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1
ശിഷ്ടം

പതിവുേപാെല നടക്കാനിറങ്ങിയേപ്പാൾ േറാട്ടിൽ
ഒരു കാക്കയുെട അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടു.
ൈവദ്യുതകമ്പിയിൽ കുരുങ്ങി വീണതാവാം,
ബസ്സുമുട്ടി മരിച്ചതാകാം,
ആത്മഹത്യതെന്നയാകാം—അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിട്ടി.
നടക്കാനിറങ്ങിയേപ്പാൾ േറാട്ടിൽ
ഒരു ഭ്രാന്തനിരുന്നുണ്ണുന്നതു കണ്ടു.
ഒരു കലാകാരനായ എനിക്കവ കൗതുകം ജനിപ്പിച്ചു
കൗതുകവുംെകാണ്ടു് ഞാൻ നടന്നു:
ഭാരം കയറ്റിേപ്പാകുന്ന ഒരു കാളവണ്ടി കണ്ടു!
മുറുക്കാൻകടയുെട മുമ്പിൽ ആൾക്കാർ
കൂടിനില്ക്കുന്നതു കണ്ടു!
ചാത്തൻേസവാമഠത്തിേലക്കുള്ള േബാർഡു കണ്ടു!
പണികഴിഞ്ഞു മടങ്ങുന്ന
ഓട്ടുകമ്പനിെത്താഴിലാളികെള കണ്ടു!
എല്ലാറ്റിനും പുറേമ േറാഡു കണ്ടു—അെത; കണ്ടു:
—കറുത്തു നീണ്ടുകിടക്കുന്നു!
ഒരു കലാകാരനായ എനിക്കവ കൗതുകം ജനിപ്പിച്ചു.
ആ കൗതുകത്തിലും എനിക്കു കൗതുകം ജനിച്ചു!
കൗതുകവുംെകാണ്ടു ഞാൻ നടന്നു…
(…രക്തസാക്ഷികെളക്കുറിച്ചു് ഞാനിതുവെര കവിത
െയഴുതിയിട്ടില്ല.
മരിച്ചുേപായവെര മാന്യമായാദരിക്കുന്ന ഈ നാട്ടിൽ
എെന്റ സാമൂഹ്യേബാധത്തിെന്റ കാര്യം കഷ്ടംതെന്ന!
സനിൽദാസ്, സുബ്രഹ്മണ്യദാസ്, സുഗതൻ,
ലൂയീസ്, വർഗ്ഗീസ്, രാജൻ, ഹഷ്മി,
െനരൂദാ, കിംചിഹായ്,
മയേക്കാവ്സ്കി, േഹാചിമിൻ, േപാൾ െസലാൻ…
െക. േവണു മരിച്ചിട്ടില്ല, മരിക്കും.
—െപാള്ളുന്ന പനിക്കിടക്കയിൽ കിടന്നു്…)
കാക്കയുെട മൃതേദഹം…
എെന്റ നടത്തം പതുെക്കയായി,
പിെന്നയും പതുെക്കയായി
നിന്നു
തിരിച്ചു നടന്നു.
ഭ്രാന്തനിേപ്പാഴവിെടയില്ല.
കാക്കയുെട അവശിഷ്ടവും അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു!
1994.

2
സഞ്ചി

സഞ്ചിയും തൂക്കി നടപ്പു ഞാൻ
കങ്കാരുവമ്മച്ചിെയേപ്പാെല
എന്താണിതിനുള്ളിെലന്നു േചാദിേക്കണ്ട;
—‘സഞ്ചിതസംസ്കാര’െമന്നിേല്ല!
സഞ്ചാരിയാണു ഞാെനന്നാളും
സമ്പാദ്യെമാന്നുമില്ലിേന്നാളം
സമ്പാതിെയേപ്പാൽ കരിഞ്ഞ ചിറകുകൾ
വെമ്പാഴിേഞ്ഞാർമയിൽ പാറുന്നു.
ദുഃഖം പറയുവാൻ പാടില്ല
സേന്താഷെമെന്തന്നറിയില്ല.
സേന്താെഷന്നാെണെന്റ നാമ,മതിട്ടവൻ
തന്തയ്ക്കുണ്ടായവനാവില്ല.
ഇച്ഛക്കുരുക്കൾ മുളച്ചില്ല
കച്ചവാങ്ങാെനാരാൾ വന്നില്ല.
മൂടി ഞാെനന്തിനു െവക്കണ,െമൻ തലേയാടിെല േരഖകൾ നന്നല്ല.
‘മണ്ടത്തരങ്ങേള െചയ്തുള്ളൂ’
—വീണ്ടുവിചാരം വിധിക്കുന്നു

പണ്ടെത്ത നക്സൈലെറ്റന്നു വിളിെച്ചെന്ന
െകാണ്ടാടി നാറ്റരുതാേരാരും.
ഇഷ്ടം വരുന്നിെല്ലാരാേളാടും
കുഷ്ഠം മനസ്സിനും ബാധിക്കും
ചാരായംേപാലും നിേരാധിെച്ചാരീ നാട്ടിൽ
കാരാലയംതെന്ന സ്വാതന്ത്യം!
ആർത്തിപ്പകക്കലി ബാധിച്ചു്
സ്വാർത്ഥ കാർേക്കാടകെക്കാേത്തറ്റു്
ചത്തു ഞാെനന്നു വിചാരിച്ച േനരത്തു്
സഞ്ചികെണ്ടൻ േതാളി,ലാശ്വാസം!
സഞ്ചിയും തൂക്കിെയഴുേന്നറ്റു
മൂരിനിവർന്നു നടന്നു ഞാൻ
ചാരക്കുഴിയിൽ കിടക്കുന്ന കുക്കുരം
ദൂെരെയാെരല്ലു കെണ്ടേന്നാണം.
ഓേരാന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു
േനേരെയതിരു ഭവിക്കുന്നു
സഞ്ചി തുറന്നു ഞാൻ കാരണേമാരുന്നു:
—‘സംഗതി’യങ്ങെനയാണേല്ല!
േദശാന്തരങ്ങളിൽ േജാലിക്കായ്
ആശാരി േപാകുേമ്പാലന്തസ്സിൽ
എല്ലാമടങ്ങിെയാെരൻ സഞ്ചി േപറി ഞാെനല്ലായിടത്തുമിെന്നത്തുന്നു.
ഏപ്പു് േചർക്കാനുമടർത്താനും
ആപ്പടിക്കാനും മുറിക്കാനും
എത്രെയളുപ്പമാണാവിധം കൃത്യമായ്
കുത്തിത്തുളയ്ക്കാനറുക്കാനും!
എന്തിനുമിേപ്പാഴുണ്ടാേവശം
സേന്ദഹം േതാന്നുന്നിെല്ലേള്ളാളം
എല്ലാമീ സഞ്ചിതന്നുള്ളിലിരിക്കുന്ന
‘െകാള്ളെക്കാടുക്ക’ തൻ സാമർത്ഥ്യം!

എല്ലാ കളിയിലും േചരുന്നു
വല്ലതുെമാെക്ക ജയിക്കുന്നു
പത്രാധിപന്മാർക്കയച്ച കവിതകൾ
പ്രത്യക്ഷമാവുന്നതുേപാെല.
ൈനരാശ്യം േതാന്നുന്നിെല്ലന്നാലും
ൈവരാഗ്യം പാടിെല്ലാരാേളാടും
‘പട്ടിക്കുമുണ്ടാെമാരുദിന’െമെന്നാരു
പ്രത്യാശക്കാരനാണിേപ്പാൾ ഞാൻ
കുത്തിത്തിരുെപ്പങ്ങു കണ്ടാലും
കൂട്ടത്തിൽ കൂടുന്നു മിണ്ടാെത
കേല്ലറു വന്നാൽ മറച്ചു ഞാൻ സഞ്ചിയാൽ
മുഞ്ഞി സംരക്ഷിച്ചു േപാരുന്നു!
എത്രേയാ ജീവിതാേയാധന മണ്ഡല
ദർശനങ്ങൾ തരുന്നീ സഞ്ചി!
നിെന്നെത്താഴുന്നു ഞാെനൻ സഞ്ചീ
എെന്ന ഞാനാക്കുന്നു നീ സഞ്ചീ
ഒന്നായെതാെക്ക നീ തെന്ന, നിൻ വായിലുണ്ടീേരഴു േലാകവും കാണുന്നു!
ഓലത്തുരുമ്പിലും നീ തുരുമ്പിക്കാെത
കാലത്തിെനാപ്പം കളിക്കുന്നു!
‘സംഭവാമി യുേഗ’െയന്നേല്ല
—സഞ്ചി പഴയതാവുന്നില്ല!

സ്തംഭം പിളർന്നു വരുെന്നാരീ ശക്തിെയ
നമ്പാതിരിക്കുവാനാവില്ല!
ഭാഷാേപാഷിണി, 1998.
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ഒരു പ്രതിസാഹിത്യവിചാരം

എെന്റ മനസ്സിൽ വിടരുന്നതില്ല പൂ
പീലി വിരിച്ചാടി നില്പീല േകകികൾ,
കൃഷ്ണകഥാഗീതി നിർഝരിക്കുന്നില്ല
കഷ്ടം-വസന്തമിടിമുഴക്കുന്നില്ല!
അഷ്ടിക്കു നിത്യവും കൂലിപ്പണി െചയ്തു
കുഷ്ഠം മറച്ചുെവച്ചാെണെന്റ ജീവിതം
സന്ധ്യയ്ക്കു് കള്ളുകുടിെക്കക്കിടച്ചിടുമുന്മാദമാണെന്റയർത്ഥമനർത്ഥവും
ചിന്തിക്കുവാൻ ശീലമിെല്ലനിക്കാകയാലന്ധകൂപത്തിെല മണ്ഡൂകമെത്ര ഞാൻ!
ചത്താലളിയുമളിയനു,മായതിൽ
കാവ്യാർത്ഥമുേണ്ടാ—മനസ്സിലാവുന്നില്ല!
—േചാറിനൂെണന്നു് പറഞ്ഞാൽ തിരിഞ്ഞിടും!
ആരാെണഴുത്തച്ഛൻ? എെന്റ ഭാഷാപിതാവേദ്ദഹമാെണന്നു സാക്ഷരതാ ക്ലാസ്സിലദ്ധ്യാപകൻ തീർച്ചെചാന്നു!—ക്ഷമിച്ചു ഞാൻ!
—അധ്യാത്മരാമായണമേല്ല ജീവിതം!
ഉപ്പു േനാക്കാൻ േപാലുമാനന്ദമില്ലാെത്താരിപ്പാപി കൂലിക്കു േപശുന്ന ഭാഷയ്ക്കുമപ്പനുെണ്ടന്നു പറയുന്ന േകാവിദാ,
അല്പത്വമിത്രയ്ക്കു് മൂത്താൽ ചിതം വരാ!
നന്നായിണങ്ങും പിണങ്ങുമതിൽക്കവിഞ്ഞീയാൾക്കു േവെറെയാന്നില്ലാ പഠിക്കുവാൻ!
കാനനത്തിൽ പുല്ലു േമയ്ക്കും പശുക്കെള
കാണിക്ക നൽകുകയില്ലാ പുലിക്കു ഞാൻ!
വമ്പൻ സനന്ദന പണ്ഡിതൻ തന്നുെട
വമ്പിെനാരൂക്കൻ പ്രഹരമാകുംവിധം
വ്യാധൻ വിളിച്ചതു േകട്ടു പുരാ, നരേക്കാളരീരൂപമാർെന്നത്തിയ വിഷ്ണുവും
കല്പാന്തകാലം വേരക്കനന്തെന്റ േമൽ
െകെല്പഴാെതക്കിടപ്പാണിെപ്പാെഴങ്കി,ലീയപ്പിതൂറാൻേപാലുമാവാത്ത നിങ്ങേളാ
ഇപ്പാരിലിെന്നെന്ന ഭാഷയാൽ മീളുവാൻ!
പൂർവ(വ)സൂരി പ്രിയങ്കരേര, നവ
സംസ്കാര-രാഷ്ട്രീയ പുംഗവ വങ്കേര,
ഈെയനിക്കാസ്വദിക്കാൻ കഴിയിെല്ലങ്കിൽ
നീെയാെക്ക കാവ്യെമഴുതുന്നെതന്തിനാ?
ഈെയനിക്കാശ്വാസേമകുകയിെല്ലങ്കിൽ
നിെന്റ പ്രതിേരാധപാഠങ്ങെളന്തിനാ?
ഇത്തിരിേപാലും ‘കുഴപ്പ’ങ്ങളില്ലാത്ത
വൃത്തിെയഴും പ്രേമയത്തിൽ പ്രേചാദനം
െകാണ്ടാ,ർക്കുേമാക്കാനമുണ്ടായിടും വിധം
പണ്ടാരമുണ്ടാക്കിെവക്കുെമഴുത്തുകാർമുല്പാടുമിങ്ങെനത്തെന്നേയാ സാഹിത്യം?
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പു്, 1998.

4
അന്ധകാണ്ഡം

പണ്ടാരെമേന്താന്നു െചാല്ലുവാനാെണേടാ
വല്ല വിധത്തിലും ജീവിച്ചു േപാകുന്നു;
കണ്ടാൽ ‘സുഖംതെന്ന’െയന്നു െമാഴിഞ്ഞിടും
എന്നാലസുഖമാെണല്ലാ വിധത്തിലും!
‘ചത്താൽ മതി’െയന്ന േതാന്നലിേനാടു ഞാൻ
ചാർച്ചയാേയറ്റവുമാകയാൽ ചത്തിടാ;
െപാട്ടശീലങ്ങേള െചാട്ടയിേല മുളെപാട്ടി ചുടലവേരക്കും വളർന്നിടൂ!

രാപ്പകലില്ലാെത കള്ളും കുടിച്ചു ഞാൻ
വ്യാപകമായലയുന്നൂ െതരുക്കളിൽ;
േബാധമില്ലാെത നടക്കുമവസ്ഥയ്ക്കു
മീെതയായ് സംയമെമന്തുണ്ടു് ഭൂമിയിൽ?
ഉവ്വുെവ്വഴുെത്താെക്കയുണ്ടിെപ്പാഴും, കഥയില്ലാത്തവർക്കു േവെറന്താെണേടാ പണി?
കുത്തിയിരുന്നെങ്ങഴുതും ദിവസവും
െഞക്കിപ്പിഴിഞ്ഞു കവിത വരുത്തുവാൻ
ആദ്യെത്ത വായനയ്ക്കാരും വമിച്ചിടും
മട്ടായിരിക്കാെമഴുതുന്നതത്രയും
—എെന്തങ്കിലുമായിടെട്ട തപഃഫലം
സാധനയില്ലാെത ‘സാധനം’ ലഭ്യേമാ?
തല്ലിപ്പഴുപ്പിച്ചതാം പഴം തിന്നുവാൻ
െകാള്ളില്ല തീെരെയന്നുള്ളതസത്യമാം;
പഞ്ചാഗ്നിമേധ്യ തപസ്സു െചയ്തുണ്ടായ
ഗംഗാധരൻ പാർവതിക്കുതകീലേയാ?
കിട്ടും ഗുണെമങ്കിലിെല്ലന്നു വന്നാലും
ദുഷ്ടരാകാൻ മടിയില്ലാ ജനത്തിനു്;
മർത്യർെക്കാേരേപാെലയാണുേപാലും തറയ്ക്കാനും വലിെച്ചടുക്കാനുമിേപ്പാൾ സുഖം!
െപാക്കുവാനാളുകളുെണ്ടങ്കിലാർക്കുമുണ്ടേല്പതരസ്ഥാനേമതു രംഗത്തിലും
അല്പം വിഭവവുമുെണ്ടങ്കിലത്ഭുതംഉത്പന്നമാം മഹാ ഭാഗേധയംവെര!
എങ്കിേലാ കാലു നക്കാനും പഠിക്കണം
മത്സരാദ്യം െവടിഞ്ഞാലില്ല ജീവിതം
സേത്വാപേദശങ്ങെളല്ലാമുേപക്ഷിച്ചു
സത്വരം േഭാഗം നടത്തുകേയ േവണ്ടു.
ചത്താലളിയുേമതാളുമസംശയം
ഒക്കുകയില്ലാ പുനർജന്മമാകയാൽ;
ആത്മാവിേനക്കാൾ പരമാർത്ഥമായുള്ളതുപ്പുമാവാെണന്നറിക സേഹാദരാ.
ദൃശ്യമായുള്ളേത സത്യ,മജ്ഞാനികൾ
ചിേത്ത മറിച്ചു നിരൂപിച്ചിടറുന്നു.
ഇല്ലാത്തതാണു് നശിക്കാത്തെതന്നുള്ള
തത്ത്വം പരാഭവത്തിെന്റ ഫേലാദയം
സന്തതം ശാന്തിയുണ്ടാവില്ല േചതസി
സങ്കടംതെന്ന സുഖെമന്നു് നണ്ണിയാൽ
ഇത്തറവാടിത്തേഘാഷണെത്തേപ്പാെല
വൃത്തിെകട്ടുള്ളതാണൈദ്വതദർശനം!
തൃഷ്ണതാൻ സുസ്ഥിരേമറ്റം സനാതനം
േമാക്ഷെമന്നാൽ നൃണാം സംസാരബന്ധനം
േക്രാധമൂലം ഭുവി കർമ്മമുണ്ടാകുന്നു.
കർമ്മമൂലം ചലിപ്പു ഭൂതേകാടികൾ
ജീർണവസ്ത്രം നീക്കിയേമ്പാടു ടിവിയിൽ
േലാൈകകസുന്ദരീനാഭിപ്രദർശനം,
ക്രിക്കറ്റു്, കേമ്പാള, േമകേലാകക്രമെമാെക്കയും േദഹാഭിമാനമുണ്ടാക്കുന്നു.
താൻതാൻ നിരന്തരം െചയ്യുന്ന ദുഷ്കൃതം
അന്യരനുഭവിച്ചീടുെകേന്ന വരൂ!
ഇന്നെലേയാളവുെമെന്തന്നറിഞ്ഞീല
നാെളെയന്താെണന്നറിയുകയും േവണ്ട
എത്രകാലം വാഴുെമന്നുമറിേയണ്ട
ഉണ്ണിയുണ്ടായി േവൾപ്പിച്ചിട്ടതിെലാരു
ഉണ്ണിയുണ്ടായിട്ടു് പിെന്നയുമുണ്ടായി…
—ചാത്തമൂട്ടാെനാരാൾ േവണെമന്നുമില്ല!
എേപ്പാൾ പിടഞ്ഞു വീണാലും വിേരാധമിെല്ലന്നാൽ ശരി, പിെന്ന കാണാം, സുഖംതെന്ന
—എല്ലാവേരാടും പറകയേന്വഷണം.
മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു്, 1998.
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ഒരു േതാറ്റ(ം) പാട്ടു്

ഏകാന്തതയുെട ഭാരം താങ്ങാനാകാെതാടുവിലണഞ്ഞൂ ബാറിൽ
േവദാന്തംെകാെണ്ടന്തുപകാരം?
—േവവും മനസ്സിനു േവേണ്ട ശാന്തി!
േവെറയുമുെണ്ടെന്നേപ്പാലാളുകൾ
േവപഥു പൂണ്ടവരായണയുന്നു
േവഗ‘െമാെരണ്ണ’മകത്താക്കീടിൽ
േവദനെയാെക്ക മറക്കാെമന്നായി.
സായംസന്ധ്യാസമയം, തീേര
കായബലം േതാന്നാെത്താരു ദിവസം
വായനയില്ലാേത്താർക്കുമിതറിയാം:
സായന [1] മല്ലേപ്പാളഭികാമ്യം!
ബാറിന്നുള്ളിൽ തിരക്കാേണേതാ
പൂരം നടമാടുന്നതുേപാെല
സീറ്റുകിടയ്ക്കാനിെല്ലാരു മാർഗം
നാട്ടിൽ ബാറിതുമാത്രം േപാരാ!
നിന്നു കഴിേക്കെണ്ടന്നു നിനച്ചാലിന്നുകഴിക്കാെനാക്കുകയില്ല.
‘കൗണ്ടറി’ലാെകത്തിക്കും തള്ളും
കൗതുകമല്പം കാണാൻ െകാള്ളാം!
‘തിക്കിത്തിരുകിക്കയറുകതെന്ന’
—നിശ്ചയെമെന്റ ചലിക്കാറില്ല

ഇത്തരമവസരമതിജീവിക്കാൻ
ഗുസ്തി പഠിച്ചതു നന്നായ് പേണ്ട!

കുടിയന്മാരുെട തർക്കം േകട്ടാൽ
കുറയാതറിയാം ജീവിതസത്യം
ചുളളിക്കാടുമഴീേക്കാടും േനർത്തുള്ളതു െവളിയിൽ ചാടുേമ്പാെല!
മദ്യമകത്തുകടന്നാലാരാണിംഗ്ലീഷ് ഭാഷ നശിപ്പിക്കുന്നു:
മറുനാടുകളിൽ വച്ചായാലും
മലയാളികളറിയെപ്പടുമിത്ഥം!
പീറപ്പുസ്തക ഭുക്തിനിമിത്ത, മജീർണം വെന്നാരു േചാരക്കണ്ണൻ
യൂേറാ േകന്ദ്രിതമായ വിഭാവന
കൂെടയിരിപ്പവേനാടലറുന്നു.
ഭാവിതുലഞ്ഞാരു പാവെമലുമ്പൻ
ആടിനടെന്നാരു മൂലയിെലത്തി
മങ്ങൂഴത്തിലിതാരും കാണിെല്ലന്നു നിനച്ചു വമിച്ചീടുന്നു
പാനി കുടിെച്ചാരു പരുവം വേന്നാൻ
പാണിതലത്തിൽ തലയും താങ്ങി:
ബാധയിയന്നതുേപാെലാരു േവഷം
ഭാവിെച്ചേന്താ മന്ത്രിക്കുന്നു.
പാടുകയാെണാരു താടിക്കാരൻ
പാറയിൽ പാറയുരയ്ക്കുേമ്പാെല
നാശം—താളമിടുന്നതു കണ്ടാൽ
േമശയിടിച്ചു െപാളിക്കുേമ്പാെല!
കുമ്പ ചുമെന്നാരു ദിക്കിെലാരുത്തൻ
കമ്പംകയറിക്കഥകളിയാട്ടം
േനരു പറഞ്ഞാൽ മദ്യപരേല്ല
േനെരത്താത്ത കലാകാരന്മാർ!
ജീവിതനിർവഹണം കലയാക്കാൻ
ശ്രീശ്രീ രവിശങ്കറിെനേപ്പാെല
ആളുകെളപ്പുണരും പണിമാത്രം
ആളുകൾ െചയ്തതുനടന്നാൽ മതിേയാ!
ഇളകും കുറ്റികണക്കിവിടത്തിൽ
നിലെകാണ്ടിെട്ടാരുപാടായ് േനരം
പുകവലിയുണ്ടിടതടവില്ലാെത
കുടിയുെട കൂട്ടിെതാഴിെഞ്ഞന്തുള്ളു.
മൂത്രെമാഴിക്കാൻ മുട്ടുന്നുണ്ടു്
േപായാൽ േപാകും സ്ഥലെമന്നുണ്ടു്
മന്നിതിലിങ്ങെന മായാരൂപാ
മറ്റാർക്കും വിധിനൽകരുേത നീ!
സർവനിനാദിതെമങ്കിലുമീ ബാറുർവിയിലുള്ളാരു സ്വർഗ്ഗംതെന്ന
സാദനിവൃത്തി ലഭിച്ചു മനുഷ്യർ
സ്വാതന്ത്യം േവെറങ്ങറിയുന്നു.
മദ്യനിേരാധനെമന്നും െചാന്നു്
മഹാശയരുണ്ടുനടപ്പൂ നാട്ടിൽ
വന്നിതുേനാക്കിയവർെക്കാരു മാറ്റം
വന്നാലായതിലത്ഭുതമില്ല!
വന്ദ്യവേയാധികനായ കുമാരപ്പിള്ളസ്സാേറ മാപ്പുതരേല്ല,
കണ്ണീർക്കുടേമ സുഗതകുമാരീ
കണ്ണക്കവിതകെളഴുതുേന്നാെര!
ഉണ്ണാൻ കാശില്ലാേത്താർേപാലും
എണ്ണിത്തുക മുേമ്പറു് െകാടുത്തു്
തണ്ണിയടിക്കാൻ തയ്യാറാവുക
വിണ്ണിെലഴുന്ന വിചിത്രതയാവാം
സംവരണം പാലിേക്കണ്ടാത്തീ
സംസ്കൃതി ലക്ഷണമാെയാരു നാേട
ൈദവത്തിൻ നിജനാട,ല്ലാെത
േകരളെമന്നതു് േവറിട്ടില്ല!
‘േദശെമഴുത്ത’തുെകാണ്ടു തികച്ചും
േമാശെപ്പട്ട പൃഥക്കരണം താൻ.
േഭദവിചാരാസ്ഥിതമാം സാഹിതി
കാതെലഴാത്ത സമത്വനിേഷധം.

കാടി പുളിച്ചതു കാലി കുടിക്കും
ആടു നടന്നു കടിക്കും െചടികൾ
നല്ലതു് തീയതു് ശരി െതെറ്റന്നീ
ദ്വന്ദ്വവിചാരമവയ്ക്കിെല്ലാട്ടും.
ആധുനിേകാത്തര കാഴ്ചപ്പാടാണാേലാചിച്ചാൽ ദ്വന്ദ്വനിരാസം
ഞാനാരാണീവക ചിന്തിക്കാൻ
കാഞ്ചിമഠാധിപ സ്വാമികളാേണാ?
േപാറ്റിെയനിക്കില്ലാത്തതുെകാെണ്ടൻ
േതാറ്റ(ം)പാട്ടിൽ പലതും പറയും
തത്രകവിത്വം കളവായ്ത്തീരാത്തത്രമതി ധ്വനിെയന്നിക്കാലം!
െപഗ്ഗുകഴിച്ചുമടങ്ങാെമന്നു
നിനച്ചിെട്ടാമ്പതു െപഗ്ഗുകഴിഞ്ഞു.
തീനരകെത്തക്കാളും ദുരിതം
താവിന േബാധെമനിക്കു തണുത്തു
ഏകാന്തതയുെട ഭാരം മാറി,
ചാകുേമ്പാെലാരു സുഖമുണ്ടായി
ഈയനുഭൂതി ലഭിച്ചവരാരും
ജീവിതകാലെമതിർക്കാ മദ്യം!
മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സിനുള്ളിൽ
ശമ്പളവർധന പത്തുരു േനടീട്ടസ്തിത്വവ്യഥ പറയുേന്നാർക്കീയനുഭൂതികളുെടയർഥം െതളിയാ!
ആണ്ടവരും ൈകവിട്ട മനുഷ്യർ
പാണ്ഡവർേപാെല തുരത്തെപ്പേട്ടാർ
േവണ്ടിവരും—ഭ്രാന്തുണ്ടാകായ്വാൻ
േവണ്ടി—അവർക്കു കുടിക്കുക നിത്യം!
ഗാന്ധിജി തെന്റയിടത്തു കരത്താേലന്തി നടെന്നാരു വടിേയ സത്യം:
ഒമ്പതുെപെഗ്ഗാരു നില്പിനു തീർക്കാം,
—എെന്നെക്കാണ്ടതിെനങ്കിലുമാകും!

1. േമാരു്.

ഭാഷാേപാഷിണി, 1999.
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ചത്തതു ഞാനല്ലേല്ലാെയെന്നാരു സ്ഥായീഭാവം,
െമത്തയിെലാന്നുംകൂടിയമർന്നു ചിന്താരൂഢം,
ജനലിൽക്കൂടിക്കാണാം: െതാട്ടയലെത്ത വീട്ടിൽ
ചാവടക്കിനു േവണ്ടിയാളുകൾ കൂടീടുന്നു.
മുപ്പതു വയസ്സായ പുരുഷൻ െപാടുന്നെന
തെണ്ടാടിെഞ്ഞാരു കാ
േപാൽ നിപതിക്കുകെയേന്നാ!
നെല്ലാരു മനുഷ്യനായിരുന്നുവേത്ര, െതല്ലും
സംഭവബഹുലമായിരുന്നില്ലജ്ജീവിതം
ഇരുത്തമിത്രേത്താളമിെച്ചറുപ്രായത്തിേല
കരസ്ഥമാക്കീട്ടുള്ള േവെറാരാളുണ്ടാവില്ല.
എനിക്കും ബഹുമാന്യനാണയാെളന്നാൽ തമ്മിൽ
െപാരുത്തം േതാന്നീട്ടില്ല, ഞങ്ങൾക്കു വിേരാധവും
സമപ്രായക്കാരാണു ഞങ്ങെളന്നിരിക്കേവ
സംഗതിെയേന്താ മരണെപ്പടാനയ്യാൾ മാത്രം!
േരാഗിയായ് കിടന്നിട്ടു മരിച്ചതല്ലാ,യിത്രയ്ക്കാർജ്ജവമാേരാടാണു മൃത്യുകാട്ടിയിട്ടുള്ളൂ!
മാനസാന്തരെപ്പട്ടു കുമ്പസാരിക്കാനാവാം
ജീവിതകാലം നീട്ടിത്തരുന്നെതനിക്കീശൻ
ഓശാന പാടിെക്കാണ്ടു ജീവിച്ചില്ലിേതവെര
ഓമനിക്കുവാെനാരു ദുഃഖെത്തേപ്പാറ്റീട്ടില്ല
പൂേശണ്ട േനരത്തതു െചയ്തിട്ടുണ്ടതിൽപരം
ഈശനും െചയ്യാൻ കഴിവിെല്ലന്നതാെണൻ േനരു്.
അന്ത്യശുശ്രൂഷയ്ക്കായി പരിവാരേത്താെടാപ്പം
അച്ചനും സഹചാരി കപ്യാരുെമത്തിേപ്പായി
ചരമപ്രസംഗത്തിെനാടുവിൽ പുേരാഹിതൻ
ൈകെയാഴിഞ്ഞതുേപാെല ചുറ്റിലും േനാക്കീടുന്നു.
ഉടെന ശവമഞ്ചെമടുക്കാെനത്തീ ചിലർ,
അന്ത്യചുംബനത്തിനായുറ്റവർ തിരക്കുന്നു.
മുളകീറും േപാൽ െപാട്ടിക്കരച്ചിൽ വിലാപേത്താടിണേചർന്നുളവായി മൗനഗർഭിതം േഘാഷം
ഒരുവേനറ്റം മുന്നിൽ മണിയുമടിച്ചുെകാണ്ടിരുവർ െമഴുതിരിക്കാലുമായ് പിറകിലും
നടുവിൽ സ്വർണ്ണക്കുരിേശ്ശന്തി മെറ്റാരുവനും.
രണ്ടണിയായി പിന്നിൽ നാട്ടുകാർ, ബന്ധുക്കളും
ചന്ദനത്തിരിപ്പുകഗന്ധേമളിതമായ
പൂക്കളാലലങ്കരിച്ചുള്ളതാം ശവമഞ്ചം
േകറ്റിയ ൈകവണ്ടിക്കു പിറകിൽ ധൂപക്കുറ്റി
വീശുന്ന ശുശ്രൂഷികൾ, വിളക്കു േപറുേന്നാരും
പാതിരിയുെട ഗാനനിർഝരി േകട്ടുംെകാണ്ടു
പാതിയും ശവമായിത്തീർന്നേപാൽ െപണ്ണുങ്ങളും
ഒടുവിൽ സന്ദർഭത്തിൻ േബാറടി സഹിക്കാഞ്ഞു
കുടിച്ചുവന്നിട്ടുള്ള കുറച്ചു മാന്യന്മാരും
—ഇങ്ങെന ശവേഘാഷയാത്ര നീങ്ങുന്നു മന്ദം
രാക്ഷേസശ്വരനുെടയുദ്യാനപ്രേവശംേപാൽ!
ചിന്തയീവിധം കളം മാറുവാെനാരുങ്ങുേമ്പാൾ
െനാന്തുേവാ മനം?—എങ്കിൽ ‘കരുണം’ രസിച്ചു ഞാൻ.
എഴുേന്നറ്റുടൻ വസ്ത്രം മാറി, കാെശടുത്തിട്ടു
വഴിയിലിറങ്ങി ഞാൻ യാത്രയിലണി േചർന്നു.
പള്ളിയിെലത്തി പിെന്ന ‘ബീഭത്സ’മിളിക്കുന്ന
‘എല്ലിടാംകുഴി’ േചരും െസമിേത്തരിയിങ്കലും:
കല്ലറ നിരകൾക്കു മുകളിേലാടിക്കളിക്കുന്ന ൈകേശാരങ്ങെള േനാക്കി‘യത്ഭുത’െപ്പട്ടു.
കുഴിെവട്ടുകാരെന കൃത‘വീര്യ’നായ് വിയർെപ്പാഴുകും ശരീരത്തിൽ കണ്ടു കൺകുളിർപ്പിച്ചു
പള്ളിേമടതൻ മട്ടുപ്പാവിൽ രണ്ടിണപ്രാക്കൾ
െകാക്കുരുമ്മുേമ്പാൾ കുറുകുന്ന ‘ശൃംഗാരം’ േകട്ടു
ചായയും ബിസ്കറ്റുെമാട്ടകെലയണികൾക്കു
സാദമാറ്റുവാൻ നൽകുന്നതി‘ലൗചിത്യം’ പൂണ്ടു
പാതിരി പറഞ്ഞതുതെന്ന ഹാ! പറഞ്ഞിട്ടു
പിന്തിരിഞ്ഞതു കണ്ടു സംസ്കാര ‘ധ്വനി’യാർന്നു
മെണ്ണടുെത്താരുപിടി കുന്തിരിക്കവും േചർത്തു
മഞ്ചേമെലറിഞ്ഞു ഞാൻ മടങ്ങീ ‘ശാന്ത’േത്താെട.
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ഒല്ലൂർപള്ളി െപരുന്നാളിനു് പ്ലേമനമ്മായിയും മക്കളും
െനടുപുഴയിൽനിന്നു് സ്വന്തം വഞ്ചിയിൽ പുറെപ്പടും.
വഞ്ചി കുത്താൻ െപാട്ടനുണ്ടു്.
വഴിക്കു് തിന്നാൻ അച്ചപ്പവും കുഴിയപ്പവും
െകാഴലപ്പവും അവേലാസുണ്ടയും െപാടിയും
പല ടിന്നിലാക്കിെയടുക്കും.
ഉച്ചക്കു് ചിയ്യാരെത്തത്തുന്നേതാെട
അമ്മായിയുെട വിധം മാറും.
വഞ്ചി കടവിലടുക്കുന്നതും അമ്മായി എഴുേന്നറ്റു്
‘എെന്റ മാലാേഖ’ എന്നും വിളിച്ചു് ഒേരാട്ടമാണു്,
പടിഞ്ഞാറങ്ങാടിയിലൂെട പള്ളിയിേലയ്ക്കു് !
ആർക്കും തടുക്കാനാവില്ല!
അമ്മായിക്കു് എേന്താ ബാധേകറുകയാണു്;
പള്ളിയിെലത്തി തുള്ളണം!
നാനാേദശത്തുനിന്നും തുള്ളക്കാെരത്തും!
പള്ളിയിൽ മാലാഖയുെട രൂപക്കൂടു്
രണ്ടാൾെപാക്കത്തിൽ എഴുന്നള്ളിച്ചുെവച്ചിരിക്കും.
അതിനടുത്തു് നിറെയ െമഴുതിരി കത്തുന്നുണ്ടാവും.
ഈ െമഴുതിരി ഊതിെക്കടുത്താനാകുംവെര
തുള്ളക്കാെര മാലാഖ ചാട്ടയ്ക്കു് തല്ലിെക്കാണ്ടിരിക്കും!
തല്ലുെകാണ്ടു് ‘എെന്റ മാലാേഖ’ എന്നു്
ബാധ ചാടിത്തുള്ളി നിലവിളിക്കും;
ഒടുവിൽ അതു് േതാൽവി സമ്മതിച്ചു്
രണ്ടാളുയരത്തിൽ ചാടി,
െമഴുതിരി ഊതിെക്കടുത്തി,
േദഹം വിട്ടുേപാകും.
അേതാെട തുള്ളക്കാരി /കാരൻ േബാധംെകട്ടുവിഴും
(െമഴുതിരി െകടുന്ന മുറയ്ക്കു് കത്തിച്ചുെവക്കാൻ
പ്രേത്യകം വളണ്ടിയർമാരുണ്ടു് )
േബാധം വന്നു് കുേറ വിശ്രമിച്ചേശഷം
പള്ളി കൗണ്ടറിൽനിന്നു് പുത്തൻപാന
പള്ളിൈമതാനത്തു് നിരന്നിരിക്കുന്ന
കടകളിൽനിന്നു് മാല, വള, േപൻചീർപ്പു്;
െതരുേവാരെത്ത കച്ചവടക്കാരിൽനിന്നു് കരിമ്പു്,
ഹൽവ, െപാരി, ഈന്തപ്പഴം
തുടങ്ങിയവെയല്ലാം വാങ്ങി,
അമ്മായിയും മക്കളും മടങ്ങും.
ചിയ്യാരെത്തത്തുന്നതുവെര അമ്മായി
ഒരു ശവംേപാെലയായിരിക്കും
—ഒന്നിലും താല്പര്യമുണ്ടാവില്ല.
എന്നാൽ വഞ്ചികയറിയാലുടൻ
അമ്മായി പഴയ ആളാവും!
വിട്ടുേപായ ബാധ അങ്ങെനെയാന്നും
എേന്നക്കുമായി ആെരയും വിട്ടുേപാവില്ലേത്ര!
താൻ വിട്ടുേപാന്ന േദഹെത്തയും കാത്തു്
പള്ളിമണി േകൾക്കാത്തിടെത്തവിെടെയങ്കിലും
—വഴിേയാരേത്താ വഞ്ചിെക്കാമ്പേത്താ
—അതു് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുമേത്ര!
വീണ്ടും അതു കൂടുന്നതുെകാണ്ടാണു്
അമ്മായി പഴയ ആളാവുന്നതേത്ര!
ഓേരാരുത്തരും ഓേരാ ഒഴിയാബാധെകാണ്ടു്
ജീവിക്കുന്നു!
ജീവിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് െവളിച്ചെപ്പടുന്നു!
ഒരു ബാധയുമില്ലാത്തവെര എന്തിനുെകാള്ളാം!
□

െക. ആർ. േടാണി
ജനനം: 1964-ൽ തൃശൂരിെല െനടുപുഴ
യിൽ. മാതാപിതാക്കൾ: വി. എൽ. റപ്പാ
യ്, സി. എ. േമരി. വിദ്യാഭ്യാസം: MA,
M.Phil., Ph.D. േജർണലിസത്തിൽ േപാ
സ്റ്റ് ഗ്രാജുേവറ്റ് ഡിേപ്ലാമ, ന്യൂഡൽഹിയി
െല നാഷണൽ ബുക് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ
യിൽ നിന്നു് പബ്ലിേക്കഷൻ െട്രയിനിങ്
േകാഴ്സ് പാസായി. 7 കവിതാ സമാഹാ
രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. േപാെരഴുത്തു് എന്ന േപരിൽ ഒരു
േലഖന സമാഹാരവും. കവിതക്കു് ൈവേലാപ്പിള്ളി അവാർ
ഡ്, കനകശ്രീ അവാർഡ്, അയനം എ അയ്യപ്പൻ അവാർ
ഡ്, വി. ടി. കുമാരൻ അവാർഡ്, േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി
അവാർഡ്, പ്രഥമ ശ്രീ േകരളവർമ്മ പുരസ്കാരം എന്നിവ ലഭി
ച്ചു. ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ മലയാള
വിഭാഗത്തിൽ അസി. െപ്രാഫസർ.
കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
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

