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െചറിയ കരിപുരണ്ട
േലാകത്തിെല സ്ത്രീയുെട
സ്വപ്നം
സ്വപ്നത്തിൽ
ഇടുങ്ങിയ കിടപ്പറയുെട വാതിൽ തുറന്ന്
കാറ്റും െവളിച്ചവും നറുമണവും…
െവളിച്ചത്തടാകത്തിൽ
പച്ചപ്പിെന്റ താമരയിലയിൽ
ഒഴുകുന്നു…
പാതിയുറങ്ങിയ കുഞ്ഞിെന
തള്ളിമാറ്റി അവകാശം സ്ഥാപിക്കുന്നവനല്ല അവൻ
അവെന്റ കണ്ണിൽ ചന്ദ്രൻ,
ചുണ്ടിൽ ചന്ദനയിലകൾ,
വിരലുകൾ മഴത്തുള്ളികൾ,
മാറിൽ േസ്നഹത്തിെന്റ വിങ്ങൽ,
ആലിംഗനത്തിൽ സൂര്യനും
ഞരമ്പുകളിൽ സംഗീതവും
ഉമിനീരിൽ പുതുപാൽ മണവും…
അവെന്റ ലിംഗം
ചിറകുമുളച്ചുയരുന്ന ഒരപൂർവ്വ പറവയായി,
അവെള ആകാശത്തിേലക്കുയർത്തുന്നു.
താമരയിതൾേപാലെത്ത
നാവുെകാണ്ട് അവനവെള
ഒരമ്മപ്പശുവിെനേപ്പാെല
നക്കിേത്താർത്തുന്നു…
ചുണ്ടുകൾ മുലക്കണ്ണുേതടുന്നുസ്വപനത്തിൽ
അവളുെട കിടപ്പറയ്ക്ക്
ചുമരുകളും
കാഠിന്യവും മുഷിവുമില്ലാതാകുന്നു.
സ്വപ്നത്തിൽ കരിപുരണ്ട വസ്ത്രങ്ങൾ
താേന കഴുകിയുണങ്ങുന്നു,
കരിപിടിച്ച പാത്രങ്ങൾ
താേന േമാറി നിരക്കുന്നു,
എച്ചിലും അടിക്കാട്ടും
മന്ത്രവാദംെകാെണ്ടന്നേപാെല
കുപ്പയിേലക്ക് പറക്കുന്നു…
തളങ്ങൾ െവളുത്തു തിളങ്ങുന്നു…
ആേരാ മുടിപിന്നിപ്പൂചൂടിക്കുന്നു…
പൂവല്ല… നക്ഷത്രങ്ങൾ…
പഴയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഊരിെയടുത്ത്
പുതിയ വസ്ത്രത്തിനു പകരം,
വരണ്ട ചർമ്മത്തിനു പകരം,
തിളങ്ങുന്ന ശരീരം സമ്മാനിക്കുന്നു…
െപറ്റുതളർന്ന വയറിന്
തത്തച്ചിറകിെന്റ മിനുപ്പും തുടിപ്പും,
കുടിച്ചുതൂങ്ങിയ മുലകൾക്കു പകരം,
ത്രസിക്കുന്ന െവൺമന്ദാരപ്പൂക്കൾ,
ചുണ്ടിൽ വാഴപ്പൂവിെന്റ ഇനിപ്പും തണുപ്പും…
മന്ത്രവടിെകാണ്ട്
ആേരാ തീർത്ത കന്യകാശില്പം…
പേക്ഷ
സ്വപ്നമവസാനിക്കുേമ്പാൾ
പടികടന്നു വരുന്നത്
പാലും പത്രവും
ചായക്കു മുരളുന്ന
ബീഡിക്കറയുള്ള ചുണ്ടിെന്റ
തണുത്ത ചുംബനവും.
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സ്പർശഭിക്ഷ
വിരൽത്തുമ്പിൽ നിന്നരയാലിൻ
ഹരിതാകാശം
െപാട്ടിപ്പിളരുന്നൂ,
ഇലകളിേലാേരാന്നിലും
പച്ചക്കടൽ തിമിർക്കുന്നു
എന്നുയിരതു കുടിക്കുന്നൂ…
എന്നിട്ടുമണയുന്നീെലൻ കനലുകൾ
എനിക്കറിയാം
എൻ വിരൽ നിെന്ന െതാടുന്നില്ല,
നിെന്റ ചർമ്മേലാഹകവാടം
തുറക്കിെല്ലാരിക്കലും
നീയലിയാത്തവൻ
കരൾ കളയാത്തവൻ
എനിക്കുേവണ്ടതു
നിെന്റ കണ്ണുകളിെല തീയും നിലാവും,
ആരുമറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത
ആർക്കും പകർന്നിട്ടില്ലാത്ത
നിെന്റയുള്ളുറവുകൾ,
നിൻമ…
പേക്ഷ
നീ തരുമീ സ്പർശഭിക്ഷ,
കയ്പും കനലും കറുത്ത നക്ഷത്രവും
‘ആനന്ദ’കാരുണ്യവും…
ഈ വിരൽത്തുെമ്പേന്നകാന്തതയിെലരിയുന്നു.
പാപത്തിരിയായ്.
□

വി എം ഗിരിജ
സമകാലീന മലയാള സാഹിത്യ
ത്തിെല ശ്രേദ്ധയയായ കവിയാണ്
വി എം ഗിരിജ. നാല് കവിതാസ
മാഹാരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
1961-ൽ െഷാർണൂരിനടുത്തുള്ള പരു
ത്തിപ്രയിൽ ജനിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥിയാ
യിരുന്ന കാലം െതാട്ടുതെന്ന കവിത
കൾ എഴുതിയിരുന്നു. പട്ടാമ്പി സംസ്കൃത േകാേളജിൽനിന്ന്
എം എ മലയാളം ഒന്നാം റാേങ്കാെട പാസായി. 1983 മുതൽ
ആകാശവാണിയിൽ േജാലി െചയ്യുന്നു. ഇേപ്പാൾ െകാച്ചി
എഫ് എം നിലയത്തിൽ േപ്രാഗ്രാം അനൗൺസർ. പരി
സ്ഥിതി പ്രവർത്തകനായ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ഗിരിജയു
െട ഭർത്താവാണ്.

കൃതികൾ
1. പ്രണയം ഒരാൽബം—കവിതാ സമാഹാരം (ചിത്തിര ബു
ക്സ്, 1997)
2. ജീവജലം—കവിതാ സമാഹാരം (കറന്റ് ബുക്സ്, 2004)
3. പാവയൂണ്—കുട്ടികൾക്കുള്ള കവിതകൾ (ൈസൻ ബുക്സ്,
തിരുവനന്തപുരം)
4. െപണ്ണുങ്ങൾ കാണാത്ത പാതിരാ േനരങ്ങൾ—കവിതാ

സമാഹാരം

5. ഒരിടെത്താരിടത്ത്—കുട്ടികൾക്കുള്ള നാേടാടി കഥകൾ

അവാർഡുകൾ
ചങ്ങമ്പുഴ പുരസ്കാരം.
േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം (2018)
(വിവരങ്ങൾക്കും ചിത്രങ്ങൾക്കും കടപ്പാട് വിക്കിപീഡിയ
േയാടു്.)

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി
ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ക്േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനു
കെളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക
രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കു
ന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയി
ലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തി
യതു്. 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, സി
നിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി
എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട
വിലാസം: <info@sayahna.org>.
◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുകേയാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മ
ന്റുകളായി േചർക്കുകേയാ െചയ്യുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും
വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സാ
യാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്ന
താണു്.
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