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മുഖവുര

കാണ്മാൻ േപാകുന്ന പൂരം പറഞ്ഞറിയിക്കണെമന്നില്ലെല്ലാ. വായിക്കാൻ േപാ 
കുന്ന ന്ഥത്തിനു സ്താവന േവേണാ? അച്ഛനു മക്കേളാടു വാത്സല്യം സഹജ 
മാണ്. സീമന്തപു േനാട് പിെന്ന സംശയിക്കാനുേണ്ടാ? എന്നാൽ മാതാപിതാ 
ക്കന്മാ൪ ക ി ന്ന േപരല്ല ജനങ്ങൾ െകാടു ന്ന േപരാണ് പു ന്മാർ നില 
നി ന്നതു്.നീരാഴിയിെല െവള്ളം ചീത്തയാെണങ്കിൽ െപാന്നിൻ ക ട െകാ
ഒരു േയാജനവുമില്ല. അതുേപാെല കാവ്യം നീരസമാെണങ്കിൽ േകമനായ
മുഖവുര അതിെന നന്നാക്കയില്ല.
ഒരു അന്യഥാേബാധെത്ത അക ന്നതിന് മാ മായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു മുഖവുര
എഴുതുന്നതു്. അശ്വതി തിരുനാൾ െകാ ത രാൻ തിരുമനസ്സിെല അകാലവി 
േയാഗത്താലുണ്ടായ മേനാവ്യഥയുെട ശാന്തിക്കായി ’െടന്നിസൺ’ എന്ന മഹാക 
വിയുെട ’ഇൻെമേമ്മാറിയം’ എന്ന സിദ്ധ കൃതിെയ ഒരു ആവൃത്തി ഞാൻ വാ 
യിക്കയുണ്ടായി. ആ കാവ്യരത്നത്തിെന്റ ആസ്വാദ്യത ഇതര ഭാഷയിൽ വരു  
ന്നതിനു മാദൃശന്മാർ തുനിയുന്നതു സാഹസെമേന്ന വരൂ ; തിപദം ഭാഷാന്തരം
െച ന്നതു അസാധ്യമേ ; അതിെന്റ ഛായ വരു വാൻ ’ ിയ വിലാപ’ത്തിൽ
യഥാശക്തി ഞാൻ മിച്ചി ്. അതുെകാ ിയ വിലാപം ഒരു സ്വത കൃ 
തിയല്ല ; ഭാഷാന്തരമാേണാ? അതുമല്ല, െടനിസെന്റ അദ്വിതീയമായ കൃതിയുെട
മാധുര്യെത്ത ഇതിൽ അനുഭവിക്കാൻ േമാഹി ന്നവ൪ക്ക് ഇച്ഛാഭംഗത്തിനു ഇട 
വേന്നക്കാം. ആ മഹാകവിയുെട അതിരമണീയകളായ പല ക നകളുെട ഏക 
േദശെത്ത പക൪ത്തിയും സ്വന്തമായി അവിടവിെട ചിലെതല്ലാം ഏ െകട്ടിയും
രചിച്ചി ള്ളതാണു് ഈ ഖണ്ഡകാവ്യം.
മ ള്ള ചില്ലറ കൃതികൾ പല അവസരങ്ങളിലായി എഴുതിയി ള്ളവയാണ്, അവ 
യിൽ ചിലതു മുമ്പിൽ പ ങ്ങളിൽ സിദ്ധെപ്പടുത്തീ ണ്ട്. ചിലതു ഇദം ഥമമാ 
യി അരങ്ങ ഇറ കയാണ്. രംഗ േവശം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത നടന്മാരുെട
ന നതകൾ അവ ഉണ്ടാകാെത ഇരിക്കയില്ല. എങ്കിലും െവള്ളത്തിലിറങ്ങാെത
നീ പഠി ന്നതു സാധ്യമല്ലെല്ലാ. െകാല്ലം.

എം. രാജരാജവർമ്മരാജ

https://thalilakkam.in/
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ിയ വിലാപം

കഴിവില്ല മിഴി കാണുവാൻ
കുഴയും യുക്തികളാൽ െതളി വാൻ
അഴിവറ്റ മേഹശ! നിൻപദം
മുഴുകും ഭക്തിരേസന ൈകെതാഴാം.

ഭവദീയമതാണു കാണുമീ -
ഭുവനം സത്ത്വരജസ്തേമാമയം;
തവ ഭാവനെകാ േദഹിനാം
ഭവപാശങ്ങൾ ഭവിച്ചിടുന്നിഹ.

ഒരുൈക പണിെചയ്ത േലാകമീ
മറുൈക െകാ നശിച്ചിടു േത
വരികില്ല, തഥാപി, േദാഷെമ-
െന്നാരു വിശ്വാസമനശ്വരം മമ.

പണിെച മനുഷ്യെന ബ്ഭവാൻ ;
ഫലെമന്തന്നവനില്ല േബാധവും ;
പരനാെയാരു നീ ചമയ്ക്കയാൽ
പരമത്വെത്ത നടിച്ചിടുന്നവൻ.

മനുജത്വവുമീശ്വരത്വവും
മിനുസം നിന്നിലമ൪ന്നിടുന്നേഹാ!
കുനിയു തേവച്ഛ ക ടൻ
ദനുജാെര! മനുേജച്ഛ തുച്ഛയാം.

തുലയു െഞാടിച്ചിടുെമ്പാേഴ -
ലകിൽ കാണുവെതാെക്ക, െയങ്കിലും,

കലയാണു ഭവാെന്റെയ താൻ
കലയാേമാ വയമായവറ്റെയ.

കരണത്തിനഗമ്യനായിടും
പരനാം നിെന്നയറിഞ്ഞിടാൻ പണി ;

https://thalilakkam.in/
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കരുതുന്നഥ ഭക്തിെയാ താ -
നിരുളാ൪േന്നാരുലകി ദീപമായ്.

അറിേവറിവേരണെമങ്കിലും
കറവാ൪ന്നീടരുെതെന്റ ഭക്തിയും ;
നിറവാ൪ന്നിവ ര െമാപ്പമായ്
മറവാക്കീടണമ ൈവരവും.

ഭയെമെപ്പാെഴാരിക്കലില്ലേയാ
നിയതം നിെന്ന ഹസി മിജ്ജനം,
ഇതി ഭീരുവുമ നും നരൻ;
മതിമാൻ നീ തുണ െചയ്തീടണേമ.

അദസീയമതാണു കാണുമീ
സദസൽക൪മ്മ വിചാരമാകേവ;
ഹൃദേയ കരുതാെതേയതുേമ
സദയം െത കെളെപ്പാറുക്ക നീ.

മൃതനാം മമ മി േമാ൪െത്തനി-
ക്കതിയാകു വിഷാദമ തം!
തവ പാദമണ െകാ താ -
നവനിേന്നെറെയനി വന്ദ്യനാം.

മമ െയൗവനജീവെനൗഷധം
സമേയ വി പിരിഞ്ഞേതാ൪ ഞാൻ
കരയുന്നതിെന ക്ഷമി േമ
കൃപയാ൪േന്നകുക തത്ത്വേബാധവും.

മൃതിെയന്നതുതാനുയ൪െന്നാരാ
സ്ഥിതിയാന്നീടുവതി ക ട,
ഇതിേയാതുമേനക സജ്ജനം ;
മതിയിൽ േബാധവുമുെണ്ടനിക്കതും.

https://thalilakkam.in/
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കരമാ൪ന്നതിെനക്കളഞ്ഞ േഹാ!
വരുെമേന്നാ൪ സുഖി േമാ നരൻ?
കരുതും ഭവിതവ്യതാ സുഖം
തരുെമന്നാെരാരു സംശയം വിനാ?

തുണയായി വരി െകാൾക നീ
പിണയും മാലിെനയല്ലെയങ്കിേലാ,
നിയതം ഭവസാഗേരാദേര

ിയേമ! മുങ്ങിനശി േപായിടും.

പലനാളുകൾ െകാ സിദ്ധമാം
ഫലമായുെള്ളാരു െസൗഹൃദം ക്ഷണാൽ
തുലയുന്നതു ക കാലമ-
ങ്ങലിവില്ലാെത ഹസിപ്പേതാ൪ക്കിേലാ,

കരയെറ്റാരു േശാകസാഗേര
കരേമാേരാ കുഴ താണുേപായ്
മരണം ശരണം ഗമിപ്പേത
വരെമ ള്ളതിനില്ല സംശയം (യുഗ്മകം)

ചുടുകാടിനക വാണിടും
വിടപ!ത്വം പടരു ശാശ്വതം ;
ഘടികാരെമാേരാ നിേമഷമാ-
൪ന്നിടേവ ധാവതി ജീവിതം നൃണാം.

അരുണാരുണകാന്തി ചിന്തിടു-
െന്നാരു മാർത്താണ്ഡനുദി സത്വരം
ഒരു രാവു വരുന്ന മുന്നേമ
ചരമത്വെത്തയണഞ്ഞിടുന്നേഹാ!

തിരാ ിയേഹാ! വിയത്തിൽ വ-
ന്നതിയായ് താരകളും വിള േമ;
പതിേയാടു രമി െകാ താൻ

https://thalilakkam.in/
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പതിവായാഴിയിൽ മുങ്ങി മങ്ങിടും.

പുതുനീലനിറം ചിേലടമായ്
ചിതറും പാടലകാന്തി കു ചിൽ-
അതിെവള്ളയുമാ൪ േകാമളം
സ്ഥിതിെച ന്ന വിയത്തിെനാപ്പമായ്.

രമണീയമണി കണ്ണിെന
മെമേന്യ വശമാക്കി െവച്ചിടും

കമനിക്കിണയായ മായയാൽ
മമുൾെക്കാ നട േമവനും (യുഗ്മകം)

വനമാരുതന േവണുവായ്
വിലസും െപാള്ളമുള തുല്യയാം

കൃതീം, പുരുഷെന്റ ലീലയാം,
ിയയാെയ വെത തുച്ഛമാം!

ഇരുളാ൪െന്നാരു രാവുേവളയിൽ
തരുമാശ്വാസെമാരുത്തനില്ല േമ
ശരണം പുനരി നി െയ
കരുതുേന്നെനാരു ദാസനായി ഞാൻ.

അമരം തുഴയാത്ത വഞ്ചിയാ-
൪ന്നമരുേന്നാനുസമാനനായി ഞാൻ
ചുഴല പേലടമത്തലാം
ചുഴലിക്കാറ്റിലുഴ രാ ിയിൽ.

മനേമ! ഘനെമാെക്ക വി നീ
നിനേവതും കലരാെതയന്ധമായ്
തനുവായ വികാരവും വിനാ
മുനിയായ് വാഴുവെതന്തിനാെണേടാ?

തവ നല്ല പുരാണമി മാ-

https://thalilakkam.in/
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മവേനേയാ൪ വസി കിം ഫലം?
ഒഴുകുെന്നാരു ഗംഗേപാെല നി-
ന്മിഴിനീരാലുദയ ിയയാം കുരു.

ഒരു രൂപവുമില്ലെയങ്കിലും കുരുേത േമ മനസി വ്യഥാം വൃഥാ
ഇരുളാ൪ന്നീടേവ പിശാചിേപാ-
ലുരുവാം മാലതുേപാകുേമ പകൽ.

ഒരു പാതി െവളി കാട്ടിടും
മറുഭാഗം മറവാക്കി െവച്ചിടും

കൃതിക്കിണയായ വാ െകാ-
ണ്ടകേമ തിങ്ങിന മാലുരപ്പേതാ!

ഉതകു , തഥാപി, പദ്യമാ-
൪ന്നതുേപാ ന്നതിനുറ്റ മാലിെന
അതിേവദന പൂണ്ടവ തൻ -
മതി മാ ന്ന കറപ്പിെനാപ്പമായ്.

വിറയാ൪ന്നിടേവ പുതച്ചിടു-
െന്നാരു കീറ ണിയാകിലും, തഥാ
നിറയുെമ്പാഴുതി മാലേഹാ!
കുറയുംേമ െമാഴിയിൽ െപാതിഞ്ഞിടാം.

”ഇനിയും ിയരില്ലേയാ,? പുന-
൪മ്മനുജാനാം പതിവല്ലേയാ മൃതി, ?
പതിരും കരുതീ െനന്മണി-
െക്കതിരാെയ ജനം മിച്ചിടും?

പതിവാെയാരുേപാെല പാ൪ത്തിടു-
ന്നതിേനപ്പറ്റി വിചാരമാ൪ േമ
മതിയിൽപ്പതിയുന്നതില്ല േക-
ളി ” തിേകചിൽ പറയു സാന്ത്വനം. (യുഗ്മകം)
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നിയേമന നടന്നിടുന്നതാ-
ണിതി േമ മാലു ശമി േപായിടാ ;
അകേമ പുനെരാന്നിെനാന്നിനി-
ങ്ങതിമാ ം വളരു നാൾ നാൾ.

ഒരു നാളു െവളു രാ ിയാ-
യിരുളു മ്പിലതീവ േശാച്യമായ്
പരെമ ശരീരിണാം മന-

രുകു വ്യസനാഗ്നി പൂണ്ടേഹാ?

അയിതാത! രേണഷു ശൂരനായ്
ജയമാ൪േന്നാരു മക േവണ്ടി നീ

ിയെമാ നിനച്ചിടുെമ്പാേഴ-
ക്കയമേയ്യാ! െവടിേയ വീണുേപായ

അയി! മാത’രേമയഭാഗ്യനായ്
ിയ പു ൻ വരേവണമീശ്വരാ’!
ിയേമവ മുരയ്ക്കേവ മകൻ

കയെമാന്നാ൪ കുടി ച േപായ്.

ിയനി വരും മമാ’ഥവാ,
നിയതം നാെള, യീവണ്ണെമണ്ണി നീ
നിയേമന നയിച്ചിടും ക്ഷണം
സ്വയേമ നാളുകൾ നാരിയാൾമേണ!

അവന പിരിഞ്ഞ നാൾ മുത-
ല്ക്കീവെയന്തിന്നിനിെയ തള്ളിയ
നവേചലകൾ ഭൂഷണങ്ങളും
സവിേശഷം പുനരായ് ധരിച്ചിടും ;

കുറുകൂന്തലണിഞ്ഞിടും തദാ
നിറയും പൂക്കെളറു െകട്ടി നീ
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നിറേമറിയ െപാ െതാട്ടിടും
പറയും പുഞ്ചിരി പൂണ്ട വാ കൾ ;

മുകുരം പരിേചാടു പാ൪ത്തിടും
പകരും േമാടികൾ മാറിമാറി നീ
തകരാറുകൾ വന്നിടായ് വതി -
ന്നകതാരിൽ പല േനർച്ച പൂണ്ടിടും,

പലമാതിരിയി കാരമായ്
പകേലതെന്നെയാരുങ്ങി നിന്നിടും

ിയനാമവെന തീക്ഷ്യാ നീ
തിസായം കിളിവാതിലിൽ തദാ;

വിപരീതമതായിരിക്കേവ
വിധി, െയെന്താെക്കയിരിക്കിെലന്തേഹാ!
വിനിവാര്യമെതെല്ലാരിക്കലും;
വരുവാനുള്ളതു വ തെന്ന േപാം.

കയെമാ കടന്നിടുെമ്പാേഴാ,
ഹയെമാേന്നറി വരുെമ്പാേഴാ മുദാ,
ഭയേമതിലുമില്ല, െയങ്കിലും

ിയനേയ്യാ! കഥയായി ന െട

ഇടിവാളു കണ വീണിടും
മൃതിവാ൪ത്താമിതു േകൾക്കേവ, തവ
സ്ഥിതി വാ കൾ െകാ െചാ വാ-
െനാരുവാചാ തിയും മട േമ.

’ഇനിെയന്തിനിരുന്നിടു ഞാൻ
തനിേയമന്നിൽ? മരിക്കണംക്ഷണം’
നിനവീവിധമാ൪ന്നീടു നീ
മനതാരിങ്ക, െലനി േമവമാം.
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ബുധനാമവനി േപാകയാൽ
വിധിയാൽ വഞ്ചിതരായി നാമേഹാ!
വിധവാത്വമനന്തമായി േത;
വിധേമവം ിയെനാ മില്ല േമ.

അയിേതാഴ! വിളിച്ചിടാെത മാം
ത്വരിതം േപായതു െചാല്കെയ നീ
െവറുെത തവ വീട്ടിൽ വ ഞാൻ
പരിേതാ േനാക്കിനടന്നിടുന്നിതാ.

പതിവായ് പുല൪കാലമാകേവ
പടിവാതുക്കലണ നി േട
നവവാ൪ത്തകളുള്ളെതാെക്കയ-
ങ്ങറിവാനാ ഹേമെറയാ ഞാൻ.

പകൽ േപായിരവാ൪ന്നിടും ക്ഷണം;
പകരും വ൪ഷമതായി േവനലും;
തവ മന്ദിരമ കാരമായ്
ശവേഗഹത്വമണിഞ്ഞിടുന്നിതാ.

കലയാെകയണിെഞ്ഞാരി വിൻ-
തുലയാ൪ന്നങ്ങരുളീ യേദകദാ,
കലയറ്റ മൃഗാങ്കതുല്യമായ്
കലയാമസ്തവ േഗഹമിന്നേഹാ!

കുലദീപമതായിരുന്ന നീ
ജ്വലനം െചയ്തിടേവ കാശമായ്
വിലസീടിന േമട നി േട
വിലേയ കുറ്റിരുളാ൪ന്നിടുന്നിതാ!

പടരും പിടപങ്ങൾ, പൂക്കളും
വിടിരും, േമാടി തടാകതീരവും
തടവും പുതുപൂനിലാവിനാൽ,
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പടവാ൪ന്നങ്ങഥ പാടിടും കുയിൽ,

വിരഹിക്കിവേയതു മാതിരി-
രുതാപത്തിനു പാ മാകുേമാ,

ശരിയായതുേപാെല സങ്കടപരേമകുന്നയിെന്ന നിക്കേഹാ!(യുഗ്മകം)

ഇല േപാെയാരു വൃക്ഷെമങ്ങേന
വിലസും, പൂട െപാഴിഞ്ഞ പക്ഷിയും,
അതുേപാെല സുഹൃന്മേണ! ഭവ

തിയാലി ചമഞ്ഞിടു ഞാൻ.

ഉലകിെന്നാരു ജീവനായ നിൻ-
വിലേയ മാലു സഹിച്ചിടാെതയായ്
ഇലേപാലുമിളക്കിടാതിതാ
നിലയായീ ബത! വൃക്ഷസഞ്ചയം.

തവ സംഗമമ േപാകയാൽ
പവനൻ പാരിടവും െവടിഞ്ഞിേതാ?
ശവെമന്നതുേപാെല സർവ്വവും
ഭുവേന നിശ്ചലമായ് വിരാജിേത.

ഗതിയില്ല സദാഗതി താൻ,
ബത! സ൪വ്വംസഹയത്തെലാ േമ
സഹിയാെത സമാധി പൂണ്ടിടു-
ന്ന, ഹഹ! ത്വദ്വിരഹം ഹി ദുസ്സഹം.

ഉദധിെക്കതിരായ വെമ്പഴും
ഹൃദയം നിശ്ചലമായി നി േട;
കദേനന വരുന്നിതാഴിത-

ദേര േവലിയിറക്കേമറ്റവും.

മരവും െചടിയും സുമങ്ങൾ തൻ-
നിരയും വള്ളികൾ പു കൂടിയും
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െചാരിയുന്നിഹ ബാഷ്പധാരെയ-
പ്പരിതാേപന സമസ്തേലാകവും.

കരയുന്നതുെകാ മൽ ിയൻ
വരികിെല്ല വിചാരേമല്ക്കേവ
വിരേവാെടയടങ്ങിടും മന-

രുകീടും പുനരായ് ക്ഷേണനതാൻ.

മമ മാനസതാരിലീവിധം
ശമവും തിങ്ങിന േവവലാധിയും
സമമായ് മരുവുന്നേതാ൪ക്കിലി-
ന്നമരും രാെവാരുമിച്ചഹ മായ്.

ചില േവളയിൽ നീലമായിടും
കലരും പച്ച ചുക മഞ്ഞയും
പലവ൪ണ്ണമിവണ്ണേമന്തിടും
നിലേയാന്തിെന്റ വഹി േമാ മനം?

പിശറും കടുതായ വാതവും
വശമാ ന്നളവിൽ കലങ്ങിടും
കൃശമാമലയില്ലയന്യഥാ
ഭൃശമക്കായലിെനാപ്പേമാ മനം?

ചലിയാെത െതളിഞ്ഞഗാധമായ്
വിലസും കായലിനുള്ളിലായ് നിഴൽ
പലതും പതിയുന്നേപാെലേയാ
കലരു മനതാരിലത്തലും?

അടിപാടടിെപ പാറേമ-
ലുടവാ൪ന്നാടിയുല നി ടൻ
അടിയാൻ തുടരുന്ന കപ്പലിൻ-
കിടയാേയാ കിമു മാനസം മമ?
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കരണത്തടിെപട്ടിടുെമ്പാഴ-
ക്കരണങ്ങൾ കറക്കേമ ടൻ
തിരിവ പുല െമന്നേപാ-
െലാരുവാലും തലയും വിൈനവ ഞാൻ,

നിറയുെന്നാരു താപേമറ്റിതാ
പറയു പലതും, തഥാപി,േമ
മറവാ൪ന്നമരു മാനേസ
മുറകൂടാെത സമസ്തവ വും. (യുഗ്മകം)

ജരയും നരയും മുഴക്കയാൽ
കുരയും പൂ െകാഴി പ കൾ
നരെന മരിച്ചിടാെത ക-
െണ്ടാരുെതാ റു വയസ്സിരിക്കിലും.

മരുവു ലകി ഭാരമാ-
െയാരു കാശി തകാെത, േയാ൪ക്കിേലാ
െചറുപയ്യനേമയബുദ്ധി പൂ-
െണ്ടാരു േതാഴൻ പിഴ െചയ്തെത േമ? (യുഗ്മകം)

യമധ൪മ്മനു ധ൪മ്മമാകേവ
കിമു കാശി കട േപായിേതാ?
സുമന കൾ തൻ ഗണത്തിലി-
ന്നിമമാരാണു ഗണി െവച്ചതും?

പറയന്തക! കാന്തരൂപനാം
ിയേന ഹാ! കഥമി െകാ നീ?

പശുവിെന്റ കഴുത്തറ വാൻ
പറയേന്നതുമറ വന്നിടാ.

തരുേവനപി ജീവിതം സേഖ!
വിരേവാേട വരുെമങ്കിേലാ ഭവാൻ
പരിതാപമിേതെറേയല്ക്കയാൽ
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െപാരിയു മനതാരു േമ പരം.

’ഇതുേപാെല നമു ത രാൻ
പുതുതായ് വന്നിടുകില്ല നിശ്ചയം’
ഇതിഭൃത്യജനങ്ങൾ േകഴുേമ
ഗതജീവൻ ഭുവുള്ളിലാളേവ;

അതുേപാെല ശവത്തിെനാപ്പമായ്
മതി േമ നിശ്ചലയായിരിക്കേവ
ഗതിെക െവളി േകണിടു-
ന്നതിയാെയൻ കരണങ്ങളാകേവ (യുഗ്മകം)

പിരിയാെതാരുനാളുേപാലുേമ
പരമാനന്ദഭരെത്താേട ചിരം
ഒരു മാർഗ്ഗമതിങ്കലൂെട നാ-
മിരുേപരും നടെകാ േതാഴേര!

ഒരു േവനലു െതാ വ൪ഷമാം
വെരയും വ൪ഷെമടു േവനലാം
വെരയും പല േകളിയാടി നാം
ചിരിയും പൂ നട െസൗഖ്യമായ്.

കളിയും ചിരിയും കല൪ നാ-
മിളയാകും കളിമാമല േമൽ
കളിയാടി നട വിദ്യയാം
െതളിേവറും വഴിതന്നിലൂടേവ.

പലേമാഹവുമുള്ളിലാ൪ നാം
മലതൻ ചാ ിലിറങ്ങി െമല്ലേവ
നിലെകാണ്ടളവിൽ ഭയങ്കരം
വിലസീ കാറണിയി മുന്നിലായ്.

പരിേചാടു പര കൂരിരു-
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െട്ടരിയും ജ്ഞാനമണ തൽക്ഷണം
തിരിയും തലയിൽ െപരു മായ്
തിരിയാതായി വച മസ്തമായ്.

അതിയാമിതുേപാതു സങ്കടം
മതിമായം നനു െചയ്കതെന്നേയാ?
അതിയാതമതായതാകേവ
ബത! നെന്ന നിനച്ചിടു ഞാൻ.

മിഴിര മിരിക്കേവയവ-
െയ്ക്കഴുമക്കാ യറിഞ്ഞിടാൻ പണി;
മുഴുകും ജരവ കാ യും
കുഴയുേന്നരമറിഞ്ഞിടു നാം.

മതിതന്നിലമ൪ന്നിടുന്ന മാൽ
മതിയാകാെതെയന്നേപാെലതാൻ

തിയാതമതായിടു േമ
ഗതമാം ന െട ബാല്യകാലവും.

അരിയും കറിയും കളി നാം,
െപാരിയും െവയ്ലു വൃഥാ കളഞ്ഞിടാം
തിരിയും വിരെലാ മൂക്കിലും
പരമെപ്പാക്കിളിലും െതാടീ ടൻ.

അവലും മലരും പഴങ്ങളും
കവരും പൂ പുരയ്ക്കക േപായ്
ശിവനായി നിേവദനം കഴി-
ച്ചവ തി ം പലകൂ കാരുമായ്.

ഭരണിെക്കതിേര കാണുവാൻ
കരയുേന്നരെമടു നമ്മെള
ഭരേമറ്റഥ ഭൃത്യർ െകാ േപായ്
വരുമക്കാ കൾ കാ മാകേവ.
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തിരുേവാണമടുത്തിടുെമ്പാേഴ-
ക്കിരുനൂറു കളി കൂ കാ൪
ഇരുഭാഗമതായി നി നാം
െപാരുതും പ കൾെകാ നാൾ നാൾ.

തുകിൽെകാ മതല്ല നൂലിലും
തുണിെകാ ം പലതു പ കൾ
തുടെര ടെരക്കിടച്ചിടും
തുലയും കിട്ടിയതിന്നടുത്ത നാൾ.

പലവട്ടവുേമ പട്ടവും
കലരും ലജ്ജ സഹിച്ചിടാെത നാം
കലഹം തുടരു കൂട്ടരായ്
ചിലകാലം കലിേകറി മൂക്കയാൽ.

െപാരുതും പുനെരാ ചുക്കിണി-
െക്കാരു പ പിടി രുട്ടി നാം
തരമിെല്ലതി൪െകാ കാ വാൻ
പരമേന്നകുമവ െതാപ്പിയും.

തുടരുന്നഥ േഗാലിെകാ നാ-
മിടയാനുന്നെമഴുന്ന േപരുമായ് ;
അടിെകാ കുഴിക്കര ൈക
കുടയും രാശിെയടുത്തിടാത്തവ൪.

കുഴിെയാ തുര ക റു-
മ്പിഴയുേന്നരെമടു െകാ നാം
കഴിയാൻ സമയം കുഴിച്ചിടും
കഴിയാഞ്ഞി പഠി െചാ വാൻ.

െചറുെവള്ളമിറക്കി െമല്ലേവ
കുറുനയ്മ്പും വിരേവാെടടു ടൻ
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തിറേമാെടയിറങ്ങിയാറ്റിലും
ചിറകും െവച്ചതുേപാെല പാ േപാം.

ബഹുദൂരമതിങ്കലാകേവ
മഹിമാേവതിനുേമറിവന്നിടും ;
മഹി ത െട ഭൃത്യനാകിലും
ബഹുമാനം വിധുവി കൂടുേമ.

ഉപജീവനമ േമവമാ-
മപി ഭാരം പകുതി േപാരുേമ ;
ഉപകാരമതി െച വാ-
നപരൻ പാരിെലാരുത്തനില്ല േമ.

നിയതം പലനാളു െചല്ലേവ
ിയെമ ള്ളതുമ മങ്ങിടും;

അയഥാർത്ഥമിെത കാ വാൻ
സ്വയേമ ജീവനമി െചയ്തിടാം.

തരമില്ല പറ േപാകുവാൻ
തരുമാെരങ്കിലുെമങ്കിേലാദനം
ഒരു പഞ്ജരബദ്ധയായ് സുഖം
മരുവും ൈപങ്കിളി ഗ൪ഹണീയയാം.

കുല െചയ്കിലുമില്ല കുറ്റമി-
ലകിൽ േതാന്നിയവാസമായിടാം,

നിലയീവിധമാ൪ന്ന വന്യമാം
കുലവും ജ വതിെന്റ നിന്ദ്യമാം.

ഒരുനാളുെമാരുത്തേരാടുമായ്
കരുതീടാെതാരടുപ്പെമാ േമ
മരുവുന്ന മനുഷ്യർ കാട്ടിലാ -
൪ന്നരുളും ജ വിേനാടു തുല്യരാം.
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ിയെമാന്നിൽ നിനച്ചിതാകിേലാ
നിയതം ദുഃഖവുമു പിന്നിലായ്;
അതിനാലതു േവണ്ടെയ താൻ
മതിതന്നിൽ കരുതുന്നിേത ചിലർ.

പരിതാപമതിൻ നിദാനമാ-
യ് വരുെമന്നാകിലുമി െസൗഹൃദം
വരെമെന്നാരു സംശയം വിനാ
കരുതു മനതാരിലി ഞാൻ.

ക്ഷണേനരമിരു പാരില-
ങ്ങണയുന്നാകിെലാരുത്തെനങ്കിലും
അണുേപാലുമേഹാ! ഗണി േമാ
ഗുണമാത്മാവിനു േവണെമ താൻ?

മണമെറ്റാരു പുഷ്പേമാ൪ക്കിലി-
ന്നണിയുന്നില്ല ശിരസ്സിലാരുേമ;
തൃണതുല്യമതായ ജീവിതം
ചുണ െകട്ടാരു ഗണിച്ചിടുന്നിഹ?

പരിതാപമകന്ന ജീവിതം
പരേലാകത്തിലുമില്ലെയങ്കിേലാ
മരണംവരെമന്നതി താ-
െനാരു േലശം പുനരില്ല സംശയം.

അഥവാ, മരണത്തിന റം
കഥെയാ ം നഹിെയ വന്നിടാം;
കഥയ ിയ! നീ കഥം പുന-
൪വ്യഥേയകു മനസ്സിസയലിെപ്പാഴും?

ഒരു നാണയമായ് സുവ൪ണ്ണവും
ലരികില്ല പതിച്ചിടായ്ക്കിേലാ;
പരേമശ്വരശൂന്യതത്ത്വവും
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കരുതീടാ മതമാെയാരുത്തനും.

ഋതുശാന്തി കഴി നാരിയാൾ
ഗതയാകു വരെന്റ മന്ദിരം;
അതുേപാെല മമാപി േതാഴനും
മൃതിയാ൪ന്ന ിദിവം ഗമിച്ചിേതാ?

മകൾ വി പിരി േപാകേവ
യകേമ േകണിടുമച്ഛനമ്മമാർ ;
തകരാറതുെകാ വന്നിടാ
സകലം മംഗളമായ് ഭവിച്ചിടും.

കണവന്നിണയായിരിക്കേവ
തുണെചയ്തീടുമവൾ മീശ്വരൻ,
ഗുണമാ൪ന്ന തനൂജരുത്ഭവി-
ച്ചണയും വംശമനശ്വരം യശഃ.

ജഗദീശ്വരസന്നിധിം ഭവാ-
നഗമൽ കി തഥാ സുഹൃന്മേണ!
ദ്വിഗുണം ഗുണമിന്നനശ്വരം
ഭഗവൽേ രണയാൽ പണിഞ്ഞിടാൻ?

ഇതിെലാ കളി േപായി ഞാ-
നതിയായിന്നതിനില്ല സംശയം;
കഥെമ രെചയ്കിൽ, നാരിയാ-
ളഥ നാലാറു കഴി വത്സരം,

തിരിെക സ്വഗൃഹത്തിൽ വ േച-
൪ന്നരുളും തെന്റ സുഖങ്ങെളാെക്കയും;
ഇരുളാകയക വീ കാ-
രരുളും േമാദസമു വീചിയിൽ (യുഗ്മകം)

അവേളാെടാരുമി മക്കളും

https://thalilakkam.in/



ിയ വിലാപം - എം. രാജരാജവർമ്മരാജ 23

നവപൂേഞ്ചലയുടു വന്നിടും
കവരുന്നവരച്ഛനമ്മമാ-
൪ക്കവേശഷിെച്ചാരു ദുഃഖമാകേവ.

അതുേപാെല തിരി വന്നിടാ
മൃതനായുെള്ളാരു േതാഴനി േമ;
ഇഹേലാകെമനിക്കിരിപ്പിടം
മഹിതം സ്വ൪ഗ്ഗസുഖം ിയ മായ്.

മൃതിെയന്നതു ദീ൪ഘനി യായ്
മതിമാന്മാരുരെചയ്തിടു േമ;
െകാതി കാ വതി തെന്നേയാ
പതിവായി വരു നി യും?

മനുജർ വളർച്ച നാൾ നാൾ
മനതാരി വരു െവങ്കിലും
മറവാ൪ന്നമരു മാനേസ
മുറയായി കഴിഞ്ഞെതാെക്കയും.

സുരേലാകസുഖം ലഭിക്കേവ
നരേലാകത്തിൽ നടന്നെതാെക്കയും
സ്മരണം വരുെമങ്കില ഞാ-
നരിക ണ്ടറിെകെന്റ േതാഴേര!

സവി നില വീഴുമ-
ശ്ശിശുവിന്ന വുമില്ലെയങ്കിലും
അറിവായിവരും മത്തിന-

ളവാകുന്നഹെമന്നേബാധവും.

വളരുന്നിതിേനാടുകൂടതും
വളരു വളേമ െമല്ലേവ;
ഉളവാമതിേനാടു കൂടേവ
െതളിവായ് ത െട നിസ്സഹായതാ.
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നിലവി നട ൈശശവം
മുഴുവൻ ദു൪ജ്ജനെമന്ന േപരുമായ്
മരുവീടിന മ൪ത്ത്യെന േപ൪
ഗുണവാനായിടുമച്ഛനാകേവ!

കളവ കിളു൪ത്തതി േമൽ
വിളവുണ്ടാ, മതുേപാെല ൈശശേവ
വിളയാടി നടന്നിടുന്നവൻ
വളരുേമ്പാൾ സുജനത്വമാ൪ന്നിടും.

ശരിതെന്നയിെതന്നിരിക്കലും
െചറുപയ്യ പേദശരൂപമായ്
പരമാെര, രിയുന്ന വഹ്നിയിൽ
െചാരിയും െന കണ , നൾകിടും?

അഖിേലശ്വരേനകി മ൪ത്ത്യനായ്
സുഖവും ദുഃഖവുെമാ േപാലേവ;
നിഖിലാസുഖെമങ്കിലും നൃണാം
സുഖമായ് പര്യവസിച്ചിടും ദൃഢം.

ഭഗവനണുേപാലുേമ വൃഥാ
ഭുവേനസ്മിൻ നനു സൃഷ്ടിെചയ്തിടാ;
ഭവമാം ഭവനത്തില തം
ഭവതി സ്വ വുമൂനമായ് നഹി.

ചമയു ഘനർ വും മാൽ
കഴിയുേമ്പാൾ ദിനെമാ േവനലായ്;
നിശയും സ്വയേമ നശി ടൻ
ശരിയായി യരു സൂര്യനും ;

അതുേപാെല ശുേഭതരങ്ങളും
പലനാൾ െചന്നിടേവ ശുഭങ്ങളാം ;
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ഇതിേബാധമുദിച്ചിടു േമ
മതിയിൽ, കഃ പുനരി ഞാനേഹാ!

വലുതായ വനത്തിേലകനായ്
നില വിട്ടിട്ടഴലുന്ന ബാലിശൻ;
ബലെമാന്നിലുമില്ല േകവലം
വലയുേമ്പാളിഹ േരാദനം വിനാ.

മരണം മനുജ വന്നിടാം
പരമാത്മാവിനു വന്നിടാ ലയം ;
കരുതുന്നിതി േബാധമി ഞാൻ ;
പരമാ൪ക്കാണറിവു വാസ്തവം?

വളെര രുവി പാകിയാൽ
മുളെവച്ചീടുെമാേരാന്നിടയ്ക്കിെട,
വളരും ചിലതങ്ങവറ്റയിൽ,
വളേമ ം ചിലത ചീ േപാം.

കിമു ജാതിെയ മാ മീശ്വരൻ
കരുതുേന്നാ ഗണനീയേകാടിയിൽ?
ക്വനു വന്നിടു മി ജാതിയും
കഥയ വ്യക്തികേള െവടിഞ്ഞിഹ?

തരമില്ലതുമി െചാ വാൻ,
കഥെമന്നാകില, േനകജാതികൾ
ഭുവമാ൪ ചിരായ വാണതിൽ
പരെമാേന്നാെട നശിച്ചതില്ലേയാ?

പണിെചെയ്താരുനാളടുത്ത നാൾ
ഗണിയാതങ്ങതു സംഹരി കിൽ
അണുേപാലുമണഞ്ഞിടുന്നേതാ
ഗുണമീ േലാകനിവാസികൾക്കേഹാ;
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വിളയാ കളാണു പൂച്ചകൾ-
െക്ക, ലികൾേക്കാ പുനര യാതനാ;
കുലെച ലകിങ്കലീശ്വരൻ
കളിയാടുന്നതു ന തെന്നേയാ?

ശരിയാെയാരു ത ന േമ-
ലുരമിട്ട വളർത്തി െമല്ലേവ
കരവാളെമടുത്തതാരുവാ-
നരിയു വിഷവൃക്ഷമാകിലും?

അഥവാ വ്യഥയീവിധം വൃഥാ
കഥനംെചയ് വതു െമൗഢ്യമല്ലേയാ?
കഥമിന്നജരാമരത്വവും
പൃഥിവീജാതനു വന്നീടാമേഹാ!

വ്യസനിച്ചതുെകാെണ്ടാരിക്കലും
വരികില്ലാ ിയെനന്നിരിക്കിലും
മനതാരിലവെന്റ േന൪െക്കഴും
മമതേയ്ക്കതുമതില്ല വാട്ടവും.

സ്ഥിതികൂടുതലുെള്ളാരുത്തെന-
പ്പതിയായി വരാൻ െകാതിച്ചിടും
ഗതിെകെട്ടാരു െപൺകിടാവുതൻ-
മതിേപാെല മനതാരുമായി േമ.

തരമില്ലവേളാെടാരിക്കലും
കരുതീടനുരാഗെമാ േമ;
അറിവുണ്ടിതവൾ െമങ്കിലും
കുറയാ േസ്നഹമവെന്റ േന൪ക്കേഹാ!

ഒരുേപാെലയവസ്ഥയുള്ള േപ-
െരാരുമിച്ചങ്ങവനുല്ലസിച്ചിടും;
അറിയു തേലെലഴു തൻ-
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കുറവേപ്പാളതി ദുഃഖേമാടവൾ.

ിയനാമവനാെരെയങ്കിലും
ിയമുൾെക്കാ നടി െവങ്കിേലാ

അവേരാടവകാശെമന്നിേയ-
യവളീ൪ഷ്യാകലഹം തുടങ്ങിടും.

ഒരു കാരണമില്ലെയങ്കിലും
വരുെമെന്തന്നറിയാെതേയതിലും
പരിതാപവുെമാട്ടസൂയയും
വിരേവാെട മവൾ േചതസി.

ഉലകാെകയവൾ ശൂന്യമായ്
നിലെകാണ്ടീടു,മതല്ല,േനരവും
തുലയാെത തുേലാം വല താൻ
ഫലമില്ലാെത നയിച്ചിടും ഗൃേഹ.

’ ിയനി വരും നിനക്കേയ!
ഭയേമതും കരുേതണ്ട’യീവിധം
അയലിൽ കുടിെകാണ്ടിടുന്നവ൪
നയമായ് വ ഹസിച്ചിടും ചിലർ.

പകെലാെക്കയിവണ്ണമായിടും
പരിഹാസങ്ങൾ സഹി രാ ിയിൽ
പരിതാപമപാരമായേഹാ!
െപാരിയുംനാരിെയാെടാപ്പമായി ഞാൻ.

മലയും വയലും കല൪ന്നിടും
ചില കു ാമമടു പാ൪ത്തിടും
പലേയഴയിലെങ്ങാരുത്ത നാ-
യുലകിൽ വ പിറന്നതി േമൽ ;

അതിഭാഗ്യമിയ നീചയാം
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സ്ഥിതിേയ വി യദൃച്ഛയാ പരം
മതിമാനവേനകനായ് ബലാൽ
വിധിേയാടങ്ങഥ േപാരിടുന്നേഹാ!

സച ഭാഗ്യപേയാധിവീചിയിൽ
ചുര ാഭവേമാടുയ൪ന്നിടും;

അചിേരണയിളാമണാളനും
സചീവത്വം പുനര നൾകിടും,

മലെയാന്നിളകുന്നിെവങ്കിലും
ചലിയാതുെള്ളാരു ൈധര്യേമാടവൻ
വലുതാെയാരു കാര്യേമതുേമ
സുലഭം േനടുമതീവ നീതിമാൻ.

വിടവാങ്ങി നട െകാ വാൻ
പടുേകമത്തെമഴുന്നയാളുകൾ
പടേപാെല നിര നിന്നിടും
പടിവാതുക്കലവെന്റ മന്ദിേര.

ഇതിമാന്യജനാ ഗണ്യനാ-
യതിെസൗഭാഗ്യമിയന്നിരിക്കേവ
മതിയിൽ ചിലേവള പണ്ടവൻ
പതിവായ് കണ്ടതുേമാ൪ കില്ലേയാ?

അമരാവതിയാ൪ െസൗഖ്യമാ -
യമരുേമ്പാളതുേപാെലെയെന്നയും
മമ േതാഴനുമ മായിടും
സമയത്തിങ്കലുേമാ൪ കില്ലേയാ?

മുടിെതാട്ടടിേയാളെമാ േമ
തടിയില്ലാെത്താരു േപാടുവൃക്ഷവും
പടരും ചിലേവള പൂ െമാ-
ട്ടിടകാണാെതയുമ കായ്ച്ചിടും.
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അകതാരിെലനിക്കേതവിധം
ശകലം സത്വവുമില്ലെയങ്കിലും
പകരു പേല തരത്തിലും
വകമാറീ രസങ്ങൾ നാൾ നാൾ.

അതുെകാണ്ടയി! േതാഴ! നി േട
മതിയിൽ േചരരുതന്യഥാ ഹം
ഗതി െക തല പി പൂ-
ണ്ടതിരറ്റിന്നിവനുല്ലസിക്കേവ.

കഴിയുന്നതുമക്കഴിഞ്ഞതും
കുഴയാേത മിഴികൾ നി േട
നിഴലിെച്ചാരുേപാെലേയകമായ്
വഴിേപാേല വിലസു മുമ്പിലായ്.

മൃതിത െട േസാദരങ്ങളാം
മതിതൻമാറ്റമുറക്കമാന്ധ്യവും
മതിയാകുമെതങ്കിെലാ േച-
൪ തകേട്ട മൃതിെയന്നേപാെല േമ.

ഒരുനാളരുവിക്കട പി-
െന്നാരുനാളാ കര കൂടിയും
മറുനാൾ മലതെന്റ ചാ ിലും
തിരയും ക കടൽ റ മായ്,

പരിേതാഷമിയ പ നാ-
മിരുേപരും നടെകാണ്ട ദി കൾ
മരവിച്ചതുേപാെലെയ േട
മരുവു മിഴികൾ സ൪വവും.

ഘനകാലമലങ്കരിച്ചിടും
ദിനേമ! നിെന്റ മുഖത്തിെല േട
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വദനത്തിെലഴുന്ന േപാെലതാൻ
കദനം വന്നതിെന കാരണം?

പരിതാപമസഹ്യമാകേവ മറവാകു തവ സാദവും,
കരയു പരം ഘനങ്ങളാം
തിരകൾ ള്ളിൽ മറഞ്ഞിരു നീ.

വലുതാെയാരു െതന്മരങ്ങൾത-
ന്നിലയാകും തലയും വിരി നീ
മലതൻ ഗുഹയാ൪ന്നവാത്യയായ്
വിലപി ന്നതിദീ൪ഘമായേഹാ!

ഉലകിന്നതിരില്ല, പാ൪ക്കിേലാ
പലതും പ നട തീർ , േമൽ
മലേപാെല നടക്കേവണ്ടതും
ചിലത നടന്നിടുന്നതും.

വിരുതും െപരുതായ േനരുമ-
െങ്ങാരുേപാലു നിനേക്കെതങ്കിലും
നരെനാ മരി േപാകയാൽ
വരുേമാ ശൂന്യെമാരിക്കലും ഭുവി?

മഴ വീണു കഴിഞ്ഞിടുെമ്പാഴ-
ഴിയിൽനി യരുെന്നാരീയ്യലാം

പുഴുവിെന്നതിരാം നരന്നേഹാ!
കഴിവുേണ്ടാ ഭുവിെയന്തിെനങ്കിലും?

െചറുതാെയാരു ചുെണ്ടലിക്കേഹാ!
തിറമുണ്ടായി മൃേഗ േനകുവാൻ
വലുതായ സഹായ, െമന്നേപാ-
ലുലകിൽ കീടവുേമകുേമ ബലം.

മമ േതാഴനിരു െവങ്കിേലാ
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സുമേനാവൃന്ദമതി മുമ്പനാം;
മരങ്ങൾകണ മ േപ൪
മമാ൪ന്നീടുമതായിരുന്നേഹാ!

പഴിെചാ കയില്ല ഞാൻ വൃഥാ
വഴിേപാേല മൃതിവ െവങ്കിേലാ;
തടവില്ല വിധിച്ച പാതയിൽ
നട െകാണ്ടീടണമി സ൪വവും.

പരിതാപമിയന്നതീതമാ-
െയാരുകാര്യെത്ത നിന നാമേഹാ!
മരുവീെട്ടാരു കാര്യസാധ്യവും
വരുവാനിെല്ലാരുനാളുേമതുേമ.

തിരിെയാ കരത്തിലാ൪ േപാ -
െമാരുവൻത െട പിന്നിലായ് വരും
ഇരുെളന്നതുേപാെല സ൪വവും
മരുവു മറവായ് കഴിഞ്ഞതും.

ഒരുവന്നഥ കീ൪ത്തിെയ താൻ
െപരുകുന്നാകിലുമിന്നനന്തമായ്
ഒഴുകുെന്നാരു കാലരൂപമാം
പുഴത ക്ക് തടു നി േമാ?

കുസുമങ്ങളിണ െകട്ടിേയാ-
രസലാം മാല ചുരുട്ടിെവച്ചേപാൽ
സ്വകമാെയാരു കീ൪ത്തിെയാ േവ
യകേമ െവ മറ കിംഫലം?

ശവേമകമടു േനാക്കേവ
നവമായ് ഛായകൾ േതാ െമന്നേപാൽ
ഗുണജാലമേഹാ! മഹാത്മനാം
ഗണയാേമാവയമി നി െട.
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ഒരു േസാദരനുള്ളതിൽ പരം
മരുവീ േസ്നഹമിയ തമ്മിൽ നാം;
ഒരുേപാെലെയാരച്ചിലി നാം;
ഒരുേപാെലെയാരച്ചിലി നാ -
മിരുേപേരയുമയച്ചിേതാ വിധി?

മലയും വയലും വനങ്ങളും
മനതാരിെന്നാരുേപാെല ന േട
മുദേമകി, മദിെച്ചാഴു മായ്
മറവാ൪ന്നീടുമതായ േചാലയും;

പുലരുേമ്പാഴതീവ ശീതമായ്
നലേമാടൂതിന മന്ദമാരുതൻ
ഒളിവിൽ ചിലേവള നമ്മേളാ-
ടുലകിൻഭംഗികേളാതി െമല്ലേവ ;

പരേദവതെയബ്ഭജി നാ-
െമാരുേപാേല പുലരുന്ന േവളയിൽ
ഒരുമിെച്ചാരു പുസ്തകത്തിൽ നി-
ന്നിരുേപ൪ നമ്മൾ പഠി പാഠവും;

കറേവതിെലനിക്കതിങ്കല-
ങ്ങറിേവറ്റം ിയന ദിക്കയാൽ
നിറേവറ്റിരുേപരുേമതിലും
തിറേമാട നയി നാളുകൾ.

മരണം ിയേന െവടി മാ-
മിരയായാക്കിയിരു െവങ്കിേലാ
അരനാഴിക േപാലുമിന്നവൻ
കരയാേത വരികില്ല നിർണ്ണയം.

ഹൃദയം പിളരുന്നവാെറഴും
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കദനം പൂണ്ടയിേതാഴ! നീ തദാ
ഹൃദയംഗമയായ വാ െകാ-

ടയത്ഭക്തി നമി മീശ്വരം.

ഗതിെകട്ടവനായ് കിടന്ന മാം
തി േകട്ടിട്ടഥ തുഷ്ടനീശ്വരൻ

ഗതകല്മഷനാക്കിേയകിടും
പതിവായ് നാകമതിങ്കലാലയം.

ിയമങ്ങവേനാടു മുമ്പിേല
സ്വയമായ്ത്തെന്ന മുള , സത്വരം
ഭയെമെന്യ വളർ നാൾ നാ-
ളുയരംവ , തളു൪ ഭംഗിയായ്,

മുകുളങ്ങൾ കുരു േകാമളം
മുകളിൽനിന്നടിേയാളെമാ േപാൽ,
വികസിച്ചചിേരണ െച നാ-
ളകതാരി സുഗന്ധേമകി േമ,

തകരാറു വരിെല്ലാരിക്കലും
ശകലം േപാലുമിനിപ്ഫലത്തിനു,
അകതാരിലുറച്ചിവണ്ണമായ്
മകരന്ദെത്ത നുക൪ നിത്യമായ്;

ഹതൈദവതേചഷ്ടയീവിധം
ചതി െചയ്തീടുമെതെന്നാരിക്കലും
മതിയിൽ കരുതീല ഞാനേഹാ!
മതിമാനും ചില െത പറ്റീടും.

അതുെകാ വൃഥാ പരാതികൾ
മൃതിേയപ്പറ്റിയുരയ്ക്കയില്ല ഞാൻ;
അതിനും കഴിയാ ചലിച്ചിടാൻ
വിധിസങ്ക ിതപാതവിട്ടേഹാ!
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മുഖെമാ വിള൪ േപായതും
നഖെമാന്ന മുറി േപായതും
ശിഖയ െപാഴി േപായതും
സഖിതെയ്ക്ക െട വാട്ടേമകിടാ.

മൃതിപൂണ്ടഥവാ ഭയങ്കരം
സ്ഥിതിയും രൂപവുമാ൪ന്നധസ്തേല
കൃമിേയാെടാരുമി വാഴ്കിലും
മമ േതാഴൻ മമ േതാഴെനാ േപാൽ.

ഒരുനാൾ പുഴുവിെന്റ രൂപമാം,
മറുനാൾ മുട്ടയതായ് വിളങ്ങിടും,
ചിറകാ൪ന്നഥ െകാ പക്ഷിയായ്
മറുനാള പറ വന്നിടും,

ഒരു കൂടതുേപാെല വി മ-
െറ്റാരു കൂേടറിടുമി ജീവനും;
പരിണാമമിവണ്ണേമതിനും
വരുെമ ള്ളതു േലാകത മാം.

സുകൃതം പുനരൂഴിതന്നിൽ നി-
ന്നകലത്താക്കിയതും നിനയ്ക്കിേലാ,
വകെവച്ചിടുവാൻ നിദാനമാ-
യകതാരിൽ കരുതുന്നതില്ല ഞാൻ.

വിളേവറിവരുന്നിരട്ടിയായ്
വളരും ഞാറു പറി നാട്ടിയാൽ;
വളരും സുകൃതം തൈഥവതാ-
നിളയിൽ നി ദിവം ഗമിക്കേവ.

മമ േതാഴനു നൾകി നാകവും
മമ വാസത്തിനു പിെന്നയൂഴിയും,
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പിണയി പിരിച്ചെതാന്നിേന
പഴിെചാല്ലീടുകയു കാലെന.

കലെയാ വള൪ നാൾ നാൾ
വലുതാകുന്ന ശശി തുല്യനായ്
വിലസീടുമതായിരു നീ
യുലകിൽ ജീവെനാടാ൪ െവങ്കിേലാ.

കബളീകൃതമാക്കി വിദ്യയും
വിബുധേ ഷ്ഠത പൂണ്ട മ൪ത്ത്യേര
അബലാജനത തുല്യമായ്
കബളിപ്പി മതായിരു നീ.

പരിതഃ പരിേചാടു വ േച-
൪ന്നരുളും േലാകഗണത്തിെനാെക്കയും
ഇരുളാെകയകറ്റിേയറ്റവും
പരിേതാഷം െചാരിയുന്ന സൂര്യനായ്,

തിവാസരമ ദി നീ
സ്ഥിതിയുൈച്ചസ്തരയാ൪ന്നിരിക്കേവ
മതിേന൪മുഖിയിൽ പതിച്ചിടു-
ന്നതിെതജസ്സചിേരണ നി േട.

വിബുേധഷു വിഭുത്വമാ൪ നീ
വഴിേപാേല വിലസീടേവ തദാ
വിവിധം കളിയാ വ ടൻ
വളയും നി െട ബാലെരാ േവ.

പുതുതായ് വികസിച്ച താമര-
െയ്ക്കതിരായുള്ള തദീയമാനനം

തിബിംബിതമാക്കിടും പരം
ഹൃദയാംേഭാരുഹനി൪മ്മല ഭാം.
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വിളയാടി നട െകാ വാ -
നിളയാകും കുളിരംഗമാത്മ ഃ
ഇളവാക്കിയിെത േതാ മാ-
റളവില്ലാതവ൪ ലീല പൂണ്ടിടും.

അവെരാെടാരുമിച്ചിരിക്കേവ
നവമായ് ൈശശവമ വന്നേപാൽ
ഭവനെത്ത വല െവച്ചിടും
ശിവേന! േകളികളാ൪ നമ്മളും.

ഒരുവൻ പുനര േപായുടൻ
പുരമാേടാടു െപാളിെച്ചാരമ്പലം
ശരിയായ് പണിെച കൂട്ടേര
പരിേതാേഷണ വിളി േച൪ത്തിടും.

െചറുപയ്യനതാം സേഹാദരൻ
തിറേമാടങ്ങറിയാെത മ േപ൪
തിരയുന്നഥ ശ൪ക്കര ടം
പുരയിൽ േകറി മറ നി ടൻ.

പടുവാെമാരുവൻ പുര മായ്
പടെവട്ടീടുമുടൻ സഖാക്കളായ്;
വിടുവായെനാരുത്തന ടൻ
മടികൂടാെതാരു പാ പാടിടും;

െചറുൈപതലു പിച്ചനി ടൻ
പറയും െകാഞ്ഞെയാട വാ കൾ ;
തറയിൽ പുനര രുണ്ടിടും
തിറമില്ലാെത നട േപാകുവാൻ ;

പലമാതിരി ലീലയീവിധം
നലേമാടങ്ങഥ കണ്ടിരിക്കേവ
തല േപാകുമെതന്ന കാര്യവും
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വില െവക്കാെത കളഞ്ഞിടു നാം.

പല േകളികളാടിയീവിധം
കലരും ബാലകവൃന്ദേമാടു നീ
വിലസുെമ്പാഴു തൂണുകാരനായ്
വലിേവ േകറിവരും ഗൃഹത്തിൽ ഞാൻ.

മടിയിൽ തവ ബാലെരാക്കേവ
മടി കൂടാെത കേരറിെയ േട
െവടിയ പേലതരത്തിലും
െചാടിേയാേട പറയാൻ തുടങ്ങിടും.

പല നാളിതുമാതിരി നീ
കുലകൂടസ്ഥനതായിരിക്കേവ
മരുമക്കളിലും പക൪ന്നിടും
െപരുതാം നി െട ബുദ്ധി ൈവഭവം.

ഉലകാെക നിറ േമ േമൽ
വലുതാകുന്ന യേശാഭരം സേഖ!
വിലസും തവ ഗണ്ഡമണ്ഢേല
പലിതവ്യാജമിയ വ ടൻ

ഉദയാ ിശിരസ്സിലങ്ങിരു-
ദയ ീ കലരുന്ന േവളയിൽ

വിളറുന്നവിധം കുടുമ്മയും
വിലസും െവണ്മ കല൪ നി േട.

തലയാെക നര വപ്പിയായ്
ബലെമല്ലാം വടിേമലുമാക്കി നീ
നടെകാൾവതു കാണുവാൻ മിഴി-
ക്കിടയാകാഞ്ഞതു ഭാഗ്യഹീനത.

കഴിയാത്തതിേന കിനാവിൽ ഞാൻ

https://thalilakkam.in/



ിയ വിലാപം - എം. രാജരാജവർമ്മരാജ 38

മിഴിയിൽ കണ്ടതിേന കിട വാൻ
തുഴയുന്നതു േതാഴെനെന്റ േമൽ
പഴി െചാ ന്നതിനായി മാ മാം.

മതിമാനപി നിെന്റ വാ േക-
ട്ടതിയായി മിര േപായിടും;
ചതി െചയ് വതിെനണ്ണി വന്നവൻ
പതറിസ്സത്യമുരച്ചിടും ക്ഷണം.

പല വിദ്യയിലും വിദഗ്ധരായ്
കുലെകാമ്പത്തെമഴുന്ന വൃദ്ധരും
തലയാട്ടി രസി േകട്ടിടും
ഫലിതം േച൪െന്നാരു നിെന്റ ഭാഷണം.

നരിെയാ കരഞ്ഞിടുെമ്പാഴ-
റിയിൽ േകറി മറഞ്ഞിടുന്നവൻ

ഒരുനാൾ തവ മുന്നിൽ വാഴേവ
മരണേത്തയുമേഹാ! ഭയെപ്പടാ.

കരിനാക്കിനുമൂ നഷ്ടമാ-
മിരുനാവ വര േപായിടും ;
വരികീറിയ കള്ളനും പരം
കരളിനുള്ളിൽ വരും കുഴപ്പവും.

തവ ൈവഭവേമവേമതിലും
നവേമാേരാന്നരികത്തിരു ഞാൻ
അവേലാകനമ െചയ്കേവ
ഭുവിയാരുണ്ടിതുേപാെല ഭാഗ്യവാൻ?

കുടിലിൽ കുടിെകാണ്ടിരിക്കിലും
െപാടിപൂരം സദനത്തിൽ വാഴ്കിലും
കുടിലെന്റ മനസ്സിെലാ േമ
കുടിലത്വം വിടുകില്ല നിർണ്ണയം.
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മുടിേമൽ മകുടം ധരിച്ചകം-
പടിയും കൂട്ടി നട െവങ്കിലും
കുടിലെന്റ മുഖ ചായമ-

ടേനതെന്ന െവളു േപാം ദൃഢം.

മതിയിൽ പതിയാതിരുന്നിടു-
ന്നതിെനപ്പിെന്ന മനുഷ്യെന നാൾ
പതിവായ് െവളിയിൽ ജനങ്ങേള
ചതിയായ് കാട്ടി മയക്കിടാമേഹാ!

അകേമ നിനെവാന്നിരിക്കിലും
പുറേമ മെറ്റാരു മ കാട്ടിടും
ഇതി േമനിയിരെണ്ടാരിക്കലും
നഹി േമ സ്ന്ഹിതന െമങ്കിലും.

ഒരുനാളുെമാര ബുദ്ധിയും,
പരേനാടി൪ഷ്യകൾ, ദു൪വിചാരവും
പരിശുദ്ധമതായ മാനേസ
തിരേനാട്ടത്തിനടുത്തതില്ലേഹാ!

പുരുേഷായമിതി സിദ്ധയാം
പദവിക്കന്നവേനവമ൪ഹനായ് ;
പല മൂഢജനം വഹിച്ചതിൻ
െപാരുെളല്ലാം പതിരായിടുന്നിഹ.

വലുതായ ഭവാെന്റ ൈവഭവം
മലേപാല മുതിർ നില്ക്കേവ
പല ചില്ലറ ൈവഭവങ്ങേള
വിലെവക്കാെത കളഞ്ഞീടു ഞാൻ.

പരിേചാടു ഭവാെന്റ സൃഷ്ടിയിൽ
പരേമഷ്ഠി പരിശിഷ്ടെമന്നിേയ
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ഒരുേപാെലയുര േച൪ താൻ
കരുവുണ്ടാക്കി ഗുണങ്ങൾെകാണ്ടേഹാ!

അറിേവറുമിരട്ടിയല്ലലാൽ
പറയുേന്നവമറിഞ്ഞയാളുകൾ
മറിമായമിെത േതാഴേര!
പിറേക േപായറിേവെറ നി േട?

അറിേവറിവരാെനാരാ ഹം
കരുതീടാത്തവനാരുവാൻ ഭുവി?
വരവാണി വരാൻ വരിച്ചിടാ-
െത്താരു വീരൻ വരികില്ല നിർണ്ണയം.

ഗളമാ൪ന്നളവറ്റ സംപദാ
വിളയാടുെമ്പാഴുേതതു വീരനും
കളവല്ല തദീയമായ് മന-
സ്സിളകിേപ്പാം പരിചിന്ത വിട്ടേഹാ!

ജഗതാമിവൾ േമാഹിനീ പുന-
വിഗതജ്ഞാനയതായിരിക്കിേലാ
മൃഗതൃഷ്ണികേപാെലയായിടും
ഭഗവത്തത്ത്വഗേവഷകന്നേഹാ!

അധികാരമിവൾ േനടുവാ-
നധികം േമാഹമിയന്നഗാധമാം
വിധിക ിതവും കടന്നിടാൻ
വിധേമതും തുടരു മാനുഷൻ.

അവേനാ’നുവിധിച്ച പാതെയ
കവിയുേന്നാ’ നു വിനാശമാം ഫലം ;
അവനുള്ളതുമ േപായിടും
കവരാൻ േപായതുെമാ കിട്ടിടാ.
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അതിനാലയി വാണി! വാണിടാൻ
പതിവായ് ഞ്ജാനമതിെന്റ ൈപതലായ്
മതിയിൽ കരുതു െവങ്കിേലാ
മതിേയാളം ബഹുമാനമാ൪ന്നിടാം.

ഭയഭക്തിയുദാരതാദയാ
നയദാക്ഷീണ്യഗുണാദിസംഭൃതം
ഉയരുെന്നാരു െപൗരുഷം പരം

ിയേനാട ടനസ്തമി േപായ്

ഘനകാലമിതാ കഴി ടൻ
ദിനനാഥൻ ശരദർ വിങ്കലായ്
മനമ െതളിെഞ്ഞാരണ്ഡൈജ-
സ്സ്വനഭൂയിഷ്ഠമതായി ഭൂരൂഹം.

നവനീലനഭസ്തലത്തിലീ
നവനീതച്ഛവിയാം പേയാധരം
പവനാഹതേമാടിടുന്നിതാ
ഭുവേന കപ്പലിലുള്ള പായേപാൽ.

ഭവനാശനമാം മുരാരിതൻ
തിരുനാമം പതിവായ് ജപിച്ചിതാ
ഭവനാശനകാംക്ഷവി വിൺ-
ഭുവനം യാതി പരു ചം ൈമഃ.

ദിനദീപമുയ൪ത്തി നി൪ വാൻ
കലിതം സ്തംഭമതിൽ കേരറുവാൻ
വിനതാസുതേനാതിടു േവാ
നവേസാപാനപരംപരാമിവ.

ഇളതാം െവയിേല മുറ്റിടും
തളിരാ൪ ള്ള തരുക്കൾേതാറുമായ്
കളിയാടി നട പാടിടു-
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ന്നളിജാലം െതളിേവാെട രാവിെല.

കുസുമങ്ങളണി വല്ലരി,
രസമായംഗനമാരുമങ്ങേന;
അസിതാഭമതാം നഭസ്തേലാ-
രസി നക്ഷ ഗണങ്ങെളന്നേപാൽ.

അളിേവണികൾ തെന്റ േവണിയിൽ
വിളയാടുെമ്പാഴുതുള്ള കാന്തിെയ
കളവല്ല മറി കാട്ടിടു-
ന്നളിമാലാകുലയായ േകതകി.

െവറിയാ൪ കുറ വാരിയ-
ങ്ങറിയാതാറുകളിൽ ദിേനദിേന
െപരുതാം പല േമാഹമാ൪ന്നിതാ
നരനായു കഴിഞ്ഞിടുന്ന േപാൽ.

ദിങ്മുഖങ്ങൾ െതളിവാ൪ കല്മഷമകന്ന
മാനുഷമന േപാൽ,
ദീനെമന്നിെയ ദിേനശനും ദുരുപേദശമ
റ്റനൃപെനാപ്പമായ്,
ദൂരേവ ദിശി പറ േപായുടനഹങ്ക-
രി വിഹഗങ്ങളും,
േദശിക െടയടുക്കൽനി വിട വാങ്ങി
േയാടിന കിടാങ്ങളും.

പാടുെപ കൃഷിെചയ്ത പാടമാ-
൪ന്നാടുമാടുകൾ കിടാക്കേളാടുമായ്
ചാടിേയാടി വിളയാടിയന്തിയിൽ
കൂട്ടമായ് കുടിലിേലറിടുന്നിതാ.

േപടമാനുമടവീഷു േവടേര
േപടിേയാടടവില േനാക്കിയും
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േതാടുമാറുമഥ കാടുെമാ േപാ-
േലാടിേയാടി നട െകാണ്ടിടുന്നിതാ.

രഹസ്യ മുലകി േട ചില-
തു ശാ സിദ്ധാന്തമ-
ങ്ങഹമ്മതി മുഴുത്ത മൂഢജ-
നത കാ ന്നേപാൽ
അഹ കഴിയുന്ന േവളയി-
രുൾ വ മൂടീടേവ
മഹീതലവിലാസമമ്പിളി െവളിെപ്പടു ന്നിതാ.

സുധയധികമതുള്ളിലാക്കി രാവിൽ
മതിയറിയാെത ചിലച്ചിടും ദ്വിജനാം
വിധമതു പലേവള ക േസവി-
പ്പതിനു മുതിർന്നിഹ വാരുണീം ച രാജാ.

പകലിരെവാരുേപാേല
വാ൪ വാ൪ത്തി പാരിൽ
മുകിലനവധി നീരങ്ങാ-
൪ന്നിതാ നിഷ്കളങ്കത്വം ;

സുകൃതികൾ മണിയാകും
േതാഴേര! ക നീർ വാ-
൪ത്തകതളിരതുേപാേല
മാലു നീങ്ങിെത്തളി .

പനിമതി പലനാൾെകാണ്ടാ൪ന്നി-
ടും പൂ൪ണ്ണഭാവം
ദിനമനു വലുതായിബ്ബാല-
നും േകമനാകും
നിനവനവധി െചയ്താൽമാ -
മുൾേബാധമുണ്ടാം
മനമതിൽ മമ േതാഴൻ ഹന്ത!
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െപെട്ട യ൪ .

പിരി പല നാളിരു പുനര-
േചരുംവിെധൗ

വരു പരിേതാഷമുള്ളിെലാരിര-
ട്ടിയായി താൻ
സുേരശ്വരനിവാസെമ െട വയ-
സ്യനാ൪ന്നീടിനാൻ
മരിച്ചരികിെലത്തേവ മമ മുദം
വളർത്തീടുവാൻ.

കാലൈവഭവമിേതാ൪ക്കിെല പറയാവ
േതാ? െചറുവയസ്സില-
േങ്ങാലവാെലയിഹ േവല െച വലയു-
െമ്പാളാരുമതറിഞ്ഞിടാ
നീെള നാളു ലയെമന്നിേയയുലകുതൻബ
ലെത്ത നിലനിർ വാൻ
മൂലമായി മരുവു െസൗഹൃദമതീവ
േനരുമിവ ര േമ.

സാക്ഷാൽ േതേജാമയംതാനുലകു സക-
ലവും മുന്നമുൽഭൂതമായീ
നക്ഷ ട്ടേമാേരാന്നതിലഥ െതളിവാ
൪ന്നര്യമാവുത്ഭവി ,
ഇേക്ഷാണീ പിെന്നയുണ്ടായതിലനവധി
നൂറ്റാ െചന്നേപ്പാഴുണ്ടായ്
വൃെക്ഷൗഘം പക്ഷിജാലം മൃഗതതി മു-
തലായ തം ജീവിജാതം.

കുര മൂത്തിട്ടിഹ മാനവന്മാർ
പാരിൽ പിറെന്നന്നരുളു ശാ ം ;
േനരാണിെതങ്കിൽ മമായിവണ്ണം
വരും നരന്മാ൪ക്കമരാധിപത്വം.
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കതിരവനപരാ൪ണ്ണവത്തിൽ മുങ്ങീ
പിതൃജനനീ ിയേനാടുേപായ് മയങ്ങീ.
അതുെപാഴുതിരുേളെറ വ െപാങ്ങീ
പതറിയുഴ ജനങ്ങളും വിളങ്ങീ.

ക കാലികൾ േമ തീ൪ന്നഥ വ
േകറിെയരുത്തിലിൽ
ഖിന്നഭാവമിയ പാന്ഥരമ-
൪ന്നിേത വഴിയമ്പലം.
അ വിെറ്റാരു വാണിഭങ്ങളുെട ലാ-
ഭനഷ്ടമുരച്ചിതാ
വന്നിടു ഗൃഹങ്ങളിൽ വണിജാം
സമൂഹവുമെപ്പാേഴ.

അന്ധകാരകവചം ധരിെച്ചാരു നിശാനി
ശാചാരി വരുേമ്പാഴ-
ങ്ങന്ധരായ് പടിയടച്ചിടു പുരവാസി-
ജാലെമാരുേപാലേവ.
ബ രം തദനു പൂ൪വപ൪വതമുടി േമൽ
കമുദബാന്ധവൻ
ബന്ധനാദിവ വിനി൪ഗ്ഗതൻ തിമിരബാധ
െയപ്പരിഹരിച്ചിടും.

ബ വി െട വിനാശമാെയാരു മ-
ഹാന്ധകാരമതുേപാലേവ-
യന്ധകൂപമതിെലൻമനസ്സിെനയ-
കെപ്പടുത്തി മരുവുംവിെധൗ
േബാധമാെയാരു സുധാംശു വ ദിതനാ
യ് വിഷാദഭരമായീടും
ബാധെയ നരകറ്റി നല്ല െവളി-
വാക്കിടു സകലെത്തയും.
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എൻേതാഴാ! പഴുേത തുഴ െപരുതാം
കാലാ൪ണ്ണവം താ വാ-
നന്ത൪േമ്മാഹമിയ ഞാൻ മരുവുമ-
േന്നര ചാര നീ
സേെന്താഷെത്താടദൃശ്യനായ് സുരവര-
ന്മാെരാ വന്നീലേയാ?
സ്വാന്ത൪േമ്മാദെമനി നൾകുവതിനാ-
യ് സാന്നിധ്യമാ ാദപി.

എെന്തല്ലാം മറിമായമി ഭഗവതി-
ണ്ടായി വിശ്വംഭേര!

ചന്തം േചർന്ന മഹീരുഹങ്ങൾ വിലസീ-
ണ്ടായിരുേന്നാരിടം

അന്തംവിെട്ടാരു രാജവീഥികൾ ജനാ-
കാരം കല൪ന്നാകുലം
ഹന്താ൪ന്നീടിന ദി െമാെക്കയുമുദ ധി-
ക്കാഹാരമായീലേയാ?

നിഴൽക്കണ താനേഹാ! മഹീ -
വും നിന കിൽ
മഴ കൂടിവന്നിടും പേയാധര-
ത്തിെനാപ്പമായ്
മിഴി കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിടാത്ത
വണ്ണമങ്ങതിൻ
െചഴി നീങ്ങിയാകേവ ലയിച്ചി-
ടു നിത്യവും.

അസത്യമീേലാക മേശഷെമങ്കിേലാ
വസി മാത്മാവിലഹം ദിവാനിശം
ലസിച്ചിടും േതാഴനുമായിടത്തിൽ
രസിച്ചിടും ഞാനവേനാടു കൂടി.

മുക്തി ള്ള നിദാനമായ്, ിഭുവേന സ
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ത്ത൪ സംപൂജ്യമായ്,
ഭക്തി െള്ളാരു ൈപതലാെയാ,രിടവും
കാണാെതയ ഷ്ടമായ്,
ശക്തിെക്കാ ഭജിപ്പവ൪ സകലം നൾ
കുന്ന ക വായ്,
വക്തവ്യം പരമാത്മതത്ത്വമമിതാ-
നന്ദം വളർ േമ.

സമാപ്തം.
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