുവ ന് മഴത്തുള്ളികള്

---കന്നിലക്കാവില് രാജ
ഇനിയുാം പറ്റിയിരിക്കുന്നു
ഹക കഴുകിയിട്ടുാം
അമ്മയുലെ ഹകയ്യിന് മൊം
---ഇറാ രവി.
വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിെല
പാഠപുസ്തകാം – വിളക്ക്
കറുത്തു ലപാകുന്നു
----ഈലറാഡ തമിഴന്പ ന്
പഴയ കാെത്ത് എണ്ണവിളക്കുകളാണ് ഉപലയാവിച്ചിരുന്നത്. എണ്ണലയാ മലണ്ണണ്ണലയാ
തീരുലമ്പാള് തിരി കത്തി വിളക്കിലെ ചിെല് കറുക്കുാം.
7.ടതലു ു (രാമകൃഷ്ണ ടപരു ു)
ബാലഷ്ായില് നിന്ന് ന്ത്പലചാദനമുള്ലക്കാണ്ട് ഒരുപാട് ഇന്ത്യ ന് എഴുത്തുകാര് ലസന് രീതി
സേീകരിച്ചു ഹൈകു സൃഷ്ടിച്ചു. 1990 ഇല് വാെി നാസര് ലറഡ്ഡി ‘കന്ജീര’ എന്ന തലെ
ആദയലത്ത ഹൈകു സമാൈാരാം പുറത്തിറക്കി. 1995 ഇല് ഇസ്മയിെുാം പിന്നീട് ഏകലദശാം
100 കവികളുാം 1991 ഇല് ലോക്െര് ലപന്ന ശിവരാമ കൃഷ്െയ്ക്ക്ക് ലശഷ്ാം സമാൈാരാം
പുറത്തിറക്കി. 2002 ഇല് ആന്ത്ന്ധന്ത്പലദശിലെ അനകെലെല എന്ന ലചറു നവരത്തില് ലോക്െര്
െി. ന്ത്പിഥ്േിരാജ ഇന്ത്യ ന് ഹൈകു ക്ലബ് ഇന് തുെക്കമിെുകയുാം ‘ലനവെങ്ക, സാംലബാധി,
ആരതികുെീരാം എന്നിങ്ങിലന മൂന്നു സമാൈാരങ്ങള് ന്ത്പസിദ്ധീകരിക്കുകയുാം ലചയ്ക്തു.
8.ഇുംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ ഹൈകു (കല രക്മശ്)
ഇന്ത്യയ്ക്ക്ക് പുറത്ത് അറിയലെെുകയുാം ആദരിക്കലെെുകയുാം ലചയ്യുന്ന, ഇാംഗ്ലീഷ്ില്
എഴുതുന്ന ധാരാളാം കവികള് നമുക്കുലണ്ടന്നതുാം, പിലന്ന ഇാംഗ്ലീഷ് നമ്മലള കൂട്ടിലച്ചര്ക്കുന്ന
ഒരു കണ്ണിലയന്ന രീതിയില് ന്ത്പവര്ത്തിക്കുന്ന ഭാഷ്യാലെന്നതുാം കാരൊം, ഇാംഗ്ലീഷ് ഭാഷ്ാ
ഹൈകുവുാം ഉള്ലെെുത്താതിരിക്കാനാവിെല. ന്ത്പശസ്തമായ ഹൈകു മാസികകളില്
ന്ത്പസിദ്ധീകൃതമായവയാണ് ഇവയില് ഭൂരിപക്ഷവുാം.
relocation—
a tulasi plant
on the gypsy’s head
— A.Thiagarajan, The Heron’s Nest, March 2013
still water . . .

a zebra runs away
from itself
— Aditya Ashribad, Orissa, India, Cattails 1, January 2014
subjunctive occasions Gita’s thickness
— Aditya Behl, Delhi, India, Bones 3, December 2013
hide and seek
someone’s warm palms
on my closed eyes
— Ajaya Mahala, Pune, India, Mainichi Daily News, January 03, 2014
rumors of war
up into a darkening sky
— a child’s newsprint kite
— Angelee Deodhar, Chandigarh, India, Third Prize, The Robert Spiess Memorial
Haiku Award for 2003
ancient banyan . . .
an owl shakes the night
off its feathers
— Anitha Varma, Kerala, India
drifting stars . . .
a wish list flutters
in the breeze
— Arvinder Kaur, Chandigarh, India, Mainichi Daily News, Sept 2013
sidewalk café
I smell the city
in my coffee
— Bhavani Ramesh, Mumbai, India, Chrysanthemums, April 2008
mountain lake
each splash from the oar
shakes the moon
— Geethanjali Rajan - Chennai, India, World Haiku Review, August 2010
rainy morning . . .
the wife showering abuses
on her husband
—ÂHema Ravi, Chennai, India, Frogpond, 36.3
overnight rain ...
all the leaves carry
an impression
— Jayashree Maniyil, Australia, Creatrix Journal, Dec 2013
monsoon sky
the white cow
chews a milk carton
— Johannes Manjrekar,Vadodara, India, Haijinx Vol. II Issue 1, 2002
dense fog . . .
I dream walk
my sense of I
— Kala Ramesh, Pune, India, Simply Haiku, v7n2, Summer 2009

deafening rain —
to think it has no sound
of its own
— Kashinath Karmakar, Durgapur, India, 3rd place in 18th Kusamakura International
Haiku Contest 2013
end of summer
colors fade away
with the butterflies
— Kavya Kavuri, India, A Hundred Gourds 2.4, September 2013
autumn morning —
my shadow now has
a slight hunch
— Kumarendra Mallick, Hyderabad, India, Honourable mention, WHR Sep 2009
my baby’s heartbeat
next to mine
the rhythm for our lullaby
— Nandini Nair, Pune, India, First place, Indian Kukai #01, September 2013
on a long way
with me in the dark night
these fireflies
— Neelam Dadhwal, Chandigarh, India, United Haiku & Tanka Society January 2014
brave mirror
doesn’t distort truth
looks me in the eye
— Minal Sarosh, Ahmedabad, India, World Haiku Review, August 2011
incessant rain . . .
the smell of coriander
getting drenched
— Paresh Tiwari, Hyderabad, India, Haiku of Merit, World Haiku Review, Summer 2013
cold winter morning
the pigeons coo
for more closeness
— Poornima Laxmeshwar, Bangalore, India, World Haiku Review, Jan 2014
winter morning
two butterflies
warm the garden
— Pravat Kumar Padhy, Odisha, India, The Heron’s Nest, Vol XIII, No. 2, June 2011
autumn sky
patches of twilight
in the falling leaf
— Ramesh Anand, Bangalore, India, A Hundred Gourds 1.2 March 2012
winter rain—
water droplets cascade
over the leaves
— Ritaj Kalaska, Pondicherry, India, Cattails 1, January 2014

seat belt
for the teddy bear toothe
child’s first flight
— R. K. Sameer, Karnataka, India, Kernelonline, summer 2013
plucking
the last red apple
now I feel the cold
— Rohini Gupta, Mumbai, India, Mainichi Daily News, 20 Feb 2013
spring solitude . . .
an alien girl feeds
the sparrows
— Sandip Chauhan, Virginia, USA, Mainichi Daily News, May 2013
scars
that have begun to heal . . .
purple asters
— Sanjuktaa Asopa, Belgaum, India, DailyHaiku Cycle 16, December 2013
child a rupee sho . . .
the ice cream vendor
turns the corner
— Seshu Chamarty, Hyderabad, India, Boloji, January, 2014
on wet earth
a snail draws a fine line
– a travelogue
— Shernaz Wadia, Pune India, Muse India, May-June 2011
cracked pot —
water seeps back
into the earth
— Shobana Kumar, Coimbatore, India
temple bell:
thinking of God
in the midst of yoga
— S. B. Vadivelrajan, Chennai, India, Mainichi Shimbun, January, 2010
crossroads
I wait for the cool wind
to go first
— Suhit Kelkar, India, A Hundred Gourds 2.4 September 2013
lonely road
she walks with me
wagging her tail
— Surbhi Grover, India, Cattails 1, January 2014
bustling street . . .
from a graveyard
the smell of roses
— Swaran Singh Nijhar, India, Cattails 1, January 2014

a caravan arrives
at my threshold
my own footfalls
— Vidur Jyoti, Delhi, India
ink puddle —
the words that
never were
— Vinay Leo R, Bangalore, India, Shiki Kukai, 1st prize, November 2013
twilight
helping mother take
baby steps
— Yesha Shah, Surat, India, Polish International Haiku Contest 2013- Commendation
dusting of dew –
a road-sweeper scrapes
the night away
— Shrikaanth Krishnamurthy, Birmingham, UK, Blithe Spirit, Issue 24.3, August 2014
sunset...
someone's tent peg
on the cliff
K. Ramesh. Chennai.
Presence#41

long days of rain the gurgle of frogs ripens
the little rice field
Janak Sapkota
Fribourg, Switzerland
Winner, Smurfit Samhain International Haiku Prize, Ireland (2006);

graphite moon...
a bat's wing spans
its radius
Shloka Shankar, Karnataka, India
Daily Haiku, Cycle 18, Fall - Winter 2014

stranded bike
a sparrow looks at its face
in the mirror

Aju Mukhopadhyay

9. സിുംബക്യാസിസ് സ്കൂള് ക്
രക്മശ്)

ാര് ലിബറല് ആര്ട്സസ്{യു ജി}, പൂടന (അവക്ലാകനും: കലാ

സിാംബലയാസിസ് ഇന്റര്നാഷ്െല് യൂനിലവര്സിെി യുലെ ഭാവമായ സിാംബലയാസിസ്
സ്കൂള് ലഫാര് െിബറല് ആര്ട്സ്{യു ജി}, പൂലന, അവരുലെ ലലാട്ടിാംഗ ലന്ത്കേിറ്റ് ലന്ത്പാന്ത്വാാം
ഇല് നിര്ലേശിക്കലെട്ട വിഷ്യങ്ങളില് ഹൈകു ഒരു വിഷ്യമായി അവതരിെിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബിരുദ ത്തിനു പഠിക്കുന്ന 23 വിദയാര്ഥ്ികള് 30 മെിക്കൂറിലെ ഹൈകു പാഠയപദ്ധതി
തിരലഞ്ഞെുത്തു. അവരുലെ മാര്വദര്ശി എന്ന നിെയില് ഹൈകുവുാം ലറന്കു വുാം
പാഠയന്ത്കമത്തില് ഉള്ലെെുത്താ ന് ഞാ ന് തീരുമാനിച്ചു. ലറന്കു വില് നമ്മള്
ന്ത്പലയാവിക്കുന്ന ‘െിങ്ക് ആന്ഡ ഷ്ിഫറ്റ്’ എളുെത്തില് മനസ്സിൊക്കാ ന് സാധിക്കാത്ത
ഹൈകു ഹകെിെിയിലൊതുക്കാന് നവാവതലര സൈായിക്കുലമന്ന് എനിക്ക് ലതാന്നി.
അവരുലെ അന്ത്ിമ മൂെയ നിര്ണ്ണയത്തിലെ ഭാവമായി സേന്ത്ാം അനുഭവത്തില് നിന്ന്
ഇന്ത്യ ന് ഋതുക്കള്ക്കനുലയാജയമായ കീലവാ വാക്കുകള് സൃഷ്ടിക്കാന്
വിദയാര്ഥ്ികലളാൊവശയലെട്ടു.

ലപാള്ളിയ്ക്ക്കുന്ന കാറ്റ്
“എലെ ജന്മനാട് ബലറാേയാണ് – അതയധികാം ചൂെുള്ള ലവനല്ക്കാെങ്ങളുലെ നാട്.
വീശുന്ന കാറ്റു ലപാെുാം ചൂട് വൈിലച്ചത്തുകയുാം ലദൈത്ത് ലതാെുലമ്പാള്
ലപാള്ളുകയുാം ലചയ്യുന്നന്ത്ത ന്ത്പബെമാണ് ചൂട്. ഏറ്റാല് സൂരയാഘാതാം തുെങ്ങി
നിര്ജെീകരൊം വലര ഉണ്ടാക്കാ ന് കഴിവുള്ള ഈ കാറ്റുകള് ആപല്ക്കാരികളാണ്.
എലെ കീലവാ പദാം ‘ലപാള്ളിയ്ക്ക്കുന്ന കാറ്റ്’ ആണ്.”
-കൃഷ്െ എസ് ലവാൈില്

ലവളുത്ത മഴ/ നഗ്നമായ മഴയുാം മരാം ലകാത്തിനുറുക്കെുാം
“കാര്ലമഘങ്ങളിെലാത്ത മഴ. മഴക്കാെത്ത് ലതളിച്ചമുള്ള, സൂരയന് ന്ത്പകാശിക്കുന്ന ഒരു
ദിവസാം, മഴക്കാറുകളിെലാലത മഴ ലപയ്യുലമ്പാള് അതിലന ലവളുത്ത/നഗ്നമായ മഴ
എന്ന് പറയാാം.
സാധാരെ തീകായാനുള്ള വിറക് ഉണ്ടാക്കാന് ശിശിരത്തിൊണ് മരാം ലവട്ടി
കഷ്െങ്ങള് ആക്കുന്നത്. അതിനാല് ‘മരാം ലകാത്തിനുറുക്കല് തെുെുകാെലത്ത ഒരു
ന്ത്പവൃത്തിയായി കെക്കാക്കാാം”
- ദിശാ ഉപാധയായ

ശര്ബത്

എനിക്ക് ശര്ബത് എന്ന വാക്ക് ലവനെിലന, ന്ത്പലതയകിച്ച് സ്കൂളിൊയിരുന്ന
കാെലത്ത ലവനെവധികലള, ന്ത്പതിനിധീകരിക്കുന്നു. േല്ൈിയില് വളര്ന്ന ഞാന്
അതിയായ ചൂെുള്ള ലവനെുകള് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലവയിെില് കളി കഴിഞ്ഞ ഒരു
നീണ്ട ദിവസത്ത്തിലനാെുവില് വീട്ടിലെത്തിയാല് ഞാലനറ്റവുാം ആദയാം
ആന്ത്വൈിച്ചിരുന്നത് അതാണ്.

-വിനന്ത്മ അവര്വാള്

ചാെകവറളി
ആളുകള് വിളലവെുെ് ആസേദിക്കുന്ന ജനുവരി മാസത്തിലെ തെുെുകാെത്തിലെ
അവസാനലത്ത ന്ത്പതിനിധീകരിക്കുന്നു, ഇന്ത്യയില് ചാെകവറളികള്.
ന്ത്വാമന്ത്പലദശങ്ങളില് വീട്ടിലെ സ്ന്ത്തീകള് ചാെകവറളികള് ലകാണ്ട് തീ കത്തിച്ചു
അതിനു ചുറ്റുാം നൃത്താം ലചയ്യുന്നു. മിക്ക പാരമ്പരയമുള്ള ഇന്ത്യന് വീെുകള്ക്ക്
മുമ്പിെുാം എന്നുാം വരയ്ക്ക്കലെെുന്ന രന്ലവാെിയുലെ (അരിലൊെി ലകാെങ്ങള്)
നെുവില് നനവുള്ള ചാെകവറളി വയ്ക്ക്കുന്നത് ശുഭകരമാണ്.
-ൊവെയ താലെെള്ളി
ഓലരാ വിദയാര്ഥ്ിക്കുാം അവനവ ന് എഴുതിയതില് നിന്ന് ഏറ്റവുാം നെല 10 ഹൈകു
തിരലഞ്ഞെുലക്കണ്ടിയിരുന്നു. മൂെയ നിര്ണ്ണയത്തിനു സമര്െിക്കലെട്ടവയില് ചിെവ
താലഴ ലകാെുക്കുന്നു :
starry night
a soft feeling in my hand
of numberless sands
— Baek Sung Hui
നക്ഷന്ത്തങ്ങളുലെ രാവ്
അസാംഖയാം മെല്ത്തരികളുലെ മൃദു സ്പര്ശാം
എലെ ഹകയ്യില്
winter breeze
rushing through the veins
a numbness
— Kemy Danecha
മഞ്ഞുകാറ്റ്
സിരകളിെൂലെ പായുന്ന
ഒരു മരവിെ്
spring winds
the cats try again
to tidy their fur
— Kayva Kavuri
വസന്ത് മാരുതന്
പൂച്ചകള് വീണ്ടുാം ലരാമാം
മിനുക്കാന് ലനാക്കുന്നു

quarry depth pools of green

mirrors
— Vinamra Agarwal
കെലുലവട്ടാാം കുഴിയുലെ ആഴാം പച്ചക്കണ്ണാെിക്കുളങ്ങള്

രണ്ടു വിന്ലകാ നെത്തങ്ങള് ഹൈകു പാഠയപദ്ധതിയുലെ ഭാവമായി
ഏര്ലെെുത്തിയിരുന്നു. ആദയലത്തത് കിരണ് പുരന്ദലരയുലെ ലനതൃതേത്തില്
ആയിരുന്നു – തല്ജയ്ക് കുന്നുകളിലെ ഒരു പഥ്ത്തിെൂലെ അലേൈത്തിലെ ന്ത്പസിദ്ധമായ
പക്ഷികളുലെ ശബ്ദാനുകരെങ്ങലളാലെ. രണ്ടാമലത്ത വിന്ലകാ ഭാംബുര്ദ
വനത്തിൊയിരുന്നു. 16 ലഫന്ത്ബുവരി 5:30യ്ക്ക്ക് തിരക്കിട്ട ലഫാൺ
വിളികള് വിദയാര്ഥ്ികലള എഴുലന്നല്െിച്ചു. ഈ വിന്ലകാ കള്ക്കിെയിെുാം തല്ഫെമായുാം
ഹൈകുകള് എഴുതലെട്ടു.
windy morningdry leaves fall between
our conversation
— Disha Upadhyay
കാറ്റ് വീശുാം പുെരിഞങ്ങളുലെ സാംഭാഷ്െത്തിനിെയില്
ഉെക്കിെകള് ലപാഴിയുന്നു.
- ദിശാ ഉപാധയായ
misty mountains—
the road through valley
a black Nile
— Gokul Krishna
മഞ്ഞു മൂെിയ മെകള് താഴ്ത്വരയിെൂലെയുള്ള പാത
ഒരു കറുത്ത ഹനല്
-

ലവാകുല് കൃഷ്െ

bright sunlight
a shadow beside
the shadow of a friend
— Aviral Gupta
ലതളിച്ചമാര്ന്ന സൂരയന്ത്പകാശാം
ഒരു സുൈൃത്തിലെ നിഴെിനരികില്
മലറ്റാരു നിഴല്

-അവിരാല് വുപ്ത
white mites . . .
tunnelling their way through
a city of sand
— Aditi Puri
ചിതെുകള്...
ഒരു മെല്നവരലത്ത
തുരന്നു ലകാണ്ട്
-അദിതി പുരി
ഇലമയില് വഴി അയച്ച പത്ത് ഹൈകുകള്ക്ക് വിമര്ശനാത്മകമായ ആസോദനാം എഴുതാന്
വിദയാര്ത്ഥികള് നിലയാവിക്കലെട്ടു. ‘എ ൈലന്ത്ണ്ടഡ ലവാട്സ്” ജൂണ് 2013 െക്കത്തില്
ന്ത്പസിദ്ധീകൃതമായ അവരുലെ ന്ത്പതികരെങ്ങളില് ലവറിട്ട്നില്ക്കുന്ന ചിെവ ഇവിലെ
ലകാെുക്കുന്നു:
New Year’s Day
the center of the chocolate
not what I expected
— ‑ Carolyn Hall, The Heron’s Nest VIII:2
നവവത്സര ദിനാം
ലചാലക്ലറ്റിനുള്ഭാവാം
ഞാന് ന്ത്പതീക്ഷിക്കാത്തത്.
-കാലരാളിന് ൈാള്, ദി ലൈറണ്സ് ലനസ്റ്റ് VIII:2
“‘നവവത്സര ദിനാം’ എന്ന ന്ത്പലയാവത്തിെൂലെ ഉെലന തലന്ന നമ്മുലെ മനസ്സില് ഒരു
ആലഘാഷ്വുമായി ബന്ധലെട്ട ചിന്ത് വരുന്നു. ഒരു പലക്ഷ ഒരു പുതിയ തുെക്കലത്ത
ആലഘാഷ്ിക്കുക എന്നാവാാം. ഏതു തരാം ആലഘാഷ്ലത്തക്കുറിച്ചാണ് കവി
വിവക്ഷിക്കുന്നത്, അത് സകാരാത്മകമായലതാ അലതാ നിലഷ്ധാത്മകമായലതാ എലന്നെലാാം
അത് നലമ്മ ചിന്ത്ിെിക്കുാം. തുെര്ന്ന് വായിക്കുലമ്പാള് മധുരമായലതന്ത്ിന്ലറലയാ സൂചന
നല്കിലക്കാണ്ട്, നമ്മുലെ ന്ത്പതീക്ഷലയ വളര്ത്തിലക്കാണ്ട്, കവി നമ്മുലെ ന്ത്ശദ്ധലയ
‘ലചാലക്ലറ്റിന്ലറ മദ്ധയ’ത്തിലെയ്ക്ക്ക് മാറ്റുന്നു. പലക്ഷ നാാം തിരിച്ചറിയുന്നു, അതിലെ
പരിൊമാം തീര്ത്തുാം നിരാശാജനകമാലെന്ന്. ഈ ഹൈകു വായിച്ചതിനു ലശഷ്ാം എലെ
മനസ്സില് വന്ന ആദയലത്ത കാരയാം ഇതാണ്: പുതുവര്ഷ്ത്തിലെ തുെക്കാം, കവിയ്ക്ക്കു ചിെ
ന്ത്പതീക്ഷകളുണ്ട് - ഒരു പലക്ഷ തലെ ൈൃദയത്തിനെുത്ത ആരില് നിലന്നാ - പലക്ഷ ആ ആള്
അതിലനാത്തുയര്ന്നിെല. പുതിയ ഇെകളുലെ ബന്ധത്തിെുണ്ടാകുന്ന ഒരു അന്ത്പതീക്ഷിതമായ
പരീക്ഷെ ഘട്ടത്തിലനയുാം ഇത് സൂചിെിക്കാാം. ആലകക്കൂെി ഈ ഹൈകു എന്നില് ഒരുപാട്
ലകൗതുകാം ഉെര്ത്തി. വായിച്ചതിനു ലശഷ്വുാം അത് എലന്ന ചിന്ത്ിെിച്ചുലകാണ്ടിരുന്നു,
എന്ത്ാണ് യഥ്ാര്ത്ഥത്തില് ന്ത്പശ്നലമന്ന്. കവി വളലര വിജയകരമായി ഈ വരികളിെൂലെ
ഉലദേവാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. വാക്കുകളുലെ ൊളിതയാം അതിനു കൂെുതല് ഊന്നല് ലകാെുക്കുന്നു.”

--ഋതിക മൂല്ചന്ദാനി
The thief left it behind:
the moon
at my window
—Ryokan (as translated in The Enlightened Heart: An Anthology of Sacred poetry
(1993) by Stephen Mitchell
കള്ളന് അതിലട്ടച്ചു ലപായി:
ചന്ത്ന്ദ ന്
എലെ ജനാെയ്ക്ക്കല്
--ലറയാക്കന് (സ്റ്റീഫന് മിലച്ചെിന്ലറ ‘ദി എന്ഹെലറ്റന്്ന് ൈാര്ട്ട്: ആന് അലന്ത്ാളജി ഓഫ
ലസലന്ത്കട് ലപായന്ത്െി(1993)’ യിലെ തര്ജ്ജമ)

“ഞാന് മുകളില് പറഞ്ഞ ഹൈകു തിരലഞ്ഞെുത്തത് െളിതമായ ഈ മൂന്നു വരികള്ക്ക് ഒരു
അവാധമായ അര്ത്ഥമുണ്ട് എന്നതിനാൊണ്. 10 വാക്കുകളില് കവി തലെ ചിന്ത്കലള
വയക്തമായി നിര്വചിക്കുന്നു.
‘കള്ളന് ഇലട്ടച്ചു ലപായി’ എന്ന് പറയുന്നതിെൂലെ പശ്ചാത്തെ വിവരൊം നെന്നിരിക്കുന്നു,
അതായത് കള്ളന് വന്നു, വീട് കവര്ച്ച ലചയ്ക്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന്. പലക്ഷ അയാള് എലന്ത്ാ
ബാക്കി വച്ചു ലപായി. നമ്മള് ചിന്ത്ിക്കുാം, എന്ത്ാെയാള് ബാക്കി വച്ചത് എന്ന്.
വായനക്കാരന് ഉണ്ടാക്കുന്ന വനയമായ നിവമനങ്ങളാണ് ഈ ഹൈകുവിലെ സത്ത.
‘ജനാെയ്ക്ക്കലെ ചന്ത്ന്ദ ന്” എന്ന വരി ഇത് രാന്ത്തിയാലെന്നുാം മുറി ശൂനയമാലെന്നുാം
പറയുന്നു. വീട് ഒന്നുാം ബാക്കിയിെലാലത ലകാള്ളയെിക്കലെട്ടിരിക്കുന്നു. ലനാക്കുന്നവര്
ജനാെയിെൂലെ ചന്ത്ന്ദലനയെലാലത ലവലറാന്നുാം കാെുന്നിെല!
െളിതപദങ്ങള് ഉപലയാവിച്ച് കവി ഈ ഹൈകുവിെൂലെ തനിക്കു പറയാനുള്ളത്
വയക്തമായി പറയുന്നു. ഈ ഹൈകു എനിലക്കാരു ന്ത്പലചാദനമായി, െളിതങ്ങളായ പദങ്ങ
ള് ഉപലയാവിക്കാന്.
--കാവയാ കവൂരി
migrating geese —
the things we thought we needed
darken the garage
— Chad Lee Robinson, The Heron’s Nest XIII:1
ലദശാെനാം ലചയ്യുാം താറാവുകള് -നാാം ലവെലമന്ന് കരുതിയിരുന്ന സാമാനങ്ങള്
വരാജിലന ഇരുട്ടിൊക്കുന്നു
--ചാഡ െീ ലറാബിന്സണ്, ദി ലൈറണ്സ് ലനസ്റ്റ് XIII:1

“ഒരു കൂട്ടാം ലദശാെനെറവകള് അവരുലെ ഹനസര്ഗ്ഗികമായ സൈജാവലബാധലത്ത
പിന്ത്ുെര്ന്ന് ലതക്ക് ദിക്കിലെയ്ക്ക്കു പറക്കുന്നത് ഒരു ന്ത്കമലത്താലെയുള്ള സോതന്ത്ന്ത്യലത്ത
ന്ത്പതിനിധീകരിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്, ലഭൗതിക സാമന്ത്വികള് സേരൂപിക്കുന്നത്തിനുള്ള
ആവശയത്താല് ലന്ത്പരിതനായി ഒരുപാട് അനാവശയ വസ്തുക്കള് ലശഖരിക്കുന്നു, അത്
അവസാനാം അവലര ഒരിെത്ത് തളച്ചിെുന്ന ഒരു ഭാരാം ലപാലെയായിത്തീരുന്നു. ലറാബിന്സ
ൺ ഒരു തുറന്ന, ന്ത്പകാശഭരിതമായ ആകാശലത്ത വരാജിലെ ഇരുണ്ട അകവുമായുാം
ഭാരമിെലായ്ക്മലയ ഭാരത്തിനു എതിലരയുാം വയ്ക്ക്കുന്നു, അതിെൂലെ അവയുലെ ഹവരുദ്ധയാം
വയക്തമാവുന്നു.”
--അവിരാല് വുപ്ത
10.കുേികള ടെ ഹൈകു.
സ്കൂളുകളിെുാം, കുട്ടികളുലെ സാൈിതയ ഉത്സവങ്ങളായ ‘ബുക്കറൂ’, ‘ജൂെിയര് ഹറലറ്റഴ്ത്സ്
ബഗ’ എന്നിവയിെുാം, ‘കഥ്ാ ഉത്സവി’ െുാം - സി ബി എസ് ഇ സ്ക്കൂളുകളുലെ കൂലെ
േല്ൈിയില് നെന്ന രണ്ടു ദിന ‘ഇന്റര്ആക്റ്റീവ് െു ലവ വര്ക്ക്ലഷ്ാെ്’ - കൊ രലമശ്
കുട്ടികള്ക്കായുള്ള ‘ഹൈകു വര്ക്ക്ലഷ്ാെ്’ സാംഘെിെിക്കാന് തുെങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചു
കാെമായി.
മത്സയാം ജെവുമായി എന്ന ലപാലെ അന്ത്ത സോഭാവികമായി കുട്ടികള് ഹൈകുവുമായി
ഇെങ്ങുന്നു എന്ന് അവര് പറയുന്നു. അവരില് നിന്ന് ഒരുപാട് പഠിച്ചു എന്നുാം.
ലൊകലത്തമ്പാെുമുള്ള സമകാെികരായ ഹൈകു കവികലളയുാം ജാെനീസ്
മൈാരഥ്ന്മാലരയുാം കുറിച്ച് മനസ്സിൊക്കുലമ്പാള് അവരുലെ കണ്ണുകള് ന്ത്പകാശിക്കുന്നത്
കാെുലമ്പാഴുള്ള ആഹ്ലാദവുാം അവരുമായുള്ള ഇെലപെെുകളുാം വളലര ആസേദിക്കുന്നു
എന്നുാം അവര് പറയുന്നു.
ഇവിലെ ലകാെുത്തിരിക്കുന്ന ഹൈകു ‘കഥ്ാ- സി ബി എസ് ഇ ന്ത്കിലയറ്റീവ് ഹററ്റിാംഗ
വര്ക്ക്ലഷ്ാെ്’ കളില് നിന്നുാം, േല്ൈി, കാശ്മീര്, പൂലന എന്നിവിെങ്ങളിലെ ‘ബുക്കറൂ
ചില്ലറന്സ് െിലറ്റററി ലഫസ്റ്റിവെി’ ല് നിന്നുാം, േല്ൈിയിലെ ന്ത്ബിെീഷ് സ്കൂളില്
നിന്നുമാണ്.
yawning wide . . .
I watch the leaf settle
on a bed of brown
— R. Hariharan, India, grade 9, age 14, Cattails 1, January 2014
ലകാട്ടുവായ്ക്...
ഇെ ഒരു തവിട്ടു ന്ത്പതെത്തില്
അെിയുന്നത് ലനാക്കി നില്ക്കുന്ന ഞാ ന്
- ആര് ൈരിൈരന്, ഇന്ത്യ, ലന്ത്വഡ 9, വയസ്സ് 14, കാറ്റ്ഹെല്സ് 1, ജനുവരി 2014
shining sun . . .
the gurgling of water
in the forest
— Shaurya Giri, India, age 10

തിളങ്ങുന്ന സൂരയന്...
കാട്ടില് ജെത്തിലെ
കളകളാരവാം
--ലശൗരയ വിരി, ഇന്ത്യ, വയസ്സ് 10.
stars —
the campfire burning
down below
— Ananya Maskara, std 6, age 11
നക്ഷന്ത്തങ്ങള് താലഴ കത്തുന്ന
തീക്കൂന
--അനനയ മസ്കാര സ്റ്റാന്ലേര്ഡ 6, വയസ്സ് 11
trekking —
I follow the waterfall
into the woods
— Rishabh Jain, std 6, age 11
പദയാന്ത്ത ഞാന് ജെപാതലത്ത പിന്ത്ുെര്ന്ന്
കാട്ടിലെയ്ക്ക്ക്
-റിഷ്ഭ ഹജന്, സ്റ്റാന്ലേര്ഡ 6, വയസ്സ് 11
crinkled leaves
in all different colours —
heavy rain
— Daniela Hall, India, std 6, age 10
ചുളിഞ്ഞ ഇെകള്
എെലാ നിറങ്ങളിെുാം-കനത്ത മഴ
---ദാനിലയെ ൈാള്, ഇന്ത്യ, സ്റ്റാന്ലേര്ഡ 6, വയസ്സ് 10
buzzing bees —
cherries redden the trees
until they fall
— Shaina Sharma, India, std 7, age 12
മൂളുന്ന ലതനീച്ചകള് -ലചറികള് മരങ്ങലള ചുവെിക്കുന്നു
അവ വീഴുാം വലര
--ലഷ്യ്ക്ന ശര്മ, ഇന്ത്യ, സ്റ്റാന്ലേര്ഡ 7, വയസ്സ് 12

the sun
rises to the mountains —
light streams down
— Joel Shah, India, age 12
സൂരയന്
മെമുകളിലെയ്ക്ക്ക് ഉദിക്കുന്നു--ലവളിച്ചാം താലഴയ്ക്ലക്കാഴുകുന്നു
--ലജാലയല് ഷ്ാ, ഇന്ത്യ, വയസ്സ് 12
snow-peaked mountains
the tall bare trees
by the river
— Sanya Chandel, India, std. 7, age 12
മഞ്ഞെി ശിഖരങ്ങള്നദിയ്ക്ക്കെുത്ത്തുള്ള ഉയരമുള്ള
നഗ്ന മരങ്ങള്
--സാനയ ചലന്ദല്, ഇന്ത്യ, സ്റ്റാന്ലേര്ഡ 7, വയസ്സ് 12
moonlit night
a wolf howls
with the wind
—Pruthvi Shrikaanth, UK, age 7, Cattails May 2014
നിൊവുള്ള രാവ്
ഒരു ലചന്നായയുലെ ഓരി
കാറ്റിലനാൊം
--ന്ത്പിഥ്േി ന്ത്ശീകാന്ത്്, യുലക, വയസ്സ് 7, കാറ്റ് ലെയ്ക്ല്സ് ലമയ്ക് 2014

അവസാനമായി രവീത്ന്ദനാനാഥ് ൊക് ാറിടനക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് (കലാ രക്മശ്)
ഒരു ബാംവാളിലയാട് മാന്ത്തമെല, ഒരു ഭാരതീയലനാട് രവീന്ത്ന്ദനാനാഥ് ൊലവാറിലനക്കുറിച്ച്
പറഞ്ഞു ലനാക്കൂ. അവലെ ൈൃദയാം അഭിമാനാം ലകാണ്ട് നിറയുാം. മൈാത്മാ വാന്ധിലയയുാം,
ന്ത്ശീ ചന്ത്കവര്ത്തി രാജലവാപാൊചാരിയുാം, ന്ത്ശീമതി രുക്മിെി ലദവി അരുണ്ലേെിലനയുാം,
ഇനിയുലമാരുപാട് സര്ഗ്ഗന്ത്പതിഭകലളയുാം ലപാലെ ഈ അതികായന്മാര്ക്കിെയില് ൊലവാര്
ഉന്നത ശീര്ഷ്നായിത്തലന്ന നില്ക്കുന്നു.

അലേൈത്തിലെ കവിതകലളാ? എന്ത്ായിരുന്നു അവയുലെ മാന്ത്ന്ത്ികത? െളിതപദങ്ങളാല്
ചിന്ത്കളുലെ അവാധത വയക്തമാക്കുന്ന ഒരു കാവയൈാരാം അലേൈാം തീര്ത്തു - ധാരാളാം
സുവന്ധിത പുഷ്പങ്ങളാല്.

അലേൈാം തലെ ജനാെയ്ക്ക്കല് ഇരിയ്ക്ക്കുകയുാം അെഞ്ഞു തിരിയുന്ന ചിെ ലവനല്െക്ഷിക
ള് പാെിെറന്നു ലപാവുകയുാം ലചയ്യുന്നു. ‘സ്ലന്ത്െ ലബട്സി’ല് ന്ത്പകൃതിലയയുാം മനുഷ്യലനയുാം
അവലെ പരിതുഃസ്ഥിതിലയയുാം കുറിച്ചുള്ള ൊലവാറിലെ ചിന്ത്കള് ഉണ്ട്. ഈ ലചറിയ,
ചിെലൊള് ഒരു വരിയിെുള്ള കവിതകളില് പെലൊഴുാം ഒലരാറ്റ ബിാംബലമാ അലെലങ്കില്
ഒരു ചിന്ത്യുലെ ശുദ്ധീകരിക്കലെട്ട രൂപലമാ ആയിരിക്കുാം – പലക്ഷ പക്ഷികലളലൊലെ
എളുൊം പാറിലൊകാലത മനസ്സില് തങ്ങുന്നു. ൊലവാറിലെ മനസ്സ് സഞ്ചരിക്കുന്ന
വിഷ്യങ്ങളുലെ ഹവവിധയാം വിസ്മയിെിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഉദാൈരെങ്ങളില് ഇത്
ന്ത്പതിഫെിക്കുന്നുണ്ട്.
‘സ്ലന്ത്െ ലബട്സി’ല് നിന്ന് :
Stray birds of summer come to my window to sing and fly away.
And yellow leaves of autumn, which have no songs, flutter and fall with a sigh
ലവനല്െക്ഷികള് എലെ ജനാെയിലെത്തി പാെിെറന്നു ലപാകുന്നു.
ശരത്തിലെ പാൊത്ത മഞ്ഞയിെകളാവലട്ട, ഒരു ദീര്ഘനിശോസാം മാന്ത്തമുതിര്ത്ത് ലകാണ്ട്
പതിക്കുന്നു.
By plucking her petals you do not gather the beauty of the flower
ഒരു പൂവിലെ ലസൗന്ദരയാം അതിലെ ഇതളുകള് പറിലച്ചെുക്കുന്നതിെൂലെ നീ
സേന്ത്മാക്കുന്നിെല.
It is the tears of the earth that keeps her smiles in bloom
അവളുലെ സ്മിതങ്ങലള പുഷ്പിതമാക്കുന്നത് ഭൂമിയിലെ കണ്ണീരാണ്
If you shed tears when you miss the sun, you also miss the stars സൂരയലനെിരിയുലമ്പാള് നീ
കരയുന്നുന്ലെങ്കില് നീ നക്ഷന്ത്തങ്ങലളെിരിയുലമ്പാഴുാം ലവദനിക്കുന്നു.
What you are you do not see, what you see is the shadow
നീ കാെുന്നലതാരു നിഴല് മാന്ത്താം, നീലയന്ത്ാലെന്നു നീ കാെുന്നിെല.
The stars are not afraid to appear like fireflies
നക്ഷന്ത്തങ്ങള്ക്ക് ലപെിയിെല, മിന്നാമിനുങ്ങുകള് ലപാലെ കാെലെെുന്നതില്
The sparrow is sorry for the peacock at the burden of its tail
മയിെിലെ വാെിലെ ഭാരലമാര്ത്ത് കുരുവിക്ക് അതിലനാട് സൈതാപമാണ്.
The infant flower opens its bud and cries,
“Dear world, please do not fade”
കുഞ്ഞു ലമാട്ടു തുറന്നു പൂവ് കരയുന്നു “ ന്ത്പിയ ലൊകലമ, മായരുലത”
The woodcutter’s axe begged for its handle from the tree.
The tree gave it
മരാംലവട്ടിയുലെ മഴു മരത്തിലനാട് അതിലെ പിെിക്ക് ലവണ്ടി ലകഞ്ചി.
മരാം അത് ലകാെുത്തു.
“How far are you from me, O Fruit?”
“I am hidden in your heart, O Flower”

“നീ എന്നില് നിലന്നന്ത്ത ദൂലര, പഴലമ?”
“അെലലയാ പൂലവ, ഞാന് നിലെ ൈൃദയത്തില് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു”
The little flower lies in the dust
It sought the path of the butterfly
കുഞ്ഞു പൂവ് ലചറില് വീെു കിെക്കുന്നു
അത് പൂമ്പാറ്റയുലെ വഴി ലതെി.

മാക്മിെലലെ ലപാക്കറ്റ് ൊലവാര്എേിഷ്നിലെ െീവ് ലനാട്സില് നിലന്നെുത്തതാണ് ഇവ
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