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പഞ്ചായത്തതിർത്തിയിെല
െമാത്തം രക്തസാക്ഷികൾ
കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷത്തിൽ 17.5
0.5 കണാേരട്ടെന്റ െചക്കൻ ൈഷജു
േബ്രക്കില്ലാത്ത ൈസക്കിളിൽ
ഇടയിൽ വന്നു വീണതാെണങ്കിലും
ഓെനയും കണക്കിൽെപ്പടുത്തണം

ഇക്കണക്കിൽ മാത്രം
താലൂക്കാസ്പത്രിയിെല ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ
പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നു് െമാത്തം െകാടുത്തതു്
18,750 മില്ലി േചാര

വർഷത്തിൽ ശരാശരി
1.75 െവച്ചു േനാക്കുെമ്പാ
പ്രതിവർഷം പ്രതി രക്തസാക്ഷി
1071.4286 മില്ലി േചാര

ഇതിൽ തീയെന്റെയത്ര
മാപ്ലയുെട എത്ര
നായരുെട എത്ര
എന്നും കൂടി നിങ്ങക്കറിയെണങ്കിൽ
നിങ്ങെട ചാനലിൽ
എപ്പഴും ൈലനിൽ നിക്കണ ആ െപണ്ണിേല്ല…?
ഓേളാടു് േപായി േചാദിക്കു്…
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മാതൃകാസംഭാഷണം

െനറ്റിയിൽ കുറി െതാട്ടു്
ൈകത്തണ്ടച്ചരടു് വലിച്ചുേകറ്റി
മുണ്ടുമടക്കിക്കുത്തിയ
ഒരു ആർഷഭാരതശരീരഭാഷ

ടാർപാളിൻ തട്ടമിട്ടു്
കുണുങ്ങിക്കുണുങ്ങി
കാടാമ്പുഴ റൂട്ടിൽ വന്ന
ഒരു ഏറനാടൻ ഓേട്ടാറിക്ഷ
തടുത്തുനിർത്തി

“പഥസഞ്ചലനമാണു്
മുേന്നാട്ടുേപാവരുതു്…!”

“മലയാളം പറെയടാ െചയ്ത്താേന…”

“അണക്കതിനു് മലയാളറിേയാടീ േപാേത്ത?”

“കാകളിക്കാദ്യപാദാദൗ…
ബാക്കി പറെയടാ ഹമുേക്ക…”

“കാേക്കെന പറപ്പിച്ചു്
െവരട്ടെണ്ടടി െകാണിച്ചീ”

“െകാണിച്ചി അെന്റ െപങ്ങള് ജാേന്വട്ത്തി
അവിര്ക്ക് സുകേല്ല?”

“ങും… െയ്യങ്ങടാ…? ദുബായ്ക്കാശ് െപാടിക്കാന�
േല്ല?”

“അയ്ക്കാരം… അനെക്കന്തടാ േചതം?”
“ഒന്നു് േപാടി െപേണ്ണ…”

“ഒന്നു് െപായ്ക്കട െചക്കാ…”

കരിങ്കല്ലിൽ ചുണയുരച്ചു്
ൈസ്ലഡ് കുത്തിയ മുറിത്തട്ടത്തുമ്പിൽ
തുടച്ചുനീട്ടിയ കണ്ണിമാങ്ങാമണം
െപെട്ടന്നു് േറാഡിലാെക പരന്നു…
കുടുക്കു െപാട്ടിയ കാക്കിട്രൗസറിെന്റ
പിടി വിടാൻ പറ്റാത്തനില്പിൽ
ചന്ദനക്കുറി മായ്േച്ചാടിയ
മൂന്നാം ക്ലാസ് കുസൃതിക്കു മുന്നിെല
പഴയ നിസ്സഹായത
െപാടിഞ്ഞുവന്ന ചിരിേയാെട
ഉറെക്ക വിളിച്ചു

“േബാേലാ ഭാരത് മാതാ കീ…”

(െഫബ്രുവരി 2011.)
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(പ്രേത്യക ഓഫർ: കഥെയ്ക്കാപ്പം അനുബന്ധം ഫ്രീ)
കഥ:
ചിങ്ങെവയിൽ തിളങ്ങുന്ന ചുമലിൽ
കമ്പുഴിഞ്ഞുകളഞ്ഞ മുളയിൽ
ഒന്നു് രണ്ടു് മൂന്നു് നാലു് അഞ്ചു് ആറു്
മുമ്മൂെന്നണ്ണം അപ്രത്തുമിപ്രത്തുമായ്
െകട്ടിത്തൂക്കിയ േനന്ത്രക്കുലകളും െകാണ്ടു്
ഓട്ടവും നടത്തവുമല്ലാത്തമട്ടിൽ
െപരുമാേങ്ങാടു് ചന്തയ്ക്കു് താളത്തിൽ േപാവുന്ന
അപ്പുണ്ണിത്തരകെന്റ വിയർത്ത ചിരിയിലുണ്ടാവും
കൂട്ടിയും കിഴിച്ചും ഗുണിച്ചും കുേറ സേന്താഷങ്ങൾ

വിലാസിനിക്കു് പാവാടയും ജമ്പറും
ഹരിദാസനു് േകാേളജ് ഫീസും രണ്ടു് ഡബിൾ മുണ്ടും
കല്യാണിക്കു് കസവുേവഷ്ടി
അമ്മയ്ക്കു് മൂന്നു മാസേത്തക്കു് കുഴമ്പു്
െസാൈസറ്റിയിൽ നിന്നു് െപാട്ടാഷും യൂറിയയും
െചർപ്പുളേശ്ശരി ആനന്ദിെന്റ െവള്ളിത്തിരയിൽ
തേച്ചാളി മരുമകൻ ചന്തു
ഒന്നു് രണ്ടു് മൂന്നു് നാലു് അഞ്ചു് ആറു്
എെന്നാെക്ക തിരിച്ചും മറിച്ചും
കൂട്ടിയും കിഴിച്ചും ഗുണിച്ചും കുേറ സേന്താഷങ്ങൾ

ൈടപ്പിനുവിട്ട വിലാസിനിക്കു്
ദിവസത്തിെന്റ കണക്കുെതറ്റി
വിപ്ലവത്തിനുേപായ ഹരിദാസനു്
കണക്കുകൂട്ടിയെതാെക്കെത്തറ്റി
മഞ്ഞരളിക്കായ, എൻഡ്രിൻ
എന്നു് രണ്ടാളും കണക്കുെവട്ടി
പിെന്ന കയ്പ, കുമ്പളം ,േനന്ത്ര
െവള്ളരി, െതങ്ങ്, കവുങ്ങ്
ഒന്നു് രണ്ടു് മൂന്നു് നാലു് അഞ്ചു് ആറു്
എന്നങ്ങെന ഓേരാരുത്തേരാേരാരുത്തരായി
ഓേരാരുത്തേരാേരാരുത്തരായി…
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ബാങ്കിെല ഓണസ്സദ്യ കഴിഞ്ഞു്
ൈകകഴുകിവരുേമ്പാൾ
“ഒരു കയിൽ പഴപ്രഥമനിലറിയാം
വാഴ നനച്ചതിെന്റ കണക്കു്”
എന്നു് പ്രസിഡണ്ട് തമാശപറയുേമ്പാൾ
ഉെള്ളാെക്ക ഉറക്കുത്തിേപ്പായ
ഉണങ്ങിയ മുളേപാെല
തിണ്ണയിൽചാരിയിരിപ്പുണ്ടു്
അവസാനെത്ത പന്തിയും കാത്തു്
അപ്പുണ്ണിത്തരകൻ
എണ്ണക്കം െതറ്റിയ ഓർമ്മകളിേലക്കു്
വീണ്ടും വിരൽമടക്കുന്നുണ്ടു്
ഒന്നു് രണ്ടു് മൂന്നു് നാലു് അഞ്ചു് ആറു്…
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പരിധിക്കു പുറത്തുേപായ

രമണൻ

സംസാരജടിലവും
മാംസനിബദ്ധവുമായ
സാംസംഗ് െമാൈബൽ
പൂർവ്വാശ്രമത്തിെല
നമ്പറിേനാെടാപ്പം
മാറ്റിയതാണു്

ആത്മീയതയിേലക്കു്
േനാക്കാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാഴാണു്
ഈ േനാക്കിയ വാങ്ങിയതു്…
തിളങ്ങുന്ന ശുഭ്രതയിൽ
മൃദുസ്പർശസൗകര്യേത്താെട…

എേപ്പാഴും ചാർജ്ജിൽ െവച്ചു്
ഓഫാക്കിയിടലാണു്
സന്യാസത്തിെന്റ പരമകാഷ്ഠെയന്നു്
കഴിഞ്ഞ െസഷനിൽ
സ്വാമിജി പറഞ്ഞു തന്നതാണു്

ഞാൻ പരിധിക്കു പുറത്താെണന്നുള്ളതു്
നിെന്റ ഒരു േതാന്നൽ മാത്രമാണു്
സത്യത്തിൽ ഞാനിേപ്പാൾ
എെന്റ വരുതിക്കുള്ളിലാണു്…!

ഇല്ലാതായ പഴയ േഫാണിെല
പഴയ സംസാരങ്ങൾ
േദഹം നഷ്ടെപ്പട്ട േദഹി േപാെല
അലയുന്നുണ്ടാവാം…

ഒരു പേക്ഷ,
നിെന്റ േഫാൺ കിടന്നുറങ്ങുന്ന
തലയിണച്ചുവട്ടിലും
ഉറക്കം െകടുത്തുന്ന
തരംഗൈദർഘ്യത്തിൽ…

എങ്കിലും ചന്ദ്രിേക…
ഇതാശ്രമമാണു്…
ഇേപ്പാൾ സത്സംഗമാണു്
സാംസംഗിെനക്കുറിച്ചു് പറയരുതു്…!

(ജനുവരി 2011.)
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വിഷാദത്തിെന്റ ഉരുൾെപാട്ടിവീണു്
ഒറ്റെപ്പട്ടുേപാെയാരു താഴ്വരയിൽ
അടയാളെപ്പടുത്താൻ അടുക്കിക്കിടത്തിയ
െവള്ളത്തുണിെക്കട്ടുകളുെട ഇടയിെലന്നേപാെല
വരിയകലത്തിൽ
സ്വന്തമർത്ഥം തിരഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന
കറുത്ത പർദ്ദയിട്ട ഒരു വാക്കു്
കരച്ചിലടക്കിനിൽക്കുന്നു

തണുത്തുറഞ്ഞ മഞ്ഞിേലക്കു്
എേപ്പാെഴങ്കിലും
എേപ്പാെഴങ്കിലും
ആകാശത്തുനിന്നു് ചിതറിവീഴാവുന്ന
െപാതിെക്കട്ടുകെളേപ്പാെല
നിശ്ശബ്ദതയിൽ നിന്നു് െപറുക്കിെയടുേക്കണ്ട
അർത്ഥങ്ങൾ തിരയുന്ന
അഭയാർത്ഥികളാെണങ്ങും
മുഷിഞ്ഞ ഭാണ്ഡങ്ങൾ േപറി
വീടുേപക്ഷിച്ചുേപാവുന്ന വാക്കുകളുെട
മുഖം കുനിച്ച നടത്തമാണു്
ഇറങ്ങിേപ്പാകുന്ന വഴികളിൽ

മുൾേവലികളിൽ കുരുങ്ങി
അക്ഷരങ്ങളൂർന്നുേപായ ഭാഷയുെട
നഗ്നമായ നീറലുകൾ
കരച്ചിലായി മാത്രം പരിഭാഷെപ്പടുന്ന
അതിർത്തികളിെലാന്നിൽ
കാത്തുകാത്തു് വരിനിൽക്കുകയാണു്
ഈ കവിത

(പലായനത്തിനും നിസ്സഹായതയ്ക്കുമിടയിെല
ഒരു േതാന്നലിലാവണം
കഴുത്തിൽ കുടുക്കിട്ടു്
ഈ കവിതെയ തട്ടിമറിച്ചിട്ടു്
തലെക്കട്ടും പിടഞ്ഞുപിടഞ്ഞവസാനിച്ചതു്.)

□
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നിരഞ്ജൻ
പാലക്കാടു് അടയ്ക്കാപുത്തൂരിൽ ജനനം.
മൈറൻ എൻജിനീയർ, വിവാഹിതൻ.

കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
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 വരിസംഖ്യ:

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 വിേധയരായിെക്കാ�
ണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായ�
നാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരി�
കവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യ�
ങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ പറ്റിയ
തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവിെട
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 ഇെമയിലി�
േലയ്ക്കു് 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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