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സമർപ്പണം
അേവും രുരുരും ആയ ലക.രി. സതയപ്രതവു സമർപ്പിക്കുന്നു.
അവുഭരങ്ങൾ, അതാണ് എലന്ന എഴുത്തുകാരവാക്കിയത്. അരന്യാടു ഞാൻ
എപ്തമാപ്തം കടലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു!
2010 ൽ ലണ്ടവിൽ ആരംഭിച്ച 'കട്ടൻകാപ്പിയും കരിതയും' എന്ന കൂട്ടായ്മ
എന്നിലല സൗന്ദരയാരാധകലവ ഒരുരാടു രളർത്തി. രായിക്കാലത രായിച്ചും,
കാണാലത കണ്ടും, വിശിതമായി രിമർശിക്കലപ്പട്ടും, ചിരയുലട രുതു
ധാരകളിന്ലക്ക് വയിക്കലപ്പട്ടും ഒരിക്കലും മെക്കാൻ കഴിയാത്ത
ഒരജ്ഞാതരാസം. 2010 വു ന്ശഷം എഴുതിയതാണ് എലലാ കരിതകളും.
കൂട്ടായ്മയിലല ഓന്രാ അംരന്ത്താടും സ്ന്വഹന്ത്താലട വന്ദി അെിയിക്കുന്നു.
എഴുത്തിന്ലെ രഴിയിൽ എന്ലെ കുടുംബം ഓന്രാ ചുരടിലും
ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ജയയും, കാരയയും, രരവയും...
രിലന്ന അെിയലപ്പടാത്ത എപ്തന്യാ ന്രർ; അഥരാ അെിയാലത ന്രായ എപ്തന്യാ
ന്രർ....

അക്ഷരങ്ങളിൽ മഷി രുരണ്ടു കാണുക എന്നതു ഒരു രൃക്ഷം
മുെിക്കലപ്പടാതിരിക്കാവുള്ള അതിന്ലെ ആപ്രഹലത്തക്കാൾ എപ്തന്യാ
വിസ്സാരമാണ്. അതിവു മുന്നിൽ ഞാൻ കീഴടങ്ങുന്നു. ഉടമ എന്ന അരകാശരാദം
ഇരിലട ഉന്രക്ഷിക്കുന്നു. ഇവി ഇത് രായവക്കാർക്കുള്ളതാണ്.
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ഉള്ളടക്കം
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ലഷലലിയിന്ലക്കുള്ള രഴി



രജതകുംഭം



ഏണിയും രാമ്ും



സയമരകം



മതം മടുക്കുന്മ്ാൾ



അരരാഹ്നം



പ്രരാസം



ഓർക്കുന്നു വിരരരം



തീലരലച്ചെിയ ഉെുമ്ുകൾ



ഇരുൾയാപ്തകൾ



വരരശില്രി



സഖാപ്ന്ദ



മന്ദസമീരണൻ



വമ്മൾ



കടലിരമ്ുന്നു



ഇന്നലലകൾ



വിർന്ബാധവം



തിരകൾ എണ്ണുന്മ്ാൾ



രരയക്കുതിരകൾ



രാൽമിെയിലല കമാവങ്ങൾ



ഒരു പരങ്കിളിക്കരിത



ബിംബിസാരന്ലെ യാരശാല



ഒരു തിരി ലകാളുത്തലട്ട!



അരത്



രഴിയും കാൽപ്പാടും



ഇതു പ്രളയകാലം!



വളന്ദയിലല മിന്നാമിവുങ്ങുകൾ



താതാത്മജം



സൂരയവായ്, സൂരയപ്രന്രരമായ്



പ്രാമാരരം



ഇപ്ന്ദജാലം



മെു രുതച്ചുെങ്ങിയ സംരത്സരങ്ങൾ



പജരരളം
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ശപ്തുരക്ഷം



ഒമർഖയാം ചിരിക്കുന്മ്ാൾ



രെയാലതന്രായ കന്രാതങ്ങലള



കണ്ടുന്രാ ന്സാപ്കട്ടീന്സ



അഹലയ



ന്കാട്ടു തുന്നുന്നരർ



കാത്തിരിപ്പ്



താപ്മരർണ്ണി



അവരരം



രഴി അരസാവിക്കുന്മ്ാൾ രരു വീട്ടി അടിക്കുക

ഭാഷാരരം


മിഖാന്യൽ



ഉത്തരം സ്രഷ്ടമാണന്ലലാ കാറ്റിൽ



രൂർന്ണന്ദുരും ഒഴിെ കരങ്ങളും



മുറ്റത്തു വിലന്നാരു രീതം
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സമതലങ്ങളിലല ശലഭങ്ങൾ
തരളം മന്വാരഥമണ്ഡലമുലയ്ക്കുന്ന
രവിവീർ രുഷ്രത്തിന്ലെ താരുണയലഹരിയിൽ,
ചുടുവിശോസത്തിന്ലെ ധാരന്രാൽ രസരത്തിൻ
വിെരും കടംരാങ്ങിയമരും ശലഭങ്ങൾ;
മലറ്റാരു രസരമായിളകിക്കളിച്ച തേൽ
രക്ഷങ്ങൾ ഒരുന്രള വിശ്ചലമാക്കി ധയാവ ചിത്തവായ് ഋതുരൂജയ്ലക്കത്തുരാലവന്ര പരകി?
മഹിയിൽ ജീരന്ലെസമസയയ്ക്കു ലരാരുൾന്തടി
അലയുന്നവരമാം യാപ്തയിൽ ശലഭങ്ങൾ;
വിമിഷാർദ്ധങ്ങൾകീെി ലവയ്തമൗവത്തിൻ ന്വർത്ത
രുടരയ്ക്കുള്ളിൽവിന്നും രിണ്ണിന്ലയ്ക്കുയരന്ര
വിെന്ഭദങ്ങൾ, രർണ്ണസങ്കരമഴിച്ചിട്ട
തളിർന്മവിയിൽരൂത്തു ഭാസുരരസരങ്ങൾ.
തളിർലരറ്റില കൂട്ടി മുെുക്കിച്ചുരപ്പിച്ച
കവിരിൻകുടന്നകൾ മഞ്ചാടിമണികളിൽ,
രുലരിക്കതിരുകൾ രച്ചിലച്ചാർത്തിൽ തട്ടിച്ചിതെിത്തരിലച്ചത്തി ചുംബിച്ചു മടങ്ങന്ര;
സമതലങ്ങളിൽ വീ ന്മാഹവപ്രതീക്ഷതൻ
വിെരായ് രെലന്നത്തു, രൂർണ്ണകുംഭങ്ങൾ തീലരത്തളരാതുെങ്ങാലത കാത്തിരിക്കുന്നു വിലന്ന.
ലയവം, മഹാർണ്ണര സംരമലമാരുക്കുന്ന
രിലയം, 'തിര’ – മെിെുടലിന്ലെ വടവം,
ഡമരുരിലുയരും രിശേതാളത്തിൻ മുഗ്ദ്ദ്ധ ചിത്തത്തിലലാരു ന്വർത്തരുഞ്ചിരി രിടരന്ര,
അരിയരുഷ്രാംരങ്ങൾ രീശി വീ അണൊലും
തരളസൗന്ദരയന്മ, കാത്തിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ.
രിരിശൃംരത്തിൻ ശീതരഹേരങ്ങളിൽ, ന്ഘാരതമസിന്നീറ്റിലലമാം സാരരരർത്തങ്ങളിൽ
സ്ഥിരതൻ വിമന്വാന്നത മണ്ഡലങ്ങളിൽ, സൂരയകിരണം തിളപ്പിച്ച വിസ്തുലമണൽക്കാട്ടിൽ,
അണയാതിളകിത്തുടിക്കും ജീരവളിവം
രിടർന്ന്നഴുവിെമായ് കാർമ്മുകിലലയ്തീടുന്നു;
രിെരിക്കു ന്വരമായ്, അണയൂ വരാംബുരിൻ
ചിെകിലലാളിപ്പിലച്ചാരിപ്ന്ദജാലരുമായി.

18.05.2016
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ലഷലലിയിന്ലക്കുള്ള രഴി
രീടിവുരുെകിലൂലട കിഴന്ക്കാട്ടു മൂന്നു മിവിറ്റ്.
'കാതെിൻന്ൊഡി'ൽവിന്നും രള്ളിക്കരികിലൂലട
ഒരു മൂളിപ്പാട്ടിന്ലെദൂരം.
ലക ജി അങ്കിളിന്ലെ രീടുകഴിൊൽ
ഇടതുതിരിെു, രളരുകഴിെു
രീണ്ടും ഇടതുതിരിയുക.

'ഇരയൻ ലസെണ്ടി'* യുലട ഇരുരത്തി വാലു ദലങ്ങളും രിടരുലമ്ാന്ളയ്ക്കും
'ലഷലലി അരവയൂ' രിൽ എത്തിയിരിക്കും.
സേരംഏകാരതയ്ക്കു കൂട്ടായി
ഇരുളിൽവിന്നും രാടുന്ന രാവമ്ാടി...
വിന്ലെ ജാലകച്ചുരട്ടിൽ ആരാണു കാത്തുവിൽക്കുന്നത്?

* The Indian Serenade by P.B Shelley
31.05.2017
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രജതകുംഭം
ഉരുകിത്തിളലച്ചാരാ സൗരയൂഥത്തിലലന്നാരു മഴത്തുള്ളി അടർന്നുരീണു,
രരിണാമ സാരരത്തിരകളിൽ ആദയലത്ത
അവരദയബിന്ദുരായ് ഞാവുണർന്നു.
പ്ധുരദീപ്തി ചിരി, വിലാരിൻ മിഴിന്ക്കാണിൽ
മൃദുതുഷാരാപ്ശു തുളുമ്ിവിന്നു,
വിഴലും, വിലാരും കളിലത്താട്ടിലാട്ടി ഈ
ബഹുന്കാശ രിസ്മയപ്പൂരിടർന്നു.
രവഭംരി ലമാത്തിക്കുടിച്ച രാർകൂരലിന്നഴലകഴും പശലതടാകത്തിലല
ജലദർപ്പണത്തിൽവിന്നാന്രാ രിരൽവീട്ടി
അരുമയായ് 'ആലര'ന്ന ന്ചാദയലമയ്തു.
രുഴന്യാടു കടലിന്വാടടരിന്യാടവിലന്വാടുഡുരരാരാരൃത വഭസ്സിന്വാടും
അെിയുരാവായി തിരെിടലത്താലക്കയും
ഒരുരാടുന്ചാദയങ്ങൾ ലരാരിരന്നു.
രിരിരഹേരാന്ധകാരത്തിൽ പ്രതിധേവിച്ചതു രടർന്നഗ്നിയായ് മാെീടലര
അെിയാത്തലതാലക്കയും ഞാലവാരുരാക്കിന്ലെ
രജതകുംഭത്തിൽ ഒളിച്ചുരച്ചു.
അെിയാത്തതിലന്നപ്ത രൂരങ്ങൾ, ഭാരങ്ങൾ
കഥകൾ വൂൊലരാലക്ക ലവയ്ലതടുത്തു!
അെിയാത്തതിന്ലെ അൾത്താരയിൽ എപ്തന്യാ
ചുടുവിണമർപ്പിലച്ചാതുങ്ങിവിന്നു.
അെിയാത്തതിന്നരകാശികൾ ഭൂമിലയ
അരിയായി ലമലലലപ്പകുലത്തടുലക്ക,
തിരിലയാന്നു കത്തിച്ചുരച്ചതിൻ ലരട്ടത്തിലിരുൾ രകുന്ത്തലെക്കടന്നുന്രായി.
കവലും, വിലാരും, രിടർന്ന മന്ദാരത്തിവഴകും, ഋതുക്കളും, കന്ലലാലരും,
അെിയന്ര തിരിതീർത്ത വിഴൽകദംബം
രജതകുംഭത്തിലണെിടുന്നു.
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ബഹിരംബരാരുണ ന്രാളങ്ങളിൽ, ആദി
കണികകൾ രീലണാരീറ്റിലലങ്ങളിൽ,
പ്രഭരപ്രസൂതിതൻ ന്രറ്റുന്വാരിൻ മുഗ്ദ്ദ്ധ
പ്രണരാരരാന്ഘാഷ തീരങ്ങളിൽ,
അലയുന്നു ഞാലവൻവിഴലുമായി വരയരഴികളിലലന്നും തിരെിടുന്മ്ാൾ
രളരുകൾക്കപ്പുെം ‘അെിയാത്ത’ ലതലന്നന്ലെ
വിഴലലന്ലെ കാതിൽലമാഴിെിടുന്നു.
രവരാരി രറ്റിരരണ്ടു മവേരരലച്ചെുചിലല എപ്തന്യാ രൂരണിെു.
അെിയുരാവായിലല തീർത്ഥവിഴൽ ചൂണ്ടി
അരുളിയതിന്നും തിരെിടുന്നു.
ഒഴിയലരതലന്ന വിെെിടും കുംഭത്തിലിഴചുറ്റി ചൂതദലം വിെയ്ന്ക്ക
ഇടിമിന്നന്ലറ്റു ഭൂ ന്കാരിത്തരിക്കുന്നു
ഇരുളിൽ ഞാലവലന്ന തിരെിടുന്നു.
26.08.2017
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ഏണിയും രാമ്ും
കലണ്ടെിവിരുരുെം വാമിരുന്രർ,
ലരാട്ടുകൾ ലതാട്ട ചതുരക്കട്ട,
യാദൃശ്ചികതയുലട രാതായവങ്ങൾ,
ചാെുലരയ്യുന്ന മഴയിൽ അടർന്നുരീഴുന്ന ഇലകൾ ന്രാലല
ദിവരാപ്തങ്ങൾ,
ഏണിയിന്ലെി ഭാരിയിന്ലക്ക്,
കാഴ്ചരറ്റിയ ഫണിയിന്ലെി ഭൂതത്തിന്ലക്ക്.
സഖീ... ഇത് ഏണിയും രാമ്ും.
വാട്ടുമാങ്ങയ്ക്കു വീ ലകാതിക്കുന്നുന്രാ?
അഹിയിന്ലെി വമുക്കു രിന്ന്നാട്ടു ന്രാകാം.
ദിവരാപ്തങ്ങളുലട തിരകൾ മുെിച്ചു
മഴയിൽ കുതിർന്ന ഉർവ്വിയിൽ
ഒരു പത വടാം.
ന്രവലിന്ലെ രെുതിയിൽ ലരള്ളലമാഴിക്കാം,
ഏണിയിന്ലെി മുന്ന്നാട്ടു ന്രായി
ആദയകവിയിൽ രാത്സലയത്തിന്ലെ വിലാരു ലരാഴിക്കാം,
രീണ്ടും മുന്ന്നാട്ടു ന്രായി
രടർന്ന ചൂതശാഖയിൽ ഊൊലാടാം.
ചാെുലരയ്യുന്ന മഴയിൽ
ഉതിർന്നു രീഴുന്ന മാമ്ഴം ഓടിലച്ചലന്നടുക്കാം.
കണ്ണടക്കാരൻ സുഹൃത്തു രെെതുന്രാലല,
(ഏണിയിന്ലെി ) വൂറ്റാണ്ടു കഴിെു വമുക്കു ജവിക്കാം.
ലചാവ്വയിലല അങ്കക* കുടീരങ്ങളിൽ ഉെങ്ങിയുണരാം,
ദൂരദർശിവിയിലൂലട ഉർവ്വിലയ ന്വാക്കിക്കാണാം,
ചാെു ലരയ്യുന്ന അമ്ലമഴയിൽ അലിെിലലാതാകുന്ന
പജരരൂരങ്ങലള ഓർത്തു ലവടുരീർപ്പിടാം.
സഖീ... യാദൃശ്ചികതയുലട മലറ്റാരു രാതിൽ തുെക്കുന്നു.
വമുക്കു രർത്തമാവത്തിന്ലെ ആകുലതകളിന്ലക്കു മടങ്ങാം.
കലണ്ടെിലല അക്കങ്ങളിൽ വിസ്സംരരാകാം.
ചാെു ലരയ്യുന്ന ഈ മഴയുലട കുസൃതിയിൽ
വമുലക്കാരു കുടക്കീഴിൽ വവയാം.
ലചളിലരള്ളം ലതറ്റിച്ചു ലരാട്ടിച്ചിരിക്കാം.
ലരെുലത ലരെുലത ലരാട്ടിച്ചിരിക്കാം...
* Digital huts
07.06.2017
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സയമരകം
ആരു കരർന്നു സയമരകം, പചപ്തലമൻ
മാവസ രാതിൽ തുെന്ന ന്വരം?
ആരു രിമൂകം കടന്നുന്രായീരഴി
ആരു കരർന്നു സയമരകം?
ആകാശരംരയിന്ലക്കു തുെക്കുമീ
ജാലകന്ച്ചാട്ടിൽ തവിച്ചുവിൽന്ക്ക,
തൂമെുവീരിന്ലെ കുെലച്ചാർത്തുകൾ
സ്ന്വഹമാലയലന്ന തന്ലാടിവിൽലക്ക,
ഏന്താ വിശാരന്ധി കാറ്റിവുവൽകിയ
ഭാരമരന്ദം കടന്നുന്രാലക,
ഏന്താ കടങ്കഥന്രാൽ രിരൽപ്പാടുകൾ
ആരുന്രക്ഷിച്ചു മവസ്സിവുള്ളിൽ?
താമരത്താരിതൾ രാദങ്ങളർപ്പിച്ചതാന്രാ മവസ്സിന്നകത്തളത്തിൽ.
ശാരദാകാശന്മാ, താരങ്ങന്ളാ, കുളിർ
ചാമരംരീശും മണിലത്തന്നന്ലാ?
ആരു രെെിടുലമൻമണിലച്ചപ്പിൽ വി ന്നാരു കരർന്നു സയമരകം?
ദൂലര വിശീഥത്തിന്ലക്കു രെന്നുന്രാം
ചാരുരതംരങ്ങൾ കൂടണന്യ,
ന്രരെിയാലത്താരു ലവാമ്രപ്പൂക്കളിൽ
ഞാവെിയാലത മെന്നു വിൽലക്ക,
ആരു കരർലന്നടുലത്തൻ മണിലച്ചപ്പിൽ വി ന്ന്നഴഴകുള്ള സയമരകം?
ഏഴഴകുള്ള സയമരകം?

05.10.2016
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മതം മടുക്കുന്മ്ാൾ
അതു വീ ആലണന്ന് അെിയാൻ കഴിയാലത രരുന്മ്ാൾ
രകൽ ലരളിച്ചത്തിന്ലക്ക് ഇെങ്ങിലച്ചലലുക;
അരിലട ഒരു സൂരയവായി വീ എരിയുന്നുണ്ടാരും.
വീ അതുതലന്ന എന്ന് ഇവിയും അെിെിലലലങ്കിൽ
വദിന്യാരന്ത്തക്കു ന്രാരുക;
അരിലട ഒരായിരം മീവുകൾലക്കാപ്പം
വീ കൂത്താടുന്നുണ്ടായിരിക്കും.
വിലന്നന്പ്പാലല അയൽക്കാരലവ സ്ന്വഹിക്കാൻ കഴിയാലതരരുന്മ്ാൾ
അെരുശാലയുലട രടികടന്നു ലചലലുക;
കാരുണയത്തിവായി ദാഹിക്കുന്ന വിലന്ന
അരിലട കാന്ണണ്ടി രരും.
ആചാരങ്ങൾ വിലന്ന ബന്ധവസ്ഥവാക്കുന്മ്ാൾ
രർരതങ്ങളുലട ഉയരങ്ങൾ ന്തടുക;
അരിലട ശുദ്ധസോതപ്രയത്തിൽ വിവക്കു രിലയം പ്രാരിക്കാം.
ഇലലാത്ത സേർരം വിലന്ന ഇവിയും പ്രന്ലാഭിപ്പിക്കുന്മ്ാൾ
മണ്ണിരയുലട മാളത്തിന്ലക്ക് ഇഴെുലചലലുക;
രാതാളത്തിലല സേർരത്തിൽ വിവക്കും ഒരു രാപ്തി കഴിയാം.
കുരുടവായ രുന്രാഹിതൻ വിൻലെ രണലത്ത അമിതമായി സ്ന്വഹിക്കുന്മ്ാൾ
രൻ മരങ്ങൾക്ക് ന്ചാട്ടിലൂലട സാരധാവം വടക്കുക;
ലകാഴിെു രീഴുന്ന ഇലകൾ വിവക്കു മംരളം അരുളുന്നുണ്ടാരും.
വരപ്രഹങ്ങളും വക്ഷപ്തങ്ങളും വിലന്ന ന്താൽപ്പിക്കുന്മ്ാൾ
വിലാരിന്ലക്ക് ഇെങ്ങിന്പ്പാരുക;
വീല കിരണങ്ങളിൽ വിവലക്കാരു രാട്ടായി അലിെു ന്ചരാം.
രുണയരാരങ്ങളുലട കുമ്സാരക്കൂടുകൾ മാടിരിളിക്കുന്മ്ാൾ
മഴയിന്ലക്ക് ഇെങ്ങിന്പ്പാരുക;
പ്രകൃതിയുലട കണ്ണീരിൽ വീ രിശുദ്ധവായിത്തീരും.
മതം മടുക്കുന്മ്ാൾ ന്സാദരാ
കരിതയിന്ലക്ക് വീ ഇെങ്ങി രരിക;
അരിലട വീ പദരം മാപ്തമായിരിക്കും.
21.12.2015
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അരരാഹ്നം
ഇഴകൾരിരിെു രടർലന്നാരീശാഖിതൻ
തണലിന്ലെ സാരേവം ഏറ്റുരാങ്ങീടന്ര,
അകലത്തിലലന്ങ്ങാ മുെിെരാവത്തിന്ലെ
അരസാവ വാദത്തിന്ലാർക്കുന്നു വിലന്ന ഞാൻ.
വിെമുള്ള ബാലയകാലത്തിൻ മണിലച്ചപ്പു
രതിലയത്തുെന്നു വീ മുന്നിലലത്തീടുന്നു,
കലഹിച്ചു തലലിക്കളിച്ചു വാം രിലന്നയും
കഥയുലട തീരത്തു കണ്ടുമുട്ടീടുന്നു.
ലരയിലിന്ലെ രട്ടുടുപ്പിട്ടു വാമാവാട്ടുരഴിയിലല ലതച്ചിപ്പഴം വുകർലന്നപ്തന്യാ
കഥകൾ, കടംകഥ ലചാലലിയിട്ടും യാപ്തരെയാലത ദൂന്രയ്ക്കുന്രായി വീ എരിന്വാ!
ഒരുമിച്ചു വീരിത്തുടിലച്ചാരാ രുഴയിലൂലടാഴുകിക്കടന്നുന്രായ് കാലം വിലയ്ക്കാലത,
രുളിവത്തിൽ വിന്ലെ കാൽപ്പാടുകൾ രതിയുരാൻ
രുഴകാത്തിരിക്കുന്നു സായരവങ്ങളിൽ.
അകലത്തിന്ലക്കു രെന്നുന്രാലയങ്കിലും
ഒരുരാക്കുലചാലലാലത വീ മെലെങ്കിലും
ഒളിമങ്ങിടാത്ത വിന്ന്നാർമ്മകൾ ലവഞ്ചകത്തണയാലത കത്തുന്നു ന്വാരിന്ലെവാളമായ്.
രഴലയാരൂൊലും, കിളിച്ചുണ്ടവും, ന്ശാണ
വിവരുെങ്ങും ലകാച്ചു മഞ്ചാടിരൃക്ഷരും,
ഒരുരിടി ഓർമ്മതൻ ചിലലിട്ടചിപ്തത്തിലെിയാലത വീയുലമൻ ന്താഴാ കടന്നുന്രായ്.
ലരയിലമർന്നീടുന്നു, കാറ്റിൻ കരങ്ങലളൻ
കരിളിൽ തന്ലാടിക്കടന്നുന്രായീടുന്നു,
അകലത്തിലല വാദരീചിയായ് വീ ഏതു
രഥസന്ധിയിൽ യാപ്തതുടരാൻ ലകാതിക്കുന്നു?
16.06.2016
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പ്രരാസം
'രാൾന്രപ്പർ' ഒട്ടിച്ച ഭിത്തിയിൽ ഒരാണി.
ആണിയിൽ ചരിെു തൂങ്ങി ഒരു ദേിമാവചിപ്തം.
ചിപ്തത്തിൽ ഘവീഭരിച്ചകാലം.
കാലത്തിൽ രഴയ മുഖങ്ങൾ.
മുഖങ്ങളിൽ രിരിയുന്ന ഭാരങ്ങൾ.
ഭാരങ്ങളുലട ഇടന്രളകളിൽ വീണ്ട മൗവം.
മൗവം രർത്തമാവത്തിന്ലക്കു ന്ചന്ക്കെുന്നു...
***********
പ്രാമാതിർത്തിയിൽ രച്ച് ഒന്നുകൂടി തിരിെുന്വാക്കി.
രിലന്ന, കാലലത്ത ഘവീഭരിപ്പിച്ചു ദേിമാവചിപ്തമാക്കി
ലരട്ടിയിന്ലക്കു തള്ളിക്കയറ്റി.
യാവത്തിൽ തിരെതു മുഖങ്ങളായിരുന്നു.
അച്ചാെും, കാലച്ചണ്ണയും രുരണ്ട ചിപ്തംചൂണ്ടി
ചുങ്കക്കാരൻ കണ്ണുരുട്ടി.
"ഭൂതകാലമാണു സർ, ഇടയ്ക്കു താന്ലാലിക്കാവാണ്"
ഉത്തരത്തിൽ അയാൾ തൂങ്ങി;
ആണിയിൽ ചിപ്തരും.
മകരത്തിലും, ന്മടത്തിലും, ചിങ്ങത്തിലും
ചിപ്തത്തിവുള്ളിന്ലക്കു വൂണ്ടുകയെി.
കാലുകൾ മാപ്തം രുെത്തു തൂങ്ങിക്കിടന്നു.
രർത്തമാവലത്ത ഭൂതംലകാണ്ടു ഹരിച്ചു,
ബാക്കിരന്നതു രർത്തമാവന്ത്താലടാപ്പം കൂട്ടി.
മുഴച്ചു രികൃതമായ രർത്തമാവത്തിൽ
കാലംലതറ്റിയ മൗവം ലരാടിരിടിച്ചുകിടന്നു.
-ഒരബദ്ധം ന്രാലല.
31.08.2017
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ഓർക്കുന്നു വിരരരം
(രി. ഭാസ്കരൻ എഴുതിയ "ഓർക്കുക രലലന്പ്പാഴും" എന്ന കരിത രരിചയലപ്പട്ട ന്ശഷം
ഇതു രായിക്കുക. Search in youtube)

യാപ്തയാക്കി, രണ്ടിരുരാക്കുകൾ മണിക്കാറ്റിൻ
രാപ്തത്തിലുഴിെു വീ, "ഓർക്കുക രലലന്പ്പാഴും".
മാപ്തകൾ ഋതുക്കളായ് മുന്ന്നാട്ടുകുതിക്കുന്മ്ാൾ
രാപ്തികൾമപ്രിക്കുന്നു "ഓർക്കുക രലലന്പ്പാഴും".
ഓർക്കുന്നു ഞാന്വാ തീർത്ഥയാപ്തയാമിജ്ജീരിത
യാപ്തയിലുടവീളം, എപ്തന്യാ മധുരമായ്.
രണ്ടലത്ത കളിന്ത്താഴൻ കരിളിൽ രകർന്ന്നാരാ
ലചണ്ടലർ സൗരഭയത്തിന്ന്നാളങ്ങൾ രരക്കുന്നു.
ആദയചുംബവത്തിന്ലെ മധുരം മെരിക്കന്ഭദയമാലണലന്നങ്കിലും മെക്കാൻ കഴിയുന്മാ?
രണ്ടിരുരൂമ്ാറ്റകൾ ഇളകിക്കളിലച്ചാരാ
ലചമ്കലച്ചെുമരന്ച്ചാട്ടിലല കളിരീട്ടിൽ,
രാക രൂത്തുലലൊരാ രാതന്യാരത്തിൽ, സർഗ്ഗ
രാദുകമണിലെത്തും ഭൃംരങ്ങൾ ലസിക്കുന്ന
രാസരരവികളിൽ, ശാദേലതീരങ്ങളിൽ,
രാസരക്കിവാരുകൾ രങ്കിട്ട മധയാഹ്നത്തിൽ…
യാപ്ത ന്രാകാെുണ്ടു ഞാൻ, മാവസരഥന്മെി
മാപ്തയിൽ, സ്മരണതൻ മാധരമണയുന്മ്ാൾ.
എരു വീ വീട്ടീല രിടർത്തിയകരങ്ങളീ
ബന്ധുര രവന്ജയാത്സ്വ രടരാൻ ലകാതിച്ചന്പ്പാൾ?
എരു വീ ക്ഷണിച്ചീല വീഡത്തിവിളംചൂടിൽ
സേരമാക്കുരാൻ മാപ്തം എപ്തന്മൽ ലകാതിച്ചന്പ്പാൾ?
എരു വീ രെെീല ഹൃത്തിലല രികാരങ്ങൾ
സരതം ന്കൾക്കാൻമാപ്തം കാതുകൾ ലകാതിച്ചന്പ്പാൾ?
എരു വീ വിസ്സംരവായ് ന്കരല വിരാലംബ
സരാരഭരിതമാലയന്നകം രിടെന്പ്പാൾ?
… എങ്കിലും മെക്കാവാരിലല വീ രരച്ചിട്ട
തങ്കന്രഖകളുള്ളിൽ മായാലതകിടക്കുന്മ്ാൾ.
… എങ്കിലും മെക്കുരാവാകിലല വീ മീട്ടിയ
സുന്ദരരാരങ്ങളീ ന്മവിയിലലാഴുകുന്മ്ാൾ.
ഓർമ്മകൾ - രതകാല മൗക്തികമണിയാലത
രൂർണ്ണമാകുന്മാ എന്നും കാലത്തിൻ കന്ളബരം?
ഓർമ്മതൻ സൗരന്ധിക സൂവങ്ങൾ രിടരാത്ത
രാടികൾ ലരെുലമാരു രന്ധയമാം മണൽപ്പുെം.
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മുറ്റത്തു കുസൃതിക്കുരുന്നുകൾ കളിക്കുന്നു
മലറ്റാരു മാകന്ദമിച്ചാരത്തു മരുരുന്നു.
അന്നു വീ മെലന്നാരാ മലലികലർരാടി
ഇന്നിതാ രുഷ്രിച്ചാലക സൗരഭം രരത്തുന്നു.
ഭാസുര സമൃദ്ധമിജ്ജീരിതലമന്നാകിലും
ഭാരങ്ങളിെക്കുരാൻ അത്താണിയുലണ്ടന്നാലും
ന്രർപ്പുതുള്ളിന്രാലുള്ളിൽ ലരാടിയും സ്മരണകൾ
രീർപ്പുമുട്ടലിന്നുഷ്ണ ധാരകളുതിർക്കുന്നു.
യാമങ്ങൾ തിഥികളായ് രർഷങ്ങളാലയങ്കിലും
ജീരിതം സമാരര ന്രഖകളാലയന്നാലും
താരക മിഴിന്ക്കാണിൽ തുളുമ്ും തീർത്ഥത്തിന്ലെ
സ്വാവഘട്ടത്തിലീെൻ മാെുരാൻ ലകാതിപ്പു ഞാൻ.
രാക്കുകൾക്കതീതമീ മൗവത്തിൻ മണിയെ
ഓർക്കുരാൻ കരുതിയ രിഞ്ഛികാപ്രത്താൽ ധവയം.
യാപ്തയിൽ കരുതിയ രാന്ഥയം സ്മരണകൾ,
രാപ്തത്തിൽ മലറ്റാന്നിലല, ശൂവയമീ മന്വാമയം.
യാപ്തയാക്കി വീ, രണ്ടു രാക്കുകൾ ഇളംകാറ്റിൻ
രാപ്തത്തിലുഴിെിട്ടു "ഓർക്കുക രലലന്പ്പാഴും".
ഓർക്കുരാൻ കഴിയാതിരിക്കുരാൻ കഴിയിലല
കാറ്റു രന്നുണർത്തുന്നു, ഓർക്കുന്നു വിരരരം.
20.08.2017
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തീലരലച്ചെിയ ഉെുമ്ുകൾ
അതുലകാണ്ടാരാം അരലയ ആരും കാണാലതന്രാകുന്നത്.
അതുലകാണ്ടു തലന്ന ആരാം അരലയ ആരും ന്കൾക്കാലത ന്രാകുന്നത്.
അതുലകാണ്ടു തലന്നയാണ് അരലയ ആരും അെിയാലത ന്രാകുന്നത്.
യഥാർത്ഥത്തിൽ അെിയാലത ന്രാകുന്നത് ഒരു വഷ്ടമലല.
അെിെതാണു വഷ്ടം!
തീലരലച്ചെിയ കാലുകൾ രരത്തി,
ആ രലിയ ഹൃദയം ഭൂമിന്യാടു ഏറ്റരും കൂടുതൽ ന്ചർത്തുലകാണ്ടര
എലലാരരും ന്താൽപ്പിക്കുന്ന ന്രരതയിൽ മുന്ന്നാട്ട് ന്രാകും.
ആരും തലന്നക്കാൾ ലചെുതാകാൻ അവുരദിക്കാലത,
ആലരയും വിശ്ശബ്ദരരാകാൻ അവുരദിക്കാലത
അര മണ്ണിന്ലെ വവരു വുകരും.
രിലന്ന രളർന്നുരലുതാരുന്ന രടരൃക്ഷങ്ങളുലട ന്ചാട്ടിൽ
തളർന്നുെങ്ങും.
അലെിരീശുന്ന ലതക്കൻകാറ്റിലവാപ്പം
അര ന്മഘങ്ങലള ചുംബിച്ചു രെന്നുന്രാകും.
പ്രളയത്തിന്ലെ ഏകതാവതയിൽ
ഒരു ലരാങ്ങുതടിന്രാലല ഒഴുകിഅലയും.
തലന്നക്കാൾ ലചെിയസേപ്വങ്ങളിൽ അര രമിക്കും.
ലചന്നായയുലട ഒരു ന്വരലത്ത
രിശപ്പടക്കാൻ ന്രാലും കഴിയാത്ത
തന്ലെ രലുപ്പലത്ത ഓർത്തു മാപ്തം ദുഖിക്കും.
വിങ്ങൾ കണ്ടുന്രാ
കരെുകലങ്ങിയ കണ്ണുമായി
ഉഴെിന്യാടിയ
എന്ലെ തീലരലച്ചെിയ ഉെുമ്ുകലള?
14.6.2017

പ്രിയപ്രതന്ലെ തിരലെടുത്ത കരിതകൾ

16

സമതലങ്ങളിലല ശലഭങ്ങൾ

ഇരുൾയാപ്തകൾ
രഥികാ വീ എരിവു രഴി തടെു, ശീതമിരുൾമൂടി, രിജവമാരഴിയിടത്തിൽ?
ഇരുളിൽ വിന്നിരുൾന്രാലല വീ അണെു, ന്വപ്ത
രടലത്തിലിരുളിന്ലെ കുടമുടെു.
ഉരുകിത്തിളച്ചുന്രായ് അെിയാലത ഞാൻ, ന്കാര
ജലധാരയുള്ളിൽ രതെുന്കെി.
ഉരിയാടിയിലല ഞാൻ, വീയുന്മരം, രിലന്ന
അരരാധിലയന്പ്പാലല വീ മെെു.
ഒരുന്രള വിന്നു, തിരിെു ന്വാക്കി, വിന്ലെ
മിഴിതടത്തിൽ തുലാമഴ ഇടിന്ൊ?
ഇരുളിന്ലക്കാണ്ടു ന്രായ് വീലയങ്കിലും, എന്നിൽ
വിെയുന്നു വിൻ ദീവ, രയഥിത രൂരം;
വിഴലായി രിരുടർന്നീടുന്നുന്രാ, ഉച്ച
ലരയിലിലും, ശാരസായാഹ്നത്തിലും!
രഥികാ വീ എരിവു രഴി തടെു, രർവ്വ
മഹലിന്ലക്കുലള്ളാലരൻ രഥയാപ്തയിൽ;
വിബിഢശിലാസ്ഥൂരമണ്ഡരങ്ങൾ, തലലി
ബഹുധൂളിയാക്കിക്കടന്നുന്രാലക?
ഹിമ ന്മഘരാളികൾ കുടചൂടുമീ, ന്ഘാര
കഠിവാന്ധകാരത്തുരുത്തിന്ലകൻ;
ഒരു ന്ചാദയചിഹ്നലപ്പാരുൾ ന്രാലല വീ, എന്ലെ
ഉടയാടകൾ ചീരിഎെിയുന്നുന്രാ?
രെയൂ വീ എരിലവൻ രഴി തടെു, ക്ഷിപ്രമിരുൾയാപ്തകൾക്കു വീ രില രെെു?
എരിലട ഞാൻ ലചാലലിപ്പഠിച്ച രാഠം, എന്ലെ
തുണയായി മാൊെലതരുലകാന്ണ്ടാ?
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രഥികാ വീ എരിവു രഴി തടെു, വിതയ
ജഠരാഗ്നി ലകാന്ണ്ടാ, രിരാസ ലകാന്ണ്ടാ?
തലചായ്ക്കുരാവിടം ന്തടിയിന്ട്ടാ, ബന്ധു
വിലയങ്ങളരിലട തിരെുലകാന്ണ്ടാ?
ശരണാർത്ഥി ആയിട്ടണെതാന്ണാ, ദീവ
കഥ രങ്കിടാൻ കൂട്ടുന്തടിയാന്ണാ?
വിലന്രായി ജീരിതലപ്പരുരഴിയിൽ, മൂക
ബലിമൃരമായിട്ടണെതാന്ണാ?
അെിയാലതന്രായി, ഷഡിപ്ന്ദിയത്തിൽ, വിന്ലെ
വിലന്യാ, വിലാന്രാ ലതളിെതിലല.
ഇവി ഏതുദിക്കിൽ വാം കണ്ടുമുട്ടും, വിലന്ന
ഒരു ന്വാക്കു ലകാണ്ടാടലാറ്റിടുരാൻ.
ഇവി ഏതു രഴിയമ്ലത്തിണ്ണയിൽ, വിന്ലെ
രിെയാർന്ന പകകൾ തന്ലാടിടും ഞാൻ?
04.02.2017
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വരരശില്രി
രിള്ളലിവു കീഴിൽ ലരരിയ താഴികക്കുടം.
ചതേരങ്ങളിൽ
രാഹവങ്ങളുലട സംരീതന്മളം.
അംബരചുംബികൾക്കിടയിൽ
കരിധൂളിയുലട ന്കാടമെു.
ന്െരയിട്ട ജാലകരിരികളിൽ
കാർബൺ ന്മാന്ണാക്പസഡിന്ലെ കുളിർലതന്നൽ.
മാലിവയപ്പുഴയ്ക്കു മുകളിൽ ഒരാരാമം.
ന്മൽപ്പാലങ്ങളുലട ഇണന്ചരലിൽ
പവപ്ടജൻ പഡഓക്പസഡിന്ലെ ജീരധാര.
കഴുകി ലരടിപ്പാക്കാൻ
അമ്ലരാഹിവി രുതുമഴ.
വുണരെയുന്ന രരസയപ്പലകകൾ.
രഴിലതറ്റിക്കാൻ രിളക്കുകാലുകൾ.
സന്രാഷിക്കാൻ മാളുകൾ.
ഒളിച്ചിരിക്കാൻ ഭൂരർഭവിലകൾ.
ലരാട്ടിച്ചിരിക്കാൻ മദയശാലകൾ.
രിയർക്കാൻ ജിമ്മുകൾ.
സ്ന്വഹിക്കാൻ രതിശാലകൾ.
രക്ഷലപ്പടാൻ ലസമിന്ത്തരികൾ.
ഉെങ്ങാത്ത രാപ്തിക്കു കൂട്ടായി
ഉെക്കംതൂങ്ങുന്ന രകലുകൾ.
യമരുരി രടുത്തുയർത്തിയ ന്ശഷം മയൻ
ദീർഘകാല അരധിയിൽ പ്രന്രശിച്ചു.
സാവിന്ട്ടാെിയത്തിവു മുന്നിലലത്തി
മുകളിന്ലക്കു ന്വാക്കി.
താഴികക്കുടത്തിവു മുകളിലല രിശാലമായ രിള്ളലിന്ലക്ക്.
14.12.2017
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സഖാപ്ന്ദ
സഖാപ്ന്ദ - വീ എപ്തന്യാ രരിണമിച്ചിരിക്കും
(ഇരു ദശകത്തിവിപ്പുെലത്ത എലന്നന്പ്പാലല).
കന്നിന്ലെ കുടമണിയിൽ ഉണരുന്ന വിന്ലെ പ്രഭാതങ്ങൾ,
ന്രവലിന്ലെ രെുതിയിൽ രരണ്ടു ന്രാകുന്ന അരുരികൾ,
മഴ കളിപ്പിച്ച രിത്തുകൾ,
പരന്ക്കാൽമണംന്രെുന്ന സന്ധയകൾ,
വാട്ടുകൂട്ടത്തിവു തണന്ലകുന്ന മുത്തേൻന്രരാൽ,
ജാമുൻരഴങ്ങളുലട രയലറ്റിൽചിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ,
വിലാരുരരത്തുന്ന കർഷകർ,
രിശാലമായ കുളം, മൺരാതകൾ,
ന്വരലത്തയുെങ്ങുന്ന രാപ്തികൾ,
കാലത്തിന്ലെ രരിന്േദമായി ഓർമയിൽ വീ എന്ലെ പ്രിയ സഖാപ്ന്ദ
സഖാപ്ന്ദ - എന്ലെ രരണ്ട രകലുകളിലല രച്ചയാണ് വീ.
സഖാപ്ന്ദ - എന്ലെ വവെ രർഷങ്ങളിലല ലരയിലിന്ലെ ചൂടാണു വീ.
സഖാപ്ന്ദ - എന്ലെ ഇരുണ്ട രാപ്തികളിലല വിലാരിന്ലെ സാരേവമാണു വീ.
സഖാപ്ന്ദ - എന്ലെ തീ രിടിച്ച വിമിഷങ്ങളിലല ആലസയമാണു വീ.
പ്രിയ സഖാപ്ന്ദ - വിന്നിന്ലക്ക് മടങ്ങാൻ മാപ്തം എവിക്കാരിലലന്ലലാ!
ലചെുപ്പം രിട്ടുമാൊത്ത ഓർമ്മകൾ;
അരയ്ക്കു മുകളിൽ വിന്ലെ രുതിയ ചിപ്തങ്ങൾ
എവിക്കു ന്രദവയാണന്ലലാ!
ഉെങ്ങാത്ത രാപ്തികളും, മലിവമായ രഴിന്യാരങ്ങളും,
കർഷകലരാഴിെ മണ്ണുമായി,
ജാമുൻ മരങ്ങളിലലാത്ത വാരരികതയിന്ലക്കു
വീയും ന്ചന്ക്കെിയിരിക്കും.
രരിണാമം, അലതലന്നന്പ്പാലല വിവക്കും ഒഴിരാക്കാവാരിലലന്ലലാ!
ഓർമ്മയിലല സഖാപ്ന്ദ യാണ് എവിക്കിന്പ്പാഴുമിഷ്ടം.
എന്ന്നാടു വീ ലരാെുക്കുക!

*സഖാപ്ന്ദ - രുജൊത്തിലല ഒരു ഉൾവാടൻ പ്രാമം.

20.04.2016

പ്രിയപ്രതന്ലെ തിരലെടുത്ത കരിതകൾ

20

സമതലങ്ങളിലല ശലഭങ്ങൾ

മന്ദസമീരണൻ
ലരണ്മുകിലാട്ടിൻകിടാങ്ങലള ന്മച്ചു വീ
ലതന്നന്ല ന്രാകുരന്തതുദിക്കിൽ?
ഇന്ദുന്രാരങ്ങൾ വിശാവൃത്തമാടുന്ന
ഇപ്ന്ദസഭാതല സീമയിന്ലാ?
ഇത്തിരിലരട്ടം ലകാളുത്തിക്കളിക്കുന്ന
ലകാച്ചുകുമാരികൾ താരകങ്ങൾ,
ഇലച്ചെുമുറ്റലത്ത സൗരന്ധികങ്ങലള
ഉറ്റുന്വാക്കുന്നതു വീ അെിന്ൊ?
ഒത്തിരി ദൂരത്തിലന്ലല കുമാരികൾലക്കപ്തന്മലിഷ്ടമണെീടുരാൻ!
ഒപ്പം കളിക്കുരാവിഷ്ടമാലണങ്കിലും
ഇപ്തന്മൽ പരകുരലതരു വൂവം?
ലകാച്ചരിമുലലയും, ലചമ്കരും വിലാരിറ്റു വുകർന്നു മയക്കമായി.
രിച്ചക സൂവങ്ങലളലപ്പാന്ഴാ മെിന്ലെ
രട്ടുെുമാലു രുതച്ചുെങ്ങി.
ചിപ്തരവത്തിലല രാപ്പാടി രാടുന്നു
മുഗ്ദ്ദ്ധ മന്വാഹര ഭാരരാവം.
രച്ചിലക്കാട്ടിലലാളിച്ച ലചന്മ്ാത്തുകൾ
ഉച്ചത്തിലലന്രാ രെെിടുന്നു.
ചിലലു രാപ്തം രീണുടെന്രാൽ കീടങ്ങൾ
ഉലലാസന്മളം മുഴക്കിടുന്നു.
ഇലപ്പാഴുലമത്താത്തലതന്ര കുമാരിമാരിലച്ചെു രാടീവികുഞ്ജങ്ങളിൽ.
ഒത്തിരി ദൂരം മരന്ദം രഹിച്ചു വീ
എത്തുന്മാ വക്ഷപ്ത മണ്ഡരത്തിൽ?
ലകാച്ചു കുമാരിന്യാടിഷ്ടങ്ങൾ ലചാലലുന്മാ
ലമച്ചം കടംകഥ ലചാലലിടുന്മാ?
അക്ഷയ ദീരം ലതളിച്ചു രൂർരാംബര
ദിക്കിൽ രിരസോവണെീടന്ര,
രക്ഷങ്ങളിൽ ഹിമബിന്ദുക്കൾ ചാർത്തി വീ
എത്തുന്മാ മന്ദസമീരണവായ്?
11.06.2016

പ്രിയപ്രതന്ലെ തിരലെടുത്ത കരിതകൾ

21

സമതലങ്ങളിലല ശലഭങ്ങൾ

വമ്മൾ
രുഴ വീരി രരുന്ന വിലാരിൻ
കുളിരിൽ ലചമ്ക മണമുതിരുന്മ്ാൾ,
തിരുലവലലിക്കാട്ടിലല ഇലലിത്തെയിൽ സർപ്പമുണർന്നു രരുന്മ്ാൾ,
ഉെയൂരി രരുന്ന കിവാരുകൾ
തിെയാടി എഴുലന്നള്ളുന്മ്ാൾ,
ഉണരൂ പരങ്കിളി വീ ഒരു കസരിൻ
ന്ചലയിൽ കമുകിൻരൂക്കുല ന്രാലല.
ലചാടിയിൽ രുഞ്ചിരി രൂത്തിരി കത്തിച്ചണിരിരൽ ലകാലണ്ടാരു ലതാടുകുെി ചാർത്തി,
മുടിയിൽ തുളസിക്കതിർ മണന്മരി
രുലരി ലരളിച്ചം ന്രാലണയൂ വീ.
അലെി രിളിച്ചു രരുലന്നാരു കാറ്റായരിടിരിടങ്ങളിൽ മണ്ടി വടന്നിട്ടടിരയർ കാളി രരുലന്നാരു രാക്ഷസവിതുഞാവഭയം തരുന്മാ ന്ദരി?
തകരകൾ രൂലത്താരു ലചെു മണിമുറ്റത്തിരുളു മിരുട്ടിൽ ലചെുതിരി ലകാലണ്ടാരു
കരിത രചിക്കും മിന്നാമിന്നികൾ
വിെലയ, രാക്കിളി വീട്ടിരിളിലക്ക,
കടമിഴിയാലമാരു കളിന്യാടത്തിൽ
കവരുകൾ ന്തടി അലെിന്ലല വാം?
ജവിമൃതി ഓളംതലലും ജീരിത
ജലവിധി ഓമൽക്കുമ്ിളിലാക്കി
മധുരിമന്യാലട വുകർന്നിന്ലല വാം?
തരുവിര തണലുരിരിലച്ചാരു രഴിയിൽ,
കഥകൾ ലചാലലിവടന്നിന്ലല വാം?
കരിയില രാെിവടലന്നാരു രഴിയിൽ,
കരളിൻ ചിരുകൾ ലചാലലീന്ല വാം?
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രുലരിലരളിച്ചം കാണാത്തിരുളിൽ
വിഴലുകളായിട്ടലലയ രിരലിൽ
രിരലു ലകാരുലത്താരു ലമയ്യകലത്തിൽ
ചിരിയുലടരടരുകലളണ്ണിക്കയെി
അരിയരഹസയം ലചെുവാണത്തിന്നിതളുകൾലകാണ്ടു ലരാതിെിട്ടിരുളിൽ
ലചെു വീർക്കുമിളകൾന്രാലല രകർന്നതു,മതുന്കലട്ടാരു കടലായീ രാക്ഷസ
വലകളിലാഹ്ളാദത്തിൻ വുരകൾ,
അതിൽ വീ വീരി വടന്നതുമിന്ലല?
11.05.2016
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കടലിരമ്ുന്നു
കരിതരി വിെെരരീക്ഷമിരുളുന്നു.
കുടചൂടിവിന്ന രിൺരരിച തകരുന്നു.
പ്ധുരപഹമശൃംരങ്ങൾ ചടുലമുരുകുന്നു.
കലിരൂണ്ട സാരരം കരലയ രളയുന്നു.
ഹരിതവിര രീഴുന്നു കാറ്റു കുെുകുന്നു.
മലവിരകൾ താഴുന്നു ആടി രരളുന്നു.
രുഴകൾ ലചെു വീർച്ചാലിൽ സേയലമാതുങ്ങുന്നു.
കടലിരമ്ുന്നമ്ലമഴയിൽ ഉരുകുന്നു.
മലിവജലഖണ്ഡങ്ങൾ ഭൂമി വിെയുന്നു.
ലരണജലവാളികൾ ലരാട്ടിയുണരുന്നു.
ലകാടിയ രിഷയൗരികം കൂലര വിെയുന്നു.
കടലിരമ്ുന്നു ന്രാർരിളികളുയരുന്നു.
രികിരണരസരത്തിൽ ഭൂമി വിെയുന്നു.
ലകാടിയ രിഷരകേമായ് ന്ക്ഷാണി കവിയുന്നു.
ഉടലാലക രൃശ്ചികക്കലിക ഉണരുന്നു.
കടലിരമ്ുന്നുള്ളിൽ പ്രളയമുണരുന്നു.
30.05.2016
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ഇന്നലലകൾ
ആ വീലരാവിൻ കുടക്കീഴിലിന്നലല
ഭാരം രഹിച്ചു രിരീലികാ ജാഥകൾ
ന്രാരതു ന്വാക്കി സേയം മെന്നങ്ങിലവ
തൂണുന്രാൽ വിന്നത് ഞാവായിരുന്നിലല!
വീലത്തിമിംരലം ന്മളിച്ചരാരമാം
ഓളപ്പരപ്പുകലളണ്ണി ഇരുട്ടിന്ലെ
ന്കാണിലുെലക്കച്ചിരിച്ചസ്തമയത്തിന്ലെ
ലാരണയമൂറ്റിക്കുടിച്ചതും ഞാവലല!
ന്രായ ധവുമാസരാരിന്ലെ തീരത്തു
രൂവിലാന്രറ്റു രുൽലമത്തയിലമ്ിളി
ത്താലത്തിലലക്കലമാവിന്ലെ ലകാമ്ിലല
തൂമയും ന്തടി അലെതും ഞാവലല!
വിൻ ശ്ലഥന്രണിയിലിന്ദുരുഷ്രംചൂടി
മന്ദസ്മിതത്തിലലിെതും ഞാവലല,
രിലന്നച്ചിരാതിന്ലെ കള്ളക്കടക്കണ്ണു
ലമലലലലപ്പാതിെു ന്തൻതുള്ളി വുകർന്നതും,
കള്ളലവന്ന്നാതി വീമാെിലമർന്നാശു
ലചലലക്കിളി എന്നുലചാന്നതും ഞാവലല!
ഇന്നലല, ഇന്നലല, ഇന്നലലകൾ കാല
കർമ്മരഥത്തിലല ചിലലുരാപ്തം, രീണുചിന്നിച്ചിതെിലത്തെിക്കുന്നു ശൂവയമാലയന്ങ്ങാലയിക്കുന്നു; ഇന്നായ് ജവിക്കുന്നു.
ഇന്നലലയിലലായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നിന്ലെ,
ഇന്നിന്ലെ മാപ്തമാഖയാവമാകുന്നു ഞാൻ.
ന്രായ ന്തായത്തിലവാഴുക്കു തടിവിലയ
രീണ്ടും ജവിപ്പിച്ചവവയയാക്കുംന്രാലല,
വീരദരാളികന്ളാന്രാ വിമിഷരും
മാെുരലതങ്കിലീ ഞാവുന്മരം സദാ
മാെുന്നു ന്കാശരും, താരരും, ഉള്ളിലല
ഭാരരും, എന്നും രുവർജ്ജവിക്കുന്നിതാ.
07.04.2016
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വിർന്ബാധവം
എരിലട രുള്ളുരൻ രാട്ടിലിഴലെത്തും
ഋതു ചുരത്തുന്ന സപ്തരർണ്ണങ്ങളും;
രുലരിമെിൽ കുളിച്ചീെവണിയുന്ന
രലതരം രയൽപ്പൂക്കളും, തുമ്ിയും?
എരിലട കാടിലവ കാത്തു സൂക്ഷിലച്ചാരു
ലരളിരു, രയലിലല കൂട്ടായ്മ, കായലിന്നരികുെപ്പിച്ച കണ്ടൽ രവങ്ങളും,
ലതളിമന്യാലുന്ന തണ്ണീർത്തടങ്ങളും?
എരിലട പജര പരരിധയത്തിവെിരുകൾ?
രഴമ കാത്തു സൂക്ഷിന്ച്ചാരു രിത്തുകൾ?
ഉടലുരുക്കാത്ത പരദയശാസ്പ്തത്തിന്ലെ
ഹരിതന്ശാഭയിൽ രൂത്ത ന്താറ്റങ്ങളും?
സമയവാരമഴിച്ചിട്ട ശൽക്കങ്ങൾ
സ്മൃതിരഥത്തിലല ലചങ്കലലു രാതയിൽ;
ഉെയിന്ലക്കു രുവർജ്ജവിലച്ചത്തുലന്നാ
രഹി എഴുലന്നള്ളി വിൽക്കുന്നിതരിന്ക.
രസവലമാലക്ക അഴിച്ചു രച്ചീടലട്ട
മൃദുലരാദുകം മാറ്റിരച്ചീടലട്ട
രളലര ആടിയ ലരായ്മുഖം ന്വരിന്ലെ
കരിയിലത്തീയിൽ ലരലരരിെീടലട്ട.
രഴി ചുരുട്ടിലയടുക്കലട്ട, രിന്ന്നാട്ടു
രഴയദൂരം വടക്കലട്ട, കാഴ്ചതൻ
രുതിയ ചിപ്തങ്ങൾ മായിച്ചു, രീണ്ടുമാ
രുഴയിലല കടരിങ്കൽ ഞാലവത്തലട്ട.
അരിലട വിന്നും തുടങ്ങലട്ട ഓലയിൽ
രഴയ വാരായലമഴുതിന്യാരക്ഷരം
രിരണി ചൂഷണം ലചയ്തു രിൽക്കാലത്താരു
ലരളിരു കാത്തു സൂക്ഷിക്കുലന്നാരക്ഷരം.
05.05.2016
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തിരകൾ എണ്ണുന്മ്ാൾ
ഉയലര മധയാഹ്നസൂരയലവരിലൊരു
രകലു ലരാള്ളിലച്ചടുക്കുന്നു, കാറ്റിന്ലെ
ചിെകിന്ലെും തിരമലർപ്പാലിക
മണലിലാന്രാ മെിക്കുന്നു രിലന്നയും.
ചിമിഴിവുള്ളിൽ തരം ലചയ്തു രീഡലയ
തരള ന്മാഹവ മൗക്തികമാക്കിയും
ചുഴികളിൽ വൃത്തമാടിത്തിമർക്കുന്ന
മകരമത്സയത്തിവുയിരായി മാെിയും
രകുതി മാപ്തം തുെന്ന വിൻ കണ്ണുകൾ
തിരകലളണ്ണന്ര രാതി അടെതിൽ
കവരവല്രമാലയാഴുകിലയത്തീടുന്നു,
മണലിലൂഷ്മാരു ന്തടുന്നു വിൻ രിരൽ.
തരികളലലിതു സൗരയൂഥത്തിന്ലെ
ചരിതന്മാതുന്ന പസകതന്രണുക്കൾ
രദവഖങ്ങൾ ലതാടുന്മ്ാൾ ചിരിച്ചുലകാ ലണ്ടാഴുകിമാെുന്ന സൗന്ദരയധാമങ്ങൾ.
കടലിരമ്ുന്നു, വിൻ ലവഞ്ചിലാദിമ
പ്രണരവാദ പ്രസൂവം രിടർന്നതിൽ
മധു തുളുമ്ുന്നു, രാൽക്കലണ്ണഴുതിയ
വെുവിലാരായി മാെുന്നു വിന്നകം.
തിരകലളണ്ണുന്നു, വീല രിരിയിട്ട
കടലു തരിരളപക്കകളാൽ തിരയുന്നു
സമയരാതായവത്തിലൂടാരിയായ്
രുലരിന്തടിയ വീർമണിത്തുള്ളിലയ.
തിരകലളണ്ണുന്നു, സാപ്ന്ദമൗവത്തിന്ലെ
ഇരുളുന്ഭദിച്ചു കടലിരമ്ീടുന്നു,
തിരിലകലയത്താത്ത പജരവാളങ്ങലളാ
മരുരിടങ്ങളിൽ തിരകലള ന്തടുന്നു.
തിരകലളണ്ണുന്നു, വിൻ വഗ്നന്മവിയിൽ
കടലുന്തടുന്നു താരാരഥങ്ങലള,
രുലരിലയ, രൂവിലാരിലവ ചുംബിച്ചു
ലഹരിരുഷ്രിച്ച കർമ്മകാണ്ഡങ്ങലള.
14.04.2016
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രരയക്കുതിരകൾ
ആരുലട രിളിപ്പുെലത്തലപ്പാഴും ഉണർന്നിരിപ്പാരുലട രിജയത്തിൻ വാളുകലളണ്ണീടുന്നു!
ആരുലട വിെന്താക്കു കാത്തിരിക്കുന്നു രൃഥാ
ജീരിതലമാരു 'യൂത്തന്വഷയ' യിലലാതുങ്ങീടാൻ.
ആരരം മുഴക്കുന്ന ജവസഞ്ചയത്തിന്ലെ
ആന്രശ കന്ലലാലത്തിലൂടന്ര അവാരതം
ആർജ്ജിതരീരയം ഭരിച്ചാർജ്ജുവബാണംന്രാലല
ന്വർരഴി കുതിക്കുന്നു രരയക്കുതിരകൾ.
എരിവാന്യാടീ ദൂരമിപ്തയും വാളീമണ്ണിൽ?
"ബന്ധുരമഹീതലലമപ്തവാന്ളാടീടുന്നു!"
എരു വീ ന്വടി പജപ്തയാപ്തകൾലക്കാടുരിലായ്?
"സേരമാക്കുരാൻ മാപ്തലമരുണ്ടു രിശേത്തിങ്കൽ!"
ഓടുക രാജീന്പ്ശഷ്ഠ! കർമ്മകാണ്ഡത്തിൻ ശക്തിന്പ്സാതസ്സു വിെയലട്ട കാരിരുമ്ടികളിൽ.
രരയക്കുതിരകൾ, യപ്രങ്ങൾ - വിലക്കാത്ത
ജംരമചരിതത്തിൻ ഭാസുരസങ്കല്രങ്ങൾ.
17.02.2016
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രാൽമിെയിലല കമാവങ്ങൾ
രിലന്നയും ചരിപ്തത്തിൻ താളുകൾ മെിക്കുകിൽ
ലചന്നു വാലമത്തിന്ച്ചരും രാൽമിൊ ന്ദശങ്ങളിൽ.
ലരൺകലലു രിരിച്ചിട്ട ചതേരങ്ങളും മഹാമണ്ഡരം, അരികത്തായ് ദരന്രാരുരങ്ങളും.
രന്ധരാഹവൻ ലചന്നു ചുംബിച്ചുരലംരച്ച
സുന്ദരകമാവങ്ങൾ, തുംരമാംധേജസ്തംഭം.
ന്തരുകളുരുളുന്നു ന്ൊമിന്ലെരരിമാരിൻ
ന്താരണമണിയുന്ന രാജരീഥികൾ ന്താെും.
പ്രാക്തവകാലത്തിന്ലെ ന്രാക്കുന്രൽ വാളത്തിങ്കൽ
ന്പ്രാജ്ജേലമായിത്തീർന്നു സാപ്മാജയചരിതങ്ങൾ.
രിലന്നയും ചരിപ്തത്തിൻ ന്രലിന്യറ്റത്തിൻ ശക്തിസഞ്ചയമുടച്ചിട്ടു താഴികക്കുടങ്ങലള.
എണ്ണിയാലലാടുങ്ങാത്ത പജപ്തയാപ്തകൾ വിണംചിന്നിയ മണൽക്കാടിൻ രീരരാഥകളാലക,
ഒന്നു മലറ്റാന്നിൻമീലത ഉയർത്തി സംസ്ക്കാരങ്ങൾ
മിന്നുന്നു ന്കാടിക്കൂെ മർത്തയരക്തത്തിൻ മീലത.
രിലന്നയും വൂറ്റാണ്ടുകൾ കടലക്ക രൗരാണിക
മണ്ണിന്ലെ മഹിമാരായ് രാൽമിൊ കമാവങ്ങൾ.
കാറ്റിലവ തടെിട്ട രാസ്തുശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാൻ
കൂട്ടമാലയത്തിന്ച്ചർന്നു ആളുകലളരിടുന്നും.
ഇന്നിതാ ചരിപ്തത്തിന്ന്നലടാന്നു മെിെന്പ്പാൾ
സുന്ദരകമാവങ്ങളുടച്ചു തകർത്താന്രാ.
മന്ത്തഭസമാവമാം സ്തൂരങ്ങൾ ബൃഹത്തായ
അസ്തിരാരത്തിൻ ചാലര ധൂളിയായ് കിടക്കുന്നു.
ബന്ധുര മന്വാജ്ഞമാം ചിപ്തന്രഹങ്ങൾ, ശിലാ
ഖണ്ഡത്തിൽ രിരിയിച്ച പചപ്തരിസ്മയങ്ങളും
രന്ധകം രുകയുന്ന രാരിന്ലെന്കാട്ടക്കുള്ളിൽ
ബന്ധങ്ങളഴിെിതാ ചിതെിക്കിടക്കുന്നു.
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എരിവു ചരിപ്തത്തിൻ കണ്ണിലല കരടായി
മന്നിലല രിചിപ്തമാം കാഴ്ച വീ മായിക്കുന്നു?
വാലളകൾ ലകട്ടിലപ്പാക്കാൻ ന്രരുകൾ മുെിക്കുന്ന്നാ?
വാൾരഴിചരിതത്തിൻ വാരു വീ കണ്ടിക്കുന്ന്നാ?
ലകാലലുരാൻ കുലലച്ചാരു രിലലുമായ് വിൽക്കുന്നു വീ
ലമലലന്ര പ്ശരിചാലും ന്മഘരർജ്ജവങ്ങലള.
"വാലള വീ രുതിലയാരു താഴികക്കുടം തീർക്കാം
ചാരുത രുരളാത്ത രന്ധയന്മഘത്തിൻ ന്ചാട്ടിൽ.
വിന്ലെ താഴികക്കുടങ്ങളുമുടയ്ക്കും ഒരു കാലം
മണ്ണിന്ലെ സമസയയാണിതു വീ മെന്ക്കണ്ട."

*An ancient city in Syria, a world heritage centre, famous for Roman monumental ruins;
destroyed recently.
27.01.2016
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ഒരു പരങ്കിളിക്കരിത
ഇപ്ന്ദവീലാംബര രീഥിയിലമ്ിളി ലചമ്മരിയാടുമായ് രന്നന്വരം
വന്ദവാരാമവികുഞ്ചത്തിലല ലചെുമഞ്ചലിൽ കാന്താർത്തു ഞാവിരുന്നു.
വിൻ രദവിസേവരീചികൾ തൂമയിൽ എലന്നപ്പുണരുരാൻ കാത്തുവിൽലക്ക
മന്ദസ്മിതപ്പൂവിലാരു ലരാഴിച്ചു വീ എന്നരികത്തിലണെു ലമലലല.
രന്നരരാജകുമാരി വീ രീണയാലയൻരിരിമാെിൽ രടർന്നീടന്ര
സിന്ദൂരന്രഖകൾ ചാലിച്ച വിൻലചാടിലച്ചണ്ടു രിരിെതു ഞാവെിെു.
എൻരിരൽ ചുംബവപ്പാരിജാതങ്ങളിൽ മന്ദസ്മിതങ്ങൾ രിരിെന്വരം
രിസ്മയലാരണയന്മ രിരൽത്തുമ്ിൽ വീ രിശ്ലഥരാരമായ് മാെിയന്ലലാ!
രാന്രലെയാകുന്നു, യാമങ്ങൾ ന്രാകുന്നു, രാക്കിളിന്രാലുമുെക്കമായി.
വീഹാരകമ്ളം രാരിപ്പുതച്ചിരുൾ രാടരരമ്ത്തുെക്കമായി.
വാമിരുന്രരും യമുവയ് മാെന്ര, ആന്ന്ദാളവത്തിലലിെീടന്ര
വിൻകന്രാലത്തിൽ മുഖംന്വാക്കുമമ്ിളി ലതലലവുരാരിയായ് മാെുന്നുന്രാ?
30.10.2015

പ്രിയപ്രതന്ലെ തിരലെടുത്ത കരിതകൾ

31

സമതലങ്ങളിലല ശലഭങ്ങൾ

ബിംബിസാരന്ലെ യാരശാല
രിശുദ്ധ ബലിയുലട ആരർത്തവം വവച്ചു രതം രരുത്തിയ
മദ്ധയതരണയാഴിയുലട ചുറ്റു രട്ടങ്ങളിൽ
സേർഗ്ഗ രാതിലിന്ലെ കടും രൂട്ട് തുെപ്പിക്കുരാൻ
ഒരു രുരുതി കൂടി.
വിതയ സമാധാവത്തിവു ന്രണ്ടി മലറ്റാന്നു കൂടി.
രംശ ശുദ്ധീകരണ ഖുർബാവയ്ലകാടുരിൽ
ഒരു കൂവ ഉടലുകൾ.
ചിരിച്ചു, രമിച്ചു, കരെു, രിയർത്തു, മതിരരാത്ത ഉടലുകൾ.
രിശന്നു ന്രാരിയായിട്ടും ഈ ഭൂമിലയ സ്ന്വഹിച്ച ഉടലുകൾ
കൂലടാഴിെു രലായവം ലചയ്തിട്ടും രസുന്ധരലയ
മുെുലക രുൽകുന്ന ഉടലുകൾ.
അരർക്ക് ആരശയം രെുദീസ ആയിരുന്നിലലന്ലലാ!
ഒരുരിടി അന്നം, ഒരു തണൽ, രിലന്ന അൽപ്പം ആകാശം.
എരിലടയാണ് ന്സാദരാ വിന്ലെ ഈശേരൻ?
രെുദീസ യുലട കാരൽക്കാർ ഇവിയും രരാത്തലതന്ര?
മണ്ടയിലല തമസ്സിലവ മതലമന്നു രിളിച്ച മഹാവുഭാരാ
ഇതു ബിംബിസാരന്ലെ യാരശാല.
മത്തകളഭങ്ങൾ ഉെെു തുള്ളുന്ന ആകാശത്തിവു കീഴിലല
രിശാലമായ ബലി മണ്ഡരം.
'അരുലത'ന്ന ആമപ്രണരുമായി ഇരിലട തഥാരതൻ രരിലല.
തമസ്സിന്ലെ ന്കാട്ടകളിന്ലലക്കാരു തരി ലരട്ടരും കടക്കിലല.
കാലഹരണലപ്പട്ട മാമൂലുകളുലട ചിലരിരലകളിൽ
രുണയം തൂക്കിരില്ക്കുന്ന വരച്ചഎട്ടുകാലികൾ
ഇന്പ്പാഴും സോതപ്രയത്തിന്ലെ രൂമ്ാറ്റകലള
കാത്തിരിക്കുന്നു.
രുരുതിയുലട വിണലഹരിയിൽ
വൂൽരാലത്തിവപ്പുെന്ത്തലക്കാരുലലാസയാപ്തക്കായി.
14.04.2015
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ഒരു തിരി ലകാളുത്തലട്ട!
ഒരു തിരി ലകാളുത്തലട്ട,
ഒരു ചുരന്നെിബൺ ഈ മരച്ചിലലയിൽ ബന്ധിക്കലട്ട,
ഇവിയും തിരിച്ചുരരാത്ത ചിന്ബാക്കിലല ലരണ്കുട്ടികൾക്കായി.
ഒരു തിരി ലകാളുത്തലട്ട,
ഒരു ന്ചാക്കുകഷണം മാറ്റിരയ്ക്കലട്ട,
ഇവിയും തിരിച്ചു രരാത്ത ഇരോലായിലല രിദയാർത്ഥികൾക്കായി.
ഒരു തിരി ലകാളുത്തലട്ട,
ഒരു രിടിമണ്ണ് മാറ്റി രയ്ക്കലട്ട,
ഇവിയും തിരിച്ചുരരാൻ കഴിയാത്ത യമവിലല പദരരിശോസികൾക്കായി.
ഒരു തിരി ലകാളുത്തലട്ട,
ഒരു കഷണം ലൊട്ടി മാറ്റിരയ്ക്കലട്ട,
ഇവിയും മരിച്ചു തീരാത്ത സിെിയൻ അഭയാർത്ഥി ബാലയങ്ങൾക്കായി.
ഒരു തിരി ലകാളുത്തലട്ട,
ഒരു മരക്കാൽ മാറ്റിരയ്ക്കലട്ട,
ഇവിയും ഉണങ്ങാത്തമുെിരുമായി രിലരിക്കുന്ന ഇൊക്കിലല
യുരതേത്തിവായി.
ഒരു തിരി ലകാളുത്തലട്ട,
ഒലിരിന്ലെ ഒരു ചിലല മാറ്റിരയ്ക്കലട്ട,
ഇവിയും രറ്റാത്ത കണ്ണുകളുള്ള രാലസ്തീവിലല രിധരകൾക്കായി.
ഒരു തിരി ലകാളുത്തലട്ട, രീണ്ടുലമാന്നു കൂടി, രിലന്ന ന്രലൊന്നു കൂടി...
ഞാവീ വാൾരഴിയിലല ചുരന്ന അക്കങ്ങൾ ലമലലല അടർത്തി മാറ്റലട്ട.
14.04.2015
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അരത്
രഴിയിലൂലട സാരധാവം മുന്ന്നാട്ടു തലന്ന വടന്നു.
തിരിച്ചു ന്രാകാൻ കഴിയിലല എന്നും
എലലാ രഴികളും മുന്ന്നാട്ടുള്ള യാപ്തക്കുള്ളതാലണന്നും
'അരത് ' തിരിച്ചെിെു.
'അരത് ' അരളലലായിരുന്നു.
'അരത് ' അരവുമാലലായിരുന്നു.
'അരത് ' അര അലലായിരുന്നു.
'അരത് ' അത് അലലായിരുന്നു.
തിരിച്ചെിരുകൾ വൽകുന്ന സോതപ്തയത്തിലൂലട
'അരത്' രിലന്നയും വടന്നു.
രാക്ക് അക്ഷരമാകും മുൻന്ര 'അരത് ' ഉണ്ടായിരുന്നു; രകൽ ന്രാലല.
രിന്നീട്ഇരുട്ടിലും, വീണ്ട ഇടവാഴികളിലല വിഴൽപ്പാടുകളിലും, വിശബ്ദരതകളിലും,
താളിന്യാലകളിലും, രാപ്പിെസ് ചുരുളുകളിലും ചതെരെ് ശോസംമുട്ടി,
രരിഹസിക്കലപ്പട്ട്, ആന്ക്ഷരിക്കലപ്പട്ട്,
പ്കുരമായി ചൂഷണംലചയ്യലപ്പട്ട്, രലിലച്ചെിയലപ്പട്ട്,
രിന്നാമ്ുെങ്ങളിൽ എരിലടലയാലക്കന്യാ ഒരു ന്തങ്ങൽന്രാലല...
രരിണാമത്തിന്ലെ തപ്തപ്പാടുകളിൽ അബദ്ധമായും,
മാറ്റത്തിന്ലെ അവിരാരയമായ കണ്ണിയായും,
രരുസ്സിന്ലെ അർദ്ധവാരീശേരത്തിന്ലക്ക്
സാരധാവം വടന്നു കയെി,
അരവും അരളുമലലാലത 'അരത് '.
26.03.2015
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രഴിയും കാൽപ്പാടും
ഇവിഒളിന്ക്കണ്ടലതങ്ങുഞാൻ കാലന്മ?
രകൽലരളിച്ചത്തിവുണർവ്വിന്ലാ സേേന്ദമിരുൾരിരിച്ചിട്ട ന്ജയഷ്ഠയാമത്തിലല
സുഖസുഷുപ്തിതൻ വീലരിരിപ്പിന്ലാ?
വിലകൾലതറ്റി ഉന്മാദം രിളമ്ിയ
വിെവിലാരിന്ലെ താഴ്രരക്കാട്ടിന്ലാ?
ഇവിഒളിക്കുരാൻ മാളങ്ങളിലല രന്നടരിയും, രിരിശൃംരരും, ആഴിയും
സകലതും കടലന്നത്തുന്നിതാ എന്ലെ
വിലരെത്താഴു താന്വതുെക്കുന്നു.
സുഖസമൃദ്ധിയും, ആഡംബരങ്ങളും
ലരരുമയും, മഹാശക്തിയും, ധാടിയും
തവുരിന്വകിയ സോസ്ഥയത്തിന്ലക്കിതാ
രഴിയിലുന്രക്ഷിച്ച കാല്രാടുകൾ രളർ ന്നഖിലപരരിയായ് രിൻതുടർന്നീടുന്നു.
അഹികളാകുന്നു, ചിഹ്നം രിളിക്കുന്ന
മദവന്മാഹിത മന്ത്തഭമാകുന്നു.
വിമിഷജാലകച്ചിലലിലല സൗഖയത്തിലലാടുരിലൂെിയ തുള്ളിയും വക്കുന്ന
ലകാടിയ രഹ്നിയായ് പ്ഭാരമായാളുന്നു.
വിണമണിെ കാല്രാടുകന്ളാർമ്മതന്നകലതീരത്തിൽ വിന്നുലമത്തീടുന്നു.
അകതലത്തിലല സൂക്ഷ്മതരുക്കളിൽ
രലരിരിക്കുന്നു, കാരലിരിക്കുന്നു.
സ്മയതിയുന്രക്ഷിച്ച രൂർരകാണ്ഡങ്ങൾ രിട്ടടരുകൾ, രുെംചട്ടകൾ കീെിയും,
രുതിയ താരളം - താളുകൾക്കുള്ളിലല
മുദിതരാക്കിന്ലെ മുക്തിയിൽ - ന്രാലുന്മ
തണുരിെപ്പിച്ച രിരലുമാലയത്തുന്നു,
രഴിയിലലന്ന്നാ ഉന്രക്ഷിച്ച രാടുകൾ.
20.11.2014
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ഇതു പ്രളയകാലം!
വീ എന്െ ആരുമലല;
എങ്കിലും വിലന്ന ശപ്തുരായിക്കാണാൻ ആന്രാ രഠിപ്പിച്ചു.
വീ ഒരുന്പ്ദാഹരും ലചയ്തിലല;
എങ്കിലും വിലന്ന ലകാലന്നാടുക്കാൻ ഞാൻ വിന്യാരിക്കലപ്പട്ടു.
സോതപ്രയത്തിന്െന്രരിൽ മുെിച്ചുമാറ്റലപ്പട്ട സന്ഹാദരാ,
വിന്ലെയും എന്ലെയും ലരാക്കിൾലക്കാടിയുലട ന്രരുകൾ
ഉെച്ചിരുന്നമണ്ണിന് ഒന്രവിെമായിരുന്നു.
അതിലുലട മദിച്ചുലലസിലച്ചാഴുകിയ വദികൾ
രാടിയത് ഒന്രരാവമായിരുന്നു.
ഉഴുതുമെിച്ച മണ്ണിൽ മുളച്ചുലരാരിയ
വാമ്ുകൾലക്കാന്രരീരയമായിരുന്നു,
അതിൽ രിരിൊടിയ ഹരിതദലങ്ങൾ
വുകർന്നത് ഒന്രസൂരയലവ ആയിരുന്നു,
ലരാട്ടിരിടർന്ന രൂക്കൾലക്കാന്ര രന്ധമായിരുന്നു.
ഋതുന്ഭദങ്ങളിലൂലട ചിെകുരിരിച്ചു കടന്നുന്രായ
കിളികൾലക്കാന്ര ലക്ഷയമായിരുന്നു.
എങ്കിലും വീ ശപ്തുരായി മാെി; ഞാൻന്രാലുമെിയാലത!
ഓർക്കുക, എവിക്കും വിവക്കും കിട്ടിയ സോതപ്രയത്തിവു രകരം വൽകിയത്
വമ്മുലട ശാരിയായിരുന്നു; സാന്ഹാദരയമായിരുന്നു.
തിരിച്ചെിരുകൾ ഇലലാലതന്രായ കാലത്തിന്ലെ ജേരസന്ധികളിൽ
മൂഢസേപ്വങ്ങൾ വല്കി വമ്മുലട സമാധാവം കരർലന്നടുത്തരലര
തിരിച്ചെിയുക.
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ഇതു പ്രളയമാണ്; മവുഷയൻ തീർത്ത അതിർരരമ്ുകലള
പ്രകൃതി ധിക്കരിക്കുന്ന രിന്വാദകാലം;
ഒഴുകിലയത്തുന്ന ജഡങ്ങൾ അതിരുകൾ മാവിക്കാത്ത ദുരരകാലം.
ഈ പ്രളയത്തിന്െ എകതയിലൂലട,
ആലരാലക്കന്യാ കരർലന്നടുത്ത
വമ്മുലടസോതപ്രയം രീലണ്ടടുക്കാം,
രണയംരച്ച സമാധാവം തിരിലച്ചടുക്കാം.
പ്തസിക്കുന്ന മണ്ണിന്െ പ്രണിതസേപ്വങ്ങളിലൂലട
വമുക്കു പകന്കാർത്തു വടക്കാം.
അരിലട ഇറ്റുരീഴുന്ന ന്സേതബിന്ദുക്കൾ
മണ്ണിന്ലെ ശപ്തമായ മുെിരുകളിൽ സഞ്ജീരവി ആരലട്ട.
രന്ധകം മണക്കാത്ത രകൽ ലരളിച്ചത്തിൽ,
വിന്ലെയും എന്ലെയും കുെുങ്ങൾ
പകന്കാർത്തു വടക്കുമാൊകലട്ട.
സന്ഹാദരാ; എന്ലെയും വിന്ലെയും സോതപ്രയം ഒടുങ്ങുന്നിടത്തു മാപ്തമാണ്
വമ്മുലട സോതപ്രയം ഉെരലരാട്ടുന്നത്.

22.09.2014
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വളന്ദയിലല മിന്നാമിവുങ്ങുകൾ
അഗ്നി രിഴുങ്ങിയ താളിന്യാലകളിൽ വിന്നും
ഇന്ദുന്രാരങ്ങളുയരുകയായി.
അധിവിന്രശമൗഢയത്തിൽ ലരണ്ണീൊയ അെിരിന്െ ശാരികങ്ങലള,
അഗ്നിരജസ്സുകളായി വിങ്ങളുയരുക.
ശാസ്പ്തരും രയാകരണരും മാലറ്റാലിലക്കാണ്ട കൽമണ്ഡരങ്ങളിൽ,
കരണരും കാരണരും ചർച്ചലചയ്യലപ്പട്ട ഇടവാഴികകളിൽ,
കർമവാൾരഴിയിൽ രയാകുലലപ്പടാത്ത കളിത്തട്ടുകളിൽ,
ചപ്ന്ദ-താരങ്ങൾ ലതാഴുതുമടങ്ങിയ ന്രാരുരങ്ങളിൽ,
ഇപ്ന്ദന്രാരങ്ങലള വിങ്ങൾ ലരളിച്ചമായിരുന്നു.
വഭസ്സിലവ രുളകമണിയിച്ച ഇപ്ന്ദിയപവർമ്മലയമായിരുന്നു.
വീെിപ്പുകെു ലരണ്ണീൊയ താളിന്യാലകളും
ഇടിച്ചുവിരത്തിയ മഹാപ്രന്ഥശാലയും
ലരട്ടിവിരത്തിയ രസാലരവരും
മുെിന്രറ്റു വിശബ്ദരമാക്കലപ്പട്ട ആയിരംരളങ്ങളും
വിന്ലെ ഊർജ്ജമാണ്.
തമസ്സിന്െ മാെുരിളർന്നു വിങ്ങളുയരുന്മ്ാൾ
അെിരിന്െ രാജസൂയംവടത്തിയ വൂറ്റാണ്ടുകൾ
രുവർജ്ജവിക്കുന്നു.
അരിലട അെിരിന്ലെ ന്തന്മാരുകൾ എന്നും രൂരണിെുവിന്നു.
രസാലരകേങ്ങളുണ്ണുരാൻ രിദൂരന്മഘങ്ങൾ താണ്ടി
രാവമ്ാടികലളത്തിയിരുന്നു.
മധുരമുണ്ട രിഹരങ്ങൾ ജ്ഞാവത്തിന്െ ഈരടികൾലചാലലി
ദൂരങ്ങലള രുല്കിയിരുന്നു.
അര രകർന്ന ലരളിച്ചത്തിൽ ന്ലാകമുണരുന്മ്ാൾ
ദുരയുമായി ദൂരങ്ങളിൽ ലരളിച്ചം തലലിലക്കടുത്തുരാൻ
ആന്രാ രടരുെലപ്പടുകയായിരുന്നു.
അധിവിന്രശത്തിന്െ രാളുകൾ അെിരിന്ലെ ആയിരം രളങ്ങൾ
അരിെു തള്ളിയന്പ്പാൾ,
അെിരിന്ലെ രാതിലുകൾ ലകാട്ടിയടച്ചന്പ്പാൾ,
ഭൂമിയുലട ധൂസര രസരത്തിൽ ഇരുൾ രരന്നു.
വരയന്ലാകത്തിന്ലെ ഭാസുരസങ്കൽപ്പങ്ങളിൽ
അശിവിരാതമായി ഹിംസയുലട, ന്രദവയുലട, ദുരരങ്ങളുലട
രസൂരി രിത്തുകൾ മുളച്ചു ലരാരി.
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ലരളിച്ചം തലലി ലക്കടുത്തിയ മൗഢയന്മ!
വീ രകരം തന്നത് അസോതപ്രയത്തിന്ലെ ചങ്ങലയായിരുന്നന്ലലാ?
അതിരുകളിലലാത്ത സോതപ്രയത്തിന്ലെ ശാരരുളിവങ്ങളിൽ
വീ ന്കാരിയിട്ടത് അസഹിഷ്ണുതയുലട കവലുകളായിരുന്നുരന്ലലാ?
കാലലത്ത രിന്ന്നാക്കം വടത്തിയ മൗഢയന്മ!
യാപ്തയും ലക്ഷയരും ലരളിച്ചമാലണന്ന സതയം വീ അെിെിലലന്യാ?
വിന്ലെ അഗ്നിദാഹത്തിലലരിെമർന്നത്
രിെക്കാവിരുന്ന ഞങ്ങളുലട സോതപ്രയമായിരുന്നു.
വിന്െ കുെുങ്ങളുലട സോതപ്രയമായിരുന്നു.
കടിൊണിലലാത്ത, അതിരുകളിലലാത്ത സോതപ്രയം.
ശിക്ഷിക്കാത്ത പദരത്തിവും, രാരം ലചയ്യാത്ത മവുഷയവുമിടയിലുള്ള
ശുദ്ധമായ സോതപ്രയം.
രച്ചലരള്ളം ന്രാലല, കരിയിലലയന്വാരിക്കാത്ത കാറ്റു ന്രാലല,
തരിച്ച മണ്ണിലൂലട, വാരായന്രരറ്റംരലര കിവിെിെങ്ങുന്ന സോതപ്രയം.
അഗ്നിരജസ്സുകലള വിങ്ങളുയരുക.
ലരളിരിന്ലെ കുെു കണങ്ങളുമായി,
രിെക്കാവിരിക്കുന്ന കുെുങ്ങൾക്കായി,
രിെക്കാവിരിക്കുന്ന ഉരരങ്ങൾക്കായി,
രിെക്കാവിരിക്കുന്ന രിഹരങ്ങൾക്കായി,
രിെക്കാവിരിക്കുന്ന രരശതം കീടങ്ങൾക്കായി.
Nalanda - An ancient centre of higher learning (500 - 1197 AD). The great library of Nalanda
University was so vast that it is reported to have burned for three months after the invaders
set fire to it.

25.04.2014
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താതാത്മജം
താതാ തിരസ്കരിലക്കാലലീ യുരതേമിന്ന്നകുന്നു, രാരണരീട്ടലട്ട സാദരം.
വീതന്നതാണീ കന്ളബരം മാമകം,
വീതന്നതാണീ മന്വാഹരമാവസം.
വീ ലചാന്നതാണീ സേരങ്ങളും രാക്കിന്ലെ
മാസ്മര ഭാരതലങ്ങളും സർവ്വരും.
കാണാലതകണ്ടകഥകളും രാട്ടിന്ലെ
ന്താറ്റരുമൂട്ടിന്വാലടാപ്പം രകർന്നവർമ്മങ്ങളും,
വീ ലതാട്ടുണർത്തിയ ഭാരവാസാരസ
ജാലമന്ലലാ രമിച്ചീടുന്നതുള്ളിലും.
രാജയതപ്രം ലചാലലി സായകം തന്നുവീ
തയാജയലമലരന്നു ലചാലലാലത വീ കാട്ടിയും,
വീ തലലിന്വാരിച്ച ബാലയരും, രാക്കിന്ലെ
ചാട്ടരാന്െറ്റു ലരാലിെസേപ്വങ്ങളും,
കാറ്റുന്രാൽ രന്നുതന്ലാടിയ സാരേവന്മറ്റു വിഭൃതവായ് കുമ്ിട്ടുവിന്നതും.
ഓർക്കുന്നു ഞാൻ തിരമാൊസരിൽപ്പതിയാകുമീ സങ്കീർണ്ണ യൗവ്വവഭംരിയിൽ.
വിന്ലെ യുരതേലമൻബാലയത്തിലർപ്പിച്ചു
ലരാൻരരാരങ്ങലളുണർത്തി രസിക്കന്ര.
താതവായ്, രുപ്തവായ്, രുപ്താഭിരമയവായ്
താന്വ മെന്നുന്രായ് വീ വിന്ലെ യൗവ്വവം.
സേീകരിച്ചാലുമീ യൗവ്വവം മൽതാത
രാരം രകരംതരിക വിൻരാർദ്ധകയം.
വീ തന്ന ജീരന്നിതാകിലലമൂലയമായ്
ന്രെിലലവൽകുരാൻ വിസേവാണിന്നുഞാൻ.
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രാതിലമയ് തന്ന രിതാന്ര രകരമായ്
സേീകരിക്കു രൂർണ യൗവ്വവഭംരികൾ.
വീർമാതളങ്ങൾ ഭുജിക്ക, മധുകര വായി പ്രസൂവങ്ങൾ ചുംബിച്ചുണർത്തുക.
കാമയമദാലസ യൗവ്വവന്മെി വീ
രാരംമുദിതവായ് രാഴു മഹാരഥാ.
ന്രതസ്സു കാളിന്ദിയാകലട്ട വീ കാമകാളിയ മർദ്ദവമാടു സമൃദ്ധമായ്.
ന്തരിലജയ്യവായ്ത്തീരലട്ട ഭൂമിതന്നാദരന്മറ്റു പ്രജാരതി രാഴുക.

(രുരാണ കഥന്യാടു കടപ്പാട്)
01.03.2014
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സൂരയവായ്, സൂരയപ്രന്രരമായ്
ഇവി കാത്തിരിപ്പിലല, ഉഛോസരായുരിൽ
മുഷിരിലല, കാവൽ ജലത്തിവായ് ന്കഴിലല.
കരുതിയ രാന്ഥയമർപ്പിപ്പു വീരുമായ്
ഉദകമന്ലലാ സേീകരിക്കു രിഭാതലമ.
ഇവിയും രരാത്തവിന്നുദകം കഴിച്ചിവി
രടി കടന്നീടണം തളരാലത ന്രാകണം.
ഒരുന്രള ഭൂതകാലത്തിന്െ ചങ്ങല രിെകിൽ
ലകാളുത്തി രലിക്കുന്നു മാദകം.
മധുരം മന്വാഹര മന്ദഹാസത്തിന്ലെ
ലചാടികൾ രിളിക്കുന്നു, രിന്നിൽ ലകാളുത്തുന്നു.
അരുലതന്നു ലചാലലുന്ന രാപ്തി സൗരാന്ധിക
മദഭരയാമങ്ങൾ രിന്നിൽ രിളിക്കുന്നു.
ഉടരാളു ലകാണ്ടരിെീടലട്ട രിന്നിലല
രിളികൾ, ലകാളുത്തുകൾ, ചങ്ങലപ്പൂട്ടുകൾ.
രണഭൂമി താണ്ടണം, കാരൽപ്പുരകളിൽ
രിെരൂണ്ട ന്ദശാടവക്കിളി ന്കഴുന്നു.
ചിെതാണ്ടണം, ന്ഘാരമഴതാണ്ടണം രിലന്ന
വിലയുെയ്കാത്ത കന്ലലാലങ്ങൾ താണ്ടണം.
സമരരീരയത്തിന്െ യാവരാപ്തം രൗപ്ദ
രണന്ഭരി രീണ്ടും മുഴക്കുന്നു, രിണ്ണിന്െ
രിരിമാെു കീെി രതാക മുന്ന്നെുന്നു.
സമയമിന്ലലാട്ടുന്മ മഷിയുണങ്ങും മാപ്ത
കളയിലല, കമ്ിളിത്തുകിലണിെീടലട്ട.
അയുതം ശരങ്ങളും, രിലലും കരചരും
തിലകസിന്ദൂരരും, കരളിലാന്ഗ്നയരും,
കടരിലല കൽമണ്ഡരത്തിന്െ തിണ്ണയിൽ
തമസിന്െ ഭാണ്ഡമുന്രക്ഷിച്ചു സൂരയവായ്
സമയാശേന്മെിമുന്ന്നെലട്ട സതേരം.

ഇതു 'കാത്തിരിപ്പ്' എന്ന കരിതയുലട രണ്ടാം ഭാരം.
18.02.2014
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പ്രാമാരരം
ലരരുരിരലൂന്നി ഞാൻ വിൽലക്ക പ്രാമത്തിന്െ
ലവെുകയിൽ രൂക്കൾ രിരിെു.
കരിളിണച്ചാർത്തിൽ രിരിെ വാണത്തിന്െ
വെുമണം ലമലലലപ്പരലക്ക,
രുഴയിൽ കുളിച്ചീെവവലലവൻ കാതിൽ രന്നരുമായ് ലചാലലി സുമപ്രം,
"പ്രകൃതി മന്വാഹരി തര മുഗ്ദ്ദ്ധ ലാരണയ മൃതുന്ഭദചാരുതയന്ലല?"
അതുന്കട്ടു ന്കാരിത്തരിച്ചു വിൽലക്ക സൂരയലവാരുമാപ്ത ഭൂമിലയ ന്വാക്കി.
മൃദു മന്ദഹാസത്തിവലകലളൻ ന്മവിയിൽ
രുളകങ്ങളായിരം തീർത്തു.
ഒരുന്രളലകാണ്ടു ഞാൻ സൗരയൂഥത്തിന്െ
രഴികളിൽ രിന്ന്നാട്ടു ന്രായി.
അരിലട മാകന്ദം മധുരംരിളമ്ിയ
രഴികളും ന്ചാലയും കാറ്റും,
അരുരിയും വീരിലലപ്പരലും രതംരരും
വിെദീപ്ത ചിപ്തങ്ങൾ ലവയ്തു.
കിളിലമാഴിലക്കതിർലമാഴി ലചാലലാൻ മെക്കാത്ത
രുലർകാല സുന്ദരബാലയം
കവകംരിരിെ ലവൽപ്പാടരരമ്ത്തു
ചകിതമാം തുമ്ിയായ് വിൽലക്ക,
ലരയിൽകാെ പരക്കളും രഥികരും
മാരിന്െ മധുരം വുകർന്നിറ്റു വിൽലക്ക,
പ്രകൃതി രജസേലയായി വീ രിണ്ണിന്െ
കവിരായി ചാരത്തു വിന്നു.
അകലങ്ങളിൽ രീർപ്പു മുട്ടലിൽ ജീരിതലപ്പരുരഴിന്യാരത്തു വിൽലക്ക
തിരിലകരരാൻ, വിന്െ രരണമാലയത്തിവു
രകരം തരാവും മെന്നു.
രകരമിലലീ വിന്െ ലരാന്മുളം തണ്ടിലല
അമരരാവതിവു തുലയം
രകരം തരാവിലല കരിതയായർപ്പിപ്പു
മമ സായകത്തിലല ഹരയം.

14.12.2014
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ഇപ്ന്ദജാലം
അവുഭരങ്ങലള, അഗ്നിച്ചിെകുമായ്
വിണവിലങ്ങളിൽ താണുരെക്കുന്ന
വിബിഡ വീരദരാളീകദംബന്മ;
അെിയുന്മാ വിങ്ങളീരഴിത്താരയിൽ
രകുതി ലരാള്ളിച്ചുന്രക്ഷിച്ച രിത്തുകൾ
ചിെകുകൾ രിരിച്ചാകാശരും കടന്നഭയശാദേലഭൂമിക ന്തടുന്നു.
കഠിവ ന്രവലിൽ ലരാള്ളിച്ചു രിണ്ണിന്െ
കവിരു ന്രമാരി മുക്കിക്കുളിപ്പിച്ചു,
രടഹ രർജവം ന്മഘരീതത്തിന്െ
പ്ശുതിയിൽ താരാട്ടു രാടി ഉെക്കിയും.
കദവ രാന്ഥയമുട്ടി രിലക്കിന്െ
മരണരപ്ക്തത്തിലൂലട വടത്തിയും,
അവുഭരങ്ങന്ള വിങ്ങൾ രകർന്നിട്ട
വിമിഷന്മതും രിലലപ്പട്ടതലലലയാ ?
മൃദുലമീ വിന്ലെ തൂരലിൻ തുമ്ു ലകാണ്ടരിലക രലന്നാന്നു ലതാട്ടുതന്ലാടന്ര,
മധുരമാസ്മരമിപ്ന്ദജാലത്തിന്െ
കതകു താന്വ തുെക്കുന്നു സതേരം.
രിജവതീരലത്ത ശാദേലമാക്കുന്ന,
രിഷചഷകലത്ത രീൊക്കി മാറ്റുന്ന,
അവുഭരങ്ങലള ഇപ്ന്ദജാലങ്ങലള
മധുരമന്ലലാ രിലലപ്പട്ടജീരിതം!
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പ്രണയ സന്ധയകൾ ദാഹം തുളുമ്ുന്ന
മിഴികള്ളിൽ ന്വാക്കി ദാഹമകറ്റിയും;
മദവയാമങ്ങൾ ചുരമാരി ഉണരുന്ന
രജവി കന്ദർപ്പലീലകളാടിയും;
രിബുധ രിഹേല രിപ്രലംഭത്തിന്െ
ലവടിയ വിശോസധാര ഉണർത്തിയും;
അരികിലലത്താൻ ലകാതിച്ചാലുലമത്താത്ത
അകലഭൂമിതന്നുപ്പായി മാെിയും;
ലകാടിയ ന്രവലിന്നഗ്നി വാളങ്ങളിൽ
മരണദാഹജലത്തിവായ് ന്കഴന്ര
ഒരു തുലാരർഷമമൃതബിന്ദുക്കളായ്
ലവെുകയിൽ സ്ന്വഹധാര ലചാരിെതും;
പ്രളയരാരിധി സർവ്വം രിഴുങ്ങന്ര,
രവിമതിച്ചുണ്ടന്വാളങ്ങൾ താണ്ടി രന്നഭയമായി വീ കാരലിരുന്നതും;
അവുഭരങ്ങലള അഗ്നിസ്ഫുലിംരലമ
കവിരുമായി വീ പകക്കുമ്ിൾ വീട്ടന്ര
സ്മരണകൾ വിെ ലരണ്ണിലാരാകുന്നു.
രകലുമിലലാ ഇരുളുമിലലാലത്താരീ
രുതിയ ഭാസലത്ത അർദ്ധവിമീലിത
മിഴികളാൽ സ്തുതിച്ചീടലട്ട ഉൾക്കാമ്ിൽ
മധുരഹാസം ലരാഴിക്കലട്ട വിശ്ചയം.
17.11.2013
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മെു രുതച്ചുെങ്ങിയ സംരത്സരങ്ങൾ
ദൂലര രവസ്ഥലീപ്രാരങ്ങളിൽ പശതയ
വീഹാരകമ്ളം ചൂടി ഉെങ്ങന്ര
ഭൂമി വീ ഏന്താകിവാരിന്െ ഊഷ്മള
രീയൂഷധാരയിൽ വിർരൃതിലകാള്ളന്ര
ആന്രാരിളിച്ചന്രാലാദിരസരത്തി വാത്മാഭിലാഷം രുളകംരിതയ്ക്കുന്നു.
ന്രലര രുഷ്രദലങ്ങൾ രിടർത്തി ഭൂ ആകാശരംരയിൽ വീരാവിെങ്ങന്ര,
കൂലടഇെങ്ങും മരാളങ്ങൾ വക്ഷപ്ത
ധൂസരമുണ്ടു മദാന്ശ്ലഷരാകന്ര,
രാസരരശ്മി ഒളിക്കണ്ണുകൾ വിന്െ
ന്മവിയിൽ ആദിതയചിപ്തം രരയ്ക്കുന്നു.
രൂരിളി ന്കൾക്കാത്തലതന്ര? ഋതുപ്പക്ഷി
കാഹളമൂതാത്തലതന്ര?
മാവസരാതിൽ തുെക്കാം വമുക്കിവി
രാസരരന്ധങ്ങളാകാം.
കാറ്റിന്െ മർമ്മരന്ത്താണിയിൽ ന്ചന്ക്കെി
രാട്ടിലവ രുൽകാവിെങ്ങാം.
ദൂരങ്ങളിൽ, മഹാതീരങ്ങളിൽ ശുദ്ധ
സൂരയകണങ്ങളുരുക്കി രകലലാളി
രീശുമിടങ്ങളിൽ രാർക്കാം, രിരസോവു
കൂട്ടായ് വമുക്കിവിരാഴാം.

20.09.2013
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പജരരളം
ചുരന്നരൂക്കൾ രരരതാവിരാകിയ
വീണ്ടരഴികൾക്കപ്പുെം ശിലാഫലകമായിരുന്നു*.
ചരിപ്തംമെന്ന കടിെൂൽലപ്പാട്ടന്മാർക്കുള്ള
ശക്തമായ താക്കീതുമായി
അതു ദശാബ്ദരങ്ങന്ളാളം വിലലകാണ്ടു.
"മഹായുദ്ധങ്ങളിൽ മരിച്ചരർക്കു പ്രണാമം.
ചരിപ്തം മെക്കുന്നരൻ, അതാരർത്തിക്കാവവുരദിക്കുന്ന കുറ്റരാളിയാണ്."
അതുരായിച്ച് ആരഴി രെന്നുന്രായ
ഒരുകാക്ക ഫലകത്തിൽ കാഷ്ഠിച്ചു.
രിലന്ന രരശ്ശതം കാക്കകൾ അതാരർത്തിച്ചു.
അന്പ്പാഴും ദൂലരപ്രാമങ്ങളിൽ
ലരടിയുണ്ടന്യറ്റ മവുഷയശരീരങ്ങൾലകാണ്ട്
പജരരളം ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു പ്രകൃതി.
ന്രഷംമാെിരന്ന മഹായുദ്ധങ്ങൾ
രാണിജയാധിവിന്രശത്തിന്െരൂരത്തിൽ ആപ്കമണങ്ങൾ
തുടർന്നുലകാന്ണ്ടയിരുന്നു.
ഫലകങ്ങൾക്കപ്പുെം
ഇത്തിരിന്പ്പാന്നഓർമ്മയുലട രിന്നാമ്ുെങ്ങളിൽ
അവാദിയുലടചപ്കരാളം വീണ്ടുവിരർന്നു കിടന്നു.
പ്രകാശരർഷങ്ങൾക്കപ്പുെത്തുള്ള ശൂവയതയിൽ,
രിണ്ഡരും ഊർജ്ജരും മഹാരതിയുലട രദങ്ങളാടിയന്പ്പാൾ
കാലം ഉരുണ്ടുന്രായ രഴികളിൽ
ജീരൻ തുടിച്ചുണർന്നു.
രിലന്ന അണമുെിയാത്ത അരസ്ഥാരരങ്ങൾ.
ലകാന്നും, തിന്നും വിലവിൽപ്പിന്െ ന്മച്ചിൽപ്പുെങ്ങളിൽ അര രിഹരിച്ചു.
ഇത്തിരിന്പ്പാന്ന ലരളിച്ചത്തിന്െ അഹങ്കാരത്തിൽ
ഇരുട്ടിലവ അരൻ ലരലലുരിളിച്ചു.
അെിയാത്തഇരുട്ടിലവ
അരൻ 'അജ്ഞത' എന്നു രിളിച്ചു.
ഫലകങ്ങൾലകാണ്ടു കാലലത്ത ലരലലുരിളിച്ചന്പ്പാൾ
കാക്കൾ മാപ്തം അന്തലറ്റടുത്തു.
അഹങ്കാരത്തിവുള്ള മെുരടിയായി
യുെിക്കാസിഡിൽലരാതിെ പജരരളം സമ്മാവിച്ച്
അകാലത്തിന്ലക്കര രെന്നുന്രായി.
* ന്ലാകമഹായുദ്ധങ്ങളുലട സ്മാരകഫലകം
03.06.2013
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ശപ്തുരക്ഷം
ഒരുശപ്തു ന്രണം കെുപ്പും ലരളുപ്പുമായിഴന്ചർന്ന ചതുരക്കളങ്ങളിലാടുരാൻ.
രടലരട്ടുരാൻ, രുധിരരാന്വാത്സരത്തിന്െ
ലഹരിയിലുന്മാദവൃത്തം ചരിട്ടുരാൻ.
ഒരുശപ്തു ന്രണം തളർന്ന രന്ഞ്ചപ്ന്ദിയ
പ്പടയാളികൾക്കു സുന്ജമവം വൽകുരാൻ.
മുഖമറ്റ ജവരിസ്മയത്തിന്െ ലരരുലരള്ളമലെിക്കുതിക്കുന്ന രഥസഞ്ചയങ്ങളിൽ,
വിഴലുകൾ മാപ്തമായലയുന്ന സേതേത്തിവഴകും പ്രഭാരരും രാർലത്തടുത്തീടുരാൻ
ഒരുശപ്തു ന്രണം; ലകാമ്ും കുഴൽരിളി
രടഹധേവി ലകാടിക്കൂെരാെുലന്നാരീ
രടവിലത്തുത്സരമാടിത്തിമർക്കുരാൻ,
ശരമാരി ലകാലണ്ടാളിചിമ്മും പ്രഭാകര
ദയുതി മെച്ചീടുരാൻ, ശയാമരക്ഷംന്രാലല
ചിെകുകന്ളാലരാന്നു ലകായ്ലതടുത്തീടുരാൻ,
ഒരുശപ്തു ന്രണം; പ്രണയസന്രാരരം
അണതകർത്തലെിക്കുതിലച്ചത്തി ഇണയുലട
അടരാൻലകാതിക്കുന്ന ചുണ്ടിലല ചുംബവപ്പവിവീർസുമങ്ങൾ കരർലന്നടുത്തീടുരാൻ,
രിജിരീഷുരായ് ലവഞ്ചിലിടിമുഴക്കംതീർത്തു
മൃരമായി ചാട്ടരാെടിന്രാലല ഉന്മത്തവായി മദിക്കുരാൻ ഒരുശപ്തു ന്രണം.
മദന്വാത്സരത്തിന്െ സാന്ധയമയക്കത്തിലലസഹാസത്തിന്ലെ മഴയുതിർത്തീടുരാൻ
ഒരുശപ്തു ന്രണം; രരാജയപ്പടുകുഴി
മണലിട്ടുമൂടുരാൻ, രഴിരെെീടുരാൻ
രണിതങ്ങൾ ലതറ്റന്ര, വിലരാടു മാറ്റന്ര
രഴിചാരുരാൻ രിലന്ന ലമാഴിഅഴിച്ചീടുരാൻ,
ഒരുശപ്തു ന്രണം; ശിശിരപ്രീഷ്മങ്ങളിൽ
വിഴൽയുദ്ധമാടിപ്പലായവം ലചയ്യുന്ന
ശപ്തു ന്രണം…… എവിലക്കാരു ശപ്തു ന്രണം.
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ഒടുരിലലാരുസന്ധയയിൽ ഒളിയമ്ുലകാലണ്ടാരു
തലഅെുത്തീടുരാൻ, രീരവായ്ത്തീരുരാൻ,
കവകസിംഹാസവം, ലചന്ങ്കാൽ, കിരീടരും
രെുദീസന്താൽക്കുന്ന അരപ്പുരങ്ങളും,
വരധാവയലമാഴിയാത്ത കലരെ, ന്താരാലത
കളധൗതരർഷം വിെെ ഭണ്ഡാരരും,
രകലരി ഓടിയാൽതീരാത്തഭൂമിയും,
പ്രജകളും, പ്രജലയവയിക്കുന്ന പ്രജ്ഞയും,
കരരതമാക്കുരാൻ പ്രഥമവായ് തീരുരാൻ
ഒരുശപ്തു ന്രണം …… എവിലക്കാരു ശപ്തു ന്രണം.
രുധിരംരകർന്ന ലകാടിക്കൂെരാെലര
ചിതയിൽ കബന്ധം എരിെടങ്ങീടന്ര,
ഇരുളിൻകയത്തിലല ദീർഘവിശോസങ്ങളണലരാട്ടി എൻകാതിലലമുെയാകന്ര,
രടികൾകടക്കുരാൻ, രിരികടന്നീടുരാൻ
രഴിമുട്ടി അകതാരു ലകാതിരൂണ്ടുവിൽക്കന്ര,
രിരസമായ്ത്തീരും വിമിഷങ്ങൾ മിഴിരൂട്ടി
വിഭൃതരന്ഞ്ചപ്ന്ദിയം രഴിമുട്ടി വിൽക്കന്ര
തിരയുന്നു ഞാലവന്െശപ്തുലര തിരയുന്നു.
ഒരു മത്സരത്തിന്െ ന്രാർരിളി ന്കൾക്കുരാൻ
എരിലട വീ? എന്നശേമിടയുന്നു, ലക്ഷയങ്ങളിവിയിലല, വാഭിയിൽ കടലിരമ്ുന്നു, കാൽ
തളരുന്നു, രാക്കിന്ലാ ചിലലുകൾ ന്ചാരുന്നു.
എരിലട വീ? ശപ്തുന്ര വീ ഇലല എങ്കിലീ
രടന്യാട്ടമിവിയിലല, രടയണി ന്രെിലല.
വീ ഇലല എങ്കിലീ ഞാവിലല, എന്നൂറ്റമൂടറ്റ രാരിന്നഹങ്കാരമലലലയാ?
അെിയുന്നു വീ എന്നിൽ വിെയും ഉഷസ്സിന്ലെ
ലവെിരായിരുന്നു, കൺന്രാളകൾചിമ്മാത്ത
ഉണർവ്വായിരുന്നു, ജാപ്രത്തിൻ പ്രചണ്ഡമാം
ദയുതിയായിരുന്നു വീ ഞാവായി മാെുന്നു.
16.03.2013
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ഒമർയാം ചിരിക്കുന്മ്ാൾ
ഇന്നലല രാപ്തിയിൽ രന്നിരുന്നു ഒമർ
രുണയരുരാതവൻ രന്ദയരന്യാധികൻ.
ജയാമിതീയത്തിൻ പ്തിന്കാണങ്ങളിൽ തന്ലെ
ന്കാണകമൂരിരച്ചാർത്തുലലസിച്ചരൻ.
പകയ്യിൽ ആൾജിപ്ബയും തൂക്കി സമർഖണ്ടിൽ
വിന്നുമിെങ്ങി രലന്നന്ന്നാടു ന്ചാദിച്ചു.
"ലമാട്ടത്തലയിലണലക്കട്ടുമായി വീ
ലവന്ട്ടാട്ടന്മാടുരലതരിലവാ ഏതിന്വാ?”
“മത്സരമലലന്ഹാ ജീരിതം ന്കരലമുത്സരംമാപ്തമാണന്ലലാ രിദൂഷകാ.
ലരാട്ടും രളകളും കാണാൻ മെന്നുന്രാ?
ലകാട്ടും കുരരയും ന്കൾക്കാത്തലതരു വീ?
വഷ്ടമായ് തീരും വിന്മഷങ്ങളിൽ വിെ ലപ്പാട്ടുകൾതൂകാൻ മെന്നു വീ രത്സലാ."
"വാലായ് മടക്കിയ ന്വർന്രഖയിൽ തര
ജീരിതം രീർമുട്ടുന്ന ന്വരങ്ങളിൽ
രാരും രകലും രിണെ ചതുരങ്ങളി ലാൾപ്പടയാളിയായ് മുട്ടിവിൽക്കുന്ന്നരം,
ലകട്ടുലരാട്ടിലച്ചാരു രട്ടമായ്ത്തീരണം
ലകട്ടുകലളലലാമെുലത്തെിെീടണം.
ന്കാട്ടും കളസരും ജാക്കറ്റുമൂരി വീ
കാറ്റിൻകന്ളബരം രുൽകാവിെങ്ങണം.
ജീരിതം മുരിരിച്ചാൊയ്, ലഹരിയായ്
ഓന്രാഞരമ്ിലും ലരയ്തിെങ്ങീടണം.
ദൂലര വിശീഥത്തിലാദയ വക്ഷപ്തം ന്രാലല
ന്വരിൻവിലാരായ് രടർന്നിെങ്ങീടണം.
താരങ്ങളിൽ മിഴിവട്ടു വിൽക്കുന്മ്ാഴും
ന്താരാത്തഭൂമിയിൽ കാലുെച്ചീടണം.
ധൂളിയായ് രന്നു രിതാവിച്ചു ഭൂമിയിൽ
ധൂമമായ്തീന്രണ്ട സംയുക്തമാണു വീ.
ജീരിതം രൂജയമാണുണ്ണീ മെക്കായ്ക
സായൂജയമന്ലലാ അവാദിമദ്ധയാരങ്ങൾ."

*ഒമർഖയാം - ആയിരന്ത്താളം രർഷങ്ങൾക്കു മുമ്് ന്രർഷയയിൽ (ഇന്നലത്ത
ഇൊൻ) ജീരിച്ചിരുന്ന രണിത ശാസ്പ്തജ്ഞൻ, രാവ വിരീക്ഷകൻ, അദ്ധയാരകൻ,
തത്തേചിരകൻ, കരി. ജീരിതം ദുഖിക്കുരാവുള്ളതലല എന്നതായിരുന്നു
അന്ദ്ദഹത്തിന്ലെ മതം. Read Rubiyat of Omar Khayyam.

09.03.2013
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രെയാലത ന്രായ കന്രാതങ്ങലള...
ഇവിയും രസരങ്ങൾ ഇതളണിലെത്തുന്മാ
രെയാലതന്രായ കന്രാതങ്ങലള?
ഇതുരഴി എത്തുന്മാ ശയാമന്മഘങ്ങന്ള
രകലിന്ലെ രെുതിയിൽ ലരയ്തിെങ്ങാൻ?
ഒരുന്രള വീന്രായ രഴിയിലൂലടത്തുന്മാ
രെയാലതന്രായ കന്രാതങ്ങലള?
ഇതുരഴി എത്തുന്മാ ലതന്നന്ല വീലയന്ലെ
രകലിന്നശാരിയിൽ ഹിമകണമായ്?
രെയുന്മാ വീന്രായ രഴികളിലിത്തിരി
കവിരിൻ കടമ്ുകൾ രൂത്തിരുന്ന്നാ?
അകതാരിലായിരം കവലിന്ലെ വാളങ്ങളെുതിയിലലാലത എരിെിടുന്മ്ാൾ
ഒരു രാപ്തിമഴയുലട രദവിസേവങ്ങളും
കുളിരും കിവാക്കളും വീ തരിന്ലല?
ഇടിരീലണാരശേദ്ധ ശിഖരരഥങ്ങളിൽ
ചുടുവീഡമണയുരാൻ വീ രരുന്മാ?
ചിെകു കരിലൊരീ രക്ഷിതന് വീഡത്തിലിവിയും രിെക്കുന്മാ സാമരാവം?
വിണമണിലെത്തുന്ന രഥികന്ലെ ന്വാരിന്ലലക്കാരുമെുതുള്ളിയായ് വീ രരിന്ലല?
കവിരിൻ രന്യാധരമിവിയും ചുരത്തുലമാ
രണവിണം രാർന്നു തരിച്ച മണ്ണിൽ?
ഇവിയുംരിെക്കാത്ത ഉണ്ണികന്ള വിങ്ങളെിയുന്മാ രക്ഷിതന് ന്രദവകൾ?
അരുന്ത രിെക്കന്ലല രരവമുന്രക്ഷിച്ച
രെരകളായി രിെക്കരുലത!
21.07.2012
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കണ്ടുന്രാ ന്സാപ്കട്ടീന്സ
രാളയം രാതയിൽ ഒരുരിടിച്ചൂട്ടുമായ്
ആലര വീ തിരയുന്നു പ്രീക്കിലല ന്സാപ്കട്ടീന്സ?
ആളുന്ന രരത്തിന്ലെ വാളത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന
വാസികത്തുമ്ു ലകാണ്ടാലര വീ മണക്കുന്നു?
ലരളിച്ചം ന്രാലരന്നുന്ണ്ടാ? ഉച്ച ലരയിലിൻ
തീക്ഷ്ണരക്ഷങ്ങൾ തളർന്നുന്രാ? രിളക്കു ലരാലിെുലരാ?
കാറ്റിലാടും കരിമ്വച്ചാർത്തു ന്രാലുലൊർത്തവായ് തിരയുന്നു ഓന്രാ മുഖത്തിലും.
ന്വാക്കി വീ ന്ദരാലയ സമക്ഷത്തിൽ
ന്വർച്ചകളർപ്പിച്ചിെങ്ങും ഭക്തന്മാലര,
ന്രപ്പെിൽ തുലയം ചാർത്തുന്രാർ, രരശ്ശതം
ന്വാട്ടു മാലകളിട്ടു ന്ക്ഷമം രിളമ്ുന്രാർ,
ലരരുക്കിക്കിഴിക്കുന്രാർ, കണക്കിലല
കളികൾക്കു കപ്പം ലകാടുക്കുന്രാർ,
പദരലത്ത മുെിച്ചുരിൽക്കുന്നരർ,
രഠിക്കുന്രാർ, രാഠങ്ങൾ ലചാലലിലക്കാടുക്കുന്രാർ,
രിലന്ന രഠവം രിൽക്കുന്നരർ,
ന്രാരിലയ കക്കുന്നരർ, കള്ളലവ മുക്കുന്നരർ.
കണ്ടുന്രാ മഹാത്മാന്ര വീ ന്തടുമാത്മാരിലവ?
ദണ്ഡകാരണയമന്ലലാ രാളയം ലരരുരഴി!
ആളുകൾ രുഴുക്കളായ് ഞുളെു മദിക്കുന്ന
രാതയിൽ രഴലത്താലി ന്രാലല വീ മരുരുന്നു.
മാവുഷയകത്തിന്ലെ ലരാരുളിന്ലലക്കാളിചിമ്മി
ന്വാക്കിയ വയവങ്ങൾ കലങ്ങി മെിെുന്രാ?
ന്വർത്ത ഫാലത്തിൽ കാലം തീർത്ത സീതങ്ങളിൽ
ന്രർപ്പിന്ലെ ലരരുലരള്ളമലെിപ്പായുന്നന്ലലാ.
'പ്ന്ളലറ്റായും', 'ക്സിവന്ഫാണും' രന്ദിലച്ചാരടികളിൽ
ന്ചെുരറ്റിന്യാ മുന്നം രിഴുപ്പിൻ തീരങ്ങളിൽ?
ന്ചാദയങ്ങൾ ന്ചാദയങ്ങൾ ലകാണ്ടെിരിൻ വികുംഭില
ന്ഭദിച്ച വാരിൻ തുമ്ും ഉണങ്ങി രരണ്ടുന്രാ?
ഒടുരിൽ രക്തസ്സാക്ഷി മണ്ഡരപ്പടികളിൾ
തണുപ്പുബാധിച്ച കാലുമായിരിക്കന്ര,
തരിപ്പു വാരിൻ തുമ്ിലലത്തും മുമ്ുരയ്ക്കുന്നു,
"ന്കാഴിലയ ലകാടുക്കണം; മർതയലവ കണ്ടിലലന്ലലാ!"
23.01.2013
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അഹലയ
സൂരയരംശാത്മജാ വീ രന്രണ്ടീ രഴി
ശാര്ദ്ദൂല, സർപ്പങ്ങൾ ന്മരുന്ന്നാരീരഴി.
ന്ഘാരാർക്കരശ്മിതന്നാതരം ലരാള്ളിലച്ചാരായിരംരർഷം കടന്നുന്രാലമൻരഴി.
താരമാലണന്നിൽ ഉെെ ദുുഃഖത്തിന്ലെ
തൂണീരമാണീ അഹലയലയന്ന്നാർക്കുക.
വീ ലതാട്ടുണർന്ത്തണ്ട, രാെയായ്മാെിയ
രാരിഷ്ടയലലീ അഹലയലയന്ന്നാർക്കണം.
രാതാളരഹ്നിന്രാൽ കാളുമീ മാവസം,
രാരതപ്രയത്തിന്ലയ്ക്കിലല ന്രാകിലലഞാൻ.
മീട്ടാൻമെലന്നാരു രീണയായ്ന്രായിവി,
വാട്ടിന്ലക്കിലലഞാൻ, കാടാണു മൽരൃഹം.
കാടായിമാെിയ മർത്തയമവസ്സിലവക്കാളുമാരണയത്തിൻ സുരക്ഷയാണുത്തമം.
താരസരാടത്തിന്ലാന്രാ രസരരും
രാരിജാതങ്ങൾ വിെച്ച പ്തിസന്ധയയിൽ,
രാലലാളിചിന്നി, മൃരാങ്കവിരുട്ടിന്ലെ
രാരാട ലതന്നലിന്ലാളങ്ങൾ ലവയ്യന്ര,
കാമയരവത്തിലല കൂജവമമ്ുന്രാൽ
മാമകമാവസലമയ്തുമുെിക്കന്ര,
ആന്രാരിളിച്ചന്രാൽ എന്മവമുന്മാദ
ന്മാഹിതമായി ഞാവന്ന്നാ ശിലയലല.
മാതൃതേന്മൊൻ ലകാതിച്ച രൂലമലയ്യാരു
ശാരരച്ചസ്സിലുടക്കി ശിലയായി.
ആയിരംസംരത്സരങ്ങൾതൻ ഭാരരുംന്രെി ആരണയരർഭത്തിലുെങ്ങലര,
മാെുംഋതുക്കളിൽ രൂക്കളും കായ്കളും
ചൂടിത്തളിരുമായ് ഭൂമി രുഷ്രിക്കന്ര,
ന്രദവതിന്നുകയായിരുന്നു ശിലയാകാൻ ലകാതിക്കാത്ത മാവസലമലപ്പാഴും.
ന്പ്തതായുരത്തിന്ലെരുണയന്മ വീ കവിന്െന്കണ്ടയാക്ളിന്ന ചുംബവംന്രാലുന്മ.
വീ ലതാട്ടുണര്ന്ത്തണ്ട, ആളിപ്പടരുമീ
ന്ചന്താരികാരതരംരമടരിയിൽ.
രാരിപ്പുണരാൻ ലകാതിക്കും കരങ്ങളിലാസുരശക്തി രകന്രണ്ട രാഘരാ!
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വീ ലതാട്ടുണർന്ത്തണ്ടഹലയമാരായിരം
ന്കാടിയുണ്ടീ ദൂരഭൂമിയിലലാലക്കയും.
വാലള വീയും ഭൂമിരുപ്തിലയ കാഞ്ചവ
സീതയായ് മാറ്റുന്ന വീതിമാവായിടും.
ന്ഘാരാടലിൽ, ശിലാതരുക്കളിൽ ദുുഃഖമൂെിലയാലിപ്പിച്ചു കന്മദമാക്കന്ര,
ഓന്രായുരത്തിലും കലലായിമാെുരാൻ
വൂൊണഹലയമാരാക്കലലുടച്ചു വീ
ന്മന്ലാട്ടു ലകട്ടിപ്പണിയും മുെികളിൽ
രാരും രകലുമുെങ്ങലട്ട രൗതമൻ.
23.01.2013
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ന്കാട്ടു തുന്നുന്നരർ
വഗ്നവായിരിക്കുരാലവവിക്കിഷ്ടം
സഹർഷം ശുദ്ധരായുരുന്മറ്റു,
ലരളിച്ചത്തിൻ മുഗ്ദ്ദ്ധന്രണുക്കളിലിഴെും,
മലര്ന്നുകിടന്നുെലക്കത്തുപ്പിയും,
ഉണർവ്വിന്ലെ രകലുകലളാലക്കയുമുെങ്ങിയും,
മുദിതവായിരുട്ടിലുന്മാദിച്ചും,
പ്ഭാരമായ് ചിരിച്ചും,
ചിരിയുലട സന്ധിയിലമര്ത്തിക്കരെും….
ന്താന്നിരാസത്തിന്ലെ സോതപ്രയമാലണവിക്കിഷ്ടം.
ഇന്നലല അേന് ലചാലലി
"കുെുന്മാവിരിക്കലട്ട കിന്നരിതുന്നിന്ച്ചര്ത്ത
കുപ്പായമതിലരന് സിംഹമായ് രളന്രണം"
രിലന്ന അമ്മാരന് ലചാലലി
"ലരാള്ളയായ്ചിരിച്ചീടാൻ, കള്ളങ്ങളുരച്ചീടാൻ,
ലരള്ളന്ക്കാട്ടിരിക്കലട്ട, മപ്രിയായ് തിരിലച്ചത്തു"
രിലന്ന എന്ന്നട്ടന് വല്കി
ന്വരു രാരിട്ടതിൽ ഊടിട്ടവുണതൻ വൂലാൽ
രാരിന്ലെരതിപ്പായി ലവയ്ലതാരു മഹാരസ്പ്തം;
"ന്രാളംന്രാൽകെങ്ങുന്മ്ാൾ സൂരയവായ്ഞാവുണ്ടാരും
ലചാലലുരതവുസരിച്ചീന്ടണം ലരാന്ന്നാമലവ"
മത്സരിക്കുരാലവാരു ന്കാട്ടു വല്കിലയന്നമ്മ,
ന്രാർക്കളങ്ങളിൽ ജയിലച്ചത്തുരാൻ ന്രാർച്ചട്ടയായ്.
ധീരവായിരിക്കുരാന്വകിലയന് സതീർത്ഥയവും,
ദാവശീലവായ്ത്തീരാന്വകിലയന് ന്വര്ലരങ്ങളും.
വരച്ച കുപ്പയമൂരി ലചാലലിലയന് രുരുവാഥന്
"രിളിച്ചുകൂരണം സതയം, വിവക്കിതിരിക്കലട്ട"
കിന്നരിച്ചിരിക്കുരാൻ ന്കാട്ടു കാമുകി വൽകി,
സന്നിഭവാകാലവന്നും വാട്ടു മാമാരന്ച്ചാട്ടില്.
"കെുത്ത ലകാട്ടാണിതു രാപ്തിയിലതയുത്തമം,
മെിച്ചുലചാലലീന്ടണ്ട" ലചാലലിലയന്നാപ്പീസെും.
ന്കാട്ടുകലളാരുരാടു വല്കിലയന് രാന്മശേരി
സൂപ്തത്തിലിന്ട്ടാന്ണ്ടാന്രാ ന്വരരുമുലാത്തുരാൻ.
ന്കാട്ടുകൾ ന്രണം വാണം മെയ്ക്കാൻ, കാണും ന്വരിൻ
ന്കാട്ടകള് മെയ്ക്കുരാന് വാണമുള്ളരര്ലക്കലലാം.
ന്കാട്ടുകള് ന്രണം, എന്നും പരരൂരയംമെച്ചീടാൻ
ചീട്ടുലകാട്ടാരം രീഴും ന്കാട്ടുകളഴിക്കുകിൽ.

26.12.2012
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കാത്തിരിപ്പ്
അരസാവന്താണിയും ന്രാകന്ര യമുവതൻ
രിരിമാെിലിരുളിന്ലെ കുളിർ രരന്നീടന്ര,
രിജവമീ കടരിലല രുളിവങ്ങളിൽ രാപ്തിവരികൾ ഭയത്തിന്ലെചിപ്തം രതിയ്ക്കന്ര,
തലവാരിഴലകാണ്ടുഡുക്കലള ബന്ധിച്ചു
തിമിരരഥന്മെി മാരുതി രായന്ര,
ഒരു ചുടുവിശോസധാരയിൽ ജീരന്ലെ
ഹരിതദലങ്ങന്ളാ രിെയാർന്നു രാടന്ര,
അകലങ്ങളിൽ സേപ്വരിധിയാലുണര്ന്നാർത്തു
രിലരിക്കുമുണ്ണി തന്നമ്മലയ ന്തടന്ര,
സമരതീരത്തിലശാരിപ്പിശാചുക്കൾ
ലരടിയുണ്ട ഉണ്ടു മദിച്ചു തിമർക്കന്ര,
അരസാവസദയയും വീരുമായ് കാരലാൾ
ഇടവാഴിതാണ്ടി തുെുങ്കിലലത്തീടന്ര,
അതിഥിയായരസാവലമത്തും രണിക്കിലവ
ലമാഴിലചാലലി സ്പ്തീതേ മുെങ്ങാൻ കിടക്കന്ര,
എരിലട രവിമതിലക്കാതുമ്ുരള്ളത്തിൽ വീ
രതിലയത്തുഴെീ കടരിലലത്തീടുക.
ഒരുരാടുയാപ്തയുണ്ടിവിയും രിരത്തിന്ലെ
കഠിവവിലങ്ങളിൽ മഴയുതിർത്തീടുരാൻ.
ശരമാരിലരയ്യുന്ന സമരവിലങ്ങളിൽ
ശരദിന്ദു സ്ന്വഹത്തിവമൃതു രർഷിക്കുരാൻ.
എരിലടരിലട ഖഡ്രപ്പിണരുകൾ ജീരന്ലെ
തുടിതാളമവയധാ മാറ്റിമെിക്കുന്നു,
അരിടരിലടലയത്തണം ജീരത്തുടിപ്പിന്നു
സേരരാരമധുമാരി കുളിരു രർഷിക്കുരാൻ.
ഇവിയും രിെക്കണം കാരാരൃഹങ്ങൾ തന്നിടവാഴിയിൽ ശുപ്ഭരർണ്ണക്കന്രാതങ്ങൾ.
അരിയചിെകുകൾ ലമലലല രിരിച്ചതിരിലലാത്ത ഭൂമിയിലാടിപ്പെക്കണം.
ഒരുരാടു തീരങ്ങളിൽ കാത്തിരിപ്പിന്ലെ
കരിരിളന്ക്കരിത്തളർന്നുെങ്ങുന്നരർ,
ഒരുരാടു കാരൽപ്പുരകളിൽ ചകിതരായ്
രണഭൂമി താണ്ടാൻ ലകാതിച്ചു കൂടുന്നരർ,
അരിലടലയത്തീടണം കുമ്ിളിൽ കവിരിന്ലെ
വിെലരാളിച്ചാർത്തുമായിശയാമ ഭൂമിയിൽ.

കരിതയുലട രണ്ടാം ഭാരം സൂരയവായ്, സൂരയ പ്രന്രരമായ്
06.01.2011
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താപ്മരർണ്ണി
ന്ഹ താപ്മരർണ്ണി*, സഖീ, ഒഴുകൂ ശാരമീമഹാഭൂരിന്ലെ കണ്ണീർത്തടങ്ങളിൽ
ന്ഹ യാങ്സി(1), പടപ്രിസ്(2), മഹാ രീതരാഹിവി(3),
ന്രാൾലര(4), വിലള, വീലരാഹിവി(5), വർമ്മലദ,
മാഴ്കാലത വിങ്ങളീ തീരങ്ങളിൽ, രീഠഭൂരിൽ, ഹിമാപ്ദിയിൽ, ദൂലര മരുഭൂരിൽ
രാണ മവുഷയൻ കുലച്ച ശസ്പ്തംതീർത്ത
ദാരുണഹതയതൻ രാരരും ന്രെുക.
വിന്നുർവ്വരതയിൽ, രശിമയിൽ രിച്ചരച്ചിന്നലല മർത്തയൻ വിരർന്നു വിന്നീടലര
രുഞ്ചിരിച്ചമ്ിളി, താരകൾ കൺന്കാണിൽ
ഇപ്ന്ദധവുസ്സു കുലച്ചുരിടിച്ചുന്രാ?
രിലന്ന ശാസ്പ്തത്തിന്ലെ ചപ്കമിരുട്ടിന്ലെ
രവയവിലങ്ങളിന്ലാടിച്ചു ന്രാകന്ര
രിദയുന്മയാത്മകമായി രിശേത്തിന്ലെ
കപ്തികപ്പൂട്ടു മലർലക്കത്തുെന്നുന്രായ്.
പരദയം, ജവിതകം, ഭൗതികരും, രസതപ്രം, രണിതരും ഒന്നിച്ചുന്ചരന്ര,
എലലാം പ്രകൃതിതൻ സർവ്വസവാതവലമാന്നാണതൂർജ്ജമാലണന്നും ലതളിയലര,
മന്നിലലമർത്തയൻ രളർന്നു രിശേംകടന്നരരാത്മാരായി മാൊൻ തുടിക്കന്ര,
രിന്നിന്ലക്കാവായിക്കുന്ന രുരാരസ്തുരന്ലല മതങ്ങൾ? വിലാരിലല കുക്കുടം!
വിൻതീരരങ്കജമായിരുന്നു ഇള
കണ്ട സംസ്കാരങ്ങലളാലക്കയുലമങ്കിലും,
തന്നിലല സാപ്ന്ദതമസ്സിൻ തളങ്ങളിൽ
ലരാന്നിൻചിരാതു ലതളിച്ച മവീഷലയ
രുണയമതങ്ങളായ് മാറ്റി ഒടുങ്ങാത്ത
രൻ ചൂഷണത്തിന്ലെ ഭണ്ഡാരമായതും,
ഉള്ളംകലങ്ങി രത്വാകരസന്നിധി
രൂകാൻ കുതിക്കന്ര വിങ്ങൾ മെന്നുന്രാ?
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രിലന്ന രാന്ളരി രകയും, ദുരയുമായ്
തങ്ങളിൽ ലകാലലാലവാരുങ്ങിയ മാവരർ
ചിന്നിയന്ചാര സമാരരരംരയായ്
രുണയമീമണ്ണിൽ തിളലച്ചാഴുകുന്നന്ഹാ.
ഇലലാത്തസേർരത്തിലലത്തി രമിക്കുരാൻ
ഉള്ളസേർരത്തിൽ വരകംരിതപ്പരർക്കിലല സമഷ്ടിന്യാടിഷ്ടം ഒരിത്തിരി;
കലലായിമാറ്റി ഹൃദരം മതങ്ങളും.
ന്ഹ താപ്മരർണ്ണി, വീ സേീകരിക്കു ഇരു
ബാഷ്രകണങ്ങൾ ഉദകമാന്ണാർക്കുക.
രാരിലയടുലത്താരീ കുമ്ിളിൽ വീ രരിതയാരമായ്, സ്ന്വഹമായ്, ലാരണയമായിടു.
സാരസജാലങ്ങൾ വീരുമീജീരാംബു
രാരിപ്പുണരുന്ന പസകതഭൂമിയിൽ
ന്ഘാരമതാന്ധത തലലിലക്കടുത്തിയ
ജീരന്നുദകമാണീച്ചുടുവീർക്കണം.

*തമിഴ് വാട്ടിലല ഒരു വദി
1. Yangze river of China
2. Tigris of Iraq
3. Yellow river of China
4. Volga of Russia
5. Nile of Egypt
10.06.2016
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അവരരം
അടെ രാതായവരാളിയിൽ രൃഥാ
രരച്ചുന്ചർക്കലട്ട തുെന്നജാലകം;
അതിന്ലെ സോതപ്രയമരീചി കലണ്ടാലരൻ
രരണ്ടന്വപ്തങ്ങൾ തളർച്ച വീക്കുന്മാ?
ഉടെശംഖിന്ലെ വിെങ്ങൾലകാലണ്ടാരീ
രസരചിപ്തങ്ങൾ രരച്ചിടലട്ട ഞാൻ;
ചുരത്തിവിൽക്കുന്ന വവെമണ്ണിലവ
മുെിച്ചു ലരാരുലന്നാരിരുട്ടു ഭിത്തിയിൽ!
അഴിച്ചിടുംന്താെുമടെുകൂടുമീ
കുരുക്കിവുള്ളിൽ ക്ഷണന്ഭാരതൃഷ്ണകൾ,
രളുങ്കുന്തന്രെി അണെിടുന്നിതാ;
മെുത്തുന്രാകാവിടമിലലലവിക്കുന്മൽ.
രരിഷ്ഠ ന്രയാമാരുണ രാരരീചികൾ
രിരക്തമാക്കുന്ന തന്മാരളങ്ങളിൽ
ഒഴിക്കുരാവിറ്റു മണൽരിഴിെു ഞാൻ;
ഇരുട്ടുലകാന്ണ്ടാട്ട അടച്ചു ഭംരിയിൽ.
അടർന്നുരീഴുന്ന ദലങ്ങളായ് ദിവം
പ്രരഞ്ചകന്ലലാല തരംരലീലയിൽ
ഉയർന്നുതാഴുന്നു, മെെിടുന്നുന്രാ
തിരിെുന്വാക്കാലത പ്രന്ഹളിയിൽ പ്ദുതം?
തിരിെുന്വാക്കിലല, തകർന്നുരീഴുന്ന
തരുക്കളിൽ, ശാദേലഭംരിയിൽ, വിലാലരാഴിെുന്രാകുന്ന രിഹായരീഥിയിൽ
ഉദിച്ചുലരാരുന്ന പ്രഭാതരശ്മിലയ.

24.05.2017
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രഴി അരസാവിക്കുന്മ്ാൾ രരു വീട്ടി അടിക്കുക
ഉരുകിത്തിളച്ചു കലങ്ങിക്കലുഷിതം
ഇതു വിശായാമത്തിലലത്തിയ മാവസം.
ചലവംവിലച്ച ഘടികാരന്മാ രഴിവടുരിൽ മുടരിയ കൂറ്റൻ കുതിരന്യാ?
കലുഷിതമീപ്പരു വീട്ടിയടിച്ചതു
തിരകൾ കടന്നു താരാരണരീഥിയിൽ
എരിലടന്യാ ലചന്നുതെച്ചു മടങ്ങുന്നു,
ചിെകുലള്ളാരശേമായ് മുന്നിലലത്തീടുന്നു.
ചിെകുമായ് വീ രെന്നീടുക, മാപ്തകൾക്കിടയിലല മൗവത്തിലൂർന്നവിവാദത്തിവലകളിൽ വീരാടി, കാണാപ്രരഞ്ചത്തിൽ
അലിയുന്നു വീ മഹാമൗവമായ്മാെുന്നു.
അതിരുകളിലലാത്തന്ലാകന്മ എന്നശേമിളകിക്കുതിയ്ക്കന്ര വിന്ലെതീരങ്ങളിൽ,
ഇടിമുഴക്കങ്ങളായ്മാെും കുളമ്ടിലക്കതിരലല മാൊലലകട്ടിന്യാന്രാർമ്മകൾ.
രെരകൾലക്കാപ്പം രെന്നു രിഹായസ്സിവതിദൂര സൗരയൂഥങ്ങളിൽരാരാർത്തു
രതിലയ മടങ്ങുലന്നാരശേന്മ, ആഴത്തിലവാടുരിലല മൗക്തികാരാമത്തിലലത്തുക.
രരിഴപ്രസൂവങ്ങളായിപ്പിെക്കുന്ന
രകലിൻകിവാരുകൾ - ചപ്ന്ദകാരപ്രഭാരലയത്തിൽ, മാന്ലയരന്ധം ലരാഴിക്കുന്ന
മൃദുന്രണുരാവം - വിവക്കുള്ളതലലലയാ!
അവുരമ രിശേലാരണയന്മ വിൻതുകിൽ
തഴുകിക്കടന്നുന്രായീടന്ര മൽപ്രാണലവാഴുകിത്തുളുമ്ുന്നവല്ര സൗന്ദരയത്തിലടിമുടി ന്കാരിത്തരിച്ചുന്രായീടുന്നു

02.06.2016
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മിഖാന്യൽ*
വീഒഴിച്ചിട്ട ശൂവയതയ്ക്കരികിൽ
ഈ രഴയ രുെംതിണ്ണയിൽ ഞാവിരിക്കുന്നു.
ഇരിടം ഒരിരുണ്ട കൂരമാണന്ലലാ.
വാം കളിക്കുകയായിരുന്നു,
ഇന്പ്പാൾ ... അമമ രഴക്കു രെയുന്നതു എവിക്കു ന്കൾക്കാം
"കുട്ടികലള... ഒന്നടങ്ങു..."
വാം ചിരിക്കും, വീ കലണ്ടത്താത്തഇടത്തു ഞാൻ ഒളിക്കാൻ രുെലപ്പടും...
ന്കാരണിയുലടചുരട്ടിൽ, തളത്തിൽ, തട്ടുംരുെത്തു്...
രിന്നീടു വീ ഒളിക്കും.
മിഖാന്യൽ, ഒളിച്ചുകളിയിൽ വാം മിടുക്കരായിരുന്നുരന്ലലാ.
എലലാം എന്പ്പാഴും കണ്ണീരിൽ ഒടുങ്ങുന്നു.
ആരസ്തിലല ആ രാപ്തിയിൽ ആരുംതലന്ന ചിരിച്ചിലല
വീ രീണ്ടും ഒളിക്കാൻന്രായി, ന്വരം ഏലെക്കഴിെു
രുലരാൊയിരിക്കുന്നു.
വിലന്ന ഒരിക്കലുംകലണ്ടത്താവാരാലത
വിന്ലെന്സാദരൻ തിരിലച്ചത്തിയിരിക്കുന്നു.
അരവുചുറ്റും വിഴലുകൾ സാപ്ന്ദമാകുന്നു, മിഖാന്യൽ... ന്രരമാരലട്ട,
വീ പ്രതയക്ഷലപ്പടുന്മാ? അമ്മയ്ക്കിതു രിഷമം മാപ്തമായിത്തീരും.

*Miguel BY CÉSAR VALLEJO, TRANSLATED BY DON PATERSON
I'm sitting here on the old patio
beside your absence. It is a black well
സമകാലീവ ആംരന്ലയ കരികളിൽ പ്രശസ്തവായ ന്ഡാൺ രാന്റ്റഴ്സൺ
എഴുതിയ 'മിന്രേൽ' (Miguel in Spanish - മലയാളത്തിലല മിഖാന്യൽ) എന്ന
കരിതയിൽ എത്തിന്ച്ചർന്നു. ഇത് CÉSAR VALLEJO എന്ന ലരെുരിയൻ കരി
സ്രാവിഷിൽ എഴുതിയ കരിതയുലട രരിഭാഷയാണ്. അത്ഭുതകരമായ ഒരു
കലണ്ടത്തലായിരുന്നു എവിക്കിത്. ഇരുരതാം വൂറ്റാണ്ടിലല ഏറ്റരും മികച്ച
കരികളിൽ ഒരാളായി കണക്കാക്കലപ്പടുന്ന CÉSAR VALLEJO 1938 രലര
ജീരിച്ചിരിക്കുകയും അതിന്വാടകം മൂന്നു കരിതാ സമാഹാരങ്ങൾ മാപ്തം
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ലചയ്തു. രുന്രാഹിതവാകാൻ ന്പ്രരിപ്പിക്കലപ്പട്ട
ബാലയകാലത്തിൽ വിന്നും അന്ദ്ദഹം രിൽക്കാലത്ത് വാസ്തികതയുലടയും
യുക്തിചിരയുലടയും അതിരുകളിന്ലക്കു കുടിന്യെി. ന്ദ്ദഹത്തിവുണ്ടായിരുന്ന
ശക്തമായ കുടുംബ ബന്ധത്തിന്ലെ ചിപ്തം 'മിഖാന്യൽ' എന്ന കരിതയിൽ
അവാരൃതമാകുന്നു. കരിയുലട ആകുലത ഈ കരിതയിലൂലട അരിലച്ചത്തുന്ന
തണുപ്പുന്രാലല വമ്മിന്ലക്ക് സംപ്കമിക്കുന്നു. ഒരുവിമിഷം കരിന്യാലടാപ്പം
വാമും ന്ചാദിച്ചു ന്രാകുന്നു "മിഖാന്യൽ, വീ പ്രതയക്ഷലപ്പടുന്മാ?"

06.12.2017
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ഉത്തരം സ്രഷ്ടമാണന്ലലാ കാറ്റിൽ*
എപ്ത രാതകൾ താണ്ടീടണം
മർത്തയലവലന്നാരുവാളിൽ രിളിക്കലപ്പടാൻ മാപ്തം?
എപ്ത സാരരം മുെിന്ക്കണം
ശുപ്ഭാകുലകന്രാതം മൺതട്ടിലുെങ്ങീടാൻ?
എപ്ത ആന്ഗ്നയമുതിർന്ക്കണം
വിതയമായ് രീരങ്കികൾ ശക്തമായ് വിന്രാധിക്കാൻ?
ഉത്തരം സ്രഷ്ടം കാറ്റിൻ ചുണ്ടിൽ - പ്രിയന്വ
ഉത്തരം സ്രഷ്ടം കാറ്റിൻ ചുണ്ടിൽ
എപ്തവാളുണ്ടാരണം പശലം
സപ്തസാരരത്തിന്ലലക്കാഴുകി ഇലലാതാരാൻ?
എപ്തവാൾ ജീരിന്ക്കണം മർത്തയൻ
ലകട്ടഴിെസോതപ്രയമുക്തവായ് തീരാൻ മാപ്തം?
എപ്തന്യാരട്ടം തിരിന്യണം
ഒട്ടുന്മ കണ്ടിലലലന്നു വടിച്ചു മുന്ന്നെുരാൻ?
ഉത്തരം സ്രഷ്ടം കാറ്റിൻ ചുണ്ടിൽ - പ്രിയന്വ
ഉത്തരം സ്രഷ്ടം കാറ്റിൻ ചുണ്ടിൽ
എപ്തന്യാരട്ടം ന്വാക്കീടണം
വിസ്തുല രിഹായസ്സു വിെലയക്കണ്ടീടുരാൻ?
എപ്തകാതുകളുണ്ടാരണം
മർത്തയലവാമ്രത്തിന്ലെ മാലറ്റാലി ന്കട്ടീടുരാൻ?
എപ്തന്രർ മരിന്ക്കണം മർത്തയാ
ഒത്തിരി മരിലച്ചന്നു മവസ്സിൽ തെയ്ക്കുരാൻ?
ഉത്തരം സ്രഷ്ടം കാറ്റിൻ ചുണ്ടിൽ - പ്രിയന്വ
ഉത്തരം സ്രഷ്ടം കാറ്റിൻ ചുണ്ടിൽ

*2016 സാഹിതയത്തിവുള്ള ലവാന്ബൽ സമ്മാവം ലഭിച്ച ന്ബാബ് ദിലൻ 1962 ൽ
രചിച്ച പ്രതിന്ഷധ രാവം.
How many roads must a man walk down
Before you call him a man?
BLOWIN' IN THE WIND (Bob Dylan) 1962 Copyright 1962 by Warner Bros. Inc. Renewed
1990 by Special Rider Music

12.09.2017
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രൂർന്ണന്ദുരും ഒഴിെ കരങ്ങളും*
വിെെ ചപ്ന്ദബിംബരും
ഒഴിെ മൽക്കരങ്ങളും
വമുക്കു രങ്കിടാൻ രിധു
അയത്വലമങ്ങു ന്രായി വീ?
ഇദം രിശിഷ്ട രാരുകൾ
ഒന്രാർമ്മ ലവയ്ത രാപ്തികൾ
രരിഷ്ട ചുംബവങ്ങളിൽ
കിവാരു കാണ്മു രണ്ടുന്രർ
വിെെ ചപ്ന്ദബിംബരും
ഒഴിെ മൽക്കരങ്ങളും
വിശീഥ മാപ്രിന്കന്ദുന്ര
രലെു ന്മാഹരീഢയാൽ
രരുന്ന രൗർണ്ണമിക്കു മൽ
സുന്മാഹരലലി രൂക്കുകിൽ
ഒഴിലൊലരൻ കരങ്ങളിൽ
വിെെു വീ തുളുമ്ിടും.

*1945 ൽ Buddy Kaye ഉം Ted Mossman ഉം ന്ചർലന്നഴുതിയ രാവം. 2016 ലല
സാഹിതയത്തിവുള്ള ന്വാബൽ സമ്മാവം ലഭിച്ച ന്ബാബ് ദിലൻ (Bob Dylan ) 2015
ൽ 'Shadows in the Night' എന്ന ആൽബത്തിവു ന്രണ്ടി ഈ രാവം െിക്കാഡ്
ലചയ്തു.
Full moon and empty arms
The moon is there for us to share
But where are you?
11.09.2017
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മുറ്റത്തു വിലന്നാരു രീതം*
എപ്തന്യാ വാളായി ഞാവീ രൂമുഖമുറ്റത്തായിരുന്നു.
രരുരരുത്ത, ഉന്രക്ഷിക്കലപ്പട്ട, രാഴ്ലച്ചടി രളരുന്ന
രിന്നാമ്ുെന്ത്തലക്കവിക്കു ന്രാന്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
ഈ ലരൺകുട്ടി രവിവീർപ്പൂക്കലള മടുത്തിരിക്കുന്നു.
ന്വരം ന്രാക്കിവായി,
രിൻ വടപ്പാതയിലൂലട,
അങ്ങാടിപ്പിന്ള്ളർ കളിക്കുന്ന
രിന്നാമ്ുെന്ത്തലക്കവിക്കു ന്രാന്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
അരരടിച്ചു ലരാളിക്കുന്നു.
അരരാർത്തുലലസിക്കുന്നു.
അമ്മ ഇതാ രുേന്ത്താലട ന്വാക്കുന്നു, രലക്ഷ സാരമിലല.
ന്വരമിരുട്ടിയിട്ടും അരർലക്കരിലടയും ന്രാന്കണ്ടതിലല.
'ന്ജാണി ലമ' ഒരു കുരുത്തം ലകട്ടരളായി
രളരുലമന്നമ്മ രെയുന്നു.
(കഴിെ പശതയത്തിൽ ഞങ്ങളുലട രുെം ന്രറ്റ് ഇളക്കി രിറ്റതിവു)
'ന്ജാർജ്' അഴിക്കുള്ളിലാകുലമന്നമ്മ രെയുന്നു.
എന്നാൽ അലതാട്ടും സാരമിലല.
എവിക്കും ഒരു കുരുത്തംലകട്ടരളായിത്തീരണം.
മുഖത്ത് ചായംരൂശി, കെുത്ത ന്െരയുള്ള
ന്റാക്കിംഗ്ദ് ധരിച്ചുലകാണ്ട്, അങ്ങിലവ
വിരത്തിലൂലട ലതെിച്ചു ലതെിച്ചു ന്രാകണം.

*A song in the front yard' by GWENDOLYN BROOKS
I’ve stayed in the front yard all my life.
I want a peek at the back
GWENDOLYN BROOKS (1917–2000) - ഇരുരതാം വൂറ്റാണ്ടിലല അന്മരിക്കൻ
കാരയ ന്ലാകലത്ത എണ്ണലപ്പട്ട കരി. രുലിറ്റ്സർ സമ്മാവിതയായ ആദയലത്ത
കെുത്ത രംശജ. കെുത്ത രംശജരുലട ജീരിതലത്ത രയതയസ്ത ന്കാണുകളിൽ
വിന്നും ന്വാക്കി കാണുകയും, സാമൂഹയപ്രസക്തമായ ന്ചാദയങ്ങൾ
ഉന്നയിക്കുകയും ലചയ്ത പ്ബൂക്ക്സ്, തന്ലെ രിൽക്കാല രചവകളിൽ,
രാപ്ഷ്ടീയമായ വിലരാടുകൾ അരതരിപ്പിക്കുകയും ലചയ്തു.
06.06.2017
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