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െപൻഷൻ വാങ്ങാൻ കാത്തുനിൽക്കുന്ന
വിധവെയേപ്പാെല
വിളറി ക്ഷീണിച്ച
അഞ്ചുമണിെവയിൽ
വിേശഷങ്ങൾക്കു് പതാകയുയർത്തുന്ന
െതാഴിലുറപ്പിെന്റ കൂലിവാങ്ങിക്കാൻ
ചവിട്ടുപടിയിൽ ഒടിഞ്ഞുമടങ്ങിയിരിക്കുന്ന
അവശനായ െകാടിമരനിഴൽ
ഭവനപദ്ധതിയിൽെപ്പടുത്താൻ
നൂറായിരാമെത്തത്തവണ
പഞ്ചായത്താപ്പീസിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന
ശ്വാസം മുട്ടലുള്ള വയസ്സൻ കാറ്റു്
ആെരയും ഗൗനിക്കാെത
വാനിറ്റിബാഗ് വള്ളിയും
പുള്ളിക്കുടയും തൂക്കി
ആപ്പീസുപൂട്ടിയിറങ്ങുന്ന
േവഷ്ടിയും മുണ്ടുമുടുത്ത
തടിച്ചുരുണ്ട മലയാളം

പടിഞ്ഞാെറാരുങ്ങുന്നുണ്ടു്
ചുവന്ന ബ്ലൗസിട്ട
കുടുംബശ്രീേമഘങ്ങളുെട
പ്രതിേഷധപ്രകടനം.
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2
ഏകാന്തം

ഏെറ േനരമായ് രാവിെന്റ മൗനമീ
നീലപ്പരപ്പിൽ െപാഴിഞ്ഞുവീഴുന്നു

ഒരുനിലാച്ചീളിെന്റ ചിരിയിളക്കം
ഒരു കുഞ്ഞുകാറ്റിെന്റ കയ്യിളക്കം

അത്ര മാത്രം മതി

ഒരു കടേലാളേമാർമ്മകൾ
തിരയടിെച്ചത്തുവാൻ
ആഴത്തിലായിരം
കണ്ണീർെപ്പാടിപ്പുകൾ
മുത്തായി മാറുവാൻ
പവിഴത്തുരുത്തുകൾ
താേന കുരുക്കാൻ
അടിത്തട്ടിെലേന്താ
തുടിക്കുന്ന മാത്രയിൽ
തീ തിന്നുവിങ്ങുെമാരു
ദ്വീപാെയാതുങ്ങാൻ

ഒരു നിലാച്ചീളിെന്റ ചിരിയിളക്കം
ഒരു കുഞ്ഞുകാറ്റിെന്റ കയ്യിളക്കം

അത്ര മാത്രം മതി…

(ജനുവരി 2011)
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ശിരസ്സരിഞ്ഞിട്ട സ്വപ്നങ്ങൾെക്കാപ്പം
മുറിഞ്ഞുേപായ നിദ്രയുെട
അേനകരാവുകൾെക്കാടുവിൽ
ശയനശയ്യയിെലാരുവൾ
കൂെടയിരിക്കാൻ വന്നു
നിലാവു് െപാടിച്ചുവാർത്ത ഗുളികകൾെക്കാപ്പം
ആയിരെത്താന്നു് കഥകൾ പറഞ്ഞു
നൂറായിരം വിരൽസ്പർശങ്ങൾ
ഇഴേചർത്തുതുന്നിയ
മൃദുവായ പുതപ്പുകൾക്കടിയിൽ
അത്തറിെന്റ മണമുള്ള ചുംബനങ്ങൾ
പൂക്കെളന്നേപാൽ വിതറിയിട്ടു

നനഞ്ഞ നീല പടർന്ന ആകാശത്തിേലക്കു്
അലക്ഷ്യമായ് നിവർത്തിയിട്ട
അേബാധത്തിെന്റ കപ്പൽപ്പായകൾെക്കാത്തു്
സിൻബാദു് യാത്രയാരംഭിച്ചു

കുടത്തിേലക്കു് തിരിച്ചുകയറിയ
അഹങ്കാരിയായ ഭൂതെത്തേപ്പാെല
എടുെത്തറിയെപ്പടാൻ േപാകുന്ന ഒരു ജീവിതം
കപ്പൽത്തട്ടിൽ കാത്തുകിടന്നു
(ഓർമ്മപ്പുസ്തകങ്ങൾ അടുക്കിെവച്ച
കണ്ണാടിയലമാരയ്ക്കുള്ളിെല
അേറബ്യൻ രാവുകളിൽ നിന്നു്
നിശാവസ്ത്രമണിഞ്ഞ പിംഗളേകശിനി
മുഖപടമഴിച്ചുെവച്ചു്
ആേരാഗ്യനിേകതനിേലക്കു് നടന്നുകയറി)

ഒടുവിൽ
അടയാളങ്ങൾ ബാക്കിെവയ്ക്കാെത
തുറന്നടഞ്ഞുേപായ ഒരു നിലവറയ്ക്കുമുമ്പിൽ
ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടേപാെല
ഉണർെന്നണീക്കുന്ന വെര
ഏകാകിയായ ഷഹരിയാറിെന്റ
നാഡിയിൽ വിരൽ െതാട്ടിരുന്നതു്
ആരാണു്…⁉

6



4
മഴ നനേഞ്ഞാടുന്ന
ഒരു തീവണ്ടി…

മഴയിേലക്കു്
മല കയറുേമ്പാഴും
കിതയ്ക്കുന്ന തീയിനു്
വിയർക്കുന്നുണ്ടു്

എങ്കിലും
ഒരായിരം ജനാലകളിൽ
മഴയുെട ചതുരക്കാഴ്ചയിേലക്കു്
ഒേട്ടെറ േനാട്ടങ്ങളുെട കൗതുകം
കൂെട വരുന്നുെണ്ടന്ന േതാന്നൽ…

കിതപ്പിനു്
ഒരർത്ഥമുണ്ടു്…
വിയർപ്പു മാറാത്തതു്…
മഴനനവുള്ളതു്…

(ജനുവരി 2011)
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ഭൂമി… ജലം… വായു… അഗ്നി… ആകാശം
ഞാൻ എന്ന അവസ്ഥയുെട
കാരണങ്ങളത്രയും
പല െപരുക്കങ്ങളായി
ഇേപ്പാൾ വിരൽത്തുമ്പിലുണ്ടു്

ഒരുേകാടി അഗ്നിപർവ്വതങ്ങെള
െപാട്ടിെത്തറിക്കാെതെയാതുക്കിയ ഭൂമി
ഒരുേകാടി തിരകെള
പ്രക്ഷുബ്ധമാവാെതെയാതുക്കിയ ജലം
ഒരുേകാടി നിശ്വാസങ്ങെള
െപാള്ളാെതെയാതുക്കിയ വായു
ഒരു േകാടി മരച്ചില്ലകളിലായി
ഉരഞ്ഞുകത്താെതെയാതുങ്ങിയ അഗ്നി
ഒരു േകാടി േമഘങ്ങെള
െപയ്യാെതെയാതുക്കിയ ആകാശം
െതാടണെമന്ന േതാന്നലിെന
ഞാെനന്ന അവസ്ഥയുെട
സ്ഥലകാലങ്ങളിൽ നിന്നു്
ഇതിലുെമളുപ്പത്തിൽ
വിശദീകരിക്കുന്നെതങ്ങിെന…⁉

□
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നിരഞ്ജൻ
പാലക്കാടു് അടയ്ക്കാപുത്തൂരിൽ ജനനം.
മൈറൻ എൻജിനീയർ, വിവാഹിതൻ.

കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
ചിത്രങ്ങൾ: വി. േമാഹനൻ



RIVER VALLEY
DIGITAL LIBRARY
empowering the author …

◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭ�
വങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും
സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാ�
ണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം
രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://dl.sayahna.org/dl-p-pdfs.html
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org
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