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കല്യാണസൗഗ�ികം ��ൽ (��ൽ കഥ) 

രചന:��ൻ_ന�്യാർ

�ലഗിരിസമനായ െകാലയാന�ലവെ�

�ലെമല്ലാെമാ��ാേട െകാലെച�േതാ�മാകാ�ൻ

���ാെത കരിേവഷം കലർ�ാ� വിരേവാേട

മലമകൾ പിടിയായി മല��ിെല���ി

മലർബാണം തറ�ാ� മലതെ� തടംത�ിൽ

മലനാരിെയാ� േചർ� പലകാലം രമി�േ�ാൾ

ഉലകിെ� �ഭകർ�ഫലമാ� വ��വാൻ

അലസാെത പിറ�ാ�ബലനായി�ിരി��

പരൈദവം ഗണനാഥൻ കലവിേയാടടിയെ�

ക�ഷെ��ള�ാ� പലേനരം �ണ�േ�ണം:

കലേയഹം നമ�ാരം; കലേയഹം നമ�ാരം.

കളവാണി സരസ്വതി െതളിേവാെട മന�ാ�ിൽ

വിളയാടി�ളിേ�ണം കള��ളകേ�ണം;

കളികൾ�െ�ാ� വി�ം കളെ�െ� �ണ�േ�ണം

തകഴിയിൽ മ��� ഹരിഹര�തനയ്യൻ

അകതാരിൽ പരിതാപമക�വാൻ �ണ�േ�ണം.

വാേനാർനദീ�േര വാണ�ളീ��

ദീനാ�ക�ിയാം ��ൻ തി�വടി

ദീനം കളെ�െ� ര�ി�െകാ�ണ-

മാന���ിൽ വളെര വളർ�ണം
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െച�കനാ�ി�ല�ാര�തനാം

ത�രാൻ േദവനാരായണസ്വാമി�ം

ക�ം കളെ�െ� ര�ി�െകാ�ണം

��ി�േ�നി� തൻ പദാംേഭാ�ഹം

ന�ികാരണ്യമാം മ�ിേര വാ��

മ�ാരദാ�വാം ബാലരവി�െട

ന�ി വ��� ക��രി�ാവി-

ലി��ഡപ്രിേയ! വേ� ഭഗവതീ!

മേ�തരം മമ മ�ത തീർ�ടൻ

വ�ി�ഭ ത�ിെലാ� വിലസണം

കി�ി�റി�ിെയ�� �രംത�ി-

�� പരൈദവ��ീ� ന�െട

ക��ളാകേവ ത�ി�റ�ാ�ി

െവ��ിര േപാെല ത�ി�ര�ണം

െവ��രസ്വതീ വ�ിദീർഘ��ം

��ി വിസർ�െമ�� വിധ�ൾെ�ാ-

െരേ�ാളമിെ�ാ� ക�ം വരാെതക-

��ിൽ സദാ തി���ം ഭവി�ണം

ഭാഷയായി� ചമ�� വാ�കൾ

േദാഷമക� വ��വാൻ �ർഘടം

േശഷ��ാ�കൾ േക� നെ�െ�ാ�

�ഷണം െക�ി�മ�ാന��യാൽ
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േഭാഷനാ�േ�ാെരനി� കന�േവ

�ഷണെമ� മന�ി�റ��.

ഏെറ�ട�ിയാെലാ�ം ഫലം വരാ-

വാറില്ല വാ�ിെനെ�ല്ലാം വ�മിനി-

���വർ�ം �ഷി�ിൽ �ട�മി-

േ�ാറ�േമെറ�റ� �ട�ിയാൽ;

ആദരാെല�ി�ം േകാരിവിള�ിയാൽ

സ്വാദില്ലെയ� വ�മിനി നിർ�യം

പ�സാരെ�ാടിേയ�ം െച��ിയാൽ

െന�ക�� �ചി�ം �റ� േപാം

െചാല്�� േകൾ�മി�ാെ��റ�ി�

പല്� െതാെ��വാനി� �ടെ�ാലാ

െനല്�ം പണ���െ��റ�ി�

കല്ലി�ം �ല്ലി�ം �കി�ടെ�ാലാ

നല്െലാ� ��ിമാ�ാരി�ഥാസാര-

െമല്ലാമറി� നിറ� സഭ ത�ി-

�ല്ലാസേമാെട പ്രേയാഗി� കാ�കിൽ

കല്യാണമല്േലാ കവികൾ� സ�ത

അംേഭാജനാള�ി��ീലിതം െപാ�-

ളൻ പ� പ� ര�ിൽ െപ��ീ��-

പ�ാ�ര�ടി ശാഖാ ലതാ ��-

സ�യ��ിൽ മറ�കിട��
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സ�ാനേവദെ�ാ��കൾ വ�ി�്

താമരസാ�െ� െമേ�െട താഴ�

താ�ി�ിട��വെന�മ��

വ�െ� െകാ�െ� െകാെ�ാെ�ാടിേ�ാെ�

േച�െനേ�ടി� നാ�ീ� േപാേയാെ�

ചാ�ിെ� ��ിെ� േകാ�ം തിമിർ�വ-

��ി����േ�ാ� ��ഷെന-

��ിൽെ�ളിേവാ� വ� �ണ�ണം

കല്യാണശീലനാം കാർ�കിൽ വർ�െന-

�ല്യാ�ഭാേവന വ�ി� െകാ� ഞാൻ

കല്യാണെസൗഗ�ികാഖ്യം കഥാഭാഗ-

�ല്ലാസകാരണം ഭാരതസ�മം

െചാല്േല�മി�ഥാേലശം ���ി ഞാൻ

െചാല്ലാൻ �ട�� േദശികാ�ഗ്രഹാൽ

കൽഹാര��ം ഹരിേ�ാ� ഭീമെ�

കല്യാണവിക്രമം വർ�ി� െചാല്�വാൻ

െതല്�ം മതിയാകയില്ല ഞാെന�ി�ം

വല്ല�ം കി�ിൽ കഥിെ��േത വ�

'നല്ല വിദ്വാ�ാർ പറ� ഫലി�ി�

നല്െലാ� കീർ�ി ലഭി� കഥാ�തം

കില്� �ടാെത കഥി�ാൻ �ടർ�വൻ

നല്ല േഭാഷ�ാരതിനില്ല സംശയ'-
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െമ� പറ� പരിഹസി��വ-

െരാ� േബാധി�ണമി� മാേലാകേര!

��ം ഭഗീരഥൻ പാരം പണിെ��

മ�ാകിനീജലം െകാ�വ�ാദരാൽ

മ�ിടം ത�ിൽ പര�ി മഹാരഥൻ

ത�െട ��ിൽ മരി� പി��െള

ഒെ�ാഴിയാതവൻ തർ�ി� തർ�ി�

ധന്യെര സ്വർ��ിലാ�ിേപാ�ം �പൻ;

അ�ലം ത�ിൽ മ�� മഹാജനം

മ�നം െചയ്�� തർ�ണം െചയ്��

ഗർ�നം െചയ്��േപാെല മഹീതേല

�ർ�നം നെ��രിഹസിെ��ി�ം

അർ�നാേഗ്രഭവൻ തെ� പരാക്രമം

വർ�ി� മെ�ാ� വർ�ി�യില്ല ഞാൻ.

എ�ിേലാ പ� �ധി�ിരൻ ഭീമ�ം

മ�മാർ െമൗലിയാം പാ�ാല�ത്രി�ം

മാദ്രീ�ത�ാരി�വ�മവ്വ�-

മദ്രിവനാേ� നട�ം ദശാ�േര

ഗ�വാഹ�ാൽ സമാ�തമായ െസൗ-

ഗ�ികം ക�ടൻ െകൗ�കാൽ പാർഷതി

ഗ�വാഹാ�ജൻ തേ�ാ� െചാല്ലിനാൾ

ഗ�ദ്വിപെപ്രൗഢമ�സ�ാരിണി!
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"ക�ാ�മാ�ര്യ��െമൻ വല്ലഭ!

ക�ാൽ മേനാഹരം കാ�നാഭം �ഭം

പ� ഞാനീവ��െ�ാ� വ�െവ-

��റി��ീല കാ�! ധരിെ�േടാ;

ത�ാർമ�രസം െത�ി�റ��

വ�കെളല്ലാം �ര� ��ഹലം-

��, വന�ളിൽ പ�� ���ൾ-

െകാ���ഭവം െത��തല്െല�

ക�ടൻ ���ം െകാ� �റെ��

മ�ിവ���ം ക�ീലേയാ ഭവാൻ!

ക�ിവാ�േകശിമാർ��ാം �രാഗ്രഹം-

െകാ�ല്ല ഞാനി�െകാ� പറ��

ര�ഭാവം നിന��ാക േവെ�േടാ!

ര�നാെല�ി�ം െകാ�വ�ീടണം

ഉ� കനിെവ�ിൽ േവ�േവാളം; മതി-

��ിതം �ടാെത മ�ിഗമി�ി�-

െകാ�വരാൻ നിന�� പരാക്രമം.

ക� ൈശല��ം ക� ����ം

ക�ക���ം ക�ാല� ഗദ-

െകാ� തകർ� തിമിർ� ഗമി�തിൽ

േവ�ം ബലം നിന�െ�� നിർ�യം.

പെ�േടാ നിൻകരംെകാ� ഹിഡിംബെ�
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ക�ം പിടി�ാ� ക�ിെ�റി��ം

��ി�വേ�ാ� കിർ�ീരെന�വാൻ

മ�ി�െവ�ല്ല ര�ായ് പിളർ��ം

��ത്വെമേന്യ ബകെന വധി��ം

ക� േക��ി�റ�െ�നിെ�േടാ!

ഉ�രാശാ�ഖം ത�ിൽനിെ�ത്ര�ം

ഉ�മമാെയാ� െസൗരഭ്യമി�െന

സത്വരം വ�� ��ി�റിക േകൾ

സ�്വവാനല്േലാ സമീര�േനാ ഭവാൻ;

ഇ�രം ���െള�ാ��െ��

ചി�രംഗ�ിെലനി�� നി�യം;

തത്ര െച�ാ� ഹരി� ഭവാെന�ി-

ലത്രനി�ാ� ഗമി�ാ�മാദരാൽ;

എത്ര�ം േമാഹം ന��ി�തി� നീ

പാത്രെമ���ം സേ�ഹമില്െലേടാ!

'െപ�ിെ�െചാൽ േക� ചാടി�റെ��

െപാ�ൻ മഹാേഭാഷനേയ്യാ! മഹാജളൻ!

ഖ�ി�ര�ാൻ വശതയില്ലാ�യാൽ

ദ�ി�മാറായി വ� �ഥാഫലം'

ഇത്യാദി നെ� �ഷി�ം മഹാേലാക-

രത്യാഗ്രഹം �ലെമ� ശ�ി� നീ

ചിേ� വിഷാദി� നിൽേ�� വല്ലഭ!
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പ�്യമല്െല�ിൽ പറ��മില്ല ഞാൻ

ധർ�ാടവീവാസിയാ�� രാഘവൻ

തൻ മാനിനീ വാ� േക� േമാഹി�യാൽ

െപാ�ാനിെന�ിടി�ാനായ് �റെ��

തൻ മായെകാ�ഴേ�ാടി വാ�ം വിെധൗ

ൈവേദഹിെയ��െകാ�േപായീടിനാൻ

ൈവേദഹികവ്യാജസ�്യാസി രാവണൻ

വാമാ�ിവാക്യം പ്രമാണി�കാരണം

രാമാദികൾ�മബ�ം പിണ�േപാൽ

എ��െകാ� പറ�ി� വല്ലഭ!

എ�െട െചാൽ േക�ബ�ം ഭവിെ�ാലാ

ത�െട ��്യാ വിചാരി�റ��

നെ��ിലി�െന േവണെമ�ാഗ്രഹം."

ദ്�പദന�ിനി തെ� വചനമി�െന േക�

�പതി മാ�തി ഭീമൻ ചിരി�െകാ�രെച�:

"ചപല�ീകെളേ�ാെല കഥി�െ�െ�േടാ ബാേല!

സഫലം നി�െട കാര്യം സപദി സംഭവി�ീ�ം

�കവാണീമേണ! നിെ� ഹിതെമെ��ി�ം െച� വാൻ

�കരം മാ�തി�ി� ധരി� നീ മഹാഭാേഗ!

ധരണീ സ്വർ� പാതാളപ്രേദശ�ൾ��വൻ ഞാൻ

തിര� കാ�ന��ം വിര� െകാ�േപാ�േ�ാൾ

�ര�ാർ ദാനവ�ാ�ം നര�ാർ പ�ഗ�ാ�ം
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ചര�ാർ ചാരണ�ാ�ം പര�ാർ പാർഥിവ�ാ�ം

ക��ം േകാപേമാെടെ����ംേനരേമ പാ�-

���ം ഞാൻ ഗദ ൈകയിെല��ം സംഗേര നല്ല

മി��ം വീര്യെശൗര്യ�ൾനടി�ം ക�ല�ാർ�ി-

�ിടി�ം ൈകക�ം കാ�െമാടി�ം േദഹെമേ��ം

െപാടി�ം �മിയി�� െപാടി�ം പാത്രമാ�ം ഞാൻ

ഇടി�ം ��ികൾെകാ� പിടി�ം മർ�നം െചയ്�-

മടി�ം താഡനം െചയ്�ം �ടി�ം ൈവരി��െ�

കടി�ം പാ�ിെനേ�ാെല കട�ം മ�ിരംത�ിൽ

കിട�ം വി��ം വാരിെ�ാ��ം വിക്രമെമല്ലാം

അട�ം �ാനമാന�ൾ മട�െമ�ിേയ വിശ്വ-

മട�ം ഭീമേസനൻ ഞാൻ നട�മി�െന െച�

മട�ം മാ�തി�ില്ല മടവാർമാലിേക ബാേല!

വട� ദി�ിെന േനാ�ി നട�ം പർവതമാ�

കട�ം ന�െട മാർ�ം �ട�ം ൈവരികെളല്ലാം

കട�ം കാലേഗഹ�ിൽ കിട�ം �ംഭിപാക�ിൽ;

െപാ�െ��ാ� നിൻ കാര്യം ലഭി� േപാ�വൻ ഭീമൻ"

ഇ�ം പറ� ഗദ�െമ��െകാ-

��ാന�ം െച� ഗ�വാഹാ�ജൻ

ഉ�രാശാ�ഖം േനാ�ി�റെ��

സത്വരാഹ�ാരഗംഭീര��ഷൻ

അഗ്രഭാേഗ ര� പ�ി നിര�േവ
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അഗ്രഹാരം ക� െകൗ�കം ��ടൻ

നിഗ്രഹാ�ഗ്രഹാധി�തെപ്രൗഢരാം

വിപ്രേലാകാേഗ്രസര�ാെര വ�ി�

വിഗ്രഹശ�നാം വീരൻ �േകാദരൻ

വ്യഗ്രതാഹീനം നട� �ട�ിനാൻ

ഉഗ്രമാം കാനനം ത�ിലകം��

�ർഗ്രഹക്�രധീരാകാര��ഷൻ

ന�ത്രമാർഗ�ിെല�ി�ിളർേ�ാ�

���ൾക�ടൻ വി�യി�ീടിനാൻ

ല�േകാട്യർ�ദം �ളീ പരാർ��ം

ല�ീകരി�യില്െല�ി�ട�ിയാൽ

താലം തമാല�ം ന�മാല��ം

സാലം രസാല�ം ഹി�ാലജാല�ം

അർ�നം േകസരം നീലം പലാശ�ം

സർ�കം ഖർ�രം കാര�ര��ം

�തം പനസ�ം ശിംബികാ ച�കം

മാ��ഗ��ം മാക����ം

��ാഗനാഗപ്രിയാളദ്�മ��ം

പിെ���ള�ൾ��ാതിരിക�ം

അശ്വ�ജാലം കപി�ദ്�മ��ം

ശശ്വ�ണ�� േപരാൽസ�ഹ�ം

ഈ�ി�ം േത�ം തിലകദ്�മ��ം
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േചാ�ിൽ �തി�ം �ഴലി����ം

അ�ി�മി�ി�ം പിെ����ി�ം

�െ�ല�ീ �തമാലജാല��ം

മ�ാര �� �ര� ഷ���ം

ക�രാള��ം കാ�����ം

തി�ിണീ���ൾവംശദ്�മ��ം

ല�����ം ജം�കദംബ�ം

ജംബീര���ം ശിഗ്�ദ്�മ��ം

�ംബീലതക�ം താം�ലി���ം

��ാനി���ം മല്ലികാവല്ലി�ം

��വല്ലീക�ം മാലതീജാല�ം

ഇപ്രകാരം ��വല്ലീ�ണ�ളാൽ

തൽ പ്രേദശം മഹാ േഘാരം വനാ�രം

�ിപ്രം പ്രേവശി� ഭീമേസനൻ �ദാ

തൽ പ്രേദശം ക� സ��മാനസൻ

എ� ദിഗ��ൾെപാ�മാ���ി -

ല�ഹാേസാ�ഭടം െപാ�ി�ിരി��ം

െപെ�� മാന� ��ം മരാമര -

���ളിൽ ഗദാഘ�നം െച��ം

ച�� ���ൾ െപാ�ി�കർ�ാ�

��ി�തി�� േകാലാഹല��ം

ഒ�ല്ല ത�ളിൽ െക�ി ദ്�മേശ്രണി
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െക�ി�ിണ�ാ� െപാ�� േഘാഷ�ൾ

േക� പാരം ഭയെ�� �ഗ��ം

െതെ�� മ�ിഗമി�ം പ്രകാര�ം

െപെ�െ�ാ� മരം െപാ�ി�ിളർ�ാ�

മെ�ാ� �േ� പതി�� േനര�

മ��ം ഖ�ി�മ�തിൻ േമൽ വീ�

മ��ം മ��ം മ��ം ഭ�മായ്

��ം മര�ളിൽ ��� വ�ികൾ

��ം ഗദാഘാതേമ�ടൻ �ല� -

ള� മര�ളിൽ ��ം െവടി�ാ�

��ം തകർ�ാ� ��ം പതി��ം

ഈ��ലിക�ം സിംഹഗജ��ം

േച�ിൽ കിട�� പ�ി�ടിയ�ം

ഏ� �റെ�� പാ���ം വിെധൗ

കാ�ിൻ മകൻ ഗദാചക്രം തിരി��

കാ� മാത്രം െമയ്യിേലെ�ാ� േനര�

പാ�കൾേപാെല പലായനം െച��ം

അത്��തം ഗ�മാദനപർവതം

അത്യ�വി�ാരമത്യ��തം പരം

ഉ�ംഗ�ംഗ�ൾന�ത്രമാർഗ�ി -

െല��െതാ�ല്ല പ��റായിരം ;
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ക�� തീ�നൽജ്വാലാകലാപ�ി -

െനാ�� ര�പ്രകാശ�ള�െന

��ിെയാ��� �േ�ാലവാരിയിൽ

ത�ി�ളി�� മ�്യ നക്ര��ം

പാതാളര��ിെനാ�ം �ഹകളിൽ

േചതസി േമാദാൽ കളി� വസി��

േവതാളപാളി�ം കാളി�ം �ളി�ം

�താളി �തനാജാല��ം ക്വചിൽ ;

േപ്രതാശരബ്ര�രേ�ാഗണ��ം

ഏതാ�മല്െലാ� ല��ം േകാടി�ം

വാതേവഗ�ളാം മാ�ം കലക�ം

മതംഗ�ഥ�ം സിംഹഗണ��ം

വ�ി�ലികൾ വരയൻ �ലിക�ം

��ി�ലികൾ കരി�ലി���ം

വ�ി�ടിലിക��ിൽ കട��

��ി�ളി�� ��ിമാൻ േപട�

െകാ�ി�മാ�� ബാണം പ്രേയാഗി�

െകാല്�� കാ�ാളജാതിെയ�ാൺകയാൽ

ഉ�ിൽ ഭയം �� മ�ം �ഗ�െള

തായ�ിെല�ി�ിടി� ക�െ��

വായിലാ�ിെ�ാ� പാ�േപാ�ം ക� -

വാ�ം �ലിക�ം െച� വലകളിൽ
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ചാടി�ിട�ഴ�ീ�� േനര�

പാേട �ടി�ാെനാ�െ��റ�ടൻ

ഓടിവ�ീ�� േവടൻ കണെകാ�

പാടനം െച� വധി�ം പ്രകാര�ം

േപടിെ�ാളി�� െച�ലി��� -

േളാെട കല�വാനായ് വ���ി�ം

എ�ടിമാനിെന െ�െ�� ���ി -

ലി� കളി�ി� കാ�ാളരാജെ�

ച�� വിക്രമം െകാ� �ക��

കാ�ാളരാജ�ം ���െമാ�േവ

േവ�� േകാ�കൾ��ി�റെ��

കാ�ിൽ �ര��ം ക� �േകാദരൻ .

െച�ി� താടി�ം മീശ�ം േകശ�ം

വ�ി� ൈകകളിൽ വില്�ം ശര��ം

െച�ര�ി� കണെ� േനത്ര�� -

മ�ിളി േപാെല വള�� പല്�കൾ

അ�നപർവതം േപാെല ശരീര�ം

��ാഫലം െകാ� േകാർ�� മാലകൾ

��ര�ാ�െട �ംഭ�ട�െള -

��നംെച��തിൽ െ�� ��കൾ

അ�സാ ��ി�ള� േകാർ��െന

സ�ാതമാ�� മാലാകലാപ�ം
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മ��റിക�ം മാ�രപി��ം

മ�ാടിമാല�ം മാറിൽ പലതരം

ഉ��ി�െ�ാ� ക�നാദ��ം

െമ��ി�െ�ാ� വീര്യഭാവ��ം

ക�െക�ി�ില െതാ��ം വാ�മി -

�ത്യ�േഘാഷമാം േവഷം ഭയ�രം

�േ�തരം നല്ല നായാ�നാ�െട

കേ� ഘണാഘണസംേഘാഷ�ംഖല -

െകാ� ���ി�ിടി� പിൻഭാഗ�

മ�ി�െകാ� നട��ി� ചിലർ ;

ബഭ്വാ �ര�� വ��ം നല്ല ക -

��ൻ െവ���ം ���ം നീള�ം

ചാ��ം ���ം പാ�ൻ വറ��ം

ചാടി ��� കടി�� െവ��ം

��ടെ��ിടി�ീ�� ക��ം

��രം ��രനാം �റിവാല�ം

ഒെ� െഞ�ി�ടൻ 'ബബ് ബെഭൗ' എെ�ാ�

ശ�മ�ാടകെ�ാെ� പര� േത ;

വാ�ം െവടി� നായാ�ി����

കാ�ാളർ ത�ിൽ വിളി� പറക�ം

" കാ�ിെട�ാടിയേ�ാ�െട ഓടിവാ !
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�� വില്ല�കൾേനാെ�ടാ പ�ിെയ , "

"ഹാഹഹാ ! ഞാെന� പ�ി "െയ�ം ചിലർ

"��� ! നീയല്ല ഞെനയ് ത " താെണ�ം

" ഹാഹഹ ��� " എ�ടൻ ത�ളിൽ

ഭീമമാേയാ� കലശെലേ� േവ� .

ഭീമൻ വലിയ ഗദ�െമ��ടൻ

ഭീമപരാക്രമി കാനനാേ� �ദാ

പ�ി�ടിയെനൻ കണ് �ൻപിൽ വെ��ി -

ലേ�രെമെ� മി�� കാണാെമേടാ !

ഒ�ിെ�ാര�� പ�ി�ടിയെര -

െ�ാ�ീ�വാൻ മടിയില്ലാ ന�െ�േടാ!

േവ�� നല്ല മി��� ന�െട

േച�െ� വ�ാണമി�ാല�ർ�്വമായ്

േക�ീലേയാ നി�ളിെ�െ� ച�ാതി !

െക�ിയ െപ�ിെനെ��വൻ െതാ�േപാൽ!

���ി��വർ�ടി നി�പി�

േച�െന�ല്ലി�റ�ിറ�ീടിനാർ ,

ചാ�ം പിഴ� �ര�െനേ�ാലവൻ

��ം പിരിെ�� േപാെയ�റി�ീല ;

എെ��ി�ം കാ�ജ��െളെ�ാ�

ത�� തി�ാൻ െകാ��� ന�െട

��ം �റി�േപാെയ�� കാരണ-
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െമ�ിനി േവ�െവ�റി�ീലിണ�േര!

മാനിെനെ�ാല്�വാൻ േപാ�െമാരാ�ധം

ഞാനിനി��ീല ക�മല്േല�േമ ;

മാനി� നി�ൾ േവ�� േപാ���ം

ഞാനി�െന ക�ിരി�മാറായി� ;"

"ൈകക�ം വീശി�റെ��െ�� താൻ :

അേയ്യാ! �മെട��ാനല്ല േപാ�� ;

െമേയ്യാ� േനരി���� വൻ �ലി

ൈകേയാ�ിയാല� മാ�േമാ േവടേര!

േനാെ�ടാ േവടേര! നീ�െമ�ി�െന

േതാെ�ടാെത �റെ�� നായാ�ി� ? "

" േതാ�ം പണയ�ിലാ�ിയാന�ാവ -

േനാർ�േ�ാളീവക�ാർ�മില്ലാ�ധം

ക�ം ക��ം െകതി�വൻ തൻ ൈകയി -

��െതല്ലാം വകയാ�ി���േവ

ഭ�ം പറ� നടെ�േ�ാ�ം കടം -

െകാ��േപാെല� െചയ്യാമിണ�േര !

ത�യ് �മ�ിവൻ പി�യ് �മ�ിവൻ

പ�യ് �രി��ിേപാ�മില്ലാെതയായ്

കായ് കനിതി� െവ�ം �ടി��െന

ചാകാെതക� െപാ��� ഞ��ം

ആകാ� നാളിൽ പിറ� നാം കാശി�
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േപാകാ�തല്ലേയാ ക�െമൻ േവടേര ? "

മെ�ാ� േവടൻ പറ�ാ "ന� തെ�

��മല്േല�േമ േക�െകാ�ീ�ക

െകാ�ിനില്ലാ�വൻ േകാ� േമാഹി�േമാ ?

വ�ിനില്ലാ�വൻ പാൽ �ടി�ീ�േമാ ?

വീ�ി�െ��ിൽ വി��േചാ�ം കി� -

��ി�ം കി�ാ ദരിദ്രെന�ാകിേലാ ;

കാ�ിൽ കിട� െപാ��� ന��ം

വീ�ിലിര� നട��േത �ണം ;

െനല്�ം പണ��ം നല്ല �ഹ��ം

െതല്�ം �റവില്ല നാ� വാണീടിനാൽ

കല്�ം മര��ം �ല്�ം ���� -

മല്ലാെതയില്െലേടാ ! കാ� വാണീടിനാൽ

െകാല്�ം �ഗ�െട വായി�പിറ� നാ -

െമല്ലാവ�ം വള��� വി�യം !

െചാല്��തെ�ാേഴ േകൾ�ാ� �ത്യെര -

�ല്�� കാരിയ�ാരെനേ�ടി�

കല്�േപറി�ല��ം പിടിെപ�

െചാല്�� േനര� കാ�ാളമ�വൻ

നല്െലാ� വാ� പറകയില്െല�ല്ല

വല്ലാ� വല്ലാ���ാ�മെ�ാേഴ
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െകാ�ിവാ�ല്ലാെത െചാ�ക�മില്ലവൻ

െകാ�ാമിതി�പര�െ�ാ� സ�ടം

ഉ�ി�ം മ��ം �ശി�മ��

വ�ി�ടിലക��ി��ിട��

കാ�ാളനാരി ക�പി�� ക�പന

േകെ��ിേയ േചാ� കി�ാ ന�െ�േടാ !

േച�കെള�ാ�ം െവ��ില്ലവ�െട

���ിെലാ�ില്ല നെ�� െചാല്�വാൻ

കാ�ാളനാരിെയ ക�ാൽ �ളി�ണം

േക�ാൽ കല�േമ േവടർ�ത�രാൻ !

േവ�ാ�െട ശീലമായവർ�ം വ�ം

േവ�ാളെനേ�ാെല തൻ നിറമാ�വാൻ

കാ�ാളെരേ�ാെല മ�ാ�മില്െല�

േക�ാ�കൾെ�ാെ� േബാധം വ�ം �ഢം ;

അ�ി� ദാസ്യപ്ര��ി െചയ്��വൻ

െകാ�ി� േപായ� െതാ�ിയി�ീടണം

ഉ��മ�ി�മത്രമാത്രം ക�ി

െവ��ടി� െപാ��െകാ�ാമിനി

പ�മാംസം തെ� തി�വളർ�വൻ

െമ�േമ�ം �ളിേ�രി െകാതി�േമാ ?

പ�ടി�ാ�ം പരി�ം പണിെ��

വ�ചമെ�ാ� ച�പ്രഥമ�ം
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പ�സാരെ�ാടി പാ�ം �ള��ം

പ�ാ�തം നല്ല ശർ�ര�ായസം

ഇ�ിനാര�ാ�റിക�െമ�ിവ

കി�ിൽ െകാതി�േമാ മാംസം �ജി�വൻ

മാസ�ിെല�ി പ്രഥമൻ �ടി��

��ര�ാെര�യി�െമാ�വക

മാംസ�ിലാഗ്രഹ�� പരിഷ�

മാസ�ില�മില്െല�ി�ം കിം ഫലം ?

പ�ിയിറ�ി� �ല്യമായി� മ -

െ�ാ�ില്ല മാംസ�ിെല� േബാധി�ണം

എ�ി�െന പരാധീനം പറ��

നി�ീടിനാല� െച�െകാ�ം സേഖ !

ഒ�ി� നായാ�ിനായി�റെ��

െച�� കാ�ിൽ കേരറി�ണെകാ�

പ�ി�ടിയെരെ�ാ� �റ�ക -

െളാ�ം �റയാെത െകാ�്വ� ക�ി�

ന�ായിവ� �ജി�െകാ�ീ�വാൻ

വ�ാ�േപ�ി� ന�ല്ലിണ�േര ! "

എ�ി�േന വാ� േഘാഷി� കാനേന

െച� നിറ�ി� കാ�ാള���ം

ഇ�രം േവട�ം നായാ���� -

െമ�ി നിറെ�ാ� േഘാഷം വനാ�േര .
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മർ�താളം

�ംഭിക�െട �ംഭതട�ളില�കള��ല�ം

�ംഭിതമഥ വനചരരനവധിയെ�ാ� ഭീമസമ�ം

മാരികെളാ� സ�ശെമ�� തകർ� തിമിർ��ട�ീ

മാ�ത�െട �തന�ക� രസി� ഹസി��ട�ി

ആനകൾ മറിമാ�കെളാ�വക പ�ികെള�ിവെയല്ലാം

കാനന�വി കരടി�ലം ബ� മഹിഷൻ മാ�െട പടലം

മാനസഭയമധികമിയ� ഭ്രമി� നട��ട�ി

മാനേമാെട സിംഹം ക�വാ കല �ലി�ലബലമഖിലം

വലയിൽ ചില ചാടി വല�ഥ പലവക �ലി പ�ിക�ം

തലയിൽ ചിലർ ത�തറ� വിറ� തിരി� �ട�ി

കലഹി�ഥ ഝടിതിയ�� കടി� െപാളി� �ട�ി

കലമാ�കൾപിടകെള േവർെപേ�ാടിെയാളി� �ട�ി

േപാ�കൾ വെ�ാ�വക വന�വി �ർെ�ാ� െകാ�ിൻ മീേത -

േകാർ�ടേന ഝടിതി നട�� പാർ� ഭയെ�െ�ാ�വൻ

വീർ� വിയർേ�ാടിെ�െ�ാ� ��കിണ�ിൽ�ാടി

ചീർ� , മരി�ാെത മരി� തനി� െപ�െ�ാ� േഭാഷൻ

വ�വാെയാ� നായർ പ�െ��ടയിെലാളി�ഥ െച�്

ക�വായിൻ വായിൽ ��� കെ�ാ� ���ാരൻ

ക�താകിന േകാപം ��ഥ മീശ െഞ��ി�ടേന

വി�േഭാഷൻ പാ�തിരി�ി� ത�െട ഭവനം േനാ�ി

വരിയൻ �ലി വലയിൽ െപ�ഥ വല��� ക�ടേന
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പരിെചാ� നിജ െപ��ലിെച�

കടി�െപാളി�ി� വല�ം

വലെക�ി�ാർ��വ�െട തല�ം െകാ�തിേവഗം

മല�െട �ഹത�ിൽ ��ി� െപൺ �ലി വൻ �ലിേയാ�ം

കാരികതാളം

ഇടിരവമിട�ം ചടചട െവടി�ം

അടവിയിലിടതി�ിന കി�കിട നട�ം

മർ�താളം

പ�തരവടിെകാ�ടനട�കളിടേച�െ�ാ� തടവടി�ം

തടകളിൽ �ഗ���െട പല ചാ��േമാ��െമല്ലാം

േക�ാൽ െപാ���താെതാ�വക��ംതൻ വിളയാ�ം

ഉല�കെള�ം പ�തരമിഹ െഞ�ം പടഹമിര�ം

കാരികതാളം

ഇ�രമതി ഭീഷണമാകിന േഘാഷം

സത്വരമ� ക� രസി�തിേതാഷാൽ

ഉ�തമതിയാകിന മാ�ത�ത്രൻ

ഉ�മഗിരി േകറിനട� പവിത്രൻ .

കല്�ം മര��ം തല്ലി�കർ�െകാ -

�ല്ലാസേമാട� െചല്�� േനര�

വല്ലീ�ഹ�ളിൽ സല്ലീലയാ��

നല്േലാ� ഗ�ർവ്വമല്ലാ�ിമാ�െട

സല്ലാപസാരസ്യഹല്േലാഹല�ളാൽ
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കല്േലാലവിഭ്രമം െവല്�� ക�ന -

െ�ല്ലിെ� ഭംഗി�ം ചില്ലിവില്ലാ��ം

മല്ലാ�ധൻ തഴ�ല്ലൽ ന��� ധ -

�ില്ല�ം ച�െന െവല്�ം �ഖാ��ം

മല്ലികാെമാ�ിെന�ല്ലിേയാടി��

പല്ലിെ� േശാഭ�ം നല്േലാരധര�ം

ജംഭാരിത�െട �ംഭിപ്രവരെ�

�ംഭ�ട�ിെ� ഡംഭം �റ��

സംേഭാഗന��ച�ംഭ�െളെ�ാ�

സംഭാവനം െച� ഗംഭീരനാ��

ജംഭാരി�ത്രെ� ��ിൽ പിറ�വൻ

വ�ൻ �േകാദരൻ ��ി� േനാ�ിനാൻ ;

പ�ണിെ�ാ�മാർ പ�ിനിര�േവ

പ�ടി���ം ചി� പാ���ം

അ�ിേക കേ�ാ� ��ീ�മാരകൻ

സ��നായ് നി� െതല്�േനരം �ദാ ;

പ�ഗ�ക�ം അ�ര�ീക�ം

പിെ��ര�ീസ�ഹ�ം �ത്രചിൽ

വിദ്യാധരിക�മന്യത്ര �ത്രചിൽ

സി�നാരീക�ം ചാരണ�ീക�ം

വീണാപ്രേയാഗ�ൾ േവ�നാദ��ം

േചണാർ� ഗീതനാദ��ം �ത്രചിൽ
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െച�ട േതാടി വരാടികളി�ര -

മേ�ാടേനകം പ്രേയാഗ�ളി�െന

പാ�ം കളിക�ം പർവ്വതാേ� �ദാ

േക�ം വിേലാകനം െച�ം ഗമി��

ഭീമേസനൻ ഗ�മാദനാധിത്യകാ

�മി ത�ിൽ തദാ േനാ�ം ദശാ�േര

ശ്യാമളം നല്ല കദളീമഹാവനം

േകാമളശ്രീ�ർ�മാ� ക�ീടിനാൻ

രാമദാസൻ മഹാവീരൻ കപീശ്വരൻ

ശ്രീമഹാേദവെ� ബീേജന ജാതനാം

ശ്രീഹ�മാൻ �ദാ വാണ�ളീ��

ശ്രീമഹാ�ണ്യപ്രേദശം മേനാഹരം

പ��ദളി�ലകൾ�ിട�ിെട

െമ��ിൽ ന�ായ് പ�� പഴ��ം

ഉ��ിലി�െന ക�ാൽ പവിഴ�ം

പ�ര��ല്�െമാ�ി� േകാർ��

മാലകൾെകാ� വിതാനി� ദിെ��

മാേലാകെരാെ��ം ശ�ി�മാ��

ലീലാവിലാേസന നി��� വാഴകൾ

നാ�ഭാഗ�ളിൽ തി�ിവി�ി�ദാ

ബാലാനിലൻ വ� ത�� േനര�

േകാലാഹലം ��മാ�ം ദല��ം
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ആേലാകനം െച� വി�യി�ീടിനാൻ

കാലാ�ജാ�ജൻ വീരൻ �േകാദരൻ

താഴ� ഭാഗ� വീ�കിട��

വാഴ�ഴം െകാ� �ടി മഹീതലം

പാഴ� പ� വിരി� കണ�ിെന

വാഴ� ��ം പ്രകാശ�െ�െ�ാ�ം

വാവ�ം കാ��ം പ��ിളിക�ം

പ്രാ�ം പ��ം പറ� നട��

പ�ികൾവ�ി��� പഴ�െള

ഭ�ി�മാറില്ല േപടിെകാ�ാ�േമ

ര�ി�േപാ��താരീ വനെമ�

��ി�േനാ�ി�ട�ീ �േകാദരൻ

അ� ക� ഹ�മാ�മ�ലം പ്രീതിൈകെ�ാ�

മതിമാൻ മാ�തി തെ� മതിെകാ� നി�പി�

' മതി�ഖീമണിതെ� മതിേമാദം വളർ�വാൻ

അതിവീരനിവൻ ഭീമനതിേവഗം ഗമി�� ;

മ�ജൻ താനിവെനെ�യ�ജൻ മാ�ത�ത്രൻ

ദ�ജ�ാർെ�ാ� കാലൻ മ�ജാതൻ �ിതിത�ിൽ

മ��ി� പിറേ�ാ� ക��� സഹജെ�

കര�ിെ� ബലമി� തര�ിലി�റിേയണം ;

അ��ാ� ഗമി�ാെത ത�� നിർ�വാൻ കി�ിൽ

പ�ത്വെ� ശമി�ി�ാൽ െകാ��ാം മാർ��ം പിെ�'
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മനംെകാ�ി�െന ചി�ി�ന�ാതെ�ാ� �� -

�ര�െ� വടിവായി�മ� ; ൈകക�ം കാ�ം

�ഴ� വാ�മ�ാ�ം െമലി� ൈകകെളെ�ാ�

െചാറി� േരാമെമേ��ം െകാഴി� േമനി�ം ��ി -

�ളി� ക�ി� കാ� �റ� പീള�ം വ�

നിറ� താൻ വഴിയിൽെ��റ� േനത്ര�ം ചി�ി -

ശയി� �� േലാക�ൾ ജയി�� മഹാവീരൻ

��ി�രംെകാ� ��ിൽ പലപല

വ�ി� വ�രെ�ാ� പിടിെ�ാടി -

�േ�ാട��� വ�ൻ െകാലയാന -

െ�ാ�െ� �ർ�� െകാ� ര�ം പിടി -

��� ��കളി�ംകലർ�ാ�

��ിൽ കളി�ി� വ�ൻ �േകാദരൻ

കാ�ം തകർ�െകാേ�ാ�ം �ഗ�െള -

�ാടി�ടി�ിഴേ�ാടിയ���

ക�ീരവ�െട കേ� കണെകാ�

�േ�തരം േകാർ� മ�ി�മ�െന

െക�േ�ാെട നല്ല കദളീവനം ത�ി -

�ൾ�� േവഗം നട�െച��െന

ഉ�തനാ�� ഭീമേസനൻ തെ�

പ�തി ത�ിൽ �ട�ി�ിട��

��നാേയാ� ബലീ�ഖെന��
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ക്��നായി�റ�ീടിനാന�സാ:

"േനാെ�ടാ ! ന�െട മാർേ� കിട��

മർ�ടാ ! നീയ� മാറി�ിട ശഠാ !

�ർഘട�ാന� വ� ശയി�ാൻ നി -

നെ�ടാ ! േതാ�വാെനെ�ടാ സംഗതി ?

നാ�ിൽ പ്ര��െള��ാലറിയാ�

കാ�ിൽ കിട�� �ളി�ര� നീ ,

ഒ�ം വകതിരിവില്ലാ� വല്ലാ�

���ിൽ വ� പിറ� വളർ� നീ ,

ചാ��ി�നി� പിഴ�േപാേയാ നിെ�

���ിൽ മ�ാ�മില്ലാ�െതെ�േടാ ?

െപെ�െ��േ�� േപാകാ�ിലാപ�

െപ�ീ�െമ� ധരി� നീ വാനരാ !"

ഇ�രം ഭീമെ� �ർഭാഷണം േക�

��ൻ ചിരി� പറ� പ��േവ ;

" ഏ�ം കയർ� പറ��െത� നീ '

ഏ�മാറാെനനിേ��െമ�തല്ല ;

മെ�ാ� മാർ�മായ് െപാ�െ�ാ�േണ ഭവാൻ

��മല്ലി�ര��െന�ാെണേടാ !

ക�ം തിരിയാ ശരീരം വിറ��

ദ�ം പല�� െപായ്യല്ല ക�െകാൾ

ൈകയി�ം കാലി�ം ശ�ിയില്ലാെതയായ്
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െമയ്�ം തള�� െപായ്യല്ല മാ�ഷ !

അേയ്യാ ! പരമാർ�േമ�ം ഗ്രഹിയാെത

നീെയ� ശാഠ്യം �ട�� ��ഷാ !

പാരം വല� കിട��വർകേളാ -

ടാ�മീവ�ം കല�മാറില്െലേടാ !

േനർ വഴി വി� ര� �വടേ�ാ�

മാറിയാെല� ൈവഷമ്യം നിനെ�േടാ !

മാ�തി��െ� വാ�കൾ േക�ടൻ

മാ�തി ഭീമൻ കയർ� െചാല്ലീടിനാൻ :

"ആെര�റി� പറ� നീ വാനരാ !

പാരം �ഴ�� ധി�ാരസാഹസം ;

��വംശ�ിൽ പിറ� വള�െ�ാ�

��ഷേശ്ര�ൻ �േകാദരെനെ�ാ�

വീരെനേ��റിവില്േല നിനെ�േടാ ?

ധീരനാമേ�ഹമിേ�ഹേമാർ� നീ

േനരായ മാർഗം െവടി� നട�യി -

ല്ലാേരാ�മി�നം േതാ���മില്െലേടാ !

മാറിനില്െല� പറ�� �ഢെ�

മാറിൽ �തി�ം ഗദാഗ്രെമേ�ാർ�ണം ;

ഏെറ�റയാെത�േ�� �ര�

മാറി�ിട� നീ മർ�ടപ്രാ�ത !

സ�നാചാരം പിടിെപടാ�െ�ാ�
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�ർ�നം നെ� �ഷി�ാെനാ�െ��

ല� �ടാെത വഴി�ട�ീടിനാ -

ലർ�നേജ്യ�ൻ സഹി�യില്േല�േമ ;

ധർ�പ്രകാശം ഗ്രഹി�ാ� നിേ�ാ�

ധർ�ം പറവാൻ ന�െ�� സംഗതി ?

ധർ��ത്രാ�ജൻ ധർ�ം െവടിെ�ാ�

കർ��ൾ െച�യില്െല� േബാധി�ണം . "

എ�� വാ�കൾേക� ചിരി� െകാ -

െ�ാ��ൾെച� ഹ�മാ�മി�െന ;

" നെ�േടാ ! ഭീമ ! നയ�ൻ ഭവാെന�

െചാ� വാെ�ല്ലാം കണ�ി� ��േമാ ?

ധർ�ജൻ ��ായ ധാർ�ിക�ാർ നി�ൾ

ധർ�മല്ലാെതാ�ം െചയ്�കയില്ലേയാ ?

പാ�ാലിെയെ�ാ� െപ�ിെന��ി�

പ�ബാണാർ�ി പിടിെപ�േഹാ ! നി� -

ള�േപ�ം െച� ൈക� പിടി�െകാ -

��ാെത േവളി കഴിെ�� േക� ഞാൻ ;

അെ��ില�ം കണെ��വൾെ�ാ�

ചാ�ല്യ�മില്ല െതല്�േപാ�ം നി� -

ള�ജനെ��ം ക�ന�ല്ലിനാൽ

വ�ി�തി�വൾ േപാ�ം �േകാദര !

നാല� ഭർ�ാെവാ��ി� താന�
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നാ�ജാതി�ം വിധി�തല്േലാർ�ണം ;

നാ�േപർ േക�ാൽ നിര�ാ� വ�വീ -

വാ�� വാനര�ാർ�ം ചിതംവരാ ;

േച��ിയാെമാ��ജ�ിയാെമാ�

േച�കൾതെ� കളത്രെമാ�ി�െന

കാ�� േഗാ�ികൾേക�ാൽ ചിരിയാ� -

െമാ�ം �ണമില്ല ��ീ�മാരക !

േനരായ മാർഗം െവടി�നട�ാ�

വീരൻ �േകാദരൻ ഞാെന� ന�െട

േനെരയണ� പറവാൻ മടിയില്ല

നാരായണ ! ശിവ ! മെ�� െചാൽ വ� !

േതാ�ീ�മാറില്ല ഞ�െള�ി�െന

കാ�ിൻ മകൻ നീ പറ��ം വി�യം

��േപർ നി�െട നാ�ം നഗര�ം

��കാേര�മട�ിവ�ീലേയാ ?

കാ�ം മഴ മ�േമ�െകാെ�െ�ാ�ം

കാ�ി��ിട�� ��മല്േല നി�ൾ ?

കാ�ി�ിട�� �ർ�ാർഗശ�ിയാൽ

വീ�ിൽ കിട�ാൻ വിധിയില്ല നി�ൾ�്

നാ�ിൽ നി�ാ� �േയാധനമ�ന -

�ാ�ി�ള�തിൽ പിെ�െയാരി��ം

നാ�ിൽ കട�ാൻ കഴിവ��മില്ല
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കാ�ിൽ �ഖെമ�ിലായ�ം േകാളല്ല ;

കല്ലി�ം �ല്ലി�ം കാേല�റ��

��ി�ം വ�ികൾ��ി�ം ��ി�ം

ത�ിയല� നട�� നി�െട

ഭ�കൾേ��ം �റവില്ല നെ�േടാ !

ക��രം ��െകാ� �േര്യാധനൻ

ത�ി�റ�ാ�ി നി�െള തൽ�ണം

ഉ�ിൽ ഭയം�� മ�� നി�െള -

��ി�തിെ�ാ� െപ�ം �റെ�� ;

ക� വ��ളിൽ കാം���ായവൾ

െകാ�വാ െകാ�വാെയ� ക�പി��ം

ശ��ടീ�െമേ�ാർ� ഭയെ��

മ�ി�ട�ം മട�ാെത നി��ം

ക�േനരം തെ� നിെ� പരമാർ� -

��ായ് ന�െ��റിക �േകാദരാ ! "

�ർഭാഷണം േക� േകാപി� ഭീമ�ം :

" സത് ഭാവെമല്ലാം മതി മതി വാനര !

കാ�ിര�ായ് ക�ം തി� മര�ളിൽ

പാ� നട�ം മര�ാടി�ഢെന

ഭ�നം െചയ് വാൻ മടി�� ഞാൻ �� -

മ�നാ�ത്രെ� ജാതിെയേ�ാർ�യാൽ ,

ഭീമേസനെ� പരാക്രമെമാ�മീ
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�മേക� �ര��ാർ ഗ്രഹി�ീല ;

ര��കൾ� വരനാം ഹിഡിംബെ�

വ�� തല്ലി�ിളർ�ീ �േകാദരൻ

��ത �� ബകനാമര�െന

കാൽ�ണം കാല�ർ കാ�ിെ�ാ���ം

െകാ�ൻ െകാലയാന ��ി�രം െകാ�

വ�ി� സാലം പിളർ� കണ�ിെന

ഡംഭി�വ� ജരാസ�മ�െ�

�ംഭി� വിഗ്രഹം ര�ായ് പിളർ��ം

കിർ�ീരനായ നിശാചരവീെ�

മർ��ൾ േതാ�ം ഗദെകാ�ടി�ടൻ

നിർ�ലനം െച� , താപസൻ മാ�െട

ധർ�സംര�ണം െച�ീ �േകാദരൻ ;

ഇ�ം പരാക്രമെപ്രൗഢനാെമേ�ാ�

സി�മല്ലാെതാ� ��പ്ലവംഗമൻ

നിർ�രിയാദം �ഷി� പറകേയാ !

�ർ�ഖ ! േപാട ! ബലി�ഖ ! �ർ�േത ! "

അ�നാ�ത്രന�ൾ െചയ് തിതേ�രം :

"ഭ�നം െചയ് വാൻ മടിേ�� നീ സേഖ !

രാ�സൻ മാെരെ�ാലെച� നി�െട

��സ�ാഹ�ളെ�� േപാെയേടാ ?

��ാസനൻ പ� �േര്യാധേനാ�മാം
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��ാസനംെകാ� മ�ിവ��െന

അ�േപർ നി��ം ക�നിൽെ��െ�

പാ�ാലിെയെ��ടി� തല�ടി

��ി�ിടി� വലി�ിഴ��െന

��ം മഹാജനം േനാ�ിനി��ംവിെധൗ

��� െകാ�്വ� താഡി� താഡി�

െതെ���� �ടവ വലി�ഴി-

��മില്ലാ��പരാധ�ം െച� ;

ക�ം മിഴി�� ക�നി�ീടിന

െപാ��ടിയനാം നിെ� പരാക്രമം

കാശി� േപാേയാ കഥി� �േകാദര !

കാശി� േപാ�ം വിലപിടിയാ� നീ

ത�െട ��ിലി�ന്യനാം ��ഷൻ

ത�െട െപ �ിെ� വസ് ത്രം െതാ�േ�ര -

െമാ�മന�ാെത നി��േയാ േവ�ത് ?

െച��വെന പ്രഹരി�േയാ �ണം ?

മി��ം െശൗര്യ�െമല്ലാെമാ��ം നാ�ിയാം നിെ�

ക��ം കാ�ിെല�ാ�ം കിട�ം വാനരേ�ാ�

കട��ം �വ�ിെ�ാ���ം വിക്രമീ ! പല്�ം

കടി�ം വല്ലികൾതല്ലിെയാടി�ം പർവതം തല്ലി -

െ�ാടി�ം പാദപ�ൾ�ി�ിടി�ം വല്ല�ം െചാല്ലി -

െ�ാടി�െ��ി� ഭീമാ ?
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നട�ാൻ ശ�ിയില്ലാ� കിട�ായി ന��ിേ�ാൾ

ചട�ാം വാലിതേ�ാെ�െ���ാൻ സാ�്യമല്േല�ം

െപാ�െ�� ഭവാൻ ചാടി�ട�ാ�ം നട�ാ�ം

മടി�െ��ി� ഭീമാ ! �ട��ില്ല ഞാൻ മാർഗം , "

പറ� ഭീമ�ം " നീയി�റ� വാ�കെളല്ലാം

�റേ�ാ� ക��േ�ാർ പറെ��ിലറിയി�ാം

���ൻ മാർ പലവ�മധിേ�പ�ൾെച�ാ�ം

വധി�ാ�ം ചിതംേപാരാ വധി�ാ�ം ചിതംേപാരാ ;

ക��ൻ മെ�ാ��ൻ വ�രെ��ിൽ കരെ�െ�ാ -

�ടി� ൈകപിടി� കാ�ിേല�ാ�ി ഗമി�ം ഞാൻ

അ�െമല്ലാമിരി�െ� ഫലമില്ലാ മരി�ാറായ് �ിട��

മര�ാടി�ിഴവെന

മ��ിെ� മകൻ വ� മരി�ിെ��� േക�ാൽ

ചിരി�ം സ�നെമ� ധരി� മർ�ട�ാേന !

കട� േപാകേയാ പിെ����മായ് വ�െമെ�

��വാമ�നാ�ത്രൻ ക�േ��ം കപിേശ്ര�ൻ

ജനിേ�ാ� �ലം ത�ിൽ ജനിേ�ാ� �ര�� !

നിന�ാൽ നിെ� ലംഘി�ാെലനി� പാപ��ാ�ം ."

അ� േക� ഹ�മാ�മ�ൾെച� കനിേവാെട :

" മതിയിൽ ശ��െ��ില� െചേയ്യണെമ�ില്ല ;

വഴിത�ിൽ കിട�� വാെല�� മാ�ിവ�

വഴിേപാെല കട�ാ� ഗമി� ഭീമേസന ! നീ !
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കരംെകാ� വാനരെ�െ�ാ�ക നി�ിതെമ�ിൽ

കരംത�ിലിരി�� ഗദ െകാ� മടിയാെത

െന��ം വാെല��ാ� െപാ�െ�� �െര നീ�ി

നട� നീ മി�� ! േവർെപ�� �ർഘടെമല്ലാം . "

പറ� പാ�വനേ�ാൾ�റെ�ാ� നി�പി�

" മറി� നീ�മേ�രം �റി� േപാകയില്ലല്ലീ ? "

" �റി�െ�െ�േടാ നിെ� ഗദേയാ ന�െട വാേലാ ?

അറിയാ�ി� േചാദിേ�നരിശ��ാകേവ�ാ . "

" ക�� പർവതം തല്ലിെ�ാടി� ഭ�മാ��

ക�� മൽഗദാദ�ം ത�� ൈവരികളില്ല ;

െകാഴി� േരാമ�െമാ� െപാഴി� �മിയിൽ വീ�

ഇഴ� േമവിന നിെ� കിഴി� വാലി� ഭംഗം

ഭവി�െമ��െകാ� മടി�� മഹാേഭാഷാ !

െചവി� ��രിയായി�ര�� ചില വ� -

ശ്രവി�േ�ാെളനി��ിൽ ജ്വലി�ം േകാപമാം വ�ി

ദഹി�ം നി�െട േദഹം സഹി�ാേമാ നിന�ിേ�ാൾ? "

ഇ�ം പറ�തിക്��നാം പാ�വൻ

ന��രാരാതിദാസെ� ��ാഗ്രം

ഉ�ംഗമാ�ം ഗദെകാ� െപാ�വാ -

നത്യ�േവേഗന െചെ���ീടിനാൻ ;

ദീർഘം െപ�െ�ാ� ��ം ഗദെകാ�

െപാ�വാനായി പ്രയ�ം �ട�ിനാൻ ;
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ര� കര�െളെ�ാ� പിടി�ടൻ

ര����ഹാസം �ഴ�ി ഗദ -

െകാ�ടൻ തി�ി���ി�ലവിധം -

െകാ�മിള�ം തരി�ില്ല വാലി�

നീ�തടിെ�ാ� ��ാഗ്ര ഭാഗ�

ര�േരാമംേപാ�െമ�മിളകീല ;

േവ�ം പ്രേയാഗ�െളല്ലാം പ്രേയാഗി�

േവ�േവാളം നാണ�ംെക� മാറിനാൻ

ഇ�ര��െ� ��ം ഗദെകാ�

െപാ�വാൻ േമലാ ന�െ�� വ�ല്േലാ

ദി�കെളല്ലാം ജയി�� ഭീമെ�

വിക്രമമിേ�ാൾ ഫലി�ാ�െത�േഹാ !

െതെ�െ�ാ��െ� മായാപ്രേയാഗേമാ

��ം ഫലി�ാ�െത�വാൻ മദ് ബലം ?

കാ�ിൻ മകെനാ� മർ�ട�ാേനാ�

േതാ� േപാെയ�� േകൾ�� േനര�

��വർ നെ��രിഹസി�ീ�േമ

��കാർ പിെ��രിത്യജി�ം �ഢം

��െമനി�ിനി�ീവി�ിരി�തി -

െനാ�ം െകാതിയില്ല വല്ലെത�ാകി�ം

��ികൾെകാ� ���ൻ �ര�െ�

ന�ി വ��ം ക��� പാ�വൻ ;
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െപെ�� ജീവൻ കളവാൻ മടിയില്ല

ക�മിബ് ഭീമനിളെ��ിരി�േമാ ! '

ഇ�രം ചി�ി� േകാപി�റ�ടൻ

സത്വരം പാ���� �േകാദരൻ :

" േനാെ�ടാ മർ�ടാ ! മായാപ്രേയാഗ� -

���ടാേടാപം �ട�� നി�െട

��കെളല്ലാം ശമി�ം ഭ്രമി�ാെത

��ര ! ദ്വ�്വ��ം �ട�ീടിനാൽ ;

ഇ�� നെ���� നിർ�ാെമ�

ധി�ാരമല്ലേയാ വാടാ ബലീ�ഖാ !

വ�ാണേമ��േനരം �തിെ��

െവ�ം മരെ�ാ� പ�മാറായ നിൻ

�ഢപ്രേയാഗ�ൾ നേ�ാ� ��േമാ ?

�ഢത്വമ� നീ വേ�� വാനര !

�െടപ്രേയാഗം �ട�ം വിെധൗ നിെ�

�ടപ്രേയാഗം ഫലി�ാെതയായ് വ�ം ;

ക� പഠി��ം േക� പഠി��ം

െകാ� ഫലി�ി�െന� ചി�ി� നീ

ത�ത�ിെ�ാ� േനർ�വ�ാലി�

ക�െകാ�ാമി� ൈവദ�്യെമാ�േവ ;

പെ�ാ�നാ�ം പ്രേയാഗ�ളി�െന

ക�റിവില്െല� േതാ�ി�നി� ഞാൻ ;
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ക�ാലറിവാൻ സമർ�നല്െല�ിൻ നീ

െകാ�ാലറി�മതിനില്ല സംശയം

േവ�ാസനം നീ �ട�ക കാരണം

േവ�ിവ� ചില �ർഭാഷണ��ം ;

മ�േസവാബലം െകാേ�ാ നിനെ�െ�

മാർഗം ത��വാൻ ശ�ി��ായ�ം ?

മ��ം ത��ം മ�� വിദ്യ�ം

മാ�ത�ത്രേനാേട�ം ഫലം വരാ ;

�നൻ മദി�കിൽ േഗാ�രം ��േമാ ?

വാനരൻമാെര� കാ�� നേ�ാട് ?

വാനര ! നില്െല���� േനര�

വാ��യർ�ി�റ�ം �ര�കൾ; "

ഇ�രം ഭീമെ� �ർഭാഷണം േക�

��ൻ ചിരി� പറ� പ��േവ :

"മർ�ടെന� നീ ധി�രിേ�െ�േടാ !

മർ�ട�ാരി�ം ��രൻമാ��്

പെ�ാ� മർ�ട�ാനല്ലേയാ പം�ി -

ക�െന��ായ ന��േര�െന

വാ�െകാ�ാ� വരി�െക�ിെ�ാ�

നാ� സ�ദ്ര�ൾചാടി�ട��ം ;

മെ�ാ� േദഹം മഹാവാരിരാശിെയ

സത്വരം ചാടി�ട�െച��സാ
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ശ� �ടാെത നിശാചരവീരെ�

ല�യിൽ �� ഭയ�രൻമാരായ

കി�രൻമാെര �ലെര വധി��ം

തൻ േകളികാനനം തല്ലി�കർ��ം

�ംകാരേമാ� രണ�ി��േ�ാ�

ലേ�ശ�ത്രെ� ക�ം �റി��ം

പേ��ഹാ�ിയാം ൈവേദഹി ത�െട

സംക്േലശെമല്ലാം പറ� കള��ം

���ിെന�ിയ ന��േര�െ�

േതർ��ിലാ�ാ� ചാടി�േരറീ�

ച�മാ�െ�ാ� പാണിതലം െകാ�

ഗ��ല�ളിൽ താഡനം െച��ം ;

മാന��ാ�കൾ ന�െട ജാതിയിൽ

ഞാനറി�േ�ാർ പല�� പാ�വ !

മർ�ടൻ മർ�ടെന� നീയി�െന

ധി�രി�ാെത ഗമി� നല്� സേഖ ! "

എ�� േക� പറ� �േകാദര -

" െന�െട സ്വാമി ��നാഥനഗ്രജൻ

ശ്രീരാമദാസൻ പവനാ�ജനേത്ര

ശ്രീഹ�മാൻ മഹാ വീര്യപരാക്രമൻ ;

അേ�ഹെമ�്, ഭവാെന�, ഹാ ഹ� !

�ർേ�ഹ��പ്ലവംഗ ! മതി മതി ;
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പ�ീ��� ഗ�ഡെനേ�ാർ�ി�

മ�ിക��ം മദി�ം കണ�ിെന

ശ്രീരാമദാസെ� വംേശ ജനി�യാൽ

പാരം നിന�മഹംഭാവമി�െന "

മർ�താളം

ഉ�തമതി നരപതിത�െട വാ�കളി�െന േക�

��ിയിലതി കനി� കലർ� ��കമിയ� ഹ�മാൻ

വർ�ിതതരധവളഹിമാചലസ�ിഭ �ംഗശരീരൻ

െന�താകിന െകാടിമരെമ�കണ� തടിെ�ാ� വാ�ം

���ട നയന��മെ�ാ� െച�കിടാരംേപാെല

�ടിലാ�തി ശശികലേപാെല വിള�ിന ദ�കദംബം

ച�ല�ടസടക�മിടകല�� ഭയ�ര �ഖ�ം

പരിഘെ�ാ� പടെപാ�തീടിന ��തരകരദ��ഗം

ഖരതരനഖനികരനികായ����ടക�മ��ം

ഗിരിവരസമമാകിന മാർ വിട��തര�ദര�ദാരം

ഉ�തരകടിതടമഥ �ടക��ടമയിലതി ഗംഭീരം

ല�ാ�രേഗാ�രമതി� തകർെ�ാ� ജംഘാ�ഗളം

കി�ര�ലമിടിെപാടിയാ�ിന പ�തരമടിമലർ വടി�ം

ശ�ര ! ശിവ ! �വനഭയ�രമാകിന വി�ലശരീരം

ശശധരനിഭധവളമതി�െന വിരെവാ� കാ�ീ ഹ�മാൻ

ഉ��ടക�ദീർഘനിനാദ�മ��തകി�കിലരവ�ം

മർ�ട�ലമ�ടമഹാമണിത�െട തടി�െട വടി�ം
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കർ�ശതരകരചരണാദികൾ ഭീഷണേവഷവിേശഷം

��രമ� �� ജഗ�ി���മെമത്ര വിചിത്രം

അംബരതലെമാെ� നിറ�കവി� വിള�ിന �പം

അം�ധി�െട ലംഘനസമയസ��തെമ��േപാെല

െവൺമയിെലാ� വി�്യമഹാചലശിഖരമമർ�കണെ�

" എെ�ാ� മറിമായമിതി�െന സംഗതി വ�തിദാനീം

എ�ിനി ഞാനിഹ െചേയ്യ��െമെ�ാ� വി�യേമവം "

ചി�യി�ടനി�െന തി�ിന തീവ്രതരം ഭയേമാേട

��ി�തൻ വിരെവാ� പരവശഭാവമിയ� തദാനീം

ല�ണമ� േക� ധരി�� െതളിെവാ� ക�ദശായാം

ത��ണ�ളവായി� േചതസി 'മൽ �� ഹ�മാൻ തെ�'

ല�ണ�ർവജ�െട ഭ�ശിേരാമണി മാ�തിവീരൻ

രാ�സ�ലശലഭ�താശെന�തറി�ഥ ഭീമൻ

" ജയ ജയ ! ജയ ജനക �താപതി�തമഹാ�ണരാേശ !

ജയ ജയ ! ജയ ! ജാനകിമാനസസരസിജസവി�മഹാ�ൻ :

ജയ ജയ ! ജലരാശിവിലംഘന ! ജയ ജയ ജഗതീബേ�ാ

ജയ ജയ ഹ�മ�ി" തി �തിെയാെട വീ�വണ�ി പദാേ�

പ�ാരിേമളം

" വാനര�ലവീര ! വരമ��ക ധീര !

വാരിധിഗംഭീര ! വര�ണഗണസാര !

നിശിചര�ലകാല ! നി�തമരണവിേലാല !

നി�പമ �ലശീല ! താഡിത ദശവദന !



43

ത��തസദന ! ത�നിര�തസദന !

പാടല�മവദന ! പരി�തരി�സദന !

നി�ി�വടി�െട പദ�ഗെച�ളിരതിക�ണം

ച�യിലിഹ വിളയാ�ക ചിതെമാ� തവചരണം. "

ഇ�ം വണ�ി�തി�� ഭീമെ�

ഹ��ൾര�ം പിടി� കപീശ്വരൻ,

ന��രാ��േള� വ�െക�ി -

വി�ാരമാ�� ത�െട മാറ� -

േചർ� �ണർ�െകാ�ാപാദമ�കം

േപർ� േപർ�ാ� തേലാടി�രംെകാ�

�ർ�ാ�െതാ���ഗ്രഹി�ീടിനാൻ

മാർ�ാ�ശിഷ്യനാം മർ�ടാധീശ്വരൻ ;

"ഭീമേസന ! മഹാവീര ! ധരി� നീ

രാമഭദ്രസ്വാമിതെ��ം േസവി�

താമസം �ടാെത േപായാ�ടൻ നിെ�

കാമസംപ്രാ�ി� ബാധയില്േല�േമ ;

രാമായണം കഥ േക�െകാൾക ഭവാൻ

ആേമാദേമാെട ���ി�റ�ിടാം

സാേമാദമായി� േക�െകാ�ീ�ക

േ�േമാദയം രാമനാഥലീലാ�തം

മാർ�ാ�വംേശ ദശരഥൻ ത�െട

�ത്രനായ് വ� പിറ� നാരായണൻ
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ഉ�രേകാസല�ി�ലേയാ�്യെയ -

��മശ്രീരാജധാനിയിൽ േമവിന

െകൗസല്യത�െട �ത്രൻ ര��മൻ

ൈകേകയി ത�െട �ത്രൻ ഭരത�ം

തത്രപിെ��മിത്രാ�ജൻ ല�ണൻ

ശത്���ം നാൽ വരി�െന ജാതരായ്

അത്രാ�േര വിരേവാ� വിശ്വാമിത്ര -

സത്രം �ട�� ��െരെ�ാല്�വാൻ

വില്�ം ശര�െമ�� �റെ��

െതല്�ം മടിയാെത താ�മ�ജ�ം

കാടകം �േ�ാ� േനര� വേ�ാ�

താടകെയെ�ല െച� ര��മൻ

സി�ാശ്രമം �� നി��ംവിെധൗ തത്ര

ബ�ാവേലാകം മഖം �ട�ീ�വാൻ

വ� �ബാ�പ്ര�ഖ���െള -

െ�ാ�ടൻ യാഗ�ം ര�ി� രാഘവൻ

െച��ഹല്യ� േമാ�ം െകാ��ടൻ

പിെ� �നകെ� മ�ിരം പ്രാപി�

ൈത്രയംബകംപ�ിവില്ല� ത�െട

ൈകയിെല�� �ല� �റി�ടൻ

സീതാവിവാഹ�ം െച� �ദാ തെ�

േസാദര�ാ�ം വിവാഹം കഴി�ി�
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മാർഗെ� വ� ത�� ക�െ�ാ�

ഭാർഗവരാമെന �ിപ്രം ജയി�ടൻ

സേ�തമ�ിരം ��ടൻ സീതയാ -

സാകം വസി� �ഖി� ര��മൻ

ഭവ്യനാ�� ദശരഥ�ത്ര�

െയൗവേന രാജ്യാഭിേഷക�ം ഭാവി�

ൈദവബേലന �ട�ിനാൾ ൈകേകയി

ൈകവല്യശീലൻ �റെ�� കാനനം -

പ്രാപി�, െസൗമിത്രി സീതാസേമതനായ്

�പാലന�നൻ �പൻ മഹാരഥൻ,

ധരി� വ��ലം പിെ��ിരി� െച�ിടാഭാരം

തിരി� �വ�ം ഗംഗ തരി� ചിത്ര�ട�ിൽ

വസി� കാ�ികൾെകാ�ല്ലസി� �വ�മേ�ാൾ

ഗ്രഹി� േദവേലാകെ�ഗമി� താതെന�ി�ം

വചി� ത�പദാംേഭാേജ പതിേ�ാ� ഭരതെന

തനി� പാ�കം ന�കിയയ�ി�ത്രിെയെ��

നമി� ദ�കാരേണ്യ വസി� രാഘവൻ തത്ര

മദിേ�ാ� വിരാധെന വധി� മാ�നിമാെര

�തി� തീർ��മാടി നട� േഘാരകാ�ാേര -

കട� െച�ഗ�്യെ� �ഹ�ില�കം �� ;

ഉടേന വ�നം െച� പരിേചാേട �ദാ േഗാദാ-
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വരിതീേര വസി�േ�ാൾ വരി�ാനാഗ്രഹേ�ാേട

വ�� �ർ�ണേഖെട �ല�ം ���േ�ാേട

കരവാൾെകാ�ടനാ� ദലനം െച� െസൗമിത്രി

കര� �ർ�ണഖ േപായ് ഖരൻ തേ�ാടറിയി� :

ഖര�ം �ഷണൻ താ�ം ക��� ത്രിശിരാ�ം

പര� വൻ പട�മായ് വ�� േനരേമ രാമൻ

ക�� സായകം ചാേല െതാ�� രാഘവൻ േവഗാൽ

അ�� രാ�സൻ മാെരെ�ാ�� കാല�ർ�ാ�ി :

അ� േക� ദശഗ്രീവനതിേല�ം കയർ�ാ�

ചതി�ാനായ് �റെ�� �നിേവഷമവൻ ��.

അ�ാമനാ�� മാരീചെനെ��

െപാൻമാൻ വടിവാ�ി വി� ദശാനനൻ ;

സേ�ാഹ��ാ�ി രാമെ� പ�ി�

തൻമായെകാ�ാ� േവറാ�ി േവേഗന

മേ�ാൽ െമാഴിയായ സീതെയ�ൽ�ണം

ക� രഥ�ിൽ കേരറിഗമി��

��െനെ�� ത�� ജടാ�െവ

െവ�ി വധി�കള� ദശാനനൻ

ച�� ല�ാ�രെ� പ്രേവശി�

ക�മേ�വിെയ തത്ര വ�ീടിനാൻ.

മാരീചമാനിെനെ�ാേ�ാ� രാഘവൻ
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തൻ പ്രാണേദവിെയ�ാണാ� ഖി�നായ്

ത�ിേയാെടാ�ി� േതടി നടെകാ�

വ�ി� കാനേന വ� ചരിെ�ാ�

വ�നാം ��െന സം�രി�ീടിനാൻ

ക�ം െവടി� കബ�േന�ം െകാ�

സ��േമാദം ശബരി� േമാ��ം

സംഭാവനം െച� താ�മ�ജ�ം

പ� കട� നട� വ�ംവിെധൗ

വ്യഗ്രത�ടാെത ഞാൻ െച� വ�ി� -

�ഗ്രഹം വാ�ി മഹാഗിരി ത�െട

അേഗ്ര വളെര�യെ��ിരി��

�ഗ്രീവേനാെടാ� സഖ്യ�ം െചയ്യി�

ഉഗ്ര�ളാ�� സാല��ം �റി -

�ഗ്രനാം ബാലിെയ�ാേണന രാഘവൻ

നിഗ്രഹി�േ�ാ� രാജ്യപ്ര�ത്വ�ം

�ഗ്രീവനാ�ിെ�ാ�� വാഴി�ി�.

ദി�കൾനാലി�ം ജാനകീേദവിെയ

ചിെ�� േത�വാനായി�റെ��

മർ�ട�ാ�െട ��മ�ായതിൽ

െതേ�ാ� േത�വാൻ ഞാ�ം �റെ�� ;

അ�ടൽ ചാടി�ട� െതരിെ�� -

ര�െ� ല�ാ�രെ��ം പ്രാപി�
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മ��ിമാർമണിയാെള�ം ക� ഞാൻ

��ാ�വ�ി� രാമാം�ലീയകം

െചാ�െ�ാ� രാമേദവെ� �പ െകാ�ി -

െതാെ��ം സാധി� ഞാ�ം �േകാദര !

േമടി� �ഡാമണി ഒടി� ക�പക��ം

�ടി� കാനനെമല്ലാം െചാടി� രാ�സ�ാർ�ി -

�ടി� േമഘനാദൻ താൻ പിടി� മ��രം െക�ി -

�ിടി� രാവണൻ �ൻപിൽ ഗമി� രാ�സൻ ക�

ചിരി� ന�െട വാ�ം കരി� ൈവരിക�ം വ -

��� ഞാ�മേ�ാൾ വാെല�� മാളിക� തീ -

െകാ�� സംഭ്രമെമാ� ക�� സംപ്രഹാര�ി -

���വ�വർ��ം ക�� ��െര നാണം -

െക�� ല��ം ��കരി� ഭ�മാ�ിെ�ാ -

�മർ�്യൈവരി��െ�യമർ�ിവ� ഞാൻ േപാ�

സമ�മ�റിയി� േപാരിനായി �റെ��

പാരാെത കപിേശ്ര��ാേരാ�െമാ�മി�

വീര�ംഗവൻ രാമൻ വാരിധിതേട െച�

�രിേസന�ം താ�ം പാരാെത പടവീ�മാദരാ�റ�ി� ;

അേ�രം വിഭീഷണൻ െച� രാമെന��

വ�ി� കപികേളാെടാ�ി� വസി�ി�

ഏ�േമ മടിയാെത േസ�ബ�നം െച�
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യാ��ൾെ�ാ� �മേക�വായ�ം പിെ�

സാ��ൾെ�ാ� ��ിേഹ�വായ�ം രാമ -

േസ�െവ�തിനിേ�ാേള�ം സംശയമില്ല ;

ലംഘി� സ�ദ്രെ� ല�യിലകം ��

ശ�ി� വ�േ�ാ� ല�ാവാസികെളല്ലാം

��ത െപ��� രാ�സഭട�ാ�ം

െതല്�ം താമസിയാെത വില്�ം ���ം വാ�ം

കല്�ം ���ം �ർ� പല്�െമ�ിവെകാ�്

തല്�ം ത�ളിേലാേരാ മല്�ം ത��ം െവ�ം

െകാല്��� ഞാെന� െചാല്�ം ശ��േമ�ം

��െകാേ�ാേരാ��ം ച� േഘാരമാ��

��മി�െന ��ി ���ാരതിൽ ചിലർ

ഉ�മരതിൽ ചില�ർ�്വമായ� േനരം

ധ്�മ്രാ�ൻ മകരാ�ൻ �പാ�ൻ ��കായൻ

താമ്രാ�ൻ വി�പാ�ൻ േശാണിതാ��ം പിെ�

�ംഭൻ നി�ംഭനക�െന�െ�ാ�

വ�ട��ാം നിലി�ാരി���ം

�ംഭനാദൻ േമഘനാദ�െമ��

�ംഭീ� വിക്രമ�ാരായ ൈവരികൾ

സംപ്രഹാരാേ� മദി� ദിവം ��

സംഭ്രമേ�ാെട �റെ�� രാവണൻ

രാവണക��ൾ പ�ം കണെകാ�
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രാഘവൻ ക�ി� ക�ി� പിെ��ം

��തെയ�ിേയ വ���ം ദശ -

ക�െന ബ്ര�ാ�മാ�� സായകം

െകാ� വധി� പതി�ി� �മിയിൽ ;

ക� �തി� വണ�ി �ര�ാ�ം

അ�ർേകാൻ താ�ം �ര�ീക�ം വ�

േവ�ംവിധം പ്രശ�ം പ്രശംസി�ി�

ഇ�െന സാധി� സഖ്യ�െളാെ��ം

തി�ിന േമാേദന രാമഭദ്രസ്വാമി

ല�ാധിരാജൻ വിഭീഷണൻ താെന�

പേ��ഹാ��ം ക�പി� , സീതെയ

വ�ിപ്രേവശന ��യാ�ിെ�ാ�

ധന്യമാം ��കേമറി�റെ��

ത�െട സാേകതമ�ിരം പ്രാപി�

പ�ാഭിേഷക�ം സാധി� മ�ിടം

��ിയിൽ ര�ി� വാ�� കാല�

േലാകാപവാേദന സീതെയ�ാനേന

േശാേകന സ�്യജ്യ േലാകാധിനായകൻ

വിശ്വെമല്ലാം െവ��ി� കീർ�്യാപരം

വിശ്വവീരൻ മമ സ്വാമി ര��മൻ

അശ്വേമധമഖം െചയ്�ം ദശാ�േര ;

ൈവേദഹി െപ�േത ര� ശി��െള
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സാദരമ� ത�ബാലേരാെടാ�ി�

വാ�ീകിമാ�നിേശ്ര��ം വ�ടൻ

രാമായണകഥ േകൾ�ി� മാ�നി ,

ഗീരിനാൽ രാമെന വ�ി�ന�രം

വ�ാർ�ഴൽ മണി ൈവേദഹി വ�ിയിൽ

ര�ാമ�ം പ്രേവശി�ാൻ നിേയാഗി� ;

െകാ�ാടിയീലവൾ, �മി പിളർ�ാ�

ത�ാരിൽ മാ�താൻ പാലാഴി ��ി� ;

അ�കൻ താന�േനരമേയാ�്യയിൽ

അ�ണേവഷം ധരി� വ�ാദരാൽ

മ�ി� േപായ� േനര� െസൗമിത്രി

യ�ി� മ�ി ൈവ��ം പ്രേവശി� ;

െവ�ം ഭരത�ം ശത്���ം ശംഖ -

ചക്ര�ളായി�മേ�ാരന�രം

നേ�ാ� യാത്ര�ം െചാല്ലി ര��മൻ

നിർ�ായ വി�സ്വ�പം ധരി�ടൻ

പാലാഴി�� ഫണീ�ത�േപ �ദാ

ൈത്രേലാക്യനാഥൻ വസി� �േകാദര !

ഞാ�ം വിഭീഷണൻ ജാംബവാൻ താ�മീ

��േപരി�െന േശഷി� �മിയിൽ ;

മ�� വാനര�ാ�മേയാ�്യയിൽ

െപ� വളർെ�ാ� നാനാജന��ം
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െതെ�� േദഹം െവടി� േദവാലയം

പ�ി �ഖി� വസി�� സാദരം .

ഇ�ഥാവർ�നം െചയ്�ം ജന�ൾ�

�:ഖ�െളല്ലാമക�േപാമത്രയ -

ല്�ൾ�ാ�ി�ം �ാന��ാം �േകാദര !

നീ�മില്േല�േമ മാ�ഗർേഭ െച�

��ം പിറ�ം വളർ�ം മരി�മീ -

��ർ�േയാഗ�ം േവർെപ�ം സംസാര -

മാർഗ��ം വി�മാന���ര -

സ്വർഗം ഗമി�ം , ര�പ്രവീരൻ തെ�

സ��ഥാസംവാദ��വ�ം തെ�

േകൾ��വർ� , ധരി� �േകാദര !

െപാ�െ�ാൾക നീയിനി ഭീമേസന ! ഭവാൻ

മയ് ��ിയാ�െട േമാദം വ��ക

െചാ�െ�ാ� കല്യാണെസൗഗ�ിക�െള

ൈക�ലാ�ിെ�ാ� േപാെകേടാ പാ�വ !

അ��മ��ം വിേ�ശരാജെ�

��രണിത�ിൽ നി��� നീ െച�

ത��ിെലാെ� ഹരി�� േനര�

വ�ാണേമ�വാൻ വ���ം ചില

�ർഖരാ�െ�ാ� കാവ��ാരര�ര -

�ർ�ശൻ േക്രാധവശൻ മഹാ ക�കൻ
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െവ�മ�� ത��� േനര�

��രമായ ഗദെകാ� താഡി�

ശീഘ്രമേ�ാടി�െകാൾക �േകാദര !

വ്യാഘ്രം വ�േ�ാൾ��നരി��� -

െളാ�േവ േപടി� മ��� േപാെല

വിക്രമ�� നീ കാര്യം ലഭിെ�േടാ ; "

ഇ�ം പറ� മറ� ഹ�മാ� -

െമത്ര�ം േമാദി� ��ീ�മാര�ം

തത്ര നി�ാ� ഗമി� ദിവ്യ�േല

വിേ�ശവാപിയിൽ െച�ിറ�ീടിനാൻ .

കല്േലാലജാലം കളി�� ക� ,

കമലമണിനിറ�ടയ കമലമ� ക� ,

കല്യാണിമാ�ം �ളി�� ക� ,

െപാലിമെയാ� ച�ലജല വടി�മ� ക� ,

അ��ള� പറ�� ക�,

അനവരതമവ�ടയ നടനമ� ക� ,

ചക്രവാക�െട വിക്രമം ക� .

ച�ലമലർമിഴിക�െട കളിവി�� ക� ,

മ�്യ�േളാടി നട�� ക� ,

മണിമയി�മണി��മ നിരകള� ക� ,

മ��ംേഗാദ്യൽ പ്രയാണ�ൾക� ,

മലർ മ�രത�നിരകളഥ സപദി ക� ,
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സ�സംഗ�ംഗാരഭാവ�ൾക� ,

സരസതരസരസി�ഹ നികരമ� ക� ,

ചക്രവാക�െട ചാപലം ക�,

ച�ലത�ണിക�ടയ സരസരതി ക� ;

നക്ര�ൾേകറി�ിട�� ക�,

ന�വിലതിച�ല മതിവടി�മഥ ക� ,

വക്ര�ളാ�� തീര�ൾ ക� ,

വലിയ ജലതിരനിരകൾ വിരവിെനാ� ക� ,

ഗ�ദ്വിപം വ�ിറ�� ക� ,

ഗളഗളിത വരരണിതകളെപാലിമ ക� ,

ഗ�ർവിമാർ വ� നീ�� ക� ,

ഗഗനചര�ലമഖില�പരി ബത ക� ,

ക�ഹാര��ം നിര�� ക� ,

�ളിന�വി നളിനികെട െതളി�മഥ ക� ,

ഐരാവതം വ�ിറ�� ക�

അവ�ടയ വിഹരണ�മിഹ സപദി ക�

മാരാരി��ൻ മദി�� ക� ,

മദന�െട െകാടി�ടയ മകരമ� ക� ,

ആദിേദവെ� �രഗ�ൾ ക�

അരികി�ടനവ�ടയ നടനമ� ക� ,

ഇ�െന െസൗഗ�ികെ�ാ� ക� ,

ഇ��റ�മഥ രജനിചരവസതി ക� ,
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ഇംഗിതം േച�� ���ൾക� ,

ഇ� സകലമിഹ �ലഭമിതി മനസി ക�

ചാടി െമല്ലേവ ��വാടിയിൽ ഭീമേസനൻ

േമാടിയിൽ �ടിത�ിൽ �ടി നല്െലാ� ��ം

േപടി�� നക്ര�േളാടി �രേവ മാറി

താടിമീശ�ം േമനി �ടി േരാമ�ംെകാ� ,

പാടി വാരിജം ത�ിലാടീ�മരയ�ം

വാടീടാ� ���ൾേതടീ�ം ചക്രവാകം

േകാടിസാരസ�ളിൽ �ടിെയത്ര���ിൽ

േപടികാരണം തദാ സാരസ�ളിൽ നി�

സാരസ��െമല്ലാം �ര� പറ��

തീര� വസി�� ;

സാരസ്യ�ടേയാ� വീരൻ ഭീമേസനൻ താൻ

ചാ�ത്വമിയ�ം ക�ഹാരെ��രം െകാ�

ക�ി� �തലെയ മ�ി� വ���ം

ക�േ�ാളര��ം ��ി� �റെ�� ,

ശ��ാെയാ�െ�� ��ൻമാർ പലർ �ടി

െ���ാർ�ഭിമാനംെകാ�ാപ�ിട�ടി :

" ക�ഹാര���ൾക�പറി��

ക�ാ നിന�ടി കി�െമ�ി�െന

െകാ�ാമഹംഭാവെമെ�ടാ ക�ലാ !
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െവ��ിൽ നി�� േകറി നി�ീ�ക;

കല്യാണെസൗഗ�ികം വ� േമാ�ി�

െമല്െല�ിരി�� െകാ�േപാവാൻ നിന -

�ില്െലടാ സാമർ�്യമല്േലാ മഹാജള !

നില്െലടാ നിെ� വിനാശം വ�ം �ഢം

ഞ�െട ത�രാനായ ധേനശ്വരൻ

ഞ�െള�ാവ�� ക�പി�ിരി�� ;

എ�ാ�മീവക ��ം ലഭി�േമാ ?

ച�ാതി േമാഹി�െതല്ലാം �ഥാഫലം

ക�പ���െട ���െള�ാ� -

മ�തമാ�� ക�ഹാര���ൾ

െക�െപാ� െകാ�വ��ാ�ി ത�രാൻ

എേ�ാ�മ�ിതല്ലാതില്ല ചി�ിതം ;

ഒ����ം നിധി വ�ിരി��

ത�രാനിേ�ാളതി�ം വിേശഷി�

െപാൻ �വിേലെറ�െ�� ധരി� നീ

വ� �ടർ�ാൽ കണ�ല്ല ��ഷ !

ത�രാനിേ�ാ���ാൻ െകാ���

െപ�ിറേ�ാർ പ��റിൽ �റവില്ല ,

െപാൻ �� �ടാനവർ� െകാ��ണ -

മ��മ��ം നിത്യം െചല��് .

അ�മാർെ�ാെ��ം െവേവ്വെറ െവേവ്വെറ
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െചേ� പ�� െകാ��� ഞ�ൾ�

തി�ാൻ �കയില െവ�ില പാെ�� -

ത�മാർ ത� �ലർ��െത�റി ;

��ം വ��ി�റ�ിറ�ീ�വാൻ

മ�� മ�ികൾേനാ��� െകാ�

െച�ം ഫലി�യില്ല�മാർ ഞ�ൾ�

െകാ�ി�ം േത�ാ�െമല്ലാം ത�മല്േലാ .

േമാഷണം െതല്��ിവർെ�� ഞ�െട

�ഷണ�ാർ െച� ��ിെല േകൾ�ി�ാൽ

ഏഷണി�ാ�ം പല��വ�െട

ഭീഷണിെകാ� ഭയമില്ല ഞ�ൾ�് ;

െപ�പിറേ�ാർ െച�ണർ�ി�െതാ�മി -

��രാൻ േകൾ�ാതിരി�ില്ല നി�യം

െപാൻ �� കാ�� ഞ�െള വേ��

െപ�പിറേ�ാർ�ന്യ സംസാരമില്െലേടാ :

കാരിയ�ാ�� േമേനാ�ിയ�� -

�ാരിയ��ര��ാർ പല��്

േകായി�മാ����ള�ാ��്

നായ�ാരാ��ക�ടി�ാ��്

ല��ഴ��ാർ പതിെന� ��ി� -

��മില്ലിേ�ാളളകാ�രിത�ി -

ല�ണ�ാ�ം പ്ര���ം �ത്യ�ം
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ച�േമറീ�ം പണി�ര��ാ�ം

എ�ിനേനകം പറ�ി� കാരിയം

ചി�ി� ക�ാലിതിെ�ാ� രാജ്യമി -

��ികം ത�ി�ം �ര�മില്െല�

സ�തം െചാല്�� സർവ്വജന��ം ;

ഈവ��� �േബരെ� നാ�ി�

നീ വ� േകറി�വർ��ട�ിയാ -

ലീവ� ഞ�ളിേലക��� നീ

ഭാവി�െതാ�ം നട�ില്ലേയ�േമ .

ഇ�� ഞ�െൾ�ജമാനേനക� -

�ൾ�ാ�ിലായാൾ� െതല്�ം ഭയമില്ല ,

െചാ�െ�ാ� രാ�സൻ േക്രാധവശെന�

ദി�കെളാെ� ജയിെ�ാ� ��ഷൻ ;

േക്രാധവശെന� േപ� േക�ാ�െ�

േബാധംവ�ം നിന�ായാെട വിക്രമം ,

വ�നാമേ�ാർ കയർ�വ��തിൻ

�േ� െതരി�െനെ�ാ�െ�ാൾക നീ ശഠ !

െപാൻ �പറി�� നിെ��ിടിെപ�

െച�കിടാര�ിലി� വ��ാേത

ത�രാൻ ��ാലിണയാണ േഭാ�ല്ല

ഡം� കാ�ാെത നട� നീ �ർ�േത !

ശം�സഖെ� സര�ിെല ��ം ത -
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രി�േപാ�ം െകാ�േപാവാൻ കഴിവരാ . "

ഇ�രം േഘാഷി� െച���ീ��

ന��ര�ാെരെയാെ� ഗദെകാ�

താഡി� താഡി� മ�ി� മ�ി�

താമസിയാെത കയർ� �േകാദരൻ ;

തല്� െകാ�ീടിന കി�ര�ാ�െട

ക� േപായി ചിലർ കാ�േപായി ചിലർ

എല്െലാടി� ചിലർ പല്�േപാെയ�ല്ല

വല്ലാെത േദഹം വള�േപായി ചിലർ

ഒ�േവ െച�� േക്രാധവശൻ തെ�

കാ��ൽ പതി� പറ��ട�ിനാർ :

" വ�ാണേമ�� െപാ��ടിയനാം

ധി�ാരി മാ�ഷൻ േപാ�വ�ി�െന

െചാ�െ�ാ� കല്യാണെസൗഗ�ിക�� -

െമാെ��റി� കര�മാ�ിെ�ാ�

നി��� േനര� ഞ�ൾ വിേരാധി�

���വനിഹ െതല്�ം ഭയമില്ല ;

എ�ല്ല ഞ�െള�ല്ലിേയാടി�വൻ

പിെ��ം ��ം പറി�� ക�ലൻ

ദ�െമ���യർ�ി�ിടി�ടൻ

ക�ം �വ�ി�യർ� വ�െ�ാ�

കാലെനേ�ാെല ക���വൻ തെ�
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കാല�ം �െട���ാൻ വശമല്ല ;

കാവ�� ക�പി� കി�ര�ാർ ഞ�ൾ

ധാവനം െച�േപാെയ�േത ത�ല്ല

�� �റി�ി� ��ി ചത�ി�

കാ�� �ട�ം ചിലർ� വ� പിെ� ,

നാ� �റി�േപായ് വാ� �റെ�ടാ

ചാ� മാത്രം�നരാർ�ം ലഭി�ീല ,

േനാ�� ദി�ിലെ�ാ�ൻ ഗദ�മായ്

പാർ�� െകാൽ വാൻ വ�െ�� േതാ�� ;

രാ�സാധീശ്വര രാജരാജൻ തെ�

��നാ�െ�ാ� �ത്യൻ മഹാബലൻ

കാൽ �ണം ൈവകാെത െച���ഷെന

കാല�ർ�ാ�വാെനേ� മടി�� ? "

എ�� കി�ര�ാ�െട വാ� േക -

െ�ാ� കയർ� �റെ�� തൽ�ണം

വാ�ം പരിച�ം ൈകയിലാ�ിെ�ാ�

ചീെള� െച� തട� നിശാചരൻ ;

"നില്െലടാ �ഢ ! നിന�ി� ന�െട

ക�ഹാര��ം കവർ�� കാരണം

വല്ലാ�ഹംഭാവെമല്ലാം ശമി�തി -

�െ�ാ� സംഗതി വ��ടി ജള !

വിക്രമിയാ�� േക്രാധവശൻ പ�
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ശക്രെനെ�� ജയി� പല�റി

ദി�ംഭി�ംഭ�ൾതല്ലി�കർെ�ാ�

ദി�കൾപ�ം ജയി� വിള��

ന��േര�െനേ�ടി�ടാെത നീ

മ�നായ് വ�ി�ധികെസൗഗ�ികം

ക�െകാേ�ാ�വാൻ ഭാവി�യാലി�

െവ�െകാ��കൻ വീ� ��ീ�േമ .

അ�േലാകാധിപൻ മാരിൽ വെ�ത്ര�ം

േശ്ര�നാം വിേ�ശനാഥെ� ���ൾ

കി�േമാ �ഢ ! നിനെ�ടാ �ർ�േത !

കി�ം തല�ി� െവ�െമേ�ാർ� നീ ;

മ�� ദി�ിൽ നട� ഫലി�ി�

മ�� വിദ്യകെളല്ലാം പ്രേയാഗി�

െതെ�� കി�ം വി�� െക�ിെ�ാ�

��ം നട�� ���െളാെ��ം

ഇ�ി�ിൽ വ� മട�ാെതയാ�മി -

ല്ലിത്രനാ�ം ക�േപാ��തി�െന ;

ഇ� വി�തഴി�ി���� ഞാൻ

എേ�ാെടതിർ�ാൻ മതിയാകയില്ല നീ

െപെ�� നിെ� ജയി�ീല ഞാനാകി -

ലി�തല്െലെ� േപര�നാണ നിെ�

മ�കം െവ�ി�ിളർ���� ഞാൻ
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ഹ� സ�ാഹപ്രതി� െചയ്�� ഞാൻ

മൺ�ടം മ�ലി ച�ി കല��ം

മൺ െകാ� െകാ�ി��ാ�ം �ശവൻ താൻ

പ�ജസംഭവബ്ര�ാ� താെന�

സ��പ�േ�ാർ �ഴ�� സാ�തം ;

��ി� േചർ��തി� വിരി��

��ി� േച�ം പ്ര��ിെയ�ി�െന

അ�ി�േവ�ി�ലം െകാ�ിവി���

േച��ഹംഭാവെമേയ്യാ ! ശിവ ! ശിവ !

എ��േപാെല ജന�െളല്ലാം സമ -

െമ� നിന��ി��ാമഹംഭാവം

ഇ�ാലമായ� െപാ�ം പിടി�ി� -

നീ��രാത്രി�േര�ൻ മഹാബലൻ

അർ�െന�െ�ാ� മി�ാമി��േപാ -

ല�ണ�ായ് വ�ം നിെ� പരാക്രമം .

അളകാമ�ിരം ത�ിലിളകാെതയിരി��

ഇളിബിളി�തൻ തെ� കളി�ളി�ളംത�ിൽ

കിളിർ��ാെയാ� ��െമാളി�െകാ�േപാവാനായ്

�ള�വെ�ാ� നിെ� തിള� െപാ�ി വി��

െവളി���ിടാര�ിൽ വലി�ി� വ��ാെത

നില�ീടില്െലനി��ിൽ ജ്വലി�ീ�െ�ാ� േകാപം
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�ല� വില്ല� ന�ായ് െതാ�� ബാണെമയ്�േ�ാൾ

മല�വീ� നീയ� മരി�േപാമതല്െല�ിൽ

പിടി�ിൻ ��ിക�െകാ� െകാ��ിൻ നി�ളേ�ാ�

നട�ിൻ മ�െനെ��ിെയ��ിൻ മ�ിേര െച�

കട�ിൻ േചാരെനെ�ാ� �ടി�ിൻ മ�േനാടി�ം

വചി� കാ�യായ് വ� വണ�ിേ�ാ�വിൻ നി�ൾ."

ഇ�രം �ർ വാ�ര�� ��േരാ -

��രം സത്വരം െചാ�ാൻ �േകാദരൻ :

" മ�രാം നി�െട വംശം �ടി� ഞാ -

��രാശാവരനായ �േബരെ�

പ�നം ��ി�ഴി��തിൽ െ��

വി��െളല്ലാം കര�മാ�ീ�വൻ

പ�ിെലാ� �റ�� നിേ�പ�

െളാ�വ�ം െച� േവേഗന �തലം

��ി�ഴി�െ��� ഞാനാ� േപാ -

െയ���� മൽ പ�േന സത്വരം ;

േപാടാ ! കരാള ! നിശാചര ! നീ ശഠ !

�ഢ ! രണ�ി� വാടാ �ണസമ !

�ടപ്രേയാഗം �ട�� േനര�

നാ�ം തകർ�ടേനാ�ം ജള ! നിെ� -

നാ� െവടി�� പാ�െപ�ം കാല -

േനാ�� സംഗമം �ടാെത േപാകയിൽ ;
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തെ��ാനറിയാെത തെ��ാൾ ബല��

ധന്യൻമാേരാ� െച� സ�ാഹം �ടർെ��ാൽ

പിെ��ാനറിയാറാെമ� നീ ധരി�ാ�ം

മ�ി�ം �രേലാകം ത�ി�ം �കെ�ാ�

മ�വൻ �േകാദരൻ ഞാെന� ധരി�ാ�ം

ഇ�� വി�ത�ാെരാ�ം ന�െട േനെര

നി� സംഗരം െച�യില്ല ശ�യില്േല�ം

അേയ്യാ ! രാ�സാധമ ! നീേയാ നേ�ാ� ��ം -

െചയ്യാെമെ�ാ� ബാണെമയ്യാനായ് �റെ�� ;

അേയ്യാ ! േഭാഷേര ! നി�ളയ്യായിര�ം േകാടി

ല��ം സ്വ�പി�ിെ���ാർ�രചെ�

പ�മായ് �റെ�� തൽ�ണം വ��ാകി -

ലി�ണമടി� ഞാൻ തൽ�ണം �ടി�ീ�ം ,

പ�ികൾെ�ാ�േപാെല ഭ�ി�ാൻ വകയാ�ം ; "

ഇ�ം പറ� ഗദെകാ� േവേഗന

��ം �ട�ി മട�ാെത പാ�വൻ

ന��ര�ാ�മത്യ�േകാേപന

��മായ് േഘാരപ്രേയാഗം �ട�ിനാർ ;

��മാംവ�ം കയർ� വ�െ�ാ�

യ�ല�െ��ം തൽ�ണം മാ�തി
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�ിപ്രം ഗദ െകാ� താഡി� മ�ി�

���െളല്ലാമ�� സ്വ�പി�

െക�ി�ലയിെല�� �റെ��

െപെ�� െച� കപീ�െന വ�ി� ;

ഗ�വാഹാ�ജൻ േമാേദന സാദരം

ഗ�മാദനാരേണ്യന േപായ് െച�ടൻ

തത്ര വടിെവാ� വാ��തൻ ധർ� -

�ത്രേര�ം ഭാര്യ തെ��ം ക�ടൻ

സ��നായ് നി� വ�ി� േജ്യ�െന ;

ച�േമ�ം നല്ല ���െളാ�േവ

െദ്രൗപദി ത�െട ൈകയ്യിൽ െകാ��ി�

�പതിന�നൻ �പൻ മഹാരഥൻ.

ഇ�െന കല്യാണെസൗഗ�ികാർ�ണം

മംഗളം! ചാ�കല്യാണം! �ഭം! �ഭം!

കല്യാണെസൗഗ�ികം ശീത�ൻ ��ൽ സമാ�ം

�റം ക�ികൾ

`കല്യാണസൗഗ�ികം' pdf, epub �പ�ളിൽ (സായാ� െഫൗേ�ഷൻ)
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