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1
മ്യാവൂ മ്യാവൂ

പണ്ടുപണ്ടു് ഈജിപ്റ്റിൽ,
ഉത്തരവിറക്കിയും ആളുകെള
തൂക്കിേലറ്റിയും മടുത്തേപ്പാൾ
മരിച്ചുേപായ ഏേതാ ഫേറാവിെന്റ
കല്ലേറലേങ്ങരെട പരിവാരങ്ങളും പടയാളികളും
പൂക്കൾക്കും പടേക്കാപ്പുകൾക്കും
പലഹാരങ്ങൾക്കുെമാപ്പം കുറച്ചു്
പൂച്ചകെളകൂടി െകാണ്ടിട്ടു,

ഇരുട്ടിനുമില്ലായ്മയ്ക്കുമിടയിലവറ്റക-
േളെറക്കാലം തമ്മിൽ െകാന്നും
തിന്നും നിലനിന്നു,

നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറം
പുരാവസ്തു ഗേവഷണെമെന്നാെക്ക
ഓമനേപരുള്ള ഒരിംഗ്ളണ്ടുകാരൻ
സായിപ്പാക്കല്ലറകൾ ൈകേറാവിൽ
െചന്നു് കുത്തിത്തുറന്നേപ്പാൾ,
അതിജീവനത്തിെന്റ
അപകടകരമായ നഖങ്ങൾ
മാന്തിക്കീറിയേത വിടവുകൾ
മ്യാവൂ മ്യാവൂ എന്നയാളുെട
തലയിേലക്കിടിഞ്ഞുവീണു.
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2
കൂണുകൾ

താല്പര്യെപ്പട്ട പാട്ടുകാര(നാ)നുമാ-
യലച്ചിലാണു്,

െതരുവാെക,
വഴിയാെക,
ലഹരിപ്പുറത്തു്…

െതരുവു് കടന്നു്
െവളിച്ചം കടന്നു്
ലഹരിപ്പുറത്തു്.

പാട്ടുമാത്രം ചുവടു
െതറ്റാെതയുലയാെത,

രണ്ടു്

കിറുക്കൻ ചിലെപ്പാ
എവിേടലും നിക്കും,
വിളിച്ചുകൂവും,
തുള്ളിച്ചാടും,

ഇലട്രിക്ക് േപാസ്റ്റിൽ
ചാരിയുറങ്ങും,

ബീഡി വലിക്കും
മരേച്ചാട്ടിൽ
െപടുക്കും,

െതറിേയാടുെതറി
പറയും,
ഉറഞ്ഞുതുള്ളും,
കൂനി(യുറങ്ങും)യിരിക്കും…

വഴിെക്കവിെടെവേച്ചാ
എല്ലാവർക്കും
നഷ്ടെപ്പട്ട എെന്താെക്കേയായാ-
ണയാെളന്നു്,
നഗരത്തിനാെക,
ഞങ്ങൾക്കാെക,
േതാന്നുകയാണു്…

പാടിപ്പാടി
പാട്ടിന്നിടയിൽ
െപട്ടന്നയാൾ
വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു,
വിറച്ചുവിറച്ചു്
പാർക്കിെല മരങ്ങളുമായിേച്ചർന്നു്
ഡിസംബറിെന
കളിയാക്കുന്നു,

ചിരിച്ചുചിരിെച്ചാടുക്കമേങ്ങരെട
നാലു് പല്ലിളകിേപ്പാകുന്നു,

ഇലകെളന്നേപാൽ…
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3
തിരുവനന്തപുരം
േനാർത്ത്

നഗരത്തിെല ആശുപത്രിയിൽ

മൂന്നു ദിവസം കിടന്നു…

െകട്ടഴിച്ചുവിട്ടേപ്പാൾ

മുറിവിെലെക്കാരു കാറ്റു്

കയറിയിരുന്നു.

ആശുപത്രിയിെല അവസാനദിവസം

ആരുെടെയാെക്കേയാ

കണ്ണുെവട്ടിച്ചു്,

307-നമ്പർ മുറിയിെല

കിളവെനാരു സലാം െകാടുത്തു്,

വാതിലും, വാച്ച്മാനും കടെന്നാരു

സ്വപ്നം ൈബക്കിൽ, മഴയിൽ

േദശീയപാതയിലൂെട

പ്രകാശേവഗത്തിൽ

ഇരുട്ടിേലക്കു് ഓടിച്ചുേപായി.

II

കാശടച്ചിറങ്ങിനടന്നു…

കടൽത്തീരത്തും,
മരണവീട്ടിലും
കറങ്ങി.

പരസ്യമായി മൂത്രെമാഴിക്കുന്ന
ഒരു െപൺകുട്ടിയ കണ്ടു, (െകാതിച്ചു)

നാലു നായ, രണ്ടാൽമരങ്ങൾ,
അഗ്നിശമനേസന, കത്തിേപ്പായ പലഹാരക്കട,

ട്രാഫിക് ജാം… കാക്കക്കൂട്ടം

മഴയില്ല.

ഒന്നമർത്തിയലറിയാൽ
െകാള്ളാെമന്നുണ്ടായിരുന്നു,

അലറിയില്ല,

അലറിേയെന,

കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുേമ്പാഴും
കുമുകുമാന്നു കമത്തുേമ്പാഴും മാത്രമാണു്
ഞാെനാരു ൈധര്യശാലി ആകുന്നെതന്നു്
കൂട്ടുകാർ പറേഞ്ഞക്കും.

അതു് ശരിയല്ല,

െതാണ്ടേവദനയായിരുന്നു…

അലറിയില്ല.

ൈവകിട്ടു് തലയിൽ എണ്ണ േതക്കണെമന്നും,
പച്ചയ്ക്കു് കണ്ടമാനം പഴുത്തമാങ്ങ
തിന്നണെമന്നും സ്വയംേഭാഗം
െചയ്യണെമന്നുെമല്ലാം
വിചാരിച്ചു.

(ഹാ,

ഓേരാേരാ വിചാരങ്ങൾ)

പരിചയമുള്ള ഒരുത്തനിന്നെല പിരിഞ്ഞു.

അതാണു് മരണവീടു്.

തുറമുഖത്തിനടുത്തുള്ള പഴയ കാമുകിയുെട
വീട്ടിൽ കള്ളൻ േകറി.

അതാണു് കടൽത്തീരം.

ഏേതാ െചവികെളക്കുറിേച്ചാർത്തു.

ഉറങ്ങിേപ്പായി…
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4
നാടൻപാട്ടു്—2

മട്ടാേഞ്ചരിയിെല
കാപ്പിക്കടയ്ക്കുപുറത്തു്
ഗിത്താർ വായിക്കുന്നവെന്റ
താടിക്കു തീപിടിച്ചേല്ലാ…

മൂക്കിെന്റ പാലം
കടക്കണ
േപനുകൾെമാത്തം
െവന്തുമരിച്ചേല്ലാ,

പാതിജീവനുംെകാണ്ടതിയാെന്റ
പല്ലുപുളിപ്പിച്ചു പായുന്നവയുെട
േപരീയിരുട്ടത്തു്
മിന്നാമിനുങ്ങുകെളന്നാണേല്ലാ…

□
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രാഹുൽ േഗാവിന്ദ്
നാടു് ആലപ്പുഴ. േകരള മീഡിയ അക്കാ�
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േജാലിെചയ്യുന്നു.

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 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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