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1
ഇേമാജികൾ

കൂട്ടുപിരിെഞ്ഞട്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞവൾ
വാട്സാപ്പയച്ചു - നിറെവാത്ത ജീവിതം
കുട്ടികൾ, വാർഷികാേഘാഷം, മധുരം മുറിക്കൽ
േചട്ടേനാെടാെത്തടുത്തതാം ‘െസൽഫി’കൾ
ഒറ്റയായ്, അറ്റുേപായേതാ, മറ്റു്
െതറ്റു് പറ്റിയ േതാന്നേലാ, കുറ്റേബാധേമാ
െചറ്റു് നിശ്ചയമില്ലാത്ത, അറ്റമില്ലാത്ത
പറ്റു് വീട്ടാത്ത പുസ്തകം േപാെല ഞാൻ
എങ്ങെന പ്രത്യഭിവാദനം, വിരൽ െതാെട്ടങ്ങുമില്ലാത്ത പരിഭ്രമ ഗദ്ഗദം
േവണ്ട വാക്കുകൾ, വിരൽ െവെച്ചടുേക്കണ്ട, നിയതഭാവമാം വ്യഞ്ജന മതിയിനിചിരിതരം േപാെല മഞ്ഞപ്പിേമാജികൾ
വരിനിന്നു തുള്ളും, പതിയാൻ മിടിക്കും
െകാഞ്ഞപ്പു് മുഞ്ഞികൾ, ചരാചര സേങ്കതമാർന്നടയാളങ്ങൾ, മടിേപ്പച്ചടുക്കുകൾ.
ഉടക്കീ നീലക്കുട; അതിൽ വീഴാൻ
തുടിക്കും ഇരുതുള്ളി, കുടക്കൂട്ടു് ആൺതുണ
ഭാവാർത്ഥെമാന്നായ് നിവർത്തുന്നു
പൂർണ്ണമായ് ഒറ്റ െഞക്കിൽ ഇേമാജിയിൽ
ക്ഷമിക്കേണ ധ്വനികാവ്യമല്ല വാട്സപ്പുടക്കുകൾ
വിനിമയക്കുട ചുരുക്കിെവേച്ചക്കു നീ…

2
രാധമ്പ്രാൾ

െവട്ടിയിട്ട േപാൽ കിടക്കും
കമ്മെള ഒന്നു് േനാക്കി
േമൽമുെണ്ടാെന്നടുത്തിട്ടു്
കട്ടയിട്ട േടാർച്ചടിച്ചു്
ഇരുട്ടിേലക്കിറങ്ങുന്നു
മുടങ്ങാെത രാധമ്പ്രാൾ
പുലരിപ്പാൽ ചുരത്തും
മുൻപതിേവഗം െമാന്തയിൽ
നറും പത ചിരി ചാറ്റി
െതാഴുത്തായ െതാഴുെത്താെക്ക
കുമ്പിട്ടു് നിവരുന്നു…
മുരടുന്നു,കണ്ണാെലാന്ന്
െതാഴിക്കാറുണ്ടിന്നുമമ്പ്രാൾ
േഗാപാലന്മാർ കടക്കണ്ണാൽ
വിടത്തങ്ങളുരുമ്മുേമ്പാൾ
ഉശിരില്ലാ മൂരിയേല്ല
ഇേപ്പാഴേങ്ങർ കിടപ്പേല്ല
അകിെടാന്നു് കനക്കാെത
ഇടേങ്ങെറാന്നുമിേല്ല
െതാഴുത്തായ െതാഴുെത്താെക്ക
അയെവട്ടിക്കയർക്കുേമ്പാൾ
നിറപാൽ െതളിയായി
ചിരിെതന്നും പതയായി
കടക്കണ്ണിൽ ഒരു തുള്ളി
ഒളിപ്പിക്കും രാധമ്പ്രാൾ
ഫ്രീസറിൽ നിെന്നടുത്ത
പാക്കറ്റു വാങ്ങി മടങ്ങുേമ്പാൾ
പുലർച്ച, മെണ്ണണ്ണ ചിമ്മിണി,
പാഠഭാഗം, േകാട്ടുവായ,
േടാർച്ചടിച്ച നിലാമഞ്ഞ
ഇടവഴിേയറി,േയാർമ്മ
മുറിയുന്നൂ രാധമ്പ്രാൾ.

3
പഞ്ചാരമുക്കു് 1

ഉദ്ധാരണം കിട്ടാത്ത
അപകർഷ ജാള ്യതേയാെട
ഒതുങ്ങി നിൽപ്പാണിേപ്പാൾ
പഞ്ചാരമുക്കു്;
ഗുരുപവനപുരിയിെല
പഞ്ചാരത്തരിയിേലക്കും
മിനി ഗൾഫിെന്റ
ഇനിക്കും മിനുപ്പിേലക്കും
ഒേര ദൂരെമന്നിരിക്കിലും.
േനാട്ടുബുക്കും േചാറ്റുപാത്രവും
ദാവണിെനേഞ്ചാടു് േചർെത്താതുക്കി
ബസ്സ് കാത്തുനിന്ന
കലാലയ കുമാരിമാരും
പഞ്ചാരയടിച്ചു് നിന്ന കുമാരന്മാരും
ഊരിെന്റ േപരിേലക്കു്
ആഴ്ന്നിറങ്ങിയ േവരുകൾ.
നാട്ടാർക്കിേപ്പാൾ
െചളിച്ചൂരും
ഉപ്പുകാറ്റുമടിച്ചു്
ധാതുക്ഷയം വന്ന മുക്കൂട്ടുവഴി
നാെള േപാക്കുവരവുകൾക്കു
വീതിേയറ്റുേമ്പാൾ
മുെക്കല്ലാം െമരുങ്ങുേമ്പാൾ
ഊരും േപരും ഇടയുേമ്പാൾ
കമിഴ്ത്തിെവച്ച ഗ്ലാസ് വട്ടത്തിൽ
ചത്തിരിക്കും ഉറുമ്പു് സാക്ഷ്യം;
മധുരമുണ്ടായിരുന്നു െതാണ്ടയിൽ.

1. പാവറട്ടിയിൽനിന്നു് ചാവക്കാേട്ടയ്ക്കും ഗുരുവായൂരിേലക്കും തിരി
യുന്ന മുക്കവല—പഞ്ചാരമുക്കു്.

4
ഇരുഭൂപടങ്ങൾക്കിടയിൽ

ഇപ്പഴും രണ്ടു് കുളമുണ്ടു് െതാടിയിൽ
കളരിക്കുളം, വടേക്കക്കുളം െചാല്ലി
അതിരിട്ടു് നിർത്തിയ
ജലേദശ വിസ്തൃതി
നീന്തലും തുടിക്കലും മദിക്കലും
പരിചയിച്ചുദ്ധൃത വീര്യമായ്
ത്രസിച്ച കളരിക്കുളം.
കൽപ്പടവു്, ചാെര കരിമ്പന
തലെയടുെപ്പ,ഴുന്നള്ളാൻ വാഴ്ത്തും
ഉങ്ങിൻ പച്ചത്തഴപ്പു്
വിലങ്ങെന ചാടാൻ ചരിഞ്ഞു് നിൽക്കും
െതങ്ങ,തിൽ വന്നിരിക്കും
േവഗവിരുതാെലയ്യുന്ന െപാന്മ.
കളരിക്കുളം—ആൺ ചൂരു മാത്രം
ശ്വസിക്കുന്ന ക്ലാസ്സ് മുറി മാതിരിഓതി ചിരിക്കുെന്നാരാശാനുേമാർമ്മയിൽ
നീരുവറ്റി വാതജ്വരത്തിൽ
ഓളം തിളങ്ങാെത നിശ്ചല ജലാശയം
വടേക്കക്കുളം, അടക്കിപ്പിടിച്ച
ചിരിയും കരച്ചിലും ഈറനുടുത്തു്
ഒതുങ്ങിനിൽക്കും തീണ്ടാരി
പരിഭ്രമമാർന്ന പായൽ ജലാശയം.
അലക്കുകാരവും െചങ്കല്ലും
കലഹിച്ച െചത്തം
വാെക്കല്ലാം ഊളിയിേട്ടാരു
നീർേക്കാലിേപാെലയുഴറുന്ന നട്ടുച്ച.
താളിയും എണ്ണയും ജാള ്യനഗ്നതയിലാെക മിനുങ്ങുന്ന സന്ധ്യ,
െപൺപള്ളിക്കൂടെമന്നാശാത്തിെചാല്ലിയ,
ആൺേനാട്ടെമത്തും ൈകതമുറിേവാലുന്ന കൂരിരുൾ െപാന്തകൾ.
ജലപ്പിശാെചന്നിൽ കുഴൽതിരിക്കുേമ്പാൾ
വലഞ്ഞൈകവിരൽ വരണ്ടു് േകാറുന്നു:
യുദ്ധേമാ, ഉൾക്കലാപങ്ങേളാ,
േരാഗബാധേയാ, കാലഭീതിേയാ
ഉേപക്ഷിതം ഈ രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾ;
ഭൂതകാല വിഭവഭൂപടം മുക്കും ചതിക്കുഴി.
□

പ്രസാദ് കാക്കേശ്ശരി
തൃശൂർ ജില്ലയിെല കാക്കേശ്ശരി േദശത്തു് ജനി
ച്ചു. ആനുകാലികങ്ങളിൽ കവിതകളും േല
ഖനങ്ങളും എഴുതുന്നു. കാലടി ശ്രീശങ്കരാചാ
ര്യ സംസ്കൃതസർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നു് എം. എ മലയാളം
ഒന്നാം റാേങ്കാെട വിജയിച്ചു. കലിക്കറ്റ് യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിൽ നി
ന്നു് എം. ഫിൽ. ഇേപ്പാൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിെല പാലെപ്പട്ടി ഗവ.
സ്കൂളിൽ ഹയർെസക്കന്ററി മലയാളം അധ്യാപകൻ.
കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
ചിത്രങ്ങൾ: വി. േമാഹനൻ
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന ആറു
മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻനിര എഴുത്തുകാരുെട ഇരുപതു്
പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം നടത്തുന്നു. ഈ
േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസംഖ്യ:
രാജ്യം

കറൻസി

വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ
രൂപ
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)
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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

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായിെക്കാ
ണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായ
നാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരി
കവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യ
ങ്ങൾ.
◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ പറ്റിയ
തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.
◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവിെട
രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/ കാർഡ്
വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)
◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജിസ്റ്റർ
െ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 ഇെമയിലി
േലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

