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മത്സ്യകന്യക

വരൾമണ്ണിൽ
മഴത്തണുവിരൽേപാെല
എന്നുടലിൽ നീ നിറയുന്നു…
നിൻ വിരൽ പച്ചിലയായ്,
തുടുെമാട്ടായ്,
കിളിച്ചിറകായ്,
ഒരുന്മത്തനൃത്തമായ്
എെന്നെപ്പാതിഞ്ഞു.
ഉള്ളിൽപ്പിടയുന്നു
കാണാക്കടലുകൾ,
കടലിന്നുള്ളിൽ,
നീന്തുന്നു സുവർണ്ണമത്സ്യങ്ങളായ്
എൻ കാമനകൾ.
പാതി െപണ്ണായി പാതി മീനായും,
മത്സ്യകന്യകയായ് ഞാനുയിർക്കുന്നു,
െമയ്യിലാെക നിറയുന്നാദിേചാദനകൾ,
അലിവുകൾ…
മുലകളിൽ മുത്തുമണിയായി-
ച്ചമയുന്നു നീർത്തുള്ളികൾ…
ഉടൽവടിവുകളിൽ,
നഗ്നസ്വർണ്ണപ്രഭകളിൽ
ജലനാഗമായ് നീ
ഇഴഞ്ഞുേപാകുന്നു…

പാതി മൃഗമായി പാതി െപണ്ണായും
പാതിയുടലായി പാതിയുള്ളായും
പാതി ശിവനായി
പാതിയുമയായും
പാതിയിരുളായി പാതി െവയിലായും
പാതിയലിവായി പാതി ശിലയായും
ഞാൻ…
നിലാവുറയുന്ന കാലുകൾ,
സുഗന്ധനിശ്വാസങ്ങൾ തിരയുന്നു നിെന്ന…
ഇല്ല നീ പേക്ഷ…
നിൻമണം നിൻസ്പർശം
മിഴിത്തിളക്കം
എല്ലാം മറയുന്നു മായയായി…
നിെന്റ കണ്ണു്
മുനകൂർെത്താരാദിമ ശിലായുധം,
നിെന്റ ചുണ്ടുകൾ,
വിരൽ നിലാത്തുമ്പുകൾ,
പാദങ്ങൾ
എെന്നെയാരഹല്യയായ് മാറ്റി…
എങ്കിലും
പിൻതിരിയുന്നു നീ മായയായി…
പാതി പ്രണയമായ്,
പാതിയുടൽ ദാഹമായ്
ഞാൻ മാറി നിെന്റ ശാപത്താൽ…
എന്നുടലാഴത്തിൽനിെന്നാരു
പച്ചക്കിളി
പറെന്നത്തിേയാ നിൻ വിരിെനഞ്ചിൽ,
എങ്കിലും പിന്തിരിയുന്നു നീ
കണ്ണിൽച്ചിറകടിക്കുന്നു ക്രൗര്യങ്ങൾ,
വന്നെതന്തിനു നീ?
അപരിചിത?
സ്ത്രീേയ നമുക്കിടയിെലന്തു് ?
ഉടൽവലയുമായ്
േതവിടിശ്ശിയായ്
േതടുന്നെതന്തു് ?
ഞാൻ പുരുഷൻ
സനാതനൻ,
ഓംകാരരൂപൻ
പ്രണയത്തിനും
ഉടലിനുമതീതൻ
നിർമ്മമൻ…
സ്ത്രീേയ
തിരിച്ചു നടേക്കണ്ട
േഘാഷമായ്
േമളമായ്
മുടി മുണ്ഡനംെചയ്ത്
കഴുതപ്പുറത്തു്
ഉടൽ നഗ്നമായ്
നഗരപ്രദക്ഷിണമായ്
നിെന്റ വരേഘാഷയാത്ര.
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വി.എം.ഗിരിജ
സമകാലീന മലയാള സാഹിത്യ�
ത്തിെല ശ്രേദ്ധയയായ കവിയാണു്
വി എം ഗിരിജ. നാലു് കവിതാസ�
മാഹാരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
1961-ൽ െഷാർണൂരിനടുത്തുള്ള പരു�
ത്തിപ്രയിൽ  ജനിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലം െതാ�
ട്ടുതെന്ന കവിതകൾ എഴുതിയിരുന്നു. പട്ടാമ്പി സംസ്കൃത
േകാേളജിൽനിന്നു് എം എ മലയാളം ഒന്നാം റാേങ്കാെട
പാസായി. 1983 മുതൽ ആകാശവാണിയിൽ േജാലി
െചയ്യുന്നു. ഇേപ്പാൾ െകാച്ചി എഫ് എം നിലയത്തിൽ
േപ്രാഗ്രാം അനൗൺസർ. പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനായ
സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ഗിരിജയുെട 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).
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പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവു�
ന്ന 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 റീ�
ഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകൾ 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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