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ബാഷ
ൈക കഴുകിത്തുപ്പുന്നതിനുള്ള െവൺെതാട്ടി
ചുമരിേന്മൽ പിടിപ്പിക്കാൻ രണ്ടു നാളായി
പണിക്കാരനുണ്ടയാൾെക്കന്തിണക്കമാെണൻ
കുരുന്നു പാറുവിേനാടുമപ്പുവിേനാടും.
കളിചിരിേമളങ്ങളിൽ മുഴുകിെക്കാണ്ടു
പണി െചയ്തു കഴിെഞ്ഞെന്ന വിളിച്ചു കാട്ടി.
ചുമരിേന്മൽ താഴത്തായ് െവൺെതാട്ടി നിൽക്കുന്നൂ
ഇതിൽ ൈക കഴുകാൻ മുട്ടുകാലിൽ നിൽേക്കണം
ഇെതെന്തന്നു ഞാൻ കയർേക്ക ചിരിച്ചുെകാണ്ട്
“കുഴന്തകൾക്കിതിൽ തുപ്പാൻ കഴിയേണ്ട സാർ
അതിനു പാകത്തിൽ തെന്നയുറപ്പി”െച്ചന്നു
മലയാളച്ചുവയുള്ള െമാഴിയിൽ െചാല്ലി.
അതു ശരിെവച്ചു പാറു കുഞ്ഞിൈക്ക നീട്ടിത്തുറന്ന ൈപപ്പുെവള്ളത്തിൽ മുഖം കഴുകി
എന്തു നല്ല മാമെനന്നു ചിരിച്ചു നിൽേക്ക,
കൂലി വാങ്ങി റ്റാ റ്റാ പറഞ്ഞയാൾ മടങ്ങി.
വർഷങ്ങൾക്കു േശഷമിന്നും ചുമരടിയിൽ
നില്പുണ്ടാ വാഷ്േബസിൻ, താണു കുനിഞ്ഞുതെന്ന
തുപ്പുന്നുണ്ടു കുട്ടികളുമവർ വലുതായ്
െപാക്കം െവെച്ചന്നാലുമതു കാണുേമ്പാെഴല്ലാം
എന്തു നല്ല ബാഷാമാമൻ, എവിെടയാേവാെയന്നയാൾ തൻ ചിരിക്കുന്ന മുഖം െതളിയും
കുട്ടികൾക്കു കുളിരുവാനിച്ചൂടെത്തേങ്ങാ
പുത്തൻ പങ്ക കറക്കുന്ന തിരക്കിലാവാം

വിളവ്
പ്ലാവിൻ െകാമ്പിൽ
തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന
മൂത്ത ചക്കപ്പുറത്തു
െകട്ടിപ്പിടിച്ചു ചുരുണ്ടുറങ്ങുന്നു
ഒരണ്ണാൻ
പകൽ മുഴുവൻ.
താൻ നട്ടുണ്ടാക്കിയ
വട്ടെമാെത്താരു േചനക്കു േമൽ
ചുറ്റിപ്പിടിച്ചു കിടന്നുറങ്ങുന്നു
വിളെവടുക്കും മുമ്പു
മരിച്ചു േപായ കർഷകൻ
മണ്ണിനടിയിൽ
രാവും പകലും.
ചക്ക ഇടാറായ്
േചന പറിക്കാറായ്
രണ്ടു േപരും
എഴുേന്നറ്റു
മാറിക്കിടക്കൂ
വള്ളിേമൽ തൂങ്ങുന്ന കുമ്പളപ്പുറേത്തേക്കാ
വലിെയാരു കാവുത്തിൻ േമേലേക്കാ.

ആ േതാണിയാകുേമാ?
(രാേജന്ദ്രൻ എടത്തുംകരയ്ക്ക് )

ഇരുണ്ടു കലങ്ങിയ
പുഴയിൽ കനാൽ വന്നു
കൂടുന്ന കടവിൽ നാമിറങ്ങിക്കുളിച്ചേപ്പാൾ
തീരത്തു െതങ്ങിൻ േചാട്ടിൽ
രണ്ടു േപരിരുെന്നാരു
േതാണി തീർത്തിരുന്നതുേണ്ടാർമ്മയിൽ, ശരിയാേണാ?
അപ്പുറം െവള്ളക്കുത്തിൻ
പതയ്ക്കും േവഗം, കനാൽഷട്ടറിൻ നിഴൽ വീണ
െവള്ളത്തിന്നിരുളിങ്ങ്,
അതിൽ നാം മുങ്ങിേത്താർത്തിേക്കറിേപ്പായ്, െതങ്ങിൻ േചാട്ടിൽ
മരെമാെന്നാരു മുഴുേത്താണിയാവതും േനാക്കി.
പാലത്തിൽ ബസ്സിൽേപ്പാെക,ത്താെഴ െവള്ളത്തിൽ കണ്ടൂ
രണ്ടു േപെരാരു േതാണി
തുഴഞ്ഞു നീങ്ങും ദൃശ്യം
കടലിൽ േചരുന്നതിൻ
മുമ്പെത്ത പ്രശാന്തത
കനത്തു പരപ്പെനക്കിടപ്പുണ്ടതിൻ ചുറ്റും
ആപ്പരപ്പിേന്മലിളം
കാെറ്റാന്നു തേലാടുേമ്പാളാേത്താണിയാേമാ പണിമുഴുമിയ്ക്കുമീേത്താണി?

മുറ്റെത്ത മരങ്ങൾ
ഇന്നു സന്ധ്യക്ക്
െവയിെലാന്നു മങ്ങിയെപ്പാേഴക്കും
പുളിമരത്തിെന്റ ഇലകൾ
ഓേരാേന്നാേരാന്നായി
അടയാൻ തുടങ്ങി.
ഇരുട്ടും മുേന്ന
എല്ലാം ഭദ്രമാക്കി
മരം.
എത്രയിലകൾ
അടഞ്ഞു കാണും?
അരലക്ഷം?
ഉറങ്ങും മുമ്പ്
ഈ വീടിെന്റ നാലു വാതിലടയ്ക്കാൻ
എെന്താരു പണി!
രണ്ടു കണ്ണടയ്ക്കാൻ
മനസ്സിെനത്ര പാട്!
ഓേരാ ദിവസവും
അരലക്ഷമിലകൾ
തുറക്കുകയുമടയ്ക്കുകയും
െചയ്യുന്ന പുളിമരേമ,
െവറും രണ്ടിലകളുെട കാര്യമേല്ലയുള്ളൂ!
രണ്ടു കണ്ണിെന്റ കാര്യം!
പകർന്നു തരുേമാ ആ അറിവ്
ഇന്നു സന്ധ്യെക്കങ്കിലും?

ദിനചര്യ
രാത്രി ഏെറ ൈവകി
മുറ്റെത്ത മാവ്
കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു
ആ ൈലറ്റ്
ഒന്നു െകടുത്തൂ.
ഉമ്മറെത്ത െവളിച്ചം തട്ടി
ഇലെഞരമ്പു േനാവുന്നു.
െതരുവിളക്കിൻ കുത്തു െകാണ്ടു
െതാലി വിണ്ടു െപാട്ടുന്നു.
അെതല്ലാമണയാെത
എങ്ങെനയിരുട്ടിലാഴും?
അപ്പുറെത്ത പുളിമരം
ഭാഗ്യവാൻ
െവയിലുതാണെപ്പാേഴ
ഇലയടഞ്ഞു.
പിെന്നാന്നുമറിയണ്ട.
മുറ്റെത്ത മാവിങ്ങെന
െകഞ്ചുന്നത്
എല്ലാ രാത്രിയും
ഏതാണ്ടീ േനരത്ത്
ഞാൻ സങ്കല്പിക്കും.
വിളക്കണയ്ക്കും മുമ്പുള്ള
ദിനചര്യ

പി. രാമൻ
ഇരുപത്തിെയാന്നാം നൂറ്റാണ്ടിെല മല
യാള കവിതയുെട പ്രധാന പതാകവാ
ഹകരിൽ ഒരാളാണ് പി. രാമൻ. ആദ്യ
കവിതാസമാഹാരം ‘കനം’. 2001-നും
2006-നും ഇടയ്ക്ക് രചിക്കെപ്പട്ട കവിത
കളാണ് ‘തുരുമ്പ്’ എന്ന സമാഹാര
ത്തിൽ. ഈ സമാഹാരം സായാഹ്ന
യിൽ ലഭ്യമാണു്. േകാമളപദാവലികളുെട അഭാവവും േദ
ശത്തിെന്റ ചരിത്രത്തിേലയ്ക്കുള്ള തിരിഞ്ഞുേനാട്ടവും ഈ
കവിതകെള ശ്രേദ്ധയമാക്കുന്നു. ഗവ: ജനത ഹയർ െസക്ക
ൻഡറി സ്കൂളിൽ (നടുവട്ടം, പട്ടാമ്പി) ഭാഷാദ്ധ്യാപകൻ. കവി
യായ സന്ധ്യ, എൻ. പി. ആണ് ഭാര്യ.

കൃതികൾ
(കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ)
1. കനം
2. തുരുമ്പ്
3. ഭാഷയും കുഞ്ഞും
4. പുതുെമാഴിവഴികൾ
5. യുവകവിതാക്കൂട്ടം

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ക്േടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക
രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചി
രിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന
തു്.
◦ 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

