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തുറന്നുെപയ്യുന്ന മഴയിൽ
അടഞ്ഞുമൂടിയിരിക്കുന്ന
ഒരു വീടിെന്റ മുറികൾക്കുള്ളിൽ
പരസ്പരം െപാരുതുന്നുണ്ടു്
മുഷിഞ്ഞതിേന്റയും
ഈറൻ മാറാത്തവയുേടയും ഗന്ധങ്ങൾ

കുപ്പായങ്ങൾ െകാണ്ടുമാത്രം
അളക്കെപ്പടാവുന്നതാണു്
ഇേപ്പാൾ വീടിെന്റ ത്രിമാനത

എവിെടയും തട്ടിത്തടയാവുന്ന
അദൃശ്യമായ അയലുകളുെട
അനന്തമായ സാദ്ധ്യതകളാണു്
ഇേപ്പാൾ ഓേരാ ചുമരുകളും

ഉണങ്ങിത്തീരാത്ത
ഒരുപാടു് മുറി(വു)കളുെട
ഓർമ്മെപ്പടുത്തലാണു്
പലേപ്പാഴും മഴക്കാലം
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േവാൾഗയുെട തീരെത്തന്നേപാെല
“വസന്തപുഷ്പാഭരണം ചാർത്തിയ
വയേലലകളിൽ”
എെന്നാരു േതാന്നലിൽ
തൂതപ്പുഴേയാരത്തു് പാട്ടത്തിെനടുത്ത
ആറ്റുേനന്ത്രക്കൃഷിക്കിടയിൽ നിന്നു്
സഖാവു് കുഞ്ഞിരാേമട്ടനു്
കേയ്ക്കാട്ടിൻമണ്ട േചറിൽ കുത്തിനിർത്തി
െവള്ളേച്ചാറിൽ പച്ചേമാരിെനാപ്പം
െഞരടിത്തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന
അത്യന്തം വിപ്ലവകരമാെയാരു
എരിേവാളമിെല്ലങ്കിലും

േവലായുേധട്ടെന്റ ചായ്പിെല
പകൽക്കമ്മിറ്റിക്കിടയിൽ
“മഴ വരേണനുമുമ്പു്
ഇെതാന്നു വാരിക്കൂട്ടിത്തരാൻ
ഒരുത്തനൂല്ല്യേല്ലാ ൈദേവ…!”
എന്ന ദാക്ഷായേണ്യട്ത്തിയുെട ആത്മഗതെത്ത
സ്വയം വിമർശനപരമായി ഉൾെക്കാണ്ടുെകാണ്ടു്
ഉയർന്ന രാഷ്ട്രീയേബാധത്താൽ
ചർച്ച തടസ്സെപ്പടാെതതെന്ന
അടുത്ത അജണ്ടയ്ക്കു മുമ്പായി
ആെളാന്നുക്കു് ഈരണ്ടണ്ണെമന്നു്
തികഞ്ഞ അച്ചടക്കേത്താെട
വിതരണം െചയ്യെപ്പട്ട
പാതിയുണങ്ങിയ െകാണ്ടാട്ടംമുളേകാളെമാന്നും
കടിക്കാനിെല്ലങ്കിലും

സ്മിർേണാഫ് േവാഡ്കയുെട
െപറ്റിബൂർഷ്വാ ലഹരിയിൽ
േവലന്താവളം േബാർഡർ വഴി കയറിവന്ന
ഒരു ദ്രവീഡിയൻ, ദളിതു്,
േപ്രാലിേറ്ററിയൻ പച്ചമുളകിനു്
െഹയ്ശ്ശ്ശ്ശ്ശ്ശ്… എന്നു
േതാന്നിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന
ഇന്ത്യയുെട ആത്മാവായിരിക്കണം
െക. ദാേമാദരൻ എന്ന േപാെലാരു നീറൽ.
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േവട്ടക്കാരും ഇരകളും ഒരുേപാെല
സഹകരണബാങ്ക് നടത്തുന്ന കാലമാെണങ്കിലും
കാണം വിൽക്കുന്ന സൗകര്യമാണേല്ലാ
ഓണക്കാലെത്താരത്യാവശ്യത്തിനു്
നാരായേണട്ടൻ േനാേക്കണ്ടതു്

ഇരകളുെട സർവ്വീസ് സഹകരണബാങ്കിൽ
പാർട്ടിപറയുന്നതുേപാെലെയാെക്കയാെണങ്കിലും
നടപടിക്രമങ്ങളിൽ വീഴ്ചയുണ്ടാവരുതേല്ലാ
ഇരയാെണന്നതിെന്റ സാക്ഷ്യപത്രം
െപട്ടുേപായ കുഴിയുെട െസ്കച്ച്
അവസ്ഥേക്കടിെന്റ അടിയാധാരം
സാഹചര്യങ്ങളുെട ക്രൂരതാസർട്ടിഫിക്കറ്റ്
സംശയങ്ങളുെട കൗണ്ടറിൽ
കാത്തുെകട്ടിയുള്ള നിൽപ്പു്
പിെന്ന പ്രസിഡണ്ടിെന്റ വീട്ടുമ്മറത്തുനിന്നു്
“നാരായേണട്ടനായേതാണ്ടാണു്…
നമ്മടാൾക്കാരാവുെമ്പാ…”
എന്നു േകൾക്കുേമ്പാൾ ഗദ്ഗദം വരുത്തണം
കണ്ണു നിറയ്ക്കണം

േവട്ടക്കാരുെട ബാങ്കിൽ
മാേനജർ വിളിപ്പിക്കുേമ്പാൾ
‘േങ്യയ് ’ എന്നു വാതിൽതുറന്നുെചല്ലണം
എപ്പെഴങ്കിലും േവട്ടയാടിയിട്ടുേണ്ടാ
എന്നു േചാദിക്കുേമ്പാൾ
പൂളേത്താട്ടത്തിൽ ഓടിച്ചിട്ടു തച്ചുെകാന്ന
ഏെതങ്കിലും െപരുച്ചാഴിെയ ഓർക്കണം
അതുമതി അതുമതി എന്നു് രണ്ടു സീലടിച്ചാൽ
ശർ… ശർ… എന്നു് കാെശണ്ണിയിറങ്ങാം

ഒരു ക്വാർട്ടർ ഓസീയാറിൽ
ആടിയാടി നിന്നു് പുലികളി കാണാം
പുലിയായി മുരളാം
തലകുത്തിമറിയാം

പുലിയാെണന്ന േതാന്നലിൽ
ഇരയായിത്തീരുന്നതിൽപ്പരം
രസമുള്ള മെറ്റന്തുണ്ടു്
ഓണത്തിെന്റ റിയാലിറ്റിേഷാ…?

6



4

(േസാവിയറ്റ് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് കുട്ടിക്കാലം ഓർമ്മയിലുള്ള
മദ്ധ്യവയേസ്കാവ്സ്കികൾക്കും മദ്ധ്യവയേസ്സവകൾക്കും)

 

നീലമലകളുെട താഴ്വരയിലൂെട
മഞ്ഞിൽെത്തന്നിയിറങ്ങുന്ന
ഒരു സ്വപ്നത്തിെന്റ
െസ്ലഡ്ജിലിരുന്നു് കുലുങ്ങിക്കുലുങ്ങിെക്കാണ്ടു്
തേലന്നെത്ത കമ്മിറ്റിക്ഷീണേത്താെട
കുഞ്ഞിരാമൻമാഷുെട മകൻ
വ്ലാദ്മിർ ഇലിച്ച് ഉല്യേനവു് എന്ന െലനിൻ
കുണ്ടുവമ്പാടം പാടേശഖരസമിതിയുെട
നടീൽ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞു്
പാതിമയക്കത്തിലിരിക്കുന്നു
ചുക്കും െഗക്കും1 എന്ന പുസ്തകത്തിെല അമ്മ
െനറ്റിയിൽ ചുളിഞ്ഞുനിന്ന ഒരു ദുഃസ്വപ്നെത്ത
മൃദുവായി ഊതിയകറ്റുന്നു

പുതുമഴയുേടയും പുസ്തകത്തിേന്റയും മണമുള്ള
ഒരു േകരളപാഠാവലി മലയാളേമാർമ്മയിൽ
കൃഷ്ണപുരം േബ്ലാക്കിൽ ഇത്തവണയും
ഒന്നാം സമ്മാനം േവലായുധനു തെന്ന
എന്ന പാഠത്തിെല ട്രാക്റ്ററിരമ്പത്തിൽ
ഉണർെന്നണീക്കുന്നു
െലനിനും കർഷകനും എന്ന പാഠത്തിെല
ഉണക്കെറാട്ടി തിരയുന്നു
ഇഡ്ഡലിയും േകാഴിയും സാമ്പാറും വരുന്നു
ട്രാക്റ്ററിനു മുമ്പിൽ നിന്നു്
െതാണ്ണിനടിയിൽ ഹാൻസ് തിരുകിയ
കറുത്ത മുണ്ടുടുത്ത അയ്യപ്പൻസഖാവു്
അയെവട്ടിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു
െചമ്പൻ, കാരി എന്നീ േപാത്തുകളില്ലാതായ
െപാളിഞ്ഞുവീണ െതാഴുത്തിേന്റയും
ഈെയമ്മസ് ഭവനപദ്ധതിയിൽ
പാതിയുയർന്ന ചുമരിേന്റയും ഇടയിൽ നിന്നു്
േകാഴിക്കാലിൽ തിരിയുന്ന കുടിലിെല
ബാബായാഗെയന്നേപാെല2

െകാല്ലുന്ന ഒരു േനാട്ടവും
ഒരു കയ്യിൽ ചൂലുമായി
േദവയാേന്യട്ത്തി ഇറങ്ങിവരുന്നു
െപൻഷൻ കടലാസു് ഓർമ്മവന്നു്
െലനിൻ വിദൂരതയിേലക്കു േനാക്കുന്നു
േതാട്ടുവരമ്പേത്തക്കു് നടക്കുന്നു
ൈക കഴുകുന്നു

സിഗററ്റുപുകയിലൂെട
േതാട്ടുവക്കത്തിരുന്നു്
“വാളമീൻ കല്പിക്കുന്നു
ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു”3

എന്നു് വീണ്ടും സ്വപ്നം കാണുന്നു
സ്റ്റാന്റിങ് കമ്മിറ്റി െമമ്പർ
സി.സി.ൈഷജുവിെന്റ മുത്തച്ഛൻ േകാമ്പി
െവള്ളത്തിൽ നിന്നു്
ഒരു േകാമ്പല കണ്ണൻമീനും
ജില്ലാ ബാങ്കിെന്റ എംബ്ലമുള്ള
പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചിയുമായി
തമ്പ്രാങ്കുേട്ട്യയ്… എന്നു് പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു
മീനും സഞ്ചിയും സഹകരിച്ചു്
െലനിെന്റ േഹാണ്ട ആക്റ്റിവയിലിരിക്കുന്നു
െവള്ളത്തിനിടയിൽ മീെനന്നേപാെല
െവള്ളത്തിനിടയിൽ മീെനന്നേപാെല
എന്നുരുവിട്ടുെകാണ്ടുള്ള ഹരത്തിൽ
െലനിൻ വണ്ടിേയാടിക്കുന്നു
ഒരു ഗട്ടറിൽ ചാടിയ േശഷം
കാറ്റും െവളിച്ചവും
കാറ്റും െവളിച്ചവും
എന്നു് പല്ലവി മാറിയതറിയാെത
വീട്ടിെലത്തി വണ്ടി നിർത്തുന്നു

ജില്ലാ ബാങ്കിെന ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറ്റി
ഷർട്ടഴിച്ചു് കിടക്കയിൽ കമിഴ്ന്നടിച്ചുറങ്ങുന്നു
ഉണരുേമ്പാൾ നടാഷട്ടീച്ചർ
മകെളയും കൂട്ടി സ്കൂൾ വിട്ടുവരുന്നു
ഓണാേഘാഷ റിേഹഴ്സലായി
യൂനിേഫാമഴിക്കാത്ത ആതിരാ െലനിൻ
അവനവനുേവണ്ടിയല്ലാേത… എന്നു്
രക്തസാക്ഷി ആലപിക്കുന്നു
ചുണ്ടുതുടെച്ചഴുേന്നൽക്കുന്ന െലനിൻ
“ട്രപ്പീസിൽ പല വിദ്യകൾ കാട്ടും
െകാച്ചുമിടുക്കീ മത്യൂഷ്ക”4 എന്നു േകൾക്കുന്നു

രാത്രിയിൽ നടാഷട്ടീച്ചർ
െവജിറ്റബിൾ മഞ്ചൂറിയനും
കണ്ണൻ മീൻ വറുത്തതും ഉണ്ടാക്കുന്നു
മഞ്ജു വാര്യെരക്കാണാൻ
ഇപ്പഴും എന്താ ഭംഗി എന്നു്
അതിശയെപ്പടുന്നു
രാവിലെത്ത ഐലന്റിനു േപാണം
എന്നു േകാട്ടുവായിടുന്ന െലനിെന
എെന്റ േപരിനി ഗസറ്റിൽ െകാടുത്തു്
ക്രൂപ്സ്കായ എന്നാക്കേണാ എന്നു്
അരാഷ്ട്രീയമായി ഉമ്മെവക്കുന്നു

േറഡിേയാ േമാേസ്കാവിൽ നിെന്നന്നേപാെല
െക്രംലിൻ മണികൾ
കിലുകിലുങ്ങെന നക്ഷത്രങ്ങളായി
ഒരു േലാ േകാസ്റ്റ് വീടിനു ചുറ്റും
െപാഴിഞ്ഞുവീഴുന്നു

1. ചുക്കും െഗക്കും: അർക്കാദി ഗദാർ രചിച്ച േസാവിയറ്റ്
ബാലസാഹിത്യം.

2. ബാബയാഗ: േസാവിയറ്റ് നാേടാടിക്കഥകളിെല ദുർമ�
ന്ത്രവാദിനി.

3. ഒരു േസാവിയറ്റ് നാേടാടിക്കഥയിൽ മണ്ടനായ െയമ�
േല്യക്കു് കിട്ടുന്ന ഒരു വരം.

4. ഒരു േസാവിയറ്റ് കുട്ടിക്കവിത.
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കാലാവധി കഴിഞ്ഞ
ഒരു എ. ടി.എം. കാർഡ്
െവറും പ്ലാസ്റ്റിെക്കന്നു്
സ്വന്തം ശരീരെത്ത േനാക്കിക്കാണും
ഉേപക്ഷിക്കെപ്പടുന്ന നിമിഷത്തിനായി
തയ്യാെറടുത്തുതുടങ്ങും

ഹൃദയെമന്നേപാൽ
നാലറകൾക്കുള്ളിെല
രഹസ്യമായിരുന്ന പിൻനമ്പർ
ഇേപ്പാൾ ഒരർത്ഥവുമില്ലാതായ
െവറും അക്കങ്ങെളന്നു്
തിരിച്ചറിയും

ഇനിെയാരിക്കലും
വായിക്കെപ്പടാത്ത,
തുറക്കെപ്പടാത്ത
വാതിലുകളായി
അതിെന്റ േലാകം
മാറിമറിയും

□
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നിരഞ്ജൻ
പാലക്കാടു് അടയ്ക്കാപുത്തൂരിൽ ജനനം.
മൈറൻ എൻജിനീയർ, വിവാഹിതൻ.

കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
ചിത്രങ്ങൾ: വി. േമാഹനൻ



RIVER VALLEY
DIGITAL LIBARY
empowering the author …

◦ “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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