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ബകവധം

കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ

അർക്കനുദിെച്ചാരു സമേയ കുന്തിയു-
റക്കമുണർന്നഥ പു ന്മാരും
േനാ േന്നരത്തരിേക നെല്ലാരു
മയ്ക്കണ്ണാെളക്കണ്ടതിേമാദാൽ;
”എ നിനക്കിഹ െപെര ള്ളതു-
േമതു കുേല തവ ജനനമിെത ം
എ മേനാരഥമുള്ളതേശഷം
സേന്താേഷണ പറഞ്ഞാലും നീ;”
കുന്തീേദവി പറഞ്ഞതു േക
സന്താപെത്ത െവടിഞ്ഞിതു സുന്ദരി
ത െട കുലവും ത െട േപരും
ത െടയുള്ളിൽ മേനാരഥെമല്ലാം
ഉള്ളതേശഷവുമങ്ങറിയി
ഉള്ളിൽക്കനിെവാടു ലളിതാരൂപിണി.
”പു ി ഹിഡിംബി! നിനക്കിഹ ന െട
പു െന വരണം െചയ് വാനാ ഹ-
െമ പറഞ്ഞതിനിന്നിഹ കിഞ്ചന
തടവുണ്ടായതു േബാധിച്ചാലും;
ന െട വല്ല ണ്ണി വിവാഹം
സംഗതിവന്നീലായതുമൂലം
രണ്ടാമ്മകനു വിവാഹത്തിനു വിധി-
യുണ്ടായില്ലതു േബാധിച്ചാലും;
രേണ്ടാ നാേലാ മാസത്തിനക-

ണ്ടായ് വരുമ ജനുെട േവളി
എന്നാലുടേന നി െട വാഞ്ഛിത-
മ ലഭി ം അംബുജനയേന!
േപാന്നാലും നീ നെമ്മാടുകൂടി ന-
ടന്നാലായതു മംഗലമധികം.”
എ പറഞ്ഞവൾ ൈക പിടി പു-
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ണർ ടന നട തുടങ്ങീ;
മകെളേപ്പാേല ലാളനവും െച-
യ്തകളങ്കാമലഹൃദയാ കുന്തീ
ശാലിേഹാ ിെയ ള്ള മഹാ ത- 
ശാലി വാഴുമദ്ദിക്കിനു െച ;
ഭിക്ഷേയ നടമാടിന സമേയ
ഭി വാകിന പരാശരസുതമുനി
തൽക്ഷണം െവളിയിൽ വ വിളങ്ങി
ഭിക്ഷനൽകിയരുൾെച സേമാദം:
”േശാകെമന്നതു വൃഥാ ഫലമേല്ലാ
പാകശാസനസമാന നേര ാ!
ഏകച െയ െണ്ടാരു ാമ മ-
േനക ഭൂസുരഗൃഹങ്ങളുമുണ്ട്
ത െച ബത ഭിക്ഷയുേമ പ-
വി വൃത്തി സുഖേമാടു കഴിപ്പിൻ
ശ െചയ്ത ചതിതെന്ന ഭവാന്മാർ-
െക്ക യും ഗുണമതായ് വരുമേല്ലാ;
ഭീമേസനനു ഹിഡിംബിെയ േവൾപ്പാൻ
താമേസ കിമപി േദാഷവുമില്ലാ
നാമവും കമലപാലികെയന്ന-
ക്കാമിനി പരികല് പിതമേല്ലാ”
ജാതതാപസകുേലശ്വനിത്ഥം
ജാതേമാദമരുൾെച മറ 
ഭീമനും കമലപാലികത െട
കാമമൻപിെനാടു െചയ്തതിേമാദാൽ;
ച ായുധ ിയന്മാരാകും പാർത്ഥന്മാേരക-
ച ാഖ്യേദശെത്ത േവശിേച്ചാരാനന്തരം
കുന്തീപു ന്മാർ വി േവഷം ധരി െകാ
സേന്താഷേത്താെടയവർ ഭിക്ഷയുേമ െകാ
നേല്ലാരു െലൗകികമതുേള്ളാരു ഭൂസുരെന്റ
ഇല്ല വാസംെച െച ന്ന കാലത്തിങ്കൽ
ത സമീപ െള്ളാരു ഭൂസുര-
സത്തമനുെട ഭവനത്തിെലാരുന്നാൾ
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എ യുേമറ്റം വാെച്ചാരു നിലവിളി
രാ ിയിലവിെടേക്ക തുടങ്ങി; 
എന്തീവണ്ണെമാരന്തണവരനും
അന്തർജ്ജനവും ദാസികളും ബഹു
സന്താപി കരഞ്ഞീടുെന്നാരു
ബന്ധമെതെന്ന ണ്ടായില്ല;
കുന്തീേദവി തിര തിരഞ്ഞഥ
സന്ധ്യാസമേയ െച കേരറി
അന്തഃപുരമതിലാശു കടന്നി-
ട്ടന്തികസീമനി െച േന്നരം
മു വിരി ശയി ം ദ്വിജെന-
ക്ക ടനരിേക െചന്നിതു കുന്തി
അന്തസ്താപം പൂ പതുെക്ക
േചാദ്യംെചയ്തിതു കുന്തീേദവി:
”എന്തീവണ്ണെമാരന്തണവരനും
അന്തർജ്ജനവും വൃഷളീജനവും
അന്തിക്കിങ്ങെന മുറയിടുവാെനാരു
ബന്ധമെതെന്നാടു േകൾപ്പിേക്കണം;
ഉണ്ണി ക്ഷയിച്ചതുെകാേണ്ടാ കന്യാ
െപ്പണ്ണിനപായം വന്നതുെകാേണ്ടാ
കള്ളൻ വ കട ഗൃേഹ മുത-
ലുള്ളതേശഷം കട്ടതുെകാേണ്ടാ
ഉള്ളിലിവണ്ണെമാരാധി ഭവിപ്പാ-
നുെള്ളാരു മൂലമതരുൾെചേയ്യണം.”
കുന്തീേദവി പറഞ്ഞതുമിങ്ങെന
അന്തണവരനും േകെട്ടാരു േനരം
സന്തതമങ്ങറിയി തുടങ്ങീ
സന്താേപാദയകാരണെമല്ലാം:
”ബകെന െണ്ടാരു രാക്ഷസനവനുെട
മകനാകാനും മതിയല്ലന്തകൻ.
അച്ചതിയൻ ബഹുമർത്ത്യെര വ പി-
ടിച്ചിഹ മുഞ്ഞി കടി ം ഞങ്ങെട
ഇല്ലങ്ങളിൽ വന്നല്ലൽ പിണ ം
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െന ം പണവും ക കവർ ം
െത ം കൃപയില്ലംഗനമാേര-
െക്കാ ന്നതിെനാരു സംഖ്യയുമില്ലാ;
വല്ലായ്മകളിവെചയ്കനിമിത്തം
എല്ലാവരുമാെയാേത്താരു ദിവസം
വ്യസനേത്താെേട ഞങ്ങളേശഷം
സമയം െച െകാടുത്താർ ശഠന്;
േവദം െചാ ം ാഹ്മണൻ ബകനുെട
പാദം െച പിടി പറ
”േവദിയർ ഞങ്ങൾ ബകാസുര നിെന്ന-
സാദരമി നമ തി െചയ്യാം
ഒ◌ാേരാദിവസവുേമാേരാഭൂസുര-
േനാദനദാനം െച ടുേന്നൻ;
പ പിടിച്ച പറയ്ക്കങ്ങിരുപ-
ത്ത പറേച്ചാറുണ്ടാക്കീടാം
അതിനിഹ േചരും ചാരുരസാള-
ക്കറിയെങ്ങാരുവിധമുണ്ടാക്കീടാം
െവള്ളെമാഴിക്കാത കലക്കീ-
െള്ളാരു ൈതരു തിള കുറുക്കി

ശർക്കരമുളകും േചർത്തതിനിടയിൽ
ചു ം ജീരകമിടേചർത്തങ്ങെന
വ േന്നാെരരിപുളിമധുരക്കറി
മിക്കതുമ രസാളക്കറിയും
അന്നമെതാെക്കച്ചാേട്ടേലറ്റി -
ക്ക കൾ നാലും പൂട്ടിെക്കട്ടി
െകാ വരാമിനി ദിവസംേതാറും
ര വിധം വാക്കില്ല നമുക്ക്;
ഇങ്ങെന ഞങ്ങെട സങ്കടെമല്ലാ-
മങ്ങറിയിച്ചിതു ൈദവനിേയാഗാൽ;
ഇല്ലക്കാെരച്ചാർത്തി ാഹ്മണ-
െരല്ലാംകൂടിസ്സമയംെച
വ വിരിഞ്ഞതിനിദ്ദിനമ ല-
ഭി മഹാസുരനശനം െചയ് വാൻ
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വാശ്ശതുമിങ്ങെന വ െകാടുക്കാ-
മീശ്വരക ിതമേല്ലാ സകലം;
അന്നം ന ന്നവേന ടി-
ത്തി ന്നതു ബഹുസങ്കടമേയ്യാ!
ഞങ്ങെട ജാതകഫലമീവണ്ണം
നാ ഖനെനാ വരച്ച വര
നീക്കം വരുേമാ ജനനീ! ആയതു
മായ്ക്കാെമന്നാലാകുകയില്ല.

പദം. ദ്വിജാവന്തി–ചായ്പ്
ധരണീേദവി! േകട്ടാലും നീ ദുരിതമേയ്യാ! ദുേര്യാഗേമ
മരണഭീതിെകാണ്ടല്ല ഞാനുരെചയ്തീടു
മമ ഗൃഹത്തിൽ ഞാനുെമെന്റ മഹിഷിയും മാ േമയു
മമ വിനാശം വ േപായാൽ വംശേമ േപായി
സന്തതിയില്ലാ േലാേക സന്താപംെകാേണ്ടാേരാ കർമ്മം
അന്തണർ കഴിച്ചീടു കുന്തീേദവി! േകട്ടാലും നീ
ഇേപ്പാൾ ന െട ഭാര്യ ഗർഭെമ മാസമായി
അർഭകനുണ്ടാെമെന്നാരു ശങ്ക േതാ
മകനുണ്ടായിക്കാണുേവാളം ബകനുേണ്ടാ പാർത്തിരി ?
ശകടത്തിെന്റ ശബ്ദം പാർത്തങ്ങിരി മൂ ഡൻ
അംബിേക! ഞാെന േവ ജന്മേദഷംകേണ്ടാേരാേരാ
കർമ്മേദാഷം വ േപായാൽ കരഞ്ഞാൽമാറുേമാ!”
അന്തണവരനുെട സന്താപെമല്ലാം േക
ചിന്താവിഷാദേത്താെട കുന്തീേദവിയും െചാന്നാൾ:
”േവദിയേ ഷ്ഠാ! ഭവാൻ േഖദിക്കേവണ്ട െച ം
േഖദി ന്നേന്ത പാഴിൽ േമാദി വാണുെകാൾക;
നാല മക്കളിനി ണ്ടിേപ്പാളതിെലാരു
ബാലേനത്തരു കാല കാ െവപ്പാൻ;
പ മാസം ചുമ െപ വളർത്ത ഫലം
മുറ്റം വേരണെമങ്കിൽ മ ള്ള ജനങ്ങൾ
കുറ്റം വരാെതക കറവുകൾ തീർേത്ത തീരു
മക്കളുണ്ടായിവന്നാൽ മതാക്കൾെക്കേല്ലാ സുഖം.”
”അേയ്യാ! ശിവ ശിവ! ജനനീ! നീയിതു
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െചയ്യണെമന്ന രെച ന്നതു
ശിവ ശിവ! നി െട മക്കളിെലാരുവെന
ബകനിഹ തിന്മാൻ നല്കണെമന്ന്
അഭിരുചിെയ െടമനസ്സിലിദാനീം
നഹി നഹി മഹിതഗുണാലയഭൂഷണി;
അച്ഛൻതന്നാണിങ്ങെനെയാരുവക-
യിച്ഛിച്ചല്ലാ  ഞാൻ പറയുന്നത്
അേങ്ങാൻ ജനനിക്കേങ്ങാൻ പിെന്ന
അന്യെമാരാ യമില്ലിഹ ഭുവേന
ഇ സുതന്മാർ നാല ണ്ടവർ-
തങ്ങൾക്കീശ്വരഭക്തിയുമുണ്ട്
ഇങ്ങെനയുേള്ളട തകാഞ്ഞാ-
െല മവർെക്കാരു സുഖമാവില്ലാ
മക്കളിെലാരുവനു െത കരു -
ണ്ടവെനയയയ്ക്കാെമെന്നാരു പക്ഷം;
അവെനയയച്ചാലവനിഹ പിെന്ന
ബകെനക്കാലെചയ് വാനും േപാരും
അെല്ലന്നാകിലവ െട േമനി-
യ്ക്കല്ലൽ വരാെത തരിച്ചിഹ േപാരും;
എരിപുളിമധുരക്കറിയും േചാറും
പരിെചാ ടു െവ ചമേയ്ക്ക േവ ;
ഇറുപത്ത പറേച്ചാർ വ ാ-
നിരുവരുകൂടാതെങ്ങളുതാേമാ?
െച പിടിച്ചിഹ വ ാൻ ന െട
ന ര്യച്ഛൻ താേന മതിേയാ?
അന്തർജ്ജനവും ഞാനുംകൂടി
സന്ധിച്ചിങ്ങെന സാധിപ്പിക്കാം.”
അന്തണവരരും സേന്താഷി
കുന്തീേദവിെയ യാ യുമാക്കി ;
അച തഭഗവാൻ ത െട സാക്ഷാ-
ലച്ഛൻ െപങ്ങെളതാകിയ കുന്തി
വിടുതിയിലുെട െചന്നഥ സുതേന
ഝടിതിവിളി പറഞ്ഞിതു ഗൂഢം:
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”ഉണ്ണീ! വരിക ഭീമാ! ഭൂമിസുേര ൻതെന്റ
ക നീർ കണ്ടിനി കരച്ചിൽ മാറുന്നില്ലേയ്യാ!
ക്ഷീണത്വം െപരുേത്താരു ക്ഷിതിസുരനവനുെട-

ാണെന രക്ഷിേക്കണം പവനനന്ദനാ! േകൾ നീ
അേങ്ങ റ്റില്ലാെത്തരു അവനീസുരേനയു
അേങ്ങാെന്റ ജനനിയുമന്തർജ്ജനവുമുണ്ട്
അേദ്ദഹം േവണമിന്ന് അരക്കനു േചാർ െകാടുപ്പാൻ
ബ ക്കളാരുമില്ല ബകനു േചാർ െകാ േപാവാൻ
അന്തണനതുെകാ വിവശനായ് േമവീടു :
സന്താപമതു ക സഹിയാ ഞാനും െചാേന്നൻ
കുന്തിയാകുെമനി കു ങ്ങൾ നാല ണ്ട്
ആയതിെലാരുത്തെന അയ ണ്ടിേപ്പാൾത്തെന്ന
ആയവനരക്കനാ അന്നവും െകാ േപാകും
ഊഴിസുേരശെനാരു കാരുണ്യം െച െവങ്കിൽ
പാഴിലാകയുമില്ലാ പരിചിലനു ഹി ം
എങ്ങെന േവ ഭീമാ എളുതാേമാ നിനക്കത്?”
അമ്മ പറഞ്ഞതിനുത്തരെമാ
ചിരി പറ വൃേകാദരവീരൻ:
”അേമ്മ! നിങ്ങൾ പരഞ്ഞതിനർത്ഥം
െചേമ്മ ഞാനറിയുന്നിതു നൂനം:
എെ◌വർ സുതന്മാരുള്ളതിലിവെനാരു
ൈദവതയില്ലാതുള്ള മനുഷ്യൻ
തിന്മാനല്ലാെതാന്നിനു െകാല്ലരു-
തിമ്മാപാപിെയ ബകനു ഭുജിപ്പാൻ
സമ്മാനിച്ചാലിന്നിതു െകാള്ളാം
നമ്മൾെക്കാരു െകടുകാര്യവുമില്ല
മ ള്ളനുജന്മാർ ം േജ്യഷ്ഠനും
െകാറ്റിനു പിെന്നയലമ്പലുമില്ലാ.
കുറ്റവുമല്ലിതു മാതാവിനു താൻ
െപറ്റ കുമാരന്മാരിെലാടുക്കം
െപറ്റവനിൽക്കനിേവറും, ജനകനു
മൂത്തവനിൽക്കനിെവ സിദ്ധം;
നടുവിൽ െപ പിറെന്നാരു െപാണ്ണ-
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ത്തടിയെനയിേപ്പാളാർ ം േവണ്ടാ;
അടിയനു കാലപുരത്തിനു േപാവാൻ
മടിെകാണ്ടല്ലാ ഉരെച ന്നത്
െപ വളർെത്താരു മാതാവിങ്ങെന
മു ം നെമ്മയുേപക്ഷി േമ്പാൾ
മ ള്ളനുജന്മാർ ം േജ്യഷ്ഠനും
മു ം ക ൃപയുെണ്ടന്നറിേയണം;
മലവും മു വുമുറ്റി വളർെത്താരു
മാതാവി െട ക നേകൾപ്പാൻ
മടിയുേണ്ടായിനി വിരെവാടു െചന്നാ
ബകനുെട വായിൽ പു വസിക്കാം;
വലുയാതിെട്ടാരു സർപ്പം വന്നഥ
പുരമുറിതന്നിലക കട
െപരുവഴിേപാക്കനുമവിേടെക്കത്തി;
തരമിതു െകാള്ളാമിവെനേക്കറ്റി
പാമ്പിെനയ പിടിപ്പിേക്കണം
പാമ്പതു ചെത്തന്നാലും െകാള്ളാം
പാന്ഥൻ ചെത്തന്നാലും െകാള്ളാം
പാപം െപരുവഴിേപാക്കനിരി ം;
ഇങ്ങെനയുെള്ളാരു െകൗശലമിേപ്പാൾ
നിങ്ങളുമ വിചാരി ;”മകേന!
എന്തീവക പരിഹാസമിദാനീം
എ ള്ളത്തിലുറ ണ്ടായിതു-
െമ ണ്ണിക്കറിവാെനളുതാേയാ?
ഉദ്ധതനായ ഹിഡിംബാസുരെന
യുദ്ധംെച ടനവെന ജയിെച്ചാരു
വീരാ! നീയിബ്ബകെന വധിപ്പാൻ
േപാരാത്തവേനാ പവനതനൂജ!
വി േ ാഹിയതാകിയ ബകെന
ക്ഷി ം െച വധിപ്പിനി േമലിൽ
വി ന്മാെരപ്പരിപാലിച്ചാ-
ലൽപവുമല്ല നമു ം സുകൃതം.”
ചമ്പതാളം
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തദനു നിജ ജനനിയുെട വചനമതു േക ടൻ
താണുെതാഴുതു പറ വൃേകാദരൻ
”കളിവചനമിതു ജനനി! കനിെവാടു െപാറുക്കണം
കാര്യേബാധം നമുക്കില്ലായ്കയെല്ലേടാ!
കനിവിെനാടു ബകനുടയ വധമതു കഴി ഞാൻ
വി േദശത്തിെന്റ രക്ഷവരു വൻ.”
ഇതി െതാഴുതു പവനസുതനഴകിെനാടുകൂടേവ
ഇല്ല െച േകറിപ്പറഞ്ഞീടിനാൻ:
”അതിചപല ദുരിതമതിയാകും ബകനു ഞാൻ
അന്നവുംെകാ േപാവാനിഹ വ േത
അതിനിവിെടയുചിതതര ധവളരുചിയന്നവും
നാല കുംഭം നിറ രസാളവും
േപാ നാലും നല്ല ചാടും കണക്കിേന
െകാ വന്നീടുവിനന്തണേ ഷ്ഠേര!”
വിരവിെനാടു പവനസുതഭാഷിതം േക തൻ
ആരണേ ഷ്ഠനും േകാ കൂട്ടീടീനാൻ.
അന്നമെതാെക്കച്ചാടതിേലറ്റി-
ക്ക കൾ നാലും പൂട്ടിെക്കട്ടി
അന്തണവരെനാടു യാ യുമുടേന
ആദരേവാടു പറ തിരി .
കാടും മലകളുെട മൂടും കട െച
ചാടും കരടികെള ഒ◌ാടി വിരേവാെട
േപടി കൂടാെത തല്ലി മണ്ടി ഭീമേസനൻ
വൻപുള്ള ഭീമേസനൻ െകാമ്പൻെകാലയാേനെട
െകാ പിടിെച്ചാടി കമ്പം വരു കയും
എെന്താരു േഘാഷമിന്നങ്ങന്തിേക േകൾക്കാകു
ചിന്തി ബകാസുരൻ ചന്തത്തിൽ വസി േമ്പാൾ
അടി ം ആനകൾവാലു പിടി ം ആേടാപേമാടു
െചാടി ം ബകെന്റ ദിക്കിൽ ഗമി ; അങ്ങതുേനരം.
മർമ്മളതാളം
ധർമ്മാത്മജസഹജൻ ചാടുമുരുട്ടി നടന്നതിേവഗാൽ
കാറ്റിൻമകനുെട വരവായതുക മൃഗങ്ങളുെമല്ലാം
െതെറ്റ ഭയെപ്പേട്ടാടിെയാളിച്ചിതു കാടുകൾേതാറും
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ആനത്തലവന്മാർതങ്ങെട വാലു പിടി മറി ം
ആനകളുെട െകാ ടി െപാടി തകർ ം
ഒട്ടല്ല മൃഗങ്ങെളെയല്ലാം കുത്തിെക്കാ പുള ം
കലശലുമതിേഘാരമത തുടർന്നഥ കാടു കട .
കാരികതാളം
ദാരുണതരനാകിന മാരുതി ഭീമൻ
കാടു കട ബകേനാടുമണ
േഘാരനതാമവനുെടചാെര കട
ഭീമനുടയ ഗർ കേളെറമുതിർ ;
െച കടന്നഥ ചാടുമുറപ്പി-
ച്ചന്നെമടു ഭുജി തുടങ്ങി:
ഒ◌ാേരാ പിണ് ഡമുരുട്ടിയുമു ം
ഒന്നിടയിട്ടങ്ങസുരെന േനാക്കി
ഭുക്തികഴിച്ചഥ ഭുജവുമുയർത്തി-
ശ്ശ നിശാചര മാടിവിളി ം
”വാടാ! സകലനിശാചരമൂഢാ!
േപാടാ! നി െട േചാറും കറിയും
മൂഢാ! ഞാനിതു ഭക്ഷി
േകാടാഹംകൃതി ഭീമൻ ധീമൻ;
േകാളല്ലാത്ത നിന ചമച്ച ര-
സാളക്കറി പുനെരന്തിനുെകാള്ളാം
േചാളേച്ചാറ്റിനു േചനെത്താലി കറി
നീളേക്കളി പഴെഞ്ചാല്ലിങ്ങെന
നിച്ചിരിയാ നീ ന െടയിലയിൽ
എച്ചിെലടുപ്പാൻ വാടായിേപ്പാൾ
അച്ചികൾ േവ ം േവലെയടുത്താ-
െലച്ചിേച്ചാെറാരുെത ു ഭുജിക്കാം
ആണല്ലാത്തവനന്തണവരനുെട
കാണം മുതലുകൾ തി മുടി
െപ ങ്ങെളയും ാഹ്മണേരയുമി-
വണ്ണം വ ം െകാ ം തി ം
െപാണ്ണത്തടിയൻ മനുജന്മാെര-
െക്കാ തിമിർ നട ം നി െട-
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യുള്ളിലഹമ്മതിയുള്ളതു കളവാൻ
െകാല്ലാേമയിസ്സമയവുമിേപ്പാൾ;”
ഭീമദ്വിജനുെട വാ കൾ േകട്ടതി-
േരാഷേത്താടുപറഞ്ഞിതു ബകനും:
”അന്നെമനിക്കേല്ല െകാണ്ടന്നതു
െപാണ്ണാ! വാരിത്തിന്നാേത നീ;
എെന്നാടു വന്നിഹ േനർേപ്പാരുണ്ട്;
എന്നതിെലാരുവരുെമ െട മുമ്പിൽ
നി പിണങ്ങീടുന്നവരില്ലാ;
ഇക്ഷിതിതലമതിൽ നേമ്മക്കാെളാരു
മുഷ്ക്കരനുണ്ടായ് വന്നതു െകാള്ളാം!
അന്നേത്തയും തി മുടി ം
നിെന്നെയടു വിഴു േന്നരം
എ െടയുള്ളിൽ വിശ ം തീരും
നി െട വി മവിരുതും തീരും;”
എരിപുളി മധുരക്കറിയും കൂട്ടി-
പ്പരിചിെനാട ഭുജിച്ചിതു ഭീമൻ;
ഉണ്ടീെലെന്നാരു േകാപേത്താെട
പേണ്ടതിലുെമാേന്നറ്റമടു
വൃക്ഷം പിഴുതു പിടിച്ചിഹ ബകനും
തൽക്ഷണെമത്തിയടി തുടങ്ങി;
േഘാരത െപരുകിന യുദ്ധംെചയ്തി-
ട്ടാറു ദിനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിതുേപാലും!
ഭീമദ്വിജനുമടു പിടിച്ചതി-
േരാഷേത്താെടയടിച്ചിതു ബകെന
മാമലേപാെല മറി ടനവെന
ഭൂമിയിലൻേപാടി നൃേപേ ൻ;
ബകനുെട ശവമതു നായും നരിയും
തരസാവ ഭജി തുടങ്ങി;

ാമജനങ്ങൾ പറഞ്ഞിതു: ”ന െട
ഭീമ ാഹ്മണെനങ്ങാനുേണ്ടാ?”
”ഭീമ ാഹ്മണെന ള്ളാളുെട
നാമംമാ ം ഭുവി േശഷി ;”
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അേപ്പാൾ വെന്നാരു വി ൻ െചാന്നാൻ:
”അേപ്പായാളു തിരി വരു ;”
”എന്നാലായാൾ ബകനുെട മുമ്പിൽ
െചന്നിെല്ല െതളി ം െചാല്ലാം;”
”എന്നല്ലായാൾ ബകെനത്തല്ലി-
െക്കാെന്ന ം ചിലർ െചാ ണ്ട്:”
എ പറഞ്ഞവർ േമവുേന്നരം
വന്നിതു ഭീമദ്വിജനവിടേപ്പാൾ;

ാമജനങ്ങൾ സാദിച്ചവേന
നലെമാടു ഗാഢാേ ഷംെച ;
അൻപും ബഹുമാനവുമുൾെക്കാണ്ട്
തമ്പികളും പരമാനന്ദി
”നന്മനിനക്കിഹ േമേന്മൽ വരു” െമ-
ന്നമ്മയുമ ജനും വരേമകി
േമാദംവ മഹാ ാഹ്മണരനു-
വാദവുേമകി സുഖി വസി

ബകവധം ഓട്ടൻതുള്ളൽ സമാപ്തം
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