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1
നഖം; ക്ഷതവും ചിത്രവും

ഒന്നു്
ഇരുൾ നീറ്റും ഗുഹയിൽ
നാം
വരച്ച ചിത്രമേത്ര,
നീറി നീറി നിറം െകട്ടു് കരിംകട്ടത്തഴമ്പായി,
അറിയാത്ത െതാടുന്യായക്കറയായി,
ഈറയായി,
പരസ്പരം കരിമ്പടെത്താലി പിഞ്ഞും
മറയായി, െവറുെതയായ്…

രണ്ടു്
തല കുനിച്ചു് നീ വരച്ച നാണമേത്ര,
വിരൽ കടിെച്ചൻ ചുണ്ടിെലറ്റും
സംശയത്തിൻ ശിഷ്ടമേത്ര,
ഉപ്പുെവള്ളച്ചൂടു േപാലും േതാറ്റിടുന്ന ചൂഴ്ന്നഴുക്കു്,
ഓക്കാനമിറക്കുന്ന താമ്പാള നറുംമഞ്ഞ;
മൂടു െചത്തി മറേച്ചക്കാം
െകട്ടതും പുഴുക്കുത്തുെമല്ലാം

മൂന്നു്
ഒറ്റനിറേച്ചലണിഞ്ഞ ഇറ്റു മാത്രപ്രതലത്തിൽ
വർണ്ണവിസ്തൃതി േകാറിടുന്ന
പുതുകാലേബാധചിത്രം.
ഉടൽെചറ്റിലവനില്ലാതവൾ വരെഞ്ഞടുക്കുന്നു
വിറ െതന്നി വിളറാത്ത
വിലക്ഷണ നഖമുന!

2
പിണ്ടി

ഉള്ളു് െവള്ള പുറം െവള്ള
ഉള്ളിരിപ്പില്ലാത്തുറപ്പു്
മരം എന്ന ഉരുവത്തിൽ
െമരുങ്ങാത്ത ഓരനില്പു്
െവറും പിണ്ടി, െപാന്തു് ചണ്ടി
മടവാൾ നീൾ വാക്കു് െകാത്തി
കറനീരിലുലയുേമ്പാൾ
വിറെതന്നും അഴൽചീന്തു്
െകാല-കുല കല്പനകൾ
അലിവില്ലാതടുക്കുേമ്പാൾ
കുടപ്പനിൽ ഇനിയ്ക്കും േനർ
ഉരിയാടും നാക്കിലത്താൾ
നാരറിേഞ്ഞാരുയിർ നീരു്
മണ്ണുറഞ്ഞ െപാരുൾ കന്നു്
കിനാെവയിൽ പഴുപ്പിച്ച
ഉൾക്കാമ്പിൻ നറും മഞ്ഞ
േനരടങ്ങി കിടക്കുേമ്പാൾ
കാറ്റടിഞ്ഞു് േകാറിടാത്ത
പച്ച നിലാ നിഴൽപ്പായ
തണ്ടുറപ്പിൻ ഉടൽ േകാടി.

3
േവദനെയക്കുറിച്ചു്
ഒരു ഇല്ലാപാട്ടു്

ഇമ്മാതിരിെയാരു േവദനയുള്ളിൽ
കണ്ണു് മിഴിച്ചു് ചിണുങ്ങീട്ടില്ല
കൂരിരുൾ വഴിയിൽ നിലാവിതളായ്
വിടർന്നു് പടർന്നിട്ടില്ല
ഒരു കനൽ േനരിൻ വീറായ്
ആളിയുണർന്നു് പുളഞ്ഞിട്ടില്ല
തലതല്ലിക്കരയും ഭ്രാന്തായ്
പുലിമുട്ടുകെളയലട്ടീട്ടില്ല
കരണക്കുറ്റിയടിച്ചു് കനെക്ക
എരിയും മീനേച്ചലായില്ല
നിൽക്കകള്ളികളില്ലാതങ്ങെന
പലവട്ടം അതു് വഴുതീട്ടില്ല
വിഴുങ്ങാേനെറ കിണഞ്ഞിട്ടും
പാേഴ്വലയെതെന്നാരു മുള്ളായില്ല.
ഇമ്മാതിരിെയാരു േവദനയുള്ളിൽ
ഇത്രയഹമ്മതിേയാെട പുണർന്നിട്ടില്ല…

4
അഭയമുദ്രകൾ

പല വഴിയേത്ര വിഷാദെത്ത െവല്ലാൻ
അതിെലാന്നു്, ശ്വാസം അകെത്തടുക്കുക
െമെല്ല, പുറെത്തടുക്കുക
വലിെച്ചടുത്തതും ഒതുക്കി വിട്ടതും
അലച്ചിലിൻ ഗതി അല്ല, അഭാവമാം ഭാവം…
മൃതി നടിച്ച േപാൽ ശവാസനത്തിലും
യതി ധ്യാനചര്യ പത്മാസനത്തിലും…
അേധാഗമനം േപാൽ അപഹാസ്യമാകും
വിദഗ്ദ്ധ േയാഗിതൻ അഭയമുദ്രകൾ…!
കടുംെകട്ടു് െകട്ടി കുരുങ്ങുമുൽക്കണ്ഠ
അകം ചുരമാന്തും വിഷാദധൂമിക
ശയനെമത്തയിൽ ചുരുളുമുൾഭയം
നിസ്സംഗ മാനസം തപിച്ച വൻ മടി
ഇടയിെട െഞട്ടും ഉറക്കപ്പിച്ചുകൾ
ഒേര വഴി; ശ്വാസം, േയാഗമര്യാദപാലനം…!
അണുവിലുമണു തുരന്നു് േകറുേമ്പാൾ
മുറെതറ്റി ശ്വാസം ഉരുകി േവവുേമ്പാൾ
മതം, ജാതി, വിധി, കൃതാർത്ഥമാം ധ്യാനം;
നിതാന്തമീ ശ്വാസം, അരൂപചിത്തവും…
കരുതലാെയത്തും പ്രാണ
ഞരമ്പുകൾക്കുള്ളിൽ
ഉയിെരഴുേമകമമൃത നിർത്ധരി…

5
മധുരനീരസം

മുഖത്തടിച്ചേപാൽ െചളി, തുടച്ചിട്ടു്
കുതിച്ചു് പായുേന്നാരശ്രദ്ധെയ പ്രാകി
ഒരിയ്ക്കലങ്ങെന പറഞ്ഞതിെന്നച്ചിൽ
കരിഞ്ഞ നാക്കില െപാതി വിളമ്പുന്നു
മറുകുറി െചാല്ലാൻ മറെന്നഴുത്തുകൾ
പേരതരായ് െവള്ള മറെച്ചാടുങ്ങുന്നു
കണക്കു െതറ്റിയ പരീക്ഷ േപപ്പറിൻ
വിളർമുഖം, ഇന്നും ഉറക്കം െഞട്ടുന്നു
വിേവക മാസ്കിട്ടു് െമഴുതിരിയൂതും
വൃഥാപ്രയത്നം തൻ കണെക്കടുക്കുന്നു
ഇേതപടിേയെറ അബദ്ധപഞ്ചാംഗം
ഗണിെച്ചടുക്കിലും, അകം വിചാരങ്ങൾ
ഒരു തരി േനരിൻ കനപ്പിലും വീണ്ടും
മധുരമുന്തുന്ന ഉറുമ്പു പറ്റമായ്…
□

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.
േപാൾ ക്ലീ ചിത്രങ്ങൾക്കു് വിക്കിപ്പീഡിയേയാടു് കടപ്പാടു്.
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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 വിേധയരായി
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക,
നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർ
ക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക
മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗി
ക്കുക 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 രജി
സ്റ്റർ െ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

