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1
വൃത്തം

രണ്ടു േവദനകൾക്കിടയിലുള്ള
ഒരിടുങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് ആനന്ദം.
സൂര്യകാന്തി േപാെല
പൂത്ത ഇളം െവയിലുള്ള ഒരിടം.
ഒരാൾക്ക്, ഏറിയാൽ രണ്ടാൾക്ക്
മാത്രം ഇരിക്കാവുന്നത്,
ഏെറ നിറങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു പൂമ്പാറ്റയ്ക്കും.
ആ ഇടുങ്ങിയ ഇടത്തിൽ പറ്റുന്നത്ര
ചലനങ്ങളും േചഷ്ടകളുമായി
നിങ്ങൾക്ക് നൃത്തം െചയ്യാം .
ഒച്ച ഉയർത്താെത പാടാം.
െവയിൽ ശിശുവിെന ഇക്കിളിയാക്കി
െമെല്ല ചിരിക്കുകേപാലുമാകാം.
പേക്ഷ, ഏെറ സമയമില്ല,
അത് നിങ്ങൾക്കുമറിയാം.
െവയിൽ മൂേത്തക്കാം,
ഇരുപുറവുമുള്ള േവദനകൾ
തിങ്ങി അടുത്തുവന്നു ശ്വാസം മുട്ടിക്കാം
ഏതുസമയവും അവയ്ക്കിടയിൽ
പുറത്തുകടക്കാനാകാെത
നിങ്ങൾ കുടുങ്ങിേപ്പാെയന്നുവരാം.
േദഹം മുഴുവൻ േചാരെപാടിയുേമ്പാൾ,
ആനന്ദം ഒരുെകണിയാേണാ
എന്ന് സംശയിെച്ചന്നും വരാം.
അത് തീർത്തും െതറ്റല്ല.
എന്നാലും പൂ കണ്ടേല്ലാ.
നൃത്തം െചയ്തേല്ലാ.
പേക്ഷ േവദനകൾ, അവ
ശാശ്വതമാണ്, അവയുെട
ഇടം വിശാലവും.
ഭൂമിെയ െകണിയിലാക്കിയ
ശൂന്യാകാശം േപാെല.

അവിെടയും നക്ഷത്രങ്ങളുെണ്ടന്നു കാണാൻ
ഭൂമി ഉേപക്ഷിേക്കണ്ടി വരും.
ആർക്കറിയാം, പ്രകാശവർഷങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച്
നിങ്ങളുെട ആത്മാവ്
ഒരു നക്ഷത്രത്തിൽ േചേക്കറിേയക്കാം
അവിെട അതിന് പുതിയ ഒരുടൽ ൈകവരും

അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ അറിയും,
രണ്ടു േവദനകൾക്കിടയിലുള്ള
ഒരിടുങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് ആനന്ദം.

3



2
കവിതാ വിവർത്തനം

കവിതാവിവർത്തനം
ഒരു കൂടു വിട്ടു കൂടുമാറ്റമാണ്
മത്സ്യം െവള്ളത്തിലൂെട ഊളിയിടുന്നതുേപാെല
വിവർത്തകൻ മനസ്സുകളിലൂെട ഊളിയിടുന്നു
ഓേരാ വാക്കിെന്റയും തീരത്ത്
അവൻ തരിമണലിൽ കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നു
ഓേരാ കക്കയുെടയും നിറം പഠിക്കുന്നു
ഓേരാ ശംഖും ഊതിേനാക്കുന്നു.
കവിതാവിവർത്തനം വിക്രമാദിത്യൻ കഥയിെല
അമ്പരപ്പിക്കുന്ന തല മാറ്റിെവയ്ക്കലാണ്
വിവർത്തകൻ തെന്റ ഉടലിൽ
മെറ്റാരു കവിയുെട ശിരസ്സു താങ്ങി നിർത്തുന്നു
ഓേരാ വരിയും ഓേരാ വഴിയാണ്
ദുഃഖവും യുദ്ധവും മടുപ്പുംെകാണ്ടു
കീറിപ്പറിഞ്ഞ ഒരു വഴി
അനശ്വരരായ മനുഷ്യരും ൈദവങ്ങളും
മരങ്ങളും വിഹരിക്കുന്ന
സംഗീതാത്മകമായ ഒരു പിൻവഴി.
ഒരു വരി അവസാനിക്കുന്നിടത്ത്
ഒരഗാധത െപാട്ടിത്തുറക്കുന്നു
അവിെട മരിച്ചവരുെട ആത്മാക്കൾ
ദാഹം തീർക്കാെനത്തുന്നു.
വിശുദ്ധമായ ഈ വഴിേയ േപാരുന്നവർ
െചരിപ്പും ഉടുപ്പും അഴിച്ചുെവയ്ക്കണം
അടിവാരത്തിെല കാറ്റുകെളേപ്പാെല
നഗ്നരായി നൂണുേപാകണം.
ഒരു ദിവസം ഞാൻ എെന്റ കവിത
എെന്റതെന്ന ഭാഷയിേലയ്ക്കു
വിവർത്തനം െചയ്യുന്നതായി സ്വപ്നം കണ്ടു

നാേമവരും ഓേരാ കവിതയും
നമ്മുെട ഭാഷയിേലയ്ക്ക് വിവർത്തനം െചയ്യുന്നു
പിെന്ന നാം അർത്ഥെത്തെച്ചാല്ലി വഴക്കിടുന്നു

എനിക്കു േതാന്നുന്നു,
ബാേബൽ ഒരിക്കലും പണിതീരുകയില്ല.

ഏപ്രിൽ, 1977

□
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സച്ചിദാനന്ദൻ
മലയാളത്തിെല പ്രമുഖ കവിയായ
സച്ചിദാനന്ദൻ (ജനനം: േമയ് 28,
1946) തൃശൂർ ജില്ലയിെല െകാടുങ്ങല്ലൂ�
രിലാണ് ജനിച്ചത്. ജനകീയ സാം�
സ്കാരിക േവദിയിെല സജീവ പങ്കാളി�
യായിരുന്ന സച്ചിദാനന്ദൻ േകന്ദ്ര സാ�
ഹിത്യ അക്കാദമിയുെട െസക്രട്ടറിയാ�

യും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2010-ൽ േകരളസാഹിത്യ അക്കാദ�
മി വിശിഷ്ടാംഗത്വം നൽകി ആദരിച്ചു. 2012-ൽ േകന്ദ്രസാ�
ഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് മറന്നു വച്ച വസ്തുക്കൾ എന്ന
കവിതാസമാഹാരത്തിനു ലഭിച്ചു. േകന്ദ്രസാഹിത്യ അക്കാദ�
മി പ്രസിദ്ധീകരണമായ ഇന്ത്യൻ ലിറ്റേറച്ചറിെന്റ എഡിറ്ററാ�
യിരുന്നു.

ജീവിതേരഖ
സച്ചിദാനന്ദൻ തർജ്ജമകളടക്കം അമ്പേതാളം പുസ്തക�
ങ്ങൾ രചിച്ചു. തെന്റ തനതായ ൈശലിയിലൂെട, വിശ്വസാ�
ഹിത്യത്തിെല പുേരാഗമന ശബ്ദങ്ങളായ അേന്റാണിേയാ
ഗ്രാംഷി, പാേബ്ലാ െനരൂദ, െമഹ് മൂദ് ഡാർവിഷ്, െയഹൂദ
അമിച്ചായി, യൂജിനിേയാ െമാേണ്ടൽ തുടങ്ങിയവരുെട രച�
നകെള, േകരളത്തിെല സാഹിത്യ േപ്രമികൾക്കു പരിച�
യെപ്പടുത്തി. 1989, 1998, 2000, 2009, 2012 വർഷങ്ങളിൽ
േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡിന് അർഹനായി.
1995 വെര ഇരിങ്ങാലക്കുട ൈക്രസ്റ്റ് േകാെളജിൽ ഇംഗ്ലി�
ഷ് െപ്രാെഫസർ ആയി േജാലി േനാക്കി. 1996 മുതൽ 2006
വെര േകന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുെട െസക്രട്ടറിയായി
േസവനമനുഷ്ഠിച്ചു. 2011 വെര ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓപ്പൺ യൂ�
ണിേവർസിറ്റിയിൽ ട്രാൻേസ്ലഷൻ വകുപ്പിൽ െപ്രാഫസ്സറും
വകുപ്പു േമധാവിയും ആയിരുന്നു.

കൃതികൾ
എഴുത്തച്ഛെനഴുതുേമ്പാൾ, സച്ചിദാനന്ദെന്റ കവിതകൾ, േദ�
ശാടനം, ഇവെനക്കൂടി, കയറ്റം, സാക്ഷ്യങ്ങൾ, അപൂർണ്ണം,
വിക്ക്, മറന്നു വച്ച വസ്തുക്കൾ, വീടുമാറ്റം, മലയാളം, കവിബു�
ദ്ധൻ, സംഭാഷണത്തിെനാരു ശ്രമം, അഞ്ചു സൂര്യൻ, പീഡ�
നകാലം, േവനൽമഴ, തുടങ്ങി ഇരുപത് കവിതാസമാഹാ�
രങ്ങൾ; 1965 മുതൽ 2005 വെര എഴുതിയ െതരെഞ്ഞടുത്ത
കവിതകളുെട സമാഹാരങ്ങളായ അകം, െമാഴി, എന്നിവ;
കവിതയും ജനതയും, അേന്വഷണങ്ങൾ, പാേബ്ലാ െനരൂദാ
എന്നീ പഠനങ്ങൾ; കുരുേക്ഷത്രം, സംവാദങ്ങൾ സമീപന�
ങ്ങൾ, സംസ് കാരത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയം, വീണ്ടുവിചാരങ്ങൾ,
മാർക് സിയൻ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം: ഒരു മുഖവുര, തുടങ്ങിയ േല�
ഖനസമാഹാരങ്ങൾ പ്രധാന കൃതികളാണ്.

(ചിത്രങ്ങൾക്ക് വിക്കിപ്പീഡിയേയാട് കടപ്പാട്)



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി
ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ക് േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനു�
കെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക
രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കു�
ന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയി�
ലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തി�
യതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ
െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സി�
നിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി
എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട
വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുകേയാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മ�
ന്റുകളായി േചർക്കുകേയാ െചയ്യുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും
വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സാ�
യാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്ന�
താണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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