
അഞ്ചു കവിതകള് 

സച്ചിദാനന്ദന് 

  

സത്തീകള് 

  

ഒരു സത്തീ ചായമടര്ന്നു പ ായ വീടു തലയിപലറ്റി 

വിതുമ്പിക്കരഞ്ഞത തിരക്കിട്ടത നടക്കുനു 

ഒരു  സത്തീ ഒരു വണ്ടിയുും നിര്ന്താത 

ഒരു പേഷനില് വണ്ടി കാതു നില്ക്കുനു 

  

ഒരു സത്തീ മിനാമിനുങ്ങുകളാല് ചുറ്റപ്പെട്ടത 

കൂരിരുട്ടില് നക്ഷ്തങ്ങളിപലയതക്കു നടക്കുനു 

ഒരു സത്തീ  റക്കുും മുന് ത തനതപ്പറ ചിറകുകള് 

സ്ഥാനതു തപ്പനയിപേ എനുറെു വരുതുനു 

  

ഒരു സത്തീ ഒരു പമഘവുും ചുമലില് പ്പവച്ചത 

വരണ്ട വയലിപലയതക്കിറങ്ങുനു 

ഒരു സത്തീ  ാട്ടു  ാടി ഇല പ്പകാഴിഞ്ഞ 

ഫലവൃക്ഷങ്ങപ്പള  ൂവണിയിക്കുനു 

  

ഒരു സത്തീ തീ പ്പവയതക്കപ്പെട്ട തനതപ്പറ  ുരയതക്കകതത് 

ചാരതില് ഒരു തീക്കനലായി തിളങ്ങുനു 

ഒരു സത്തീ പ ാര്ന്വിമാനും താണുവരുനതത കണ്ടത 

കുഞ്ഞിപ്പനപ്പയടുതു അതിര്ന്തിപലയതപക്കാടുനു 

  

ഒരു സത്തീ അക്ഷരങ്ങള് കൂര്ന്െിച്ചത അലറുന 

ഇരുട്ടിനതപ്പറ ദുംഷത്ടകള് അടര്ന്തിപ്പയടുക്കുനു 



ഒരു സത്തീ വീടിനതപ്പറ വാതില് ഇടിപ്പവട്ടുും പ ാപ്പല 

വലിച്ചടച്ചത പ്പതരുവിലിറങ്ങി മൂളിൊട്ടു  ാടുനു 

  

ഒരു സത്തീ കുരിശിപലറിയ പയശുവിനതപ്പറ രൂ ും പനാക്കി 

മകപന, എനതപ്പറ മകപന, എനത അലമുറയിടുനു 

ഒരു സത്തീ ഖജുരാപ ാവിപ്പല തൂണിപ്പല  ുരുഷപ്പന 

വിട്ടിറങ്ങി തനതപ്പറ ആനന്ദും തനില് തപ്പന കപ്പണ്ടതുനു 

  

ഒരു സത്തീ പനാക്കി പനാക്കി നില്പ്പക്ക പ ശികളുറച്ചത 

കരിങ്കേില് തീര്ന്ത പദവതയായി മാറുനു 

ഒരു സത്തീ കാട്ടരുവിയിപ്പല ഒരു  ാറയിലുരച്ചത 

തനതപ്പറ അരിവാളിനത വീണ്ടുും വീണ്ടുും മൂര്ന്ച്ച വരുതുനു 

  

ഒരു സത്തീ യ്രപതാക്കിനു മുകളില് കയറിയിരുനത 

ച്ന്ദനതപ്പറ ചിരിയുമായി   ട്ടാളക്കാര്ന്ക്കത  ൂ നീട്ടുനു 

ഒരു സത്തീ ഭൂമിയിപ്പല വാസും മടുതത സവരും അസ്ഥിയാല്  ണിത 

വാ നതില് ശൂനയാകാശതിപലക്കത യാ്ത തിരിക്കുനു  

  

ഒരു  ുരുഷന് പറാഡു മുറിച്ചു കടക്കാന് ഭയനത 

നിനിടതു തപ്പന അമ്പരനു നില്ക്കുനു.   

  

 ഒരു പ്പചറിയ വസരും 

  

ഒരു പ്പചറിയ വസരും, 

ഒരളുക്കിപ്പലാതുക്കാവുനതത 

അഥവാ ഒരു കൃഷ്ണമണിയില്. 

  

അ്ത പമല് തീക്ഷ്ണമായിരുനു 



അതിനതപ്പറ നിറങ്ങളുും മണങ്ങളുും 

നീണ്ടു നില്ക്കാന് കഴിയുമായിരുനിേ , 

ചില പ്പകൌമാര് ണയങ്ങള് പ ാപ്പല. 

  

ഒരു പ്പചറിയ വസരും, 

പ മരും വനതറിയാപ്പത 

പ്പതറ്റിെൂത വാകമരും പ ാപ്പല. 

  

അതത ഇ്ത പവഗും പ ാപയാ എനത 

കാറ്റിപനാടത ഞാന് പചാദിച്ചു 

ഒരു ചാറ്റല്മഴ മാ്തമായിരുനു  മറു ടി 

അതില് ചില ഇതളുകളുണ്ടായിരുനു 

ആയുസ്സിനതപ്പറ കണക്കു ുസ്തകതില് 

ദദവും സൂക്ഷിച്ചു പ്പവച്ചിരുനതത, 

ഉണങ്ങിച്ചുളുങ്ങാന് തുടങ്ങിയിരുനതിനാല് 

ലി ി വായിക്കാനായിേ. 

  

ഒരു പ്പചറിയ വസരും 

പവനലിപനക്കാള് പ്പ ാള്ളിക്കുനതത 

ആനന്ദും പ്പകാണ്ടു നീറുനതത. 

  

ഞാന് ഉമ്മ പ്പവയതക്കുനതു നിര്ന്തി , 

ഇറുകിയ കറുത ഉടുെിട്ട 

ഏകാരതപ്പയ ഒഴിപ്പക. 

  

ഞാന് ജനല് മലര്ന്പ്പക്ക തുറനിടുനു, 

തൂവിപൊയ വീഞ്ഞത എപ്പന എടുതുയര്ന്തൂ 

എനു ആപവശപതാപ്പട  റഞ്ഞത 



പകാെയിപലക്കത തിരിച്ചു വരുപമ്പാപ്പല 

അപ്പതങ്ങാന് തിരിച്ചു വനാപലാ? 

  

ഒരു പ്പചറിയ വസരും, ഒരാരല്, 

എനതപ്പറ ചുണ്ടുകള് തരിക്കുനു. 

ചിപയഴ്സത!     

  

ശില്െും 

  

ഒരു ശില്െിയുപ്പട ഉളി 

കാട്ടു ൂക്കളുപ്പട മണമുള്ള കാറ്റില് 

ഒരു ശില്െും പ്പകാതുനു. 

  

ഒരു പതാണിക്കാരനതപ്പറ രാനിറമുള്ള   ങ്കായും 

 ുഴതിരകള് പ്പകാണ്ടത 

ഒരു ശില്െും പ്പകാതുനു. 

  

ഒരു ദവമാനികനതപ്പറ  രിശീലനും ലഭിച്ച 

വിരലുകള് പമഘാവൃതമായ ആകാശതില് 

ഒരു ശില് ും പ്പകാതുനു. 

  

ഞാപനാ, പ നയുപ്പട മൂര്ന്ച്ച പ്പകാണ്ടത 

 ണിതുപ്പകാണ്ടിരിക്കുനു, 

ഒരിക്കലുും  ണി തീരാത 

വാക്കുകളുപ്പട ഒരു ശില്െും. 

  

കടലാസ്സിനതപ്പറ മൃദുലതയില് നിനത 



അതു പ്പതനിപ്പതനിപൊകുനു 

എനതപ്പറ വിരലുകള് വിറയതക്കുനു, 

ഞാന്  ണിയുനതത, 

 ണിയാന് നിനുതരാത 

കാലതിലാപ്പണന പ ാപ്പല. 

പക്ഷികള് എന്റെ പിെറക വരുന്നു 
  

 ക്ഷികള് എനതപ്പറ  ിറപ്പക വരുനു, 

ഞാന് നടക്കുന ഒരു വൃക്ഷമാപ്പണന പ ാപ്പല. 

  

ഞാന് അവയതക്കു പവണ്ടി വലുതാകുനു, 

റഷയന് കുട്ടിക്കഥയില് മഴയില് നിനത 

ജരുകള്ക്കത അഭയും നല്കാന് 

വീര്ന്തു വരുന കൂണിപ്പനപൊപ്പല: 

  

എനിക്കത അപനകും കയ്യുകള് മുളയതക്കുനു. 

തതകള്ക്കു പവണ്ടി കാലില് നിനത, 

കാക്കകള്ക്കു പവണ്ടി അരയില് നിനത 

 ിപ്പന പ്പകാക്കുകള്ക്കുും  രുരുകള്ക്കുും 

പ്പ ാന്മകള്ക്കുും കൂമന്മാര്ന്ക്കുും പവണ്ടി 

വയറിലുും മുതുകിലുും നിനത 

ഓപലഞ്ഞാലികള്ക്കുും അടയതക്കാക്കിളികള്ക്കുും 

പവണ്ടി പ്പകാച്ചു ചിേകള്.  

  

അവ നിറപ്പയ കായതക്കുനു.  

ശിരസ്സത് മരതുഞ്ചു പ ാപ്പല വിടരുനു. 



അതില് വവ്വാലുകള് 

 ക്ഷിതവതിനുും  ജരുതവതിനുമിടയില് 

നിര്ന്വചിക്കപ്പെടാപ്പത തൂങ്ങിക്കിടക്കുനു   

എനതപ്പറ മുടി  ൂക്കള് ചാര്ന്തുനു. 

 ൂമ്പാറ്റകള് പതന് പതടി 

ഒരു  രിപവഷും പ ാപ്പല 

എനതപ്പറ ശിരസ്സു പ്പ ാതിയുനു 

  

പനാക്കി പനാക്കി നില്പ്പക്ക 

 ക്ഷികള് ഓപരാനുും 

അക്ഷരമായി  രിണമിക്കുനു. 

 ക്ഷികളുപ്പട അക്ഷരമാല. 

  

കാറ്റത അവയതക്കിടയിലൂപ്പട 

കടനു പ ാകുനുണ്ടത 

അവ  ല തരും ശബ്ദങ്ങളുണ്ടാക്കുനുണ്ടത 

വരികളായി നിരക്കുനുണ്ടത, 

മുഴങ്ങുനുണ്ടത 

അപങ്ങാട്ടുമിപങ്ങാട്ടുും സ്ഥാനും മാറുനുണ്ടത 

കൂടിപച്ചര്ന്നു മപ്പറ്റാനാകുനുണ്ടത 

 ാടുകയുും കഥ  റയുകയുും പ്പചയ്യുനുണ്ടത 

അവയുപ്പട ഓര്ന്മ്മയില് പ്പ ായതപൊയ 

കുനുകളുും കാടുകളുമുണ്ടത 

വറ്റിയ പ്പ ായ്കകളുും അരുവികളുമുണ്ടത 

പമല്ക്കൂരകളുും പ്പടലപഫാണ്കമ്പികളുും 

അവയിലൂപ്പട കടനു പ ാകുന 



നിലവിളികളുമുണ്ടത 

ദവദയുതിയുപ്പട പ്പ ാള്ളുന വയാകരണമുണ്ടത 

  

ഇലകളുപ്പട ഒരു നിഘണ്ടുവാകുനു വൃക്ഷും 

എനതപ്പറ പ്പകാമ്പുകള് നിറപ്പയ കവിത. 

പമഘങ്ങളുപ്പട ചരി്തും.* 

  

*മേഘങ്ങളുറെ ചരിത്രം( A History of Clouds): ജര്േന് കവി  ഹാന്സ് 
ോഗ്നസ് എന്റസന്സ്ബര്ഗരുറെ പുരിയ കവിരാസോഹാരത്തിന്റെ 
ശീര്ഷകം                 

  

മ്രവാദിനി 

  

എനതപ്പറ അമ്മ  മ്രവാദിനിയായിരുനു 

അവര്ന് രാ്തികളില്  ൂച്ചകപളാപ്പടാതത 

നൃതും പ്പചയ്യുനതത എനതപ്പറ മകള് കണ്ടിട്ടുണ്ടത 

പ്പഗൌളികള് അവരുപ്പട വിളി പകള്ക്കുമായിരുനു 

എട്ടുകാലികളുപ്പട എട്ടു കാലുകളുും  ചൂണ്ടുവിരല് പ്പകാണ്ടത 

അവര്ന് പ്പചാല്െടിക്കത നിര്ന്തി 

അവരുപ്പട ഒറ്റ പനാട്ടതില്  ാറ്റകള് 

ദകകാലുകളുയര്ന്തി  മലര്ന്നു കിടനു 

  

അവരുപ്പട കാലടിപ്പയാച്ച പകട്ടാല് എലികള് 

ഇരുളില് തങ്ങപ്പള  റഞ്ഞയച്ച 

യക്ഷികളുപ്പട മടിയിപലക്കത തിരിച്ചു പ ായി 

മൂങ്ങകള് മൂളുപമ്പാള് അവര്ന് തിരിച്ചു മൂളി 

  

പ്പ റാത ദ ക്കളുും  അവര്ന്ക്കായി  ാല്ചുരതി 



പ്പതങ്ങുകള് അവപ്പര കാണുപമ്പാള് കുനിഞ്ഞു 

കരിക്കുകള് പ്പ ാഴിച്ചു പ്പകാടുതു 

അവരുപ്പട തപലാടലില് മാവുകള്  ൂതു 

വീട്ടിപ്പല തവികളുും തളികകളുും  പ ാലുും 

അവര്ന്  റയുും പ ാപ്പല അണി നിരനു.    

  

പ് തങ്ങള് അവപ്പര കാണുപമ്പാള് 

അയല്ക്കാരികളാപ്പണനു ഭാവിച്ചു ചിരിച്ചു 

  

അവര്ന്ക്കത  ുേുകളുപ്പടയുും ഉറുമ്പുകളുപ്പടയുും 

നിഘണ്ടു കാണാപ്പത അറിയാമായിരുനു 

 ല  രയായങ്ങളു പയാഗിച്ചത അവര്ന് 

മഴയുപ്പട താളങ്ങളുും കാറ്റിനതപ്പറ കാലങ്ങളുും മാറ്റി 

ഇടിമിനല് ചുഴറ്റി പമഘങ്ങപ്പള തപ്പെ വഴിയില് പമയതച്ചു 

  

അമ്മയുപ്പട ശിരസ്സിനു ചുറ്റുും 

ചി്തശലഭങ്ങളുപ്പട ഒരു വലയമുണ്ടായിരുനു 

കാക്കകപ്പള ഓപരാനിപ്പനയുും അവര്ന് 

 ൂര്ന്വ്വജന്മങ്ങള് പ്പകാണ്ടത തിരിച്ചറിഞ്ഞു 

അണ്ണാന്മാപ്പര  അവരുപ്പട വരകളിലൂപ്പട   

പ ര്ന് വായിച്ചു വിളിച്ചു മലയാളും  ഠിെിച്ചു 

  

അച്ഛനതപ്പറ മലമുകളിപ്പല മരണും അവര്ന് 

മുറുക്കിതുെിയതിനതപ്പറ ഭൂ ടും പനാക്കി ് വചിച്ചു 

ആ ഉടുെുകള് തിരിച്ചു വനപൊള് അവയില് 

അച്ഛനുപ്പണ്ടനപ ാപ്പല പ്പകട്ടിെിടിച്ചു 

കാക്ക വിരുനു വിളിക്കുും മുന്പ  

അവര്ന് അതിഥികള്ക്കത   അരി അടുെതിട്ടു 



 ിറക്കാനിരിക്കുന ഓപരാ പ രക്കുട്ടിക്കുും 

പ്പതങ്ങുും വാഴയുും ചീരയുും പ്പവണ്ടയുും നട്ടു. 

  

അമ്മയതക്കു ് വചിക്കാന് കഴിയാതിരുനതത 

അവരുപ്പട പലാകതിനതപ്പറ അവസാനും മാ്തമാണത 

അതിനതപ്പറ ഇരുട്ടിലിരുനാണതഞാന് ഓപരാനത 

ഓര്ന്പ്പതടുക്കുനതത: അറ,  റ, മുറും, മുഴും, 

പതക്കു ാട്ടുകള്, പ്പവറ്റിലൊട്ടുകള്, 

പ്പനല്വിതുകളുപ്പട ആരുകളുള്ള പ രുകള്, 

എനതപ്പറ കറുകറുത പവരുകള്.   

 


