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ഭീമൻകഥ
ഹിഡിംബവധവും ബകവധവും

അംബുജൈവരികുലത്തിലുളവാകിയപാണ്ഡവര  ം
അമ്മയുമാെയാരുനാളി ലരക്കില്ലവും െവ നട  
അ വിലദ്വാര ംപു കുന്തിപു രുമായ് നടെകാ  
ചാതൃ ഴയ്ക്കലുംെച കുന്തി തീരംകടപ്പതിനായി
േതാണി ഴയുടേയാെനക്ക േവദനേയാടുപറ
േതാണി ഴയുടേയാന എെന്ന യക്കേരയ്ക്കങ്ങിറേക്കണം
േതാണികടക്കണെമങ്കിൽ േതാണി ലിെയടുപ്പിൻൈവകാെത
േതാണി ലിെക്കാരു പായം കഴിവില്ലപുഴയുടേയാേന
കൂലി പായമിെല്ലങ്കിൽനിെന്റബാലരിെലാ തന്നാലും
അഞ്ചിത ംെനഞ്ചിൽകരുതി കുന്തി ഞ്ചല ംപൂണ്ട ഴ
അേന്നരംഭീമൻപറ തെന്റമാതാവിേനാടു സദൃശം
ഞാനുമിവിെടനിന്നീടാം നിങ്ങൾേവഗംകടന്ന േപാവിൻ 
എന്നതു േകേട്ടാരുേനരം കുന്തിേന ാംബുമാവൎിെലാഴുക്കി
വമ്പൻപുഴയുടേയാെന്റകയ്യിൽ പു െനെമെല്ലെക്കാടു
ധമ്മൎസേഹാദരന്മാരും കുന്തിവന്ദി തീരംകട
ആടലായ്മാതാവിനേപ്പാൾ മന്ദംെചന്ന െവള്ളി ീയാൽക്കൽ
ആൽത്തറേകറിയിരു തെന്റപു െനേയാ ൎ കര
അേന്നരംധമ്മൎജൻെചാല്ലി മാതൃദുഃഖംെകടുപ്പാനുപായം
നാലുനാളുള്ളിലിവിെട എെന്റ േസാദരൻവന്നീടുമേമ്മ!
ധമ്മൎജേനവ ംപറ ധമ്മൎസമ്മതയായിമാതാവും
വായുതനയെന േനാക്കി വീരൻ വമ്പൻപുഴയുടേയാനും
ഭായ്യൎാശു ഷകൾനീയും ഒരുവാട്ടംവരാെതെചേയ്യണം
അങ്ങെനയാെമ െചാല്ലി ഭീമേസനനു സമ്മതമായി
നിത്യംകുളിപ്പതിനുള്ള െവള്ളം കാേച്ചണെമ പറ
ഊറ്റമായുെള്ളാരു െച ഭീമേസനെന്റ പക്കൽെകാടു
ബാലകൻ െചമ്പെങ്ങടു മഠപ്പള്ളിമഠത്തിൽപു
െവ കുട ംര െണ്ടടു െവള്ളംേകാരിെച്ചാരി നിറ
അഗ്നിയുംകത്തി നന്നാ െയ്വള്ളംകാ തിള തുടങ്ങി
േപാരികേവഗംകുളിപ്പാനിനിനാഴികെതറ്റരുെതാ ം
േപാരാൻ മടിയുെണ്ടന്നാകിൽ ാണനാേഥ! വിരവിെലടുപ്പൻ
എ ം പറ ടൻഭീമൻ േവഗംകാൽകരംകൂട്ടിപ്പിടി
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െമെല്ലയവിടുെന്നടു തിളെവള്ളത്തില മറി
കാർകൂന്തൽ ചുറ്റിപ്പിടി തിളെവള്ളത്തിലിെട്ടാ ല
അസ്ഥിയുെമാെക്ക മുറി  അവൾമൃത വശഗതയായി
ചെത്ത കേണ്ടാരുേനരം ഭീമൻ മെറ്റാരുെചമ്പെങ്ങടു
ചി ത്തിൽെവച്ച മൂടി േയാടിെച്ച കടവിലേന്നരം
കുന്തികുമാരെനക്ക വീരൻ വമ്പൻപുഴയുടേയാനും
അമ്മ നല്ല സുഖേമാസുതാ എന്തിനിേങ്ങാട്ടിേപ്പാൾേപാ
അമ്മകുളി സുഖമായ് നല്ലസ്വാദുത്വമു ഭുജി
െസൗഖ്യമായങ്ങിരി ഒരുനാളും ലയമില്ലവ ൎ
ഓടംകടേത്തണമിേപ്പാളിനിക്കാലസ്യ ംപാര ംമകെന
എ രെചേയ്താരുേനരം ഭീമനേപ്പാളവേനാടുെചാല്ലി
അ േതാണി നടുവിൽ ഒരുവാട്ടംവരാെതയിരിക്ക
അേങ്ങാ മിേങ്ങാ ംേവഗം പുഴഞാൻവലിച്ചങ്ങിറക്കീടാം
സേന്താഷമുള്ളിൽകരുതി വീരൻ വമ്പൻപുഴയുടേയാനും
േതാണിനടുവിൽകേരറി ഭീമൻ ഊറ്റമാെയാ വലി
േതാണിനട ഴതന്നിൽ ചുഴന്നാമ്മാറുകീഴ് േപാ താണു
േതാണി ഴേയാടേയാനുംമുങ്ങി നീന്തി ടി തുടങ്ങി
കാലുംകരവുംതള ൎ അവൻ ക മിഴി തുടങ്ങി
വല്ലാെതെകാല്ലരുെത ഭീമേസനനുമുള്ളിലുറ
കാൽകരംകൂട്ടിപ്പിടി ഭീമനക്കേരക്കേങ്ങാെട്ടറി
വായിെലനാവു ംപറി അവൻ തെന്നയുംതള്ളിയങ്ങി
േവഗംകുതിച്ച െച മാതൃപാദാംബുജവുംവണങ്ങി
അ ജപാദം െതാഴുതുതെന്റ േസാദരന്മാെര ണ ൎ
ദുഃഖവുംതീന്നൎിതുകുന്തി തെന്റ പു രുമായ് നടെകാ
കാടതിൽെചന്ന പു ക കാണാ േദവിക്കേന്നരം
െതെറ്റ ഴറിനട െച പു ഹിഡിംബവനത്തിൽ
അക്കൎനുമസ്തമിച്ച േപ്പാൾ െകാടുംകാട്ടിലാമ്മാറ േദവി
പു േരാടുംദുഃഖമാന്നൎ ന്തിക്കാലസ്യമായിതേന്നരം
െവള്ളം കുടിയാ പാരം കുന്തിേദവി മാലസ്യമായി
വായുതനയ!മകേന!േവഗംെവള്ളം െകാണ്ട തേരണം
മാതാവുെചാന്നതുേക ഭീമൻ േവഗം വനത്തിൽകട
കണ്ടിതിഡിംബവനെത്ത വീയ്യൎവിസ്മയെമന്നകണെക്ക
േഗാപുരംനാലുദിക്കിലുംനല്ല േവ്യാമമാർഗ്ഗേത്താളംകാണായ്
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പശ്ചിമേഗാപുരേദേശ നല്ല പൂഞ്ചിറക െതളി
ബദ്ധേരാഷേത്താടിറങ്ങിേതായപാനവുംെച ന്നേനരം
മേട്ടാൽമിഴയാളിഡിംബികളിച്ചാനന്ദമായ് നിൾ േന്നരം
അംഗനമാേരാടുകൂടിച്ചില സംഗവിേനാദംപറ
ഗംഗയിൽസ്നാനവുംെച ം നരപുംഗവെനക്കണ്ടവളും
ചഞ്ചലംെനഞ്ചിൽകരുതി മണ്ടിെച്ചന്നിതുഭീമസമീേപ
മാരാത്തൎ ിപൂ പറഞ്ഞിതേപ്പാൾനാരീമണിയാമിഡിംബി
എേന്നാടു കൂെട വരിക നല്ല സ്വാദുത്വമു വസിക്കാം
ൈസ്വരമായ റങ്ങീടാംസുഖ ംനല്ലവണ്ണം വരു ംേമലിൽ
ദുവൎാ േകെട്ടാരുഭീമൻ നന്നായ് േകാപിച്ചവേളാടുെചാല്ലി
േപാടിനിശാചരീ! മൂേഢ! നിെന്റശാഠ്യങ്ങൾഞാനിങ്ങറി
േപാകായ്കിലി ഞാൻനിെന്ന ഇേപ്പാൾ കാലപുരത്തിന്നയപ്പൻ
എന്നതുേകട്ടിങ്ങിഡിംബിമന്ദംെചന്നാങ്ങിഡിംബസമീേപ
പാര ംപരിതാപ ംപൂ തെന്റ േസാദരേനാടുപറ
മാത്തൎ ാണ്ഡബിംബസമാനൻ നല്ല രാജകുമാരകവീരൻ
േതാഴിമാെരാന്നി ഞാനുംകുളിച്ചങ്ങിെനനിൽ ന്നേനരം
എേന്നാടടുത്തവൻവ എെന്റ െമേയ്മൽെതാടുന്നതിനായി
ക േപടി ഞാേനാടി എെന്റ കാലുംകരവും തള ൎ
േപായീലവനവിടു േവഗം െചന്നാലവെനക്കണ്ടീടാം
എന്നതുേകെട്ടാരുേനരം അവൻേകാപേത്താെടാന്നങ്ങലറി
കഷ്ടംമനുഷ്യൻവെന്നെന്റ ചിറെതാട്ടവെനവധിേക്കണം
െപെട്ട വെന്നാരുേകാപം ഇ േപാ വെന രെച
നന്നായ് ചിരിെച്ചാന്നലറി അവൻ മുഷ്ടിചുരുട്ടിനട
ഭീമെനക്കണ്ടങ്ങവനും അതി ഭീമമാെയാന്നങ്ങലറി
ദം ംകരാളംകണേക്ക നീട്ടി ദന്തംകടി െപാടി
ദൃഷ്ടിയുരുട്ടിമിഴി കനൽക്കട്ടചിതറുമാേററ്റം
അട്ടഹാസംെചയ്തലറി മുട്ടെനട്ടാശെപാ മാറേപ്പാൾ
ഏറ്റംകയത്തൎ ങ്ങടു അവനൂറ്റമാെയാന്നങ്ങടി
ആയടിഭീമൻപിടി തെന്റബാഹുക്കൾെകാെണ്ടാന്നടി
ആയടിെകാെണ്ടാരുേനര മവ നാലസ്യംപാരമുണ്ടായി
എന്നതുകെണ്ടാരുേനരംഭീമേസനനുെമാ പറ
നിേന്നാടുഞാെന െച പിെന്ന എേന്നാടു വന്നിെങ്ങതൃപ്പാൻ
േനരുംേനരുേകടും ന്യായംവഴിര മറിേയണമിേപ്പാൾ
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എെന്നയടിപ്പാൻ നിനക്കിെന്നാരു േയാഗ്യതയില്ലന്നറിേയണം
എ പറ ടൻ ഭീമേസനൻപിന്നയുംഒന്നങ്ങടി
ആയടിെകാണ്ടങ്ങസുരൻ ചുഴന്നമ്മാറുഭൂമിയിൽ വീണാൻ
അ േനരംകഴിഞ്ഞേപ്പാൾഅവനൂറ്റമാെയാന്നങ്ങലറി
ചീറ്റംമുഴുത്തങ്ങിഡുംബൻവായുനന്ദനെനപ്പിടിെപ
മുഷ്ടി േയാഗം തുടങ്ങി യതിദുഷ്ടൻനിശാചരനേപ്പാൾ
കാണിക്കിടം തുടരാെത അവർയുദ്ധം തുടന്നൎതുേനരം
ഭീമനുംദീനതപൂ പാരമാലസ്യമായിതേന്നരം
േവർപിരിയാതവർദൂെരേപ്പായ്വിചാരി നിൽ ന്നേനരം
േതാ െവ ള്ളിലുറ മഹാദുഷ്ടൻ ഹിഡിംബ നേന്നരം
വന്മരംചുറ്റിപ്പറി ഇലയൂരിയവെന അടി
ആയടി മാറിത്തടു തെന്റഅച്ഛെനയുള്ളിൽനിന

ീഗതകയ്യിെലടു ഭീമേസനനു െമാന്നങ്ങടി
ആയടിെകാണ്ടങ്ങസുരൻ ചുഴന്നാമ്മാറുഭൂമിയിൽവീണു
െകാല്ലേല്ലവായുതനയനിനക്കിഷ്ടമാംവണ്ണമിരിക്കാം
ഞാൻെചയ്തെതാെക്കെപ്പാറുക്കധനധാന്യങ്ങെളാെക്ക ത്തന്നീടാം
എന്നിഡിംബൻ പറഞ്ഞേപ്പാളവെയാ ം നിനക്കാെതഭീമൻ
േ ാധംമുഴുത്തസുരെന്റ േദഹംഭുസ്മമായ് ധൂളിച്ചേന്നരം
േദവകൾക്കാപെത്താഴി മുനിയാ മങ്ങൾ ം സുഖമായ്
വമ്പൻ ഹിഡിംബെനെക്കാ ജല ംെകാ േപാകുേന്നാരുേനരം
പിന്നാെലകൂടി ഹിഡിംബി അേപ്പാൾ ഭീമൻപറഞ്ഞവേളാടു
നീയുമിെന്നേന്നാടുകൂടി േപാരാെനെന്താരു കായ്യൎസിദ്ധാന്തം
താെനെന്നരക്ഷിക്കേവണം ഇനിതാെനാഴിഞ്ഞാരുള്ളിനി
തമ്മിലേന്യാന്യ ംപറ കുന്തിേദവീസമീപ െച
മാതവിനു ജലം നൾകി േതായപാനവും െചയ്തവരേപ്പാൾ
ആനന്ദേസാദര! ഉണ്ണി നിനെക്ക കിട്ടിയിവെള
ഉണ്ടായവാത്തൎ കെളല്ലാം തെന്റമാതാവിേനാടു പറ
ദുഷ്കര ംനീെചയ്തകായ്യൎം ബഹുവിസ്മയെമ മറിക
വൃത്താന്തമിങ്ങെനേക ധമ്മൎപു രുെമാന്ന ര
ധാ ീപതിസുതേകൾക്ക ഒരുതീത്ഥൎ മാേടണം നമു
എ പറഞ്ഞതു േക നിജധമ്മൎ സേഹാദരന്മാരും
െതെറ്റ ഴറി നട െച പുക്കിതു ആയ്യൎ ാമത്തിൽ
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ഊരതിെലാെക്കനട ഭയമുണ്ടായ് വസി ന്നേനരം
ഊരതിെലാെക്കനട കുന്തിസഞ്ചരി േന്നാരുേനരം
ഏകെനാരുവി ൻ തെന്റഇല്ലത്തന്തണ ീകരയു
അന്തണ ീദുഃഖം േക കുന്തി ചിന്തിച്ചവിെട ക്കേരറി
എന്ത േചാദി കുന്തിയവൾ േവദനേയാടുപറ
ഈ ാമത്തിൽ ഭേയാെട ഞങ്ങൾൈസ്വരമായ്വാഴുന്നകാലം
എ വേന്നാരസുരൻആ ൎം ധാരണയില്ലമാതാെവ
ആരണെരാെക്ക കുളിപ്പാൻ ചിറതന്നിൽഇറങ്ങിയേനരം
ഊരിൽകടന്നവൻവ ചില ഉണ്ണികേളയും ഭുജി
േഗാക്കെളെയാക്കെവെകാ തി വൃദ്ധരാ ംവി െരെകാ
അന്തണ ീകെളെകാ ഞങ്ങൾക്കത്തൽ വരുത്തിയസുരൻ
അ ദിവസമിേങ്ങവമവൻ ചഞ്ചലംകൂടാെതെചയ്താൻ
അഞ്ചാമനസ്സാമസുരാഞങ്ങൾ െചാ ന്നവാ കൾേകൾക്ക
ഒന്നാെല െകാ മുടിച്ചാൽപിെന്ന ഉമ്മാൻനിനക്കില്ലെകാ ം
വി വചനങ്ങൾേക ബകൻസു സാദം നിറ ള്ളിൽ
അേപ്പാൾപറഞ്ഞസുേരശൻദിന ംനിത്യവുമുള്ളകണേക്ക
ആയിരംനാഴി അരിയു ംഅഴേകാടതുവ ചമ
നൂറുകുടത്തിൽരസാള ംശുഭേമറ്റമിനി സാദം
പച്ചയിറച്ചി ഭുജിപ്പാെനാരുമാനും വൃഷഭവു ം േപാ ം
േകവലേമാടുന്നപാടിൽ േകറ്റി േകടുവരാെതതേരണം
നിത്യവും െകാ തേരണംനിങ്ങേളാേരാത്തേരാെരാ ദിവസം
െകാ വരാൻ ൈവകിെയന്നാൽ െകാ പാെടെയാടു ം മുടി ം
അങ്ങിെനസമ്മതിച്ചേപ്പാൾ അവനിന്നേലയാേവാളെമല്ലാം
ഇന്നിനിഞങ്ങെട കയ്യാൽബകനുമ്മാൻ െകാടുക്കണം താേയ!
േകാ കെളാക്കെവകൂട്ടി െകാ േപാവതിനാരുേമയില്ല
മാമറേയാനും മകനുംഞാനും തെന്നയെതാ മാതാേവ
ഉണ്ണിെയെച്ചാല്ലി യയച്ചാെലെന്റ ഉദക ിയക്കാരുമില്ല
മാമറേയാെനയയച്ചാെലെന്റ മംഗല്യസൂ ംമുട ം
ആരിനിേപ്പാകുന്നതെമ്മ മകെനെന്നയിനി കഷ്ടം
േവദനപൂണ്ട ഭത്തൎ ാ വിേപ്പാൾ ദീനതപൂ ഴലു
ഹാഹാവിധിൈദവെമ േകണുപിേന്നയുംവൻമുറയായി
അന്തണ ീദുഃഖം ക കുന്തീേദവി സങ്കടംപൂ
ആരണനാരി തേന്നാടു മേപ്പാളിമ്പംവരുമാറുെചാല്ലി
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കമ്പംകലരാതിരിക്ക കഴിവുണ്ടാ വൻഞാനുംഭേ
അെഞ്ചാ മക്കളിനി അതിെലാന്നിെനഞാൻതരു
സങ്കടംതീന്നൎില്ലെയങ്കിൽ അതിനഞ്ചിേനയുംതരു
സങ്കടംതീന്നൎിരുന്നാലും എ േവദിയ ീേയാടുെചാല്ലി
കുന്തീവചനങ്ങൾ േക മനംനന്നായ് കുള ൎ പറ
കത്തിെയരിയുന്നതീയിൽ കുളുർെവള്ളംെചാരിയുന്നേപാെല
ഉള്ളകെമാെക്ക ത്തണു എെന്റ തള്ളെയ ംെചാല്ലിനി
െകാ വാൻെകാ േപാകുന്നജനംതെന്നരക്ഷി ന്നേപാെല
െവള്ളത്തിൽവീണു മരി േന്നാെരതെന്ന രക്ഷി ന്നേപാെല

ാണരക്ഷാത്ഥൎ ം െച ന്നജനം മാതാവിനുതുല്യമെമ്മ!
ഉള്ളിെലേവദനെയല്ലാം െപാറുപ്പാറായി േഭദം മകെന
നല്ലതുേമലിൽ വേരണംനിങ്ങൾക്കല്ലാെതയില്ലപറവാൻ
നാരായണെയ െചാല്ലിനാരി േഖദവുമുള്ളിലടക്കി
വി െരരക്ഷിപ്പതി തെന്റ പു െനക്ക പറ
വീരൻബകൻ െചയ്തനത്ഥൎ ം വി േരാടുള്ള ഹമ്മതിെയല്ലാം
ധമ്മൎജനാദിയായുള്ള സുതന്മാെരാടുെചാല്ലിമാതാവും
അ ജനാകുന്ന പു നെപ്പാളേ യനുവാദം നൽകി
മുക്തിവരുത്തണെമ തെന്റ ഭീമെനക്ക പറ
മാതാവുെചാന്നതുേക ഭീമനാെര െചാല്ലിനട
േവദനകൂടാെത െച ഭീമൻ േവദിയേരാടുപറ
കന്മഷ ംപൂണ്ടസുര നിങ്ങളുമ്മാൻ മിച്ചെതേപ്പരും
എ െടപക്കൽത്തരികപെക്ഷ ഞാന െകാ െചന്നീടാം
എ പറഞ്ഞതുേക ഭീമൻ െചാല്ലിയെതല്ലാം െകാടു
െച ട ംരെണ്ടടു  െചമ്പിൽനൂറുകുടം െവള്ളംേകാരി
ആയിര ംനാഴിഅരിയു ം അഴേകാെടകഴുകി െകാടു
ആനന്ദമുള്ളിലുറ ഭീമൻ നന്നാ ചി തുടങ്ങി
അ കറി ള്ളവട്ടംക്ഷി ം െകാ ചമ ടൻഭീമൻ
ചു മുളകു െപാടിപ്പിൻ െചറുജീരകം നന്നായരപ്പിൻ
ഈരുള്ളി ഏലം നറുൈനകൂട്ടി േവഗത്തില പകത്തൎ ി
കൂട്ടിയിളക്കി മറി പുകതട്ടാെത െമെല്ലന്നിറക്കി
െതാട്ടികൾ വട്ടിനിരത്തി അതിെലാെക്ക നിറ തുടങ്ങി
ൈമക്കണ്ണിമാെര!വരുവിൻനിങ്ങളിക്കറി െപ്പാ േനാക്കിൻ
ഉപ്പില്ലെയങ്കിൽെകാതിയൻ ബകെനാ കയിെല്ലന്നറിക
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അ കറിയു ംചമ ഭീമനഞ്ചാെതയുള്ളിലുറ
നൂറുകുടത്തിൽ രസാളംനിറച്ചാമ്മാറു വാെകട്ടിെവ
മാനു ംവൃഷഭവും േപാ ം പിെന്നപ്പാരാെതെകാണ്ട െകട്ടി
േപാ കൾര ംവരുത്തി പൂട്ടിചാട്ടിൽകേരറ്റി ടങ്ങി
വട്ടികൾ െതാട്ടിനിരത്തി ഒരുവാട്ടംവരാെതകേരറ്റി
നൂറുകുടത്തിൽ രസാളങ്ങളും വാട്ടംവരാെതകേരറ്റി
േചാറും കറികളുെമല്ലാെമാരു കു േപാെലകരേയറ്റി
ആട്ടിഅടി തുടങ്ങി ഭീമൻ കൂ കൂടാെതയേന്നരം
സമയം കഴി െനറിയു ംെക വരുവീലെയന്ന റ
കാട്ടിൽകേരറിയേന്നരം ബകൻെഞ മാെറാന്നങ്ങലറി
അട്ടഹാസം േകട്ടേനരം ഭീമൻെഞ മാെറാന്നങ്ങലറി
പാരിച്ചേകാപം മുഴു ബകൻദൂര വാങ്ങിയിരു
ഇ ഞാൻ ാമ ംമുടി വി വംശെത്തെയാെക്കമുടിപ്പൻ
ചീറ്റ ംകല ൎ െകാതിയൻ േകാപംവർദ്ധിച്ചിരി ന്നേനരം
െപെട്ട െച സമീെപ ഭീമൻ േകാ കൾ കൂട്ടി ടങ്ങി
േനരിെട്ടാ  ംപറയാെത നിന്നേനെര ഭീമൻപറ
ആരാനുംതെന്നാരുേചാറു അഴേകാടിതു െകാണ്ടി വ
അഞ്ചാെത യു െകാണ്ടാലും ഒരുചഞ്ചലം േവണ്ടാമനസിൽ
േനരിട്ടവി േരാടി നിെന്റയുഷ്മതയിന്നറിേയണം

ാഹ്മണൻതെന്നാരുേചാറു മതിയാേവാള മു െകാണ്ടാലും
ആരാെന്റേചാറ്റിനങ്ങാശ െകാതിയുണ്ടാകരുെതന്നറിക
ആണിനു േചരുന്നതല്ല നിെന്റഊെണ ഭീമൻ പറ
കാണ െചാല്ലിയിരു കറിയിട്ട കൂട്ടി ഴ
ഓേരാേരാപിണ്ഡമുരുട്ടി യവെനാ ം തുടരാെത െവ
പാരാെതഭീമൻബകെന്റ മുമ്പിൽ െചന്നിരുന്നാനന്ദേമാെട
ഓേരാേരാപിണ്ഡെമടു പിെന്നയൂണിനുേകാപ്പി ഭീമൻ
ഓേരാെന്ന െചാല്ലിവിഴു ം പിണ്ഡംെനഞ്ചിലിരുെന്നാരുദണ്ഡം
േവണംനിനെക്കങ്കിൽ വാടാബാഹുെകാ ടൻ നീട്ടിവലി
പിന്നയും പിണ്ഡെമടു ഭീമൻ കാട്ടിവലി വിഴു ം
ക സഹിയാഞ്ഞരക്കൻ കടക്ക ംകടെക്ക വത്തി
പ ംകടിച്ചവൻ െചാല്ലിയവൻ െമല്ല ടനുരെച
ധിക്കാരെമല്ലാം നിനക്കെങ്ങാരു സൽക്കാരെമന്നറിേയണം
ഇ ഞാനു ന്നെകാ ഒരുേഖദ ംനിന ള്ളിൽ േവണ്ടാ

https://thalilakkam.in/



ഭീമൻകഥ 11

നീെയെന്നെക്കാ ഭുജിച്ചാൽപിെന്ന നി ള്ളിലാകമിെതല്ലാം
എ പറഞ്ഞതുേക ബകൻ കുന്നിൻശകലങ്ങൾെകാ
േവറുവിടാെതഅേവറുവിടാെതഅരക്കൻ െമെല്ല ഏറുതുടങ്ങിയേനരം
ഏറുകെളാെക്കത്തടു ഭീമൻ ഊണു കഴിെഞ്ഞഴുനീ
േവറുവിടാെതയരക്കൻ വൃക്ഷം െചന്നിലയൂരിപ്പറി
ഖിന്നത പൂണ്ടസുരെന്റ േചാറുമുണ്ടതുെകാണ്ടി തല്ലി
ആയടി മാറിത്തടു ഭീമനഛെനയുള്ളിൽ നിന

ീഗതകയ്യിെലടു ഭീമൻേവഗേമാെടാന്നങ്ങടി
പിെന്നപ്പിടിച്ചവർതമ്മിൽ യുദ്ധം വട്ടമിട്ട െപാരുതും
വട്ടത്തിൽെകട്ടിഅടിയും വടി തട്ടിപ്പറിച്ചിതുഭീമൻ
ദുഷ്ടെനഭീമനേന്നരം ഇടിെവട്ടിയേപാെലാന്നടിച്ചാൻ
െവ മിടിേയറ്റേപാെല തലെപാട്ടിമറിഞ്ഞ വീണാൻ
വാരിധിേപാെലനിര േചാരനാലുവഴിയുെമാഴുകി
അേപ്പാഴവെനെയടു മരം കൂട്ടിവച്ച മുറുക്കി
േചച്ചൎേയറുന്നമരെത്ത െകാ േചർത്ത ചാരിനിറുത്തി
ഇ കാര ംപിടിെച്ചാെക്കെകട്ടിവായുസുതനും നട
ആയ്യൎ ാമത്തിലുംെച ഭീമൻ മാതാവിേനയു ംവണങ്ങി
അ ജപാദം െതാഴുതു തെന്റേസാദരന്മാെരപുണ ൎ
ഇങ്ങെന െചാല്ലിക്കളി േന്നാ ൎമംഗലം വന്ന കൂടും
പു രുംസമ്പ ംവ കൂടും മി േത്താെടാന്നി വാഴാം

സമാപ്തം
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കടങ്കഥ

ഞാൻപാ ൎന്നസ്ഥലം സമു ത്തിലാകു .
എെന്റ ഇരിപ്പടം ഭൂമിയിലാകു .
എെന്റമാതാവു സമു െമ ം
പിതാവു സൂയ്യൎെന  ംപറയാം.
ഞാൻ അമ്മയുെടഅടുക്കൽ ഇരി േമ്പാൾ
എെന്ന ആരും കാണുകയില്ല.
എെന്റഅമ്മഎെന്ന ഒരിക്കലുംകാണാെതയിരിക്കില്ല.
അച് ◌്ശ േനാടും അച് ◌്ശെന്റഗുണേത്താടും അടു േമ്പാൾ ഞാൻ ഒരു ഉരുവാകു 

.
അേപ്പാൾ എെന്നഎല്ലാവരുംവ എടു കയും വിലമതി കയും െച ന്നതാകു 

.
തള്ളയുെടഅടുക്കേലാ അവരുെട ബ ക്കളുെട അടുക്കേലാ െചന്നാൽ എെന്ന
ആരും കാണുകയില്ല.
പിെന്ന ഞാൻ െപാ ത രാൻ തിരുമനസ്സിെല െകാട്ടാരത്തിലും പുലയരുെട
മാടത്തിലും കയറുന്നതാകു .
ജാതിേഭദങ്ങൾ എനിക്കില്ല എങ്കിലും കാലേഭദങ്ങൾഉ .
എനി പലനിറങ്ങളുെണ്ടങ്കിലും പരമാത്ഥൎ ത്തിൽ ഒരു നിറേമയു .
എനിക്ക് സേഹാദരിമക്കളിൽ ര മൂ േപരുെണ്ടങ്കിലും ഞാനാകു മുന്തിയ 
വൻ.
ഞാെനാരു നല്ല ൈവദ്യെനങ്കിലും തണുപ്പിലിറങ്ങിയാൽ ക്ഷയംപിടി ം.
എനിക്ക്ഒരുഗന്ധവുമിെല്ലങ്കിലും ദുഗ്ഗൎന്ധം െവറുപ്പാകു .
ഞാൻ തനിച്ചിരുന്നാൽ എെന്ന ആരുംഒതുക്കയില്ല.
കൂ കൂടിെചന്നാൽ െകാ കുട്ടികളുംവിഴു ം.
ഞാൻ ഒരുവീട്ടിൽ കയറാെതയിരുന്നാലും അധിവസിച്ചാലും കലഹം തെന്ന.
കൃസ്ത്യാനികൾ എെന്ന േവ ംവണ്ണം ബഹുമാനിച്ചിരി .
സകലജാതിക്കാരും എെന്ന മുഖ്യമായി ബഹുമാനി വരു .
എെന്ന അറിയുന്നവരാെണങ്കിൽ എെന്റ േപർപറയണം
േപരുപറവാൻ വയ്യാത്ത ജനങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിെക്കാ െച നല്ല 
ബുദ്ധിമാന്മാേരാടു േചാദിച്ചറിഞ്ഞ് തെന്റ മനസ്സിൽെവ ന്നതല്ലാെതമറ്റാ ൎ ം
പറ െകാടുക്കരുതു.
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