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1
പുറേകാട്ടു് പുറേകാട്ടു്

വാക്കുകളിൽ ചവിട്ടി ഞാൻ നടക്കുന്നു.

പുറേകാട്ടു്
പുറേകാട്ടു്

എേങ്ങാ എത്തി.
നദിെയാഴുകുന്നതു് േകൾക്കാം
അങ്ങിങ്ങു് ചിതറിയ െവട്ടം.
ഒന്നും കാൺക വയ്യ.
കുന്തമുനകൾ ചുവപ്പു് വരഞ്ഞു കടന്നുേപാകുന്നു
ശവംെകാത്തി പറക്കുന്ന കഴുകൻ ചിറകടി
ബലി മൃഗങ്ങൾ
ബലി മനുഷ്യർ.

ഇവിെട അല്പം െവളിച്ചമുണ്ടു്:
അർത്ഥെത്ത കവച്ചുെവക്കുന്ന ലിപികൾ
ശിലാ ചിത്രങ്ങൾ
ഒറ്റെക്കാമ്പൻ കുതിരകൾ
കളിമണ്ണു് കടുവകൾ, ആനകൾ.

ഒരു െവങ്കല സ്വരം:
‘ഞാൻ ആ നർത്തകിയാണു്.
നഗ്നയായ നർത്തകി’

അല്പം േനരം നൃത്തം കണ്ടിരുന്നു.
പിെന്നയും നടന്നു.
ഹാരപ്പൻ കടന്നു്,
േമാഹൻെജദാേരാ കടന്നു്

പുറേകാട്ടു്
പുറേകാട്ടു്.
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2
െചമ്പരത്തി

ഇന്നു് ഒരു െചമ്പരത്തി കണ്ടേപ്പാൾ,
പഴയ ചില മുറിവുകൾ നീറിമിടിച്ചു.

ഇല്ല
അതു് കരിഞ്ഞിട്ടില്ല…

െചമ്പരത്തികൾ വീണ്ടും ഉണ്ടാകും.
െകാഴിയുന്നിടത്തു് മെറ്റാന്നു് പൂക്കും.
പൂക്കും…
െകാഴിയും,
വീണ്ടും പൂക്കും…

വസന്തങ്ങളിൽ ഞാനും അതു് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ആ ൈജവമുഴക്കം.
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3
ചിറകു്

അതു് ചിറകാണു്.
നിങ്ങളുെട െചവികൾ.

പരിണതിയുെട േവഗത്തിേലാ, താളത്തിേലാ
പറ്റിയ അപാകതയാണതു്.
നിങ്ങൾ െതറ്റായ പ്യൂപ്പയിൽ െചന്നുെപട്ടു…

ഉടൽ വലുതും ചിറകുകൾ െചറുതുമായി…

യുഗാന്തരങ്ങളുെട പ്രളയം…
പരിണതിയുെട േവഗം വർധിച്ചു.
ചിറകുകൾ േകൾവിയായി…

എന്താ സംശയം?

നിങ്ങൾ മുഖം ഒരു നിമിഷം മറക്കൂ…
ഒരു ഇണെചവി സങ്കല്പിക്കൂ…

ശലഭം…
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4
ഒറിേയാൺ

ഒറിേയാൺ,
ഏതു ഗർത്തത്തിൽ നീ മറഞ്ഞു.
അേതാ അല്പായുസ്സിൽ നീ െപാലിഞ്ഞുേവാ?
െപാലിെഞ്ഞങ്കിെലന്തുെകാെണ്ടെന്റ
പുളിമരങ്ങളുെട കാപ്പിരിത്തലയിൽ
മിന്നാമിനുങ്ങായി നീ തിളങ്ങിയില്ല?

ഒറിേയാൺ,
ഇല്ലിെന്നെന്റ സന്ധ്യയിൽ മൂന്നു െകാറ്റികൾ,
ചുണ്ടിലില്ല മൂന്നു വരികൾ,
മൂന്നിറ്റു കണ്ണുനീരുേപാലും എനിക്കിന്നു് അപ്രാപ്യം.

ഒറിേയാൺ,
നീെയെന്റ ഏകാന്തത തട്ടിെയടുത്തു.
എെന്റ ശാന്തിയും,
എന്തിെനെന്റ വിഷാദം േപാലും നീ തട്ടിെയടുത്തു.
ക്രൂരമായി ചിരിച്ചുെകാണ്ടു് നീ മറയുന്നു.

കാണുന്നില്ല ഞാൻ ഇന്നു
പൂക്കളും ഋതുക്കളും,
ഇല്ല ചന്ദ്രനും സൂര്യനും,
ഇല്ല മനുഷ്യനും രക്തവും.
അെത, എെന്റ കാഴ്ച്ചേപാലും
നീയായിരുന്നുവേല്ലാ.

ഉണ്ടു് മുൻപിൽ രണ്ടു ചഷകങ്ങൾ.
ഇതിൽ വിഷേമതു് മഷിേയതു്?
വലതുകയ്യിെല ചഷകത്തിൽ നിന്നും
കുടിക്കുന്നു ഞാൻ മൂന്നു തുള്ളികൾ.

ഒറിേയാൺ,
ഇതു് മരണേമാ?
കാണുന്നു ഞാനിേപ്പാൾ ആകാശത്തിൽ
മുൻെപന്നേപാെല നിെന്റ ശയനം:

ക

വി

ത
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5
നിഴലാട്ടം

സുഹൃേത്ത,
നിങ്ങൾ ജന്തുക്കളുെട മേനാധർമ്മം അറിയാൻ
ആഗ്രഹിക്കുന്നുേവാ?
എങ്കിൽ, ഒരു തിരി െതളിയിക്ക,
വിരലുകൾ കവിതയായി ക്രമെപ്പടുത്തുക.
െതളിയും ചുവരിൽ മാനും, മയിലും, പുലിയും.
നിഴലിൽ അവ ജീവൻ പ്രാപിക്കും,
മേനാധർമ്മത്തിൽ അവ കഥകൾ ആടും.
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6
ഒരു കിളി

ഓേരാ മുളയിലും കിളികളുണ്ടു്.
ഒരു മുള നൂറു താളായി
പിരിയുേമ്പാൾ
നൂറിെലാന്നു് മാത്രം
ഒറിഗാമി െചാല്ലി കിളിയായി വിരിയുന്നു.

കരച്ചിലില്ലാെത,
തൂവലില്ലാെത
മുളതൻ മൗനവുമായി
ഇണക്കിളിെയ തിരയുന്നു.
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7
െസൈനൽ

ഡിെമൻഷ്യ / Senile
Dementia

സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണർവിേലക്കു്
രണ്ടു കാലിൽ നടന്നുവരുന്ന
പ്രായത്തിലാണു് ഞാൻ.
ഓർമ്മകൾ കുഴിയാനെയ േപാെല പൂഴ്ന്നു േപാകുന്നു,
മടങ്ങി വരാെത.

ശരീരത്തിൽ ചുളിവു് വീഴുന്ന
സ്വരം എനിക്കു് െതളിഞ്ഞു േകൾക്കാം.
സ്വന്തം വരികൾ ചുരുട്ടിെയറിയുന്ന
അേത സ്വരം.

തടിച്ച ഞരമ്പുകളുെട പ്രകമ്പനത്തിൽ
സ്വപ്നത്തിെന്റയും, ഉണർവിെന്റയും
ഭൂമികൾ ഒന്നുേചരുന്നു.
എെന്റ തികയാത്ത വാഴ്  വു്
ഈ ചാരുകേസരയിൽ എന്ന േപാെല.
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8
ഒരു കാഴ്ച്ച

വഴിയരികിെല വയസ്സൻ മരത്തിനു കീഴിൽ
ൈസക്കിെളാതുക്കി മീൻകാരൻ
ഒരു ബീഡിപ്പുകയിൽ
കടൽജീവികെള സ്മരിക്കുന്നു.

മുകളിെല കാക്കക്കൂട്ടിൽ നിന്നും മീൻകുട്ടയിേലക്കു്
ഒരു തള്ളക്കാക്ക.

െകാത്തിെയടുത്ത മീനിെന്റ െചറുനാരുകൾ
ആദ്യം പകർന്നതു്
കുയിലിൻ ചുണ്ടിൽ.

□
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അഭിരാം,എസ്.
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ കാവുംഭാഗത്തി�
നടുത്തു് ആലംതുരുത്തിയിൽ 2001-ൽ
ജനനം. ഇേപ്പാൾ ചങ്ങനാേശ്ശരി NSS
േകാേളജിൽ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥി.

ചിത്രങ്ങൾ: വി. േമാഹനൻ
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◦ “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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