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ശൂർ�ണഖ  

ഈേരഴാ�് വന�ി�  വാഴുവതിനാ� രാമ�  തഥാ ല�്മണ�   

ഭൂമീ ന�ിനിെയാ�്  കാനനമതിൽ  നീെള ഗമി�ും വിെധൗ  

പൂേ�ാല �ുളിരാർ�ു താമരമണം ൈകെ�ാ�ു മ�ാനില�  

വീശും േനരമുല� സീതെയാ� ന�  ഭാഷ��േളാതീ ഹരി      

സുരു�ി  

ദശരഥാ� പാലി�തിനാ� നിജ സഹജനായെസൗമി�തി െയാെടാ�ും 

ജനകന�ിനി യുെമാ�ു രാഘവ�  അടവിയി�  വാണിടുെ�ാരു കാലം   

നദികള�ം മാമര�ൾ  തി�ു� മലകള�ം താ� വരകള�ം 

കടുവ കാ�ാന കരടികൾ  വാണ ഗഹനവും താ�ി രഘു വര ൻ     

മുനികൾ  പാർ�ു� ഗുഹകള�ം കട�വരണ�ു ന�  പ�വടിയതി�  

കുടിലുെമാ�ു പണിയു�തിനു നിജ സഹജേനാേടാതി രാമനും.     

 രാമ�  കല�ാണി    

മ�ജു ഭാഷിണി ൈമഥിലി മ� മാരുതൻ  /ചാമരം വീശിടു�  

കാനനം പൂവണി�ു/ വാസ� ഗാന�ൾ   പാടു�ു പും�േകാകിലം. 

വന� മാനസം പൂ� മാനുഷർ / ത�ിടു� നാടിലും േമാഹനം  

സാധു  ജീവിക�  വാണിടുെ�ാരീ കാനനം  തെ� യാ� ജാനകി  

പാതി െമ� സീതയാകിലും മ�� പാതി െമ�ാ� നീ സേഹാദരാ  

നീ യിവൾ�് ജാതനായിടാെതാരു തനയെന�ു വിശ�സി�ിേടണം 

സീത ആന� ൈഭരവി  

രാമാ കാരണ േമാലാെതാരു ഭയെമ�കതാരിൽ  െതളിയു�ു. 

കാണുേ�ാൾ  �പിയതരമായു�വ യു��േ�ാ�  വിഷമയമാെമ�ു 

പറ�ീടുെ�ൻ  മനതാരും നീ ഒ�ും കരുതരുേത  
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കയറാ� സർ�മണ�ു  �മൃതിയി �  മാനാ� പുലി െവെ��  

കിനാവതി�   

പാലും വിഷമയമായി തീരു�ു  കനിയാ�  കാ�ിരവും കുനിയു�ു  

ഞാേനാ നിൻ  നിഴലാ� വ�  കാ�ി�  അല�ു നടെകാ�ീടു�ു. 

ല�്മണൻ  സാേവരി  

ജനനീ തവാ�ക�  പാലി�തി�ായി സ��നീ ല�മണ�   

ൈമഥിലീ-രാഘവസംര�ണം മമ കർ�വ�മറിക നി��     

ദശരഥൻ  ആെണനി��ു രാമാ നീേയാ സുമി�ത എനി�ു േദവീ   

നി�ൾ  ത�  േസവനെമനിെ��  തപെ�� തറിയണം നി�െള�ും   

രാവണ േസാദരി ശൂർ�ണഖെ�ാരു ന�നനാകിയ ശംഭു കുമാര�   

പ�ഗ ഭൂഷനൻ  ആകിയ ശംഭുവി�  നി�ു വരം ൈകെ�ാൾവതിനായി 

പ� വടീ വന സീമയിൽ  വ�ു കടു� തപ�� തുട�ിയ കാലം 

സീതാ ല�്മണെരാ�് വന�ി�  വെ��ീ �ശീ രാമകുമാര�  

ശംഭു കുമാരൻ  ആഹരി അട�  

ഹിമകര ചൂഡ�   ത�ുെട ഭജനം തടയിടാ�   

ഇഹ വ�വരാർ  മുനികുമാരേരാ യമേദവകേളാ 

എതിരിടുവതിനാ�  എതിർവ�ിടുകി�  ൈദത�നഹം  

െവറുെത വിടിെല��ിവരറിേയണം സു നി�യം 

�തിപുട  

??ജടയുമ�േപാടു െക�ി മരവുരി ചു�ി യി�ണയു� ര�ു  

യുവാ�െളാെ�ാരു മ� ഗാമിനി മ� യി�ണയു�താേരാ 

പാണിയും പാദാ�ഗുലികള�ം േന�തവും �തന ഭാരവും  

കാമേദവെനാരായുധ��ര തീർ�ിടു�/വ�ാജമാ�  



3 
 

മുറിയട�  

??ക�ാൽ  തപസ�ിനി യാകിലും നല� മനസ�ിനി യാണിവ�  േതാ�ിടു�ു. 

സതിയാകിലും രതീ ഭാവെമ�ു�ിൽ  നിറ�ു�ിവ�  കുച കുംഭ�ളാ�   

വരാളി  െച�ട  

വിരലുകൾ  വിറയാർ�ീടു�ിവ�  ത�  മുടിയിഴകളിലൂെടാഴുകാ�  

ഗളനാള�ൾ  തഴുകാ�  കുച കു�മളമതി� രാഗ  

േലഖനെമഴുതാൻ ... മതി നിനവി�ിവളാ നദിയിൽ  �നാനം െച��വതും 

കാണാം.  

(സീത നദിയിൽ  കുളി�ാനിറ�ു�ു ശംഭു കുമാര�  അദൃശ�നായി സീതെയ 

കാണാൻ  വരു�ു. വ��തം അഴി�ുംേപാൾ  തെ� സീത��് തെ� ആേരാ 

നിരീ�ി�ു� േതാ�ൽ  ഉ�ാകു�ു..കടവിൽ  നി�ും കയറി ല�്മണെന 

വിളി�ു�ു..)  

പ��ാ�ശമവുെമാരു�ിയവർ  കാ� കനിക ൾ  ഭുജി�� വസി�ും കാലം 

ശംഭു കുമാരൻ  ജാനകിെയ��ധിക മേനാജ വികാരം പൂ�ും 

ഒരു മരമാ�  നി�വെനാരു മായാ േന�തം െകാ�് ധരാ�ജ തെ�  

കൺ  േഭാഗം െച���ളവി �  സീത�ുളവാെയാരു സേ�ഹം  

സീത  

നീരാംബികയാം മാതാേവ നീ എ�ുടലിെലഴും എ�ുയിരിെലഴും എൻ  

നിനവിെലഴും അഴു�ു നി�ുെട  ഒഴു�ിലലിയിെ��ുെട ജ�ം 

പവി�തമാേ�ണം. 

ഏേതാ ദു�േന�തശര�ൾ  മമ േദഹം  കാ�തിനായി  

തുള�� കയറുെ��ുടലിൽ ... മുറിെ�ടു�ുെ��ുടലി� . 

മകെന അരികേ�ാടിയണ�ിടുെക�ുെട നികേട ല�്മണ നീ. 

(ല�്മണൻ  ഓടി വരു�ു. ശംഭു കുമാരൻ  ഒരു മരമായി നദി�രയി�  

നിൽ�ു�ു.) 

ഇ�രയിലി�െല വേര�ുമിെല�ാരു മരം  
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ഇ�രെമാരാൽ  മരം ക�തുമില� ഞാൻ  

ഏേതാ വിടൻ  വട വൃ� രൂപം ധരി�ി�് വാഴുെ��ു കരുതു�ഹം 

�പ�ഹ� േവഷനാ� േദവിെയ ക�ിടാ�  ആ��ുല�ി�ിവ�   

വാണിടു�ു.  

െവ�ി വീ��ു�ിതാ ക�ിടാം മായത�   

�പത�� േകളിക�  ഝടിതി ഝടിതി 

(ല�്മണൻ  മരം മുറി�ുവാ�  തുട�ു�ു. ശംഭു കുമാരൻ  പുറേ��ു 

ചാടി ഓടു�ു) 

ല�്മണൻ  മുറിയട�  

ഒളി��ം പാ�ും നട�ീ നദീ തീര�് വെ��ുെട     

േദവിത�  നീരാ�് ക�ു രസി�തി�ിഹ വ� നിൻ  

െച�ട 

വപുസിൽ   മ�തകം േചർ�് വസിേ�ണ െമ�ിേലാ നീ 

ഉടെന വിേ�ാടുക നീ പ�വടിയും  

ശംഭു കുമാരൻ  

ദശമുഖ�  ത�ുെട  ഭാഗിേനയ�  ഞാ�  ശൂർ�ണഖെ�ാരു പു�തനേഹാ 

ആശി�െതാ�ിെന ഞാനും ത�ജി�തിെല��റിക  

േയാഗി േവഷ ധാരിയായ മാനുഷാധമാ  

ഇ��ഴയിലിവള�െട േദഹവും ചുംബി� മീനുകൽ�ായഹം നൽകിടും  

നി�ുെട ഗാ�തവും ഖ�ി�� ഖ�ി�� തി�െ� േമാദി�ിടെ� യിവർ .  

(കാ�മുക�ിനി�ു വി�ശമം െകാടു�ിടാൻ  നിന�� 

വാണിടാനനുവദി�ുകില�െയ�ി�   നി�െറ മാറി-ടം  

പിളർ �ു  മ�തകം തകർ �ു ഗ��ഭംഗ മി�ു ഞാൻ  നട�ി  

െയ�െറ കർ � ധർ � വും നട�ിടാമുടൻ  
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(ല�്മണനും ശംഭു കുമാരനും േചർ�് യു�ം നട�ു�ു ശംഭുകുമാര�  

മരി�ു�ു.. അയാള�െട കിരീടം എടു�ു വ�ു�ു ) 

തനയൻ  േഘാര  തപ�ിനാ �  വരമെത�ാണു ൈകെകാ�തും  

പരിേചാെടാ�റിവായിടാ�  ദശമുഖ ൻ   തൻ  േസാദരീ ര�നമാം 

ശൂർ�ം േപാ ൽ  നഖമുെ�ാരാ ദനുജയും രാമ�  വസി�ും വേന 

വേ�രം രഘു രാമെന നിറയുമാ ക�പാർ�ു േചാ�ാളവ �  

ശൂർ �ണഖ  ദൂെര രാമ ല�്മണ�ാെര ക�ു സ�ഗതം. 

മതി വാന (മനസാകു� ആകാശം)�ിലുദിേ�ാരു പാർ�ണ വിധുവാണീ 

മനുജൻ  

മധു പൂരിത മാനസ സരസിെലഴും നിഴലാണിവനനുജൻ   

അഴകാർ�ാണധികം അ�ഗജേനാ മിഴിവാർ�ാണധികം അനുചരേനാ 

ഒ�ായുേ�ാരിവെര ക�ാൽ  രെ��ൂഹി�തു ഞാേനാ  

മ�ി െയനി�ിരുവരിേലാരുവെനയി  

െ�െ� താ�ണമുടെന.  

കഴിേവാർ�ി�  തുല�തയാലിവെര കുഴയു�ു പരിമാണമതി�ാ�  

ശ�ാമളനിവെന�ാകിൽ  ശ�ാമള മേല�ാ മമതനുവും. 

േകാമളനനുജനതാകി�  ഞാനും േകാമള േകശിനി അേല�ാ.   

�പണയം േകാർ� മല�  മാല�മിവ�  ക�ഠമതി�  ചാ��ീടാ�    

ഇനിെയ�ിനു ൈവകീടണമിവെന ഒ�് പുണർ�ീടാ� . 

രാമനടുെ��് വരു�ു.  

ആെര േവൾ�ണ െമ�ു േതാ�ുകിലവ�  തെ� വരി�ാ ൻ  നിന- 

േ�കു�ു നിയമം  നിന�് സഹേജ ഞാൻ  പം�ി ക�ഠ ൻ   മുദാ. 

എ�ുെ�ാരു വച�� േമാ��ു രഘുരാമൻ  ത�െറ േനർ�ാ നിശാ  

സ�ാരീ മണി വ�ണ�ുട നവൻ   തേ�ാടു െചാ�ാ�  ഗിരം    
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പുളകം പൂ�ുലെ�ാര�രംഗവും അടിയനുെട 

രാഗം പാടിടുമംേഗാപാംഗവും 

നിൻ  പദതാരിലിതാ ഞാനർ�ി�തു ൈക െകാ��ക നീ. 

പദയുഗള മതിൽ  വീ� േവാെര പദ താഡനമ� െച�രുേത  

െപെര�ാകിലുമൂെര�ാകിലു മീ മരവുരി മൂടുേ�ാരുടെല�   

നാഡി കളിൽ  െസൗദാമിനി യാ� മി�ി �ടരു�ൂ �തു�ണകളാ�  

രാമൻ  പ�ാരി 

വാഗ�ിലാസിനി നിൻ  �പശംസക�   

െകൗതുക�ളാ� തീർെ�നി�ു ഹാ 

ധർ� പ�നിയാം സീതേയാ�ു ഞാ�   വാഴെവ എനി�ാവതില� നി�   

കാ�നായിടാെന�ു െചാല��വാ�  േഖദമു�ാേഹാ ശ�ാമളാംഗി േക�   

ല�്മണൻ  സദാ വീത ദാരനാ� വാ�വതു�താ മാമകാനുജ�   

േപാക നീയവൻ  ത�  സമീപവും േക��െകാൾക നി�  വാ�്ഹിത�ള�ം  

ല�്മണ�  നീയിെല��ിൽ  നി�  നിഴലായു�വെന േവ��ാം ഞാ� .  

ശൂർ�ണഖ ല�്മണ സമീപം െചല���ു. 

നീയാണവെനേ�ാ��ാൽ  നിെ�  

പൂണാൻ  െകാതിെയ�കതാരി� . 

ഇവെനാരു പാർ�ണ ച��നെത�ി�  നീെയാരു ച��ികയേല�ാ    

വൽ�ലവും ജടയും മുടിയും നിൻസൂര� തുല�മാമംഗ േശാഭയി�   

േമചക െമ�� േപാൽ  വിലസു��കാൺെക േമാഹിതയാകു�ു ഞാ� . 

ഒ�ാ�   തീരാ�  ഇ�് നമു�ിനി വ�ാ താമസവും. 

ല�്മണൻ  െച� ജനര�ജിനി 

വരണ പരിരംഭണം െച� വതിനല�ിഹ  
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വ�തും ഞാെന�റിക നീ െപ� േകാടി  

കാമമിെല��ുെട മാനേസ െതല��േമ  

രാമനാണു�െത�റിയുക വിവെശ  

രാമ സീതാ  പദ േസവനം മാ�തെമാരു  

ല��െമനി�ി�ു മാര പരവേശ 

േപാക നീ െയ�ാനുമി�ു നിെ��ിലും   

ഞാനല� നി�നുരൂപനായു�വൻ . 

ശൂർ �ണഖ  

എൻ  �പാർഥന െവടിയാനാേയാ മുനി കുമാരാ നീ  

കാമിനി െയ�ുെട കാമം സൂര�� േതജ�തു േപാലറിവാേയാ 

നീേയാ നി�ുെട നിഴലായുെ�ാരു േസാദരേനാ ഇെ��ുെട പതിയാ� 

�ീർ�ീടണമാല�ാ�കി�  പണി യായീടും തവ നിയതം.  

രാമൻ  

ചകിേത എ�ുെട  േസാദര നികെട  െച�ുടെന നിൻ  ഉടേയാ 

നാകാൻ   അഭ�ർഥി�ീേടണം ഉടെന. 

ശൂർ�ണഖ വരാളി 

േമനി െകാതി�ു�ാേ�ഷ�ൾ�ായണയുക ല�്മണ നീ ഉ�- 

�ാ� കിത�ു�തി ചടുലം പുണരാവൂ നി�ുടൽ  ഞാ�   

�താസം െകാ��െ��ധര�ൾ  േ�കുക നിേ�ാ�ം 

ഹാ ക�ം േപാ��െ��ുടലിൽ  ശീതള േമാലുക നീ  

ല�്മണൻ   

ഇ�െ�ടാതു� മർത�െന വി�കമം െകാ�് പുണരാ�  തുനിയു�  

കു�സിെത  
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ൈകകൾ   െവടിയുക ആേ�ഷ ബ�നം െച�തിടാതിേ�ാഴിവാ�ുക നീ. 

ശൂർ�ണഖ പ�ുവരാളി  

േമാഹി��  േനടു�വളീ ഞാൻ  കാമി�തു പാനം െച� േവാ�   

ആസുര നാഥ ദശാസ�നു  േസാദരി യാെയാരു ശൂർ�ണഖാഖ�യഹം. 

പാഴാ�ിെല�ൻ  െനാ�രെമാ�ും വീ� വാ�ല� വച��കള�ം  

നാഭിയിൽ  നി�ുയിരാെ�ാരു കാമ-ഫണി േ�കില�ാ മാരണവും. 

ല�്മണൻ  

എ�ിൽ  തവ  സുത കഥെയാ�ു െചാല�ിടാനു�് നിശാചരി േക�  

ശൂർ�ണെഖ നിെ� പു�തനണിെ�ാരു േഖാലകം ക�ു െകാ�  നീ   

േജ��െറ പ�നിെയ കാമി�സഭ���  െച�തതിനു ദ�മീ വധ ശി�യും     

നീയുമീ മാർേ� ചരി�ി�  നിന�ുമീ ശി� ലഭി�ി��ം ദാനവീ  േക�    

ശൂർ�ണഖ 

സഹി�തി�ാകിെല�നി�് ഹാ മകെന ഈ കാ�ചയേഹാ ക�ം 

യുവത�മാകു�തിനു മുൻ� നീ മരി�തിനു കാരണമായവെള 

പിടി�� ഞാൻ  െഞരി�� െകാല��വതിനു 

തിടു�മാെയനി�് മകെന.  

ഇവളാെണ�ുെട മകെ� ഖാതക യിവെള െകാല�ാെത�ുെട ഹൃദയം  

തപി�ിടു�� തടു�ുവാനാ� െകാ�ു ഭുജി�ിടുമിവെള ഞാൻ . 

ശൂർ�ണഖ സീതെയ പിടി��  പറ�ുയരു�ു.. ല�്മണൻ  പി�  തുടർ�ു 

അവെള പിടി��  ശി�ി�ു�ു. 

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

നാസം മുറി�ു നിണമാ��േ�ാലിലി��  നിജ  

േജ��മീപമവൾ  െച�ൂ  

കഥയ� പറ�ു മതിയ� മറി�ു  
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ദനുജനുടനടവിയിെല മനുജെരാടു പകതീർ�ു 

വതിനായി നി�യെമടു�ൂ  

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

മാരീചേനാടു െപാൻ   മാനിെ� േവഷവുമണി�ു ജാനകിതെ� യു�ി�  

േമാഹവുമുതിർ�ാ�  ക��നയേതകി 

ദാശരഥി െയ�ത ശര മൂ��യതിൽ  മാരീച�   

േദഹിയുെമാഴി�ു മൃതനായീ  

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

സന�ാസി േവഷവുെമടു�ാ ധരാ�ജെയ ൈദത�ൻ  കട�പഹരി�� 

പു�പകമേതറി ല�യിൽ  ഗമി�� 

കീശവരൈസന�െമാടു സഖ�മ� െച�തു രഘു  

രാമൻ  ദശാസ�െന അറി�ൂ   

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

പവനാ�ാജൻ  ഭ� ഹനുമാനുമ�ിയതു തരണവും െച�തു ഭൂസുതെയ 

ക�പാ��് നൽകീ രാമ സേ�ശം  

മരതകമണി ദ�ീപ ല�യതിെന കീശ വരനുടൻ  ചാ�ലാ� തീർ�ൂ. 

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

അ�ജനാ പു�തനുെട േതാളി�  കേരറി രഘു രാമ�  ദാശാസ�നുെട േനെര  

ബ�്�മശരെമ�തു �ബ�പദേമകി  

രാമൻ   

പര പ�നീ യപഹരണം െച�തവള�െട പതിയാകാൻ   

കിണയുെ�ാരു രാ�സ തവ തല പ�ു മരി�ാ  

മരണ�ിനു ന�കരുെത�ാകിലുടൻ  ജാനകിെയ  
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ഇ�ു സമർ�ി�ിലഹം െവറുെതവിടാം നിെ�  

രാവണൻ   

ച��ഹാസ വാ�മുന�് നിെ� ഹാസമാർേ�ാരാസ�  

മി�രി�ു വീ��ിടാനതീവ േമാഹവും  

എ�െറ േസാദരി�ു മാനഭംഗ മ�ു െച�തതി�ു  

സീത ത�െറ മാനഭംഗ െമ�െറ ല��വും. 

രാമൻ   

കലി പൂെ�ാരു േകാദ� മുറ�ാടും വലതു കരം 

ഒരു ശരമ� ശത ശരമാ െയ�തായിര ശരമുനക�   

നി�ുടെലാരു മ�കുടെമ�തു േപാെലയുട��ടലി�   

നി�് ഭവാനുെട േദഹിെ�കാം േമാചനവും  

(രാമ രാവണ യു�ം ..രാവണൻ  വധി�െ�ടു�ു.)     

ദശമുഖ സേഹാദരിയും രഘുവരസമീപമുടൻ   

വിവശമനേമാടവ ൾ   അണ�ൂ          

രാമ രാവണ യു��ിനു  േശഷം. 

�ശീ രാമനും ല�്മണനും ഇരി�ു�ിടേ��്   അനാഥ ആയ ശൂർ�ണഖ 

വരു�ു. 

�പണയിനി യായതിനി�ു ത� കടുതാം ശി��് പാ�തീഭവി – 

�തി വിധുരം നിജ �ഭാതൃ ഹത� യ� െച�തുേ�ാരു രാമ�െറ കാ ൽ  

�ണലില ണ�ു കര�ു െചാ� രജനീ സ�ാരിണീ ത�  ഗിരം  

സഹതപനെ�ാടു േക�് സു�മിതനവ�  െചാ�ാൻ  ബദ ൽ  രാമനും.  

ഇേല� െപ�ായുെ�ാരുവൾ�് ഭവാെന �പണയി�ാനവകാശം  

രാമാ സർ� ഗുണാ�ക നിെ� േ�പമി�തിെനാരു ശി�യിേതാ. 
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നി�ുെട അനുജൻ  നീ താെന�റിയാ�വരാരു�ീ ഭൂവി� .. 

ഭർ�ാവും �ഭാതാവും പു�തനു മി�ു െവടിെ�ാരനാഥയഹം. 

വ�ി വരെ�ാരുൾക�ി�  നി��ശു വമി�ു�ിെല��  രാമാ 

ക�ി നശിെ�ാരു ചി�ാരിൽ  നീ�ുയരു�ൂ ധൂമം     

േ�പമം സത�മെത�ിൽ  ശാപം െകാ��ക നീ രാമാ  

ഇനിെയാരു ജ�മുെ��ി ൽ  ഭവാെന �പ 

ണയി� നിരവധി വനിതകെള  

യഖിലം ഭവാനുെടദാര�ലാ� സ�ീ- 

കരി�്ചിടാൻ  േയാഗം നിന�് ഭവി�ും  

എ�ുെട  ശാപമി� രാമാ.    

രാമൻ   

മൃത�ു പുണ��ിടും കാലം വരുേവാളം  

ഏക പ�നീ �വതം േനാ�് ജീവി�ിടാൻ   

ഞാനും നിയു�നാെണ�റി�ിടുക  

രാവണ േസാദരീ ശൂർ�ണേഖ 

കൃ�ണനാ�  ജ� െമടു�് ഞാ�  ദ�ാപര  

യുഗമതിൽ  േഗാകുലം ത�ി�   വാണീടേവ 

കു�ജയാ� നീ എ�രികി�  വെ��ുെട 

േ�പമവും സ�ീകരി�്ചീടാ� വരും   

അ�് നാം ഒ�ാ�  ഭവി�ീടുെമ�  

വരം നിന�ായി ഞാ�  നൽകിടു�ു.  

*************************************************************************************************  

 


