


തുപ്പൽേകാളാമ്പി - െകാടുങ്ങ ർ കുഞ്ഞി ട്ടൻ ത രാൻ 2

തുപ്പൽേകാളാമ്പി

കാവ്യം

െകാടുങ്ങ ർ കുഞ്ഞി ട്ടൻ ത രാൻ

താളിളക്കം
2020

https://thalilakkam.in/



േപര്: തുപ്പൽേകാളാമ്പി

ഭാഷ മലയാളം

വിഭാഗം: കാവ്യം

രചന: െകാടുങ്ങ ർ കുഞ്ഞി ട്ടൻ ത രാൻ

സാധകർ: താളിളക്കം

ഡിസംബർ 2020

Layout Design: വീൺ വർമ്മ

Copyleft:

ലാെടക്കിൽ നിർമ്മിച്ചതാണിത്.
ഓൺൈലൻ വായനയ്ക്ക് േവണ്ടി.
ഉബ ഓപ്പേററ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലൂെട.
കടപ്പാട് : വിക്കിപ്പീഡിയ.



തുപ്പൽേകാളാമ്പി

െകാടുങ്ങ ർ കുഞ്ഞി ട്ടൻ ത രാൻ

പുരാണേവദെപ്പാരുളായ് വിളങ്ങിടും
പുരാദിദാരങ്ങെള വീണുകൂപ്പി ഞാൻ
പുരാതനന്മാരിലുദിച്ച ഭക്തിയാൽ
പുരാണവൃത്തം പറയു േകൾ വിൻ.
ഒരുനാെളാരു വീട്ടിനുള്ളിൽ െവച്ചി-
െട്ടാരു ഭർത്താെവാരു ഭാര്യേയാടു ഗൂഢം
പരിേചാടു പറെഞ്ഞാരിച്ചരി ം
പറയാം ഞാനിഹ പദ്യരീതിയാക്കി
ഭർത്താേവാെടാരുമി ഭായ്യൎ പതിവിൻ-
വണ്ണം മുറുക്കിപ്പരം
ചിത്താേമാദമിയ ടൻ െവടി പറ-

ംെകാണ്ടിരി ം വിെധൗ
”വൃത്താന്തം പലതും ധരിെച്ചാരു ഭവാ-
േനെതങ്കിലും നി വ-
െന്നത്താറാകുവതി മു കഥ െചാൽ-
െക”ന്നായി കഞ്ജാക്ഷിയാൾ.
”കഥയില്ല നമു , പിെന്നെയേന്താ
കഥ െചാ ന്നതു കാതരാക്ഷിയാേള!
കഥമപ്യഥവാ ഭവൽ ിയാത്ഥൎ ം
കഥനം െച വെനാ േകൾക്ക കാേന്ത!
പെണ്ടല്ലാം േകാടിലിംഗക്ഷിതിയുെട ഭരണം
മാടരാജെന്റ കീഴിൽ
െകാണ്ടെല്ലന്നല്ല ൈശലാംബുധിപദവി-
െക്കാ കീഴായിരു ;
രണ്ടേല്ലാ പക്ഷമീഭൂമിപ, രതുവഴിയാ-
യിങ്ങതൃത്തി തർക്കം-
െകാെണ്ടല്ലായ്  േപ്പാഴുേമാേരാവക കലഹവുമീ
നാട്ടിലുണ്ടായിരു .
അക്കാലം പർവതാംേഭാനിധിപതിയകല-
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ത്താകയാൽ പി ണയ്ക്കായ്
നിൽക്കാെനേപ്പാഴുെമാക്കില്ലിവിെടയുടയവൻ
േകാടിലിംഗാധിനാഥൻ
മുഷ്കാളും മാടഭൂപപ്പടെയാടു െപാരുതി-
െക്കാ മീനാടുപാലി-
െച്ചാക്കാനാളല്ലതാനും തനതുഭുജബലം-
െകാ േവ ം കാരം.
എന്നാലും ഭ കാളീഭഗവതിയിവിെട-
ക്കയ്  ക്കലുണ്ടാകയാെല-
െന്തന്നാലും മാടരാജാവിനു മഹിമുഴുവൻ
കീഴടങ്ങില്ല താനും ;
എന്നായിേട്ടെറനാൾ െചന്നളവിെലാരുദിനാ
നല്ല ലാക്കിെപ്പാെഴ -
െണ്ടന്നായിക്ക േകാപ്പിട്ടിതു വലിയ പട-
െക്കാ െകാച്ചിക്ഷിതീശൻ.
എന്താെണേന്നാടു േചാദിച്ചതു തരുണി! ’വിേശ-
ഷി െകാച്ചിക്ഷിതീശ-
െന്നന്താണേപ്പാൾ തരം വന്നതു പറയുക’െയ
ന്നല്ലേയാ മല്ലേനേ !,
ഹന്താദ്യം െചാല്ലിെവേക്കണ്ടതു സുമുഖി! മറ-
േന്നനഹാ, രാജ്യരക്ഷാ-
ചിന്താസാമർത്ഥ്യമ ം കുറയുെമാരുവനാ-
ണ ൈശലാബ്ധിനാഥൻ.
എന്നല്ല നല്ല കളി, പാ , പഠി പിെന്ന-
കന്നൽക്കരീം കുഴലിമാെരാടു കൂടിയാട്ടം
എന്നീവക രുചിെകാണ്ടിഹ രാജ്യകാര്യ-
ത്തിന്നീ മഹീശരസികന്നിടയില്ലതാനും.
എന്തിന്നേങ്ങ റം ഞാനധികമിഹ പര-

? കാര്യം കഥിക്കാം
പന്തി െപ്പൺകിടാ ടെയാരടിവിധി-
േച്ചാരു േപാർെകാങ്കയാേള!
പന്തിക്കായ് നാടുേനടുന്നതിനു പഴുതുകി-
െമ്പാെഴെന്തങ്കിലും താൻ
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ചിന്തിക്കാെത കിട െന്നാരു മടയനുമ-
ല്ല മാടക്ഷിതീശൻ.0
മ ീ ൻ പാലിയത്തച്ചനുമവനിപനും
ഗൂഢമായ്  േപണ്ടകാര്യം
മ ിേച്ചതാ റച്ചീമറുതല കരുതി-
െക്കാ നിൽക്കാത്ത ലാക്കിൽ
സന്ധിച്ചീടുന്ന ൈസന്യക്കടെലാടുെമാരുമി-

ൈകെക്കാെണ്ടാരുന്നാ-
ളന്തിക്കാേക്കാടിലിംഗക്ഷിതിയുെടയരികിൽ
കൂടിേപാൽ േകാട്ടമുക്കിൽ.1
ചിത്താന്തം കത്തിേയാടിച്ചിലയരയരണ-

ൾ മം നൾകുമാറീ-
വൃത്താന്തം ക േകൾപ്പിച്ചതിലധികമുഴു-
ന്നമ്പിനാൻ ത രാനും;
ശുദ്ധാന്തസ്സാരരായി ടനുടനണയും
നാ കാേരാടു കൂടി-
ബ്ബദ്ധാന്തർഭക്തിഭാരം ഭഗവതി നടയിൽ
കൂടി മുട്ടി കൂട്ടം 2
ആ രാവങ്ങിെന നി യാരുമറിയാ-
േതതെന്ന തീരുെമ്പാഴ-
യ്ക്കാരാവങ്ങൾ മുഴക്കിവ കയറീ
ശ ക്കൾ െതേക്ക റം;
ആരാഞ്ഞാത്മസുതാദി ജീവകഥയും
കാണാ െനഞ്ഞത്തടി-
ച്ചാരാൽ വീടുകൾേതാറുമു മുറയി-
ട്ടീടു മുത്തശ്ശിമാർ.3
അക്കാര്യം മുഴുവൻ ധരിച്ച ധരണീ
പാലൻ കുളിച്ചമ്പലം
പുക്കാക്കാളിെയഴും നടയ്ക്കൽ വടിേപാ-
ലന്നാശു വീണാനുടൻ
ഉൾക്കാളും ഭയമല്ല ഭക്തി ശിവയിൽ -
ശ ക്കളിൽ േ ാധമ-
ദുഖാ ാന്ത ജനങ്ങളിൽ കൃപയുമായ്
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ാർത്ഥി േപാലിത്തരം.4
’െപരുമ്പടപ്പിൽ ക്ഷിതിപാലരത്നം
െപരുമ്പടേക്കാപ്പിഹ കൂട്ടിവ ;
ഒരുെമ്പേടണം പട നീ തടുപ്പാൻ
കുരുമ്പയേമ്മ ! മമ ത രാട്ടി !’5
എന്നർത്ഥിച്ചപ്പടിഞ്ഞാറുടയ നടയിലായ്
മന്നവൻ വീണേനരം
തന്നത്താനാ വടേക്കക്കതകു നടയിൽ നി-
ന്നി െപാട്ടി റ ;
എന്നല്ലത ക്കരായിച്ചിലരുടെനയക-
ത്തിന്നിറങ്ങി ടങ്ങീ-
െയെന്നല്ലാം േതാന്നിെയാേന്നറ്റളവു നടയട-

ന്നതും ക ഭൂപൻ.6
അന്നാൾമുതൽക്കാനൃപവംശജന്മാർ
െചന്നാ േദശ നമിച്ചിടുേമ്പാൾ
ഒന്നാക്കവാടം െവളിയിൽ തുറ -
െമന്നാണു േകളിെപ്പാഴുമുള്ള ചട്ടം.7
െപെട്ടേന്ന നരാധിനാഥനധികം
ൈധര്യെത്താടും േപാ ടൻ
െകട്ടിക്കാ നടയ്ക്കൽ വാഴുെമാരു തൻ -
നാട്ടാെരാെടല്ലാെരാടും
’ധൃഷ്ടത്വെത്താടു നിങ്ങെളാെക്ക വരുവിൻ;
േപാരിൽ ജയം കിട്ടിടും
തിട്ടം തെന്ന’ യിെത രച്ചസിയുമായ്
മുമ്പിട്ടിറങ്ങീടിനാൻ.8
പിന്നെത്തക്കഥ പീവരസ്തനിമേണ!
െചാേല്ലണ്ടതുേണ്ടാ? രണ-
ത്തിെന്നത്തിക്കയറുെമ്പാഴുള്ളിൽ െവളിവു-
ണ്ടാേമാ ഭടന്മാർെക്കേടാ?
തെന്നത്താനസി കുന്തെമന്നിവകളാൽ -
ശ ക്കെളെക്കാ െകാ-
ന്നെന്നെത്തപ്പകലന്തകെന്നാരു വിരു

ണിെന്നാരുക്കീടിനാർ.9
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െതേക്കബ്  ഭാഗ കാെര െത്തളുെതെള വിലസും
വാളു വീശിക്കിട ം
തക്കത്തിൽെക്കാച്ചിയൂഴീപതിയുശിെരാടടു-

മുമ്പി തെന്ന;
മുഷ്കന്മാരായ് രണത്തിൽ പടുതെയാടു കിളി-
േക്കാ വീട്ടിൽ പണിക്ക-
െച്ചക്കന്മാരു നാലാളുകൾ നൃപനവിെട-
േദ്ദഹരക്ഷ കൂെട. 0
ക ം കാലും മുറി ം ചിലർ തലയകെല-
േപ്പായ് െതറി ം പേലടം
െമ ം കീറിെച്ചാരി ം രുധിരമവിെട വീ-
ഴു ചെത്ത േലാകം !
വെയ്യേന്നാർത്തിെട്ടാഴി ന്നിതു ചിലർ , ചിലർ
േനരാളിതൻ ജീവനാശം
െച േന്നരം വര ം വലിയ വിരുതു കാ-

നീ കുന്തം . 1
കൂട്ടത്തിെന്നാരുണർച്ചകൂടിന െകാടു-
ങ്ങ ർ നേരശപ്പട-
കൂട്ടത്തിെന്നതിരി നി െപാരുതും
വ ള്ള ശ ക്കെള
നീ ം കുന്തമതി േകവലമിര-
യ് ക്കേക്കാൻ നൃപൻ തെന്നാരീ-
നീ െണ്ട പറ െകാ ചില നാ-
യന്മാർ നടന്നീടിനാർ. 2
ഇതിൽ കൂസു േണ്ടാ കടലിനു സമാനം
െപരുകി വ-
െന്നതൃ ം മാേടാർവ്വീവരനുെട നരന്മാർ
െചറുതുേമ?
അതിെല്ലന്നേല്ലറ്റം വിരുെതാെടതിരിേട്ടാർ-
കെള വധി-
പ്പതിൽ കാണി ണ്ടതിപരിചയം വി-
സ്  മൃതദയം. 3
ആറ്റിൻ െവള്ളെമാഴുെക്കാെടാത്തഴിമുഖ-
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െത്ത മ്പഴുേണ്ടാ കടൽ-
േക്കറ്റത്തി കുറച്ചലാനിലയിലായ്
കൂസാെത േഘാഷാന്വിത,
ചീറ്റംപൂ നടന്നിടു പടയിൽ
െകാച്ചിക്ഷിതീശപ്പട-

റ്റന്മാർ കുതിര റത്തടിയിൽ വ-
േന്നശു േസേനശരും. 4
െമച്ചം പൂ സമസ്ത ൈസന്യപതിയായ്
മ ീ നാം പാലിയ-
ത്തച്ചൻതെന്ന കരത്തിൽ െവണ്മഴുവിള-
ക്കിെക്കാണ്ടടു ം വിധൗ
ഉച്ചത്തിൽ ഭയമാർ ത െട ഭട-
ന്മാെരാന്നകെന്നന്നതിൽ
പച്ച ഞ്ചിരിയിട്ടടുത്തിതു െകാടു-
ങ്ങ രിളാനായകൻ. 5
’താേനാ വൃദ്ധ, െനനി നെല്ലാരു െചറു-

ായം, കിടാവായ്ക്കളി-
പ്പാേനാ ഭാവ, മിെത കൂ ? െവറുെത
ൈവരം മുഴുപ്പിെക്കാലാ;
േമേനാെനന്തിനിതിൽക്കിട െപരുമാ-
റീടു ? ദൂര േപായ്
മാേനാത്സാഹഗുണങ്ങളുള്ള യുവവീ-
രന്മാെര വിട്ടീെടേടാ.’ 6
’േനരേമ്പാക്കരുൾ െചയ്  തിടാെതതിരിടാൻ
ഭാവിപ്പതുെണ്ടങ്കിലി-
േന്നരേമ്പാരിടുെക’ മാ മുരെച-
യ്തപ്പാലിയത്തച്ഛനും
വീരൻ ഭൂപതിതന്നിട മലുക-
ണ്ടാെവണ്മഴുത്ത ടൻ
േഘാരൻ ഭൂരിവിദഗ്ദ്ധഭാവെമാടിള-
ക്കീട്ടാ വീശീടിനാൻ. 7
െകാണ്ടില്ലാ െകാ െവ ള്ളളവിെലാരു പണി-
ക്കച്ചറുക്കൻ വലൈങ്ക-
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ത്തണ്ടിേന്മൽത്തട്ടി േമേനാനുെട മഴു പഴുേത
തെന്ന താഴ വീണു;
കണ്ടിേല്ല കൗശലം താനിതി പുനരിവനും
മാറി മന്ദം ചിരി ം -
െകാണ്ടിയ്യാൾതൻ വലെത്ത മലിൽ നൃപനിട-
ങ്കയ്യിനാൽെകാട്ടിതാനും. 8
ഇക്കേണ്ടാരവമാനേമറ്റഥ ചവി-
േട്ട ള്ള പാമ്പിൻ മം
ൈകെക്കാ ൾക്കറെവ േമനവനുടൻ
േനരി ചീറും വിധൗ
’നിൽേക്കെണ്ട െടേനർ , തെന്റ വിഷമി-
േങ്ങൽക്കിെല്ലനി, െയ്ക്കെന്റ ക

ൾെക്കാണ്ടീടിന വാളിനെങ്ങാരിരയാ’-
െമേന്നാതി മേന്നാർവരൻ . 9
ഇതി േകട്ടതുപാടു േകാപമൂലം
ധൃതികൂട്ടി ക്ഷിതിപാലമ ിസർപ്പം
അതിധൃഷ്ടമണ െകാത്തിയേപ്പാ-
ളതിെലാേട്ട നൃപ േചാരെപാട്ടി. 0
എടെത്തൈക്കത്തണ്ടിൽ െചറുതു മുറിേയ-
േറ്റാരു സമയം
കടുേത്തറ്റം ഭാവം പതറിെയതൃവീ-
േരാത്തമനുെട
കുടേത്തക്കാൾ കൂറ്റൻ കുടവയറിലാ-
വാൾ മുഴുവനും
കടേത്ത ം ഭാഷ ടെനെയാരു നീ-
േട്ടകിയരചൻ. 1
തുളുമ്പിടും കുമ്പയിൽ വാൾ കടത്തി-
പ്പിളർ േമേനാനുെട ജീവസൂ ം
കള ഭൂപൻ കുടർമാല ചാടി-
ച്ചിളക്കി ൈവരിപ്പട കണ്ടെതല്ലാം. 2
ഇക്കർമ്മാരംഭകാലം നൃപനുെട തിരുെമയ്
കാ നിൽ ം പണിക്ക-
െച്ചക്കന്മാരാരാർത്തടു ന്നരിഭടെരയരി-
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ഞ്ഞീടിനാർ നാലുപാടും
തൃക്കൺപാർ ന്നേനരം നരവരനു പുറ-
േത്ത േപാെണ േതാന്നി-
െച്ചാ ം ഭ ാഭടന്മാരുടയ െനടിെയാരാ-
േവശേമശും കാരം. 3
മുറവിളിെയാടു ചിന്നിപ്പാഞ്ഞിടും
കൂട്ടേരാടായ് -
പ്പറിവിനവിെടെയെന്തെന്ത െകാ-
ച്ചിയ്ക്കധീശൻ
അരിവരെരെയാേരടം െകാെന്നാടു-

േമ്പാൾ െഞട്ടി-
ത്തിരിവതിനിടയായിത്തീർന്നിതീ-
വാർത്തമൂലം . 4
മാേന്യ! മ ി മരിപ്പതും മറുനൃപൻ
മാനം നടി ന്നതും
ൈസേന്യ മാറ്റലര മങ്ങളധികം
കാ ന്നതും ക ടൻ
ത ൾത്തട്ടിെലരി കത്തിന കടു-
േ ാധക്കനൽക്കട്ടതാൻ
ചി ംമ തുടുത്ത ദൃഷ്ടികെളാെടാ-
ത്തേങ്ങാ ചാടീ നൃപൻ. 5
അതിനിെടയവിെട വടേക്ക
ക്ഷിതിഭാഗേത്താട്ടടു േകൾക്കായീ
അധികം േകാളിളകും ജലനിധിതെന്റയി-
രമ്പൽേപാെലെയാരുേഘാഷം. 6
എെന്ത ചിന്തി വതി മുമ്പാ-
യന്തം െപടാതാശു വട പങ്കിൽ
ബന്ധിച്ചിടും കൂെറാടു ൈസന്യസി
സന്ധി കൂടുന്നതു ക േലാകം. 7
ആരാജാവിനു െച വായഴിമുതൽ-

േള്ളാരു നാട്ടിൽെപ്പടും
ധാരാളം ബലമുള്ള നായർപടയും
ന ാടനാം നാഥനും
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േപാരാ കൂെറാടു കാവുതീണ്ടലധികാ-
രം െകാണ്ട കൂരി ഴി-
ക്കാരാം മു വരും രണത്തിനു തുണ-
െയ്ക്ക ന്നതാണായതും. 8
പട ട്ടം കേണ്ടാരളെവാളിവിലായി-
രുബലം

െകാടു ം ൈശലാബ്  ധിക്ഷിതിപതിസ-
ഹായം വഴി ജയം
മിടുേക്കാടും േനടാെനതൃനൃപനു ത -
ണ്ടിവനിനി-
കടുേ ാധം െചാവ്വല്ലിതി കരുതി
െകാച്ചിക്കരചനും. 9
അതിയായ് പറയുന്നെതന്തിനീഞാ-
നതിസൗന്ദര്യജയെക്കാടിപ്പതാേക!
മതിയി കലാപെമ െകാച്ചി-
ക്ഷിതിപൻ സന്ധികഴി പിന്തിരി . 0
ഊേക്കറിടും ൈകമിടുെക്കാെക്കയുമിഹ വിഫല-
െപ്പട്ടമൂലം വടക്കന്മാർേക്കതും
തൃപ്തിയായീലുടലിനു മുറിേവൽ-
ക്കാെത േപാേകണ്ടിവ ;
േകൾേക്കണം േകഴേനേ ! വിരുതുടയ
കിളിേക്കാ വീട്ടിൽ പണിക്ക-
ന്മാർേക്കറ്റം േകാടിലിംഗക്ഷിതിപതിയുചിത-
സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നല്കി. 1
മതി മതി! തിരുവഞ്ചി ള-
മതിൽ മതിചൂഡെന്റ മുമ്പിലരചനനുെട

തിനിധിപദവുംകൂടി
ക്ഷിതിപതി ക ി നല്കിെയേന്ന ം. 2
കാലെനക്കാ വാൻ ൈവരി
കാേല വീശിയ െവണ്മഴു
േമാലൽക്കാതാക്കിയതിനു
കൂലി നൾേകണ്ടതല്ലേയാ? 3
ഇത്ഥം കാളീ സാദംവഴി ബഹുബലേമ-
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റുന്ന ശ ക്ഷിതീശൻ
യുദ്ധം െചയ്തി െമെട്ടങ്കിലുെമാരപജയം
വ കൂടാെതതെന്ന
വൃത്യാ ത ള്ളിേലാർ ം വിധെമാരുപശമം
താൻ വരുത്തി സ്വധർമ്മം
വ്യത്യാസം വി രക്ഷിച്ചിതു െകാടിയ മഹാൻ
േകാടിലിംഗാധിനാഥൻ. 4
ക്ഷാമം നാട്ടിെലാേരടമിെല്ലാരു പദാ-
ർത്ഥത്തി െമന്നല്ലതി-
േക്ഷമം താൻ ജകൾക്കേശഷമതിേമാ-
േഹാേല്ലഖമില്ലായ്കയാൽ;
ഈ മട്ടിൽ ക്ഷിതികാ , കാ സതതം
വർണ്ണാ മാചാരവും ,
സാമർത്ഥ്യം ജനരഞ്ജന മധികം
കാണി മേന്നാർവരൻ . 5
തൻകീഴാെയാരിട ഭുപ്പദവിയിൽ -
പ്പാർ ം കിളിേക്കാ കാർ
െകേങ്കമത്വെമാടാനൃപ സകല്ത്തി ം
സഹായികയാൽ
മേങ്ക! േകെളാരു ഭാരമില്ല ധരണീ-
ഭാരത്തിനും േകവലം
സേങ്കതസ്ഥലമായി വാണു സുഖസ-
മ്പത്തി പൃത്ഥീശ്വരൻ. 6
ഏവം ന െട േകാടിലിംഗനൃപതി,
െക്ക ം സഹായി താൻ
േമവും ൈവഭവേമെറേയറിന പണിക്ക-
ന്മാർ നാലാൾ േമ
ഭാവം േചർന്നനുജത്തിയാെയാരുവേള
സന്താനവല്ലീനില
യ്ക്കിവംശപ്പിരിവിങ്കലു ; വളെര
േസ്നഹിച്ചിരിന്നാരവർ. 7
ഇസ്സാധുെപ്പണ്ണിെനെക്കാണ്ടവെരാരുപണിയും
താെനടുപ്പിക്കയില്ലാ,
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ദുസ്സാമർത്ഥ്യങ്ങൾ കാണിക്കിലുമതി കടുവാം -
മ ശിക്ഷിക്കയില്ല,
നൽസാമർത്ഥ്യം ജനി മ്പടി വലിയ പഠി-
െപ്പാ മുണ്ടാക്കിയില്ലാ,
വൽസാവാൽസല്യമിമ്മാതിരി വിഫലഫല-

ായമായ് ത്തീർന്നിെതല്ലാം. 8
കണ്ടാലുണ്ടകാഴയവൾ ജനനാൽ -
തെന്ന, വിേശഷി താ-
നുണ്ടാക്കീ ഹിതമുള്ള ഭുഷണഗണ-

ീേമാടിയിൽ ധാടിയും,
െകാണ്ടാടി സ്മരേദവേനകി രസെമാ-
ത്തായൗവന ൗഢിയും ,
കണ്ടാേലവനുെമാ േതാ ; മതുമ-
ട്ടായ്ത്തീർന്നിതാത്തന്വിയും. 9
കാർെകാണ്ടൽെക്കതൃകൂന്തൽ ചാെച്ചാരുപുറം
െവട്ടിെച്ചരിച്ചിട്ടതും
കൂർെകാണ്ടാസ്  മിതമു േചർെത്താരു കട-
ക്കണ്ണി നീ ന്നതും ,
േപർെകാത്തിെച്ചാരു െകാ കാതില കവിൾ-
ത്തട്ടിേന്മൽ മു ന്നതും ,
േപാർെകാങ്ക ടവും നിനയ്  ക്കിലവെള -
ക്കാമി േമ കാമനും. 0
അവെളെയാരു ദിനത്തിൽ ക കാമംകടന്നി-
ട്ടവനിസുരെനാരുത്തൻ െച സംബന്ധമായി;
അവെനയുമവരിഷ്  ടംേപാെല പൂജി േപാന്നാ;-
രവളുമവനുമായി ടിയാടി ഖി . 1
െപ ങ്ങൾ വിരിഞ്ചകൽപ്പിതമടു-
ത്താണുങ്ങൾ കൂത്താടിയാൽ
ക ം പുഞ്ചിരിയും മുഖ തിയുമാ-
ണേല്ലാ മയക്കീടുവാൻ ;
െപാണ്ണ ാഹ്മണരിൽ ധാനി പരമീ-
ന രിെയപ്പിെന്നയ-
വ്വണ്ണം ന െട െപൺകിടാവിഹ മയ-
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ക്കിേപ്പാന്നെതന്ത തം ? 2
സ്വാത ്യം നൽകിെയന്നാലബലകളധികം
ധൂർ കാണി െമന്നായ്

ീത ം ക പ ള്ളവർ പറയുവതും
പാർ കിൽ സത്യെമേ ;
നീ െത ം നീരസം േതടരുതു സുചരിേത!
ഹന്ത! ന രി കാണാ-
േതെതല്ലാം ലാക്കിലിെപ്പൺെകാടി കുടിലവിട-
ന്മാെരാടും കൂടിയാടീ. 3
ഇതാരാനും െചാല്ലീട്ടറിവിനിടയായ് -
ത്തീർന്നിടുകില-
ന്നതായാൾ േചാദി ം , ിയെയാടവേളാ
പുഞ്ചിരിയിടും ;
’ഇതാ േനാ ! േനാം തങ്ങളിെലാരുവിധം
ഹന്ത! കലഹി-
പ്പതാണാദുഷ്ടർക്കാ ഹമതിനിെത’ -

ം പറയുേമ. 4
’എേന്നാടലട്ടിയവനംഗജസംഗരത്തി-
െനേന്നാതി ഞാനിവേളാടു നടക്കയില്ല;
അേന്നാർ െവച്ച ചതിയാണതിനു സാക്ഷി
െയേന്നാപ്പത െട പരി ഹ’െമ േമാതും. 5
ഓേരാ തർക്കത്തിേലാേരാവിധമിവ പലതും
സാധുന രിേയാടുൾ -
േപ്പാേരാേടാതിപ്പകി ം , ചതുരതെയാടു താൻ
ജാരെരാ ം രമി ം,
ആേരാമൽത്തയ്യലാളിങ്ങെന ബഹുസുഖമായ്
വാണിടുേന്നാരുകാലം
േനേരാടില്ലത്തിലീയന്തണെനാരുകുറി േപായ്
പാ നാൾ പാർ േപാലും. 6
അതിനിടയിെലാരിക്കൽ പൂർണ്ണച ാഭ പൂരി-
ച്ചതിവിശദമേശഷം െവള്ളയായുള്ള രാവിൽ
മതിയിൽ മദനമാൽമൂത്തന്തണൻ ഹന്ത! താേന
മതിമുഖിയുെട ചാേര േചരുവാൻ െവച്ചടി . 7

https://thalilakkam.in/



തുപ്പൽേകാളാമ്പി - െകാടുങ്ങ ർ കുഞ്ഞി ട്ടൻ ത രാൻ 16

വഴിേക്കറ്റം ദീർഘം െപ വതറിയാ-
തായവനിട-
െയ്ക്കാഴിക്കാേത േപാന്നിട്ടഥ വഴിവില-

ം പുഴയുെട
ഒഴുക്കിൽ തങ്ങിേപ്പായ് കടവിലുടെന
വഞ്ചികയറി -
കുഴക്കില്ലാെതത്തീ മറുകരയില-
യ്യാ ബഹുരസം. 8
അടിയിലധികേമൽ ം ശുദ്ധേമ പഞ്ചസാര -
െപ്പാടിെയാടു കിടയാകും തൂമണൽത്തട്ടിെലത്തി
െനടിയഭുവനപാ ം പൂർത്തിയായ് വീഴ്ത്തിടും േപാൽ
വടിവുടയനിലാവിൻ സ്വാദറിഞ്ഞാൻ ദ്വിേജ ൻ 9
ഏവം പതുെക്ക നട പണിക്കർ വാഴു-
മാ വെമ്പഴുന്ന ഭവനത്തിനക േകറി;
ൈദവം പറഞ്ഞപടി തെന്റ പരി ഹം താൻ
േമവും ധാന മണിമച്ചിലണ വി ൻ. 0
അേന്നരത്തന്തണൻ വന്നണയുമവിെടെയ-

ള്ളേതാർക്കാെതതാൻ നി-
സ്സേന്ദഹം ജാരേനാെടാെത്താരു തളിെരാളിെമ-
ത്ത റത്താത്തേമാദം
ഒേന്നെറേക്കളിയാടിച്ചിലതു കുശുകുശു
േന്നാതിടുേമ്പാൾ സ്വകാന്തൻ
വേന്നറിക്ക ഴന്നാളവ, െളാളിവഴിേയ
ജാരേനാ ചാടിേയാടി. 1
അതുെപാഴുതു മനസ്സിെന്നാെട്ടാരാശ്വാസമായി-

തുമമത നടിച്ച ട്ടിമാൻദൃഷ്ടിയാളും
’ഇതുവിധമിവിടുന്നിപ്പാതിരേക്കകനായ് വ-
ന്നതു കഠിന, െമനിേക്കാ ഹന്ത! സേന്താഷ, െമന്നാൾ
കള്ളേ മം നടിച്ചിങ്ങെന കളെമാഴിയാൾ
ദുർന്നയം തട്ടിമൂടാ-
നുള്ളബ്  ഭാവം തുട ം െപാഴുതു കഴുതയാ-
യാലുെമാ ഴി േദവൻ 2
ഉള്ളിൽെപ്പാ ം േകാപെത്താടുമവനുെടെമയ്
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േചരുമത്തന്വിയാെള-
ത്തള്ളിെപ്പെട്ട നീക്കീട്ടവെളാടു കടുവാ-
ക്കിത്ഥെമാന്നാദ്യേമാതി:- 3
’എടി ! ശേഠ മതി; നി െട ദുഷ്ടമാം
നടവടി െമാെക്കയറി ഞാൻ ;
കുടിലഭാവമേഹാ! തവ കണ്ണിലും
െനടിയതാണു മനസ്സിനു നിശ്ചയം. 4
പലെപ്പാഴും േകട്ടറിയുന്നതുണ്ടീ-
യ്യിളപ്പമാം നിെന്താഴിെലങ്കിലും ഞാൻ
നില നിേന്നൻ; മമ കണ്ണിലി
െവളിെപ്പടാനുള്ളിടവ മൂേഢ !’ 5
ഇതി കാന്തൻ പറയുേമ്പാൾ
ചതികാ ം മന്ദഹാസഭാവെമാടും
’ഇതിെന ബന്ധ’െമന്നാ
ളതിൈവദഗ്ദ്ധ്യം വളർന്ന വരവാണി. 6
’നിൽക്കേട്ട ജാരനായ് നീയ്യതുമിതുമുരെച-
യ്തി ഞാൻ േകട്ടെതന്ന-
ല്ലിക്കട്ടിേന്മൽക്കിട ന്നവെനയരികിൽ ഞാൻ
കണ്ടതും കൂട്ടിേടണ്ടാ
ധിക്കഷ്ടം ദുഷ്ടശീേല ! പറക പറക നീ;
നിെന്റ േകാളാമ്പിയിത്താ-
നിക്കട്ട പ്പലി യ്ക്കനവധി നിറവാ-
െന ഹാഹന്ത! ബന്ധം? 7
’ഞാൻതെന്ന തുപ്പിയിതിലി നിറച്ചതാണു
കാന്ത മെറ്റാരുവിചാരമുദിച്ചിേടണ്ടാ;
എെന്തന്നിലീക്കടുത’ െയന്നവൾ െചാല്ലിടുേമ്പാ-
െളെന്ത നി രമുര െചാടി വി ൻ . 8
’ഇപ്പച്ചേപ്പ ര ന്നതു ശഠഹൃദേയ!
നല്ല സാമർത്ഥ്യമുള്ളി-

പ്പൻന രിേയാേടാ? മതിമതിയറിയും
നിെന്നഞാൻ പ തെന്ന;
ഇേപ്പാൾക്കാട്ടിത്തരാ’ െമന്നവളുെട തലയിൽ
തൽക്ഷണം െച വി ൻ
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തുപ്പൽേകാളാമ്പിെകാണ്ടിട്ടരിെയാരു കുലട-
രാജ്യപട്ടാഭിേഷകം. 9
മുടിമുതലടിേയാളം തുപ്പലാറാ മൂലം
െകാടിയ കുരുതിയാടും ചണ്ഡികാേദവിേപാെല
കുടിലമിഴി ചുവ ംെകാ നിന്നി പിെന്ന
ജ്  ഝടിതി െവളിയിേലക്കാേവഷേമാടങ്ങിറങ്ങി 0
സ്വഭാവത്താൽ മാനം തടവുമവൾ കാ-
ന്തെന്റ കഠിന -
സ്വഭാവം കാട്ടിത്തൻ കുറവിെന മറ-

ന്നതിനുടൻ
ഭാവം കൂടീടും സഹജർ െപരുമാ-

റും കളരിയാം
ശുഭാവാസ സ്ഥാനക്കതകിൽ വിളികൂ-
ട്ടീ സകരുണം. 1
തുഷ്ടിെപ്പടും ദയിതമാെരാടുകൂടിയാടി-
െക്കട്ടിപ്പിടി സുഖേമാടുറങ്ങിടുേമ്പാൾ
െഞട്ടിെപ്പാടുന്നെനയുണർന്നവെരാ േപാെല
തട്ടിപ്പിടഞ്ഞിടകലർ പുറ ചാടി. 2
’എെന്തെന്ത,ന്നായ് പുറേത്തക്കവർ വരുമളവിൽ
തുപ്പലാേല കുളിച്ചാ-
ച്ചന്തംേതടും കാരം സഹജെയയരികിൽ -
ക്ക വാത്സല്യമൂലം
എെന്തന്നില്ലാെത വല്ലാതരിശെമാടുശിരുൾ-
െക്കാണ്ടി’തിൻ കാരണം നി-
െയ്യന്തിന്നിേപ്പാൾ പറഞ്ഞീടണ’മതി സമമായ്-
െച്ചാല്ലിനാർ നാലുേപരും. 3
മിണ്ടാെത പിെന്നയും പിെന്നയുമഴലതിയാം -
മ േതങ്ങിക്കര ം -
െകാണ്ടാ’ന രി’**െയന്നി യുമവിളിടറി-
െച്ചാല്ലിെവ േമ്പാേഴ ം
കണ്ടാലും കള്ളന തിരിയുെട െതറി, യി-
ഷ്ടെനക്കാച്ചിയാേല

രണ്ടായാലും ശമി മമ കലുഷത’െയ-
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േന്നാടിയേങ്ങാെട്ടാേരട്ടൻ. 4
വി ൻ േകാലാമ്പിെകാണ്ടി ിയ കിമപി കഴി-
ച്ചി രുെട്ടാെട്ടാതുങ്ങി
ക്ഷി ം പശ്ചാത്തപിച്ചാ ിയയുെട വരവും
ക്കാ നാണിച്ചിരിപ്പായ് ,
അേപ്പാൾ ചാടിക്കടെന്നത്തിയതവളുെടയ-

ർവജൻ തെന്നയാണീ-
ദ്ദർപ്പക്കാരൻ പിടിച്ചാക്ഷിതിസുരെന നില-
ത്തിറ്റിഴച്ചാൻ വലിച്ചാൻ. 5
’അേയ്യാ സാഹസെമെന്റ െതറ്റിനു ഭവാൻ
മാേപ്പകെക’ന്നാെയ്ത്താഴും
കേയ്യാെട കരുണം കര പറയും
ധാ ീസുരേ ഷ്ടെന
വേയ്യാതാനിതു േസാദരീ പരിഭവ-
േ ശംനിമിത്തം കടും
കേയ്യാടായവർ നാലുേപരുെമാരുമി-
ച്ചാഹന്ത ഹിംസി േത. 6
’അരുതരുതരുെത’ന്നാേസ്സാദരിെപ്പൺകിടാവും
കരുണെയാടുരെച ം വാ േകൾക്കാെതതെന്ന
അരിശെമാടുവരന്നാ വി െനെക്കാ കീറി-
ട്ടരിമെയാടു നടത്തീ ഹ്മഹത്യാവിവാഹം. 7
മയംകൂടാതു ിയയിൽ മുതിരും സാഹസരസ-

ിയന്മാർ ണ്ടാേമ പുനേരതു നിനച്ചിട്ടനുശയം.
നയജ്ഞന്മാരാമിയ്യിവരിതുവിധം ാഹ്മണവധ-

ിയയ്ക്കന്തം വേന്നാരളവഴൽ കലർന്നാരതിഭയം 8
വികലഭാവെമാടാദ്വിജേദഹെമാ-
ട്ടകെല േവണ്ട മുറ മറയ്ക്കിലും
സ്വകുലഹാനി നിനച്ചഴൽ പൂ രാ-
പ്പകലേഹാ കലേഹാൽക്കടരാമവർ 9
പിെറ്റന്നാൾ പുലരുെമ്പാേഴ മിതുടൻ
നാട്ടാർ പാട്ടായിേപാൽ;
െതെറ്റാെന്നാെരാളിവിൽ കഴിച്ചെതാഴിലും
പാരിൽപ്പരന്നീടുേമ;
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മെറ്റാ ം പറേയണ്ടതില്ലിതു മഹീ-
പാലെന്റ കർണ്ണങ്ങളിൽ
പ േന്നരമതാമഹാനു വിഷനീർ
വീ ന്നതായ്ത്തീർ േത. 0
നാട്ടിൽ ാധാന്യേമറും വലിയവർ നിലൈക-
വി ദുഷ്കർമ്മമ ം
ക്കാട്ടിേപ്പായാൽ പ്പരെക്കജ്ജനമതനുസരി-
ച്ചാനട ം നട ം ;
പാട്ടിൽപാകത്തിൽനിൽ ം മമ സചിവരിതി-
ന്മ ദുർന്നീതി കാട്ടി-

ട്ടിേപ്പാരുേമ്പാൾ മിണ്ടാതവനമരുകിലീ
നല്ല രാജ്യം നശി ം. 1
അതിനാലതിേയാഗ്യെര നാട്ടിൽ

തിേനടുന്നിവെരപ്പിടിച്ചിതിങ്കൽ
മതിയാെയാരു ശിക്ഷെച വിേട്ട
മതിയാവൂ മമ നീതി നീെള നി ാൻ. 2
ശർമ്മം നാട്ടിൽ നട വാനിതി നിന-
ച്ചാ ഹ്മഹത്യാക്കടും -
കർമ്മക്കാെര വരുത്തി നിർത്തി വിവരം
േചാദിച്ചറിഞ്ഞാ നൃപൻ
ധർമ്മം േനാക്കിയതി മത്തിനുടേന
ശിക്ഷി ; നീതിെക്കഴും
മർമ്മം കണ്ടവരാമവർ മതേഹാ !
സേന്താഷമായ്ത്തീർ േത. 3
’ഇെതെന്താരത്യത്  ഭുത’െമ േചാദി-
പ്പെതെന്തേടാ വിസ്മിതസസ്മിതാേസ്യ
അധിസ്വധർമ്മം നരനാഥമൗലി
വിധിച്ചെതേന്താ മുരച്ചിടാം ഞാൻ. 4
’കാര്യം ഞാനറിയും , നയ മമറി-
ഞ്ഞാലും കടുേ ാധമാ-
ന്നാർര്യന്മാര മകെപ്പടാമപകടം ,
ദൃഷ്ടാന്തമായ് നിങ്ങളും.;
വീര്യം കൂടിയ നിങ്ങെളക്കഠിനമി-
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െത്തറ്റി ശിക്ഷി കിൽ
കാര്യം ദുഘടമായിെതെന്റ പദവി-
െക്ക ം നിന ഞാൻ. 5
എന്നാലും നാ കാർക്കീനയനവടി േമൽ
നല്ല പാഠം െകാടുപ്പാ-
െനന്നാവാേല വിേശഷിെച്ചാരുവിധി പറ-
യി ന്നിതാ രാജധർമ്മം;
ഒന്നാണീ നാട്ടകത്ത മമുടയ കിളി-
േക്കാട്ടിലിത്താവഴിക്കാർ
നിന്നാൽ നന്നല്ല; േമലാലവരുെട തലവീ-
ശീടുമീ രാജഖഡ്ഗം 6
നമുക്കേനകം ഗുണേമകിേയാരു
സമർത്ഥരാം നിങ്ങളിേലാർമ്മനി ാൻ

മത്തിൽ മേറ്റത്തറവാ കാർ
സമസ്തമാനങ്ങളുമാക്കിടുേന്നൻ. 7
ഇതിവിധിയരുൾെചയ്താ മന്നവൻ നീക്കിയാത്മ-

തിനിധിനിലെവ ിച്ചാക്കിളിേക്കാ കാെര;
ക്ഷിതിപതിയുെട ശാസ്യം സാദരം സ്വീകരിച്ച-
രതിമതികൾ കുടുംബേത്താടുമാ നാലുേപരും. 8
െക ം െപട്ടിയുമുള്ള ൈകമുതൽകളും
മ ം ചുമപ്പി െകാ-
െണ്ടാ ം താമസിയാെത രാജവിധിേപാ-
ലത്താവഴിക്കാരുടൻ
ന ച്ചക്കവിടു േപാ ടനിള-

ന്നപുെഴെച്ചന്നിരു-
ന്നി ം തുഷ്ടിെപടാഞ്ഞണ വഴിെയ
േപായ് േചർത്തലപ്പാർത്തലം. 9
ഇത്ഥം നാടുകടത്തിവിട്ടിതു െകാടു-
ങ്ങ രിളാനായകൻ
യുദ്ധത്തിൽ ബഹുവീര്യശാലികൾ കിളി-
േക്കാ ള്ള നാലാെളയും ;
ഇത്തത്വം നിജചാരർ െചാല്ലിയറിവായ് -
െക്കാച്ചിക്കധീശൻനമു
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ക്കിതതർക്കം ഗുണെമ റച്ചവർകെള.
പ്പാട്ടിൽെപ്പടുത്തീടിനാൻ. 0
പുലാമ്പള്ളിവീട്ടിൽ കുറുപ്പിെന്റ വംശം
നിലെച്ച കണ്ടാ ലസ്വത്തേശഷം
ബലംകൂടിേയാരീക്കിളിേക്കാ കാർക്കായ്
സലക്ഷ്യം സമർപ്പി െകാച്ചീക്ഷിതീശൻ. 1
ഏവം ന െട നാ കാരിലിവെര -
കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടെതൻ-
ൈകവർക്കത്തിെലാെരണ്ണെമ കരുതി
െകാച്ചിക്ഷമാവാസവൻ;
ഈവണ്ണം പരപക്ഷേമറിയവരാ-
െണന്നാലുമീ വീരർ മുൻ-
ഭാവം വി കളിച്ചില്ലിഹ െകാടു
ങ്ങ ർജനേത്താടേഹാ! 2
എേന്നാെടന്താണു േചാദിച്ചതു– ’മറുനൃപതി-
ക്കീഴിൽ നിൽ േമ്പാേഴൽക്കി’-
െല്ലേന്നാ മുൻേകാടിലിംഗപ്പടെയാടിവരീത-
െന്നന്തിഹ ന്യായെമേന്നാ
നേന്നാർത്താൽ നിെന്റ േചാദ്യം നയമുടയ നത-

മേണ ! െകാച്ചിവാഴും
മേന്നാർനാഥെന്റ കീഴായളവിലിവർ കരാ-
റാദ്യേമ െച െവ ട 3
എേന്നാ പെണ്ട പേണ്ട െകാടിയ ഗുണെമഴും
േകാടിലിംേഗശ്വരൻ കീഴ്-
നിേന്നാരാണിജ്ജനം, േകവലമതു പടയിൽ -
ക്കണ്ടിരിക്കാം ഭവാനും
തിേന്നാരാേച്ചാറ്റിൽ മണ്ണാ ക ബഹുവിഷമം
തെന്ന, യേങ്ങാ യുദ്ധ-
ത്തിേന്നാടാൻ മേ േമാതീടരുതീയടിയ-
ങ്ങൾക്കിെതാ ണ്ടേപക്ഷ’ 4
എന്നായ് കൃതജ്ഞതെയാടായവർ െചാന്ന വാ
നന്നായ് െതളി ശരിെവച്ചിതു െകാച്ചിരാജൻ;
അന്നാൾമുത മറുനാട്ടിൽ നടന്ന യുദ്ധ-
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ത്തിന്നാകേവ പടയിലായവർ കൂടിതാനും. 5
കുറുെപ്പന്നാേപ്പേരാടഥ കളരിയിൽ ട്ടികെള ന-

റപ്പായ്ശ്ശ ൈക്ക പലപടി പഠിപ്പിച്ചിടുകയും
െചറു ായം കാട്ടിപ്പഴമെപരുകീ ം പല പട-

റപ്പാടിൽ ടീടുകയുമിവ െചയ്താരവർ ചിരം- 6
ഇത്ഥം മൂന്നാലു േപാരാ തലമുറ വളെര-
െച്ചന്നകാല െകാച്ചി -

ത്ഥിക്കീശ ൈശലാംബുധിപതിെയാെടതിർ-
േക്കണ്ടതായ്ക്കണ്ട ലാക്കിൽ
യുദ്ധത്തിന്നായ് സഹായിച്ചിതു മഹിതമഹാ-
മ ി രാമയ്യനുള്ള -

ദ്ധി ാഗൽഭ്യമൂലം ബലധന വിഭവം
െകാ വഞ്ചിക്ഷിതീശൻ 7
പടച്ചിലവിന താൻ പണമായ് -
െക്കാടുെത്ത ൈക -
പ്പടച്ചിലവിേലഖനംവഴി കര-

റം മിക്കതും
കിടച്ചിതു കരസ്ഥമാംനിലയിൽ വ-
ഞ്ചിരാജാവിെന, -

ടച്ചിലിതുെകാ കണ്ടിതു കുറ -
െകാച്ചീശനും 8

െകാടുങ്ങ ർ വിട്ടിങ്ങിെന വലിയ െകാച്ചി-
ക്ഷിതിയിൽ വാ-
െണാടുക്കം വഞ്ചീശ ജകളുെട കൂ-
ട്ടത്തിലിവരും
ഒടുക്കിേപ്പാരു കരമഖിലമാല-

ഴയിലും
കിട ണ്ടിേപ്പാളിവരുെടയ േവറീ-
െട്ടാരു കാലം. 9
പുരു സിദ്ധൻ പടുമുൻഷി രാമ-

റു ബി. ഏ കവിയി ലത്തിൽ
പിറെന്നാരാളാ, ണതു മീ മനുഷ്യൻ
പറ േകേട്ടെനാരുനാളിലീ ഞാൻ .00
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തുപ്പൽേകാളാമ്പി - െകാടുങ്ങ ർ കുഞ്ഞി ട്ടൻ ത രാൻ 24

ഏവം കാല മംെകാണ്ടനവധി വകമാ-
റ്റങ്ങൾ നാട്ടിലുണ്ടാ-
യീവണ്ണം രാജാഭാരെക്കാടിയുെട തലയിം-

ീഷുകാർ കയ്ക്കലാക്കി;
ആവും മട്ടിൽ സ്വധർമ്മസ്ഥിതി കുറവു വരാ-
േതാർ േനാ ം ജനത്തിൽ
ൈകവർക്കെത്ത േമകും കുളകരുണ കളി-

ന്ന കാളി കടാക്ഷം .

ശുഭം
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