കവിത

രചന : കണ്ണൻ അമ്പാടി

ഒരു കകൊറ ൊണകൊലം
1
ഇന്നെന്ന്നെ ല

ാകത്തിൽ ഒരു അതിഥി വെു

ആരുും കാണാത്ത അഥിതി വെു
അഥിതി തൻ ലേര് ന്നകാലൊണയന്നരത
അതിലവഗും എത്തുന്നൊരതിഥി യന്നരത (2 )
2
കാറ്ുും ന്നവളിച്ചവുും കട

ുും േുഴകളുും

മഞ്ുും ലേമാരിയുും അതിരുും അതൃത്തിയുും
ഒെുലമ ഇവന്നനാരു തടസ്സമല്ല
ന ല്ല
ഒെുലമ ഇവന്നനാരു രേശ്മ
3
അതിഥി ഒരാന്നളെു കരുതി േിന്നെ രന്നെെു കെു
രെു േിന്നെ നാ ായി നാ

് എട്ുും േരരെുമായി ..

വീെുും അന്നതരതലയാ മുലൊട്ുലോയി േിന്നെ
എണ്ണാൻ കഴിയാത്ത ലോല

യായി

4
േ

രി

ുും കയെി േ

തായി മാെി

േ

േ

ലനരങ്ങൾ ന്നകാെു തള്ളി

ഒരാളായി വെിട്് ഈ ല

ാകമാന്നക

പ ും ബന്ധിച്ചു ന്നകാെവന്നന
േരസ്ര

എടുക്കുലമ്പാൾ ഒെ് , ന്നതാടുക്കുലമ്പാൾ േത്തു
എയ്യുലമ്പാൾ ആയിരും (2)

5
നീന്നയരു രൂേും നിനന്നക്കരു ഭാവും
നിന്നെ തുരത്താൻ കഴിഞ്ില്ലലല്ലാ
എങ്കി

ുും ഓർക്കുക അങ്ങകന്ന

എെുും നിനക്കായ് ഉെങ്ങാത്ത ഒരായിരുും മനസുകൾ
ഒരുങ്ങുെു നിന്നെ തളയ്ലക്കെ ചങ്ങ കൾ .

6
നീ ഒരതിഥി ആയിരുെില്ല.. മുൻേന്നത്ത അതിഥിയിന്ന
കണ്ണിയലരത
ചുടു ലചാര യന്നരത നിന്ന്നെ ദാഹും
ചുട

കള മന്നരത നിന്ന്നെ വീട്

7
സ്ലനഹിച്ചു വഞ്ചിച്ചു അകത്തുലകെി േിന്നെ
ആരുും കാണാന്നത ഒളിച്ചിരുെു
ഓലരാ അണുവി

ുും ആഴ്െിെങ്ങി

രുരദ താണ്ഡവമാടി േിടിച്ചടക്കി

8
ജീവന്ന്നെ ശ്വാസും വ ിച്ചുന്നകട്ി
ന്നകാെു തിെുകയാണ് നിന്ന്നെ
ല

ാകും നി

ക്ഷ്യും

ച്ചു.. ജന ജന്മും നശ്ിച്ചു

രോണന്ന്നെ ലരാദനും അ
കാട്ുതീലോന്ന

യായി അ ഞ്ു

ലേടിച്ചരെു

മാർഗ്ഗമില്ലാന്നത ഓടി തുടങ്ങി
എവിന്നടയുും ലരാദനും ..ലതങ്ങ ുും വിതുമ്പ

ുും

9
'അമ്മ ലമാന്നന തിരഞ്ു ...ലമാൻ അമ്മന്നയയുും
ബന്ധങ്ങൾ തമ്മിൽ ന്നെരിഞ്മർെു
ത തയായി ..നിശ്ച
ഭൂമി സ്ബ്ദ

ശ്ൂനയമായി

അകമുരുകി ആളുകൾ ഉള്ളിൽ കഴിഞ്ു

10
നീ ഒരതിഥി ആയിരുെില്ല.. മുൻേന്നത്ത അധിധിയിന്ന
കണ്ണിയലരത
ചുടു ലചാര യന്നരത നിന്ന്നെ ദാഹും
ചുട

കള മന്നരത നിന്ന്നെ വീട്

11.
ആരുന്നട ആജ്ഞ യാണിത് ആരു നൽകിയ ആയുധമാണിത്
ന്നകാെുതള്ളിയ ജീവൻ... ശ്വങ്ങൾ തളും ന്നകട്ിയ
ശ്വപ്പെമ്പുകൾ
ഇന്നെന്ന്നെ മുറ്ങ്ങൾ ശ്വപ്പെമ്പുകൾ

12.
ഇന്നെന്ന്നെ ദ്ദവവങ്ങൾ അകെുലോകുെു
ഇന്നെന്ന്നെ ബന്ധുക്കൾ അകെിരിക്കുെു
ഇന്നെന്ന്നെ വഴികളുും ോടവുും േുഴകളുും
ഇന്നെന്ന്നെ അച്ഛനുും അമ്മയുന്നമല്ലാും
ഇന്നെന്ന്നെ മക്കളുും ഭാരയയുന്നമല്ലാും
കാണാൻ കഴിയാന്നത അകെിരിക്കുെു
എല്ലാും നീ കാരണും ..നിന്ന്നെ വരവു കാരണും

13
കാ

ും നിനയ്ക്കാത്ത ഭീഷണി മുഴക്കി നീ കാ

ന്നത്തലോ ുും ന്നെട്ിച്ചു

ലനാക്കുവാൻ വെവർ ലരാഗിയായി ..ലരാഗും മാറ്ുവാൻ
നിെവർ കൂന്നട യാരതയായി (2 )
ഇത് ചതി ...ന്നകാടുും ചതി ഈ ജന്മത്തിന്ന

അെുതിയില്ല

ചതി .(2)

14
ആരുന്നട ശ്ാസ്രത ലഗാേുരത്തിൽ നിൊയാ
ക ്മ ചിരയി
ആരുന്നട ദുഷ്ര

ായാ ുും

ആരുന്നട ന്നവട്ിേിടിക്ക ിൽ ആയാ

ുും

ുും

ആര്ന്നകതിന്നരയുള്ള േടയാളി ആയാ

ുും

15
മെക്കില്ല ന്നോെുക്കില്ല ഈ ജന്മ ലവദന
മരണും വിതയ്ക്കുെ ന്നകാടുും രകൂര ലവദന
എന്ന്നെ കൂന്നട േിെപ്പുകന്നള ...ന്നോെുക്കുക
ഈ കാ

കട്ത്തിന്ന

രക്ത സാക്ഷ്ികന്നള

16
നിങ്ങൾ മരിച്ചിട്ില്ല, മാഞ്ിട്ില്ല ഒരിക്ക

ുും

ജീവിക്കുെു ...ജീവിക്കുെു ....ഈ െങ്ങളിൽ എെുും

ശ്ുഭും

