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േനാക്കിേനാക്കിയിരുന്ന്
കെണ്ണാന്നു മങ്ങിച്ചാൽ
വസ്തു രണ്ടാകും.
അതിൽ
റബ്ബറാൽ മായ്ചേപാെല
ചില ഭാഗങ്ങൾ അലിച്ചുകളയാനാകും,
ചില വസ്തുക്കൾ തെന്ന.
മങ്ങൽ അയയുേന്താറും
അരിച്ചരിച്ച്
വസ്തു ഒന്നിേലക്ക് തിരിച്ചുേകറും.
പിെന്നയുമതു വസ്തുവായ് നിൽക്കുേമാ
എന്നു സംശയിക്കാൻ,
മൂന്നാമെതാന്നാേണാ അേത വസ്തുെവന്നാേലാചിക്കാൻ,
പിെന്ന േശഷിച്ചേതതു വസ്തുെവെന്നാരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കാൻ
ഞാനീ േനാട്ടം ശീലിച്ചു.
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കനാൽ മലർന്നു കിടക്കുന്ന പഴുതാര
വശങ്ങളിൽ വളർന്നു പൂവിെട്ടരുക്കുകൾ
ഇരുട്ടിൽവച്ച ഭീമ നഗ്നത.
അപ്പുറമിപ്പുറം വഴികളിൽ നിന്നും
െചമ്മാനം, െചമ്മണ്ണ്
അതിേലക്കു വീഴുേമ്പാൾ
ആവഴിയാകാശത്തമ്പിളി തൻകൂേട
എത്രയും നടക്കുേമാ എന്നറിയാൻ
നടക്കുന്നു
നിൽക്കുന്നു
പുറേകാട്ടു് നടന്ന്
മുേന്നാേട്ടാടുന്നു.
അപ്പുറെത്താരു െചക്കൻ
എതിേര നടക്കുന്നു
അമ്പിളി തൻകൂേട
എന്നവൻ പറയുന്നു.
ഒടുവിെലാരുമിെച്ചതിേര നടന്നു
ഒപ്പം തെന്നയിരുവർക്കു, മമ്പിളി രണ്ടാേണാ?
എെന്റ കൂെടയുണ്ടായാലും
ഞാനിത്ര തനിച്ചാേണാ
തനിച്ചെല്ലന്നതു േതാന്നലാേണാ
അറിയാൻ വയ്യാെത
അമ്പിളി േനാക്കാനാകാെത
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കരഞ്ഞു കണ്ണീരിൻ പാട െവളിച്ചെത്ത
നിലാവുേപാലാക്കി,
വസ്തുവും രണ്ടാക്കി.
കുട്ടികൾക്കു വസ്തുക്കൾ എത്ര പുതിയവ
അവർ പഴയതാകും വെര
സ്ഥലങ്ങൾ എത്ര വലിയവ
അവർ വലുതാവും വെര
വലുതായേപ്പാൾ ആളുയരം കൂടി
സ്ഥലൈദർഘ്യം കുറുകി
താഴ്വാരം േപാെല കേരറിയവ
തീെര െചറിയ കയറ്റങ്ങൾ
വഴിയുെടയറ്റം പാമ്പിൻെപാത്തിൽ നിന്നുപരക്കുമിരുൾ
വഴികൾക്കിേപ്പാൾ വളവുകഴിഞ്ഞു തുടർച്ചകൾ
തിണ്ണയിൽ ചാന്തു മിനുക്കാൻ അച്ഛമ്മ
പുറെത്തടുത്ത കല്ലിൻ മിനുസം
കണ്ടെതാളിച്ചു, മറന്നു,
വലുതായേപ്പാൾ
ഓവിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നു
മറന്നതിൻ ഭാരമുള്ള മിനുസം
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വലുതായേപ്പാൾ
ആകാശത്തിെന്റ പാത്തികളിൽ ഓടുവിരിച്ചു
അനന്തത മുകേളാട്ട് ഇടുങ്ങിേപ്പാകും േമൽക്കൂരയായി.
ഇരുട്ടായി
എല്ലാരും കിടപ്പായി.
ഇടനാഴിയിൽ പുകേപാെല െവളിച്ചം
ചിേല്ലാടിേലെക്കാരു കാൽകുഴയും പരവതാനി
ചില്ലിൽ വട്ടത്തിൽ ചന്ദ്രൻ
മുഖത്ത് െവട്ടം
ഞാൻ നീങ്ങാെത കിടെക്ക
ഒറ്റയ്ക്കു നീങ്ങി
അരിച്ചരിച്ച് ചില്ലുകടന്നു
തല ഇടേത്താട്ട് ചരിച്ചുെമടുത്തും
അതിെന്റ കഷ്ണെത്ത
ചില്ലിൽ ഞാൻ േകാരിേനാക്കി.
□

സജീവ്, എൻ. യു.
1996-ൽ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ എളനാട് ജന
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ചിത്രങ്ങൾ: വി. േമാഹനൻ

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി
ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷ
നുകെളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്.
എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.
◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

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