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അടേവാെട, െമെയ്തളിച്ചു്
പാടവേത്താെട, മുതിരൽ പാലിച്ചു്
സിംഹാസനങ്ങേളാളം മൂത്തുപഴുത്തു്,
കുരുക്കഴിയാവാക്കും െപാരുളും-
കണ്ണും മൂക്കും െപാത്തിവിഴുങ്ങി,
െകാഴുത്തേവദികളിൽ ക്രമമായി തുപ്പി
കുട്ടിേപ്പച്ചുകളിൽ നരകയറി.
ശിശുദിനറാലിക്കുനിരന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാരും
കുട്ടിയുടുപ്പണിയുേന്നയില്ല‼

േമാഹെക്കാട്ടാരങ്ങളിൽ
ചിത്തവ്യായാമങ്ങളിൽ
ആകൃതിയാലും വികൃതിയാലും
തകൃതിയായ് െപരുതായവർ
വഴിേയാരത്തുലാസ്സുകളിൽ
പാളിപ്പാളി േനാക്കുന്നു.
േകാട്ടങ്ങളുെട തട്ടു്
ചിരിച്ചുതാഴുന്നതു്…
േനട്ടങ്ങളുെട തട്ടു്
കരഞ്ഞുകുതിക്കുന്നതു്…

ഇനിയും,
വാഴുേവാരും വീഴുേവാരും
ഉത്തരവുകളാൽ വകഞ്ഞറുക്കാെത,
ഊരകത്താത്ത-
ശിശുദിനങ്ങൾ
ഉണർവ്വുകാത്തുറങ്ങുന്നുണ്ടു്…
പഴയവഴി,പുഴനിവരുേമ്പാൾ
മണ്ണനക്കങ്ങളിൽ
മരം, വിരൽപിണയ്ക്കുേമ്പാൾ…

മൂേത്താര്െട മുതുവാക്കുതാറ്റാെത
െതാട്ടിലിൽക്കിടന്നു്,
എനിെക്കാന്നുറങ്ങണം…
എെന്റമാത്രം പൂച്ചയുറക്കം



കയറ്റിറക്കങ്ങളുെട ഓേരാവളവിലും
സഹയാത്രികരുണ്ടു്.
ഒന്നിേലെറ വളവുകൾ പിന്നിടാൻ
ഒറ്റയായ് വന്നവർ,
ഒന്നിേലെറേപ്പെരാത്തു്
ഒറ്റവളവു പിന്നിടാൻ വന്നവർ,
രണ്ടാം വളേവാളം നടന്നു്
തളർന്നവർ,
െമലിഞ്ഞുകുറുകിയമനസ്സഞ്ചികളിൽ
മുഖാവരണങ്ങൾ േപറുേവാർ,
ഇടവഴിയിൽ
പിഴച്ചകണക്കുേപക്ഷിച്ചു്
നിർമമതെമാത്തുേവാർ,
സങ്കടക്കയം തീർത്ഥമാക്കി

െപാരുളുേതടുേവാർ,
ഹൃദയശിലകളിൽ-
മുറിഞ്ഞവാക്കുേകാറി,
തിരിഞ്ഞുനടന്നവർ,
കഥയുെട െകട്ടും രസച്ചരടുംെപാട്ടി
യാത്രമുടക്കിേയാർ.
ഗതിവിഗതികൾക്കുതാളം പകർന്നതു്-
െപായ്ക്കാലുകൾ വച്ചു്
യാത്രയ്ക്കു ചാരുതകൂട്ടിേയാർ
ചിത്തഭ്രമങ്ങൾക്കു െകാഴുേപ്പറ്റി
നവരസം കാട്ടിേയാർ.
മണിമുഴക്കങ്ങൾെക്കാത്തു
ൈപദാഹങ്ങൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയതും
സഹയാത്രികർ
രുചിേഭദങ്ങളുള്ളസഹയാത്രികരുെട
ഇഷ്ടരുചികളിൽ
അരുചിയുെട ചഷകം പകരുന്ന
ചവർപ്പു്…
ഇടത്താവളങ്ങളില്ലാത്ത ദിശാേബാധങ്ങളിൽ
മനം പിരട്ടിമുറിഞ്ഞുവീഴുന്ന-
വാക്കായി, വറുതിയായി
വഴിപിരിയുന്നസഹയാത്രകൾ



ചിറകുകെളക്കുറിേച്ചാർക്കാത്തവേരാ
ചിറകുമുളയ്ക്കാൻ കാക്കാത്തവേരാ
നേന്ന ചുരുക്കം.
ചൂണ്ടുപലകകൾെക്കാത്തു്-
നടന്നു കാലിടറിയാലും
കന്മഴെകാണ്ടു്
നിനവുകളുറഞ്ഞാലും
ചിറകുമുളയ്ക്കണെമന്നില്ല.
തലച്ചുമേടറ്റി
തലേച്ചാറു പുഴുക്കുത്തുെമ്പാഴും
വിലവിവരപ്പട്ടികയിൽ
ഒന്നാംസ്ഥാനം
ചിറകുകൾക്കു്.
അമ്മൂമ്മപറഞ്ഞതു്-

ചിറകുകിട്ടിയാൽ,
ജലേരഖകൾ കടന്നു്
പവിഴെക്കാട്ടാരത്തിെലത്താം,
കാറ്റിെന െകാഞ്ഞനം കാട്ടാം.
േമഘത്തിൽ കാലുനീട്ടിയിരുന്നു്
താേഴാട്ടുേനാക്കാം.
കർമ്മഫലം െകാണ്ടുേനർന്നാേല
ചിറകുകിട്ടുള്ളൂന്നു് വിശ്വാസി.
നിലവാരമനുസരിച്ചു്
െവള്ളേയാ കറുേപ്പാ കിട്ടുമേത്ര.
ഉൾച്ചൂടുെകാണ്ടു് െതാലിപ്പുറത്തു്
പുള്ളിക്കുത്തു് വീണവർക്കു്,
ആവർത്തനങ്ങളുെട െപരുമഴയിൽ
നനഞ്ഞുകുതിർന്നവർക്കു്,
െകാതിേയാെട നടപ്പുതുടങ്ങിയവർക്കു്
ചിറകുമുളയ്ക്കുന്നതു്, ഒരുേപാെലയാണു്.
ഊഴം കാക്കാെത,
ചിറകുെവച്ചുെകട്ടുന്നവരുണ്ടു്.
ചാപിള്ളയ്ക്കിെതാന്നും ബാധകമല്ല.

□



േഡാ. സീമാ െജേറാം
േഡാ.സീമാ െജേറാം പ്രഭാഷകയും എഴുത്തു�
കാരിയും ലിംഗതുല്യത, മേതതരത്വം എന്നിവ�
യുമായി ബന്ധെപ്പട്ട സാംസ്കാരിക പ്രവർത്ത�
നങ്ങളിൽ പങ്കാളിയുമാണു്. നിലവിൽ േകരള�
സർവ്വകലാശാല മലയാളവിഭാഗം അേസ്സാ�

സിേയറ്റ് െപ്രാഫസ്സറും റിേസർച്ച് ൈഗഡുമാണു്. മലയാളം
ലക്സിക്കൻ വിഭാഗം എഡിറ്ററായും ചുമതല വഹിക്കുന്നു.അന്തർ�
സർവ്വകലാശാല മലയാളേകന്ദ്രം ഡയറക്ടറായും പ്രവർത്തി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. യു ജി സി ധനസഹായേത്താെട ‘സ്ത്രീസ്വത്വനിർമ്മിതി
മലയാളത്തിെല െപൺവാരികകളിൽ’എന്നവിഷയത്തിൽ
േമജർ റിേസർച്ച് േപ്രാജക്ട് െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. ഭാഷാപഠനം, െജൻ�
ഡർ സ്റ്റഡീസ്,തിേയറ്റർ, മാധ്യമപഠനം എന്നിവയിൽ േകന്ദ്രീ�
കരിച്ചു് ഗേവഷണപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലുംആനുകാലികങ്ങ�
ളിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. പുസ്തകങ്ങൾ:ആദ്യകാലകവിതകളിെല
പ്രകൃതിസമീപനങ്ങൾ,അരങ്ങിെലആധുനികീകരണം.

കലിഗ്രഫി:എൻ. ഭട്ടതിരി
ചിത്രങ്ങൾ: വി. േമാഹനൻ



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈേഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണുഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്.എന്നി�
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയുംഅതിൽഈ
േഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനംആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്നആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം –കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ,അഭിമുഖങ്ങൾ,സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ,കവിതകൾ –എന്നുതുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്.അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org>എന്നഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ,ഈെവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവസായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്നഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി,തിരുവനന്തപുരം 695014
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