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േഘാഷയാ

കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ

 1 
അണിമതികലയും സുരവാഹിനിയും
ഫണിപതിഗണഫണമണികളുമണിയും
ഗുണഗണേമറിനപുരചിടയുടേയാൻ

ണതശിവങ്കരനഗജാരമണൻ
കരിണീവടിവുചമ വിളങ്ങിന
തരുണീമണിയാംഗിരിസുതയാസഹ
കരിവരേവഷം പൂെണ്ടാരുദിവസം
കരിഹരിശരഭവരാഹമഹാമൃഗ-
പരിവൃതമാകിനവിപനംതന്നിൽ
പരിെചാടുവിഹരിച്ചീടിനസമേയ
െപരുകിനമടുമലർവാസനെകാ ം
സുരഭിമലയപവനാഗതിെകാ ം
പരിസരമിളദളിത്സംകൃതിെകാ ം
പരഭൃതപഞ്ചമരാഗംെകാ ം
സരളബകുളമുകുളാവലിെകാ ം
സരസിജശരശരനികരംെകാ ം
സരസികുമുദവനധൂളികൾെകാ ം
പരവശമാനസരാമവരുടേന
പരിെചാടണ പുണർെന്നാരുേനരം
തരസാവ പിറ വിള ം
തരുണദിവാകരേകാടിസമാനൻ
കരിമുഖമാകിനപരൈദവതേമ!
വരമരുളീടുകവന്ദി േന്നൻ.
കല്യാണവാരിരാശികേല്ലാലജാലംേപാെല
നെല്ലാരുതിരുമിഴിവില്ലാട്ടംെകാ മമ
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കല്യാണമരുളുക കല്യാണീവാണീേദവി!
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ഫുല്ലാരവിന്ദരുചിെവ ന്നഭംഗിയുള്ള
സേല്ലാചനങ്ങളുെടെതേല്ലാടിടകലരും
മുല്ലായുധെന്റപടവിേല്ലാടുതുലിതമാം
ചില്ലീമയകനകവല്ലീവിലാസംെകാ -
മുല്ലാസഗുണമളവില്ലാെതവിലസുന്ന
സല്ലാപമധുരസസല്ലാളനങ്ങൾെകാ -
െമല്ലാേനരവുെമെന്നക്കല്ല്യാണീ!കാത്തരുൾക.
കേല്യ! ഭഗവതി! നീയല്ലാെതനി ഗതി-
യില്ലാ മമ മനസിവല്ലായ്മ വന്നീടുന്ന-
െതല്ലാമകറ്റി തിമല്ലന്മാരുെടമദ-
െമല്ലാം കുറപ്പതിനു നെല്ലാരു വചനകൗ-
ശല്യംതരിക മമശല്യങ്ങൾ തീർത്തരുൾക.
മല്ലാധിവാസജാേയ മല്ലാക്ഷിസരസ്വതി
െചാേല്ലറുെമാരുകഥെചാേല്ലണെമ രിചി
െത െണ്ടനി െച കി ണ്ടതിനുപിെന്ന
നേല്ലാരമൃതരസകേല്ലാലജാലങ്ങൾ
തുല്യങ്ങളാംകവികൾ െചാ ം ജനങ്ങളുെട
െചാ കൾ േകൾക്കത്തെന്നന നമുക്കതിനു
തുല്യം കവിതാഗുണമിെല്ലന്നറിഞ്ഞീടണം.
വല്ലാത്ത കവിതകൾെചാ ന്നവെനക്കാട്ടിൽ
െചാല്ലാതിരി ന്നവൻ ന നിരൂപിച്ചാല-
തല്ലാെത ദുസ്സാമർത്ഥ്യെമല്ലാം തുട േന്നര   -
െമല്ലാർ ം പരിഹാസമല്ലാെത വരികില്ല.
ഒല്ലാത്തവാ വ െചാ ന്ന പുരുഷെന
െകാല്ലാെതെകാ മുടെനല്ലാമഹാജനങ്ങൾ
വല്ലാത്തദുഷിവാ െത ം സഹി കൂടാ.
ത െകാെണ്ടന്നാലതു െത ദിവസമ
െച േമ്പാൾേവദനകെളല്ലാംശമി േപാകും.

 3 
വല്ലാത്തവാ ഹൃദിശല്യം തറച്ചേപാെല-
ങ്ങല്ലൽവരു മതിനില്ലങ്ങവസാനമ-
െതല്ലാംവിചാരി േമ്പാൾെചാല്ലാനുെമളുതല്ലാ
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നല്ല ഗൂരു കടാക്ഷമല്ലാെതാരു ശരണ
മില്ലാ മനുഷ്യർക്കതു െചാല്ലാെമാടുക്കമിനി.
ധരണീസുരകുലമകുടമഹാമണി
ഗുരുനാഥൻ മമ വരമരുേളണം,
ധരണി സുര ഭു െചമ്പകനാടാം
അരവിന്ദാകരദിനകരനരശൻ
ധരണീധരനുെട ചരണാംബുജയുഗ-
ശരണീകൃതനിജ കരണീയൻ ഗുരു
കരുണാമൃതരസവരുണാലയനതി
തരുണാമിതരുചി പരിണാഹംെകാ-
ണ്ടരുണാമലനവ കിരണാവലിയുെട
പരിണാമായിത കരുണാകിരണൻ.
അരുണാംഗുലി നവ ചരണാം േഭാരുഹ-
നരുണാപാംഗ രണാനന്ദൻ,
ഹരിണാകനകവിതരണാദിഷുസുര-
തരുണാനീതിഷുഗുരുണാ, ൈധേര്യ,
ഗിരിണാ, സമഗുണുനുരുണാ സുമധുര
തരുണീ മാനസ ഹരേണാചിത നിജ-
കരുേണാന്നതഗുണ ഭരേണാദാരവി-
ഹരേണാദാത്തൻ സുരേണാദ ൻ
ചരേണാ ഖജന ശരേണാന്നി ൻ
ധരണീപാലനശീലൻ നരപതി

 4 
ചരണം പരിെചാടു വന്ദി േന്നൻ
വരണം മമഗതി പരിണാമസുഖം.
േ ാകം
േഗാഷ്ഠീസാ വിരളാ നയ ഘടേത
സത്താ പുേരാഭാഗിനാം
ഹാരീസാഖലു ദുർല്ലഭാനകുസൃതി-

ീഷ്ടം യദീയം മനഃ
ദുഷ് ാഞ്ചതദം ബുതീരജരേജാ,
രാജിർന്നയ ഷേയ 
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ദുസ്സാധഞ്ചസുഖം തദാവിലയേത
ദുഃഖാനുവൃത്തിർന്നയൽ.
ഇതിനുെട െപാരുളുപറഞ്ഞീടാമതു
മതിമാന്മാരറിേയണമിദാനീം:
അതിയായുള്ള ഗുണങ്ങൾ വരുേമ്പാ-
ളതിെലാരുേദാഷമകെപ്പടുമേല്ലാ.
”മു ം നല്ല മഹാജനെമല്ലാം
ചു ം വ നിറഞ്ഞസഭായാം
കുറ്റംേനാക്കിപ്പറവാൻ വലിെയാരു
കുറ്റികണെക്ക നിൽ ം ചിലരിഹ-
േദാഷ ാഹികളില്ലാതുെള്ളാരു
േദാഷജ്ഞന്മാരുെട സഭത തുച്ഛം.

 5 
േവഷമേനാഹരയാകിയ െപണ്ണിനു
ദൂഷണെമാ ണ്ടതുമുരെചയ്യാം.
പല്ലവെമന്നതുേപാേലേദഹം
പ ം ചു മെത മേനാജ്ഞം.
നല്ല കടാക്ഷം, നെല്ലാരു ഭാവം,
സല്ലാപങ്ങളുമാനന്ദകരം.
എല്ലാമിങ്ങെന മംഗലെമങ്കിലു-
മല്ലാതുെണ്ടാരു േദാഷമവൾ ം
ക കണെക്ക കഠിനം ഹൃദയമ-
തല്ലാതുള്ളവൾ ദുർല്ലഭമേല്ലാ.
ചാരുതയുെള്ളാരു സലിലത്തിെന്നാരു
നീരസമുണ്ടത് േബാധിേക്കണം.
തീര െള്ളാരു െപാടിപടലംബത   
േചരുേന്നരമെനാ കല ം,
എന്നതുേപാെല നല്ല സുഖത്തിനു-
െമാ ം വിരുദ്ധം ദുഃഖാഗമനം.
അന്നേന്നാേരാ ദുഃഖാനുഭവം
വന്നിടകൂടാതുള്ളസുഖം ബഹു
ദുർല്ലഭെമ ധരിച്ചീേടണം
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നല്ല ബുധന്മാരഖിലമിദാനീം.”
െചാല്ലിയ പദ്യത്തിെന്റ െപാരുളിതു
വല്ലഭേമാടു ഹിച്ചീേടണം.
ദൂഷണവാ കൾ െചാ കയേ
ഭൂഷണെമ നടി നട ം
േഭാഷന്മാർ പലരുണ്ടതിനാലി-
ബ്ഭാഷാകവിത മഹാൈവഷമ്യം.

 6 
ശുകപുരമമരും പരമശിവൻ മമ
സുകവിത വരുവാൻ വരമരുേളണം.
തകഴിയിലമരും ഹരിഹരസുതനും
സകലഗുണങ്ങൾ നമു തേരണം.
നഗവരനന്ദിനിമാ രമരും
ഭഗവതിസതതം കാത്തരുേളണം.
വിഗതകളങ്കം കവികളുരപ്പാൻ
മികവു നമു ലഭിപ്പിേക്കണം.
അംബരതടിനീ നിലയനിലീനെമാ-
രംബുജനയനം നയനാനന്ദം
കംബുകശാപരിേശാഭിതമാകിന
ബിംബെമനിക്കവലംബനേമകും.
ഉലകുജയി ജയ ീകൾെക്കാരു
കുലഗൃഹമാകിന കുവലയനയനൻ
ഉലകുെട െപരുമാളവനീപതികുല-
തിലകമതാകിനമന്നരിൽ മന്നൻ
വലരിപുഡന്നിഭനം ബുധികാഞ്ചീ-
വലയിതമാകിനവസുധാച ം
കുലബലധനജനപൗരുഷശാലീ
നലേമവാണു വസി ംകാലം
പാരിൽ വ്യവിഭൂതിെപരു
ദാരി ്യംബത േകൾപ്പാനില്ല.
ചാരു ീ കുലപാലികമാരുെട
ചാരി ത്തിനു ഭംഗവുമില്ല-
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ദുർഹ്മദമില്ലാ, ദൂഷണമില്ലാ
ദുർ ഖമുള്ള ജനങ്ങളുമില്ലാ,

 7 
കല്മഷമില്ലാ, കശ്മലരില്ലാ,
കർമ്മങ്ങൾെക്കാരു ബാധകളില്ലാ,
വഞ്ചനമില്ലാ, ൈവരമതില്ലാ,
വാഞ്ഛിതെമാ വരായ്കയുമില്ലാ,
ചഞ്ചലമില്ലാ, ചാപലമില്ലാ,
ചഞ്ചലമിഴിമാർക്കല്ലലുമില്ലാ,
നിന്ദകളില്ലാനി രമില്ലാ,
നിന്നനിലെക്കാരിളക്കവുമില്ലാ,
മന്ദതയില്ലാ, മത്സരമില്ലാ,
മന്ദിരഭൂതി വിനാശമതില്ലാ,
ഭീഷണിയില്ലാ, ഭീതിയുമില്ലാ,
ഏഷണിയില്ലാ, എതിർപടയില്ലാ,
ഏഷണേദാഷവിേശഷമതില്ലാ,
േമാഷണമില്ലാ, േമാഹവുമില്ലാ,
േമാഷ്ടാെവെന്നാരു നാമവുമില്ലാ,
കുണ്ഠിതമില്ലാ, കുടിലതയില്ലാ,
കുണ്ഠഭുജാബലഭടജനമില്ലാ,
ശണ്ഠകളില്ലാ, ശഠതകളില്ലാ,
ചണ്ടികളാകിനമാനുഷരില്ലാ,
സങ്കടമില്ലാ, സം മമില്ലാ,
സംഘവിേരാധെമാരുത്തനുമില്ലാ,
സങ്കരമില്ലാ, സാഹസമില്ലാ,
സംഗരഭീതിപരാഭവമില്ലാ,

 8
വ്യാകുലമില്ലാ, വ്യാധികളില്ലാ,
വ്യാകരണം പറയാത്തവരില്ലാ,
ലാഘവമില്ലാ, ലാലസമില്ലാ,
രാഘവേസവകരല്ലാതില്ലാ,
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വിഷഭയമില്ലാ, വിഷമമതില്ലാ,
വിഷയ ാ പിടിച്ചവരില്ലാ.
പിഴകളുമില്ലാ, പീഡകളില്ലാ,
പിഴുകിേപ്പായ, ജനങ്ങളുമില്ലാ,
കണ്ടകനില്ലാ, കർക്കശനില്ലാ,
കണ്ടാലഴകില്ലാത്തവനില്ലാ,
കാതരനില്ലാ കപടമതില്ലാ,
കാതരമിഴിമാർെക്കാരു വിനയില്ലാ,
ധർമ്മെപ്പരുമാൾ പ നടെന്നാരു
ധർമ്മത്തിെന്നാരു പിഴകൂടാെത
തന്മകനതിെലാരു പ മട സു -
ധർമ്മസമൃദ്ധി വരുത്തിവസിച്ചാൻ
െന ം പണവും പാ ങ്ങളുംമീവ-
െയല്ലാമനവധി വർദ്ധിച്ചതിനാൽ
ഇല്ലങ്ങളിെലാരു ദി െമാഴിഞ്ഞി
ട്ടിെല്ലന്നായിതു വി ൻമാർ ം
വി ം െന ം വാരിേക്കാരി
പത്തായങ്ങൾ നിറെച്ചാരുേശഷം
പത്തായിരമിനിയുണ്ടതിനാലാ-
പത്താെയ ഗൃഹസ്ഥനുഭാവം
െപരുവഴിേപാക്കർക്കഷ്ടിെകാടുപ്പാ-
െനാരുവനുമിെല്ലാരു ദുർ ഖേലശം

 9 
ഒരു നാഴിക പുലരുന്നതിൽമുേമ്പ
അരിയും കറിയും െവ ളവാക്കി
െപരുവഴിേപാക്കർ വരാഞ്ഞിട്ടവരുെട
െപരുവഴിേനാക്കിയിരി ം സരസൻ
അരമനതന്നിൽ വരും പഥികന്മാർെക്കാരു
ൈവഷമ്യെമാരിക്കലുമില്ല
നിരൂപി േമ്പാൾ െകാ കഴിക്കാ-
െമാരുകുറിയല്ലതു രാവും പകലും
കുറിയരിെവ െവളുെത്താരു േചാറും
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കറികളുമാജ്യം ദധിയുംകൂടി
നിറെയെക്കാ കഴി ം പരിഷകൾ.
കുറയല്ലമ്പതുലക്ഷം ദിനവും
പട്ടന്മാർക്കിഹ േചാറുെകാടുപ്പാ-
െനാട്ടല്ലാദരമുലകുെട മന്നനു
വട്ടം പലവക പച്ചടി കിച്ചടി
ചട്ടറ്റീടിന ചാറുപരി ം
വണ്ണൻപഴവും പപ്പടവും പല
കണ്ണൻപഴവും കറികളുനാലും
തിണ്ണം ദധിമധു പാലും ഗുളവുമി-
വണ്ണം ാതലിനുെള്ളാരുേഘാഷം.
അത്താഴത്തിനു കാച്ചിയ േമാരും .
പുത്തൻമാങ്ങാ നാരങ്ങാക്കറി
മത്തങ്ങാക്കറി മ ം പലവക
നിത്യവുമിങ്ങെന േഭാജനദാനം.

 10 
കൂ െണ്ടാരുദിശി പാ െണ്ടാരു ദിശി
ഓ െണ്ടാരുദിശി കീർത്തനെമാരു ദിശി
ആട്ടെമാേരടത്തഭ്യാസികളുെട
ചാട്ടെമാേരടത്തായുധവിദ്യ,
െകാ ം േകാലടി െചപ്പടി തപ്പടി
തട്ടിേന്മൽക്കളി തകിലും മുരശും,
നാടകനടനം നർമ്മവിേനാദം
പാഠകപഠനം പാവ ം
മാടണിമുലമാർ േമാഹിനിയാട്ടം
പാടവേമറിന പലപലേമളം,
ചന്തംതടവിനചതുരംഗങ്ങളു-
മന്തരഹീനം പകടക്കളിയും
ചി ംേപരണി േപാരണിവിധവും,
പന്തടിവീണാ േവണുമൃദംഗം
അന്തണവരരുെട ശാ വിചാരം

ന്ഥികളുെട പടുമത്സരവാദം.
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സന്ധിതുടങ്ങിന നയശാ ങ്ങളു-
െമന്തിതു െചാന്നാലിലല്ലവസാനം.
ദന്തികളനവധി കാലാളുകളും
പന്തിനിറെഞ്ഞാരു കുതിരപ്പടയും,
ലന്തേത്താ പറങ്കിേത്താ കൾ
കുന്തം ചവളം വി ം ശരവും
ആയുധവാഹനവിഭവം പറവാ-
നായിരമാനനമുള്ളവനുംപണി.
മായവിത െട മകനാം മന്നവ-
നായ തനയനൻ വാെണാരുകാലം.
11 
നായന്മാരുെട വീടുകൾേതാറും
മായാഭഗവതി വിളയാടു .
കായസ്ഥന്മാർക്കച്ചന്മാർെക്കാരു
കായേ ശവുമില്ലക്കാലം,
അ പറ െള്ളാരു കണ്ടത്തിൽ
പുഞ്ചവിത വിളഞ്ഞതുെകായ്താൽ
അ ജനത്തിനു െചലവുകഴിക്കാ-
മ െമാേരഴുംമാസം മുഴുവൻ.
തഞ്ചിലവുകളും വി കൂലിയു-
മഞ്ചാെത കണ്ട കഴിച്ചാൽ
അേഞ്ചാ പേത്താ വാ െകാടുപ്പാൻ
വാഞ്ചിച്ചാലതുമതിലുണ്ടാവും.
കണ്ടങ്ങളിലുഴെവന്നതുകൂടാ-
തുണ്ടാമനവധിെനല്ലതുകാലം.
കണ്ടങ്ങളിലുളവാം വിളവളേവ
കണ്ടവരില്ല കൃഷിക്കാരന്മാർ.

ജകെള രക്ഷിപ്പാൻ വിരുതുേള്ളാ-
െരജമാനന്മാരതിസരസന്മാർ
ദ്വിജവരഭക്തിയുെമ വിേശഷം
വിജയസമർത്ഥന്മാരവെരല്ലാം.
നാരികേളാടു വിചാരിച്ചിെട്ടാരു
കാര്യേ ശവുമന്നിേല്ലതും.
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േനരല്ലാെത്താരു സംസാരങ്ങളി-
ലാഹംഭങ്ങളുമില്ലക്കാലം.
അപരാധികേളാടർത്ഥം വാങ്ങീ-
ട്ടപരാധെത്ത മറ യുമില്ല,

12
ഉപകാരംെചയ്തവെനത്തെന്ന
കൃപകൂടാെത ചതിക്കയുമില്ലാ.
ദൂഷണമുള്ളതുധനവാെനങ്കിൽ
ഭൂഷണെമെന്നാരു ഭാവവുമില്ല,
ഏഷണിേകട്ടിെട്ടജമാനൻ ചില
ഭീഷണികാ കയില്ലതുകാലം.
ജാതിക്കർഹതയില്ലാതുള്ളതു
െചയ്തീടുന്ന ജനങ്ങളുമില്ലാ,
േകാട്ടക്കച്ചമണപ്പാടൻ വക
േകാടാറൻ പലതുപ്പടികളും.
കടിക്കവണികൾ പടുതരങ്ങളു-
െമ മുളം പല േസാമൻ മുറിയും
െകട്ടിക്കാച്ചിയ മു കെളന്നിവ
െകട്ടിയുടു ം പട്ടന്മാർചിലർ
നാട്ടിൽ നടെന്നാരു വാണിഭെമന്നതു
േകട്ടിട്ടില്ലക്കാലത്തിങ്കൽ
ഏഴുെവളുപ്പിേന്ന കുളിെച്ചാരു
പാഴുവരാെത കഴി ം നിയമം
താഴുകയിെല്ലാരു ദിക്കിലുെമന്നാ-
ലൂഴിയിലുള്ള മഹാവി ൻമാർ.
ഉലകിലിവണ്ണം െപരുവരുത്തി-

ലബലഭൂഷണമുലകുെട െപരുമാൾ
പല പല മ ികേളാടിടകൂടി
പലസുഖസഹിതം വാണരുളുന്നാൾ

 13
ഒരുദിനമരശൻ നരവരസഭയിൽ
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പരിെചാടുമണി സിംഹാസനേമറി-
പ്പരിണതരാകിന മ ികേളാെടാ-
ന്നരുളിെച്ചയ്താനമിേതാത്സാഹൻ:
”മധുരയിൽ മന്നവെനെന്നാടു െചെയ്താരു
മതികപടങ്ങളേശഷമിദാനീം
മതിമാന്മാരാം മ ിവരന്മാർ
മതിയിൽ മറന്നിഹ മരുവീടുകേയാ?
മതിയാകില്ലവെനെക്കാലെചയ് വാ-
നിതിെലാരു പൂരുഷെനെന്നാരു മതേമാ?
മതി മതിെയന്തിനനർത്ഥമിെതെന്നാരു
മതിമാേന്ദ്യന വസിച്ചീടുകേയാ?
അതിനു തുടർന്നാൽ െചലവിടുവിൻ ഞാൻ
മതിയെല്ലെന്നാരു ദുർേബാധംെകാ-
ണ്ടതിയായിെട്ടാരു സന്നാഹത്തിൽ,
മതിമാന്മാരുമടിച്ചീടുകേയാ?
മാതുലൈരവെര െവട്ടിെക്കാെന്നാരു
പാതകിയാമവനവനി െവടി
േ തപുരത്തിലിരിക്കണെമന്നതി-
േനതുെമനിെക്കാരു സംശയമില്ല.
േക്ഷാണീപതിെയന്നിങ്ങിെനയുെള്ളാരു
നാണയമി നശി തുടങ്ങി,
നാണംെകെട്ടാരു േകാണിലിരിപ്പാൻ
ആണുങ്ങൾക്കതു ഗൂണമായ് വരുേമാ?

 14
ഊണുമുറക്കവുെമേന്യെയാരു െതാഴിൽ
കാണുന്നീലിഹ യജമാനന്മാ-
ർേക്കണവിേലാചനമാെരേപ്പാെല,
വാണാൽ മതിേയാ മതിമാന്മാേര!
ഊണുകഴിപ്പാനടവിയിലുടേന
നൂണുനട ം േ ാഷ്ടാവും മതി.
ആണുങ്ങൾ പിറന്നവനീവിധ-
മൂണുകെളാ െമാരൂണായീല.
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ക്ഷീണമക ടനരിഭടപടേയ
ബാണംെകാ തകർത്തങ്ങവരുെട
േശാണിത േശാണമാതാകിനേദ്ദഹം
േക്ഷാണിയിലി പിരടിശ്വാവിെനാ-
രൂണിനുനൽകി സ്വാമിെയവന്നഥ
താണുവണങ്ങിത്തരസാകി െമാ-
േരാണ ടകയുടു ടനുളവാ-
മൂണേ പുനരൂെണന്നറിവിൻ.”
ഇത്ഥംനൃപനുെട വാ കൾേകട്ടതി
വൃദ്ധനതാകിന മ ി വരൻ
സത്വരെമഴുേന്നറ്റടിമലർ കൂപ്പീ-
ത്തരമിത്തരെമന്നറിയിച്ചാൻ:

 15
“അരുളിെച്ചയ്തതു സത്യമിെതാ ം
നിരൂപിയ്ക്കായ്കയുമില്ലടിയങ്ങൾ
കുരുസുതരാകിന നൂ വെരേപ്പാ-
ലരുെതാരു സാഹസെമെന്നാരുപക്ഷം
നരപതി ധർമ്മജനനുജന്മാരും
പരിെചാടു വിപിേന വാഴും കാലം
ഉരഗധ്വജനും സഹജന്മാരും
തരസാ തങ്ങെട വിഭവം കാട്ടാൻ
െപരുകിന പടയും കുടയും തഴയും
കരിതുരഗങ്ങളുെമെന്താരു േഘാഷം.
നിരുപമപൗരുഷമവിെട െചന്നാർ
നിരൂപിക്കാെതാരു നാണേക്കടഥ
വിരെവാടുകാട്ടിത്തലയും താഴ്ത്തി-

രിപുക്കാരതു േകട്ടിട്ടിേല്ല?
അരുളിെച്ചയ്താനുലകുെട െപരുമാൾ:
“അതുമാ ം ഞാൻ േകട്ടിട്ടില്ലാ
െപരുകിന കൗതുകമുണ്ടതുേകൾപ്പാൻ
പരിെചാടു തൽക്കഥ കഥനംെചയ്ക
അരുളപ്പാടതു േകെട്ടാരു സചിവൻ
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കരതളിർകൂപ്പിക്കഥനംെചയ്താൻ:
“എങ്കിെലാരുന്നാളുരഗദ്ധ്വജനും
ഹുംകൃതിേയറിന ശകുനിയുമുടേന
പങ്കജേലാചന പാദാംബുജമധു-
ഭൃംഗമതാകിന ധർമ്മാത്മജെന
കള്ള തുകൾ െകാ ചതിച്ച-
ക്കള്ളന്മാരുടനടവിയിലാക്കി.
െവള്ള ടയും, പടയും രാജ്യവു-
മുള്ളപദാർത്ഥമേശഷമടക്കി

 16
ഭ നടി തടിച്ചമദംെകാ-

നിറ കവിഞ്ഞീടും മല-
െവള്ളത്തിരേപാലിരവും പകലും
തള്ളിയല ം പരിേതാഷത്താ-
ലുള്ളത്തിൽ പുനരുത്തമപുരുഷരി-
െലേള്ളാളം ബഹുമാനംകൂടാ-
തുള്ള ശഠന്മാേരാടിടകൂടി-
ത്തള്ളലിയ വസി ം കാലം
ധർമ്മത നൂജനു മനുജന്മാരും
െപണ്മണിയാളാം ൗപദിതാനും
നിർമ്മലരാകിന വി ന്മാരും
ശർമ്മദമാകിന ധർമ്മാരേണ്യ
നിർമ്മലതീർത്ഥജലങ്ങളുമാടി-
ദ്ധാർമ്മികരാകിന താപസവരരുെട
സമ്മാനെത്ത ലഭി ലഭി ം.
കൃമ്മീരാസുര നിധനാനന്തര-
നന്തരിതാഖില ചിന്താഭാരം
സേന്താഷാംബുധി വൻതിര നീന്തി-
ശ്ശാന്തന്മാരവരന്തണേരാേട
ഹന്തസുഖി നിതാന്തമേനാഹര-
കാന്താേര നിജകാന്താസഹിതം.

ാന്തിെവടിഞ്ഞതികാന്തിയുതന്മാ-
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രന്ത ഖെമാടു െചന്താർമകളുെട
കാന്തൻ ത െട കാന്തം തിരവുൽ
ചിന്തിച്ചധിഗത സന്തതേമാദമ-
നന്ത ദുരന്ത നിരന്തരമാം ഭവ-

 17
സി തരംഗനിബന്ധനമെമ്പാ ടു
സന്തരണംെചയ്തവിെട വസിച്ചാർ.
“അക്കാലം ദുേര്യാധനൻ, െചാൽെക്കാണ്ടനുജന്മാരും
അർക്കാത്മജൻ കർണ്ണനും, ധിക്കാരി ശകുനിയും
ഉൾക്കാമ്പിലുള്ള ൈവരെമാെക്ക കാശിപ്പി
തക്കത്തിെലാരുദിക്കിെലാെക്കത്തിക കൂടി
െപാക്കത്തിലുള്ള പുരിപുക്കാശു െചന്നിരു
സൽക്കാരങ്ങളുംെച , സൽക്കൗതുകവും പൂ -
നിൽ ന്ന കർണ്ണനുെട ൈക പിടി െമെല്ല
ചിെക്ക പലപല വാ കളുരെച
െവെക്ക സുേയാധനൻ ഇക്കണ്ട നമുെക്കല്ലാം
ഇക്കാലം നിരൂപിച്ചെതാെക്കസ്സഫലമായി,
േഭാഷ്കല്ല േബാധിേക്കണം ഓർ േമ്പാളി േയാഗം
ആർ ം വരുന്നതല്ല; പാർക്കാതവെരക്കാട്ടി-
ലാക്കാനു പേദശമാർഗ്ഗം മാതുലനല്ലാ-
താർക്കാനും സാധി േമാ?
ഊ ള്ള ഭീമേസനൻ േതാൽ െമന്നി നാളും
ആർ ം നിനവില്ലതും, ഇക്കാലം സാധിച്ചേല്ലാ.
വണ്ണൻവാഴ കണ തടിെച്ചാരു
െപാണ്ണൻ മാരുതി മലയുെട മൂട്ടിൽ
ക മയങ്ങി വിശ തളർെന്നാരു
മണ്ണിൽ മലർ കിട ഴലുന്നതു.
ക കൾെകാണ്ടതു ക രസിപ്പാൻ
കർണ്ണാ! കൗതുകമിയലുന്നല്ലീ?

 18 
കർണ്ണസുഖം പുനരവരുെട വാർത്താ-
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കർണ്ണനുമാ മതും മതിതാനും.
ഓട്ടന്മാരിെലാരുത്തെന വിരെവാടു
വിട്ടീടുകനാെമങ്കിലിനദാനീം
കാട്ടിൽെചന്നവനവരുെട േഗാഷ്ഠികൾ
ഒെട്ടാഴിയാെത ഹി വേരണം.
കാട്ടിൽ നട ം കാ മൃഗെത്ത-
കാട്ടിൽ പരവശഭാവേത്താെട
പട്ടിണിയി നട ന്നവരുെട
ചട്ടമേശഷം േക രസിക്കണ-
െമാ ംതാമസമരുതരുതതിനിഹ
വട്ടംകൂ ക വടിെവാടു കർണ്ണാ!
േകാട്ടമതില്ലാേത്താട്ടെനയുടെന-
ക്കാട്ടിനു േപാവാൻ വിട്ടീടുക നീ,
നന്നായ് വകതിരിവുെള്ളാരു പുരുഷെന-
യി നിേയാഗിച്ചീടണമതിനായ്,
ഒ ം െതരിയാത്താളുകളുണ്ടിഹ
മന്ദന്മാരവെരന്തിനു െകാള്ളാം?
തി മുടിപ്പാനല്ലാതവരാൽ
ഒ െമനിെക്കാരു ലാഭമതില്ല.
ഒന്നിനയച്ചാലതു സാധിക്കി-
െല്ലന്നല്ലമളിയുെമാ വരു ം.
തന്നത്താനറിയാെത്താരുകൂട്ടം
വ നിറ ന െട നാട്ടിൽ

 19 
എ െട മുതലുമുടിപ്പാെനെപ്പാഴു-
െമ െട ഭൃത്യന്മാർ മുതിരു .
അഷ്ടികണക്കിനു കൂട്ടാഞ്ഞാലവർ
കുട്ടിപ്പട്ടെരേയത്തമിടീ ം.
പട്ടിണിെയന്നതു ന െട പിേള്ള-
ർെക്കാ ംതെന്ന സഹിപ്പാൻേമലാ.
െവട്ടമടു ം മുേമ്പ യഷ്ടികൾ
കട്ടിസ്സാദെമടു ഭുജി ം.
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കട്ടിൈത്തരും കൂട്ടിയുരുട്ടിയ-
െതാട്ടല്ലതുെമാരു പഞ്ച സ്ഥം
െകാ കഴിെച്ചാരു െതക്കൻമു ം
ചുറ്റിയുടുെത്താരു െതാകലുതൂക്കി
െവറ്റിലതി മുഴുപ്പി ംെകാ-
േണ്ട തിരി ം രസികന്മാരായ്.
കറ്റ ഴൽമണിമാരുെടവീടുകൾ
പറ്റിപ്പകിട പറ രസി ം
െവറ്റ പിടുങ്ങിത്തി ടനവരുെട
കുറ്റമുര ചിരി തിരി ം.
വകയുള്ളവെര പിഴെചയ്യിെച്ചാരു
വകയുണ്ടാ ം പുകയില െകാൾവാൻ.
പകലും രായുമഹങ്കാരത്തിന്
മിക വരിവെരെന്താരു കഷ്ടം!
തിരുവുള്ളക്കാരിവെരേന്നാർത്തി-
രിയാടുകയില്ലറിവുള്ളവരും.

തിരിയാത്തവരിവെരാരുവർ ം വഴി-
തിരിയാ െപരിയജനത്തിനുേപാലും
മുടിയാന്മാരിവരാകൃതികണ്ടാൽ
തടിയന്മാെരാരു േവലെയടുപ്പാൻ
മടിയന്മാർ പലജനമുണ്ടിഹ േകൾ.

 20
കുടിയന്മാരവെരാന്നിനുമാകാ
േചാറുെകാടു ം യജമാനങ്കൽ
കൂറുള്ളവരിഹ പാരം കുറയും.
മാറുകയില്ല പറഞ്ഞാെലന്ന-
േല്ലറുകേയവരു ദിവസംേതാറും
ഏറുെകാടുപ്പാൻ േതാ െമനിക്കി-
േപ്പാറകളുെട ധിക്കാരംകണ്ടാൽ
നൂറുജനത്തിെലാരുത്തനു േനരി-
ല്ലീറവരുന്നതു െപരുേതാ കർണ്ണാ!
േതാണി കടന്നാൽ തുഴെകാെണ്ടെന്നാരു
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നാണിയമുണ്ടതു േഭാഷ്ക്കേല്ലതും.
ഊണുകഴി തിരിച്ചാലവെര-
കാണുകയിെല്ലാരു ദിക്കിൽേപാലും.
കാണുകയിെല്ലന്നല്ല തിരഞ്ഞാ-
േല്ലണാക്ഷികളുെട വീട്ടിൽ കാണാം.
അത്താഴത്തിന്നിലെവ േമ്പാൾ
എത്താത്തവരുെട പുലെകാണ്ടീടാം.
ചത്താലും വരുമഷ്ടിയടുത്താൽ
ഓർത്താലി െവറുപ്പാകു .
കൂറില്ലാത്തവെരാങ്കിലുമിവരുെട
േചാറുമുടക്കാൻ മടിയാകു .
നീറും വളർന്നീടുേമ്പാൾ
ആരും േഭദമതിെല്ലന്നറിയുക.
ഈവിധേമാേരാ രെചെയ്തന്നാൽ
േകവലമിതിേന േനരവുമു .

  21
ൈദവികമുെള്ളാരു ദൂതെന വിരെവാടു
േപാവതിനാശുനിേയാഗിച്ചാലും.
അതുേകട്ടൻെപാടു രാധാതനയൻ
മതിമാനാകുെമാേരാട്ടവെന വിരെവാടു
ഹിതെമാടു െമെല്ല വിളി വരുത്തി
ക്ഷിതിപതിശാസനെമാ രെചയ്താൻ.
ഓട്ടൻ വചനമതുേകെട്ടൻേപാടുസരസ-
െനാ ം മടികൂടാെത ഓട്ടം തുടങ്ങിെയാരു
േകാട്ടംവരാെത െച കാട്ടിലങ്ങകംപു
കാ മൃഗങ്ങളുെട കൂട്ടെത്തയവേനതും
കൂട്ടാക്കാെത കേണ്ടാേരാ കാട്ടിൽത്തിര മല-
മൂട്ടിൽ നട പല േതാട്ടിൽ ചില വലിയ
േമട്ടിൻമുകളിേലാേരാ േകാട്ടിൽ മുനികളുെട
കൂട്ടെത്തക്ക കണ്ടേങ്ങാ േനരംെചന്നേപ്പാൾ
േക ൈദ്വതകെമന്ന കാട്ടിൽ മരുവീടു
േ ഷ്ഠന്മാരായുള്ള യുധിഷ്ഠിരാദികെളന്ന്.
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ൈദ്വേതതരസുഖരസികന്മാരായ്
ൈദ്വതവനത്തിൽ വസിച്ചരുളീടും
ശീതകിരണകുലതിലകന്മാരാം
ഭൂതലനൂതനചൂതളരന്മാർ.
പാർത്ഥന്മാരവരമിതാനന്ദകൃ-
താർത്ഥന്മാരതിപാവനമാകിന
തീർത്ഥസ്നാനംെച സുഖിെച്ചാര-
നർത്ഥംകൂടാതിഹ വിലസു .
 22 
വാർത്തകളിങ്ങെന ഗൂഢമറിഞ്ഞതി-
ധൂർത്തനതാകിന കുരുസുതദൂതൻ
പാർത്തിരിയാെത തിരി നടന്നഥ
പാർത്ഥിവനഗരം പുക്കാനുടെന
കർണ്ണാദികേളാടുകൂടിസ്സഭയിൽ
സ്വർണ്ണാസനവരേമറിവസി ം
കർേണ്ണജപനാം ധൃതരാ ജനുെട
കർേണ്ണ െച പറഞ്ഞറിയിച്ചാൻ.
ആനന്ദൈഭരവി - െചമ്പട
 23 
“േകട്ടാലും വീര! േകട്ടാലും !
േകട്ടാലും ദുരിതശാന്തി നമു ണ്ടാകും
ഗുരുകടാക്ഷപരമഭാഗ്യമുള്ളവെനാരു
ദുരാധിവരികയില്ല മന്നവ ! (േകട്ടാലും)
കൗേന്തയന്മാർ സേന്താഷം
കാന്താേര വസി േമ്പാഴും
സന്താപമവർക്കിേല്ലതും
കനിവിയന്നമുനി ജനങ്ങേളാടവ-
രനിശേമവഘനശേമനേചർന്നിതു
ൈദ്വതകാരേണ്യേമവു . (േകട്ടാലും)
ൈകതവങ്ങളവേരാടു
െചയ്തേതതും ഫലിച്ചീല
കരുണയുള്ള നരകൈവരിത െട
ചരണമു ശരണമിന്നവർക്കിഹ. (േകട്ടാലും)
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തീർത്ഥങ്ങൾേതാറും പാർത്ഥന്മാർ
സാർത്ഥമാക്കി നാലാംപുരു-
ഷാർത്ഥമവരാത്ത േമാദം
സരസിജാക്ഷചരിതസാർത്ഥകീർത്തന-
വിരതമായി ദുരിതമായെതാക്കേവ. (േകട്ടാലും)
കാടുകൾതെന്ന വീടുകൾ
േതാടുകൾ, നദികൾ, നല്ല േകാടുകൾ പലതു
അരുവിയാറുമരിെകയു നെല്ലാരു
വരിയിൽ േവ മരിയുമു െകാറ്റിനു. (േകട്ടാലും)
ജ ക്കെളല്ലാം ബ ക്കൾ
അന്തി മുച്ച ം വേന്നാ-
ർക്കത്താഴം ാതലും നൽകും
അടവിവാസമടവുന നെന്നാരു
കടവുമില്ല തടവുമില്ലവർക്കിഹ. (േകട്ടാലും)
ഉത്സാഹംപൂ േമവു
മത്സരംകൂടാത്തവർ
വത്സരം പതിെനാന്നായി
വിരവിലി വരുവതി സംഗതി
വരുമവർ കരുതി വാണുെകാ ക. (േകട്ടാലും)
ഓട്ടൻ വ പറെഞ്ഞാരു വാ കൾ
േക കയർ രെച സുേയാധനൻ.
“ഒ മകംപുറമില്ലാതുെള്ളാരു
യഷ്ടീ നി നിനെക്കന്തറിയാം ?
നിേന്നാടവരുെട ഗുണേദാഷങ്ങളി-
െലാ ം ഞാനിഹ േചാദിച്ചീലാ.
 24
ഒന്നിനയച്ചാലക്കഥമാ ം
വ പറഞ്ഞീടുകിലതുേപാരും.
േപാടാ നി െട ദുസ്സാമർത്ഥ്യം
കൂടാനെമ്മാടു കുടിലകേഠാരാ!
പാടവേമറിന പാ സുതന്മാ-
േരാടിടകൂടി നടന്നാലും നീ.
ന െട േചാർ നി െന്നാരു ദുഷ്ടനു
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ന െട ൈവരികളിൽ ബഹുമാനം.
ന െട േദാഷവുമവരുെട ഗുണവും
െവണ്മയിലുരെചയ്തീടിനമൂഢ!
കാട്ടിൽെച ടനവെരാടുകൂടി
കായ്കനിതി കിടന്നാലും നീ.
കൂട്ടക്കാെര റില്ലാെതാരു
േചട്ടക്കാരെനാരിടയിേല്ലതും.
േചാെറാരിടത്തിൽ കൂെറാരിടത്തിൽ
േവറുതിരി ഹിപ്പാറായി.
ഏറിേപ്പാം പറയുേമ്പാളിക്കഴു-
േവറിക്കി െതാഴിപ്പാൻ േതാ ം.
മാറ്റാരിൽക്കനിേവേററമതുെള്ളാരു
കൂറ്റാേരക്കാൾ മാറ്റാർന .
ഉ പിടിച്ച പദാർത്ഥേത്തക്കാൾ
ഉപ്പിനു പുളി കുറയും പറയുേമ്പാൾ
അ ിയമായ് വരുമതുെകാ ം ഭയ-
മിപ്പരിഷ തരിച്ചില്ലറിവിൻ!
 25
ഇ ട്ടത്തിൽ പരിചയമുള്ളവ-
ന ട്ടം ചിതെമന്നിഹേതാ ം
അ ട്ടത്തിൽ െചന്നിടെപട്ടാ-
ലി ട്ടം ചിതെമ ം േതാ ം.
ദു റുള്ള മഹാപാപികൾ വ-
ന്നി ട്ടത്തിൽ നിറ കഴി ;
േഭാഷ്ക്കെല്ലാരുവെന വിശ്വാസം പുന-
രിക്കാല നമുക്കിേല്ലതും.
ഇജ്ജനെമാന്നിനിറ േന്നരം
ദുർജ്ജനമതിെനാരു ദൂഷണേമശും.
സജ്ജനെമന്നതു പാരം കുറയും.
വ മന കേളെറസ്സഭയിൽ
ഇതു െകാള്ളാെമെന്നാരുവനുപക്ഷം,
അതുെകാള്ളാെമന്നപരനുപക്ഷം.
ഇതു ര ം ചിതമെല്ല ം ചില-
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മതമുണ്ടായ് വരുമങ്ങെനയു .
കള്ള തുകൾ മാതുലനുെണ്ട-

ള്ളതു ഞാേനാ േകട്ടിട്ടില്ലാ.
കള്ളന്മാരുെട വാർത്തകെളല്ലാം
കള്ളന്മാർേക്ക േബാധമതു .
േഹതുകഥിക്കാമന്തകതനയനു
ചൂതുകൾ െപാരുവാൻ വാസനയില്ലാ.
കൗതുകെമന്നതുപാരംതാനും
വാതുകൾ പറവാൻ കാരണമതുതാൻ.
 26 
വാതുപറ െകാടുത്തതേശഷം
മാതുലനി കരസ്ഥമതാക്കി.
ൈകതവെമന്നതു മാതുലനിവിെട-
െച്ചയ്തതിെലാ ം േതാ ന്നീലാ.
പണയംതന്നതു വാങ്ങരുെതങ്കിൽ
പണയംപറയുെന്നന്തിനുപാഴിൽ?
പണെമ ള്ളതിേനാടിടെപട്ടാൽ

ണയംെകാെണ്ടാരു ഫലമിേല്ലതും.
ഗുണവാന്മാെരാരബദ്ധംെചയ്താൽ
തുണെചയ്തവനുമബദ്ധക്കാരൻ.
പണമുള്ളവെനപ്പാട്ടിൽവരുത്താൻ
പണിെച ന്നിതുപാർത്ഥിവധർമ്മം.
ചൂതിൽ െചകുതിപിണെഞ്ഞാരുേനരം
ൈകതവെമെന്നാരു വാർത്ത നടത്തി.
ഏതും തിരിയാത്തവർ പരയുന്നതി-
േലതുെമനിെക്കാരു ഭീതിയുമില്ലാ.
ഇവനും പുനരുതുേനരേന്നാർത്തി-
ട്ടവരുെട ഗുണഗണമുരെച .
ഭവതു നമുക്കതിലും നഹി േഖദം
ഇവനല്ലീശ്വരെനെന്ന വലപ്പാൻ
ഇത്തരമ കയർ പറഞ്ഞതി-
നുത്തരമവെനാ രെചയ്തീലാ.
സത്വരമവനിയിൽ വീണുവണങ്ങി
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ശുദ്ധനു േകാപവുെമാ ശമി .
 27 
ഗാന്ധാരീസുതനുടെന പുനരപി
ഗാന്ധാരാദികേളാടുരെചയ്താൻ.
“കൗേന്തയന്മാരവർ പുനരിനിയും
കാന്താരാടനമ കഴിഞ്ഞാൽ
മാറ്റാരവരിഹമെറ്റാരുകൂട്ടം
കൂറ്റാർ ചിലെര കൂട്ടിെക്കട്ടി.
ഏറ്റംേകാപിച്ചിഹ വെന്നാരു പട-
േയെറ്റന്നാലിനി നിൽപാൻ വിഷമം.
കാറ്റിൻമകെനാരു വൻപുലിേപാെല,
ചീറ്റിയണ പിണ േന്നരം
േതാ മട കയില്ലല്ലീനാം?
ഊറ്റക്കാരവർ പലരുണ്ടേല്ലാ-
ഇ ട്ടതിതെനാരമളിപിണപ്പാൻ
േനാക്കിയിരി ണ്ടിഹപലരും.
െത വട കിഴ പടിഞ്ഞാർ
ദിക്കതുമുള്ളതിൽ ൈവരികേളറും
ഇക്കാലം ചില കലശലുകൂട്ടാ-
െനാെക്കകൂടിവിചാരി .
ഇക്കണ്ടാളുകെളാെക്ക വരുേമ്പാൾ
ഇക്കഥെയാ മറിേഞ്ഞ േപാവൂ
ദുേര്യാധനനുെട വചനംേകട്ടഥ
വീര്യഗുണാംബുധികർണ്ണനുരത്താൻ:-
28 
“ൈധര്യംപൂ വസിച്ചരുേളണം
കാര്യംെകാ വിഷാദിേക്കണ്ട.
േനർ വരും പരിപന്ഥിജനങ്ങളുെട
ധൂർ കെളാ ം നെമ്മാടുകൂടാ.
കൂർത്തശരാവലിെകാ നടനവരുെട
മൂർത്തിപിളർപ്പാൻ ഞാെനാരുവൻ മതി.
മറുപക്ഷ വരുന്ന ജനങ്ങെള-
യറുതിെപടുപ്പാെനന്തിഹദണ്ഡം?
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കുറുനരിലക്ഷം കൂടുകിലും ഒരു
െചറുപുലിേയാടുഫലിക്കിേല്ലതും.
അറിവുള്ളവരിഹ ന െട വിരുതുക-
ളറിയുമതിെന്നാരു സംശയമില്ല.
അറിവില്ലാത്തവർ ദൂഷണവാ കൾ
പറയുന്നതിെനാരു സങ്കടമില്ലാ.
കണ്ടാലറിയാതുള്ളശംന്മാർ
െകാണ്ടാലറിയും കളിയല്ലരശാ.
േവണ്ടാത്തതിനു തുടങ്ങരുതാരും
േവണ്ടാസനെമാെന്നെന്നാടുകൂടാ.
ശുണ്ഠികടി പട വരുെന്നാരു
ചണ്ടിപ്പരിഷകൾ മണ്ടിെയാളി ം.
ശണ്ഠതുടർന്നാലതിനുെമാരതിശയ-
മു നമുക്കതു േബാധിേക്കണം.
കുണ്ഠന്മാരിനി വന്നിഹേനർത്താൽ
െചണ്ടക്കാെരെന്നാരു േപരുണ്ടാം.
പേണ്ടക്കാൾപല വി മപൗരുഷ
മുണ്ടിേപ്പാൾമമ കൗരവവീരാ!
 29
ശകുനിയുമേപ്പാളുരെചയ്താൻ
“മരു-
മകേന! മതിമതി ഭീതികെളല്ലാം.

കൃതിഗംഭീരന്മാർ ം ഞാെനാരു
വികൃതിവരു ന്നതി സമർത്ഥൻ.
പാർത്ഥന്മാരിനി വന്നാലുടെന
തീർ രെചയ്യാമില്ലവിവാദം
തീർത്ഥസ്നാനെമാരിരുപതുവർഷം
പാർത്ഥന്മാർക്കിനിയും കൽപിക്കാം.
പിെന്നവരുേമ്പാൾ പിെന്നയുണ്ടാ-
െമ െട കൗശലമതിലുെമാരധികം.
േചട്ടനുമനുജനുമനുജന്മാരും
േചട്ടകൈളവരുമുെള്ളാരുകാലം.
കാട്ടിലിരി പിരിഞ്ഞീേടണം
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നാട്ടിൽേകറാനിനിെയളുതല്ലാ.
ഇങ്ങിെന ശകുനിയുമുരെചയ്തേപ്പാൾ
തിങ്ങിനേമാദം മനസിജനി
തുംഗമഹാഹങ്കാരം പൂ ഭു-
ജംഗദ്ധ്വജനഥപുനരുരെചയ്താൻ:-
 30 
“കാട്ടിലിരി ം പാർത്ഥന്മാർക്കിഹ
കാട്ടീേടണം ന െട വിഭവം.
കൂട്ടിേടണം ബഹുപുരഷാരം
േകട്ടീേടണമിെതല്ലാജ്ജനവും
െകാട്ടീേടണം േഭരീഡമരം
െഞട്ടീേടണം ഭുവനമേശഷം
തട്ടീേടണമകമ്പടിവടിെവാടു
െപാട്ടീേടണം കുലഗിരികുഹരം.
ചട്ടകൾ െതാപ്പികളി മുറുക്കി
ചട്ടറ്റീടിന വട്ടംകൂട്ടി
തട്ടിനടത്തിെക്കാട്ടിമുഴക്കി
െപട്ടികളും പല െപട്ടകവും ചില
കുട്ടകെമന്നിവ െകട്ടിെയടുപ്പി-
െച്ചാട്ടകവും ചില പട്ടി തിരകൾ
പട്ടാണികൾ പല െചട്ടികളും േകാ
മട്ടികളും പല പട്ടന്മാരും.
വട്ടംകൂട്ടി വനത്തിനുേപാവാ-
െനാ ംതാമസമരുതിനി ന െട
പുഷ്ട ീഭരപൗരുഷമവെര-
ക്കാ വതി നമു ത്സാഹം.
നായന്മാെര വരുത്തീടുവതിനു
േപായാലും ചിലർ േവഗമിദാനീം.
ആയുധവാഹനേകാ കെളല്ലാ-
മായതുേപാെല വരുത്തീേടണം.
നാട്ടിെലാരുത്തനിതി വരാഞ്ഞാൽ
വീട്ടിൽ േചാദ്യം ക ിേക്കണം.
േകട്ടവർ േകട്ടവർ കൂട്ടേത്താെട
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േകാട്ടയിെലത്തിസ്സ്വരൂപിേക്കണം.
എങ്ങിെന ന െട ച ക്കാരൻ?
ചങ്ങാതിെക്കാരുണർച്ചയുമില്ലാ.
അങ്ങാടിെത്തരുവിൽ െചന്നരിയും
േതങ്ങാമുളകും വാഴക്കായും
നായന്മാർക്കിഹ േചാറുെകാടുപ്പാ-
നായതിനുള്ള പദാർത്ഥമേശഷം
വിരെവാടുെകാ വേരണമതിന്നായ്
ഇരുനൂറുജനം േപായീേടണം
പുകയില െവറ്റില കഞ്ചാവും പല
വകയിൽ ക കറു ം േവണം.
സകലപദാർത്ഥവുമി വരുത്തി
സ്സന്നാഹം പല കൂട്ടിേടണം.
31
എന്നതു േകെട്ടാരു രാജഭടന്മാ-
െരാെന്നാഴിയാെത പദാർത്ഥംകൂട്ടി
സന്നദ്ധന്മാർ ക ന പറവാ-
െനാ മുതിർ നട തുടങ്ങി.
പുരുഷാരെത്തയറീപ്പാനായി-

രുഷന്മാെരയയ തുടങ്ങി.
വിരുതന്മാരവർ നാട്ടിലേശഷം
നരപതിക നയ നടത്തി.
ക നേകെട്ടാരുനായന്മാരും
െകെ ാടു വ നിറ തുടങ്ങി.
അ മതെല്ലാരു ജലധികണെക്ക
തൽ രസീമ്നി പര നിര
തങ്ങളില പറ തുടങ്ങി:-
32 
“സംഗതിെയന്തിതുേകേട്ടാ കൂവാ ?
ഇങ്ങെന പുരുഷാരെത്ത വരുത്തീ-
െട്ട പട തുടങ്ങീടു ?
കടുവാപന്നികേളതാൻ തലേമൽ
െവടിെകാെണ്ടങ്ങാൻ വീണി േണ്ടാ ?
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ഉടെന മറുതല നാടുപിടിപ്പാൻ
പടയും കൂട്ടിയടു േണ്ടാ ?
പടയിൽെച മരിപ്പാനിെങ്ങാരു
മടിെകാണ്ടല്ല പറഞ്ഞീടു .
കടമുണ്ടമ്പതു പുത്തനിനിക്കതു
തടവുണ്ടതുെകാണ്ടവസരമില്ല.
തൂ പുേകല തരിച്ചില്ലാഞ്ഞ-
േത്താെക്കാരു ദിക്കിൽ പണയംെവ .
മാേക്കാച്ചാരുെട മരുമകനിെന്നാരു
േതാ തരാെമന്നേന്നാടു െചാല്ലി.
ആർക്കാനുെള്ളാരു േതാ ംെകാ പ-
ടക്കായ് െച മരിെച്ചന്നാകിൽ
േതാക്കവർെകാ തിരി ം വ ക-
ടക്കാർ വീട്ടിൽ പാടുകിട ം.
േചട്ടൻ പ പട മരിച്ചതു
േകട്ടിട്ടിേല്ല നിങ്ങളിലാരും ?
എ ജനങ്ങെള െവട്ടിെക്കാെന്നാരു
േകാട്ടപിടിേച്ചപ്പിെന്ന മരി .
മ േന്നരം പിടലിെക്കാരു െവടി-
െകാ മരിെച്ച െണ്ടാരു േകളി.
വാളിെല്ലന്നെല്ല െട വീട്ടിെലാ-
രാളില്ലിന്നതു െകാ നടപ്പാൻ.
കാളകൃഷി നടക്കയിെതേന്യ
േകളച്ചാർെക്കാരു െതാഴിലില്ലിേപ്പാൾ.
നായന്മാരായ് വ പിറന്നാൽ
ആയുധെമാ തനിക്കായ് േവണം.
ആയതിെനാരുവകയില്ലാത്തവനുെട
കായംെകാെണ്ടാരു ഫലമില്ലറിവിൻ.
െന ം പണവും േമാഹിെച്ച െട
വി ം കണയും പണയം െവ
നല്ല ചിതക്കാരൻ ഞാൻ താനിനി
ഇല്ലം വി കറു ം തി ം
ഇെല്ലന്നല്ലിതുമുടിയന്മാരുെട
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ഇല്ലന്നില്ല നശിേച്ച നി
വല്ലാതുള്ള വിശ വരുേമ്പാൾ
വല്ലതുവി ം െകാ കഴിക്കാം.
 34 
“ഇക്കഥെയല്ലാം മതി മതി നാമിനി
െവക്കം െച മുഖം കാേട്ടണം.
േനാക്കട ന െട യജമാനന്മാർ
വക്കാണി മേതാർത്തീേടണം.
രായും പകലും ക നേകൾ ം
നായന്മാർെക്കാരു കാശുെകാടുപ്പാ-
നീയജമാനന്മാർ മനസ്സി-
ല്ലായതുെചാന്നാൽ കുറ്റവുമുണ്ടാം.
ഇഷ്ടംെച പറ മറിപ്പാൻ
ഒ ം മടിയില്ലാത്തസമർത്ഥനു
കി ം പലകുറി പ ംവളയും
െവ ംകൂ മനിഷ്ടമുരത്താൽ.
പണമുള്ളവെനപ്പാട്ടിൽവരുത്തി-

ണേദാഷങ്ങൾ പറ പതുെക്ക
പണെമേപ്പരും ൈകക്കലുമാ ം
ക്ഷണമവെനത്തൻ വീട്ടിലുമാ ം
അമ്മാമൻ കൃഷിെകാ നടന്ന-

മ്മാനിെല്ലന്നറിയുന്നീലാ.
ന െട കാലത്തതിനും പിെന്ന
ജമ്മാന്തരമായ് െച ന്നീലാ.
ഇേപ്പാൾ ന െട കണ്ടെമടുപ്പാൻ
ക നവെന്നെന്നാരുവഴിേക
ക നപറയുന്നാൾെക്കാരു കാശുെകാ-
ടുപ്പാനിെണ്ടാരു വകയില്ലിേപ്പാൾ.
പ വൃത്തിനടത്തിയ പരിഷകൾ
ഉെണ്ടന്നാലിതുവരികില്ലനിയാ
കണ്ടച്ചാരുെട കണ്ടെമടുത്തതു
കണ്ടന്നീവരവുെണ്ടേന്നാർ .
കണ്ടംേപായതുെകാ നമുെക്കാരു

https://thalilakkam.in/



േഘാഷയാ - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ 31

കുണ്ടിതമില്ലിനിയുണ്ടാെമാരുനാൾ
കണ്ഠംേപായാലുണ്ടാകില്ലതു-
െകാ കുറെഞ്ഞാ വിഷാദം.
കണ്ടാലറിയാം കണ്ടവർ കൂടു-

ണ്ടിതിേനഷണി െചണ്ടപിണപ്പാൻ.
ചണ്ടികൾ പലരുമുരു കേരറി-
െക്കാ മരി ണ്ടിഹനാട്ടിൽ.
 35 
ഇങ്ങെന പല പല വാ കൾ േഘാഷി-
ച്ചങ്ങിെന വന്നിഹകൂടിഭടന്മാർ.
തിങ്ങിനപടയുെട സംഖ്യഗണിപ്പാ-
െനങ്ങിെന കുശലതമതിയാകു ?
േതാ ള്ളവർ പുനെരാെക്കെച്ച െവ-
ടിേക്കാട്ടയ്ക്കൽ പാർക്കണമുടെന
ആക്കംപൂ െവടി മരു െകാ-
ടു തിടുക്കമേനകം
തി ം വലിയ തിര ം പലപല
വാ ം ചിലരുെട മു ം ചുടുമിഴി-
േനാ ം വിരെവാടു വാ ം വികൃതിക-
ളാർ ം പറവതിനാക്കം േപാരാ.
ഇത്തരെമാരുദിശി േഘാഷം പലവിധ-
െമ യുമ തെമ രെചയ്യാം
ഹസ്തിരഥാദികൾ വ സമസ്തം
ഹസ്തിനപുരമതിെലത്തിനിറ .
നായന്മാർക്കിലെവ തുടങ്ങി
ആയതുപറവാനവസരമില്ലാ
ആയിരമായിരേമാേരാെകാട്ടിലി-
ലായുധപാണികളിലെവപ്പിപ്പാൻ.
പന്തിനിരത്തിയിരു വതിന്നായ്
മ ികൾ പലരും കൂടിയിറങ്ങീ
 36 
ഉന്തിയല പിടി വലിെച്ചാരു-
പന്തിപരാ മെമാെക്കെയടു .
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പാലുകുടിച്ച ജനത്തിനു
നാലുപദം െവ േമ്പാൾ വിയർ ം
െവയിലും കാ ം െകാള്ളാതുള്ളവർ
േപാലുമിതി മിേച്ച േപാവൂ.
ഇലെവച്ച നിര തുടങ്ങി
വലിയരിെവ െവളുെത്താരു േചാറും
പലപല കറിയും പഴവും െന ം
നലെമാടു വളെര വിളമ്പീടു .
വട്ടഞ്ചക്കര േചർ കലക്കി
ചട്ടംകൂട്ടിന േതങ്ങാപ്പാലും
ഒട്ട ണിനു വട്ടം പലവിധ-
മിഷ്ടമറി െകാടുത്തീടു .
കടൽവാഴയ്ക്കാക്കറിയുെണ്ടാരു വക
ഭടേഭാജനമതു കൂടാതില്ലാ
വടിെവാടു ഭക്ഷണമ കഴിഞ്ഞഥ
പടഹമടി വിളിെച്ചാരുമി .
കുരുപതിസുതനാം ദുേര്യാധനനഥ
തരസാ ത െട സഹജന്മാെര
പരിെചാടു െച വിളിപ്പിച്ചേപ്പാൾ
െതരുെതെരയവരും വരവുതുടങ്ങി.
ദുശ്ശാസനനും ദുർദ്ധർഷണനും
ദുേശ്ശശരനും ദുർമ്മർഷണനും
37 
ദുർ ഖനും ദുഷ്ക്കർണ്ണനുമഥദു-
ർേമ്മധാവും ദു ഹസൻതാനും
ദുർമ്മതിയും ജളസന്ധൻ കർണ്ണൻ
ദുർബുദ്ധിയുമഥ ദുർേബാധകനും
ചി ൻ വികടൻ ചി രഥൻ താൻ
ചി ദ്ധ്വജനും കനകദ്ധ്വജനും
ചി ശരാസനചി കനും സുവി-
ചി ൻ പിെന്നച്ചി ാംഗദനും
നന്ദൻ പുനരുപനന്ദൻ പിെന്ന
കുേന്ദാദരനും ദൃഢവർമ്മാവും
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കുണ്ഡൻ പിെന്ന മഹാകുണ്ഡൻ താൻ
കുണ്ഡവിേഭദിയുമപരാജിതനും
ദീർഘഭുജൻതാൻ ദീർഘധ്വജനും
ഭീർഘൻ ദീർഘരഥൻ ദീർഘാക്ഷൻ
ദീർഘഹനു ം വ േഢാരസ്തൻ
ദീർഘായു ം ബഹ്വാശനനും
ഭീമരഥൻ ദൃഢഹസ്തൻ ഭീമൻ
ഭീമപരാ മനഭയൻതാനും
എ തൂടങ്ങീ ള്ളനുജന്മാർ.
െതാ െറ്റാമ്പതുേപരും വന്നാർ-
വിരെവാടു േഭാജനമ കഴിച്ചവർ
പരിെചാടു േകാ കളി തുടങ്ങി
പരിമളേമറിന കളഭമിഴുക്കി
പുരികുഴൽമാലകൾെകാ മുറുക്കി
െപരുകിന കുറിതിലകങ്ങെളാരുക്കി.
 38
തരെമാടു തലമുടി ചിക്കിമിനുക്കി
തരിവള പിരിവള കാഞ്ചിപതക്കം
വിരുതുകൾ പലവക വിരൽേമാതിരവും.
അരമണി കുടമണി തുടർമണി കങ്കണ
മരഞ്ഞാണം ചില േതാൾ കളും.
മകുടം കടകം മണികുണ്ഡലവും
വികടകിരീടം വി മഹാരം
വികസിതസുരഭിലമലർമാലകളും
സകലമണി െഞളി നടന്നാർ.
പ കൾ പലതും െകട്ടിയുടു ട-
െന മുളം ചില േചലകൾ ചുറ്റി
പ റുമാലും തലയിൽെകട്ടി
ത പുഴുകുമഥനാടൻ പുഴുകും
െതാ മുഖത്തിനു ഭംഗിവരുത്തി
ചട്ടം പലവക കൂട്ടിത്തരസാ
െപട്ടികൾ െപട്ടകെമന്നിവ പലതിൽ
ചട്ടറ്റീടിന കനകെപ്പാടികളു-

https://thalilakkam.in/



േഘാഷയാ - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ 34

മി നിറച്ചതു െകട്ടിെയടുപ്പി-
െച്ച ദിഗന്തം െപാ ം പടിപല-
െകാ ം െവടിയും തട്ടിമുഴക്കി-
ത്തട്ടിനടത്തി നട തുടങ്ങി.
ഉച്ചത്തിലുള്ള േഘാഷം െമച്ചത്തിൽ േകട്ടേനരം
അച്ചിമാെരാെക്ക ടി കാ പുറെപ്പ .
 39 
”നിച്ചിരിയത്തി ! നിെന്റ െകാച്ചിെന എവിടത്തിൽ
െവേച്ച പുറെപ്പ കാ താേനതെന്ന
അച്ചനു െചവി െവടിെവച്ചാലും േക കൂടാ
ഉച്ച േപാലും കിഴവച്ചാർ ക കാണാ
െകാച്ചിെനനാേകറിക്കടിെച്ചങ്കിലീമുതുക്ക
െനാച്ചേപാലും േകൾക്കിെല്ലന്നച്ചിമാരുെട േഘാഷം
എെന്താരു പുറപ്പാെടേന്നതാനും േബാധിേച്ചാ നീ ?
എെന്തെന്റ േചട്ടത്തീ ഞാേനതുേമ േബാധിച്ചീല
ഇേപ്പാൾ തിരമാടം പുറപ്പാെടെന്നെന്റ പക്ഷം.
ഇേപ്പാളല്ലതു പ െകേ ാെട കഴിഞ്ഞേല്ലാ.
മൂ വാ െള്ളാരു േകാ കൾ കൂ കേയാ
മൂ ധൃതരാ രിരിെപ്പാ മരിച്ചില്ലാ
എങ്കിൽ വട േള്ളാരു സന്നാഹെമ വരും
ശങ്കയിെല്ലനിേക്കതു സംഗതിയിേപ്പാളില്ല
ബാണങ്ങൾ പടക്കങ്ങൾ േചണാർന്നപൂ റ്റികൾ
ഏണാക്ഷിമാരും ചില വീണക്കാർ പാ കാരും
േവണേമാ പടക്കായി േപാെണങ്കിെലെന്റ േതാഴീ
കാണാം നമു െവക്കംേപാണം പുറെപ്പട്ടാലും
“അേങ്ങ ള്ളച്ചികെളല്ലാം
അ നടന്നിതു കാ കൾ കാണ്മാൻ
നിങ്ങൾ ചമ ം ചന്തംേനാക്കിയു
മിങ്ങെന തന്നിതു പിരിേകയു .
േഘാഷമിെതല്ലാം പിരിയുേന്നരം
േഭാഷികളവിെടെച്ചന്നിഹചാടും
ഭാഷിപ്പാൻ വിരുതുള്ള ജനത്തിനു
േശഷിയതാെമാരു കൂട്ടേശഷം
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40 
ചിറ്റമ്മക്കിതു പ പിറ
മെറ്റാരു പൂതരുമിെല്ലൻവീട്ടിൽ
െപെറ്റന്നാെലാരമളിയതായ് വരു-
മീറ്റില്ലത്തിലിരുേന്ന േപാവൂ.
മെറ്റാരുനാരി പറഞ്ഞാളേപ്പാൾ
“മെറ്റാരു ചിന്ത നമുക്കിേല്ലതും
മെറ്റാരു പുരുഷൻ വീട്ടിൽ വരുേമ്പാൾ
ഏറ്റം ന െട നായർകല ം
കുറ്റംവാശ്ശതുെമാ ണ്ടാക്കി
െകാ മുടക്കാൻ മടിയില്ലവനും
െപറ്റമ്മക്കിട്ടടികൂടുന്നവർ
മ ള്ളവെരാടു േനരായ് വരുേമാ ?
മുള്ളല്ലാെതാരു വാക്കില്ലേങ്ങ-
ർ ള്ളിൽ കൂെറ ള്ളതുമില്ലാ.
ഉെള്ളാരു െന ം പണവും പാേട
ക കുടി കുടി മുടി .
കഞ്ഞികുടിപ്പാനില്ലാെഞ്ഞ െട
കു കേള നടക്കാതായി.
ഇങ്ങിെന തലയിെലഴുെത്തന്നാകില-
െതങ്ങെന ഞാനെതാഴിച്ചീേട ?
അതു േകട്ടെപ്പാെളാരച്ചി പറഞ്ഞാൾ :
ഇതു േകട്ടാലും െകാച്ചനിയത്തി
അതിയായിെട്ടാരു വീടു പുലർത്താൻ
മതിയായിെട്ടാരു നായെരനിർത്താൻ.
 41
“അമ്മയ്ക്കാ ഹമുണ്ടായേപ്പാൾ
അമ്മാവിക്കതു സമ്മതമല്ലാ
അമ്മാമെന്റ മന മറിപ്പാൻ
അമ്മാപാപിെക്ക വിേശഷം !
വല്ലാെതാരു േഭാഷച്ചാർ നെമ്മ
ഇല്ലേത്ത ം െകാ തിരിച്ചാൽ
െന െകാടു കറു ം തിെന്നാരു
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ക കണക്കിനു കുത്തിയിരി ം.
ക തുറെക്ക ള്ളതുമില്ലി-
െപാണ്ണച്ചാർെക്കാരു േബാധവുമില്ലാ.
കിണ്ണം കിണ്ടിയുമിത്യാദികളിെലാര-
െരണ്ണം കണികാണ്മാനില്ലാതായ്.
അരിയും കറിയും െവ െകാടുപ്പാൻ
അരുതാതായി നമു ം പിെന്ന
ഒരു സുഖെമന്നതു ഞാനറിയുന്നി-
െല്ലാരുകൂറ്റാരുെമനിയ്ക്കില്ലിേപ്പാൾ.
അേങ്ങ ള്ളച്ചികെളല്ലാ-
മിേങ്ങാേട്ട ം വിേരാധം തെന്ന.
ഉരിയരിേപാലും േചാദിച്ചാലവർ
തരികിെല്ലന്നല്ലാനകളി ം.
തിരിയാത്തവെരാടു ഞാനുെമാരക്ഷര
മുരിയാടാറിെല്ലന്തിനുപാഴിൽ.
പരിഹാസത്തിനുവകയില്ലാഞ്ഞവർ
െപരുവഴിേനാക്കിയിരുന്നീടു .
 42
ഇങ്ങെനേയാേരാ വാ പറ ട
നംഗനമാരും വ നിറ
അങ്ങാടികളിലുമാൽത്തറേമലും
ഭംഗ്യാനിന്നിതുേഘാഷം കാണ്മാൻ.
കുരുപതിതനയനുമനുജന്മാരും
െപരുകിനപടകളുമിളകീെമെല്ല
െപരുവഴിതിങ്ങിനടന്നീടു
തുടിപറകിടുമുടിപടഹങ്ങളും
െപാടുെപാെട െവടികളുമുടമേയാെട
ഇടിെപാടി തകരുെമാരടവുടെന
വടിെവാടു നടന്നിതു പടകെളല്ലാം
കടലുെട വടിെവാരു കലശലേഹാ.
പടലുടനടവികളിടി ടേന
െപാടിയുെട പടലവുമുലകിെലല്ലാം
പടുതരമുയരു പലവഴിയിൽ
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കുടതഴ െകാടികളുമിടകലരും
ഭടജനപടകെട നടനവിധൗ
തടമുല തടവിന തരുണികളും
മടുമലർ മലരവൽ െചാരിഞ്ഞീടു
അനവധി കുതിരകളതിനിടയിൽ
ഘനരുചി കരികളുമളവിേല്ലതും
ധനജനവിഭവങ്ങളിവണ്ണംകണ്ടാൽ
ധനപതി ഭയെപ്പട്ടെങ്ങാളി മ ം.
കനകമണിെഞ്ഞാരു കരിവരകേണ്ഠ
കനിെവാടു േകറിയിരുന്നാൽ കുരുപതി.
43 
പനിമതിസമെമാരു െവള്ള ടയും
കനകാഞ്ചിതമാം െവൺചാമരവും
അനവധി തഴയും മു ടയും
ധനവിഭവങ്ങളേനകമേനകം
അനുജൻമാരുെട േമാടിയുെമന്നിവ
മനുജൻമാർ മേനാഹരെമല്ലാം.
ആടുകയും ചിലർ പാടുകയും ചില-
േരാടുകയും ചിലർ ചാടുകയും ചിലർ
വാടുകയും ചിലർ േതടുകയും ചിലർ
േചാടുകൾ െവച്ചിട കൂടുകയും ചിലർ
വീടുകളും പല നാടുകളും പല-
കാടുകളും പല മാടുകളും മല-
മൂടുകളും മലർവാടികളും പല-
േമടുകളും പല േവടുകളും പല-
പാടവേമാടു കട കടന്നവ-
രാടലക തകർ തിമിർ മ-
ഹാടവിപു ഗമി േന്നരം.
ബ കദ തി ബ രമാകിന
സന്ധ്യാസമയം വന്നിടകൂടി
അന്ധമതാകീന തിമിനം വന്നനു-
ബന്ധിച്ചടവി തടങ്ങൾ നിറ .
ഗന്ധർവ്വന്മാർ െള്ളാരു സമയം
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ചന്തെമാടവിെടസ്സംഗതമായി
ഗന്ധർവ്വന്മാരതിസുഖേമാെട
പന്തണിമുലമാേരാടിടകൂടി
44 
കാന്താരത്തിലിറങ്ങിക്കനിെവാടു
െചന്താമരമലർ പാപികൾേതാറും
സേന്താേഷണജല ീഡാദിനി-
താന്താനന്ദമിന്നദശായാം
കുന്തീതനയന്മാർ മരുവീടിന
കാന്താരാന്തികഭുമൗ െചന്നാർ.
ഗാന്ധാരി തനയന്മാർ പടയും
ഗാന്ധാേരശ്വരനംഗാധിപനും
വഞ്ചനശീലനതാകിന കുരുപതി
പുഞ്ചിരിപൂ പറഞ്ഞാനുടെന :-
“െനഞ്ചിൽ നമുെക്കാരുപായം േതാന്നി
കിഞ്ചിൽ ഗുണമതിനുണ്ടാമിേപ്പാൾ
ന കലക്കണമിവിടത്തിൽ പല
വേഞ്ചാലകളിെല വാരിയിെലല്ലാം.
ചഞ്ചലമില്ലിഹപാ സുതന്മാ-
ര ജനങ്ങളുമതികുടിലന്മാർ.
പാഞ്ചാലിയുമുടനംബുകുടിച്ചിഹ
പഞ്ചതെയ ാപിച്ചീേടണം.
ന കല വിെനന്നീവണ്ണം
പഞ്ചമഹാപാപി പറഞ്ഞേപ്പാൾ
പാപികെളാരുവക രാജഭടന്മാർ
പാപികൾ തന്നിൽ മരു കലക്കി.
േകാപികളായവർ കാട്ടിയെതല്ലാം
പാപത്തിെന്നാരു വഴിയായ് വരുേമ.
45 
വൃ െനെക്കാന്നവെന്റ മി മായ് മരുവുന്ന
ചി േസനഗന്ധർവ്വൻ ധാ ിയിലങ്ങിറങ്ങി.
രാ ിയിൽ തെന്റ ചാരുഗാ ിമാേരാടുകൂടി
ത വെന്നാരു ശതപ ിണി േതായംതന്നിൽ
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ചി മാംേകളികൾ പാ മാമവനേപ്പാൾ
മാ ാധികാനന്ദവിചി ം വിഹരി േമ്പാൾ.
െവള്ളപളുങ്കിെനാത്തെവള്ളത്തിൽ നഞ്ചിടുവാ-
നുള്ള കൗതുകംെകാ തള്ളിവരുന്ന ചില
കള്ളന്മാെരക്കണ്ടേപ്പാളുള്ളം കയർ ബല-
മുള്ള ചി േസനൻതാൻ െവള്ളത്തിൽനി േകറി
“കള്ളക്കിടലന്മാേര ! െകാള്ളാമിക്കാടുതന്നി-
ലുള്ള മുനികളുെട െവള്ളത്തിൽ നഞ്ചിടുവാ-
നുേള്ളാരുത്സാഹമിേപ്പാൾ.
ക കുടി വ ഭ നടി ം നിങ്ങൾ
തു ന്നെതല്ലാമിേ യു എന്നി റ
െകാ ം ഹരമതിനുള്ള വഴികൾ വീണു
െകാള്ളിവാ കൾെകാ തുള്ളി പിെന്ന
െകാള്ളി ബാണം െകാള്ളി ം ബഹുമാന
െമേള്ളാളമിെല്ലേന്നാർപ്പിൻ!
കുരുകുലമൂഢൻമാെര നിങ്ങെട
പരമാർത്ഥം ഞാനഖിലമറിേഞ്ഞൻ
തരമില്ലിങ്ങെന ചതിയും െകാതിയും
തരസാമനമതിേലെറമുഴുത്താൽ
പൗരവകുലമതിലഴേകറീടിന
വീരന്മാരാം പാർത്ഥന്മാെരാടു
 46
ൈവരംമനസിമുഴുത്തതിനാൽ നിജ
പൗരുഷമവെരക്കാ വതിന്നായ്
പൗരന്മാരും പടയും കുടയും
വാരണഘടനയും കൂട്ടിെക്കട്ടി-
പ്പാരിടെമാെക്ക മുഴക്കിവരുന്നതു
േനരായ് വരികില്ലധമന്മാെര !
അഞ്ചിതമാകിനശുദ്ധജലങ്ങളിൽ
നഞ്ചിടുവാനായ് വെന്നാരു നിങ്ങെള
െനഞ്ചകെമന്നതു കേല്ലാ ശിവ ! ശിവ !
പഞ്ചമഹാപാതകിമാർ നിങ്ങൾ
േനെരനി േയാഗിപ്പാനായ്
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ഭീരുക്കൾെക്കാരു ൈവഭവമില്ലാ.
േനരല്ലാെത ചതിപ്പാൻ െപരുവഴി
േയാേരാന്നിങ്ങെന േനാക്കിനടന്നാൽ
ൈസ്വരേക്കടുകൾ വളെര വരുേമ്പാൾ
ആരുെമാരാരാ യമില്ലാതാകും.
നീരസമല്ലാതുള്ള േയാഗം
പാരംകുറയും നിങ്ങൾക്കിേപ്പാൾ.
തേന്നക്കാൾ ബലവി മമുെള്ളാരു
ധന്യന്മാെരാടുെചന്നിഹേനർത്താൽ
ഒ ംതരമായ് വരികില്ലതുെകാ-
െണ്ട ം തീരാദുഷ്കീർത്തികളും.
ആണുങ്ങൾ പിറന്നവെനങ്കിൽ

ാണൻകളവിൻ ന െട േനെര.
 47 
“ബാണം െകാ സഹിക്കാ ടേന
നാണംെക നട ം നിങ്ങൾ
ഇ ട്ടത്തിനു ബലമിെല്ലെന്നാരു
ധിക്കാരംെകാണ്ടിവിെട വരു .
വക്കാണത്തിനടു േന്നരം
ൈകക്കാണം ഞാൻ വാ കയില്ലാ.
വാക്കിനുവാ ം വമ്പിനു വ ം
മുഷ്ക്കിനു മു ം മുള്ളിനുമു ം
േനാക്കിനുേനാ ം തല്ലിനുത ം
േഭാഷ്ക്കിനുേഭാ െമനി ണ്ടറിവിൻ.
കള്ളൻമാരാം നിങ്ങെള ഞങ്ങൾ-
െക്കേള്ളാളം ബഹുമാനമതില്ലാ.
ഉള്ളംതന്നിലഹംഭാവം കണ-
െകാ േന്നരമതൂർദ്ധ്വമതാകും.
പുള്ളി ലിയുെട മുന്നിൽെചന്നിഹ
തുള്ളിനട ം കുറുനരിെയേപ്പാൽ
െകാള്ളാം നീയിഹകൗഹവമൂഢാ
കള്ളാ ! നി െട നാശമടു .
ഇത്തരമുെള്ളാരു ദുഷിതവാക്യംബത
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സത്വരമെമ്പാടു േകെട്ടാരു േനരം
ദ്ധനതാകിനധൃതരാ ാത്മജ

നുത്തരമുദ്ധതമിത്ഥമുരത്താൻ
നിെല്ലടാമൂഢാ മതിമതിനി െട
വല്ലാതുെള്ളാരു വാ കെളല്ലാം
മ നടി െചാടി പറഞ്ഞാൽ
െകാ വതിെന്നാരു സംശയമില്ല
 48 
ജളനാംനി െട കരളിലഹമ്മതി
കളവാൻ വിരവിലഹമ്മതിേഭാഷാ
വളെരപ്പറവാൻ കുറവിെല്ലെന്നാരു
െവളിവു ള്ളിൽ നിനക്കതു വിഫലം.
െപ ങ്ങൾെക്കാരു ബഹുമാനത്തിനു
െപാണ്ണൻ പലവക ജ ി
വിണ്ണവർ നാട്ടിെല വിരുതുംെകാണ്ടിഹ
വ പറഞ്ഞാലിവിഫലിയാ.
മറുനാട്ടീെന്നാരു വിരുതൻവന്നിഹ
തിറെമാടുനി ഫലിപ്പി ന്നതു
കുറയുമേതാർ പറഞ്ഞീടുക നീ
കുറവുവരുത്തിയയ ം ഞങ്ങൾ.
സംഗതികൂടാതുെള്ളാരു വാ കൾ
നിങ്ങെട നാട്ടിൽ തേന്നന .
ഇങ്ങെനയുെള്ളാരു നല്ല സമക്ഷ-
െത്ത ം നിങ്ങെട വിദ്യകെളാക്കാ.
െപാട്ട ളമതു വി തിരിച്ചാ
ലട്ടെക്കാരുഗതിയിെല്ലന്നറിക-
യഷ്ഠികേള ഭയമില്ല കുര ം-
പട്ടി കടിക്കിെല്ല സിദ്ധം.
ഗന്ധർവ്വൻ നീെയങ്കിലുമിങ്ങെന
ബന്ധം കൂടാതുരെചെയ്തന്നാൽ
ബ വിഹീനനതാകിന നിെന്ന
ബ്ബന്ധിച്ചീടു ണ്ടിഹ ഞങ്ങൾ
49 
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പന്തണിമുലമാരാകുമിവർെക്കാരു
സന്താപത്തിനു സംഗതിയില്ലാ.
ചന്തമിയെന്നാരു പുരുഷൻമാർ പല-
ബ തെചയ്യാനിവിെടയുമുണ്ടാം.
അഞ്ചാറനുജന്മാരു നമു -
ണ്ടഞ്ചായുധേനക്കാൾ വിരുതന്മാർ
അഞ്ചാതവെരാടുകൂടിവസിക്കാം
കഞ്ജത്താർ മിഴിമാെര വരുവിൻ.
കണ്ടകനാമിക്കണവൻ േകറി-
ശ്ശണ്ഠയിടുന്നതു ശങ്കിേക്കണ്ടാ.
ശുണ്ഠികടിച്ചാൽ ഫലമില്ലവനതു
കെണ്ടാരു േകാണിലിരിേക്കയു .
നടുമിറ്റെത്താരു കുറ്റി തറെച്ചാരു
െനടുപാശംെകാണ്ടരയിൽമുറുക്കി
തടിയെനയതിെനാടു ബന്ധി -

ടെനാരു മൂത്ത കരുങ്ങതുെപാെല.
വാടാ നി െട വിരുതുകെളെന്നാടു
കൂടാ മൂഢാ ! കുടിലകുശീലാ !
പാടവേമാടിഹ പടെപാരുതീടുക
നാടകമല്ലിതു വീരവിേനാദം
കർണ്ണാ ! നീയിതു േകൾ ന്നീേല
കർണ്ണാരു ദമിവനുെട വചനം ?
കർണ്ണാകൃഷ്ടമതാ ക ചാപം
കീർണ്ണമതാക്കണമിവനുട ഗാ ം.
 50
േഘാരശരങ്ങെളടു െതാടുെത്താരു
മാരികണക്കിെന വർഷിച്ചാലും
വടിെവാടുേഖചരേഖടൻത ട-
ലടിമുടി െപാടിയാക്കീടുക കർണ്ണാ !
ദുശ്ശാസനനും ദുർ ഖനും പുന-
രിശ്ശാസനമനുപാലിച്ചാലും !
വാശ്ശതുെമെന്നാരുേപക്ഷകണക്കി-
ലിശ്ശംെനെക്കാലെചേയ്ത േപാവൂ.
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ന െടേനെര വരുെന്നാരുകൂട്ടം
നിർമ്മരിയാദം ജ ി െന്നാരു
ദുർമ്മതിയാമിവനുള്ളിലിരി മ-
ഹമ്മതിയി ശമിപ്പിേക്കണം.
ര ശരങ്ങൾ കണക്കിനു െകാണ്ടാൽ
മ ം വിരെവാടു മറുതലവീരൻ.
െതാണ്ടന്മാരിവർ പടെയ െള്ളാരു
രണ്ടക്ഷരമതു േകട്ടിട്ടില്ല.
ശണ്ഠയിടാനല്ലാെതാരുവ
െചണ്ടക്കാരൻ ഹിച്ചിട്ടില്ലാ
ചണ്ടികൾ പറയുന്നതിെന െട
െകാണ്ടാടാൻ ചില മൂഢരുമുണ്ട്.
അടുക്കവിരെവാടുതടുക്ക ചിലർ െച
പിടിക്കശരവരെമടുക്ക പരിെചാടു
െകാടുക്കയിവനുെട മിടു െകാ തെന്ന
നട െമന്ന രുചി മുട വതിനി .
51
മടിക്കരുതു ഗതി മുടക്കി മദഭര-
മടക്കി യുടനതി പടുക്കെളാരുവക
പട തുടരുക.
െപാടുെക്കന്നിവനുെട മിടു ഫലിക്കാ
നട മിെല്ലന്നാകിലടു മതുെകാ
നടുക്കമിനിക്കില്ല പടുക്കളിവെരല്ലാ-
െമാടുക്കം െതാ മ ം.
ഇങ്ങെനയുെള്ളാരു ദുർഭാഷണമവർ
തങ്ങളില പറെഞ്ഞാരുേശഷം
സംഗരമാശു തുടങ്ങി കടശ-
രങ്ങൾ െചാരി മറിഞ്ഞിതു ഗഗനം
െചാേല്ലറീടിന ഗന്ധർവ്വൻ നിജ-
വി വലി െചവിക്കിടേചർ
നല്ല ശരങ്ങളുതിർ തുടങ്ങി
നെല്ലാരു സമരമെതേന്നേവ
ഊറ്റക്കാരവർ നൂ വെരല്ലാം
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ഏറ്റംചാടിയടു തുടങ്ങി
കാ കൾ തടിക്കരപറ്റീടുെമാ-
രാറ്റിെല െവള്ളത്തിരകൾകണെക്ക
േകറ്റം പാരമതാരംേഭ പുന-
േരറ്റം േപടിയുമുടേനകൂടി
േതാ തിരി തുടങ്ങി പതുെക്ക-
പ്പാറ്റകൾേപാെല പടജ്ജനെമല്ലാം.
മാറ്റലർ ബാണഗണങ്ങളുമുടനുട-
േന മുറി മറിഞ്ഞഥവീണു.
52 
ഏ തിരിപ്പാെനളുതല്ലാഞ്ഞാ-
െരറ്റം ഭൂമിയിൽ വീണുമുരു ം.
േപടികലർെന്നാരു നായന്മാര-
േങ്ങാടിെച്ച മരങ്ങെടമൂടിൽ
കൂടിക്കരിയിലെകാ ശരീരം
മൂടിെയാളി ശയിച്ചാരുടേന
നായന്മാരുടേനാടുേന്നര-
ത്തായുധെമല്ലാം വഴിയിൽ േപായി.
ആയതുപിെന്നയുമുണ്ടാക്കീടാം
കായം കി കിലതു ബഹുലാഭം.
മലയുെട ഗുഹയിൽ െച കിടന്നാർ
ചിലരേന്നരം ാണഭയത്താൽ
വലിെയാരു പുലി വന്നടിയുംകൂടി-
ത്തലയുംെകാ തിരിച്ചാനേപ്പാൾ.
കലയും മാനും വരുെമാരുമാർേഗ്ഗ
വലയും െകട്ടിക്കാളാന്മാർ
മലയിെലാളിച്ചിഹ പാർ േന്നരം
വലയിൽെപട്ടതു കെണ്ടാരുേവടൻ
കലെയേന്നാർെത്താരു ബാണമയച്ചാൻ
തലയിൽെകാ തറച്ചതുകണ്ടാ-
മലയൻവന്നിഹ േനാ ഃേന്നരം.
കല്ലയല്ലിവെനാരു വലിെയാരു തടിയൻ
മലയാളത്തിെല മാനുഷെനാരുവൻ
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വലയീന്നി വലി പതുെക്ക
തലയീന്ന പറിച്ചാൻ േവടൻ.
53
േപടിെത്താണ്ടൻ മെറ്റാരു മാനുഷ-
േനാടിേപ്പാം വഴിയറിയാറാക്കി
കാടു തകർെത്താരു വാരി ഴിയിൽ
ചാടിെയാളി കിടന്നാനേപ്പാൾ.
ഉള്ളത്തിൽ ഭയേമറുകമൂലം
െവള്ളത്തിൽ ചിലർ ചാടിെയാളി .
വള്ളിെക്ക കൾ േതാറും െചന്നതി-
നുള്ളിൽ പുക്കിതു പലജനമേപ്പാൾ
മണ്ണിൽ പല പല കുഴിയാണ്ടാക്കി
െപാണ്ണൻമാർ ചിലരവിെടെയാളി
ക മട പുത കിടെന്നാരു-
വണ്ണമുറക്കവുമ തുടങ്ങി.
െകാ കുഴൽക്കാർ െചണ്ടക്കാരരു-
മ ഭയെപ്പേട്ടാടിനടന്നാർ.
െകാമ്പന്മാരുെട െകാ മരത്തിൻ
െകാ തട ടനമ്പതുഭിന്നം.
മദ്ദളമരയിലുറപ്പിച്ചീടിന
വിദ്വാേനാടുകപാരംദണ്ഡം.
മദ്ദളമെങ്ങാരു കാട്ടിെലറിഞ്ഞി-
ട്ടദ്ദിക്കീന്നഥ ധാവതിെച .
ഒരു ഭാഗെത്തേത്താലു പിളർന്നി-
െട്ടാരുവൻ െചണ്ടക്കകേമ പുക്കാൻ.
െപരുവഴി തന്നിലുരു തിരിച്ചാൻ
െപരുതായുെള്ളാരു െചണ്ടക്കാരൻ
54
ഉടു ംെകാട്ടിെക്കാണ്ടേ നട ന്ന േമളക്കാരൻ
ഉടു ം മു ം കള മിടു ം ഭാവി മണ്ടി
തിടുക്കം പൂെണ്ടാരുവീട്ടിൽ കിടപ്പാൻ ഭാവി േന്നരം
കടുത്ത നായർതാൻ വ തടുത്താന യുമല്ലാ
മുടി ം പിടി നാലഞ്ചടി ന്ന േഘാഷംേകട്ട്
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െപാടുെക്ക കാട്ടിൽ പു കിട ന്ന നായന്മാർ വ-
ന്നടു ന്ന േകാലാഹലം കുടു െണ്ടാരുദിക്കിൽ
പട േതാ മ ന്ന ഭടന്മാർ വ േകറുേമ്പാൾ
പടിക്കൽ കാവലുംെവ കടപ്പാനളതെല്ല ം
വനത്തിൽ നിേന്നാടിവന്ന ജനത്തിെന്റ ഭാവംക
മനസ്സിൽ നിന്ദി ം നാരീജനത്തിെന്റ വാ ണ്ടായി.
“വമ്പന്മാരായ മീശെക്കാമ്പന്മാെരല്ലാേമാേരാ-
വ ം പറ വി മ െമടു ംെകാ
ത രാന്മാർ തിരുമുമ്പിലകമ്പടിക്ക-
ങ്ങിമ്പം കലർ െച വമ്പിച്ച കാനനത്തിൽ
ഗന്ധർവ്വന്മാെരേപ്പടിച്ചന്ധന്മാരായ നിങ്ങ-
െളന്തിേപ്പാേളാടിേപ്പാരാൻ ബന്ധെമൻ േഭാഷന്മാേര !
ചന്തം െപരിയെതാങ്കൽ കുന്തം കള വീണു
ദന്തങ്ങളും തകർ എെന്താരു സാഹസങ്ങൾ
േതാൽ ന്ന കൂട്ടം നിങ്ങൾ േതാ ം കള േപാന്ന
താർ മടുത്തതല്ലിേതാർ േമ്പാൾ ചിരിയാകും
േനർ ം മറ്റാേരാടുേപാേരൽ ന്നേനരം പല-
ചാ ം മുറിവും പുനരാർ ം വരാത്തതല്ല.
ചാട്ടംപിഴച്ച കപി ട്ടംകണെക്ക നിങ്ങൾ
കൂട്ടം പിരി പാരം േകാട്ടംപിണഞ്ഞമൂലം
55 
ഓട്ടംതുടങ്ങിയതു വാട്ടംവരുവാൻതെന്ന
േകട്ടാലുടെനത്തെന്ന നാട്ടാർ പരിഹസി ം.
കാട്ടിൽനിേന്നാടിേപ്പാ വീട്ടിൽപുെക്കാളിക്കെയ-
ക്കാട്ടിൽ മരിക്കന േകട്ടിേല നായന്മാേര !
േഗാഷ്ഠികൾ പതിന്നാലുനാട്ടിലും േകൾ മേയ്യാ !
കാട്ടിയ കർമ്മേമതും പാട്ടിലായതുമില്ല.
െപ ങ്ങളുെട വാക്കീവണ്ണം േകൾ ന്ന ചില-
െപാണ്ണന്മാർ വീടുകളിൽ ക മടച്ചിരുന്നാർ.
കർണ്ണൻ വികർണ്ണൻ ദുേര്യാധനൻ ദുശ്ശാസനനും
ക ം ചുകത്തിച്ചാപദണ്ഡം കുല ംെകാ -
ത വന്നടു ന്ന ചി േസനെന്റ കൂട്ട-
െമ വളെരയു മി ന്മാരവേരാടു
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യുദ്ധംതുടങ്ങീയവരിത്ഥം പറഞ്ഞീടു
ദ്ധന്മാരായ് കുരുവൃദ്ധെന്റ നന്ദനന്മാർ:-

“ഗന്ധർവന്മാരാകിന നിങ്ങെട
ഗന്ധംേപാലും നാസ്തിയതാെമാരു
ബന്ധംകൂടാതിങ്ങെനേനർപ്പാ-
െനെന്താരു കാരണമധമന്മാേര ?
അംബരചാരികളാകിനനിങ്ങെട
ഡംബരമി ശമി മേശഷം
സംഗരമിവിെടച്ചയ്വതിനുെള്ളാരു
സംഗതിവന്നിതു നന്നിതുകാലം.
അംഗമഹീപതികർണ്ണൻ ഞാനിതു
നിങ്ങളറിഞ്ഞീെലങ്കിലിതറിവിൻ.
അംഗങ്ങളിലുടന കൾ െകാണ്ടിഹ
ഭംഗംവരുമളവറിയാെമല്ലാം.
നിങ്ങെടവിരുതുകെളാ മിദാനീം
ഞങ്ങെടേനെര ഫലിക്കയുമില്ലാ.
കുരുകുലതിലകൻ ദുേര്യാധനനൃപ-
നരികുലശലഭദവാനലസാരൻ.
കരബലശാലികളനുജന്മാരും
പരബലമാശുതകർ മേശഷം.

56
േ ാകം
കുംഭീ ൗഢകുംഭസ്ഥലദലനകലാ-
ചണ്ഡേതാർദ്ദണ്ഡസാരാൻ
ഗംഭീരാരാവേഘാരാൻ കിമുശശനികര-
സ്സംഹേരത്സിംഹവീരാൻ
കിംേഭാ ! ഗന്ധർവ്വവൃന്ദം സകലമപിസമം
സംഗതം സംഗരാേന്ത
ഡംേഭാേപതം വിേജതും ഭവതിവിമേതാൽ
കർത്തനാൻ ധാർത്തരാ ാൻ ?
േ ാകം െകാ പറഞ്ഞാലറിവാൻ
ആകുലെമങ്കിൽ െപാരുളുെഞ്ചാല്ലാം.
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േലാകരേശഷം േബാധിേക്കണം
ലൗകികമിതുകഥനം െച

 57 
ആനത്തലവന്മാരുെട മസ്തക-
മാശുപിളർ കിളർെന്നാരു രുധിരം
പാനംെച മദി നട ം
പരുഷമതാകിന സിംഹകുലെത്ത
താേനെചെന്നാരുകൂട്ടം മുയലുകൾ
താഡിച്ചാശുവധിപ്പാൻ മതിേയാ ?
അതുേപാെല ബഹുഗന്ധർവ്വന്മാ-
രതുലപരാ മശാലികളാകും.
ധൃതരാ ാത്മജേരാടമർ െചയ്യാൻ
മതിയാേമാ ബത ശിവ ശിവ ! േമാഹം.
കൂടലർ കുലബലമറുതിെപടു ം
കൂട്ടം കുരുകുലെമ ധരിപ്പിൻ!
ആടലേശഷമക പടയ്ക്കതി
പാടവേമറിന കർണ്ണാദികെളാടു
കൂടാനിങ്ങെട നികൃതികെളാ ം.
വാടാ! േഖചരമൂഢാ ! രണഭൂവി
വാടാ ഞങ്ങളിെലാരുവൻേപാലും

ൗഢാഹം കൃതി ഹുംകൃതിയാലതി-
മൂഢന്മാരുെട വാക്കിതിവണ്ണം
ഗൂഢമതല്ലിഹ െപാരളിതു കിഞ്ചിൽ
മി നന്ദന സുേയാധനവൃന്ദം
ത വ ടനടുത്ത ദശായാം
ചി േസന നഥേസനകേളാട-
െങ്ങാ കൂടിയവേരാടുരെചയ്താൻ:-

58 
”നി നിെല്ലട സുേയാധന! കർണ്ണാ !
നിങ്ങൾ െചാന്ന െമാഴിനിന്ദിതെമല്ലാം.
വിെല്ലടു വിളയാടിന ഞങ്ങൾ-
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ക്കില്ല െത െമാരു വാട്ടമിദാനീം.
കൂർത്ത മൂർത്ത ശരമാരികെളല്ലാം
േപർ േപർ ടനുതിർ തുടർന്നാൽ
ചീത്തമൂർത്തികളിലാശു സമസ്തം
േകാർ േകാർ ശകലീകൃതമാ ം.
ധാർത്തരാ ! കുടിലാശയ! നിെന്റ
ധൂർ െകാ ഫലമിെല്ലട മൂഢ!
ഓർ െകാൾക മമ ബാഹുബലം നീ
േനർ വന്നതതി സാഹസമേല്ലാ.
ഊർദ്ധപാരിവവരേരാടമർെചയ്താ-
ലൂർദ്ധമാനവനിചാരികെളല്ലാം.
മൂർദ്ധഭാഗമതില കേളറ്റി-
ർദ്ധേലാകഗതിവ ഭവി ം

കാട്ടിൽ വ നിജ പൗരുഷഭാവം
കാ വാനിഹ തുടർെന്നാരു കള്ള-
കൂട്ടമിങ്ങെന തിമിർത്തതു മൂലം
േകാട്ടമി വരുവാൻ വഴികൂടി
നൂ േപരുമിഹ നിങ്ങളേശഷം
കൂ കാരുമുടനൻെപാടുേപാരിൽ
േതാ േപാം ത്ധടിതിയ മല്ലാ
കാ േപാെല ദൃഢമാശുപറ ം.

 59
അഷ്ടികഴി തിമിർ നട -
യഷ്ടികെളാരുവക ദുർവിനയന്മാർ
നഷ്ടിവരാെനാരു വഴിയും േനാക്കി-
ക്കഷ്ടിച്ചങ്ങെന പടയുംകൂട്ടി
െകട്ടി റ്റിയണി െഞളിഞ്ഞിഹ
െകാട്ടിേഘാഷിച്ചാർ വിളി ം
െപട്ടികളും ചില െപട്ടകവും പല
ചട്ടമതിങ്ങെന വട്ടംകൂട്ടി
െചട്ടികളും ചില കുട്ടികളും േകാ-
മട്ടികളും പല പട്ടന്മാരും

https://thalilakkam.in/



േഘാഷയാ - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ 50

നാട്ടിലിരി ം ജകെളെയല്ലാം
കൂട്ടിസ്വരൂപിെച്ചെന്താരു കാര്യം ?
കാട്ടിൽവരാനിഹകൂടിലന്മാേര !
കാട്ടിയവിരുതുകെളാെക്കയബദ്ധം
കാട്ടിലിരി ം പാർത്ഥന്മാെര-
ക്കാട്ടീടുവതിന്നിങ്ങെന നിങ്ങെട
േഗാഷ്ഠികേളാർത്താൽ ചിരിയാകു
േഗാഷ്ഠിവിേലാകനെമെന്നാരകപടം
പുഷ്ടിനടി ം നിങ്ങെളയിേപ്പാൾ
പട്ടി ം ബഹുമാനം നാസ്തി.
െകാട്ടിെക്കാണ്ടിഹവരുവാനിങ്ങെന
സൃഷ്ടിച്ചാെനാരു കുസൃതിക്കാരൻ.
രാ വിനാശത്തി ടേന ധൃത-
രാ സുതന്മാർ നിങ്ങൾ പിറ .

 60 
നാട്ടിനുനാശം നിങ്ങെടമൂലം
നാണേക്കടിനു നെല്ലാരു മാർഗ്ഗം
പടയും നിങ്ങെട പദവികളും പല-
കുടയും െകാടിയും തഴചാമരവും
പടഹ ടിപറെകാ ം കുഴലും
പടുതരേഘാഷമേശഷവുമിേപ്പാൾ.
ത്ധടിതിനശിച്ചിതു ജളേര! നിങ്ങെട
തടിമാ ം േശഷിച്ചിതുസമേര
തടിയന്മാേര! പടെപാരുതീടുക
കുടിയന്മാേര! മൂഢന്മാേര!
മടിയന്മാരുെട മദവും മതവും
പടതുടരുേമ്പാൾ തീരുമതറിവിൻ”
ഇത്ഥം പറ െകാ യുദ്ധം തുടങ്ങിയ
ചി േസനാദികളും ധാർത്തരാ ാദികളും
അ ങ്ങളനവധി ശ ങ്ങൾ പലവിധം
ചി കാരമതുമാ ം പറവാൻേമലാ.
െവ ം തടവും ചില മു ംമുറികൾ പുന-
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െരാ ം കുറവില്ലാത്ത െകാ ം കുഴൽവിളിയും
എ ദിഗന്തങ്ങളും െപാ ം കാരം പട-
െവ ം കുരുക്കളമ്പെത്ത ം മുപ്പതും നാലു-
െമ ം തളർ വി മി ം കള നല്ല
പ ംെവടി പുറേകാ തിരിച്ചേനരം
കൂട്ടം കലമ്പിപ്പട ട്ടം പലവഴി ം
ഓട്ടം തുടങ്ങിപ്പലേകാട്ടങ്ങൾ ക നിൽ ം

 61 
ധീരൻ ചി േസനൻഗഭീരൻ ഗന്ധർവ്വരാജ -
വീരൻ നൂ േപരുെട േനെര പാഞ്ഞടുത്താശു
”േരേര മൂഢേര! നിങ്ങളാെരക്കാണ്മാേനാടു
േപാരാടുവാൻ മിടു േപാരാത്ത നിങ്ങളിേപ്പാൾ
ആരുെചാല്ലിത്തങ്ങെട പൗരുഷം കാട്ടാൻവ ?
നി ിൻ തരിെമ്പങ്കിലും െക ില്ലാത്തവർ നിങ്ങൾ
ജ ിപ്പാൻമാ ം െകാള്ളാമ ന്മാരേയ്യാ കഷ്ടം.
െചാെ ാ ം േദവരാജൻ ക ി വ ഞങ്ങൾ
സർപ്പധ്വജെന്റ കൂട്ടെമേപ്പരുമി തെന്ന
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വന്നീടണം ഭർഗ്ഗല്ല പറയു .
പ ം വളയുെമല്ലാം കി മ യുമല്ലാ
വീരശൃംഖല നിങ്ങൾേക്കാേരാ ൈക േപാടും
പാരാെതേപാകു െകാൾവിൻ വീരാളിപ്പ ംകി ം
ഇത്തരം െമാഴിപറ സമർത്ഥൻ
ചി േസനനതിേവഗമടു
േതാ ദൂരമഥധാവതിെച ം
നൂ േപെരയുടനടി പിടിച്ച-
ക്കയ്റുെകാ ടൽ വരിഞ്ഞഥെകട്ടി
േതരിെലെക്കാടി മരെത്താടുകൂടി-
േചരുമാറു പല െക മുറുക്കി.
ക്ഷി മംബരതലത്തിലുയർന്നാൻ
അ േമയബലനാകിനദിവ്യൻ
ധാർത്തരാ ശതവും പുനരേപ്പാൾ
ആർത്തരായിമുറയി തുടങ്ങീ: -
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62
ധൂർത്തരാമരികൾ ഞങ്ങെളെയല്ലാം
േതർത്തടത്തിലുടനി വരി
ഊദ്ധ്വദിക്കിനിഹെകാണഅടു തിരി
പാർ കാൺക മമ ധർമ്മര നൂജാ.
പാർത്ഥ! ഹാ! നകുല! ഹാ! സഹേദവ!
കാ െകാൾക കനിേവാടതിേവഗാൽ.
ഭീമേസനവരികാശുതരി ം
താമസിക്കരുത് നിങ്ങളിദാനീം.
സീമയില്ല മമ സങ്കടമേയ്യാ !
ധീമതാം വരയുധിഷ്ഠിരവീര.

(ഇന്ദിശ-രാഗം , കണ്ടനാച്ചി താളം)
തടിെച്ചാരു ഗന്ധർവ്വൻ മഹാകശ്മലൻ അടി
പിടി െകട്ടിെക്കാ തിരി ശിവ! ശിവ!
ഒരുത്തൻ വരുത്തെന്നാരനർത്ഥങ്ങളാൽ
കരത്തിെന്നാരു കരു മില്ലാ ഞങ്ങൾ കനെക്കതരംെക
വല വശംെക വയംേകവലം വലക്കക
പതിച്ച മൃഗങ്ങെളക്കണെക്ക ശിവ ശിവ!
സേഖ! ധർമ്മജ! വീര! സമീരാത്മജ! സരസ! പാർത്ഥ
നകുല! സഹേദവ ! വരികവിരെവാെട
നിരാധാരരായുള്ള ജനങ്ങൾക്കേഹാ നിങ്ങെള
ന്നിേയ മെറ്റാരു ജനമില്ല ശരണമതുദൃഢം
കുരുക്കൾ വന്നീടും തരേക്കടേഹാ കുലത്തി-
ലുള്ള ജനങ്ങൾെക്കാെക്കത്തെന്ന സമെമന്നറിെകേടാ
 63
ഇത്തരമുെള്ളാരു മുറവിളിെകാണ്ടകഥ
പ ദിഗന്തരെമാെക്ക മുഴങ്ങി
സത്വരമതുേകട്ടധികദയാനിധി
സത്വഗുണാംബുധി ധർമ്മതനൂജൻ
ഗന്ധവഹാത്മജേനാടരുൾെച :-
“ഗന്ധർവന്മാർവന്നിഹ ന െട
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ബ ജനങ്ങെളെയല്ലാം വിരെവാടു
ബന്ധി ംെകാണ്ട തിരി .
ബന്ധംകൂടാതിങ്ങെന െചയ്വതി-
നന്ധതതാെനാരു കാരണമിേപ്പാൾ
അന്ധൻ ജനകനുമിക്കഥേകട്ടാൽ
അന്തസ്താപംെകാ മരി ം.
എെന്തങ്കിലുമുടനനുജന്മാരുെട
സന്താപങ്ങെളാഴിക്കണമിേപ്പാൾ
അന്തരമില്ലിതു െചയ്തീെലന്നാൽ
എന്തിനു ന െട ധർമ്മവിചാരം ?
ദുേര്യാധനനും ദുശ്ശാസനനും
ദൂഷണമനവധി െചയ്തവെരങ്കിലു-
മേയ്യാ ഞങ്ങൾ വലെഞ്ഞന്നിങ്ങെന
ക ം െമ ം വശമല്ലാഞ്ഞവർ
നെമ്മ വിളി കരഞ്ഞതുേകട്ടിഹ
ചുമ്മയിരി തചിതേമാ സഹജ ?
ധർമ്മം നൃപതിക്കാ ിതരക്ഷണ-
കർമ്മതമേല്ലാ സഹജന്മാേര!
64
ദുർമ്മദമിേപ്പാളരുതരുതുരതര-
ദുരിതം വരുമതിനനവധിേമലിൽ
അ ജവചനം േകെട്ടാരുേമരമു
ദ പരാ മിയാകിയ ഭീമൻ
അേ നി പറ തുടങ്ങി സ-
മ ാഹം കൃതിശാലിഗഭീരൻ-
”അടിയങ്ങൾക്കിഹ നാലുജനത്തിനൂ-
മരുളിെച്ചെയ്താരു ക നേകൾക്കാൻ
മടിെയ ള്ളതുമില്ലിഹധർമ്മം
പിടിപാടില്ലാത്താളുകളല്ലാ
കള്ള തുകൾെകാ ചതിെച്ചാരു
കള്ളന്മാരുെട കപടമേതാർത്താൽ
ഉള്ളംതന്നിെലാര ം കനിെവ-

ള്ളതു സം തി േതാ ന്നീലാ.
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തള്ളവുമവരുെട തുള്ളലുെമാരുവക
ഭ ംെപരുകിന കള്ളവുേമാർത്താൽ
െകാള്ളാമിെത്താഴിൽ താേനവന്നതു
േകാലാഹലെമെന്ന െട പക്ഷം.
ഗന്ധർവ്വന്മാർ സരസന്മാരവർ
എെന്തന്നില്ലാത്താളുകല്ലവർ
ബന്ധംകൂടാതല്ലവരിവെര-
ബ്ബന്ധിച്ചങ്ങെന െകാ തിരി .
പാലുകുടി തടിെച്ചാരുകൂട്ടം
വാലില്ലാത്ത കുരങ്ങച്ചന്മാർ.
 65 
നാലഞ്ചെല്ലാരു നൂറുജളന്മാർ
നാടുമടിപ്പാൻ വ പിറ .
പന്തംകാട്ടി നട ന്നവരുെട
ദന്തംതല്ലിയുതിർപ്പാൻ നെല്ലാരു
ബന്ധംകാണാഞ്ഞ വസി ം
ഗന്ധർവ്വന്മാർക്കി കണക്കിൽ
ബന്ധിപ്പാെനാരു സംഗതിവന്നതു
സന്ധിക്കാതവർ വിടുകയുമില്ലവ-
െരെന്തങ്കിലുെമാന്നാരംഭിച്ചാൽ
അന്തരമില്ലതു െചേയ്ത നി .
വിണ്ണവർ നാട്ടിലിരി ം േവശ്യ-
െപ്പ ങ്ങെട നടുമുറ്റമടിപ്പാൻ
െപാണ്ണന്മാരിവർ െകാള്ളാമവരുെട
െപ ങ്ങെട വിടുപണി െചയ്യിക്കാം.
കാളിെപ്പ കുളി േന്നരം
താളിപതപ്പാെനാരുവൻ െകാള്ളാം.
നീലിെപ്പണ്ണിനു നി ാസമേയ
കാലിണെഞക്കാനപരൻ െകാള്ളാം.
ഉർവ്വശിതെന്റ പടിക്കെമടുപ്പാൻ
ഉർവ്വിയിലുള്ളവരിൽ ചിലർ െകാള്ളാം.
അരുവയർമൗലി തിേലാത്തമ ത െട
പുരമുറി തൂപ്പാെനാരുവൻ െകാള്ളാം.
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സ്വർഗ്ഗ ീകെട വൃഷലികൾ േവലെയ-
ടുേക്ക ന്നതിനിവെരെക്കാള്ളാം.
66
പച്ചിലയുെള്ളാരു പദവിക്കാരുെട
എച്ചിെലടുപ്പാനിവർ ചിലർ െകാള്ളാം.
ച ക്കാരനു െവറ്റെതറുപ്പാൻ
ചന്തക്കാരിെലാരുവൻ െകാള്ളാം.
കുട്ടിപ്പട്ടന്മാരുെട ചുമടുകൾ
െകട്ടിേപ്പാറാെനാരുവൻ െകാള്ളാം.
ക കവൃക്ഷം കാപ്പാനുെള്ളാരു
ക നേകൾപ്പാെനാരുവൻ െകാള്ളാം.
ആമ്പടികൂടുന്നവരുെട വീട്ടിൽ
തൂമ്പകിളപ്പാനും ചിലർ െകാള്ളാം.
േഗാക്കെളേമപ്പാനും ചിലർ െകാള്ളാം
ശ്വാക്കെള േനാക്കാനും ചിലർ െകാള്ളാം
കാക്കവരുേമ്പാൾ വക്കാണിപ്പാ-
നാക്കണെമങ്കിലതിവെരെക്കാള്ളാം.
ഈവക വിടുപണി െചയ്യിപ്പാനിഹ
േദവകൾ െചാല്ലാൻ ഗന്ധർവ്വന്മാർ
ഇവെരെക്കട്ടിെക്കാ തിരിപ്പാ-
നവകാശമിെതന്നടിയനു േതാന്നി.
മെറ്റാരു കാര്യേ ശം െചയ്യാൻ
നൂറ്റിെലാരുത്തനുമില്ലിഹനൂനം.
മാറ്റികെള നെരന്തിനു നാമിഹ
മാറ്റിെക്കാൾവാൻ പണിെച .
കുരുെടച്ചാരുെട മക്കെളെയാെക്ക
െതരുെതെര മമ ഗദെകാണ്ടടികൂട്ടി
പരിെചാടു െകാ മൂടിപ്പാനായി-
പ്പലകുറിയടിയൻ ഭാവിച്ചേപ്പാൾ
 67
അരുതരുെതന്നിഹ േജ്യഷ്ഠൻ നെമ്മാടു
തിരുവുള്ളേക്കടായതുമൂലം
കുറ്റംവരുെമെന്നാർ ടനടിയൻ
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മു മടങ്ങിപ്പാർ ന്നിേപ്പാൾ
മെറ്റാരു കൂട്ടക്കാർവേന്നറ്റി
നൂ വേരയും െകാ തിരിച്ചതു
മാ െന്നന്തിനു നല്ലകണക്കിലി-
േതറ്റെതാഴിപ്പാെനന്താവശ്യം ?
താെനാന്നിനു ക ിക്കയുമില്ലിഹ
താേനവന്നതുെമാെക്ക മുട ം.
ജ്ഞാനികളാകിന നിങ്ങെടമേദ്ധ്യ
ഞാനിങ്ങെനെയാരു മൂഢൻ തീർ
േജ്യഷ്ഠനുമനുജന്മാരുംകൂടി
കാട്ടിലിരു തപംെചയ്താലും!
ശാന്തന്മാെരാടുകൂടിയിരിപ്പതു
താേന്താന്നിക്കിഹ തരമില്ലിേപ്പാൾ
തടിയൻ ഭീമൻ ഞാനിനിനിങ്ങെട
ഇടയിലിരു തരങ്ങൾ െകടാെത ,
വാെശ്ശാദിക്കിനു േപാേകയു
വാെച്ചാരു പരിഭവെമാഴിയണമുടെന.
ഗദയുംൈകയിെലടുെത്താരു െപാണ്ണൻ
ഉദേയകുളിയും പുഷ്പാഞ്ജലിയും
ഉപവാസങ്ങളുമുപരിതുടർന്നാൽ
അപവാദങ്ങൾ നമു ഭവി ം.
 68 
േചട്ടനുമനുജന്മാരും െചന്ന-
െചണ്ടക്കാരുെട ദീനെമാഴി ട-
നവരുെട ദിക്കിനയേക്കേവ .
ഭവേനെചന്നവർ േകറുംമുെമ്പ
കാറ്റിൻമകനുടനവിെടെച്ചന്നിഹ
നൂറ്റിെനയുെപാടി ഭസ്മമതാക്കി
കാലത്തി വരു ണ്ടവെര
കാലപുരത്തിൽ െചന്നാൽ കാണാം
കടുത്ത വാ കളുര ഭീമൻ
കരത്തിെലഗ്ഗദെയടു െവക്കം
നടപ്പതിന്നഥതുടർന്ന േനര-

https://thalilakkam.in/



േഘാഷയാ - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ 57

ത്തിട നരപതി കഥിച്ചിേതവം.
കടുപ്പമായ് വരുമടക്കമില്ലാ-
തടു േസാദര തുടെങ്ങാലാനീ ,
െപാടുക്കെനക്കഥെയാടു െകന്നതു
നടക്കയില്ലിഹ മിടുക്കെനങ്കിലും.
ഒടുക്കമൻെപാടു മടക്കവും ചില-
മുടക്കവും വരുമടക്കേമശുഭ-
മിട േസാദര! പട കാലമ-
തടു മന്നിതു മട മായതു
തടുക്കയില്ലഹ െമടുക്കിലുംഗദ
മുടിക്കിലും പുരനടിക്കിലും െപാടി-
െപടുക്കിലും പുരമടക്കിലും പഥി
വട െതക്കിഹ നടക്കിലും തവ
 69
മതം നമുക്കനുമതം വൃേകാദര!
ഹിതംപറഞ്ഞതുചിതം ഹിക്ക നീ.
കുരുകുലമതിലിഹജാതന്മാരവർ
ഒരുനൂറും നാൈമവരുമേല്ലാ.
ഒരുമനമു മവർ ം തങ്ങളിൽ
വരുവാൻ വിഷമമെതങ്കിലുമിേപ്പാൾ
മാറ്റാർവ വിേരാധി േമ്പാൾ
നൂറ്റ ം പുനെരാെന്നേന്ന വരു
ഊറ്റക്കാർ ം വരുെമാരബദ്ധം
കൂറ്റാർ േവണെമാഴിപ്പതിനേപ്പാൾ
കൂറ്റാെരാരുവരുമില്ലാെതാരുദിശി
മറ്റാെരങ്കിലുമുപകൃതിെചയ്യാം.
കാറ്റിൻമകേന മടിയാതവർകെള
മാറ്റിെക്കാണ്ടിഹ വരിക കുമാരാ!
പെണ്ടാരു പൂച്ചയുെമലിയും തങ്ങളിൽ
ലുണ്ടായ് വ സഖിത്വെമാരുന്നാൾ
മലയുെട മൂട്ടിൽ കാട്ടാളന്മാർ
വലയും െകട്ടിയുറപ്പിച്ചങ്ങെന
കലയും മാനും പുലിയും വന്നതിൽ
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വലയുംേന്നരം െകാലെചയ്യാനായ്
ഒരുദിശിപാർത്തിതു പകൽകഴിേവാളം
ഒരുമൃഗമന്നിഹവന്നതുമില്ലാ.
വരുമിനിരാ ിയിൽ നാെള െവളുത്താൽ
വിരെവാടുവ വധിക്കാെമന്നവർ
കരുതിത്തങ്ങെട ഭവേന െച ട
െനാരുമിച്ചവിെടയുറ വുമായി.
 70 
ഒരുമാർജ്ജാരൻ വനഭൂവിരാ ിയി-
ലിരയുംെതണ്ടി നട േന്നരം
തരസാെചാെന്നാരു വലയിൽചാടി-
കരവും കാലുമിളക്കാൻേമലാ
പരവശനേപ്പാൾ ങ്യാവൂ ങ്യാവൂ
കരവൂതും െചയ്തവിെട വല
അരിെകയുെള്ളാരു േപാട്ടിലിരി ം
െപരുതായുള്ളെരാ മൂഷികനേപ്പാൾ
അരിയായുെള്ളാരു പൂച്ചത്തടിയൻ
കരയുന്നതു േകെട്ടാ വിര
ഉരിയാടാെത മുഖം കാ ന്നതു-
െമാരുകുറി കണ്ടാൻ പൂച്ചയുമേപ്പാൾ
സരസതേയാടു വിളിച്ചാനവെന
പരവശനായ് ഞാൻ മൂഷികവീര!
വലയിൽചാടി വലഞ്ഞിതുഞാെനാരു
ഫലമില്ലാെത മരിപ്പാറായി
കലമാൻ പന്നികൾ വ പതിച്ചാൽ
മലയന്മാർക്കതുതിന്മാൻ െകാള്ളാം.
വിലപിടിയാെത്താരു പൂച്ച ലഭിച്ചാൽ
മലയനുമായതു തിന്മാനാകാ.
തലയിെലഴുത്തിൽ ബലമതുെകാണ്ടിഹ
വലയിൽെപ വല സേഖ! ഞാൻ
എലിയും പൂച്ചയുമേന്യാന്യം ബഹു-
കലഹികെളെന്നാരു െചാല്ലതുെകാള്ളാം.
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കലഹെമനി ഭവാേനാടില്ലതു
നലെമാടു നീയിഹ േബാധിേക്കണം.
വലയുെട ചരടു കടി മുറിപ്പാൻ
പല പല കൗശലമ ണ്ടേല്ലാ.
മലയൻേപാ വരുന്നതിൽമുേമ്പ
വലകണ്ടിപ്പാൻ കനിവിയേലണം.
വലയുന്നവരുെട പാലനമേല്ലാ
വലിയ ജനങ്ങെട ധർമ്മമതറിക!
എലിെയന്നല്ല ഭവാെനാരു ദശയൽ
പുലിെയക്കാളതിവൻ പനതാകും
പലവിധമിങ്ങെന മാർജ്ജാരകനുെട
പരവശവാ കൾ േകെട്ടാരു േനരം
എലിയതു േബാധിച്ചരിേകെചന്നഥ
വലകണ്ടിപ്പാൻ വട്ടംകൂട്ടി.
ഓേരാ ചരടു കടി മുറിപ്പാ-
േനാേരാനാഴികേനരം േവണം.
െതരുെതെരയ കടി മുറിച്ചാൻ
തരമെല്ല െണ്ടലിയുെട ഹൃദേയ
െമച്ചമിവന്നിതു െചയ്യാെനന്നതു
പൂച്ചയറിഞ്ഞാലുപകാരത്തിനു
താ വരാനുെണ്ട കനെക്ക
കാ യവ െണ്ട തുമൂലം
താമസമായതു കെണ്ടാരു പൂച്ച-
യ്ക്കാമയേമറി േ ശവുേമറി
 72
“െതരുെതെര േവണമതെല്ലന്നാലിഹ
വരുമതി ദുഷ്ടൻ മലയപ്പാഴൻ
പുലരുേന്നരം മലയന്മാരും
പലരും കലശലുകൂ ം മുൻേപ
വലകണ്ടി വിേടണം നീെയ-
െന്നലിെയാടു പൂച്ച പറ തുടങ്ങി.
െവട്ടമടുെത്താരു സമേയ മൂഷിക-
െനാ ം താമസിയാെത വലയും
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െപാട്ടിച്ചെമ്പാടു േപാട്ടിെലാളി
ധൃഷ്ടൻ പൂച്ചയുമ നട .
ഒ ദിനങ്ഹൾ കഴിെഞ്ഞാരു ദിവസം
കിട്ടീേലതുെമാേരടത്തശനം
അഷ്ടിെക്കെന്താരു വകയുെള്ളന്നിഹ
കാട്ടിൽനടന്ന പൂച്ചത്തടിയൻ
കൂ സുഖിത്വം ാപിെച്ചലിയുെട
േപാട്ടിന്നരിേക െച വിളിച്ചാൻ
“പ പകാരം െചെയ്താരു മൂഷിക-
നുേണ്ടാ സുഷിരം തന്നിലിദാനീം.
എലിയതുേക വിലത്തി ള്ളിൽ
തലകാട്ടാെത വസി പറഞ്ഞാൻ :
േ ാകം
“കാര്യാർത്ഥമാവേയാസ്സഖ്യം
തസ്മിന്നവസിേത പുന :
മാർജ്ജാരസ്ത്വം ഹിമാർജ്ജാേരാ
മൂഷിേകാഹഞ്ചമൂഷിക!
73
“കാര്യംെകാണ്ടിഹ നീയും ഞാനും
കനിെവാടുസഖ്യം െചയ്തിതുമു ം
കാര്യമത കഴി പിരി
ൈവരമതിനിയും മുെന്നേപ്പാെല
പൂശകനാം നീ പൂശകനിനിേമൽ
മൂഷികനാം ഞാൻ മൂഷികനിനിേമൽ
ഇനി നാം തങ്ങളിെല ംേനരം
കനിവുമതിെല്ലാരു േചർച്ചയുമില്ലാ
ഇങ്ങെനയുെള്ളാരു േ ാകം െചാല്ലീ-
ട്ട നടന്നിതു മൂഷികനുടെന ,
എന്നതുെകാ പറ വൃേകാദര
നന്നിതുമാർഗ്ഗം നയശാലികളാൽ
നിന്ദിതമല്ലിതു നന്ദിതമേ
െച ടനവരുെട േമാചനമുചിതം
ഇന്നിസ്സങ്കടമവരുെട തീർത്താൽ
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പിെന്ന നേടെത്തേപ്പാെലതെന്ന
കൗേന്തയന്മാർ കൗേന്തയന്മാർ
കൗരവ്യന്മാർ , കൗരവ്യന്മാർ.
“ആര്യനിദാനീമരുളിെചയ്തതു
കാര്യമിെത രെചയ്തിതു നകുലൻ.
“ഏഷണിപറവാൻ വിരുതുെപരുത്തവ
േനഷസുേയാധനനനുജന്മാരും
ദുഷണമിങ്ങെന വരുവാെനാെക്കയു-
േമഷണി േദാഷമിെതന്നറിേയണം
74 
േ ാകം
പുരകശ്ചനേഗാമായുർ
ദുരാ ഹവശം വദ:
പരാൻ വിനാശയൻ ഭൂേയാ
ദുരാപദമുേപയിവാൻ
പെണ്ടാരു കുറുനരിതിന്മാനുള്ളതു
െതണ്ടിനട മന ംമുട്ടി.
കണ്ടകമുള്ള വനങ്ങളിെലല്ലാം
മണ്ടിനട തളർ ശരീരം
കണ്ടാെനാരുദിശി നല്ല കരി ക-
ളുണ്ടാക്കിപ്പലേവലികൾെകട്ടി-
കാ കിടപ്പാൻ പുരയുംെകട്ടി-
പ്പാർത്തീടുെന്നാരു നായരുമുണ്ട്
േകളച്ചാെരന്നവനുെട േപരും
േക ഹിച്ചാൻ കുറുനരിെയാരുനാൾ
േകളച്ചാെരാടു െച പറ .
“േകളച്ചാ! ഞാനുരെച ന്നതു
നാെളപ്പ െവളുപ്പിനുമുേമ്പ
േകാളല്ലാെതാരു ദുഷണുമുണ്ടാം
കാട്ടിൽ നട െമാരാനത്തലവൻ
േക കരി കളുള്ള വിേശഷം
രക്ഷിച്ചിവിെട വളർത്ത കരി കൾ
ഭക്ഷിപ്പാനായ് വരുമത്തടിയൻ.
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75
രക്ഷി െന്നാരു തെന്ന െട
ഭക്ഷിക്കാെതയട കയില്ല
അതുേകട്ടേപ്പാൾ േനെരേന്നാർെത്താരു
മുതുേകളച്ചാെരാ വിര .
“കുറുതായുെള്ളാരു കൗശലമുണ്ടിഹ
കുറുനരിഞാനതു േബാധിപ്പിക്കാം.
അ കൾ ചു പഴുപ്പിെച്ചയ്താൽ
കുംഭിത്തടിയെനയി വധിക്കാം.
െച വടെക്കാരു െപാക്കംെപരുകിന
പുറ്റിന്നരിെക െച പതുെക്ക
പറ്റിെക്കാണ്ടാല കളവനുെട
െനറ്റിക്കി േയാഗിച്ചീടാം.
പ െവളുപ്പിനു മുേമ്പയവിെട-
െക്കത്തിെക്കാണ്ടാലതുസാധി ം.
എന്നതു േകട്ടഥ, േകളച്ചാരതു
നെന്നേന്നാർ ടനവിെടപ്പാർത്താൻ
കുറുനരിെചന്നഗ്ഗജവരേനാട-
ങ്ങറിയിച്ചാനതുസമേയതെന്ന.
“കരി തിന്മാൻ കരിവരനിേപ്പാൾ
തരി േമാഹമതുെണ്ടന്നാകിൽ
തരംവരുത്താം പ െവളുപ്പിനു
വരമ്പിനുള്ളിൽ െചന്നാലവിെട
കരി കാണാമയതു തുമ്പി-
ക്കരത്തിലാക്കിത്തി മുടിപ്പാ-
െനാരുെമ്പേടണം നീയിഹഞാനു-
ണ്ടകമ്പടിക്കായ് മുന്നിൽ നടപ്പാൻ
76 
ഇത്തരമുരെചയ്തീടിനകുറുനരി
മത്തഗജെത്തെക്കാ വരുേമ്പാൾ
“പത്തമ്പതുദിവസത്തിനു ഭക്ഷണ-
മിത്തടിയെന്റ ശരീരം മതിയാ-
മിെത്താഴിൽ നല്ലകണക്കിനുകൂടി.
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േകളച്ചാരുെട തടിെകാണ്ടി ം
നാേള ം തടവില്ലഭുജിപ്പാൻ
എ വിചാരിച്ചവനും െതളിെവാടു
െചെന്നാരു ദിക്കിെലാളിച്ചഥ നിന്നാൻ.
വ ടനാന കരി തകർത്തഥ
തി തുടർെന്നാരു സമേയേകളൻ
ചു പഴുെത്താരു ശരവും വി ം-
വട്ടം കൂട്ടിപ്പാതിരേനരം.
പു േമ്മെലാരു കാലും െവച്ചഥ
െതെറ്റന്നക്കണവിെട്ടാരു േനരം
മസ്തകഭാേഗ ബാണംെകാെണ്ടാരു
മത്തകരീ ൻ ച മറി .
വമ്പനതാകിന േകളച്ചാെര
പാ കടി ടനവനും ച .
പത്തി റേമവില്ലിൻമുനയതു
കു കയാലപ്പാ ം ച .
ഒെക്കച്ചത്തതു ക സാദി-
ച്ച റുനരിയരിെകെച്ച ടെന
അ ലവില്ലിൽ മുനേമലുെള്ളാരു
രക്തംെചന്നഥ ന േന്നരം
പ കൾ തട്ടിമുറിഞ്ഞിതു ഞാണും.
77 
വി നിവർ ടനവനുെട വായിൽ
െകാ കേരറി റുനരിേഭാഷൻ
ര പിളർ ടനവനും ച .
ഏഷണിയുള്ളവനങ്ങെനവരുമതു
േദാഷങ്ങളിലതിേദാഷം നിയതം.
േഭാഷന്മാർക്കതു കാരണമിപ്പരി
േവഷണമിങ്ങെന സംഗതിവ
അഥപുനര ജനരുളിെച്ച :
“കഥകൾ പറഞ്ഞച കാലംേപായാൽ
രഥമതിലധുനായ ിതരാമവ-
രതിദൂരംഗതരാെയ ംവരും
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വിരെയേപ്പാകവൃേകാദരവീരാ !
ഹരിസുത ! നീയും കൂെടച്ച ക
ഇരുവരുെമാരുമിച്ചംബരചരെര
പരിെചാടുെച ജയി ം െകാണ്ടഥ
കുരുസുതശതവും വീ ം െകാണ്ടിഹ
വരികതരി വിചാരം േവണ്ടാ
ഗുരുശാസനമതു േകട്ടങ്ങിനുവരു-
മുരുതരേവഗം െച വിളി .
ചമ്പതാളം
ഗഗനചരമൂഢേര ! ഗന്ധർവ്വകീടേര!
ഗമനമിതുവിരവിെനാടുപിഫലതരമാ വൻ
വിരുതുകളിെതാക്കേവ വിരതതരമാ വൻ
വരികയുധിെപാരുവതിനു െപരികമദശീലേര!
78 
കുരുകുലമഹീശേരാടരുതരുതുസാഹസം
കരികെളാടുെപാരുവതിനു കുറുനരികൾേപാരുേമാ ?
ഹരിതനയനർ നൻ പരിശമിതദുർജ്ജനൻ
പരുഷതരശരനികരനിരകൾ െചാരിയും വിധൗ
ത്ധടിതിെപാടിഭസ്മമാം കുടിലകുലെമാക്കേവ
പടെപാരുകിലുടലുടയമുടവുമുടേനവരും
പടയിലധികാദരൻ പടുമതി വൃേകാദരൻ
കഠിനതരഗദയുടയ കരുമനകൾെകാ ടൻ
അടിതുടരുമാഹേവ െപാടിയുമുടനാകേവ
അടിമുടികളഖിലമപിതിലതുലിതമായ് വരും
ഇത്ഥംപറ െകാ യുദ്ധംതുടങ്ങിപാർത്ഥൻ
ഊർദ്ധ്വ േദശങ്ങളിൽ കൂർ ള്ള സായകങ്ങൾ
േചർ േയാഗിച്ചതു േനർ േപാകാെതെകാ
േകാർ ഗന്ധർവ്വന്മാർ പാർ കൂടാെതയാക്കി
ത്തീർ വിജയനിനി ധൂർ ഫലിക്കയിെല്ല-
േന്നാർ ചി േസനനുമാർ വിളിച്ചടു .
മാരികണേക്ക വീരന്മാരില ങ്ങള
വാരിെച്ചാരി േവ്യാമചാരി ഗന്ധർവ്വരാജൻ
േപാരിലുടേന വല ൈവരിതനയനേപ്പാൾ
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ഭൂരിശ ങ്ങൾ െകാ ദുരീകരി സർവ്വം.
ദിവ്യൻ പലവിധത്തിൽ ദിവ്യശാ ം േയാഗി
സവ്യസാചിതാനതു സർവ്വം തടു നി .
വ ള്ളർ നനുെട യ തടുപ്പാനും ത-
രി ശക്തിയില്ലാഞ്ഞ കമ്പം തുടങ്ങി ദിവ്യൻ
വി േപാവാനും വഴി കി ന്നതില്ലാ പട-
െവ വതിനു പുനെരാ െമളുതുമല്ല.
 79 
െപെട്ട നാമിവിെടെപ്പ േപാെമ റ
െകാ ം േഘാഷവും നിർത്തിെയാ ം താമസിയാെത
േതരും പടയും നൂ േപരും താനും ഭൂമിയിൽ
േചരുവാൻ വന്നിറങ്ങി ചാരുഗന്ധർവ്വരാജൻ.
മാരുതാന്തമജനതു േനരം പറ
“പാർത്ഥാ!
േപാരും കലഹമിനിേച്ചരുെകേന്ന േവ
പാരം വല നിെന്റ കൂര െകാണ്ടി ട്ടം
ൈവരം െവടിഞ്ഞിവെര ൈസ്വരം സംഭാവിേക്കണം
ഭീമേസനെന്റ വാ േകെട്ടാരു സവ്യസാചി
താമസം കൂടാെത കണ്ടായുമധമ െവ .
“ഭൂമിയിലിറ ക ൈവകാെത ചി േസനാ !
നാമിവരും തമ്മിേലതും കലഹമില്ല
ഗന്ധവഹാത്മജ വിജയന്മാെരാടു
ഗന്ധർവ്വാധിപനിദമരുൾെച .
ബ ീതി ബലം െകാണ്ടിവെര
ബന്ധിപ്പതിനിഹം ബന്ധം വ
ഒരുവകയും പിടിപാടില്ലാെത്താരു
കുരുസുതമൂഢന്മാരിവർ നൂനം
നിരപമമി ജള ഭുഭാവം
െപരുതായ് വ ശിരസ്സിൽേകറി
മു ം ന െട വിദ്യകൾ ഭ ം
മ ള്ളവരുെട നിന്ദിതെമ ം
ഏറ്റം മദഭരമുള്ളതേശഷം
മാറ്റണെമന്നിട്ടഹമിതിെച .
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80 
വീരവൃേകാദര! വരികധനഞ്ജയ!
ൈവരം നെമ്മാടു കരുതീെടാല്ലാ.
ൈവരിജനങ്ങെട ബന്ധനേമാക്ഷം
വിരെവാടുെചയ്ത വൃേകാദരവീര
എന്നതുേക വൃേകാദരനുടെന
സ്യന്ദനേമറിെച്ച പതുെക്ക
െക കെളാെക്കയഴിപ്പാൻ രഥമതി-
ലി പിരട്ടിയുരുട്ടിച്ചിലരുെട
കുടുമപിടി വലി ചിലരുെട
പിടരിപിടി തിരി ം ചിലരുെട
താടിപറി ം മീശമുറി ം
േമാടി കുറ ം തട്ടിമറി ം
െകട്ടഴിയാഞ്ഞതു െപാട്ടി ംപണി
െപ രഥേത്തൽ നി നിലേത്ത-
ക്കി തുടങ്ങി മടങ്ങാേതതല-
െതാെട്ടണ്ണിസ്വരുപിച്ചെങ്ങാരുദിശി
ദുേര്യാധനനും ദുശ്ശാസനനും
ദുർ ഖനും ദുേശ്ശശ്വരനിവനും
ദുർമ്മർഷണനും ദുർേമ്മധാവും
ദുർദ്ധർഷണനും ദുർഭാഷണനും
ദുഷ്കർഷണനും ദുഷ്കണ്ടകനും
ദുശ്ശീലൻ ദുർബുദ്ധി ദുരീശൻ
എണ്ണംനൂറുമിെതാപ്പിപ്പാൻ ബഹു-
ദണ്ഡെമനിക്കിഹൈകതളരു -
ഉണ്ണീവരികധനഞ്ജയ! നീയിനി
 81
എണ്ണിെയാരിക്കൽ സൂക്ഷിേക്കണം
അണ്ണൻതമ്പിയുമവനുെട തമ്പിയു-
െമണ്ണത്തിൽപിഴകൂടാെത ക!
കണ്ണില്ലാെത്താരുജനകനിനിെത്താ-
െട്ടണ്ണിെയാേരടത്താ േന്നരം
െതാ െറ്റാമ്പതിേലറ്റംകണ്ടീ-
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െല ള്ളമളിവരാെതയിരിപ്പാൻ
ധൂർത്തന്മാെരെയാേരാലയിെലാെക്ക
ച്ചാർത്തിവിടാഞ്ഞാൽ ദൂഷണമുണ്ടാം.
കാണുന്നീല കണക്കപ്പിള്ളകൾ
േമേനാക്യച്ചന്മാരുമതില്ലാ.
നല്ലചിതത്തിൽ കൂടിനമുെക്കളു-
തല്ലിനിയിവരുെട േപരുകുറിപ്പാൻ
എ പറ ചിരി വൃേകാദര
െനാെന്നാഴിയാതിഹ നൂറ്റവേരയും
െകട്ടഴിച്ചഥവി പതുെക്ക
െതാ തേലാടിെക്കാ രെചയ്താൻ
”ദുേര്യാധന! ശൃണുവചനം നി െട
ദുേര്യാഗംെകാണ്ടിങ്ങെനസംഗതി
വ ഭവിച്ചതു , നന്നായ് വരുമിനി
നി െട ദുർമ്മദെമാ ശമി ം
ആയുതവരുവാൻ വിഷമംനി െട
മായമതുേണ്ടാ മാറീടു ?
നായുെട വാെലാരു പന്തീരാേണ്ട
ക്കായതമാകിനകുഴലിലതാക്കി
പിെന്നെയടുത്തതു േനാ േന്നരം
മുേന്നേപ്പാെല വളേഞ്ഞ കാണൂ.
82 
െവൺമതികുലമതിലീശ്വരനാകിന
ധർമ്മാത്മജനുെട ചരണസമീേപ
െച വണങ്ങിക്കരവും കൂപ്പി
മൂ വല ം െവ പതുെക്ക
െപാെയ്ക്കാണ്ടാലും ഹസ്തിനപുരമതി-
ലിക്കണ്ടനുജന്മാെരാടുകൂെട-”
ഇങ്ങെനയുള്ള വൃേകാദരവചനം
തിങ്ങിനനാണംെകാ മുഖെത്ത
താഴ്ത്തിെക്കാണ്ടഥ േക മനസ്സിെലാ-
രാർത്തിമുഴു സുേയാധനനുടെന.
ഉത്തരമുരിയാടാേതതെന്ന
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സത്വരമനുജന്മാെരാടുകൂടി
ഹസ്തിനപുരവഴി േനാക്കിനടക്കാൻ
അസ്ഥിരമതിയാ മതിശയകുടിലൻ
വിരെവാടു വീരൻ വായുതനൂജൻ
നരെനാടുകൂെടെച്ച വനാേന്ത
നരപതി കൂലപതിയാകിയ തങ്ങെട
ഗുരുവരനാകിയ ധർമ്മത്മജനുെട
ചരണസമീേപ െച വണങ്ങി
പരമാനന്ദയാകൃതിയാകിന-
മുരരിപുഭഗവാൻ ത െട രൂപ
സ്മരണം െച വസിച്ചിതു ഭ ം
“ചി േസനനും വൃന്ദവുെമല്ലാം
ചിത്തസമ്മതം പൂ ഗമി
വൃ ൈവരിെയെച്ച വണങ്ങി
ത േമ വിനാനതു മതിഭ ം”

ശുഭം

https://thalilakkam.in/




