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അവസാനവളവ്

വളവ് തിരിയുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ
നിങ്ങൾ മുന്നിൽ തെന്ന െച െപടുെന്നങ്കിൽ
മനസ്സിലാക്കാം,
വളവുകെളല്ലാം
നിങ്ങൾ തിരി കഴി എന്ന്.
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പറയൂ

 

എ െകാണ്ടത് എെന്റ ഏകാന്തതയാകണം?
എ െകാണ്ടത് എെന്റ പാട്ടാകണം?
എ െകാണ്ടത് എെന്റ സ്വപ്നമാകണം?

നീട്ടിവയ്ക്കെപ്പട്ട്,
എ േയാനാളായി?
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മടുപ്പ്

എെന്താരു
മടുെപ്പേന്നാ
എ ം
ദരി നായിരിക്കൽ.
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ഇ ം ഇവിെടയുണ്ട്

എനിക്ക് മുറിേവ , അടിേയ .
കാറ്റ് എെന്റ തീക്ഷകെള ചിതറി .
മെഞ്ഞെന്ന മരവിപ്പി , സൂര്യൻ ചുെട്ടടു .

അവെരല്ലാം കൂടി േനാക്കിയേപാലുണ്ട്, എെന്റ
ചിരിനിർത്താൻ, േസ്നഹിക്കല് നിർത്താൻ,
ജീവിക്കല് നിർത്താൻ-

എനിെക്കാരു ചു മില്ല!
ഞാനി ം ഇവിെടയുണ്ട്!
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നീേ ാ

ഞാെനാരു നീേ ാ:
രാ ിയുെട കറുപ്പിന്നേത കറുപ്പ്,
എെന്റ ആ ിക്കനാഴങ്ങൾ േപാലുള്ള കറുപ്പ്.

പേണ്ട ഞാെനാരടിമ:
സീസെറേന്നാട് വാതിൽ പ്പടികൾ െവടിപ്പാക്കാൻ
പറ .
ഞാൻ വാഷിങ് ടെന്റ ബൂ കൾ തുട മിനുക്കി വ .

പേണ്ട ഞാെനാരു െതാഴിലാളി:
എെന്റ ൈകക്കീഴിൽ പിരമിഡുകൾ ഉയർ .
വൂൾ വർത്ത് െകട്ടിടത്തിന് ഞാനാണ് സിമന്റ്
കുഴച്ചത്

പേണ്ട ഞാെനാരു പാ കാരൻ:
ആ ിക്ക മുതൽ േജാർജിയ വെര
ഉടനീളം ഞാെനെന്റ വിഷാദഗാനങ്ങൾ െകാ േപാ�
യി
റാഗ് ൈടം സംഗീതം ഞാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്

പേണ്ട ഞാെനാരു ഇര:
േകാംേഗായിൽ വച്ച് െബൽജിയ ംകാർ എെന്റ
ൈകകൾ െവട്ടി
മിസ്സിസ്സിപിയിൽ അവെരെന്നയി ം വളഞ്ഞിട്ട്
െകാ .

ഞാെനാരു നീേ ാ:
രാ ിയുെട കറുപ്പിന്നേത കറുപ്പ്
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സൂര്യഗീതം

സൂര്യനും സ്നിഗ്ദ്ധതയും,
സൂര്യനും തല്ലിപ്പതിച്ച മണ്ണിെന്റ ഉറ ം
സൂര്യനും എല്ലാ സൂര്യതാരകളുെടയും ഗീതവും
ഒന്നിച്ച് േചർത്ത്-
ആ ിക്കയുെട കറുമ്പേര,
തരു ഞാൻ നിങ്ങൾെക്കെന്റ ഗീതങ്ങൾ
േജാർജിയൻ െതരുവുകളിൽ പാടാൻ
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ദ്വീപ്

അഴലിെന്റ തരംഗേമ,
എെന്ന ഇേപ്പാൾ മുങ്ങിമരിക്കാൻ വിടരുേത:
എനിക്ക് കാണാം ആ ദ്വീപ്
ഇേപ്പാഴും എങ്ങെനേയാ മുന്നിൽത്തെന്ന.
എനിക്ക് കാണാം ആ ദ്വീപ്
അതിെന്റ മണൽ ത്തീരം എ െതളിഞ്ഞ്:
അഴലിെന്റ തരംഗേമ,
െകാെണ്ടത്തി എെന്നയവിെട.
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ആത്മഹത്യാ റിപ്പ്

പുഴയുെട
സ്വച്ഛമായ
കുളിർ മുഖം
എേന്നാട് ഒരുമ്മ േചാദി .
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ഒടുക്കം

ചുവരിൽ
ഘടികാരങ്ങളില്ല,
സമയവുമില്ല,
പുലരിെതാട്ട് അന്തിേയാളം
നിലം മുറിച്ച് നീളുന്ന നിഴലുകളില്ല.
വാതിലിന റം
െവളിച്ചമില്ല
ഇരു മില്ല.

വാതിേലയില്ല!
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െചണ്ട

ഓർ ക
മരണം ഒരു നിലയ്ക്കാെച്ചണ്ട
അതിെന്റ വിളി േകട്ട്
അവസാനെത്ത പുഴുവുെമ േവാളം
അവസാനതാരകവും വീഴുേവാളം,
അവസാന കണം
കണമല്ലാതാകുേവാളം,
സമയം ഒടു േവാളം
വായു ഒഴിയുേവാളം
സ്ഥലം ഒരിട ം
ഒ മല്ലാതാകുേവാളം,
മരണം ഒരു െചണ്ട,
ജീവിതെത്ത വിളി ന്ന
ഒരറിയി െചണ്ട,

വരൂ!
വരൂ!
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ഒറ്റ

ലിങ്കൺ പുൽ േമടുകളിെല
കാ േപാെല
ഒറ്റ.

േമശേമൽ തനിച്ചായ
മദ്യ പ്പിേപാെല
ഒറ്റ.
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സ്വപ്നപ്പകർച്ചകൾ

ഏേതാ െവയിലിടത്തിൽ,
ൈകകൾ വിടർത്തിവീശാൻ,
ഈ െവള്ളപ്പകൽ തീരുേവാളം
കറങ്ങി റ്റി നൃത്തം െചയ്യാൻ
പിെന്ന ഒരുയർന്ന മരേച്ചാട്ടിൽ
കുളിർ സായാഹ്നത്തിൽ വി മിക്കാൻ
െമെല്ല വന്നണയുന്ന രാ ിവെര
എെന്നേപ്പാെല ഇരുണ്ടത്-
അതാെണെന്റ സ്വപ്നം!

സൂര്യനു േനർെക്കെന്റ ൈകകൾ
വിടർത്തിവീശാൻ,

നൃത്തം! ചുറ്റൽ! ചുറ്റൽ!
ഈ േവഗപ്പകൽ തീരുേവാളം
വിളർ സായാഹ്നത്തിൽ വി മിക്കാൻ…
ഒരുയർ നീണ്ട മരം…
അലിേവാെടയണയുന്ന രാ ി
എെന്നേപ്പാെല കറുത്ത്.
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ാർഥന

ഞാൻ അങ്ങേയാട് േചാദി :
ഏതു വഴി േപാകണം?
ഞാൻ അങ്ങേയാട് േചാദി :
ഏത് തിന്മ ഏൽക്കണം?
ഏത് കിരീടം ചൂടണം
എെന്റ മുടിയിൽ?
എനിക്കറിയില്ല,
ൈദവം ത രാേന,
എനിക്കറിയില്ല.
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ലുത്തിനിയ

ഉയർത്തേണ
നിെന്റ കരുണയുെട കരങ്ങളിൽ
േരാഗികെള, പിഴച്ചവെര,
നിരാശിതെര, ക്ഷീണിതെര,
ന െട തളർന്ന നഗരത്തിെല
സർവ്വ അഴു കെളയും
ഉയർത്തേണ
നിെന്റ കരുണയുെട കരങ്ങളിൽ.
വിണ്ണിൽ നിന്ന്
ഒരു േസ്നഹവും തീക്ഷിക്കാത്തവെര
ഉയർത്തേണ
നിെന്റ േസ്നഹത്തിെന്റ കരങ്ങളിൽ
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ബീൽ െതരുവ്

 

ആ സ്വപ്നം അവ്യക്തം
ആെക കുഴഞ്ഞ് മറിഞ്ഞത്
ചൂതും െപ ങ്ങളും
ജാസും ബൂസും േചർന്ന്
ആ സ്വപ്നം അവ്യക്തം
േപരിെല്ലങ്കിലും തീനാളം േപാെല
ചൂടുള്ളത്, ആടുന്നത്, മൂർച്ചയുള്ളത്
ആ സ്വപ്നത്തിെന്റ നഷ്ടം
ഒ ം പഴയേപാെലയല്ലാതാക്കി.
കഴിഞ്ഞ രാ ി
ഞാൻ ഒരതിവിചി സ്വപ്നം ക ,
ഒരുനാളും ഉണ്ടാവാനിടയില്ലാത്തത്
എല്ലാടവും ക :

നീ എെന്റകൂെട അവിെടയുണ്ടായിരുന്നില്ല!
ഉണർന്ന്,
തിരിഞ്ഞ്,
ചുവേരാട് തിരിഞ്ഞ് ഉറ ന്ന നിെന്ന
ഞാൻ െതാ
ഞാൻ പറ ,
സ്വപ്നങ്ങൾെക്കങ്ങെന കള്ളം പറയാനാകും!

പെക്ഷ നീ അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നേതയില്ല!

17



പാർക്കിെല കുട്ടി

പാർക്കിെല ബഞ്ചിൽ
തനിച്ച് ഒരു െകാ േചാദ്യചിഹ്നം:
ആളുകൾ കട േപാകുന്നത് കേണ്ടാ?
ആകാശത്ത് വിമാനങ്ങൾ കേണ്ടാ?
ഇരുട്ടാകും മുേന്ന
വീട്ടിേലക്ക് പറ ന്ന
പക്ഷികെള കേണ്ടാ?
വീട് ആ വളവിന റം
അതാ അവിെട-
പെക്ഷ വാസ്തവത്തിൽ

എവിെടയുമല്ല.
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മരുഭൂമി

ആെരങ്കിലുമാവെട്ട,
ആരുമില്ലാത്തതിേനക്കാൾ േഭദം.
ഈ വ്യർത്ഥസന്ധ്യയിൽ
മണലിൽ ഭയം ചുഴ ന്ന
പാ േപാലും
ആരുമില്ലാത്തതിേനക്കാൾ േഭദം
ഈ വിജനഭൂമിയിൽ
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സ്വപ്നധൂളി

വാരിെയടു
നക്ഷ ധൂളിയിൽ നിന്ന്
മൺ ധൂളിയിൽ
േമഘധൂളിയിൽ,
െകാടുങ്കാറ്റിൻ ധൂളിയിൽ നിന്ന്, പിെന്ന
മഞ്ഞിൻശലാകകളിൽ നി ം
ഒരുപിടി സ്വപ്നധൂളി

വിൽ പനയ്ക്കല്ല.
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മദ്യപാനി

ഒച്ച കന
പാട്ട് മുറുകുേമ്പാൾ
പകൽ പകലിെന്റ രുചിേയാർക്കാൻ
മറക്കാൻ മി േവാളം
സമയം നീ   േപാകുേമ്പാൾ.
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ജനാധിപത്യം

ജനാധിപത്യം വരികയില്ല
ഇന്ന്, ഈ വർഷം

അെല്ലങ്കിൽ ഒരിക്കലും
ഒ തീർപ്പിലൂെട, ഭയത്തിലൂെട.

മെറ്റാരാൾ ള്ള യും
അവകാശം എനി മുണ്ട്
എെന്റ ര കാലിേന്മൽ
ഇവിെട നിൽക്കാൻ
മണ്ണ് സ്വന്തമാക്കാൻ

എനിക്ക് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് േക മടു ,
‘കാര്യങ്ങൾ അതിെന്റ വഴി േപാകെട്ട’
‘നാെള എന്നത് മെറ്റാരു ദിവസം’ എെന്നാെക്ക
മരിച്ചിെട്ടനി േവണ്ട, സ്വാത ്യം
നാളെത്ത അപ്പം െകാണ്ട് ഇെന്നനിക്ക്
ജീവിക്കാനാവില്ല

സ്വാത ്യം
കരു ള്ള വിത്ത്
വലുതായ ആവശ്യത്തിൽ
വിതയ്ക്കെപ്പടുന്നത്
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ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ ഗ്സ് (1902–1967)
കവി, േനാവലിസ്റ്റ്, ഉപന്യാസകാരൻ,
നാടകകൃത്ത്, ഭാഷകൻ.

അേമരിക്കയിെല കറുത്തവർഗ്ഗത്തി�
െന്റ കലാ കാശനങ്ങൾ ം കട�
നങ്ങൾ ം പുതിയ ലാവണ്യവും രൂ�
പഭാവങ്ങളും ദിശയും നൽകിയ ഹാർ�
െലം നേവാത്ഥാനം എന്നറിയെപ്പട്ട

സ്ഥാനത്തിെന്റ ഏറ്റവും ശക്തനായ വക്താവ്. കറുത്ത�
വർഗ്ഗത്തിൽ ജനിച്ച മനുഷ്യരുെട സ്വത്വസംഘർഷങ്ങെള
അതിൈവകാരികമായ രീതിയിൽ ആദർശവൽക്കരി ന്ന�
തിെനയും, ഒപ്പം അവെര നിസ്സഹായരായ ഇരകേളാ സഹാ�
യാർഥികേളാ ആയി ആവിഷ്ക്കരി ന്നതിെനയും അേദ്ദഹം
തെന്റ കലയിലൂെടയും ചിന്തയിലൂെടയും ജീവിതത്തിലൂെട�
യും എതിർ . കറുത്തവർഗ്ഗക്കാെരയും അവരുെട ജീവി�
തെത്തയും അതിെന്റ എല്ലാവിധ സങ്കീർണതകേളാെടയും
ൈവരുദ്ധ്യങ്ങേളാേടയും അവതരിപ്പിച്ച കലാകാരനാണു്
ഹ ഗ്സ്. “നീേ ാ കലാകാരനും വംശീയ പർവ്വതവും” എന്ന
േലഖനത്തിൽ ഹ ഗ്സ് ഇങ്ങിെന പറയു ണ്ട്: “നമ്മൾ,
യുവ നീേ ാകലാകാരന്മാർ, ന െട വ്യക്തിപരമായ, ഇരുണ്ട�
െതാലികളുള്ള സ്വത്വെത്ത ഭയേമാ നാണേക്കേടാ ഇല്ലാെത

കാശിപ്പിക്കാനാണു് ആ ഹി ന്നതു്. െവള്ളക്കാരനു്
അതിഷ്ടമാെയങ്കിൽ സേന്താഷം. അെല്ലങ്കിൽ, നമുക്കതു് �
ശ്നവുമല്ല. നമുക്കറിയാം ന െട െസൗന്ദര്യം. ഒപ്പം ൈവരൂപ്യ�
വും…” അേദ്ദഹത്തിെന്റ കലാദർശനത്തിെന്റ ഖ്യാ പനം
കൂടിയാണിതു്.

കറുത്തമനുഷ്യരുെട േവദനകളും ണയങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും
ൈദന്യങ്ങളും ൈധര്യങ്ങളും ആ ാദങ്ങളും ലഹരികളും അവ�
മതികളും എതിർ കളും എല്ലാം തിങ്ങിനിറയുന്നതാണു് ഹ �
ഗ്സിെന്റ കവിതാേലാകം.

സംഗീതം അതിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ എേപ്പാഴുമു ്—വാ ക
ളിെല ലാളിത്യത്തിലും പദഘടനയുെട താളത്തിലും ബിംബ�
ങ്ങളിെല െതളിച്ചത്തിലും എല്ലാം ജാസ് സംഗീതത്തിെന്റ
നീലിമയും അലിവും എരിവുമു ്.

ഇ ് അേമരിക്കയിൽ നട ന്ന സംഭവങ്ങൾ ലാങ്സ്റ്റൺ
ഹ ഗ്സിെന വീ ം ന െട ഓർമ്മയിൽ േവദനേയാെട
െകാ വരു .

ഈ െമാഴിമാറ്റം േജാർജ്ജ് േ ായ്ഡിെന മറക്കാതിരി�
ക്കാൻ.

സി.എസ്.
െവങ്കിേടശ്വരൻ

പരിഭാഷ:സി.എസ്.െവങ്കിേടശ്വരൻതൃശൂർ
ജില്ലയിെല ചാല ടിയിൽ 1959-ൽ ജനി .
ചലച്ചി വർത്തകൻ.

ചി ങ്ങൾ: വി. േമാഹനൻ
നഗ്നരും ദ്ധരും ഭിതരുമായവർ, ാൻ�
സ് ഫാനെന്റ ഭാഷയിൽ ‘െറച്ചഡ് ഓഫ്

ദ് എർത്ത് ’ അവരുെട ഒച്ച േലാകെത്ത േകൾപ്പിക്കാൻ തുട�
ങ്ങിയ ഒരു കാലത്തിെന്റ മങ്ങിയ െവളിച്ചത്തിലാണു് േമാഹ�
നൻ വര ആരംഭിച്ചതു്. േമാഹനെന്റ എഴുപതുകളിെല ചി �
ങ്ങൾ ദുഃസ്വപ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞ രാ ിയുേടതായിരു . അധി�
കാരവ്യവസ്ഥയും ആധികാരികതയുെട രൂപങ്ങളും േചർ ്
മനുഷ്യെന്റ ജീവിതെത്ത ഭയം െകാ ം ഇരു െകാ ം മൂടി�
യതിെന വരയുകയായിരു േമാഹനൻ.

ഇരുട്ടിൽ പുകപിടി ക ന്ന വിളക്ക് എഴുപതുകളിലും എൺ�
പതുകളിലും െതാ റുകളിലും ഉള്ള ചി ങ്ങളിൽ ഒരുേപാെല
ആവർത്തി വരുന്നതു് ഇതാ, ഇ ം… ദുർഭരണെത്ത, മനു�
ഷ്യകുലത്തിെന്റ അപരിഹാര്യമായ ദുരന്ത ദുർവിധിെയ, പരി�
ഹാരവുമായി ആരും വരാനില്ലാതായിത്തീർന്ന ഒരു കാലത്തി�
െന്റ മുന്നിലും പിന്നിലുമുള്ള തമസ്സിെന േമാഹനെനേപ്പാെല
വരഞ്ഞ ചി കാരന്മാർ േകരളത്തിൽ കുറവാണു്…

(േമാഹനെന്റ 2017-െല ‘ഉറങ്ങാത്ത നിലവിളികൾ’ എന്ന ചി ദർ�
ശനെത്ത റി ് പി.എൻ. ദാസ് എഴുതിയ കുറിപ്പിൽനി ്)



പിൻകുറി ്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാ തു മിനിട്ടിനകം വായി തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറ ന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായി വാനായി
ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ ട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആ ിേക്കഷ�
നുകെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ് ീനിൽ തെന്ന വായി വാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി�
ച്ചിരി ന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതി നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരി ന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് മാണങ്ങൾ വായി വാനുള്ള േയാഗ�
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇ ലഭ്യമാ�
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കി ന്ന അേഡാബി
അേ ാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാ ് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െച കയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായി കയും
െച ക.

◦ സ്വത സാധനം ആ ഹി ന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
േവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
സാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനി കൾ�

ക്കകം വായി തീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവ റി കൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സി�
നിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എ തുടങ്ങി
എ േവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട
വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ തികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മ കളാേയാ
േചർ ക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ�
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്ന വർത്തകർ ്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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