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അടയാളങ്ങൾ

മരണം കഴിഞ്ഞും േപാവാതിരിക്കുന്നു
േദഹത്തു
ചുണ്ടുകൾ
മരത്തിെന്റ വിരലുകൾ

⋄ ⋄ ⋄

ഉടലിനകത്തു് മടങ്ങിെയാതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന
എല്ലുകളിൻേമൽ ചുരുക്കിെയഴുതി
മൃഗങ്ങളുെടയും
ചുഴലിക്കാറ്റുകളുെടയും ഉരഗങ്ങളുെടയും
േപരുകൾ

⋄ ⋄ ⋄

വിദൂരവൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നു്
രാത്രിയുെട െപാടി െകാണ്ടുവന്നു
എല്ലാ മുറിവുകളിലും കുടഞ്ഞിട്ടു്
ഊതിയൂതിയുണക്കി

⋄ ⋄ ⋄

ഗ്രഹങ്ങൾ
നീങ്ങുന്ന
പാതകൾ
പ്രകാശവലയങ്ങൾ തീക്കല്ലുകൾ
കാണാപ്രാണികൾ വാൽനക്ഷത്രങ്ങൾ
എല്ലാം ചിറകിലുണ്ടു്
രാത്രികൾക്കു
മീെതവന്നനങ്ങാതിരുന്നു

⋄ ⋄ ⋄

ഓേരാ മരത്തിെന്റയും
ശ്വാസത്തിനുള്ളിലൂെട പറന്നു േപാവുന്നു
കിളികൾ
അവയുെട യാത്രാവിവരണങ്ങൾ

⋄ ⋄ ⋄

മുറിവിനുള്ളിൽ
പറവയുെട
നിഴൽ
ഉണ്ടു്
ഉണങ്ങിയ
കലയിൽ
കാൽനഖങ്ങൾ

⋄ ⋄ ⋄

മരങ്ങൾക്കും െവള്ളത്തിനും
തകരഷീറ്റിനും തടിപ്പലകയ്ക്കും
കല്ലിനുമുള്ളിലൂെടക്കടന്നു്
കാതിൽക്കൽ വന്നു നിന്നു

ഏറ്റവും മൂർച്ചയുള്ള വസ്തുവാണു്
കിളിയുെട കരച്ചിൽ

⋄ ⋄ ⋄

ആ മരം വിട്ടുയർന്നു പറന്ന പക്ഷി
െവേവ്വെറ രണ്ടുമരങ്ങളിൽ േചേക്കറുന്നു
പാതിയുടൽ പാതിയുടലിെന
േനാക്കി നിൽക്കുേമ്പാെല
കണ്ടു നിൽക്കുന്നു

⋄ ⋄ ⋄

സന്ധ്യകളിൽ ഞാൻ കണ്ണാടി േനാക്കും
അല്പമിരുളിൽ അല്പം െവളിച്ചത്തിൽ

മരേമാ കേല്ലാ
മൃഗേമാ പറവേയാ
എന്നു േനാക്കും

⋄ ⋄ ⋄

വിരലുകൾ എല്ലാം മറന്നു േപായിരുന്നു

ആ വലിയ മരത്തിൻേമലുള്ള പരുന്തിെന്റ
നിറം
ഉറങ്ങുന്ന
െവള്ളെക്കട്ടിെന്റ
ആഴം

വിരലുകൾ എല്ലാത്തിലും
െതാട്ടു േനാക്കാൻ തുടങ്ങി
െവളിച്ചത്തിെന്റ േവദനിക്കുന്ന
െതാലികളിലും
നിഴലുകളിലും

⋄ ⋄ ⋄

സന്ധ്യകൾ രാത്രികൾക്കു പകരുന്നെതന്താണു്?
ഒഴിഞ്ഞ മരെപ്പാത്തുകളിെല നിശ്ശബ്ദതേയാ
നനഞ്ഞ വരമ്പുകളുെട ശ്വാസേമാ?

ചിറകുകൾ ഒെന്നാതുക്കിെവച്ചു
കാലടികളിൽ െതാട്ടു
ഒഴുകിെയാഴുകിയുണങ്ങി
കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുന്നു, മുറിവു്

ഏഴു കിളികളുെട ഒരു കൂട്ടം
കള്ളിപ്പാലയുെട മണം
മാളങ്ങളുെടയും കുറ്റിക്കാടുകളുെടയും കാത്തിരിപ്പു്
എല്ലാം കലങ്ങിപ്പരന്നു്

കാണാതാവുന്ന സന്ധ്യയിൽ

വാക്കുകൾ ഭൂമിക്കു പകരുന്നെതന്താണു്?

⋄ ⋄ ⋄

ചത്ത പൂമ്പാറ്റെയ മലർത്തിെവച്ചു
െപെട്ടന്നു് പകൽ അവസാനിച്ചു

ആെച്ചരുവിെല ഇരുെട്ടല്ലാം
ഈെച്ചരുവിൽ പരന്നു
നിറം േതച്ച പുള്ളിക്കുത്തുകൾ
ഭൂമിയുെട മറുപാതിയിേലക്കു േപായി

ഞാൻ എങ്ങും േപായില്ല
അതിെന്റ അനക്കമറ്റ ആറു
കാലുകളിലും മുറുെക്കപ്പിടിച്ചു നിന്നു

⋄ ⋄ ⋄

കുേറക്കാലം കാറ്റിൽ േനാക്കി നിന്നു

ഇലകളുെട നിറം അതിൽക്കലർന്നു്
താേഴയ്ക്കു വീഴുന്നതു കണ്ടു

ആ ഇലകൾ ഒരു േനാട്ടുബുക്കിൽ ഒട്ടിച്ചു െവച്ചു

കുേറക്കാലം മരങ്ങളിൽ േനാക്കിനിന്നു

തീ പിടിക്കുന്നതും കുതിർന്നുേപാവുന്നതും

പിെന്നയും കുേറക്കാലം കഴിഞ്ഞു്
േനാട്ടുബുക്കിൽ പൂപ്പലിെന്റ
പടർപ്പു വളർന്നതു കണ്ടു

കാടിന്നു േനർക്കു് പതിെയ നീങ്ങുന്ന കാറ്റിെന്റ
ഭാരമുള്ള കാൽപ്പാടുകൾ കണ്ടു

⋄ ⋄ ⋄

എത്ര കാലങ്ങൾ െകാണ്ടു്
മരങ്ങൾ കല്ലുകളായിത്തീരുന്നു
എത്ര കാലങ്ങൾ
കല്ലുകൾ
വൃക്ഷങ്ങൾ

⋄ ⋄ ⋄

ആ പനയുെട ചുറ്റിലും
ഇേപ്പാഴും രാത്രിയായിട്ടില്ല
ആ െപാത്തിൽക്കഴിയുന്ന പക്ഷി
ഇനിയും മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ല

⋄ ⋄ ⋄

കാളന്തട്ടയുെട ചുവട്ടിൽ
ചമ്മലകൾക്കിടയിൽ നിന്നു്
കറുത്ത േതാടുള്ള
ചന്ദ്രക്കലകൾ െപറുക്കി

എേപ്പാഴാണു് േവനൽക്കാലം
കഴിഞ്ഞു േപായതു്?
എേപ്പാഴാണു് രാത്രികൾ കഴിഞ്ഞു േപായതു്?

⋄ ⋄ ⋄

പാടത്തിെന്റ വക്കിൽ
കൂട്ടം വിട്ടു േചേക്കറിയ ഒരു േദശാടനക്കിളി
പാർപ്പുണ്ടു്

കാറ്റു കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാെളാരു നാൾ
അതു് നാലു ദിക്കിേലക്കും തിരിെകപ്പറന്നു േപായി
ഭൂമിയുെട നാലതിരിലും
അതിെന്റ നാടുണ്ടു്

⋄ ⋄ ⋄

കടൽക്കാക്കകൾ രണ്ടു കാലത്തിലും പറക്കുന്നു
കൂടുകെളപ്പറ്റിയുള്ള ഈ കവിതയിലും
ഇരുണ്ട കടലുകെളക്കുറിച്ചുള്ള
നമ്മുെട സംഭാഷണത്തിലും

⋄ ⋄ ⋄

ഒരു െചറിയ േനാട്ടുപുസ്തകത്തിെലാട്ടിച്ചു;

പ്രാണിയടർന്ന ചിറകു്
പച്ചവാർന്നിലകൾ
േവർെപട്ട േതാടുകൾ

പതിനായിരം വരികളുണ്ടാക്കി

⋄ ⋄ ⋄

െചറിയ കടലാസു്
രണ്ടു തവണ മടക്കി
നാലിെലാന്നു ചതുരമാക്കി
േതാടിന്നപ്പുറെത്തക്കാടു്
അതുേപാെല മടങ്ങുന്നില്ല

⋄ ⋄ ⋄

കത്തുന്ന സൂര്യെനച്ചുറ്റിയാണു്
ദിക്കു െതറ്റാെത
േനരം പിഴയ്ക്കാെത
െചമ്പരത്തി ഈയിരുണ്ട
േവലിപ്പടർപ്പിെലത്തുന്നു

⋄ ⋄ ⋄

കാടിന്നകെത്ത പാറയിടുക്കുകളിൽ നിന്നു്
അവ,
മീനുകൾ
േദശാടകർ
മടങ്ങി വരികയില്ല,

കടലിനു് അതിെന്റ നീലനിറം
ഇനി തിരിെകക്കിട്ടുകയില്ല

⋄ ⋄ ⋄

മടക്കുകൾ നിവർത്തുന്നില്ല
ഓേരാ അടരിലൂെടയും കടന്നു്
താെഴത്തറയിെലത്തി-
ത്തണുക്കുന്ന
േചാര മാത്രം, ആ ശീലയിൽ
കരച്ചിൽ േകൾക്കുന്നു

⋄ ⋄ ⋄

െവള്ളത്തിനു് ഭാരം കുറവാണു്
പാറ്റയുെട നിറമില്ലാത്ത
ചിറകുകൾ മരണം
കഴിഞ്ഞ അതിെന്റ െമയ്യിേനക്കാൾ
താഴ്ന്നിരിക്കുന്നു
അടിത്തട്ടിൽ

⋄ ⋄ ⋄

തുരുമ്പിച്ച ജനലുകൾ തുറന്നു
കിളികളുെട ഉണങ്ങിയ മണം വന്നു

അത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞു്
ഒഴിഞ്ഞ െപയിന്റു ടിന്നുകൾ
തുറക്കാൻ പ്രയാസമാണു്

⋄ ⋄ ⋄

ആദ്യെത്ത വാക്യം
ഒരു പക്ഷിെയപ്പറ്റിയാണു്, തീർച്ച.

അതുകഴിഞ്ഞുള്ളെതാന്നും
എനിെക്കഴുതാനായില്ല.
എന്തായിരുെന്നന്നു് ഓർമ്മിക്കാേനാ
എത്ര ദീർഘമായെതന്നു്
പറയാേനാ കഴിഞ്ഞില്ല.
അവസാന വാക്യത്തിനു
െതാട്ടു മുൻപു് ഇങ്ങെനെയഴുതി;

‘കത്തുന്ന വീടിെന്റ ഇറയിൽ, ഒരു കിളിക്കൂടുണ്ടു് ’

ഒടുവിലെത്ത വാക്യം ഹ്രസ്വമായിരുന്നു;

‘അതു്, ഓേരാ മരണങ്ങൾക്കു േശഷവും
ഈ ശിഖരത്തിേലക്കു തെന്ന വന്നു പാർത്തു’

ഈ ജന്മത്തിലും ആ വാക്യം,
അെതനിക്കു് െതറ്റാെത എഴുതാനാവും.

□
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എം.പി. പ്രതീഷ്
കവി. ആവിയന്ത്രം, മീൻ പാത, കവിതയു�
െട പുസ്തകം, മണ്ണും െവള്ളവും, സങ്കടപ്പു�
സ്തകം, പിറെവള്ളം, േദശാടനങ്ങൾ തുട�
ങ്ങി ഏഴു കാവ്യസമാഹാരങ്ങൾ. ഇലകളും ചിറകുകളും,
മുറിവുകളുെടയും ആനന്ദത്തിെന്റയും പുസ്തകം, വിത്തുമൂട,
പാർപ്പിടങ്ങൾ എന്നിവ മറ്റു രചനകൾ.

ചിത്രങ്ങൾ: വി. േമാഹനൻ
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയ�
രായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടു�
ത്തുക, നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായ�
നക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്ക�
തിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപ�
േയാഗിക്കുക 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
രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

