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ഹംപി

ചരിത്രത്തിേലക്കു്
ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന െവയിൽ.
രഥേവഗങ്ങേളാ
കുളമ്പടികേളാ ഇല്ല.
അശരണവിലാപങ്ങളുെട
ഒരു ചുടുകാറ്റു്
ചൂഴ്ന്നുന്നുവന്നു്
നിലപാടുതറയിൽ
മൗനം െകാളളുന്നു.
കുളപ്പടവുകളുെട
തകർക്കെപ്പടാത്ത
കണിശമായ
ജ്യാമതീയതയിൽ
െവയിലും നിഴലും
പടവുകളിറങ്ങുന്നു.
അടിക്കല്ലുകളിൽ
മുഖം േചർത്തു;
നനവിെന്റ
ഓർമ്മേയയില്ല.

ജലവാഹിനികളായ
കല്പാത്തികൾ
േഛദിക്കെപ്പട്ട
തുമ്പിൈക്കകൾേപാെല-
ആനെക്കാട്ടിലുകളുെട
ശൂന്യത പിളർന്നു്
മസ്തകം െപാട്ടിയ
ഒരു നിലവിളി.

േകളീഗൃഹങ്ങളിലും
പടകുടീരങ്ങളിലും
മഹലുകളിലും
നിശ്ശബ്ദതയുെട
അനന്തനിദ്ര.
വിചിത്രരൂപികളായ
പാറകളുെട െനറ്റിയിൽ
സൂര്യെന്റ ആേഗ്നയം.

കല്ലുകളുെട
പ്രാചീനനഗരത്തിൽ
ഇളനീർ വില്ക്കാൻ
വന്ന വൃദ്ധേനാടു്
കൃഷ്ണേദവരായർ
സംശയിച്ചു.
ഹംപിയുെട ചരിത്രം?
ഉഷ്ണം വരട്ടിയ ചുണ്ടുകളനക്കി
വൃദ്ധെന്റ ചരിത്രസാക്ഷ്യം
‘കാണാെനത്തുന്നവരുെട
ദാഹം’.

പാറകൾക്കിടയിൽ
അലറിെയത്തുന്ന
െപാടിക്കാറ്റിൽ
കൃഷ്ണേദവരായർ നിന്നു.
തുംഗഭദ്രയിൽനിന്നു്
ജലസ്മൃതികളുമായി
ഒരു െചറുകാെറ്റങ്കിലുമില്ല.
ആരവങ്ങളുെടയും
നിലവിളികളുെടയും
ഒരു െപാടിക്കാറ്റു്
ദൂെരെയേങ്ങാനിന്നു്
ഇരമ്പിവന്നു്
രാജാവിെന മൂടി.

ചുമച്ചും ഞരങ്ങിയും
ഒരുതുള്ളി െവള്ളത്തിനു്
ചുണ്ടുകൾ പിളർന്നും
അയാൾ
മണ്ണിെന്റ ചൂടിൽ
മലർന്നുകിടന്നു.
ചരിത്രത്തിെന്റ
േപ്രതാടനഭൂമിയിൽ
ചരിത്രപുരുഷൻ
പിെന്നയും
കഥാവേശഷനായി.

നരസിംഹമഹാരൂപത്തിനു
മുന്നിൽ
ഇളനീർ വില്ക്കുന്ന വൃദ്ധൻ
കരിക്കിൻെതാണ്ടുകളിെല
തണുത്ത െവയിലിേലക്കു്
കുഴഞ്ഞുവീണു.
നാക്കുനീട്ടി, കണ്ണുരുട്ടി
ഒരുതുള്ളി
െവള്ളെമന്നു് ചുമച്ചു.
കൺകുഴികളിൽ
താണുതാണു്
ചലനം വറ്റി…

ചരിത്രമില്ലാത്തവരുെട
കഥ
അവസാനിക്കുന്നേതയില്ല.
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െക.ബി. പ്രസന്നകുമാർ
േകാട്ടയം െവമ്പള്ളി, ൈവഖരി ഭവന�
ത്തിൽ പേരതനായ െക.പി. ഭാസ്ക്ക�
രൈക്കമളുെടയും ശ്രീമതി െക. തങ്ക�
യുെടയും പുത്രൻ. ഫിസിക്സിൽ ബി�
രുദവും മലയാളത്തിൽ ബിരുദാന�
ന്തര ബിരുദവും േനടി. നിരൂപണം,
കവിത, യാത്രാവിവരണം, വിവർത്തനം എന്നീ സാഹി�
ത്യേമഖലകളിൽ സജീവം.

കൃതികൾ

1. സാഞ്ചി (കവിതാസമാഹാരം)
2. അതിജീവിക്കുന്ന വാക്കു് (സാഹിത്യ വിമർശനം)
3. മലകളിെല കാറ്റു് പറയുന്നതു് (യാത്രാനുഭവം)
4. ഉത്തർഖണ്ഡ്: ഹിമാലയേദവഭൂമി (യാത്രാവിവര�

ണം)
5. ശിവം, പഞ്ചേകദാരം (യാത്രാനുഭവം)
6. ഹിമവഴിയിെല ബുദ്ധസഞ്ചാരങ്ങൾ (യാത്രാവിവ�

രണം)
7. ഹിമാലയം: കാഴ്ച, ദർശനം എന്ന കൃതിയുെട എഡി�

റ്റർ.

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.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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