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ഖജുരാേഹാ
ശിലപാടും
മദഗന്ധം
ശിലെകാട്ടും
രതിതാളം
ശിലയാടും
പ്രണയേഗാവിന്ദം.
രതിതാന്തസമയെക്കാടുംവർഷകാലം.
തനുഹരിതനിരകളിലുലയുന്ന കാറ്റു്
ഉടലിെന്റയാകാശ
മഴവിൽനിറങ്ങൾ.

ശിലയിവിെട
സംേഭാഗദ്രുതതാള
സമയങ്ങളിൽ
ചിന്നിെയാഴുകും
വിയർപ്പു്;
ഇണമിഴിയിലലിയും
മഷിക്കറുപ്പു്.
തരളമൃദുവാക്കുകളണിയുന്ന ചുണ്ടിൻ
ചുവപ്പു്.
സ്തനമൃദുലസാന്ദ്രത.
അഴിയുന്ന പൂന്തുകിൽ
സുതാര്യത
െതളിയുന്ന
സ്നിഗ്ദ്ധമാം ഊരുകാണ്ഡം
പ്രതിനവരേസാേന്മഷ
പരിണതിയിലണയുന്ന
സുഖശാന്തനിദ്ര;
നിശ്ശബ്ദത.
ശിലയിവിെടേയാളങ്ങളുലയുന്ന
േവണീപ്രവാഹം
വിസ്മയദൃശ്യങ്ങൾ
സ്പന്ദിക്കുമളകങ്ങൾ
ഗജരാജഗതിെയാത്തു്
വിരിയുന്ന സുമധുര
നൂപുരധ്വനികൾതൻ
വിവശീകൃതനടനങ്ങൾ.
ശിലയിവിെടലയബദ്ധമാനസെവളിച്ചവുെമാരു
ശാന്തസന്ധ്യതൻ
രാഗാന്തരങ്ങളും
ഒരു പ്രഭാതത്തിെന്റ
കുളിർമഞ്ഞുതുളളിയും
കുളിരിൻ പുതപ്പിെല
ഊഷ്മളമധുരവും
അലസെമാരു നിദ്രയും
സ്മൃതിവിസ്മൃതികളും
പുലരിയുെട കവിതയും
അരുണകിരണങ്ങളും.
ശിലയിവിെടെയാഴുകിച്ചിലയ്ക്കുന്ന കാട്ടാറു്
പ്രാകൃതവിശുദ്ധമാം വനേമഖല;
ഭൂവിൻ നിറങ്ങൾ
കിരാതെന്റ േതാറ്റം
വസനങ്ങളണിയാത്ത ശുദ്ധത
കരിനാഗരൗദ്രത
ഉദ്ധൃതവീര്യാകരം
ക്ഷുഭിതവ്യാളീമുഖം
ആചാരമതിലുകൾ
പിളരുന്ന ജീവിതം.
ശിലയിവിെട
നൃത്തങ്ങളാടുന്ന ഗണപതി.
അതിസ്നിഗ്ദ്ധമുടലിെന്റയുത്സവം േപാെലത്തുമാപാദമധുരാംഗിമാർ
േദവതാരുണ്യങ്ങൾ
ആനന്ദേലാലരായ്
തരുണികേളാെടാത്തു്
കൂടിയാടും
നിരാസക്തമുനിവൃന്ദം.
ചാന്ദ്രപ്രകാശത്തിലുടലിെന്റ
രാത്രിഗന്ധങ്ങൾ
ശ്വസിക്കുന്ന കന്യക
കണ്ണാടി േനാക്കും
ശരീേരാൽസവം.

ശിലയിവിെട ശില്പിതൻ
േചാരച്ചുവപ്പ്
ശിലയിവിെട നൃപതിതൻ
മദഭരകലുഷമാം
രതിതാന്തരാത്രികൾ
പുരനാരിമാർതൻ
മനംമുറിഞ്ഞുറയുന്ന
േശാണവിഷാദമുദ്ര.
അടിമയുെട
ശിലാകഠിനജീവിതം.
ശിലയിവിെട
ജീവിെന്റ നിത്യമാം തളിരു്.
ശിലയിവിെട ശില്പിതൻ
നക്ഷത്രമാനസം
വിണ്ണിൻ പ്രശാന്തതയിലുയരുന്ന
മണ്ണിെന്റ നിത്യസേന്ദശം.
ശിവശക്തിപ്രതീകമാം
ലിംഗസ്വരൂപം
വിസ്മയനിശ്ശബ്ദമാം
േക്ഷത്രഗഹനത.
ശിലയിവിെട
ൈദവത്തിെന്റ മണ്ണു്
ഐഹികത്തിൻ
അൈനഹികനടനശ്രീ.
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േ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.

