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1
തണുപ്പു്; ചില സ്വകാര്യങ്ങൾ

തീ പിടിച്ച
ചാണകപ്പച്ചയ്ക്കു േമെല
ഇരിയ്ക്കുേമ്പാൾ
ഇരയ്ക്കുള്ളിൽ
മിണുങ്ങും വായ്ക്കകത്തുള്ള
തണു സ്പർശം.
എല്ലു തട്ടിയുരയുന്ന
കല്ലുെവച്ച നുണയ്ക്കുള്ളിൽ
മരവിച്ചു് മയങ്ങുന്ന
െവറുമിറച്ചി.
മുഖം മൂടി കരിമ്പട
കിടത്തത്തിൽ
കിടുങ്ങുന്ന
മടുപ്പിെന്റ
ഉടൽ േകാച്ചും
പടുതാളം;
െനടുനിദ്ര;
നാട്യമുദ്ര.
ഒരു ചൂടും
ഉൾേച്ചരാതമരുന്ന
നിറധ്യാന നിർമമത
നിവരാത്ത വർത്തമാനം.
ൈശത്യെമാറ്റ ഋതുവായി,
തിളയ്ക്കാെത്താരാത്മേബാധം
പകപ്പാണിന്നകം േമനി
പതുങ്ങെട്ട െവയിൽ ചീളു്.
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അലിവു്

ഒരു െതറ്റിന്നൂരാക്കുടുക്കിൽ െപെട്ടാരാൾ
നിരെതറ്റും േനാട്ടം ഉഴറി വീങ്ങുേമ്പാൾ
വിറച്ച ശ്വാസത്തിൻ ഗതി വായിൽ തള്ളി,
കുറുനാവിന്നുഴൽ കറ പതയുേമ്പാൾ
കടും െകട്ടാേയറ്റമുരഞ്ഞു് േതയുന്ന
ഉടൽ ഞരക്കങ്ങൾ, പിടി കിട്ടായ്മകൾ
മടുപ്പുടുത്തതിൻ ഒറ്റെപ്പടൽ,
മരുനടുക്കതിൽ െതന്നി കിനിയുമാർദ്രത;
ഒടുക്കെമത്തുന്ന ഉടലലിവുകൾ
നിലം െതാടാകാലും കുലുങ്ങും ചില്ലയും
ഇലകരിഞ്ഞതാമിതളലിവായി,
കഴൽ നിലേച്ചാെട കരഞ്ഞിടറുന്നു,
ചിരം പലനിറേച്ചലായ് അടർന്നതീ വിധം…
അരിച്ചുകാർന്നതിൻ കടും പച്ചക്കാമ്പിന്നരികു
പറ്റുന്നൂ ഒരു നിലാ തുള്ളി…

3
മേരാട്ടി ഉപമെയ െവല്ലും
പ്രകാരം

തീണ്ടാരിെപ്പണ്ണുങ്ങൾ
തുണിയലക്കി
നടുനിവർത്തിക്കുഴയാറില്ല.
േലാലേമനി തഴുകി
പായൽ ജലം
ഇക്കിളി പൂണ്ടില്ല.
ആമ്പൽ വള്ളികൾക്കാശ്വസിപ്പിക്കാൻ
ഇല്ലായിരുന്നു
െവള്ളെത്തക്കീറിയ
െെകേതാലമുള്ളിൽ കുരുങ്ങിയ
നീൾമുടി നാരുകൾ.
ആണുങ്ങൾ മാത്രമിറങ്ങുന്ന
ഒെരാറ്റക്കടവിെന്റ വിയർപ്പിൽ
േദവശുദ്ധിയിൽ
നാണമില്ലാെത
ഏകാന്തതേയാടു് മല്ലിട്ടു
കളരിക്കുളം.
തന്നിേലക്കു് ചാഞ്ഞ
മേരാട്ടിച്ചില്ലയിെല കായ് വടിവു് കണ്ടു്
െനടുവീർപ്പിട്ടു എന്നും കടവു്.
ഒന്നു് കാണാേനാ െതാടാേനാ ആവാത്ത
വഷളൻ േതാന്നലിൽ
െെകതരിച്ചു് നിന്നു…
േനരിട്ടു,
ഒറ്റ മുനപ്പുമായ്
തീ പടർത്തും
ഉൾേവെവാതുക്കി
കുളെത്ത, വിശുദ്ധിെയ
പരുക്കൻ േനരുമായ്;
ഉപമെയ െവന്നു
മേരാട്ടിക്കായ്.
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അച്ചുപിഴ

പകർെപ്പടുത്തു വായിക്കും
കൃത്യമാെണന്ന ഭാവത്തിൽ
മേനാവിചാരങ്ങളപ്പടി
പുനർവായിക്കും െചടിപ്പിലും
എങ്കിലും ചില വാക്കുകൾ
വിടവിളക്കിച്ചിരിച്ചിടും
അർത്ഥമില്ലായ്മയ്ക്കിടം േനാക്കി
െതന്നിമാറിച്ചരിച്ചിടും
മൂർച്ചയുള്ള ചില്ലുകൾ, ചില
േകാറേലല്പിച്ച മൃദുക്കളും
പാടി നീട്ടിയെതാെക്കയും
ചതച്ചിടും ധ്വനി മര്യാദയും
േകറി മാറിയ നിലകളിൽ
വാക്യേമകും വടുക്കളും
മേനാനില തകർത്തിട്ടു്
പനിക്കും ചിഹ്നിതങ്ങളും
വിട്ടു േപായെതാെക്കയും
േചർത്തുെവക്കുന്നടുപ്പിലും
പുകയാലൂതി കൺനീറ്റും
സ്വരം, ചപ്പില മാലകൾ
പകർെപ്പടുത്തു് വായിക്കും
കൃത്യമാെണന്ന ഭാവങ്ങൾ
പക േകാറും െപാരുളാകും
സ്ഖലിതം മുദ്ര െകാണ്ടിടും…

5
മനഃപർവ്വം

സിംഹപ്രതാപം ബലെപ്പട്ട പല്ലു്
െമലിവും െതാഴുത്തുമില്ലാത്ത ഗജമദെപ്പരുമ
മടയിറങ്ങിയും മുരളും പുലിനഖകൂർമ
പുതപ്പിട്ടിരുളിൽ പതുങ്ങും കരടിക്കറുപ്പു്.
വാലാൽ കുരുക്കും വഷളനിളികൾ,
കൺൈദന്യമിറ്റി ചിതറുന്ന ഭീതികൾ,
ഓരിയിട്ടാർക്കും സൂത്രത്തരങ്ങൾ,
ചതിേച്ചാരനക്കുന്ന ആർത്തികൾ.
െപാടുന്നെന ചാടുന്നേതെതന്നറിയാെത
ഇരുളിൽ വിളറിയാന്തും ഇളം നിലാചീന്തു്
മനസ്സിെന്റ പച്ചിലക്കാടു് നീക്കി
അകെപ്പട്ട െതറ്റിൽ
െചകിട്ടത്തടിച്ചു ചിവീടിൻ തുളക്കൽ.
വായ് െപാത്തി
കൺെപാത്തി നരിച്ചീർ കരിശ്ശീല.
അജ്ഞാതവാസമായ് കാന്താരതാരകം.
□

പ്രസാദ് കാക്കേശ്ശരി
തൃശൂർ ജില്ലയിെല കാക്കേശ്ശരി േദശത്തു്
ജനിച്ചു. ആനുകാലികങ്ങളിൽ കവിത
കളും േലഖനങ്ങളും എഴുതുന്നു. കാലടി
ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃതസർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നു്
എം. എ. മലയാളം ഒന്നാം റാേങ്കാെട വിജയിച്ചു. കലിക്ക
റ്റ് യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നു് എം. ഫിൽ. ഇേപ്പാൾ മലപ്പു
റം ജില്ലയിെല പാലെപ്പട്ടി ഗവ. സ്കൂളിൽ ഹയർെസക്കന്റ
റി മലയാളം അധ്യാപകൻ.
ചിത്രങ്ങൾ: വി. േമാഹനൻ

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവു
ന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന
തു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീ
ഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ
60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം
– കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭി
മുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ –
എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാ
ണു്. 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.

