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മുറ്റെത്ത മരം
ആദ്യം പൂത്ത ദിവസം

വീട്ടുമുറ്റെത്ത േപരറിയാമരം
ഞാൻ നട്ടതാണു്…
വലുതായി ഞാൻ
എന്നു മരം െകാമ്പുനീട്ടിയേപ്പാൾ
അയലെത്ത കുറുമ്പുകാരിെയ
െകാമ്പിലിരുത്തി കരയിച്ചതും ഞാനാണു്…

പിെന്നപ്പിെന്ന…
കുഞ്ഞുടുപ്പിട്ട കുസൃതികൾ
പല നിറങ്ങളിൽ ചില്ലകളിൽ നിറഞ്ഞു…
പിെന്നപ്പിെന്ന
േപരറിയാപ്പക്ഷികൾ
കൂെടയിരുന്നു ചിലച്ചു…
മരംേകറിെപ്പണ്ണുങ്ങളുെട
പ്രിയെപ്പട്ട കുഞ്ഞുമരം
എെന്റ വീട്ടുമുറ്റത്തു് ചിരിച്ചുനിന്നു…

ഇന്നാെളാരു ദിവസം
ആ കുറുമ്പുകാരിെപ്പണ്ണു്
ആെക പൂത്തുലഞ്ഞു്
ഫുൾ പാവാടയിട്ടു്
മരം േകറാെത നിന്നേപ്പാൾ
എേന്തെയന്ന വിഡ്ഢിേച്ചാദ്യം
േചാദിച്ചതും ഞാനാണു്…

ഞാനും വലിയ കുട്ടിയായി
എന്നവൾ നാണിച്ചേപ്പാൾ
എെന്റ മരവും നാണിച്ചുപൂത്തു…!

(െഫബ്രുവരി 2011)
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“വിക്ഷുബ്ധനായിേപ്പാവുന്നു
നിയന്ത്രണം കിട്ടുന്നില്ല”

ഇളം നീലേക്കാട്ടിട്ടു്
കുനിഞ്ഞുനിന്നു പരിേശാധിക്കുന്ന
ആകാശത്തിേനാടു് കടൽ പറഞ്ഞു

“ഉപ്പു കുറയ്ക്കണം ബി.പി.കൂടുതലാണു്”
ആകാശം കാര്യം പറഞ്ഞു

“അേയ്യാ… ഞാൻ കടലാണു്…!
ഉപ്പു് ന്നു് െവച്ചാൽ…!”
കടൽ അന്തം വിട്ടു

“ആരായാലും േവണ്ടില്ല…”
ഒരു പഞ്ഞിേമഘെമടുത്തു് മൂക്കു തുടച്ചു്
കഴിയുന്നത്ര നിർവ്വികാരനായി
ആകാശം പറഞ്ഞു “ബി.പി.കൂടുതലാണു്
ഉപ്പു കുറയ്ക്കണം… അത്ര തെന്ന…”
നിസ്സഹായനായ കടൽ
ചക്രവാളത്തിെന്റ വാതിൽക്കേലക്കു േനാക്കി
യൂണിേഫാമിൽ കടന്നുവന്ന
അല്പമിരുണ്ടു തുളുമ്പുെന്നാരു മഴെയ
ദയനീയമായി േനാക്കി

മഴെയാന്നു പുഞ്ചിരിച്ചു
കടലിെന്റ ഞരമ്പിൽ മൃദുവാെയാന്നമർത്തി
െചറുതാെയാന്നു് തട്ടിത്തേലാടി
“അങ്ങനീണ്ടാവും സാരല്ല്യ
ഒന്നുകൂടി േനാക്കാം…”
മഴയുെട വിരൽസ്പർശങ്ങളിൽ
കടലങ്ങെന ഉറങ്ങിേപ്പായി
ഉണർന്നേപ്പാൾ ചിരിച്ചുെതളിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു
മഴ
ആകാശത്തിെന്റ ചാർട്ടിൽ
നീലമഷിെകാണ്ടു് കുറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു.
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ചുമച്ചും കിതച്ചും
ഓടിേത്തഞ്ഞ ഒരു എഞ്ചിെന്റ
കാർഡിേയാഗ്രാം േപാെലാരു പവർ ഡയഗ്രം
െവളിവാക്കിത്തന്നെതല്ലാം
ഇന്നും െതളിഞ്ഞുകാണുന്നുണ്ടു്

മാറുന്ന സ്ഥലവും കാലവും
അടയാളെപ്പടുത്തിയിട്ട
ഋതുക്കളുെട േരഖാചക്രത്തിൽ
വിശപ്പും വിയർപ്പും വിരഹവും
ഉന്മാദിപ്പിച്ച ഒരാളേലാെട
േവനലിെന്റ ഊർജ്ജമാണു്
വസന്തമായിപൂത്തുലയുന്ന
ശിഖരബിന്ദുവിേലക്കു്
പറന്നുകയറിയെതന്നു്
അറിയുന്നുണ്ടു്

സ്വപ്നങ്ങളുെട ശിശിരം
ഒരു എേക്സാസ്റ്റ് േസ്ട്രാക്കായി
നിശ്വസിക്കുന്നതും
മഴക്കാലത്തണുപ്പുള്ള
ഒരു കാറ്റിെന
ഏറ്റുവാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നതും
അതുെകാണ്ടാണു്.



പലേപ്പാഴും
വറ്റിേപ്പാെയന്നു േതാന്നിക്കുന്ന
പുഴകളുെട താെഴയുമുണ്ടു്
മണലിലാഴ്ന്നു് മണ്ണിൽ പടർന്നിറങ്ങുന്ന
ആരും കാണാത്ത ഒെരാഴുക്കു്

പലേപ്പാഴും
അർത്ഥമിെല്ലന്നു േതാന്നിക്കുന്ന
വാക്കുകൾക്കടിയിലുമുണ്ടു്
ചങ്കിൽ െകാളുത്തി െതാണ്ടയിടറിക്കുന്ന
ചില േതാന്നലുകളുെട നനവു്.



െപയ്യാത്ത മഴയുെട
കിനിയാത്ത നനവിൽ
മുളയ്ക്കാത്ത വിത്തിെന്റ
പടരാത്ത െകാമ്പിൽ
പൂക്കാത്ത പൂവിെന്റ
കായ്ക്കാപ്പഴത്തിൽ
െകാത്താത്ത കിളിയുെട
നിവരാത്ത ചിറകിൽ
പറക്കാത്ത ദൂരെത്ത
ആകാശമത്രയും
വിങ്ങുന്ന േമഘമായ്
കൂടിനിൽപ്പുെണ്ടെന്റ ഉമ്മകൾ

നിനെക്കന്നു മാത്രം
ഇടിമിന്നി നിൽക്കുന്ന
വാക്കുകളുെട ചുണ്ടുകൾ െകാണ്ടു്
കവിതയിൽ നിെന്ന ഉമ്മെവക്കുേമ്പാൾ
എത്ര മഴകളാണു്, എത്ര മരങ്ങളാണു്
എത്ര പൂക്കളാണു്, എത്ര കനികളാണു്
എത്രേയാ കിളിച്ചിറകുകളായി
എനിക്കും നിനക്കും മാത്രമറിയുന്ന
ഒരാകാശേത്തക്കു് പറന്നുയരുന്നതു്…!
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നിരഞ്ജൻ
പാലക്കാടു് അടയ്ക്കാപുത്തൂരിൽ ജനനം.
മൈറൻ എൻജിനീയർ, വിവാഹിതൻ.

കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
ചിത്രങ്ങൾ: വി. േമാഹനൻ



RIVER VALLEY
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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
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