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വിട്ടയക്കുക1

വിട്ടയക്കുക കൂട്ടിൽ നിെന്നെന്ന ഞാൻ
മറ്റു കൂടുകൾ കണ്ടു് പഠിക്കെട്ട.
കൂട്ടിെലങ്ങെന വീണു ഞാെനന്ന
േചാദ്യെച്ചമ്പുലി, കൂട്ടിെലൻ കൂട്ടു്.

മാറ്റണം െമാഴി ഞാെനന്നു് വക്കീൽ.
മാറണം കൂറു്, വാങ്ങണം മുൻ കൂർ,
സന്ധിസ്വർഗ്ഗേമ നിത്യസ്വർഗ്ഗം…

നാവിലാരാെന്റ നാവുമായ് കൂട്ടിൽ
ഞാനല്ലാ ഞാൻ െമാഴി മാറ്റിപ്പറഞ്ഞു:
ൈക പിടിച്ചില്ല, കശക്കിയിെല്ലെന്ന
കവിളിലുമ്മെത്താഴി െതാഴിച്ചില്ല
ചുെട്ടരിച്ചില്ല ചന്ദ്രെവട്ടത്തിൽ.
േതാഴർക്കു് െപൺൈഫ്ര സൽക്കരിച്ചില്ല;
കൂട്ടിൽ നിൽേപ്പാെന കാണുന്നിതാദ്യം.

കൂടഴികളിൽ താളം പിടിക്കുന്നു
േനരു് േനരിയ പുഞ്ചിരിേയാെട.

ഏതിതിഹാസം? സീത?2 േനാറ?3
ഏതു് ൈധര്യെമൻ രക്ഷകയായ് വരും?
പാട്ടിേലതിലുമുള്ള േപാൽ െപൺ-
കൂട്ടിേലതിലുമുണ്ടു് വിഹായസ്സിൽ
പാറൽ േമാഹിക്കുേമാേരാ കിളി.

വിട്ടയക്കുകയീനുണക്കൂട്ടിൽ നി-
െന്നെന്ന ഞാനിറ്റു് േനരു െകാള്ളെട്ട.

േപ്രംജി4 വിതുമ്പുന്നു:
വിട്ടയക്കില്ല നിെന്ന േലാകം; അതി-
െനന്നുമാനന്ദം ബന്ദിെയക്കാണൽ.
വിരലിനാൽ മല മാന്ത്രികൻ നീക്കും.
വിരലനക്കില്ല കൂടു് തുറക്കാൻ.

കൂട്ടിലിങ്ങെന നിന്നു് െകഞ്ചാെത
കൂടു് േഭദിച്ചു് പാറൂ മനേസ്സ.

1. നിമിത്തം—ബാലാമണിയമ്മയുെട വിട്ടയക്കുക എന്ന
കവിത

2. ആശാൻ—ചിന്താവിസ്ടയായ സീത
3. ഇബ്സൻ—Doll’s House

4. േപ്രംജി—ഋതുമതി

3



െക. ജി. എസ്.
മലയാള കവി.

ചിത്രം: വി. േമാഹനൻ



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ�
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു�
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന�
തു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ�
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡി�
എഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ
60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം
– കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭി�
മുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ –
എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാ�
ണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ�
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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