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1
നിശ്ശബ്ദ ഹരിതവനം

I

നിശ്ശബ്ദ ഹരിതവന-
െമെന്റയുടൽ
ചർമ്മത്തിൻ കുളുർത്ത സാന്ത്വനം,
വിരലുകൾ… കാറ്റിൻ കിളുന്തുകൾ…
മിഴികളിൽ െതളിനീരിറ്റുകൾ
ചുണ്ടിൽ നനഞ്ഞ പൂവിതൾ,
മുലകളിൽപ്പൂക്കും വസന്തം,
അടിവയറ്റിൽ നീ മുഖം മറയ്ക്കേവ
െപാന്തും പുതുമണ്ണിൻ മണം
കടുംപച്ചപ്പിെന്റ കടൽ,
ഞരമ്പിെന്റ വഴികളിൽ
സ്പർശലഹരികൾ…
ഇതു നിശ്ശബ്ദ ഹരിതകാനനം

II

നിശ്ശബ്ദ ഹരിതവനെമെന്റ കരൾ,
അലിവുറവകൾ,
െകാടുംേക്രാധത്തിെന്റ
മുരിക്കുകൾ
പൂത്തുലയും യൗവ്വനം,
രാത്രി ഒഴിഞ്ഞ ചില്ലയിൽ
തിരിെകെയത്തുന്ന
സ്മൃതികൾ, പാപങ്ങൾ,
പഴയ പാട്ടുകൾ തിരയും
ചുണ്ടുകൾ, കിളികൾ
േസ്നഹത്തിൻ തളിരുകൾ,
പച്ചയിലകൾ,
പ്രണയത്തിൻ പച്ചക്കടൽ,
കാമത്തിൽ െകാടുംതീക്കണ്ണുകൾ,
ഇരുൾവള്ളിെക്കട്ടിൽപ്പിടയും
േരാദനം…
പിെന്ന,
അതിലുമാഴത്തിൽ
സാന്ദ്രതരമായ്
തീവ്രമായ് മിടിക്കും
ഒറ്റെപ്പടലിെന്റ വനം
അതു കന്യാവനം…
നിൻ വിരലുകൾ,
എെന്ന െഞരിച്ചുടയ്ക്കുന്ന വിരലുകൾ,
എെന്നക്കുടിച്ചു വറ്റിക്കും െചാടികൾ,
എെന്ന മുളപ്പിക്കും
നിെന്ന വിതയ്ക്കുമഗ്നിയും
ഉരുക്കും േചരുന്ന പുരുഷത്വം,
ഇവ കടന്നു െചല്ലാത്ത
തരിശുഭൂമിയായ് ഒരുൾവനം.

III

നിശ്ശബ്ദ ഹരിതവനം േതടി-
േപ്പാവുന്നു നീ…
എന്നിൽ നിന്നഭയം േതടി
എൻ േക്രാധാഗ്നിയിൽ നിെന്നാരു
കുളിർക്കുളം േതടി
തണൽ േതടി
എന്നരികിൽ നിന്നു നീ
ഒളിച്ചുേപാകുന്നു…

ഗന്ധകമഴ െപയ്യും
ചീയുമുടൽ ഞാൻ,
അഴുകും മാംസത്തിൻ
സുഗന്ധെമൻ ചുണ്ടിൽ,
ചർമ്മം വരണ്ടുെപാള്ളുന്ന
നിലം,
വന്ധ്യാക്ഷരം വയർ,
അർബ്ബുദം കരളും മാറിടം
ഇവിെട ഞാൻ
നിനെക്കാരു
ദുസ്വപ്നരാെവാടുങ്ങാരാെവാ-
രന്ത്യരാെവാരു
േപരാവു്.

IV

മരണം േപാെല ഞാനുറങ്ങുന്നു,
ദുസ്വപ്നലഹരിയിൽ
താണു മറയുന്നു…
മൃ…തി…
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2
ഒറ്റ

ഇലക്കുമ്പിളിൽ െവയിലും
നിലാവും മഴപ്പളുങ്കും േമാന്തി
വിടരുന്നൂ പ്രണയം…
ചിരികളികളായ്
െതാണ്ടയിൽപ്പടരുന്ന ദാഹമായ്,
വിരൽെകാണ്ടു കത്തിക്കുമഗ്നിയായ്,
പ്രണയമയൂരം, ചടുലനൃത്തം,
പീലിയഴകു്, വർഷത്തിെന്റ
േതാരാത്ത െപാഴിയാത്ത
സ്ഫടികശരറാന്തൽ…
പളുങ്കുേമലാപ്പു്.
… … … …
ഇന്നേത തീയ്
ഉടൽെകാണ്ടും മറയ്ക്കാത്ത ശീതമായ്,
ധ്രുവദൂരമായ് തമ്മിൽ
പിെന്ന ഒറ്റെയ്ക്കാരാൾ…
മെറ്റാരാൾ ദുസ്വപ്നേലാകങ്ങളിൽ…
വിരൽെതാടൽേപാലുമുഗ്രവിഷമായ്,
അസഹ്യമാം കയ്പായ്,
വാഴ്വിന്നിലകൾ െകാഴിഞ്ഞുേപായ്,
നിലാവലകളിൽ തീയായ്
ഒറ്റയായ് നീ…
ഞാനുെമാറ്റയായ്…
ഒറ്റയ്ക്കു നമ്മൾ സമാന്തരേരഖകൾ
അറ്റംവെര നീണ്ടു നീണ്ടുേപായീടാം.

(1995)
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3
പുഴ

പുഴയിൽ നീന്തണം,
നിറഞ്ഞു പായുന്ന പുഴയിൽ
ഓടുെന്നാെരാഴിക്കിൻ ൈകകളിൽ
കിടന്നു നീന്തണം
ഒതുങ്ങുെകാട്ടിട,
െചറുചൂടാർേന്നാളവിരലാൽ
പാദങ്ങൾ തഴുകി
നിൻ െമയ്യിെലടുത്തുവയ്ക്കുക,
പുടവകെളല്ലാം
കരെക്കറിയുക,
കരിനാഗങ്ങൾേപാൽ ചിതറും
കാർകൂന്തൽ നനെഞ്ഞാലിപ്പിക്ക,
െനറുകയിൽ ചുഴിയുഴിയുക,
െനറ്റിത്തടത്തിേലാളങ്ങൾ കലമ്പുക,
ഒട്ടിട െപാറുക്കുക..
കണ്ണടയുന്നു മഴയിഴേപാൽ
േവർേത്താരു വിരലടുക്കേവ
തൂെവള്ളിച്ചിറകുകൾേപാെല
ഉരുമ്മുന്നു ജലം കവിളിൽ…
േകാവിലിൻ നടയിെലന്നേപാൽ
കഴുത്തിൽ മുട്ടുന്നൂ,
കഴുത്തിനുതാേഴ
ജലേവഗം ഭ്രാന്തമിരമ്പുന്നൂ
പുഴ പറയുന്നൂ
നീന്താനിറങ്ങാറായീേല?
ചുഴികൾ െപാന്തുന്നു
ജലനാഗത്തിെന്റ കിരീടരത്നങ്ങൾ
ജ്വലിക്കുമാഴത്തിലടിയുന്നു,
അമൃതകുംഭങ്ങൾ മറിഞ്ഞുടയുന്നൂ
പുഴയ്ക്കടിയിെല
പളുങ്കുേഗാപുരം തകർന്നു ചിന്നുന്നൂ
പുഴ, ഒരു പാലാഴിെയ
കടയുംേപാെലെന്നക്കടയുന്നൂ.
ഉള്ളു പിടയുന്നു,
ഒടുവിൽ, ശാന്തമായ് പുഴ,
മണൽത്തട്ടിൻ വിരിപ്പിൽ ചായുേമ്പാൾ
പറയുന്നൂ
“നീന്തൽ പഠിച്ചിേല്ല?
വീണ്ടും െചറുപ്പമായിേല്ല?
ഞരമ്പയെഞ്ഞാന്നു ചിരിക്കുവാ-
നിന്നു പഠിച്ചിേല്ല?
ജലനാഗങ്ങെള െമരുക്കുവാൻ
ഫണരത്നങ്ങളായ്
മിഴിതിളക്കുവാൻ പഠിച്ചിേല്ല?
ഉള്ളിലറിയാേപ്പടികൾ
കടലായ് ചീറ്റുന്നതറിയുേമാ പുഴ?
നനെഞ്ഞാലിച്ചവൾ കുടിച്ചിറക്കുന്നു,
പ്രണയത്തിൻ പാപച്ചിരി വിഷം.

(സാഹിത്യേലാകം, 1995.)

□
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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).

ചിത്രങ്ങൾ: വി. േമാഹനൻ
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭ�
വങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും
സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാ�
ണു് 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 പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://dl.sayahna.org/dl-p-pdfs.html
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org
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