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േ മസംഗീതം - ഖണ്ഡകാവ്യം

ഉ ർ എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ

ഒെരാറ്റമതമു ലുക യിരാം
േ മ,മെതാന്നേല്ലാ
പരെക്ക നെമ്മ പാലമൃതൂ ം
പാർവണശശിബിംബം.
ഭക്ത്യനുരാഗദയാദിവപുസ്സ
പ്പരാത്മൈചതന്യം
പലമേട്ടന്തിപ്പാരിതിെന ം

കാശമരുളു
അതിെന്നാരരിയാം നാസ്തിക്യംതാൻ
േദ്വഷം;േലാകത്തി-
ന്നേഹാ! തമസ്സാമതിലടിെപട്ടാ
ലകാലമൃത ഫലം
മാരണേദവതയാമതു മാ ം
മണവറ പട്ടടയായ്
മടുമലർവാടിക മരുപ്പറമ്പായ്,
വാനം നാരകമായ്

II
പദങ്ങളന്വയമാർേന്ന വാക്യം
ഭവി സാർത്ഥകമായ്

തിയും താളവുെമാേത്ത ഗാനം
േ ാ സുഖം നൽകൂ
പരാർദ്ധസംഖ്യം പരമാണുഗണം
പര രം േചരും
ശരീരമുടേയാന്നല്ലീ സകലം
ചരാചര ാമം?
പരാനേപക്ഷം ാണിക്കമരാൻ
പഴുതിെല്ലാരിട ം
പരൻ പുമാനും കൃതിസഹായൻ

പഞ്ചഘടനത്തിൽ
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േപർ ം തമ്മിൽ പൃഥ്യേപ്തേജാ
വായ് വാകാശങ്ങൾ
പിണയ് േമേന്മൽ സൃഷ്ടിയിലീശൻ;
പിരി സംഹൃതിയിൽ
വിരി നിൽെപ്പാരു സുമമളിെയത്തൻ
വിശിഷ്ടഗന്ധത്താൽ
വിവിക്തവിരസം വീ ം വീ ം
വിളി സവിധത്തിൽ
മധു തത്തിനു മടുമലർ േവണം
മനം കുളിർപ്പിപ്പാൻ
മലർന്നപൂവിനു വ ം േവണം
മന്നിതു വിണ്ണാക്കാൻ

ജകൾ ജഗത്തിൽ സുകൃതികൾ ജായാ
പതികൾ നടും ശുഭമാം
പര ര ണയാമരതരുവിൻ
ഫല കാണ്ഡങ്ങൾ
ചൂടാൻ മലരും ഘനമാേയ്ത്താന്നിന
േദാഹദകാലത്തിൽ

മന്നിരി ദുർഭരഗർഭം
സുേഖന ജനയി ി
പിതാവു, മാതാവു,ടപ്പിരേന്നാർ,
ബാന്ധവ,രിഷ്ടന്മാർ
േ യസി, മക്കൾ,ഭുജിഷ്യർ തുടങ്ങി
േ മപരാധീനർ
പരിചരേണാദ്യതർ പലജീവികൾതൻ
പരിതഃസ്ഥിതിമൂലം
പേദപേദ നാം മുദിതർ കാ
ഭവാബ്ധി േഗാഷ്പദമായ്

III
പഞ്ചമുകുരം ന െട രൂപം
തിബിംബിപ്പി ;
പഞ്ചകുഹരം ന െട ശബ്ദം

https://thalilakkam.in/



േ മസംഗീതം - ഉ ർ എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ 6

തിധ്വനിപ്പി
പഞ്ചമസ്മദ്വചനാേ ഡന

പണ്ഡിതമാം കീരം
പഞ്ചമസ്മൽഭാവവിഡംബന

പാടവമാർന്ന നടൻ
പഞ്ചഭൂമിയിൽ വിതച്ച വിത്തിൻ

ഫലെത്ത നാം െകായ് വൂ
പഞ്ചമരുൾവൂ പ ം െവ ം

പകരത്തിനു പകരം
വിള ൈകവശമുള്ളവെന ം
വിശ്വം ദീപമയം
െവണ്മ മനസ്സിൽ വിളങ്ങിന
ഭ നു േമേന്മലമൃതമയം
േപശലമെല്ലാരു വ വുമുലകിൽ
േ ക്ഷകനിെല്ലന്നാ;-
ലീശ്വരസൃഷ്ടിയിെലെങ്ങങ്ങില്ലീ
യിതേരതരേയാഗം?
പദാർത്ഥനിരതൻ കൃതിജഭാവം
പര രാകർഷം;

ാണികുലത്തിൻ പരമാത്മഗുണം
പര രേ മം
നമിക്കിലുയരാം, നടുകിൽത്തിന്നാം,
നൽകുകിൽ േനടീടാം
നമു നാേമ പണിവതു നാകം,
നരകവുമതുേപാെല.
മനവും മിഴിയും നാവും കരവും
മന്നിൽ മാലകലാൻ
മഹാനുകമ്പാമസൃണിതമാ ം
മാനുഷ്യർ േദവന്മാർ
പാഷാണൗഷധിപക്ഷിമൃഗാദികൾ
പല പല വടിവുകളിൽ

കൃതി ലസി നമു ചു ം
പരേമാത്സവദാ ി
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േപർ ം നമ്മിലുമവയിലുെമാപ്പം
േ ഷിേപ്പാർെക്കല്ലാം
േ മാത്മാവായ് വിലസും ന െട
പിതാവിെനക്കാണാം.
ഉലകാമുത്തമവിദ്യാലയമതി
ലുപകാേരാപനിഷ-
േത്താതിേക്കാനവനുപേദശിപ്പതു
മുറക്കേവ േകൾക്കാം
ഏേകാദരേസാദരർ നാേമവരു,
െമല്ലാജ്ജീവികളും
േലാകപടത്തിൽത്തമ്മിലിണങ്ങിടു
േമാതേ ാതങ്ങൾ
അടു നിൽേപ്പാരനുജെനേനാക്കാ
നക്ഷികളില്ലാേത്താ-
ർക്കരൂപനീശ്വരനദൃശ്യനായാ
ലതിെലന്താശ്ചര്യം?
അേഹാ ! ജയി ജഗദാധാര
െമാരദ്ഭുതദിവ്യമഹ-
സ്സഖണ്ഡമദ്വയമചിന്ത്യൈവഭവ
മനാദിമദ്ധ്യാന്തം.
ആഴ്വാേഞ്ചരിത്ത ാക്കളിലു
ണ്ടയ്യൻപുലയനിലു-
ണ്ടാദിത്യനിലുണ്ടണുകൃമിയിലു
ണ്ടതിൻ പരി രണം
അരചർക്കരചനുമടിമയ്ക്കടിമയു
മഭിന്നർ, ഉള്ളിലവർ-
ക്കതിൽെക്കാളുത്തിന തിരിതാൻ
ക വതന്തഃകരണാഖ്യം

IV
നേമാ േത മജ്ജീവനദായക!
നേടശ! പരമാത്മൻ!
നരാഖ്യമേങ്ങ നർത്തകഗണമിതിൽ
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ഞാനുെമാര ാംഗം
േവഷെമനിെക്കെന്ത വിധിപ്പതു
വിേഭാ! ഭവച്ചിത്തം;
വിശ്വ ിയമായ് നടനം െചയ് വതു
വിേധയെനൻ കൃത്യം
അര ലയ്ക്കാനരചൻ മതിയാ,
മതിനുെകാഴുേപ്പകാ-
നനുചരനാവാ,മണിയാടകള
ല്ലഭിനയ,മതുസിദ്ധം.
അകേമ നിലെകാണ്ടതാതു ചുവടുക
ളാമരുെത തിരി-
ച്ചടിയനു കാട്ടിത്തരുേവാനവിടു
ന്നന്യർ ധരിക്കാെത
അെതാ കാണ്മാൻ മിഴികൾ തുറന്നാ
ലന്നിമിഷം മുതൽ ഞാ-
നര മണിയറയും പുകഴും
മട്ടാടാനതിചതുരൻ,
പരാപരാത്മൻ, ഭക്ത്യഭിഗമ്യൻ
ഭവാെനയാർ കാ
ചരാചരേ മാഞ്ജനെമഴുതിന
ച സ്സില്ലാഞ്ഞാൽ?
പരസുഖേമ സുഖെമനി നിയതം
പരദുഃഖം ദുഃഖം;
പരമാർത്ഥത്തിൽപ്പരനും ഞാനും
ഭവാനുെമാന്നല്ലീ?
ഭവാനധീനം പരെമ ടലും

ാണനു,മവ ര ം
പരാർത്ഥമാ ക പകലും രാവും:

േഭാ നമ ാരം !
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