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നമാമിശ�രം 

(രചനസംവിധാനംേഡാ. സദനംഹരികുമാർ )  

അവതരണം :ഗാ�ിേസവസദനംകഥകളിഅ�ാദമി . 

രംഗം 1 

രാഗംനാ� 

പു�തനു�സംര�ണംെച�തനു�ഗഹ�ള�മേതകിടാൻ  

സർ�മാലകളണി�ശംഭുേവാടർഥനംെച�േതാര�ത�  

ചാലേവയണ��ജസാബാലശ�രൻമാതൃേന�തവും 

െമല�േവവ�ട�േനരമ��േയാതിവാ�ല�ഭാഷണം 

 

രാഗം: നാ�താളംെച�ട 

ശംഭുവി�ുചാ��ീടുവാൻബില�മാലേകാർ�ുവാഴുേ�ാരുജനനി 

തൻസമീപവുമാണ�ുശ�രൻബാലന�ുലീലാവിേനാദനാ� 

അ�ത�െറപിൻപ�ിയ�വൻമ�മായട�ു�ക�കെള 

േമല�േവയട���േനരമ��പിേനാേടാതിയ�യുംമുദാ 

 

അ�രാഗംനീലാംബരിതാളംതൃപുട 

ഒമലു�ിെയൻശ�രാഅ�െയാ�ുൈകലാസനാഥെന 

ക�ുധ�ാനി�ിടു�േനരെമൻക�്േപാ�ീടു�െത�ിനാ�? 

ൈശത�മൂറു�മൺമണംതാവുമു�ിനിൻേപലവഅംഗുലീ 

�പർശനമേത��മമക�തട�ള�ംഹൃ�ട�ള�ംആർ�ദമാ� . 

 

താതനില�ാ�നി�െറതായാ��കൾക�ുമാനസംഫുല�മാ� 
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എ�െറജീവിത�ി�ുസാരമാംഅർ�െമകിനീന�ന. 

 

ശ�രൻ രാഗംകല�ാണിതാളം :പ�ാരി 

പാർവതീശനാകിയച��ചൂഡേദവെന 

കാ�തി�ുേവ�നിൻമേനാ�മീനയനവും 

ഉ�ിലു�േന�തവുംതുറ�ുകാ�കദർശനം 

അ�്ശംഭുനി�െറയ�രംഗമ�പ�ിൽവ�ു 

താ�വംനട�ിടു�കാ�ചക�ിടാം. 

 

അ�.രാഗംബഹുധാരിതാളംെച�ട 

നിൻെചാല�ിൻേപാരുളറിയാതി�ീയ�യുഴലു�ുമകെന. 

എ�്നിന�ിേ�കണമീതാമരവിരലുകളിൽമകെന. 

പ�ംപൂെ�ാരുതാമരേപാൽനിൻൈക�ാരിെലഴു 

�ഴു�  ുകഴുകികള�ുവ�ാൽനൽകാം 

അവിലുംമലരുംശർ�രയുംഅടയും 

 

ശ�രൻ .ശ�ാരഭരണംതാളംെച�ട 

േവെറാ�ാ�തേര��നീഅ�േചാദി�ിൽതരുേമാ? 

െലൗകികജീവിതംഒഴി�ുസ��ാസ�ി�േപായിടാൻ  

അനുവാദംന�കീടാ�കിൽഞാൻപിണ�മാ�േപാകു�  ു

 

അ�  ; രാഗം ശഹാനതാളംെച�ട 

എെ�െവടി�ിെ��ുംേപാകരുെതൻമകെന നീയും. 

നി��വിടില�ഗമി�ാൻനിെ�സ��ാസ�ി�ാ�. 
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ശ�രൻ . രാഗം : ശഹാനെച�ട 

എ�ുെടപിൻേപ ഓടാേമാ എെ� ഒ�്പിടി�ാേമാ 

(ശ�രൻഓടിഓടിെപരിയാറിൽെച�്ചാടു�ു. 

അ�കരയിൽനി��ില�ു�ു. 

അ�രാഗം : പു�ാഗവരാളിതാളംമുറിയട� 

ചുഴിയിൽെപ��ഴലാെത തിരയിൽെപ�ഴലാെത 

െപരിയാറിൽനി�ുടെനകരയിൽവ�ാലും.  

െച�ട 

അേ�ാന�കം അണ�ിടു�ുനിെ��ഗഹി�്ചീടാൻ  

ശീ�ഖം നീ�ിയണ�ാലുംനീ കര�് നീമകെന.. 

(ന�കംപിടി�ുവാൻവരു�ു.) 

ശ�രൻ  േ�ാകം   േകദാരെഗൗളം 

അെ�സന�ാസ�ി�ാ�അനുമതിന�കിടുെമ�ാ�കിൽ  

എ�ുടൽെവടിയും മുതലയിെത��നിർ�യംമ�നീ ധരി�ുക,. 

അ� േ�ാകം രാഗം നാ�കുറു�ി 

ന�കു�നുവാദംസുതെനനി�ാധ�ാ�ികയാ�ത�ാ�. 

നി�ാ�ഗഹെമൻഅനു�ഗഹ�ളതാ�തീർ�ീടുംഉടെന. 

(അ�എേ�ാൾഎെ�ചി�ി�ാലുംഞാൻഉടെനനി�രികിൽഎ�ിെ�ാല�ാം .) 

രംഗം 2 

രാഗം: സുരു�ിതാളം:  െച�ട 

സ��ാസം സ�ീകരി�ാൻഗുരുവരേനാരുവൻത െ�യും േതടി േമാദാൽ  

ൈകലാസം ത�ിൽവാഴും പരമഗുരുവരൻശ��െന ത�െറയു�ിൽ  

ദ�ശി�ാ ബാലക ൻെവ�ലയുെട നികേടവ�പാട�പൃശൻതാ�  
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ച�ാളൻശ�രൻതൻവഴിയതിലുടെന േനർ�് േനർവ�ു െചാല�ി 

ശ�രൻ   രാ ഗം : സുരു�ിതാളം : െച�ട 

േവ�യാടി നീ െകാ� പ�ിെയ േതാളിെല�ിെയൻമാർേ� 

നീ തട�ിടാതി�ുടൻേപാക ച�ാലവംശ ജാതനീ. 

ച�ാലൻ   രാഗംകാവടിചി�് (പ�ാരിര�ടി 

ആറുകളനവധിഉെ��ാകിൽസ�ാമി ജലേമാ�േല�ാ ബാലാ 

അനവധിഉ�ാന (അടു�്) മതിൽക�ീടും വ�ിയേതാ�േല�ാബാല 

അനവധിദി�ിലുദി�ും സൂര�ഭാഗവാെനാ�േല�ാ ബാല 

നീയുംഞാനും ശ�ാേസാ��ാസംെച��ം�പാണനുേമാ�േല�ാ ബാലാ 

അനവധിജീവികളിൽവാഴുേ�ാരു ജീവനുേമാ�േല�ാബാലാ 

ഞാനുംനീയും ൈദ�തമെത�ിലും അൈദ�തവുമേല�ാബാലാ 

ദ�കം 

ച�ാലേവഷധരനായു� ശംഭുവുടൻഅംഗം െതളി�� വഴിേപാെല 

െച�ിടകൾതേ�ൽപ�മിയുദി�� 

ഹ�ഷപുളകിതമുടലിൽബാ�പ�െളാഴുകിയുട�  

േന�താംബുവാൽമിഴി നിറ�ു.   

 

�ാനംെതളി�വ�േബാധംനിറ�ളവുകാണായിശംഭുവിെനമു�ിൽ  

�ാനപരിേവഷൻ�േനഹപരേവശ� . 

പദനളിനമതിലവനും�പണമി��സാ�ടാംഗം 

സ��ാസദീ�യതുവാ�ി 

 

അൈദ�തസാരാമതുപാരിൽവിത�ുവതിനായി��ക��നയുെമകി 



5 
 

ശ�ര�ശംഭുസ�ഗുരുവതായി 

േദശാ�ര�ളിലുംേദശാടന�ിലവൻ  

അൈദ�തസാരമതുേമാതി 

 

രംഗം 3 

രാഗം :      ധന�ാസിതാളം : പ�ാരി 

പ�ിതനാെയാരുമ�നമി�ശൻത�ുെടധാർ��െ� 

ഉ�ാടനമതുെച�തവെനനിജശിഷ�നതാ�ീടാൻ  

ആൈദ�താമൃതസരമതിൻമധുരാനുഭവമേതകാ�  

മ�നമി�ശൻത�ുെടപുരമതിെല�ീശ�രനും 

 

മ�നമി�ശ�   രാ ഗംധന�ാസിതാളം : പ�ാരി 

സ�ാഗതംബാലനീതർ�ി��ജയി�ിലി�  ു 

ഞാൻഭവാ�െറ ശിഷ�നായിടാം ദൃഡം ദൃഡം 

ശ�രൻരാഗംസാരംഗംതാളംെച�ട 

വ�നംദ�ിജവരാഎെ�യി�ുേതാ��ി�ുകി/ 

ലായിടാംഭവാ�ഞാൻവിനീതശിഷ�നായി 

മ�നമി�ശൻരാഗംധന�ാസിതാളം : പ�ാരി 

കർ �മാ�സർ�കാര�കാരണ�ളാ�ഭവി�തർ�ു നീ മന�ിലാ�ിേടണേമ 

ശിേശാ..സൂര� ച�� താരകൾ  നട�ിടു� കർ�മീ  

�പപ� മാ� ഭവി�െത�റി�ു െകാൾക നീ.  

ശ�രൻരാഗം സാരംഗം താളം െച�ട 

ക��കാരി ത�  �കിയ�്േഹതുവായ കർ�ഫല 
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ത�ാഗമാ�കർ�മു�ിമാ��െമ�റി�ു െകാൾക. 

 

മ�നമി�ശൻരാഗം: ധന�ാസിതാളം : പ�ാരി 

�പത��മതായിടു� വ�തുവാ� നിത�മായ  

സത�െമ�റി�ു െകാൾക ബാലഭൂസുര. 

 

ശ�രൻ  .  രാഗം :  കല�ാണിതാളം::  െച�ട 

േഭാജ�മല� േഭാജ�മാള�ം സ�ാ�തെ�യാ�സത�ം 

സ�ാദറി�ിടു�മർത�േബാധമാ�നിത�സത�ം 

സൂര�നല�  സൂര�ര�മി നൽകിടും �പകാശവും 

താപവും ഹരിതക�ള�ം കലർ� സസ�ാജലം  

ജീവ ജ�ു ജാലമതിനു േഭാജ�മാ� ഭാവി�െത�  

സത�മി�റി�ു െകാൾക പ�ിേതാ�മാ      

മ�നമി�ശൻരാഗം : കാ�ിതാളം : പ�ാരി 

നിത�സത�മായ�ബ�തത�സാരേമ�തിെന 

മർത�േബാധമായി വാ��ുവാേനാരു�ുേമാ? 

ശ�രൻ  .  രാഗം :  മധ�മാവതിതാളം :  െച�ട 

തത�മസിഎ�തത�മി�റി�ിടാ�കിൽഎ�് 

െചാല�ണംഭാവാേനാടി�ുഞാൻവൃഥാദ�ിജാ 

�ാനമാ��നാനിയാ�ഭാവി�െത�സാരമി�ു 

നീയറി�ിേടണെമ�ുഞാൻപറ�ിടാം. 

ആ��ിത�ളായ ജ� വാസന�നുസൃതം  

�ഗഹി�ിടു�  �ാനവും വിഭി�മായിടും 

നാരിെയ കള�തമാ�സ�പു�തിയാ�സേഹാദരിയാ�   
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കാ�തി�ു േഹതുവാ� ജ�വാസന. 

ഭി�മായ ൈദ�തമായ �ൂല േദഹമാകിെല�്  

സൂ�്മ രൂപിയായ േദഹി അൈദ�ത മതറിക നീ.     

  

പ�നി രാഗം: മധ�മാവതി  

പാതിെമ�ാണിവ�ു ഞാനതിൻ  മൂലെമെ� യീ േചാദ�വും  

നീ �ശവി�തിെനാരു�രം ന�കിടാനുട�  ഒരു�ിടുക 

കാമേകളിയിൽ  ൈദ�തരായ മിഥുന��  അൈദ�തരാ� ഭവി�തി�  

ശാ��തേമാ�നുഭവി��റ� നി�  �ാനെമാ�ു പറയാവേതാ     

നാരിേയാടു േചർ ��ൈദ�തഭാവ മാ� നിൻ  �ാന േമാതിടാൻ   

നീ മടിെ��തില�േഹാ ബാല �ബ�ചാരിയാം ഭൂസുരാ.  

 

ബാല�ബ�ചാരിയാമിവ�ൽകണംകാലതാമസം 

ഒരുമാസ�ിനുേശഷംഞാൻബദൽനൽകിടാംഭവതീ. 

വിടന�കിെറനംഇെ�നി�് നീഇവിട�ുടെനഞാനും. 

ശ�രൻവിടപറയു�ു. 

രംഗം 4 

രാഗം : േതാഡി 

അേ�രംനിജപ�നിേയാേ�ാരചനുംസേ�ാഷഭാവംനുകർ - 

�ംേബാജ�ൾവിടർ�െപാ�കയതുതൻതീര��ാഴുംേപാഴാ 

കാലംകാലനതായിവ�ുനൃപെനൈകെ�ാ�ുേപാകുേ�ാരാ 

േനരംശ�രന�ണ�/മരുകൻത��ിേക നിസ�നാ� 
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രാ�ിരാഗംഹംസാന�ീതാളംെച� 

മൃേത�ശ�രാ മൽപതി�ീവിധം നീ ശി�ന�കീടരുതു ൈദവേമ പാഹിമാം. 

ശ�രാ നീഅറിയാെത�െറ കാ�െന ധർ�രാജ ൻെകാ�്േപാകില� നിർ�യം. 

മൽസുതെന യുവരാജനാ�തീർേ�ാളം ഇ�ിവൻജീവെനടുകരുെത ശംേഭാ. 

(ശ�രൻരാജാവി�െറ മൃതശരീര�ിേല�്�പേവശി�ു�ു. 

രാജാ�ഉയി�െതഴുേ�ൽ�ു�ു.�പജകേളാടുആഹ�ാനംെച���ു.) 

 

രാജാ�േ�ാകംരാഗംേകദാരെഗൗളം 

�പാണൻമാ�തമതാ�ശാശ�തമെത�ംേബാടറി�ിടണം 

േ�പമംമാ�തമതാ�നിത�തയുേമെ��ുംധരി�ീടണം 

ഇ�ാണു�ശരീരമി�ുദ�യമാ�കാ��െത�ാകിലും 

അൈദ�തചരടിൽെകാരു�മണികൾേപാലാ�ജ��ള�ം.. 

രംഗം 5 

കാപാലികൻ  .  രാഗം: ബിലഹരി 

ഹിമഗിരിസാനുവിെല�ിയശ�രനികേടകാപാലികെനാരുവൻ  

�നാനമിയെ�ാരുശീർഷമറു�ുപിനാകി�ായിസമർ�ി�ാ�  

ശ�രനുെടഗളനാളംേഭദി�ീടാൻഖ�ഗവുേമ�ിയവ�  

പാർ�ുനടി�നുവാദമിര�ുരെച�താൻശ�രേനാടി�ം 

 

കാപാലികൻരാഗം :ബിലഹരിതാളം:  െച�ട 

ദാനെമകണം�ാനിയായനീശ�രാഖ��പേഭാ. 

ശ�രൻ  .    രാഗം : സാേവരിതാളം :  െച�ട 

എ�് േവണമ�െചാ�കിേലകിടാം നിർ�യം േയാഗിവര�െര 
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കാപാലികൻരാഗം :ബിലഹരിതാളം:  െച�ട 

�നാനപീയൂഷമു��മായ നിൻശീർഷമി�ു മമ നൽകണം 

ശ�രൻ  .    രാഗം : സാേവരിതാളം :  െച�ട 

ആ�െചാല�ിെയൻ�നാനമീ തലയിലാണെത�്തുമുരെച�ക നീ .  

കാപാലികൻരാഗം :ബിലഹരിതാളം:  െച�ട 

നിൻകപാലാമ�ന�കിടാ�കിൽഞാൻേപായിടാംഇ�ു നി�ുടൻ  

 

ശ�രൻ  .    രാഗം : സാേവരിതാളം :  െച�ട 

നൽകിടു�ുഞാൻഎ�െറശീ�ഷമിതു നീ അരിെ�ടു�ീടുക. 

ഞാനിതാ പര�ബ�മാ� േചർ�ു ധ�ാനമാ� വാഴും േവളയിൽനീ 

അരിെ�ടു�ീടുെക�െറ ശീർഷം േഖദമില� ന�കീടുവാൻ  

ധ�ാനവുംപൂ�ുവാണിടുംശ�ര�െറക�രമറു�ുവാ�  

വാ�റ�കരമു�ിവായുവിലുയർ�ിശ�രസമീപവും 

വ�ണ�ഭൂേദവഹത�യതുെച�തിടാൻനരഹരി�പഭു 

സിംഹഗ��നമുതി��ു ഭൂസുരൻത�െറേനർ�വനണ�ുതാ�  

 

ഭി�ു ശ�രൻ   

ഹ� എ�ഹ� പൂർ �മാേയാഴി�ു ഭ�ി പൂർ �  

മായ ഭാജന�്തിൽ  ഏകിടാവു േഭാജനം. 

േ�പമ ഭാജന�ിൽ  നീ ഒഴി�ിടുെ�ാര�െമ�െറ  

ചി�വും ശരീരവും സുദൃഡമാ�ിടും  

ചി� ശുധിയാ� േദഹമാ� ന� െച� വതിേ�ാ  

രായുധമറി�ു െകാൾ കമാതൃ േദവേത  

നീ െകാടു�താ� നീ എടു�ിടു�െത� സത�  
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മി�ു നീ യറി�ിെടണമേ� 

നാണ� മാകിലും ധാന�മാകിലും േചലയാകിലും  എനി�്  

ന�കിടാനരുതു മാ�� േമതുേമ നിന�േഹാ  

 

വൃ�  

േതജെ�ഴുേ�ാരു�ീ നിന�് ന�കുവെത�ിഹ ഞാൻ   

അ�വുമില�ിഹ നാണയ മില�ിഹ വ��തവുമില�േ�ാ. 

േമാരും പാലും പാനകവും തീർ �ു കഴി�േല�ാ  

എെ� എ�ി�ീവിധെമാ�ു പരീ�ി�തിനാ� നീ വ�ു. 

ഉ�ീ നിൽ �ുക ഇ�് ലഭിെ�ാരു െനല�ി�ാ ഫലമുെ�ൻ  േചല   

തും�ിൽ  േക�ിയതംബിൽ  നിന�ാ� നൽ കീടാം ഞാനും.. 

 

 

 

 

 

 

രാഗംമധ�മാവതി 

ശ�രദിഗ�ിജയംജഗ�ഗുരുശ�രദിഗ�ിജയം 
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