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ബി േഫാർ ആപ്പിൾ
(കുട്ടിക്കവി ഹാർമണിക്ക്)

നാല് തികയുന്നതിന്മുേമ്പ,
നാൽപതുകഴിഞ്ഞവെര
നീ ശിഷ്യെപ്പടുത്തി.
നിറമുെള്ളാരു ചിരിയാൽ
പഠിച്ചറിഞ്ഞ ഭാഷകൾ
ഞങ്ങളിൽനിന്ന് മായിച്ചുകളഞ്ഞു.
വിരുന്നു മുറിയിെല
ഔപചാരികവിമ്മിട്ടങ്ങൾ
ആദ്യക്ലാസിെന്റ കൗതുകങ്ങളായി.
േവഗത്തിെന്റ കുതിപ്പിെന
നീ കുതിരെയന്നു വരച്ചു.
രൂപത്തിെന്റ മുഴപ്പിെന
ആനെയന്നു വിളിച്ചു.
ചിറകടികളിൽ ചിലച്ചൂ,
പലതരം പക്ഷികൾ
േവരുകളിൽ തളിർത്തൂ,
ആമ്പൽ മുതൽ ആല്വെര…
അപൂർണ്ണമായ സങ്കൽപങ്ങെള
അവരവരുെടരീതിയിൽ
ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
യാഥാർത്ഥ്യം അെതാന്നുമെല്ലന്ന്
നീ ൈകെകാട്ടിച്ചിരിച്ചു.
പതിറ്റാണ്ടുകളാർജിച്ച വിവരങ്ങൾ
നിമിഷങ്ങൾക്കകം
വിവരേക്കടുകളായി.
തുടക്കവും ഒടുക്കവുമില്ലാത്ത
നിെന്റ മുറിക്കഥകൾ
പ്രപഞ്ച വിസ്മയങ്ങളിലൂെട
ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ് നീണ്ടു.
അവ്യക്തമായ പറച്ചിലുകളിൽനിന്ന്
ഞങ്ങൾ ഏച്ചുകൂട്ടിെയടുത്ത
യുക്തിസാരങ്ങൾ
നിെന്റ ൈകമലർത്തലുകൾെക്കാപ്പം
നിഷ്ഫലമായ് പുറേത്തയ്ക്കതൂവി.
അറിവുകളുെട ആേയാധനംകഴിഞ്ഞവർ
അറിയലിെന്റ ആേശ്ലഷത്തിലമർന്നു
മഹത്തായ നിസ്സാരതകളിൽ നിവർന്നു
നിന്നിലുള്ളതിൽ നീയുണ്ട്
എന്നിലുള്ളതിൽ ഞാൻ
ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ എല്ലാം…
സങ്കൽപങ്ങൾനിർമ്മിെച്ചടുത്ത ഈ േലാകം
നിേന്റതല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ
ഇനി വായിക്കാേന വയ്യ.
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ശാന്തം
പകൽ അസ്തമിച്ചു
സന്ധ്യ െചവികൂർപ്പിച്ചു
രാഷ്ട്രം അറ്റൻഷനായി
പ്രജാപതി പ്രഖ്യാപിച്ചു:
“േലാകം മുഴുവൻ

സംഘർഷത്തിെലരിയുേമ്പാൾ
സമാധാനം പുതച്ച്
നമുെക്കാളിക്കാനാവില്ല.
അഗ്നികുണ്ഡത്തിെല വഴികൾ
കനലുകളുേടത് മാത്രമാണ്.
ജലത്തിേന്റെതന്ന്
വൃഥാ തർക്കിക്കുന്നവരുണ്ട്
അവരുെട രാജ്യം വരില്ല.
നിരപരാധികളുെട നിശ്ശബ്ദതകൾ
േമലിൽ നമുക്ക് അലങ്കാരമല്ല.
അപരാധികളുെട ആേക്രാശങ്ങൾ
േദശീയ ശബ്ദമാവണം
ഏറ്റവും ക്രൂരമായ അട്ടഹാസങ്ങൾക്കിടയിലും
അത് േവറിട്ട് േകൾപ്പിക്കണം.
ആവർത്തിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടും
നിരപരാധികളായ്
തുടരുന്നവർക്ക്
അവസാനെത്ത താക്കീതാണ്.
അപരാധികളുെട റിപ്പബ്ലിക്കിൽ
അവർക്കിടമുണ്ടാവില്ല.
േലാകേനതൃത്വത്തിേലക്കുള്ള
നമ്മുെട മുേന്നറ്റങ്ങൾ
പൗരന്മാരുെട നിഷ്ക്രിയത്വത്താൽ
അസാധുവാകാൻ പാടില്ല.
അവേശഷിക്കുന്ന നിഷ്കളങ്കർക്ക്
ഈ രാത്രിയുെട സാവകാശമുണ്ട്.
നാെള മുതൽ നാം
അപരാധ റിപ്പബ്ളിക്കിെല
അതുല്യപൗരന്മാർ…”
െവളിച്ചം അണഞ്ഞു
നിലവിളികളുെട സിംഫണികളിൽ
രാവു കുഴഞ്ഞു.
ചത്തുമലച്ച പ്രഭാതത്തിെനാപ്പം
നിശ്ചലത നൃത്തംവച്ചു
േദശീയ നിശ്ശബ്ദത പിളർത്തി
പ്രജാപതി ഗർജിക്കുന്നതും കാത്ത്
േതാക്കുകൾ അറ്റൻഷനായി
വിജനത െചവികൂർപ്പിച്ചു…
കിളികൾ ചിലച്ചുപാറിയതിെന്റ
വിടവിലൂെട
െവളിച്ചം അരിച്ചിറങ്ങി
പുലരിയിെല ജലകണമതിൽ
മഴവില്ലുകൾ വരച്ചു.
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സേതാരി1
നിെന്റ നാടിെന്റ
ഇടതും വലതുമായി അറ്റുവീഴുന്ന
ശൂരന്മാരുെട തലകൾേപാെല
ഭൂമിയുെട ആണിക്കല്ലുകൾ2
േകാമ്പലകളായി െപാട്ടിച്ചിതറുന്നു.
ആകാശേത്താളമുയർന്നിട്ടും
നിലയ്ക്കാെത, ഒടുങ്ങാനിടംതികയാെത
നിലവിളികൾ
ചുറ്റിലും പ്രകമ്പനങ്ങളായി.
ധ്യാനത്തിെന്റ പൂർണതയ്ക്കായി
ഞാൻ അതിേലക്കുമാത്രം
ഏകാഗ്രമായി.
ആഴങ്ങളിലുറങ്ങുന്ന നിശ്ശബ്ദത
വിലാപമായ് കനത്തു.
അരുവികളുെട ചിലങ്കയണിഞ്ഞ്
കിളികളുെട പാട്ടിെനാപ്പം
സദാ നൃത്തംെചയ്തിരുന്ന
മലകളുെട പ്രസന്നതയ്ക്കുേമൽ
മരണവീടിെന്റ അശാന്തമൂകത
േകാടിപുതപ്പിച്ചു.
ആരും പിടികൂടിെല്ലങ്കിലും
രക്ഷെപ്പടാെനേന്നാണം
െനേട്ടാട്ടേമാടുന്ന
െകാലയാളികളുെട ഉത്കണ്ഠകൾ
ടിപ്പർേലാറികളായ് പരക്കംപാഞ്ഞു.
അതിെന്റ ഭീതിദതാളങ്ങളിൽ
പ്രാണായാമം
കൂടുതൽ കൂടുതൽ േവഗത്തിലായി.
ധ്യാനിച്ച് ധ്യാനിച്ച്
ഞങ്ങെളാരു മലെയ
നിവർത്തിനിർത്തി.
പുഴെയ ഒഴുക്കിവിട്ടു.
െവട്ടി മാറ്റിയ ശിരസ്സുകെള
ഇച്ഛകളാൽ ഏച്ചുകൂട്ടി.
ആജന്മശത്രുതകെള
ആലിംഗനബദ്ധമാക്കി…
ഇഷ്ടമുള്ള േലാകങ്ങൾക്ക്
േതാന്നും േപാെല വളരാൻ
ഉള്ളം വിസ്തൃതമാക്കി.
ധ്യാനമുണർന്നതും
ഇടിഞ്ഞുെപാളിയുന്ന
ഇഹേലാകസങ്കൽപ്പങ്ങളടിഞ്ഞ്
ഓേരാരുത്തരും ഓേരാേരാ കുടുസ്സുകൾ…
തളംെകട്ടിയ കണ്ണീരും
െവളിെപ്പടാത്ത േവവലാതികളും
ചത്തുമലച്ച കുന്നിലുരുണ്ടുകൂടുന്നുണ്ട്.
െപാട്ടിെയാഴുകാനുള്ള
അവയുെട െവമ്പലുകൾക്ക്
ആരുെട പ്രത്യാശ ചിറെകട്ടും ?
‘തിങ്ങിെപ്പാങ്ങും തമസ്സിൽ

കടലിെലാരു കുടം േപാെല
ഭൂചക്രവാളം’3
മുങ്ങിേപ്പാവുന്നത്
കണ്മുന്നിൽ
െതളിഞ്ഞുെതളിഞ്ഞുവരുന്നു…

1. സേതാരി: ജപ്പാൻ ഭാഷയിലുള്ള ഈ വാക്കിനു് െസൻ
ബുദ്ധിസ്റ്റ് പദാവലികളിൽ Enlightenment, awakening,
എെന്നാെക്കയാണർഥം. മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരുേവാ

ണമലയിൽ സൂഫിവഴിയിൽ ആകൃഷ്ടരായ ചില സുഹൃത്തു
ക്കൾ േചർന്നു് ‘സേതാരി’ എന്ന േപരിൽ 2018 ൽ ഒരു
കൂടിയിരുപ്പു് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. സാംസ്കാരികമായും
പാരിസ്ഥിതികമായും സൗന്ദര്യപരമായും ഏെറ പ്രാധാ
ന്യമുള്ള തിരുേവാണമല അനിയന്ത്രിത ഖനനംമൂലം നശി
ച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണു്. തിരുേവാണമലയുെട ചരിത്ര
ത്തിേലക്കും വർത്തമാനത്തിേലക്കും ശ്രദ്ധയൂന്നിയ ഈ
കൂടിയിരിപ്പിനിടയിേലക്കു് നാട്ടിെല െകാലപാതകങ്ങളുെട
തുടർവാർത്തകളും വന്നുേചരുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

2. ‘പർവതങ്ങൾ ഭൂമിയുെട ആണിക്കല്ലുകളാകുന്നു’ – ഖുർ ആൻ
വചനം.
3. പ്രശസ്തകവി വി. സി. ബാലകൃഷ്ണപണിക്കരുെട ‘ഒരു വിലാ
പം’ എന്ന കവിതയിെല വരികൾ. ഊരകംമലയുെട താഴ്വര
യിൽ ജനിച്ചുവളർന്നയാൾ കൂടിയാണു് ശ്രീ. വി. സി. ബാലകൃ

ഷ്ണപണിക്കർ.

4
പമ്പരം

1

എേങ്ങാട്ടുമല്ലാത്ത
ഒേരാട്ടേത്താെട
ഇന്നെത്ത ദിവസവും
അനാച്ഛാദനം െചയ്യെപ്പട്ടു.
ആേരാഗ്യകരമായ വിശ്രമത്തിനായ്
അണിെഞ്ഞാരുങ്ങി വിയർക്കുന്നവർ
പുലരിയുെട ധമനികളിൽ
കസർത്ത് മുറുക്കി.
ഏന്തി വലിഞ്ഞും
കുനിഞ്ഞ് നൂണ്ടും
തന്നിേലക്ക് മാത്രം
ശ്രദ്ധേയാെട വളരുന്നവർ.
ഉരുക്കു േപശികൾ
േവലിെകട്ടിത്തിരിച്ച
സമ്പൂർണ്ണ േസ്വച്ഛാപ്രവിശ്യകൾ…
മറ്റാർക്കും ഇടം െകാടുക്കാെത
എന്നിൽ
ഞാൻ മാത്രം
അധിവസിക്കുന്നു.
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അപരൻ എന്ന അശ്ലീലം
അലേങ്കാലമാക്കിയ വിചാരങ്ങൾ
േതറ്റയും ദംഷ്ടയും വളർത്തി
േവട്ടക്കിറങ്ങുന്നു.
ചിരകാലം ശിരസ്സുയർത്തിയ
നീതിയുെട സ്മാരകങ്ങൾ
ഇനിയുണ്ടാക്കാനാവാത്തവിധം
െപാളിച്ചടുക്കുന്നു.
മുേന്നാട്ടുള്ള വഴികെള
കൂട്ടേത്താെട െകാന്നുതള്ളി
തന്നിേലക്ക് മാത്രം പിേന്നറുന്ന
ചരിത്രത്തിെന്റ മതിഭ്രംശങ്ങൾ…
ചത്തുമലച്ചവരുെട
അടയാത്ത കണ്ണുകളിലുദിച്ച
അജ്ഞാത െവളിച്ചത്തിൽ
ഉച്ചസൂര്യൻ െപാള്ളിെയരിഞ്ഞു.
മരണത്തിെന്റ മാത്രം മണം ശ്വസിച്ച്
സായാഹ്നത്തിേലക്കുണർന്ന പകൽ
അസ്തമിക്കാത്ത ആകുലതകെള
േചാരയിൽ കഴുകി െവടിപ്പാക്കുന്നു
3

തളരുേമ്പാൾ താങ്ങാവാറുള്ള
അദൃശ്യമായ ആ ൈകകൾ
ഇേപ്പാൾ എവിെട,
എെന്തടുക്കുകയാണ്?
മെറ്റാന്നിനുെമാഴിവില്ലാെത
അത്രേമൽ മുഴുകിയിഴുകിയ
കുേറക്കൂടി പ്രധാനമായ
മറ്റുചില ചുമതലകളിലാവാം.
ആഖ്യാനങ്ങൾെക്കാന്നിനും
ഭാവന െചയ്യാനായിട്ടില്ലാത്ത
ക്രൂരതയുെട അരേങ്ങറ്റം നുണഞ്ഞ്
ൈകയടിക്കുകയാവാം
ഒരുേവള,
പകർന്നു കിട്ടിയ പ്രേചാദനത്താൽ
പ്രകമ്പിതമായ ഇക്കിളികെള
ൈകപ്പിടിയിലുരസി െമരുക്കി
രസിക്കുകയുമാവാം…
മറന്നു േപാകാറിെല്ലങ്കിലും
കൂെടത്തെന്ന െകാണ്ടുനടക്കുന്ന
ഒരസംബന്ധം
െവറുെത ഓർമിച്ചു.
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ഗാന്ധിെയ േനാക്കുേമ്പാൾ
ഇപ്പുറം േനാക്കിയാൽ
അപ്പുറം കാണുന്ന
സുത്യാര്യതയായിരുന്നു,
ഇതുവെര, ഗാന്ധി.
ഒളിച്ചുേനാട്ടക്കാർക്കായി
ഒന്നും കരുതിെവക്കാത്ത നഗ്നത.
തെന്നത്തെന്ന കെണ്ടത്താനുള്ള
ഓേരാരുത്തരുെടയും പരീക്ഷണശാല.
ആർക്കും കയറിയിറങ്ങാവുന്ന
അനാർഭാടമായ ആരാധനാലയം
േനാക്കിേനാക്കിയിരിക്കുേമ്പാൾ
ആയുധങ്ങളുേപക്ഷിച്ച ആേലാചനകൾ
മൗനമായ് സത്യഗ്രഹമിരിക്കും.
നിദ്രേയാട് നിസ്സഹകരിച്ച സ്വപ്നങ്ങൾ
െവളിച്ചത്തിെന്റ ഉപ്പ് കുറുക്കും.
േവഗതേയറിയ ചുവടുകളുമായി
ചരിത്രം ഒരു ശാന്തിയാത്രയാവും.
േനാക്കിേനാക്കിയിരിക്കുേമ്പാൾ
കാണാത്തതും കാട്ടിത്തരും.
അറ്റമില്ലാത്ത കാഴ്ചകളാൽ
അവസാനമില്ലെത അഴിച്ചുപണിയും.
അപൂർണ്ണതകൾ ഊടും പാവുമാക്കി
അവനവനിൽ പൂർണ്ണത െനെയ്തടുക്കും.
കുേറക്കൂടി സൗന്ദര്യമുള്ളവരാകും.
േനാക്കിേനാക്കിയിരിക്കുേമ്പാൾ
േചാര ചിന്താത്ത യുദ്ധങ്ങളാൽ
ഞാെനന്ന േപാർക്കളം പിളരും.
വിലാപങ്ങൾക്കുേമെല
വിശ്രാന്തിയുെട പുഞ്ചിരി പരക്കും.
മനസ്സിെല മരുഭൂമികൾ
പിെന്നയും തളിർക്കും…
ഇേപ്പാൾ േനാക്കുേമ്പാൾ
കട്ട പിടിച്ച ഇരുട്ടിെന്റ
മൂന്നു െവടിയുണ്ടകൾ മാത്രം
ചിതറിെത്തറിക്കുന്ന േദശത്തിെന്റ
ശിഥില ചിത്രം മാത്രം.
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േപരാഴം (അൽബ്രു എന്ന
അപരന്)
‘എന്താണീ േപരിെന്റ അർത്ഥം?’

പരിചയെപ്പടുവരുെടെയല്ലാം
രണ്ടാമെത്ത അത്ഭുതത്തിന്
ഒേര സ്വരമായിരിക്കും.
അപ്പേപ്പാഴെത്ത ഉന്മാദങ്ങൾ
ഊതിെത്തളിക്കുന്ന മേനാഹാരിതകളാൽ
ഞാെനെന്റ േപരിെന
അലങ്കരിച്ചുെകാേണ്ടയിരുന്നു.
എേങ്ങാട്ടും േപാകാൻ ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടും
എേങ്ങാെട്ടങ്കിലും േപാവാതിരിക്കാനാവാെത
ഇടയ്ക്കിെട വീടുവിട്ടിറങ്ങാറുള്ള അച്ഛൻ
ഒരു മഞ്ഞുകാലം താണ്ടിവന്നേപ്പാൾ
അമ്മയ്ക്കു നൽകിയ സമ്മാനമായിരുന്നു
നിറെയ നുണക്കുഴികളുള്ള ഈ േപര്.
അർത്ഥം അറിയാതിരുന്നിട്ടും
അമ്മ േചാദിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല.
അറിയാമായിരുന്നിട്ടും
അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല.
േചാദിക്കാെതയും പറയാെതയും
അപരിചിതമാെയാരുണ്മെയ
ഉമ്മവച്ചുമ്മ വച്ച്
അവർ എെന്ന ഉണർത്തിെയടുത്തു.
െചല്ലുന്നിടെത്തല്ലാം
േലാകെമേന്നാട്
അർത്ഥം േചാദിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.
കളിയായും കാര്യമായും
വിടർന്ന കണ്ണുകൾ,
ചുളിഞ്ഞ പുരികങ്ങൾ…
ആർക്കുമറിയാെത്താരു
അറിവിെനെയാളിപ്പിച്ച്
ഞാെനന്നിൽ
നിഗൂഢമായ് അഹങ്കരിച്ചു.
മനുഷ്യർെക്കന്ന േപാെല
വാക്കുകൾക്കുമുണ്ട്
മതം, ജാതി, രാഷ്ട്രേഭദങ്ങൾ…
എനിെക്കാപ്പം വളർന്ന
അവരുെട ആകാംക്ഷകൾ
അർത്ഥത്തിെന്റ ആഴംേതടിയില്ല
വിഭജനത്തിെന്റ അതിരുകളിലവ
അസ്വസ്ഥമായലഞ്ഞു.
അർത്ഥമുരിഞ്ഞ് വാക്കുകെള
വിവസ്ത്രമാക്കുന്നെതന്തിന്?
ഭാഷയ്ക്കപ്പുറെത്ത ആകാശങ്ങൾ
അടച്ചുപൂട്ടുന്നെതന്തിന്?
അറിവുകൾക്കപ്പുറം, അനുഭവങ്ങൾ
അമൂർത്തതെയ നിർവചിക്കുന്നു
േപരല്ല,
ഞാനാണ് എെന്റ അർത്ഥം.
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പകരം

‘ഇന്നു രാവിെല

പാലം തകർന്ന് പുഴയിൽവീണ്
യാത്രക്കാെരല്ലാം മുങ്ങിമരിച്ച
അേത വണ്ടിയിലാണ്
ഇന്നെല ഞാൻ നിെന്ന കാണാൻവന്നത്
എെന്നേതടി വന്നവന്
ദിവസം പിഴച്ചതാവണം.
അവെനേത്തടിെച്ചന്നവർ
അവരുെട ദിവസെമത്തിയതായി
ആശ്വസിച്ചിരിക്കണം.
ഇന്നു വരാനിരുന്ന എെന്ന
ഇന്നെലത്തെന്ന വരുത്തിയ
നിെന്റ സൗമ്യശാഠ്യങ്ങൾ
അവെന്റ യാന്ത്രിക യുക്തിേയക്കാൾ
കണിശമായിരിക്കാം…’
ചിരിേയാ കരച്ചിേലാ എന്നറിയാത്ത
ചില ശബ്ദങ്ങൾ നിെന്ന േഭദിെച്ചത്തുന്നുണ്ട്.
സങ്കടത്തിലായാലും സേന്താഷത്തിലായാലും
ആശ്വസിപ്പിക്കണമേല്ലാ എേന്നാർത്താവണം
നമ്മൾ െനടുവീർപ്പുകളിട്ടു.
നമ്മെളക്കാൾ നന്നായി
നെമ്മ അറിയുന്നവെരേന്നാണം
േഫാണുകളവ വിവർത്തനം െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു.
േകാളിങ് െബൽ േകട്ടേപ്പാൾ, തിരക്കിട്ട്
പരസ്പരം ഉമ്മകൾ പറഞ്ഞവസാനിപ്പിച്ചു.
വാതിൽ തുറന്നേപ്പാൾ ആരുമില്ല.
ആർെക്കങ്കിലും റൂം നമ്പർ മാറിയതാവാം.
ഏതായാലും പുറത്തിറങ്ങിവരാം
ഉണർെന്നണീറ്റ ഉേന്മഷങ്ങെള
അകത്തടച്ചിട്ട് മുഷിപ്പിേക്കണ്ട.
മുറ്റം കടന്നേതയുള്ളു, പിന്നിൽ
വലിെയാരുെപാട്ടിെത്തറി കത്തിയമർന്നു.
ഞാനുറങ്ങിയ മുറിയും നടവഴികളും
അനാഥമായ നിലവിളികൾെക്കാപ്പം
കറുത്ത പുകച്ചുരുളുകൾ മായ്ച്ചുകളഞ്ഞു.
എെന്നേത്തടി വന്നവന്
പിെന്നയും പിഴച്ചതാവുേമാ?
പകരം േപാേകണ്ടി വന്നവെര
വഴിെതറ്റിച്ച് ചതിച്ചതാകുേമാ?
ജീവിതെമന്ന അതിശയെത്തക്കുറിേച്ചാർത്ത്
അൽപം മുമ്പ് ഞാനിരുന്ന സ്ഥലത്ത്
ഇേപ്പാഴിരിക്കുന്നവെനയാണ്
കാരണെമാന്നുമില്ലാെത
അവർ െവട്ടിെക്കാല്ലുന്നത്.
നിസ്സഹായമായ് അവസാനിക്കുന്ന
നിരപരാധിയുെട പിടച്ചിലുകൾ
നിശബ്ദമായ മുഴക്കങ്ങളായ്
ഭൂമിെയ പിളർത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നു
ഞാനത് േകട്ടിെല്ലന്ന് ശഠിച്ചു…
എെന്നേത്തടി വന്നവന്
െതറ്റിേപ്പായതെല്ലന്ന്
ഇേപ്പാെഴനിക്കറിയാം.
സ്വന്തം ഇംഗിതങ്ങൾെക്കാപ്പിച്ച്
അവെനെന്ന െമരുക്കിെയടുക്കുകയാണ്.
എേങ്ങാെട്ടങ്കിലും ഓടിേപ്പാവണം
ആരുെടെയങ്കിലും പകരക്കാരനാവണം
രക്ഷെപ്പടണം.
□

ഒ. പി. സുേരഷ്
രണ്ടു് പതിറ്റാണ്ടിേലെറയായി മലയാളത്തി
െല ആനുകാലികങ്ങളിൽ കവിതകളും മറ്റും
എഴുതുന്നു. പല കാലങ്ങളിൽ ഒരു പൂവ്, െവ
റുെതയിരിക്കുവിൻ, താജ് മഹൽ എന്നീ കവി
താ സമാഹാരങ്ങളും ഏകാകികളുെട ആൾക്കൂട്ടം എന്ന യാ
ത്രാ/ഓർമ്മ സമാഹാരവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കവിതകൾ
ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, തമിഴ്, ആസാമീസ്, ബംഗാളി ഭാഷകളി
േലക്കു് െമാഴിമാറ്റിയിട്ടുണ്ടു്. 2018-െല െചറുകാട് അവാർഡ്,
േഡാ. പി െക രാജൻ െമേമ്മാറിയൽ അവാർഡ് എന്നിവ
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ചിത്രങ്ങൾ: വി. േമാഹനൻ

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി
ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷ
നുകെളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്.
എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.
◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീ
കാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ
ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

