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1
ഗിരി
(േകാവിലൻ സ്മൃതി)

ചരൽക്കല്ലു് േചാരച്ച
േഗാത്രവീര്യത്തിൻ
കുടക്കല്ലു്, മുനിമടകൾ താണ്ടി
പറങ്കിമാവിൻ വാറ്റു് വീര്യം കനക്കുന്ന
െവയിലിടവഴിച്ചാലു് േകറി
പച്ചച്ചിലച്ചാർത്തു് തഴുകുന്ന
കാറ്റിൻ കവാടത്തിലാർദ്രം
ശിേരാഭൂവിലമ്ലം തിളയ്ക്കുന്ന ഗിരിയിൽ
നിത്യതാപസൻ
ശിവെപ്പരുമാെളാരാളിരിക്കുന്നു…
തട്ടകം കാക്കും കരിങ്കുട്ടി മറുതകൾ ഒറ്റ മുലച്ചി,
മുത്തപ്പ, ചാത്തൻ തിടം െവച്ച രൗദ്രമാം േതാറ്റമുറയുന്ന തിണകളിൽ അക്ഷരേപ്പശിനാൽ
േഗാത്രശിലകളിൽ താണ്ഡവച്ചിന്തുപാടും രവം
തട്ടകം കാക്കും ശിവെപ്പരുമാളുെട തൃക്കൺ
തുറക്കും െകാടുംകാല വഹ്നിയിൽ
നിേസ്തജമാകും; നൃശംസാധികാര പ്രമത്തത,
അക്ഷരത്തിൻ സുരസന്നിഭ നിസ്സംഗത.
വാക്കുകൾ ചീറ്റുന്നു ബാരക്കിനപ്പുറം
ബുള്ളറ്റ് ചീറ്റലിൽ ഭീരുതക്കപ്പുറം
കാളിയും കൂളിയും ഗ്രാമ്യമാം വാക്കിെന്റ
ഊർജ സാന്നിധ്യമായ്…
മുനിമടയല്ലിതു്
കുടക്കല്ലുമല്ലിതു്
ഉറങ്ങുന്നുെവന്നു നാം നിനയ്ക്കുന്ന നരിമട
േപാരും വഴിക്കു് മധുരം പറഞ്ഞു:
തട്ടകം കാക്കുന്ന മൂപ്പെന്റ മണ്ണിൽ
നാട്ടകത്തിൻ െപാരുൾ േവരും പടർന്നതു്…
ചിനച്ചൂ െപാടിപ്പുകൾ വാക്കിെന്റ ഉച്ചിയിൽ
പൂതലിക്കാത്ത നെട്ടല്ലു് കാതൽ

2
േനരേത്താടു േനരം

ഞാൻ ധൃതിെപ്പടും േപാെലയൂറ്റത്തിൽ
ആവതിെല്ലങ്കിൽ കൂെട വേരണ്ട നീ.
കാറ്റു് െകാണ്ടല്ല, കാഴ്ച കണ്ടല്ല
കാര്യസാധ്യത, ജീവേവഗങ്ങൾ.
േമയുേമാർമ്മയിലില്ലിനി ഞായം,
ആയം പാടിയുലയുമിടരുകൾ.
കൃത്യേബാധം, നിതാന്തം വ്യഗ്രത
അർത്ഥെമത്തിച്ച മർത്ത്യെനന്തീ വിധം?
വിവക്ഷയേറ്റാരുടേലറ്റിയങ്ങെന
ജീവവാഹനം ൈസറൺ കുതിപ്പിൽ
എത്തിയത്യാഹിതത്തിടുക്കത്തിൽ
െമാത്തം െവള്ളമൂടി േനരം െപാടുന്നെന!

3
നിന്നിേലക്കുള്ള വാതിലുകൾ

ഒരു പാളിത്തുറവിയിൽ
നിവരുന്നു
ഉള്ളിലാെളന്നറിയിക്കും
ഇളെവയിൽ ചിരി വാതിൽ
ഇരുപാളി മറവിയിൽ
വിലക്കുന്നു
ആളനക്കമടഞ്ഞതാം
ഇരുൾ നരിച്ചീറു വാതിൽ
നീെയന്ന ബാധ േകറി
െപാള്ളുേമ്പാളുലയുന്നു
െവന്ത വീടായ് വിചാരത്തിൽ
കടം കഥ െപാരുൾ വാതിൽ

4
പാഷൻ ഫ്രൂട്ട്

പണ്ടു് വടേക്ക ചായ്പ്പിൽ
ആര്യേവപ്പിൻ ചവർപ്പും
മഞ്ഞൾ കുമ്മലും
ൈകതപ്പായ് ഉരുമ്മലും
തിണർത്ത കാലത്തു്
െതറിച്ചു് െതറിച്ചു് നീണ്ട വള്ളിയിൽ കായ്കൾ…
കായ്കൾ…
അതിനുള്ളിൽ മഞ്ഞപ്പാട െകട്ടിയ
കുരിപ്പുകൾ…! കുരിപ്പുകൾ…!

5
ഒ. സി. ഡി.

പൂക്കെള േനാക്കിയിരിക്കൂ
മനസ്സിെല ആധികെളല്ലാം പൂമണമായ് തീരും
യുറ്റ്യൂബിെല േമാട്ടിേവഷൻ വീഡിേയാ
കണ്ടു് െചന്നതാണു്
എെന്നക്കണ്ടതും
മറക്കാെത സബ്ൈസ്ക്രബ്ബ് െചയ്യൂ
എന്നു് പൂക്കളല്ല,
ഒരിറ്റു് കനലാൽ എരിയാൻ െവമ്പും
കരിപ്പുകൾ… കരിപ്പുകൾ…!

6
അേത പടി

അേതപടി തെന്ന…
ഒേരെയാരു ഭാഷ
അതിൻ മിടിപ്പുകൾ
ചിറി വിളർച്ചകൾ
ഒെരാറ്റ േവഷത്തിൽ
കുടുങ്ങും േദഹങ്ങൾ
അകം പുതയ്ക്കുന്ന
െമഴുകു് രൂപങ്ങൾ
ഒേരെയാരു മതം
വിധിച്ച പ്രാർത്ഥന
വധിച്ച േബാധ്യങ്ങൾ
ഒേര പാട്ടു്
സ്വരേഭദമറ്റ ഭയവിചാരങ്ങൾ
ഒേര മട്ടിൽ താളം
െപാരുളറിയാത്ത
വികാര ശയ്യകൾ
നിതാന്തമാം ധ്യാനം
അനുനയം മാറിൽ
മുനപ്പു് േതാക്കുകൾ
ഒേര പടിേയാരം…
നടുവുളുക്കീട്ടും
പിടിച്ചു് നിൽക്കുന്നു
അേത പരിക്കുകൾ…!
□

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.

