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1
അതീവൈപങ്കിളിയായ ഒരു
കവിത
(കടലിൽേപ്പായ േജാണിക്കുട്ടി കരയിലിരിക്കുന്ന ലി
ല്ലിക്കുട്ടിക്കു് എഴുതുന്നതു് )

ഭൂമി, മഴ
കടൽ, കര
ആ ക്രമത്തിലായിരുന്നു
അെത… അങ്ങെനത്തെന്നയായിരുന്നു
ആദ്യം ചലിച്ച ഏകേകാശം
ആദ്യം കരയിെലത്തിപ്പിടഞ്ഞ മത്സ്യം
ആദ്യം പൂത്ത െചടി
ആദ്യം കായ്ച്ച മരം
ആദ്യം ചിറകടിച്ചുയർന്ന പക്ഷി
ആദ്യം കാടുകയറിയ മുരൾച്ച
ആദ്യം കീഴ്െപ്പടുത്തെപ്പട്ട കരച്ചിൽ
ആദ്യം നിവർന്നുനിന്ന മനുഷ്യൻ
ആദ്യം ഉരഞ്ഞുകത്തിയ തീ
ആദ്യം ഉരുണ്ടുനീങ്ങിയ ചക്രം…
പിെന്നയും ചലിച്ചുെകാേണ്ടയിരുന്ന േലാകം
അെതാെക്ക പിെന്നയാണു്
ഭൂമി, മഴ
കടൽ, കര
അെത… അങ്ങെനത്തെന്നയായിരുന്നു
ഒരു കടലും ഇേന്നവെര
മുഴുവനും വറ്റിേപ്പായിട്ടിെല്ലങ്കിൽ
ചുട്ടുപഴുത്ത ഒരു ഭൂമിയിേലക്കു് െപയ്ത
ആദിമമായ ആ മഴയും
കടലിെന്റ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാവണം
ഒേര നിലാവിനും
ഒേര െവയിലിനും കീഴിെലന്നു്
ഒേര നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണുെന്നന്നു്
ഒേര േനരം വിങ്ങുന്ന,
ഒരു േമഘത്തിെന്റ തണുപ്പുെകാണ്ടു്
ഒരു പുഴയുെട ഒഴുക്കുെകാണ്ടു്
പരസ്പരം െതാടാൻ െവമ്പുന്ന
ആ ഒരു വാക്കുണ്ടായതും
കരയ്ക്കും കടലിനുമിടക്കായിരിക്കണം
ആദിയിൽ ഭൂമിയിൽ വീണ മഴയുെട
തിളയ്ക്കുന്ന െനടുവീർെപ്പന്നേപാെല
വിരഹെമന്ന വാക്കു്…!

2
പ്രകൃതിവിരുദ്ധം /
സദാചാരവിരുദ്ധം

കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുന്ന
ഒരു കുന്നിൻ മുകളിേലക്കു്
കുഞ്ഞിക്കാൽ കയറ്റിെവക്കുന്നു
ഷിമ്മീസിട്ട ഒരു പുലരിെവയിൽ
തിരക്കിട്ടു് ഇടവഴിയിേലക്കിറങ്ങിയ
ഇരുട്ടിനു പിന്നാെല
മരച്ചില്ലയിൽ മുന്താണിയുടക്കിയ
കസവുപുടവയുടുത്ത നിലാവു്
കുന്നിെന വികാരം െകാള്ളിച്ച
െവയിലും
ഇരുട്ടിേനാെടാപ്പം നടെന്നത്താത്ത
നിലാവും
ഒരുേപാെല കുറ്റക്കാരാണു് എന്നിരിെക്ക
അല്പേനരമാെണങ്കിലും
കയ്യിേലാ കഴുത്തിേലാ
മതചിഹ്നങ്ങെളാന്നുമില്ലാെത
രാത്രിയും പകലും തമ്മിൽ
അടുത്തിടപഴകി മിണ്ടിപ്പറഞ്ഞിരുന്നതു്
ക്ഷമിക്കാനാവാത്ത കുറ്റം തെന്ന…!
േചാരയിൽത്തെന്ന
കീറിപ്പറിഞ്ഞുചുവക്കണം
അവരിലാരുേടെതന്നറിയാത്ത
ഈ ഉടുവസ്ത്രം…!

3
കമ്പിയില്ലാക്കമ്പി

പുലരിയിേലക്കു് പറന്നുയരുന്ന പക്ഷികൾ നിറഞ്ഞ
നിെന്റ ആകാശത്തിേലക്കു്
കടലിേലക്കു് കണ്മിഴിക്കുന്ന ക്ഷത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ
എെന്റ ആകാശത്തിലൂെട
ഞാൻ േഫാൺ വിളിക്കുന്നു
രാത്രിെയ അടുക്കിെയാതുക്കിെവച്ചു് ഞാനും
പകലിെന അടുപ്പത്തുെവച്ചുെകാണ്ടു് നീയും
ഹേലാ പറയുന്നു
ഇേപ്പാൾ പിറന്നുവീണ ഒരു കുഞ്ഞുനക്ഷത്രം
കവിൾത്തുടുേപ്പാെട െപെട്ടന്നു് ചിരിച്ചു തുടങ്ങുന്നു
ഇേപ്പാൾ പറക്കാൻപഠിച്ച ഒരു കുഞ്ഞിക്കിളി
ചിറെകാന്നുലച്ചു് െപെട്ടന്നു് ആയെമടുത്തുയരുന്നു
പിെന്ന…
വലിച്ചുെകട്ടിയ കമ്പികളിെലന്നേപാെല
രണ്ടു സമയേരഖകൾ മീട്ടിപ്പാടുന്ന നർത്തകിയായി
ഭൂമി ഒരു പാവാടച്ചുറ്റുയർത്തി തിരിയുന്നു.

4
മിടിപ്പു്

ലെബ്ബന്നും ഡെബ്ബന്നും വാതിൽ തുറന്നടച്ചു്
പരസ്പരം പിടിെകാടുക്കാെത
ഒളിച്ചുകളിക്കുന്ന രണ്ടർത്ഥങ്ങളുണ്ടു്
ഹൃദയത്തിൽ.

5
േകവുഭാരം

കപ്പൽപ്പാതകൾക്കിേപ്പാൾ
നക്ഷത്രങ്ങളുെട അടയാളങ്ങെളാന്നും േവണ്ട
ഒരുവിരൽത്തുമ്പിൽ െതളിയാവുന്നേതയുള്ളൂ
ഒരുനൂറുവഴികൾ
എങ്കിലും
മുങ്ങുന്നതിെന്റ സാേങ്കതികവിദ്യ
ഇേപ്പാഴും പഴയേപാെലെയാെക്കത്തെന്ന
അവനവെന്റ ഭാരം എത്രെയന്നതിലല്ല
ആേദശം െചയ്യുന്നതിെന്റ വ്യാപ്തം
എത്രെയന്നനുസരിച്ചുതെന്നയാണു്
ഇേപ്പാഴും അതു് സംഭവിക്കുന്നതു്.
□

നിരഞ്ജൻ

പാലക്കാടു് അടയ്ക്കാപുത്തൂരിൽ ജനനം.
മൈറൻ എൻജിനീയർ, വിവാഹിതൻ.
(േപാൾ ക്ലീ ചിത്രങ്ങൾക്കു് വിക്കിപീഡിയ
േയാടു് കടപ്പാടു്.)

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന
തു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡി
എഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ
60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം
– കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭി
മുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ –
എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാ
ണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

