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 സനന  iw
""{ia-തത -emWv ^e-{]m-]vXn-bn-eÃ kwXr]vXn Df-hm-
Ip-¶-Xv.  സമ qÀW  {iawസമ qÀW  hnP-b-am-Ip-
¶p''F¶ alm-ßm-Km-Ôn-bpsS  hm¡p-IÄt]mse
Ip«n-I-fpsS Cu ]cn-{iaw ]qÀW hnP-b-am-bn- ത o-c-
s«,`mh-\-IÄ A£-c-§-fm-Ip-നമമÄ,  £bn-¡msX
Df-hm-Ip¶  Cu  A£-c-¡q-«-§Ä¡v,  സമ qÀW
hnP-b-am-  കമനIgn-bs« F¶m-iw-kn-¡p-¶p.
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സനനiw
      kÀ¤m-ßI krjvSn-IÄ a\p-jy-cm-in-bpsS
Bßo-b-`-£-W-am-sW¶v  hniz-{]-kn-ദ-\mb kmln-
Xy-Im-c  ന tSmÄtÌmbn ]d-ഞ n-cn-¡p-¶p. a\p-jy-\-

·-bpsS  kphn-ti-j-ambn  മമറമന Ip«n-I-fpsS  Cu
kmln-Xy-kr-jvSn-IÄ¡v  Ign-bs«  F¶v  Biw-kn-
¡p-¶p.
                                   
                                     slUvam-ÌÀ
                           {io. tPmbvk¬ tPmkv
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കവതത
ഗഗരമമവസനന

 മമകമറതപപവവതഗര വതരതഞപ
തമനഴകണതതൽ

 വചതതപപവമകൾ വമരതവതതചപ
 കമടമന പമരയതടവമന
  ചതരതചമ നതനപ തമമപപവമകൾ

വതമടതകളതവലമമടമന
   കമരമനമ പമലഗലമകൾ നപമലമന പപവമക -
 വളടമതമ ചപടമനമ

 കദളതവചടതയമവട കകകളതലമവണമരമ
 കമനമരന പപകൾ

 മമലഗലവചടതയമവട മമടതയതലമമമവണമരമ
മമനമഴതപപകൾ

 പപവമകവളലഗലമന പറയമകയമയത
 ഓണന വരവമയത
  വവണമന നമടതന പടതവമതതൽകവലമ -
 ഒമണന വരവമയത........

                                   കമരതതക എസഗ
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സസഹഹദന
         കമലന സസഹഹദങവള പമസകതമളമകളതൽ

  ഒതമകതനതരനതമനമമൾ പമതതവഴതയതൽവചഗ പതരതനയണതവന
സമഹഹതമകൾനമൾ.കമലമമയതപതരതയമവമവനനമമനസതൽ
ഘടതകമരനചലതചമതമടങമനമ..പറകമമറമതകതളതകൾഅമത

    നചതറകതൽ കവഴതൽനതനഗ പറനമനയമനമമൾഈകതളതകപടതൽ
  നതനമ നമന യമതഗരയമകമനമ. അനനമമനവതണതനലകഗചതറകതന

തപവൽകതളതരകമനവവരഎനതകമറമനപറനമകളതചഎനനമവടമ
  പന കളതചമചതരതചഎനബമലഗയകമലസമഹഹനത സനഹമദരവ

നതനകമയഗഞമനഎനമണഗനൽകമക?.കണവരമവകമവണമരമ
മമതനമമ,    നസഹതതൽ വപമതതഞ വമകമകനളമ.  നതമഴത
അറതയതലഗല.      ദമദഖങൾ പകരമന യമതഗരയതൽ ഒരമ നതഴലമയഗ

   നവദനകളതൽ ആശഗവമസമമയത ഒരതകലമന പതരതയമത
    ബനതതനഗ ആനരമ നൽകതയ നപരഗ 'സസഹഹദന.'..........

                                                   അനനപ എ. എസഗ
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നമടനപമടഗ
നനമകമകമതത

 വതയഗയനമനരമ വതയഗയനമനരമ
പമടവര   നമ വതയഗയനനമമ (2)

  കമനകൾ പമടണ നനരതഗ
  സപരഗയന ചതരതകണ നനരതഗ
  പമറത വരമവനമരമ കമറതഗ

  ഞമറമ നടമവനമരമ നനരതഗ  (വതയഗയനമനരമ)
 പചവതരതവചമരമ പമടതഗ

  വവളന നതവമവനമരമ നനരതഗ
  പമവടമനമ പമടണ നനരതഗ

  മമനന വതളതയണ നനരതഗ  (വതയഗയനമനരമ)
  കതതരമ തതളങണ കമലതഗ

 തമമരമവനതണ നനരതഗ
  നകമയഗതമ ജയതകണ നനരതഗ

  കറ വമതതകണ നനരതഗ  (വതയഗയനമനരമ)
  നചമടമകൾ വയഗകണ നനരതഗ

  പമനടറമ പമടണ നനരതഗ
വതനങമലതമമതലമയഗ

 കമറതന ചതറകതലമയഗ
 ആനലമലമമടമന കതളതവവടഗ  (വതയഗയനമനരമ)

 പമടങമ പമടമവനമരമങമനമ
 നമളവമലഗലമന മമറമകമനമ

അമതളതമമമനമവമതതയലഗനലമ
  എനതടമന കപസമവത പമടവരനമ

  നതൽപമണഗ വപമടനമന നനമകമകമതത  (വതയഗയനമനരമ)
                                        കഗരതസവന വബനത
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മതനമനമമളമനപപമമറയമന
പപനനമടതതൽകളതകമകയമയതരമനമമതനമനമമൾ.അനപമഴമ

     ണഗ പപനനമടതതൽ ധമരമളന പപകൾ വതരതഞമനതൽകമനതഗ
 അവൾ കണതഗ.     ഹമയഗ പപകവളലഗലമനപറതചഗ നചമറമന കറതയമന

 ഉണമകത കളതകമന.  അവൾകമ നതമനത.  അവൾ പപവഗപറതകമന
   വചനതമന അതമആനരമ അവവള വതളതകമനമ.  അവൾ
 തതരതഞമ നനമകത,  ഒരമ മഞപപമമറ!    

  മതനമനമമനളപപകവളലഗലമന ഇങവന പറതചമ
  കളഞമൽഞങവളലഗലമന പടതണതയമവതലഗനല.  പപമമറ

 ഇങവന പറഞമ.    കവകതടഗ നനമനകമനമമൾ പപനനമടന
  നതറവയ അതമ പപമമറകൾ. '   ഹമയഗ എനമ ഭനഗത' ആ

   കമഴഗച കമണമന കപടപകമരമന ആഗഗരഹതചമ..................
                           
                                                    നതഥതന ഷമജത
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       വതജമനദവപന
  
      ആദഗയകരനവതരൽതമമതനലകഗ എതതചമതന
വതദഗയമലയനനമമകഗഎനപമഴമനപഗരതയവപടതമണഗഅമവയന
നപമവലയമണഗവതദഗയമലയനഗമരമകനമരമനനലഗലവതദഗയമഭഗയമസ

     നതമവടമപന ഒരമ സപൾ പഠനകമലന എനപമഴമന നമമകഗ
   നൽകമനതമന നൽനകണതമന ആരജതനകണതമന നലഗല
  സനസമരമമള ഒരമ വഗയകഗതതതഗവമമണഗ.  നസഹവമന

സമമവപഗയവമനവകമണഗകമടതകളമവടഉളതവലആശങകവളയമന
ആകമലതകവളയമനവചറമപമഞഗചതരതയതൽമമയഗചമകളയമനഒ
രമപറനഅദഗയമപകരനമമവടഓനരമതരമവടയമനവതദഗയമലയ
തതൽഇനപമഴമനനസവനനഅനമഷതകമനമണ.ഗമരമഎനമൽഇ
രമളകറമനവന.   ഓനരമവതദഗയമരതതയമവടയമന ഉളതവല
അജതയമകമനഇരമളതവനവതദഗയയമകമനദവപനവതളതചഗദവപത

 വചമരതയമനവനമണഗ ഗമരമ.  
           തലഗലമന തനലമടലമന നൽകത വതദഗയമരതതകളതൽ
നലഗലവഗയകഗതതതഗവനവമരവതടമകമനതതൽമമതമപതതമകൾ

    കഗ തമലഗയമമയ ചമമതല വഹതകമനവരമണഗ അധഗയമപകര.
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വതദഗയമരതതവയനമൽവതദഗയവയഅനഗനവഷതകമനവന,
   ഗമരമകനമര നൽകമന വതദഗയവയ ആരജതവചടമകമന

ഉതമഹനകമണതകമനവനമകണനവതദഗയമരതത..അനമസരണ
     യമന അചടകവമന ഒരമ വതദഗയമരതതയമവട ഏറവമന വലതയ

മപലഗയമമണഗ.    ഇതമ ലഭതനകണതമന അഭഗയസതനകണതമന
വതദഗയമലയതതലമണഗ. 
                 ഒരമ വതദഗയമലയതതൽ നതനഗ വതദഗയ അഭഗയസതചഗ

   പമറതതറങമന വതദഗയമരതത ഒരമ കമടമനബവതതനനയമന
 നദശവതതനനയമന ഭമവതവമഗമനമമണഗ."സസഹഹദവമനമൽ
   സസഹഹദനതമളന വതലമതതകമനഅമപലഗയമമയ ഒരമ

വഗയകഗതതബനമമണഗ.  ജവവതതതതൽഅവസമനനതമളന
   ഒപമമണമകമനതമന എലഗലമ പഗരതതസനതഘടങളതലമന കപവട

  നതൽകമനതമന രകഗതബനങനളകമൾ സസഹഹദങളമണഗ.
ആതമരതമമയസസഹഹദങൾഒരതകലമനപരമജയവപടമകയമ
മതലഗല.     ഓനരമ സസഹഹദങളമന ആരനഭതകമനതഗ ഒരമ
വതദഗയമലയവതതവനമതതൽവകടതനമളതലമണഗ.  
,   അനനകമമയതരന പമഠങളമന സസഹഹദങളമന
തനവതദഗയമലയനമ....... വനനന...............

                           റതസ മറതയന
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അയമൾ
                   വവതതകമറഞകറമത നറമഡതലപവട ബസഗ

  കതതചമന ആരതതരമതയമന പമഞമവരമനമ.
       മരങളമനവവടമകളമന ധഹതതയതൽ എവതനടനകമ

  നപമകമനതമനപമവല അയമൾകഗ നതമനത. 
 നനരന വവളമകമനനതയമളമ.

   അയമൾ പതമവകസവറതൽനതനഗ എഴമനനറമ. 
   ഇറങമനമള നസമപഗ അടമതടമതഗ വരമനമ.

          വമതമകൽ നതൽകമനഅയമളമവട അടമതമനപമയത
""ആവളറങമനമണഗ"”

 എനമ വതളതചമപറഞമ.  വപവടനഗ വബലഗലടതമമഴങത.  ബസഗ
നതരങതനതനമ.

   അയമൾ സമവധമനന ബസതൽനതനഗ ഇറങത. 
 പതനതൽനതനഗ വവണമന

വബലഗലടതചമ. 
     ബസഗ ഒടമന തമമസതകമവത അടമത ലകഗയതതനലകഗ

കമതതചമ.
             എതഗര നമളമകളമയത തമന ജനതചമവളരന നമടഗ
കണതടഗ.    വരഷങൾകമ മമമഗ നമടമവതടതമണഗ.  ഇതമ

 വരഷങൾകമനശഷന തതരതവചതതയതരതകമനമ.
    അയമൾ അവതവട നതനമവകമണഗ അവതടമമവക വവകതചമ.

   മമമഗഇവതവട വവയഗറതനഗഗ വഷഡഗ ഇലഗലമയതരമനമ.  ഇനപമൾ
 അതഗ ഉയരതതയതരതകമനമ.  മമമമണമയതരമന നഗമപമനലടവന

  വപടതകട അവതവടതവന ഉണഗ.
     എതതവരനതനഗ വതറകമ വകമണമവരമനസഗരവ അയമവള

 അതമതനതമവട ഒനമനനമകത. 
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   അതഗ നദവതതയമയമവണനഗ അയമൾകഗ മനസതലമയത. 
    വരഷങൾകമനശഷന കണതതലമളഅതമതമമകമന എനഗ

 അയമൾ ചതനതചമ.    കമറചമദപരന വചനനപമൾ വലനത
 അരതകതലമള പമടവരമനതകഗ

ഇറങത.    വരമതഗ വചളതയമന അഴമകമന
    ഇലഗലമയതരമവനങതലമന അയമൾ മമവണതവന അറന കകയതൽ

എടമതമപതടതചമ. 
               പമടതതനഗ അപമറതഗ മഞഗ പരനമകതടകമനമ.

    അടമനതകഗ വചലഗലമനനമറമന തവനവവടതവന ഒരമ ഭമഗന
വതളതഞമകമണമനമ.   പടവമകൾ കയറമനനമറമന അയമളതൽ

    എവനനതലഗലമവത സനനമഷന ഒരമ മഴനപമവല വപയഗതതറങത.
 കടന കയറതമമടതഞനപമൾ,    ഒരമ നജമലതകമയത നമടമവതടമന

തവരമമമനതചനപമൾ,    തമന ഓരതതരമനതലഗല തവന ഭമരഗയയമന
    കമഞമന വഹദരമയ അചനമന അമയമന ഒറയഗകമവണനഗ.

    പനക ഇനഗ അയമൾഅതതനഗ നഖദതകമനമ.
            അവസമനപടവമന കയറത മമറവതതത.  മതതവലലഗലമന
കമടമകയറതയതരതകമനമ.  പമൽനമമമകൾ മമറതമവക
വളരനതടമണഗ.
     വവടമന പരതസരവമന നതശലമമയത കതടകമനമ.  അയമളമവട

   മനസതൽ ഒരമ ഭയന മമളവപമടത.   നനരവതഅനമഭവവപട
 സനനമഷന നപടതയമയതമമറമനമ.    അയമൾ പതമവക വവടതവന

    മപനമ പടവമകൾ കയറത തതണയതൽ പഗരനവശതചമ. എനതടഗ
     അയമൾ തവന ഭമരഗയയമവട നപരഗ ഉറവക വതളതചമ. 

"രമനധ, രമനധ..."
        അയമളമവട ശബന ഇടറത.    ആവതളതനകടഗ അപമറവത

  വവടതവലആലവസഗ കയറതവചനമ. 
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  ആലവസഗ വതശഗവസതകമനമകമവത നചമദതചമ, 
 '    ങമ പണമ നമടമവതടമനപമ യ'
  'ങമ.. അവത.' 
                       ആലവസഗ പപരതപതകമനതതനമ മമമഗ അയമൾ

 മറമപടത നൽകത.   എനതടഗ വതകതവതകത നചമദതചമ.
 "രമധ..   രമധയമന കമഞമന എവതവട?    ഇവതനമ വഎവന വവടഗ

  ഇങവനഅനമഥമമയഗ കതടകമനതഗ?
    അതറതയണവമങതൽ നതങൾ നമടമവതടമ നപമയതമമമതൽ

 ഞമന പറയണന,  ആലവസഗ പറഞമ. 
"എനനമ...  എനതവകമനമന മനസതലമകമനതലഗല"
      നതങൾകഗ ഒനമന മനസതലമകതലഗല,   നതങൾസതഗയതതൽ
മനമഷഗയനലഗല, മഹഗമമണഗ. മഹഗന."    ആലവസഗ നകമപന വകമണമ
വതറചമ. 

  ആലവസഗ ഇങവന നദഷഗയവപടമവത. പറയഗ.   എനതകഗ അവര
 എവതവട എനറതയണന.
 ആലവസഗ പറയമനതമടങത.    അചന മരതചതടഗ ഇനപമൾ 8 

വരഷമമയത.   അമ മരതചതടഗ 3 വരഷവമന.   അതമകഴതഞഗ ആരമന
     തമണയതലഗലമവത വനനപമൾ രമധ കപലതപതണത വചയഗതഗ

 കമടമനബന പമലരതത.   എനനമടഗ രമധ പറയമമമയതരമനമ, 
 ഭയങരകവണമമവണനഗ.  ഇടയഗകഗ തലചമറലമണമയതരമനമ.
    ഞങൾ നഡമകറമവട അടമതമ വകമണമനപമയത കമണതചമ. 

   വതദഗഗചതകതതയതലപവട അവൾകഗ തലയതൽ
  കമനസറമവണനഗ നഡമകരമമര വതധതവയഴമതത.                

   ആയതടയഗകമണഗ ബമങതൽനതനഗ ജപതവചയഗയമനആളമകൾ
വനതഗ.  വവടഗ ജപതയമയത. 
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   അവളമവട നരമഗന വഷളമയത ആശമപതഗരതയതൽ
പഗരനവശതപതചമ.    നരമഗകതടകയതൽ രമധ എനനമടമ പറഞമ.

  മകവന സമരകതതമമയത ഏവതങതലമന
ടഗരസതനലൽപതകണവമനഗ. 

         അയമൾകഗ തമങമനതതലമന അപമറമമയതരമനമ അതഗ. 
 അയമൾ വപമടതകരഞമ.

   ഇനത കരഞതടഗ കമരഗയമതലഗല. 
       അയമൾആലവസതവന നനമകത. 

 ആലവസഗ പറഞമ,
"   ഇവതവട അടമതഗ തവനയമ.   നമമവട മമകടവതവല ടഗരസതലഗ. 

      ഒരമ പവകഅവനഗ അചവന കമനണമനമമൾ സനനമഷന
ആയതരതകമന. 
          അയമൾ വവയഗറതനഗഗവഷഡതനലകഗ തതരതചമ.  അയമൾ

    വവയഗറതനഗഗ വഷഡതൽനതനഗ ഇറങത ബസതനഗ കകനവടത.  ബസഗ
നതരങതനതനമ.   അയമൾ ബസതൽ കയറത.   ബസഗ പതവനയമന
ഓടമനതമടങത.    അയമൾ തവന കമഞതവന സഗവപന

   കണമവകമണഗ സവറതനലകഗ തല ചമയതചമവവചമ...........

  സപരഗയകല എസഗ
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പചകറതകൾ
പലവതധമലഗനലമ
പചകറതകൾ

 നചമരനതറതതൽ തകമളത
 ചമരതങവന വചഞഗചവര
 പചപമവന പമവയഗക

 പമമമകണവക പടവലവമന
  മഞൾ പപശതയ വവളരതകൾ

 മണതവലമളതച മരചവനത
  തനണറമന വപരമന നചന
 വചണനകമലമന മമരതങകമയഗ

  ഉവണമരമ മതന വപരമവയറന
 നവവണമരമ വതരനലമവവണയഗക

                                                       ആദതതഗയന പത ബത
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മതഠമയത
 വഞമറതവമലമവളമരമ

വപമതതയമനണ........
 ഇരമവമലമവളമരമ

വപമതതയമനണ......
 മതനമമതവനമതനമന

വപമതതയമനണ........
 നചനലറമവനമരമ

വപമതതയമനണ........
 കണമൽ വചറതവയമരമ

 വപമതതയമനണ..........
 നമണയമവനമതതരത

വകമതതയമനണ.........

  അഗതനവശഗ പത ബതജമ
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