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പ്രവർത്തിക്കാതായ ഒരു
ഏടിെയം െമഷീെനപ്പറ്റി

(െഞക്കിയാൽ െതളിയാെതയും
അമർത്തിയാലറിയാെതയും
ഉപേയാഗശൂന്യമായ
ഏെതാെക്കേയാ
ഏടിെയം മഷീനുകളുെട
വൃദ്ധമായഓർമ്മകളിൽ
േഗാപാലകൃഷ്ണൻ മാഷുേടയും
ഭാഗീരഥിട്ടീച്ചറുേടയും
െപൻഷൻ വലിച്ച ദിവസങ്ങൾ
സൂക്ഷിച്ചുെവച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലാെണങ്കിലും
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയതു്
ഏ.ടീ.െയം മഷീനുകൾക്കും വാർദ്ധക്യമുെണ്ടന്നും
വാർദ്ധക്യമടക്കം മനുഷ്യമ്മാരുെട
പലപലഅവസ്ഥകളുമായി ഇടെപട്ട ശീലെമാെക്ക
അവയ്ക്കുമുെണ്ടന്നും
തുടക്കത്തിൽത്തെന്ന
പറഞ്ഞുെവേക്കണ്ടതുള്ളതുെകാണ്ടാണു്.
െപൻഷൻ തുകയായതുെകാണ്ടു്
സഹചരാദി കുഴെമ്പേന്നാ
സൈപ്ലേകാ ബിെല്ലേന്നാ ഉള്ള
വലിച്ചുനീട്ടൽസാദ്ധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കിെക്കാണ്ടു്
സത്യത്തിൽ േകന്ദ്രകഥാപാത്രം
െപൻഷനായ മാഷുേടയും ടീച്ചറുേടയും
വീട് അടിച്ചുവാരിത്തുടയ്ക്കുകയും
പാത്രം കഴുകുകയും െചയ്യുന്ന വിജയലക്ഷ്മിയാണു്
എന്നുമാത്രം പറഞ്ഞുെകാണ്ടു്
ബ്രാക്കറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണു്.)

പറഞ്ഞുവരാനുേദ്ദശിച്ചതു്
എന്താന്നു െവച്ചാൽ
പഴയന്നൂർക്കാവിെന്റ ഓേപ്പാസിറ്റ്
േറാഡിനപ്പുറത്തുള്ള
കാനറാ ബാങ്ക് ഏട്ടീെയം മഷീനിൽ
െചാവ്വയും െവള്ളിയും കാവിൽ െതാഴാെനത്തുന്ന
വിജയലക്ഷ്മി കയറിവരാൻ തുടങ്ങിയ േശഷം
ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങിയ
സാേങ്കതികത്തകരാറുകെളക്കുറിച്ചാണു്.

േപരിൽ വിജയവും
സാമ്പത്തികകാര്യങ്ങൾൈകകാര്യം െചയ്തുേപാരുന്ന
ലക്ഷ്മീേദവിയും ഒെക്കയുെണ്ടങ്കിലും
ഭണ്ഡാരത്തിൽ കാശിടാനില്ലാത്തതുെകാണ്ടു്
കാവിലാേണാ ഏട്ടീെയമ്മിലാേണാ
ആദ്യം കയേറണ്ടതു് എന്ന
വിജയലക്ഷ്മിയുെടആശയക്കുഴപ്പത്തിൽനിന്നാണു്
പ്രശ്നങ്ങൾആരംഭിക്കുന്നതു്.

ഭഗവതിയുെട ഭാഗത്തുനിേന്നാ
ബാങ്കിെന്റ ഭാഗത്തുനിേന്നാ
സാമ്പത്തികകാര്യങ്ങളിൽ
സഹായസഹകരണങ്ങെളാന്നും ഇെല്ലന്നിരിെക്ക
എന്നാൽപ്പിെന്നസങ്കടം പറയാെനങ്കിലുമുള്ള
സൗകര്യമാണേല്ലാ വിജയലക്ഷ്മി േനാേക്കണ്ടതു്…!
“ഇെന്റ ഭേഗാതി…”എന്നു്അടക്കിപ്പറേയണ്ടതു്
“ന്നാലും െന്റഏട്ടീെയം െമഷീേന…”
എന്നിത്തിരി ഉറെക്കത്തെന്നപ്പറയാനുള്ള
കണ്ണാടിക്കൂടു് സൗകര്യം
കണക്കിെലടുേക്കണ്ടതുമാണേല്ലാ
“ന്നാലും െന്റഏട്ടീെയം െമഷീേന…”എന്നു്
െഞരിയാണിക്കു മുകളിൽ
കീറിയ അടിപ്പാവാടയുെട െവളുത്തതിരകളായടിച്ചു്
കടൽ േപാെല സാരിെഞാറിവുകളുലച്ചു്
വിജയലക്ഷ്മി കയറിവരികയും
0411എന്നപിൻ നമ്പറടിച്ചു്
നൂറ്റിഅയമ്പത്തിനാലുരൂപബാലൻസുള്ള
അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നു്
രണ്ടായിരം രൂപആവശ്യെപ്പടുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ
ഒരുഏട്ടീെയം മഷീനിലും
വികാരവിചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടു്
എന്നുതെന്നയാണു് നമുക്കു് േബാദ്ധ്യെപ്പേടണ്ടതു്.
അെല്ലങ്കിൽ പിെന്ന
“െനനക്ക് മനസ്സിലാവ്ണുേണ്ടാ…?”
എന്നുപിെന്നയും വിജയലക്ഷ്മി
ആവലാതി പറയുേമ്പാൾ
“ഗുർർർ… ഗിർർർ…”എന്നു്
ഒരു െമഷീൻ െവറുേത വിറെകാേള്ളണ്ടതില്ല
നാളും േപരും പറഞ്ഞിെല്ലങ്കിലും
0411എന്നുജനനത്തീയതിയടിക്കുേമ്പാൾ
ഒരു പുഷ്പാഞ്ജലി ശീട്ടാക്കിയ
സംതൃപ്തിയും സേന്താഷവും
വിജയലക്ഷ്മിക്കും േതാേന്നണ്ടതില്ല.

പറഞ്ഞുവന്നതു്
എന്താന്നു െവച്ചാൽ
പഴയന്നൂർക്കാവിെന്റ ഓേപ്പാസിറ്റ്
േറാഡിനപ്പുറത്തുള്ള
കാനറാ ബാങ്ക് ഏട്ടീെയം മഷീൻ
കുറച്ചുദിവസമായി
“ഗുർർർ… ഗിർർർ…”എന്നു
െവറുേത ശബ്ദം മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നുെവന്നും
ഏസി ഓണായിട്ടുേപാലും
രാത്രി മുഴുവൻ ഒറ്റയ്ക്കു നിന്നു ചൂടായി
കണ്ണാടിക്കൂടാെക വിയർെത്താലിക്കുന്നുെവന്നും
ബഹുമാനെപ്പട്ട ഭഗവതിേയയും ബാങ്കിെനയും
െതര്യെപ്പടുത്താനുള്ളഅേപക്ഷെയന്നനിലയിൽ
ഈ േപാസ്റ്റ് കണക്കാക്കണെമന്നാണു്.

പ്രസ്തുത വിജയലക്ഷ്മിക്കു്
ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിെലങ്കിലും
ഒരു േലാൺ ശരിയാക്കുന്നതിനും
അതുവഴിഈഏട്ടീെയം മഷീൻ
ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും
പഴയന്നൂർ ഭഗവതി
േവണ്ട നടപടികൾസ്വീകരിക്കണെമന്നുമാണു്.

(ഒേക്ടാബർ 2014)

(േരാഗഭീതിെക്കാപ്പം സാമ്പത്തികമായി നാട്ടിൽ ദുരിത�
കാലമാണു്.അടുക്കളവീതനയിെല മൂലയ്ക്ക് ഓർക്കാപ്പുറ�
ത്ത് കെണ്ടടുക്കുന്ന ഒരുഞണുങ്ങിയഅളുക്കിനുള്ളിെല
മറന്നുേപായസൂക്ഷിപ്പു േപാെലഅത്ഭുതെമാളിപ്പിച്ച
െപട്ടികളായിരുന്നുഎടിഎം െമഷീനുകെളങ്കിൽഎത്ര
നന്നാേയെന… പഴയ ഒരു കഥേയാർമ്മ.)

□
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നിരഞ്ജൻ
പാലക്കാടു് അടയ്ക്കാപുത്തൂരിൽ ജനനം.
മൈറൻഎൻജിനീയർ, വിവാഹിതൻ.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈേഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായസ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണുഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാഗ�
ങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്.എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽഈ േഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനംആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്നആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം –കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ,അഭിമുഖങ്ങൾ,സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ,കവിതകൾ –എന്നുതുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്.അയേയ്ക്കണ്ടവിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org>എന്നഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ,ഈെവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീ�
കാര്യമാണു്.അവസായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ
ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്നഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി,തിരുവനന്തപുരം 695014
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