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1
ശുഭപ്രതീക്ഷാഭരിതമായ
ഒരു ഭ്രാന്തൻ സ്വപ്നം

കയ്പില്ലാത്തെതന്നു്
ഒരു കിളി മധുരിച്ചുപാടുന്ന
കാഞ്ഞിരമരത്തിൽ നിന്നു്
െകാളുത്തുെപാട്ടിവന്ന
കവിതയുെട കാൽച്ചങ്ങല
മുറിവുനീറ്റങ്ങളിൽ ഇഴയുേമ്പാഴും
കിലുങ്ങുന്നതുേകൾക്കും

കട്ടുറുമ്പുകെളേപ്പാെല
സ്വപ്നത്തിെല കറുത്ത െസക്കന്റുകൾ
ഒന്നിനുപിറെക ഒന്നായി
വരിയിൽ നടന്നുേപാവുന്നതുകാണും
എണ്ണിെക്കാണ്ടിരിക്കും

കല്ലുരുട്ടിെക്കാണ്ടു്
പതിവായി കനം തൂങ്ങി
മല കയറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഹൃദയം
കിതച്ചുകിതച്ചുെകാണ്ടു്
ലെബ്ബന്നും ഡെബ്ബന്നും മിടിക്കുന്നതു്
ഇടെത്തന്നുള്ള േവദന
വലെത്തന്നുള്ള േവദനേയാ
തിരിേച്ചാ ആവുന്നതിെല ആഹ്ലാദം
ഉടുക്കുെകാട്ടുന്നതാെണെന്നാെക്ക േതാന്നും

മുകളിെലത്തും
ൈകവിട്ടുകളയും
ൈകെകാട്ടിച്ചിരിക്കും
ഉണരും…!
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2
അത്യധികം അശ്ലീലമായ ഒരു
െസന്റർ െസ്പ്രഡ് കവിത

േഹാ… േചട്ടാ…
അങ്ങനീമിങ്ങനീം
േനാക്കിേപ്പടിപ്പിക്കാെത…!

ആതിരക്കുളിേരാടന്നു
വൃത്തത്തിൽ കളിച്ചതാണു്
െസറ്റുമുണ്ടുടുത്തതാണു്

ഓണത്തിനു്, െപരുന്നാളിനു്, ക്രിസ്മസിനു്,
പറഞ്ഞ േപാെലാെക്കത്തെന്ന
താളത്തിലാടിയതാണു്

ഇനിെയങ്കിലും എനിക്കു േതാന്നുേമ്പാലിരുേന്നാെട്ട
ഛന്ദസ്സിൻ പുറേത്തെക്കാന്നു്
കാൽമുട്ടു് നിവർത്തെട്ട
മാത്ര െതറ്റാെത േനാക്കി കഴച്ചുനീറുന്നു
ഈ േനാട്ടെമാന്നയേച്ചാെട്ട

നടുേപ്പജിലിരുെന്നങ്കിലും
പണ്ടുണ്ണിേമരിെയ സീമെയ ഷക്കീലെയ
കണ്ണുെകാണ്ടറുത്തേപാൽ
െപർെവർഷം വർഷിക്കാെത
നിങ്ങെട െപങ്ങെളേപ്പാെലനിക്കും
േപരുണ്ടേല്ലാ! പി.കവിത ബി.ഏ
‘മാതൃഭാഷായിൽ’ :-) തെന്ന
- - - - v v v v v - - v - - v - -
(അതു് മന്ദാക്രാന്തയാ…
മനസ്സിലാേയാ വൃത്തം…?)
ആക്രാന്തെമാട്ടും േവണ്ട
മന്ദമായ് ഗമിച്ചാെട്ട…!
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3
പ്രണയത്തിെന്റ വിദ്യുതു്

തത്സമം

110 െക.വി ൈലനിെല
രണ്ടു കമ്പികളിലിരിക്കുന്ന
രണ്ടു പക്ഷികൾക്കു്
പരസ്പരം െകാക്കുരുമ്മാനുള്ള
ആ ഒരു േതാന്നലിെന്റ
േവാൾേട്ടജിലാണു്
പ്രണയം അളക്കെപ്പടുന്നതു്…!
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4
ശംഖുമുഖം കടപ്പുറത്തു നിന്നു്

60 േനാട്ടിക്കൽ ൈമൽ ഇപ്പുറം

നിെന്റ കാൽവിരൽ െതാട്ട
ഈ കടൽ മുറിച്ചു് കടന്നുേപാവുേമ്പാൾ
മണൽത്തരിനീറ്റമുള്ള ഒരു മുറിവു ബാക്കിയാക്കി
െനഞ്ചിൽ നിെന്നാരു തിര
വിഷാദത്തിെന്റ ഇരുണ്ട നീലയിേലക്കു്
പിൻവലിഞ്ഞുേപാവുന്നുണ്ടു്…

നഷ്ടെപ്പട്ട നങ്കൂരങ്ങൾ തുരുമ്പിച്ചടിഞ്ഞ
ആഴമില്ലാെത അടഞ്ഞുേപായ
ഒരു തുറമുഖത്തിെന്റ
പഴയ വിളക്കുമാടത്തിനു്
െവറുേത കാവലിരിക്കുന്ന
നരച്ച കുപ്പായമിട്ട ജീവിതം
േചാറ്റുപാത്രവുമാെയത്തുന്ന
ഒരു ആഹ്ലാദെത്ത കാത്തിരിക്കുന്നതുേപാെല
പച്ചയുെട തീരത്തുനിന്നും
നീ െവളിച്ചത്തിെന്റ തൂവാല വീശുെമന്നു്
ഞാനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടു്

പേക്ഷ…
പരാജയങ്ങളുെട കപ്പൽേച്ചതങ്ങളാലും
പലായനങ്ങൾ ഉേപക്ഷിച്ചിട്ട
പടേക്കാപ്പുകളാലും
അടയാളെപ്പടുത്തെപ്പട്ട
പുരാതനമാെയാരു കടൽപ്പാതയിലൂെട
ദുർബലമായ ൈസറൺ മുഴക്കി
അകന്നകന്നു്… അകന്നകന്നു് േപാകുന്ന
ഈ കപ്പലിൽ ഞാനുെണ്ടന്നു്
നീെയങ്ങെന അറിയാനാണു്…⁉
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നിരഞ്ജൻ
പാലക്കാടു് അടയ്ക്കാപുത്തൂരിൽ ജനനം.
മൈറൻ എൻജിനീയർ, വിവാഹിതൻ.

ചിത്രങ്ങൾ: േപാൾ ക്ലീ



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവു�
ന്ന 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 റീ�
ഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകൾ 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.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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