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േനാക്കൂ ചങ്ങാതീ…
നീ
ഒരു രാഷ്ട്രത്തിെന്റ
ഉയിർപ്പുദിവസമാണേല്ലാ
ഞാൻ
അേത രാഷ്ട്രത്തിെന്റ
പിതാവിെന്റ ഓർമ്മദിവസവും
പറഞ്ഞുവരുേമ്പാൾ നമ്മൾ
അടുത്ത ബന്ധുക്കളാണു്
നാലു ദിവസം ദൂരത്തിൽ
അടുത്ത അയൽക്കാരും
എങ്കിലും ചങ്ങാതീ
നമുക്കു് െപാതുവായി
ഒന്നുമിെല്ലന്നു് പറയാൻ
സത്യത്തിൽ സങ്കടമുണ്ടു്
ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് േനരത്തിെന്റ
നിശബ്ദപ്രാർത്ഥന
നീ ഒരു രാജവീഥി നിറയുന്ന
വാദ്യാരവേഘാഷം
ഞാൻ നമ്രശിരസ്കമായ
ഒരു കൂപ്പുൈക
നീ ആകാശേത്തക്കുയർത്തിയ
ഒരു പീരങ്കിവിരൽ
ഞാൻ കുനിഞ്ഞുകുനിഞ്ഞു്
ഒരു േതാട്ടിപ്പണിക്കാരെന്റ ചൂൽ തിരയുേമ്പാൾ
നീ നിവർന്നുവളഞ്ഞു്
ഒരു വിമാനവ്യൂഹത്തിെന്റ വിന്യാസമാസ്വദിക്കുന്നു

അതു മാത്രമല്ല ചങ്ങാതീ
ഈയിെടയായി നമുക്കിടയിൽ
അകൽച്ചയിത്തിരി കൂടുന്നുെവന്നതും
കാണാതിരിക്കാൻ വയ്യ
അതിനു കാരണം എേന്താ ആവെട്ട
ഓർക്കാൻ േവണ്ടി പറയുകയാണു്
അേമ്പറ്റുവീണ ഒരു പക്ഷിയുെട
കരച്ചിലിൽ പിറന്ന കഥയിെല
കരുണയുെട നായകെനയാണു്
അേദ്ദഹം “േഹ റാം” എന്നു് വിളിച്ചതു്
യുദ്ധത്തിെന്റ ൈദവെത്തയല്ല
അരുെതന്നു തുടങ്ങിയ
ഇതിഹാസത്തിെന്റ കാവ്യനീതി
അേത രാമെന വിളിച്ചു്
അരുെതന്നു് ഒടുങ്ങിയ
ഒരു ജീവനിൽ കാണുന്നതിൽ
ഒരുപാടർത്ഥങ്ങളുണ്ടു്
ൈവകുേന്നരം 5.17-നു്
എെന്റ ദിവസം ചുവപ്പിച്ച
ആ മൂന്നു് െവടിയുണ്ടകൾ
തീർച്ചയായും
േവട്ടക്കാരേന്റതായിരുന്നുതാനും
ഇനിയും
നിെന്റ ദിവസം
ആയുധങ്ങളാലങ്കരിക്കുേമ്പാൾ
അവെയ അഭിവാദനം െചയ്തു്
ആകാശേത്തക്കു് െനഞ്ചുവിരിച്ചുനിൽക്കുേമ്പാൾ
അെതല്ലാം ഓർക്കുന്നതു നന്നു്…!

വിമതരായ
ഋതുക്കളുെട
അടിയന്തിര
ശ്രദ്ധക്കു്

മഴയാണു് എന്നു്
േപരു പറഞ്ഞതുെകാെണ്ടാന്നും
ഇളവനുവദിക്കുന്നതല്ല
ചറപറാ െപയ്യുന്നതിെനാന്നും
അനുവാദമുണ്ടാവുന്നതല്ല
നിശ്ചയിച്ച േനരങ്ങളിൽ
വരി നിന്നു് െപയ്തുേപാവുക
കൃത്യം െസന്റീമീറ്ററിൽ
അച്ചടക്കേത്താെട നിർത്തുക
വസന്തത്തിനും
പൂക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ
മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടു്
അതിർത്തി ലംഘിച്ചു്
െപാതുനിരത്തിൽ
പൂവിതറിനിറച്ചു്
ആവിഷ്കാരസ്വാതന്ത്ര്യമാണു്
ആശയപ്രകടനമാണു്
എെന്നാന്നും പറേഞ്ഞക്കരുതു്
മഞ്ഞുകാലം ഇനിേമൽ
ഇലകേളാടു് സംസാരിക്കരുതു്
സദാചാരവിരുദ്ധമാണതു്
അതിരാവിെല കുളിച്ചു്
മുഴുവൻ ശരീരവും മറയുന്ന
െവളുത്ത യൂണിേഫാമിൽ
സൂര്യനമസ്കാരം െചയ്തു്
പിരിഞ്ഞുേപാേകണ്ടതാണു്
ക്രമസമാധാനം
ഇനിേമൽ
േവനലിെന്റ ചുമതലയാണു്
െവയിലിെന്റ ചൂരൽെകാണ്ടു്
ഇടക്കിെട പ്രഹരിക്കുന്നുെവങ്കിൽ
നന്നായി എേന്ന പറയാനുള്ളൂ
സത്സ്വഭാവികളാവാനാണു്…
നന്നായി വളരാനാണു്…
രാജ്യനന്മക്കാണു്…!

പാക്കറ്റുപാലിൽേപ്പാലും കത്തിരിത്തുളയിെട്ടന്നും
കറന്നാെണടുപ്പു്
രാവിെല േദാശയ്ക്കു കൂട്ടാൻ ഉള്ളിച്ചമ്മന്തി
പുഴുങ്ങിയ േനന്ത്രപ്പഴം ഉച്ചയ്ക്കിടിച്ചക്കേത്താരൻ
ചുമരിൽ വാളും ചിലമ്പുമായ് മാേങ്ങാട്ടുഭഗവതി
മാതൃഭൂമിക്കലണ്ടറിൽ നാളും പക്കവും േനാക്കി
മുടക്കമില്ലാെതന്നും മാട്ടുംഗ അയ്യപ്പെന
െതാഴുതാണിറക്കം
എങ്കിലുെമന്നും കാലേത്തേഴ പതിെനാന്നിെന്റ
അേന്ധരിേലാക്കലിേലക്കിടിച്ചുേകറുേന്നരം
നഗരമാേവശിക്കും അടിമുതൽ മുടിവെര
െകാടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണിക്കു വാെളടുത്തേപാൽ
േദേവ്യ… അേമ്മ…!
□

നിരഞ്ജൻ
പാലക്കാടു് അടയ്ക്കാപുത്തൂരിൽ ജനനം.
മൈറൻ എൻജിനീയർ, വിവാഹിതൻ.
കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
ചിത്രങ്ങൾ: വി. േമാഹനൻ
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന ആറു
മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻനിര എഴുത്തുകാരുെട ഇരുപതു്
പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം നടത്തുന്നു. ഈ
േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസംഖ്യ:
രാജ്യം

കറൻസി

വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ
രൂപ
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)
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യുഎസ്, കാനഡ
യൂേറാപ്
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ
യൂേറാ

10
10

യുഎസ് േഡാളർ

10

ഖത്തർ
യുഎഇ
സൗദി അേറബ്യ
കുൈവറ്റ്
ഒമാൻ
ബഹ്റിൻ

റിയാൽ
ദിർഹം
റിയാൽ
ദിനാർ
ദിനാർ
ദിനാർ

20
20
20
2
2
2

മേലഷ്യ

റിങ്ങിറ്റ്

25

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായിെക്കാ
ണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായ
നാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരി
കവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യ
ങ്ങൾ.
◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ പറ്റിയ
തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.
◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവിെട
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 പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി
േലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

