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ഭാഷ

ജലമതിെന്റ യാഥാർത്ഥ്യത്തിേലക്കുള്ള
സഞ്ചാരം നടത്തുന്നു.
ഖരം ഒരിക്കലും അതല്ല
വീണുടഞ്ഞുേപാകുന്നതല്ല.
ദ്രാവകം ആെണന്നു് ഒരിക്കലും
പറയാെനാക്കില്ല.
രൂപങ്ങെള അഴിച്ചുവയ്ക്കുന്നതു്
അതിെന്റ സ്വഭാവമല്ല.
വാതകമല്ല
തന്മാത്രകൾക്കിടയിലത്രയും
ദൂരങ്ങളില്ല.
രണ്ടു വാക്കുകൾക്കിടയിലാണതിെന്റ
സത്യം.
തടാകത്തിെന്റ
മധ്യത്തിൽ നിന്ന്
ഒരു തരംഗം പാഞ്ഞു വരുന്നു.
തെന്റയുള്ളിൽ വഴികൾ നഷ്ടെപ്പട്ട്
കരയിേലക്കതു പടരുന്നു.
അകലങ്ങളിലിരുന്ന്
രണ്ടു േപർ
ജലെമന്നു പറയുന്നു
രണ്ടു രൂപങ്ങളിൽ
ജലം വിളിേകൾക്കുന്നു.
കല്ലിനുള്ളിെലാരു
സംഭരണി.
വാക്കുകെളന്ന േപാൽ.
നീർച്ചാലുകൾ േചർെന്നാരു നദി.
ഭാഷയിെലാരു
കവിതനിർമ്മിക്കുന്നു.
അടുക്കിവച്ച വാക്കുകളിൽ
നീെരാലിപ്പ്,
നീരാവിയുെട ചൂട്.
ഉള്ളിേലക്കു േനാക്കിേനാക്കി
ഭാഷെയാരു കിണർ.
ഉരുളൻ കല്ലുകളുെട
സ്വപ്നങ്ങൾക്കുമീെത
ജലത്തിെന്റ പാട.
ദിവസവും
െതാട്ടിയിൽ
ഞാൻ വിവർത്തനം െചയ്യുന്നത്
കല്ലുകളുെട പതം പറച്ചിൽ.

പൂജ്യം

അനന്തമായ കുത്തുകൾ
ഒരു രൂപം നിർമ്മിക്കുന്നു.
രണ്ട് കുത്തുകൾക്കിടയിെലാരു സ്ഥലം.
അത്രേമൽ വിശാലമായത്,
അത്രേമൽ ഇടുങ്ങിയതും.
നമ്മളവിെടയുണ്ട്
രണ്ട് സഞ്ചാരികൾ.
നക്ഷത്രങ്ങളിേലക്ക്
പറക്കുന്നവർ
ശരീരത്തിലേന്യാന്യം
തുന്നൽപ്പണി െചയ്യുന്നവർ.
ഒേരസമയം
തുടക്കത്തിേലക്കും
അവസാനത്തിേലക്കും
ചലിക്കുന്ന
ഗതികിട്ടാത്തവർ.
ഈ കുത്തുകൾക്കും മുൻേപ
ഇവിെടെയല്ലാം
കുത്തുകളായിരുന്നു.
െചറിയ വിടവുകളിൽ നിന്ന്
നിലാവും നക്ഷത്രങ്ങളും
എഴുേന്നറ്റു വരും
രണ്ടു േപർ അേപ്പാഴും
യാത്രയിലായിരിക്കും.
ദുഃഖത്തിേലക്കും,
സുഖത്തിേലക്കും
ഒേര സമയം.
കുത്തുകൾക്കപ്പുറം
മറവിയാണ്.
വിടവുകളിൽ പാർക്കാത്ത
സഞ്ചാരികെള
അത് ആകർഷിെച്ചടുക്കും.
കരിമ്പനകൾക്കുമുകളിൽ െചന്ന്
ഉടുപ്പുകളൂരും.
വന്യമായ മറവിയുെട യുദ്ധം.
ഇരുട്ടിെന്റ ഒരു തൂവലിേലക്കവർ
ഇളകിയമരും.

പ്രകാശത്തിെന്റ കടൽ

അടുക്കളയുെട മുകളിൽ വിരിച്ച
െവളിച്ചം േചാർെന്നാലിക്കുന്ന ടാർേപാളിൻ.
പ്രകാശത്തിെന്റെയാരു കടൽ
ടാർേപാളിനുമുകളിൽ
ഇരമ്പുന്നത് അടുക്കളയിൽ നിന്നും
േനാക്കുന്നെയെന്ന
ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നു.
ജീവിതം മുഴുവൻ
ഒരു കണ്ണാടിയിൽ കെണ്ടടുക്കുന്നേപാെല.
െചറിയ വിടവുകളിലൂെട
മഴവില്ലിെന്റ പാലം
താേഴക്കിറങ്ങുന്നു.
പാലം കടന്ന് കടലിേലക്ക്.
െവളിച്ചത്തിെന്റ
തീരെമവിെടയാവും
തിരകളുണ്ടാക്കുന്ന
ശബ്ദങ്ങളുേണ്ടാ അവിെട
ഉപ്പിെനേപ്പാെല
പ്രകാശവും
കരുതി െവക്കുന്നുണ്ടാവുേമാ
ഒരു രുചി.
ടാർേപാളിനിേലക്ക്
പടരുന്ന േപരക്കയിൽ ഞാന്നുപിടിച്ച്
താേഴാട്ടിറങ്ങി.
ഉണർച്ചയിെലാരു
േപരക്കയുെട മണം.

സമയതാളം

ഹൂഗ്ലി നദിയിൽ നിന്നും
നമ്മെളഴുേന്നറ്റു വന്ന സന്ധ്യ.
നിെന്റ നനഞ്ഞ കാല്പാടുകൾ
കാറ്റിലാറിേപ്പാകുന്നതും കാത്ത്
അവിെട ഞാനിരുന്നു.
നിെന്റ നനവിെന
കാെറ്റടുത്തില്ല
സന്ധ്യ േതാർന്നില്ല…
എെന്റ നില്പിനു
ശില്പങ്ങേളാടു സാമ്യം
േതാന്നിത്തുടങ്ങുന്നു.
സമയം എെന്ന െകാത്തി
പണിയുന്നു.
നിെന്റ നഗരം ഇേപ്പാഴും
അതിേപ്പാഴും
ശബ്ദ സാഗരത്തിെന്റ
ചൂടു പറ്റാറുേണ്ടാ
േറാഡുകളിലിേപ്പാഴുമുേണ്ടാ
പഴയ ട്രാമുകൾ.
അവെരെന്റ
കാമുകിമാർ
അന്ധരായ െതരുവുഗായികകൾ.
ഇേപ്പാഴും
നട്ടുച്ചയ്ക്കും
േറാഡിലൂെട പരക്കം
പായാറുേണ്ടാ നീ.
വീട്ടിേലക്ക് ഇടുങ്ങിയ
ചുമരുകൾക്കിടയിലൂെട…
ഇരുളിൽ നിന്നു ഞാെനേപ്പാഴും
പകർത്തി വരക്കാറുള്ള പകൽ.
ആ ഓട്ടം ഇേപ്പാഴും
തുടരുന്നിേല്ല
കിതപ്പിെന്റ നീളം
ഇന്നെലയും എനിക്കളെന്നടുക്കാനാവുന്നു.
മതിയാക്കൂ
താളേമ…
എെന്റ പ്രിയെപ്പട്ട
ട്രാമുകളിെലാന്നിൽ
വെന്നെന്ന െകാണ്ടു േപാകൂ.
ആവർത്തനങ്ങളുെട
അനന്തതയിൽ നിന്ന്…
നിെന്റ നഗരത്തിെല
സംഗീതശാലകളിൽ
നൃത്ത േവദികളിൽ
നിെന്റ പ്രിയെപ്പട്ട
സമയസീമകളിൽ.
□

സൂരജ് കേല്ലരി
േകാഴിേക്കാട് ജില്ലയിെല വടകര സ്വേദശി.
1997 ൽ ജനനം. ഇേപ്പാൾ െകാച്ചി ശാസ്ത്ര
സാേങ്കതിക സർവകലാശാലയിൽ ഒന്നാം
വർഷ എം. െടക്., േപാളിമർ െടേക്നാളജി
വിദ്യാർത്ഥി.
ചിത്രങ്ങൾ: വി. േമാഹനൻ

സൂരജ് കേല്ലരി

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.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

