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െപണ്മയുെട ജനിതകങ്ങൾ
—േഡാ.െക.എസ്.രവികുമാർ

ഭാവഗീതത്തിെന്റ ലളിതകാന്തികളിൽ നിന്നു് വിചാരശീ�
ലത്തിെന്റ േപശീബലത്തിേലക്കും ൈവയക്തിക വിഷാദ�
ത്തിെന്റ ധൂമിലസങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നു് സങ്കീർണ്ണമായ സാ�
മൂഹിക ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുെട സൂക്ഷ്മതകളിേലക്കും
മുേന്നറിയ കവിതയാണു് ലളിതാ െലനിേന്റതു്. സുഗതകു�
മാരിക്കു േശഷം രംഗത്തു വന്ന കവയിത്രികളിൽ അന്നു്
ശ്രേദ്ധയരായതു് ഒ.വി. ഉഷയും ലളിതാ െലനിനും ആയി�
രുന്നു. ഉഷയുെട കവിതകളിൽ ലിറിസിസത്തിെന്റ സാ�
ന്ദ്രതയും വിഷാദാത്മകമായ നിഗൂഢതയും മുന്നിട്ടുനിന്നു.
ലളിതാ െലനിെന്റ കവിതകളിലാകെട്ട, ഭാവഗീതാത്മക�
തയുെട ബാഹ്യഛായയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രാേദശിക സംസ്കൃതിയു�
െട സൂചകങ്ങളും ദ്രാവിഡീയമായ സൗന്ദര്യാനുഭവത്തി�
െന്റ ചിഹ്നങ്ങളും േനരിയ നിഴൽരൂപങ്ങളായുണ്ടായിരു�
ന്നു. ചുറ്റുപാടുകെള പാേട മറന്നു പാടിയ ആത്മഗീതിക�
ളായിരുന്നില്ല ആ കവിതകൾ. കാവ്യേകന്ദ്രം സ്വാത്മാവാ�
െണങ്കിലും, േലാകെത്ത സൂക്ഷ്മമായി േനാക്കിക്കാണാനും
പ്രതികരിക്കാനുമുള്ള പ്രവണതയും ലളിതാ െലനിെന്റ
കവിതകളിൽ അങ്കുരാവസ്ഥയിലുണ്ടായിരുന്നു.

1970-കളുെട ആരംഭത്തിൽ മലയാള കവിതാ രംഗത്തു
കടന്നുവന്ന കാലത്തുതെന്ന ലളിതാ െലനിെന്റ കവിത�
കൾ അവയുെട വ്യതിരിക്തത െകാണ്ടു് ശ്രേദ്ധയമായി�
രുന്നു. ആധുനികതാ വാദത്തിെന്റ സ്വരൈവചിത്ര്യങ്ങൾ
നമ്മുെട സാഹിത്യ രംഗത്തു് മുഴങ്ങിനിന്നിരുന്ന കാലമാ�
യിരുന്നു അതു്. ആ കാലത്തിെന്റ കാവ്യപ്രവണതകെള
തിരിച്ചറിഞ്ഞു െകാണ്ടുതെന്ന, അതിെന്റ വിഭ്രാമകതയി�
േലക്കു വഴുതി വീഴാെത മുേന്നാട്ടു േപാകാൻ ലളിതാ െല�
നിനു കഴിഞ്ഞു.ആ കാലയളവിെല കവിതകളാണു് 1976
ൽ ‘കരിങ്കിളി’യിൽ സമാഹരിക്കെപ്പട്ടതു്.

എൺപതുകളുെട തുടക്കം മുതലുള്ള ഒെന്നാന്നര ദശക�
ക്കാലം ലളിതാ െലനിെന്റ കാവ്യജീവിതത്തിൽ നീണ്ട
നിശ്ശബ്ദതയുെട ഇടേവളയായിരുന്നു. േകരളീയസാഹച�
ര്യത്തിൽ െതാഴിലിടത്തിൽ പണിെയടുക്കുകയും ഭാര്യ,
അമ്മ, കുടുംബിനി തുടങ്ങിയ നിലകളിലുള്ള ഉത്തരവാദി�
ത്വം നിറേവറ്റുകയും െചേയ്യണ്ടിവരുന്ന എഴുപതുകാരി േന�
രിടുന്ന ഒരു അനിവാര്യ പ്രതിസന്ധിയാണു് ഇതു് എന്നു
വരാം. അത്തരം പ്രാതികൂല്യങ്ങെള അതിജീവിച്ചു് സർ�
േഗ്ഗാേന്മഷം വീെണ്ടടുക്കാൻ സമീപവർഷങ്ങളിൽ ലളി�
താ െലനിനു കഴിഞ്ഞു. 1995-ൽ ‘കർക്കിടകവാവു് ’ എന്ന
സമാഹാരം പുറത്തുവന്നതു് ഈ തിരിച്ചുവരവിനു് ആക്കം
കൂട്ടി. ലളിതാ െലനിെന്റ കാവ്യജീവിതത്തിനുണ്ടായ പുന�
രുജ്ജീവനത്തിനു്, മലയാള സാഹിത്യാന്തരീക്ഷത്തിൽ
കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ ഉണ്ടായ അടിസ്ഥാനപരമായ
ചില പരിവർത്തനങ്ങൾ സഹായകമായിട്ടുണ്ടാവണം.
പ്രാന്തീകൃത ജീവിതാവസ്ഥകൾക്കും അതിെന പ്രതിനി�
ധാനം െചയ്യുന്ന വിവിധ േശ്രണികളിൽെപ്പട്ട മനുഷ്യർ�
ക്കും പ്രാധാന്യം ലഭിച്ച ഒരു പുതിയ ജനാധിപത്യാന്തരീ�
ക്ഷം സാഹിത്യത്തിലുണ്ടായി എന്നതാണാ പരിവർത്ത�
നം. സാഹിത്യവിമർശനം സ്വായത്തമാക്കിയ പുതിയ
ൈസദ്ധാന്തികാവേബാധം ഈ പരിവർത്തനെത്ത എടു�
ത്തുകാട്ടാൻ മുതിരുകയും െചയ്തു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ
ഏറ്റവും വികാസം േനടിയതു് സ്ത്രീപക്ഷസാഹിത്യമാണു്.
ലളിതാ െലനിെന്റ കാവ്യജീവിതെത്ത ഉന്മിഷത്താക്കാൻ
ഈ അന്തരീക്ഷവും അതിെന്റ പങ്കു വഹിച്ചു.

ൈവയക്തികമായ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനത്തിെന്റ തല�
ത്തിൽനിന്നു് സാമൂഹികവും ൈവജ്ഞാനികവുമായി പ്രാ�
മുഖ്യമുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രമായി സ്ത്രീവാദം സമീപദശകങ്ങ�
ളിൽ വളർന്നു. ബഹുമുഖമായ സാധ്യതകളും േപ്രഷണരീ�
തികളും അതു് വളർത്തിെയടുത്തു. അനുരഞ്ജനം മുതൽ
അതിവാദം വെരയുള്ള ഒരുപാടു് ഇഴകൾ ആ ആശയ�
ധാരയിൽ കാണാനാകും. കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ സ്ത്രീ�
വാദം ഇഴകൾ ആ ആശയധാരയിൽ കാണാനാകും.
കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ സ്ത്രീവാദം വ്യക്തിപരമായ വിതാ�
നത്തിൽ എഴുത്തുകാരികളുെട ആത്മേബാധെത്ത ത്വരി�
പ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, സാമൂഹികമായ മാനങ്ങളുള്ള അേന്വ�
ഷണ പദ്ധതിയായി മലയാളത്തിെല സർഗ്ഗസാഹിത്യ�
ത്തിൽ പടരുകയും െചയ്തു. സുഗതകുമാരിെയേപ്പാെല പ്ര�
തിഷ്ഠ േനടിയ കവികൾ േപാലും ഏകാന്തവിഷാദങ്ങെള
ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ൈവയക്തികവും ഭാവാത്മകവുമായ
രചനകളിൽനിന്നു്, െപണ്ണിെന േകന്ദ്രീകരിച്ചു് സങ്കീർണ്ണ�
മായ സാമൂഹിക–രാഷ്ട്രീയ സമസ്യകെള നിശിതമായാ�
വിഷ്കരിക്കുന്ന കവിതകളിേലക്കു മുേന്നറിയ കാലയളവാ�
ണിതു്.

ലളിതാ െലനിെന്റ കവിതകളിൽ സ്ത്രീവാദനിലപാടു് സവി�
േശഷ രീതിയിലാണു് പ്രകടമാകുന്നതു്. അവർ െഫമി�
നിസെത്ത വിധായകമായ (Positive) നിലയിലാണു്
സ്വീകരിക്കുന്നതു്. ആ സിദ്ധാന്തത്തിെന്റ റാഡിക്കൽ
സ്വഭാവമല്ല, അവരുെട കവിതകളിൽ െതളിയുന്നതു്.
വർത്തമാന യാഥാർത്ഥ്യെത്ത തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കു�
ന്നതും സാമൂഹിേകാത്കണ്ഠ പുലർത്തുന്നതുമായ മനുഷ്യ
സങ്കല്പമാണു് ലളിതാ െലനിേന്റതു്. അതിലൂെട അവർ
രൂപീകരിക്കുന്ന കർത്തൃത്വം സ്ത്രീെയ മുൻനിറുത്തിയാ�
കുന്നു എന്നുമാത്രം. അങ്ങെന മൂർത്തീകരിക്കുന്ന സ്ത്രീ,
ൈവയക്തികമായ വികാരവിചാരങ്ങളുള്ളവളും ഭാര്യ,
അമ്മ, കുടുംബിനി, െതാഴിെലടുക്കുന്നവൾ എന്നിങ്ങെന
പല വിതാനത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുള്ളവളുമാണു്.
അറിവുേനടാനും സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തി�
ക്കാനും സർഗ്ഗാത്മകത പ്രകടിപ്പാക്കാനും ചുറ്റുപാടുകെള
മാറ്റിത്തീർക്കാനും അവൾ തീവ്രമായി ഇച്ഛിക്കുന്നു. അതു�
െകാണ്ടുതെന്ന താൻ ജീവിക്കുന്ന േലാകത്തിെന്റ പല�
തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവളുെട ഉള്ളിൽ ചലനങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കുന്നു; അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ത്രീജീവിതത്തിെന്റ
ദുരിതങ്ങെളയും ധർമ്മസങ്കടങ്ങെളയും േകന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള�
വയാകുേമ്പാൾ വിേശഷിച്ചും. യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ െപാ�
രുളറിയാനും തെന്നത്തെന്ന വിചാരണ െചയ്യാനുമുള്ള
ഒരു മേനാഭാവത്തിെലക്കു് അതു് അവെള നയിക്കുന്നു.
എന്നാൽ വർത്തമാനകാലത്തിെന്റ സങ്കീർണ്ണതകൾ
ഇത്തരം ശ്രമങ്ങെള കലുഷമാക്കുകയാണു്. ഈ അവ�
സ്ഥയിൽ തേന്നാടും സഹജീവികേളാടും ചുറ്റുപാടുകേളാ�
ടും താത്പര്യവും പ്രതീക്ഷയുമുള്ള ഒരാെളന്ന നിലയിൽ
ലളിതാ െലനിെന്റ കവിതകൾ ശാപഗ്രസ്തമായ ഈ െക�
ടുകാലത്തിെന്റ േനാവുകൾ വിങ്ങുന്ന പ്രാർത്ഥനകളായി�
ത്തീരുന്നു.

അതുെകാണ്ടു തെന്നയാണു് ലളിതാ െലനിെന്റ കവിത�
കൾ സ്ത്രീവാദപരമായ അതിവാദങ്ങളിേലക്കു േപാകാ�
െത അതിെന്റ മൗലികമായ സാമൂഹികദർശനത്തിൽ
േകന്ദ്രീകരിച്ചു മുേന്നറുന്നതു്. ചുറ്റുപാടുകെളയും സമകാ�
ലിക യാഥാർത്ഥ്യെത്തയും സഹജീവികളായ മനുഷ്യരു�
െട പ്രശ്നങ്ങെളയും മനസ്സിലാക്കുേമ്പാൾ, അവരിൽത്ത�
െന്ന സ്ത്രീകൾ േനരിടുന്ന ദുരന്തങ്ങെള ആഴത്തിൽ അറിയു�
േമ്പാൾ ഈ എഴുത്തുകാരി ഉദ്വിഗ്നയാകുന്നു. മിക്കേപ്പാഴും
അതു് ഒരു അമ്മയുെട ഉത്കണ്ഠകളായാണു് പ്രകാശിത�
മാകുന്നതു്. സ്ത്രീത്വത്തിെന്റ ഭിന്നമുഖങ്ങളിൽ ഭാര്യ,കാമുകി
തുടങ്ങിയവെയക്കാൾ അമ്മയുെട ഭാവമാണു് ലളിതാ
െലനിെന്റ കവിതകളിൽ പ്രകടം. ആ നിലയിൽ, േപ്രയ�
സീവർഗ്ഗത്തിലല്ല, മാതൃവർഗ്ഗത്തിലാണു് ഈ എഴുത്തുകാ�
രി ഉൾെപ്പടുന്നതു് എന്നു പറയാം. പഴയ മട്ടിലുള്ള ആദർ�
ശത്മകമായ മാതൃസങ്കല്പമല്ല, വർത്തമാന യാഥാർത്ഥ്യ�
െത്ത തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂെട അനുഭവപരിപാകം വന്ന
സ്ത്രീത്വത്തിെന്റ ഉൾക്കാഴ്ചകളാണു് അവരുെട കവിതക�
ളിൽ െതളിയുന്നതു്.

ഈ മേനാഭാവത്തിെന്റ ആന്തരശ്രുതികൾ േനരേത്തത�
െന്ന രൂപെപ്പട്ടിരുന്നു. ‘കർക്കിടകവാവു് ’ എന്ന സമാ�
ഹാരത്തിെല ‘അമ്മയാവുക’ എന്ന കവിത, ഇന്നേത്തതു
േപാെലയുള്ള ഒരു െകട്ടകാലത്തു് അമ്മയായിരിക്കുക
എത്ര േവദനാകരമാണു് എന്നു് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടു്. മുമ്പി�
ലുള്ള പത്മവ്യൂഹങ്ങെളയും ചതിക്കുഴികെളയും തിരിച്ച�
റിയാെത മകേനാ മകേളാ ജീവിതത്തിെന്റ സംഘർഷ
ഭൂമിയിേലക്കു് ഇറങ്ങിെച്ചല്ലുേമ്പാൾ, െനാന്തുെപറ്റ അമ്മ�
യുെട ഉത്കണ്ഠയും േവപഥുവും ആരറിയാൻ? പേക്ഷ,
അേപ്പാഴും അമ്മയാവാേന അവൾക്കു കഴിയൂ. േവദനാ�
നിർഭരമായ ആ അവസ്ഥയാണു് ലളിതാ െലനിെന്റ
കവിതയ്ക്കു് ഊർജ്ജം നല്കുന്നതു്.

അമ്മ േനരിടുന്ന ഇത്തരം ആത്മസംഘർഷങ്ങളുെടയും
മനഃപീഡകളുെടയും ഒരു മുഖമാണു് ‘അരുന്ധതി’ യിൽ
ആവിഷ്കൃതമാകുന്നതു്. അച്ഛേന്റയും അമ്മയുേടയും ൈക�
ക്കൂട്ടിൽനിന്നു് േമാചിതയായി സ്വതന്ത്രാസ്തിത്വം േതടുന്ന
മകൾ ഇന്നെത്ത കാലത്തിെന്റ ചതിപ്പാതകളുെട സത്യ�
മറിയാെത എടുത്തുചാടുന്നതു കാണുേമ്പാൾ അമ്മയ്ക്കുണ്ടാ�
കുന്ന െനാമ്പരങ്ങളും ആശങ്കകളും ഉത്കണ്ഠകളുമാണ�
തിൽ െതളിയുന്നതു്. ഇന്നു് മകെന്റ/ മകളുെട ദുഃഖെമെന്ത�
ന്നു് അറിയാേനാ മനസ്സിലാക്കാേനാ അമ്മയ്ക്കു് ആവുന്നി�
ല്ല. മക്കളുെട മനസ്സു് അമ്മയ്ക്കു് അറിയാൻ കഴിയിെല്ലങ്കിൽ
പിെന്ന ആർക്കു് അറിയാനാകും? ഇന്നു് സമൂഹത്തിെന്റ
ചില വിതാനങ്ങളിെലങ്കിലും െപണ്ണിനു് കുെറെയാെക്ക
സ്വന്തം വഴി തിരെഞ്ഞടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അവ�
സരവും ലഭിക്കാറുണ്ടു്. അവിേടക്കു് ഉത്സാഹേത്താെട
കുതിച്ചിറങ്ങിെച്ചല്ലുന്ന െപൺകുട്ടിെയ കാണുേമ്പാൾ,
അവെള കാത്തിരിക്കുന്ന ചതിക്കുഴികെളക്കുറിേച്ചാർത്തു്
അമ്മ അസ്വസ്ഥയാകുന്നു. ആ അസ്വാസ്ഥ്യത്തിൽനി�
ന്നും സങ്കടത്തിൽനിന്നുമാണു് ‘അരുന്ധതി’ രൂപംെകാ�
ള്ളുന്നതു്.

എന്താണു് െതറ്റു്, എന്താണു് ശരി എന്നു് സരളമായി
േവർതിരിക്കാേനാ വിേവചിച്ചറിയാേനാ ആവാത്തവി�
ധത്തിൽ െതറ്റ്/ശരി ദ്വന്ദ്വം എേപ്പാഴും നേമ്മാെടാപ്പമുണ്ടു്.
അതു് സങ്കീർണ്ണമായ സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്കു മു�
മ്പിൽ നെമ്മ സന്ദിഗ്ദ്ധമനസ്കരാക്കുന്നു. അവെയ േവർതി�
രിച്ചറിയാനുള്ള സൂക്ഷ്മജാഗ്രത പുലർത്തുേമ്പാഴും അതിനു
കഴിയാെത വരുന്നു. ഈ യാഥാർത്ഥ്യെത്തപ്പറ്റി ‘െതറ്റും
ശരിയും’ എന്ന കവിതയിൽ ഇങ്ങെന എഴുതുന്നു:

“ഇരട്ടെപറ്റ െതറ്റും ശരിയും
ഊടുവഴിയിൽ ഉരുമ്മിനിന്നു്
കറുപ്പും െവളുപ്പും തുന്നിയ
േതാരണം തൂക്കുേമ്പാൾ
കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളുെട അർത്ഥമറിയാെത
ഞാൻ അമ്പരന്നു നില്ക്കുന്നു.”

ഇതു് തിരിച്ചറിയുന്നതു െകാണ്ടു് യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ മു�
മ്പിൽനിന്നു് ഓടി ഒളിക്കുന്നില്ല കവി; ആ സത്യത്തിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നുെകാണ്ടു് ജീവിതത്തിെന്റ അനിവാര്യതകെള
േനരിടുന്നു.

ഈ ഭൂമികയിൽ രൂപംെകാള്ളുന്ന ലളിതാ െലനിെന്റ
കവിതകളിൽ െപണ്മയുെട ജനിതകങ്ങൾ പ്രകാശിത�
മാകുന്നു. ജീവശാസ്ത്രപരമായി ജനിതകം പാരമ്പര്യമുദ്ര�
യായി ജന്മങ്ങളിൽ പിന്തുടരുന്നു; സാമൂഹികമായ പാര�
മ്പര്യമാകെട്ട െകട്ടുപാടുകളായി െപണ്മെയ തളച്ചിടുന്നു.
ഈ ദ്വിമുഖസംഘർഷത്തിെന്റ അടയാളങ്ങൾ ലളിതാ
െലനിെന്റ കവിതകളിലുണ്ടു്. പാരമ്പര്യം നമ്മുെട സ്ത്രീജീ�
വിതെത്ത പ്രഹതപഥങ്ങളിൽ കണ്ണുെകട്ടി നയിക്കുന്നതി�
െന വിമർശനാത്മകമായി പരിേശാധിക്കുന്ന കവിതകൾ
പലതും അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടു്. അതു് ലളിതാ െലനിൻ അഴി�
ച്ചു പരിേശാധിക്കുന്നു.

‘സീതയുെട നിഴൽ’ എന്ന കവിത േനാക്കുക: ഉത്തമസ്ത്രീ�
ത്വത്തിെന്റ വിശിഷ്ടമാതൃകയായി ഭാരതീയ സമൂഹം നൂ�
റ്റാണ്ടുകളായി ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്ന സീതയുെട നിഴൽ
എങ്ങെന ഇന്നെത്ത സ്ത്രീയുെട ജീവിതെത്ത നിയന്ത്രിക്കു�
ന്നു എന്ന അേന്വഷണമാണു് അതിലുള്ളതു്.

“ഇത്ര െചറിയ നിഴൽെകാണ്ടു്
പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ പുതപ്പിക്കാൻ
സീതെയ്ക്കങ്ങെന കഴിഞ്ഞു?

***

ഈ നിഴലിനപ്പുറേത്തക്കു്
ഒരിക്കെലങ്കിലും
സത്യമേന്വഷിച്ചു് ഒരു ചുവടു് !
ഒരു ചുവെടങ്കിലും
വയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ!”

ഈ പ്രാർത്ഥനയുെട പിന്നിലും തുടിക്കുന്നതു് പാരമ്പര്യ�
ത്തിെന്റ ബന്ധനങ്ങെള വിേവചിച്ചുെകാണ്ടു് െപണ്മയ്ക്കു േമ�
ലുള്ള സാമൂഹികമായ വിലക്കുകെള വിമർശിക്കുവാനുള്ള
ത്വരയാണു്.

പാരമ്പര്യത്തിെന്റ ചിരധാരണകെള മുൻനിറുത്തിയുള്ള
മെറ്റാരു വിചാരണയാണു് ‘കൺെകട്ടു് ’ എന്ന കവിത.
ഗാന്ധാരിെയ േകന്ദ്രമാക്കി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ കവിത�
യിൽ മാതൃത്വെത്തക്കുറിച്ചും സതീത്വെത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള
സങ്കല്പങ്ങൾ സംഘർഷെപ്പടുന്നു. അന്ധനായ ഭർത്താ�
വിെന്റ സഹധർമ്മചാരിണിയാകാൻ ദാമ്പത്യത്തിലുടനീ�
ളം കണ്ണുെകട്ടി അന്ധത സ്വയം വരിച്ചവളാണു് ഗാന്ധാ�
രി. പേക്ഷ, അതു് അവളുെട ജീവിതത്തിൽ അനിവാര്യ�
മായ മെറ്റാരു ദുരന്തത്തിനു വഴിെതളിച്ചു. സതീത്വസംര�
ക്ഷണത്തിനായി കണ്ണുെകട്ടിയ അവൾക്കു് പുത്രന്മാർക്കു്
അർഹമായ വാത്സല്യം െകാടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആ
വാത്സല്യനഷ്ടത്താലാവാം അവളുെട പുത്രന്മാർ ധൂർത്ത�
ന്മാരായിത്തീർന്നതു്. ആ അറിവു് ഹൃദയത്തിേലറ്റിയ മുറി�
വു് വിങ്ങുേമ്പാഴും അവളറിയുന്നു, കണ്ണുെകട്ടിയ കറുത്ത തൂ�
വാല തനിക്കു വലിെച്ചറിയാനാവിെല്ലന്നു്. ഒപ്പം മെറ്റാന്നു�
കൂടി അവളറിയുന്നു, കന്യാദാനത്തിനും കന്യാദഹനത്തി�
നും അഗ്നി ഒന്നുതെന്നെയന്നു്. സത്യം തിരിച്ചറിയുേമ്പാ�
ഴും അതിനുമറയിടുന്ന തിരശ്ശീല വലിച്ചുമാറ്റാൻ കഴിയാ�
ത്തവിധം വ്യവസ്ഥാപിതമൂല്യങ്ങളാൽ പാരമ്പര്യശക്തി�
കളാൽ ബന്ധിതയാണു് ഇന്നെത്ത െപണ്മെയന്നു് ഈ
കവിത െവളിവാക്കുന്നു.

ഇക്കാലത്തു് അപൂർവ്വമാെയങ്കിലും സാവിത്രിക്കു് സത്യ�
വാെന്റ വളർത്തുകൂട്ടിൽനിന്നു് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ ആകാ�
ശത്തിേലക്കു പറന്നുയരാനാകുന്നുണ്ടു്. പലേപ്പാഴും അവൾ�
ക്കു് അതിനു ചിറകു നല്കുന്നതു് അയാൾ തെന്നയാണു്.
അവൾ താൻ നല്കിയ ചിറകുകളുമായി പറന്നുയർന്നു
കഴിയുേമ്പാൾ, ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തിനു മുമ്പിൽ അയാൾ
ഹതാശനാകുന്നു. തളർന്നവശനായി കട്ടിലിൽ വീണു
കഴിയുേമ്പാഴാണു്, അവളുെട ഹൃദയത്തിൽ വരിഞ്ഞുെക�
ട്ടിയ ഉരുക്കുനൂലിെന്റ മേറ്റ തല അവൾതെന്ന കട്ടിൽ�
ക്കാലിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു് അയാൾ കാണുന്നതു്.
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേലക്കു പറക്കുേമ്പാഴും കുടുംബബന്ധത്തി�
െന്റയും ദമ്പതീേപ്രമത്തിേന്റയും അദൃശ്യമായ ശൃംഖല�
കൾ അവൾതെന്ന നിലനിറുത്തുന്നു എന്നാണിവിെട സൂ�
ചന. ബന്ധങ്ങൾ എന്ന ബന്ധനത്തിെന്റ അനിവാര്യത
ജീവിതത്തിലുണ്ടു് എന്ന തിരിച്ചറിവു് അതിലുണ്ടു്. ഇങ്ങ�
െന ഒേട്ടെറ കവിതകളിൽ മുഖ്യപ്രേമയമാേയാ ആനു�
ഷംഗികമാേയാ സ്ത്രീത്വം േനരിടുന്ന വർത്തമാനകാല
സമസ്യകെള പുരാവൃത്തങ്ങളുമായി പാഠാന്തരബന്ധം
പുലർത്തിെക്കാണ്ടു് ലളിതാ െലനിൻ നിർദ്ധാരണം െച�
യ്യുന്നു.

സമൂഹത്തിെന്റ ഏറ്റവും െചറിയ ഏകകമായ കുടുംബ�
ത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനഘടകം സ്ത്രീപുരുഷ ദ്വന്ദ്വമാണു്.
അവിെട സംഘർഷമുണ്ടാവുക സ്വാഭാവികം. ആ ഘർ�
ഷണത്തിൽ നിന്നു് ഉതിരുന്ന തീ ആെരങ്കിലുെമാരാൾ
വിഴുങ്ങിയിെല്ലങ്കിൽ കുടുംബംതെന്ന ശിഥിലമായിത്തീ�
രും. ഇന്നെത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഏതാെണ്ടല്ലാേയ്പാ�
ഴും സഹനത്തിെന്റ തീവിഴുങ്ങിപ്പക്ഷിയാകുന്നതു് െപണ്ണു
തെന്ന. അതു് അവളിൽ അറിയാെത പ്രതിേഷധത്തിെന്റ
ഒരു കനൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ആ കനൽക്കണ്ണിലൂെട സ്വത്വ�
വിചാരണ നടത്തുന്ന കവിതയാണു് ‘തീവിഴുങ്ങിപ്പക്ഷി.’

സ്ത്രീജീവിതത്തിനു േമൽ വർത്തമാനകാലം െചാരിയു�
ന്ന ദുരിതങ്ങൾക്കും ദുരന്തസാധ്യതകൾക്കും േനെരയു�
ള്ള ഉത്കണ്ഠ ലളിതാ െലനിെന്റ കവിതകളിൽ ഉടനീ�
ളം തുടരുന്നുണ്ടു്. അതു് അത്യന്തം ൈവവിദ്ധ്യമാർന്ന രൂ�
പഭാവ ക്രമങ്ങളിലാണു് പ്രകാശിതമാകുന്നതു്. ‘മാനം’
എന്ന കവിതയിൽ അതു് െതാട്ടടുത്തു നടന്ന ഒരു യഥാർ�
ത്ഥ സംഭവത്തിൽനിന്നു് വികസിച്ചതാകുന്നു. എന്നാൽ
ഏതാണ്ടു് അേത പ്രേമയം ‘കുഞ്ഞിെപ്പങ്ങൾ’ എന്ന കവി�
തയിൽ നാടൻപാട്ടിെന്റ ഘടനയിൽ വാർന്നുവീഴുന്നു.
നമ്മുെട നാടൻപാട്ടുകളിലും നാട്ടുെമാഴിക്കഥകളിലുെമാ�
െക്ക ഏഴാങ്ങളമാരുെട കുഞ്ഞിെപ്പങ്ങൾ അരുമയായ
കഥാപാത്രമാണു്. അവൾ വാത്സല്യംെകാണ്ടു് ഒതുങ്ങി�
േപ്പാകുന്നവളാണു്; അറിവിെന്റയും അനുഭവത്തിെന്റയും
അഭാവത്തിൽ ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യെത്ത േനരിടാൻ പാ�
കമാകാത്തവളാണു്. അങ്ങെനയുള്ള എല്ലാ െപൺകുട്ടി�
കളുെടയും കഥയാണതു്. ‘കുഞ്ഞിെപ്പങ്ങൾ’ എന്ന കല്പ�
നയുെടതെന്ന സാംഗത്യം അതാണു്. ഈ സങ്കല്പത്തി�
നു് ഇന്നെത്ത യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ
വരാവുന്ന തകർച്ചെയ വിരുേദ്ധാക്തി പ്രധാനമായ ധ്വനി�
യുണർത്തുംവിധം നാടൻപാട്ടിെന്റ ഈണവും ഛായയും
നല്കി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണു് ഈ കവിതയിൽ.

നമ്മുെട സമൂഹം േനരിടുന്ന മറ്റു ചില ഗാഢമായ പ്രശ്നങ്ങ�
ളും ലളിതാ െലനിെന്റ കവിതകളിൽ പ്രേമയമാകുന്നുണ്ടു്.
ആേഗാളവത്കരണം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഉപേഭാഗസംസ്കാരം
ജീവിതെത്ത ബഹിർഭാഗസ്ഥവും ആത്മശൂന്യവും ആക്കി�
ത്തീർക്കുന്നതിെന്റ േനെരയുള്ള ഉത്കണ്ഠയാണു് ‘വിേനാ�
ദസഞ്ചാരി’ എന്ന കവിതയിലുള്ളതു്. വിേനാദസഞ്ചാര
വികസനം ആത്യന്തികമായി പ്രകൃതിെയയും െപണ്മെയ�
യും അതുവഴി ജനതെയയാെകത്തെന്നയും ചൂഷണം
െചയ്യുകയാണേല്ലാ. ഇതു് പലേപ്പാഴും സംഭവിക്കുന്നതു്
പേരാക്ഷമായിട്ടാകയാൽ, െതാട്ടുമുമ്പിൽ കിലുങ്ങുന്ന
നാണയപ്രകാശത്തിൽ അതു നാം മറന്നുേപാകുന്നു.
ചൂഷകശക്തിയുെട േകന്ദ്രബിംബമായി കഴുകെന അവ�
തരിപ്പിക്കുന്ന ആ കവിതയിൽ, അവൻ ജന്മാന്തരപാ�
പസ്മൃതിയിേലക്കു കൂകിയുണർത്തുന്ന കാലൻപക്ഷിയാ�
ണു്. കളകാകളികൾ െകാണ്ടു് നെമ്മ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുന്ന
നമ്മുെട നാടൻകിളികളുെട കൂട്ടത്തിൽെപ്പട്ടവനല്ല ആ
കാലൻപക്ഷി.

“വൻകരകെള കരിഞ്ചിറകിനാൽ മൂടി
കടലുകെള ക്ഷുദ്രപദംെകാണ്ടളന്നു്
ഇന്റർെനറ്റിെന്റ ഇടനാഴികളിലൂെട
േപ്രതേവഗത്തിൽ
അരൂപിയായി പറന്നുവീണു്
അനക്കമറ്റ ഞങ്ങളുെട ജലാശയത്തിൽ
നിൻ നിലയില്ലാ ശബ്ദം
മുക്കിളിയിട്ടു് മുഴങ്ങുന്നു.”

ഇങ്ങെന അവെന്റ വിശ്വരൂപെത്ത തിരിച്ചറിയാൻ കഴി�
യുന്നിടത്തു് കവിത ചരിത്രവത്കരിക്കെപ്പടുകയാണു്.

പല വിതാനത്തിൽ ലളിതാ െലനിെന്റ കവിതകൾ കൂടു�
തൽ സമൂേഹാന്മുഖവും വിചാരബലമുള്ളതും ആയിത്തീ�
രുന്നതിെന്റ നിദർശനമാണു് ‘നമുക്കുപ്രാർത്ഥിക്കാം’
എന്ന കവിത. ഈ ശീർഷകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കു�
ന്ന സൂചനകൾ അർത്ഥവത്താണു്. തെന്റ കവിതയുെട
േകന്ദ്രസ്ഥാനത്തു് ഏകാകിയായ വ്യക്തിസത്തെയ പ്ര�
േക്ഷപിച്ചിരുന്ന ഈ എഴുത്തുകാരി അതിേലക്കു് കൂടുതൽ
ഗാഢമായ സാമൂഹികസ്വരങ്ങെള സ്വാംശീകരിച്ചു െകാ�
ണ്ടാണു് ‘നമുക്കു് ’ എന്ന പദം രൂപീകരിക്കുന്നതു്. തേന്റ�
തു് ശാപഗ്രസ്തമായ കാലമാണു് എന്നു് കവിത അറിയുന്നു.
െകടുകാലത്തിെന്റ തിന്മകളിൽനിന്നു് മാനുഷികതയു�
െട നന്മ നിറഞ്ഞ കാലത്തിേലക്കുള്ള മാറ്റം കവിയുെട
സ്വപ്നമാണു്. അതിനുള്ള യത്നമാണു് പ്രാർത്ഥന. വാക്കി�
ലൂെടേയ കവിക്കു് അതു സാധ്യമാവൂ. ആ വാക്കുകളാണു്
പ്രാർത്ഥന. ഇവിെട പ്രാർത്ഥന നിവർത്തനമല്ല, പ്രവർ�
ത്തനമാണു്. അതു് കവിതയാകുന്നു.

തെന്റ വാക്കിെന്റ സാധ്യതകെളക്കുറിച്ചും പരിമിതികെള�
ക്കുറിച്ചുമുള്ള ഉത്കണ്ഠ, എേപ്പാഴും ഈ കവിതതെന്നയാ�
കുന്നു. അേപ്പാൾ കവിതയുെട സങ്കീർണ്ണഘടനയിൽ വാ�
ക്കു് സംേവദനത്തിനു സൃഷ്ടിക്കുന്ന പരിമിതിെയപ്പറ്റിയും
അതു മറികടക്കാൻ കവിതയ്ക്കുള്ള കരുത്തിെനക്കുറിച്ചും
ഉള്ള അേന്വഷണം പലേപ്പാഴും ദാർശനികമായ മാന�
ങ്ങൾ േനടുന്നു. ‘വാക്കിെന്റ വരി’ എന്ന കവിത ഇതിെന്റ
അഭിവ്യക്തീകരണമാണു്. മനസ്സിെന്റ അനന്തമാനങ്ങ�
ളിൽനിന്നു് സത്യത്തിെന്റ അനുഭൂതിയും സൗന്ദര്യവും വാ�
ക്കിേലക്കു പകരുേമ്പാഴും സംേവദനത്തിെന്റ പ്രകടതല�
ങ്ങളിൽ വരിവരിയായി വാക്കുരുളുേമ്പാഴും സത്യത്തിെന്റ
സൗന്ദര്യം േചാർന്നുേപാകുന്നുേണ്ടാ എന്ന ആശങ്ക കവി�
യിൽ വർത്തിക്കുന്നുണ്ടു്. അേപ്പാൾ അവേശഷിക്കുന്നതാ�
കെട്ട, ശിക്ഷണത്തിെന്റ ക്രമവും ശിക്ഷയുെട സഹനവു�
മാണു്. മെറ്റാരു തലത്തിൽ വാക്കിെന്റ വരിയിൽ നിഹി�
തമായിരിക്കുന്നതു് അധികാരത്തിെന്റ ശക്തിയും മനുഷ്യ�
െന്റ നിസ്സഹായതയും തെന്നയാണു്. വ്യവഹാരങ്ങെള�
യും അധികാരഘടനെയയും സംബന്ധിച്ച ഫൂേക്കായുെട
ജ്ഞാനസിദ്ധാന്തങ്ങെള ഇതു് ഉദ്േബാധിപ്പിക്കുന്നു. മനു�
ഷ്യെന്റ അഹംേബാധത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചു് ശക്തിപ്രാപി�
ച്ചു് സംഘസ്മൃതികളിൽ തുളവീഴ്ത്തുന്ന അധികാരത്തിെന്റ
ക്ഷുദ്രഭാവങ്ങൾെക്കതിെര െപാരുതാൻ ആയുന്ന എല്ലാ
ചിറകുകെളയും നിർജ്ജീവമാക്കുന്ന ഹുംകൃതികളുെട കാ�
ലമാണിതു്. അവിെട വാക്കിെന്റ വരിെതറ്റിച്ചു് പുതിയ
എഴുന്നള്ളത്തു നടത്താൻ കവിതയ്ക്കു കഴിയുേമാ? ശാസ്ത്ര�
ത്തിനു കെണ്ടത്താനായതും യുക്തിഭദ്രമായി പറഞ്ഞറി�
യിക്കാനായതും വളെര കുറവാണു് എന്നറിയുന്ന ഈ
കവിക്കു് അധികാരഘടനയുെട വരിെതറ്റിക്കാൻ േപാ�
കുന്ന പുതിയ ഭാഷെയക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടു്. ‘ഘടാ�
കാശം’ എന്ന കവിതയിലും ജ്ഞാനവിഷയകമായ ഈ
സമസ്യയുെട മെറ്റാരു തലം കാണാനാകും.

ദാർശനികഗൗരവവും സങ്കീർണ്ണപ്രകൃതിയും ഉള്ള പ്രേമ�
യങ്ങളാവിഷ്കരിക്കുേമ്പാൾ കവിതയ്ക്കു് കാല്പനികതയുെട മു�
ഖാവരണം ഉേപക്ഷിേച്ച പറ്റൂ. ലളിതാ െലനിെന്റ കവിത
ആദ്യകാലെത്ത ലിറിസിസത്തിെന്റ അംശങ്ങെള പാേട
ഉേപക്ഷിക്കാെത തെന്ന, പ്രേമയഗൗരവത്തിനനുസരി�
ച്ചുള്ള ആവിഷ്കാര സാധ്യതകൾ േതടുന്നുണ്ടു്. അങ്ങെന
പുതിയ സ്വരഛായകൾ ലളിതാ െലനിെന്റ കവിതക�
ളിൽ േകട്ടുതുടങ്ങി. ഹാസ്യത്തിെന്റയും വിരുേദ്ധാക്തിയു�
െടയും നിശിതവിമർശനത്തിെന്റയും വാങ്മയമായി ആ
കവിതകൾ പലേപ്പാഴും മാറുന്നു. ‘ചരിത്രത്തിെന്റ തമാശ�
കൾ’ േപാെലയുള്ള കവിതകളിൽ ഈ മാറ്റം കാണാൻ
കഴിയും.

ഇങ്ങെന തെന്റ കാവ്യസ്വത്വെത്ത നിരന്തരം നവീകരി�
ച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരിയാണു് ലളിതാ െല�
നിൻ. കാലത്തിെന്റയും സമൂഹത്തിെന്റയും പ്രവണത�
കെള ജ്ഞാനസിദ്ധാന്തപരമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലൂെട
കാണാൻ അവർക്കു കഴിയുന്നു. ഇതു് മലയാളകവിത�
യിെല ഒരു സവിേശഷധാരയുെട പിന്മുറക്കാരിയായി
ലളിതാ െലനിെന മാറ്റുന്നു. വികാരപ്രധാനവും ഇന്ദ്രിയ�
സംേവദ്യത കൂടുതലുള്ളതുമായ മധുരകവിതാരീതിയിൽ�
നിന്നു ഭിന്നമായ, വിചാരബലം കൂടിയ കവിതയുെട ആ
േഗാത്രത്തിൽ തലെപ്പാക്കേത്താെട കുമാരനാശാനും
ബാലാമണിയമ്മയും മറ്റുമുണ്ടു്.

തെന്റ കാലെത്തയും ചുറ്റുപാടുകെളയും നിശിതമായി തി�
രിച്ചറിയുന്ന ഈ കവി ഉള്ളും ഉലകും കവിതയിൽ സമന്വ�
യിപ്പിക്കുന്നു. അവിെട െതളിയുന്നതു് പാരമ്പര്യത്തിെന്റ
ജ ഡതെയ േഭദിക്കുന്ന െപണ്മയുെട ജനിതകങ്ങളാണു്.
അതു് സ്ത്രീവാദത്തിെന്റ തീവ്രതകെളയല്ല, സന്തുലിതമായ
ആത്മേബാധവും േലാകേബാധവും പുലർത്തുന്ന സ്ത്രീപ�
ക്ഷാവേബാധെത്തയാണു് മൂർത്തീകരിക്കുന്നതു്.
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അരുന്ധതിയുെട1 കണ്ണീർ വറ്റിയിരിക്കുന്നു!
അവെളെന്റ മകളാണു്
എെന്റ േസ്നഹത്തിനിരയാകാൻ
വിധിക്കെപ്പട്ടവൾ!

അടിവരണ്ട തടാകംേപാെല
പളുങ്കുമിഴികളിൽ നീലിമയില്ല,
തിരയനക്കമില്ല,
പ്രളയങ്ങൾക്കും െകാടുങ്കാറ്റുകൾക്കും മീെത,
ഉച്ചസ്ഥമായ മൗനങ്ങൾക്കു താെഴ,
ചുരുട്ടിയിെട്ടാരു സമസ്യേപാെല
അവെളന്നുള്ളിൽ െകാളുത്തി വലിക്കുന്നു.

1. ഒരിക്കലും ധർമ്മെത്ത േരാധിക്കാത്തവൾ അരുന്ധതി.

വയസ്സിരുപതു് !
നിലവിളക്കും െനയ് പായസവും
ജന്മദിന സ്മരണകളും
വിറളിപിടിപ്പിക്കുേമ്പാൾ,
മൃതപ്രായമായ സ്വപ്നങ്ങളുെട
ശവക്കച്ചയിൽ െപാതിഞ്ഞുവച്ച
വാക്കുകൾ അഴിെച്ചടുത്തു്
വജ്രധൂളികളായി നീറ്റിെയടുക്കുന്നു.

അരുന്ധതീ, എെന്റ ഓമേന!
സ്വപ്നശല്ക്കമണിഞ്ഞ
മത്സ്യകന്യകേപാെല
എെന്റ ഗർഭപാത്രത്തിെന്റ
സുഖനിർവൃതിയിൽ നീയുറങ്ങുേമ്പാൾ
മഹാധ്യാനത്തിലമർന്ന ഞാൻ
മുങ്ങിനിവരുന്നതു്
ഇതാ, ഇേപ്പാഴാണു്!

ആകാശങ്ങേളാ
അടവികേളാ
അനന്തസാഗരങ്ങേളാ
നിനക്കു മുന്നിലിെല്ലന്നു്
ഞാനറിയുന്നതിേപ്പാൾ!

വകഞ്ഞുമാറാത്ത സമുദ്രശിരസ്സിലൂെട,
തീപ്പാതയിലൂെട,
പ്രപഞ്ചതാളങ്ങളുെട െനഞ്ചിൽ ചവിട്ടി,
ഉള്ളുരുകുന്ന ഉൽക്കയായു്
നിഴൽ വീഴ്ത്താെത നീ കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ
തിമിംഗലങ്ങളുെട ശീതരക്തത്തിൽ
വജ്രത്തരികൾ പാറിവീണു്
ആസുരപ്രകമ്പനങ്ങളുണ്ടാകുന്നു!

അർത്ഥശൂന്യമായ സ്വാഗതങ്ങളുേടയും
യാത്രാെമാഴികളുേടയും
കടുംചായക്കൂട്ടിൽ േമളിക്കുന്ന
കൂട്ടുകാർക്കു് നീ അന്യയായിക്കഴിഞ്ഞു.
സ്വർണ്ണപഞ്ജരത്തിെല
ശുകമിഥുനങ്ങളുേടയും
അനന്തവിശാലതയിെല
കടലാമകളുേടയും
കഥകളിൽ നിനക്കിന്നിമ്പമില്ല.

മകേള,
നിനക്കാരുണ്ടു് തുണ?
പ്രജാപതികളായ സപ്തർഷികളുെട,
അരൂപികളായ ഗന്ധർവഗണങ്ങളുെട
അകമ്പടിയുേണ്ടാ?
ഇല്ല, നീേയകയാണു് !
എന്നും!-അംബെയേപ്പാെല,
ചിലേപ്പാൾ ദ്രൗപദിെയേപ്പാെല!
പൂച്ചെയേപ്പാെല പതുങ്ങി,
ഇരുണ്ട ഇടവഴികളിലൂെട
നിനക്കു കാവൽമാലാഖയാവാൻ
ഉഴറിപ്പിടയുന്ന എെന്റ ദർശനം
നിെന്ന അേലാസരെപ്പടുത്തുന്നുേവാ?

അമംഗലസൂചനേയാെട
നീെയെന്റ െകട്ടുതാലിയിൽ േനാക്കുേമ്പാൾ,
മാതൃത്വെത്ത പശുെത്താഴുത്തിെല
ദുർഗന്ധംേപാെല െവറുക്കുേമ്പാൾ,
സ്വന്തം േപെരടുത്തു് അമ്മാനമാടുേമ്പാൾ
നിന്നിെല രാസമാറ്റം ഞാനറിയുന്നു!

കുേഞ്ഞ,
നീ വിശുദ്ധിയുേടയും നക്ഷത്രങ്ങളുേടയും
പകയായി മാറുകയാേണാ?
കത്തുന്ന സുഗന്ധവും രക്തദാഹവും മുറ്റിയ
യക്ഷിപ്പാലയായ്,
പച്ചയിരുട്ടു പുതഞ്ഞുകിടക്കുന്ന
സർപ്പക്കാവുകളിൽ മാണിക്യം നഷ്ടെപ്പട്ടു്
ഊർദ്ധ്വദൃഷ്ടിേയാെട ഉലഞ്ഞാടുന്ന
കൃഷ്ണസീൽക്കാരമായു്
മാറുകയാേണാ?

െവട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന
നിെന്റ മൂക്കുത്തിക്കു താെഴ,
ചുവപ്പിറ്റുന്ന ചുണ്ടുകൾക്കിടയിലൂെട
നീണ്ടുവരുന്ന േകാമ്പല്ലുകൾ
എെന്ന അസ്വസ്ഥയാക്കുന്നു!

അരുന്ധതീ,
നിെന്റ വിണ്ടുകീറിയ ഹൃദയത്തിേലക്കു േനാക്കാൻ
എനിക്കു ഭയമാണു്.
കുഴിച്ചു കുഴിച്ചു നീയതു്
ഒരാഴക്കിണറാക്കിയിരിക്കുന്നു!

അവിെട, പ്രാണവായുവില്ലാെത
െമഴുകുതിരികൾ െകട്ടുേപാകുന്നു,
ഗഹനമായ ഇടിമുഴക്കങ്ങൾ
മിന്നൽപ്പിണരുകളടക്കി
കുടുങ്ങിയമരുന്നു!

മകേള,
എന്നിൽനിെന്നത്രേയാ അകെല
ധ്രുവദീപ്തിയിൽ നീ കിതച്ചു നീങ്ങുന്നതു്
ഞാൻ കാണുന്നു.
നഷ്ടെപ്പട്ട നിനക്കുേവണ്ടി
ഞാെനത്ര കാതം നടക്കണം!
എനിക്കുേവണ്ടി നീയും!
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േനരം പുലർെന്നെന്റ മുറ്റത്തു മാത്രമായു്
നീലിച്ചുനില്ക്കുന്നു മാനം!
അപ്പുറത്തിപ്പുറേത്താേരാ െവളിച്ചങ്ങൾ
ആേരാ മുറിക്കുന്നു മൗനം!
പുള്ളും പിറാവും കുറുകിക്കുടഞ്ഞിളം-
മാവിന്നുറക്കം െതളിഞ്ഞു,
ദൂെരക്കിരാതെന്റ വായിെല േചാപ്പുേപാൽ
ആടിക്കറുപ്പും തുടുത്തു!
എന്നും വരാറുള്ള േനരം കഴിഞ്ഞുേപായു്
േറാസിലിക്കിെന്നന്തു പറ്റി?

പാൽവണ്ടിേയാെടാപ്പേമാടി, െതരുവിെല
നായ് ക്കെളക്കെല്ലറിഞ്ഞാട്ടി,
അമ്മെപങ്ങന്മാർ തിരിച്ചറിവില്ലാെത്താ-
േരഭ്യെരക്കാർക്കിച്ചുതുപ്പി,
നാട്ടുപഞ്ചായത്തു മത്താപ്പു കത്തിച്ചു
നിർഭീതയായു് വന്നു നിത്യം
കാടും പടലും പിടിെച്ചാെരൻ മാനസ-
മല്പം െവടുപ്പാക്കി,െയാപ്പം
മുറ്റവും തൂത്തുെവളുപ്പിച്ചു േപാകുന്ന
േറാസിലിക്കിെന്നന്തു പറ്റി?

െനഞ്ചിൽ കലക്കമില്ലാത്തവൾ, േനർക്കുേന-
േരാങ്ങുന്ന വാളാണു് വാക്കിൽ.
മച്ചിൽ െതാടാെത ചിരിക്കുെമൻ മാന്യത
വായ് െപാത്തി നില്പവൾ മുന്നിൽ!
കുന്നിൻ മുകളിെല േകാളനിമൂപ്പെന
തീക്കറ്റെകാണ്ടു െചറുേത്താൾ,
ഒറ്റയ്ക്കു േചറ്റുന്ന െകാറ്റിനാൽ േപാറ്റുന്ന
വേല്യച്ചിയാണവൾ വീട്ടിൽ.
അങ്കം പയറ്റാൻ ഉറുമി,യുടവാൾ,
പരിചപ്പരിചയമില്ല,
ജീവിതം േവവിച്ച കാരിരുമ്പിൻ ൈകയി-
ലായുധം േവെറന്തു േചരും?

രാകിെപ്പാടിഞ്ഞു നക്ഷത്രം തിരിെകട്ടു
വീഴാം തിമിരച്ചുഴിയിൽ
ഭൂവിൻ ഹിരണ്മയ സ്വപ്നം-കറയറ്റ
േസ്നഹം-ജ്വലിച്ചതിൻ ചാരം…

ഓർമ്മകൾ ചിന്നി, പിടഞ്ഞു ഞാൻ, വാതില്ക്ക-
ലാേരാ വിതുമ്പുന്നധീരം,
എണ്ണക്കറുപ്പിൻ തിളക്കമില്ലാതവൾ
പാറിപ്പറന്നു നില്ക്കുന്നു!

എെന്തന്ന േചാദ്യം വഴിഞ്ഞി,ല്ലതിൻ മുമ്പു
െനഞ്ചം െനടുെകപ്പിളർന്നാൾ,
തീനാമ്പു നീളും കുഴിഞ്ഞകൺ മൂർദ്ധാവി-
േലറ്റി നിന്നാെരശ്ശപിപ്പൂ?

“െഡയ്സിേമാൾക്കാപത്തുപറ്റി, ഞാനിന്നെല
ആസ്പത്രിയിൽ െകാണ്ടുേപായീ,
കണ്ടാലറയ്ക്കുന്ന കശ്മലൻ! ഞാനവ-
നന്തകയായിടും തീർച്ച!”

സാന്ത്വനം െചാല്ലി, പുകയടുപ്പൂതി-
ജ്വലിപ്പിച്ചേപാലതു േകൾെക്ക,
ജന്മാന്തരങ്ങളിലൂെടെയാലിെച്ചൻ
ശിരസ്സിലും വീഴുന്നു ലാവ!

അഞ്ചു വയസ്സിൻ െതളിച്ചം, െവളിച്ചമാ-
േണാമനക്കുഞ്ഞനിയത്തി,
െചല്ലക്കുരുവിതൻ െകാഞ്ചൽ നുണയുന്ന
േറാസിലിയാണവൾക്കമ്മ!

േചച്ചിമാർെക്കാപ്പം പതിവുേപാൽ സ്കൂളിേല-
ക്കന്നു േപാേകെണ്ടന്നുരച്ചൂ,
ചാറ്റൽമഴയിൽക്കളിച്ചു പനിച്ചൂടു
കൂട്ടരുെതന്നും പറഞ്ഞൂ,
തൂളിെപ്പാടിയരിക്കഞ്ഞി മൺചട്ടിയിൽ,
േചാട്ടിൽ കനലിട്ടുെവച്ചൂ,
ഉച്ചയ്ക്കു ചമ്മന്തി േചർത്തുെകാടുക്കുവാൻ
ഓടിക്കിതച്ചു െചന്നാെറ,

“അപ്പുറത്തുള്ളവൻ, അമ്മാവനായ് നടി-
െച്ചൻ കുഞ്ഞിനിഷ്ടം കവർേന്നാൻ…
എങ്ങെന െചാല്ലുെമേന്നാമൽ കിടപ്പതു
കണ്ടാൽ സഹിക്കുേവാരാരു്?”
േവണ്ട, പറയാതറിെഞ്ഞൻ സിരകളിൽ
കാളിന്ദിയാർത്തിരമ്പുന്നൂ,
െചന്നിണമൂറ്റിക്കുടിച്ചു ഫണീന്ദ്രൻ
കുടഞ്ഞിട്ട ൈപക്കിടാവല്ല,
മഞ്ഞിറ്റുനില്ക്കുന്ന മുല്ലയിൽ കാർക്കിച്ചു
തുപ്പിയ താംബൂലമല്ല,
മാന്തളിർെത്താത്തിേലക്കാേരാ കുടഞ്ഞിട്ട
െപാള്ളുന്ന തീക്കട്ടയല്ല,

ഒന്നുമ,െല്ലാന്നുമ,െല്ലന്നിൽ മുലപ്പാലു
വറ്റിക്കരിയുന്ന നീറ്റം
അള്ളിപ്പിടിച്ചു െഞരിക്കുമിക്കാഴ്ചയി-
െതന്നിൽനിന്നാേരറ്റു വാങ്ങും?

ദൂരം മറെന്നാേര കാരാഗൃഹത്തി-
ന്നഴികളിൽ ചാെഞ്ഞങ്ങൾ നിേല്ക്ക,
കാലം കഴുെത്താടിെഞ്ഞേങ്ങാ കുരുടി-
ക്കുരുട്ടുപാമ്പായു് പതുങ്ങുേമ്പാൾ,
ഞാൻ, പഠിപ്പുള്ളവളാരാഞ്ഞു, “േറാസിലീ,
േപാലീസിൽ നീയറിയിേച്ചാ?”

“േവണ്ട, േവണ്ടക്കൂട്ടരമ്മാനമാടുന്ന
മക്കളാണീ ഞങ്ങെളന്നും-”
പല്ലും ഞറുമ്മിക്കളം വിട്ടു മാറുന്ന
േരാഷം പുകഞ്ഞവൾക്കുള്ളിൽ.

“ഉണ്ടുണ്ടു് േപാംവഴി മെറ്റാന്നു, െപണ്ണിെന്റ
മാനം െവടിക്കാെത േനാക്കും
കൂട്ടായ്മയുണ്ടിന്നു്, േഫാെണടുെത്താറ്റവാ-
േക്കാതിയാൽ ൈകനീട്ടിെയത്തും.”

“ഇല്ല, നടപ്പില്ലതും പുനരാപത്തു
േകാളനിക്കുള്ളിൽ വിതയ്ക്കും,
അന്യജാതിക്കാരനാണവെന്നാപ്പം
നിരക്കുവാനാേളെറയുണ്ടു്.

െകാണ്ടും െകാടുത്തും നടക്കുമാണുങ്ങൾ
വിവരം തികഞ്ഞവരെത്ര!
ഇത്തിരിെപ്പണ്ണിനായ് ജാതിപ്പിശാചിൻ
തുടലഴിച്ചീടുവാനാേമാ?”

ഉത്തരംമുട്ടിച്ചിളിക്കും മേതതര-
േത്തറ്റതൻ െപായ് മുഖം േനാക്കി
അമ്പരെന്നൻ മന്ദബുദ്ധി ദയാഹത്യ
യാചിച്ചു നാമം ജപിേക്ക,

ഓർത്തിരമ്പുന്നു സമുദ്രങ്ങേളഴുമ-
െപ്പണ്ണിൻ നിറംെകട്ട കണ്ണിൽ,
ആഴക്കടലിൻ കടുംെകട്ടു േഭദിച്ചു
േകാടെക്കാടും കാറ്റമറീ,
േചർത്തുരുമ്മീടും കരങ്ങളിൽ കാലെന്റ
തീെവട്ടി നാക്കുകൾ നീട്ടി.

“കാത്തിരിേക്കെണ്ടെന്ന നാെള, കണക്കിതു
തീർക്കാതുറക്കം വരില്ല!
ചിത്തഭ്രമക്കാരിെയന്നു െചാല്ലാം ജനം!-
േറാസിലിെക്കന്തുണ്ടു് മാനം?”

ഒന്നാവിരൽകളിൽ സ്പർശിക്കുവാെനനി-
ക്കേപ്പാഴുമില്ലിറ്റു ൈധര്യം!
എന്താണവൾ െചാന്നെതന്നും നിരൂപിച്ചു
മൗനം കുഴച്ചു ഞാൻ നിേല്ക്ക
േനരം പുലർെന്നെന്റ മുറ്റത്തു മാത്രമായു്
നീലിച്ചു നില്ക്കുന്നു മാനം!
വിഷംതീണ്ടി നീലിച്ചുനില്ക്കുന്നു മാനം!
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സീതയുെട നിഴലിലാണു്
ഞാനിേപ്പാഴും.
ഹൃദയമിടിപ്പു്,
ഇമയനക്കം,
സ്വരവിന്യാസം-എല്ലാം
േശ്വതാംബരയായ സീതയുെട
കൃഷ്ണപക്ഷങ്ങൾക്കടിയിലാണു്.

അകിട്ടിേലക്കു്
നക്കിേത്താർത്തിയടുപ്പിക്കുന്ന
തള്ളപ്പശുവിെനേപ്പാെല
അെതെന്ന അണച്ചു പിടിക്കുന്നു.
പ്രഭാതത്തിെന്റ പ്രസരിപ്പും
പ്രേദാഷത്തിെന്റ പ്രാർത്ഥനയുമൂട്ടി
പകർച്ചവ്യാധികളിൽനിന്നു്
അകറ്റി നിർത്തുന്നു.

ചിരിയുെടയും കണ്ണീരിെന്റയും
അതിർത്തിേരഖകളും
ശബ്ദസ്ഥായികളും
അളന്നു കുറിക്കുന്നു.
വരയിട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ,
വരെമാഴിക്കൂട്ടുകളിൽ
വടിെവാത്തു നിറയാൻ
കനിഞ്ഞരുളുന്നു.

ഹലബിംബങ്ങളുെടയും
ൈത്രയംബക േമാഹങ്ങളുെടയും
പട്ടമഹിഷീദർപ്പങ്ങളുെടയും
പടവിറങ്ങി,
ആരണ്യക ഭീതികളിലൂെട
കണ്ണുമടച്ചു് നടത്തിക്കുന്നു.
അേശാകഛായയിലിരുന്നു്
വിരഹമന്ത്രധ്യാനംെകാണ്ടു്
കുലവധൂടികളുെട മാതൃക െമനയാൻ
പഠിപ്പിക്കുന്നു.

ഉഴമണ്ണിെന്റ
ആകുലതയിൽ വിെത്തറിയാെത,
േയാഗനിദ്രയിലാണ്ട സംസ്കൃതിയുെട
പാദപൂജയിലൂെട
ആത്മവിസ്മൃതി പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു.
പിഴയ്ക്കാെത പിഴെയാടുക്കുവാൻ
സംയമനത്തിെന്റ ശൂലമുനയിൽ
േകാർത്തു് െമരുക്കിെയടുക്കുന്നു!
സീതയുെട നിഴലിലാണു്
ഞാനിേപ്പാഴും!
പാകമാകാത്ത പഴെയാരുടുപ്പുേപാെല
അെതെന്ന ശ്വാസംമുട്ടിക്കുേമ്പാൾ
നിഴലിനിപ്പുറം ചാവുകടലാെണന്നു്
അവർ പറയുന്നു!
നിറവാെണന്നു മറ്റു ചിലർ!
പശേപാെല പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നതും
ഹൃദയമുരച്ചു് പളുങ്കുേഗാട്ടിയാക്കുന്നതുമാണു്
എന്നുമാത്രം ഞാനറിയുന്നു.

ഇത്ര െചറിയ നിഴൽെകാണ്ടു്
പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ പുതപ്പിക്കാൻ
സീതെയ്ക്കങ്ങെന കഴിഞ്ഞു?
ഈ നിഴലിനു നിറമിെല്ലന്നു്
ആരു പറഞ്ഞു?
അതിെന്റ ശ്യാമരന്ധ്രങ്ങളിൽ
വിശുദ്ധിയുെടയും വിരക്തിയുെടയും
സങ്കലനമുണ്ടു്;
കുരുതികളുെട കനലാട്ടമുണ്ടു്;
അരുതുകളുെട ചൂളങ്ങളുണ്ടു്;
മഹാനക്ഷത്രങ്ങൾ
കരിന്തിരി കത്തുേമ്പാൾ
തേമാഗർത്തങ്ങളിൽ ഒളിപ്പിക്കുന്ന
ഗതകാല പാപങ്ങളുണ്ടു് !

ഈ നിഴലിനപ്പുറേത്തക്കു്
ഒരിക്കെലങ്കിലും
സത്യമേന്വഷിച്ചു്,
ഒരു ചുവടു് !-
ഒരു ചുവെടങ്കിലും
വയ്ക്കാൻ കഴിെഞ്ഞങ്കിൽ!
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ഭിക്ഷേചാദിച്ചു മുറ്റത്തു നില്ക്കുമീ
വൃദ്ധയാെരന്നു് േതച്ചുരേച്ചാർമ്മ തൻ
െപാട്ടനാണയം െനഞ്ചിൽ തിരുപ്പിടി-
െച്ചാട്ടുേനരം തിളക്കം തിരഞ്ഞു ഞാൻ.

ഇല്ല ഭാണ്ഡങ്ങെളാന്നുമാ ൈകകളിൽ
കഞ്ഞി പാർന്നു കഴിക്കാൻ കലങ്ങളും
ഉള്ളിേലേതാ കരിങ്കടൽ േതങ്ങുന്നു
ചങ്കിേലേതാ പിറാവിൻ കിതപ്പുകൾ.
അന്തമില്ലാത്ത േനാട്ടം, പറന്നുല-
ഞ്ഞാെക െനറ്റിയിൽ മൂടും മുടിയിഴ,
വാക്കിേനക്കാൾ മുഷിഞ്ഞ േമൽമുണ്ടിെന്റ
വക്കിെലേന്ന തുരുമ്പിച്ച െപാൻകര.

വർഷേമെറപ്പതിച്ചു നീർച്ചാലുകൾ
ഹർഷെമാെക്കയും വാറ്റിത്തരിശായ
കണ്ണുമീ കവിൾപ്പാടവും കാലത്തി-
േനതു മുക്കിൽ ഞാൻ കണ്ടു മറന്നുേവാ?

മൂക്കു മാത്രം െതളിഞ്ഞു നില്ക്കുന്നതിൽ
േചർന്നിരിക്കുന്നു മൂക്കുത്തിയായരി-
മ്പാറ േചെലാത്തുയർന്നുരുണ്ടങ്ങെന
ഊരി വാങ്ങാൻ വഴങ്ങാെത വാശിയിൽ.

േചാറിലല്പം പുളിേശ്ശരി, പപ്പടം,
േതാരനിട്ടു പഴങ്കിണ്ണെമാന്നു ഞാൻ
െവച്ചുനീട്ടി, വിറയ്ക്കും വലംകരം
കണ്ടതും വിരലാറായു് വിടർന്നതും
ഹാ, സുഭാഷിണി! നീണ്ടുനിവർെന്നെന്റ
മുന്നിലൂെടപ്പറക്കുന്നു ദൃശ്യങ്ങൾ!
പന്തമാളിപ്പിടിക്കുന്ന യൗവന-
ദീപ്തിയിൽ കലാശാലെപ്പാലിമകൾ…

ആർക്കുമാർ ക്കും ചുരുങ്ങിെക്കാടുക്കാത്ത
വാങ്മയം, രൂപസൗഭഗം, േദവതാ-
പൂജകൾക്കു വാൽക്കണ്ണിെല മുദ്രകൾ
തീെറഴുതിെക്കാടുക്കാ മനക്കനം.

ഇത്ര േമൽ കരുെത്തന്തിനു െപണ്ണിെന-
ന്നന്നു ഞങ്ങൾ െകാരുത്തു െകാത്തുെമ്പാഴും
െമെല്ല െമെല്ലച്ചിരിച്ചുെകാണ്ടുള്ളിെല
ഗന്ധകെച്ചെപ്പാളിപ്പിച്ചു നിന്നിടും.

േപാകുവാനുണ്ടു് കാതങ്ങേളെറെയ-
േന്നാടിമിന്നും കുതിരെയ കാറ്റിെന്റ
േവഗമാർന്നു തളച്ചു പ്രിയംെപറ്റു
െപാന്നുരുക്കിക്കടിഞ്ഞാൻ പണിഞ്ഞവർ.
പിെന്നെയേപ്പാേഴാ േകട്ടു, ചിറകറ്റ
ൈദന്യമായു് കുഞ്ഞുമക്കെളേപ്പാറ്റുവാൻ
പാടുെപട്ടതും കാലം െതളിഞ്ഞതും;
നാടകം േപാൽ ഇരക്കുമിക്കാഴ്ചയും…
േപെരടുത്തു വിളിച്ചു ഞാൻ, െപെട്ടന്നു
േചാറിടഞ്ഞു ചുമച്ചുതിരിഞ്ഞവൾ
േവലി െകട്ടാത്ത വിസ്മയം ഭീതിയായ്
ൈകകുടഞ്ഞു കുഴെഞ്ഞഴുേന്നല്ക്കയായ്

‘നില്ക്കു, നിെല്ക്ക’ന്നു െചാൽെകപ്പടികട-
െന്നത്ര േവഗം തിരക്കിൽ മറഞ്ഞുേപായ്
അമ്പു െനഞ്ചിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കിലും
കാടു േതടിക്കുതിക്കും കേപാതമായ്.
ഉമ്മറെത്തെന്റ മക്കൾ, മരുമക്കൾ
അമ്മ തൻ ഭ്രാന്തിനർത്ഥം െപരുക്കുന്നു
‘േവണ്ട, േവണ്ട’ന്നു െചാല്ലുന്ന വായിലും
േചാറുരുട്ടിെക്കാടുക്കും തമാശയായ്.

വൃദ്ധൈദന്യെമൻ െനഞ്ചിെലെപ്പായ്കയിൽ
കെല്ലറിെഞ്ഞാരാ േപടിേനാട്ടത്തിനാൽ
എെന്റേയാമനത്തിങ്കളിൻ തൂനിഴൽ
നൂറുനൂറായു് നുറുങ്ങിക്കലങ്ങിേയാ?
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ആരുേടതാണീ ശബ്ദം?
നദിക്കക്കെരനിന്നു്
േതാണിക്കാരെന വിളിക്കാെത
ആഴങ്ങൾ കൺപാർക്കാെത
നീെരാഴുക്കിനു മുകളിലൂെട
കാറ്റിൻ കഴുത്തുെഞരിച്ചു്
അമറി വരുന്ന ശബ്ദം
ആരുേടതാണു്?

ചിതറിച്ചിലമ്പുന്ന
കുപ്പിച്ചീളുകൾ
തണുത്ത േചാരയിേലക്കു്
വലിെച്ചറിയുന്നതാർ?
പതഞ്ഞു ചിരിക്കുന്ന പുഴയും
നിമിഷേനരം നടുങ്ങിപ്പിടയുന്നു.

കാലത്തിനപ്പുറം
കാറ്റിെന്റ ശ്രവണേഗാപുരത്തിൽനിന്നു്
ഉറയൂരിപ്പറന്നുേപായ
വാക്കിെന്റ
തീനാക്കുേപാെല
കാതിൽ െപാരിഞ്ഞുപിടിക്കുന്നതു്
ആരുെട ശബ്ദം?

അയാൾക്കു്
െനഞ്ചിൽ തുളയുണ്ടായിരുന്നുേവാ?
െചന്നിയിൽ േചാരക്കറ വാർന്നിരുന്നുേവാ?
അഴുക്കുപിടിച്ച നഖങ്ങളും
ചളിക്കുപ്പായവും
െചമ്പൻപല്ലുകളും
ചകിരിത്താടിയും േചർത്തുെവച്ചു്
കുഴിമിന്നിക്കണ്ണുകളാൽ
ജലബിംബങ്ങളിൽ
കെല്ലറിഞ്ഞുെകാണ്ടു്
അയാൾ പറയാൻ ശ്രമിച്ചെതന്താണു്?
കാട്ടുേതൻ കല്ലിച്ച
കൺെവള്ളയ്ക്കു പിറകിൽ
എന്തായിരുന്നു
അയാളുെട ആഹ്ലാദം?
കവിതേയാ, കതിനേയാ?

െകാെയ്താഴിഞ്ഞ പാടത്തിെന്റ
കുറ്റിത്തലമുടിയിൽ
ചൂണ്ടുവിരലമർത്തി
മൺകട്ടകൾ ഞരടിയുടച്ചു്
ആകാശേത്തക്കു്
േമാഹം കാറിത്തുപ്പിെക്കാണ്ടു്
അയാൾ അന്തിക്കാറ്റിേനാടു് പറഞ്ഞെതന്താണു്?

അതു മാത്രം
കാറ്റു പറയുന്നില്ല!
കിറുക്കെനേപ്പാെല
പിറുപിറുത്തുെകാണ്ടു്
മുരണ്ടുെകാണ്ടു്
അതലറിപ്പായുന്നു

കുറ്റിക്കാട്ടിൽ
പുള്ളിപ്പാവാടയ്ക്കടിയിൽ
ചിതറിച്ചീഞ്ഞു നാറുന്ന
എെന്റ മൃതേദഹം
അയാൾ കണ്ടിരുേന്നാ?
അതും കാറ്റു പറയുന്നില്ല-
ഇത്ര മാത്രം:
‘കാേതാർക്കുക!
വായിെച്ചടുക്കുക!
ഇതു് നിെന്റ ഇടുക്കുവഴിയാണു്.’
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ഓർമ്മവച്ചേപ്പാൾ മുതൽ
അവൾ വിറകു കീറിെക്കാണ്ടിരുന്നു
എന്തിനാണു വിറകു കീറുന്നതു്?
ആേവാ!

പച്ചമരക്കൂട്ടങ്ങൾക്കു നടുവിൽ
െവളിമ്പറമ്പിൽ,
െവയിൽ വാർെന്നാഴുകിത്തിളയ്ക്കുന്ന
മണൽത്തടാകത്തിൽ
ആേരാ മുറിച്ചിട്ട മരക്കഷണങ്ങൾ
അവൾ കീറിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
ഒരു നിമിഷം-
മഴുവിെന്റ ആേരാഹണം!
ഒരു ശ്വാസം-
മഴുവിെന്റ കുതിപ്പു് !
വിറകു പിളരുന്നതു െനഞ്ചിൽ!
ആർക്കുേവണ്ടിയാണതു കീറുന്നതു്?
ആേവാ!

വിരുന്നുകാരുെട ആരവം
വിളക്കുകളുെട പാളിേനാട്ടം
അന്തിക്കാറ്റിെന്റ വിയർപ്പുനാറ്റം
അരയാൽച്ചുണ്ടിെല മുറുമുറുപ്പു്
മഴക്കിളിയുെട തൂവൽേച്ചതം
മഴുവറിഞ്ഞില്ല, അവളറിഞ്ഞില്ല.
നിഴൽേപാലും വീഴ്ത്താെത
മഴുവിനും വിറകിനുമിടയിൽ
അപരാഹ്നമില്ലാത്ത ഉച്ചസ്സൂര്യൻ
കത്തിനില്ക്കുേമ്പാൾ
വിറകവൾെക്കാരു വിഷയമല്ല,
ജീവിതമാണു് !
എവിെടനിന്നാണു കരിഞ്ഞ നാറ്റം?
ആരാണു കരിയുന്നതു്?
ആേവാ!
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നിങ്ങൾ ഉണരുന്നെതവിേടക്കാണു്?
ആദ്യം കൺമിഴിക്കുന്നെതേങ്ങാട്ടാണു്?
ഭൂമിയിലില്ലാത്ത നിറങ്ങൾക്കായി
േനാക്കുന്നതു് ആകാശത്തിേലാ?
ഹൃദയത്തിലില്ലാത്ത പ്രകാശം
േതടുന്നതു് ആദിത്യനിേലാ?
നമുക്കറിയാം-
ഉറക്കത്തിനും ഉണർവിനുമിടയിൽ
എവിെടേയാ കുഴപ്പമുണ്ടു്
എനിക്കാകെട്ട,
ഈ ഭൂമിേയാടു പറയാൻ,
പറഞ്ഞുപറഞ്ഞു്
ഉറങ്ങിേപ്പാവാതിരിക്കാൻ,
ഒരുപാടു് സ്വകാര്യങ്ങളുണ്ടു്.
പങ്കുെവയ്ക്കാൻ
ഒരു കുരുടനുമില്ലാെത
ഞാനതു് കഴുത്തിനു താെഴ
െനഞ്ചിൽ െകട്ടിത്താഴ്ത്തിയിരിക്കയാണു്.
കുരുവികൾക്കു് ചിലയ്ക്കാം
േതനീച്ചയ്ക്കും കാറ്റിനും വിറയ്ക്കാം
ഞാൻ മാത്രം
ചലനമില്ലാെത
ശ്വാസമില്ലാെത
െകട്ടിക്കിടക്കുന്നു.
ഇരുട്ടിനും തണുപ്പിനുമപ്പുറം
നിങ്ങൾക്കിടയിെല ൈജവതാപങ്ങളിൽ
എനിെക്കാരിടം േവണം!
ഭർത്താവിെന്റ െനഞ്ചിലല്ല
കുഞ്ഞിെന്റ സ്വപ്നത്തിലല്ല
വൃദ്ധസദനത്തിെന്റ
വിരക്തവർണ്ണങ്ങളിലല്ല-
എനിെക്കാരിടം േവണം!
ആറടി േവണ്ട,
ആറിഞ്ചു മാത്രം!
നിവർെന്നാന്നു നില്ക്കാൻ
േകാട്ടുവായിട്ടുണരാൻ,
േതാൾ കുലുക്കി വിേയാജിക്കാൻ,
ഉേപക്ഷകാണിക്കാനും
ഉറെക്കെയാന്നു െപാട്ടിച്ചിരിക്കാനും
ആർത്തുകരയാനും
അണച്ചുപിടിക്കാനും
മുഷ്ടിചുരുട്ടാനും

എനിെക്കാരിടം േവണം!
ആന്ധ്യത്തിെന്റ മുരിക്കിൻമുള്ളുകൾ
ഉരച്ചുകളഞ്ഞു് ഉഴെക്കണ്ണ േതച്ചു്
കുളിച്ചു് കുളിർന്നു്
െവറുെതെയാന്നു് നടുനിവർക്കാൻ
എനിെക്കാരിടം േവണം!
സദാചാരം വിഴുങ്ങി വിയർക്കുന്ന
മനസ്സു് വിവസ്ത്രമാക്കാൻ
വിസമ്മതിക്കുേമ്പാൾ
ആർേക്കാ േവണ്ടി
ഉറങ്ങിയുറങ്ങി മടുത്ത
എനിക്കുണരാൻ ഒരിടം േവണം!
എല്ലാവർക്കുമുറങ്ങാൻ
ആറടി മണ്ണ് !
എനിക്കുണരാൻ
ആറിഞ്ചു് മണ്ണു് !
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(േലാകേബാധമില്ലാത്ത െപണ്ണിെന്റ നിഷ്കളങ്കതയിൽ
അവളുെട ൈനർമ്മല്യത്തിനും സൗന്ദര്യത്തിനും മാറ്റു കൂ�
ടുതലാെണന്ന ഒരു േബാധം അറിഞ്ഞും അറിയാെതയും
നമ്മിൽ നിലനിന്നുേപാന്നിട്ടുണ്ടു്. ബഷീറിെന്റ ‘കള്ളബു�
ദ്ദൂസു് ’ എന്ന ഈ ശുദ്ധലാവണ്യസങ്കല്പംതെന്നയേല്ല
നാേടാടിസാഹിത്യത്തിെല ‘കുഞ്ഞുെപ്പങ്ങൾ?’ പുതിയ
കാലത്തുനിന്നുെകാണ്ടു് കുഞ്ഞിെപ്പങ്ങെള പുനർവായിക്കു�
കയാണു് ഈ കവിത. സൂര്യെനല്ലികൾ ഓർക്കുക).

ഒന്നു്

ഏഴാങ്ങളെയ്ക്കാരു കുഞ്ഞിെപ്പങ്ങൾ
എഴുതിരിയിട്ട വിളക്കുേപാെല,
നിറപറയ്ക്കുള്ളിെല കതിരുേപാെല,
കരിമലക്കൂമ്പിെല മലരുേപാെല!

അമ്മയില്ലച്ഛനില്ലാളിയില്ലാ-
തയൽവാസമില്ലാത്ത കാടകത്തിൽ
നിറമുള്ള പകലുകൾെക്കാപ്പേമറ്റം
നിറവുള്ള ചന്തം വഴിഞ്ഞു െമയ്യിൽ

നിധിെയടുക്കാൻ േപാകുമാങ്ങളമാർ
തഴുതിട്ടു വാതിൽ പുറത്തു പൂട്ടി:
“മിണ്ടെല്ല, മൂളെല്ല െപങ്ങെള നീ
കരുതിയിരിെയ്ക്കങ്ങെളത്തുേവാളം!

ചൂളം വിളിക്കൂമീ വല്യാങ്ങള
ചീറ്റുന്ന കാറ്റിൽ കടൽ കണെക്ക,
രണ്ടാമനൂക്കൻ മുളങ്കാടു േപാൽ,
മൂന്നാമനാളുന്ന തീനാളമായ്,
നാലാമനരിയിേലക്കമ്പുേപാെല
അഞ്ചാമനാതിരേപ്പമാരിയായ്
ആറാമനുതിരുന്ന പൂവുേപാെല
ഏഴാമേനാടക്കുഴലുേപാെല
േപർ െചാല്ലി നിെന്ന വിളിച്ചിടുേമ്പാൾ
േനെരന്നു വാതിൽ തുറെക്ക േവണ്ടൂ!”

വിരിെനഞ്ചു കാട്ടിത്തലയുയർത്തി
മഴു േതാളിലിട്ടു ൈകനീട്ടി വീശി
മലനിരയ്ക്കിടയിലൂടവരു േപാകും
വഴിയും െകാതിച്ചവൾ വിങ്ങിനിന്നു…

കഥയിൽ തളിർത്തു കിടക്കുെമത്ര
കാടുണ്ടു് േമടുണ്ടു് കടുവയുണ്ടു്
വാ പിളർന്നിഴയുന്ന നാഗമുണ്ടു്
വഴിമുടക്കുന്ന കിരാതരുണ്ടു്
പാടുന്ന പാറയിൽ മുടിയഴിച്ചി-
ട്ടാടുന്ന ഗന്ധർവ്വകന്യയുണ്ടു്
ഒഴുകുന്ന കാട്ടാറിലൂെട നീട്ടി-
ത്തുപ്പുന്ന പാതാളയക്ഷിയുണ്ടു്
ഒരു േനാക്കു കാണുവാനാർത്തിപൂണ്ടാ-
കണ്ണും കിനാവും വിടർന്നുവന്നു…

രണ്ടു്

പുലരിക്കുടപ്പെനാടിെച്ചടുത്തി-
ട്ടുലയൂതി െനഞ്ചിലടുപ്പുകൂട്ടി,
കരിമുകിൽെക്കാമ്പെന കരളിൽ നമ്പി
തൂമ്പിക്കുടം െചരിച്ചാെറാഴുക്കി,
ആറ്റക്കിളികെള പാട്ടിലാക്കി-
അരി േചറ്റിയാറ്റിക്കലത്തിലിട്ടു,
പൂെമ്പാടിച്ചാറിൽ പുഴുങ്ങിവറ്റി-
ച്ചായിരം സ്വപ്നം െപാരിെച്ചടുത്തു.

ഇലവിരിേച്ചഴതിൽ േചാറുമിട്ടു
പതിെനട്ടു കറിയും വിളമ്പിെവച്ചി-
ട്ടുപ്പുനീരുതിരുന്ന മിഴി വടിെക്ക
െപെട്ടന്നു് വാതിലിൽ മുട്ടു േകട്ടു.
തഴുതിട്ട വീടിന്നകത്തു കാറ്റിൻ
പഴുതിലൂെടാരു ചൂളെമാഴുകി വന്നു
ആങ്ങളക്കില്ലാെത്താരിക്കിളിേയാ-
ടീണത്തിലതു വന്നു െനഞ്ചിൽ വീണു.

കാേറ്റാ തുറന്നെതന്നറിവതില്ല
കേയ്യാ തുറന്നെതന്നറിവതില്ല
അരയാൽ ചിലമ്പിട്ടു തുള്ളിവന്നാ
കിളിവാതിെലാെക്ക തുറന്നതാേരാ!

മുറ്റത്തു നിഴലിന്നനക്കമുണ്ടു്
ചുറ്റിപ്പിടിക്കുന്ന ഗന്ധമുണ്ടു്
ചുവെടടുത്തായുന്ന താളമുണ്ടു്
തഴുതിട്ട വാതിൽ തുറപ്പതുണ്ടു്.

കുതിരപ്പുറേത്തെക്കടുത്തുയർത്തും
വിരുതിൽ വിരലിൻ കരുത്തറിഞ്ഞും
വിരിമാറിലാെകത്തളർന്നു പൂവൽ-
െക്കാടിേപാെല വാടിക്കിടന്നു െപങ്ങൾ.

ഏഴിലംപാലതൻ നിറുകയിൽ നി-
െന്നാരു മുറിപ്പാട്ടിൽ കുയിൽ െമാഴിഞ്ഞു:
“നിധി വാരിയാനപ്പുറത്തു േകറീ-
ട്ടാങ്ങളമാരു വരുന്നതുേണ്ട!”

കണ്ടില്ല, േകട്ടില്ല കുഞ്ഞിെപ്പങ്ങൾ
കുന്നും കിടങ്ങും മറികടേക്ക
കുന്നായ് മെയാന്നും തിരിഞ്ഞിടാെത
വഴിമറേന്നേതാ ദിശക്കു േപായി…

മൂന്നു്

മുത്തും പവിഴവും വാരിവേന്നാ-
േരാടിക്കിതച്ചും നടന്നു കാട്ടിൽ
മുത്തിലും മുത്തായ കുഞ്ഞിെപ്പങ്ങൾ
ൈകവിട്ട വീട്ടിൽ െപാറുതി വയ്യ!
കുതിരക്കുളമ്പടിപ്പാടു രാവിൻ
മഴയിലൂടാേരാ വടിച്ചു മായ്ച്ചു
അടയാളമാേരാമലിട്ടതിേല്ല?
പിടിവള്ളി േതടിയവരലഞ്ഞു.

ഉടയാടത്തുമ്പിൻ നുറുങ്ങുമില്ല
മണിമാല െപാട്ടിച്ച മണിയുമില്ല
കുടമുല്ലയിതളും വിതറിയില്ല
കുന്നിക്കുരുമണിേച്ചാപ്പുമില്ല!

കരിമല്ലേരഴും തിരഞ്ഞു മണ്ണും
മലയും മരങ്ങളും നീെരാഴുക്കും
ചരിവും ചുരവും ചതുപ്പുകളും
തിരയുവാനിനി ബാക്കിെയാന്നുമില്ല.

അഴലടങ്ങാതിടെനഞ്ചു െപാട്ടി
മഴു വലിെച്ചറിയുന്നു കുഞ്ഞാങ്ങള
എഴുകടെലാന്നിച്ചിരമ്പിനിേല്ക്ക
വീണ്ടും കുയിൽ മുറിപ്പാട്ടു പാടി:

“വരുവതുണ്ടേങ്ങ െചരിവിലൂെട
വഴിയറിയാെത്താരു െപൺകിടാവു്
മിഴികളിൽ കാടിന്നിരുട്ടു േപറി
ചുവടുറയ്ക്കാത്ത നടത്തേയാെട.

ചിരിയുടഞ്ഞിറുകിയ െചാടികളാണു്
ചുടലക്കിനാവിെന്റ ചാരമാണു്
വരിെനല്ലു കതിരിട്ട കാഴ്ച കേണ്ടാർ-
ക്കിതുകണ്ടു പ്രാണൻ െപാലിഞ്ഞു േപാകും.

കിളിവാതിെലാെക്കയും കുറ്റിയിട്ടു
തഴുതിട്ടു തടവറയ്ക്കുള്ളിലാക്കാൻ
നമ്പെല്ല, െവമ്പെല്ല വല്യാങ്ങേള!
തള്ളിപ്പറയെല്ല കുഞ്ഞാങ്ങേള!”
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എവിെടയാെണെന്റ അക്ഷരം?
അരിയ ഹൃദയമന്ത്രാക്ഷരം?
അരിവിരിെച്ചാേരാട്ടുരുളിയിൽ
നറുനിലാച്ചിരിെപ്പാലിമയിൽ
അണിവിരൽെകാണ്ടുരുട്ടി ഞാൻ
എഴുതിശീലിെച്ചാരക്ഷരം.
വിരലു െതാട്ടാൽ തുളുമ്പിടും
മടുമലർെപ്പാടിക്കുറികളായു്
തിരിെകാളുത്തിത്തിളങ്ങിവ-
ന്നുള്ളിലാെക ജ്വലിച്ചവൾ
െചറിയ പൂവൽത്തടങ്ങളിൽ
േതക്കുപാട്ടായു് നിറഞ്ഞവൾ
ആറ്റുവള്ളത്തിലാർപ്പുമായ്
കാറ്റുപായു് നീർത്തി പാഞ്ഞവൾ.
എവിെടയാെണെന്റ അക്ഷരം?
അരിയ ഹൃദയമന്ത്രാക്ഷരം?

അമ്മെയന്നു െമാഴിഞ്ഞാദ്യം
െനഞ്ചിെലാട്ടിയമർന്നവൾ
െതാട്ടിലാട്ടുന്ന താരാട്ടിൽ
താളമിേട്ട വളർന്നവൾ.
അച്ഛനമൃതാൽത്തഴപ്പിച്ച
സ്വച്ഛമാമരഛായയിൽ
ഇച്ഛേപാൽ രസഭാവങ്ങൾ-
ക്കിലയിട്ടാനയിച്ചവൾ.

കയ്പുനീർ മുറ്റി നിന്നീടും
കാമേമാഹ ദലങ്ങളിൽ
കർമ്മ സൗന്ദര്യ ദർശന-
േത്തൻ പുരട്ടി മിനുക്കിേയാൾ.
നാൾക്കുനാൾ വായ്ച്ച േതൻതുള്ളി
െനാട്ടിെനാട്ടി നുണയ്ക്കുേമ്പാൾ
അർഥശങ്കയ്ക്കിടം നൽകാ-
െതെന്ന വാരിപ്പുണർന്നവൾ.
എവിെടയാെണെന്റ അക്ഷരം?
അരിയ ഹൃദയമന്ത്രാക്ഷരം?

വാക്കു െപാട്ടിയുടേഞ്ഞേതാ
പാഴ്ക്കിനാവിലുറഞ്ഞുേവാ?
നഗരേമാടികളാേക്ഷപ-
ച്ചിരിേയാടാട്ടിയകറ്റിേയാ?
കിളികൾ െകാഞ്ചിപ്പാലൂറി
കതിരുലാവും പുഞ്ചയിൽ
പതിരുമുറ്റും ദുഃഖത്താൽ
കാടുേകറി മറഞ്ഞുേവാ?
എവിെടയാെണെന്റ അക്ഷരം?
അരിയ ഹൃദയമന്ത്രാക്ഷരം?

േതാണിയൂന്നിയ താളം േപായു്
പാണനാരുെട പാട്ടുംേപായു്
കളെമഴുത്തിൻ വിരുെതല്ലാം
പടിയിറങ്ങിെയാഴിഞ്ഞുംേപായു്
മച്ചകത്തിന്നിരുൾ േപറും
ബന്ധനങ്ങളരിഞ്ഞീടാൻ,
കാവുതീണ്ടിയറിഞ്ഞീടാൻ
ചുെട്ടടുക്കണമക്ഷരം.

കുരുതി കണ്ടു കലങ്ങുേമ്പാൾ
വരമഴിഞ്ഞു െമാഴിഞ്ഞീടാൻ
ഉതിരമുതിരും വാക്കിന്നാ-
യുഴറി നിൽപൂ േദവിമാർ
പാടവക്കിലിരുന്നീടും
പാമരെന്റ വിരുന്നുണ്ണാൻ
ചിറകു േവച്ച ശുകം നിെന്റ
വരവുേനാക്കിയിരിക്കുന്നു.
പുതിയ പാട്ടിനു പദമാകാൻ
ഉലയിെലരിെപാരിെകാള്ളുേന്നാർ,
മലചവിട്ടി വിളിക്കുേന്നാർ-
ക്കരികിേലക്കു് തിരിച്ചു വരൂ!
ഇവിെട നിെന്നയിരുത്തീടാൻ
പണികയിെല്ലാരു മന്ദിരവും
നിറക നീ മതിലില്ലാേത
അറിക ഞങ്ങെള േനേരാളം!

എവിെടയാെണെന്റ അക്ഷരം?
വ്യഥിതഹൃദയ മന്ത്രാക്ഷരം?
ദലിത ഹൃദയമന്ത്രാക്ഷരം?

□
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ലളിതാ െലനിൻ
“ലളിതാ െലനിൻ എന്ന കവിക്കു് തെന്റ സ്ത്രീത്വവും ജീവിതവും
കവിതയും ഒന്നുതെന്നയാണു്. ഇരുളിലും നിഴലിലും െവയിലി�
ലും കൂടി മരുവിലും മരുപ്പച്ചയിലും കൂടി ആ ഒരുവൾ അലഞ്ഞു�
െകാണ്ടിരിക്കുന്നു. കുെറ േസ്നഹവചസ്സുകളുെട അക്ഷരെത്തറ്റുക�
ളാണീക്കവിതകൾ. വാക്കുരുളും വഴി വന്യമാണു് എന്നു് ലളിത
അറിയുന്നുവേല്ലാ”.

—സുഗതകുമാരി

1946 ജൂൈല 17 നു് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ വാടാന�
പ്പിള്ളിയിൽ ജനിച്ചു. േകരള സർവകലാശാ�
ലയുെട ൈലബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർേമഷ�
നു്  സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റിൽ 1979 മുതൽ
ലക്ചറർ. 1986 മുതൽ റീഡർ. അഞ്ചു വർഷം
ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ ് േമധാവി. രണ്ടു വർഷം െസനറ്റ് െമമ്പർ. കവി�
യും ബാലസാഹിത്യകാരിയും സാമൂഹികപ്രവർത്തകയും. േക�
രള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുെട ബാലസാഹിത്യഅവാർഡ്,
കവിതയ്ക്കുള്ള അബുദാബി–ശക്തി അവാർഡ് എന്നിവ ലഭിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്. കരിങ്കിളി, കർക്കിടകവാവു്, നമുക്കു പ്രാർത്ഥിക്കാം, മിന്നു,
പുതിയ വായന എന്നിവ കൃതികൾ. േഡാക്യുെമന്ററികൾ, കുട്ടി�
കൾക്കായുള്ള ടി.വി സീരിയലുകൾ എന്നിവയ്ക്കു് കഥയും തിരക്ക�
ഥയും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഭർത്താവു്: െക.എം.െലനിൻ
മകൻ: അനിൽ ലാെല



േഡാ.െക.എസ്.രവികുമാർ
1957-ൽ പന്തളത്തിനടുത്ത് പനങ്ങാട്ട് ജനിച്ചു.
മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ പിഎച്ച്.ഡി. െചറു�
കഥ—വാക്കും വഴിയും, കഥയും ഭാവുകത്വപരി�
ണാമവും, ആഖ്യാനത്തിെന്റ അടരുകൾ, കഥ�
യുെട കഥ, ആധുനികതയുെട അപാവരണ�
ങ്ങൾ, കഥയുെട വാർഷികവലയങ്ങൾ (സാ�

ഹിത്യ നിരൂപണം), 100 വർഷം 100 കഥ (ആമുഖ പഠനം), ജാ�
തക കഥകൾ, ഹിേതാപേദശ കഥകൾ (പുനരാഖ്യാനം) എന്നി�
വയാണ് കൃതികൾ. കടമ്മനിട്ടക്കവിത, ബഷീറിെന്റ നൂറ്റാണ്ട്,
െക. സരസ്വതിയമ്മയുെട സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ, നേവാത്ഥാന�
കഥകൾ, ആദ്യകാലകഥകൾ എന്നിവ എഡിറ്റ് െചയ്തു. േകന്ദ്ര
സാഹിത്യ അക്കാദമിയുെട ജനറൽ കൗൺസിലിലും മലയാളം
ഉപേദശകസമിതിയിലും അംഗമായിരുന്നു. സാഹിത്യനിരൂപ�
ണത്തിനുള്ള േകരളസാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടു�
ണ്ട്. ഇേപ്പാൾ കാലടി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവ്വകലാ�
ശാലയിൽ േപ്രാ ൈവസ് ചാൻസലർ.

കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
ചിത്രങ്ങൾ: വി. േമാഹനൻ



പിൻകുറിപ്പു്

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

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി�
രിക്കിലും 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 ഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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