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1
ഒെന്നടുക്കുേമ്പാൾ രണ്ടു്

കവിത എഴുതാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ
കിളി മാത്രേമയുള്ളൂ.
പല മാലകളിൽനിന്നു്
അക്ഷരമൂർത്തിെയടുത്തു
കിളിെയ േകാർത്തു.
െകാക്കിെന കൂടുതൽ കൂർപ്പിച്ചു.
വട്ടക്കണ്ണിെയ നീൾമിഴിയാക്കി
പാട്ടിൽ േതെനാഴിച്ചു
െചമപ്പുവാലിൽ
പച്ചയും നീലയും അധികം േചർത്തു.
ചിറകിൽ പപ്പുകേളെറ തുന്നിെക്കാടുത്തു.
കിളിച്ചിത്രം തീരുംമുേമ്പ
ഓലനാരുകളാൽ
കൂെടാരുക്കി, കിളി.
കൂടിെനക്കുറിെച്ചഴുതുേമ്പാേഴക്കും
കിളി മുട്ടയിട്ടു.
മുട്ടെയക്കുറിെച്ചഴുതുേമ്പാേഴക്കും
ചിറകിൻേച്ചാട്ടിൽ ചൂടു് പരന്നു
കുഞ്ഞു് വിരിയുേമ്പാേഴക്കും
കവിേയാടു് േചാദിക്കാെത
വലിഞ്ഞുേകറി പാമ്പു് വന്നു.
കവിത കിളിെയക്കുറിച്ചാണു്
പാമ്പു് വിളിക്കാെത വന്നതാണു്.
കവി മൃദുലചിത്തനാണു്.
കിളിയും പൂവും മലരുമാണിഷ്ടം.
പേക്ഷ, പാമ്പിനതറിയില്ലേല്ലാ.
പാമ്പു് കിളിക്കൂട്ടിേലക്കു്
താളഭംഗിേയാെട
വൃത്തെമഴുതി ഇഴഞ്ഞുകയറുന്നു.
പറഞ്ഞേല്ലാ,
കിളിയുെട കവിതയിൽ
പാമ്പിനു് ഇടമിെല്ലന്നു്.
പേക്ഷ, പാമ്പിനതറിയില്ലേല്ലാ.
മുട്ടയും പാമ്പും
െതാട്ടടുത്തു് കണ്ട നിമിഷത്തിൽ
കവി കണ്ണടച്ചു.
കവിതയിൽ നിന്നു്
പാമ്പു് ഇഴഞ്ഞുേപാകാൻ െകാതിച്ചു.
പേക്ഷ, പാമ്പിെന്റ വായിൽ
െഞരിയുകയാണിേപ്പാൾ
മുട്ടയും
പറക്കാൻ െകാതിച്ച കുഞ്ഞും.
ഹാ, കഷ്ടം െവച്ചു്
പാമ്പിെന തല്ലിച്ചതച്ചു്
ജീവേനാെട കുഴിച്ചുമൂടി.
കിളിക്കൂടു് അടുപ്പിൽ െവച്ചു.
എഴുതിയെതല്ലാം കീറിക്കളഞ്ഞു.
പുതിയ കവിത എഴുതിത്തുടങ്ങി.
കവിതയുെട േപരു്:
കിളിക്കൂടു് ഒളിപ്പിച്ച
െവളിച്ചം
………
മിന്നാമിനുങ്ങുകെള പറത്തിവിട്ടു്
കിളിക്കൂടു് കത്തുന്നു
സൗമ്യമായ െവളിച്ചം െപാന്തുന്നു.
കിളിക്കുഞ്ഞിെന്റ ചിറകേല്ല
മഞ്ഞെവളിച്ചമായി
ആളിയിളകി നിൽക്കുന്നു?
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2
ഒറ്റനിറം

എല്ലു മാറ്റി
മാംസം മാത്രം
ഉരുട്ടി െവച്ച പലഹാരം േപാെല
ഒരു കുന്നിൻെചരുവു് നിറെയ
േകാഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ
തത്തിക്കളിക്കുന്നു
ഉപഗ്രഹ ചിത്രത്തിൽ
ഒരു പൂക്കൂട ആകാശേത്തക്കു്
ആേരാ നീട്ടിയ േപാെല.
ഇേപ്പാൾ വിരിഞ്ഞ അവയുെട
തുടിക്കുന്ന ആേവശം.
അവറ്റ കിടന്നു്
അേമ്മ, അേമ്മെയന്നു കരയുന്നുണ്ടു്.
അമ്മ എവിെടേപ്പായി?
പലനിറങ്ങൾ നിറഞ്ഞ
കാട്ടുപ്പഴങ്ങളുെട െകാട്ട െചരിഞ്ഞേപാെല
കുഞ്ഞുങ്ങെളല്ലാം ഉരുണ്ടുരുണ്ടു്…
ൈവഡ് ആംഗിൾ െവയ്ക്കുേമ്പാൾ
പറെന്നത്തുന്ന പരുന്തുകെള കാണാം.
സ്റ്റാർട്ടറായി താലത്തിെലത്തുന്ന
ചിക്കൻ ടിക്കെയ
സ്റ്റിക്കിൽ െകാത്തിെയടുത്തു വിഴുങ്ങുംേപാെല
ഓേരാന്നിെനയും
പരുന്തുകൾ
അകത്താക്കാൻ തുടങ്ങി.
കാറ്റിൽ പറക്കുന്ന
മഴക്കാറു് േപാെല
കൂട്ടം കൂട്ടമായി
പരുന്തുകൾ വന്നു.
േകാഴികുഞ്ഞുങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞ
കുന്നിൽ
ഇേപ്പാൾ
പരുന്തുകൾ അടയിരിക്കുന്നു.
ഉപഗ്രഹ ചിത്രത്തിൽ
പരുന്തുകളാൽ നിറഞ്ഞ
കുന്നിനു്
ഇേപ്പാൾ
ഒറ്റ നിറം.
………
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3
സിങ്കിൽ വീണ പാറ്റ

സിങ്കിൽ വീണ പാറ്റെയ കണ്ടേപ്പാൾ
െവറുപ്പു് േതാന്നി.
കുനുകുനാ മുള്ളുേരാമങ്ങളുമായി
കാലിട്ടടിക്കുന്ന അശ്രീകരം.
സിങ്കിൽ വീണ പാറ്റ
തലകീഴായി കിടക്കുകയാണു്.
അതുമാത്രമാണു് സത്യം.
വായുവിൽ ചക്രം ചവിട്ടുന്നു.
െവള്ളത്തിൽ ഒട്ടികിടക്കുന്ന
സ്പർശിനികെള
ഉയർത്തിെയടുക്കാൻ േനാക്കുന്നു.
ചിലേപ്പാൾ രാത്രിമുഴുവൻ
ചവിട്ടിേക്കറാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കാം.
കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ
ചക്രംചവിട്ടി
െവള്ളം മറിച്ച
കർഷകനാേണാ?
ചപ്പാത്തിപിടി െതാടുേമ്പാൾ
െതല്ലിട ചത്തു് കിടക്കുന്നു.
ആളനക്കം മുറിയുേമ്പാൾ
പിെന്നയും തുഴച്ചിൽ.
നിവർന്നു നിൽക്കാത്ത േലാകെത്ത കണ്ടു്
അത്ഭുതെപ്പട്ടു് കിടക്കുകയാേണാ?
ആദ്യം വീണ ഇലയിൽ
കായൽസവാരി െചയ്യുകയാേണാ?
സ്വൽപ്പം തലകീഴു് മറിഞ്ഞ േലാകം.
അേത കാണുന്നുള്ളൂ.
മച്ചിെന്റ ഒരു തുണ്ടു്.
അത്രയും വാവട്ടേമയുള്ളൂ.
കിണറ്റിലാേണാ?
തവളയാേണാ?
ആദ്യമായിട്ടാേണാ ഈ പാറ്റ
േലാകെത്ത ഇങ്ങെന
തലക്കീഴായി കാണുന്നതു?
സത്യത്തിൽ ഈ പാറ്റ പുതിയ േലാകം കണ്ടു്
സേന്താഷിച്ചു് ചിരിക്കുകയാേണാ?
ഇനി േമലിൽ ഇങ്ങെന കിടക്കാൻ മാത്രം
ഇഷ്ടം വന്നിരിക്കുേമാ?
സിങ്കിൽ വീണ പാറ്റെയ
കണ്ടു് അലിെവാന്നുമില്ല.
സിങ്കിൽ വീണ പാറ്റ, പാറ്റ മാത്രമാണു്.
സിങ്കിൽ വീണ പാറ്റ അത്ര മാത്രമാണു്.
സിങ്കിൽ വീണ പാറ്റെയ കൂടുതലായി
എന്തിനു് കാണണം?
ഒരു ചൂലു് കാണുന്നതിേനക്കാളും?
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4
അന്നന്നെത്ത അപ്പം

െവട്ടാൻ െകാണ്ടുവന്ന േപാത്തായിരുന്നു.
കുടുക്കിെക്കട്ടി
നിറന്തലയിൽ കൂടംെകാണ്ടടിച്ചു്
െവട്ടിമലർത്താനായിരുന്നു പ്ലാൻ.
കത്തി രാകിപറക്കുംേനരം
അേയ്യാ അരുേതെയന്ന അശരീരി മുഴങ്ങി.
കണ്ണുകളിെല നനവിൽ
മിന്നായം േപാെല
ഇണ,
കുത്തുകൂടി കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ…
അമ്മ…
കയറൂരി വിടാൻ േതാന്നി.
േപാത്തിനു് േപാത്തിെന്റ േമച്ചിൽപ്പുറം.
പച്ചപരമാർത്ഥമായ പുൽത്തകിടികൾ.
ഇടച്ചിറേത്താടു്.
കട്ടിെച്ചളി.
ഈച്ചകൾ.
വാെലത്താത്തിടെത്ത
െചള്ളിെന്റ െപരുക്കങ്ങൾക്കു്
കുത്തിക്കലാശം െകാട്ടുന്ന
കിളികൾ.
പാടത്തിനു് േമലാപ്പിെല
മുഴുവൻ ആകാശവും.
തീവണ്ടി കളിച്ചുവരുന്ന കാറ്റും.
ഓൻ ഹാപ്പിയാണു്.
എെന്റ കാര്യമാണണ്ണാ കഷ്ടം.
എന്തു തിന്നാൻ എടുക്കുേമ്പാഴും
അവൻ,
ആ അശരീരി
കഴുത്തു് പീച്ചാെനത്തുന്നു.
െനല്ലിെന്റ
കിടാങ്ങളാണേത്ര അരിമണികൾ.
െചന്തുണിയിൽ കിടാങ്ങെള ഒളിപ്പിച്ച
പടവലങ്ങ, പാവയ്ക്ക.
െപാടിേച്ചാരക്കുഞ്ഞന്മാരുമായി േകാവയ്ക്ക.
മുക്കണ്ണൻ േതങ്ങ.
എന്തിലും ജീവെന്റ തുള്ളിച്ചാട്ടം.
എെന്ന ഒറ്റമുറിയിലടച്ചിട്ടു്
പട്ടിണി
ആെള കൂട്ടാൻ േപായിരിക്കുകയാണു്.
ഭൂമിെയ ഒറ്റയുരുളയായി വിഴുങ്ങാനുള്ള
വിശപ്പു് വരുന്നു.
ഒട്ടി,
ഞരമ്പു് പിടച്ച,
എെന്റ നടുവിരലിലാണു്
ഇേപ്പാൾ െകാതിക്കണ്ണു്.

7



5
ആേരാ വരുന്നു

പുറെപ്പട്ടുേപായ ആെരേയാ കാത്തു്
േലാകം വഴിവക്കിൽ നിൽക്കുന്നു

കുളിച്ചു്
ഉള്ളതിൽ മുന്തിയ കുപ്പായമണിഞ്ഞു്
കിട്ടാവുന്ന മണങ്ങളും പൂശി
മലെഞ്ചരിവിൽ
പലതരം മരങ്ങൾ
കാറ്റിൽ ആടി നിൽക്കുന്നു

മുറിേവറ്റ കാൽവണ്ണയിൽ ബാേന്റജ് ചുറ്റിയ
റബ്ബർ മരം
പടരൻ പയറിേനാടു്
വരുന്നതാെരന്നു് തിരക്കുന്നു.

ആേരാ വരുന്നു.
ആേരാ വരുന്നു.
ഓേരാ കാറ്റിലും
പയർ
പിറുപിറുക്കുന്നു.

എല്ലാ കാഴ്ച്ചകെളയും മായ്ച്ചു്
െപാടുന്നേന േകാടയുെട വിരിപ്പു് വീഴുന്നു.

താഴ്വാരം നിറെയ ചാരപ്പുക നിറയുന്നു
മരങ്ങൾ ൈകകളുരച്ച് ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്നു
പുകയ്ക്ക് അപ്പുറം എത്തിേനാക്കുന്നു

വീടുകളിെല ചിമ്മിനി കുഴലിലൂെട േനർത്ത പുക.
വായുവിൽ അവെയന്താണു് എഴുതി മായ്ക്കുന്നതു?
ആരാണു് വരുന്നതു?

മഴ നനഞ്ഞ െതരുവുനായ
വാൽത്താഴ്ത്തി
മഴയുെട അപ്പുറം േനാക്കി നിൽക്കുന്നു.

പുറെപ്പട്ടുേപായ ആെരേയാ കാത്തു്
േലാകം
ഉറങ്ങാെത നിൽക്കുന്നു.
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6
മരണഘടന

കാറ്റു് ആട്ടിേയാടിച്ച
മഴ
വളഞ്ഞുകുത്തി നിന്ന രാത്രി.
ടാർകമ്പിളി തലമുഴുവൻ മൂടി
വഴികളുറങ്ങുന്നു.
മരങ്ങളുറങ്ങുന്നു.
ജീവജാലങ്ങെളല്ലാം
ഉറങ്ങുന്നു.

നഗരം ഇരുട്ടിലാണു്.
ഒച്ചകളില്ല.
എംജി േറാഡിൽ
െമാൈബൽ ടവറിനു് കീെഴ
അന്തിെവളിച്ചത്തിൽ
ഒരനക്കം മാത്രം ജീവേനാെട.
ഇഴഞ്ഞുേപാകുന്നു
മൂടിെവച്ച ഏേതാ രഹസ്യം.

അടുെത്തത്തിയേപ്പാൾ,
േമൽേക്കാരിേയറ്റു.
കുഞ്ഞാമ!
േറാഡ് മുറിച്ചുകടക്കുകയാണു്
ഒരരുകിൽ നിന്നു്
മറുവശേത്തക്കു്,
െമേല്ല.

േറാഡിെന്റ നടുവിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
ആമ
തലെപാക്കി േനാക്കി.
അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാരുെടയും
അമ്മയമ്മൂമ്മമാരുെടയും
ദാഹം തീരാത്ത,
െതാണ്ട വരണ്ട
േനാട്ടം.

ചില്ലകെളാടിഞ്ഞ
അേശാകമരേചാട്ടിലൂെട,
ത്രിവർണ ട്രാഫിക് സിഗ്നലിലൂെട
മുതുകിൽ തടവറകൾ വരഞ്ഞ
മരണഘടനയുെട
പരസ്യചിത്രവുമായി,
ആമ നീങ്ങുന്നു.

േകറ്റിെവച്ച കരിങ്കല്ലിെന്റ
കനത്തിൽ
പുളയുന്ന
പാമ്പായി,
കടൽ കുടിച്ചുവറ്റിക്കാനുള്ള
ദാഹവുമായി
ആമയുെട േലാംഗ് മാർച്ച്.

□
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ബിജു േറാക്കി
മാതൃഭൂമി ക്ലബ് എഫ് എം (െകാച്ചി) സീ�
നിയർ േകാപ്പി ൈററ്റർ. ചാലക്കുടി സ്വേദ�
ശം. ആനുകാലികങ്ങളിൽ കവിത എഴുതു�

ന്നു. മാതൃഭൂമി ഓൺൈലനിൽ ‘പുറെപ്പട്ടുേപാകുന്ന യാ�
ത്രകൾ’ എന്ന േകാളം െചയ്യുന്നു.

ചിത്രങ്ങൾ: വി. േമാഹനൻ



RIVER VALLEY
DIGITAL LIBARY
empowering the author …

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

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ 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 പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org
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