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1
ചുണ്ടു്

ചുവന്ന രാത്രി
രാത്രിയുെട കടലിൽ
മുങ്ങിേപ്പാകുെമന്നുറപ്പുള്ള ഒരു ചുണ്ടു്,
േലാകെത്തയാെക പാനം െചയ്തു്
വിടർന്നു് േപായതു്.
വഴി െതറ്റി വന്ന ഒരു നാവികൻ
െവള്ളത്തിൽ െപാങ്ങിക്കിടക്കുന്ന
ചുണ്ടു് കണ്ടു്
േപടിക്കുന്നു.
കപ്പലിെന്റ ദിശ എത്ര മാറ്റിയിട്ടും
ചുണ്ടിേലക്കു് നീളുന്നു.
കരയിൽ നിൽക്കുന്ന
അവസാനെത്ത സഞ്ചാരി
െവള്ളത്തിെന്റ ആത്മാവു്
ഉയർന്നു് മിടിക്കുന്നതിേലക്കു്
കണ്ണുകൾ േകാർത്തു്
ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിേലക്കു് യാത്ര െചയ്യുന്നു.
ചന്ദ്രതാരാദികൾ ആകാശം വിട്ടു്
നിലാവു് വിട്ടു്
ഉറങ്ങും ജന്തുക്കെള വിട്ടു്
അന്തരീക്ഷത്തിെന്റ സുഷിരങ്ങളിലൂടൂർന്നു്
ചുണ്ടിെന്റ മിനുത്ത െതാലിയിൽ
തിളങ്ങി നിന്നു.
ഒരു കടൽ മുഴുെക്ക ഭൂമി, ആകാശം
എല്ലാം േചരുന്ന ഒെരാറ്റ അവയവം

2
ഭ്രമണം

വീടിെന ചുറ്റിേപ്പാകുന്ന
ഒരു േതാടുണ്ടു്.
മഴക്കാലങ്ങളിൽ െവള്ളെമാഴുക്കി
േവനൽക്കാലങ്ങളിൽ ഉള്ളു് കാട്ടിക്കിടക്കും.
െതാട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്നു്
സദാ േകൾക്കാറുള്ള
പാത്രം വീഴ്ച്ച, കുട്ടികളുെട ചിണുങ്ങൽ,
ചിരികൾ, വാേക്കറ്റങ്ങൾ
എല്ലാം മഴക്കാലത്തു് അടഞ്ഞു് േപാവും.
എല്ലാറ്റിനും മീെത െവള്ളത്തിെന്റ ഒച്ച.
നനഞ്ഞ ഒച്ച.
ചിലേപ്പാൾ േതാന്നും
ഞങ്ങെളല്ലാം െവള്ളത്തിനകത്താെണന്നു്.
മുറ്റെത്ത ഒറ്റമരത്തിൽ
ചിറകു് കൂമ്പിയിരിക്കുന്ന പക്ഷിയ്ക്കു്
ഞങ്ങെളല്ലാം
ജലജീവികളാെണന്നു്.
ഒറ്റെക്കാത്തിനു്
അതിെന്റ വായ്ക്കകത്താവും
ഇനിയുള്ള പാർെപ്പന്നു്.
വഴുത്ത ശരീരം തുടച്ചു്
അമ്മ ഞങ്ങെള ഒരുക്കാറുള്ളതു്
സ്വപ്നത്തിലല്ല.
പുറത്തു് നിന്നു് േനാക്കുേമ്പാൾ
ഞാൻ ഒരു മീൻ
അമ്മ അച്ഛൻ അനിയത്തി
എല്ലാവരും ഒരു പറ്റം.
േതാടു ചുറ്റി വീടു് ചുറ്റി
രാത്രിയും പകലുമുണ്ടാവുന്നു.
ആവാസമുണ്ടാവുന്നു.
മഴക്കാലം തീർന്നു് േപാവുേമ്പാൾ
മാത്രം ഞങ്ങൾ
മെറ്റേന്താ ജീവികളായി
നനഞ്ഞ ഓർമ്മയുെട
വക്കിേലക്കു്
പിെന്നയും ജനിയ്ക്കുന്നു.
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മണം

െചടികൾക്കു്, പക്ഷികൾക്കു്, മൃഗങ്ങൾക്കു്
ചുവരുകൾക്കു്, വഴികൾക്കു്, േവരിനു്,
മുറികൾക്കു്, ഇരുട്ടിനു് മണമുണ്ടവയുെട
േപരിെന്റ ആകൃതിയിൽ
ഉച്ചരിക്കുന്ന
ഓേരാ തവണയും
ഉച്ചത്തിൽ േകൾക്കാവുന്ന
മണം
െവയിലിെന്റ മണം െകാണ്ടു്
മരങ്ങൾ വരയ്ക്കാറുണ്ടു്
ചിത്രങ്ങൾ
െവള്ളത്തിെന്റ മണം െകാണ്ടു്
മീനുകളുമ്മവയ്ക്കാറുണ്ടു്.
തീ മണം െകാണ്ടു്
കാറ്റു് മരങ്ങളിലകളുണക്കാറുണ്ടു്.
പൂ മണം െകാണ്ടു്
പക്ഷികൾ അടവിരിയിക്കാറുണ്ടു്.
ഇരുട്ടിൻ മണം െകാണ്ടു്
നിലാവു് നൃത്തം െചയ്യാറുണ്ടു്.
വഴികളുെട മണത്താൽ
മൃഗങ്ങൾ െമരുങ്ങാറുണ്ടു്.
മലയുെട മണം െകാണ്ടു്
ആകാശം േമഘങ്ങെള
ഉടുപ്പിക്കാറുണ്ടു്.
പറയൂ,
എെന്റ മണം െകാണ്ടു്
നീെയന്തു് െചയ്യും?
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ദുരൂഹം

ഒന്നു്.
േകാണിപ്പടികളിറങ്ങുേമ്പാൾ
അയാൾക്കു് വിറയലനുഭവെപ്പട്ടു.
കാറ്റു് തട്ടിയ മരം േപാെല
ഉലയുെമന്നു് േപടിച്ചു്
ൈകവരിയിലമർത്തിപ്പിടിച്ചു.
അയാൾ മുറിയിലടച്ചിട്ട
പട്ടിയുെട കുര
ൈകപ്പിടിയിൽ നൃത്തം െചയ്യുന്നതായും
അയാൾ മരിക്കാൻ െവമ്പുന്നതായും ഉള്ള
ഒരു വീഡിേയാ
െസക്യൂരിറ്റി മുറിയിെല കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മിന്നി.
അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിെല പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ
മൂന്നു് മരണങ്ങൾ മണത്തു്
ഒരു നായ അനങ്ങാെത കിടന്നു.
രണ്ടു്.
ഇരുട്ടിെന മാടി നടക്കുേമ്പാൾ
പിന്നിൽ നിെന്നാരു കാെലാച്ച.
തിരിഞ്ഞു േനാക്കി.
െകട്ടിടങ്ങളുെട നിഴലുകൾ
തമ്മിൽ െതാടുന്നതല്ലാെതാന്നും
കണ്ടില്ല.
നടത്തത്തിെന്റ േവഗത കൂട്ടി.
പിന്നാെലയുെള്ളാച്ചയും േവഗം കൂട്ടി.
ഇടെയ്ക്കാന്നു നിന്നു
കൂെട ഒച്ചയും നിന്നു
െപട്ടന്നു് കണ്ട ഒരു മതിലിനു് പിന്നിേലേക്കാടി
ഒളിഞ്ഞു േനാക്കി.
കാൽപ്പാദങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു ശബ്ദം
േറാഡ് മുറിച്ചു് േപാകുന്നു
എെന്റ വലിപ്പമുണ്ടതിനു്.
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ൈകവിട്ടു് േപായ ഒരു
കൂവലിെനപ്പറ്റി

കശാപ്പു് െചയ്യലും
പാകം െചയ്തു് തിന്നലും
അത്ര എളുപ്പമെല്ലങ്കിലും
നാട്ടിെലാരു േകാഴിക്കുഞ്ഞിെനയും
കിട്ടാനില്ലാത്തേപ്പാൾ
ഇറച്ചിെക്കാതി മൂത്ത ഒരാെളന്ന നിലയിൽ
മറ്റു് മാർഗ്ഗങ്ങെളാന്നും േതാന്നിയില്ല.
ആടു്, പശു, മുയൽ, പന്നി
അങ്ങെനെയാന്നിേനയും
വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നുമില്ല.
േകാഴിക്കൂടു് തുറന്നയുടൻ
പുറത്തു് ചാടാൻ നിൽക്കുന്ന
ഒരിളയ േകാഴിെയ െഞക്കിപ്പിടിെച്ചടുത്തു.
എന്തിനാ ചങ്ങായീ
ഇമ്മാതിരി ഇറുക്കിപ്പിടിക്കുേന്ന
എന്ന വല്ലാത്ത േനാട്ടം െകാണ്ടു് േകാഴി
ൈകക്കിടയിൽ ഒന്നു് ഇളകിയിരുന്നു
േകാഴി അതിെന്റ സഹ േകാഴികൾ
െകാക്കിപ്പാറി ഓടുന്നതു്
തലയിളക്കി േനാക്കി.
പ്രിയെപ്പട്ട േകാഴീ!
എന്നു് െകാഞ്ചിച്ചതിെനെയാന്നു്
പാട്ടിലാക്കാൻ േനാക്കുേമ്പാൾ
അത്ര പ്രിയെപ്പട്ടതാെണങ്കിലിങ്ങെന
േമശക്കാലിൽ െകട്ടിയിടാെത
െതാറന്നു് വിട്ടൂേട എന്നു്
േകാഴിെയാന്നു് െചറഞ്ഞു.
േകാഴിയുെട വിശപ്പിേലക്കു്
വറ്റും െവള്ളവും െകാടുത്തു്
അറേക്കണ്ട കത്തി മൂർച്ച കൂട്ടി.
കൂട്ടിെല ഒറ്റ പൂവനാണു്
രാവിെല വീടിെന ഉണർത്തുേന്നാനാണു്.
കൂട്ടിെല നാലു് പിടകളുെടെയന്ന േപാെല
അയേലാക്കെത്ത മൂെന്നണ്ണത്തിെന്റ കൂടി
േപ്രമഭാജനമാണു്.
ഇവെന വിട്ടാെലെന്റ ഇറച്ചിെക്കാതി
വയറിൽ കിടന്നു് കൂവുമേല്ലാ.
അതു് ഉറങ്ങാേനാ ഉടുക്കാേനാ സമ്മതിക്കാെത
ആെള മക്കാറാക്കുമേല്ലാ.
ഉള്ളി അരിഞ്ഞു,
ഇഞ്ചി, പച്ചമുളകു്, െവളുത്തുള്ളി എന്നിങ്ങെന
കറിക്കു് സാമാനങ്ങൾ നിരത്തുേമ്പാൾ
പൂവെനാരു കൂക്കു്.
വയറ്റീന്നതിെനാരു മറുകൂവൽ.
അവരങ്ങെന അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും
കൂവി കൂവി
ചങ്ങാതികളായി.
ഒരിമിച്ചിരുന്നു് വിേശഷം പറഞ്ഞു്
ചിരിച്ചും കളിച്ചും
േവർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത വിധം
ഒറ്റക്കൂവലായി.
എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും എെന്റ െകാതിേയെതന്നും
അതിെന്റ കൂവേലെതന്നും
തിരിച്ചറിയാനാവാെത വലഞ്ഞു.
അേന്ന പിെന്ന
ഇറച്ചി തിന്നാത്ത ഞാൻ,
ഉെണ്ടന്നടയാളം െവക്കാൻ േപാലുമില്ലാത്ത
എെന്റ കൂവൽ
തിരിെച്ചടുക്കാൻ പണിെപ്പടുകയാണു്.

6
ദേസ്തവ്സ്കി എന്ന മുറി

കുേറയധികം േപരുകൾ
പലരും നിർേദ്ദശിച്ചു.
ദേസ്തവ്സ്കി എന്നു്
ഞാൻ തെന്നയാണു്
േഹാസ്റ്റൽ മുറിക്കു് േപരിട്ടതു്.
ആ േപരുമായി േയാജിക്കാനാവാത്ത
അയൽമുറിക്കാർ
അന്നു് മുതൽ െമസ്സിേലക്കു് േപാകുേമ്പാൾ
ഞങ്ങളുെട വാതിലിൽ
പതിവായി മുട്ടാറുള്ള
ഒരു മുട്ടു് മറന്നതായി ഭാവിച്ചു.
ഞങ്ങളുെട മുറിയിൽ
ഞാനല്ലാത്ത രണ്ടു േപർ
കിടക്ക കുടഞ്ഞു് വിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ
ഒരു േപരിെലന്തിരിക്കുന്നു എന്നു്
പരസ്പരം ചിറി േകാട്ടി.
അവർ സാധാരണ േപാെല ഉറങ്ങി;
ഉറക്കത്തിെലണീറ്റിരുന്നു് തലമാന്തി
തിരിഞ്ഞു് കിടന്നു.
രാവിെല എണീറ്റു് ബാത്ത്റൂമിനു മുന്നിൽ
ബക്കറ്റിെന ക്യൂവിൽ നിർത്തി
കുളിച്ചു്, കക്കൂസിൽ േപായി
േബ്രക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു്
ഇസ്തിരിയിട്ട ചുരിദാറിട്ടു് േകാേളജിൽ േപായി.
ഞാൻ മുറിക്കു് േപരിട്ട രാത്രി മുതൽ
റഷ്യയിേലാ േമാേസ്കായിേലാ
ചൂതാടിേത്താറ്റു്
െവളുത്ത രാത്രിയുെട ശരീരത്തിേലാ
എഴുതാൻ െവമ്പുന്ന ഒരു വാക്കിെന്റ വക്കിേലാ
കിടന്നുറങ്ങി.
കുളിപ്പു് കഴിപ്പു് എന്നിങ്ങെനെയാന്നും
ഓർമ്മയിൽ കൂടി വന്നില്ല.
ൈവകുേന്നരം േകാേളജ്
കഴിെഞ്ഞത്തിയ സഹമുറിച്ചികൾ
മുറിയുെട മൂലയിലിരുന്നു്

“To live without hope is cease to live”

എെന്നഴുതിയതിനു് േചാട്ടിൽ
ഞാനിരുന്നു് തണുത്തതു്
കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഇനിെയാരിക്കലും കാണാനുമിടയില്ല.
വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു്
േഹാസ്റ്റലിെന്റ വരാന്തയിേലാ
പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിേലാ
സംഘടിപ്പിേച്ചക്കാവുന്ന
ഒരു െഗറ്റ് ടുഗതർ ൈവകുേന്നരം
എെന്ന മറന്നു് േപായതിെന്റ േപരിൽ
അവർ പരസ്പരം െകട്ടിപ്പിടിച്ചു്
നിയന്ത്രണം വിട്ടു് കരയും.
“ടു ലിവ് വിത്തൗട്ട് േഹാപ്പ് ഈസ്
സീസ് ടു ലിവ് ” എന്നവെര
അന്നും ഞാൻ തെന്ന
ഓർമ്മിപ്പിേക്കണ്ടി വരും.
□

രഗില സജി

മലപ്പുറം സ്വേദശി, േപാളിഗ്രാഫ്
(ഹരിതം ബുക്ക്സ്, കാലിക്കറ്റ് ),
എങ്ങെന മായ്ച്ചു കളയും ഒരാൾ
വന്നു് േപായതിെന്റ അടയാളങ്ങൾ
(പാപ്പാത്തി പുസ്തകങ്ങൾ) എന്നിവ
കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ. ഇേപ്പാൾ
അൽ സലാമ േകാേളജ് ഓഫ് ഒപ്േറ്റാെമട്രിയിൽ
അധ്യാപികയായി േജാലി െചയ്യുന്നു.
ചിത്രങ്ങൾ: വി. േമാഹനൻ

R I VE R VA LLE Y
D IGI TAL L I BARY
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

