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മലയവിലാസം
ഖണ്ഡകാവ്യം

എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ

ഇരു നീെണ്ടന്തിതു ഹന്ത! േനാ വിൻ
കരണ്ടിടു കരപ െമന്നേപാൽ 
ഇടയ്ക്കിെടെപ്പാന്തിന ദന്തപങ് ക്തിയാ- 
ലുടക്കി വാനാെമാരു െച പാളിെയ.

ജേലശ്വരൻ ത െട രാജധാനിയിൽ 
ബലത്തിനായ് തീർെത്താരു േകാട്ടതാനിേതാ? 
അതിങ്കലിസ്സന്ധ്യയുമർക്കമൂർത്തിയാൽ 
പതിച്ചിടുേന്നാ പുതുതാഴിക ടം? 

നിനച്ചിടുേമ്പാൾ നിജനാട്ടിെലെപ്പാഴും 
െപാഴിച്ചിേടണം മഴെയെന്നാരാശയാൽ 
കരുത്തനാം ഭാർഗ്ഗവന േശഖരി- 
െച്ചടു സൂക്ഷിെച്ചാരു േമഘമാലേയാ? 

അേഹാ! മറേന്നൻ ബത! ദിഗ് മത്തിനാൽ 
മഹാചേല ൻ മലയാ ിതാനിവൻ 
കുലെച്ചാേരലെക്കാടിയിൽ കളിച്ചിതാ 
കുതൂഹലേത്താടണയു മാരുതൻ. 

കഥിെക്കേടാ മാരുത േപാത, മംഗളം 
തുടർന്നിടുേന്നാ മലയാളഭൂമിയിൽ? 
അയപ്പതുേണ്ടാ സമയ നീ ഗുഹ- 
യ്ക്കക സൂക്ഷിെച്ചാരു െകാണ്ടലിണ്ടെയ?

അനന്തനാട്ടിൽ െപരുമാൾ സൗഖ്യേമാ? 
നടന്നിടുേന്നാ വഴിേപാെല ധർമ്മവും? 

ടം ഭവാൻ ത ഗമിച്ചതില്ല േക- 
ളനാസ്ഥയെല്ലങ്കിലിെതന്നിെലങ്ങെന?
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ഉഴന്ന പാന്ഥപ്പരിഷയ്ക്കനർത്ഥദൻ 
സദാലസൻ പാമ്പിനു സദ്യനൽകുേവാൻ 
സുഗുപ്തേമലം കവരുന്ന ത രൻ 
കവീശ്വരർെക്കങ്ങെന െചല്ലമായി നീ?

കുളുർത്ത നൽച്ചന്ദനവൃക്ഷശാഖെയ- 
ണർ േചണാർെന്നഴുേമലവള്ളിെയ 

വൃഥാ െവറും കുണ്ടണികൂട്ടി േവർപിരി- 
ലച്ചിടും നീയഭിേകാപകാരിേയാ?

അേഹാ സ്വേദശാഭിനിേവശമൂർച്ഛയാൽ 
പുലമ്പിേനൻ െതന്നലിേനാടുമി ഞാൻ 
െവടിഞ്ഞിടാ മൂലമക േപാകിലും 
മനം വപുസ്സിൻ നിഴൽ േപാെലയന്തിയിൽ.

കിഴ നിന്നിമ്മലതെന്നെയന്നിേയ 
െനടും പടിഞ്ഞാ മലർന്നെതന്തിന്? 
നിറഞ്ഞ െചന്താർമലർേപാൽ ഭവിക്കിലും 
കുഴന്തയാകാ കിഴവൻ ദിവാകരൻ.

നിനയ്ക്കിലീ നിൻ തലെയ യുന്നതം 
െഞളി െപാങ്ങീട്ടതു േമഘമാർഗ്ഗവും 
കവി േലാകത്തിെനാേരകേന മാം 
ഖരാംശുതൻ യാ യുമെങ്ങതിർത്തിെത.

കവ ചാടിപ്പല വൻ നദീകുലം 
കുതി േകറീെട്ടാരു നൂറു കുന്നിലും 
പറ േപാമ കവണ്ടികൂടി നിൻ 
ശിരസ്സിേലറാെത മടങ്ങിടുന്നിതാ. 

കുനിച്ചിടുെന്നന്തിനു നീ കഥിെക്കേടാ  
ഗിരീ , െതേക്കാ തുടർന്നിടും മുടി? 
കുമാരിേഗഹത്തിെലഴു വാഴുമ- 
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മാരിെയ മ്പിടുവാൻ തുനിഞ്ഞിേതാ? 

കുനിച്ചിടുെന്നന്തിനുയർന്ന മൗലിെയ  
നിനച്ചിടാതി വരുംവരായ്കകൾ 
െപരുത്ത പട്ടർപ്പടേകറി നമ്മെള- 

ര മാറായിതു കണ്ടതില്ലേയാ?

അേഹാ മഹാപാപമുര േപായി ഞാൻ 
മഹാജനം മാ തരെട്ട തൽക്ഷണം. 
മഹീസുരന്മാർക്കപവാദേമാതിയാൽ 
സഹി േമാ സാഹസവാക്കതീശ്വരൻ?

മനസ്സിലായ്േപ്പായി ഭവന്മേനാഗതം 
വയസ്യനാം വിന്ധ്യനു വന്ന ദുർഘടം 
സ്മരി ടൻ സി നുകർന്ന മാമുനി- 

ധാനിതൻ ശിഷ്യകേളാടിണങ്ങി നീ.

വല വാക്കംബരരത്നമി നാ- 
മിട വാേക്ക പരേദശി േസാമനും 
ഉടുത്തിടും, പിന്നതുേപാെല ചൂഡയും 
നമു മുൻെപങ്കിലവ പിൻപിലാം.

വിരുദ്ധമിേക്കരള പാണ്ഡ്യഭൂക്കളിൽ 
പരെക്കയാചാരമിവണ്ണെമങ്കിലും 
അേഹാ വിചി ം! മലയൂഴിയാഴിെയ- 
ന്നിെതാെക്കയുംകൂടി മറി േവണേമാ?

കുതി പായും കടുവാക്കീടാങ്ങളും 
മദി മ ം കളഭ വീരരും 
കലി വാഴുെന്നാരു കാനനങ്ങളാ- 
ലസഹ്യനാം നീ ബത! സഹ്യനാണുേപാൽ.

തരംകിടച്ചാൽ പരഹിംസെച മ- 
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ത്തര വി ം മറവ െമാ േപാൽ 
ഇടം വസിപ്പാൻ െനടുനീെളയ നീ 
െകാടുപ്പതേയ്യാ ബത! കഷ്ടെമ യും.

അെല്ലങ്കിലായതിലുമിെല്ലാരു േദാഷേമാർത്താ- 
ലത്യന്തമുന്നതതരസ്ഥിതിയുള്ളവർക്ൿ
തൻപാദമൂലെമാരുവൻ ശരണംഗമിച്ചാൽ 
ൈകെക്കാ കാത്തരുളിേടണ്ടതു കൃത്യമേല്ലാ.

ബംബാപുരംെതാട്ടിഹ കന്യേയാള- 
മേമ്പാ! ഭവാൻ നീ യരാതിരുന്നാൽ 
മിണ്ടാെത ൈമസൂർക്കടുവായിെതാെക്ക- 
പ്പേണ്ട െപരു ം ാതലിനാക്കിേയേന.

കീഴിലൂഴിവഴിെയെപ്പാഴും പുഴകളാഴിേയാളമഥ ചാണ്ടിയും 
േമലിലി മുകിൽമാലമൂലമുഴലുെമ്പാെഴാെക്ക മഴ ചിന്തിയും 
കാ െകാണ്ടിവിെട നീെയാരുത്തനിതുമാതിരി മരുവായ്കിേലാ 
കി കില്ല ജലപാനമക്ഷിതിയി,ലഷ്ടിേപാലുമഥ കഷ്ടിയാം. 

േഗാവർദ്ധനാ ിെയെയടു പിടി കൃഷ്ണൻ 
േഗാേഗാപെരസ്വയെമാേരഴു ദിനം തുണച്ചാൻ 
ഇന്നാട്ടിൽ നാട്ടി മലയാ ിെയയ രാമ- 
െനേന്ന മിങ്ങിടവിടാെത തുണച്ചിടു .

സദ്വ മുന്നി1ലിരുവാക്കഥ കാളിദാസ- 
േസവാബലം2 പിറകിലിഷ്ടസുഹൃദ്വച ം
ഒന്നി േചർ പിടികൂടിയിവണ്ണെമല്ലാം 
െചാല്ലിച്ചതിന്നിവെനാരുത്തരവാദിയേല്ല!

ഉഭയകവിരാജ ീ രാജരാജവർമ്മരാജകൃതം മലയവിലാസം മധുരകാവ്യം
സമാപ്തം.
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