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ഒരു വിലാപം
വിലാപകാവ്യം

വി.സി. ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കർ

തിങ്ങിെപ്പാ ം തമസ്സിൽ കടലിെലാരു കുട ംേപാെല ഭൂച വാളം
മുങ്ങിേപ്പായീ മുഴുെക്ക ളിരിളകുമിള ംകാ താേന നില ,
മങ്ങിക്കാണുന്ന േലാക കൃതിയുെട പകർെപ്പന്നമട്ട െമൗനം
തങ്ങിെക്കാണ്ടർദ്ധരാ ിെക്കാരു പുരുഷനിരുന്നീടിനാനാടേലാേട.

കണ്ണിൽ കണ്ണീർ നിറച്ചിട്ടകമിടറി വിടും വീർ െകാണ്ടാശുമിന്നി-
െട്ടണ്ണി ാപഞ്ചികേക്കാളടിയുെട നടുവിൽെപ്പ വല്ലാെത മുങ്ങി,
മണ്ണിൽ ൈചതന്യമില്ലാപ്പടി െപാടിപുരളു ംമ വാടിക്കിട ം
െപണ്ണിൻ പൂേമനി താങ്ങി,ദ്ദയിതനവനിരുന്നീടിനാ,െന െചയ്യാം!

നാട്ടാെരല്ലാം വിഷൂചീലഹളയിലുതിരും കാല,മദ്ദീനമായ്ത്തൻ
കൂട്ടാളേയ്യാ, കഴിഞ്ഞീടിന കഥ, വലുതായുള്ള വർഷാനിശീഥം,
േകട്ടാലാരും ഭയംെകാണ്ടിളകിമറിയുമീ േവളയിൽ കഷ്ടമായാൾ
നീട്ടാനുംകൂടി വയ്യാെതരിയുെമാരു വിളക്കിെന്റ േനരിട്ടിരു .

ആമട്ടാളും കേഠാര കൃതിനടനയിൽ പാ കാരൻ കണെക്ക-
മൻ മൂളു , കൂകുന്നിതു ചിറകടിേയാെടാ കുറ്റി ലാനും,

േ മം, വി ാന്തി, താപം, ഭയമിവയിലലിഞ്ഞാകേവ രക്തനാഡീ-
േസ്താമം സ്തംഭിയ്ക്കയാലക്കഥകളവനറിഞ്ഞി,ല്ലേത നല്ലതായീ.

പാരം വീർപ്പി, ലെയ്ക്കാെത്തരിയുെമാരു മുഖം, മുെത്താളിബ്ബാഷ്പധാരാ-
സാരം തിങ്ങിക്കലങ്ങീടിന മിഴികൾ, നിറ ംമങ്ങി വി ം കേപാലം
ചാര ംേപാേല വിളർേത്താരുടലിവെയാടുമ രുഷൻ ഹന്ത, വിദ ത്-
സാരത്തിൻ വിദ്യയാെലാട്ടിളകുെമാരു െവറും പാവെയേപ്പാലിരു !

ഒേന്നാ രേണ്ടാ മണി റിട മനമറിയാമട്ടിെലെന്താെക്കേയാ െചയ്-
തേന്നാളംത മാർത്തിക്കടൽനടുവിെലണീറ്റായവൻ നീന്തിേനാക്കീ,
െപാേന്നാമൽ െചമ്പകത്തിൻ മലരടിപണിയും കാന്തതൻ െമ െമെല്ല-
ത്തേന്നാെടാപ്പിച്ചമർത്തിത്തഴുകി,െയാരുവിധം ഗദ്ഗദ ംപൂ ര :
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മാനം, മര്യാദ, മാന ണയമധുരമാംശീലെമാ ന്ന മട്ടിൽ
ദാനംെതാ ള്ള നാനാഗുണവിഭവമിണങ്ങീടുെമൻ ാണനാഡീ,
ജ്ഞാനധ്യാൈനകരൂപാമൃതമണയുവതി ള്ള നിന്നന്ത്യയാ യ്-
ക്കാനന്ദം ൈകവരേട്ട, തവ വിമലകഥാവ േശഷിച്ചിടേട്ട.

സ്വാത ്യേത്താടുകൂടി സ്വയമുയരുെമാരീ നിെന്റ ജീവൻ, മത്തിൽ
ൈകത ംെവ വാേനാർവനിതകളരുളീട്ടെന്നാര ാസനത്തിൽ
ആതങ്കംവി മിന്നിക്കിളികളികളുമാ നന്ദനേത്താപ്പിേല ം
ഗീതേത്താെടാ പുത്തൻ മണമണിയുമിളംകാ െതല്ലാട്ടിടേട്ട.

ആശാേവശംനിമിത്തം ചിലതിവനുരെച ന്നതേ , മരിച്ചാ-
േലശാൻേപാകും യഥാർത്ഥസ്ഥിതികളറിയുവാനാർ മേയ്യാ െഞരുക്കം.
േദശാചാരാനുസാരം സുകൃതഫലെമടുത്തീടുവാൻ തത്ത്വചിന്താ-
േലശാേലാലം മനസ്സിന്നനുമതി കുറയും, തത്ത്വേമാഭിന്നഭിന്നം!

േദവന്മാരുള്ള നാടും നരകവുമിവിെടത്തെന്നയാെണ വന്നാ-
ലാവേട്ട, നാം നയി ണയമസൃണമീ ജീവിതം സ്വർഗ്ഗതുല്യം,
ജീവൻ േമലിൽ സുശീേല, ജനനണയുെമന്നാകിലിന്നാ,െമാേരമ-
േട്ടവംതാൻ േചരുമേപ്പാളമിതപരചിദാനന്ദകന്ദം ഭുജിക്കാം.

താരുണ്യത്തള്ളലാേലാ, തരുണമനമിള ന്ന ഗാനങ്ങളാേലാ,
േപരുണ്ടാക്കാൻ തുനിഞ്ഞി,ല്ലിവനിലകമലി ള്ള നീെയന്ന മൂലം,
ആരും വാഴ്ത്തില്ലെയന്നാകിലുെമാരു സമയത്തദ്ഭുതേ മസാരം
േചരും നിൻ ജീവവൃത്ത തുമ പുതിയ പാഠത്തിെലാന്നായിരി ം.

സാരാനർഘ കാശ ചുരിമ പുരളും ദിവ്യരത്നങ്ങേളെറ-
പ്പാരാ വാരത്തിനുള്ളിൽ പരമിരുൾനിറയും കന്ദരത്തിൽ കിട ;
േഘാരാരണ്യ ഴൽക്കാറ്റടികളിലിളകും തൂമണം വ്യർത്ഥമാ -
േന്നാരാ െവ യുണ്ടാ,മവകളിെലാരുനാെളാ േകളിെപ്പടു !

ഭൂയിഷ്ഠം റാണി പദ്മാവതിയുെട വിപുലൈസ്ഥര്യസമ്പ , ലക്ഷ്മീ-
ഭായി ണ്ടായ യുദ്ധ വണത, സരളാേദവിതൻ വാഗ്വിലാസം,
നീയിത്ഥം നിർമ്മല ീഗുണമഹിമകളാൽ പൂർണ്ണമായ് വാണിരിക്കാം,
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വായിപ്പാനാവതാേണാ ഹൃദയനില െവറും മാംസദൃഗ്വീക്ഷണത്താൽ?

ഏതായാലും കൃതാന്തൻ നിജകഠിനകരം നിന്നിൽ െവ , തുഷാര-
ീ താവും മ മന്ദസ്മിതമണിയുമിളംചുണ്ടനങ്ങാെതയായീ,

വീതായാസം വിേലാലായതമിഴിയിെലഴും കാന്തി മങ്ങീ, കടു ം
വാതാേവശാൽ പഞ്ചത്തിരയടിയിലകെപ്പ നീ േചാട്ടിലായീ.

ആകപ്പാേട വിമർശിച്ചറിയുവതിനസാദ്ധ്യങ്ങളാകു നാനാ-
പാക ംപ ന്ന ദിവ്യ കൃതിയുെട വികാരങ്ങൾ വിേശ്വാത്തരങ്ങൾ
‘േലാകം രംഗം, നടന്മാർ നട’രിതു വളെരസ്സാരമാം തത്ത്വെമേങ്ങാ
േപാകേട്ട, മാംസേമേദാമലകലിതമുടൽെക്കട്ടിതുൽകൃഷ്ടമാേണാ?

ധീര ീസർവ്വൈസന്യാ ധിപനുെട കരവാ,ളൂഴിപ ള്ള െചേങ്കാ-
ലീ രണ്ടി ം നമിക്കാെത്താരു പഴയ മഹാശക്തി മീേത ജയി ,
സാരേജ്ഞ, തല് യുക്തം നിയമമനുസരിച്ചി േലാകങ്ങേളാേരാ
േനരേത്താേരാ വിധത്തിൽ തിരിയു, മതുതടുത്തീടുവാനാവതല്ല.

ലാവണ്യംെകാണ്ടിണ ം പുതുമ, കവിതെകാ ള്ള സൽകീർത്തി, വിവൽ-
ഭാവംെകാ ള്ള മാന്യസ്ഥിതി, രണപടുതാമൂലമാ വൻ താപം
ഈവണ്ണം വർണ്ണനീയം ഗുണമഖിലെമാേര വാതിലിൽത്തട്ടിമുട്ടി-
ജ്ജീവത്താമാദിമൂല കൃതിയിെലാടുവിൽ െച േചരു വേല്ല്ലാ.

ബാലാദിത്യൻ കരത്താലരിമെയാടു തേലാടീടേവ പാടല ീ-
ലീലാരംഗം ഭാത കൃതിയുെട മൃദുസ്നിഗ്ദ്ധഗണ്ഡം കണെക്ക
േമലാെല ം വിപത്തിൻ വിപുലതെയ വിചാരി േനാ ന്നതി ം
േമലാേതനിെന്നാടുക്കം പടുചുടല പനീർ വു ചുംബിച്ചിടു .

ഓമൽ െവണ്ണിലാവിൽ ളിർമെയാടു കളിെച്ചാ മൂടും സൂന-
െക്ഷൗമംചാർത്തി ഗന്ധെപ്പാടിവിതറി വിള മലീമതല്ലി.
ആമ ച്ച ണങ്ങിക്കരിയുമുടലുലെഞ്ഞ റച്ചി വീഴും
തൂമഞ്ഞിൻ തുള്ളിയാേല വിമലമതി വൃഥാതെന്ന ബാഷ്പ ംെപാഴി .

നാദാന്ത ഹ്മനിഷ്ഠാവഴിയിലകമുറേച്ചവേമാർത്താലുമിെന്നൻ
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േവദാന്തക്കൺ െവളിച്ചം വിരഹമഷിപിടിെച്ചാ മ െവങ്കിൽ
വാദാർത്ഥം ദണ്ഡേമ ം യതികളുെട െവറും കാവിമു സംഗ-
ത്തീദാഹംെകാ നീ ം രസനകെള മുറെയ്ക്ക നാൾ മൂടിെവ ം?

പാതി ത്യ താപെക്കാടി െട ചരേട, ദുർവ്വിധിക്കാ തട്ടി-
പ്പാതിത്യംവന്ന നിെന്മയ്യിളകുവതിനിനിസ്സാദ്ധ്യമെല്ലന്നിരിെക്ക,
പാതിെപ്പ ം ഭവച്ചങ്ങലവലയിലകെപ്പ കാലാലയത്തിൻ
വാതിൽക്കൽേപ്പായിമുട്ടിത്തിരിെയവരുെമാെരൻ ജീവിതം ഭാരഭൂതം!

നീലക്കാർമൂടി മ ന്നിതു മതി, െകാടുതാം മിന്നൽ പായു നാഡീ-
ജാലത്തിൽ ടി, ദീർഘശ്വസനനിളകേവ ബാഷ്പവർഷം വരു
പാല ംവാണിയാേള, തവ വിരഹവിചാരാംബുധിേക്കാളിളക്കം
കാലത്തിെന്നാത്തിരി , കണവനുെട കരൾെക്കട്ടിതാ െപാട്ടിയേല്ലാ!

ാേലയക്കട്ടേപാേല പരിമൃദുലതപൂ,െണ്ട മാഡംബരത്തിൽ-
ക്കാേലെവക്കാെത, ൈനസർഗ്ഗികമധുരിമെയത്തൻ കളിേത്താഴിയാക്കി,
മാേലയ ംമാ മാേയാരണിയെലാടു മുഖാബ്ജത്തിലാത്മ സാദം
േമേലേമേല വളർത്തിബ്ഭവതി ഭുവനരംഗത്തിൽ നന്നായ് വിളങ്ങീ.

ഞാേനാ, നീർെക്ക മൂടുെന്നാരു നയനതടം വിങ്ങിമങ്ങി ഴങ്ങി-
പ്പീേനാൽക്കണ്ഠാപരീതൻ വിരഹവിധുരതാധൂസരാംഗങ്ങേളാെട,
മാേനാടുംകണ്ണി, മു ംചരലുമിടകലർ ള്ള മാർഗ്ഗംചവിട്ടി-
ത്താേനാേരാ ജീവിതാേയാധനമുറിവുകേളേറ്റാടിവാേടണ്ടിവ .

ാതഃകാലം വരുേമ്പാൾ തവ ചരമകഥാസ്മാരക ംേപാെല പാടും-
ഗീതെത്തെക്കാ ഘണ്ടാമണി െവളിയിലയയേച്ചാരു ഞാെനാറ്റയായി-
േ തെത്തേപ്പാെല മുറ്റത്തണയുകിെലാളിവെറ്റാമനക്കാ പുൽകും
ൈകത െവെന്നേനാക്കി പെയാടപഹസിച്ചീടുേമ വാദമില്ല.

വാതവ്യാസംഗമൂലം വിറയുടയ പുരാരാമവല്ലീകുലെത്ത-
സ്ഫീതേസ്നഹംതേലാടിപ്പലെപാഴുതു പേയാധാര താേനനടത്തി,
ആതങ്കംമാ മാ േര്യ, തവ തനുഭവമായുള്ള െവണ്ണീർ കിടേക്ക-
േ തക്കാട്ടിൽക്കട ം കരവുമഫലമേല്ലാഷധീശ േമലിൽ.

https://thalilakkam.in/
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സാനന്ദം സു ഭാേതാദയമഹിമ പുക ന്ന പക്ഷി ജത്തിൻ-
ഗാനത്താേലാ, ഗവാക്ഷംവഴി ദിനമണിതൻ ൈകകളാൽ പുൽകയാേലാ
േതന ം വാണിയാേള, ചുടലെയാടുസമീപിച്ച നിൻ ദീർഘനി യ്-

ന ംപറ്റില്ല, നിൻ ക കൾ നിയതിനിേയാഗത്തിനാൽ മു ിതങ്ങൾ.

https://thalilakkam.in/




