അച്ഛെന്റ ഷർട്ടുകൾ
െക. ജി. എസ്.

അച്ഛെന്റ ഷർട്ടുകൾ
െക. ജി. എസ്.
(മലയാളം: കവിത)

© 2021, KGS
The electronic versions have been created by
making use of the production infrastructure of
River Valley Technologies.
The electronic versions were generated from
sources marked up in LATEX in a computer running
gnu/linux operating system. pdf was typeset
using XƎTEX from TEXLive 2020 and the cloud
framework, Ithal (ഇതൾ). The base font used
was traditional script of Rachana, contributed by
KH Hussain, et al. and maintained by Rachana
Institute of Typography. The font used for Latin
script was Linux Libertine developed by Philipp
H. Poll.
The electronic versions are released under the
provisions of Creative Commons Attribution Noncommercial ShareAlike license for free download
and usage.
Cover: St Joseph with the Infant Jesus, a painting
by Guido Reni (1575–1642). The image is taken
from Wikimedia Commons and is gratefully
acknowledged.
Sayahna Foundation
jwRa 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014
uRl: www.sayahna.org

അച്ഛെന്റ ഷർട്ടുകൾ

േമാർച്ചറിയിെല മഞ്ഞിൽ നിന്നിറങ്ങി
അച്ഛൻ ചിതയിെല സൂര്യനിൽ മറഞ്ഞു;
അേപ്പാൾ ചിറകുണ്ടായിരുന്നു
അച്ഛെനന്നു് േതാന്നി,
അതു് അയഞ്ഞ ജൂബ േപാെലന്നും േതാന്നി.
േപടിച്ചും ശങ്കിച്ചുെമാരുനാൾ
അച്ഛെന്റ അലമാര തുറന്നു.
നിറെയ കുപ്പായങ്ങൾ;
ഇേപ്പാഴും അച്ഛൻ മണക്കുന്നവ
പത്തി താഴും മുൻപു്
അച്ഛൻ െപാഴിച്ച പടങ്ങൾ,
ഉലഞ്ഞും ചുളിഞ്ഞും തളർന്നും.
ഒന്നും മിണ്ടാെതയും.
എേന്നാടു് സംസാരിച്ചിരുന്നു പണ്ടിവ:
സ്കൂളിേലക്കു് േപാകുന്നു
വയലിൽ േപാകുന്നു
വിയർെത്താലിച്ചു
മഴ നനഞ്ഞു… എന്നിങ്ങെന.

അച്ഛെന്റ ഷർട്ടിടാൻ െപരുത്തിഷ്ടം
കുഞ്ഞുന്നാളിൽ.
അച്ഛെനേപ്പാലവ എെന്ന കവിഞ്ഞു്
മൂടിപ്പുണർന്നു.
െപരുമഴക്കാലവും
െകാടും മഞ്ഞുകാലവും കടക്കാൻ
ആ ഷർട്ടുകളായിരുന്നു എനിക്കു് പായ്ക്കപ്പൽ…
േവഷങ്ങെളഴുതുന്നുണ്ടു്, നാം അരങ്ങിലാടുന്ന
വിശ്വാസത്തിെന്റ ചരിത്രം.
ഇേപ്പാെഴങ്കിലും ചിലെതനിക്കു്
പാകമായാേലാ…?
ചിലതിൽ ഞാൻ േകറിക്കൂടി.
ചിലെതെന്ന സ്കൂൾമാഷാക്കി.
ചിലതു് കർഷകനും.
ചിലെതെന്ന പുരാതനനാക്കി
ചിലതു് നേവാത്ഥാനി
ചിലതു് േദശീയവാദി
ചിലതു് ഗാന്ധിയൻ
ചിലതു് കമ്യൂണിസ്റ്റ്
ചിലതു് േതാറ്റ േകാമാളി.
ചിലതണിയുേമ്പാൾ മെറ്റാന്നിനി ഞാൻ
മാറിയണിയിെല്ലന്നു് േതാന്നി.
മന്ത്രം േപാെല മുറുകിയ കട്ടിേക്കാട്ടിെല
ചന്ദനം തുളസി കർപ്പൂരസാന്ദ്രതെയെന്ന
ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു.

അവസാനകാലത്തു് അച്ഛനിഷ്ടം
എെന്റ ടീ േഷർട്ടിട്ടു് പയ്യനാവാൻ.
മനസ്സിലാെയനിക്കു്:
മരിച്ച പിതാക്കളുെട േവഷം
േചരില്ല മക്കൾക്കു്.
വളരുന്ന മക്കളുെട േവഷം
വൃദ്ധപിതാക്കൾക്കും.
അവരണിഞ്ഞ േകാലം
അവരുെട കാലം.
അച്ഛെന്റ പുളുവും ഫലിതവും
അേന്ന പഴകി.
അവർ, പിന്നിേലക്കു് െപാരുത്തെപ്പട്ടവർ.
അച്ഛനു് ഗരിമ
എനിക്കു് പഴമ…
മാർക്സ് അച്ഛെനഴുതിയ യുക്തികൾ േപാെലേയാ
കാഫ്ക അച്ഛെനഴുതിയ മനസ്സു് േപാെലേയാ
േചരുേന്നയില്ല പലതുെമനിക്കു്.
ഉടൽ േചർന്നാൽ ൈക േചരില്ല.
ഉടലും ൈകയും േചരുന്നതിെന്റ േകാളർ
വാടിയ കുഞ്ഞാടിൻ െചവികൾ…
അച്ഛെന്റ മാറത്തവ
ഇണങ്ങിേച്ചർന്നു് കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.
ബുദ്ധെന്റ മാറെത്തന്ന േപാെല.
□

േഡ്രായിങ്: വി. ആർ. സേന്താഷ്
ചിത്രങ്ങൾ: േപാൾ ക്ലീ

R I VE R VA L LEY
D IG ITAL L I BARY
empowering the author …

◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻനിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം
ഖ്യ:
രാജ്യം

കറൻസി

വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ

രൂപ

238

യുഎസ്, കാനഡ
യൂേറാപ്
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ
യൂേറാ

10
10

യുഎസ് േഡാളർ

10

ഖത്തർ
യുഎഇ
സൗദി അേറബ്യ
കുൈവറ്റ്
ഒമാൻ
ബഹ്റിൻ

റിയാൽ
ദിർഹം
റിയാൽ
ദിനാർ
ദിനാർ
ദിനാർ

20
20
20
2
2
2

മേലഷ്യ

റിങ്ങിറ്റ്

25

(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയ
രായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടു
ത്തുക, നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായ
നക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്ക
തിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപ
േയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.
◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)
◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം
രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക.
◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:
1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who
4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

