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എം.ബഷീറിെന്റകവിത

െക.ജി.എസ്.

എം.ബഷീറിെന്റ വാക്കുകൾ െവയിലിെന്റ വിദ്യാർത്ഥി�
കൾ. െവയിലാണു് അറിവു്, പരീക്ഷ, േചാദ്യം, ഉത്തരം,
ജയം, പരാജയം. െവയിലിൽ നട്ടേതാ നീർത്തി വിരി�
ച്ചേതാ െവയിലിേനാടു് കലഹിച്ചേതാ െവയിലിേലക്കു്
തൂവിേപ്പായേതാ ആയ ജീവിതം. അനുഭവത്തിെന്റ േനര�
ടരുകൾ െവയിലിൽ വായിക്കുന്നു, ഒന്നും നിലാവല്ലാത്ത
ബഷീറിെന്റ കവിത. പിരിഞ്ഞു് കുേറക്കാലം കഴിഞ്ഞു്
പഴയ കൂട്ടുകാരിെയ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. പണ്ടു് തലയിൽ തട്ടമി�
ടാത്തവെള. നരച്ച പർദ്ദയിൽ െപാതിഞ്ഞ ചിരിയിൽ
കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അവരുെട േലാകാവസാനത്തിനു് േശഷ�
മുള്ള കാണൽ. വായന അത്രയ്ക്കു് പ്രിയമായിരുന്നവൾ�
ക്കു്, ഖസാക്കു് േവദപുസ്തകമാക്കിയിരുന്നവൾക്കു്, പിരി�
േയണ്ടി വന്നതു് വിജയൻ മരിച്ചറിയാത്ത ‘വിജേയട്ടെന്റ
പുതിയ പുസ്തകം ഏെത’ന്നു് േചാദിപ്പിക്കുന്ന ഇരുട്ടിേല�
ക്കു്. ആ നടുക്കം ഉള്ളു് െപാള്ളിക്കുന്ന െവയിൽ. അവർ
തമ്മിെല മനക്കൂട്ടിെന്റ തണൽ എേന്ന െവട്ടിേപ്പായിരു�
ന്നു. അവർ നിൽക്കുന്നതു് അതിെന്റ ഊമത്തീയിൽ. ഒരു
െവയിലും പഴയ െവയിലല്ല. ദുഃഖവും സഹനവും അവ�
സ്ഥാെവളിവും എതിർക്കതിരുെമല്ലാമായി വരുന്ന ബഷീ�
റനുഭവത്തിെല െവയിലും പഴയ െവയിലല്ല. ഇന്നെല�
യില്ലാത്ത കതിെരഴുത്തു് ഈ കവിതകളിലുണ്ടു്. ഈ വാ�
ക്കുകളിൽ െതളിയുന്ന കാതൽക്കരുത്തിൽ നിറയുന്നതു്
െവയിൽമണം. പൂമണമല്ല.

ബഷീറിെന്റ വാക്കുകൾക്കു് പണ്ടു് കുടയും കൂരയുെമാന്നു�
മില്ലായിരുന്നു. െവയിൽ െകാണ്ടു് ദൂരം താണ്ടി. േപമഴ�
യായും മരുത്തീയായും യാതന െപരുകിയേപ്പാൾ കു�
ടയായി കവിതെയത്തി. വാക്കുകൾ അതിൽ േചർന്നു്
നിന്നു. കവിത ബഷീറിൽ അഭയത്തിെന്റ കൂടാരമായി.
ആകാശം േപാെല. കടൽ േപാെല. കാരുണ്യം േപാ�
െല മറവി േപാെല അപാരത േപാെല ഒരു കൂടാരം.
അർത്ഥം പറഞ്ഞും ദർശനം പറഞ്ഞും അളന്നു തീർ�
ക്കാനാവാത്ത ഇടം ബഷീറിെന്റ പല കവിതകളുെടയും
ഉള്ളിൽ കാണുന്നു. മരം ഉേപക്ഷിച്ച പൂക്കൾക്കു് െചന്നു
വീഴാനുള്ള ഹൃദയം, ബഷീറിനു് കവിത. വീണ പൂക്കളു�
െട വീടു് കവിത. േതാറ്റവയ്ക്കും പുറന്തള്ളെപ്പട്ടവയ്ക്കും അഭ�
യം കവിത. ‘കവിതകൾ ഇല്ലായിരുെന്നങ്കിൽ’ എന്ന
കവിതയിൽ ഈ അഭയക്കുളിർ നാമനുഭവിക്കുന്നു. അഭ�
യമില്ലാത്തവെയ്ക്കല്ലാം അഭയമായി കവിതയുെണ്ടന്ന കു�
ളിർ. അതിനു് േവണ്ട അകവിസ്തൃതി കവിതയിൽ ബഷീർ
കരുതി െവക്കുന്നു; കുറച്ചു് വാക്കുകളിൽ കൂടുതൽ േലാകം
ഉൾെക്കാണ്ടു്.

നട്ടുച്ച സമകാലചരിത്രമായി ബഷീറിെന്റ വാക്കുകളുെട
െനറുകയിൽ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്നു. ബഷീറിെന്റ കവിത�
കളിെല ക്രിയാപദങ്ങെളല്ലാം സമകാലചരിത്ര സംഭവ�
ങ്ങൾ തന്ന ഭയത്തിലും പീഡനത്തിലും ഉൽക്കണ്ഠയിലും
േക്രാധത്തിലും പ്രതിേരാധത്തിലും പ്രത്യാശയിലും േവ�
രു് പായിച്ചു് അർേത്ഥാല്പാദനനിരതമാവുന്നവ. കാഴ്ചയു�
േടയും േകൾവിയുേടയും പല പല തലങ്ങെളാരുക്കുന്ന
െമാൈസക്കുകൾ ബഷീറിെന്റ കവിതകളിൽ സമൃദ്ധം.
ഋതുക്കളുെടയും പ്രതികരണങ്ങളുേടയും ൈജവപ്രതിേരാ�
ധത്തിെന്റയും അതിജീവനത്തിെന്റയും സ്വാഭാവികവും
ലളിതവുമായ ചലനമിത്തുകൾ േനരടരുകളായി നിറ�
ഞ്ഞവ.

‘മറന്നു് േപായ വാക്കുകൾ’ ‘മറ്റാരുേടേയാ ജീവിതത്തി�
േലക്കുള്ള ബസ് ’ തുടങ്ങിയ പലതും കനൽക്കവിതകൾ.
ചാരം മൂടിത്തുടങ്ങിയ കനൽ േവേറ ചില കവിതകളിലും
ജീവിതങ്ങളായുണ്ടു്. ‘മറന്നു േപായ വാക്കി’ൽ ശാന്തമാ�
യി ബഷീർ പറയുന്നതു് ഒരു വീട്ടമ്മയുെട അശാന്തമായ
ജന്മേഹാമത്തിെന്റ ദിനസരി. ആടിത്തളർന്നു് ഇരുട്ടിൽ
മൂകമായി അസ്തമിക്കുന്ന ഒരു െപൺപകലിെന്റ കഥ.
അതിൽ ആരുമറിയാെത ബലിയാകുന്ന അവളുെട സർ�
ഗ്ഗാത്മകതയുെട ദുരന്തം. ആ സ്ത്രീദിവസത്തിെന്റ പുറവും
അകവും കവിതയിലുണ്ടു്. വാച്യവും ധ്വനിയുമായി. പുറ�
േമ അവൾ ബാധ്യതകളിലും കടമകളിലും ബന്ദി. പല
േജാലിത്തുടലുകളിൽ ബന്ദി. അകേമ അവൾ കവി. അവ�
ളല്ലാെത ആരുമറിയാത്ത കവി. അവൾക്കു് പരിചരി�
ക്കാൻ കഴിയാെത േപാകുന്ന സ്വന്തം പ്രതിഭ… വീടിനു്
േവണ്ടി േഹാമിക്കെപ്പടുന്നതു് അവളുെട കാവ്യജീവിതം.
ഒരു കവിത പൂർത്തിയാക്കാൻ അവൾക്കു് ഒരു വാക്കു് കൂ�
ടി േവണം. ആ വാക്കു് പലവട്ടം േബാധത്തിൽ മിന്നിമാ�
ഞ്ഞു. ഓർെത്തടുക്കാനായും മുേമ്പ ആ വാക്കു് വഴുതിേപ്പാ�
വുന്നു. അവൾക്കതു് വീെണ്ടടുക്കണം. ഏതു് േജാലിത്തി�
രക്കിലും അവൾ ആ വാക്കു് തിരഞ്ഞു. പലവട്ടം െവളി�
െപ്പട്ട ആ വാക്കിെന അവൾക്കു് കവിതയിേലെക്കടുത്തു്
നടാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവളിൽ നിറയാൻ മാത്രം അവൾക്കു്
േനരമില്ല. അവളുേടതായ േനരം എന്ന ൈസ്വരം കിട്ടു�
ന്നില്ല. അേപ്പാേഴക്കും മെറ്റാരു േജാലി. എഴുത്തുകാരി�
യുെട സ്വന്തം മുറി എന്നാൽ എഴുത്തുകാരിയുെട സ്വന്തം
സമയവും ൈസ്വരവും സ്വാതന്ത്ര്യവും എന്നർത്ഥം. ഈ
കവിക്കു് അെതാന്നും ഇല്ല. ൈദനംദിനതയുെട അതി�
കർക്കശമായ ഗതികളും കുതികളും വീഴ്ചകളുെമാന്നും മാ�
റ്റി െവക്കാൻ വയ്യ. മാറ്റി െവക്കാവുന്നതു് തനിക്കു് ഉയി�
രായ തെന്റ കവിത പൂർത്തിയാക്കൽ മാത്രം. വീട്ടിെല
തീരാപ്പണികളും ഒടുവിൽ കിടക്കപ്പണിയും തീരും വെര
നീളുന്നു ആ വാക്കിനായുള്ള അവളുെട പിടച്ചിൽ. ൈക�
മുട്ടിെല േപാറലിനു് മരുന്നു് പുരട്ടുേമ്പാൾ കിട്ടാത്ത ആ
വാക്കിനാൽ ഉടലാെക ഒരു മുറിവായി. ദിവസത്തിെന്റ
കാണാപ്പുറത്തു് െഞരിക്കെപ്പടുന്ന അവളുെട കവിത്വം
ആരാഞ്ഞതു് മുഴുവൻ സർഗ്ഗാത്മകത ‘മറന്നു േപായ വാ�
ക്കി’ൽ ബഷീറിെന്റ കഥനം രസചടുലമായ ഒരു പ്രതി�
നടനം േപാെല. സ്ത്രീ ഇന്നും സഹിക്കുന്ന അനീതിയിൽ
ഒരാളിെന്റ സർഗ്ഗാത്മകതയുെട മാത്രമല്ല ഒരു സംസ്കാ�
രത്തിെന്റ കൂടി െകാല്ലാെക്കാല വായിക്കാം. ‘മറ്റാരുേട�
േയാ ജീവിതത്തിേലക്കുള്ള ബസ്സി’ലിരുന്നു് അേന്യാന്യം
ൈകവീശുന്നതിൽ ഉള്ളിൽ മരിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടു്
ഇഷ്ടങ്ങെളക്കൂടി നാം കണ്ടു േപാകും. ആ കവിതയിലുമു�
ണ്ടു് സ്ത്രീയുെട സാംസ്കാരിക വ്യക്തിത്വത്തിെന്റയും െസൗ�
ന്ദര്യാഭിരുചിയുെടയും ക്രൂരഹത്യയുെട തീവ്രാഖ്യാനം.

പഠിപ്പും പരീക്ഷയും കഴിഞ്ഞു് ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ട പാഠ�
പുസ്തകത്തിെന്റ ബഹുപാഠസമൃദ്ധമായ അഗതിചരിത്രം
ഫാഷിസം എന്ന ഏകപാഠകാലെത്ത േലാകചരിത്ര�
ത്തിേലക്കുയരുന്നതു് നർമ്മാവൃതമായ േരാഷക്കവാ�
ത്തിൽ. അനുഭവത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മകണങ്ങളാണു് ബഷീെവ�
യിൽമണെമന്നു് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു െവയിൽപ്പണിക്കാ�
രിെല െവയിൽമണം ആ വാക്കുകളുെട മണമായി. മരുഭൂ�
മി താണ്ടുന്ന ഒട്ടകഅർത്ഥത്തിലും അഴകിലും ആത്മാവി�
ലും െവയിൽമണം നിറഞ്ഞു. നിലെത്തയും മാനെത്തയും
അകെത്തയും പുറെത്തയും വിസ്തൃതികളിേലക്കുള്ള രഹ�
സ്യവാതിൽ തുറക്കുന്ന താേക്കാലായി ആ മണം. നക്ഷ�
ത്രങ്ങൾ േകാർത്ത വരികൾ െകാണ്ടു് െപാള്ളിക്കുന്ന ഉൾ�
െവളിച്ചത്തിെന്റ മണമായി. മഴ െപരുമഴയായേപ്പാൾ
ചൂടി നടക്കാൻ അവ കവിത കണ്ടുപിടിച്ചു.

കവിതയില്ലാെത, കവിതയല്ലാെത, കവിതയാവാെത,
എെന്തങ്കിലുെമാന്നു് എം.ബഷീറിെന്റ ഈ കവിതകളിൽ
ഞാൻ കണ്ടില്ല. രൂപവും രീതിയും െകാണ്ടു് പുറേമ ബഷീ�
റിെന്റ കവിതയും പലരുേടയും ഇക്കാല കവിത േപാെല�
ന്നു് വായനയുെട തുടക്കത്തിൽ ഒരു മാത്ര േതാന്നാം. പു�
തിയ ലളിതഗദ്യം കണ്ടു് േതാന്നിേപ്പാവുന്ന കാവ്യേഗാത്ര�
സാമ്യം മാത്രമാണതു്. ആരുേടയും കവിത േപാെലയ�
ല്ലാത്ത, എം.ബഷീറിെന്റ ഉൾക്കാല കവിതകളാണിവ.
അകേമ അവ തനിെച്ചാരു കാവ്യവഴി.

െവയിലിെനേപ്പാെല െപരുമാറുന്നവ ബഷീറിെന്റ വാക്കു�
കൾ. പലേപ്പാഴും കവിതയിലവ െവയിലിെന്റ എതിർ�
െനയ്ത്തുകൾ അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ. പതിക്കുന്ന
തലമനുസരിച്ചു് ഫലിക്കുന്ന ഊർജ്ജവും തീവ്രതയും വ്യ�
ത്യസ്തമാവുന്ന െവയിലിെന്റ ചലന നിയമം ബഷീറിെന്റ
വാക്കുകൾക്കു് പഥ്യം. േമൽക്കൂരയിലൂെട െവയിൽ വീടി�
നകെത്തഴുതുന്ന പ്രകാശചിത്രം േപാെല നിശ്ചലചിത്ര�
രൂപങ്ങൾ (സ്റ്റിൽ ൈലഫ് ) ഈ കവിതകളിൽ ചിലതു്.
വൃക്ഷത്തലപ്പുകൾക്കിടയിലൂെട െവയിൽ മരേച്ചാട്ടിെല�
ഴുതുന്ന െവളിച്ചത്തിെന്റ സാന്ത്വന വടിവുകൾ േപാെല
ശ്വാസനിശ്വാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു് ചലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ
മറ്റു് ചില കവിതകൾ. “ഇരുണ്ട നിഴലുകളുെട മഹാസമുദ്ര�
ച്ചിറകുകളാൽ െകാത്തിെയടുത്തു്” കവിതയുെട വനാന്ത�
രങ്ങളിലൂെട പറക്കുന്നവ, അവ. ആടുന്ന ഉലയുന്ന മാറു�
ന്ന വിനിമയബഹുലമാവുന്ന, വാക്കിെല േനർെനയ്ത്തുകൾ.
സഹനത്തിെന്റയും പ്രത്യാശയുേടയും

െവയിലിെന്റ ഛന്ദസ്സിൽ, പലേജാലിത്താളത്തിൽ, അവ
പടരുന്നു.

(എം.ബഷീറിെന്റ മെറ്റാരു കവിതക്കൂട്ടത്തിെനഴുതിയ ആമുഖം.)
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1
പൂമരങ്ങളും െറയിൽപ്പാളവും

േകാഴിേക്കാേട്ടക്കുള്ള
വണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നു
ബുക്ക്സ്റ്റാളിനു മുന്നിൽ
കണ്ണുകളിൽ
നക്ഷത്രങ്ങെള വളർത്തുന്ന
നവ ദമ്പതികൾ

പുതുമഴ േപാെല കളിയും ചിരിയും

ന്താ വായിക്കാൻ േവേണ്ട?
െചക്കൻ െപണ്ണിെന്റ കവിളിൽ െതാട്ടു

നിക്ക് മാതൃഭൂമി മതി
െപണ്ണു് അവെന്റ ചുമലിൽ ൈകെവച്ചു

അേയ്യാ… അവൻ ഉറെക്ക ചിരിച്ചു

എനിക്കു് മേനാരമ മതിേയ
നമ്മക്കു് വല്യ ബുദ്ധിെയാന്നുമിേല്ല

അവൾ വീെണണീറ്റേപാെല മങ്ങിച്ചിരിച്ചു
പിെന്ന അവർക്കിടയിൽ
മൗനത്തിെന്റ െട്രയിനുകൾ ഓടിത്തുടങ്ങി

അവൻ മേനാരമയും
അവൾ മാതൃഭൂമിയും വായിച്ചു്
സിമന്റ ് െബഞ്ചിെന്റ രണ്ടറ്റത്തായിരുന്നു

ചായ കുടിക്കേണ്ട
അവൻ പുസ്തകം മടക്കി െവച്ചു
അവൾ വായിച്ചു െകാണ്ടു് പറഞ്ഞു
എനിക്കു് െവള്ളം മതി

അവൾ പൂമരങ്ങെള േനാക്കി
അവൻ െറയിൽപ്പാളങ്ങെളയും

വണ്ടിയിൽ കയറിയേപ്പാൾ
അവൾക്കു് ജാലകത്തിനരികിൽ സീറ്റ് കിട്ടി
അവനു് മധ്യഭാഗത്തും
ഇേങ്ങാട്ടു് േപാരു് ഇവിെടയിരിക്കാം
അവൻ അവെള ക്ഷണിച്ചു
ഞാനില്ല
അവൾ കുസൃതിേയാെട തലകുലുക്കി
എനിക്കു് പുഴ കാണണം
വയലുകളും നിരത്തുകളും കാണണം

നിനക്കു് വട്ടാണു്
അവൻ െമാൈബലിേലക്കു് കാഴ്ച പൂഴ്ത്തി

എനിക്കു് വട്ടാണു്
അവൾ ചിരിച്ചുെകാണ്ടു്
ഓടുന്ന മരങ്ങെള േനാക്കി

വണ്ടിയിറങ്ങിയേപ്പാൾ
അവൻ തിരക്കിൽ േകാണിപ്പടികൾ ഇറങ്ങി
അവൾ എക് സേലറ്ററിലൂെട
േവഗത്തിൽ ഊർന്നിറങ്ങി

അവൾ കടലിേനാടു് മിണ്ടുേന്നരം
അവൻ കരയിലിരുന്നു്
കപ്പലണ്ടി െകാറിച്ചു

അവൻ ആളുകൾക്കിടയിലൂെട
തിക്കിത്തിരക്കി
നടക്കുേമ്പാൾ
അവൾ നനഞ്ഞ തീരത്തു്
അസ്തമയം േനാക്കി നിന്നു

മടങ്ങിേപ്പാരുേമ്പാൾ
അവെന്റ വിരലുകൾക്കിടയിൽ
ഒരു സിഗരറ്റ് പുകഞ്ഞു

അവൾ ഉള്ളം ൈകയിൽ
ഉടഞ്ഞ ഒരു ചിപ്പി
ഒളിച്ചു െവച്ചു…
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2
സത്യാനന്തരം

ഞാൻ പറയുന്നതു്
കള്ളമാെണന്നു് നിങ്ങൾക്കു്
നന്നായറിയാം

എന്നിട്ടും
നാെള പ്രളയമാെണന്നു്
ഞാൻ പറയുേമ്പാേഴക്കും
നിങ്ങൾ
വീടുപൂട്ടി കിട്ടിയെതല്ലാം െപറുക്കിെയടുത്തു്
കുടുംബെത്തയും കൂട്ടി
െവള്ളം േകറാത്ത ഉയർന്ന പ്രേദശേത്തക്കു്
പലായനം െചയ്യുന്നു

ഞാൻ പറയുന്നതു്
കള്ളമാെണന്നു് നിങ്ങൾക്കു്
നന്നായറിയാം

എന്നിട്ടും
അയൽക്കാരൻ നിങ്ങളുെട
െകാടിയ ശത്രുവാെണന്നും
അയാൾ നിങ്ങെള നശിപ്പിക്കാൻ
പലതരം പ്രവർത്തികൾ െചയ്യുന്നുെണ്ടന്നും
ഞാൻ പറഞ്ഞേപ്പാേഴക്കും
നിങ്ങൾ െപേട്രാൾ കുപ്പിയും
തീെപ്പട്ടിയുമായി
അയാളുെട വീടു് കത്തിക്കാൻ
ചാടിപ്പുറെപ്പടുന്നു

ഞാൻ പറയുന്നതു്
കള്ളമാെണന്നു് നിങ്ങൾക്കു്
നന്നായറിയാം

എന്നിട്ടും
നിങ്ങളുെട ഭാര്യക്കു്
ഒരു ജാരനുമായി ബന്ധമുെണ്ടന്നും
അവർ തമ്മിൽ േപ്രമത്തിലാെണന്നും
ഞാൻ പറേയണ്ട താമസം
നിങ്ങൾ അവെര
അടിനാഭിക്കു് െതാഴിക്കുകയും
മുറിയിൽ അടച്ചുപൂട്ടി പട്ടിണിക്കിടുകയും
െചയ്യുന്നു

ഞാൻ പറയുന്നതു്
കള്ളമാെണന്നു് നിങ്ങൾക്കു്
നന്നായറിയാം

എന്നിട്ടും
നിങ്ങളുെട സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാരൻ
വർഗ്ഗശത്രുവിെന്റ ഒറ്റുകാരനാെണന്നു്
ഞാൻ െവറുേത പറഞ്ഞേതയുള്ളു
ഇടവഴിയിൽ മറഞ്ഞു നിന്നു്
നിങ്ങളയാെള വടിവാളിനാൽ
െവട്ടിപ്പരിേക്കൽപ്പിക്കുന്നു

ഞാൻ പറയുന്നതു്
കള്ളമാെണന്നു് നിങ്ങൾക്കു്
നന്നായറിയാം

എന്നിട്ടും
നിങ്ങളുെട വൃദ്ധനായ പിതാവു്
െതമ്മാടിയും കള്ളുകുടിയനും
സ്ത്രീലമ്പടനുമാെണന്നു്
ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്നു് പറഞ്ഞേതയുള്ളു
ഉടേന നിങ്ങൾ
പാതിരാത്രിയാെണേന്നാർക്കാെത
അച്ഛെന വീട്ടിൽനിന്നിറക്കിവിടുന്നു

ഞാൻ പറയുന്നതു്
കള്ളമാെണന്നു് നിങ്ങൾക്കു്
നന്നായറിയാം

എന്നിട്ടും
നിങ്ങളുെട വീടു് നിൽക്കുന്നതു്
ഒട്ടും രാശിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്താെണന്നും
എല്ലാ പരാജയങ്ങൾക്കും കാരണം
ആ വീടാെണന്നും
ഞാൻ തമാശയ്ക്കു്
ഒന്നു് പറഞ്ഞേതയുള്ളു
അേപ്പാേഴക്കും
ആ വീടു് തല്ലിെപ്പാളിച്ചു്
നിങ്ങൾ കടത്തിണ്ണയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നു

ഞാൻ പറയുന്നതു്
കള്ളമാെണന്നു് നിങ്ങൾക്കു്
നന്നായറിയാം

എന്നിട്ടും
കളിക്കൂട്ടുകാരെന്റ മതമാണു്
നിങ്ങളുെട മതെത്ത ഇല്ലാതാക്കുന്നെതന്നു്
ഞാെനാരു പരദൂഷണം
പറഞ്ഞേതയുള്ളു
അേപ്പാേഴക്കും നിങ്ങൾ
കുേറയാളുകെളയും കൂട്ടി
അയാളുെട ആരാധനാലയം
തകർക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു

ഇപ്പറഞ്ഞെതല്ലാം
കള്ളമാെണന്നു്
ഇനി ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടും
വലിയ കാര്യമില്ലേല്ലാ
അെതാന്നും വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത വിധം
ഇേപ്പാേഴക്കും
നിങ്ങൾ കള്ളങ്ങെളല്ലാം സത്യങ്ങളാെണന്ന
സിദ്ധാന്തവാദത്തിൽ
വീണുകഴിഞ്ഞിരിക്കുമേല്ലാ…
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3
മറവിയുെട ശലഭങ്ങൾ

ഇനി അഥവാ
നിങ്ങെളെന്ന
കണ്ടുമുട്ടിയാൽ തെന്ന
എേന്നാെടാന്നും മിണ്ടരുതു്

വാക്കുകൾ
േകാരിത്തീർത്ത
വറ്റിയ ഒരു കിണറാണു് ഞാൻ

ഇനി അഥവാ
മിണ്ടിയാൽ തെന്ന
നിങ്ങെളെന്ന
െതാടരുതു്

േപ്രമത്താൽ
േവരുകളടക്കം
കരിഞ്ഞുേപായ
ഒരുണക്കമരമാണു് ഞാൻ

ഇനി അഥവാ
െതാട്ടാൽ തെന്ന
എെന്ന ആലിംഗനം െചയ്യരുതു്

ഏതു് നിമിഷവും
െകാഴിഞ്ഞുേപാേയക്കാവുന്ന
ഇലകളുെട വസന്തമാണു്
ഞാൻ

ഇനി അഥവാ
ആലിംഗനം െചയ് താൽ തെന്ന
നിങ്ങെളെന്ന
ചുംബിക്കരുതു്

കനലുകൾ
െകാത്തിെക്കാത്തി
ചുണ്ടുകൾ
ദ്രവിച്ചുേപായ
കാട്ടുതീയിെല
പക്ഷിയാണു് ഞാൻ

ഇനി അഥവാ
ചുംബിച്ചാൽ തെന്ന
നിങ്ങെളനിക്കു്
സ്വപ്നങ്ങൾ
തരരുതു്

എവിെടെയങ്കിലും
െചന്നിടിച്ചു്
തകർന്നുേപാേയക്കാവുന്ന
മഴവില്ലിെന്റ
തീവണ്ടിയാണു് ഞാൻ

ഇനി അഥവാ
സ്വപ്നങ്ങൾ തന്നാൽ തെന്ന
നിങ്ങെളന്നിൽ
ഓർമ്മകളുെട
ചിറകുകൾ തുന്നരുതു്

മറവിയുെട ശലഭങ്ങൾ
കൂടുകൂട്ടിെയാരു
മഞ്ഞുമരമാണു് ഞാൻ

ഇനി അഥവാ
ഓർമ്മകൾ തുന്നിേച്ചർത്താൽ തെന്ന
എെന്റ െനഞ്ചിൽ നിന്നു്
പൂക്കൾ പറിക്കരുതു്

സൂചികൾ നിലച്ചുേപായ
തുരുമ്പിെച്ചാരു
ഘടികാരമാെണെന്റ
ഹൃദയം…
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4
പുറേത്തക്കു്

േപാകുെന്നാരാൾ

ഒരാൾ േപാകുേമ്പാൾ
എെന്റ നിഴലിെന കൂെടക്കൂട്ടുന്നു
ഉടലിെന തിരിെകത്തരുന്നു

ഒരാൾ േപാകുേമ്പാൾ
എെന്റ സ്വപ്നങ്ങെള
ചുമലിേലറ്റുന്നു
നിദ്രെയ തിരിെക തരുന്നു

എെന്റ കണ്ണുകെള
ചൂെഴ്ന്നടുത്തു േപാകുന്നു
ഇരുളിെന തിരിെകത്തരുന്നു

എെന്റ പാദങ്ങൾ
എടുേത്താണ്ടു് േപാകുന്നു
മുള്ളുകെള തിരിച്ചുതരുന്നു

ഒരാൾ േപാകുേമ്പാൾ
എെന്റ േവരുകൾ
പറിെച്ചടുക്കുന്നു
ഇലകെള എനിക്കുതരുന്നു

എെന്റ കാലെത്ത
ചുമന്നു േപാകുന്നു
ഘടികാരം തിരിച്ചുതരുന്നു

എെന്റ പക്ഷിെയ
എടുത്തുേപാകുന്നു
ഒഴിഞ്ഞ കൂടു് എനിക്കു് തരുന്നു

ഒരാൾ േപാകുേമ്പാൾ
എെന്റ രക്തം ഒപ്പിെയടുക്കുന്നു
മുറിവുമാത്രം
എന്നിലുേപക്ഷിക്കുന്നു

എെന്റ വിരൽത്തുമ്പുകൾ
മുറിെച്ചടുക്കുന്നു
േമാതിരങ്ങൾ തിരിച്ചുതരുന്നു

മന്ദഹാസം ഇറുെത്തടുക്കുന്നു
വരണ്ട ചുണ്ടുകൾ
മടക്കിത്തരുന്നു

ഒരാൾ േപാകുേമ്പാൾ
എെന്റ മഴെയ ൈകപിടിച്ചു നടക്കുന്നു
ഉണങ്ങിയ കുടെകാണ്ടു്
എെന്ന ചൂടിക്കുന്നു

എെന്റ ഹൃദയെത്ത
െമരുക്കിെയടുക്കുന്നു
മരവിച്ച ഞരമ്പുകൾ
ശൂന്യമായ െനഞ്ചിലുേപക്ഷിക്കുന്നു

ഒരാൾ േപാകുേമ്പാൾ
എെന്റ ആത്മാവിെന
കൂെടക്കൂട്ടുന്നു
എെന്ന മാത്രം
എന്നിലുേപക്ഷിക്കുന്നു…
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5
െപാക്കം

ആനെയ
ആളുകൾക്കു്
വല്യ ഇഷ്ടമാണു്

കണ്ണുനിറെയ കാണാം
എന്നതാണു് ഒരു കാരണം
കഴിയുെമങ്കിൽ
ഒന്നു് പുറത്തു് കയറുകയും െചയ്യാം

തേന്നക്കാൾ െപാക്കമുള്ളതിെന്റ
പുറത്തുകയറിയാൽ
ജയിച്ചു എന്നാണേല്ലാ െപാതുെവ

ആനപ്പുറത്തിരുന്നതിെന്റ
തഴമ്പു്
െപാക്കിക്കാണിക്കാത്തവർ
കുറവേല്ല

ന്റുപ്പൂപ്പാെക്കാരു ആേനണ്ടാർന്നു
എന്നതാണേല്ലാ
പലരുെടയും മേനാഭാവം

ആനെയ മാത്രമല്ല
പിണ്ഡെത്തയും േപടിക്കണം
എന്നാണു് പഴെമാഴി

ആനയ്ക്കു പകരം
ആടിെന എഴുന്നള്ളിച്ചാൽ
ആെരങ്കിലും തിരിഞ്ഞു േനാക്കുേമാ

ഭയത്തിനും
ഉറക്കത്തിൽ മൂത്രെമാഴിക്കുന്നതിനും
ജനാധിപത്യമില്ലായ്മക്കും
പറ്റിയ മരുന്നാണു്
ആനവാൽ

അങ്ങെന ആനെയ ഇഷ്ടെപ്പടാൻ
നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങളുണ്ടു്

എന്നാൽ
ആെരങ്കിലും ഉറുമ്പിെന ഇഷ്ടെപ്പടാറുേണ്ടാ

അതിനു് തീറ്റിെകാടുക്കാറുേണ്ടാ
കൂട്ടിലിട്ടു് വളർത്താറുേണ്ടാ

െചറുതായിേപ്പായി
എന്ന കാരണം െകാണ്ടേല്ല
ഉറുമ്പിെന ആരും എഴുന്നള്ളിച്ചു നടത്താത്തതു്

ന്റുപ്പൂപ്പാക്ക് ഒരുറുമ്പുണ്ടാർന്നു
എന്നാെരങ്കിലും േമനി നടിക്കുേമാ

അേപ്പാൾ വലിപ്പമാണു് കാര്യം
ൈദവത്തിനും മനുഷ്യനും

ആനെയ േദ്രാഹിച്ചാൽ
േകസും േകാടതിയും
ആന കുത്തിെക്കാന്നാൽ
ആർക്കും പരാതിയില്ല
ഓ… കുത്തിയതു് ആനയേല്ല
അതും ഒരു തറവാട്ടു മഹിമ തെന്ന

ഉറുെമ്പാന്നു കടിച്ചാേലാ
ഒരു നൂെറണ്ണത്തിെന
ഒന്നിച്ചു ചവിട്ടിയരച്ചു കളയും

െചറുതാെണങ്കിൽ
ചവിട്ടിെക്കാല്ലണം എന്നാണേല്ലാ

എന്നാൽ ആനേയക്കാൾ
എനിക്കിഷ്ടം ഉറുമ്പിെനയാണു്

അതിനു് കാരണങ്ങളുണ്ടു്…
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6
മേറ്റേതാ ഭൂമിയിെല നമ്മുെട

വീടു്

െപെട്ടെന്നാരു ദിവസം
േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ
എെന്റ വീടു്
കാണ്മാനില്ല

രാത്രി ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ആേരാ എടുേത്താണ്ടു് േപായി
ഏേതാ കലാപം ബാധിച്ച
െതരുവിൽ െകാണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നു
ആരു െചയ്താലും
വല്യ അക്രമമായിേപ്പായി

ഒരു ൈസ്വര്യേക്കടുമില്ലാെത
ഞാനും ഭാര്യയും മക്കളും
ഞങ്ങളുെട അരുമയായ പട്ടിയും
കൂട്ടിെല കിളികളും
അേക്വറിയത്തിെല മീനുകളും
മുറ്റെത്ത പൂേന്താട്ടവും പൂക്കളും
മറ്റുമായി എത്ര സേന്താഷത്തിൽ
ജീവിച്ചുവരികയായിരുന്നു

ഇതിേപ്പാ
കാട്ടുതീയിേലക്കു് ഉണർന്ന
പക്ഷിക്കൂട്ടങ്ങെളേപ്പാെലയായി
ഞങ്ങൾ

കുട്ടികൾ കിടക്കപ്പായിൽ നിന്നു് ചാടിെയണീറ്റു്
ജാലകം തുറന്നു േനാക്കുന്നു
കരിപ്പുക മൂടിയ ആകാശം കാണുന്നു

മുറ്റെത്ത െചമ്പരത്തിപ്പൂക്കെളവിേടന്നു്
മൂത്തമകൾ

േമൽക്കൂര ഇളകിവീണിരിക്കുന്നു
നിലെത്താെക്ക കത്തിക്കരിഞ്ഞ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ

ഉറങ്ങുേമ്പാൾ െകട്ടിപ്പിടിച്ച പാവക്കുട്ടിെയ
തിരയുന്നു ഇളയ മകൾ

അവളുെട വിരലുകളിൽ പതിഞ്ഞ കരി
കവിളുകൾ തുടച്ചേപ്പാൾ
മുഖേത്തക്കു് പടർന്നു
മുെമ്പാരിക്കൽ
ഏേതാ യുദ്ധരാജ്യെത്ത കുട്ടിെയ
ടിവിയിൽ കണ്ട ഓർമ്മ ഉള്ളിൽ ആളിക്കത്തി

ഞങ്ങളുെട വീട്ടിൽ നിന്നു് േനാക്കിയാൽ
മുളങ്കാടുകൾക്കിടയിലൂെട
ഒഴുകുന്നനദിയിൽ അരയന്നങ്ങെള കാണാമായിരുന്നു

ഭാര്യ ഉത്കണ്ഠാകുലയായി
ആ നദി എവിെടേപ്പായി
അരയന്നങ്ങെളയും കണ്ടില്ലേല്ലാ

ഇതു് നമ്മുെട വീടല്ല
ഞാൻ അടിമുടി വിറയേലാെട പറെഞ്ഞാപ്പിച്ചു

അല്ലച്ഛാ
മൂത്ത മകൾ കരച്ചിേലാെട തിരുത്തി
ചുമരിൽ ഞാൻ വരച്ച െപയിന്റിങ്ങുകൾ
പാതികത്തുന്നതു് കണ്ടിേല്ല

ഇതു് നമ്മുെട വീടു് തെന്നയാണു്

ഇളയവളും േപടിേയാെട തല കുലുക്കി

ഇതു് നമ്മുെട വീടു് തെന്നയാണു്

നീല നിറമുള്ള
എെന്റ ഊഞ്ഞാലു് കണ്ടിേല്ല

ഭാര്യയും കുട്ടികേളാടു് േയാജിച്ചു

നമ്മുെട കിടപ്പുമുറിയിെല
െവള്ളപ്രാവുകളുെട ശില്പം കണ്ടിേല്ല
നിലത്തുവീണു് െപാട്ടിക്കിടക്കുന്നതു്

ഞാൻ പറഞ്ഞു
ഇതു് നമ്മുെട വീടല്ല

മുറിേവറ്റു് ഓടുന്നവർ കരയുന്നതു്
നമ്മുെട ഭാഷയിലല്ലേല്ലാ

നമ്മുെട വീടിനുമുകളിലൂെട
ചിറകുകളിൽ രാസേഗാളങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ച
കൂറ്റൻ പക്ഷികൾ
പറക്കാറില്ലായിരുന്നേല്ലാ

നമ്മുെട വീടിനു് മുമ്പിൽ
മരുഭൂമിയുെട കമ്പിേവലികളില്ലായിരുന്നു
നമ്മുെട വഴിയിലൂെട
കവചിതവാഹനങ്ങൾ െവടിമരുന്നു്
കയറ്റിേപ്പാകാറില്ലായിരുന്നു

വീടു് നമ്മുേടതു് തെന്ന
പേക്ഷ, ഭൂമി േവെറ ആരുെടേയാ ആണു്
ഭാര്യ സമാധാനിപ്പിച്ചു

എന്തായാലും വലിയ െകാലച്ചതിയായിേപ്പായി
എങ്ങെന ജീവിച്ചവരായിരുന്നു നമ്മൾ

അവളുെട കണ്ണുതുടക്കേവ
ഇളയമകൾ കവിളിൽ െതാടുന്നു

ഇവിെട ശലഭങ്ങളുണ്ടാകുേമാ അച്ഛാ

അവേളാട് എന്തു് മറുപടി പറയും
എേന്നാർക്കേവ

ചീറിപ്പാഞ്ഞുേപായ
ഒരു ആംബുലൻസിെന്റ നിലവിളിയിൽ
ഞങ്ങളുെട വീടു്
പ്രകമ്പനം െകാള്ളുന്നു…
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ചുമടു്

എെന്ന കാണുേമ്പാൾ
എതിെര വരുന്ന ഒരാൾ
കെല്ലടുക്കുന്നു

ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന
എെന്ന കാണുന്ന ഒരാൾ
ഒരു പൂ നീട്ടുന്നു

സ്വപ്നം കാണുേമ്പാൾ
എനിക്കാെയാരാൾ
കൂടുപണിയുന്നു

ആൾക്കൂട്ടത്തിലൂെട
നടക്കുേമ്പാൾ
എനിക്കു് േനെര ഒരാൾ
അമ്പു് െതാടുക്കുന്നു

െതരുവിലിരിക്കുേമ്പാൾ
ഒരാൾ എെന്ന
കാൻവാസിേലക്കു് പകർത്തുന്നു

രാത്രി
ഒറ്റയ്ക്കു് േപാകുന്നതും േനാക്കി
ഒരാൾ കത്തി മൂർച്ചയാക്കുന്നു

പ്രണയിക്കുന്നതു് കണ്ടു്
ഒരാൾ എനിക്കു് ചങ്ങല പണിയുന്നു

ചുംബിക്കുന്നതു് കണ്ടു്
േവെറാരാൾ എെന്ന പിടിച്ചു് െകട്ടുന്നു

കവിതെയഴുതുന്നതു് കണ്ടു്
ഒരാൾ എെന്റ വിരലരിയുന്നു

ആരും കാണാതിരിക്കാനായി
ഞാനിേപ്പാൾ
എെന്ന ചുമന്നു നടക്കാറില്ല…
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രൂപാന്തരകാലം

െപെട്ടന്നു്
േമൽക്കൂരയിൽ കൂടുകൂട്ടിയ
പ്രാവുകളുെട
ചുണ്ടുകൾ കൂർത്തുവരുന്നതു്
ഞാൻ കാണുന്നു

േഗാതമ്പുമണികളുേപക്ഷിച്ചു്
മണ്ണിേലക്കു് താണുപറന്നിറങ്ങി
േകാഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങെള റാഞ്ചുന്നു
മരച്ചില്ലയിൽ വന്നിരുന്നു്
മാംസം െകാത്തിവലിച്ചു്
െകാക്കുകൾ േചാപ്പിക്കുന്നു

െതേങ്ങാലകളിൽ
ബഹളം െവച്ചിരുന്ന കാക്കകൾ
െപാടുന്നെന ഏകാകികളും
മൗനികളുമാകുന്നു
കുഞ്ഞിെന്റ കയ്യിെല െനയ്യപ്പം
ചത്ത എലിയുെട ചീഞ്ഞ േദഹം
ഒന്നും കാക്കകെള പ്രേലാഭിപ്പിക്കാതാകുന്നു

കൂട്ടക്കരച്ചിൽ നിർത്തി
മണ്ണിൽ നിന്നു് ധാന്യമണികൾ
െകാത്തിത്തിന്നു്
ശാന്തരായി കാക്കകൾ
കൂടുകളിൽ േചേക്കറുന്നു

പാമ്പുകൾ ൈവഡൂര്യ കിരീടം ചൂടി
മുറ്റത്തു് കളിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു്
കളിപ്പാട്ടങ്ങളാകുന്നു
വിഷസഞ്ചി വറ്റിയ പല്ലുകൾ
മുല്ലെമാട്ടുകൾ േപാെല െകാഴിഞ്ഞുവീഴുന്നു
കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവെയടുത്തു് മാലേകാർക്കുന്നു

േകാഴികൾ വറ്റു െകാടുത്ത ൈകക്കു്
ആഞ്ഞുെകാത്തി േചാരകുടിക്കുന്നു
മുട്ടകൾ ഓംെലേറ്റാ േറാസ് േറ്റാ
ഉണ്ടാക്കാൻ െകാടുക്കാെത
അടയിരുന്നു് വിരിയിക്കുന്നു
വീടിെന േകാഴികൾ നായാടിപ്പിടിച്ചടക്കുന്നു
േകാഴികളുെട െകാേത്തറ്റു്
വീട്ടുകാർ വിഷംതീണ്ടി ചാവുന്നു

പുലികൾ െതാഴുത്തുകളിൽ
തല താഴ്ത്തി നിന്നു് പുല്ലുതിന്നുന്നു
കറവക്കാരനു് അനുസരണേയാെട
അകിടുകൾ ചുരത്തിെക്കാടുക്കുന്നു

പശുക്കൾ കൂർത്ത ദ്രംഷ്ടകളും
കാൽനഖങ്ങളുമായി
കാടുകളിേലക്കു് പലായനം െചയ്യുന്നു
ഇടെയ്ക്കാെക്ക ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടമായും
നാട്ടിലിറങ്ങി മനുഷ്യെര േവട്ടയാടിപ്പിടിക്കുന്നു
െകാന്നുതിന്നുന്നു

പൂച്ചകൾ ഒന്നുകൂടി െപാക്കം െവച്ചു്
മ്യാവൂ മ്യാവൂ എന്ന കരച്ചിലിെന
ഗർജ്ജനമാക്കി സ്വരേഭദം വരുത്തുന്നു
എലികെള െവറുെതവിട്ടു്
മുയലുകളുെട പിന്നാെല
ശരേവഗത്തിൽ പായുന്നു
നഖങ്ങളിൽ േചാരപറ്റുന്നു

അടുക്കള മുറ്റത്തു് സിംഹക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ
മീൻ തല തിന്നു് േകാട്ടുവായിട്ടുറങ്ങുന്നു

ഇെതന്തു കാലെമന്നു് മൂക്കത്തു വിരൽ െവച്ചു്
അന്തംവിട്ടു നിൽക്കേവ

കഴുകന്മാർ ഒലീവു് ചില്ലകളുമായി
ഭൂമിയിേലക്കു് പറന്നുവരുന്നു…
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വീടിെന തീവണ്ടിയാക്കുന്ന

വിദ്യ

ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുേമ്പാൾ
വീടിെന ഒരു തീവണ്ടിയാക്കുക

അടുക്കളയാണു് എൻജിൻ എന്നു് സങ്കൽപ്പിക്കുക
കരിയും പുകയും തുപ്പുന്ന
പഴയ പാഠപുസ്തകത്തിെല
കൂ കൂ തീവണ്ടിയുെട
േരഖാചിത്രം ഓർക്കുക

അടച്ചിട്ട മുറി ഒരു േബാഗിയാെണന്നും
ഇരമ്പുന്ന ഫാനിനു ചുവട്ടിൽ
പുതച്ചുറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ
അകന്നകന്നിരിക്കുന്ന
അപരിചിതരായ യാത്രികരാെണന്നും
കരുതുക

ജനലിലൂെട കാണുന്ന
മുറ്റെത്ത ചട്ടിയിൽ തളച്ചിട്ട പൂെച്ചടികൾ
പിേന്നാട്ടു് പാറുന്ന
ചിറകുള്ള െനൽവയലുകളാെണന്നും

ചുമരിൽ വന്നിരിക്കുന്ന
ചാരനിറമുള്ള പാറ്റകൾ
പുഴയ്ക്കുമുകളിലൂെട
ഒേര ഇലാസ്തികതയിൽ പാറുന്ന
പക്ഷിക്കൂട്ടങ്ങളാെണന്നും നിശ്ചയിക്കുക

പാവക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിരന്നിരിക്കുന്ന
േഷാെകയ്സുകൾ
നിശ്ചലമായ തീവണ്ടിയാപ്പീസുകളാെണന്നും

തലയിണയിെല എണ്ണെമഴുക്കിെന്റ പാടുകൾ
നിദ്രയുെട ഇരുമ്പുപാലങ്ങളാെണന്നും
പുതപ്പിെല ശലഭങ്ങളുെട ചിത്രം
സ്വപ്നത്തിെന്റ തുരങ്കങ്ങളാെണന്നും
ചുമ്മാ സങ്കൽപ്പിക്കുക

കണ്ണാടിയിൽ േനാക്കുേമ്പാൾ
മുഖം കറുപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആൾ
ൈകവീശിക്കാട്ടുന്ന കാൽനടക്കാരനാെണന്നും

െടറസിേലക്കുള്ള േകാണിപ്പടികൾ
ഓടിമറയുന്ന കുന്നുകളാെണന്നും

അലക്കാൻ കൂട്ടിയിട്ട തുണികൾ
അഴുക്കുപിടിച്ച ആകാശമാെണന്നും

ചായ ഗ്ലാസ് െവച്ച പാടിൽ
വട്ടത്തിൽ കൂടിയ ഉറുമ്പുകൾ
നഗരാതിർത്തിയിെല
ആൾക്കൂട്ടമാെണന്നും ഉറപ്പിക്കുക

പച്ചക്കറി അരിയുേമ്പാൾ
കത്തി തട്ടി
മുറിഞ്ഞ വിരൽത്തുമ്പു്
പൂത്ത ഗുൽേമാഹറാെണന്നും

ജനലിൽ വീണു് ചിതറുന്ന
മഴയുെട ജലൈക്കകൾ
പാറെക്കട്ടിൽ തലതല്ലുന്ന
കടൽത്തിരയാെണന്നും കരുതുക

ടീവിയിെല യുഗ്മഗാനങ്ങൾ
മുഖത്തു് വസൂരിക്കലയുള്ള അന്ധഗായകെന്റ
വയറ്റത്തടിച്ചുള്ള പാട്ടാെണന്നും

എഴുതി പൂർത്തിയാക്കാത്ത
കവിതയുെട കടലാസിെല അക്ഷരങ്ങൾ
െറയിൽപ്പാളത്തിൽ ഉടഞ്ഞുചിതറിയ
ആരുെടേയാ
ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പാെണന്നും ഊഹിക്കുക

ഇത്രയും കരുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന
ഈ വണ്ടി എവിെട നിർത്തുെമന്ന
േചാദ്യത്തിെന്റ ചൂണ്ടെക്കാളുത്തിൽ
നിങ്ങൾ െകാത്താതിരിക്കില്ല

ഓടുന്ന വണ്ടിയിൽ നിന്നു്
പുറേത്തക്കു് ചാടുന്നവരുെട
ഉടലിൽ
ചിറകുകൾ മുളയ്ക്കാതിരിക്കിെല്ലന്ന
വിശ്വാസത്തിൽ
ഇനി

വാതിൽക്കേലക്കു് നടക്കുക…

□
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എം.ബഷീർ
1969-ൽ േകാഴിേക്കാടു് ജില്ലയിെല െകാടുവ�
ള്ളിയിൽ ജനനം. 85 മുതൽ കഥകൾ എഴുതി�
ത്തുടങ്ങി, ആദ്യ കഥ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ
വന്നു. പ്രധാനെപ്പട്ട ആനുകാലികങ്ങളിെല�
ല്ലാം പ്രസിദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിെക്ക,
94-ൽ സൗദിയിേലയ്ക്കു് േപായി. 25 വർഷെത്ത

പ്രവാസം. ഇേപ്പാൾ പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ കുടുംബേത്താെടാപ്പം
കഴിയുന്നു. കവിതകൾ എഴുതുന്നു.

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