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പുഷ്പിണിയായഎെന്റ
മകേളാടു്

വരേവൽക്കുനീ സ്ത്രീത്വത്തിൻസത്തെയ,
അറിയുക നിെന്റസ്വന്തമാം സ്വത്തെത്ത.
നിറപൂർണയായിന്നിതാ നിന്നിെല വർണങ്ങൾ
വിടരുന്നു, വിരിയുന്നു, ഋതുഭദം കലരുന്നു.

എന്തു്ഞാൻ െചാേല്ലണ്ടു,എൻ ഉള്ളിെന്റ ഉള്ളിെല
സേന്താഷവർഷേമാ, േപർത്തും
െപരുകുമാ ഭീതി തൻബാധേയാ?
അമ്മതൻ മാറിടം ചുരത്തുന്നപാലുേപാൽ
ൈനർമല്യേമാലുന്ന െമാഴികളിവ,
നീ കാേതാർത്തു േകൾക്കുക, മറക്കാതിരിക്കുക.

കനവിെന്റ നൂലുകൾ ഇഴേചർത്തി െനെയ്താരാ
കൂടിനു െവളിയിൽ നീ വന്നീടുേമ്പാൾ,
ഓർക്കുന്നുഞാൻ
എെന്റ പിന്നിട്ട നാളുകൾ,ഓർമ തൻ പുസ്തക–
ത്താളുകൾക്കിടയിൽസൂക്ഷ്മമായ് െവെച്ചാരാ
മയിൽപ്പിലിത്തുണ്ടിതാ വർണവിസ്മയം കാണിച്ചു
കിടക്കുന്നു.

പാറിയുയർന്നുേവാ? ചിറകുകൾ
വിടർത്തിേയാ സ്വപ്നശലഭങ്ങൾ?
എന്നിളം കുേഞ്ഞ, നിെന്റ മനസ്സിെല
ദർപണബിംബമായ് കാണുന്നതാെരഞാൻ?
എന്നിെല നിെന്നേയാ, നിന്നിെല എെന്നേയാ?

ഓർത്തു് വേക്കാമേല,
ധന്യമായ് കരുേതണ്ടനാളിതു,
നിെന്റസ്ത്രീത്വം കുറിക്കും മുഹൂർത്തമിതല്ലേയാ?
മാതൃത്വമെല്ലേയാ,സ്ത്രീത്വത്തിൻ
നിറവും, നിറമും,സ്വത്വമും.
േശ്രഷ്ഠമാം ഭാവമേതൽക്കുവാൻ,
പുണ്യമാ ഭാരമേതറ്റുവാൻ
പ്രകൃതി നിനാക്കായ് കല്പിച്ച വരമിതു്.

എങ്കിലും,ൈപതേല,ഇന്നു് നീ
പുഷ്പിണിയായ ദിനമതിൽ,
നിെന്റ മനമാെക കലങ്ങിേയാ?
നിൻ കൺകളിലാശങ്ക നിറഞ്ഞുേവാ,
കരിേമഘങ്ങൾ നിരന്നുേവാ?

എന്നിളം ൈപങ്കിളീ, ഉള്ളമുണ്ടാവേണ,
േനരറിയുവാൻ, േനരിെന േനരിടാൻ.
വിസ്മരിക്കരുേതാമേല യാഥാർത്ഥ്യെമെപ്പാഴും,
നിെന്ന ചൂഴ്ന്നുണ്ടു് നിൽപ്പൂ,
ആെണന്നജാതി,ഹിംസ്രമാം ജീവികൾ.
െചേഞ്ചാരക്കണ്ണുമായ്, നിൻ േമനിെയ
കീറിപ്പറിക്കുവാനവർ നിൻ ചുറ്റുേമാടുന്നു,
െവറിയരായ്, േവട്ട-നായ്ക്കളായ്.

കലരാത്ത ഉണ്മയിതറിയണം നീ.
വിശ്വാസമരുെതന്നു് െചാല്ലുകിെല്ലങ്കിലും,
അതിരറ്റ വിശ്വാസമരുതു്, െപാൻകണ്മണീ
ആെണന്നജാതിക്കു മീെത.
നിെണ്ട മനസ്സിെല േചാദ്യശരങ്ങൾ–
ക്കുത്തരംഎല്ലാം എനിക്കില്ല േമാെള.
എന്തിെനെന്നന്തിെനെന്നന്തിെനന്നും?
പിെന്ന,എന്തുെകാെണ്ടന്തുെകാെണ്ടന്തുെകാെണ്ടന്നും?
ആണുങ്ങളാർക്കുേമൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കാം
എന്നനിൻ േചാദ്യത്തിനുത്തരം േകേട്ടാളൂ:
“പത്തുവയസ്സിനു കീഴിെല ബാലന്മാർ, ഒന്നതു്,
പിെന്നേയാ,ശ്വാസം നിലച്ച
നിർജ്ജീവരാം പുരുഷരും”.

കരുതലായിരിേക്കണേമാമേല
ഊട്ടിവളർത്തീടുെകന്നും മനസ്സിെലാരു കാകെന.
എേങ്ങാട്ടു േപാകിലും നിർഭയം സ്വതന്ത്രമായ്,
കാകനാകെട്ട നിൻ കണ്ണുകൾ,
കാക്കെട്ട നിെന്ന നിൻ ചുവടുകൾ.

മകേള, വളരുക, വളർത്തുക,
അടങ്ങാത്തശക്തിയായ്, ഒടുങ്ങാത്തവീര്യമായ്,
സ്ത്രീത്വത്തിൻ ദാഹമായ്, ദുർഗ്ഗയായമ്മയായ്.
സർപ്പശക്തിയായ് നിന്നിലുണരെട്ട ജീവനും.
ഭൂമിക്കു ജീവനായ്, ജീവെന്റ ഭൂമിയായ്,
ജീവൽൈചതന്യത്തിനുറവയായ്,
വൻവടവൃക്ഷമായ് പകരെട്ട,പടരെട്ട നീ.
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അവനുംഅവനും

മെണ്ണാന്ന്.
വിെണ്ണാന്ന്.

ഒേര േചാര, ഒേര മജ്ജ
ഒേര മാംസം, ഒേര അസ്ഥി
ശ്വാസവുെമാന്ന്.

…എങ്കിേലാ?

വിശ്വാസെമാെരാന്ന്!
ചിന്തകേളാേരാന്ന്! 

ചിന്തകളിേലെതങ്കിലുെമാന്നിെനതിേരാ?
വിശ്വാസങ്ങളിേലെതങ്കിലും ഒന്നിെനതിേരാ?

എതിർനിൽക്കുന്നവനതാരായാലും
തൻ ചിന്തകൾക്ക് കൂട്ടില്ലാത്തവൻ…!
തൻ വിശ്വാസത്തിനു കൂറ് കല്പിക്കാത്തവൻ…!
അവെനതിെര,
ഉടവാെളടുക്കുക,
പടവാെളടുക്കുക.

എൻ വിശ്വാസമില്ലാത്തവന്
ശാസമെതന്തിന്?
അവെന മണ്ണിേനാട് േചർക്കുക.

എല്ലാം കഴിഞ്ഞവസാനം…
അേത മണ്ണിലവനും േചരും.

അവിെടെച്ചന്നുംഅവൻ
പടെവട്ടുന്നുണ്ടാവുേമാ?

□
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ഉദയചന്ദ്രൻ,സി.പി.
പാലക്കാട് പറളി സ്വേദശി. പറളി സ്കൂളുക�
ളിലും പാലക്കാട് വിേക്ടാറിയ േകാളജിലും
പഠിത്തം. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളിൽ
േജാലി െചയ്തു. ഇേപ്പാൾഎറണാകുളത്തു
താമസം.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈേഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരി�
ക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുക�
െളാആവശ്യമില്ല.

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

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാഗ�
ങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽഈ േ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. അയേയ്ക്കണ്ടവിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org>എന്നഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ,ഈെവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീ�
കാര്യമാണു്. അവസായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ
ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്നഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി,തിരുവനന്തപുരം 695014
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