
കുക്ക് ആൻഡ് െസർവ്
നിരഞ്ജൻ



കുക്ക് ആൻഡ് െസർവ്
നിരഞ്ജൻ
(മലയാളം: കവിത)

© 2021, Niranjan

The electronic versions have been created by
making use of the production infrastructure of
River Valley Technologies.

The electronic versions were generated from
sources marked up in LATEX in a computer running
gnu/linux operating system. pdf was typeset
using XƎTEX from TEXLive 2020 and the cloud
framework, Ithal (ഇതൾ). The base font used
was traditional script of Rachana, contributed by
KH Hussain, et al. and maintained by Rachana
Institute of Typography. The font used for Latin
script was Linux Libertine developed by Philipp
H. Poll.

The electronic versions are released under the
provisions of Creative Commons Attribution Non-
commercial ShareAlike license for free download
and usage.

The Farmer’s Kitchen, a painting by Ivan
le Lorraine Albright. The image is taken
from Wikimedia Commons and is gratefully
acknowledged.

Sayahna Foundation
jwRa 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014
uRl: www.sayahna.org

http://river-valley.com
https://www.latex-project.org
https://tug.org/xetex/index.html
https://tug.org/texlive/index.html
https://ithal.io
http://rachana.org.in
http://rachana.org.in
http://www.linuxlibertine.org/index.php?id=91&L=1
https://creativecommons.org
https://creativecommons.org
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ivan_Albright,_The_Farmer%27s_Kitchen,_ca._1934,_oil_on_canvas,_Smithsonian_American_Art_Museum,_Transfer_from_the_U.S._Department_of_Labor,_1964.1.74.jpg
https://commons.wikimedia.org
http://www.sayahna.org
http://www.sayahna.org


ഉള്ളടക്കം

1 തീവണ്ടിവാർത്തയാത്ര . . . . 4

2 താരദമ്പതികൾക്കു് സംഭവിക്കാ�
വുന്നതു്… . . . . . . . . . . . . . . . 5

3 തീവണ്ടിയുമ്മ . . . . . . . . . . . 6

4 കുക്ക് ആൻഡ് െസർവ് . . . . 7

5 സിൻഡ്രലാ . . . . . . . . . . . . . 8

3



1

െചറുതുരുത്തി കഴിഞ്ഞു്
പുഴെയത്താറാവുേമ്പാൾ
െഷാർണൂരിറങ്ങാൻ
വാതിലിന്റട്ത്തു്
കസവുചുരിദാറിട്ട നിലാവു്

േടായ്  ലറ്റിൽ നിന്നിറങ്ങിപുകയൂതിവിട്ടു്
േവച്ചുേവച്ചു പുറേത്തക്കുവന്ന
േകാട്ടയത്തൂന്നു േകറിയ ഇരുട്ടു്

‘അനാഘ്രാതകുസുമമാണു സാർ’
അച്ചടിമലയാളമാണു്
കൂട്ടിെക്കാടുത്തതു്…

പിെന്ന
പുഴ നിറെയ
വാർത്തയായിരുന്നു…
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2

നീ െചമ്മീനിലഭിനയിച്ച
കാലേമാർക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ…
നാട്ടിക ബീച്ചിെന്റ
അടിവയറ്റിലുമ്മെവച്ചുെകാണ്ടു്
കടൽ പറഞ്ഞു…
ഷീലക്കണ്ണുകളുെട മീൻെപടപ്പു്
മധുവിെന്റ ഉറുമാൽ െകട്ടിയ കുരുവിക്കൂടു്
അവരുെട പ്രണയം
ചതുക്കിപ്പിതുക്കി നടന്നു േപായ
നിെന്റ കവിളുകൾ
ഓേരാ േഷാട്ട് കഴിഞ്ഞും
ഞാൻ തഴുകിെക്കാേണ്ടയിരുന്നതു്…

കരയാെക ഒന്നുലഞ്ഞുചിരിച്ചു…
പിെന്നെയേന്താ
ഇടവപ്പാതിയുെട ചുടുനനവുള്ള െനടുവീർപ്പിട്ടു്
ഇരുണ്ടുകൂടി വിഷാദിച്ചു
എെന്റ ചന്തെമാെക്കേപ്പായി െപാേന്ന
നീേയാ… ദ്വീപിെല േജാസിെന്റ കൂെട
തലത്തിെന്റ പാട്ടിെനാപ്പം
അെന്നാെക്ക അഭിനയിച്ചേപാെലത്തെന്ന
ഇേപ്പാഴും െചറുപ്പമായിട്ടിരിക്കുന്നു
നിത്യഹരിതനായകൻ…

കടൽ േപ്രംനസീറായി…
ഞാൻ െചറുപ്പമായിട്ടിരിക്കുന്നതു്
നിനക്കുേവണ്ടിയേല്ല…
പിെന്നയീ ദ്വീപുകൾ…
പാവങ്ങൾെക്കല്ലാം കൂടി
ഞാെനാരു കടലേല്ലയുള്ളൂ…
മണ്ടിെപ്പേണ്ണ…!
െഷാർണൂരിൽ മഴയത്തു്…
വിരഹത്തിെന്റ ഞാറ്റുേവലകളിൽ
കിതച്ചുെകാേണ്ടാടിവന്ന
ഞായറാഴ്ചത്തീവണ്ടികൾ
േസ്റ്റഷനിൽ നില്പുണ്ടു്

തിരിമുറിയാെത െപയ്യുന്ന
തിരുവാതിരമഴയിേലക്കു്
ഓർമ്മയുെട കമ്പാർട്ട്െമന്റുകൾ
ചില്ലുകണ്ണുകൾ തുറക്കുന്നുണ്ടു്
ൈവകിെയത്തിയ ധൻബാദിെന്റ
S1 േകാച്ചിെലാരുവൾ
രൂപമില്ലാെത്താരു ബാഗിൽ നിന്നു്
ഒെരാഴിഞ്ഞ സിഗററ്റുകൂെടടുത്തു്
മണം പിടിക്കുന്നുണ്ടു്
കണ്ണൂർ ഫാസ്റ്റിേലക്കു്
ഓടിക്കയറുന്ന ഒരാൾ
ചുരുട്ടിയ ആഴ്ച്ചപ്പതിപ്പിൽ
ഒരു വാടിയ മുല്ലമാല
തിരുകിെവച്ചിട്ടുണ്ടു്
േകായമ്പത്തൂർ പാസഞ്ചറിലിരുന്നു്
വാട്ടിെപ്പാതിഞ്ഞ
ഇഡ്ഡലികളിെലാരാൾ
പൂവിെനെയന്ന േപാെല
െതാട്ടുേനാക്കുന്നുണ്ടു്

മുല്ലപ്പൂവിനും സിഗററ്റുകൂടിനും ഇഡ്ഡലിക്കും
ഇേപ്പാൾ ഒേര മണമാണു്
നിർത്താെത െപയ്യുന്ന പ്രണയത്തിലും
ഒരു തീവണ്ടിയിൽ അടച്ചുമൂടി-
യിരിേക്കണ്ടിവരുന്ന
ജീവിതത്തിെന്റ മണം…
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3
തീവണ്ടിയുമ്മ

ഒേര പാളത്തിെലന്നറിഞ്ഞുള്ള
െനഞ്ചിടിേപ്പാെട
രണ്ടു േബാഗികൾ ഉമ്മെവയ്ക്കുേമ്പാൾ
അതുവെര േതഞ്ഞതിെന്റ
എല്ലാം േചർെത്തന്നേപാെല
ചക്രങ്ങളുെട ഒരു േതങ്ങിക്കരച്ചിലുണ്ടു്…!
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വഴന്ന ഉള്ളിയുെട നിറം
മല്ലി മൂപ്പിച്ച മണം
കടുകുെപാട്ടിയമരുന്ന ശബ്ദം
ചപ്പാത്തിമാവിെന്റ മയം
ഉള്ളം കയ്യിൽ ഇറ്റിച്ചുേനാക്കിയ
ഉപ്പു്, എരിവു്, പുളി, മധുരം
അടുക്കളയിെല ആണറിവുകൾ,
ഇന്ദ്രിയജ്ഞാനങ്ങൾ…

നാം പകുത്ത അടുക്കളയിൽ
അറുനൂറ്റിമുപ്പതു് കിേലാെഹർട്സിെല
തൃശ്ശൂർ നിലയത്തിെനാപ്പം
നമുക്കിടയിലുണ്ടായിരുന്ന
ആറാമിന്ദ്രിയങ്ങളുെട
തരംഗൈദർഘ്യങ്ങൾ,
ആവൃത്തികൾ, അനുനാദങ്ങൾ…

കുക്കറിെല ബിരിയാണിക്കൂട്ടിൽ
മലമ്പുഴ ഡാമിെല
ജലനിരപ്പടയാളേമാർത്തുെകാണ്ടു്
ഒരാൾ െവള്ളത്തിെന്റ
വിരലളെവടുക്കുേമ്പാൾ
മറ്റയാൾ േറാപ് േവയിെല
ഒരു കിനാവിൽ സഞ്ചരിച്ചുചിരിക്കുകയും
പിെന്ന ഒന്നിെച്ചാരു ൈബക്കിൽ
മഴെകാണ്ടു് ഒലവേക്കാേട്ടക്കു േപാകുന്ന
ചറപറാെപയ്യുന്ന ചിരിയിൽ
പരസ്പരം നനെഞ്ഞാട്ടുകയും െചയ്യുന്ന
അതീന്ദ്രിയാത്ഭുതങ്ങൾ

കാണാെതയും േകൾക്കാെതയും
െതാടാെതയും രുചിക്കാെതയും
ആവിയടങ്ങാൻ കാത്തു്
ഇരുന്നു വിങ്ങുന്ന േനരങ്ങളിൽ
നമുക്കിടയിൽ നിറയുന്ന
മുരിങ്ങെടെലൽേശ്ശരിയിൽ1

ഉള്ളി വറുത്തിടുന്ന മണമാണു്
േലാകത്തിെല
ഏറ്റവും കാല്പനികമായ മണം…!

1. മുരിങ്ങയില എരിേശ്ശരി.
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5
സിൻഡ്രലാ

മഴയും നിലാവും േചർന്നു് ഇഴെനെയ്തടുത്ത
കണ്ണാടിയലുക്കുകൾ വകഞ്ഞു മാറ്റി
നീ കയറിവന്നതു്, ഒരു നിമിഷം
ലജ്ജിച്ചു നിന്നതു് ഓർമ്മയുണ്ടു്

മന്ത്രവിദ്യയാെലന്ന േപാെല
ഉടുെപ്പാന്നുമുലയാെത, നനയാെത
എങ്ങെന എന്നതിശയെപ്പടുേമ്പാേഴക്കും
മഴയും നിലാവും നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളുയർത്തി
നീ േനാക്കിയതും ഓർമ്മയുണ്ടു്

പാതിര വെര നൃത്തം െചയ്തു്
എേങ്ങാ മറഞ്ഞുേപായ
കവിതയുെട രാജകുമാരീ…

സ്വപ്നമായിരുേന്നാ
എന്നത്ഭുതെപ്പടുേമ്പാൾ
നീ മറന്നിട്ടുേപായ
വാക്കിെന്റ ഒറ്റെച്ചരുപ്പിൽ
പ്രഭാതസൂര്യെന്റ വജ്രത്തിളക്കം…!

□
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നിരഞ്ജൻ
പാലക്കാടു് അടയ്ക്കാപുത്തൂരിൽ ജനനം.
മൈറൻ എൻജിനീയർ, വിവാഹിതൻ.

കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
ചിത്രങ്ങൾ: വി. േമാഹനൻ



RIVER VALLEY
DIGITAL LIBARY
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

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയ�
രായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടു�
ത്തുക, നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായ�
നക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്ക�
തിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപ�
േയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് 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://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org
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