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ശൂർപ്പണഖ

നിലാവു് ചുരന്നു് നനഞ്ഞ
കാടകം…
പച്ച…
രാമ, നീ അരികിൽ…
രാപ്പക്ഷികൾക്കൂടി നിശ്ശബ്ദരായ്…
കാട്ടുമുല്ല െമെല്ലെമെല്ലയിതൾ തുറക്കുന്നു…
ഇലത്തുമ്പിലൂറുന്നു
നിലാവു് മുത്തായ്, മരതകമായ്,
ഇല്ല രത്നക്കണ്ണുമിന്നും
വിളക്കുകൾ,
ഇല്ല തണുത്ത
െവണ്ണക്കൽച്ചുവരുകൾ,
ഇല്ല പതുത്ത കിടക്ക,
ഇല്ല മദം ചുരത്തുന്ന
സുഗന്ധങ്ങൾ,
സ്വർണ്ണത്തിളക്കങ്ങൾ,
ഗുരുവുപേദശിച്ച
രതിസംജ്ഞകൾ…
ഉള്ളതു്
ഇരുളാഴം വകഞ്ഞുതാഴും
മിഴിവിളക്കു്…
ഇരുളിലുെമല്ലാമറിയും
ഉണർന്ന മനസ്സു്…
പച്ചിലമരച്ചുവട്ടിൽ
ഏേതാ കാട്ടുെപണ്ണു മറന്ന
മൺപറ്റിയ മരവുരി…
ഉൻമത്തയൗവ്വനം േപാെലാഴുകുന്നു
നിലാവി,രമ്പുന്നൂ സിരകൾ…
കാെടാേരാടക്കുഴലായി
പാടുന്നു വന്യഗീതങ്ങൾ,
െചണ്ടയുണരുന്നു
വിരലുകൾ മിഴികളും
നിന്നിലൂന്നുന്നു…
രാമാ നീയലിയുന്നുേവാ?
വിങ്ങുന്ന ഹൃത്തുമായ്
നീെയന്നിേലക്കു് ചായുേന്നാ?
………

പക,
കണ്ണുനീർവീണു
നനഞ്ഞതാം രാവുകൾ,
അപമാനേവവിൽ തനിച്ചീ
ശിലാശയ്യയിൽ ഇന്നു് കിടന്നുരുളുേമ്പാൾ…
(ഓർമ്മകൾ, ഓർമ്മകൾ…)
കറുമ്പി,
കാടത്തി
ഒളിെഞ്ഞത്ര
കണ്ടു നിൻെമയ്യാറ്റിൽ നീ
കുളിേക്ക,
രാവിൽ നിൻ പ്രിയെയാത്തു്
ചിരിച്ചിരിേക്ക,
പകമിന്നുെന്നാരമ്പായ് അടുേക്ക
തപസ്സാണ്ടു നിൻമിഴി
കൂമ്പിയിരിേക്ക…
എത്രനാൾ കണ്ടു…
പിെന്ന ഞാനറിയാെത
താേന മുളയ്ക്കുന്ന
കാട്ടുെചടിയായീ പ്രണയം…
നിെന്റ മുഖം,
െനഞ്ചിൻ ചന്ദനനിറം,
നിെന്റ െപണ്ണിെന വിളിക്കേവ
അലിയും സ്വരം…
നിന്നിൽ നിറയാൻ
ഒരു രാത്രിെയങ്കിലും
നിൻ വാെഴ്വെന്റ പ്രാണനിൽ
മഴയായിത്തകർത്തു് മദിച്ചുല്ലസിച്ചു്
താേനയിറ്റുനീെയന്നിൽ
മുളയ്ക്കുവാൻ
എെന്താരു െകാതി…
ഉയിരുടലും ത്രസിക്കുെമെന്താരാകർഷണമന്ത്രം,
പൗരുഷത്തിെന്റെയന്തനന്ത
സൗന്ദര്യം!
രാമ…
നീെയന്നാൽ നഗരത്തിെന്റ
പ്രാണൻ
നിെന്റ നാഡികൾേതാറും േപടി,
അവിശ്വാസം,
അറിയാത്തതിൽ ചതികൾ,
ആഴങ്ങളിൽ
കയങ്ങൾ ഭയക്കുന്ന സുരക്ഷ…
പ്രണയത്തിനും ഗുരുസൂക്തികൾ,
ലയരാത്രിയിൽ
രതിവിദ്യാജ്ഞാനം,
ചുംബനങ്ങളിൽ മുദ്രാവടിവു്,
അലിവിലുമലിയാതലിയാെത
ശിലയാകുെമാരുള്ളം…
സീത കടലായുയരേവ
തണുത്ത തപസ്സാെലയടക്കും
വൃഥാ ൈധര്യം…
എത്ര രാത്രികൾ,
അന്തിമങ്ങുഴക്കിനാവുകൾ
എത്ര കാറ്റുകൾ, എത്ര പൂവുകൾ
ഒരിക്കൽ ഞാൻ…
ഒറ്റയ്ക്കു് വേന്നൻ അരികിൽ…
ഇവൾ
േസ്നഹത്തിന്നാഴി കടയാൻ
പിറന്നവൾ,
ഇവൾ
േസ്നഹത്തിന്നാഴിയരികിലിരിക്കിലും
ഒരു തുള്ളിക്കായ് െതാണ്ട
വറ്റിവിണ്ടിരന്നവൾ,
ഇവൾ
ആണിെനയറിയാേത്താളല്ല,
സീതയായ് പതിെയ
പൂജിക്കുേവാളല്ല,
വീട്ടടുപ്പിെലറിയെപ്പേട്ടാളല്ല,
ധീര…
കാരിരുമ്പുടൽ അലിവാൽ
ചുരത്തിയ പാലിനാൽ
ഇളംവയർ നിറെയപ്പകർന്നവൾ,
ഈറ്റുേനാവറിഞ്ഞവൾ,
ഇവൾ കാടകത്തിെന്റ മനസ്സായ്വസന്തത്തിൽ പൂവായി,
മഴക്കാലത്തുെപാടിക്കുന്ന
േവരായി
േവനൽച്ചൂടിൽ െപാടിയായ്
പരക്കുേവാൾ…
ഇവെളങ്കിലും
വന്നു നിൻമുമ്പിൽ…
സീത വിടരും കണ്ണാൽ,
േനാക്കിെയെന്ന…
(കാടത്തിെയക്കണ്ട കൗതുകം
നിെന്റ കണ്ണിലും)
മറയ്ക്കുന്നെതന്തിനു് ? ക്ഷണിച്ചു
ഞാൻ
‘വരിക നീെയെന്നാപ്പം
അനന്തദിനങ്ങെള
െഞാടിയായ് മാറ്റാം,
എെന്റയുടൽപ്പച്ചയിൽ
തണലിളേവൽക്കുക,
നഗരം കാണാെതത്ര
വഴികൾ, അകങ്ങൾ,
ഉറവുകൾ, ശബ്ദം, ചിരി,
സുഗന്ധമിക്കാടിനു് …’
െപണ്ണിന്നടക്കമില്ലായ്മയിൽ
േക്കാപിേച്ചാ,
സീതയിരിെക്ക വിളിച്ചതിൽ
അപമാനിതനാേയാ
േനാക്കി നീെയെന്ന…
(സീതയ്ക്കുള്ളിൽ കറേയാ
തേന്റെതന്ന െപാലിേവാ?
നഗരത്തിൽ പ്രണയമവകാശം.
രാവിലുടൽനൽകലും
കരാർതീർപ്പു്,
ഈ സുന്ദരിയുമിതുേപാെല?
അമ്പരന്നു ഞാൻ)
എെന്ന േനാക്കി നീ,
മുടി,
െനറ്റിയിൽ വിയർപ്പിൻ മുത്തുകൾ,
െചവിയിെലാറ്റപ്പൂവിൻ ചിരി,
ചുണ്ടിെന്റ നനവിൽ ക്ഷണം,
തടിക്കുഴിയിലഭിലാഷത്തിളക്കം,
മഞ്ചാടിക്കുരുമാലകൾ,
കാട്ടുകല്ലുമാലകൾ,
പൂമാലകൾ നിറയും
കഴുത്തിെന്റ കലമ്പൽ…
മുടിനാഗത്തിൻ താെഴെപ്പാന്തിയുയരും മുലകളിൽ
നാണവും െകാതിച്ചൂടും…
രാമ… നീയനുജെന വിളിച്ചൂ…
ഇവേളേതാ കാട്ടുെപണ്ണു്…
കാമത്താൽ മുറെതറ്റിേയാൾ…
പ്രണയെമന്നിതിെന
വിളിക്കാനും
മടിയില്ലാേത്താൾഇവെള നിലാവുള്ള രാവിൽ
ഞാൻ നിഴൽേപാെല
അരികിൽ പലവട്ടം കണ്ടു.
പച്ചിലക്കുമ്പിൾ
കാട്ടുപൂക്കളാൽ
രസംമുറ്റിയ കനികളാൽ
നിറച്ചു മറയുേന്നാൾ…
കാട്ടരുവിെത്തളിനീരിൽ
ഉടലാഴുേമ്പാൾ
ഇവൾ നിശ്ശബ്ദയായ്
കാട്ടുമരെക്കാമ്പിേന്മൽ മിന്നും
രണ്ടു കണ്ണുകളായി…
ഇവൾ ഞാെനയ്യാനുന്നും
മാനിെന
ക്ഷണംെകാേണ്ടെയറിഞ്ഞുവീഴ്ത്തുന്നവൾ,
ഇവൾ കാമരൂപിണി…
കാടായി,
പൂവായ്, കാട്ടുമണ്ണിെന്റ
പശിമയായ്, കാട്ടിലപ്പടർപ്പായി
മഴയായ്, െവയിലായി
നിലാവാെയെന്നപ്പിന്തുടർന്നവൾ…
ഒരു രാത്രി…
നിലാവു്, കാട്ടുപൂമണം,
ഏകാന്തത,
നദിേയാരെത്തക്കാറ്റിൻ
ചുണ്ടിലത്ഭുതഗന്ധം,
രതിഗന്ധംേപാേലേതാ
കാട്ടുമരം പൂത്തതിൻ മണം,
ൈകതമണം,
പുതുമഴ മണ്ണിെനേത്തടും സ്വരം,
ഇവൾ മായാവിനി,
കാമരൂപിണി
ഇവയായി അരികിൽവെന്നൻ
േതാളിൽ തലചായ്ച്ചുേവാ?
ഒരുമാത്ര ഞാെനെന്ന മറേന്നാ?
………

ഇവെളയകറ്റുക,
ഇവെളൻ വാഴ്വിൻ
ശൂന്യസ്ഥലങ്ങൾ പരതുന്നു
മിഴികൾ തുറക്കുന്നു
മിഴിനീർ നിറയ്ക്കുന്നു’
പറയാൻതുടങ്ങിയതിങ്ങെന…
പേക്ഷ, സ്വരം
ഇടിവാളായിക്കാട്ടുതീയായിയുയരുന്നു…
‘ഇവെളയകറ്റുക ലക്ഷ്മണാ…
ഇവൾ നാരി
ഇവൾ പൂജ്യയാണേത്ര
കാടത്തി, കിഴവി
കാമദാഹാർത്തെയങ്കിലും
ആര്യന്മാർ നാം ഇതു
പിൻതുടരുേന്നാർ…
ഇവെളെക്കാല്ലാെതതാൻ
ഇവെളത്തകർക്കുക’
നിനക്കായ് കാമച്ചൂടിലുയർന്നു്
തുടിച്ചവ,
നിനക്കായ്
വാൽസല്യേത്തൻ ചുരത്തി
നിറഞ്ഞവ,
നിൻ കണ്ണിൻ
കാന്തദണ്ഡിനാെലാരുമാത്രെയങ്കിലുമറിഞ്ഞവ…
വാളിൻ മൂർച്ചെകാണ്ടിതു
ചൂെഴ്ന്നടുക്കുന്നതാർ?
അലിവൂറുെമൻ േദഹം
ആയുധത്തിനാെലയാർ
മൃതവന്ധ്യമാക്കുന്നൂ?
(സീത നിന്ദയാൽ
ആശ്വാസത്താൽ
പുഞ്ചിരിച്ചുേവാ?)
നീ കല്ലായ് മാറിയ
മുനിെപ്പണ്ണിനു് കരളും
തുടിക്കുേന്നാരുടലും
െകാടുത്തവൻ…
നിന്നിലലിയാൻ െകാതിെച്ചാെരൻ
മുഖം,
മാറിടം, േസ്നഹം…
എല്ലാം നീക്കി,
ശിലയായ് വികൃതമായ്
മൃതിയിൽ െവടികേയാ?
എങ്കിലുമിതാ രാവിൽ
ഞാൻ നിൻ സ്വരേമാർമ്മിക്കുന്നു
അലിവാൽ പരക്കുന്ന
നിൻ മിഴിെത്തളിമയും
മുഖസൂര്യപ്രഭയുേമാർമ്മിക്കുന്നൂ…
ശിലയ്ക്കു് ജീവൻ നൽകാനുന്നേവ
പാതിമുറിെഞ്ഞാരാേശ്ലഷത്തിൻ
കുളിരുേമാർമ്മിക്കുന്നൂ…
………

രക്തപ്പുഴയിൽ ജയിച്ചു നീ
ഒരുനാൾ വരും,
സീതെയതിേരൽക്കേവ
െപാടിപുരണ്ടു്,
കണ്ണീർച്ചാലുകീറിയ
മുഖത്തു നീയലിയാതലിയാേത
ശിലയായ്, വിജയിച്ച
േയാദ്ധാവിന്നഹന്തയായ്
സ്വന്തം മുതൽ
എതിരാളിയിൽനിന്നും
േനടിയ േജതാവായി…
അവെളത്തീക്കണ്ണാേല കരിക്കുംഅന്നവൾ ശിലയാകുേമാ?
ചുണ്ടുകൾ,
വിരൽത്തുമ്പുകൾ,
െചവി,
മൂക്കു്
കണ്ണീരു് നനയിച്ച മുലകൾ,
കരളും
നഷ്ടെപ്പട്ടു്
മെറ്റാരു ഞാനാകുേമാ?
ആരുനിൻ പ്രിയ?
ആരു് േമാഹിപ്പിച്ചാകർഷിേച്ചാൾ?
ആെര നീ േനടി…
ആെര െവടിഞ്ഞു?
ആരു ഞാൻ? ആരു സീത?
േചാദ്യമിരുളായ് പരക്കുന്നൂ.
(സമകാലീന കവിത 6, 1993)

□

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).

ചിത്രങ്ങൾ: വി. േമാഹനൻ
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empowering the author …

◦ “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
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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

