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1

കടപുഴകി വീഴാൻ േപാകുന്ന
ഒരു മരത്തിനു്
എെന്റ ആഴേമെയന്നു്
േവരുകളാൽ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച മണ്ണിൽ നിന്നു്
പിടിവിട്ടുേപാകുന്ന നിമിഷത്തിൽ
തകർന്നമരാൻ േപാകുന്ന
ഒരു ചില്ലയുെടയറ്റത്തു്
അവസാനെത്ത നനവും
ശ്വാസവുെമടുത്തു്
പൂക്കുന്ന പൂവു േപാെല
ഒെരാറ്റ വാക്കു്
നിനക്കു്
തരാൻ േവണ്ടി തിരയുന്നതു്
അതാണു്.

2
നഗരത്തിെന്റ
സായാഹ്നഭൂപടത്തിൽ ചില
അടയാളെപ്പടുത്തലുകൾ

രക്തസാക്ഷിമണ്ഡപത്തിനു മുമ്പിൽ
മുഷ്ടി ചുരുട്ടിയുയർത്തി
കാലഘട്ടത്തിെന്റ ഗൗരവം
മൗനമായ് ചാർത്തി
ഓർമ്മകളിേലക്കു കൂർത്തു നിൽക്കുന്ന
സ്തൂപികാഗ്രിതവനങ്ങൾ…
േപാക്കുെവയിലിെന്റ ഇളം ചൂടിലും
പാർക്കിൽ നിലം പതിഞ്ഞു്
പുലരിമഞ്ഞു േതടി വിരലുകളിഴയുന്ന
പ്രണയത്തിെന്റ സാവന്നകൾ
െപൻഷൻ പരിഷ്കരണത്തിെന്റ
സായാഹ്നചർച്ചയിൽ േവരാഴ്ത്തി
തഴമ്പുവന്നു േതഞ്ഞ
സിമന്റു െബഞ്ചിനു ചുറ്റും
വട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്ന
ഇലെപാഴിയും കാടുകൾ
അമ്പതു കഴിഞ്ഞ
ൈസബീരിയൻ ൈശത്യം
കുശുകുശുപ്പിലുരഞ്ഞു
തീപ്പിടിച്ചകറ്റുന്ന
െകാച്ചമ്മമാരുെട ക്ലബ്ബിെല
തുന്ദ്രാ പ്രേദശം
പരുക്കൻ ലഹരിയുെട
നില്പൻ കൗണ്ടറിൽ
ആടിയുലഞ്ഞു കത്തുന്ന
ആൺവിയർപ്പിെന്റ
ഉഷ്ണേമഖലാവനങ്ങൾ
നഗരഭൂപടത്തിെന്റ
അരികുപറ്റിെയാഴുകുന്ന
അഴുക്കുചാൽ െചരുവിൽ
ചതഞ്ഞരഞ്ഞ വസന്തം
പാടുകൾ വീഴ്ത്തിയ
പച്ചപ്പാവാടെയ്ക്കാപ്പം
കീറിപ്പറിഞ്ഞ ഭൂമിശാസ്ത്രം െടക്സ്റ്റ്…
(ഏപ്രിൽ 2011)
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ഇതിപ്പഴിങ്ങെന
കുറവനും കുറത്തിക്കുമിടയിെല
ഇടുക്കി ഡാം േപാെല
െനഞ്ചിലിങ്ങെന െകട്ടിക്കിടന്നിട്ടു്
നിനെക്കന്താണുപകാരെമേന്നാർക്കുമ്പഴാണു്…
എന്നാപ്പിെന്ന
അതേങ്ങാെട്ടാഴുക്കിവിട്ടു്
ആ ടർൈബെനാന്നു കറക്കിത്തിരിച്ചു്
കമ്പികളിൽ ഊഞ്ഞാലാടിവന്നു്
ചുവപ്പുൈലറ്റു് കത്തുന്ന
മീറ്ററിേനം കളിപ്പിച്ചു്
ഒച്ചയുണ്ടാക്കാെത
വീട്ടിൽ വന്നുകയറി
മിക്സിയുെട സ്വിച്ചും ചാടി
ഗുർർർർർർർർർർർ… എന്നു്
നിനക്കു് ചട്ണിയരച്ചുതരാൻ േതാന്നുന്നതു്…
ശുർർർർർർർർർർർ… എന്നു്
ഫാനായിത്തിരിഞ്ഞു്
നിെന്റ മൂക്കിൻതുമ്പിെല വിയർപ്പിൽ
തുരുതുരുന്നെന…,
ശ്ശ്ശ്ശ്ശ്ശ്ശ്ശ്ശ്ശ്ശ്ശ്ശ്ശ്… എന്നു്
ഇസ്തിരിച്ചൂടായി
നീ മടക്കിെവച്ച കുപ്പായങ്ങളിൽ
പതുപതുങ്ങെന…,
ഉമ്മെവക്കണെമന്നു േതാന്നുന്നതു്…
ടാങ്കിേലക്കുള്ള േമാേട്ടാർ
സിങ്കിെല െവള്ളം
കുളിമുറിയിെല െവളിച്ചം
െമാൈബലിെന്റ ചാർജ്ജ്…
പതുെക്കെവച്ച പാട്ടു്
നീ െതാടുന്നെതല്ലാം
നിെന്നെത്താടുന്നെതല്ലാം
െതാട്ടുെകാേണ്ടയിരിക്കാൻ േതാന്നുന്നതു്
രാത്രിയിൽ െനടുവീർപ്പുകേളാെടാപ്പം
നീയടച്ചുെവക്കുന്നെതല്ലാം
ങുർർർർർർർർർർർ… എന്നു് ഫ്രിഡ്ജായി മൂളി
തണുപ്പിക്കാൻ േതാന്നുന്നതു്
രാവിെല പാൽപ്പാത്രെമടുക്കാൻ
നിെന്റ ൈകച്ചൂടുവരുന്നതും കാത്തു്
െവറുേത ഇരിക്കാൻ േതാന്നുന്നതു്…
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വസന്തത്തിെന്റ സാരിക്കു്
െഞാറിപിടിച്ചുെകാടുക്കുന്നു
മുന്താണിത്തുമ്പിൽ തലതുവർത്തിയ
മഴ നനഞ്ഞ ഒരു കാറ്റു്…

5

ഒരു കുഞ്ഞുസേന്താഷത്തിെന്റ
പഞ്ചസാരത്തരിയുമായി
ഒരു കുഞ്ഞുറുമ്പുചിന്ത…
മണൽത്തരിേപ്പാറലുകൾ
എറ്റിച്ചു കളിക്കുന്ന
വിഷാദത്തിെന്റ
ആയിരം കുഴിയാനകൾ.
□

നിരഞ്ജൻ

പാലക്കാടു് അടയ്ക്കാപുത്തൂരിൽ ജനനം.
മൈറൻ എൻജിനീയർ, വിവാഹിതൻ.
കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
ചിത്രങ്ങൾ: വി. േമാഹനൻ
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empowering the author …

◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻനിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം
ഖ്യ:
രാജ്യം

കറൻസി

വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ

രൂപ

238

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

(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

◦ 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 പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

