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സദനം കഥകളി അ�ാദമി നൂതനമായ ഒരു കഥകളി�ു രൂപം നൽകി കലാ 

േകരള�ിനു സമർ�ി�ു�ു.  

നാട� യ� േവദിയിേല�് ഏവർ�ും സ�ാഗതം. 

“കാ��വീര�ാർ�ുന നി�ഗഹം” 

പൂർ� കഥ  

േഹഹയ രാജാ��ാരുെട കുലഗുരു��  ആയിരു�ു ഭാ��വ�ാർ . 

ഭാ��വ�ാർ�് േഹഹയ�ാ�  ധാരാളം സ��് ഒരു കാല�് ദാനമായി 

നൽകുകയുമു�ായി. ധനവാ�ാരായി�ീർ� ഭാ��വ�ാേരാടു ഒരി��  

ദാരി�ദ�ം ബാധി�  േഹഹയ�ാർ   ധനം കടമായി േചാദിെ��ിലും അവ�  

അ� പൂ��ി വ�ുകയും െകാടു�ാതിരി�ുകയും െച�തു. ഇതിൽ  

കുപിതരായ െഹഹയ�ാ�  ഭാ��വ�ാെര ആ�കമി�ുവാ�  ഒരു�ി. 

ഭാ��വകുല�ിെല ഒരു �ബാ�ണി ഔർ��  എ� ഒരു േതജസ�ിയായ 

�ബാ�ണ�  ജ�ം നൽകിയേതാെട േഹഹയ�ാ�  തലേയാതു�ി വാസം 

തുട�ി.. 

േഹഹയ വംശ�ിൽ  �പതാപിയായ കാര� വീര�ാർ�ുനനും ഭാ� �വ 

വംശ�ിൽ  ജമദ�ിയും ഉ�ായി.  

ദ�ാേ�തയ മുനിയുെട വര�പസാദ�ാൽ  കാ��വീര�ാർ�ുന� ആയിരം 

ക��കള�ം മ�� സർ� ഐശ�ര��ള�ം ഉ�ായി. എ�ാൽ  അഹ�ാരി 

യായി തീർ� അയാ�  “”ഇ�മു�െതല�ാം ഭുജി��െകാ��വാൻ ’’ 

അ�ിേദവ� ഒരി��  സ�തം നൽകി. അ�ി േദവൻ  ഒരുകാടു മുഴുവ�  

ക�ി�� ഭ�ി� കൂ��ിൽ  ആപവ�  എ� മഹർഷിയുെട ആ�ശമവും 

ക�ി നശി�ുകയു�ായി. മഹാവി�ണു പരശുരാമൻ  ആയി ജനി�� 

കാ��വീര�ാർ�ുനെന വധി�ുെമ�് �കൂ�നായ ആപവമുനി 

കാ��വീര�െന ശപി�ുകയു�ായി.  

“കാ��വീര�ാർ�ുന നി�ഗഹം” 

രംഗം .1 

കാ��വീര�ാർ�ുനെന സൂ�തധാര�  പരിചയെ�ടു�ു�ു. 

രംഗം 2 
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മഹാേദവനി�  നി�് ആയുധാഭ�ാസം കഴി� േശഷം പരശുരാമ�  

പിതാവായ ജമദ�ിയുെടയും മാതാവായ േരണുകയുെടയും  സമീപ�് 

വ�ു ആശീർവാദ��  േനടു�ു. സ��മാെയാരു ആ�ശമം നിർ�ി�� 

ആയുധ വിദ�കൾ  അഭ�സി�ി�ുവാ�  തയാെറടു�ു േപാകു�ു. 

രംഗം 3 

കാ��വീര�ാർ�ുന�  ൈക കരു�ു നിവ��ി�ുവാ�  നായാ�ിനു 

പുറെ��� േപാകു�ു. ആനയും കടുവയും കാ�ിയും സിംഹം 

തുട�ിയവെയ  േനരിടുകയും െകാല��കയും െച�ത അവൻ  �ീണി�ു�ു.. 

കാ�ിൽ  േനെര ക� ആ�ശമ�ിേല�ു േപാകു�ു. അ� ജമദ�ി മുനി യുെട 

ആ�ശമം ആയിരു�ു. ജമദ�ി കാ��വീര�ാർ�ുണെന സ�ീകരി�� ഇരു�ി 

ആതിഥ� മര�ാദകകേളാേടാ�ം സ�ർ��ിെല കാമേധനു എ� പശുവി�െറ 

പു�തി  സുശീല സൃ�ി� ഭ�ണാദികള�ം നൽകി സേ�ാഷി�ി�ു�ു.  

ഇ�ിെന ഒരു പശു ഒരു ആ�ശമ�ിനു മാ�തമായി  േവ�തെല��ും അ� 

രാജ��ു� മുഴുവ�   �ാമവും നിവാരണം െച�ാനാ� േവ�െത�ും 

കാ��വീര�ാർ�ുന�  പറയുകയും അതിെന ബലം �പേയാഗി�� േനടുവാ�  

കിണയുകയും െച���ു. കാ��വീര��െറ ആ�കമ�ളി�  നി�് പശു 

അ�ർധാനം െച���ു. കാ��വീര�ൻ  ജമദ�ിെയ വധി�ു�ു. 

രംഗം 3 

ധ�ാനി�ു� പരശുരാമ� ഏകാ�ഗത ലഭി�ാൻ   സാധി�ാെത വ� 

കാരണം ആേലാചി�ു�ു. അ�യുെട കര�ിൽ  േക� രാമ�  

ആ�ശമ�ിേല�ു പുറെ��� േപാകു�ു. മരി��കിട�ു� പിതാവി�െറ 

ജഡം കാണു�ു. വിലപി�ു� അ�യിൽ  നി�് കാര���  മന�ിലാ�ിയ 

രാമൻ  കാ��വീര�െന ദഹി�ി�ുവാനു� ചിത ത�ാറാ�ി 

കാ��വീര� ജഡം െകാ�ുവരു�� വെര അ�ിേയാടു െകടാെത 

ക�ുവാൻ  ആഹ�ാനം െച�� ആയുധ�ള�െമടു�ു 

കാ��വീര�ാർ�ുനേനാടു ഏ��മു�ാ�  പുറെ�ടു�ു. 

രംഗം 4 

കാ��വീര�നും പരശുരാമനും ഏ��മു���ു. വാൾ  ഗദ, വില�് തുട�ിയ 

ആയുധ�ൾ  െകാ�് നട�ിയ യു��ി�  കാ��വീര�െന പരശു രാമ�  

വധി�ു�ു.കാ��വീര��െറ ശിര� ചിതയിൽ  േഹാമി� േശഷം ത�െറ 

പിതാവി�െറ ഉടക�കിയക ൾ�ായി പരശുരാമ�  തുനിയു� േനരം സുശീല 

എ� പശു �പത��െ�ടുകയും ജമദ�ി മരി�ി�ിെല��ും താ�  േയാഗ 
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മായയാൽ  തീർ� ‘നാടകം’ മാ�തമായിരു�ു അെത�ും പറ�ു ജമദ�ിെയ 

ജീവി�ി�ു�ു. 

ഉയി�െ�ഴുെ�� ജമദ�ി സേ�ാഷി�� എല�ാവെരയും അനു�ഗഹി�ു�ു. 

കാ��വീര�ാർ�ുനൻ . ഖ�ാരം  

ദ�ാേ�തയ വരം നിമി�മതി ഗ��േ�ാടു  ത�ി�വും  

െച�ത�ൂഴി ഭരി�� വാണ ധരണീ��ൻ  കാര�വീര�ാർ�ുന�   

പ�ും നൂറു കര�രു�് തടയാനായിെ�ാടും കാടതി�   

േമവും വന�മൃഗ�ൾ  ത�  നിഹനവും െച�ത�ു േമാദി�വ�   

 

സൂ�തധാരൻ   

“അല�േയാ സഭാവാസികെള നമ�കാരം ഞാൻ  കാ��വീര�ാർ�ുന�െറ 

കഥകൾ  പറയു�� വഴി േപാെല േക�ാലും.” 

കാംേബാജി ----മുറിയട� ഖ��ട  

ആയുധമായിര േമ�ിേയാരായിരം ബാഹു�ളിൽ  ത�ിയുേ�ാരു 

െക�െ�ാടും 

ആേയാധനേ�ളി ത�ിലു�ഔ�സുക� മു�ദക�  െകാ�ിയ പാദ തഴെ�ാടും  

മ�തകം േപാെലഴും വൻ  വിരിമാറിലാ� യു�െ�ാതിയാ�   വലി�ു� 

േപശികൾ   

നി�ൾ  േക�ിേല� ഇനിയും പറയാം. 

ആനേയാ സിംഹേമാ കാ�ിേയാ കാ�ിലുെ�ല�ാ�ിെനയും വരുതിയി�  

നി��ുേവാൻ -------------------------------------------------------------------------------------------- 

ക��വീര�ാർ�ുന�  ത�ുെട െയൗധത� േമാലും ഭരണ സീമ�ു�ി�  

വാഴും  

�പജകൾ�ു ദു�ഹമായ ഭരണ�ി�  നി�ു  വിടുത�  ലഭി�ുവതി�ായി  

പാലാഴി ത�ിൽ  കിട�രുള�ം നീല വാ�മുകി�  കാ�ിെയഴും മഹാ 

വി�ണുേവ  



4 
 

ധ�ാനി�� �പാർഥി�� വാഴെവ േകൾ�ായി താപവ (ആപവ)മുനിശാപ 

വൃ�ാ�വും------------------------------------------------------------------------------------------- 

ഇനിയും വഴി േപാെല േക�ാലും. 

 

ഭൃഗു  രാമ ഹ�ത ഗതമാം പരശുവാൽ  ക�ായിര�ള�ം 

െകാ�െതടു�ീടുെമ  

�ു� വ��ിെന െഗൗനി�ിടാതവൻ  ഹു�ും വളർ�ു ഗഗനസീമ കട� 

�ബുജനാഭ �പഭ�ു�ിൽ  വീെണാരു െകാ�ിയാെന� േപാ�  വാണകാലം 

ഹരി  

ഭാർ�വ രാമനാ� േഹഹയ രാജെന െകാൽവതി�ായി�� ജാതനായി..---ത 

തകത  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

രംഗം 2 

േ�ാകം രാഗം സാേവരി – െച�ട (രാഗം പാടണം )  

 

രാമൻ  ഭാർ�വ രാമന�ു ശിവനി�  നി�ായുധാഭ�ാവും  

േനടി�ൻ  പിതൃ മാതൃ സ�ിധമണ�ീടാനതീേവാ�ുകാ�   

പാരം േമാദിതനാ യണെ�ാരവെന പുൽകി��ണർ��ജസാ  

വാണീടും  ജമദ�ി മാമുനിെയാട�േ�ാടു േചാ�ാനവൻ   

പരശുരാമ�   

  ഗുരുകുല വാസമതും ഗുരുതെ� യനു�ഗഹവും എ�ാ�ഗഹവും  

ൈക െകാ�ു താതഗുരു പദ തളിരിണ െതാഴുേ�ാെര�ി�  കനിയുക നീ. 

പിനാകി ത�ുെട ശിഷ�െനനി�് സമൻ  മു�ാരിലുമിെല�േ�ാതി  

യനു�ഗഹതീർ� െമാഴു�ി മുകർ�ു പുണ��ു വിടനൽകിെയനിെ��  

ഗുരുനാഥൻ  ---------------------------------------------------------------------------------------------   
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(ഇര�ി അ�രം) 

എ�് നിന�ാ� െച�ാവൂ ഞാൻ  എ�് നിന�ിലുമ� നൽകീടാം  

നിൻ  പദ േസവന മതിനാ�  െവ�ലയി�  നി�ുടനടി വ�ിതഹം. 

ജമദ�ി.. രാഗം : െസൗരാ��ം. , താളം :�തിപുട. 

സ�പു�ത നിെ� പൂർ�നാ� േനടിേയാ രിെ�നിെ��ു ലഭി�ീടണം? 

േനടിയ വി�ാന െമല�ാം പകർ�ു  െകാടി�ിടാനായുേ�ാരാ�ശമം നീ 

നിർ�ി�� ശിഷ�ഗണ�ൾെ�ാരായുധ ശി�ണം നൽകീടുക.  

േരണുക.. രാഗം : നാ�കുറി�ി .           താളം തി�ശ നട. 

അൽപ മാ�തെയ�ിലും മമാ�ിെക വസി��  നീ �പ- 

േബാധന�ിനാ� ഗമി�� െകാൾക  രാമ നീ-------------------------------    

ഞാൻ  കറ�ു കാ�ിവ� പാ�  നുകർ�ു െപാൻപുലരി പു-  

ലർ�ിടും വെര യടു�ു വാ�ക നീ സുതാ 

എ�ത പുണ� ശാലിനി ഹിമാ�ദി പു�തി പാർവതി  

നിന�് ലാളന�ൾ  ന�കി നി�  ഭ�ി െനടുവാ�  ഭാഗേധയമാർ�വ�  

മഹിതയായവൾ --------------------------------------------------------------------------------- 

രാമൻ  . രാഗം : സരസ�തി.                          താളം : െച�ട  

ഓ�െ�ാെ�െ� വിളി�ീടും േനരം  

ഓടിയണ�ിടുേമ നിൻ  നികെട ഞാ�   

എൻ  െകാതി തീ��ിടുവാനാ�  ന�കിടുക  

പാലും പഴവും േതനും പായസവും-----(-�പേത�ക ഇര�ി ) 

തമസാ നദിയുെട തീര�ാ�ശമവും  

തീ��ിടുവാനാ�  േപാകു�ിതു  ഞാനും. 

നിൻ  കനിവാർെ�ഴുമീ വചന�ൽ�ാ�  
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��ിടുെമ�ും നികേട തവ തനയൻ  ------------------------------------(ആ�ം) 

കാ��വീര�ാർ�ുനൻ .  രാഗം :  പ�ുവരാളി.. താളം  െച�ട  

ദ�ാേ�തയ വരം നിമി�മതി ഗ��േ�ാടു  ത�ി�വും  

െച�ത�ൂഴി ഭരി�� വാണ ധരണീ��ൻ  കാര�വീര�ാർ�ുന�   

പ�ും നൂറു കര�രു�് തടയാനായിെ�ാടും കാടതി�   

േമവും വന�മൃഗ�ൾ  ത�  നിഹനവും െച�ത�ു േമാദി�വ�  (�ടൂളിനു 

മുകളിൽ  ആ�ം.) 

മദി�� വ� ആനെയ െകാല���ു.  

 െകാ�ു കുലു�ി വരും മദഗജേമ കു�മുന�ിരയാ� നീ. (തിരേനാ�് 

എ�ം)  

ചീറി വരും കടുവെ�ൻ  മുസലം െകാ�് രുചി�ാം അ��ം”””  

ഗദെകാ�ടി െകാ�ി�ു വധി��  വനൈസരിഭേമ നിെ�. ”” 

ക�ഠിരവ നിൻ  ക�ഠം  ശരമുനെകാ�ിഹ ഖ�ി�ീടാം ”” 

(നാലാമിര�ി) 

കാ��വീര�ാർ�ുന�   രാഗം :  ആഹരി. താളം::  െച�ട. 

നായാ��ം തായാ��ം തള��െയ�ുടലി�   

ന�കീടാ�  നിയമമതിേല�ാരി�ലും നിയതം   

ദാഹി��ം േമാഹി��ം തള��ിടു�ിഹ ഞാൻ   

ദൂര�ാ� കാ�ുെ�ാരു മര�ുടിൽ  െതളിവാ�   

പിപാസയും ബുഭു�യും തടു�ിടാനു /ടേജ  

ഗമി�ിടാം അശി�ിടാം ‘’തുറ� നീ ഭവനം’’ ആ�ം  

ജമദ�ിയുെറ ആ�ശമ�ിൽ  �പേവശി�ു�ു. 

ജമദ�ി  രാഗം:  ധന�ാസി.. താളം : െച�ട. 
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േഹഹയ ഭൂമി പേത അ�ുതമി�ു  ഭവാനുെട ആഗമനം..എ�ുടേജ 

ഭാ��വരും േഹഹയരും നെല�ാരു// ൈമ�തിയിലെല��ാകിലുെമ�  

ആതിഥ�േമ�� മാശീർവദി��// വാ�െകൻ  ആ�ശമമിതിൽ  ഭവാൻ ..... 

തി�ശ നട  

പൂർ�ികരാ� തീർ�ുെ�ാരു നീരസെമല�ാം  

ഇ�് മറ�ൂ�മളമാം ൈമ�തി വരി�ീടാം  

��തിയേനാ �ബാ�ണേനാ ഉ�തനാെര�ും  

ഇ�്  നിന�ീേട�വരല�ിഹ ന�ൾ  .. 

െച�ട  

വസി�ിടുക ഭുജി�ിടുക രാജൻ  ആ�ശമ േഭാജനമതി മധുരം  

ഭ�ണം വിള�ി െകാടു�ു�ു. 

  േ�ാകം  -------രാഗം : ഖമാ� താളം : തി�ശനട  

കാ�ിൽ  �കൂരമൃഗ�െള  Jടുതിയ�ൻേപാടു െകാ�ി�വ�  

പാരം �ീണിതനാ� വലെ�ാരളവി�  ത�ാ�ശമ�ിൽ  വസി- 

�ീടും േഗാമതി നൽകിടും മധുരമാം േഭാജ���  ന�കീടുവാ�   

േതാഷം പൂ� മഹ�ഷിയ�ു നൃപനാ� െച�ത�ു സൽ�ാരവും 

ഭാജന�ളിെലഴു� േഭാജനം രാജന�ു മുനി ന�കിടുംേപാഴാ  

ഭൂപതി�ുമുളവായ െകൗതുകം പൂ�വൻ  മുനിേയാേടവേമാതിനാ�       

   

േഹഹയൻ .. രാഗം : ഖമാ� താളം : തി�ശനട 

ഇ�െമഴും േഭാജന മി� സ�ാദി�ം  

തു�മതാ�  തീർ�ിതു മമ ഹൃദയം  

ഫലമൂലാദികളാൽ  സ�ു�ം  
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സുഖ സൗരഭ മാർെ�ാരു മൃ�ാ�ം  

മനതാരിെലഴും ന�ികേളാതാൻ  

കഴിയാതുഴലു�ിതു  ഞാനും..--- 

ജമദ�ി .. രാഗം ::ബിലഹരി .താളം :: െച�ട. 

കാമ േധനു ത�െറ േസാദരി  യീ സുശീല എ� േധനു 

നൽകിടും മധുരമാർ� േഭാജ� േമകിടാ�  എനി�ു 

െതല��മില� ൈവമനസ�െമ�ു േമാർ� നീ.---- 

േകൾ�ിെല�ുേമകിടുമിവ�  മമാ�ശമ�ിേനക  

മാ�ശയമെത�ു  കാര�വീര�ാ േകൾ�ുക. . 

കാ��വീര�ൻ   രാഗം :  അഠാണ........ താളം: െച�. 

നാ� ഭരി�ാനാണിവൾ  േവ�െതാരാ�ശമമല�ാ മുനി വര�ാ 

പ�ിണി യാ� കഴിേവാർ�ിവ�  ഏകും  

 മൃ�ാ�ം നൽകിടുകി�  പുണ�ം// നിന�ുെമനി�ുമാ�തവുമല�ീ 

ഭുവന�ിനുെമേ�ാർ�ുക നീ....  

ജമദ�ി  രാഗം :  ഹംസാന�ി   താളം െച�ട   

അ� മാ�തം േക�ീടരുെതേ�ാടു  നീ രാജൻ  

ഇവെള�ുെട ന�ിനിയും ജനനിയുെമ�റിക   

ആ�ശമ പാലിനിയാേമാരിവെള ന�കീടാ�  

ആവില�തെല�നി�തിെ�ാരു ദാനാർ�നമരുെത    

കാ�� വീര�ൻ  രാഗം :: െകദാരെഗൗള  താളം ::െച�ട  

വട െമടു�ു േഗാ�ഗീവമ�ി�  ബ //�ിെ�ൻ  േഹഹയ രാജ�മതിൽ  െകാ- 

�ാ�ുക ഇവള�െട പാ� കറ�ു ബു ///ഭു�ു �ൾ�ാേയകിടുക  

ഭൂപതിയാെയാെരനി�വകാശം ഭൂവിെലഴുെ�ാരു ജീവികളിേ�ൽ . 
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ഭൂപതിയാെയാെരനി�വകാശം ഭൂവിെലഴും ധന ധാന��ളിലും  

ജമദ�ി:  രാഗം : േകദാരെഗൗള  താളം :: മുറിയട�. 

��തിയാധമ ദു��കിയാധമ പർ�ശാല യി�   നി�ുട�   

ഗ� ഗ� ശപി�� ഭാ�മമാതാ�ിടും ഞാൻ  നി�ുട�  

ഇ�ിവ�  മകളാെണനി�വെള  തരിെല�ാരു ഹലനു ഞാ�   

ത�ാഗിയാമിവളി�ു  െച��വളല� േഭാഗി നിന�േഹാ   

കാർ�വീര�ാർ�ുന�  രാഗം : േകദാരെഗൗള ....താളം: െച�ട   

ദ�ാേ�തയ വര�ാൽ   നി�ുെട  ശാപം ദ�ി�ുകയിെല�േ��   

അവമതി െച�ത നിന�ഹമി�ുടേനകും ദ�വുമുടെന േകൾ   

 �ബ�ാ��ത�ാൽ  നി�ുെട ഹത�യതുടനടി  െച� വതുമു�ിഹ 

ഞാൻ   

നിെ� വധി�ീ േഗാവിെന െയ�ുെട സ��മാതാ�ിടുമുടെന ഞാൻ    

സുശീല എ� പശുവിെന പിടികൂടാൻ  േനാ�ു�ു. സുശീല അ�ർധാനം 

െച���ു. കാ�തവീര�ാർ�ുന�  ജമദ�ിെയ  വധി�ു�ു. 

രംഗം : 3 

േ�ാകം  രാഗം :  സാരമതി.  

ൈകലാസാ�ദിയിൽ  വാണിടും ശശിധര�   തെ� നിരൂപി��ടൻ    

ധ�ാനം െച�തു വസി�ിടും പരശുരാമൻ  തെ� യു�ി�  മഹാ  

പാപം െച�െതാരു േഹഹയെ� കഠിന�ർ���  തീ��ു�താം  

േശാകം പൂ�ു കര�ിടും ജനനി തൻ  നാദ�ൾ  േക�ാനവ�   

പരശുരാമൻ  വരു�ു. 

പരശുരാമൻ  രാഗം :: സാരമതി, താളം : െച�ട  

ര�ം ചി�ിേയാെര�ുെട താതൻ  ത�െറ ജഡം/ കാണുവേതാ  േനെര? 
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അറു  െകാല െച�തവനാരവെന�ു പറ�ു തേരണം നീ മാേത   

േരണുക രാഗം : ശുഭപ�ുവരാളി>  താളം : േച� (10) 

ആയിരം ക�ിേലാരായിരമായുധ // േമ�ിയ നീചനാം കാ��വീര��   

എ�െറ ക�ു�ിലിെ�ൻ  ജീവനാഥെന// അേ�ാ വധി�� നില�ു വീ��ി 

രാമാ മകെന െയ�ു��ിെല�ത // കര�ു വിളി�� ഞാൻ  നിെ� സുതാ 

െകാല�രുേത എ�ു കാൽ��  �പണമി��  നി��രേനാെട�ത േകണു ഞാനും  

വെ�നിെ�ാ�ുേമ കാണുവാേനാതുവാൻ   

െവേ�നിെ�ാരു മാ�ത വാ�വതി�ും  

മു�നം െച�തു വിധവയാ� തീർ�ിടാ�  ന�കീടുകായുധം സ�പു�ത നീ. 

പരശുരാമൻ  രാഗം : ൈഭരവി. താളം : െച�ട  

ഹാ നിർ�ുക  നി��ീടുക ഭാഷണ െമ�  ജനനി  

ഞാ  നുടനടിയടരാടാൻ  േപാ  കുവതി�നുമതി നീ  

ഏ   കണ െമാരു  തടവതിനരു േത മമ ജനനി സുജനി  

േഹ  ഹയ കുല ദു�കൃതനുെട ജീ വെനടു�ാൻ  കാലമ 

താ യാതിനായുടനടിെയൻ  മാ  നസമി�ുരുകു�ു.   

മുറിയട�  

പദനഖമതിൽ  നി�ുദി�� ജ�ലി�� ത�്സി�ിടും �പതികാരാ�ിയിലിതി   

(െച�ട) ലവെന വലി�� തുല�ഹമവനുെട കുലമതു സകലം മുടി�ിടും.  

�ഭും�ഭും രവമതു മുഴ�ി െയൻ  ശരേകാടി//യവനുെട യുറ� േദഹം 

ശതേകാടി ക-  

(െച�ട) കണ�ളാ�ി ഭൂവിൽ  പുഴുവരി��  നാേശാ�ുഖമാ�ും. 

(പ�ാരി) ആയിരം കരാള ഹ�ത കൃ�നം നട�ിെയ�െറ  

താതേനകിടും തിേലാദകം ഭാർ�വ�   ആ�ം പട��റ�ാ� 
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 േപാരിനു വിളി രാമ�  രാഗം : േകദാരെഗൗള   താളം : െച�ട. 

വാടാ നീ േയാടാെതൻ  നികെട കാ��വീര�  ദു� കീ�െ�  

ഓടുവെത�ിൽ  ൈവക��നപുര മതു തവ ല��മാതാ�ീടും ഞാ�   

Øഎരി�ു  പുക� േ�കാധ �പളയാ – 

�ിയിൽ  ജള നിെ� എറി�ു കരി��// ശ�� സമാനമാതാ�ി തീർ�തു  

കാണും ദി�് പാലകെര��ം -- 

കാര� വീര�ാർ�ുന�  രാഗം : േകദാരെഗൗള താളം :  െച�ട  

�ബാ�ണ ബാലക  േവദാ ധ�യനം // േപാെലള�തല�ാേയാധന കലകൾ   

ചമത യറു�ും േപാെല െലള�തല�രി // നികരമതി�  തല െകാ�ാ�  മൂഡാ  

രാമൻ  

Øനിൻ  തല െകാ�ാ�  എ�ുെട  വില�് കുല�ിതു ഞാനും േഹഹയഭൂപാ  

ചമതയറു�ും േപാൽ  ജള നി�  തല യിെ��  പരശു  അരിെ�റിയും 

െമലി�ുണ�ിെയാരുടലും ജടെക�ിെമടെ�ാരു മുടിയും തലയും ഞാൻ   

നുറു�ിയി കുറുനരികൾ  �ായി പകു�ുടേനകും  

രാമൻ     

ചുടു നിണ കു�ുമ േലപന േശഷം നി�െറ കപാല േത� െയറി�തു  

ടെ�ൻ  താതനു േശഷ�കിയക�  െചേയ��  ഞാ�  അ� െചെയ��  ഞാ�   

കാ�തവീര�ൻ  

ഗ��ി�തില� മാർ�ാരനും ചി�ം  വി- 

ളി�ീടുകില� ശുനകനും വാനിൽ  �-  

റ�ീടുകില� മ�ുകവും നീ ദ�ിജ  

െന�ിെന ശ��തെമടു�ടരാടിടും?  
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കാ��വീര�െന  വധി�ു�ു. തല ദഹന കു��ി�  ഇ�� ക�ി�ു�ു. 

പിതാവി�െറ സമീപേ��്  വരു�ു. േശഷ�കിയകൾ�ായി തുനിയു�ു. 

അ�ർധാനം െച�ത സുശീല �പത��െ�ടു�ു. 

സുശീല  രാഗം : മധ�മാവതി.  താളം : െച�ട. (ഇര�ി അ�രം) 

നി�� ഭാർ�വാ  തവ  പിതാവി�ു  മൃതനായിതുമറിയുക നീ. 

�താണനം െച� വതിനായി�് ഞാന�ർധാനവും െച�തതു െമ�  മകേന  

േയാഗമായയാലുടനടി ജീവെനഴു�വനായി ജനി�ുമിവൻ  

അധമ ദുരാ�ാ�ള�െട യഹംകൃതി തീർ�ാനാ� ജനിയാർെ�ാരു ഹരി നീ. 

��തിയധൃ�ത  തീർ�ാനായി ജനി�വെന വിജയി�ുക നീയും..  

ഞാനീ യാ�ശമ പാലിനിയാ� ൈപംപാ� െകാടു�ു വസി�ീടാം. 

േ�ാകം  

ക�ിൽ  െവ�െമടു�് താതവദനം ത�ി�  െതളി�്േചാരുട�   

വീ�ും ജീവനുറെ�ണീ�� ഭൃഗു രാമൻ  ത�െറ താത�  മുദാ  

സു�തം തീ��ുണരു� േപാലവനുടൻ  വാവി��ം േകഴും സതീ  

ര�നേ�ാടു കര�ിടാെനഴുേമാരാ കാര��ൾ  േക�ാനുടൻ .    
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