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താളേബാധത്തിൽ ഞാൻ;
പല്ലുെകട്ടി താളംേപായ
േചച്ചി
—െക. കാർത്തിൿ
(താളേബാധത്തിൽ ഞാൻ)

േചച്ചി വന്നു വിളിെക്ക, ഇന്നെല
േനരെമത്താെത ഞാെനണീക്കുന്നു.
പല്ലുകാട്ടി ചിരിച്ചവൾ
“േനാക്കടാ, കമ്പിയിട്ടുേപായ്െകാള്ളുേമാ”െയന്നുമായ്.
കണ്ണുണർന്നില്ല കലങ്ങീെലനിക്കേപ്പാൾ,
കാര്യമാക്കാെതയിനിയും കിടക്കുന്നു.
(പല്ലുെകട്ടി താളംേപായ േചച്ചി),
“അമ്മാ

ഇബൻ േനാക്ക്ണില്ലാന്നും
എടാ, ണീക്ക്
ഞാൻ പല്ലില് കമ്പിയിട്ടു ടാ!”
(താളേബാധത്തിൽ ഞാൻ ),
“എന്തുപറ്റി നിനെക്കടി, മനുഷ്യെന സ്വസ്ഥമാെയാന്നുറങ്ങാനയക്കുേമാ?
കമ്പി-മുള്ള് നീെയന്തുേവേണൽ െചയ്യ്
ഒന്നുറങ്ങെട്ട ഞാെനന്തു പിഴച്ചുേപായ്”.
(പല്ലുെകട്ടി താളംേപായ േചച്ചി),
“എന്ത് ദുഷ്ട്നാടാ യ്യ്.

ന്നി അണെക്കേന്തലും കാര്യം വരുേമ്പാ
ഞാൻ കാണിെച്ചരാ െട്ടാ
പല്ല്െകട്ടി പിട്ത്തം വിട്ടിരിക്കാ ഞാൻ.
ഒന്നു് േനാക്കീട്ട്
വൃത്തിേകട്േണ്ടാ െന്നാന്നു് പറ”.
(താളേബാധത്തിൽ ഞാൻ),
“മദിച്ചുറങ്ങുെന്നാെരെന്റ തണുപ്പിനു്
തീെകാളുത്തുന്ന നീതെന്ന ദുഷ്ട്ട!

കമ്പിെകട്ടിച്ചതു് വാശിപിടിച്ചു് നീ കൺനിറച്ചതിന്നാെലന്നേതാർമ്മ.
േവദനയേല്ല സഹിെക്കടി, നിൻ
ൈകയ്യിരിപ്പത്ര േമാശമല്ലേല്ലാ”.
(പല്ലുെകട്ടി താളംേപായ േചച്ചി),
“േവദന സാരല്ല്യ

ന്നി എങ്ങെന ഞാൻ െപാറെത്തറങ്ങും.
ഒരു െകാല്ലം പല്ലുംെകട്ടി നടക്കണം
അപ്പഴാ അെന്റാരു ‘കവിത’”.
(താളേബാധം അല്പം കുറഞ്ഞു് ഞാൻ),

കമ്പികൂട്ടി കയ്യിൽ കടിച്ചവൾ
എെന്റ നാട്യം െവറുത്തു് കടന്നുേപായ്.
ൈകകടഞ്ഞിട്ട് ഞാെനണീറ്റേപ്പാൾ
കയ്യിലവളുെട പല്ലുകൾ പിണങ്ങിക്കിടക്കുന്നു.

ഓേട്ടാർഷ പറ്റിക്കും പണി
—െക. കാർത്തിൿ

പണിതീരാത്ത ഈ േറാട്ടിൽ
ഓേട്ടാർഷ പറ്റിക്കും പണി
പണികഴിഞ്ഞു് േപാണ ആൾക്കാർെട പണി
കുലുക്കികുലുക്കി ഓര്െട മുതുകിെന്റ പണി
െകാളം-കര അങ്ങനെത്ത േറാഡ്
ഉരലിടി അങ്ങനെത്ത മുഴക്കം
കൂമ്പിനിടി അങ്ങനെത്ത കടച്ചിൽ
േകറിേയാരു് േകറിേയാരു്
പണ്ടാരടങ്ങേട്ടന്നു് പ്രാകിആെര പ്രാകി?ൈഡ്രവെറ പ്രാകി
േറാഡിെന പ്രാകി
േറാഡ് പണിതീർക്കാത്ത രാജാവിെന പ്രാകി
ഇരുന്നിട്ടിരുന്നിട്ടു് അടപ്പുെതറിച്ചു് കടയുന്ന
സ്വന്തം ഇടുപ്പിെന പ്രാകി
ഏൽക്കേണ്ടാർേക്കൽക്കെട്ട
സത്യമുള്ള പ്രാേക്ക ഫലിക്കൂ,
ൈഡ്രവർ ചിരിക്കാെത ചിരിച്ചു്
പ്രാേക്യാെരെക്ക പ്രാകി.

ഒരു െപാട്ടനും മെറ്റാരു
െപാട്ടനും
—െക. കാർത്തിൿ

ഒരു മതിലിൽ
ഒരു െപാട്ടൻ
ൈകയ്യും കാലുെമാെക്കയുള്ള
മനുഷ്യരുെട ചിത്രം വരച്ചിട്ടു് േപായി.
ആ െപാട്ടേനതു മതിലുകണ്ടാലും
ഒേര ചിത്രം തേന്നണ് വരക്കാറു്
കഷ്ടകാലത്തിനു്
ഇയാൾ ചിത്രം വരച്ച
രണ്ടു് മതിലുകൾ
രണ്ടു് ബസ്സ്റ്റാന്റുകളിലായിരുന്നു.
ഇവിടന്നു േകറി അവിെടെയറങ്ങുന്ന
ആൾക്കാർക്കു് ഇതതിശയമായി
ചിലർക്കു് ബസ്സ്റ്റാന്റുകൾ പരസ്പരം മാറിേപ്പായി.
മെറ്റാരു യാത്രക്കാരൻെപാട്ടൻ ധരിച്ചു,
അവിടെത്ത ചിത്രത്തിെലയാൾക്കാർ
തെന്റ ബസ്സിൽ തൂങ്ങി
ഇങ്ങട്ടു് സർക്കീട്ടു് േപാന്നതാെണന്നു്.

കാലം കഴിയുേന്താറും
മനുഷ്യർ
അലിവുള്ളവരാകുന്നുണ്ടു്
—െക. കാർത്തിൿ

െചറിയകുട്ടികെളയൂട്ടുേമ്പാൾ
അവർ
െവള്ളം െകാടുക്കുന്ന സ്പൂണിനുേവണ്ടി
വാശിപിടിക്കും
എെന്റ വാശിക്കു്
അച്ഛൻ
സ്പൂെണാളിപ്പിച്ചു് െവച്ചു്
“അത് കള്ളൻ െകാേണ്ടായിെലാ”
ന്നാണു് പറഞ്ഞിരുന്നതു്
ഞാെനാറ്റക്കു് വാരിയുണ്ണുേമ്പാൾ
കഴിഞ്ഞ ദിവസം
ഒരു കുഞ്ഞിെന്റയച്ഛൻ
അതിെന്റ വാശിക്കു്
സ്പൂെണാളിപ്പിച്ചു് െവച്ചു്
“അതു് െവള്ളത്തിലലിഞ്ഞു േപായിെലാ”
ന്നു് പറയുന്ന േകട്ടു
േചാറു് മതിയാക്കുംമുേന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി,
കാലം കഴിയുേന്താറും
മനുഷ്യർ അലിവുള്ളവരാവുന്നുണ്ടു്.

മരിച്ചിട്ടില്ല!
—ആദിൽ മഠത്തിൽ

ജയരാജൻ മാഷു്
മുസ്ലിമല്ലേല്ലാ
സ്വർഗത്തി
േപാവൂലേല്ലാ…
പിെന്നന്താ
മരിച്ചിട്ടും
ചിരിച്ചു
കിടക്കുേന്ന⁈
ജയരാജൻ മാഷു്
മരിച്ചിട്ടില്ല‼
ഇതാ, ഇെപ്പാ എഴുേന്നൽക്കും
ചിരി മായ്ക്കും…
കഥ പറയുന്ന ചുണ്ടുകൾ
തുറക്കും…
കുട്ടി
േനാക്കി നിന്നു.

അർത്ഥം
—ആദിൽ മഠത്തിൽ

ഓതുന്നെതന്തിനാ വല്ലിമ്മാ
അർത്ഥമറിയാെത?
അള്ളാക്കറിയാം അർത്ഥം
േബജാറാേകണ്ട ജ്ജ്!

ഈണം
—ആദിൽ മഠത്തിൽ

നിലം തുടയ്ക്കുേമ്പാൾ ഉമ്മ
െതാട്ടിൽ പാട്ടു മൂളുന്നു
ഈണത്തിൽ
നിലം നനയുന്നു.
ഫാേനാണാക്കി
ഉണക്കാനിട്ടു
േപാകുന്നു.
ഞാനാ പാട്ടിൽ
ഉറങ്ങി എണീക്കുന്നു
ഉണങ്ങി നിവരും നിലത്തു്.

സ്വർഗത്തിേലക്കുള്ള
ടിക്കറ്റുകൾ
—ആദിൽ മഠത്തിൽ

യത്തീംഖാന
അറബിേക്കാേളജ്
പിരിവുകാർ വന്നാൽ
െബല്ലടിക്കുമ്പേഴക്കും
വാതിൽ തുറക്കും കുട്ടി
ഉമ്മെയ തിരഞ്ഞു പായും.
പത്തുർപ്പ്യ െകാടുത്തു്
േപെരഴുതിച്ചു വാങ്ങും
സ്വർഗത്തിേലക്കുള്ള ടിക്കറ്റുകൾ
പഴ്സിലടുക്കും.

സുന്നത്തുകളി
—ആദിൽ മഠത്തിൽ

െതാലിയടരും തടിയിൽ
െകട്ടിയിേട്ടാൾ കുട്ടിെയ.
തുണിയുരിച്ചമ്പയാക്കി
ചന്തിക്കടിച്ചു വട്ടം നടത്തി
െവള്ളം കാട്ടി
കാടികുടിപ്പിച്ചു കുട്ടിെയ
കറക്കാനിരുന്നു
പാത്രം െവച്ച്.
മുട്ടാണികേണ്ടാൾ െഞട്ടി
സുന്നത്തു കഴിച്ചിട്ടിേല്ല?
മുറിെച്ചരാെമേന്നാൾ
െതാലിയടർത്തി േനാക്കി.
േപടികാട്ടാ കുട്ടി
വിറച്ചു തലയാട്ടി.
വല്ല്യുമ്മയില്ലാ തക്കം
അടുക്കേളേക്കറി.
വീതനേച്ചാട്ടീെന്നടുത്തു
െവട്ടുകത്തി!
മുറിയടച്ചു, കുട്ടിെയ
മലർത്തി കിടക്കയിൽ.
ബിസ്മിെചാല്ലി
െവള്ളമുഴിഞ്ഞു.
മുട്ടാണി മുറിക്കാൻ
കത്തി നീട്ടി.
വാതിൽ െപാളിച്ചു
വല്ല്യുമ്മ അലറിക്കരഞ്ഞു.
വീട്ടിേലേക്കാടിെയാളിച്ചവൾ.
പിേറ്റന്നുപ്പ െകാേണ്ടായ്
സുന്നത്തു കഴിപ്പിച്ചു.
സുന്നത്തു കാണാൻ
വേന്നാൾ
മറനീക്കി േനാക്കി.
പത്തുർപ്പ്യ നീട്ടി!
□

െക. കാർത്തിൿ
പട്ടാമ്പി െകാപ്പത്തിനടുത്തു് തത്ത
നംപുള്ളി സ്വേദശി. ജനനം 2002-ൽ.
ഇേപ്പാൾ പട്ടാമ്പി ഗവ.േകാേളജിൽ
ബി.എ.വിദ്യാർത്ഥി.

ആദിൽ മഠത്തിൽ
മലപ്പുറം ജില്ലയിെല എടവണ്ണയിൽ
2000-ത്തിൽ ജനനം. ഇേപ്പാൾ തൃശ്ശൂർ
േകരളവർമ്മ േകാേളജിൽ ബി.എ. വി
ദ്യാർത്ഥി.

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി
ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ക്േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനു
കെളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക
രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കു
ന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയി
ലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തി
യതു്. 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, സി
നിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി
എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. 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

