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9 മി ൽ ഥകൾ

1. സൽക്കാരം

പാതേയാരത്ത് വിരിഞ്ഞ കൂർത്ത
മു ാണികൾ പറിെച്ചടുത്ത്,
വിേദ്വഷത്തിൽ പു ങ്ങി, െവ പ്പിെന്റ
പാത്രങ്ങളിൽ വിളമ്പി, അധികാരത്തിെന്റ
കൂർത്ത െകാമ്പുക മായി അവർ പറഞ്ഞു:
“വയ ് നിറെയ കഴിേച്ചാ .”

2. ദയ

കാ ് വന്നു്
േമഘത്തിെന്റ കാതിെലേന്താ
ഓതിയേതയു ;
വിങ്ങിെപ്പാട്ടിേപ്പായി േമഘം -
പിെന്ന വരണ്ടുണങ്ങിയ മണ്ണിേലക്ക്.



3. വളർച്ച

േമഘങ്ങൾ പറഞ്ഞു:
“താെഴ േപായി ആകാശേത്തക്ക്
തലയുയർത്തുന്ന െചടികൾക്ക്
മഴ െകാണ്ട് രണ്ട് ചാട്ടവാറടി െകാടുക്കും ഞാൻ.”

ആകാശം േനാക്കി നിൽേക്ക
മഴയുെട ചാട്ടവാറടി െചടികൾക്ക്
കരുത്തു കുേറ ൈകകൾ നൽകി.

4. മരിച്ചവരുെട പു കം

അവരിേപ്പാ ം വായിക്കുന്നുണ്ട്;
ആകാശത്തിെലാ കുന്ന
പഞ്ഞിെക്കട്ടുകളിൽ തല െവച്ച്,
ഭൂമിെയ െനഞ്ചിൽ െവച്ച്,
േമഘങ്ങൾ പിഴിഞ്ഞു് ദാഹമക ി
അവർ വായിച്ചു െകാേണ്ടയിരിക്കുന്നു.

ഭൂമിയുെട േപജുകൾ മറിഞ്ഞു െകാേണ്ടയിരിക്കുന്നു.
വായന മരിക്കുന്നില്ല.



5. അനുഭവം

വറചട്ടിയിൽ നിന്ന് െപാരിയും േനരം
മത്സ്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു:

“കടലിെല ജീവിതെത്തക്കുറിച്ച്
ഒരു േനാവെല താൻ എേന്നാട് പറയരുത്.”

6. വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ

രാത്രി ആകാശത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന്
ഒരു വൃക്ഷച്ചുവട്ടിെന്റ ഇലയിൽ
മയങ്ങിയ ഒരു െവ ത്തു ി;
പ്രഭാത നടത്തത്തിനിടയിൽ
എെന്റ മൂർദ്ദാവിൽ.
ഇളം കാ ് ത ിയിട്ട ആ മഴത്തു ി
െപെട്ടന്ന് ഒരു സമുദ്രമായി മാറി.
ഞാനിേപ്പാൾ ഒ കുകയാണ്.

7. വളർച്ച

ഒരു പു
പൂമ്പാ യായി വളരുന്നത് േപാെല
നാം മരണത്തിേലക്ക് വളരുകയാണ്.



8. കുഞ്ഞാട്

േനതാവ് വിളിപ്പിച്ചതായിരുന്നു.
േനെര തീൻേമശയിേലക്ക്.

തിന്നാൻ ഒരു പാത്രം നിറെയ ആവി
പറക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ -
കുടിക്കാൻ വലിയ ഗ്ലാസിൽ നിറെയ
വാഗ്ദാനങ്ങൾ -

േമശപ്പുറെത്ത െമ കുതിരി കത്തിക്കാെനന്ന വ്യാേജന
േനതാവ്
തീെപ്പട്ടിെക്കാ ിെയടുത്തു.

െപെട്ടന്ന് ഞാനിറങ്ങിേയാടി.

“നിനക്ക് േവണ്ടി െപാട്ടിെത്തറിക്കുന്ന
പടക്കമാവാൻ ഞാനില്ല.”

ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു െകാേണ്ടയിരുന്നു.

9. ഗ യുെട ആകാശം

േറാന്തു ചു ന്ന പട്ടാളക്കാരുെട േതാക്കുകൾ,
െതരുവിെല ഒരു മൂലയിൽ െകാത്തങ്കല്ല് കളിക്കുന്ന
കുട്ടികേളാട് പറഞ്ഞു:

“കല്ലുകൾ െകാണ്ട് കളിക്കരുത്.
ഞങ്ങെള േനാക്കൂ. മനുഷ്യെരെക്കാണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ
കളിക്കുന്നത്.”

⋆ ⋆ ⋆



പി.െക പാറക്കടവ്

േപര് അഹമദ്. വടകര താലൂക്കിെല
പാറക്കടവിൽ 1952 ഒേക്ടാബർ
15ന് ജനനം. പിതാവ് െപാന്നേങ്കാട്ട്
ഹസൻ. മാതാവ് മറിയം. ഫാ ഖ്
േകാേളജിൽ വിദ്യാഭ്യാസം. കുറച്ചു
കാലം ഗൾഫ് നാടുകളിലായിരുന്നു.
േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി

നിർവ്വാഹക സമിതി അംഗവും േകന്ദ്ര സാഹിത്യ
അക്കാദമി അംഗവുമായിരുന്നു. സമ േകരള സാഹിത്യ
പരിഷത്ത് നിർവാഹക സമിതി അംഗമായിരുന്നു.

കൽബുർഗി അടക്കമു എ ത്തുകാർ വധിക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ
േകന്ദ്ര സർക്കാറിെന്റയും അക്കാദമിയുെടയും മൗനത്തിൽ
പ്രതിേഷധിച്ചു് േകന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി ാനം
രാജിെവച്ചു.

മാധ്യമം പീരിേയാഡിക്കൽസ് എഡി റായും
എഡിേ ാറിയൽ റിേലഷൻസ് ഡയരക്ടറായും
പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മൗനത്തിെന്റ നിലവിളി, തിരെഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ,
ഇടിമിന്നലുക െട പ്രണയം, മിന്നൽ കഥകൾ തുടങ്ങി 42
(നാൽപ്പത്തിരണ്ട്) പു കങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കൂടാെത ഒ.വി.വ ിജയെനക്കുറിച്ചും ൈവക്കം മുഹമ്മദ്
ബഷീറിെനക്കുറിച്ചും ഓേരാ പു കം എഡി െചയ്തിട്ടുണ്ട്.

കഥകൾ ഇംഗ്ലീഷിലും അറബിയിലും വിവിധ ഇന്ത്യൻ
ഭാഷകളിലും വിവർത്തനം െചയ്തു വന്നിട്ടുണ്ട്.

േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുെട സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കു
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