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1
ആറുകുതിരകൾ

ഒേര പാേറ്റണിലുള്ള
ആറു കുതിരകൾ
െതരുവിലൂെട ഓടിെക്കാണ്ടിരുന്നു

രാജാവിെന്റ രഥം
ആളുകൾ വളഞ്ഞിരുന്നു
കുതിരകെള അഴിച്ചുവിടും മുമ്പു്
രാജാവിെന്റ വഴിയല്ലാെത
സ്വന്തം വഴിയിേല്ല എന്നു്
കുതിരകേളാടു്
ജനങ്ങൾ േചാദിച്ചിരുന്നു.
രഥത്തിൽ രാജാവുണ്ടായിരുന്നില്ല
അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പാദുകങ്ങൾ മാത്രേമ
ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ
അേദ്ദഹമുെണ്ടന്ന േതാന്നൽ
െപെട്ടന്നു് െപാട്ടിച്ചിതറി
െതരുവു നിറെയ ജനം
തടിച്ചുകൂടുേമ്പാൾ
കുതിരകൾ
പാേറ്റണുകൾ അഴിച്ചു െവച്ചു്
ഒറ്റെയാറ്റയായി
ആറുദിക്കുകളിേലക്കു് സഞ്ചരിച്ചു.
ആറുദിക്കുകളിലും
രാജാവുണ്ടായിരുന്നില്ല
അവിെട ഉെണ്ടന്ന േതാന്നൽ
കുതിരകൾ ചവിട്ടിത്തകർത്തു.
പ്രജകൾ എേങ്ങാട്ടു േപാകുെമന്നറിയാെത
നിലവിളിക്കുേമ്പാൾ
വന്യമായ നിലവിളിേയാെട
കുതിരകൾ പ്രാചീനമായ കാടുകളിേലക്കു്
കുതിച്ചു പാഞ്ഞു.
അതിരുകൾ
അവ കണ്ടില്ല.
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2
കുെറആളുകൾ

കുെറയാളുകൾ
മറ്റാരുേടേയാ കാലുകളുമായ്
കടപ്പുറത്തിരിക്കുന്നു
തിരകെള കുറിച്ചു്
ആരും ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല

കുെറ സ്ത്രീകൾ
തിളച്ചുതൂവി
ആകാശങ്ങൾ േതടി

അവകാശങ്ങൾ േതടി
നടന്നു േപാകുന്നു
െവയിലിെന കുറിച്ചു് അവർ
ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല

ഒരാൾ
ഉറക്കം വരാെത
മെറ്റാരാളിൽ കിടക്കുന്നു
അയാൾക്കു്

സ്വപ്നെത്ത കുറിച്ചു് പറയാൻ
അടുത്താരുമില്ല.

എല്ലാവരും
ഇനിയിങ്ങെന ഇരിക്കാനാവുേമാ
നടക്കാനാവുേമാ
കിടക്കാനാവുേമാ
എന്നു മാത്രം േചാദിക്കുന്നു

രണ്ടു െകാക്കുകൾ

ഒരാമെയയും െകാണ്ടു്
പറന്നു േപാകുന്നതു് അവർ കാണുന്നു
പഴയ കാലമല്ല
പഴയ കഥയല്ല
ആമ വാ തുറക്കിെല്ലന്നു്
അവർക്കറിയാം.

കഥ കാണുേമ്പാെല

അവരതു്
േനാക്കി നിൽക്കുന്നു.
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3
ശ്വാസം

ആകാശേത്തക്കു് ൈകകളുയരുന്നു
ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ച മുഷ്ടിക്കുള്ളിൽ
നാെളയുെട ശ്വാസമാണു്
അതു് സംരക്ഷിക്കാൻ
െതരുവിലൂെട അേനകം േപർ
നടന്നു േപാകുന്നു

അവരുെട ജീവെന്റ തുടർച്ചയാണു്
നാെളയുെട ജീവൻ.
എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും
ഭയത്തിനു് അവരുെട

കണ്ണുകളിെലത്തിേച്ചരാൻ
കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല

പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ടു്
സൂര്യൻ കണ്ടതുേപാെല
അവരുെട മുദ്രകളിൽ
െതളിഞ്ഞു വരുന്ന േസ്നഹത്തിെന്റ
സ്വപ്നത്തിെന്റ േകാർത്ത വിരലുകൾ

അവർക്കു േനെര എത്ര
ഒളിയമ്പുകൾ വന്നാലും
അവർ പിന്തിരിയില്ല
കാരണം
നാെളെയ ഗർഭത്തിൽ േപറിയ കുട്ടി
ആക്രമിക്കെപ്പട്ടിട്ടും
തളരാെത അവർക്കു് ഒപ്പമുണ്ടു്.
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4
ഒച്ച

അടുക്കളയിെല
അഴിയാക്കുരുക്കിേലാ
പാർക്കിെല മരെബഞ്ചിെല
സ്വതന്ത്രമായ മുടിയിഴകളിേലാ
ൈസബർ അഴിക്കുള്ളിേലാ
നിങ്ങൾ അവെള തിരയുന്നു.

അവൾ െതരുവിൽ
മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നു
അേങ്ങാട്ടു് േനാക്കാതിരിക്കാനാവാത്ത വിധം
ഉച്ചത്തിൽ ൈക ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു
രാജ്യത്തിെന്റ കുനിഞ്ഞ ശിരസ്സു്
െപെട്ടന്നുയർന്നു് അവെള േനാക്കുന്ന േപാെല

അവൾക്കടുത്തു് അവൻ
അവനടുത്തു് അവൾ
അവൻ അവൻ
അവൾ അവൾ
അവർ അവർ…

ഒച്ച വലിയ മരുന്നാകുന്നു
മൗനെമന്ന മഹാമാരി മാറുന്നു
രാജ്യം ഉയർന്നു നിന്നു് അതു് കാണുന്നു
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5
വാർഡൻ

മരിക്കാൻ േപായവൾ
തിരിച്ചു വന്നു
ഒരു കുഞ്ഞു കരച്ചിൽ
അവളുെട കവിൾ പിടിച്ചു്
തെന്റ കവിളിൽ അമർത്തി

നടന്നുേപാകുേമ്പാൾ
െകാല്ലെപ്പേട്ടക്കുേമാ
ഉറക്കമില്ലാെത പിടയുേമ്പാൾ
വീടു് െപാട്ടിെത്തറിക്കുേമാ
െവള്ളമില്ലാെത
െവളിച്ചമില്ലാെത
ആത്മാവു് മൺതരികളായിേപ്പാകുേമാ
എന്ന ഭീതിയിൽ അവൾ മാത്രമാകുന്നു

ഒറ്റയാവേല്ല എന്നു പറഞ്ഞു
അവെളപ്പുണരുന്ന
അേനകം ചിരികളിൽ
ഞാൻ ഒരു ശലഭമായി
അലഞ്ഞു

മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞു
ശരത് കാലം കഴിഞ്ഞു
മുടിയിൽ െവളുത്ത പൂക്കൾ
മെറ്റാരു ഋതുവായ്
വിടർന്നു

മരിക്കാൻ േപായവൾ
ജീവിക്കുന്ന
മുന്തിരിേത്താപ്പിൽ
ഞാൻ െചന്നു

അവൾ

അേനകം കുഞ്ഞുങ്ങൾെക്കാപ്പം
നൃത്തം െചയ്യുന്നു

ആ വീടിെന
അനാഥാലയം എന്നു് വിളിക്കാൻ
ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു് അറിയില്ല
അവൾക്കും അറിയില്ല

മരിക്കാൻ േപായവൾ
ജീവിക്കുന്ന ഒരിടമാണു് അതു്
ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ
അവളുേടതെല്ലങ്കിലും
അവളുെട ചലനമാണു്

സ്വന്തം ജീവൻ വിട്ടു്
േപാകാൻ േതാന്നാത്ത ഒരാൾ
മെറ്റാരാെള േനാക്കുന്നതു്
അൽഭുതം ആെണങ്കിൽ
അത്ഭുതത്തിെന്റ
ഒരറ്റത്തു്
കടൽക്കരയിൽ എന്നേപാെല
ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു
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6
െകട്ടുേപാകാത്തഒരാൾ

കത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ
ഒട്ടും പുകയാെത
െതരുവിലൂെട േപാകുന്നു

േയശുവിേന്റേയാ
ബുദ്ധെന്റേയാ
കൃഷ്ണേന്റേയാ
മുഖച്ഛായ അയാളിൽ
മൂന്നു േപർ കാണുന്നു

ഒരു കുട്ടി
അയാളുെട പ്രകാശം മാത്രം
കാണുന്നു

എന്തിനാണു് അയാൾ കത്തുന്നെതന്നു്
മനസ്സിലാക്കാൻ
ഒരു ജലപീരങ്കി
ഒരു വിലങ്ങ്
ഒരു േതാക്ക്
അയാൾക്കു മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു

അയാൾ െകട്ടുേപാകിെല്ലന്നു്
കുട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നു
കറണ്ടും
ഇന്റർെന്നറ്റും
െപെട്ടന്നു് റദ്ദായി

ഉടെന
അയാളിൽ നിന്നും കുട്ടി
ഇത്തിരി തീ െകാളുത്തി
ഒട്ടും പുകയാെത
അടുത്ത തലമുറയിേലക്കു് നടന്നു
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7
സത്യത്തിൽപുതുവർഷം

ഒരു പൂ വിരിഞ്ഞു
മെറ്റാന്നു് െകാഴിഞ്ഞു
സത്യത്തിൽ മെറ്റാന്നും സംഭവിച്ചില്ല
നിശബ്ദതയുെട ഭാഷയിൽ
െചടികൾ കവിതെയഴുതി
ഓേരാ വാക്കിനും
ഓേരാ നിറങ്ങൾ
ഓേരാ നിറത്തിനും
ഓേരാ രൂപങ്ങൾ
ഓേരാ രൂപത്തിലും
ഓേരാ മണങ്ങൾ
കിളികളതു്
ഉച്ചത്തിൽ വായിച്ചു
ഒരു വരിയുെട അർത്ഥം തീരാെത
വണ്ടുകൾ
കുട്ടികൾ
പൂമ്പാറ്റകൾ…
ഒരു പൂ വിടർന്നു
മെറ്റാരു പൂ െകാഴിഞ്ഞു
ഒരാൾ വീണതിെന േനാക്കിയിരുന്നു
അയാൾ കവിയായി
ഒരാൾ വിടരുന്നതിെന േനാക്കിയിരുന്നു
അയാൾ കാമുകനായി
ഒരാൾ
െകാഴിഞ്ഞതിെന്റയും
വിടർന്നതിെന്റയും നടുക്കിരുന്നു്
അസ്വസ്ഥനായി.
അയാൾ അേപ്പാൾ ഭ്രാന്തനായി
ഒരു പൂ വിടർന്നു
ഒരു പൂ െകാഴിഞ്ഞു
മെറ്റാന്നുമില്ല
ഒരു വാക്കു്
ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ടു്
ഒരു െപൺകുരുവി
വാക്കിെന്റ നിറം
മെറ്റാരു പൂവായി
മെറ്റാരു കവിതയായി
മെറ്റാരു വസന്തമായി
മൗനത്തിെന്റ േതാടു് െപാളിച്ചു്
അതു് വായിക്കുവിൻ.
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8
ആരവിെട?

എെന്റ വല്യമ്മയ്ക്കു്
പത്തു വയസ്സു് തികഞ്ഞേപ്പാൾ
ആരവിെട?
എന്നു േചാദ്യം േകട്ടു

ആരും മിണ്ടിയില്ല
റാൻ എന്ന മൂളൽ
ചരിത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടും
വർത്തമാനം അല്ലേല്ലാ എന്നതിനാൽ
ഒരാളും മിണ്ടിയിരുന്നില്ല

േചാദ്യം വീണ്ടും േകട്ടു
അന്നു്
ഉത്തരമില്ലാത്തതിനാൽ
ആ േചാദ്യം നാടുനീങ്ങി.

ഇന്നു് എെന്റ മക്കൾക്കു്
പത്തു വയസ്സു കഴിഞ്ഞു
നാടുനീങ്ങിെയന്നു കരുതിയ
ആ േചാദ്യം
വീണ്ടും േകൾക്കുന്നു

മകെന്റ ഉത്തരെമന്തായിരിക്കും?
അവൻ വിളി േകൾക്കുേമാ?
അവെന്റ േകൾവി
ആ േചാദ്യെത്ത
ഉത്തരത്താൽ
അഭിേഷകം െചയ്യുേമാ?

േചാദ്യം
വീണ്ടും മുഴങ്ങുന്നു
രാജ്യെത്ത ആെക
വിഴുങ്ങുന്ന ഒച്ചയിൽ.
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9
കള്ളാഅതു് െകാണ്ടു

േപാകരുേത

അലച്ചിൽ തിന്നു നടന്നു,
സമയം തീരാമഴയായ്
ഞരമ്പിലൂെട ഒഴുകി
പടുമാവു് വിളിച്ചു
അതിെന്റ മടിയിൽ കിടന്നു

ഉണർന്നേപ്പാൾ
േബഗുകാണാനില്ല
ഓർമ്മകെളഴുതിയ പുസ്തകം
അതിലുണ്ടു്
അതിെല അക്ഷരങ്ങൾ
ഏകാന്തതയുെട ചിത്രങ്ങളാണു്

കള്ളൻ അതു കാണില്ല
വാക്കുകളിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന
നിെന്ന കാണാം
അവൻ നിെന്ന തിരഞ്ഞു വരാം
എെന്റ ഹംസമെല്ലന്നു പറഞ്ഞു്

ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ട പൂച്ചയുെട
ആത്മകഥയിെല
ഒന്നാമെത്ത അദ്ധ്യായമാണു് ഞാൻ
അതു െകാണ്ടു്
എെന്ന തിരഞ്ഞാരും വരില്ല

കള്ളാ
ഇേന്നാളം ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച
എെന്റ എകാന്തതകളുെട ഭാണ്ഡം
നീ െകാണ്ടു േപായേല്ലാ
ഇനി കനത്തു വീഴുേമകാന്തനിമിഷങ്ങൾ
ഞാെനവിെട വരയ്ക്കും?

െപാള്ളിക്കരിഞ്ഞ പകലിെന്റ കരി െകാണ്ടു്
ഈ മാെവനിക്കു്
കുളിർ വരച്ചു തന്ന േപാെല
െപാള്ളലുകൾ തന്ന കരി െകാണ്ടല്ല
പ്രണയം തന്ന െവളിച്ചം െകാണ്ടു്
വരച്ചതാണവ

കള്ളാ അതു് െകാണ്ടു േപാകരുേത
െകാണ്ടു േപാകരുേത
അവളുെട അസാന്നിധ്യത്തിൽ
കിടക്കുവാൻ
ഞാൻ വരച്ച തണലാണതു്.
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10
ബസ്

മനസ്സിൽ നിന്നും െപെട്ടന്നു്
ഒരു ബസ്സ് പുറെത്തടുത്തു
അധികം തിരക്കില്ലാത്ത
നട്ടുച്ചയുെട ഞരമ്പിലൂെട
അേതാടുകയാണു്.

അടുത്ത േസ്റ്റാപ്പിൽ
കയറാനും ഇറങ്ങാനും
ആെരാെക്കയുണ്ടാവുെമന്നറിയില്ല
ഒരാളും ഇല്ലാതിരിക്കിെല്ലന്ന
വിശ്വാസം അതിെന്റ
ൈഡ്രവിംഗ് സീറ്റിലുണ്ടു്.

ആേരാ ഒരാൾ
ഇറങ്ങാനുെണ്ടന്ന േതാന്നൽ
അതിെന്റ
വാതിൽപ്പടിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടു്

ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന മൂന്നു സീറ്റുകളിൽ
മുേമ്പ ഇരുന്നവർ ഉേപക്ഷിച്ച ചൂടും ചൂരും
മെറ്റാരാൾ വരുേവാളം
അവിെട ഇരിക്കുെമന്നതിനു്
ഒരുറപ്പുമില്ലാത്ത േവഗത്തിൽ
ബസ്സ് േപാകുന്നു

ഇരിക്കും മുമ്പു് ടിക്കെറ്റടുത്തവരും
ഇരുന്നിട്ടു് ടിക്കെറ്റടുത്തവരും
ഒേര പാട്ടുേകൾക്കുന്നു

എത്തിയ േസ്റ്റാപ്പിൽ നിന്നും
നാലു േപർ കയറി
ഒരാളും ഇറങ്ങിയില്ല
ഒരാൾക്കു മാത്രം സീറ്റില്ല
അയാൾ കമ്പിയിൽ ചാരി നിൽക്കുന്നുണ്ടു്
ഒഴിയാനുള്ള ഒരു സീറ്റ് മാത്രമാണു്
ഇേപ്പാൾ അയാളിലൂെട കടന്നുേപാകുന്നതു്

അയാൾ ഇരിക്കും മുമ്പു്
ബസ് മനസ്സിനുള്ളിേലക്കു്
ഓടുകയാണു്
അടുത്ത േസ്റ്റാപ്പ്
േകാളജിെന്റ ഓർമ്മകൾ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന
ഉങ്ങുമരത്തണലിലാണു്.
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11
അവൾെക്കാപ്പം

പാതിരാത്രിയിൽ
ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നു സിനിമ
കാണുന്നവൾെക്കാപ്പമിരുന്നു
ഇത്തിരി ചുണ്ണാമ്പു േചാദിച്ചു.
െചവികളിൽ നിന്നും
കാഴ്ചയുെട േവരുകളിറങ്ങി
െമാൈബലിെല സിനിമയിൽ
പടർന്നതിനാൽ
അവളതുേകട്ടില്ല

പുറത്തിറങ്ങി
പൗർണ്ണമി തൂവിയ
ചുണ്ണാമ്പു െതാട്ടു്
ഇരുട്ടിെന്റ െവറ്റിലയിൽ േതച്ചു
മുറുക്കി
േചാരേയാളം ചുവന്നു

കുറ്റിരുട്ടിലാരും കാണാെത
അവൾ േകൾെക്ക
വാക്കുകൾ നീട്ടിത്തുപ്പി
മൂകമല്ലാത്ത രാവിൽ
അവളിരിക്കുമിടെത്താരു
െവളിച്ചത്തിൻ തുരുത്തു്
ഞാനിരിക്കുമിടമിരുളിൻ കടൽ

ഏകാന്തതയും
ഞാനും സിനിമയും
പണി തീർത്ത പാതിരയും,
പണ്ടെത്ത േഹാസ്റ്റലിൽ
പാട്ടു േകട്ടു മലർന്നു കണ്ട സ്വപ്നവും,
വീണ്ടുെമന്നിൽ
മാമ്പൂക്കളിൽ മഞ്ഞു േപാെല
െപയ്യുന്നു

മയക്കത്തിെന്റ മേറ്റേതാ വൻകരയിൽ
െവറ്റിലേത്താണിയിൽ
ഞാനുമുറക്കുമേന്നരം
കരയണഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു

േകട്ടില്ല,

അവൾ പറഞ്ഞെതാന്നും
കണ്ടില്ല, അവൾ കണ്ടെതാന്നും

രാവുതീരുേമ്പാൾ
ഞാനുണരുേമ്പാൾ,
പുട്ടിനാവി വന്നിെല്ലന്ന വാക്കുമായ്
അവൾ
ഒറ്റയ്ക്കു നിന്നു വിയർക്കുന്നു.
ഒപ്പം നിന്നു,
പേക്ഷ ഒപ്പെമത്തിയില്ല.

13



12
ചൂൽ

‘ചൂൽ ഒരു ദളിത് ജീവിയല്ല’
പഴങ്കഥകെള

െപാളിച്ചു പണിയാൻ വന്ന ആൾ
അങ്ങെന പറഞ്ഞു്
അങ്ങാടിക്കു് േപാകുേമ്പാൾ
ചൂൽ കയ്യിെലടുത്തു

േടാർേച്ചാ ഊന്നുവടിേയാ
െമാൈബേലാ പിടിേക്കണ്ട വിരലുകൾ
ഈർക്കിളിെന്റ മിനുസത്തിൽ
ഒരു സ്വപ്നം േചർത്തു പിടിച്ചു.
അയാൾ നാല്ക്കവലയിൽ വന്നു്
ആൽത്തറയിൽ കയറി
ആളുകേളാടു പറഞ്ഞു,

എല്ലാ ചൂലുകളും ഉമ്മറവാതിലിലൂെട
ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദിവസം
എെന്റ സ്വപ്നമാണു്
വീടിനു പുറത്തു് വന്നു്
നാടു വൃത്തിയാക്കുന്ന
ചൂലുകളുെട ഒരറ്റം മണ്ണിലും
ഒരറ്റം നമ്മുെട ഹൃദയത്തിലും
െതാടുന്ന ഒരു ദിനം

ഇതാ എെന്റ വാക്കുകളിൽ
േചർത്തു െകട്ടുന്നു
അയാൾ പറഞ്ഞു െകാണ്ടിരുന്നു
െമെല്ല െമെല്ല
ചൂലുകൾ ഇറങ്ങി വന്നു
എടുക്കൂ എന്നു്
ആളുകേളാടു് പറഞ്ഞു

ഓേരാ ചൂലും ഇേപ്പാൾ ഒരായുധമാണു്
ചപ്പും ചവറും മാത്രമല്ല
ചരിത്രത്തിെന്റ െപാടിയും മാറാലയും
അതു് തൂത്തുകളയുന്നു

അയാൾ
അയാൾ മാത്രമല്ല
അേനകം ആളുകെള േചർത്തുണ്ടാക്കിയ
ഒരു ചൂലാണു്

കാലം അതുെകാണ്ടു്
ജനതയുെട
മനസ്സടിച്ചു വാരുന്നതു കണ്ടു,
സ്കൂൾ വിട്ടു വരുന്ന കുട്ടി.
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13
സംസാരിക്കുേമ്പാൾ

മനുഷ്യെന കുറിച്ചു സംസാരിക്കുേമ്പാൾ
മരങ്ങെള കുറിച്ചും
മണ്ണിെന കുറിച്ചും സംസാരിക്കുേമ്പാൾ
മെറ്റാന്നിെന കുറിച്ചും
സംസാരിക്കരുേത!

അതിര്
േരഖ
യാത്ര
അയൽ രാജ്യം
കുലം
വംശം
എെന്നാെക്ക േകൾക്കുേമ്പാൾ
പറഞ്ഞതു് മെറ്റാന്നായിരുേന്നാ എന്നു്
കുട്ടികൾ സംശയിക്കുന്നുണ്ടു്

അതുെകാണ്ടു്
അവർ എല്ലാം ശരിയാക്കി പറയുകയാണു്
ലാത്തികളും േതാക്കുകളും
അവ േകട്ടു് അവേരാടു തർക്കിക്കുന്നുണ്ടു്
പെക്ഷ അവർ
പറയുക തെന്നയാണു്

ശരിയായ വാക്കുകൾ
പറയുക തെന്നയാണു്.
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14
അവെനവിെട?

െചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു
േമശേമൽ
ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കുപ്പി,
കടലാസ്ച്ചുരുളുകൾ
നല്ല േനരത്തിെന്റ
വികൃതമാേമാർമ്മ േപാൽ
പാറാനാവാെതയിരിക്കുന്നു.

ഒരു കുറിപ്പു്.

ക്രമം െതറ്റിയ കേസരയിൽ
ആെരയും സ്വീകരിക്കുവാൻ
ശൂന്യതയുെട മനസ്സുണർന്നിരിക്കുന്നു

പത്രം,
അരുംെകാലകളുെട
രക്താക്ഷരങ്ങളിൽ ചുവന്നു്
നിലത്തു് മലർന്നു കിടക്കുന്നു

കാറ്റിൽ പിടയുന്നു

തുറന്ന ജനലിെന്റ
തുറന്ന മനസ്സിലൂെട
സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാട്ടു േപാകുന്നു

അതു കാണുവാൻ അവെനവിെട?

ഏെറത്തണുത്ത േചാദ്യം
കാേറ്റെറ്റടുക്കുന്നു
അവെനത്തിരഞ്ഞു്
െതരുവിലും ജയിലിലും െചല്ലുന്നു
അതിരുകാക്കും മരത്തിെന്റ
ഇലയടർത്തി േചാദിക്കുന്നു

അവെന്റ ആത്മാവിെലാളിച്ചവൾ
ആദ്യമായ്
അവെനത്തിരഞ്ഞു്
പുറേത്തെക്കാഴുകി വന്നു
അലിഞ്ഞിട്ടും
അവളവെന കണ്ടില്ല

അവനുണ്ടായിരുന്നതിൻ േരഖകൾ
ആ േമശയിലില്ല
ആ കേസരയിലില്ല
ആ കടലാസിലില്ല

പേക്ഷ
ഇല്ലാതിരിക്കുേമാ?
ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ട നിലയിൽ
ഒെരാച്ചെയങ്കിലും അവൻ
ബാക്കി െവച്ചിട്ടുണ്ടാവിേല്ല!
മെറ്റാരാെള ഓർത്തുള്ള
നിശ്വാസെമങ്കിലും
എവിെടേയാ തങ്ങിനിൽപുണ്ടാവിേല്ല!
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ൈദവവും െചകുത്താനും

ൈദവവും െചകുത്താനും
നടക്കാനിറങ്ങിയ നഗരത്തിൽ
െവടിയുണ്ടകൾ പുതിയ കഥ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു് കണ്ടു
അവർ കയ്യടിക്കുകയും
െപാട്ടിച്ചിരിക്കുകയും
പൂക്കളുെട കഴുത്തു് ഇടയ്ക്കിെട
കടിച്ചു കീറുകയും െചയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു
മൂടൽമഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ
അവയ്ക്കു്
ആരുെട മുഖച്ഛായ ആെണന്നു്
വ്യക്തമായില്ല
നിലവിളികൾ തഴച്ചുവളരുന്ന
പുറേമ്പാക്കിൽ
െചകുത്താൻ ഒളിച്ചിരുന്നു
ഒളിക്കാൻ ഇടമില്ലാെത
നഗര െവളിച്ചത്തിൽ
ൈദവം കരഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു
എല്ലാ െവടിയുണ്ടകളും
ൈദവത്തിെന്റ െനഞ്ചിലൂെട കടന്നു േപായി
ആളുകൾ ൈദവെത്ത കണ്ടില്ല
രക്തെമാലിക്കുന്ന െവളിച്ചം കണ്ടു
ആളുകൾ െചകുത്താെന കണ്ടില്ല
േചാരകുടിക്കുന്ന ഇരുട്ടു കണ്ടു
ൈദവം സ്ത്രീകളുെട ഉറക്കെമടുത്തു
മുറിവു് തുടച്ചു െകാണ്ടിരുന്നു
െചകുത്താൻ സ്ത്രീകളുെട േപടിെകാണ്ടു് തെന്റ പല്ലു�
കൾക്കു് മൂർച്ചകൂട്ടിെകാണ്ടിരുന്നു
ൈദവെത്തയും െചകുത്താെനയും
ആരും കണ്ടില്ല
െപെട്ടന്നു്
ഒരമ്മയുെട ചങ്കിൽ നിന്നു്
െപാട്ടിവീണ
കരച്ചിേലാ ചിരിേയാ എന്നറിയാത്ത
ഒെരാച്ചയിൽ
നഗരം െപാട്ടിെത്തറിച്ചു.
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മാഷ്

സിലബസിനു
പുറത്തുേപാവാത്ത മാഷ്
ക്ലാസിൽ വന്നു,
എെന്താരച്ചടക്കമാണു്!

ഒരു കുട്ടി
സിലബസിനു പുറേത്തക്കു്
നാവു നീട്ടി
രുചിക്കും മുമ്പു്
മാഷതു് മുറിച്ചു കളഞ്ഞു

സ്കൂൾ മുഴുവൻ
ഇേപ്പാൾ മൗനം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു
നാടു് മുഴുവനും മൗനം
പടരുന്നു

ഒരു കുട്ടിെയ പാമ്പുകടിച്ചു
കടിയുെട പാട്
സിലബസിലിെല്ലന്നു് പറഞ്ഞു്
മാഷ് കുട്ടിെയ ഓടിച്ചു

കുട്ടികൾ സിലബസ്സിനു പുറത്തിറങ്ങി
പാമ്പിൻ മാളം കണ്ടു പിടിച്ചു
കുട്ടികൾ ഒച്ചെവച്ചു

മാഷ്ക്ക്
ഇേപ്പാൾ തത്തമ്മയുെട നാവു്
മാഷ്
പൂച്ച പൂച്ച എന്നു പറഞ്ഞു െകാണ്ടിരുന്നു.

□
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മുനീർഅഗ്രഗാമി
േകാഴിേക്കാടു് ജില്ലയിെല ഉേള്ള്യരിയിൽ ജന�
നം. ആദ്യ കവിതാസമാഹാരം െകാണ്ടുത�
െന്ന സഹൃദയശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ യുവകവി.
േകാഴിേക്കാടു് േദവഗിരി െസന്റ് േജാസസ്
േകാളജിൽ മലയാളവിഭാഗം അദ്ധ്യാപകനാ�
യിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ നിലമ്പൂർ അമൽേകാളജ് ഓഫ് അഡ്വാൻ�
സ്ഡ് സ്റ്റഡീസിൽ മലയാളവിഭാഗത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് െപ്രാഫ�
സർ. ചിത്രകലയിൽ യൂനിേവഴ് സൽ ആർട്സ് സ് കൂൾ ഓഫ്
ൈഫൻആർട് സിൽ നിന്നു് ഡിേപ്ലാമ കരസ്ഥമാക്കി.

േചമ്പിലചൂടിേപ്പായ െപൺകുട്ടി (2007), മയിൽപീലികൾ പറയു�
ന്നത് (2010), മഞ്ഞുമൂടിയ മുടിയിഴകളിൽ (2010), ചുംബിക്കുന്ന
കുതിരകളുെട െവളുത്ത പുസ്തകം (2012), എെന്റ മലയാളം; രച�
നയും പഠനപ്രവർത്തനങ്ങളും (2010), േശ്രഷ്ഠമലയാളം: മലയാ�
ളത്തിെല ശരിയായ വാക്കും പ്രേയാഗവും (2014) എന്നിവയാ�
ണു് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ.

ആദ്യ കവിതാസമാഹാരമായ േചമ്പിലചൂടിേപ്പായ െപൺകു�
ട്ടിക്കു് 2009-െല കാവ്യേവദി പുരസ്ക്കാരം ലഭിച്ചു. േപടിെപയ്യുന്ന
വഴികൾ എന്ന േപരിൽ 2011-െല കാമ്പസ് കവിതകൾ എഡി�
റ്റ് െചയ്തു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

നാലു വർഷക്കാലം നാഷണൽ സർവ്വീസ് സ് കീമിെന്റ േപ്രാ�
ഗ്രാം ഓഫീസറായി േസവനം അനുഷ്ഠിച്ചു. മൂന്നു വർഷം േകാ�
ഴിേക്കാടു് സർവ്വകലാശാല ബിരുദ പഠനത്തിെന്റ േബാർഡ്
ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് അംഗമായിരുന്നു

ചിത്രങ്ങൾ: വി. േമാഹനൻ



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി�
രിക്കിലും 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 ഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

mailto:info@sayahna.org
mailto:info@sayahna.org
http://www.sayahna.org/?p=531
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