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1
 ആേലാചിക്കുേമ്പാൾ

മുഖേത്താടു മുഖം
രണ്ടുേപർ മിണ്ടുേമ്പാൾ
ചിതറിെത്തറിക്കുന്നു
ഇരുപതു േപർക്കുള്ള ശബ്ദം.

പാഴായിേപ്പാകുന്നു
പതിെനട്ടു േപർക്കുള്ള
െപരുമുഴക്കത്തിൻ മാസ്മരശക്തി.

െവറുെത,
ഒറ്റെക്കാരുവൻ നടക്കുേമ്പാളവനിൽ
കുത്തിത്തറക്കുന്നു
നൂെറ്റാന്നു േപർക്കുള്ള േനാട്ടം.

േനാട്ടം െകാതിക്കുമിടങ്ങളിൽ
േനാട്ടെമത്താത്തതിൻ ശൂന്യത,
ശൂന്യത മാത്രം.
വഴിക്കണ്ണുമായവർ
ദൂെര ഇരുട്ടിൽ
െതളിയും വിളക്കിൽ,
ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ ചലിക്കും ചരങ്ങളിൽ
കണ്ണും കൂർപ്പിച്ചു നിൽക്കും.

സ്പർശം
അതിമൃദുല, അതിേലാല ഭാവം
െകാതിക്കുേമ്പാൾ
മൃദുേരാമപാതെയ
കണ്ടു ത്രസിക്കുേമ്പാൾ
േചാരപ്പുഴയുെട േമൽത്തട്ടിെലന്നേപാൽ
ആഴത്തിൽ തുഴയുന്ന
വിരലുകൾ തീർക്കുന്നു
വന്യമാം മാനവ േചാദന.
അള്ളിപ്പിടിച്ചും
തള്ളിയടർത്തിയും
എത്ര വികലമാെയത്ര
നിഷ്ടൂരമായ് െതാടലിൻ
ദാരുണ അന്ത്യം.

വിടരുന്നിെല്ലാരു പൂവും
അഴുകുന്നിെല്ലാരു ജന്മം
ഒറ്റെക്കാരാൾക്കായ് മാത്രം
കാറ്റതു് േമനിയിൽ േകാരിെയടുക്കുന്നു
ൈകക്കുമ്പിളില്ലാത്ത
ദുഃഖം തീർക്കുന്നു
അളക്കാെത,
അമർത്തി വടിക്കാെത
േപാകുന്ന ദിശകളിെലല്ലാം െകാടുക്കുന്നു.
വിടരുന്ന, ചുളിയുന്ന
സമ്മിശ്രഭാവങ്ങൾ
കണ്ടു മടുത്തിട്ടും കുടഞ്ഞിെട്ടറിഞ്ഞിട്ടും
ഓടിമറയുന്ന െവമ്പൽ.

രുചിയിൽ
െകാളുത്തിയ
നാവുകൾ േതടുന്നു
സ്വാദിൻ െപരുമകൾ
ജീവിതാന്ത്യം വെര
ജീവിതെമെന്നാരു
ഒറ്റരുചിക്കായി കിതക്കുന്നു
പിെന്നയണച്ചു നിലക്കുന്നു
മറക്കുന്നു േവഗം.

ആേലാചനകൾ മദിക്കും
മനസ്സിെന
ഒെരാറ്റചിന്തയിൽ
തളക്കുവാനതിേലെറയും
പ്രയാസം.
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2
തിരിച്ചു േപാരുന്നതിെന്റ

തേലന്നു്

തിരിച്ചു േപാരുന്നതിെന്റ തേലന്നു്
ഒഴിഞ്ഞ വീടിെന്റ
െവറും നിലത്തിരുന്നു്
ചുവരിൽ കാണെപ്പട്ട
ദ്വാരത്തിലൂെട
െതളിഞ്ഞ ആകാശം
ആദ്യമാെയന്നേപാെല കണ്ടു.

ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഓേരാന്നും
ചാഞ്ഞും െചരിഞ്ഞും
ആനന്ദനൃത്തമാടി
ആരുെടേയാ കൂെട േപായിരുന്നു.
അവയുെട കാൽപ്പാടുകളിൽ
വർഷങ്ങളുെട േരാഷം പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു

ജാഗ്രതയുെട
തിരിവുകളില്ല
താേക്കാൽക്കൂട്ടങ്ങളുെട കിലുക്കവും

ഒളിച്ചു കളികളുെടയും
കണ്ടുപിടുത്തത്തിെന്റയും
തന്ത്രങ്ങൾ ഒേരാ മുറിക്കും
പറയാനുണ്ടു്.

ബന്ധങ്ങളുെട രീതിശാസ്ത്രവും
േയാജിപ്പിെന്റ സമവാക്യവും
ആവശ്യങ്ങളുെട വകേഭദവും
അവയ്ക്കു് നന്നായി അറിയാം.

ഭിത്തിേമൽ കവിെളാന്നു േചർത്തു് െവച്ചു.
ആ തണുപ്പു് ൈജവേചാദനകളുെട
ചുടുനിശ്വാസം തട്ടി ഉറഞ്ഞു കൂടിയതാണു്.
തള്ളിതുറക്കെപ്പട്ട ജനാലകൾ
ആകാശം െതാട്ട െനടുവീർപ്പുകൾ

വ്യവസ്ഥിതിയുെട ചട്ടക്കൂടുകൾ
വീടിെന അമ്പരപ്പിച്ചില്ല േപാലും.

ശൂന്യതയിൽ അനാവൃതമാകുന്ന
നഗ്നതയിൽ വീടു് സത്യമാകുന്നു.
വീട്ടിൽ െവളിച്ചം നിറയുന്നു.
ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഇരുൾ െപാടിപ്പുകെള
അതു് ൈകേയാെട പിടികൂടുന്നു.

വർഷങ്ങൾ േപായതറിയാെത
ആെരേയാ ഉറ്റുേനാക്കിയിരിക്കുന്ന
കലണ്ടർ ചിത്രങ്ങൾ രഹസ്യങ്ങളുെട
കുമ്പിളു് കുത്തി കയ്യിൽ
ഇരുന്നു നാണിപ്പിച്ചു.
അതിെല കണക്കുകൂട്ടലുകളിൽ
വീടു് വലുതാകാെത നിന്നു.

ജീവിതത്തിെന്റ സമ്മിശ്രഭാവങ്ങൾ
മുഴുവൻ ആഞ്ഞു തറച്ചതാണു്
ആ വട്ടത്തിലുള്ള േക്ലാക്കിൽ.

പലരുെടയും േനാട്ടം െകാണ്ടു്
അതിെന്റ ചില്ലുകളുെട
നിറം മങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു.
എങ്കിലും ഉള്ളിലിരുെന്നാരു മിടിപ്പു്
ജീവിതം ചലനാത്മകമാെണന്നു്
ഓർമ്മിപ്പിച്ചു െകാണ്ടിരുന്നു.

മക്കളുെട ബാല്യം െഫ്രയിമുകളിൽ
ഭിത്തിേമൽ ബലം പ്രേയാഗിച്ചു
പ്രതിേരാധിച്ചു നിന്നു.
സൂക്ഷ്മതേയാെട അവ ഓേരാന്നും
ഇളക്കി മാറ്റുേമ്പാൾ വിരൽത്തുമ്പത്തുനിന്നും
ഒരു തുള്ളി േചാര
കടന്നു േപാകലിെന്റ
മുദ്ര അവിെട ചാർത്തി.

വീണ്ടും ഞാൻ മുകളിേലക്കു് േനാക്കി.
അതു് സ്വപ്നങ്ങൾ തമ്പടിക്കുന്ന ഇടം.

ഓേരാരുത്തേരയും അവരായി
കാണുെന്നാരു േമൽേനാട്ടം
അവിെട നിന്നുണ്ടു്

ഒന്നായ രാജ്യങ്ങളുെട
പലതായ ചിന്തകൾ

ഊരിെയടുക്കാൻ പറ്റാതിരുന്ന
െതാട്ടിൽെകാളുത്തിൽ
ഇനിയും ആട്ടം കാണാനുള്ള
വ്യഗ്രത കണ്ടു.
ഏറ്റവും ദിവ്യമായ നിസ്സഹായതയിൽ
പിഞ്ചു പാദങ്ങൾ
ൈകെവള്ളയിൽ അമർത്തി ചവിട്ടി
സുരക്ഷിതത്വം അനുഭവിച്ചു െകാണ്ടു്
അന്നം നുകരുന്ന നിമിഷങ്ങൾ
ഇനി എന്നു് ?

കുടുക്കിടാൻ മറന്നു േപായ
ഉടുപ്പിൽ അനാവൃതമായ െനഞ്ചുമായി
പാതി മയക്കത്തിൽ
ഒരുവളുെട താരാട്ടു് പാട്ടിൽ
വിരലീമ്പി െചറുൈപതൽ
േസ്നഹേചാദനകെള
ശമിപ്പിച്ചു െകാണ്ടു്
രാത്രിെയ പൂർണ്ണമാക്കുന്ന
ആ കാഴ്ച്ച ഇനി എന്നു് ?

വീണ്ടും െവള്ളപൂശി െവടിപ്പാക്കിയ
ഭിത്തിേമൽ പഴയ ജീവിതം
പിെന്നയും മായാെത നിൽക്കുന്നു.

ഓർമ്മകളുെട ഭാണ്ഡെക്കട്ടു്
ഇരു േതാളിലുമുണ്ടു്
േശഷിപ്പുകെളല്ലാം
വീടിനുള്ള സമ്മാനമാണു്
നിലെത്ത വലിയ കളങ്ങൾ
പുതു ചുവടുകളുെട താളം
പതിയാൻ അരികു് നിവർത്തുന്നു

കടന്നു േപാകലിെന്റ ചീട്ടുമായി
വിമാനങ്ങളുെട ഇരമ്പലിനു്
കാേതാർക്കുകെയ ഇനി േവണ്ടൂ.
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മൺപുറ്റുകളിെല
ഓർമ്മേവരുകൾ

പിച്ച വച്ച മണ്ണിെല
പുറ്റുമണ്ണിൻ പശിമയിൽ
ബാല്യ കൗതുകങ്ങളാെലാരാൾ
വാർെത്തടുത്ത ശില്പങ്ങൾ.

തകർന്നുടഞ്ഞു േപായിട്ടുമതു്
ഓർമ്മകളിൽ പുനർജനിച്ചു
നിന്നനില്പിൽ
പിൻനടത്തം സാധ്യമാക്കുന്നെതത്ര
സമർത്ഥമായിട്ടാണു േപാൽ.

പത്തുമാസം ചുമന്നതും
പതിെനട്ടു മുെന്ന കായ്ച്ചതും
പിെന്ന, ഒപ്പെമാപ്പം നിന്നവരും
ശിഖരെമാന്നായ് േകാതിേയാരും.
കാറ്റു് വന്നു് വീഴ്ത്തിയേപ്പാൾ
പിടെഞ്ഞണീറ്റു് മുട്ടു് കുത്തി
താങ്ങു േപാെലയായവരും.

കഥകൾ േകട്ട നടക്കല്ലുകൾ
സമനിരപ്പിേലക്കു േപായി
കഥ പറഞ്ഞയാളുകൾ
പ്രാപ്യമല്ലാ േദശത്തും.

ജാതിമര െകാമ്പുകളിൽ
ചിറകടിയുെട ശബ്ദമില്ല
മിന്നായം േപാൽ പാഞ്ഞു േപാകും
കാട്ടു മുയലിൻ ദൃശ്യവും.

അതിരു വിട്ടു േകറി വന്ന
െപരുെവള്ളം, ജലേഘാഷേമളിപ്പുകൾ,
തിമർത്താടി ൈപതങ്ങളും
നനെഞ്ഞാട്ടി െതാടികളും.

വിരൽത്തുമ്പിെലത്തി നിൽക്കും
കിണറിെന്റ ഉൾത്തണുപ്പു്
കപ്പിയിേന്മൽ ഉരയാനായ്
കയറിെന്റ െനടുവീർപ്പു്.

കാപ്പി േവരിേനാടു് േചർന്ന
പുറ്റുമണ്ണിൻ കൂമ്പാരത്തിൽ
ആർത്തിരമ്പി ചിതലുകൾ
ഫണമുയർത്തി സർപ്പങ്ങൾ
േതാലടർന്ന മരത്തിേന്മൽ
പതിയിരിക്കും ചീവീടുകൾ.

കാത്തു വച്ചു പൂഴ്ത്തി വച്ചു
പതിയിരുന്നു െവളിെപ്പട്ടു്
ഓർമ്മകളാൽ കാർന്നു തിന്നും
ജീവിതത്തിൻ പശിമകൾ.

കാലു് മാറ്റി ചവിട്ടിയാലും
പിന്നിേലക്കും മുന്നിേലക്കും
െചറുതായി വളർന്നീടാൻ
ഇനിെയത്ര ദൂരമുണ്ടു് ?
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4
അമ്മ

ഏെറ നാളു കൂടി കണ്ടേപ്പാൾ
‘അമ്മ ചുരുങ്ങി,
ചുളുങ്ങിേപ്പായിരുന്നു,
വിടർത്തിെയടുത്തു്,
േതച്ചു മിനുക്കാൻ
പറ്റാത്തതു േപാെല.
അമ്മയുെട വട്ടെപ്പാട്ടു്
അേത േപാെല തെന്ന
വലുതായി നിന്നു
അമ്മെയേപ്പാെല.’

കുപ്പായത്തിെന്റ ഇഴകൾ ഉലഞ്ഞിരുന്നു
കാലത്തിെന്റ പഴക്കത്തിൽ
അടുക്കാനാവാത്ത അകൽച്ചയിൽ
േതാർത്താനാവാത്ത േനാവിൽ
തടുക്കാനാവാത്ത ചിന്തയിൽ.

അമ്മയ്ക്കു് പുതിയ കുപ്പായം
േമടിക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു
ഏറ്റവും െചറുതു്,
െചറുതു്,
ഇടത്തരം,
വലുതു്, പിെന്ന അതിനുമപ്പുറം.

‘ഏറ്റവും െചറുതു് ’ േപാലും
അമ്മയ്ക്കു് അധികമായി.
നീളം അമ്മെയ വിട്ടു് ഓടി
വീതി അമ്മെയ കവിഞ്ഞു ഒഴുകി
‘അമ്മ എന്നിട്ടും
വലുതാകാൻ കൂട്ടാക്കാെത
െചറുതായി, ഏറ്റവും െചറുതാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു
െമരുങ്ങാെത നിന്നു.

കുപ്പായത്തിെന്റ അടിവട്ടം ഉള്ളിേലക്കു്
മടങ്ങി,
മടക്കുകളുെട കനത്തിൽ
അമ്മയുെട കാൽപ്പാദത്തിനു് േമളിൽ
അതു് ഉരുമ്മി നിന്നു.
അമ്മേയ കവിെഞ്ഞാഴുകിയ വീതിയിൽ
കരകൾ ഉണ്ടായി, അമ്മക്കിരിക്കാൻ
അമ്മയ്ക്കു് ചായാൻ, ഇരുകരകൾ.
അരികുപറ്റി അമ്മയിേലക്കുള്ള വഴികളും

അളവുകൾക്കുള്ളിൽ അളവില്ലാത്ത
പ്രവാഹം േപാെല’ അമ്മ
കവിെഞ്ഞാഴുകി.
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5
വാഴ് വു്

രണ്ടു േപർ പരസ്പരം യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങുേമ്പാൾ
ജീവിതം
അതിെലാരാളുെട
അവസാന ദൂതിൻ കാഹളം
േകൾക്കാത്ത മട്ടിൽ മുഖം തിരിക്കുന്നു.

അവരറിയാെത
അതിെലാരാളുെട
പുതിയ കുപ്പായത്തിെന്റ
മിനുസമുള്ള അരികുകൾ
ഉരുട്ടി തയ് ച്ചുെകാണ്ടു്.

അയാളുെട വിചാരപ്പലകേമൽ
േബാദ്ധ്യങ്ങളുെട മിനുമിനുപ്പുെകാണ്ടും
കണ്ണുകളിൽ തീക്ഷ്ണമായ ഉൾകാഴ്ചെകാണ്ടും
കടുംെകട്ടിട്ടു മുറുക്കുകയാവും.

അടുത്തുള്ളതു േപാലും
ദുർഗ്രഹമാക്കിെക്കാണ്ടു്
അടുത്ത നിമിഷങ്ങളും
നാെളകളും ഉെണ്ടന്നു്
ഉറപ്പുെകാടുത്തുെകാണ്ടു്
കബളിപ്പിക്കുകയാവും

ജീവിക്കാനായി
നറുക്കു വീണവെന്റ
ഭാണ്ഡത്തിൽ
ഉപ്പിലിട്ടു വച്ചതും,
വീഞ്ഞായി മാറിയതും
േകാർക്കിട്ടു് അടച്ചു െവക്കുന്നു.
നുരഞ്ഞു കവിഞ്ഞു േപാകാെത
ഇറുെക്ക അടക്കാെത
ആരുമറിയാെത
അയാളിൽ േചർത്തു് െകട്ടി
വാഴ് വിെന്റ മന്ത്രവടി ചുഴറിവീശുന്നു.

ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ച മുഷ്ടി െമെല്ല നിവർത്തി
അവരിെലാരാളുെട
ഇഹേലാകബന്ധനങ്ങളുെട െകട്ടുകൾ
േവഗം അഴിക്കുന്നു
കടന്നുേപാകലിെന്റ
വഴിെയാരുക്കാൻ ജാഗ്രേത്താെട
ശ്വാസം േനർപ്പിച്ചു െകാടുക്കുന്നു

േശഷം
ഒരു േരഖ േപാലും അവേശഷിപ്പിയ്ക്കാെത
മാഞ്ഞു േപായവർ
െവളിെപ്പടലുകളുെട സാധ്യതകൾ
േതടി സൂക്ഷ്മത്തിൽ വന്നടിയുന്നു

ഒറ്റക്കാവുന്നവെന്റ അലച്ചിൽ പരതലുകൾ
ജാഗ്രതയിൽ
െചന്നു മുട്ടുേമ്പാൾ
അരുളുകളുെട ഗർഭഗൃഹം രഹസ്യ സ്രവങ്ങളാൽ
അവെന െപാതിയുന്നു
പുനർജ്ജനിയുെട വികൃതി കണ്ടു്
ആകാശത്തു് ഉടമ്പടിയുെട
മഴവില്ലു്.

□
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േറാസ് േജാർജ്
േകരള യൂണിേവഴ്സിറ്റി കാര്യവട്ടം ക്യാം�
പസിൽനിന്നും െപാളിറ്റിക്കൽ സയൻ�
സിൽ. എം.ഫിൽ. Bitter Almonds,
Ether Ore എന്നീ  English ആേന്താള�
ജികളിൽ കഥകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
നവമാധ്യമങ്ങളിൽ എഴുതുന്നു. വായനയും സാഹിത്യവും
എഴുത്തും ഏെറ പ്രിയം.

ചിത്രങ്ങൾ: േമാഹനൻ



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവു�
ന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു�
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന�
തു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ�
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീ�
ഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

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

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ�
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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http://www.sayahna.org/?p=531
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