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ദാസിെനപ്പറ്റിത്തെന്ന. ആ ദിവസവും, അതിൽപ്പിെന്ന
നാം ( സച്ചി, അേശാകൻ, െക.ജി.എസ്.) ദാസിെന്റ
വീട്ടിൽ േപായി ദാസിെന്റ അച്ഛനമ്മമാെര കണ്ട െപരി�
ഞ്ഞനം ദിവസവും, കഴിെഞ്ഞാരു ദിവസം എഴുതിയതു്.
െമൗനവും േസ്നഹവും ഐക്യവും കർമ്മേപ്രരണയും േസ്ന�
ഹശാസനയും ഉത്തരമില്ലായ്കയും ഉൾപ്പടർപ്പായ എെന്റ
ദാസനുഭവത്തിൽ നിന്നാണു് ആവത് നിർവികാരമാ�
ക്കിയ ഈ ഓർമ്മെക്കട്ടു്.

േസ്നഹേത്താെട,
െക.ജി.എസ്.
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മഴനാളിൽ െവങ്കിടി, േഗാപി, ലക്ഷ്മി,
പലർ ഞങ്ങേളാേരാന്നു് െചാന്നിരിെക്ക
കുടയുമുടലും നനഞ്ഞു വന്നു്
പറയുന്നു നീലനീ ദുഃഖവാർത്ത:
െറയിലിേന്മൽ ദാമു സ്വയം മരിച്ചു.

കാളിക്കളമായ കാവരികിൽ
പാടവും കുന്നും നിശ്ശബ്ദതയും
നാേളക്കു് പാളം വിരിച്ച േതാടും,
അവിെടേന്ത മൃത്യു െകാതിച്ചു ദാമു?

‘ദാരികനാണു് ഞാ,നല്ല ദാമു;
തീവണ്ടിയല്ലി,തലറിെയത്തും
കാളി,യിവെളെന്നത്തീർത്തു് േപാെട്ട.’
േതാന്നെലന്തിങ്ങെനയവനു് വന്നു?

അവനച്ഛനമ്മാർേക്കക പുത്രൻ
അവെനന്തിനിങ്ങെന വീെടാഴിച്ചു?
അറിയുേവാർെക്കാെക്കയുമാത്മമിത്രം
അവെനന്തിനിങ്ങെന നാെടാഴിച്ചു?
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മരണമറിയുവാൻ േപായ് വരുേമ്പാൾ
വാക്കും നടപ്പും പതുെക്കയായി.
കൂെടക്കുറച്ചുേപർ േപാന്നിരുന്നു, സ്വന്തം
വീെടത്തിയേപ്പാഴവർ പിരിഞ്ഞു; പാതയിൽ
ഇനി നമ്മൾ രണ്ടു് േപർ മാത്രം, നമ്മുെട
വീേടാ ഇനിെയത്ര എത്ര ദൂെര!

നഗരച്ചുടുെവട്ടം െതാട്ടുേപാണം
ചങ്ങാതി നെമ്മക്കുറിച്ചു് െചാല്ലും
നുണ േകട്ടു് ചുമ്മ ചിരിച്ചു േപാണം
സമരെവയിലുമതിന്നറുതി-
േച്ചാരച്ചതിയും ജയിച്ചു േപാണം.

കടവും കിതപ്പും അതിന്നറുതി–
പ്പലൈകത്തണലിൽ കുളിർന്നു േപാണം
ചുഴിയുെമാഴുക്കും കടന്നു് േപാണം
ചുടലയും കാടുമറിഞ്ഞു േപാണം.
ഒളിവിലും െതളിവിലും ചേത്താെരല്ലാം
മുറിയിലും മുറ്റത്തും വന്നു് മിന്നാ-
മിന്നിയായ് കാക്കയായ് ൈമനയായും
കാവലും കൂട്ടുമായ് കൂടും നമ്മുെട
വീേടാ ഇനിെയത്ര എത്ര ദൂെര ?
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വഴിയിലിളകുന്നു പാഴിലകൾ…അതിൻ
മീേതയിഴയുന്നു വലിയ േമലങ്കി,
വരവായിളം കാറ്റിൽ െമൗനമാലാഖ.

അറിയാത്തതിെനാെക്ക രൂപമാകും
പറയാത്തതിെനാെക്ക ഭാഷയാകും
െമൗനേമ, ഞങ്ങെള േകട്ടിരിേക്ക,
ഇല്ലായ്മ വിട്ടുയർന്നുള്ളവരായ്
മാറിയ ഞങ്ങെളെത്തല്ലുകാലം
കൂെടക്കഴിഞ്ഞുമറിഞ്ഞിരിേക്ക,
അവെനേന്ത പ്രത്യാശായറ്റുേപായി?
െമൗനേമ നിെന്നയും തന്നു േപായി.

1982.

1. വടക്കാേഞ്ചരിക്കടുത്തു് ഓട്ടുപാറ ഉത്രാളിക്കാവിനടു�
ത്താണു് ദാസ് ജീവെനാടുക്കിയതു്.

േഡ്രായിങ്: വി.ആർ.സേന്താഷ്
ചിത്രങ്ങൾ: േപാൾ ക്ലീ
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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 വിേധയരായി�
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക,
നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർ�
ക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക
മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗി�
ക്കുക 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 രജി�
സ്റ്റർ െ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
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