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അതിജീവനത്ിന്റെ കവിത

ബാസിൽ ഫെർനാൻഡ�ാ
പരിഭാഷ: ഫെ ജി എസ്

ദയാലുവായ ദൂരനക്ഷത്രം
 ദയാലുവായ ഒരു നക്ഷത്രം

അ്ിവിദൂര്യിൽ നിന്ന് നിരീക്ഷിച്ു,
മനുഷ്യയാത് ഇനന്ാളരം വന് വഴി.
ന�ാടാനുന�ാടി സരംവത്സരങ്ങളിലല 
ലെറു െുവടു�ളിലൂലട ഉയിർത്ു, െിന്ിക്ുന് ജന്ു;
സാവധാനരം പടർന്ു ഭൂമിയിൽ.

ജിജ്ാസനയാലട ത്രദ്ധനയാലട മണ്ിലന �ാത്ു, 
മ്ിയുരം ആർത്ിയുരം നവറിട്ടറിഞ്ന്, 
ആണുരം ലപണ്ുരം.
അവർ നഗരങ്ങൾ നിർമിച്ു.
ആർത്ി അവരിൽ വവറസനപാലല ലപരു�ി. 
ഒന്ുരം മ്ി വരാ്ായ അവലര നഗരങ്ങൾ 
വവ്ാൽപ്ാ്ി �ാക്പ്ാ്ി അണ്ാൻപാ്ി
എലിപ്ാ്ി അൽപരൂപി�ളായി പു്ുക്ിപ്ണി്ു.
ഊഴിയിൽ ലമാഴിയിൽ ്രിശ് പരന്ു.
നഗരത്ിലല ധനാഢ്യ്യുലട നമ്ര�ളിൽ നിന്ന്

ഡൊവിഡ് ഡ�ാഗബാധയിൽ ഡൈാെം നിശ്ചൈമായഡ്ാൾ െവി 
െൾ എന്തു ഫ്ചയ്തുെയായി�തുന്തു? ഇന്ത്യയിൈതും വിഡേശത്തു
മതുള്ള െവിെൾ പെർച്ചവത്യാധിക്ാൈഫത് അഭിമതുഖീെ�ിച്ചതി
ഫറെ സാക്ത്യങ്ങൾ.

സമ്ാദനരം: ശാന്ൻ

വീഴുന്ല്ന്ുരം നുണയാനായി വി്രപ്ിലറെ ഒഴുക്ന്;
നരാഗബാധനപാലല പണ്ന് പനണ്ക്ന്.
ആധിബാധ, നബാധത്ിലല പു്ിയ ്രിശ്, 
്ിരിച്ു നടത്ുന്ു ജീവലന ആദിയുറവ�ളിനലക്ന്.
നിർമ്ി്ി�ൾലക്ലാരം മുമ്ലത് ഈർപ്ത്ിനലക്ന്.
ആദിലക്ഷ്യങ്ങളിലല സ്വപനനാമ്ു�ളിനലക്ന്;
അവയിൽനിന്ന് വീണ്ുരം ്ഴനച്ക്ാവുന് 
തപ്്യാ്ര�ളിനലക്ന്.

്ഴയ്ക്ുനമാ വീണ്ുരം ആന�ാഷമാ�ുനമാ 
നരാഗ്ീരത്ന് മനുഷ്യ�ഥ ? 
്�ർന്ന് െി്റുനമാ ഭൂമിയുരം,  മൂത്ന് മൂത്ന് െില
നക്ഷത്ങ്ങൾ ്�ർന്ന് െി്റിയ നപാലല ?
്നമാഗർത്ത്ിൽ ്ാണനപാലല?
ദയാലുവായ വിദൂരനക്ഷത്രം ആ്രങ്കയിലാണ്ു.

ബാസിൽ ലെർനാൻന�ാ
ത്രീലങ്കൻ �വി, സിരംഹളത്ിലുരം ഇരംഗ്ിഷിലുരം ഒനട്ടലറ �വി്ാ  
സമാഹാരങ്ങൾ. സുന്ദരവമത്ി എന് നപരിൽ ബാസിലിലറെ  
Beautiful Friendship എന് �വി്ാപുസ്�രം മലയാളത്ിൽ  
�ുനറക്ാലരം മുൻപു വന്ിട്ടുണ്ന്. ത്രീലങ്കൻ സുതപീരംന�ാട്ി 
യിലല മുൻ അഭിഭാഷ�ൻ. നിയമത്ിലുരം ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങ 
ളിലല നീ്ിന്യായവ്യവസഥയുലട വിമർ്രനമായി നിരവധി 
പുസ്�ങ്ങൾ. വിയറന്നാരം, �രംനബാ�ിയ, അഭയാർഥി�ളുലട 
പുനരധിവാസത്ിനായുള്ള യുഎൻ ന�ാൺസൽ. രണ്ു പ്ി 
റാണ്ായി നഹാനങ്കാങ്ങിൽ Asian Human Rights Commission നമധാ 
വി. Article 2 നജണലിലറെ എ�ിറർ. നലാ�രം അറിയുന് മനു 
ഷ്യാവ�ാ്രനപ്ാരാളി. 2014 ൽ സമാന്ര ലനാനബൽ സമ്ാനരം  
എന്ു �രു്ലപ്ടുന് Right Livelihood Award ബാസിലിനായിരു 
ന്ു. മനുഷ്യാവ�ാ്രതപശ്നത്ിൽ Narrative of Justice in Sri Lanka  
എന് ബൃഹദതഗന്ഥമുൾലപ്ലട സിരംഹളത്ിലുരം ഇരംഗ്ിഷിലു 
മായി ഒനട്ടലറ ആധി�ാരി�തഗന്ഥങ്ങൾ. 
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മരിയ െിലിനപാവ ഹജജി
ബൾനഗറിയയിലല സിറാനവാ തഗാമത്ിൽ 1954  
നമയ് 31 നു മറിയ െിലിനപാവ ജനിച്ു. ്ാഷ് 
�റെന്, ബൾനഗറിയ എന്ിവിടങ്ങളിൽ ഭാഷാ്രാ 
സത്ത്ിലുരം പത്തപവർത്നത്ിലുരം ഉപരിപ 
ഠനരം. 1992 മു്ൽ ന്ാവദിവിലല എഴുത്ു�ാ 
രുലട സൗഹൃദക്ൂട്ടായ്മയിൽ അരംഗരം. ബൾനഗ 
റിയൻ, തഗീക്ന് ഭാഷ�ളിൽ ഒനട്ടലറ �ഥ, �വി്ാ 
തഗന്ഥങ്ങൾ തപസിദ്ധീ�രിച്ു. ഒനട്ടലറ �ൃ്ി�ൾ 
ബൾനഗറിയൻ, റഷ്യൻ ഭാഷ�ളിനലക്ു തഗീ 
ക്ിൽനിന്ു പരിഭാഷലപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്ന്.  മറിയ 
യുലട �ഥാ–�വി്ാ സമാഹാരങ്ങൾ തഗീക്ന്,  
റഷ്യൻ, ഉസലബക്, തെഞ്ന്, ഇരംഗ്ിഷ്, ജർമൻ ഭാ  
ഷ�ളിനലക്ു ലമാഴിമാറരം ലെയ്യലപ്ട്ടിട്ടുണ്ന്. 

 സൂര്യൻ
ഇനിയുരം ഉറക്രം വിട്ടുണരാത്
ലെറു�ാറന്, ഇലച്ാർത്ു�നളാടു
തപണയഗീ്ി�ൾ മതന്ിക്ുന്
പുലർനവളയിലാണ്
മരങ്ങൾ
തപണയനവഴെയിനലർലപ്ടുന്ത്.

അവർ െില�ൾ �ുനിച്ന്
ലമലല ്നലാടു�യുരം
പിൻവാങ്ങു�യുരം
വീണ്ുരം പുണരു�യുരം...
ഹാ, എലന്ാരു നതപമരം!
ഒറയില�ളാൽ നിശ്ശബദമായുരം
ദലമർമരങ്ങളാൽ
തപ്ിസനനഹമറിയിച്ുരം...

മരച്ുവട്ടിലല പുൽത്ലപ്ു�ൾ
മനുഷ്യരുലട �ാലടി�ലളയുരം

അവരുലട തഭാന്ൻ നലാ�ങ്ങലളയുരം
പാനട അവഗണിച്ന്
വാൾട്സ നൃത്ച്ുവടു�ൾ
വയ്ക്ുന്ു. 

രാത്ി�ൾന്ാറുരം
എനിലക്ലറെ നലാ�ത്ുനിന്ുരം
ഓടിരക്ഷലപ്ടണലമന്ുണ്ന്:
ഇളരം�ാറിലനാത്ു
നർത്നരം ലെയ്യുന്
പുൽനാമ്ു�നളാലടാത്ു
ൊഞ്ാടുവാൻ!

മരങ്ങൾ പുലർലച്
തപണയനവഴെയിനലർലപ്ടുന്ു.
അന്, അവരുലട തപണയമാണ് 
എലറെ �വി്!

മറിയ െിൈിഡപാവ ഹജജി
പരിഭാഷ: ഡറാസ്ഡമ�ി

പുലർച്ചെ
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അതിജീവനത്ിന്റെ കവിത

നമല ബ്ലസറന്
അനമരിക്ൻ �വി. �വി്�ൾ വ്യാപ�മായി 
തപസിദ്ധീ�രിക്ലപ്ട്ടിട്ടുണ്ന്. ദി ബിറർ ഒലിയ 
ണ്ർ, റസറന് + നമാത്ന്, ദി നസ്ാവു റിവ്യൂ, ദി സി 
യറ ലനവാ� റിവ്യൂ, സൗത്ന് ന്ാറി� നപാ 
യതടീ  നജണൽ, �ളക്ടിവ അൺറസറന് ് ുടങ്ങി  
പല തപ്രസ് മാസി��ളിലുരം എഴു്ുന്ു. 
ലബസറന്  ഓഫ് ലനറന് രാജ്യാന്ര പുരസ �ാര 
ത്ിന് രണ്ു തപാവ്ര്യരം നാമനിർനദ്രരം ലെയ്യ 
ലപ്ട്ടിട്ടുണ്ന്.

 ്ാൻ വദവലത്ക്ുറിച്ു
സരംസാരിക്ാൻ ആതഗഹിക്ുന്ു.

പനക്ഷ, ഉറുമ്ു�ൾ അനന്രരം
നടായ് ലറന് മു്ൽ സിങ്കന് വലര  
വരിയിൽ നടക്ുന്ു—
അവർക്ന് ലവള്ളരം നവണരം.
അവരുലട ്ീരാ ്ിരയലിലന
്ാൻ �ുറലപ്ടുത്ുന്ില,
ജീവിക്ാൻ നവണ്ിയനല.

മരണലത്ക്ുറിച്ു സരംസാരിക്ാൻ 
്ാൻ ആതഗഹിക്ുന്ു.

പനക്ഷ, മുളയിടുന് വിത്ു�ളനന്രരം

ഓർമയിനലക്ു പടരുന്ു.
ജീവി് ്ുടർച്ലയലന്ന്ന് 
�ാണിക്ാൻ നവണ്ിയനല.

്ടയാനാവില ഇവലയാന്ുരം.
അ്ിനാൽ,
എലറെ ഏറവുരം ലെറിയ സൂെിയിൽ
തപ്ീക്ഷയുലട നൂൽ ന�ാർക്ാൻ 
്ാൻ ത്രമിച്ുല�ാനണ്യിരിക്ുന്ു.
നെറിൽ വ� പ്ിപ്ിച്ന്
്ാലനലറെ വാഗദാനങ്ങൾ
നട്ടുല�ാനണ്യിരിക്ുന്ു.

ഡമൈ ബ്ലസ്റ്റ്
പരിഭാഷ: ആേിതത്യ ശങ്കർ

പപരില്ാക്കവി്
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ന്ാസ ആനങ്കഴസൻ
1967 ൽ ല�ൻമാർക്ിൽ ജനിച്ു. ന�ാപ്ൺ നഹ  
ഗൻ യൂണിനവഴസിറിയിലുരം യുഎസബിയിലുരം  
പരി്രീലനരം നനടിയിട്ടുള്ള നരവരം്ര്രാസത് 
ജ്ൻ. �വി, ഗദ്യ�ാരൻ, വിവർത്�ൻ, സാരം 
സ�ാരി�തപവർത്�ൻ എന്ീ നില�ളിൽ തപ 
സിദ്ധൻ. പ്ിനഞ്ു പുസ്�ങ്ങൾ എഴു്ിയ  
ന്ാസ ആനങ്കഴസൻ ഇരുപ്ു രാജ്യങ്ങളിൽ  
�ാവ്യാവിഷ്�ാരങ്ങൾ നടത്ിയിട്ടുണ്ന്. അനദേ 
ഹത്ിലറെ �ൃ്ി�ൾ പ്ിനനഞ്ാളരം ഭാഷ� 
ളിൽ വിവർത്നരം ലെയ്്ിട്ടുണ്ന്. മനുഷ്യലറെ 
നദി എന് നപരിൽ സഞ്ാര�വി്�ളുലട പു 
സ്�രം ഇനപ്ാൾ നലാക്�ൗൺ സമയത്ന് ഇ 
ന്്യയിൽ തപ�ാ്രനരം ലെയ്്ു.

 മഴവിലിലറെലയാടുവിലല
സ്വർണതപഭയിൽ മാത്മാണു തപ്്യാ്ര.
മഴവിൽ വീണ്ുരം വരുലമന്ുരം
നമുക്ു മടങ്ങാരം എന്ുരം മാത്മാണു 
തപ്്യാ്ര. 
സ്വർഗത്ിലല 
മഹാസരംവിധായ�ൻ
‘�ട്ടന്’ പറഞ്ന്
നന്ദി ലമാഴിഞ്ന്
ലപരുവിരൽ �ാട്ടി
അഭിനന്ദിച്ന്
നന്ായി എന്ു പറഞ്ന്
ഹസ്ദാനരം ല�ാടുത്ന്
അവരവരുലട വസത്ങ്ങളണിഞ്ന്
നമുലക്ലാരം 
ലസറിൽനിന്ു പിരിയാരം. 
നമുക്ു തപ്്യാ്രിക്ാരം
എലാരം പഴയ്ുനപാലലയാ�ുലമന്ന്
ലമച്ലപ്ടുലമന്ന്
നല്ിനു നവണ്ിയുള്ള മാറമാലണന്ന്. 
നമ്ൾ പരസപരരം നന്ാന�ണ്്ുണ്ന്
�ൂട്ടിലടച് മൃഗങ്ങനളാട്
അറവു്രാല�ളിലല മാടു�നളാട്
നലാ�നത്ാട്, തപ�ൃ്ിനയാട്
�ൂട്ടിക്ുഴയ്ക്ാ്ിരിക്ു�
�ുറച്ു വാങ്ങു�.
നമുക്ു തപ്്യാ്രിക്ാരം

മനനാഹരമായ ഒരു ജന്ലയ. 
മാനലാ�രുലട ആവ്ര്യരം
നിറനവാളരം സെലീ�രിച്ാൽ
നമുക്ു �ൂടു്ൽ സനനഹിക്ാരം
ഇഷ്ടലപ്ടാരം
സമയരം അർഥപൂർണമാ�ുരം
അന്ര്വര് മു�ളിൽനിന്ന്
നമ്ുലട ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്ുരം–
യഥാർഥത്ിൽ വസിനക്ണ്ിടത്ന്.
നമുക്ു തപ്്യാ്രിക്ാരം
ഹസ്ദാനങ്ങൾ
ആലിരംഗനങ്ങൾ
െുരംബനങ്ങൾ
തപണയരം, സൗഹൃദരം
സാമീപ്യരം, സഹാനുഭാവരം.
നമുക്ു തപ്്യാ്രിക്ാരം
സാനങ്ക്ി�വിദ്യയാൽ നിർമി്മായ
�ൃത്ിമബുദ്ധിയുലട
നസാഷ്യലിസറന് വ്യാപനരം
നമുക്ു തപ്്യാ്രിക്ാരം
സ്വർഗീയാനന്ദരം
അവധിദിവസങ്ങളിൽ മാത്മല
തപവൃത്ി ദിവസങ്ങളിലുരം
എനപ്ാഴുരം
ഇനപ്ാഴുരം.

ഡ്ാസ് ആഡങ്കഴസൻ
പരിഭാഷ: ശാന്ൻ

സ്വർഗീയാനന്ദത്ിച്റെ 
വക്കിൽ
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അസരം അബിന�ാവ
ഉസബക്ിസഥാനിലല പൂക്ളുലട നഗരരം എ 
ന്റിയലപ്ടുന് നമരംഗാനിൽ 1974 ൽ ജനിച്ു. 
�വി, പരിഭാഷ�ൻ, ലെറു�ഥാ�ൃത്ന് എന്ീ 
നില�ളിൽ തപ്രസ്ൻ. ഉസബക്ിലുരം ഇരംഗ്ി 
ഷിലുരം എഴു്ുന്ു. ഭാഷാ്രാസത്ത്ിൽ പരി 
്രീലനരം നനടി. ഏഷ്യയുലട മധുരസ്വരരം (Tunes  
of Asia) എന് നപരിൽ സമ�ാലി� ഉസബക്ന്  
�വി്�ൾ വിവർത്നരം ലെയ്്ു തപസിദ്ധീ� 
രിച്ു. ഉൽക്ണ്ഠയുലട ദ്വീപ (The Island of Anxiety) 
 ഉസബക്ന്, ഇരംഗ്ിഷ്, സപാനിഷ് �വി്�ളുലട 
വിവർത്നമാണ്. ഉസബക്ിസഥാനിലല തപ 
്രസ്രായ എഴുത്ു�ാരുലട �ഥ�ളുരം നനാ 
വലു�ളുരം ഇരംഗ്ിഷിനലക്ു വിവർത്നരം ലെ 
യ്്ു. ഇരുപ്ിലധി�രം ഭാഷ�ളിനലക്ന് ഇനദേ 
ഹത്ിലറെ �ൃ്ി�ൾ വിവർത്നരം ലെയ്യലപ് 
ട്ടിട്ടുണ്ന്.

 ഒരു വവ്ാൽ.
പുഞ്ിരിക്ുവാനുരം
�ുഞ്ിലന ഗർഭത്ിൽ െുമക്ുവാനുരം
മുലയൂട്ടുവാനുരം
ആർത്വാവസഥയിലിരിക്ുവാനുരം
അവൾക്ു �ഴിയുമായിരുന്ു.

എന്ാൽ
മനുഷ്യജീവിലയനപ്ാലല
ലപാട്ടിച്ിരിക്ാനുരം
ലപാട്ടിലപ്ാട്ടിക്രയാനുരം
അവൾ �ഠിനമായി ആതഗഹിച്ു. 

ഒരു ദിവസരം
അങ്ങാടി നമളയിലല
വിരുന്ുസൽക്ാരത്ിൽ വച്ന്
്ലറെ നതപമരം പങ്കിടാൻ
അവൾ ഒരു പുരുഷലന ക്ഷണിച്ു.
്ലറെ മാരംസത്ിലറെ

ഒരു ്ുണ്ു നൽ�ി
അവളവലന സൽക്രിച്ു.

ഇനപ്ാൾ അവൾക്റിയാരം
ലപാട്ടിച്ിരിക്ുന്്ുരം
ലപാട്ടിക്രയുന്്ുരം
എങ്ങലനലയന്ന്.

എന്ാൽ
അവളുലട ലപാട്ടിച്ിരി
ലപാട്ടിക്രച്ിലായുരം
ലപാട്ടിക്രച്ിൽ
ലപാട്ടിലപ്ാട്ടിയുള്ള െിരിയായുരം പരിണമിച്ന് 
നലാ�മാല� പരക്ുന്ു.

്രപിക്ലപ്ട്ട ആ സൗഹൃദരം
ഇനപ്ാൾ
സൂര്യനിൽ ജ്വലിച്ുല�ാണ്ിരിക്ുന്ു.

അസം അബിഡ�ാവ്
പരിഭാഷ: സാബതു ഡൊട്തുക്ൽ

വവ്ാലുരം പുരുഷനുരം
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ത്രീധർബാബു പസനുരു
ല്ലങ്കാന സരംസഥാനത്ിലല നൽലഗാണ് 
ജിലയിൽ ജനിച്ു. ല്ലുങ്കു ഭാഷയിൽ �വി  
്�ലളഴു്ുന്ു. അനന�വെനരം എന് �വി 
്ാസമാഹാരത്ിന് അജന്ാ അവാർഡ്, രമ 
ണ സുമനത്രീ പുരസ�ാരരം ്ുടങ്ങിയവ ലഭി 
ച്ിട്ടുണ്ന്. ഇനപ്ാൾ ബിബിസി ന്യൂസിൽ വാർ 
ത്ാവ്ാര�ൻ.

ശശീധർ ബാബതു പസതുനൂ�തു
പരിഭാഷ: ഫെ.  സതുൾെിക്ർ

കളി വീണുരം ്ുടങാരം
 എവിലടയാണു നാരം ്ുടങ്ങിയത്.

ഇനന്ാളലമഴു്ിയ നീളൻ വാ�്യരം മുറിച്്ിൻ
്ുണ്ു�ൾല�ാണ്ന് െി് ല�ാളുത്ി,
്ുടക്മറിയാത് �ളി നമുക്ു വീണ്ുരം ്ുടങ്ങിയാനലാ ?

മിന്ൽ ഇരുട്ടിലറെ മുരൾച്യുരം
വാക്ന് മൗനത്ിലറെ മുറിവുമാലണങ്കിൽ
മൗനരം ്ിക്ുരം ആ ഇരുളിനലക്ന്
നമുക്ു വീണ്ുരം
മിണ്ാല് പിൻവാങ്ങിയാനലാ

ഈ നവറിടലിൽ നീ വി്ുമ്ുന്ല്ന്ിന്,
വിലലപ്ട്ടല്ന്ു നീ നനടി?
ജീവിക്ാനായി നീ നിലന്ത്ലന്
്ുണ്ു്ുണ്ായ് മുറിച്ുല�ാനണ്യിരുന്ു
�ുഴിമാടരം ന്ാണ്ിലക്ാനണ്യിരുന്ു,
അ്ിർത്ി�ൾ വരച്ുല�ാനണ്യിരുന്ു

എന്ിലട്ടന്ിന് �ുഴിച്ുമൂടലപ്ട്ടന്ാർത്ന് നീറൽ?

നീ മ്ിലു�ൾ പണി്ു,
സരം�ങ്ങളായി പിരിഞ്ു
എന്ിട്ടുരം
നീ െി്റിവീഴുനമ്ാൾ
മ്ിലുനപാലല ്�ർത്ു്രിപ്ണമാക്ുനമ്ാൾ
ന്ങ്ങുന്ല്ന്ിന്

സരംഭവിച്ല്ാലക്യുരം നീ അറിയാല്നയാ,
നിൻ മൂച്ുരം നപാരിമയുരംല�ാണ്ന്
നീ ലെയ്്ല്ലന്ാലക്?
ഒലക്യുരം നിനക്റിയാരം,
നീ ്ലന് വരുത്ിവച്ത്
 
നൂറാണ്ു�നളാളരം നീ വാൾമുനപ്ാലത്ിലൂലട
വഴിയിലലാലക്യുരം നൊര വീഴത്ി നടന്ു
അനായാസരം പിടിച്ുല�ട്ടാമായിരുലന്ങ്കിലുരം
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നീ മലമു�ളിനലക്ന് �ു്ിരലയ ഓടിച്ു�യറി
എന്ിട്ടുരം
ഇനിലയത് �ാ്രം ബാക്ിലയന്ന്
ഒടുക്രം മരണത്ിനു്ലന് പറനയണ്ിവരുന്ു

പഠിച്ന്്ാനുരം വാക്ു�ൾ,
ഭാവനമാ തപപഞ്�ലയുലട രെയി്ാലവന്ുരം
ഇലപ്ാനഴാ,
നിലറെ ്ുറു�ണ്ു�ൾക്ു �ാണാനാ�ാത്ലയാന്ിന്
നീ ്ലന് നപരിട്ടു
അ്ു നവട്ട ്ുടങ്ങിയനപ്ാനഴാ,
മത്സരനയാട്ടരം നിർത്ി
നീ അടച്ിട്ട വാ്ിലിനു പിന്ിൽ,
സ്വയരം ്ടവറയിൽ

അദൃ്ര്യമാരം ഇടത്ിലല പരിഹാസച്ിരി
നീ അറിയുന്ുനണ്ാ,

നാളലത് പുലരിനച്ാപ്ന് �ാണാൻ
നീ ജീവനനാലടയുലണ്ങ്കിൽ
നിലറെ നൊര ഏ്ു നിറത്ിൽ ്ിളങ്ങുലമന്ന്
നിനക്റിയുനമാ?

തപ്്യാ്ര മങ്ങിയ ഈ ദിനങ്ങളിൽ,
�ഴു�ിത്ുടച് വൃത്ിയുള്ള �രങ്ങളാൽ
െുറുരം ല�ാനറാണയുലട ഒരു 
്ീവലയമുനണ്ാലയന്ന് ്ിരയൂ,
ഒരു മൂടൽമഞ്ുനപാലലലയങ്കിലുരം.

തപാണൻ ബാക്ിലയങ്കിൽ!

സ്ാമി അന്ർ നീ�വ്
പരിഭാഷ: �ാമാനതുജൻ

സ്വാമി അന്ർ നീരവ
ജമ്ു–�ശ്മീരിലല അ്ിർത്ി ജിലയിൽ ജ 
നിച്ു. ഇനപ്ാൾ ജമ്ുവിൽ ് ാമസരം. പഞ്ാബി 
ഭാഷയിൽ എഴു്ുന്ു.

വീട്
 നപര്?

ല്ാഴിലാളിലയന്ന്

ലെയ്യുന്ല്ന്ന്?
ഒന്ുമിലിനപ്ാൾ

വരുന്ത്?
വീട്ടിൽനിന്ന്

നപാ�ുന്ന്ാ?
വീട്ടിനലക്ന്

്ാമസലമവിലട?
്ാലനവിലടനയാ അവിലട

്ലയിലലന്ാണ്?
ഒരു ഭാണ്രം

അ്ിനുള്ളിനലാ?
വീട്.


