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അഭയം—കുറിപ്പുകൾ

അഭയം തന്ന േമൽക്കൂര േനാക്കി
കിടന്നു

ഒരു നിമിഷം
ഒരു േമാന്തായം നിറെയ
അണ്ണാറക്കണ്ണന്മാർ
മറുനിമിഷം
ഒരു േമാന്തായം നിറെയ
എലിവാലുകൾ

***

എല്ലാം ഭദ്രമാണു്

തട്ടി മറിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന
ഒരു കുപ്പി വായുവിേലാ!

***

കണ്ണുകൾ
െവയിലിേലക്കു മിഴിക്കുന്നു
ആൾത്തിരക്കിേലക്കു മിഴിക്കുന്നു
ഇടവഴികളിേലക്കു് ഇമെവട്ടുന്നു.

***

ശ്മശാനത്തിെല മനുഷ്യച്ചൂരു്
എങ്ങെന ഇതിനകത്തു് !

േവവുന്നതിെന്റയല്ല
അഴുകുന്നതുമല്ല.

അന്ത്യപ്രാർത്ഥനകേളാെട
കൂട്ടംകൂടി നില്ക്കുന്നതിെന്റ.
ശ്മശാനത്തിെല മനുഷ്യച്ചൂരു്
എങ്ങെനയീ മുറ്റത്തു്.

ശവപ്പറമ്പിെല ചരലിൽ
കുനിഞ്ഞിരുന്നു്
ഒരു പൂെച്ചടി
നട്ടുവളർത്തുന്നതിെന്റ

***

ഉള്ളൈങ്ക െചറിഞ്ഞാൽ
എന്താഫലം?
േകാടി കിട്ടും
കണ്ണു െചാറിഞ്ഞാേലാ?
മൂക്കു െചാറിഞ്ഞാൽ?

എങ്കിലിേപ്പാൾ
എല്ലാം ഒത്തു.
ഉള്ളങ്കയ്യുകളുേടയും മൂക്കിൻതുമ്പുകളുേടയും
കൺേകാണുകളുേടയും
വമ്പൻസമാഹാരത്തിലൂെട
പായുന്നൈകേവഗമായി
എെന്റ കാലം
പുളഞ്ഞുകളിക്കുകയേല്ല!

ഉള്ളൈങ്ക െചറിഞ്ഞാൽ
േകാടി കിട്ടും.
അതുഞാൻ മൂടിപ്പുതയ്ക്കും.

***

ദൂെര നിന്നു
ചുരുളഴിഞ്ഞുവരുന്ന
മങ്ങലിെന്റ പരവതാനി
ഇങ്ങു് കാലടിേയാളെമത്താൻ
വഴിചൂണ്ടിനില്ക്കുന്നു
ൈവദ്യുതിക്കാലുകൾ.

***

പുകച്ചുരുളുകൾ
െമടഞ്ഞുണ്ടായ വിശാലതയിൽ
കുരുങ്ങി നില്ക്കുന്നു

ചില മരത്തലപ്പുകൾ
ചില േമാന്തായങ്ങൾ

അവയ്ക്കിടയിലൂെട ഉരുണ്ടുകളിക്കുന്നു
ചില മരത്തലകളും
ചില േമാന്തകളും

***

സ്വപ്നപ്പരപ്പിൽ
വീണ്ടുംആപുസ്തകം

ആയിരം െകാല്ലം
മഞ്ഞച്ചിരുന്നു.

അതിൽനിന്നു പരന്ന
െപാടിയായിരുന്നു
പുസ്തകേത്തയും വായനക്കാരേനയും
ഉള്ളടക്കിയ മയക്കം.

പുസ്തകം മാത്രം.
സ്വപ്നത്തിനു െവളിയിൽ
സ്വപ്നേത്താടു േചർന്നിരുന്നു്
ഉറക്കം തൂങ്ങിയ വായനക്കാരെന്റ തല,

തുറന്ന പുസ്തകത്തിെന്റ
രൂപത്തിൽ കിടന്ന
െപാടിക്കൂമ്പാരത്തിലൂെട താഴ്ന്നു്,

േലാഹത്തണുപ്പിേലാ
കളിമൺ മിനുപ്പിേലാ
കരിങ്കൽപ്പരപ്പിേലാ
െചന്നിടിച്ചു്,

തകർന്നു.

***

കണ്ണീെരാപ്പി
കണ്ണീെരാപ്പി

നനഞ്ഞുകുതിർന്ന
തെന്റ തൂവാലകൾ

കാറ്റു്
കാറ്റിെല
വിരിച്ചുണക്കുന്നു

േചാർെന്നാലിക്കുന്നപ്രഭാതം.
തണുത്തുവിറച്ചു്
േമൽേപ്പാട്ടു േനാക്കിയിരിേക്ക
കരിപിടിച്ച ഓടുകളിൽ
അക്കങ്ങളുംഅക്ഷരങ്ങളും
തിണർത്തു േപാന്തി.
ബാസൽമിഷൻൈടൽ വർക്സ് 1865
1906 1963
1865 ഉം 1906 ഉം
ഉരുമ്മിയിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടാവാം
ഇത്ര േചാർച്ച
മണ്ണു ചുെട്ടടുത്ത
മാന്ത്രികക്കള്ളികൾക്കിടയിലൂെട
മഴെവളളം
ൈപതൃകംേപാെല
ധാരധാരയായി
വീഴുന്നതും േനാക്കി
ഇരുന്നു.

□
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പി. രാമൻ
ഇരുപത്തിെയാന്നാം നൂറ്റാണ്ടിെല
മലയാള കവിതയുെട പ്രധാന പതാ�
കവാഹകരിൽ ഒരാളാണ് പി. രാമൻ.
ആദ്യ കവിതാസമാഹാരം ‘കനം’.
2001-നും 2006-നും ഇടയ്ക്ക് രചിക്ക�
െപ്പട്ട കവിതകളാണ് ‘തുരുമ്പ്’എന്ന
സമാഹാരത്തിൽ. ഈസമാഹാരം സായാഹ്നയിൽ
ലഭ്യമാണു്. േകാമളപദാവലികളുെട അഭാവവും േദശ�
ത്തിെന്റ ചരിത്രത്തിേലയ്ക്കുള്ളതിരിഞ്ഞുേനാട്ടവുംഈ
കവിതകെള ശ്രേദ്ധയമാക്കുന്നു. ഗവ: ജനതഹയർ െസ�
ക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ (നടുവട്ടം,പട്ടാമ്പി) ഭാഷാദ്ധ്യാപകൻ.
കവിയായസന്ധ്യ,എൻ.പി. ആണ് ഭാര്യ.

കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ

1. കനം
2. തുരുമ്പ്
3. ഭാഷയും കുഞ്ഞും
4. പുതുെമാഴിവഴികൾ
5. യുവകവിതാക്കൂട്ടം

ചിത്രം: വി. േമാഹനൻ



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവു�
ന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈ
േഫാൺപിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു�
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണുഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന�
തു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാ�
ഗങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീ�
ഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയുംഅതിൽഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനംആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ
60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം
–കഥകൾ,അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ,അഭി�
മുഖങ്ങൾ,സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ,കവിതകൾ –
എന്നുതുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാ�
ണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org>എന്നഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ,ഈെവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ�
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവസായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്നഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി,തിരുവനന്തപുരം
695014
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