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പ്രക ൃതളിക്കു കണ്ണുനസ്വീരടണകാ? 

ചളിതളിര സളി ആര
എത്ര സുന്ദരമകായളിരടന്നടന്റെ അമ്മതന് ടചറുപുഞളിരളി
ഇന്നു നളിടന്റെ മുന്നളില് നളില്പ്പു കുറപബകാധമനസുമകായളി

എത്ര നളിന്നുടടെ റക്തസളിരയളില് 
കുതളി ഞങ്ങള് രസളിച്ചു ടഹകാ!

അറ നളിന്നുടടെ അസളികള്കകായളി
എത്ര പകരറ വയ്ക്കണറ
പകരളമകാറ നകാട്ടു ഭൂവളില്
പകരമളിലകാ ശൂനന്യമകായളി

നദളിടയകാഴുകുറ വഴളിടയവളിടടെ
കകാഴ്ചപപകാലുറ നഷ്ടമകായളി

കരഷകര നളിന് മളിത്രരടല
വളിരലളിടലണകാന് ബകാകളിപയകാ!
ഇവളിടടെയളിനളിയറ ടകടളിടെങ്ങള്
പണളിതുതസ്വീരക്കുറ പവളയളില്
തളിന്നു തളിന്നു മടുത്തുപവകാ നസ്വീ

പകാസളിക്കുറ മകാലളിനന്യവറ
ചൂടുകൂടെളി ചുട്ടുടപകാളളി
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പദഹടമലകാറ പവകപവ
നസ്വീ ശപളിച്ചു പപകായതകാകകാറ

കുറമളിടലന്റെടമ്മ

ആ സകായകാഹറ
അരണളിമ x c

                                                     
ഒര ടറയളില്പവ പസഷന്. അതളിടന്റെ വരകാന്തയളില് ഒര

ബകാലളിക ചകാ ഞ്ഞളിരളിക്കുന്നു. അലസമകായ
മുഖപതകാടടെയവള് ചുററ വസ്വീകളിക്കുന്നു. തളിക്കുറ തളിരക്കുറ

അല്പടനകാന്നു കുറഞ്ഞളിട്ടുണത്. അവളുടടെ കയളില്
ടചറളിടയകാര തുണളിസഞളിയണകാ

യളിരന്നു.അതത് തറയളില് വച്ചത് പകാറളിപറന്നളിരന്ന തടന്റെ
തലമുടെളിയളില് അവള് ടമടല തപലകാടെളി. അവളുടടെ

കണ്ണുകളളില് അസകാധകാരണമകായ ഒര
തളിളകമുണകായളിരന്നു.

പളി ഞ്ഞളിപപകായ ആ ഉടുപ്പുകള് ആടക
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മുഷളിഞ്ഞളിരന്നു.അതു ശരളിയകാകളി വച്ചതളിനുപശഷറ അവള്
പനടരയളിരന്നു.സഞളിടയടുത്തു മടെളിയളില്

വച്ചു.അതളിനകത്തു നളിന്നവള് കുറച്ചധളികറ പണറ
കയളിടലടുത്തു. ചുമടടെടുതത് കഷ്ട

ടപട്ടു കളിടളിയപണമകാണത്.എത്ര കഷ്ടടപടകാടലന്തകാണത്
വസ്വീടകാവശന്യതളിനു തളികയമപലകാ. അനുജടനത്രനകാളകായളി ഒര

ബുകളിനുപവണളി പറയന്നു. ഇന്നതു
വകാങ്ങകാറ. എനളിപകകാ പഠളികകാനകായളില അവടനങളിലുറ

പഠളികടട. അവളകാപണറ
ടനപഞകാടു പചരത്തുപളിടെളിടച്ചഴുപന്നറ. ടപകാടുന്നടന ഒര

തളകായളിരന്നു. അവള്
തറയളിപലക്കു തടന്ന വസ്വീണ. രണ്ടു ടചറുപകകാര

പചരന്നവടള ബലമകായളി പളിടെളിടച്ച
ഴുപന്നല്പളിച്ചു. കയളിടല പണറ പളിടെളിച്ചു വകാങ്ങളി. അവടള

ഉന്തളിമകാറളിയതളിനുപശഷറ
അവര കടെന്നു കളഞ്ഞു. ഒന്നലറളിവളിളളികകാന് പപകാലുറ

അവള്കകായളില. വളിളളിച്ചകാലുറ
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ആര പകള്കകാന്....... അവളുടടെ മുഖറ
വളിവരണമകായളിരന്നു..... ആ കണ്ണുകള് കര

യകയകായളിരന്നളില.. അവള്ക്കുളളില് പകയകായളിരന്നു...

പ്രതളികകാരതളിടന്റെ പക.
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സളിന്ദൂര സനന്യ
                                              സുജളില്  സളി എസത്

ഏപതകാ വളിഷകാദ സ്മരണയണരതളി യസ്വീ-
സൂരന്യന് വളിരക്തനകായളി തസ്വീരന്ന പവളയളില്

സളിന്ദൂരസനന്യതന് സസ്വീമന്തപരഖയളില്
തളിലകടമഴുതളി പടെരന്നളിതകാ ടമടല
കൂടെണയടന്നകാര കൂവരറ പപങളിളളി

പശകാകഗകാനതളിന് വരളികളുതളിരകപയകാ
പൂവകാറകുരന്നളിലടയ തഴുകളിടെകാടത

ആല്മരടകകാമളിടല കകാറമളിടതങ്ങുപപകായത്
അവനളിടയ നസ്വീരകാളമകാടയകാര നസ്വീഹകാര

ശസ്വീകരറ ടമടല തഴുകളിയറകപവ
കകാണ്മു ഞകാന് വകാനളിടലകാപരകകാന്ത പകകാണളിലകായളി

നളിശയടടെ പതകാഴനകാറ ശുക്രനുണരന്നു
വകാടുന്നു കൂമ്പുന്നു പങജറ ടമപല
കണ്ണു തുറക്കുന്നു ടനയ്തലകാമല്

പശളിമദളികളിലകായത് പ്രതന്യകമകാകുന്നു
ഇന്ദുവറ കൂടടെയസ്വീ തകാരകാഗണങ്ങളുറ
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അധന്യകാപകടന്റെ ആത്മപശകാധന

അവലറബറ : പബബളിള്               മകാതച്ചന് പുതുപശ്ശേരളി

അധന്യകാപകന്
➢ ദസ്വീരഘശകാന്തനുറ ദയയളവനുറ ആയളിരളികണറ

➢ അസൂയടപടുന്നവനകാകരതത്
➢ ആത്മ പ്രശറസ ടചയരതത്
➢ അഹറഭകാവറ നടെളികരതത്

➢ അനുചളിതമകായളി ടപരമകാറരതത്
➢ സസകാരതറ അപനസഷളികരതത്

➢ അനസ്വീതളിയളില് സപന്തകാഷളികരതത്
➢ പകകാപളികരതത്

➢ വളിപദസഷ പുലരതരതത്
➢ സതന്യതളില് ആഹകാദളികണറ
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➢ സകലതുറ സഹളികണറ
➢ സകലതുറ പ്രതന്യകാശളികണറ

നടമ്മ തടന്ന വളിലയളിരതകാറ
ആത്മപശകാധന നടെതകാറ

കുറവകള് കടണതളി തളിരതകാറ
അങ്ങടന ഉതമ മകാതൃക അധന്യകാപകനകാകകാറ
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മണത്
സനൂപത് ഹസന്

ജസ്വീവളിതറ മണകാടണന്നത് എടന്ന പഠളിപളിച്ചതത് മണത്
തടന്നയകായളിരന്നു

ഓരമ്മയളിടല ആദന്യടത കളളി
കണന് ചളിരടയളില് മണത് നളിറച്ചകായളിരന്നു

വളിദന്യകാലയതളിടന്റെ ആദന്യദളിനറ
ടപകാടെളിപുരണ യൂണളിപഫകാറ കണത്

ടപകാതളിടര തലളിയ ടെളിച്ചര പറ ഞ്ഞു പദ....മണത്
എതളിര ബ ഞ്ചുകകാരടടെ കൂടടെ എന്നുറ
മഴയളിലുലസളികകാനളിറങ്ങളിയ എനളികത്

പുതുമഴയളില് വരകാലുകടള
സമ്മകാനളിച്ചതുറ മണകായളിരന്നു

യയൗവനകാരറഭതളില്
ഭകാരന്യതന് കൂടടെ വന്നുകയറളിയതുറ ഒപരകര മണത്

പതളിവപപകാല് മകടള ടകകാതളിപളിരളിച്ചതുറ
അകപലകയച്ചതുമളിപത മണത്

ഒടുവളില് പമനളിയളില് വളിരളി ടഞ്ഞകാര കകാട്ടുപൂ
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തലയകാടളി നളിന്നതുറ ഇപത മണളില്

കുരവളിടയ പതടെളി
ജസസ്വീര.പളി.പളി

മ  ഞ്ഞപഴങ്ങള് ടകകാതളി കഴളിക്കുന്ന
മ ഞ്ഞ കളിളളിടയ വകാ

എടന്റെ മ ഞ്ഞ കുരവളിടയ വകാ
തകാളതളിലകാടെളി കളളിക്കുന്ന എടന്റെ 

കു ഞ്ഞളി കുരവളിടയ കപണകാ
കകാടളിലകായത് പകാറളിനടെക്കുന്ന

എടന്റെ കുഞ്ഞു കുരവളിടയവളിടടെ
ശസ്വീതള കകാറളിലകായത് പകാറളിനടെക്കുന്ന

മധുരമകാറ കളിളളിടയ നസ്വീ കപണകാ
എടന്റെ മധുരമകാറ കളിളളിടയ നസ്വീ കപണകാ

കളകളടമകാഴുകുന്ന പുഴവകളില്
ഇരന്ന കുഞ്ഞളി കുരവളിടയവളിടടെ 
എടന്റെ കു ഞ്ഞു കുരവളിടയവളിടടെ
മ ഞ്ഞ കൂടളില് പമ്മളിയളിരളിക്കുന്ന

കുഞ്ഞളി കുരവളിടയ ഞകാന് കണ്ടു
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സുന്ദര പകരള നകാടെത്
  പ്രസ്വീതളി പളി 

എടന്റെ നകാടെത് പകരള നകാടെത്
എടന്ന ടപറവളരതളിയ നകാടെത്

നസ്വീലളി മലരകകാടെത്
എന്തു സുന്ദരമസ്വീ നകാടെത്

എത്ര മപനകാഹരമസ്വീ നകാടെത്
വകാന ദൂതുകള് ചകാടുറ
വകാന വളിതകാനങ്ങടള

പകാടൂ എന്തു സുന്ദരമസ്വീ നകാടെത്
എത്ര മപനഹരമസ്വീ നകാടെത്

സറശസ്വീത ലലകാപമകായ നകാടെത്
അരവളികളളിലൂറുന്ന

അടതത്ര വസുന്ദരപമ.....

അടതത്ര മപനകാഹരടമ...
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 അനകാഥന്
                                             വളിപവകത് എറ ആര

അന്നുറ അവന് എഴുപന്നറതത് കടെകകാരടന്റെ ചവളിപടറകാണത്
എഴുപന്നറത് പപകാടെകാ പരട  ടചറുകകാ. അയകാള് അലറളി

അവന് എഴുപന്നറത്  കടെയടടെ മുറപതകത്  ഇറങ്ങളി എന്നളിട്ടുറ
കടെകകാരന് പറയ്യുന്നുണകായളിരന്നു

ഒകാപരകാന്നങ്ങളിറങ്ങളിടകകാളറ കളടതമ്മകാടെളികള് എലകാറ
സഹളികകാറ കളടനന്നുള   ആ വളിളളി  അതുമകാത്രറ 

അവനത് സഹളികകാനകായളില.അവടന്റെ കണ്ണുനളിഞ്ഞു. അവന്
സസയറ നളിയനളിച്ചു.തകാന്  കരയകാന് പകാടെളില .

തകാന് അനകാഥനകാണത്. അനകാഥനത് കരയകാന് പകാടെളില
എന്നകാണത് ടതരവളിടല നകാഥന് പഠളിപളിച്ചളിരളിക്കുന്നതത് 

അവന് അച്ഛടനപയകാ അമ്മടയപയകാ കണളിടളില .അവന്
ആപലകാചളിച്ചു.ആരകായളിരളികറ തടന്റെ  അമ്മ. അവര

ജസ്വീവളിച്ചളിരളിപ്പുണകാകുപമകാ? ഉണകായളിരടന്നങളില് എന്നവന്
ആശളിച്ചു.   എന്തകാ പപകാകകാന്  ഉപദ്ദേശമളിപല. കടെകകാരടന്റെ

പചകാദന്യറ പകടവന് മുപമകാട്ടു നടെന്നു. നന്നകായളി
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വളിശക്കുന്നു.ഇന്നടല  ഉച്ച യ്ക്കത് പഴകഞ്ഞളി കുടെളിച്ചതകാണത്
അതുറ രണത്  രൂപയത്.ഇന്നടല പറയളിലപവ

പസഷനളില്നളിന്നുറ ഒരകാള് തന്നതകാണത് രണത് രൂപകാ അവന്
ഒകാരകാന്നകാസപലകാചളിച്ചത് മുപമകാട്ടു നടെന്നു. കുറച്ചു  നടെന്നപപകാള്
ഒര  ചകായകടെയടടെ മുമളില് ടചന്നു നളിന്നു.കടെകകാരന് ഒര

മസ്വീശകകാരനകാണത് അതകാ അയകാള് വരന്നു. അയകാള്
പചകാദളിച്ചു .എന്തുപവണറ. അവന് പറഞ്ഞു.

വളിശക്കുന്നു.വലതുറ കളിടളിയളിരടടന്നങളില്. അയകാള്
പചകാദളിച്ചു.കകാശുപണകാ കയളില് . അവന് ഒന്നുറ മളിണളിയളില

.അയകാള് പറഞ്ഞു കടെന്നു പപകാടെകാ ടതണ ടചകകാ.
അയകാള് അതുറടകയകാണത്  പറഞ്ഞതത് .

അവന് ഒന്നുറ മളിണളിയളില.വളിശപത് വലകാടത
അതളിക്രമളിച്ചളിരളിക്കുന്നു .അവന് അടുത്തുകണ വഴളി

ടടപപളിനടുപത കത് നടെന്നു. അവന് ടടപപത് ടഞകളി
കുപറടശ  ടവളറ വരന്നുണത്.അവന്  അതത്

പമകാന്തളിക്കുടെളിച്ചു. പളിടന്നയറ നടെതറ ആരറഭളിച്ചു.സമയറ
കഴളിയകാന് ആടയന്നത് പതകാന്നുന്നു.പജകാലളികകാടരകാടക
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പപകാകുന്നുണത്.അപപകാള് അവന്  ഒരപകാലതളിടന്റെ
നടുടകതളി. പകാലറ കഴളിഞ്ഞത്  പനകാക്കുപമകാള് ഒര

കടെയളില് പഴക്കുല കളിടെക്കുന്നു 
അതളില് ഒര പഴറ കൂടെളിയണത് അതകാരടടെയറ കണളില്

ടപടളില.അതളിനടുതത് കകാകയറ ഇരളിക്കുന്നതകായറ അവന്
കണ്ടു . കകാക ആ പഴറ ടകകാതളി തളിന്നകാന്

തുടെങ്ങുന്നു.അവന് ഒന്നുറ ആപലകാചളിച്ചളില. ഒറക്കുതളിപളിനത്
അവളിടടെ എതകാനകായളിരപന്നു ശ്രമറ പടക വളിശപ്പു മൂലറ

അവന് ഒന്നുറ ആപലകാചളിച്ചളില ടപടടന്നത് കകാലടന്റെ
വണമുള പലകാറളി അവടന ഇടെളിച്ചു ടതറുപളിച്ചു.ആ

കകാകയടടെ പമലുറ പലകാറളി കയറളി .അവന് ആശളിച്ചു കകാണറ
ജസ്വീവളിതതളില് ആരറ അവനത് കൂടളിനുണകായളിരന്നളില

മരണതളില് ഒര കകാക കൂട്ടുണകായപലകാ എന്നത്.

++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++
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ഒറക്കചാകുക സങ്കടകരമചാണറ്റ്
ചളിലകപ്പെചാള് ആശശചാസവറ
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സനന്യ ഓരമ്മടപടുതലകാണത്

പ്രഭകാതറ വരളികതടന്ന ടചയ്യുടമന്ന ഓരമ്മടപടുതല്

നകത്രങ്ങടളകണത് നമുകത്

നന്മയളിപലക്കുണരകാറ കൂട്ടുകകാടര.......
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 ഭൂമളി  
റളിബളിന ടക vii c                   

 ഭൂമളി മകാതകാവ ളിടന്റെ ടടകകളളിപലയ്ക്കതകാ
മനുഷന്യടന്റെ പചകാര ഒലളിച്ചളിറങ്ങുന്നു  
ഭൂമളി മകാതകാവളിടന്റെ ഗരഭപകാത്രതളില് 
ജനളിച്ചളിടുന്നവര നകാടമലകാവരറ 
ഒരമ്മ ടപറമകളകായളി ജസ്വീവളിച്ചളിപടെപണ 
നകാടമലകാമളിതകാ ടകകാല വളിളളികളകാല് 
ജസ്വീവളിതമവസകാനളിപളിച്ചളിടുകയകാണപലകാ  
മകാലകാവളിതകാ ആജകാപളിക്കുന്നു  
നളിരതളിന് നളിങ്ങളളി പചകാരവളിളളികള്  
നളിരതളിന് നളിങ്ങളളി ടകകാലവളിളളികള്
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ജനനളി
ഫരസ്വീദ ടക

അമ്മയകാണത് നന്മടയന്നത് നടമ്മടളന്നുറ ഒകാരകണറ 
അമ്മയടടെ വകാ ത്സലന്യമകായളി വളരടമന്ന ഒകാരകണറ

അമ്മയകാണത് ചസ്വീതകള് മകായ്ക്കുന്നപതകാരകണറ 
അമ്മയകാണത് നമ്മടള വളരതളിടയടതപന്നകാരകണറ

അമ്മയകായളി വളരനളിടുന്ന കകാലടമന്നുറ ഒകാരകണറ 
അമ്മയടടെ പകാട്ടുകള് ടകട്ടുനകാറുറങ്ങണറ 

അമ്മ യകാ യളി ടചരന്നുറ നളിന്നു കളളിച്ചടുന്നപതകാരകണറ
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അമ്മയകാണത് നന്മടയന്നത്  നമ്മടളന്നപമകാരകണറ  

അമ്മയടടെ വകാക്കുകള് ടകട്ടു നകാറ വഴങ്ങണറ 
അമ്മയടടെ പസ്നേഹവമകായത് പചരന്നു നളിന്നത് പകാടെണറ 

അമ്മയടടെ പസ്നേഹറ നകാറ പങ്കുവടച്ചടുകണറ 
അമ്മയകാണത് നന്മടയന്നത് ഒകാരകണറ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ദൂരദരശളിനളി
                                           മനു പളി എസത്

എന്തു സുന്തരമകാണത് എടന്റെ പ്രക്രദളി
പച്ച പുദച്ച മകാമലകളളിടലന് മനറ വൂണലയന്നു

ഹന്യദയ തകാളങ്ങളളില് നൂപുര മണളികള് ചകാരത്തുന്നു
പടന്ന വഴവന്ന രവളികള് ചവളിട്ടുന്നു

അറഭര ചുറഭളിയകാറ നന് മരങ്ങളളില് ആപലകാലമകാടുന്ന കകാറത്

#####################################
#####################################
#####################################
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#####################################
#####################################

ടപടയ്തകാഴളിയകാടത
                      ആഷത് ലളി വരഗസ്വീസത്

അന്നത് മ ഴയകായളിരന്നു നനഞ്ഞ പകാവകാടെ ഒരകളിപളിടെളിച്ചത്
അപച്ചന് വകാങ്ങളിതന്ന 

കുടെയമകായളി പചടടന്റെ പകയറ പളിടെളിച്ചത് ഈ സരസസദളി
പകത്രതളിടന്റെ പടെളിതയറുപമകാള് അവള് 

ഒരത്തുകകാണളില ആറു വകാരഷറ ഇതളിത്രയറ പവഗറ
കടെന്നുപപകാകുടമന്നു.

 അപരളിചളിതമകായ മഖങ്ങള്കളിടെയളില് പരളിചളിതമകായ
മുഖങ്ങള്കത് പമണയള തളിരച്ചല് എലകാ മകങ്ങളുറ
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പരളിചളിതമകാവന്നതത് അവര അറളിഞ്ഞു

ആറു വരഷങ്ങള് ആറു ദളിനങ്ങള് പപകാടല കടെന്നുപപകായളി.
ഈ പവനല് ചൂടെളില് ഉരകുറ മനസ്സുമകായളി അനടളകാരത്തു.

ഒര വഴടപയ്തളിരടന്നങളില്!!! ആ പഴയ മഴ!....

ബകാലന്യകകാലപതകാഴളി
ഒരമടവച്ച നകാള് മുതല്
തകാരകാടകാട്ടുന്ന പസ്നേഹറ

എന്നുറ എന് മനസളില്
പകകാരളിതരളിപളിക്കുറ പസ്നേകാഹറ 

എന് അമ്മ തന് വകാലത്സന്യ പസ്നേഹറ 
കുഞ്ഞു നകാളളിടല  കളളിപതകാഴളിയകായ

ജസ്വീവളിതതളിടന്റെ വഴളികകാടളിയകായത്
അറളിവളിടന്റെ വഴളിതകാരയകായത്

ഇന്നുടമല് മനസളില് അമ്മയളിണത്.

പസ്നേകാഹളികകാന് മകാത്രറ പഠളിപളിച്ച
എന് അമ്മ എടന്റെ മകാത്രറ 
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ആഴളിപപകാലുളയകാപസ്നേകാഹറ 
ഇന്നുറ അന്നുറ ഒന്നുപപകാടല

*************************************
*************************************
*************************************
*************************************
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കളളിമുറണത്ത വളികശഷങ്ങള്
                                     
അവസചാനളിക്കുന്നെളില..........

രചനകള് തേന്നെറ്റ്സഹചായളിച്ചവകരചാടുള്ള നന്ദളി 
മനസളിലുണറ്റ്.....

ലളിറളില് കകററ്റ്സറ്റ് സചാരഥളികളചായ അഭളിലചാഷറ്റ് 
സചാര, പ്രനീതേളി ടനീച്ചര
            നന്ദളി ആകചാശകത്തചാളറ................
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