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ഒറ്റ രാത്രിേപാെല ഋതുക്കൾ

തുലാം

ജനിക്കുന്നനിമിഷത്തിൽ
ൈദവദൂതർ ശിരസ്സിൽ രണ്ടിടത്തു്
ഒേര വാക്കുകൾ ഒേര നിമിഷത്തിൽഓതി
ആ നിമിഷം അവൾക്കു് കാതുകളുണ്ടായി
നല്ലതുമാത്രം േകൾക്കുവാൻ
ൈദവദൂതരുെട ശബ്ദത്തിൽ ഉണ്ടായതിനാൽ
െസൗന്ദര്യമുള്ളവയായി.
പുലരിയിെല െചറുകിളിസ്വരം
െസൗരയൂഥത്തിെല ഗ്രഹയാത്രകളുെട
നിഗൂഢശബ്ദം
പൂവിരിയുന്നതു്
പാതിരാക്കൂട്ടിനുളളിെല കിളിവാക്കുകൾ
പല്ലി ചിലച്ചതിനുേശഷം
പറയുന്നആത്മഗതങ്ങൾ
എല്ലാം േകൾക്കാൻ.
പ്രണയത്തിെന്റഅന്തമില്ലാത്ത വച്ചസ്സുകൾ
അവളുെട കാതുകെള ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു
സൂക്ഷ്മമായ ഒച്ചകളിേലക്കു്.

വൃശ്ചികം

പിൻതുടരുന്നുകണ്ണുകൾ
കഴുത്തിെന്റ ഭംഗി അളക്കുവാൻ
അന്തരീക്ഷത്തിലൂെട ഇഴയുന്നഅതു്
താലിത്തലയുള്ള മഞ്ഞസർപ്പ-
മാകാൻ െകാതിച്ചു
ഏറ്റവും കനംകുറഞ്ഞ
ജിജ്ഞാസപറ്റിയിരുന്നു
അവളുെട സ്വരം പിറക്കുന്ന
കുരലിെന്റആഴം കാണാൻ
ഉച്ഛ്വാസ നിശ്വാസങ്ങളാൽ പച്ചകുത്തി
പ്രിയങ്കരമായ കഴുത്തു് അലങ്കരിക്കുവാൻ
ഒരു മുഖം ചിറകടിച്ചു് പറന്നുെകാേണ്ടയിരുന്നു.

ധനു

ഇരട്ടകേളാടു്
അവളുെട ഹൃദയം
െകാഞ്ചുന്നെതന്താണു് ?
കുതിക്കുന്നഅവേയാടു് എന്താണു് പറയുന്നതു്
അവയുെട ഇരുമിഴികൾക്കു ചുറ്റിനുമുള്ള
ഇളം കറുവൃത്തങ്ങൾ
ഏതു് േദവതഅരച്ചിട്ട ൈമലാഞ്ചി
ചാഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന േമഘക്കീറു-
കൾക്കു് താെഴയായ്
തിളങ്ങുന്നു
രണ്ടുതാരകം.

മകരം

നീണ്ട വിരലുകൾ
ധ്യാനമഗ്നരായ േമഘങ്ങെള
വാനിൽനിന്നും േമാഷ്ടിച്ചു്
േദഹകാന്തിയാക്കുന്നു
നിറങ്ങെളല്ലാം എടുത്തു്
ജീവനുള്ളരൂപങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ
പുലരിയും സന്ധ്യയും നെന്നന്നു്
അവളുെട വിരലുകൾക്കറിയാം
നഗ്നമായൈകകൾ ചക്രവാളത്തി-
േലക്കു് നീർത്തി
ദിക്കുകെള പറത്തിവിടുന്നു
അംബരാന്തം വിരലുകളുെട മസൃണതയാൽ
പുതുനിറങ്ങളായ് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു.

കുംഭം

പനിനീർപ്പൂവു് ഉദരം
മുലത്തടങ്ങളിൽ ഉദ്ഭവിച്ച
ൈശത്യത്തിെന്റ െചറുകാറ്റു്
പൂവിനു താെഴയായ് മറയുന്നു.
ഒന്നും കാണുന്നില്ല
അവളുെട െപാക്കിൾ മാത്രമല്ലാെത
എങ്ങെനഞാനകെപ്പട്ടു
നിർമ്മലമായഈഋതുവിൽ.
വിശുദ്ധതടാകത്തിനാഴത്തിൽ
ചന്ദ്രഗ്രഹണമാണു്
വാനം മഞ്ഞുകണങ്ങൾ വിതറി
ഉദരത്തിെന്റ തിരകളിൽ
അവ ഒെന്നാന്നായ് േകാർെത്തടുക്കുവാൻ
പരതി നടന്നു
എെന്റ കണ്ണിമകൾ.

മീനം

മണൽത്തിട്ടയിൽ
ഈറൻ ശംഖു്
അതിെന്റ ചർമ്മടക്കുകളിൽ
ഊതിയുണർത്തുന്നകാറ്റു്.
കടൽത്തിരയുെട തള്ളലാൽ ചീർക്കുന്നു
ഇറുകിയ താളക്രമങ്ങൾ
ഘ്രാണനം കണ്ടുപിടിച്ചില്ല
ശരീരത്തിെല മറ്റു നിശ്ശൂന്യതകൾ.
അവളുെട ഉദ്യാനം േശ്രഷ്ഠമായ
ഒേരെയാരു ഇടം
അതിൽ തുഴയുന്നുഇച്ഛയുെട
െകാടുങ്കാറ്റു്
ഈറൻ ശംഖിെന്റ ശിരസ്സിലൂെട
കവാടങ്ങൾ കടന്നു്
നിർവാണത്തിെന്റ ഒലിയിേലക്കു്
ശലഭമായ് മാറുംവെര.
അവളുെട അരെക്കട്ടിൽ
ഒരു ശലഭം നൃത്തം െചയ്യുന്നു
ഏഴു് നൂറു്
നിറങ്ങളുള്ളതു്.

േമടം

മുഴുപൂവിൻ മാംസളമായ
നിേമ്നാന്നത
സ്വച്ഛം േമാഹനം
തളിരിൻ സമൃദ്ധതല്പം
മെറ്റല്ലാ െസൗന്ദര്യവും മറക്കുന്നു
നിഗൂഢതയിെല സുന്ദരവടിവു്
ഇളകളിൽ പറക്കുന്നു
വസന്തപതംഗങ്ങൾ
നടന ചുവടുകൾെക്കാപ്പം പുളയുന്നു
െവണ്ണക്കുന്നുകൾ
ചുറ്റിത്തിരിയാൻ
േപ്രമത്താലൂതിയ
തുടലായ് മാറാൻ
ഒരു വനചാരി.

ഇടവം

െനരിേപ്പാടിനടുത്തു് തീ കായുന്നു
കാലുകൾ
വളവുകൾ മടക്കുകൾ േനാക്കി വിതുമ്പുന്നു,
തീനാളങ്ങൾ.
ഭദ്രമായ കാത്തുെവക്കുന്നു
മിനുത്തകുളിർമയിൽ
അഗ്നിയുെട പ്രഭ.
അകറ്റിയും േചർത്തും
െവണ്മയുെട വാതിൽബന്ധിക്കരുേത
അനുസ്യുതം നടക്കുക
ചിറകടിക്കെട്ട തീയുെട പ്രചണ്ഡതകൾ.
പ്രത്യക്ഷമാവെട്ട
േമാഹനമായ ശരീരരീതികൾ
കണങ്കാൽ മുട്ടുകളിെലല്ലാം
സൂക്ഷ്മധൂളിയായി പറ്റിയിരുന്നു
േപ്രമാശ്രു.

മിഥുനം

പാദങ്ങൾ പൂവിതൾ
അവെയ ചുംബിച്ചാഹ്ലാദിക്കുന്നു
കുറുകി വിരിയുന്നുഅവ
പൂജയിൽ
രാഗപൂർവം കുടിക്കുന്നുഅവെയ
അവയിലണിയിക്കുന്നു
മുത്തങ്ങളാൽ
വിരലാഭരണങ്ങൾ.
സ്പർശിക്കു
കാൽെവള്ളയാൽ
ഉമ്മകളുെട മുകുളങ്ങൾ.

കർക്കടകം

രഹസ്യാനുഭൂതിയുെട മഴക്കാടുകൾ
പൂത്തു
നറുഗന്ധം
നിേമ്നാന്നതകളിൽഎവിെട?
എത്രവശ്യം
വിയർത്ത േതൻ പൂവുകൾ വിടർത്തുന്ന
ഘ്രാണതർപ്പണം
ചൂേടറിയ സിരകളിൽ മുക്രയിട്ടു്
അറിയാത്തആദിമ വാസന.
മദനഗന്ധംസ്രവിക്കും
അടരുകളിൽ
മൃദുവായ ഇഴഞ്ഞുനാസാഗ്രം
ആ െസൗരഭ്യത്താൽ മുക്തനാകെട്ട
അനന്തമാം
സമാധിയിേലക്കു്.

□
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െസബാസ്റ്റ്യൻ
െകാടുങ്ങല്ലൂർ േകാട്ടപ്പുറത്തു് ജനനം.
കളത്തിൽ േദവസ്സിയുെടയും കുഞ്ഞ�
മ്മയുെടയും മകൻ. സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി�
യായിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്നകവിത�
കെളഴുതുമായിരുന്നു. 2006-ൽ ‘പാട്ടു
െകട്ടിയ െകാട്ട’എന്നപുസ്തകത്തിനു് എസ്.ബി. ടി. കവി�
താപുരസ്കാരം, 2009-ൽ ‘ഇരുട്ടു് പിഴിഞ്ഞു് ’എന്നപുസ്തക�
ത്തിനു് യുവകലാസാഹിതി കവിതാപുരസ്കാരം. 2011-ൽ
മുല്ലേനഴി കവിതാ പുരസ്കാരം ‘െസബാസ്റ്റ്യെന്റ കവിത�
കൾ’എന്നപുസ്തകത്തിനു്. 2014-ൽഇേത കൃതിക്കു് പി.
കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ ട്രസ്റ്റ് കവിതാ പുരസ്കാരം.

കൃതികൾ

1. ചില്ലുെതാലിയുള്ള തവള
2. പുറപ്പാടു്
3. 30 നവ കവിതകൾ
4. പാട്ടു െകട്ടിയ െകാട്ട
5. ഒട്ടിച്ച േനാട്ട്
6. കണ്ണിെലഴുതാൻ
7. ഇരുട്ടു് പിഴിഞ്ഞു്
8. െചന്നിനായകത്തിെന്റ മുലകൾ (എഡിറ്റർ)
9. െസബാസ്റ്റ്യെന്റ കവിതകൾ

10. ചൂള െപാതികൾ
11. നിശ്ശബ്ദതയിെല പ്രകാശങ്ങൾ
12. നടനം തെന്ന ജീവിതം (ജീവചരിത്രം)
13. Guru Gopalakrishnan—A Memoir of a Life in

Dance.

ചിത്രങ്ങൾ: വി. േമാഹനൻ



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവു�
ന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈ
േഫാൺപിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു�
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണുഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന�
തു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാ�
ഗങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്.എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീ�
ഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയുംഅതിൽഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

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

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org>എന്നഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ,ഈെവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ�
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്.അവസായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്നഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി,തിരുവനന്തപുരം
695014
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