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രാമായണം (കുറത്തിപ്പാട്ട് )

[വാല്മീകി സാഹിത്യേലാകത്തിനു െചയ്ത ഉപകാരം കുറെച്ചാ മല്ല. െചറുതും
വലുതുമായി എണ്ണമറ്റ കൃതികൾ ് ഉറവിടമായിത്തീർന്നി ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ആദികാവ്യം. രാമായണം കുറത്തിപ്പാ ം അ ട്ടത്തിൽെപ്പടു .

ീരാമചരിതം വളെര സംേക്ഷപി വിവരിച്ചിരിക്കയാണു് ഇ തിയിൽ: ഒരു
കുറവനും കുറത്തിയും അേയാദ്ധ്യയിെല . ദശരഥപത്നിമാർ ൈകനീട്ടി
തങ്ങൾ മക്കളുണ്ടായിട്ടിെല്ല ം തങ്ങൾ പു ഭാഗ്യം ഉേണ്ടാ എ
ൈകേനാക്കിപ്പറയണെമ ം കുറത്തിേയാടാവശ്യെപ്പടു . കുറത്തിയാകെട്ട,
ൈകകൾ സൂക്ഷി േനാക്കി,
“നിങ്ങളുെട ൈക നല്ല േയാഗമു െചാൽവാൻ
മൂ മാതാക്കൾ ം കൂടി നാലുപു രുണ്ടാം
നാൽവരിലും മൂത്തവനു രാമെന േപരാം”
എന്നിങ്ങെന ഫലം പറ തുട . കുറത്തിയുെട വാക്കിൽ രാമായണകഥ
മുഴുവൻ അട ്. ഇതാണു ന്ഥസ്വരൂപം.]

ീഭുവനം നാടുേതാറും നാടുനല്ലേദശം
ഇബ്ഭുവനംതന്നിേല സിദ്ധിയുള്ള നാടു്

കന്നിമുന്നംനാട്ടിേല പിറെന്താരുകുറത്തി
വി വിങ്കൽ ഭക്തിേയാെട വിശ്വസിെച്ചാരുത്തൻ

ഭക്തനായ ന റവൻ േവ െകാണ്ടവെള
ഇഷ്ടേമാെട പട്ടണത്തിൽ വാഴുെന്നാരുകാലം

ഏകച െനന്നെങ്ങാരു ബാലനുംപിറ
ആറുമാസം ബാലനു കഴിഞ്ഞേതയതു

അെന്നാരുനാള റവന റത്തിതെന്ന
െമല്ലേവ വിളിച്ചരികിൽ േചർ െകാ െചാല്ലി:

ഇന്നിവീെടനി ം നാം പുറെപ്പടുക ബാേല!
ന െടയജാതിധമ്മൎമങ്ങെനയതു
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ജാതിധമ്മൎം െചയ്തിെല്ലങ്കിൽ പാപകമ്മൎമുണ്ടാം
ഊരുചുറ്റിസ്സഞ്ചരിച്ചാൽ പാപകമ്മൎം തീരും

വീടുപുക്കിരു െകാണ്ടാൽ പാപകമ്മൎമുണ്ടാം
എന്നതിനാലി ഞാൻ പുറെപ്പടു ബാേല!

മന്ദിരത്തിെലാക്കേവ ഇര െകാൾവാനായി
എന്നതുപറ പുനര റവനേപ്പാൾ

പൂണിയുെമടു ടെന തൻവടിേമൽ േചത്ത്ൎ
െചപ്പടികളികളുെട വട്ടമ കൂട്ടി

പാമ്പിെനപ്പിടിച്ചിടുന്ന കൂടുമെങ്ങടു
വാനരത്താെനപ്പിടി മുമ്പിലുംനിറുത്തി

അക്കഥകൾ കണ്ടേനരം അ റത്തിതാനും
കൃഷ്ണനിറം േചലയുെമടുത്തവളുടു

ഒ േചലെകാണ്ടങ്ങവളുത്തരീയംെകട്ടി
ഉത്തരീയംെകട്ടിയതിൽ കുട്ടിേയയുമി

വട്ടികൾ കലം ചിരട്ടെയന്നിവെയടു
തന്തിനിത്തിനാനിെയന്ന പാ മവൾ പാടി.

ഊരുചുറ്റി സഞ്ചരി ം കാലമവരേപ്പാൾ
ഭിക്ഷയുമിര നടെകാണ്ടവരുമന്ന്

െചാെല്ലഴുന്നേയാദ്ധ്യാപുരിതന്നിലകംപൂ
െചാൽെപ്പരിയ നാരിമാെര മൂവേരയും ക

മന്നവനുടയാതാരുവന്തടി കുറത്തി
നിെന്ന നാങ്കൾ കാണേവണെമന്നിരു മുന്നം

https://thalilakkam.in/
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പു രില്ലാ ഞങ്ങൾക്കതി ദുഃഖകാലം പാരം
നാങ്കളുെട ൈകകൾ പാർ ലക്ഷണെത്തെച്ചാല്ക

കൗസല്യ ൈകേകയിയും സുമി യും ൈകകാ
എന്നതിെനേക്കട്ടവരും ൈകകള നീട്ടി

നിങ്ങളുെട ൈക നല്ല േയാഗമു െചാൽവാൻ
മൂ മാതക്കൾ കൂടി നാലുപു രുണ്ടാം

നാൽവരിലും മൂത്തവനു രാമെന േപരാം
അ മാരൻതെന്ന നിങ്ങൾ വിശ്വസി െകാൾവിൻ

േകളിേകട്ട രാമന നാടുവി േപാകും
മുക്തിവി സിദ്ധനാകും അത്തലില്ല െചാൽവാൻ

ഓതും മുനിവാണിയവൻതെന്നയും വരുത്തി
മാമുനിതാൻ വന്നിവിെട യാഗവും കഴി ം

യാഗത്തിങ്കൽ നി ടെന പായസം ലഭി ം
പായസെത്ത വാങ്ക നീങ്കൾ മൂവരും ഭുജി ം

മൂത്തയമ്മ തന്നിെലാരു പുത്തിരൻ പിറ ം
മൂ േലാകമുടയപിള്ള ൈകേകയി മുണ്ടാം

വാരിളയെകാങ്കയാളാമായവൾ ര
ബാലരിവർ നാൽവരിലും മൂത്തത രാമൻ

കീർത്തിയുള്ള ബാലകരിരുവരുമാെയാ
കീർത്തിയായി മു േമ സുഖി വാഴും കാലം

കൗശികനാം മാമുനീ നി രിയിൽ വ
യാഗരക്ഷ െചയ് വതി രാമെനയയപ്പാൻ

https://thalilakkam.in/
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േമാദേമാടരശേനാടു െചാ െമടിയെമ്മ
ഏഴുര േലാകം വാേഴ്വാരരശെന വിളി

ലക്ഷ്മണെനയും വിളി േപാകെയ െചാ ം
മാമുനി െതളിഞ്ഞവെര കൂട്ടിെക്കാ േപാകും

ബലയുമതിബലയുമിതി മ വും െകാടു ം
കാടക െച േന്നരം താടകെയെക്കാ ം

രാക്ഷസെരെക്കാ യാഗരക്ഷയതും െച ം
കല്ലതായ്ക്കിടന്നിേതാരഹല്യതെന്റ േദേഹ

കാലുവ രാമന േമാക്ഷവും െകാടു ം
ജനകപുരംതന്നിൽ െച ം വിവാഹമതു കാണ്മൻ

മു രാരി തെന്റ പള്ളിവില്ലതു മുറി ം
െക ിേനാടു സീതേയയും േവ െകാ േപാരും

േവളിയും കഴി ടെന േപാരുംവഴി തന്നിൽ
പരശുരാമൻ ക ടെന മാഗ്ഗൎവും തടു ം

പരശുരാമൻതെന്നജയിച്ചേയാദ്ധ്യയതിേ ാരും
പന്തീരാ കാലമ ൈസ്വര്യമായ് വസി ം

രാജ്യഭാരം രാമനു െകാടുക്കെയ െചാ ം
രാജ്യവാസിയായുേള്ളാെരെയാെക്കയും വരു ം

മൂത്തയമ്മ ത ടയ വാ കളാൽ െചാ ം
എന്മകെന രാജ്യംതന്നിൽ വാഴിക്കണെമ ം

രാമെന വനത്തിേലക്കയയ്ക്ക േവണെമ ം
എന്നെമാഴി േക രാജൻ േമാഹിച്ച വീഴും

https://thalilakkam.in/
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രാമനും വനത്തിേല യാ യ േപാകും
കായനദിെയന്ന പുഴ കണ്ടവിെട നി ം

ഭക്തനാം ഗുഹവരനും െച കടത്തീടും
വാഹിനികട ടെനയക്കര െച ം

ഭക്തനാം ഭരതനുമവിെടെച്ച കാണും
നീതിേയാടനുജെനയേയാദ്ധ്യക്കങ്ങ ം

ദിവ്യനാമഗസ്ത്യേനയും ക വന്ദിച്ചീടും
ജാനകിയും ലക്ഷ്മണനും രാഘവനുമായി

പഞ്ചവടിയായ പുണ്യേദശത്തിങ്കൽ െച ം
കാനനത്തിൽ െചാെ രിയ പഞ്ചവടിതീെര

പർണ്ണശാലെകട്ടിയങ്ങിരി െമടിയെമ്മ
അ രാ ിയും കഴി കൂടുെമടിയെമ്മ

രാക്ഷസകുലത്തിെലാരു ശൂരനാരി വ ്
നീതിെകെട്ടവാർത്തെയല്ലാം േപശുെമടിയെമ്മ

രാമനതു േബാധിയാ േപാകെയ െചാ ം
ലക്ഷ്മണനും േകാപേമാെട മൂ മുലെച ം

േകാപേമാടലറി ഖരൻ മുമ്പിലവൾ വീഴും
ദൂഷണ ിശിരാക്കളാൽ യുദ്ധവും തുട ം

മൂേന്നമുക്കാൽനാഴികയാൽ രാമനങ്ങവെര
കാലാപുരംതന്നില യാ യുമയ ം

രാക്ഷസിഗമി ടെന രാവണെനക്കാണും
വാത്തൎ യങ്ങവളുടേന രാവണങ്കൽ െചാ ം

https://thalilakkam.in/
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രാമനതു െചയ്തിെത രാവണനും േകൾ ം
രാവണനുടേന െച മാരീചെനക്കാണും

െച ടേന െപാന്മാനായ്ക്കളിക്കേവണെമ
എന്നതിേന േകട്ടവനും േവഗേമാേടതെന്ന

െപാൻനിറം കലർന്നെതാരു െപാന്മാനായിത്തീ ൎ
സീതമുമ്പിൽെച വിളയാടുേമ മാരീചൻ

മാനിേനയുംക സീത രാമേനാടുെചാ ം
മാനിെനപ്പിടി തരേവണേമെയനി

മാൻപിടിപ്പാൻ രാമന േപാകുെമടിയെമ്മ
ഭി രൂപനായിട്ടേപ്പാൾ രാവണനുെമ ം

അ സീേതക്ക െകാ േപാകുെമടിയെമ്മ
േപാകുംവഴിതന്നിെലാരു പക്ഷിയും തടു ം

പക്ഷിേയാടു യുദ്ധംെച പക്ഷംെവട്ടിേപ്പാടും
പിെന്നയങ്ങവെളെക്കാ ലങ്കയിലിരു ം.

രാമനാത്തൎ ിപൂ ടേന തമ്പിേയാടുകൂടി
കാനനത്തിൽേകറിനീെള േനാ െമടിയെമ്മ

ഭക്തനാം ജടായുതെന്ന വാത്തൎ െയല്ലാം െചാ ം
പുണ്യനായ പക്ഷിക്ക േമാക്ഷവും െകാടു ം

അക്കൎസൂതനും മലേമേ ടിേയാടിരി ം
സു ീവെനക്ക ടെന സഖ്യവുംകഴി ം.

ദു ഭിതലെയടുത്തങ്ങംബേരെയറിയും
ഏഴുമരംേച ൎ പിളന്നൎീടുെമടി രാമൻ
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വീരനായ ബാലിേയയും െകാ െമടിയെമ്മ
ഇളയവനാടുെകാടുത്തീടുെമടി രാമൻ

വായുപു ൻവാരിധി കട ചാടിെച്ച
ജാനകിെയക്ക ടെന വാത്തൎ യുംപറ

അംഗുലീയവുംെകാടു ചൂഡാരത്നംവാങ്ങി
ലങ്കചുട്ടവൻ കടലുംചാടിയി േപാരും

ചൂഡാരത്നം െകാ വ രാഘവനു ന ം
വാനരരും ഒ ടൻ നിരൂപണം തുട ം.

വാരിധിയിൽ വഞ്ചിറയും െക െമടിയെമ്മ
രാവണെനെക്കാല്കെയ േദവകളും െചാ ം

അക്കര െച ടെന രാവണെനെക്കാ ം
ഇഷ്ടനാം വിഭീഷണനു രാജ്യവും െകാടു ം

തരുണിമണിയായ സീത തീയിലുടൻ ചാടും
ശുദ്ധിയുംവരുത്തിയങ്ങേയാദ്ധ്യയിങ്കൽ വാഴും

അെന്നനി നല്ലെതാരു േചലതരേവണം
േചലേക്കാണിൽ നാലുപണം െകട്ടിത്തരേവണം

ൈകയിലിടും േമാതിരത്തിെലാ തരേവണം
കങ്കണങ്ങൾ താലിമാല പീലിതരേവണം

എങ്കളു േപാകേവണം േപാകേവണം താേയ
കുഞ്ചിനി കഞ്ചിെകാടു േചാറുെകാെടന്നേമ്മ!

കുട്ടിത്തലെയ്ക്കണ്ണെകാടു തവിടുെകാെടന്നേമ്മ!
കഞ്ചിെത്തളിെകാഞ്ചെമന്നാൻ കാടിെകാെടന്നേമ്മ!
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കൂടവന്തകൂട്ടരി േചാറുെകാെടന്നേമ്മ!
കാതുകു ം ൈകകൾപാ ൎ ം എവളുെമടിയെമ്മ!

കാക്കയാർകുലത്തിനാങ്കൾ പാണ്ടിയിൽ പിറ
നാങ്കളുെടജന്മമതു നീങ്കളറിവിേല്ല

അപ്പടി നാൻ െചാന്നെതല്ലാെമാ വരുമേമ്മ
ഇപ്പടി നാൻ െചാന്നെതല്ലാെമാ വരവാഞ്ഞാൽ

നാക്കറു േപാടുവൻ നാൻ കു കളുത്താെണ
േചാതിമുഖനാെണ ഹരനാെണ ഗുരുവാെണ
രാമനാെണ സത്യമിതു നാങ്കൾ െചാന്നെതല്ലാം.
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