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േലാപാമുദ്ര1

രാവു്…
നിലാവിൻ െവൺപട്ടുടുക്കുന്നു
കാടു്,
പച്ചച്ചിരുണ്ട മരവുരിയൂർന്നു േപാവുന്നു
പഴകിെയാേരാർമ്മേപാൽ
സ്തബ്ധ നിശ്ശബ്ദമീയാശ്രമം,
കാറ്റിലകിലിൻ മണം
േനർത്തു വീർത്തുറയൂരിെയാേരാർമ്മകൾ
പത്തി വിടർത്തുന്നുേവാ?
പാല പൂത്ത മണം,
ഉൾക്കാടുകൾ പൂത്തും തളിർത്തും
മദിക്കും മണം േമാന്തി രാവു ചായുന്നു.
അടങ്ങിയ കാറ്റിെന്റ മാറിൽ
തലചായ്ച്ചു കാടുറങ്ങുന്നു.
നിലാവിെന്റ പട്ടുമഴിഞ്ഞു.
തൂമഞ്ഞിൽ നനഞ്ഞ വനം
ചൂഴ്ന്നു ചൂഴ്െന്നെന്നെപ്പാതിയുന്നു.
ഇന്നു ഞാേനാർക്കുമുറങ്ങാെതെയെന്നക്കുറിച്ചു്.
എന്നുമറക്കുവാനീ ദിനം?
പുണ്യഗന്ധ ഭാഗീരഥിയമ്മെയേപ്പാൽക്കുളുർക്കയ്യാൽത്തഴുകേവ
നിന്നു ഞാൻ നീറ്റിൽ,
മാനത്തു േരാഹിണി മിന്നിടുംേപാെല
സുവർണ്ണകമലമായ് മിന്നീയുടൽ വ്രതേമറ്റു ചടക്കിലും
നീലഞരമ്പുകളിൽ കുതിേച്ചാടുന്നു
കാടിൻ ഹരിതം, വിലാസം,
വിദർഭ േകളീഗൃഹങ്ങളിൽേപ്പാലുമുണരാത്ത കാമം
ഇെന്നന്നിൽത്തളിർക്കുന്നു,
ദിവ്യർത്തുഭംഗികെളല്ലാം
വ്രതകാർശ്യേമാലും
ശരീരത്തിൽ ഏകാന്തരാത്രിയിൽപ്പൂവിടും കാട്ടേശാകങ്ങൾതൻ
ഗന്ധമുണരുന്നു.
േഹാമസൗരഭ്യവും കാടുമുടജവും
മായുന്നു.

ഞാൻ രാജപുത്രി,
േലാപാമുദ്ര,
ചരാചരലാവണ്യെമല്ലാെമടുത്തുയിരാർന്നവൾ.
എൻ പ്രിയനാകുമഗസ്ത്യെനപ്പിൻതുടർെന്നൻ കുലവും
രാജധാനിയും വിട്ടവൾ.
എന്നുെമേന്നാടുമവേനാടും
േചാദിപ്പെതാേന്ന…
തപസ്സു് എല്ലാം െവടിയേലാ?
ലാവണ്യസാരെമടുത്തുയിരൂതിയുണർത്തിയെതന്തിെനന്നാെലെന്ന?
എെന്നയീക്കാടിൻ ഋതു
വിലാസങ്ങളിൽനിന്നു്
മഞ്ഞായി മറയ്ക്കുന്നെതന്തിനു് ?
രാെവാരു കാമാഞ്ജനം േപാെലയാശ്രമം മൂടിയിഴുകുേമ്പാൾ
ഉയരുമുടൽക്കടൽ,
െപാള്ളുമുൾനീരുകൾ
വറ്റിക്കുെമൻ പ്രിയൻ?
എങ്ങെന? തീവ്രതപസ്സിേതാ?
െഞങ്ങിെഞരുങ്ങിക്കരൾകലമ്പുെമ്പാഴും
രണ്ടുേപെരാറ്റയായ്
ഒറ്റയായ്
തന്നിെലക്കാഴ്ന്ന്
സ്വയമുറയുന്നേതാ?
ഇന്നെലെയേന്നാടവൻ പറഞ്ഞു,
“നിന്നിൽ ഞാൻ പ്രീതനായ്,
വംശകരൻ പുത്രനുണ്ടാകുവാൻ
നിെന്ന,യിന്നു പരിഗ്രഹിപ്പൂ
തൃപ്തയാവുക”.
െചാല്ലി ഞാൻ
പുത്രൻ പിറക്കാൻ?
അതിനു മാത്രം?
ഒേര ഒരു രാവിൽ മാത്രം?
എങ്കിലാ രാത്രി ഞാൻ പൂർണ്ണമാക്കാം.
കാടിെനേപ്പാെല ഞാൻ പൂത്തുലയാം
കാട്ടാറിെനേപ്പാെല മദിച്ചുയരാം,
എല്ലാമണിയണം,
ഓർമ്മയിലൂറുന്നെതല്ലാംതിളങ്ങുന്ന രത്നങ്ങെളല്ലാം
മണക്കും കുറിക്കൂട്ടു
നിൻ വിയർപ്പാെലയലിയണം,
മുത്തരഞ്ഞാണങ്ങൾ
നിൻെമയ്യിലൂരി വിതറണം,
നീലനാഗങ്ങെളേപ്പാെലപ്പതക്കങ്ങൾ നീയുമ്മവേയ്ക്ക
അഴിയണം,
നാടും നഗരവും
ലാവണ്യസാരമായൂറി
നിറയണെമന്നിൽ…
ദിവ്യാഭരണവും
ദിവ്യവസ്ത്രങ്ങളും
ദിവ്യസുഗന്ധങ്ങളും
പട്ടുെമത്തയും
െകാണ്ടുവരാെമന്നു േപാേയാരഗസ്ത്യെനക്കണ്ണിലുമുള്ളിലും
കാത്താണിരിക്കുന്നു!
ഇന്നുവരും പ്രിയൻ…
‘കാത്തിരിക്കൂ ഋതുസ്നാതയായ്
നിെന്ന രമിപ്പിച്ചിടാമിഷ്ടരീതിയിൽ’
എന്നുവിടർകണ്ണിലഗ്നിയുമായ്
വനം വിട്ടുേപാേയാൻ വരുമിന്നു്…
…………

േലാപാമുദ്ര,
മുനിപത്നി ഞാനറിയുന്നു
പ്രപഞ്ചരഹസ്യം,
മാനായ് മയിലായ്
മരങ്ങളായാടുന്ന
കാടിെന്റ ലീലയിൽപ്പൂവിടും ജന്മരഹസ്യം,
ഈ രാത്രിയിൽ
കാമനായ് രൂപെമടുത്തു്,
ൈവദർഭിെയക്കാമിക്കുവാൻ വരും
താപസൻ,
എെന്റ മനസ്സിൻ
കിളിവാതിൽ വന്നു തുറക്കും
സുഗന്ധാനിലൻ,
എേന്നാ മറന്ന മൃദുസ്വരങ്ങൾ,
എേന്നാ മറന്ന സുഖസ്പർശനങ്ങൾ,
പൂ, പട്ടു്, അംഗരാഗം
എല്ലാമണിയുന്നതു്
നിൻ വിരലാൽ അഴിച്ചീടുവാൻ മാത്രം…
പ്രണയം, പ്രപഞ്ചം, തുടിക്കുമുടൽ,
പ്രകൃതിനടനം, ലയം,
അർദ്ധനാരീശ്വരം.

1. അഗസ്ത്യമുനി പിതൃക്കളുെട നിർേദ്ദശപ്രകാരം വംശക

രനായ പുത്രനുേവണ്ടി വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാ
നിച്ചു. തെന്ന വരിക്കാനിഷ്ടെപ്പടുന്ന ഒരു െപണ്ണിെന
സമസ്ത വസ്തുക്കളുെടയും സ്വത്വാംശങ്ങൾ േചർത്തു് സൃ
ഷ്ടിച്ചു് മക്കളില്ലാത്ത വിദർഭ രാജാവിനു് വളർത്താനാ
യി െകാടുക്കുന്നു. അവളാണു് േലാപാമുദ്ര. പിന്നീടു്, ഗൃ
ഹസ്ഥാശ്രമത്തിേലയ്ക്കു കടക്കാറായി എന്നു് േതാന്നിയ
േപ്പാൾ, േലാപാമുദ്രെയ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. വിശിഷ്ട
വസ്ത്രാഭരണങ്ങേളാെട േവണം എെന്ന പ്രാപിക്കാൻ
എന്നാണു് െകാട്ടാരം െവടിഞ്ഞു് സന്യാസിനിയായി
ഏെറക്കാലം അഗസ്ത്യെന ശുശ്രൂഷിച്ചു് കാട്ടിൽ ജീവി
ച്ച േലാപാമുദ്ര പിന്നീടു് പറയുന്നതു്… എന്താണു് െപാ
രുൾ?
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മകേള… െചത്തം െനഞ്ചിൻ കനലിൽ കരിയുന്നൂ,
കരയും മിഴിേയാെട, േപടിയാൽപ്പിടയുന്ന മൃദുവാം
വിരൽെതാട്ടു് മൂകമായ്
വിടേയാതിയവൾ േപാകേവ
മകേള… ജീവൻ പാതിവിണ്ട വിഗ്രഹംേപാെല.
മണ്ണിൽെച്ചവിേയാർക്കുേമ്പാളുള്ളിൽെപ്പാടിക്കും
മുളകൾതൻ ജീവനസംഗീതത്തിന്നലകൾ…
അതുേപാെല േനരിന്നു െചവിേയാർേക്ക
അവനല്ലവളല്ല… െപറ്റ വയറിൻ പച്ചത്തത്തച്ചിറകിൽ വാൽസല്യത്തിൻ കുളിർമ്മ കുട്ടിക്കാലം
മരച്ചൂരു നിറയും വിടർെനഞ്ചിലഭയം,
അതുകണ്ടു ചിരിയാൽക്കുതിർന്നമ്മ നില്ക്കേവ…
“ഇന്നു്, കടഞ്ഞ െവൺചന്ദനവിഗ്രഹേത്തക്കാളു
മഴകും സുഗന്ധവും നിനേക്ക”െയന്നാനച്ഛൻ.
അന്നുണർന്നതാണുള്ളിൽ
രചിക്കണം അമ്മെയ…
അേത ചന്ദനസ്പർശം,
ഉമ്മവയ്ക്കാൻ കുനിയും മുഖത്തമ്പിളിച്ചിരി, ആർദ്രത, പാൽപ്പുഴ…
അങ്ങെനത്തെന്ന കല്ലിൽ മരത്തിൽ അല്ല
കാലത്തിലമ്മെയ വാർക്കണം.
എന്തുേവദന എന്തുവടംവലി
എന്തുഗാഢഗാഢാനന്ദം
കാലത്തിൽ മങ്ങിമായ്കിലുമമ്മ… എൻ
പ്രതിഭയിലാ മിഴി മിന്നിടും…
ചന്ദ്രസൂര്യൻ വസുന്ധര
താരങ്ങളുള്ളകാലെമന്നമ്മയും വാണിടും.
െചാല്ലിടുമച്ഛൻ െചക്കനു
ൈകവിരുെതന്നിലും േകമം
ഉള്ളിൽ കുരുത്തതു് ൈകവിരലിൽ
വിടർന്നു് മുളച്ചില
ചില്ല വൃക്ഷമായ് പൂവിട്ടു കായ്ച്ചു്
എന്തു ജന്മസുകൃതേമാ…
േകൾക്കുകിൽ ൈകവണങ്ങുമാ
ചിത്തവിശുദ്ധിെയ
പിെന്ന യൗവ്വനെമൻ സിരയിൽ
തടംതല്ലിയാർക്കിലു
േമാർമ്മയിെല്ലാരുസന്ധ്യയും ശാന്തമായ് എൻ
പ്രിയതൻ മടിയിൽക്കിടന്നതായ്…
കാട്ടുപൂവുകളുള്ളിൽ വിരിയുന്നു,
കാട്ടുപക്ഷിക്കലമ്പൽ
നിറയുന്നു
കാട്ടിലകൾ തിരുമ്മി മണക്കുന്നു,
കാട്ടുമൺതരി നാവിലലിയുന്നു…
കാടനാണു് ഞാൻ…
യൗവ്വനസ്വപ്നങ്ങൾ കാട്ടിലയിലും
പുല്ലിലും പൂവിലും
കാട്ടുചന്ദന െവൺകുളിർെമയ്യിലും
കാടകത്തുറങ്ങുന്ന നിലാവിലും പാറിവീഴുന്നു
ളള്ളിൽ ശില്പങ്ങൾ മാത്രം… പ്രണയത്തിെനന്തു
വാസന, എത്ര നിറം,
ആണ്ടുമുങ്ങിയാലും മതിവരാ
ശീതളസിന്ധു
എങ്കിലുേമാർത്തതിതുമാത്രം…
എങ്ങെനയിതു കല്ലിൽ, മരത്തിെലന്നിലൂെട
അനശ്വരമായിടും?
നിലാവിെലൻ പ്രണയത്തിനുൽസവം.
എങ്കിലുെമന്നിലായിരം ലാസ്യഭാവങ്ങളായ്
െപാന്തിവന്നു ചിരാതിെനപ്പുഞ്ചിരി
െകാണ്ടു മങ്ങിച്ച ശില്പങ്ങൾ, ഓേരാന്നു
െമന്നിലൂറുമലിവിൽപ്പിറന്നവർ,
എൻ രതിതൻ മൃദുസ്നിഗ്ദ്ധരൂപങ്ങൾ,
രാവിലുള്ളിെന്റ പച്ചിലക്കുമ്പിളിൽ
ഊറിയൂറി നിറഞ്ഞ നിലാവുകൾ.
അവെളെന്നാെടന്നും കലമ്പും…
“ഇെല്ലെന്നയിഷ്ടം… ഇെതല്ലാം െവറുെത…
എെന്നേയാർക്കുമാർ?
ആരറിയുമീ ശില്പമായ് വാർത്തതു്
എന്നുടൽ, പ്രണയം, െകടാച്ചിരി?”
എന്തുരയ്ക്കാൻ? പകുതി സത്യങ്ങൾെക്കന്തു
േശാഭ ചിലേപ്പാൾ… ചിരിയായിെക്കാഞ്ചലായ്
പിെന്നെയൻ മകേന…
വിളിയിതിെലന്തു ജീവൻ വിറപ്പൂ?
എെന്നയാരറിയുന്നു? പാതിസത്യത്തിെനന്തു
ശക്തി ചിലേപ്പാൾ!
നീ െകാഞ്ചലും ഇളവിരൽത്തുമ്പിെലൻ
ജന്മസാഫല്യവും േപറി വന്നവൻ…
സൗമ്യസൂര്യൻ, നിറവിളെക്കെന്റ രണ്ടാംപിറവി.
എങ്ങെന നിെന്ന… ഞാൻ…
നിന്നമ്മ െചാല്ലി ഞാൻ നിെന്ന ലാളിക്കേവ
“എൻ പ്രണയത്തിലൂെട ഞാനൂറ്റി നിെന്റ
സത്ത… അതാണിവൻ”
പഠിച്ചു ഞാനന്നു ശില്പകലാെപ്പാരുൾ
പൂർണ്ണമായ്…
പിെന്നെയന്നും നിഴലായ് നടക്കുേവാെനൻ
ബഹിശ്ഛരപ്രാണനവൻ… ഇമ്പമുള്ള ശബ്ദത്തിൽ
തിളങ്ങുന്ന ചന്തമുള്ള മിഴികൾ വിടർത്തിെയൻ
പിറേക നിഴലായ് നടന്നവൻ…
നിന്നിേലക്കു പകർന്നു ഞാെനന്നുയിർ, ഉള്ളം,
ഉള്ളറിവു്, തിരിയിൽനിന്നു സൂര്യനുയിർത്തുേവാ?
ഇനിെയൻ മകേള…
എൻ മകേള പിറന്ന േനരം
എെന്താരുൽസവമായിരുന്നു,
നിന്നമ്മ പീലിമിഴി തുറെന്നെന്ന േനാക്കി
‘ഇതാ, മകൾ… പൂർണ്ണ സ്വർണ്ണവിഗ്രഹം’, എന്നു
െചാല്ലുന്നേപാൽ.
ആ പുഞ്ചിരിയും മലർമിഴിെവട്ടവും മങ്ങിമങ്ങി
മരണമായ് മാറേവ
‘നിന്നിൽ രണ്ടാം പിറവിയായമ്മയ്ക്കു് ’ എന്നു
െചാല്ലി മക്കെളത്തേലാടി ഞാൻ.
ദൂരയാത്രകൾ, ശില്പഗൃഹങ്ങളിൽ രാപ്പകലും
മുടങ്ങാത്തപസ്സുകൾ, കൂട്ടിേനാ? ഉളി മാത്രം
കഴിഞ്ഞുേപായ് നൂറുനൂറു ജന്മങ്ങെളന്നാകിലും
ആരവം ഉള്ളിൽ “േനടിയില്ലാ മഹത്തമം”
എന്നു താൻ.
അമ്മയില്ലാക്കുരുന്നുകൾ,
നിങ്ങളുെമേന്നാെടാപ്പം നടന്നൂ…
െചറുമകൾ എങ്കിലും നീെയാരമ്മയായ്
േചാറൂട്ടി എണ്ണെപാത്തി നിറുക തണുപ്പിച്ചു.
“രാത്രിേയെറയായ് അച്ഛനുറങ്ങുെക”ന്നാർദ്രമാേയാതി
രാവിൽ ഞാനിടെയ്ക്കാന്നുണർേന്നല്ക്കേവ…
നീയുണർന്നിരിപ്പാണു്
ഗ്രന്ഥങ്ങൾതൻ േതാഴിയായ്, അതെല്ലങ്കിൽ
ഉളിേക്കാലുമായ് സർഗ്ഗതീവ്രതപ്പസ്സിലും.
എങ്കിലും കണ്ടറിഞ്ഞില്ല
നിൻവിരലിൻ വിരുതുകൾ,
ഉൾക്കടലിലുറങ്ങുന്ന ലക്ഷ്മീവിഗ്രഹങ്ങൾ.
ഏതാണിനുമങ്ങെന… വീടു് േലാകമാവെട്ട
മകൾെക്കന്നു് ഞാനുമന്നു കരുതിയതില്ലേയാ?
എങ്കിലും സാഭിമാന െചാടിച്ചീല, നീ നിഷാദ
കുമാരിയായീ, ഏകലവ്യെനേപ്പാെല
െമനഞ്ഞുയിർവയ്പിച്ചു നിൻ മനസ്സിൽ നൂറായിരം വിഗ്രഹം
പിെന്ന ദാരുക്കളിൽ എന്തു ചന്തം, മയം,
നിൻ വിരലുകൾ…
‘അച്ഛെനേപ്പാെല മക്കൾ’ എന്നാർ ചിലർ…
നിങ്ങളാളുന്ന പന്തങ്ങളായ് തിരിെയൻ
െവളിച്ചം മറച്ചുേവാ? ഉള്ളിലൂറിേയാ
കയ്പുമസൂയയും? ഇല്ല… ഇല്ല…
മകേള ഇേത ഋതം.

നീയുേമട്ടനും… പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നിന്നീ
യടുപ്പും തുടങ്ങിേയാ?
അമ്മയില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ
നിങ്ങളമ്മയായീ പരസ്പരം ‘ഏട്ടൻ’
എന്ന ശബ്ദേമാ സ്വർണ്ണമായ് േസ്നഹമായ്.
എന്നുമന്തിയിൽ ഞാൻ മറന്നാലും എൻ മകൻ
മറക്കില്ല വാങ്ങാൻ ‘അവൾെക്കന്തു കമ്പം,
വളകളണിയുവാൻ, എന്തു പൂതി പൂ ചൂടുവാൻ
എന്നല്ല… എന്തു േമാഹം
മരത്തിൽപ്പണിയുവാൻ’
എന്നുതാേന െമാഴിഞ്ഞു് ൈകസഞ്ചിയിൽ
ദാരുഖണ്ഡങ്ങൾ… ശില്പരൂപങ്ങൾ…
രൂപേരഖകൾ… അങ്ങെന… അങ്ങെന…
അവെള പഠിപ്പിക്കുെകന്നിലും േകമി എന്നഭിനന്ദിച്ചു െചാല്ലിടും മകൻ,
നീയറിവിെന്റ സൂര്യേതജസ്സിനാൽ
പൂർവ്വജന്മത്തിൽനിേന്ന നിറഞ്ഞവൾ.
നീ െതാടുന്ന മരങ്ങൾ സൗവർണ്ണമായ്
നീ െമനഞ്ഞ ശില്പങ്ങളുയിരാർന്നു.
ഞാനുമാശിച്ചിരുചിറകാർന്നിനി
ഭാവനാസ്വർഗ്ഗെമാപ്പമണഞ്ഞിടാം
ദുർനിമിത്തങ്ങൾ വന്നു തടുക്കുന്നു,
ഉള്ളറയിെല പൂർവ്വപിതാമഹർ
ഇന്നു േപാേകണ്ട അശുഭം… എന്നു്
പിൻവിളിയാർക്കുന്നു.
നിറകണ്ണുമായ് നീ
വാതിൽക്കെലത്തുന്നു.
എന്നുമില്ലാത്തേപാെല ഏട്ടൻ
തിരിെച്ചാന്നുവന്നു ചുരുൾമുടി മാടുന്നു,
നിൻ െനറുകയിലുമ്മവയ്ക്കുന്നു.
എൻ കരളിെല ചന്ദനവിഗ്രഹം
ഇന്നു േവെണ്ടന്നു െകഞ്ചിപ്പറയുന്നു.
എങ്കിലും പണി പാതിയായ്
നിർത്തുവെതങ്ങെന?
‘സൂര്യേതജസ്വിയാം മകനില്ലേയാ?’
എെന്നാരാൾ മറുെമാഴിയാവുന്നു.
ചങ്കുറപ്പില്ല പിന്തിരിയാൻ
ഇരുൾെക്കാമ്പുമായിെയാരാൽമരം
ആയിരം േചാന്ന കണ്ണുമായ് െതച്ചികൾ,
പൂർവ്വജന്മപിപാസകെളങ്കിലും
നീ പുറെപ്പടുെകന്നു കല്പിക്കുന്നു.
എന്തുദാഹം… ഞരമ്പിലും ചുണ്ടിലും
എന്നുയിരിലും തീയു പടരുന്നു.
പിെന്ന…
ഓർമ്മയിലായിരം സൂര്യമണ്ഡലങ്ങളടർന്നേപാൽ പുഞ്ചിരിെക്കാണ്ടു
മിന്നുന്ന േചാരയിറ്റും മുഖം.
എൻ വിരലുകൾ കർമ്മപാസങ്ങേളാ?
എൻ മിഴികൾ നരകദീപങ്ങേളാ?
ഏതുദിക്കിലും ഏതുെമാഴിയിലും
പുത്രഘാതകനാെണന്ന
നിശ്ശബ്ദ ഗർജ്ജനം…
എൻ മകേള… നിെന്റ ചുണ്ടിൽ
േവവുന്ന ശാപങ്ങൾ,
നിൻകണ്ണിലഗ്നിേഗാളങ്ങൾ,
നിന്നുടൽ കത്തിയാളുന്ന േകാപം,
എന്നുയിരിൻ വിളി േകൾക്കാെത േകൾക്കാെത
നിന്ദയാൽ െമഴുകിട്ട നിൻ കാതുകൾ…
ഇങ്ങു േകൾക്കാം, അടഞ്ഞ നിൻ വാതിലിൻ
പിൻപിൽ… നീ വീണുരുണ്ടു കരയുന്നു.
എങ്കിലും മുടി മാടിെയാതുക്കിയന്നവൻ െചയ്തേപാെലയാെനറ്റിയിൽ ചുണ്ടുരുമ്മി
ലാളിക്കുവാൻ…
എൻ മകേള ഇതു വിധിഎെന്റ ജീവനിരിപ്പതു
എൻ മകേള നിനക്കായ് മാത്രം
എെന്ന നമ്പുക…
ഞാൻ കുറ്റവാളിയെല്ലന്നേനകം പറയാൻ
ഇല്ല…
തീെയരിയുന്നു മിഴികളിൽ
കണ്ണുനീർ വറ്റിയുള്ളിൽക്കടലായിെയങ്കിലും…
പാതിേനരുകൾെക്കന്തു
ചാരുതെയേന്നാ?
നിനേക്കട്ടെനന്നുമച്ഛനാെണേന്നാ?
വിടെചാല്ലലും ശാപെമേന്നാ?
(േദശാഭിമാനി വാരിക, 1993.)

2. വിജയലക്ഷ്മിയുെട തച്ചെന്റ മകൾ എന്ന കവിതേയാടു്
േചർത്തു വായിക്കുക. കലാകാരെന്റ മനസ്സു്, അച്ഛെന്റ
മനസ്സു്, പുരുഷെന്റ മനസ്സു്, പശ്ചാത്തപിക്കുന്നവെന്റ
മനസ്സു് ഇവ എല്ലാം ഉരുകിേച്ചരുന്നു.

□

വി. എം. ഗിരിജ
സമകാലീന മലയാള സാഹിത്യ
ത്തിെല ശ്രേദ്ധയയായ കവിയാണു്
വി എം ഗിരിജ. നാലു് കവിതാസ
മാഹാരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
1961-ൽ െഷാർണൂരിനടുത്തുള്ള പരു
ത്തിപ്രയിൽ ജനിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥി
യായിരുന്ന കാലം െതാട്ടുതെന്ന കവിതകൾ എഴുതി
യിരുന്നു. പട്ടാമ്പി സംസ്കൃത േകാേളജിൽനിന്നു് എം എ
മലയാളം ഒന്നാം റാേങ്കാെട പാസായി. 1983 മുതൽ
ആകാശവാണിയിൽ േജാലി െചയ്യുന്നു. ഇേപ്പാൾ െകാ
ച്ചി എഫ് എം നിലയത്തിൽ േപ്രാഗ്രാം അനൗൺസർ.
പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനായ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ഗി
രിജയുെട ഭർത്താവാണു്.

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

സമാഹാരം

5. ഒരിടെത്താരിടത്തു്—കുട്ടികൾക്കുള്ള നാേടാടി കഥ

കൾ

അവാർഡുകൾ

ചങ്ങമ്പുഴ പുരസ്കാരം, േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുര
സ്കാരം (2018).
ചിത്രങ്ങൾ: വി. േമാഹനൻ
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻനിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം
ഖ്യ:
രാജ്യം

കറൻസി

വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ

രൂപ

238

യുഎസ്, കാനഡ
യൂേറാപ്
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ
യൂേറാ

10
10

യുഎസ് േഡാളർ

10

ഖത്തർ
യുഎഇ
സൗദി അേറബ്യ
കുൈവറ്റ്
ഒമാൻ
ബഹ്റിൻ

റിയാൽ
ദിർഹം
റിയാൽ
ദിനാർ
ദിനാർ
ദിനാർ

20
20
20
2
2
2

മേലഷ്യ

റിങ്ങിറ്റ്

25

(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയ
രായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടു
ത്തുക, നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായ
നക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്ക
തിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപ
േയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.
◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)
◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം
രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക.
◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:
1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who
4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

