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ഓട്ട

െവറ്റിലയിൽ െചറിേയാേരാട്ട.
െചറുേതതും വലുതിൻ സൂചന.
െപരുകാമിതു് െപരിയ കിടങ്ങായ്.
ഒരു പുഴു ഒളിവിലിരുന്നു്
തുളയ്ക്കുേന്നാ കാതൽ?
േപേജാേരാന്നും
വാേക്കാേരാന്നും
െവളിേവാേരാന്നും
വീറായ് വീശും െകാടിേയാേരാന്നും
തുളയിട്ടു് തുലയ്ക്കുേന്നാ
ഒളിവിലിരുെന്നാരു തിമിരക്കീടം?
െചയ്തികൾ േതാറും
ദൃശ്യം േതാറും
സാരം േതാറുമിരുണ്ട കയം.
ഒരു പുഴു ഉള്ളിലിരുന്നു്
ചുരുട്ടുേന്നാ നെമ്മ,
ഉള്ളു് ചുരുട്ടിക്കീടം?
തടയുേന്നാ ഭീരുക്കീടം
മുഴുരൂപം ഉദിക്കൽ?
മുഴുേനാട്ടം േനാക്കൽ?
മുഴുസത്യം കാണൽ?
മുഴുേപ്രമം േപ്രമിക്കൽ?
മുഴുമയ്ക്കായ് േപാരാടി
മുഴുനീതി ജയിക്കൽ?
മുഴുജന്മം ജീവിക്കൽ?
ഒരു പുഴു മുന്നിൽ നടന്നു് നയിക്കുേന്നാ,
ഒരു വാഗ്ദാനക്കീടം?
വീഴ്ത്തുേന്നാ തുള െമാഴിയിൽ
മിനിയാേന്ന കൂടിയ കീടം?
േകടില്ലാെതാരു വിളയും
പാടിെല്ലേന്നാ കൃഷിയിൽ?
ഒരു പുഴു നെമ്മത്തിന്നും
നമ്മിലഴുക്കു് നിറച്ചും
ഉള്ളു് കശക്കുേന്നാ?
ഒരു വിശ്വാസക്കീടം?
മഴെയവിെടെപ്പെയ്തന്നാലും
േചാരുെന്നൻ കൂര.
പ്രായെമനിേക്കറും േതാറും.
□
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ചിത്രം: വി. േമാഹനൻ

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ
വുന്ന 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 റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡി
എഫുകൾ 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.

