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1
ജുഗൽബന്ദി

ടീവിയിൽ
കലാവതിയിൽ1

സേഹാദര ശബ്ദങ്ങളുെട
പ്രഭാതസവാരി

തലപ്പുകളിൽ നിന്നു്
തലപ്പുകളിേലക്കു്
പാർന്നിഴകൂടിേച്ചർന്നു്
പഴുതടച്ച പാട്ടിൽ
പാരമ്പര്യങ്ങളിണങ്ങി.

‘ധാ’യും ‘നി’യും േപാെല
കമഴ്ന്നും മലർന്നും
സ്വരങ്ങൾ.
പിടിച്ചിട്ട െചറുമീൻ േപാൽ
താളം നിമിഷെത്ത
നിശ്ചയിക്കുമേപ്പാൾ.

േപാെകേപ്പാെക
അതിെന്റ ഗതി മാറി
വിലംബം വിട്ടനു-
ദ്രുതത്തിെലത്തീ േവഗം.
സേഹാദരങ്ങളതിലിേപ്പാ
െളാരു ശബ്ദം,മിഴി
കൂമ്പിയിണങ്ങി ചിരിച്ചു.

െപാടുന്നനേവ
അവിടം മങ്ങിക്കടൽ
േപാെലാരു പാടം
കണ്ണു് ചിമ്മിെത്തളിഞ്ഞു.

അതിെന്റ കരക്കുള്ള
ഒറ്റ വീടിെന്റ
മുറ്റെത്തക്കേസരയിൽ
കാെലാടിെഞ്ഞാരാൾ
തുടിേച്ചാ കുതിേച്ചാ
അശയാെത
മെറ്റാേരാർമ്മയിലിരിക്കുന്നു.

അയാളുെട കിഴക്കിേപ്പാൾ
മഞ്ഞപതഞ്ഞുരയും കാറ്റു്
കതിരിൻ തിരതല്ലും കടൽ
അതയാൾ കാണുന്നില്ല

ഒരുങ്ങുന്നുണ്ടു് േചറു്
വണ്ടികൾക്കു മുമ്പുള്ള
ഏരു് കാളകളുഴുന്നുണ്ടു്
പറക്കും പക്ഷികൾ
ഇരണ്ടകളിരമ്പം തീർത്തു്
നീങ്ങും നിഴൽത്തണൽ
െപായ്ക്കാലൻ കിളി െകാത്തുമ്മീനുകൾ
നിരന്നു് െപാങ്ങും
കാപ്പിരിയീണത്തിെന്റ െവറി2

അതു് ഒരു ഇരട്ടകളുെട
കാവലുള്ള പുഞ്ച…
മുറിഞ്ഞ
വരമ്പുകളുെട അതിരിൽ
നിന്നവർ കരുത്തൻമാർ
ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞു്
തർക്കിച്ചു് തർക്കിച്ചു്
െതറിച്ചതിെലാരാൾ
ചാടി വീണു.

കടും ഭാഷയുെട ഇരുമ്പിൽ
കമ്മാളൻ തീർത്ത
രാഗത്തിെന്റ ൈശലിയിൽ
ഒരുവെന്റ ശബ്ദെത്ത
താളത്തിൽ െവട്ടി െവട്ടി
ഇല്ലാതാക്കി-
ക്കുത്തിക്കുത്തി
ഞരക്കുേമ്പാൾ
സന്ധ്യ ഒറ്റുകാരൻ
െതണ്ടിേപാെല പടിഞ്ഞാറു് പമ്മി
മുഴുത്ത കരിേമഘം
അച്ഛനായ് വന്നു് വിലക്കി

എത്ര സമയം േവണം
ഒരു ശബ്ദെത്ത
അതിെന്റ േവദനയുെട
ഈണെത്ത,
രണ്ടു് സേഹാദരങ്ങെള,
അറ്റു് േപാകുന്ന കണ്ണികെള,
പാട്ടു േപാെലാരായുധം െകാണ്ടു്
ഒന്നാക്കാനും
അവരിൽ ഒന്നിെന
ഇല്ലാതാക്കാനും.

െചളിയിൽ കലർന്ന
േചാര
സ്വരം ശ്രുതിയിൽ
കലർന്ന ലയം

കുറച്ചകെല മലച്ച
ചാലു് അതിൽ
ദുഃഖത്തിെന്റ മഷി.

കലാവതി
ദിക്കു് തുളച്ചു്
മാളങ്ങളിേലക്കു്
പാരമ്യതകളുെട
പടം െപാഴിഞ്ഞില്ലാ-
താവുേമ്പാൾ

ഒറ്റ സേഹാദരൻ
ദുഃഖം മുറിക്കാെനാരു
വാളില്ലാെത
രാപ്പകലുകളുെട
നീളമറിയാെത
ദൂരം േനാക്കിയിരിയുന്നു

1. കലാവതി ഒരു ഹിന്ദുസ്ഥാനി രാഗം.
2. പാടത്തു് കന്നു് ഉഴുന്ന സമയം ഉഴവുകാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന

ഒരു പ്രേത്യക തരം ഈണം.
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2
മരിച്ചയാൾ

ഒരിക്കൽ ഒരു ശവം
ആറ്റിലൂെടാഴുകി വന്നു.

അതു് വഴി മീൻ
പിടിക്കാൻ േപായ ഒരാൾ
തെന്റ തുഴെകാണ്ടതിെന
പണിെപ്പട്ടു് മലർത്തിയിട്ടു്
േപാക്കറ്റിൽ നിന്നു് ഒരു ചീപ്പും
കുറച്ചു് ൈപസയും എടുത്തു.

ഒരാറടിേയാളം െപാക്കം വരുന്ന
മരിച്ചയാളുെട ൈകയ്യിൽ
ഒരു േമാതിരമുണ്ടായിരുന്നു.

ആ വാർത്ത രാത്രി തെന്ന
നാടു മുഴുവൻ പരന്നു.

ഇതറിഞ്ഞ
നാലു് െചറുപ്പക്കാർ ആ േമാതിരെമടുക്കാൻ
തീരുമാനിച്ചു…

അവർ രാത്രിയുെട
വിളക്കണയ്ക്കാൻ
പല വഴിക്കു് ശ്രമിച്ചു.
ഒടുവിൽ ചതച്ച
വാഴേപ്പാളെകാണ്ടു്
കരണ്ട് കമ്പിക്കു്
കുറുെകെയറിഞ്ഞു് ഒരു വിേസ്ഫാടനേത്താെട
ആ പുഴേയാരം മുഴുവൻ
ഇരുട്ടിലാക്കി

ഒഴുകിേപ്പായ വഴികൾ
ശീലാന്തിത്തിട്ടകൾ
പുലിമുട്ടുകൾ, ൈകേത്താടുകൾ
െചറുമലരികൾ, ചുഴികൾ മുഴുവനരിച്ചുെപറുക്കി.

അതു് മലർന്നു്
ൈകയ്യകത്തി
അവർക്കു് മുേന്ന എേങ്ങാേട്ടാ ഒഴുകിേപ്പായി

ഇേപ്പാഴിരിട്ടും
ഇരുണ്ട വള്ളവും
അവരും ഒറ്റ നിറത്തിെന്റ
ചിത്രമായ് നമുക്കു് നിശ്ചയിക്കാം

തുഴയാൽ വാരിപ്പിടിക്കും
െവള്ളത്തിെന്റ മൂളലിൽ
വള്ളം പതുങ്ങിക്കുതിച്ചു.

മണിക്കൂറുകൾ അകലം േപായി അവർ മടുത്തു.
അവർക്കു് േമേല
പറന്ന കിളിയുെട
കരച്ചിൽ ഒരുവനിൽ
സംശയമുണർത്തി.

അവർ വിദൂരമായ ഒരു
ദുർഗന്ധത്തിെന്റ
ദൂരമളന്നു തുഴഞ്ഞു.

സിഗരറ്റ് ലാമ്പിെന്റ കനമില്ലാത്ത പ്രകാശത്തിൽ
വാഴപ്പിണ്ടിയും പായൽകൂട്ടവും പതുങ്ങിക്കിടന്നു

ആ ദിക്കിലൂെട അവർ കുറച്ചു് കൂടി
മുേന്നാട്ടു് തുഴഞ്ഞു
അഞ്ചാമെതാരാേളേപ്പാെല
രൂക്ഷഗന്ധം പരന്നു തുടങ്ങി,
കാറ്റിൽ
പരുന്തിെന്റ ശബ്ദം
പാളിയകന്നു.

അവർ തുഴ അയച്ചു്
വള്ളം നിശ്ചലമാക്കി.
കാറ്റിൽ തിങ്ങിക്കൂടിയ
ഒഴുക്കുചപ്പുകൾക്കിടയിൽ
ശവം പതുങ്ങിക്കിടന്നു.

അസാധാരണമാം വിധം
ൈകയ്യകത്തി വളച്ചു്
കണ്ണുതുറിച്ചു്
വായ തുറന്നു്
മുകേളാട്ടു് േനാക്കി എേന്താ
പറയുന്നതുേപാെല േതാന്നും
ആ കിടപ്പു് കണ്ടാൽ.

പതുെക്ക ചപ്പിൽ നിന്നതിെന
േവർെപടുത്തി
തുഴ െതാടുവിച്ചേപ്പാൾ
അതു വഴങ്ങി
െതളിവുള്ളിടേത്തക്കു്
വന്നു.

ഒരാൾ മുഖം തിരിച്ച് പിടിച്ചു്
അതിെന്റ ൈക
വള്ളത്തിെന്റ വങ്കിേലക്കു് വച്ചു.

രൂക്ഷമായ ദുർഗ്ഗന്ധം
വിശ്വസ്തനായ
നായേയേപ്പാെല
അവെര അകറ്റി നിർത്തി.

വിരലിൽ പരതി
േമാതിരം െചറുതായ്
വലിച്ചേപ്പാേഴക്കും
കുറച്ച് മാംസവുമായി
ആ േലാഹം താെഴ വീണു്
മുഴങ്ങി

വിശപ്പു് തീർന്ന
ഒരു കാരിമീനിെനേപ്പാെല
വള്ളം നാലു് ൈകകളിൽ
തിരിഞ്ഞു് വീട്ടിേലക്കു് മടങ്ങി

പിേറ്റന്നു്
അവരതു് നഗരത്തിൽ
എവിെടേയാ
െകാണ്ടു േപായ് വിറ്റു.

ആ രാത്രി മുതൽ
ഉറക്കമില്ലാത്ത ഒന്നു്
അവരുെട വീടുകളിൽ
നിശബ്ദതകൾക്കായ്
കാത്തു നിന്നു.

ആളനക്കമില്ലാതാവുേമ്പാൾ
വസ്തുക്കൾക്കു്
പിന്നിെല നിഴലിൽ നിന്നു്
ഒരു പട്ടം േപാെല
ഉയർന്നു്
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െമാഴിയാൽ

രണ്ടുരുവപ്പടങ്ങൾ

പ്രാന്തിക് േസ്റ്റഷനിെല
തട്ടുകടയിൽ നിന്നു്
മൺ േകാപ്പയിൽ ചായ

പടിഞ്ഞാറു് നിന്നുള്ള
സ്വർണ്ണ െവട്ടത്തിൽ
െകായ്ത പാടത്തിനു്
നടുവിലൂെട െചമ്മൺപാത വഴി
രണ്ടു് കിേലാമീറ്റർ
െചല്ലുന്നിടത്താണു്
അനാഥ് ബന്ധുവിെന്റ വീടു്

പ്രദീപ് െമഹേന്ദാ
മുേന്ന േപായി
ഞങ്ങൾ മൂന്നു് ൈസക്കിളിലാണു്
അേങ്ങാട്ടു് േപായതു്

അയാൾ അസമിെല
േബാേഡായിൽ നിന്നു്
വർഷങ്ങളായി
ശാന്തിനിേകതനടുത്തു്
താമസിക്കുന്ന ശില്പിയാണു്
ഭാര്യയും രണ്ടു് ൈകക്കുഞ്ഞുങ്ങളുമുണ്ടു്
അയാൾക്കു്

മണ്ണും ചതച്ചമുളയും
പനേയാലയും
അരിഞ്ഞ കച്ചിയും േചർത്തു്
സ്വർണ്ണ നിറത്തിൽ
തടാകക്കരയിെല
രണ്ടു നിലകളുള്ള
കുടിലിലാണു് താമസം.

ഒരിക്കൽ
ഒരു മഴക്കാലത്തു്
ഹൗറാബ്രിഡ്ജിനു്
താെഴയുള്ള
പൂച്ചന്തയിലൂെട
ഞങ്ങൾ കുടിച്ചു് നടന്നിട്ടുണ്ടു്

പൂവിതളുകൾ
വീണഴുകിയ മുേട്ടാളം
േചറിനു് മനുഷ്യൻ
ചീഞ്ഞതിേനക്കാൾ
മണമുണ്ടന്നയാൾ
പറഞ്ഞു് ചിരിച്ചേതാർക്കുന്നു.

പിെന്ന ഞങ്ങൾ
േസാനാഗച്ചിയിൽ േപായി
നരച്ചെവയിലിൽ
െതരുവുപട്ടികൾ നിറഞ്ഞ
ഒരിടവഴിയിൽ
കുലുങ്ങുന്ന മറക്കുടക്കടിയിൽ
കാലു് പുറത്തു് കാണാവുന്ന
രണ്ടു േപർ അണച്ചു്
വിയർക്കുന്നതു് കണ്ടു.

കൽക്കത്തയിെല
പ്രധാന ഗാലറികളിെലല്ലാം
അയാളുെട ശില്പങ്ങളുണ്ടു്
അസമിൽ നിന്നു്
േലാറിയിൽ െകാണ്ടുവരുന്ന
കൂറ്റൻ മര ഉരലുകൾ
മുറിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന
ചാരു ബഞ്ചുകൾ
അയാളുെട സംഭാവനകളാണു്

മൂക്കുത്തിക്കല്ലുകൾ
െമഴുക്കിൽ പുതഞ്ഞ
മൺവിളക്കുകൾ
കുപ്പിവളകൾ
കല്ലുവട്ടുകൾ
ബർണ്ണറുകൾ
പല നിറങ്ങളിലുള്ള
സിറാമിക്
കിേല്ലാടുകൾ
ആണികൾ സ്ക്രൂ
തുടങ്ങി
അക്കാലത്തുേപക്ഷിച്ചവയും
ഉടഞ്ഞുേപായവയും
കറുത്ത അരക്കിൽ
ഒട്ടിച്ചു േചർത്ത
ചാരു ബഞ്ചുകൾ
വിൽക്കാൻ വച്ചവയിൽ ഉണ്ടു്.

ഞങ്ങൾ പാടത്തിനു്
നടുക്കു് പാത വന്നു
േചരുന്നിടത്തു്
മരങ്ങൾക്കു് നടുവിെല
ഒറ്റ വീട്ടിേലക്കു് െചന്നു.
സമയം ഇരുണ്ടു് കറുത്തു.

അങ്ങകെല
പാടത്തിെന്റ കരയിലൂെട
ഒരു വണ്ടി േപാകുന്നതിെന്റ
ൈലറ്റുവട്ടം അകലം
താണ്ടുന്നതു കണ്ടു നിന്നു.
വീടുകളന്നു്
ൈവദ്യുതീകരിച്ചിരുന്നില്ല.

ഇറയെത്ത കയറ്റു് കട്ടിലിൽ
കമ്പിളി പുതച്ച ഒരമ്മൂമ്മ
ഇരുന്നു, അവർക്കു മുകളിൽ
ഇരുട്ടിൽ േപരറിയാത്ത
ഒരു വളർത്തു് കിളി
അതിെന്റ െചറുകൂട്ടിലിരുപ്പുണ്ടു്.

ഒരു പയ്യൻ
അച്ചെന വിളിക്കാൻ േപായി
കുേറ കഴിഞ്ഞു് കറുത്തു്
ഉയരം കുറഞ്ഞ
വിയർെത്താരാൾ
േതാളിെലാരു തൂമ്പയുമായ് വന്നു.

ഞങ്ങൾ വിളക്കുമായ്
ശില്പങ്ങൾ ചുടുന്ന
ചൂളക്കരികിേലക്കു് േപായി

െവന്തു് മണ്ണാറിച്ചുവന്ന
ബുദ്ധൻമാരും
ആഫ്രിക്കൻ മാസ്കുകളും
അയാൾ
സഞ്ചിയിെലടുത്തു വച്ചു.

ഒരു സഞ്ചിയിൽ
കുറച്ചു് കുഞ്ഞു് ബുദ്ധന്മാെര
ഞങ്ങൾക്കുള്ള
വഴിച്ചിലവിനും തന്നു.
ചൂടാറാെത
വിശ്രാന്തിയിലിരിക്കുന്നവർക്കു്
മുകളിേലക്കു്
ബംഗ്ലാപ്പത്രവും
കച്ചിയും വന്നു വീണു.

കാലം കടന്നു േപായി
പിന്നീെടാരിക്കൽ
യാത്ര കഴിഞ്ഞു വന്ന
കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു.

പ്രദീപ് െമഹെന്ദായ്ക്കു്
ഭ്രാന്തു് വന്നു കിടപ്പിലായി
േരാഗം ബാധിച്ചു മരിച്ചു.

തിളങ്ങുന്ന
കഷണ്ടിത്തല

െനരൂദേയേപ്പാെല
െതാപ്പി
െചരിച്ചുവച്ച ചിരി

മടക്കിയ
ഹാഫ് ൈക
ഷർട്ടിൽ നിന്നു്
െതറിച്ചുനിൽക്കുന്ന
ഉറച്ചേപശികൾ

ആറടി െപ്പാക്കം.

തടാകക്കരയിലിരുന്നു്
അയാൾ
പാടിയ
ഭൂപൻ
ഹസാരികയുെട
പാട്ടുകൾ
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4
കഥാർസിസ്

ഒരിടത്തു് ഒരു തടാകമുണ്ടായിരുന്നു
ആ തടാകം നിറെയ
ഇരണ്ടകളായിരുന്നു.
കിലുങ്ങുന്ന ശബ്ദമുള്ളവ.
ആ ഇരണ്ടകളുെട ശബ്ദത്തിൽ നിന്നു്
ഒരു കഥയുണ്ടായി

നിറെയ വാഴവള്ളികൾ
കീറിക്കീറി ഏച്ചു് െകട്ടി
നീട്ടിെയടുത്തു്
പലവിതാനങ്ങളിൽ
കൂട്ടി വച്ചും കുരുക്കിയിട്ടും
കഴിയുന്ന ഒരു ഭ്രാന്തനുണ്ടായിരുന്നു.
അതു് അയാളുെട
സംഗീതമായിരുന്നു.

അടയാളമറിയാതിരിക്കാൻ
ഇടതു ൈകത്തണ്ടയിൽ നിന്നു്
അരിവാൾ ചുറ്റിക നക്ഷത്രം
കഠാര െകാണ്ടു് അറുത്തു് കളഞ്ഞ
ഒരു ഗ്രാമീണ വില്ലനും.

അയാൾ തടാകത്തിെന്റ
അേങ്ങക്കരയിലായിരുന്നു താമസം

അയാെള
അേന്വഷിച്ചു് കെണ്ടത്തി
െകാന്നുകളയാനായി
ഒരു കുറ്റിക്കാട്ടിൽ കഴിേയണ്ടി വരുന്ന
വാടകഗുണ്ടയിൽ നിന്നാണു്
കഥ തുടങ്ങുന്നതു്.

അന്തരീക്ഷം നടുങ്ങും വിധമുള്ള
ശബ്ദത്തിൽ
ഇരയുെട വാങ്മയ-
ചിത്രേത്തപ്പറ്റി പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന
ഒരു അശരീരി ആയിരുന്നു
വാടകഗുണ്ടയുെട മുതലാളി.

***

ഓേരാ പ്രഭാതത്തിലും
അയാൾ ഒരു കുല ആമ്പലിനുള്ളിൽ
ആയുധെമാളിപ്പിച്ചു്
തടാകം നീന്തി അക്കരയിറങ്ങി
കമേഴ്ത്താടു് േപാലുള്ള
ഓലപ്പുരകൾ താണ്ടി
ഇടവഴികളിലൂെട കണ്ണു പായിച്ചു്
നടക്കുമായിരുന്നു.

ആമ്പൽ കുലെകാണ്ടു് കുത്തുേമ്പാൾ
പൂവു് ഉടലിൽ തട്ടി
തിരിെക േപാവുകയും
ആയുധം അവയവം കെണ്ടത്തുകയും
െചയ്യുെമന്നായിരുന്നു
ഗുണ്ടയുെട നിശ്ചയം.

അേത ഉപായം
ഒരു േകാർമ്പൽ മീനിലും
െചവിേടെചത്തിെയടുത്ത
പിടിത്താളിലും അയാൾ
ആവർത്തിച്ചു…

ഒരു ദിവസം അശരീരിയുെട
ശബ്ദചിത്രേത്താടു്
സാമ്യമുള്ളയാേള കെണ്ടത്തി.
കാലിെന്റ തള്ളവിരലിെല
ക്യൂട്ടക്സിെന്റ നിറം വെര
ശരിയാണു്.
ൈകത്തണ്ടയിേല
അടയാളത്തിെന്റ ഭാഗത്തു്
പച്ച വാടിയ വൃത്തത്തിലുള്ള മുറിവു് …!

ചിലേപ്പാൾ
അടയാളം മാറി
മനുഷ്യർ രക്ഷെപ്പടാറിേല്ല…?

െഛ… ഇല്ല
ഒരിക്കലുമില്ല.

ഉറച്ച താടിെയല്ലു്
ബലിഷ്ഠമായ കറുത്ത ശരീരം
ചുരുണ്ട മുടി
മുൻപല്ലകന്ന ചിരി.

പിടയുന്ന മീൻ േകാർമ്പലിൽ നിന്നു്
ഊരിെയടുത്ത വാൾ
അയാൾ െവട്ടാനായി ചുഴറ്റി

െചവിയിൽ
ഇരണ്ടകളുെട ശബ്ദം വന്നു് നിറഞ്ഞു.
തലക്കു് ചുറ്റും ഇരണ്ടകൾ
വാൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ
പാളിപ്പാളി വീണു.
െപാടുന്നനേവ അെതാരു
നൃത്തമായി മാറി.
കരിമ്പാമ്പുകളുെട
മാറാട്ടം േപാെല.

***

ഇേപ്പാൾ അയാൾ
വാഴവള്ളി െകാണ്ടല്ല
സംഗീതമുണ്ടാക്കുന്നതു്

വിരലുെകാണ്ടു്
അന്തരീക്ഷത്തിൽ
ഒരു സൂക്ഷ്മ ബിന്ദുവിൽ തുടങ്ങി
വലുതായി വലുതായി വരുന്ന
വലിയ വൃത്തങ്ങളിലാണു്
അയാളുെട സംഗീതം
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5
ഇളേവനിൽ കുറിപ്പുകൾ

നമ്മുെട
അഭയങ്ങളുെട
കരുതൽ
നെമ്മ തനിച്ചാക്കും
േനാട്ടം െകാണ്ടു്
കുഴച്ചു വച്ച
അകലങ്ങളിൽ
വണ്ടി ഒരു ജമന്തിപ്പാടം
പിന്നിടും.
േനരം അതിെന്റ
േവഗം െകാണ്ടു്
സന്ധ്യയാക്കും
േപാെകേപ്പാെക
കാറ്റു്
ആ പൂക്കെളയും
അവയുെട
നിറേത്തയും
പച്ചയിൽ നിന്നു്
മുകളിേലക്കു്
കുലുക്കി കുലുക്കി
െതറിപ്പിക്കും
പറക്കും ഷാളിൽ
നിന്നു് വരും
വിയർപ്പു് ഗന്ധം
വയലറ്റും ബ്ലാക്കും
േചർന്ന
‘േമവു് ’ ആകും
അവ
െചരിഞ്ഞ
ആകാശമാെക
പടരും
േചാഴൻ തീർത്ത
കല്ലിെന്റ
ശിഖരങ്ങൾ
വരെയ
ആ വണ്ടി േപാകൂ
അവയിൽ
തട്ടി തട്ടി
രാത്രി
പാർന്നു്
തുടങ്ങും
പിെന്ന
നമ്മൾ
വൃത്തിയുള്ള
പുതപ്പിെന്റ
േസാപ്പു മണമാകും
യാത്ര
തിരിക്കും

□
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ബിനുഎം.പള്ളിപ്പാട്
1974-ൽ ഹരിപ്പാടിനടുത്തുള്ള പള്ളി�
പ്പാടു് ജനിച്ചു. പള്ളിപ്പാടു് നടുവട്ടം
ൈഹസ്കൂളിലും പരുമല േദവസ്വം
േബാർഡ് പമ്പാ േകാളജിലുമായി വി�
ദ്യാഭ്യാസം. 1993-മുതൽ മലയാളത്തി�
െല ആനുകാലികങ്ങളിലും സമാന്തര
പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലുമായി കവിത�
കൾ എഴുതുന്നു. കവിതേയാെടാപ്പം പുല്ലാങ്കുഴലും അഭ്യ�
സിച്ചു. 2006-ലും 2011-ലുമായി ബാവുൽ ഗായകർെക്കാ�
പ്പം േകരളത്തിലും വടക്കു് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളി�
ലും യാത്ര െചയ്തു സംഗീത പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു.
ആദ്യകവിതാ സമാഹാരം പാലറ്റ്—2009. രണ്ടാമെത്ത
സമാഹാരം അവർ കുഞ്ഞിേന െതാടുേമ്പാൾ (2013).

തമിഴ് കവി എൻ.ഡി.രാജ് കുമാറിെന്റ സമ്പൂർണ്ണ കവി�
തകൾ, ഒലിക്കാെത ഇളേവനൽ എന്ന ഇലങ്കൻ െപൺ
കവിതകൾ, സി.സി.െചല്ലപ്പയുെട ജല്ലിക്കട്ടു് എന്ന േനാ�
വലും രാജ്കുമാറുെമാത്തു് മലയാളത്തിേലയ്ക്കു് െമാഴിമാ�
റ്റി. എം ജി യൂണിേവഴ്സിറ്റി, മദ്രാസ് യൂണിേവഴ്സിറ്റി, േക�
രള യൂണിേവഴ്സിറ്റി എന്നി യൂണിേവഴ്സിറ്റികളിൽ കവിത�
കൾ സിലബസിൽ ഉൾെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. ഓക്സ്േഫാർ�
ഡ് യൂണിേവഴ്സിറ്റി പുറത്തിറക്കിയ South indian dalit
anthology-യിലും കവിത ഉൾെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. േക�
രളാ സർക്കാരിെന്റ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനമായ ഭാ�
രത് ഭവെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ “നവര”എന്ന ഇൻേഡാ-
ആഫ്രിക്കൻ ബാന്റിൽ േചർന്നു് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭാര്യ
അമ്പിളി,െക.ആർ. എം ജി യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിൽ ഗേവഷ
വിദ്യാർത്ഥിയാണു്. കുമളിയിൽ താമസം.

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
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